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Source:

இலகிய அணிக

டாட சி. பாலபிரமணிய, எ.ஏ., எ.. பிஎ..
தமி ேபராசிாிய / தமி ைற தைலவ

ெசைன ப%கைலகழக, ெசைன -5

தமிழாரா'சி (றி 1972 ஆ ஆ*+ ெவளி வ-த .%களி%

சிற-த .ெலன தமிழக அரசி /த0 பாி ெப0ற .%.
வி0பைன உாிைம : பாாி நிைலய

59, பிராேவ - ெசைன -1. 3. 10.00

/த0 பதி4 : ஏபிர%, 1972 ; இர*டா பதி4 : ெசடப 1977

ந6மல  பதிபக ெவளி7+.

அசிேடா : ெமேராபாட பிாி*ட 8, ெசைன-2.

---------

த
த பதிபி ைர

ஒ:வாத 4க;ைடய தி:வாசக த-த தி:வாத ஆரரா மணிவாசக ெப:-தைகயா
இைமெபா; த ெந<சி% நீ>காத நிைன?ைடய சிவென@ நாம

தமேகAைடய ெசேமனி அமாைன (றிபி+ ெபா; "/ைன பழைம(

பழைமயா' பிைன 4ைம ( 4ைமயா' ேப  அ ெப0றிய"
எ6 (றிபி+ ளா . அத( 4க;ைர ந-தமி ெமாழி( ெபா:-.

கால-ேதா6 ேவக ழி4ட விைர- ஓவ: தமி இலகிய ேபாியா0றிேல
ப%ேவ6 தி:ப>கைளA ேபா(கைளA கா*கிேறா; கால பல கழி-தாC

தமிழைனயி எழிலா -த ேபரழ( (ைறய வி%ைல. அDவ கால>களி% வா-த

ெப: 4லவ க

தமிழைனயி எழிலா -த ேபரழ(( அழ( E+ வைகயி%

4த 4திய அணிகைள நித நித கவிெபற ஆகி அளி ளன .
தமிழைனயி எழிலா -த தி:ேகால கா*ேபா ெந<ைச ஈ (
ெப0றியதா(.

"இலகிய அணிக " எ@ ெபயாிய இ-.% இ:ப G6 க+ைரக
இட ெப06 ளன. இ க+ைரக

அDவேபா ப%ேவ6 Hழ%களி% எ;த
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படைவயா(; சில வாெனா ேபக ; சில மல கI( எ;தபடனவா(.

இைவ தனிதனிேய தைலபி0ேக0ப ப%ேவ6 சமய>களி% எ;தபடன
வாைகயா% இக+ைரகளி% சில க:க

மீ*+ மீ*+ இட

ெப0றி:க காணலா. அவ0ைற 'Eறிய Eற%' எற (0றதிபா0
ெகா ளாம0 ெபா:

இையபி0( ஒ;கி0( ெதளிவி0( இடமாக வ-தன

எ6 ெகா ள ேவ*+கிேற. இக+ைரக

அைன ஆரா'சி

ேபாகி% அைம- ளன. தமிழக வரலா6, ப*பா+ ெதாட பான க+ைரக

/த0க* இட ெப06 ளன. அவ0றி ெதாட சியாக இர*டாவ உலக தமி
மாநா% யா பத க+ைர ’ெப:ம>கல' இட ெப06 ள. பதி06

பதிைன நா 'டாட ' படதி0ெகன ஆரா'-த காலதி% 'ேசர த ெகாைட

வள' எ@> க+ைர பிற-த. ேசர களி ெதா* ைற/க ப0றிய க+ைர

அ+ இட ெப06 ள. 'காத% உண திய ப*பா+', 'பழ-தமி இலகியதி%
(ழ-ைத' ஆகிய இ: க+ைரகI ச>க இலகிய காசிகளினி6

/கிதைவகளா(. 'ெபா: வயி0 பிாி?', 'வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ4',

'மடேல6த%' ஆகிய G6 க+ைரகI காத0 ெப0றியிைன கவி@ற விளகி

நி0பனவா(.
'(ற

வழி நடேபா' எற தைலபி% மதிபி0(ாிய ைணேவ-த உய தி: ெந.

. -தரவேவC அவ க

தைலைமயி% ஒ: க:தர>கிைன ெசைன

வாெனா நிைலயதா ஏ0பா+ ெச'தி:-தன . அேபா: '(ற வழி நடேபா;
க0றபி நி0ற%' எற தைலபி% யா ேபசிய ேப அ+ இட

ெப06 ள. 'தி:வ Iவ ெதளி?6 வாைக', 'சிலபதி காரதி% வ:

ேபா  கள>க ', 'ேசகிழா க*ட ெசெபா: ' /தய க+ைரக

தனிதனி

மல கI(, எ;த ெப0றனவா(.
கபநாட காவிய நாயகனா இராமைன உதம சேகாதரனாக?, ந%ல

கணவனாக? நல/ற தீ காA ளா . அ-த ஓவிய>க

அ+ இட

ெப06 ளன. 'இைடகால உைரயாசிாிய க ', 'சீறா 4ராணதி% இலகிய நய'
ஆகிய இர*+ கா0றிேல மித-தைவ; அதாவ வாெனா ெசா0ெபாழி?க .
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'/தலா- தி:/ைற', 'வ ளலா வா?', 'வ ளலா க*ட சீ தி:த' ஆகிய G6

க+ைரகI சமய< சா -தனவா(. ஆயி@ இ க+ைரகளி% இலகிய

சிற4 இல>க காணலா.

இைறவ மா+ ஈ+பா+ ெகா*+ ள என( அவ த கணகிலா ேபர:
விளகமாக ேதா6வ இய0ைக காசிக

வழ>( இனிய இபமா(.

எனேவ இ-. இ6தி க+ைர 'இய0ைக இப' எ@ தைலபிைன

ெப06 ள. 4லனாவி0 பிற-த ெச<ெசா0 கவியிப இ க+ைரகளி% மிளிர

காணலா.

அDவேபா யா எ;திய இக+ைரகைள .% வவி% ெவளியி+ ெகா ள
உாிைம வழ>கிய, சி0J  சிறா: சீாிய க%வி க0( ெபா நிைலயிைன

ஏ0ப+தி த-த மதிபி0(ாிய ைணேவ-த தாமைர ெச%வ உய தி:. ெந. .

-தரவேவC அவ கI(, ெசைன ப%கைலகழகதி சீ சா% ஆசி
(;வின (, பதிவாள அவ கI( மாறா நறிAைடேய.

எ>ேகா ஒ: சி0Jாி% எளிய (+பதி% பிற-த என( அ4 கா, தமிப06

ஊ, ப*ப+தி தமி;லகி% நடமாட ைவ இ-நிைல( எைன ஆளாகிய -சாறா*ைம( ஆழி என விள>( எ ேபராசிாிய ெப:-தைக டாட /.
வரதராசனா அவ கைள இ-த மணியான ேநரதி% நறிAட நிைன-
வண>(கிேற. அவ க
Eறி அைமகிேற.
இனிய விழாக

அளித அறி? ெச%வதி பயேன இ-.% எ6

அய: தமி;லக வழகேபா% இ-.ைனA வரேவ0(

எ@ ணி4ைடேய.
"தமிழக", ெசைன - 29
25-4-1972
------------

சி. பாலபிரமணிய
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தமிநா+ அர - வா'ைமேய ெவ%C

தமி வள சி ஆராசி மற",
மற", தமி நா அர
சாறித

1971, 1972 ஆகிய ஆ*+களி% ெவளியிட ெப0ற .%களி% ெமாழி, இலகிய
ப0றிய ஆரா'சி எற தைலபி%, இலகிய அணிக

பாி(ாியெதன ேத -ெத+க ப+ ள.

எ@ .% /த0

.லாசிாிய டாட சி. பாலபிரமணிய அவ கைள பாரா 3பா'

இர*டாயிர பாிசாக அளிபேதா+ இசாறித; வழ>க ப+கிற.
(ஒ - ) இரா. ெந+<ெசழிய

(ஓ - ) /. க:ணாநிதி

ைண தைலவ , க%வி அைமச

தைலவ , /தலைமச

தமி வள சி ஆரா'சி மற, ெசைன

நா : 21.11.1975
----------

இலகிய அணிக

மதி$ைர

(டாட சி. பாலபிரமணிய,

பாாி நிைலய, 59, பிராேவ , ெசைன - 1)

தினமணி ட அLப-த 7-16.12.1973
இ-.% இட ெப0ற 23 க+ைரக

அைன ஆரா'சி ேபாகி% எ;த

ெப0றைவ. .% /;வ தமி இலகண இலகியட சிறபாக காணப+
பாட%க

ேம0ேகாளாக ைகயாளப:கிறன. தமி, தமிழ வரலா6, தமிழ

சமய ெகா ைக , உைரநைட ஆசிாிய க , வ ளலா ெகா ைக, இள>ேகாவக
திறைம, மணிேமகைல, தி:(ற , தி:/ைறக
பிைண- கிடகிற.

மா*4, .% ெந+கிC பினி
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இவர உைரநைடயி% அ;த/ கவ சிA பிற:( ெதாிய ேவ*ய அறி?
M வமான சர(கI விரவி வ:கிறன. "ேவபி ெவ* மல க

மண கம; ெதைன மர>க

M 4

பசிய ஓைல விாி ெதற% தைல அைச

தீ<ைவ நீாிைன இள நீராக வழ>(. பைன மர>க

L>கிைன வழ>கி

மகிவி(. மா<ேசாைல எ>( ஒ:வைக 4மணமா Mகளா% எ;4.
ேமைடெய>( M>கா06 N. ேகாைடயி% (ளி த:களி நிழ%

இைணயா0றி ெகா Iத0ேக0ப விள>(" எ6 வ ணைன ெச'Aேபா

ஆரா'சி M வமான அாிய ெபா: கைள ெப'Aேபா ெச< ெசா0
கவியிப/ க: வள/ பகதி0( பக காOகிேறா.

ஆரா'சிேபாகி% எ;த ெப0றாC பக பக ெமாழி, இலகிய,

இலகண, மர4, கைலக , ேம0ேகா

கா+ வித, ப*ைடய அரசிய%

வாைக ெநறி யாவ0ைறA ெதளிவாக அறிA வ*ண நைம ெத ளிய

ஆ(கிறா . ந0றிைண, (6-ெதாைக, இைறயனா களவிய% உைர ெதாட>கி,

பாரதியா , பாரதிதாச வைர தமி கவி ெவ ள/ தமி க:ேதாட/
எதைன மா*4 ள எபதைன நம( நயபட உைரகிறா .
தமி கவிஞ க , உைரயாசிாிய க , சமயவாதிக

தமி ெமாழி( ெச'த

அளபாிய ெதா*+ ேபா6 ெச-தமி க+ைர வவதி0( வள சி(
தமி ெமாழி ஆக வழி( வவதி0( அாிய ெதா*ைன ெச' ளா .
4லவ கI, 4ைம பிாிய கI வி:பி பக Eய அணிக

இட ெப0றி:கிறன.
-----------

பல இவ06

--- . எ. கி. பிரமணிய,
இர%டா" பதிபி ைர

1972 ஆ ஆ*+ ஏர% தி>க

25 ஆ நா

எ - வணகதி0(ாிய ேபராசிாிய

ெப:-தைக டாட /. வரதராசனா அவ கI( அ6ப ஆ*+க

நிைற-த.

அவ த Nடா: தமி நாடா: அவ:( மணிவிழா எ+கேவ*+ எ6
வி:பின . அவ த பைழய மாணவ சில: அவ த மணிவிழா காண

விைழ-தன . ஆனா% டாட /.வ. அவ க

உ6தியாக அDவிழாவிைன ம6

விடா க . எனேவ எ%ேலா எ*ண/ ஈேடறாம0 ேபான.
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அ ேபா எ மனதி% ஓ எ*ண உதித. அவ த-த ெகாைட என(

க%வி, ப*4, வா? /தயனவா(. க%வி க* த-த அவ கேள எ ஆரா'சி

அறிவி0( ைண ேகாயவ ஆனா க . எ@ைடய எ. ., பிஎ.. /தலான
பட>க

அவ - வழிகாட%, ேம0பா ைவயி% நிைறேவறின. எனேவ அவ த

க%வி ெகாைடயா% ெப0ற அறிவா% எ;-த ஆரா'சி க+ைரகைள ெதா(
-ஒ: .லாக ெவளியி+, அவ:( காணிைக யாக ேவ*+ என

வி:பிேன. அDெவ*ணைத யா அவ களிட ெவளிப+தியேபா

அதைன ம6 விடா க . ஆனாC யா .% ெவளியி+ /ய0சி ைய

பாரா க+ைரகைள ஒ;>( ெசப/ ெச' .0( இலகிய அணிக '
எ6 ெபயாிடா க ..ைன அசிய0றி / 25-4-1972 அ6 அவ த.
இ%ல ெச6 அவ த தி:கர>களி% . /த0 பயிைன வழ>கிேன.
அவ க

ெப06 உவ- எைன வாதினா க . யா எ*ணியவா6

அ-.ைன அவ க

காணிைகயாக ஏ06 ெகா ளாவி@, அ-த .

/@ைரயி இ6தியி%

”எ>ேகா ஒ: சி0Jாி% , எளிய (+பதி% பிற-த என( அ4 கா,
தமிப06 ஊ, ப*ப+தி தமி;லகி% நடமாட ைவ இ-நிைல( எைன

ஆளாகிய - சாறா* ைம( ஆழி என விள>( எ ேபராசிாிய ெப:-தைக
டாட /. வரதராசனா அவ கைள இ-த மணியான ேநரதி% நறிAட

நிைன- வண>(கிேற. அவ க

எ6 Eறி அைமகிேற"

அளித அறி? ெச%வதி பயேன இ-.%

எ6 எ;தியி:-ேத. இ-.% தமிழாரா'சி (றி 1972 ஆ ஆ*+ ெவளிவ-த

.%களி% சிற-த .ெலன ேத -ெத+கப+ தமிழக அரசி /த0 பாிசாக

இர*டாயிர 3பாயிைன ெப0ற. எ ேபராசிாிய ெப:-தைக இ:-தி:-தா%

ெபாி மகி-தி:பா க . யா ேப6 ெப0றிேல.

இ-.ைன அடகட அவ த இனிய நிைனவி0( காணிைகயாகி
வண>(கிேற..

தமிழக, ெசைன -29, 25-9-1977
-----------------------------

சி. பா

8

க+ைர தைல4 :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

உ (ைற

தமிழகதி ெதாைம (இர*டாவ உலக தமி மாநா+ மல , ெசைன ,

சனவாி, 1968.)

தமிழ வரலா6 (ெசா0ெபாழி? க+ைர)

தமிழ ப*பா வரலா6 (ெசா0ெபாழி? க+ைர)

ெப:ம>கல (இர*டாவ உலக தமி மாநா+ க:தர>க ேப,
ெசைன, சனவாி, 1968)

ேசர ெகாைட வள (ெசைன ப%கைல கழக கீதிைச ெமாழி மல ,
1967).

ேசர ெதா* (/:(, 1967)

காத% உண திய ப*பா+ (பைசயப க%Qாியி 125-வ , ஆ*+

விழா மல , பிபிரவாி 1968)

பழ-தமி இலகியதி% (ழ-ைத (ெப>கR  தமி ச>க மல , மா ,

1968)

ெபா: வயி0 பிாி? (ப%கைல கழக தமிழாசிாிய /த% மாநா+, மைர,
H, 1969)

10. வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ4 (அ/த ரபி, H, 1968)

11. மடேல6த% (ப%கைல கழக தமிழாசிாிய இர*டாவ மாநா+ தி:சி,
H, 1970]

12. (ற

வழி நடேபா (வாெனா ேப, ெசைன, 5-6-1969)

13. தி:வ Iவ ெதளி?6 வாைக (க%கதா தமி மற மல ,
பிபிரவாி, 1968)

14. சிலபதிகாரதி% வ: ேபா  கள>க
15. ேசகிழா க*ட ெசெபா:

(தமி உற? மல )

(ெதனி-திய ைசவ சிதா-த .0 பதி4

கழக ெபாவிழா மல , ெசைன , சப , 1970)

16. கப கா+ இராம- சேகாதர (வாெனா ேப, ெசைன, 26-101970)
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17. கப கா+ இராம- கணவ (வாெனா ேப, ெசைன , 27-10-1970)
18. ப*ைடய உைரநைட – இைடகால உைரயாசிாிய க
ெசைன , 20-5-1968)

(வாெனா ேப,

19. சீறா4ராணதி% இலகிய நய (வாெனா ேப, ெசைன, 10-5-1970)

20. /தலா- தி:/ைற (இல>ைக, யாபாண வ+ கிழ(சித ேகணி 21

தி:/ைற கழக ஆ*+ மல , ேம, 1968)

வ ளலா வா? (த சமா க ச>க மல . ெசைன, ஏபிர%, 1968)

22. வ ளலா க*ட சீ தி:த (வாெனா ேப, ெசைன, 8-2-1968)
23. இய0ைக இப (பாட.ெலா6( எ;தி வழ>கிய)
----------------------

இலகிய அணிக

1. தமிழக*தி ெதாைம
உலக ேதாறி பென+>கால கழி-விட: /த0க* உலக ேதாறிய

காலதி% தீ(ழபாக இ:-த ம* /த% (ளி - அைம-த நிலப(தி

ெதனகேம எ6. உலகி% /த0க* ேதாறிய மகளின இெதனகதி%

தா வா-தி:த% ேவ*+ எ6 4வி இய% ஆரா'சியாள பல:

க:கிறன . வட இ-தியாவி% க>ைக சமெவளியி% மனித வா? ெதாட>காத

காலதிேலேய, இேபா இ-திய ெப:>கட% உ ள ப(தியி% பர-த நில/,

மைலA, ஆ6 இ:-, பிற( கட%ேகாளா% மைற-தழி-தன எ6 E6வ .
இ-த ெபாிய நிலபர4 கிழேக ப மா ெதாட>கி ெத0ேக சீனா வைரயிC,
ேம0ேக ஆபிாிகாவி கிழ( ெத0( கைரக

வைரயிC, வடேக வி-திய

மைல வைரயிC ெத0ேக ஆ8திேரயா[1] வைரயிC பர-தி:-த. இ- நில

பரபிைன ஆ>கிேலய ெலGாியா (Lemuria) எ6 அைழப . ந தமி /ேனா
இப(தியிைன (மாி க*ட என அைழதன . இ>(தா மனித /த%
ேதாறியி:கE+ எ6 வரலா06 ேபராசிாிய த .க*

4லப+திA ளா . எாிமைல ெவ4 நிலந+க/ ெதனகதி% இ%லாத

தைமைய ெகா*+ இக: வA6கிற.[2]

பழ-தமி இலகிய>களிC கட%ேகாைள ப0றிய (றி4க

உ*+.

த0ேபாைதய (மாி/ைன( ெத ப(தியி% பஃ6ளியா6 எ@ ஆ6 பா'-
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வள பரபியதாக?, பமைலய+க ெசறி- விள>கியதாக ? பின அைவ
கட%ேகாளா% அழி-ேபானதாக? சிலபதிகார (றிபி+கிற[3]. 4றநாT6

[4], இைறயனா களவிய% உைர [5] /தயன? இக:( சா6

பக கிறன. இDவா6 கட%ெகா*ட நிலப(திேய மனித நாகாிக வள -த

ெதா% (Cradle of human race) எப . சில மதியதைர கடைல அ+த
நிலப(தியி% மக

/த /த% ேதாறி பி ப%ேவ6 நா+களி% ெச6

(ேயறின எப . ஆயி@ "பழ- தமி நா+ மகேள /த% ேதாறிய மனித
இன எ6. அவ க
ேவ6 ேவறாக இன>க

க*ட உ*ைமயா(.

ெவDேவ6 நா+கI( ெச6 பிாி- வா-த பி

வள -தன எ6 ெகா வ ெபா:-" எப அறிஞ

வரலா0றி மிக பழ>காலதிேல ெதனகதி% வா-த மக
வழ>கபடேதா+, வரலா06 ெதளி? ேநாகி திராவிட க

தமிழ எ6

எ6

வழ>கபடா க . கிறிநாத பிறபி0( ஐயாயிர ஆ*+க

/0படதாக

க:தப+ ெமாக<சதேரா அ%ல சி-ெவளி நாகாிக, வரலா06 பழைமA

4க; வா'-த ேமாிய நாகாிகதி0( இைணயான திராவிட நாகாிகைத

ெகா*:-த எ6 ச ஜா மா ஷ% /தலான ெதா%ெபா:ளிய% ஆரா'சி
அறிஞ க

ணிகிறன . அ மக

ேபசிய பழ- திராவிட ெமாழியி E6க

தமி ெமாழியி% காணப+வதா% தமி ெமாழிேய இ6 உலகி% வா; ெமாழி
களி% மிக பழைமயான ெமாழியா( எப மைறதி:. ஹிரா8 பாதிாியா

அவ க

[6] . வட.லா தமிழைர திராவிட என வழ>கின . தமிழகைத 'தமிாிகி'

எ6 ேராம கI, 'ெதஹிேமாேளா' எ6 சீன கI வழ>கின .

தமிழகதி எ%ைல மிக பழ>காலதிேலேய வைரய6கப+ விடதைன
ச>க இலகிய>க

எ+ கா+கிறன.

"வடாஅ, பனிப+ ெந+வைர வட(

ெதனாஅ, உ:ெக; (மாியி ெத0(,

(ணா அ, கைரெபா: ெதா+கட% (ண(,

(டா அ, ெதா6/தி ெபௗவதி (ட(” [7]
“ெத(மாி வடெப:>க%
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(ண(ட கடலா எ%ைல" [8]
எற 4றநாT06 ெதாட கI 'ஒ%கா ெப: 4க ெதா%காபிய' த-த

ெதா%காபியனாாி ஒ: சாைல மாணாகராகிய பனபாரனாாி பாயிர/ [9]

பழ-தமி நா எ%ைலயிைன ந( (றிகிறன. சிலபதிகார உைரயாசிாிய

அயா ( ந%லா உைரயி% (மாி( ெத0ேக அகாலேத விள>கிய
நா0பெதாப நா+கைள ப0றிய (றிைபA கா*கிேறா.

தமிழக ெதாைம மி(-த ேபாலேவ இ>( வழி வழியாக வா- வ:
தமிழின/ ெதாைமA, சிற4 ெகா*+ ல>(வதா(.
"க%ேதாறி ம*ேதாறா காலேத - வாெளா+
/ேதாறி Gத ("

எ6 ேசர ஐயனாாிதனா 4றெபா:

ெவ*பா மாைலயி% தமிழினதி

பழைமயிைனA Nர ேமபாைனA விள>க EறிA ளா .
” வழ>(வ உ

N-த க*O பழ>(

ப*பி தைலபிாித% இ6 " [10]

எற (றளி உைரயி%. உைரயாசிாிய பாிேமலழக , "ெதா6 ெதா+ வ:த% 'ேசர ேசாழ பா*ய ' எறா0ேபால பைட4 கால- ெதாட>கி ேமப+

வ:த%" என EறிA ளா . தமிழி ெதாTலாசிாியரா ெதா%காபியனா .
” .................................... உ6பைக

ேவ-திைட ெதாித% ேவ* ஏ-4க

ேபா-ைத ேவேப ஆ என வ3உ

மாெப:- தாைனய மைல-த M?" [11]
எ6 ேசர ேசாழ பா*ய மன களி அைட யாள Mகைள 
EறிA ளைம தமிழினதி பழைமயிைன பரக ேப.
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வடெமாழியி /த% காவியமாகிய வா%மீகி ராமாயணதி% பா*ய மன
பாராடப :கிறா. "பி4, ெபா நிைற-ததாA அழ(ைடதாA

/மணி இவ0றா% அணியபட தாA நகர அரேணா+ இைணக-

படதாA உ ள பா*ய வாயி0 கதைவ, வானர>கா , ேபா' கா*Z " [12]

எ6 இராம கிகி-ைதயி:-த வானரபைடயின ( ெசானதாக

அகாவிய (றிபி+கிற. வட .%களி% இ:( ேவத/ ைததிாீய/

வியாச பாரத/ ேசர அரச கைள (றிகிறன.[13] அேசாக ேபரரச
க%ெவ+கI ேசரேவ-தைர ப0றிய (றிைப ெவளியி+கிறன.

கா@ கலதி@ பிாி- பழ-தமிழ ெபா:ளீன . அகாலேத

ேமைலநானராகிய கிேரக , யவன , பாபிேலானிய நா+ ேகாசிய க
/தயவ க

தமிழகேதா+ வணிக ெதாட 4 ெகா*:-தன . யவனைர

ப0றிய (றி4 தமிழிலகிய>களி% ப இட>களி% வ- ளன.[14]

அெலசா*ட எ@ ெப:ேவ-த@( பி ெச%[க8 நிேகாட வி+த
ெமக8தனீ8 எ@ ேமைலநாடறிஞ ச-திர(த மன அைவயி%
த>கியி:-த நாளி% தா ேக விA0ற ெச'திகைள (றிைவதா .
அ(றிபி@
ெச'திக

தமிழக மன கைள ப0றிA ஊ கைள ப0றிAமான

உ ளன. எகி நா+ தாலமிக

தமிழகதி0( கட%வழி காண

/ைன-தன . இபலா8 (Hippalus) எ@ கிேரக இ-நா% அ( ெத
ேம0(, வடகிழ( ப:வ கா0றி நிைலக*+ உைரதபி யவன வாணிக

வள ெபற நட-த. அராபிய: ேமைல கைர வழிேய தமிழக வ- வாணிக

ெச'தன . சீன நா+ட@, ஜாவா, மரா, மேலயா /தய தீ?கேளா+ வாணிக
உற? ஓ>கியி:-த.

"நளியி: /-நீ நாவா' ஓ

வளிெதாழி% ஆ*ட ?ரேவா ம:க" [15]

எ6 ேசாழ காிகா0 ெப:வளதாைன ெவ*ணி (யதியா பா+வதி:-
வரலா0றி பழ>காலதிேலேய தமிழ கட% வாணிக ெசCதிய வைம
4லப+கிற.

ேசர நா+ ேதகமர ெவளிநா+க

பலவ0றி0( ெச6, அ>( பல
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கடட>க

எ;ப ைண ேகா A ள. தமிநா+ நீ சாயதி% ேதா'த

ெம%ய ணிக

Gவாயிர ஆ*+க( /0பட தாக Eறப+ எகி

நா+ க%லைறகளி% காணபடதாக E6வ . எகி ம+மறி சிாியா,

பாபிேலானியா /தய நா+கேளா+ தமிழக வணிக உற? ைவதி:-த. கி./.
பதா .0றா*% அரசா*ட சாலம எற ஹீ: மன தமிழகதி:-
ெபா, ெவ ளி, த-த, (ர>(, மயி%, அகி% /தய ெபா: கைள ெப06

ெகா*டதாக வரலா6 (றிபி+கிற. ைபபிளி% (Bible) 'கிய' எற ெசா%

மயிைல (றிக காண லா. தமிழி% 'ேதாைக' எற ெசா%ேல ஹீ: ெமாழியி%

'கிய' ஆன. இDவாேற தமிழக அாிசி, கிேரகதி% ஒாிசியாக?, ச-தன

பல ெமாழிகளி% வழ>கி பி ஆ>கிலதி% ச-த% (Sandal) ஆக? ஆன.

ெதபா* கட% / உலக 4கெப0ற. தமிநா+ /. அைதேபா%

G6 மட>( எைடA ள மா06ய -த ெபா@( நிகராக மதிக படதாக?,
காய8 கிளாய8 எ@ ேம04ல மன@ைடய மைனவி, G6 லச ப?
மதி4 ள / அணி-தி:-ததாக?, தமிநா+ /கI( மணிகI(

ஈடாக இ:ப லச ெப6 உேராம நா+ ெச%வ தமிழகதி0(

கிைடததாக? வரலா6 E6கிற. பிைளனி (Pliny) எற வரலா0றாசிாிய
இதைன வ:-தி (றிபி+ ளா . [16]

ேசர, ேசாழ, பா*ய எ@ /Aைட Gேவ-த ெபய கI, ஆ கா+, க3 ,

/சிறி, ெதா*. ெகா0ைக. (மாி/ைன, ெபாதிைக, ேகா கைர /தய
இடெபய கI கிேரக /தலான ேமனா+ மக

(றி4களி%

இடெப06 ள சிறபிைன கா%+ெவ% கா+வ .[17] கி./. 20 ஆ ஆ*%

பா*ய மன ஒ:வ ஐேராபாவி% அ-நாளி% 4க ெப06 விள>கிய

அக8ட8 மன@( \ அ@பினா. கி.பி. 223ஆ. ஆ*% ஏ0பட

உேராம நா+ (றி4களிப (Peutingerian Tables of 225 A. D) இர*டாயிர

உேராம நா+ Nர க
அறியப+கிற.

ெகா*ட பைட ஒ6 /சிறி ைற/கதி% இ:-ததாக

பைழய உேராம நாணய>க

பல தமிழகதி% ேம0( கட0 கைரப(தியி%

க*ெட+கப+ ளைம இ க:கI( அர* ெச'கிறன. 8ரேபாவி

விவரண, ெபாிபிள8 எ@ .%. பிைளனியி "இய0ைக வரலா6" தாலமியி
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'Mேகாள விவரண' /தயன தமிழ நாகாிக சிறைப ந( விள(வனவா.
யவனாி பாைவ விள(, 4ச>கி, யவன ெபாறிக

தமி நா%

இடெப06 விள>கின. வடநா+ வாணிகதிC ெதனா+ வாணிபேம

சிற-தி:-த எ6 சாணகிய த அ த சா8திரதி% 4க-ைர ளா . [18]
தமி ெமாழியி
ெமாழியி ெதாைம
தமிழின ேபாேற தமி ெமாழிA பழைமயான எப ெசா%லாமேல விள>(.
ெதா%காபியதி% பலவிட>களி% ெதா%காபியனா 'எமனா 4லவ ', 'எப'
என (றிபி+வதனி6 ெதா%காபியதி0( /0பேட தமி ெமாழியி%
இலகண இலகிய .%க

இ:-தைம 4லனா(. மா8 /%ல எ@ ெமாழி

.லறிஞ தமிேழ மிக? ப*பட ெமாழி எ6, தனேக உாிய வள வா'-த

இலகிய ெச%வ>கைள ெப0றி:( ெமாழி எ6 பாராA ளா .[19]

ஆ0ற% மிகதாக? சில ெசா0களா% க:ைத ெதாிவிபதாக? விள>(வதி%
தமி ெமாழிைய எ ெமாழிA வி<ச/யா எ6, உ ளதி ெப0றிைய

உ ளவா6 எ+கா+வதி% ேவ6 எெமாழிA இைய-ததாக இ%ைல எ6
ெப சிவ% எ@ அறிஞ சிறபாக (றிபி+ ளா . [20] வடெமாழி, எபிேரய
(Hebrew), கிேர( ஆகிய G6 இலகிய ெமாழிகளி% தமி ெசா0க
கல-தி:கிறன எ6 ைர8 ேடவி8 எபா EறிA ளா . [21]

இகா6 Eறியவ0றா% தமிழக நில, இன, ெமாழி ஆகிய /திற ைறயிC
ெதாைமAைடயதாக விள>(வேதா+, சிற4 உைடயதாக ப%லா0றா@

நனிசிற- ல>(கிற எப ெவ ளிைடமைல.
------------

[1] There is geological evidence to prove that in very early time: South India formed
part of a huge continent which extended from Burma and South China in the East,
South Africa on the west, Vindhya Hills on the north and Australia on the South.
-Rig Vedic India, p. 91.

[2]. Considering the fact that we have scarcely any trace of Volcanic eruptions or
earth tremours as they frequently occur in "North India, it may be said that South
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India was the part of the world to settle first as a land mass. It is probable that the
origins man might have come into existence first in South India.

- V. R. Ramachandra Dikshitar, Pre-Historie South India, p. 234
[3]. வேவ% எறி-த வாபைக ெபாறா

பஃ6ளி யா06ட பமைல ய+க
(மாி ேகா+ ெகா+>கட% ெகா ள

- சிலபதிகார, கா+கா* காைத, 19 - 20.
[4]. /-நீ விழவி ெநேயா

நனீ  பஃ6ளி மண@ பலேவ -4றநாT6 ; 9: 10-11.
[5]. இைறயனா களவிய% உைர: பக, 6.

[6]. Being Dravidiars the inhabitants of Mohenjodaro in Northern India naturally spoke
a Dravidian language in which the earliest proportion of the words used are found in
Tamil. This Confirms the common belief that Tamil is the oldest of the present
languages. - Rv. H. Heras, Light on the Mohenjodaro Riddle, p. 14.
[7]. 4றநாT6: 6 : 1-4.

[8]. 4றநாT6: 17: 1-2

[9]. வடேவ>கட ெத(மாி ஆயிைட தமிE6 ந%Cலக.. - ெதா%காபிய,
சிற4பாயிர,
[10]. தி:(ற

- 955.

[11]. ெதா%காபிய : 4றதிைண இய%: .0பா : 5

[12]. வி. ேகா. Hாிய நாராயண சா8திாியா , தமி ெமாழி வரலா6, பக, 49.

[13]. P.T. Srinivasa Iyenger. History of the Tamils, pp, 29, 3 2.

[14]. /%ைலபா+: 61, 66; ெந+ந%வாைட: 31-35; 4ற : 56, 343; ெப:பா* :
816; பதி06ப பதிக II அக : 57, 149

[15]. 4றநாT6 : 66: 1-2

[16]. Pliny complained in 70 A. D. that India drained gold to the value of nearly a

million pounds a year giving back her own wares, which are sold among as at fully a

hundered times their first cost. -'P. T. Srinivasa Iyenger, History of the Tamils, p..305
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[17]. Dr. Caldwell-A comparative Grammar of the Dravidian languages, Introduction,
pp.15-28.

[18]. K. A. Nilakanta Sastri, A History of South India, P. 81.

[19]. Tamil is the most highly cultivated language and possesses the richest stores of
indigenous literature. - Max Muller

[20]. No language combines greater force with equal brevity than Tamil and it may be
asserted that no human speech is more close and philosophic in its expression as an
exponent of the mind than the same. - Rev-Percival

[21]. The three classical languages of the world namely Sanskrit, Hebrew and Greek
contain Tamil words in the vocabulary. - Rhys Davids
------------

2. தமிழ வரலா,

'தமிநா+' எ@ ெதாட:( 'தமிெமாழி வழ>( நா+' எப ெபா: .

தமிெமாழி இன காலதிேலதா ேதாறியெத6 எளிதாக வைரய6
ெசா%லEய அளவி0( பைழைம உைடயதாக இ%ைல.

எனேவ உலகி% இெபா; ள பல ெமாழிகI ேதா6வத0( /ேப

தமிெமாழி ேதாறி வழ>கி வ-தி:க ேவ*+ெம6 ஆரா'சியாள /?

க+கிறன . இதனா% தமிெமாழி ேதா6வத0( /ேப அெமாழியிைன
ேபசEய தமி /ேனா: - அவ வா-த தமிநா+ ேதாறியி:க

ேவ*+. இதனா% தமி நா பைழைம விள>(. ெமாழிகைள ெகா*+
நா+கI( ெபய அைமப /4 வழகமாக இ:-தி:கிற.

" தமி E6 ந%Cலக" எ6 ெதா%காபிய சிற4 பாயிரதி% வ: ெதாட

இD?*ைமயிைன வA6. ெமாழி ேவ6 பட ேதய>களி% வா-த

மகைள தமிழ , "ெமாழிெபய ேதஎயத " என வழ>கின எப ெதாிய

வ:கிற.

தமிநா+ ப*ைடகாலதி% ெததிைசயி% மி(தியாக பர-தி:-த. அ ெத

ப(தியி% (மாியா6, பஃ6ளியா6 எ@ இர*+ ேபரா6க

பா'- வள
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பரபின. அ-நில பரபி%, ஏெத>க நா+, ஏ மைர நா+, ஏ /பாைல நா+,
ஏ பிபாைல நா+, ஏ (றநா+, ஏ (ணகைரநா+. ஏ (6பைன நா+ என
நா0பெதாப நா+க

இ:-தன எ6, அைவ கட%ேகாளா% அழி-தன

எ6 சிலபதிகார உைரயா% ெதாிகிற[1]. அDவாறாயி பழ-தமி நா%

வா-த தமிழினேம வரலா06 பழைமAைடய இனமாக ெகா ள கிடகிற.
இDவா6 ெதனி-தியாவி% பென+> காலதி0( /ேப வா-த மக

'தமிழ '

எ6 (றிகபடேதா+ வரலா06 ெதளி? க:தி 'திராவிட ' எற ெபயராC
வழ>கபடன . வட .லா தமிழைர 'திராவிட ' எ6 வழ>கின .

வரலா06( எடாத கால /த% தமிநா% நிைலயான அரசிய% அைம4
சீ: சிற4ட@ ல>கிய. ேசர , ேசாழ , பா*ய எற G6 ேவ-த
மர4க

இ:- வ-தன.

" வழ>(வ உ N-த க*O பழ>(
ப*பி தைலபிாித% இ6 " [2]

எற (றளி0( விளக?ைர எ;த 4(-த பாிேமலழக பழ>( எற

ெசா%0( 'பைட4 கால ெதா+ ேமப+ வ: (; ேசர ேசாழ பா*ய

( எறா0ேபால' எ6 Gேவ-த மரபினி பைழைமயிைன (றிபி+ ளா .

ெதா%காபியனா:

"ேபா-ைத ேவேப ஆெரன வ:ட

மாெப:- தாைனய மைல-த M?" [3]

எற பழ-தமி Gேவ-த களி அைடயாள M மாைலைய A ளா .

Gேவ-த நா+கI எ%ைல வ( காணபடன. (6நில மன பல இ

Gேவ-த கI( உபட சி0றரச களா' நா சில ப(திகைள ஆ*+

வ-தன . தி:ேகாவQ  ப(திைய 0றிA ள நாைட ஆ*ட மைலயமா

தி:/காாி, ேவ>கடமைலைய 0றிA ள ப(திைய ஆ*ட 4%, தி*வன

எ6 ெசா%லப+ ஊாிைன H-த ப(தியா ஓ'மா நாைட ஆ*ட

ந%யேகாட, பற4மைல ப(திைய ஆ*ட பாாி, பழனிமைல ஆ*ட ேபக,
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ெபாதியமைல ப(திைய ஆ*ட ஆ'ேவ
(6நில மன க

/தேயா (6நில மனாி0 சிலராவ .

ேவளி எ6 வழ>க படன . இDேவளி (+ப>கI(

ேவ-த (+ப>கI( ெப* ெகா I உற? இ:- வ-த. ேபா காலதி%
ேவளி க

தா வி:பிய /ேவ-த ( பைடபலமாக நி6 உதவின .

அர : நா+ எப வள நிைற-ததாக இ:க ேவ*+; /ய6 உைழ வள

த: நா+ சிற-த நாடாக க:தபட மாடா எகிறா தி:வ Iவ :
"நாெடப நாடா வளதன நாட%ல
நாட வள-த: நா+." [4]

ஒ: நா+ எ%லா வள>கைளA, உண? ப*ட>கைளA ைகெதாழி%
சிற4கைளA ெப0றி:-தாC அ-நாைன மா0றா கவராதப காபத0(,
அ-நா% நீதி நில?வத0(, அ-நா% மி(தியாக விைள-த ெபா: கைள

ெவளிநா0( ஏ06மதி ெச' அ-த நா% கிைடக Eய ெபா: களி%

ேவ*+வனவ0ைற இ-த நா0( இற(மதி ெச' ெகா ள? உத?வதான

ெபா64 ள ஓ அைம4 ேதைவபட. அேவ அர எப. அ-த

அைமைப தைலைம M*+ இய(பவேன அரசனாவ. அவ@( உதவியாக

இ:- ேவ*+ேபா தக அறி?ைரகைள E6பவேர அைமச . அரசா>க

பணிகைள நிைறேவ0ற உதவியாக இ:பவேர அரசா>க அCவல .
"ெந%C உயிரேற நீ: உயிரேற

ம ள உயி ேத மல தைல உலக" [5]

எற 4றநாT06 ெதாட தமி ேவ-த க

நா உயிராக மகளா% ேபா0றி

மதிகபட பாைமயிைன உண . (களி க:ைத அறி- அவ களி

நைமகான ெபாறியி% பழ-தமி ேவ-த ஆசி ெசCதின .
"(தழீஇ ேகாேலா மாநில மன
அதழீஇ நி0( உல(" [6]
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எற தி:வ Iவ வா(, பழ-தமி நா+ அரசிய% ேமைமயிைன

விள(வதா(. ஐெப:>(;. எ* ேபராய எ@ இர*+ ேபரைவக

மன அரசியைல ெசDவேன நடவத0( ைணயாக அைம- உதவின.
அைமச , அ-தண . ேசைன தைலவ , \த , ஒ0ற ஆகியவ க

ேச -

அைம-த ஐெப:>(/. அரசா>க தைலைம கணக , அரசக:ம நட

தைலவ , ப*டார (Treasury) அதிகாாிக , நா+காவ% அதிகாாிக , நகர

தைலவ க , காலாபைட தைலவ , (திைரபைட தைலவ . யாைனபைட
தைலவ ஆகியவ ேச - அைம-த 'எ*ேபராய' எ@ (;வா(.

அர* : நா0( உ நா% க வராC, ெவளிநா:- பைகவராC
ஆப*+. இவ0றி:- மீள Nர சா -த பைடA, ந%ல அரO ேதைவ.
நா+, தைலநகர/ மதிலர*, நிலவர*, நீரர*, காடர*, மைலயர* எ@

ஐவைக அர*கI
மதி%க

சிலவ0ைறேய@ பலவ0ைறேய@ ெகா*:-தன.

உயர, அகல, தி*ைம, அ:ைம ஆகிய இ-நா( இய%4

ெகா*டனவா' இ:த% ேவ*+ எ6 தி:வ Iவ EறிA ளா [7].

ஆ கிெம]8 எபவ ைசர[^% உேராமர /06ைகைய எதி க பலவைக
எ-திர>கைள க*+பிதா எ6, அைவெய%லா 'யவன ெபாறிக ' எற
ெபயேரா+ தமிநா+ ேகாைடகளி% இட ெப06 விள>கின எ6, அறிஞ

(றிபி+வ .[8]

காவலாி கடைமக

: பழ-தமி நா மக

ெப:மள? பயி ெதாழி%

ஈ+ப:-தன , பயி  ெதாழிC( ம*வள/ நீ வள/ மி(திA ேதைவ.
எனேவ நீ நிைலைய அகலப+தC, ஆழமா(தC, அவ0றி கைரைய
உய தC, ஆ0றி (6ேக அைணக+தC, நீ பல வழிகளி% பிாி-

பாAப கா%வா'கைள ெவ+தC அரச@ைடய கடைமகளாக க:தபடன.
"கா+ெகா6 நாடாகி

(ள-ெதா+ வளெப:கி " [9]
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எறப காைட தி:தி கழனியாகி, (ளைத ெவ நீ வளைத ெப:கி

உழ?ெதாழி% ேமேலா>க அரச ஆவன ெச'தன எபதைன அறியலா.

அ+ க%வி ெச%வதிைன நா+ மக

(ைறயற ெப6வத0( ஒ: நா+

மன ஆவன ெச'த% ேவ*+. ச>க காலதி% ஆ*கேளாடறி ெப*கI

க%வி க0றி:-தன எபதைன /பதி0( ேம0பட ெப*பா0 4லவ க
பாட%க

ெகா*+ ெதளியலா. காவலராக - அறி பாவலராக? விள>கிய

அரச பல ச>க காலேத வா-தன . அரச மாேதவிய: பாட%க

பாA ள

சிறபிைன ச>க ெதாைக .%களி% காணலா.

நீதிெநறி திறபா /ைறயான ெச>ேகா% ெசCத% காவல க+ைமயாக

க:தபட. 'தமெரன ேகா% ேகாடா பிறெரன (ண> ெகா%லா' /ைற

ேவ*+ேவா ( /ைற வழ>(த% அரசனி கடைமயா(. ேசா6 சைம( தீ

அ%ல ேவ6 தீயி ெகா+ைம அறியாமC, ஞாயி0றி ெவைம அ%ல ேவ6

ெவைம அறியாமC ( மக

வாழ அவ கைள கா( ஆசி /ைறேய

சிற-த எப அகால ெகா ைககளாக இ:- வ-தன. அரச

காசிெகளியனா' க+<ெசா%ல அ%லனா' விள>(த% ேவ*+ எப
தி:வ Iவ .[10]

4லவைரA கைலஞைரA ேபா06த%: 4லைம ெச%வ கைள அகால அரச க

ெபாி மதிதன ; த க*ணி@ இனிய ேகளிராக க:தின . அரசிய%
ெந:க ேந -தேபா 4லவ களி அறி?ைரக

ேக+, அவ களி

இைரகளா% தி:-திA ெசைம பிறழாம% ஆசி 4ாி-தன . அரச@(

அவ மகI( இைடயிC, ஓரரச@( ம0ேறா அரச@( இைடயிC

பிண( ேநாிடேபாெத%லா 4லவ இைட நி6 தக அற?ைர Eறி தி:தி

அைமதி ேகாA ளன . N+ (ழபமாயி@ சாி, நா+ (ழபமாயி@ சாி,

4லவ க

தைலயி+ நைம 4ாி-தன . அரச களா% ெபா@ ெபா:I ெப06

அைத பிற:( வாாி வழ>கி மகி- வா-தன . கைலஞ க

- பாண , Eத ,

விறய /தேயா தா க0ற கைல திறைமயிைன மன / கா

அர>ேக0றி ெப: பாி ெப06, வறிய கைலஞ ( வள ெபற வழிகா

ம0ற கைலஞ ( ப(தளி வா- வ-தன . இய% இைச, நாடககைலக
இவ களா0 ெபாி வள -தன. மனைனேய யறி மகைளA இவ க

த

கைல திறைமயா% மகி_ன . சி0J களி தி:விழாகளிC இகைலஞ
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Eட த கைலதிறைமைய கா மகைள களிMய ெச'தி
ெபா:நரா06 பைடயா% அறிய கிடகிற.[11]

ேபா /ைற: நா+ காவC( ந%ல பைட ேதைவ. யாைன பைட, (திைரபைட,
ேத பைட, காலாபைட ஆகிய நாேக அ-நாளி% ெபாி ேபா0றபடன. உ
நா+ (6ைபA, ெவளிநா+ பைடெய+ைபA அரசனி பைடக

நி6தின. ேபா களதிC ஓ அறெநறியிைன தமிழ ைகயா*டன .

த+

பைடெய+ ெச%C/ பைகவ நா% வா; பக , அறேவா , மகளி ,
பிணியாள , மகேப6 ெபறாதவ /தேயா பாகாபான இடதி0( ெச6
வி+க எ6 அறி?6திவிேட மன பின பைடெய+ ெசறன .

பைகவ நா பம-ைதகைள கவ தேல ேபாாி ெதாடகமாக இ:-த,

பகைள கவ தC அபகI(ாியவ அவ0ைற மீடC 'ெவசி' என
ெபய ெப6, அரச மா0றா ம*ைண ெவ%ல ேவ*+ எ6 க:தி பைகவ
நா மீ பைடெய+ ெச%CதC, பைட ெய+கபடவ எதி நி6

தா(தC 'வ<சி' எனப+. நகரதி 4றமதிைல /06ைகயி+தC,

/06ைகயிடபட அரச மதிைல காதC, 'ெநாசி' எ6 Eறப+.

இ:ெப:ேவ-த: கள>(றி ெச'A ெப:ேபா 'ைப' என ெபய

ெப6. ேபாாி% ெவ0றி ெப6த% 'வாைக' எனப+. ெவசி, வ<சி, ெநாசி,
ைப, வாைக /தயன Mகளி ெபய க . அரச: பைட மறவ:

அMகைள Hெகா*ேட ேபா 4ாிவ . இதனா% தமிழ அகெவா;கதி%

இடெப0ற Mக

4றெவா;கதிC இட ெப06 ள சிற4 4லனா(. ேபா

ெச'Aேபா ேசா -த மன உைடயவைனA, (ழ-ைத ெபறாேதாைனA

/ைவத அைய பி ெபய தவைனA, ெப* ெபய ெகா*டவைனA,
பைட இழ-ேதாைனA, ஒத பைட எடாேதாைனA ெகா%லா வி+தC Eறி

ெபா:தC உ*+ எப ெதா%காபிய உைரயினா% ெதாியவ:கிறன.
அரசா>க வ:வா': அரசா>க வ:வா' /ைறகI

(Sources of Revenue) Gைற

சிறபாக (றிகலா. ஒ6, (மகளிடமி:- வா>( வாி; இர*+,
வாணிக ெபா: கI(ாிய >க; G6, சி0றரசாிடமி:- கிைட( திைற.

இG6 அ%லாம% ேதா%வியைட-த நா+களி:- ெகா*+வரப+
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ெச%வ/, த நா% கிைடத 4ைதய% ெபா:I, வழி ேதாற%க
இ%லாைமயா% வ: ெபா:I அரச@(ாிய ெபா: களா(.

(மகIைடய வ:வாயி% ஆறிெலா: ப>ைக அரச வாியாக ெப6வா.

உ நா+ வாணிகதாC ெவளிநா+ வாணிகதாC >க பண கிைட

வ-த. உ நா+ வணிகாிட >க வHகபட எபதைன, 'சாெதா+

வழ>( உ%(ைட ெப:வழி' [12] எ@ ெப: பாணா06பைட அக

ெகா*+ அறியலா. கட% வாணிக(ாிய ஏ06மதி, இற(மதி ெபா: களி%

'உ%(' எனப+ >கெபா:

மி(தியாக கிைட வ-த எபதைன

பன பாைல ெகா*+ அறியலா.[13] ேபரரச@( அட>கிய "சி0றரச
ஆ*+ேதா6 திைறெபா:

ெசCதி வ-த ெச'தியிைன,

"திைறம- நி0( ெதDவ ேபால"[14]

எற சிலபதிகார ெதாட ெகா*+ அறியலா.

காிகா%வளவ இமய ெசறேபா அவ ஆசி( அட>கிய வசிர நா+

மன / ப-தைரA, மகத நா+ மன ப ம*டபைதA த-தா
என சிலபதிகார (றிபி+.[15]
ஊ மற>க : தமிநா+ சி0J களி% ெபா மற>க

இ:-தன. ஆசி மற

உ6பின ஊ  ெபாமகளா% ேத -ெத+கபடன . ஊாி ஒDெவா:

ப(தியின: த ப(தி(ாிய ஒ:வைர ஓைல Gல ேத -ெத+தன . வாகாளாி

ெபய ெபாறித ஓைலக

(டதி@

இடப+. அ(டதி ேம% அரசா>க

/திைர ைவகப+. ஆவண மாக , அ/திைரைய நீகி ஒDேவா

ஓைலயாக பப . இெச'திைய,

"கயி6பிணி (ழிசி ஓைல ெகா*மா

ெபாறிக*+ அழி( ஆவண மாகளி" [16]

எ@ அகநாT06 ப(தியா% அறியலா. இDவா6 ஊ ெப:மகளா%

ேத -ெத+கப+பவ ஊ மறதி உ6பினராக (றிபிட கால வைர
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பணி 4ாிவ . இேத த% /ைற பி0கால ேசாழ ஆசியிC ெதாட - வ-த

எபதைன க%ெவ+க

ஊ மற>க

உண கிறன. (0ற ெச'தவைர த*ப

ேம0ெகா*ட ஓ கடைமயா(. ஊ மற உ6பின க

பிாிவினராக இ:- பணியா06வ . (மகளி (ைறபா+கைளA

ஐ-

/ைற7+கைளA ேந /கமாக ேகடறி- நீதி வழ>(தC, அற-

நிைலய>கைள பாகாதC ஒ: சாரா கடைமகளாக இ:-தன. நீ நிைலகைள

க*காணிதன பிறிெதா: சாரா . ெந% /தய தானிய>களாக?, காசாக?
அரசா>கதி0( (க

ெசC நிலவாி /தயவ0ைற வா>(வ ம0ெறா:

பிாிவின கடைமயா(. இDவா6 வா>கபட ெபா0கா, ெச4காகைள
ஆரா'- ெதா(ப ேவெறா: பிாிவின . இDவா6 இDைவ- பிாிவின:

(வாாிய) யாேதா ஊதிய/மிறி ஊ நல ஒைறேய ெபா:ளாக க:தி ஓ

ஆ*0( உைழப . அDவேபா அரசா>க அதிகாாிக

சி0J க( வ-

இவ0ைற ெய%லா ேம0பா ைவயி+ ெச%வ . இDவா6 நா+ /;வ ஊ

மற>களி வாயிலாக சி0J ஆசி ெசைமயாக நட- வ-த.
மக

வாைக : தமிநா+ நிலவைமபா% ஐ- பிாிவாக ப(க ெப0ற.

மைலA மைலைய சா -த இட/ (றி<சி எ6, கா+ காைட சா -த

இட/ /%ைல எ6, வயC வயைல சா -த இட/ ம:த எ6, கடC
கடைல சா -த ப(திA ெந'த% எ6, மைழயிறி வள (ைற-த கா+

மைலA ெகா*ட ப(தி பாைல எ6 Eறபடன. மைலயி% வா-தவ (றவ ,
(றதிய எனபடன . இவ க

வழிபட கட?

/:கேவ

ஆவ . மைலெந%,

G>கிலாிசி, திைன, கிழ>( /தயவ0ைற உணவாக ெகா*டன .

ேவைடயா+தC ேத எ+தC இவ கள ெதாழி%. ெதா*டக பைறA.

(றி<சியா; இனிைச க:விக . இ-நிலதி0(ாிய ப* (றி<சியா(.
/%ைல நிலதி% வா-தவ ஆய . ஆ'சிய ஆவ . இவ க

வழிப+ கட?

தி:மா% ஆவ . வர(, சாைம, /திைர எபன இவ கள உண? ெபா: களா(.

/%ைலயா; சாதாாி ப*O, ஏ6ேகாபைறA இவ கI( உாியைவ.

ஆனிைரகைள ேம'த% இவ கIைடய ெதாழி%. 'ஏ6 த;?த%' எற Nர

விைளயா+ இவ கIேக உாிய.
ம:தநில மக

உழவ , உழதிய ஆவ . இவ க

இ-திரைன வழிபடன .

ெவ*ெண%லாிசிA, ெச-ெந%லாிசிA ம:தநில உணவா(. கிைண, /ழ?,

ம:தயா இ-நிலதி0(ாிய இைச க:விக . இ-நில(ாிய ம:தப*.
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உழ? ெதாழி% ெச'த%, 4நீராட%, விழா ெகா*டா+த% இ-நில மகளி
ெதாழி%களா(.

பரதவ ெந'த% நில மகளாவ . இவ க

வா-த (யி:4க

'பாக' எ6,

'பன' எ6 ெபய ெப0றி:-தன. இவ கI( மீ பித% /கியமான
ெதாழி%. உ4 விைளவி அதைன ம:தநில ெந%0( வி0றC, ம:தநில
ெந%0( ப*டமா6 ெகா ளC, மீ உணகC, மீ வி0றC,
கடலா+தC இவ க

வண>கின .

'வ:ண' எற ெத'வைத

ெதாழிலா(. இவ க

பாைல நிலதி% வா-தவ எயின , மறவ என ெப0றன . இ-நிலதி0(ாிய

ெத'வ ெகா0றைவ. எயின வழிெச%ேவாைர 46தி ெபா:

வ-தன . , பாைல யா எபன இ-நிலதி0(ாிய இைசக:விக .
இ-நிலதி0(ாிய யா, பாைலயா. இவ க

பறி

ெகா0றைவைய வழிப+ /ைறைய

சிலபதிகாரதி% ேவ+வ வாியி% காணலா.

நகர வாைக : ேசரர தைலநகர வ<சி. ேசாழர ேகாநகர உைற[ .
பா*யர ேகாநகர மைர. மன (ாிய தைலநகர>க

மதி% /தய

அர*கIட அைம-தி:-தன. அரச வா-த அர*மைன நகரதி ந+விடேத

ெபா? ெப06 திக-த. அைமச , பைடதைலவ , வணிக , பல திறபட
ெதாழிலாள /தேயா வாவத0ேக0ற ப%ேவ6 ெத:க

வாிைச வாிைசயாக

அைம-தி:-தன. ஆ>கா>ேக ேகாயி%கI, ெபா மற>கI, ேசாைலகI

நிைற- நகர அழகாக ல>கி06. நகர அ;( நீைர ெவளியி0 ெகா*+

ெச%C சாகைட கா%வா'க

நிலதி கீேழ மைறவாக அைமகப:-தன.

இ%வாைக : ஒ:வ@ ஒ:திA தாேம உ ளதா% ஈ கப+ காத%

ெகா*+ பி க04 ெநறியி% தைலப+வ அகாலதி% சிறபாக ேபா0ற
பட. தமிழ காத% வா? வி;மிய; ேபா0ற தக. காதலா% ஒ6பட
இ:வ: ஓ:யி ேபா% அறெநறியி% த வாைவ நடவேத 'இ%வாைக '

என ேபா0றபட. இ% வாைகயி அபைட அபா(; கடட
அறமா(. இ (றிேத தி:வ Iவ:,
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"அ4 அற@ உைடதாயி இ%வாைக
ப*4 பய@ அ"[17]
எ6 Eறி ேபா-தா . இ%லறதி% மைனவியி கிைல தைலயாய இட

ெப0றதா(. 'மைன( விளக மடவா ' என 4லவ பாA ளன , தாேன

அ4ட ஆகிய உணவிைன கணவ மிக இனிெதன Eறி உ*Oதைல
க*+ மைனவி மகிவா .

"தா ழ- தட தீ4ளி பாக

இனிெதன கணவ உ*ட

L*ணிதி மகி-த6 ஒ*Oத% /கேன."[18]

வி:-தினைர ேபா0றC, 0ற த;வC, அறேவா  களிதC, றவிகைள
உபசாிதC இ%லற கடைமகளாக ேபா0றபடன.

Z+ நிைற-த ெப:வா?: பழ-தமிழ உ;ெதாழிைல ேம0ெகா*:-தன . ெச'A-

ெதாழிலாக ெந'A- ெதாழிைல ெகா*+ ேந தியான உைடகைள ெந' ேம%
நா+கI( அ@பி ைவதன . மிக L*ணிய ேவைலபா+ ெகா*ட

அணிகலகைள அைம அவ0ைற அணி- தைம அழ(ப+தி ெகா*டன .
ெவ*கல க*ணா , தச , ெகா%ல , ஓவிய , சி0பிய , ம*பா*ட

ெதாழிலாள , ெபா0 ெகா%ல , ைதய0கார . ேதா%ேவைல ெச'ேவா , மல மாைல

4ைனேவா /தய பலவைக ெதாழிலாள க

ச/தாயதி% வா-தன எபைத

சிலபதிகார ெகா*+ அறியலா.[19] உ நா+ வாணிக உ0சாக-த:

நிைலயி% இ:-த. ெவளி நா+ வாணிக பிைளனி, தாலமி, ெபாிபிள8 எ@
.லாசிாிய ஆகிேயா வைர- ள (றி4க ப மிக சிறபான நிைலயிைன

எயி:-த. கடடகைல, ஓவியகைல, சி0பகைல, இைசகைல, நடனகைல

/தய L*கைலகளி% தமிழ தைலசிற- விள>கின . தா ஈய ெபா:ைள

பிற ( பகி - ெகா+ மகிசிAட வா-தன . உலக வாழேவ*+

எ@ உயாிய ேநா( அவ க

ெசய%களி% மிளி -த. ெம'Aண ?

