1

தமிழ வள த அழ

கைலக

ஆசிாிய:
ஆசிாிய: மயிைல சீனி.ி. ேவகடசாமி
tamizar vaLartta kalaikaL
by mayilai cIni. vEnkgkaTacAmi
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format
Acknowledgements:

Our thanks also go to the Tamil Virtual Academy for the preparation of a scanned
PDF copy of this work.

This e-text has been generated using Google OCR online followed by proof-reading
and corrections.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai, 19981998-2018.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

தமிழ வள த அழ

கைலக

ஆசிாிய:
ஆசிாிய: மயிைல சீனி.ி. ேவகடசாமி
Source:

தமிழ வள த அழ

கைலக

ஆசிாிய: மயிைல சீனி. ேவகடசாமி

சாதி லக, 2122, பிராேவ, ெசைன - 1.

!த" பதி#$ ஏ#ர&, 1956 இர(டா பதி#$ : மா), 1960,

*றா பதி#$ : ஏ#ர&, 1967, விைல ,. 6-00

---

அ)சிேடா : ெசதமி- அ)சக , ெசைன-14.

தமிழ வள த அழ

றா பதிபி ைர
கைலக எ/ இ& *றா பதி#$ இ#ெபா01

ெவளி வ2கிற1. இதி& சி"சில இடகளி& ! பதி#பி& வராத சில $திய ெச3திக

ேச க# ப4ளன. இைல அ)சி4 சமய அ)5# பிைழ நீ கி தி2 த

ெச31 ெகா4 த தி2 ஊ. ெஜயராம அவக:

எ நறி. இ; *றா

பதி#பிைன ெவளியிட சாதி லக உாிைமயாள தி2. ! 1ராம அவக:

என1 நறி . இ;ைன க&=ாியி ஆரா3)சி# பாட தி"

ைவ 1 ஆதாி த ப&கைல கழக தமி-#பாட
ைமலா#? | 15 ஏ#ர& 1967
-----------------

"தமிழ வள த அழ

0வின2

1ைண லாக

என1 நறி.

மயிைல. சீனி - ேவகடசாமி

இர"டா பதிபி ைர
கைலக" எ/ இ& இ#ேபா1 இர(டா பதி#பாக

ெவளிவ2கிற1. இ# பதி#பி&, !"பதி# பி& இ&லாத சி"சில ெச3திக $திதாக

ஆகாேக ேச க# ப4ளன. தி2 தணிைக . @ரடாேன5வர ேகாயி& பட

ஒB $திதாக) ேச க#ப4ள1. இைல ஆதாி 1# ேபா"றியவக:

என1 நறி Cாி 1.
மயிலா#?

ெசைன - 4

மயிைல சீனி - ேவகடசாமி
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த# பதிபி க$ைர
உலக திேல நாகாிக ெப"ற ம க எ&ேலா2 அழ

கைலகைள

வள தி2 கிறாக. மிக# பைழய கால ெதா4 நாகாிக ெப"B வா-1 வ2கிற

தமிழ2 தம ெகB அழ

கைலகைள C(டா கி# ேபா"றி வள 1

வ2கிறாக. இர(டாயிர 1 ஐB ஆ(4க:

வ2கிற தமிழாி அழ

!பி2ேத ெதாட1

கைலக மிக மிக# பைழைமயானைவ. மிக# பைழய

கால தி& நாகாிக ெப"B வா-த ம க ச*க தின இEவளF ெந4கால
ெதாட1 நிைல ெப"றி2 கவி&ைல. தமிழ நாகாிக மிக# பைழைமயான1

எபைத) சாி திர அறித அறிஞக எ&ேலா2 ஒ#$ ெகா( H2 கிறாக.
ஆனா&, த"கால 1 தமி-) ச*க, தன1 பைழய அழ

கைல) ெச&வகைள

மற1விட1: "த ெப2ைம தா அறியா' ச*கமாக இ21 வ2கிற1. "கைல

கைல' எB இ#ேபா1 Iற#ப4கிறெத&லா சினிமா கைல, இைச கைலகைள#

ப"றிேய. இல கிய கைலIட அதிகமாக# ேபச#ப4கிறதி&ைல. ஏைனய அழ

கைலகைள# ப"றி அறேவ மற1விடன இ கால 1 தமிழ. மற க#பட

அழ

கைலக மைற1 ெகா(ேடயி2 கிறன.

தமிழ) ச*க தினாேல மற க#ப4 மைற1 ெகா(H2 கிற அழ
ப"றி இ கால தவ2

கைலகைள#

அறிF !க#ப4 1வேத இ; ேநா க. ஆனாJ,

அழ

கைலகைள# ப"றி# ேபச# $ தேபா1, !ைறைம ப"றி எ&லா அழ

அழ

கைலகைள# ப"றி ேம&வாாியான ெச3திகேள இ;& ேபச#ப4கிறன.

அழ

கைலகைள# ப"றிய ேம& வரபான, ெபா1 தைமைய IB &

கைலகைள# ப"றிC Iற#ப4கிற1.

அழ

கைலகளி !"ற மHத ெச3திகைள IBவ1 இ; ேநா க அ&ல.

ஒB ேவ(Hயி2#பைத Cணேத இ& எ0த#பட1.
அழ

கைலகைள நகறித அறிஞேர அ கைலகைள# ப"றி எ0த த தி

வா3தவ. ஆனா&, அ கைலகைள ெய&லா ஒ2ேக க"றறித அறிஞ

கிைட#ப1 அாிதி/ அாி1. இைல எ0தியவ இ கைலகைளெய&லா

!0வ1 அறிதவ அ&ல. "க&வி கைரயில, க"பவ நா சில, ெம&ல நிைன கி&

பிணிபல." அழ

கைலக ஒEெவாB கட& ேபாB விாி1 ஆழமானைவ.

அவ"ைறெய&லா 1ைறேபாக ஆ-1 க"பத"

ஆC ேபாதா1.
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ப(ைட கால ைத# ேபால மனித வா- ைக அைமதியாக, நிதானமாக

இ கால தி& ெச&லவி&ைல. இத இ2பதா "றா(Hேல மனிதாி வா- ைக

ேமாடாகா ச கர ேபால ெவ

ேவகமாக) 5ழB ெகா( H2 கிற1.

ேவகமாக) 5ழB ெகா(H2 கிற மனித வா- ைகயிேல, கவைலய"ற நிமதியான
வா- ைக வா3 க# ெப"றவ2 Iட, அழ

கைலகைள ஆழமாகF KபமாகF

அறிய !Hகிறதி&ைல.
அழ

கைலகைள# ப"றி !0வ1 ெதாி1 ெகாளா விடாJ, அவ"ைற#

ப"றிய ேம& வாாியான ெபா1) ெச3திகைளயாவ1 அறிதி2 க ேவ(4வ1
நாகாிக பைட த ம களி கடைமயா . அழ

கைலகைள உ(டா கி, உயாிய

நிைலயி& வள 1# ேபா"றி# பா1கா 1 வத தமி-) ச*க தி பரபைரயின,
இ கால தி& அைவ மைற1 ேபா  அளF

அவ"ைற மற1 வா-வ1 நாகாிக)

ெசயலாகா1. தம1 *தாைதய வள 1# ேபா"றிய கைலகைள) சிறிதளவாவ1

அறி1 ேபா"றி# பா1கா க ேவ(4வ1 அவ வழிவத பரபைரயினாி நீகா
கடைமC உாிைமC ஆ .
இ கால தி& அழ

அைவ தமிழாி அழ

கைலகைள# ப"றிய &க சில ெவளிவ1ளன. ஆனா&,
கைலக அைன ைதC Iறவி&ைல. அழ

கைலக

அைன ைதC ஒ2ேக அறி!க#ப4 1 & ஒB ேதைவ#ப4வைத அறி1,
இ& எ0த#பட1. இ;&

மனித இய"ைக;

"ற நீ கி

"ற

ைறக இ2 கலா.

"ற $ாிவ1

ண ைத ெகாவ1 அறிFைடேயா கடைம.

இ;& சி"சில இடகளி& சில ெச3திக மீ(4 மீ(4 Iற#ப4கிறன.
இதைன "Iறிய1 Iற&" எ/

விள

"றமாக ெகாள Iடா1. ெதளிF பட

வத"காக இEவாB Iறேவ(4வ1 அவசியமாயி"B.

இJ

# $றபான ஒ2 ெச3திைய Iற வாசக விைட தர ேவ(4கிேற. சில

ெச3திக $திதாக ஆரா31 இJ Iற#ப4கிறன. ! கியமாக ேகாயி&

கடட வைககைள# ப"றிய ெச3திகைள

றி#பிட வி2$கிேற. இ1

மற க#ப4 மைற1 ேபான ெச3தியா . இதைன ஆரா31 !த !தலாக

இ

IறிCேள. இ) ெச3திைய# பிற ஆசிாிய எ4 த எ0தலா. ஆனா&,

இ;21 எ4 க#பட1 எபைத தயF ெச31

றி#பிட ேவ(4. இைத
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றி#பி4கிேற எறா&, என1 "ெபௗ த! தமி0" எ/

ஏ இ

;;21 சில விஷயகைள எ4 1 எ0தி ெகா(ட ஒ2வ, அைல
றி#பிடாம&, தாேன அE விஷயகைள ஆரா31 க(4பிH த1 ேபால

எ0தி ெகா(டா. இவ ெபாB#$ வா3த அரசாக உயதர உ திேயாகNத!

இவைர#ேபா& ம"றவக: ெச3ய Iடா1 எபத"காகேவ இ

இதைன

றி#பிட ேவ(Hயதா யி"B. லாசிாிய எ&ேலா2 இ#பH களவா4வதி&ைல;

ஒ2சில ெச3கிறாக, என ெச3வ1!
இைல அழ

ெபற# படக:ட அ)சி4 ெவளியிட பாாி நிைலய தா2

என1 நறி உாிய1.
மயிலா#?

ெசைன – 4

மயிைல சீனி ேவகடசாமி

-------

1. அழ

உ&ைற

!/ைர

2. கடட கைல

கைலக எைவ?

3. சி"ப கைல

4. ஓவிய கைல

5. இைச கைல

6. I 1 கைல

7. காவிய கைல

8. நாடக கைல

9. கைலகைள# ேபா"Bக

10. இைண#$:

11. இ& எ0த & எ0த உதவியாக இ21 &க
---------

தமிழ வள த அழ
1.

அழ

ழ& அ&

கைலக

கைலக எைவ?
எைவ?

மனித மிக# பைழய கால திேல கா4 மிரா(Hயாக வா-தா. இ2 க @4,
உ4 க உைடC, உ(ண உணF உ(டா கி ெகாள ெதாியாம&
அ கால திேல மனித, வில

ேபால அைல1 திாிதா. பிற

அவ ெம&ல

ெம&ல சிறி1 சிறிதாக நாகாிக அைடதா. வசி க @4, உ4 க உைடC,

உ(ண உணF உ(டா கி ெகாள ெதாி1 ெகா(டா. இதனா& அவ
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மி2க வா- ைக யி;21 விலகி நாகாிக வா- ைக ெப"றா. ஆனா&, மனித

நாகாிக வா- ைகயைடவத" # ப&லாயிர ஆ(4க கழிதன. மனித நாகாிக

ெபBவத" # ேப2தவியாக இ2தைவ அவ சிறி1 சிறிதாக க"B ெகா(ட

பலவைகயான ெதாழி&கேளயா . ஒEெவா2 ெதாழிைலC க"B ேதவத"

அவ/

# பல "றா(4க கழிதன[1].

மனித/ைடய ந&வா-வி"

உதFகிற எ&லா ெதாழி&கைளC கைலக எB

Iறலா. த)5ேவைல, க2மாரேவைல, உழF, வாணிப, ெநசF, ம2 1வ !த;ய

ெதாழி&க யாF கைலகேள. ப(ைட கால திேல நம1 நாHேல அBப 1

நா

கைலக இ2தன எB மணிேமகைல !த;ய &க IBகிறன.

அ கால தி& அBப 1 நா

கைலக இ2தன எறா&, பல 1ைறயிJ

நாகாிக ெப2கிCள இத கால திேல கைலகளி எ(ணி ைக மிகமிக#
ெப2கியி2 கிற1 எபதி& ஐய இ&ைல.
நா இ

கைலக:

ஆராய# $ வ1 இத# ெபா1 கைலகைள# ப"றி அB. இ#ெபா1

ேபாகிேறா.

ேவBபட அழ

கைலகைள# ப"றி தா ஆரா3)சி ெச3ய#

பலவைகயான ெதாழி&களி& வள)சிC ேத)சிC அைட1, தன1 வா- ைக

ேவ(Hய உணF, உைட, உைறC, க&வி, ெச&வ !த;யைவC ெப"B

நாகாிகமாக வா-கிற மனித, இவ"றினா& ம4 மனவைமதி அைடகிறதி&ைல.
நாகாிகமாக வா0 ம க உ(4, உ4 1, உற வதேனா4 ம4 தி2#தி

யைடவதி&ைல. அவக மன ேவB இப ைத அைடய வி2$கிற1. அத

இப ைத த2வ1 எ1? அழ
அைடவத"

கைலகேள. நாகாிக ம க நிைறமன - தி2#தி

1ைணயாயி2#பைவ அழ

மனித/ைடய மன தி"

கைலகதா. அழ

கைலக

அழைகC இப ைதC அளி கிறன. அழ

கைலகளி வாயிலாக மனித நிைறமன (தி2#தி) அைடகிறா.
அழ

கைல

இகைல எB, கவிகைல எB, ந"கைல எB ேவB

ெபயக உ(4.

மனித/ைடய மன தி& உண)சிைய எ0#பி அழைகC இப ைதC அளி கிற
ப($ அழ

கைலக:

உ(4. மனித த/ைடய அறிவினாJ
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மேனாபாவ தினாJ க"பைனயினாJ அழ

கைலகைள அைம 1, அவ"றி

*லமாக உண)சிையC அழைக C இப ைதC கா(கிறா. அழ

கைலக, மன திேல உண)சிைய எ0#பி அழ

காசிையC இப

உண)சிையC ெகா4 1 மகி-வி கிற பHயினாேல, நாகாிக பைட த ம க
அழ

கைலகைள# ேபா"Bகிறாக; ேபா"றி வள கிறாக; 13 1 இ$"B

அழ

கைலைய வி2பாத மனிதைன அறிF நிரபாத வில

அழ

கைலக எ தைன? அழ

மகி-கிறாக.

எேற

Iறேவ(4; அவைன !0 நாகாிக ெப"றவ எB Iற!Hயா1.

கைலக ஐ1. அைவ கடட கைல, சி"ப

கைல, ஓவிய கைல, இைச கைல, காவிய கைல எபன. ப(ைட கால தி&

நம1 நாடவ கடட கைலையC சி"ப கைலையC [2] ஒேர ெபயரா& சி"ப

கைல எB வழகினாக. ஆனா&, கடட கைல ேவB; சி"ப கைல ேவB.
காவிய கைலCட நாடக கைலC அட . அழ

கைலகளி& காவிய கைல

இைச கைல இர(ைடC ப(ைட தமிழ இய&, இைச, நாடக எB

*றாக# பிாி தன. அவக இய"றமி- எB Iறிய1 காவிய கைலைய.

ெச3C நைடயிJ வசன நைடயிJ காவிய அைம#ப1 இய"றமி- என#
பட1. ெச3Cைள இைசேயா4 பா4வ1 இைச தமி- என#பட1. இயJ

இைசC கல1 ஏேத/ க2 ைதேயா கைதையேயா த0வி வ2வ1 நாடக தமி-

என#பட1. நாடக தமிழி& நடன நாHய I 1 எபனF அட . எனேவ,
அழ

கைலக ஐைதC விாி 1 IBமிட 1, கடட கைல, சி"ப கைல,

ஓவிய கைல, இைச கைல, I 1 கைல (நடன, நாHய), காவிய கைல,
நாடக கைல என ஏழாக Iற#ப4.
அழ

கைலகைள க(ணினா& க(4, காதினா& ேக4, உள தினா&

உண1 மகி-கிேறா. இனி, இவ"ைற விள

ேவா.

க(ணா& க(4 இ$ற த க1 கடட கைல. ப2#ெபா2ளாக உளபHயா&,
கடட ைத Pர தி& இ21 க(4 களி கிேறா.
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இர(டாவதாகிய சி"ப கைல மனித, வில , பறைவ, தாவர !தலான
உலக திJள இய"ைக# ெபா2களி வHவ ைதC, க"பைனயாக க"பி 1

அைம க#பட ெபா2களி உ2வ ைதC அழ

பட அைம#ப1. இத) சி"ப

கைல, கடட கைலைய விட Kபமான1. இதைனC க(ணா க(4 மகி-

கிேறா.

*றாவதாகிய ஓவிய கைல, சி"ப கைலையவிட Kபமான1. உலக தி&
காண#ப4கிற எ&லா# ெபா2களி உ2வ ைதC, உலகி& காண#படாத

க"பைன# ெபா2களி வHவ ைதC பலவித நிறகளினாேல அழ பட
எ0த#ப4கிற படகேள ஓவிய கைலயா. !"கால தி& 5வகளிJ

1ணிகளிJ ஒவியக எ0த#படன. பட எ/ ெசா& படா (1ணி) எ/

ெசா&;;21 உ(டாயி"B. இதைனC அ2கி& இ21 க(ணா& க(4

மகி-கிேறா.

நாகாவதாகிய இைச கைலைய க(ணா& காண !Hயா1. அ1 காதினா&

ேக4 இ$ற த க1.

ஐதாவதாகிய காவிய கைல ேம"Iறிய கைலக எ&லாவ"றிJ மிக

Kப!ைடய1. ஏெனறா&, இ காவிய கைலைய க(ணா& க(4 இ$ற
!Hயா1. காதினா& ேகக I4மாயி/, ேகபதனாேல ம4 மகிழ !Hயா1.
காவிய கைலைய 13#பத"

மனFணF மிக ! கியமான1. மன தினா&

உண1 அறிவினா& இ$ற ேவ(4. ஆைகயினாேல, காவிய கைல

கைலகளி& சிறத K(கைல எB ெமகைல எB Iற#ப4கிற1.

இைச கைலேயா4 ெதாட$ைடய நடன - நாHய I 1 எபனF, காவிய
கைலCட ெதாட$ைடய நாடக! க(ணா& க(4 காதா& ேக4
மகிழ த கன.

நாகாிக ெப"ற ம க உலக திேல எெக ெக&லா வா-கிறாகேளா
அகெக&லா அவக அழ

கைலகைள வள தி2 கிறாக. அழ

கைலக மனித நாகாிக தி ப(பாடாக விள கிறன. நாகாிக ெப"ற எ&லா

நாHJ அழ

கைலக வள)சி யைடதி2தாJ, இத K(கைலக
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எ&லா எ  ஒேர விதமாக வளரவி&ைல. அழ

கைலகளி அH#பைடயான

தைம எ&லா நாHJ ஒேரவிதமாக இ2தேபாதிJ, அதாவ1, க"பைனைய
C அழைகC இப ைதC த2வேத அழ

கைலகளி ேநா கமாக

இ2தேபாதிJ, அைவ ெவE ேவB நாH& ெவEேவB விதமாக உ2வைட1
வளதி2 கிறன.

அதத நாH இய"ைகயைம#$, தப ெவ#ப நிைல, 5"B) சா$, ம களி
பழ கவழ க க, மேனாபாவ, சமய ெகாைக !த;யவ"றி"
அழ

கைலக ெவEேவB விதமாக உ2வைடதி2 கிறன. இ

காரணகளினா& தா அழ

ஏ"றபH

கைலக எ&லா எ&லா நாHJ ஒேரவிதமாக

இ&லாம& ெவEேவB நாH& ெவEேவB விதமாக உளன. இ காரணகளினா&

தா நம1 நா4 அழ
நா4 அழ
அழ

கைலக:, கிேர க நா4 அழ

கைலக:, ஜ#பா நா4 அழ

கைலக:, இலைக நா4 அழ

கைலக:, சீன

கைலக:, உேராம நா4

கைலக:, ஏைனய நா4 அழ

கைலக: ெவEேவB விதமாக வள)சியைட1ளன.
ஈ(4, நம1 தமி- நாH அழ

நம1 !ேனா அழ

கைலகைள# ப"றி தனி தனிேய ஆரா3ேவா.

கைலகைள எEவாB ேபா"றி வள தாக எபைத

கா(ேபா. இவ"ைற ஆரா3வத"

!ன, ! தமி-# ேபராசிாிய அ2தி2.

வி$லானத அHகளா, தம1 யா- ;ேல அழ

கைலகளி ெபா1வான சில

இல கணகைள IறிC ளைத எ4 1 கா4வ1 சிற#$ைடயதாக இ2
அைவ பிவ2மாB :

.

இய"றமி"அகர!த& னகரவிBவாயாகிய !#ப1, சா1 வர மரபினவாகிய *B
எ/ !#ப 1 *B எ0 1 கைள ெதாழி"ப4 1த;னாேல, இய"றமி
ழான1 ெபா2 ெபாதித ெசா"கைள ஆ கி, அைவ க2வியாக# பாரகாவியகைளC நீதி &கைளC வ
இைச தமி-

1, இைம மBைம# பயனளி கிற1."
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ச ாி க ம ப த நி எ/ ஏ0 ஓைச க2வியாக இைச தமிழான1 ஏ-ெப2
பாைலகைள வ

1. அைவ நிைல களமாக "B *B ப(கைள# பிற#பி 1,

அைவ தம1 விாிவாக# பதிேனாராயிர 1 ெதா(R"ெறாB எ/

ெதாைகயினவாகிய ஆதியிைசகைள யைம 1, இைமயிப! ேதவ# பரFதலா

ென31 மBைமயிப! ெபBமாB ெச3 கிற1."
நாடக தமி-

"நைக, அ0ைக, இளிவர&, ம2ைக , அ)ச, ெப2மித. ெவ ளி, உவைக எ/
ெம3#பா4கைள நிைல களமாக ெகா(4, உள 1ணவினாJ,
உடJB#பினாJ, ெமாழி திறனாJ, நைடCைட யினாJ அைவதைம
ெதாழி"ப4 தி, இ2வைக I 1, ப 1வைக நாடக எ/மிவ"ைற ேதா"B

வி 1. நாடக தமி- உள தி"

உவைக யளி கிற1."

ஓவிய
"ேநேகா4, வட, ! ேகாண ஆகிய *B *லவHவகளினிB ேதாறிய

உ2 க எ(ணிறதன. எ&லா வைகயான வணக: அைமத அழகிய

படகைள அ)சிய"Bேவா பயப4 1 நிறக மSச, சிவ#$, நீல எ/

*Bேமயா.

" இEவாB ஆராCமிட 1, க(ணினாJ, ெசவியினாJ, உள தினாJ
உண1 இ$ற"பால வா3, அழ

கைல C2 கெள&லா ஒ2சில *லF2 க

காரணமாக ேதாறி நிறனெவப1 ெதளிவாகிற1.
.

"உ2 கைள ஆ கி ெகா: !ைறயிைன IB &க ெபா1விய&$கைள
வ

1 கா4வன. $லவ, இைசேயா, I த, ஓவிய எB இேனா,

தம1 ெசாத ஆ"ற;னாேல, K(ணிய விக"பகைள ேதா"Bவி 1) ெசைம
நலS சாற உ2 கைள# ெப2
யைடகிறன.

த;னாேல அழ

கைலக வி2 தி-
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"இEவாB ேநா
!த;ய அழ

மிட 1, $ த $திய உ2வ கைள# பைட 1 த2தேல கவிஞ

கைலேயா இய"Bத" ாிய அ2ெதாழி& எப1 $லனாகிற1.

மர$ ப4 வத உ2வகளி" பயி ேறா K(TணFைடயராயி, $திய

உ2வகைள எளிதி அைம#ப. !னி21 இற1பட உ2வகைள ஆரா31

க(டறித"  அ தைகய பயி"சிC K(TணF ேவ(ட#ப4பேவயா[3]."
இEவாB அHகளா, அழ

நி"க .

கைலகளி ெபா1 இல கண ைத விள கி Iறினா.

இனி, தமி- நாHேல நம1 !ேனாரா& வள க#பட பைழய அழ
கைலகைள# ப"றி தனி தனிேய ஆரா3ேவா.
--------------

[ 1] மனித, மி2க வா- ைகயி;21 நாகாிக வா- ைகயைடத வரலா"ைற
IB J

ஆ ரபாலஜி (Anthropology) எப1 ெபய.

[2] Architecture and Sculpture
[3] யா-&, ப க 361,362.

-----------

அழ

2.

க(டட கைல

கைலகளி& !தலாவதாகிய கடட கைலைய ஆரா3ேவா. @4க

மாளிைகக அர(மைனக !த;யைவ கடடகேள. ஆனா&, நா இ

ஆராய#$ வ1 ேகாயி& கடடகைள ம4ேம. !த;& ேகாயி& கடடக

நம1 நாH& எெதத# ெபா2களா& அைம க#படன எபைத ஆரா3ேவா.
மிக# பைழய கால திேல நம1 நா4 ேகாயி& கடடக மர தினா&

அைம க#படன. அத பிற

ெசக&, 5(ணா$, மர !த;ய ெபா2களா&

கடடக அைம க#படன. அத" # பின ெபாிய பாைறகைள

ைட1

ைக ேகாயி&க[1] அைம க#படன. கைடசியாக தனி தனி க2க"கைள

ெகா(4 க"றளிக அைம க# படன. க2க"கைள ஒறி ேம& ஒறாக

அ4 கி கட#ப4வ1 க"றளி என#ப4. ெவB ம(ணா& கட#பட

ேகாயி&க:

ம(டளி எப1 ெபய.
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மர கடடக
பழகால திேல ேகாயி&க மர தினா& கட# படன எB Iறிேனா.

மர ைத த தபH ெச1 கி கடட அைம#ப1 எளி1. ப(ைட தமிழகமான

இ#ேபாைதய மைலயாள நாH சில இடகளி&, இB ேகாயி&க மர தினா&

கட# பH2#பைத காணலா. சிதபர தி சபாநாத ம(டப இ#ேபா1

மர தினாேலேய அைம க# ெப"றி2 கிற1. சிதபர தி& ஊ 1வ தா(டவ

* தி ஆலய, !"கால தி& மர தினா& அைம க# பH2த1; பி"கால தி&
க2க&;னா& கட# பட1. க&;னா& கட#படாJ, அத P(க,

Iைர (விமான) !த;ய அைம#$க மர தினா& அைம க#பட1 ேபாலேவ

காண#ப4கிறன. சிதபர ேகாயி; பைழய கடடக எ&லா மர தினாேல

அைம க#பH2தன எபதி& சிறி1 ஐயமி&ைல. தி2

"றால 1)

சி திரசைப ேகாயி& ஆதியி& மர தினா& கட#பH2த1. !"கால தி&

மர தினாேல ேகாயி& கடடக கட#படன எபத" ) சாB, பி"கால தி&
க&;னா& அைம க#பட ேகாயி& கடடகளிேல, மர ைத) ெச1 கி

யைம க#பட1 ேபாற அைம#$க காண#ப4வ1 தா.
மர கடடக ெவயி;னாJ மைழயினாJ தா

(4 விைரவி& ப01ப4

அழி1வி4 தைமயன. ! கியமாக ேம&ப தியாகிய விமான விைரவி&

ப0தைடத1. ஆகேவ, அைவ ப01 படாதபH அவ"றி ேம& ெச#$ தக4கைள

ேவ3வ1 ப(ைட கால 1 வழ க. ெச#$ தக4 ேவ3த Iைர விைரவி&

ப0தைடயா1. !"கால தி&, சிதபர !த;ய ேகாயி&களி Iைரகளி&, சில
அரசக ெச#$ தக4கைளC ெபா"றக4கைளC ேவ3தா க எB

Iற#ப4கிறன. அ கால தி& மர தினா& கடட அைம க#பH2தபHயினா& அைவ விைரவி& ப0தாகாதபH ெச#$ தக4கைளC ெபா"
றக4கைளC அரசக Iைரயாக ேவ3தாக.
ெசக" கடடக
மர கடட விைரவி& ப0தைடவேதா4 எளிதி& தீ#பிH 1 ெகா:. ஆகேவ,
பி"கால தி& ெசக&, 5(ணா$, மர !த;யைவ ெகா(4 ேகாயி&கைள
கட ெதாடகினாக. ெசக" ேகாயி&க, மர ேகாயி&கைளவிட

உBதியானF ெந4நா நீH தி2 க IHயனFமாக இ2தன. இைவக: சில
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"றா(4க வைரயி&தா நீH தி2தன. ெசக" கடடக, ஏற
200 அ&ல1 300 ஆ(4க:

ேம& நிைல ெபBவதி&ைல. கி.பி. 600-

கால திேல இ2த நம1 நா4 ேகாயி" கடடக எ&லா ெசக"

ைறய
!"பட

கடடகேள.

சக கால திேல கட#பட ேகாயி&க, ெசக" கடடகைளC மர

விடகைளC ெகா(4 அைம க#ப4. 5வேம& 5(ண ?ச# பH2தன.

இ தைகய ெசக" கடட ேகாயி&கைள அEவ#ேபா1 ெச#பனிடாம"ேபானா&,
அைவ சிைத1 அழி1வி4. கHய= உ2 திரக(ணனா எ/ சக#

$லவ, இH1 சிைத1ேபான ெசக" கடட ேகாயி& ஒைற IBகிறா:
"இHைக ெந4S5வ விட @-ெத

மணி#$றா 1றத மரSேசா மாட 1
எ0தணி கடF ேபாக;" $&ெலB

ஒ0 ப; மறத ெம0கா# $றிைண"[2]
எப1 அ)ெச3C ப தி.
கைட)சக கால தி இBதியி& இ2த ேசாழ ெசகணா, சிவெப2மா/
தி2மாJ

 ஆக எ0ப1

"இ2 கில

ேம"பட ேகாயி&கைள கHனா. இதைன,



தி2ெமாழிவா3 எ(ேடா ளீச"

எழி&மாட எ0ப1ெச3 1லக மா(ட
தி2

ல 1 வள) ேசாழ"

எB ெசக ேசாழைன# ப"றி தி2மைகயா-வா IBவதி;21 அறியலா.
ேமJ,

"ெப2 காB சைட கணித ெபமா ேச2

ெப2ேகாயி& எ0பதிேனா ெட4" [3]
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எB தி2நாF கரச IBவ1 ேசாழ ெசகணா அைம த ெப2ேகாயி&-

கைளேய யா . ேசாழ ெசகணா அைம த ெப2ேகாயி&க எ0ப ெத4

ெசக" கடடகேள. ஏெனறா&, க"றளிக - அதாவ1, க2க" கடடக க4 !ைற அ கால தி& ஏ"படவி&ைல. ெசக" கடடகளாைக யினாேல,

அைவ இர(4 *B "றா(4க:

ேம& நிைல ெப"றி2 க இடமி&ைல.

பாைற ேகாயி&க
கி.பி. 7 ஆ "றா(H ெதாட க தி&, ெதா(ைட நாைடC ேசாழ

நாைடC மேகதிர வம எ/ ப&லவ அரச அரசா(டா. இவ

ைறய கி.பி. 600 !த& 630 வைரயி& ஆசி ெச3தா. இவ கால தி&

ஏற

தி2நாF கர5 5வாமிக இ2தா. இEவரச ேகாயி" கடட அைம#பி& $திய

!ைறைய ஏ"ப4 தினா. ெபாிய க"பாைறகைள

ைட1 அழகான

ைக

ேகாயி&கைள' (பாைற ேகாயி&கைள) அைம தா. பாைறைய) ெச1 கி

P(கைளC !ம(டப ைதC அத"  தி2F(ணாழிைகையC
(க2#ப கி2க ைதC) அைம

மேகதிரவம க"பாைறகைள

 $ த $திய !ைறைய இவ உ(டா கினா.
ைட1 அைம த

ைக ேகாயி&களி& ஒB

ம(டக#ப4 எ/ ஊாி& இ2 கிற1. இEU, ெத ஆ கா4 மாவட தி&,
வி0#$ர தாJகாவி& உள வி0#$ர இரயி& நிைலய தி;21, வடேம"ேக

113 ைம& Pர தி& இ2 கிற1. இEU2

பாைற
இ

றி வட

# ப க தி& இத

ேம"கி& 1/2 ைம& Pர தி& சிB

ைக ேகாயி& அைமதி2 கிற1.

ைக ேகாயி;& இ2 கிற வடெமாழி) சாசன ஒB இEவாB IBகிற1:

"ெசக&, 5(ண , மர, உேலாக !த;யைவ இ&லாமேல பிர, ஈ5வர,
விVT க:
பட1."

விசி திர சி த எ/ அரசனா& இ ேகாயி& அைம க#-

இத) சாசன தி க2 1 எனெவறா&, ெசக&, 5(ணா$, மர, உேலாக
!த;யவ"ைற ெகா(4 ேகாயி" கடடகைள அைம
மா"றி, அ# ெபா2க இ&லாமேல !* திக:

 பைழய !ைறைய

# பாைறயி& ேகாயிைல

அைம தா விசி திர சி த'[4] எ/ அரச எப1.
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மேகதிரவம கால 1

!ேன நம1 நா4 ேகாயி" கடடக ெசக&,

5(ண. மர, உேலாக !த;ய ெபா2கைள ெகா(4 உ(டா க#படன
எப1, இEவரச கால தி& தா பாைறகைள) ெச1 கி உ(டா க#ப4

ைக ேகாயி&க $தியவாக) சைம க#படன எப1 இதனா& ெதாிகிறன.
ைக ேகாயிைல அைம

 $திய !ைறைய ஏ"ப4 தி கடட கைலயி& ஒ2

$ரசிைய உ(டா கிய மேகதிரவம, ேவB பல
அைம தி2 கிறா. ெசைன

ைக ேகாயி&கைளC

அ4 த ப&லாவர திJ, காSசி$ர 1

அ4 த

ப&லாவர திJ, தி2)சிரா#பளி மைலயிJ, ம(டக#ப4, மேகதிரவாH,
சீயமகல, ேமைல)ேசாி, வ&ல, மாம(W, தளவாX, சி தன வாச& !த;ய
ஊகளிJ இEவரச அைம த
மேகதிரவம/
அவ/

ைக ேகாயி&க உளன.[5]

# பிற , அவ மக மாம&லனான நரசிமவம/,

# பின பரேம5வரவம !த;யவக: மாம&ல$ர (மகாப;$ர);

சா:வ

#ப !த;ய இடகளி&

ைக ேகாயி&கைளC 'இரத ’

ேகாயி&கைளC பாைறகளி& அைம தாக.[6]
க2க" பாைறகைள

ைட1 அைம க#பட இ

ைக ேகாயி&களி&, மர தி&

ெச3ய#பட மர ேவைல ேபாற சில அைம#$க காண#ப4கிறன. இத

அைம#$க, !$ IறியபH, ப(ைட கால தி& மரகளினா& ேகாயி&க

கட#படன எபைத கா4கிறன.
க"றளிக

கி.பி. 7 ஆ "றா(H இBதியி& அரசா(ட இர(டா நரசிமவம ஆன

இராஜசிம கால தி& க"றளிக அைம

 !ைற ஏ"பட1. க"றளி

எறா& க"ேகாயி& எப1 ெபா2. க2க"கைள ஒறி ேம& ஒறாக
அ4 கி கட#ப4 ேகாயி& கடடக:

ேச காமேல இ கடடக அைம க#படன.

க"றளி எப1 ெபய. 5(ண
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மகாப;$ர தி& கட"கைரேயாரமாக உள க"றளிC, காSசி$ர தி& கயிலாசநாத

ேகாயி& எB இ#ேபா1 ெபய வழக#ப4 இராஜசிேம)சர எ/
க"றளிC, பைனமைல எ/ ஊாிJள க"ேகாயிJ !த !த&

அைம க#பட க"றளி களா . இ க"றளிக உ(டா க#ப4 ஏற

ைறய

1,200 ஆ(4களாகிC, அைவ இ#ேபா1 உளன. இராஜசிம ப&லவ
கால 1

# பிற

க"றளிக பல ேதாறின.

ெசக" ேகாயி&கைளவிட க"றளிக பல கால நிைலநி"பைவ. கி.பி. 8 ஆ

"றா(H ெதாட க தி;21 பல அரசக கHய ேகாயி&களி& ெப2

பாலானF க"றளிகேள. கி.பி. 10 ஆ "றா(H& ேசாழக ப&லவ அரசைர

ெவB சிற#பைடதாக. இ)ேசாழக:

# பி"கால) ேசாழ எப1 ெபய.

இ)ேசாழக $தியவாக# பல ேகாயி&கைள க"றளியாக கHனாக. ேமJ,

பைழய ெசக" கடட ேகாயி&கைள இH 1வி4 அ ேகாயி&கைள

க"றளியாக கHனாக. இ)ெச3திகைள நா சாசனகளி;21 ெதாி1

ெகாகிேறா.

இ1வைரயி& ேகாயி" கடடகைள எெதத# ெபா2களா& அைம தாக

எபைத க( ேடா. இனி, நம1 நா4 ேகாயி& அைம#$கைளC அவ"றி
விதகைளC ப"றி ஆரா3ேவா.
*B வைக# பிாிFக
பாரத (இதிய) நா4 கடடகைள) சி"ப கைலஞ, *B ெப2
பிாிFகளாக# பிாி தி2 கிறாக. அைவ நாகர, ேவசர, திராவிட எபன.
இவ"றி& நாகர எப1 வட இதிய கடட. இ1 ந2மைத ஆ"B

வட இதியாவி& அைம க#படைவ. அH !த& !Hவைரயி& நா

வட ேக

பைடயாக

(ச1ரமாக) அைம க#ப4வ1 இ1. இ1 தமி- நாH& இடெபறவி&ைல. ஆகேவ,

இ1 நம1 ஆரா3)சி

உபடவி&ைல.

இர(டாவதான ேவசர எ/ ெபய2ள கடட வைக, ப(ைட கால தி&

ெபாி1 ெபௗ த மத தாரா& வள)சியைடததாக ேதாBகிற1. இத ேவசர
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கடடக, தைர அைம#பிJ, உட& (கடட) அைம#பிJ, விமான (Iைர)
அைம#பிJ வடவHவமாக அ&ல1 நீ(ட அைரவட வHவமாக இ2

.

இத கடட அைம#$ !ைற - தமி- நா4 ேகாயி" கடட அைம#$ சிலவ"றி&
இட ெப"Bள1. இைத# ப"றி# பின அத" ாிய இட தி& IBேவா.

*றாவ1 பிாிவான திராவிட எ/ பிாிF ெத இதிய ேகாயி"

கடடகளா . இைவ வட ேக கி2Vணா நதி !த& ெத"ேக கனியா மாி

வைரயி& காண#ப4கிறன. திராவிட ேகாயி" கடட வைகயி& தமிழ,

ச: கிய, ெஹா3சள !த;ய உபிாிFக உளன. இத உபிாிFகைள
வி4 1 தமி- நா4 ேகாயி&கைள ம4 ஆரா3 ேவா. தமி- நா4

ேகாயி&களிJ ப&லவ கால 1 ேகாயி&க, (பி"கால) ேசாழ கால 1
ேகாயி& க, பா(Hய கால 1 ேகாயி&க. விஜயநகர அரச கால 1
ேகாயி&க எB உபிாிFக உளன. அ#பிாிFகைள P(க, I4க
!த;ய அைம#$களி;21 க(4 ெகாளலா. நா இ

ஆராய#

$ வெத&லா தமி- நா4 ேகாயி&கைள# ப"றிய ெபா1வான அைம#$# ப"றிய
ேம"ேபா கான ெச3திகைளேயயா .
ேகாயி&களி தைரயைம#$
ெபா1வாக எ&லா இ1 ேகாயிJ கிழ
ேகாயி&க ெத"
ெபா1வாக கிழ

ேநா கிC வட
அ&ல1 ேம"

அ&ல1 ேம"

ேநா கி இ2

. சில

ேநா கிC அ?வமாக இ2#ப1(4.

ேநா கிேய ேகாயி&கைள அைம#ப1 வழ க.

ேகாயி" கடட தி தைரயைம#$. அக நாழிைகைய (க2#ப கி2க ைதC அத
!$ற தி& சிறிய இைடகழிையC உைடய1. க2#ப கி2 க ைத) சாத

இைடகழி

 இைடநாழிைக (அ த ம(டப) எப1 ெபய. அகநாழிைக

(க2#ப கி2க) ெப2பாJ ச1ரமான அைம#$ைடய1. சில அகநாழிைகக

நீ(ட ச1ரமாக இ2#ப1 உ(4. சில அகநாழிைகக நீ(ட அைரவடமாக

அைமதி2

படவிள க

. மிக) சில, வட வHவமாக இ2

.

1. தி2F(ணாழிைக (அகநாழிைகC இைடநாழிைகC. ச1ர அைம#$.
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தி2F(ணாழிைக

க2#ப கி2க எB, இைடநாழிைக

ம(டப எB ெபயக வழ கிறன.

அ த

2. வட வHவமான அகநாழிைக. காSசி$ர 1) 5ரகாீ5வர ேகாயிJ,
$1 ேகாைடைய) ேசத நா தா மைல, ேம&மைலயி& உள
விஜயாலய ேசாழீ5வர!, ம1ைரைய அ4 த களரழக ேகாயிJ இEவித

தைரயைம#ைபC உடலைம#ைபC ெகா(டைவ.

3. பாைற ேகாயி; தைரயைம#$. மேகதிர வம கால 1

எ&லாெபா1வாக இத அைம#ைபCைடயன.

ைக ேகாயி&க

4. நீ(ட ச1ர!ள அகநாழிைக. யாைன ேகாயி&; தைரயைம#$ : நீ(ட

அைரவட!ள அகநாழிைக அைம#$.

5. மாம&ல$ர 1 கேணச ரத !த;யைவ.

6. பைனமைலயி& (ெத ஆ கா4 மாவட, வி0#$ர தாJ கா) உள

ப&லவ கால 1 ேகாயி& ; தைரயைம#$. ம தியி& உள அகநாழிைக ைய)

Z-1 நா"$ற! அகநாழிைகக இ2 கிறன.
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7. காSசி$ர கயிலாசநாத ேகாயி& (இராஜ சிேம5வர) தைரயைம#$. ம தியி&
உள அகநாழிைய) Z-1 ேவB அகநாழிைகக அைம1ளன.

காSசி$ர 1 கயிலாசநாத ேகாயி;J பைன மைல ேகாயி;J க2வைறைய)
சா1 ேவB சில க2வைறக: அைம க#ப4ளன. இைவ இர( 4

விதிவில காக, அ?வமாக ஏ"படைவ.

ப&லவ அரச கால வைரயி&, தி2F(ணாழிைக C இைடநாழிைகC

(க2வைறC அ தம(டப !) ஆகிய கடடகேள அைம க#படன.

இவ"ைற) Z-1 ேவB ம(டபக ெப2பாJ அைம க#படவி&ைல.
கி.பி. 10 ஆ "றா(H" # பிற , ேசாழ அரசக க2வைறைய) 5"றிJ
ம(டபகைள அைம தன. அறிC, அ த ம(டப 1

!$ இெனா2

மகா ம(டப ைதC அைம தன. ஏெனறா&, 10 ஆ "றா(4

# பிற

நாய மாக, ஆ-வாக !த;ய * தகைள அைம க ேவ(Hய நிைலைம
ஏ"பட1. இEவாB அக நாழிைகைய) Z-1 5"B ம(டபகைள அைம த

பHயினாேல, அ ம(டபக, ம திய ேகாயி; பாைவையC அழைகC

மைற 1விடன. சில இடகளி& ம திய ேகாயி; விமான ெதாியாதபH

மைற 1விடன. அறிC, ேகாயிJ

 ெவளி) ச $காதபH ெச31, பட

பக;J ேகாயி;& இ2 நிைற1விட1. நம1 ேகாயி&களி& பட பக;J

இ2 Z-தி2#பத காரண, இத) 5"B ம(டபகேள ஆ .
மாட ேகாயி&க

மாட ேகாயி&க எறா&, மாHேபா& அைமத ேகாயி&க எப1 ெபா2.

ஒறி ேம& ஒறாக ஒப1 நிைலகைளCைடய மாட ேகாயி&கைள) சி"ப

&க IBகிறன. இ கால தி& இர(4 நிைல, *B நிைலCள

மாட ேகாயி&க தா இ2 கி றன. மாட ேகாயி&க, ப&லவ கால 1
!ேப, அதாவ1, கி.பி. 6 ஆ "றா(4

!னேர இ2தன. ஆனா&,

அ கால 1 மாட ேகாயி&க ெசக&;னா& அைம க#படைவ. ஆகேவ, அைவ
இ கால தி& நிைலெப"றி2 கவி&ைல. அ கால தி ேலேய அழி1விடன.
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சீகாழி

கிழ ேக ஐ1 ைம;& உள தி2நா I தி2மணி மாட ேகாயிைல

தி2மைக ஆ-வா தம1 ெபாிய தி2ெமாழியி& IBகிறா. இெனா2
மாட ேகாயிலாகிய தி2நைற[ மாட ேகாயிைலC
தி2மைக ஆ-வா

றி#பி4கிறா; அதைன) ேசாழ ெசகணா கHயதாகF

IBகிறா;
"ெசபிய ேகா) ெசகணா ேசத ேகாயி&

தி2நைற[ மணிமாட ேசமிகேள"
எB அவ Iறிய1 கா(க. தி2நைற[2

ெபய IBகிறாக.

இ#ேபா1 நா)சியா ேகாயி& எB

தி2ைவக& எ/ ஊாி& இ2த ஒ2 மாட ேகாயிைல தி2ஞானசபத

IBகிறா. தி2ைவக& மாட ேகாயி& எபேத அ ேகாயி; ெபயராக இ2 த1.
அதைன கHயவ2 ெசக ேசாழ எB ஞானசபத தம1 ேதவார தி&
IBகிறா.

இத மாட ேகாயி&கைள) ேசாழ ெசகணா கHயதாக ஆ-வா2 நாயனா2
IBகிறபHயினாேல, இைவ கி.பி. 7 ஆ "றா(4

!ேன கட# படைவ

எB, இைவ ெசக&;னா& கட# படைவ எB ெதாிகிறன. ஆனா&,

இத மாட ேகாயி&க எ தைன நிைலைய (மாHகைள ெகா( H2தன எப1

ெதாியவி&ைல. *B நிைல மாட ேகாயி&களாக தா இ2தி2 கேவ(4.
மாம&ல$ர 1 மாட ேகாயி&க
கி.பி. 7 ஆ "றா(4

!ன இ2த ெசக" கடடகளாலான மாட

ேகாயி&களி மாதிாிைய# ப&லவ அரசனான நரசிமவம (மாம&ல)

மாம&ல$ரமாகிய மகாப;$ர திேல க2 க&;னா& அைம தி2 கிறா. அைவ
இர(4 நிைல, *B நிைலCள மாட ேகாயி&களி மாதிாி [மாதிாி - Model]
ஆ .
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அ)5ன இரத எB இ#ேபா1 தவறாக# ெபய வழக#ப4கிற ேகாயி&,
இர(4 நிைல (இர(4 அ4

) மாட ேகாயி; அைம#$ ஆ  [7]. த2மராஜ

இரத எB தவறாக# ெபய வழ கிற இெனா2 மாட ேகாயி&, *B

நிைலCள மாட ேகாயி; அைம#$ ஆ . சகாேதவ இரத எப1 *B

நிைலCைடய மாட ேகாயி; அைம#$ ஆ . இத மாட ேகாயி&களி

அைம#ைப க2க" பாைறயி& அைம த கால கி.பி. 7 ஆ "றா(H ம திய

கால ஆ. இைவ பைழய ெசக" கடடகளாலாய மாட ேகாயி&களி உ2வ

அைம#$ைடயைவ.

ேவB மாட ேகாயி&க
க"றளியாக அைம க#ப4 இ#ேபா1 வழி பாH& உள மாட ேகாயி&க
இர(4 உளன. அைவ காSசி$ர தி& உள பரேம)5ர வி(ணகர!,

உ தரேம, 5தரவரத# ெப2மா ஆலய! ஆ . காSசி$ர 1# பரேம)5ர

வி(ணகர ைத இ# ேபா1 ைவ (ட# ெப2மா ேகாயி& எB IBவா க.
இ ேகாயிைல# பரேம5வரவம எ/ ப&லவ அரச கி.பி. 8 ஆ

"றா(H ெதாட க தி& கHனா. இதைன தி2மைகயா-வா பாH

யி2 கிறா. இ1 *B நிைலCள மாட ேகாயி&. ஆனா&, இர(டாவ1 மாH

ம4 பHக உளன. *றாவ1 மாH

# பHக இ&ைல. ப(ைட கால தி&

மர#பHக அைமதி2தன ேபாJ, இ#ேபா1 மர#பHக: இ&ைல. இ1 *B

நிைல மாட ேகாயி& ஆ .

உ தரேம, மாட ேகாயிJ *B நிைல மாட ேகாயிலா . இதைன

கHயவ நதிவம ப&லவ ம&ல எ/ ப&லவ அரச. இவ கி.பி. 730

!த& 795 வைரயி& அரசா(டா. எனேவ, இ ேகாயி& கி.பி. 8 ஆ "றா(H

பி"ப தியி& கட#படதா . இ ேகாயிைல கHய ப&ல வ/ைடய உ2வ)
சி"ப! இ ேகாயி;& இ2 கிற1.
கடட அைம#$ உB#$க:
ேகாயி" கடட அைம#ைப# ப"றிC அவ"றி உB#$கைள# ப"றிC ஆகம
&களிJ சி"ப சாN திரகளிJ விாிவாக Iற#ப4ளன. இ;&

கடட கைலயி ெபா1வான ெச3திகைள ேமேலாட மாக IBகிறபHயா&,
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அவ"ைற# ப"றிய விாிவான ெச3திகைள இ

Iறவி&ைல. ! கியமான சில

வ"ைற) 52 கமாக IBேவா.

ேகாயி" கடட தி& ஆB உB#$க உ(4. அைவயாவன :- 1. அH ; 2. உட& ; 3.
ேதா ; 4. க0 1 ; 5. தைல ; 6. !H.

இத# ெபயக:

) சி"ப ;& ேவB ெபய க Iற#ப4கிறன.

அ#ெபயகளாவன :- 1. அதிV டான; 2. பாத ; 3. மSச ; 4. க(ட  : 5.

ப(Hைக; 6. NPபி . இவ"ைற விள
1. அH அ&ல1 தைரயைம#$. இத"

!த;ய ெபயக உ(4.

ேவா.
அதிV டான, மZரக, ஆதார , தல, ?மி

2. உட& அ&ல1 தி2F(ணாழிைக. இத"

கா&, பாத, Nதப, கப !த;ய

ெபயக சி"ப ;& Iற#ப4கிறன. இ#ெபயக தி2F( ணாழிைகயி

(க2வைறயி 5வகைள

றி கிறன. [8]

3. ேதா அ&ல1 தளவாிைச. இத" # பிரN தர, மSச, கேபாத !த;ய
ெபயக உளன.
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4. க0 1. இத"

க(ட, கள, கண !த;ய ெபயக உ(4.

5. தைல அ&ல1 Iைர. இத" # ப(Hைக, - மNதச, சிர !த;ய ெபயக
உளன.

6. !H அ&ல1 கலச. இத"

NPபி, சிைக,

ள !த;ய ெபயக உ(4.$

ேகாயி" கடட தி& அைமய ேவ(Hய இத ஆB உB#$க:

 சில அளFக

உளன. அத அளF களெய&லா தீர ஆராய ேவ(Hயதி&ைல. ஆனா&,
ெபா1வான அளைவ ம4 ெதாி1 ெகாேவா. அத அளFகளாவன :
1. அH அ&ல1 அதிVடான தி உயர 1 ப .
2. உட& அ&ல1 பாத தி உயர 2 ப .

3. ேதா அ&ல1 மSச தி உயர 1 ப .

4. க0 1 அ&ல1 க(ட தி உயர 1 ப .

5. தைல அ&ல1 ப(Hைகயி உயர 2 ப .

6. !H அ&ல1 NPபியி உயர 1 ப .

இத அளF ஒ2 நிைலையCைடய சாதாரண ேகாயி&க: கா . இ1வறி, ேவB
சில அளFக: ஒ2நிைல ேகாைலயிJ

உ(4.

இர(4 நிைல மாட ேகாயி; அைம#$ :1. தைர, 2. 5வ, 3. தளவாிைச, 4. 5வ,

5. த வாிைச, 6. க0 1. 7. Iைர, 8. கலச என அைமC.

*B நிைல மாட ேகாயி; அைம#$ :- 1. தைர, 2. 5வ. 3. தளவாிைச, 4. 5வ,

5. தளவாிைச, 6. 5வ, 7. தளவாிைச, 8. க0 1, 9. Iைர, 10. கலச என இEவாB

அைமC. ேகாயி" கடட தி ப& ேவB அைம#$கைள) சி"ப ;& க(4

ெகாக.

ேகாயி" கடடக கட#ப4 ெபா2கைள ெகா(4 அைவ *B
ெபயகைள# ெபBகிறன.

அைவ 5 த, மிNர, சகீண எபன . !0வ1 மர தினாேலா,

ெசக&;னாேலா அ&ல1 க2க&; னாேலா கட#பட ேகாயி&க:

)5 த

கடட எB, இர(4 ெபா2கைள கல1 அைம க# பட ேகாயி&க:
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மிNர கடட எB, இர(H"

ேகாயி&க:

ேம"பட ெபா2களா& கட#பட

) சகீண எB ெபயக Iற# ப4கிறன.

ேகாயி; வைகக

கடF அ&ல1 ெத3வக எ0த2ளியி2

 தி2F(ணாழிைக

விமான

எப1 ெபய. இத விமானகளி ெவEேவB விதமான அைம#ைப ெகா(4

இவ"றி"

அைவ க:

ெவEேவB ெபய IBவ. ! கியமாக Iைரயி அைம#$ ெகா(4
ெவEேவB ெபயகைள IBகிறாக. தி2நாF கர5 5வாமிக

தம1 தி2 அைடF தி2 தா(டக தி 5 ஆ ெச3Cளி&, ேகாயி" கடட
வைககளி ெபயகைள IBகிறா. அ)ெச3C
இ1:

"ெப2 காB சைட கணித ெப2மா ேச2

ெப2ேகாயி& எ0பதிேனா ெட4 ம"B

கர ேகாயி& கHெபாழி&Z- ஞாழ" ேகாயி&

க2#பறிய& ெபா2#பைனய ெகா H ேகாயி&

இ2 ேகாதி மைறயவக வழிப ேட 1

இளேகாயி& மணி ேகாயி& ஆல ேகாயி&

தி2 ேகாயி& சிவ/ைறC ேகாயி& Z-1

தா-திைறSச தீவிைனக தீ2 மேற."

