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இல�கிய� கா	சிக� இல�கிய� கா	சிக� இல�கிய� கா	சிக� இல�கிய� கா	சிக�     
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Source: Source: Source: Source:     
இல�கிய� கா	சிக�  
டா�ட சி. பால��பிரமணிய�, எ�.ஏ., எ�.�	., பிஎ�.�.  
தமி� ெமாழி��ைற� தைலவ ெச�ைன� ப$கைல� கழக�  
ந&மல� பதி�பக�, ெச�ைன -29  
'த( பதி�) : 1980 இர*டா� பதி�) : 1983  
+�றா� பதி�) : 1988 நா�கா� பதி�) : 1994  
விைல : ,. 20-00  
வி(பைன உாிைம : பாாி நிைலய� 184, பிரகாச� சாைல, ெச�ைன - 600 108  
----------- 
ஆசிாியாி� பிற 
�க ஆசிாியாி� பிற 
�க ஆசிாியாி� பிற 
�க ஆசிாியாி� பிற 
�க : : : :     
 தமி� இல�கிய வரலா&  உ./� தி./�  
 க	0ைர வள�  வாைழய� வாைழ  
 மேனா�மணீய� (பதி�))  கா.� ேத.�  
 '.க� கா	சி  இல�கிய அணிக�  
 ெப.5தைக '. வ.  சா�ேறா தமி�  
 இல�கிய� கா	சிக�  ந$ேலா ந$6ைர  

The Status of Womeu in Tamilnadu during the Sangam Age  
A Study of the Literature of the Chera Country  
 

அ�சி	ேடா : 7 ெவ8கேட9வரா அ�சக�,  
7/40, கிழ�: ெச	�� ெத., பர8கிமைல, ெச�ைன - 16.  

-------------- 
���ைர���ைர���ைர���ைர    

    
)ற�க*ணா$ காண�த�க கா	சிக�, இய(ைக� கா	சிக�; அக� க*ணா$ க*0 
களி�க� த�க கா	சிக� இல�கிய� கா	சிக�. )ற�ேத கா;� கா	சியி<�, 
இல�கிய� வழ8:� இனிய கா	சிக� ெந=சி$ நிழலா� நிைல�த இ�ப� 
வழ8க�த:� நீைம>ைட யனவா:�. 'ெச=ெசா( கவி இ�ப�' எ�& க�ப நாட 
பாரா	0வ� இ� கவிஞ இல�கிய இ�ப�ைதேய ய�ேறா !  
 
ப$ேவ& சமய8களி$, ப$ேவ& @ழ$களி$, ப$ேவ& க	டாய�தி� ேபாி$ 
இ�க	0ைரக� உ.�ெப(றன. 'இல�கிய�தி� ேநா�க8க�' எ�<8 க	0ைர எ� 
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க$Aாி மாணவ� ப.வ�தி$ க.� ெகா*டதா:�. 'கட6� கல'�' எ�<8 
க	0ைர ெச�ைனயி$ நைட ெப(ற இ5திய� ப$கைல� கழக� தமிழாசிாிய 
க.�தர8கி( ப��க� ெப(ற�. இ�ேபா�ேற அ*ணாமைல நகாி$ நிக�5த 
ேம(கா;� க.�தர8கி( ப��க�ெப(ற க	0ைரேய 'ெவறியா	0' எ�பதா:�. 
'க��ெதாைக கா	0� க() ெநறி' எ<8 க	0ைர>� இBவைகயி$ 'கி��தேத-
யா:�. ேகாைவயி�.5� மல5த நாடக விழா மலாி$ 'நாடக இல�கிய�'இட� 
ெப(ற�. 'ைசன.� தமி�நா0�'தமி�நா0 அரசா8க மலெரா�&�: எCத� ெப(ற�. 
'பழ5தமிழாி� உலக ேநா�:'தனி� க	0ைர. ம�ைர� தமி�� ச8க மலாி$ இட� 
ெப(ற� 'இைச� தமிழி� ம&மல�சி." எ8ெகழிெல� ஞாயி& எம�:'த.ம)ர ஆதீன 
'ஞான ச�ப5த�தி$'ஒளி5ததா:�. ெச�ைன� க�ப கழக ஆ*0 விழா� ேப��, 
'கி	கி5தா ராம�' எ<� க	0ைரயாக வ�/ ெப(ற�. 'ெத�ற$ வர/"இள5 
ெத�ற$' எ<� தி8களிதழி$ வ5த�. 'இர	சணிய யா�திாிக�தி� இல�கிய� சிற�) 
தி.�சி பிஷ� ஹீப க$Aாி நட�திய கவியரச கி.	�ன� பி�ைளயி� 150வ� 
ஆ*0 விழா� ெசா(ெபாழிவி� க	0ைர யா�கமா:�.  
 
இல�கிய ஆவ� மி:5த தமிCலக� எ� 'ய(சியிைன வரேவ(:� எ�<� 
�ணி/ைடேய�.  
 சி. பா.  
------------------ 

உ�ைறஉ�ைறஉ�ைறஉ�ைற    
1. இல�கிய�தி� ேநா�க8க�  
2. கட6� கல'�  
3. ெவறியா	0  
4. க��ெதாைக கா	0� மகளி க() ெநறி  
5. நாடக இல�கிய�  
6. ைசன.� தமி�நா0�  
7. பழ5தமிழாி� உலக ேநா�:  
8. இைச�தமிழி� ம&மல�சி  
9. எ8ெகழிெல� ஞாயி& எம�:?  
10. கி	கி5தா ராம�  
11. ெத�ற$ வர/  
12. இர	சணிய யா�திாிக�தி� இல�கிய� சிற�)  
------------  
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இல�கிய� கா�சிகஇல�கிய� கா�சிகஇல�கிய� கா�சிகஇல�கிய� கா�சிக    
1. 1. 1. 1. இல�கிய�தி� ேநா�க�கஇல�கிய�தி� ேநா�க�கஇல�கிய�தி� ேநா�க�கஇல�கிய�தி� ேநா�க�க 

 
ேதா(&வாH  
 
அறிஞத� அறி/� ெதளிவி�.5�, சி5தைன� �டாி�.5�, க.�� 
அைலகளினி�& ெவளி�ேபா5த அமர காவிய8கேள இல�கிய8க�. இ5த 
இல�கிய8க� ம�க� வா��ைகயினி�&� 'கி��ெதC5த வா��ைக 
ெவளி�பா0கI� கால�தி� �வ0கI� எனலா�. வா��ைகயி�, கால�தி� 
பிரதிப��)�களான இவ(றி� ேநா�க8க� ப(றி� கா*ேபா�.  
 
இல�கிய�தி� ேநா�க8க�  
 
அறி/ வள5� ெகா*0 ேபானா$ ம	0� அவனி உH5�விட '�யா�. சிற5த 
மரா�தி நாவலாசிாிய கா*ேடக, 'அறிைவ� ெகா*0 வாCபவனி� வா��ைக 
ேவலமர� ேபா�ற�; அஃ� அ.கி$ வ.பவ.�: நிழ$ தரா�. அ�ம	ேடா0 
இ$ைல; அத<ைடய Kாிய '	க� நிழ6�: வ.பவனி� கா�$ எ�ேபா� 
ைத�:ேமா அதைன>� ெசா$ல '�யா�' எ�கி�றா. எனேவ அறி/ம	0� 
வள5தா$ ெந=ச� நிைல திாி5� பல நீச� ெசய$க� நி�த'� நிைலயி$லா 
இB/லக�தி$ நிகழ ஏ�வா:�. அறி/� ெந=ச'� இ. )ைக வ*�� 
த*டவாள8கைள� ேபா�றன . எ8ேகயாகி6� தன� நிைலயினி�& சிறி� 
விலகினா6� அத�ேம$ ஊ5� ெச$6� )ைகவ*� கவி�5� ேபாவ� தி*ண�. 
எனேவ, இல�கிய�தி� ேநா�க� அ�).வான ெந=சிைன வள�பேத ஆ:�. 
கா	டாக, ஏைழயி� வா�/� பட�பி��ைப 'தலாளி>�, ம* :�ைசயிேல ம�க� 
அலம.வைத மாளிைக வாசிகI �, 'தலாளியி� வா�ைவ� ெதாழிலாளி>� எ�ப� 
அறிய'�>�? ெகாைல� பாவ�தி� ெகா0ைமைய� சி�திாி�காவி�$ 
ெகாைலயாளியி� ெந=ச� சீதி.5�வ� எBவா&? ெகா0ைமைய� த8க� 
வ�வாக� ெகா*ட க$ ெந=சக� ம�ைம ெதாைல5� ம�க� ம�ற�திேல மதி�)� 
ெப(ற மான'�ள வா�/ வா�வ� எBவா&? எ�ெற$லா� இல�கிய� நா	0 
நீதிைய, நைட'ைற வா��ைகைய, ந�: பட� பி���� கா	� ந$வழி நட�க வைக 
ெசHகிற�. இBவா& வா��ைக உ*ைமகைள எ0���கா	0வ��, எ0��� 
கா	�� த�ைம� பயி6ேவா ெந=ச8கைள ெநறி� ப0��வ�ேம இல�கிய8களி� 
தைலயாய ேநா�க8களா:�.  
 
வா�/� இல�கிய'�  
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வா��ைகயினி�&� உயிெப(றன ஆத��, இல�கிய8க� வா��ைக 
உ*ைமகைள உ�ள� உ�ளவாேற பட� பி��கி�றன. N	0 வா�வி(: 
விள�கமாக� திக�கி�றவ� மைனவி. அ�ேபா$, நா	0 வா�வி(: அணிகலனாக� 
�ல8:பவ� ஆடவ�, இ5த உ*ைமைய,  
 

மைன�: விள� காகிய வா;த$ கணவ�  
'ைன�:வர� பாகிய ெவ�ேம$ ெந05தைக  
 

எ�ற )றநாO(&� ப:தி )ல�ப0��கி�ற�. இ�தைகய வா�/�ேபா�கி$ 
ஆடவ ெகா*ட கடைமைய� த� உயிராக/�, மைனவா� மகளி தா� ெகா*ட 
ெகாCநைர� த� உயிராக/� ெகா*0 இல8:கி�றன.  
 

விைனேய ஆடவ� :யிேர வா;த$  
மைன>ைற மகளி� காடவ உயி.   (:&5. 135; 1-2)  

 
இ�ப� ஒ.வ�ெகா.வ உயிராக� திக�க�ற த�ைமயினா$தா� அவத� 
இ$லற� இனிய இ$லறமாக� கா	சியளி�கி�ற�.  
 

ெச5தா� ைப8கிளி '�ைக ஏ5தி  
இ�&வர$ உைரேமா ெச�றிசிேனா திற�ெதன  
இ$லவ அறித$ அ=சி ெம$ெலன  
மழைல இ�ெசா$ பயி(&�  
நா;ைட அாிைவ .............................   (அக�. 33 : 14-18.)  

 
த� :0�ப�தின.� த� கவைலைய அறித$ ேவ*டா எ�ற உ�ள� 
ப*பா	0ட� ெம$�ய :ர�ேல :யிைல� பழி5த ேமாகன� :ர�ேல-- ஒ. 
நா;ைட அாிைவ ெமாழி பயி(&வைத ெவளி�ப0�தி நி(:� இB அகநாO(&� 
பாட$, N	0 வா�வி� விCமிய நிைலயிைன உ�ள8ைக ெந$��கனி என� 
கா	0கிற�.  
 
ம(&ெமா. கா	சி : ெபா.�வயி( பிாி5� ெச�றா� தி*ேதாளனாகிய தைலமக�. 
காகால�தி$ தி.�பி வ.வதாக வா�களி�� வி	0� தைலவியிட� விைட ெப(&� 
ெச$கி�றா� அவ�. காகாலேமா ெந.8கிற�. தைலவிேயா P*�( )Cெவன� 
���கிறா�.  
 
'தைலவேனா காகால� வ.வ� உணகிறா� ஆயி<� அவ� ேம(ெகா*ட ெசய$ 
'�யவி$ைல. ெசHவன இ.5த� ெசH>� த�னிகர(ற தைலவன�ேறா, அவ�!  
எனேவ கால� தா��கிற�. கா�ப.வ'� வ5�வி	 ட�. ேவ8ைக விாிமலகI� 
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'$ைல>� Q�க� ெதாட8கிவி	டன. ஆனா6� தைலவி த� தைலவ� ெசா�ன 
ெசா$ தவறமா	டா�; கா�ப.வ� ெபாH� ேகால� )ைன5� நி(கிற� என� ேதறி 
நி(கி�றா�. இ�த: அ.ைமயான N	0 வா��ைகயிைன� கவிஞ� இல�கிய�தி$ 
அைம�கி�றா�. இதனா$ ஒ�)யவ(ற தைலவியி� ெந=ச'� அவ� தைலவ� 
மா	0� ெகா*ட ெப. ந�பி�ைக>� ஒ.8ேக )ல�பட� கா* கி�ேறா�.  
 
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&கி�ற அள/�: 
விைர5� வய�)ரவிகைள� ெச6��கி�றா�. ஆனா6� தைலவனி� நிைன/ கா0 
மைல தா*�� தைலவிைய அைட5�வி	ட�, திTெரன� தி.�பி, ேத ெச$6� 
பாைதயி� ம.8ேக ேநா�கினா� தைலமக�. )தகளி$ மலகளி$ ம� உ*ண 
வ5த ம� கர8க� ம.	சியைட5� இ8:� அ8:� எC5� பற�கி�றன. இதைன� 
க*டா� தைலமக�. ெந=ச� எாி>(ற இCெதன இர8கி(&. பாகைன விளி��� 
ேதைர நி&�த� ெசா�னான. ேதாி� மணி ஒ��த ஒ�யினா$ கி�யைட5த 
வ*0�: இர8:வா� ேபா$, மணியி� நா�:கைள எ$லா� க	�வி	0 
அைமதியாக� ேதைர� ெச6�த� ெசா�னா� தைலவ�. இ5த� சீாிய சி�திர�திேல 
அ5நாைளய ம�களி� அ.� ெந=ச� கா	ட� ப0கிறத�ேறா ?  
 

:ர8:ைள� ெபா��த ெகாH�வ( )ரவி  
மர�பா� த�ன வா8:வ� பாிய�  
Q�த ெபா8க� �ைணேயா0 வதி5த  
தா�* பறைவ ேப�ற$ அ=சி  
மணிநா ஆ�த மா*விைன� ேதர�  
உவ�கா* ேதா�&� :&�ெபாைற நாட�!    (அக�. 4:8-13)  

 
எ�ப� அ� பாட$.  
 
எ8ேகா பிற5� எ8ேகா வள5த காதல<� காத�>� வா�வி$ ஒ�&ப	டன. 
அவக� தாH த5ைதய யா யாேரா? எ�& K&மளவி(: இ.5தா6�, ெச�ம* 
Qமியி$ ெபHத நீ ேபா$ ஒ�& கல5� இைண5�வி	ட இ. ெந=ச8கைள,  
 

ெச�)ல� ெபய$ நீ ேபால  
அ�)ைட ெந=ச5 தா8கல5 தனேவ             (:&5. 40:4-5)  

 
எ�ற :&5ெதாைக� பாட(ப:தி அ.ைமயாக� கா	0கி�ற�.  
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ெந=ைச அ�I� சில�பதிகார�திைன இய(றிய இள8ேகாவ�க� த� U$ 
எC5தத(கான காரண8கைள� பதிக�தி$ ெதளிவாக� K&கி�றா :  
 

அைரசிய$ பிைழ�ேதா�: அற� K( றாவPஉ�  
உைரசா$ ப�தினி�: உய5ேதா ஏ�த6�  
ஊ�விைன உ.��வ5 P	0� எ�பPஉ�  
@�விைன� சில�) காரணமாக  
…….. …………… …………..  …. 
நா	0�� யா� ஓ பா	0ைட� ெசH>�      (சில�); பதிக� : 55- 60)  

 
வழிவழி 'ைறேகாடா� - ஒ.பா(படா� அர� க	��$ ஆ	சி ஓ�சிய பா*�ய� 
ெந0=ெசழிய� அரசிய$ பிைழ�தா�. 'ேகாவலைன� ெகா$ல� ெகாணதி' எ�& 
ெசா$ல வ5தவ�, 'ெகா�& ெகாணதி' என வாH ேசா5� Kறி வி	டா�. 
ஆராயாம$ அவ� வழ8கிய நீதி, சாH5த �லா�ேகாலாகி வி	ட�. அவ� ெசா$ 
அதி$ ேதH5த ப��க	டாக நி�ற�. எனேவ உ*ைம ெவளியான��,  
 

ம�பைத கா�:5 ெத�)ல8 காவ$  
எ�'த( பிைழ�த� ெக0க எ�னா>�    
              (சில�); வழ�:ைர காைத : 76-77)  
 

என மய8கி� கீேழ விC5தா�. அவ� ஆவி அவ� உடைல வி	0 நீ8கிய�. அ� 
க*ட ேகா�ெப.5ேதவி>� அாியாசன�தினி�& கீேழ விC5�,  
 

கணவைன இழ5ேதா�:� கா	0வதி$!   (சில�); வழ�:ைர காைத : 80)  
 

எ�& Kறி� த� உயிெகா*0 அவ<யி ேத�ன� ேபால உயிவி	டா�. 
'அரசிய$ பிைழ�ேதா�: அற8 K(றா:�' எ�ற உ*ைமைய� பா*�ய� +ல� 
உண��கி�றா ஆசிாிய.  
 
அ0��, 'உைரசா$ ப�தினிைய உய5ேதா ஏ��வ' எ�ற உ*ைமைய� க*ணகி 
வா�வி� +ல� அறி/&��கி�றா. உைரசா$ ப�தினியாகிய க*ணகி, 'தீதிலா 
வடமீனி� திற� இவ� திற�' என இள8ேகாவ�களா$ பாரா	ட� ெப(றவ�. 
க(பி� மி�ெகாC5த ஆ(றலா$ ம�ைர நகைர எாி>*ண ைவ�தா�. பா*�ய� 
த� பதி நீ8கி� ேசர நா0 ெச�& அ8கி.5�� வாேனா உல: ேபானா�. இவ� 
வரலா(றிைன� :�ற� :றவக� வாயிலாக உண5�, ேசர� ெச8:	0வ� 
ப�தினி� கட/I�:ாிய ப�ம� சைம�க இமய�தினி�&� க$ ெகாண5� 
அதைன� த�ைன இக�5த கனக விசய '�ேம$ ஏ(றி� த� நா	�$ ஒ. ேகாயி$ 
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எ0�� விழா� ெசHவி�தா�. இல8ைக� கயவா:/� ேகாயி$ க	�� க*ணகியா� 
க()� ெதHவ�ைத வழி ப	டா�.  
 
ஊ�விைனயாேல ெகா$ல�ப	டா� ேகாவல�. க*ணகிைய வி	0 அ�)� 
ெச$வியா� மாதவிபா$ அ�) Q*0 வா��� வ5தா�. ஊ�விைன உ.�� வ5� 
ஊ	�(&. 'மாய�ெபாH பல K	0� மாதவி' என மய8கி, யாழிைசேம$ வ5� விதி 
வ�>&�த, அவைள வி	0� நீ8கினா�. அவைன� பிாி5த மாதவி, 'மாைல 
வாராராயி<� காைல கா*:வ�' என ந�பி னா�. வரவி$ைல அவ�. இ�ப�� 
ெச$கிற� கைத. ஊ�விைன உ.�� வ5P	0� எ�பைத இத� +ல� 
ெதளி/&��கி�றா ஆசிாிய  
 

ஓாி ெனHத$ கற8க ேவாாி$  
ஈ5த* 'ழவி� பாணி த��ப�  
)ண5ேதா Qவணி யணிய� பிாி5ேதா  
ைபத 6*க* பனிவா )ைற�ப�  
பைட�ேதா� ம�றவ� ப*பி லாள�    ()ற�; 194 : 1-5)  

 
எ�ற )றநாO(&� பாட�$ ப�:0�ைக ந�கணியா வா��ைகைய அ�ப�ேய 
பட�பி���� கா	0கி�றா.  
 

அட�ப*ணி ைவ�தா அ�சிைல >*டா  
மட�ெகா� யாெரா0 ம5தண8 ெகா*டா  
இட�ப�க ேமஇைற ெநா5த� எ�றா  
கிட�க� ப0�தா கிட5ெதாழி5 தாேர     (தி.ம5திர� : 192)  

 
எ�ற தி.ம5திர� பாட6� வா��ைக நிைலைய - நிைல யாைமைய உண�தி 
நி(கி�ற�.  
 
இ�ப�� சில வா��ைக உ*ைமகைள� கா	� வா��ைகைய விள�:வேதா0 
ம	0� அைம5� விடாம$, அB வா��ைகைய ெநறி�ப0��� வழிகைள� Kறி� 
ெச$6� சிற�பிைன>� இல�கிய8க� ெப(&� �ல8:கி�றன.  
 
இல�கிய'� ெநறி�ப0��த6�  
 
ஒBெவா. கால�தி$ ேதா�றிய இல�கிய8கI� வா��ைகைய ெநறி�ப0��கி�ற 
வைகயிேலதா� அைம5� காண�ப0கி�றன. ச8க இல�கிய8களி$ )ற நாO(&� 
பாட$க� சில அற8கைள ேநர�யாக உண�தி� ெச$கி�றன. அக�பாட$க� 
ேநர�யாக ெநறி�ப0��வனவாக அைமயவி$ைல. ஆனா$ அைவ, த�ைம� 
�ைவ�:� �ைவஞக� ெநறி�ப0கி�ற வைகயி$ சீைம>ட� �ல8:கி�றன.  
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ஒ�ற� Kறாைட >0�பவேர யாயி<�  
ஓ�றினா வா��ைகேய வா��ைக          (க�; 18: 10 -11)  

 
எ�ற க��பாட$ அ�க� வா�வி$ ஈ0ப0� இ.வ.�: அவத� உ�ள இைணேவ 
வா�வி$ ெவ(றிைய� ேத�� த.� எ�பைத அ�ேறா உண�தி நி(கி�றன?  
 

அ�)ைட� கணவ அழிதக� ெசயி<�  
ெப*பிற5 தா�:� ெபாைறேய ெப.ைம     (ெப.8கைத)  
 
இ�னா ெசயி<� இனி�தைல யளி�பி<�  
நி�வைர� பினெள� ேதாழி             (:&5. 397 : 6-8):  

 
��ப5 �ைணயாக நா�� அ�வ$ல�  
இ�ப'� உ*ேடா எம�:           (க�; 6 : 10-11)  
 
.................................. அவ நம�:  
அ�ைன> ம�த< ம$லேரா  
)லவியஃ ெதவேனா அ�பில8 கைடேய           (:&5; 93 : 3- 4)  
 

எ�ற இல�கிய� ப:திக� :0�ப வா�வி$ ஈ0ப	ட - ஈ0ப0� (மகளி த� 
ெந=ச8கைள ெநறி�ப0��� வைகயி$ அைம5தி.�கி�றன அ�ேறா !  
 

அ*ணா5 ேத5திய வன'ைல தளாி<�  
ெபா�ேன ேமனி மணிேபா( றா�5த  
ந�ென08 K5த$ நைரேயா0 '��பி<�  
நீ�த$ ஓ�)மதி Q�ேக� ஊர!           (ந(; 10 : 1- 4)  
 

எ�ற ந(றிைண� பாட(ப:தி, ேதாழி ஒ.�தி தைலமக<�:� K&� K(&� 
ேபாலேவ ஒ��கி�ற�; அ� தைலமகனி� வழி�ேதா�ற$க� ஒBெவா.வ.� ெசவி 
ம0�க ேவ*�ய ஒ�ற�ேறா!  
 

ஈ�& )ற5 த.த$ எ�றைல� கடேன  
சா�ேறா னா�:த$ த5ைத�:� கடேன  
ேவ$ வ���� ெகா0�த$ ெகா$ல(:� கடேன  
ந�னைட ந$க$ ேவ5த(:� கடேன  
ஒளி&வா� அ.=சம� '.�கி�  
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களிெறறி5� ெபயத$ காைள�:� கடேன      ()ற�: 312)  
 
எ�ற பாட�$ ெபா�'�யா ேமதினியி$ மா5தராக� பிற5தவ ஒBெவா.வ.� 
ஆ(றேவ*�ய கடைமகைள உண�தி நி(கி�றா.  
 
இ�& கா	0� தீ�ேபால� ெபா�/ைடைம� ெகா�ைக உலக� 'C�� பரவி 
வ.கிற�. )ர	சி விைதைய விைத��வி	0� ெச�ற அறிஞ கார$ மா�9, அ� 
த.விைன� த*ணீ வி	0� ப	0� ேபாகாம$ பா�கா�த ெலனி� ேபா�ேறாக� 
நா	 �ேல ')ர	சியிேல )ர	சியிேல Q�ப�வா� இB/லக�' எ�<� ெபா.I�: 
அழ: த.� Qேலாக ெசா�கமாH விள8:� உ.சியாவி� ெகா�ைகைய ஆயிர� 
ஆ*0 �I�: '�னேர ஒ. கவிஞ� பா�� ெச�றா, 'யா�� ஊேர யாவ.� 
ேகளி' எ�&. வா�தைல இனிைமயாக/� ெகா�ளாம$ ஓ ெவ&�) வ5தவிட�� 
இனிைம ய(&� ெகா0ைம உைடயதாக/� க.தாம$ சமேநா�ேகா0 க.தி ந� 
கட�பா	�ைன� ெசBவேன ஆ(ற ேவ*0� எ�ற ப*பா	0 மன அைமதியிைன� 
Q8:�றனா.  
 

யா�� ஊேர யாவ.� ேகளி  
தீ�� ந�&� பிறதர வாரா  
 

எ�ற )றநாO(&� பாட�$ அறி/&��கி�றா.  
 
ப:��*0 ப$6யிேரா�)தைல வா��ைகயி� கட ைமகI� ஒ�றாக� ெகா�ள 
ேவ*0�.  
 

தாளா(றி� த5த ெபா.ெள$லா� த�கா�:  
ேவளா*ைம ெசHத( ெபா.	0             (:ற� ; 216}  

 
எ�ற :ற� இதைனேய உண�தி நி(கி�ற�.  
 

உ*டா ல�மஇB /லக� இ5திர  
அமி�த� இையவ தாயி<� இனிெதன�  
தமிய உ*ட6� இலேர          ()ற�; 182 : 1:3)  

 
எ�ற )றநாO(&� பாட6�,  
 

நி�னய5 �ைறந�:� நீநய5 �ைறந�:�  
ப�மா* க(பினி� கிைள'த ேலா�:�  
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க0�பி� க0� பசி தீர யாழநி�,  
ெந08:றி ெயதி�ைப ந$கி ேயா�:�  
இ�ேனா�: எ�னா� எ�ெனா0= @ழா�  
வ$லா8: வா��� எ�& எ*ணா�  
எ$ேலா�:8 ெகா0மதி மைனகிழ ேவாேய            ()ற�; 163)  

 
எ�ற )ற�பாட6�, 'எ�ெபா.I� எ� ெபா.ேள : எ$லா ெபா.I� எ� 
ெபா.ேள' எ�ற ெகா�ைக உைடயா ெந=ச� நாணி� த� ெபா.ைள>� பிற 
ெபா.ளாக� க.�� மன�ப*பா0� வளவத(: வழி வ:�கி�றன.  
 
ஈெயன இர�த�� இழிவிைன>�, ெகா�ெளன� ெகா0�த�� உயவிைன>�,  
 

ஈெயன இர�த$ இழி5த�& அதெனதி  
ஈேய� எ�ற$ அதனி<� இழி5த�&  
ெகா�ளன� ெகா0�த$ உய5த�& அதெனதி  
ெகா�ேள� எ�றா$ அதனி<� உய5த�&      ()ற�; 204 : 1-4)  

 
எ�ற )ற�பாட$ நவி$கி�ற�, ஒ.வ� தா� ெசா$�ய ெசா$�னி�&� திற�பா� 
நி(றேல அற� எ�பைத,  
 

நில�)ைட ெபயவ தாயி<� ஒ.வ�  
ெசHதி ெகா�ேறா� :Hதி யி$ெலன  
அற�பா �(ேற             ()ற�; 34 : 5-7)  

 
எ�ற பாட$ப:தி அறிவி�� நி(கிற�.  
 
அ0��� தி.�:றI�: வ.ேவா�.  
 

அ�)� அற<� உைட�தாயி� இ$வா��ைக  
ப*)� பய<� அ�          (:ற�:45)  

 
எ�ற :ற� இ$வா��ைகைய, இல�கிய�தி� ேநா�க�திைன இனிதாக எ0�� 
இய�)கிற�.  
 

க(க கசடற� க(பைவ க(றபி�  
நி(க அத(:� தக           (:ற�; 391)  
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எ�ற :ற� க(றவழி வாழ ேவ*0� எ�பைத அறி/&�தி நி(கிற�.  
 

:ண�நா�� :(ற'� நா� அவ(&�  
மிைகநா� மி�க ெகாள$.        (:ற�; 504)  

 
இ� :ற� அரசிய$ வா��ைக�: ம	0ம$ல, கணவ� மைனவியாக வாC� :0�ப 
வா��ைக�:� மி:தியாக� பய�ப0கிறத�ேறா ?  
 

திறன$ல த(பிற ெசHயி<� ேநாெநா5�  
அறன$ல ெசHயாைம ந�&       (:ற�; 157)  

 
எ�ப� எ��ைன நீதி நிைற5த ெமாழி!  
 

இ�னா ெசHதாைர ஒ&�த$ அவநாண  
ந�னய� ெசH� விட$         (:ற� ; 314)  

 
எ�ப�,  
 

த�னாிய தி.ேமனி சைத�)*0 தவி�ெபHதி�  
ப�னாிய பலபா0 ப0�ேபா�� பாி5ெத5தாH   
இ�னெதன அறிகி$லா தா�ெசHவ திவ பிைழைய  
ம�னி>� எ�& எழி(கனிவாH மல5தாந� அ.�வ�ள$  

 
எ�ற கிறி��வ� க�பரா� கி.Wண�பி�ைள K(ேறா0 ேநா�கி மகிழ�த�க� 
அ�ேறா ?  
 
வ�Iவாி� 'அற���பா$' ம�களி� அற வா��ைக�:�, 'ெபா.	பா$’ 
ெப.�பா�ைம அரசிய$ வா��ைக�:�, 'காம���பா$' இல�கிய� �ைவ�:� 
ெபாி�� பய�ப0வனவா:�,  
 
அரசிய$ பிைழ�ேதா�: அற� K(றா:�: உைரசா$ ப�தினிைய உய5ேதா 
ஏ��வ; ஊ�விைன உ.��வ5 P	0� எ�ற +�& உ*ைமகைள� Kற வ5த 
இள8ேகாவ�கI�, U�� இ&தியி$,  
 

ெதளி/ற� ேக	ட தி.�த: நலX!  
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பாி/� இ0�க;� பா8:ற நீ8:மி�:  
ெதHவ5 ெதளிமி�; ெதளி5ேதா� ேப;மி�;  
ெபாH>ைர அ=�மி�; )ற=ெசா( ேபா(&மி�;  
ஊO* �றமி�; உயி�ெகாைல நீ8:மி�;  
தான= ெசH�மி�; தவ�பல தா8:மி�;  
ெசH5ந�றி ெகா$ல�மி�; தீந	 பிக�மி�;  
ெபாH�காி ேபாக�மி�; ெபா.*ெமாழி நீ8க�மி�  
அறேவா ரைவ�களா� அகலா த;:மி�;  
பிறேவா ரைவ�கள� பிைழ��� ெபயமி�;  
பிறமைன அ=�மி�; பிைழ>யி ஓ�)மி�;  
அறமைன காமி�; அ$லைவ க�மி�  
க�I8 கள/� காம'� ெபாH>�  
ெவ�ைள� ேகா	�>� விரகினி$ ஒழிமி�;  
இளைம>� ெச$வ'� யா�ைக>� நிைலயா  
உளநா� வைரயா� ஒ$6வ ெதாழியா�  
ெச$65 ேதஎ��� :&�ைண ேத0மி�  
ம$ல�மா ஞால�� வா�N ாீ8ெக�   
                (சில�) ; வர5த.காைத : 185 - 202)  

 
எ�& வா��ைக ெநறிகைள உண��கி�றா.  
 

அ�ெம� இணர அ0�)கா� அ�ன8கா�  
ந�ைம மற5தாைர நா� மற�க மா	ேடமா$       (கான$ வாி 32 : 3- 4)  

 
எ�ற இர*0 அ�களி$ எ��ைண அ.ைமயான நீதிைய ந�'� ைவ�கி�றா.  
 
அ0��� ேதா�றிய மணிேமகைல உண��� அற8க� பல.  
 

'�ெபா.� உண5ேதா '�நீ உலகி$  
க�ய� ப	டன ைவ5�� அவ(றி$  
க�I� ெபாH>� கள/� ெகாைல>�  
த�ளா தா:� காம5 த�பா$  
ஆ8க� க�5ேதா அ$லைவ க�5ேதாெரன  
நீ8கின ர�ேற நிைறதவ மா�க�  
நீ8கா ர�ேற நீணில ேவ5ேத  
தா8கா நரக5 த�னிைட >ழ�ேபா    (மணிேமகைல 22 : 169-176)  
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எ�ற மணிேமகைல� ப:தியி$ இB/லகி$ பரமா�த த��வ ஞானிக�, க�, ெபாH, 
கள/, ெகாைல, காம� ஆகிய ஐ5தைன>� நீ�:பவகைளேய நிைறதவ ெந=சின 
எ�&�, நீ�கரதவகைள நரக�தி$ உழ6பவ எ�&� ெகா�வ எ�& விCமிய 
வா�/ ெநறியிைன வ()&��கி�றா.  
 
அறேம வா��ைக�: மி�க விC��ைணயாவ� எ�பைத,  
 

இளைம>� நி$லா யா�ைக>� நி$லா  
வளவிய வா�ெப.= ெச$வ'� நி$லா  
)�ேத� உலக� )த$வ.� தாரா  
மி�க அறேம விC��ைண யாவ�     (மணிேமகைல 22 : 135-138)  

 
எ�ற ப:தியி$ உண��கி�றா சா�தனா.  
 
ஆ(றா மா�களி� அ.�பசி கைள5� வாC� ெமH5 ெநறி வா��ைகேய உய�த 
வா��ைக எ�பைத,  
 

ம*�ணி ஞால�� வா�ேவா� ெக$லா�  
உ*� ெகா0�ேதா உயி ெகா0� ேதாேர      (மணிேமகைல 11 : 95-96)  
 

எ�ற ப:தியி$ )ல�ப0��கி�றா. இ�ப� வா��ைக அற8க� பலவ(ைற 
அறி/&�தி ெநறி�ப0��� பா8கிைன மணிேமகைலயி$ பல இட8களி$ 
காணலா�.  
 
'க$வியி( ெபாியனா� க�ப�' இராமாயண� எ�<� காவிய� ேகாயிைல� 
க	�னா�. 'அவ� (ெதாடாத� ஒ�&� இ$ைல; ெதா	டைத அழ:ப0� நாம$ 
வி	டதி$ைல' எ�& அறிஞ ஜா�சைன� ப(றி� ேகா$	9மி� K&� K(றிைன 
நா� க�பேம$ ஏ(றி� ெசா�னா$ மிைகயாகா�.  
 

வ*ைம இ$ைலஓ வ&ைம இ�ைமயா$  
தி*ைம இ$ைலேந ெச&ந இ�ைமயா$  
உ*ைம இ$ைல ெபாH உைரஇ லாைமயா$  
ஒ*ைம இ$ைலப$ ேக�வி ஒ8கலா$     (க�பராமாயண�)  
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எ�ற பாட�$ வ&ைம>�, பைக>�, ெபாH�ைம>�, ஒ*ைம>� இ$லாத ஒ. 
நா	ைட� க(பைனயி$ பைட��� கா	0வத� +ல�, ஒ. நா0 இ�ப��தா� 
இ.�த$ ேவ*0� எ�பதைன அ�ேறா உண�தி நி(கி�றா� க�ப�.  
 

