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ெந=சி$ நிழலா நிைலத இப

வழ8கத: நீ ைம>ைட யனவா:. 'ெச=ெசா( கவி இப' எ& கப நாட

பாரா 0வ இ கவிஞ இலகிய இபைதேய யேறா !

ப$ேவ& சமய8களி$, ப$ேவ& @ழ$களி$, ப$ேவ& க டாயதி ேபாி$

இக 0ைரக

உ.ெப(றன. 'இலகியதி ேநாக8க ' எ<8 க 0ைர எ
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'கெதாைக கா 0 க() ெநறி' எ<8 க 0ைர> இBவைகயி$ 'கிதேத-
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இலகிய காசிக

1. இலகியதி ேநாகக
ேதா(&வாH
அறிஞ த அறி/ ெதளிவி.5, சி5தைன டாி.5, க.

அைலகளினி& ெவளிேபா5த அமர காவிய8கேள இலகிய8க . இ5த
இலகிய8க மக வாைகயினி& 'கிெதC5த வாைக

ெவளிபா0கI காலதி வ0கI எனலா. வாைகயி, காலதி

பிரதிப)களான இவ(றி ேநாக8க

ப(றி கா*ேபா.

இலகியதி ேநாக8க
அறி/ வள 5 ெகா*0 ேபானா$ ம 0 அவனி உH5விட 'யா. சிற5த

மராதி நாவலாசிாிய கா*ேடக , 'அறிைவ ெகா*0 வாCபவனி வாைக

ேவலமர ேபாற; அஃ அ.கி$ வ.பவ.: நிழ$ தரா. அம ேடா0

இ$ைல; அத<ைடய Kாிய ' க

நிழ6: வ.பவனி கா$ எேபா

ைத:ேமா அதைன> ெசா$ல 'யா' எகிறா . எனேவ அறி/ம 0

வள 5தா$ ெந=ச நிைல திாி5 பல நீச ெசய$க நித' நிைலயி$லா
இB/லகதி$ நிகழ ஏவா:. அறி/ ெந=ச' இ. )ைக வ*
த*டவாள8கைள ேபாறன . எ8ேகயாகி6 தன நிைலயினி& சிறி
விலகினா6 அதேம$ ஊ 5 ெச$6 )ைகவ* கவி5 ேபாவ தி*ண.
எனேவ, இலகியதி ேநாக அ).வான ெந=சிைன வள பேத ஆ:.

கா டாக, ஏைழயி வா/ படபிைப 'தலாளி>, ம* :ைசயிேல மக

அலம.வைத மாளிைக வாசிகI , 'தலாளியி வாைவ ெதாழிலாளி> எப

அறிய'>? ெகாைல பாவதி ெகா0ைமைய சிதிாிகாவி$

ெகாைலயாளியி ெந=ச சீ தி.5வ எBவா&? ெகா0ைமைய த8க

வவாக ெகா*ட க$ ெந=ச க

மைம ெதாைல5 மக

மறதிேல மதி)

ெப(ற மான' ள வா/ வாவ எBவா&? எெற$லா இலகிய நா 0

நீதிைய, நைட'ைற வாைகைய, ந: பட பி கா  ந$வழி நடக வைக
ெசHகிற. இBவா& வாைக உ*ைமகைள எ0கா 0வ, எ0

கா  தைம பயி6ேவா ெந=ச8கைள ெநறி ப0வேம இலகிய8களி
தைலயாய ேநாக8களா:.
வா/ இலகிய'
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வாைகயினி& உயி ெப(றன ஆத, இலகிய8க

வாைக

உ*ைமகைள உ ள உ ளவாேற பட பிகிறன. N 0 வாவி(:

விளகமாக திககிறவ

மைனவி. அேபா$, நா 0 வாவி(: அணிகலனாக

ல8:பவ ஆடவ, இ5த உ*ைமைய,

மைன: விள காகிய வா;த$ கணவ
'ைன:வர பாகிய ெவேம$ ெந05தைக
எற )றநாO(& ப:தி )லப0கிற. இதைகய வா/ேபாகி$

ஆடவ ெகா*ட கடைமைய த உயிராக/, மைனவா மகளி தா ெகா*ட

ெகாCநைர த உயிராக/ ெகா*0 இல8:கிறன .
விைனேய ஆடவ  :யிேர வா;த$

மைன>ைற மகளி  காடவ உயி . (:&5. 135; 1-2)

இப ஒ.வ ெகா.வ உயிராக திககற தைமயினா$தா அவ த
இ$லற இனிய இ$லறமாக கா சியளிகிற.
ெச5தா  ைப8கிளி 'ைக ஏ5தி
இ&வர$ உைரேமா ெசறிசிேனா திறெதன
இ$லவ அறித$ அ=சி ெம$ெலன
மழைல இெசா$ பயி(&

நா;ைட அாிைவ ............................. (அக. 33 : 14-18.)
த :0பதின. த கவைலைய அறித$ ேவ*டா எற உ ள
ப*பா 0ட ெம$ய :ரேல :யிைல பழி5த ேமாகன :ரேல-- ஒ.
நா;ைட அாிைவ ெமாழி பயி(&வைத ெவளிப0தி நி(: இB அகநாO(&
பாட$, N 0 வாவி விCமிய நிைலயிைன உ ள8ைக ெந$கனி என
கா 0கிற.

ம(&ெமா. கா சி : ெபா. வயி( பிாி5 ெசறா தி*ேதாளனாகிய தைலமக.
கா காலதி$ தி.பி வ.வதாக வாகளி வி 0 தைலவியிட விைட ெப(&
ெச$கிறா அவ. கா காலேமா ெந.8கிற. தைலவிேயா P*( )Cெவன
கிறா .
'தைலவேனா கா கால வ.வ உண கிறா ஆயி< அவ ேம(ெகா*ட ெசய$
'யவி$ைல. ெசHவன இ.5த ெசH> தனிகர(ற தைலவனேறா, அவ!

எனேவ கால தாகிற. கா ப.வ' வ5வி

ட. ேவ8ைக விாிமல கI
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'$ைல> Qக ெதாட8கிவி டன. ஆனா6 தைலவி த தைலவ ெசான

ெசா$ தவறமா டா; கா ப.வ ெபாH ேகால )ைன5 நி(கிற என ேதறி

நி(கிறா . இத: அ.ைமயான N 0 வாைகயிைன கவிஞ இலகியதி$
அைமகிறா. இதனா$ ஒ)ய வ(ற தைலவியி ெந=ச' அவ தைலவ
மா 0 ெகா*ட ெப. நபிைக> ஒ.8ேக )லபட கா* கிேறா.
தைலமக தி.பி 'கற8:மணி ஒ:' ேதாி$ விைர5 வ.கிறா. ேதைர

ஓ 0 பாகேனா மிக/ திற<ைடயவ. பாரத ேபாாி$ ப=சவாி$ ந0வணான
பா த<: ேதேரா ய பா தசாரதிேயா என/ ஐய&கிற அள/:
விைர5 வய)ரவிகைள ெச6கிறா. ஆனா6 தைலவனி நிைன/ கா0

மைல தா* தைலவிைய அைட5வி ட, திTெரன தி.பி, ேத ெச$6

பாைதயி ம.8ேக ேநாகினா தைலமக. )த களி$ மல களி$ ம உ*ண
வ5த ம கர8க ம. சியைட5 இ8: அ8: எC5 பறகிறன. இதைன
க*டா தைலமக. ெந=ச எாி>(ற இCெதன இர8கி(&. பாகைன விளி
ேதைர நி&த ெசானான. ேதாி மணி ஒத ஒயினா$ கியைட5த
வ*0: இர8:வா ேபா$, மணியி நா:கைள எ$லா க வி 0

அைமதியாக ேதைர ெச6த ெசானா தைலவ. இ5த சீாிய சிதிரதிேல
அ5நாைளய மகளி அ.

ெந=ச கா ட ப0கிறதேறா ?

:ர8:ைள ெபாத ெகாHவ( )ரவி
மரபா  தன வா8:வ பாிய
Qத ெபா8க  ைணேயா0 வதி5த
தா* பறைவ ேபற$ அ=சி
மணிநா ஆ த மா*விைன ேதர

உவகா* ேதா& :&ெபாைற நாட!

(அக. 4:8-13)

எப அ பாட$.
எ8ேகா பிற5 எ8ேகா வள 5த காதல< காத> வாவி$ ஒ&ப டன .

அவ க

தாH த5ைதய யா யாேரா? எ& K&மளவி(: இ.5தா6, ெசம*

Qமியி$ ெபHத நீ ேபா$ ஒ& கல5 இைண5வி ட இ. ெந=ச8கைள,
ெச)ல ெபய$ நீ ேபால

அ)ைட ெந=ச5 தா8கல5 தனேவ

(:&5. 40:4-5)

எற :&5ெதாைக பாட(ப:தி அ.ைமயாக கா 0கிற.
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ெந=ைச அ I சிலபதிகாரதிைன இய(றிய இள8ேகாவக த U$
எC5தத(கான காரண8கைள பதிகதி$ ெதளிவாக K&கிறா :
அைரசிய$ பிைழேதா : அற K( றாவPஉ
உைரசா$ பதினி: உய 5ேதா ஏத6
ஊவிைன உ.வ5 P 0 எபPஉ
@விைன சில) காரணமாக
…….. …………… ………….. ….

நா 0 யா ஓ பா 0ைட ெசH>

(சில); பதிக : 55- 60)

வழிவழி 'ைறேகாடா - ஒ.பா(படா அர க $ ஆ சி ஓசிய பா*ய

ெந0=ெசழிய அரசிய$ பிைழதா. 'ேகாவலைன ெகா$ல ெகாண தி' எ&

ெசா$ல வ5தவ, 'ெகா& ெகாண தி' என வாH ேசா 5 Kறி வி டா.

ஆராயாம$ அவ வழ8கிய நீதி, சாH5த லாேகாலாகி வி ட. அவ ெசா$

அதி$ ேதH5த பக டாக நிற. எனேவ உ*ைம ெவளியான,
மபைத கா:5 ெத)ல8 காவ$
எ'த( பிைழத ெக0க எனா>

(சில); வழ:ைர காைத : 76-77)

என மய8கி கீேழ விC5தா. அவ ஆவி அவ உடைல வி 0 நீ8கிய. அ

க*ட ேகாெப.5ேதவி> அாியாசனதினி& கீேழ விC5,

கணவைன இழ5ேதா : கா 0வதி$! (சில); வழ:ைர காைத : 80)
எ& Kறி த உயி ெகா*0 அவ<யி ேதன

ேபால உயி வி டா .

'அரசிய$ பிைழேதா : அற8 K(றா:' எற உ*ைமைய பா*ய +ல

உண கிறா ஆசிாிய .

அ0, 'உைரசா$ பதினிைய உய 5ேதா ஏவ ' எற உ*ைமைய க*ணகி

வாவி +ல அறி/&கிறா . உைரசா$ பதினியாகிய க*ணகி, 'தீதிலா

வடமீனி திற இவ

திற' என இள8ேகாவகளா$ பாரா ட ெப(றவ .

க(பி மிெகாC5த ஆ(றலா$ மைர நகைர எாி>*ண ைவதா . பா*ய
த பதி நீ8கி ேசர நா0 ெச& அ8கி.5 வாேனா உல: ேபானா . இவ

வரலா(றிைன :ற :றவ க

வாயிலாக உண 5, ேசர ெச8: 0வ

பதினி கட/I:ாிய பம சைமக இமயதினி& க$ ெகாண 5
அதைன தைன இக5த கனக விசய 'ேம$ ஏ(றி த நா $ ஒ. ேகாயி$

8

எ0 விழா ெசHவிதா. இல8ைக கயவா:/ ேகாயி$ க  க*ணகியா
க() ெதHவைத வழி ப டா.
ஊவிைனயாேல ெகா$லப டா ேகாவல. க*ணகிைய வி 0 அ)
ெச$வியா மாதவிபா$ அ) Q*0 வா வ5தா. ஊவிைன உ. வ5

ஊ (&. 'மாயெபாH பல K 0 மாதவி' என மய8கி, யாழிைசேம$ வ5 விதி
வ>&த, அவைள வி 0 நீ8கினா . அவைன பிாி5த மாதவி, 'மாைல

வாராராயி< காைல கா*:வ' என நபி னா . வரவி$ைல அவ. இப

ெச$கிற கைத. ஊவிைன உ. வ5P 0 எபைத இத +ல
ெதளி/&கிறா ஆசிாிய
ஓாி ெனHத$ கற8க ேவாாி$
ஈ 5த* 'ழவி பாணி தப
)ண 5ேதா Qவணி யணிய பிாி5ேதா
ைபத 6*க* பனிவா )ைறப
பைடேதா மறவ ப*பி லாள

()ற; 194 : 1-5)

எற )றநாO(& பாட$ ப:0ைக நகணியா வாைகைய அபேய
படபி கா 0கிறா .
அடப*ணி ைவதா அசிைல >*டா
மடெகா யாெரா0 ம5தண8 ெகா*டா
இடபக ேமஇைற ெநா5த எறா
கிடக ப0தா கிட5ெதாழி5 தாேர

(தி.ம5திர : 192)

எற தி.ம5திர பாட6 வாைக நிைலைய - நிைல யாைமைய உண தி
நி(கிற.
இப சில வாைக உ*ைமகைள கா  வாைகைய விள:வேதா0

ம 0 அைம5 விடாம$, அB வாைகைய ெநறிப0 வழிகைள Kறி

ெச$6 சிறபிைன> இலகிய8க

ெப(& ல8:கிறன.

இலகிய' ெநறிப0த6
ஒBெவா. காலதி$ ேதாறிய இலகிய8கI வாைகைய ெநறிப0கிற
வைகயிேலதா அைம5 காணப0கிறன. ச8க இலகிய8களி$ )ற நாO(&
பாட$க சில அற8கைள ேநரயாக உண தி ெச$கிறன. அகபாட$க

ேநரயாக ெநறிப0வனவாக அைமயவி$ைல. ஆனா$ அைவ, தைம

ைவ: ைவஞ க

ெநறிப0கிற வைகயி$ சீ ைம>ட ல8:கிறன.

9

ஒற Kறாைட >0பவேர யாயி<

ஓறினா வாைகேய வாைக
எற கபாட$ அக

(க; 18: 10 -11)

வாவி$ ஈ0ப0 இ.வ.: அவ த உ ள இைணேவ

வாவி$ ெவ(றிைய ேத த. எபைத அேறா உண தி நி(கிறன?
அ)ைட கணவ அழிதக ெசயி<

ெப*பிற5 தா : ெபாைறேய ெப.ைம

(ெப.8கைத)

இனா ெசயி< இனிதைல யளிபி<

(:&5. 397 : 6-8):

நிவைர பினெள ேதாழி

ப5 ைணயாக நா அவ$ல

இப' உ*ேடா எம:

(க; 6 : 10-11)

.................................. அவ நம:
அைன> மத< ம$லேரா

)லவியஃ ெதவேனா அபில8 கைடேய

(:&5; 93 : 3- 4)

எற இலகிய ப:திக :0ப வாவி$ ஈ0ப ட - ஈ0ப0 (மகளி த
ெந=ச8கைள ெநறிப0 வைகயி$ அைம5தி.கிறன அேறா !
அ*ணா5 ேத5திய வன'ைல தளாி<
ெபாேன ேமனி மணிேபா( றா5த
நென08 K5த$ நைரேயா0 'பி<
நீத$ ஓ)மதி Qேக ஊர!

(ந(; 10 : 1- 4)

எற ந(றிைண பாட(ப:தி, ேதாழி ஒ.தி தைலமக<: K& K(&

ேபாலேவ ஒகிற; அ தைலமகனி வழிேதாற$க
ம0க ேவ*ய ஒறேறா!

ஈ& )ற5 த.த$ எறைல கடேன
சாேறா னா:த$ த5ைத: கடேன
ேவ$ வ ெகா0த$ ெகா$ல(: கடேன
நனைட ந$க$ ேவ5த(: கடேன
ஒளி&வா அ.=சம '.கி

ஒBெவா.வ. ெசவி
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களிெறறி5 ெபய த$ காைள: கடேன

()ற: 312)

எற பாட$ ெபா'யா ேமதினியி$ மா5தராக பிற5தவ ஒBெவா.வ.
ஆ(றேவ*ய கடைமகைள உண தி நி(கிறா .
இ& கா 0 தீேபால ெபா/ைடைம ெகா ைக உலக 'C பரவி

வ.கிற. )ர சி விைதைய விைதவி 0 ெசற அறிஞ கார$ மா 9, அ

த.விைன த*ணீ வி 0 ப 0 ேபாகாம$ பாகாத ெலனி ேபாேறா க
நா

ேல ')ர சியிேல )ர சியிேல Qபவா இB/லக' எ< ெபா.I:

அழ: த. Qேலாக ெசா கமாH விள8: உ.சியாவி ெகா ைகைய ஆயிர
ஆ*0 I: 'னேர ஒ. கவிஞ பா ெசறா , 'யா ஊேர யாவ.

ேகளி ' எ&. வாதைல இனிைமயாக/ ெகா ளாம$ ஓ ெவ&) வ5தவிட

இனிைம ய(& ெகா0ைம உைடயதாக/ க.தாம$ சமேநாேகா0 க.தி ந
கடபா ைன ெசBவேன ஆ(ற ேவ*0 எற ப*பா 0 மன அைமதியிைன
Q8:றனா .
யா ஊேர யாவ. ேகளி
தீ ந& பிற தர வாரா
எற )றநாO(& பாட$ அறி/&கிறா .
ப:*0 ப$6யிேரா)தைல வாைகயி கட ைமகI
ேவ*0.
தாளா(றி த5த ெபா.ெள$லா தகா :
ேவளா*ைம ெசHத( ெபா. 0

எற :ற

(:ற

; 216}

இதைனேய உண தி நி(கிற.

உ*டா லமஇB /லக இ5திர
அமித இையவ தாயி< இனிெதன
தமிய உ*ட6 இலேர

()ற; 182 : 1:3)

எற )றநாO(& பாட6,
நினய5 ைறந : நீநய5 ைறந :
பமா* க(பினி கிைள'த ேலா :

ஒறாக ெகா ள
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க0பி க0 பசி தீர யாழநி,

ெந08:றி ெயதி ைப ந$கி ேயா :
இேனா : எனா எெனா0= @ழா
வ$லா8: வா எ& எ*ணா
எ$ேலா :8 ெகா0மதி மைனகிழ ேவாேய

()ற; 163)

எற )றபாட6, 'எெபா.I எ ெபா.ேள : எ$லா ெபா.I எ

ெபா.ேள' எற ெகா ைக உைடயா ெந=ச நாணி த ெபா.ைள> பிற
ெபா.ளாக க. மனப*பா0 வள வத(: வழி வ:கிறன.

ஈெயன இரத இழிவிைன>, ெகா ெளன ெகா0த உய விைன>,
ஈெயன இரத$ இழி5த& அதெனதி
ஈேய எற$ அதனி< இழி5த&
ெகா ளன ெகா0த$ உய 5த& அதெனதி
ெகா ேள எறா$ அதனி< உய 5த&

()ற; 204 : 1-4)

எற )றபாட$ நவி$கிற, ஒ.வ தா ெசா$ய ெசா$னி& திறபா

நி(றேல அற எபைத,

நில)ைட ெபய வ தாயி< ஒ.வ
ெசHதி ெகாேறா  :Hதி யி$ெலன
அறபா (ேற

()ற; 34 : 5-7)

எற பாட$ப:தி அறிவி நி(கிற.
அ0 தி.:றI: வ.ேவா.
அ) அற< உைடதாயி இ$வாைக
ப*) பய< அ

எற :ற

(:ற :45)

இ$வாைகைய, இலகியதி ேநாகதிைன இனிதாக எ0

இய)கிற.

க(க கசடற க(பைவ க(றபி

நி(க அத(: தக

(:ற ; 391)
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எற :ற

க(றவழி வாழ ேவ*0 எபைத அறி/&தி நி(கிற.

:ணநா :(ற' நா அவ(&
மிைகநா மிக ெகாள$.

இ :ற

(:ற ; 504)

அரசிய$ வாைக: ம 0ம$ல, கணவ மைனவியாக வாC :0ப

வாைக: மி:தியாக பயப0கிறதேறா ?
திறன$ல த(பிற ெசHயி< ேநாெநா5

(:ற ; 157)

அறன$ல ெசHயாைம ந&

எப எைன நீதி நிைற5த ெமாழி!
இனா ெசHதாைர ஒ&த$ அவ நாண
நனய ெசH விட$

(:ற

; 314)

எப,
தனாிய தி.ேமனி சைத)*0 தவிெபHதி
பனாிய பலபா0 ப0ேபா பாி5ெத5தாH
இனெதன அறிகி$லா தாெசHவ திவ பிைழைய
மனி> எ& எழி(கனிவாH மல 5தா ந அ. வ ள$
எற கிறிவ கபரா கி.Wணபி ைள K(ேறா0 ேநாகி மகிழதக
அேறா ?

வ Iவாி 'அறபா$' மகளி அற வாைக:, 'ெபா. பா$’

ெப.பாைம அரசிய$ வாைக:, 'காமபா$' இலகிய ைவ:

ெபாி பயப0வனவா:,

அரசிய$ பிைழேதா : அற K(றா:: உைரசா$ பதினிைய உய 5ேதா

ஏவ ; ஊவிைன உ.வ5 P 0 எற +& உ*ைமகைள Kற வ5த

இள8ேகாவகI, U இ&தியி$,

ெதளி/ற ேக ட தி.த: நலX !
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பாி/ இ0க; பா8:ற நீ8:மி:

ெதHவ5 ெதளிமி; ெதளி5ேதா  ேப;மி;

ெபாH>ைர அ=மி; )ற=ெசா( ேபா(&மி;

ஊO* றமி; உயி ெகாைல நீ8:மி;
தான= ெசHமி; தவபல தா8:மி;
ெசH5நறி ெகா$லமி; தீந

பிகமி;

ெபாHகாி ேபாகமி; ெபா.*ெமாழி நீ8கமி

அறேவா ரைவகளா அகலா த;:மி;

பிறேவா ரைவகள பிைழ ெபய மி;

பிற மைன அ=மி; பிைழ>யி ஓ)மி;

அறமைன காமி; அ$லைவ கமி
க I8 கள/ காம' ெபாH>

ெவ ைள ேகா > விரகினி$ ஒழிமி;

இளைம> ெச$வ' யாைக> நிைலயா
உளநா வைரயா ஒ$6வ ெதாழியா
ெச$65 ேதஎ :&ைண ேத0மி
ம$லமா ஞால வாN ாீ8ெக

(சில) ; வர5த.காைத : 185 - 202)

எ& வாைக ெநறிகைள உண கிறா .
அெம இணர அ0)கா

அன8கா

நைம மற5தாைர நா மறக மா ேடமா$

(கான$ வாி 32 : 3- 4)

எற இர*0 அகளி$ எைண அ.ைமயான நீதிைய ந' ைவகிறா .
அ0 ேதாறிய மணிேமகைல உண  அற8க
'ெபா. உண 5ேதா 'நீ உலகி$
கய ப டன ைவ5 அவ(றி$
க I ெபாH> கள/ ெகாைல>
த ளா தா: காம5 தபா$
ஆ8க க5ேதா அ$லைவ க5ேதாெரன
நீ8கின ரேற நிைறதவ மாக
நீ8கா ரேற நீணில ேவ5ேத
தா8கா நரக5 தனிைட >ழேபா

பல.

(மணிேமகைல 22 : 169-176)
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எற மணிேமகைல ப:தியி$ இB/லகி$ பரமா த தவ ஞானிக , க , ெபாH,

கள/, ெகாைல, காம ஆகிய ஐ5தைன> நீ:பவ கைளேய நிைறதவ ெந=சின
எ&, நீகரதவ கைள நரகதி$ உழ6பவ எ& ெகா வ எ& விCமிய

வா/ ெநறியிைன வ()&கிறா .

அறேம வாைக: மிக விCைணயாவ எபைத,
இளைம> நி$லா யாைக> நி$லா
வளவிய வாெப.= ெச$வ' நி$லா
)ேத உலக )த$வ. தாரா
மிக அறேம விCைண யாவ

(மணிேமகைல 22 : 135-138)

எற ப:தியி$ உண கிறா சாதனா .
ஆ(றா மாகளி அ.பசி கைள5 வாC ெமH5 ெநறி வாைகேய உய த
வாைக எபைத,

ம*ணி ஞால வாேவா  ெக$லா

உ* ெகா0ேதா உயி ெகா0 ேதாேர

(மணிேமகைல 11 : 95-96)

எற ப:தியி$ )லப0கிறா . இப வாைக அற8க பலவ(ைற
அறி/&தி ெநறிப0 பா8கிைன மணிேமகைலயி$ பல இட8களி$
காணலா.
'க$வியி( ெபாியனா கப' இராமாயண எ< காவிய ேகாயிைல

க னா. 'அவ (ெதாடாத ஒ& இ$ைல; ெதா டைத அழ:ப0 நாம$

வி டதி$ைல' எ& அறிஞ ஜாசைன ப(றி ேகா$ 9மி K& K(றிைன

நா கப ேம$ ஏ(றி ெசானா$ மிைகயாகா.

வ*ைம இ$ைலஓ வ&ைம இைமயா$
தி*ைம இ$ைலேந ெச&ந இைமயா$
உ*ைம இ$ைல ெபாH உைரஇ லாைமயா$

ஒ*ைம இ$ைலப$ ேக வி ஒ8கலா$

(கபராமாயண)
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எற பாட$ வ&ைம>, பைக>, ெபாHைம>, ஒ*ைம> இ$லாத ஒ.

நா ைட க(பைனயி$ பைட கா 0வத +ல, ஒ. நா0 இபதா

இ.த$ ேவ*0 எபதைன அேறா உண தி நி(கிறா கப.
இழி)& ெந=சின

ஆயி<

பழி)ற ேபாகா ப*பின

(கபராமாயண)

எ& கைதமா5தைர வ.ணிபதி6 ஓ அறைத உண தி ெச$கிறா
கப.
இ.பதா U(றா*0 கவிஞ நிர$ 'த$ நி(பவ பாரதி. அவ ஓ உலக
கவி! )ர சிகவி.
சி5 நதியிமிைச நிலவினிேல
ேசரந னா ள ெப*கIடேன
5தர ெத68கினி$ பா ைச

ேதாணிக ேளா  விைளயா வ.ேவா

(பாரத ேதச : 5)

எப நா 0 ஒ.ைமபா (: அவ தீ ய சிதிர அேறா !
இனிெயா. விதி ெசHேவா அைத
எ5த நாI காேபா
தனிெயா.வ< :ணவிைல ெயனி$
ஜகதிைன அழிதி0ேவா

(பாரத ச'தாய : 21)

என ெபா/ைடைமைய ஏ(ப0 வைகயி$ அவ பா0 :ர$ ஏ(ற தாவ(ற
ச'தாயைத அைமக வழிவ:கிற.
கவிஞ க , மக

பிரதிநிதிகளா$ ேத 5ெத0க ப 0 ச டமறதி$

ச டமிய(றாவி டா6 த மன உலகி$ சி5தி நா 0 மகI: ேவ*ய ந$ல
ச டைத இய(&கிறா க . சாறாக பாரதி தாசனி )ர சி க.க
சிலவ(ைற Kறலா.
ச'தாயதி$ )ைரேயாேபான உ ள8கI: )னித ம.5 ேபா0 ெதாழி$
அவ இற8கி> ளா . விதைவ தி.மணைத வ>& 'கதா.
வாடாத Qேபாற ம8ைக ந$லா ; மணவாள
இற5தா$ பி மணத$ தீேதா?
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பாடாத ேதனீக

உலவா ெதற$

பசியாத ந$வயி& பா த *ேடா ?

எகிறா .
ெப*க

:தன ேப;வத(:, மகைள பாகாபத(:, உலகிைன

உண 5 ெகா வத(:, க$விைய ேபா(&த(: ெப*கI: க$வி

ேவ*0 எ& K&கிறா .
க$வியி$ லாத ெப*க

கள நில அ5 நிலதி$

)$ விைள5 திடலா; ந$ல )த$வ க
க$விைய உைடய ெப*க
ந$லறி /ைடய மக

விைளத$ இ$ைல

தி.5திய கழனி, அ8ேக

விைளவ நவிலேவா நா

(:0ப விள:, இர*டா ப:தி)

எகிறா . கப, பாரதி இவ க
அவ க

)லக காண 'யறைத ேபாேற,

வழிேதாறலா பாரதிதாச< சாதி சமய ேபத8கள(&, +டபழக

வழக8கைள 'றிய, 'ேன(ற பாைதயி$ 'ைன5 ெச& )லக

காண வழி வ:கிறா . இதைன,

சாதிமத ேபத8க +டவழக8க
தா8கி நைட ெப(&வ. ச*ைட>ல கிதைன
ஊதனா$ .)ேபா$ அலகழிேபா பின

ஒழிதி0ேவா; )தியேதா உலக ெசHதி0ேவா!
எற அகளி$ காணலா.
'/ைர
'காலதி இைடயிைடேய ேஹாம , ேஷ9பிய , மி$ட 'தய கவிஞ க

ேதாறியி.காவி டா$ உலக அழி5தி.:' எகிறா ெஷ$. ஆ; இ

தா உ*ைம . உலைக க  கா: ெபா& பிைன ெப.பாைம>
கவிஞ க ஆ: காவிய8கேள ெப(& திககிறன. உட6: உரைத
வி=ஞான தரலா. ஆனா$ உ ள ப*பட இலகிய ெபாி பயப0கிற.

''த'த$, இல கியைத ப: ெபாC நம +ைள P8:கிற. நம

மன' அைமதி அைடகிற. பின அ5த இலகிய உலகிேல தம Z*;ட$
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ெச$கிற. அ8: நிகC இப ப உண சிகைள மன அைடகிற. ஆனா$

அதனா$ நம ப./ட$ பமைடவதி$ைல' எப டாட '. வரதராசனா .