இ#பாட;ேல, ேசாழ ெசகணா கHய எ0ப ெதா4 ேகாயி&கைள Iறிய
பின, கர ேகாயி&, ஞாழ" ேகாயி&, ெகா H ேகாயி&, இளேகாயி&,
மணி ேகாயி&, ஆல ேகாயி& எB சில வைகயான ேகாயி&கைள IBகிறா.
சி"ப &க விஜய, \ேபாக, \விசால. Nகத காத, \கர,

ஹNதிபி2Vட. ேகசர எ/ ஏ0 விதமான ேகாயி&கைள IBகிறன.
காமிகாகம! இ#ெபயகைள IBகிற1.

தி2நாF கர5 5வாமிக தமி-# ெபயரா& IBகிறைதேய சி"ப &க வடெமாழி#

ெபயாினா& IBகிறன. ெபய ேவ"Bைமேய தவிர# ெபா2 ேவ"Bைம இ&ைல.
எெதத ேகாயி&க:

எ ெதத# ெபய எபத" ) சி"ப &களி& விள க

Iற#ப4கிறன. ஆனா&, தி2நாF கரச IBகிற ெபயக:

விள க
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இ#ேபா1 ெதாியாத பHயினாேல, அைவ எெதத ேகாயி; ெபயக எப1

ெதாியவி&ைல. இைத க(டறிய ேவ(Hய1 நம1 நா4) சி"ப கைலஞகளி
கடைமயா . ஆயி/, நமா& இயற அளF இதைன ஆரா3 ேவா.

ஆல ேகாயி&
!த;&, ஆல ேகாயி& எB தி2நாF கரச Iறிய ேகாயிைல ஆரா3ேவா.

ஆல ேகாயி& எப1 ஆைன ேகாயி& எபத ம,உ. சில ஆலமர தினா&

கட#பட ேகாயி& எB க21கிறாக. இ1 தவB. ஆலமர. கடட
க4வத"

ஏ"ற உBதியான மர அB. ஆலமர தினா& கடட க4 வழ க

இ&ைல. ேவB சில ஆலமர தி கீ- அைமத ேகாயி& எB க21கிறாக.

இ1F தவB. ஆல ேகாயி& எப1 ேகாயி" கடட வைககளி& ஒெறப1

ெதளிவான1. ஆல ேகாயி" கடட, ேமேல Iறிய1 ேபால ஆைன ேகாயி&
வHவமாக இ2

. சி"ப சாNதிரகளி& இ ேகாயி& கஜபி2Vட விமான

ேகாயி& எB, ஹNதிபி2Vட விமான ேகாயி& எB Iற#ப4கிற1. கஜ,
ஹNதி எ/ ெசா" க:

யாைன எப1 ெபா2. யாைனயி !1

இத ேகாயி; Iைர அைமதி2#பதனா& இத"

ேபாB

இ#ெபய ஏ"பட1.

தமிழிேல இ1 யாைன ேகாயி& எB வழக#ப4# பிற

ஆல ேகாயி& எB

ம2வி"B. 5தர* தி நாயனா தி2 க)Z ஆல ேகாயிைல IBகிறா.

தி2ெவா"றி[, வடதி2!&ைலவாயி&, தி2ேவ" கா4, தி2 க0

ற 1

ப தவ சல ஈ5வர ேகாயி& , தி2வாைன கா !த;யைவ ஆல ேகாயி& என#ப4
கஜபி2Vட விமான ேகாயி&க ஆ , மகாப;$ர 1) சகாேதவ ரத எ/
ேகாயிJ *B நிைலCள மாட ேகாயிலாக அைமத ஆல ேகாயிலா .[9]
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இளேகாயி&
இளேகாயி& எபதைன) சில பாலாலய எB IBவ. பைழய ேகாயிைல#

$1#பி கிறேபா1, ேகாயி& தி2#பணி !Hகிறவைரயி& அ ேகாயி& *லவி கிர

க ைத த"கா;கமாக அைம க#பட சிB கடட தி& ைவ தி2#பாக. இத

த"கா;கமான ஆலய தி" # பாலாலய எப1 ெபய. ஆனா&, தி2நாF கரச
IBகிற இளேகாயி& பாலாலய அB; ேகாயி" கடட வைககளி&
ஒைற தா இளேகாயி& எB IBகிறா. சில, இளேகாயி& எப1

!2க ேகாயிJ

# ெபய எB IBவ. இ1F சாியB.

இளேகாயிைல# ப"றி ேதவார திJ சாசன களிJ Iற#ப4கிற1.

ேசாழநா4 மீய)Z ேகாயி& இளேகாயி& எB அ#ப 5வாமிக IBகிறா.
மீய)Z எப1 இ#ேபா1 ேபரள எB வழக#ப4கிற1. 'கட?

இளேகாயிJ கயிலாய நாதைனேய காணலாேம' எB அ#ப 5வாமிக

IBகிறா. ஆகேவ, கட? ேகாயிJ இளேகாயி& என ெதாிகிற1. (கட?ர

ேகாயி;& கர ேகாயிJ உ(4. கட? கர ேகாயிைல தி2நாF கரசேர ேவB
இட தி& IBகிறா. கட? ேகாயி;ேல கர ேகாயி&, இளேகாயி& எ/

இர(4 வைகயான கடடக: உளன.)

?த தா-வா தம1 இர(டாதி2வதாதியி& [10] ெவள திள ேகாயிைல

IBகிறா. இராஜராஜ கால 1) சாசன ஒB கட? இளேகாயிைல
றி#பி4கிற1[11]. தி2)சி மாவட

ளி தைல தாJகா இர தினகிாி எ/

ஊாி& உள சாசன, பா(H ய ஜடாவம ஆன திாி$வன ச கரவ தி 5தர
பா(Hய ேதவ (கி.பி. 1254 - 1264) கால தி& எ0த#பட1.

இதி&, தி2வா]5ர!ைடய நாயனா, தி2 கயிலாய!ைடய நாயனா எ/
இர(4 ேகாயி& க: இளேகாயி&க எB Iற#ப4கிறன.[12]
இளேகாயி& (\கர ேகாயி&) விமான.
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சி P மாவட சதிரகிாி தாJ கா தி2) ேசாகிXாி& இ2த ஒ2 ேகாயி&
இளேகாயி& எB ெபய ெப"றி2த1. இ ேகாயி;& இ2த கடF:

தி2

இளேகாயி& ெப2மானHக எB ெபய இ2த1. இ ேகாயி& சில கால 1

!ன இH க#பட1.

ெந&= மாவட ெந&=ாி& உள ஒ2 வட ெமாழி) சாசன எளேகாயி&

ஒைற IBகிற1 [13] . இளேகாயிைல தா இத வடெமாழி) சாசன எள

ேகாயி& எB IBகிற1. சில க21வ1 ேபா& இளேகாயி& பாலாலயமாக

இ2தா&, இத வடெமாழி) சாசன வடெமாழி) ெசா&லாகிய பாலாலய
எபைதேய Iறியி2

. ஆனா&, இள ேகாயி& எB IBகிறபHயா&,

இளேகாயி& பாலாலய அB எப1, ேகாயி& அைம#பி& ஒ2 வைகயான1

எB ஐயமற ெதாிகிற1.

தமிழி& இளேகாயி& எB Iற#ப4வ1, சி"ப &களி& \கர ேகாயி& எB

Iற#ப4வ1 ஒேர விதமான கடட எB ேதாBகிற1. \கர எ/

கடட நா

பைடயான விமான ைத (சிகர ைத) உைடய1 எB

காமிகாகம! சி"ப & க: IBகிறன. மகாப;$ர 1 திெரௗபைதயம

இரத எB இ#ேபா1 தவறாக# ெபய வழக# ப4கிற ெகா"றைவ ேகாயி&

அைம#$, \கர எ/ அைம#ைபCைடய1. இளேகாயி& எப1 இ1வாக

இ2 க I4.
கர ேகாயி&

தி2 கட? ேகாயி& அைம#$ கர ேகாயி& அைம#$ எB தி2நாF கரச தம1
ேதவார தி& Iறியி2 கிறா. (தி2 கட? ேகாயி;& இள ேகாயிJ ஒB
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உ(4.) 5தர* தி 5வாமிக: கட? கர ேகாயிைல

றி#பி4கிறா.[14]

கர ேகாயிைல க"ேகாயி& எ/ ெசா&; திாி$ எB சில க21வ1 தவB.
கர ேகாயி& எப1 ேகாயி& வைகயி& ஒ2 வித ைத

றி கிற1.

விஜய எB சி"ப &க IBகிற கடட அைம#$, கர ேகாயிலாக

இ2 க I4 எB ேதாBகிற1. வடமான விமான ைத (சிகர ைத) உைடய
ேகாயி" கடட தி"

விஜய எB சி"ப &க ெபப IBகிறன.

ஞாழ" ேகாயி&
ஞாழ" ேகாயி& எபைத

 ம மர தினா& அைம க#பட ேகாயி& எB

சில IBவ. இ1 தவB. ஞாழ& எB

  மர தி"  ெபய உ(4. ஆனா&,

ஞாழ& மர தினா& அைம க#பட ேகாயிJ

ஞாழ" ேகாயி& எB IBவ1

தவB. அ#பHயானா&, ஏைனய மரகளினாேல அைம க#பட ேகாயி&க:
அதத மரகளி ெபய அைமய ேவ(4ம&லவா? அ#பH# ெபய

இ&லாதபHயினாேல, ஞாழ& மர தினாேல கட#பட ேகாயி& எB IBவ1

தவB. ஞாழ"ேகாயி& எப1 ேகாயி& வைகயி& ஒ2 வைகயா .
இத ேகாயி; அைம#$ எ#பH இ2
!Hயவி&ைல.

 எB இ#ேபா1 க(டறிய

ெகா H ேகாயி&
ெகா H எப1 ஒ2 மர தி ெபய எB, அமர தினா& அைம க# பட

ேகாயிJ

ெகா H ேகாயி& எB ெபய உ(டாயி"ெறB சில IBவ.

இ1F தவB. 'க2#பறிய& ெபா2# பைனய ெகா H ேகாயி&" எB IBகிறா
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தி2நாF கரச, 5தர2 தி2 க2#பறிய=# பதிக தி& இ ெகா H
ேகாயிைல

றி#பி4கிறா. ஞானசப த2,

" "றமறியாத ெப2மா ெகா H ேகாயி"
க"ெறன வி2#ப1 க2#பறிய =ேர"

எB IBகிறா.
இத ேகாயி; விமான (சிகர ) அைம#$ எ#பH இ2தெதB திடமாக)

ெசா&வத"கி&ைல. ஆயி/ \ேபாக, \விசால எB சி"ப &க IBகிற

கடடகளி& ஒறாக ெகா H ேகாயி& இ2 க I4 எB ஊகி கலா.
வடமான சிகர ைத உைடய1 விஜய எB ெபய ெபB எபைத ேமேல
(கர ேகாயி;&) Iறிேனா. அத வடமான சிகர கண Iட 1ட

அைமய#ெப"றா& \ேபாக என# ெபயெபB எB, அ1ேவ ந4வி& ப ர

வாிைசCட IHயதானா& \விசால என# ெபய ெபB எB காமிகாகம
[15] IBகிற1. ெகா H ேகாயி& எப1 \ேபாக அ&ல1 \விசாலமாக

இ2 க I4 எB க2தலா.
மணி ேகாயி&

மணி ேகாயி; அைம#ைப# ப"றிC நம

ஒB ெதாியவி&ைல. ஆயி/,

எ4# பைட அ& ல1 ஆB பைடயான சிகர ைதCைடய ேகாயிலாக

இ2 க I4 எB [கி கலா. சி"ப &க Nகத காத எB IBகிற

விமான ேகாயிேல மணி ேகாயி& எB க21வ1 ெபா2 தமாக ேதாBகிற1.

எ4# பைடையCைடய சிகர ைதC க0 ைத C உைடய1 Nகத காத

30

எB காமிகாகம IB கிற1. ஆB பைடையCைடய சிகர ைதC க0 ைத C

உைடய1 Nகத காத எB ேவB பாட ேபத ைதC காமிகாகம
IBகிற1.[16]

நம1 நாH& ஆBபைடCள சிகர ேகாயி&க அதிகமாக காண#படவி&ைல.
எ4# பைடCள சிகர ேகாயி&க அதிகமாக காண#ப4கிறன.

மணி ேகாயி& எப1 ஆB அ&ல1 எ4# பைட யான சிகர!ள ேகாயிலாக
இ2 க I4.

தி2நாF கரச Iறிய கர ேகாயி&, ஞாழ" ேகாயி&, ெகா H ேகாயி&,
இளேகாயி&, மணி ேகாயி&, ஆல ேகாயி& எ/ ேகாயி& வைககைளC சி"ப
&களி& வடெமாழி# ெபயராக Iற#ப4கிற விஜய. \ேபாக, \விசால,
Nகத காத, \கர, ஹNதிபி2Vட எ/ ேகாயி& வைககைள ஒ2வாB
ெபா2 தி Iறிேனா. இவ"றி& ஆல ேகாயிJ ஹNதிபி2Vட! ஒேற

எபதி& ஐய#பா4 ஒB இ&ைல. ஆனா&, ஏைனய ெபா2 த க எ/ைடய

ஊகேமெயாழிய !Hத !H$

னB. இவ"ைற# ப"றி) சி"ப சாNதிாிக ஆரா31 !HF Iறேவ(4.
உயரமான ேகாயி&க
மிக உயரமான விமான ைதCைடய1 தSசாU ெபாிய ேகாயி&. இராஜராஜேசாழ

இைத கி. பி. '00இ& கHனா. இ1 190 அH உயர உள1. இைத#ேபாB

அைம#$ உயர! உைடய1, கைக ெகா(ட ேசாழ$ர தி& உள ேகாயி&. இ1

கி.பி. 1025 இ& கட#பட1. ம"ேறா உயரமான ேகாயி& திாி$வன 1

கேப5வர ேகாயி&. இைவ ேசாழகளா& கட#படைவ. இைவேய மிக உயர
மான ேகாயி&க, பி"கால 1 ேகாயி&க இEவளF உயரமாக
கட#படவி&ைல.
கால#ப #$
திராவிட கடட கைலைய# பைழய கால, ப&ல வகால, ேசாழகால,
பா(Hய கால, விஜயநகர அரச கால எB ஐ1 கால#ப தியாக# பிாி 1
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IBவ.
பைழய கால எப1 கி.பி. 600-

!"பட கால. அத கால தி&, ேகாயி"

கடட அைம#$க !0வ1 அைமய#ெப"B, மர தினாJ ெசக" களினாJ

அைம க#படன.

ப&லவ கால கடட எப1 கி.பி. 600 !த& 900 வைரயி& உள கால. இத
கால தி& க"றளி க (ெசக"க:

# பதிலாக க2க"கைள ஒறிேம&

ஒறாக அ4 கி கட#பட ேகாயி" கடட க) ஏ"படன.

ேசாழ கால எப1 பி"கால) ேசாழ கால. இ1 கி.பி. 900 !த& 1300 வைரயி&

உள கால. இத கால தி& ேசாழ அரசக $திதாக க"றளி கைள

அைம தேதா4, பைழய ெசக" ேகாயி&கைள இH 1 அ ேகாயி&கைள
க"றளியாக# $1#பி தா க. அறிC, ஆ-வாக:

 நாயமாக:



ேகாயி&க அைம க#பட கால! இ1ேவ. ேமJ, சிவ ேகாயி&களிேல

அம சநிதிக தனியாக கட#பட கால! இ1ேவ. ேசாழ கால 1

!$, சிவ ேகாயி&களி& அம/ ெகB தனி யாக ேகாயி& இ&ைல.

இ)ெச3திைய) ேசாழ கால 1)சாசனகளி;21 அறிகிேறா.
ப&லவ கால 1 P(க

பா(Hய கடட கால எப1 கி.பி. 1300 !த& 1500 வைரயி& உள கால.
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விஜயநகர அரச கடட கால எப1 கி. பி. 1500 !த& 17 பவைரயி& உள
கால,
கடட கைலைய# ப"றி ப&லவ, ேசாழ, பா(Hய, விஜயநகர கால எB

ெசா&J ேபா1. இத காலகளி& ேகாயி" கடடகளி& ெவEேவB மாB

த&க ஏ"படன எB க2த Iடா1. ெபாிய மாBத&க ஒB ஏ"படவி&ைல.
ஆனா&, P(க, கண I4, ேகாVட பSசர !த;ய உB#$களி& அத தத
கால தி& சில மாBத&க ஏ"படன. இத மாBத&கைள ெகா(4தா

ேம"ெசானபH கால ைத# பிாி தி2 கிறாக.

ைக ேகாயி&க: பாைற ேகாயி&க: கி.பி. 600 இ& இ21 850 வைரயி&

தமி- நாHேல !த !த& அைம க#படன.

ைக ேகாயிைல தமி- நாHேல

!த !தலாக அைம தவ !ன ெசா&;யபH. மேகதிரவம எ/

ப&லவ அரச. அவ/

# பிற

மாம&ல$ர தி& (மகாப;$ர தி&)

அவ மக நரசிம வமனான மாம&ல,

ைக ேகாயி&கைளC இரத ேகாயி&க

எ/ பாைற ேகாயி&கைளC அைம தா. அவ/

அரசக சா:வ #ப !த;ய இடகளி&
பிற

$1 ேகாைடயிJ பா(Hய நாHJ

படன. கி.பி. 850-

மைற1விட1.

கி.பி. 1000-

# பிற

# பிற

# பிற

வத ப&லவ

ைக ேகாயி& அைம தாக.

ைக ேகாயி&க அைம க#

ைக ேகாயி&க அைம

 வழ க

அரசா(ட ேசாழ, பா(Hய, விஜயநகர அரசக

ேகாயிைல அைம கவி&ைல. அவக க"றளிகைள தா அைம தாக.

ைக

33

5வ உB#$க
இனி. தி2F(ணாழிைக(க2வைறயி 5வாி ெவளி#$ற தி& அைம க#ப4

உB#$கைள# ப"றி IBேவா. க2வைற

இைடகழி ஒB உ(4. இத"

!$ற தி& அைத) சா1 சிறிய

இைடநாழிைக (அ த ம(டப) எப1 ெபய.

இைடநாழிைக க2வைறயி ஒ2 ப திேயயா . அ த ம(டப தி வாயி;&

இ2$ற திJ 1வாரபாலக உ2வ க அைம க#பH2

.

ேகாVட பSசர
தி2F(ணாழிைக எ/ க2வைற) 5வாி ெவளி#$ற திJ, அ த ம(டப)

5வாி (இைட நாழிைகயி) ெவளி#$ற திJ ேகாVட பSசர,

ப பSசர

எ/ உB#$க அைம க#ப4வ1 விஷ த-க2வைறயி ெவளி^$ற)

5வகளி& பி$ற) 5வாி& ஒB வல#$ற இட#$ற) 5வ களி& ஒEெவாB
ஆக *B ேகாVட பSசர க:, க2வைறைய) ேச1ள அ த ம(டப

தி வல#$ற இட#$ற) 5வகளி ெவளி#$ற தி& ஒEெவாB ஆக இர(4
ேகாVட பSசரக: ஆக ஐ1 ேகாVட பSசரக அைம க#ப4.

-----------

ேகாVட பSசர எப1 சி"ப ேவைலக அைமத மாடக ஆ . ேகாVட

பSசர எ/ இமாடகளிேல கணபதி, தசிணா* தி, இ;ேகா பவ
* தி, பிரம, நாராயணி (ெகா"றைவ) உ2வக அைம க#பH2

ேகாVட பSசர களிேல இத ெத3வ உ2வகைள அைம

.

 வழ க . ேசாழ
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கால திேல கி பி . 10 ஆ "றா(4

# பிற

ஏ"பH2 கேவ(4.

ஏெனறா&, ப&லவ கால 1 ேகாயி&களிேல ேகாVட பSசரகளி& இ ெத3வ

உ2வக அைம க#படவி&ைல.
பபSசர
ேகாVட பSசரக:
அைம க#பH2

.

இைடேய

ப பSசர எ/ சி"ப உB#$

ப பSசர எப1. அHயி&

ட ேபாற1, ேமேல

ெகாH)சி"ப ேவைலயைமத1 ஆன சி"ப ேவைல யா . இவ"றி

அைம#$கைள# பட தி& கா(க.
ேதா உB#$க

தா எ/ பிரNதர தி ேமேல, கண I4, பSசர, சாைல எ/ உB#$க

உ(4. கணI4 எப1 பிரNதர தி கைடசி *ைலயி& அைம க#ப4 உB#$.

சாைல எப1 பிரNதர தி ம தியி& அைம க#ப4. பSசர எப1 கண

I4

 சாைல

 இைடயி& அைம க#ப4கிற சி"BB#$.

இனி. ப(ைட கால தி;21 நாளைடவி& ேகாயி&க கடட அைம#பி& எ#பH
வள)சி யைடதன எபைத IBேவா.

ப(ைட கால திேல, அதாவ1, ப&லவ கால வைரயி& (கி.பி. 10 ஆ
"றா(4

ெத3வக:

!$), தி2மா&, சிவெப2மா, ெகா"றைவ !த;ய

தனி தனிேய ேகாயி&க இ2தன. தி2F(ணாழிைக

(க2வைற)C அைத) சா1 அ த ம(டப! ம4 அ கால தி& இ2தன.
ேவB ம(டபகேளா 1ைண ேகாயி&கேளா அ கால தி& இ&ைல.
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பி"கால திேல, அ த ம(டப ைத) சாதா" ேபா& ேகாயி& !$ற திேல
!கம(டப அைம

 வழ க ஏ"பட1.

பாிவார ஆலயக
கி.பி. 10 ஆ "றா(H" # பிற , பி"கால) ேசாழ ஆசியி&, சிவ

ேகாயி&களி& அம/ ெகB தனி ஆலயக கட#படன. இ கால 1

!$ சிவ ேகாயி&களிேல அம/ ெகB தனி ஆலயக இ2ததி&ைல.

ேதவார திேல அ#ப. சபத, 5தர ஆகிய நாயமாக சிவெப2 மாைனC
ேதவிையC பாHய1 உ(ைமேய. ஆனா&, அ கால தி& ேதவி ெகB சிவ
ேகாயி;& தனி யாக ஆலய இ2ததி&ைல. ேதவி ெகB தனி ஆலய இ2தா&,

அ1 சிவெப2மா ஆலய 1ட ேச1 இராம& தனியாக இ2த1. உதாரணமாக,
காSசி$ர 1 காமாசியைம ஆலய ைத Iறலா. நாயமாக இத ேதவி

ஆலய ைத

றி#பி4 கிறாக. ஆனா&, இத ஆலய சிவ ேகாயி;& ேசராத

தனி ஆலய எபைத நிைனவி& ைவ க ேவ(4.

கி.பி. 10 ஆ "றா(H" # பின, ேசாழ அரசரா& அம ஆலயக சிவ

ேகாயி&களி& அைம க#படன. அம ஆலயக $திதாக அைம க#படைத

க&ெவ4) சாசனகளினாJ அறியலா.

ேசாழக கால திேல அHயா, நாயமா க:

 உ2வக அைம க#படன.

இத அHயாக, நாயமாகளி உ2வக, தி2F(ணாழிைகயி
ளி#$ற தி&, அைத) Z-1ள 5"றாைல ம(ட பகளி& அைம க#படன.
இEவாB தி2F( ணாழிைக

ெவளிேய 5"றாைல ம(டபக அைம க#

படபHயா&, *ல ேகாயி; கடட அைம#$ மைற க#பட1. அறிC,

5"றாைல ம(டப தி& சாளரக அைம காதபHயா&, பட பக;J இ2

Z-தி2 கிற1. *ல ேகாயி; விமான ம4 Pர#பாைவ

ெதாிC.

*ல ேகாயி; அதிVடான திJ (அH#$ற ). 5வாிJ சி"ப ேவைலக

அைம1, அ# ப திகேள க-ட-2 : அழகான.. ப திகளாக விள பைவ. அ#ப திைய
5"றிJ ம(டப அைம 1 மைற 1விட த&லாம&, இ2 Z0பHC
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ெச31விடாக. இ#பH) ெச3த1 *ல ேகாயி; அழைகேய ெக4 1 விட1.

இ#ேபா1ள ேகாயி&களி& ெப2பாைம C *ல ேகாயி; கடட அழ
மைற க# படைவேய. 5"றைல ம(டபகளா& மைற க# படாத

*ல ேகாயி&க மிக) சிலேவ இ கால தி& உளன.

அ(ைமயி&, மிக# பைழைம வா3த பாட& ெப"ற ஒ2 ேகாயிJ

அ ேகாயி;

அைம#ைப ஆரா3வத"காக) ெசேற. *ல ேகாயி; ! $ற தி& மிக#ெபாிய

!கம(டப!, அதைன) சா1 *ல ேகாயிைல) Z-1 5"றாைல

ம(டபக: அைம1 அ ேகாயிைல மிகF இ2:ைடயதா கி விட1. இ1

எ&லா ேகாயி&களிJ உள சாதாரண நிைல. நா இ ேகாயிJ

) ெசற1

பக& ேவைள. அத ேநர திJ இ ேகாயி& மிகமிக இ2ளைட1 காண#பட1.
மீ(4 ெவளிேய வத ேபா1. மBபிற#$# பிறதவ ேபால உணேத.

அEவளF இ2 அட1 அ)சமாக இ2த1.

ெபாிய சிவ ேகாயி&களிேல பிைளயா ேகாயிJ !2க ஆலய! இ#ேபா1
காண#ப4 கிறன. இ ேகாயி&க: பி"கால திேல ஏ" படைவ. !2க/

கணபதி

 தனி தனி யாக# ப(ைட கால தி& ேகாயி&க இ2த1

உ(ைமேய. ஆனா&, சிவ ேகாயிJ

அபிைக !த;யவ க:
இ&ைல .



 பாிவார ஆலயகளாக !2க, கணபதி.

தனி தனிேய ப(ைட கால தி& ஆலயக

பதினாBகா& ம(டப. "B கா& ம(டப, ஆயிர கா& ம(டப !த;ய

ம(டபக: ேசாழ கால திJ அத" # பி"கால திJ ஏ"படைவேய.
ேகாயி&களி வாயி&களி& இ#ேபா1ள !க#$ ேகா$ரக ப(ைட

கால தி& இ&ைல. இ ேகா$ ரக பி"கால திேல, விஜயநகர அரசரான கி2Vண
ேதவ கால திேல ஏ"படைவ. இவ"றி"

இராய ேகா$ர எB ெபய உ(4.

சிவ ேகாயி&களிேல சனீ5வர ேகாயி&, நவ கிரக ேகாயி& எபைவ மிக#

பி"கால திேல $திதாக) ேச க#படைவ.

ெப2மா ேகாயி&களிJ கி.பி. 10 ஆ "றா(4

!$ தாயா சநிதி

இ2ததி&ைல. ைசவ சமய! ைவணவ சமய! தனி தனி மதமாக# பிாித பிற ,
ைசவக சிவ ேகாயி;& அம/

தனியாக ஆலய அைம 1 ெகா(ட1,
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ேபால, ைவணவக: தி2மக:
அறிC, ஆ- வாக:

தாயா சநிதி' அைம 1 ெகா(டாக.

, ஆசாாியாக:

, ம"B ெத3வ க:

உ2வக அைம 1 வழிபடாக. ஆகேவ, ெப2மா ேகாயி&களிJ



ெவEேவB ஆலயக: ம(டபக: $திதாக அைம க# படன.

தி2மா& ேகாயி&களி& ஆ(டா சநிதி எB ஒ2 ேகாயி& உ(4. ஆ(டா

ஆ-வா களி& ஒ2வ. ஆனா&, இவ2

ம4 சிற#பாக ஒEெவா2 ெப2மா

ேகாயி;J தனிேய ஆலய உ(4. விஜயநகர 1 அரசனான கி2Vணேதவராய

மி த ைவணவ# ப"B ஆ(டா ப திC உைடய வனாத;, அவ

ைவணவ ேகாயி&களி& ஆ(டா சநிதிைய# $திதாக அைம தா. அவ கால
திJ அத" # பிற  ஏ"படைவேய ஆ(டா சநிதிக.

இ1ேவ ேகாயி" கடடகளி வரலாB. *ல ேகாயிைல) Z-1 5"றாைல

ம(டபக அைம க# ஊபHயா&, *ல ேகாயிைல அH!த& !Hவைரயி&

ஒேர சமய தி& பா 1 மகிழ !Hயாம;2#பைத
ேகாயிJ

றி#பிட வி2$கிேற.

ெவளிேய ச"B Pர தி& ெசB *ல ேகாயி; ேம"$ற

அைம#ைப# பா 1 மகிழ ேவ(Hயி2 கிற1. !0 உ2வ ைத ஒ2மி 1#

பா தா&தா அ கடட கைலயி அழைக ந

உணரலா. ேம"ப தி , அH#

ப தி இர(ைடC ஒ2மி க# பா 1 மகி0 வா3#$ ெவ

சில

ேகாயி&களிேலதா அைம1ள1. ஆனா&, ப&லவ கால 1 ேகாயி&களி&

இத அழைக !0வ1 காணலா.
சி"பாசாாிய

ேகாயி" கடடகைளC சி"பகைளC அைம த சி"பாசாாியகளி ெபயக
ெதாியவி&ைல. அவக ெபயக மைற1விடன. ஆயி/, சில ெபயக

ம4 ெதாிகிறன.

மகாப;$ர எ/ மாம&ல$ர 1 ேகாயி& கைளC பாைற ேகாயி&கைளC
அைம த சி"பாசாாி யகளி ெபயக சில, மகாப;$ர 1 க4 த ?Sேசாி
கிராம 1

அ2கி&, ெநா(H @ர#ப

திைர ெதாH எ/ ஒ2 பாைறயி&
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ெபாறி க# ப4ளன[17]. இ#ெபயக மாம&ல$ர 1) சி"ப கைள அைம த

சி"பாசாாிகளி ெபயக எB க2த#ப4கிறன. அைவ :
1. ேகவாத ெப2த)ச, 2.

ணம&ல, 3. ப3யமிழி#பா, 4. சாத! கிய, 5.

க;யாணி, 6. தி2ெவா"றி[ அபாஜ, 7. ெகா&ல ேஸமக.

கி.பி. 8 ஆ "றா(H ெதாட க தி& இ2த த(H எ/ ஆசிாிய, தா

எ0திய அவதி 5தாி கைத எ/ வடெமாழி ;& ல;தாலய எ/ சி"ப
கைலஞைர

றி#பி4 கிறா. த(H ஆசிாிய கால தி&, ல;தாலய மாம&ல

$ர தி& சி"ப கைலஞராக இ2தா எB, இ கைலஞேர Z ரக சாித எ/

கைதைய தமிழி& எ0தினா எB த(Hயாசிாிய IBகிறா.

இர(டா வி கிரமாதி ய (733 - 745), காSசி$ர ைத ெவற பிற ,
அநகாி;2த

(ட எ/ சி"பிைய அைழ 1 ெகா(4 ேபா3,

அ)சி"பிைய ெகா(4 படைட க& எ/ ஊாி& ஒ2 ேகாயிைல கHனா.

இ ேகாயி& இ#ேபா1 வி,பா` ஈ5வர ேகாயி& எB வழக# ப4கிற1. இத

அரச, இ)சி"ப கைலஞ2

திாி $வனாசாய எB, அநிவாாிதாசாாியா

எB சிற#$# ெபயகைள ெகா4 தா.
!தலா

ேலா 1க ேசாழ கால தி&, $ாிைச யி& தி2#பட கா2ைடய

மகாேதவ ேகாயி& கட# பட1. இதைன கHய சி"பாசாாியி ெபய,
சதிரேசகர ரவி எ/ ேசாேழதிர சிம ஆசாாி எப1[18]
தி2ெவா"றி[ *ல ேகாயி&, இராேஜதிர ேசாழ கால தி& $1#பி க#பட1.

இ ேகாயிைல# $1#பி 1 கHய சி"பியி ெபய @ரேசாழ த)ச எ/
சிற#$# ெபயைரCைடய ரவி எபவ. [19] சிதபர 1 வட
கHய சி"பிய ாி உ2வக: ெபயக: வட

ேகா$ர ைத

ேகா$ர 1 உ5வாி&

எ0த#ப4ளன. அ#ெபயகளாவன; வி2 தகிாியி& ேகசவ# ெப2மா; அவ
மக வி5வ ! 1. தி2#பிைற ேகாைட ஆசாாி தி2ம2க; அவ2ைடய தபி
காரணா)சாாி.
----------
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[1] Rockcut cave temples

[2] அகநாXB 167, கHய= உ2 திரக(ணனா.

[3] தி2 அைடF தி2 தா(டக, 5.

[4] விசி திர சி த எப1 மேகதிரவம/ைடய சிற#$# ெபயரா .

[5] மயிைல சீனி. ேவகடசாமி அவக எ0திCள 'மேகதிரவம" எ/ &

கா(க.

[6] மயிைல சீனி. ேவகடசாமி அவக எ0திCள நரசிமவம" எ/

ைல கா(க.

[7] த2மராஜ இரத எபத" # பைழய ெபய அ யதகாம ப&லேவ)சர எப1.

[8] தி2F(ணாழிைக

அகநாழிைக எ/ ெபய உ(4.

[9] இைத# ப"றி இலாசிாிய எ0திCள அ(ைமயி& ெவளியாகி யி2 கிற
ஆைன ேகாயி&' எ/ ;& விள கமாக காணலா.

[10] S.I.I II, vol no. 66
[11] 172 of 1914

[12] 3680 of 1908; S. I.I. VOL. XII, No. 43.
[13] Epi. Indi. Vol. P. III, 136 - 146

[14] தி2 ேகா திைடC தி2 ேகாவ=2, 5ஆ பா4.
[15] ெச3C 54.

[16] 60 ஆவ1 ஏக?மியாதி விதி படல.

[17] S. I. Vol. XII.No. 23A.
[18] Epi. Rep 1911, p.72
[19] I. I. Vod. IV, P. 185.
--------

கடட கைல

3.

சி#ப கைல

அ4 தபHயாக உள1 சி"ப கைல. கடட கைலையவிட

சி"ப கைல Kபமான1. மனித வில

பறைவ மர ெசH மைல கட& !த;ய

இய"ைக உ2வகைளC, கடF ெத3வ ேதவ அர க !த;ய க"பைன

உ2வகைளC அழ பட அைம#பேத சி"ப கைலயா . காவிய# $லவ

க"பைனகைள அைம 1 & எ01வ1 ேபாலேவ, சி"ப கைலஞ2 (ஓவிய#
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$லவ2Iட) தம1 க"பைன களினாேல பலவைகயான சி"பகைள
அைம கிறாக.

சி"ப கைலக, க(ைணC க2 ைதC கவ1 மன தி"

இனிய கைலக. அவ" றி அழ  அைம#$ எ&ேலா2

இப ெகா4

 உண)சி ெகா4 1

மகி-U4கிறன. ஆனா&, அவ"றி& சிறி1 க2 Pறி காணேவ(4. ச"B

கைல)5ைவC இ2 கேவ(4. இ கைலCணF ெப"ேறா, அழகிய

கைல#ெபா2கைள காT ேதாB $தியேதா இப உலக திேல

வா-கிறாக.
சி"ப அைம
ெம0 , அர

 ெபா2க
, 5ைத, மர, தத, க&, பSச ேலாக !த;யைவகளினா& சி"ப

உ2வக அைம க#ப4கிறன.

"க&J உேலாக! ெசகJ மர!

ம(T சைதC தத! வ(ண!

க(ட ச2 கைரC ெம0  எறிைவ
ப ேத சி"ப ெதாழி"

B# பாவன"

எப1 திவாகர நிக(4.[1]
"வ0வB மர/ ம(T க&J

எ0திய பாைவC ........."
எB,

"ம(ணி/ க&;/ மர தி/ 5வாி/
க(ணிய ெத3வத கா4ந வ

க"

எB மணிேமகைல காவிய IBகிற1. [2]
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நம1 ேகாயி&களிேல சி"ப கைல ெபாி1 இட ெப"றி2 கிற1. சி"ப உ2வக

அைமயாத ேகாயி" கடடக இ&ைல எேற Iறலா. ேகாயி; தைர, 5வ,
சிகர, ேகா$ர, ம(டப, P(க, வாயி& நிைலக !த;ய கடடகளி
எ&லா இடகளிJ சி"ப உ2வக அைம1ளன.

காவிாி#?பHன தி;2த மாளிைககளிேல, 5ைதயினா& ெச3ய#பட சி"ப
உ2வக அைம க# பH2தைத, இதிர விழாவிேபா1 அநகர 1

வத

ம க க(4 களி தன எB மணிேமகைல எ/ & IBகிற1. அ#ப தி

இ1:

"வப மா க கபைல *P

54ம( ஓகிய ெந4நிைல மைனெதாB
ைமயB பHவ 1 வானவ !தலா

எEவைக உயிக: உவம காH

ெவ(5ைத விள க 1 வி தக இய"றிய
க(கவ ஓவிய க(4 நி"Bந2."
இர(4 வைக) சி"ப
சி"ப உ2வகைள !0 உ2வக எB $ைட#$) சி"பக எB இர(4

விதமாக# பிாி கலா. !0 உ2வ) சி"ப எப1. ெபா2களி !$ற

பி$ற !த;ய !0 உ2வ! ெதாிய அைம க#ப4வ1. $ைட#$) சி"ப [Bas-

relief] எப1, ெபா2களி ஒ2$ற ம4 ெதாிCபH 5வகளிJ

பலைககளிJ அைம க#ப4வ1. இE விர(4வித) சி"ப உ2வக:

ேகாயி&களிேல அைம க#ப4கிறன.
த ,ப உ2வக

தமி- நா4) சி"ப கைல, பாரத நா4) சி"ப கைலைய# ேபாலேவ, சமய ைத
அH#பைடயாக ெகா(4 வள)சி ெப"றி2 கிற1. ஆகேவ, ெத3வ உ2வக

நம1 நா4) சி"ப கைலயி& ெபாி1 !தைம ெப"Bளன. கிேர க ேதச,
உேராமா$ாி !த;ய ேம&நா4களிேல மனித த ,ப சி"ப உ2வக[3]' சிற#பாக
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வள)சி ெப"ற1 ேபால நம1 நாH& மனித த ,ப சி"ப கைல (ஓரளF பயில#

படேத ய&லாம&) !0 வள)சி யைடயவி&ைல. இத காரண, நமவ த ,ப

உ2வகைள) ெச31 ைவ

 வழ க ைத அதிகமாக ெகாளாத1 தா.

ஆனா&, நம1 நாH& க"பைன உ2வ) சி"ப க ெபாி1 வளதி2 கிறன.
க&J உேலாக!
நம1 நா4) சி"ப கைல சமய ைத அH# பைடயாக ெகா(4 வள)சி ெப"ற1

எB Iறிேனா. ைசவ ைவணவ) சி"ப உ2வகைள ஆதிகால தி& மர தினாJ,
5ைதயினாJ, பSச ேலாக தினாJ ெச31 அைம தாக. இ#ேபா1 Iட

மர தினாJ 5ைதயினாJ ெச3ய#பட ெத3வ உ2வக சில ேகாயி&களி&

உளன. உதாரணமாக, உ தரேம, 5தர வரத# ெப2மா ேகாயி;Jள ெத3வ
உ2வக மர தினா& ெச3ய# படைவேய. தி2வ&; ேகணி பா தசாரதி#

ெப2மா, காSசி பா(டவ Pத# ெப2மா, மகாப;$ர 1 தலசயன# ெப2மா,
தி2விடைத வராக# ெப2மா !த;ய ேகாயி&களி& உள உ2வக
5ைதயினா& ஆனைவேய.

க2க&;னாJ பSச ேலாக தினாJ சி"ப உ2வக உ(டா க#பட1
கி.பி. 7 ஆ "றா( Hேல ஆ . ப&லவ அரச2 பி"கால) ேசாழ2
இவ"றினா& சி"பகைள அைம தாக.

சிவ, தி2மா& !த;ய ெத3வ உ2வக - மனித உ2வமாக க"பி க#ப4,
மனித உ2வ ேபாலேவ ெச3ய#ப4கிறன. ஆனா&, அத உ2வ க எJ$,
சைத, நர$ !த;யைவ அைமத. மானிட உB#$ள [Anatomy] ெத3வ

உ2வகளாக அைம க# ப4வதி&ைல.

யவன நா4) சி"ப! நம1 நா4) சி"ப!
அய& நா4 ெத3வ) சி"ப உ2வக:
உ2வக:

 நம1 நா4 ெத3வ) சி"ப

 உள ேவ"Bைமகைள இலாசிாிய எ0திCள "இைற வ

ஆHய எ0வைக தா(டவ" எ/ ;& எ0தியி2#பைத இ
ெபா21. அ1 :

IBவ1
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"அய& நா4) சி"பக, உ2வகைள உள1 உளவாேற, க(T
ேதாBகிறபHேய அைம க#ப4வன. நம1 நா4) சி"பக, உளைத உள
பHேய கா4 ேநா க!ைடயனவ&ல; சி"ப உ2வகளி *லமாக ஏேத/

க2 ைத அ&ல1 உண) சிைய கா4 ேநா க உைடயன. இய"ைக உ2வ ைத

உள1 உளபHேய விள

க2 1கைளC கா4வத"

ல1 அய& நா4) சி"ப; உண)சிகைளC

க2வியாக உள1 நம1 நா4) சி"ப. மனித

உ2வ தி அழைகC ெசEவிையC சி"ப கைலயி& ந

ெபா21பH

அ கைலைய மிக உனத நிைலயி& வள 1 உலக திேல ெப2 $க- பைட த
கிேர க நா4) சி"பிக, தம1 நா4 கடFளகளி உ2வகைள) சி"ப

உ2வமாக அைம த ேபா1. மனித உடலைம#$ எEவளF அழகாக

அைமய I4ேமா அEவளF அழைகC அைமய# ெபா2 தி அ ெத3வ

உ2வகைள அைம தாக. அவக அைம த ஜூ;யN, @னN !த;ய
கடFள களி சி"ப உ2வகைள காTேபா1, மானிட உட& அைம#பி சீாிய
இய&$ அைவகளி& அைமய# ெப"றி2#பதா&, உ(ைமயிேலேய அைவ நம1

க(ைணC க2 ைதC கவ1 மகி-)சியளி கிறன.

"ஆனா&, நம1 க2 1 அ)சி"பகளி உ2வ அைம#பி அழேகா4 தகி
நி"கிறேத தவிர, அத" க#பா& ெச&வதி&ைல. அைவ, ம க நிைல
கடFளி உ2வக எகிற உண)சிைய Iட உ(டா

ேம பட

வதி&ைல.

"நம1 நா4) சி"ப உ2வகளி& அைம க# பட ெத3வ உ2வகேளா
அ தைகய அ&ல. நம1 நா4) சி"ப உ2வகளி&, கிேர க) சி"பகைள#
ேபாB, இய"ைகேயாHையத அழகிய உடலைம#$ காண#படாத1
உ(ைமதா. ஆனா&, இ)சி"ப கைள காTேபா1, நம1 உள! க2 1
இE உ2வகளி& ம4 நிBவிடவி&ைல; இEF2வ க நம1 க2 ைத

எேகேயா இ0 1) ெசB ஏேத/ உண)சிகைளC க2 1கைளC ஊ4

கிறன. ஆகேவ, நம1 சி"பக, அய& நா4) சி"பகைள# ேபாB, ெவB
அழகிய காசி# ெபா2களாக ம4 இ&லாம&, காசி

 அ# பா& ெசB

க2 1கைளC உண)சிகைளC ஊ4 கிறன. இத இய&$ சி"ப கைல

ம4மB; நம1 நா4 ஓவிய கைல

 ெபா21.
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"எனேவ, ெபா2களி இய"ைக உ2வ ைத அ#பHேய கா4வ1 அய& நா4)
சி"ப கைலயி ேநா க ; உண)சிகைளC க2 1கைளC உ2வ க

*லமாக ெவளி#ப4 1வ1 நம1 நா4) சி"ப கைலயி ேநா க எ/
உ(ைமைய மறவாம& மன தி" ெகாளேவ(4." [4]
சி"ப தி& மைறெபா2க
நம1 ெத3வ தி2F2வக

றி#$# ெபா2ைள# $ல#ப4 1கிறைவ. ( றி#$#

ெபா2 - Symbolism.) அதாவ1, மைறெபா2ளாக க2 1கைள ெவளி#
ப4 1கிறைவ. உதாரணமாக ஒைற கா4 ேவா.

கடF எ  பர1 இ2 கிறா எப1 எ&லா) சமய தவாி ெகாைக. உ2வ

இ&லாம& பர1 இ2 கிற கடFைள) ைசவ2 ைவணவ2 தம1 கடF :

தி2F2வ தி& மைறெபா2ளாக அைம 1 காHயி2 கிறாக. அவக கடF

உ2வக:

நா

ைகக அ&ல1 எ4 ைககைள அைம 1

காHயி2 கிறாக. திைசகைள நாகாகF எடாக F IBவ1 மர$.

ஆைகயினாேல. எ&லா திைச களிJ பர1 இ2 கிறவ கடF எபைத
காட, நா

ைககைள அ&ல1 எ4 ைககைள க"பி தி2 கிறாக.

இEவாேற. கடFளி ம"ற

ண க:



ெத3வ உ2வகைள அைம தி2 கிறாக. இ

விள கி IBவத"

றி#$# ெபா2ைள க"பி 1

றி#$# ெபா2கைளெய&லா

இ1 இடமB; காமிகாகம !த;ய &களி& க(4

ெகாக; இ லாசிாிய எ0திCள "இைறவ ஆHய எ0வைக தா(டவ"
எ/ ;J க(4ெகாக.

ப(ைட கால திேல தமிழ ேகாயி&களிேல ெத3வ ைத வழிபடேபா1,

இ#ேபா1 ைவ 1 வணக#ப4கிற ெத3வ உ2வகைள ைவ 1 வணக வி&ைல.
அதத ெத3வகளி அைடயாளகைள ம4 ைவ 1 வணகினாக.

உதாரணமாக, !2கைன வணகிய தமிழ, இ#ேபா1 வணக# ப4கிற !2க

உ2வ ைத ைவ 1 வணகாம&. !2க/ைடய பைடயாகிய ேவைல ம4 ைவ 1

வணகினாக; இதிர/ைடய உ2வ ைத ைவ 1 வணகாம& அவ/ைடய
வ)சிராCத ைத ைவ 1 வணகினாக; அ&ல1 அவன1 ெவைள யாைன.
க"பக த2 இவ"றி உ2வகைள ைவ 1 வணகி னாக. இைத தா
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ேவ"ேகாட, வ)சிர ேகாட, அமரத2 ேகாட, ெவைள யாைன
ேகாட எB சில#பதிகார IBகிற1.

இதனா& அறிய#ப4வ1 எனெவறா&, இ# ேபா1 ேகாயி&களி& ைவ 1

வணக#ப4 ெத3வ உ2வக ப(ைட கால தி& சி"ப உ2வகளாக

அைம க#படவி&ைல எப1, அைவ பி"கால தி& அைம க#படைவ எப1

ஆ .

பலவைக * தக
ைசவ, சிவெப2மா/ைடய தி2F2வ ைத# பல * தகளாக க"பி தாக;

ைவணவக:. தி2மாJைடய தி2F2வ ைத# பல * தகளாக க"பி தாக.
கடFளி பலவித ஆ"ற&கைள கா4 வத"காகேவ இEவாB ப&ேவB

* தகைள க"பி தாக. கடFளி ச திைய அம, ேதவி எ/ ெபயரா&
ெப( உ2வமாக க"பி தாக.

சிவெப2மா/ைடய தி2F2வகைள இ2த ேகாலமாகF, நிற ேகாலமாகF,

ஆ4 ேகாலமாக F க"பி தாக. தி2மா& தி2F2வகைள நிற

ேகாலமாகF, இ2த ேகாலமாகF, கிடத (ப4 த) ேகாலமாகF க"பி தாக.
இதைன நிறா, இ2 தா, கிடதா உ2வ எப.
ம"B கணபதி, !2க, அம !த;ய ெத3வ உ2வகைளC க"பி தாக.
ெபௗ த, ைஜன சி"பக
நம1 நாHேல ப(ைட கால திேல (கி. !. 3 ஆ "றா(4 !த& கி.பி. 10 ஆ

"றா(4 வைரயி&) ெபௗ த மத நறாக) ெசழி தி2த1 [5] . அ கால தி&
ெபௗ தராக இ2த தமிழக, $ த உ2வ ைதC ெபள த ெத3வ

உ2வகைளC வழிபடாக. அவக:, ஆதிகால தி& $ த தி2F2வ ைத
ைவ 1 வணகாம&, பாத bHைக, த2ம) ச கர ஆகிய $ த2ைடய
அைடயாளகைள ைவ 1 வணகினாக. பிற

$ த2ைடய தி2F2 வ
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க"பி க#பட கால தி&, அவக $ த2ைடய உ2வ ைத ைவ 1

வணகினாக.

மணிேமகைல, சில#பதிகார எ/ &க $ த வண க ைத IBேபா1
பாதbHைகைய C த2 bHைகையC IBகிறன. ஏெனறா&, அத

கால திேல $ த2ைடய உ2வ க"பி க# ப4) சி"பிகளா& சி"ப உ2வகளாக)
ெச3ய#பட வி&ைல. இதனாேல மணிேமகைல, சில#பதிகார ஆகிய &க மிக#

பைழைமயானைவ எப1 ெதாிகிற1.

$ த2ைடய உ2வ க"பி க#பட பி"கால திேல அEF2வ ைத நிற

ேகாலமாகF, இ2த ேகாலமாகF, கிடத (ப4 த) ேகாலமாகF சி"பிக
அைம தாக. ைவணவ, தி2மா& தி2F2 வ ைத இEவாேற *B விதமாக
அைம தைத ேமேல Iறிேனா.

ெபௗ த மத ைத#ேபாலேவ ைஜன சமய! (சமண மத) ப(ைட கால திேல

நம1 நாHேல சிற#பைடதி2த1. சமண சமய ைத) ேசத தமிழ, அ2க

கடFளி உ2வ ைதC தீ த கரகளி உ2வ ைதC வணகினாக.
ஒ2 ெச3தி
ெபள த ைஜன மத 1

 ைசவ ைவணவ சமய 1

 சி"ப உ2வ அைம#பி&

உள ஒ2 Kபமான ெச3திைய Iற வி2$கிேற. அ1 எனெவறா&,

ெபள தாி $ த உ2வ 1

 ைஜனாி தீ தகர (அ2க) உ2வக:

இர(4 ைகக ம4 உ(4. ஆனா&, அவகளி சிB ெத3வக:

அ&ல1 எ4 ைகக உளன. இத"

நா



ேநமாறான அைம#$ ைசவ ைவணவ

உ2வகளி& காண#ப4கிறன. சிவ அ&ல1 தி2மா& உ2வக:

நா

அ&ல1 எ4 ைகக இ2 கிறன. ஆனா&, ைசவ ைவணவ சிB ெத3வக:

இர(4 ைகக ம4ேம இ2 கிறன.

உதாரணமாக, ெபள தகளி சிB ெத3வமாகிய அவேலாகித, $ த பதவியைடC
நிைலைய அைட தி2தாJ, அ#பதவிைய இ/ அைடயாத பHயா&, சிB

ெத3வமாக க2த#ப4கிறா. ஆைக யினாேல, அவ2

நா

ைககைள
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க"பி தி2 கிறா க. அ1ேபாலேவ தாைர !த;ய சிB ெத3வ க:

நா

ைககைள க"பி தி2 கிறாக. ெஷௗ தாி உயத ெத3ஷாகிய $ த2

இர(4 ைகக ம4 உளன.

சமண2 தம1 உயத ெத3வமாகிய அ2க அ&ல1 தீ தகர உ2வக:
இர(4 ைககைள ம4 க"பி தி2 கிறாக. ஆனா&, அவக வண 
இதிர, ய`ி, ஜூவாலாமா;னி !த;ய சிB ெத3வக:
க"பி 1) சி"ப உ2வகைள அைம தி2 கிறாக.
ெபள த சமணக:

உயத கடF:

நா

ைககைள

மாறாக) ைசவ2 ைவணவ2, தம1 பர ெபா2ளான

நா

அ&ல1 எ4 ைககைள க"பி 1 தம1 சிB

ெத3வக:

இர(4 ைககைள ம4 க"பி 1) சி"ப உ2வகைள அைம

பா தா& ந

விள .

தி2 கிறாக. இத Kப இத) சமயகளி சி"ப உ2வகைள I1

ைசவ ைவணவ சி"ப உ2வகைள# ப"றி இ ெனா2 Kப ைதC வாசகக
உணரேவ(4. சிவ, தி2மா& உ2வக:
அEF2வக:

நா

 ேபா1

அ&ல1 எ4 ைக கள க"பி 1, அவகளி

ச தியாகிய அம, ேதவி உ2வக:
க; ஆனா&, அம, ேதவிக:
நா

!தைம ெகா4

இர(4 ைககைள ம4 க"பி கிறா

!தைம ெகா4

ேபா1 அEF2வக:

அ&ல1 எ4 ைககைள க"பி 1) சி"ப உ2வ அைம கிறாக. சி"ப

கைலைய ஆராC வாசகக இத Kப ைத C உணரேவ(4.
நா&வைக# பிாிF

உேலாக தினாJ க&;னாJ அைம க#பட சி"ப உ2வகைள ெத3வ

உ2வக எB, இய"ைக உ2வக எB, க"பைன உ2வக எB,

பிரதிைம உ2வக எB நா

ெப2 பிாிFகளாக# பிாி கலா.

ெத3வ உ2வக எப1 சிவெப2மா, பாவதி, கணபதி, !2க !த;ய ைசவ
சமய ெத3வ உ2வக:, தி2மா&, இல

ைவணவ சமய ெத3வ உ2வக: ஆ .

மி, க(ண, இராம !த;ய
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இய"ைக உ2வக எப1 மனித, மி2க. பறைவ !த;ய இய"ைக
உ2வக ஆ .