இழி�)& ெந=சின� ஆயி<�  
பழி�)ற� ேபாகா� ப*பின�            (க�பராமாயண�)  

 
எ�& கைதமா5தைர வ.ணி�பதி6� ஓ அற�ைத உண�தி� ெச$கி�றா� 
க�ப�.  
 
இ.பதா� U(றா*0� கவிஞ நிர�$ 'த�$ நி(பவ பாரதி. அவ ஓ உலக� 
கவி! )ர	சி�கவி.  
 

சி5� நதியி�மிைச நிலவினிேல  
ேசரந� னா	�ள� ெப*கIடேன  

�5தர� ெத68கினி$ பா	�ைச���  
ேதாணிக ேளா	� விைளயா� வ.ேவா�    (பாரத ேதச� : 5)  
 

எ�ப� நா	0 ஒ.ைம�பா	�(: அவ தீ	�ய சி�திர� அ�ேறா !  
 

இனிெயா. விதி ெசHேவா� அைத  
எ5த நாI� கா�ேபா�  

தனிெயா.வ<� :ணவிைல ெயனி$  
ஜக�திைன அழி�தி0ேவா�       (பாரத ச'தாய� : 21)  
 

என� ெபா�/ைடைமைய ஏ(ப0��� வைகயி$ அவ பா0� :ர$ ஏ(ற� தா�வ(ற 
ச'தாய�ைத அைம�க வழிவ:�கி�ற�.  
 
கவிஞக�, ம�க� பிரதிநிதிகளா$ ேத5ெத0�க� ப	0� ச	டம�ற�தி$ 
ச	டமிய(றாவி	டா6� த� மன உலகி$ சி5தி�� நா	0 ம�கI�: ேவ*�ய ந$ல 
ச	ட�ைத இய(&கிறாக�. சா�றாக� பாரதி தாசனி� )ர	சி� க.��க� 
சிலவ(ைற� Kறலா�.  
 
ச'தாய�தி$ )ைரேயா��ேபான உ�ள8கI�:� )னித ம.5� ேபா0� ெதாழி�$ 
அவ இற8கி>�ளா. விதைவ� தி.மண�ைத வ�>&�� 'க�தா�.  
 

வாடாத Q�ேபா�ற ம8ைக ந$லா�; மணவாள�  
            இற5தா$ பி� மண�த$ தீேதா?  
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பாடாத ேதனீ�க� உலவா� ெத�ற$  
           பசியாத ந$வயி& பா�த �*ேடா ?  
 

எ�கிறா.  
 
ெப*க� :��தன� ேப;வத(:�, ம�கைள� பா�கா�பத(:�, உலகிைன 
உண5� ெகா�வத(:�, க$விைய� ேபா(&த(:� ெப*கI�:� க$வி 
ேவ*0� எ�& K&கி�றா.  
 

க$வியி$ லாத ெப*க� களநில� அ5 நில�தி$  
)$ விைள5 திடலா�; ந$ல )த$வக� விைளத$ இ$ைல  
க$விைய உைடய ெப*க� தி.5திய கழனி, அ8ேக  
ந$லறி /ைடய ம�க� விைளவ� நவிலேவா நா�  

(:0�ப விள�:, இர*டா� ப:தி)  
 
எ�கி�றா. க�ப�, பாரதி இவக� )��லக� காண 'ய�றைத� ேபா�ேற, 
அவக� வழி�ேதா�றலா� பாரதிதாச<� சாதி சமய� ேபத8கள(&, +ட�பழ�க 
வழ�க8கைள 'றிய���, '�ேன(ற� பாைதயி$ 'ைன5� ெச�& )��லக� 
காண வழி வ:�கி�றா. இதைன,  
 

சாதிமத ேபத8க� +டவழ�க8க�  
தா8கி நைட ெப(&வ.� ச*ைட>ல கிதைன  
ஊத�னா$ �.�)ேபா$ அல�கழி�ேபா� பி�ன  
ஒழி�தி0ேவா�; )தியேதா உலக� ெசHதி0ேவா�!  

 
எ�ற அ�களி$ காணலா�.  
 
'�/ைர  
 
'கால�தி� இைடயிைடேய ேஹாம, ேஷ�9பிய, மி$ட� 'த�ய கவிஞக� 
ேதா�றியி.�காவி	டா$ உலக� அழி5தி.�:�' எ�கிறா ெஷ$�. ஆ�; இ� 
தா� உ*ைம . உலைக� க	�� கா�:� ெபா&� பிைன� ெப.�பா�ைம>� 
கவிஞக� ஆ�:� காவிய8கேள ெப(&� திக�கி�றன. உட6�: உர�ைத 
வி=ஞான� தரலா�. ஆனா$ உ�ள� ப*பட இல�கிய� ெபாி�� பய�ப0கிற�. 
''த�'த�$, இல� கிய�ைத� ப��:� ெபாC� நம� +ைள P8:கிற�. நம� 
மன'� அைமதி அைடகிற�. பி�ன அ5த இல�கிய உலகிேல தம� Z*;ட$ 
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ெச$கிற�. அ8: நிகC� இ�ப ��ப உண�சிகைள மன� அைடகிற�. ஆனா$ 
அதனா$ நம� ப./ட$ ��பமைடவதி$ைல' எ�ப டா�ட '. வரதராசனா. 
இ�ேவ இல�கிய�தி� :றி�ேகாளா:�.  
 
இல�கிய� ெச�ைமயான மன�திைன நம�:� த.கிற�. பண� எBவள/தா� 
இ.5தா6� மன அைமதி கி	� விடா�. அைமதிைய� ெகா0�க�K�ய அ. ம.5� 
இல�கியேம ஆ:�. அைமதிைய இல�கிய� தவிர ேவெற5த� ெபா.I� வழ8கிவிட 
'�யா�. அைமதிேய - அ�ேப வா�வி� நிைற>ைடைமைய எ0�திய�)�. அைமதி! 
அைமதி! அைமதி! என� தவ� இய(&� தவசி க�Kட அைமதி ெப(&விட '�யா�. 
ஆனா$ அேத ேநர�தி$ இல�கிய�திேலேய தன� வா�நாளிைன� கழி�:� ஒ. 
ெபாியா அைமதியிைன எளிதாக� ெப(& வி0வ. இதனால�ேறா நீ(றைறயி$ 
தவ'னியா� தி.நா/�கரச,  
 

மாசி$ Nைண>� மாைல மதிய'�  
N� ெத�ற6� N8கிள ேவனி6�  
+� வ*டைற ெபாHைக>� ேபா�றேத  
ஈச� எ5ைத இைணய� நீழேல  

 
எ�& பா�� பரவச�ப	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� ேவக�ைத 
அட�கிவி0�' எ�கிறா ேமைல நா	0 அறிஞ மா� ஒளேர�ய�. அ5த அைமதி 
இல�கிய� ேத�சியினா$, இல�கிய� அளி�:� வ(றாத இ�ப�தினா$ 
வ.வெதா�றா:�. வ(றாத வள� �ர�:�, வளமாக� காவிாி பா>� )*ணிய 
Qமியி$ இ.5தா$Kட அைமதிய(& அ$ல 6(& மி�மிக� ெப(ற இ�ன$ 
நிைற5த வா�விைன வாC� எ*ண(ேறாைர நா� கா*கி�ேறா�. அவக� பண� 
ேச�க� பா0ப	டாகேளெயாழிய வா�வி� அைமதி�: - ெந=ச நிைற/�: - 
நிைனவி� இ�ப�தி(: ப*ப	ட வா��ைகயி�பா(ப	0� பகேலா� ேபா$ 
ஒளிNசி� திகழ� பா0படவி$ைல. எனேவ இல�கிய� இ��ைண அ.ைமயான ஒ. 
ெசய�ைன ம�களிைடேய எ�&� ெசH� ெகா*0 வ.கிற�. எனேவ ேமைல 
நா	0 இல�கியமாயி<� சாி, ந5தமி� நா	0 இல�கியமாயி<� சாி, நா� ஆ�5� 
ப���, அத� இனிைமயி$ திைள��, அைமதி ெப(&, ெந=சிைன வள��, அேத 
ேநர�தி$ உட$ நல'� ேபணி விCமிய வா��ைகைய இல�கிய ஆசிாியக� 
ெசா$�� ெச�றி.�:� ெசா$�� வழிேய நட�� ேவாமாக!  
--------------  
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2. 2. 2. 2. கட�� கல��கட�� கல��கட�� கல��கட�� கல��    
 
வரலா(&� ெதா�ைம>� சிற�)� மி�க இன� தமிழின மா:�. தமி�� :�யி� 
பழைமயிைன� :றி�பிட வ5த ஐயனாாிதனா எ�<� ேசர அரச தா� இய(றிய 
)ற�ெபா.� ெவ*பா மாைலயி$,  
 

க$ேதா�றி ம*ேதா�றா� கால�ேத வாெளா0  
'�ேதா�றி +�த :�  

 
எ�& ேபா(றி>�ளா. ேம6� ஒ. நா	�� ெதாழி$ களிேல தைலயாய ெதாழி$ 
உழ/� ெதாழிேலயா:�. தி.வ�Iவ.� த� U�$ 'உழ/' எ�ேறா 
அதிகார�திைன வ:���ளா.  
 

�ழ�&� ஏ� பி�ன �லக� அதனா$  
உழ5�� உழேவ தைல'[1] 
 

எ�றா. உழவிைனய0��� ேபா(ற�ப0� ெதாழி$ வாணிகேம. அதி6� உ� 
நா	0 வாணிக�ைத� பா�கி<� ெவளிநா	0 வாணிகேம மிக� சிற5ததாக� 
க.த�ப0�. ஒ. நா	�� ேம�பா	�(: உழ/� வாணிக'ேம சிற5த 
ெதாழி$களா:�. உழவா6� வாணிக வள�தா6� '�ேன(ற� ெப(ற நாேட 
உலகி$ நாகாிக நா0 எ�& மதி�க�ெப&�.  
 
கிறி��/�: '�  
 
கிறி�� நாத பிற�பி(: '�னேர தமிழ திைர கடேலா�>� திரவிய5 ேத�ன; கி. 
'. ப�தா� U(றா*�$ வா�5த சாலம� எ�<� கிேர�க அரச<�:� தமி� 
நா	��.5� க�ப$க� வாயிலாக மயி$ேதாைக: யாைன� த5த�, மண� 
ெபா.�க� 'த�யன ெச�றன. மயிைல� :றி�பி0� 'ேதாைக' எ�ற தமி�� ெசா$ 
ஈ�, ெமாழியி$ '�கி' எ�& வழ8:வதாயி(&. அ� ெமாழியி$ 'அக$' எ�ப� 
மண�ெபா.ளா� அகிைல� :றி�பதா:�. பாரசீக வைள:டாவி(:� 
ஆ�பிாி�காவி(:� திமி$ உைடய எ.�க� தமிழக�தி�.5� ஏ(&மதி 
ெசHய�ப	டன. ேசர நா	0 மிளகிைன� ெபாXசிாியக� வி.�பி வா8கி� த� 
நா	�(: எ0��� ெச�றன. 'யவன� பிாியா' எ�ேற மிள: வழ8க� ெப(ற�. 
தமி� நா	0 வணிக ெகா*0 ெச�ற ெபா.�கைள ஏட� �ைற 'க�தி$ 
அேரபியக� ெப(& ஆ�பிாி�க.�: வி(றன [2]. கி.'. ஐ5தா� U(றா*�(: 
'�ேப பாபிேலா� நகர�தி(:� கட$ வழியாக அ<�பி ைவ�க�ெப(ற அாிசி, 
மயி$, ச5தன� 'த�ய ெபா.�களி� ெபயக� திராவிட ெமாழி� ெபயகளாகேவ 
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அைம5தி.�பதைன� கா;� ெபாC� ப*ைட� தமிழத� கட$ வாணிக� சிறி�)� 
ெத(ெறன� )ல�ப0� [3].  
 
 
)லவ ெபயக�  
 
ேம6� பழ5தமி�� )லவ பல வாணிக�தி$ ேம�ப	�.5ததைன அவ த� ெபய 
ெகா*ேட அறியலா�. ம�ைர� Kலவாணிக� சீ�தைல� சா�தனா ம�ைர அ&ைவ 
வாணிக� இளேவ	டனா, ம�ைர� ப*ட வாணிக� இள5ேதவனா. ம�ைர� 
ெபா� வாணிகனா மகனா ந�Qதனா, உைற[ இள�ெபா� வாணிக� சா�த8 
ெகா(றனா 'த� ேயாாி� ெபயக� இB/*ைமைய உண���.  
 
'5நீ வழ�க�  
 
ெதா$கா�பியன கட(பயண�ைத ப(றி�  :றி�பி	0�ளா.  
 
''5நீ வழ�க� மக0ேவா �$ைல '[4] எ�& அவ கட( பயண�தி(:� ெப*கைள 
உடனைழ��� ெச$ல� Kடா� எ�& விதி Kறியி.�ப� ெகா*0 தமிழ த� கட( 
ெசலவிைன� :றி�� அறியலா�. ேம6� தமிழ கட(பயி(சி மி�கி.5த 
காரண�தா$, ஆக�, ஆழி, .ணாி, '5நீ, பBவ�, பரைவ, கட$ 'தலான பல 
ெசா(க� கடைல� :றி�க ஏ(ப	டன. ேம6�, கல8 கைள� :றி�:� ஓட�, பாிச$, 
)ைண, ேதாணி, அ�பி, திமி$, பட:, கல�, க�ப$, நாவாH, வ8க� 'தலான 
ெபயகI� தமிழ த� க ட $ வாணிப� சிற�ைப >ண���.  
 

நளியி. '5நீ நாவாH ஓ	�  
வளிெதாழி$ ஆ*ட /ரேவா� ம.க'[5] 

 
எ�& ேசாழ� காிகா( ெப.வள�தாைன ெவ*ணி� :ய�தியா பா0வதனி�& 
தமிழ கட$ வாணிக� ெசHதி �ல�க'&�.  
 
உ� நா	0 வாணிப�தி(: உ&�ைணயாயி.5த ஓட�, 'பஃறி' என வழ8க�ப	ட�. 
ப	�ன�பாைலயி$ இ�தைகய பஃறிைய� ப(றி� பி�வ.மா& ெசா$ல� 
ப	0�ள�. 'ெவ�ைள உ�பி� விைலைய� ெசா$� வி(&� ப*டமா(றாக 
ெந$ைல� ெகா*0 வ5தைவ; :திைர� சாைலயிேல நி(:�. :திைரகைள� பிணி�: 
மா& ேபால� கழி@�5த ப�க�திேல தறிகளி( க	ட� ப	0ள.' 
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ெவ�ைள >�பி� ெகா�ைள சா(றி  
ெந$ேலா0 வ5த வ$வாH� பஃறி  
பைணநிைல� )ரவியி னைண'த( பிணி�:�  
கழி@� பட�ைப� க�யாண. [6]  

 
சி& மர�கல8க� ேதாணி, அ�பி எ�& வழ8க� ப	டன. ெப.� மர�கல8க� 
ெகாண5த ெபா� 'த�ய 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$6� ேதாணி யி� ெசலவி(:, உC5தி� 
ச�ைகைய� தி�& வள5த தள5த நைடைய>ைடய :திைர, பைகவ.ைடய 
ேசைன� ெதா:திைய� பிள5� ெச�& ேபாைர� ெசH>� ெசய$ உவைமயாக� 
Kற�ப	0�ள�.  
 

உC�தத .*ட ேவாH நைட� )ரவி  
கட�ம*0 ேதாணியி( பைட'க� ேபாழ [8] 

 
இBவா& ஒ�ெயC�பி� கட�$ மர�கல8க� ெச$லாத கால�தி$ ெபாிய கழியி$ 
உல/� �றா மீ�க� அ�ச மி�றி மன= ெச.�கி� திாி>� என அகநாO& :றி� 
பி0�:  
 

கட$ பாடவி5� ேதாணி நீ8கி  
ெந0நீ இ.8கழி� க0மீ� க��பி<� [9] 
 

ஓட'� ேதாணி>�  
 
அற��ைற அ�பிக� எ�& Kற�ப	ட ஓட8க� ெபாிேயாராயி<� 
சிறிேயாராயி<� ஆ(ைற� கட�க வ.ேவாைர ஒ. கைரயி�.5� ம(ெறா. 
கைர�: அைழ��� ெச�& வி0�.  
 

உ&வ.� சி&வ.� ஊ�மா &H�:�  
அற��ைற ய�பியி� மான [10]  
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ெபாிய வைலகைள� கட��	0� ெப.மீ�கைள� பி��க� பரதவ க� 
அ�பிகைள� கட�( ெச6��வ. இBவா& ெச6�த�ப0� அ�பிக� 
பாி�ேகா(கார பிணி��� ெச6��கி�ற அட�:த(காிய களி(&  
யாைனைய ெயா�தி.�:�,  
 

வ��கதி திாி�த வ�ஞா	 ெப.வைல  
இ��:ர( )ணாி� ெபௗவ�� இ0மா  
நிைறய� ெபHத வ�பி காேழா  
சிைறய&8 களி(றி( பரதவ ெராH>�. [11]  

 
கடேலா08 கல8க�  
 
ெப.8கட�$ ெச�மா5� திாி>� ஓ0கல� நாவாH என�ப	ட�. )கா� �ைறகளி$ 
நாவாHக� நி(:� நிைலயிைன� )லவ க�யA உ.�திர8 க*ணனா 
க�ப�திைன அைச�:� யாைனயி� ெசய6�: ஒ�பி	 0�ளா.  
 

ெவளிவிள�:8 களி&ேபால�  
தீ�)கா� திைர'�&ைற�  
P8:நாவாH �வ�றி.�ைக  
'ைச�K�பி னைச� ெகா�>� [12] 
  

ெப.�பாணா(&�பைட ஆசிாிய ேம(:� திைசயி$ �.5� பா$ ேபா�ற 
ெவ*ணிறமான :திைரகைள>�, வட திைசயி�.5� ம(&� சிற5த 
ெபா.�கைள>� நாவாHக� ெகாண5� த.� எ�& :றி�பி	0�ளா.  
 

நீ�ெபய( ெற$ைல� ேபாகி� பா(ேக�  
வா6ைள� )ரவிேயா0 வடவள5 த,உ�  
நாவாH @�5த நளிநீ� பட�ைப. [13] 
  

ம�ைர� கா=சியி$ நாவாHகைள� ப(றிய ெசHதி ச(& விாிவாகேவ காண� 
ப0கி�ற�. நாவாHக� பாH விாி��� திர*0 உ.*ேடா�� கைர ேநா�கி வ.� 
அைலகைள� கிழி��� ெச$6�; ெபா�ைன� ெகா*0 வ5� த5� ம�களி� ெச$வ 
நிைலைய அைவ சிற�பி�பன : 'ரச� ஒ��க அைவ �ைற'க�ைத அைடவன.  
 
 

ெகா0�)ணாி வில8: ேபால�  
க08காெலா0 கைரேசர ெந 
08ெகா�மிைச யிைதெய0��  
இ�னிைசய 'ரச'ழ8க�  
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ெபா�ம�5த விC�ப*ட�  
நாடார ந�கிழித.�  
ஆ�ய( ெப.நாவாH. [14]  
 

சிற5த நாவாHக� :திைரகைள� ெகா*0வ5� இற�:மதி ெசHதன. யவன� 
'த�ய ேதய�தி6�ளா வி.�பியணி>� ேபரணிகல8கைள இ 8 கி . 5 �. 
ஏ(&மதி ெசHதன.  
 

விCமிய நாவாH ெப.நீ ேரா��ந  
நன5தைல� ேதஎ�� ந�கல <H�மா  
)ண5�ட� ெகாண5த )ரவிெயா டைன��� [15] 
  

ெபாிய க�ப$கைள வ8க� எ�& ம�ைர� கா=சி :றி�பி0கி�ற�.  
இைழயணிகைள� Pரேதய8கI�:� ெகா*0 வி(&வி	0 இர/ ேநர�தி$ 
இ.8கழிைய யைட>� வ8க8களி$ வ5திற8கி� கைரைய� ேச.� வணிகைர� 
ப(றி ம�ைர� கா=சி பி�வ.மா& அழ: பட விவாி�கி�ற�:  
 

வா�ைத ெய0�த வளித. வ8க�  
ப$ேவ& ப*ட மிழித.� ப	�ன�  
ெதா$ெல னிமிழிைச மான� க$ெலன  
நன5தைல விைனஞ கல8ெகா*0 ம&க�  
ெப.8கட( :	ட�த� )ல/�திைர ேயாத�  
இ.8கழி ம.வி� பாய� ெபாிெதC5�. [16] 
  

பதி(&� ப��� இ8:� Kற�ப	ட ெசHதி�:� சா�& பககி�ற�. 
 

அ.8கல5 தாீஇய நீமிைச நிவ�:�  
ெப.8க� வ8க5 திைசதிாி5 தா8:. [17]  

 
அகநாO(&� பாடெலா�& உல: )ைட ெபய5தாெலா�த அ�ச� ேதா�ற� 
)லா$ N�� அைலகைள >ைடய ெபாிய கடைல� பிள5� ெச$6� வ8க�ைத� 
:றி�பி0கி�ற�.  
 

உல:கிள5 த�ன உ.ெகC வ8க�  
)ல/� திைர� ெப.8கட$ நீாிைட� ேபாழ. [18]  

 
காிய கழி வழியாக வ5திற8:� கட�( ெச$6� கவி<& வ8க� ப(றி� 
)றநாO&� ேப�கி�ற�:  
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இ.8கழி யிழித. மாக� வ8க�. [19] 
 

கல8கைர விள�க�  
 
ந0�கட�$ இர/ ேநர�தி$ வழ8:� கல8க� திைசத0மாறா� கைர 
வ5தைடத(:� �ைணயாக� கட(கைர� ப	�ன8களி$ அ�கால�தி$ கல8கைர 
விள�க8க� அைம5தி.5தன. இ�த: கல8கைர விள�க8கைள� ப(றி� 
ெப.�பாணா(&�பைட பி�வ.மா& :றி�பி0கி�ற�:  
 

வான� ஊ�றிய மதைல ேபால  
ஏணி சா�திய ஏ(ற.= ெச�னி  
வி*ெபார நிவ5த ேவயா மாட��  
இரவி� மா	�ய இல8:�ட ெஞகிழி  
உர/நீ அCவ�� ஓ0கல� கைர>�  
�ைறபிற� ெகாழிய� ேபாகி. [20]  

 
கல� எ*;� க�னிய  
 
எ	0� ெதாைக U$களி$ க�ப$க� 'கல�' எ�ற ெசா$லா$ :றி�க�ப	0�ளன. 
:&5ெதாைக� பா	ெடா�றி$ கட6� கல'� �	ட�ப0கி�றன.  
 

...................... ெத*�ைர�  
கடலா� கல�தி$ ேதா�றி  
மாைல மைற>மவ மணிெந08 :�ேற. [21] 
  

மாைலயி$ மைற>� மணிெந08 :�றி(:� கட�$ ெம$ல ெம$ல� 
கைரயி�.�:� ந� க*பாைவ யி�.5� மைற>� கல� உவைமயாக� ெசா$ல� 
ப	�.�க� காணலா�.  
 
ச8:க� கைரயி�க*ேண திாிய, கட$ எC5� ஆரவாாி�:� ஒ�பர5த :ளி5த 
�ைற�க* கல8 கைள� பரதவ ெச6��வ எ�& ஐ8:&U& :றி�பி0�:  
 

ேகா0)ல8 ெகா	ப� கடெலC5� 'ழ8க�  
பா�மி� பனி��ைற ேயா0கல 'ைக�:�. [22] 
  

கா(றா$ அ���� ெகாணர�ப	ட இ�தைகய மர�கல8கைள� கட$ சா5த 
ெநHத$ நில� ப:தியி$ வாC� பரதவ:ல� ெப*க� எ*;வாக�.  
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கடேல, கா$ த5த கலென* ;ேவா  
கான( )�ைன� சிைன நிைல�:5�. [23] 

 
)க� Q�த �ைற'க� ப	�ன8க�  
 
(1) )கா  
 
ப*ைட� தமிழக�ேத ேசாழ நா	�$ காவிாி�Q� ப	�ன'�, ேசர நா	�$ 'சிறி>� 
பா*�ய நா	�$ ெகா(ைக>� சிற5த �ைற'க� ப	�ன8களாக விள8கின. 
காவிாி�Q�ப	�ன� �ைற'க�தி$, காவிாி கடெலா0 கல�:� இட�தி$, 
காவிாியா& அகல'� ஆழ'� நிைற5� விள8கிய காரண�தா$, பார� ஏ(றிய 
க�ப$க� பாH�.�கா� ெச�& அத� கைரகளி$ ெவளி நா	��.5� வ5த 
ப*ட8கைள� ெசாாிவனவா:�:  
 

....................... K�ெபா0  
மீ�பாH கைளயா� மிைச�பர5 ேதா*டா�  
)கா� ):5த ெப.8கல5 தகாஅ  
இைட�)ல� ெப.வழி� ெசாாி>�  
கட(பஃ றார�த நா0கிழ ேவாேய. [24]  

 
(2) 'சிறி  
 
மீ�கைள வி(& அத� விைல�: மாறாக� ெப(ற ெந(:விய$கI�, N0� 
ேதாணி>� பிாி�தறிய வாராதப� கா*பாைர மய�க� ெசH>� மைனயிட�ேத 
:வி�க� ெப(ற மிள:� ெபாதிகI�, மர�கல8க� த5த ெபா�னாலாகிய 
ெபா.�கI�, கழிகளி$ இய8:� ேதாணிகளா$ கைரேச�க�ெப(ற மைலப0 
ெபா.�கI�, கட$ப0 ெபா.�கI� 'சிறி� �ைற'க�தி$ ெந.8கி� கிட5தன.  
 

மீெனா0�� ெந(:ைவஇ  
மிைசய�பியி� மைன ம&�:5�  
மைன�:ைவஇய கறி'ைடயா(  
க����ைமய கைரகல�:&5�  
கல5த5த ெபா(பாிச�  
கழி�ேதாணியா( கைரேச�:5�  
மைல�தார'8 கட(றார'�  
தைல�ெபH� வ.ந�கீ>�. [25] 
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'சிறி� �ைற'க�தி$ மர�கல8க� ெபா�ைன� ெகாண5� த5�வி	0 
அத(கீடாக மிளைக ஏ(றி� ெச�றன எ�ற :றி�)� அகநாO(றி$ காண�ப0-
கி�றன.  
 

யவன த5த விைனமா* ந�கல�  
ெபா�ெனா0 வ5� கறிெயா0 ெபய.�. [26] 
  

(3) ெகா(ைக  
 
சி&பாணா(&� பைட>�, [27] ம�ைர�கா=சி>� [28] ெகா(ைக� �ைற'க�ேத 
நட5த '�� வாணிக�திைன வள'ற� :றி�பி0கி�றன. '�தா$ மா	சிைம>(ற� 
ெகா(ைக என அகநாO& நவி6�.  
 

மற�ேபா� பா*�ய அற�தி( கா�:�  
ெகா(ைகய� ெப.5�ைற '�தி� அ�ன.[29]  

 
இ�கா&� Kற�ெப(ற ெசHதிக� எ$லா� ேமைல நா	டா எCதிைவ���ள 
:றி�)�கேளா0 ஒ�தி.�க� காணலா�.  
 
வணிக சா$)  
 
இ�த: வணிக�திைன ேம(ெகா*�.5த ெப. ம�க� உ*ைமேய ேப�� ந(ப*) 
மி�கவ. தம�:� கிைட�:� இலாப�ைத ெவளி�பைடயாக� :றி�பி0வ; பிற 
ெபா.ைள மி:தியாக� ெகா�ளாம6�, தா� வி(:� ப*ட8கைள� :ைற��� 
ெகாடாம6� ந0/ நிைலைம சா�ற ெந=�ட� வாணிக� ெசHவ. இBவா& 
வணிகைர� ப(றி� ப	�ன�பாைல சிற�பாக� :றி�பி0கி�ற�.  
 

ெந0Zக��� பக$ேபால  
ந0/நி�ற ந�ெந=சிேனா  
வ0வ=சி வாHெமாழி5�  
தம/� பிற/ ெமா�ப நா��  
ெகா�வPஉ மிைக ெகாளா�  
ெகா0�ப�Pஉ8 :ைறெகாடா�  
ப$ ப*ட� பக5� N��. [30]  

 
ம�ைர� கா=சி>� இ�த: மா*)ைடய வணிகைர மாண� சிற�பி��� ேப��.  
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'அறெநறி பிைழயா� ஆ(றி� ஒCகி . '[31]  

 
பல நா	ேடா0� தமிழ பா8:ற நடா�திய வாணிப�திைன,  
 

ேவ&ப$ நா	0� கா$தர வ5த  
பல/& ப*ணிய� இழித. நில/மண$ [32]  

எ�& ந�கீரனா.�,  
 

ேவ&ப$ நா	0� கா$ தர வ5த  
பலவிைன நாவாH ேதா�&� ெப.5�ைற [33]  

 
எ�& ஒளைவ>� :றி�பி0வ. க�ப$ கவிழ� பலைகைய� பி��� உயி த�)� 
ெசHதிைன� ெகா(றனா எ�<� )லவ ந(றிைண� பாடெலா�றி$ பி�வ.மா& 
:றி�பி	0�ளா:  
 

கட$ மர� கவி�5ெதன� கல8கி உட� N�)  
பலெகா� பலைக ேபால [34] 
  

'�/ைர  
 
இ�கா&� Kறியவ(றா$ ப*ைட� கால�ேத தமிழ கல� ெச6�தி வாணிக� 
ேபா(றி வள� பல ேச�� வா�வா8: வா�5தன எ�ற ெசHதி விள�க'ற� 
காணலா�.  
 

வாணிக� ெசHவா�: வாணிக� ேபணி�  
பிற/� தமேபா( ெசயி� [35]  
 

எ�ற ெபாHயாெமாழியி� K(றி(கிண8க� தமி� வணிக அறெநறி ேபா(றிய 
ேம�ப0 வா��ைக வா�5 தன எ�ப�� )ல�ப0�.  
-------- 
[1]. தி.�:ற� 1031  
[2]. பி.�. சீனிவாச ஐய8கா; தமிழ வரலா&; ப�க8க� 129-134.  
[3]. ேக. ஏ. நீலக*ட சா9திாி; ெத�னி5திய வரலா&. ப�க8க� 76-78.  
[4]. ெதா$கா�பிய�; அக�திைணயிய$; U(பா : 37  
[5]. )றநாO& 66 : 1-2  [6]. ப	�ன�பாைல : 29-32  
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[7]. )றநாO& : 343: 5-6  [8]. )றநாO& : 299 : 2:3  
[9]. அகநாO& : 50: 1-2  [10]. )றநாO& : 381; 23-24  
[11]. ந(றிைண : 74 : 1-4  [12]. ப	�ன�பாைல : 172-175,  
[13]. ெப.�பாணா(&�பைட : 319-321.  [14]. ம�ைர� கா=சி : 77-83  
[15]. ம�ைர� கா=சி : 321-323  [16]. ம�ைர� கா=சி : 536-541  
[17]. பதி(&�ப�� : 52 : 3-4  [18]. அகநாO& : 255 : 1-2  
[19]. )றநாO& : 400: 20  [20]. ெப.�பாணா(&�பைட 346-351  
[21]. :&5ெதாைக : 240  [22]. ஐ8:&U& : 192: 1-2  
[23]. )றநாO& : 386 : 14-15  [24]. )றநாO& : 30 : 10-14.  
[25]. )றநாO& : 343 : 1-8  [26]. அகநாO& : 149 : 9-10  
[27]. சி&பாணா(&�பைட : 56-58  [28]. ம�ைர� கா=சி 135-138  
[29]. அகநாO& : 27 : 8-9.  [30]. ப	�ன� பாைல : 2016-211  
[31]. ம�ைர� கா=சி : 500  [32]. ந(றிைண : 31 : 8-9  
[33]. ந(றிைண : 295 : 5-6  [34]. ந(றிைண : 30:8-9.  
[35]. தி.�:ற� : 120  
------- 

3. 3. 3. 3. ெவறியா�"ெவறியா�"ெவறியா�"ெவறியா�"    
 
ெமாழி ம�க� மன�திைன� பட�பி���� கா	0� க*ணா� எனலா� [1]. ெமாழி 
எ*ண�ைத ெவளி� ப0��� க.வியாக[2] அைமவதனா$ அ� ெமாழியி$ 
அைம5��ள இல�கிய8க� அ�ெமாழி ேப�� ம�களி� வா��ைக� K&கைள 
எ0�� ெமாழி>� ெப(றி>ட� திக�கி�றன. தமி�ெமாழியி�க* சிற�)(&� 
திகC� பைழய இல�கிய8களான ச8க இல�கிய8க� அ�கால ம�க� 
வா�விய�ைன வள'ற� கா	� நி(:� க.��� க.]ல8களா:�. பா	0� 
ெதாைக>� ச8க இல�கிய� என� Kற�ப0�. இ� பழ� ெப.� இல�கிய8க� 
இய(ைகயி� பி�னணியி( ெப. வா�/ வா�5த தமிழ வா�விைன� பட� 
பி���� கா	0கி�றன.  
 
மனிதனி� வா��ைக� K&களி$ சமய�தி(:� தனியானேதா இட� உ*0. 
மனிதைன� ப�:வ� ப0��� ெநறி�:� சமய� எ�& ெபய. ம�க� உயாிய 
:றி�ேகாேளா0 விCமிய வழியி$ ெச$ல� சமய� உத/கி�ற�. தமிழ�:� கட/� 
ந�பி�ைக>� அதனா$  கட/� வழிபா	0 நிைல>� இ.5தனவாக அறிகிேறா�. 
பி�னாளி$ ெத�னா0 ேபா5த ஆாிய வ.ைக�: '�ேப தமிழ த� சமயவா��ைக 
ஒ. தனிைமயான ப*ேபா0 திக�5ததாக� K&வ.[3] 
 
ெதாட�க� கால�தி$ ஒ.வித அ�ச�ேதா0 கட/� வழிபா0 ெதாட8கியி.�க�  
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K0�. 'ம�ற மராஅ�த ேபஎ'தி கட/� ெகா�ேயா� ெத^உ� எ�ப'[4] எ�ற 
கபில பாட$ இ� க.�திைன வ�>&���. வரலா(&�: எ	டாத பழ8கால�தி$ 
ெதHவ�ைத வC�தி வழிப0� 'ைறக� இய(ைகேயா0 வா�/ இைய5த 'ைறயி$ 
அைம5தி.5தன.  
 
மைல>� மைலைய� சா5த�மான :றி=சி நில�திேல வா�5த ம�க�, 'ெவறியா	0 
'த�ய விழா�களினா$ ெதHவ8கைள வC�தி மகி�வி�:� அளவிேலேய தமிழ 
சமய� அைம�தி.5த$ K0�' எ�&�, 'கால=ெச$ல� ெச$ல� தமிழ.�ேக 
சிற�பான ெவறி யா	0 'த�ய வழிபா	0 'ைறகI�, ஆாிய.�:ாிய கிாிைய 
'த�யவ(றா$ மைற�க�ப	0 ஒழி5தன' எ�&� ேபராசிாிய டா�ட �. 
வி�தியான5த� அவக� :றி�பி0கி�றாக�.[5]  
 
ச8க கால�ேத :றி=சி நில ம�களிட�ேத ெவறியா	0 எ�<� ெவறி� K�� மிக� 
ெபாி�� பரவியி.5த� 'ெவறி' எ�<� ெசா$ ெதHவ�ைத� :றி�பதா:�.[6]  
ெதHவ� ம�க� மீ� வ5� ஆ0வைத 'ெவறியா	0' எ�& வழ8:வ. '.க<�: 
இய$பாய ந&மண�ைத 'ெவறி' என உைர�ப.[7] இ� :றி�ேத ச8க கால� )லைம� 
சா�ேறாராகிய ந�கீரனா.� தி.'.கைன� :றி�பிட வ5த விட�� 'மண8கம� 
ெதHவ�திள நல� கா	�' எ�& :றி�பி	0�ளா[8]. ெதHவ� ம�க� மீ� வ5� 
ஆ0வைத ெவறியா	ெட�& வழ8:வ. ச8க இல�கிய8களி$ '.கவழிபா0 Kற� 
ப0� இட8களிெல$லா� 'ெவறியா	0' என�ப0� இ�தைகய K��க� வ.ணி�க� 
ப	0�ளன. வழி ப0ேவா ெதHவ� த�மிேல வ5� ெவளி�ப0� எ�<� 
ந�பி�ைக>ட� K�தா�ன.  
 