இேவ இலகியதி :றிேகாளா:.

இலகிய ெசைமயான மனதிைன நம: த.கிற. பண எBவள/தா
இ.5தா6 மன அைமதி கி  விடா. அைமதிைய ெகா0கKய அ. ம.5
இலகியேம ஆ:. அைமதிைய இலகிய தவிர ேவெற5த ெபா.I வழ8கிவிட
'யா. அைமதிேய - அேப வாவி நிைற>ைடைமைய எ0திய). அைமதி!
அைமதி! அைமதி! என தவ இய(& தவசி க Kட அைமதி ெப(&விட 'யா.
ஆனா$ அேத ேநரதி$ இலகியதிேலேய தன வாநாளிைன கழி: ஒ.
ெபாியா அைமதியிைன எளிதாக ெப(& வி0வ . இதனாலேறா நீ(றைறயி$
தவ'னியா தி.நா/கரச ,

மாசி$ Nைண> மாைல மதிய'
N ெதற6 N8கிள ேவனி6
+ வ*டைற ெபாHைக> ேபாறேத
ஈச எ5ைத இைணய நீழேல
எ& பா பரவசப டா . ேம6, 'நாமா : :ய$ேலா; நமைன அ=ேசா'

எ& ெசா$ல த: ணி/ ெந=ர' ெப(றி.5தா .
'அைலக

ஓயாம$ ேமா க(பாைற ேபா& இ.; அ அைலகளி ேவகைத

அடகிவி0' எகிறா ேமைல நா 0 அறிஞ மா  ஒளேரய. அ5த அைமதி

இலகிய ேத சியினா$, இலகிய அளி: வ(றாத இபதினா$

வ.வெதாறா:. வ(றாத வள ர:, வளமாக காவிாி பா> )*ணிய

Qமியி$ இ.5தா$Kட அைமதிய(& அ$ல 6(& மிமிக ெப(ற இன$
நிைற5த வாவிைன வாC எ*ண(ேறாைர நா கா*கிேறா. அவ க பண
ேச க பா0ப டா கேளெயாழிய வாவி அைமதி: - ெந=ச நிைற/: நிைனவி இபதி(: ப*ப ட வாைகயிபா(ப 0 பகேலா ேபா$
ஒளிNசி திகழ பா0படவி$ைல. எனேவ இலகிய இைண அ.ைமயான ஒ.
ெசயைன மகளிைடேய எ& ெசH ெகா*0 வ.கிற. எனேவ ேமைல

நா 0 இலகியமாயி< சாி, ந5தமி நா 0 இலகியமாயி< சாி, நா ஆ5

ப, அத இனிைமயி$ திைள, அைமதி ெப(&, ெந=சிைன வள , அேத
ேநரதி$ உட$ நல' ேபணி விCமிய வாைகைய இலகிய ஆசிாிய க
ெசா$ ெசறி.: ெசா$ வழிேய நட ேவாமாக!

--------------
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2. கட கல
வரலா(& ெதாைம> சிற) மிக இன தமிழின மா:. தமி :யி
பழைமயிைன :றிபிட வ5த ஐயனாாிதனா எ< ேசர அரச தா இய(றிய
)றெபா.

ெவ*பா மாைலயி$,

க$ேதாறி ம*ேதாறா காலேத வாெளா0
'ேதாறி +த :
எ& ேபா(றி> ளா . ேம6 ஒ. நா  ெதாழி$ களிேல தைலயாய ெதாழி$

உழ/ ெதாழிேலயா:. தி.வ Iவ. த U$ 'உழ/' எேறா
அதிகாரதிைன வ: ளா .

ழ& ஏ  பின லக அதனா$
உழ5 உழேவ தைல'[1]

எறா . உழவிைனய0 ேபா(றப0 ெதாழி$ வாணிகேம. அதி6 உ
நா 0 வாணிகைத பா கி< ெவளிநா 0 வாணிகேம மிக சிற5ததாக
க.தப0. ஒ. நா  ேமபா (: உழ/ வாணிக'ேம சிற5த
ெதாழி$களா:. உழவா6 வாணிக வளதா6 'ேன(ற ெப(ற நாேட
உலகி$ நாகாிக நா0 எ& மதிகெப&.
கிறி/: '
கிறி நாத பிறபி(: 'னேர தமிழ திைர கடேலா> திரவிய5 ேதன ; கி.
'. பதா U(றா*$ வா5த சாலம எ< கிேரக அரச<: தமி
நா .5 கப$க
ெபா. க

வாயிலாக மயி$ேதாைக: யாைன த5த, மண

'தயன ெசறன. மயிைல :றிபி0 'ேதாைக' எற தமி ெசா$

ஈ, ெமாழியி$ 'கி' எ& வழ8:வதாயி(&. அ ெமாழியி$ 'அக$' எப

மணெபா.ளா அகிைல :றிபதா:. பாரசீக வைள:டாவி(:
ஆபிாிகாவி(: திமி$ உைடய எ.க தமிழகதி.5 ஏ(&மதி
ெசHயப டன. ேசர நா 0 மிளகிைன ெபாXசிாிய க வி.பி வா8கி த

நா (: எ0 ெசறன . 'யவன பிாியா' எேற மிள: வழ8க ெப(ற.
தமி நா 0 வணிக ெகா*0 ெசற ெபா. கைள ஏட ைற 'கதி$
அேரபிய க

ெப(& ஆபிாிக.: வி(றன [2]. கி.'. ஐ5தா U(றா*(:

'ேப பாபிேலா நகரதி(: கட$ வழியாக அ<பி ைவகெப(ற அாிசி,
மயி$, ச5தன 'தய ெபா. களி ெபய க

திராவிட ெமாழி ெபய களாகேவ
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அைம5தி.பதைன கா; ெபாC ப*ைட தமிழ த கட$ வாணிக சிறி)
ெத(ெறன )லப0 [3].

)லவ ெபய க
ேம6 பழ5தமி )லவ பல வாணிகதி$ ேமப .5ததைன அவ த ெபய
ெகா*ேட அறியலா. மைர Kலவாணிக சீதைல சாதனா மைர அ&ைவ
வாணிக இளேவ டனா , மைர ப*ட வாணிக இள5ேதவனா . மைர

ெபா வாணிகனா மகனா நQதனா , உைற[ இளெபா வாணிக சாத8

ெகா(றனா 'த ேயாாி ெபய க

இB/*ைமைய உண .

'5நீ வழக
ெதா$காபியன கட(பயணைத ப(றி :றிபி 0 ளா .
''5நீ வழக மக0ேவா $ைல '[4] எ& அவ கட( பயணதி(: ெப*கைள
உடனைழ ெச$ல Kடா எ& விதி Kறியி.ப ெகா*0 தமிழ த கட(
ெசலவிைன :றி அறியலா. ேம6 தமிழ கட(பயி(சி மிகி.5த

காரணதா$, ஆ க, ஆழி, .ணாி, '5நீ , பBவ, பரைவ, கட$ 'தலான பல

ெசா(க

கடைல :றிக ஏ(ப டன. ேம6, கல8 கைள :றி: ஓட, பாிச$,

)ைண, ேதாணி, அபி, திமி$, பட:, கல, கப$, நாவாH, வ8க 'தலான
ெபய கI தமிழ த க ட $ வாணிப சிறைப >ண .
நளியி. '5நீ நாவாH ஓ 

வளிெதாழி$ ஆ*ட /ரேவா ம.க'[5]
எ& ேசாழ காிகா( ெப.வளதாைன ெவ*ணி :யதியா பா0வதனி&
தமிழ கட$ வாணிக ெசHதி லக'&.
உ

நா 0 வாணிபதி(: உ&ைணயாயி.5த ஓட, 'பஃறி' என வழ8கப ட.

ப னபாைலயி$ இதைகய பஃறிைய ப(றி பிவ.மா& ெசா$ல

ப 0 ள. 'ெவ ைள உபி விைலைய ெசா$ வி(& ப*டமா(றாக

ெந$ைல ெகா*0 வ5தைவ; :திைர சாைலயிேல நி(:. :திைரகைள பிணி:

மா& ேபால கழி@5த பகதிேல தறிகளி( க ட ப 0ள.'
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ெவ ைள >பி ெகா ைள சா(றி
ெந$ேலா0 வ5த வ$வாH பஃறி
பைணநிைல )ரவியி னைண'த( பிணி:
கழி@ படைப கயாண . [6]
சி& மரகல8க

ேதாணி, அபி எ& வழ8க ப டன. ெப. மரகல8க

ெகாண 5த ெபா 'தய விைலமதி) வாH5த ெபா. கைள கழிகளி$
இய8: ேதாணிக கைர: ெகா*0வ5 ேச தன.
கல5 த5த ெபா( பாிச

கழி ேதாணியா( கைரேச :5.[7]
ேம6, கட$ நீைர பிள5 ெகா*0 ெச$6 ேதாணி யி ெசலவி(:, உC5தி

சைகைய தி& வள 5த தள 5த நைடைய>ைடய :திைர, பைகவ.ைடய

ேசைன ெதா:திைய பிள5 ெச& ேபாைர ெசH> ெசய$ உவைமயாக
Kறப 0 ள.
உCதத .*ட ேவாH நைட )ரவி

கடம*0 ேதாணியி( பைட'க ேபாழ [8]

இBவா& ஒெயCபி கட$ மரகல8க ெச$லாத காலதி$ ெபாிய கழியி$
உல/ றா மீக அச மிறி மன= ெச.கி திாி> என அகநாO& :றி
பி0:
கட$ பாடவி5 ேதாணி நீ8கி

ெந0நீ இ.8கழி க0மீ கபி< [9]

ஓட' ேதாணி>
அறைற அபிக எ& Kறப ட ஓட8க ெபாிேயாராயி<
சிறிேயாராயி< ஆ(ைற கடக வ.ேவாைர ஒ. கைரயி.5 ம(ெறா.
கைர: அைழ ெச& வி0.
உ&வ. சி&வ. ஊமா &H:
அறைற யபியி மான [10]
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ெபாிய வைலகைள கட 0 ெப.மீகைள பிக பரதவ க
அபிகைள கட( ெச6வ . இBவா& ெச6தப0 அபிக
பாிேகா(கார பிணி ெச6கிற அட:த(காிய களி(&
யாைனைய ெயாதி.:,

வகதி திாித வஞா ெப.வைல
இ:ர( )ணாி ெபௗவ இ0மா
நிைறய ெபHத வபி காேழா

சிைறய&8 களி(றி( பரதவ ெராH>. [11]

கடேலா08 கல8க
ெப.8கட$ ெசமா5 திாி> ஓ0கல நாவாH எனப ட. )கா  ைறகளி$
நாவாHக நி(: நிைலயிைன )லவ கயA உ.திர8 க*ணனா
கபதிைன அைச: யாைனயி ெசய6: ஒபி 0 ளா .
ெவளிவிள:8 களி&ேபால
தீ)கா  திைர'&ைற
P8:நாவாH வறி.ைக

'ைசKபி னைச ெகா> [12]

ெப.பாணா(&பைட ஆசிாிய ேம(: திைசயி$ .5 பா$ ேபாற
ெவ*ணிறமான :திைரகைள>, வட திைசயி.5 ம(& சிற5த

ெபா. கைள> நாவாHக

ெகாண 5 த. எ& :றிபி 0 ளா .

நீ ெபய( ெற$ைல ேபாகி பா(ேக
வா6ைள )ரவிேயா0 வடவள5 த,உ

நாவாH @5த நளிநீ  படைப. [13]

மைர கா=சியி$ நாவாHகைள ப(றிய ெசHதி ச(& விாிவாகேவ காண
ப0கிற. நாவாHக பாH விாி திர*0 உ.*ேடா கைர ேநாகி வ.

அைலகைள கிழி ெச$6; ெபாைன ெகா*0 வ5 த5 மகளி ெச$வ

நிைலைய அைவ சிறபிபன : 'ரச ஒக அைவ ைற'கைத அைடவன.

ெகா0)ணாி வில8: ேபால
க08காெலா0 கைரேசர ெந
08ெகாமிைச யிைதெய0
இனிைசய 'ரச'ழ8க
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ெபாம5த விCப*ட
நாடார நகிழித.
ஆய( ெப.நாவாH. [14]

சிற5த நாவாHக :திைரகைள ெகா*0வ5 இற:மதி ெசHதன. யவன
'தய ேதயதி6 ளா வி.பியணி> ேபரணிகல8கைள இ 8 கி . 5 .
ஏ(&மதி ெசHதன.
விCமிய நாவாH ெப.நீ ேராந
நன5தைல ேதஎ நகல <Hமா

)ண 5ட ெகாண 5த )ரவிெயா டைன [15]

ெபாிய கப$கைள வ8க எ& மைர கா=சி :றிபி0கிற.
இைழயணிகைள Pரேதய8கI: ெகா*0 வி(&வி 0 இர/ ேநரதி$
இ.8கழிைய யைட> வ8க8களி$ வ5திற8கி கைரைய ேச. வணிகைர
ப(றி மைர கா=சி பிவ.மா& அழ: பட விவாிகிற:
வாைத ெய0த வளித. வ8க
ப$ேவ& ப*ட மிழித. ப ன
ெதா$ெல னிமிழிைச மான க$ெலன
நன5தைல விைனஞ கல8ெகா*0 ம&க
ெப.8கட( : டத )ல/திைர ேயாத
இ.8கழி ம.வி பாய ெபாிெதC5. [16]

பதி(& ப இ8: Kறப ட ெசHதி: சா& பக கிற.
அ.8கல5 தாீஇய நீ மிைச நிவ:

ெப.8க வ8க5 திைசதிாி5 தா8:. [17]
அகநாO(& பாடெலா& உல: )ைட ெபய 5தாெலாத அச ேதாற
)லா$ N அைலகைள >ைடய ெபாிய கடைல பிள5 ெச$6 வ8கைத
:றிபி0கிற.
உல:கிள 5 தன உ.ெகC வ8க

)ல/ திைர ெப.8கட$ நீாிைட ேபாழ. [18]
காிய கழி வழியாக வ5திற8: கட( ெச$6 கவி<& வ8க ப(றி
)றநாO& ேபகிற:
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இ.8கழி யிழித. மா க வ8க. [19]
கல8கைர விளக
ந0கட$ இர/ ேநரதி$ வழ8: கல8க திைசத0மாறா கைர
வ5தைடத(: ைணயாக கட(கைர ப ன8களி$ அகாலதி$ கல8கைர
விளக8க அைம5தி.5தன. இத: கல8கைர விளக8கைள ப(றி
ெப.பாணா(&பைட பிவ.மா& :றிபி0கிற:
வான ஊறிய மதைல ேபால
ஏணி சாதிய ஏ(ற.= ெசனி
வி*ெபார நிவ5த ேவயா மாட
இரவி மா ய இல8:ட ெஞகிழி
உர/நீ அCவ ஓ0கல கைர>
ைறபிற ெகாழிய ேபாகி. [20]

கல எ*; கனிய
எ 0 ெதாைக U$களி$ கப$க

'கல' எற ெசா$லா$ :றிகப 0 ளன.

:&5ெதாைக பா ெடாறி$ கட6 கல'  டப0கிறன.
...................... ெத*ைர
கடலா கலதி$ ேதாறி

மாைல மைற>மவ மணிெந08 :ேற. [21]
மாைலயி$ மைற> மணிெந08 :றி(: கட$ ெம$ல ெம$ல
கைரயி.: ந க*பா ைவ யி.5 மைற> கல உவைமயாக ெசா$ல
ப .க காணலா.
ச8:க

கைரயிக*ேண திாிய, கட$ எC5 ஆரவாாி: ஒபர5த :ளி 5த

ைறக* கல8 கைள பரதவ ெச6வ எ& ஐ8:&U& :றிபி0:
ேகா0)ல8 ெகா ப கடெலC5 'ழ8க

பாமி பனிைற ேயா0கல 'ைக:. [22]

கா(றா$ அ ெகாணரப ட இதைகய மரகல8கைள கட$ சா 5த
ெநHத$ நில ப:தியி$ வாC பரதவ :ல ெப*க எ*;வா க .

24

கடேல, கா$ த5த கலென* ;ேவா

கான( )ைன சிைன நிைல:5. [23]
)க Qத ைற'க ப ன8க
(1) )கா
ப*ைட தமிழகேத ேசாழ நா $ காவிாிQ ப ன', ேசர நா $ 'சிறி>

பா*ய நா $ ெகா(ைக> சிற5த ைற'க ப ன8களாக விள8கின.
காவிாிQப ன ைற'கதி$, காவிாி கடெலா0 கல: இடதி$,

காவிாியா& அகல' ஆழ' நிைற5 விள8கிய காரணதா$, பார ஏ(றிய

கப$க பாH.கா ெச& அத கைரகளி$ ெவளி நா .5 வ5த
ப*ட8கைள ெசாாிவனவா::
....................... Kெபா0

மீபாH கைளயா மிைசபர5 ேதா*டா
)கா  ):5த ெப.8கல5 தகாஅ
இைட)ல ெப.வழி ெசாாி>
கட(பஃ றாரத நா0கிழ ேவாேய. [24]

(2) 'சிறி
மீகைள வி(& அத விைல: மாறாக ெப(ற ெந(:விய$கI, N0

ேதாணி> பிாிதறிய வாராதப கா*பாைர மயக ெசH> மைனயிடேத
:விக ெப(ற மிள: ெபாதிகI, மரகல8க

த5த ெபானாலாகிய

ெபா. கI, கழிகளி$ இய8: ேதாணிகளா$ கைரேச கெப(ற மைலப0

ெபா. கI, கட$ப0 ெபா. கI 'சிறி ைற'கதி$ ெந.8கி கிட5தன.
மீெனா0 ெந(:ைவஇ
மிைசயபியி மைன ம&:5
மைன:ைவஇய கறி'ைடயா(
கைமய கைரகல:&5
கல5த5த ெபா(பாிச
கழிேதாணியா( கைரேச :5
மைலதார'8 கட(றார'
தைலெபH வ.ந கீ>. [25]
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'சிறி ைற'கதி$ மரகல8க

ெபாைன ெகாண 5 த5வி 0

அத(கீடாக மிளைக ஏ(றி ெசறன எற :றி) அகநாO(றி$ காணப0கிறன.

யவன த5த விைனமா* நகல

ெபாெனா0 வ5 கறிெயா0 ெபய.. [26]
(3) ெகா(ைக
சி&பாணா(& பைட>, [27] மைரகா=சி> [28] ெகா(ைக ைற'கேத

நட5த ' வாணிகதிைன வள'ற :றிபி0கிறன. 'தா$ மா சிைம>(ற
ெகா(ைக என அகநாO& நவி6.
மறேபா  பா*ய அறதி( கா:

ெகா(ைகய ெப.5ைற 'தி அன.[29]
இகா& Kறெப(ற ெசHதிக எ$லா ேமைல நா டா எCதிைவ ள
:றி)கேளா0 ஒதி.க காணலா.
வணிக சா$)
இத: வணிகதிைன ேம(ெகா*.5த ெப. மக

உ*ைமேய ேப ந(ப*)

மிகவ . தம: கிைட: இலாபைத ெவளிபைடயாக :றிபி0வ ; பிற

ெபா.ைள மி:தியாக ெகா ளாம6, தா வி(: ப*ட8கைள :ைற

ெகாடாம6 ந0/ நிைலைம சாற ெந=ட வாணிக ெசHவ . இBவா&
வணிகைர ப(றி ப னபாைல சிறபாக :றிபி0கிற.
ெந0Zக பக$ேபால
ந0/நிற நெந=சிேனா
வ0வ=சி வாHெமாழி5
தம/ பிற/ ெமாப நா
ெகா வPஉ மிைக ெகாளா
ெகா0பPஉ8 :ைறெகாடா
ப$ ப*ட பக 5 N. [30]

மைர கா=சி> இத: மா*)ைடய வணிகைர மாண சிறபி ேப.
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'அறெநறி பிைழயா ஆ(றி ஒCகி . '[31]
பல நா ேடா0 தமிழ பா8:ற நடாதிய வாணிபதிைன,
ேவ&ப$ நா 0 கா$தர வ5த

பல/& ப*ணிய இழித. நில/மண$ [32]

எ& நகீரனா.,

ேவ&ப$ நா 0 கா$ தர வ5த

பலவிைன நாவாH ேதா& ெப.5ைற [33]

எ& ஒளைவ> :றிபி0வ . கப$ கவிழ பலைகைய பி உயி த)
ெசHதிைன ெகா(றனா எ< )லவ ந(றிைண பாடெலாறி$ பிவ.மா&
:றிபி 0 ளா :
கட$ மர கவி5ெதன கல8கி உட N)

பல ெகா

பலைக ேபால [34]

'/ைர
இகா& Kறியவ(றா$ ப*ைட காலேத தமிழ கல ெச6தி வாணிக
ேபா(றி வள பல ேச  வாவா8: வா5தன எற ெசHதி விளக'ற
காணலா.
வாணிக ெசHவா : வாணிக ேபணி
பிற/ தமேபா( ெசயி [35]

எற ெபாHயாெமாழியி K(றி(கிண8க தமி வணிக அறெநறி ேபா(றிய
ேமப0 வாைக வா5 தன எப )லப0.
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3. ெவறியா"
மனதிைன படபி கா 0 க*ணா எனலா [1]. ெமாழி

எ*ணைத ெவளி ப0 க.வியாக[2] அைமவதனா$ அ ெமாழியி$

அைம5 ள இலகிய8க அெமாழி ேப மகளி வாைக K&கைள
எ0 ெமாழி> ெப(றி>ட திககிறன. தமிெமாழியிக* சிற)(&
திகC பைழய இலகிய8களான ச8க இலகிய8க அகால மக
வாவியைன வள'ற கா  நி(: க. க.]ல8களா:. பா 0
ெதாைக> ச8க இலகிய என Kறப0. இ பழ ெப. இலகிய8க
இய(ைகயி பினணியி( ெப. வா/ வா5த தமிழ வாவிைன பட
பி கா 0கிறன.

மனிதனி வாைக K&களி$ சமயதி(: தனியானேதா இட உ*0.
மனிதைன ப:வ ப0 ெநறி: சமய எ& ெபய . மக உயாிய
:றிேகாேளா0 விCமிய வழியி$ ெச$ல சமய உத/கிற. தமிழ : கட/
நபிைக> அதனா$ கட/ வழிபா 0 நிைல> இ.5தனவாக அறிகிேறா.
பினாளி$ ெதனா0 ேபா5த ஆாிய வ.ைக: 'ேப தமிழ த சமயவாைக
ஒ. தனிைமயான ப*ேபா0 திக5ததாக K&வ .[3]
ெதாடக காலதி$ ஒ.வித அசேதா0 கட/

வழிபா0 ெதாட8கியி.க
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K0. 'மற மராஅத ேபஎ'தி கட/

ெகாேயா  ெத^உ எப'[4] எற

கபில பாட$ இ க.திைன வ>&. வரலா(&: எ டாத பழ8காலதி$
ெதHவைத வCதி வழிப0 'ைறக இய(ைகேயா0 வா/ இைய5த 'ைறயி$
அைம5தி.5தன.
மைல> மைலைய சா 5தமான :றி=சி நிலதிேல வா5த மக , 'ெவறியா 0

'தய விழாகளினா$ ெதHவ8கைள வCதி மகிவி: அளவிேலேய தமிழ
சமய அைமதி.5த$ K0' எ&, 'கால=ெச$ல ெச$ல தமிழ.ேக

சிறபான ெவறி யா 0 'தய வழிபா 0 'ைறகI, ஆாிய.:ாிய கிாிைய

'தயவ(றா$ மைறகப 0 ஒழி5தன' எ& ேபராசிாிய டாட .

விதியான5த அவ க

:றிபி0கிறா க .[5]

ச8க காலேத :றி=சி நில மகளிடேத ெவறியா 0 எ< ெவறி K மிக

ெபாி பரவியி.5த 'ெவறி' எ< ெசா$ ெதHவைத :றிபதா:.[6]

ெதHவ மக

மீ வ5 ஆ0வைத 'ெவறியா 0' எ& வழ8:வ . '.க<:

இய$பாய ந&மணைத 'ெவறி' என உைரப .[7] இ :றிேத ச8க கால )லைம
சாேறாராகிய நகீரனா. தி.'.கைன :றிபிட வ5த விட 'மண8கம
ெதHவதிள நல கா ' எ& :றிபி 0 ளா [8]. ெதHவ மக

மீ வ5

ஆ0வைத ெவறியா ெட& வழ8:வ . ச8க இலகிய8களி$ '.கவழிபா0 Kற
ப0 இட8களிெல$லா 'ெவறியா 0' எனப0 இதைகய Kக

வ.ணிக

ப 0 ளன. வழி ப0ேவா ெதHவ தமிேல வ5 ெவளிப0 எ<
நபிைக>ட Kதான .
ெதா$காபியனா K& இலகண
ெதா$காபியனா த ெபா.ளதிகாரதி$,
ெவறியறி சிறபி ெவBவாH ேவல

ெவறியா

டய 5த கா5தI[9]

எ&, இB ெவறியா ைட :றிபி 0 ளா . ெவறியாட இயைல

உண 5தவ ேவல எ< ெபய.ைடேயா எ&, ெவறியா (: கா5த

எெறா. ெபய. உ*ெட& நா இ5U( பாவா$ அறியலா. ெசBேவ
ெப.மானி தி.ைகயி( ெபா/ ெபற ெகா6வி.: ேவைல தா ஏ5தி
ஆ0வதா$ இ '.ேகாயி( Qசாாி ேவல எ& வழ8கெப(றா. இB ேவல
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ெவறியா டாள எ&, பமதா எ& வழ8கெப&வா. இB

ெவறியா 0 அகதிைண, )றதிைண ஆகிய இர*ட<: ெபாவானதா:.
நசினா கினிய நவி6 விளக
”ெசBேவ

ேவைல தா ஏ5தி நி(ற ேவல ெனறா . கா5த

@ ஆ0த(

கா5தெளறா . ேவலைன Kறினைமயி( கணிகாாிைய>8 ெகா க.

கா5தைள >ைடைமயா<, பன5ேதா0ைடைமயா<, மகளிைர வ.தலா<,
ேவல ெவறியா டய 5த எறதனா6 ேவல ஆ0தேல ெப.பாைம ;
ஒழி5ேதா ஆ0த$ சி&பாைம ெய&ண க.” [10]

எப அவ கா 0 உைரயா:. எ0 கா டாக பிவ. பாடைல

:றிபி 0, 'இ சிறபறியா மகளிரா0த( )றனாயி(&' எ&

:றிபி 0 ளா . பாட$ வ.மா& :

அமரக தைன மற5தா யா8:
தமரக தமற5 தா08- :மர '
கா கா0 நா&8 களனிைழ காாிைகயா
ேர கா08 காைள யிவ.
பின ேவலனா0த$ அகதிைண: சிற5த எ& Kறி, ெவறி பாய

காமக*ணியாாி அக பாடைல ேம(ேகா

கா > ளா . அ பா 0 வ.மா&:

அண8:ைட ெந0வைர >சியி இழித.8
கண8ெகா அ.வி காெகC நாட
மண8கம வியமா பண8கிய ெச$ல$
இெவன அறியா ம&வர( ெபாCதி$
பேயா  ேதHத ப$)க தடைக
ெந0ேவ ேபண தணி:வ இவெளன
'வாH ெப* அவாH Kற
களந கிைழ க*ணி @ 
வளநக சிலப பா பெகா0
.வ ெச5திைன :.திெயா0 PஉH
'.கா(& ப0த /.ெகC ந0நா ......
ஆர நாற வ.விட  தைக5த
சார( ப$Q வ*0பட @
களி(றிைர ெதாீஇய பா வ$ ஒகி
ஒளிதிய8: மரபி வய) ேபால
நமைன ெந0நக  காவல அறியாைம
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தனைச > ள நனைச வாHப
இ<யி :ைழய 'ய8: ெதா& ெமHம5
நெகன ன$ெலேனா யாேன ெயHத
ேநாHதணி காதல வரN*
ேடதி$ ேவல( :ல5தைம க*ேட . [11]
'இவ(&

ேசேயா க.ெபா.ளாக ைமவைர >லக Kதி யாம ெபாCதாக

சிறபறி> ேவல ஆ0த ெவறியாய கா5த

அகதி(: வ5த. இ

ேவதிய$ Kதறி க.8Kதாத வC/மாH, அகதி(: )றதி(:

ெபாவாத( ெபாவிய6 மாயி(&' எ& நசினா கினிய :றிபி 0 ளா .
ேம(கா; பாடைல K 5 விளக ெப(றா$ ெவறியாட$ ஏ ேம(ெகா ள
ெப&கிற எப அத அகெபா. அைமதி> ந: ெதாிய வ..
ெவறியா 0 நிகC @நிைல
தைலவ மா 0 த ெந=ச ெநகி5 அவனிட ஆராகாத$ ெகா*0

வாC தைலவி, சில நா களி$ தைலவைன ச5தி ேபச 'யா ேபாயி
கவ$வா ; தைலவைன பிாி5தி.க 'யாத தைலவி உட$ ெமவா .