க"பைன உ2வக எப1 இய"ைகயி& காண# படாத, க"பைனயாக க"பி 1

அைம க#பட உ2வக. இைல ெகாHக [Designs], சரப# பசி. இ2தைல#
பசி, மகர, கினர,

ட ச#ப, நாக, ?த !த;யைவ க"பைன

உ2வகளா . அறிC, க"பைனயாக அைம க#பட இைல ெகாH, ? ெகாH

உ2வக:மா .

பிரதிைம உ2வக எப1 ஆகளி உ2 வ ைத த ,பமாக அைம#ப1.
இத நா

விதமான சி"பகைள நம1 நா4 ேகாயி&களி& காணலா.

உதாரண தி"காக இ) சி"பகளி& சிலவ"ைற இ

கா4ேவா.

அவ"ைறெய&லா விாிவாகF விள கமாகF IBவத"

இ1 இட அB;

ஆயி/, 52 கமாக) சில IBேவா.
ெத3வ உ2வக
ெத3வ உ2வகளி& ைசவ சமய) சி"ப உ2வ கைள IBேவா.
சிவெப2மா/

! கியமாக இ2ப ைத1 * தகைள IBவாக. அத

* தகைள க&;J ெசபிJ அழகாக) சி"பிக ெச3தி2 கிறாக.
அைவயாவன :

1. இ;ேகா பவ * த, 2. 5காசன * த. 3. உமாமேகச, 4. க;யாண

5தர, 5. மாெதா2 பாக (அ தநாாி). 6. ேசாமNகத, 7. ச கர# பிரசாதன

* த , 8. திாி* தி , 6. அாியர * த , 10. த`ிணா * த, 11. பி`ாடன,

12. ககாள * தி, 13. காலசஹார * தி. 14. காமாதக, 15. சலதர சமார

* தி , 16. திாி$ராதக, 17. சரப * தி , 18. நீலக(ட, 19. திாிபாத * தி , 20.

ஏகபாத * தி , 21. ைபரவ * தி , 22. இட பா,ட * தி, 23. சதிரேசகர * தி,
24. நடராஜ * தி. 25. ககாதர * தி.
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இவ"றி&, த`ிணா* தி உ2வ தி& @ணாத த`ிணா* தி எB, ஞான
த`ிணா* தி எB. ேயாக த`ிணா* தி எB பிாிFக உளன.[6]
நடராஜ * த தி& சதியா தா(டவ * தி, காளிகா தா(டவ * தி,
$ஜக திராச * தி, $ஜகலளித * தி, ஊ 1வ தா(டவ * தி !த;ய
பிாிFக உளன.[6]
ைபரவ * த தி& பி`ாடன ைபரவ, ேலாக ைபரவ, காளைபரவ, உ கிர

ைபரவ !த;ய பிாிF க உளன.

ெகா"றைவ, அபிைக, 1 ைக , காளி, ைபரவி !த;ய உ2வக: உளன.
கணபதி உ2வ தி& பால கணபதி, நி2 த க( பதி, மகாகணபதி, வ&லைப கணபதி

!த;ய பலவைக C(4.

5#பிரமணிய உ2வ தி&, த(டபாணி, பழனி யா(டவ, ேவ&!2க, ஆB!க,

மயி&வாகன !த;ய பல பிாிFக உளன.

பதSச;, வியா கிரபாத, 1$2, நாரத, நதி ேதவ, நாயமாக
!த;யவகளி உ2வக: உளன.

ைவணவ சமய தி2F2வகளி& நாராயண. ேகசவ, மாதவ, ேகாவித,
அநதசயன, க( ண, பலராம, இராம, திாிவி ரம, ம)ச, I ம,
வராக, நரசிம !த;ய பலவிதக உளன.
இல

மி, கஜல

மி, ?ேதவி, \ேதவி !த;ய உ2வ க:, ஆ-வாக !த;ய

உ2வக: உளன.

ெபௗ த, ைஜன சி"பக
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ெபள த சமய தி& பலவிதமான $ த உ2வ க:. அவேலாகித உ2வக:.

தாைர !த;ய உ2வக: கண க"றைவ உளன.
ைஜன சமய தி& இ2ப 1 நா

தீ தகர உ2வக:, ய`, ய`ி,

சா த !த;ய பல உ2 வக: உளன.

இEF2வகைள# ப"றிய விள ககைளெய&லா விாிவாக இ

எ0த#

$ தா& இட ெப2  எB அSசி நிB 1கிேறா. இEF2வகைள# ப"றி

தமிழி& &க இ&லாத1

ைறபா4 ஆ . ஆதரF கிைட

மானா& இ

லாசிாியேர இத * த கைள# ப"றிய & எ0த இ2 கிறா.

இய"ைக உ2வகளி& ஆ( ெப( உ2வகளி அழகிய சி"பகைள# ப"றிC,
இைல ெகாH !த;ய க"பைன) சி"பகைள# ப"றிC, வில

பறைவ !த;ய

சி"ப உ2வகைள# ப"றிC விாிவSசி Iறா1 வி4 கிேறா. சமய

வா3#பி இைவகைள# ப"றி தனி & எ01ேவா.
பிரதிைம சி"பக

பிரதிைம உ2வகைள# ப"றி) சீறி1 Iறி Card கைல) ெச3திைய !H#ேபா.
பிரதிைம உ2வக [ Portrait images] எப1. தனி#பட ஆகளி உ2வ

அைம#ைப, உள1 உளவாB அைம#ப1. இத கைல, ேம& நா4 !ைற#பH
நம1 நாH& வளரவி&ைலயாயி/, நம1 நா4 !ைற#பH ஓரளF வள

தி2த1.

பிரதிைம உ2வகளி& ப&லவ அரச உ2வக பைழைம வா3தைவ.
மாம&ல$ர 1 (மகாப;$ர) வராக# ெப2மா

ைக ேகாயி;& இ2 கிற சிம

வஷTF அவ மைனவிய2 ஆகிய பிரதிைம உ2வ க:, அேத இட தி&

உள மேகதிரவம/ அவ மைனவிய2 ஆகிய பிரதிைமC2வக:, த2

ராச இரத எB ெபய வழக#ப4கிற அ யத காம ப&லேவ5வர ேகாயி;&
உள நரசிமவம பிரதிைமC2வ!, அ)5ன இரத எ/

பாைற ேகாயி;& உள சில ப&லவ அரச அரசிகளி பிரதிைமC2வக:
ப&லவ அரசக:ைடயைவ.
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ேசாழ பிரதிைமக
பSச ேலாக தினாேல பிரதிைமC2வகைள) ெச3C வழ க, பி"கால) ேசாழ
கால தி& ஏ"ப ட1. தSசாU# ெபாிய ேகாயி& சாசன ஒB, ைஷ ேகாயி&
அதிகாாியாயி2த ஆதி த Zாிய எ / ெதனவ *ேவத ேவளா

எபவ அ ேகாயி;ேல இராஜராஜ ேசாழ, அவ அரசி உலக மாேதவி ஆகிய

இ2வ2ைடய ெச#$# பிரதிைமC2வ கைள) ெச31ைவ த ெச3திைய IBகிற1.
அ1 வ2மாB:

"\ உைடயா \ ராஜராஜீNவர உைட யா

\காயS ெச3கிற ெபா3ைக

நா4 கிழவ ஆதி த Zயனான ெதனவ *ேவத ேவளா ராஜராஜீNவர
உைடயா ேகாயி;& யா(4 இ2ப ெதாபதாவ1 வைர எ0த2:வி த ெச#$
பிரதிமக.......'

"பாதாதிேகசாத ஒ2 !ழேம நா&விரலைர உசர 1 இர(4 தி2 ைகCைடயராக

கன மாக எ0த2:வி த ெபாிய ெப2மா பிரதி ம ஒB. இவ எ0த2ளி நிற
ஐ3விரேல இர(4 ேதாைர உசர 1 ப ம ஒB. இத ெனா4Iட) ெச3த

ஒபதி"B விர" சம ச1ர 1 ஐ3விரேல ஆB ேதாைர உசர 1 bட ஒB."

"இ2ப 1 இ2விரேல இர(4 ேதாைர உச ர 1 இர(4 தி2 ைகCைடயராக

கனமாக எ0த2:வி த இவ நபிராHயா ஓேலாக மாேதவியா பிரதிம ஒB.
இவ எ0 த2ளி நிற ஐ3விர& உசர 1 ப ம ஒB. இ ேனா4 Iட) ெச3த

ஒபதி"B விர" சமச1ர 1 ஐ3விரேல இர(4 ேதாைர உசர 1 bட
ஒB .'[7]

இ)சாசன தி& Iற#ப4கிற ெபாிய ெப2மா எப1 இராஜராஜ ேசாழைர

றி கிற1. ஒேலா மாேதவியா எப1 இராஜராஜ/ைடய அரசியி ெபய.

தி2 காள தி ேகாயி;& இ2த *றா

ேலா 1க பிரதிைமC2வ

ெச#பினா& ெச3 ய#பட1. இ1 இEவரச இைளஞனாக இ2த ேபா1 ெச3த

பிரதிைமC2வ. இEவரச/ைடய ம" ெறா2 பிரதிைமC2வ காSசி$ர

ஏகாபேர5வர ேகாயி& உேகா$ர 1

அ2கி& இ2 கிற1. இ1 க"சிைலயா&
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ெச3ய#பட1. காSசி காமாசியம ேகாயி;& இ2த இEவரச/ைடய

5ைதC2வ இ#ேபா1 அழி1விட1.
ேவB பிரதிைமக

விஜயநகர 1 அரச கி2Vணேதவராயாி ெச# $# பிரதிைமC2வ தி2#பதி

ேகாயி;& இ2 கிற1. இவ2ைடய க"சிைல# பிரதிைமC2வ சிதபர ேகாயி;&

இ2 கிற1. தSசாU, ம1ைர இEவிட களி& அரசா(ட நாய க மனகளி
பிரதிைமC2 வக:, கபநாட, அ#ைபய தீ`ித !த;யவகளி

பிரதிைமC2வக: தமி- நா4 ெவEேவB ேகாயி&களி& காண#ப4கிறன.
ெதனா4# பிரதிைமC2வகைள# ப"றி ஆகில தி& &க உளன.

ஆனா&, அைவC விாிவாக Iறவி&ைல. தமி- நா4# பிரதிைமC2வகைள#
ப"றி தமிழிேல விாிவாக ஒ2 ேல/ இ1வைரயி& எ0த#படாத1
வ2த த க1.

அலகார ஏ?
ேகாயி&களிேல வணக#ப4 சி"ப உ2வகைள# ப"றி ஒ2 ெச3தி Iறேவ(4.

க&சி"ப உ2வ க: ெச$) சி"ப உ2வக: ஆன ெத3வ தி2
F2வக:

ேவVH, ேசைல !த;ய 1ணிகைள உ4 தி வ2கிறாக. இ1

அநாவசியமான1 தவறான1 ஆ . ேவVH, ேசைல !த;ய ஆைடகைள) சி"ப
உ2வ தி& அைம 1) சி"பிக அEF2வகைள அைம தி2 கிறாக. சி"பிக

அEF2வகைள நி வாணமாக - அமணமாக அைம கவி&ைல. அ#பH இ2 க,

அ)சி"ப உ2வக ேம& 1ணிகைள உ4 தி விகார#ப4 1வ1 அ)சி"பகளி
இய"ைகயழைக மைற 1வி4வதா . நடராச, ேசாமNகத, 5#பிரமணிய,

சிவகாம 5தாி, ெப2மா. கணபதி, ?ேதவி, \ேதவி !த;ய சி"பகைள உள1

உள வாேற காT ேபா1 எEவளF அழகாக காண#ப4கிறன! அவ"றி"
1ணிகைள உ4 தி# பா

ேபா3வி4கிறன.

 ேபா1, அவ"றி அழ

க(T

# $ல#படாம&

இ)ெசய&. ேவ(4ெமேற அவ"றி அழைக மைற 1, அவ"ைற

விகார#ப4 1வைத# ேபால காண#ப4கிற1.
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[1] 12-வ1 ப&ெபா2 Iட ெதா2 ெபய ெதா தி.

[2]. 21 ஆவ1 காைத . 2 மலவன $ க காைத, 120-131.

[3] Portrait sculpture,

[4] 'இைறவ ஆHய எ0வைக தா(டவ": ப க 14, 15 - மயிைல சினி.
ேவகடசாமி எ0திய1.

[5] இலாசிாிய எ0திCள ெபௗ த! தமி0', "சமண! தமி0" எ/
&களி& கா(க.

[6] சிவெப2மானி தா(டவ * தகைள# ப"றி இலாசிாிய எ0திCள
"இைறவ ஆHய எ0வைக தா(டவ' எ/ ;& விாிவாக காணலா.

[7] No 98, pp. 154-155, S. II. Vol. II.
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4.

ஓவிய கைல

நம1 நா4 ஓவிய கைலைய ஆரா3ேவா. ஓவி ய 1

) சி திர எB ெபய

உ(4. ேநேகா4. வைளத ேகா4, ேகாழி ேகா4 !த;ய ேகா4களினா J,

சிவ#$ கB#$ மSச நீல !த;ய நிறகளி& னாJ ஓவியக
எ0த#ப4கிறன.

ஓவிய கைலயி பைழைம
சக கால திேல, இர(டாயிர ஆ(4க:

!ேப, ஓவிய கைல நம1 நாH&

வள)சியைட தி2த1 எபத" ) சக &களிேல சாBக உளன. நம1

நா4 ஓவியக ெப2பாJ 5வ ஓவியகேள. அதாவ1, 5வாிேல எ0த#பட

ஒவியக. சிBபாைம மர#பலைககளிJ, கிழி (1ணி)சீைல - canvas)களிJ

எ0த#படன. பட எB இ#ேபா1 வழ கிற தமி-) ெசா& ஆதிகால தி&

1ணியி& சி திர எ0த#படைத ெதாிவி கி ற1. பட அ&ல1 படா எப1.

சி திர எ0த# பட 1ணி)சீைல எ/ ெபா2 உைடய1.

காவிாி#? பHன தி& இ2த உவவன எ/ ?Sேசாைலயி இய"ைக
காசி, ஓவிய ஒ2வ 1ணி)சீைலயி& அழகாக எ0திய சி திர# பட ேபால
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இ2த1 எB மணிேமகைல காவிய தி& சீ தைல) சா தனா IBகிறா:
"வி தக இய"றிய விளகிய ைகவிைன)
சி திர) ெச3ைக# படா ேபா த1ேவ
ெயா#ப ேதாறிய உவவன"

எப1 அ#ப தி.
5வ ஓவிய

ப(ைட கால தி& அரச2ைடய அர(மைன, பிர $ களி மாளிைக, ேகாயி&
ம(டப !த;ய கட டகளி 5வகளி& ஓவியகைள எ0தி அழ ப4 தி
னாக. 5வ ஓவியக தா ப(ைட கால தி& ெபாி1 பயிB வதன.

ஒEெவா2 அரச /ைடய அர(மைனயிJ சி திர மாட எ/ கடட தனிேய
அைமதி2த1. பா(Hய ந மாற எபவ, தன1 சி திர மாட திேல தகி
யி2தேபா1 அேக உயி நீ தா. அதனா& அவ பா(Hய சி திர மாட 1

1Sசிய நமாற எB $றநாX"றி& Iற#ப4கிறா.

பா(Hயனி சி திர மாட ைத மா H ம2த னா எ/ $லவ,
"காயக(ட வய ைட நகர 1)

ெசபிய றன ெசS5வ $ைன1 "

எB IBகிறா.[1]

" ளி)சியா" கய ைத க(டா ேபாற விள

தைலCைடய ேகாயி;ட 1

(அர(மைனயி&) ெச பா" ெச3தா& ஒ த ெசEவிய 5வகைள) சி திர எ0தி"

எB இத"

ந)சினா கினிய உைர எ01கிறா.

ந கீர பாHய ெந4&வாைடயிJ பா(Hய /ைடய சி திர மாட Iற#ப4கிற1.
"ெவளி யன விள S 5ைதCாீஇ
மணிக(டன மா திரH(கா-)

ெசபிய றன ெச3FB ெந4S5வ
உ2வ# ப&? ெவா2ெகாH வைளஇ

க2ெவா4 ெபயாிய கா(பி ந&;& "
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எB அவ சி திர மாட ைத வ2ணி கிறா.
"ெவளிைய ெயா 1 விள கிற சாைத வாாி, நீலமணிைய க(டா" ேபாற
க2ைமயிைன C திரசியிைனC உைடய தி(ணிய P(கைள Cைடயவா3,
ெசபினாேல ப(ணினாெலா த ெதாழி& க ெச3தJ"ற ெநHய 5வாிேல

வHவழகிைன Cைட தாகிய பல ? கைளCைடய வ&; சாதியாகிய ஒ# பி&லாத

ெகாHைய ெய0தி# $ைத த க2ேவாேட ெபய ெப"ற காசி கினிய நறாகிய
இ&" எB இத"

ந)சினா கினிய உைர எ01கிறா.

பர ற 1) 5வ ஓவிய
ம1ைர

அ2கி& உள தி2#பர ற 1 மைலயிேல !2க#ெப2மா

ேகாயிைல) சா1 ஒ2 சி திர மாட இ2த1 எB
$லவ IBகிறா:
"நி

ற ?தனா எ /

ற 1

எ0ெதழி& அபல காமேவ அபி
ெதாழி& @"றி2த நக."[2]

”நி

ற திக( எ0திய அழைகCைடய அபல, அபின1 ஏ ெதாழி&

நிைலெப"ற காமேவ சிரம)சாைலைய (ஆCத# பயி"சி ெச3Cமிட) ெயா
எப1 பாிேமலழக உைர.

"

இத) சி திர மாட தி& எ0த#பH2த சில ஓவியகைள, ந#ப(ணனா எ/

$லவ ச"B விள கி IBகிறா. !2க# ெப2மாைன வணகிய பிற , ம க

இத) சி திர ம(டப தி& ெசB அ ள ஓவிய காசிகைள க(4

மகி-தாக எB, எ0த#பH2த சி திரகளி& காம, இரதி, அக;ைக ,
அவளிட ெசற இதிர, ெகளத !னிவ, அவைன க(ட இதிர
?ைனC2வ ெகா(ேடாHய1 !த;ய ஓவியக எ0த#பH2 தன எB,
இ)சி திரகைள க(டவ 'இ1 என, இ1 என?' எB அறிதவகைள
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ேகக, அவக இ1 இ1 இனின சி திர எB விள கி Iறினாக
எB ந#ப(ணனா IBகிறா:

”இரதி காம இவ இவ எனாஅ

விரகிய வினவ வினாவிB# ேபா2
இதிர ?ைச இவளக;ைக இவ

ெசற கFதம சின/ற க&J2

ஒறிய பHயிெத Bைரெச3 ேவா2

இன பலபல ெவ0 1நிைல ம(டப. "[3]
தி2)சி மாவட, தி2)சி தாJ காவி& உள தி2ெவB? ேகாயிைல) சா1

சி திர Iட எ/ ம(டப ப(ைட கால தி& இ2த ெச3தி ைய)

சாசனக ெதாிவி கிறன.[4]
ப&லவ, ேசாழ ஓவியக

காSசி$ர 1 கயிலாசநாத ேகாயி;J, வி0# $ர தாJ காவி& பைனமைல
ேகாயி;J, தSசா U# ெப2Fைடயா ேகாயி;J ப&லவ கால 1)
சி திர!, ேசாழ கால 1) சி திர! 5வகளி& காண#ப4கிறன.
$1 ேகாைடைய) சாத சி தன வாச&
தி2மைல $ர 1

ைக ேகாயி;J ப&லவ கால 1 ஓவிய!, பா(Hய

கால 1 ஓவிய! காண#ப4 கிறன.

கேள.

ைக ேகாயி;J, தி2ெந&ேவ;

ைக ேகாயி& சி திரக: 5வ ஓவிய

ைகயி பாைற)5வாி ேம& ெம&;யதாக) 5ைத ?சி, அதமீ1

ஓவியக எ0த#படன. ப(ைட கால தி& ! கியமான ேகாயி&களி& ஓவி

யக எ0த#பH2தன. பி"கால தி& அைவ அழி1 அழி க#ப4

மைற1விடன.

ஓவிய அழி க#ப4த&
காSசி$ர 1 "B கா& ம(டப தி ேம" $ற தள தி& ஓவியக
எ0த#பH2தைத) சில ஆ(4க:

!ன க(4 விய#பைடேத.

இர(டா(4 கழி1 அத ஓவியகைள# பட பிH# பத"காக) ெசறேபா1,
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அேதா! அத) சி"பக !0வ1 மைற க#பH2ைத க(ேட. ேகாபி நிற

நீB நறாக# ?ச#ப4) சி திரக யாF மைற க#ப4 கிடதன. இEவாB

கைலயறிF இ&லாத "தமக தக எ தைன ேகாயி&களி& எ தைன சி திரகைள
அழி தாகேளா ! ப(ைட கால தி& கைல#ெப2ைம அறித கைலயபக

ெபா2 ெசலF ெச31 சி திரகைள எ0தி அழ ப4 திைவ தாக; இ கால 1

"தமக தக அத) சி திரகைள) 5(ண ?சி மைற 1 ேகாயிைல "அழ "
ெச3கிறாக!

'5வைர ைவ த&லேவா சி திர எ0தேவ(4'
ப(ைட கால தி& 5வ ஓவியகேள ெபாி1 எ0த#படன எB, அைவ
ெப2பாJ அரசாி அர(மைன) 5வகளிJ, பிர$ களி மாளிைக)
5வகளிJ, ேகாயி& 5வகளிJ எ0த#பH2தன எB Iறிேனா.
பHன 1#பிைளயா, தா உலக காசிைய மற1 கடF காசிைய

அைடதைத. 5வாி& எ0த#பட ஓவிய 1

உவைம IBகிறா. 5வாி&

எ0த#பட சி திரகைள கா(பவ, அக ஓவியக கா4 காசிகைள

க(4 மன மகி-1, அவ"றி& ஈ4ப4கிறா. அவ ச"B அ2கி& வ1 அத
ஓவியகைள ைகயினா& தடவி# பா

ேபா1, அைவ மைற1 5வராக

ேதாBவைத கா(கிறா. இத உவைமைய அவ தம1 அKபவ 1

ஒ தி4 IBகிறா:

"யாைவC என

# ெபா3ெயன ேதாறி

ேமவ2 நீேய ெம3ெயன ேதாறிைன
ஓவிய# $லவ சாய& ெபற எ0தி,
சி"ப விக"ப எ&லா ஒறி
தவிரா1 தடவின தம

) 5வரா3

ேதாB 1ணிF ேபா றனேவ. "[5]
5வ) சி திரக ெபாி1 பயில#பH2த பHயினா&தா, "5வைர

ைவ த&லேவா சி திர எ0த ேவ(4" எ/ பழெமாழி வழ வதா யி"B.

"அ)சிேல" ப(HCமி&ைல, 5வாிேல" சி திர! மி&லேத ேபாB" எB

அ2கல) ெச#$ எ/ & IBகிற1.
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க(T விைனஞ
சி திர கார க(T விைனஞ எB Iற#ப4கிறன. எைன?
"எ(வைக) ெச3திC உவம காH

K(ணிதி /ணத Kைழத ேநா கி" க(T விைனஞ." [6]
"பலவைக#பட Iாிதாக Fணத ெதாழி&கைள C ஒ#$ காH. Iாிய

அறிவிைனCைடய சி திரகாளி க:."
"சி திரெம01வா

வHவி ெதாழி&க ேதாற எ01வத"

அாி1 எப1

ப"றி) ெச3தி C எறா. ேநா கினா க(ணிட ேத த ெதாழிைல நிB 1த;

க(T விைனஞ எறா" எப1 - ந)சினா கினிய உைர.
சி திரகார# $;

ஏற தாழ கி.பி. 600 !த& 630 வைரயி& அர சா(டவ/. தி2நாF கரச

கால தி;2தவ/ மான மேகதிர வம எ/ ப&லவ அரச. தன1 சிற#$#
ெபயகளி& ஒறாக) சி திரகார# $; எ/ ெபயைர ெகா(H2தா.

இதனா&, இவ சி திர கைலயி& வ&லவ எB ெதாிகிறா. இவ ஓவிய &
ஒB

ஓ உைர எ0தினா எபைத, இEவரச , காSசி$ர 1

மாம(Wாி& அைம த
IBகிற1.

ைக ேகாயி& சாசன

அ4 த

ஓவிய &
மாதவி எ/ நாடக மக, பல கைலகைள க"ற வ எB, அவ"றி& ஓவிய

கைலையC பயிறா எB மணிேமகைல IBகிற1:
"ஓவிய) ெச& உைர " கிட ைகC

க"B 1ைற ேபாகிய ெபா"ெறாH மைக" [7]
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அHயா

ைல

ந&லா கால திJ ஓவிய & இ2த1. அHயா

ந&லா ஓவிய

றி#பி4கிறேதா4, அ;;21 ஒ2 Z திர ைத C ேம"ேகா

கா4கிறா:

”ஓவிய J , நி"ற&, இ2 த&, கிட த&, இய

த& எB இவ"றி

விக"பக பலFள; அவ" B இ2 த& - திாிதரFைடயனF திாிதரவி&லF
ெமன இ2 ப திய: அவ"B திாிதரFைடயன. - யாைன, ேத, $ரவி, ?ைன?)

!த;யன ; திாிதர வி&ல ஒப1 வைக#ப4. அைவ ப1!க, உ" கHத,

ஒ#பHயி2 ைக , ச$ட, அய!க, 5வ திக, தனி#$ட, ம(Hல, ஏகபாத

எனவிைவ. எைன?

'ப1!க !"கHதேம ெயா#பH

யி2 ைக ச$ட மய!கS 5வ திக
தனி#$ட ம(Hல ேமக பாத
!ள#ப ெவாப1 மா 

தாிதர வி&லா வி2 ைக ெயப

எறாராகலா. [8]

ஓவிய ப"றிய ெபயக
ஓவிய ைத வHைக) ெச3தி எப. எைன? "வHைக) ெச3தியி வைரத
பாைவயி" எப1 மணிேமகைல. வ(ண தீடாம& வைரத ஓவிய 1

$ைனயா ஓவிய எB ெபய Iற#ப4கிற1. இதைன ஆகில தி& Outline

drawing எப.

"மைனயக $ 1 மணிேம கைலதா

$ைனயா ஓவிய ேபால நி"றJ "[9] எB,
"$ைனயா ஓவிய $றேபா ெதன" [10]

#
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எB மணிேமகைல IBகிற1.
"$ைனயா ஓவிய க4#ப' எB ெந4ந&வாைட (147) IBகிற1. இத" , "$ைனயா

ஓவிய க4#ப - வ(ணகைள ெகா(ெட0தாத வHைவ ேகா Hன சி திர ைத

ெயா#ப" எB ந)சினா கினிய உைர எ01கிறா.
ஓவிய ெதாழிJ

1கி;ைக.[11]

வHைக) ெச3தி எ/ ெபய2 உ(4. வHைக எப1

காவிாி#?பHன திேல, த காத;Cட அம1 யா- வாசி 1 ெகா(H2த
எH

மர எபவ, திcெரB ஏேதா சிதைனயி& ஆ-1 ஓவிய ேபாB

அைசவ"றி2தைத IBகிற சீ தைல) சா தனா, வHைக) ெச3தி (ஓவிய#
பட) ேபா& இ2தா எB IBகிறா:
"தகர

ழலா மெனா4 மயகி

மகர யாழி வாேகா4 தழீஇ

வHைக) ெச3தியி வைரத பாைவயி

எH

மர இ2தா..."[12]

வHைக# பலைக எப1, ஓவிய எ01ேபா1 வணகைள
பாைல பாHய ெப2க4ேகா எபவ அரச

"ஓவ மா க ஒளர IHய

1கி;ைக யன 13 தைல# பாதிாி "

எப1 அவ வா

[13]

சில ஓவிய) ெச3திக

 பலைக.

ல தி& பிறத $லவ. இவ,

ஓவிய சி திர எ01 1கி;ைக, பாதிாி#?ைவ# ேபால இ2

IBகிறா.

ைழ

 எB
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கதர தனா எ/ $லவ, அழகிய ெப( மக ஒ2 திைய ஓவிய கைலஞ

எ0திய ெப( உ2வ தி"
"வ&ேலா

உவைம IBகிறா.

எ0தி யன கா(ட

வன#பி

ஐய மாேயா .............."

எB அவ IBகிறா.[14]

ஓவிய ைத# ப"றி) சீவகசிதாமணி காவிய தி& தி2 த கேதவ

றி#பி4கிறா.

ேதாலாெமாழி ேதவ2 தம1 Zளாமணி காவிய தி& IBகிறா. ெகா -

ேவளி2 ெப2கைத எ/ காவிய திேல IBகிறா.

கப, தம1 இராமாயண தி& தமி- நா4# ப($கைள அைம 1 IBவ1

ேபாலேவ, இவக: தம1 காவியகளி& தமி- நா4 கைலக பலவ"ைற
இைடயிைடேய அைம 1 IBகிறன. ஓவிய கைல ைய# ப"றி இவக

IBவைத கா(ேபா.

ெகா ேவளி தம1 ெப2கைத எ/ ;ேல IB ஓவிய ைத# ப"றிய
ெச3திக இைவ:

"எ(ெம3# பாH/ இர க ெம3நிறீஇ

ஒ(விைன ஓவிய க(ணிய வி2 திC
தைலய1 .................." [15]

"ஒப1 வி2 தி ந"பத Kனி த

ஓவவிைன யாள பாவைன நிறீஇ

வHைக வா கி வ(ண ைகவிைன
கடைள# பாைவ ..................[16]

ஓவிய கைலஞ நைக உவைக அவல @ர !த;ய எ4 வைக

ெம3#பா4கைளC, இ2 த& கிட த& நி"ற& !த;ய ஒப1 வைகயான வி2 தி

கைளC தம1 சி திரகளி& அைம 1 எ0தியைத இ#ப திக விள

கிறன.

உதயண மன பளியைறC இ2தேபா1. அEவைறயி 5வகளி& ஓவிய

கைலஞ எ0தியி2த ?ெகாH, மா, மறி !த;ய ஓவியகைள க(4
வியதா எB IBகிறா:
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" வி தக எ0திய சி திர ெகாHயி

ெமா3 தல தாேரா ைவ 1 நனி ேநா கி
ெகாHயி வைகC ெகா4 தா மறிC

வHவைம பாைவ வ

த வ(ண!

தி2 தைக ய(ண& விாி 1ந

ணத;

ெம3ெபB விேசட வியதன இ2#ப."[17]

சிதாமணி காவிய ைத இய"றிய தி2 த க ேதவ, ேசாழ அரச பரபைரயி&
வதவ. அரச பரபைரயி& வதவராத;, அர(மைன) 5வகளி&
எ0த#பH2த சி திரகைள# ப"றிC, சி திர கைலைய# ப"றிC

நகறிதி2தா. ஆகேவ, இவ தம1 காவிய தி& ஓவியகைள# ப"றி) சில
இடகளி& IBகிறா.

மைகயாி அழகான உ2வ அைம#ைப IB ேபா1, ஓவிய கைலஞ எ0திய

சி திர ேபாB அழ

ைடய மைகய எB IBகிறா:

"உைரகிழி 1ண2 ஒ#பி
ஓவிய# பாைவ ஒ தா "[18]

எB,
"ஓவிய த பாைவயிெனா
ெடா#பாிய நைக" [19]

எB,
"உயி ெபற எ0த# பட

ஓவிய# பாைவ ெயா#பா "[20]

எB IBகிறா.

அநகமா@ைண எ/ இய கி, சீவகைன மய

வத"காக அவைன
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ேநா கினா. அ#ேபா1 அவ:ைடய அழ . பட தி& எ0த#பட ெப( உ2வ
ேபாB அழகாக காண#படதா.
”வ4#பிள வைனய க(ணா
வ&லவ எ0த# பட

பட திைட# பாைவ ேபாேறா
ேநா கின ளாகி நி"ப "[21]

எB IBகிறா.

விைசைய எ/ அரசி, தன

) 54காHேல உதவி ெச3த ஒ2 ெப(

ெத3வ தி உ2வ ைதC, தா ஏறி) ெசற மயி"ெபாறி விமான தி உ2

வ ைதC அர(மைன) 5வாிேல ஓவியமாக எ01 வி த ெச3திைய
தி2 த கேதவ IBகிறா;

"தனிேய 1ய2ழ1 தா-1 @-த 54கா4

இனியா இடநீ கி ஏமS ேச தி உய ெகா(ட
கனியா ெமாழியா  மயி"  காம பதிந&கி,

!னியா1 தா காண ெமா3ெகா மாட ெத01வி தா."[22]
மகளி சில தம1 @4களிேல வணகளினாேல சி திரகைள எ0தி

ெகா(H2தேபா1, ெத2விேல நிக-த ஒ2 காசியி சதHைய ேக4 தா

எ0திய ஓவியகைள அ#பHேய வி4வி4 ெத2 வாய;& வ1 நிறைத ஒ2
கவியி& IBகிறா:

"வHைக மணி#பலைக வ(ண K( 1கி;ைக

இHைட Kடகெநா திாியJ"ற மSைஞயி&

கடழ Jயி#பி ெவ1 க(ணிதீ1 ெபா/க

மடவி-த ேகாைதமாக வ1 வாயி& ப"றினா."[23]
த க நாHேல சீவக யா திைர ெச3தேபா1, அநாH& காசியளி த தாமைர
ளக, திைர) சீைலயி& ஓவிய கைலஞ எ0திய தாமைர

ேதாறின எB IBகிறா:

ள ேபால
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"பட $ைன ெத0திய வHவி& பகய
தடபல தழீஇய1 த க நா4."[24]
ணமாைல எ/ கனிைக த ேதாழிCட ப&ல

ஏறி @தி வழிேய ெசB

ெகா(H2தா. அ#ேபா1, அசனிேவக எ/ ெபய2ள யாைன மத
ெகா(4, பாக

அடகாம& @தி வழிேய ஒHவத1.

ப&ல ைக P கி) ெசறவ, மதயாைன

ணமாைலயி

அSசி) சிவிைகைய கீேழ

ைவ 1வி4 உயி த#பி ஓHவிடாக. யாைன

ணமாைல

அ2கி&

வ1விட1. த#பி ஓட !H யாம& அவ அSசி ந4கினா. அ#ேபா1 ேதாழ

கேளா4 அEவழிேய வத சீவக, கனியி ஆப தக க(4 யாைன#ேபாாி&

பழகியவ ஆத மி தி4ெமன ஓH) சிக ேபா& க)சி 1 யாைன யி !$

பா31, அத இர(4 ெகா$ அட கினா. கைளC பிH 1 அத மத ைத
ணமாைல அ)ச தா& ெம3ந4கி நிறா;
அ#ேபா1 அவ த"ெசயலாக அவ !க ைத ேநா கினா. அவ:ைடய அழகான

!க தி& அ)ச எ/ ெம3#பா4 அைமதி2#பைத க(டா. வவாB

யாைனைய அட கி கனியி 1யர ைத பதிய பிற , சீவக த இ&லS
ெசறா. ெசB. ஒவிய கைலயி& வ&லவனான அவ, யாைன கனிைலயி&
ணமாைல அSசி ந4கிய அ)ச  ெம3#பா4 ேதாBபH ஒ2 சி திர ைத

தா எB தி2 த கேதவ IBகிறா. அ)ெச3C இ1:
”IHனா மணிபல ெதளி 1 ெகா(டவ
தீHனா கிழிமிைச திலக வா Kத&

ேவடமா& களி"றி ! ெவ2வி நிறேதா
நாட! ந4 க! நைக வ(ணேம."[25]

ெதனிதிய ஓவிய
ெத இதிய சி திரக ப(ைட கால இ1 சிற#$"றி2தன. ைஹதராபா 1
இரா)சிய தி வடேகாHயி& பர ?2

அ2கி& உள அஜதா மைல

ைக

ஓவியக:, காSசி கயிலாச நாத ேகாயி& ஓவியக:, பைனமைல ேகாயி&
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ஓவி யக:, $1 ேகாைட இரா)சிய தி சி தன வாச&

ைக ேகாயி&

ஓவியக:, தி2மைல$ர மைலயH#பH ஓவியக:, தSைச# ெப2Fைட
யா ேகாயி& ஓவியக:, இலைக சிகிாியா மைல) 5வ ஓவியக:
ெதனிதிய ஓவிய மரைப) ேசதைவ .

நம1 நாHேல இ#ேபா1ள 5வ) சி திரக மிக) சிலேவ. ஏெனறா&, கி.பி.

600-

!ன இ2த ேகாயி" கடடக எ&லா ெசக&, 5(ணா$-

களினா& கட#படைவ. ஆகேவ, அ கட டக விைரவி& அழி1விடன.
அ கட டகேளா4 5வ) சி திரக: அழி1விடன. கி.பி. 600உ(டான

#பி

ைக ேகாயி&க, க"றளிக எ/ கடடகளி& எ0த#பட

ஒவியகளி& ெப2பாைமC இ#ேபா1 அழி1 விடா. ஏெனறா&,

K(கைலகளி& மிக எளிதாக F விைரவாகF அழி1விட IHய1 ஓவிய கைல.
ஆகேவ, அைவ, பராமாி#$

அழி1விடன.

ைறF காரணமாகF, கால#பைழைம காரணமாகF

தமி- நாHேல இ#ேபா1ள மிக# பைழய ஓவி ய சி தனவாச&

ைக ேகாயி&

ஒவியேம. அத"க4 தபHயாக உளைவ காSசி கயிலாசநாத ேகாயி& 5வ
ஓவியக:, பைனமைல ேகாயி& ஓவிய க:மா. இைவ சிைத1

அழி1ளன. அத" # பி"படைவ தSசாU# ெபாிய ேகாவி& ஓவியக

!த;யைவ. இவ"ைற ஒEெவாறாக விள

ேவா.

சி தனவாச& ஓவிய
அனவாச& எ/ ெபய2ள ஊக $1 ேகாைடயி& சில உளன.

அ#ெபய2ள ஊகளி& சி தனவாச& எப1 ஒB. இ1 $1 ேகா ைட

வடேம"ேக ப 1 ைமJ க#பா& இ2 கிற1. இ கிராம 1
ேமேல சிB

அ2கிேல மைலயி

ைக ேகாயி& ஒB உ(4. இ1 ைஜன சமய ேகாயி&.

இ ேகாயிைல அைம தவ ப&லவ அரசனாகிய !தலா மேகதிரவம (கி.பி.
600 - 630) ஆவ[26] இத அரச இைச கைல, நாடக கைல, சி"ப கைல

!த;ய கைலகளி& வ&லவ; அறிC, சி திர கைல யிJ வ&லவ. இதனா&
அவ/

) ேசதகாாி, ச கீண ஜாதி, சி திரகார# $; !த;ய சிற#$# ெபயக

உ(4. இத அரச, த`ிண சி திர - எ/ பைழய ஓவிய J

உைர
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எ0தினா எB இவ அைம த மாம(W
எப.

இவ உ(டா கிய சி தனவாச&

ைக ேகாயி& சாசன IBகிற1

ைக ேகாயி& ;ேல, இவ கால தி&

எ0த#பட 5வ ஓவியக சில காண#ப4கிறன, இEேவாவியக கால#பைம
ைமயினாJ, மா4 கார# பய&களி அWழிய தி னாJ, இ

வ1

தகியி2த மனிதகளி கவைல பிைமயினாJ ெபாி1 அழி1விட

ேபாதிJ, இ#ேபா1

"Bயிராக காண#ப4கிறன. இ#ேபா1

ஒEேவாவியக ஒளி ம0கி காண#ப4கிறபHயா&, இவ"ைற# பா க)

ெசறவகளி& சில இவ"ைற# பாராமேல தி2பிவிட1 உ(4.

சி தனவாச& 5வ ஓவியக இைட கால திேல ெபா1 ஜனக:

ெதாியாம& மைறதி2 தன. 1919இ& தி2. T. A. ேகாபிநாத ராய அவ க
த"ெசயலாக இத ஓவியகைள க(4பிH 1, அதைன# $1)ேசாியி& இ2த

*ேவா P#ரா3 அவ க:

ெதாிவி தா. பிெரS5 காரரான *ேவா P#ரா3

அவக, ப&லவ சாி திர, ப&லவ கைல !த;யவ"ைற ஆரா3வதி&
ஊ க!ளவ. அவ உடேன சி தனவாசJ

) ெசB, அ ள 5வ

ஓவியகைள க(4, அவ"றி அ2ைம ெப2ைமகைள# ப"றி# ெபா1ம க:

அறிவி தா. இEவாB சி தனவாச& ஓவிய ெவளி#ப4 த#பட1.
சி தனவாச& 5வ ஓவியகளி& எ0த#பட 4ள ஓவியகளி&

றி#பிட த கைவ மேகதிரவ ம/ அவ அரசிC ஆகியவகளி

உ2வ)சி திர க:. இர(4 நடன மாதகளி ஓவியக:, காதிகா ?மி
எ/ ெபய2ள தாமைரக நிைறத அகழியி ஓவிய! ஆ .
கயிலாசநாத ஓவிய
சி தனவாச& ஓவிய 1

) ச"B# பி"பட கால த1 காSசி$ர 1

கயிலாசநாத ேகாயி& 5வ ஓவியக. கயிலாசநாத ேகாவிJ

இராஜசிேம5

வர எப1 பைழய ெபய. ஏெனறா&, இராஜசி ம எ/ இர(டா

நரசிம வம (கி.பி. 680-700) இ ேகாயிைல கHனா. க"றளி கைள க4
$திய !ைறைய உ(டா கினவ இEவரசேன. மாம&ல$ர 1 கட"கைர
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ேகாயிைல கHயவ/ இவேன. இவ காSசியி& கHய இ கயிலாசநாத

ேகாயி;ேல 5வ ஓவியகைளC எ01வி தா.

ெந4கால மைறதி2த இ ேகாயி" 5வ ஓவியகைள *ேவா P#ரா3

அவக 1931 இ& க(4பிH 1, அவ"ைற ெவளி#ப4 தினாக. ஆனா&,

இ ள ஓவியக ெபாி1 சிைத1 அழி1விடன. உ2#பHயான ஓவியக

இ

காண#படவி&ைல. !க தி ஒ2 ப தி ஓ இட திJ, இேனா

ஓவிய தி உட& ம4ேம ஓ இட திJ, இேனா ஓவிய தி ைக ம4
இேனா இட திJ, ம"ேறா ஓவிய தி க( கா1க ம4 இேனா

இட திJ - இ#பH) சி"ப உB#$க சிைத1 சிைத1 காண#ப4கிறன. சில ,
மகலான வணக:ட காண#ப4கிறன; சில வணக !0வ1 அழி1

காிய ேகா4கைளCைடய $ைனயா ஒவியகளாக [Outline drawing] காண#-

ப4கிறன.

சில ஆ(4க:

!ன இ ேகாயி& ஓவி ய ைத க(டேபா1 அவல) 5ைவC

உவைக) 5ைவC எ மன திேல ேதாறின. இEவளF அழ கான ஓவியக

ஒேற/ உ2 ெதாியாம& சினா பின#ப4#ேபாயினேவ எப1 ப"றி
1ப உண)சிC, சிைத1 ேபான சி திரகைளேய/ காண#ெப"ேறேன

எ/ உவைக Cண)சிC ேதாறின. இய&பாகேவ சி திரகளி& ஆவ

உள என

அழி1 ேபான இ)சி திரகைள க(ட ேபா1, என1 ெந2கிய

உ"றா உறவின இறத ேபா1 உ(டான உண)சிேய உ(டாயி"B.
இவ"றி& ஒ2 காசி இ/ எ மன ைதவி4 அகலவி&ைல. அ1

எனெவறா&, !0வ1 அழி1 ேபான ஓ ஓவிய தி ஒ2 சிB ப திேய. இத
ஓவிய தி& நா க(ட1 ஒ2 வா;ப/ைடய !க தி ஒ2 பாதிதா. ெந"றியி

ஒ2 பாதி, ஒ2 க(, * கி ஒ2 பாதி, வாயி ஒ2 பாதி ஆகிய இைவம4தா

அதி& காண#படன. இத அளF ஏற

ைறய இர(4 அ ல இ2

வணக !0 வ1 அழி1ேபா3, காிய நிற ேகா4க ம4ேம

இEேவாவிய தி க(, $2வ, *

. இதி&

, வா3, கா1 கள# $ைனயா ஓவியமாக

காH நிறன. இத) சிறிய ஓவிய ைத !க தி ஒ2 பாதிைய த"ெசய லாக

க(ட என

ஏேதா உண)சி ேதாறி, அ ேகேய நிBவிேட. அத க(

எனிட ஏேதா ெசா&Jவ1 ேபால ேதாறி"B. அைதேய பா 1 ெகா(4

68

ெந4ேநர நிேற! அத ஓவிய# ப தி எ மன தி& பதி1 இB

மன க(ணி& காண#ப4கிற1. அ1 அழியாம& !0 ஓவியமா இ2தா&

எEவளF அழகாக இ2

!

பைனமைல ஓவிய
வட ஆ கா4 மாவட வி0#$ர தாJ கா வி& உள பைனமைல எ/

ஊாி& உள ேகாயி&, கயிலாசநாத ேகாயிைல கHய இராஜசிம ப&லவ
கHயதா . இ ேகாயி;J மிக அழகான, ஆனா&. சிைத1 ேபான ஓவிய

உ(4. இ#ேபா1 இEேவாவி ய தி& காண#ப4வ1 ம ட அணித ஒ2

ெப(மணியி உ2வ. இ#ெப(மணியி !H

ேமேல அழகான

ைட

இ2 கிற1. Pணி ேம& சா31 நி"  இ#ெப(மணியி உ2வ ைத# பா வதி

ேதவியி உ2வ எB IBகிறன. ஆனா&, இ1 ஓ இராணியி உ2வ

ேபால காண#ப4கிற1. இைடயிைடேய அழி1ேபான இத ஓவிய, இநிைல

யிJ ெவ

இ2தி2

அழகாக இ2 கிற1. நனிைலயி& இ1 இ/ எEவளF அழகாக

! இத ஓவிய தி பிரதிெயாB ெசைன# ெபா2காசி

சாைலயி& ஓவிய# ப தியி இ2 கிற1.
ேவB சில ஓவியக

தி2ெந&ேவ; மாவட தி2மைல$ர தி& உள

ைக ேகாயி;J பைழய 5வ

ஓவியக காண# ப4கிறன. இவ"ைற க(4பிH தவ2 *ேவா . P#ரா3

அவகேள. இ ள ஓவியக கால#பைழ ைமயா& ெபாி1 ஒளி

ம0கியி2#பேதா4, அழி1 சிைத1 உளன. ம தள வாசி#பவ உ2வ,
ஆ( ெப( உ2வக, இைல ெகாH, ? ெகாH, வா 1 இைவகளி ஓவியக

சிைத1 அழி1 காண#ப4கிறன. மைலயH#பH

ைக ேகாயி;& J

பைழய கால 1 ஓவியக காண#ப4கிறன. இைவC கால#பைழைமயா&

ம0கி மைற1 விடன.
தSைச ேகாயி& ஓவிய

கி.பி. 11 ஆ "றா(H ெதாட க திேல இராஜராஜ ேசாழனா&

அைம க#பட1 தSசாU# ெபாிய ேகாயி& என வழ கிற இராஜராேஜ)5ர.

இ ேகாயி;& இராஜராஜ கால திேலேய எ0த# பட ேசாழ கால 1 ஓவியக
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உளன. இத ஓவியக: ெந4காலமாக மைறதி2தன; இ&ைல,

மைற க#பH2தன.

ேசாழ கால தி&, கி.பி. 11 ஆ "றா(H& எ0 த#பட இத) சி திர தி

ேமேல, கி.பி. 17 ஆ "றா(Hேல தSைசைய அரசா(ட நாய க மன க
(இவக, விஜயநகர அரச2

கீழடகி அர சா(ட ெதJகக), ேவB $திய

ஓவிய ைத எ0தி மைற 1விடாக. $திய ஓவிய தி கீேழ இ2த ேசாழ

கால 1) சி திர ெந4கால மைற க# பH2த1. மைற க#பH2த ேசாழ

கால 1) " திரகைள க(4பிH தவ, அ(ணாமைல# ப& கல கழக தி&

ேபராசிாியராக இ21 காலSெசற தி2 S. K. ேகாவிதசாமி அவக.

இத# பைழய சி திர அEவளவாக) சிைத1 அழி1விடவி&ைல. வண ம4
சிறி1 மகிவி -1. இத ஓவிய 5தர* தி நாயனா2ைடய வர லா"ைற

விள

கிறதாக உள1. 5தர* திகைள இைறவ வேயாதிக# பிராமண

ேவட 1ட வ1 அHைம !றிேயாைலைய காH ஆெகா(ட1,

5தர* திக ேசரமா ெப2மா நாயனா2ட கயிைலயகிாி
கயிைலயகிாியி& பரம சிவ பாவதிCட @"றி2

) ெச&வ1,

 காசிC, இைச#

பாட&க:ட/ இைச க2விக:ட/ சில நடன ஆ4 காசிC இத

ஓவிய திேல இடெப"றி2 கிறன. அறிC, இராஜராஜ ேசாழ, க2U

ேதவ !த;யவகளி ஓவியக: காண#ப4கிறன.
நாய க கால 1 ஓவிய

தSைச, ம1ைர ஆகிய இடகளி& அரசா(ட நாய க மனக: 5வ
ஓவியகைள அைம தி2 கிறாக. தSைச நாய க அரச, தSைச# ெபாிய
ேகாயி;& அைம த ஓவியகைள ேமேல

றி#பிேடா. ம1ைர நாய க

ஓவியக, ம1ைர மீனாசியம ேகாயி& !த;ய இடகளி& இ2 கிறன.
பைழய ேகாயி&களிேல இB சில ஓவியக மைற1ளன. அைவ !"கால 1

ஓவியக: பி"கால 1 ஓவியக:மாக இ2

. இவ"ைறெய& லா

க(4பிH 1# பா1கா க ேவ(4. பைழய ப&லவ கால 1 ேகாயி&க

சிலவ"றி& இைட கால 1 ஓவியக: பி"கால 1 ஓவியக: இ2# பைத
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க(H2 கிேற. உ தரேம, மாட ேகாயி& ;& 5வ ஓவியக உளன.
பி"கால 1 ஓவிய களாக இ2தாJ, அவ"ைறC பா1கா க ேவ(4.
---

[1]. ம1ைர காSசி, 484 - 85.

[2] பாிபாட& 18 : 27-29.
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[18] காத2வ த ைதயா., 210.

[19] 5ரமSசாியா., 23

[20]. 5ரமSசாியா., 55.
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[24]. ேகமசாாியா, 28.

[21] கனகமாைலயா, 17
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[22]. ! தி இலபக, 5.

ண மாைலயா, 259.
ணமாைலயா. 55

[26] அEவரச வரலா"ைற# ப"றிC, சி தனவாச& ஓவியக இநாலாசிாிய

எ0திCள "மேகதிரவம எ/ ;& ப"றிC இலாசிாிய எ கா(க.
------

5.
அழ

இைச கைல

கைலகளி& நாகாவ1 இைச கைல. இதைன இைச தமி- எB IBவ.

இ1 காதினா& ேக4 இ$ற த க இகைல. தமிழ வள த இய&, இைச,

நாடக எ/ ! தமி-களி& இ1 ஒB. ஆகேவ, இ1 தமிழ வள த கைலகளி&

மிக# பைழைமயான1.

இைச தமி- இல கிய &கைளC இைச தமி- இல கண &கைளC $லவக
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பழகால திேல எ0தியி2தாக. அவ"றி& சில இ#ேபா1 ெபய ெதாியாமேல

மைற1விடன; ம"B சில ெபயம 4 ேகக#ப4கிறன.
பாிபாட&

சக கால திேல பாிபாட& எ/ இைச# பாட&க பல பாட#பH2தன.

பாிபாட&க இைச#பாட&க எபைத# பாிேமலழக உைரயினா& அறிகிேறா.
"பாிபாட& எப1 இைச#பாவாதலா, இஃ1 இைச#ப #$# பைட த $லவ2

ப(T மிெட ..." எB எ0தியி2#பதனா& அறியலா.[1]

"அைவயாவன, க; C பாிபாடJ ேபாJ இைச#பாடாகிய ெச1ைற
மா க தன ெவப1'. இ1 ேபராசிாிய உைர[2]
யா#ப2கல வி2 திCைரகார2, பாிபாட& இைச தமிைழ) ேசத1 எB

IBகிறா. அவ எ01வ1 :

" இைச தமிைழ) ேசத1 எB ச1ைற மா க" (இைச#பாட&) ஆமாB... ந
ப(T இ2ப ெதா2 திற/ ஆகிய ரS ெச1ைற ... ெச1ைற எப1 பாட"

ெச1ைற விாி *வைகய: ெச1ைறC, 'ஐ ெச1ைறC, ெவ(4ைற) ெச1ைற

அவ"B ெச1ைற# பாடாவன : பாிபாட 'இைசC, காமவினிைசC எபன .
எைன?
"ெத3வ காம

ைமயி& ெபா2ளா பாிபாட&ேல

மகிழிைச K(ணிைச Cாிெப2 மரபி"

காமவினிைசேய யா"றிைச யிவ"ைற)
ெச1ைற ெயB ேச தின $லவ"

எறாராக;.[3]

அறிC, இ#ேபா1 கிைட 1ள இ2ப ெதா2 "-&க:
பாHய $லவ ெபயக:, அ#பா4

# ப( வ

. அ#பா4கைள#

த இைச# $லவ ெபயக:,
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ப(ெபய2 எ0த#பH2#ப னாேல, பாிபாட&க இைச#பாட&க எபைத
ஐயமற உணரலா. இ#பாிபாட& இ2ப ெதாB

இைச#$லவகளி ெபயகளாவன :

 ப( வ

த

ெபடனாகனா, க(ணனாகனா, ம2 1வ ந&ல) 5தனா, பி தாம த,
நாகனா, நனாகனா, ந&ல) 5தனா, தமிழாி& நாக எ/ பிாிவின ப(ைட
கால தி& இ2தாக, அவக இைச#பயி"சியி& ேததவகளாயி2தன.
கண க"ற பாிபாட&க !"கால தி& இ2தன எB, அவ"றி& ெப2பாJ
இ#ேபா1 இற1 படன எB ெதாிகிற1. எைன? இைறயனா

அக#ெபா2 உைரயாசிாிய தைல)சக ைத IB மிட தி&, "அவகளா"

பாட#படன எ 1ைணேயா பாிபாடJ, !1நாைரC, !1 2 . களாியாவிைர

ெமன இ ெதாட க தன' எB IBகிறா. பின கைட)சக கால ைத
IBமிட தி&, "அவகளா? பாட#படன ெந4ெதாைக நாXB,

B ெதாைக

நாXB, ந"றிைண நாXB, $றநாXB ஐ B B, பதி"B#ப 1,
"ைறப1 தல C. எ0ப1 பாிபாடJ, I 1, வாிC, சி"றிைசC,
ேபாிைசCெமன இ ெதாட க தன" எB எ01கிறா.