ெதா$கா�பியனா K&� இல�கண�  
 
ெதா$கா�பியனா த� ெபா.ளதிகார�தி$,  
 

ெவறியறி சிற�பி� ெவBவாH ேவல�  
ெவறியா	 டய5த கா5தI�[9]   

 
எ�&, இB ெவறியா	ைட� :றி�பி	0�ளா. ெவறியாட�� இயைல 
உண5தவ� ேவல� எ�<� ெபய.ைடேயா� எ�&�, ெவறியா	�(:� கா5த� 
எ�ெறா. ெபய.� உ*ெட�&� நா� இ5U( பாவா$ அறியலா�. ெசBேவ	 
ெப.மானி� தி.�ைகயி( ெபா�/ ெபற� ெகா6வி.�:� ேவைல� தா� ஏ5தி 
ஆ0வதா$ இ� '.�ேகாயி( Qசாாி ேவல� எ�& வழ8க�ெப(றா�. இB ேவல� 
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ெவறியா	டாள� எ�&�, ப�ம�தா� எ�&� வழ8க�ெப&வா�. இB 
ெவறியா	0 அக�திைண, )ற�திைண ஆகிய இர*ட<�:� ெபா�வானதா:�.  
 
ந�சினா�கினிய நவி6� விள�க�  
 
”ெசBேவ� ேவைல� தா� ஏ5தி நி(ற�� ேவல ென�றா. கா5த� @� ஆ0த�( 
கா5தெள�றா. ேவலைன� Kறினைமயி( கணிகாாிைய>8 ெகா�க.  
கா5தைள >ைடைமயா<�, பன5ேதா0ைடைமயா<�, மகளிைர வ.��தலா<�, 
ேவல� ெவறியா	டய5த எ�றதனா6� ேவல� ஆ0தேல ெப.�பா�ைம ; 
ஒழி5ேதா ஆ0த$ சி&பா�ைம ெய�&ணக.” [10] 
 
எ�ப� அவ கா	0� உைரயா:�. எ0��� கா	டாக� பி�வ.� பாடைல� 
:றி�பி	0, 'இ� சிற�பறியா மகளிரா0த�( )றனாயி(&' எ�&� 
:றி�பி	0�ளா. பாட$ வ.மா& :  
 

அமரக��� த�ைன மற5தா� யா8:�  
தமரக��� த�மற5 தா08- :மர� '�  
கா�கா0 நா&8 களனிைழ��� காாிைகயா  
ேர�கா08 காைள யிவ�.  

 
பி�ன ேவலனா0த$ அக�திைண�:� சிற5த� எ�& Kறி, ெவறி பா�ய 
காம�க*ணியாாி� அக� பாடைல ேம(ேகா� கா	�>�ளா. அ� பா	0 வ.மா&:  
 

அண8:ைட ெந0வைர >�சியி� இழித.8  
கண8ெகா� அ.வி� கா�ெகC நாட�  
மண8கம� விய�மா பண8கிய ெச$ல$  
இ�ெவன அறியா ம&வர( ெபாCதி$  
ப�ேயா� ேதH�த ப$)க�� தட�ைக  
ெந0ேவ	 ேபண� தணி:வ� இவெளன  
'�வாH� ெப*� அ�வாH� Kற�  
களந� கிைழ��� க*ணி @	�  
வளநக சில�ப� பா�� ப�ெகா0�  
�.வ� ெச5திைன :.திெயா0 PஉH  
'.கா(&� ப0�த /.ெகC ந0நா� ......  
ஆர நாற வ.விட� தைக5த  
சார( ப$Q வ*0பட� @��  
களி(றிைர ெதாீஇய பாவ$ ஒ��கி�  
ஒளி�திய8: மரபி� வய�)� ேபால  
ந�மைன ெந0நக� காவல அறியாைம�  
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த�னைச >�ள�� ந�னைச வாH�ப  
இ�<யி :ைழய 'ய8: ெதா& ெமH�ம�5�  
ந�ெகன ன$ெலேனா யாேன ெயH�த  
ேநாHதணி காதல வரN*  
ேடதி$ ேவல( :ல5தைம க*ேட . [11] 
  

'இவ(&	 ேசேயா� க.�ெபா.ளாக ைமவைர >லக��� Kதியாம� ெபாCதாக� 
சிற�பறி>� ேவல� ஆ0த�� ெவறியா�ய கா5த� அக�தி(: வ5த�. இ� 
ேவ�திய$ K�த�றி� க.8K�தாத�� வC/மாH, அக�தி(:� )ற�தி(:� 
ெபா�வாத�( ெபா�விய6 மாயி(&' எ�&� ந�சினா�கினிய :றி�பி	0�ளா.  
 
ேம(கா;� பாடைல� K5� விள�க� ெப(றா$ ெவறியாட$ ஏ� ேம(ெகா�ள� 
ெப&கி�ற� எ�ப�� அத� அக�ெபா.� அைமதி>� ந�: ெதாிய வ.�.  
 
ெவறியா	0 நிகC� @�நிைல  
 
தைலவ� மா	0� த� ெந=ச� ெநகி�5� அவனிட�� ஆரா�காத$ ெகா*0 
வாC� தைலவி, சில நா�களி$ தைலவைன� ச5தி��� ேபச '�யா� ேபாயி� 
கவ$வா�; தைலவைன� பிாி5தி.�க '�யாத தைலவி உட$ ெம�வா�. 
தைலவியி� ேமனியிேல ேதா(றிய ேவ&பா0 க*டதாH 'த�ேயா அB ேவ&பா0 
எதனா$ ஏ(ப	டெத�& ஆராய� ):வ. ெந$ைல 'ற�தி$ ைவ��� :றி 
பா�பவளாகிய க	0வி�திைய அைழ�� வ5� க	0� பா�ப. 'க	0� 
பா�தலாவ� ஒ. 'ற�தி$ ெந$ைல ைவ�� அைத எ*ணி� பா�� 
அBெவ*ணி� வழிேய அறி5த ெசHதிகைள� Kற$' எ�பதா:�.[12]  இBவா& 
நிமி�த� பா�பவ� அகவ� மக� என வழ8க�ப0வா�. அBவா& அவ� 
ெதHவ8கைள� பா� அைழ�� நிமி�த� பா�:� ெபாC�, தைலவி, 
தைலவனிட��� ெகா*0 காதைல எBவாேற<� தாH�: அறிவி��விட ேவ*0� 
எ�& எ*ண8 ெகா*ட ேதாழி அB அகவ� மகைள அ;:கி�றா�. அவ� 
ஒBெவா. மைலயாக வ.ணி��� பா�வி	0, தைலவ� வாC� :�ற�ைத>� பா� 
'��த/ட�, மீ*0� ஒ. 'ைற தைலவனி� :�ற�ைதேய பாட ேவ*0ெம�& 
ேக	0�ெகா�கிறா�. இதனா$ தாய 'த�ேயா.�:� தைலவியி� காத$ 
ெந=ச'� வா�/� ெதாிய வ.கி�றன. அ� பா	0 வ.மா&:  
 

அகவ� மகேள அகவ� மகேள  
மன/�ேகா� ப�ன ந�ென08 K5த$  
அகவ� மகேள பா0க பா	ேட  
இ�<� பா0க பா	ேட யவ  
ந�ென08 :�ற� பா�ய பா	ேட, [13] 
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இஃ� அற�ேதா0 நி(ற�� ஒ. வைகயா:�. இBவற�ேதா0 நி(ற�� ம(ெறா. 
வைகேய ேவல� அய.� ெவறியா	டா:�.  
 
ேவல� ெவறியா	டயத$  
 
தைலவியி� உட�$ ேவ&பா0 க*ட தைலவியி� தாH '.கேகாயி( Qசாாி 
ப�ம�தா� என�ப0� ேவலைன அைழ��� தைலவியி� ேநாH�:ாிய காரண�ைத 
வின/வா�. ேவல�, :றி=சி நில�ெதHவ� '.கேனயாதலா$ இ� 
'.கனாலாயெத�& K&வா�. '.க<�:� ப� ெகா0��� Qசைன )ாியி� 
தைலவியி� ேநாH நீ8:ெம�பா�. '.கைன விைளயா	டயர ேவல� )ைன>� 
ெவறியயகள� மிக/� அழ:ற� )ைனய� ெப&�. :&5ெதாைகயி$ 
இ.பாட$களி$[14] இB ெவறியய கள� ப(றிய :றி�) இட� ெப(றி.�க� 
காணலா�. 'மண( பர�பிேல )�க மலக� உதி5� பரவி� கிட�த$, '.க� 
ெவறிய கள5ெதா&� ெச5ெந$ வா�ெபாாி சிதறினா( ேபால உ�ள�, [15] எ�&�, 
'விள8கிய கட( பர�பிேல ந$ல மண8கமC� ஞாழ$ மல.ட� )�ைன மல.� 
பரவி ெவறியய கள� ேபால� ேதா�&�[16] எ�&� ெவறியயகள� ப(றி� 
ெசா$ல� ப	�.�கி�ற�.  
 
ம�ைர� கா=சியி$ ெவறியா0 கள�  
 
தைலவியி� உட$ ெம�வி(:� காரண� '.கேன எ�& Kறி, ேவல� '.கைன� 
பரவி வழிப	0� K�தா0வா�. 'அாிய அ�ச�ைத� ேதா(&வி�:� ேவல� 
தைலவி�: வ5��ள இ0�க* '.கனா$ விைள5த� எ�& Kறி, ேக	ேடாைர 
வைள��� ெகா*0, அாி�ெதC� ஓைசைய>ைடய இனிய வா�திய8க� ஒ��க, 
காகால�ேத மல.� மலராகிய :றி=சிைய� @�, கட�ப மாைலயணி5த '.கைன� 
ெசBவிதாக� த� ெமH�க*ேண நி&�தி வழிபட மகளி த�'� தCவி� ைகேகா�� 
ம�&க� ேதா&� நி�& :ரைவ� K�� அயவ. '[17] 
 
தி.'.கா(&�பைடயி� ெவறியய கள�  
 
'ேகாழி� ெகா�>ட� தி.'.கைன� கள�தி(: எC5த.� வி��, ெநH>ட� 
ெவ*சி& க0ைக>� ெமHயி$ அ�பி� ெகா*0, வழிப0� ம5திர�ைத 
உ�சாி�தப�, சிவ5த Uைல� ைகயிேல கா�பாக� க	��ெகா*0 ெவ*ெபாாிைய� 
Pவி, ஆ	�� :.தி>ட� பிைச5த Pய ெவ�ளிய அாிசிைய� சி&ப�யாக இ	0, 
ம=ச� நீ.ட� ந&மண= சா�ற ச5தன� 'த�யவ(ைற� ெதளி��, ெசBவலாி 
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'த�ய Q�கைள மாைலயாக� ெதா8கவி	0, ஊெர8:� பசி>� பிணி>� நீ8:க 
ெவ�& வா��தி, நறிய )ைக [	�, :றி=சி� தீ� ப*ைண� பா�, இ�னிைச� 
க.விக� பல/� அ.வி ெயன ஒ��க, பலவைக� ெச5நிற� Q�கைள� Pவி� 
ெச5திைன பர�பி, ெவறியய கள�ைத� )ைன5�, ஆர வார� எC�ப� பா� 
மணியைச�� வழிப0வ' எ�ற ெசHதி, :றமக� ெவறியய5தா� எ�ற நிைலயி$ 
தி.'.கா(&�பைடயா( ெபற�ப0கி�ற�.[18]  
 
அகநாO(றி$ ஆ0கள�  
 
'மைலநா	0� தைலவ� மா) ெசHத காத$ ேநாயிைன� தாH அறியாதவளாகி� 
தைலவியி� வைள ெநகி�5த த�ைமைய� பா��� ெசயல(ற உ�ள� தினளாH� 
க	0வி�சிைய வினவ, அவ� பிர�பாிசிைய� பர�பி ைவ��, இ� '.கன� 
ெசயலா� வ5த அாிய வ.�த� எ�ற Kற, அதைன வாHைமயாக� க.தி, ஓவிய�ைத 
ெயா�த அழ: )ைனய�ெப(ற ந$ல மைனயி$, த� மகளி�, பலரா6� 
ேபா(ற�ப	ட ப*ைடய அழ: '�ேபா( சிற�)ற ேவ*0ெம�& ெதHவ�ைத� 
பரவ நிைன5தா�. இைண5த பலவாய இனிய இைச�க.விக� இைச5� ஒ��க, 
ெவறியா0� களைன இய(றி, ஆ0த( கைம5த அழகிய அக�ற ெபாிய ப5த�$, 
ெவ�ளிய  பன5ேதா	�ைன� கட�ப மலேரா0 @�, தாள�ேதா0 ெபா.5த '.க� 
கட/ளி� ெப.� )கழிைன� �தி�� ேவல� ெவறியா0 கள�தி$ 
K�தய5தா�.[19]  
 
இ� ெசHதியிைன ெவறிபா�ய காம� க*ணியா நவி$கிறா. ெவறியா	0� ப(றிய 
சிற5த பாட$கைள� பா�ய சிற�பா$ இ� )லவ இ� சிற�பிைன� ெபா.�த  
'ற� ெப(&�ளா.  
 
ெவறியா	�$ ேவல�  
 
ஐ5:&U(றி$ அைம5��ள ெவறி�ப��[20] எ�<� ப:தியி$, தைலவியி� 
ெபா�வ(ற ேதா(ற� தி(: '.கேன காரண� என� Kறி ேவல� '.கைன� 
பர/வா�' எ�&�,[21] :&5ெதாைகயி$, 'ெம$�ய ேதாைள ெம�ய� ெசHத 
��ப� '.க� கட/ளா$ வ5த� எ�& ேவல� Kறி விழாவயவா�' எ�&�[22] 
Kற�ப0கி�ற ெசHதிகளா$ ேவலனி� ெசய$க� விள�க '&கி�றன 
ெவறியா0�ெபாC� ேவல� கழ(காைய உட�பி$ அணி5� ெகா*0 
ப�ம�கல�ைத� P�கி� ெகா*0 '.கண8கி� :ைறெயன ேவல� ெமாழி 
வா�[23]. ெவறியா	�$ ஆ	�� கC�ைத அ&��, திைனைய>ைடய பிர�ைப 
ைவ�� வழிப0வ. [24]  
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சிறிய திைனயாிசிைய� Q�கேளா0 கல5� பிர�பாிசியாக ை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� ப�யாக� 
ெகா0�பா� ேவல� எ�ப� :&5ெதாைக� பா	ெடா�றா$ நா� ெப&கி�ற 
ெசHதியா:�.[26] இB ெவறியா	�$ ெதHவ� ஏற�ெப(& அைசகி�ற அைச/, 
உலாவி அைச5� ஆ0கி�ற விற�யி� ஆ	ட�தி(:�, அாிய மணிைய உைடய 
பா�பி� ஆ	ட�தி(:� ஒ�பிட�ப	0�ள�. [27] ஆ0கள�தி$ மகளி ஆ0கி�ற 
ஆ	ட�, ெதHவ�தி(:� ப�யாக இ	ட ெசCைமயாக திைன�கதிைர� ெதாியாம$ 
உ*ட மயி$ ெவ�ைம>(& ந08கி ஆ0த(: ஒ�பிட� ப0வ�� உ*0[28]. 
:&5ெதாைக,[29] அகநாO&,[30] ப	�ன�பாைல,[31] 'த�யவ(றி$ 
ெவறியா	ட� ேமவிய மகளிாி� ேதா(ற� ெபா�ைவ� ப(றிய ெசHதிகைள� 
காணலா�.  
 
ெவறியா	0� :றி�� இள�Qரண  
 
'� :றி�பிட�ெப(ற ெதா$கா�பிய U(பாவி(: இள�Qரண கா	0� உைரயா$ 
ெவறியாட$ ப(றிய ேம6� சில க.���க� விள�க'&கி�றன.  
 
'காமேவ	ைகயி� ஆ(றாளாகிய ெப*பா( ப�க மாகிய ெவறி>�, அ5 நில���ளா 
(:றி=சி நில�) ெவ�றி ேவ*� ஆ0� ெவறி>� ெகா�ள�ப0�. இBெவறி இ5 
நில�தி(:� சிற5த�' எ�ப இள�Qரண.  
 

ெவHய ெந��யிரா ெவ(ப� அளிநிைனயா  
ஐய நனி நீ8க ஆ�னா� - ைமய$  
அய�மைன� ெப*�ேரா0 அ�ைனெசா$ அ=சி  
விய�மைன>� ஆ0� ெவறி[32]  
 

எ�ற )ற�ெபா.� ெவ*பாமாைல� பாடைல எ0��� கா	�. 'இ� காமேவ	ைக 
ேதா(றாம$ தைல மக� தாேன '.:ேம$ நிறீஇ ஆ�ய�. ெவ�றி ேவ*�-
யா0த(:� ெசH>� சில�பதிகார�� ேவ	0வ வாி>	 க*0 ெகா�க' எ�& 
:றி�பி	0�ளா.  
 
'�/ைர  
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ெதHவ8க�, பரவி வCப0வா மீ� ேதா�றி� தா� Kறேவ*0வனவ(ைற� K&� 
எ�ற ந�பி�ைக தமி�நா	�6� ஈழ�� வட�:� கிழ�:� ப:திகளி6� 
ம�களிைடேய இ�&� நில/வதாக அறிகிேறா�.[33] பழ8கால�தி$ ம�க� 
K�தா	0 நிகC� ெபாC� '.க�, வழிப0� Qசாாியி� ேம$ வ5� ெவளி�ப	0� 
தா� Kற ேவ*�யவ(ைற� K&வா� என ந�பின. சமய ந�பி�ைகயிைன 
ஒ.வா& உைர�:� இB வழ�:, ப*ைடய காத$ ஒC�க�தி� ஒ. �ைறயிைன>� 
ஒளியாம$ ெவளி�ப0�தி நி(கிற� எனலா�. ேதாழி ெவறியா	0 எ0�:� 
ெபாC��, தைலவி ெம�5� வா� ேவ&ப	ட நிைலயி$ தாH ஐ>&� ெபாC��, 
தம தைலவ<�: வைர/ ம&�:� ெபாC��, ெநா� மல வைரவி�ேபா��, 
க	0�காணிய நி�றவிட���, K	ட� உ*ைமயிைன� தாH அறி5தவிட��� 
'�னிைல� )றெமாழிகளா$ அற�ெதா0 நி(பா�. எனேவ, ெவறியா	0 எ�ப� 
ேதாழி அற�ெதா0 நி(ற6�:� கள� அைம��� ெகா0�கிற� எ�&�, தைலவி 
மா	0� தைலவ� ெகா*ட காதைல� ச��வ� ேதா�ற� ெதாிவி�பத(: ஒ. 
வாயிலாக அைமகிற� எ�&� Kறலா�. �.8க� Kறி�, ப*ைட� தமி� ம�களி� 
அக�திைண 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]. டா�ட �. வி�தியான5த�; தமிழ சா$)  ப. 106.  
[4]. :&5ெதாைக : 87 : 1-2.  
[5]. தமிழ சா$) : ப, 106, 107.  
[6]. தமி�� கல�கள=சிய�: ெதா:தி 6; ப�க� 505.  
[7]. நாவல ந. '. ேவ8கடசாமி நா	டா கர5ைத� கவியர�, ரா. ேவ8கடாசல� 
பி�ைள - அக நாO& உைர, கழக� பதி�): ப. 231.  
[8]. தி.'.கா(&�பைட, அ� 290.  
[9]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார�; )ற�திைண யிய$; U(பா 60.  
[10]. ெதா$: ெபா.� . U(பா 60. ந�சி. உைர.  
[11]. அகநாO& : 22  
[12]. டா�ட உ. ேவ. சாமிநாத ஐய : :&5ெதாைக உைர: UலாராH�சி ப. 79.  
[13]. :&5ெதாைக : 23  
[14]. :&5ெதாைக 53, 318  
[15].  "........................... '�றி$  

நைன'தி )�கி� Q�தா� ெவ*மண$  
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ேவல� )ைன5த ெவறியய கள5ெதா&�  
ெச5ெந$ வா� ெபாாி சிதறி ய�ன." (:&5ெதாைக : 53)  

[16].  எறி�றா� க��த வில8: நீ� பர�பி�  
நறிN ஞாழெலா0 )�ைன தாஅH  
ெவறியய கள�தினி( ேறா�&�."  - :&5ெதாைக : 318  

[17].  அ.8க� ேவல� '.ெகா0 வைள இ  
அாி�K	 ��னிய8 கற8கேந நி&���  
காமல� :றி=சி @�� கட�பி�  
சீமி: ெந0ேவ� ேபணி� த,உ� பிைண[உ  
ம�&ெதா& நி�ற :ரைவ.    - ம�ைர� 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&��� தைன�பிர� 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	�ன�பாைல : 154 : 155  
[32]. )ற�ெபா.� ெவ*பாமாைல, இ.பா( ெப.5திைண : 10.  
[33]. டா�ட �. வி�தியான5த�, தமிழ சா$) : ப�க� 111. 
------------  

4. 4. 4. 4. க#�ெதாைக கா�"�க#�ெதாைக கா�"�க#�ெதாைக கா�"�க#�ெதாைக கா�"�    மகளி& க'( ெநறி மகளி& க'( ெநறி மகளி& க'( ெநறி மகளி& க'( ெநறி     
 
ச8க U$களி$ எ	0�ெதாைக U$கI� ஒ�றான க��ெதாைக, 'க(றறி5தா 
ேர��8 க�' எ�& ஆ�ேறாரா( பாரா	ட�ெப&� ெப.ைம>ைடய தா:�. க��பா 
வைக>	 சிற5த ஒ�தாழிைசயா�ய�ற U(ைற�ப� பாட$கைள� த�னக�ேத 
ெகா*ட� இ5த U$. "இ� ெச5தமி�� ெப.U$ ேத�ெசறி5த ெமாழிகளா6� 
ெத�ளிய உ.வக8களா6� இய�ற க(ேபா.�ள�ைத� கவ.5 தைகைம�தா�. 
ம�க� த� நா$வா�வி(: ேவ*�ய ந�ெனறிக� பலவ(ைற இைடயிைடேய 
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ெதா:��� விாி��= �	�� ெச$வ�� இ5 U�� சிற�)�களி$ ஒ�றா�"[1] 
எ�ப.  
 
பி(ைறநா	 )லவகளா6� க��ெதாைக ேபா(ற� ப	ட� எ�பதைன� பி�வ.�  
பாட$ ெகா*0 அறியலா�.  
 

தி.�த: மா'னி சி5தாமணி க�ப�  
வி.�த�க கவிவள'� ேவ*ேட� - தி.�:றேளா  
ெகா8:ேவ� மா�கைதேயா ெகா�ேள� நனியாேவ� 
ெபா8:க� யி�ப� ெபா.�. 

 
க��ெதாைகயி� பிறிெதா. சிற�)�:� காரண�, இ� நாடக�ேபா�கி$ 
ந�கைம5தி.�பதா:�.  
 
இனி, க��ெதாைக கா	0� மகளி க() ெநறியிைன� கா*ேபா�.  
 
'தலாவதாக� க() என�ப0வ� யாெத�& ேநா�:ேவா�. உைரயாசிாிய எ�ேற 
ெப.ைம>ட� அைழ�க�ெப&� இள�Qரண, 'க() எ�ப� - மகளி�: மா5த 
மா	0� நிகC� மன நிக��சி. அ�/� மன�தா� உணர� கிட5த�' எ�& ெபா.� 
விாி���ளா[2]. இள�Qரணேர பிறிேதாாிட�தி$, 'ெகா0�ப� ெகா�வ� க() 
எ�றைமயா$, அ� ெகா0�:8கா$, கள/ ெவளி�ப	ட வழி>�, கள/ 
ெவளி�படாத வழி >�, ெமH>& )ண�சியி�றி உ�ள� )ண�சியா� உாிைம 
Q*ட வழி>� ெகா�ள�ெப&� என� ெகா�க' எ�& :றி�பி	0�ளா.[3] 
ந�சினா�கினிய க(பி� இல�கண�ைத விாி�:மிட��, 'அ� ெகா*டானி( 
சிற5த ெதHவ� இ�ெறன/�, அவைன இ�னவாேற வழிப0க ெவன/� இ�'� 
:ரவ க(பி�தலா<�, 'அ5தண திற��= சா�ேறா ேதஎ���, 'ஐய பா8கி<� 
அமர� �	�>�' (ெதா$. ெபா. 146) ஒC:� ஒC�க5 தைலமக� க(பி�தலா<8 
க(பாயி(&. இனி� தைலவ<8 களவி�க* ஓைர>� நாI5 தீெத�& அதைன� 
�ற5ெதாCகினா(ேபால ஒCகா� ஒ�தி<8 கரண�தி<� யா�த 
சிற�பில�கண8கைள� க(பி���ெகா*0 �றவற�தி( ெச$65�ைண>� இ$லற 
நிக���த�( க(பாயி(&" எ�& நய�பட� கிள�தி>�ளா.[4]  க(பியவி$ 
இBவா& ெபா.� உைர�த ந�சினா�கினிய, ெபா.ளிய�$, 'க(பாவ�, த� 
கணவைன� ெதHவெம�& உணவேதா ேம(ேகா�' எ�& :றி�பி	0�ளா.[5] 
 
ெதா$கா�பியனா க(ைப�ப(றி� K&வனவ(ைற� ெதா:��� ேபராசிாிய '. 
இராகைவ8கா அவக� பி�வ.மா& எCதி>�ளா[6]:  
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"க(பாவ� - ெகா�Iத(:ாிய தைலவ�, ேவ�வி� சட8ெகா0 Kட� 
தைலவிைய அவ� ெப(ேறா ெகா0�ப� ெகா�Iதலா�." (142)  
 
ெகா*டானி( சிற5த ெதHவமி�ெறன/�, அவைன இ�னவா& வழிப0க 
என/�, இ.'� :ரவ (ெப(ேறா) க(பி�தலா6�, அ5தண சா�ேறா 
அ.5தவ�ேதா கட/ள - இவகளிட�� ஒC:� ஒC�க�ைத� தைலமக� 
க(பி�தலா6�, ேவத��� சட8கி<� விதி�த சிற� பில�கண8கைள� 
க(பி��� ெகா*0, �றவற��� ெச$65�ைண>� இ$லற நிக���தலா6�, 
ெகா*ட தைலவைன இ�னவா& பா�கா�பா ெய�&�, அவ(: நீ 
இ�னவா& :(ேறவ$ ெசHெதாCெக�&� அ8கிய8கட/� சா�றாக ம5திர 
வைகயா( க(பி�க�ப0தலா6� 'க()' என� ப0வதாயி(&' எ�ப.  

 
பாைல� க�யி� 'த(பாட�ேலேய மகளி த� க()� சிற�) �	ட�ப0வதைன� 
காணலா�[7]. ெபா.� ேத0� 'ய(சி ேம(ெகா*0 பிாிய� க.திய தைல மகைன� 
ேதாழி அவ� தைலமகைள வி	0� பிாியா தி.�பத(: ஏ��க� சிலவ(ைற� கா	� 
நி(கிறா�. 'மற�ப.� காத$ இவ� ஈ*0 ஒழிய, இற�ப� �ணி5 தனீ' எ�& 
சா0கி�றா�. 'த� ைக� ெபா.�கைள� பிற�: ஈ5� தீ��வி	0� தா� வ5� ந� 
பா$ இர5� நி(பவ சில; அ�தைகேயா�: நா� இ$ைலெயன� ெசா$� 
வழ8காம( ேபாவ� இழிவ�ேறா?' எ�& எ*ணி, மைல பல கட5� ெச$ல/� 
ஒ.�ப	டைன. அBவா& மைல பல கட5� ேத�வ.� ெபா.� தா�, ெபா.ளா$ 
ெப&� பயைன உன�:� த.ேமா? நிைல ெப(ற க(பிைன>ைடயவளான இவ�, நீ 
பிாி5தா$ உயி வாழா� இற5ெதாழிவாேள . இவ� மாைப� தCவியப�ேய 
இவைள வாழ�ெசH� பிாியாதி.�தல�ேறா 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 நீ�பி� வாழாதா�  
'ைலயாக� பிாியாைம ெபா.ளாயி� அ$லைத.[8]  
 

ேம6�, ேதாழி, தைலமகளி� க() ேம�பா	�ைன, 'ெதா$�ய$ வழாஅைம� 
�ைண என� )ண5தவ�'[9].  'வடமீ� ெதாCேத�த வய8கிய க(பினா� '[10] 
எ�<� ெதாடகளா$ )ல�ப0��கி�றா�. இBவா& நிைல ெப(ற க(பிைன-
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>ைடயவெள�&�, வட மீைன� ேபால� பல.� ெதாC�ேபா(ற விள8:� உய5த 
க(பிைன >ைடயவெள�&� தைலவி பாரா	ட�ெபற� காணலா�.  
 
தைலவனி� ��ப�தி(:� �ைணயாக நி(க� தைலவி ெபாி�� வி.�)கி�றா�. 
எனேவ,  
 

��ப� �ைணயாக நா�� அ�வ$ல�  
இ�ப'� உ*ேடா எம�:[11]  

 
எ�&, தைலவ<ைடய ��ப�தி(:� �ைணயாக நி�& ��ப�தி( ப8: 
ெகா�வேத தன�: இ�ப� பய�:� ந$விைன எ�& எ*ணி� களி�)&கி�றா� 
தைலவி.  
 
இைட��ர�திைட '�ேகா(பகவைர� க*0, உட� ேபா�: ஒ.�ப	0� ெச�ற 
தைலவி :றி��� ெசவி�� தாH உசாவிய ேபா��, '�ேகா(பகவ, தைனவி இற5த 
க(பினா� '[12] எ�&�, அவI�: ஏ�� ��ப� விைளவி�காதீக�' எ�&� 
:றி�பி	�.�க� காணலா�.  
 
'உலகேம வற	சியா$ �ய.(ற கால���, மைழைய� ெபHவி�:� க()� ச�தி 
>ைடயவளான இவ� மைனவி' எ�& க��ெதாைக கா	0� தைலவி ஒ.�தி 
விள8:கி�றா�:  
 

'வற� ஓ�� ைவயக�� வா�த.� க(பினா�.'[13]  
 
ேம6� தைலவ<� தைலவி>� இளைம� ெசBவி>� காமவி.�ப'� ஒ.8ேக 
ெப(றவகளாத��, சாதாரண� ெபா.	 ெச$வ�திைன வி.�பி இவ(ைற� 
�ற�த$ Kடா� எ�&�, வா�நா� வைரயி6� இைண5�� பிைண5�� நி(றேல 
வா�வாவ� எ�&�, வ&ைம காரணமாக ஒ. �*0 ஆைடேய உ0�பவராக வா�5 
தா6�, அதைன� ெபா.	ப0�தி� கவைலயி$ ஆழா�, ஒ�றி� கல5� வா�பவாி� 
வா��ைகேய சிற5த இ�ப வா��ைகயா:� எ�&�, காரண�, கழி5�ேபான 
இளைமைய மீ	0� த.வெத�ப� எவ.�:� அாிதான ெசயலா:� எ�&� ேதாழி 
ெபா.�வயி( பிாிய� க.திய தைலவனிட� Kறி, இ$வா��ைகயி� க()ெநறியி� 
இனிய ெப(றியிைன எ0��ைர�கி�றா� :  
 

ெச�ேறா 'க�ப� ெபா.I� கிடவா�  
ஒழி5தவ எ$லா.� உ*ணா�� ெச$லா  
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இளைம>� காம'� ஓரா8:� ெப(றா  
வளைம விைழத�க� உ*ேடா ? உளநா�  
ஒேரா ஒைக த�'� தழீஇ ஒேராஓைக  
ஒ�ற� Kறாைட உ0�பவேர ஆயி<�  
ஒ�றினா வா��ைகேய வா��ைக அாிதேரா  
ெச�ற இளைம தர(:.[14]  

 
அ0��, :றி=சி� க�யி$ கபில தைலவிைய 'அ. மைழ தர$ேவ*�$ த.கி(:� 
ெப.ைமய�' எ�& :றி�பி0கி�றா. ேம6�, 'தைலவியி� காத$ ெந=ச�தி(: 
மாறாக� தி.மண� நட�:ேமயானா$, 'வ�ளி� ெகா�யிேல கிழ8: கீேழ Nழா�; 
மைல'க	�$ ேத� K0க� உ*டாகா; திைன�ெகா$ைலயி6� கதிக� 
வளமாக� ேதா�றா' எ�& ேதாழி, சி&:�யி$ வாC� மைல வா�நைர� பா�� 
அ��&��� வைகயி$ தைலவியி� க()� சிற�பிைன� கழ&வதைன� காணலா�.  
 

சி&:� _ேர சி& :�_ேர  
வ�ளிகீ� Nழா; வைரமிைச� ேத�ெதாடா  
ெகா$ைல :ர$ வா8கி ஈனா மைலவா�ந  
அ$ல )ாி5ெதாCக லா�.[15] 
   

ேம6�, மைலவா� மகளி, காிய மைலயி$ விைள>� +8கி$ ேபால அழகைம5த 
ெம�ைமயான ேதா�கைள >ைடயவ; பிற ைவ�த க* தி.�ப வா8க மனமி�றி� 
பா���ெகா*ேடயி.�க� ெசH>� ேபரழ: சா�றவ: கா5த� மலாி� மண� 
கமC� உட�ன; அவக� எ�&� பிைழ ெசHவதி$ைல. அவக� கணவைன� 
ெதாCெதC� க() ேம�பா0 உைடயவக�. அதனா$ தா� அவகளி� 
அ*ண�மா.�, தா� :றி த�பா� கைணெச6��� ஆ(ற6ைடயவராக 
இ.�கி�றன எ�&� Kறி� ேதாழி, தைலவியி� க()� சிற�பிைன விள8க 
எ0��ைர�தா� :  
 

கா5த� க�கமC� க*வா8: இ.=சில�பி�  
வா8கைம ெம�ேறா� :றவ மடமகளி  
தா�பிைழயா ேக�வ� ெதாCெதழலா$ த�ைமய.�  
தா� பிைழயா தா� ெதா0�த ேகா$.[16]  

 
இதனா$, கணவ�மாகளி� கடைம� ெதாழி$கேள அவகளி� க() ெநறி� 
சிற�பினா$ பிைழயாம$ நைட ெப&கி�றன எ�ப� ெபற�ப0கி�ற�.  
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"ந$ல ெப*க� நாண�தா$ தைல கவி�வ� ேபால� திைன�கதிக� '(றி� தைல 
சாH5��ளன' எ�கிறா கபில :  
 

............................. அம�க*  
நைகெமாழி ந$ல வநா;� நிைலேபா$  
தைக ெகா*ட ஏன$. [17]  

 
ஒ. ஞா�& தைலவி ேதாழி�: அற�ேதா0 நி�& இ&தியி$ பி�வ.மா& 
உைர�தா�: 'நா� ந� :��: மா� வராம$ க()�கட� Q*ட ெசHதிைய உாியவ 
பா$ உைர. நீ உைர�பி�, நிைலய(ற உலகி$ நிைலநி(ப ேதா )க� நம�:� 
ெபா.5��' எ�& Kறினா�:  
 

.................... ந�ந க  
அ.8க� நீவா ைம Kறி� ந�ெறன  
நி�ெனா0 @�வ$ ேதாழி நய�)ாி5�  
இ�ன � ெசHதா� இவெளன.  
ம�னா /லக�� ம�<வ� )ைரேம,[18]  

 
இதனா$ :றமகளி� :�ற�ன ஒC�க நிைல Z*ணிதி( )லனா:�.  
 