தைலவியி ேமனியிேல ேதா(றிய ேவ&பா0 க*டதாH 'தேயா அB ேவ&பா0
எதனா$ ஏ(ப டெத& ஆராய ):வ . ெந$ைல 'றதி$ ைவ :றி

பா பவளாகிய க 0விதிைய அைழ வ5 க 0 பா ப . 'க 0
பா தலாவ ஒ. 'றதி$ ெந$ைல ைவ அைத எ*ணி பா 

அBெவ*ணி வழிேய அறி5த ெசHதிகைள Kற$' எபதா:.[12] இBவா&

நிமித பா பவ

அகவ மக

என வழ8கப0வா . அBவா& அவ

ெதHவ8கைள பா அைழ நிமித பா : ெபாC, தைலவி,

தைலவனிட ெகா*0 காதைல எBவாேற< தாH: அறிவிவிட ேவ*0
எ& எ*ண8 ெகா*ட ேதாழி அB அகவ மகைள அ;:கிறா . அவ

ஒBெவா. மைலயாக வ.ணி பாவி 0, தைலவ வாC :றைத> பா

'த/ட, மீ*0 ஒ. 'ைற தைலவனி :றைதேய பாட ேவ*0ெம&

ேக 0ெகா கிறா . இதனா$ தாய 'தேயா.: தைலவியி காத$
ெந=ச' வா/ ெதாிய வ.கிறன. அ பா 0 வ.மா&:
அகவ மகேள அகவ மகேள
மன/ேகா பன நென08 K5த$
அகவ மகேள பா0க பா ேட
இ< பா0க பா ேட யவ

நென08 :ற பாய பா ேட, [13]
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இஃ அறேதா0 நி(ற ஒ. வைகயா:. இBவறேதா0 நி(ற ம(ெறா.
வைகேய ேவல அய. ெவறியா டா:.
ேவல ெவறியா டய த$
தைலவியி உட$ ேவ&பா0 க*ட தைலவியி தாH '.கேகாயி( Qசாாி
பமதா எனப0 ேவலைன அைழ தைலவியி ேநாH:ாிய காரணைத
வின/வா . ேவல, :றி=சி நிலெதHவ '.கேனயாதலா$ இ

'.கனாலாயெத& K&வா. '.க<: ப ெகா0 Qசைன )ாியி
தைலவியி ேநாH நீ8:ெமபா. '.கைன விைளயா டயர ேவல )ைன>
ெவறியய கள மிக/ அழ:ற )ைனய ெப&. :&5ெதாைகயி$

இ.பாட$களி$[14] இB ெவறியய கள ப(றிய :றி) இட ெப(றி.க

காணலா. 'மண( பரபிேல )க மல க

உதி 5 பரவி கிடத$, '.க

ெவறிய கள5ெதா& ெச5ெந$ வாெபாாி சிதறினா( ேபால உ ள, [15] எ&,

'விள8கிய கட( பரபிேல ந$ல மண8கமC ஞாழ$ மல.ட )ைன மல.
பரவி ெவறியய கள ேபால ேதா&[16] எ& ெவறியய கள ப(றி

ெசா$ல ப .கிற.

மைர கா=சியி$ ெவறியா0 கள
தைலவியி உட$ ெமவி(: காரண '.கேன எ& Kறி, ேவல '.கைன

பரவி வழிப 0 Kதா0வா. 'அாிய அசைத ேதா(&வி: ேவல

தைலவி: வ5 ள இ0க* '.கனா$ விைள5த எ& Kறி, ேக ேடாைர

வைள ெகா*0, அாிெதC ஓைசைய>ைடய இனிய வாதிய8க

ஒக,

கா காலேத மல. மலராகிய :றி=சிைய @, கடப மாைலயணி5த '.கைன

ெசBவிதாக த ெமHக*ேண நி&தி வழிபட மகளி த'
ம&க

ேதா& நி& :ரைவ K அய வ . '[17]

தCவி ைகேகா

தி.'.கா(&பைடயி ெவறியய கள
'ேகாழி ெகா>ட தி.'.கைன களதி(: எC5த.

வி, ெநH>ட

ெவ*சி& க0ைக> ெமHயி$ அபி ெகா*0, வழிப0 ம5திரைத

உசாிதப, சிவ5த Uைல ைகயிேல காபாக க ெகா*0 ெவ*ெபாாிைய

Pவி, ஆ  :.தி>ட பிைச5த Pய ெவ ளிய அாிசிைய சி&பயாக இ 0,
ம=ச

நீ.ட ந&மண= சாற ச5தன 'தயவ(ைற ெதளி, ெசBவலாி
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'தய Qகைள மாைலயாக ெதா8கவி 0, ஊெர8: பசி> பிணி> நீ8:க

ெவ& வாதி, நறிய )ைக [ , :றி=சி தீ ப*ைண பா, இனிைச
க.விக

பல/ அ.வி ெயன ஒக, பலவைக ெச5நிற Qகைள Pவி

ெச5திைன பரபி, ெவறியய களைத )ைன5, ஆர வார எCப பா

மணியைச வழிப0வ ' எற ெசHதி, :றமக

தி.'.கா(&பைடயா( ெபறப0கிற.[18]

ெவறியய 5தா

எற நிைலயி$

அகநாO(றி$ ஆ0கள
'மைலநா 0 தைலவ மா ) ெசHத காத$ ேநாயிைன தாH அறியாதவளாகி

தைலவியி வைள ெநகி5த தைமைய பா  ெசயல(ற உ ள தினளாH
க 0விசிைய வினவ, அவ

பிரபாிசிைய பரபி ைவ, இ '.கன

ெசயலா வ5த அாிய வ.த எற Kற, அதைன வாHைமயாக க.தி, ஓவியைத
ெயாத அழ: )ைனயெப(ற ந$ல மைனயி$, த மகளி, பலரா6

ேபா(றப ட ப*ைடய அழ: 'ேபா( சிற)ற ேவ*0ெம& ெதHவைத
பரவ நிைன5தா . இைண5த பலவாய இனிய இைசக.விக

இைச5 ஒக,

ெவறியா0 களைன இய(றி, ஆ0த( கைம5த அழகிய அகற ெபாிய ப5த$,

ெவ ளிய பன5ேதா ைன கடப மலேரா0 @, தாளேதா0 ெபா.5த '.க
கட/ளி ெப. )கழிைன தி ேவல ெவறியா0 களதி$
Kதய 5தா.[19]

இ ெசHதியிைன ெவறிபாய காம க*ணியா நவி$கிறா . ெவறியா 0 ப(றிய
சிற5த பாட$கைள பாய சிறபா$ இ )லவ இ சிறபிைன ெபா.த
'ற ெப(& ளா .
ெவறியா $ ேவல
ஐ5:&U(றி$ அைம5 ள ெவறிப[20] எ< ப:தியி$, தைலவியி
ெபாவ(ற ேதா(ற தி(: '.கேன காரண என Kறி ேவல '.கைன
பர/வா' எ&,[21] :&5ெதாைகயி$, 'ெம$ய ேதாைள ெமய ெசHத

ப '.க கட/ளா$ வ5த எ& ேவல Kறி விழாவய வா' எ&[22]
Kறப0கிற ெசHதிகளா$ ேவலனி ெசய$க விளக '&கிறன
ெவறியா0ெபாC ேவல கழ(காைய உடபி$ அணி5 ெகா*0
பமகலைத Pகி ெகா*0 '.கண8கி :ைறெயன ேவல ெமாழி

வா[23]. ெவறியா $ ஆ  கCைத அ&, திைனைய>ைடய பிரைப

ைவ வழிப0வ . [24]
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சிறிய திைனயாிசிைய Qகேளா0 கல5 பிரபாிசியாக ைவ மறிைய அ&
ேவலைல பர/வ உ*0.[25] பலவாக நிற ேவ&ப ட ேசா(ைற உைடய

ப>ட சிறிய ஆ 0: ைய ெகா& தைலவ மா ) ெசH ேநாH உ ள
ெப*ணி நறிய ெந(றிைய தடவி, '.க கட/ைள வண8கி பயாக

ெகா0பா ேவல எப :&5ெதாைக பா ெடாறா$ நா ெப&கிற

ெசHதியா:.[26] இB ெவறியா $ ெதHவ ஏறெப(& அைசகிற அைச/,

உலாவி அைச5 ஆ0கிற விறயி ஆ டதி(:, அாிய மணிைய உைடய

பாபி ஆ டதி(: ஒபிடப 0 ள. [27] ஆ0களதி$ மகளி ஆ0கிற

ஆ ட, ெதHவதி(: பயாக இ ட ெசCைமயாக திைனகதிைர ெதாியாம$
உ*ட மயி$ ெவைம>(& ந08கி ஆ0த(: ஒபிட ப0வ உ*0[28].
:&5ெதாைக,[29] அகநாO&,[30] ப னபாைல,[31] 'தயவ(றி$

ெவறியா ட ேமவிய மகளிாி ேதா(ற ெபாைவ ப(றிய ெசHதிகைள
காணலா.
ெவறியா 0 :றி இளQரண
' :றிபிடெப(ற ெதா$காபிய U(பாவி(: இளQரண கா 0 உைரயா$
ெவறியாட$ ப(றிய ேம6 சில க.க விளக'&கிறன.
'காமேவ ைகயி ஆ(றாளாகிய ெப*பா( பக மாகிய ெவறி>, அ5 நில ளா
(:றி=சி நில) ெவறி ேவ* ஆ0 ெவறி> ெகா ளப0. இBெவறி இ5

நிலதி(: சிற5த' எப இளQரண .

ெவHய ெநயிரா ெவ(ப அளிநிைனயா
ஐய நனி நீ8க ஆனா - ைமய$
அயமைன ெப*ேரா0 அைனெசா$ அ=சி
ஆ0 ெவறி[32]

வியமைன>
எற )றெபா.

ெவ*பாமாைல பாடைல எ0 கா . 'இ காமேவ ைக

ேதா(றாம$ தைல மக

யா0த(: ெசH>
:றிபி 0 ளா .
'/ைர

தாேன '.:ேம$ நிறீஇ ஆய. ெவறி ேவ*-

சிலபதிகார ேவ 0வ வாி>

க*0 ெகா க' எ&
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ெதHவ8க , பரவி வCப0வா மீ ேதாறி தா Kறேவ*0வனவ(ைற K&
எற நபிைக தமிநா 6 ஈழ வட: கிழ: ப:திகளி6

மகளிைடேய இ& நில/வதாக அறிகிேறா.[33] பழ8காலதி$ மக

Kதா 0 நிகC ெபாC '.க, வழிப0 Qசாாியி ேம$ வ5 ெவளிப 0

தா Kற ேவ*யவ(ைற K&வா என நபின . சமய நபிைகயிைன

ஒ.வா& உைர: இB வழ:, ப*ைடய காத$ ஒCகதி ஒ. ைறயிைன>

ஒளியாம$ ெவளிப0தி நி(கிற எனலா. ேதாழி ெவறியா 0 எ0:

ெபாC, தைலவி ெம5 வா ேவ&ப ட நிைலயி$ தாH ஐ>& ெபாC,
தம தைலவ<: வைர/ ம&: ெபாC, ெநா மல வைரவிேபா,

க 0காணிய நிறவிட, K ட உ*ைமயிைன தாH அறி5தவிட

'னிைல )றெமாழிகளா$ அறெதா0 நி(பா . எனேவ, ெவறியா 0 எப

ேதாழி அறெதா0 நி(ற6: கள அைம ெகா0கிற எ&, தைலவி
மா 0 தைலவ ெகா*ட காதைல சவ ேதாற ெதாிவிபத(: ஒ.

வாயிலாக அைமகிற எ& Kறலா. .8க Kறி, ப*ைட தமி மகளி

அகதிைண ஒCகலா(றி ஒ. K(றிைன ெவறியா 0 விள8க/ைர நி(கிற
எனலா.
---------------

[1]. "The language is a mirror of their (People) minds-"Pillstleury and Meader- The
Psychology of Language, P. 290

[2]. The language is the vehicle of thought.

[3]. டாட . விதியான5த; தமிழ சா$) ப. 106.

[4]. :&5ெதாைக : 87 : 1-2.

[5]. தமிழ சா$) : ப, 106, 107.

[6]. தமி கலகள=சிய: ெதா:தி 6; பக 505.

[7]. நாவல ந. '. ேவ8கடசாமி நா டா கர5ைத கவியர, ரா. ேவ8கடாசல
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[13]. :&5ெதாைக : 23

[14]. :&5ெதாைக 53, 318

[15]. "........................... 'றி$

நைன'தி )கி Qதா ெவ*மண$
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ேவல )ைன5த ெவறியய கள5ெதா&

ெச5ெந$ வா ெபாாி சிதறி யன." (:&5ெதாைக : 53)

[16]. எறிறா கத வில8: நீ  பரபி
நறிN ஞாழெலா0 )ைன தாஅH

ெவறியய களதினி( ேறா&." - :&5ெதாைக : 318

[17]. அ.8க ேவல '.ெகா0 வைள இ

அாிK னிய8 கற8கேந நி&
கா மல  :றி=சி @ கடபி
சீ மி: ெந0ேவ ேபணி த,உ பிைண[உ
ம&ெதா& நிற :ரைவ.

- மைர கா=சி; 613-615

[18]. தி.'.கா(&பைட : 228- 248.

[19]. அகநாO& : 5-19

[20]. ஐ8:&U& - 241-250

[21]. ஐ8:&U& - 249-1-2

[22]. :&5ெதாைக : 111: 1-2
[23]. ஐ8:&U& : 245 : 1-3

[24]. மறி:ர வ& தைனபிர பிாீஇ - :&5ெதாைக : 263 : 1

[25]. சி&திைன மலெரா0 விைரஇ மறிய& - தி.'.கா(&பைட: 218
[26]. :&5ெதாைக : 362 : 3-5

[27]. பதி(&ப : 51: 10-13

[28]. :&5ெதாைக : 105 : 2-4
[29]. :&5ெதாைக : 366,

[30]. அகநாO& : 370 : 14

[31]. ப னபாைல : 154 : 155
[32]. )றெபா.

ெவ*பாமாைல, இ.பா( ெப.5திைண : 10.

[33]. டாட . விதியான5த, தமிழ சா$) : பக 111.
------------

4. க#ெதாைக கா" மகளி& க'( ெநறி

ச8க U$களி$ எ 0ெதாைக U$கI

ஒறான கெதாைக, 'க(றறி5தா

ேர8 க' எ& ஆேறாரா( பாரா டெப& ெப.ைம>ைடய தா:. கபா
வைக>

சிற5த ஒதாழிைசயாயற U(ைறப பாட$கைள தனகேத

ெகா*ட இ5த U$. "இ ெச5தமி ெப.U$ ேதெசறி5த ெமாழிகளா6

ெத ளிய உ.வக8களா6 இயற க(ேபா. ளைத கவ.5 தைகைமதா.
மக த நா$வாவி(: ேவ*ய நெனறிக பலவ(ைற இைடயிைடேய
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ெதா: விாி=   ெச$வ இ5 U சிற)களி$ ஒறா"[1]
எப .

பி(ைறநா )லவ களா6 கெதாைக ேபா(ற ப ட எபதைன பிவ.
பாட$ ெகா*0 அறியலா.
தி.த: மா'னி சி5தாமணி கப

வி.தக கவிவள' ேவ*ேட - தி.:றேளா

ெகா8:ேவ மாகைதேயா ெகா ேள நனியா ேவ
ெபா8:க யிப ெபா. .
கெதாைகயி பிறிெதா. சிற): காரண, இ நாடகேபாகி$

நகைம5தி.பதா:.

இனி, கெதாைக கா 0 மகளி க() ெநறியிைன கா*ேபா.
'தலாவதாக க() எனப0வ யாெத& ேநா:ேவா. உைரயாசிாிய எேற

ெப.ைம>ட அைழகெப& இளQரண , 'க() எப - மகளி : மா5த

மா 0 நிகC மன நிகசி. அ/ மனதா உணர கிட5த' எ& ெபா.

விாி ளா [2]. இளQரணேர பிறிேதாாிடதி$, 'ெகா0ப ெகா வ க()

எறைமயா$, அ ெகா0:8கா$, கள/ ெவளிப ட வழி>, கள/

ெவளிபடாத வழி >, ெமH>& )ண சியிறி உ ள )ண சியா உாிைம

Q*ட வழி> ெகா ளெப& என ெகா க' எ& :றிபி 0 ளா .[3]

நசினா கினிய க(பி இலகணைத விாி:மிட, 'அ ெகா*டானி(

சிற5த ெதHவ இெறன/, அவைன இனவாேற வழிப0க ெவன/ இ'

:ரவ க(பிதலா<, 'அ5தண திற= சாேறா ேதஎ, 'ஐய பா8கி<

அமர   >' (ெதா$. ெபா. 146) ஒC: ஒCக5 தைலமக க(பிதலா<8

க(பாயி(&. இனி தைலவ<8 களவிக* ஓைர> நாI5 தீெத& அதைன
ற5ெதாCகினா(ேபால ஒCகா ஒதி<8 கரணதி< யாத
சிறபிலகண8கைள க(பிெகா*0 றவறதி( ெச$65ைண> இ$லற
நிகத( க(பாயி(&" எ& நயபட கிளதி> ளா .[4] க(பியவி$

இBவா& ெபா.

உைரத நசினா கினிய , ெபா.ளிய$, 'க(பாவ, த

கணவைன ெதHவெம& உண வேதா ேம(ேகா ' எ& :றிபி 0 ளா .[5]
ெதா$காபியனா க(ைபப(றி K&வனவ(ைற ெதா: ேபராசிாிய '.
இராகைவ8கா அவ க

பிவ.மா& எCதி> ளா [6]:
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"க(பாவ - ெகா Iத(:ாிய தைலவ, ேவ வி சட8ெகா0 Kட

தைலவிைய அவ

ெப(ேறா ெகா0ப ெகா Iதலா." (142)

ெகா*டானி( சிற5த ெதHவமிெறன/, அவைன இனவா& வழிப0க

என/, இ.' :ரவ (ெப(ேறா ) க(பிதலா6, அ5தண சாேறா

அ.5தவேதா கட/ள - இவ களிட ஒC: ஒCகைத தைலமக
க(பிதலா6, ேவத சட8கி< விதித சிற பிலகண8கைள

க(பி ெகா*0, றவற ெச$65ைண> இ$லற நிகதலா6,

ெகா*ட தைலவைன இனவா& பாகாபா ெய&, அவ(: நீ

இனவா& :(ேறவ$ ெசHெதாCெக& அ8கிய8கட/

சாறாக ம5திர

வைகயா( க(பிகப0தலா6 'க()' என ப0வதாயி(&' எப .

பாைல கயி 'த(பாடேலேய மகளி த க() சிற)  டப0வதைன
காணலா[7]. ெபா.

ேத0 'ய(சி ேம(ெகா*0 பிாிய க.திய தைல மகைன

ேதாழி அவ தைலமகைள வி 0 பிாியா தி.பத(: ஏக
நி(கிறா . 'மறப. காத$ இவ

சிலவ(ைற கா 

ஈ*0 ஒழிய, இறப ணி5 தனீ ' எ&

சா0கிறா . 'த ைக ெபா. கைள பிற : ஈ5 தீ வி 0 தா வ5 ந
பா$ இர5 நி(பவ சில ; அதைகேயா : நா இ$ைலெயன ெசா$

வழ8காம( ேபாவ இழிவேறா?' எ& எ*ணி, மைல பல கட5 ெச$ல/
ஒ.ப டைன. அBவா& மைல பல கட5 ேதவ. ெபா.

தா, ெபா.ளா$

ெப& பயைன உன: த.ேமா? நிைல ெப(ற க(பிைன>ைடயவளான இவ , நீ
பிாி5தா$ உயி வாழா இற5ெதாழிவாேள . இவ

மா ைப தCவியபேய

இவைள வாழெசH பிாியாதி.தலேறா உ*ைமயான ெச$வ ஆ:" எ&
தைலமகைன ெத. னா

ேதாழி,

ெதாைலவாகி இர5ேதா ெகா றீயாைம இழிெவன
நிைல இற5 ெசய$ @5த ெபா. ெபா.ளா:ேமா
நிைல இய க(பினா , நீ நீபி வாழாதா

'ைலயாக பிாியாைம ெபா.ளாயி அ$லைத.[8]
ேம6, ேதாழி, தைலமகளி க() ேமபா ைன, 'ெதா$ய$ வழாஅைம
ைண என )ண 5தவ '[9]. 'வடமீ ெதாCேதத வய8கிய க(பினா

'[10]

எ< ெதாட களா$ )லப0கிறா . இBவா& நிைல ெப(ற க(பிைன-
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>ைடயவெள&, வட மீைன ேபால பல. ெதாCேபா(ற விள8: உய 5த

க(பிைன >ைடயவெள& தைலவி பாரா டெபற காணலா.

தைலவனி பதி(: ைணயாக நி(க தைலவி ெபாி வி.)கிறா .
எனேவ,

ப ைணயாக நா அவ$ல
இப' உ*ேடா எம:[11]

எ&, தைலவ<ைடய பதி(: ைணயாக நி& பதி( ப8:

ெகா வேத தன: இப பய: ந$விைன எ& எ*ணி களி)&கிறா
தைலவி.
இைடரதிைட 'ேகா(பகவைர க*0, உட ேபா: ஒ.ப 0 ெசற

தைலவி :றி ெசவி தாH உசாவிய ேபா, 'ேகா(பகவ , தைனவி இற5த
க(பினா

'[12] எ&, அவI: ஏ ப விைளவிகாதீ க ' எ&

:றிபி .க காணலா.

'உலகேம வற சியா$ ய.(ற கால, மைழைய ெபHவி: க() சதி
>ைடயவளான இவ மைனவி' எ& கெதாைக கா 0 தைலவி ஒ.தி
விள8:கிறா :

'வற ஓ ைவயக வாத. க(பினா .'[13]
ேம6 தைலவ< தைலவி> இளைம ெசBவி> காமவி.ப' ஒ.8ேக
ெப(றவ களாத, சாதாரண ெபா.

றத$ Kடா எ&, வாநா

ெச$வதிைன வி.பி இவ(ைற

வைரயி6 இைண5 பிைண5 நி(றேல

வாவாவ எ&, வ&ைம காரணமாக ஒ. *0 ஆைடேய உ0பவராக வா5

தா6, அதைன ெபா. ப0தி கவைலயி$ ஆழா, ஒறி கல5 வாபவாி

வாைகேய சிற5த இப வாைகயா: எ&, காரண, கழி5ேபான

இளைமைய மீ 0 த.வெதப எவ.: அாிதான ெசயலா: எ& ேதாழி

ெபா. வயி( பிாிய க.திய தைலவனிட Kறி, இ$வாைகயி க()ெநறியி

இனிய ெப(றியிைன எ0ைரகிறா

:

ெசேறா 'கப ெபா.I கிடவா
ஒழி5தவ எ$லா. உ*ணா ெச$லா
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இளைம> காம' ஓரா8: ெப(றா

வளைம விைழதக உ*ேடா ? உளநா

ஒேரா ஒைக த' தழீஇ ஒேராஓைக
ஒற Kறாைட உ0பவேர ஆயி<
ஒறினா வாைகேய வாைக அாிதேரா
ெசற இளைம தர(:.[14]

அ0, :றி=சி கயி$ கபில தைலவிைய 'அ. மைழ தர$ேவ*$ த.கி(:

ெப.ைமய ' எ& :றிபி0கிறா . ேம6, 'தைலவியி காத$ ெந=சதி(:

மாறாக தி.மண நட:ேமயானா$, 'வ ளி ெகாயிேல கிழ8: கீேழ Nழா;
மைல'க $ ேத K0க

உ*டாகா; திைனெகா$ைலயி6 கதி க

வளமாக ேதாறா' எ& ேதாழி, சி&:யி$ வாC மைல வாநைர பா 

அ& வைகயி$ தைலவியி க() சிறபிைன கழ&வதைன காணலா.
சி&: _ேர சி& :_ேர

வ ளிகீ Nழா; வைரமிைச ேதெதாடா

ெகா$ைல :ர$ வா8கி ஈனா மைலவாந
அ$ல )ாி5ெதாCக லா.[15]

ேம6, மைலவா மகளி , காிய மைலயி$ விைள> +8கி$ ேபால அழகைம5த

ெமைமயான ேதா கைள >ைடயவ ; பிற ைவத க* தி.ப வா8க மனமிறி

பா ெகா*ேடயி.க ெசH> ேபரழ: சாறவ : கா5த

கமC உடன ; அவ க

மலாி மண

எ& பிைழ ெசHவதி$ைல. அவ க

கணவைன

ெதாCெதC க() ேமபா0 உைடயவ க . அதனா$ தா அவ களி

அ*ணமா., தா :றி தபா கைணெச6 ஆ(ற6ைடயவராக

இ.கிறன எ& Kறி ேதாழி, தைலவியி க() சிறபிைன விள8க

எ0ைரதா

:

கா5த ககமC க*வா8: இ.=சிலபி
வா8கைம ெமேறா :றவ மடமகளி
தாபிைழயா ேக வ  ெதாCெதழலா$ தைமய.

தா பிைழயா தா ெதா0த ேகா$.[16]

இதனா$, கணவமா களி கடைம ெதாழி$கேள அவ களி க() ெநறி

சிறபினா$ பிைழயாம$ நைட ெப&கிறன எப ெபறப0கிற.
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"ந$ல ெப*க

நாணதா$ தைல கவிவ ேபால திைனகதி க

சாH5 ளன' எகிறா கபில :

'(றி தைல

............................. அம க*

நைகெமாழி ந$ல வ நா; நிைலேபா$

தைக ெகா*ட ஏன$. [17]

ஒ. ஞா& தைலவி ேதாழி: அறேதா0 நி& இ&தியி$ பிவ.மா&

உைரதா : 'நா ந :: மா வராம$ க()கட Q*ட ெசHதிைய உாியவ
பா$ உைர. நீ உைரபி, நிைலய(ற உலகி$ நிைலநி(ப ேதா )க நம:
ெபா.5' எ& Kறினா :
.................... நந க

அ.8க நீவா ைம Kறி நெறன
நிெனா0 @வ$ ேதாழி நய)ாி5
இன  ெசHதா இவெளன.

மனா /லக ம<வ )ைரேம,[18]
இதனா$ :றமகளி :றன ஒCக நிைல Z*ணிதி( )லனா:.
ம.தனிள நாகனா ஊ> K> தைலவ தைலவிய ேபாக Zக.
ம.ததிைண ெயாCகைத பாட வ.கிறா . காதலாி.வ. வி.) தி.மண

நாளறிர/, தைலவி ஆைட:

ஒ08கியவளாக, காத$ ெகா*ட, ம.*ட மா

ேநாகிைன >ைடயவளாக விள8:கிறா . ேவத வ$ல அ5தண, இ.வைர>

எாிைய வல வ.மா& ெசா$ல, தைலவ<, தைல கவி5தவா& தைலவி> வல

வ.வ ' எ& க() ெநறியி$ தைலப0 காதல கா சியி மா சியிைன விளகி
கா 0வ :

காத$ ெகா வைவநா க8க ஒ08கிய
மாத ெகா மாேநாகி மட5ைதத ைணயாக
ஓைட அ5தண எாிவல ெசH வாேபா$ [19]

கணவ. த வாவி(: ப ந$: பரதைமெயாCகதி$ திைள-

தி.5தா6 Kட தனிைல பிறழாம$, தெநறி மாறாம$ ஒறிய உ ளட

தைலவி வாCகிறா
பாட$க

எ< க() ெநறியி கடவிய வாைகயி ம.தக

பல/ நம: எ0கா 0கிறன. மைழ ெபHதா$ ெச.:(&,
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வற*டா$ அழ: ெக 0 அழி> விைள நிலதி(: மைழேபால, தைலவ

உடனி.5தா$ அழ: ெபா5 ல8கி, அவ ைகவி டா$ தைலவி வா0

நிைலயிைன ம.தக பாட$ ஒ& உண கிற.

ெபயி ந5தி வறபி சா )லதி(: ெபய$ ேபா$ யா

ெச ந5தி ெசறிசா) இவ எ< தைகேயாதா. [20]

'$ைலதிைண 'இ.த$' ஒCகதிைன :றிப : '$ைல எ< ெசா$ேல
க(பிைன>ண தி நி(ப எப . '$ைலக பாட$களி$, '$ைல நிலதி$

வாC ஆயமகளிாி க(ெபாCக கவி<ற கா டப0கிற. ஏ& தC/த$
எற ப*ைட ெயாCக ஒறிைன '$ைலக பாட$க சிதிாிகிறன.
காதயி ைகயிைன தி.மணதி( ெப&த(: ', காதல ஏ& தCவி அத

ெகாபிைன பி நி&தி ெவ$6 Nர ேபசப0கிற. ஏ& தCவி தா

கா ய Nரதி(: ெவ(றி பாிசசாக தைலவ, தைலவியிைன தி.மணதி(

ெப&கிறா . Nர' ாத6 இைண5 இ$லற ெநறிப0 இனிய சிறபிைன
இ'$ைலகபாட$களி$ 'ைறேய காணலா. ஏ& தC/த$ எ< அ5

நிைலயிைன Nர விள8க )லவ ந$6.திரனா வ.ணிக காணலா.
எC5த க
ஏ(றன மா )
கவி5தன ம.)

கல8கின பல . [21]
ஏ& தCவைல ஆய மகளி க*ெகா டா ேநா: கிறன . Nர கா டாத
ேகாைழ ெந=ைடய ஆய மகைன ம&பிறபி$ தCவKட ஆய மகளி மன
ஒபா .
பயித மல உ*க*
மாத மகளி. ைம5த. ைம5(&
தாெத. மற அய வ தCஉ
ெகா$ேல(& ேகாட=வாைன ம&ைம>

)$லாேள ஆய மக

[22]

உயிைர ஒ. ெபா. டாக மதியாம$, ஏ(றிமீ ஒHெயன விைர5 பாH5

தC/கிறா ேக ஆHதிய ேதா

அைணபத(: எளியனவா:.

விைலேவ*டா எமின தாய மகளி
ெகாைலேய(& ேகா ைட தாNவா மா பி
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'ைலயிைட ேபால )கி [23]
எ< '$ைலக ெதாட க , ஆHதிய 'ைல விைல ேவ*டா எபதைன

வ>&.