ைறயிC உயாிய ெகா ைககைள அவ க

உள> ெகா*:-தன . :>க

ெசானா% தமிழ வா? Z+ சாற வாவாக, அறெநறி ேபா0றிய வாவாக,
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ெசைம ல>கிய வாவாக, ப*பா+ நிலவிய வாவாக மிளி -த எப ந(

4லனா(.
------------

[1]. சிலபதிகார, இ-திரவிழ_ெர+த காைத - வாி 28-34.
[2]. தி:(ற

955

[4]. தி:(ற

: 739

[6]. தி:(ற

: 544.
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: 743
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[9]. பனபாைல : வாி 283, 284
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: 386

1, 3.

[12]. ெப:பாணா06பைட - வாி 80, 81

[13]. பனபாைல - வாி 120-125.
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[15]. சிலபதிகார இ-திரவிழ_ெர+த காைத: வாி 89-102
[16]. அகநாT6: 77

[17]. தி:(ற
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[18]. (6-ெதாைக : 167
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3. தமிழ ப%பா- வரலா,
உலக ேதாறி பென+>கால கழி- விட. உலக ேதாறிய காலதி%

தீ(ழபாக இ:-த ம* /த% (ளி - அைம-த நிலப(தி ெதனி-தியாேவ

எ6, இ>(தா /த /த% மனித இன ேதாறி இ:க E+ எ6

4வி இய% ஆரா'சியாள பல க:கிறன . இேபா இ-திய கடலாக உ ள

ப(தியி% பரபான நில/ மைலA ஆ6 இ:- பிற( கட% ஆ-
மைற-தன எ6 E6கிறன . பழ-தமி இலகிய>கI (மாிமைல,

பஃ6ளியா6 /தயன இ:- கட%ேகாளா% மைற-தன எ6 (றிபி+கிறன.[1] இதனா% பழ-தமி நா+ மகேள ெதாைமயான மக

இன எற

க: வA6கிற. தமிழ வா? பழைம உைட ஆதனா% தமிழ வா?

பபேய சிறபாக வள - ந%ல வா? ெப06 நாளைடவி% அDவினதி0
ெகேற ஒ: தனி ப*பா+ வள -த.

ப*பா+ எற ெசா% ப* + பா+ என அைமA. இத ெபா:

சாறா*ைமயாகிய ஒ;க அ%ல உய -த வழி ெச%Cத% எப ஆ(.
"ப*ெபன ப+வ பாடறி- ெதா;(த%" [2]: "ப*4ைடயா  ப+*+
உலக"[3] /தலான ெதாட 4க
உண .

"ப*பா+" எற ெசா% ெபா:ைள

அக/ 4ற/ : ப*ைட தமிழ த வாவிைன அக 4ற என இ: பிாிவாக
ப( ஒ;கின . அக எப, ஒத வய, ஒத (ண, ஒத அழ(, ஒத தி:

உைடய தைலவ@ தைலவிA த/ E தாேம அ@பவி பிற:( Eற
படாததாய இபமா(. 4ற எனப+வ வாவி பிற E6 பா+களாகிய Nர
ெகாைட /தய ப*4கைள உண . பழ-தமி இலகிய>களாகிய ப

பா+ எ+ெதாைகA பழ-தமிழ வாவிைனA, அவ த Z+ சா -த

ப*பா ெப:ைமயிைனA பரக ேபகிறன.

அகவா?; (+ப வாவி0( பழ>காலதி% ெப:மதி4 இ:-த. க04 ெநறியி%
நி6 இ% வாைக நடதி, வ: வி:-தினைர ேபணி, மகைள ெப06

மா*4ற வள தி+ மைனவி (+ப தைலவியாக மதிகபடா . 'மைன(
விள( ஆகிய வாOத%' எ6 (+ப தைலவி பாராட ெப0றா .
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தி:வ Iவ: "ம>கல எப மைனமாசி"[4] எ6 இதைகய அ4

வாைகயிைன ேபா0றி 4க- ளா . (+ப வாைக இ%லற எற

ந%லறமாக ேபா0ற ெப0ற. கணவ மகி; வைகயி% உண? சைம

அளிதC, வ: வி:-தினைர இ/கேதா+ வரேவ06 உபசாிதC,

0றதினைர காதC மைனவியி கடைமகளாக க:தபடன. ப*4

நிைற-த மைனவிைய வாைகைணயாக ெப06 வா; ெநறிேய ஒ:வ வாழ
/யC ெநறிகI

சிற-த எ6 க:தபட. :>க ெசானா%

ஆ*கI( தா ேம0ெகா*ட கடைமேய உயிராக?, மகளி ( த கணவேன
உயிராக? ெகா ள ெப0றன எப அறிய கிடகிற.[5]
4றவா? : 4ற ைறயிC அறெநறி ேபா0றி வா-த இன தமி இனமா(.

4றைறயி% /தலாவ இட ெப6வ அரசியலா(. மகIகாகேவ மக

நலதி0காகேவ மன க

அகாலதி% வா-தன . நீதிAட@, ேந ைமAட@

ஆI மனவ மகளா% 'இைற" என மதிக ெப0றா. தி:வ Iவ:,
"/ைற ெச' காபா06 மனவ மக(
இைறெய6 ைவகப+" [6]

எ6 (றிபி+ ளா .
இதனா% மனேன ெந%@, நீாி@ உயிராக க:த படா.[7] பழ-தமி

நா% மனனிடதி% நா%வைக பைடA சிற4ற அைம-தி:-தாC அவ
ெவ0றி( அபைட அபைடக

அ%ல எ6, அறேம அபைட எ6

பழ-தமிழ நபின . தீைம ெச'தவ அறதி த*டைனயி:- தப /யா

எ6 உ6தியாக நபின . ேபா களதிC அறைத மறவாம% ேபா06

ப*பா+ தமிழாிட இ:-த. ஓ அரச பைக ேவ-த நா மீ பைட

எ+பத0( / அ-நாC ள பக , சாேறா , மகளி , ேநாயாள , மகேப6
எ'தாதவ க

/தயவ கைள பாகாபான இடதி0( அ4றப+திவி+

பினேர ேபா ேம0ெகா*டன . இெச-ெநறி "அறதா6 LவC Mைக மற"

எ6 ேபா0றபட.[8] ேபாாி% 4ற>கா ஓ+வ ெப:> (0ற எ6

அகால ச/தாய க:திய. மகளி: Nர உண சி ெப0றி:-தன . /த% நா

ேபாாி% த த-ைத A, இர*டா நா

ேபாாி% த தைமய@, Gறா நா
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ேபாாி% த கணவ@ ஆ*ைமேயா+ ேபாாி+ இற-தி:க? அ (றி
கல>கா ம6நா

ேபாாி% கல- ெகா ள த சி6 வய பாலகைன அைழ

தைலயி% எ*ெணயி+ வாாி ெவ Iைட அணி- ேபா:( ெச6 வ:க
எ6 வி:ேபா+ அ@பிய Nரதா'மா தமிழகேத நிைற-தி:-தன .[9]
ேபாாிேல ெப0ற திைற ெபா: கைள பாண , Eத , விறய /தய

கைலஞ கI( பாிசிலாக ெகா+ மகி; வழக அகால அரசாிைடேய

இ:-த. ஒத Nர /ைடய பைகவ அ%லாதவேரா+ ேபா 4ாிதC, பைடகல
அ0றவேரா+ ேபா 4ாிதC ஆ*ைம (ைற? எ6 க:தபட. /கி%

4*ப+த% மான (ைறவாக மதிகபட.

நீதி/ைற : நா+ 4ற>களிC தனிதனிேய நீதி மற>க

ஒDேவா ஊாிC ஊ  ெப:மக

அைம-தி:-தன.

E ஊாி நலைன நா ஊைர ஒய

ெபா கடைமகைள ெச' வ-தன . அவ க

E ஊ வழ(கைள, ஊ 

ெச'திகைள தீ மானித இட "மற" எனபட, நகர மகI(

வழ(

ேந:ேபா வழைக ேக+ தீ 4 E6வத0( நீதி மற இ:-த, இ-நீதி

மற "அற>E6 அைவய" எ6 அ-நாளி% ேபா0றபட. நா+ /;வ

அற>E6 அைவயதா ந+நிைல திாியாம% நீதிைய கா(மா6 பா  வ:வ

அரச@ைடய ெபா6பாக இ:-த. அகாலதி% பதிர>கைள பதி? ெச'A

/ைற சிறக அைம-தி:-த. பதிர>க

பைனேயாைல, ெசேப+ /தயவ0றி%

வைரய ெப0றி:-தன. ெப:<வ களி க0களிC சில ஆவண>க

ெபாறிக

ெப0றி:-தன. ஆவண>கைள பதி? ெச' கா( நிைலய "ஆவண களாி"

எனபட.

வாணிக : ஒ: நா ெபா:ளாதாரதி0( /ெகCபாக விள>(வ

உ நா+, ெவளிநா+ வாணிபமா(. வாணிகைற ெநறிA ேந ைமA,

ெகா*டதாக இல>கிய. அ>( கள?( வ<சதி0( க+கள? இட/%ைல.

அகால வாணிக ந+ நிைலைம நாய ந%ல ெந<சின எ6, பழி( அ<சி

உ*ைமேய உைரதா க
க:தினா க

எ6 த ெபா:ைளA பிற ெபா:ைளA ஒபேவ

எ6, பிறாிடமி:- ெகா வ மிைகயாக ெகா ளாமC

பிற:( ெகா+ப (ைறவாக ெகாடாமC, ந+நிைலயாக இ:- பல

ப*ட>கைள வா>கி வி06வ-தன எ6 பனபாைல (றிபி+கிற:
"ந+?நிற நென<சிேனா
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வ+வ<சி வா'ெமாழி-

தம? பிற? ஒப நா

ெகா வ\உ மிைக ெகாளா

ெகா+ப\உ (ைறெகாடா

ப%ப*ட பக - N." [10]
தமி நா கட0கைர பன>க

உலக வாணிப ச-ைதயிேல

சிறபிட>கைள ெப06 விள>கி வ-தன. தமிழ திைரகடேலாA திரவிய

ேதன . கட0பயி0சி மிகி:-த காரணதா% ஆழி, 4ணாி, /-நீ , ெபளவ, பரைவ,
ஆ க, கட% /தலான பல ெசா0க

"கட%" எ@ ஒேர ெபா:ைள (றிக

தமிழி% ஏ0படன. கப%கைள திைச கா அைழ( கல>கைர விளக>க

பழ>காலதி% சிற4ற அைம-தி:-தன.[11] கிறி?( பல .0றா*+கI(
/ேப தமிழாி கப%க

ேசர நா+ ேத( மர>கைள ெவளி நா+கI(

ெகா*+ ெச6 அ-நா பல நகர>களி% பல கடட>க

எ;ப ைண

4ாி-தி:கிறன. யாைன, மயி% ேதாைக, அகி%, ச-தன, / /தய
ெபா: க

எகி( சிாியா?( பாபிேலானியா?( இ>கி:-

ஏ06மதியாயின. தமி அாிசி, "அாிசா" எ6 வழ>கப+, கிேரக ெமாழியி%

"ைர8" ஆன; ச-தன "ச-த%" ஆன: / வட ெமாழியி% "/தா" ஆன; தமி
நா:- /, மிள(, அாிசி, மயி%, யாைன த-த, ப:தியாைட /தயன

ெவளிநா+கI( ஏ06மதி ஆயின. ம வைக, க:Mர, மணநீ , (>(ம, (திைர
/தயைவ ெவளிநா+களி:- இற(மதி ெச'ய படன.

காவிாிMபன, ெகா0ைக, /சிறி, ெதா* /தயன அகாலதி% சிற-த

ைற/க பன>களாக விள>கின. ஓட, பாி, பாிச%, 4ைண, கப%, கல,

வ>க, நாவா', ேதாணி, திமி%, அபி /தலான ெபய ெசா0க
கப%க

ஓட>க ,

பல இ:-தன எபத0( சா6களா(. ப*ட மா0ேறா+

நாணயமா06 ஓரள? இ:- வ-த. தமி நாேடா+ உேராம , கிேரக ,

அராபிய தமி நா+ கட0கைர பன>கI( வ- த>கி வாணிப

ெச'தன . உேராம நா+ (றி4களிப (Peutingerian Tables of 225 A.D.)

ஈராயிர உேராம க

அட>கிய பைட ஒ6 /சிறி ைற/கதி%

த>கியி:-ததாக ெதாிகிற. தமி நா+ /ைத உேராம நா+ ெப*

ெபாி வி:பின . உேலாலா எ@ உேராம நா+ அரசி 300,000 த>க

நாணயதி0( ஈடான /கைள அணிதி:-தா . உேராம நா+ மகளி

இதைகய ஆடபர ேவைகயா% அ-நா+ ெபா:ளாதார நிைலைம மிக?
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பாதிகெப0றதாக ெபாிபிள8 (Periplus) (றிபி+கிற.[12]
ஆ*ெடா6( உேராம நா+, தா இ-தியாவி:- ெப6 ஆடபர

ெபா: கIகாக மிய ப?@( ஈடான ெபாைன வாாி வழ>கி வ6ைமA06

வி+கிறேத என உேராம நா+ வரலா0றாசிாிய பிளினி (Pliny) வ:-தி
E6வாராயினா .[13]

ெதாழி% வள: உழ? ெநச? ெபாி ேபா0ற படன. பாலாவி ேபா6
G>கி ேம% ேதா% ேபா6 ெமைமA L*ைமA ெகா*ட ஆைடக

ெந'வதி% தமிழ ெபய ெப0றி:-தன . ப+ , எமயி /தயவ0றா% ஆகிய

சிற-த ஆைடகI ெந'ய ெப0றன. ஆைடகI( தமி ெபய கேள அழ(ற

அைம-தி:-தன. தறிகளி% ெவ+வ "ேவ" எ6, (ைறப "Eைற"

எ6, *+ ேபா+வ "*+" எ6 Eறபடன. அகால மக

L*ணிய ேவைலபா+க

அைம-த அணிகலகைள அணி-தி:-தன .

மிக

ெபானா% ெச'த அணிகலகளி% மணிகைள பதி அணி- வ-தன .

ெதாழி0 பா(பா+: பழ-தமிழாிைடேய தா ெச'A ெதாழிலா% பா(பா+ இ:-தேத

தவிர பிறபா% பா(பா+ இ%ைல. இதைன தி:வ Iவ:,
"பிறெபா( எ%லா ?யி ( சிறெபாDவா
ெச'ெதாழி% ேவ06ைம யா" [14]

எ6 (றிபி+ ளா . த (+பதி0( தாேன /ய6 ெபா:

ேத

ேச ப ஒ:வ@ைடய கடைமயாக அ-நாளி% க:தபட. தாமாக உைழ

பிைழக /யாதவ கI(, திக0றவ கI(, உண? /தயன த-

ச/தாய உதவிய. (:ட , ெசவிட , /டவ , பிணியாள , வய /தி -ேதா
/தயவ க

த>கியி:க நகர>களி% தனிேய ஒகிட இ:-ததாக?, அDவா6

காவிாிM பனதி% அைம-தி:-த ஓாிட 'உலக அறவி' என வழ>கபட
எ6 மணிேமகைல காபிய (றிபி+கிற.

க%வி: தமிழ க%விைய க*ெணன ேபா0றின . க0றவ கI( ெசற விட

ெம%லா சிறபி:-த. ஆ*, ெப* இ:பால: க0றன . ச>க காலதி%

ஒளைவயா , ஆதிம-தியா , காவ0ெப*+, ெவ ளிNதியா , காைக பானியா ,
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ந/%ைலயா , மாசாதியா /தலான ெப*பா0 4லவ க

பல வா- சிற-த

பாட%கைள பாA ளன . ஒளைவயா , \ /தலான ெபா6பான அரசிய%
கடைமகைளA ேம0ெகா*:-தா எப ெதளிவாகிற. மைர, கா<சி

/தய நகர>க

ெப:> க%வி நிைலய>களாக அ-நாளி% விள>கின. உட4

ேவ6, உயி ேவ6 என பிாி அறிA ெம'யறி? தமிழ ( ப%லா*+க(

/னேர வா'தி:-த. தமிழி% மிக பைழய இலகணமாகிய ெதா%காபியதி%

எ;கைள பா(பா+ ெச' ள ெதா%காபியனா எ;கைள
உயிெர; ெம'ெய; உயி ெம'ெய; என (றி7+க
A ளா .

த- வழ>கி

ம:- : தி:வ Iவ ம:- எேற ஒ: தனி அதிகார ைவ ளா . ம:வ

தாேமாதரனா எற 4லவ ச>க காலேத வா-ததாக அறிகிேறா. பழ-தமிழ க

Gைககளி ேவ , த*+, இைல, M, கா', விைத /தயவ0றி (ண>க
இன எ6 நறாக அறி-தி:-தன . சித க

இன

எனப+ அறிஞ (;வின 'சித

ம:வ' எற ம:வ ைறயி% சிற- விள>கின .
கைலக

: தமிழ க

கைல LOக மி(-தவ க ; கைலகைள ேபா0றி

வள தவ க . /, பவள, மாணிக /தய மணிகளி உய ?, தர, தாசி

/தயனைவகைள ேத -தறிA /ைறகைள ெதளிவாக உண -தி:-தன .

தி:ட களி த-திரைத அறி- அவைர த*க க: காவல கரவட.%
அறி-தி:-தன . யாைன (திைரகைள தமிழ ேபாாி% பயப+தியதா%

யாைனகைள ப0றிA (திைரகைள ப0றிA ஆரா'- ேத - அறிவத0(
.%க

இ:-தன. அைவ யாைன .%. (திைர .% என படன. யாைன,

(திைரகI( வ: ேநா'கI அைவ தீ ( /ைறகI அ-.%களி%

Eறபடன. பா4களி இய%4க , ேவ6பா+க , அவ0றி ந<ைச மா06

ம:-க

/தயவ0ைற விள( .% ஒ6 இ:-ததாக நசினா கினிய

எ;திய உைரயா% ெதாிய வ:கிற.[15]. ஒ: நாைள அ6ப நாழியாக ப(

நாழிைககைள அறிவிபத0( பய ப+தபட க:வி "நாழிைக வ%"

எனபட. இக:விைய ெகா*+ நாழிைகைய கணகி+ ெபாமகI(

உைரேபா ' நாழிைக கணக ' எனபடன .
தமிழாிைடேய பலவைக விைளயா+க

நிலவின. சி6 ேத உ:ட%, சி6பைற
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/ழக% /தய விைளயா+கைள சி6வ:, சி6N+ கட%, மண0 ேசா6

சைமத% /தய விைளயா+கைள சி6மிய: நிகதி வ-தன . (ரைவ
E, ப-தா+த%, கழ>கா+த%, அமாைன ஆ+த%, ஊச%, ெத ேளண
ெகா+த%, (மி /தயன மகளி விைளயா+களாக இ:-தன. நீ
விைளயாைன இ:பால: ேம0ெகா*:-தன . ஆ*க

யாைனேய0ற,

(திைரேய0ற, ம0ேபா , சில4 பயி0சி /தயைவகைள பழகி வ-தன .

தமிழ ேக உாிதான பைழய இைச சிறபாக ல>கிய. இைசA நடன/
ஆகிய கைலக

தமிழாி பைழய கைலக . இகைலகளி% ேத சி ெப0ற பாண ,

Eத /தய கைலஞ ெதா6ெதாேட வழிவழி வ-தன . அரச: மகI

இகைலஞ கI( மதி4 த- ஆதாிதன . இைசக:விக

பல வைகபடன.

யா சிறபாக ேபா0றபட. ேதா0க:விக , ைளக:விக , நர4க:விக , க<ச க:விக

என நா( வைக இைசக:விக

இ:-தன. தமிழ

வாேவ பாடாக பாிணமித; Eேதா+ இைண-தி:-த.
நில அைம4 மக

வா? : தமிநா+ நில அைமைபA மக

வாைகையA ஆரா'- ெதா%காபியனா ஒDெவா: வைக நிலதி0(

ஒDெவா:வைக யாழிைனA பைறயிைனA EறிA ளா . ஓவியகைல சிற4ற

ல>கிய. ெந'த ஆைடகளிC ெச'த ெபா: களிC தமிழ ஓவிய>கைள

அைமதன . தமிழ வாவி% அழ(ண சிA கைலAண சிA நிரபி தபின.
அ-நாளி% தி:பர>(றதி ேகாயி0 வாி% சிற-த ஓவிய>க

எ;தெப0றி:-தன எ6 பாிபாட% E6கிற. நாடக கைலயிC தமிழ
ைகவ-தவ க . நடனகைலயி சிறபிைன சிலபதிகார விாிவாக

(றிபி+கிற; நடன அர>(, நடன அர>கி அைம4, இைசயாசிாியாி

அைமதி, நடன ஆசிாியாி அைமதி, த*Oைமயாசிாிய@ைடய அைமதி

/தயவ0ைற ப0றிெய%லா சிலபதிகாரதி அர>ேக06 காைத விாிவாக
(றிபி+கிற. ஒ:/க எழனி, ெபா:/க எழனி. கர- வர% எழினி எ6
Gவைகயாக திைர சீைலக
கடட கைலயி% தமிழ க

இ:-ததைன சிலபதிகார ெகா*+ அறியலா.

ெப:4லைம கான . N+க

அைம4, நகர

அைம4, ெத:களி அைம4 அழகாக ல>கின. அ- நாைளய மைர

மாநகாி அைமபிைன .%க

சிற4ற E6கிறன. நகர>க

ெநய
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மதி%கைள ெகா*:-தன. மதி%கைள 0றிC அகழிக

நீ விட ப+ அ-நீாி% ெகாய /தைலக

எ-திர>க

ெவடப+

விடபடன. மதி% ேம% பல

பைகவ பைட எ+காதப த+( வைகயி% அைம-தி:-தன.

அ-நாளி% நகரைம4 /ைற சிறபாக இ:-த. ஆ6 கிட-தன அகற
ெந+-ெத:க

இ:-தன. நகர>களி% M>காக

மாகைள ெகா*ட கடட>க

ஆ>கா>ேக விள>கின. பல

பல மைரயி% அ6 விள>கின. கா06 ெம%ல

வ- தவகிற /ைறயி% சன%க

அைமக ெப0றி:-தன. சாகைட நீ

க*ணி0( 4லபடாத வைகயி% நிலதி கீ ெச%C சாகைடக

அைமகப:-தன. M>காகளிைடேய ேவ*+ேபா நீ ெபாழிய

ெச'ய?, ேவ*டாதேபா நி6தி விட?, ேவ*ய அளவி% நீைர (ைற
ெபாழிய? Eய எ-திரவாவிக

இ:-தன. ப%லவ காலதி% மைலகைள

(ைட- அவ0றி% அழகான சி0ப>கைள அைம ேகாயி%கைள க+ கைல
வள -த. அகைல, ெபாி வள - பி0கால ேசாழ , பா*ய ஆசி

காலதிேல ெப: ெப: ேகாவி%களாக உ:ெப0றன. க% காணெபறாத த<ைச

மாவடதி% /த% இராசராச ேசாழனா% பதிேனாரா .0றா*% கட
ெப06 ள பிரகதீவர ேகாயி% கடடகைலயி ெப:ைமயிைன பைற
சா06வதா(. நாயக மன க

அழ(ற அைமகபடன.

காலதி% ேகாயி%களி% ஆயிரகா% ம*ட>க

சமய : ச>க காலதி% சிவெப:மா, தி:மா%, /:க, ெகா0றைவ

/தயவ கI( ேகாட அ%ல நக எ@ ெபயரா% ேகாயி%க
அைம-தி:-தன. அேகாயி%கI( ெச6 மக

வழிபா+ நடதின . சமண/

ெபௗத/ பழ-தமி நா% ஓரள? பரவியி:-தன. சமய ெபாைற ச>க
காலதி% விள>கி இ:-த. சமய கா4 அ6 இ%ைல. மக

தத

எ*ணதி0 ேக0ப சமய ப06 ெகா*+ தா வி:பிய கட?ளைர
அைமதிேயா+ வழிப+ வ-தன . கட?I( தி:விழாக

எ+

ெகா*டா+வ எப அ-நாளி% விளக ெப0றி:-த எபதைன அறிகிேறா.
விழாகளி% இைசA E தபா இட ெப6. மக

திைளதி:(.

மன மகிசியி%

/?ைர : தமிழ ப*பா+ பழைமயான; ேபா0ற தக; பல சிற4கைள

உைடய. (+ப வாவி% ளி த ப*பா+ ெபா வாவிC ெபா?06

திக-த. பிற வாழேவ*+, பிற:( உதவ ேவ*+ எற பர-பட

மனபாைமயி% தமிழ த ச/தாய அற அைம-தி:-த. "நாெட%லா வாழ

ேகெடா6 மி%ைல" எற க:தி அபைட, ப*பா உைறவிடமாக
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ல>கிய. தனி மனித ெசைமயாக வா-தா% ச/தாய வள சி ெப6 எற

க:தி அபைடயி%, உ ள தி:-தினா% உலக தி:- எற உயாிய

உ*ைமயி% ப*பா+ ெசழித. "தமிழ எேறா இன/*+; தனிேய

அவ ெகா: (ண/*+" எறப தமி த ப*பா+ தனிதைம வா'-ததா(.
"ப*பாள க

பல வாவதாேலேய இD?லக வாகிற; வள கிற" [16] எ6

தி:வ Iவ Eறியத0( ஒப தமி ப*பா+ வரலா0றி0ெகடாத அ-நா

ெதாட>கி பரவி ெசழி வ:கிற, "யா ஊேர; யாவ: ேகளி " [17] எற
கணிய M>(றனாாி (ர% தமிழினதி (ரலா(.
---------------

[1]. “பஃ6ளி யா06ட பமைல ய+க

(மாி ேகா+ ெகா+>கட% ெகா ள" - சிலபதிகார: 11: 19 20
[2] ெந'த0க : 16
[3]. தி:(ற
[4]. தி:(ற
[5].

: 996
; 60

"விைனேய ஆடவ  (யிேர வாOத%

மைனAைற மகளி ( ஆடவ உயி - (6-ெதாைக: 135

[6]. தி:(ற -388

[7]. ெந%C உயிரேற நீ: உயிரேற,

மன உயி ேத மல தைல உலக" - 4ற: 186
[8]. 4றநாT6 : 96.

[9]. 4றநாT6 : 279.

[10]. பனபாைல; வாிக

207-212.

[11]. "வான ஊறிய மதைல ேபால

ஏணி சாதிய ஏ0ற:< ெசனி

வி*Oற நிவ-த ேவயா மாட

இரவி மாய இல>(ட ெஞகிழி
உர?நீ அ;வ ஒ+கல கைரA."

- ெப:பாணா06பைட: 346-350

[12]. The extravagant importation of luxuries from the west without adequate

production of commodities to offer in exchange was the main cause of the
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successive depreciation and degradation of the Roman currency leading finally to its
repudiation.

- P. T. Srinivasa Iyenger, History of the Tamils, P-308.

[13]. So that Pliny complained in 70 A. D. that India drained gold to the value of

nearly a million pounds a year giving back her own wares, which are sold among as
at fully a hundred times their first cost. - Ibid p. 305
[14]. தி:(ற

: 972

[15]. சீவக சி-தாமணி ; 1288-ஆ ெச'A

உைர.

[16]. "ப*4ைடயா  ப+*+ உலக அ விேற%
ம*4( மா'வ ம" - தி:(ற : 996

[17]. 4றநாT6 : 192

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

4. ெப.ம/கல"

0ேவ2த 3-யி பழைம
0. 1. தமிழக வரலா06 ெதாைமA ெப:ைமA ெகா*ட; வரலா0றி

ெதாடக காலதிேலேய இ>( வா-த தமிழ ந%ல நாகாிகதிC ப*பாC

சிற-தி:-தன . காதC Nர/ தமிழ த வாவி நிைலகள>களாக ல>கின.

'வடேவ>கட ெத(மாி ஆயிைட தமிE6 ந%Cக' [1] என எ%ைல

(றிகபட தமிழகதிைன /Aைட Gேவ-த காதன . எனேவ 'வ*4க Gவ
த*ெபாழி% வைர4'[2] எ6 தமிழக டபட. ெதா%காபியனா
4றதிைணயிய%,
".............................................. உ6பைக

ேவ-திைட ெதாித% ேவ* ஏ-4க

ேபா-ைத ேவேப ஆெரன வ3உ

மாெப:- தாைனய மைல-த M?" [3]
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எ6 பழ-தமி ேவ-த களான ேசர ேசாழ பா*ய களி அைடயாள

Mமாைலயா பனM, ேவ4, ஆதி மாைலயிைன (றிபி+ ளா . "வழ>(வ,
உ

N-தக*O பழ>( ப*பி தைலபிாித% இ6"[4] எற

தி:(றI( உைர E6மிட பாிேமலழக , "ெதா6ெதா+ வ:த% - 'ேசர
ேசாழ பா*ய ' எறா0ேபால பைட4 கால- ெதாட>கி ேமப+ வ:த%"
எ6 விளக?ைர க*+ ளா .
மன கைள மக

மதி*தைம

0. 2. ேம0Eறிய காரண>களா% 'இமிகட% ேவ தமிழக விள>க தேகா
னிறீஇ தைகசா% சிறெபா+'[5] வா-த /Aைட Gேவ-த த ெதாைம
அறியப+. ேமC,
"ெந%C உயிரேற நீ: உயிரேற

மன உயி ேத மல தைல Aலக "[6]

எற ச>ககால 4லவ ேமாசிகீரனா E06ப மனேன மகளி உயிராக
ஒளி -தா. 'தி:?ைட மனைர காணி% தி:மாைல க*ேடேன'[7] எற

நமாவா E06 இைடகாலதிC மன மகளிட ெப0ற மதிபிைன
Lவலாநி0(. ேசகிழா ெப:மாC.

'ம*ணி% வாத: ம@யி கெகலா

க*O ஆவிA ஆெப:> காவல "[8]

எ6 (றிபி+ ளா கபநாட இ மரபிைன,
"ெசயிாிலா உலகினி% ெச6 நி6வா

உயிெரலா உைறவேதா உட4 ஆயினா "[9]

எ6 மனைன உடலாக? மகைள அD?டபி% உைறA உயிராக?

(றிபி+ ளா . ேமC மைலவள> காண வ-த ெச>(+வைன க*ட மைல
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வாந . 'ஏபிறபேய வாகநி ெகா0ற' [10] என வாதியதாக
இள>ேகாவக

சிலபதிகாரதி% (றிபி+ ளா .

ெதா5காபிய*தி5 ெப.ம/கல"
1. இDவா6 மகளா% ெப:மதி4ட ேபா0றபட மனனி பிற-த நா
ெப:மிதமாக ெகா*டாடபட. 'தாவி% ந%ைச' என ெதாட>(

விழா

ெதா%காபிய 4றதிைணயிய% .0பாவி% ெதா%காபியனா ,
"சிற-த நாளினி0 ெச0ற நீகி

பிற-த நா வயி ெப:ம> கல/ "[11]

எ6 மனனி பிற-த நா

(றிபி+ ளா .

விழாவிைன 'ெப:ம> கல' எற ெசா%லா%

நசினா கினிய த." விளக"
2. இDவகI( உைரக*ட நசினா கினிய , "நாேடா6- தா

ேம0ெகா Iகிற ெச0ற>கைள ைகவி+ சிற-த ெதாழி%க

பிறத0(

காரணமான நாளிட நிக; ெவ ளணிA எ6 (றிபி+ ளா . ேமC அவ

"அரச நாேடா6 தா ேம0ெகா கிற ெச0ற மாவன: சிைற ெச'தC<

ெச:ெச'தC ெகாைல 4ாிதC /தயன; சிற-த ெதாழி%களாவன: சிைற

வி+தC ெகாைல ெயாழிதC இைற தவி தC- தான< ெச'தC ேவ*யன
ெகா+தC பிற?மா; ம>கல வ*ணமாகிய ெவ ளணிA அணி-

எD?யி க*O அ:ேள நிகத அதைன ெவ ளணி ெயக" எ6
விளக/ EறிA ளா .
$றெபா.

ெவ%பாமாைலயி5 ெப.ம/கல"

3. 1. பி0கால இலகண .லான 4றெபா:
உாிதான ம>கல>க

ெவ*பாமாைல மன@(

பலவ0றிைன (றிபி+கிற. ேவ-தனி ெச

மா-தி:-த ெவ0றியிைன சிறபிதைல 'N0றினிதி:-த ெப:ம>கல' [12]
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எ6, ேவ-தனி தி:மணதிைன விாிபதைன 'மணம>கல [13]: எ6,
மனனி மக பிற-த நா
பிற-த நா

விழாவிைன 'ெபா? ம>கல'[14] எ6, மன

விழாவிைன 'நா* ம>கல' [15] எ6, அரசனி (ைட

சிறபிைன '(ைட ம>கல' [16] எ6, வா சிறபிைன 'வா* ம>கல' [17]

எ6, மன ம<சனமா+ ம>கல மி(தி சிறபிைன 'ம*O ம>கல'[18]

எ6 4றெபா:
(றிபி+ ளா .
3. 2. 4றெபா:

ெவ*பா மாைல ஆசிாிய ேசர ஐயனாாிதனா

ெவ*பாமாைல இபிற-த நா ெப: ம>கலதிைன

நா*ம>கல எ6 (றிபி+கிற என ேமேல க*ேடா.
'அற-த: ெச>ேகா ல: ெவ'ேயா
பிற-த நா சிற4ைர த6 "[19]

எற ெகாI நா* ம>கலதிைன பிற-த நா சிறெபேற (றிபி+கிற.

ேமC ெகாIவி கீ காணப+, ெவ*பாவி% மனனி ஈர ெந<ச/ Nர
ப*4 ஒ:>ேக விளகப+ ளன. அD ெவ*பா வ:மா6:
"க:பக+< ெசெபா@ ெவ ளணிநா ெப0றா
வி:பி மகித% வியேபா - :பிமி தா

ெவ/ர* ேவ-த: ெவ வைளயா ேதா விைழ-

தமதி% தாதிறபா தா ."

3. 3. இ பாடலா% இரவல களி6 க*கவ ெபா@ ெப:ேவ-தனி பிற-த
நாளி0 ெப6வ எபதேனா+, இநா

வைர இ மன@(

பய-ெதாளி-தி:-த பைகயரச அச நீ>கி த மதிைல திற- த மகளிெரா+
இனிதி:ப எப ெப0றா.
பிற2த நா

விழா பறிய ெசதிக
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4. ெப:ம>கலதிைன ந( விளக நசினா கினிய ேம0ேகா
பாட%க

கா+

பழ-தமி மன த அறப*4கைளA NரமாசியிைனA ெகாைட

வளதிைனA எ+ ெமாழிகிறன. மனனி பிற-த நாள6 அ-தண ப?

ெபா@ ெப6வ எ6, நாவல சிற-த யாைன பாிசி% ெப6வ எ6,

மக

த>க

NைனA ெவளியிைனA \'ைமப+தி அணி ெச'வ

எ6 அறிய வ:கிேறா.[20] ேமC ேபாாி% ேதா06 சிைறப:(

பைகேவ-த அ6 வி+தைல ெச'யெப6வ எப பிறிெதா: பாடா%
4லனாகிற.[21] மனனி பிற-த நா

நசதிரதி%, பிற-த நா

விழா

ெகா*டாடப+ எபதைனA, அ6 ேபா தவி கப+ எபதைனA.

கீ காO /ெதா ளாயிர பாட% உண :
" க*ணா கதவ- திறமி களிெறா+ேத

ப*ணா நைட4ரவி ப*வி+மி - ந*ணாதீ
ேத ேவ-த ெதன தி:? திராடநா

ேபா ேவ-த Mச% இல.[22]

ேசரேவ-த ஒ:வ சதயநாளி% பிற-தானாைகயா% அ6 ேபா நிகழாெத6,
ஆத பைகயரச மதி0 கத? திற- மகிசிேயா:கலா எ6 பிறிெதா:
பாட% (றிபி+கிற.

" நி6 நிைலஇய நிநா*மீ, நி%லா
படாஅ ெச`ய பைகவ மீேன"[23]
எற 4றபா+ அகளி விளக, ஒ:வ பிற-த நாள6 வி*ணி% மதிநிற

இடதி:-த மீ தா நா மீ எனப+ எபதைன ெதாிவிகிற.
ம6ைரகா7சியி5
ம6ைரகா7சியி5 ேசரனி ெப.ம/கல"

5. பா*ய தைலயால>கான ெச:ெவற ெந+<ெசழியைன பாராட
வ-த 4லவ மா>( ம:தனா , ேசர மனெனா:வனி பிற-தநா

விழாவி

மகிசி ஆரவாரதிைன உவைமயாக எ+ ைகயா*+ பாராA ளா . பிற-த

நாள6 ேசர மன, Eத: 0றதின: ஒ:>ேக வாத, எ%லா
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கைலகைளA உண -த பல சமயதவ மா6ப+ E6 சமய த:க வாத>கைள
வி:பி ேக+ ெகா*:-தா எற (றி4 மைரகா<சியா%[24]

ெபறப+கிற. ேமC அ-.ேலேய நன எ@ (6நில மனனி

பிற-தநா

விழா? (றிபிட ப+ ள.

"................................. ேசாிேதா6

உைரA பா+ ஆ+ விைரஇ

ேவ6ேவ6 கபைல ெவறிெகா 4 மய>கி

ேபாிைச மன ெப6ெபய நனா
ேசாி விழவி ஆ ெப;- தா>(" [25]

எற மைரகா<சி ப(தியா% /Aைட ேவ-த:ைடயேதயறி (6நில
மனாி பிற-தநா
ெதாியவ:கிற.

விழா? பழ- தமிழகதி% ெகா*டாடபட என

சிலபதிகார" ெச/3வ பிற2த நா("
6. சிலபதிகாரதி% ேசரேவ-த ெச>(+வனி பிற-த நா

விழா ப0றிய

(றி4 விாிவாக ேபசப+கிற. க*ணகி( சிைல வக க% ெகாணர

வடநா+ ெசற ெச>(+வ த பிற-த நா

ெந:>( கிறதைன யறி-

விைர- த வ<சிG\ தி:பி வ:கிறா எ6 சிலபதிகார E6கிற:
"வடதிைச மன மெனயி /:கி
கவ விதிய க;ைதேய :ழவ

(டவ ேகாமா வ-தா நாைள

ப+Lக Mணா' பகேட மன

அதைள நீ( ெவ ளணி யாெம@

ெதா+ேப உழவ ேராைத பாணிA."[26]

இD அகளா% மா+கI ெச>(+வ பிற-த நாளி% உ;தைல ெயாழி-

உவைகAட இ:-த ெச'தி 4லனாகிற. அம களதி% அ<சா மா0றா மற

சா'த மறவ கI( மன பிற-த நாளிC மி(தியாக ெபானாலாகிய

வாைக Mமாைலயிைன பாிசளிபா எப சிலபதிகாரதி வழி அறிய
/கிற. [27]
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பிகால 85களி5 பிற2தநா

விழாக

7. 1. மணிேமகைல காபிய "4விகா வலற 4*ணிய நனா "[28] எ6

மனனி பிற-த நாளிைன 4*ணிய நனா

எ6 ேபா06கிற. அரச@(

மக பிற-திட ெபா;, அவ இைற தவி தC சிைறN+ ெச'தC

உ*ெடப சி-தாமணி காபியதி வழி ெதாியவ:கிற.[29] கப

ராமாயணதிC இதைன ெயாத ெச'தி காணப+கிற. இராம இல(மண பரத

ச:கன பிற-த ெச'தியிைன ேக விA0ற தசரத, நா+ /;வ பதினா(
ஆ*+வைர வாியி%லாம% ஆ(க எ6, ெபா:
ஏைழக

நிைற-த க:_ல>கைள

அவரவ வி:பப வாாி ெகா க எ6, எDவிடதிC ேபா 

ெதாழி% ஒழிக எ6, சிைறயிலைடப+ ள /4ைன-த பைகயரச வி+தைல

ெச'யெப06 தத ஊ ெச%க எ6 Eறி பைறயைறய ெச'விகிறா.
"இைறதவி - தி+கபா யா*ெடா ஏெழா+ஏ
/ைறநிதி சாைல தாநீகி யாைவA

/ைறெகட வறியவ /க- ெகா கஎன
அைறபைற எறன அரச ேகாமக."

"பைடெயாழி- தி+கத பதிக ேளயினி
விைடெப6 (க/ ேவ-த ேவதிய

நைடA6 நியம/ நைவயி றா(க

4ைடெக; விழாெவா+ ெபாக ெவ>கO."[30]
ேமC அ பிற-தநா

விழா நா+ மகளா% நல/ற ெகா*டாட

ெபறேவ*+ எ6 பைற யைறய ெச'விகிறா:
"ஆைலய 4(க வ-த ணாள த

சாைலA< சக/< சைமக ச-திA>

காைலA மாைலA> கட? ள கணி

மாைலA- \ப/ வழ>( ெகறன ."[31]
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ேமC Hளாமணி காபியதிC பிற-தநா

விழா ேபசப+கிற. அ-நாளி%

பைகெயாழி ந%லற ெசழிப, ெவ ளணி யணி- அரச வி:-ேதா4 தC

நிக; எப .[32]

7. 2. மனேர யறி பட யாைனA ெவ ளணி யணி- விள>( எப
சி-தாமணியாC[33] ெப:>கைதயாC[34] அறியப+கிற. 'ம>கல

அணியின '[35] எற ெதாட:( 'ெவ ளணி யணி-தவ ' என நசினா கினிய

உைரெய;திA ளா . எனேவ தமி நா+ மகI( ெவ ைளAைடேய ம>கல

உைடயா(. இகால தி:வன-த4ர அரச (

ெசம தின ெகா*டாட

சிறபாகேவ நைடெப6தேலா+, அDவரச 'Gல- தி:நா ', 'விசாக- தி:நா ' என
த>க

பிற-த நசதிர>கைளேய ெபய களாக ெகா*+ விள>(தC

ஒபிட0பால.[36]

7. 3. "இகால ேமனாடா ேபா நிகசியிC ெவ ைளெகா பி

ேபாாிைடேய பைகவ வ:வாராயி0 அ சமாதானைத (றிபதாக க:தப+த%
ஈ*+ ஒபிட0பால. ேபா நி6த0 கறி(றியாக '\கி% N' ப*ைட
வழ( அறியத(" எ6 ேபராசிாிய /. இராகைவய>கா அவ க
(றிபி+ ளா .[37]

க5ெவ உண *6" ேசாழ ெப.ம/கல"
8. பி0கால ேசாழ காலதிC பிற-தநா

விழா ெகா*டாடபடதைன தமிழக

வரலா6 ெகா*+ அறியலா. கி.பி. 985 /த% கி.பி. 1014 வைர சிற4ட

அரசா*ட ேசாழ ெப:ேவ-த /தலா இராசராச ேசாழ ஐபசி சதயநாளி%
பிற-தவ. இவைன 'சதய நா

விழா உதிய ம*டல- தனி% ைவதவ' எ6

க>க பரணி[38] E6. ேமC இவ எ+பித த<ைச

இராசராேசரதிC இவ படதரசி தி:ைவயா0றி% க+வித உலக
மாேதNரதிC தி>க
நிவ-த>க

ேதா6 சதயநாளி% சிறபாக விழா நைடெப6வத0(

விடப:-ததைன க%ெவ+ ெச'தி[39] ெகா*+ அறியலா.
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"8வ8தி a தி:மக

ேபால... ெசழியைர ேத ெகா

a ெகா இராச

ேகசாிவம ( யா*+ பதிெனடாவ - இராசராச ெதனா+ வ Iவ நா+

/ட, /டெம@ ேபைர தவி  // ேசாழ ந%Qெர6 ேபராகி இநா+ தி:ந-திகைர மாேதவ ( ெப:மா ஐபிைச சதயதினா
ெவ+"

தி:விழா

என வ: க%ெவ+ ப(திA,[40] தி:ெவ* கா+ க%ெவெடா6,[41]

இராசராச பிற-த ஐபசி சதய காளி% ஆ*+ேதா6 விழா நட-த ெச'தியிைன
LவC. இேபாேற இவ மக /தலா இராேச-திர ேசாழனி பிற-தநா

விழா மா கழி தி:வாதிைர நாளி% ெகா*டாட ெப0றதைன,

"தி:ெவா0றி[:ைடய மாேதவ ( உைடயா a இராேச-திர ேசாழேதவ தி:நா
மா கழி தி:வாதிைர ஞா6 ெந'யாய:ள ேவ*+ெம6 (6) மிச(

தி:ெவா0றி[ தி:மயான/ மட/ைடய சரானன ப*த ேதவ ப*டார

ைவத கா .0ைறப" எற தி:ெவா0றி[  க%ெவ+ ப(தி[42]

அறிவிகிற.

க9/க*6பரணி கா" ெவ ளணி நா
9. "/த0 (ேலா>க பிற-தநா

ேபா% எ-த நாளிC ெபாிய நிலமகI(

நிழலாக ெபா:-திய அவ ெகா0ற (ைடைய பா] , (ேலா>க ேசாழைன

பா] " எ6 க>க பரணி, /தலா (ேலா>க ேசாழனி பிற-த நா

ெப:<சிறபிைன பாரா+கிற:

"எ0ைற பகC ெவ ளணிநா
இ:நில பாைவ நிழC0ற

ெகா0ற (ைடயிைன பா]ேர

(ேலா>க ேசாழைன பா]ேர." [43]
பிகால
பிகால பா%-ய." பிற2த நா
10. 1. பிற-தநா

விழா:"

விழா பி0கால பா*ய ஆசியிC நிக-ததைன பா*ய

வரலா6 கா+ கிற. அரச க

த பிற-தநா

விழாக

ஆ*+ ேதா6
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ேகாவி%களி% நைடெப6மா6 ெபா:

வழ>கி வ-தன எபதைன க%ெவ+

ஆரா'சி ேபரறிஞ தி:. ைவ. சதாசிவ ப*டாரதா அவ க
வரலா6' எ@ த .% (றிபி+ ளா . [44]
10. 2. "அாச பிற-த நாள6 ராஜபிர/க க

'பா*ய

அரச:( உதவி ெதாைகக

பாிசளிக ேவ*+. இேத ேபால அரசனி (ழ-ைதக

பிற-த நாக

/தய

வ0றி0( அளிதாக ேவ*+" எ6 வரலா06 ைற ேபராசிாிய தி:. க. அ.
நீலக*ட சா8திாியா அவ க

(றிபி+ ளா . [45]

/?ைர

11. இDவா6 மன த பிற-தநா

விழா மகளா% மகிசிேயா+

ெகா*டாடப+ எப, அ6 மன ெவ ளாைட அணி- ம>கலமாக
விள>கி பைகயரசைர சிைறN+ ெச'வா எப, அ-தண ( 4லவ (
அ4ட ெபா@ களி6 ேபா0றி 4ரபா எப, ேபாாி% அ<சாைம

கா ஆ*ைமAட மைல-த மறவ ( த*ணைடA ெபானாலாகிய
வாைக M? வைகAற வழ>(வா எப, ெபாவாக அ6 அ:I

அைமதிA அழ( மகிசிA ெபா- ேதா6 எப இலகிய>க
இனிணரப+.
-----------

1. ெதா%காபிய; பனபாரனா பாயிர.

2. ெதா%காபிய ; ெச'Aளிய%: 75.

3. ெதா%காபிய; 4றதிைணயிய%: 5.

4. தி:(ற : 955

5. பதி06ப: இர*டா பதிக: 5-6.

6. 4றநாT6: 16 : 81.2.

7. நாலாயிர திDய பிரப-த; நமாவா தி:வா'ெமாழி : 4 : 8

8. ெபாிய4ராண; நகர சிற4: 14.

9. கபராமாயண; பாலகா*ட; அரசிய0 படல: 10.
10. சிலபதிகார; காசி காைத: 56

வழி
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11: ெதா%காபிய; 4றதிைணய%: 30.

12. 4றெபா:

13. 4றெபா:
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5. ேசர ெகாைட வள"

ேவ-த ( ெவ0றிைய விைளவிப Nர; 4கழிைனA மாறா மகிசியிைனA

அளிப ஈர எ@ ெகாைட ப*4 ஆ(. தமி மன பா% Nர/ ஈர/

(ைறவற (ெகா*:-தன. Nர விைளவித மன கேள ஈர ெந<ச வா'-த

மன களாக விள>கி ெகாைட ப*ைப ேபா0றியி:கிறா க .

ெதா%காபியனா 'வ*4க Gவ த* ெபாழி% வைர4' என ேசர ேசாழ

பா*ய ஆ*ட தமிழகைத (றிபி+ ளா .
ேமC, தி:வ Iவ த,

"வழ>(வ உ N-த க*O பழ>(
ப*பி தைலபிாித% இ6" [1]

எற (றI( உைரெய;த 4(-த பாிேமலழக , பழ>( எபத0(
ெதா6ெதா+ வ:கிற ( எ6 உைரெய;தி, ெதா6ெதா+ வ:தலாவ,

'ேசர ேசாழ பா*ய எறா0 ேபால பைட4 கால- ெதாட>கி ேமப+
வ:த%' எ6 விளக?ைரA க*+ ளா . ெதா%காபியனா க:,
பாிேமழலகாி தி:(ற

உைர விளக/ ப*ைட தமிழரசாி ஈைக

திறதிைன எ+தியப வ%லனவா(.

தி:வ Iவ 'ஈைக' எேற ஓ அதிகார வ( ளா . "வறியா  ெகா றீவேத

ஈைக"[2] எ6, 'ேமCலக இ%ெலனி@, ஈதேல ந6'[3] எ6 ஈத
சிறபிைன ந( வித-ேதாதிA ளா .

ேமC 'இைறமாசி' எற அதிகாரதி%,

"அ<சாைம ஈைக அறி_க இ-நா(

50

எ<சாைம ேவ-த0 கிய%4 "[4]
எ6 (றிபி+ ளா . ேவ-த ( ேவ*+வன தி*ைமA ெகாைடA அறி?

ஊக/ ஆகிய நா( ப*4களா( எப இதனா% ெதாிய வ:கிற.

அ<சாைம( அ+த நிைல ஈைக( வழ>கப:ப L*ணிதி அறிய
தக. ேமC இேத அதிகாரதி இ6தி (ற

வ:மா6 :

"ெகாைடஅளி ெச>ேகா% (ேயாப% நா(
உைடயானா ேவ-த  ெகாளி." [5]

இ(றளி% ேவ-த ( எ%லா விளகாக ேவ*+ெமனி% ஓ அரச

ேவ*+வா ( ேவ*+வன ெகா+த C, யாவ ( தைலயளி ெச'தC, /ைற
ெச'தC, தள -த (கைள ேபணCமாகிய நா( ெசய%கைளA

உைடயவனாக விள>(த% ேவ*+ எப வ046த ப+கிற.

இDவா6 அரச ேக உாியெதன சிறபாக Lவலப+ ஈைக ப*பிைன

ப*ைட நாைள ேசர மன சிறக ெப0றி:-தன எபதைன பதி06ப
எ@ ச>க .% ெகா*+ ந( ெதளியலா.

பதி06ப பாட%களி% கீேழ காணெப6 பதிக>க

வழி அ-நாைளய ேசர

மன ெகா+த ெகாைட ெப:ைமயிைன உணரலா. ஆயி@ பதிக,

பாட%கைள பாய 4லவ களா% பாடபட அ6 எ6, பி0கால 4லவ

ஒ:வ எ;தி ேச தி:க ேவ*+ எ6 அறிஞ பல க:

ெகா கிறன . எனேவ இ க+ைரயிக* பதிகவழி யறி பதி06 ப

பாட%க

வழி 4லனா( ேசர ேவ-தாி ஈைக வளதிைன கா*ேபா.

"உ6ெபா:I உ%( ெபா:Iத ஒனா 
ெத6ெபா:I ேவ-த ெபா:

" [6]

எற (ற க:ப, பைகவைர ேபாாி% ெவ6 திைறயாக ெகா I

ெபா:

ேவ-த@( உாிய ெபா:

வ:வா' வைகயி% ஒெறப
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4லப+கிற. ேசர மன கேளா Nரதி% மிக? வ%லவ க . இமயவரப

ெந+<ேசரலாத,

"இ:G-நீ  :திA

/ரணிேயா  தைலெச6

கட4 /த% த-த க+<சின / பி ேசர "
எ6,

ெச>(+வ,

”....................................... நீ 4(

கடெலா+ உழ-த பனிைற பரதவ"

எ6,

"வடதிைச எ%ைல இமய ஆக

ெதன> (மாிெயா+ ஆயிைட அரச

/ரைட ெப:<சம தைதய ஆ ெபழ

ெசா%பல நாைட ெதா%கவி அழித

ேபார+ தாைன ெபால-தா  (+வ" [9]
எ6,
(டேகா இள<ேசர:ெபாைறைய,

'ேவ-த: ேவளி: பிவ- பணிய
ெகா0ற எ'திய ெபாிேயா ம:க" [10]

எ6 Eறப+வதி:- ேசர மன களி ெச: ேமபாைனA, Nர

ெவறி சிறபிைனA ந( அறியலா.

இர*டா பதி% இமயவரப ெந+<ேசரலாதைன (மb  க*ணனா
சிறக பாA ளா . அவ பாட%க வழி ேசரனி Nர/ ஈர/ ஒ:>ேக

4லனாகிறன.
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பசியா% வ:-திய இரவல Eட கா+ மைலA கட-, ப பல ப+
ேசர தைலவாயிைல அைடகிற; அவ கI( ேசர, அாிவாளா% அ6த

ெவ ளிய நிணேதா+ Eய ஆறசிையA ந%ல ெவ*ெணலா% ஆகிய
ேசா0றிேல கல-த உணவிைனA, ந%ல க ளி ெதளிவிைனA ெகா+தா

எ6 (றிபி+கிறா :

'எஃ(ேபா- அ6த வா%நிண ெகா;>(ைற
ைம[ ெப'த ெவ*ெண% ெவ<ேசா6

நைனயைம க ளி ேதறெலா+ மா-தி.' [11]

ப:-தி காிய சிற( ேபா6 க:ைம ெகா*+ கிழி- இ:-த க-த% உைடைய
நீகி ப+ைட (.லாக>க) வழ>கினா. மகளி ( உணேவா+

உைடேயா+ இறி ந%ல ஒளிவி+ அணிகலகைளA அளிதா எ6 ேமC
(றிபி+கிறா (மb  க*ணனா .

"நீ ப+ ப:-தி இ:<சிற கன

நில-தி சிதாஅ கைள-த பிைற

.லா க>க வாலைர ெகாளீஇ

வணாி:> கபி வா>கைம ெமேறா
வைசயி மகளி வய>கிைழ யணிய

அம 4ெம' யா த 0றெமா+

Lக த0 கினிநி ெப:>க மகிேவ." [12]
பிறிெதா: பாட% 4லவ (மb  க*ணனா இமயவரப

ெந+<ேசரலாதைன அ காலதி% ெகாைடயி% சிற-தி:-த அ(ரேனா+
உவமிகிறா .

"அ(ர அைனய ைகவ* ைமேய".[13].
'பைடேய:ழவ' எ6, 'பானி ேவ-ேத' எ6, 'வயவ ேவ-ேத' எ6,

'பாிசில ெவ6ைக' எ6. 'பபிணி மா ப' எ6, Eறி ேசர ேவ-தனி Nர
ப*பிைனA ஈரப*பிைனA ஒ:>ேக 4லப+கிறா 4லவ .
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இ ம*Oலகி% வாகிற உயி கI( தய>கா வழ>(த% அவ

வ%லவனா' உ ளா என அவ ைகவ*ைமைய ேமC 4ககிறா 4லவ :
"ம*Oைட ஞால ம@யி ( எ<சா
ஈ ைகத*டா ைகக+- பி%

4ைரவயி0 4ைரவயி0 ெபாிய ந%கி." [14]

'வ:ந ( வைரயா ெபால>கல- ெதளி ப'
எற ெதாடரா% (மb  க*ணனா ேசரனி ஈர ெந<சதிைன இ4ற

கிளதி மகிகிறா . 4லவ 4கழ 4கைழ தபா% நிைலநி6தி வாகிறா

ேசர. Eத ( (திைரA, யாைனA, ேத: (ைறவற வாாி வழ>(கிறா

ேசர.

"4லவ ஏத ஓ>( 4க நிறீஇ
விாிAைள மா? களி6, ேத:

வயிாிய க*Oள ( ஓபா Nசி." [15]
இDவ*ண வாாி வழ>( வ ள0றைமைய "ெகாைட கட அம -த ேகாடா

ெந<" எ6 ேபா0றி 4ககிறா 4லவ . 'வயி6 பசி Eர ஈயல' எற

ெதாட: ேசரனி மா*ட ெகாைட ெப:ைமயிைனேய (றிபி+கிற.
இவ0றி0ெக%லா /மணியாக,

"மாாி ெபா'(வ தாயி@

ேசர லாத ெபா'யல நைசேய.' [16]

எற வாிக

மாாி - மைழேயா+ ேசரலாதனி ெகாைட ப*பிைன ஒபி+

ேநாகி, மாாி ெபா'யி@ ேசரலாத ஒ: நாI ெபா'கமாடா எபதைன

எ+ கா+கிறன.

இDவா6 இர*டா ப இமயவரப ெந+<ேசரலாதனி ஈைக திறதிைன
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இனிற கிளகிற.
அ+, ப%யாைன ெச%ெக; (+வனி ஈைக ப*பிைன கா*ேபா.

பாைல ெகளதமனா 'நகல- த3உ ம*ப+ மா ப' எ6 மனனி ெகாைட

ப*பிைன ேபா0றிA ளா . ேமC அவ "ேபார+ தாைன ெபால-தா 

(+வேன! மைழ ெபயைல ெபாழியா மற-தவழிA நீ ெப:வி:- அளிக

வ%ைல. அாிசிைய (0றி (0றி M* ேத'-த உலைகயிைனA, அைட ேச4
ேபாற ேசா6 சைம( மடாவிைனA, E ைமயான வா

ெகா*+

ெகாதலா% ஊ@ (:திA ப- ேகாரமா' சிவ- ேதா6

மரகைடயிைனA நி அ0 சாைலயி0 கா*பா மதி ம:I. உ*பா:

திபா: எ*ணிைக மிக? உைடயவராக உ தைலவாயி% வ-தாC நீ

4ர-த: வி:-வள (றாத 4ைம ெகா*+ ெபாவதா(. இத( வி:-

வளதி0( காரணமாக அைம-தி:( உ ெச%வள எ6 வாவதாக" எ6
(+வனி (றாத ெகாைடவளைத (ைறயாத ெசா0களா% (றிபி+கிறா
பாைல ெகௗதமனா .

"உ*ம:- திம: வைரேகா

அறியா

(ைரெதா ம;கிய ?லைக வயிேறா

றைடேச ெப;-த வா+6 மடாவி

எஃ(ற சிவ-த _ன தியாவ:

க*+மதி ம:I வாடா ெசாறி

....................................

ேபரா யாண தா% வாகநி வளேன," [17]

ேமC இ4லவேர பிறிெதா: பாட% நா+வற> E - ைபத% அ06 வ0கட
எ'திய வ6ைம மி(-த காைலயிC, வ0றாத வ*ைமAைடேயானா' ஓபா

ஈைகயிைன உளமார ேம0ெகா Iபவ ப%யாைன ெச%ெக; (+வ எ6
ேபா06கிறா . "இைல உதி - வாேபான உனமரதி ெபாவ0ற சி6
சி6 கிைளகளிேல சி Nெட@ வ*+க

ஒகிறன. நில பைமய06 வள

மாறிேபான கால. அ-நிைலயி% இைச க:விகைள :கி கய ைபேயா+

ஊ  ெபாவிட>கைள அைட-, Eத: பாண:மாகிய பாிசில க

ம6(களி

இைற க*ேண நி6 பா+வ . அவ த க+பசி நீ>க களி4ட உத?வா

ேசர. ெபானாலாகிய அணிகலக

பலவ0ைற அவ கI( வழ>கி அவ கைள

மகிவிபா. அவ0ைற மகிேவா+ 4ைன-த Eட 'ெந<ம உவைகேயா+'
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ஆபா+. அDவமய ேசரேவ-த சிறிேத நற?*+ சி6 மகிசிேயா+

இ:பி@ ெப: விைல ேபா( அணிகலக
வாாி வழ>கி மகிவா."