ம.தனிள நாகனா ஊ�>� K�>� தைலவ� தைலவிய ேபாக� Zக.� 
ம.த�திைண ெயாC�க�ைத� பாட வ.கி�றா. காதலாி.வ.� வி.�)� தி.மண 
நாள�றிர/, தைலவி ஆைட�:� ஒ08கியவளாக, காத$ ெகா*ட, ம.*ட மா� 
ேநா�கிைன >ைடயவளாக விள8:கி�றா�. ேவத� வ$ல அ5தண�, இ.வைர>� 
எாிைய வல� வ.மா& ெசா$ல, தைலவ<�, தைல கவி�5தவா& தைலவி>� வல� 
வ.வ' எ�& க() ெநறியி$ தைல�ப0� காதல கா	சியி� மா	சியிைன விள�கி� 
கா	0வ:  
 

காத$ ெகா� வ�ைவநா� க�8க��� ஒ08கிய  
மாதெகா� மா�ேநா�கி� மட5ைதத� �ைணயாக  
ஓ��ைட அ5தண� எாிவல� ெசH வா�ேபா$ [19] 

 
கணவ�. த� வா�வி(:� ��ப� ந$:� பர�தைமெயாC�க�தி$ திைள�-
தி.5தா6� Kட� த�னிைல பிறழாம$, த�ெநறி மாறாம$ ஒ�றிய உ�ள��ட� 
தைலவி வாCகி�றா� எ�<� க() ெநறியி� கடவிய வா��ைகயி� ம.த�க�� 
பாட$க� பல/� நம�: எ0���கா	0கி�றன. மைழ ெபHதா$ ெச.�:(&, 
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வற*டா$ அழ: ெக	0 அழி>� விைள நில�தி(: மைழேபால, தைலவ� 
உடனி.5தா$ அழ: ெபா�5� �ல8கி, அவ� ைகவி	டா$ தைலவி வா0� 
நிைலயிைன ம.த�க�� பாட$ ஒ�& உண��கி�ற�.  
 

ெபயி� ந5தி வற�பி� சா� )ல�தி(:� ெபய$ ேபா$ யா�  
ெச�� ந5தி� ெசறி�சா�)� இவ� எ�<� தைகேயாதா�. [20] 
  

'$ைல�திைண 'இ.�த$' ஒC�க�திைன� :றி�ப� : '$ைல எ�<� ெசா$ேல 
க(பிைன>ண�தி நி(ப� எ�ப. '$ைல�க�� பாட$களி$, '$ைல நில�தி$ 
வாC� ஆயமகளிாி� க(ெபாC�க� கவி<ற� கா	ட�ப0கி�ற�. ஏ& தC/த$ 
எ�ற ப*ைட ெயாC�க� ஒ�றிைன '$ைல�க�� பாட$க� சி�திாி�கி�றன. 
காத�யி� ைகயிைன� தி.மண�தி( ெப&த(: '�, காதல� ஏ& தCவி அத� 
ெகா�பிைன� பி��� நி&�தி ெவ$6� Nர� ேபச�ப0கி�ற�. ஏ& தCவி� தா� 
கா	�ய Nர�தி(: ெவ(றி� பாிசசாக� தைலவ�, தைலவியிைன� தி.மண�தி( 
ெப&கிறா� . Nர'� �ாத6� இைண5� இ$லற ெநறி�ப0� இனிய சிற�பிைன 
இ�'$ைல�க��பாட$களி$ 'ைறேய காணலா�. ஏ& தC/த$ எ<� அ5 
நிைலயிைன Nர� விள8க� )லவ ந$6.�திரனா வ.ணி�க� காணலா�. 
 

எC5த� �க�  
ஏ(றன மா)  
கவி�5தன ம.�)�  
கல8கின பல. [21]  

 
ஏ& தCவைல ஆய மகளி க*ெகா	டா� ேநா�: கி�றன. Nர� கா	டாத 
ேகாைழ ெந=�ைடய ஆய மகைன ம&பிற�பி$ தCவ�Kட ஆய மகளி மன� 
ஒ�பா.  
 

பயி�த� மல உ*க* 
மாத மகளி.� ைம5த.� ைம5�(&�  
தாெத. ம�ற�� அயவ தCஉ 
ெகா$ேல(&� ேகாட=�வாைன ம&ைம>�  
)$லாேள ஆய மக� [22]  

 
உயிைர ஒ. ெபா.	டாக மதியாம$, ஏ(றி�மீ� ஒHெயன விைர5� பாH5� 
தC/கி�றா�ேக ஆH�திய ேதா� அைண�பத(: எளியனவா:�.  
 

விைலேவ*டா எ�மின� தாய மகளி  
ெகாைலேய(&� ேகா	�ைட� தா�N�வா மாபி�  
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'ைலயிைட� ேபால� )கி� [23]  
 
எ�<� '$ைல�க�� ெதாடக�, ஆH�திய 'ைல விைல ேவ*டா எ�பதைன 
வ�>&���.  
 
'அேதா ஏ(றி�மீ� கிட�கி�ற அB ஆய� இவ� த� ேதாளி� மீ� கிட�பா�. அ� 
கபிைலைய� தC/கி�றா� இ� காாிைகைய உ&தியாக� K0வா�. அ�ெசB-
ேவ(றின� தCவ6&கி�றா�, இ� தைலவியி� +8கி(ேறா�களி$ �யில� 
ெப&வா�" எ�& பல ப��தாகெவ$லா� ஆய மகளி தம�:�ேள ேபசி� 
ெகா�வ:  
 

அBவழி '�ெளயி(& ஏ இவைள�ெப&� இேதா  
ெவ�ேள(& எ.�� அட�:வா�.  
ஒ�ளிைழ வா.& K5த$ �யி$ ெப&� ைவம.�பி�  
காாி கதன=சா� ெகா�பவ� - ஈராி  
ெவ,உ�பிைண மா�ேநா�கி� ந$லா� ெப^உ�; இ�  
:,உ�க* ெகாைலேய& ெகா�வா� - வாி�:ைழ  
ேவ>ற� ெம�ேறா� �யி$ ெப&� ெவ5��பி�  
ேசஎH சினன=சா� சாபவ� - எ�றா8:  
அைறவன ந$லாைர ஆய 'ைறயினா$  
நா�மீ�வாH @�5த மதிேபா$ மிைடமிைச�  
ேபணி நி&�தா அணி. [24]  

 
ேம6�, இ� பா	�� இ&தியி$, 'பிறரா( ெகா�Iத$ அாிதாக நி�ற ெகா$ேலறான 
காாியி� சின�தி(: அ=சா� பாH5� ெவ�ற ஆய மக<�ேக, ஆவ'ட� ஆய.� 
ெப*ைண� ெகா0�க '�/ ெசHதன. அல P(றிய ஊராாி� உ�சியிேல 
மிதி�த�ேபா$ அ$லேவா அவ ெசய$ அைம5த�' எ�& ேதாழி K&� K(றி$ 
கள/ வழி�ப	0� பி�ன க() ெநறி�ப0� தைலவியி� வா�/ கிள�த�ப0� 
வதைன� காணலா�.  
 

ேநாிழாH ேகாளாிதாக நி&�த ெகாைலேய(&�  
காாி கதன=சா� பாH5த ெபா�வ(ேக  
ஆ/(& எமெகாைட ேந5தா அலெர0�த  
ஊராைர >�சி மிதி��.[25] 

 
தா� காத��த ஆய மகைனேய மண5� ெகா�I� ஆH மகளி� வா�/ இ8:� 
�	ட� ப0கி�ற�.  
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’ஆயமக� ெகா*ட காத$ தவறா� அ�ைனயா$ ஏ(&�ெகா�ள�ப0�; ஏெனனி$ 
ஆயமகளி� தா>� அBவாறான காத$ ெந=ச� வாH5தவேள' எ�& 
உைர�கி�றா� ேதாழி:  
 

ஆய மகனாயி� ஆயமக� நீயாயி�  
நி�ெவHய னாயி� அவ�ெவHைய நீயாயி�  
நி�ைனேநா த�கேதா இ$ைலம� நி�ெந=ச�  
அ�ைனெந= சாக� ெபறி�.[26]  
 

அதனா$ ஆயமகI�: இB/லகி$ இ� பிற�பி$ ஒ. மணேம உ*0. பர5த திைர 
விாிகி�ற கடைல உ0� தி.�:� உலகேம கிைட�க� ெப(றா68Kட, ந$ல க() 
ெநறி ேப;பவ ஆய மகளிராவா. அவ�: இ.மண� K0த$ எ�ப� 
எ�ைற�:ேம இ$லறெநறி ஆகா நிைலயா:�.  
 

வாிமண$ '��ைற� சி(றி$ )ைன5த  
தி.Zத$ ஆய�தா த�'� )ண5த  
ஒ. மண5 தா� அறி>� ஆயி� எைன��5  
ெத.மர$ ைகவி	�.�ேகா அல5த  
விாிநீ உ0�ைக உலக� ெபறி<�  
அ.ெநறி ஆய மகளி�:  
இ.மண� K0த$ இ$�ய$ ப�ேற.[27] 
  

இதனா$ ஒ.மன� ெப*� ஆய எ�ப��, களேவ க(பாக� பி� விள�க'&கிற� 
எ�ப�� ெந=சி$ நிைற5தவேன வா�வி6� நிைறகிறா� எ�ப�� ெபற�-
ப0கி�றன.  
 
தைலவ� பிாிவா$ கல8கி� தவி�:� தைலவி, 'இ$ல�தி6�ள நீ கல8கியி.5தா$ 
அ� இ.�:� பா�திர���, சிறி� ேத(றாவி� விைதைய� ேதH� த��, அ5நீ 
ெதளி5� வி0வ� ேபா$, மாபழ: நிைற5த மா*பா தைலவைன� ேச5த�� 
ெதளி/(& நல� ெப(&வி0கிறா� எ�ப�� ெநHத( க��பாட$ ஒ�& K&� 
ெசHதியா:�.  
 

கல� சிைத இ$ல��� கா�ெகா*0 ேத(ற�  
கல8கிய நீேபா$ ெதளி5� நல� ெப(றா�  
ந$ெலழி$ மாபைன� சா5�.[28]  
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இBவாறாக� க��ெதாைக 'Cவதி6� அ�கால மகளித� க() ெநறி கவி<ற� 
கிள�த� ப	�.�க� காணலா�. ஒ.ைம மகளிேர ேபால உ�ள உ&தி ெகா*0 
விCமிய வா��ைக வா�5த அ� மகளி த� க() ெநறி ேபா(ற(:ாியதா:�.  
 
----- 
[1]. க��ெதாைக; ைசவ சி�தா5த U(பதி�)� கழக ெவளி_0 ; பதி�)ைர. ப. 5, 6.  
[2]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார�; இள�Qரண �; ெபா.ளிய$. U(பா, 51 உைர 
[3]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார�: இள�Qரண�; க(பிய$; U(பா 1, உைர. 
[4]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார�. ந�சினா� கினிய�; க(பிய$, U(பா 1,   
உைர  
[5]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார�: ந�சினா� கினிய�; ெபா.ளிய$, U(பா 52, 
உைர  
[6]. ெதா$கா�பிய�; ெபா.ளதிகார ஆராH�சி : ப. 84.  
[7]. பாைல�க�; 1 : 9-10.  
[8]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 1: 11-14  
[9]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 1: 17.  
[10]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 1 : 21.  
[11]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 5: 10-11.  
[12]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 8 . 22.  
[13]. க��ெதாைக; பாைல�க�; 16.20.  
[14]. க��ெதாைக; 17 : 5-22  
[15]. க��ெதாைக; :றி=சி�க�; 3 : 11-14.  
[16]. க��ெதாைக; :றி=சி�க�; 3 : 15-19.  
[17]. க��ெதாைக; :றி=சி�க�; 4 : 1-3.  
[18]. க��ெதாைக; :றி=சி�க�; 18 ; 16-20.  
[19]. க��ெதாைக; ம.த�க�; 4 : 3-5.  
[20]. க��ைதாைக; ம.த�க�: 13 :19-20.  
[21]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 2:21-24  
[22]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 3 : 60-64  
[23]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 3 ; 71-73  
[24]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 4:18. 28.  
[25]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 4; 73.76.  
[26]. க��ெதாைக; '$ைல�க�;7: 20-23  
[27]. க��ெதாைக; '$ைல�க�; 14; 15-21.  
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[28]. க��ெதாைக; ெநHத(க� ; 25; 64-66. 
------------------- 

5. 5. 5. 5. நாடக இல�கிய�நாடக இல�கிய�நாடக இல�கிய�நாடக இல�கிய�    
 
தமி�, '�தமி� எ�& வழ8க�ப0கிற�. இய$, இைச, K�� எ�ற '�பிாி/க� 
தமிழி$ அைம5� ''�தமி�' என வழ8க�ப0கி�ற�. K�� எனி<�, நாடக� 
எனி<� ஒ�ேற. தி.வ�Iவ 'K��' எ�ற ெசா$ைல� ைகயா*0�ளா.  
 

K�தா	 டைவ�:ழா� த(ேற ெப.=ெச$வ�  
ேபா�: ம�விளி5 த(&.           (தி.�:ற� ; 332)  

 
K�� '��த பி�ன, K�ைத� க*0 களி�த ம�க� K�தர8ைக வி	0 ஒ�ப 
ெவளிேயறி வி0வைத� ேபாலேவ, ெச$வ� ஒ.வனிடமி.5� ேபான/ட� 
அவைன� �(றி வா�5த ம�கI� ேபாHவி0வ எ�பைத இ� :ற� 
அறி/&��கி�ற�. இ� :றளா$ தி.வ�Iவ கால�தி$ K���கைல ம�களா$ 
ெபாி�� வி.�ப�ப	0 வ5த� எ�பதைன விள�கமாH அறிகிேறா�. அ.ணகிாி-
நாத.� '�தமிC� '.க� ெப. மா<�: உவ�பளி�:� திற�தனேவ 
எ�பதைன>�, ''�தமிழா$ ைவதாைர>� அ8: வாழ ைவ�ேபா�' எ�& 
:றி�பி	0�ளா. இைறவைன� ச�சிதான5த எ�& வழ8:பவ ஆ�ேறா! ச�� 
இய(றமிைழ>�, சி�� இைச�தமிைழ>�, ஆன5த� நாடக� தமிைழ>� :றி�பி0�. 
இய(றமி�, க(&வ$ல அறிஞ�ேக விள8:வதா:�. இைச�தமி�, இைச உண�சி 
ஓரள/ இ.5� ேக	ேபா�: இனிைம வழ8:வதா:�. நாடக� தமிேழாெவனி$ 
ப��தறியா� பாமர�:� க*;�:� ெசவி�:� மன�தி(:� ஒ.8ேக )ாிவி�� 
இ�ப� ந$:வதா:�.  
 
ச8க கால�தி$  
 
ச8க கால�தி$ நாடக� தமி� ந$ல நிைலயி$ இ.5த�. இய$ இைச ஆகிய 
இர*ட� ேச�ைகயா$ உ*டா:� நாடக� தமிழி$ ஈ0ப	ட கைலஞக� 'K�த' 
என வழ8க�ெப(றன. ஆ(&�பைட�: இல�கண� Kறவ5த ெதா$கா�பியனா,  
 

K�த.� பாண.� ெபா.ந.� விற�>�  
ஆ(றிைட� கா	சி உறழ� ேதா�றி�  
ெப(ற ெப.வள� ெபறாஅ�: அறி/றீஇ�  
ெச�&பய ெனதிர� ெசா�ன ப�க'�.     (ெதா$. ெபா.�; 88 : 3-6)  
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எ�& K�தைர 'தலாவதாக� :றி�பி	0�ளா. K�� எ�ற ெசா$ 'த(க* 
நடன�ைத� :றி��� பி�, கைத தCவி வ.� K��, நாடக� எ�றான�. K��� 
கைலயிேல வ$ல ஆடவ� 'K�த�' எ�&�, K��� கைலயிேல வ$லவ� 'K�தி' 
எ�&� வழ8க� ெப(றன. K�தி$ வ$லவகைள� பழ5தமிழ வி.�பி� ேபா(றி 
ன எ�பதைன� கபிலாி� )ற�பாட$ ெகா*0 அறியலா�. பற�) '(றியி.5த 
ம�னைர விளி��� கபில,  
 

யானறி :வன� ெகா�I மாேற  
�கி)ாி நர�பி� சீறியா� ப*ணி  
விைரெயா� K5த<� விற�ய பி�வர  
ஆ�னி பா�னி ெச�ேன  
நா0� :�&� ஒ.8கீ >�ேம"       ()றநாO& ; 109, 14-18:)  

 
எ�& பா�>�ள� க*0 இ� K(றி� உ*ைமயிைன அறியலா�. ேம6�, 
ப���பா	�$ ஒ�றான மைலப0 கடா� 'K�தரா(&�பைட' எ�&� 
வழ8க�ப0கிற�.  
 
ேம6�, :றி=சி�க�யி� பாட$க� பல நாடக நய� நிைற5� காண�ப0கி�றன.  
 

கயமல உ*க*ணாH காணாH ஒ.வ�' 
 
எ�& ெதாட8:� :றி=சி�க�யி� 'த(பாட6�,  
 

'காம க0�)ன$ கல5ெத�ேமா 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$லா= சா6�"  
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எ�& ெதாட8:� இ.ப�ெதா�பதா� பாட6�, நாடக நய� நிைற5ெதாளி.� 
:றி�பிட� த:5த பாட$களா:�.  
 
சில�பதிகார கால�தி$  
 
சில�பதிகார� தமிழி� 'த(ெப.� - தனி�ெப.� கா�பியமா:�. இ� ''�தமி� 
கா�பிய�' எ�&� வழ8க�ெப&�, சில�பதிகார�தி� கைல�ெச$வி, 'நாடக 
மட5ைத' எ�& :றி�பிட�ப0கிறா�.  
 
எனேவ, சில�பதிகார கால�தி$ நாடக� எ�ற ெசா$ நா	�ய�ைத>� :றி�� 
நி�றதைன அறியலா�. சில� பதி�கார உைரயாசிாிய அ�யா�: ந$லா த� 
உைரயி$, 'நாடக�தமி� Uலாகிய பரத�, அக�திய� 'த�ய ெதா�O$கI� 
இற5தன. பி�<� '&வ$. சய5த�, :ணU$, ெசயி(றிய ெம�பனவ(&�I� 
ஒ.சா @�திர8க� நட�கி�ற அ��ைணய$ல� 'த$ ந0 இ&தி காணாைமயி� 
அைவ>� இற5தன ேபா6�' எ�& மைற5த நாடக� தமி� U$களி� ெபயகைள� 
:றி�பி	0�ளா. ேம6�, அ�யா�: ந$லா த�'ைடய கால�தி$ வழ8கிவ5த 
U$களாக� ெதாிவி���ள இைச Z;�க�, இ5திர காளிய�, ப=ச மர), பரத 
ேசனாபதிய�, மதிவாண நாடக� தமி� U$ 'த�யன/8Kட இ�கால��� 
கிைட�கவி$ைல.  
 
சில�பதிகார�தி$ :றி�பிட�ெப&� 'நாடக மட5ைதய ஆடர8:' ஒ. 'க எழினி, 
ெபா.'க எழினி, கர5�வர$ எழினி எ�<� '�திற�தவான திைர� சீைலக�, P* 
நிழ$ அர8கி<� விC5� நாடக�தி$ ப8: ெகா�ேவாைர மைற�� விடாம�.�க 
விள�:கைள அைம�த$ 'த�ய ெசHதிக� எ$லா�, நாடக� கைல சில�பதிகார 
கால�தி$ சிற�)(றி.5த நிைலயிைன� கா	0�. K�த� சா�ைகய� ஆ�ய 
K�திைன,  
 

தி.நிைல� ேசவ�� சில�)வாH )ல�ப/�  
பாித. ெச8ைகயி( ப0 பைற ஆ�ப/�  
ெச8க* ஆயிர� தி.�:றி� ப.ள/�  
ெச=சைட ெச�& திைச'க� அல�ப/�  
பாடக� பைதயா� @டக5 �ள8கா�  
ேமகைல ெயா�யா� ெம�'ைல யைசயா�  
வா:ைழ யாடா� மணி�:ழ லவிழா�  
உைமயவ ெளா.திற னாக ேவா8கிய  
இைமயவ னா�ய ெகா	�� ேசத�"      
        (சில�பதிகார�, ந0க(காைத : 67-75.)  
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எ�& உைமய�ைமேயா0 சிவபிரா� ஆ�ய K�தாக� ெசா$ல�ப	�.�ப� 
ெகா*0�, (அ5த� சா�ைகய :ல� இ�&� ேகரளாவி$ வா�கிற�) K��� 
தமிழி� சிற�பிைன உணரலா�.  
 
இைட� கால�தி$  
 
'நாடக�தா$ உ�ன�யா ேபா$ ந���' எ�& மணிவாசக� ெப.5தைகயா த� 
தி.வாசக�தி$ ஓாிட�தி$ :றி�பி	0�ளா. இ8: 'நாடக�' எ�ற ெசா$, ந��த$, 
விைளயா	0 எ�ற ெபா.ளி$ வ5��ள�. சீவகசி5தாமணியி$,  
 

ப*கனிய�ப. கி�பய� நாடக�  
க*கனிய� கவ5�*0    (சீவகசி5தாமணி - நாமக� இல�பக�-230.)  

 
என வ,உ5 ெதாடாி$ 'பய� நாடக�' என/�, 'க* கனிய� கவ5�*0' என/� 
வ.வ� ெகா*0 நாடக� தமி� கா�பிய கால�தி$ ெப(றி.5த சிற�பிைன 
யறியலா�.  
 
ேம6�, உைரயாசிாிய என வழ8க�ெப&� இள� Qரண அ�க�, 'நாடக வழ�கி<� 
உலகிய$ வழ�கி<�' எ�<� U(பாவி(: உைர விாி�:�ெபாC�,  
 

”நாடக வழ�காவ�, �ைவபடவ.வனெவ$ லா� ஓாிட�� வ5தனவாக� 
ெதா:��� K&த$. அஃதாவ� ெச$வ�தா6�, :ல� தா6�, ஒC�க�தா6�, 
அ�பினா6� ஒ�தா இ.வராH� தமாி� நீ8கி� தனியிட�� எதி� ப	டா 
என/�, அBவழி� ெகா0�ேபா.மி�றி ேவ	ைக மி:தியா( )ண5தா 
என/�, பி�<� அவ களெவாC�க� நட�தி இல�கண வைகயா� 
வைர5ெதHதினா என/�, பிற/� இ5நிகரனவாகி� �ைவபட வ.வன 
ெவ$லா� ஒ.8:வ5தனவாக� K&த$" 

 
எ�& :றி�பி	0�ளைம நாடக வழ�கி� நய�திைன ந�: கா	0� . 
 
ஆயி<�, இ�கால�ேத நாடக8க� மிக� பலவாக வழ8காம$ அ.கிேய ேபாயி.�க 
ேவ*0�. காரண�, இ�கால� ெதாC5த நாடக U$க� ஒ�ேற<� இ�& நம�:� 
கிைட�கவி$ைல. இதனா$ ெபா�ம�க� ப��பத(ெக�& நாடக8க� எCத� 
ெபறவி$ைல எ�ப� ெதாியவ.கிற�. ந��பத(ெக�ேற நாடக8க� எCத�ெப(&, 
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அைவ>� நாடக� :Cவின ம	0ேம எCதி� ப���� ெகா�I� நிைலயி$ 
இ.5தன எ�பதைன உணரலா�.  
 
பி(கால� ேசாழ கால�தி$  
 
இைட�கால�ேத ந�5� ேபான நாடக� கைல�:� பி(கால� ேசாழ ம�னக� 
)��யி,	�� )ர5தன. தி.�ேகாயி$களி$ தி.விழா� கால8களி$ நாடக8க� 
ந��க� ெப(றனவாக நா� அறிய வ.கிேறா�. 'தலா� இராஜராஜ ேசாழ ம�ன� 
கால�ேத த=ைச� ெப./ைடயா தி.�ேகாயி�$ இராஜராேஜ�ர நாடக�ைத ஆட 
ஏ(பா0 ெசHதா� எ�& க$ெவ	ெடா�& :றி�பி0கி�ற�. அ� க$ெவ	0� 
ப:தி வ.மா&:  
 

"............. உைடயா 7 ராஜராேஜ9வர 'ைடயா ேகாயி�ேல 
ராஜராேஜ�வர நாடக மாட நி�த� ெந$6� Pணியாக நிவ5த= ெசHத 
ந�வாH� ேக�வி�ப� சா5தி�K�த� தி.வால� தி.'�:�றனான விஜய 
ராேஜ5திர ஆசாய<�: இவ� வமிச�தா.�:� காணியாக� 
ெகா05ேதாெம�& 7 காாிய� க*காணி ெசHவா�:� கரண�தகI�:� 
தி.வாH ெமாழி5த.ளி தி.ம5திர ஓைல ......... வ5தைம யி6�, க$ெவ	�ய�. 
தி.வால5 தி.'� :�றனான விஜயராேஜ5திர ஆ சா ாி ய � உைடயா 
ைவHகா சி� ெபாிய தி.விழாவி$ ராஜராேஜ�வர நாடகமாட, இவ<�:� 
இவ� வ�ச�தா�:� காணியாக� ப8: ஒ�&�:� இராஜேகசாிேயாெடா�:� 
ஆடவலாென�<� மர�காலா$ நீ�த ெந$6� Pணியாக U( றி.பதி� 
கலெந$6� ஆ*டா*0ேதா&� ேதவ ப*டார�ெதH ெபற� ச5திரா 
தி�தவ( க$ெவ	���." 

 
இ5 நாடக� ெந08கால� ந=ைச� தரணியி( நைட ெப(& வ5தெத�&�, 
த=ைசைய மரா	�ய ைக� ப(றி ஆள� ெதாட8கிய கால�தி$ நி&�த�ப	0 
வி	ட� எ�&� வரலா(றாரா�சி அறிஞக� :றி�பி0வ.  
 
'தலா� :ேலா��8க ேசாழ� கால��� தி.� பாதிாி�)�[ாி$ உ�ள 
பாட�)ாீ�வர� ேகாயி( க$ெவ	0 'Q�)�[ நாடக�' அ�ேகாயி�$ நைடெப(& 
வ5த ெசHதியிைன எ0��ைர�கி�ற�. இBவாறான இ�<� பல ெசHதிகைள� 
ெகா*0 பி(கால� ேசாழக� கால�தி$ நாடக� கைல ெப(றி.5த ந$ல 
நிைலயிைன அறியலா�.  
 
பதிென	0 ப�ெதா�பதா� U(றா*0களி$  
 
சீகாழி அ.ணாசல� கவிராயாி� இராம நாடக�, எ�னயினா� பி�ைளயி� 
'�Kட(ப�I நாடக�, திாி Kடராச�ப� கவிராயாி� தி.�:(றால� :றவ=சி, 
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சரேப5திர Qபால� :றவ=சி, ேகாபாலகி.Wண பாரதி இய(றிய ந5த� சாி�திர�, 
மாாி'��� பி�ைளயி� ெநா*� நாடக� 'த�யன நாடக நய=சா�ற தமி� நாடக 
U$களா�.  
 
ெப8க` அ�பா/ பி�ைள இய(றிய ச�திய பாஷா அாி�ச5திர விலாச�, காசி 
வி�வநாத 'த�யா இய(றிய ட�பா�சாாி விலாச� 'த�யன ெச�ற U(றா*�$ 
எC5த :றி�பிட�த�க நாடக8க�, பாசி நாடக8க� நாடக��ைறயி$ ஒ. ந$ல 
'�ேன(ற�திைன� த5தன.  
 
நாடக�தமி� வள�த ந$லவக�  
 
தமி� நாடக ேமைத ச8கரதா9 �வாமிக� (1867 -1922) தி.ெந$ேவ� மாவ	ட�தி$ 
பிற5� த� இ.ப�� நா�காவ� வயதி$ நாடக��ைறயி( ):5�, ேவட� )ைன5� 
ந���, பி� �ற/ ேம(ெகா*0, வ*ண�, ச5த� 'த�யன பா0வதி$ 
வ$லவராக� திக�5�, பல சபா�களி$, ந��பாசிாியராக விள8கி, ஓாிரவிேலேய 
நா�: மணி ேநர� நைடெபற�K�ய நாடக� 'Cவதைன>� அ��த$ தி.�த$ 
இ�றி� பாட$க� வசன8கேளா0 எCதி '��:� திற� ெப(றவராH விள8 கினா. 
தமி� நாடக�கைல வள�சி�: அ��பைட� ெச$வ8க� என� ெசா$ல�த:� 
நாடக8க� பலவ(ைற இய(றி� தமி� நாடக� தைலைம-யாசிாியராக� ெகா�ள� 
த�கவராகி�றா. நாடக� ேபராசிாிய ப�ம$ ச�ப5தனா நீதி��ைறயி$ உய 
பதவி வகி���, நாடக� �ைறயி$ ஈ0ப	0� தாேம ேமைடேயறி ந��� 
'K�தா�க�' எ�& நாடக� கைலஞக� அைழ�க�ப	ட இழிநிைலயிைன� 
ேபா�கி� ச'தாய�தி$ அவகI�: ஓ உய5த 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 இல�கிய'� கைல>� வள�த ந$ல தமி�� 
சா�ேறாக� ஆவ, இவக� ஆ(றிய ெதா*�� வி�� 'ைள��, வள5�, 
ஆ$ேபா$ தைழ��, தமி� நாடக� கைலயாக நிைற5ெதாளிகி�ற�.  
----------  

6. 6. 6. 6. ைசன*� தமி+நா"�ைசன*� தமி+நா"�ைசன*� தமி+நா"�ைசன*� தமி+நா"�    
 
தமி� நா	�ைன� )*ணிய Qமி எ�& ஆ�ேறா வழ8:வ. இ8:� ப$ேவ& 
சமய8க� ப$ேவ& கால8களி$ சிற�)ற� திக�5தி.�கி�றன. வரலா(&� 
ெதா�ைம மி:5த ச8ககால�தி$ சமய� ெபாைற தமி� நா	�$ �ல8கிய� 
எ�பத(:� ச8க இல�கிய8க� சா�றாH இல8:கி�றன. ஒேர :0�ப�தி<�I� 
ப$ேவ& சமய ந�பி�ைககைள� தCவியவக� த8கI�:� ஏ�� கலக� 
விைளவி��� ெகா�ளாம$, ஒ(&ைம>ண/ட� அைமதி கா�� வா�5தன 
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எ�பதைன அறிய '�>�. சமய8க� அ�& ம�க� வா��ைகயி$ ந�பி�ைக-
யிைன>� ெதளிவிைன>� அைமதிைய>� ஊ	�ன எனலா�.  
 
ைசவ�, ைவணவ� எ�& இ�றள/� தமி�நா	�$ சிற�)ற� �ல8கிவ.� சமய� 
இ5நா	�ேலேய ேதா�றி� கிைள�� வள5� நி�& நிலவிவ.� பழ�ெப.� 
சமய8க� எனலா�. அBவாறி�றி வட நா	�னி�&� ெத�னா0 ேபா5� ந5தமி� 
நா	�$ ):5த சமய8களாக� சமண'� ெபௗ�த'� விள8:கி�றன. )�தபிரா� 
ெபா�5த கால�தி6� அவ�:� ச(& '�)� வா�5தவராக� க.த�ப0� 
வ�தமான, தம�: '� அ.க �மய� தைலவகளாக� திக�5த 23 
தீ�த8கரகளி� சமய� ேகா	பா0கைள விள�:பவராக� த�ைம� Kறி� 
ெகா*டா. இவ.ைடய கால� கி.'. 559 - கி. '. 527 எ�ப. கி.'. 776 இ$ 
நிவாண நிைல எHதிய பா�வ நாத அ.க சமய�தி� ஆதி 'த$வ எ�ப. 
ஆயி<� வ�தமான, பா�வநாத எ<� இ�ெபாியாகI�: '�னேரேய 
இ5தியாவி$ இ.5த பழ= சமய� சமண சமய� எ�ப� உ&தி. ய� ேவத�திேலேய 
இடப ேதவ, அஜாத நாத, அாி	ட ேநமி 'தலான தீ�த8கரகளி� ெபயக� 
காண�ப0வதனா$ இ�சமண சமய�தி� பழைம அறிய�ப0�.  
 
ேபராசிாிய அ. ச�கரவ�தி நயினா எ�பவ, நீலேகசி U�� '�<ைரயி$ 
வா�மீகி 'னிவ இய(றிய இராமாயண�திேலேய இராம� ெத� திைச�க* 
ேபா5த ேபா� சமண சமய�தவ வா�5த ஆசிரம8கைள� க*டா� எ�& 
Kற�ப	�.�பதனா$, ப�திரபா: 'னிவ.ட� ச5திர :�த ெமளாிய� த� 
வா�வி� இ&தி� கால�தி$ ெத�னா0 ):5� ைம@ைர� ேச5த சிரவண ேவ� 
:ள�தி$ த8கி வட�கி.5� (ச$ேலகன�) உயி நீ�தா�; அதனா$ அ�ேபா� தா� 
சமண சமய� ெத�னா	�$ ):5த� எ<� ெசHதி தவெற�ப.  
 
கி. பி. இர*டா� U(றா*�$ ஆ	சி ஓ�சிய கா8க வமிச ம�னகI�, தமி� 
இல�கிய வரலா(றி$ - தமி� நா	0 வரலா(றி$ இ.*ட கால� ப:திெயன� 
Kற�ப0� ச8க ம.விய கால�தி$ அரசா*ட கள�பிர ம�னகI� சமண 
சமய�ைத� சா5தவக� எ�&�, அவக� ெபாி�� இ� சமய�ைத ஆதாி�தன 
எ�&� வரலா(& வழிேய அறிய '�கி�ற�.  
 
சமண சமய�தி� அ��பைடயான சில ெகா�ைகக� இ8: வா�5த தமிழக� 
உ�ள�ைத இ&க� ப(றின. 'தலாவதாக� சமணசமய� உயி� ெகாைலயிைன  
ெவ&�த�. தமி�நா	�$ அ�காைலயி$ ேவ�வி ெசHத6�, ேவ�வியி$ உயி�ப� 
வழ8க6� ஆாிய K	0றவா$ நிலவிவ5தன. சமணக� இதைன� பலமாக 
எதி�தன. ேம6� பிற/யிக	:� ��ப� இைழ�க� Kடா� எ�&�, 
எB/யி�:� அ.� கா	ட ேவ*0� எ�&�, ெகா$லாைமைய ேநா�பாக� 
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ெகா�ள ேவ*0� எ�&�, )லா$ உ*;த$ எBவா(றா<� ேபா(ற�பட 
ேவ*டாத தீய பழ�க� எ�&� சமணக� ேபாதி�தன. இ� ெகா�ைகக� எ$லா� 
தமிழ�: உவ�பாயைம5தன. 
 
ேம6� சமண 'னிவக� தீயன பய�:� ெபாHயிைன� ேபச�Kடா� எ�&�, பிற 
ெபா.ைள� கனவி6� க.தலாகா� எ�&� பிற�பி(:� ெப.8 காரணமாக 
இ.�:� அவாவிைன அக(ற ேவ*0� எ�&�, மகளி ேமாக�ைத விைழயாைம 
ேவ*0� எ�&�, பிறைர� பழி�த6� பிறமா	0� சின8 ெகா�Iத6�, 
க0=ெசா$ K&த6� க�ய�பட ேவ*0� எ�&�, நாவட�க�திைன நனிேபா(றி 
ேம( ெகா�ள ேவ*0� எ�&� அறி/ைர வழ8கின.  
 
இBவா& ந$வா�வி(:ாிய ந$ல பல ெகா�ைககைள� சமண சமய� 
ெகா*�.5ததனா$ தமி� நா	�$ வா�5த தமிழகI�: இ�ெகா�ைககளி$ 
பி��)� பிைண�)� ஏ(ப	டன. ம(ெறா. சிற�பிய$ பிைன>� சமண 
சமய�தாாிட� காணலா�. எ5ெத5த நா	�$ அவக� ):5� கல5� 
வா�5தாகேளா அBவ5 நா	�$ த8க� சமய� க.��கைள� பர�)வத(: 
அBவ5நா	�$ வழ8கிய ெமாழிகைளேய ைகயா*டன. தமி�நா	�( ேபா5த 
சமணக� தமி� ெமாழிைய� க(&� ெகா*டேதா0 அைமயா� அ�ெமாழியிைன 
வா�வி�� வள�ப0�த/� 'ைன5தன . 'த(க* சமய� பிரசார ேநா�க�தி(காக� 
தமி� ெமாழியிைன� பயில� ெதாட8கிய அவக� பி�ன அ�ெமாழியி$ இல�கிய 
இல�கண� 'தலாய �ைறகளி$ U$ பல எCத� தைல�ப	டன.  
 