'அேதா ஏ(றிமீ கிடகிற அB ஆய இவ

த ேதாளி மீ கிடபா. அ

கபிைலைய தC/கிறா இ காாிைகைய உ&தியாக K0வா. அெசB-

ேவ(றின தCவ6&கிறா, இ தைலவியி +8கி(ேறா களி$ யில

ெப&வா" எ& பல பதாகெவ$லா ஆய மகளி தம: ேள ேபசி

ெகா வ :

அBவழி ' ெளயி(& ஏ இவைளெப& இேதா
ெவ ேள(& எ. அட:வா.
ஒ ளிைழ வா.& K5த$ யி$ ெப& ைவம.பி
காாி கதன=சா ெகா பவ - ஈராி
ெவ,உபிைண மாேநாகி ந$லா

ெப^உ; இ

:,உக* ெகாைலேய& ெகா வா - வாி:ைழ
ேவ>ற ெமேறா யி$ ெப& ெவ5பி
ேசஎH சினன=சா சா பவ - எறா8:
அைறவன ந$லாைர ஆய 'ைறயினா$
நா மீவாH @5த மதிேபா$ மிைடமிைச
ேபணி நி&தா அணி. [24]

ேம6, இ பா  இ&தியி$, 'பிறரா( ெகா Iத$ அாிதாக நிற ெகா$ேலறான

காாியி சினதி(: அ=சா பாH5 ெவற ஆய மக<ேக, ஆ வ'ட ஆய.

ெப*ைண ெகா0க '/ ெசHதன . அல P(றிய ஊராாி உசியிேல

மிதிதேபா$ அ$லேவா அவ ெசய$ அைம5த' எ& ேதாழி K& K(றி$

கள/ வழிப 0 பின க() ெநறிப0 தைலவியி வா/ கிளதப0
வதைன காணலா.
ேநாிழாH ேகாளாிதாக நி&த ெகாைலேய(&
காாி கதன=சா பாH5த ெபாவ(ேக
ஆ /(& எம ெகாைட ேந 5தா அலெர0த
ஊராைர >சி மிதி.[25]

தா காதத ஆய மகைனேய மண5 ெகா I ஆH மகளி வா/ இ8:
 ட ப0கிற.
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’ஆயமக ெகா*ட காத$ தவறா அைனயா$ ஏ(&ெகா ளப0; ஏெனனி$
ஆயமகளி தா> அBவாறான காத$ ெந=ச வாH5தவேள' எ&
உைரகிறா

ேதாழி:

ஆய மகனாயி ஆயமக நீயாயி
நிெவHய னாயி அவெவHைய நீயாயி
நிைனேநா தகேதா இ$ைலம நிெந=ச
அைனெந= சாக ெபறி.[26]

அதனா$ ஆயமகI: இB/லகி$ இ பிறபி$ ஒ. மணேம உ*0. பர5த திைர

விாிகிற கடைல உ0 தி.: உலகேம கிைடக ெப(றா68Kட, ந$ல க()
ெநறி ேப;பவ ஆய மகளிராவா . அவ : இ.மண K0த$ எப
எைற:ேம இ$லறெநறி ஆகா நிைலயா:.
வாிமண$ 'ைற சி(றி$ )ைன5த
தி.Zத$ ஆயதா த' )ண 5த
ஒ. மண5 தா அறி> ஆயி எைன5
ெத.மர$ ைகவி .ேகா அல 5த
விாிநீ உ0ைக உலக ெபறி<
அ.ெநறி ஆய மகளி :
இ.மண K0த$ இ$ய$ பேற.[27]

இதனா$ ஒ.மன ெப* ஆய எப, களேவ க(பாக பி விளக'&கிற

எப ெந=சி$ நிைற5தவேன வாவி6 நிைறகிறா எப ெபறப0கிறன.

தைலவ பிாிவா$ கல8கி தவி: தைலவி, 'இ$லதி6 ள நீ கல8கியி.5தா$
அ இ.: பாதிர , சிறி ேத(றாவி விைதைய ேதH த, அ5நீ

ெதளி5 வி0வ ேபா$, மா பழ: நிைற5த மா*பா தைலவைன ேச 5த

ெதளி/(& நல ெப(&வி0கிறா
ெசHதியா:.

எப ெநHத( கபாட$ ஒ& K&

கல சிைத இ$ல காெகா*0 ேத(ற
கல8கிய நீ ேபா$ ெதளி5 நல ெப(றா

ந$ெலழி$ மா பைன சா 5.[28]
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இBவாறாக கெதாைக 'Cவதி6 அகால மகளி த க() ெநறி கவி<ற
கிளத ப .க காணலா. ஒ.ைம மகளிேர ேபால உ ள உ&தி ெகா*0
விCமிய வாைக வா5த அ மகளி த க() ெநறி ேபா(ற(:ாியதா:.
-----

[1]. கெதாைக; ைசவ சிதா5த U(பதி) கழக ெவளி_0 ; பதி)ைர. ப. 5, 6.

[2]. ெதா$காபிய; ெபா.ளதிகார; இளQரண ; ெபா.ளிய$. U(பா, 51 உைர

[3]. ெதா$காபிய; ெபா.ளதிகார: இளQரண; க(பிய$; U(பா 1, உைர.

[4]. ெதா$காபிய; ெபா.ளதிகார. நசினா  கினிய; க(பிய$, U(பா 1,
உைர

[5]. ெதா$காபிய; ெபா.ளதிகார: நசினா  கினிய; ெபா.ளிய$, U(பா 52,
உைர

[6]. ெதா$காபிய; ெபா.ளதிகார ஆராHசி : ப. 84.

[7]. பாைலக; 1 : 9-10.
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[9]. கெதாைக; பாைலக; 1: 17.

[10]. கெதாைக; பாைலக; 1 : 21.

[11]. கெதாைக; பாைலக; 5: 10-11.
[12]. கெதாைக; பாைலக; 8 . 22.

[13]. கெதாைக; பாைலக; 16.20.
[14]. கெதாைக; 17 : 5-22

[15]. கெதாைக; :றி=சிக; 3 : 11-14.

[16]. கெதாைக; :றி=சிக; 3 : 15-19.

[17]. கெதாைக; :றி=சிக; 4 : 1-3.

[18]. கெதாைக; :றி=சிக; 18 ; 16-20.

[19]. கெதாைக; ம.தக; 4 : 3-5.

[20]. கைதாைக; ம.தக: 13 :19-20.

[21]. கெதாைக; '$ைலக; 2:21-24

[22]. கெதாைக; '$ைலக; 3 : 60-64

[23]. கெதாைக; '$ைலக; 3 ; 71-73

[24]. கெதாைக; '$ைலக; 4:18. 28.

[25]. கெதாைக; '$ைலக; 4; 73.76.

[26]. கெதாைக; '$ைலக;7: 20-23

[27]. கெதாைக; '$ைலக; 14; 15-21.

45

[28]. கெதாைக; ெநHத(க ; 25; 64-66.
-------------------

5. நாடக இலகிய

தமி, 'தமி எ& வழ8கப0கிற. இய$, இைச, K எற 'பிாி/க

தமிழி$ அைம5 ''தமி' என வழ8கப0கிற. K எனி<, நாடக

எனி< ஒேற. தி.வ Iவ 'K' எற ெசா$ைல ைகயா*0 ளா .
Kதா

டைவ:ழா த(ேற ெப.=ெச$வ

ேபா: மவிளி5 த(&.

(தி.:ற

; 332)

K 'த பின , Kைத க*0 களித மக

Kதர8ைக வி 0 ஒப

ெவளிேயறி வி0வைத ேபாலேவ, ெச$வ ஒ.வனிடமி.5 ேபான/ட

அவைன (றி வா5த மகI ேபாHவி0வ எபைத இ :ற
அறி/&கிற. இ :றளா$ தி.வ Iவ காலதி$ Kகைல மகளா$
ெபாி வி.பப 0 வ5த எபதைன விளகமாH அறிகிேறா. அ.ணகிாிநாத. 'தமிC '.க ெப. மா<: உவபளி: திறதனேவ

எபதைன>, ''தமிழா$ ைவதாைர> அ8: வாழ ைவேபா' எ&

:றிபி 0 ளா . இைறவைன சசிதான5த எ& வழ8:பவ ஆேறா ! ச

இய(றமிைழ>, சி இைசதமிைழ>, ஆன5த நாடக தமிைழ> :றிபி0.
இய(றமி, க(&வ$ல அறிஞ ேக விள8:வதா:. இைசதமி, இைச உண சி

ஓரள/ இ.5 ேக ேபா : இனிைம வழ8:வதா:. நாடக தமிேழாெவனி$
பதறியா பாமர : க*;: ெசவி: மனதி(: ஒ.8ேக )ாிவி
இப ந$:வதா:.
ச8க காலதி$
ச8க காலதி$ நாடக தமி ந$ல நிைலயி$ இ.5த. இய$ இைச ஆகிய
இர*ட ேச ைகயா$ உ*டா: நாடக தமிழி$ ஈ0ப ட கைலஞ க

'Kத '

என வழ8கெப(றன . ஆ(&பைட: இலகண Kறவ5த ெதா$காபியனா ,
Kத. பாண. ெபா.ந. விற>
ஆ(றிைட கா சி உறழ ேதாறி
ெப(ற ெப.வள ெபறாஅ : அறி/றீஇ

ெச&பய ெனதிர ெசான பக'.

(ெதா$. ெபா. ; 88 : 3-6)
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எ& Kதைர 'தலாவதாக :றிபி 0 ளா . K எற ெசா$ 'த(க*

நடனைத :றி பி, கைத தCவி வ. K, நாடக எறான. K
கைலயிேல வ$ல ஆடவ 'Kத' எ&, K கைலயிேல வ$லவ

'Kதி'

எ& வழ8க ெப(றன . Kதி$ வ$லவ கைள பழ5தமிழ வி.பி ேபா(றி
ன எபதைன கபிலாி )றபாட$ ெகா*0 அறியலா. பற) '(றியி.5த
மனைர விளி கபில ,

யானறி :வன ெகா I மாேற
கி )ாி நரபி சீறியா ப*ணி
விைரெயா K5த< விறய பிவர
ஆனி பானி ெசேன
நா0 :& ஒ.8கீ >ேம"

()றநாO& ; 109, 14-18:)

எ& பா> ள க*0 இ K(றி உ*ைமயிைன அறியலா. ேம6,
பபா $ ஒறான மைலப0 கடா 'Kதரா(&பைட' எ&
வழ8கப0கிற.

ேம6, :றி=சிகயி பாட$க

பல நாடக நய நிைற5 காணப0கிறன.

கயமல உ*க*ணாH காணாH ஒ.வ'
எ& ெதாட8: :றி=சிகயி 'த(பாட6,
'காம க0)ன$ கல5ெதேமா டா0வா '
எ& ெதாட8: +றா பாட6,
'ட ெதாT ேகளாH ெத.வி$ நா ஆ0

மண(சி(றி$ கா( சிைதயா'

எ& ெதாட8: பதிைன5தா பாட6,
'தி.5திழாH ேகளாH ந ஊ ெக$லா= சா6"
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எ& ெதாட8: இ.பெதாபதா பாட6, நாடக நய நிைற5ெதாளி.

:றிபிட த:5த பாட$களா:.
சிலபதிகார காலதி$

சிலபதிகார தமிழி 'த(ெப. - தனிெப. காபியமா:. இ ''தமி
காபிய' எ& வழ8கெப&, சிலபதிகாரதி கைலெச$வி, 'நாடக

மட5ைத' எ& :றிபிடப0கிறா .

எனேவ, சிலபதிகார காலதி$ நாடக எற ெசா$ நா யைத> :றி

நிறதைன அறியலா. சில பதிகார உைரயாசிாிய அயா : ந$லா த

உைரயி$, 'நாடகதமி Uலாகிய பரத, அகதிய 'தய ெதாO$கI

இற5தன. பி< '&வ$. சய5த, :ணU$, ெசயி(றிய ெமபனவ(& I
ஒ.சா @திர8க

நடகிற அைணய$ல 'த$ ந0 இ&தி காணாைமயி

அைவ> இற5தன ேபா6' எ& மைற5த நாடக தமி U$களி ெபய கைள

:றிபி 0 ளா . ேம6, அயா : ந$லா த'ைடய காலதி$ வழ8கிவ5த
U$களாக ெதாிவி ள இைச Z;க, இ5திர காளிய, ப=ச மர), பரத

ேசனாபதிய, மதிவாண நாடக தமி U$ 'தயன/8Kட இகால

கிைடகவி$ைல.

சிலபதிகாரதி$ :றிபிடெப& 'நாடக மட5ைதய ஆடர8:' ஒ. 'க எழினி,

ெபா.'க எழினி, கர5வர$ எழினி எ< 'திறதவான திைர சீைலக , P*
நிழ$ அர8கி<

விC5 நாடகதி$ ப8: ெகா ேவாைர மைற விடாம.க

விள:கைள அைமத$ 'தய ெசHதிக

எ$லா, நாடக கைல சிலபதிகார

காலதி$ சிற)(றி.5த நிைலயிைன கா 0. Kத சாைகய ஆய

Kதிைன,

தி.நிைல ேசவ சில)வாH )லப/
பாித. ெச8ைகயி( ப0 பைற ஆ ப/
ெச8க* ஆயிர தி.:றி ப.ள/
ெச=சைட ெச& திைச'க அலப/
பாடக பைதயா @டக5 ள8கா
ேமகைல ெயாயா ெம'ைல யைசயா
வா :ைழ யாடா மணி:ழ லவிழா
உைமயவ ெளா.திற னாக ேவா8கிய
இைமயவ னாய ெகா  ேசத"
(சிலபதிகார, ந0க(காைத : 67-75.)
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எ& உைமயைமேயா0 சிவபிரா ஆய Kதாக ெசா$லப .ப

ெகா*0, (அ5த சாைகய :ல இ& ேகரளாவி$ வாகிற) K

தமிழி சிறபிைன உணரலா.
இைட காலதி$

'நாடகதா$ உனயா ேபா$ ந' எ& மணிவாசக ெப.5தைகயா த

தி.வாசகதி$ ஓாிடதி$ :றிபி 0 ளா . இ8: 'நாடக' எற ெசா$, நத$,
விைளயா 0 எற ெபா.ளி$ வ5 ள. சீவகசி5தாமணியி$,
ப*கனியப. கிபய நாடக
க*கனிய கவ 5*0

(சீவகசி5தாமணி - நாமக

இலபக-230.)

என வ,உ5 ெதாடாி$ 'பய நாடக' என/, 'க* கனிய கவ 5*0' என/

வ.வ ெகா*0 நாடக தமி காபிய காலதி$ ெப(றி.5த சிறபிைன
யறியலா.

ேம6, உைரயாசிாிய என வழ8கெப& இள Qரண அக , 'நாடக வழகி<

உலகிய$ வழகி<' எ< U(பாவி(: உைர விாி:ெபாC,

”நாடக வழகாவ, ைவபடவ.வனெவ$ லா ஓாிட வ5தனவாக

ெதா: K&த$. அஃதாவ ெச$வதா6, :ல தா6, ஒCகதா6,

அபினா6 ஒதா இ.வராH தமாி நீ8கி தனியிட எதி  ப டா
என/, அBவழி ெகா0ேபா.மிறி ேவ ைக மி:தியா( )ண 5தா
என/, பி< அவ களெவாCக நடதி இலகண வைகயா

வைர5ெதHதினா என/, பிற/ இ5நிகரனவாகி ைவபட வ.வன

ெவ$லா ஒ.8:வ5தனவாக K&த$"

எ& :றிபி 0 ளைம நாடக வழகி நயதிைன ந: கா 0 .
ஆயி<, இகாலேத நாடக8க

மிக பலவாக வழ8காம$ அ.கிேய ேபாயி.க

ேவ*0. காரண, இகால ெதாC5த நாடக U$க
கிைடகவி$ைல. இதனா$ ெபாமக

ஒேற< இ& நம:

பபத(ெக& நாடக8க

ெபறவி$ைல எப ெதாியவ.கிற. நபத(ெகேற நாடக8க

எCத

எCதெப(&,
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அைவ> நாடக :Cவின ம 0ேம எCதி ப ெகா I நிைலயி$
இ.5தன எபதைன உணரலா.
பி(கால ேசாழ காலதி$
இைடகாலேத ந5 ேபான நாடக கைல: பி(கால ேசாழ மன க
)யி,  )ர5தன . தி.ேகாயி$களி$ தி.விழா கால8களி$ நாடக8க
நக ெப(றனவாக நா அறிய வ.கிேறா. 'தலா இராஜராஜ ேசாழ மன
காலேத த=ைச ெப./ைடயா தி.ேகாயி$ இராஜராேஜர நாடகைத ஆட
ஏ(பா0 ெசHதா எ& க$ெவ ெடா& :றிபி0கிற. அ க$ெவ 0
ப:தி வ.மா&:
"............. உைடயா 7 ராஜராேஜ9வர 'ைடயா ேகாயிேல

ராஜராேஜவர நாடக மாட நித ெந$6 Pணியாக நிவ5த= ெசHத
நவாH ேகவிப சா5திKத தி.வால தி.':றனான விஜய
ராேஜ5திர ஆசா ய<: இவ வமிசதா.: காணியாக
ெகா05ேதாெம& 7 காாிய க*காணி ெசHவா : கரணத கI:

தி.வாH ெமாழி5த.ளி தி.ம5திர ஓைல ......... வ5தைம யி6, க$ெவ ய.
தி.வால5 தி.' :றனான விஜயராேஜ5திர ஆ சா ாி ய  உைடயா

ைவHகா சி ெபாிய தி.விழாவி$ ராஜராேஜவர நாடகமாட, இவ<:

இவ வசதா: காணியாக ப8: ஒ&: இராஜேகசாிேயாெடா:
ஆடவலாென< மரகாலா$ நீத ெந$6 Pணியாக U( றி.பதி
கலெந$6 ஆ*டா*0ேதா& ேதவ ப*டாரெதH ெபற ச5திரா
திதவ( க$ெவ ."

இ5 நாடக ெந08கால ந=ைச தரணியி( நைட ெப(& வ5தெத&,

த=ைசைய மரா ய ைக ப(றி ஆள ெதாட8கிய காலதி$ நி&தப 0
வி ட எ& வரலா(றாராசி அறிஞ க :றிபி0வ .
'தலா :ேலா8க ேசாழ கால தி. பாதிாி)[ாி$ உ ள

பாட)ாீவர ேகாயி( க$ெவ 0 'Q)[ நாடக' அேகாயி$ நைடெப(&

வ5த ெசHதியிைன எ0ைரகிற. இBவாறான இ< பல ெசHதிகைள
ெகா*0 பி(கால ேசாழ க காலதி$ நாடக கைல ெப(றி.5த ந$ல
நிைலயிைன அறியலா.
பதிென 0 பெதாபதா U(றா*0களி$
சீகாழி அ.ணாசல கவிராயாி இராம நாடக, எனயினா பி ைளயி

'Kட(ப I நாடக, திாி Kடராசப கவிராயாி தி.:(றால :றவ=சி,
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சரேப5திர Qபால :றவ=சி, ேகாபாலகி.Wண பாரதி இய(றிய ந5த சாிதிர,

மாாி' பி ைளயி ெநா* நாடக 'தயன நாடக நய=சாற தமி நாடக
U$களா.
ெப8க` அபா/ பி ைள இய(றிய சதிய பாஷா அாிச5திர விலாச, காசி

விவநாத 'தயா இய(றிய டபாசாாி விலாச 'தயன ெசற U(றா*$
எC5த :றிபிடதக நாடக8க , பா சி நாடக8க

'ேன(றதிைன த5தன.

நாடகைறயி$ ஒ. ந$ல

நாடகதமி வள த ந$லவ க
தமி நாடக ேமைத ச8கரதா9 வாமிக

(1867 -1922) தி.ெந$ேவ மாவ டதி$

பிற5 த இ.ப நாகாவ வயதி$ நாடகைறயி( ):5, ேவட )ைன5

ந, பி ற/ ேம(ெகா*0, வ*ண, ச5த 'தயன பா0வதி$

வ$லவராக திக5, பல சபாகளி$, நபாசிாியராக விள8கி, ஓாிரவிேலேய

நா: மணி ேநர நைடெபறKய நாடக 'Cவதைன> அத$ தி.த$
இறி பாட$க வசன8கேளா0 எCதி ': திற ெப(றவராH விள8 கினா .
தமி நாடககைல வள சி: அபைட ெச$வ8க என ெசா$லத:
நாடக8க

பலவ(ைற இய(றி தமி நாடக தைலைம-யாசிாியராக ெகா ள

தகவராகிறா . நாடக ேபராசிாிய பம$ சப5தனா நீதிைறயி$ உய
பதவி வகி, நாடக ைறயி$ ஈ0ப 0 தாேம ேமைடேயறி ந
'Kதாக ' எ& நாடக கைலஞ க

அைழகப ட இழிநிைலயிைன

ேபாகி ச'தாயதி$ அவ கI: ஓ உய 5த த:தியிைன ெப(& த5தா .

ஆ8கில நாடக8க

பலவ(ைற தCவி தமிழி$ நாடக8க

எCதி>, தாமாகேவ

பல நாடக8கைள எCதி> நாடக ேபராசிாியராக விள8கினா இவ .
இBவி.வ. இ5 U(றா*$ நாடக இலகிய' கைல> வள த ந$ல தமி

சாேறா க

ஆவ , இவ க

ஆ(றிய ெதா* வி 'ைள, வள 5,

ஆ$ேபா$ தைழ, தமி நாடக கைலயாக நிைற5ெதாளி கிற.
----------

6. ைசன* தமி+நா"

தமி நா ைன )*ணிய Qமி எ& ஆேறா வழ8:வ . இ8: ப$ேவ&
சமய8க ப$ேவ& கால8களி$ சிற)ற திக5தி.கிறன. வரலா(&
ெதாைம மி:5த ச8ககாலதி$ சமய ெபாைற தமி நா $ ல8கிய
எபத(: ச8க இலகிய8க சாறாH இல8:கிறன. ஒேர :0பதி< I
ப$ேவ& சமய நபிைககைள தCவியவ க த8கI: ஏ கலக
விைளவி ெகா ளாம$, ஒ(&ைம>ண /ட அைமதி கா வா5தன
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எபதைன அறிய '>. சமய8க

அ& மக

வாைகயி$ நபிைக-

யிைன> ெதளிவிைன> அைமதிைய> ஊ ன எனலா.

ைசவ, ைவணவ எ& இறள/ தமிநா $ சிற)ற ல8கிவ. சமய

இ5நா ேலேய ேதாறி கிைள வள 5 நி& நிலவிவ. பழெப.
சமய8க எனலா. அBவாறிறி வட நா னி& ெதனா0 ேபா5 ந5தமி
நா $ ):5த சமய8களாக சமண' ெபௗத' விள8:கிறன. )த பிரா
ெபா5த காலதி6 அவ : ச(& ') வா5தவராக க.தப0
வ தமான , தம: ' அ.க மய தைலவ களாக திக5த 23

தீ த8கர களி சமய ேகா பா0கைள விள:பவராக தைம Kறி

ெகா*டா . இவ.ைடய கால கி.'. 559 - கி. '. 527 எப . கி.'. 776 இ$
நி வாண நிைல எHதிய பா வ நாத அ.க சமயதி ஆதி 'த$வ எப .

ஆயி< வ தமான , பா வநாத எ< இெபாியா கI: 'னேரேய

இ5தியாவி$ இ.5த பழ= சமய சமண சமய எப உ&தி. ய ேவததிேலேய

இடப ேதவ , அஜாத நாத , அாி ட ேநமி 'தலான தீ த8கர களி ெபய க

காணப0வதனா$ இசமண சமயதி பழைம அறியப0.

ேபராசிாிய அ. சகரவ தி நயினா எபவ , நீலேகசி U '<ைரயி$

வாமீகி 'னிவ இய(றிய இராமாயணதிேலேய இராம ெத திைசக*
ேபா5த ேபா சமண சமயதவ வா5த ஆசிரம8கைள க*டா எ&
Kறப .பதனா$, பதிரபா: 'னிவ.ட ச5திர :த ெமளாிய த

வாவி இ&தி காலதி$ ெதனா0 ):5 ைம@ைர ேச 5த சிரவண ேவ

:ளதி$ த8கி வடகி.5 (ச$ேலகன) உயி நீதா; அதனா$ அேபா தா
சமண சமய ெதனா $ ):5த எ< ெசHதி தவெறப .

கி. பி. இர*டா U(றா*$ ஆ சி ஓசிய கா8க வமிச மன கI, தமி

இலகிய வரலா(றி$ - தமி நா 0 வரலா(றி$ இ.*ட கால ப:திெயன
Kறப0 ச8க ம.விய காலதி$ அரசா*ட களபிர மன கI சமண
சமயைத சா 5தவ க

எ&, அவ க

ெபாி இ சமயைத ஆதாிதன

எ& வரலா(& வழிேய அறிய 'கிற.

சமண சமயதி அபைடயான சில ெகா ைகக இ8: வா5த தமிழ க
உ ளைத இ&க ப(றின. 'தலாவதாக சமணசமய உயி  ெகாைலயிைன

ெவ&த. தமிநா $ அகாைலயி$ ேவ வி ெசHத6, ேவ வியி$ உயி ப

வழ8க6 ஆாிய K 0றவா$ நிலவிவ5தன. சமண க

இதைன பலமாக

எதி தன . ேம6 பிற/யி க : ப இைழக Kடா எ&,
எB/யி : அ.

கா ட ேவ*0 எ&, ெகா$லாைமைய ேநாபாக
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ெகா ள ேவ*0 எ&, )லா$ உ*;த$ எBவா(றா< ேபா(றபட

ேவ*டாத தீய பழக எ& சமண க
தமிழ : உவபாயைம5தன.
ேம6 சமண 'னிவ க

ேபாதிதன . இ ெகா ைகக

எ$லா

தீயன பய: ெபாHயிைன ேபசKடா எ&, பிற

ெபா.ைள கனவி6 க.தலாகா எ& பிறபி(: ெப.8 காரணமாக

இ.: அவாவிைன அக(ற ேவ*0 எ&, மகளி ேமாகைத விைழயாைம

ேவ*0 எ&, பிறைர பழித6 பிற மா 0 சின8 ெகா Iத6,

க0=ெசா$ K&த6 கயபட ேவ*0 எ&, நாவடகதிைன நனிேபா(றி
ேம( ெகா ள ேவ*0 எ& அறி/ைர வழ8கின .

இBவா& ந$வாவி(:ாிய ந$ல பல ெகா ைககைள சமண சமய
ெகா*.5ததனா$ தமி நா $ வா5த தமிழ கI: இெகா ைககளி$
பி) பிைண) ஏ(ப டன. ம(ெறா. சிறபிய$ பிைன> சமண
சமயதாாிட காணலா. எ5ெத5த நா $ அவ க ):5 கல5
வா5தா கேளா அBவ5 நா $ த8க சமய க.கைள பர)வத(:
அBவ5நா $ வழ8கிய ெமாழிகைளேய ைகயா*டன . தமிநா ( ேபா5த
சமண க தமி ெமாழிைய க(& ெகா*டேதா0 அைமயா அெமாழியிைன
வாவி வளப0த/ 'ைன5தன . 'த(க* சமய பிரசார ேநாகதி(காக
தமி ெமாழியிைன பயில ெதாட8கிய அவ க பின அெமாழியி$ இலகிய
இலகண 'தலாய ைறகளி$ U$ பல எCத தைலப டன .
இவ க மகளிைடேய ெதா*0 ெசH அவ க நபிைகயிைன>
அபிைன> 'தலாவதாக ெப(றன . பிறபினா$ இவ க உய / தா/
பாரா டாம$ எ$லா மகைள> சமமாக எ*ணி ெதா*0 ெசHதன ,

இர*டாவ, அ=சியவ : அைடகல5 த5 ேபா(றின . ெதனா கா0

மாவ டதி$ ெத ெப*ைணயா(றி ெதகைரயி$ ஜைப எ& இ&

வழ8: கிராம, அ5நாளி$ Nரராேச5திர)ர எ& ெபய ெப(றி.5த. அ8:

ேசாழ8க ஆள வ,தா அ.சினா (க#ட எேறா அைடகல ப ளி
இ.5ததாக சாசன ஒ& K&கிற. இ ேபாேற வடா கா0 மாவ டதி$

வ5தவாசி தா6காவி$ உ ள கீமின$ கிராமதி6, ேபா` தா6கா
வடமகாேதவி ம8கல எ< ஊாி6 காணப0 க$ெவ 0க

ெகா*0,

அB] களி$ இதைகய 'அ.சினா (க#டக ' இ.5தனவாக அறியலா.
+றாவதாக, மக

பிணி நீ: ெப. பணியி6 சமண ஈ0ப டன .