பலவ0ைற வயிாிய மாகI(

”அல-தைல Aன த>கவ+ ெபா:-தி
சித கைரய ெப:வற> E -

நிலைப த0ற 4ல>ெக+ காைலA

வா>(4 தைகத கலைபய ரா>க*

மற ேபா- ம6(சிைற பா+

வயிாிய மாக

க+பசி நீ>க

ெபாெச' 4ைனயிைழ ெபாய ெபாிவ-

ெந<ம ?வைகய உ*+ மகி- தாட
சி6மகி ழா@ ெப:>கல N

ேபார+ தாைன ெபால-தா  (+வ."[18]
'வ:ந வைரயா வார ேவ* வி:-க* மாறா உணீஇய பாசவ ' ேசரநா%

வா-தன எப பதி06பதா% நா அறிA ெச'தியா(.

அ+தபயாக, கள>கா'க*ணி நா / ேசர ெகாைட ப*4களாக

காபியா06 காபியனா (றிபி+வனவ0ைற கா*ேபா.

நாகா பதி /த0 பாடேலேய ேசரேவ-தைன வைரயாத வ ளைம மி(-த
வ*ட எபாேனா+ ஒபி+ ேபகிறா 4லவ .
”ெவ*ைர /-நீ வைளஇய ?லக
வ*4க நி6த வைகசா% ெச%வ
வ*ட அைனையம நீேய." [19]

காபியா06 காபியனா நா / ேசரைல பாிசில ெவ6ைக' எ6 'பாண

நாளைவ' எ6 Eறி, அவ த அளகலாகா ெகாைட ப*பிைன

கா+கிறா . தன( இனிைம நிைற-த ெபா: க

கிைடதாC அதைன

தாேன தனி Lகரா, பிற:( ப( த- பா* கட ஆ06கிறா

நா /ேசர% எபதைன நயபட ெமாழிகிறா 4லவ :
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"இனியைவ ெபறிேன தனிதனி Lக ேக
த:ெகன விைழயா தாவி%ெந< ச
ப(\* ெதா(த வா*ைம

பிற ெகன வாதிநீ யாக மாேற." [20]
இதனா% 'ெச%வ பயேன ஈத%' எபதைனA, இ-திர அமித

இைவயவதாயி@ இனிெதன தனி *ணாைமேய சா%4 எபதைனA ந(
அறி-தி:-தவ நா / ேசர% எபதைனA, தனெகன வாழா பிற ெகன

வா; ெப:-தைகேயா அவ எபதைனA இனிதி அறியலா.

விற நா / ேசரைல ந*ணினா% பைகவ நா:- ைகப0றிய
'ெதாழி%4க% யாைன" பலவ0ைற ந%(வ எபதைனA காபியா06

காபியனா கவி@ற கிளதிA ளா :

”ெச%லா ேயாதி% சி%வைள விறவி
…. ……….. ………. ……

கா+தைல ெகா*ட நா+கா* அவி ட

அழ%வி+4 மாீஇய ைம-தி0

ெறாழி%4க% யாைன ந%(வ பலேவ. "[21]
ஐ-தா பதி பா+ைட தைலவனாகிய ேசர ெச>(+வைன பரண அவ
ெகாைட ப*ெப%ெலா அழ(ற விள>( வ*ண வ:ணி ளா . 'ஒபா
Nைகயி வ*மகி ர- ேகாய ெப:>கிைள வாழ' அ:

ர( ெந<சின

ெச>(+வ எபதைன பரண பாA ளா . ேமC, அ:வி ெவ0றி

ெப:வள :>கிய காைலயி% வான வளமான மைழைய ெசாாி-த ேபால

தைன அைட-தவ கI( வாாி வழ>கி, நைகவ ஆர நகல< சித6 ப*பின

ெச>(+வ எபதைனA (றிபி+ ளா . விறய ெப* யாைனகைளA,
ெகா* ம ள ெகா%களி6 கைளய அகவல க

(திைரகைளA, வயிாிய

க ளிைனA ெப6கிறன என ேசர ெச>(+வனி ெகாைடவைம
சிறபி ேபசப+ ள.
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”உ6வ ஆர ஓபா உ*+
நைகவ ஆர நகல< சிதறி

……. ………… ……….

பா+ விறய ப%பி ெப6க

……. ……….. ………

ெகா* ம ள ெகா%களி6 ெப6க

……. ……….. ………

அகவல ெப6க மாேவ.

…….. ……. …………

நிைற- ெநதிரா தபி வயிாிய

உ*ெடன தவாஅ க ளி

வ*ைக ேவ-ேதநி கமகி ழாேன. ' [22]
இ பா இ6தியி% ேசர ெச>(+வ ைகயிைன பரண 'வ*ைக ' என
4க-தி:பதைன கா*க. ேமC அவ ேபா களதி% /ய0சியா% ெப0ற

ெபாிய ெபா: கைளA அ:ைமAைடெத6 எ*ணாம% தைன பா வ-த
4லவ ( வாாி வழ>கி வி+கிறா எ6 பரண 4க6 ளா :
"ெபாிய வாயி@ மம கட- ெப0ற
அாிய ெவனா ஓபா Nசி

கல<ெசல ரத% அ%ல கனவி@

கைளெகன வறியா கச% ெந<ச” [23]
கரவர ெகா+*O ேசரனி ெகாைட ெந<சதிைன பரண 'கச%

ெந<ச' எ6 ெபா:த /ற (றிபி+ ளா . ேசரைன பாய இைழய:
(ைழய: ந6-த* மாைலய:, மகளி: ேபாாி% ெவ%C (+வைன

க*டா% ெபய - பிறிேதாாிட ெச%லமாடா க
”ெவ%4க (+வ க*ேடா

ெச%(வ எனா பா+4 ெபய -ேத". [24]

எ6 4லவ 4க- ளா .
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தா ேம0ெகா I ஒDெவா: ேபாாிC ெச>(+வ ெவ%கிறா. உடேன
பாிசில களி0றிைன பாிசிலாக ெப6கிறா க . ந@த% விறய அவ

ெவ0றி சிறபி0காக அவ ெதானகாி% ஆபா மகிகிறன .
"அடா னாேன (+வ அ+ெதா6
ெப0றா னாேர பாிசில களிேற

……… ……….. ……

பா*% விள( ப3உட அழல

ந@த% விறய ஆ+

ெதானக வைரபி அவ உைரயா னாேவ!” [25]

பாண கI( ெபா0றாமைர MவிைனA, ஒளி ெபா:-திய ெந0றியிைனAைடய

விறவிய ( ஆரதிைனA அளிகிறா ெச>(+வ.
"ைபெபா0 றாமைர பாண  

ஒ*Oத% விறய ( ஆர M. " [26]

பைகவ நாேல திைறயாக ெப0ற ெபா: கைளெய%லா எளிதி% பாண

பா+ பாட%கI( பாிசாக அளிவி+கிறா ெச>(+வ எ6 பரண
விய- பா+கிறா .

"ஆ*+நீ  ெப0ற தார ஈ*வ

ெகா ளா பாட0( எளிதிநீ ஈA." [27]

Eட Eடமாக விறய (ழா ெச>(+வ த அர*மைன ெச6,
0றட வி:-*கிறா க .

"பா/< ேச6க நீயி: வமி

யC> ேகாைத ள>கிய விறய

ெகாைளவ% வாைக L> கிைளயினி உணீஇய ." [28]
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ேமC, ெச>(+வ தன( என ஒ:வைக ேசா6 பாிசில ( என ேவ6

ஒ:வைக ேசா6 சைம(மா6 த ஏவலைர பணிகிற வழக இ%ைல
ெயபதைன பரண .

"ேசா6ேவ6 எனா ஊ6ைவ அசி%." [29]
எ6 நயபட கிளதி EறிA ளா .
இனி ஆறா பதி பா+ைட தைலவனாகிய ஆ+ ேகாபா+

ேசரலாதனிட காைகபானியா க*டெகாைட வள மா*பிைன கா*ேபா.
ேபா களதி% அ<சா எதி நி6 பைகவைர ெகா6 ெவ0றி ெகா*ட.

இயன வைமெப0ற ைகக , இரேபா 4க* தீர ஈத0 ெபா:+ ம+ேம

கவிய க0றி:-தன. எைண அ: ெபா:ளாயி@ அதைன

எவாிடதிCமி:- ஏ0பத0( அவ ைகக

Eசி நிறன. இதைன.

"ந%லம  கட-த நி ெச%Cற தடைக

இரேபா ( கவித% அ%லைத இைரஇய
மல பறி யா." [30]

எ@ வாிக

விளகா நி0கிறன.

ஆ+ேகாபா+ ேசரலாத இரபவ த வ6ைம ேநா'( பைகவனாக

விள>கினா. அவ த வ6ைமைய ேபா( ெபா:+, நாேடா6 ந%ல பல

அணிகலகைள அாியனெவ6 ெபா:ப+தா வாாி வழ>கினா. இத(

வ ளைம உ ள வா'-த காரணதினா% 4லவ க

ெமாழிக

அவ@( பாரா+

பல 4கறா க . இDவா6 இைச ேமபடைமயா% திைசேபாய அவ

த வ*ைமைய ேக விA0ேற, தா அவைன காண வ-ததாக கவி@ற

கவிைதயி% வ கா+கிறா காைகபானியா நெச ைளயா :
"வ ளிைய எற கா*(வ- திசிேன

……….. ………….. …….
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இரவல 4க* தீர நாெடா6

உைரசா% நகல வைரவில Nசி
அைனைய ஆக% மாேற." [31]

இDவா6 ெகாைடமட ெகா*ட ேகாமகனி நா% வ6ைமA த>(ேமா!
வ6ைம வ0றி வள நிைற-த அவ தி:நாேல. 'இ%ைல' என இரேபா

ம%ைலயாயின ; ஆயிC இரவல வாரா ைவகைல அவ சிறி வி:பவி%ைல.

எனேவ பிற நா+களி:- இரவல கைள ேதாி% ெகாண -, அவ கI(

ேவ*+ வனவ0ைற வி:பி ெகா+ அவ கைள மாறா மகிசியி% திைளக
ெச'தா மனவ ெப:-தைக:

"வாரா ஆயி@ இரவல ேவ*
ேதாி% த-தவ ( ஆ பத ந%(

நைகசா% வா'ெமாழி இைசசா% ேதாற%."[32]
ஆ+ேகாபா+ ேசரலாதனிட க*ட ெகாைட மடதி சிற4 இம+

அ6; இத0( ேமC 4லனாகிற பிறிெதா: பாேல. இள> (ழ-ைதகைள
ெப0ெற+த சிலபணி-த மகளி - ஆற அறி?, அட>கிய ெகா ைகA,

தி:-திய ந%ைசA ெகா*ட மகளி - ஊட0 ேகாலேதா+ ஊய காைலயி%

ளி த க*ணீ:( அவ ெபாி அ<சினா. ஆயி@ அதைன காC

'இரவல 4க*ணீ ( ெபாி கவறா' எ6 விறயா06பைடயி%

ைவ விள>க பா+கிறா 4லவ :

”இள- ைண 4த%வ ந%வள பய-த

வள>ெக; (ைடH% அட>கிய ெகா ைக
ஆற அறிவி% ேதாறிய ந%ைச

ஒ*Oத% மகளி னித க*ணிO

இரவல 4க* அ<

4ரெவதி ெகா வைன க*டன வர0ேக." [33]
ேமC அவ நா% சி6(மகளாக வா-த இரவல களி வா?

ெபா: வள க*+ சிறக, வழிபல வ( ெகாைட ேபா0றினா எபைன,
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”இரவ மாக

சி6( ெப:க

உலக- தா>கிய ேம0ப க0பி

........................................................

ப%ேவ6 வைகய நன-தைல 7*ய

மைலய? கடல? ப*ணிய ப((." [34]

காத% வாவி@ ஈத% வாவி0( ஒ:ப சிறபிைன வழ>கிய காவல ஈ*+
சி6( மக

ெப:>(மகளாக வள பல க*ட வைக Eறப+கிற.

ெகாைலவிைன ெகா*ட ேசைனA இக%விைன ெகா*ட மன@ பாண (
வாழ த*டா த: த(தி ெப06 ளன .

”ெகா%விைன ேமேவ06 தாைன தாேன
இக%விைன ேமவல த*டா N

ெச%லா ேமாதி% பா*மக

காணிய ." [35]

ச>க இலகிய பாட%களி% மி(-த அள? பாட%க

பாய ெப:4லவ

கபிலராவ . அவ பதி06பதி ஏழாபதி% ெச%வக+>ேகா வாழி யாதைன

சிறக பாA ளா . 4ல -த சா- 4லரா ஈைகA மல -த மா 4 உைடயவ

மாவ* பாாி எ6, அவ /ழ?ம* 4லர, இரவல இைன- வ:-த வாராத

ேச4ல பட -தன எ6 உ:க ெதா+ Eறி, 'அளிெகன இர(

உ ளேதா+ யா வரவி%ைல; உ 4கைழ எ<சிA யா Eறமாேட' எற
(றிேபா+ ேசர ேவ-தனி ெசெபா:ெகாைட ெநறியிைன ெசDவிதி
கிளகிறா 'ெபா'யா நாவி0 கபில .'

ேபாாிேல அாிதாக ெப0ற ெபா: கைள தைன ேதவ: இரவல ( வாாி
வழ>(கிறா வ*ைம ெந<ச சா -த வாழியாத. அ ேபா, "இவ0ைற நா

ைவெகா ளாம% ெகா+விேடாேம" என நிைன வ:-தவி%ைல.

"ெகா+(- ேதா6 மகிழ? மாடா. ெகா+( ெபா;ெத%லா கி ளி

ெகா+காம% அ ளி ெகா+பா" எ6 அழ(ற கபில பா+கிறா .
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"4ல -த சா-தி0 4லரா ஈைக

மல -த மா பி மாவ* பாாி

/ழ?ம* 4லர இரவல இைனய

வாரா ேச4ல பட -ேதா!

........................................... அளிெகன
இர( வாேர! எஞசி Eேற

ஈத இர>கா, ஈெதா6 மகிழா,

ஈெதா6 மாவ

ளிய." [36]

வயிாியைர க*டா% வ%ேல விைர- ெபா:

வழ>(வா எ6, மைழயி@

ெப:பய ெபாழி வா எ6, 'பாண 4ரவல' எ6, 'பாிசில ெவ6ைக'

எ6, 'ேச6ெச' மாாியி அளி(' சா6ப+ தி:வின எ6 பலவா6

ெச%வ க+>ேகா வாழியாத 4லவரா% 4கழப+ ளா.

இரவல ( திைறயாக வ-த களி0றிைனA, அபண அளைவ ெந%ைனA

ஆ பதமாக ந%(வ எ6 கபில வாழியாதனி வைரயாத ஈைகA ள திைன
உளமார பாரா+கிறா :

"ெதா6 திைற த-த களி0ெறா+ ெந%0
அபண வளைவ விாி-ைற ேபாகிய
ஆ பத ந%( எப." [37]

"க%Cய ேநாிமைல(ாிய ெபா:ந@ சாேறா ெப:மக@மான ெச%வ

க+>ேகா வாழியாதைன பா ெசறா%, கடனறி மரபி0 ைகவ% பாணனாகிய நீ,

ெகா+மண எ@ ஊாி0 ெச'யப+ ேவைல பா+ மி(-த

ெபா0கல>கைளA, ப-த எ@ ஊாி0 கிைட( ந%ல /கைளA நி

0றதா:ட ெப6வா'" எ6 பாணா06பைட யைம-த பாட% கபில

ெச%வ க+>ேகாவி மட>காத ெகாைட ெந<சதிைன கவி@ற பாA ளா .
"ெகா+மண பட ெந+ெமாழி ஒகெலா+
ப-த  ெபயாிய ேபாிைச G\ 

கடனறி மரபி0 ைகவ% பாண!
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ெத*கட% /தெமா+ நகல ெப6(ைவ!

……. …………. ………

பைறப* ணழிA பா+சா% ெந+வைர

க%Cய ேநாி ெபா:ந

ெச%வ ேகாமா0 பாைன ெசேன." [38]
இDவா6 ெச%வ க+>ேகா வாழியாத அரசாசி நிழ% மக

'நாம அறியா

ஏம வாைக ' வாவதாக கபில E6 திறைன நிைனA- ெதா6 ெந<
உவகிற.

கபில ( ெச%வ க+>ேகா வாழியாத, சி64ற என .றாயிர காண
ெகா+தா எ6, நறா எ@ (ேறறி த க*ணி0 க*ட நாெட%லா

கா பாிசாக ெகா+ ேபா0றி 4க-தா எ6 ஏழா பதி பதிக
பக:கிற. ெப:>(J கிழா பாய ஒபதா பதி%,
"அரசைவ பணிய அற4ாி- வய>கிய
மற4ாி ெகா ைக வய>(ெச- நாவி

உவைல Eரா கவைலயி% ெந<சி
கனவி0 பாய ந%ைச

கபில ெப0ற ஊாி@ பலேவ." [39]

என வ: ப(தி ெகா*+, கபில ஊ க

அறியலா.

பலவ0ைற பாிசிலாக ெப0றா என

அ+, எடா பதி பா+ைட தைலவ ெப:<ேசர:ெபாைறயி
ெகாைட ப*4கைள அாிசி%கிழா வழிநி6 கா*ேபா. ெப:<ேசர%

இ:ெபாைறயி வள/ ஆ*ைமA ெகாைட சிற4, சி-ைதA ெமாழிA
ெச%லா நிைலைமயிைன Aைடயன;
"வள@ ஆ*ைமA ைகவ* ைமA
மா-த அளவிற- தன." [40]
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ேமC நாளைவ யறிA, பைகவ ந+விக* அைம-த பாசைறயிக*O
ஆபா வ: இரவல (, களி6 (திைரA கணகிறி ெகா+(

ெகாைட ப*4ைடய ேகாடா ெந<சின ெப:<ேசர% இ:ெபாைற எ6
அாிசி% கிழா அழ(ற பாராA ளா :

”இர-ேதா வாழ ந%கி இரேபா (
ஈத% த*டா மாசித6 இ:ைக

க*டென ெச%( வ-தென."[41]
வைரயா வாாி வழ>( இவ ைகவ*ைமயிைன,
"ெகாைட ேபா0றைலேய இரவல ந+வ*" [42]
எ6 Eறியி:ப, பதிக அ:ெபற% மரபி அரகைலேய அாிசி%

கிழா ( உவ-தளித ெந<சின இவ எ6 E6வதைனA உனி ேநாகி

ெப:< ேசர:ெபாைறயி ெகாைட ெப:மித (றிட விளெகன ஒளிரா
நி0(.

இ6தியாக, எபதா பதி பா+ைட தைலவனாகிய (டேகா இள<ேசர%
இ:ெபாைறயி ஈர ெந<சதிைன கா*ேபா. ெப:>(J கிழா பாய

இபதா% மனனி மா*4ய -த ெகாைட ப*4 ெவளிப+கிற.

'பா+ந , ெகாள ெகாள (ைறயா ெச%வ' உைடயவ ேசர எபதைன

/த0க* ெதாியப+ கிறா 4லவ . இ%ேலா ப ெதாைலய ஈர

ெந<ேசா+ ந%( நய@ைடய நன-தைல Aலகதி% ந%ைசைய நிைல நி6திய

இ ேசர எபதைன விள>க உைரகிறா ெபா%லா>( அறியா
வயாநாவி வ%லா>( பா+ ெப:>(J கிழா :
"ந%ைச நிைலஇய நன-தைல Aலக
இ%ேலா 4க* தீர ந%(

நாட% சாற நய@ைட ெந<சி
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பா+ந 4ரவல ஆ+நைட அ*ண %." [43]
'நீாி@ தீ-த* சாயல'னாகிய இள<ேசர% இ:ெபாைற பானி( நகல
ந%( நய@ைடய ெந<சின. ஆ0றிைன கடக உத? ேவழ க:பி@

வ%லவ.

”ெசேமா பானி நகல ெப6(ைவ
ச-த Mழிெலா+ ெபா>(Lைர ம-

ெத*கட /னிய ெவ*டைல ெச4ன%

ஒ'A நீ வழி க:பி@

ப%ேவ0 ெபாைறய வ%லனா% அளிேய." [44]
ேவழ க:4 ஒ:வ ஆ0றிைன கட( வைரதா பயப+; ஆயி@ ேசர

மன 4லவ ( ம0றவ ( எெபா; உத? இளகிய ஈைக

ெந<சினனாக உ ளா எபதைன இப(தியா% 4லவ எ+ கா+ நய
அறி- மகிழதகதா(.

'வ:ந வைரயா ெச;பஃறார. ெகாள ெகாள (ைறயா தைலதைல சிறப'

எ6, 'ஈர உைடைமயி நீேரா அைனைய' எ6, 'ெகாள(ைற படாைமயி
/-நீ அைனைய' எ6 (டேகா இள<ேசர% இ:ெபாைறயி

ஈைகப*பிைன இனிைமAற 4லப+திA ளா ெப:>(J கிழா எ@
4லைம சாேறா .

இDவா6 பதி06ப எ@ ச>க தமி .% ேசர ேவ-த எ*மாி இனிய
ஈைக வள இனிைமAற இயபப+ ள. பாட%கைள இய0றிய 4லவ

ெப:மக

ெப0ற பாிசி%கைள பதிகவழி அறிA ெபா; ேசர ேவ-தாி ெகாைட

வளதிைன க*+ வியகேதா6கிற. Nரதி விைளநிலமான அவ த

ெந<சேம, ஈரதி பிறபிடமாக? ல>கிய ெசைம அறி- ேபா0ற தக.
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6. ேசர ெதா%-

ப*ைட தமிழகதி% நா+ நகர/ நனி சிற40றி:-தன. நானில வள>கI

நகிைய- நா+ நாடாக விள>கிய கால ச>ககால எபதைன ச>க இலகிய
பயி%ேவா ந(ண வா . 'வ*4க Gவ த* ெபாழி% வைர4' என Eறபட

- /Aைட ேவ-தரா% /ைறைமAட ஆள ெப0ற தமிழகதி நகர>கI ந%ல
வா? நிைலைய ெப06 ல>கின. நா+4ற>களி% உழவ (

ெப:மகளி வா? Z+ற பிற>கிய. /%ைலய 4றவி% ஆய வா? அழ(ற

மிளி -த. ெந'தல> கான% பரதவ வா? பய@ற அைம-தி:-த. மைலவா
மகளி வா? மா*4ற ல>கிய. நா+4ற வாவி% அைமதி ெகாC
N0றி:-த நகர வாைகயி% மனித /ய0சியி /ேன0ற விள>கிய;
உைழபி உ:வ நிைலக

உய - நகர>களி% விளக ெப0றன. ஆரவார

நிைல, ேவகமான பரபர4 நிைற-த வாைக நகர>களி% காணபடன.
எனேவதா ப*ைட தமி 4லவ ெப:மக

நகர>கைள (றிபி+ ெபா;

அ-நகர>களி% எ; ஒயிைனA விடா (றி ளன :
"மாட மைரA
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Zடா உற-ைதA

கெக; வ<சிA

ஒ4ன0 4கா:.[1]
எற பாட0 ப(தியிைன கா*க.
ச>க காலதி% பா*ய மன:ைடய தைலநகரமாக 4க ெப06 ஓ>கிய
மைரமா நகரமா(. ேசாழ நா ேகாநகரமாக சிற- நிற

உற-ைதயபதியா(. இைவ ேபாேற ேசர நா0( ெச;பதியாக,

தைலநகராக வா'த வ<சிமாநகரமா(. தைலநகர>களறிA கட0கைர

பன>கI வாணிப ைமய>களாக ெப:வா? ெப06 சீ: சிற4ட

ல>கின. பா* நா ைற/க பனமாக அ-நாளி% சிற- நிற

ெகா0ைக ைற/கமா(. பா* நா தாமிரபரணியி ச>கமைறயி%

அைம-த பழெப: ைற/க பன இேவ.

இெகா0ைக /ப+ மரபி0 ெகா0ைக' எ6, 'ந0ேற வ;தி ெகா0ைக /

ைற' எ6, '4கம சிறபி0 ெகா0ைக /ைற' எ6 ச>க இலகிய>க
ெகா0ைகயி 4க பா+கிறன. '/டா சிறபி பன' என

பனபாைல 4கா நகைர 4க- ேப. ேசர மன ( 'வள>ெக;
/சிறி'ைய ய+த நிைலயி% ெதா* சிற406 விள>கிய.
கி பி. 60- இ% வா-தவனாக க:தப+ எகிதிய, கிேரகெனா:வ எ;திய
'ெபாிR8' எ@ பிரயாண .% ெதா*ைய ப0றிய (றி4

காணப+கிற. அ(றிபினி6 ெதா* ேசர நாைட ேச -த சிற4மிக

நகர எபதைனA, /சிறி ைற/கதி0( ஐ-.6 8ேடயா (ஏறதாழ ஐப
ேதழைர ைம%) ெதாைலவி% அைம-தி:-த எபதைனA, /சிறிையA

ெதா*ையA இைண ஆ6 ஒ6 ஓய எபதைனA அறியலா.

ெபாிR8 .% ெதா* 'தி*8' (Tyndis) என (றிபிட ெப6கிற.

காலதா% /0பட இ-நாேலேய ெதா*யி ெப:ைம ட ப+கிற.
இத பின கி. பி. 150- இ% வா-த தாலமி எ;திய நில வரலா06 .%
ெதா* (றிபிட ெப6கிற. டாட [% எபா 'தி*8' எ@
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கிேரக ெபயாி Gல 'த@ ' ஆகலா எப . டாட ப ண% இகாலதி%

'கடC*' என வழ>( ஊேர ெதா* எப . ெபாிR8 .ைல ஆ>கிலதி%

ெமாழி ெபய த டாட ஷாD 'ெபானாணி' எபேத ெதா* நகராகலா எப .
இராமநாத4ர மாவடதி% இராமநாத4ரதி0( அ*ைமயி% ெதா* எ@
சி06ா ஒ6 இ6 உள. ெதா* எப கட கழி( - கட6

உபா'-த கழி( ஒ: ெபயராக இ6 த<ைச ப(திகளிC ஈழ நாC
வழ>(வதனா% ேமைல கட0கைரைய சா -த ஊராக - இ ெதா*
விள>கியி:க ேவ*+ எ6 /? காடலா.
ப*ைட நாளி% ேசர நா+ பல உ

நா+ பிாி?கைள ெகா*:-த. (ட நா+,

(ட நா+ இர*+ ெதாடகதி% அைம- சிற- விள>கின. ேசர நா

வடப(தி (டநா+ எ6, ெதப(தி (ட நா+ எ6 வழ>கின. (டநா+

ெதா*A (ட நா+ வ<சிA அ6 ேகாநகர>களாக மிளி -தன.

பி0காலேத (டநா+ பிாிவி% அட>கிய ெபாைற நா+ ெதா*ைய

தைலநகராக ெகா*+ விள>கிய. (6ெபாைற நா% இ6 சி0Jராக

விள>( இ- ெதா*ைய பிளினி (Pliny) எ@ யவன அறிஞ:

(றிபி+ ளா . இ-நகாி வடகிC ெத0கிC ந%ல நெச' நில>கI,
கிழகி% மைலA, ேம0கி% கட0கைர ேசாைலA அைம-தி:-தன எப

இலகிய உண  காசிகளா(. நானில வள/ மய>கிய ந%லேதா நகராக

ெதா* ல>கிய காரணதினா% ேசரமா ேகா ேகாைத மா பைன
ெபா'ைகயா எ@ ச>ககால 4லவ .
"நாட எேகா
ஊர எேகா

பாமி பனிகட%

ேச ப எேகா

யா>கன ெமாழிேகா

ேவா>(வா ேகாைதைய" [2]
எ6 பானா . ெச-தமி வழ>கிய ேசரநா+ நானில வள>கI ந( ெக;மிய
எபதைன பி0காலேத ெத'வ 4லைம ேசகிழா ெப:மா@,
"திைரெச' கட ெப:வள@-
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தி:- நிலனி ெச;வள@

வைரயி வள@ /டெப:கி

ம%( நா+ மைல நா+" [3]

எ6 பாA ளா . ப*ைட தமிழ வரலா0றிைன பா>(ற அறிய

ெப:-ைண ந%( 4றநாT6 ெதா*யி வளதிைன எ<சா
ேபா0றிAைரகிற.

"(ைலயிைற<சிய ேகாடாைழ
அக வய மைலேவ

நில?மண% வியகான%

ெத*கழிமிைச ட Mவி%

த*ெதா*" [4]

எற (6>ேகாழி[ கிழா பாட% ெகா*+, '(ைல தா-த /0றிய ெத>கிைனA,

அகற ம:தநில வய% கைளA, மைலயாகிய ேவையA, நிலா ேபாற

மணைல Aைடய அகற கட0கைரையA, ெதளி-த கழியிட தீேபாC

மல - ள MவிைனA/ைடய (ளி -த 'ெதா* மாநகர' எற (றி4

ெபறப+கிற. இக:தி0( அர* ெச'A வைகயிேலேய ச>க ெதாைக

.%களி% சா6க
மல க

அைம-தி:க காணலா.

கா*பா க*கைள பிணி ெந<ைச ய I நீ ைமயன. இத( மல

நிைற-த ேசாைலக

ெதா* நகாி% அைம- இய0ைக காசிக

ெசறி-த

இனிைம நிைற-த இடமாக காசி த-தன. ஐ>(6.0றி ெந'த% .றி%

'ெதா* ப' எ@ ப(தியி% ெதா*யி நல விள>க ேபச ப+கிற.
"ெதா* த*கம 4மல ." [5]

"/*டக ந6மல

கம; ெதா*." [6]

"க நா 6ேம கானல- ெதா*.” [7]
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ெதா* நகர ேசர@( உாியதாயி:-த எற ெச'திA பாட%களி%

Eறப+கிற, ேமC, அ அவ@ைடய ெப:நகராக? விள>கிய எப

அறியப+கிற.

"க*ேபா% ெந'த%
ேபா வி% M(

தி*ேட  ெபாைறய

ெதா*." [8]

"தி*ேட  ெபாைறய
ெதா* /6ைற” [9]

"ெச>ேகா0 (+வ ெதா*." [10]
"ெவ*ேகா+ யாைன
விற0ேபா  (+வ

ெத*திைர பரபி%

ெதா* /6ைற. "[11]
எ6 எ+ ெதாைக .%க

(றிபி+வதனா% ெதா* ேசர மன களி

ெச>ேகாைம ெசCதிய நகெரன அறியலா.

ெதா* ைற/க பனமாக விள>கிய காரணதா% கடலைலகளி ஆரவார
காதி% வி;- ெகா*:-த எப, அகட% /ழக /ழேவாைசயிைன

நிைன_ய எப ச>க சாேறா ெச'Aகளா% ெசDவிதி அறியப+:
"திைரயிமி இனிைச
யைளஇ யயல

/ழவிமி ழினிைச

ம6(ெதா றிைச(

ெதா*. "[12]

"வ*மி பனிைற
ெதா*. "[13]

"அலவ தாக
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ைறயிறா பிற;

இெனா ெதா*."[14]

"ெப:நீ , வைலஞ த-த
ெகா;மீ வ%சி

பைறத4 /(: கி:(

ைறெக; ெதா*. "[15]

"வைள கட% /ழவி ெதா*.” [16]
ெதா*ைற அயிைர மீ@( ெபய ேபான. தைலமகைன (றியிட

காணா வறிேத ேசா -த ெந<ட மீI தைலமக த ெந<ைச ேநாகி
பிவ:மா6 Eறினா: "கீகட% ஓரதி% அைலக

அம -தி:( சிற(க

அ( இடதி%

இழ-த நாைர, தி*ணிய ேதைரAைடய ேசர@(ாிய

ேமைல கட0கைரயி% அைம-த ெதா* எ@ கட0கைர பனதி

கட06ைறயிக* உ ள அயிைர மீைன உணவாக ெப6ெபா:+ த
தைலைய சிறி ேமேல நிமி தி அணவ-த ேபால, ெந<சேம! நீ

ெப6த0காியளாகிய தைலமகைள நிைனதா'; அDவா0றா நீ வ:-த0(ாிைய"

அபாட% வ:மா6:

"(ணகட% திைரய பைறத4 நாைர

தி*ேட  ெபாைறய ெதா* /6ைற

அயிைர யாாிைர( அணவ- தா>(
ேசய

அாிேயா பட தி

ேநாைய ெந<ேச ேநா'பா ேலாேய." [17]
இ (6- ெதாைக பா% ெதா*யி மீ வள டப+கிற. ேமC

ெதா* பனதி% வா; பரதவ (ல மக

உ4 விைளவிதைலA மீ

பிதைலA ெதாழிலாக ெகா*:-தன . ெந'த% நில (6மக

ஒ:தி

உைப வி06 அத0( மா0றாக ெதா* ெந%ைன ெப0றா . அ-ெந%ைன

(0றி அாிசியாகி ெவ* ேசா6 ெபா>கினா . ெகா;விய மீ ெகா*+ (ழ4

ைவதா . மீ ேவட ேம0ெகா*ட த த-ைத( இD உணவிைன
பைடதா

எ6 அகநாT06 பாடெலா6 (றிபி+கிற:

"ெப:>கட0 பரபி% ேசயிறா% ந+>க
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ெகா+-ெதாழி% /க-த ெச>ேகா% அDவைல

ெந+-திமி% ெதாழிெலா+ ைவகிய த-ைத(

உ4ெநாைட ெந% Gர% ெவ*ேசா6

அயிைல ழ-த அ4ளி ெசாாி-

ெகா;மீ தெயா (6மக

ெகா+(

தி*ேட  ெபாைறய ெதா*. "[18]

ெதா* ைறகளி% மீ வள மி(தியாக இ:-த காரணதா% பைழய

பட(கைள சிைத? ேபாகிய 4வைல பரதவ ேமா+ மண% அைட கைரகளி%,

வைலபட மீகைள ப( பாக வா; மகெக%லா
வழ>(கிறன .

"பழ-திமி% ெகாற 4வைல பரதவ

ேநா+ மண% அைடகைர ேகா+மீ ெக*

மண>கம பாக ப(( வள>ெக; ெதா* : "[19]
அ+ ெதா* ெந% (6-ெதாைக பாெடாறி% சிறபி

ேபசப+ ள. தைலமகைள வி+ பிாி-த தைலமக (றித கால> கட-

மீ*டா த பிாிைவ ஆ0றியி:-த தைலமகைள க*+ உவ-தா. தைலமகைள

ஆ0றிய அ:ைமபா+ ேதாழிAைடய என க:தினா. ேதாழிைய பாராட

ெதாட>கினா. ேதாழிேயா அபாரா+ைர( தா த(திபா+ உைடயவ

அ%ல

எறா . காைக நாI தைலமக வ:வ எ6 உண  வழி

கைர-ததனா% தைலமக

ந ளியி கா+ பக

ஆ0றியி:-தன

என 4கறா. அத( காைக(

பய-த ெந'யிைனA, ெதா* ெந%லாலான

ெவ*ெண%லாிசி ேசா0றிைனA, கல- ஏ; பாதிர>களி% ஏ-தி

ெகா+தாC வி:-தின வ:வ என கைர-த காைக(ாிய சி0றள? பேய
யா( என ெமாழி-தா .

”தி*ேட ந ளி கான த*ட

ப%லா பய-த ெந'யி0 ெறா*

/;ட விைள-த ெவ*ெண% ெவ<ேசா6

எ;கல ேத-தி@< சிறிெத ேதாழி

ெப:-ேதா

ெநகித ெச%ல0(

வி:-வர கைர-த காைகய பேய." [20]
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காைகைய இ>ஙன பாய சிறபா% இபாடைல பாய ந%ைச 4லைம
ெம%யலா காைக பானியா எற ெபய ெப0றா .

பைச அவைல இத வயிர பா'-த காிய உலைகைய (ழ-ைதெயன

பாவி, அழகிய கதிைரAைடய ெந0பயி நிைற-தி:( வய%களி வரபாகிய
அைணயி% ப+கைவ, அைத க* வளர ெச' வி+ விைளயாடய வ

எ6 ஒ*ெடாயணி-த ெதா* நக  ெச%வ மகளிாி சி-ைத யினி( சீாிய
விைளயாைன (றிய எற 4லவ (றிகிறா :
"பாசவ% இத

க:>கா உலைக

ஆ'கதி ெந%

வரபைண யி0றி
ஒ*ெடா மகளி

வ*ட% அய: ெதா* .” [21]

ேமC நல பல ெப0ற நனக ெதா* எப பல பாட%க

வழி

நி6வப+கிற. "எைம நய- ேபா- நி நலைன ந%(ைவயாயி எ%லா

சிறபிைனA /ைடய ெதா*நக ேபாC நி@ைடய பலவாகிய (ண>கைள
ைகெகா*+ ெபாிய ேதாைளA ந%ல ெந0றிையA/ைடய அாிைவ யாகிய

ேதாழிAட ெம%ல நட- வ:க" எற க:தைம-த ஐ>(6 .06 பாட% (175)
வழி ந>ைகயாி நலதிைன நனகேரா+ ஒபி+ ேப பைழய வழ(*ைம
உணரலா. பிவ: சா6கI இக:திைன வA6த காணலா;
"ெதா* யனெவ
நல த-

ெகா*டைன ெசேமா

மகிநநி Hேள."[22]

“வள>ெக; ெதா*
யனவிவ

நலேன." [23]

”தி*ேட  ெபாைறய
ெதா* யனெவ
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ஒ*ெடா."[24]
இDவா6 வள பல ெப06 ெப: வா?ட ல>கிய ெதா*யிைன ஒ:

காலதி% ஆ*ட கைண கா% இ:ெபாைற, Gவ எ@ சி0றரசைன ெவ6

அவ@ைடய ப0கைள பி+>கி த ெதா*யபதி ேகாைட கதவி% பதி
மகி-தா எ@ தமிழ த Nர வாவி0 கிைய-தி:-த அ-நாைளய
ெச'தியிைன ந0றிைண பாடெலா6 நவிCகிற.
"Gவ...................

/;வ / ெளயி6

அ;திய கதவி

கானல- ெதா* ,

ெபா:ந ெவேவ%

ெதறல:- தாைன ெபாைறய." [25]
இDவா6 வள சிற- நல>ெக;மி ெப:வா? ெப0றி:-த ெதா* கி.பி.

Gறா .0றா*0( பி தாநிைல யைட-த. ேசராின ெதா*யி 4கைழ

ெயாேய பா*ய த நாC ஒ: ெதா*ைய அைம ெகா*டன
எனலா.

சிலபதிகாரதி% ஊ கா* காைதயி% வ: 'ஓ>கி: பரபி வ>க ஈட
'ெதா*ேயா ' எற ெதாட:(, 'கீதிைசயிேல ெதா* எ@ ப(தியி%
உ ள அரச ' எ6, 'ெதா*ேயா - ேசாழ (லேதா ' எ6 அயா (

ந%லா எ;திA ள உைர ெகா*+ ேசாழ:( உாிதாக கீைழ கட0கைரயி%

ஒ: ெதா*:-தெதன ஊகிகலா. ஆயி@ இ ெதா* மிரா, ஜாவா /தய
பிரேதச>களி% ேசாழ (லேதாரா% அைமகபட ஒ: நகரமாத% ேவ*+'
எப ேபராசிாிய ைவயா4ாி பி ைள.[26]
ஐ-தா .0றா*% ேதாறிய பா*ய ெதா*யிைன ந-தி கலபக
ெகா*ட நாயக Gறா ந-திவ ம ெபா: ைகப0றினா என ந-தி
கலபக 38 ஆ ெச'A

உண .
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கி. பி. பனிர*டா .0றா*%, இர*டா இராசாதிராச ஈழ பைடயா%

ேதா0ககபட (லேசகர பா*ய@( ைணயாக பைட நடதி

ெதா*யி% க+ ேபா ெச' ஈழ பைடகைள பிவா>க ெச' பா*ய

ஆசிைய மீ+ நிைலநானா என ஆ பாக க%ெவ+ அறிவிகிற.
/Aைட Gேவ-த ( ெதா* எற ெபயாி% இ:-த மயக/, பிற

நான: ஈராயிர ஆ*+கI( /னேர ெதா*ைய த .% 4க பட
(றிபி+ ளன எற ெச'திA, ெதா*, ெந%C( மீ வளதி0(
சிற-தி:-த எகிற உ*ைமA ேம0(றிபிட ெப0ற பழ பாட%க
ந( 4லனாக காணலா.
---------------

[1]. சிலபதிகார; ேவனி0காைத: 3-4

[2]. 4றநாT6 : 49: 1-3

[3]. ெபாிய 4ராண விற மி*ட நாயனா 4ராண : 1

[4]. 4றநாT6 : 17 : 9-13

[5]. ஐ>(6.6: 176: 1-2

[6]. ஐ>(6.6 : 177; 3-4
[7]. 4ற நாT6 : 48 : 4

[8]. ந0றிைண : 8: 8-9

[9]. (6-ெதாைக: 125:2

[10]. ஐ>(6.6 : 178: 2-3

[11]. அகதாT6: 290: 13-14
[12]. ஐ>(6.6: 171: 1-3

[13]. ஐ>(6.6: 172;2

[14]. ஐ>(6.6: 179: 2-3

[15]. ஐ>(6.6: 180: 1-4

[16]. பதி06ப : 88:21

[17]. (6-ெதாைக: 125

[18]. அகநாT6: 60: 1-7

வழி
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[19]. அகநா@6: 10: 10-13

[20]. (6-ெதாைக: 210

[21]. (6-ெதாைக: 238:1-4
[22]. (6-ெதாைக: 238:4-5
[23]. அகநாT6: 10:13

[24]. அக நாT6: 61: 7-8
[25]. ந0றிைண: 18: 2-5

[26] இலகிய தீப : பக: 174

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

7. காத5 உண *திய ப%பா

ெப*ணி ெப:ைமைய ேபா0றி பாட%க

பாய கவிஞ க

ெப: நலதிைனA மா*பிைனA ச>க கவிஞ க

பல . ெப*ணி

சிற4ற பாA ளன .

பழ-தமி மகளி அழகாC ப*பாC மாசிA0றி:-தன . ெப*ணி ெப:

ப*4 சிற4 காரணமாகேவ இ%வாைகயி இனிைம அைம- கிடகிற.
'மைன( விளக மடவா ' எ6, "மைன(விள காகிய வாOத%' எ6
ெப*ணி ெப:ைம கிளதப+கிற.

"Mெவா+ 4ைரA> க*O ேவெயன

விற%வன ெப'திய ேதாI பிைறெயன
மதிமய (Jஉ LதC " [1]

ெகா*+ ெப:வன4ட ெப*ைம நல விள>(வதாக மைர எ;தாள
ேச-த Mத எ@ ச>ககால கவிஞ சா06கிறா .
ெதா%காபியனா ,
"அச/ நாO மட@/- 6த%

நிச/ ெப*பா0( உாிய எப" [2]

எ6 ெப*ணி ெப: ப*4கைள +கிறா .
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ேமC அவ ,
"ெசறி? நிைற? ெசைமA ெச4
அறி? அ:ைமA ெப*பா லான " [3]

எ6 ெப*ணிட (ெகா*:க ேவ*ய தைமகைள (றிபி+வ .

இDவகI( உைர க*ட உைரயாசிாிய இள Mரணவக , "ெசறி? எப

அடக; நிைற? எப அைமதி; ெசைம எப மன>ேகாடாைம; ெச4 எப

ெசா%Cத%; அறி? எப நைம பயபன?- தீைம பயபன? அறித%; அ:ைம
எப உ ள க: அறிதல:ைம" எ6 அ:ைமபா+ட ெப*ைம
நலதி சிறபிைன எ+ ெமாழி- ளா .

இத( ெப*ைம நல வா'க ெப0ற ெப*க

ெப:ைமA உர@> ெகா*ட

ஆடவைர களவி வழி க*+, காத% க+*+, பி இ%லற வாவி% தைல

ப+வ . இ%லற இனிைமAற நைடெபற ேவ*+மாயி ெபா:

மி(திA

ேதைவப+கிற. 'ெபா:ளிலா  கிD?லக' இ%ைலயேறா? ேமC த
0றதினைர 4ரதC, தபா% ஒ6 இரபா ( இ%ைல ெயனா ஈதC
தைலவனி த(தி சாற கடகளா(. இதைன தைலவி,
"த>கட நிறீஇய ெர*ணி யிட-ெதா6,
காம ெபா:பிணி ேபாகிய
நாெவ> காத%" [4]

எ6 (றிபி+கிறா . இதைனேய 'க0றறி-தா ஏ க'
"அாிதாய அறென'தி அ:ளிேயா  களிதC

ெபாிதாய பைகெவ6 ேபணாைர ெத6தC

4ாிவம காத0 4ண சிA- த:ெமன

பிாிெவ*ணி ெபா: வயி0 ெசறந> காதல "[5]
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எ6 ெபா:ெபா:த/ற 4லப+கிற. அகநாT06 பாடெலா6

தைலவ,

"ேக ேக bற?> கிைளஞ ரார?
ேகள% ேகளி ெகழீயின ெரா;க?,

ஆ விைன ெகதிாிய _கெமா+" [6]
ெபா: வயி0 பிாி-ததாக ெமாழிA.
இ-த நிைலயி% ெபா:

ேதட த ெந<ைச வகிறா தைலவ. 'விைனேய

ஆடவ  (யிரேறா?' தைலவிைய வி+ தனிேய பாைல வழிைய கட-
ெச%C தைலவைன பாைலயி ெகாய ெவப 46கிற.
சி6பாணா06பைடயி% வ:,

"ேவனி% நிற ெவபத வழிநா

காைலஞாயி06 கதி கடா ?6ப
பாைல நிற பாைல" [7]

எற வாிகI( ெபா:

எ;ெபா; உைரயாசிாிய நசினா கினிய ,

'இளேவனி% நிைலெப0ற காலதி0( பினாகிய நாளிேல ஞாயி0றி@ைடய கதி
ெவைமைய ெசCதைல ெச'ைகயினாேல ெவ'ய ெசDவிையAைடய

பாைலதைம நிைலெப0ற ைமயா0 பிற-த பாைல நிலமாகிய ெதாைலயாத

வழியிைன Aைடய ரெனக" எ6 உைர க*+ ளா . ேமC, அவ பாைல

தைமயிைன ெதா%காபிய ெபா:ளதிகார உைரயி% ந( 4லப+திA ளா ,
அ வ:மா6:

"பாைலதைமயாவ, காைலA மாைலA நபகலன க+ைம Eர ேசாைல

ேதபி Eவ% மாறி நீ: நிழCமிறி நில பய ற- 4 I மா? 4ல406
இப மிறி ப ெப6வ."[8]
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எ6 (றிபி+ ளைம ெகா*+ பாைல நிலதி ெகாய தைமயிைன

ஒ:வா6 உணரலா. இ மேடாடறி வழிேபாேவாைர தாகி 46

ஆறைலக வ க

ஆ>ேக வாகிறன எ6, அவ க

ைகப0றி ெகா வத0( ெபா:

வழிெச%ேவாாிட

இ%ைலெயனி@ ந< ேதா'-த அெப'

அவ த உயி நிைலகளி0 பா'சி ெகா%Cகிறன எ6, அத( ெகாய

வழிகளி0 பறைவகI பறவா எ6 பாைல பாய ெப:>க+>ேகா த
பாைலகயி% EறிA ளா :

"அ0ற பா  த%(> க+>க* மறவ தா>
ெகா I ெபா:ளில ராயி@ வபல

 Iந  கா*மா ெதாட -யி ெவௗவ0

4 I வழ>கா 4லெகா

ஆாிைட"[9]

இதைகய நிழ% அட>கி அ06 ேபான நீாி%லாத கடத0காிய பாைல வழியிேல
ெச%C தைலவ ஒளி வி+கிற ெந0றிையAைடய த தைலவிைய
எ*Oகிறா. அவைள நிைன(-ேதா6, நீ*ட G>கி%க

உல6மா6

ேவனி% நீ+தலா% மிக கதி கைளAைடய ஞாயி6, க0கI பிளெவ'மா6

கா'த /4 ெவைமAைடயனவாக ேதாறிய பாைலநில (ளி சிைய
(ைறவிறி த- த*ணியவாக நிறன எ6 (றிபி+கிறா.
"ெந+>கைழ /ளிய ேவனி% நீ

க+>கதி ஞாயி6 க%பக ெத6த0

ெவ'ய வாயின /ேன யினிேய

ஒ*Oத லாிைவைய A Iெதா6

த*ணிய வாயின ரதிைட யாேற."[10]
இதைம வா'த பாைல நிலதி தைலவ த நீ விடாயிைன

தீ ெகா ள த*ணீைர க*ல. ேவைடைய ேம0ெகா*ட ெச-நா'

ேதா* உ*+ எ<சியதாகிய கா+ ம%ைகM Gய அ;க%

நா0றைதAைடய சிலவாகிய நீேர காணப+கிற. அ-நீாிைன தைலவ

(( ெபா; த ெந<சிக* வி:பி ெபா:-திய தைலவி தேனா+

வ-தி:பி அ-நீைரய%லவா ப:கியி:க ேவ*+ எ6 த தைலவிகாக
இர>(கிறா.
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"ேவட ெச-நா' கிைள\* மிசி0
(ளவி ெமா'த வ;க0 சினீ

வைளAைட ைகய ெளெமா +ணீஇய

வ:கதி% லம தாேன

அளியேளா வளியெள- ெந<சம - ேதாேள"[11]
தைலவ, தைலவி தேனா+ அ:<ர கடக ஆ06ந

அ%ல

எ6

நிைனைகயி%, 'மைனAைற மகளி ( ஆடவ உயி ' எற ெகா ைக வழி வா;
தைலவி தைலவேனா+ 'பதி0( ைணயாக நா அவ%ல இப/

உ*ேடா எம(?' எ6 க:கிறா . எனேவ தைலவேனா+ அ:<ர கடக

/ைனகிறா . த N% இளைமயி% ெசெபானாலாகிய பாதிரதி%

ெபாாிெயா+ கல-த பாைன ெசவிய தர? அதைன மிக ேவ*டா என
ம6த தைலவி இெபா; நிழல0ற நீர0ற கடத0காிய பாைல வழியி%

தைலவேன தைன பாகாப விைர- ெச6 நீ வள ம0ற ைனயி

பகதி% உல - ெவைமைய ெகா*ட மிக ெவபைதAைடய கல>க%
நீைர தDெவ@ ஓைசபட (க வ%Cநளாகிறா .[12] ஐ>(6.6

அனா' வாழிபதி% வ: பாடெலா6 இக:திைன சிற4ற 4லப+தி
நி0(. இபா+, உடேபா' மீ*ட தைலமக , 'நீ ெசற நா+ நீ இனிய

வ%ல; நீ எ>ஙன Lக -தா'?' என ேகட ேதாழி( ெசா%யதா(. அபா+

வ:மா6:

"அனா' வாழிேவ* டைனந படைப
ேத மய>( பா@ இனிய அவ நா+

உவைல Eவ0 கீழ

மா@* ெட<சிய கCழி நீேர," [13]
த ேதாட மரதி% ெதா+ ள ேத E கல-த பாC தைலவ
நா+ தைழைய Aைடய கிண0றி அயிC ள, மி:க>க

உ*ெட<சிய

கல>க% நீ இனிைமயாக இ:-த எ6 ேதாழி( தைலவி E6 E0றி%
தைலவமா+ தைலவி ெகா*+ ள காத ெப:( ஆ0றC,
4லனாகிறன.
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த@ைடய வள நிைற-த ெச%வமைனயி% தைன ெப0ெற+த தா'

ஒ:ம:>( அம -தி:ப ெசவிதா' ேதகல-த பா0ேசா0றிைன ெபா0
கி*ணதி% ைவெகா*+, சி6ேகாலாசி அசGட?, ந% E -தா
ெச%வமக

ஆன காரணதினா%, பசிய0ற காரணதாC ெச%வமைன பிற-த

சிறபாC உ*ண ம6 கா0சில4 'க` க` ' என ஒப ேதாட
/%ைல ப-த கீ ஓ ஓ விைளயா+ தைலவி, இ6 4(-த Nேல

வ6ைம வாய நிைலயி@, த-ைத ெகா+த@பிய ெகா;விய ேசா0றிைன

ெகா ளா தி:பிய@பி வி+கிறா

எ@ சீாிய ெச'தியிைன Mதனா

எ@ ச>க 4லவ ந0றிைண பாடெலாறி% நய/ற நவி6 ளா :
"பிரச> கல-த ெவ*ைவ தீபா%

விாிகதி  ெபா0கல ெதா:ைக ஏ-தி

4ைடபி0 06 M-தைல சி6ேகா%

உ*ெண ேறா(4 4ைடப ெத*ணீ

/தாி ெபா0சில ெபாப த-06

அாிநைர E-த0 ெச/ ெசவிய

பாிெம- ெதாழிய ப-த ஓ

ஏவ% ம6( சி6விைள யா

அறி? ஒ;க/ யா*+ண - தன

ெகா%

ெகா*ட ெகா;ந (வற உ0ெறன

ெகா+த த-ைத ெகா;<ேசா 6 ளா

ஒ/(நீ Lண>கற% ேபால

ெபா;ம6 *O சி6ம ைகயேள." [14]
உ*ட0(ாிய ெபா;தி% உண? இைமயி, உண? கிைடதேபா ெபா;

ேநாகா உ*கிற வ6ைம நிைலயிC அறி? ஒ;க/ ெகா*+ வா;

தைலவியி உய -த ப*4தா எேன? மகளிாி மா*46 ப*4களேறா இ
ம*Oலைக வாவிபன! ெதா%காபியனா க0பிய%,
"க04 காம/ ந0பா% ஒ;க/

ெம%ய% ெபாைறA நிைறA வ%தி

வி:-4ற- த:தC 0ற ஓபC
பிற? அன கிழேவா

மா*4க " [15]
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எ6 மகளி ( இறியைமயா ேவ*டப+ ப*4கைள (றிபி+ ளா .
"ஒறE றாைட A+பவேர யாயி@
ஒறினா வாைகேய வாைக" [16]

எறப, காத:வ க:ெதா:மி வா; இனிய எளிய அ4 வாவிைன ந
பழ-தமி இலகிய>க

Lவலாநி0கிறன. அ சீ சா% இலகிய>க

வழி

4லனா( காத ேபரா0றைன காOெபா; அகால இ%வாைகயி
ெசைமA சிற4 இனிைமAற ல>(கிறன.
---------

[1] (6-ெதாைக : 266 : 1-3

[2]. ெதா%காபிய : களவிய%: 8

[3]. ெதா%காபிய: ெபா:ளிய%: 15
[4]. (6-ெதாைக : 255: 6-8
[5]. கெதாைக: 11: 1-4

[6]. அகநாT6 ; 93: 1-3

[7]. சி6பாணா06பலட. 9-11

[8]. ெதா%காபிய; அகதிைணயி% :9.

[9]. கெதாைக: 4: 3-6.

[10]. ஐ>(6.6. 322

[11]. (6-ெதாைக: 56

[12]. (6-ெதாைக : 356
[13]. ஐ>(6.6: 203

[14]. ந0றிைண : 110

[15]. ெதா%காபிய : க0பிய%, 11

[16]. கெதாைக 16: 10-11
--------
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8. பழ2தமி இலகிய*தி5 3ழ2ைத
ெபாிய ேபா ஒ6 ெதாட>க வி:கிற. பைகயரச நா மீ

பைடெய+ ெச%ல ேவ*+ெம6 ஒ: நாடரச ணிகிறா. அவேனா

ேபரா0ற% ெபா:-திய அரச; Nர விைளயா+ ெவ0றி ேதாளின; அவ

பைடெய+ ெசறாெனறா% ெவ0றி உ6தி. அத( Nர ெசறி-த ேவ-தனி

மா பி% / மாைலகI பிற அணிகI ெபா- ேதா6கிறன. தாமைர
மலாிைன ெயாத அவ@ைடய ெசக சிவ-த க*க

பைகயரச மீ ெகா*ட

இகலாC சினதாC ேமC சிவ-தன. இகாசியிைன க*டா ஒ: ைப-தமி

4லவ . அவேரா ந%ல:I ள வா'-த 4லவ . த நா+ மனனி Nர

ெசய%கைள ப/ைற ேநாி% க*டவ . எனேவ அவ:( பைகவ நா+

அழி-ப+ேமா எற எ*ண எ;-த. அDெவ*ண ேதாறிய அவ:(

நிைனவி% ேதாறிய காசி பைகவ நா+ பாப+ வி+ேமா எற நிைலதா.
அதிC (றிபாக பைகவ நாேல பயமிறி வா; பசிள (ழ-ைதக

நைட ேதெரா கற>க நைடேத உ:+ (ழ-ைதக

-

பாப+ ேபா(ேம

எ6 உ ள பைதகிறா , யாைழ ேபால ெமெசா% மழைல ேப அழ(

சிறா அவ க , அவ களி ெபா? நிைற-த க*க

க*டா பா ைவைய

க+ப+தி மீ*+ மீ*+ அவ கைளேய பா க ைவகிறன. அத(

ெச%வ சிறா மகி- நைடேத உ: வா; நா+ பாப+ வி+ேமா எ6
4லவ க ல>(கிறா . கழிேபாிரக ெகா Iகிறா . நா% பல வாழ

4லவாி ஈரெந<ச/ இளகிய சி-ைதA அ-நா% வா; இள<சிறா பா%

ெசற. (ழ-ைத ெச%வதி மா*பிைன மறி உண கிற தேறா?

அ-நயமான பாடைல கா*ேபா:

"தாழா மா பினா தாமைரக* ேச-தனவா%
பாழா' பாிய விளிவெகா% - யாழா'

4ைடேத இ:>க*ணி M>க 4த%வ

நைடேத ெராகற>( நா+"[1]

க0பி ெச%வி க*ணகி மைர மாநகைர எாிக /0ப+/ யா யாைர
தீகட?

ெபா;,

ஒ6க ேவ*+? யா யாைர வி+த% ேவ*+ எ6 E6
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"பா பா ரறேவா பப தினிெப*

Gேதா (ழவி ெய@மிவைர ைகவி+

தீதிற-தா பகேம ேச ெக6." [2]
Eாியதாக இள>ேகாவக

E6வதனி6 (ழ-ைத ெச%வதி சிறபிைன

நகறியலா. ேமC ப*ைட நாளி% பைகவ மா+ பைடெய+ ெச%C

மன களிட 'அறதா6 LவC Mைக' ெயா6 இ:-ததாக ெநைமயா

எ@ ெப*பா0 4லவ (றிபி+வ . பக , ப நிக த அ-தண , ெப*க ,
ேநாயாளிக , ெத4ல வாந ( பிதி கட ெசC ந0பி ைளக

ெபறாேதா ஆக இதிறதா பாகாபான இடதி0( /Eேய ெச6

வி+த% ேவ*+ ெம@ அறதா6 காரணமாக அறிவி( உய (றிேகா
ஒ6 இ:-ததாக பி வ: 4றநாT06 பாட% ெகா*+ அறியலா.
"ஆ? மானிய0 பா பன மாகI

ெப*: பிணிAைட 7: ேபணி

ெத4ல வாந  க:>கட னி6(

ெபாேபா0 4த%வ  ெபறாஅ தீ:

எம4 கவி+ Lமர* ேச மிெனன

அறதா6 LவC Mைக மற." [3]

பா*ய அறி?ைட நபி ச>க காலதி% Z+ற அரேசாசிய ெப:மனனாவா.
4வி காவலனாக விள>கிய அவ கவி நாயகனாக? விள>கியி:கிறா.