இவக� ம�களிைடேய ெதா*0 ெசH� அவக� ந�பி�ைகயிைன>� 
அ�பிைன>� 'தலாவதாக� ெப(றன. பிற�பினா$ இவக� உய/ தா�/ 
பாரா	டாம$ எ$லா ம�கைள>� சமமாக எ*ணி� ெதா*0 ெசHதன, 
இர*டாவ�, அ=சியவ�: அைட�கல5 த5� ேபா(றின. ெத�னா�கா0 
மாவ	ட�தி$ ெத� ெப*ைணயா(றி� ெத�கைரயி$ ஜ�ைப எ�& இ�& 
வழ8:� கிராம�, அ5நாளி$ Nரராேச5திர)ர� எ�& ெபய ெப(றி.5த�. அ8:� 
ேசாழ�8க� ஆள வ,தா� அ.சினா� (க#ட�ஆள வ,தா� அ.சினா� (க#ட�ஆள வ,தா� அ.சினா� (க#ட�ஆள வ,தா� அ.சினா� (க#ட� எ�ேறா அைட�கல� ப�ளி 
இ.5ததாக� சாசன� ஒ�& K&கி�ற�. இ� ேபா�ேற வடா�கா0 மாவ	ட�தி$ 
வ5தவாசி தா6�காவி$ உ�ள கீ�மி�ன$ கிராம�தி6�, ேபா` தா6�கா 
வடமகாேதவி ம8கல� எ�<� ஊாி6� காண�ப0� க$ெவ	0க� ெகா*0, 
அB]களி$ இ�தைகய ''''அ.சினா� (க#ட�கஅ.சினா� (க#ட�கஅ.சினா� (க#ட�கஅ.சினா� (க#ட�க''''    இ.5தனவாக அறியலா�.  
 
+�றாவதாக, ம�க� பிணி நீ�:� ெப.� பணியி6� சமண ஈ0ப	டன. 
ம.��வ� கைலயி$ ேத�சி ெப(றி.5த இவக� ம.5��தான'� ம�க	: 
வழ8கின. நா�காவதாக� சா�திர தான�திைன ேம(ெகா*டன. க$வி�க* 
வழ8:� தி.�பணியி$ இவக� ஈ0ப	ட ன. ேம6� ஈ*ெடா. சிற�)� 
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ெசHதியிைன>� :றி�பிட ேவ*0�. ஏ0� எC�தாணி>ேம நிலவிய அ5 நாளி( 
ெச$வ� பைட�த சமணக� த8க� சமய U$கைள� பல ப�க� எC�வி�� 
அ�ப�கைள� த�கா பயில� தான� ெசHதன என அறிகிேறா�. கி. பி. ப�தா� 
U(றா*�$ க�னட நா	�$ இ.5த சமண சமய�ைத� சா5த அ5தி'�ெப 
எ�<� ெப*மணி, சா5தி )ராண� எ<� சமண சமய U�ைன� த� ெசலவி$ 
ஆயிர� ப�க� எC�வி��� தான� ெசHததாக ஆராH�சி அறிஞ மயிைல சீனி 
ேவ8கடசாமி அவக� 'சமண'� தமிC�' எ<� U�$ (ப�க�: 44) 
:றி�பி	0�ளா. இBவா& சமண 'னிவக� அ5 நாளி$ தமி� நா	0 
ம�களிைடேய அவத� பய� க.தா� ெதா*�� சிற�பினா$ ஓ உயநிைல 
ெப(& வா�5தன.  
 
இவக� தமி�ெமாழி�: ஆ(றிய ெதா*0க� சிற�)ைடயன எ�ப� '�னேம 
:றி�பிட�ப	ட�. தமிழி� 'த$ இல�கண U$ த5த ெதா$கா�பியனாேர ைசன 
எ�ப� ேபராசிாிய ைவயா)ாி�பி�ைள அவகள� �ணிபா:�, இ� K(&� த�க 
காரண8க� கா	ட� ெப(& தமிழறிஞ ஒ. சிலரா$ அ5நாளி6� பி�னாளி6� 
ம&�க�ப	ட�. ஆயி<�, இ5 U�$ சமண சமய� ெகா�ைகக� சில 
காண�ப0கி�றன எ�& கா	0வ. உயிகைள அ&வைகயாக� பிாி��� கா;� 
மரபிய$ U(பாவிைன எ0���கா	டாக/� K&வ, தி.வ�Iவ சமண 
சமய�ைத� சா5தவ எ�& Kறி� சில சா�&கைள� கா	0வ. இ� ேபா�ேற 
சில�பதிகார�தி$ இட� ெப&� ெகௗ5திய�க� வாயிலாக இள8 ேகாவ�க� சமண 
சமய� ெகா�ைககைள விள�:வதனா$ சில�பதிகார� சமண� கா�பிய� எ�&� 
ஒ. சில K&வ. பதிென* கீ��கண�: U6� ஒ�றாகிய நால�யா 
எ*ணாயிர� சமண 'னிவகளி� பைட�) என� K&� பைழய கைத>� உ*0. 
எ=சிய பதிென* கீ��கண�: U$களி$ பழெமாழி நாO&, ஏலாதி, சி& 
ப=ச+ல�, திைணமாைல U(ைற�ப�, அறெநறி� சார� 'தலான U$க� சமண 
சமய� )லவரா$ எCத� ப	டன எ�ப. இ5 U$கைள� ப(றிய விாிவான ஆH/ 
ஈ*0 ேவ*ட�ப0வதி$ைல. ஆயி<� இ5U$களி$ சமண சமய� 
ேகா	பா0களி� எதிெரா� காண�ப0 கி�ற� எ�ப� ம	0� உ*ைமயா:�.  
 
இனி, ைசன� ெப.ம�க� தமி�ெமாழி�: ஆ(றி >�ள ெதா*�ைன� ச(& 
ேமேலா	டமாக� கா*ேபா�.  
 
ஐ�ெப.8கா�பிய8களி$ ஒ�றான சீவகசி5தாமணி தி.�த�கேதவ எ�<� ைசன 
'னிவரா$ இய(ற� ப	ட�. இ� சீாிய கா�பிய� நாமக� இல�பக� 'தலாக 
'�தியில�பக� ஈறாக� பதி� +�& பிாி/கைள>� 3145 பா�கைள>� ெகா*0 
உ�ள�. சமணக� இ5U� ைன� பாராயண� ப<வ$ Uலாக� ெகா�வ. சீவக� 
மகளி எ*மைர மண�:� ெசHதி இ5U�( Kற�ப0 வதனா$, இ5 U�ைன மண 
U$ எ�&� வழ8:வ.  
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சா�ேறா த�ைமகளாக நால�யா,  
 

க�ள க�I*ணா க�வக�5 ெதாாீஇ  
எ�ளி� பிறைர யிக�5�ைரயா- த�ளி>�  
வாயி( ெபாHKறா வ0வ& கா	சியா  
சாயி( பாிவ தில            (நால�யா; 157) 

 
எ�& K&�. இ� ேபா�ேற தி.�த�கேதவ த� சமண சமய� ேகா	பா	�ைன>� 
ப(றிைன>� பி� வ.� இ. பாட$களி( �	0வ:  
 

:ழ(சிைக� ேகாைத @	�� ெகா*டவ னி.�பம(ேறா  
நிழ(றிக� ேவ�னாைன ேந�ய ெந08கணாI�  
பிைழ�பிலா	 )ற5தா<� :ைரவர� ேபண$ ெசHயா�  
இC�கினா ாிவக� க*டாH இ0�ைப ேநாH� கிைரகளாவா.  

(சீவகசி5தாமணி 252)  
 

ந	பிைட� :Hய�ைவ�தா� பிறமைன நல�ைத� ேச5தா�  
க	டழ$ காம�தீயி� க�னிைய� கல�கினா<�  
அ	0யி .டல� தி�றா� அைம�சனா யர�ெகா�றா�  
:	ட ேநாH நரக� த�'	 :ளி�பவ ாிவக� க*டாH.  

(சீவகசி5தாமணி 253)  
 

தி.�த�கேதவ எCதிய பிறிெதா. Uலா� நாிவி.�த� யா�ைக நிைலயாைம, உலக 
நிைலயாைம யிைன விள�:வதா:�. ேதாலாெமாழி�ேதவ இய(றிய சமண )ராண 
வழி Uலாகிய @ளாமணி, �ரைம நா	ைட� ேபாதநமா நகர�தி�.5� ஆ	சி)ாி5த 
பயாபதி எ�<� அரச� நிைலயாைம>ண5� த� ஆ	சியிைன த� ைம5த� 
ைகயி$ ஒ�பைட��வி	0� த� ேதவி>ட� நிவாண '�தி எHதிய வரலா(ைற� 
K&வதா:�. உதயண :மார காவிய� சி&கா�பிய வைகயி$ ேச5த சமண 
Uலா:�, ேம. ம5திர )ராண'� இBவாேற சமண சமய� ெகா�ைககைள விள�கி 
நி(:� Uலா:�. ஐ=சி& கா�பிய8க� அைன��� சமண சா)ைடய U$கேள.  
 
ெப.8கைத, ைபசாச ெமாழியி( :ணா	�ய எ�பவரா$ இய(ற�ப	ட பி.க� 
கைத. வடெமாழியி$ ெமாழிெபய�க�ப	0, அ�ெமாழியினி�& தமி��ப0� தியவ 
ெகா8:நா	0 விசயம8கல�ைத� சா5த ெகா8: ேவளி எ�பவராவ. ஒ�பா� 
�ைவ>� ஒ.8ேக அைமய� ெப(&� பல சமண சமய வழ�: கைள>� த�னக�ேத 
ெகா*0�ள U$ இஃெதனலா�.  
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இல�கண� �ைற ைசனராேலேய ெபாி�� வள� ெப(றெதனலா�. 
ெதா$கா�பியனாேர சமண� எ�ற K(&, சாிேயா தவேறா, ந�O$ எ�& 
பி(கால��� சிற5தேதா இல�கண U�ைன� த5த பவண5தியா ைசனேர 
எ�பதி$ தைடயி$ைல. ேம6� 'அக�ெபா.� வின�க�' இய(றிய நா(கவிராச 
ந�பி, யா�ப.8கல வி.�தி, யா�ப.8கல� காாிைக எ<� இ. சீாிய யா�பில�கண 
U$கைள இய(றிய அமிதசாகர (யா�ப.8கல வி.5தியிைன இய(றியவ 
:ணசாகர எ�ற க.��� நில/கிற�) ேநமிநாத� எ<� Uைல இய(றிய :ணNர 
ப*�த, ெவ*பா�பா	�ய$ என வழ8:� வ�சண5தி மாைலயிைன இய(றிய 
:ண Nரப*�த 'தலாேனா ைசன சமய� ெபாிேயாகேள ஆவ.  
 
ேம6�, ெதா$கா�பிய�தி(: உைரக*ட 'த$ உைரயாசிாியரா� இள�Qரண.�, 
தமிழி� 'த( கா�பியமா� சில�பதிகார�தி(: உைரக*ட அ�யா�: ந$லா.� 
அம* சமய�ைத� சா5தவகேள ஆவ. ேம6� தமிழினி$ நிக*0 எ�<� )திய 
�ைறயிைன� ைசனகேள ெ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$க� அ5நாளி$ இ�கால��� ேபரகராதிகளி� 
ெதா*�ைன� ெசH� க$வி� பயி வளர உர+	�ன.  
 
இBவா& கா�பிய�, சி&கா�பிய�, சமய U$க�, நீதி U$க�, தனி U$க�, 
இல�கண�, நிக*0 'தலான ப$ேவ& �ைறகளி6� பா8:ற நிைல�த 
ெதா*டா(றியவக� ைசனக� எ�ப� இ� க	0ைரயா� இனி� விள8:�.  
 
ேதவார கால�தி$ சமண மிக/� ெச$வா�:� ெப(றி.5தன எ�ப� ெதளி/. 
ேதவார� பதிக8களி$ சமண ஒC�க�, ெசய$, நிைல :றி�த பல ெசHதிகைள� 
காணலா�. அ�கால ஆ	சியாளாிைட இவக� ெப(றி.5த அரசிய$ ெச$வா�: 
பி�னாளி$ சிைத5த�. இத(:� ேதா(&வாH ெசHதவ தி.நா/�கரச.� தி.ஞான 
ச�ப5த.மாவ. தி.நா/�கரச மேக5திரவம ப$லவைன� சமண சமய�தி�.5� 
ைசவ சமய�தி(:� தி.�ப� ெகாண5தா. அவ� சமண� பாழிகைள>� 
ேகா	ட8கைள>� இ��� அBவிட8களி$ தி.�ேகாயி$கைள எ0�பி�தா�. 
ம8ைகய�கரசியா, :ல�சிைறயா ேவ*0ேகா	ப� பா*�ய நா0 ெச�& 
தி.ஞான ச�ப5த சமண 'னிவகIட� அன$வாத�, )ன$ வாத� நிக��தி 
ெவ(றிெப(&� சமண பலைர� கCேவ(றின எ�ப. K�பா*�ய� என�ப0� 
நி�றசீ ெந0மாற<� அம* சமய� ெதாட�ெகாழி5�, ைசவ சமய�தி(:� 
தி.�பினா� என வரலா& K&�. இவ(றாெல$லா� இைட�கால�தி$ 
ைசனகளி� அரசிய$ ெச$வா�: பாதி�க�ப	டா6�, அவகளி� ெமாழி� 
ெதா*0�, ச'தாய�ெதா*0� தைடபடா� நிக�5� வ5தன. எனேவதா�, ேதவார 
கால�தி(:� பி�ன� ைசனகளா$ எCத�ப	ட ப$�ைற U$கைள>� 
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கா*கிேறா�. ேம6� அவக� ேசாழ பா*�ய� ெப. ேவ5தக� கால�தி6� 
ம�க	:� ச+க� பணி ஆ(றிய திற� க$ெவ	0களா$ அறிய�ப0கி�ற�.  
 
இ�கா&� Kறியவ(றா$ ைசன சமய� ெபாிேயாகளா$ தமி� இல�கிய இல�கண 
நிக*0� �ைறக� வள5� ெசழி�தன எ�ப��, ைசன சமய�தி� சிற5த 
ேகா	பா0க� தமிழரா$ ேபா(றி ஏ(&�ெகா�ள� ப	டன எ�ப��, ம�க� 
ெதா*�ைன மன நிைறேவா0 ைசன சமய��றவிக� ஆ(றி வ5தன எ�ப��, 
தமி� உ�ளவைரயி$ அம* சமய�தா அ�ெமாழி�: ஆ(றிய ெதா*0 நி�& 
நில/� எ�ப�� ஒ.வா& உைர�க� ப	டன எனலா�.  
------------     

7. 7. 7. 7. பழ,தமிழாி� உலக ேநா�0பழ,தமிழாி� உலக ேநா�0பழ,தமிழாி� உலக ேநா�0பழ,தமிழாி� உலக ேநா�0    
 
வரலா(&� ெதா�ைம>� ெப.ைம>� வாH5த� தமிழின�. ெதா�ென08 
கால�தி(: '�னேர தமிழி$ இய(ற�ப	ட இல�கிய8க� பலவா:�. 
அBவில�கிய8க� தமிழ த� வா�ைவ ந�: பட� பி���� கா	0கி�றன. 
இல�கிய� கா	0� பழ5தமிழ வா�விய$ உ*ைமகைள ைவ�� நா� கா;� 
ெபாC� அவத� பர5த விாி5த உலக� க*ேணா	ட� நம�:� ெத(ெறன� 
ெதளிவாகி�ற�. உலகவா� ந�ேனா�க� பழ5 தமிழைர வழிநட�தி� ெச�&�ள� 
எ�பதைன நா� பழ� ேபாில�கிய8க� ெகா*0 அறியலா�.  
 
அெமாி�க எC�தாள 'ெவ*ட$ வி$கி' எ�பவ 'ஒேர உலக�' (One World) 
எ�றேதா U�ைன எCதினா. அ5U�$, 'எதிகால�தி$ ந� சி5தைனக� உலைக 
அளாவியதாக இ.�கேவ*0�' (In future our thinking must be worldwide) எ�& 
:றி�பி	டா. இ5த� க.�� உயவான ெதா�& எ�& ெகா*0 அெமாி�கக� 
அBவாசிாியைர� ெப.மித��ட� பாரா	0கி�றன. ஆனா$ அவக�, இ(ைற�: 
ஈராயிர� ஆ*0கI�: '�னேரேய பழ5தமி�� )லவ ஒ.வ,  
 

யா�� ஊேர யாவ.� ேகளி  
 
எ�&, உலக ம�க� அைனவைர>� ஒ. :0�பமாக எ*ணி� பா�ய உ*ைம-
யிைன அறிய வ.வேரயாயி� எ��ைண மதி�பிைன>� சிற�பிைன>� தமிழபா$ 
ெகா*0 பாரா	0வ எ�பதைன உ�<த$ ேவ*0�. கணிய� Q8:�றனா 
)றநாO(&� பாட$ ஒ�றி( :றி�பி	0�ள இB/லக5 தC/� உயேநா�:, 
தமிழ த� தனிேநா�காக இ.5த� எ�ப� )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�& ஆ�வாக� க*ட� ேபாலேவ, 
பாரதியா.� காகைக� சிறகி� காிய நிற�தினி6�, பா�:� மர8களி� ப�ைச 
நிற�தினி6�, தீ�:� விரைல ைவ�தா$ கிைட�:� தீ*0� இ�ப�தினி6� 
க*ணைனேய க*டா. அேத பாரதியா,  
 

கா�ைக :.வி எ8க� ஜாதி நீ�  
கட6� மைல>� எ8க� K	ட�  
ேநா�:5 திைசெய$லா� நாமி�றி ேவறி$ைல  
ேநா�க ேநா�க� களியா	ட�  
 

எ�& க*ணா( கா;� உலகைன�ைத>� த�மைனய உயி� ெபா.�க� வாC� 
இடமாகேவ ெகா*டா. அஃறிைண >யிகைள>� த�'யிேபா$ எ*ணி 
ஒ��ாிைம த.� உ�ள� தமிC�ளமா:�.  
 
தி.'.கா(&�பைட,  
 

உலக� உவ�ப வலேன) திாித.ப 
ல)க� ஞாயி& கட(க*டா8:  
 

எ�ேற ெதாட8:கி�ற�. 'உலக� எ�ப� உய5ேதா மா	ேட' எ�ப அறிஞ. 
உலக ம�க� உவ�பேவ கீ� வான�தி$ கதிரவ� எCகிறா� எ�ப. கதிரவ� ஒளி 
யி�ேற$ உயிாின8க� வாழா. எனேவ ஈ*0 'உலக�' எ�<= ெசா$ இடவா: 
ெபயராH, இB/லகி$ வாC� ம�கைள உண�தி(&.  
 
தி.'.கா(&�பைட த5த ந�கீர ேபா�ேற சில�பதிகார� த5த இள8ேகா-
வ�கI�, உலைக� கா�� நி(:� தி8கைள>�, ஞாயி(ைற>�, மைழைய>� 
ேபா(றி� த� கா�பிய�திைன� கவி<ற� ெதாட8:கி�றா.  
 

தி8கைள� ேபா(&�� தி8கைள� ேபா(&��  
ெகா8கல தா�ெச�னி :ளிெவ*:ைட ேபா�றிB  
அ8க* உல: அளி�தலா�.  

 
தி.வ�Iவ,  
 

அகர 'தல எC� ெத$லா� ஆதி  
பகவ� 'த(ேற ஊல:  
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எ�& த� அறUைல� ெதாட8கினா. 'எC���க� எ$லா� "அ" எ�<� எC�ைத� 
தைலைமயாக உைடயன; அ�ேபா$ இB/லக� ஆதிபகவனாகிய கட/ைள� 
தைலைமயாக� ெகா*ட�. இBவா& தி.வ�Iவ :றி�பி	0�ளா. அவேர,  
 

யாதா<� நாடாமா$ ஊராமா$ எ�ெனா.வ�  
சா5�ைண>8 க$லாத வா&   (:ற�; 397)  

 
எ�&� :றி�பி	0�ளா. க(றவக� உலகி(ேக உாியவக� எ�<8 க.�� இ� 
:றளா( ெபற�ப0கி�ற�. ேம6� தி.வ�Iவ உலைக அவாவி� ெசய$ )ாி>� 
சிற�பிைன ஓ உவைம 'க�தா� பாரா	0கி�றா. உலக ம�க� வி.�)�ப� 
வா�கி�ற சிற5த அறி/�ள வன� ெச$வ�, ஊாி� ெபா��கிண(றிேல நீ நிைற5 
தி.�ப� ேபா�றதா:� எ�கிறா:  
 

ஊ.ணி நீநிைற5 த(ேற உலகவா�  
ேபரறி வாள� தி..     (:ற� ; 215)  
 

ேம6� அவ, உலக�தாேரா0, அவத� நைட'ைற ஒCகலா&கI�ெகா�ப 
வாழேவ*0� எ�ற அறி/ைரைய>� )க$கி�றா. உலக� எBவா& 
நட�கி�றேதா, அBவா& உலக�ைதெயா	� வா�வேத அறி/ைடைம யா:� 
எ�கிறா.  
 

எBவ� உைறவ� உலக�; உலக�ேதா0  
அBவ� உைறவ� அறி/.   (:ற� ; 426)  
 

இைட�கால�ேத தமிழி$ எC5த கா�பிய8கI� உலைக ஒ. :0�பமாக எ*ணி� 
சில க.���கைள� ெகா*�ல8க� காணலா�. பசி�பிணி ேபா�க அ'த�ரபி 
ெகா*0 ஏைழகளி� �ய �ைட�:� தி.�பணியி$ ஈ0ப	ட மணிேமகைல; 
ச'தாய� ெதா*டராH, சமய� ெதா*டராH எ*ப�ேதாரா*0க� நா	�ேல கா$ 
தைரேதாய நட5� ெச�& ெதா*டா(றிய தி.நா/�கரச 'தலாேனா.� உலக� 
வாழேவ*0� எ�ற ஒ�ப(ற எ*ண8 ெகா*டவக� ஆவ. தி.ஞான ச�ப5த 
ைசவ'� தமிC� தைழ�தினிேதா8க� பா0 ப	ட ெப.5தைகயாவ. எ$ேலா.� 
இனி� வாழ ேவ*0� எ�& அவ ெகா*ட ேவ	ைக பி�வ.� அவ த� 
பா	டா$ )லனாக� காணலா�:  
 

வா�க அ5தண; வானவ; ஆனின�;  
N�க த*)ன$ ; ேவ5த<� ஓ8:க ;  
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ஆ�க தீயெத$லா� ; அர� நாமேம  
@�க ைவயக'� �ய தீகேவ!  

 
பி(கால��� தா>மான தயாபர.�,  
 

எ$லா.� இ�)(றி.�க நிைன�ப�ேவ  
அ$லாம$ ேவெறா� றறிேய� பராபரேம  

 
எ�& உலக உயிக� அைன��� இ�)(& வாழ ேவ*0� எ�& அவா/கி�றா; 
ஆ*டவனிட� கசி5�.கி இர8கி நி(கி�றா. ேம6� அவ, காக� தா� க*ட 
உணைவ ம(ற� காக8கேளா0 உற/ ெகா*டா� ஒ�&K� உ*ப�ேபா$ உட�) 
மைற வத(: '� ேபாி�ப ெவ�ளமாH� ெபா8கி� த��)� Qரணமா� 
இைறய.ைள எH�த(: உலகரைனவைர>� உர�த :ர�$ த�ேனா0 கல5� 
ெகா�ள அைழ� கி�றா.  
 

காக'ற/ கல5�*ண� க*T; அக*டா காரசிவ  
ேபாகெம<� ேபாி�ப ெவ�ள� ெபா8கி� த��பி� QரணமாH  
ஏக/.வாH� கிட�:ைதேயா! இ�)(றிட நா மினி எ0�த  
ேதக� விC '� )சி�பத(:� ேசவா.� ெசக�தீேர.  

 
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� ம�க� அைனவ.� பசிய(& வா�5�, க$வி க(:� வசதி 
ெப(&, அதனா$ உலைக உய��� தி.�ெதா*�$ தைல�படேவ*0� எ�& 
பா�>�ளா.  
 
இBவா& கால5ேதா&� தமிழக�தி$ ேதா�றிய சா�ேறா ெப.ம�க� பர5�ப	ட 
உலக ேநா�கிேல நி�&, சில வா�விய$ உ*ைமகைள வ�>&�திவி	0� 
ெச�றி.�கிறாக�. ப�ென08கால�தி(: '�னேர உல:யி அைன�ைத>� 
ஓாினமாக� க*0, வா�வா8: வா�5த இன� தமிழினமா:�. இ�&� தமிழ தா� 
வாC� அய�ட8கைளெய$லா� த� அ�பா6� அறிவா6�, ெதா*டா6� 
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'ய(சியா6�, ப*பா6� பயனா6� உயவி�� வ.த$ க*K0. எனேவ 
நாம�க$ கவிஞ தி.. ெவ. இராம�8க� பி�ைள அவகளி�,  
 

தமிழ� எ�ேறா இன'*0  
தனிேய அவ�ெகா. :ண'*0  
அமி�ேத அவ<ைட ெமாழியா:�  
அ�ேப அவ<ைட வழியா:�  

 
எ�ற K(& உ*ைம; ெவ&� )க��சியி$ைல.  
------------- 

8. 8. 8. 8. இைச�தமிழி� ம1மல&2சிஇைச�தமிழி� ம1மல&2சிஇைச�தமிழி� ம1மல&2சிஇைச�தமிழி� ம1மல&2சி    
 
ெதா�ைம  
 
அமி�தி<� இனிய ந� ெச5தமி� ெமாழி, ''�தமி�' என 'ைற>ட� வழ8க�ெப&�. 
இய$, இைச, K�� என� ப:�க� ெப&� '�தமிழி$ ந0வான� இைச� தமிழா:�. 
தமிழி� பழ�ெப.� இல�கண Uலான ெதா$கா�பிய�தி$, இைச�தமி� U$க� 
அ� ேபா� தமிழக�தி$ வழ8கின எ�ற :றி�)� ெபற�ப0கி�ற�.  
 

அளபிற5 �யி�த6� ஒ(றிைச நீட6�  
உளெவன ெமாழிப இைசெயா0 சிவணிய  
நர�பி� மைறய எ�மனா )லவ.   
         (ெதா$; எC��, U�மர), U(பா, 33)  
 

இ5 U(பாவி(: இள�Qரண எCதிய உைர ெகா*0�, ெதா$கா�பியனா ஐ5� 
நில�தி(:ாிய க.� ெபா.	கைள� :றி�பி0�ெபாC� ஒBெவா. நில�தி(:� 
ஒBெவா.வைக யாைழ� :றி�ப0வ� ெகா*0� இைச�தமிC�, இைச�க.வி>� 
பழ5தமிழக�தி$ வழ�கி�.5த ெசHதியிைன அறியலா�.  
 
எ	0�ெதாைக U$களி$ ஒ�றான பாிபாட�� ஒBெவா. பாட�� அ�யி6� அ� 
பாடைல� பா�ய )லவாி� ெபய.�, அ� பாட6�: இைச அைம�தவ ெபய.�, 
ப*;� :றி�பிட�ப	0�ளன.  
 
:றமக� ஒ.�தி, :றி=சி நில�தி(:ாிய :றி=சி� ப*ைண� பாட, அ� ேபா� 
திைன�கதிைர உ*ண வ5த யாைன, திைனயிைன உ*ணாம6�, அBவிட�ைத 
வி	0 நீ8காம6�, பா0� :றி=சி� ப*ணா$ கவர� ப	0 மன'.கி நி�&, 
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பி�ன உற8கி>� வி	ட ெசHதி, பி�வ.� அகநாO(&� பாடலா$ அறிய� 
ப0கி�ற�:  
 

ஒ�ய$ வாமயி உளாின� ெகா��சி  
ெ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*' எ�ப. 
தி.வ�Iவ.�,  
 

ப*ெண�னா� பாட( கிையபி�ேற$ க*ெண�னா8  
க*ேணா	ட மி$லாத க*   (தி.�:ற� : 573)  

 
எ�<� தி.�:றளி$, ப* பாடேலா0 ெபா.5தி வரேவ*0� எ�&�, க* 
இர�க8கா	0� :றி�ைப அ.ள ேவ*0� எ�&� :றி�பி	0�ளதைன� 
காணலா�.  
 
வள�சி  
 
சில�பதிகார�. '�தமி�� கா�பிய� எ�ேற வழ8க�ப0�. கான$ வாி, ேவ	0வ 
வாி, ஆH�சிய :ரைவ, :�ற� :ரைவ, வா���� காைத 'த�ய காைத களி$ 
இனிய இைச�பாட$க� இல8க� காணலா�.  
 

சல�Qெவா0 Pப� மற5தறிேய�  
தமிேழா�ைச பாட$ மற5தறிேய�.  (நா�கா� தி.'ைற; 1:6)  

 
எ�& தி.நா/�கரச ெப.மா� பா0வ� ெகா*0, ேதவார கால�தி$, 
தி.�ேகாயி$க� ேதா&� தாள� ேதா0 ெபா.5த� தமி�� பாட$கைள� 'காதலாகி� 
கசி5� க*ணீ ம$கி'� பா�ய சமய :ரவகளி� இைச� ெதா*�ைன உணரலா�. 
ஞானச�ப5த� ெப.மா�, தி.�ேகால�காவி$ இைறவனிடமி.5ேத தாள� 
ெப(றதைன>�, �5தர+�தி நாயனா, “சிவென<� நாம� தன�ேக>ைடய 
ெச�ேமனி அ�மாைன," ஏழிைசயாH, இைச�பயனாH, இ�ன'தாH, எ� 
ேதாழ<மாH எ�& பா�>.கி அைழ�� நி�றதைன>� ேதவார8 ெகா*0 
அறியலா�.  
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'ப*களாவன, பாைலயா� 'த�ய U(& +�&' எ�ப, தி.�:றளி� 
உைரயாசிாிய, பாிேமலழக - ேதவார�தி$ அைம5��ள ப*க�, இ.ப�� +�& 
எ�ப. ேம6� ேதவார� தி.�பாட$களி$ இட�ைக, உ0�ைக, க�திாி�ைக, 
க$லவட�, க$லல:, கிைண, :ட'ழா, ெகா�கைர, ெகா0ெகா	�, ச$லாி, த�ைக, 
த:ணி�ச�, த*;ைம, பைற, பிடவ�, 'ழ/, ெமா5ைத, 'ரவ� 'தலான 
ேதா(க.விகI�, ேவH8 :ழ$ 'த�ய �ைள� க.விகI�, யா�, Nைண 'தலான 
நர�)� க.விகI�, தாள� 'த�ய க=ச� க.விகI� இட� ெப(&�ளன.  
 
தி.வாசக�தி$ அைம5��ள தி.வ�மாைன, தி.�ெபா( �*ண�, தி.�ேகா���பி, 
தி.�ெத�ேளண�, தி.�சாழ$, தி.�Qவ$�, தி./5தியா, தி.�ேதாேணா�க�, 
தி.�ெபா�Oச$ 'த�ய பாட$க� இைசேயா0 சா�தி� பாட�ெப(&வ.� 
பாட$களா:�. ேம6�,  
 

......... உயமதி( Kட� னாH5தெவா* T5தமிழி�  
�ைறவாH Zைழ5த ைன ேயாவ�றி ேயழிைச� @ழ$)�ேகா  

(தி.�ேகாைவயா; 20; 2-3)  
 

எ�ற தி.�ேகாைவயா� பாட(ப:தி, இைறவ� ஏழிைச� @ழ�� வய�ப	டா� 
எ�பதைன� கா	டா நி(:�.  
 
பி(கால� ேசாழக� கால�தி$, தி.�பதிக8க�. ப*'ைறேயா0 பர�பைரயாக 
ஓ�வா+�திகளா$ பயில� ெப(&� பாட� ெப(& வ5தன எ�ற ெசHதி யிைன� க 
$ ெவ	0�க� ெகா*0 அறியலா� . ''�தமிழா$ ைவதாைர>� அ8: வாழ 
ைவ�ேபா�,' எ�& அ.ணகிாிநாத, '.க�ெப.மா� '�தமி�பா( ெகா*ட 
காதைல� :றி�பி0வ.  
 
சீகாழி அ.ணாசல� கவிராயாி� இராமநாடக� கீ�தைன, திாிKட ராச�ப� 
கவிராயாி� தி.�:(றால� :றவ=சி, எ�னயினா� பி�ைளயி� '�Kட(ப�I 
(ஆசிாிய ெபய ெதாியவி$ைல எ�ற க.��� உ*0) மா[ர� ேவதநாயக� 
பி�ைளயி� சவசமய� கீ�தைனக�, ேகாபாலகி.Wண பாரதியாாி� ந5தனா 
சாி�திர� கீ�தைனக�, ெச�னி:ள� அ*ணாமைல ெர	�யாாி� காவ�� சி5�, 
இராம�8க அ�களாாி� தி.வ.	பா 'த�யன, இைச�தமி� உலகி(:� கிைட�த 
ெகாைட� ப<வ$களா:�.  
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தமி�நா	�$ ெத68:� பாட$க� Zைழ5� ெகா*0, தமிழ�ெகன� தமி� 
இைச�பாட$கேள கிைடயா எ�& ெவளி�பைடயாக� ேப�� அளவி(: நிைலைம 
வள5�வி	ட�.  
 
ேதசிய கவி ��பிரமணிய பாரதியா.�, "வி��வா�க� பைழய கீ�தைனகைள� 
பாட� ப*ணி� )ராதன வழிகைள� ெதாி5� ெகா�Iத$ அவசிய�. ஆனா$ தமி�� 
சைபகளிேல எ�ேபா�� அ�த� ெதாியாத பிற பாைஷகளிேல பழ� பா	0�கைள 
மீ*0� மீ*0� பா0த$ நியாயமி$ைல . அதனா$ நம� சாதி ச8கீத ஞான�ைத 
இழ5� ேபா:�ப� ேநாி0�" எ�& எ�சாி�ைக வி0� நிைல ஏ(ப	ட�.  
 