ம.வ கைலயி$ ேத சி ெப(றி.5த இவ க ம.5தான' மக :
வழ8கின . நாகாவதாக சாதிர தானதிைன ேம(ெகா*டன . க$விக*
வழ8: தி.பணியி$ இவ க ஈ0ப ட ன . ேம6 ஈ*ெடா. சிற)
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ெசHதியிைன> :றிபிட ேவ*0. ஏ0 எCதாணி>ேம நிலவிய அ5 நாளி(
ெச$வ பைடத சமண க த8க சமய U$கைள பல பக எCவி
அபகைள தகா பயில தான ெசHதன என அறிகிேறா. கி. பி. பதா
U(றா*$ கனட நா $ இ.5த சமண சமயைத சா 5த அ5தி'ெப
எ< ெப*மணி, சா5தி )ராண எ< சமண சமய Uைன த ெசலவி$

ஆயிர பக

எCவி தான ெசHததாக ஆராHசி அறிஞ மயிைல சீனி

ேவ8கடசாமி அவ க

'சமண' தமிC' எ< U$ (பக: 44)

:றிபி 0 ளா . இBவா& சமண 'னிவ க அ5 நாளி$ தமி நா 0
மகளிைடேய அவ த பய க.தா ெதா* சிறபினா$ ஓ உய நிைல
ெப(& வா5தன .
இவ க தமிெமாழி: ஆ(றிய ெதா*0க சிற)ைடயன எப 'னேம
:றிபிடப ட. தமிழி 'த$ இலகண U$ த5த ெதா$காபியனாேர ைசன

எப ேபராசிாிய ைவயா)ாிபி ைள அவ கள ணிபா:, இ K(& தக

காரண8க

கா ட ெப(& தமிழறிஞ ஒ. சிலரா$ அ5நாளி6 பினாளி6

ம&கப ட. ஆயி<, இ5 U$ சமண சமய ெகா ைகக

சில

காணப0கிறன எ& கா 0வ . உயி கைள அ&வைகயாக பிாி கா;

மரபிய$ U(பாவிைன எ0கா டாக/ K&வ , தி.வ Iவ சமண

சமயைத சா 5தவ எ& Kறி சில சா&கைள கா 0வ . இ ேபாேற
சிலபதிகாரதி$ இட ெப& ெகௗ5தியக வாயிலாக இள8 ேகாவக சமண
சமய ெகா ைககைள விள:வதனா$ சிலபதிகார சமண காபிய எ&
ஒ. சில K&வ . பதிென* கீகண: U6 ஒறாகிய நாலயா
எ*ணாயிர சமண 'னிவ களி பைட) என K& பைழய கைத> உ*0.
எ=சிய பதிென* கீகண: U$களி$ பழெமாழி நாO&, ஏலாதி, சி&
ப=ச+ல, திைணமாைல U(ைறப, அறெநறி சார 'தலான U$க

சமண

சமய )லவரா$ எCத ப டன எப . இ5 U$கைள ப(றிய விாிவான ஆH/
ஈ*0 ேவ*டப0வதி$ைல. ஆயி< இ5U$களி$ சமண சமய
ேகா பா0களி எதிெரா காணப0 கிற எப ம 0 உ*ைமயா:.
இனி, ைசன ெப.மக

தமிெமாழி: ஆ(றி > ள ெதா*ைன ச(&

ேமேலா டமாக கா*ேபா.

ஐெப.8காபிய8களி$ ஒறான சீவகசி5தாமணி தி.தகேதவ எ< ைசன
'னிவரா$ இய(ற ப ட. இ சீாிய காபிய நாமக இலபக 'தலாக

'தியிலபக ஈறாக பதி +& பிாி/கைள> 3145 பாகைள> ெகா*0
உ ள. சமண க

இ5U ைன பாராயண ப<வ$ Uலாக ெகா வ . சீவக

மகளி எ*மைர மண: ெசHதி இ5U( Kறப0 வதனா$, இ5 Uைன மண

U$ எ& வழ8:வ .
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சாேறா தைமகளாக நாலயா ,
க ள க I*ணா கவக5 ெதாாீஇ
எ ளி பிறைர யிக5ைரயா - த ளி>
வாயி( ெபாHKறா வ0வ& கா சியா
சாயி( பாிவ தில

(நாலயா ; 157)

எ& K&. இ ேபாேற தி.தகேதவ த சமண சமய ேகா பா ைன>
ப(றிைன> பி வ. இ. பாட$களி(  0வ :
:ழ(சிைக ேகாைத @  ெகா*டவ னி.பம(ேறா
நிழ(றிக ேவனாைன ேநய ெந08கணாI
பிைழபிலா )ற5தா< :ைரவர ேபண$ ெசHயா
இCகினா ாிவ க க*டாH இ0ைப ேநாH கிைரகளாவா .
(சீவகசி5தாமணி 252)

ந
க
அ
:

பிைட :Hயைவதா பிற மைன நலைத ேச 5தா
டழ$ காமதீயி கனிைய கலகினா<
0யி .டல திறா அைமசனா யரெகாறா
ட ேநாH நரக த' :ளிபவ ாிவ க க*டாH.
(சீவகசி5தாமணி 253)

தி.தகேதவ எCதிய பிறிெதா. Uலா நாிவி.த யாைக நிைலயாைம, உலக

நிைலயாைம யிைன விள:வதா:. ேதாலாெமாழிேதவ இய(றிய சமண )ராண

வழி Uலாகிய @ளாமணி, ரைம நா ைட ேபாதநமா நகரதி.5 ஆ சி)ாி5த

பயாபதி எ< அரச நிைலயாைம>ண 5 த ஆ சியிைன த ைம5த
ைகயி$ ஒபைடவி 0 த ேதவி>ட நி வாண 'தி எHதிய வரலா(ைற
K&வதா:. உதயண :மார காவிய சி&காபிய வைகயி$ ேச 5த சமண

Uலா:, ேம. ம5திர )ராண' இBவாேற சமண சமய ெகா ைககைள விளகி

நி(: Uலா:. ஐ=சி& காபிய8க

அைன சமண சா )ைடய U$கேள.

ெப.8கைத, ைபசாச ெமாழியி( :ணா ய எபவரா$ இய(றப ட பி.க

கைத. வடெமாழியி$ ெமாழிெபய கப 0, அெமாழியினி& தமிப0 தியவ
ெகா8:நா 0 விசயம8கலைத சா 5த ெகா8: ேவளி எபவராவ . ஒபா
ைவ> ஒ.8ேக அைமய ெப(& பல சமண சமய வழ: கைள> தனகேத
ெகா*0 ள U$ இஃெதனலா.
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இலகண ைற ைசனராேலேய ெபாி வள ெப(றெதனலா.

ெதா$காபியனாேர சமண எற K(&, சாிேயா தவேறா, நO$ எ&

பி(கால சிற5தேதா இலகண Uைன த5த பவண5தியா ைசனேர
எபதி$ தைடயி$ைல. ேம6 'அகெபா.

வினக' இய(றிய நா(கவிராச

நபி, யாப.8கல வி.தி, யாப.8கல காாிைக எ< இ. சீாிய யாபிலகண

U$கைள இய(றிய அமிதசாகர (யாப.8கல வி.5தியிைன இய(றியவ
:ணசாகர எற க. நில/கிற) ேநமிநாத எ< Uைல இய(றிய :ணNர
ப*த , ெவ*பாபா ய$ என வழ8: வசண5தி மாைலயிைன இய(றிய
:ண Nரப*த 'தலாேனா ைசன சமய ெபாிேயா கேள ஆவ .

ேம6, ெதா$காபியதி(: உைரக*ட 'த$ உைரயாசிாியரா இளQரண.,

தமிழி 'த( காபியமா சிலபதிகாரதி(: உைரக*ட அயா : ந$லா.
அம* சமயைத சா 5தவ கேள ஆவ . ேம6 தமிழினி$ நிக*0 எ< )திய
ைறயிைன ைசன கேள ெதாட8கி வா/ த5தன . ேச5த எ< சி(றரச

ேவ*0ேகா கிண8க திவாகர 'னிவ இய(றிய திவாகர நிக*0, பி8கல

'னிவ இய(றிய பி8கல நிக*0, Nைர ம*டல ).ட இய(றிய @டாமணி

நிக*0 'தலான நிக*0 U$க அ5நாளி$ இகால ேபரகராதிகளி
ெதா*ைன ெசH க$வி பயி வளர உர+ ன.
இBவா& காபிய, சி&காபிய, சமய U$க , நீதி U$க , தனி U$க ,
இலகண, நிக*0 'தலான ப$ேவ& ைறகளி6 பா8:ற நிைலத

ெதா*டா(றியவ க

ைசன க

எப இ க 0ைரயா இனி விள8:.

ேதவார காலதி$ சமண மிக/ ெச$வா: ெப(றி.5தன எப ெதளி/.

ேதவார பதிக8களி$ சமண ஒCக, ெசய$, நிைல :றித பல ெசHதிகைள

காணலா. அகால ஆ சியாளாிைட இவ க ெப(றி.5த அரசிய$ ெச$வா:
பினாளி$ சிைத5த. இத(: ேதா(&வாH ெசHதவ தி.நா/கரச. தி.ஞான
சப5த.மாவ . தி.நா/கரச மேக5திரவ ம ப$லவைன சமண சமயதி.5
ைசவ சமயதி(: தி.ப ெகாண 5தா . அவ சமண பாழிகைள>
ேகா ட8கைள> இ அBவிட8களி$ தி.ேகாயி$கைள எ0பிதா.
ம8ைகய கரசியா , :லசிைறயா ேவ*0ேகா ப பா*ய நா0 ெச&

தி.ஞான சப5த சமண 'னிவ கIட அன$வாத, )ன$ வாத நிகதி

ெவ(றிெப(& சமண பலைர கCேவ(றின எப. Kபா*ய எனப0

நிறசீ ெந0மாற< அம* சமய ெதாடெகாழி5, ைசவ சமயதி(:

தி.பினா என வரலா& K&. இவ(றாெல$லா இைடகாலதி$

ைசன களி அரசிய$ ெச$வா: பாதிகப டா6, அவ களி ெமாழி

ெதா*0, ச'தாயெதா*0 தைடபடா நிக5 வ5தன. எனேவதா, ேதவார

காலதி(: பின  ைசன களா$ எCதப ட ப$ைற U$கைள>
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கா*கிேறா. ேம6 அவ க ேசாழ பா*ய ெப. ேவ5த க காலதி6
மக : ச+க பணி ஆ(றிய திற க$ெவ 0களா$ அறியப0கிற.
இகா& Kறியவ(றா$ ைசன சமய ெபாிேயா களா$ தமி இலகிய இலகண

நிக*0 ைறக

ேகா பா0க

வள 5 ெசழிதன எப, ைசன சமயதி சிற5த

தமிழரா$ ேபா(றி ஏ(&ெகா ள ப டன எப, மக

ெதா*ைன மன நிைறேவா0 ைசன சமயறவிக

ஆ(றி வ5தன எப,

தமி உ ளவைரயி$ அம* சமயதா அெமாழி: ஆ(றிய ெதா*0 நி&
நில/ எப ஒ.வா& உைரக ப டன எனலா.
------------

7. பழ,தமிழாி உலக ேநா0

வரலா(& ெதாைம> ெப.ைம> வாH5த தமிழின. ெதாென08
காலதி(: 'னேர தமிழி$ இய(றப ட இலகிய8க பலவா:.
அBவிலகிய8க தமிழ த வாைவ ந: பட பி கா 0கிறன.
இலகிய கா 0 பழ5தமிழ வாவிய$ உ*ைமகைள ைவ நா கா;
ெபாC அவ த பர5த விாி5த உலக க*ேணா ட நம: ெத(ெறன
ெதளிவாகிற. உலகவா நேனாக பழ5 தமிழைர வழிநடதி ெச& ள
எபதைன நா பழ ேபாிலகிய8க ெகா*0 அறியலா.
அெமாிக எCதாள 'ெவ*ட$ வி$கி' எபவ 'ஒேர உலக' (One World)

எறேதா Uைன எCதினா . அ5U$, 'எதி காலதி$ ந சி5தைனக

உலைக

அளாவியதாக இ.கேவ*0' (In future our thinking must be worldwide) எ&

:றிபி டா . இ5த க. உய வான ெதா& எ& ெகா*0 அெமாிக க

அBவாசிாியைர ெப.மிதட பாரா 0கிறன . ஆனா$ அவ க , இ(ைற:

ஈராயிர ஆ*0கI: 'னேரேய பழ5தமி )லவ ஒ.வ ,
யா ஊேர யாவ. ேகளி
எ&, உலக மக

அைனவைர> ஒ. :0பமாக எ*ணி பாய உ*ைம-

யிைன அறிய வ.வேரயாயி எைண மதிபிைன> சிறபிைன> தமிழ பா$
ெகா*0 பாரா 0வ எபதைன உ<த$ ேவ*0. கணிய Q8:றனா

)றநாO(& பாட$ ஒறி( :றிபி 0 ள இB/லக5 தC/ உய ேநா:,

தமிழ த தனிேநாகாக இ.5த எப )லனாக காணலா.

க*ணனிட ேபர) ெகா*ட பாரதியா கா;மிட எ$லா, பா :

ெபா.ெள$லா க*ணனாகேவ க*டா . 'உ*;= ேசா& ப.: நீ. தி<
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ெவ(றிைல> எ8: எ க*ண' எ& ஆவா க

க*ட ேபாலேவ,

பாரதியா. காகைக சிறகி காிய நிறதினி6, பா : மர8களி பைச

நிறதினி6, தீ:

விரைல ைவதா$ கிைட: தீ*0 இபதினி6

க*ணைனேய க*டா . அேத பாரதியா ,

காைக :.வி எ8க ஜாதி நீ
கட6 மைல> எ8க K ட
ேநா:5 திைசெய$லா நாமிறி ேவறி$ைல
ேநாக ேநாக களியா ட
எ& க*ணா( கா; உலகைனைத> தமைனய உயி  ெபா. க வாC
இடமாகேவ ெகா*டா . அஃறிைண >யி கைள> த'யி ேபா$ எ*ணி
ஒாிைம த. உ ள தமிC ளமா:.
தி.'.கா(&பைட,
உலக உவப வலேன ) திாித.ப
ல )க ஞாயி& கட(க*டா8:
எேற ெதாட8:கிற. 'உலக எப உய 5ேதா மா ேட' எப அறிஞ .
உலக மக

உவபேவ கீ வானதி$ கதிரவ எCகிறா எப . கதிரவ ஒளி

யிேற$ உயிாின8க

வாழா. எனேவ ஈ*0 'உலக' எ<= ெசா$ இடவா:

ெபயராH, இB/லகி$ வாC மகைள உண தி(&.

தி.'.கா(&பைட த5த நகீர ேபாேற சிலபதிகார த5த இள8ேகா-

வகI, உலைக கா நி(: தி8கைள>, ஞாயி(ைற>, மைழைய>

ேபா(றி த காபியதிைன கவி<ற ெதாட8:கிறா .

தி8கைள ேபா(& தி8கைள ேபா(&
ெகா8கல தா ெசனி :ளி ெவ*:ைட ேபாறிB
அ8க* உல: அளிதலா.
தி.வ Iவ ,
அகர 'தல எC ெத$லா ஆதி
பகவ 'த(ேற ஊல:
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எ& த அறUைல ெதாட8கினா . 'எCக

எ$லா "அ" எ< எCைத

தைலைமயாக உைடயன; அேபா$ இB/லக ஆதிபகவனாகிய கட/ைள

தைலைமயாக ெகா*ட. இBவா& தி.வ Iவ :றிபி 0 ளா . அவேர,
யாதா< நாடாமா$ ஊராமா$ எெனா.வ

(:ற ; 397)

சா5ைண>8 க$லாத வா&

எ& :றிபி 0 ளா . க(றவ க உலகி(ேக உாியவ க எ<8 க. இ
:றளா( ெபறப0கிற. ேம6 தி.வ Iவ உலைக அவாவி ெசய$ )ாி>
சிறபிைன ஓ உவைம 'கதா பாரா 0கிறா . உலக மக வி.)ப

வாகிற சிற5த அறி/ ள வன ெச$வ, ஊாி ெபாகிண(றிேல நீ நிைற5

தி.ப ேபாறதா: எகிறா :

ஊ.ணி நீ நிைற5 த(ேற உலகவா

ேபரறி வாள தி..

(:ற

; 215)

ேம6 அவ , உலகதாேரா0, அவ த நைட'ைற ஒCகலா&கIெகாப
வாழேவ*0 எற அறி/ைரைய> )க$கிறா . உலக எBவா&

நடகிறேதா, அBவா& உலகைதெயா  வாவேத அறி/ைடைம யா:

எகிறா .

எBவ உைறவ உலக; உலகேதா0

அBவ உைறவ அறி/. (:ற

; 426)

இைடகாலேத தமிழி$ எC5த காபிய8கI உலைக ஒ. :0பமாக எ*ணி
சில க.கைள ெகா*ல8க காணலா. பசிபிணி ேபாக அ'தரபி

ெகா*0 ஏைழகளி ய ைட: தி.பணியி$ ஈ0ப ட மணிேமகைல;
ச'தாய ெதா*டராH, சமய ெதா*டராH எ*பேதாரா*0க

நா ேல கா$

தைரேதாய நட5 ெச& ெதா*டா(றிய தி.நா/கரச 'தலாேனா. உலக
வாழேவ*0 எற ஒப(ற எ*ண8 ெகா*டவ க ஆவ . தி.ஞான சப5த
ைசவ' தமிC தைழதினிேதா8க பா0 ப ட ெப.5தைகயாவ . எ$ேலா.
இனி வாழ ேவ*0 எ& அவ ெகா*ட ேவ ைக பிவ. அவ த
பா டா$ )லனாக காணலா:
வாக அ5தண ; வானவ ; ஆனின;

Nக த*)ன$ ; ேவ5த< ஓ8:க ;
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ஆக தீயெத$லா ; அர நாமேம

@க ைவயக' ய தீ கேவ!
பி(கால தா>மான தயாபர.,

எ$லா. இ)(றி.க நிைனபேவ
அ$லாம$ ேவெறா றறிேய பராபரேம
எ& உலக உயி க

அைன இ)(& வாழ ேவ*0 எ& அவா/கிறா ;

ஆ*டவனிட கசி5.கி இர8கி நி(கிறா . ேம6 அவ , காக தா க*ட

உணைவ ம(ற காக8கேளா0 உற/ ெகா*டா ஒ&K உ*பேபா$ உட)
மைற வத(: ' ேபாிப ெவ ளமாH ெபா8கி த) Qரணமா
இைறய.ைள எHத(: உலகரைனவைர> உரத :ர$ தேனா0 கல5
ெகா ள அைழ கிறா .
காக'ற/ கல5*ண க*T ; அக*டா காரசிவ

ேபாகெம< ேபாிப ெவ ள ெபா8கி தபி QரணமாH
ஏக/.வாH கிட:ைதேயா! இ)(றிட நா மினி எ0த
ேதக விC ' )சிபத(: ேச வா. ெசகதீேர.

இேத மன நிைலயி$ பாரதியா.,
வயி(&: ேசாறிடேவ*0 - இ8:
வாC மனித. ெக$லா
பயி(றி பல க$வி த5ேத - இ5த
பாைர உய திட ேவ*0
எ& உலகி$ வாC மக

அைனவ. பசிய(& வா5, க$வி க(: வசதி

ெப(&, அதனா$ உலைக உய  தி.ெதா*$ தைலபடேவ*0 எ&

பா> ளா .

இBவா& கால5ேதா& தமிழகதி$ ேதாறிய சாேறா ெப.மக

பர5ப ட

உலக ேநாகிேல நி&, சில வாவிய$ உ*ைமகைள வ>&திவி 0

ெசறி.கிறா க . பென08காலதி(: 'னேர உல:யி அைனைத>

ஓாினமாக க*0, வாவா8: வா5த இன தமிழினமா:. இ& தமிழ தா

வாC அயட8கைளெய$லா த அபா6 அறிவா6, ெதா*டா6
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'ய(சியா6, ப*பா6 பயனா6 உய வி வ.த$ க*K0. எனேவ
நாமக$ கவிஞ தி.. ெவ. இராம8க பி ைள அவ களி,
தமிழ எேறா இன'*0
தனிேய அவ ெகா. :ண'*0
அமிேத அவ<ைட ெமாழியா:
அேப அவ<ைட வழியா:
எற K(& உ*ைம; ெவ& )கசியி$ைல.

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

8. இைசதமிழி ம1மல&2சி

ெதாைம
அமிதி< இனிய ந ெச5தமி ெமாழி, ''தமி' என 'ைற>ட வழ8கெப&.
இய$, இைச, K என ப:க ெப& 'தமிழி$ ந0வான இைச தமிழா:.
தமிழி பழெப. இலகண Uலான ெதா$காபியதி$, இைசதமி U$க

அ ேபா தமிழகதி$ வழ8கின எற :றி) ெபறப0கிற.
அளபிற5 யி த6 ஒ(றிைச நீட6
உளெவன ெமாழிப இைசெயா0 சிவணிய
நரபி மைறய எமனா )லவ .

(ெதா$; எC, Uமர), U(பா, 33)

இ5 U(பாவி(: இளQரண எCதிய உைர ெகா*0, ெதா$காபியனா ஐ5

நிலதி(:ாிய க. ெபா. கைள :றிபி0ெபாC ஒBெவா. நிலதி(:

ஒBெவா.வைக யாைழ :றிப0வ ெகா*0 இைசதமிC, இைசக.வி>

பழ5தமிழகதி$ வழகி.5த ெசHதியிைன அறியலா.

எ 0ெதாைக U$களி$ ஒறான பாிபாட ஒBெவா. பாட அயி6 அ
பாடைல பாய )லவாி ெபய., அ பாட6: இைச அைமதவ ெபய.,

ப*; :றிபிடப 0 ளன.
:றமக

ஒ.தி, :றி=சி நிலதி(:ாிய :றி=சி ப*ைண பாட, அ ேபா

திைனகதிைர உ*ண வ5த யாைன, திைனயிைன உ*ணாம6, அBவிடைத
வி 0 நீ8காம6, பா0 :றி=சி ப*ணா$ கவர ப 0 மன'.கி நி&,

61

பின உற8கி> வி ட ெசHதி, பிவ. அகநாO(& பாடலா$ அறிய

ப0கிற:

ஒய$ வா மயி உளாின ெகாசி
ெப.வைர ம.8கி$ :றி=சி பாட
:ர68 ெகா ளா நிைலயி< ெபயரா
படாஅ ைப8க* பா0ெப( ெறHெயன
மற)க$ மழகளி& உற8: நாட.

(அகநாO& ; 102 5-9)

வடெமாழிவாண 'இராக' என வழ8:வதைன தமிழ 'ப*' எப .
தி.வ Iவ.,

ப*ெணனா பாட( கிையபிேற$ க*ெணனா8
க*ேணா ட மி$லாத க* (தி.:ற

: 573)

எ< தி.:றளி$, ப* பாடேலா0 ெபா.5தி வரேவ*0 எ&, க*
இரக8கா 0 :றிைப அ.ள ேவ*0 எ& :றிபி 0 ளதைன
காணலா.
வள சி
சிலபதிகார. 'தமி காபிய எேற வழ8கப0. கான$ வாி, ேவ 0வ
வாி, ஆHசிய :ரைவ, :ற :ரைவ, வா காைத 'தய காைத களி$
இனிய இைசபாட$க

இல8க காணலா.

சலQெவா0 Pப மற5தறிேய

தமிேழாைச பாட$ மற5தறிேய. (நாகா தி.'ைற; 1:6)
எ& தி.நா/கரச ெப.மா பா0வ ெகா*0, ேதவார காலதி$,
தி.ேகாயி$க

ேதா& தாள ேதா0 ெபா.5த தமி பாட$கைள 'காதலாகி

கசி5 க*ணீ ம$கி' பாய சமய :ரவ களி இைச ெதா*ைன உணரலா.

ஞானசப5த ெப.மா, தி.ேகாலகாவி$ இைறவனிடமி.5ேத தாள

ெப(றதைன>, 5தர+ தி நாயனா , “சிவென< நாம தனேக>ைடய

ெசேமனி அமாைன," ஏழிைசயாH, இைசபயனாH, இன'தாH, எ

ேதாழ<மாH எ& பா>.கி அைழ நிறதைன> ேதவார8 ெகா*0
அறியலா.

62

'ப*களாவன, பாைலயா 'தய U(& +&' எப , தி.:றளி

உைரயாசிாிய , பாிேமலழக - ேதவாரதி$ அைம5 ள ப*க , இ.ப +&

எப . ேம6 ேதவார தி.பாட$களி$ இடைக, உ0ைக, கதிாிைக,

க$லவட, க$லல:, கிைண, :ட'ழா, ெகாகைர, ெகா0ெகா , ச$லாி, தைக,
த:ணிச, த*;ைம, பைற, பிடவ, 'ழ/, ெமா5ைத, 'ரவ 'தலான

ேதா(க.விகI, ேவH8 :ழ$ 'தய ைள க.விகI, யா, Nைண 'தலான

நர) க.விகI, தாள 'தய க=ச க.விகI இட ெப(& ளன.

தி.வாசகதி$ அைம5 ள தி.வமாைன, தி.ெபா( *ண, தி.ேகாபி,

தி.ெத ேளண, தி.சாழ$, தி.Qவ$, தி./5தியா , தி.ேதாேணாக,

தி.ெபாOச$ 'தய பாட$க
பாட$களா:. ேம6,

இைசேயா0 சா தி பாடெப(&வ.

......... உய மதி( Kட னாH5தெவா* T5தமிழி

ைறவாH Zைழ5த ைன ேயாவறி ேயழிைச @ழ$)ேகா
(தி.ேகாைவயா ; 20; 2-3)

எற தி.ேகாைவயா  பாட(ப:தி, இைறவ ஏழிைச @ழ வயப டா

எபதைன கா டா நி(:.
பி(கால ேசாழ க

காலதி$, தி.பதிக8க . ப*'ைறேயா0 பரபைரயாக

ஓவா+ திகளா$ பயில ெப(& பாட ெப(& வ5தன எற ெசHதி யிைன க
$ ெவ 0க

ெகா*0 அறியலா . ''தமிழா$ ைவதாைர> அ8: வாழ

ைவேபா,' எ& அ.ணகிாிநாத , '.கெப.மா 'தமிபா( ெகா*ட
காதைல :றிபி0வ .

சீகாழி அ.ணாசல கவிராயாி இராமநாடக கீ தைன, திாிKட ராசப

கவிராயாி தி.:(றால :றவ=சி, எனயினா பி ைளயி 'Kட(ப I

(ஆசிாிய ெபய ெதாியவி$ைல எற க. உ*0) மா[ர ேவதநாயக

பி ைளயி ச வசமய கீ தைனக , ேகாபாலகி.Wண பாரதியாாி ந5தனா

சாிதிர கீ தைனக , ெசனி:ள அ*ணாமைல ெர யாாி காவ சி5,

இராம8க அகளாாி தி.வ. பா 'தயன, இைசதமி உலகி(: கிைடத

ெகாைட ப<வ$களா:.
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தமிநா $ ெத68: பாட$க

Zைழ5 ெகா*0, தமிழ ெகன தமி

இைசபாட$கேள கிைடயா எ& ெவளிபைடயாக ேப அளவி(: நிைலைம
வள 5வி ட.
ேதசிய கவி பிரமணிய பாரதியா., "விவாக

பைழய கீ தைனகைள

பாட ப*ணி )ராதன வழிகைள ெதாி5 ெகா Iத$ அவசிய. ஆனா$ தமி
சைபகளிேல எேபா அ த ெதாியாத பிற பாைஷகளிேல பழ பா 0கைள
மீ*0 மீ*0 பா0த$ நியாயமி$ைல . அதனா$ நம சாதி ச8கீத ஞானைத

இழ5 ேபா:ப ேநாி0" எ& எசாிைக வி0 நிைல ஏ(ப ட.
பாேவ5த பாரதிதாச<,

"பா0வெதறா$ தமிழினி$ பா0

பாைவேய உளமகி ேவா0
எ&,

ப ேந ைகயி$ யாெழ0 நீ

இப ேச க மா டாயா" (இைசய'; ெதா:தி 1, ப. 48)

எ& பானா . கவிமணி ேதசிகவிநாயக பி ைள, ப(பல தமி கீ தன8கைள

இய(றி த5தா . கவிேயாகி தான5த பாரதியா., அறிஞ தி.. ெப. Pர
அவ கI இைசதமி வள சி: இனிய ெதா*டா(றி> ளன .
ம&மல சி
மீ*0 இைச தமி இ.ளி.5 ஒளி: வ5திட, இ5த U(றா*$ -

வரலா(றி$ இட ெபற தக ெதா*0 ெசH, தமிழிைச: )யி த5, ஒ.

ம&மல சி வாவிைண அளிதவ , கால= ெசற ெச நா டரச ராஜா ச .

அ*ணாமைல ெச யா அவ களாவ . அவ களி அறிவா(ற விைளவா$

1929 ஆ ஆ*$ சிதபரதி$ ேதாறிய மீனா சி க$Aாி, 1932 ஆ ஆ*$
அ*ணாமைல ப$கைல கழகட இைண5த, இ5திய ெப. நா $,

இைச கைலயிைன நா: ஆ*0க

க(பி ப ட வழ8:கிற 'த(

ப$கைல கழக அ*ணாமைல ப$கைல கழகேமயா:. 1936 ஆ ஆ*0,

அரச அவ களி 'ய(சியா$ இைச மாநா0 K ட ெப(ற. 16-11-1940 ஆ

ஆ*$ நைடெப(ற அ*ணாமைல ப$கைல கழக ப டமளி) விழாவி$,
ெச  நா டரச அவ க , தமிழிைச வள சி ெகன ,பாH பதினாயிர
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நெகாைடயாக வழ8கினா க . அ*ணாமைல நகாிேலேய 14-8-1941 'த$ 17-8-

1941 வைரயி$ நா: நா க , 'த$ தமி இைச மாநா0 K ட ெப(ற. இைச

ேமைதக

பல அ மாநா $ கல5 ெகா*டன . தி.சிராப ளியி$ 4-9-

1941$ ெபாியா ஈ. ேவ. இராமசாமி அவ க

தைலைமயி$ K ட ெப(ற மாெப.

K டதி$, அேபா :மார ராஜாவாக விள8கிய டாட ராஜா ச . 'ைதயா
ெச யா அவ க , தமி இைச இயகதி சீாிய ேநாக8கைள சிற)ற

எ0ைரதா க . 15-9-1941-$ இைசகைலஞ பல ேச 5, தமி இைச

இயகதி(: த ஆதரவிைன ெதாிவி அறிைக ெவளியி டா க . 16-9-1941இ$ ெசைன விேடாாியா ம*டபதி$, தமி இைச இயகதிைன ஊ:த த
ெபா. 0 ஆதர/ K ட ஒ& நைட ெப(ற. அ*ணாமைல ப$கைல

கழகதி$, தமி இைச பாட( ேபா க

வ ள$, அ*ணாமைல அரச அவ க

நிகத ெப(றன. ெப.8 ெகாைட

தா சீ.ட< சிற)ட< ெகா*டாய

அ&பதா ஆ*0விழாவி$, தமி இைச வள சி: இர*டாவ 'ைறயாக ,பாH

பதிைனயாயிர வழ8கினா க . 1943 ஆ ஆ*$, ப*தமணி '. கதிேரச

ெச யா அவ க

தைலைமயி$, தமி இைச ஆேலாசைன :C ஒ& நியமிக

ெப(ற. ேபராசிாிய ெல. ப. க.. இராமநாத ெச யா அவ க , அ:Cவி(:

ெசயலாளராக இ.5 பணியா(றினா க .