அத( அரச ெச%வ சிறபி% திைளதி:-தி:பா எபதி% ஐயமி%ைல.

அமன பல ெச%வ>கைள பைடதி: பி@ (ழ-ைதயாகிய (ைறவ0ற
ெச%வ ஒறைன ெபறாதவாி:பி பயனி%ைல எ6 திடவடமாக

ெதளி?ற ெமாழிகிறா. அDவா6 அவ (ழ-ைத ெச%வதி மா*பிைன

(றிபி+ெபா; (ழ-ைதயி ஓவியதிைன ந மனக*/ ெகா*+ வ-
நி6தி வி+கிறா. இேதா அவ வழ>( எழி0காசி:
" பைட4ப பல பைட பலேரா +*O
உைடெப:< ெச%வ ராயி@ மிைடபட

(6(6 நட- சி6ைக நீ

இ+- ெதா+> கDவிA ழ-,

ெந'Aைட அசி% ெம'பட விதி 
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மய(6 மகைள இ%ேலா (

பய(ைற யி%ைல தாவா; நாேள.[4]

'(6க (6க நட- ெச6, சிறிய ைகைய நீ கலதிக கிட-ததைன
தைரயிேல யி+ Eட பிைச- ேதா*A வாயா% கDவிA> ைகயா%

ழாவிA ெந'ையAைடய ேசா0ைற உடபிக பட சிதறிA இ>ஙன

அறிைவ இபதா மய( 4த%வைர' எ6 உைரெய;வ 4றநாT06
பைழய உைரகார .

ேமC ேசரமா க:_ேரறிய ஒ வா ேகாெப:< ேசர வி:ெபாைறைய பாய
நாிெவ3உ தைலயா எ@ 4லவ ெப:மகனா அமன@( ெசவியJஉ

வாக E6 E0றி%, ஒ: நாைன ஆசி ெச'கிறவ ஒ: சி6 (ழ-ைதயிைன

எDவள? கவனமாக வள க ேவ*+ேமா அDவா6 பாகாக ேவ*+ெம6
(றிபி+ ளா . அ:ைளA அைபA நீகி பாவ< ெச'தாைர, நீ>காத

நரகைத தமகிடமாக ெகா பவேரா+ ெபா:-தா, நீ (ழவிைய வள பாைர

ேபால ேதயைத பாகாபாயாக எ6 4லவ (றிபி+ E0றினி6
அ:I அ4 ெகா*+ (ழவி ஓ4நாி கடபா+ 4லனாகிற!
அ:I ம4 நீகி நீ>கா

நிரய> ெகா பவெரா ெடாறா காவ%

(ழவி ெகா பவாி ேனா4மதி"[5]

இ-த (ழ-ைத ெச%வதி மா*பிைன அகநாT06 பாட% ஒ6 அழ(ற
வ கா+கிற இ-த உலகி% ந%ல பி ைளகைள ெப0றவ க

இD?லக

இப ம+மிறி ம6ைம உலக இப/ மறி ெப6வ எ6,
பைகவ: வி:பி பாரா+ (0றம0ற காசியிைன Aைடயவ க

(ழ-ைதக

எ6 எ+ ெமாழிகிறா . இDவா6 ெதா6 ெதா+ பல: Eறிவ:

ெமாழி உ*ைமயாகேவ ல>(வைத கா*கிறாரா 4லவ . இத(

பாரா+ைரயிைன 4லவ வாகாேலேய கா*ேபா:
'இைம Aலக திைசெயா+ விள>க
ம6ைம Aலக/ ம6வி ெற'ப

ெச:க: விைழA ெசயிதீ காசி
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சி6வ  பய-த ெசம ேலாெரன

ப%ேலா Eறிய பழெமாழி ெய%லா

வாேய யா(த% வா'தன "[6]

இத( (ழ-ைத, த-ைதயி தவறான ெவா;கைதேய த+ நி6திய
எபதைன இபா பி0ப(தி உண .

யா; (ழC தமிழ த இனிைச க:விகளா(. இைவ இ-நா பைழய

இைசக:விக ; இலகிய>களி% இடெப0றைவ, சிற-த இனிைம பய(

இக:விகளி@ மக த மழைல ெசா% பய( இனிைமேய பாராட
ப+வதாக தி:வ Iவ ,

"(ழனி யாழினி ெதபத மக
மழைலெசா% ேகளா தவ "[7]

எ6 பாராA ளா . 'யாேழாைசேபா% இைசயா% இப/ ெச'யா;
காலேதா+ Eயிரா; ெபா:I அறிய வாரா; ஆயி@ த-ைதய ( அ:Iத%

வ-தன பி ைளகIைடய இள<ெசா%' எ6 ஒளைவயா: மக ெச%வதி -

மழைல ெமாழியி மா*பிைன பாராA ளா :

"யாெழா+> ெகா ளா ெபா;ெதா+ 4ணரா
ெபா:ளறி வாரா வாயி@- த-ைதய (

அ: வ- தனவா0 4த%வ தமழைல." [8]

ஒளைவயாாி இபாடைல பிப0றிேய தி: க;மல /மணிேகாைவ
யாசிாிய ,

"எ;தி @றழா வ; ெபா: ளிறி

(றிெபா+ படாஅ ெவறித4 ெசா%ேல
ஆயி@ பய-தத< ேசயவ ெசாCெமாழி
(ழ@ யாழி@ மழகிதா" [9]
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எ6 EறிA ளா . தி:வ Iவ ெப:மா@,
"ெப6மவ06

யாமறிவ தி%ைல அறிவறி-த

மகேப ற%ல பிற" [10]

எ6 ெபா:த/ற 4க6 ளா . ஐெப:> காபிய>களி% ஒறான

வைளயாபதிைய சா -த ெச'Aளா' பிவ: ெச'A
ெதா(கப+ ள:

4றதிர%

"ெபாைறயிலா வறி? ேபாக

4ண விலா விளைம ேமவ

ைறயிலா வனச வாவி

கிலா ேகால \'ைம

நைறயிலா மாைல க%வி

நலமிலா 4லைம நன 

சிைறயிலா நகர ேபாC

ேசயிலா ெச%வ மேற."

ெபா6ைமயி%லாத அறி?, கல-ைறயாத இளைம, ைறயிலாத (ள, கிலாத
ேகால, மணமி%லாத மாைல, க%வி நல< ெசறியாத 4லைம, அரணி%லாத நகர,
ேசயிலாத ெச%வ இைவ யைன (ைறபா+ைடயன எப ந( 4லனாத%
வைளயாபதி வழிநி6 காணலா.

(ழ-ைத( அ4 கா அ;ைகைய மா06வ எப, உண? ம6(

(ழ-ைத( உண_ட ச-திரைன அைழ( ெசயC ந-தமி நா% ெதா6
ெதா+ நிக- வ:வனவா(. விைன / மீI தைலமக ேத பாக0(
ெசா%C E0றி% ைவ அழகான (+ப காசியிைன 4லவ மா0J கிழா
மகனா ெகா0ற> ெகா0றனா உைரப . ெந%கா' திறவ உட த*ணீ

(தா% தீவிய ைவ உண வரேறா? அத( ைவ வா'-த ெசா%லா%
தைலமக

நிலைவ பா  ேபகிறா . 'அ4ேய! நீ எ மகனிட இ>(

வ:ைவயாயி உன( தீபா% த:வ' என ெமாழிகிறா :
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"/கிநிலா திகத: Gவா தி>க

ெபா@ைட தா எ மக ெனா0றி

வ:(ைவ யாயி த:(வ பாெலன

வில>கம  க*ண

விர%விளி பயி0றி

திதைல ய%(ெல காத

4த%வ0 ெபய ( M>ெகா நிைலேய," [11]
(ழ-ைதயிைன வ:ணி( 4லவ க
ெபாி ஈ+ப+ பாA ளன .

அவ களி ேதா0றதிC ெபாவிC

" நாAைட /நீ  கத தாமைர
தாதி அ% அவிாித 4ைரA

மாசி% அ>ைக மணிம:

அDவா'

நாெவா+ நவிலா நைகப+ தீ<ெசா%

யாவ: விைழA ெபால-ெதா 4த%வைன," [12]

ேத வழ>( ெத:வி0 தமிேயானா' க*ட பரைத, மா0றா

மகென6

பாரா /ய>க, ெப0ற தா' க*ட நிைலயி% 'கள? உடப+, கவி- நில
கிைளயா நாணி நிற' நிைல சாகலாசனா த: ெசா0 சிதிரமேறா?
இப காசியிைன வ:ணிக 4( 4லவ க

4த%வ க

ேத::

விைளயா+ காசியிைன படமாக தீA ளன . விைன  தி:பி வ-த

தைலவ காத இனிய Hழ% அம - /6வ இனைக பயி0றி சி6ேத
உ:+ ெச%வைன க*+ மகிகிறா.

"4ண -த காதயி0 4த%வ தைலA
அம -த ? ள ெபாிதா கிேற

அகெப:< சிறபி த-ைத ெபயர

/6வ இனைக பயி0றி

சி6ேத உ:+ தள நைட க*ேட." [13]
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பிேச கீர எற (6-ெதாைக 4லவ: ேதாழி தைலமக@( வாயிலாக
உைர( E0றி% ைவ இைளேயா ேத உ:யா+ இப
விைளயாைன EறிA ளா .

"தச ெச'த சி6மா ைவய

ஊ -தி 4றாஅ ராயி@ ைகயி

ஈ தி 4Jஉ இைளேயா ." [14]

பரைதய ெந<சதிைனA ெநகி கவ - ெகா*ட 4த%வ திறதிைன,
....................................... த*நைடக
கமா கைடஇ வ-ெத ேசாி

தா: க*ணிA> கா ஒ:ைமய

ெந<ச ெகா*டைம வி+ேமா" [15]
எ6 க+வனிள ம ளனா கழ6வ . அைனயி சி6 ேகா% அைல(

ெபா;, 'அமா! அமா!' எ6 அலறி அவ

அ:

ேவ* நி0( நிைலயிைன,

"தாAட றைல( காைலA வா'வி+
அனா' எ@ (ழவி" [16]

எப ெந'த% திைண பாடவ%ல 4லவ அGவ. (லேசகராவா தி:மாேலா+

தா ெகா*ட ஆராத அபிைன 4லப+ வைகயி%,
"அாிசினதா `றதா'
அக0றி@, ம0றவ த

அ: நிைன-ேத ய;(ழவி

அேவேபா றி:-ேதேன" [17]
எ6 தைம (ழ-ைதயாக? தி:மாைல தாயாக? எ*ணி பா+கிறா .
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ம-திகI சி6 மகா ேம% அ4 ெகா*+ விைளயா+ கா+ வியத(
காசியிைன சி6 பாணா06பைட த-த ந%Q நததனா கா+வ .

ெகா0ைக ைறேயாரதி% கிைட( கிளி<சிைல ெய+, அத வயி0றி@

ந/கைள யி+ உமய ஈற கிள M* 4த%வ ( கிகியா
மகிகிறதா 'மகாஅ அன ம-தி.'
"மகாஅ அன ம-தி மடேவா
நகாஅ அன நளிநீ /த

வா வா' எ:-தி வயி0றக தடகி

ேதா 4ற மைற( ந%E Lபி

உளாிய% ஐபா% உமய ஈற

கிள M 4த%வெரா+ கிCகி யா+" [18]
இத( சிறபிய%4க

பலவ0றிைன ந-தமி இலகிய>க

(ழ-ைத

ெச%வதி0( (ைறவற அளித பாைமயிைன ந( காணலா. தி:வ Iவ

தனி அதிகாரேம வ( (ழ-ைத ெச%வதி மா*பிைன வாயார

ேபா0றிA ளா . இைடகாலதி% ெபாியாவா க*ணைன (ழ-ைதயாக

எ*ணி பாய பாட%க

பல? நய/ ைவA ெக;மியனவா(.

பி0காலதி% சி6பிரப-த வைககளி% ஒறாக 'பி ைள தமி' எ@ இலகிய
வைக /கித. இைறவைனேய (ழ-ைதயாக எ*ணி தி>க ேதா6

(ழ-ைதயி வள சியிைனA வாவிைனA பபேய வ( வைக ெபற
Eறி கவிஞ க

பாய பாட%க

க0ேறா ( கழிேபாிப- த:வனவா(.

பாரதியாாி 'க*ணமா - எ (ழ-ைத' பாட%கI, பாரதிதாசனாாி '(+ப
விள(' (ழ-ைத ெச%வதி மா*பிைன (ைறவற Eறி நி0பனவா(.
(ழ-ைதகளி ெகா ைளயழகினிC, ெகா+ மழைலயிC, + ட
விழிபா ைவயிC, ப+ தி:ேமனியிC, ஒ+றவி உ6தியிC நைம நாேம
மறகிேறாேம, அ-த இபதி0( நிகேர? வாக மழைல ெச%வ>க !

---------

[1]. 4றெபா:

ெவ*பாமாைல : வ<சி : ெகா0ற வ ைள

[2]. சிலபதிகார : வ<சினமாைல : 53-55

[3]. 4றநாT6: 9:1-6
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[6]. அகநாT6 : 66 : 1-6
[7]. தி:(ற

: 66

[8]. 4றநாT6 : 92. 1-3

[9]. தி:க;மல /மணி ேகாைவ : 28 : 2-5

[10]. தி:(ற

: 61

[11]. அகநாT6 : 54 : 17-22
[12]. அகநாT6 : 16 : 1-5
[13]. ஐ>(6 .6 : 403

[14]. (6-ெதாைக : 61: 1-3
[15]. ந0றிைண : 150 : 6-9

[16]. (6-ெதாைக : 387 : 4-5
[17]. ெப:மா

தி:ெமாழி : 5 :1

[18]. சி6பாணா06பைட : 56-61

---------

9. ெபா. வயி பிாி:

பழ-தமிழ த அகவா? Z+ சாற. காதல 'இ:தைல 4 ளி ஓ:யி ரேம'

எறப அபி ஐ-திைணயி% தைலப+ காத% ெந<ட க: ெதா:மி
இ%வாைகயி% நி0ப . இ%வாைகயி% ஈ+பட தைலமக

இைட7ட0ற

இப விைழ- ெதாடக நாகளி% வாவ . இDவிப நிைலயிைன

ெதா%காபியனா ,

"கரணதி அைம- /-த காைல
ெந<தைள யவி-த 4ண சி " [1]

எ6 (றிபி+வ . இ-த இப நிைலேய ெந நீக உலக வாைக(

உயி நாயாக உ ள ெபா:

ேதைவ. 'காதலாி அ4 வாைக( ெபா:

ஒ: சிற-த க:வியா(' எப .
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ெபா:பா% 'ெபா:

ெசய% வைக' எ@ அதிகாரதி%,

" அறனீ@ இப/ ஈ@ திறனறி-
தீதிறி வ-த ெபா:

" [2]

எ6 ெபா:ளி பயைன (றிபிட தி:வ Iவ அறபா%
'அ:Iைடைம'யிைன ெசா%Cமிட திC,

" அ:ளிலா  கD?லக இ%ைல ெபா:ளிலா 
கிD?லக இ%லாகி யா>(" [3]

எ6 ெபா:ளி இறியைமயாைமயிைன நிைன_+ கிறா . ேமC அவ

அ:I ெபா:ளா% வள வ எ6, அ4 ெப0ற அ:

ெபா:

எ@ (ழ-ைதைய

ெசவிதாயாக இ:- வள தா% தா வள: எ6 ெசா%கிறா .

தி:வ Iவ /தா'பாக, "ெநறியா வ: ெபா:ைள இறபமிக பைட

தா ( ம0ைற அற@ இப/ ஒ:>ேக எளிய ெபா: களா" எற க:தி%,
"ஒ*ெபா:

காப இய0றியா  ெக*ெபா:

ஏைன யிர*+ ஒ:>(" [5]

எ6 E6கிறா . இக:திைனேய அற.லா நாலயா:,
'வ+விலா ைவய மனிய Gறி%

ந+வ* ெத'த வி:த ைலA ெம' " [6]

எ6 (றிபி+கிற. திDய பிரப-ததி% அைம- ள சிறிய தி:மடC,
"ஆராயி0 றாேன யறெபா: ளிபெம
றாரா ாிவ0றி னிைடயதைன ெய'வ
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சீரா ாி:தைலA ெம'வ " [7]
எ6 (றிபி+கிற. :>க ெசா% "வயி6 உ ள வைரயி% ெபா:
வாைக இ:-ேத தீ:. அரசிய:- ஒ:வ: விலக /யா.

ஆைகயா% N+ வாைக( அபைடயான ெபா:
ெயப ெபாிய உ*ைமயா(" எப .
ெதா5காபிய" உண *6" பிாி:க
பி0கால ெத;-த அகெபா:

ேத+

ந%( நா+ வாைக

:

இலகண .%க

LவC அ6வைக

பிாி?கைளA ெதா%காபிய ஒ:>ேக ஓாிடதி% (றிபிடவி%ைல.
ெதா%காபியனா அகதிைணயிய%,

"ஓத% பைகேய \ இைவ பிாிேவ"[9]
எ6 ெதாடகதி% Eறி சில .0பாகI( பின ,
"ெபா: வயி பிாிதC அவ வயி உாிேத
உய -ேதா ெபா:

வயி ஒ;கதா" [10]

எ6 (றிபி+ ளா . ேமC,
"ேவ-6 ெதாழிேல யா* தகேம". [11]
எ6 க0பிய% பிாி? காலதி எ%ைலைய (றிபி+, அ+த .0பாவி%,
"ஏைனய பிாி? அDவயி நிைலA" [12]
எ6 EறிA ளா . எனேவ ெபா: வயி0 பிாி? ஓரா*+ எ%ைல(

அைமவதா(. கள?கால அைமA பிாி? 'வைரவிைட ைவ ெபா:

வயி0
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பிாித%' என வழ>(. தி:மணதி0(ாிய ெபா:ளீ+ /ய0சியி% காதல

காதையவி+ நீ>(வ எப இத ெபா:ளா(. க04 கால ேந: பிாி?

'ெபா: வயி0 பிாித%' எ6 வழ>(. க04கால நிக; ெபா: வயி0

பிாி?( ெதா%காபிய கா+ காரண>க

பிவ:மா6 :-

"நாள சிைமA இளைமய அ:ைமA
தாளா* பக/ த(திய அைமதிA

இைமய இளி? உைடைமய உய சிA

அபின அகல/ அக0சிய அ:ைமA

ஒறா ெபா: வயி ஊகிய பா@." [13]
ெதா%காபியனாாி இக:திைன அெயா0றிேய ச>க இலகிய>க

ெபா: வயி0 பிாி?(ாிய காரண>கைள அைம?ற 4லப+தி நி0க காணலா.
தாயதி வழி வ: ெபா: கைள 'த% சிறப6 :
" Gேதா Gேதா  E0ற /'ெதன
பாறர வ-த பழவிற0 றாய

எ'தின மாயி ென'தின< சிறெபன

(4ர விர(> Eாி லா*ைம

சிறிேயா ெபறின சிற-த6 மேன" [14]

எ@ 4றநாT06( பைழய ?ைரகார எ;திA ள உைரயா%[15] தாய
வழிவ: ெபா:ளிைன 'தைல அகால அரச க
4லனாகிற. அரச ெபா:ளீட Eய வழிகI
ெபா:

வி:பவி%ைல ெயப

ஒ6 (மகளிடமி:-

திர+வ எப 4லனாகிற. 4லனாகேவ '(மகI ெபா:ளீட

ேவ*+ெமப ெபறப+.' [16] இக:திைனேய பாைல பாய
ெப:>க+>ேகா,
" உ ள சிைதேபா உளெரன படாஅ "[17]
எ6 (றிபி+ ளா .
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இ%ேலா ( ஈத% இையத% இ%ைல :
'ெபா:ளிலா இளைமேபா0 4%ெலறா

'[18] எ@ கெதாைக ெதாட

ைகெபா:ளிலா தா வாவி இழிவிைன உண . ெபா:

ெந<சிைன ேநாகி தைலமக பி வ:மா6 கழ6கிறா :

கைடEய

"இ: ப+ ெந<ச தி+ைப தீ (
அ: ந (ைடய ராயி@ ஈத%

ெபா:ளி% ேலா கஃ திையயா தா(த%

யா@ மறிவ மேன." [19]

இD அகநாT06 பாட0ப(தியா% பிற ப தீ - அ:

ர( நிைல

ெபா:ளி%லாேதா ( இையவத6 எப 4லனாக காணலா. இதைனேய
'இ%ேலா வாைக யிரவி@ இளி?' [20] எ6 (6-ெதாைக (றிபி+.
/ய0சியா% ெப6 ெபா:ைள 'தேல இப :
உகா'( கிழா எ@ ச>க சாேறா ,
"ஈதC- 'தC மி%ேலா  கி%ெலன" [21]
எ6 (றிபி+ ளா .
இக:திைனேய ந0றிைண.

"இைசA மிப/ மீதC G6

அைசAட இ:-ேதா  க:4ண விெமன" [22]

எ6 (றிபி+கிற. தி:வ Iவ ெப:மா@ 'அழகிய மாைம நிற ெபா:-திய
தைலவிய /யக, தம( உாிய இ%க* இ:- த தாளா வ-த
ெபா:ைள 'த0( இைணயான' எற க: பட,
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"தமி% இ:- தமபா *ட0றா%
அமா அாிைவ /ய("[23]
எ6 (றிபி+ ளா .
அற ெசய%கI( அைமவ ெபா:

:

அறதினி6 பிறழாத வாைகA, பிற தைல வாயி0 ெச6 இரகாத
நிைலA ெபா:ளா% பிற>( எபதைன,
"அறகைட படாஅ வாைகA எ6

பிற கைட ெசலாஅ ெச%வ/ இர*+

ெபா:ளி னா(" [24]

எ6 அகநாT6 அறி?6கிற.
கெதாைக கா+ ெபா: பிாி? :
க0றறி-ேதா ஏ கயி ஒ: பிாிவான பாைலக ெபா: வயி0 பிாிதைல

பா>(ற கிளதிA ள. தைலமக ெபா: வயி0 பிாிய க:வ, அறதா0

ெபா:ளீ அ:ளாள ( அளிக?, பைக ெவ6 ேமபட?, காத% இப-

'க? ஆய காரண>களி ெபா:ேட எ6 தைலவி ேதாழி(
ெமாழிகிறா .

"அாிதாய வறென'தி ய:ளிேயா  களிதC

ெபாிதாய பைகெவ6 ேபணாைர ெத6தC

4ாிவம காத% 4ண சிA- த:ெமன

பிாிெவ*ணி ெபா: வயி0 பிாி-தந> காதல ." [25]
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ேமC, 'ெதாைலவாகி யிர-ேதா ெகா றீயாைம யிளிெவன' க:திA, 'இ%ெலன
விர-ேதா ெகா றீயாைம யிளிெவன' க:திA, 'இடனிறி யிர- ேதா ெகா
றீயாைம யிளிெவன' க:திA தைலமக ெபா: வயி0 பிாி-ததாக ேதாழி
தைலமக( E6வதாக கெதாைக [26] கவி@ற கா+.
உைரயாசிாிய க

E6 விளக

இைறயனா களவிய% உைரயாசிாிய ெபா:
பிவ:மா6 (றிபி+வ :

வயி0 பிாி?(ாிய காரணைத

"இனி, ெபா:பிணி எப ெபா:ளிலனா' பிாிAெமபத6; த /(ரவா0
பைடகபட ப%ேவ6 வைகபட ெபா:ெள%லா கிட-ம; அ

ெகா+'ப ஆ*ைமதைம அெறன தன தாளா0றலா0 பைடத
ெபா:

ெகா*+ வழ>கி வாத0( பிாிAெமப; அ%ல\உ- ேதவ காாிய/

பிதிர காாிய/ தன தாளா0றலா0 பைடத ெபா:ளா0 ெச'தன தன(

பயப+வன; எைன? தாய ெபா:ளா0 ெச'த ேதவ: பிதிர: இ4றா ,
ஆதலா அவ கைளA இ46த0( பிாிAெமப." [27].

தி:சி0றபல ேகாைவயி உைரகார பிவ: விளகதிைன த- ளா :
"ெபா: வயி0 பிாிதெலப, (ரவ களா0 பைடகபட ெபா:

ெகா*+

இ%லற< ெச'தா% அதனா% வ: பய அவ ( ஆ அைணய%ல
தமகாகாைமயா% தம ெபா:

பிாியா நி0ற%."[28]

ெகா*+ இ%லற ெச'த0( ெபா: ேதட

இெபா: களா% /ய6 ேத+ ெபா:ளி ேநாக/ ேமைமA விள>க
காணலா.

ெபா:I அ:I :
ெபா:

ேத+ /ய0சி( த ெந<ைச கைடE+ தைலவ 'விைனேய
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ஆடவ  (யிேர' [29] எறப ெசய% ேமப+ நி0க /? ெச'கிறா.

ஆயி@ அவ காத% ெந<சதி% ேபாராட எ;கிற. 'வாOத%, மைனAைற
மகளி  காடவ உயி '[30] எ6 த அக நிைற காதயிட உைர தவேன

அவனாயி0ேற! எனேவ 'மறப:> காதெயாழிய யிறப ெலபதீ* ளைம(

/ேவ'[31] எ6 அவ க:கிறா. எனி@, 'அறவிைனA ஆற ெபா:I
பிறவிைனA' Nேடா+ நி6விடா% வ-ெத'ேமா? விைன விைழவா மைன

விைழ- மைம ேயா+ தாளா*ைமய06 கிட-தா% இ%லற கடைமக

இனி

நிைறெவ'ேமா? ைக கட-த காமதா% வ:வன ேநேர பைகய%லவாயி@
ஆக< சிைதத% அழி?தைல த:த%'[32] உ6திேய அேறா! ேமC,
"ெப:ைமA உர@ ஆbஉ ேமன" [33]
எறப உ ளதி உர காரணமாக த தைலைம ேதாற,
"ேக ேக bற? கிைலஞ ஆர?

ேகள% ேகளி ெகழீஇயின ஒ;க?

ஆ விைன ெகதிாிய _கெமா+ 4க% சிற-[34]
ெபா:

ேதட% இறியைமயாைமயேறா!

ஆயி@ ெப* இய%4,

"அச/ நாO மட@/- 6த%
நிச/ ெப*பா0 (ாிய எப"[35]

எ6 ெதா%காபியதி% கிளதப+ ள. 'ந பிாி? அறியா நல' எறப

பிாிெவப ஒ6 உ*ெடனேவ அறியாத ேபைத தைலமக

ஆவ . எனேவ

தமா+ அ4 அறி?மிறி தைலமக ெபா: வயி0 பிாியி ெபா:ேள
ெபா:Iைடய ேபாC என 4ல4கிறா .
"அத மாிய ெவனா நற-
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ெபா:

வயி0 பிாிவா ராயினிD ?லக

ெபா:ேள மற ெபா:ேள

அ:ேள மற வா:மி% லேவ!"[36]
த ேதாழியிட ேபேபா தைலமக ,
" ெபா:ேள காதல காத%

அ:ேள ம06 எறி நீேய" [37]

என ெநகி- ெமாழிகிறா .
உரேவா: மடேவா: :
" அ:I அ4 நீ>கி ைணற-

ெபா: வயி0 பிாிேவா உரேவா ராயி

உரேவா உரேவா ஆக

மடவ ஆக மட-ைத நாேம" [38]
எ6 தைலமக

E6 E0றி% தா எைண ெபா:ளாழ, அவல, ேசா ?,

நைக /தயன நிைற- காணப+கிறன!

"இளைம பாரா வளநைசஇ ெசேறா

இவO வாரா எவணேராெவன" [39]

தைலமகனி ெபா:

நைசயிைன த இளைமயிைனA 4றகணிவிட க+

ெந<சிைன ஆ0றாைமேயா+ (6பி+கிறா .

"ந6Lத% நீத% ெபா: வயி0 ெச%ேவா'
உர@ைட உ ளைத" [40]

எ6 தைலமகைன (றிபி+கிறா .
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"ெபா: வயி0 பிாித% ேவ*+ ெம@
அ:ளி% ெசா%C நீெசா% ைனேய" [41]

எ6 தைலமக E0றிைன 'அ:ளி% ெசா%' எ6 Eறி அர06கிறா .
த ெந<ச நிைற கட- ெந(:க?, தைலமக அபிைம காரணமாக

அ:ைள ெபா:ளாக எ*ணாம% ெபா:ைள ெபா:ளாக எ*Oவதாக
(றிபி+கிறா .

"ெந<ேச நிைறெயா% லாேத யவேர

அபி ைமயி ன: ெபா: ெளனா

வக* ெகா*+ வவ% Cநேர" [42]
இ:ேபரா*ைம ெச'த Mச% :
தமா+ ெகா*ட அ4 காரணமாக தைலமக தைனவி+ ஒ:நாI
பிாியா என தைலமக

உ6தியாக எ*ணினா . தைலமகேனா தைலமகளிட

Eறி பிாி- ெச%வெதறா% தைலமக
என எ*ணினா. ஒ:நா

அத0( உ6தியாக உடபடமாடா

ெசா%லா பிாி-தா; தைலமக

பிாிைவ உண -தா ;

ந%ல பா4 கதா% ந< எப விைரய ஏ6ேமா அ ேபா6 அவ
ெந<ச ழ6 திாி- த+மாறிய. ெச%வா எ6 அவ

அ%ல%

எ*ணாத ஒ%லா

எ6 தைலவ எ*ணாத இ: ேபரா*ைம Mசலாக நி6 இட
விைளவிதன.

".......................... அ:<ர

இற- நீ ெச'A ெபா:ளி@ யா/ம(

சிற-தன மாத லறி-தனி ராயி " [43]

எ6 ேதாழி தைலமக@( Eறி ெசலவ;>க /ய0சி ேம0ெகா கிறா .
ெசலவ;>க%:
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தைலமகைன ஆ0றிவி+ பிாிய எ*O தைலமக த ெசலவிைன சினா

த ளி ேபா+வா. அ ேபா தைலமக மா+ மி(-த தைலயளி ெச'வா.[44]

'கழிெப: ந%க% ஒ6ைட;' [45] 'அழாஅ% எ6 ந அ;தக* ைடப :' [46]

'ந6Lத% நீ?வ ! E-த0 ேகாவ ' எெற%லா தைலமக ெச'த

தைலயளியிைன பாரா+வா .
தைலமக@,

"/டா சிறபி பன ெபறி@
வாாி:> E-த% வய>கிைழ ெயாழிய

வாேர வாழிய ெந<ேச " [47]

எ6 த ெந<சி0( Eறி ெசலவ;>(வா. ஆயி@ இDவா6

ெசலவ;>(வ ெச%லாைம க6; அ4 கா தைலமகைள ெத:பி
ெசல? ஒ:ப+வத0ேகயா( எப ெதா%காபியனா .
" ெசலவிைட ய;>க% ெச%லாைம யேற
வ4ைற (றித% தவி சி யா(." [48]

தைலமக ெசலெவாழி-ததைன ேதாழி, 'நி, ெதா%கவி ெதாைலத ல<சிெய
ெசா%வைர த>கின காதேலாேர' [49] எ6 தைலமக( E6வ .

ெதளி-த ெந<ச:
தைலமக

(+ப கடைமயிைன அறியாதவ

அ%ல . ஆயி@ தைலமக

மா+ ெகா*ட அளவ0ற அ4 காரணமாக பிாி?( அ<சிய அவ

ேபைத

ெந<ச ேப6கிற. தா த பிாி? யைர தா>கியி:க தைலமக

ெபா:

வயி0 பிாி- ெபா:ளீ ெச'விைன / ெசம% உ ளெமா+

தி:ப ேவ*+ெமன விைழகிறா .

"அறகைட படாஅ வாைகA எ6
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பிறகைட ெசலாஅ ெச%வ/ இர*+
ெபா:ளி னா( 4ைனயிைழ' எ6 ந

இ:ேளா ஐபா% நீவி ேயாேர,

ேநா'நா உழ(வ மாயி@ தாத

ெச'விைன /க; ேதாழி."[50]
-:ைர:
-:ைர:

இகா6 Eறியவ0றா% இ%ேலா வாைக இளி? எப, இ%ேலா (

ஈத0( ெபா:

இறி யைமயாத எப, அற ெசய% ஆ0ற? காத%

இப 'க? ெபா:

ெபாி ேவ*ட0 பால எப, ெபா: வயி0

பிாிய க: தைலமக கடைமயி0 க:\றியவ எப, கடைம(
காதC( மிைடேய ஒ: ேபாராட நிக; எப, தைலமகைன ெத:
பிாிய தைலமக ெசலவ;>கி@, பி சினாக

கழி க:தியபேய

ெகா*ட கடைமயிைன ேம0ெகா*+ (ைறவற /ப எப, தைலமக

தைலமகமா+ ெகா*ட எ%ைலயி%லாத அ4 காரணமாக உ ள ேப6வ
எப, பின  தைலவ ெபா:ளீவர ஒ:ப+வ

எப ஒ:வா6

அறியபடன. 'ெபா: வயி0 பிாி?' பழ- தமிழ த வாைகயி ஒ: Eறிைன

சிறபி நி0க காணலா.
----------

[1]. ெதா%காபிய : 1092.

[2]. தி:(ற

: 754.

[4]. தி:(ற

: 757 பாிேமலழக உைர.

[3]. தி:(ற
[5]. தி:(ற

: 247.
: 760.

[6]. நாலயா : 114.

[7]. சிறிய தி:மட% : 3-4.

[8]. டாட /. வரதராசனா : தி:வ Iவ அ%ல வாைக விளக, பக. 81.
[9]. ெதா%காபிய : அகதிைணயிய% : 25

[10]. ெதா%காபிய : அகதிைணயிய%: 33
[11]. ெதா%காபிய : க0பிய%: 48
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[12]. ெதா%காபிய : க0பிய%: 49

[13]. ெதா%காபிய : அகதிைணயிய%: 41: 7-11
[14]. 4றநாT6 : 75 : 1-5.

[15]. 4றநாT6 : 75 : 1-5 உைர

[16]. டாட அ. சிதபரநாத : தமி கா+ உல( : பக 41

[17]. (6-ெதாைக: 283 : 1

[18]. கெதாைக : 38 : 15

[19]. அகநாT6 : 335 ; 1-4.
[20]. (6-ெதாைக : 283 : 2
[21]. (6-ெதாைக : 53-1

[22]. ந0றிைண : 214 : 1-2
[23]. தி:(ற

: 1107

[24]. அகநாT6 : 155: 1-3
[25]. கெதாைக: 14: 1-4

[26]. கெதாைக: 2:11. 15-19

[27]. இைறயனா களவிய% உைர: 35

[28]. தி:சி0றபல ேகாைவயா உைர: 382

[29]. (6-ெதாைக: 135 : 1
[30]. (6-ெதாைக: 135 : 2

[31]. (6-ெதாைக : 151: 5-6

[32]. தி:(ற , ெப*வழிேசற%; பாிேமலழக விளக.
[33]. ெதா%காபிய: 1044

[34]. அகநாT6: 93 : 1-2

[35]. ெதா%காபிய: 1045

[36]. (6-ெதாைக: 174: 4-7
[37]. அகநாT6: 53

[38]. (6-ெதாைக: 20

[39]. (6-ெதாைக : 126:1

[40]. கெதாைக : 12 : 9-10
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[41]. கெதாைக : 21 : 4-5

[42]. (6-ெதாைக: 395: 1-3
[43]. கெதாைக: 5. 4-5

[44]. Dr. V. SP. Manickam,; The Tamil Concept of love, page-64 [45]. கெதாைக :

4 : 22

[46]. (6-ெதாைக : 82 : 2

[47]. பனபாைல : 218-220

[48]. ெதா%காபிய : க0பிய% : 185
[49]. கெதாைக : 2 : 27 - 29

[50]. அகநாT6 : 155 : 1-6
----------

10. வறிய பாைலயி5 வறாத அ$

பழ-தமிழ சீரான ெசைமயான வா? வா-தவ க . அவ களி அகவா?

அ4 நிைற-ததாக?, 4றவா? 4க நிைற-ததாக? விள>கியதைன ச>க

பாட%க

அவ க

ெகா*+ ெதளியலா. வி;மிய (றிேகா

வா? ல>கிய. காத% ெந<ச>க

நிைற-த உயாிய வாவாக

இர*+ அபா% ஈ கப+

பி (+ப வாவி% தைலப+ ெபா; இப/ ப/ வாவி% மாறி மாறி
அைலகழி(. இதைன பழ-தமி மக

ந( உண -தி:-தன .

"இப/ இ+ைபA 4ண ? பிாி?
நபக% அைமய/ இர? ேபால

ேவ6 ேவ6 இயல ஆகி மாெறதி -
உளஎன உண -தைன ஆயி,"[1]

இப/ ப/ E வாதC பிாி- 46தC பகC இர? ேபால
மாறி மாறி வ: எபதைன தமிழ க

நகறி-தி:-தைமயா, இப வ-த

காைலயி% இ6மா- விடாமC ப வ-த ெபா; ேசா - விடாமC \ய
ந%வாவிைன வா- கானா க . அவ க

\யனவா' இ:-தன; அவ க
நா+க

ேம0ெகா*ட ெகா ைகக

வா-த வா? வி;மியதா' அைம-தி:-த. பிற

நாகாிக ெபறாத காலதிேலேய தமிழ க

தமெக6 தனிதெதா: \ய
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நாகாிகதிைன ேம0ெகா*+ ஒ;கி வ-தன எப வரலா0றி வழி ந(
4லனாகிற.

அகவா? - N+ வா? அபி அபைடயி% /கிதாC, அDவாவி0(
அபைட ேதைவயா' அைமவ ெபா:ேள . இ (றி தி:வ Iவ:,
"அ:ளி%லா ( அD?லக இ%ைல ெபா:ளி%லா (
இD?லக இ%லாகி யா>(" [2]

எ6 ெபா:த/ற 4க6 ளா .
கால பல கட-த நிைலயிC ெபா:ளி ேதைவ (ைற-ததாக காேணா; மாறாக
மி(வதைனேய கா*கிேறா. ச>க காலதி% ெபா:ளி ேதைவைய பழ-தமிழ

ந( உண -தி:-தன . ஆயி@ அெபா:ைள அவ க

எெனன

ேம0ேகா கIகாக ஈன எபதைன ேநா( ெபா;தா அவ க

வா-த

வி;மிய வா? 4லனாகிற. இைறய வாவி% ெபா:ளீட% எப, த

மைனவி மக

0ற எபவ கைள ஓப ம+ேம பயப+கிற. தனல

ேநா(தா வளமாக வாழ வைக ெச'வத0( ெபா:

எற அளவி% இ6

ெபா:ளி ேதைவ க:தப+கிற. ஆனா%, அ6 அதைகய (6கிய மன
பாைம இ%ைல. அ4 ப*4 பாச/ ேநச/ பினி பிைண-
அரேசாசிய கால அ. எனேவ தனி மனித வாவிC ச/தாயதி

E+றைவ ப0றிய எ*ண இல>கிய. 'ஒ:வ ெபாைற: இ:வ ந4' எற

நிைல - வி+ ெகா+( மனபாைமேய உயாிய வாவி0( உ6ைணயாவ
எ@ சீாிய ேநா( - மக

உ ளைத - (றிபாகக காத% ெந<ச>கைள

ெசைமப+திய. காதல@ காதA ஒ:வ  ெகா:வ வி+ ெகா+ -

ஒ:வ இபதி0காக ப ேநாி+மானாC அதைன தா>கி ெகா வ
எ@ வி;மிய ப*பா+ நிலவிய காலேம ச>க கால. :>க Eறி

உ ளதி ப*பா+ உய நிைலயி% ல>கிய கால வளமான ச>க ந0ெபா0
காலமா(.

ெதாடகதி% இைளய காத% ெந<ச>களி காத0 4 வா? கவைலயி சி6
கீற%கI மிறி 4 4னைகAட ெபாA; பி ைகெபா:

:>(.

அதனா% இளைம உ ள>களி% பதி நிழ% வ- பA. கவைல
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இனெத6 அறியாம% வா-த வாைகயி% அவலதி ஓல ேகக
ெதாட>(. ெபா:

ேவ*+ எற 4 கவைல ெதாட>(. த>களி தனல

வாவி இபதி0( ம+மா ெபா:

ேதைவ? இ%ைல. 'அற>(றாத ந%

வா?, பிற த N+ ெச6 இரகாத ெச%வ/ ஆகிய இர*+ ெபா:ளா%

தா ஆ(" எ6 நபின .

"அற கைட படாஅ வாைகA எ6

பிறகைட ெசலாஅ ெச%வ/ இர*+
ெபா:ளி ஆ(."[3]

இ ம+ம6; அ காலதி% N தைலவ ெபா:ளீ ெகா*+ வ:த%
ேவ*+ எபதி% ெபாி நாட ெகா*டா. தைல/ைறயாக வழி வழி வ-த

ெச%வமாக இ:-தாC அதைன ெசலவழிதைல இழி?ைடயதாக க:தினா.

அதைனA விட 'இ%ைல' எ6 வ-தவ ( 'இ%ைல' ெயனா ஈத% ேவ*+

எப அவ@ைடய உயாிய (றிேகாளாக இ:-த:
"உ ள சிைதேபா உள என படாஅ
இ%ேலா வாைக இரவி@ இளி?."[4]

ேமC, 'ந*பாி வ6ைமயிைனA, 0றதவாி பதிைனA ஒ:4ற
க*+, பைகவாி ேமபாைனA ஒ:4ற பா  ெகா*ேட, ஊாி%
அைமதியாக வாழ யாரா% /A? வாைக ைணவியாகிய மைனவிைய

வி+ பிாிய /யாதவ களா%. கடைம உண சி (றியவ களா%தா அ

/A. கடைமயி% ேமபட எனா% அ /யா, /யா எ6

ந ளிரவிC பகC இதைனேய தி:ப தி:ப எ*ணி வ:-திேன. இ ஒ:

தீயா' வள - எ வைமைய ெடாித" எ6 ச>க கால தைலமக
E0றாக அகநாT06 பாட% ஒ6 அைம- ள.
"நேடா இைமA ேகளி ப/

ஒடா உைறAந ெப:க/ காdஉ

ஒ: பதி வாத% ஆ06ப தி%ல

ெபானவி ண>ெகா+ ெசறிய N>கிய
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ெம/ைல /0ற கடவா ேதா என

ந ெள க>(C பகC இைய-திைய-
உ ள ெபாதிய உர +E எாி." [5]

அறெநறிைய ைகவிடா ேபா0றி ஒ;(வ அபி சிற-த உறவின உ0ற

பைத தா>கி நி0றC, ஊக/ /ய0சிA இறி நாைள கழிபவ (

/யாதனவா(! எனேவ கடைமைய கல>கா ஆ0ற /ைன-த தைலவ

தைலவிைய மிக ெந:>கி. "நா - ேம0ெகா*+ ள இெபா:ளீ+ /ய0சி

உன( ய விைளவி( எப உ*ைமதா. ஆயி@ நீ 406

வ:-வைத சில கால எபயாவ ெபா6 ெகா ள ேவ*+" எ6

அவIைடய ெம%ய ைகைய ப0றிெகா*+ ெசானா. இDவா6 ெசா%

ெகா*ேட ைக வைளய%கைள தி:தினா.
'அற-தைல பிாியா ஒ;கC சிற-த
ேகளி ேக+பல ஊறC நாI

வ:-தா உ ளெமா+ இ:-ேதா ( இ%ெலன
ெச'விைன 4ாி-த ெந<சின ந6Lத%

ைம7 ஓதி அ:பட உழத%

சினா

தா>க

ேவ*+ எ6நி

நமா* எ%வைள தி:தின ."[6]

இDவா6 பழ>காலதி% தைலவ ேம0ெகா*ட ெபா:ளீ+ /ய0சி த

வாவி நலதி0ேக எப ம+ேமயறி பிற நலதி0( உதவ ேவ*+
எப ப0றி நிற என ெதளியலா. உறவின: ந*ப: இரவல:

வ6ைமயி% உழலாம% வளமாக வாழேவ*+ எபதிேல தைலவனி க:
திைளதி:-த.

"ஏதC 'தC இ%ேலா ( இ%ெலன
ெச'விைன ைகமிக எ*Oதி."[7]
ஆயி@ தைலவிைய வி+ தனிைமேயா+ ெச6 ய E - ெபா:ளீ

தி:4 நிைலயி% அவ உ0ற ய ெபாி; உழற ப மி(தி. அவ ெச%ல

ேவ*ய ெகாய பாைல வழியி@ த ஆ:யி  ைணவிைய வி+ ெச%வதி%
அவ அைட-த ப ெசா%ெலாணாத.
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"ெகாய கா+ வழியி% கிைள வி+ பட - ள கவ த வழிகைள நபி
வழிேபாக கைள ெகா ைளய, வாதைத தவிர, மைழ வளைத

எதி பா  வாழாத ஆறைல க வ க

அ>ேக பல வாகிறா களா. அDவா6

வா-தாC என? ஓ>கி உய - வா- ள யா மரதி உய -த கிைளயி%

உ ள த (<கI( தா' க;( உண? ேத எ+ ெச%Cமா. அக;(

ேபாாி% மா*ட Nராி க* தைசைய எ+ ெச6 த (<கI( ஊ+>
காைலயி% தைச வ;கி (<களி வா' தவறி கீேழ வி;மா. அெபா;

அD யா மரதி அயி% மி(-த பசியா% ந- வா வ:- கிழ நாி கீேழ வி;
அ தைசயிைன உணவாக ெகா*+ மகி;மா. அதைம வா'-த ெகாய

பாைல வழிA நம( எளிய வழிதா. ஆயி@ ெமைமA இனிய ெமாழிA

4/6வC ெகா*ட இளைம நிைற-த எ ைணவிைய பிாி- ெச%வ தா
அ:ைமயான ெசயலாக இ:கிற" எ6 தைலவ ெபா:

வத த

ெந<சி0( ெசா% வ:-தியதாக மைர ம:த இளநாகனா பாA ளா :
"கா@ய ம:>கி% கவைல அ%ல
வான ேவ*டா வி%ேல உழவ

ெந+நா

ேவட கிைளஎழ வா'த

ெபா:கள ஒழி-த (:தி ெசDவா'

ெபா6த ேபாC வானிற எ:தி

அணி-த ேபாC ெச<ெசவி எ:ைவ

(6ெபாைற எ;-த ெந+-தா

யாஅ

அ:>கவ+ உய சிைன பி ைள ஊட

விைர-வா' வ;கிய ெகா;>க* ஊத

ெதா%பசி /நாி வ%சி ஆ(

ரநம( எளிய மேன; நமைன
பமா* த>கிய சாய% இெமாழி
/:-ேத /6வ% இைளேயா

ெப:-ேதா

இயி% ைகவி+ கலேன." [8]

"ந%ல ந%ல ெசய%கைள ெசைமயாக ெச' /பதி% /ைனA மன
உைடயவ க
அவ க

ஆ*க ; எனேவ ெபா:

ேதடேவ*+ எ@ ேவைக மீ\ர

நைம பிாி- ெச%வா க ; அDவா6 பிாி- ெச%வ ஆ*கI(

இய0ைகயாக இைய-த ப*பா(" எ6 தைலவி த ேதாழியிட E6கிறா

:
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"ெசய%ப+ மனத ெச'ெபா:(
அக%வ ஆடவ அஅத ப*ேப."[9]
வளமான வா? வா-த தைலவ வறசி மி(-த பாைல வழிேய த பயணைத
ெதாட - ேம0ெகா கிறா. மைல ைனக
காணப+கிறன. மர>களி% இைலக

ெவைமயா% கிைளக

எ%லா நீ வ0றி வற*+

எ%லா கீேழ உதி -ேபா' ெவ'யி

எ%லா தீ'- வாA ளன. நிழC நீ: அ0றநிைலயி%

எ>( வறசிேய (ெகா*+ ள பாைல அ. நீ ேவைக. மி(-த யாைன

வ0றிய ைனைய ழாவி பா  நீ காணாைமயா% வ:-கிற. பின

அ>ேக உல - கிட( பாசிைய தி6, அய ? த: பசி பட வ:த

மி(-தி:( ெப* யாைனAட ஒ: சிைற ஒ+>கி கிடகிற. G>கி%களி

கOக

/றி- ேபா( வ*ண அ-த பாைல நிலதி% ெவயி ெவைம

மி(- ள.

"அ:வி ஆற ெப:வைர ம:>கி%

H ைன ைழஇ நீ பய காணா

பாசி திற ைப>க* யாைன

ஒ'பசி பிெயா+ ஒ:திற ஒ+>க

ேவ'க* உைட-த ெவயிலவி நனதைல." [10]
வள வ0றிய பாைலயிC வ0றாத அ4 வா? வாகிறன அபாைலயி%
வா; யாைன, 4, (ர>(, ப:-, ப%, 4றா மா /தய உயிாின>க

எபதைன பழ-தமி இலகிய>க

ெகா*+ ெதளியலா.

ெகாய பாைலநிலதி% உ*ண உண? கிைடகாம% யாைன (+ப ஒ6

ெப:-ய உழகிற. ெப* யாைனயி மி(பசிைய ேபாக ஆ* யாைன

/ய%கிற. அைவ ஆ வமாக ைவ( தைழ Aணேவா, G>கிேலா கிைடகாத
காரணதா% யா மரதி ெமைமயான கிைளைய ெயா அத ேம0
பைடைய உாி த ெப* யாைன தி@மா6 த- மகிகிற.
"பிபசி கைளஇய ெப:>ைக ேவழ
ெமசிைன யாஅ ெபாளி(
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அபின ேதாழி அவ ெசற ஆேற." [11]
தைலவ பயண ெச%C வழியி% 4றகாசிகளி% வறசி ேதாறினாC,

அ-நிலதி% வா; உயிாின>களி வாவி% அபி உயி  ைப

கா*பா. வறசி கிைடேய ஒ: மல சி; ெகாய ெவைம கிைடேய த*ணிய

தைம. 4ற ெகா+ைம கிைடயி% மனதி மகிசி நிைற-த (ளி சி. இைவ

உயி களி அபான - அைமதியான காத% வாவிைன பட பி கா+

4ற Hநிைலக . தீ'-த ெகா+ைம மி(-த காசிகைள வழ>கி@ அ4ற

ெகா+ைமA ெவப/ அDவிைளய ெந<ச>களி% ர( அ4(

அைணேபாட /யா எபதைன பல பாட%களி% ச>ககால கவிஞ க
(றிபி+ ளன .

ெகா+ைம நிைற-த 4களி வாவிC வற*ட பாைலயி% வ0றாத அ4

நில?வதைன ஒளைவயா அகநாT06 பாட% ஒறா% விளகி காA ளா .
(ைகயி பிளபி ஓ /+கான இடதி% G6 (கைள ஈற ெப* 4.
(க

ேவ>ைக மரதி மண/ ள மல கேளா+ உ ள தைழைய தனிதனிேய

வ(தா0 ேபா6 காசி யளிகிறன. வைள-த நக>கைள ெகா*ட (கைள

ஈற தா'4 ஈற இைளபாC பசியாC மிக? 406 காணப+கிற.
அதைன யறி-த ஆ* 4, ெப* 4யி பசிைய ேபாக இைர ேத வர ெச%ல
நிைன-, எ>காவ ஆ* மானி (ர% ேககிறதா எ6 ஆ வேதா+

கவனமாக உ06 ேககிற.

"ேவ>ைக ெவறிதைழ ேவ6வ( தன

ஊெபாதி அவிழா ேகா+கி  (:ைள
G6ட ஈற /ட>க நிழத

6க% விடரைள பிண?பசி E -ெதன

ெபாாிகிள உ;ைவ ேபவா' ஏ0ைற

அ6ேகா+ உைழமா ஆ*(ர% ஓ (." [12]
நிழC நீ: அ0ற ெகாய பாைல வழியி% ஓ>கி வள -த மர ஒ6 இனிய

கனிகைள ெகா*+ நிற. (ைய ஈற ம-தி அகனிகைள உ*ண ேவைக

ெகா*ட. ஆயி@ மர ஏறி கனிகைள பறி*O ஆ0ற% இறி மரதி
கீேழ நி6 உயேர அ>கா- பா  ஏ>கிய. ம-தியி வி:பைத உண -த
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ஆ* (ர>( விைர- மரதி மீ ஏறி கிைளகைள அைச கனிகைள

உதி க ெதாட>கிய. மரதயி% ஆவேலா+ அம -தி:-த ம-தி கீேழ உதி -த

கனிகளி% சிற-தனவ0ைற ேத -ெத+ உ*ட.
"....................................................

ஊ;6 தீ>கனி உதி ப கீழி:-

ஏ0பன ஏ0பன உ*O

பா 4ைட ம-திய மைலயிற- ேதாேர."[13]
காத% ெந<ச> ெகா*ட அபான ப:-க

இர*+ பாைல நிலதிேல வா-

வ-தன. அ-த பாைல நிலதிேல பயண ெச'A வழிேபாகைர வழி மறி
ெகா ைளயி+ அவ ெபா:
க வ க

பிண>க

ைகெகா*+ ெகா+ைம வா? நட ஆறைல

அ>( நிைற- ளன . அவ க

இரகமிறி ெகா6 (வி(

ப:-கI( வி:-தாகிறன. ெகாய ெசயலா% மா*+ேபான

மா*4ைடேயாாி பிண>கைள ப:-க
அபா% பினபட அ:

ெந<ச>க

உ*O நிைலயிC அைவகளி

மாறாம% ல>(கிறன. ஆ* ப:-

த விர%களா% பிண>களி க*கைள ெபய  ெப* ப:-தி வாயி% இ+
ஊ மகிகிற. வ0றிய பாைலயிC வ

மா -த ெந<ச ெகா*ட

ப:-களி இைடேய மல - ள இD அ4 வாைகயிைன இற>(( (ற

நாட எ@ அகநாT06 4லவ அழ(ற 4ைன- காA ளா .
"ெகா+மர பித ேகாடா வக*
வநவி% அபி ஏவ% ஆடவ

ஆளழி உய த அ<வ: பைக
E Lதி ெசDவா' எ:ைவ ேசவ%

ப+பிண ைப-தைல ெதா+வன (ழீஇ

ம%ல% ெமாசிவிர% ஒ0றி மணிெகா*+

வ%வா' ேபைட( ெசாாிA." [14]
க ளி மர>க
க வ க

கணகிறி நிைற- ள பாைல காேல கர-ைறA ஆறைல

வழி ேபாவாைர ெகா%ல அ4 /ைனகைள தீ E ைம ப+தி,

அ E ைமயி சிறபிைன காண த நகதி /ைனயி% அ-த அ4கைள
4ர பா ப . அ-த ஓைசைய ேபாேற க ளி மர>களி% உைறA ஆ*

ப%A த ெப* ைணைய அேபா+ அைழக ெம%ல அதைகய ஒயிைன
எ;4.
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"ெபா4ைன பகழி ெசப ெகா*மா
உகி Lதி 4ர+ ஓைச ேபால

ெச>கா0 ப% தைண பயி:
அ>கா0 க ளிய> கா+"[15]

கள நிலதி% உய -ேதா>கி வள - ள க ளி மரதி% கய E% ெப*

4றா /ைடயி+ காவ% ெச'கிற; பசியா% வ:- அத ப தீர ஆ*

4றா பாநிலதி% உதி -த ெந%ைல ெபா6கி ெகா*+ வ:கிற.
"வ4ற 4றவி ெச>கா% ேசவ%
களாி ஓ>கிய கைவ/ க ளி

/ளாிய> (டைப ஈ6 இைள பட

வய?நைட ேபைட உணீஇய மன

/ைனகவ /பா உ(ெந% ெபJஉ. " [16]
இ6தியாக ெமைமA மிரசிA அ4 அைமதிA நிைற-த மா Eட>களி

அ4 வாைகயிைன ஒ: சிறி கா*ேபா.
பாைல நிலதி ெவைமயா% மர>க

பல ப+ ேபாயின. ெந+ நா

ெவபைத தா>கி வா; ஆ0ற% உைடய மர>க

ம+ேம நிறன. அ

மர>கI பைமய06 வா கிட-தன. அ மர>களி அ ேவ களிC

பைடகளிC ம+ேம ஓரள? ஈர கசி- நிற. ஆ* மா காலா% உைத

ெப: மர பைடகைள வைளெத+ த ெப* மா தின வி:பி

ெகா+த. அ தி6 மி(-தைத தா@ தி6 ஒ:வா6 பசி தணிய ெப0ற.
அ+. ெவ'ேயானி ெவப- தா>( ஆ0ற% இறி வா ெபாி வ:-திய
த (( நிழ% இ%லாைம க*+, உ:கி ெவயி% எாி( பகதி% தா

நி6 த நிழைல (( த- மகி-த.
"கைவதைல /கைல கா ஒ0றி

பசிபிணி( இைற<சிய ப3உ ெப:- ததர%

ஒழியி உ*+ வ;வி% ெந<சி%

ெதறிநைட மரபித மறி(நிழ லாகி

நி6ெவயி0 கழி( எபந
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இயி% /னிந ெசற ஆேற." [17]
இத0( அ4 வா; ஆ*மானி அ4 ெந<சிைன (0றம0ற ெந< எ6 'வ;வி% ெந<' எ6 பாரா+கிறா 4லவ .

இதைகய அ4 வாவிைன 'க0றறி-தா ஏ க' பிவ:மா6 E6.
"அாிதாய அறென'தி அ:ளிேயா ( அளிதC
ெபாிதாய பைகெவ6 ேபணாைர ெத6தC

4ாிவம காத 4ண சிA த:என

பிாி?எ*ணி ெபா: வயி0 ெசறந காதல " [19]
எ6 தைலவ ேம0ெகா*ட ெசலவி காரணதிைனA,
"ய கய-தைல கலகிய சினீைர
பி[ பி@*O களிெறன? உைரதனேர"[19]
எ6 வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ4 ெகா*+ வா; யாைன
(+பதிைனA,
"அ4ெகா

மடெபைட அைசஇய வ:தைத

ெமசிறக ரா%ஆ06 4றெவன? உைரதனேர" [20]

எ6 இைண 4றாகளி இனிய காத% ெந<சதிைனA,
"இனிழ% இைமயா வ:-திய மடபிைண(

தனிழைல ெகா+தளி( கைலெயன? உைரதனேர" [21]

எ6 மா*4 நிைற-த மா (+பதி மல சி வாவிைனA கெதாைக
ெகா*+ ந( ெதளியலா.
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இகா6 Eறெப0றவ0றா% ெபா:ளி இறி யைமயாைமயிைனA ெபா:
ஈ+வத ேநாகதிைனA, வ0றி வள< :>கிய ெகாய பாைலயி

தைமயிைனA, வள வ0றிய பாைலயிC வ0றாத அ4 ள ெகா*+
இ4ட@ மனநிைற?ட@ வா; யாைன, 4, (ர>(, ப:-, ப%, 4றா,
மா /தய உயிாின>களி வாைகயிைனA ஒ:வா6 ெதளி-ேதா.
"அபி வழிய உயி நிைல." [22]

-------

[1]. அகநாT6 : 327 : 1-4

[2]. தி:(ற

[12]. அகநாT6 : 147 : 2-7

: 247

[13]. (6-ெதாைக : 278 : 5-7

[3]. அகநாT6 : 155 :1-3

[14]. அகநாT6 : 215 : 9-15

[4]. (6-ெதாைக : 283 : 1-2

[15]. (6-ெதாைக : 16 : 2,5

[5]. அகநாT6 : 279 : 1-7

[16]. ந0றிைண : 384

[6]. அகநாT6 : 173 : 1-7

[17]. (6-ெதாைக: 213

[7]. (6-ெதாைக : 63 : 1-2

[18]. பாைலக ; 11: 1-4

[9]. ந0றிைண : 24 : 8-9

[20]. பாைலக; 11 : 12-13

[8]. அகநாT6 : 193

[19]. பாைலக; 11: 8-9

[10]. அகநாT6 : 91 : 3-7

[21]. பாைலக; 11: 16-17

[11]. (6-ெதாைக : 37 : 2-4
-------

[22]. தி:(ற

: 80

11. மடேல,த5

ெதா%காபியனா பழ-தமிழ த வா? நிைலயிைன ெபா:ளதிகாரதி% Eறி
ேபா-தா . நாடக வழக, 4லெனறி வழக எ6 அவ இ: வழகதிைன

 காA ளா : ச>க இலகிய பாட%கைள பகிற ெபா;

ெதா%காபியனா க: ந( விளக/6கிற. அகால ஒ;கலா6களாக

ெதா%காபியனா த இலகணதி% Eறிேபா-த பல ெச'திக

ச>க

பாட%களி% இட ெப06 ளன. 'இலகிய> க*டத0( இலகண இயப'
எற மர4 கிண>க, இலகணைத விள(வன ேபா6 இலகிய ெச'திக

இட ெப06 ள சிறபிைன ச>க இலகியதி% கா*கிேறா.