இவ Iறிய !த" சக கால 1 "எ 1ைணேயா பாிபாட&களி& இ கால 1 ஒ2

பாடேல/ எSசி நி"கவி&ைல; கைட)சக தா பாHய 'எ0ப1 பாி பாட&களி&
இ#ேபா1 உ2#பHயாக இ2#ப1 இ2 ப ெதா2 பாிபாட&கேள; ம"றைவ

அழி1விடன.

பாிபாட& இைச மைறF
இ#ேபா1ள இைச#$லவக பாிபாட&கைள# பா4வ1 இ&ைல. அதைன

எ#பH# பா4வ1 எபைத C இ#ேபா1ளவ அறியா ேபாJ! இ1 ப"றி

! தமி-# $லவ, ேபராசிாிய உயதி2. வி$லாநத அHகளா தம1 யா-&

எ/ இைச தமி- ;ேல இEவாB IBகிறா:

'!த=ழி யிBதி க( கட& ெகா(ட ெத ம1ைரயக 1 தைல)சக 1
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அக தியனா2. இைற யனா2,

மரேவ:, !ரSசி[ !Hநாகராய2, நிதியி

கிழவ/ எறிவ2ளிேடாாி21 தமிழா ரா3த கால திேல, எ(ணிறத

பாிபாடJ, !1 நாைரC. !1 2 , களாியாவிைரC!ளிடன
$ைனய#படனெவன அறிகிேறா. கைட) சக 1 ெதா

&க: ஒறாகிய எ0 ப1 பாிபாட; ஒ2 ப தி நம

க#பட ெதாைக

கிைட 1ள1.

கிைட த ப தியிைன ேநா கி தமிழிைசயி வள திைனC பாட;ைமத
வி0மிய ெபா2ளிைனC க(4 இB?ெத31கிேறா. நம

கிைட த ஒ2சில

பாிபாட&களி நல திைன ேநா கி தைல)ச க தா $ைனத எ(ணிறத

பாிபாட&க எ 1ைண வளS சிறதனேவாெவன ெவ(ணி உள!2 கி ேறா.
பாட" பினாக# பாட"BைறC, பாHனா ெபய2, ப(ணி ெபய2, இைச
வ

1' ெபய2 தர#பH2 கிறன. நாகனா. ெபடனாக னா, நனாகனா,

க(ணனாகனா என நிற ெபய கைள ேநா

மிட 1, இைச வ

த பாண

நா

ல தினராேமா என எ(ண ேவ(Hயி2 கிற1. ேகச வனா, ந&ல)5தனா

வ

த இைசயிைன ஒ2 !ைற ப"றி எ0தியி2 த& ேவ(4. அ!ைறC, !ைற

எேபா பாHேனாராகF இைச வ
ப"றிய இைச

றி#$ நம

ேதாராகF இ2 கிறன. இவ தா

கிைட தில. ” [4]

இைச#பாண
ப(ைட கால தி& தமி- நாHேல இைச கைல யி& வ&லவராயி2தவ பாண

எ/ இன தவ. சககால திேல பாணக, அரச சி"றரச ெச&வ !த;யவ
இ&லக:

) ெசB, இைச#பாட& பாHன. ஆகேவ, அவகளா&

ேபா"ற#படாக. பா( 2

# $ரவலக, ெபாைனC ெபா2ைளC வழகி

னாக. அ கால தி& ச!தாய திேல உயநிைல ெப" றி2த பாண, சில

"றா(4க:

# பின தா-த நிைலைய அைட1 தீ(ட#படாதவ

நிைலயி& தா- த#படன.

கி.பி. 7 ஆ 8 ஆ 9 ஆ "றா(4களி& இ2த ேபெப"ற இைச#பாணக.
தி2ஞான சபத 2ட இைச#ப( வாசி த தி2நீலக(ட யா-#பாண 2,
தி2மா& அHயவரான தி2#பாணா-வா2, வர ண பா(Hய கால தி& இ2த
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பாணப திர2 ஆவ. கி.பி. 10 ஆ "றா(Hேல இைச#பாண மர$

அ2கிவிட1.

ேதவார தி2!ைறகைள ெதா

த நபியா( டா நபிC அபய லேசகர

ேசாழமகாராச2, அ தி2!ைறக:
கைடசியி& தி2எ2 க த$;[2

# ப( அைடF ெதாியாம& மயகி

) ெசறாக. ஏெனறா&,

தி2ெவ2 க த$;[ாி& தா தி2நீல க(ட யா-#பாணாி பரபைரயின

வா-தி2 தன. இவக ேதவார தி" # ப(ணைடF அைம க) ெசறேபா1,
அEUாி& அ

ல தி& இ2 தவ ஒ2 ெப(மணிேய. அEவைமயா அைம 1

ெகா4 த ப( அைம#$கேள இ#ேபா1 ேதவார தி& காண#ப4கிற ப(
அைடFக.

சில இைச &க
'ப(ைட கால திேல இைச தமி- &க இ2 தன எB Iறிேனா. அவ"ைற
இ

ஆரா3ேவா. இைச#பாடாகிய பாிபாட&கைளC !1நாைர, !1

2

எ/ &கைளC !த" சக கால தி& இய"றினாக எB இைறயனா

அக#ெபா2 உைர IBகிற1. இைவ இைச தமி- &க எB ெதாிகிறன.
அHயா

ந&லா, "இைச தமி- லாகிய ெப2நாைர, ெப2 2 , ேதவவி2H

நாரத ெச3த பSசபாரதீய !தலாFள ெதாX&க:மிறதன"[5] எB

எ01கிறா. இவ IBகிற ெப2நாைர ெப2

2 , இைறயனா அக#ெபா2

உைர IBகிற !1 நாைர !1 2  ஒBேபாJ. இ&கைள# ப"றி ேவB

ெச3திக ெதாியவி&ைல.

இைறனா அக#ெபா2 உைர#பாயிர தி& சி" றிைச, ேபாிைச எ/ இர(4

இைச தமி- &க Iற#ப4கிறன. எைன? " அவகளா& (கைட)

சக தாரா& பாட#படன. எ0ப1 பாிபாடJ I 1, வாிC, சி"றிைசC,

ேபாிைசC எB இ ெதாட க தன" எB வ2வ1 கா(க. இத இைச தமி&கைள# ப"றிC ேவB ெச3திக ெதாியவி&ைல.
பSசபாரதீய
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இைல நாரத எபவ இய"றினா எB, அ& மைற1 ேபாயி"B
எB உைரயாசிாிய அHயா

ந&லா IBகிறா[6]. நாரத !னிவவழி வத1

நமி- நா4 இைசமர$ எB Iற#ப4வ1 இ

கணபரபைர வழ

க2த த க1. இத

, நாரத !னிவ தமிழி& பSசபாரதீய எ / ைல

இய"றினா எபதனாJ உBதி#ப4கிற1.

சில#பதிகார இய"றிய இளேகாவHக:, நாரத இைசைய) சிற#பாக
IBகிறா. எைன?
"நாரத @ைண நயெதாி பாட&"[7] எB, "!1 மைறேத நாரதனா !ைத !ைற

நர$ளவா" எB, " யிJவ2 நாரதனா ெகாைள $ணசீ நர$ளவா'
எB Iறிய1 கா(க.[8]

நாரத !னிவ வடெமாழியிJ நாரத சிைச ' எ/ & இய"றினா எB,
அ1F அழி1 ேபாயி"B எB IBவ.

நாரத இய"றிய பSசபாரதீய தி;21 இைச இல கண) Z திர ஒைற
அHயா

ந&லா தம1 உைரயி& ேம"ேகா கா4கிறா[9]. அ)Z திர இ1:

"இனிைச வழிய தறி யிைச த&ெச பைகய தா 

ெசானமா திைரயி ேனாக விைச தி4S 52தியா#ேப
மனிய விைசவரா1 ம0 த& Iட மா 

ந/தா& சிதற Fத லதிெவன நாHனாேர”

எபதனா" ெகாக. இ1 பSபாரதீய."
இைசKT க

இைல இைறயனா அக#ெபா2 உைரயாசிாி ய2, சில#பதிகார
உைரயாசிாிய அHயா

ந&லா2

பா(H ய/ைடய மக சயத

றி#பி4கிறாக. அநா ல எ/

மார (சார

மார எB ெபய) எபவ/
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இைச க"பி#பத"காக, சிக(H எ/ !னிவ இைல இய"றினா எB
அHயா

ந&லா IBகிறா.[10]

இைசKT க தி;21 நா

ெச3Cகைள அHயா

ந&லா ேம"ேகா

கா4கிறா[11] . அவ ேம"ேகா கா4 ெச3Cகளி& ஒB இ1:
”எைன ?

ெச1ைற ெவ(4ைற ேதவபாணியிர(4

வதன ! தகேம வ(ணேம - கத2வ

தா"Bவாி கான& வாி !ர( ம(Hலமா

ேதா"B மிைசயிைச#பா) 54”

எறா இைச KT க!ைடய சிக(Hயாெரக."
பSசமர$
இத இைச தமி- இல கண ைல) ெச3தவ அறிவனா எபவ. இைல
அHயா

ந&லா தம1 உைரயி&

றி#பி4கிறா. இ& ெச3C ஒைறC

தம1 உைரயி&[12] ேம"ேகா கா4கிறா. அ)ெச3C இ1:
"எைன ?

ெச#பாிய சி1 திாிபைத சீ) சவைல

த#ெபாB மி&லா) சபாத - ெம3#பHCS

ெச1ைற ெவ(4ைற ேதவபாணி வ(ணெமப

ைபெதாHயா யினிைசயி பா

எறா பSசமர$ைடய அறிவனா ெர/ மாசிாிய ெரக."
பதினாB படல
இத இைச தமி- ைல) சில#பதிகார அ2பத Fைரயாசிாிய தம1
அ2பதFைரயி&

றி#பி4கிறா: அறிC, இ;;21 ஒ2 Z திர ைதC

ேம" ேகா கா4கிறா.[13]
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"ெத2ட ெலற1 ெச#$ காைல

C2H வ2வ ெதாேற ம"ற

ெவாற பா4 மைடெயாற ேநா கி
வ&ேலா ரா3த ேல யாயி/

வ&ேலா பயி"B க4ைர யாயி/

பாெடாழி 1லகினி ெலாழித ெச3ைகC
ேவட1 ெகா(4 விதிCற நாH

என வ2. இைவ, இைச தமி-# பதினாB படல 1 கரண ேவா 1 கா(க."
வா3#பிய
இைல இய"றியவ வா3#பினா எபவ. அவ ெபயேர இJ

ெபயராயி"B. இத ைலC இ& Z திர ைதC யா#ப2க&
வி2 திCைரகார

#

றி#பி4கிறா. இ;;21 ௸ உைரயாசிாிய ேம"ேகா

கா4கிற Z தி ரக சிலவ"ைற கா4ேவா :
"பாைல

றிSசி ம2தSெசE வழிெயன

நா&வைக# ப(ணா நவிறன $லவ”

எறா வா3#பியனா. விளாி யாேழாைட1 ெமப. இனி# ப( சாபாக

ேதாறியன திறமா. எைன?

’ப(சா வாக# பரதன ெவ&லா
தி(Hற ெமப திறனறி ேதாேர'

எறாராக;. அ திர இ2ப ெதா2 வைகய:
'அராக ேநதிற !றழ$

Bக;

யாசாைன1 பாைலயா- திறேன.'
'ைநவள காதார பS5ர ப4மைல
ம2 விய" பா"BS
ெசதிற ெம4

றிS)யா- திறேன'
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"நவிப4

றிSசி

ெசதிற நா  ம2தயா- திறேன.'
'சாதாாி பியைத ேநத திறேம

ெபய திற யாைம யா-

சாதாாி நா  ெசEவழியா- திறேன'

எறா வா3#பியனா. "[14]

"இனி) ெச1ைற மா க! ெவ(4ைற மா க! ஆமாB: நா"ெப2 ப(T

இ2ப ெதா2 திற/ ஆகிய இைசெய&லா ெச1ைற. ஒப1 ேம"$ற!

பதிேனாராடJ எறிைவெய& லா ெவ(4ைறயா  எப1 வா3#பிய[15].
இதிரகாளிய
இ#ெபய2ள இைச தமி- ைல, அHயா

ந&லா சில#பதிகார

உைர#பாயிர தி& IBகிறா. "பாரசவ !னிவாி& யாமேளதிர ெச3த இதிர
காளிய" எB அவ எ01கிறா. இ1 அHயா
எ01வத"

உதவியாக இ2த1.

ந&லா சில#பதிகார உைர

ேலா 1க இைச&
ேசாழ அரசகளி& $க- ெப"றவ

ேலா 1க ேசாழ. இவ/

விசயதர,

சயெகா(டா எ/ சிற#$# ெபயக: உ(4. க;க# ேபாைர

ெவறவ இவேன : அதனா&, க;க 1# பரணி ைல) சயெகா(டா

எ/ $லவரா& பாட#ெப"றவ. இவ இைச கைலயி& வ&லவ எB,

இைச தமி- & ஒைற இய"றியவ எB க;க 1# பரணி IBகிற1:
"வாழி ேசாழ ல ேசகர வ

த இைசயி

ம1ர வாாிெயன லா மிைச மாதாிதனா&

ஏ0 பா2ல ெகா ேடழிைச வள க Fாியா

யாைன மீ1 பிாியா1ட னி21 வரேவ[16] .
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"தாள !Sெசல Fபிைழ யாவைக.

தாவ

த தெனதி பாHேய

காள !களிB ெபB பாணத -

க&வியி" பிைழ க(டன ேககேவ". [17]
இதனா&, இவ இைச கைலைய நகறிதவ எப1, இைச கைலயி&
வ&லவரான பாணகளி இைசயிJ இவ பிைழ க(டவ எப1, இைச &

ஒைற இவ இய"றினா எப1. இவ அைம த இைச !ைற#பH இைச

பாH இவனிட பாணக பாி5 ெப"றன எப1 அறிய#ப4 கிறன.
இைச தமி-) ெச3C4ைற ேகாைவ

இ#ெபய2ள இைச தமி- & ஒB இ2த ெதபைத, யா#ப2கல காாிைக

உைர#பாயிர தினா& அறிகிேறா. அEFைர#பாயிர வ2மாB:

"அ"ேற& இ& (யா#ப2கல காாிைக ) என . ெபய ேதா எனி....

இைச தமி-) ெச3C4ைறக ேகாைவேய, உ,பாவதார தி"

நீதக) 5ேலாகேம

ேபாலF !த& நிைன#$ உண திய இல கிய தா3) ெச3ய#படைமயா
யா#ப2கல காாிைக எ/ ெபய 1."

இதனா& அறிய#ப4வ1 எனெவறா&, யா#ப2 கல எ/ J

#

$றனைடயாக யா#ப2 கல காாிைக எ0த#பட1 ேபால, இைச தமி- &
எ/ ெபய2டனி2த ஒ2 !த& J

# $ற னைடயாக இைச தமி-)

ெச3Cேகாைவ எ/ இ& எ0த#பட1 எப1 ெதாிகிற1. இ# $றனைட

;& !தX;& இ2த பா4கைள உண 1 ெச3Cக: இ2தன எப1
ெதாிகிற1.

இைச கைல) சாசன
அரசக: ெச&வக: இைச கைலஞகைள# ேபா"றியேதா4, அவகளி& சில

தாேம ெபாிய இைச கைலஞராகF இ2தாக. அ#ப 5வாமி க கால தி&
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இ2த மேகதிரவம எ/ ப&லவ அரச (கி.பி. 600-630) சிறத

இைச#$லவ/ காக இ2தா. இவ $ த $திதாக ஓ இைசைய அைம தா.

ஆைகயினாேல, இவ/

) சகீண நா எ/ சிற#$# ெபய2 உ(4.

இவ கால திேல இைச கைலயி& ேபேபான உ2 திராசாாியா எபவ ஒ2வ
இ2தா. உ2 திராசாாியா, ேகதிரவம/ைடய இைச கைல ஆசிாிய எB
க2த# ப4கிறா.

ைச கைலஞனாகிய மேகதிர வம இைச தைலைய# ப"றி ஒ2 சிறத
சாசன ைத க&;& எ0தி ைவ தா. அத) சாசன தி"

சாசன எப1 ெபய. $1 ேகாைட ய) ேசத
4மியாமைல எ/

ேகாயிJ

இ#ேபா1 மியாமைல

ள P தாJ காவி&

றி ேமேல சிகாநாத 5வாமி ேகாயி& இ2 கிற1. இத

# பி$ற தி& ெப2பாைறயி& இத) சாசன எ0த#பH2 கிற1.

இத) சாசன வல$ாி விநாயக, இட$ாி விநாயக எ/ இர(4 விநாயக
உ2வக:

ம தியி& 13314 அH பர#$ள பாைறயி& எ0த# பH2 கிற1.

இத) சாசன அ கால தி& (கி.பி. 7 ஆ "றா(H ம தியி&) தமி- நா H&
வழகிவத இைசகைள# ப"றி IBகிற1.[18]
வடெமாழியிேல எ0த#பH2#பதனாேல இத) சாசன IB விஷய தமி-

நா4 இைசயB எB க2த Iடா1. தமி- நாH& வழகிய இைசைய தா

இத) சாசன வடெமாழியி& IB கிற1. வடெமாழியி& சகீத &க எ0த#பட

H2#பதனாேல அைவ தமி- நா4 இைசய&ல எB க21வ1 தவB. இ#ேபா1ள

வடெமாழி) சகீத &களி& பலF தமி- நா4 இைசைய தா IBகிறன.
சகீத ர நாகர
கி.பி. 1210 !த& 1247 வைரயி& வா-தி2தவ 2, 'சகீத ர நாகர' எ/

இைச நாடக ைல வடெமாழியி& எ0தியவ2மான நிசக சாக ேதவ எபவ,
தமி- நாH"

வ1 தமி- இைச கைள ஆரா31 , பின கி.பி. 1237 இ& அ

ைல எ0தினா எப. அ;ேல ேதவார# ப(க சிலF காண#ப4கிறன.

தமி- இைசதா பி" கால திேல கனாடக சகீத எ/ ெபயரா&
வழக#ப4கிற1.
கீ தைனக
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கீ தைனக எB Iற#ப4கிற இைச#பாட& க மிக# பி"கால திேல

ேதாறின. கீ தைனகைள# ப"றி தமி-# ெபாியா தி2. வி. க. அவக IBவ1

இ1:

"தமி- நா4 வி2ேதா$வதி& ெபய ெப"ற1. எ&லா 1ைறகளிJ அ1

வி2ேதாபிCள1. தமி- நா4 கீ தைன வி2ைதC ஓபிய1. கீ தைன யா&

நா4

விைளத நல சிறி1 ; தீேகா ெபாி1.

"கீ தைன தமி- நாH& கா& ைவ த1 அத"

வரேவ"$ ந&க#பட1. தமிழி&

கீ தைனக யா க#படன. அநாளி& ெப2 ெப2S சிக ஏB க இ2தன.

! 1 தா(டவ, ேகாபாலகி2Vண பாரதியா, அ2ணாசல கவிராய !த;ேயா
ெப2S சிக ஏBகள&லேவா? அவகளா& யா க#பட கீ தைனகளி& ெபா2:
இைசC ெசறியலாயின. இநாளி& கைலஞர&லாதா2 கீ தைனகைள எளிதி&

எ01கிறன. அைவக ஏழிைசயா& அணிெச3 ய#ப4கிறன. அEவணிைய

தாக அைவகளா& இயலவி&ைல. கைலய"ற கீ தைனகளி ஒ;, காதி ேதா;&

சிறி1 ேநர நிB, அரக கைலத1 சிதறி வி4கிற1. இ1ேவா இைச#பாH
!HF? ""இைச#பா4 இய"ைகயி& எ"B
$ 1, ேகா:

ாிய $றமன ைத @- தி,

அைம த1? :... $லகளி வழிேய

ண 1

ாிய அக க(ைண திற1,

அைமதி இப ைத நிைலெபB 1 த"ெகB இைச#பா4 இய"ைகயி&
அைமத1. இஃ1 இைச# பாH உள கிட ைக. இத"

இைச#பாடாகா1.'[19]

மாBபட1

சில இைசயாசிாிய
அ(ைம கால தி& தமிழிேல கீ தைனகைளC இைச#பாட&கைளC இய"றி
அழியா# $க- ெப"ற சில2ைடய ெபயைர IBேவா: - அ2ணாசல கவிராய,
அநத பாரதிக, கவி

Sசர பாரதியா, கன கி2Vைணய, இராம;க அHக,

ேகாபாலகி2Vண பாரதியா, ேகாc5வர . ஐய, படண 5#பிரமணிய ஐய,
மாாி! 1# பிைள, மாயவர ேவதநாயக பிைள, ! 1 தா(டவராய,
மாபழ கவி)சிக நாவல, அ(ணா மைல ெரHயா !த;ேயா.
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அநிய ஆசியி& இைச கைல
கி.பி. 17, 18 ஆ "றா(4களிேல தமி- நா H& அரசிய& நிைலய"றதாகி,
அநிய ஆசியி& ப4 நாH&

ழ#ப! கலக! ஏ"பH2தன.

ெதJககளான நாய க) சி"றரசக:, மகாராஷ Hரக:, !கமதியக:.

பாைளய காரக: தமி- நாH& ஒEெவா2 ப திைய# பிH 1 ெகா(4

அரசா(டன. அநியராகிய இவக தமிழ கைலகைளC தமிழ ப(ைபC

அறியாதவ க ஆைகயா&, இவக ம"ற கைலைய# ேபா"றாத1 ேபாலேவ,

இைச கைலையC ேபா"றவி&ைல. அ கால தி& தமி- இைசவாண

ஆதாி#பார"B தவி தன. ெதJ # பாட&க:

நாHேல ெதJ # பாட&க:

) ெச&வா

ஏ"பட1. தமி-

ஆதி க உ(டாயி"B. இத# பழ க 19, 20

ஆ "றா( HேலC ெதாட1 வத1...
கி. பி. 19, 20 ஆ "றா(4களி& அரசிய"
ஆகிேலய ஆசி

ழ# கக அட க#ப4, நா4

வ1 அைமதிC ஒ0  நாH& நிைலெப"ற பிற ,

மராHய மன, ெதJ

மன, !க மதிய மனகளி அதிகாரக

அடகி ஒழித பி$, தமி- நாHேல ெதJ # பாட&க பா4 நிைல
இ21வத1. இத காரண, பரபைரயாக இர(4 *B "றா(4களாக
ெதJ # பாைடேய பயிB பாH வத பாடக,

அ#பாட&கைளேய பாHவத1தா.

24 தன மாக

இெனா2 காரண, இைசைய ெகா(4 வயிB வள#பத"காக ஒ2 Zழைல
உ(டா கி ெகா(ட ஒ2 சிB Iட, தமிைழ தா3ெமாழியாக ெகா( H21
தமி-# ப"B இ&லாம& தமி-# பாட&கைள# பாடாம& ெதJ # பாட&கைள#
பாH வததா .

தமிழிைசயி மBமல)சி
இEவாB தமி- இைச# பாட&க ேபா"ற# படாம& இ2த நிைலைய மா"றி தமிஇைச

மBமல)சி உ(டா கி ெகா4 தவ கைலவள& ச. அ(ணாமைல)
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ெசHயா அவக. இ!ய"சி யி& இ#ெபாியா2

டா ட ஆ. ேக. ச(!க ெசHயா அவக.

# ேப2தவியாக இ2தவ

இ#ெபாிய அரசிய& ேமைதகளி சிறத உயத !ய"சிைய எதி தவக

ெதJக2, மராHய 2, !கமதிய2 அ&ல. பின யா எறா&, தமிழ
எB ெசா&; ெகா(4, ஆனா&, தமி-# ப"B) சிறி1 இ&லாம&, எத

வழியிலாவ1 வாழ ேவ(4 எ/ கீ- தரமான ெகாைகையCைடய ஒ2 சிB
Iடதா தமி- இைச இய க ைத எதி 1# பின அடகிவிட1.

ராஜா ச. அ(ணாமைல) ெசHயா அவக தமிழிைச) சக அைம 1,
தமிழிைச க&=ாி நிBவிC, இைச தமி- &கைள ெவளி#ப4 திC

ெப2ெதா(4 ெச3தாக. இ)சமய தி& இ ெனா2 வைக க2 ைத

கவனி#ேபா.

சமண2 இைச கைலC
இைச கைலைய அழி தவ ைஜனராகிய சமண எB ஓ அபவாத

Iற#ப4கிற1. சமண சமய த வமீ1 அத பைக) சமய தா க"பி த பல அ#

வாதகளி& இ1F ஒB. இ1 @(பழியா . உ(ைமைய, ஆராC ேபா1.

சமண இைச கைலைய ந

ேபா"றி வள தன எப1 விள கிற1.

இத" ) சமண சமய தவ &கேள சாறா .

தி2 த கேதவ இய"றிய சீவகசிதாமணி எ / காவிய திேல இைச கைல)
ெச3திக:, ஆட& பாட& ெச3திக:, யா- எ/ இைச க2வியி

ெச3திக: பல இடகளி& Iற#ப4கிறன. அவ" றி& காத2வத ைதயா

இலபக எப1 சிற# பான1. காத2வத ைத எபவ இைச கைலயி&

சிறதவ.[20]

காத2வத ைத. தைன யா இைசயி& ெவ&க றாேனா அவைனேய தி2மண
ெச31 ெகாவதாக IBகிறா. அத ெபா24 இைசயர

அைம க#

ப4கிற1. பல அரச மாரக வ1 இைச பாH ேதா"B#ேபானாக. கைடசியாக
சிவ

மார வ1 இைசபாH, காத2வத ைதைய ெவB அவைள மணS ெச31

ெகாகிறா.
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ஆடவாி கா"B பட Iடா1 எB விரத. ?(ட 5ரமSசாி எ/ கனிைக
தனிேய கனி மாட தி& இ2தேபா1, சீவக ெதா(4 கிழவ ேபால

கிழேவட ?(4 கனி மாட தி& ெசB இைச#பாட& பா4கிறா.

அEவிைச#பாடைல ேகட 5ரமSசாி, தன1 விரத ைத நீ கி) சீவகைன மணS
ெச31 ெகாகிறா. இ)ெச3திைய) சீவகசிதாமணி, 5ரமSசாியா இலபக தி&
காணலா.

இEவிைச)ெச3திகைள ைஜன சமய காவியமான சீவகசிதாமணியி& ைஜன
சமய தவரான தி2 த க ேதவ IBகிறா.

ெப2கைத எ/ உதயண கைதC ைஜன சமய காவிய. இதைன இய"றிய

$லவ ெகா

ேவளி எ/ சமண# ெபாியா. இ காவிய திJ

இைச கைலைய# ப"றிய ெச3திக Iற#ப4 கிறன. இ காவிய தைலவனாகிய

உதயண எ/ அரச மர, இளைம வயதி& பிரம5தர !னிவாிட தி&

இைச கைலைய# பயி&கிறா. ேமJ, ேகாபதி எ/ யா- வாசி#பதி&
வ&லவனாக விள கிறா. அவ/ைடய யாழி இைசைய ேக4

யாைனக: அவ வசமாகிறன. .
பிற

உதயண - அவதி நாடரச மக வாசவத ைத எபவ:

வாசி க க"பி கிறா. பிற

ப1மாபதி எ/ அரச மாாி

யா-

 யா-

க"பி கிறா. இ)ெச3திகைள# ெப2கைத IBகிற1. சிற#பாக யாைழ# ப"றி#
ெப2கைத. மகத கா(ட. 14 நலனாரா3)சி, 15 யா- நல ெதாித1 எ/

ப திக:, வ த கா(ட, யா- ெப"ற1 எ/ ப திC யா-) ெச3திகைள

IBகிறன.

ம"ெறா2 ைஜன சமய லாகிய \$ராண 23 ஆவ1 தீ தரராகிய ேநமிநாத

5வாமி $ராண தி& வ5ேதவ வரலா"ைற IBமிட தி& இைச கைலைய#

ேபா"றி IBகிற1. சபா$ர 1 அரச மக: ஒ2 காத2வத ைத . அதாவ1.
கதவ வி ைதயாகிய இைச கைலயி&, ேததவ. அவைள இைசயி& ெவ"றி

ெபBகிறவக. அவைள மணS ெச3யலா எB அரச பைறயைற1, அத

ெபா24 இைசயர

ஏ"ப4 1கிறா. பல அரச

மாரக வ1
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அரச மாாிCட பாH ேதா"B# ேபாகிறா. கைடசியி& வ5ேதவ வ1 இைச

பாHC யா- வாசி 1 ெவ"றிெப"B காதவத ைதைய மணSெச3கிறா.
இ)ெச3திக, ைஜன சமய தவரா& எ0த# பட ைஜன சமய &களிேல

காண#ப4கிறன. உ(ைம இ#பH இ2 க. ைஜன இைச கைலைய அழி தன

எB IBவ1 அறியாதா I"றா ; அ&ல1. @(பழி 5ம 1கிற சமய# பைகவ

கHய கைத யா . தமிழி& இல கண இல கியகைள எ0தி தமி- ெமாழிைய

வள த1 ேபாலேவ, இைச கைலைய C சமண வள தாக எபதி& சிறி1

ஐய இ&ைல .
இைச

இனி, இைசைய# ப"றி) சில ெச3கைள IB ேவா. இைச ஏ0. அைவ

ர&,

1 த, ைக கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார எபன. இைவ தமி-# ெபயக.
ம திம, பSசம, ைதவத. நிஷாத ஷஜ, ாிஷப, காதார எபன
வடெமாழி# ெபயக.
இைச பிற

 இடகளாவன: மிட"றினா&

ரJ, நாவினா& 1 த!,

அ(ண தா& ைக கிைளC, சிர தா& உைழC, ெந"றியா& இளிC, ெநSசினா&
விளாிC, * கா& தார! பிற

.

இைவ ஏ-5ர எனF, @ைணயி& ஏ- நர$ என F ப4. இைச அ&ல1
இராக தி த தி நா

வைக#ப4. அைவ: 1. இட, 2. ெச3C, 3.

கால எபன. இவ"ைற விள

1.

ேவா.

இட. இட ப"றிய இராக ஐதிைண இராக. அைவ:

!&ைல, ெந3த&, ம2த எ/ ஐ1 வைக நில தி" ாிய
சாதாாி, ெசEவழி, ம2த எபைவ.

2.

ண, 4.

றிSசி, பாைல,

றிSசி, பாைல,

ெச3C. ெச3Cைள# ப"றிய இராக; ெவ(பாவி இராக சகராபரண.

அகவ"பா அ&ல1 ஆசிாிய#பாவி இராக ேதாH. க;#பாவி இராக

ப1வராளி. க; 1ைறயி இராக ைபரவி. தாழிைசயி இராக ேதாH.
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வி2 த#பாவி இரா க க;யாணி, காேபாதி, ம தியமாவதி !த;ய. உலா)
ெச3Cளி இராக ெசளராVHர. பிைள தமிழி இராக ேகதாரகFள.

பரணியி இராக க(டாரவ.
3.

ண.

ண ப"றிய இராகக. இர க உளைவ: ஆகாி, க(டாரவ,

நீலாபாி , பியாகட. $னாகவராளி. 1 க உளைவ : ேம"Iறிய இர க
இராகக: வராளி இராக!. மகி-)சிCளைவ : காேபாதி, சாேவாி.

தனியாசி. C த இராக : நாைட.

4. கால. கால ப"றிய இராகக. வசத கால இராக : காேபாதி, அசாேவாி,

தனியாசி .

மாைல ேவைள இராக : க;யாணி , காபி, கனட, காேபாதி .யாமேவைள
இராக; ஆகாி.

விHய"காைல இராக : இேதாள, இராமகவி. ேதசாசாி, நாைட , ?பாள.
உ)சிேவைள இராக : சாரக, ேதசாசாி.

எ கால 1

 ெபா1வான இராகக : ஆகாி இேதாள, இராமகவி, சாரக.

?பாள - இைவ நீ கி ம"ற இராகக எ&லா ெகாக.
இராகக : ைபரவி, ேதவகிாிைய, ேமகவிரSசி.

றிSசி, ?பாள, ேவளாவளி,

மலகாி, ெபளளி, சீரா க, இேதாள, ப&லதி, சாேவாி, படமSசாி, ேதசி இல;ைத.
ேதாH , வசத, இராம கிாிைய, வராளி, ைகசிக, மாளவி, நாராயணி,

(ட கிாிைய, I) சாி, பகாள. தனியாசி, காேபாதி . ெகௗளி, நாைட ,

ேதசாசாி, காதாாி, சாரக !த;யன.
இவ"B, ைபரவி எப1 ஆ( இராக. ேதவ கிாிைய, ேமகவிரSசி.

றிSசி -

இைவ ெப( இராக க. இ#ெப( இராகக ைபரவியி மைனவிக

என#ப4. இத இராகக:

அதிேதவைத ஈச.

?பாள எப1 ஆ( இராக. ேவளாவளி, மலகாி, ெபளி ஆகிய இைவ
?பாள தி மைனவியான ெப( இராகக. இவ"றி"

அதிேதவைத தி2மா&.

சீராக எப1 ஆ( இராக. இேதாள, ப&லதி, சாேவாி : எபைவ சீராக தி
மைனவியரான ெப( இராகக. இவ"றி"

அதிேதவைத சர5வதி .
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படமSசாி எப1 ஆ( இராக. ேதசி, இல. ;ைத, ேதாH எபைவ இத
மைனவியரான ெப( இராகக. இவ"றி"

அதிேதவைத இல

மி.

வசதராக எப1 ஆ( இராக. இராம கிாிைய, வராளி, ைகசிக எபன இத

மைனவியரான ெப( இராகக. இவ"றி"

ேதவைத Zாிய.

மாளவி இராக எப1 ஆ( இராக. நாராயணி,

(ட கிாிைய, I) சாி

எபைவ இத மைனவி யரான ெப( இராகக. இவ"றி"

ேதவைத நாரத.

பகாள எப1 ஆ( இராக. தனியாசி, காேபாதி, ெகௗளி எபன இத
மைனவியரான ெப( இராகக. இவ"றி ேதவைத விநாயக.

நாைட ராக எப1 ஆ( இராக. ேதசா சாி, காதாாி, சாரக எபன இத

மைனவியரான ெப( இராகக. இவ"றி ேதவைத 1$2வ.
இைச க*விக

இைச#பாH"  பரதநாHய, I 1 !த;ய வ"றி"  இைச க2விக (ப க
வா தியக) இறியைமயாதைவ. அவ"ைற# ப"றி IBேவா,
இைச

உாிய ஓைசக ஐ1 ெபா2களி& உ(டாகிறன. அ#ெபா2க

ேதா& க2வி, 1ைள க2வி, நர$ க2வி. கSச க2வி , மிடB (க0 1) எபன.

இவ"றி& உ(டா  ஓைசகைள ஒ0

அவ"ைற விள

ப4 தி இைசைய அைம தாக.

ேவா. !த;& ேதா"க2விகைள IBேவா. ேதா"க2விக

மர தினா& ெச3ய#ப4 ேதாலா& கட#படைவ.

அைவயாவன: ேபாிைக, படக, இட ைக, உ4 ைக, ம தள, ச&;ைக, கரHைக,

திமிைல,

ட!ழா, த ைக, கண#பைற, தம2க. த(Tைம, தடாாி அதாி, !ழF.

சதிரவைலய, ெமாைத . !ர5, க( வி4 P$. நிசாள . 14ைம, சிBபைற,
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அட க. த ணி)ச, விரேலB. பாக, உபாக, நாழிைக# பைற, 1H,
ெப2பைற.

இவ"றி& ம தள, ச&;ைக, இட ைக, கரHைக, படக,

ட!ழா எபன

இைச#பாH" # ப க வா தியமாக உளைவ. இைவ அக!ழF என#ப4.

த(Tைம, த ைக, த ணி)ச எபன ம தி மான க2விக. இைவ அக#$ற
!ழF என#ப4.

கண#பைற !த;யன அதம க2விக. $ற!ழF என#ப4. ம தள, ச&;ைக,
கரHைக எபன ஓைச யினா& ெப"ற ெபயக. ம 1 எ/ ஓைசயினா&

ம தள எ/ ெபய உ(டாயி"B: ச&ெல/ ஓைசைய Cைடயதனா&

ச&;ைக எ/ ெபய ெப" ற1 ; கரH க தினா"ேபாJ ஓைசCைடைமயா&
கரHைக எ/ ெபய ெப"ற1.
இட ைக

ஆவSசி எB,

4 ைக எB ேவB ெபயக உ(4.

இட ைகயா& வாசி க#ப4 த; இட ைக எB, ஆவி (ப5வி) உைடய
வSசி ேதா;னா& ேபா க#படதாக; ஆவSசி எB,

அைட தலா&

4 ைகயாக

4 ைக எB காரண# ெபயக உ(டாயி.

ம தள : இத"

த(Tைம எB, மி2த க எB ெபயக உளன.

ம 1 எப1 ஓைச# ெபய : தள எப1 இைசயிடனாகிய க2விக: ெக& லா

தளமாக இ2#ப1. ஆதலா&, ம தள எB ெபய ெப"ற1. இைச#பாH"

ம4 அ&லாம& I 1. நடன !த;ய ஆட&க:

ஆகேவ, இைச க2விகளி& இ1 !த ைமயான1.

 இ1 இறி யைமயாத1.

இட ைக: இைச#பாH" # ப கவா தியமாக உபேயாக#பட1 இ க2வி .
ட!ழா : ேமேல Iற#பட ேதா"க2விகளி& ஒறாக இ1 Iற#பட1.

ட!ழவாகிய கட ( ட) ேதா"க2வியB. ஆகேவ, ேதா"க2விகளி& ஒறாக

Iற#ப4கிற

ட!ழா எப1. பSச!க வா திய எB இ#ேபா1 ெபய

89

Iற#ப4கிற இைச க2வியா . இ1 இ#ேபா1 இைச#பாH& வாசி க#படாம&

மைற1விட1.

தF&: இ1 நாக5ர 1ட வாசி க#ப4கிற ேதா"க2வி.
பதைல, தபலா : தபலா எ/ ேதா"க2வி. இ கால தி& வட இதிய இைசயிJ

இ1Nதானி இைசயிJ ப கவா தியமாக# பயப4 த#ப4 கிற1. இ க2வி

சககால தி& தமி- நாH& பய ப4 த#ப4# பி"கால தி& மைற1விட1.
இ1 ப"றி) சிறி1 விள

ேவா.

பதைல எ/ தமி-# ெபய தபலா எB திாி1 வழ கிற1.
சக கால திேல பாண எB தமிழாி& ஓ இன தா இ2தாக. ஆட&, பாட&,

நாடக - எ/ கைல நிக-)சிகைள நிக- 1வ1 அவக ெதாழி&. பாண2ைடய
ெப(ம க: இநிக-)சி களி& கல1 ெகா(டன. பாண2ைடய ெப(

க:

# பாHனி எB, விற; எB ெபய. பாண

நாடககளி& ேத)சி ெப"றி2த1. பாணக

ஊ களி& தி2விழா நட

4பேம இைச,

4ப ேதா4 ஊ ஊராக) ெசB,

ேபா1 இைசகைளC நடன கைளC

நிக- தினாக. ெபய ெப"ற பாணக. அரச, சி"றரச, பிர$ க
!த;யவகளிட ெசB இைச# பாட&கைளC ஆடக, நாடககைளC
நிக- தி# பாி5 ெப"றாக. அவக தம1 கைல நிக-)சிகளி& யா-.

!த;ய இைச க2வி க:ட பதைலையC வாசி 1 வதாக.

ழ&, !ழF

பி"கால தி& யா-. வகிய !த;ய இைச க2வி க வழ கிழ1 மைற1விட1

ேபாலேவ பதைலC தமி- நாH;21 மைற1விட1. ஆனா&, தபலா எ/
ெபய2ட வடநாH& இB வழகி வ2கிற1.

பாண இைச கைல நிக-)சிைய !H 1 ெகா(4 இைச க2விகைள

எ4 1 ெகா(4 ேபானைத ெந4 ப&;ய தனா எ/ $லவ IBகிறா:
”ந&யா- ஆ ளி பதைலெயா4 52 கி)

ெச&லாேமாதி& சி&வைள விற;” ($ற; 64: 1-2)
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எB பாண விற;யிட Iறியதாக இ)ெச3C IBகிற1. இதி& யா-., ஆ ளி
(சிBபைற), பதைல எ/ இைச க2விக Iற#ப4வ1 கா(க.

பாணக தக இைச க2விகைள காவHகளி இர(4 $ற திJ உள

Iைடகளி& ைவ 1 ேதாளி ேம& காவHைய) 5ம1 ெகா(4 ேபானா : க

எபைத ஒளைவயா IBகிறா:

” ஒ2தைல# ப தைல Pக ஒ2தைல

Pபக) சிB!ழா Pக P கி " ($ற : 103: 1-2)

எB IBகிறா. இதிJ பதைல எ/ க2வி Iற# ப4வ1 கா(க.
பரண எ/ $லவ2 இைத IBகிறா:
"ப(ணைம !ழFபதைலC பிறF

க(ணB திய"றிய Pெபா4 52 கி

காவி" றைக த 1ைற I4 கல#ைபய" (பதி"B# ப 1, 5ஆ ப 1 : 1:3-5)

இதிJ, பரண பதைலைய IBவ1 கா(க. இரணிய!ட 1# ெப2 e#

ெப2 ெகளசிக னா எ/ $லவ தா பாHய . மைலப4கடா எ/

ெச&Cளி&, பாணக காவHயி& ைவ 1 ேதாளி& P கி ெகா(4 ேபான
இைச க2விகளி ெபயகைள IBகிறா:
"தி(வா விசி த !ழெவா4 ஆ ளி

K(T2

"ற விளகட# பா(H&

மினி2b; அணிதைழ ேகாெடா4

க(ணிைட வி4 த களி"Bயி Pபி
இளி#பயி இமி2

2பர Pெபா4

விளி#ப1 கவ2 தீ ழ& 1ைதஇ
ந4Fநி றிைச
கHகவ$ ஒ;

 அாி

ர& தைட

. வ&வா3 எ&லாி

ெநாHத2 பாணிய பதைலC பிறF

காேகா பலவி கா3 1ண க4#ப
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ேநசீ 52 கி காய கல#ைபயி" (மைலப4கடா : 3-13)
இவ"றி& பதைல எ/ இைச க2விC Iற# ப4ள1.
ஓாி எ/ வளJைடய சைபயிேல ஒ2 பாண த/ைடய

0வின2ட

ெசB இைச#பா4# : பாட ெதாடகினா. அ#ேபா1 அவ, விற;ைய
த/ட ேச1 பா4பHC, ம"றவகைள இைச க2விகைள வாசி

Iறினா எB வபரண எ/ $லவ IBகிறா:

பHC

"பா4வ& விற; ஓ வ(ண  நீ2
ம(!ழா அைமமி, ப(யா- நிBமி,

க(வி4 Pபி களி"Bயி ெதா4மி"

எ&லாி ெதா4மி, ஆ ளி ெதா4மி
பதைல ஒ2 க( ைபெயன இய

மி" ($ற: 152:18 – 17)

இதிJ பதைல Iற#ப4வ1 கா(க.
பதிைலC தபலாF ஒேற . இதி& சிறி1 ஒ2 ப க ம4 ேதா& சேதக

இ&ைல. தபலாF

ஒ2 ப க *H கட#பH2#ப1 ேபா& ேவ - மH

கட#பH2#ப1 ேபாலேவ பதைலC ஒேர ப க ேதா& *H கட#பH2த1.
இதைன# 'பதைல ஒ2 க( ைபெயன இய

மி' எB Iற#ப4வ தி;21

அறியலா. ேமJ $றநாX"B# பைழய உைரயாசிாிய இைத ெதளிவாக

விள கி IறிCளா : “ பதைல எப1, ஒ2தைல !க!ைடயேதா ேதா"க2வி”

எB அEFைரயாசிாிய ($ற 103ஆ ெச3C உைரயி&) சேதக 1

இடமி&லாம& எ0தியி2#ப1 கா(க. இEFைரயாசிாியேரா $ற 64 ஆ பா4
உைரயி&, பதைல எபத"
ேநா

ஒ2தைல மா கிைண எB உைர எ0தியி2#பைதC

க. ந)சினா கினிய எ/ உைரயாசிாி , ய2, 'ெநாHத2 பாணிய பதைல'

(மைலப4கடா -11) எபத" , "மா திைரைய) ெசா&J தாள ைத Cைடய
ஒ2க( மர கிைண" எB உைர எ0தியி2#ப ைதC கா(க.

எனேவ, பதைல எப1 ஒ2 ப க தி& ம4 ேதா& ேபா க#பட இைச க2வி
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எப1, அைத) சக கால தி& பாணக இைச#பா4க:ட ப கவா

தியமாக இைச 1வதாக எப1 ெதாிகிற1. இத இைச க2வி , பி"கால தி&

யா-. வகிய !த;ய இைச க2விக மைற1விட1 ேபாலேவ மைற1

விட1! ஆனா&, இேத இைச க2வி தபலா எ/ ெபய2ட வடநா4களி&
இB இ21 வ2கிற1. பைழய தமி- நா4# பதைல இ#ேபா1 வடநா4

தபலாவாக காசியளி கிற1.

இ1 ேபாலேவ, ெப2வகிய எ/ *கி;னா& ெச3ய#ப4 தமி- நாH&
வழகிவத இைச க2வி இ#ேபா1 மைற1விடேபாதிJ, வட இதி யாவி&

கிராமிய இைச க2வியாக இB இ21 வ2கிற1.

1ைள க2விக: $&லா ழ&. நாக5ர, !க @ைண, ம H, தாைர, ெகா$,

எ காைள !த;யன. இைவ மர தினாJ உேலாக தினாJ ெச3ய#ப4 வன.

ச

இய"ைகயாக உ(டாவ1.

ழ&: இத"

வகிய எB, $&லா ழ& எB ெபயக உ(4.

*கி;னா& ெச3ய#ப4 வ1 ப"றி# $&லா ழ& எ/ ெபய உ(டாயி"B.
சதன, ெசகா;, க2கா; எ/ மர களினாJ ெவ(கல தினாJ
ெச3ய#ப4வ1 உ(4. *கி;னா& ெச3ய#ப4வ1 சிறத1.

1ைள க2விகளி& மிக# பைழைமயான1 சிறத1 இ1ேவ. " ழ& இனி1 யாஇனி1" எB தி2 வ:வ தி2

ந

அறிய#ப4.

றளி& IBகிறபHயினாேல, இத பைழைம

இத பி(H இல கண, 1ைளயளF இல கண, 1ைளகளி& இைச பிற கிற
இல கண !த;யவ"ைற அHயா

ந&லா உைரயி& கா(க.[21]

இ1 !"கால தி& இைச#பாH"  நாHய நடனக:

 ப க வா தியமாக#

ெபாி1 வழகிவத1. இ கால தி& இEவினிய இைச க2வி தனிேய
தனியிைசயாக# ப க வா தியக:ட வாசி க#ப4கிற1.

நாக5ர : இ1 மிக# பி"கால தி& உ(டான இைச க2வி என ேதாBகிற1.

இ1 மர தினா J ெவ(கல !த;ய உேலாக தினாJ ெச3ய# பட
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1ைள க2வி. சககால 1 &களிJ இைட கால 1 &களிJ இ க2வி

Iற#படவி&ைல. ேகாயி&களி& இைச க2வி வாசி#ேபா2

மானிய

அளி க#பட ெச3திகைள Iறகிற ேசாழ, பா(Hய அரச சாசனகளிJ

இ க2வி Iற#படவி&ைல. எனேவ, இ1 பி"கால தி& உ(டா க#பட இைச
க2வி எபதி& ஐயமி&ைல. கி.பி. 17 ஆ "றா(H& இய"ற#பட 'பரத

சகிரக' எ/ ;& இ1 Iற#ப4கிற1.
"?ாிைக நாக5ர ெபா"சின எ காைள
தாைர நவாிச

வா3@ைண - @ாியSேச

ெகா$தி தி காைள

ழJட ஈராB

இபா 1ைள க2வி எ"

எB ஒ2 ெவ(பா அ;& காண#ப4கிற1. இதி& தா !த!தலாக

நாக5ர தி ெபய Iற# ப4கிற1.

தSசாU மாவட ைத) ேசத நாI, நாக# பHன !த;ய இடகளி& இ2த

நாக எ/ தமிழின ைத) ேசதவகளா& இ க2வி உ(டா க#பட
ெதB, அதனா& இத"

IBகிறாக. இ2

நாக5ர எ/ ெபய ஏ"படெதB

!த;ய ேவத தி;21 இ1 உ(டாயி"B எB சில கைத

கHவி4வ1 அறியாைமயா .

பி"கால தி& உ(டானதானாJ, நாக5ர சிறத இனிய இைச க2வியா .
இத இனிைச யி& உ2காதா யா? இத" # ப கவா தியமாக அைமவ1 தF&

எ/ ேதா"க2வி. இ1F $தி தாக உ(டானேத.

தாைர, ெகா$, எ காைள !த;ய 1ைள க2விக இைச#பாH"

ஏ"றைவய&ல. ச , மகல இைச க2வியாக க2த#ப4வ1. அ1
ேகாயி&களிJ @4 களிJ மகல நாகளி& ஊத#ப4கிற1.

கிளாென: பிHைல#ேபாB இ1F ஐேரா#பிய இைச க2வி. Clarionet எB

இதைன ஆகில தி& IBவ. 1ைள க2விைய) ேசத1. இதைன நம1 நா4

இைச க2வியாக அைம 1 !த!த& உப ேயாகி தவ வி 1வா சிைனயா
பிைள அவக. இவ. ேம&நா4# பிH& எ/ க2விைய நம1 நா4
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இைச க2வியாக அைம 1 ெகா4 த வி 1 வா வHேவJபிைளயி

உடபிறதவ. அவைர# ேபாலேவ சிைனயா பிைளC தSசாU அர(மைன
யி& இைச#$லவராக இ2தவ. தSசாU அர( மைனயி& இகி]V பா(4

வாசி தேபா1 அத/ட வாசி க#பட கிளாென க2விைய# ப"றி இவ

ஆரா31 பா 1, அதைன க"B, நம1 நா4 இைச க2வியாக உபேயாக#
ப4 தினா. பரதநாH ய 1
ழா3 க2வி

உபேயாக#பட !க@ைண எ/ நாண"

# பதிலாக கிளாென பயப4 கிற1. அறிC, பிHைல#

ேபாலF $&லா ழைல# ேபாலF இ க2விைய தனி இைசயாகF வாசி 1

வ2கிறாக.

நர$ க2விக : மர தினா& ெச3ய#ப4 நர$க அ&ல1 கபிக

?ட#படைவ. யா-. @ைண, த?ரா, ேகா4 வா திய, பிH& !த;யன நர$

க2விகளா.

யா-: இ1 மிக# பைழைமயான இைச க2வி. உலக திேல பல நா4களி&

ஆதிகால தி& இ1 வழகி வத1. ஒ2 கால தி& இதியா ேதச !0வ1

இ க2வி வழகிவத1. வட இதியாவி& யா- க2வி வழ கிழத பிற , தமி-

நாHேல ெந4கா& மாக# ேபா"ற#பH2த1. பழதமி- &களிேல இ க2வி

ெபாி1 பாராH Iற#ப4கிற1. பழ தமிழகளா& மிக) சிறத
இைச க2வியாக# ேபா" ற#பட1.

உ2வ அைம#பி& யா- க2வி வி& ேபாற1. யா0

@ைணெயற ெபய2

ப(ைட கால தி& வழகி வத1. பைழைம வா3ததான $ த ஜாதக

கைதெயாறிேல வி&வHவமான யா- க2வி, @ைண எB Iற#ப4ள1.
"நாரத @ைண நயெதாி பாட& எB சில#பதிகார திேல Iறிய1 இ# ேபா1
வழ  @ைணைய அB; வி&வHவமான யாைழ தா @ைண எB

சில#பதிகார IBகிற1.

யா- வாசி#பதி& வ&லவரான பாண எ/ மரபின தமி- நாH& இ2தன.

இவக:

யா-#பாண எப1 ெபய. இவக ப(ைட கால திேல

ச!தாய தி& உய நிைலயி& இ2தவக. அரச, ெச&வ !த;யவகளி

அர(மைனயி& யாழி வாசி 1 இைச பாHC ெதாழி& $ாிதவ. இ# ெபா01

இலைகயி வடப தியாக யா-#பாண எ/ ஊ. ப(ைட கால திேல,

இைச#$லைம வா3த யா-#பாண ஒ2வ/

ஓ அரசனா& பாிசாக
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வழக#படெதB, யா-#பாண பாிசாக# ெப"ற பHயா& அEU2

யா-#பாண எ/ ெபய ஏ"பட1 எB IBவ.
ப(ைட தமிழக திேல யா0

ழJ சிறத இைச க2விகளாக

வழகிவதபHயினாேலதா தி2 வ:வ2, "யா- இனி1

ழ& இனி1" எB

Iறினா. பலவிதமான யா- க2விகைள# ப"றிC, அ க2விைய# ப"றிய
ெச3திகைளC சில#பதிகார தி அ, அத"

அHயா

ந&லா எ0திய

உைரயிJ ெபயவாக காணலா; அறிC. ! தமி-# ேபராசிாி ப உயதி2.

வி$லாநத அHகளா இய"றிய யா- ;J காணலா.

யா- வாசி 1 இைச பா4வதி& வ&லவரான பாண எ/ மரபின பி"கால தி&
அ2கிவிட ன. தி2ஞானசபத இ2த கி.பி. 7 ஆ " !(Hேல ேபெப"ற
யாழாசிாிய ஆக இ2தவ இைச கைல தி2நீலக(ட யா-#பாண. அவ2

பிற

#

9 ஆ "றா(H !"ப தியி& இ2தவ. பாணப திர எபவ. யா-

வாசி#பதிJ இைச பா4வதிJ வ&லவரான இவ, !த;& வர ண

பா(Hய/ைடய அைவயி& இைச#$லவராக இ2தா. பிற

ம1ைர) ெசா கநாத

ஆலய தி& யா- வாசி 1 ெகா( H2தா. இவ2ைடய யா- இைச

ெசா க# ெப2மா, இவ2

மன!2கிய

# ெப2 ெபா2 ெகா4 1 அ/#$பH தம1

அHயாராகிய ேசர நாைட அரசா(ட ேசரமா ெப2மா நாயனா 2

தி2!க) சீ4 எ0திய/#பினா எB. அதபHேய ேசரமா ெப2மா

இவ2

# ெப2 நிதி ெகா4 1 அ/#பினா எB தி2விைளயாட" $ராண

IBகிற1. [22].