ேதவேகா ைட, தி.சி, மைர, )ேகா ைட, :ட5ைத, தி.பP , தி*0க$,

வல)ாி, ஐய ேப ைட, தி.ெந$ேவ 'தய தமி நா 0 நகர8களி$ இைச

மாநா0க

நைடெப(றன. இைச ச8க8க

ெதாட8க ெப(றன.

ெசைன தமி இைசச8க 1943 ஆ ஆ*0 ேம மாததி$, ெச  நா டரச

அவ களா$, ெசைனயி$ நி&வெப(ற. 23-12-1943 'த$ 4-1-1944 வைர

ெபாியெதா. தமிழிைச மாநா0 ெசைனயி$ நைட ெப(ற. 23-1-1944$ தமி
இைச ச8கதி சா பி$ தமி இைச க$Aாி ஒ& ெதாட8க ெப(ற.

ேம6, தமி இைச இயகதி(: ெதாடக நா களி$ ராஜாஜி,  ேக.சி., ச .

ஆ . ேக. ச*'க ெச யா , பம$ சப5த 'தயா 'தய ெப.மகளி
ஆதர/ கிைடத, இைச கைலஞ களி$ ேப. )கC ெப(ற ேமைதக

தமி இைச வள சி: தைல யாய ெதா*டா(றின . 1950 ஆ ஆ*0

பல ,

ெதாட8கி ப* ஆராHசி K ட8கI ஆ*0ேதா& 'ைறயாக நைடெப(&

வ.கிறன. ெச  நா டரச ராஜ ச 'ைதய ெச யா அவ கI, தமி

இைச ச8க தைலவ தி.. '. நாராயண சாமிபி ைள அவ கI, ெகளரவ
ெசயலாளராக தி.. '. அ. சிதபர ெச யா ஆகிேயா. த அயராத

ெதா*டா$, தமி இைச ச8கதிைன வள  வ.கிறன . மைரயி$
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ெதாட8க ெப& தமி இைச ச8க, ஆலவாH உைற அ*ண$ ெசாேகச

அ.ளா$, வள பிைறெயன வள 5 ெதா*டா(&வதாக.

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

9. எெகழிெல ஞாயி1 எம0?
எம0?

உலகி$ எ*ணிற5த உயி க

பிறகிறன; கால ேவகதி$ வள கிறன;

வாகிறன. இ&தியி$ இற5 'கிறன. மனித களி$ "ேதாறி( )கெழா0

ேதாறியவ " உைர> பா 0 உைடேயாராH வா5 தவ , 'மனா/லக

ம<த$ :றி த )க நிறீஇ' தா மாH5தவ , ஒ. சிலராகேவ இ.க
K0.

சில இபதா வாழ ேவ*0ெம& வாகிறா க ; பல எப> வாழலா

எ& வாகிறா க . 'னவ வாைகைய 'ேனா ெசற ெநறி> உயாிய
ெகா ைககI வழிநடதி ெச$கிறன; பினவ வாைக, :றிேகாளிலாத

வாைகயாH அைமகிற. :றிேகாI ெகா ைககI இ$லாம$ வா/

நடாதி ெச$வ, கவாள இ$லாத :திைரேம$ 'சவாாி' ெசHவைத ஒ:, ந$ல

ெகா ைகக , சாேறா உண திவி 0 ெசறெநறி நைம வழி நடதி ெச$ல

ேவ*0. இேற$ ஓ ைட படகி$ பயண ெசH ந0கட$ +கி
உயிாிழ5தவ கைதயாH ேபாH '>.
உலகி$ ேதா& உயி க

இப நா ட உைடயன. இப தா அம 5

ேம/கிற தைம வாH5த. ம*, ெப*, ெபா ஆகிய +& ஆைசகI மனித

மனைத அைல அாி :ைலபனவா:. மனெம< :ர8: இ
+வாைசகைள ப(றினா$ அதனா$ விைள> ப8க ேகா ேகாயா:.
ஆைசக , ப(&க

பல வைகெயன நா 'ேப க*ேடா. 'ஆைசேய

அைனலக ப8கI: காரண' எப . எனேவதா,
ப(&க ப(ற(றா ப(றிைன அப(ைற
ப(&க ப(& விட(: (தி.:ற

: 350)

எறா தி.வ Iவ . 5தர+ தி நாயனா.,
ம(& ப(ெறன கி றி நிதி.
பாதேம மன பாவிேத
ெப(றா6 பிற5ேத இனி பிறவாத
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தைம வ5 எHதிேன
க(றவ ெதாCேத சீ 
கைர[ாி$ பா* ெகா0'
ந(றவா உைன நா மறகி<
ெசா$6 நா நமசி வாயேவ.

(ஏழா5தி.'ைற; தி.பா* ெகா0' பதிக)

ஆைசகளிேலேய ெபாிய ஆைச பிறவி ஆைசேய. இைறவ அ.I: பாதிரமாகி
அவ அயிைன அைடயாதவ மீ*0 மீ*0 பிறெப0 அைல
)&கிறன .
எ8ெகழிெல ஞாயி& எம:?
பிறவி ெப.8கட$ நீ5வ நீ5தா

இைறவ அேசரா தா

(தி.:ற

: 10)

எப தி.வ Iவ . ைசவ தைழக ெப*;லகி ெப.பயனாH ேதாறிய
)னிதவதியா பிவ.மா& இைறவனிட ேவ*யதாக ேசகிழா பா0வா :
இறவாத இப அ)
ேவ* பி ேவ*0 கிறா
பிறவாைம ேவ*0 மீ*0
பிற)*ேட$ உைன ெய&
மறவாைம ேவ*0 இ<
ேவ*0 நா மகி5 பா
அறவாநீ யா0 ேபா உ
அயிகீ இ.க ெவறா .

(ெபாிய )ராண; காைரகாலைமயா )ராண : 60)

எனேவ ப(&க

கைளயபட ேவ*0 எப ெபறப0. ஆனா$, இப

நா ட எனப0வ எளிதாக கைளயப0வதாக இ$ைல. இதைன விளக
பிவ. ெசHதியிைன  டலா :
ஒ. மனிதைன மதயாைனெயா& ரதி வ.கிற. அத தா:த.5 தப
மனித ஓேடா ெச$கிறா. இ&தியி$ வ ழியி$ பாC8கிண& ஒறைன
பா கிறா. பக 0க வழிேய இற8கி ெகா ள நிைனகிறா. ஆனா$
கிண(றயி$ பட ெம0தா0 பா) சீறி நி(கிற. எனேவ அத சீ(றதி.5
தப கிண(றி(: ெவளியி.5 வ5 உ ேள ெதா8கி ெகா*.:
ெகாகைளப(றி ெகா*0 ெதா8:கிறா. அேபா அBவழிேய வ5த
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எெயா& அெகாகைள த ப(களா$ க அ&கிற. அ5நிைலயி$
கிண(ற8கைரயி$ வள 5தி.5த மரதி$ ேதனீகளா$ க டப .5த ேத K0
அழி5 அ8கி.5 ேத ளிக கீேழ ஒCகி ெகா*.கிறன. @நிைலகைள
'(றி6 மற5 வி ட மனித த நாைக தா இ.5த இடதி.5ேத நீ 
ைவக நிைனகிறா. இேவ மனித H: இப எ& K&கிற அ
ெசH> . ெசH>ைள கா*ேபா :
ஆைன ரப அர/ைற ஆ:ழி
நானவி ப(&) நா6 ஒ.வ ஓ
ேதனி அழிளி ந: திறத
மா<ட இப மதிதிைன ெகா நீ.

(@ளாமணி ; ற/ ச.க : 149.)

இ ேபாேற ெபானாைச: எ0 கா டாக தி.தகேதவ சி5தாமணி
காபியதி$ ஒ. நிகசிைய  0வ .
மனித ஒ.வ நிைறய ெச$வ திர னா. அதைன Hகாம6, பிற :

த5 அற5ேதடா ம6, ெச$வைத ெபானாகி, அ ெபாைன உ.*ைட-

யாகி த மைனவியிட ெகா0 பாகாபாக ைவதி.5தா. தா த
வாவி இ&தி க டைத ெந.8: ெபாC ெபா ெகா*0 அற ெசHயலா
என தி டமி .5தா. ஆனா$ திTெர& அவ நா அைட ேபச'யாத

நிைல: ஆளாகி, யாைகயி உயி அகதேதா )றதேதா எ< நிைல

வ5(ற. உறவின கெள$லா அவ ப0ைகைய (றி Kவி டன .

அேபா அ ெச$வ த மைனவிைய பா  ைகசாைடயா$ ெபா-

'ைச :றிபி 0 ெகா*0 வ.மா& பணிதா. ஆனா$ அவ மைனவி
அவ ெசய6: ைண நி(கவி$ைல. எனேவ, அவ எ*ண என

ெவபதைன பிற.: ெதாியாம$ மைறபத(காக பி வ.மா& ேபச
ெதாட8கினா : “ஐேயா! எ கணவ இ&தி ேநரதி$ விளாபழதி மீ

ஆைசப 0 வி டாேர! விளாபழ கிைட: ப.வ (Season) இஃதேற!
இெபாC என ெசHேவ?" எ& கதறியழ ெதாட8கினா

. கணவேம$

மி:5த அ)ெகா*டவ ேபா$ நக ெதாட8கினா . உறவின ெக$லா
அ:0ப தைலவ நிைன தி.5த தி ட என ெவப ெதாிய இயலாம(
ேபாH வி ட. மைனவியி வ=சக நாடக - ெபானாைச காரணமாக
ஏ(ப 0வி ட மாயேப அறைத எ8ேகா அ ரதிவி ட. எனேவ

ெபானாைச, கணவ வி.பதி(: எதிராக மைனவிைய மா(றி வி டைத

கா*கிேறா. தி.தக ேதவாி தீ5தமி பாடைல கா*ேபா:
ைகயா( ெபாதிைணேய கா ட .
கய(க*ணா ள தைன கா டா
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ஐயா விளாபழேம ெயகிறீ
ரா8கத(: ப.வ மெற
ெசHேகா ெவனசிற5தா ேபா(சிறவா
க 0ைரயா( :றித ெவ$லா
ெபாHேய ெபா.Iைரயா 'ேன
ெகா0*ட$ )ாிமி க*T .

(சீவகசி5தாமணி; ேகமசாியாாிலபக : 142 )

எனேவதா இர*டாயிர ஆ*0கI: 'னேரேய ந 'ேனா க

தி.பர8:ற= ெச& தி.'.க ெப.மாைன வண8க '(ப ட ேவைளயி$,
பி வ.வா& ேவ*0த$ )ாிகிறன :
........ யா இரபைவ

ெபா.I ெபா< ேபாக'ம$ல நிபா$
அறாI அ) அற<! +&
உ.ளிண  கடபி ஒதா ேராேய

(பாிபாட$; 5 : 78-81)

ெபா.I ெபா< ேபாக' ேவ*டாம$ '.க ெப.மானி அ.ைள>
அறைன> அைப>ேம ேவ* நி(: அளவி(: அவ த ெந=சபா8:
நிமி 5 நி(பதைன கா*கிேறா. அேவ வாC ெநறி; உH> ெநறியா.

இBவா& உH> உய ெநறி அறி5ண 5 ெதளி5த ெபாியவ தி.வாசக த5த

மணிவாசக ெப.5தைகயாவ . 'க$ைல பிைச5 கனியா: விைச' யறி5தவ .
காசிவைர ெச& ைசவ சமய பரபிய :.ர:.பர., க(பைன கள=சியமா

சிவபிரகாச., தா>மான தயாபர., வடA வ ள( ெப.மா<, தி.வாசகதி$
ேதாHத ெந=ச 'ைடயவ க எப அவ க பா> ள பாட$க பலவ(றா$
அறியலா:. கிறிவ சமயதிைனேய பரப தமி நா0 ேபா5த டாட ஜி. >.
ேபா எ< பாதிாியா , தி.வாசகதி$ ெந=ச5 ேதாH5, அைத ஆ8கிலதி$

ெமாழிெபய  ளா . தி.வாசகைத ' எ).: பா 0' (Bone-melting song)

எ& :றிபி டா . தி.வாசகதி$ 'தலாவதாக இட ெப(றி.: அகவ$

வ. 'இைம ெபாC எ ெந=சி$ நீ8காதா தா

வாக' எற ெதாட.:

இைணயான க.ைத, இைறவைன :றி ெவளி ப0 ெமாழி உலகி$

எ8: காண'யா எப . ெமாழிதிற ' ட&த ெமாழி U()லவ கI,

ஆ8கில வணிகதி ெமாழி எ& கிேரக இைசயி ெமாழி எ&,

இலதீ ச டதி ெமாழி எ&, பிெர= Pதி ெமாழி எ& :றிபி 0,

தமி பதியி ெமாழி (Language of Devotion) எ& :றிபி0வ . அளவி6
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ைவயி6 தமிழி$ எC5த பதி பாட$க
'யா எப .

ேபா$ ேவ& எ ெமாழியி6 காண

மல8ெக0 மன'.: தி.வாசக ேதாதிர U$களி$ தைலசிற5ததா:.
'தி.வாசகதி(: உ.காதா ஒ.வாசகதி(: உ.கா ' எப பழெமாழி.

தி.வாசகதி6 அத ஒ. ப:தியாH அைம5 ள தி.ெவபாைவ பதி>லகி$
சீாியேதா இடதிைன ெப&கிற. தி.ெப.5ைற )ராண,
மலவி.I(& உற8காம$ ம<பாி பாகர.
ெச$'Cக வ.கெவன ெசப$ தி. ெவபாைவ
எ& தி.ெவபாைவ உ*ைமயிைன விளகி நி(:.
அறி/, அழ:, ெச$வ, ப*), வய, :பிற) 'தய பவைக ஒ)களா$
ஒத தைலவ< தைலவி> தி.மண ெசHெகா கிறா க . அேபா

ெப*ைண ெப(றவ க

ெப*ைண மணமக ைகயி$ ஒபைட: ெபாC,

'உ8ைகயி( பி ைள உனேக அைடகல' எ& Kறி ெகா0ப . ெகா0பா.

அ0பா. இறி ஊK ட தைலவ< தைலவி> ஒ& ேச வ பைழய

கால தி.மணமாக இ.5த, களவி வழிவ5த க() இவா:. தி.மணதி

ேபா தி.மண N ( )மண$ பரபப 0, மாைலக
விள:க

ெதா8கவிடப 0,

ஏ(றி ைவகப 0 ச5திர உேராகிணி எ< ந சதிரைத ேச.

ந$ேலாைரயி$, ம8கல மகளி நா$வ 'ைறேய ைக மா(றி வா8கி, ):டதி$

ல8: நீைர மைணயி மீ அம 5தி.: மணமகளி தைலமீ சாHக, அ

:டதி.5 ம8கல ெபா.ளா ெந$6 மல. மணமகளி ெநறித கபி$
வ5 தய8கி நி(கிறன. க(பினி& நீ8காம$ ந$ல பல ெசய$கI:

கணவேனா0 ைண நி&, இ& தி.மணதி$ உைன ெப(ற கணவ

எ=ஞா& உவ: வைகயி$ வைக>ற நீ வாைக நடத ேவ*0 எ&
நிைற5த ெந=ேசா0 வாகிறா க . இேவ பழ5தமிழ தி.மண 'ைற.
ந$லா] கிழா பா> ள கீவ. அகபாடெலா& த. ெசHதி இ.
த* ெப. ப5த  த.மண$ ெஞமிாி
மைனவிள :& மாைல ெதாட8க
கைனயி. ளகற கவிெப& காைல
ேகா கா$ நீ8கிய ெகா0ெவ* தி8க
ேக$ விC)க நா தைல வ5ெதன
உசி :டத )தக$ ம*ைடய
ெபா ெசH கபைல ' ெச ெப*
'ன/ பின/ 'ைற'ைற தரதர
)த$வ( பய5த திதைலயB வயி(&
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வாைழ மகளி நா$வ K
க(பினி$ வழாஅ ந(பல /தவி
ெப(ேறா( ெப : பிைணைய யாெகன
நீெரா0 ெசாாி5த ஈாித ழலாி

ப$.8 கபி ெந$ெலா05 தய8க. (அகநாO& ; 86 : 3-16)
தமி நா 0 ெப*க

தனிதிற ெப(றவ - கணவைனேய ெதHவெமன ேபணி

ஒC:பவ . நா0 நாடாயி<, காடாயி<, நில ேம 0 நிலமாயி< ப ள

நிலமாயி< அ5 நிலதி$ வாC ஆடவ ந$லாராயி அ5 நில' நனிலமாகி-

வி0 எப ஒளைவயா .

நாடா ெகாேறா காடா ெகாேறா
அவலா ெகாேறா மிைசயா ெகாேறா
எBவழி ந$லவ ஆடவ

அBவழி ந$ைல வாழிய நிலேன.

()றநாO&; 187)

இதனா$ தமிழக மகளி ப*பா 0 சிற) தாேம ேபாத.. 'ஏ பிதவ என
ெசHவா; பாைன பிதவ

பாகிய' எப . ஒேர பைவ ைவ பிைழ

சிறப(ற வாைக வா5 வ5த :0பதி(: ம.மகளாக ஒ. ெப* விளேக(ற
வ5தாளா. அவ வ.ைக: பி அB N0 இனிய விழ/க நிகC ஊ
ேபாலாயி(றா.
ஓரா வ$சி சீாி$ வாைக
ெப.நல :&மக வ5ெதன

இனிவிழ வாயி( ெற<மிB ]ேர.

(:&5ெதாைக; 295 : 4-6)

ெப*தா இ$வாவி உயி . உCவா உலகதா : ஆணி ஆவ . இ$லற

ேதாி அசாணிேய மகளி . 'இ$லா ' எ<= ெசா$, இ$லதி ஆIைம

ெப*ணி(ேக உாியெத< உாிைம 'ழக ெசH> ெசா$லா:. 'இ$லா'
எனி$ வறியவ எப ெபா. . N ைட எ*ணி பா க தமிழ , ெப*க

)ழ8:கிற கைடப:திைய 'த$ எ& ெகா*0 உ

தைலவாயிைல கைட' எற ெபயரா$ வழ8கிய ெசHதி,
ஒ$:பசி >ழ5த ெவா08:Z* ம.8:$
வைளைக கிைணமக வ Iகி  :ைறத
:ைப ேவைள >பி ெவ5தைத
மடேவா கா சி நாணி கைடயைட
இ.ேப ெராகெலா0 ஒ.8:ட மிைச>

Zைழவாயிைல -
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(சி&பாணா(&பைட ; 135-139)
எ< சி&பாணா(&பைட ப:தி:,
"வ&ைம>&த6 இய$ெபறறியா )ற8 K&ேவா கா*ட(: நாணி
தைலவாசைலயைட மியா( காிய ெபாிய (றேதாேட Kடவி.5

அைடயதி<" எ& 'உசிேம( )லவ ெகா 'நசினா கினிய வைர5த
உைரயா$ விள8:.
ேம6 ஆ*0க

பலவாகி> நைரயிலவா:த காரணைத உசாவிய மக :

பிசிரா5ைதயா 'மா*டெவ மைனவிேயா0 மகI நிரபின ' என 'தலாவ
:ண8களா$ ெப.ைம ெபா.5திய மைனவிையேய :றிபி 0 ள  ெகா*0
அறியலா. தமி மைற>,
இ$லெத இ$லவ
இ$லவ

மா*பானா$ உ ளெத

மாணா கைட.

(தி.:ற

; 53)

என 'ழ8கி(&.
ச8க கால தைலவி, தாH சின5 சீறி :ழ5ைதயிைன ேகா$ெகா*0

ஓசிய: ெபாC, 'அமா அமா' எேற கதறியCவைத ேபா& தைலவ
இனிய ெசHயி< இனாதன ெசHயி< அவைனேய அைடகல என நபி
வாC ெப(றி வாH5தவளாவா .
தா>ட றைல: காைல> வாHவி 0
அனா ெய<8 :ழவிேபால
இனா ெசயி< மினிதைல யளிபி<
நிவைர பின எ ேதாழி

நி<& விCம கைளஞேரா Nலேள . (:&5ெதாைக; 397-5-8)

:லேசகராவா. விவ ேகா டமானிட தா ெகா*ட ஆரா

காதைன,

வாளா$ அ& < ம.வபா$

மாளாத காத$ ேநாயாளேபா$, மாயதா$

மீளா ய தாி< விவ ேகா டமா நீ
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ஆளா/ன த.ேள பா ப னேயேன. (ெப.மா

தி.ெமாழி; 5-4)

எ& :றிபிட காணலா.
உலகி$ ேதாறிய உயி க

தா

இைறவ அ.ளா$ ேதாறி, அவன.ளா$ அவ

வண8கி வாகிறன. எனேவ மீ 0 இைறவனிட, 'உ8 ைகயி( பி ைள

உனேக அைடகல' எற ெசா$ைல மீ*0 )பி ெகா வ

மிைகயா:. எனேவ மா கழி தி8களி$ ைவகைறயி$ எC5 நீரா சிவைன
சி5ைத யி(ெகா*0 பா பர/ ெப*க பழ=ெசா( )க அ=கிறன .
ஆயி< சிவெப.மானிட பிவ.மா& Kறிெகா கிறன .
' எ8க

மா பக8க

அயாராH அ$லாத பிறாி ேதா கைள ேசரா; எ8க

ைகக

உனக$லாத பிற : எபணியிைன> இய(றா; எ8க

க*க

எ8க

தைலவராகிய நீவி எ8க : வழ8கிவி டா$, கிழேக ேதா&

இர/ பக6 ேவெறாறிைன> காணா; இ5த பாி ஒறிைன ம 0

கதிரவ எதிைசயி$ எC5தா6 எ8க : ஒ. கவைல> இ$ைல'
எகிறன .
உ8ைகயி( பி ைள உனேக அைடகல எ&
அ8க பழ=ெசா( ): எ அசதா$
எ8க ெப.மா! உனெகா &ைரேபா8ேக :

எ8ெகா8ைக நி அப அ$லா ேதா ேசர(க;
எ8ைக உனக$லா ெதபணி>= ெசHய(க ;
க8:$ பக$ எ8க* ம(ெறா&8 காண(க;
இ8கி பாிேச எமெக8ேகா ந$:திேய$

எ8ெகழிெல ஞாயி&? எமேகேலா எபாவாH!
(தி.ெவபாைவ; 19)

மணிவாசக ெப.5தைகயி இ K(ேறா0 'நாமா : :ய$ேலா; நமைன

அ=ேசா ஏமா ேபா; பிணியறிேயா; இபேம எ5நாI ப மி$ைல' எ&
Nரேதா0 'ழ8கிய தி.நா/கரச ெப.மானி பிவ. ேதவார தி.பாட$
ஒ) ேநாகி உணரதக:
வான ள8கிெல? ம* கப மாகிெல? மா$

தான ள8கி தைலத0 மாறிெல? த*கட6
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மீன பெல? விாிட Nழிெல?

ஊ ன ஒறி$லா ஒ.வ<: ஆ ப ட உதம ேக,
(நாகா தி.'ைற; 112 ஆ பதிக: 8.)

ேம6,
ெகா$ேல(& ேகாட= வாைன ம&ைம>

)$லாேள ஆய மக

('$ைலக; 3, 63-64)

எ& ச8ககால தைலவி Nரமி$லா தைலவைன ம&பிறவியி6 மண )ணர
ம&கிறா . தி.ெவபாைவ கா 0 தைலவிேயா சிவெப.மானிட சி5ைத

ேதாயாத தைலவைன தCவ/ ம& வி0கிறா . ேம6, இ தி.ெவபாைவ

பாட$ கனி ெப*க

' எ8ெகா8ைக நி அபர$லா ேதா

ேசர(க'

எபதனா$ இைம பயைன>, ' எ8ைக உனக$லா ெதபணி> ெசHய(க'
எபதனா$ ம&ைமபயைன>, 'க8:$ பக$எ8க* ம(ெறா&8 காண(க'

எபதனா$ N பைத> விளகி நி(ற$ உHணர(-பாலனவா:.

எனேவ, நா அைனவ. சிவெநறி மறவாத சி5ைதயராH, ஞால அவ )கேழ மிக,

ந ெந=சைத அவ வாC தி.ேகாயிலாகி, அப பணி: நைம ஆளாகி

ெகா*டா$, இபநிைல தாேன வ5 எH எப தி*ண.
---------------

10. கிகி,தா ராம

'க(பா இராம பிராைனய$லா$ ம(&8 க(பேரா!' எப நமாவா தி.வா:.

இராமைன ப(றி ேபவ ேக ப எCவ )னித தைம வாH5த
ெசயலா:. தைன ெவ 0கிற ேகாடாி: மணைத ெகா0: இய$)
வாH5த ச5தன மர எ & ெசா$வா க . அதைனேபால இராமைன ப(றி
ேபகிற எவ. ெப.ைம ெப&வ . எனேவ தா யா< ணி5 கா:த
கா'ைள :றி த8க 'ன  ேபச ணி5ேத.
'வி.த எ< ஒ*பாவி(: உய கப' எ& ேபா(றப0 கவிசகர-

வ தி கப வழி. நி&, கி கி5தா ராமனி சிற)கைள ேநா:ேவா.
அறிவிய$, அ/ சிறபாக இய(பிய$ விரவிய ேவதியிய$ (Physical

Chemistry) வா>களி சம எைடைர (Equivalant weight) ஆaஜ அபைடயி$

கணிதா K&வ . எனேவ நா' தமிழகதி$ இராமைன ப(றி ப$ேவ&
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இலகிய8களி6, U$களி6, ெசவிவழி ெசHதிகளி6 :றி)க

இ.5தா6

$யமான அள/க.வியாகிய கபனி இராமாவதாரைத ெகா*ேட
மதிபி0ேவா.

கப<ைடய தனிதைம அவ<ைடய பாதிர பைடபி6, க 0 ேகா)

திறனி6தா மி:தியாக விள8:கிற எ& Kறலா. பாலகா*டதி$ தாடைக
வைதபடல; ஆரணிய கா*டதி$ விராத வைதபடல, மாாீச

வைதபடல; கி கி5தா கா*டதி$ வாவைத படல ; >த கா*டதி$ :ப
க.ண வைதபடல, இராவண வைத படல எ& அைம,

ஒBெவாறி6 வள சி நிைல கா 0கிறா கப . பால கா*டதி$

தாடைகயி இ.பிட, ேதா(ற, வ.ைக, ெசய$ ஆகியவ(ைற க*ட பி<
இராம அ=சியதாக ெதாியவி$ைல. அவைள ெகா$வத(: ச(&

தய8கினா. ஆசிாிய விவாமிதிர , ெபா நல க.தி தி.மா6 இ5திர<
ெப*ைண அழிததனா$ சி&ைம>றாம$ ேம6 சிற) ெப(றன எபைத

எ0 Kறிய பின , இராம<, அவைள அெபாறினா$ எH ஆ

ெகா*டா எ& பானா கப . அ) எHயப ட அளவி$ தாடைக N5தா

எ&,

Kசிவா ளரக த8க :லயி :க வ=சி
ஆைசயா6ழ68 K(&= ைவசிறி தறி5த தேற
எ& Kறினா . இராம ெசHத ெசய$ 'ைறயானேத எபைத நம: அறிவிக
ஆசிாிய ,

............... வி(ெகா*ட மைழயனாேம$

Qமைழ ெபாழி5 வாதி வி*ணவ ேபாயினாேர'

(பாலகா*ட; தாடைக வைத படல; 72 இ&தி ெசH> )

எற பாட(ப:தியி +ல',
ைமவ*ண தரகி ேபாாி மைழவ*ண த*ணேல>
ைகவ*ண அ8: க*ேட
(பால கா*ட; அகைக படல; 81)

எற விவாமிதிரனி K(றா6 உண தினா . எனேவ ெதாடகதி$
இராம<: அ.கிேலேய அவ<ைடய ஆசிாியைர இ.கெசH அவ<:
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உ*ைம >ண. ஆ(றைல வள  பி ெவ(றி ெப(றதாக Kறி> ளா
)லவ . தாடைகைய ெகாறதி$ இராம<: சிறி தனல'மி$ைல,

உ ேநாக' இ$ைல .

ஆரணிய கா*டதி$ விராத, இராமனி அபி( கிைரயாகி ந(கதி ெப(&

வழிபாேட இய(&கிறா. மாாீச, பால கா*டதி$ ஒ.'ைற இராகவனி

அ) ப 0 மனPHைம ெப(& @ழலா$ இராவணனிட த8கி பின

'அற பிற5தவ ைகயா$ மா வைத விட அறதி(ேக நாயகனான இராம

எH> கைணப 0 உHதி ெப&வ ேம$' எ& க.தி மாயமா உ.ெகா*0,

சகரவ தி தி.மகைன ெந05ெதாைல/ ெகா*0 ெச& இ&தியி$ அ*ண
 ட அ)ப 0 )னித அைட5 உயி றகிறா.
கி கி5தா கா*டதி$ வாைய இராம வைத ெசHகிறா. வா வைதயி$
தா கபாி க 0 ேகா) திற 'Cைமயாக ெவளிப0வைத
கா*கிேறா. வா அரகன$ல; அவேனா வானர. ஆ5 ேநாகி

இரகவணனி பைட): இைணயான ஓ பைடபா:. இராவண< வா>

சிற5த சிவ பத க . இ.வ. வரபிலா வரதின . பிற மைன ேநாகியைம-

யா$தா இ.வ.: இ&தி கி ய. ஆ(ற$ இராவணைனேய வி=சியவ
வா எபத(: ேபாதிய :றி)க உ ளன. இBவா& ெபா தைமக பல
கா  Z பமான ேவ&பாடைம பாதிர பைடைப உய வதி$ கப<:
இைண கபேன. வா, இராம<ைடய அ) ப ட அளவி$ சினகிறாேனயறி

இ&தியி$, 'தீயன ெபா&தி' என ேவ* வர8க

இர*ைட ெப(& பரமபத

அைடகிறா. இராவண ம 0ேம இராமைன வண8கியதாக கப
உைரதாாி$ைல. அவ எதி நிைல தைலவனாதலா$ அBவா& ெசHயவி$ைல.