ெதா%காபியனா அகதிைணயிய%,
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"எறிய மட0றிற மிளைம தீ திற-

ேத6த ெலாழி-த காம மி(திற

மிக காம மடெலா+ ெதாைகஇ

ெசபிய நா( ெப:-திைண (றிேப" [1]
எெறா: .0பாவிைன த- ளா . இ-.0பா ெப:-திைண இலகண

E6கிற. இதி% மடேல6த% ெப:-திைண(ாிய ெச'தி எப 4லனாகிற.
ஆயி@ களவிய% 'ெம' ெதா+ பயிற%' எற .0பாவி%, 'மடமா E6
இட@மா :*ேட ' எ6 ஒ: (றிபிைனA ெபற ைவ ளா . இத0(

விளகமாக, 'இ ேம% இய0ைக 4ண சி ப(தி' ெய%லா> Eறி அதவழி

ேதா6 இட-தைல பா+, அதவழி ேதா6 பா>க0 Eட/,

அவ06வழி ேதா6- ேதாழியி0 Eட/ நிக;மிட தைலவ E06

நிகமா6, ஆ0றாைம ைகயிக- கல>கியவழி அவ மடமா E6மா6

E6கிற' எற விளக, .0பாவி கீ காணப+கிற. "ேதாழி

தைலவைன காவல க+(வெரன Eறி ேசபட நி6த0 தைலவ தன(

உ*டாகிய வ:தைத பா  அேச பைடயா மடேல6வ என E6

இட@/*+!" எற விளகதிைன உைரயாசிாிய நசினா கினிய த:கிறா .
ேமC 'மடமா E6த% ைககிைளயா' எ6, 'மட% திற எறதனா% அத
திறமாகிய வைர பா'தC ெகா க' எ6 (றிபி+ ளா . இைவ

ெப:-திைண (றி4 எ6 ெசா%லபட காரணதா% மடேல6தைல ப0றிய
பாட%க

ஒ: சிலேவ இலகிய>களி% அைம-தி:க கா*கிேறா.

ெபற0காிய தைலவியிைன காO தைலவ த க:ைத இழகிறா.

அவைன க*ட ெபா;திேலேய 'ப ளதி% பாA ெவ ள ேபா%' த ெந<ச

அவ

பி ெசற பாைமயிைன த பா>க@( எ+ைரகிறா. "ெபாிய

மைலயினிட N; அ:வி, பாைறகளி ெவ4களி% ஒ( பல

மலைரAைடய சார% அைம-த சி0Jாி% உ ள (றவ@ைடய ெப:-ேதா

சி6மகளின நீைர ேபாற ெமைம, தீையெயாத எ வையெகட ெச'த"

எ6 ெந<ச ேசார (றிபி+வா:
"மா%வைர யிழித:- \ெவ

ள:வி
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க/ைக த4 பமல  சார0

சி6( (றவ ெப:-ேதா (6மக

நீேரா ரன சாய%

தீேயா ரனெவ @ரனவி தேற" [2]

தைலவிேம% தைலவ ெகா*ட காம மி(கிற காம மிகமிக காமதி0(,
நாணதி0( மன( ேளேய ஒ: ேபாராட நிககிற. "தா>(

அளைவ தா>கி காம ெநறிதர ைகநி%லாேத" எறப காம ெபா6(
எ%ைலையA கடகிற.

"அளிேதா தாேன நாேண நெமா+
நனிநீ +ழ-த6 மேன யினிேய

.........................................................
தா>( மளைவ தா>கி

காம ெநாிதர ைக-நி% லாேத" [3]

நாண மி(-த தைலவ இெபா; காமதி ெபா6கலா0றாைமயா% நாண
நகிற கடைத அைடகிறா.

"ெகௗைவ ய<சி0 காம ெம'(

எ ளற விேன A ள நாேண." [4]

காமதா% நா* அழிய தைலப+கிற.
"மி(ெபய%, உ4சிைற நி%லா ெவ ள ேபால
நாOவைர நி%லா காம ந*ணி" [5]

"காம> ைகமிக சிறத நாணிழ-" [6]
ேம0காO (றி4கெள%லா காம ஆ0றைனA, அதனா% நாண

அழிகிற பாைமயிைனA 4லப+வனவா.
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'மடேல6த%' எபத0( விளகமாக இலகியதி வழி சில ெச'திகைள

அறிகிேறா. மடேல6தலாவ: "த(ைற தீரெபறாத தைலமக பன>க:கா0

(திைரA, பைனயிC ள ம0றவ0றா வ* /தயன? ெச', த உட4
/; நீ6 Mசிெகா*+ MைளM, எC4, எ:கM ஆகிய இவ0ைற

மாைலயாக க தாி ெகா*+ அ மாவிேலறி அதைன சில ஈ 
ெச%ல Nதியி0 ெச%Cத%" எ6 Eறப+. இதைன இலகிய>களி வழி
விள>க கா*ேபா.

"மா என மதி மட% ஊ - ஆ>( மதி% என மதி ெவ*ேத ஏறி" எற

(றிபிைன ேமாசிகீரனா எ@ 4லவ ந0றிைண பாட% ஒறி% த- ளா .
மட% பாய மாத>கீரனா எ@ 4லவ ந0றிைணயி% ஒ: பாடC (377),

(6-ெதாைகயி% ஒ: பாடC (182) மடேல6த% ப0றி சிறபாக பாA ளா .

'ேசப+ கப+ ஆ0றானாகிய தைலமக த@ ேள ெசா%ய' எற (றி4
ந0றிைண பாட கீேழ காண ெப6கிற.
"மட%மா ஊ -, மாைல H

க*ணக ைவபி நா+ ஊ:

ஒ Lத% அாிைவ நல பாரா

ப*ண% ேமவல மாகி, அாி06,

அபிணி ஆக விளியல ெகா%ேலா."

(6-ெதாைக பா+ தைலவ E0றாக அைம- ள. 'ேதாழியா%
(ைறம6கபட தைலமக த ெந<சி0( உைரத' எற ைறயைம-த

அபாட க: வ:மா6: "ெந<ேச! அழ( ஒ;க விள>( அைச-த நைடைய
உைடய தைலவி நமா+ ெந<ச ெநகி-தில . நா அ தைலவியினிட

வி+த0கைம-த \, சிற-த உசிையAைடய பைனயிக* /தி தைல Aைடய

ெபாிய மடலா% ெச'த (திைர( மணிகளைம-த ெபாிய மாைலைய /ைறைமேயா+
அணி- ெவ ளிய எCைப அணி- பிற இக;ப அமட%மாவி ேம%
ேதாறி ஒ:நாளி% ெபாிய நாணைத வி+வி+ ெத:வி க* ெச%ல?
த(வேதா?" எபதா(. இனி அ(6-ெதாைக பாடைல கா*ேபா:
"வி;தைல ெப*ைண விைளய மாமட%
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மணியணி ெப:-தா மரபி0 M

ெவ ெள பணி-பிற ெர ள ேதாறி

ஒ:கா* ம:>கி0 ெப:நா ணீகி

ெத:வி னியல?- த:வ ெகா%ேலா

கதவி ரைசநைட ேபைத

ெம-தில ணாவிட0 கைம-த \ேத." [8]

மடேல6த% ப0றி ந%ல விளக அைம-த இDவி: பாட%கைள பாய

சிறபினா% இபாட%கைள பாய 4லவ 'மட% பாய ' எற சிறேபா+ 'மட%
பாய மாத>கீரனா ' என அைழகெப0றா .

தைலவிேம% கா/0ற தைலவ, தைலவியி அழ( உ:வதிைன ஒ: கிழியி%
எ;திெகா*+ அைத த ைகயி% தா>கி பி, தைன 46தியவ
இனா

எபைத பல: அறி- ெகா ள மட%மா ஊ - ம6கி0 ெச%வா.

".................................. அாிைவைய
ெப6கதி% லம யாேன ெப0றா>

கறிகதி% லம விD_ேர ம6கி%

ந%ேலா

கணவ னிவெனன

ப%ேலா Eறயா நாOக< சிறிேத" [9]
இ-த க: 'க0றறி-தா ஏ> க'யிC இட ெப06 ள. காமேநா'.

'உளனாெவ @யிைர A* +ய?ேநா'' எ6, 'நைடெம- தய ?றீஇ நாI

ெம ந?ேநா'' எ6, 'அ%ல% E - தழி?ற அண>காகி அட:ேநா'' எ6
கபிலரா% Eற ெப06 ள. த ேநாயிைன எ+ Eறிய தைலவ இ6தியி%,
"யா ஒ6 Eறி% ஒ6ப 4ற ேபாதரவிட L/ைடய 0றதாைர;

நிைனய6, பிைன இ காமேநா' ெபா6கலா அளைவAைட தறி

மி(மாயி0 ெபானா0 ெச'த (ைழயிைனAைடயா'! யா இ>ஙன வ:-கிற

நிைலைமைய ேபாகி இD_ாி மறதிக*ேண மடைலேயறி நீ எ'வ

ெதா: பழிைய யா உன( நி6ேவ ேபாேல இராநிேற; நீ அதைன அறி",
எ6 ேதாழியிட ெசா%வா:
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"ஒ6பியா ஒ6ப Lமைரயா ம0றி-ேநா'

ெபா6கலா வைரதறி ெபாிதாயி0 ெபால>(ழா'
ம6திD_ மற மடேலறி

நி6(ெவ ேபா%வ%யா நீப+ பழிேய." [10]
மடேல6த% (றி (6-ெதாைகயி உைரயி% டாட உ. ேவ. சாமிநாத'ய

அவ க , எளிய தமிழி% இனிய விளக த- ளா . "காம மிக தைலவ

பைனமடலா% (திைரைய ேபா% ஓ உ:வ அைம- ள அத க;தி% மணி,

மாைல /தயவ0ைற M த உ:வைதA தைலவியி உ:வைதA ஒ:
படதி% எ;தி ைகயிேல-தி அத ேம% யாவ: அறிய ஊ - வ:தைல
மடேல6தெலப ; அ>ஙன அவ வ:வைத க*ட ஊாின பட

/தயவ0றா%, 'இனவ:( இவ@( ந4 உ*+' எபைத அறி-

அதைன ெவளிபட Eறி பழிப ; அ ேக+ தம மண 4ாிவிப ; மடேல6
தைலவ நீ6, எ:கமாைல, ஆவிரMமாைல /தயவ0ைற அணி- வ:த%
வழகெம6 ெதாிகிற."

இE0றி விளகமாக, சில (6-ெதாைக பாட%கI, சில கெதாைக
பாட%கI மடQ தைல ப0றிய விளக>கைள நய/ற த:கிறன.
அபாட%க

வ:மா6:

"மாெவன மடC G ப Mெவன

(வி/கி ெழ:க> க*ணிA< H+ப

ம6கி னா க? ப+ப

பிறி மா(ப காம>கா ெகாளிேன" [11]
" ெபாேன ராவிைர 4மல மிைட-த
பT மாைல பைனப+ கமா

M*மணி கற>க ேவறி நாண

டழிபட :*ேணா' வழிவழி சிறப

இன% ெச'த திெவன /னி

றவ பழி LவC மிD_

ஆ>(ண - தைமயினீ> ேக(மா :ெளேன" [12]
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"மணிZ Hய .ெலா+ ம0ைற

அணிMைள ஆவிைர எ:ெகா+ பிணிதியா

ம%லQ ம6கிக* இவபா+ இஃெதாத

எ%`:> ேக]மி எ6" [13]

"அணியல> காவிைர Mேவா ெட:கி

பிைணயல> க*ணி மிைல- மணியா ப

ஓ>கி:> ெப*ைண மடQ -ெத எDவேநா'

தா>(த% ேத0றா இ+ைப (யி பாக

N>கிைழ மாத திறெதா6 நீ>கா

பா+ேவ பா'மா நி6" [14]

"4னவைர யிட வய>(தா  Z

பியைம .ெலா+ ெப'மணி க

அட ெபா அவிேர'( ஆவிர> க*ணி

ெநேயா மக நய- த-தா> கைனய

வய வ-த வனபிென ெந<ச" [15]

ேமC, 'பட: பைன7ற மா? டாிைழ ந%கியா

ந%கியைவ' எ6, 'Mைள

ெமமல ஆவிைர ேவ' ெவற ேதாளா எமகீதM' எ6 தைலவ த

ஆ0றாைமயிைன E6கிற அவல ெந<ைச ெதா+வனவா(.

'மடேல6வ' எ6 தைலவ ேதாழியிட E6வாேன தவிர, உ*ைமயி% மடேலற
மாடா எ6 உைரப . ஆயி@ ெந'த0கயி (24) பாடெலாறிகீ
"இஃ இர- பினிற தைலவ மடேலறிய வழி அவ

தம அ<சி

தைலவிைய ெகா*+ வ- ெகா+தைல க*ேடா Eறிய" எற ெகாI
காணப+கிற.

"சாறீ ! வாNராக. 'ஓாிட ெவ0றியிைன Aைடய (திைரயி ேமேலயி:-

ேபா ெதாழிைல நடேவானாகிய எைன அமாவ%லாத மட மாவிேல ஏறி
அகளேத யறி மறிக*ேண தைன உ Iவிதவ " எ6,
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"உலகைதெய%லா பாகாதைல /யC உ ளைத உைடேயானாகிய எைன
ஒ:வ பா% ஒைற இரதைல /யC இனாதாகிய வ:தைத ெச'தவ "
எ6, "வ;வின ெசா0க

ெசா%லாதப ெத ளிய நாவினாேல வா ைத

ெசா%லவ%லா /ேன ெசா%Cத% எைன பிற /ேன ஒைறA க%லாத
தைமயனாக காயவ " எ6 தைலவ (றிபி+கிறா.
"அடமாேம% ஆ06ேவ எைன மடமாேம%
மற பட வி தவ ; வாழி சாறீ "

"4ர_( உ ளேத எைன இர_(

இனா இ+ைப ெச' தா ; அம சாறீ "

"வ%லா /0 ெசா%வ%ேல எைன பிற /ன 
க%லாைம காயவ ; வாழி சாறீ .' [16]

இDவா6 ெசா% அD_ாிட ம6கிக*ேண க*டா வ:-த 'மட மாைவ

ஏறிபாட, தி:-தின இைழயிைன உைடயாைள தா ெப6த0( ெபா:-தின
வா ைதகைள தா Eறேக+, பைகவ ேபா ெதாழிைல வ%ல

பா*ய@( அ<சி அாிய திைற ெகா+(மா6 ேபால, தம (ப;தா எ6

அ<சி, தைலமகைள அDவிடேத ெகா+தா ;
"வ:தமா ஊ - ம6கிக* பாட

தி:-திைழ ெகாத கிளவிேக டா>ேக

ெப:-தாதா ேபா வ% வ;தி க:-திைற

ேபால ெகா+தா தம ."[17]

இதனா% பி0காலதி% மடேல6கிற மர4 இ:-த எப 4லனாகிற.
ஆயி@ இஃ அ:கிய வழேக எப ந( ேபாத:.

தி:வ Iவ காமபா% 'நாOற ?ைரத%' எற அதிகாரதி% ஆ6

பாட%களி% மடேல6த% (றி பாA ளா . 'காமதா% 406 காதயி
காதைல ெபறாம% வ:-தினவ ( காவலான மடQ தல%லாம% வைமயான
ைண ேவெறா6 இ%ைல' எ6, 'காதயி பிாிவாலாகிய பைத
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ெபா6காத எ உட4 உயி: நாணைத ற- மடQர ணி-தன'

எ6, 'நாண/ ந%ல ஆ*ைமA /4 ெப0றி:-ேத; காதைய பிாி-
வ:-கிற இேபா காம மிகவ ஏ6 மடைலேய ெப06 ேள' எ6,

மடேல6தேலா+ மாைலகாலதி% வ:- யரைத மாைலேபா% ெதாட -த சி6
வைள யணி-த காத என( த-தா ' எ6, 'மடQ தைல ப0றி ந ளிரவிC

உ6தியாக நிைனகிேற; காதயி பிாிவி காரணமாக எ க*க

உற>காம:கிறன' எ6, 'கட% ேபாற காம ேநாயா% வ:-திA

பைத ெபா6ெகா*+ மடேலறாம:( ெப* பிறைபேபா%

ெப:ைமAைடய பிறவி பிறிதி%ைல' எ6 தைலவ E0றாக? த E0றாக?
தி:வ Iவ EறிA ளா .

"காம உழ- வ:-தினா ( ஏம
மடல%ல இ%ைல வ" [18]

"ேநானா உட4 உயி: மடேல6
நாணிைன நீகி நி6" [19]

"நாெணா+ ந%லா*ைம ப*+ைடேய இ6ைடேய
கா/0றா ஏ6 மட%" [20]

"ெதாடைல (6-ெதா த-தா
மாைல உழ(- ய " [21]

மடெலா+

" மடQ த% யாம உ Iேவ மற
பட%ஒ%லா ேபைதெக க*" [22]

"கடலன காம உழ- மடேலறா
ெப*ணி ெப:-தக இ%" [23]

ெதா%காபினா "ைககிைள /த% ெப:-திைண இ6வா' அைம-த ஏ;

திைணயிக*O தைலவி மடேலறினாளாக E6 4லெனறி வழக

ெபா?ைடைம இ%ைல; ஆத அ Eறபடா" எ6 (றிபி+ ளா .
"எதிைண ம:>கி@ மகbஉ மட0ேம0
ெபா04ைட ெநறிைம இைமயான." [24]
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இதைன ெயாேய தி:வ Iவ:,
"கடலன காம உழ- மடேலறா
ெப*ணி ெப:-தக இ%" [25]

எ6 EறிA ளைம ெதா%காபியனா க:( அர* ெச'வதா(. இ:பி@

இைடகாலதி% இமர4 பிற-ததைன கா*கிேறா. தி:ம>ைகயாவா ,
மடெல@ ைறைய ெப:கி 'சிறிய தி:மட%', 'ெபாிய தி:மட%', எ6
பிரப-தமாகினா .

"சீராைன, ெச>க ெணயாைன ேத ழா'

தாராைன, தாமைரேபா% க*ணாைன எ*ண:<சீ
ேபரா யிர/ பித0றி, ெப:-ெத:ேவ

ஊரா இகழி@ ஊரா ெதாழிேயநா
வாரா M ெப*ைண மட%" [26]

எ6 சிறிய தி:மடC.
..................................... ம0றிைவதா
உனி Aலவா ?லகறிய _ வநா

/னி /ைளெத;- ேதா>கி ெயாளிபர-த
மனியM ெப*ைண மட%" [27]

எ6 ெபாிய தி:மடC வ:கிற (றி4க

நய/ைடயன. இைவ 'கட?

மா+ மானிட ெப* நய-த பகதி%' அைமவனவா(. இDவா6 இவ0றி0(

அைமதி Eறலா. நமாவா: தி:வா' ெமாழியி% 'மாச6 ேசாதி' எற

பாரதி%.

"நாO நிைறA கவ -ெதைன நென<ச Eவி ெகா*+
ேசOய வான தி:( ேதவபி ராறைன
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ஆைணெய ேதாழி! உல( ேதாறல \0றி; ஆ
ேகாைணக

ெச' (திாி யாமட Q ேம" [28]

எற பாட% மடேல6த% ப0றி (றிபி+ ளா .
நபியகெபா:

களவிய% ப(தியி% பா>கியி0 Eடதி%, 'மட0E06 மட%

வில(' எற ப(தி காணப+கிற.
இர- (ைறெபறா வ:-திய தைலவ மடேல ெபா:ெளன மதிதC,
பா>கி( தைலவ மடேல6தைல உலகி ேம% ைவ உைரதC, அ
மடேல0றிைன தைலவ தேம% ைவ சா0றC, பா>கி, தைலவி யைவய
அ:ைம சா0றC, தைலவ தைனதாேன 4கதC, பா>கி அ:ளிய%
கிளதC, ெகா*+ நிைல EறC இைறைய சா -தனவா(.
பி0காலதி% சி6 பிரப-த வைகக

வள -த ெபா;, மடC வள -த. 'பனி:

பாய%', 'இலகண விளக', 'ெவ*பா பாய%', /தயன மட

இலகணைத வைகப+தி E6கிறன. 'வ:ண(லாதித மட%', 'சிதிர

மட%', 'உலா மட%' /தயன பி0காலதி% மட% (றி எ;-த

இலகிய>களா(. ஆயி@ பி0கால .%களி% ச>க பாட%களிC, ஆவா

பார>களிC மடேல6த% (றித பாட%களி% காணெப6 இலகிய நய

இ%லாைமைய காணலா. இDவா6 ெதா%காபியனா (றிபிட மடேல6த%

காலதி0( கால வள -, பிற- இலகிய வைகயாக வள - ள

நிைலைமயிைன இலகிய வரலா6 பேபா ந(ண வ .
--------

[1]. ெதா% - அகதிைணயிய% : - 51
[2]. (6-ெதாைக : 95

[3]. (6-ெதாைக : 149

[4]. (6-ெதாைக : 112 : 1-2.
[5]. அகநா@6 : 208: 18-20

[6]. அகநாT6 : 268; 8
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[10]. (றி<சிக : 22: 20-23

[11]. (6-ெதாைக : 17

[12]. (6-ெதாைக : 173
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[14]. ெந'த0க : 22 : 8-13
[15]. ெந'த0க : 23 : 5-9

[16]. ெந'த0க : 24 : 9-10; 13-14; 19-20
[17]. ெந'த0க : 24 : 19-20
[18]. தி:(ற
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[20]. தி:(ற
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[19]. தி:(ற

[21]. தி:(ற

[22]. தி:(ற

[23]. தி:(ற
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: 1136
: 1137

[24]. ெதா%- அகதிைணயிய% - . - 35
[25]. தி:(ற
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[26]. நாலாயிர திDவிய பிரப-த. சிறிய தி:மட% : 76-87

[27]. நாலாயிர திDவிய பிரப-த : ெபாிய தி:மட% : 147-149

[28]. நாலாயிர திDவிய பிரப-த : தி:வா'ெமாழி : மாச6 ேசாதி : 9

---------

12. 3ற வழி நடேபா"

தமிநா+ ெச'தவ பயனா' ேதாறிய தி:வ Iவ ெப:மானி இர*டாயிர
ஆ*+ தி:நா

இ. ஈராயிர ஆ*+கI( /னா% வ Iவ ெப:மா

தமி ெமாழியி% வழ>கிய:ளிய க:க

கால, இட, இன /தய

அைனைதA கட- ஒளி: க: க:_ல>களா(, "அவ ெதாடாத ைற
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ஒ6மி%ைல; ெதாட ைறகைள அழ(ப+தாம% விடதி%ைல" எற

ேமனா+ அறிஞ E0றி0( இையய வ Iவ ெப:மா வாைகயி எ%லா

ைறகைளA LOகி க*+ ளா . த அறிவா%, அ@பவதா% க*ட உய -த

உ*ைமகைள ஒளியா நம( எ+ த- ளா . எனேவதா "எ%லா

ெபா:I இத பாCள, இதபா% இ%லாத எெபா:I இ%ைலயா%" எ6
மைர தமி நாகனா எ@ 4லவ பாரா+ ெமாழிA பிற-த.

.0கைள இ:வைகயாக ப(ப அறிஞ . ஒ: (றிபிட ேநரதி0( ம+ேம

பயப+ .%கைள Books for the hour எ6, எ<ஞா6 ைணயாக

விள>கிட பயப+ .%கைள Books for ever எ6 வழ>(வ . வ Iவ

வழ>கிய வாமைற, உலக உ ளள?, மனித ச/தாய உயி ( வைரயிC

வாைக( வழிகாயாக நிறில>( கீ தி பைடத ஆ(. எனேவ
"வ Iவ தைன உலகி@ேக த-
வா4க ெகா*ட தமி நா+"

எ6 பாரதியா: ெபா:த/ற பானா .
தி:வ Iவ ெப:மா வாவிய% உ*ைமகைள நகறி-தவ ; வாைகைய

உ06 ேநாகியவ ; உ6தி ெபா: கைள பிற உள> ெகாI வ*ண

எ+ைரதவ . கீைத ெப:.ைல ப0றி அ*ண% கா-தியக . 'அ-.%
Gைளைய ெகா*+ உண வத6; இதயைத ெகா*+ உணர ேவ*ய .%'

எறன . அDவாேற தி:வ Iவ ெப:மா இய0றிய தி:(ற

அறி?

ேவைக(, விாி?( ஆரா'சி( ம+ ப அைமகிற .% அ6.
அத0( ேமலாக வாைகைய வா- கா+வத0( வழிைணயாக அைம-த
.லா(.

க%வியறி? எப உலகி% பிற-த ஒDெவா:வ:( ேவ*ட0பால. 4றேத

ேதா6 ெபா: கைள பா பத0( எப க*க

ேபாேற அகவி:

இர*+ ேதைவேயா அ

அகல ேநா(த0( க%வி க*களி ஒளி ெபாி ேதைவ.

'க*Oைடய எபவ க0ேறா ' எ6, '/கதிர*+ 4*Oைடய க%லாதவ '
எ6 அவ Eறியி:ப இக:தி0( அர* ெச'வதா(. ஒ:வ@(
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அழிவி%லாத சிற-த ெச%வ க%விேய எ6, க%வி தவிர ம0ற ெபா: க

அதைகய சிற4ைடய ெச%வ அ%ல எ6 தி:வ Iவ 4க6 ளா . ஒ:

பிறபி% ஒ:வ க0ற க%வியான அபிறபி0( ம+ அ%லாம%, அக%வி

அவ@( ஏ; பிறபிC உத? தைமAைடய எ6 (றிபி+கிறா .

மண% உ ள கிண0றி% ேதா*ய அளவி0( நீ ஊ6; அேபா% மகI(
க0ற க%வியி அளவி0( அறி? ஊ6 எபதைன,
"ெதாடைன \6 மண0ேகணி மா-த (
க0றைன \6 அறி?" [1]

எ@ (றபாவா% விளகிA ளா . க0றவ@( தநா+ ஊ: ேபாலேவ

ேவ6 எவாயி@ நாடா(; ஊரா(; எனேவ, ஒ:வ சா( வைரயி% க%லாம0

கால> கழிப எ06(? என சா+கிறா .

இDவா6 பலவாறாக க%வியி இறியைமயா ைமயிைன இைய4ற வ046

வ Iவ க0க த(-த .%கைள (0றமற க0க ேவ*+; அDவா6 க0ற பிற(,

க0ற க%வி( தகவா6 நெனறியி% நி0கேவ*+ எ@ மிக ெபாிய
வாவிய% உ*ைமைய,

"க0க கசடற க0பைவ க0றபி
நி0க அத0( தக" [2]

எ@ (றளா% ெவளிப+திA ளா .
வாைகயி சிற4 க0ற% ம+ இ%ைல; க0ற பி க0றப நடதேலேய

இ:கிற எபேத ஈ*+ டப+ க:தா(.
"ெசா%Cத% யா ( எளிய அாியவா
ெசா%ய வ*ண ெசய%" [3]

எற (றI நட- கா+த - அ:ைமைய - ெவளியி+கிற.
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'சி-ைதகினிய ெசவிகினிய வா'கினிய வ-த இ:விைன( மாம:-' எ6

ேபா0றி 4கழப+ (ற . ெசா%C ெசா%லா% ம+ உய -தத6:

வ046 வாைக ெநறியாC ேமபடதா(. அதனா0றா 'ஊ' எ@
அதிகாரதி%,
"L*ணிய .%பல க0பி@ ம06-த
உ*ைம அறிேவ மி(" [4]

எறா . ேமC 'ெகா%லாைம' எ@ அதிகாரதி% அற.லா ெதா(த அற>க

எ%லாவ0றிC தைலயாய அற தம( கிைடதைத ப( ெகா+ தா@
உ*+ பல உயி கைளA காபா06த% எ6 (றிபி+ ளா . இக:

ெகா*+ க0ற@ க0றவழியி0 க:தி:தி நி0பேத தைலயாய அறமாக
ேபா0றப+ எற க: விளக/6கிற அேறா?

.%கைள க0பதா% வ: அறிவி@ ஒ;கலா0றா0 4லனா( ப*பிைனேய
ெபாி ேபா0றியவ வ Iவ . எனேவதா.

"அரேபாC E ைமய ேர@ மரேபா%வ
மகப*4 இ%லா தவ " [5]

எ6 அறிவி@ மக ப*ைப ேபா0றி ெமாழி-தா .
சாேறாாி சா%4 எ@ நிைற-த ப*4நல (ைறப+மானா%, இ-த ெபாிய
நில?லக/ த பாரைத தா>க /யாம0 ேபா'வி+ எபதைன,
"சாறவ சாறா*ைம(றி இ:நில-தா
தா>கா மேனா ெபாைற" [6]
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எ@ (றளா% விளகிA ளா . சாறா*ைம எ@ ந0ப*4 சாறவ க

ஊழி ெபய -தாC தா>க
(றிபி+ ளா .

ைகெகா*ட ெநறியினி6 நீ>கா எ6 அவ

மா-த தா இ:-த உய நிைலயினி6 தா- விடா%, தைலயி:-

வி;- தா?0ற மயிாிைன ேபாறவ ஆவ எ6 நைட/ைற வாைக

நைடய06 ேபானவைர - ஒ;கலா0றி% பிற-தவ கைள தைலயி இழ-த

மயிேரா+ ஒபி+ ெபாியேதா வாவிய% உ*ைமயிைன 4லப+திA ளா .
'கட?

வா' அதிகாரதி% க0றபி அத வழி நி0றைல வ Iவ கவி@ற

கிளதியி:க காணலா.

"க0றதனா லாய பயெனெகா% வாலறிவ
ந0றா

ெதாழா அ எனி " [7]

எ6 ஓ வினாைவேய எ;பிA ளா வ Iவ . இைறவ இய0றிய அறமாகிய

ெபா சடதிைன மதி நடபேத க0றத பய என கழறிA ளா . நீதா

ெப:ைமயி% ஒ;கதி% நிைல நி6 ப06விடவ களி ெப:ைமைய

சிற-ததாக ேபா0றி E6வேத .%களி ணிபா( எ6 ஒ;க வாைகயி%
தைலப+ சிற-தவாி ெப:ைமைய 4க6 ளா . "ஓத0 சிற-த6 ஒ;க
/ைடைம" எப நீதி .%. பத@ ப*பா வழி நடபேத சிற-த

எபதைன இ/ ெமாழி உண .

"ப*4ைடயா  ப+*+ உலக அஇேற%
ம*4( மா'வ ம" [8]

எற (ற

ெமாழிA,

"மறபி@ ஒ ெகாளலா( பா பா
பிறெபா;க> (ற ெக+" [9]

எற (ற

ெதாட:,
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"உலகேதா+ ஒட ஒ;க% பலக06
க%லா அறிவிலா தா " [10]

எற (றI க0றபி நி0பதி%தா ஒ:வனி உய ? நிைலெப6கிற
எபதைன வ046தி ெமாழிய காணலா.

உட% உயி இேற% உட% நிைலகா. உடேல ஐ4ல இப>களி ைவ(

இ:பிடமா' இல>(வ. எனேவ வாவிைன ைவக உட% ேதைவ. உட%

இய>க உயி ேதைவ. உடைலவி+ உயி நீ>கினா% '(டைப தனிெதாழிய
4 பற-த' நிைலைமயாகிவி+. ஆயி@ வ Iவ உயிாி@ ஒ;கேம

ஓபப+த% ேவ*+ எபதைன ஆணிதரமாக EறிA ளா . ேமC

ஒ;கைத வ:-திA ேபா0றி காக ேவ*+; பலவ0ைறA ஆரா'-
ேபா0றி ெதளி-தாC, அ-த ஒ;கேம வாைகயி% ைணயாக விள>(
எபதைன,
"பாி-ேதாபி காக ஒ;க ெதாி-ேதாபி
ேதாி@ அஃேத ைண" [11]

என அழ(ற ெமாழி- ளா . 'ஒ;க உைடைமேய (ைம' எ6

ேபா06கிறா . உலக பழி( தீெயா;கைத வி+வி+வேத ேவ*டப+
ெநறி எகிறா .

அ4 ேநராக ேதா0றமளிகிற. ஆயி@ அ ெகாயேதயா(. யாழி

ெகா4 வைள- ேதாறி@ அ நைமயானதா(. எனேவ மகளி

ப*4கைளA ெசய% வைகயா% (க0ற பபா% அ6) உண - ெகா ள

ேவ*+ எ@ உய -த ேகாபாைன,

"கைணெகா யா ேகா+ ெசDவி ஆ> கன
விைனப+ பாலா% ெகாள%" [12]
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எற (ற வழி விளகிA ளா .
நடைதயி% ேமபடவைரேய சாேறா என ெமாழிவ . தாA த மகைன பிற

சாேறா என 4க- ெமாழிA ெபா;ேத 'ஈற ெபா;தி0 ெபாி வ('

எகிறா வ Iவ . "மக த-ைத( ஆ06 உதவி இவ த-ைத எேனா0றா
ெகா% எ@<ெசா%" தாேன!

'க0றபி நி0பதி%' எ@ க:தி0( ெபாி அர* ெச'வதாக விள>( (ற
'ேபைதைம' அதிகாரதி% வ:கிற:

"ஓதி உண - பிற (ைர தானட>கா
ேபைதயி ேபைதயா இ%." [13]

.%கைள ஓதிA அவ0றி ெபா:ைள உண - பிற ( எ+ ெசா%A

தா அவ0றி ெநறியி% அட>கி ஒ;காத ேபைத ேபா% ேவ6 ேபைதய இ%ைல
எ6 வ Iவ ெப:மா க0றவழியி% நி0காதவைர ேபைதய என அ;ததி:தமாக க*( நிைலயி% 'ஆ6 அவி- அட>கிய ெகா ைக

சாேறா ' எ@ பிசிரா-ைதயாாி 4றநாT06 ெதாட பளிசி+கிற.
ந%ல .%க

உண  ெநறியி% நி0பேத வாைக என% அைமA, 'ம0ற

கைலகளி தாயக வாைக கைலேய' எப தமிெபாியா . வாைக

கைலைய உலகி0( உதவிய ப*ைட சாேறா ம@, அாி8டாட%, சார]8,
மா  அேரய8, தி:வ Iவ /தலான அறிஞ ெப:மக

பலராவ . மனதி

/;\'ைமேய அற எ@ வ Iவாி க: 'மனக* மாசில னாத%
அைனதற' எ@ (ற

ெதாடரா% விள>(கிற. அறைத அபைடயாக

ெகா*ட வா? ஒ:நாI சிைதயா.
தி:(ற

பபத0( ம+ அைம-த ெவா: .% ம+ம6; உ ள

ெசைமப+ உய வைடய-ஒ;கைத- ஒ;கலா0றிைன ப06ேகாடாக
ெகா*+ வா; வாைக( வழிைணயாக அைம-த .Cமா(.

அதனா0றா தி:வ Iவ க0க ேவ*+, அ? கசடற க0க ேவ*+
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எ6, அDவா6 க0ற@ க0றபி நி0பேத சாலசிற-த எ6 த

தி:(றளி0 பலவிட>களி0 பா>(ற ெமாழி-தி:ப உ06 உணரதகதா(.
க0றபி நி0பதி% (ற
-------

[1]. தி:(ற

[2]. தி:(ற

[3]. தி:(ற

[4]. தி:(ற

[5]. தி:(ற

[6]. தி:(ற

[7]. தி:(ற
------

: 396

: 391

: 664

: 373

: 997

:990

:2

வழி நடேபாமாக!

[8]. தி:(ற

[9]. தி:(ற

[10]. தி:(ற

- 996

: 134

[11]. தி:(ற

[12]. தி:(ற
[13]. தி:(ற

: 140

: 132

: 279

: 834

13. தி.வ (வ ெதளி:,*6" வாைக

இலகியதிைன வாைகயி உைரக% எப அறிஞ . தமிழி பழெப:
இலகிய>களாகிய ச>க இலகியதி% ஈராயிர ஆ*+கI( / வா-த
பழ-தமிழாி Z+ நிைற-த ெப:வாவிைன காணலா. வாவி ெச;ைம

ஒ:4ற/, வ6ைமயி வாட பிறிெதா:4ற/ விள>கின எப ச>க
இலகிய>க

நம( உண  ெச'தியா(. வரலா0றி ெதாடக

காலதிேலேய ந%ல நாகாிகதிைன ெப0றி:-த தமிழக ெப:மகளி வா?,
(றிேகாளிைன (றிெகா*:-த. ச>க கால ப*பா+ தமிழகதி

மா*4ய -த ப*பா+ என ேபா0றி 4கழப+ அள?( அைம-தி:-த.
"4கெழனி உயி: ெகா+(வ பழிெயனி
உல(ட ெபறி@ ெகா ளல " [1]

எப 4றநாT6. எனேவ பழிய0ற வா? வாவேத அ6 ஆேறாரா%

பாராடபட.
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தி:வ Iவ தமிநா+ ெச'தவ பயனா' ேதாறிய சாேறா ; அறேவா ;

அறிஞ ; ப*பான . எனேவ அவ இய0றிய தி:(றளி% ஒ: /;ைம நிைற-த
(றிேகா

வாவிைன காணலா.

வ Iவ ெத ள ெதளிவாக வாைகயி ப*பிைனA பயைனA உண திய
சாேறா ஆவ . எனேவ த அறE6 நாவா%,

"அறெனன படேத இ%வாைக அஃ
பிறபழிப இ%லாயி ந6" [2]

எறா . அற எனபடேத எபதிC ள ஏகாரைத ேநா(க, அஃ

ேத0ேறகாரமா(. அ ெதளி? ெபா:ளி% வ- ள. இதி:- அறதி

ெநறியி:- பிறழாம% வாவேத இ%வாைக எ6 தி:வ Iவ க:

ெகா*டா என ந( ெதளியலா. இதைகய இ%வாைக பழியினி6 /0ற

நீ>கியதாக இ:க ேவ*+ எபதைனA, தம( கிைடத பழியி நீ>கிய

ெபா:ைள பிற ( பகி - த- வாழ ேவ*+ எபதைனA தி:வ Iவ
ெப:மா பி வ: (றளி% திறபட EறிA ளா .

"பழிய<சி பா\* உைடதாயி வாைக
வழிெய<ச% எ<ஞா6 இ%." [3]

ேமC அவ இ%வாைகயி% அ4 அற@ இைண- இய>க ேவ*+

எபதைன (றிபி+, அDவா6 விள>(வேத வாைகயி ப*4 பய@

ஆ(ெம6 விளகிA ளா . தி:வ Iவ அபிC அறதிC ெகா*:-த

நபிைக ெபாிதா(. உலக உயி க

ஒ:வேரா+ ஒ:வ இைண- ெதாட 4

ெகா வத0( அ4, வாைகயி அதளமாக அைடய ேவ*+ எ6

வ046திA ளா . அDவா6 இைண-த உயி (ல இபேதா+

அைமதிேயா+ வாழ ேவ*+மானா%, அைவ ேம0ெகா ள ேவ*ய ெநறி

அறதி ஆறாக விள>(த% ேவ*+ எ6 க:தினா . எனேவ 'அ4ைடைம'

எற அதிகாரதி% அ:ைமயான உயி ( உடேபா+ ெபா:-தியி:( உறேவ
அேபா+ ெபா:-தி வா; வாவி பய எ6 E6/கதா,
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"அேபா+ இைய-த வழெகப ஆ:யி (
எேபா+ இைய-த ெதாட 4" [4]

எ6 (றிபி+ ளா . அ4ைடயதாகி ெபா:-தி வா; வாைகயிைன

உைடயவ உலகதி% எ<ஞா6 இ406 வா; சிறபிைன
ெகா*டவராவ எற க:பட,

"அ406 அம -த வழெகப ைவயக
இ40றா எ'< சிற4" [5]

எ@ (றைள யா ளா . அபிேல அவ ெகா*:-த அள? கட-த ஆ வ
ேம0Eறபட (றபாகளா% (ைறவற இல>க காணலா. இதனா0றா

4ற64க

சிறகெப0ற ஒ:வைன விட அக உ6பாகிய அ4 சிற-த

ஒ:வைன பாரா+கிறா .

"4ற6 ெப%லா எவெச'A யாைக
அக64 அபி லவ (." [6]

எCபி%லாத உடபிைனAைடய 4; ஒறிைன ெவயி% வா வைதத% ேபால,

அ4 இ%லாத உயிைர அற தவறா வ: எ6 தி:வ Iவ எசாிைக
வி+கிறா .

"எபி லதைன ெவயி% ேபால காAேம
அபி லதைன அற" [7]

'அபி வழியி% இய>( உடேப உயி நிற உட4' எ6 உ6திபட
ெமாழி- அபி சிறபிைன அறி?6கிறா தி:வ Iவ .
"அபி வழிய உயி நிைல."

இத( மாசிைமபட அ4, ஆ*டவனி கடைளயா அற/

உைடதாயி:-தா% இ%லற வா? ப*ேபா+ பயேனா+ ெபா- ேதா6
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எபதைன அேபா+ E6 வ Iவ வா( ஒ ளிய ெத ளிய க:ைடய
வாேக அேறா?

வளமான வாைக( ஒ: வாைக ைண ேவ*+மேறா? மைனவியி

மா*ேப இ%லற இபதிைனA அைமதியிைனA இையவிபதா(. மைனவி
மா*4ைடயவளானா% வாைகயி% இ%லாைம( இடமி%ைல. மைனவி
(ணேகடளாயி அைன இ:- ஒ6 இ%லாைம( ேநரா(;
"இ%லெத இ%லவ
இ%லவ

மா*பானா% உ ளெத

மாணா கைட." [9]

எனேவ ந0ப*4 வா'கெப0ற ந>ைக ந%லாேள இ%வாைக இனிைமAட
இய>கெபற /தைமAைடயவ

ஆகிறா . அத( ந0ப*4 (ைறவற

(ெகா*+ ள - ெகா*க (றிபறி- நட( (ண நிைற-த மைனவி

ஒ:வ@( வா'க வி%ைலெயனி அவ வாைக பிற ைறகளி%

எDவள?தா சிற406 விள>கினாC அதனா% யாெதா: பய@மி%ைல.
"மைனமாசி இ%லா க* இ%லாயி வாைக
எைனமாசி தாயி@ இ%." [10]

ஆதலா% மைனவி எனப+பவ

இ%வாைக( இைய-த ந0ப*4

உைடயவளாக?, கணவ@ைடய வ:வா'( தக வாைக நடபவளாக?
/த0 க* ல>கேவ*+. இத( ப*4நல பரக வா'க ெப0றவேள

'வாைக ைண' என வாயார உவைகAட அைழபத0( த(தி

உைடயவளாவ

:

"மைனதக மா*4ைடய
வளதகா

ஆகித0 ெகா*டா

வாைக ைண." [11]

ந%ல வாைக ைணவி( அ+ ேவ*+வ க0ெப@ தி*ைமயா(.
க04 ெநறியி% தைனA காெகா*+, தைன தி:மணதி0 ெகா*ட

கணவைனA காபா0றி த(தி சாற 4கைழA ம>காம% கா உ6தி தளராம%
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வாகிறவேள ெப* என தகவளாவா
ெதளி-த க:தா(.

எப தி:வ Iவ உண 

"த0கா த0ெகா*டா0 ேபணி தைகசாற
ெசா0கா ேசா விலா

ெப*" [12]

இDவா6 நிைற-த ப*4கIட கணவைன ேபா0றி கடைமைய ெச' வா;
மகளி ெப:< சிறபி0(ாிய N+லக வாவிைன ெப6வ . எனேவ மா*4

ெபா:-திய மைனவியி ந0ப*ேப இ%வாைக ம>கலமாக அைமகிற.
"ம>கல எப மைனமாசி" [13]

காத% மைனயாI காதல@ க:ெதாறி தீதி% க:ம நிகதி வா;

வாேவ வ? வன4 ெகா*+ ல>( வாைகயா(. அDவி:வ:

ெபறதக ேப6களி% நமகைள ெப6வேத ெப: ேபறா(.
"ெப6மவ06

யாமறிவ இ%ைல அறிவறி-த

மகேப6 அ%ல பிற." [14]

கணவ@ மைனவிA நமகேளா+ அபி% அதள அைம, அறதி
ெநறியி% ஒ;கிவ: வாவி% 'வி:-ேதா4த%' எ@ வி:4கிற ப*4

/தட ெப6கிற. N% இ:- ெபா: கைள கா இ%வாைக

நடவெத%லா வ: வி:-தினைர ேபா0றி உதவி ெச'த0 ெபா:ேடயா(
எப தி:வ Iவ :

"இ:-ேதாபி இ%வாவ ெத%லா வி:-ேதாபி
ேவளா*ைம ெச'த0 ெபா:+." [15]

இDவா6 வி:-ேதாபி நறா0றி வா; ெபா; இனியைவ Eற% எ@
இனிய ப*4 இ%வாவானிட இையய ெப6த% ேவ*+. வணக

உைடயவனாக? இனிய ெசா%ைல வழ>(ேவானாக? ஆதேல ஒ:வ@(
அணிகலமா(. ம0ற பிற அணிக

அணிகளாகா.
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"பணி?ைடய இெசால ஆத% ஒ:வ0(
அணிய%ல ம06 பிற." [16]

பிற ( நைம பயபனவ0ைற நா இனிைம ேதா'-த ெசா0கைளேய ெசா%,
பாவ>க

ேத'- (ைறA; அற வள - ெப:(.

"அ%லைவ ேதய அறெப:( ந%லைவ
நா இனிய ெசா." [17]

இ%வாவி% தைலப+ வாகிறவ கI( பல:ைடய ைணA உதவிA
ேவ*ட0பாலன. ஆத (0றம0றவ கIைடய உற? ேவ*+. ப வ-த

காலதி% ைணயாக நி6 உதவியவ களி நைப ைகெநகிழவிடாம% ேபா0ற
ேவ*+. அ-நபிைன இனி வ: பிறவிகளிC மறவாம% ேபா06தேல

ெபாிேயா கட எப . எ-த அறைத அழிதவ ( தபி பிைழ( வழி

உ*+. ஆனா% ஒ:வ ெச'த உதவிைய மற- அழிதவ@( ம+ உ'?

இ%ைல எ6 உ6தியாக E6கிறா வ Iவ :

"எ-நறி ெகாறா ( உ'?*டா உ'வி%ைல
ெச'-நறி ெகாற மக0(." [18]

நறிAண ேவா+ வா; வாைகயி% ந+? நிைலைம( தனியிட த:த%

ேவ*+. ந+? நிைலைம பிற- நட-தா% ஆக வ- இையA எற நிைல
ஏ0படாC அD ஆகதிைன அெபா;ேத ைகவிட ேவ*+.

ந+?நிைலைமயினி6 வ;வா நி6, அறெநறியி% நிைல வாகிறவ

அைட-த வ6ைம நிைலயிைன சாேறா உலக ேக+ எ6 ெகா ளா.
"ெக+வாக ைவயா உலக ந+வாக
நறிக* த>கியா தா?." [19]
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நறிAண ? ந+?நிைல ெந<ச/ ம+ ந%வாவி0( ேபாமா? உட
அடக/ ேவ*+. அடக ஒ:வைன உய தி ேதவ:

ேச (;

அட>காைம ஒ:வ வாவி% ெபா%லாத இ:ைள 4(திவி+. எனேவ

அடகைத உ6தி ெபா:ளாக காக ேவ*+. ஏெனனி% அ-த அடகைதவிட

ேமபட ஆக உயி ( இ%ைல.

"காக ெபா:ளா அடகைத ஆக
அதனிT> கி%ைல உயி (." [20]

அடகேதா+ ஒ;கதிைனA ஒ:வ ெகா வாேனயானா% ெபாமல நா0ற
/ைடத தா(மேறா? ஒ;கதா% எவ: ேமபாைட அைடயலா; ஆயி

ஒ;கதி:- தவ6தலா% அைடயதகாத ெப: பழிA ஒ:வ ( வ- ேச:
எபதைனA நகறித% ேவ*+.

"ஒ;கதி எ'வ ேமைம இ;கதி
எ'வ எ'தா பழி." [21]

எனேவ அத( ஒ;கதிைன உயிைரவிட சிற-ததாக ேபா0ற ேவ*+.

பிற:ைடய மைனவிைய வி:பி ேநாகாத ெபாிய ஆ*ைமயிைன சாேறா

நிைற-த ஒ;கமாக க:வ .

"பிறமைன ேநாகாத ேபரா*ைம சாேறா (
அறெனாேறா ஆற ஒ;(." [22]

'ஒ:வ ெபாைற இ:வ ந4' எ6 E6கிற நாலயா . ஒ:வ நிைற

மனிதனாக விள>க ேவ*+மானா% ெபா6ைமைய ேபா0றி ஒ;க ேவ*+.

ெபா6ைம ப*ேப இ%வாைகயி மகிசி( அைமதி( உ6ைணயாக
அைமவதா(. எனேவ த(தியி%லாத ெசய%கைள பிற தன( ெச'த

காைலயிC, அதனா% வ: பதி0காக வ:-தி, அறம%லாத ெசய%கைள

அவ பா% ெச'யாதி:த% ந%லதா( எ6 ெதளி?6கிறா தி:வ Iவ .
"திறன%ல த0பிற ெச'யி@ ேநாெநா-
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அறன%ல ெச'யாைம ந6." [28]
ெபா6ைம ப*ைப ெகா I மன ெபாறாைம ப*பிைன விலக ேவ*+.
ெபாறாைம ெச%வைத ெக+ ஒ:வைன தீய வழியி% ெசC

திற@ைடயதா(. பிற ெபா:ைள வி:பாமC, பிறைர 4ற> EறாமC,

பயன0ற ெசா0கைள பாராடாமC ஒ:வ வாத% ேவ*+. ஒ4ர?

எ*ண/, இ%ைல என வ-தவ ( இ%ைல எ6 Eறாம% ஒ6 ஈகிற

பணி? ெகா*+ ஒ:வ 4க வா? வாத% ேவ*+. 'ேதாறி 4கெழா+

ேதா6க' [24] எப வ Iவ வாகா(.
ற? வாைகேயா+ ம+-தா அ:

ெதாட 4ைடய எறி%ைல;

இ%வாவி0( இைய4ைடயேத அ:ளா(. ெபா:

வள ெப06 வாழலா; ஆனா% அ:

இ%லாதவ: ஒ:காலதி%

இ%லாதவ வாைகயி பய அ0றவேர

யாவ . அவ ஒ: காலதிC சிற- விள>(த% எப இ%ைல.
"ெபா:ள0றா Mப ஒ:கா% அ:ள0றா
அ0றா ம0 றாத% அாி." [25]

4லா% ம6த%, க ளாைம, வா'ைம, ெவ(ளாைம, இனா ெச'யாைம,

ெகா%லாைம /தய அதிகார>களி% தி:வ Iவ ெப:மா வாைகயி
ெதளிவான வவதிைன வைகAற வ கா+கிறா . இ/ைறயி%

'அறதா வ:வேத இப' எ6, 'மனக* மாசில' ஆகி ஒ:வ வா-தா%
அவ வா? சாேறா பாரா+ ெசைமA சீ திA உைடயதா(;

'அறெனன படேத இ%வாைக' [26] எற உயாிய ெகா ைக( உ6தி நல
ேச பதா(. இதைகய உய -த - ெதளி-த - உ*ைமயான வாவிைனேய

தி:வ Iவ ெப:மா த அறபா% வA6தி EறிA ளா . அD

அறேவா உண  வாைக ெதளிவி வழிேய ந வா? அைம-
சிறபதாக!
----

[1]. 4றநாT6 ; 182 : 5-6

[2]. தி:(ற

: 49

[14]. தி:(ற

[15]. தி:(ற

: 61

: 81
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[3]. தி:(ற

: 44

[16]. தி:(ற

: 95

[5]. தி:(ற

: 75

[18]. தி:(ற

: 110

[4]. தி:(ற

[6]. தி:(ற

[7]. தி:(ற

[8]. தி:(ற
[9]. தி:(ற

[10]. தி:(ற

[11]. தி:(ற

[12]. தி:(ற

[13]. தி:(ற
------

: 73

[17]. தி:(ற

: 79

[19]. தி:(ற

: 77

[20]. தி:(ற

: 80

[21]. தி:(ற

: 53

[22]. தி:(ற

: 52

[23]. தி:(ற

: 51

[24]. தி:(ற

: 56

[25]. தி:(ற

: 60

[26]. தி:(ற

: 96

: 117

: 122

: 137

: 148

: 157

: 236

: 248
: 49

14. சிலபதிகார*தி5 வ." ேபா கள/க

"ெந<ைசய I சிலபதிகார" தமிழி% எ;-த /த0 ெப:>காபியமா(. காவிாி
கடெலா+ கல( 4கா நகாி% வணிக (யி% ெச%வ மகளாக பிற-த க*ணகி,
இ6தியி% ம*ணவ: வி*ணவ: ேபா06 ெத'வநிைல( உய -த

வரலா0றிைன வ*ண/ற வ கா+வேத சிலபதிகாரதி ெச'தியா(.
க04 கட?ளா க*ணகியி வரலா0றிைன பரக E6 சிலபதிகார

/Aைட மன Gவாி ெச'திகைளA, சிறபாக ேசர ெச>(+வனி

இைணய0ற NரதிைனA சிறக ெமாழிகிற. ப%ேவ6 ைவக

பா>(ற

கல-வ- சிலபதிகார ஓ உயாிய காபிய எ@ உ*ைம( சாறாக

இல>(கிற. காத இனிய ெசDவிA ஆ*+ உ*+; Nரதி விமித/

ஆ>( உ*+; இபதி சிற4 ேபசப+கிற; அேத ேநரதி% அவலதி

ஆழ/ ந( 4லனாகிற.

வ<சி கா*ட சிலபதிகாரதி இ6தி கா*டமா(. வ<சி

கா*டதிேலேய க*ணகி ெத'வநிைல( உய -, MைசA விழா? ெப0ற

பாைம ேபசப+கிற. ஊேட பதினிகட?I:(ாிய பம சைமக க%

ேவ* வட4ல ெச6 காவா நாவிற கனகவிசயைர ெவ6 தி:பிய Nர
வரலா6 விள>க ேபசப+கிற. :>க ெசா%ல 4கி தமிழ த
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அபைட ப*4களான காதC Nர/ சிலபதிகாரதி% ைவ ம%க
ெசா%லப+கிறன.

வாடா வ<சியா கெக; வ<சி மாநகாி% இலவ-திைக ெவ ளிமாட எ@
மாளிைகயி% த ேகாெப:-ேதவி இள>ேகா ேவ*மாIட ேசர
ெச>(+வ வசிவ-த காைலயி%, ஒ:நா

மைலவள காண வி:பி

ப%வைக மர>களாC அழ( மிக மைலைய ஊட6 ெகா*+ இழிA

ேபாியா0ற>கைரயி மண% மிக எகாிேல த பாிவார>கIட த>கினா.
அேபா (ற (றவ க

மைலப+ ெபா: க

பலவ0ைற திைறெபா:ளாக

த- 'ஏபிற பேய வாகநி ெகா0ற' எ6 வழிபாேடதி நிறன . பின ,

க*ணகி அவ த க*க

காண வி*Oல( ெச6 ெச'திைய விளபின

மனவ ம:>கி:-த த*டமிழாச சாத நட-தன அைன நைவயற

ெமாழி-தன . க*ணகி வரலா0ைற விள>க ேகட ேவ-த ெப:-தைக அ:கி:-த
த அ:ைம ைணவிைய விளி,
"உயி:ட ெசற ஒ:மக

தனி@

ெசயி:ட வ-தவி ேசயிைழ தனி@

ந@த% விய( நலேதா யாெரன" [1]
ேகடா. அத0( விைடயாக இள>ேகா ேவ*மா , 'காதல ப காணா

கழி-த பா*ய ெப:-ேதவி வி*ணா% ெப:-தி: ?றகடவ ; அ நி0க;

ந உ நாைட யைட-த பதினி கட?ைள நா வழிப+த% இறியைமயாத'
எ6 Eறினா . அேகட மன பதினி கட?I(ாிய பம

சைமத0(ாிய க%ைல இமயதினி6 ெகாண -, க>ைகயா0றி% \'ைம

ப+த% மிக? ெபா:-திய ெசய% எற /?கனா. இமவா அவ

வி:பதி0 கிண>காவி வ<சியினி6 வ<சி மாைல H தாைனAட
ெச6 4றைற கைம-த Nர ெசய%க

பலவ0ைறA ஆ>( அவ0(

கா*பிேப எ6 Nரெமாழி விளபினா. இேகட தாைன தைலவனா

வி%வவ ேகாைத ேசரனி Nரதிைன விள>க எ+ைரதா.

"ேவ-த ேவ-ேத! நைமெயாத ேவ-தரான ேசாழ பா*ய தெமா+ இக%
ெகா*+ ெகா>க ெச>களேத த 4ெகாையA மீன ெகாையA,
ேபா களேத 4ற வி+ ஓனராயி@, அ ெச'தி திகய>களி ெசவி(
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எ எ>( பரவி06. ெகா>கண , க>க , க:நாட , ப>கள , க>க , கய ,

வடவாாிய இவ கIட தம தமி ேசைன கல- ெபா:த ெச:களதி% தா
யாைனைய வி+ பைகவைர யழித அாிய Nர ெசய% இ@ எ>க

க*கைளவி+ நீ>கவி%ைல. அறிA, எ> ேகாமகளா' விள>கிய த தாைய
க>ைகயா0றி% நீராவ-த அகாலேத, எதி  வ-த ஆாியவரச ஆயிரவைர

தா ஒ:வராகேவ நி6 ெபா:த ேபா  ேகாலைத க+>க E0ற/

க*விழி விய- க*டதேறா? நீவி நீ H-த இD நில?லகைத ெவ6

தமி நாடாக ேவ* வடநா+ ெசல? ேம0ெகா ள ணியி ஆ>( Lைம
எதி பவ எவ:ேம இ%ைல எப உ6தி" எ6 ெச>(+வ /னாளி%

ஆ0றிய Nரேபாாி சிறபிைன விமிதட ெமாழி-தா,
"Lேபா% ேவ-த Lேமா க

ெகா>க ெச> கள ெகாவாி கய0ெகா

பைக4ற த-தன ராயி@ ஆ>கைவ

திைச/க ேவழதி ெசவியக 4கன

ெகா>கண க>க ெகா+>க: நாட

ப>கள க>க ப%ேவ0 கய

வடவா ாியெரா+ வ*டமி மயக
கழறைல ேவடெம க4ல பிாியா

க>ைக ேபாியா06 க+4ன% நீத

எ>ேகா மகைள யாய அ-நா

ஆாிய மன ஈைர< .06வ 

ெகா:நீ யாகிய ெச:ெவ> ேகால

க*விழி க*ட க+>க E0ற." [2]

இப(தி ெகா*+ ெச>(+வ ேம0ெகா*ட /தலாவ வட4ல ேபாாிைன
அறியலா.