பாேவ5த பாரதிதாச<�,  

"பா0வெத�றா$ தமிழினி$ பா0  
பாைவேய உளமகி� ேவா0  

 
எ�&�,  
 

��ப� ேநைகயி$ யாெழ0�� நீ  
இ�ப� ேச�க மா	டாயா"  (இைசய'�; ெதா:தி 1, ப. 48)  
 

எ�&� பா�னா. கவிமணி ேதசிகவிநாயக� பி�ைள, ப(பல தமி�� கீ�தன8கைள 
இய(றி� த5தா. கவிேயாகி ��தான5த பாரதியா.�, அறிஞ தி.. ெப. Pர� 
அவகI� இைச�தமி� 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� த�க ெதா*0 ெசH�, தமிழிைச�:� )��யி த5�, ஒ. 
ம&மல�சி வா�விைண அளி�தவ, கால= ெச�ற ெச	�நா	டரச ராஜா ச. 
அ*ணாமைல� ெச	�யா அவகளாவ. அவகளி� அறிவா(ற�� விைளவா$ 
1929 ஆ� ஆ*�$ சித�பர�தி$ ேதா�றிய மீனா	சி க$Aாி, 1932 ஆ� ஆ*�$ 
அ*ணாமைல� ப$கைல� கழக��ட� இைண5த�, இ5திய� ெப. நா	�$, 
இைச� கைலயிைன நா�: ஆ*0க� க(பி��� ப	ட� வழ8:கி�ற 'த( 
ப$கைல� கழக� அ*ணாமைல� ப$கைல� கழகேமயா:�. 1936 ஆ� ஆ*0, 
அரச அவகளி� '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 அவக�, தமிழிைச வள�சி� ெகன ,பாH பதினாயிர� 
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ந�ெகாைடயாக 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.�சிரா�ப�ளியி$ 4-9-
1941$ ெபாியா ஈ. ேவ. இராமசாமி அவக� தைலைமயி$ K	ட� ெப(ற மாெப.� 
K	ட�தி$, அ�ேபா� :மார ராஜாவாக விள8கிய டா�ட ராஜா ச. '�ைதயா 
ெச	�யா அவக�, தமி� இைச இய�க�தி� சீாிய ேநா�க8கைள� சிற�)ற 
எ0��ைர�தாக�. 15-9-1941-$ இைச�கைலஞ பல ேச5�, தமி� இைச 
இய�க�தி(:� த� ஆதரவிைன� ெதாிவி�� அறி�ைக ெவளியி	டாக�. 16-9-1941-
இ$ ெச�ைன வி�ேடாாியா ம*டப�தி$, தமி� இைச இய�க�திைன ஊ�:த� த� 
ெபா.	0 ஆதர/� K	ட� ஒ�& நைட ெப(ற�. அ*ணாமைல� ப$கைல� 
கழக�தி$, தமி� இைச பாட( ேபா	�க� நிக��த� ெப(றன. ெப.8 ெகாைட 
வ�ள$, அ*ணாமைல அரச அவக� தா� சீ.ட<� சிற�)ட<� ெகா*டா�ய 
அ&பதா� ஆ*0விழாவி$, தமி� இைச வள�சி�: இர*டாவ� 'ைறயாக ,பாH 
பதிைனயாயிர� வழ8கினாக�. 1943 ஆ� ஆ*�$, ப*�தமணி '. கதிேரச� 
ெச	�யா அவக� தைலைமயி$, தமி� இைச ஆேலாசைன� :C ஒ�& நியமி�க� 
ெப(ற�. ேபராசிாிய ெல. ப. க.. இராமநாத� ெச	�யா அவக�, அ�:Cவி(:� 
ெசயலாளராக இ.5� பணியா(றினாக�.  
 
ேதவேகா	ைட, தி.�சி, ம�ைர, )��ேகா	ைட, :ட5ைத, தி.�ப�P, தி*0�க$, 
வல�)ாி, ஐய� ேப	ைட, தி.ெந$ேவ� 'த�ய தமி� நா	0 நகர8களி$ இைச 
மாநா0க� நைடெப(றன. இைச� ச8க8க� ெதாட8க� ெப(றன.  
 
ெச�ைன� தமி� இைச�ச8க� 1943 ஆ� ஆ*0 ேம மாத�தி$, ெச	� நா	டரச 
அவகளா$, ெச�ைனயி$ நி&வ�ெப(ற�. 23-12-1943 'த$ 4-1-1944 வைர 
ெபாியெதா. தமிழிைச மாநா0 ெச�ைனயி$ நைட ெப(ற�. 23-1-1944$ தமி� 
இைச� ச8க�தி� சாபி$ தமி� இைச� க$Aாி ஒ�&� ெதாட8க� ெப(ற�. 
ேம6�, தமி� இைச இய�க�தி(:� ெதாட�க� நா	களி$ ராஜாஜி, � ேக.சி., ச. 
ஆ. ேக. ச*'க� ெச	�யா, ப�ம$ ச�ப5த 'த�யா 'த�ய ெப.ம�களி� 
ஆதர/ கிைட�த�, இைச� கைலஞகளி$ ேப.� )கC� ெப(ற ேமைதக� பல, 
தமி� இைச வள�சி�:� தைல யாய ெதா*டா(றின. 1950 ஆ� ஆ*0 
ெதாட8கி� ப* ஆராH�சி� K	ட8கI� ஆ*0ேதா&� 'ைறயாக நைடெப(& 
வ.கி�றன. ெச	� நா	டரச ராஜ ச '�ைதய ெச	�யா அவகI�, தமி� 
இைச� ச8க� தைலவ தி.. '. நாராயண சாமி�பி�ைள அவகI�, ெகளரவ� 
ெசயலாளராக தி.. '. அ. சித�பர� ெச	�யா ஆகிேயா.� த� அயராத 
ெதா*டா$, தமி� இைச� ச8க�திைன வள�� வ.கி�றன. ம�ைரயி$ 
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ெதாட8க� ெப&� தமி� இைச� ச8க�, ஆலவாH உைற அ*ண$ ெசா�ேகச 
அ.ளா$, வளபிைறெயன வள5� ெதா*டா(&வதாக.  
------------------    

9. 9. 9. 9. எ�ெகழிெல� ஞாயி1எ�ெகழிெல� ஞாயி1எ�ெகழிெல� ஞாயி1எ�ெகழிெல� ஞாயி1    எம�0எம�0எம�0எம�0????    
 
உலகி$ எ*ணிற5த உயிக� பிற�கி�றன; கால ேவக�தி$ வளகி�றன; 
வா�கி�றன. இ&தியி$ இற5� '�கி�றன. மனிதகளி$ "ேதா�றி( )கெழா0 
ேதா�றியவ" உைர>� பா	0� உைடேயாராH வா�5 தவ, 'ம�னா/லக�� 
ம�<த$ :றி��� த� )க� நிறீஇ�' தா� மாH5தவ, ஒ. சிலராகேவ இ.�க� 
K0�.  
 
சில இ�ப��தா� வாழ ேவ*0ெம�& வா�கிறாக�; பல எ�ப�>� வாழலா� 
எ�& வா�கிறாக�. '�னவ வா��ைகைய '�ேனா ெச�ற ெநறி>� உயாிய 
ெகா�ைககI� வழிநட�தி� ெச$கி�றன; பி�னவ வா��ைக, :றி�ேகாளிலாத 
வா��ைகயாH அைமகிற�. :றி�ேகாI� ெகா�ைககI� இ$லாம$ வா�/ 
நடா�தி� ெச$வ�, க�வாள� இ$லாத :திைரேம$ 'சவாாி' ெசHவைத ஒ�:�, ந$ல 
ெகா�ைகக�, சா�ேறா உண�திவி	0� ெச�றெநறி ந�ைம வழி நட�தி� ெச$ல 
ேவ*0�. இ�ேற$ ஓ	ைட� படகி$ பயண� ெசH� ந0�கட�$ +�கி 
உயிாிழ5தவ� கைதயாH� ேபாH '�>�.  
 
உலகி$ ேதா�&� உயிக� இ�ப நா	ட� உைடயன. இ�ப� தா� அம5� 
ேம/கி�ற த�ைம வாH5த�. ம*, ெப*, ெபா� ஆகிய +�& ஆைசகI� மனித 
மன�ைத அைல�� அாி��� :ைல�பனவா:�. மனெம<� :ர8: இ� 
+வாைசகைள� ப(றினா$ அதனா$ விைள>� ��ப8க� ேகா� ேகா�யா:�.  
 
ஆைசக�, ப(&க� பல வைகெயன நா� '�ேப க*ேடா�. 'ஆைசேய 
அைன��லக� ��ப8கI�:� காரண�' எ�ப. எனேவதா�,  
 

ப(&க ப(ற(றா� ப(றிைன அ�ப(ைற�  
ப(&க ப(& விட(:   (தி.�:ற� : 350)  
 

எ�றா தி.வ�Iவ. �5தர+�தி நாயனா.�,  
 

ம(&� ப(ெறன� கி� றி நி�தி.�  
      பாதேம மன� பாவி�ேத�  
ெப(றா6� பிற5ேத� இனி� பிறவாத  
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      த�ைம வ5� எHதிேன�  
க(றவ ெதாCேத��� சீ�  
      கைர[ாி$ பா*�� ெகா0'�  
ந(றவா உ�ைன நா� மற�கி<�  
    ெசா$6� நா நம�சி வாயேவ.  

(ஏழா5தி.'ைற; தி.�பா*�� ெகா0'�� பதிக�)  
 

ஆைசகளிேலேய ெபாிய ஆைச பிறவி ஆைசேய. இைறவ� அ.I�:� பா�திரமாகி 
அவ� அ�யிைன அைடயாதவ மீ*0� மீ*0� பிற�ெப0�� அைல� 
)&கி�றன.  
 
எ8ெகழிெல� ஞாயி& எம�:?  
 

பிறவி� ெப.8கட$ நீ5�வ நீ5தா  
இைறவ� அ�ேசரா தா        (தி.�:ற� : 10)  

 
எ�ப தி.வ�Iவ. ைசவ� தைழ�க� ெப*;லகி� ெப.�பயனாH� ேதா�றிய 
)னிதவதியா பி�வ.மா& இைறவனிட� ேவ*�யதாக� ேச�கிழா பா0வா:  
 

இறவாத இ�ப அ�)  
   ேவ*�� பி� ேவ*0 கி�றா  
பிறவாைம ேவ*0� மீ*0�  
    பிற�)*ேட$ உ�ைன ெய�&�  
மறவாைம ேவ*0� இ�<�  
    ேவ*0� நா� மகி�5� பா�  
அறவாநீ யா0� ேபா� உ�  
     அ�யி�கீ� இ.�க ெவ�றா.  

(ெபாிய )ராண�; காைர�கால�ைமயா )ராண� : 60)  
 

எனேவ ப(&�க� கைளய�பட ேவ*0� எ�ப� ெபற�ப0�. ஆனா$, இ�ப 
நா	ட� என�ப0வ� எளிதாக� கைளய�ப0வதாக இ$ைல. இதைன விள�க� 
பி�வ.� ெசHதியிைன� �	டலா� :  
 
ஒ. மனிதைன மதயாைனெயா�& �ர�தி வ.கி�ற�. அத� தா�:த��.5� த�ப 
மனித� ஓேடா�� ெச$கிறா�. இ&தியி$ வ ழியி$ பாC8கிண& ஒ�றைன� 
பா�கிறா�. ப��க	0க� வழிேய இற8கி� ெகா�ள நிைன�கிறா�. ஆனா$ 
கிண(ற�யி$ பட ெம0�தா0� பா�) சீறி நி(கிற�. எனேவ அத� சீ(ற�தி�.5� 
த�ப� கிண(றி(:� ெவளியி�.5� வ5� உ�ேள ெதா8கி� ெகா*�.�:� 
ெகா�கைள�ப(றி� ெகா*0 ெதா8:கிறா�. அ�ேபா� அBவழிேய வ5த 
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எ�ெயா�& அ�ெகா�கைள� த� ப(களா$ க��� அ&�கி�ற�. அ5நிைலயி$ 
கிண(ற8கைரயி$ வள5தி.5த மர�தி$ ேதனீ�களா$ க	ட�ப	�.5த ேத� K0 
அழி5� அ8கி.5� ேத� �ளிக� கீேழ ஒCகி� ெகா*�.�கி�றன. @�நிைலகைள 
'(றி6� மற5� வி	ட மனித� த� நா�ைக� தா� இ.5த இட�தி�.5ேத நீ	�� 
�ைவ�க நிைன�கி�றா�. இ�ேவ மனித �H�:� இ�ப� எ�& K&கி�ற� அ� 
ெசH>�. ெசH>ைள� கா*ேபா� :  
 

ஆைன �ர�ப அர/ைற ஆ�:ழி  
நானவி ப(&) நா6� ஒ.வ� ஓ  
ேதனி� அழி�ளி ந�:� திற�த�  
மா<ட இ�ப� மதி�திைன ெகா�நீ.  
        (@ளாமணி ; �ற/� ச.�க� : 149.)  
 

இ� ேபா�ேற ெபா�னாைச�: எ0��� கா	டாக� தி.�த�கேதவ சி5தாமணி� 
கா�பிய�தி$ ஒ. நிக��சிைய� �	0வ.  
 
மனித� ஒ.வ� நிைறய� ெச$வ� திர	�னா�. அதைன� �H�காம6�, பிற�:� 
த5� அற5ேதடா ம6�, ெச$வ�ைத� ெபா�னா�கி, அ� ெபா�ைன உ.*ைட-
யா�கி� த� மைனவியிட� ெகா0��� பா�கா�பாக ைவ�தி.5தா�. தா� த� 
வா�வி� இ&தி� க	ட�ைத ெந.8:� ெபாC� ெபா� ெகா*0 அற� ெசHயலா� 
என� தி	டமி	�.5தா�. ஆனா$ திTெர�& அவ� நா அைட��� ேபச'�யாத 
நிைல�: ஆளாகி, யா�ைகயி� உயி அக�தேதா )ற�தேதா எ�<� நிைல 
வ5�(ற�. உறவினகெள$லா� அவ� ப0�ைகைய� �(றி� K�வி	டன. 
அ�ேபா� அ� ெச$வ� த� மைனவிைய� பா��� ைக�சாைடயா$ ெபா�-
'��ைச� :றி�பி	0� ெகா*0 வ.மா& பணி�தா�. ஆனா$ அவ� மைனவி 
அவ� ெசய6�:� �ைண நி(கவி$ைல. எனேவ, அவ� எ*ண� எ�ன 
ெவ�பதைன� பிற.�:� ெதாியாம$ மைற�பத(காக� பி� வ.மா& ேபச� 
ெதாட8கினா�: “ஐேயா! எ� கணவ இ&தி ேநர�தி$ விளா�பழ�தி� மீ� 
ஆைச�ப	0 வி	டாேர! விளா�பழ� கிைட�:� ப.வ� (Season) இஃத�ேற! 
இ�ெபாC� எ�ன ெசHேவ�?" எ�& கதறியழ� ெதாட8கினா� . கணவ�ேம$ 
மி:5த அ�)ெகா*டவ� ேபா$ ந��க� ெதாட8கினா�. உறவின�ெக$லா� 
அ�:0�ப� தைலவ� நிைன� தி.5த தி	ட� எ�ன ெவ�ப� ெதாிய இயலாம( 
ேபாH வி	ட�. மைனவியி� வ=சக நாடக� - ெபா�னாைச காரணமாக 
ஏ(ப	0வி	ட மாய�ேப�� அற�ைத எ8ேகா அ���� �ர�திவி	ட�. எனேவ 
ெபா�னாைச, கணவ� வி.�ப�தி(: எதிராக மைனவிைய மா(றி வி	டைத� 
கா*கிேறா�. தி.�த�க ேதவாி� தீ5தமி�� பாடைல� கா*ேபா�:  
 

ைகயா( ெபாதி��ைணேய கா	ட� .  
      கய(க*ணா ள தைன� கா	டா�  
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ஐயா விளா�பழேம ெய�கி�றீ  
          ரா8கத(:� ப.வ ம�ெற�  
ெசHேகா ெவன�சிற5தா� ேபா(சிறவா�  
        க	0ைரயா( :றி�த ெவ$லா�  
ெபாHேய ெபா.Iைரயா '�ேன  
    ெகா0��*ட$ )ாிமி� க*T.  

(சீவகசி5தாமணி; ேகமசாியாாில�பக� : 142 ) 
 
எனேவதா� இர*டாயிர� ஆ*0கI�: '�னேரேய ந� '�ேனாக� 
தி.�பர8:�ற= ெச�& தி.'.க� ெப.மாைன வண8க '(ப	ட ேவைளயி$, 
பி� வ.வா& ேவ*0த$ )ாிகி�றன:  
 

........ யா� இர�பைவ  
ெபா.I� ெபா�<� ேபாக'ம$ல நி�பா$  
அறாI� அ�)� அற<! +�&�  
உ.ளிண� கட�பி� ஒ�தா ேராேய      (பாிபாட$; 5 : 78-81)  
 

ெபா.I� ெபா�<� ேபாக'� ேவ*டாம$ '.க� ெப.மானி� அ.ைள>� 
அறைன>� அ�ைப>ேம ேவ*� நி(:� அளவி(: அவ த� ெந=ச�பா8: 
நிமி5� நி(பதைன� கா*கிேறா�. அ�ேவ வாC� ெநறி; உH>� ெநறியா�.  
 
இBவா& உH>� உயெநறி அறி5�ண5� ெதளி5த ெபாியவ தி.வாசக� த5த 
மணிவாசக� ெப.5தைகயாவ. 'க$ைல� பிைச5� கனியா�:� வி�ைச' யறி5தவ. 
காசிவைர ெச�& ைசவ சமய� பர�பிய :.ர:.பர.�, க(பைன� கள=சியமா� 
சிவ�பிரகாச.�, தா>மான தயாபர.�, வடA வ�ள( ெப.மா<�, தி.வாசக�தி$ 
ேதாH�த ெந=ச 'ைடயவக� எ�ப� அவக� பா�>�ள பாட$க� பலவ(றா$ 
அறியலா:�. கிறி��வ சமய�திைனேய பர�ப� தமி� நா0 ேபா5த டா�ட ஜி. >. 
ேபா� எ�<� பாதிாியா, தி.வாசக�தி$ ெந=ச5 ேதாH5�, அைத ஆ8கில�தி$ 
ெமாழிெபய���ளா. தி.வாசக�ைத ' எ�).�:� பா	0' (Bone-melting song) 
எ�& :றி�பி	டா. தி.வாசக�தி$ 'தலாவதாக இட� ெப(றி.�:� அகவ�$ 
வ.� 'இைம� ெபாC�� எ� ெந=சி$ நீ8காதா� தா� வா�க' எ�ற ெதாட.�: 
இைணயான க.�ைத, இைறவைன� :றி�� ெவளி� ப0��� ெமாழி உலகி$ 
எ8:� காண'�யா� எ�ப. ெமாழி�திற� '	ட&�த ெமாழி U()லவகI�, 
ஆ8கில� வணிக�தி� ெமாழி எ�&� கிேர�க� இைசயி� ெமாழி எ�&�, 
இல�தீ� ச	ட�தி� ெமாழி எ�&�, பிெர=� Pதி� ெமாழி எ�&� :றி�பி	0, 
தமி� ப�தியி� ெமாழி (Language of Devotion) எ�& :றி�பி0வ. அளவி6� 
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�ைவயி6� தமிழி$ எC5த ப�தி� பாட$க� ேபா$ ேவ& எ� ெமாழியி6� காண 
'�யா� எ�ப.  
 
மல8ெக0�� மன'.�:� தி.வாசக� ேதா�திர U$களி$ தைலசிற5ததா:�. 
'தி.வாசக�தி(: உ.காதா ஒ.வாசக�தி(:� உ.கா' எ�ப� பழெமாழி. 
தி.வாசக�தி6� அத� ஒ. ப:தியாH அைம5��ள தி.ெவ�பாைவ ப�தி>லகி$ 
சீாியேதா இட�திைன� ெப&கி�ற�. தி.�ெப.5�ைற� )ராண�,  
 

மலவி.I(& உற8காம$ ம�<பாி பாகர.�  
ெச$'Cக வ.கெவன� ெச�ப$ தி. ெவ�பாைவ  

 
எ�& தி.ெவ�பாைவ உ*ைமயிைன விள�கி நி(:�.  
 
அறி/, அழ:, ெச$வ�, ப*), வய�, :��பிற�) 'த�ய ப��வைக ஒ�)களா$ 
ஒ�த தைலவ<� தைலவி>� தி.மண� ெசH�ெகா�கிறாக�. அ�ேபா� 
ெப*ைண� ெப(றவக� ெப*ைண மணமக� ைகயி$ ஒ�பைட�:� ெபாC�, 
'உ8ைகயி( பி�ைள உன�ேக அைட�கல�' எ�& Kறி� ெகா0�ப. ெகா0�பா.� 
அ0�பா.� இ�றி ஊ�K	ட� தைலவ<� தைலவி>� ஒ�& ேசவ� பைழய 
கால� தி.மணமாக இ.5த�, களவி� வழிவ5த க() இ�வா:�. தி.மண�தி� 
ேபா� தி.மண N	�( )�மண$ பர�ப�ப	0, மாைலக� ெதா8கவிட�ப	0, 
விள�:க� ஏ(றி ைவ�க�ப	0 ச5திர� உேராகிணி எ�<� ந	ச�திர�ைத� ேச.� 
ந$ேலாைரயி$, ம8கல மகளி நா$வ 'ைறேய ைக மா(றி வா8கி, )��:ட�தி$ 
�ல8:� நீைர மைணயி� மீ� அம5தி.�:� மணமகளி� தைலமீ� சாH�க, அ� 
:ட�தி�.5� ம8கல� ெபா.ளா� ெந$6� மல.� மணமகளி� ெநறி�த க��பி$ 
வ5� தய8கி நி(கி�றன. க(பினி�& நீ8காம$ ந$ல பல ெசய$கI�:� 
கணவேனா0 �ைண நி�&, இ�& தி.மண�தி$ உ�ைன� ெப(ற கணவ� 
எ=ஞா�&� உவ�:� வைகயி$ வைக>ற நீ வா��ைக நட�த ேவ*0� எ�& 
நிைற5த ெந=ேசா0 வா���கி�றாக�. இ�ேவ பழ5தமிழ தி.மண 'ைற. 
ந$லா] கிழா பா�>�ள கீ�வ.� அக�பாடெலா�& த.� ெசHதி இ�.  
 

த* ெப.� ப5த� த.மண$ ெஞமிாி  
மைனவிள� :&�� மாைல ெதாட8க  
கைனயி. ளக�ற கவி�ெப& காைல�  
ேகா� கா$ நீ8கிய ெகா0ெவ* தி8க	  
ேக�$ விC�)க� நா� தைல வ5ெதன  
உ�சி� :ட�த )�தக$ ம*ைடய  
ெபா� ெசH க�பைல '� ெச� ெப*�  
'�ன/� பி�ன/ 'ைற'ைற தர�தர�  
)த$வ( பய5த திதைலயB வயி(&  
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வா�ைழ மகளி நா$வ K��  
க(பினி$ வழாஅ ந(பல /தவி�  
ெப(ேறா( ெப	:� பிைணைய யாெகன  
நீெரா0 ெசாாி5த ஈாித ழலாி  
ப$�.8 க��பி� ெந$ெலா05 தய8க.  (அகநாO& ; 86 : 3-16)  
 

தமி� நா	0� ெப*க� தனி�திற� ெப(றவ - கணவைனேய ெதHவெமன� ேபணி 
ஒC:பவ. நா0 நாடாயி<�, காடாயி<�, நில� ேம	0 நிலமாயி<� ப�ள 
நிலமாயி<� அ5 நில�தி$ வாC� ஆடவ ந$லாராயி� அ5 நில'� ந�னிலமாகி-
வி0� எ�ப ஒளைவயா.  
 

நாடா ெகா�ேறா காடா ெகா�ேறா  
அவலா ெகா�ேறா மிைசயா ெகா�ேறா 
 எBவழி ந$லவ ஆடவ  
அBவழி ந$ைல வாழிய நிலேன.          ()றநாO&; 187)  

 
இதனா$ தமிழக மகளி ப*பா	0� சிற�)� தாேம ேபாத.�. 'ஏ பி��தவ� எ�ன 
ெசHவா�; பாைன பி��தவ� பா�கிய�' எ�ப. ஒேர ப�ைவ ைவ��� பிைழ��� 
சிற�ப(ற வா��ைக வா�5� வ5த :0�ப�தி(: ம.மகளாக ஒ. ெப* விள�ேக(ற 
வ5தாளா�. அவ� வ.ைக�:� பி� அB N0 இனிய விழ/க� நிகC� ஊ 
ேபாலாயி(றா�.  
 

ஓரா� வ$சி� சீாி$ வா��ைக  
ெப.நல� :&மக� வ5ெதன  
இனிவிழ வாயி( ெற�<மிB ]ேர.    (:&5ெதாைக; 295 : 4-6)  

 
ெப*தா� இ$வா�வி� உயி. உCவா உலக�தா�: ஆணி ஆவ. இ$லற� 
ேதாி� அ�சாணிேய மகளி. 'இ$லா�' எ<= ெசா$, இ$ல�தி� ஆIைம 
ெப*ணி(ேக உாியெத<� உாிைம 'ழ�க� ெசH>� ெசா$லா:�. 'இ$லா�' 
எனி$ வறியவ� எ�ப� ெபா.�. N	ைட எ*ணி� பா�க� தமிழ, ெப*க� 
)ழ8:கி�ற கைட�ப:திைய 'த$ எ�& ெகா*0  உ� Zைழவாயிைல - 
தைலவாயிைல� கைட' எ�ற ெபயரா$ வழ8கிய ெசHதி,  
 

ஒ$:பசி >ழ5த ெவா08:Z* ம.8:$  
வைள�ைக� கிைணமக� வ�Iகி� :ைற�த  
:�ைப ேவைள >�பி� ெவ5தைத  
மடேவா கா	சி நாணி� கைடயைட��  
இ.�ேப ெரா�கெலா0 ஒ.8:ட� மிைச>�  
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(சி&பாணா(&�பைட ; 135-139)  
 

எ<� சி&பாணா(&�பைட� ப:தி�:,  
 
"வ&ைம>&த6� இய$ெப�றறியா� )ற8 K&ேவா கா*ட(: நாணி� 
தைலவாசைலயைட�� மி�யா( காிய ெபாிய �(ற�ேதாேட Kடவி.5� 
அைடய�தி�<�" எ�& 'உ�சிேம( )லவ ெகா�'ந�சினா�கினிய வைர5த 
உைரயா$ விள8:�.  
 
ேம6� ஆ*0க� பலவாகி>� நைரயிலவா:த�� காரண�ைத உசாவிய ம�க	:� 
பிசிரா5ைதயா 'மா*டெவ� மைனவிேயா0 ம�கI� நிர�பின' என 'தலாவ� 
:ண8களா$ ெப.ைம ெபா.5திய மைனவிையேய :றி�பி	0�ள � ெகா*0 
அறியலா�. தமி� மைற>�,  
 

இ$லெத� இ$லவ� மா*பானா$ உ�ளெத�  
இ$லவ� மாணா� கைட.    (தி.�:ற� ; 53)  

 
என 'ழ8கி(&.  
 
ச8க கால� தைலவி, தாH சின5� சீறி� :ழ5ைதயிைன� ேகா$ெகா*0 
ஓ�சிய��:� ெபாC�, 'அ�மா அ�மா' எ�ேற கதறியCவைத� ேபா�& தைலவ� 
இனிய ெசHயி<� இ�னாதன ெசHயி<� அவைனேய அைட�கல� என ந�பி 
வாC� ெப(றி வாH5தவளாவா�.  
 

தா>ட� றைல�:� காைல>� வாHவி	0  
அ�னா ெய�<8 :ழவிேபால  
இ�னா ெசயி< மினி�தைல யளி�பி<�  
நி�வைர� பின� எ� ேதாழி  
நி�<& விCம� கைளஞேரா Nலேள .   (:&5ெதாைக; 397-5-8)  
 

:லேசகரா�வா.� வி��வ� ேகா	ட�மானிட��� தா� ெகா*ட ஆரா� 
காத�ைன,  
 

வாளா$ அ&��� ��<� ம.��வ�பா$  
மாளாத காத$ ேநாயாள�ேபா$, மாய�தா$  
மீளா� �யதாி<� வி��வ� ேகா	ட�மா நீ  
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ஆளா/ன த.ேள பா�ப ன�ேயேன.   (ெப.மா� தி.ெமாழி; 5-4)  
 

எ�& :றி�பிட� காணலா�.  
 
உலகி$ ேதா�றிய உயிக� இைறவ� அ.ளா$ ேதா�றி, அவன.ளா$ அவ� 
தா� வண8கி வா�கி�றன. எனேவ மீ	0� இைறவனிட�, 'உ8 ைகயி( பி�ைள 
உன�ேக அைட�கல�' எ�ற ெசா$ைல மீ*0� )��பி��� ெகா�வ� 
மிைகயா:�. எனேவ மாகழி� தி8களி$ ைவகைறயி$ எC5� நீரா�� சிவைன� 
சி5ைத யி(ெகா*0 பா�� பர/� ெப*க� பழ=ெசா( )��க அ=�கி�றன. 
ஆயி<� சிவெப.மானிட��� பி�வ.மா& Kறி�ெகா�கி�றன.  
 

' எ8க� மாபக8க� அ�யாராH அ$லாத பிறாி� ேதா�கைள� ேசரா; எ8க� 
ைகக� உன�க$லாத பிற�: எ�பணியிைன>� இய(றா; எ8க� க*க� 
இர/� பக6� ேவெறா�றிைன>� காணா; இ5த� பாி� ஒ�றிைன ம	0� 
எ8க� தைலவராகிய நீவி எ8க	: வழ8கிவி	டா$, கிழ�ேக ேதா�&� 
கதிரவ� எ�திைசயி$ எC5தா6� எ8க	: ஒ. கவைல>� இ$ைல' 

 
எ�கி�றன.  
 

உ8ைகயி( பி�ைள உன�ேக அைட�கல� எ�&  
அ8க� பழ=ெசா( )��:� எ� அ�ச�தா$  
எ8க� ெப.மா�! உன�ெகா� &ைர�ேபா8ேக� :  
எ8ெகா8ைக நி� அ�ப அ$லா ேதா�ேசர(க;  
எ8ைக உன�க$லா ெத�பணி>= ெசHய(க ;  
க8:$ பக$ எ8க* ம(ெறா�&8 காண(க;  
இ8கி� பாிேச எம�ெக8ேகா� ந$:திேய$  
எ8ெகழிெல� ஞாயி&? எம�ேகேலா எ�பாவாH!  

(தி.ெவ�பாைவ; 19)  
 
மணிவாசக� ெப.5தைகயி� இ� K(ேறா0 'நாமா�:� :�ய$ேலா�; நமைன 
அ=ேசா� ஏமா� ேபா�; பிணியறிேயா�; இ�பேம எ5நாI� ��ப� மி$ைல' எ�& 
Nர�ேதா0 'ழ8கிய தி.நா/�கரச� ெப.மானி� பி�வ.� ேதவார� தி.�பாட$ 
ஒ�) ேநா�கி உணர�த�க�:  
 

வான� �ள8கிெல�? ம* க�ப மாகிெல�? மா$  
தான� �ள8கி� தைலத0 மாறிெல�? த*கட6�  
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மீன� ப�ெல�? விாி�ட Nழிெல�?  
ஊ ன� ஒ�றி$லா ஒ.வ<�: ஆ�ப	ட உ�தம�ேக, 
             (நா�கா� தி.'ைற; 112 ஆ� பதிக�: 8.)  

 
ேம6�,  
 

ெகா$ேல(&� ேகாட=� வாைன ம&ைம>�  
)$லாேள ஆய மக�          ('$ைல�க�; 3, 63-64)  

 
எ�& ச8ககால� தைலவி Nரமி$லா� தைலவைன ம&பிறவியி6� மண� )ணர 
ம&�கிறா�. தி.ெவ�பாைவ கா	0� தைலவிேயா சிவெப.மானிட��� சி5ைத 
ேதாயாத தைலவைன� தCவ/� ம&�� வி0கிறா�. ேம6�, இ� தி.ெவ�பாைவ� 
பாட�$ க�னி� ெப*க� ' எ8ெகா8ைக நி� அ�பர$லா ேதா� ேசர(க' 
எ�பதனா$ இ�ைம� பயைன>�, ' எ8ைக உன�க$லா ெத�பணி>� ெசHய(க' 
எ�பதனா$ ம&ைம�பயைன>�, 'க8:$ பக$எ8க* ம(ெறா�&8 காண(க' 
எ�பதனா$ N	��ப�ைத>� விள�கி நி(ற$ உH��ணர(-பாலனவா:�.  
 
எனேவ, நா� அைனவ.� சிவெநறி மறவாத சி5ைதயராH, ஞால� அவ� )கேழ மிக, 
ந� ெந=ச�ைத அவ� வாC� தி.�ேகாயிலா�கி, அ�ப பணி�: ந�ைம ஆளா�கி� 
ெகா*டா$, இ�பநிைல தாேன வ5� எH�� எ�ப� தி*ண�.  
---------------  

10. 10. 10. 10. கி�கி,தா ராம�கி�கி,தா ராம�கி�கி,தா ராம�கி�கி,தா ராம�    
 
'க(பா இராம பிராைனய$லா$ ம(&8 க(பேரா!' எ�ப� ந�மா�வா தி.வா�:. 
இராமைன� ப(றி� ேப�வ�� ேக	ப�� எC�வ�� )னித� த�ைம வாH5த 
ெசயலா:�. த�ைன ெவ	0கி�ற ேகாடாி�:� மண�ைத� ெகா0�:� இய$) 
வாH5த� ச5தன மர� எ� & ெசா$வாக�. அதைன�ேபால இராமைன� ப(றி� 
ேப�கி�ற எவ.� ெப.ைம ெப&வ. எனேவ தா� யா<� �ணி5� கா:�த� 
கா�'ைள :றி��� த8க� '�ன� ேபச� �ணி5ேத�.  
 
'வி.�த� எ�<� ஒ*பாவி(: உய க�ப�' எ�& ேபா(ற�ப0� கவி�ச�கர-
வ�தி க�ப� வழி. நி�&, கி	கி5தா ராமனி� சிற�)�கைள ேநா�:ேவா�. 
அறிவிய�$, அ�/� சிற�பாக இய(பிய$ விரவிய ேவதியிய�$ (Physical 
Chemistry) வா>�களி� சம எைடைர (Equivalant weight) ஆ�aஜ� அ��பைடயி$ 
கணி���தா� K&வ. எனேவ நா'� தமிழக�தி$ இராமைன� ப(றி� ப$ேவ& 



74 

 

இல�கிய8களி6�, U$களி6�, ெசவிவழி� ெசHதிகளி6� :றி�)�க� இ.5தா6� 
�$�யமான அள/க.வியாகிய க�பனி� இராமாவதார�ைத� ெகா*ேட 
மதி�பி0ேவா�.  
 
க�ப<ைடய தனி�த�ைம அவ<ைடய பா�திர� பைட�பி6�, க	0� ேகா�)� 
திறனி6�தா� மி:தியாக விள8:கிற� எ�& Kறலா�. பாலகா*ட�தி$ தாடைக 
வைத�படல�; ஆரணிய கா*ட�தி$ விராத� வைத�படல�, மாாீச� 
வைத�படல�; கி	கி5தா கா*ட�தி$ வா�வைத� படல� ; >�த கா*ட�தி$ :�ப 
க.ண� வைத�படல�, இராவண� வைத� படல� எ�& அைம��, 
ஒBெவா�றி6� வள�சி நிைல கா	0கி�றா க�ப. பால கா*ட�தி$ 
தாடைகயி� இ.�பிட�, ேதா(ற�, வ.ைக, ெசய$ ஆகியவ(ைற� க*ட பி�<� 
இராம� அ=சியதாக� ெதாியவி$ைல. அவைள� ெகா$வத(:� ச(&� 
தய8கினா�. ஆசிாிய வி�வாமி�திர, ெபா� நல� க.தி� தி.மா6� இ5திர<� 
ெப*ைண அழி�ததனா$ சி&ைம>றாம$ ேம6� சிற�)� ெப(றன எ�பைத 
எ0��� Kறிய பி�ன, இராம<�, அவைள அ�ெபா�றினா$ எH� ஆ	 
ெகா*டா� எ�& பா�னா க�ப. அ�) எHய�ப	ட அளவி$ தாடைக N�5தா� 
எ�&�,  
 

Kசிவா ளர�க த8க� :ல��யி :��க வ=சி  
ஆைசயா6ழ68 K(&= �ைவசிறி தறி5த த�ேற  

 
எ�&� Kறினா. இராம� ெசHத ெசய$ 'ைறயானேத எ�பைத நம�: அறிவி�க 
ஆசிாிய,  
 

............... வி(ெகா*ட மைழயனா�ேம$  
Qமைழ ெபாழி5� வா��தி வி*ணவ ேபாயினாேர' 

 (பாலகா*ட�; தாடைக வைத� படல�; 72 இ&தி� ெசH>�)  
 
எ�ற பாட(ப:தியி� +ல'�,  
 

ைமவ*ண� தர�கி ேபாாி� மைழவ*ண� த*ணேல>�  
ைகவ*ண� அ8:� க*ேட�  

(பால கா*ட�; அக�ைக� படல�; 81)  
 
எ�ற வி�வாமி�திரனி� K(றா6� உண�தினா. எனேவ ெதாட�க�தி$ 
இராம<�: அ.கிேலேய அவ<ைடய ஆசிாியைர இ.�க�ெசH� அவ<�: 
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உ*ைம >ண.� ஆ(றைல வள��� பி� ெவ(றி ெப(றதாக� Kறி>�ளா 
)லவ. தாடைகைய� ெகா�றதி$ இராம<�:� சிறி�� த�னல'மி$ைல, 
உ�ேநா�க'� இ$ைல .  
 