இராம<ைடய Nரதிைன> ஆ(றைல> வியகிறா; ஆனா$ அ) ப ட

அளவி$ இராமைன திகேவா, வாதேவா இ$ைல எப :றிச தக.

தாடைக ெதாட8கி இராவண இ&தியாக அைனவ. இராம<ைடய அபி(:
இலகானவ கேள. ஒBெவா.வைர> ஒBெவா. காரணதி(காக வைதக
ேவ*ய க டாய இராம<: வ5(ற. எ5த வைகயி6 இராம<ைடய )க
:றவி$ைல. எபேத கப த க..
கப<ைடய காவிய உய நிைல ெப(& திகவத(: அபைட காரணேம
கி கி5தா கா*ட எ& Kறினா$ மிைகயாகா. வாவைத ப(றி அறிஞ க
பல ப$ேவ& ேகாண8களி$ ஆராH5 U$க எCதி ெவளியி 0 ளன . அ
ப(றி ேபவேத ஒ. தனித:தி என க.கிற ெப.மக மி:தி. கபனி

பாலராம, அயாதியா ராம, ஆர*ய ராம, 5தர ராம, ெசயராம ஆகிேயா

ஐயபா ( கிடமிறி பாரா டப0 ேபா, கி கி5தா ராம ம 0ேம
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பிரசிைன:ாியவ ேபா$ ேதா&கிறா. எனேவ இகா*டதிைன

பிரசிைன:ாிய கா*ட (Problem Canto) எ& Kறலா.

ஆ சி ெபா&பிைன> மைனவிைய> விதியி வைமயா$ பிாி5த நிைலயி$
இ.5த இராம கிாீவ<: வாயினிடமி.5 இர*ைட> மீ 0 த.வதாக
உ&தியளிகிறா. இராமனிடதி$ ஒத /ண /, ஒ ட /ண / (Sympathy
and Empathy) ஒ.8ேக அைம5தி.5ததா$தா உடேன உதவ ேவ*0 எற
எ*ண உ*டாயி(&. 'பிறிதி ேநாH தேனாH ேபா$' ேபா(& தைகைம

கி கி5தா ராமனிட காண ப0வ க*K0. எவைர> பா த அளவி$ அவ த
ப*பா ைட கணி: ஆ(ற$ ெப(றவ இராம எப இ5த கா*டதி$தா ெதளி/&கிற எனலா. பரதைன ேச;ய த.மதி ெதHவ எ&

Kறினாேனெயனி$ தபிைய ப(றி அறிவத(: தனித ஆ(ற$ ேவ*0ேமா?
அ<மைன க*ட அளவிேலேய,

இ$லாத /லக ெத8: ஈ8கிவ இைசக Kர
க$லாத கைல> ேவத கட6ேம ெய<8 கா சி
ெசா$லாேல ேதாறி(றேற யா ெகா ெசா$ ெச$வ
வி$லா ேதா இைளய Nர விாி=சேனா விைடவ$ லாேனா!
(கி ; அ<மபடல : 20)

எ& வியகிறா இராம. ஓ உ*ைமயி ஈ*0 உண த$ ேவ*0.

இராமைன ேபா(&கிறவ க

பல.*0. ஆயி இராமேன ேபா(& )கC,

விய: சிற) அ<மனிடதி$ இ.பைத கா*கிேறா. ைகமா& க.தாத
ஓ உய பைடபாக ெதா* தி./.வமாக திகழ Kய த:தி
அ<ம<ேக>*0 எபைத 'Cைம> உண 5த ெப(றி, கி கி5தா கா*ட

இராம<:*0. இ&தியி$ அ<மைன ஆர தCவி ெகா*0 ெப.ைம
ப0கிறா இராம. ஆரணிய கா*டதி$ :கைன த உட பிறபாக
ெகா*டா. ெதா* ெப.ைமைய விள:வத(: :க ெதாடகநிைல

பாதிரமாக இ.5தா$ (Preliminary Character) அ<ம வள நிைல

பைடபாக/ உய நிைல பைடபாக/ இல8:கிறா (Developed and
elevated character) எபதி$ மா(& க. இ.கவியலா. மிக சிற5த

ெதா*டனி தனலம(ற ெதாட 5த மன ஒறிய ெதா*ைன ெப(&
ெகா I த:தி வாH5த தைலவனாக விள8:பவ கி கி5தா கா*ட
இராமேன!
இராமைன :ைற K&வதாக ேப பைட)களி$ :றிபிடதகவ க

பரராம, வா, இராவண ஆகிேயாராவ .

ம5தைர,
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பரராம 'ஊனவி$ இ&த ெமாH)' எ& ம 0 :றிகிறா ேநாிைடயாக.

ம5தைர, 'ஆடவ நைக>, ஆ*ைம மாற, தாடைகெய< அைதய லா பட'

எ& ைகேகயியிட இராமைன :ைற ேபகிறா . இராவண
அ<மனிட' அ8கதனிட' :பக.ணனிட :ைற ேபகிறா. ஆயி
வா ஒ.வ தா இராமைன ேந.: ேநராக மன ேபான வழி :ைற
ேபகிறா.
வாHைம> மர)8 கா ம<யி ற5த வ ள$
Pயவ ைம5தேன நீ பரத' ேதாறினாேய
(கி ; வாவைத படல : 76 : 1-2)

எ&,

ேதவிைய பிாி5த பிைன திைகதைன ேபா6= ெசHைக
எ&,

(கி ; வாவைதபடல :78:4)

வயவ ெம/ ெசHதா( )கழறி /ைச> '*ேடா
(கி ; வாவைதபடல : 80 : 4)

எ& வைச பா0கிறா வா. இவ(ைறெய$லா ெபா&ைமேயா0 ேக 0

ெகா*.5தா இராம ஏ? அவனிடதி$ அ:(ற8க

ப5தா கிட5தன?

இ$ைல! எ$ைலய(ற ெபா&: ஆ(றேல காரண. :(றைதேய :ணமாக
ெகா*0 வா5த ஒ.வ மரணதி பியி$ சிகி தவி ெகா*.:
ேபா அவ ெசா(கைள ெபா. ப0தாம$ இ.பதா சிற5த எ& க.தி
அைமதியாகவி.5தா. அறதி.5 வCவிய கேள த8கைள அறதி பிறபிட
எ& க.தி பிறாிட ஓயாம$ பித(&கிறதைன இ& Kட காணலா.
மி$ட<ைடய றக நீகதி$ சாதா ேவத ஓவத(: ஒபான இ! வா
Kறிய :(றசா 0கI: இராம ெபா&பாக மா டா எபைத
ப$ேவறிட8களி$ இராமேன :றிதைம ேநா:த(:ாிய. 'ந5தா விளகைனய
நாயக' எ& த5ைதைய விளி, 'இனி வாHைம: யா.ளேர!' எ&
ேபா(றியி.கிறா. பரதைன ப(றி இராமேன இல:வனிட,
அதா இேகெளன ஆாிய K& வா இ
பிதாய வில8கி ஒC8கிைன ேபச லாேமா
எதாய வயி(றி<பி பிற5ேதா க எ$லா
ஒதா( பரத ெபாிதம ஆத$ உ*ேடா !
(கி ; வாவைத படல : 3,4}
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எ& விய5ைரதி.கிறா. த மைனவிைய பிாி5தவ திைகபா

எறா$, பிற மைனவிைய ெகா*ட வா எBவா& 'ைற தி.பாதவ

ேபால/ அற திறபாதவ ேபால/ ேபசவிய6? த<ைடய :(ற8கைள

மைறபத(காக ம(றவைன :(றவாளிெய& Kறி தபி ெகா I
'ய(சியி$ ஈ0ப 0 ேதா$வி>(ற வாைய ஒ. ெபா. டாக க.தாம$
அவ<: உ*ைமைய >ண தி அவைன ந$வழிப0தி நெனறி: உHகேவ
இராம 'ய$கிறா. அவ<ைடய பர5த மன பாைமயிைன எெனப?

இறகிற த&வாயி$ ந(சி5தைனேயா0 இற5தா$ அவ<: பரமபத கி 0வ
உ&தி! அதைன வா ெபற ேவ*0ேம எற உயாிய எ*ண இராமனிட கி கி5ைத கா*ட இராமனிட - இ.5த. :(றவாளிைய தி.திய
:ண:& அவேன எபதி$ ஐயபா0 இ.க வியலா.
வாைய மைற5தி.5 ெகா$லலாமா? கால8காலமாக ேக கப 0வ.8

ேக வி! பல. ேக வி: ெகா0கிற சிறபிடைத விைடயி&பத(:

ெகா0 பதி$ைல " என இ.5தா6 அ த)தாேன?" எ& K&பவ களி

எ*ணிைகதா இறள/ மி:தி! தீ க'யாத, Kடாத ஒ. சிகலாகேவ இஃ

இ.க ேவ*0 எபதா பல.ைடய வி.ப ேபா6! ஒ. ெசஷ9
நீதிபதிெய& நைம க.தி ெகா*0 ஆராH5தா$ ஓரள/ உ*ைம )லப0.
வாைய இராம ெகாறைத யா. ம&கவி$ைல. எனேவ ெகா$லபட
ேவ*யவ அவ எப உ&தியாகிற. ெகா$6 உாிைம இராம<:
இ.கிற எபைத> ஒ)ெகா கிறன . அ5தவைகயி$ இைறய காவ$
ைற உய அதிகாாிேபா$ இராம விள8:கிறா. இராமைன ெபா&த அளவி$

வாைய ெகா$வத(: ெசா5த காரணேமா பல நா
personal enmity). எனேவ உ

ேநாகேமா நீ*ட நா

பைகேயா கிைடயா (no

தி டேமா கிைடயா (no

personal motive nor any plan). ேம6 வா ச டைத> ச'தாயைத> மதி

நடபவ< அ$ல (He is not a law abiding being). பயிராக இ.க ேவ*யவ
கைளயாக மாறியி.கிறா. ேம6 தன: கிைடத வர8கைளெய$லா
ெபா நலதி(: பய ப0தாம$ தனலதி(காகேவ பயப0தினா
(misuse of power and Penance for personal gains). ச ட ஒC8ைக காக

ேவ*யவேன அவ(ைற தக ெதறி5தா. பிறமைன ேநா:த$ எற ெப.8
:(றைத )ாி5தா. :ாீவ<ைடய நிலபரைப பி08கி ெகா*ட
ேதாடைமயாம$ அவைன உயி வாழ Kட அ<மதிகாம$ ரதி
ரதியதா. எனேவ கி கி5ைதயி$ ெபாவாக எவ.ைடய உயி : உைட
ைம: பாகாபி$லாத @ நிைல உ.வாகிய (There is no security for life at
Kishkindai). இ5த :(ற8களி.5 வா வி0பட 'யா.
ெச.கின வயராகி ெநறி நிறா சிைதவராயி"
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உலக தைழ:மாெற8ஙன. இ நா (: N (: எெற&

தவற$லவா? வாைய கா 6 வைம பைடதவ க

அவைன ெகா$ல

'>. அஃ இராமைன தவிர ேவ& எவ. இ.க வியலா.

ஆ(ற$ இராம வாையவிட பமட8:ய 5தவ. அவதார சிற)ைடய
பரராமனி வைமையேய அடகியவ. எவ. ெதாடKட அ=சிய வி$ைன
ஒதவ. K(றன ைகேகயிையேய தாயாக க.தி த ெப.ைமைய
உண தியவ. ேதா$வி ெயற ெசா$ைலேய, அறியாதவ. எனேவ அவ த

ஆ(றைல :ைற மதிபிடவியலா. இராவணைன வாயா$ ெவ$ல '5த;

ஆனா$ ெகா$ல'ய வி$ைல. அ5த ஆ(ற$ இராமனிடேம இ.5த. எனேவ
வாைய விட இராம உய 5த ஆ(ற$ பைடதவ எப ெவளிபைட!

ம(&ேமா உ*ைமைய மற5 விடலாகா. மரா மர8க ஏழிைன> ஒேர அபா$
ைளக Kய ஒ.வ தா வாைய ெகா$6 த:தி ெப(றவனா வா! அ5த
வைகயி$ இராம ஒ.வேன அதைன ெகா*டவ எப யாவ. அறி5த
ெசHதி.
ேந.: ேநராக ேபாாி0வத(:ாிய உதிைய ைகயாள 'யாத அளவி(:
வர8கைள ெப(றவ வா. எதிேர ேபாாி0பவ களி வைமயி$ பாதிைய
ெப(& ெகா I வரைத ெப(றவ. அட த வைமைய> ேச 
எவைர> எளிதி$ ெவ$ல Kய இய$பினனாகேவ விள8கி இ.கிறா. அ5த

வரைத ெகா*0 தீயவ கைள அழிதி.5தா$ நைம ெப(றி.பா; ஆனா$

ந$லவ கைள அழிக '(ப ட ேபா தா அவ அழிைவ அவேன ேத
ெகா*டா. ேபாாி0ேவாாி வைமயி$ பாதி தன: வ5வி0 எபைத அவ

த மைனவி தாைரயிட உைரயா0 ேபா Kறியதாக கப , பாடைல

அைம5தி.கிறா .

"ேபைதய எதி :வ எனி< ெப(&ைட
ஊதிய வர8கI உர' உ ளதி(
பாதி> எனதா( பைகப ெத8ஙன
நீய ஒழிெகன நி& Kறினா"

(கி ; வாவைத படல : 29)

எப அபாட$. வாயி இ&மா) அத(:ாிய காரண' ெத(ெறன
விள8:.
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மிக அ*ைமகால வைரயி$ ெகா0ைமயான :(ற )ாி5தவ க
பாகா):

படாதவ க

(outlaws) எ&, அவ கைள யா ேவ*0

மானா6 ெகா$லலா எ&, அBவா& ெகா$பவ க
ெசHதவ க

ச ட

)னிதமான ெசயைல

எ& க.த ப 0 வ5தன . கப<ைடய க*ேணா டதி$ Kட

வா ஒ. 'outlaw' தா. எனேவ ச டப இராம மைற5தி.5 வாைய
ெகாற சாிேய!

ச டப சாியாக இ.5தா6 த மதி அபைடயி$ சாியா எெறா. வினா

எC. கிாீவ, இராமனிட அைடகல எ& 'த$ ):5 தைன காக

ேவ*0 எ& 'ைறயி டா. இராம மராமர8க ஏழிைன> ஒேர அபா$
ைளதேபா Kட வா இராமைன காண வர வி$ைல. அ ம 0மாலாம$
இராம<ைடய ஆ(றைல உண 5தி.5 ெபா. ப0தவி$ைல. வரதி

வைமையேய நபியி.5வி டா. ச டைறயி$ (Petition priority) அதாவ
ம< ெகா0பதி$ 'தைம எபா க . அBவா& ெகா0பவ கI: ஓரள/
ச6ைக க டாய உ*0. கிாீவ ேநராக வ5 'ைறயாக ம<விைன

ெகா0 த க சியி நியாயைத எ0ைரதா. வாயி ேபா:,

5பி எற அரக ெகா$லப ட 'ைறைம>, 'னிவாி சீ(றைத>

அறி5 ெதளி5த இராம அரச நீதியிைன ெச6த '/ ெசHதா! பர5 ப ட

ப$ேவ& ேகாண8களி$ சா சிய (Preponderance of Evidence) இ.பைத அறி5
ெதளி5த பினேர இராம ேயாசி '/: வ5தா.

த<ைடய உ ள PHைமயாக இ.பதா$ சீைத கனியாகதா இ.க
ேவ*0 எ& உ&தியாக ந)கிறா. அெப.5தைகயி சி5தைன
எெபாC சீாிதாகேவ இ.: எபைத கப பால கா*டதி$ இராம
K(றாகேவ ஒ. பாடைல அைம இ.கிறா .
ஆ: ந$வழி யBவழி ெயமன
ஆ:ேமா வித( காகிய காரண
பா: ேபா ெமாழி ைப5ெதா கனிேய
யா: ேவறித( ைக>ற வி$ைலேய

(பாலகா*ட ; மிதிைலகா சி படல : 147 )

எப அபாட$.
தாடைகைய ெகா$ல தய8கினா. பரராமைன ெகா$லலாகாெதன வி0தா.
விராத பதி நிைல ெகா*0 தி.5தி றக )க ெசHதா. வாைய

மைற5தி.5 ெகா$வதா$ பழி>*டா:ெமன ெதாி5தா$ ெகா$வானா?

எ$லாவைக பயி(சி> இளைமயிேலேய ெப(ற இராம தன: மா ேந.
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பயானெதா. ெசயைல ெசHய ணி5தி.பானா எ& நிைன பா க
ேவ*0.
ெகாைலயி( ெகாயாைர ேவ5ெதா&த$ ைப8K
கைளக

டதெனா0 ேந

(:ற : 550)

அ$லவா? த*: த:தி அரச பரபைரயி$ உதித இராம<: உ*0

எபதி$ ஐயபா$ைல. வா வி0த வினாவி(: இல:வ வழி
விைடயி&பதி.5ேத ெபா. ப0தேவ*டாத ஓ ஐய எபைத கப உணர
ைவகிறா . (வா வைதபடல, பாட$ எ* 177 ேநா:க).

இல:வ ம&ெமாழி ேக ட வா> மீ*0 மீ*0 ேக வி கைணகைள
ெதா0பைத வி0 இராமைன வண8கினா எேற உைரகிறா கப :
'கவி:ல தர அன க 0ைர க.தி( ெகா*டா
அவிய& மனத னாகி யறதிற அழிய ெசHயா
)வி>ைட ய*ண$ எப ெத*ணின" (கி

; வாவைத 126)

எ& கப பாய பாட$ க.தி$ ெகா ள தக. அ*ண$ எ& க.திய
ேதாடைமயாம$ வண8கி :(ற8கைள> ெபா& ெகா Iமா&
ேவ*0கிறா. எனேவ வாைய ெகாறதனா$, அ/ மைற5தி.5

ெகாறதனா$, இராம<: எBவைக யி6 :ைறேயா கைறேயா ஏ(படவி$ைல

எப உ&தி. அ ம 0ம$லாம$ வா, த தபிைய அ.கி$ ைவ

ெகா*ேட சீைதைய ேத க*0 பி இராவணைனெகா*0வ. ஆ(ற$
அ<ம<ேக உ*0 எற இறியைமயா :றிபிைன இராம<:
த.கிறா.
"ம(றிேல எனி< மாய வரகைன வா( ப(றி

ெகா(றவ நிக ட5 :ரகிய$ ெதாழி68 கா ட
ெபறிெல கட5த ெசா$( பயனிைல பிறிெதா ேற<

உ(ற ெசHெக றா6 உாிய இB வ<ம எறா"
(கி ; வாவைத : 136)

எப பாட$. இ5த அளவி(: மன திற5, இற: த&வாயி$ இராமபிரானிட

வா ேபகிறா எறா$ அவ உ*ைமயி$ இராம ெசHத ெசய$ சாிெய&

க.திதாேன Kறியி.க ேவ*0? மைற5 தி.5 ெகாற '(றி6 த.மதி

பா(ப ட எப ெவளிபைட. எனேவ கி கி5தா கா*ட இராம ெதாட 5
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தைலைமப*) ெகா*டவனாகேவ விள8:கிறா. கா*ட 'Cைம> மனித
னாகேவ இராம கா டப0கிறா.
"ேவ& :Cைவ ெய$லா மா<ட ெவற தேற"
(கி ; ந ) ேகா படல : 19)

வானேதா ம*ணேதா ம(& ெவ(பேதா
ஏைனமா நாக த இ.ைக பாலேதா
ேத<லா5 ெதாியலாH ெதளிவ த&நா
ஊ<ைட மானிட மான *ைம யா$

(கி ; காலகா* படல: 29).

எற இBவி. :றி)கேள இராம மனிதனாக/ மனித தைம பைடதவ-

னாக/ இ கா*டதி$ உண த ெப&கிறா எபத(: ேபாமானைவ.
வாைய மனித நிைலயி$தா ெகாறா எபைத விளகேவ கப
இBவாெற$லா உண தியி.கிறா .
கிாீவ<ைடய பைத ைடத பின தா இராம த ைண

இ.:மிடைத ேத0ப Kறினா எறா$, அவ<ைடய ெபா ேநா: )ல

ப0கிறதேறா ?

மைனவிைய பிாி5 வ.5  கணவனாக இராமைன நமேனா :ண தேவ
கா கால படல ைத கப பைடதா ேபா6!
வாைய ெகா$ல இராமனா$ இய6ேமா எ& ஐ>(ற கிாீவ கி கி5ைதயி
அரசனான பின  பரதைன ேபா& பதி>ைடயவனாக திக5தா எற
பாடைல ப:ேபா பபவ களி உ ள ெநகிகிற. (கி கி5ைத
படல 125 எ* பாட$.) ைவணவ சபிரதாயப, கிாீவ எறைழகாம$
'மகாராஜ ' எ& அைழகேவ*0. "ாீவாைஞ "யிைன மீற 'யா.

அதைகய ெப.5தைகயா$ வண8கப0 தைகைமயாள இராம எபைத
>ண தேவ கப ேம(:றித பாடைல அைமதி.கிறா .
>த கா*ட, மாயாசீைத படலதி$ அ<மைன மாயவா,
"அைற கழ$ அ<மேனா0 நா$வேர 'த$ வ ரமா"

(>த; மாயா சீைத படல :54)
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எ& வியகிறா . அBவ<மனி தனிதைலவனாக இல8: த:தி
இராம<ேக>*0. அ<ம<ைடய ெப.ைம: தனிதெவா. கா*டதிைனேய
கப அைமதி.கிறா எறா$ அஃ இராமனி ெப.ைமைய
மி:விபத(ேகயா:. கிாீவனி அைமசனாக இ.பைதவிட இராம<:
வாநா 'Cைம> ெதாC) Q*ெடாC: ெப(றியாளனாக அ<ம
மாறியைம: காரண யா ெகா$ இெசா$ ெச$வ" எற இராமனி

தி.வாH ெமாழிதா.

ஜடா> எற கCகரசனி உட பிற5தவனான சபாதியி சிற:க இராமனி
ெபயைர வானவ க உசாித அளவி$ மீ*0 'ைளதன எறா$ இராம
ெபய.: ள ஆ(ற$ )லப0. இராவண சீைதைய சிைற ைவத இடைத
சபாதிதா ெதளி/ ப0கிறா. பிற.::த/வைதேய த ேநாகமாக
ெகா*ட இராம தனிட ள வர பிலா(றைல தனலதி(காக ஒ.
ேபா பய ப0தவி$ைல. அதனா$தா அவ ெதாட 5 யாவ ரா6
மதிகப0கிறா.
மைனவிைய பிாி5 வ.5 நிைலயி6 ள இராமனி சி5தைனைய
கி கி5ைதயிபா$ தி.பி 'ைறைம பிற5த வாைய அழி அத +ல த
ஆ(றைல ேம6 உ&திப0தி வாவி$ நபிைக ஒளி ெப(& ேதறியி.-

கிறா இராம. ஒ.வி$, ஒ. ெசா$, ஓாி$ எற ெகா ைகைய தளரவிடாம$

ெதாட 5 ெப. மித உ ளவனாகேவ கா சியளிகிறா. ெசான காலதி$
கிாீவ வாராதேபா சின5தாேன யறி சீறி சாபமிடவி$ைல .
:ணெம< :ேறறி நிறா ெவ:ளி
கணேம> காத$ அாி. (:ற

: 29)

எனேவ தா சின5தா. அ/ கணெபாCதி$ மைற5த.
கிாீவ அணிகல 'ைப ெகா0த ேபா இராம எ$லா மனித கைள
ேபால/ + ைச>(& N5தா. அவைன ேத(றிய ெப.ைம கிாீவ<:

தா உ*0. ஏெனனி$, அவ< மைனவிைய பிாி5 தவனாயி(ேற! கப.ைடய

தனிதைம இ8: ஒளி வைத காணலா.

கி கி5தா கா*ட இராம ெதாடக 'த$ இ&திவைர மனிதனாகேவ

கா சித5 ெசய(க.= ெசய$ )ாி5, அற ெவ$ல/ பாவ5 ேதா(க/ தனா$

இயறைதெய$லா ெசHதா. தனிதி.: ேபா சீைதயி பிாி/:

வ.5தினாேனயறி பிறாி ட த கைதைய Kறி ஓலமிட/மி$ைல, த

யைரேய நிைன பிற :தவாம6 இ$ைல எப ெவ ளிைட மைல.
------------------
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11. ெதற

வர5

பழ5தமிழ இய(ைகேயாைய5த இப வா/ வா5தவ க . இய(ைகயி
இனிய @ழ$ அவ க வா/ ல8கிய. '5 U$ க*0 'ைறபட எ*ணிய
ெதா$காபியனா 'த(ெபா. எ& நில ைத> ெபாCைத>ேம ெகா*டா .
வாவி 'தலாக, வாைக: 'தலாக இ.பன நில' ெபாCேம அ$லவா!
'த(ெபா.ளி பினணியி$ க.ெபா.
ெபா/(ற.
பழ5தமிழ க

களி @ழ$ உாிெபா.ளி வா/

நில8கI: ெபயாி டைம>, ெபாCகI: ெபயாி டைம>

அவ த K த மதி நிலைத பைறசா(&. பனிர*0 ஆ*0கI: ஒ.'ைற
:றதி$ Q: மல :றி=சியா:. அத: சிற)ைட :றி=சி Qத

அ5நில ':றி=சி'யாயி(&. கா கால கவிைன மி:திப0தி கா $ மல.

'$ைல மல , தா மல. நிலதி(: ெபய த5த. ம.த நிலதி$ ம.த Qக

மி:தி யாக Qத அ5நிலதி(: அெபய வ5த. கடேலார ப:திகளி$
ெநHத( Qக மல த அப:தி: ெநHத$ என ெபய வழ8கி(&.
'$ைல> :றி=சி> த இய$பான வளதி(:ைற/ப 0 மைழயிைம

காரணமாக வள8:ைற5த, பாைலெய< நிலமாக திாி>. அ5நிலதி( Q: Q

பாைலQ. எனேவ அ5 நில பாைல எனப ட. இBவா& நிலதி(: மல களா$
ெபய அைம5தி.ப தமிழ த இய(ைக பர/ இனிய ப*பா ைன Zவ6.
அ0, நிலதி$ N கா(&: அவ க

வழ8கி> ள ெபய கI அவ த

மதிZ பதிைன ேம6 Zவல காணலா. வடேகயி.5 N கா(றிைன

'வாைட' எறன . ெத(ேக யி.5 வ. கா(& 'ெதற$' எனப ட. ேம(:

கா(& 'ேகாைட' எற ெபயரா$ வழ8கப ட. 'ெகா*ட$' எப
கிழேகயி.5 N கா(றி ெபயரா:. ஆக இBவா& அவ க
ெபய வழ8கி> ள திற உனி மகித(:ாிய.

கா(&:

பாிபாட$ ச8க ெதாைக U$களி$ ஒறா:. அ5 U$, ெச$ேவ

மா*பிைன>, தி.மா$ சிறபிைன>, மைர அழகிைன> கிளகிற.

ஆசிாிய ந$ல5வனா ெசBேவைள ப(றி பா > ள பாிபாட$, 'பர8:&
இமய :ற நிக :' என ேபா(றப 0 ள. இத: ெப.ைம:ாிய

தி.பர8:றதி.5 ெதற$ )றப 0 வ. சிறபிைன பிவ.மா&
ஆசிாிய ந$ல5வனா :றிபி0கிறா .
:றி, அ.விதா மாைல ைன:
'த$வாி யாைன 'ழக8 ேக ட
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கதியி(ேற காாி :ர$ ;

:ர$ ேக ட ேகாழி :றதிர Kவ
மதநனி வாரண மா&மா றதி ப
எதி :தி ராகி றதி ) மைல 'ைழ
ஏ)ைழ ைய)ைழ யாழிைசேக தன வின
Nபி வ*ெடா0 மிஞறா ப ைனமலர
ெகாைற ெகாயின ,ப ெகா மல
மற$ மலர மல கா5த வாHநாற
நறவி பமல நால நைறபனிப
ெதற$ அைசவ ,உ=ெசம(ேற யமநி
:றதா( Kட$ வர/.

(பாிபாட$ ; 8 : 15-28)

கா கால ேமகதி 'ழகைத ெயா மத ெகா*ட யாைன பிளி&கிற.
அ பிளிறைல ேக 0 ேகாழி பய5 :ெறதி K/கிற. இBவி.
ெவாகI ஒ> எதிெரா> ேபாலைம5 யைல 'ைழக* ஓயாம$
ஒெயCபி ெகா*.கி றன எC ைள வ8கிய, ஐ5 ைள

வ8கிய, யாழி< பிற5த இைச.தியிைன ெயா, நிறதா ெலாத இன

வி.) பி>, வ*0, மிஞ& ஆரவாாிக, ைன, Qகைள மல வி நி(க,
ெகாைற ெகா ெகாதாக Qகைள Q :68க, ெகாமல க

மறைல>ைடயனவாH மலர, மல 5த கா5த Q இடெம8: மண பரப, '(ற

மல 5த ப மல க

ேத ளி ப நாற, அ5ந&மணதிேனா0 ெதற$ அைச>

தைலைம, நி :ற ெதா0 Kடவிைட வழி எ& ஆசிாிய ந$ல5வனா

ெதற இனிய ) வரவிைன ெபா/ வன) ஒ.8:ேசர )லப0தி
> ளா .
அகநாO(றிேல, ெதற$ :றி இர*0 அழேகாவிய8க

காண கிடகிறன.