இனி, இள>ேகாவக

விள>க வ:ணி( இர*டாவ வட4ல எ;சி அ%ல

(யிலாCவ எ@மிடதி% ஆாிய அரச கேளா+ ெச>(+வ நிகதிய
Nரேபாாிைன கா*ேபா.
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வ<சி மாநகாி% ஆசா ெப:>கணி அைமச:ட தாைனதைலவ தெமா+>

E ேசர ெச>(+வ N0றி:-தேபா த ேசைனதைலவைர ேநாகி பி
வ:மா6 E6வானாயின:

"ஆாிய மன பல: த நா% நிக-த யவர ெமாற ெபா:+(;மி

மகி-தி:-த விடேத. 'ெதறமி நாடாI ேவ-த ெச:ேவ+ 4கெற;-
மிதவ; இமயெவ0பி% விள>(வி0 4 கய% ெபாறித நா , எேபாC

/மன ஈ>கி%ைல ேபாC' எ6 நைகயா இக-தன எ6 இைமய

தாபதரா% அறி-ேத. அDவைச ெமாழி எ ேபாற ேசாழ பா*ய ேவ-த (

இகசிைய த:வதா(. ஆத, அ>ஙன இக-த வடவாாிய மன த
/தைலயி% பதினிகட?ைள சைமத0(ாிய க%ைல ஏ0றிெகா*+
வ:ேவ; அ>ஙன ெச'யா எ Nரவா

வறிேத மீIமாயி. எேனா+

மா6பட பைகயரைச ந+>கெச' அடகாம%, வள< சாற எ

நா+(கைள வ: ெகா+>ேகாலனாக கடேவ" எ6 த அதாணி

ம*டபேத சினட வ<சின Eறினா.

அ ேகட ஆசா, அவ த ேகாப தணிவதாக எ6 Eறியவளவி%,

கணிெய;- வடதிைச ெபய சி( உாிய ந/E த ேநர அேவ என

எ+ைரதா. நிமிதிக Eறியத0( உடபட ெச>(+வ, த வாைளA

(ைடையA அ-த ந/E ததி% வடதிைச ெபய  நாெகா Iப
ஆைணயிடா, அறிர? ேபா வி:406 த@ட வ:த0கி:(

தாைனகI(, தாைன தைலவ கI( ெப:< ேசாறளி உபசாி,
உ0சாகப+தினா. ம6நா காைலயி% /ர /ழ>க?, சிவன:ைள ேவ*
வல>ெகா*+, தி:மா பிரசாததிைன வா>கி த மணி 4யேத-தியவனா',
நாடக மட-ைதய திக, Hத: மாகத: ைவதாளிக: மனனி ெவ0றி

4கைழ பா உட ெசறன . யாைன Nர: (திைர Nர: வாபைட மறவ:

ேவ-த வா வைய ஏ-தி ஆ பாிதன . கடேலாரமாக ெச6, மைல/(
ெநளிய நட- நீலகிாி மைலயி% பாN+ அைம த பாிவார>கIட
த>கினா.

ச<சய /தலா தைலகீ+ ெப0ற க<க /த%வ ஆயிரவ , .06வ கன
சா பி% நாடக மகளி .0றி:வ:, (யிCவ இ:.0ெற*ம:.
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ெதா*d0ற6வைக பாச*ட ைறகளிC வ%லவ: நைகவிைள மகிழ
ெச'பவ:மான ேவழப .06வ:, .6 ெகா+<சி ெந+-ேத கI, ஐ-.6
களி6கI, பதினாயிர (திைரகI, இன இன சரெக6 எ;தெப06
வட4ல ெசல?( ேவ*ய வடநா+ ப*ட>க

ஏ0றபட சகட>க

இ:பதினாயிர/ ெச>(+வ@( பாி ெபா:ளாக ெகா*+வ- நிறன .
ேமC, 'இமயதினி6 க% ெகாண - க>ைகயா0றி% நீ பைட ெச'

தரவ%ேலா' எ6 த மன சா பி% ெதாிவிதன . ஆயி@ ெச>(+வ,
தமிழரசைர இக-த காவாநாவி0 கனக விசயைர ெவ%ல? பைட ெச%வதா%
க>ைகயா0ைற கடத0( ஆவன காOமா6 (றிபிடன :
"பால (மர மக

ம0றவ

காவா நாவி0 கனக@ விசய@

வி:-தி மன தெமா+> E

அ:-தமி ஆ0ற% அறி-தில ரா>ெகன

E0ற> ெகா* ேசைன ெச%வ

.06வ கன ( சா0றி யா>(

க>ைக ேப யா6 கடத0 காவன

வ>க ெப:நிைற ெச'க தாெமன." [3]
.06வ கன உதவிAட க>ைக ேபாியா0ைற கட- அத வடகைரைய
யைட-த ெச>(+வைன அ-நாடாI நபரசரான .06வ கன எதி

ெகா*+ உபசாிதன . ெச>(+வ அ>கி:- ெச6 நீ வள<சாற உதர

ேதசைத அைட- பாசைறயி% த>கின. த நா% பைக யரசனா

ெச>(+வ பைடN+ ெகா*+ ளா எற ெச'திைய ேக விA0ற உதர,
விசிதிர, உ:திர, ைபரவ, சிதிர, சி>க, த@திர, சிேவத எற

அைன வட4ல ேவ-த கைளA ைணெகா*ட கனகவிசயெரற ஆாியவரச
'ெதறமி ஆ0ற% கா*(வ யாெமன' ேபா ெக;- வ-தன . வடவாாிய
ேசைனைய க*ட ெச>(+வ இைரேவெட;-த அாிமா, யாைன

ெப:நிைரைய க*டா0ேபா6 மன<ெச:கி ஆரவாாி அபைட Aட
ேபாாி+வானாயின.

வடவாாிய ேவ-த: ெச>(+வ@ ெபாரா நிற அெப:ேபாாிேல கி0
ெகாகளி ப-த0களா0 ப%லவனி ஒளிகதி க

மைற4*டன.

ெகா+பைறகI நீ*ட ெகா4கI ச>க>கI ேபாிைசகI க<ச
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தாள>கI, மயி க* /ரச>கI எதிெரா எ;பி ெயாதன. வி%ைலA
ேவைலA ேகடயைதA ெகா*ட மறவ கI, யாைன (திைர ேத Nர கI

கல-ெததி த அேபா  களதி% Mமி ெதாியாமெல;-த 4;தியான யாைன
க;தி0 கடபட மணிகளி நா(களிC ெகாகளி0 கய ச>(களி

நா(களிC 4(- அவ0ைற ஒகாவ*ண ெச'விடன. \சி பைடக

ஒேறாெடா6 ேமாதின. அேபாாிேல ேதாI- தைலA- மி- ேவ6படவர

உட0 (ப%  ளிெய;-தாய (ைறAடல>க

ேபாியின தாள ெகாப

Eதான. பிண (வியனி6 வழி-ேதாய ஊ கல-த (:தியிேல

ேப'மகளிாி நா(கெள%லா ஆடலாயின. பைகவைர ெகா6 (வி

.ழிலாய ேசர ெச>(+வ E06*O இயமனாக அேபா
விள>கினா.

"ெவயி0கதி வி;>கிய கி0ெகா ப-த

வேதா0 ெகா+பைற வா%வைள ெந+வயி

இ(ர% /ரச இ;ெம பா*%

உயி 4 A*O உ:/(ர% /ழக

மயி க* /ரசெமா+ மாதிர மதிர

சிைலேதா ளாடவ ெச:ேவ0 றடைகய
கைறேதா மறவ க+-ேத ஊ:ந

ெவ*ேகா யாைனய விைரபாி (திைரய

ம*க* ெக+தவி மாநில ெப:-க

களெகா

யாைன கவிமணி நா?

விள>(ெகா ந-தி N>கிைச நா?

ந+>(ெதாழி% ஒழி-தா> ெகா+>கிA

...... ........................................................

ெசறிய

எ:ைம க+பாி ஊ ேவா உயி ெதாைக

ஒ:பக% எ%ைலயி உ*O ெமப

ஆாிய வரச அம கள தறிய

.ழி லாய Hகழ% ேவ-த." [4]
ம0ற பைகவ க

தத பைடகலகைள எறி-வி+ சைட, காவி உைட,

சாப% இவ0ைற தாித றவிகளாக?, Zைக ெகா*ட சமண /னிவராக?,

பாடகராக?, ப0பல இைச க:விகைள இய(நராக?, ஆ+ேவாராக?
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தா-தா வ%ல ைறேக0ற ேவட M*+ மைறவிட>களிேல ப>கி
ெயாளி-தன .

"சைடயின உைடயின சாப0 Mசின
Zைக Z ெப:ேநா பாள

பா+ பாணிய ப%ய ேதாளின

ஆ+ Eத ஆகி எ>கO

ஏ-வா

ஒழிய தா-ைற ேபாகிய

விைச ேகால ேவ*+வயி0 பட தர." [5]
இDவா6 வட4ல ேவ-த க

ந+ந+>( வ*ண, களி6கைள எ:தாக?, வாேள

பி( ேகாலாக?, பைகNர கேள Hட கதி களாக?> ெகா*+,
வாைளAைடய தா உழவனாக நி6 அேபாாிேல அதாி திாி கலகினா,
ெச>(+வ. இதைகய அரசன மறகள ெவ0றியிைன 4க-,
ேப'கெள%லா ெநய ைககைள காிய த தைலமிைசAய தி அைசதனவா',
தி:மா% பா0கட% கைட-த ேபா நிகதிய ேதவார AதைதA, அவ
இல>ைகயி% இராமனாக நடதிய ேபாைரA, க*ணனாக நி6 ேத3 -

நிகதிய பாரத ெச:ைவA இதேனா+ ஒ:ேசர ைவ பா வாதி (ரைவ
Eதான.

கைச யாைன காவல ந+>க

ேகா+மா M வாேகா லாக
ஆளழி வா>கி அதாி திாித

வாேள :ழவ மறகள வாதி

ெதாAைட ெந+>ைக \>க \கி

/Aைட க:-தைல /-ற ஏ-தி

கட%வயி6 கலகிய ஞா4> கடலக

இல>ைகயி ெல;-த சமர/ கட%வண

ேத3 ெச:? பா ேபாிைச

/ேற  (ரைவ /த%வைன வாதி." [6]
ேமC, அ ேப'க

ேபா களேத பைகேவ-தர தைலகைளேய அ+பாக?,

பிடாிதைலகைளேய தாழியாக?, வலயமணி-த ேதா கைளேய +பாக?>
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ெகா*+ ழாவி சைமத ஊ ேசா0ைற ேப'மைடய அDவ ேபயி

த(தியறி- பாிமாற, வயிறார உ*+ களி த:ம ேபாாினா% தம( இதைகய

ெப:வி:- வா'க ெச'த ெச>(+வ 'ஊழியள? வாக' எ6 வாயார

வாதின:

" பிேற  (ரைவ ேபயா+ பற-தைல

/தைல ய+பி0 பிட தைல தாழி

ெதாேதா ++பி0 6ைழஇய ஊேசா6

மறேப' வாCவ வயினறி- \ட

சிறM* கயின ெச>ேகா0 ெகா0ற

அறகள< ெச'ேதா ஊழி வாெகன." [7]
இத பின , ெச>(+வ த தாைன தைலவ வி%லவ ேகாைதைய ஏவி,
பதினி கட?

பம சைமத0(ாிய க%ைல இமயமைலயினி6 ெகாணர

ெச', தா ேம0ெகா*ட விைனயிைன நல/ற / ெகா*டா.

E06வ ெதாழி% ெப:க உயி  ெதாைகக

பலவ0ைற ெகா6 (வித

ேதவார ேபா பதிென+ ஆ*C, இராம ராவண ேபா பதிென+

மாத, பாரத ேபா பதிென+ நாளிC, ெச>(+வ கனக விசயேரா+

நடதிய ேபா பதிென+ நாழிைககளிC நட- /-தனெவ6 உலேகா

ெச>(+வனி வட4ல ேபாைரA E எ*ணி ெகா Iப தமிழர
ஆ0ற% அறியா த@ட மைல-த ஆாிய பைடகைள ஒ: பக0ேபா(
அழி ெவ0றிவாைக Hனா ெச>(+வ.
"ெசறிகழ% ேவ-த ெதறமி ழா0ற%
அறியா மைல-த ஆாிய மனைர

ெசயி ெதாழி% /திேயா ெச'ெதாழி% ெப:க
உயி  ெதாைக A*ட ஒபதி0 றிரெய
றியா*+ மதிA நாI> கைகA

ஈ*+நீ ஞால> E எ*ெகாள

வ:ெப:- தாைன மறகள ம:>கி

ஒ:பக% எ%ைல உயி ெதாைக A*ட
ெச>(+வ ............." [8]
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பின  கனகவிசய /தைலயி% க%ைல ஏ0றி வர ெச', க>ைக
ேபரா0றி% நீரா \'ைம ெச', க>ைகைய கட-, .06வ கன

அைம த-த அழகிய பாN% த>கின. வட4ல நட-த ேபாாி% Nர

மிக விைனக

ஆ0றிய பல:( ெபானாலாகிய வாைக Mகைள தா

பிற-த நாளி0 ெச'A ெப:> ெகாைடயி@ மி(தியாக ெந+ ேபாதி:- வழ>கி
மகி-தா.

இD வமயதி% மாடல மைறேயா ஆ*+ ேதாறி அரசைன வாதி,
".................................... மாதவி மட-ைத
கான0 பாணி கனக விசய த
/தைல ெநாித " [9]

எ6 Eறினா. பின  4காாிC மைரயிC நட-த நிகசிகைள விள>க
எ+ைரதா. ேமC ெச>(+வ இத0( /ன ஆ0றி வாைக Hய

ேபா கைளப0றிA சிறபி ேபசினா.

ேசர ெச>(+வ இைளஞனா யி:-தேபா ஆ0றிய கடப ேபா

பதி06பதிC அகநாT0றிC விாிவாக ேபசெப0றாC சிலபதிகாரதி%
"ெகா+ேபா கட- ெந+>கட ேலா" [10]
எ6 டப+கிற.
ேசாழ பா*ய உதவிAட ெகா>க க
ெச>(+வ ெவ0றி ெகா*ட ெசய%

ெச>(+வேனா+ ெபா:த ேபாாி%

"Lேபா% ேவ-த நேமா+ இக

ெகா>க ெச>கள ெகா+வாி கய0ெகா

பைக4ற த-தன ராயி@ ஆ>கைவ

திைச/க ேவழதி ெசவியக 4கன" [11]
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என வ3உ வி%லவ ேகாைதயி E0றா% விள>(கிற.
ெச>(+வ ெகா*ட பிற கள>களாக சில4 இைச( ேபா கள>க
இ+பி%. வியQ , ெகா+E /தயனவா(.

"ெகா+-ேத  தாைனெயா+ இ+பி% 4றதி6" [12]
எ6 சில4 (றிபி+ இ+பி% ேபாாிைன பதி06 ப பதிக,
"மாறா வ%வி% இ+பி% 4றதி6" [13]
எ6 (றிபி+கிற. வியQ ெவ0றி,
"கறிவள சிலபி% < யாைனயி

சி6(ர% ெந'த% வியQ எறி-தபி" [14]

எற அகளி% டப+கிற. பதி06ப பதிக இதைன,
"உ64 யன வயவ Nழ

சி6(ர% ெந'த% வியQ .றி" [15]

எ6 (றிபி+கிற. ெகா+E ேபா அ+ உட நிக-ததா(.
த ைமன கி ளிவளவைன எதி த ேசாழ ( இளவ%க

ஒபதிமைரA

ஒ: பக% ெவ6 கி ளிவளவ@( ேசாழ மணிம(டதிைன 4ைன-தா:
"ஆ 4ைன ெதாிய% ஒப மனைர

ேநாி வாயி% நிைலெச: ெவ6" [16]

எ6 சிலபதிகார (றிபி+கிற. பதி06ப பதிக/,
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"ெவ-திற%

ஆரா ெச:வி% ேசாழ ( (ாிேயா

ஒபதிம Nழ வாயி04ற தி6

நிைலெச:வி ஆ0றைல அ6" [17]

எ6 ெச>(+வனி ேநாிவாயி0 ேபாாிைன (றிபி+கிற. மாடல

E0றாக? இDெவ0றி பிவ:மா6 ேபசப+ ள:
"நி, ைமன வளவ கி ளிெயா+ ெபா:-தா
ஒத ப*பின ஒப மன

இளவர ெபாறாஅ ஏவ% ேகளா

வளநா டழி( மா*பின ராத

ஒப (ைடA ஒ:பக% ஓழிதவ

ெபா4ைன திகிாி ஒ:வழி ப+ேதா'." [18]
ெச>(+வனி Nரதிைன விள>க ேப பதி06பதி% ெச>(+வனி

வட4ல ெவ0றி ேபசபடவி%ைலேய எப சில . பரண ஐ-தா ப பாயபி

இDவடநா+ பைடெய+4 நிக-தி:கலா என ஓரள? அைமதி Eறி@, இ

(யிலாCவ ேபா ெபாபைடயாக டப:பைத அ- .0 காணலா.
"கட?

நிைலஇய க%ேலா>( ெந+வைர

வடதிைச எ%ைல இமய மாக

/ரைட ெப:<சம தைதய ஆ ெபழ

ெதன> (மாிெயா+ ஆயிைட அரச

ெசா% பல நாைட ெதா%கவி னழித

ேபார+ தாைன ெபால-தா  (+வ."[19]
ேமC அகநாT0றி% பரண .
"ஆாிய அலற தாகி ேபாிைச

ெதா6/தி வடவைர வண>(வி0

ெபாறி ெவ<சின ேவ-தைர பிணிேதா வ<சி" [20]
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எ6 இெசயைல (றிபி+ ளா .
இகா6 Eறியவ0றா% ேசர ெச>(+வ ேபா கள>க

பலவ0ைற க*+

ெவ0றி வாைக H தமிழ Nர>கா விள>க நிறவ எப ந( 4லனா(.
------

[1]. சிலபதிகார : காசிகாைத : 107-109

[2]. சிலபதிகார : காசிகாைத : 152-164

[3]. சிலபதிகார : கா%ேகா காைத : 158-165.

[4]. சிலபதிகார : கா%ேகா காைத : 192-218.

[5]. சிலபதிகார : கா%ேகா காைத : 225-230

[6]. சிலபதிகார : கா%ேகா காைத : 231-240

[7]. சிலபதிகார : கா%ேகா காைத : 421-246

[8]. சிலபதிகார : நீ பைடகாைத :5-13

[9]. சிலபதிகார : நீ பைடகாைத : 49-52

[10]. சிலபதிகார : நீ பைட காைத : 28 : 119
[11]. சிலபதிகார : 28 : 152-155
[12]. சிலபதிகார : 25 : 118

[13]. பதி06ப : பதிக : 9

[14]. சிலபதிகார : 28 : 114-115
[15]. பதி06ப : 10 : 11

[16]. சிலபதிகாரர : 28 : 116-112

[17]. பதி06ப : V பதிக : 18-20

[18]. சிலபதிகார : நீ பைட காைத : 118-123
[19]. பதி06ப : V 3 : 6-11

[20]. அகநாT6 : 396 : 16-19
------
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15. ேசகிழா க%ட ெச"ெபா.
எ6 பிற-த எ6 இயப /யாத இய%பினதா', /ைன பழைம(

பழைமயா' பிைன 4ைம( 4ைமயா' தமிெமாழி விள>(கிற

காரணதா% தமிெமாழி 'கனி தமி' என வழ>கெப6கிற. "பாேல' தமிழ

இைச கார "[1] எப ஆவா வா(. பா% ேபாC இனிைம நிைற-த ெமாழி

தமிெமாழி எப அெபாியா க:தா(. ெத'வ 4லைவ ேசகிழா

ெப:மா 'ஞாலமள-த ேமைம ெத'வ தமி' [2] எப . இதனா% தமிெமாழி
ெதாைம ல>( ெமாழி எப, இைச இல>( ெமாழி எப, ெத'வ

தைம ேதா'-த தி:ெமாழி எப 4லனா(. 'தமிெழ@ இனிய தீ<ெசா0
ைறய%'[3] எ6 தமிெமாழியி இனிைமைய பாரா+வ கபநாட .

'இனிைமA நீ ைமA தமிெழன லா("[4] எ6 நிக*+ E6. பாரதியா:

'வான மள-த தைன அள-தி+ வ* ெமாழி' [5] எ6 தமிைழ ேபா0றி பா

மகி-தா .

உலகிைட ேதாறி எ*ண0ற ெமாழிக

வாகிறன. ஒDெவா: ெமாழி(

ஒDெவா: தனித சிறபிய%4 உ*+. "ஆ>கில வணிகதி ெமாழி எ6,

இலதீ சடதி ெமாழி எ6, கிேரக இைசயி ெமாழி எ6, பிெர<
\தி ெமாழி எ 6, இதாய காத ெமாழி எ6 E6வ ஒ:4ைட
ஒ(ெமனி தமி இரகதி ெமாழி என E6வ இனி ெபா:-, பதியி

ெமாழி எனCமா" எ6 Eறி அளவிC ைவயிC தமிழிC ள தி: பாட%க
ேபா% பிற இலகிய>களி% இ%ைல எப மைறதி: தனிநாயக அகளா .

இE06 /0றிC உ*ைம எபதைன ேசகிழா த தி:ெதா*ட 4ராண>
ெகா*+ ெதளியலா.

தி:ஞான சப-த ெப:மாைன (றிபி+ ேசகிழா 'தி:மைறA தீ-தமி;
சிறக வ: நாயக' எ6, 'வ*டமி ெச'த நிரப மாதவேதா ெசய%

வா'ப'?, 'அைசவி% ெச-தமி வழேக அய% வழகி ைறெவ%ல'?

ேதாறியதாக (றிபி+ ளா . ேசகிழா ெப:மா@( எேதா0ற/ ெசயC

இைறவைன - /;/த0 ெபா:ளா சிவைன நிைன_+வதாகேவ அைமய
காணலா.
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தைலவ ஒ:வ ெபா: வயி0 பிாிய நிைனகிறா. தைலவி த பிாிவா%

ய:06 ெமவாேள எ6 கல>(கிறா. பிாி- ெசறா% தனா%

பமிறி விைனவயபட /Aமா எ6 நிைன- பா கிறா. "இ

ெம%ய தைமAைடயாைள பிாி- ெச%ேவாமாயி, இவIைடய க* ெந'த%

நிலதிேல கய% மீனா' ேதாறி கல(; /%ைல நிலதிேல க:விைள

மலரா' ேதாறி வ:; (றி<சி நிலதிேல மானா' ேதாறி ம:+; பாைல

நிலதிேல ேவ+வர ைகயிC ள ெகாய பாணமா' ேதாறி நம ெசலைவ
த+(; ஆதலா% இவைள பிாி ெச%Cத% ெபாி அாிதா(" எ6

(றிபி+கிறா. பாட% வ:மா6:

"கான0 கயலா வய0 கமலமா

ஏன0 க:விைளயா மி4றவி% - மானா
கடேம% ேவட க+<சரமா நீ>கி

கடெம ெம%யலா

க*." [6]

காத% ேதா'-த ெந<சதின ஆயினைமயி அதைலவ@( எ>(
ெசறாC தைலவியி க*க

ேதாறி கலக/ற ெச'கிறன. நானில

ெபாI கI அவ@( தைலவிையேய நிைன_+கிறன.

'பா*ய பாி' எ@ காவியதி% பாேவ-த பாரதிதாச, அன எ@

தைலவிமா+ தைலவ ேவல ெகா*ட காதைல கவி@ற வ ளா .

ேதைன ேபா% ெமாழிA, அறல -த ெச-தாமைர மல ேபா% /க/, ெக*ைட
மீைன ேபா% விழிA, விடதி -த மிைன ேபா% ந%ைடA> ெகா*+.
வி*ணிைடேய பTராயிர மீக( இைடயி% ெவ*ணில? ேபா%, வாைன
ேபா% உய வா? வா-த ம>ைக அன எ6 Eறி, அத( அனைத

நிைன- நிைன- ெந(:தி நி0கிறா

வ:மா6 அர06கிறா ேவல.

ேவல. அேபா காத% ைகமிக பி

"ஆடேபா 4னெலலா அவேள, கா0றி%
அைசயேபா ெபாழிெலலா அவேள, க*ணா%

ேதடேபா ெபா:ளிெலலா அவேள! ேநாி%
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தினேபா ைவயிெலலா அவேள, வ*+
பாடேபா மலாிெலலா அவேள! ேம0கி%

ப+கதிாி% அவ வேவ கா*ேப எ6

வாடக* யிலாம% இ:-தா ேவல

மல -திட காைலயிC அவைள க*டா." [7]
இ 'கா*பைவ ெய%லா அவேள ேபாற%' எ@ காத% நிைலயா(.
நிலவா ஆைட(

உட% மைற நிலா ெவ6 ஔி/கைத கா+ கவி

நிலைவ கா*கிறா கவிஞ . வான ேசாைலயிேல Mத தனிM ெவ6,

ெசாக ெவ ளி பா0(டெம6, அ/த ஊ0ெற6, காைல வ-த ெசப:தி

கட% Gகி கன% மாறி (ளிரைட-த ஒளிபிழெப6 நிலைவ வ:ணி(
கவிஞ நில? ேதா0றதி% ஓ உயாிய க:ைதA ைவ பா+கிறா , ஏைழ
நாேடா6 உைழ நல>காணா ேபாகிறன . உைழத மகI(

மக

உண? வயிறார கிைடக வி%ைல. பசித மக

சி6E ேத+கிறன .

பாைனயி% நிைற- ெகாதி கனதி:-த ெவ*ேசா6 காOகிறன .
அேபா அவ க

உ6 இபேம, நிலைவ காOேபா ஏ0ப+ இப என

Eறி த 4ரசி க:ைத ெவளியி+ நி0கிறா 4ரசி கவிஞ பாரதிதாச
அவ க

:

" உைன காO ேபாதினிேல எ உ ளதி%
ஊறி வ: உண சியிைன எ;த0(

நிைனதாC வா ைதகிைட தி+வதி%ைல

நிதிய தாிதிரரா' உைழைழ

திைனைணA பயனிறி பசித மக

சிறி E ேத+>கா% பாைன ஆர

கனதி:-த ெவ*ேசா6 காO இப

கவி நிலேவ உைனகாO இப தாேனா!" [8]
இதனா0 கவிஞ காO ெபா: களி% த க:ைத ஏ0றி பா+த% வழ(*ைம
விள>(.
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ேசகிழா ெப:மாைன மகாவிவா மீனாசி -தர பி ைளயவ க

'பதிைவ நனி ெசாட ெசாட பாய கவிவலவ' எ6 பாரா ேபா-தா .

இE0றி ெபா:ததிைன ெபாிய 4ராண> ெகா*+ ந( ெதளியலா.

கயிைலமைலைய கா*கிறா கவிஞ ேசகிழா . '4*ணி ய-திர* + ள
ேபா%வ' [9] கயிைலமைல எகிறா .

"அ*ண%பா கைதயா Iைடய நாயகி

உ*ெணகி க:ைணயி ஒ;க ேபாற" [10]

காவிாி எ6 பா+கிறா . வய% ெந0கதி க

காசி ேசகிழா:( சிவனயா க

/0றி விைள- சா'-தி:(

பதிைம ெநறிநி6 தைலயினா%

வண>(த% ேபாற ேதா0றைத யளிகிறதா.

"பதியி பால ராகி பரம@ காளா அப
ததமி% E னா க

தைலயினா% வண>( மாேபா%

ெமா'த நீ பதி யிபா% /தி தைல வண>கி ம0ைற

விதக தைம ேபால விைள-தன சா ெய%லா." [11]
ேதவாசிாிய ம*டபதி சிறபிைன 4கல வ-த ேசகிழா ப- தீ (
சிவனயா க

ேமனியி0 ெபாA தி:நீ6 ேபா% \யதாக? அவ க

நம' என எ<ஞா6 ஓைச ெய;4தனா% ஆயிர பா0கட% ேபா%

'சிவாய

விள>(வதாக? ேதவாசிாிய ம*டபைத கா*கிறா . பா0கட ெவ*ைம(

அயா ேமனி /; Mசிய தி:நீ6, பா0கட% எ; அைல ஓைச(

சிவனயா களி "சிவ சிவ" ஒA உவைமகளா.
"அர-ைத தீ ( அயவ ேமனிேம%

நிர-த நீ0ெறாளி யா%நிைற \'ைமயா%

பர-த அ<ெச; ேதாைச ெபாதலா%

பர-த ஆயிர பா0கட% ேபா%வ."[12]

157

மாைலயி% ேம0றிைசயி% மாணிக டரா கதிரவ மைறவ, இ:

வ:வ

உலகி% இய%பாக நட( நிகசியா(. தயரதனிட வர ெப0ற ைகேகயியி

ெகா+மன ெசயC( நாணி இரவாகிய ந>ைக ஓெயாளி-தா

எப கப .

"ேசO லாவிய நாெள லா/யி ெரா6 ேபா%வன ெச' பி
ஏO லாவிய ேதாளினானிட ெர'த ெவா6 மிர>கிலா

வாணி லாநைக மாத ரா ெசய% க*+ ைம-த / னி0க?

நாணி னாெளன ேவகி னாணளி க>( லாகிய ந>ைகேய." [13]
கதிரவ ஒளி மைற-த பின வான இ:*ட ெசயைல ேசகிழா ெப:மா,
சிவெப:மானி அ<ெச;தா ப<சாகரைத உணர /யாத அறிவிலா

ெந<ச எDவா6 இ:*+ கிட(ேமா அேபாற நீ*ட வான இ:*ட
எ6 (றிபி+ ளா .

"பர, அ<ெச; உணரா அறிவிேலா
ெந< அன இ:*ட நீ*டவா."[14]
க>(லாகிய ந>ைக /ெகா*ட 4/6வ% ேபாC, ெவ*ணீ0றி ேபெராளி

ேபா6 நிலா /கித எப ேசகிழா .

"ந6மல  க>(% க>ைக/ ெகா*ட4

/6வ ெலன /கித ெவ*நிலா." [15]

"ஆ0ற அ*ெடம லா பர- த*ண% ெவ*
நீ0றி ேபெராளி ேபாற நீ

நிலா." [16]

இேபாேற கயிைல மைலைய காO ேசகிழா ெப:மா க*கI(

அமைல "ெபானி ெவ*தி: நீ6 4ைன-த ேபா6 நீ பனி Mசிய மா%வைர"

[17] யாக காசி தரகாணலா. நீ0ெறாளியி ெவ*ைம, பக% ேபா0

ல>(வதாக (றிபி+கிறா ேசகிழா .
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"கிள -த தி:நீ0 ெறாளியி0 ெக;மிய ந*பக%." [18]
இவ0றா ெல%லா ேசகிழா ெப:மா எெபா:ைள காணி@ அெபா:ைள
சிவெப:மாேனா+ அ%ல அவேரா+ ெதாட 4ைடய ெபா:ளாக? கா*கிறா
எப 4லனா(. இவ0றா% பதி ெநறியி0 றைலபட அவ த மனப*4
விள>க காணலா.
அயா ெப:ைம
ேசகிழா த .0( இட ெபய 'தி:ெதா*ட 4ராண' எபதா(.

ெதா*ட த ெப:ைமயிைன பரவி பாய காரணதா% இவ 'ெதா*ட சீ

பர?வா ' எ6 அைழகெப0றா . இப ப>கைள ஒறாக ேநா(பவ க
அயா க

ஆவ . "ெம'தி: வ-0றாC ெவ-ய வ-0றாC ஒதி:(

உ ள உரேவா " [19] அவ க . நலேக+க

அவ க( ஒேற; ஓ+

ெசெபா@ ஒேற; இைறவைன வண>கி ஏதலறி N+ேப6 ெவ*

நி0காத ஆ0ற% மிகவ க

அயா க .

"ேக+ ஆக/ ெகட தி:வினா

ஓ+ ெசெபா@ ஒகேவ ேநா(வா

E+ அபினி% (பிடேல அறி

N+ ேவ*டா விற விள>கினா ." [20]
அயா ேபா0றப+ /ைற
இ%வாவா (ாிய கடைமகளாக தி:வ Iவ ற-தவ ( ந%E -தா (,
இற-தா ( உத?தைல (றிபி+ ளா

"ற-தா ( Dவா தா ( இற-தா (
இ%வாவா எபா ைண." [21]

இ/ைறயி% வ: அயா கைள இைளயா( மாற நாயனா எதி ெகா*+
அைழ, ைகEபி வண>கி, இெசா% வழ>கி, N0( அைழ வ-
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தி:வகைள \'ைம ெச', அமர ஆசனமி+ அ:சி, நா%வைக

உ*யிைன அ6வைக ைவ திறதி% /கமல சிAட அளித நிைலயிைன
ேசகிழா பிவ:மா6 பா+வ :

"ஆர ெம4 4ைன-த ைவய த மப ெரபெதா தைமயா%
ேநர வ-தவ யாவ ராயி@ நித மாகிய பதி/
Eர வ-ெததி ெகா*+ ைகக

(விநி6 ெசவி4ல

தீர ெமப ரப தபாி ெவ'த /@ைர ெச'தபி"

"ெகா*+ வ- மைன4 (- (லா? பாத விளகிேய
ம*+ காத னாத னதிைட ைவத:சைன ெச'தபி

உ* நாC விததி லா6 ைவதி றதன ெவாபிலா

அ*ட நாயக ெதா*ட ாிைசயி ன/ ெச'ய வளி ளா " [22]
ம>ைகய மா*4
ேசகிழா த ெபாிய 4ராணதி% மகளி ( தனியிட ெகா+

சிறபிகிறா . நபியா3ராி தாயா இைசஞானியாைர (றிபி+ெபா;,
"ேவதிய (ல

ேதாறி ேமப+ சைடயனா (

ஏதமி% க0பி வாைக மைனஇைச ஞானியா " [23]

எ6 க04 ெநறி ெயா;கிய வாவி /ைறயா என (றிபி+ ளா .

தி:நீலக*ட நாயனா த மைனவியாைர (றிபி+ ெபா; "மைனவியா:
அ:-ததி க0பி% மிகா " [24] எ6 பாரா A ளா , இய0பைக நாயனா
மைனவியாைர (றிபி+ெபா;. 'ேத0ற ம:விய ெத'வ க0பி
மைனகிழதியா ' [25] எ6 ெமாழி- ளா . மான க<சாரநாயனா
மைனவியாைர (றிபி+ ெபா; 'மைழ(த? ெப:>க0பி

மைனகிழதி'[26] எ6 E6வ . தி:ெவ*கா+ ந>ைகயிைன ெப*ைம

ெபாவி திறலாக வ காA ளா :
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"ேவதகா ரணரயா ேவ*யெம' பணிெச'ய
தீதி%( பிற-ததி: ெவ*கா+ ந>ைகெய@

காத%மைன கிழதியா க:ெதாற வ:ெப:ைம

நீதிமைன யற4ாிA நீ ைமயி நிைலநி0பா ." [27]

ேமC தி:ெவ*கா+ ந>ைகயிைன ெப:(தி: மைனயறதி ேவராகி விள>(
தி:ெவ*கா+ ந>ைக' [28] எ6, 'அ4மிக ெப:>க0பி அண>(

தி:ெவ* காடைம' [29] எ6, "அாிய க0பி மைனவியா " [30] என6
பலபட 4க-ைர ளா .

ேமC சிவனயா களி இ%லற வா?, பதி ெதா*+ ெசைமAற
ைணநி6, மனதாC வாகாC ெசயலாC ெசைம சிறக உைழதவ க

அவ த மைன( விளகாகிய வாைக ைணவியேர எபதைன ேசகிழா
யா*+ உண த காணலா.
அரசிய% அற
ேசகிழா அைமச ெதாழிைல திறபட நடாதியவ . எனேவ அரசிய% அற

பிறழாத ெநறி /ைறகைள த காபியதி ஊேட விளகியி:க காணலா.
அநபாய ேசாழைன (றிபி+ ெபா;,

"ம*ணி% வாத: ம@யி க ெகலா

க*O ஆவிAமா ெப:>கா வலா" [31]

எ6 ம*ணி% வா; உயிாின>கI( அரச க*ணாக?, உயிராக?

ஒளி கிறா எ6 ேபா0றிA ளா . ேமC அரச கடைம (கI(

தனாC, த பாிசனதாC, க வராC, பைகவராC, ஏைனய உயி களாC
வ: ஐவைக பய/ வாராம0 காதலா( எ6 (றிபி+ ளா :
"மாநில>கா வலனாவா ம@யி கா (>காைல
தானத@ கிைட[6த னா0ற பாிசனதா%

ஊனமி( பைகதிறதா0 க வரா Cயி தமா%
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ஆனபய ைம--தீ  தற>காபா ன%லேனா?" [32]
இவ0றாC "அ:ம-த அரசாசி அாிேதாம0 ெறளிேதாதா" [33] எ6

(றிபி:பதாC அரசிய% அற பாய அறேவா ேசகிழா எபதைன
அறியலா.

காவிய ைவ
பதிெநறியிைன பாடவ-த ேசகிழா த-த காபிய காவிய ைவ நிைற-
மிளி கிற. இய0ைக வ:ணைனA, ெசா%லாசிA, உவைம அழ(,

அணிகலகI ஆ>கா>ேக அைம?ற ெபா:-தி காவிய ைவயிைன

E+விக காணலா. ம:த வளைத வ:ணி( ேபா வய% வள H-த நா+

ந க*/ நி0க காணலா.
"ச>க>க

வயெல>(< சாகைழ க:ெப>(

ெகா:ெக>( நிைறகமல (ளி வாச தடெம>(

அ>க>ேக Aழவ (ழா மா கிற ெவாெய>(

எ>ெக>( மல ப+க ாிைவகழிய ெவ;-த:ளி." [34]
"வ>கிைன ப0றி ேபாதா வ%C+ ெபன நி>கா"[35]

எ6 க*ணப நாயனா 4ராணதி% இவ ைகயாI உவைம தைம நவி0சி
சிற4, ேவட கI(

நிக; ேப தைமயிேலேய அவரறி ெபா:ைள

உவைமயாக காயி:ப இவ L*மா* மதிநலதிைன Lவலா நி0(.
"பி ைளைதவர ெப:(பா% ெசாாி/ைல தா'ேபா%"[36] எ6 இவ

பிறிேதாாிடதி0 ைகயாI உவைம, எ+த ெபா:ளி சிறபிைன ஏ0ற/ற

வ( திற/ ெச<ெசா0கைள வழ>கி நி0( ெசா%லழ( உண வதா(.
ேசாைலைய வ:ணி( ேபா,

"ெமா'யளி Hநிைர நீல /;வலய>களி அைலய
ெச'யதளி ந6விர ெச;/ைகயி நக<சிறப

ெம'ெயாளியி நிழ0காO ஆெயன ெவ*மதிைய

ைவயமக

ைகயைணதா0 ேபாCய வ மல ேசாைல" [37]
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எ6 வ:ணிதி:ப காவிய ைவயி உைரக% என ெகா ளலா. ஒ:

ெசா%ைலேய இ:/ைற ெப' ஒ: தனியழகிைன ெசா%% 4(தி காட%
ேசகிழா இய%4. சாறாக தி:வாG  சிறபிைன ெசப வ-த ேசகிழா

ெப:மா,

"ைசவெநறி ஏ;ல( பா(- தைமயினா%

ெத'வெநறி சிவெப:(- தி:வாG தி:வாG " [38]

எ6 (றிபி+ ளா .
ேமC ெபாிய 4ராணமாகிய கைலேகாயி சிறபிைன Eறி ெகா*ேட
ேபாகலா. ெகா0றவ ( உமாபதி சிவாசாாியா ,

"க:>கடைல ைகநீ ெகாளெவளி; /-நீ 
கட0கைரயி ெனா'மணைல ெய*ணியௗ விடலா;

ெப:>கடேம% வ:-திைரைய ெயாறிர*ெட ெற*ணி

பிாிெத;தி கைடயிலக பிாிவிட லா(; "
"க:>கட மீைனயள விடலா(; வான
தாரைகைய யளவிடலா<; ச>கரதா டம

சிர>ெகா:- ெதா*ட 4ரா ணைதயள விடந<

ேசகிழா  ெகளிதல ேதவ ( அாிேத."

எறப ேசகிழா கய காவிய கைல ேகாயி மா*பிைன /0ற ?ண த
இயலா.

ெபாிய4ராண ெச'தி
சிவபிரானிட பதிA வழிபா+, அவ அயவாிட பதிA வழிபா+

ஆகிய இைவேய ம*ணி0 பிற-தா உ'த0( உாிய வழிகளாக ேம0ெகா ள
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ேவ*+ெம6 ேசகிழா ெப:மா ெபாிய 4ராணதி0 பலவிட>களி%
வ046திA ளா .

"ம*ணி னி0பிற- தா ெப6 பயமதி H+
அ*ண லார யா தைம ய/ெச' வித%

க*ணி னாலவ ந%விழா ெபா?க* டா த%

உ*ைம யாெமனி @லக / வ:ெகன ?ைரபா ." [39]
ேமC,

"சி-ைதெச'வ சிவகழ ல%லெதா றி%லா

அ-தி வ*ண த மயவ  க/ெச' வி
க-ைத கீIைட ேகாவண> க:தறி- தவி

வ-த ெச%வதி வளதினா% வ:பய ெகா வா " [40]
எ6 அம நீதி நாயனா 4ராணதி0 (றிபி+ ள ப ேசகிழா ெப:மா.
"அரெகா

கடகளா0றி மி(திெகா* டற>க

ேபணி

பரவ:> கட? ேபா0றி (ரவ: வி:- ப*பி
விரவிய கிைளA- தா>கி விள>கிய (க " [41]

ஆக நா ைவய

வாவா>( வாழ ேவ*+ெம6 நம( ெபாிய

4ராணதிவழி அறி?6கிறா . அDவழி நட- உ'ேவாமாக:
--------

[1]. தி:வா'ெமாழி : 1, 5, 11.

[2]. G தி நாயனா 4ராண: 3.

[3]. கபராமாயண; பைப வாவி படல: 29
[4]. பி>கல நிக*+.

[5]. பாரதியா பாட%க : தமிெமாழி.

[6]. த*யல>கார ேம0ேகா

[7]. பா*ய பாி : 76 : 7

பா+: உ:வக தீவக.
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[8]. பாரதிதாச பாட%க

[9]. தி:மைல சிற4 : 2

: /த0 ெதா(தி : 4ரசிகவி.

[10]. தி:நா+ சிற4 : 6

[11]. தி:நா+ சிற4 : 22

[12]. தி:Eட சிற4 : 3

[13]. கபராமாயண : ைகேகசி Hவிைன படல : 46
[14]. த+தாெகா*ட 4ராண : 159

[15]. த+தாெகா*ட 4ராண : 160

[16]. த+தாெகா*ட 4ராண : 162

[17]. தி:மைல சிற4 : 1

[18]. தி:ஞானசப-த G தி வாமிக

[19]. நளெவ*பா : 12

4ராண : 6

[20]. தி:Eட சிற4 : 8

[21]. தி:(ற

: 42

[22]. த+தாெகா*ட 4ராண : 3, 4

[23]. த+தாெகா*ட 4ராண : 3, 4

[24]. தி:நீலக*ட நாயனா 4ராண : 4

[25]. இய0பைக நாயனா 4ராண : 34

[26]. மானக<சார நாயனா 4ராண : 11

[27]. சி6ெதா*ட நாயனா 4ராண : 12

[28]. சி6ெதா*ட நாயனா 4ராண : 19

[29]. சி6ெதா*ட நாயனா 4ராண : 53

[30]. சி6ெதா*ட நாயனா 4ராண : 55

[31]. தி:நகர சிற4 : 14

[32]. தி:நகர சிற4 : 34

[33]. தி:நகர சிற4 : 44

[34]. தி:ஞானசப-த நாயனா 4ராண : 626

[35]. க*ணப நாயனா 4ராண : 116

[36]. தி:(றி4 ெதா*ட 4ராண : 22
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[37]. தி:நா?கரச வாமிக

[38]. தி:நா?கரச வாமிக

4ராண : 9

4ராண : 12

[39]. தி:ஞான சப-த நாயனா 4ராண : 1087

[40]. அம நீதி நாயனா 4ராண, 3

[41]. தி:நா+ சிற4: 26

------

16. க"ப கா" இராம -- சேகாதர

தமிநா% எ;-த க0ேகாயி%களி% சில கால ேபாகி% சிைத-, மைற-
ேபாயினேபா>Eட கவிஞ க

ேகாயி%க

சில கய ெசா0ேகாயி%க , கைல

கால ெவ ளைதA கட- வா- வ:கிறன. அத( ெப:ைம

ெப0ற ெசா0ேகாயி%கI

ஒறாவ, கவிைத வளதி% தைலயாயமாக

திகவ கப இய0றிய இராமாயணமா(. இசிற4 க:திேய 'கபநாட
கவிைதயி0ேபா0 க0ேறா  கிதய களியாேத' எற பாரா+ைரA தமிழகேத
எ;-த.

வா%மீகி வடெமாழியி% வழ>கிய கைதயிைன த காபியதி0( கப க:வாக
ெகா*டாC /;வமாக வா%மீகிைய கப பிப0றிவிடவி%ைல. சி0சில

விட>களி% தமிநா தனித மர4 ப*பா+ மறவா நிைன- கப த
காபியைத 4ைன- ளா .

கப த காவிய நாயகனான ர( (லெசம% ர(நாயகைன - இராமபிராைன

மனிதப*4க

நிைற-த மாமனிதனாக சிதிாி ளா : (ரகின தைலவ

கிாீவ /த/தலாக கா% இராமைன க*ட,
"ஆ6ெகா

சல தா@ அய@ெம றிவ க ளாதி

ேவ6ள (;ைவ ெய%லா மா@ட ெவற தேற" [1]

எ6 நிைனகிறா. இராவணனிட இராமைனப0றி E6 அ@ம,
"அற-தைல நி6தி ேவத அ: ர- தைற-த நீதி
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திற-ெதாி- உலக Mண ெச-ெநறி ெசCதி தீேயா

இற-க .றி தேகா இட ைட ேதக N*+

பிற-தன தெபா0 பாத ஏவா பிற4 அ6பா" [2]
எ6, தி:மா அவதாரமான இராம மானிட யாைக ெகா*+ 'ைக
வி%ேல-தி Hல/ திகிாி ச>( கரக/ ற- ெதா%ைல, ஆல/ மல:

ெவ ளி ெபா:4 வி+ அேயாதி வ-தா' எ6 (றிபி+கிறா , ஈ*+,

கப த காபியதி0( இட ெபய 'இராமவதார' எபேத எபதைனA

நிைன? Eர ேவ*+.

இராமபிராைன கப உய ப*4க

அைன ஒ6 திர*+ ஒளி கிற

ஒப0ற மனிதனாக கா+கிறா . 'அறதி G தி' எ6, 'க*ணி@

ந%ல' எ6 களிEர ேபா06கிறா . 'க0றவ க0றிலா தவ: உ*O

நீாி@ உயிாி@ அவைனேய உவப ' எ6 (றிபி+வேதா+, 'ைம-தனலா
உயி ேவறிலாத மன' எ6 தயரத இராமைன உயிராக மதி அ4
பாராய நிைலயிைன உண திA ளா .

இராமாயணதி Gல கப ஓ உலக சேகாதரவைத, ேதசிய

ஒ:ைமபாைட உண தி காA ளா . த கைத( நாயக இராமைன ஓ

உதம சேகாதரனாக பைட அத வழி சேகாதர எற நிைல( ஓ
இலகணேம (றிபி+ வி+கிறா .

இராம@( த தபிய தா உயி எ6 வாேய (றிபி+கிறா.

'கிாீவ@( இராம ைண வ- ளா' எ6 தாைர ெசா%ல, வா
"தபிய அ%ல தன( ேவ6யி

இபாி இலெதன எ*ணி ேய'-தவ

எபிA யா@ உ0ெறதி -த ேபாாினி%

அபிைட ெதா+(ேமா, அ:ளி ஆழியா?" [3]
எ6 ேககிறா. வாயி இE0றா% இராம உயிராக மதித தபியாி
ெதாட 4 எப 4லனாகிற.
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'ெபா'ேயா ெய@ இைடயா ெளா+ இைளயா ெனா+ ைமேயா மரகதேமா
மறிகடேலா மைழ/கிேலா ஐேயா இவ வ? எபேதா அழியா அழ('ைடய
இராமபிரா கா+ ெசறா. மிதிைலய ேகா மக

Mவி ெம%ய பாத ேம?

கான ந*ணியதா% ய:0றன எ6 கவறா. பி த அ:ைம தபி

இல(வ ெம'வ:-தி சைமத தவசாைலைய பா ைவயி+, 'தாவி% எபிைக
சாைல சைமதன' எ6 Eறி, 'எ6 க0றைன நீ இ ேபா%' எ6 த தாமைர
க*களி% நீ பனிக ெந(:கி நிறா.

இDவா6 பிற ப+ ய:( இர>கி உ:(வ எப இராமனி பாி? நிரபிய
மனதிைனA, சேகாதர அபிைனA ஒ:>ேக 4லப+வதா(.

இ-திரசி எ'த பிரமாதிரதா% இல(வ இற-தாென6 இராம
எ*ணிய ேபா பிவ:மா6 இராம 4ல4கிறா:
"இைளயவ இற-தபி எவ: எ? என(
அளவ6 சீ திெய? அறிெவ? ஆ*ைம எ!
கிைளA6 0றெம? அரெச? ேக*ைமெய?

விைள?தா எ? மைற விதிெய? ெம'ைம எ?" [4]

இல(வ உயிேரா+ இ%ைலயானா%, இராம@( எவ: ேவ*யதி%ைலயா.

4க, அறி?, ஆ*ைம, 0ற, அர, ந4, விைள?, ேவத, ெம'ைம /தயன

எ%லா ேவ*டாவா.

இராம மிதிைல மாநகாி% உ

நிைற-த ேபர4 மிெகழ க*க

நீைர

ெசாாிய தைன ெதா; ெத;-த பரதைன மா 4ற அைண உயி:ற

த;வினா. தனயைன த;? த-ைதயி அ4 அதி% கல-தி:-த. இதைன

கப ,

"உ@ேப ர4மி ெகா;கிெயா ெதா*கணீ
ப@தா ைரக தர ெதா;ெத; பரதைன
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ெபானிமா 4றவைண யி:ற 4%னா

தைனைய தாைத/ த;வினா எனேவ." [5]
ேமC, இராமைன கா:- தி:ப அைழ ெச6 அேயாதிைய ஆள

ெச'ய ேவ*+ எ6 எ*Oகிற பரத த ேசைன பாிவார>கIட சிதிர
Eட ந*Oகிறெபா;, இல(வ பரத ெசய% ஐய> ெகா கிறா.
ஆனா% இராமேனா,
"ேசOய த:மதி ேதைவ ெசைமயி
ஆணிைய அன நிைனக லா(ேமா" [6]

எ6 Eறி பரதனி ப*4நலைன பலபட பாரா+கிறா.
ைகேகயி தயரதனிடமி:- இ: வர ெப06, ஒ: வரதா% 'ஆழிH உலக

ெம%லா பரதேன' ஆள?, பிறிெதா: வரதா% இராம 'தாழி:< சைடக

தா>கி தா>க:- தவேம0ெகா*+' கா+ ெச6 ஏழிர*டா*+க

கழி

தி:பி வர ேவ*+ எ6 Eறிய அளவி% இராமனி /க 'அெபா; தல -த

ெச-தா மைரயிைன ெவற தமா' எ6 கபநாட கா+கிறா . உ:I சகர

ெகா*ட வ*யி% Mடெப0ற காைளெயா6 அ:

நிைற-த மனதின

ஒ:வனா% அDவ* யினி6 அவி விட ெப0ற ெபா; அகாைள

அைடகிற மகிசியிைன அெபா; இராம ெப0றா எப கப . ேமC,
ைகேகயியிட இராம 'எ பினவ ெப0ற ெச%வ அயேன ெப0ற

தேறா?' எ6 Eறி த சேகாதர அைப 4லப+தினா எப உனி

உணரதக தா(.

இராம@ைடய சேகாதரவ த@ட பிற-த தபியாிட ம+-தா
எறி%லாம%, ெவDேவ6 இட>கைள சா -த ெவDேவ6 வாைக

/ைறயிைனAைடய ெவDேவ6 இனதவ பாC பர- விாிகிற.
ஆயிர அபி( நாயக \ய க>ைக ைற வி+ ெதாைமயா, காA
வி%ன, க%திர

ேதாளினி ேப (க எ@ நாமதா, சி:>கி ேபர எ@
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க>ைகயி ம:>( ேதா6 நக உைற வாைகய, இைளயாெளா+

இைளயவேனா+ தவ ப ளியி% இ:-த இராமைன காணவ-தா. இல(வ

(கைன பா  'நீ யா ?' எ6 ேகட அளவி%, "ேதவா! நிகழ% ேசவிக

வ-தென,

நாவா' ேவ*+வ நா' அேய எறா". இல(வ@ இராமனிட ெச6.
'உ ள \யவ; தாயி ந%லா; க>ைக நாவா'( இைற; (க ஒ:வ

நிைன காண (6கின" எ6 எ+ ெமாழி-தா. இராம@ (கைன

வி:பி யைழ இ:தி ஈ*+' எறா (கேனா அமராம%, "ேத@ மீ@

அ/தி@( அைமவ ஆக தி:திேன; எெகா% தி: உள?" என ேக+

நிறா. (கனி அளவ0ற அைப இராம பாரா "நாைள ைவகைற ேபாதி%
நாவாAட வ:க" என கடைளயிடா. (கேனா அவேனாேடேய நிறா;

"ெச'(வ அைம" எ6 ெசபி நிறா. க:ைணயி மல -த க*ணனா

இராம சீைதைய ேநாகி, தபி தி:/க ேநாகி, "தீரா காதல ஆ(" எ6

Eறி (கைன ேநாகி "யாதி@ இனிய ந*ப! இ:தி ஈ*+ எெமா+" எறா.
ம6நா

க>ைகைய கட-த பின: (க இராம@ட Eட வ:வதாக

வ046தி E6கிறா. இராமேனா (கைன பா  "எ@ைடய உயி
நீயாவா'; இல(வ உ தபி ஆவா; சீைத உன( அ*ணியாவா ;

இD?லெக%லா உ@ைடய; நா@ உ ெதாழி% உாிைமAைடயவ" எ6
உைர பக கிறா.

"அனவ உைரேகளா அமல@ உைரேந வா
எ@யி அைணயா'நீ இளவC இைனயானி-

ந@த% அவ

நிேக

நளி கட% நிலெம%லா

உ@ைட யநா@ ெதாழிCாி ைமயி@ ேள." [7]
தைன ேபா% பிறைரA ஒத உாிைம ெகா*+ எ*ணி மதி உற?

ெகா*டா+ உயாிய உ ள உண சிேய உ*ைமயான சேகாதரவமா(.
ேமC இராம /4 நா>க

நா%வேர சேகாதர க

எறி:-ேதா. இ6

ெதாட>கி நா ஐவராகி விேடா எ6 மன ெநகி- ேபகிறா.
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"4ள எனினேறா க/ள அவறி

பி4ள இைடம@ பிாி?ள எனஉேன%

/4ேளா ஒ:நா%ேவ /?ள எனஉனா

அ4ள இனிநாேமா ஐவ க

உளராேனா." [8]

ேமC, (க 0றதா இராமனி கிைளகெள6, இராம 0றதா

(க@ைடய கிைளஞ எ6 அவ கைள பாகாக அேயாதியி% (க@ைடய
தபியாகிய பரத இ:கிறா எ6, சி:>கிேபரதி% வா; இராம@ைடய

0றதினைர பாகாவ% ெச'ய (க அவசிய க>ைக கைரயிேலேய த>க

ேவ*+ எ6 இராம (றிபி+கிறா. அதனா% ேவ+வ (லதி% வ-த

(கனிட சேகாதர ேநய> ெகா*+ ஒ உறவாய இராமனி உய ப*4
4லனாகிற.

அ+, (ரகின தைலவனாகிய கிாீவைனA சேகாதரனாக ஏ06 ெகா I
மா*பிைன இராமனிடதிேல கா*கிேறா. வாயா% கிகி-ைத நகைரவிேட

ரத ெப0ற கிாீவ ாிfய /க ப வததிேல ஒளி- வாகிறா. அDவழிேய

சீைதைய ேத வ: இராமைனA இல(வைனA ெசா% ெச%வனா

அ@ம ச-தி கிாீவ@( அைடகல ேவ*+கிறா. "சர* உைன

அைட-ேத; எைன தா>(த% க:ம" எ6 இராமனி தி:வகைள சர*
அைடகிறா கிாீவ. இராம@ தைன ேபாலேவ உாிைமயா மைனவி-

யிழ- ய:6பவ எ6 எ*ணி கிாீவைன அைடகலமாக ஏ06
ெகா கிறா. கிாீவைன த இ@யி  ைணவ எ6, அவ
உறவினைர த@ைடய உறவின எ6, அவ இப ப>க

எ%லா

த@ைடயன எ6, அவ@( ப ெச'ேதா தன( ப

விைளவிதவ ஆவ எ6 (றிபி+கிறா.

"எறவ (ர>( ேவ-ைத இராம@ இர>கி ேநாகி
உறன (ாிய இப ப>க

உ ள /னா

ெசறன ேபாகி ேம%வ- 6வன தீ ப% அன

நிறன என( நி0( ேநெரன ெமாழிA ேநரா."
"ம0றினி உைரப ெதேன வானிைட ம*ணி% நிைன
ெச0றவ எைன ெச0றா தீயேர எனி@ உேனா
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+0றவ என( /0றா உகிைள எனெத காத0

0றஉ 0ற, நீேய இ@யி  ைணவ ெவறா ."[9]
இDவா6 மனித இனதி% பிறவாத கிாீவைனA இராம சேகாதரனாக
ெகா*+ உறவா+கிறா.

அ+, 'ெசபி+ ெச'த இ<சி தி:நகரா" இல>ைக ேவ-தனாகிய

இராவணனி தபி Nடண அரக (லதி% பிற-தவ. சீைதைய

சிைறெய+த ெசய% சீ ைம (ைல( ெசய% எ6 Eறி. 'அைசவி% க0பினா
அண>ைக விட:Iதி' எ6 எ+ ெமாழி- அதைன ஏ06 ெகா ளா

Nடணைன இழி பழி ெமாழி-தா இராவண. இத பின:

அ*ணனிட இ:-தா% விைளய ேபா( பய ஒ6மி%ைல எ6 எ*ணி
சீைதைய மீ( ெபா:+ வ- ள இராமைன சர* 4(வேத தக என

நிைன- இராம த>கியி:கிற பாசைறைய வ- ேச கிறா. எதிாியிடமி:-

வ- ள Nடணைன த/ட ேச  ெகா வ ெப:பிைழ என பல:
Eற?, மா:தி ம6 ெமாழிகிறா. இராம@ "மா:தி வ ெசான
ெப0றிேய ெப0றி" எ6 Eறி, ெவறாC ேதா0றாC அைடகல

ேககிறவைன ஆதாிதேல கட என ேமாழி- அைடகலதி சிறபிைன
பிவ:மா6 4க-ைரகிறா;

" காாிய மாக யேற யா(க க:ைண ேயா (

சீாிய தைம ேநாகி இதனிேம% சிற-த *ேடா
Mாிய ேர@ தைம 4க%4(- ேதா ( ெபாறா

ஆ:யி ெகா+ காதா எ*ணிலா அரச அமா." [10]
இDவா6 Nடண@( அைடகல ெகா+, அவைன அைண த;வி த
ஆறாவ தபியாக ஏ06 ெகா கிறா. Nடண@( தயரத த-ைதயா.