பாணப திர கால தி&, ம1ைர

வட ேக Cள ேசாழநாH& இ2த $க-ெப"ற

யா-# பாண ஏமநாத எபவ. ஏமநாத த சீட கேளா4 ம1ைர

வ1.

பா(Hயனிட சிற#$க ெப"B# பாணப திர/ட இைச ெவ"றி ெகாள

எ(ணினா. அ#ேபா1, ெசா கநாதேர பாணப திர /ைடய மாணவ ேபாB
வ1, ஏமநாத !$ இைச பாH, அவைன ம1ைரையவி4 ஓட) ெச3தா எB
ைஷ தி2விைளயாட" $ராண IBகிற1.[23].
ைவணவ அHயாகளி& ஒ2வரான தி2#பாணாழ வா2 யா- வாசி#பதிJ இைச
பா4வதிJ வ&ல வராக இ2தா.
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கி.பி. 11 ஆ "றா(4

# பிற . யா- தமி- நாH& வழ ெகாழி1விட1.

அத" # பதிலாக இ#ேபா1 வழ கிற @ைண எ/ இைச க2வி
வழகலாயி"B

@ைண: வி&வHவ உள பைழய இைச க2வியா கிய யாழி"

@ைண எ/

ெபய2 வழகி வத1. அத# ெபயேர இ#ேபா1 வழ க தி& இ21வ2
@ைண

 ெபயராக அைம1விட1. @ைண / க2வி கி.பி. 7 ஆ

"றா(H;21 தமி- நாH& வழகிவ2கிற1 எB க2தலா. யா-.
11ஆ (H" # பிற

வழ கிழ1விட வண இB நிைலெப"றி2 கிற1.

மாணி கவாசக 5வாமிக கால தி& யா-. @ைண ஆகிய இர(4

இைச க2விக: வழகிவதன ேபாJ. ஆைக யானா&தா, அவ "இனிைச
@ைணய யாழின ஒ2பா&, இ2 ெகா2 ேதா திர இயபின ஒ2 பா&” எB
இர(HைனC Iறினா. இ#ேபா1 வ' சிறத இைச க2வியாக விள கிற1.
ேகா4 வா திய : இ1 பி"கால தி& உ(டா அ. ஆனா&, @ைணேபாB

அEவளF சிறதத&ல. கண
த?ரா : இ1 52தி

இர(டாவதாகேவ இ1 க2த#ப4கிற1.

# பயப4கிற1.

பிH&: இ1 ேம&நா4 இைச க2வி. இத"

ய; (Violin) எB, பிH& (Fiddle)

எB ஆகி ல தி& ெபய IBவ. இ#ேபா1 இ1 நம1 நி" இைச க2வியாக#
பயப4 த#ப4கிற1. ஐேரா# - இைச க2வியாகிய இதைன. ந நா4 இைச

யாக !த!த& அைம தவ வி 1வா வH பிைள அவக. இவ ஏற

B ஆ(4

ைறய

!$ இ2தவ. தைல ேகா& ஆசா ந4வ) ஆகிய இவ,

தSசாU மகாராHர அரச (சமNதான தி& அர(மைன வி 1வானாக இ2தா.

"ஒ2 சமய அர(மைனயி& இகி]V பாண4 வாசி பபடேபா1 அத/ட
பிHJ வாசி க#படைத இவ ஊறி கவனி தா. பிற , பிHைல தமிஇைச

# பயப4 தலா எB க(டா. ஆகேவ, அதைன க"B அைத

வாசி#பதி& நி$ண ஆனா. இ க2விைய நம1 நா4 இைச#பாH"

1ைண க2வியா கினா. கிளாென எ/ ேம& நா4 இைச க2விைய நம1

நா4 இைச க2வி யா கி ெகா4 த வி 1வா சிைனயா பிைள அவக

இவ2ைடய உடபிறத சேகாதர. தி2வாI அரச2. இைசயி& வ&லவ2மான
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5வாகி தி2நா மகாராஜா அவக, வி 1வா வHேவJ பிைள அவகளி
பிHயி& வாசி

 திறைமைய ெம)சி# $க-1, அவ2

தத தினா&

ெச3ய#பட பிH& ஒைற 1834 ஆ ஆ(H& பாிசாக வழகினா.

ஐேரா#பிய இைச க2வியாகிய பிHைல , நம1 நா4 இைச க2வியா கி தத

வி 1வா வHேவJ பிைள அவக:

தமி- உலக எB கடைம#பH2

கிற1. இ#ேபா1 இ1 ெபாி1 வழக#ப4கிற1. இ கால தி& பிH&,
வா3#பாH"

இறியைம யாத இைச க2வியாக விள கிற1. அறிC,

$&லா ழைல# ேபால தனி இைச க2வியாகF வரசி க#ப4கிற1. இ1 சிறத

இைச க2வியா .

(ேம& நா4# பிHைல நம1 இைச க2வியா கி ெகா(ட1 ேபாலேவ, ேம&நா4
ேப(4. (Band) எ/ இைசையC நம1 நா4 இைசயாக வழகி வ2வ1
றி#பிட த க1.)

கSச க2விக: இைவ ெவ(கல தா& ெச3ய# ப4வன. தாள,

(4தாள,

பிரமதாள, ஜால !த;யன.
கட:

ட எB, பாைன எB ெபய. இ1 ம(ணா& ெச3ய#பட1. பைழய

இைச க2வி களி& ஒB.
வா திய.

ட ேவB;

ட!ழா ேவB.

ட!ழா எப1 பSச!க

இைச க#+"க
சி"பிக சில, தம1 சி"ப கைலகளிேலC இைசைய அைம தி2 கிறாக. இ1
சி"பிகளி திறைமைய கா4கிற1. ம1ைர மீனாசியம ேகாயி;&
ெமாைட ேகா$ர என#ப4 வட
தHனா& இைச ஒ;

ேகா$ர த2கி& உள ஐ1 P(க

பH அைம க#ப4ளன. க2க" பாைறயி& அைமத

இத P(களி& 22 ெம&;ய கபகைள) சி"பிக அைம தி2 கிறாக.

இெம& ;ய க"கபகைள கபியினா& தHனா& இைசக உ(டாகிறன.
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தி2ெந&ேவ; ெந&ைலய#ப ேகாயி;J 5சீ திர ேகாயி;J இ1ேபாB
இைச க"e(க உளன.

$1 ேகாைடைய) ேசத அனவாச& எ / ஊாி& ஒ2 ைஜன உ2வ

க2க&;& அைம க#பH2 கிற1. இத வி கிரக ைத தHனா& இனிய

இைச உ(டாகிற1. அளF

அதிகமாக தH தH ம க இத உ2வ ைத)

சிறி1 உைட 1விடாக. கைல) ெச&வகளி ெப2ைம ையC அவ"ைற#

பா1கா கேவ(Hய ெபாB#ைப C நம1 நாHன இ/ உணரவி&ைல.

சி"பிக தம1 வைமயினாேல க2க&;& அைம த ேவB சில ெபா2க:
உளன.

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

[1] பாிபாட&. கடF வா- 1 உைர. இEFைர#ப தி மைற1விட1.
[2] ெதா&. ெபா2. ெச3C., 242 உைர.

[3] யா#ப2கல, ஒழிபிய& உைர ேம"ேகா.
[4] யா- &, பாயிரவிய&, ப க 16.

[5] சில#பதிகார, உைர#பாயிர.

[6]. சில#பதிகார, உைர#பாயிர.

[7]. சில$., கடலா4காைத.
[8] சில$., ஆ3)சிய

ரைவ ஒற ப தி.

[9]. ேவனி" காைத, 29, 30 வாிகளி உைர.
[10]. சில$. உைர#பாயிர.

[11]. சில$ , அரேக"B காைத. 26ஆ வாி உைரயிJ கடலா4 காைத, 35, 36

ஆ வாி உைரயிJ. [12]. சில$.. கடலா4 காைத. 35 ஆ வாியி& வ2கிற
"மாேயா பாணி எபத உைர.

[13] சில$ . . கான&வாி. "வாத& வH த& ...... ெசவியிேனா 1 எபத
அ2பதFைர .

[14] யா#ப2கல, ஒழிபிய& உைர ேம"ேகா.

[15] யா#ப2கல, ஒழிபிய&, உைரேம"ேகா.

[16]. க;க 1# பரணி. அவதார, 64ஆ தாழிைச

[17]. காளி

Iளி Iறிய1. 18 ஆ தாழிைர
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[18]. Epi. Indi. Vol. XXI , p. 226-237.

[19]. தமிழிைச) சக தி 8ஆ ஆ(4 விழா திற#$ ெமாழி
[20]. காத2வத ைத எபத"

இைச கைலயி& வ&லவ எப1 ெபா2.

காத2வ எப1 இைச கைல.

[21] சில$. அரேக"B காைத, 26ஆ அH உைர.
[22]. தி2!க ெகா4 த படல.

[23]. விற
----------

வி"ற படல.
6.

, - கைல

1. பதிேனா ஆட/

இைச கைலCட ெதாட$ைடய1 ஆட"கைல எ/ I 1 கைல. I 1

கைல, இைச கைலைய# ேபாலேவ பைழைம வா3த1. வாயினா& பாட#பட
இைச#பா4

) ெச1ைற# பா4 எB, I 1 கைல

ெவ(4ைற#பா4 எB ெபய உ(4.

ாிய பா4

ப(ைட கால தி& ஆட#ப4 அட#ப4 இ#ேபா1 மைற1ேபான ஆட&கைள#
ப"றி IBேவா.

ப(ைட கால திேல பதிெனா2 வைகயான ஆட& கைள ஆHவதாக.

இEவாட&கைள I 1 எB IBவ1(4. இEவாட&க, ெத3வகளி
ெபயரா& ஆட#படபHயா&, ெத3வ வி2 தி எB Iற#ப4. ெத3வக தம1
பைகவரான அFணக:ட ேபா ெச31 ெவB, அEெவ"றியி மகி-)சி

காரணமா ஆHய ஆட&க இைவ.

இ#பதிேனாராட&களி ெபயகளாவன: 1. அ&;ய ; 2. ெகா4ெகாH '

ெதாH; 3.

ைட. 4.

ட ; 5. பா(ட ரக: 6. ம&; 7. 1. 3. கைடய ; 9. ேப4 ;

10. மர கா& ; 11. பாைவ.

இவ"றி& !த& ஆB நிB ஆ4வ1; பி/ள ஐ1 @-1 ஆ4வ1. எைன
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”அ&;ய ெகாH

ைட ட பா(டரக

ம&Jட நிறாட& ஆB"

"1Hகைடய ேப4 மர காேல பாைவ
வHFட @-தாட& ஐ1”

எபதனா& அறியலா.

இத ஆட&கைள ஆட ெதாட
சிவெப2மா/
அHயா

, திக:

!ன. !கநிைலயாக தி2மாJ

 ேதவபாணி பாட#ப4. அ#பாட&கைள

ந&லா தம1 உைரயி& ேம"ேகா காHயி2 கிறா.[1]

அ#பாட&க இைவ;
தி2மா&

எ(சீ ெகா)சக ெவா2 ேபா

'மலமிைச தி2விைன வல தினி& அைம தவ
மறிதிைர கட;ைன மதி திட வைட தவ

இலெகாளி தடவைர கர தினி& எ4 தவ

இன நிைர ெதாைககைள யிைச த;& அைழ தவ
!ைலCண த2மவ நல திைன !H தவ

!Hகப 1ைடயவ உர திைன யB தவ

உலகைன ைதCெமா2 பத தினி& ஒ4 கின
ஒளிமல கழ&த2 வத"கினி யைழ 1ேம."

ப( – ெகௗசிக தாள - இர(ெடா 1ைட தடார
இைறவ

"வ(ணமல) சரேகா 1 மதனேவ மிக ெவ3ய

க(ணளேவா $லன&லா கன&விழியா& எாி தைனயா&
எ(ணிறத ேதவக: இ2Hக: எ0ேதாட

ஒ(Tதலா பாகெகா( ெடா2தனிேய யி2 தைனேய.
திக

,
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" ைரகட& மதி

மதைலைய

B!ய ெலாளி

மரணிைன

இரவி2 ளக"B நிலவிைன யிைறயவ !H த அணியிைன

காியவ மன தி /தி தைன கயிரவ மல 1 மFணைன

பரFந தம

நினதி2 பதமல த $ க விைனையேய."

ப( – ெகௗசிக தாள - இர(ெடா 1ைட தடார
இனி, இத ஆட&க ஒEெவாைறC விள

ேவா.

1. அ&;ய : இ1. க(ண யாைனயி ம2#ைப ஒH தைத கா4 ஆட&.
"கSச வSசக கட த" காக

அSசன வ(ண ஆHய ஆடJ
அ&;ய ெதா தி [2]

"அSசன வ(ண ஆHய ஆட& ப 1 வSச தி வத யாைனயி ேகாைட
ஒசி த"

நிறாHய அ&;ய ெதா தி ெய/ I 1 எப1 அHயா

ந&லா உைர .
இத ஆடJ
2.

ஆB உB#$க உ(4.

ெகா4ெகாH : சிவ ெப2மா !#$ர ைத எாி தேபா1, அ1 எாி*(4

எாிவைத க(4 ெவ"றி மகி-)சியினாேல ைகெகாH நிB ஆHய ஆட& இ1.
தீ#ப"றி எாிவைத க(4 மன இரகாம& ைகெகாHயாHயபHயினேல

ெகா4ெகாH எ/ ெபய ெப"ற1. ெகாH) ேசத எB இத" # ெபய

உ(4.

"பாரதி யாHய பாரதியரக 1

திாி$ர ெமாிய ேதவ ேவ(ட
எாி!க# ேபர ேபவ& ேகப

உைமயவ ஒ2திற னாக ேவாகிய

இைமயவ ஆHய ெகா4ெகாH யாட& "[3]
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எப1 சில#பதிகார.
"ேதவ, $ரெமாிய ேவ(4தலா& வடைவ எாிைய தைலயிேலCைடய ெபாிய அ$
ஏவ& ேகட வளவிேல, அ#$ர தி& அFண ெவ1 வி0த ெவ( ப;

ைவயாகிய பாரதி யரக திேல , உைமயவ ஒ2 I"றினளா3 நிB பாணி

P

) சீ எ/ தாளகைள) ெசJ த. ேதவ யாாி/!யத இைற வ

சயானத தா& ைகெகாH நிB ஆHய ெகா4 ெகாH எ/ ஆட&" எப1
அHயா

ந&லா உைர .

இத ஆடJ

நா

இத ஆட;& உ

உB#$க உ(4.

(அ)ச), விய#$, விைழF (வி2#ப), ெபா;F (அழ ) எ/

றி#$க அைமதி2

 எB IB ெச3Cைள ந)சினா கினிய தம1

உைரயி& ேம"ேகா கா4கிறா.[4]

"ெகாH யாட" ேறா"ற ஒHய
உைமயவ ஒ2பா லாக ஒ2பா&

இைமயா நாட 1 இைறவ ஆகி

அைமயா உ  விய#$ விைழF

ெபா;F ெபா2த ேநா கிய ெதா க
அFண இ/யி இழ#ப அ கள,
ெபா;ய ஆHன எப"

எப1 அ)ெச3C.

சில#பதிகார காவிய ைத இய"றிய இளேகா வHகளி தமயனான ேசர
ெச 4வ, வSசிமா நகர திேல, ஆகமாட எ/ அர(மைனயி

நிலா!"ற திேல, மாைல ேநர திேல, த/ைடய ேதவிேயா4 @"றி2தா. '
த. அEவமய, I த) சா ைகய எ/ நாடக கைலஞ, த மைனவி $ட

வ1 இ2வ2 சிவெப2மா உைமயவ ேபாB ேவட $ைன1. இற.
க. இத ெகாH) ேசத எ/ ஆடைல ஆH காHனா. அதைன)

ெச 4வ மன ேதவிCட க(4 மகி-தா எB சில#பதிகார
IBகிற1.

103

"தி2நிைல) ேசவH) சில$ $லபF

பாித2 ெசைகயி& ப4பைற ஆ#பF

ெசSசைட ெசB திைச!க அலபF
பாடக பைதயா1 Zடக 1ளகா1

ேமகைல ஒ;யா1 ெம!ைல யைசயா1
வா

ைழ ஆடா1 மணி

ழ& அவிழா1

உைமயவ ஒ2திறனாக ஓகிய

இைமயவ ஆHய ெகாH) ேசத

பாத2 நா&வைக மைறேயா பைற[

I த) சா ைகய ஆட; மகி-1 [5]

எப1 அ#ப தி.
3.

ைட I 1 : இ1. !2க அFணைர ெவB ஆHய ஆட&.
"பைட@- தFண ைபC எ3த .
ைட@- தவ! ஆHய

ைட"

எப1 சில#பதிகார.[6]

"அFண தா ேபா ெச3த"

எ4 த பைட கலகைள# ேபாாி"

ேபாக4 வ2 த!"ற வளவிேல, !2க த

ஒ2!க ெவழினியாக நிறாHய
இத I 1

நா

ைடைய !ேன சா3 1 அ1ேவ

ைட I 1" . எப1 அHயா

ந&லா உைர.

உB#$க உ(4. !2க ேகாயி&களி& காவH எ/

ெபய2ட இ கால தி& ஆ4கிற I 1

4.

ஆ"றா1

ைட I 1 ேபாJ.

ட I 1: க(ண/ைடய ேபரனாகிய அநி2 தைன வாண எ/

அFண சிைறைவ த ேபா1, அவைன) சிைற மீபத"காக க(ண ஆHய
ஆட&. ம(ணா&, அ&ல1 பSசேலாக தினா& ெச3ய#பட
ஆட#ப4வ1 இ I 1.

"வாண ேப, மBகிைட நட1
நீ நில அளேதா ஆHய

ட"

ட ைத ெகா(4

104

எப1 சில#பதிகார.[7]
"காம மக அநி2 தைன த மக உைழ காரணமாக வாண சிைறைவ த;,
அவ/ைடய ேசாெவ/ நகர @தியி" ெசB, நிலகடத நீனிற வ(ண
ட I 1 " எப1 அHயா

ட ெகா(டாHய
ட I 1

ந&லா உைர.

ஐ1 உB#$க உ(4.

5. பா(டரக : சிவெப2மா, திாி$ர ைத எாி 1) சாபரா கிய பின,

ேத#பாகனாக இ2த .. நா!க காTபH ஆHய1 இ#பா(டரக எ/
I 1. (சிவெப2மா. ெகா4ெகாH எ/ I ைதயாHய1. திாி$ர தீ#பிH 1

எாி1 ெகா(H2

ேபா1, இ#பா(டரக I 1. அ1

எாி1 சாபலான பிற

ஆHய1.)

"ேத! நிற திைச!க காண#

பாரதி யாHய வியபா(டரக!"

எப1 சில#பதிகார.[8]

"வாேனாராகிய ேதாி& நாமைற க4பாி ?H ெந4$ற மைற 1 வா1கி&
!H 1 I! பிH 1 ேத! நிற திைச!க காTபH பாரதி வHவாய
இைறவ ெவ(ணீ"ைற அணி1 தாHய பா(டரக I 1" எப1 அHயா

ந&லா உைர.

இத I தி& P

எ/ தாள உB#$ சிற# பாக இ2

க; ெதாைக) ெச3C IBகிற1.

"ம(டம பல கட1 ம1ைகயா& நீறணி1

 எB

ப(டரக ஆ4கா& பைணெயழி& அைண ெமேறா
வ(டர"B Iதலா வள P

எப1 அ)ெச3C.

த2வாேளா

பா(டரக I 1 ஆB உB#$கைளCைடய1.

105

6. ம&: ம&லாட& எப1, க(ண வாண எ/ அFண/ட ம"ேபா
ெச31 அவைன ெகாறைத கா4 I 1.
"அFண கடத ம&; னாட&"

எப1 சில#பதிகார. "வாணனாகிய அFணைன ேவ""

ம&லனா3) ேசதாாி"

ெசB அைறIவி உட" காி ெத01 அவைன) ேசத அளவிேல சட காக#
பிH 1 உயிேபாக ெநாி 1 ெதாைல த ம& லாட&' எப1 அHயா

உைர.

ந&லா

ம&லாட& ஐ1 உB#$கைளCைடய1.
7.

1H : 1Hயாட& எப1. கட; ந4வி& அத Zரப1மைன !2க ெவற

பிற , அ கடைலேய அரகமாக ெகா(4 1H (உ4 ைக) ெகாHயாHய I 1.
"மா கட& ந4வ(

நீ திைர யரக 1 நிக 1 ! நிற

Z திற டேதா ஆHய 1H"' .
எப1 சில#பதிகார[9].

"காிய கட; ந4F நிற Zரன1 ேவ"B2வா கிய வSச ைத யறி1 அவ
ேபாைர கடத !2 க, அ கட& ந4வ( திைரேய யரகமாக நிB 1H
ெகாHயாHய 1H I 1' எப1 அHயா

ந&லா உைர.

8.

கைடய : கடய I 1 எப1. வாண /ைடய ேசா எ/ நகர தி

வட

# $ற தி& இ2த வய;&. இதிர/ைடய மைனவியாகிய அயி ராணி,

உழ தி உ2வ ேதா4 ஆHய உழ தி I 1 எB சில#பதிகார IBகிற1.
"வயJைழ நிB வட

வாயிJ

அயிராணி மடைத யாHய கைடய"

எB சில#பதிகார IBகிற1.[10]
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"வாண/ைடய ெபாிய நகாி வட

வாயி"க( உளதாகிய வய;ட ேத நிB

அயிராணி எ/ மடைத ஆHய கைடய எ/ ஆட&' எப1 அHயா
ந&லா உைர.
இத"

உB#$க ஆB.

9 ேப4: ேபH யாட& எப1, காம த மக னான அநி2 தைன) சிைற

மீபத"காக வாண/ைடய ேசா எ/ நகர தி& ேபHC2வ ெகா(4 ஆHய
ஆட&.

"ஆ(ைம திாித ெப(ைம ேகால 1
காம ஆHய ேபH யாட&"

எB சில#பதிகார IBகிற1.[11]
"ஆ(ைம தைமயி" றிாித ெப(ைம ேகால ேதா4 காமாHய ேபெட/
ஆட&. இ1 தன1 மக அநி2 தைன) சிைறமீ4 காம ேசா நகர தாHய1"

எB உைர IBகிறா அHயா
இ1 நா

ந&லா.

உB#$கைளCைடய1.

காவிாி#பHன தி& 1,800 ஆ(4க:

! ன இதிர விழா நடதேபா1,

அநகர ெத2வி& இ#ேபH I 1 ஆட#படெதB, அதைன ம க க(4

மகி-தன எB மணிேமகைல IBகிற1. அ#ப தி இ1:
"5ாிய" றாH ம2ப4 ? ழ&

பவள) ெசEவா3 தவள ெவா(ணைக

ஒளாி ெந4க( ெவளிெவ ேதா4

க2ெகாH# $2வ 1 ம2 வைள பிைறKத&
காதளS ெசைக ேயதிள வன!ைல
அகற அ& & அK( ம2 &

இகத வ4ைட ெய01வாி ேகால 1
வாண ேப, மBகிைட நட1

நீ நில அளேதா மக !னாHய
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ேபH ேகால 1# ேபா4கா(

ந2."[12]

10. மர கா&: மர கா& ஆட& எப1, மாேயா ஆகிய ெகா"றைவ! ேநராக

எதி 1# ேபா ெச3ய !Hயாத அFண , வSசைனயா& ெவ&ல க2தி பா$
ேத !த;யவ"ைற# $கவிட, அவ"ைற ெகா"றைவ மர கா;னா& உழ கி ஆHய

ஆட&. இதைன,

"கா3சின அFண க4ெதாழி& ெபாறாஅ -

மாயவ ஆHய மர கா& ஆட&"

எB சில#பதிலார IBகிற1.[13]

இத" , "காC சின ைதCைடய அFண வS ச தா& ெச3C ெகா4ெதாழிைல#

ெபாறாளா3 மாேயாளா& ஆட#பட மர காெல/ ெபயைர Cைடய ஆட&"

எB உைர IBகிறா அHயா
இEவாடJ

நா

ந&லா.

உB#$க உ(4.

11. பாைவ : பாைவ I 1 எப1. ேபா ெச3வ அத" # ேபா ேகால ெகா(4
வத அFண ேமாகி 1 வி01 இற

பH, தி2மக ஆHய I 1. இதைன,

"ெச2ெவ ேகால அFண நீக

தி2வி ெச3ேயா ஆHய பாைவ"

எB சில#பதிகார IBகிற1.[14]

'அFண ெவEவிய ேபா ெச3வத" ) சைமத ேபா ேகால ேதா4 ேமாகி 1

வி0பH ெகா&;# பாைவ வHவா3) ெச3ேயாளாகிய தி2மகளா& ஆட# பட
பாைவெய/ ஆட&" எப1 அHயா

- ந&லா உைர.

இ#பாைவ I 1 *B உB#$கைளCைடய1. இ#பாைவ I ைத

'ெபாைமயாட எ/ ேதா"பாைவ I ெதB மயக Iடா1. 'பாைவ .
I 1 ேவB; ெபாைம I 1 ேவB.
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இத# பதிெனா2 வைகயான ஆட&கைளC அ அத# பா திர தி ஆைட

அணிகைள அணி1. மாதவி எ/ கைல)ெச&வி ேமைடேம& ஆHனா.. 800
ஆ(4க:

!ன எB சில#பதிகார IBகிற1.

, - 0/க
இ#பதிேனா ஆட&களி விவரகைளC, அவ". றி உB#$கைளC,
அவ"றி" ாிய பாட&கைளC, அ#பாட&க:

ாிய ப கவா தியகைளC, ம"ற)

ெச3திகைளC விளக Iறிய சில &க: ப(ைட கால தி& இ2தன எB
யா#ப2கல எ/ ; உைரயாசிாிய IBகிறா. அவ எ01வ1

வ2மாB[15] :

"ெவ(4ைற ெவ(4ைற# பாடாவன : பதிேனா ராட"  ஏ"ற பா4. அைவ
அ&;ய !த;யவ. பாட&களாக ஆ4வாைரC, பாட&கைளC, க2விைய C

உ1 இைச#பாடா3 வ2வன........

"இனி, இவ"றி/B#$ ஐப 1 *றாவன : அ&;ய உB#$ 6; ெகா4

ெகாHCB#$ 4 :

ைட CB#$ 4;

ட தி/B#$ 5; பா(டரக உB#$ 6 :

ேபH உB#$ 4 : மர காலாட& உB#$ 4; பாைவ CB#$ 3 என இைவ.

இவ"றி நைம ெசயி"றிய!, சயத!, ெபா3ைகயா J !த;யவ"B

கா(க. ஈ(4ைர#பி" ெப2 .

இவ"றி& ெசயி"றிய எப1 ெசயி"றியனா எபவராJ, சயத எப1

சயதனா எபவரா J ெச3ய#பட &க ேபாJ. ெபா3ைகயா ெச3த

I த ; ெபய ெதாியவி&ைல! இத# ெபா3ைகயாைர# ெபா3ைகயா-வா

எB க2தி மயக Iடா1.

விள க தனா எபவ இய"றிய விள க தா I 1 எ/ ைல# ேபராசிாிய
எ/ உைர யாசிாிய2 யா#ப2கல வி2 திCைரகார2 தம1 உைரகளி&
றி#பி4கிறாக. ெதா&கா#பிய. ெபா2ளதிகார, ெச3Cளிய;&, "ேசாி

ெமாழியா" ெசEவிதி" கிள1" எ/ Z திர தி உைரயி&, "அைவ

109

விள க தா I 1 !தலாகிய நாடக) ெச3C ளாகிய ெவ(4ைற) ெச3C

ேபா&வன" எB ேபராசிாிய எ01கிறா. யா#ப2கல வி2 திCைர கார 40 ஆ
Z திர உைரயி& இைல

B#பி4கிறா.

மதிவாணனா எபவ இய"றிய நாடக தமி- எ/ ;J இத# பதிேனா
ஆட&க: Iற# பH2தன எப1 ெதாிகிற1. மதிவாணனா நாடக தமி-

ைல, உைரயாசிாிய அHயா

ந&லா

றி#பி4, அ& Z திர

ஒைறC ேம"ேகா கா4கிறா.[16]
ெசய!ைற எ/ நாடக தமி- & ஒB இ2த1. இைல யா#ப2கல

உைரயாசிாிய

றி#பி4கிறா.[17] இ;J I 1கைள# ப"றிய ெச3திக

Iற#பH2 கேவ(4.
ரைவ I 1
I 1களி&

ரைவ I 1 எ/ I 1 உ(4. அ1 மகளி ஆ4வ1. எ0வ,

எ(ம, ஒபதிம மகளி வடமாக நிB ைகேகா 1

ஆ4வ1.

” ரைவ எப1 எ0வ மைகய

ெசநிைல ம(டல கடக ைகேகா
தநிைல ெகாபநி றாட லா "

எப1 Z திர. இ1 வாி I 1களி& ஒB.

எB, ஆ3)சிய
ற

ரைவ எB இ2வைக#ப4.

ரைவ எப1

ஆ4 I 1. இத"

ரைவயி& கா(க.

ஆ3)சிய

ரைவ I 1

ற

ரைவ

றமகளி ( றிSசி நில தி& வா-பவ) !2க/ காக

ாிய பாட&கைள) சில$, வSசி கா(ட தி&

ரைவ எப1 ஆய மகளி (!&ைல நில தி& வா-ேவா)

தி2மாJ காக ஆ4 I 1.

ற
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தைரயி& வட வைர1 அதைன# பனிர(4 அைறகளாக# பகி4,
ஆ4 மகளிைர அEவைறகளி& நிB தி, அவ2
நிB 1வா2

எB எ0வ2

!ைறேய

ரைவ

!ைற வைறகளி&

ர&, 1 த, ைக கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார

 ஏ0 ெபயாி4 இைசபாH ஆ4வ1. இ1 இைசC I 1

ெபா2தி ஆட#ப4 இைசய ஆ க ெபா2 வர#ப4 இனிய ஆட& எB
ேதாBகிற1. இEவாடJ வாடJ
சில#பதிகார, ஆ3)சிய

வி2$ேவா அ

ாிய

ரைவ) ெச3CகைளC

ரைவயி& காணலா. இ1 ப"றி ஆ-1 ஆராய

கா(பாராக.

11. பரதநாHய
பாரத ேதச திேல பல நாHய கைலக உளன. அைவகளி& பரதநாHய. கத .
கதகளி, மணி$ாி நாHயக ேபேபானைவ. இைவகளி& தைலசிறத உயத
கைலயாக விள வ1 பரதநாHய. இைத தமிழனி த"$க-)சி எேறா,

உபசார வா ைத $க-)சி எேறா யா2 க2த Iடா1. உவ த& ெவB த&

இ&லாத ேம& நா4 ஆசிாிய IB IBகிேற. "இதிய நடனகளிேல

ெப2மித உைடய1 (தைலசிறத1) பரத நாHய" எB இதிய கைலகைள#

ப"றி ஆரா31 எ0திய ஓ அெமாி க, "Bharata Natya. the Pride of Indian Dance"
எB IBகிறா.[18]
தமி- நா4, ஆதிர நா4, கநாடக நா4 !த;ய ெத இதியாவி& பரதநாHய

இ கால தி& பயில#படாJ, இ கைலைய உ(டா கி வள 1# பா1கா 1

வ2பவ தமிழேர . இர(டாயிர ஆ(4. க:

!பி2ேத பரதநாHய கைல

தமி- நாHேல வள க#ப4வ2கிற1. இ கால திJ. ந4வ எB ெபய
Iற#ப4கிற தைல ேகா& ஆசாக தSசாUாிேல அதிகமாக இ2 கிறாக.
இவகேள இ கைலைய க"B க"பி 1 வ2கிறாக [19].

பரதநாHய கைலைய# ப"றி தமிழிJ வட ெமாழியிJ &க உளன.

இ கைலைய# ப"றி வடெமாழியி& &க எ0த#பH2#பதனாேல இ1 வட
நா4 கைலெயேறா . வடநாடவ2

ாிய ெதேறா க2தலாகா1. தமி-

நாHேல தமிழகளா& ெதாBெதா4 வள க#ப4 வ2கிற1 இத#
பரதநாHய கைல.
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பரதநாHய இ#ேபா1 நம1 நாH& பயில# ப4கிற1. பாட#ப4

இைச#பாH"ேக"ப அபிநய' காH# பாவக ேதாற ஆH கா4கிற இ1
மகளி ம4 ஆ4த" ாிய ஆட&. இத"

ைக

ைக

றி ^4க இறியைமயாதன.

றி^4கைள ! திைர (அைடயாள ) எப. இத ! திைரக ெபா2ைள

(அ த ைத) அறியாதவ பரத நாH ய ைத) 5ைவ 1 இ$ற !Hயா1. ஆகேவ,

! திைரக இனெதபைதC, அதத ! திைர எெதத# ெபா2ைள

றி கிறன எபைதC அறிதவேர பரதநாHய ைத நறாக 13#பாக.

ஒ"ைற ைக

ைக (! திைர) இர(4 வைக#ப4. அைவ இைணயா விைன ைக, இைண ைக

எபன.

இைணயா விைன ைக ! திைர
ேவB ெபயக உ(4.

ஒ"ைற ைக எ B பி(H ைக எB

இ ைக !#ப 1 *B வித உள1. !#ப 1 *B பி(H ைகக ஆவன :
1. பதாைக

12. காIல

23. ெம3நிைல

2. திாிபதாைக

13. கபி த

24. உன 

4.Pப

15.

26. ச1ர

3. க தாிைக

14. வி"பிH

டைக

25. ம(ட ல

5. அராள

16. அலாப திர

27. மாதைல

7. சக1(ட

18. தாபிரZட

29. வ(4

9. கடக

20. ! ள

31. கேபாத

11. ப1மேகாசிக

22. ெதாிநிைல

33. வல$ாி

6. இளபிைற

8. !H

10. Zசி

இத" ) Z திர :

17. பிரமர

19. பிசாச

21. பி(H

28. ச

30. இலைத

32. மகர !க
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”இைணயா விைன ைக யிய$ காைல

அைணFB பதாைக திாிபதா ைகேய

க தாிைக Pப அராள இளபிைற
5க1(ட ேம !H கடக
Zசி ப1 ேகாசிக 1ணித

மாசி& கா Iல வ0வB கபி த
வி"பிH

டைக யலாப திரேம

பிரமர தேனா4 தாபிர Zட

பிசாச ! ள பி(H ெதாிநிைல

ேபசிய ெம3நிைல Cன ம(டல
ச1ர மாமைல சேக வ(ேட

அதிவி& இலைத கேபாத மகர!க

வல$ாி தெனா4 !#ப 1 *ெறன
இல

ெமாழி# $லவ இைச தன எப." [20]

இரைட ைக
இைண ைக ! திைர

இரைட ைக எB, சய& எB ேவB ெபயக

உ(4. இத ! திைர பதிைன1. அைவயாவன:
1. அSச;

6. 5வ திக

11. $ப$ட

3. ப1மாSச;.

8. நிடத

13. சயத

5. க"கடக

10. உ"சக

2. $பாSச;
4. கேபாத

7. கடகா வ2 த
9. ேதார

இத" ) Z திர வ2மாB:
"எS5த& இ&லா இைண ைக யியபி&
அSச; தெனா4 $பாSச;ேய

ப1மாS ச;ேய கேபாத க"கடக
நலமாS 5வ திக கடகா வ2 த

12. மகர

14. அபயவ த

15. வ2 தமான
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நிடத ேதார!" சக ேமபட
FB$ ப$ட மகர சயத
அதமி& காசி யபய வ த

எ(ணிய வ2 த மான தெனா4

ப(T காைல# பதிைன ெதப."[21]
இத# பி(H, பிைணய& எ/ ஒ"ைற ைக. இரைட ைக ! திைரகளி

அைம#$ விவர ைத C அவ"றி ெபா2ைளC அHயா
உைரயி& விள கமாக எ01கிறா.[22]
பரதநாHய 1

ந&லா சில#பதிகார

உயி ேபாறன இத ! திைரக. இத ! திைரகளி

ெபா2ைள அறித வேர பரதநாHய ைத ந

5ைவ 1 இ$Bவா க.

! திைரகளி ெபா2ைள அறியாதவ பரதநா Hய கா(ப1. ெபா2

ெதாியாம& ெச3Cைள# பH#ப1 ேபாலா .
!க

றி#$

பரதநாHய தி"

ைக ! திைரகைள# ேபாலேவ !க தினாJ, க(ணினாJ,

$2வ தாJ, காலாJ
(தைலயி)

றி#$ வைககைள IBேவா :

1. அSசித,

4. பிரகபித.

7. உ 1வாசித,

10. 1த.

றி#$கைள கா4வ1 உ(4. இவ"றி&, !க தி

13. பாிவாகித,

2. அேதா!க,

5. ஆேலா;த,

8. சம,

11. வி1த,

14. திர) சீன.

3. ஆகபித,

6. உேலா;த,

9. ெசளதர,

12. பராவி2 த,

அSசித !க எப1, வ2 த ெபாB காம& இர(4 ேதாகளி ேமJ தைல

சா3 த&.

அேதா!க எப1, தைல னி1 பா த&.
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ஆகபித எப1, சமத ைத ெதாிவி#பத" காக ேம&கீழாக தைலயாட&.
பிரகபித எப1 விய#$ பா4 பிரபத - எ/ ெபா2 உளதாக
தைலைய !/, ப க 1 அைச த&.

ஆேலா;த எப1. ஆைசயா& மலத !க ேதா4 ஒ2வைர தைலயைச 1

அைழ த&,

உேலா;த !க எப1. சிதைனேயா4 ஒ2 ேதாேம& தைல சா3 த&.
உ 1வாசித !கமாவ1. தைலைய அ(ணா1 பா த&.
சம!கமாவ1. தியானி#ப1 ேபால தைலயைசயா தி2 த&.
ெசளதர !கமாவ1. மகி-)சிேயா4 மலத !ககாட&.
1த!கமாவ1, ேவ(டா எபத"

இட வலமாக தைலயாட&.

வி1த!க எப1, உணF அணி !த;யவ"ைற ேவ(டா எபத"

ந4 க&.

பராவி2 த !கமாவ1. ேவ(டாதத"

தைலைய

!க தி2#ப&.

பாிவாகித !க எப1. இBமா#$ட ஒ2$றS சா3த தைலைய) சிறிதா3)

5"றியாட&.

திர) சீன !க எப1. நாண ேதா4 தைல யாட&.
பரதநாHய ைத# ப"றிய ஏைனய ெச3திகைள C, அலாாி#$, ெஜதி5ர, ச#த,
வண, பத தி&லானா !த;யைவகைள# ப"றிC விாித & க(4ெகாக!
தா(டவ ைத# ப"றிC அத" ாிய &களி& க(4ெகாக.
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தைல ேகா&
இதிர மக சயத எபவைன ஆட& பாட& க:

ெத3வமாக தமிழ

ப(ைட கால தி& ெகா(H2தன எப1 ெதாிகிற1. ஆட&பாட& களி

ெத3வமாகிய சயத மார/

அைடயாள மாக தைல ேகா& எ/ ேகாைல#

ேபா"றினாக. தைல ேகா& எப1 ஏ0 சா( நீள!ள *கி;னா& அைமத
ேகா&. இ *கி" கழியி கT க ேதாB நவர தினக இைழ க#ப4,
இைட யிைடேய ெபா"க4 இட#பH2

. இ தைல ேகாJ

அர(மைனயிJ ஆட& அரக திJ தனியிட உ(4.
"$(ணியமா& ெவ"பி& ெபா21 கைழ ெகா(4
க(ணிைட க(சா( கனS சா2 - எ(ணிய

நீளெம0 சா( ெகா(4 நீராH நைம $ைன
நாளி" றைல ேகாைல நா4 "

எப1 பரத ேசனாபதிய.

ேபா கள திேல ேதா"ற அரச/ைடய ெவ( ெகா"ற

ைடயி காைப

ெகா(4வ1 அதனா& தைல ேகா& அைம#ப1 உ(4.
தைல ேகா& சிற#$

காவிாி#? பHன திேல ேசாழ/ைடய அர( மைனயிேல தைல ேகாJ

இட இ2த1. அத கால திேல, இதிரவிழா நைடெப"ற இ2ப ெத4

ாிய

நாளிJ இைசயரக திேல ஆட& பாட&க நிக- தன . அEவிழாவி

ெதாட க தி&, ேமளதாள 1ட தைல ேகாJ

# ?சைன !த;ய சிற#$) ெச31,

அரச, அைம)ச, $ேராகித, ேசனாபதி !த;ேயா Zழ இ21, தைல ேகாைல
எ4 1# பட 1 யாைனயி ைகயி& ெகா4 1 வலமாக வ1. ேதாி ேமேல

நிற ஆட& ஆசிாிய ைகயி& ெகா4#பி# பாக. ஆடலாசிாிய தைல ேகாைல
வாகி ேதாி& ைவ 1 நகர தி& வலமாக வ2வா. வல வத அB

அரக திேல தைல ேகா& ைவ க#ப4. பிற

இ)ெச3திைய) சில#பதிகார IBகிற1:

"ேபாிைச மன ெபய $ற ெத4 த

சீாிய& ெவ( ைட கா$நனி ெகா(4

ஆட& பாட&க நிக0.
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க(ணிைட நவமணி ெயா0 கி ம(ணிய

நாவல ெபால தகHைடநில ேபா கி
காவ& ெவ( ைட மனவ ேகாய
இதிர சிBவ சயத ஆெகன

வதைன ெச31 வழிப4 தைல ேகா&
$(ணிய நனீ ெபா" ட ேதத
ம(ணிய பின மாைல யணி1

நலத2 நாளா" ெபால?( ஓைட

அர5வா தட ைகயி& பரசின ெகா(4
!ரெச0 தியப# ப&;ய ஆ#ப
அைரெசா4 பட ஐெப2

0F

ேதவலS ெச31 கவிைக ெகா4#ப

ஊவலS ெச31 $ 1 ! ைவ 1. [23]
இத) ெச3திையேய ெசயி"றிய எ/ J IBகிற1.
"பிணிC ேகா: நீகிய நாளா&

அணிC கவி/ ஆசற விய"றி
தீ1தீ மரபி" றீ த நீரா

மாச1 தீர ம(Tநீ ஆH

ெதாடைலC மாைலC படைலCS ZH#

பி(ட !(T ெப2களி"B தட ைகயி&
ெகா(4 ெசBறீஇ ெகாHெய4 தா 1
!ர5 !24 ! ! !ழக
அர5 !தலான ஐெப2

0F

ேதவலS ெச31 கவிைக ெகா4#ப
ஊவலS ெச31 $ த பிைற

தைல ேகா& ேகாட& த க ெதப"

எப1 Z திர.

ஆட& பாட& எ/ கைலகளி& ேதத மகளி

தைல ேகா; எ/ பட

!"கா தி& வழக#பட1. இ#பட ெப"றவைள த ேகா& அாிைவ எB

IBவ. ேசாழ கா& சாசனகளி& தைல ேகா;# பட ெப"றவக ெபயக

சில காண#ப4கிறன. நாHய ைய# பயி&வி

எ/ ெபய2 வழகி வத1.

 ந4வ2

தைல ேகாலா
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நாHய ஆH !தித மகளி

ேதாழி மடைதய எB, தைல ேகா&

அாிைவய எB ெபயக உ(4. இவக ஆH !தித பி$: பாட&

மகளிரா3 ஆட& மகளி காJ

ஒ"றB 1 அற 1# பா4பவ

கைல#ேபாH
மிக# பழ கால திேலேய தமிழ இைச கைலைய ந

ேபா"றி வள தாக.

தமிழ வள த ! தமிழி& இைச தமி0 ஒறாக இ2த1. இைச கைலைய

வள தேதா4 அைமயாம&, சைப IH இைச வ&லவகைள# பாட)ெச31,

ெவ"றி ெப"றவகைள# பாராHC பட வழகிC நெகாைட யளி 1

ேபா"றினாக. $ற#ெபா2 ெவ(பாமாைல எ/ ;ேல ெப2திைண#

படல திேல, ெவறி# ெப2திைண எ/ பிாிவிேல ஓ ெவறி, ஆட& ெவறி,
பாட& ெவறி எB இைச) சாபாக *B ெவறிக (ெவ"றிக)

Iற#ப4கிறன.
யா-ெவறி

யா-ெவறி எப1 யாழி& ஏழிைசையC சைம 1 திறபட வாசி 1

ெவ"றியைடவ1. ப(ைட கால திேல யா- எ/ இைச க2வி தமி- நாHேல

சிற#பாக வழகிவத1. இ#ேபா1 " மைற1விட1. அத" # பதிலாக @ைண
எ/ க2வி வழ கிற1. யா-ெவறிைய# ப"றி# பி. ெவ. மாைல,

ெப2திைண# படல தி& IBவ1 வ2மாB :

"பாைல ப4மைல ப(ணி யதIட

ேகாலSெச3 சீறியா- ெகா(டபி - ேவைல)
5ைவெயலா ேதாற ெவழீஇயினா Z-த
வைவெயலா மா கி யண ."

இத ெபா2 : ப4மைல# பாைலையC அ&லாத பாைலகைளC ஆ கி அழ

ெச3த சிறிய யாைழ த ைகயிேல ெகா(ட பி$, !$ ெசான 'திாிபாைல
திறெம&லா அ!த) 5ைவ ேதாற வாசி தா. 5"றிய அைவயிJளாைர

ெய&லா த வச தரா கி , அண

எறவாB அண

எழீஇனா. [24]
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பாட& ெவறி
பாட& ெவறிைய# ப"றி IB ெச3C :
"வ(4ைறC Iத& வH க(ணா& பாHனா

ெவ(4ைறC ெச1ைறC ேவ"Bைமயா - க(டறிய
கினர ேபால கிைளயைமத தீெதாைடயாஅநர$ அ)5ைவC ஆ31”

இத ெபா2 : வ(4 த  Iத;ைனC, வ4வகி ேபாற க(ணிைனC
உைடயா பாHனா. ெவ(4ைற# பா4 ெச1ைற# பா4 ேவB பா4

ேதாற, அறிவ மன தா& க(டறிய கின ர தி ஓைசேபால, இைண, கிைள,

பைக, ந$, இன எ/ வைகயி ஐதாவதாகிய கிைள ெதாட)சி யைமத

தி தி த ேகாைவயிைனCைடய யாழி" ெச3ய#பட அழகிய நர$ மதர ம திம
தார! ஆரா31 எறவாB. ஆ31 பாHனா.[25]

ஆட& ெவறி
இைச தமிேழா4 ெதாட$ைடய1 ஆட" கைல. இத ெவறிையC $. ெவ.

மாைல, ெப2திைண# படல IBகிற1. அ) ெச3C இ1:
"ைககா& $2வக( பாணிநைட P

ெகா3?ெகா பனா

றி ெகா(4 - ெப3[#

ப4களிவ( டா#ப# பயி&வைள நிறா4
ெதா4கழ& மன 1H.”

இத ெபா2 : ைகயாJ, காலாJ. $2வ தாJ, க(ணாJ தாள ைதC,
ெசலைவC, இைசையC ெகா3ய#பட ?ெகாபனா க2தி ெகா(4, ZHய

?வி& மி க களி#பிைனCைடய வ(4 ஆரவாாி#ப) ெசறித வைளயிைனைஷயா
நிB ஆ4. க4 கழ& ேவத/

1H I ைத எறவாB. [26]
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கைலஞைர# ேபா"ற&
பரதநாHய பயிற ெப(க, அரச ஆட லாசிாிய !த;ேயா !னிைலயி&

அரச 1,008 கழS5

அரேகறி# பிைழ யி&லாம& ஆHனாகளானா&, அவக:

ெபாைன# பாி5 அளி தா. அறிC, 'ஆட" கைலயி& சிற#பைடதவ2

தைல ேகா; எ / பட ைதC வழகினா. நாHய கைலயி& ேதத

மகளி. தைல ேகா;# பட ெப"றி2த ெச3திைய# பழகால 1) சாசனக:
IBகி றன. அவகைள# ப"றி IBேவா.

, ஞான சமபத தைல ேகா; எ/

ந க உைடய நா)சியா எபவ2
சிற#$# ெபய வழக#பட1.[27]
ஐயாற#ப ேகாயிJ

வடப க ெபாிய பிரகார தி& இ2

IBகிற1. அ ேகாயிJ

 சாசன இைத

# பைழய ெபய ஒேலாக மாேத@) சர எப1. !தலா

இராசராச அரசியாி& ஒ2வ ஒேலாக மாேதவியா. இவ கHயபHயா&

இ ேகாயிJ

இ#ெபய வா3 த1. இ ேகாயி;&. ஐயாற க;Cக) 5தர

தைல ேகா; எபவ . இ2தா. இவ, ஆட& பாட&களி& வ&லவரான !#ப1
மாதக:

தைலவியாக இ2தா.

ந க பிைளயாவி எபவ:

நானாேதசி தைல ேகா; எ/ பட

வழக#பட1. ந க உல ைடயா எபவ:
ேகா;யா எ/ பட வழக#பட1.[28]

ேதவக 5தர தல

ேசாழ தைல ேகா; எபவைள இெனா2 சாசன IBகிற1.[29]
தி2ெவா"றி[ாி&, உறவா கின தைல ேகா; எ/ மைக இ2தா. திாி$வன
ச கரவாத இராஜராஜ ேசாழ (III) கால தி& இவ இ2தா.

தி2ெவா"றி[ இராஜராஜ ம(டப தி&, இராஜ ராஜ ேசாழ !னிைலயி&
இவ அகமா க# பாைட# பாHனா. இத"காக இEவரச இவ:

60 ேவ;

நில தான ெச3தா. இநிலக மண; எ/ கிராம தி& இ2தன. மண;

கிராம 1

அவ ெபயரா& உறவா கின ந&= எB ெபயாிடா.[30]
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ஜSf"B தைல ேகா; எபவ ெபயைர ெனா2 சாசன IBகிற1[31].
உ3யவதா அழகிய ேசாH எ/ ெபய2ள ேசகர நைக, தி2விழா கால தி&

நடன நிக- த"காக ஒ2 மா நில தான வழக#பட 3திைய ஒ2 சாசன
IBகிற1.[32]

த க ெச3யா எபவ:

எபவ:

கா;கராய உ ேகா; எB, ந க நா)சியா

அ ஆைணயிட ெப2மா தைல ேகா; எB படக

அளி க#படன எB எம(டல! (ட2ளிய
பா(Hய உ கால 1) சாசன IBகிற1.[33]
ந க ந&லா எபவ:

லேசகர ேதவ எ/

*வாயிர தைல ேகா; எ/ ெபய

வழக#பட1.[34] ந க ெவ(ணாவ& எபவ:

தி&ைல அழக ேகா;

எ/ ெபய வழக#படைத , தி2)சி அ கா, அ&= பSசநதீ5வர ேகாயி;&
உள இராஜராஜ ேகசாிவம சாசன IBகிற1.[35]
ந க பிைளயாவி எ/ ஆட& மைக

நானா ேதசிக தைல ேகா;யா

எB, ந க . உல ைடயா எ/ ஆட& மைக

ேதவக 5தர

தைல ேகா;யா எB படக வழக# படன எB சாசனக
IBகிறன.[36]

$1 ேகாைடயி& உள சாசன ஒB சி திைர தி2விழாவிேபா1 ஒப1
சாதி I 1 ஆ4வத"காக ஏ0 நா4 நைக எ/ ஆட& மைக
வழக#படைத IBகிற1.[37]

நில

தி2ெந&ேவ; தாJ கா, வளி[ ேகாயி& சாசன ஒB. உலக !01ைட
ெபய2ள ஆட& மைக, சாதி I தி ெசா கடா யா(டா எ/ சிற#$#
ெபய ெப"றி2 ைத IBகிற1.[38]
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தி2ெவா"றி[ ேகாயி;& ேதவரHயா, பதி யிலா, இஷிப தினியா எB *B
மகளி இ2தன. இவகளி& பதியிலா2 ேதவரH. யா2 சாதி

னி#ப

எ/ ஆட& $ாிதன. அEவமய இஷிப தினியா அகமா ேகால எ/

இைச# பாட&கைள# இஷிப தினியா சாதி களி#ப, ெசா க எ/
ஆட&கைள ஆHயேபா1, பதியிலா இைச பாHனாக எB ஒ2 சாசன
IBகிற1.[39]
இ1 ேபாலேவ, இைச கைலஞ2

 I 1 கைலஞ2

 சிற#$# ெபயக:

பாி5க: வழக#படன. இ)ெச3திகைளC பைழய சாசன எ0 1களி;21

அறிகிேறா.

இய&, இைச, நாடக எ/ ! தமிழிJ, வ&லவரான ெப2நபி எபவ2
! தமி- ஆசி யா எ/ சிற#$# ெபய வழக#படேதா4, ெபா3யாெமாழி

மகல எ/ ஊைர அவ2
IBகிற1 [40].

தானமாக வழகிய ெச3திையC சாசன

$1 ேகாைட, ெபானமராபதி. 5தரராஜ ெப2மா ேகாயி& சாசன ஒB.
சீரகநாயகி எபவைள# $க-1 பா4கிற1.[41] இவ நாHய : கைலயி&

வ&லவ.

தி21ேதவ H அ2ம2தீ5வர ேகாய @ைண வாசி தவ2
ெகா4 க பட 1.[42]

நில தான

ெத ஆ கா4 மாவட, தி(Hவன தாJகா கிடகி& எ/ ஊாி& உள

ேகாயி;& @ைண வாசி தவ2
ெச3ய#பட1.[43].