காவ '$ைல Qதனா பா> ள பாைலதிைண பாடெலாறி$ பாைல வழி
ெச$6 மன : ெதற$ ெசH> ெதா*0  டப0கிற.
வலாி5த Q8ெகாக

ெம$ெலன மல கிற அழகிய ெகா)க , அ

Qகைள இழ5தனவாக வ.5 மா&, வ$லவ ஒ.வ அெகா)கைள அ

உதி விட விள8: ெகா) எBவா& இ.:ேமா அேபால, மராமரைத,

அத மல க

'(& உதி. மா& தாகி வ. தைம வாH5த, மணைத

தனிடேத ெகா*டமான ெதற( கா(&, பாைல வழியிேல ெச$6

ம ள கள :ழற மயிாிேல அ மல கைள ெசாாியா நி(: எ&
ெதற(கா(றி சீாிய பணி  டப0கிற.
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)ாியிண , ெம$லவி அ=சிைன )லப, வ$ேலா
ேகாடைற ெகாபி N>க தீ*

மராஅ மைலத மணவாH ெதற$.

(அகநாO& : 21 : 9-12)

தாய8 க*ணனா பா> ள பாைலதிைண பாடெலாறி6 இளேவனி(கால
ெதற(கா(றி ெசல/ :றிபிட ெப&கிற. ேபாவ(ற காபிைன >ைடய

பாதிாியி வாிக

ெபா.5திய நிற'ைடய திர சி ெகா*ட மல க , ெம$ய

ெகாயாகிய அதிர ேலா0= ேச 5, Z*ைமயான மணடேத அற6* டான
ேபால அழ: கா  நி(:. பாபி ப$ைன ேபாற அ.)க

'தி 5த

:ராவின, வ*ன ஒ: நறிய ெகா)களிேல, ெதற( கா(& ஊட&
ெச$6, :யி$ K/த$ பயி& ெகா*.:. இதைகய தைம வாH5த

இள ேவனி( கால எ& )லப0தி> ளா .

)கா( பாதிாி அ.நிற திற N
Z*ெகா அதிரெலா0 Zண8கற$ வாிப
அரெவ யி(& அன அ.)'தி :ரவி
ேதனிமி ந&=சிைன ெதற$ேபால
:யி$ :ர$ க(ற ேவனி$.

(அகநாO& ; 237 :1-5)

அ0, தமிழி 'த(ெப.8 காபியமான ெந=ைசய I சிலபதிகாரதி6
ெதற( கா(றி இனிய வர/ +& இட8களி$ கிளதப 0 ள.

'தலாவதாக, காபிய தைலவ ேகாவல< கைத: நாயகி க*ணகி>

தி.மணதி(: பின  )மைன ):தப0கிறன . 'உதர:.வி ஒப

ேதாறிய கயமல  க*ணி> காத(ெகாCந< மய விதி தன மணிகா$

அமளிமிைச ெந0 நிைலமாட இைட நில இ.5த எ$ைலயி$, ெதற$ வ5த

பா8கிைன சீ சா$ இள8ேகாவக

பிவ.மா& வ.ணி ளா .

ெச8கC நீ , ேசதாப$, 'Cவ இத விாி5த :வைள, அ.) அற மல 5த

தாமைர, வய(Qக , பிறவான Qக , சிற) ெப.5திய தாைழயி விாி5த

ெவ*ணிற Qவிதக , ச*பக ேசாைலயி$ மாைல ேபால Q கிட:

மல க

ஆகியவ(றி தா கைளெய$லா ேதெச&, வாாி>*0

ஒளிெபா.5திய 'க8ெகா*ட மாதாி .*ட K5தேலயி.5 வ.
மணைத> ெப&வத(: வழி காணாம$ ழ& ழ& திாி> வ*0கIட
ெதற6 வ5, அழ:ைடய சாளரதி வழிேய ):5 அBN  < ேள

Zைழ5த. ேகாவல க*ணகிய இ.வ. ெதற வரவா$ ெப. மகி/
எHதின .
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'கCநீ ஆப$ 'Cெநறி :வைள

அ.) ெபாதி யவி5த .பிமி தாமைர
வய(Q வாச அைள இ, அய(Q

ேமத: தாைழ விாிய$ ெவ*ேடா 0
ேகாைத மாதவி ச*பக ெபாப 
தா ேத 5*0 மாத வா*'க
)ாி:ழ$ அளக )கேல க(&
திாித. .ெபா0 ெசBவி பா 
மாைல தாம மணிநிைர வ:த
ேகால சாளர :&8க* Zைழ5
வ*ெடா0 )க மணவாH ெதற$
க*0மகி ெவHதி காத( சிற5

(சிலபதிகார ; மைனயறப0த காைத; 14- 25.)

)ற=ேசாியி&த காைதயி6 ெதற$ வர/ இBவாேற ப$ேவ& மல
மண8கைள ம5 வ.வதாக :றிபி 0 ளா (அக

115-132.).

')லவ ெச5நா ெபா.5திய நிவபி
ெபாதியி$ ெதற$ ேபாலா ஈ8:
மைர ெதற$ வ5த காணீ '.

(130-132)

')லவ ெசBவிய நாவ$ ேபா(றப ட சிறபிைன >ைடய ெபாதியி$ ெதற$
ேபாராத மைர ெதற$ இ8: வ5 Nவைத கா*மி' எ&
இள8ேகாவக

:றிபி 0 ளைம கா*க.

ஊ கா* காைதயி$ மாைல ேபால Q: மாதவி யான ெகாNசி பட/,
ேசாைல> கா0 ந&மல கைள ஏ5த/, ெதனவ ெபாதிைக மைலயி

ெதறேலா0, அ மனவனி Kட( ):5, தா மகிC ைணகைள
தC/வி: இனிய இளேவனிலா ேவ& எ8ேக> ளா?' எ& மைர

கா சிைய வ.ணி: 'கதா இளேவனிற கால இப ெதறைல
:றிபி 0 ளா .
ேகாைத மாதவி ெகாC8ெகா எ0ப
கா/ கான' கமல ஏ5த
ெதனவ ெபாதியி$ ெதறெலா0 ):5
மனவ Kட மகிைண தC/
இனிள ேவனி$ யா*0ள ெகா ?
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(சிலபதிகார ; ஊ கா* காைத : 113-117)
ஐ5திைண ஐப எ< பதிென* கீகண: U$, 'ஆ(றாைமேய

வாயிலாக )க தைலமக K நீ8கிய பி), ெசற ேதாழி: தைலமக

ெசா$ய' எற க.தி$ அைம5 ள பிவ. பாட6 ெதற
இனிைம ேபா(றப0கிற.

:ளி. ப.வேத யாயி<5 ெதற$
வளிெயறியி ெமHயி( கினிதா - ஒளியிழாH!
ஊ யி.பி< ஊர ந&ேமனி
Kட$ இனிதா ெமன:.

(ஐ5திைண ஐப : 30)

:ளி காலதி$ ெதற$ Nசி< அ ெதற$ உடபி(: இனிைம பயத$

ேபால, ஊயி.பி< தைலமகேனா0 Kட$ என: இனிதாயி.கிற எ&

தைகமகளி K(றி$ ெதற$, எகால எவரா6 ஏ(கப0வெதா& எப

)லனா.

'காணி நில ேவ*0' எற இனிய பா $ 'பா 0ெகா. )லவ பாரதி'தா
வி.) இனிய வாைகயிைன எ0 ெமாழி> ெபாC 'இள5 ெதறைல'

மறவா :றிபி 0 ளைமயிைன பி வ. பாட( காணலா.
காணி நில ேவ*0 - பராசதி
காணி நில ேவ*0 - அ8:
Pணி$ அழகியதாH- ந மாட8க
Hய நிறதினதாH- அ5த
காணி நிலதிைடேய - ஓ மாளிைக
க தர ேவ*0- அ8:
ேகணிய.கினிேல - ெதைனமர

கீ(& மிளநீ. ப பனிர*0 – ெதைனமர

பகதிேல ேவ;;-ந$ல

' ட ேபால - நிலாெவாளி
') வர ேவ;;-அ8:

க8 :யிேலாைச- ச(ேறவ5
காதி(பட ேவ;; - எற

சித மகி5திடேவ - நறாயிள5
ெதற$ வரேவ;.
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கவிமணி ேதசிக விநாயக பி ைளயவ கI 'உம கHயா' பாரசீக

கவிைதயிைன தமிழி$ ெமாழி ெபய ைகயி$, ெதற( கா(றி(: சீாிய இட5

த5 ளா .

ெவHயி( ேக(ற நிழ6*0;

N ெதற$ கா(&*0;
ைகயி$ கப கவி>*0
கலச நிைறய ம/*0!
ெதHவ கீத பல/*0;

ெதாி5 பாட நீ>*0
ைவய5 த.மிB வனமிறி

வாC ெசா க ேவ&*ேடா ?

)ர சி கவிஞ பாரதிதாச அவ க , ெதற$ தமிநா0 ெப(ற ெச$வ எ&

பாரா 0கிறா .

ெதனா0 ெப(ற ெச$வ
ெதறேல உ இ பைத
ெதனா 0 க$லா$ ேவேற

எ5நா $ ெதாிய ெசHதாH?
அரசைவ கவிஞ க*ணதாச அவ க
சீ ைமயிைன பிவ.மா& )கவ :

(அழகி சிாி); ெதற$. 3)
தாலா 0 பாடெலாறி$ ெதற

நதியி$ விைளயா ெகாயி$ தைல சீவி
நட5த இள5 ெதறேல.
ேம6 இவ , ேபரறிஞ அ*ணாவி ெசா( ெபாழி/ கவிைத ேபாலேவ இ.5த
எபதைன எ0 Kற, 'த(க* ெதறைல உவைம கா  > ளா .
N ெம ெதற$ ேபா6
ெவ*ணில ெவாளிேய ேபா6
காச& மலாி ேம/
கவிகைல மணேம ேபா6
பாச' அறி/ ேச :
பனிெமாழி அ0ைக வாாி
Nசினா பலேப அஃ
பா ெடன விளபி ேபானா .
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இBவாறாக ச8ககால5 ெதாட8கி, இ(ைற நா

வைரயி$ 'ெதற$'கவிஞ

வாகி$ சிறபிட ெப(& ல8:வைத காணலா. 'அைசவளி' எ& 'ெம

கா(&' எ& ெதறைல :றிபி0வ . வடேக யி.5 வ. வாைடயி<

ெத(ேகயி.5 வ. ெதற$ ெபாி ேபா(றப ட. ெதற$ கா(றி$
ெதமா8: ேதபா8: பாட$ சி5ைத :ளி வி: திறததாக க.தப ட.
ெதற$வர/ ெபாவதாக.
------------------

12. இரசணிய யாதிாிகதி இலகிய2 சிற7(

'<ைர
ஆ8கிலதி$ ஜா பனிய அவ க

ெசHத, 'தி.பயணியி 'ேன(ற'

(Pilgrim's Progress) எற U வழி Uலாகிய இ5U$, சிற5த இலகிய

எBவா& இல8:த$ ேவ*0 எ& வழிகா 0 Uலாக விள8:கிற.
எசமயதா ஆயி< வி.)ட ஏ(& க(:மா& ெசHயவ$ல ைவக

அைன ஒ.8: ெகா*0, ஒப(ற இலகியமாக திகC இB 'இர சணிய

யாதிாிக'தி சிற)கைள கா*ேபா.
இலகிய ெபா.
"அற ெபா.

இப N0 அைடத$ U(பயேன" எப நO$. சிற5த

இலகிய, க(பாைர அற', ெபா.I, இப', N0 அைட>மா&

ெசHவித$ ேவ*0 இப இத ெபா.ளா:. பாவி ஒ.வனி ேமா ச N0
ேநாகிய பயண ப(றிய ெப.8காபியமா: இ5U$. பாவதி காரணமாக
எ& அழி/ :ாியேத உலக எபைத உண 5த கிறிதவ ஒ.வ, நாச
உலகதினி& தபி ேபாிப உலைக அைடய விைழகிறா. ந$Aழா$

ேபாிப நா0 ெச$6 ெநறியிைன, ந( :.வா$ உண தெப(ற அவ,
இைடயி$ அைட> ேசாதைனக

பலபல. நபிைக இழ/ எ< உைளைய

கட5, இெலளகிக<ைடய @சியி.5 மீ*0, சி6ைவ :றி$ த பாவ

ெகா0=ைமைய இறகி, தி.பயணைத தைட ெசHய வ. அழிப எ<

கால<ட ேபாாி 0 ெவ&, மாயா)ாியி$ சதியைத விளகியதா$

சிைறப 0 பி மீ*0, விடாத க*ட, கா வ*ண, அறிNன,

நிைலேகட. ஆதிய ஆகிேயாாி :&கீ0கைள எ$லா ெவ&, இ&தியாக,

த மேசதிர ெசறைட5 மரண ஆ(ைற> கட5 'தி நகைர அைட>

அவ<ைடய தி.பயணைத விவாிகிற இகாவிய. :.வழி கா ட, நிதானி>,
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நபிைக> வழிைணயாH வர, ேமா ச பயணதி$ கிறிதவ ெவ(றி

அைடவதாக இகாவிய ெசHயப .கிற.
இலகிய சிற)க
உய ெபா.

ப(றிய உண சி உ5தலா$ எC இலகிய, க(பைன

வளட, உ.வக, உவைம ேபாற சிற5த இலகிய K&கைள> ெகா*0,

க(பாைர மன மகிழ/, ெநகிழ/ ெசHவதா:. உ.வக, உவைம அணிகI

க(பைன> இகாவிய

சிற)ற அைம5தி.பைத 'த(க* கா*ேபா.

உ.வக சிற)
இ காவியைத '(&.வக ெப.8காபிய எ&, தமி ெமாழியி$ உ ள

'(&.வக ெப.8 காபிய இஃெதாேற எ& K&வ . உலக 'நாச ேதச'

எ& உ.வகிகப 0 ள. வென=ச, ெமென=ச, சகாய,

காமேமாகித, பிரப=ச அழிப, நிதானி, P த, நபிைக விடாத க*ட,
கா வ*ண, விமல, அறிNன, நிைல ேகட, அறபைக, க*ணி, நறி,
:ேராதி, காமி, Nண, ணிகர, வப, விேராதி, சழக, நி cர,

இ. பிாிய, 'CெபாHய, விேவகி, [கி, பதி சிேநகி எனவ. பாதிர8களி

ெபய க எ$லா ப*) உ.வக ெபய கேள. நபிைக இழ/ உைளயாக/
மரண ஆறாக/ ப' அற' மைலகளாக/ தா/ ப ளதாகாக/
உ.வகிக ப 0 ளன. மாயா)ாி, ேசாக)ாி, த மேசதிர 'தலான/
உ.வக8கேள.

மனதி$ நைம, தீைம K&கேள ந$ல மா5தராக/, தீய மாதராக/ இ

காவியதி$ உ.வாகமாக பைடகப 0 ளன. கிறிதவ, அழிபேனா0

ெசH> ேபா , ஓ உ.வக ேபாேர. க0'க, கா 'க: வைச, அ), ஆசி ஆகியன

கிறிதவ எH> எதி அ)களாக/ Kறப 0 ள யா/, உ.வக அணியி

பா(ப0. அழிப மா பி$ வாைள பாHசி ஆமிக ெவ$வ, தீய மனைத

ந மன ெவ(றி ெகா வதா:.
உவைம சிற)

இலகிய ஆசிாியனி உண  திறைன அவ ைகயா*0 ள உவைமகளாேல
எளிதி$ அறி5 ெகா ள '>. சிற5த உவைமக எ*ணிற5த அளவி$ இ
காவியைத அழ: ெசHகிற.
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ேமா ச நா (: ெச$6 வழியறியா ஆ மிக இ.தைல ெகா ளி

இைட>(ற எ&ெபன. திைக, க08கா(றி$ சிகிய ச.ெகன ழ$கிறா'

(பாட$ எ*. 6). உனத )*ணிய நக வாைவ நாடா, நாசநகாி$ வா0வ

உல 5த எைப நாH நவ ேபாலா:. (பாட$ எ*. 10.)

அறிவ(றவ : K& அறி/ைரயா$ பய இ$ைல எபைத,
"ப5தேம ெகாIதினா6

பய<*ேடா :.ட : அமா!"
எற உவைமயா$ ேக கிறா ஆசிாிய . (பா.எ. 14)
அழிப ஆமிக<: த.வதாக K& க, நாH சி8கதி(: த. அரசாக

உவமிகப 0 ள (பா.எ. 422). அழிப, வி ட வைச கைணக ,

அறேவாாிட ெகாயவ தீவிைன அழிவ ேபா$ அழி5 ப டன (பா. எ. 439).
ஆசிாியாி சிற5த உவைம ெதாட கைள எ0 கா 0வ, இBவிலகிய

சிறைப உ ள8ைக ெந$ கனிெயன விள:வதா:.

"த(பத இழ5த மா5த தைல இழி சிைகேய அேறா ?"(பா.எ. 48).
”அ.ெபற$ மகைள ஆவி எ& உைன

வி.பிய மைனவிைய ெவ&தி 0 ஏ:த$

க.)ேவ பாயேதா கண: ேபா6மா$!" (பா.எ. 84)
”வ) (றிய வா ைத: இண8கிேய

ெகா) இழ5த :ர8ெகன$ ஆயிேன".

(பா. எ. 153)

”ெனறி ஒCகிேயா Pய ஆவேரா?

நெனறி ப<பி ந: +கி<

ெபானிற வாயச )ண. ேமாெகாலா?" (பா.எ. 150)
"வெதா ட ப0 மாவி0 ப ெடன
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ெச& Kன 'வி0 ெச5ெநறி" (பா. எ. 163)
"னிெயலா ஒ. 8: K மைலெயன ெதாட. ேம<

பனிெயன ப0மா$ Pய பா திவ அ.I*டாயி" (பா.எ. 258)
"பாதக :Cமி ெசா(ற பழி)ைர எ< ெகா ளி". (பா.எ.315)
“)(றரவி சீறி )ைடயவைள5 )$ய தா

(றி விைளத ெகா05 ப தனி>ழ5
'(& கிரகணதி +: தினகர ேபால

ெச(றமிலா ேதவைம5த ேதசிழ5ேதபினா " (பா. எ 324)
இதைகய சிற5த உவைமகைள சிற)ற ைகயா*0 ள ஆசிாிய , ஒேர

உவைமைய இ. இட8களி$ Kறியி.ப க.ததக. ஆமீக தனியனாH

நாச ேதச மகI:, ஆமீக நிதானி>ட ேச 5 மாயா)ாி மகI:

Kறிய அறி/ைரக , பயன(& ேபாயினைம: க$ ேம$ இ ட ப5

மீ வைத உவைமயாகி> ளா ஆசிாிய .

"இ5தவா& உைரத இ.=சிைல மீ தா:

ப5ெதன$ ஆய." (பா.எ. 14)

"விைல>& மாயசி( றிப ேவ 0உழ$

)ைல>& மா5த. ெபா.5தி( றி$ைலயா$
கைல>& ஞானிய பக 5த க 0ைர
சிைல>& ப5ெதன தி.பி( ெறபேவ"

(பா.எ. 574)

க(பைன சிற)
க(பைன, காவியைத க(பவ க*' நிகசிகைள ெகா*0 நி&தவ$ல

ேபரா(ற$ வாH5ததா:; த:றி) ேதாற/, உய / நவி(சியாக/ இலகிய

ஆசிாிய பைட: க(பைன, காவியைத க(பவைர ெபாி மகிழ ைவ:.

அத: க(பைனகI சிற)ற இர சணிய யாதிாிகதி$ அைம5ள.
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இய$பாக மல களி$ ேதெசாாி> கா சியிைன, ஆசிாிய , இேய ெப.மா

ெபறவி.: பைத எ*ணி அைவ அCவதாக க(பைன ெசHவ க(ைகயி$
இப ெசHகிற, அ பாட$ வ.மா&:

ெசCமல  ேசாைல ஓ8: சிைனெதா. நிைறய Qத
ெகாC'ைக அவி5 ெச5ேத :ளி ந&5 ளிவா கா சி
அழகிய மணவாள த அகவ5 தைட> ஆம

கழிய : இர8கி சி5 க*ணி நீ  தாைர ேபா6!"
(பா.எ. 304)

எபதா:.
மாைலயி$ @ாிய இய$பாக மைற> நிகசி ேம$, ஆசிாிய த :றிைப ஏ(றி

க(பைன ெசHகிறா ; இேய சி6ைவயி$ அைறயப ட ெகா0ைம காண

ெபா&காம$ கதிரவ மைற5தா என Kறி> ளா .
"ெபா8: அ.

நாத Qதல இர ைச )ாிவாவ5

அ8க வ.5தி ஆ.யி ந$கி அவனி:
ம8கி அட8க க*0 சிகமா டா ேபா$

ெவ8கதி உ கி :டகல (: )றN5தா" (பா.எ.357)

மாயா)ாியி ெகாக

அைசவத ேம$ ஆசிாிய ஏ(றி> ள க(பைன, இள8ேகா,

கபைர அெயா(றி ெசHததாயி< மிக சிற5த க(பைனயா:. மாயா)ாியி$
மி:தி> சி(றிப Zகர மகைள ெகாக அைழகிறன எகிறா
ஆசிாிய :
"ேமாக ம$:மா யா)ாி +ெதயி$ 'ய8:

வாைக நீ ெகா :ல8க வி* ய$வ. மர)
மாக ேவ 0ழ$ மதியிX வரபி$ சி(றிப

ேபாக உ*0 இவ* வமி; எறைழப ேபா6."(ப.எ. 535)

இதைகய சிற5த க(பைன சாற கவிைதக , இகாவிய

மிகபல உள.

தமிைவ நிரபிய கிறிதவ இலகிய
தமி இலகிய8களி$ க(& ேத 5த சிற)ைடயவரான கி.Wணபி ைள அவ க
இர சணிய யாதிாிகைத தமி காபியமாகேவ ெசH ளா . :ற கைள
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எ0தா*.ப, கபராமாயண, ேதவார, ம(& க8கபரணி

இலகிய8கைள அெயா(றியி.ப இர சணிய யாதிாிகதி(: சிற)
ெசHகிறன.
அபிலா எ$லா தம:ாிய அ)ைடயா
எ) உாிய பிற : ." (:ற

: 72)

எற :றைள,
அபில த ம:ாிய அ)ைடயா ஆைக
எ)உாி யா பிற : எ< உைர எமா
த)ைடய லா எவாி$ சா&ப0 மாயி

')மிைல +லகி பி)மிைல மாேதா." (பா.எ. 313)

எனவ. பாட6,
ெசHதக அ$ல ெசயெக0= ெசHதக

ெசHயாைம யா<8 ெக0" (:ற : 476)
எற :றைள,
ெசHய அ$லெச யெக0 ெசHவ
ெசHய லாைமயி < ெக0 ேத க என

ைவய கந$ நீதிவ ::மா$" (பா. எ. 422)
எபதி6 ஆசிாிய ெபா.த'ற எ0தா*0 ளா .
ஆசிாிய தாேம Kறி> ள உைரெயாறி$ கப ராமாயணைத அெயா(றிேய இ
காவியைத ெசHதி.ப ெதளிவா:. கபராமாயணதி +றாவ

கா*டமாகிய ஆரணிய கா*டதி ெபயைரேய, த காவியதி +றாவ

கா*டதி(: ெபயராக இ .கிறா .

'உலக யாைவ> தா'ள வாக6' என ெதாட8: கப இராமாயண

இைறவணக பாடைல அெயா(றி ஆசிாிய ெசH ள,
"உலக யா/ )ர5த.

உனத
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அலகி$ ேசாதி அ. கட$ ஆரண
இல: ெமHதிாி ேயக பதைண

:லவி எெந= சிட8: ெகா*டேவ' (பா. எ. 1)
எற பாட$, இ காவியதி 'த( பாடலாக திககிற.
இேயவி மைற/ :றித மகளி )லப$ 'C, இராமனி பிாி/ :றித

மகளி )லபேல ஆ:. இராவண, த பா$ P வ5த அ8கதனிட
அவ<: அர த.வதாக ஆைசகா ட, அ8கத,

"நீ தரெகா ேவ யாேன இத(கினி நிக ேவ ெற*ணி$

நாHதர ெகா

I= சீய ந$லர ெச& நகா "

(கப, >தகா*ட; அ8கத P படல : 29)

எ& வின/வைத இராமாயணதி$ காணலா.
இ காவியதி$ அழிபனிட ஆமிக,
"மாய '& இப நல வா/க ஆதி

ஆயைவத ரணிதி! அம ; அழ கி(றா$!

ேமயமைன ேதா& ஏறி மிசி$ விைழ நாHெகா$

சீய' ெப(றர ெசH> வைக ெசH>?" (பா. எ, 422)

எ& ேக பதாக ஆசிாிய அைம ளா .
இகாவிய

இைட இைடேய வ. ேதவார பாட$க , நாயமா களி

ேதவார பாட$கைள அ ெயா(றி ெசHதனேவ ஆ:.

'நாத நாம நமசிவாயேவ!' என '> நா/கரசாி பாட$கைள ேபால
இவ.ைடய ேதவார8கI "இேய நாமேம!" எ& 'கிறன.
"பிேத றிழ6 ெசக ேபHபி பவேத

ெசேத உன.ளா$ பிைழ ேதம& ெசமமதாH!
எேதா ட8கைள> ெபா& ெத& மிர8:கெவ

அதா, உைனய$லா$ என கா ைண யா.றேவ?" (பா. எ. 162)
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எற இவ.ைடய ேதவாரபாட$,
"பிதா பிைற@ ெப.மாேன அ.ளாளா!" என ெதாட8: 5தர பாடேல யா:.

இகாவிய

வ. கைட திற) பாட$க , ெசய8ெகா*டாாி க8க

பரணியி$ வ. கைட திற) பாகைள அெயா(றிேய ெசHயப 0 ளன.
"மாயா உலக மயக& வைரயா கி.ைப த5தளித

Pய ெப.மா தி.வ: ெதாCப கபாட திறமிேனா!"
(பா. எ. 166)

ேபாற பாட$க , ஆமிக, இ0க வாயி$ கதைவ திறக ேவ*
பா0வதா:.
85ைர
தமி மரைப தCவியதாH, 'ேனா ெபா க.கைள ஏ(றதாH, க(பைன

வளட, உ.வக உவைம அணி சிற)கேளா0 ேமலாகிய ேமா ச ேநாகிய

ஆமிகனி அாிய பயண :றித இர சணிய யாதிாிக இலகிய ேபாற
சிற5த இலகிய, தமி இலகிய8கI

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

அதி QபதாH கா*ப அாிதா:.
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சி.
சி. பால97ரமணிய
ேதசி8: ஆ*ட ெச=சியி$ பிற5தவ (3-5-1935) இ5த ெச5தமி ெச$வ .

க*டாசி)ர' தி.வ*ணாமைல> இ5த இலகிய ெபாழி$ க(ற இட8க .
ைப5தமி வள : பைசயப க$Aாி பாசைற மறவ. ஒ.வ . அைன

தமிழி$ பி ஏ. ஆன . அ8: 'த$ வ:பி$ ேதறிய 'த$வ ':&5ெதாைக' ப(றிய

ஆH/ைர: 1963-$ எ. ., ப ட' 'ேசர நா 0 ெச5தமி இலகிய8க '

ப(றிய ஆH/ைர: 1970-$ டாட (பிஎ..) ப ட' ெசைன ப$கைல

கழகதி$ இவ ெப(ற சிற)க . ந$ல நைட ெகா*ட இ5த நாகாீக ேப ெசா$ல
நாI மாணவ பைட உ*0 நா $ ெசைன ப$கைல கழகதி$
விாி/ைரயாளராக ேச 5தவ ேபராசிாியராக ைற தைலவராக
சிற5தி.கிறா . 'னா தமிழக ஆIந.: தமிைழ 'ைறயாக பயி(&வித
ஆசிாிய , இ5த '(றிய )லைமயாள .

'பைத5 U$க

பைட ள இவ ஒப.5 திற<: உய தமி

அறி/:, 'தமி இலகிய வரலா& ஒேற சா&'. அ*ைமயி$ வ5 ள அணி
கல. ச8க இலகிய சி$ பா ைவக

ஆ8கிலதி$ ஒ. U$. 'ச8ககால மகளி

நிைல ப(றிய ஆராHசி' 'இலகிய அணிக ' எற U$ தமிழக அரசி

இர*டாயிர ,பா 'த$ பாிைச ெப(ற. ப பல ப ட ெப(ற இ5த

ைப5தமி ேவ5த : பல. ெகா0 ள )க ம:ட8க : )லவேர&
(:ற: ஆதீன) ெச=ெசா()லவ (தமிநா0 ந$வழி நிைலய) ச8கU(
ெச$வ (ெதா*ைட ம*டல ஆதீன).
ெப.5தைக '. வ வி ெச$லபி ைள சி. பா. அவ )கபா0 அ.5தமிபி,

அயரா உைழ: அ.=ெசய$ நபி! இலகிய ேபசி$ இப அ.வி ! எCதி$

ந$ல இலகிய பிறவி ;

சி.பா. இ5த ஈெரC ஒ. ெமாழி, இைளஞ : ெசா$வ சிறக பா0ப0!
- மா.ெச.

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