மக ேபறிறி வ:-திய தயரத ேவ வியா% மகைள ெப06 கா%
இழ-தானா. ஆனா% கா0( தா வ-த நைமயாகி வி+கிறதா.

ஏெனனி% நா( ைம-த கைளேய ெகா*:-த தயரத ஏ; பி ைளகைள

Aைடயவ ஆகிறானா. (கேனா+ நா%வ: ஐவராயின . கிாீவேனா+

அ6வராயின ! Nடணேனா+ எ;வராயின .
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"(கெனா+ ஐவ ராேன /4பி (6 Hவா
மகெனா+ அ6வ ராேன எ/ைழ அபி வ-த

அகனம காத% ஐய நிெனா+ எ;வ ராேன

4கல:> கான த- 4த%வரா% ெபா-தா உ-ைத." [11]
இDவா6 க>ைக கைரயி% சி:>கிேபரதி% கணகி% நாவா' ஓ+ ேவ+வ

(ல (கைனA, கிகி-ைதைய ய+ ாிfய/க மைலயி% (ரகின ேவ-த
கிாீவைனA, இல>ைகயி% அரக (ல ேதாறலாகிய NடணைனA

சேகாதரனாக ஏ06 ெகா*+ இராம ஓ உய -த சேகாதரனாக - சேகாதரவ

எ@ ப*பி0( உைறவிடமாக - இலகியமாக (றிட விளெகன ஒளிNசி
திககிறா.

"ஆ? காயி@ அ-தண  காயி@

யாவ  காயி@ எளியவ  காயி@

சாவ ெப0றவ ேரதைக வா@ைற

ேதவ  (-ெதா; ேதவ க ளா(வா ." [12]
ேதவ கைளA மானிட ெவ%C /ைறயாக இராமனி சேகாதர ப*4
மிளி கிற. ஒ: தாய வயி0றி% ேதாறாத இல(வ, பரத,

ச:காிட மட0ற அ4, ேவ+வ (ல (கனிட, (ரகின
கிாீவனிட, அரக (ல Nடணனிட சேகாதர பாச/ கா வா-த
இராமனி அபிைன இராமாயண Eறி ெச%கிற. :>க Eறி,

இராமாயணதி ெந+கிC இராமனி சேகாதரவ ப*4
உண தப+கிற எனலா.
------

[1]. கிகி-தா கா*ட; ந4 ேகாபடல; 19
[2]. -தரகா*ட; பிணி N+ படல; 76

[3]. கிகி-தா கா*ட; வாவைத படல : 35

[4]. Aதகா*ட ; ம:-மைல படல : 77
[5] பால கா*ட ; எதி ெகா

படல ; 26

[6]. அேயாதியா கா*ட : தி:வ H+ படல : 48
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[7]. அேயாதியா கா*ட ; க>ைகபடல : 68

[8]. அேயாதியா கா*ட ; க>ைக படல : 69

[9]. கிகி-தா கா*ட ; மராமர படல : 64, 65

[10]. Aத கா*ட ; Nடண அைடகலபடல : 116

[11]. Aத கா*ட ; Nடண அைடகலபடல : 146
[12]. ஆர*ய கா*ட ; அகதியபடல . 21.
------

17. க"ப கா" இராமஇராம- கணவ

இராமகாைத பென+> காலதி0( /பி:-ேத பாரத நா% வழ>கிவ-த

பைழய கைதயா(. கைத வவி% நீ*ட கால வழ>கி வ-த இ-த கைத, பின

.% வவ ெப0றி:க ேவ*+. இராம காைதயிைன காவியமாக?

நாடகமாக? கீ தைனயாக? கைத ப மகி-த 4லவ பலராவ . இ-திய

ெமாழிக

அைனதிC எ;-த ஒ: ெபா கைத ஒ6 உள எறா% அ

இராமாயணேம ஆ(. காலேதச Hநிைல( ஏ0றவா6, இசாித பல

மா6பா+கIட@ ப%ேவ6 கிைள கைதகIட@ ப%ேவ6 ெமாழிகளி% இ6
வழ>கிவ:கிற. நாேடா பாட%களிC பழெமாழிகளிC Eட இசாித இட

ெப06 ள. உலக ெமாழிகளிC ெமாழி ெபய கப+ ள.

தமி நா% இராமகாைத ெதாென+> கால- ெதா+ வழ>கி வ-த

எபதைன அகநாT6, 4றநாT6, சிலபதிகார /தய பழ-தமி .%க
ெகா*+ உணரலா.

'கவிசகரவ தி' எ6, 'க%வியி0 ெபாிய கப ' எ6, 'கப நா+ைடய
வ ள% எ6, பலபயாக பாராட ெப6 கப தா இய0றிய

இராமாயணதி0( த-த ெபய 'இராமாவதார எபதா(. ஆயி@

இராமாயண எ@ வட ெசா0ெறாட ( இராமபிரா@ைடய வவழகிைனA
(ண நலகைளA சிற-த ெசய%கைளA அறிவிப எப திர*ட

ெபா:ளா(; சீதாபிராயி வ வழ( (ணநல/ ஒ;கலா6 அறிவிப
என? ெபா:

Eறலா. 'இராமாயணதா% சிைறயி:-த வேள0ற ெசா%Cகிற'

எ@ ெதா%லாசிாிய (a வசன Mஷண) E06 இத0( ஆதரவா(.
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எனேவ இராமனி தி:க%யாண (ண>கைள E6வ இராமாயண எனலா.
பாதிர பைடபிேல கப ஈ+ இைணய06 விள>(கிறா .

'கப க*ட இராம - கணவ' - எற தைலபிைன சிறி விள>க

கா*ேபா. இராம ந%ல ைம-தனாக?, உதம சேகாதரனாக?, உயி
ந*பனாக? விள>கிய ேபாேற, சீைத( ஆ:யி  கணவனாக?

விள>(கிறா.

"காவிA ஒளி த: கமல/ எனேவ

ஓவிய எழிCைட ஒ:வைன அல ஓ

ஆவிA உடல/ இல என அ:ளி

ேமவின உல(ைட ேவ-த த ேவ-த" [1]
எற ெச'A

இராம பா% தசரத ெகா*ட ஆரா அபிைன

4லப+வதா(.

ேவ விைய காக விவாமிதிர /னிவ 'சி6வ நா%வாி@ காிய ெசம%
ஒ:வைன த-தி+தி' எேற தசரதனிட ேகடா . அைத ேகட தசரத,

'க*ணிலா ெப06 இழ-தா' என க+-யர உழ-தா.

வசிட தயரத க:தி0( - இராம@( / Hட ேவ*+ எற க:தி0( -

உடப+ ேப ெபா;,
"ம*ணி@ ந%ல

மல மக

கைலமக

கைலஊ

ெப*ணி@ ந%ல ெப:4க சனகி ஆந%ல

க*ணி@ ந%ல க0றவ க0றிலா தவ:

உ*O நீாி@ உயிாி@ அவைனேய உவபா " [2]

எ6 (றிபி+கிறா .
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பின ேவ விைய அழிகவ: அரகி தடாதைகைய இராம த வி%லா0றலா%
ெகா%ல ெவ*+ எ6 ெசான அளவி%, 'ெப* என மனதிைட ெப:-தைக'
நிைன வாளாயி:-தா.

இராம@ைடய பாதளி பட க%லா' கிட-த அகைக உயி -

ெப0ெற;கிறா . அவIைடய வரலா0ைற /னிவ வா' ேகட இராம 'மாதவ
அ:

உ*டாக வழிப+; பட உறாேத: ேபா நீ, அைன?' எ6 4கறா.

இDவிர*+ ெசய%கI இராம ெப*(லதி பா0ெகா*:-த
ெப:மதிபிைன 4லப+வனவா.

/தலாவதாக, இராம@ சீைதA க*களா% க*+ க:ெதா:மித நிைலயிைன
கா*ேபா.

கனிமாடதி% அன ஆ: ைறைய ேநாகி '(6 வ: தி* க%C
4%C க*+ உ:க ெப* கனி'ெயன மிதிைல ெச%வியா சீைத நி0கிறா .

ம>ைகய ( இனிய ஓ ம:- ஆயவளா', அழ( எ@ அணிA ஓ அழ(

ெப0ற நிைலயி% கனிமாடதி% நிற சீைதைய 'அ%ைல யா*+ அைம-த

ேமனியனா அழக' இராம கா*கிறா. 'க*ெணா+ க* இைண கDவி

ஒைற ஒ6 உ*ண? நிைலெபறா உண ? ஒறிட அ*ணC

ேநாகினா; அவI ேநாகினா !. இDவா6 க*வழி 4(- அவ த க:தி%
நிைற-த காத%, ப ளதி% பாA ெவ ள ேபா% உ ளதி% ஓ உைற-த.
இதைன கபநாட ,

"ப:கிய ேநாெக@ பாசதா% பிணி
ஒ:வைர ஒ:வ த உ ள ஈ தலா%

வாிசிைல அ*ணC வாக* ந>ைகA

இ:வ: மாறி4( இதய எ'தினா " [3]
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எ6 நய/ற நவி%கிறா . இDவா6 'ஒ:>கிய இர*+ உட0( உயி ஒ6

ஆயினா ' ேபா% 'ம:>கிலா ந>ைகA வைசயி% ஐய@' காத% கல-
க+*+ நிறன .
இதைன கப .
"க:>கட% ப ளியி% கலவி நீ>கிேபா'

பிாி-தவ Eனா% ேபச% ேவ*+ேமா" [4]

எ6 (றிபி+கிறா .
இDவா6 ஆதி.லான வாமீகி ராமாயணதி% தி:மணதி0( /ன இராம@
சீைதA க*டதி%ைல எறி:க?, தமி மரபி% வ-த கப 'க0ெபனப+வ

களவி வழிேத' எற ெதா%ேலா E06ப, தி:மணதி0( /ன இராம@

சீைதA> ஒ:வைர ஒ:வ க*+ உள பறி ெகா+த பாைமயிைன ப*பா0
கிைய-த /ைறயி% 4லப+திA ளா .

காத% க+*ட சீைதேயா தழ+ வ%ேய ேபால சாபிA, வழ>கிய

கடெலன வ0றிA காணப+கிறா . க*வழி Lைழ- க:ைத கவ -த
க வைன எ*ணி கழிபட ெகா கிறா

சீைத.

இராம@ இனிய ப ளி எ'திய பி@ ைதயைல ப0றிேய எ*ணி

வ:-கிறா. 'இ: க*ணி@ I க: I' சீைதையேய கா*பதாக

எ*ணிெபா:/கிறா. 'உ ளதாமைரA

உைறவ அ ள% Mமக

ஆ(

ெகாேலா?' எ6, 'ெத:ளிலா உலகி% ெச6 நி6வா ெபா:ெளலா அவ
ெபா உ: ஆய' ெத6 Eறி அர06கிறா.
வி%ைல நாேண0றி ெவ0றி ெகா*ட இராமனி விர ெசயைல ேதாழிய
சீைதயிட ெசா%ல, 'ேகா/னிAட வ:ெகா*ட%' எ6, 'தாமைர

க*ணினா' எ6 ெசான அளவி% 'ஆ' அவேன ெகா%' எ6 ஐய-தீ -

அகமகி-தா .
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பின  தி:மண ம*டபதி% மணதவிைச ெவறி ெந+-தைக Nர இராம@,
ஆ வ இைண அனமா சீைதA எ'தி, ஒறிய ேபாக/ ேயாக/ ஒத
நிைலயி% இ:-தேபா 'MமகI ெபா:I என, நீ எ மாமக

தெனா+

ம@தி' எ6 சீைதயி கரபி தாமைர அன இராமனி தடைகயி%
ஈ-தா சனக.

ைதய தளி ைகைய த தடைகயா% பிதா இராம. அேபா

'மா6பிறபி உட4, உயிைர ெதாட கிறைத ஒ' இ:-தா

சீைத

இDவா6 சீைத மிக? வி:பிய நிைலயி% இராம காசியளிகிறா.
இனி, சீைதயி கணவ எற நிைலயி% கப கா+ இராம எைண அள?
சிற-தவனாக காசியளிகிறா எபதைன கா*ேபா. 'ஆழி H
உலகெம%லா பரதேன ஆள, நீ ேபா' தாழி:<சைடக

தா>கி தா>க:-

தவேம0ெகா*+ Mழிெவ காண ந*ணி 4*ணிய ைறகளா ஏழிர*
டா* வாெவ றியபின' அரச தசரத எ6 Eறினா

ைகேகயி.

'மனவ பணியறாகி% Lபணி ம6பேனா. எ பிவவ ெப0ற ெச%வ
அயேன ெப0ற தேறா ' எ6 Eறி இராம அ-த4ர விைரகிறா.

ேகாசைலைய க*+வி+ சீைதயிட வ: இராம மர?ாி 4ைன- வ:தைல
க*ட?ட சீைத Oக/06 எ;கிறா . நட-த இனெதன அறியா

நிைலயிC அவ

ெந+>க*ணி:- நீ வழிகிற. 'உ0ற எைன?' என

அவைன ேநாகி உ:கேதா+ உசாவினா . அத0( ம6ெமாழியாக இராம,
"ெபா:வி% எபி 4வி4ர பா4க
இ:வ ஆைணA ஏ-திென; இ6ேபா'

க:வி மாமைழ கா%தட க*+ நா

வ:ெவ ஈ*+ வ:-தைல நீ எறா." [5]
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'நீ வ:-தைல; நீ>(ெவ யா' எற தீயெவ< ெசா% ெசவி ட ேதபினா

சீைத. பா0கட% உட உைற-த கால, 'அற திறப% க*+ ஐய இராம
அேயாதியி% பிற-த பி4 பிாியல

என' வா-த சீைத, 'ஐய@ அைனA

ெசான ெச'ய ணி-த \யேத; எைன எைன இ:தி' எ6 ேக+

உயி உமிழா நிறா . இத0( ம6ெமாழியாக இராம உைரத மா0றதா

இராம மிக சிற-த கணவ எபதைன ெதெறன 4லப+தி நி0கிற.
"வ%ல ரகாி மா%வைர [ெட;
அ%ல ரகி உ:கழ% காடத 

க%ல ர(> க+ைமய வ%ல நி

சி%ல ர(*ட ேசவ ேபாெதறா." [6]
இதைன ேகட சீைத,
"பாிவி க-த மனெதா+ ப0றிலா
ஒ:? கிறைன [ழி ய:க@

எாிA ெமப யா*ைடய ஈ*+நி

பிாிவி @<+ ேமாெப:> காெடறா ." [7]
இக:,

"........ ஓைமய ெப:>கா+,
இனா எறீ ராயி

இனியேவா ெப:ம தமிேயா ( மைனேய" [8]
எற (6-ெதாைக ெச'Aைள நிைன?6வதா(.
சீைதயி க:ைத ம6க மன இறி இராம சி-தைனயி% ஆகிறா.

அேபா சீைத மர?ாி உ+ இராமனி நீ கரைத ப0றினா . \ய ைதயைல

ெநாகிய ெச>கணா, பி விைள? க:தா உட வ:த% இட த: என

ெசானா. சீைத அதைன ம6 ெமாழி அளவி% மறா உடபட இராம
சீைதேயா+ கா0( ெச%ல ெதாட>கினா.
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இதனா% சீைதயி /க/ அக/ (ளிர இராம அவ
கணவனாக வா-தா எப ேபாத:.

ெபாி வி:4

பின  க>ைக கைரயி% ஆயிர நாவா'( தைலவனான (கைன

கா*கிறா இராம தனிட பதி ெகா*ட (கைன பாரா இராம,
"எ@யி அைனயா'நீ இளவ%உ இைளயா இந@த லவ

நிேக ; நளி கட% நில எ%லா

உ@ைட ய; நாஉ ெதாழி% உாிைமயி உ ேள" [9]
எறா, 'இ-ந@தலவ

நிேக ' எ6 சீைதேயா+ த ேதாழைமயிைன

ெதளிய?ைரத இராம E0றா%, இராம சீைதமா+ ெகா*:-த மதி4

4லனாகிற.

இராம கா+ வழியி% ெச%Cேபா வனதி வள>கைள கா ெகா*ேட
ெசறா. அெபா; ெத%லா அவ சீைதைய 'மற ம ேகாதா';

மயிய% மடமாேன' எ6, 'கவினா: மா-தளி ந6ேமனி ம>ைக' எ6,

'ெந'< ஞிைற ெந+ ேவ நிற உ6திற /0றி ைக<ஞிைற நிமி க*ணா''

எ6, 'அ:-ததி அைனயாேள அ/தி@ இனியாேள' எ6, 'எ;த: எழிலாேள'

எ6, 'அகி%4ைன (ழ% மாேத' எ6 அவைள விளி இய0ைக

காசிகைள கா ெச%வ இராம சீைதபா0 ெகா*:-த ேபரபிைனA
ெப:மதிபிைனA 4லப+வனவா.

Gவ: பின ய/ைன நதியி% நீரா கனி கிழ>( உ*+, நீ அ:-தி

ெதபதா% நதிைய கட- ெதகைர வ-த பின , பாைலநில ஒ6
(6கி+கிற. நில ெவைமைய சீைத தா>கா

எ6 இராம எ*ண,

அபாைல நில ேசாைலவன மாகமாறிய. 'நீ>க% ஆ0றல

சனகி' எ6

அ*ண% நிைன- த அ:ளா% பாைல நிலைத ேசாைல நிலமாகிய.
சீைதயி ெமைம தைமயிைனA அவ
ேவ*+ எ6 இராம ெகா*ட அ:

உ6 யரதிைன ைடக

உ ளதிைனA ெதாிவிபதா(.
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சிதிரEடதி இய0ைக வள>கைள இராம சீைத( கா ெச%கிற
ேபா அவ

(ண நலகைள 4ககிறா. 'வாI ேவC வி+ அளாயின

அைனய க* மயிேல' எ6, '(:திவா

என ெசDவாி பர-த க* (யிேல'

எ6, 'உவாிவா' அறி பா0 கட% உதவிய அ/ேத' எ6, 'ஆ+கிற

மாமயி@ அழகிய (யிேல' எ6, 'வி% வா>கிய சிைலஎன ெபா Lத%
விளேக' எ6, 'ஒ:?இ% ெப*ைம எ6 உைரகிற உட@( உயிேர'

எ6, 'N6 ப<சி% ந%அமித ெந' மாய விளேக' எ6, 'சீல இன
எ6 அ:-ததி( அ:ளிய தி:ேவ' எ6, 'வி%ெகா வா

Lத% விள>( இைழ

இள- தளி  ெகா;-ேத' எ6, நிைனத ேபாதி@ அமி ஓ( ேநாிைழ'

எ6, 'மட-ைதமா ( ஒ: திலகேம எ6, 'அல4 வா (ழ% ஆ' மயி% ெப*

அ:>கலேம' எ6, 'ெதாிைவமா ( ஒ: கடைள என ெச'த தி:ேவ' எ6
பாரா+வ ெப*ணி உளைத ெபா:-த உண -த கணவ இராம

எபதேனா+ அெப*ைமயிைன ேபா0ற?<ெச'A ப*பாள எப
விள>கா நி0(. ெப*க

ெபாவாக 4கசிைய வி:4பவ க . இதைன

உண - சீைதைய 4க; E0றி% உ*ைமயிேலேய உள ஒறிய நிைல
காணப+வதைன அறியலா.

ேமC சீைத காவழி நடக ேந -தைமைய எ*ணி,
"ேம? கான மிதிைலய ேகா மக

Mவி ெம%ய பாத/ ேபா-தன" [10]

எ6 Eறி வ:-கிறா. இதனா% மைனவியி ப க*+ உ:( உய

உளத இராம எப ெதாிய வ:.

கானகதி% காமெவறிேயா+ வ-த H பணைகயி காதைல ஏ06 ெகா ளாம%
உ6தியான உ ளேதா+ இ:-தா இராம - 'சீைத ஓ அரகி' எ6

H பணைக சீைதைய ெவ:ய நிைலயி% 'ப:வ கால ம<சிைட வய>கி

ேதா6 பவளதி வ% என (<சர அைனய Nர (வ?ேதா ' த;வி
ெகா*டா

சீைத. இதனா% சீைத( உ0ற கணவனாக விள>கி, அவ

உைலவிட இராம ஆ0றிய ேத6த% நிைல ெதளிவாகிற. பின 
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H பணைகைய அ6தி அ>கி:- அ@பிவி+, மிெனா+ ெதாட -
ெச%C ேமக ேபா%, மிதிைலேவ-த ெபாெனா+ 4னிதனா இராம

Mெபாழி0 ேசாைல 4(-தா.

H பணைகயி ெசா0ப இராம மீ பைடெய+வ-த கர /தய
அரகைர ெவ%ல இராம ேபா ேம0 ெச%C ேபா, த இளவலா

இல(வைன விளி. 'காதி ைதயைல' எ6 சீைத( காவ% ைவவிேட

ெசறா எகிற ெச'தி ெபாைனேபா% சீைதைய அவ ேபா0றினா
எபதைன 4லப+.

இராவண ஏவலா% மாய மானாக மாாீச வர, அெபா மானி அழகி%

மனைத பறிெகா+த சீைத அ மாைனபி த:மா6 இராமைன

ேகடா . அ மாயமா எறா இைளயவ இல(வ. ஆயி@ அ

ெபா; சீைத 'நாயக! நீேய ப0றி ந%கைல ேபாC' எ6 சிறி சீறி ேபசி
அ4ற ேபானா . சீைதயி சி6 சீறைலA க*+ மன ெபா6காதவ

இராம. எனேவ ேபான சீைதயி 4லவிைய ேநாகி, இராம த தபிைய
பா  "ெபாலெகா

தாரா'! மா இ நாேன ப0றி விைரவி% வ:ேவ; அ

வைர கா+மயி ெமைம ெகா*ட சீைதைய கா இ:பாயாக!" எ6

Eறி ேவC வி%C தா>கி மானி பிேன ெசறா

இராமனி இD இளகிய ெசயைல கவி சகரவ தி கப .
"ம-திர இைளேயா ெசான

வா'ெமாழி மன ெகா ளா

ச-திர0( உவைம சாற
வதனதா

சலைத ேநாகி

சி-ர பவள ெசDவா'

/6வல, சிகர ெசDவி

-தர ேதாளி னாஅ

மானிைன ெதாடர C0றா" [11]
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எ6 (றிபி+ ளா . அாிய ஆேலாசைன வழ>( இல(வ ெசா%ைலA

மீறி, ச-திர வதன மன ைதயலா சீைத ெசா% ேதறி இராம மாய மா பி

ெசற நிைல மைனவியி வி:பைத மறா நிைறேவ0ற எ*ணிய கணவனி
உ ளைத கா+கிற அேறா! சீைத சிறி வ:-த ெபா6காதவ

இராம எப இதனா% 4லனாகிற.

இராம அ4விட அளவி% மாாீச 'இல(மணா எ6 இராம (ர0 Eறி

மகிறா. மாாீசனி மாய (ரேல எ6 ெதளி-த இராம இ(ர% ேக+

மைழ க* ஏைழ சீைத அய ? எ'வா

எ6 எ*ணி உ ள வ:-தி விைர-

பனசாைல( தி:பினா. இெச'தி சீைதயி உ ளைத உ ளவாேற

உண -தவ இராம எபதைன உண .

பனசாைலேயா+ சீைதைய காணாத இராம உயி பிாி-த யாைகெயன

நிறா. திைக நிறா, அேபா ம* ழற. ஏ; கட%கI ழறன.

வி* ழற. விாி<ச ழற. Hாிய@ ச-திர@ ழறன .

இDவா6 ழ6 மன மாகி நிறா இராம : இ சீைதபா% இராம

ெசCதிய ஆராகாதைல 4லப+வதா(.

இத பினெர%லா சீைதைய எ*ணி ஏ>( நிைல( வ-வி+கிறா

இராம. உறக அவ விழிகைள த;வவி%ைல. உ* /தயனவ0றி% ப06
இ%ைல. 'வா>( வி%ல வ: வ: எ6 இ:பா>( நீ ெநறி பா தனேளா'

சீைத எ6, இராவண 'நி% நி%' எ6 ெந:>கியேபா அவ

எ

நிைன-தனேளா எ6 Eறி ெவபினா. 'ேவ*+ேமா என( இன/

வி%?' எ6 ெமாழி- வி%ைல ேநாகி ந(த% 4ாி-தா 'ேவத ேவ வி விதி /ைற
ேமவிய சீைத எவயி தீ -தனேள' எ6 ஆவி 4;>க அ/>கி, வாA ெந<
4லர மய>கினா. இ-நிைலயி%,
"ெபாழிைல ேநா( ெபாழி% உைறA
4 ைள ேநா(; M>ெகாபி

எழிைல ேநா( இளமய

இயைல ேநா(; இய%பானா
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(ழைல ேநாகி ெகா>ைக இைண
(வைட ேநாகி, அ(வ

ெதாழிைல ேநாகி, த@ைடய
ேதாைள ேநாகி, நா

கழிபா" [12]

"ெவ ள சில4 பா0கட

வி:4 யிைல ெவ6தளிA

க I சில4 M>ேகால

க0பி கட% பவா0(

4 I சில4 ெபாழி% சில4
4னC சில4 4ைனேகால

/ I சில4 சிலபாேவ%

உயி:* டா( வைகA*ேடா ' [13]

எறப இராமன 4லபினா.
பைப ெபா'ைக கைரயி% இராம சீைத பிாிைவ எ*ணி ெபாி
46கிறா.

"விாி-த (வைள ேசதாப%

விைரெம கமல ெகாவ ைள

தர>க ெந:>( வரா% ஆைம

எ6 இதைகயதைம ேநாகி

ம:-தி அைனயா

அவயவ>க

அைவ நி0க*ேட வ%லரக

அ:-தி அக%வா சி-தினேவா

ஆவி உைரதி ஆஅேற" [14]

எ6 ெபாி 46கிறா.
சீைத இட அணிகல /ைப ெகாண - கிாீவ காட, 'எாிகன% எ'திய
ெம;கி யாைக ேபா%' உ:கினா.

184

கிாீவ@ தேபா% த மைனவிைய வாயி வைமயா% பிாி- ளா
எபதைன ேகட அளவி%,

"ெபா:-ந மைன( உாிய Mைவைய
பிாி-ளா' ெகாேலா நீA பி" [15]

எறா. கிாீவ வா( பய- அவ@( உாிய தாரைதA ற-
வரகிறா எ6 அ@ம Eற ேகட இராம, 'பாிவில ஒ:வ த

இைளேயா தார ெவளவின எற ெசா% தாி(மா6 உளேதா?"

எனெகாதிெத;-தா. வி%ைட வாளிைய M வAைடய வாளிைய

ெகா6 நி தாரைத உன( இேற உ6தியாக த:ேவ என ெமாழிகிறா
இராம.

இ-நிைல ஒ:வ ஒ:தியாக வா; இராமனி ஏக பதினி விரததிைன ந(
கா+. த த-ைத தயரத பலதார மண ெகா*டவனாயி:- இராம

இ6திவைர ஏகபதினி விரததிைன கா ஆOலகி0( ஓ எ+காடாக
ல>கினா.

மைற-தி:- இராம வாைய ெகா%ல, வா
"ேகாவிய% த:ம உ>க

(லதி ேதா க ெக%லா

ஓவிய எ;த ெவா*ணா

உ:வதா' உைடைம யேறா!

ஆவிைய சனக ெப0ற

அனைத அமிதி வ-த

ேதவிைய பிாி-த பின

திைகதிைன ேபாC ெச'ைக" [16]

எ6 சீைதைய பிாி-த ேபைதயா% இராம மைற-தி:- அெப'தினேனா

என ேககிறா. சீைதைய இழ-த இராமனி வ:த வா E0றாC 4ல
ப+த ப+கிற தேறா?
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இராம பின: சீைதயி பிாிவா% வ:-தி, ேமக /தயவ0ைற ேநாகி

இர>கி Eறினா.

அேசாகவனதி% சீைதைய கா*கிறா அ@ம. இராம இல(வைரப0றி

சீைத வினாவ, 'மாய மாைன ெகா6 பனசாைல தி:பிய இராம நி
தி:வ? காணா உயி ஊசலாட பல ப>க

படா' எ6 அ@ம

Eறினா. ேமC அ@ம,
"................................. எேகா, ஆக

ப*டெம' உயிேர ேபாக ெபா'Aயி ேபால நிற

ஆ*ைக ெந:<சி னி6 அகறிைல அழி?* டாேமா

ஈ*+நீ இ:-தா'; ஆ*+அ>( எD?யி வி+மிராம" [17]
எ6 சீைதயிட E6கிறா. 'சீைதயாகிய உயி அேசாகவனதி% இ:க, இராம
கா% அ>( உயி வி+த% எ>ஙன?' எ6 ேக( அ@ம E06, இராம
த மைனவி சீைதேம% ஆ:யிைரேய ைவதி:-தா எபதைன கா+.

'இ@யி இறி ஏ( இய-திர பவ' ஒ இராம சீைதைய பிாி-த பின
இய>கி வ-ததாக E6கிறா அ@ம.

"அ:- ெம%லட( யாாிட அ:-ெம ற;>(
வி:- க*டேபா எ@6 ேமாெவ6 வி/

ம:- உ*+ெகா% யா ெகா*ட ேநா'ெக6 மய>(
இ:-த மாநில ெச%லாிெதழ? ஆ*+ எழாதா ." [18]

சீைதயி இE0றா%, இராம ந0கணவனாக அைம- சீைதAட இ%லறைத
திறபட நடதியவ எப விள>(,
இராம@( ெச'தி ேகட மா:தியிட,
"வ- எைனகர ப0றிய ைவக%வா'
இ-த இபிற வி(இ: மாதைர
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சி-ைத யாCெதா ேடஎற ெசDவர

த-த வா6 தி:ெசவி சா06வா'" [19]
எ6 ேவ*னா

சீைத. இதனா% இராம மிகசிற-த உதம கணவ எப

விள>(. ேமC சீைத,

"ஈ*+ நானி:- இ@யி மாயி@
மீ*+ வ- பிற-த ேமனிைய

தீ*ட லாவெதா தீவிைன தீ வர

ேவ* னா ெதா; எ6 விள4வா'" [20]
எ6 Eறியதி:- ம6பிறவியிC சீைத இராமைன கணவனாக வி:பிய
நிைலயி% இராம வா? நடாதிய ந0ப*4 4லனாகிற.
"இைம மாறி ம6ைம யாயி@
நீயா கியெர கணவ

யானா கியெர ெந<ேந பவேள" [21]
எற அGவனி (6-ெதாைக தைலவி ேபாேற சீைதயி மனநிைல உள.
ேமC சீைதைய க*+வ-த ெச'திைய அ@ம இராமனிட E6ெபா;,
"க*ணி@ உைளநீ ைதய%

க:தி@ உைளநீ; வாயி

எ*ணி@ உைளநீ, ெகா>ைக

இைண (ைவதனி ஓவா

அ*ண%ெவ> காம எ'த

மலர4 ெதாைளத ஆறா

4*ணி@ உைளநீ, நிைன

பிாி-தைம ெபா:-தி06 ஆேமா?" [22]

187

எகிறா. இதனா% சீைதயி க*ணிC க:திC இவைர இல>கிய ந%ல
கணவ இராமேன எப ேபாத:.

சீைத த-த Hடாமணிைய ெப0ற இராம, தி:மண காலதி% ப0றபட
பிராயி தி:ைக எ@ப உவைக ெகா*டன.[25]
இதபின: பல சமய>களி% இராம சீைதைய எ*ணி ய:6கிறா,
இராவண, சீைத / நிலதி% வி;- வண>கி தைன ஏ06 ெகா Iப
ேவ*ட, கீேழ கிட-த அ0ப ெபா:

ஒைற ேநாகி சீைத உைரபாளா',

இராவண@( த உ ள க:ைத உைரக ெதாட>கினா

:

"ஊனிலா யாைக ேபணி

உய 4க Hடா உ/

நாணிலா இ:-ேத அ%ேல
நைவய6 (ண>க

எ@

Mெணலா ெபா6த ேமனி

4*ணிய G தி தைன

காணலா இ@ எ@

காதலா% இ:-ேத க*டா'" [24]

எற சீைதயி E0றி% இராமனிட சீைத ெகா*ட ஆரா அ4 4லப+கிற.

த கணவ Nர ப*4 மி(-த 4க ேமபடவனாக விள>க ேவ*+ எபதி%
மகளி ( ேவைக மி(தி. இ/ைறயி% சீைதயி
"அ%ல மாக

இல>ைகைய தா(ேமா

எ%ைல நீத ?லக>க

யா?ெம

ெசா% னா0+ ேவன \யவ

வி% னா0ற0( மாெச6 Nசிேன" [25]
எற E06 கா*க.
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இதைனேய பின:, 'எத ெபா:சிைல ேமக தைன காணலா எ@

ஆைச த+க எ ஆவி காேத' [26] எ6 சீைத திாிசைடயிட ெமாழிகிறா .

இ-திரசி சீைதைய த வாளா% ெவ ெகாறா எற ெச'திைய ேகட
அளவி% இராம,

"தில உயி 4 இ%ல இைமதில  ளி க*ணீ
ெபாதில யா ஒ6 4கறில ெபா:மி உ ள

ெவதில; விமி பாாி N-தில விய தா அ%ல

அ+

ப யா? அறி-தில அமர ேரA" [27]

"சிதிர தைம உ0ற ேசவக உண ? தீ -தா
மிதிர வதன ேநாகா; இைளயவ வினவ ேபசா
பித: இைறெபா றாதேபரபி மான எ@,

சதிர மா பி% ைதக உயி இல எனசா'-தா" [28]
இத( அ4 ெகா*ட இராம இ6தியி% சிைதைய தீயி% 4க ெச'த ஏ

எற ேக வி( றக உலகதி:- வ-த தசரத விைட த:கிறா. அ

வ:மா6 :

"ந>ைக ம06நி க0பிைன உல(( நாட

அ>கி 4கி+ எ6 ண திய அ மன அைடேய%

ச>ைக உ0றவ ெப6வ உ*+ அசரத

க>ைக நா+ைட கணவைன /னி?ற க:ேத%"
ெபாைன தீயிைட ெப'த% அெபா@ைட \'ைம

தைன கா+த0( எப மனெகாள% த(தி

ப*ைன கான 'க0பி@( அரசி' எ6, 'உலகி%
பிைன கா+வ அாிய' எ6 எ*ணி இெபாியா"
ெப*பி ற-தவ அ:-ததி ேய/த0 ெப:ைம

ப*பி ற-தவ  க:>கல மாகிய பாவா'

ம*பி ற-தக /ன( நீ வானி6 வ-தா'
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எ*பி ற-தநி (ண>கI கினியி; கிைலயா%."[29]
இDவா6 ெதாடக /த% இ6தி வைர இராம சீைதயி சிற-த கணவனாக

இராமாயணதி% காசி த:கிறா எப ந( ேபாத:.
--------

[1]. பாலகா*ட : தி:வவதார படல : 120.

[2]. அேயாதியா கா*ட : ம-திர படல : 39.

[3]. பால கா*ட : மிதிைல காசி படல : 37

[4]. பால கா*ட : மிதிைல காசி படல : 38

[5]. அேயாதியா கா*ட : நக நீ>( படல : 216

[6]. அேயாதியா கா*ட : நக நீ>( படல : 220

[7]. அேயாதியா கா*ட : நக நீ>( படல : 221
[8]. (6-ெதாைக : 124 : 2-4

[9]. அேயாதியா கா*ட : (கபடல : 40

[10]. பாலகா*ட : சிதிரEட படல : 50

[11]. அாிய கா*ட : மாாீச வைத படல : 69
[12]. ஆரணிய கா*ட : அேயா/கி படல : 31

[13]. ஆரணிய கா*ட : அேயா/கி படல : 28

[14]. கிகி-தா கா*ட : பைப வாவி படல : 25

[15]. கிகி-தா கா*ட : ந4ேகா படல : 35
[16]. கிகி-தா கா*ட; வாவைத படல : 84

[17]. -தர கா*ட; உ:கா+ படல : 78
[18]. -தர கா*ட : காசி படல : 15

[19]. -தர கா*ட : Hடாமணி படல : 35

[20]. -தர கா*ட : Hடாமணி படல : 36
[21]. (6-ெதாைக : 49 : 3-5

[22]. -தர கா*ட : தி:வர ெதா;த படல : 63

[23]. -தர கா*ட : தி:வர ெதா;த படல : 82

[24]. Aத கா*ட : மாயா சனக படல : 22
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[25] -தர கா*ட : Hடாமணி படல : 18

[26]. Aத கா*ட - சீைத கள>கா* படல : 31

[27]. Aத கா*ட : மாயா சீைத படல : 58

[28]. Aத கா*ட : மாயா சீைத படல : 60

[29]. Aத கா*ட : பிரா தி:வ ெதா;த படல : 108 - 110

--------

18. ப%ைடய உைரநைட - இைடகால உைரயாசிாிய க

'தி>கெளா+ ெச;பாிதி தேனா+ வி*ேணா+ உ+க ேளா+ ம>(%கட%
இவ0ேறா+ பிற-த தமி'[1] ெதாைம சிற4 வரலா06 ெப:ைமA
ெகா*ட; ஏறதாழ /ப .0றா*+களாக /ைறயான இலகண வர4ட@,
உய வான இலகிய ெச%வ>கIட@ அைம- வ:வ; இத( \ய நாகாிக/

ெதாைம சிற4 ெகா*+ மிளி: தமி ெமாழியி% இகா6 எ;- ள

இலகிய>கேளா எ*ண0றைவயா(. இ6 கிைட( .%களி% காலதா%

/-திய .% ெதா%காபியேம ஆ(.
இகால ேபா6 வி<ஞான வசதிக

அைம-திராத ப*ைடய நாளி% - ஏ+

எ;தாணிAேம விள>கிய அ-நாகளி% உைரநைடயி@ ெச'Aேள ெபாி
ேபா0றப+வதாயி06. உைரநைடயி@ ெச'Aேள மனபாட ெச'வத0(

எளிதாக? அைமகிற காரணதா% அ6 உைரயி@ ெச'Aேள ெபாி
வழகி% பயில ப+வதாயி06. .%க

ேதாறிய காலதி% அைவ எ%ேலா (

எளிதி% விள>க Eய நிைலயி% இ:-தி:கலா.

Gல .%கைளேய அைனவ: க06 மகி-த நிைல இ:-த எபதைன

ேபராசிாிய , த ெதா%காபிய ெபா:ளதிகார மரபிய% உைரயி%, "உைரயிறி
Hதிரதாேன ெபா:

நிக-த கால/ உ*+ எபதா"[2] எ6, "உதாரண>

காட% ேவ*டாைமைய உண - உைரநட-த கால/ உைடய வா(
/0கால .%க

எப க:"[3] எ6 எ;திA ள க:க

இெகா ைகயிைன வA6வனவா(.
ெதாடககாலதி% எ;-த உைர .%க

:கமான /ைறயிேலேய அைம-தி:க

காணலா. "விாிபி ெப:(; விாிவ<சி வி+தா; வ-த வழி கா*க;
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வ%லா வா' ேக+ண க" எெற%லா உைரயாசிாிய க

இைடயிைடேய

எ;திA ளைம க*+ அ காலேத எ;வதி% இ:-த இட பா+கைள ஓரள?

உணரலா. ெசவிவழி ெச%வமாக ஆசிாிய மாணவ பரபைரயாக அறி? வள -

வ-த காலதி% :>க ெசா% விள>க ைவ( /ைற வழகி% இ:-த. அாிய
ெசா0கI( ெபா:I, ெசா0கைள ெகா*+ E /( வைகA, ஒ:
சில வரலா06 (றி4கைளAேம ெதாடகதி% :கமாக உைரயாசிாிய க
எ;திைவதா க

எனலா. ஐ>(6.6, பதி06ப, அகநாT6 /த%

ெதா*d6 பாட%க , 4றநாT6, ெப:>கைத, சிலபதிகார /தயவ0றி0(
/த0க* எ;-த உைரக

எ%லா :கமான /ைறயி% அைம-த

எ;தியவ களி ெபய க

Eட அறியபட/யாத நிைலயி% 4க, ெபய

(றி4ைரகளாகேவ இல>க காணலா. சில .0கI( (றி4ைர

வி:பாத \ய ெபாியவ களாக ல>(கிறா க
கால< ெச%ல ெச%ல க:க

ப*ைடய உைரயாசிாிய க .

வள பிைறெயன வள - ெப:கின.

(றி4ைரயளவி% அைம-தி:-த உைரக , விளக/ ேம0ேகாI ெகா*+

விாிவைட-தன. .லாசிாிய சில தா எ;திய .%கI( தாேம உைரA>

க*டன . தமிழி% 4றெபா:

4றெபா:

ெவ*பாமாைல இய0றிய ேசர ஐயனாாிதனா

இலகணைத E6 .0பாக

எ;தி, அவ0றி கீேழ ைறகைள

விள( ெகாIகைள அைம, அவ0றி கீேழ ஒDெவா: ைறயிைனA

விள( ெவ*பா அ%ல ம:பாவிைனA இய0றி பின உைரA

க*+ ளா . ஈ*+, (றிகதக ம0ெறா: ெச'தி உைரயாசிாிய சில எ;திய

உைர விளக>க

காலேபாகி% பிவ-ேதா ( விள>காம0ேபாக உைர(

உைர எ;தேவ*ய ேதைவ ஏ0ப+, அத விைளவா' பல உைரகI தமிழி%

ேதாறின.

இனி, இைடகால உைரயாசிாிய களாக இள Mரண , அயா ( ந%லா ,
ேசனாவைரய , ேபராசிாிய நசினா கினிய , பாிேமலழக /தலான
உைரயாசிாிய கைள ப0றிய ெச'திகைள ஒ:வா6 கா*ேபா.

உைரயாசிாிய க

ந-தமி ெமாழி( ெச' ள ெதா*+ அளபாிதா கால பல

கட- கனிதமி 4க (றா ெபா- தில>(வத0( உைரயாசிாிய க
ஆ0றிய பணி ெசா%C-தரம6.
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இலகணெகா ைககைள இனி விளகி, ெமாழி திறதிைன /ட6,
இலகிய ெச%வ>கைள இைண கா, தமி ப*பாைனA

மரபிைனA விடா (றிபி+ விள>க உைரதவ க

உைரயாசிாிய கேள யாவ .

.லாசிாியாி உ ளக:திைன L*ணிதி உண - ெதா( வ(

விாி /ைறப+திA ெதளி?ெபற எ+ெத; 4லைம சாறவ களா'
உைரயாசிாிய க

விள>கின . தா க06 ைறேபாய ைறகளி% அைம- ள

.%கI( ந%Cைர க*டன . ந+? நிைலைம சாற ெந<சேதா+ பல சமய

உ*ைமகைளA க*+ ெதளி- உலக வழ( உட உண -தவராயி:-தன

உைரயாசிாிய க . ப%கைல சிற4, க%வி ேக விகளி% ேமபா+> ெகா*+

இவ க

.%கI( உைர க*ட சிறபா% இ6 4கM நி0கிறா க .

ததமேக உாிய நைடயிைன ைகயா*+, த*டமிழி0( தளரா ெதா*டா0றிய

ந%லரா இைடகால உைரயாசிாிய கைள இனி /ைறேய கா*ேபா.
ஒ%கா 4க ெதா%காபியதி0( உைரக*ட "ெப:மக

பல ; இவ களி%

காலதா% /-தியவ இளMரண ஆவ . இவ 'உைரயாசிாிய ' எேற

பிவ-ேதாரா% சிறபாக அைழக ெப6கிறா . இவைர மயிைலநாத

'உள>E  ேக வி இளMரண ' எ6, 'ஒதமி% மாதவ' எ6, இலகண

ெகா ஆசிாிய 'உள>E உைர ஆ' இளMரண ' எ6 சிறபி

EறிA ளன . 'இள Mரண அக ' எ6 இவ அைழகெப6வ க*+

இவைர சமண எப . "பிற உ4(- காண /யாவ*ண இ:*+ கிட-த

ெதா%காபிய எ@ சரகைறA

த அறிெவ@ அவியா விளைக

ெகா*+ :வி, ஆ>ேக (வி- கிட-த அரதன (விய%கைள உலகி0( /த%

விளகி காய ெப:-தைகயாள "[4] எ6 இவைர தமிழறிஞ பாரா+வ .
ெதா%காபியமாகிய பழெப: இலகண .% ேதாறிய ப%லா*+கI(
பிற( அ-.C( உைர கா*பெதப அாிதானேதா ெசயலா(.

இவ:ைடய உைரநைட ெதளி-த ஆழமான நீேராைட ேபா6 இ:(. எளிைமA

:க/ இனிைமA ெதளி? ெகா*ட உைரேய இளMரண உைரயா(.

ஆரவார தைமயிைன இவ உைரயி% பா ப அ:ைமயா(. பிற க:ைத

மதி( ெப:-தைகைமA, ந+? நிைல பிறழாத ந<ென<ச/ 4லைற /0றிய

4லைம பா>( இவ உைர /;வ ெவளிபட காணலா. தமி ெந<ச

சாற இவைர பி0கால சிவஞான /னிவ "தமி .% ஒேற வ%ல
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உைரயாசிாிய " எ6 பாராA ளா . இளMரண உைரநைடயி எளிைமA
ெதளி? பிவ: ப(தி ெகா*+ அறியலா:

"இDவ6வைக ப:வ/ அ6வைக ெபா; இDைவ-திைண( உாியவா6
எைனெயனி, சிற4 ேநாகி எக. எைன சிற-தவா6 எனி /%ைலயாகிய

நில@ ேவனி0கால ெவப உழ- மர@ 4தC ெகாA கவினழி-
கிட-தன 4ய%க

/ழ>க கவி ெப6 ஆத, அத0( அ சிற-ததா.

மாைலெபா; இ-நிலதி0( இறியைமயாத /%ைல மல: கால ஆதலா@,
அ-நில க:ெபா:ளாகிய ஆனிைர வ: கால ஆதலா@ ஆ*+ தனி

யி:பா ( இைவ க*+ழி வ:த மி(த அ? சிற-த ஆயி06." [5]
இவ ெதா%காபிய /;ைம( உைர க*+ ளா . இD?ைர 'இளMரண'
எ6 வழ>கெப6. இவ கால பதிெனாறா .0றா*டா(.
ெதா%காபிய ெசா%லதிகாரதி0( உைர க*ட உைரயாசிாிய க

ஐவ ஆவ .

இளMரண , ேசனாவைரய , நசினா கினிய , ெத'வசிைலயா , க%லாட

ஆகிய ஐவ உைரயினி% ேசனாவைரய உைரேய சிற4ைடெதப அறிஞ .

இD?ைர 'ேசனா வைரய' என? வழ>(. ேசனாவைரய உைரெய;தியதாக
ேவ6 ஒ: .C ெதாிய வரவி%ைல. ேசனாவைரய எற ெசா% பைடதைலவ

எற ெபா:ைள த:. இவ 'வட.0 கடைல நிைலக* +ண -த ேசனாவைரய

எ6 Eறப+கிறா . அத0ேக0பேவ வட.% மரைப ெயா சிலவிட>களி%

இவ ெபா:-தா?ைர 4க6 ளா .

இவ:ைடய உைர திப Lப< ெசறி-த; ஆரா'சி வைமA க: ெதளி?

4லைம சிற4 ெகா*+ மிளி வ. த:க .%/ைற வ;வாம% தைடவிைட

களா த க:கைள ேசனாவைரய நிைலநாA ளா ; ஆ0ற% சாற

ெசா0கைள ைகயா*+, ஆழமான ெபா:ைள உண தி ப/ைற பயிறா ேக
ெபா:

விள>( நிைலயி% இவ உைர அைம-தி:க காணலா. சாறாக,

"ப*ேபா+ இவ0றிைட ேவ06ைம எைன எனி, இைம ெபா:(

ம6தைலயாக, ெபா:ளிக* கிட( ப*4 எனபடா! அைமA
உ*ைமA ப*பி0( ஒத ப*4 எனபடா; ஏைன? (ணதி0( (ண
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இைமயி" எ6 இவ க*+ ள உைரவிளக ஆ- காOவத0(ாிய.[6]

இவ த உைரயா% அகால ஊ க , சாதிபிாி?க , ேபா ப0றிய ெச'திக ,

மகளி மா*4க , கைலப0றிய விளக>க , உழ? ம0ற பிறெதாழி% வள>க
/தயன விள>க காணலா.

ெதபா* நா+ ஆ0Jாி% வா-த இவ பதிGறா .0றா*ைட
ேச -தவ எப க%ெவ+ ெச'தி ெகா*+ அறியலா.

ேபாராசிாிய எ@ ெபயாி% உைரயாசிாிய சில உ ளன எப . ேபராசிாிய
ெதா%காபியதி0( உைர க*டவ எப . ஆயி@ இ6 அD?ைர /;

கிைடதில. ெதா%காபிய ெபா:ளதிகாரதி ெம'பாய%, உவைமயிய%,
ெச'Aளிய%, மரபிய% /தய நா( இய%கI( ம+ேம இவ:ைர

காணப+கிற. இவ த இய0ெபய யாெதன ெதாியவி%ைல. இவ ேபரறிவி
ெப:-திறதிைன விய- ேபராசிாிய என பிவ-ேதாரா%

வழ>கெப0றி:கலா. மைர ஆசிாிய எ6 இவைர அைழப . இவ

உைரயி% /ச>கைதப0றிய ெச'திகI, சில வரலா06 (றி4கI

அைம-தி:க காணலா.

இவ உைரநைட நய வா'-த; ெசப ெபா:-திய; :>க ெசா%ல%,

ெதளி?6த% எ@ நல<சாற. சில ெசா0கI( இவ உைர காO நய/

ஆரா'சி வைமA வியக தக. சாறாக, 'வ6ைம' எ@ ெசா%C(
'ேபாக- 'க ெபறாத ப06 ள'[7] எ6, 'வன4' எ@ ெசா%C(

ெப:பாைமA பல உ64 திர*டவழி ெப6வேதா அழ('[8] எ6,

'ெமாழி ெபய 4' எபத0( 'பிறபாைடயா0 ெச'யபட ெபா:ைள தமி

.லாக ெச'வ' எ6[9], 'அர06' எ6 ெசா%0(, 'அ;ைகயறி பல?
ெசா% த (ைறE6த%' [10] எ6 ெபா:
L*மா* Lைழ4லதிைன Lவலா நி0(.

வி+ ள பாைம இவ த

(6-ெதாைக( தி:ேகாைவயா:( உைர க*டவ ேபராசிாிய எப .

(6-ெதாைக உைர இ6 கிைடகவி%ைல. மணிவாசக ெப:-தைகயா எ;திய

தி:ேகாைவயா:( ேபராசிாிய க*ட உைர இ;ெம /ளிA வி;மிய
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ெபா:I ெகா*ட ெசா%ேலாவியெமன ல>(வதா(. எ+ காடாக

கீவ: ப(தியிைன கா*க:

"ெசவி( ேதாழி அறெதா+ நி0ற% எப, ெவளி விலகி நி0ப, நீ ெவறி
வில(த0( காரண எேனா எ6 ேகட ெசவி(, நீ ேபா' 4ன>காக
ெசா%ல, யா>க

ேபா' திைனகிளி கயா நிேறா: அDவிட ஒ: யாைன

வ- நி மகைள ஏத< ெச'ய 4க; அ க*+ அ:

உைடயா ஒ:வ

ஓவ- அைண பிறி ஒ6 சி-தியாம% யாைனைய க- அவள உயி
ெகா+ ேபாயினா; அறியா ப:வ நிக-தைன இ6 அறிA ப:வ
ஆதலா,
'உ0றா ( உாிய ெபா0ெறா மகளி ' - எபதைன உெகா*+ இDவா6

உ ெமயா நிறா ; இனி அ+ப ெச'வாயாக- என ேதாழி அறெதா+ நி%லா
நி0ற%".[11]
ெசறி-த க:திைன எளிய /ைறயி% ஓைச நய>ெக;ம எ+ைர( இவ த
உைரநைட ெசவி( ந%வி:-தா(.

இவ:ைடய கால/ பதிGறா .0றா*டா(.
'உசிேம0 4லவ ெகா

நசினா கினிய ' என 4லவ ெப:மகளா% பாராட

ெப6 நசினா கினிய உைரயாசிாிய களி% தனிதேதா இடதிைன

ெப6கிறா . க%வி வைம மி(-த இவ ஒ: பாடைல எ+ ெகா*+
இைடயி% ஒ மடகி /@ பி@ ெகா*+ E ெபா:

E6வ .

இவ ெதா%காபிய, பபா+, கெதாைக, சீவக சி-தாமணி /தய அாிய

.%கI( உைர க*+ ளா . "இவர நைட எளிைமA எழிC ெகா*ட;
சிலவிட>களி% கவிைதயா' ெபாA; அளவான சமநிைல அைம4ட
சிலவிட>களி% நிைறA; த>( தைடய0ற உயிேராட நிைற-தி:(.

நசினா கினியாிடமி:-ேத சிற-த உைரநைட ெதாட>கி06 எ6 சிறக

Eறலா"[12] எப தி:. வ. ேவ. . ஐய அவ க . ேமைலநா+ அறிஞரான
தவதி: டாட ேபாய அவ க

"நசினா கினிய உைர ஐேராபிய களி
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உைர விளக ேபா6 அைம- ள. Gல ப(திைய வளகி வைரகிறா .

இலகண சிறபிைன எ+ கா+கிறா . ெதா%காபிய Hதிரதிைன த

உைர /; ேம0ேகா

கா+கிறா . /கியமான ெதாட:( விளக

த:கிறா . அவ கால வழ>கிய பாட ேபத>கைள (றிபி+கிறா .
அவ:ைடய நைடயைம4 :>கிA உைடநைட ேபா( உய -

காணப+கிற. வைகப+த சிறைப உண வனவாக அவ:ைடய உைர

அைம- ள" எ6 (றிபி+ ளா .

இத0( காடாக "பாைல தைமயாவ காைலA மாைலA ந*பக லன
க+ைம Eர ேசாைல ேதபி Eவ% மாறி நீ: நிழCமிறி நில பய-ற-

4 I மா? 4ல406 இபமிறி ப ெப6வ" எ6 இவ பாைல(
Eறியி:( இலகணதிைன கா*க. [13]

பதினாகா நா0றா* இ6தியி% வா-த இவ த வாநா

/; உைர

வ(( ெதா*ேலேய ெசலவிடா எனலா. சீவக சி-தாமணி( /த /ைற

உைறக*டேபா அதைன சமண ம6க, மீ*+ சிற-த உைர எ;தி அவ த

ஒ:மித ஒ4தைல ெப0றா எ6 ஒ: கைத வழ>(கிற. இலகிய

4லைமA நிைனவா0றC நிரபிய இவ உைரயி% ஆரா'சி திற ம*
கிடக காணலா. பிற க:ைத சா த க:ேத சாதி( தைமA

இவாிட உ*+. சீவக சி-தாடணி உைரயி% 'க:ேப ேதேன'[14] என ெதாட>(
பாடC( இவ எ; உைர ப/ைற ப நல>காண தக.

"கணவ0( ெம' /; இனிதா' இ:த க:4. ந%லா உ6ெப%லா

ெகா*+ இய0ற ேத. இD?லகி% இ%லாத மிக ைவA உ6திA

ெகா+த அமி . காம ேவைகைய விைளவி இனிய ப* ேதா0ற,

மழைலைய Aைடயெதா: யா. கணவ0( ெச%வைத ெகா+த தி:.

நைடயா% அன. சாயலா% மயி%. காலமறிA ேகடா ( இப ெச'த

(யி%. மன மகேள எற% 4கழைமயி மன பாவா' எற, அவ

க*மணிபாைவ எப உண தி06! இனி இவ

ெகா% பாைவய%ல .

மன பாைவ எ6மா. ேசய க0பித கடைள தபாம0 Eற Mைவ;

ேநாகதா% மா."

இத( ப%கைல 4லைம நிரபியவ நசினா  கினியவ ஆவ .
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சிலபதிகாரதி0( /த% உைர க*டவ அ:பத?ைரயாசிாிய ஆவ .

ஆரா'சி ெதளி? ஆ-த 4லைமA ெகா*ட இவ ந%லேதா உைரயிைன
க*+ ளா . வழ(ைர காைதயி% 'கணவைன இழ-ேதா ( கா+வ இ%'

எற ெதாட:(, [15] "த-ைத தா' /தலாயிேனாைர இழ-தா ( அ/ைற

ெசா% பிறைர காடலா. இஃ அDவா6 வாகா@ ெசா%லலாகாைமயி

கா+வதி% எறா " எ6 ப*பா0 கிைய-த அாிய?ைர க*+ ளா .
அயா ( ந%லா ெபாப*ண கா>ேகய எ@ கனட அரசனா%

ஆதாிக ெப0றவ எபதைன "ெபாப*ண கா>ெகய ேகானளித ேசா06

ெச:க%ல ேவாதமி G6ைர ெசா% விதேத"[16] எற ெச'A

ப(தியா%

அறியலா. சிலபதிகார காபிய அைம4, கைத க+ ேகா4, நிகசி
ஒ:ைமபா+, காவிய மா-தாி ப*4 நல, /தய பலவ0ைற ந( ஆரா'-

கா+ அயா ( ந%லா , அணிகைளA ெம'பா+கைளA Eட விடா

(றி ளா . இவ உைரயிேற% சிலபதிகாரதி இைச, E /தய கைல

ெச%வ>களி அாிய ெச'திக

பலவ0ைற தமிழக இழ-தி:(. எைக

ேமாைன நிரபி, இனிய ஓைசAட கவிைதேபா% அைம-தி:( இவ உைர
எ;-த கால பனிர*டா .0றா*டா(.

உலக ெபாமைறயா தி:(றளி0( உைர க*டவ பதிம . அபதிம

உைரயி0 சிற-த பாிேமலழக உைரேய, ".0 பாித உைரெய%லா

பாிேமலழக ெதாி-த உைரயாேமாெதளி"[17] எறப பாிேமலழக உைர
திபLப< ெசறி- த:க .% நியதிப அைம- ள. அரசிய%,
ெபா:ளிய%, (.%, ம:வ.%, காம .% /தய பTலறி? இவாிட

ெசறி- விள>கின எபதைன இவ த உைர ெகா*+ ெதளியலா.