 வா3#பா4# பாHயவ2

 நில தான

காSசி$ர 1 க4 த ஆ#பா க 1 ஆதிேகசவ# ெப2மா ேகாயி;& இைச
பாHC வா திய வாசி 1 இனிைச நிக- தியவக ஏ0 ேப2
நில தான ெச3ய#பட1.[44]

உணF காக
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தி2 கைட[ அமிதகேட5வர ேகாயி;& @ைண வாசி தவ2
பாHயவ2

 இைச#பா4#

 தான வழகிய ெச3திைய ஒ2 சாசன IBகிற1.[45]

மாயவர, தி2மணSேசாி கிராம தி&, ேகாயி;& 9- !ழா வாசி த ஒ2வைர ஒ2
சாசன IBகிற1.[46]
தி2வாவ41ைற ேகாயி;&, $ரடாசி மாத தி2விழாவி&, ஏ0 அக!ைடய

ஆாிய I 1 ஆHன அமர \க(ட எபவ2
சா ைக காணியாக நில ெகா4 தாக.[47] .

காதg கிராம பா

இ ேகாயி;& நானாவித நடனசாைல எ/ ெபய2ைடய ம(டப ஒB

இ2த1. உைடயாபாைளய தாJ கா, காமரசவ&; கா ேகாடக ஈ5வர
ேகாயி;&, மாகழி தி2வாதிைர. ைவகாசி தி2வாதிைரகளி& !!B சா ைக
I 1 ஆ4வத"காக, சா ைக மாராய வி கிரம ேசாழ எ/ ஆட&
ஆசிாிய/

நில வழக# பட1.[48]

தி2ெந&ேவ; ஜி&லா, தி2)ெசP தாJ கா, ஆ P ேசாமநாதீ5வர ேகாயி;&

அழகிய பா(Hய Iட எ/ ஆட& ம(டப இ2த1. அதி& ஆHய சாதி

I த/

நில வழக# பட 1.[49]

மிழைல நா4 @ரநாராயண$ர 1 கயிலாய !ைடயா ேகாயி;&, சி திைர
தி2விழாவிேபா1 ஐ1 தமிழ I 1 ஆ4வத"காக, வி கிரமாதி த

தி2!1 ற எ/ வி2தராஜபயகர ஆசாாிய எபவ2
ெச3ய#பட1.[50]

நில தான

தி2 கடU தி2 ேகாயி;& தைல ேகா& ஆசானா3 (ந4வனா3) இ2த

கலாவிேனாத நி2 த# ேபரைரய எ/ சிற#$# ெபய ெப"ற பாரசிவ
ெபான எபவ2
ெச3ய#பட1. [51]
---------------

ந4வ நிைலயாக தமிழ வள த நில தான

[1]. சில$ - கடலா4 காைத, 36ஆ வாி உைர.
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[2]. சில$. கடலா4 காைத, 45 -47.

[3]. சில$. கடலா4 காைத, 39 - 44.

[4]. க; ெதாைக, கடF வா- 1 உைர.

[5]. சில$, ந4க" காைத, 67-77.

[8]. கடலா4 காைத. 44 -45

[9]. கடலா4 காைத, 41 - 51.

[6]. கடலா4 காைத . 52 - 58.

[7]. கடலா4 காைத, 54 - 55.

[10]. கடா4 காைத, 62-63

[11]. கடலா4 காைத, 56 - 57.

[13]. கடலா4 காைத , 58 -59.

[14] கடலா4 காைத, 60-61

[12]. மணிேமகைல, மலவன $ க காைத. 116 - 125
[15]. யா#ப2கல, ஒழிபிய&, வி2 திCைர.

[16] சில$. கடத காைத, 35 ஆ வாி உைர ேம"ேகா.
[17]. ெச3Cளிய& 20ஆ Z திர உைர.

[18]. "The Dance in India" by Faubian Bowers. New York, 1955., p. 19.

[19]. ேதவதாசிக எB, ேதவரHயா எB ெபயெப"ற ஆட& மகளி

!"கால தி& பரதநாHய கைலைய# பயிB ேகாயி&களிJ பிற இடகளிJ

ஆHனாக. ேகாயி&களி& ேதவதாசிக Iடா1 எB சட ெச3ய#பட பிற ,
பரதநாHய ைத உயத ஜாதியா எB ெசா&; ெகாகிறவகளி& பல தம1
ெப(க:

இத கைலைய இ#ேபா1 க"பி 1 வ2கிறாக.

இைசேவளாள எ/ வ #ைப) ேசத ந4வக. பரபைரயாக ஆதிகால

!த& பரதநாHய கைலைய# ெப(க:

க"பி 1 வ2கிறாக. ஆனா&,

இ#ெபா01 இத ந4F ெதாழிைல# பிராமணக: ைக ெகாள
ெதாடகிCளாக.

[20]. அரேக"B காைத, 18ஆ அH. அHயா

ந&லா உைர ேம"ேகா.

[21]. சில$ , அரேக"B காைத. 18 ஆ அH. அHயா

ேம"ேகா.

[22]. இவ"ைற ந

அHயா

ந&லா உைர

அறிய வி2$ேவா அEFைரைய மன ஊறி க"பாராக.

ந&லா2 வடெமாழி பரத சா திர &க: ஒ"ைற ைகயாகிய

பி(H ைக 33 வைக எB, இரைட ைகயாகிய பிைணய& , 15 வைக எB
IBகிறன. ஆனா&, சில#பதிகார அ2பதFைரயாசிாி யரான பைழய
உைரயாசிாிய, ஒ"ற ைக, பதாைக !தலாக இ2#ப1 நா

எB, இரைட

ைக, அSச; !தலாக# பதி*B எB IBகிறா. ஆகேவ, சில#பதிகார

அ2பத உைரயாசிாிய கால இவக கால தி"

!"பட1 எப1 ெதாிகிற1.

24ஆக இ2த ஒ"ற ைக 33 ஆன1, 13ஆக இ2த இரைட ைக 15 ஆக ஆன1
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எக கால தி& எப1 ஆராய"பால1. இைவ பி"கால தி& ஏ"பட

வள)சியா .

[23] சில$ - அரேக"B காைத, 114-128.

[24]. மாகற= கிழா சா!(Hேதவ நாயக உைர

[25,26] . மாகற= கிழா சா!(H ேதவ நாயக உைர.
[27] Ep.Col. 247 of 1932 - 33.

[28]. Ep. Col. 240,241 of 1932 - 33.

[29] Ep.Col.Col. 288 Of 1921.

[30]. Ep. Col. 211 of 1912

[33]. No, 169, S.I.I. vol VIII

[34]. Ep. Col. Nos. 240,241 of 1932-33; Ep.

[35]. Ep. Col. 253 of 1914.

[36]. Ep. Col. 384 of 1929-30.

[31]. Ep. Col. 225 of 1912.

[32]. Ep. Col 557 of 1916.

Rep.1932- 33

[37]. Ep. Rep. 1918. p. 127.
[39]. No. 676, S.I.I, vol VIII

[38]. No 170, S.I.I. vol VIII

[40]. Ep. Col. 301 of 1909 : Ep. Rep. 1910, p. 29.

[41]. No. 781. Stone Inscriptions of Pudukkottai State.
[42]. 47 of 1910 : Epi. Rep. 1910, p. 66.
[43]. 54 of 1906.

[44]. 17 of 1914.

[45]. 120 of 1925.

[46]. 65 of 1914.

[47]. 439 of 1929-30; 445 of 1929-30.
[49]. 255 of 1825.

[50]. 141 of 1900; p. 9

[51]. 145 of 1923.
----------------

K(கைலகளாகிய அழ

[48]. 90 of 1931 - 32.

7. காவிய கைல
கைலகளி& தைலசிறத1 காவிய கைல. ஏெனறா&,

காவிய கைல ஏைனய கைலகைள# ேபால க(ணா& க(4 காதா& ேக4
இ$ற த கதB: அறிவினா& உண1 இ$ற த க1. காவிய கைல

உைரநைடயாகF இ2 கலா; ெச3CளாகF இ2 கலா. ெபா1வாக) ெசயல

நைடயிேலதா இல கிய அழ

மி திC அைமகிற1 எB IBவ.

காவிய கைலயி இல கண எனெவறா&, அைத எ தைன !ைற பH தாJ
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ெதவிடாம& ப த2வதாக இ2 கேவ(4. சில இல கியகைள ஒ2 !ைற

பH தபிற

மB!ைற பH#பத"

வி2#ப இ2#பதி&ைல. சில இல கியக

எ தைன !ைற தி2ப தி2ப# பH தாJ அைவ இப! உண)சிC அழ 
உளனவாக இ2

. இைவதா சிறத இல கிய K(கைல என#ப4.

இல கிய தி& Iற#ப4 விஷயக – உ(ைம, அழ , இனிைம ஆகிய
ப($கைள ெகா(டதாக இ2தா&, அைவ பH#ேபா2

உண)சிைய[H

மகி-)சிைய த2. அ#பH#பட இல அைவ வசனமாக இ2தாJ ெச3Cளாக

இ2 தாJ, அழ

கைலக எB Iற த .

ெபா1வாக) ெச3C நைடயிேல காவியக இய"ற#ப4வ1 வழ க.
காவியகளி& பல 'யCக அழ

கைல Cளனவாக அைம1 வி4கிறன.

நம1 தமிழிேல ெச3C நைடCள காவியகேள உளன. அைவகளி&, அத

உளன. அைவகளி& அழ

கைல நிரபிய ெச3Cக பலவ"ைற காணலா.

காவிய# $லவ/ ஓவிய கைலஞ/
சி"ப கைலஞ/ ஓவிய கைலஞ/, இய"ைக C2வகைளC

க"பைனC2வகைளC தம1 சி"ப கைலயிJ ஓவிய கைலயிJ

அைம 1 காட !HC மாயி/, இல கிய# (காவிய#) $லவைன#ேபால, பல
க2 1கைள ஒ2ேக அைம 1 காட அவகளா& இயலா1. பல க2 1கைள

ஒ2மி க அைம 1 IB வ&லைம இல கிய கைலஞ/ ேகC(4. இ1

இல கிய கைலயி இய&$. ெசா&ேலாவியனாகிய இல கிய கைலஞ, சி"ப

கைலயிJ ஓவிய கைலயிJ காட!Hயாத Kபகைள ெய&லா த/ைடய

ெசா&ேலாவிய திேல அைம 1 காட வ&லனாயி2 கிறா. இல கிய கைலஞ

ெசா"கைள ைகயாவதி& திறைமC ஆ"றJ உளவனா3. க"பனாச திC

உளவனா3 இ2தா&, அவ தன1 இல கிய திேல உ(ைமையC அழைகC

இனிைம ையC அைம 1# பH#ேபா மன ைத மகிழ) ெச3கிறா. இதனா&தா

இல கிய கைல, அழ

கைல களி& சிறத K(கைல எB Iற#ப4கிற1.

இதைன) சாB காH விள
சிதாமணி

ேவா.

126

வய;ேல ெந"பயி ெசழி#பாக வளகிற1. வள1 க2 ெகா(4 விள கிற1.

பின, கதி ெவளி#ப4 தைலநிமி1 நி"கிற1. மணி !"றிய பிற

கதி

சா31 தைல வணகி கிட கிற1. இத காசிைய காவிய# $லவ2

இல கிய கைலஞ2 ஆன தி2 த கேதவ கா(கிறா. அ காசிைய ெதாட1

அவ உள திேல சில உ(ைமக - ேதாBகிறன. தம

ேதாறிய அத

உ(ைமகைள அைம 1 ெந&வயைல# ப"றி அழ  இனிைமC அைமய ஒ2
ெசா&ேலாவிய தீ4கிறா. அ)ெச3C இ1:

"ெசா&ல2S Z" ப5 பாபி ேதா"ற ேபா&
ெம&லேவ க2வி2 தீB, ேமலலா

ெச&வேம ேபா& தைல நிBவி , ேதத &

க&விேச மாதாி இைறSசி கா3 தேவ."[1]
க2 ெகா(ட ெந"பயி Z&ெகா(ட பாபி ேதா"ற ேபால காண#பட1;
கதிக ெவளி# ப4 தைலநிமி1 நி"ப1, கீ-ம க:

) ெச&வ வதா&

அவக இBமா1 இ2#ப1 ேபால காண# . பட1; !"றிய கதிக சா31
தைலவணகி யி2#ப1, க"றறித அறிஞ, அட கமாயி2#ப1 ேபால

காண#பட1 எB ெந"பயிாி& தா க(ட உ(ைம# ெபா2ைள நயபட

IBகிறா. இ க2 1 கைளெய&லா ஓவிய# $லவ/ சி"ப கைலஞ/ தம1

சி திர திJ சி"ப திJ காட !HCமா?

-----

[1]. சிதாமணி, நாமக.. 24.
Zளாமணி
இனி, Zளாமணி காவிய இய"றிய ேதாலா ெமாழி ேதவாி ஒ2 ெச3Cைள
கா4ேவா. மாைல ேநர திேல, அகற வான திேல, ெவ(ணிலா, பாைல#

ெபாழிவ1 ேபால நிலைவ# ெபாழி1 ெகா(H2 கிற1. நிலைவ# ப2 வ1 ேபால
ஆப& மலக மல1 மகி-கிறன. ஆனா&, அேத

ள தி& இ2

? க, த இய&$ பH மாைலேநரமானFட இத-கைள
ெகாகிறன. இ1, நிலைவ க(4 தாமைரக !க 5ளி

 தாமைர#

வி 1 *H
 காசிேபா&
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ேதாலாெமாழி ேதவ2

ேதாBகிற1. அ#ேபா1 அவ உள திேல உலகிய&

உ(ைமெயாB உதி கிற1. உலக திேல ந&லவைர க(4 மகி-பவ2

இ2 கிறாக; அந&லவைர க(4 !க க4 கிறவக: இ2 கிறாக.
எ&ேலா2

 ஒ2மி க ந&லவராக இ2# பவ உலக தி& இல எ/ உ(ைம

அவ க2 தி& ேதாBகிற1. அ க2 ைத அவ ெசா&ேலாவியமாக தீ4கிறா:
"அெகாளி வி5பி" ேறாB அதிவா அக4 ெகா(ட
திகள

ழவி# பா&வா3 தீகதி அ!த மாதி

தெகாளி விாித ஆப& தாமைர

----

எ ளா உலகி& யா

வித ஆேக

 ஒ2வரா3 இனிய நீரா." [1].

[1]. Zளாமணி, க;யாண) ச2 க, 205.
உலகிய& உ(ைம ஒைறC இய"ைக காசி ஒைறC அைம 1 இல கிய

கைலஞ அழ  இனிைமC உ(ைமC ேதாற அைம த இ) ெசா&ேலாவிய
ேபாB. சி"ப கைலஞ/ ஓவிய கைலஞ/ சி"ப! ஓவிய! அைம 1

காட !Hயா1. அவக. ஆகாய திேல ெவ(ணிலா இ2# பைதC,

ள திேல

ஆப& மல1 தாமைர I$ வைதC அழகாக காட!HC. ஆனா&,

"எ ளா உலகி& யா

 ஒ2வரா3 இனிய நீரா' எ/ உ(ைமைய)

சி"ப திJ ஓவிய திJ எEவாB காட !HC? இEவாB கா4வ1 இல கிய
கைலஞராேலதா !HC.
ேதவார
தி2நாF கர5 5வாமிக, கடF:ைடய க2ைண தி2வH நிழ&) எைத# ேபால
இ2த1 எபைத விள

கிறா. இனிய இளேவனி" கால ; Zாிய மைறத

மாைல ேநர ; வான திேல ெவ(ணிலா ேதாறி, பா& ேபால நிலைவ#

ெபாழிகிற1. இத

ளித ேநர தி& தாமைர

ள தி அ2கிேல

அமதி2 கிேறா. ெதற& கா"B தவ-1 வ1 ெம&ெலன @5கிற1.

ப5ைமயான இைலக: ைடேய ? 1ள ெசதாமைர, ெவ(டாமைர மலகளி

ேமேல ாீகார ெச3தவ(ண வ(4க பற1 விைளயா4கிறன. @ைண
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வாசி

 இனிய இைச, 5ைவCள அ!த ேபா& ெசவிய& மன தி"

மகி-)சிைய த2கிற1.

இளேவனி&, மாைல ேநர. தாமைர

ள, ெதற& கா"B. நிலா ெவளி)ச,

@ைண நாத இEவ F ஒBேசதா& எ#பH இ2

ேமா, அ1ேபா&,

இைறவ/ைடய இன2 இ2த1 எB Iறி) சிB பாட;& ெசா&ேலாவிய
அைம 1 கா4கிறா நாF கரச.

"மாசி& @ைணC மாைல மதிய!
@5 ெதறJ @கிள ேவனிJ

*5 வ(டைற ெபா3ைகC ேபாறேத.
ஈச எைத இைணயH நீழேல "

எப1 அ#பாட&.

இEவாB, இல கிய கைலயி& அைம 1 காட# பட இ க2 ைத) சி"ப

கைலஞேன ஓவிய# $லவேனா தம1 சி"ப ஓவிய கைலகளி& அைம 1 காட

இயலா1: இல கிய கைலஞனா&தா அைம 1 காட !HC. இராமாயண (

கப/ைடய ெச3C ஒைற# பா#ேபா. ேகாதாவிாி ஆ"ைற இராம/

இல

மண/ கா(கிறாக. அத ஆ"றி& பாC நீ, சிறத கவிஞ 2ைடய

ெச3C ேபால, அகல! ஆழ! அழ  ெதளிF இப! உளதாக
காண#பட1 எB IBகிறா கப.

"$வியி/ கணியா3 யாற ெபா2 த1 $ல தி" றாகி
அவியக 1ைறக தாகி ஐதிைண ெநறி யளாவி)

சவிCற ெதளி1 த(ெண ெறா0 க! த0வி) சாேறா

கவிெயன கிடத ேகாதா | விாியிைன @ர க(டா."

ஆ"B நீைரC கவிஞனி கவிையC ஒ#பி4) ெசா&ேலாவியமாக தீHய

இ கப சி திர ைத. ஓவிய# $லவ2 சி"ப கைலஞ2 எEவாB தம1 கைலகளி&

காட !HC? காட !Hயா1. காவிய கைலைய மன தி& சிதி 1 அறிF க(
ெகா(4 காணேவ(Hயி2#பதனாேல, காவிய கைல அழ

Kபமான1 எB Iற#ப4கிற1.

கைலகளி&
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காவிய தி& 5ைவ .
காவிய# $லவ தா இய"B காவிய திேல ெம3#பா4 (5ைவ) அைமய

காவிய ைத இய"Bத& ேவ(4. நாடக தி& ம4தா 5ைவ (ெம3# பா4)
அைமயேவ(4 எபதி&ைல. காவிய &களி& J ஒப1 வைகயான

5ைவக: அைமதா&தா காவியக இனிைமCB. நாடக தி& 5ைவக

இறியைமயாதன ேபாB காவிய திJ 5ைவக அைமயேவ(4 எப1
ப(ைட கால தவ க2 1. இ க2 திைன ெதா&கா#பிய J அத

உைரயாசிாிய இள?ரண அHக: ந

விள

கிறாக.

”நைகேய ய0ைக யிளிவர ம2ைக

ய)ச ெப2மித ெவ ளி Cவைகெய
ற#பா ெலடா ெம3#பா ெடப

எ/ ெதா&கா#பிய (ெபா2, ெம3#பாHய&) Z திர 1
இள?ரண அHக. கீ- க(டவாB விள க IBகிறா:

உைர எ0திய

"இEவில கண I தி/ பயபட& உ(டா த; ஈ(4 ேவ(டாெவனி,
ஈ(4S ெச3C ெச3Cகா" 5ைவபட) ெச3யேவ(4த; ஈ(4
Iறேவ(4ெமக.

”உ3 1ண விறி தைலவ2 ெபா2ளி
ெம3#பட !H#ப1 ெம3#பாடா 

என இEவாசிாிய (ெதா&கா#பிய) ெம3#பா4S ெச3C:B#ெபன ஒதினைம

உணக.”

இEவாB Iறிய இள?ரண அHக, உ3 1ண விறி தைலவ2 ெபா2ளி

ெம3#பட !H#ப1 ெம3#பாடா  எ/ ெச3Cளிய& Z திர தி"
கீ- க(டவாB உைரC விள க! IBகிறா:

"யாதா/ெமாைற Iறிய வழி யதக ெபா2(ைமைய விசாாி 1ணதலறி,

அEவிட 1 வ2 ெபா2(ைமயாேன ெம3#பா4 ேதாற !H#ப1
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ெம3#பாெட/ உB#பா......... ெச3C ெச3வா ெம3#பா4 ேதாற)

ெச3த& ேவ(4 ெமப1 க2 1."

இதனாேல, காவிய) ெச3CளிJ ெம3#பா4 எ/ 5ைவயைமய ;ய"ற
ேவ(4 எப1 ெதாிகிற1.

தமிழ ெதாBெதா4 இல கிய கைலைய வள தி2 கிறாக. திராவிட

0வினாி& மிக# பைழய இல கியகைள ெகா(H2#பவ தமிழேர. தமி-

இல கியகைள *B பிாிFகளாக# பிாி கலா. அைவ: 1. சககால

இல கியக, 2. இைட கால இல கியக, 3. பி"கால இல கியக எபன.
சககால இல கிய
சககால இல கியக கி.பி. 300-

!"பட கால திேல இய"ற#படைவ.

அைவ அகநாXB. $றநாXB, ந"றிைண நாXB,

Bெதாைக நாXB, ஐ B

B, க; ெதாைக, பதி"B#ப 1. ப 1#பா4 !த;யைவ. இைவ

அக#ெபா2ளாகிய காதைல# ப"றிC, $ற#ெபா2ளாகிய @ர ைத# ப"றிC
ேப5கிறன. சில#பதிகார, மணிேமகைல எ/ இர(4 காவியக:

சககால திேல இய"ற#படைவ. ெப2கைதC அ கால தேத. ெப2கைதயி

!"ப திC பி"ப திC மைற1 விடன. சககால 1# பாரத!

இராமாயண! ம0வ1 மைற1விடன. பதிென( கீ- கண கி& எெறன#

பி"கால தவரா& ேச க#பட தி2

ற சககால தி& இய"ற#படதா .

இைட கால இல கிய
இைட கால இல கியக எB நா பிாி 1 உாிய1. கி.பி. 300-

"றா(4

 15 ஆ

 இைட# பட கால ைதயா . இ கால தி& உ(டான இல கிய

&க மிக# பல. பதிென( கீ- கண

களி& சிலF, ேதவார, தி2வாசக.

தாயிர# பிரபத !த;ய ப தி# பாட&க:, சமணி. Zளாமணி,

(டலேகசி,

வைளயாபதி, நாலாயிர# பிரபத !த;ய ப தி# பாட&க:, சிதாமணி.
Zளாமணி,

(டலேகசி, வைளயாபதி, பாரத ெவ(பா , கபராமாயண. ெபாிய

$ராண. தி2விைளயாட" $ராண !த;ய இனிய காவிய க:, ஆதிCலா
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!த;ய உலா க. தி2வா, !மணி ேகாைவ !த;ய !மணி ேகாைவக,
ெபாவ(ண ததாதி !த;ய அதாதிக, நதி கலபக !த;ய கலபகக,
க;க 1# பரணி !த;ய பரணிக, ! ெதாளாயிர, நாமணிமாைல !த;ய

பிரபத &க ேபாற இல கியக: ஏராளமாக ேதாறின. இ&களி

பHயைல . IBவெதறா& இட விாிC.
பி"கால இல கிய

பி"கால இல கியக எB Iறிய1 கி.பி. 'ஆ "றா(4

# பிற

உ(டான

இல கியகைள இ கால தி& காகித, ேபனா !த;ய எ01க2விக ேதாறி,

ஓைல)5வHக: எ0 தாணி க: மைறய ெதாடகின. அ)5 யதிரக -

ஏ"ப4 அ)5# $ தகக: ேதாறலாயின. இ கால தி& தா வசன

இல கியக ெப2கிவர ெதாடகின. ெமாழிெபய#$ &க: அதிகமாக

தாறின. சி1. ப:,

றவSசி, ெநா(H , காத& அதைய பி"கால 1# பிரபத

&க:. Nதல $ராணக:, ேதபாவணி, இர`(ய யா திாிக,

$ராண !த;ய கிறிN1வ, இNலாமிய &க:, பிரதாப !த;யா சாி திர,

கமலாபா சாி திர !த;ய நாவ& எ/ ந@ன இல கியக: ஏராளமாக
ேதாறின.

!"கால தி& தமி- ஐெப2 காவியக இ2தன. அைவ - சிதாமணி,

சில#பதிகார, மணிேமகைல,

(டலேகசி, வைளயாபதி - எபன. இவ"றி&

(டலேகசிC வைளயாபதிC இ#ேபா1 மைற1விடன.

இ#ேபா1 தமிழி& சிறத காவியகளாக க2த# ப4பைவ சில#பதிகார,

மணிேமகைல, சீவக சிதாமணி, ெப2கைத. Zளாமணி, கபராமாயண. ைநடத,
நளெவ(பா !த;யைவ. இவ"Bட ெபாிய $ராண, தி2விைளயாட" $ராண,

கத $ராண ஆகியவ"ைறC Iறலா. தமி- ெமாழி காவிய வள நிைறத சிறத

ெமாழி. இதி& உள காவிய கைலகைளெய&லா இ

எ0தி காட !Hயா1.

காவிய) 5ைவCள அறிஞ அவ"ைற தாேம க(4 உ(4 5ைவ#பாராக.

காாிைக க"B கவி பாடலா; ஆனா&, கவியிேல உ(ைமC அழ  இனிைமC
அைமய# பா4வ1 அாி1. காவியகைளC இய"றலா; ஆனா&, அதி& நைக,
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அ0ைக, இளிவர&, ம2ைக , அ)ச, ெப2மித, ெவ ளி, உவைக எ/ எ4

வைகயான 5ைவகைளC அைம 1 காவிய அைம#ப1 அாி1. இைவெய&லா

ெபா2த அைமCமானா&, அ1ேவ காவிய கைல எB ேபா"ற#ப4. காவிய
கைலைய# ேபா"றி வள#ப1 நாகாிக ெப"ற ம களி கடைமயா .
-------------

8. நாடக கைல

இல கிய கைல (காவிய கைலCட ெதாட$ைட ய1 நாடக கைல எB

!னேர Iறிேனா. காவிய# $லவ, காவிய தி& வ2கிற உB#பினகளி இய&
$

த கவாB அவகளி நைடCைட பாவைனகைள IBவ1 ேபாலேவ, நாடக

ஆசிாிய, நாடக# பா தி ரகளி இய&$

த தபH ேப)5கைளC, அ) ச,

@ர, ெப2மித, ெவ ளி, விய#$ !த;ய 5ைவ கைளC அைம கிறா. ஆகேவ,

காவிய தி ெதாட $ைடயேத நாடக ஆ .

நாடக எறா& என? நாடக எப1 ஒ2வ ெச3ததைன ஒ2வ
வாகி ெகா(4, பின அதைன) ெச31 கா4வ1. இதனா& நாடக எB

ெபய ெப"ற1. அதாவ1. நH த& எB ெபய Iற# பட1.
நாடக &க

நாடக கைல தமி- நாHேல மிக# பைழய கால தி;21 வள க#பட1.

இய"றமி-, இைச தமி-, நாடக தமி- எB Iற#ப4 ! தமிழி& நாடக தமி0
ஒறாக Iற#ப4வதனா& இதைன அறியலா. அ#பHயானா&, தமிழி& பல நாடக

& க இ2தி2 க ேவ(4. இ#ேபா1 பைழய நாடக &க தமிழி& இ&ைல.
ஆனா&, நாடக தி"

உாிய இல கணக, அதாவ1, நாடகக, எ#பH எ#பH

ெய&லா அைம க#பட ேவ(4 எபைத# ப"றி IB இல கண) Z திரக
தமிழி& உளன.

நாடக எ01வத"  நாடக அைம#பத"  இல கண இ2

ேபா1, நாடக

இல கிய! இ2 தி2 க ேவ(4 அ&லவா? நாடக இல கியக (நாட கக)
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இ&லாம& நாடக இல கண உ(டாகாத& லவா? ஆகேவ, நாடக &க
இ2தி2 க ேவ(4.

நாடக &க ஏ இ&ைல?
அ#பHயானா& அத நாடககளி& ஒேற/ ஏ இ#ேபா1 இ&ைல எB

ேககலா. நாடக & க இர(4 வைக#ப4. அைவ பH#பத"காக எ0 த#பட

நாடக &க ; நH#பத"காக எ0த#பட நாடக &க எபைவ. தமிழி&

பH#பத"காக நாடக &க எ0த#படவி&ைல; நH#பத"காக நாடக &க
எ0த#படன. வடெமாழியி& பH# பத"  நH#பத"  நாடக &க

எ0த#பட பHயா&, அெமாழியி& நாடக &க இ#ேபா1 உளன.

ஆகில தி& உள ேஷ Nபிய நாடக க பH#பத"  நH#பத" 

எ0த#படைவ. தமிழி& பH#பத"காக நாடக எ0த#படதாக ெதாியவி&ைல.
நாடக நH#பத"ெகேற ஓ இன தா தமி- நாH& இ2தன. அவக நH 1

காHய நாட ககைள# ப(ைட தமிழ பா 1 மகி-தன. அ கால தி&

இ2த தமி- நா4 நHக. தா நH க எ(ணிய நாடக ைத எ0தி ெகா(4

நH#ப. அவ க ைகயா(ட நாடக &க அவகளிடேம இ21 த.
ெபா1ம க பH

பH நாடக &க ெவளி யிடதாக ெதாியவி&ைல.

ெபா1ம க, ப(ைட கால தி& நாடக க(4 மகி-தாகேள தவிர, நாடக

ைல# பH 1 மகி-ததாக ெதாியவி&ைல. நாடக நH#ேபா ம4 தாக

நH#பத"காக நாடக & கைள ைகயா(டாக.

ப(ைட கால தி& நாடக ைத நH தவ பாண எ/ இன தவ.
இவக:

I த எB ெபய. இைச பா4வ1, I 1 ஆ4வ1, நாடக

நH#ப1 பாணகளி

காணலா.

ல ெதாழி&. இவகைள# ப"றி) சக &களிேல

ேசரேசாழபா(Hயக: சி " ற ர ச  க :  மைற1 அரசிய& தைலகீழாக
மாறி#ேபான பி"கால திேல, I தக ஆகிய நHககைள# ேபா"Bவா

இ&லாம" ேபாயின. ஆகேவ, : I த2 அவகளிட மி2த நாடக &க:

மைறதன. இ1ேவ தமிழி& நாடக &க காண#படாைம

காரணமா .
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நாடக இல கண
ெபா1ம க பH#பத"ெகB நாடக &க ப(ைட கால தி& இ2தி2தா&,
அவ"றி ெபய கைளC அ&களி சில ப திகைளC உைரயாசிாிய க
தம1 உைரகளி& Iறியி2#பாக. அEவாB IறாதபHயினாேல, ெபா1ம க

பH#பத"ெகB அ) கால தி& நாடக &க எ0த#படவி&ைல எப1.

ெபா1ம க நாடக ைத ம4 க(4 மகி-தன எப1, நாடக நH#ேபா

தாக நH

 நாட ககளி அைம#ைப ம4 அEவ#ேபா1 எ0தி# பயிB

நH 1 வதன எப1 ெதாிகிறன. I 1 ராகிய நHககளி உதவி காக,

அவக நாடக ைத எ#பHெய&லா அைம கேவ(4 எ/ !ைற கைள

IB நாடக இல கண &க அழி1விட ேபாதிJ, அ" Z திரக சில

இ#ேபா1 நம

# ேபாதிய அளF கிைட 1ளன. இநாடக இல கண ைத#

பிப"றி# ப(ைட கால 1 நHகக கைதகைள நாடகமாக அைம 1
ெகா(ட1 ேபா&, நா! இ#ேபா1 சிறத நாடக &கைள அைம 1

ெகாளலா. அEவளF
கிைட 1ளன.

# ேபா1மான நாடக இல கண) Z திரக நம

நாடக இல கண &க !0 லாக நம

கிைட கவி&ைல. அ"

Z திரக சிலவ"ைற உைரயாசிாியக தம1 உைரகளிேல ேம"ேகா
காHயி2 கிறாக. அறிC, ெதா&கா#பிய ெபா2 ளதிகார திேல,

ெம3#பாHய;& இைத#ப"றி) சில Z திரக: காண#ப4கிறன. இவ"றி

உதவி ைய ெகா(4 நம
!HC.

ேவ(Hய கைதகைள நாடகமாக அைம 1 ெகாள

நாடக இல கண &க
நாடக கைலைய# ப"றிய இல கண &க தமி ழி& இ2தன எB Iறிேனா.

அவ"றி& சில மைற1 விடன; சில &க மைற1 மைறயாமJ உளன.

அக திய !னிவ இய&, இைச, நாடக எ/ ! தமிழி"  இல கண
எ0தினா எB IBவ. !Bவ&, சயத,
இல கண &கைள அHயா

ண &, ெசயி"றிய எ/ நாடக

ந& லா சில#பதிகார உைரயி& IBகிறா.

ெசய!ைற எ/ ெபய2ள நாடக இல கண ைல யா#ப2 கல

வி2 திCைரகார தம1 உைரயி& IBகிறா. & எ/ ெபய2ள ஒ2 நாடக

135

இல கண இ2 தைத இைறயனா அக#ெபா2 உைரயாசிாிய2. அHயா

ந&லா2 . மயிைலநாத2 தம1 உைர களி& IBகிறாக. மதிவாணனா

நாடக தமி- ைலC அHயா

ந&லா IBகிறா.

இத &களி;21 சில Z திரக நம

கிைட தி2 கிறன. இ&-

களி;21 Z திரகைள உைரயாசிாியக ேம"ேகா காHயி2 கிறா த.
இைவகளி உதவியினாேல நாடக &க எ0த ேவ(Hய !ைறகைளC,
நHகாி நH#$, நH#பி& காட ேவ(Hய 5ைவ,
அறி1 ெகாள !Hகிற1.

றி#$ !த;யைவகைளC ப"றி

ேயானிC வி2 திC
நாடக கைதைய நா

விதமாக அைம கலா. வ: 1. உேளா தைலவனாக

உளேதா ெபா2ேம& நாடக கைத எ01வ1 ; 2. இ&ேலா தைலவனாக
(க"பனா பா திரமாக) இ&லேதா ெபா2 ேம& நாடக கைத எ01வ1 :

3. உேளா தைலவனாக இ&லேதா ெபா2 ேம& நாடக எ01வ1 ; 4.

இ&ேலா தைலவனாக உளேதா ெபா2 ேம& நாடக எ01வ1. இEவாB
பிாி#பத"

ேயானி எB ெபய IBவ.

”உேளா"

ள1 இ&ேலா

ள1

உேளா" கி&ல1 இ&ேலா கி&ல1

எளா 1ைர த& ேயானி யா "[1].

எப1 Z திர.
----

[1]. சில$., 3 12ஆ அH அHயா
இEவாB நாடக அைம

ந&லா உைர ேம"ேகா,

ேபா1, ெத3வ ளC !னிவகைளC நாடக

தைலவராக அைம#ப1 சா 1வ1 எB Iற#ப4. அற ைத (ஒ0 க ைத

IBவ1 இத க2 தா .

@ரகைள நாடக தைலவரா கி நாடக அைம#ப1 காபH எB ெபய ெபB.
$ற#ெபா2ைள (@ர ைத) விள

வ1 இத ேநா கமா .
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'காதல, காத; இவகைள தைலவராக நாடக அைம#ப1 ைகசிகி எB ெபய
ெபB. இ1 அக# ெபா2ைள (காதைல) விள

வதா .

இ1 ப"றி உைரயாசிாிய இள?ரண அHக Iறிய1 ஈ(4 க2த த க1.

ெதா&கா#பிய. ெபா2ளதிகார, அக திைணயிய&. "நாடக வழ கி/ உலகிய&
வழ கி/" எ/ Z திர உைரயி& அHக இEவாB எ01கிறா:

"நாடக வழ காவ1. 5ைவபட வ2வனெவ&லா ஓாிட 1 வதனவாக ெதா
IBத&. அஃதாவ1, ெச&வ தா/,

1

ல தா/, ஒ0 க தா/, அபினா/

ஒ தா இ2வரா3 தமாி நீகி தனியிட 1 எதி#படா எனF. அEவழி

ெகா4#ேபா2மிறி ேவைக மி தியா" $ணதா எனF. பி/ அவ

களெவா0 க நட தி இல கண வைகயா வைரெத3தினா எனF, பிறF

இநிகரனவாகி) 5ைவபட வ2வனெவ&லா ஒ2

வதனவாக IBத&."

I த தைலவனாக நட, நH இவகைள நாடக ஆட அைம#ப1 பாரதி எB

ெபய ெபB.
இத நா

அைம#$

 வி2 தி எப1 ெபய.

நாடக தி சதி
இனி, நாடக ைத# பிாி கேவ(Hய பிாிFகைள IBேவா. இ1 நாடக தி
இறியைமயாத ப #$ ஆ . நாடக கைதைய# பிாி 1 அைம

 பிாிF

சதி எப1 ெபய. சதிைய வடெமாழி யாள சக - எB , - ஆகில

ெமாழியின ஆ  (Act) எB IBவ. சதி ஐ1 ஆ . அதாவ1, நாடக

கைதைய ஐ1 சதியாக# பிாி கேவ(4. ஐ1 சதிகளி ெபயகளாவன :
1. !க;

2. பயி !க ;

எபன. இவ"ைற விள

3. க2#ப ;

ேவா.

4. விைளF : - 13 த&

)
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1. !க எப1. உ01 எ2வி4 அைம த நில தி& விைத க#பட விைத
!ைளயாக ேதாB , வ1ேபால. நாடக கைதயி ேபா

இ1 !க எ/ !த& சதியா .

ேதாற அைம#ப1.

2. பயி !க எப1, !ைள த நா"றான1 இைல. சி வளவ1 ேபாB நாடக

கைத வளவ1. இ1 "!க எ/ இர(டாவ1 சதி. பிரதி!க ேவB.
அHயா

ந&லா IBவைத# பயி !க எB @ரேசாழிய உைரயாசிாிய

ெப2ேதவனா IBகிறா.[1].

3. க2#ப எப1. வளத பயி க2 ெகா(4 '◌ா வி4வ1 ேபால, நாடக

கைதயி க2 1 ேதாBபH அைம#ப1. இ1 க2#ப எ/
*றா சதி.

4. விைளF எப1 கதி திர(4 !"றி மணியாகி அBவைட
இ2#ப1 ேபா&, ந

ஆய தமாக

விளக அைம#ப1. இ1 விைளF எ/ நாகா சதி.

விைளF எB அHயா

ந&லா IBவைத விமாிச அ&ல1 ைவாி!க எB

ெப2ேதவனா IBகிறா.[2]
-------

[1]. ெபா2ளதிகார 21-ஆ க; 1ைற உைர

[2]. 5ழிய, ெபா2ளதிகார, 31ஆ க; 1ைற உைர.
5. 13 க& எப1. !"றி விைளத கதிகைள அB 1# ேபா அH 1 மணியாக#
பிாி 1 ெகா(4 ேபா3 உ(4 மகி-வ1 ேபால, நாடக கைதயி !0 க2 1

ேதாற அைம#ப1. இ1 13 த& எ/ ஐதா சதி. 13 த& எB
அHயா

ந&லா IBகிற இ) சதிைய# ெப2ேதவனா நி2வாண எB

IBகிறா.[1].
------

[1]. @ரேசா.. ெபா2 , 21 ஆ க; 1ைற உைர.
இEவாB ஐ1 சதிகளாக நாடக கைத அைமய ேவ(4 எB நாடக தமி-

இல கண &க IBகிறன. பல நாடக &கைள எ0தி உலக# $க- ெப"றவ
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ேஷ Nபிய எ/ ஆகில நாடக# ேபராசிாிய. இவ எ0திய அழியா# $க-

ெப"ற நாடக &க, உலகெம  ேபா"றி# $கழ#ப4 கிறன. இவ எ0திய

நாடக &களி& ெப2பால ஐ1 சதிகைள (ஐ1 ஆ 4கைள ெகா(டனவாக

இ2 கிறன. (ெவ

சில நாடகக ம4 ஏ0 ஆ 4கைள

ெகா(H2 கிறன.) எனேவ, தமி- நாடக இல கண அைமதி

ஒ ததாகேவ

ேஷ Nபிய நாடககளி& ெப2பாைமC அைமதி2 கிறன.
ஒப1 5ைவ
5ைவக நாடக தி"

இறியைமயாதைவ. தமி- நாடக இல கண &களிேல

5ைவகைள# ப"றிC Iற#ப4ளன. @ர, அ)ச, இழி#$, விய#$, காம,

அவல, உ2 திர, நைக, ந4F நிைலைம என) 5ைவக ஒப1 வைக#ப4.
இத ஒப1 5ைவகைளC, அதத# பா திரகளி& அைம 1 நாடக

லாசிாிய (ஏ, காவிய# $லவ/Iட) எ0தேவ(4. நாடக நH#ேபா2

அதத நH#$ ேக"றவாB அதத) 5ைவக ேதாBபH நH கேவ(4.

5ைவ எறா& என? "5ைவ எப1 காண#ப4 ெபா2ளா& கா(ேபா அக தி&

(மன தி&) உ(டா  விகார" எB விள

இள?ரண.

இனி, இத ஒப1 5ைவகைளC விள
"1. @ர எப1. மா"றாைர (பைகவைர

கிறா உைரயாசிாியராகிய

ேவா.
றி 1 நிக-வ1.

2. அ)ச எப1. அSச த வன க(4ழி நிக-வ1.

3. இழி#$ எப1, இழி க த கன க(4ழி நிக-வ1.

4. விய#$ எப1 விய க த கன க(4ழி நிக-வ1. விய#$ எனி/ அ"$த

எனி/ ஒ

.

5. காம எப1. இப நிக-)சியா நிக-வ1. காம எனி/ சிகார எனி/
ஒ

.

ஒ

.

6. அவல எப1. இழிF ப"றி# பிற#ப1. அவல எனி/ க2ைண எனி/
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7. உ2 திர எப1, அவமதி#பா" பிற#ப1. உ2 திர எனி/ ெவ ளி எனி/

ஒ

.

8. நைக எப1 இக-)சி !தலாயினவ"றா" பிற#ப1.

9. ந4Fநிைல எப1. யாெதாறா/ விகார# படாைம. ந4Fநிைல எனி/,
ம திம எனி/, சா த எனி/ ஒ
------

."[1]

[1]. ெதா&., ெபா2. ெம3#பா4 , 1ஆ Z திர, இள?ரண உைர
5ைவைய ெம3#பா4 எB IBவ. ெம3யி க( (உடபி&) ேதாBத;

ெம3#பா4 என# ெபய ெப"ற1. இத ஒப1 ெம3#பா4 (5ைவ) களி&

ந4Fநிைல எ/ 5ைவைய நீ கி, எ4 ெம3# பா4கைள ம4 ெதா&கா#பிய

IBகிறா.

"நைகேய ய0ைக இளிவர ம2ைக

அ)ச ெப2மித ெவ ளி Cவைகெய
ற#பா ெலடா ெம3#பா, ெடப"

எப1 Z திர.[1]
--------

[1]. ெதா&., ெபா2. ெம3#பா4, 3-ஆ Z திர.
எ4 வைக ெம3#பா4 (5ைவகைளC, அைவ ேதாB காரணகைளC

ெதா&கா#பிய விள

கிறா. அவ"ைற கா4ேவா.

1. @ர அ&ல1 ெப2மித

"க&வி தBக( $க-ைம ெகாைடெயன) -

ெசா&ல#பட ெப2மித நாேக."

இ) Z திர 1 @ர திைன# ெஷ2மிதெமன ெற(ணினா; எைன?

எ&லாேரா4 ஒ#ப நி&லா1 ேபெர&ைலயாக நி"ற& ெப2மிதெமன#ப4 எற"
ெகப1." (ேபராசிாிய எ/ உைரயாசிாிய IB விள க இ1.)

2. அ)ச
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"அணேக விலேக கவத மிைறெயன#

பிணக& சாலா அ)ச நாேக."
3. இழி#$

"!#ேப பிணிேய வ2 த ெமைமெயா4

யா#$ற வத இளிவர& நாேக."
4. விய#$

"$1ைம ெப2ைம சிBைம யா கெமா4

மதிைம சாலா ம2ைக நாேக."
5. காம அ&ல1 உவைக

"ெச&வ $லேன $ணF விைளயாெட

ற&ல& நீ த உவைக நாேக."
6. அவல அ&ல1 அ0ைக

"இளிேவ யிழேவ யைசேவ வBைமெயன
விளிவி& ெகாைக ய0ைக நாேக."

"இளிF எப1 பிறரா இகழ#ப4 எளியனாத&, இழெவப1 தைதC தாC
!தலாகிய 5"ற தாைரC, இப பய

 Kக)சி !த;யவ"ைற

நிைலைம C இழ த&. அைசF எப1 ப(ைட ெக4 ேவெறா2வராகி

வ21த&. வBைம எப1 ேபாக 13 க#ெபறாத ப"Bள. இைவ நா 

தக( ேதாறி/ பிறக( ேதாறி/ அவல மாெமப1." (ேபராசிாிய

விள க.)

7. ெவ ளி அ&ல1 உ2 திர

உB#பைற

Hேகா அைலெகாைல ெயற ெவB#பி வத ெவ ளி நாேக"

"உB#பைற ெயப1. ைக

எப1 தா !S 5"ற!

ைற தJ க(

ைற தJ !தலாயின.

H#பிற#$ !தலாயவ"B ேக4 Z-த&.

Hேகா

அைலெயப1. ேகா&ெகா(டைல த& !H லாயின. ெகாைலெயப1. அறிF
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$க0 !தலாயின வ"ைற ெகாBைர த&. இைவ. நா  ெபா2 ளாக ெவ ளி

பிற

." (ேபராசிாிய விள க.)

8. நைக

"எள& இளைம ேபைதைம மடென
Bள# பட நைனநா ெகப." :

ஒப1 வைகயான 5ைவக:

 உாிய அவிநய கைள நாடக

தமிழில கண தி;21 Z திரகைள ேம"ேகா காH விள
ந&லா[1].

கிறா அHயா

------

[1]. சில$ அரேக"B காைத, 12ஆ அH உைர ேம"ேகா.
அ)Z திரக நாடக ஆரா3)சி

த2கிேறா :

# ெபாி1 பயப4மாத;, அவ"ைற

1. @ர)5ைவ
"@ர)5ைவ யவிநய விள$ காைல
!ாித $2வ! சிவத க(T ,
பிH த வா: கH த ெவயிB

மH த Fத4S 52Hய KதJ

தி(ெணன F"ற ெசா&J பைகவைர

ெய(ண& ெச&லா விக-)சிC பிறF
ந(T எப ந ண ேதாேர."
2. அ)ச) 5ைவ
"அ)ச வவிநய ஆC காைல

ஒ4கிய Fட$ ந4கிய நிைலC

அலகிய க(T கலகிய Fள/

கர1வர JைடைமC ைகெயதி மB தJ
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பரத ேநா க! இைசப( பினேவ."
3. இழி#$) 5ைவ
”இழி#பி அவிநய இய$ காைல

இ4கிய க(T எயிB$ற ேபாதJ
ஒ4கிய !க! உஞ"றா காJ

ேசாத யா ைகC ெசா& நிர பாைமC
ேநதன ெவப ெநறியறி ேதாேர."
4. அ"$த) 5ைவ
"அ"$த வவிநய அறிவர கிள#பி&

ெசா"ேசா Fைடய1 ேசாத ைகய1
ெம3மயி

ளி#ப1 விய தக Fைடய1

எ3திய திைம தJ விழி தJ இகவா ெத
ைறயமி& $லவ அைறதன எப.'
5. காம)5ைவ
”காம வவிநய க21 காைல

PF :B த வHF ெதாழிJ

காாிைக கலத கைட கT கவிெபB
*ர !Bவ& சிBநிலா வ2பJ

மலத !க/ இரதெம கிளவிC
கலதன பிறF கைட#பிH தனேர."
6. அவல) 5ைவ
”அவல தவிநய அறிவர கிள#பி&

கவைலெயா4 $ணத க(ணீ மாாிC
வாHய நீைமC வ2திய ெசலF
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bடழி இ4ைபC பித"றிய ெசா&J

நிைறைக யழிதJ நீைமயி& கிளவிC

ெபாைறயி றாகJ $ண தின $லவ."
7. நைக)5ைவ
"நைகயி அவிநய நா4 காைல

மிைகப4 நைகய1 பிற நைக Cைடய1
ேகாHய !க த1 ...............

வி4!ாி $2வெமா4 விலாFB# $ைடய1
ெச3வ1 பிறிதா3 ேவBேசதி#பெதB
ஐயமி& $லவ ஆ3த ன எப ."
8. ந4நிைல) 5ைவ
"நா4 காைல ந4நிைல யவிநய

ேகாபாடறியா ெகாைகC மாசிC
அறத2 ெநSச! ஆறிய விழிC
பிற-த காசி நீகிய நிைலC

றி#பி றாகJ 1T க மி&லா

தைகமிக FைடைமC த(ெணன FைடைமC
அள த" க2ைமC அெபா4 $ணதJ
கல கெமா4 $ணத ேநா

 கதி#$

விலகா ெரப ேவ(4ெமாழி# $லவ."
9. உ2 திர) 5ைவ
"உ2 திர)5ைவ யவிநய ...” [1]

ெசயி"றிய எ/ நாடக தமி- ;;21 ைவைய# ப"றிய *B

Z திரகைள இள?ரண எ/ உைரயாசிாிய தம1 உைரயிேல ேம"ேகா
கா4கிறா[2].
----
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[1]. ெத" ) Z திர காண#படவி&ைல..

[2]. ெதா&. ெபா2 ெம3#பாHய&, இள?ரண உைர.
அ)Z திரக இைவ
நைக)5ைவC நைக#ெபா2:
”உடனிைவ ேதாB இடமியா ெதனிேன

!டவ ெச&JS ெசலவி க(T

மடேவா ெசா&JS ெசா&; க(T
கவ"சி ெபாி1" Bைர#ேபா க(T
பித"றி IB பி த க(T

5"ற ேதாைர யிக-)சி க(T

ம"B ெமா2வ க பேடா க(T
ழவி IB மழைல க(T

ெம;ேயா IB வ;யி க(T

வ;ேயா IB ெம;வி க(T
எ&லா மதி

 வன#பி க(T

க&லா IB க&வி க(T

ெப(பிாி தைம ய;யி க(T

ஆ(பிாி ெப(ைம# ேபH க(T
களியி க(T காவா; க(T

ெதளிவிலா ஒ0  கடFளா க(T
ஆாிய IB தமிழி க(T

காாிைக யறியா கா!க க(T
Iன க(T

றள க(T

ஊம க(TS ெசவிட க(T
ஆற மரபி இ/ழி ெய&லா

ேதாB ெமப 1ணிதிசி ேனாேர"
அ0ைக) 5ைவC அ0ைக# ெபா2:
"கவைல Iத க2ைணய1 ெபயேர .

யவல ெமப வறிேதா அ1தா

நிைலைம யிழ1 நீ 1ைண Cைடைம
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தைலைம சாற தனிைல யழித&

சிைறயணி 1யரெமா4 ெசய"ைகய" றி2 த&
ைறப4 ெபா2ெளா4

ைறபா ெட3த&

சாப எ3த& சாபிைழ 1 கலக&
காவ ;றி கல கெமா4 திாித&

கடக ெதாடைக கயி"ெறா4 ேகாட&

!HCைட) ெசனி பிற !HCற# பணித&
உைள#பாி ெப2களி eத ேசவH

தைள திைள ெதா;#ப தளதைவ
நிறகிள ரகல நீெறா4 ேச த&

மறகிள கயவ மனதவ# $ைட த&

ெகாைல கள ேகாட ேகா!ைன கவ"சி
யைல க( மாறா வ0 ர& அரவ
இேனாரனைவ யிடபட நாH

1னின உணக 1ணிவறி ேதாேர."
"இதபய மிEவழி ேநா கி
யைசதன ராகி ய0த& எப.”
உவைக) 5ைவC உவைக# ெபா2:
"ஒ த காம ெதா2வ/ ெமா2 திC
ஒ த காம ெதா2வெனா4 பல2
ஆடJ பாடJ க: களிC

ஊடJ உணதJ IடJ மிைட1

$1#$ன& ெபா3ைக ?$ன& எறிைவ

வி2#$B மன ெதா4 விைழ1 KகதJ
பயமைல மகி-தJ பனி கட& ஆடJ

நய/ைட மரபி நனக# ெபா;தJ
ளபாி தாடJ ேகாலS ெச3தJ

ெகாHநக $ தJ கHமைன வி2பாJ
1யி"க ணிறி யிப 13 தJ

அயி"க( மடவா ஆடJ மகி-தJ

நிலா#பய ேகாடJ நில ெபய 1ைறதJ
கலபயி& சாெதா4 கHமல அணிதJ
ஒ2கா ரா3த வினைவ பிறFS
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சி2காரெமன ேவ(4ப வித பய
1ப நீக 1களற கிடத

இபெமா4 $ணத ேவ க0 தேம."
5ைவைய நா

பிாிவாக# பிாி 1 IBவ. 5ைவ# ெபா2, 5ைவCணF.

றி#$ , விற& எபன அ#பிாிFக.

5ைவ#ெபா2 எப1, ந4நிைல) 5ைவ ஒB தவிர ஏைனய எ4)
5ைவகைளC ேதாற) ெச3C ெபா2.

5ைவCணF எப1. அEெவ4வைக) 5ைவ கைளC ேதாற) ெச3கிற
ெபா2கைள க(ட ேபா1 உ(டாகிற ெபாறிCணFக.

றி#$ எப1, ெபாறிCணவினா& உ(டாகிற மனFணF.
விற& எப1 ச 1வ எB ெபய ெபB. 1. மனFணவினா& ஏ"ப4கிற
ெம3#பா4. அதா . உடபிேல ேதாBகிற மயி I)5, ந4 க !த;யன.

உதாரண IBேவா. ஒ2வ ப;ைய க(4 அS5கிறா. $; எப1

5ைவ#ெபா2. அதைன க(டேபா1 உ(டாகிற அ)ச 5ைவCணF. உடேன

ஒளி1 ெகாள !யJகிறா. ஒளிவ1.

றி#$. உடபி& ந4 க! விய#$

உ(டாகி றன. இைவ ச 1வ அ&ல1 விற&. இEவாேற எ4) 5ைவக:
ெகாக.
நH#$
அHயா

ந&லா தம1 உைரயிேல நHக நH க ேவ(Hய அவிநயகைள

(நH#$ அ&ல1 பாவகைள ) IBகிறா. அைவ இ2ப 1 நா

வைக சB

ேம"ேகா கா4கிறா [1]. அ)Z திரக, நாடக நH#ேபா2

# பயப4

Iறி, அவ"றி"

உதாரணமாக நாடக தமி- &களி;21 Z திரகைள

ஆத;, அவ"ைற கீேழ த2கிேறா.
----
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[1] சில$, அர

12ஆ அH உைர..