ஆரணிய கா*ட�தி$ விராத�, இராமனி� அ�பி( கிைரயாகி ந(கதி ெப(& 
வழிபாேட இய(&கி�றா�. மாாீச�, பால கா*ட�தி$ ஒ.'ைற இராகவனி� 
அ�) ப	0 மன�PHைம ெப(&� @ழலா$ இராவணனிட��� த8கி� பி�ன 
'அற� பிற�5தவ� ைகயா$ மா�வைத விட அற�தி(ேக நாயகனான இராம� 
எH>� கைணப	0 உHதி ெப&வ� ேம$' எ�& க.தி மாயமா� உ.�ெகா*0, 
ச�கரவ�தி� தி.மகைன ெந05ெதாைல/ ெகா*0 ெச�& இ&தியி$ அ*ண 
�	ட அ�)ப	0� )னித� அைட5� உயி �ற�கி�றா�.  
 
கி	கி5தா கா*ட�தி$ வா�ைய இராம� வைத ெசHகி�றா�. வா� வைதயி$ 
தா� க�பாி� க	0� ேகா�)� திற� 'Cைமயாக ெவளி�ப0வைத� 
கா*கி�ேறா�. வா� அர�கன$ல�; அவேனா வானர�. ஆ�5� ேநா�கி� 
இரகவணனி� பைட�)�: இைணயான ஓ பைட�பா:�. இராவண<� வா�>� 
சிற5த சிவ ப�தக�. இ.வ.� வர�பிலா வர�தின. பிற� மைன ேநா�கியைம-
யா$தா� இ.வ.�:� இ&தி கி	�ய�. ஆ(ற�$ இராவணைனேய வி=சியவ� 
வா� எ�பத(:� ேபாதிய :றி�)க� உ�ளன. இBவா& ெபா�� த�ைமக� பல 
கா	� Z	பமான ேவ&பாடைம��� பா�திர� பைட�ைப உய��வதி$ க�ப<�: 
இைண க�பேன. வா�, இராம<ைடய அ�) ப	ட அளவி$ சின�கி�றாேனய�றி 
இ&தியி$, 'தீயன ெபா&�தி' என ேவ*� வர8க� இர*ைட� ெப(&� பரமபத� 
அைடகி�றா�. இராவண� ம	0ேம இராமைன வண8கியதாக� க�ப 
உைர�தாாி$ைல. அவ� எதி நிைல� தைலவனாதலா$ அBவா& ெசHயவி$ைல. 
இராம<ைடய Nர�திைன>� ஆ(றைல>� விய�கி�றா�; ஆனா$ அ�) ப	ட 
அளவி$ இராமைன� �தி�கேவா, வா��தேவா இ$ைல எ�ப� :றி�ச� த�க�. 
தாடைக ெதாட8கி இராவண� இ&தியாக அைனவ.� இராம<ைடய அ�பி(: 
இல�கானவகேள. ஒBெவா.வைர>� ஒBெவா. காரண�தி(காக வைத�க 
ேவ*�ய க	டாய� இராம<�: வ5�(ற�. எ5த வைகயி6� இராம<ைடய )க� 
:�றவி$ைல. எ�பேத க�ப த� க.��.  
 
க�ப<ைடய காவிய� உய நிைல ெப(&� திக�வத(: அ��பைட� காரணேம 
கி	கி5தா கா*ட� எ�& Kறினா$ மிைகயாகா�. வா�வைத ப(றி அறிஞக� 
பல ப$ேவ& ேகாண8களி$ ஆராH5� U$க� எCதி ெவளியி	0�ளன. அ� 
ப(றி� ேப�வேத ஒ. தனி�த:தி என� க.�கி�ற ெப.ம�க� மி:தி. க�பனி� 
பாலராம�, அயா�தியா ராம�, ஆர*ய ராம�, �5தர ராம�, ெசயராம� ஆகிேயா 
ஐய�பா	�( கிடமி�றி� பாரா	ட�ப0� ேபா�, கி	கி5தா ராம� ம	0ேம 
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பிர�சிைன�:ாியவ� ேபா$ ேதா�&கி�றா�. எனேவ இ�கா*ட�திைன� 
பிர�சிைன�:ாிய கா*ட� (Problem Canto) எ�& Kறலா�.  
 
ஆ	சி� ெபா&�பிைன>� மைனவிைய>� விதியி� வ�ைமயா$ பிாி5த நிைலயி$ 
இ.5த இராம� ��கிாீவ<�: வா�யினிடமி.5� இர*ைட>� மீ	0� த.வதாக 
உ&தியளி�கி�றா�. இராமனிட�தி$ ஒ�த /ண/�, ஒ	ட /ண/� (Sympathy 
and Empathy) ஒ.8ேக அைம5தி.5ததா$தா� உடேன உதவ ேவ*0� எ�ற 
எ*ண� உ*டாயி(&. 'பிறிதி� ேநாH த�ேனாH ேபா$' ேபா(&� தைகைம 
கி	கி5தா ராமனிட� காண� ப0வ� க*K0. எவைர>� பா�த அளவி$ அவ த� 
ப*பா	ைட� கணி�:� ஆ(ற$ ெப(றவ� இராம� எ�ப� இ5த� கா*ட�தி$-
தா� ெதளி/&கி�ற� எனலா�. பரதைன� ேச;ய த.ம�தி� ெதHவ� எ�& 
Kறினாேனெயனி$ த�பிைய� ப(றி அறிவத(:� தனி�த 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$லாேல ேதா�றி(ற�ேற யாெகா�� ெசா$�� ெச$வ�  
வி$லாேதா� இைளய Nர விாி=சேனா விைடவ$ லாேனா!  

(கி	; அ<ம�படல� : 20)  
 
எ�& விய�கி�றா� இராம�. ஓ உ*ைமயி� ஈ*0 உணத$ ேவ*0�. 
இராமைன� ேபா(&கி�றவக� பல.*0. ஆயி� இராமேன ேபா(&� )கC�, 
விய�:� சிற�)� அ<மனிட�தி$ இ.�பைத� கா*கி�ேறா�. ைக�மா& க.தாத 
ஓ உய பைட�பாக� ெதா*�� தி./.வமாக� திகழ� K�ய த:தி 
அ<ம<�ேக>*0 எ�பைத 'Cைம>� உண5த ெப(றி, கி	கி5தா கா*ட 
இராம<�:*0. இ&தியி$ அ<மைன ஆர� தCவி� ெகா*0 ெப.ைம� 
ப0��கி�றா� இராம�. ஆரணிய கா*ட�தி$ :கைன� த� உட� பிற�பாக� 
ெகா*டா�. ெதா*�� ெப.ைமைய விள�:வத(:� :க� ெதாட�கநிைல� 
பா�திரமாக இ.5தா$ (Preliminary Character) அ<ம� வள நிைல� 
பைட�பாக/� உய நிைல� பைட�பாக/� இல8:கி�றா� (Developed and 
elevated character) எ�பதி$ மா(&� க.�� இ.�கவியலா�. மிக� சிற5த 
ெதா*டனி� த�னலம(ற ெதாட5த மன� ஒ�றிய ெதா*�ைன� ெப(&� 
ெகா�I� த:தி வாH5த தைலவனாக விள8:பவ� கி	கி5தா கா*ட�� 
இராமேன!  
 
இராமைன� :ைற K&வதாக� ேப�� பைட�)களி$ :றி�பிட�த�கவக� ம5தைர, 
பர�ராம�, வா�, இராவண� ஆகிேயாராவ.  
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பர�ராம� 'ஊனவி$ இ&�த ெமாH�)' எ�& ம	0� :றி�கி�றா� ேநாிைடயாக. 
ம5தைர, 'ஆடவ நைக>�, ஆ*ைம மா�ற, தாடைகெய<� அ�ைதய லா�பட' 
எ�& ைகேகயியிட� இராமைன� :ைற��� ேப�கி�றா�. இராவண� 
அ<மனிட'� அ8கதனிட'� :�பக.ணனிட� :ைற��� ேப�கி�றா�. ஆயி� 
வா� ஒ.வ� தா� இராமைன ேந.�: ேநராக மன� ேபான வழி� :ைற��� 
ேப�கி�றா�.  
 

வாHைம>� மர)8 கா�� ம�<யி �ற5த வ�ள$  
Pயவ� ைம5தேன நீ பரத�'� ேதா�றினாேய  
(கி	; வா�வைத� படல� : 76 : 1-2)  

எ�&�,  
 

ேதவிைய� பிாி5த பி�ைன� திைக�தைன ேபா6= ெசHைக  
(கி	; வா�வைத�படல� :78:4)  

எ�&�,  
 

வ�யவ ெம�/ ெசHதா( )கழ�றி /ைச> '*ேடா  
(கி	; வா�வைத�படல� : 80 : 4)  

 
எ�&� வைச பா0கி�றா� வா�. இவ(ைறெய$லா� ெபா&ைமேயா0 ேக	0� 
ெகா*�.5தா� இராம� ஏ�? அவனிட�தி$ அ�:(ற8க� ப�5தா கிட5தன? 
இ$ைல! எ$ைலய(ற ெபா&�:� ஆ(றேல காரண�. :(ற�ைதேய :ணமாக� 
ெகா*0 வா�5த ஒ.வ� மரண�தி� பி�யி$ சி�கி� தவி��� ெகா*�.�:� 
ேபா�� அவ� ெசா(கைள� ெபா.	ப0�தாம$ இ.�ப�தா� சிற5த� எ�& க.தி 
அைமதியாகவி.5தா�. அற�தி�.5� வCவியகேள த8கைள அற�தி� பிற�பிட� 
எ�& க.தி� பிறாிட� ஓயாம$ பித(&கி�றதைன இ�& Kட� காணலா�. 
மி$ட<ைடய �ற�க நீ�க�தி$ சா�தா� ேவத� ஓ�வத(: ஒ�பான� இ�! வா� 
Kறிய :(றசா	0கI�: இராம� ெபா&�பாக மா	டா� எ�பைத� 
ப$ேவறிட8களி$ இராமேன :றி�தைம ேநா�:த(:ாிய�. 'ந5தா விள�கைனய 
நாயக�' எ�& த5ைதைய விளி��, 'இனி வாHைம�: யா.ளேர!' எ�& 
ேபா(றியி.�கி�றா�. பரதைன� ப(றி இராமேன இல�:வனிட�,  
 

அ�தா இ�ேகெளன ஆாிய� K& வா� இ�  
பி�தாய வில8கி� ஒC8கிைன� ேபச லாேமா  
எ�தாய வயி(றி<�பி� பிற5ேதாக� எ$லா�  
ஒ�தா( பரத� ெபாி��தம� ஆத$ உ*ேடா !  

(கி	; வா�வைத� படல� : 3,4}  



78 

 

 
எ�& விய5�ைர�தி.�கி�றா�. த� மைனவிைய� பிாி5தவ� திைக�பா� 
எ�றா$, பிற� மைனவிைய� ெகா*ட வா� எBவா& 'ைற தி.�பாதவ� 
ேபால/� அற� திற�பாதவ� ேபால/� ேபசவிய6�? த�<ைடய :(ற8கைள 
மைற�பத(காக ம(றவைன� :(றவாளிெய�& Kறி� த�பி��� ெகா�I� 
'ய(சியி$ ஈ0ப	0� ேதா$வி>(ற வா�ைய ஒ. ெபா.	டாக� க.தாம$ 
அவ<�: உ*ைமைய >ண�தி அவைன ந$வழி�ப0�தி ந�ெனறி�: உH�கேவ 
இராம� 'ய$கி�றா�. அவ<ைடய பர5த மன� பா�ைமயிைன எ�ென�ப�? 
இற�கி�ற த&வாயி$ ந(சி5தைனேயா0 இற5தா$ அவ<�:� பரமபத� கி	0வ� 
உ&தி! அதைன வா� ெபற ேவ*0ேம எ�ற உயாிய எ*ண� இராமனிட�� - 
கி	கி5ைத� கா*ட இராமனிட�� - இ.5த�. :(றவாளிைய� தி.�திய 
:ண�:�& அவேன எ�பதி$ ஐய�பா0 இ.�க வியலா�.  
 
வா�ைய மைற5தி.5� ெகா$லலாமா? கால8காலமாக� ேக	க�ப	0வ.8 
ேக�வி! பல.� ேக�வி�:� ெகா0�கி�ற சிற�பிட�ைத விைடயி&�பத(:� 
ெகா0� பதி$ைல " எ�ன இ.5தா6� அ� த�)�தாேன?" எ�& K&பவகளி� 
எ*ணி�ைகதா� இ�றள/� மி:தி! தீ�க'�யாத, Kடாத ஒ. சி�கலாகேவ இஃ� 
இ.�க ேவ*0� எ�ப�தா� பல.ைடய வி.�ப� ேபா6�! ஒ. ெசஷ�9 
நீதிபதிெய�& ந�ைம� க.தி� ெகா*0 ஆராH5தா$ ஓரள/ உ*ைம )ல�ப0�. 
வா�ைய இராம� ெகா�றைத யா.� ம&�கவி$ைல. எனேவ ெகா$ல�பட 
ேவ*�யவ� அவ� எ�ப� உ&தியாகிற�. ெகா$6� உாிைம இராம<�: 
இ.�கிற� எ�பைத>� ஒ�)�ெகா�கி�றன. அ5தவைகயி$ இ�ைறய காவ$ 
�ைற உய அதிகாாிேபா$ இராம� விள8:கிறா�. இராமைன� ெபா&�த அளவி$ 
வா�ைய� ெகா$வத(:� ெசா5த காரணேமா பல நா� பைகேயா கிைடயா� (no 
personal enmity). எனேவ உ� ேநா�கேமா நீ*ட நா� தி	டேமா கிைடயா� (no 
personal motive nor any plan). ேம6� வா� ச	ட�ைத>� ச'தாய�ைத>� மதி�� 
நட�பவ<� அ$ல� (He is not a law abiding being). பயிராக இ.�க ேவ*�யவ� 
கைளயாக மாறியி.�கி�றா�. ேம6� தன�:� கிைட�த வர8கைளெய$லா� 
ெபா� நல�தி(:� பய� ப0�தாம$ த�னல�தி(காகேவ பய�ப0�தினா� 
(misuse of power and Penance for personal gains). ச	ட� ஒC8ைக� கா�க 
ேவ*�யவேன அவ(ைற� தக�ெதறி5தா�. பிற�மைன ேநா�:த$ எ�ற ெப.8 
:(ற�ைத� )ாி5தா�. ��:ாீவ<ைடய நில�பர�ைப� பி08கி� ெகா*ட 
ேதாடைமயாம$ அவைன உயி வாழ� Kட அ<மதி�காம$ �ர�தி� 
�ர�திய��தா�. எனேவ கி	கி5ைதயி$ ெபா�வாக எவ.ைடய உயி�:� உைட 
ைம�:� பா�கா�பி$லாத @� நிைல உ.வாகிய� (There is no security for life at 
Kishkindai). இ5த� :(ற8களி�.5� வா� வி0பட '�யா�.  
 

ெச.�கின வ�யராகி ெநறி நி�றா சிைதவராயி�" 
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உலக� தைழ�:மாெற8ஙன�. இ� நா	�(:� N	�(:� எ�ெற�&� 
தவற$லவா? வா�ைய� கா	�6� வ�ைம பைட�தவக� அவைன� ெகா$ல 
'�>�. அஃ� இராமைன� தவிர ேவ& எவ.� இ.�க வியலா�.  
 
ஆ(ற�$ இராம� வா�ையவிட� ப�மட8:ய5தவ�. அவதார� சிற�)ைடய 
பர�ராமனி� வ�ைமையேய அட�கியவ�. எவ.� ெதாட�Kட அ=சிய வி$�ைன 
ஒ��தவ�. K(ற�ன ைகேகயிையேய தாயாக� க.தி� த� ெப.ைமைய 
உண�தியவ�. ேதா$வி ெய�ற ெசா$ைலேய, அறியாதவ�. எனேவ அவ� த� 
ஆ(றைல� :ைற�� மதி�பிடவியலா�. இராவணைன வா�யா$ ெவ$ல '�5த�; 
ஆனா$ ெகா$ல'�ய வி$ைல. அ5த ஆ(ற$ இராமனிடேம இ.5த�. எனேவ 
வா�ைய விட இராம� உய5த ஆ(ற$ பைட�தவ� எ�ப� ெவளி�பைட!  
 
ம(&ேமா உ*ைமைய மற5� விடலாகா�. மரா மர8க� ஏழிைன>� ஒேர அ�பா$ 
�ைள�க� K�ய ஒ.வ� தா� வா�ைய� ெகா$6� த:தி ெப(றவனா வா�! அ5த 
வைகயி$ இராம� ஒ.வேன அதைன� ெகா*டவ� எ�ப� யாவ.� அறி5த 
ெசHதி.  
 
ேந.�: ேநராக� ேபாாி0வத(:ாிய உ�திைய� ைகயாள '�யாத அளவி(: 
வர8கைள� ெப(றவ� வா�. எதிேர ேபாாி0பவகளி� வ�ைமயி$ பாதிைய� 
ெப(&� ெகா�I� வர�ைத� ெப(றவ�. அ��ட� த� வ�ைமைய>� ேச�� 
எவைர>� எளிதி$ ெவ$ல� K�ய இய$பினனாகேவ விள8கி இ.�கி�றா�. அ5த 
வர�ைத� ெகா*0 தீயவகைள அழி�தி.5தா$ ந�ைம ெப(றி.�பா�; ஆனா$ 
ந$லவகைள அழி�க '(ப	ட ேபா� தா� அவ� அழிைவ அவேன ேத�� 
ெகா*டா�. ேபாாி0ேவாாி� வ�ைமயி$ பாதி தன�: வ5�வி0� எ�பைத அவ� 
த� மைனவி தாைரயிட� உைரயா0� ேபா� Kறியதாக� க�ப, பாடைல 
அைம5தி.�கிறா.  
 

"ேபைதய எதி:வ எனி<� ெப(&ைட  
ஊதிய வர8கI� உர'� உ�ளதி(  
பாதி>� எ�னதா( பைக�ப ெத8ஙன�  
நீ�ய ஒழிெகன நி�& Kறினா�" 

(கி	; வா�வைத� படல� : 29)  
 

எ�ப� அ�பாட$. வா�யி� இ&மா�)� அத(:ாிய காரண'� ெத(ெறன 
விள8:�.  
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மிக அ*ைம�கால� வைரயி$ ெகா0ைமயான :(ற� )ாி5தவக� ச	ட� 
பா�கா�)�:	 படாதவக� (outlaws) எ�&�, அவகைள யா ேவ*0� 
மானா6� ெகா$லலா� எ�&�, அBவா& ெகா$பவக� )னிதமான ெசயைல� 
ெசHதவக� எ�&� க.த� ப	0 வ5தன. க�ப<ைடய க*ேணா	ட�தி$ Kட 
வா� ஒ. 'outlaw' தா�. எனேவ ச	ட�ப� இராம� மைற5தி.5� வா�ைய� 
ெகா�ற� சாிேய!  
 
ச	ட�ப� சாியாக இ.5தா6� தம�தி� அ��பைடயி$ சாியா எ�ெறா. வினா 
எC�. ��கிாீவ�, இராமனிட� அைட�கல� எ�& 'த�$ ):5� த�ைன� கா�க 
ேவ*0� எ�& 'ைறயி	டா�. இராம� மராமர8க� ஏழிைன>� ஒேர அ�பா$ 
�ைள�தேபா�� Kட வா� இராமைன� காண வர வி$ைல. அ� ம	0மாலாம$ 
இராம<ைடய ஆ(றைல உண5தி.5�� ெபா.	ப0�தவி$ைல. வர�தி� 
வ�ைமையேய ந�பியி.5�வி	டா�. ச	ட��ைறயி$ (Petition priority) அதாவ� 
ம<� ெகா0�பதி$ 'த�ைம எ�பாக�. அBவா& ெகா0�பவகI�: ஓரள/ 
ச6ைக க	டாய� உ*0. ��கிாீவ� ேநராக வ5� 'ைறயாக ம<விைன� 
ெகா0��� த� க	சியி� நியாய�ைத எ0��ைர�தா�. வா�யி� ேபா�:�, 
�5�பி எ�ற அர�க� ெகா$ல�ப	ட 'ைறைம>�, 'னிவாி� சீ(ற�ைத>� 
அறி5� ெதளி5த இராம� அரச நீதியிைன� ெச6�த '�/ ெசHதா�! பர5� ப	ட 
ப$ேவ& ேகாண8களி$ சா	சிய� (Preponderance of Evidence) இ.�பைத அறி5� 
ெதளி5த பி�னேர இராம� ேயாசி�� '�/�: வ5தா�.  
 
த�<ைடய உ�ள� PHைமயாக இ.�பதா$ சீைத க�னியாக�தா� இ.�க 
ேவ*0� எ�& உ&தியாக ந�)கி�றா�. அ�ெப.5தைகயி� சி5தைன 
எ�ெபாC�� சீாிதாகேவ இ.�:� எ�பைத� க�ப பால கா*ட�தி$ இராம� 
K(றாகேவ ஒ. பாடைல அைம� இ.�கி�றா.  
 

ஆ:� ந$வழி யBவழி ெய�மன�  
ஆ:ேமா வித( காகிய காரண�  
பா: ேபா� ெமாழி� ைப5ெதா� க�னிேய  
யா:� ேவறித( ைக>ற வி$ைலேய  

(பாலகா*ட� ; மிதிைல�கா	சி� படல� : 147 )  
 
எ�ப� அ�பாட$.  
 
தாடைகைய� ெகா$ல� தய8கினா�. பர�ராமைன� ெகா$லலாகாெதன வி0�தா�. 
விராத� ப�தி நிைல ெகா*0 தி.5தி� �ற�க� )க� ெசHதா�. வா�ைய 
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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ப�யானெதா. ெசயைல� ெசHய� �ணி5தி.�பானா எ�& நிைன��� பா�க 
ேவ*0�.  
 

ெகாைலயி( ெகா�யாைர ேவ5ெதா&�த$ ைப8K�  
கைளக	 டதெனா0 ேந     (:ற�: 550)  

 
அ$லவா? த*��:� த:தி அரச பர�பைரயி$ உதி�த இராம<�: உ*0 
எ�பதி$ ஐய�பா�$ைல. வா� வி0�த வினாவி(: இல�:வ� வழி 
விைடயி&�பதி�.5ேத ெபா.	ப0�தேவ*டாத ஓ ஐய� எ�பைத� க�ப உணர 
ைவ�கி�றா. (வா� வைத�படல�, பாட$ எ* 177 ேநா�:க).  
 
இல�:வ� ம&ெமாழி ேக	ட வா�>� மீ*0� மீ*0� ேக�வி� கைணகைள� 
ெதா0�பைத வி0�� இராமைன வண8கினா� எ�ேற உைர�கி�றா க�ப: 
 

'கவி:ல� தர�� அ�ன க	0ைர க.�தி( ெகா*டா�  
அவிய& மன�த னாகி யற�திற� அழிய� ெசHயா�  
)வி>ைட ய*ண$ எ�ப ெத*ணின�"   (கி	 ; வா�வைத 126)  

 
எ�& க�ப பா�ய பாட$ க.�தி$ ெகா�ள� த�க�. அ*ண$ எ�& க.திய 
ேதாடைமயாம$ வண8கி� :(ற8கைள>� ெபா&��� ெகா�Iமா& 
ேவ*0கி�றா�. எனேவ வா�ைய� ெகா�றதனா$, அ�/� மைற5தி.5� 
ெகா�றதனா$, இராம<�: எBவைக யி6� :ைறேயா கைறேயா ஏ(படவி$ைல 
எ�ப� உ&தி. அ� ம	0ம$லாம$ வா�, த� த�பிைய அ.கி$ ைவ��� 
ெகா*ேட சீைதைய� ேத�� க*0 பி��� இராவணைன�ெகா*0வ.� ஆ(ற$ 
அ<ம<�ேக உ*0 எ�ற இ�றியைமயா� :றி�பிைன இராம<�:� 
த.கி�றா�.  
 

"ம(றிேல� எனி< மாய வர�கைன வா�( ப(றி�  
ெகா(றவ நி�க	 ட5� :ர�கிய$ ெதாழி68 கா	ட�  
ெபறிெல� கட5த ெசா$�( பயனிைல பிறிெதா� ேற<�  
உ(ற� ெசHெக� றா6� உாிய� இB வ<ம� எ�றா�" 

(கி	; வா�வைத : 136)  
 
எ�ப� பாட$. இ5த அளவி(: மன� திற5�, இற�:� த&வாயி$ இராமபிரானிட� 
வா� ேப�கி�றா� எ�றா$ அவ� உ*ைமயி$ இராம� ெசHத ெசய$ சாிெய�& 
க.தி�தாேன Kறியி.�க ேவ*0�? மைற5 தி.5� ெகா�ற� '(றி6� த.ம�தி� 
பா(ப	ட� எ�ப� ெவளி�பைட. எனேவ கி	கி5தா கா*ட�� இராம� ெதாட5� 
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தைலைம�ப*) ெகா*டவனாகேவ விள8:கி�றா�. கா*ட� 'Cைம>� மனித 
னாகேவ இராம� கா	ட�ப0கி�றா�.  
 

"ேவ& :Cைவ ெய$லா� மா<ட� ெவ�ற த�ேற" 
(கி	; ந	)� ேகா	படல� : 19)  
 

வானேதா ம*ணேதா ம(& ெவ(பேதா  
ஏைனமா நாகத� இ.�ைக� பாலேதா  
ேத<லா5 ெதாியலாH ெதளிவ த�&நா�  
ஊ<ைட மானிட மான �*ைம யா$  

(கி	; கால�கா* படல�: 29).  
 
எ�ற இBவி. :றி�)கேள இராம� மனிதனாக/� மனித� த�ைம பைட�தவ-
னாக/� இ� கா*ட�தி$ உண�த� ெப&கிறா� எ�பத(:� ேபா�மானைவ. 
வா�ைய மனித நிைலயி$தா� ெகா�றா� எ�பைத விள�கேவ க�ப 
இBவாெற$லா� உண�தியி.�கி�றா.  
 
��கிாீவ<ைடய ��ப�ைத� �ைட�த பி�ன தா� இராம� த� �ைண 
இ.�:மிட�ைத� ேத0�ப� Kறினா� எ�றா$, அவ<ைடய ெபா� ேநா�:� )ல� 
ப0கி�றத�ேறா ?  
 
மைனவிைய� பிாி5� வ.5 �� கணவனாக இராமைன ந�மேனா�:ண�தேவ 
காகால� படல� ைத� க�ப பைட�தா ேபா6�!  
 
வா�ைய� ெகா$ல இராமனா$ இய6ேமா எ�& ஐ>(ற ��கிாீவ� கி	கி5ைதயி� 
அரசனான பி�ன� பரதைன� ேபா�& ப�தி>ைடயவனாக� திக�5தா� எ�ற 
பாடைல� ப��:�ேபா�� ப��பவகளி� உ�ள� ெநகி�கிற�. (கி	கி5ைத� 
படல� 125 எ* பாட$.) ைவணவ ச�பிரதாய�ப�, ��கிாீவ� எ�றைழ�காம$ 
'மகாராஜ' எ�& அைழ�கேவ*0�. "��ாீவா�ைஞ "யிைன மீற '�யா�. 
அ�தைகய ெப.5தைகயா$ வண8க�ப0� தைகைமயாள� இராம� எ�பைத 
>ண�தேவ க�ப ேம(:றி�த பாடைல அைம�தி.�கி�றா.  
 
>�த கா*ட�, மாயாசீைத� படல�தி$ அ<மைன மா�யவா�,  
 

"அைற கழ$ அ<மேனா0� நா$வேர 'த$ வ ர�மா"  
(>�த; மாயா சீைத� படல� :54)  
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எ�& விய�கி�றா. அBவ<மனி� தனி�தைலவனாக இல8:� த:தி 
இராம<�ேக>*0. அ<ம<ைடய ெப.ைம�:� தனி�தெவா. கா*ட�திைனேய 
க�ப அைம�தி.�கி�றா எ�றா$ அஃ� இராமனி� ெப.ைமைய 
மி:வி�பத(ேகயா:�. ��கிாீவனி� அைம�சனாக இ.�பைதவிட இராம<�: 
வா�நா� 'Cைம>� ெதாC�) Q*ெடாC:� ெப(றியாளனாக அ<ம� 
மாறியைம�:� காரண� யா ெகா$ இ�ெசா$�� ெச$வ�" எ�ற இராமனி� 
தி.வாH ெமாழிதா�.  
 
ஜடா> எ�ற கCகரசனி� உட� பிற5தவனான ச�பாதியி� சிற:க� இராமனி� 
ெபயைர வானவக� உ�சாி�த அளவி$ மீ*0� 'ைள�தன எ�றா$ இராம� 
ெபய.�:�ள ஆ(ற$ )ல�ப0�. இராவண� சீைதைய� சிைற ைவ�த இட�ைத� 
ச�பாதிதா� ெதளி/ ப0��கி�றா�. பிற.�::த/வைதேய த� ேநா�கமாக� 
ெகா*ட இராம� த�னிட���ள வர� பிலா(றைல� த�னல�தி(காக ஒ. 
ேபா��� பய� ப0�தவி$ைல. அதனா$தா� அவ� ெதாட5� யாவ ரா6� 
மதி�க�ப0கி�றா�.  
 
மைனவிைய� பிாி5� வ.5�� நிைலயி6�ள இராமனி� சி5தைனைய� 
கி	கி5ைதயி�பா$ தி.�பி 'ைறைம பிற�5த வா�ைய அழி�� அத� +ல� த� 
ஆ(றைல ேம6� உ&தி�ப0�தி வா�வி$ ந�பி�ைக ஒளி ெப(&� ேதறியி.�-
கி�றா� இராம�. ஒ.வி$, ஒ. ெசா$, ஓாி$ எ�ற ெகா�ைகைய� தளரவிடாம$ 
ெதாட5� ெப. மித� உ�ளவனாகேவ கா	சியளி�கி�றா�. ெசா�ன கால�தி$ 
��கிாீவ� வாராதேபா��� சின5தாேன ய�றி� சீறி� சாபமிடவி$ைல .  
 

:ணெம<� :�ேறறி நி�றா ெவ:ளி  
கணேம>� கா�த$ அாி�.   (:ற� : 29)  
 

எனேவ தா� சின5தா�. அ�/� கண�ெபாCதி$ மைற5த�.  
 
��கிாீவ� அணிகல '��ைப� ெகா0�த ேபா�� இராம� எ$லா மனிதகைள� 
ேபால/� +�ைச>(& N�5தா�. அவைன� ேத(றிய ெப.ைம ��கிாீவ<�:� 
தா� உ*0. ஏெனனி$, அவ<� மைனவிைய� பிாி5 தவனாயி(ேற! க�ப.ைடய 
தனி�த�ைம இ8:� ஒளி வைத� காணலா�.  
 
கி	கி5தா கா*ட�� இராம� ெதாட�க� 'த$ இ&திவைர மனிதனாகேவ 
கா	சித5� ெசய(க.= ெசய$ )ாி5�, அற� ெவ$ல/� பாவ5 ேதா(க/� த�னா$ 
இய�றைதெய$லா� ெசHதா�. தனி�தி.�:� ேபா�� சீைதயி� பிாி/�: 
வ.5தினாேனய�றி� பிறாி ட� த� கைதைய� Kறி ஓலமிட/மி$ைல, த� 
�யைரேய நிைன��� பிற�:தவாம6� இ$ைல எ�ப� ெவ�ளிைட மைல.  
------------------ 
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11111111. . . . ெத�ற� வர5ெத�ற� வர5ெத�ற� வர5ெத�ற� வர5    
 
பழ5தமிழ இய(ைகேயா�ைய5த இ�ப வா�/ வா�5தவக�. இய(ைகயி� 
இனிய @ழ�$ அவக� வா�/ �ல8கிய�. '5� U$ க*0 'ைற�பட எ*ணிய 
ெதா$கா�பியனா 'த(ெபா.� எ�& நில� ைத>� ெபாCைத>ேம ெகா*டா. 
வா�வி� 'தலாக, வா��ைக�: 'தலாக இ.�பன நில'� ெபாC�ேம அ$லவா! 
'த(ெபா.ளி� பி�னணியி$ க.�ெபா.� களி� @ழ�$ உாி�ெபா.ளி� வா�/ 
ெபா�/(ற�.  
 
பழ5தமிழக� நில8கI�:� ெபயாி	டைம>�, ெபாC�கI�:� ெபயாி	டைம>� 
அவ த� K�த மதி நில�ைத� பைறசா(&�. ப�னிர*0 ஆ*0கI�: ஒ.'ைற 
:�ற�தி$ Q�:� மல :றி=சியா:�. அ�த: சிற�)ைட� :றி=சி Q�த�� 
அ5நில� ':றி=சி'யாயி(&. காகால� கவிைன மி:தி�ப0�தி� கா	�$ மல.� 
'$ைல மல, தா� மல.� நில�தி(:� ெபய த5த�. ம.த நில�தி$ ம.த� Q�க� 
மி:தி யாக� Q�த�� அ5நில�தி(: அ�ெபய வ5த�. கடேலார� ப:திகளி$ 
ெநHத( Q�க� மலத�� அ�ப:தி�: ெநHத$ என� ெபய வழ8கி(&. 
'$ைல>� :றி=சி>� த� இய$பான வள�தி(:ைற/ப	0 மைழயி�ைம 
காரணமாக வள8:ைற5த�, பாைலெய<� நிலமாக� திாி>�. அ5நில�தி( Q�:� Q 
பாைல�Q. எனேவ அ5 நில� பாைல என�ப	ட�. இBவா& நில�தி(: மலகளா$ 
ெபய அைம5தி.�ப� தமிழ த� இய(ைக பர/� இனிய ப*பா	�ைன Zவ6�.  
 
அ0��, நில�தி$ N�� கா(&�: அவக� வழ8கி>�ள ெபயகI� அவத� 
மதிZ	ப�திைன ேம6� Zவல� காணலா�. வட�ேகயி.5� N�� கா(றிைன 
'வாைட' எ�றன. ெத(ேக யி.5� வ.� கா(& 'ெத�ற$' என�ப	ட�. ேம(:� 
கா(& 'ேகாைட' எ�ற ெபயரா$ வழ8க�ப	ட�. 'ெகா*ட$' எ�ப� 
கிழ�ேகயி.5� N�� கா(றி� ெபயரா:�. ஆக இBவா& அவக� கா(&�:� 
ெபய வழ8கி>�ள திற� உ�னி மகி�த(:ாிய�.  
 
பாிபாட$ ச8க� ெதாைக U$களி$ ஒ�றா:�. அ5 U$, ெச$ேவ� 
மா*பிைன>�, தி.மா$ சிற�பிைன>�, ம�ைர அழகிைன>� கிள��கி�ற�. 
ஆசிாிய ந$ல5�வனா ெசBேவைள� ப(றி� பா� >�ள பாிபாட�$, 'பர8:�& 
இமய� :�ற நிக�:�' என� ேபா(ற�ப	0�ள�. இ�த: ெப.ைம�:ாிய 
தி.�பர8:�ற�தி�.5� ெத�ற$ )ற�ப	0 வ.� சிற�பிைன� பி�வ.மா& 
ஆசிாிய ந$ல5�வனா :றி�பி0கி�றா.  
 