1. ெவ (ேடா அவிநய
"ெவ (ேடா அவிநய விள$ காைல
மH த வாC மலத மா$

1H த $2வ!S 5H விரJ

கறின Fளெமா4 ைக$ைட தி4தJ

அன ேநா கேமா டா3தன. ெகாளேல."

2. ஐய!"ேறா அவிநய
” ெபா3யி& காசி# $லேவா ஆ3த
ஐய !"ேறா அவிநய உைர#பி

வாHய FB#$ மயகிய ேநா க!
bடமி பல/ ேபசா தி2 தJ

பிற-த ெச3ைகC வா றிைச ேநா கJ
அைறதன பிறF அறிதிசி ேனாேர."

3. ேகாபிேனா அவிநய
"மHயி அவிநய வ

 காைல

ெநாHெயா4 பல ெகாடாவி மிக FைடைமC
*ாி நிமி தJ !னிெவா4 $ணதJ
காரணமிறி யா-1 மH தி2 தJ
பிணிC இறி) ேசாத ெசலெவா4

அணித2 $லவ ஆ3தன ெகாளேல."
4. களி ேதா அவிநய
"களி ேதா அவிநய கழB காைல

ஒளி தைவ ெயாளியா உைர த& இைமC
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கவி-1 ேசா1 தா-1 தள1
@-த ெசா&ெலா4 மிழ"றி) சா3தJ
களிைக கவத கைட கேணா

ைடைமC

ேபாிைச யாள ேபணின ெகாளேல."
5. உவேதா அவிநய
"உவேதா அவிநய உைர

 காைல

நிவதினி தாகிய க(மல 2ைடைமC

இனிதி இயற உள உைடைமC

!னிவி அகற !Bவனைக CைடைமC
இ2 ைகCS ேசறJ கான! பிறF
ஒ2 ட அைமத

றி#பி" றேற."

6. அ0 காBைடேயா அவிநய
"அ0 கா Bைடேயா அவிநய உைர#பி

இ0 ெகா4 $ணத இைச#ெபா2:ைடைமC
Iபிய வாC ேகாHய FைரC
ஓபா1 விதி

 ைகவைக CைடைமC

ஆரண காகிய ெவ ளி CைடைமC

காரணமிறி ெம;த!க !ைடைமC

ெம;ெவா4 $ணத வி4ைபC ேமவர#

ெபா;C ெமப ெபா21 ெமாழி# $லவ."
7. இ$"ேறா அவிநய
"இபெமா4 $ணேதா அவிநய இயபி&
1ப நீகி 1வ த யா ைகC

தயகி தா-த ெப2மகி- FைடைமC
மயகி வத ெசலFநனி CைடைமC

அழ  :B த ெசா"ெபா; FைடைமC
எழிெலா4 $ணத நBமல 2ைடைமC

கலக ேசதகற ேதா(மா $ைடைமC
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நலெக0 $லவ நாHன எப."
8. ெத3வ!"ேறா அவிநய
"ெத3வ !"ேறா அவிநயS ெச#பி&

ைகவி ெடாித கல க !ைடைமC

மH ெதயிB ெகௗவிய வா3 ெதாழி JைடைமC
1H த $2வ! 1ளகிய நிைலC
ெச3ய !க!S ேசத ெச2



எ31 எப இய&$ண ேதாேர."
9. ஞSைஞC"ேறா அவிநய
"ஞSைஞC"ேறா அவிநய நாH&

பெம றிBகிய நாவழி CைடைமC

Kைர ேச1 I$ வாC ேநா கின

ைர#ேபா ேபால உணவி லாைமC

விழி#ேபா ேபால விழியா தி2 தJ

வி0 தக FைடைமC ஒ0 கி லாைமC
வயகிய தி2!க ம0கJ பிறF
ேமவிய ெதப விள

ெமாழி# $லவ."

இஃ1 ஏ!Bமா களவிநய.
10. உடபேடா அவிநய
"சிைதCட பேடா அவிநய ெதாியி

!ைத யாயி/ உணரா நிைலைமC
பிH த ைகேம& அைட த கவி/
!H த Jறாத க2 நிைலைமC

ெசா&Jவ1 யா1 உணரா நிைலைமC
$&J எப ெபா21 ெமாழி# $லவ."
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11. உறகிேனா அவிநய
"1Sசா நிேறா அவிநய 1ணியி
எS5த& இறி யி2$ைட ம2 

மல1 கவி-1 வ2பைட யிய"றிC
அல1யி# $ைடய வா"றJ ஆ ."
12. 1யிJணேதா அவிநய
"இBயி Jணேதா அவிநய இயபி
ஒறிய

BெகாடாவிC உயி#$

Pகிய !க! 1ளகிய Fட$

ஓகிய திாி$ ஒழிதF ெகாளேல."
13. ெச ேதா அவிநய
"ெச ேதா னவி நயS ெச#$ காைல

அ தக அ)ச! அழி#$ ஆ கJ

கH த நிைர#ப; ெவH 1# ெபாH 1#

ேபா த1ணி FைடைமC வ; த உB#$
ெம;த வக4 ெமைமமிக FைடைமC
ெவ(மணி ேதாற க2மணி கர தJ
உ(ைமயி" $லவ உணத வாேற.

14. மைழ ெப3ய#பேடா அவிநய
"மைழெப3ய# பேடா அவிநய வ

இழிதக Fைடய விய&$நனி CைடைமC

கி

ெம3I ந4 க! பிணி தJ பட ைத

ெம3?( ெடா4 கிய !க ேதா4 $ண தJ
ஒளி#ப4 மனனி& உலறிய க(T

விளியி/ 1ளியி/ மHதெசவி CைடைமC
ெகா2கிவி ெடறித

ளிமிக FைடைமC
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ந4

ப&ெலா; CைடைமC !Hய

கனFக( டா"றா ென0தJ !(ேட.'
15. பனி தைல#பேடா அவிநய
"பனி தைல# பேடா அவிநய பகாி

ந4 க !ைடைமC நைகப4 நிைலைமC

ெசா"றள திைச தJ அ"றமி லவதிC ,

ேபாைவ விைழதJ $திேநா FைடைமC
நீறா விழிC ேசB !னிதJ

இனைவ பிறF இைசதன ெகாளேல."
16. ெவயி& தைல#பேடா அவிநய
"உ)சி# ெபா0தி வேதா அவிநய

எ)சமிறி இய$ காைல)

ெசாாியா நிற ெப21ய உழ1
எாியா நிற Fடெபாி ெயன)

சிவத க(T அயத ேநா க!
பயத ெதப ப($ண ேதாேர."
17. நாண!"ேறா அவிநய
"நாண !"ேறா அவிநய நாH

இைறSசிய தைலC மைறத ெச3ைகC
வாHய !க! ேகாHய உட$

ெகட ெவாளிC கீ- க( ேணா க!
ஒHன எப உணதிசி ேனாேர .”
18. வ2 த!"ேறா அவிநய
"வ2 த !"ேறா அவிநய வ #பி&
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ெபா2 தமி&லா# $க( உைடைமC
ேசாத யா ைகC ேசாத !HC,
Iத வியF

Bப& JயாF

வ"றிய வாC வணகிய FB#$
உ"ற ெதப உணதிசி ேனாேர"
19. க(ேணாF"ேறா அவிநய

"க(ேணா F"ேறா அவிநய காH

ந(ணிய க(ணீ 1ளிவிர" ெறறி தJ
வைளத$2 வ ெதா4 வாHய !க!

ெவளிைட ேநா கி விழித2 ம)ச!

ெதளிதி" $லவ ெதாிதன ெகாளேல."
20. தைலேநாF"ேறா அவிநய
“தைலேநா வ"ேறா அவிநயS சா"றி

நிைலைம யிறி தைலயா4ைடைமC
ேகாHய வி2 ைகC தளத ெவெரா4

ெப2விர& இ4 கிய KதJ வ2தி
ஒ4கிய க(ெணா4 பிறF

தி21 ெமப ெசெநறி# $லவ.'
21. அழ"றிறபேடா அவிநய
"அழ"றிற பேடா அவிநய உைர#பி
நிழ"றிற ேவ(4 ெநறிைமயி வி2#$
அழJ ெவயிJ 5ட2 அSசJ
நிழJ நீ2 ேசB உவ தJ

பனிநீ 2வ#$ பாதிாி ெதாைடயJ
Kனிவிர& ஈர அ2ெநறி யா கJ

$ க 1ெபா4 $லத யா ைகC
ெதா க ெதப 1ணிவறி ேதாேர."
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22. சீத!"ேறா அவிநய
"சீத !"ேறா அவிநய ெச#பி

ஓதிய ப2வர& உளேமா 4ழ தJ
ஈர மாகிய ேபாைவ CB தJ

ஆர ெவயிJ தழJ ேவ(டJ

!ரசிC !ரB உயி 1 உைர தJ

த கன பிறF சா"றின $லவ.'
23. ெவ#ப!"ேறா அவிநய
"ெவ#பினவிநய விாி

 காைல

த#பி& கைட#பிH தைமC தாக!
எாியி அன ெவைமேயா HையF

ெவ2வ2 இய க! ெவபிய விழிC
நீ2( ேவைகC நிரபா வ;C

ஓ2 காைல Cணதன ெகாளேல."
24. நS5(ேடா அவிநய
"ெகாSசிய ெமாழியி& IெரயிB மH தJ

பSசியி வாயி& பனி Kைர IபJ
தSச மாத த !க ேநா கிேயா

இெசா& இய$வா ேபா;ய பாைமC
நS5( ேடாத அவிநய எப."

“ெசா&;ய வறிC வ2வன உளெவனி&

$&Jவழி) ேச தி# ெபா21வழி# $ண#ப."

வாி I 1
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வாி I 1 எப1 I 1 அ&ல1 நடன தி& ேசததB : இ1 நாடக தி&

நH க#ப4வ1. "வாி யாவ1. அவரவ பிறத நில தைமC பிற#பி" ேக"ற

ெதாழி"றைமC ேதாற நH த&. எைன?
"வாிெயன# ப4வ1 வ

 காைல#

பிறத நில/S சிறத ெதாழிJ
அறிய Iறி யா"Bழி வழக&'
எறாராக;" எB அHயா
----

ந&லா எ01கிறா.[1].

[1]. சில$. ேவனி"காைத. 77ஆ வாி உைர.
வாி I 1 எ4 வைக#ப4: அைவ: 1. க( I4 வாி ; 2. கா(வாி ; 3 . உவாி :

4. $றவாி ; 5. கிள வாி 6. ேத)சி வாி ; 7. காசி வாி; 8. எ4 1 ேகா வாி எ]]]]

அகவிைல#பட1

"க( I4 கா(வாி Cவாி $றவாி ,

கிளவாி ையேதா ெடாற Fைர#பி"
காசி ேத)சி ெய4 1 ேகாெளன

மாசியி வ,உ ெம(வைக ெநறி ேத"

எப1 Z திர.

இE ெவ4 வாி I 1கைளC விள

ேவா.

1. க( I4 வாி : இ1 காசி எனF Iற#ப4. ஒ2வ Iடாம& தாேன
வ1 நி"  நிைல.

"க(I ெடப1 க21 காைல
இைச#ப வாரா1 தாேன வ1

தைல#ெப31 நி"  தைம ெதப"

எப1 Z திர.

2. கா(வாி : நைக!க காH வ2ெகன வ1 ேபாகெவன# ேபாகிய நH#$.
"கா(வாி எப1 காT காைல
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வத பின மனமகி- FBவன
த1 நீ  தைமய தா "

எப1 Z திர.

3. உவாி : உவாி எப1 த/ைடய உ(ைம வHைவ, மைற 1 மாBேவட

?(4 நH#ப1. அதாவ1. ஏவலாள !த;யவ ேபால ேவட ?(4 நH#ப1.
"உவாி ெயப1 உண 1 காைல

ம(டல மா க பிறிேதா 22வ
ெகா(4 ெகாளா1 ஆ4த"

எப1 Z திர.

ாி ேத"

4. $றவாி : தைலவ/ட ேசதிராம& தனிேய நிB நH த&.
"$றவாி ெயப1 $ண

 காைல

யிைச#ப வ1 தைலவ !"படா1

$ற 1 நிறாH விைடெபB வ1ேவ"

எப1 Z திர.

5. கிளவாி : இ2சாரா2

 ந4ேவ ம தியNத மா3 நிB நH#ப1.

"கிளவாி எப1 கிள

 காைல

ெயா2வ 23#ப ேதாறியவவா

இ2$ற ெமாழி#ெபா2 ேக4 நி"ப1ேவ"

எப1 Z திர.

6. ேத)சி வாி : த/ைடய மன கவைலைய 5"ற தா2
"ேத)சி ெயப1 ெதாிC காைல

ெகட மா க கிைளக( டவ!
பட1 உ"ற1 நிைனஇ இ21

ேத)சிேயா 4ைர#ப1 ேத)சிவாி யா "

எப1 Z திர.

7. கரசி வாி : த வ2 த ைத# பல2 கா(க பH நH த&.
"காசி வாி எப1 க21 காைல

ெகட மா க கிைளக(டவ !ண#

IBவ1.
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பட1 Iறி# பாி1 நி"ப1ேவ"

எப1 Z திர.

8. எ4 1 ேகா வாி : மி க 1ப அைட வளாக @-1 பிற எ4 1

ெகா:பH நH 1

"எ4 1 ேகாைள இைச

 காைல

அ4 த4 தழி1 மா-கி யயலவ

எ4 1 ேகா $ாித ெத4 1 ேகாேள"
எப1 Z திர.
ெசா&
ெசா& எப1 நாடக# பா திரக நாடக த நH

ேபா1 ேப5 ேப)5. அ1

*B வைக ப4 : உெசா&, $ற)ெசா&, ஆகாய) ெசா& எB.

உெசா& எப1 நHக தாேன ெநSேசா4 Iற&; $ற)ெசா& எப1

ேகேபா2

உைர த&: ஆகாய) ெசா& எப1 தாேன Iற&.

"ெநSெசா4 Iற& ேகேபா

ைர த&

தSச வரவறிF தாேன Iறெல

---

ற * ெறப ெசைம) ெசா&ேல."[1]

[1]. அHயா
உைர.

ந&லா உைர ேம"ெகா; சில$. அரேக"B காைத. 12ஆ வாி

இ1காB எ4 1 Iறியவ"றா&, ப(ைட கால திேல நம1 !ேனா நாடக
கைலைய ந

வள தி2தன எப1 அறிய#ப4. ஆனா&, பி"கால திேல,

கி.பி. 17 ஆ "றா(H" # பிற . 'தமி- நாH& நாடக கைல அழி1

விடெதேற உறேவ(4. த க நாடக கைலஞைர# ேபா"Bவா இ&லாத-

பHயினா& நாடக கைலஞ2 நாடக &க: மைற1விடன. பிற ,
நாடக கைல Cணராத ெத2 I தா4ேவா ேதாறி அ கைல
அவமதி#ைபC உ(டா கிவிடன.

இ0 ைகC
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ஆனா&, இ#ெபா01 நாடக கைல ெப2ைமC சிற#$ அைட1 வ2கிற1.
ெத2 I தாHக மைற1 வ2கிறன. ேம&நா4 நாடக !ைற

ெதாட$ட/ ந@ன வள)சிCட/ நாடக கைல, த க கைலஞகளா&

வள க#ப4வ2கிற1. இத"

# ெபா1ம க ஆதரF இ2 கிற1.

எனி/, நாடக &க தமிழி& ேபாதிய அளF இ/ ஏ"படவி&ைல. நாடக

&க இய"Bவத"

ேமேல காHய பழதமி- நாடக

றி#$க பாி1

1ைண$ாிC என ந$கிேறா. பைழய ரைபC $திய மரைபC ஒH. தி2.

பாிதிமா" லஞ எ0திய நாடக தமி- J, ! தமி-# ேபராசிாிய உயதி2.

வி$லாநத அHகளா இய"றிய மதக Zளாமணி எ/ J தமிழி& நாடக
&கைள இய"Bவத"

வழிகாHகளாக உதFகிறன.

ேகாயி& நாடக
ப(ைட கால தி&, அர(மைனகளிJ சி"றரச.

Bநில மன

!த;யவகளி மாளிைககளிJ நாடகக நைடெப"றன. ேசாழ அரச கால தி&

கி.பி. 10 ஆ "றா(H" # பிற . ேகாயி&களி& நாடகக நைடெப"றன.
!தலா இராஜராஜ, தSைச# ெப2Fைடயா காயி;& இராஜராேஜ5வ
நாடக ைத ஆட ஏ"பா4 ெச3தா எB ஒ2 சாசன IBகிற1.[1] அத)
சாசன தி வாசக பிவ2மாB:
----

[1] S. I.I. Vol. I. p. 306.
…. உைடயா \ ராஜராேஜ5வர!ைடயா

ேகாயி;ேல ராஜராேஜ5வர நாடகமாட நி த

ெந&J Pணியாக நிவதS ெச3த நவா3

ேக-வி#பH சாதி I த தி2வாலன தி2மத
றனான விஜயராேஜதிர ஆசாய/

வச தா2

 இவ

 காணியாக கரணியாக ெகா4 ேதாெமB

\காாிய க(காணி ெச3வா

 கரண தா
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க:

 தி2வா3ெமாழித2ளி தி2மதிர ஓைல .........

வதைமயிJ க& ெவHய1. தி2வால தி2!1

றனான விஜயராேஜதிர ஆசாாிய உைடயா

ைவ3 காசி# ெபாிய தி2விழாவி& ராஜராேஜ5வர
நாடகமாட இவ/
காணியாக# ப
ெடா

 இவ வச தா

ஒB



 இராஜேகசாிேயா

 ஆடவலாென/, மர காலா& நி த

ெந&J Pணியாக "றி2ப1 கல ெந&J
ஆடா(4ேதாB ேதவ ப(டார ெத3
ெபற) சதிராதி தவ" க& ெவH 1."

இத நாடக ெந4கால நைடெப"B வத1. தSசாUைர மராHய ைக#ப"றி நைர மராH ... க#ப"றி அரசா(ட, கால தி&, ஏற
!. இத நாடக நிB த#பட1.

ைறய 200 ஆ(4க:

ெத ஆ கா4 மாவட, Iட= தாJகா, தி2#பாதிாி#$;[ாி& உள

பாட;$ாீ5வர ேகாயி& க&ெவ4) சாசன ?$;[ நாடக எ/.
நாடக ைத IBகிற1.

ேலா 1க ேசாழேதவ எ/ !தலா

ேலா 1க

ேசாழ கால தி& இத) சாசன எ0த#பட1. @ைர தைலவ பரசமய ேகாளாி

மா!னி எபவ இத நாடக ைத . எ0தினா. இத"காக இவ2

நில தானமாக வழக#பட1. இத நாடக J நம

# பாைல[ாி&

கிைட கவி&ைல.

தி2ெந&ேவ; மாவட, தி2)ெசP தாJகா, ஆ P ேசாமநாத ஈ5வர

ேகாயி;& அழகிய பா(Hய Iட எ/ ம(டப இ2த1. இதி& I 1

நாடக! நைடெப"றன. திாி$வன ச கரவ தி ேகாேனாிைம ெகா(டானி

5ஆவ1 ஆ(4) சாசன ஒB இத ம(டப தி&, தி2ேமனி பிாியாதா எ/
நாடக ஆசிாிய தி2நாடக எ/ நாடக ைத ஆ4வத"காக அவ/

நில தான வழக#படைத IBகிற1. [1]
-------

[1]. 444 of 1929- 1930.
நாடக கைலயி மைறF

. 2 மா
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ேசர ேசாழ பா(Hய அரசக:

Bநில மன க: மைற1 அநிய ஆசி

ஏ"பட கால 1ேல - நவா$க:, பாைளய காரக:, மராHய 2, ெதJக
நாய க2, ேபா)5கீசிய, ஒ&லாத. பிெரS5 கார, ஆகிேலய !த;ய

ஐேரா#பிய வ தக கெபனி காரக: அரசா(ட கால திேல - 16. 17, 18 ஆ

"றா(4களிேல -

ழ#ப! கலக! ெகாைளC I)சJ அராஜாிக!

அநியாய! ஆசி $ாித கால திேல - தமி- நா4 நாடக கைல ெபாி1

அழி1விட1 .

தமி-# ப($ தமி- நாகாிக! இ&லாதவக ஆசியி&, அ1F

ழ#ப!

ெகாைளC தா(டவ மாHய கால தி&, நாடக கைல $ற கணி க#பட1.

நாடக கைலஞ ேபா"Bவார"B மைறதன. அவக மைறயேவ

அவகளிடமி2த நாடக & க: மைறதன. அ கால தி& ஓைல) 5வHகளாக

இ2தபHயாJ, நHகைர தவிர ம"றவ நாடக &கைள ைவ தி2#ப1

அ கால 1 வழ கமி&லாத பHயினாJ அநாடக &க மைறதன.

அதனா&, நாடக கைல யறியாத *றாதர நாகாதர ஆக நாடக நH க
!வ1, நாடக ஆH நாடக கைலயி ெப2ைமைய அழி 1 விடாக;

'I தாHக' எற வைச)ெசா&ைலC ெப"றாக.
நாடக கைலயி மBமல)சி
ஆனா&, பைழய

ழ#ப! கலக! இ2த கால ேபா3, நா4 ஆகிேலய

ஆசியி& வத பிற , நாH& அைமதிC ஒ0  பா1கா#$ ஏ"ப4, ம க
கைலயி& மனSெசJ திய ெசற "றா(4 !த&, நாடக கைல

ஏ"பட1.

நமதி#$

ேம&நா4 நாடககளி !ைறC, நம1 நா4# பைழய நாடக !ைறC ேசத

உயதர மான நாடகக இ#ேபா1 நட த#ப4கிறன. உயதர நHகக:

ேதாறி# ேப2 $க0 ெப"றி2 கிறாக. $திய நாடக &க: ேதாறி

வ2கிறன. ஆனா&, பH#பத"காகF நH#பத"காக F ந&ல நாடக &க
இ/ ஏ"படவி&ைல எBதா Iறேவ(4.
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எழினிC யவனிC
நாடக அரக தி !$ற தி& திைர)சீைல கைள தமிழ ஆதிகால தி;2ேத
பயப4 தினா க. திைர)சீைல

எழினி எB ெபய. Iறினாக.

சி திரக தீட#பட திைர)சீைலக:

ஒவிய . எழினி எB ெபய

வழகினாக. நாடக அரகி& அைம க#ப4 எழினி *B வைக#ப4. அைவ,

ஒ2!க எழினி - ெபா2!க எழினி, கர1வர& எழினி என# ெபய ெப"றன.

இைவகைள# ப"றி) சில#பதிகார ;J, அத உைரயிJ, ேவB தமி- &

களிJ அறிகிேறா.

"ஒ2!க எழினிC ெபா2!க எழினிC
கர1வர& எழினிC $ாி1ட வ

1ö

எB சில#பதிகார (அரேக"B காைத) IBகிற1.
"அைவதா

ஒ2!க ெவழினிC ெபா2!க ெவழினிC

கர1வர ெலழினிC ெமன* வைகேய"

எ/ Z திர ைத ேம"ேகா கா4கிறா ந)சினா கினிய.
வடெமாழியாள, நாடக அரகி& அைம த திைர)சீைல

யவனிகா எB ெபய

Iறின. யவனிகா எப1 யவன எ/ ெசா&;;21 உ(டான ெசா&

எB, யவன நாH;21 வத திைர)சீைல எப1 இத ெபா2 எB

விள க IBகிறன. இத விள க ேமேலாடமாக கா(பத"

உ(ைமேபால ேதாறினாJ, ஊறி ஆரா3தா& ஏ"க த கதB எப1

விள . யவ, யவனிகா எ/ ெசா"க : ஓைசயினா& ஒ"BைமCளனவாக

ேதாறினாJ, உ(ைமயி&, ெவEேவB ெமாழி) ெசா"க எப1 ஆரா31 , ' .
பா தா& விள .

யவன எ/ ெசா&;;21 யவனிகா எ/ ெசா& ேதாறியி2 க !Hயா1.
ஏெனறா&, பழ கால 1 யவன (கிேர க), தம1 நாடக அரக 1 திைர)
சீைலகைள அைம கவி&ைல. ஆகேவ, திைர) சீைலகைள யவனாிடமி21

வடெமாழியாள ெப"றி2 க !Hயா1. அறிC, யவன நாH;21 திைர)
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சீைலகேளா, ேவB 1ணிகேளா பாரத நா4

இற

மதி ெச3ய#படவி&ைல.

அத கால திேல பாரத நாH;21 1ணிக ஏ"Bமதி ெச3ய# படனேவயறி,
ெவளிநா4களி;21 1ணிக இற

மதியாகவி&ைல. எனேவ, யவன

நாH;21 யவனிகா எ/ திைர)சீைல வதெதB IBவ1 தவறா .

திைர)சீைல உபேயாக#படாத நாH;21 திைர)சீைலைய எEவாB ெபற!HC?
அ#பHயானா&, வடெமாழியி& யவனிகா எ/ ெசா& எ#பH ேதாறிய1?
திைரைய

றி

 எழினி எ/ தமி-) ெசா&ேல, வடெமாழியி& ெசB

யவனிகா எறாயி"B எப1 சாியா . ழகர ஒ; இ&லாத வடெமாழியாள எழினி

எ/ ெசா&ைல யவனி எB மா"றி, அ)ெசா&ைல# பின யவனிகா எB

அைம தன. பிற , யவனி எப1 யவன எப1 ஒேர ஓைசCைடயனவாக

இ2#பதா&, யவன எ/ ெசா&;;21 யவனிகா எ/ ெசா& உ(டாயி"B
எB தவறாக க2தினாக. ஆனா&, உ(ைமயி& வரலா"B !ைற# பH

ஆரா31 பா தா&. எழினி எ/ தமி-# ெசா&ைலேய வடெமாழியாள கடனாக

ஏ"B ெகா(4. அத எழினிைய) சாியாக உ)சாி க ெதாியாம&. சNகி2த

!ைற#பH யவனிகா எB உ)சாி தா க எப1 விள கிற1.
------------

9.

நம1 *தாைதய வள த அழ
Iறிேனா. இ கைலக,

கைலகைள ேபா#2க
கைலகைள# ப"றிய வரலா"ைற ேம&வாாியாக

ைறத1 இர(டாயிர 1 ஐB ஆ(4 களாக

வள1 வ1ளன. இ கைலக இ#ேபா1 அழி1 ெகா( 4 

அழி க#ப4 ெகா(4 வ2வைத நா இ/ அறி1 ெகாளவி&ைல.

ஏெனறா&, நமவாி& ெப2பாைமேயா2
ேப2

. "றி& ெதா(R"ெறாப1

. கைலகைள# ப"றி ஒBேம ெதாியா1. இ1 வ2த த க நிைலயா .

நம1 !ேனா தைல!ைற தைல!ைறயாக வள த கைலகைள# ேபா"ற

ேவ(4வ1 அவ வழி வத நம1 கடைமயா . கைலகைள அழி 1 ெகா( 4 
அழியவி4 ெகா(4 இ2#ப1, ச!தாய தி @-)சிைய அ&ல1 பி"ேபா ைக

கா4 அறி றியா . ஏெனறா&, பைழய கைல க:

 ச!தாய தி" 

ெந2கிய ெதாட$ உ(4. வி2பினாJ வி2பாவிடாJ, கைலக:
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அதைனெயாHய ப(பா4க: ச!தாய தி& பர பைரயாக ெதாட1 வ1
ெகா(ேடயி2 கிறன. ஆகேவ, நம

உாிைம# ெபா2ளாகிய நம1 அழ

தைலகைள# ேபா"றி# பா1கா கேவ(4வ1 நா ஒEெவா2வ2ைடய கடைம
ஆ .

ெதாBெதா4. ப&லா(4 ப&லா(4 வள1ள இ கைலக இ#ேபா1 எத

நிைலயி& இ2 கிறன எபைத# பா#ேபா.
கடடக

ெசக" கடடக விைரவி& அழி1வி4வ1 இய"ைகேய. க2க&;னா&

கட#பட க"றளிக ெந4கால இ2

மானாJ, அவ"ைற# ேபணி#

பா1கா காம"ேபானா&, அைவC கால#ேபா கி& அழி1வி4. அEவாB பல
க"றளிக அழி1 விடன; பல அழி1 ெகா(H2 கிறன. !த மதலாக

அைம க#பட க"கடடகளி& (க"றளி தளி&) ஒB. மகாப;$ர எB

வழக#ப4கிற மாம&ல$ர 1 கட"கைர ஓர தி& இ2 கிற ேகாயி&
. இ ேகாயி& ஏற

ைறய 1,800 ஆ(4க:

ர$ அைம க#பட1. இைத

அைம தவ ப&லவ அரசனான இராஜசிம எ/ இர(டா நரசிம
ம. இவ கி.பி. 695 !த& 722 வைரயி& அர சா(டா. காSசி$ர 1
கயிலாசநாத ேகாயிைல கHயவ/ இவேன.
கட"கைர ேகாயி&
அவ கHய மாம&ல$ர 1 கட"கைர சயி&. கட& நீ2

அ2கி& இ2#பதா&,

இ டட 1 உ$ற திJ ேம&$ற திJ ஈரமான ப கா"B இரF பகJ
@சி ெகா(ேட தகிற1. இத காரணமாக இ கடட தி பக"க

உ: 1#ேபா3விடைத இB கா(கிேறா. ஏ? சில ஆ(4க:

!$,

கட& ஆலக இ கடட தி பHகளி ேம& ேமாதி ெகா(H2தேபா1,

இ கடட சிறி1 கால தி" களாக கட& நீாினா& அழி1வி4 எB அSசி
ந"காலமாக அரசாக 1# பழெபா2 ப)சி 1ைறயின (ஆ கியாலஜி

இலாகா).
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இ ேகாயி;& கட& அைலக ேமாதாதபH க"5வ ' அைம 1 அர(
ெச3தி2 கிறாக. இதனா&, இ ேகாயிJ

கட& நீாினா& ஏ"படவி2த

ஆப 1 நீகிவிட1. ஆனா&, த த பா1கா#$ ஏ"ப4 தா விடா&, கட;;21
@5கிற நமி#பான உ#ப கா"றினா& க"க உ: 1 உதி1, பிற
மைற1வி4 எபதி& ஐயமி&ைல.

கடடேம

ப&லவ, ேசாழ ேகாயி&க
எ&லா கடடக: பழ ெப2 பா1கா# பாளாி ேம"பாைவயி& இ&ைல.

ஆகேவ, ெப2 பாைமயான கடடக சிைத1 அழி1 ெகா( H2 கிறன.
கட"கைரயிJள க"றளிக தா அழி1வி4கிறன எB க2தேவ(டா.
உநாH Jள க"றளிக: அழி1வி4கிறன. எ4 1 காடாக, உ
நாடாகிய காSசி$ர 1 அயிராவேத5 வர ேகாயி&, மதேக5வர ேகாயி& .

இறவாNதான ேகாயி& !த;யைவகளா . இ ேகாயி&கைள ெய&லா

அரசாக தா . அ ழி ய விடாம& த க !ைறயி& பா1கா கேவ(4. ஏெனறா&,
ப&லவ கால 1 கடடக மிக) சிலதா இ#ேபா1 உளன. இ)

சிலவ"ைறC அழி1விடாம& கா#பா"ற ேவ(4வ1 அரசாக தின1 நா4
ம களின1 கடைமயா .
ப&லவ கால 1

# பிற . கி.பி. 10 ஆ B றா(4 !த& அைம க#பட

ேசாழ கால 1 ேகாயி" கடடக: சில அழி1ேபாC சில அழி1
ெகா(4 இ2 கிறன.
$1#பி

 தி2#பணி

பைழய ேகாயி&கைள# $1#பி கிற தி2#பணிைய) ெசHநா4) சீமாக

ெச31வதாக. அவ களா& $1#பி க#பட பைழய ேகாயி&க பல. இத"காக

அவகைள# பாரா4கிேறா. ஆனா&, அவக ெச3த தி2#பணிகளி& சில
ைறபா4க: உளன.

ைறபா4 எபைதவிட அழிF ேவைல எேற Iறலா.

அ1 எனெவறா&, அத ேகாயி&களி& இ2த பைழய சாசன க&ெவ4கைள

அழி 1 விட1 ஒB ; பைழய சி"ப கைலயைமத க"கைள# ேபா"றி#

பா1கா கா 1 ம"ெறாB.
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சாசனகைள# ேபா"ற&
பைழய ேகாயி&கைள# $1#பி

ேபா1 அ ேகாயி&களி& இ2த பைழய

சாசனகைள இ2த இட ெதாியாம& அழி 1விடாக. நம1 நா4) சாி திர

எ01வத" ) சாசனக ேப2தவியாக இ2 கிறன. சாசனகைள ஆரா31

தா நம1 நா4 வரலாBக எ0த#ப4கிறன. சாசனக சாி திர ஆரா3)சி

எEவளF ேப2தவியா3 இ2 கிறன எப1 சாி திர ஆரா3)சி கார2
ம"ற# பாமர ம க:

) சிறி1 ெதாியா1.

ேமJ, ேகாயி" சாசனகளிேல, அ ேகாயிJ

தவிர

எ0திைவ க#பட

நில$லகைள# ப"றிC, ெபா ெபா2கைள# ப"றிC

றி 1 ைவ#ப1

வழ க. ஆகேவ, இத) சாசனக அ ேகாயி&களி ெசா 1கைள# ப"றிய

ஆதாரகளா . அவ"ைற அழி 1 வி4வ1. அ ேகாயிJ

ாிய ப திரகைளC

ஆதாரகைளC அழி 1வி4வதா . அ&லவா? ேகாயி&கைள#

$1#பி

ேபா1, பைழய சாசனகைள அழி காம& ைவ க ேவ(4; அ&ல1

அவ"ைற# பH எ4 1 ேவB க"களி& எ0திைவ கேவ(4.
சில சாBக
ப(ைட கால தி&, ேகாயி&கைள# $1#பி

 ேபா1, அ ேகாயி"

சாசனகைள# பH எ4 1 எ0தி ைவ தாக. தSைச மாவட 1

பேகாண.

தாJகாைவ) ேசத தி2 ேகாHகாவ& ேகாயிைல# ப(ைட கால தி&

$1#பி தவ, ெசபிய மாேதவியா எ/ ேசாழ ல 1 அரசியா. இவ
உ தம) ேசாழ2ைடய தாயா. இEவரசியா இ ேகாயிைல# $1#பி#பத"

!ன, இ ேகாயி;& இ2த சாசனகைளெய&லா பH எ4 1 ெகா(4,

ேகாயி& ேவைல !Hத பிற . அ# பH)சாசனகைள இ

அைம தி2 கிறா.

இEவாB இ2ப தாB சாசனகைள இவ பHெய4 1 அைம தி2 கிறா.

இதனா&, இ) சாசனக அழியாம& இ2 கிறன. சாசனகைள# பHெய4 1
அைம தா எபத" ) சாB எனெவறா&, அ) சாசனகளி ெதாட க

க தி&, "NவNதி \. இ1Fெமா2 பழ க"பH எB எ0தியி2#ப1தா.

இEவாB பல சாசனக பா1கா க#படத" # பல சாBகைள Iறலா:
விாிவSசி Iறாம& வி4 கிேறா.
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இ கால தி& ேகாயி&கைள# $1#பி கிறவாி அEவாB பH ெய4 1#

பா1கா காம& சாசனகைள !0வ1 அழி 1வி4கிறாக. சாசன# பH எ4#

பாள. பழ ெபா2ளாரா3)சியாளக (எபிகிராமி ஆ கியாலஜி இலாகா)

க(4பிH 1 தம1 அறி ைகயி& Iற#பட சாசனகளி& ப&. இ#ேபா1
!0வ1 அழி க#ப4ளன. இத"

காரண, அEவறி ைகக ெவளிவத

பிற , அ)சாசன உள ேகாயிைல# $1#பி த $(ணியவாக' சாசன .
கைள# பH எ4 1 அைம கF இ&ைல; இ2த சாசனகைள அழியாம&

பா1கா கF இ&ைல. ஆகேவ, அ) சாசனக அழி1விடன; அதனா& சாி திர)

ெச3திக சிலF அழி1விடன. இ1 நா4

1ேராக ெச3த1 ஆகாதா?

நி"க.

பழS சி"பகைள# ேபா"Bக
ேகாயிைல# $1#பி கிறவக ேகாயி; P(. 5வ !த;யைவகளி& இ2த

பைழய சி"ப உ2வ கைளC அழி 1வி4கிறாக. பைழய சி"ப ேவைல

இ கால 1# $1#பி கிறவகளி சி"ப ேவைல
உ(4. பைழய சி"ப உ2வ களி& கைலயழ
ேவைலகளி& மடமான கைலயழ

 ெப2 த ேவBபா4க

காண#ப4; $திய சி"ப

காண#ப4கிற1. இ1 ம"ெறா2

ேகாயி& அதிகாாிக. ேகாயி&களி& இ2



ைறபாடா .

 பைழய P(க, சி"ப உ2வக

!த;ய க"கைள, அைவ உைட1ேபான காரண தினாேலா அ&ல1 அைவ

உதவாதைவ எ/ காரண தினாேலா . $ற கணி 1 எறி1வி4கிறாக,

இ#பH) ெச3வ1 ெப2 தவB. உைடபட அ&ல1 ேவ(Hயிராத சி"பகைள

எறி1விட Iடா1. அவ"ைற# ெபா1 ம க பா க த க இட தி&

ப திர#ப4 த ேவ(4; அைவC கைல)ெச&வகளாக# ேபா"ற# பட ேவ(4.
சில அ தைகய க"கைள தனி#பட வக:

வி"Bவி4கிறாக. இE

வழ க ைதC அரசாக தா கவனி 1 த க நடவH ைக எ4 க ேவ(4.
தி2)ெசP !2க ேகாயி& $1#பி க# பH2 கிற1. பைழய கடட தி

P(க: க"க: இ ேகாயி; கிழ

# $ற தி& கட& * ஓர தி&

ேபாட#பH2 கிறன. இத# பைழய க"e(க இ

ம(ணி& $ைத1

கிட கிறன. இ P(க சி"ப ேவைல#பா4ைடயைவ. இத க"கைள எ4 1
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ந&ல இட தி& காசி காக ைவ#ப1 ப2ப த க1. இத அழகான பைழய

க"e(கைள கவனி காம& விH2 கிறாக. அறிC, கைல அ2ைம

அறியாத பாமர ம க இ க"களி ேம& அ2வ2 க த கபH அ5 த#

ப4 தி ெகா(4 வ2கிறாக. கைல#ெபா2கைள இEவாB வி4
காSசி$ர 1 ஏகாபேர5வர ேகாயி;& ெபளணமி ம(டப எ/ ெபய2ள
சிB ம(டப இ2த1. அத ம(டப தி ேம& $ற தி& வ(ண ஓவியக

எ0த#பH2தன தாமைர# ? க:, அன# பறைவக:, பிற

"ன# பறைவக:, ம"B ெகாH# ? களி ஓவியக: இEேவாவிய தி&
காண#படன. வ(ணக கால# பைழைமயா. மகி கிடதன. அறிC, இ

ம(டப தி P(க இர(H& மேகதிர வமனி சிற#$ ெபயக ப&லவ

கிரத எ0 தி& எ0த பH2தன. காSசி$ர தி" # ேபா ேபாெத& லா இத

ம(டப 1

ஆ(4க:

# ேபா3 இைவகைள# பா#ப1 எ வழ க. இர(4

!$ ெசறேபா1, இத ம(டப !0வ1 இய க ப4

இ2த இட ெதாியாம& இ2தைத க(4 தி4 கிேட. அதி;2த மகலான

அன# பறைவ, தாமைர# ? ஓளியக அழி க#படன.

இEவாB பல ேகாயி&களி& நிக-1 ெகா(H2 கிறன. இ#ேபாைதய தமிழ,
த கைல#ெப2ைமைய அறியாத தைமய. த க(!ேன நாெட 

காண#ப4கிற கைல) ெச&வகைள க(4 மகிழ இ கால தமிழ/

ஆ"ற&

இ&ைல எேற Iற ேவ(4. கைல க( இ&லாதபHயா& கைல)ெச&வ

கைள க(4 மகி0 ஆ"ற& இ&ைல. அதேனா4 நிறபாH&ைல; கைல)

ெச&வகைள அழி கF ெச3 கிறா. என ேபைதைம!
ேம&நாடாாி கைல ஆவ

நம1 கைலகளி ேமைமையC சிற#ைபC அழைகC நமவ அறிதிரா-

விடாJ, அய& நாடவராகிய ேம&நாடா ந ணதி2 கிறா க. அவக
தம1 நா4 கைலகைள# ேபா"Bவ ேதா4. நம1 நா4 கைலையC

ேபா"Bகிறாக. இதனா&, நம1 நா4 கைல#ெபா2க பல#பல ேம&

நா4க:

) ெசBவிடன. அEவாB ேம&நா4 ெசற நம1 நா4 கைல)

ெச&வகளி&, சி"ப ேவைல#பாH& சிறத க2க& ம(ட! ஒB. நம1
நா4 ம1ைர மாவட தி& இ2த அத) சி"ப கைல ம(டப. இ#ேபா1
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அெமாி க ஐ கிய நாH& இ2 கிற1. சிதி 1# பா2க. நம1 நா4# ெபாிய

க2க& சி திர ம(டப ப&லாயிர ைமJ க#பா& அெமாி கா க(ட
ெசBவிட1!

அெமாி காவி& தமி- ம(டப
ம1ைர

அ2கி& ஒ2 ெப2மா ேகாயி;& இ2த இத ம(டப ெபாிய சி"ப

உ2வகைள ெகா(ட1. த2ம. அ)5ன. bம !த;ய பSசபா(டவ
உ2வக:. நாரத, அகNதிய. பதSச; !த;யவகளி உ2வக:

ஒEெவா2 PணிJ அைம க#பH2தன. இத ம(டப ைத . அH; ெப#ப

கி#ஸ [1] எபவ 1912 ஆ ஆ(H& வாகி ெகா(4 ேபானா. இவ பாாிN
நகர தி& இறத பிற . இவ2ைடய உறவினக. அெமாி க ஐ கிய நாைட)
ேசத பிெலெட&பியா நகர 1 கைல#ெபா2 காசி சாைல

1919 இ&

இதைன நெகாைடயாக அளி தாக. ஆகேவ, இத ம(டப இ#ேபா1 அ

காசி சாைலயி& ம(டப மாகேவ அைம க#பH2 கிற1. இத ம(ட ப ைத#

ப"றி ஒ2 ைலC அ)சிH2 கிறாக.[2]
----

[1]. Adeline Pepper Gibson,

[2]. “A Pillared Hall from a Temple at Madura, India"; in the Philadelphia Museum of
Art; By Norman Brown, 1940.
ேவ= ம(டப
ேவ= ேகாைடயி& இ2 கிற . மிக) சிறத சி திர ேவைலயைமத க2க&

ம(டப சி"ப) சிைல

# ேபேபான1. இத கைலயழைக க(4

விய#பைடயாதவ இல. இத ம(டப ைத அH ேயா4 ெபய ெத4 1

ெகா(4ேபா3 இகிலா1 ேதச தி& அைம க ஆகிேலய ெசற "றா(H&
!ய"சி ெச3தாக. ஆனா&, ந&ல ேவைளயாக இத ம(டப ைத ெகா(4

ேபாக வத க#ப& கட;& *-கிவிட1. ஆகேவ, ம(ட ப ைத ெகா(4 ேபா 
!ய"சி ைகவிட#பட1. அத க#ப& !0கியிராவிடா&. ேவ=ாி& உள இத

அழகான சி"ப கைல ம(டப இ#ேபா1 இல(ட மாநகர தி& காசியளி 1
ெகா(H2

.
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நம1 நாHேல இ/ ஏராளமான பைழய ேகாயி" கடடக உளன.

அைவகைள அழிய விடாம& பா1கா க நா எ&ேலா2 க(T க2 1மாக
இ2 கேவ(4.
சி"பக
சி"ப கைலையC நமவ இ கால தி& ேபா"B வதி&ைல. சி"ப கைலயி

ெப2ைமையC அழைகC இனிைமையC உணராதேத இத"
ேகாயி&க:

காரண.

தமக தராக அ&ல1 அறநிைலய அதிகாாியாக இ2#பவக

ெப2பாJ அழ

கைலைய உணராதவக : கைலகளி சிற#ைபC அ2ைம

ெப2ைமகைளC அறியாதவக. அவக:

ள கவைலெய&லா ேகாயி&

?ைச !த;யைவ சாியாக நட கிறனவா எப1 ப"றிேய. ேகாயி&க

கைல Iடக எபைத அவக அறேவ மற1 விடாக.
ேகாயிJ கைலக:

சமய வா- ைகேயா4 கைலகைளC இைண தி2 ன நம1 ெபாிேயா.

இ கால தி& இைசயரக க ேவறாகF, நாடகேமைடக ேவறாகF, ெபா2
காசி சாைலக ேவறாகF, ஓவிய கைல Iடக ேவறாகF தனி தனிேய

இ2#ப1 ேபால கைல) சாைலக ெவEேவறாக அ கால தி&

அைம க#படவி&ைல. ேகாயி&கேள கைல IடகளாகF, ஓவிய காசி)
சாைலகளாகF, இைசயரககளாகF, நாடக ேமைடகளாகF விளகின.

அதனா&தா சி"ப க: ஓவிய# படக: நம1 ேகாயி&களி& இட ெப"றன .
ஒEெவா2 ெபாிய ேகாயி;J சகீத ம(டப க இ2தன. அ

இைசC

நா த, நாHய, நாடக !த;யைவக: ப(ைட கால தி& நைட ெப"றன.
ஏ, இல கிய கைல IடமாகF ேகாயி&க திக-தன. ேகாயி&களிேல சமய)

சாபான காவிய கைளC $ராணகைளC $லவ பH 1# ெபா2 Iறி
விள கினாக. மகாபாரத, இராமாயண, கத$ராண, ெபாிய $ராண,
தி2விைளயாட" $ரா ண !த;ய இல கிய &க ேகாயி&களிேல விள
க#படைத ஊரா ேக4 இல கிய கைலயறிைவC சமய அறிைவC

அைடதாக. ெபௗ த சமய ஒகியி2த கால தி&, $ த ஜாதக கைதக
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ேபாற ெபள த சமய &க ெபௗ த ேகாயி& களி& ஒத#படன; ைஜன சமய
ஓகியி2த கால தி& \$ராண, சி தாத !த;ய ைஜன சமய &க

ேகாயி&களி& பH க#படன.
சி"பகைள) சிைத த&

இEவாB, ேகாயி&க கைல IடகளாகF இ2தன எபைத யறியாத
இ#ேபாைதய தமக தக, ெப2பாJ கைல)5ைவC கைலயறிF

ைகயினாேல. ேகாயி&களி& உள கைல# ெபா2கைள கா#பா"B ெபாB#ப
கவைலC இ&லாதவகளா3 அவ"ைற அழி க வி4கிறாக.

இராஜசிம எ/ ெபய2ள இர(டா . நரசிம வமனா& காSசி$ர திேல

அைம க#பட இராஜசிேம)5ர எ/ கயிலாசநாத ேகாயி&, சி"ப கைலயி&

மிக) சிறத1. அத) சி"பக, ேகாயி" 5வகளிேல $ைட#$) சி"பமாக [Basrelief] அைம ப4ளன. ெவயி;J மைழயிJ பல "றா டாக

இ2தபHயினாேல, அவ"றி& ெப2பாலன சிைத1 ேபாயின. சமீப கால திேல

அ) சி"பக $1#பி க#படன. சி"ப கைல Cணராத சாதார சி"பிகளாேல

அைவ $1#பி க#படபHயினா& $1#பி க#பட சி"பக, பைழய அழ

அ#

விகாரமாக காண#ப4கிறன; ஆனா&, $1#பி க - படாத பைழய சி"பF2வக

இB அழ ட காண#ப4கிறன.

இர(டா நதிவம எ/ ப&லவ மன கால தி& காSசி$ர திேல
அைம க#பட !))5ர எ/ ! தீ5வர ேகாயி& ! ம(டப தி&

அைம க#பH2த $ைட#$) சி"பமான சிற# உ2வக மிக) சிறதைவ.

அைவC இ#ேபா1 ெமா ைத ெமா ைதயாக) 5ைத ?ச# ெப"B# பைழய உ2வ

ெதாியாதபH விகார#ப4 த#பட 4ளன. ப&லவ கால 1 கைலயழ
சி"ப உ2வக இEவாB ெகாைல ெச3ய#ப4கிறன.

நிரமபிய

ப0தான சி"பக
நம1 ேகாயி&களிேல இ#ேபா1 உள சி"ப கைல C2வக யாF க&;னாJ
பSசேலாக தினாJ ெச3ய#படைவ. சிைதF அைடத சி"ப உ2வகைள C
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உைட1 ேபான சி"ப உ2வகைளC வழிபட Iடா1 எப1 !ைற. அதனாேல,
அ தைகய சி"ப உ2வகைள ேகாயி& அதிகாாிக அ#$ற#ப4 தி
எறி1வி4கிறாக. இ1 தவB. வழிபாH"

உதவாம"ேபானாJ, அைவ சி"ப

கைலC2வக எ/ !ைறயி& பா1கா க#படேவ(4. கண க"ற

க"சிைலக: பSசேலாக) சிைலக:, சிறி1 சிைதFப4விடன எ/

காரண தி"காக. அ# Sற#ப4 த#ப4 அழி க#ப4கிறன. ?ைச

சி"ப கைலC2வகைள எறி1விடாம& ேகாயி; ஒ2$ற திேல

உதவாத

பா1கா கேவ(4.

பைழய சி"பகளி சிற#$
சிைத1 ேபான சி"ப உ2வகைள ஒ2 *ைலயி& ேபா4வி4, அத" #
பதிலாக# $திய உ2வகைள அைம 1 வழிப4கிற சில ேகாயி&களி&, நா க(ட
உ(ைம எனெவறா&, சிைத1 ேபான பைழய உ2வக கைலயழ
ெப"B ெவ

நிரப#

அழகாக இ2#ப1, அைத#ேபால# $திதாக அைம க#பட

உ2வக கைலயழ

இ&லாம& இ2#ப1 ஆ . இத உ(ைமைய ேகாயி&

அதிகாாிக அறி1 அவ"ைற# ேபா"றி# பா1கா கேவ(4. சிைத1 ேபான

பைழய சி"ப உ2வகைள எத காரண ைத !னி4 அழி 1விட Iடா1 :
வி"BவிடF Iடா1. அவ"ைற கைலCணF பைட த பல2 பா

ெபா1 இட தி& ேசமி 1 ைவ க ேவ(4.

பH

?மியி& $ைத த&
உைட1 ேபான அ&ல1 சிைத1 ேபான சி"ப உ2வகைள) சில இடகளி&
?மியி& $ைத 1 வி4கிறாக. $ைத க#படைவ நாளைடவி& மற க#ப4

மைற1 வி4 கி ற ன . ெசக"ப4 மாவட ைத) ேசத மணிமகல 1#

ெப2மா ேகாயி;& !$ இ2த வராக# ெப2மா க"சிைல. சிறி1 சிைத1

ேபான காரண தி"காக. அ1 அ ேகாயி& ேதாட தி& $ைத க#பH2 கிற1.
இE வாB பல சி"பக ?மியி& $ைத1ளன. இEவாB $ைதC(4 கிட

சி"ப உ2வக பல உளன.
நீ2

 மைற த&
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சில இடளி&, சிைதF அைடத சி"ப கைல C2வகைள

ள

ைட

கிணBகளி& ேபா4வி4 கிறாக. ெப2பாJ க"சிைலகைளேய இEவாB

ெச3கிறாக. ஏாிகளிJ

ள

ைடகளிJ இEவாB ேபாட#ப4ள சி"ப

உ2வகைள க(H2 கிேற. நீாிJ நில திJ மைற 1 அழி 1வி4வைதவிட

அ)சி"ப உ2வகைள கிராம தி ெபா1 ம(டப திலாவ1. ேகாயி; ஒ2 $ற
திலாவ1 பா1கா#ப1 அேறா கைலைய# ேபா"B வதா ? இனிேய/
கவனி#பாகளா?
உ2 கி அழி த&
ெபா, ெவளி !த;ய விைலCயத உேலாக களினாேல ெ◌ச 3 ய # ப  ட
சி"ப உ2வக, ெபா2ளாைசCள க  ள !த;யவகளா& களவாட#ப4

அழி க#ப4# பணமா க#படன. கி.பி. 9ஆ "றா(H ெதாட க தி;2த

தி2மைகயா-வா எ/ ைவணவ ப த, அ கால தி& நாக#பHன 1#

ெபள த ேகாயி; வி2த தக தினா& ெச3ய#பட $ த உ2வ) சிைலைய

களவாH ெகா(4 ேபா3, அ  த # ெபாைன ெகா(4 \ரக தி& தி2மதி&

க4த& மத;ய தி2 ெதா(4கைள) ெச3தா எB ைவணவ கா&க

IBகிறன. ேகாயி&களி& இ2த ெசபினா& ெச3ய#பட சி"ப உ2வக:

கைல#ெபா2க: பல அழி க#படன.
மா; கா?

கி.பி. 13 ஆ "றா(H& மா; கா? எ/ !கமதிய ேசைன தைலவ

H&;யி;21 ெதனாH மீ1 பைடெய4 1 வதா. அவ " பைடெய4 1
வதத ேநா க ெதனா4 ேகாயி& வி கிரககைள உைட#ப1, ேகாயி"

ெச&வ கைள ெகாைளயH#ப1 ஆ . அவ ெதனாH& உள எ&லா#

ெபாிய ேகாயி&கைளC, ெகாைளயH தா, அத கால தி&, அவ ைகயி&
அக#படாத பH உ"சவ * தகளான சி"ப உ2வகைள# ப திர#ப4 1வத"காக, அவ"ைற# ெபH ேபைழ களி& ைவ 1# ?மியி&

$ைத 1விடாக. அEவாB $ைத க#படைவகளி& சில மீ(4 ) அக-1

எ4 க#படன; சில அக-1 எ4 க# படாமேல மற க#ப4 மைற1விடன.
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இEவாB மற க#ப4 மைற1 ேபானைவதா இ#ேபா1 ?மியி;21
த"ெசயலாக கிைட கிற சி"ப உ2வக.
தி2வாலகா4 நடராச
இEவாB ?மியி;21 கிைட க#பட சி"ப உ2வகளி& ஒB.
தி2வாலகாH& க(ெட4 க# க#ப4 இ#ேபா1 ெசைன#

ெபா2காசிசாைலயி&[1] உள, உலக# $க-ெப"ற நடராச தி2F2வ.