:�றி�, அ.விதா� மாைல� �ைன:  
'த$வாி� யாைன 'ழ�க8 ேக	ட  
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கதியி(ேற காாி� :ர$ ;  
:ர$ ேக	ட ேகாழி :�றதிர� Kவ  
மதநனி வாரண மா&மா றதி�ப  
எதி:தி ராகி� றதி�) மைல 'ைழ  
ஏ�)ைழ ைய�)ைழ யாழிைசேக�� த�ன வின�  
N���பி வ*ெடா0 மிஞறா�ப� �ைனமலர�  
ெகா�ைற ெகா�யின ,��ப� ெகா� மல  
ம�ற$ மலர மலகா5த� வாHநாற  
ந�றவி� ப�மல நால நைறபனி�ப�  
ெத�ற$ அைசவ ,உ=ெச�ம(ேற ய�மநி�  
:�ற�தா( Kட$ வர/.            (பாிபாட$ ; 8 : 15-28)  
 

காகால�� ேமக�தி� 'ழ�க�ைத ெயா�� மத� ெகா*ட யாைன பிளி&கி�ற�. 
அ� பிளிறைல� ேக	0� ேகாழி பய5� :�ெறதி K/கி�ற�. இBவி. 
ெவா�கI� ஒ�>� எதிெரா�>� ேபாலைம5� யைல 'ைழ�க* ஓயாம$ 
ஒ�ெயC�பி� ெகா*�.�கி� றன எC �ைள வ8கிய���, ஐ5� �ைள 
வ8கிய���, யாழி<� பிற5த இைச��.தியிைன ெயா��, நிற�தா ெலா�த இன� 
வி.�)� ��பி>�, வ*0�, மிஞ&� ஆரவாாி�க, �ைன, Q�கைள மலவி�� நி(க, 
ெகா�ைற ெகா��� ெகா�தாக� Q�கைள� Q��� :68க, ெகா�மலக� 
ம�றைல>ைடயனவாH மலர, மல5த கா5த	Q இடெம8:� மண� பர�ப, '(ற 
மல5த ப� மலக� ேத� �ளி�ப நாற, அ5ந&மண�திேனா0 ெத�ற$ அைச>� 
தைலைம��, நி� :�ற� ெதா0 Kடவிைட வழி எ�& ஆசிாிய ந$ல5�வனா 
ெத�ற�� இனிய )� வரவிைன� ெபா�/� வன�)� ஒ.8:ேசர� )ல�ப0�தி 
>�ளா.  
 
அகநாO(றிேல, ெத�ற$ :றி�� இர*0 அழேகாவிய8க� காண� கிட�கி�றன. 
காவ� '$ைல� Qதனா பா�>�ள பாைல�திைண� பாடெலா�றி$ பாைல வழி� 
ெச$6� ம�ன�:� ெத�ற$ ெசH>� ெதா*0 �	ட�ப0கி�ற�.  
 
வல��ாி5த Q8ெகா���க� ெம$ெலன மலகி�ற அழகிய ெகா�)க�, அ� 
Q�கைள இழ5தனவாக வ.5� மா&, வ$லவ� ஒ.வ� அ�ெகா�)கைள அ��� 
உதி��விட விள8:� ெகா�) எBவா& இ.�:ேமா அ�ேபால, மராமர�ைத, 
அத� மலக� '(&� உதி. மா& தா�கி வ.��� த�ைம வாH5த��, மண�ைத� 
த�னிட�ேத ெகா*ட�மான ெத�ற( கா(&, பாைல வழியிேல ெச$6� 
ம�ளகள� :ழ�ற மயிாிேல அ� மலகைள� ெசாாியா நி(:� எ�& 
ெத�ற(கா(றி� சீாிய பணி �	ட�ப0கி�ற�.  
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)ாியிண, ெம$லவி� அ=சிைன )ல�ப, வ$ேலா�  
ேகாடைற ெகா�பி� N>க� தீ*�  
மராஅ மைல�த மணவாH� ெத�ற$.    (அகநாO& : 21 : 9-12)  

 
தாய8 க*ணனா பா�>�ள பாைல�திைண� பாடெலா�றி6� இளேவனி(கால� 
ெத�ற(கா(றி� ெசல/ :றி�பிட� ெப&கி�ற�. ேபா�வ(ற கா�பிைன >ைடய 
பாதிாியி� வாிக� ெபா.5திய நிற'ைடய திர	சி ெகா*ட மலக�, ெம$�ய 
ெகா�யாகிய அதிர ேலா0= ேச5�, Z*ைமயான மண�ட�ேத அற6* டான� 
ேபால அழ: கா	� நி(:�. பா�பி� ப$�ைன� ேபா�ற அ.�)க� 'தி5த 
:ராவின�, வ*�ன� ஒ��:� நறிய ெகா�)களிேல, ெத�ற( கா(& ஊட&��� 
ெச$6�, :யி$ K/த$ பயி�& ெகா*�.�:�. இ�தைகய த�ைம வாH5த� 
இள ேவனி( கால� எ�& )ல�ப0�தி>�ளா.  
 

)�கா( பாதிாி அ.நிற� திற�N  
Z*ெகா� அதிரெலா0 Zண8கற$ வாி�ப  
அரெவ யி(& அ�ன அ.�)'தி :ரவி� 
ேதனிமி ந&=சிைன� ெத�ற$ேபால�  
:யி$ :ர$ க(ற ேவனி$.             (அகநாO& ; 237 :1-5)  

 
அ0��, தமிழி� 'த(ெப.8 கா�பியமான ெந=ைசய�I� சில�பதிகார�தி6� 
ெத�ற( கா(றி� இனிய வர/ +�& இட8களி$ கிள�த�ப	0�ள�. 
'தலாவதாக, கா�பிய� தைலவ� ேகாவல<� கைத�: நாயகி க*ணகி>� 
தி.மண�தி(:� பி�ன� )�மைன ):�த�ப0கி�றன. 'உ�தர:.வி� ஒ�ப� 
ேதா�றிய கயமல� க*ணி>� காத(ெகாCந<� மய� விதி� த�ன மணி�கா$ 
அமளிமிைச ெந0 நிைலமாட�� இைட நில�� இ.5த எ$ைலயி$, ெத�ற$ வ5த 
பா8கிைன� சீசா$ இள8ேகாவ�க� பி�வ.மா& வ.ணி���ளா.  
 
ெச8கC நீ, ேசதா�ப$, 'Cவ�� இத� விாி5த :வைள, அ.�) அற மல5த 
தாமைர, வய(Q�க�, பிறவான Q�க�, சிற�)� ெப.5திய தாைழயி� விாி5த 
ெவ*ணிற� Qவித�க�, ச*பக� ேசாைலயி$ மாைல ேபால� Q��� கிட�:� 
மலக� ஆகியவ(றி� தா�� கைளெய$லா� ேத��ெச�&, வாாி>*0 
ஒளிெபா.5திய 'க8ெகா*ட மாதாி� �.*ட K5த�ேலயி.5� வ.� 
மண�ைத>� ெப&வத(: வழி காணாம$ �ழ�& �ழ�& திாி>� வ*0கIட� 
ெத�ற6� வ5�, அழ:ைடய சாளர�தி� வழிேய ):5� அBN	� <�ேள 
Zைழ5த�. ேகாவல� க*ணகிய இ.வ.� ெத�ற�� வரவா$ ெப. மகி�/ 
எHதின.  
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'கCநீ ஆ�ப$ 'Cெநறி� :வைள  
அ.�) ெபாதி யவி�5த �.�பிமி தாமைர  
வய(Q வாச� அைள இ, அய(Q  
ேமத: தாைழ விாிய$ ெவ*ேடா	0�  
ேகாைத மாதவி ச*பக� ெபா��ப�  
தா� ேத5�*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� ெத�ற$  
க*0மகி� ெவHதி� காத�( சிற5�  

(சில�பதிகார� ; மைனயற�ப0�த காைத; 14- 25.)  
 
)ற=ேசாியி&�த காைதயி6� ெத�ற$ வர/ இBவாேற ப$ேவ& மல 
மண8கைள� �ம5� வ.வதாக� :றி�பி	0�ளா (அ�க� 115-132.).  
 

')லவ ெச5நா� ெபா.5திய நிவ�பி�  
ெபாதியி$ ெத�ற$ ேபாலா� ஈ8:  
ம�ைர� ெத�ற$ வ5த� காணீ'.         (130-132)  
 

')லவ ெசBவிய நாவ$ ேபா(ற�ப	ட சிற�பிைன >ைடய ெபாதியி$ ெத�ற$ 
ேபா�ராத ம�ைர� ெத�ற$ இ8: வ5� N�வைத� கா*மி�' எ�& 
இள8ேகாவ�க� :றி�பி	0�ளைம கா*க.  
 
ஊகா* காைதயி$ மாைல ேபால� Q�:� மாதவி யான� ெகா�Nசி� பட/�, 
ேசாைல>� கா0� ந&மலகைள ஏ5த/�, ெத�னவ� ெபாதிைக மைலயி� 
ெத�றேலா0, அ� ம�னவனி� Kட�( ):5�, தா� மகிC� �ைணகைள� 
தC/வி�:� இனிய இளேவனிலா� ேவ& எ8ேக>�ளா�?' எ�& ம�ைர� 
கா	சிைய வ.ணி�: 'க�தா� இளேவனிற கால�� இ�ப� ெத�றைல� 
:றி�பி	0�ளா.  
 

ேகாைத மாதவி ெகாC8ெகா� எ0�ப�  
கா/� கான'� க�மல ஏ5த�  
ெத�னவ� ெபாதியி$ ெத�றெலா0 ):5�  
ம�னவ� Kட� மகி��ைண தC/�  
இ�னிள ேவனி$ யா*0ள� ெகா�?  
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(சில�பதிகார� ; ஊகா* காைத : 113-117) 
 
ஐ5திைண ஐ�ப� எ�<� பதிென* கீ��கண�: U�$, 'ஆ(றாைமேய 
வாயிலாக� )�க தைலமக� K� நீ8கிய பி�), ெச�ற ேதாழி�:� தைலமக� 
ெசா$�ய�' எ�ற க.�தி$ அைம5��ள பி�வ.� பாட�6� ெத�ற�� 
இனிைம ேபா(ற�ப0கி�ற�.  
 

:ளி.� ப.வ�ேத யாயி<5 ெத�ற$  
வளிெயறியி� ெமHயி( கினிதா� - ஒளியிழாH!  
ஊ� யி.�பி<� ஊர� ந&ேமனி  
Kட$ இனிதா ெமன�:.              (ஐ5திைண ஐ�ப� : 30)  

 
:ளி கால�தி$ ெத�ற$ Nசி<� அ� ெத�ற$ உட�பி(: இனிைம பய�த$ 
ேபால, ஊ�யி.�பி<� தைலமகேனா0 Kட$ என�: இனிதாயி.�கி�ற� எ�& 
தைகமகளி� K(றி$ ெத�ற$, எ�கால��� எவரா6� ஏ(க�ப0வெதா�& எ�ப� 
)லனா�.  
 
'காணி நில� ேவ*0�' எ�ற இனிய பா	�$ 'பா	0�ெகா. )லவ� பாரதி'தா� 
வி.�)� இனிய வா��ைகயிைன எ0�� ெமாழி>� ெபாC� 'இள5 ெத�றைல' 
மறவா� :றி�பி	0�ளைமயிைன� பி� வ.� பாட�( காணலா�.  
 

காணி நில� ேவ*0� - பராச�தி  
காணி நில� ேவ*0� - அ8:  
Pணி$ அழகியதாH- ந� மாட8க�  
�Hய நிற�தினதாH- அ5த�  
காணி நில�திைடேய - ஓ மாளிைக  
க	��தர ேவ*0�- அ8:  
ேகணிய.கினிேல - ெத�ைனமர�  
கீ(& மிளநீ.� ப��� ப�னிர*0 – ெத�ைனமர�  
ப�க�திேல ேவ;�;-ந$ல  
'��� �டேபால - நிலாெவாளி  
'�) வர ேவ;�;-அ8:  
க��8 :யிேலாைச- ச(ேறவ5�  
காதி(பட ேவ;�; - எ�ற�  
சி�த� மகி�5திடேவ - ந�றாயிள5  
ெத�ற$ வரேவ;�.  
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கவிமணி ேதசிக விநாயக� பி�ைளயவகI� 'உம கHயா�' பாரசீக� 
கவிைதயிைன� தமிழி$ ெமாழி ெபய�ைகயி$, ெத�ற( கா(றி(:� சீாிய இட5 
த5��ளா.  
 

ெவHயி( ேக(ற நிழ6*0;  
N�� ெத�ற$ கா(&*0;  
ைகயி$ க�ப� கவி>*0  
கலச� நிைறய ம�/*0!  
ெதHவ கீத� பல/*0;  
ெதாி5� பாட நீ>*0  
ைவய5 த.மிB வனமி�றி  
வாC� ெசா�க� ேவ&*ேடா ?  

 
)ர	சி� கவிஞ பாரதிதாச� அவக�, ெத�ற$ தமி�நா0 ெப(ற ெச$வ� எ�& 
பாரா	0கி�றா.  
 

ெத�னா0 ெப(ற ெச$வ�  
ெத�றேல உ� இ� ப�ைத�  
ெத�னா	0� க$லா$ ேவேற  
எ5நா	�$ ெதாிய� ெசHதாH?         (அழகி� சிாி�); ெத�ற$. 3)  

 
அரசைவ� கவிஞ க*ணதாச� அவக� தாலா	0� பாடெலா�றி$ ெத�ற�� 
சீைமயிைன� பி�வ.மா& )க�வ:  
 

நதியி$ விைளயா� ெகா�யி$ தைல சீவி  
நட5த இள5 ெத�றேல.  

 
ேம6� இவ, ேபரறிஞ அ*ணாவி� ெசா( ெபாழி/ கவிைத ேபாலேவ இ.5த� 
எ�பதைன எ0��� Kற, 'த(க* ெத�றைல உவைம கா	� >�ளா.  
 

N� ெம� ெத�ற$ ேபா6�  
ெவ*ணில ெவாளிேய ேபா6�  
காச& மலாி� ேம/�  
கவி�கைல மணேம ேபா6�  
பாச'� அறி/� ேச�:�  
பனிெமாழி அ0�ைக வாாி  
Nசினா� பலேப அஃ�  
பா	ெடன விள�பி� ேபானா.  
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இBவாறாக� ச8ககால5 ெதாட8கி, இ(ைற நா� வைரயி$ 'ெத�ற$'கவிஞ 
வா�கி$ சிற�பிட� ெப(&� �ல8:வைத� காணலா�. 'அைசவளி' எ�&� 'ெம� 
கா(&' எ�&� ெத�றைல� :றி�பி0வ. வட�ேக யி.5� வ.� வாைடயி<� 
ெத(ேகயி.5� வ.� ெத�ற$ ெபாி�� ேபா(ற�ப	ட�. ெத�ற$ கா(றி$ 
ெத�மா8: ேத�பா8:� பாட$ சி5ைத :ளிவி�:� திற�ததாக� க.த�ப	ட�. 
ெத�ற$வர/ ெபா�வதாக. 
------------------  

11112222. . . . இர�சணிய யா�திாிக�தி� இர�சணிய யா�திாிக�தி� இர�சணிய யா�திாிக�தி� இர�சணிய யா�திாிக�தி�     இல�கிய2 சிற7(இல�கிய2 சிற7(இல�கிய2 சிற7(இல�கிய2 சிற7(    
 
'�<ைர  
 
ஆ8கில�தி$ ஜா� பனிய� அவக� ெசHத, 'தி.�பயணியி� '�ேன(ற�' 
(Pilgrim's Progress) எ�ற U�� வழி Uலாகிய இ5U$, சிற5த இல�கிய� 
எBவா& இல8:த$ ேவ*0� எ�& வழிகா	0� Uலாக விள8:கிற�. 
எ�சமய�தா ஆயி<� வி.�)ட� ஏ(&� க(:மா& ெசHயவ$ல �ைவக� 
அைன��� ஒ.8: ெகா*0, ஒ�ப(ற இல�கியமாக� திகC� இB 'இர	சணிய 
யா�திாிக'�தி� சிற�)கைள� கா*ேபா�.  
 
இல�கிய� ெபா.�  
 
"அற� ெபா.� இ�ப� N0 அைடத$ U(பயேன" எ�ப� ந�O$. சிற5த 
இல�கிய�, க(பாைர அற'�, ெபா.I�, இ�ப'�, N0� அைட>மா& 
ெசHவி�த$ ேவ*0� இ�ப� இத� ெபா.ளா:�. பாவி ஒ.வனி� ேமா	ச N0 
ேநா�கிய பயண� ப(றிய ெப.8கா�பியமா:� இ5U$. பாவ�தி� காரணமாக 
எ�&� அழி/� :ாியேத உலக� எ�பைத உண5த கிறி�தவ� ஒ.வ�, நாச 
உலக�தினி�&� த�பி� ேபாி�ப உலைக அைடய விைழகிறா�. ந$Aழா$ 
ேபாி�ப நா0 ெச$6� ெநறியிைன, ந( :.வா$ உண�த�ெப(ற அவ�, 
இைடயி$ அைட>� ேசாதைனக� பல�பல. ந�பி�ைக இழ/ எ�<� உைளைய� 
கட5�, இெலளகிக<ைடய @��சியி�.5� மீ*0, சி6ைவ� :�றி$ த� பாவ� 
ெகா0=�ைமைய இற�கி, தி.�பயண�ைத� தைட ெசHய வ.� அழி�ப� எ�<� 
கால<ட� ேபாாி	0 ெவ�&, மாயா)ாியி$ ச�திய�ைத விள�கியதா$ 
சிைற�ப	0� பி� மீ*0, விடாத க*ட�, கா வ*ண�, அறிNன�, 
நிைலேகட�. ஆதிய ஆகிேயாாி� :&�கீ0கைள எ$லா� ெவ�&, இ&தியாக, 
தமேச�திர� ெச�றைட5� மரண ஆ(ைற>� கட5� '�தி நகைர அைட>� 
அவ<ைடய தி.�பயண�ைத விவாி�கிற� இ�காவிய�. :.வழி கா	ட, நிதானி>�, 
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ந�பி�ைக>� வழி��ைணயாH வர, ேமா	ச� பயண�தி$ கிறி�தவ� ெவ(றி 
அைடவதாக இ�காவிய� ெசHய�ப	�.�கிற�.  
 
இல�கிய� சிற�)க�  
 
உய ெபா.� ப(றிய உண�சி உ5�தலா$ எC� இல�கிய�, க(பைன 
வள��ட�, உ.வக�, உவைம ேபா�ற சிற5த இல�கிய� K&கைள>� ெகா*0, 
க(பாைர மன� மகிழ/�, ெநகிழ/� ெசHவதா:�. உ.வக, உவைம அணிகI� 
க(பைன>� இ�காவிய��� சிற�)ற அைம5தி.�பைத 'த(க* கா*ேபா�.  
 
உ.வக� சிற�)  
 
இ� காவிய�ைத '(&.வக� ெப.8கா�பிய� எ�&�, தமி� ெமாழியி$ உ�ள 
'(&.வக� ெப.8 கா�பிய� இஃெதா�ேற எ�&� K&வ. உலக� 'நாச ேதச�' 
எ�& உ.வகி�க�ப	0�ள�. வ�ென=ச�, ெம�ென=ச�, சகாய�, 
காமேமாகித�, பிரப=ச� அழி�ப�, நிதானி, P�த�, ந�பி�ைக விடாத க*ட�, 
காவ*ண�, விமல�, அறிNன�, நிைல ேகட�, அற�பைக, க*ணி�, ந�றி�, 
:ேராதி, காமி, Nண�, �ணிகர�, வ�ப�, விேராதி, சழ�க�, நி	cர�, 
இ.	பிாிய�, 'C�ெபாHய�, விேவகி, [கி, ப�தி சிேநகி எனவ.� பா�திர8களி� 
ெபயக� எ$லா� ப*) உ.வக� ெபயகேள. ந�பி�ைக இழ/ உைளயாக/� 
மரண� ஆறாக/� ��ப'� அற'� மைலகளாக/� தா�/ ப�ள�தா�காக/� 
உ.வகி�க� ப	0�ளன. மாயா)ாி, ேசாக)ாி, தமேச�திர� 'தலான/� 
உ.வக8கேள.  
 
மன�தி$ ந�ைம, தீைம� K&கேள ந$ல மா5தராக/�, தீய மா�தராக/� இ� 
காவிய�தி$ உ.வாகமாக� பைட�க�ப	0�ளன. கிறி�தவ�, அழி�பேனா0 
ெசH>� ேபா, ஓ உ.வக� ேபாேர. க0'க�, கா'க�: வைச, அ�), ஆசி ஆகியன 
கிறி�தவ� எH>� எதி அ�)களாக/� Kற�ப	0�ள யா/�, உ.வக அணியி� 
பா(ப0�. அழி�ப� மாபி$ வாைள� பாH�சி ஆ�மிக� ெவ$வ�, தீய மன�ைத 
ந� மன� ெவ(றி ெகா�வதா:�.  
 
உவைம� சிற�)  
 
இல�கிய ஆசிாியனி� உண��� திறைன அவ� ைகயா*0�ள உவைமகளாேல 
எளிதி$ அறி5� ெகா�ள '�>�. சிற5த உவைமக� எ*ணிற5த அளவி$ இ� 
காவிய�ைத அழ: ெசHகி�ற�.  
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ேமா	ச நா	�(:� ெச$6� வழியறியா� ஆ� மிக� இ.தைல� ெகா�ளி 
இைட>(ற எ&�ெபன�. திைக��, க08கா(றி$ சி�கிய ச.ெகன� �ழ$கி�றா�' 
(பாட$ எ*. 6). உ�னத )*ணிய நக வா�ைவ நாடா�, நாசநகாி$ வா0வ� 
உல5த எ�ைப நாH ந��வ� ேபாலா:�. (பாட$ எ*. 10.)  
 
அறிவ(றவ�:� K&� அறி/ைரயா$ பய� இ$ைல எ�பைத,  
 

"ப5தேம ெகாI�தினா6�  
பய<*ேடா :.ட�: அ�மா!" 

 
எ�ற உவைமயா$ ேக	கிறா ஆசிாிய. (பா.எ. 14)  
 
அழி�ப� ஆ�மிக<�:� த.வதாக� K&� �க�, நாH சி8க�தி(:� த.� அரசாக 
உவமி�க�ப	0�ள� (பா.எ. 422). அழி�ப�, வி	ட வைச� கைணக�, 
அறேவாாிட� ெகா�யவ தீவிைன அழிவ� ேபா$ அழி5� ப	டன (பா. எ. 439).  
 
ஆசிாியாி� சிற5த உவைம� ெதாடகைள எ0��� கா	0வ�, இBவில�கிய� 
சிற�ைப உ�ள8ைக ெந$�� கனிெயன விள�:வதா:�.  
 

"த(பத� இழ5த மா5த தைல இழி சிைகேய அ�ேறா ?"(பா.எ. 48).  
 
”அ.�ெபற$ ம�கைள 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?  
ந�ெனறி� ப�<�பி� ந�: +�கி<�  
ெபா�னிற� வாயச� )ண. ேமாெகாலா�?"  (பா.எ. 150)  
 
"வ�ெதா ட�ப0 மா�வி0 ப	ெடன�  
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ெச�& K�ன� '�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 விைள�த ெகா05 ��ப� தனி>ழ5�  
'(&� கிரகண�தி� +�: தினகர� ேபால  
ெச(றமிலா� ேதவைம5த� ேதசிழ5�ேத�பினா" (பா. எ 324)  

 
இ�தைகய சிற5த உவைமகைள� சிற�)ற� ைகயா*0�ள ஆசிாிய, ஒேர 
உவைமைய இ. இட8களி$ Kறியி.�ப�� க.த�த�க�. ஆ�மீக� தனியனாH 
நாச ேதச�� ம�கI�:�, ஆ�மீக� நிதானி>ட� ேச5� மாயா)ாி ம�கI�:� 
Kறிய அறி/ைரக�, பயன(&� ேபாயினைம�:� க$�� ேம$ இ	ட ப5� 
மீ�வைத உவைமயாகி>�ளா ஆசிாிய.  
 

"இ5தவா& உைர�த இ.=சிைல மீ� தா�:�  
ப5ெதன$ ஆய�."   (பா.எ. 14)  
 
"விைல>& மாயசி( றி�ப� ேவ	0உழ$  
)ைல>& மா5த.� ெபா.5தி( றி$ைலயா$  
கைல>& ஞானிய பக5த க	0ைர  
சிைல>& ப5ெதன� தி.�பி( ெற�பேவ"    (பா.எ. 574)  

 
க(பைன� சிற�)  
 
க(பைன, காவிய�ைத க(பவ க*'� நிக��சிகைள� ெகா*0 நி&�தவ$ல 
ேபரா(ற$ வாH5ததா:�; த�:றி�) ேதா�ற/�, உய/ நவி(சியாக/� இல�கிய 
ஆசிாிய� பைட�:� க(பைன, காவிய�ைத� க(பவைர� ெபாி�� மகிழ ைவ�:�. 
அ�த: க(பைனகI� சிற�)ற இர	சணிய யா�திாிக�தி$ அைம5�ள. 
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இய$பாக மலகளி$ ேத�ெசாாி>� கா	சியிைன, ஆசிாிய, இேய� ெப.மா� 
ெபறவி.�:� ��ப�ைத எ*ணி அைவ அCவதாக� க(பைன ெசHவ� க(ைகயி$ 
இ�ப� ெசHகிற�, அ� பாட$ வ.மா&:  
 

ெசCமல� ேசாைல ஓ8:� சிைனெதா.� நிைறய� Q�த  
ெகாC'ைக அவி�5� ெச5ேத� :ளிந&5 �ளிவா கா	சி  
அழகிய மணவாள� த� அக��வ5 தைட>� ஆ�ம�  
கழி�ய�: இர8கி� சி5�� க*ணி� நீ� தாைர ேபா6�!" 

             (பா.எ. 304)  
 
எ�பதா:�.  
 
மாைலயி$ @ாிய� இய$பாக மைற>� நிக��சி ேம$, ஆசிாிய த� :றி�ைப ஏ(றி� 
க(பைன ெசHகிறா; இேய� சி6ைவயி$ அைறய�ப	ட ெகா0ைம காண� 
ெபா&�காம$ கதிரவ� மைற5தா� என� Kறி>�ளா.  
 

"ெபா8: அ.� நாத� Qதல இர	ைச )ாிவா�வ5�  
அ8க� வ.5தி ஆ.யி ந$கி அவனி�:�  
ம8கி அட8க� க*0� சி�கமா	டா� ேபா$  
ெவ8கதி உ	கி� :டகல �(:� )றN�5தா�"  (பா.எ.357)  

 
மாயா)ாியி� ெகா�க� அைசவத� ேம$ ஆசிாிய ஏ(றி>�ள க(பைன, இள8ேகா, 
க�பைர அ�ெயா(றி� ெசHததாயி<� மிக� சிற5த க(பைனயா:�. மாயா)ாியி$ 
மி:தி>� சி(றி�ப� Zகர ம�கைள� ெகா�க� அைழ�கி�றன எ�கி�றா 
ஆசிாிய :  
 

"ேமாக� ம$:மா யா)ாி +ெதயி$ 'ய8:�  
வாைக நீ� ெகா�� :ல8க� வி* �ய$வ.� மர)  
மாக� ேவ	0ழ$ மதியிX வர�பி$ சி(றி�ப  
ேபாக� உ*0 இவ* வ�மி�; எ�றைழ�ப� ேபா6�."(ப.எ. 535)  
 

இ�தைகய சிற5த க(பைன சா�ற கவிைதக�, இ�காவிய��� மிக�பல உள.  
 
தமி���ைவ நிர�பிய கிறி�தவ இல�கிய�  
 
தமி� இல�கிய8களி$ க(&� ேத5த சிற�)ைடயவரான கி.Wணபி�ைள அவக� 
இர	சணிய யா�திாிக�ைத� தமி�� கா�பியமாகேவ ெசH��ளா. :ற�கைள 
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எ0�தா*�.�ப��, க�பராமாயண, ேதவார, ம(&� க�8க���பரணி 
இல�கிய8கைள அ�ெயா(றியி.�ப�� இர	சணிய யா�திாிக�தி(:� சிற�)� 
ெசHகி�றன.  
 

அ�பிலா எ$லா� தம�:ாிய அ�)ைடயா  
எ�)� உாிய பிற�: ." (:ற� : 72)  

 
எ�ற :றைள,  
 

அ�பிலத ம�:ாிய அ�)ைடயா ஆ�ைக  
எ�)�உாி யா பிற�: எ�<� உைர எ�மா�  
த�)ைடய லா� எவாி$ சா�&ப0 மாயி�  
'�)மிைல +�லகி� பி�)மிைல மாேதா."  (பா.எ. 313)  

 
எனவ.� பாட�6�,  
 

ெசHத�க அ$ல ெசய�ெக0= ெசHத�க  
ெசHயாைம யா<8 ெக0�"  (:ற�: 476)  

 
எ�ற :றைள,  
 

ெசHய அ$லெச ய�ெக0� ெசHவ�  
ெசHய லாைமயி <� ெக0� ேதக என  
ைவய க��ந$ நீதிவ :�:மா$"  (பா. எ. 422)  

 
எ�பதி6� ஆசிாிய ெபா.�த'ற எ0�தா*0�ளா.  
 
ஆசிாிய தாேம Kறி>�ள உைரெயா�றி$ க�ப ராமாயண�ைத அ�ெயா(றிேய இ� 
காவிய�ைத� ெசHதி.�ப� ெதளிவா:�. க�பராமாயண�தி� +�றாவ� 
கா*டமாகிய ஆரணிய கா*ட�தி� ெபயைரேய, த� காவிய�தி� +�றாவ� 
கா*ட�தி(:� ெபயராக இ	�.�கிறா.  
 
'உலக� யாைவ>� தா'ள வா�க6�' என� ெதாட8:� க�ப இராமாயண 
இைறவண�க� பாடைல அ�ெயா(றி ஆசிாிய ெசH��ள,  
 

"உலக� யா/� )ர5த.� உ�னத  
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அலகி$ ேசாதி அ.	கட$ ஆரண��  
இல: ெமH�திாி ேயக பத��ைண  
:லவி எ�ெந= சிட8:� ெகா*டேவ'  (பா. எ. 1)  

 
எ�ற பாட$, இ� காவிய�தி� 'த( பாடலாக� திக�கிற�.  
 
இேய�வி� மைற/ :றி�த ம�களி� )ல�ப$ 'C��, இராமனி� பிாி/ :றி�த 
ம�களி� )ல�பேல ஆ:�. இராவண�, த� பா$ P� வ5த அ8கதனிட� 
அவ<�: அர� த.வதாக ஆைசகா	ட, அ8கத�,  
 

"நீ தர�ெகா�ேவ� யாேன இத(கினி நிகேவ ெற*ணி$  
நாHதர� ெகா� I= சீய� ந$லர ெச�& ந�கா� " 
   (க�ப, >�தகா*ட�; அ8கத� P�� படல� : 29)  
 

எ�& வின/வைத இராமாயண�தி$ காணலா�.  
 
இ� காவிய�தி$ அழி�பனிட� ஆ�மிக�,  
 

"மாய '&� இ�ப நல� வா�/�க� ஆதி  
ஆயைவத ர��ணிதி! அ�ம ; அழ கி(றா$!  
ேமயமைன ேதா&� ஏறி மி�சி$ விைழ நாHெகா$  
சீய'� ெப(றர� ெசH>� வைக ெசH>�?"  (பா. எ, 422)  
 

எ�& ேக	பதாக ஆசிாிய அைம���ளா.  
 
இ�காவிய��� இைட இைடேய வ.� ேதவார� பாட$க�, நாய�மாகளி� 
ேதவார� பாட$கைள அ� ெயா(றி� ெசHதனேவ ஆ:�.  
 
'நாத� நாம� நம�சிவாயேவ!' என '�>� நா/�கரசாி� பாட$கைள� ேபால 
இவ.ைடய ேதவார8கI� "இேய� நாமேம!" எ�& '�கி�றன.  
 

"பி�ேத றி��ழ6� ெசக� ேபHபி�� ��பவ�ேத  
ெச�ேத� உ�ன.ளா$ பிைழ� ேத�ம& ெச�மமதாH!  
எ�ேதா ட8கைள>� ெபா&� ெத�& மிர8:கெவ�  
அ�தா, உ�ைனய$லா$ என� கா�ைண யா.றேவ?"  (பா. எ. 162)  
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எ�ற இவ.ைடய ேதவார�பாட$,  
 
"பி�தா பிைற@� ெப.மாேன அ.ளாளா!" என� ெதாட8:� �5தர பாடேல யா:�. 
இ�காவிய��� வ.� கைட திற�)� பாட$க�, ெசய8ெகா*டாாி� க�8க��� 
பரணியி$ வ.� கைட திற�)� பா�கைள அ�ெயா(றிேய ெசHய�ப	0�ளன.  
 

"மாயா உலக மய�க&�� வைரயா� கி.ைப த5தளி�த  
Pய ெப.மா� தி.வ��:� ெதாC�ப� கபாட� திறமிேனா!" 

   (பா. எ. 166)  
 
ேபா�ற பாட$க�, ஆ�மிக�, இ0�க வாயி$ கதைவ� திற�க ேவ*�� 
பா0வதா:�.  
 
�85ைர �85ைர �85ைர �85ைர     
 
தமி� மரைப� தCவியதாH, '�ேனா ெபா� க.���கைள ஏ(றதாH, க(பைன 
வள��ட�, உ.வக உவைம அணி� சிற�)கேளா0 ேமலாகிய ேமா	ச� ேநா�கிய 
ஆ�மிகனி� அாிய பயண� :றி�த இர	சணிய யா�திாிக இல�கிய� ேபா�ற 
சிற5த இல�கிய�, தமி� இல�கிய8கI� அ�தி Q�பதாH� கா*ப� அாிதா:�.  
-------------- 
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சிசிசிசி. . . . பால97ரமணிய�பால97ரமணிய�பால97ரமணிய�பால97ரமணிய�    
 
ேதசி8: ஆ*ட ெச=சியி$ பிற5தவ (3-5-1935) இ5த� ெச5தமி�� ெச$வ. 
க*டா�சி)ர'� தி.வ*ணாமைல>� இ5த இல�கிய� ெபாழி$ க(ற இட8க�. 
ைப5தமி� வள�:� ப�ைசய�ப� க$Aாி� பாசைற மறவ.� ஒ.வ. அ�ைன� 
தமிழி$ பி ஏ. ஆன�. அ8: 'த$ வ:�பி$ ேதறிய 'த$வ ':&5ெதாைக' ப(றிய 
ஆH/ைர�: 1963-$ எ�.�	., ப	ட'� 'ேசர நா	0 ெச5தமி� இல�கிய8க�' 
ப(றிய ஆH/ைர�: 1970-$ டா�ட (பிஎ�.�.) ப	ட'� ெச�ைன� ப$கைல� 
கழக�தி$ இவ ெப(ற சிற�)க�. ந$ல நைட ெகா*ட இ5த நாகாீக ேப ெசா$ல 
நாI� மாணவ பைட உ*0 நா	�$ ெச�ைன� ப$கைல� கழக�தி$ 
விாி/ைரயாளராக� ேச5தவ ேபராசிாியராக� �ைற� தைலவராக� 
சிற5தி.�கிறா. '�னா� தமிழக ஆIந.�:� தமிைழ 'ைறயாக� பயி(&வி�த 
ஆசிாிய, இ5த '(றிய )லைமயாள.  
 
'�ப�ைத5� U$க� பைட���ள இவ ஒ�ப.5 திற<�:� உய தமி� 
அறி/�:�, 'தமி� இல�கிய வரலா& ஒ�ேற சா�&'. அ*ைமயி$ வ5��ள அணி 
கல�. ச8க இல�கிய� சி$ பாைவக� ஆ8கில�தி$ ஒ. U$. 'ச8ககால மகளி 
நிைல ப(றிய ஆராH�சி'  'இல�கிய அணிக�' எ�ற U$ 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 (தமி�நா0 ந$வழி நிைலய�) ச8கU( 
ெச$வ (ெதா*ைட ம*டல ஆதீன�).  
 
ெப.5தைக '. வ வி� ெச$ல�பி�ைள சி. பா. அவ )க�பா0� அ.5தமி����பி, 
அயரா� உைழ�:� அ.=ெசய$ ந�பி! இல�கிய� ேப�சி$ இ�ப அ.வி ! எC�தி$ 
ந$ல இல�கிய� பிறவி ;  
 
சி.பா. இ5த ஈெரC�� ஒ. ெமாழி, இைளஞ�:� ெசா$வ� சிற�க� பா0ப0!  
                - மா.ெச.  
------------------------  