?மியி;21 கிைட த இ கைல) ெச&வ இல( ட மாநகர. ெட&; !த;ய

நகரகளி& காசிக 'காக ைவ க#ப4 ந&ல காலமாக மீ(4 ெசைன

வதி2#பைத யாவ2 அறிவ. இைத இல(ட/

எ4 1# ேபாவத"

!ன

5மா இர(4 இலச ,பா3 இத"காக ஈ4கH எ4 1) ெச&ல#பட1 இ
றி#பிட த க1.

------

[1]. Madras Museum. .
மா; கா? கால தி& ம4 அ&லாம&, ெத இதிய சாி திர தி& மிக

ழ#ப

காலமாக இ2த கி.பி. 17, 18 ஆ "றா(4களிJ (ஐதர; கலக, தி#$5&தா

கலக. பாைளய கார கலக, நவா#$ கால 1# ேபாக,

பினியா ச(ைட

!த;யைவ) பல சி"ப கைலC2வக நீாிJ நில திJ தSச $ தன;
அவ"றி& பல பி"கால தி& மீக#படாம& மைற1விடன.
வி கிர கனF
ேகாயி&களி& ஊழிய ெச3C

2 க !த;& ேயாகளி& சில ேகாயி&

வி கிரககைள களவாH வி"Bவி4வ1 ப(ைட கால தி& நிக-1வத1.
அEவாB நிக-த நிக-)சி ஒB தமி- நாவல சாிைதயி& Iற#ப4கிற1.
தி2வா, ேகாயி&

2 களி& ஒ2வராயி2த நாகராச நபி எபவ, அBப 1

*B நாய மா2ைடய ெச#$ வி கிரககளி& இர(ைட தளவாH
கனா/

வி"Bவிடாரா. ம"றவக ெதைன அறி1, களவாHயவ2

அSசி, அரசரான கி2Vணேதவராய2

ெதாிவி காம& இ21 விடனரா.
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இதைன அறித $லவ. ஒ2வ பSச கண கிளி ஒைற வள 1, அத"

ஒ2

ெவ(பாைவ க"B ெகா4 1 ைவ தாரா. கி2Vண ராய க(காணி#$ காக

ேகாயிJ

வத ேபா1, அ கிளிைய# $லவ I(ேடா4 ேகாயிJ

ெகா(4வ1 ஓாிட தி& கHைவ தாரா. பSச வண கிளியழகி& ஈ4பட

அரச அதனிட வத ேபா1 அ1.

"!னா அBப 1 *வ இ2தா அவாி&
இனா இர(4ேப ஏகினா - கனா

நB

கிறா வி"Bவிட நாகராச நபி

இ2 கிறா கிHன ராயா"
எB Iறி"றா. பிற

அரச விசாாி 1 உ(ைம அறி1 களவாHயவைர

த(H தாரா. இ1 ேபாB ெச#$ வி கிரகக: க& வி கிரகக: பல#பல

ேகாயி&களி;21 'களவாH வி"க# படன. இEவாB சி"ப கைல) ெச&வக
அகB விடன.

சமய# பைகC கைலயழிF
சமய# பைக காரணமாகF பல சி"ப கைல $2வக அழி க#படன. ெபள த

சி"ப உ2வகைள ைஜன ைசவ ைவணவக அழி 1விட1, ைஜன சி"ப

உ2வகைள# ெபள த ைசவ ைவணவ அழி 1விட1, ைசவ சமய) சி"ப
உ2வகைள ைவணவ அழி 1விட1, ைவணவ) சி"ப உ2வ. கைள) ைசவ
அழி 1விட1 சமய# ெபாறாைம யா& விைளத சி"ப கைல அழிFகளா.
ம&ைல சி"ப கைலயழிF
மகாப;$ர தி& இராமாKச ம(டப எB இ#ேபா1 ெபய வழ கிற

ைக ேகாயி&, ஆதி கால தி& !* திகளி ேகாயிலாக இ2த1. அ1

இராமாKச பிற#பத"

500 ஆ(4க:

!ன அைம க#பட

ைக ேகாயி&. அ யதகாம ப&ல ேவ)சர எ/ ெபய2டனி2த அத

ைக ேகாயிைல, விஜயநகர அரச கால தி&, ைவணவக ைக#ப"றி இராமாKச
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ம(டப எB ெபய ெகா4 1, அதி;2த ைசவ சமய) சி"ப கைலC2வ
கைள அHேயா4 அழி 1விடாக.
இத

ைக ேகாயி;& இ2த 1வாரபாலக உ2வகைளC, க2வைறயி

5வாி& இ2த ேசாமN கத உ2வகைளC உளியினா& ெச1 கி அழி 1

விடேதா4, ம(டப தி 5வகளி& க"பாைறயி& ெபாிய அளவி& $ைட#$)

சி"பமாக [Bas-relif] அைம க#பH2த சி"ப உ2வகைள உளிெகா(4 ெச1 கி

அழி 1 விடாக. அழி க#பட அத) சி"பகளி உ2 வக எைவ எB

இ#ேபா1 நம

ெதாிய வி&ைல. ஆனா&, அைவ ைசவ சமய சபதமான சி"ப

உ2வகளாக இ2தி2 க ேவ(4.

அைவ அழி க#படாம& இ#ேபா1 இ2

மானா&, மகாப;$ர தி& இேனா

இட தி& உள மகிஷா 5ர ம(டப தி&, இ#ேபா1 இனிய அழகிய கைல)ெச&
வகளாக காசியளி கிற அநதசயன * தி, மகிஷா5ர ேபா எ/

$ைட#$) சி"பகைள# ேபாலேவ இனிய அழகிய சி"ப கைல) ெச&வ களாக
இ2

. ஆனா&, அேதா ! சமய ெவறிய களா& அைவ !0வ1

அழி க#படன; இ&ைல, ெகாைல ெச3ய#படன. அத) சி"ப உ2வக -

அைமதி2த இடகளி அைடயாளக இ# ேபா1 க"பாைறயி&
காண#ப4கிறன.

காSசி சி"ப கைலயழிF
- காSசி$ர 1 காமாசியம ேகாயி;ேல சில ஆ(4க:

!ன சில $ த

உ2வ)சிைலக இ2தைத க(ேட. அைவகளி& சில சிறி1 உைடபH2தன.

சில ஆ(4க:

# பிற

மீ( 4 ெசB பா தேபா1, அத# $ த

உ2வ)சிைல க எ&லா 1(4 1(டாக உைட க#ப4 க" வியலாக#
ேபாட#பH2தைத க(ேட. சமய# ெபாறாைம காரணமாக அைவக

உைட 1 அழி க#படன.

. காSசி$ர 1 காமாசியம ேகாயிJ

. ஆB அH உயர உள $ த

உ2வ)சிைல நிற ேகாலமாக# ப(ைட கால !த& இ21வத1. அத# $ த

சிைல

) சா த எB ெபய வழ கி"B. இர(டா அ&ல1 *றா
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காிகால எ/ ேசாழ. இத) சா த உ2வ தினிட மி21 ெச(4 எ/

ேபா க2விைய வரமாக# ெப"றா எB ஒ2 வரலாB IBகிற1. இத உ2வ)

சிைலைய# பல ஆ(4க:

!$ அ1 இ2த க# ப கி2க தி;21

ெபய ெத4 1 ெவளிேய ைவ தி2தைத க(ேட. பிற . இEF2வ) சிைல.

இ# ேபா1 ெசைன அரசாக காசி சாைலயி& ைவ க# பH2 கிற1. ஆனா&,

இத# $ த உ2வ)சிைல இ2த அேத க#ப கி2க தி& ஐய#ப எ/
உ2வ உகாதி2

 அைம#பாக இ#ேபா1 ைவ க#பH2 கிற1. இ#பH)

ெச3தத கார ண என? இ ேகாயி& ஆதியி& ெபள த மத) ச பத உைடய1
எபைத மைற#பத"

அ&லவா?

காமாசியம ேகாயி&

ள 1# பH 1ைற

$ த உ2வ) சி"ப க சில ஆ(4க:

இர(4 ப க திJ இர(4

!ன இ2தன. அத# $ த

உ2வகைள "காமாசி ]லா# பிரபாவ" எ / &. '?தக' எB

IBகிற1. ெவ(ைமயான சலைவ க&;னா& $ைட#$) சி"பமாக) ெச3ய#ப

H2த அத இர(4 உ2வக: உ(ைமயி& $ த உ2வகேளயா .

ஆனா&, அத) சலைவ க& $ த உ2வக இ#ேபா1 அேக காண#ப

வி&ைல. 'சிமிHயா& ெச3ய#பட இர(4 ெபாிய விகாரமான ?தF2வக
அ

ைவ க#பட H2 கிறன. இ1F சமய# ெபாறாைமயினா& விைளத

உ2மா"றகளா .
- இவ"ைற ஏ இ

Iறிேன எறா&, சமய# ெபாறாைமயினாேல அழகிய

இனிய சி"ப கைலக அழி க#ப4 மைற க#ப4கிறன எபைத
IBவத"ேக .

தி2#$க=) சி"ப அழிF
ைசவ சமய

ரவராகிய தி2நாF கரச @4 ேபB ெப"ற1 தி2#$க=ாி&. இEU#

பதிக தி இBதியி& 'உனH ேக ேபா1கிேற' எB அவ பாHCளா.
தி2நாF கரச கால 1
அ

# பிற

அ ேகாயிைல க"றளியாக கHயவக,

ஓ வட தி& சிக ஒB தி2நாF கரசைர வி0 வ1 ேபால) சி"ப

ஒைற அைம தி2தாக. அத) தி"ப ெந4காலமாக இ2த1.
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சில ஆ(4க:

!ேன , சமீப கால தி&. ைசவ தய ைத வள#பத"

!ைனதி2 கிற இ#ேபாைதய சில ைசவக. அத# பழைமயான சி"ப உ2வ ைத
உளி ெகா(4 சிைத 1 அழி 1விடாக! I அEவாB ெச3தைத அவகளி&

ஒ2வ. எனிட மிக# ெப2ைமயாகF ஏேதா ஓ உயத ந&ல காாி | ய ைத)

ெச3த1 ேபாலF ெசானா. ஒ2 பைழய கைல)சி"ப ைத அழி 1விட1 தவB

எபைத அவ க சிறி1 க2தவி&ைல.

ப(ைட கால 1) ைசவ# ெபாியாக தி2# $க= ேகாவி;& ப திேயா4

அைம 1ைவ த இ) சி"ப உ2வ ைத. இ2பதா "றா(4) ைசவ களி& சில

ப தி காரணமாக !0வ1 அழி 1 விடாக. சி"ப கைலக எ#பHெய&லா
அழி க#ப4கிறன, பா2க.

சமய கா-#$ ஏ?
நம1 நா4) சி"ப கைல# ெபா2க ெப2 பாJ சமய ெதாட$ைடயைவ.
ைசவ, ைவணவ, ெபௗ த, ைஜன சமய ெதாடபான பல சி"ப உ2 வக ந ம 1

நாH& க&;J ெசபிJ அைம1 கிட கிறன. சமய# பைகைம பாராடா

ம& அ கைல#ெபா2கைளெய&லா ெசEவேன பா1 கா க ேவ(4. சமய#

பைகயினா& அழி க# பட சி"ப கைல) ெச&வக பல. எ&லா) சமய 1)

சி"பகளிJ கைலயழ

உ(4. ஆகேவ, கைல) ெச&வகளி& சமய# பைகC

சமய# ெபாறாைமC காடாம&, அவ"ைற# ேபா"றி# பா1கா க ேவ(4.
அய&நா4 ெசற சி"பக
இEவாB மதெவறியகளா& அழி க#பட1 ேபாக, நீாிJ நில திJ

மைற க#பட1 ேபாக ேவB சில 'சி"ப கைல# ெபா2க அய&நா4க:
அெமாி கா, ஐேரா#பா க(டக:

- ஏ"Bமதி ெச3ய#படன. ஐேரா#பாவி&

உள ஆகிேல யக:, பிராN ேதச தா2, ட)5 கார !த;ய வக:,
அெமாி க ஐ கிய நாடா2 சி"ப கைல# பிாியக. அவக தக நா4

கைலகைள# ேபா"Bவேதா4 அய& நா4 கைலகைளC ேபா"B கிறாக.
ஆகேவ, நம1 நா4) சி"ப கைல# ெபா2கைளC அவக இகி21
வாகி ெகா(4 ேபானாக.

-
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இEவாB ேம& நா4க:

) ெசற கைல)ெச& வகளி& ெப2பாJ நம1

நா4 ேகாயி&களி& ;21 ெகா(4ேபாக#படைவேய. ெபா2ளாைச ,
ெகா(ட நம1 நா4 தரகக, சில இ) சி"ப கைலகைள களவாH

அவக:

வி"றாக.

எ#பHெயறா& ேகாயி" ெப2)சாளிக' ேகாயி&. களி;21 சி"ப உ2வகைள

(இைவ ெப2பாJ உேலாககளினா& ெச3ய#படைவ) களவாH ெகா(4
ேபா3 நம1 நா4 தரகக:

வி"Bவி4வாக. இைவகைள

) சிB ெதாைக

வாகிய தரகக யா எறா&, நம1 நாH& பிறத ெபாிய மனிதக தா.
இவக:

நா4# ப"ேறா. கைல#ப"ேறா எ1F கிைடயா1. இவ , க:

உள ஒேர ப"B எனெவறா& பண# ப"ேற. எ#பHயாகிJ ெபா2

ேச கேவ(4 எபேத இவக க2 1. இவக *லமாக அேநக சி"ப

கைல#ெபா2க அய&நா4
சில ஆ(4க:

!$ ப

) ெசB விடன.

தறிF இய க எ/ ஓ இய க ஏ"பH2த1.

5யநல!ைடய சில மத ைதC சமய ைதC பயப4 தி ெகா(4, கடF

ேபராJ ேகாயி&க ேபராJ பாமர ம கைள *ட தன தி& அ0 திைவ தைத
க(H#பத"காக இத இய க ேதாறிய1. இத விைளவாக ேகாயி&

வி கிரகக ேம& இEவிய க தி யா சில2

ெவB#$ ஏ"பட1. இத இய க

!!ரமாக இ2த கால தி&, இEவிய க ைத) ேசத இர(ெடா2வ, சி"ப
கைல#ெபா2கைள# ப" நாடவ

சி"ப கைல#ெபா2க அய& நா4

ெகா4 1விடன. இEவாB. சில
) ெசB, படன. இவகேள

பி"கால தி& சி"ப கைல# ெபா2களி சிற#ைப அறி1, தம1 அறியாைம
னா& நம1 நா4) சி"ப கைலக அய&நா4
அத"

) ெசBவிடத"காகF,

தா காரணமாக இ2தத"காகF மன வ2தினாக. இவக

ெபா2 ேத4 ேநா க ேதா4 சி"ப# ெபா2கைள ப"றவ அ&ல. ஆனா&,

இவக *லமாகF சில சி"ப# ெபா2க நம1 நாைடவி4 அகறன.
கைல 1ேராகிக
நம1 நா4 கைல#ெபா2ைள களவாH ஐேரா#பிய2

வி"B# பதினாயிர
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கண காகF, இலச கண காகF ெபா2 ேதHயவக இ/ நம1 நாH&

இ2 கிறாக. நம1 நா4 ேகாயி&களிேலCள கைல)ெச&வகைள

களவாHய அ&ல1, களF ெச3வத"
ெபா2கைள வாகி வி"ற

உடபH2த1. அ&ல1 களவாHய

"ற தி" படவகளான இவக, நாH

கைல 1ேராகிகளாகிய இவக, ெபாிய மனிதகளாகF பட
ெப"றவகளாகF இB வா-கிறாக. இதி& அதிசய எனெவறா&,
இவக சமய# ப"B கடF ப திC உளவகளா3 இ21 ெகா(ேட,

ேகாயி& உ2வகைள வி"ற1தா. இவக *லமாக நம1 நாH;21 பைழய
கைல) ெச&வக எ தைனேயா ேம&நா4க:

ெய&லா ஆகிேலய ஆசியி& நைடெப"றன.

# ேபா3விடன. இைவ

இதியா வி4தைல ெப"ற பிற , இதிய கைல# ெபா2க அய& நாH"

அ/#ப#பட Iடா1 எ/ சட ஏ"பH2 கிற1. இதனா& இனி நம1

கைல#ெபா2க அய& நாH" # ேபாக வழியி&ைல. ஆயி/, கள தனமாக#
ேபாக I4 அ&லவா?
வடநா4 ெசற சி"பக
சில ஆ(4க:

!ன, தமி- நாH;2த சி"ப கைல) ெச&வக - அைவ

க&;னா& ெச3ய# படைவ - ஆயிர 1

ேம& வடநா4 ெசBவி டன.

பண தாைச பிH த ஒ2வ, தமி- நா4 கிராமகளி;2த க"சிைல) சி"பகைள

கிராம ம கைள ஏமா"றி வாகி ெகா(4ேபா3 ஓாிட தி& ேச 1 ைவ தா.
அ கைல# ெபா2க ஏற

ைறய ஆயிர 1

ேம& இ2

. ப&லவ, ேசாழ,

பா(Hய கால 1) ைசவ ைவணவ ெபள த ைஜன சி"பக அைவ. அத மனித
இத அ2ைமயான சி"ப# ெபா2கைளெய&லா H&; அரசாக 1
இலச ,பா3

இர(4

ேம& வி"Bவிடா. இதைன யறித இலாசிாிய, ெசைன

எ0 தாள ப க தி *லமாக) ெசைன அரசாக 1

பண#பS ெச31,

அ கைல) ெச&வகைள ெசைன# ெபா2காசி)சாைலயி& ைவ

பH

ேக4 ெகா(டா. ெசைன அரசாக! அ கைல) ெச&வகைள ெசைனயி&

ைவ க !ய"சி ெச3த1. ஆனா&, ம திய அரசாக அத"

H&;

இணகாம& அவ"ைற

ெகா(4ேபா3விட1. நம1 அ2ைமயான கைல)ெச&வக

ேபா3விடன.
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நம1 கடைம
கைல)ெச&வகைள அய& நா4

வி"  கைல 1ேராகிக - நா4

1ேராகிக - இB கைல# ெபா2கைள அய&நா4க:

அ/#ப தயாராக

இ2 கிறாக. அவக தம1 ெசாத கைல# ெபா2கைள வி"றாJ நா
ைறIறமாேடா. ஆனா&, ேதச தி"  நாH"  உாியவான கைல#

ெபா2கைள வSசகமாகF ZதாகF த!ைடய ெசாத# ெபா2ளா கி

ெகா(4. அவ"ைற ெவளி நா4களி& வி"B# பண ேச#ப1 எறா&, அைத
ம க: அரசாக! பா 1 ெகா(4 5மா இ2 கலாமா எபேத எம1
ேகவி.

காSசி$ர 1 நடராச
காSசி$ர, தSசாU !த;ய இடகளி;2த பல கைல)ெச&வக இEவாB
அய& நா4க:

# ேபா3விடன. காSசி$ர தி& ேபேபான ப&லவ ேகாயிலான

கயிலாசநாத எ/ இராஜசிேம5வர ேகாயி;& இ2த $ராதன நடராச
வி கிரக எEவாB ஐேரா#பா க(ட 1

# ேபா3விட1 எபைத ஒ2வ

Iறினா. அவ வி கிரககைள அய& நாடவ2

வி"B# பண ஈHயவ. அ

வி2பிய ஒ2 ஐேரா#பிய, அ ேகாயி& அ)சக2

ைக I;. ெகா4 1)

ேகாயி;& இ2த பைழய நடராச வி கிரக ைத த நா4

ெகா(4ேபாக

சாி#ப4 தி ெகா(டாரா. பிற , சி"பியிட (Nதபதியிட) அைத#ேபாலேவ ஒ2
ெவ(கல நடராச உ2வ ெச3ய) ெசா&;, $திய நடராச உ2வ ைத அ
ேகாயி;& ைவ 1வி4, பைழய நடராச உ2வ ைத எ4 1) ெகா(4 ேபா3

விடாரா! பைழய நடராச2

# பதிலாக# $திய நடராச வ1விடா. ஆனா&,

$திய நடராசைர எ4 1 ெகா(4 ேபாகாம&, பைழய நடராசைர அத ஐேரா#பிய
ஏ ெகா(4 ேபானா? அதி& தா Z5ம இ2 கிற1. பைழய நடராச

உ2வ தி& கைலயழ

நிரபியி2தபHயினா& அைத எ4 1 ெகா(4 ேபானா!

அபகேள, நம1 சி"ப கைலக எ#பHெய&லா ெகாைள ேபாயின,

ேபாகிறன பா2க.

சி"ப உ2வக இ/ உள
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ேம&நாடா கள தனமாகF ந&லத மாகF ெகா(4ேபான கைல)

ெச&வக ேபாக4; நம1 நாடா, பைழய ேகாயி&கைள# $1#பி தேபா1
அழி1ேபான கைல)ெச&வக ேபாக4; ம(ணிJ
மைற1 கிட

ள

ைடகளிJ

 கைல) ெச&வக ேபாக4; இைவெய&லா

ேபானாJIட, இ/ ஏராளமான கைல) ெச&வக நம1 நாH&
இ#ேபா1 எSசி Cளன. பல சி"ப கைல# ெபா2க, ப"பல ேகாயி& களி&
கைல)சிற#$ உணராதவகளா& $ற கணி க# ப4 கிட கிறன. பல சி"ப

கைலக, இ2டைற களி& மைற1 கிட கிறன. இைவகைளேய/ ேபா"றி#

பா1கா க ேவ(4வ1 நம1 கடைமயா .

பல க"சி"பக வய&களிJ ஊ#$றகளிJ நாதிய"B கிட#பைத# பல
இடகளி& க(H2 கிேற.

ள ைடகளி ஓர தி& 1ணி ேதா3 க#

ேபாH2த சில க"கைள# $ரH# பா தேபா1. அவ"றி& சி"பக

அைமதி2தைத# பா தி2 கிேற. இைவெய&லா எைத ெதாிவி கிறன?
நம1 நாH&, சி"ப கைல CணF, அவ"ைற க(4 5ைவ

 அறிF,

அவ"ைற# ேபா"றி# பா1கா கேவ(4 எ/ கடைமCண F மகி ம0கி
மைற1விடன எபைத கா4கிறனவேறா?
பா1கா#$ ேவ(4
கைல கைல எB தாகளி& எ0த#ப4கிறன; ேமைடகளி& ேபச#ப4கிறன.
கைல எறா&, சினிமாF நடன! இைசC நாடக! தா எB ெப2பாேலா
க2தி ெகா(H2 கிறாக. சி"ப, ஒவிய !த;யைவக: கைலக அேறா ?
அவ" ைறC ேபா"றி# பா1கா கேவ(4வ1 நம1 கடைம அ&லவா?
மிக# $ராதனமான ஒ2 ேகாயி;ேல இ2த ேசாழ அரச/ைடய ெச#$) சிைலC2வ
ஒB. இ# ேபா1 தனி#பட ஒ2வாிட இ2#பைத க(4 விய#பைடேத.

சாதாரணமாக காண#படாத1. மிக விசி திரமான1. அ2ைமயான1 ஆன ஒ2

நட ராச சி"ப உ2வ. பைழைமயான ஒ2 ேகாயி;& இ21 த1. இ#ேபா1

தனி#பட ஒ2வாி தனிCைடைம யாக இ2 கிற1. இEவாB பைழய

ேகாயி&களிேல தமி- நாடவ2

ாிய ெபா1) ெச&வகளாக இ2த அேநக
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கைல)ெச&வக பல, 5யநல!ைடய தனி# பட ஆகளிட

சி கி ெகா(4ளன.

இ#ேபா1 நட#ப1 என?
பாரத நா4 கைல#ெபா2க அய&நா4

அ/#ப#பட Iடா1 எB

சட ெச3த பிற , நம1 நா4 கைல)ெச&வக ெவளிநா4க:

)

ெச&வதி&ைல. ஆனா&, தமி- நா4 கைல#ெபா2 க தமி- நாைடவி4
அ#$ற#ப4 த#ப4கிறன. தமி- நாH& இ2 கேவ(Hய கைல#ெபா2க,

தமி- நாைடவி4 ெவளிேய ேபாகிறன.

தமி- நாடவ ஒ2வ சில ஆ(4களாக த !ைடய ெச&வா ைகC, உயதர

உ திேயாக தி& உள தம1 உறவின2ைடய ெச&வா ைகC பய

ப4 தி ெகா(4, சி"ப கைல#ெபா2கைள) ேசக ாி 1 ெகா(4வதா. தா
ஒ2 காசிசாைல மியசிய) ைவ தி2#பதாகF, அ காசிசாைல

உளவ தம1 ஊாி& உள சி"ப கைல#ெபா2கைள ெகா4 க

அதத ஊாி&

ேவ(4ெமB ஊ ேதாB ேநாி& ேபா3 ேக4, பிற *லமாகF சி"ப

கைல# ெபா2கைள) ேசகாி 1 வதா. நபி ைக ெகா(டவக

தகளிடமி2த சி"ப கைல# ெபா2கைள ெகா4 தாக. ெசைன அரசாக

மி[சிய தி& Iட இ&லாத அEவளF அ2ைம யான சி"ப கைல# ெபா2கைள

இவ பலவிதமாக) ேச 1 ெகா(டா. நம1 நா4 கிராமகளி& வி21 ைசவ,

ைவணவ , ெபள த, ைஜன சமய 1) த"ப கைல) ெச&வக இவ2

அதிகமாக கிைட தன. கைடசியாக. இவ Iறிய1 ேபால) ெச3யாம&,

இ கைல#ெபா2கைள 1959இ& H&; அரசாக 1
,பா3

வி"றா. இ கைல#ெபா2க இவ2

இர(டைர இலச

எ#பH இைட தன எB

ேககாமேல . H&; அரசாக இவாிடமி21 இ#ெபா2கைள விைல ெகா4 1
வாகி ெகா(ட1 !

இைதயறித சில. இ கைல#ெபா2கைள தமி- நாHேலேய ைவ கேவ(4
எB, ேவ(4மானா& ெசைன அரசாக 1 காசி சாைலயி& ைவ கலா

எB ெசைன அரசாக 1

 ெட&; அரசா க 1

 வி(ண#ப

ெச3தன. இைத அரசாக தா கவனி கவி&ைல. இ கைல#ெபா2க ெட&;

182

ெகா(4ேபாக#ப4கிறன. நம1 நா4 கைல# ெபா2க நம1 நாHேல

இ2 க ேவ(டாமா?

ெசற 1959 ஆ ஆ(Hேல வடநாH;21 ஒ2 ைஜன தமி- நா4

வ1.

ைஜன சி"பகைள# ேபாேடா பட பிH 1 ெகா(4 ேபாவதாக) ெசா&;,
ஆகா

ெசB பட பிH தா. அ /ட ஆகா

கிைட த சில ைஜன

வி கிரக கைளC எ4 1 ெகா(4 ேபா3விடாரா! நம1 நா4) சி"ப

கைலக இEவாெற&லா பறிேபா கிறன. ஏெனB ேகக நாதியி&ைல.

இ கைல)ெச& வக எ&லா பறிேபான பிற , கைலயாரா3)சி ெச3C நம1

நா4 மாணவ என ெச3வாக? ப&கைல கழகக கைலயாரா3)சி# பாட

ஏ"ப4 1 மானா&. மாணவகைள H&;

அ/#பியா ஆரா3)சி ெச3ய)

ெசா&ல#ேபாகிறாக? இ1 ப"றி அரசாக தா2 ெபாB#பாளக:

கவனி காத1 ஏ? இ கைல)ெச&வக தமி- நாH ெபா1) ெசா 1க
அ&லவா? இவ"றி" # பா1கா#$ அளி கேவ(Hய1 இவகளி
கடைமய&லவா?
ஓவிய கைல
கடட கைல, சி"ப கைல இவ"ைற# ப"றி) சிறிதளவாவ1 ெபா1ம க:
ெதாிC. இைவ ேகாயி&களிேல அH கH காண#ப4வதா&, இவ"ைற அறியாம&
இ2 க!Hயா1. ஆனா&, ஓவிய கைலைய# ப"றி# ெபா1ம களி&
ெப2பாைம-ேயா2

ெதாியா1. அதாவ1, ப(ைட கால 1) சி திர

கைள# ெப2பாேலா அறிதி2 க மாடாக. ப(ைட கால 1 ஓவியக

எ&லா 5வ ஓவிய களாக இ2தன.
அரச,

Bநில மன, ெச&வ !த;ேயா அர(மைனகளிJ மாளிைககளிJ

5வ ஓவியகைள எ0தி ைவ தாக. ேகாயி&களிJ சி திரகைள

எ0திைவ தாக. கடட கைல சி"ப கைலகைளவிட சி திர கைல மிக

Kபமான1 ; த த பா1கா#$ இ&லாவிடா& எளிதி& அழி1விட IHய1.
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நகரகைள தவிர ம"ற ஊகளி& வா-த

Hம க அ கால தி&

ஓைல@4களிேல வசி தா க. ஏ, இ கால தி& Iட# ெப2பாJ ஓைல@4
களி& தா வா-கிறாக. ஆகேவ . ஓைல @4களி& 5வ ஓவியகைள

எ0திைவ

 வா3#$ ஏ"பட வி&ைல. ஓவியக அ கால தி&

அர(மைனகளிJ மாளிைககளிJேம இட ெப"றன. அர(மைனக:

மாளிைகக: அழி1 விடேபா1, சி திர கைலக: மைற1விடன. ேசர

ேசாழ பா(Hய களி அர(மைனக: சி திர மாடக: எேக ? வள&க
சி"றரசகளி பைழய மாளிைகக எேக? அைவெய&லா அழி1விடன.

அவ"ேறா4 Kப K(கைலயாகிய 5வ ஓவியக: மைற1 விடன.
ப&லவ கால 1 ஓவிய
மேகதிரவம/ அவ/

# பி வத ப&லவ அரசக: அைம த

ைக

ேகாயி& 5வகளி& வண ஓவியக எ0த#பH2தன. அைவC கால#

பைழைமயினாJ அழிF ேவைலகளினாJ மைற1விடன. மேகதிரவம/

சி திரகார# $; எ/ சிற#$# ெபய2 உ(4. அறிC. தஷி( சி திர
எ/ ெத இதிய ஓவிய J
IBகிறாக. இவ அைம த

அவ உைர எ0தினா எB

ைக ேகாயி&க சிலவ"றிேல சி திரக

எ0த#பH2த அைடயாளக:. ப)ைச மSச சிவ#$ !த;ய வணக:

அகேக காண#ப4 கிறன. இதனா& அ

எ0த#பH2தன எப1 ெதாிகிற1.

ந"காலமாக எ#பHேயா சி தனவாச&

ைபயகளி அWழி யக:

ைக ேகாயி&களி& சி திரக

ைக ேகாயி& ஓவிய, மா4 கார#

 ம"றவகளி நாச ேவைல

 த#பி தவறி

அைர ைறயாகேவ/ இ#ேபா1 இ2 கிற1. நம1 தமி-நாHேல உள மிக#

பைழய கால 1) சி திர இ1ேவ. இைவ, கி.பி. 600 !த& 630 வைர யி& அரசா(ட

மேகதிரவம கால தி& எ0த# படைவ.
சிைதத ஓவிய

மைற1ேபான சி திரக ேபாக . இ#ேபா1 ஒ"சில ேகாயி&களிJ

ம(டபகளிJ சிைத1 ேபான ஓவிய# ப திக இB காண#ப4கிறன.
அவ"ைற ெய&லா கிைட தவைரயி&, அைர ைற யாக இ2த ேபாதிJ,

ேபா"றி# பா1கா க ேவ(4. பிரதிக எ0தி, அ&ல1 நிழ& (ேபாேடா ) பட
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பிH 1# ெபா1 ம க:

அறி!க#ப4 த ேவ(4. இத"

ஓவிய கைலஞ2,

நிழ"பட பிH# ேபா2, அரசாக 1# பழ ெபா2 ஆரா3)சி 1ைறயின2

(ஆ கியாலஜி இலாகா) !வ1 உதவி ெச3யேவ(4.
தி2மைல ஓவிய

வட ஆ கா4 மாவட வடமாதிமகல இரயி& நிைலய தி"
ேபாg தி2மைல எ/

அ2கி& உள

றி ேமேல ைஜன ேகாயி& ஒB உ(4.

இத" ) சிகாமணிநாத ேகாயி& எப1 ெபய. இ ேகாயி&

ைகயி& ேசாழ

கால 1 ஓவியக இ#ேபா1 சிைத1 அழி1 காண#ப4 கிறன. ($திதாக
எ0த#பட த"கால) சி திர க: அ

உ(4. இவ"ைற நா Iறவி&ைல.)

இ# பைழய சி திரகைள அரசாக 1# பழெபா2 ஆரா3ேவா (ஆ கியாலஜி

இலாகா) சில ஆ(4 க:

!னா& பட பிH தாக. அத# பட களி

நக&க ேவ(4ெமB ேகடேபா1 அைவ கிைட கா1 எB

ெசா&;விடாக. காரண எனெவறா&, படெம4 க#பட 'ேபாேடா
ெநகிHE ' உைட1 விடதா. அத பிற

அவக மீ(4 பட பிH கவி&ைல.

இ ேகாயி& ஓவியக: அழி1 ெகா(H2 கிறன.
காSசி ஓவிய

காSசி$ர 1 ஏகாபேர5வர ேகாயி& ெபளணமி ம(டப தி& அன# பறைவ
!த;யவ"றி ஓவியக எ0த#பட சிைதFக காண# படைத) சில
ஆ(4க:

!ன க(ேட. அைவ இ#ேபா1 மைற1விடன.

ஆ(4க:

!ன ெபாிய அளவி& பல ஓவியக இ2தைத க(ேட.

காSசி ஏகாபேர5வர "B கா& ம(ட ப தி ேம&ப தியி&, சில
அைவ பாவதி, பரேம5வர, இல

மி, கைலமக !த;ய சி திரகளா . சிறி1

அழி1 ேபாயி2தாJ ெபாி1 நனிைலயிேல யி2தன. வணக

அழி1ேபான இடகளி& ேகா4க $ைனயா ஓவியமாக நிைறF ெச3தி2தன.

அைவ பி"கால 1 ஓவியகதா. 400 அ&ல1 500 ஆ(4# பைழைம யி2 கலா.
அவ"ைற நிழ" பட (ேபாேடா ) பிH க ேவ(4ெமB அ4 த ஆ(4
ெசறேபா1. அேதா! அைவ மைற1 ேபானைத க(4 தி4

"ேற. ேகாயி&

அதிகாாிக அத) சி திரகளி ேமேல ேகாபி 5(ணாைப நிைறய# ?சி
ம(டப ைத 'அழ ' ெச3தி2தாக! அவக நீ4 வா-க!
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பH எ0தி ைவ கலா
இEவாB எெதத ேகாயி&களி& எ தைன எ தைன ஓவியக அழிதனேவா!
ஓவிய 1

 ேகாயிJ

 என சபத எB ேகாயி& 'தமக தக

நிைன கிறாக ேபாJ! அதிJ அைர ைறயாக உள சி திரக,

"Bயிரா3 கிட1 ேவதைன#ப4 ெகா(H2#பைதவிட அHேயா4 அழி1

5க ெபற4 எ/ க2ைண யினா& ெகாB வி4கிறாக ேபாJ!

அைர ைற யான ஓவியகளாக இ2தாJ அவ"ைறC ேபா"றேவ(4.
அவ"ைற அழி கேவ(Hயி2தா& !த;& அவ"ைற# பட பிH 1
ைவ 1 ெகா(4 அ&ல1 பH எ0தி ைவ 1 ெகா(4 பிற

அழி 1 விடலா.

நம1 நாHேல பைழய ேகாயி&க பல உளன. ேதH# பா தா& அைவகளிJ

சில ஓவியக காண#படலா. பி"கால 1) சி திரகளாக இ2 தாJ அைவ

பா1கா க#பட ேவ(4. தி2வலS5ழி ேகாயி& மிக# பைழைமயான1. அ

ேகாயி;J விை◌யக இ2#பதாக Iற#ப4கிற1. ஆனா&, அைவ நக&

எ4 க#படதாக ெதாியவி&ைல.

அபகைள வண கமாக ேவ(H ெகாவன எனெவறா&, ஏேத/
ஓவியக, ேகாயி& !த;ய பைழய கடடகளி& இ2 க க(டா&, அவ"ைற
அழியவிடாம& பா1கா கேவ(4 எபேத. க(4பிH க#பட ஓவியக,
அைர ைற யாக அழி1 ேபாயி2தாJ, அழியாத ப திைய அழியவிடாம&
ேபா"றி# பா1கா க ேவ(4. அவ"ைற# பட பிH ேதா, த கவகைள

ெகா(4 பH எ01வி ேதா ெபா1ம க:

ெச3வ1 நம1 நா4 ஓவிய கைல

அறி!க#ப4 த ேவ(4. இ#பH)

) ெச3த ெப2 ெதா(டா .

இைச கைல
இைச கைலைய# பா1கா#ப1 ப"றி ஒB ெசா&ல ேவ(4வ1 இ&ைல.
ஏெனறா&, ஏைனய அழ

கைலகைளவிட அதிகமாக இைச கைலைய ம க

அறிதி2 கிறாக. ேமJ, ேப5 பட (சினிமா); வாெனா; நிைலய,

இைசயரக !த;யைவ ெப2கி Cள இ கால தி& இைச கைல எ&ேலா2
அறி ந"கைலயாக விள கிற1.
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யாைழ உயி#பி க ேவ(4
பைழய கைலகைள# ப"றி IBகிற இ;ேல, இைச கைல சபத#பட

வைரயி& ஒB Iற வி2$கிேற. அ1 யா- எ/ இைச க2விைய#

ப"றிய1. யா-, ப(ைட கால திேல இதியா ேதச !0வ1 பயில#பH2த
ஒ2 சிறத இைச க2வியா . வட இதியாவி& இ க2வி வழ ெகாழித பிற ,

தமி-நாHேல இ1 ெந4 கால பயில#ப4# பின கி.பி. 11 ஆ
"றா(H" # பிற

மைற1விட1. யா0ட சபத# படைவ பைழய

ப(க. அ#ப, சபத, 5தர, தி2#பாணா-வா, தி2நீலக(ட யா-#பாண,
பாண ப திர !த;யவக கால திJ, அவக கால 1

!"பட

சககால திJ தமி-நாH& பயில#பட ப(க யா- இைசCட சபத#
படைவ.

மைற1ேபான யா- இைச க2விைய மீ(4 $1#பி 1, அைத வழ க தி&

ெகா(4வர !ய"சி ெச3யேவ(4. யா- & எ/ இைசயாரா3)சி ைல

எ0திய ! தமி-# ேபராசிாிய உய தி2. வி$லாநத அHக அாிதி !யB

ஆரா31 யா- க2விெயாைற) ெச3தாக. ஆனா&. அ க2விைய நாH&
பயப4 1வத"

!ேப அவக காலSெசB விடாக.

அவக வி4) ெசறைத ெதாட1, மயB நிைறேவ"றி. மைற1ேபான அ

க2விைய மீ(4 இைசயரகி"

ெகா(4வர ேவ(4வ1 தமி-

இைச 1ைறயி& ஆரா3)சி ெச3C மாணவ கடைமயா . இ1 மிகF அாிதான

ேவைல. ஆனா&, ெவ"றிெபற IHயேத.
ப( ஆரா3)சி

தமி- இைச) சக. ேதவார# ப( ஆரா3)சி ெச31 வ2வ1 ேபா"ற த க1.

இதனா& பைழய ஆ(க. அறிய#ப4கிறன. உதாரணமாக, யா-!ாி# ம(ைண
எ4 1 ெகாேவா. சபத 5வாமிக பாHய 'மாத மட# பிHC" என

ெதாட  இ# பா4 இ கால தி& அடாணா இராக தி& பாட#ப4கிற1. ேதவார
ஆரா3)சியி காரணமாக, 50 ஆ(4க:

ராக தி&

!$தா இத# பா4 அடாணா

2சாமி ேதசிக எபவரா& பாட#ப4, அதைனேய பிப"றி
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ம"றவக: பாH வ2கிறாக எப1, 50 ஆ(4க:

ேகாரக

!$ இ# பா4

றிSசி எ/ ப(ணினா& பாட#பட நப1 அறிய#படன.

இ1ேபாற பல ெச3தி கைள# ப( ஆரா3)சியினா& அறிய I4.
பைழய ஆட& பாட&க

ப(ைட கால தி& வழ க தி& இ2த பைழய 2. & பாட&க இ கால தி&
மைற1விடன. ெகா4 ெகாH, பா(டரக,

ைட I 1.

ட Z 1.

பாைவ I 1 !த;ய பதிேனாராட&க இ கால தி& மைற1விடன. நா4#

பாட&கைள ேதH க(HபிH கிற இ கால தி& மைற1ேபான ஆட&கைளC

I 1 கைளC க(4 பிH 1# ேபா"B நலமேறா ? !"கால தி& பலவைகயான

ஆட& வக வழகியைத) சில#பதிகார உைரயி& அHயா
அ) ெச3C இ1 :--

”சி1# பி0 ைக Cட சதிர ேயா!ைல
ெகாதி கFசி

ட#பி0 ைக - கதபா

டாலகாடா(H ப4ஞமன ெந&;)சி
வ த2நட P(HJட - சீலமி

மா(H யம($னேவ டாள தி ேகா#பாளி

பா(H# பி0 ைகCட பாபாH - மீ(ட

கடF சைட@ரமாேசக காம

மகி-சி1 வாமன ,ப – விகடெந4

ப திர ெகா"றி பலைகவா ப#பர#ெப(
ட தச பார த ணி)ச - க 1

!ைற^( H2Sசி 1 !(Hத மன#

பைற ப(Hத $ப பாண : மிைற பரF
ப த

ரைவேய ப#பைற காவத

பி தெனா4 மாணி ெப2பி0 ைக - ெய 1ைறC

ேம திவ2 ககளி யா(4 விைளயா4
ேகா த பைற

4$ ேகா" I 1 - * த

கிழவ கிழவிேய கி:# பிறா(H

யழ ைடய ப(ணிவிக டாக - திக- ெசெபா

அமைன ப1 கழகாட& ஆ;



வி(ணக காளி விற"ெகாதி - ய&லாத
வா3த தனிவ(4 வாாி)சி பி)சிCட

ந&லா IBகிறா.
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சாத !ைடய சடாதாாி - ேய3தவிைட

த கபிடா நி த தளி#பா4) சா1ரக

ெதா க ெதாழி& $ைனத ெசானா(4 - மி க
மைலயாளி ேவதாளி வாணி

திைர

சிைலயா4 ேவ4 சிவ#$ - தைலயி"
தி2விள

# பி)சி தி2

 றயி" ெப(

ப&லா

ழிேய பகH பகவதியா

H2(!க 1# ேபைத யி2ள - ெபா2!க 1#

ந&லாத ேதா@)5 ந"சாழ - ல&லாத
Fதி யவ;H ?ராளி ேயாகினி)சி
திவ2 பார

ணைல I - ததியேபா

தா4 களிெகா3C !ளி#? ைவய/

பா4 பாடா4 ப4பளி - நாடறிC
b4 நாட

ணாட

#

ணாேலேய

1Sசாத 5ைம#?) ேசானக - மSசாி

ேய"ற Fைழைம பைறைம!த ெலெற(ணி
ேகா தவாி I தி

ல.[1]

நா4# பாட&கைள ேத4வ1 ேபா&, இத I 1 கைளC ஆடகைளC

ஆரா31 க(டறிய ேவ(Hய1 ஆரா3)சி ெச3ேவா கடனா .
---

[1]. சில$. அரேக"Bகாைத, 12. ஆ அH உைர ேம"ேகா.
இல கிய கைல
பைழய கால 1 அழ

கைலகைள ஆரா3வைத ேநா கமாக எ0த#பட

இ;ேல, இ கால 1 இல கிய கைலைய# ப"றி Iறேவ(4வ1 இ&ைல.

பைழய இல கியகைள# ேபா"Bவ1 எ#பH எ பைத Iறேவ(4.

இைச கைலைய# ேபாலேவ இல கிய கைலைய# ப"றிC ம க அதிகமாக

ெதாி தி2 கிறாக. ஆனா&, பைழய இல கிய கைலகைள இ#ேபா1 ம க
அதிகமாக# ேபா"Bவ1 இ&ைல . பைழய இல கியகளி ெபயைர Iட

மற1வி4 கிறாக.

பைழய இல கியக
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சீவக சிதாமணி, சில#பதிகார, மணிேமகைல, Zளாமணி, ெப2கைத. கப
ராமாயண, வி&; பாரத, தி2விைளயாட" $ராண, கத $ராண !த;ய
&கைள# பH 1 அவ"றி இல கிய) 5ைவ கைள அறி1 இ$Bத&

ேவ(4. அவ"றி& Iற# ப4 கைதகைளC சமய) சபதமான ெச3திகைளC
அ#பHேய நபேவ(4 எபதி&ைல; அவ"றிJள இல கிய அழைக,

கைல)5ைவைய யறி1 மகிழ ேவ(4. ப

தறிFைடயவ, அ&கைள# பH#

பதனா& *ட ெகாைகக நிைல 1வி4ேமா எB அSசேவ(4வதி&ைல.
திைர#பட, நாடக !த;ய காசிகைள ம க - பா 1 ெகா(4தா

வ2கிறாக. அவ"ைற# பா#பதனாேல அறிவ"ற *டக தீய வழியி& ெசற
ேபாதிJ, ப

தறிC ந&லறிFைடயவக அ தீைமகைள ெகாவதி&ைல.

அ1ேபாB, பைழய இல கியகளி& இ கால 1 ெகாEவாத விஷயக
இ2தாJ அவ"றி ெபா24 இல கிய ைத இழ1 வி4வ1. அ&ல1
$ற கணி#ப1 அறிFைடைமயாகா1. மனித ப

தறிFைடயவ; அதிJ

காவிய கைல ைய# பயிJ மனித சிறத அறிFைடயவ. அவ அைவகைள#

பH#பதனாேல *ட ெகாைகக:

, வசமாவா எB IBவ1 தவB.

ெவளி#ப4 1க
பைழய இல கியகைள ேதH# பா1கா க ேவ(4. ெசா"ெபாழிFக,

வாெனா;# ேப)5க !த;யவ"றி *ல இல கிய கைலயி& 5ைவ ெகா
:பH ம கைள# பயி"Bவி த& ேவ(4. இராஜ ராேஜ)5ர நாடக !த;ய

பைழய நாடககைள ேதH க(4பிH 1 அ)சி4 ெவளி#ப4 தேவ(4 ..
ெவளிவராம& மைற1 கிட

 &கைளC ெவளி# ப4 த ேவ(4.

இைச கைல இல கிய கைலகைளவிட ! கியமாக இ# ேபா1 ம க:

ெதாிவி கேவ(Hய1 கடட கைல, சி"ப கைல, ஓவிய கைலகைள#

பா1கா#ப1 ப"றிேய. இைச கைல இல கிய கைலகைள யறிதி2 கிற அளFIட
ெபா1ம க கடட சி"ப ஒவியகைள# ப"றி அறிதி2 கவி&ைல.

இ கைலகைள# ப"றி# ேபாதியளF ெதாியாதி2#பதனா& நம1 நா4 ம க

இ கைலகைள அழி 1 நாச#ப4 தி வ2வேதா4 அவ"ைற# பா1கா க ேவ(4

எ/ எ(ண இ&லாமJ இ2 கிறாக. இ கைலகைள# ப"றிய &கைள
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ெவளியி4 ெசா" ெபாழிFக நிக- திC ெபா2காசிக ஏ"ப4 திC

ம களிைடேய இ கைலகளி அறிைவ வள கேவ(4 .
--------

10. இைண4 :

ழ/ அ/ல- வகிய

ழ& எ/ ஊ1 க2விைய# ப"றி அHயா

விள

கிறா.

" ழ& - வகிய. அத"

ந&லா தம1 உைரயி& ந

*கி&, சதன, ெவ(கல, ெசகா;, க2கா;

ெயன ஐ1மா. எைன ?

"ஓகிய *கி Jய ச1 ெவ(கலேம
பா Bெச கா; - ? ழலா3

க(ண/வத கைழ கிைவக ளாெமறா
ப(ணைமத &வ&ேலா பா 1 '

எறாராக;.

இவ"B *கி;" ெச3வ1 உ தம ; ெவ( கல ம திம; ஏைனய அதமமா.
*கி& ெபா01 ெச3C ; ெவ(கல வ;1; மர எ#ெபா01 ஒ 1 நி" .
இத பி(H இல கண :- நீள இ2ப1 விர&; 5"றளF நாலைர விர&. இ1

1ைளயி4மிட 1 ெந& லாிசியி& ஒ2பாதி மரனிB 1 கைட1 ெவ(கல தாேல

அைண5 ப(ணி இட!க ைத உைட 1 வல!க ெவளியாக விட#ப4. எைன?
”ெசா&J மித"களF நாைலதா 5"றளF

ந&விர&க ணாலைரயா ந/தலா3 - ெம&ல

1ைளயளF ெந&லரசி Pபிட மாய
வைள வலேம& வகிய ெம'

எறாராக;.

இனி 1ைளயள வில கண : - அளF இ2ப1 விர&. இதிேல P$ !க தி
இர(4 நீ கி !த& வா3 வி4 இ !த& வா3

ஏழ ல வி4 வைள
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வாயி/ மிர(4 நீ கி ந4வினிற ஒப1 விர;/ எ4 1ைளயிட#ப4.
இவ"B ஒB ! திைர எB கழி 1 நீ கி நிற ஏழி/ ஏ0 விர& ைவ 1

ஊத#ப4. 1ைளகளி இைட# பர#$ ஒ2 விரலகல ெகாள#ப4. எைன?
"இ2விர&க P கி !த&வாேய- நீ கி

ம2F 1ைளெய4 ம/ - ெப2விர&க
நாலS5 ெகாக பர#ெபப ந/தலா3

ேகாலSெச3 வகிய தி IB”

எறாராக;.

இEவகிய ஊ1மிட 1 வைளவா3 ேசத . 1ைளைய ! திைர எB நீ கி

!னிற ஏழிைனC எ0 விர& ப"றி வாசி க. ஏ0 விரலாவன :
வைளவா ய2ெகாB ! திைரயா3 நீ கி

1ைளேயழி னிற விர&க விைளயா

HடமீB நா வல ெமறாகா ேணகா
வடமா2 ெம!ைலயா3 ைவ 1.

வகிய 1 ஏ0 1ைளகளி& இைச பிற

மாB: அஃ1 எ0 தா" பிற

. எ0 1 : ச

ாி க ம ப த நி. இE ேவெழ0 திைனC மா திைர#ப4 தி மி& ெச3ய இவ"Bேள
ஏழிைசC பிற



ஏழிைசயாவன:- சச, ாிடப, காதார ஏழிைசயாவன :- சச, ாிடப திம,
பSசம, ைதவத, நிடாத ெம$ன பிற1 இவ"Bேள ப(க பிற
எைன?
'சாிகமபதநிெய ேறெழ0 தா" றான

வாிபரத க(ணினா3 ைவ 1 ெதாிவாிய
ஏழிைசC ேதாB மிவ"Bேள ப(பிற
Z-!தலாS 5 த 1ைள'

எறாராக;."
-------------------



;
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11. இ50/ எ6த உதவியாக இ*5த 0/க
அகநாXB (சக இல கிய) - ைசவ சி தாத சமாஜ# பதி#$.

அயிதிர மத தமி0ைர - அ. கி2Vணசாமி பிைள

ஆைன ேகாயி&க -- மயிைல சீனி. ேவகடசாமி (ைக ெய0 1# பிரதி)
இைறவ ஆHய எ0வைக தா(டவ – மயிைல சீனி. ேவகடசாமி

இைறயனா அக#ெபா2 உைர – ராEபகP ச. பவாநத பிைள அவக
பதி#$

க;க 1# பரணி – ெசயெகா(டா

காமிகாகம தமி0ைரCட -- மயிைல. அழக#ப !த;யா அவக பதி#$
சமண! தமி0 - மயிைல சீனி. ேவகடசாமி

சில#பதிகார அHயா

ந&லா உைரCட - இளேகாவHக

சீவக சிதாமணி - தி2 த கேதவ.
திவாகர நிக(4 - ேசதனா.

தி2விைளயாட" $ராண - பரSேசாதி !னிவ.

தி2 க0மல !மணி ேகாைவ - பHன 1# பிைளயா
ேதவார - தி2ஞானசபத 5வாமிக.

ேதவார - தி2 நாF கர5 5வாமிக

ேதவார – 5தர* தி 5வாமிக

ந"றிைண - பின P நாராயணசாமி அ3ய பதி#$.

பரத சகிரக - அ(ணாமைல# ப&கைல கழக# பதி#$
பாிபாட& - டா ட உ. ேவ. சாமிநாைதய பதி#$.

$றநாXB –

$ற#ெபா2 ெவ(பாமாைல

ெபாிய தி2ெமாழி – தி2மைகயா-வா

ெப2கைத – ெகா ேவ

ெபௗ த! தமி0 - மயிைல சீனி. ேவகடசாமி,

மகாப;$ர 1 ைஜன சி"ப –
மேகதிரவம

ம1ைர காSசி - மா H ம2தனா (ப 1#பா4,

மணிேமகைல - Iலவாணிக சா தனா .
மதக Zளாமணி - வி$லாநத 5வாமிக

யா#ப2கல வி2 திCைர - பவாநத பிைளயவக பதி#$.
யா-& - வி$லாநத 5வாமிக.
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Dravidian Architecture - G. Jouveau Dubreuil.
Pallaya Architecture - Alexander Rea.

Pallava Architecture Part I, II& III - A. H. Longhurst Epigraphja Indica.
Annual Report on Epigraphy, Madras. South Indian Inscriptions.
ABBREVIATION

Ep. Ind. - Epigraphia Indica.

E. Rep. - Annual Report on Epigraphy, Madras. 5.
S.I.I. - South Indian Inscriptions.
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