ெபா:-தா?ைர காO சில இட>கைள தவி விடா% உைர யாசிாிய எ6
வழ>( சிறபி0( த(திசாற தைலைம இடதிைன இவ ெப6வ எப

தி*ண. கா<சி4ர உலகள-த ெப:மா

ேகாயி% அ:சக மரபினராகிய இவ

"வட.0 6ைறA- ெதறிைசதமி; விதி/ைற பயிற ெநறியறி 4லவ" எ6

(றிக ெப6கிறா . கி.பி. பதிGறா .0றா*% வா-தவராக இவ
க:த ெப6கிறா .
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"இD இைடகாலதி0றா ைசவ சிதா-த சாதிர>கI( ைசவ ெப:மக

த சமய ப06 திற@ விள>க அாிய உைரக*டன . பிரப-த உைரயாசிாிய க

மணிபிரவாள நைடயி% ஆவா களி அ/த பாட%கI( வியாகியான>க

க*டன . தி:வியQ உ'ய வ-த ேதவ , ெம'க*டா . அ:ண-தி சிவாசாாிய .
தி:வதிைக மணவாசக> கட-தா . ெகா0றவ( உமாபதி சிவாசாாியா /தய

ைசவ சமய ெபாிேயா ைசவ சிதா-த சாதிர>கI(, பி ளா. நபி ைள,
அழகிய மணவாள , ெபாியவாசாபி ைள, வட( தி:Nதிபி ைள /தய

ைவணவ சமய ெபாிேயா திDயபிரப-ததி0( திறபட உைர க*டன .
க0பைன வள@ உண சிA மி(-த ெசா%ேலாவிய>கைள மணிபிரவாள
நைடயி% ைவணவ உைரயாசிாிய க

எ;தின . (:பரபைர பிரபாவ எ@

.% H ெகா+த ட ெகாயா ஆ*டாளி வரலா6 ைவபட
ெசா%லப+ ளதைன காணலா:

"ஆவா: தி:மகளா: அதிாீதிAட அ>கி:- 4றப+, தி:வர>க
தி:பதிA

எ;-த:ளினவாேற, 'H ெகா+தா

(ழ0ேகாைத வ-தா ! ஆ*டா

வ-தா ! :பா

வ-தா ! ஆவா தி:மகளா வ-தா !

தி:பாைவ பாய ெச%வி வ-தா ! ெதனர>க ெதா; ேதவி வ-தா !' எ6
பல சின>க

தி:ம*டப

பாிமாற எ;-த: வி ெகா*+ அழகிய மணவாள

ெச6 நி6 தி:ப%லகி ப+திைரைய வா>க, அேபாேத

நாசியா அகில காOப, உதறி உ+த ப+ ேசைலA ப:த ெச>க;நீ

மாைலA தி:Lத0 க8\ாி நாம/ கய% ேபா% மிளி - காதளேவாய
கைடக* விழிA ரகாசிக, சிலபா ப, சீரா வைள ஒப, அன

ெமனைட ெகா*+ அணி அர>கதா தி:/ேப ெச6 க*களார க*+
களி, ேகசவ நபிைய கா%பிபா

எ@ ேப ெப06 உ ேள 4(-,

நாகப ய>கைத மிதிேதறி, தி:வர>க ெச%வைன ேச -, அவ
தி:வகளிேல அ-த பவி த:ளினா ."

இDவாறாக இைடகால உைரயாசிாிய பல தமிழி பல ைறகளிC 4(- தத(திேக0ப சிற-த உைரநைடயிைன ஆதி தமி;லகி0( அளி ளன .
அவ களி வி;மிய ெதா*+ தமிழி வாவி0( வள சி( ஊக/

ஆக/ அளி தமிழி0( தைலயாய உைரநைட ெச%வ>கைள உவதளிதன எபதைன மறவா ேபா0றேல ந தைலயாய கடனா(.
-------
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-------

19. சீறா$ராண*தி5 இலகிய நய"
நய"

தமி இலகிய ெச%வதிைன ப%ேவ6 நாட வ: ப%ேவ6 சமயதவ:

அணிெபற ெச'தி:கிறன . காலதி0( கால ேகால 4கி ெச%C

தமி இலகிய ேபாியா6 சி-ைதகினிய தா' ெசவிகினிய தா' ெசமா-

பிற>(கிற. பதிெனடா .0றா*ேல எடய4ர சம8தானைத ேச -த

உம64லவ இ8லாமிய ப*பா+ ெகா ைககைள அபைடயாக ெகா*+
சீறா 4ராணைதயாதா . 'சீற' எ@ அர4 ெசா%C( வரலா6 எப

ெபா: . 'சீற' எ@ ெசா%:- 'சீறா' எ@ ெசா% பிற-த. எனேவ

சீறா 4ராண எப \ய வாைக வழிநி6 வா-த ஒ:வாி வரலா0றிைன
E6வ எப ெபா:ளா(. இ8லாமிய தமிழிலகிய>கI

சீறா 4ராண

தைலைமA, /தைமAமான இடதிைன ெப6கிற. "நவி% ெதா6 .%
நய பய- நி0( .%" சீறா4ராண ஆ(.
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இ8லா சமயைத உலக மகI( ேபாதி, அதைன உலெக>( பரப
/ய0சி ேம0ெகா*+ அத0கான ெச'த அ:ளாள@, அபாள@ ஆகிய

வணகதி0(ாிய நபிக

நாயக (ஸ%) ெப:மா அவ கைள பா+ைட

தைலவராக ெகா*+ அெப:மானாாி பிற4, வள 4, தி:மண, வாைக,
ஆ0ற%, ெவ0றி, அற?ைர /தயவனவ0ைற ெத ள ெதளிய (றிபி+கிற.
'அற, ெபா: , இப N டைடத% .0 பயேன எப .C( இலகணமாக
தமி இலகண கா+ ெநறியா(. [1] அற, ெபா: , இப, N+ எற

நாகிைனA நல/ற (றிபி+ .% ெப:> காபிய எ6, Nைன

(றிபிடாம% எ<சிய GைறA கிளதி E6வ சி6 காபிய எ6 தமி
இலகண LவC. அ/ைறயி% பா தா% அற ெபா:

இப எற

Gறிைன (றிபி+ சீறா4ராண சி6 காபியமாக அைமகிற. காபிய

இலகண>க

பல கவி ெபற அைம- இ-.% சிற4ற மிளி கிற.

விலாத கா*ட. L4Dவ கா*ட, ஹிhற கா*ட எற

/ெப:> கா*ட> களாக ப(கப+ ள சீறா4ராண ெமாத ஐயாயிர
இ:பதா6 வி:த பாகைள த னகேத ெகா*டதா(. 'விலாத' எற

அர4 ெசா% பிற4 எற ெபா:ைள த:வதா(. இ /த0கா*டதி% /கம
நபி அவ களி பிற4, வள 4, இளைமA Eறப+கிறன. ேகாசல நாைட

வ:ணிக 4(-த கப த தா' தி: நாடான ேசாழ நாைனேய ேகாசல
நாடாக க*ட ேபாேற உம64லவ: நபிக

நாயக அவ களி பிற-த

நாடாகிய அேரபியாைவ வ:ணிக 4(>கா% த தா' தி:நாடா பா*ய
நாைனேய பா>(ற 4ைன- ளா . கபராமாயண பால கா*டைத

ஒதி:( இப(தி உவைக த:வ ெதாறா(.

இர*டாவ கா*டமான L4Dவ கா*ட வானவ ஜு4றீ% அவ க

இ8லா சமய நபிக

நாயக அவ கI( அ:ளபட வரலா0றிைன

Gல

விள(கிற. 'L4Dவ' எ@ அர4 ெசா% தீ க தாிசன எற ெபா:

த: 'L4வ' எற அர4 ெசா% அபைடயாக அைம-ததா(.
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ஹிஜரா எற அர4 ெசா% இட வி+ ெபய த% எற ெபா:ைள உண .
Gறாவ கா*டமான ஹிஜிர கா*ட ெமகாைவ வி+ ெமதீனா
நகரதி0( நபிக

நாயக அவ க

ஓய வரலா0றிைன E6கிற. இ-த

Gறாவ கா*டேம சீறா4ராணதி% ெபாிய கா*ட ஆ(. ஈராயிர

அ6.06 எ*ப பாக

இகா*டதி% அைம- ளன. அேரபியாவி%

இ8லா பரவ ெதாட>கிய காலதி% ப6 4( எ@ இர*ட>களி%

நைடெப0ற ெபாிய ேபா கைள (றிபி+கிற. இDவி: ேபா களிC நபிக

நாயக (ஸ%) அவ க

ெப0ற ெவ0றியிைன Gறா கா*ட (றிபி+கிற.

இனி சீறா4ராணதி இலகிய நயதிைன இனிற கா*ேபா.

'ெச-தமிழாேல சீறா சிற4ட ப@வ% ெச'ேத, உ-திய 4கெப0ேறா>(
உமெற@ 4லவ ' எ6 உம64லவ பாராடப+கிறா . இ-த

பாரா+ேக0பேவ உம64லவாி கவிைத உ ள அவர பாட%களி%
4லனாகிற.

ஒ: காபியதி0( நா+படல இறியைமயாததா(.
நீ நிைலகளி% மத(களி% இ:- நீ வழி-ேதா+கிற ேபெரா ேககிற.
அன பறைவக

சிறக பற( ஒA நீ நிைலகளி% அைலகைள Nசி

இ: கைரகளிC வழி-ேதா+ நீ  ெப:கி ஒA ேககிறன. இDவா6

எ>( எ;-த ேபராரவார வி% Nர க

நிைற-த ேசைனயி ேபெராயிைனA

ெவ%C வ*ண இ:-த எ6 உம64லவ கவிைத நய ரக
பா+கிறா . பாடைல பா ேபா.

"அைலெய றி-தி: கைரவழி ஒ;(க பைலA

கைலA ெவ ளன சிைறவிாி தைசத கபைலA

மைலதி ற-தன மதகிவா' வழி-த கபைலA

சிைலத ாிதேபெரா ெப: பைட ஒ சிற(."[2]
உம64லவ வ:ணைன சிற4 மி(-த தபாட இைடேய, த நறி மறவா

ந% உ ளதிைனA 4லப+தி ெகா கிறா . வ(ைத எ@ பர>கி

ேபைட ஹூைச நபினா அவ களி மகனா அ4%காசீ மரகாய , கா0றிேல

அைலபட பட ெகா( பா>(சா% ெகா;ெகாபாக நி6 உம6 4லவைர
ஏ06 ேபா0றியவ . கப ஆயிரதி0( ஒ: பாட% தைம ஆதாித
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தி:ெவ*ெண' ந%Q  சைடயப வ ளைல 4க- பாரா த
நறிAண ைவ 4லபப+தி இ:க, உம6-4லவேராெவனி%, .6
ெச'யI( ஒ: ெச'A

Nத அ4% காசீமி வளமா -த ெகாைட ப*பிைனA,

ெகாைட ெந<சிைனA நய/ற கிளதிA ளா . சீறா4ராண ெவளிவர

காரணமாக இ:-த வ ளேல அவ தாேன! எனேவ நா+ வள பா+ கவிஞ

நறிகடைனA 4லப+தி மறவா பா நி0கிறா . ம:த வள சாற
வய%களி% ெச-ெந% விைள- /0றி தைல சா'- கிடகிற.
அ-ெந0கதி கைள ஏ0றி ெச%ல வ*க

அணியணியா' வ- நி0கிறன. கதி

அ6ேபா ஆரவாரைத எ;4கிறன . வரேபார விைள-தி:( க/க

மர>களி% இ:- உதி: பா(கைள மேபா ெச'A ஆரவார எ>(

எதிெராகிற. இD ஆரவாரதிைன ெய%லா ேக( கவிஞ ஒ: கண

திைக நி0கிறா . இD ஆரவார>கைள ெய%லா எ>ேகேயா ேகட நிைன?

அவ:( ேதா6கிற. ஆ! அவ:( இேதா நிைன? வ-விட! வ(ைத
நக வ ள% அ4%காசிமி வளமைனயி ெச:ைக நிக த தேறா இD

ஆரவார எ6 நிைன( கவிஞ ெந<சி% இ:- கவிைத உ ளேதா+,
நறி உண ேவா+ Eய பா+ பிறகிற. அபாட% வ:மா6 :
"ெச-ெந கைன(ர0 சகட-

திைசெதா6 ம-தன ெச:(

கனல> கழனி4(- த6தைட-த
களம க

ஒ(ர% ெச:(

@M> க/( சித6ெச ப;கா'
மபவ கபைல ெச:(

மனவ வ(ைத ைர அ4% காசீ

வளமைன ெச:( ஒதி:("[3]

நகர படலைத அ+ தைல /ைறபடல Eறி பின நபி அவதார படல
பா+கிறா உம6 4லவ . இ:*ட வானதி% ஒளி விளேக0றி+ கதிரவனா',
வ0றிய பாைலயி% நிழ% த: மரமா', பிறவி பிணியிைன ேபாகி+
அ:ம:-தா', வாய பயி:ேகா வள மைழயா', (ைறஷிய (லதி0( ஒ:
திலகமா', மாநில தனேகா மணிவிளகா' மா*4சா% /கம நபி அவ க

பிற-தா க

எ6 உம64லவ வாயி% ேதTற ேபசி நி0கிறா . அவ த:

கவிைதயிைன காO>க

:
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"பா@வி கதிரா Cட:6> கால
பட த: த:நிழ% எனலா'

ஈன/ ெகாைலA விைளதி+ பவேநா'
இட தவி  தி+அ: ம:-தா'

தீென@ பயி ேகா ெச;மைழ எனலா'
(ைற ஷிய திலதேம எனலா'

மானில- தனேகா மணிவிள ெகனலா'
/கம நபிபிற- தனேர."[4]

தமிெமாழிேக தனிசிறபான அகெபா:

ைறபாட%க

சீறா4ராணதி%

ெபாேவா+ வன ேபா+ ல>க காணலா. தமி இலகிய மரபி0(

இைய-த காத0 Hழைல இ8லாமிய ப*பா+ வழாம% கதீஜா கன? க*ட
படலதி% கவிஞ உம6 கவி@ற கிளகிறா . நபிக

நாயக அவ கI,

அவ த (ழா/ தாமைர Mத தடாக>கைள தா*, /%ைல கா+

/;வன4ட /6வ கா+ கா+ சா -த கவி@6 நிலைத

அைடகிறன . ெகாDைவ கனிக . பிடவ< ெசக , ெகாைற மர>க ,
காயா<ெசக

/தயன நிைற- க*O( கவி காசி வழ>( /%ைல

நிலதிைன ஆ'சிய க

தயி கைடA ஓைச மாறா ேககிற. நா/

அக*ணிைற-த காசியிைன க*+ ெசவி நிைற-த ஓைசயிைன ேகேபாேம!
"ெதா*ைடய> கனிக

ேதாறியி0 சிறப

ேதாறிய தாியமா ணிக,

வி*டல விாி கா'தன ேபாC
விள>கிட (:-ெதா+ காயா

வ*+ைற பிட? ெகாைறA ெசறிய
வைளத:> (யிைட ெபாவ

ெவ*தயி உைட( ஒ மா றா/%ைல
ேவA> கட-தா% ேபானா ." [5]

நபிக

நாயக த (ழாெதா+ /%ைல நிலைத கட- ஒ: ேசாைல(

இ:-தேபா அைன கதீஜா அவ க

த>கி

அழகிய கன? காOகிறா . க*ட

கனெவன அறியாம% நனெவ6 மய>கி ெவளிேய வ- பா த ெபா;

அ*ணலாைர க*டாாி%ைல. மாறாத மனயைர ெகா*ட ெப:மா
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அணிமணிகைள ெவ6 அழ( ஒபைனைய ெவ6ைவ உணவிைன

எ6 உம6 4லவ சிதிாிகிறா .

\ரத ளி யரேம உ:வானா க
அ*ண% நபிக

நாயக அவ க

அைன கதீஜா நாயகிைய தி:மண>

ெகா I ெப:நல விழாவிைன கவி@ற கவிைதயி% வ ளா .

வி*ைணA ம*ைணA விளக/ற ைவ( ட மணிவிளகா கதீஜா

அைனயா அவ கைள ெபா0(ட 4 (ளி நீரா% 4னலா, ெவ ளிய
நிலைவ பழி( \ய ஆைடகைள உ+தி அணிெபற ெச', ப%வைக
இைசக:விக

(ஸ%) அவ க

/ழ>க, பா>கிய க , நாயகதி:ேமனி மஹம /8தபா ரஸூ%

அ:கி% அமர ெச'தா க . இதைன நாமணக பாமணக

ெந<ச அ Rறி தப, அழ( தமிழி% 4கவிைத 4ைனகிறா உம64லவ .

ெசைம சாற ெசா0க

சிற-த /ைறயி% ெபா:தமான இட>களி% அைம-

M ெபாவதைன கீகாO பாட0 க*+ ெதளியலா.
"ேபரழ( ஒ;( ெப*ணில> கனிைய
பிரச ஊறிய ெமாழி க:ைப

ஆரமா கடC க/தநா யகிைய

அாிைவய /ைற /ைற வாதி

பாாினி0 ெசறித மல மிைச நடதி
ப%ய /ரெசா+ கற>க

வா ெபா: /ைலயா , மகம ம:>கி
மணிதவி சிடதி: தினேர." [9]

ேமC . பி0ப(தியி% அ*ணலாாி அ:ைம 4த%வி பாதிமா அவ க

அ அவ கைள தி:மண ெச' ெகா கிறா க . மணேகால 4ைன- அ

அவ க

4ரவிமீ ஏறி பவனி வ:வதைன தீ-தமிழி% ெதவிடாத ெசா0கைள

ெகா*+ எழிலா -த கவிைத பைடகிறா உம64லவ . அ:மைற மண(
வாA அ:

நிைற-த க*O, மதி/க/, வயிரதி ேதாI, க0பகத: நிக

ைகA, தாமைர அகI ெகா*+ ெப:கிய அழ(தி: உ:வா அயா

அவ கைள பாதிமா ஒ:திதானா ெபற ேவ*+ எ6 கனிெப*க
ம6கியதாக உம64லவ பிவ:மா6 E6கிறா :

"அ:மைற மணத வாA அ: அைட கிட-த க*O
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தி:மதி /க/ நீ*ட திர மணி வயிர ேதாI

த:ெவன சிவ-த ைகA தாமைர தாI வா'ப

ெப:கிய அழைக எ%லா ஒ:திேயா ெப6வ( ) எபா ." [7]
ஈ*+ ேமேல காய பாக

ப*ைடதமி இலகிய பாட%களி பா>கிC

ேபாகிC அைம- கிடக காணலா.

அபி4 மக( வ-த படலதி% அபி4 அரசாி ேசைனக

மக எ@

மாநகைர வ-தைட-த நிைலயிைன வ:ணி( உம64லவ கப நாடாி

'த*டைல மயி%களாட' எ@ பாட ெசா0கைளA, ேபாகிைனA ெபாி

பிப06கிறா . அபாட% வ:மா6:
"வ*+க

உ*+ பாட

மணிசிைற மயி%க ளாட

ெகா*ட% க* \>(< ெச-ேத
ெகா;>கனி (ைழைப> கா?

/*டக தட/ ெசDவி

/:கவி கழனி கா+-

ெத*ைர பர-த ெதன

திரபைட பட -த தேற." [8]

உவைம எப கவிைவைய மி(வி( ஒ: சாதன; ெபா:ைள விளக

ெபாி பயப+ க:வி. உவைமயி Gல ஒப0ற க:திைன ெவளிப+
உம64லவாி 4லைமேய 4லைம! பாைலைய வ:ணிக4( உம64லவ

உல(( இைய-தேதா அாிய க:திைன உவைமGல நய பட4லப+திA ளா , மா Eட>க

நீ விடா' ெகா*+ நீைர ேத ஓ ஓ அைலகிறன.

\ரேத காO ேப'ேதைர (கான% நீைர) நீெரன க:தி ஓ பா  நீ அ6

எ6 ெதாி- ெந<ச ெவ4கிறன, இரகதி0(ாிய இ-நிைலைய

அ0ப களிட ெச6 பல /ைற இர- ேக+ பயன06 கா% ஓ'- வ:-தி
வா+ ப%கைல 4லவ க

நிைலேயா+ ஒபி+ ேபகிறா 4லவ .

"பாைலெய 6ல -த ெச-நில கான%
பரபிைன 4னெலன ஓ

சால? இைள தவிைழ இன>க
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தனிதனி ம6கிய ம6க

மாCள - தி:*ட 4னஅன சிறிேயா
ம:>கினி% இர-திர- திைட-

காலற ேத'-த பலகைல ேமேலா

க:தினி% வ:த ஒதனேவ."[9]

ெதாடகதி% நா+ படலைத பா ேதா. இனி உம64லவ கா+ நகர

படலைத கா*ேபா. நபிக

நாயக அவ க

த அ4 ேதாழ அஸா

அ4பக அவ கIட மதீனமா நக வ:கிறா . அேபா மதீன மாநகைர

வ:ணிக 4(கிறா உம64லவ . தாவி பாA வாைள மீகைள க*+

ெப* அன நைட ஒ>( தடாக>கI, ேமக Eட>க

வி*ணி:-

கவ - வ- க*Oற>( க:ைமயான பைச ப< ேசாைலகI ெகா*+
விள>(வ மதீனமா நக . வி*/ட உய - இ:( மாளிைககளி

உபாிைகயி ேம%, மகளி த>க
ந6மண மிக 4ைக, மாளிைகக

E-தC( அகி04ைக ஊ+வதா% எ;

எ>( தவ- ெகா*:( எ6

மதீனமாநகாி வளதிைனA, ெச%வ சிறபிைனA சி-ைத (ளிர

ெச4கிறா உம64லவ .

"உகI வாைளக* டனெபைட ஒ>( வா விகI
/கில ைட-க* ப+தைப ெபாழி%கI /னி

4ைகத வ-தெவ* மாளிைக 4றபல ெசறி-

திக; ெபானக மதீன/ ெதாிதர ெசறா ." [10]
ஓைச நய கவிைதகளி% சிற- விள>கினா% அதிெலா: தனி ைவைய
காணலா. ெப:மானா அவ க

ேபா:( ஆயதமாகி (திைர மீேதறி ெச%C

நிைலயிைன வ:ணிக 4(-த உம64லவ , கவிசகரவ தி கப

'ெசா%ெலா( கய ேவக' எ6 Eறியப, சM எ@ (திைரயி ேவக
கா06 ேவகதி@, ஒயி ேவகதி@, ஒளியி ேவகதி@ வி<சிய வைகயி%

இ:-ததாக (றிபி+கிறா .

"தாவி மனைத ஒ( தாகி இேய ெறா(
ேமவி% திகிாி ஒ( எதி -தவ  ெகாிைய ஒ(

Mவிட அட வ>E ேபாறி+ ச4எ ேறா
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மாவிைன ெகாண மி ெனன /கம சரண ைவதா ." [11]
ஒேர ெசா%ைல ஒேர பா% மீ+ மீ+ வர ெச' அதனா% ஓைச

நயதிைனA, இனிைமயிைனA 4லப+வ கவிஞ . ஹஸர அ%லாk
(ர), எ@ ேபா Nர ஒ:வ த பைடகல>க

ெப:மானா (ஸ%) அவ க

எ%லா இழ-த நிைலயி%

த-த ஈத பாைள ஈ ைகேய ேபராAதமாக ெகா*+

மீ*+ க+ ேபா ஆ06கிறா . ேபாீத பாைளதா எனி@ அ

வி*ைணA, ேம: மைலையA, வானதிையA, ேநா( க*ைணA
பிள( ெப: ெசயைன பிவ: பாட% வ கா+கிறா சீாிய,
Eாிய தீ<ெசா% வ%ல கவிஞரா உம64லவ .
"வி*ணிைன பிள(; நீ*ட
ேம:ைவ பிள(; தா-த
ம*ணிைன பிள(; வான
திைய பிள(; ேநா(>
க*ணிைன பிள(; நாI>

க:தினி0 ெபா:ேவா ெம@

எ*ணிைன பிள( எறா%
யாவேர எதிர வ%லா ." [12]

ேமC தி:(ற க:கைளA ெபாேனேபா% ேபா0றி 4லவ ெப:மா
உம64லவ த .% பல இட>களிC ெப' ைவ ளா . ஹஸர ஸஃ

(ர) அவ க

ெப:மானாைர வாதி Eறிய ெசா0க

எ%லா ெந<சிC

எ<ஞா6 நி6 நில? ெசா0களா(. எளிய ெசா0களி% அாிய உண விைன
4(தி உ:கேதா+ உம64லவ வ( தி:பாடைல ஈ*+ கா*ேபா.
"அ:ேவா நீ அ:ேளா நீ அறேமா நீ
அழேகா நீ அட>கி லாத

ம:ேவா நீ ஒளிேவா நீ மனேமா நீ
ஊேழா நீ மைற மா னீற

உ:ேவா நீ உயிேரா நீ உ*ேடா நீ
யிேறா நீ உைரத ேவத

தி:ேவா நீ ெசயேலா நீ உவவ
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எெகா%? என ெத: வ யாேன." [13]
உம64லவ நபிக

நாயக (ஸ%) அவ க

வாைக வரலா6 /;வைதA

சீறா4ராணதி% பாடவி%ைல. உறணி Eடதா படலேதா+ உம6வி சீறா

நி6வி+கிற. இத0(ாிய காரண விள>கவி%ைல. இ:பி@
ஐயாயிரதி:பதா6 பாட%க

ெகா*ட சீறா4ராணதி இலகிய நய

இனிைம மி(-த. பக பக ைவ த:வ. ெச'Aகளி நைட சி-ைத(
ெசவி( நாவி0( இனிய நைடயாக இய6 ள. அர4 ெசா0கI

ெதாட கI பா+ ஓடதி0( தைட ெச'தாC அைவ இ8லாமிய

ேகாபா+கைள ெத ள ெதளிய உண வத0காகெவேற அைம- கிடக
காணலா.

/வாக, இ8லாமிய தமி உலகி% சீறா4ராண தைல சிற-த காபியமா(.

சி-ைத( ெசவி( இனிய இகாபியைத தீ-தமிழி% த-த உம64லவ ஒ:
ேத -த 4லவ எ6 ெகா வதி% தைடA /*ேடா?
----------

[1]. நT%, .: 10.

[2]. சீறா4ராண ; நா+ படல : 19

[3]. சீறா4ராண ; நா+ படல : 41

[4]. சீறா4ராண : நபி அவதார படல : 91

[5]. சீறா4ராண ; கதீஜா கன? க*ட படல : 4

[6]. சீறா4ராண : மண4ாிபடல : 111

[7]. சீறா4ராண : பாதிமா தி:மணபடல : 146

[8]. சீறா4ராண ; அZ4 மக( வ-த படல : 61
[9]. சீறா4ராண ; ரதி0 4னலைழத படல : 6
[10]. சீறா4ராண ; மதீன 4க படல : 5.
[11]. சீறா4ராண ; ப6 படல : 21

[12]. சீறா4ராண ; உ( படல :200

[13]. சீறா4ராண ; உைய வ-த படல : 86

----------
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20. தலா2 தி.ைற
உலகிேலேய மிக பழெப: சமயமாக க:த ப+வ ந ைசவ சமயமா(.

'ைசவதி ேம0 சமய பிறிதி%ைல' எப ஆேறா க*ட உ*ைமயா(.
கிறி நாத:( ஐயாயிர ஆ*+க

/0பட சி-க>ைக சமெவளி நாகாிக/,

ஹரபா- ெமாக<சதேரா எ@ பழ>கால ெப: நகர>க

உலகி0( உண 

உ*ைமA, ஒ: ேசர நிைன? Eரபடா%, சிவ>க வழிபா ெதாைம

ந( 4லனா(. ச>க இலகிய>களி% சிவபிராைன ப0றிய (றி4க
இட ெப06 ளன. ெதாைக .%களி கட?

ப0றியதாக அைம- ளைமைய காணலா.

பல

வா பாகளி0 சில, சிவைன

எ%லா வ%ல /;/த0 ெபா:ளாகிய சிவ பிரானி ெப:ைமயிைன E6 ைசவ
தி:/ைறக

பனிர*டா(. இவ0றி% /த% ஏ; தி:/ைறக

Gவ பாய

ேதவாரமா(. மாணிகவாசக பாய தி:வாசக/, தி:ேகாைவயா: எடாதி:/ைற யா(. தி:விைசபா, தி:ப%லா*+ /தயன ஒபதா தி:/ைற:

தி:Gல இய0றிய தி:ம-திர பதா தி:/ைறயா(. மைர ெசாகநாதரா
ஆலவா' உைற அ*ண தி:/க பார, காைரகாலைமயா பாய

தி:வால>கா+ தி:பதிக>க , ேசரமா ெப:மா

நாயனா பாய .%க

/தயன பதிேனாரா- தி:/ைறெயன வழ>(. 'பதி ைவ நனி ெசாட
ெசாட பாய' ேசகிழா வாமிக

இய0றிய ெபாிய 4ராண என வழ>(

தி:ெதா*ட 4ராண பனிர*டா- தி:/ைறயா(.
/த% ஏ; தி:/ைறக

ேதவார என வழ>க ப+கிற என ேமேல க*ேடா.

அDேவ; தி:/ைறகளிC /த% G6 தி:/ைறக

தி:ஞான சப-த

ெப:மா இய0றிய அழகிய பாட%களா(. நா(, ஐ-, ஆறா தி:/ைறக
தி:நா?கரச வாமிக

பாட%க

பாய பதிக>களா(. -தரG தி நாயனா பாய

ஏழா- தி:/ைறெயன வழ>(. இ-த ஏ; தி:/ைறகI ெபாவாக

ேதவார எ6 அட>க /ைற எ6 வழ>க ெப6.

உலக மகI( உ ள ப*பாைட உண தி, அவ கைள நெனறியி%

ெசCதி உய நிைல( உ'வி( அ:

.%கேள தி:/ைறக

எனப+.

ெபாவாக தி:/ைற எபத0( ெத'வ தைமAைடய .% எப ெபாிேயா .
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'தி:' எற ெசா%0( விளக வைரய 4(-த ேபராசிாிய "தி:ெவப

ெபா:IைடைமA ெபா:

ெகாண - 'தCமிறி எ<ஞா6- தி:தக

வி0றாகியேதா உ ள நிகசி; அவிைனA Iைடைமெயன? ப+"

எறா .[1] எனேவ இபபதிைன ஓப எ*ணி ெசய%ப+ மனதி*ைமேய
'தி:' எப ேபராசிாிய விளகதி வழிேய 4லனாத% கா*க. 'வா

ெகா*+

அ6பி@ ச-தன Mசி@ ஒத மனநிைல உைடயரா- தைமயிைன'

வடெமாழியாள ”சமாகித” எப . தமிழி% அ-நிைல 'சமநிைல' என வழ>(.

இப பதிைன ஒப மதி( உய (ண ெசம%கைள 'ேக+ ஆக/
ெகட தி:வினா ' எ6 ேசகிழா ெப:மா த ெபாிய4ராணதி%

(றிபி+ ளா .[2]

இனி '/ைற' எற ெசா% விளக> கா*ேபா. இெசா% பல ெபா: களி%

ெபாI. பி>கல-ைத நிக*+ "ேகாச/ பழைமA ஊ;> E+, ஆ 4

/ைறைமA /ைறெயனலா(" எ6 (றி பி+கிற. ேமC.
"ஏட>ைக ந>ைக இைறெய>க

/க*ணி

ேவட பக வி:4 ெவ* டாமைர

பா+ தி:/ைற பா பதி பாத>க

H+மி ெசனிவா' ேதாதிர< ெசா%Cேம" [3]
எற தி:ம-திர பாடC.
"இைறநில எ;/ இைளய பாலக

/ைறவைர ேவெனன /ய%வ ெதா(மா%
அ6/க /ைடயேவா அமல மாகைத

சிறியேதா ரறிவிேன ெசப நிறேத"[4]
எற க-த4ராண ெச'AI, '/ைற' எற ெசா% .ைலA அத
உபிாி?கைளA> (றி வழ>( எபதைன உண கிறன.
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சமய(ரவ வாயிலாக சிவபிரா தி:வா' மல -த:ளி பி ெவளிப+தி
ய:ளிய தனிசிற4ைடயனவாக தி:/ைறகைள க:தலா. "எனைர

தனைரயாக" என வ: தி:ஞானசப-த ெப:மா ெதாட:, 'பனிய

ெச-தமிமாைல பா+வி ெதசி-ைத மயக ைவத தி:வ:ளினாைண" என வ:

தி:நா?கரச ெப:மா ெதாட: ேம0 Eறிய உ*ைமயிைன ெதளி?6வனவா. ேமC -தரG தி ெப:மா@( 'பிதா' எ6, 'தி%ைலவாழ-

தண த அயா ( அேய' எ6, ேசகிழா ெப:மா@( 'உலெகலா'

எ6 சிவெப:மா அெய+ ெகா+ ளைம உனி உணர0பாலதா.
பதிேனாரா- தி:/ைறயி% இட ெப06 ள தி:/க பார இைறவனா%
பாணபதிர ெபா:+ ேசரமா ெப:மா
சிற4ைடதா(.

நாயனா:( எ;தபட

ேவத>கைள 'எ;தா கிளவி' எப மர4. இைறவ தி:வ:
அயா க

E+விக ெப0ற

இ தமிழா0 பாய தி:/ைறகைள 'எ; மைற' என வழ>(த% மர4.

தி:ஞானசப-த G திகைள 'வ*டமிழா% எ;மைற ெமாழி-த பிரா' எ6

ெபாிய 4ராண/, 'எ;மைற ெமாழி-த க;மல /னிவ' எ6

தி%ைலகலபக/ E6வ கா*க. ேமC தி:/ைற ெய@ இெபய

வழ( உ*ைமைய 'தி:/ைறெய;ேவா வாசிேபா " எ@ ேசகிழா

வா( ெகா*+ ணியலா. உமாபதிசிவாசாாியா இய0றிய ேசகிழா 4ராண

ெகா*+, ைசவ தி:/ைறக

பனிர*+ என வழ>( வழக பனிர*டா

தி:/ைறயாகிய ெபாிய 4ராண இய0றெப0ற பினேர எபதைன ந(
ணியலா.

அ+ ேதவார எற ெசா%வழ( /த% ஏ; தி:/ைறகI(

வழ>கப+வத ெபா:ததிைன கா*ேபா. 'ேத' எப ெத'வைத

(றி( ெசா%லா(. வார எப இைச பா+ வைககளி% ஒெறப .

கட?ைள தி( இைசபாட% எப ேதவார எ@ ெசா%
ெபா:ளா(. 'வார' எற ெசா%0( அ4 என ெபா:

ெகா*+

ெத'வதிபா% உ ள அபினா0 பாட ெப0ற பாட% என சில ெபா:

விாிப . ேத + ஆர என பிாி, ெத'வதி0( ஆர ேபால அைம-த என

ேதவாரதி0( ெபா:

E6வ உ*+.

ேதவார எற ெசா% பி0காலதி% வழகி0( வ-தி:க ேவ*+. ஏெனனி%
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க%ெவ+களி% 'தி:பதிய' எற ெசா% ேதவாரபாட%கைள (றிக

வழ>கப:பைத காணலா. பதிேனாரா .0றா*+ க%ெவெடா6

'ேதவார தி:பதிய வி*ணப ெச'A அபலதா தி:நா?கைரய' எ6
(றிபி+கிற. ேதவார தி:ெநறி தமி எ6 ேபா0றப+வதா(.

ேதவார Gவ பாய பாட%கைள ஒளைவயா 'Gவ தமி' என ெமாழிவ . Gவ

பதி ெப:(ட பாய தி:பதிக>க
பாட%க

எ*ணி% அட>காதனவா(. பல

தி%ைல தி:ேகாயி ஓ அைறயி% பனா

Gடப:-தைமயா% ெப:பாலான ஏ+க

சிலேவ நனிைலயி% ந ைக( கிைடதன.

கைறயா 40றா%

ப; பட நிைலயி% இ:-தன. ஒ:

/தலா இராசராச மனனி ேவ*+ேகா கிண>க தி:நாைர[ாிேல ஆதிைசவ
மரபிேல ேதாறி ெபா%லா பி ைளயாைர வழிப+ ெப:ைம ெகா*ட
நபியா*டா நபிக

எ@ அயவ ேம0ெகா*ட ெப:/ய0சி இ6

நமிைடேய தி:பாட%கைள - ேதவார ெச%வைத த- ள. தி:/ைறகைள
ெதா(த தி:பணி நபியா*டா நபிகைளேய சா:. 'Gவாத ேபரபி Gவ
/தகI ேதவார< ெச'த தி:பா+' என இரைட 4லவ க

பாய

ஏகாபர நாத:லா (றிபி+கிற. ஆயி@ Gவ பாய பாட%கைள ேதவார

எற ெபயரா% /த /த% ைசவ எ%லப நாவல அவ க
(றிபி+ ளா க .

ெதளிவாக

"வா'ைம ைவத சீ தி: ேதவார/ தி:வாசக/
உ'ைவ தரெச'த நா%வ ெபா0றா

எ உயி  ைணேய"

என பாA ளைம கா*க.
/த% தி:/ைறயிைன பாயவ தி:ஞான சப-த ெப:மானாவ . ேசா6ைடத

ேசாழவள நாேல சீகாழிபதிேலேய ேவத ெநறியிC, ேவ வி ெநறியிC

வா-த சிவபாத இ:தய:( அவ மைனவியா பகவதியா:( பிற-தவேர
சப-த ெப:மா ஆவ . G6 வயதிேலேய அைமயி ஞான பாC*+.

'ேதா+ைடய ெசவிய' பாட ெதாட>கிய ஞான ெப:-தைக ஞானசப-தராவ .
அவ பாய /த% பாடேல ெந<சைத பிணி( ேந திைய உைடயதா(.
ெபா:ளாழ மி(-த அபாட% வ:மா6:
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"ேதா+ைடய ெசவி ய விைடேயறிேயா \ெவ*மதிH
கா+ைடயட ைல ெபாMசிெய உ ள>கவ க வ

ஏ+ைடயமல ரா/ைன நாபணி- ேததவ: ெச'த

Z+ைடயபிர மா4ர ேமவிய ெபமானிவனேற."[5]

தி:ஞானசப-த காதலாகி கசி- க*ணீ ம%க பாய அ:தி: பார>க

பலவா(. சப-த தி:பாட%களிேல இய0ைகயி இனிய ெப0றியிைன நய/ற

காணலா. இைறவனி இைணய0ற தி:ேகால, இவ பாடைல பேபா
க*/ Eதா+. இவ பாய பதிக>க

பதினாயிர எ6, அவ0றி% பல

சிதலா% அழி-தன எ6 E6வ , இேபா கிைட ள பாட%க

383

பதிக>களா(. அவ0றி% /த% 136 பதிக>கைள /த% தி:/ைறயாக?, அ+த
122 பதிக>கைள இர*டாவ தி:/ைறயாக?, இ6தி 125 பதிக>கைள
Gறாவ தி:/ைறயாக? நபியா*டா நபிக

வ(தைம ளா .

/த% தி:/ைறயி% வ: /த0 பதிகமாகிய 'ேதா+ைடய ெசவிய' எற பிரம4ர

பதிக 'ெம'ைம ெமாழிதி:பதிக' என ேசகிழாரா% சிறபிகப+ ள.
மைறகI ெக%லா /தலாக அைம-த ெப:ைமAைடய, 'ஓ' எ@ பிரணவ

எ;தா(; 'ஓ' எபதிC ள ஓகாரதிைன 'தமி' எபத /தெல;க

ளைம-த தகர ெம'Aட இைண ெதாட>கிய சிற4 'ேதா+ைடய ெசவிய'
எ@ இதி:பதிக( உ*ைமயா%, 'எ%ைலயிலா மைற/த% ெம'Aட
எ+த எ;மைற, ம%ல% ெந+-தமி' என ேபா0ற ெப6வேதா+ /த%

தி:/ைறயி% /த% தி:பதிகமாக? /ைறப+த ெப06 ள. இ

தி:பதிகதி0(ாிய ப* ைநவள எபதா(. ைநவள மிக பழைமயான
ப*ணா(. 'ைநவள ப;நிய நய-ெதாி பாைல' எப சி6பாணா06

பைடெதாட .[6] இப*ைண இகாலதா நட பாைடெயன வழ>(வ .

தி:ஞானசப-த ெப:மா@( /4 வா-த காைரகாலைமயா பாய:ளிய
தி:வால>கா+ Gத தி:பதிக>க

இர*@

'ெகா>ைக திர>கி' எற /த0

(றி4ைடய தி:பதிக/ நடபாைட ப*ணி% அைம-தி:ப ஈ*+
நிைனத0 (ாியதா(.

ஞானசப-த /த /த0 பாய இபதிகதி% அைம-த ப* நடபாைட-
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யாத, சப-த நடபாைட ப*ணி0 பாய தி:பதிக>க

யா?

'ேதா+ைடய ெசவிய' எ@ இதி:பதிகைத ெயா /த% தி:/ைறயி

/த0க* ைவக ெப0றன. அ+, 'மைடயி% வாைளபாய' எற

தி:ேகாலகா பதிக தகராக ப*ணி% அைம- ளதா(. தகராக ப*

அைம-த பதிக>கைள ய+ அதேனா+ இைய4ைடய பழ-தகராக ப*ணி%
அைம- ள பதிக>க

பதிக>க

ைவக ெப0றன. அ+ தேகசி ப* அைம-த

இட ெப06 ளன. அ+, (றி<சி, வியாழ (றி<சி, ேமகராக

(றி<சி ப* அைம-த பதிக>க

இட ெப06 ளன. இ6தி பதிக 'மாத

மடபி' எ@ /த0 (றி4ைடய தி:த:ம4ர பதிகமா(. இயைச
திறதி ேவ6பா+டைமயாC யாழி% இைசத0( அட>காைமயினாC
'யா/ாி' என இபதிக வழ>க ப+கிற.

/த% தி:/ைறயி% சில அ04த தி:பதிக>க

அைம- ளன. /தலாவ

அைம த-த ஞான பா% (த நிைலயி% பாய 'ேதா+ைடய ெசவிய' எ@

தி:பா+. அ+ தி:ேகாலகாவி% ெபா0றாள ெபறபாய 'மைடயி%

வாைள' எ@ பதிக; தி:நீலக*ட யாபாண ேவ*+ேகாப தி:பதிக

இைச யாழிலட>கா வ*ண பாய 'மாத மடபி' எ@ பா+;

தி:பாசிலா சிரமதி% ெகா% மழவ மகைளப0றிய /யலக எ@ ேநா'
தீரபாய 'ணிவள தி>க ' எ@ பதிக; ெகா>( நா0 பனிேநா' நீ>க

பாய 'அDவிைன கிDவிைனயா' எ@ தி:நீலக*ட பதிக. மைர

மாநகாி0 சமணேரா+ நிகதிய அன% வாததி% ெந:பி+ ேவவா
பைசயா' நிற 'ேபாகமா த M*/ைலயா ' எ@ பைசபதிக;

தி:ேவா\ாி% ஆ*பைனயிைன ெப*பைனயாக பாய 'Mேத -தாெயன'
எ@ பதிக; தி:Nழி மிழைல ப(தியி% ெப0ற பழ>காசிவட-தீரபாய,
'வாசி தீரேவ கா ந%(N ' எ@ பதிக /தயன /தலா- தி:/ைறயி%

அைம- ள அ04த தி:பதிக>களா(.

/தலா தி:/ைறயி% பல பதிக>களி% இய0ைக வ:ணைன இனிைமAற அைம-
கிடபைத காணலா. சாறாக தி:Nழிமிழைல பதிைய சப-த

4ைன-ைர ளைமைய காணலா. ம:தநிலதி% வளமான ெந%வய%கைள

கா*கிறா . வயைடேய நீ நிைலA, அ-நீ நிைலகளி% தாமைர /தய நீாிைட
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மல: MகI அவ உ ளதி% உவைகைய Mக ெச'கிறன. தாமைர
மல களி% அனபறைவக

அம -தி:ப, கா0றா% அைசA தாமைரயிைல

எ;- (ைடேபா% அDவனபறைவ( நிழ% ெச'ய, கைரய:ேக விைள-

தைலசா'- நி0( ெந0கதி , சாமைரேபா% அைச- இர+வ க*ெகா ளா

காசியாக விள>(கிற. எனேவ தி:ஞான சப-த தி:வா' பிவ:

பாடைல பா+கிற.

"ெபாறியரவ ம0றி ெபா:ேபம
தாக4 ேதளி E

மறிகடைல கைட-திட விட/*ட
க*டேதா ம@>ேகாயி%

ெசறியிததா மைரதவிசி0 றிக- ேதா>(
மிைல(ைடகீ ெச'யா ெச-ெந%

ெவறி கதி சா மைரயிரட விளவனம
N0றி:( மிழைலயாேம." [7]

இDவாறாக தி:ஞானசப-தெப:மா பாA ள /த% தி:/ைற சிற4நல
வா'-ததாக ெதாிகிற. சின<சி6 வயதிேலேய ெந<ைசய I சிற-த

பதிக>கைள பாய ெப:ைம சப-தைரேய சா:. நா மண( வா' மண(

பா மண( ந%ல தமி ெத'வபாட%கைள ந0றமிழ ச/தாயதி0( அளிதவ
அவ . 'நாI இனிைசயா% தமி பரபிய ஞான சப-த ' த ெத'வ

தி:/ைற பதிக>க

வா'ைம-Aைரயா(.

நம( ந% வழி கா+ நனீ ைம வா'-தன எப

-----------

[1]. ெதா%காபிய; ெம'பாய%: . 25 உைர
[2]. தி:Eட சிற4 : 8

[3]. தி:ம-திர : 1067

[4]. க-த 4ராண ; அைவயடக :1

[5]. /தலா- தி:/ைற : தி:பிரம4ரபதிக : 1
[6]. சி6பாணா06 பைட : 36

[7]. /தலா- தி:/ைற : தி:Nழிமிழைல பதிக : 2
-------
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21. வ ளலா வா:
எ>( ஒேர காாி: , ெபா: களி ேதா0ற க4ல@( எடவி%ைல.
வானெம>( க:/கி0 Eட>க . மின0 கீ06க

ெவ க*ைண

பறிகிறன. ெப:மைழ ெபாழிய ெதாட>(கிற. ேகாைட ெவபதா% வா

உல - கிட-த ம* (ளி கிற. தீ'- கிட-த மர>கெள%லா பைம காசி

வழ>(கிறன. எ>( ஓ உயிேராட காணப+கிற. எ%லா மைழ

ெவ ள ஆ0றிய ெபா: .

இேபாற நிைல பெதாபதா .0றா*ேல தமிழகதி% நிலவிய.
ஆ>கிேலய ஆசி, அவ க

மக

4(திய இய-திர நாகாிக: இைவ காரணமாக தமி

அைப ேபா0ற மற-தன . இரகைத ெகா ள விைழ-தில . அவ த

ேப ஒறாக? ெசய% பிறிெதாறாக? அைம-த. அகேத க: 4றேத

ெவI அவ க

வா? ேபா வாவாக காண பட. இகவாவி%

பரவாவி பயைன ெப06 மகிழ ப(வ அவ க( வா'கவி%ைல.
'க*டேத காசி ெகா*டேத ேகால' எற /ைறயி% அவ க
இனிைலயி% வ ள0 ெப:மா அவ க

வா? விள>கிய.

தமிநா+ ெச'தவ பயனா%

ஞானMமியா இ-த தமி ம*ணிேல ேதாறினா க . ெம'வா? வாவதாக

ந ெபா' வா? வா; உலக மகைள தி:தி அவ கைள சமா க
ச>கதி% அைடவிதிட வ ள0ெப:மா இD?லகி% இைறய:ளா%
பிற-திடதாக?, இகதி% அவ க

பரைத ெப06 மகிழ ேவ* தா

தி:வவதார ெகா*டதாக? வ ள0ெப:மாேன தி:வ:பா ஆறாதி:/ைறயி% சா06கிறா .

"அகேத க: 4றெவI

தி:-த உலக அைனவைரA

சகேத தி:தி சமா க

ச>க தைடவி திடஅவ:

இகேத பரைத ெப06மகிதி+த0 ெகேற எைனஇ-த

உகேத இைறவ வ:விக

உ0ேற அ:ைள ெப0ேறேன" [1]
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எ6 பாய தி:பாடைல ேநா(க; வ ள0 ெப:மா பிறபி காரண

லக/6.

இய0ைகயி% ஈ+பா+
இத( உய-த ெசயCகாக தி:வவதார ெச'த வ ள0 ெப:மா அவ க

ஆரவாரதிC ஆடபரதிC ெந<ைச பறிெகா+க வி%ைல. ஆரவார/

ேபா வா? மி(-த ெசைன மாநகாி% வா-தா% எ>ேக த/ைடய உ ள
சி6(6ேமா எ6 அ<சி நா+ 4ற>களிேல இனிய ஊ  ப(திகளிேல ெச6
வா-தா வ ள0 ெப:மா. ஊ 4ற>களிC மகேளா+ ெபா:-தி வாழாம%

காC ப:ைக க%C 4ெச' களதிC திாி- இைளெப'திய-

தாக?, அ-த இைளைப ஏC எ;திகாட /யாெத6 ஆயி@

அ:ெளாழி பிழபாக இ:( ஆ*டவ அதைன அறிவா எ6 வ ள0
ெப:மா

த பாட% (றிபி+ ளா .

"ேதேல மி(-த ெசைனயி :-தா%
சி6(6 எ6ள பய-ேத

நாேல சிறிய _ 4ற> களிேல
ந*ணிேன ஊ 4ற ம+த

காேல ப:ைக க%ேல 4ெச'
களதிேல திாி-0ற இைளைப

ஏேல எ;த /Aேமா இைவக
எ-ைதநீ அறி-த தாேன."[2]

இரக?ண ?
ெதாட 4ைடயா மா+ ெசC இரக 'அ4' எ6, ெதாட பி%லாதா

ாிட ெசC இரக 'அ: ' எ6 Eறப+. வ ள0ெப:மா வாய

பயிைர க*ட ேபாெத%லா உள வாயவ : ெகாயவ க

பிற உயி கைள

வா வைத ெகா%C காசிைய க*+ தி+கி+ அ<சியவ : உயி க

ெகாைலஞ ைகயி% அகப+ உயிரட>( காைலயிெல%லா அகாசியிைன
க*ணா% க*+ உ ள பைததவ : வைலA- \*C> ெகா*+ பரதவ மீ

பக ெச%C காசிைய க*ட ேபாெத%லா உ ள ந+க/06
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ஒ+>கியவ இரகேம உ:வான வ ள0ெப:மா அவ களாவ . இதைன
அவ கேள ஒ: பாட0 (றிபி+ ளா . அபாட% பிவ:மா6:
"*ெணன ெகாேயா பிற?யி ெகா%ல
ெதாட>கிய ேபாெதலா பய-ேத

க*ணினா ைலேயா பிற?யி பைதக
க*டகாலதிC பைதேத

ம*ணினி% வைலA- \*C> க*ணி
வைககI> க*டேபா ெத%லா

எ*ணிெய @ ள ந+>கிய ந+க
எ-ைதநி தி:?ள மறிA." [3]

எளிய வா?
எளிய வாவிேல ஏ0ப+ இப ேவ6 எDவாவிC அைமவதி%ைல.

ப++ படாேடாபமாக வாகிற வா? எதைன நா
யாவேர அறிவ ? உண?, உைட, உைறA

நிைல( எபதைன

/தய பல ைறகளிC எளிய

வாேவ ெகா*+ இனிய வா? வா- காயவ வ ள0ெப:மா அவ க
ஆவ . த/ைடய த-ைதயாக?, தாயாக? தி%ைலயி% எ%ைலயி% E

நிக தி:சி0றபலதாைனேய தக?ட ெகா*டவ வ ள0ெப:மா.

இதைன அவேர

"......... என(, ேபசிய த-ைதA தாA
ெபாதி: ேமனி யபல தா+
4னித நீ ஆதலா%" [4]

எ6 (றிபி+ ளா . ேமC இனிய ைவ உணைவ இைறவ வழ>கிய:ள?,

அதி% வி:ப> காடா. அ இைறவ த-த எற காரணதி0காக ஓரள?

உ*Oவதாக?, எ%லா இD?லகி% தைம ெபா6த வைரயி% இைறவ

சமதேதா+ நிகவதாக?, த/ைடய த-திரமாக - இைசயாக யாெதா6

நிகழவி%ைல எ6 மன>கசி- (றிபி+ ளா :
”இைவ உண? பலபல எனகி>(
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எ-ைதநீ ெகா+பிக சிறிேய

நிைவ உணெவ 6*கிேற இ@
ேத: விதி% அநி

த0த- தரமி> ெகனகதி% இைறA
சமத இ%ைல நா தாேன

எத- தரதி% ேத+ேவ ன%ேல
ேதய மிைல 7*ேட.” [5]

ேமC உடைப ப0றிய ஆைச அOவள? இ%லாமC, பசிதி+ ெபா;
ெவ6ேபா+ உண? ெகா IதC, உட4 ெப:தி+வதி% ஆைசயிைமA,

மாறாக இைளத% ேவைகA ெகா*டவராக வ ள0 ெப:மா வா-தா க
எபதைன பிவ: பாட% உண .
"கிைளதவிD ?டபி% ஆைசெய
கிைளதிேல பசியற உண?

ள?

நிைளதி+- ேதா6 ெவ6ேபா+ உ*ேட
இ6ேம ெவ6பிC* கிேற

தைளதி+ /ைட[ உடெபா: சிறி
ததிட நிைனதிேல இ6

இைளதிட விைழகி ேறனி நாதா
இயபெல நீயறி- தேவ." [6]

N+ ேவ*டா விற%
பதிைவ நனி ெசாட ெசாட பாய ேசகிழா ெப:மா த ெபாிய
4ராணதி% தி: Eட சிறபிைன ெசா%C ெபா;,
"ேக+ ஆக/ ெகட தி:வினா

ஓ+ ெசெபா@ ஒகேவ ேநா(வா

E+ அபினி% (பிடேல யறி

N+ ேவ*டா விற விள>கினா " [7]
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எ6 (றிபி+ ளா . தி:நா?கரச ெப:மா@ த உழவார தி:ெதா*+

ெச'Aெபா; ப:ைக க0கIட ெசெபா@ நவமணிA கல-

காணபட, அDவைனைதA உழவாரதினிேல-தி M>கமல வாவியி0 4க
எறி-தா எ6 ேசகிழா ெப:மா (றிபி+வா .

”ெசெபா@ நவமணிA ேச*விள>க ஆ>கைவA
உப பிரா தி:/றி% உ: ப:ைக Aடஒக

எெப:மா வாகீச உழவார தினிேல-தி

வபல ெம M>கமல வாவியினி0 4கஎறி-தா ." [8]
இதைனேய வ ள0ெப:மா தி:பாC> காணலா:
"பணதிேல சிறி ஆைசெயா றிைலநா
பைடத அ பண>கைள பலகா%

கிண0றிேல ெயறி-ேத (ளதிC எறி-ேத
ேகணியி ெலறி-தன எ-தா'

(ணதிேல நீதா ெகா+கிற ெபா:ைள

ெயறிகேல ெகா+கிேற பிற ேக

கணதிேல ெய%லா> கா+நி ன:ைள
க*டன னினிெசா%வ ெதேன." [9]

இதனா% ெபா:ைள ேபா0றாம% இைறய:ைள ேபா0றி இனி வா-தவ

வ ள0ெப:மா எப ந( 4லனா(. இதனா0றா 'அ: பிரகாச வ ளலா '

எ6 அேபா+ மகளா% இவ க

அைழக ெப6கிறா க . /திநிைல

அைடய? வி:பாத ெப:வா? வா-தவ வடQ அகளா எப,
"........ /திெப0 றிட?

உாியேதா இைச எனகிைல எற
உ ள நீ அறி-தேத எ-தா'" [10]

எ6 (றிபி+ ள தினி6 அறியலா.
ேவ*+வன
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பிறாிட ெச6 பிைச ேகபதைனA, பிறெரா:வ தனிட வ- பிைச
ேகடா% இ%ைலெய6 ெசா%லாம% ஈகிற தைமயிைனA, இைறவைன
ைகவிடா நிைன4, பிற ெபா:ைள வி:பாத மன/, பிறைர பழித% ேபசாத
ெதளி?, வா'ைமA- \'ைமA- த- தி:வ சா 4 அ:IவதைனA
இைறவனிட வ ள0 ெப:மா இர- /ைறயிடா க
பாடலா% அறியப+.

எப பிவ:

"ஈெய6 நாெனா:வ ாிடநி6 ேகளாத
இய%4ெம னிடெமா:வ ஈ

தி+ெவற ேபாதவ  கிைலெய6 ெசா%லாம%
இ+கிற திற/ இைறயா

நீ ெய6 எைனவிடா நிைலAநா ென6/
நிைனவிடா ெநறிA அயலா

நிதிெயா6 நயவாத மன/ெம- நிைலநி6
ெநகிழாத திட/ உலகி0

சீ ெய6 ேபெய6 நாெய6 பிற தைம
தீ>(ெசா% லாதெதளி?

திரெமா6 வா'ைமA- \'ைமA- த-நி
தி:வ காளா(வா'

தாெயா6 ெசைனயி0 க-தேகா ட வள
தலேமா>( க-தேவேள

த*/க 'யமணி உ*/க ைசவமணி
ச*/க ெத'வமணிேய." [11]

இதைகய உயாிய (றிேகாேளா+ ெப:வா? வா-த வ ள0 ெப:மா
அவ களி வா? நமெக%லா வழி கா+வதாக.
----

[1]. தி:வ:பா, ஆறா-தி:/ைற: உ0ற ைரத%: 9

[2]. தி:வ:பா, ஆறா தி: /ைற ; பி ைள ெப: வி*ணப: 58
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[3]. தி:வ:பா ; ஆறா- தி:/ைற ; பி ைள ெப:வி*ணப : 64

[4]. தி:வ:பா ; ஆறா- தி:/ைற ; பி ைள சி6வி*ண ப : 1: 3-6
[5]. தி:வ:பா: ஆறா- தி:/ைற; பி ைள சி6 வி*ணப: 9

[6]. தி:வ:பா : ஆறா- தி:/ைற; பி ைள சி6 வி*ணப: 21
[7]. தி:Eட சிற4: 8

[8]. தி:நா?கரச நாயனா 4ராண: 417

[9]. தி:வ:பா : ஆறா- தி:/ைற; பி ைள சி6 வி*ணப: 11

[10]. தி:வ:பா : ஆறா- தி:/ைற; பி ைள சி6 வி*ணப: 16: 6-8
[11]. தி:வ:பா; ஐ-தா- தி:/ைற; ெத'வமணி மாைல: 6

----

22. வ ளலா க%ட சீ தி.*த"
தி.*த"

'காலதி இைடயிைடேய கவிஞ க

ேதா6வ ' எப அறிஞ . தா>க

பிற-த

காலதி க:வியாக? கவிஞ அைமவ : க தாவாக? அைமவ . இDவைகயி%

தமிநா+ ெச'தவ பயனா' ேதாறியவ வடQ வ ள0 ெப:மா ஆவ .

பெதாபதா .0றா* 'தி:வ: ெச%வராA, இ தமிம*ணி தனி
சிறபா சித கணதி வழிவ-த சிதராA, சீ தி:த ெசமலாA, இய0ைக
ம:வராA, எD?யி ( இர>கிய;த ேபர:ளாளராA, அடக, அ4,

ஆமேநய ஒ:ைமபா+ /தயவ0றி பிரசாரகராA திக-தவ வாவிக வ-த
வ ளலா ஆவ .

நாணயதி0( இ:4ற>க

ேபா6 மக

வாைகயிC இ: 4ற>கைள

க*டா வ ளலா . அக/ 4ற/ ஒதிய>காத அல>ேகால வா? மகளி

வாவாக உ:ெகா*:பதைன உ ளிைந-தா க:ைணேய வவான

வ ளலா . 4றேத ெவI ெபா- அகேத க: ேதா6 அவல

வாவிைன '4ற வ ேகால ெச'A' 4ைம ெநறியாக க*டா வ ளலா .

உ I ெவளிA ஒ ஒளிராத இ%வா? - இ:ேவ6 இய%4கைள ெகா*ட
இ-ெநறி மனித வாவி0ேக கள>கமாக அைமவதைன க*+ அவ ெவ6தா .
இத( 4ெனறி ேதா'-த அக4ற மா6பாைட அக06வேத தா பிறவி

ெய+தத பய எ6, பணிெய6, அ பணிேக இைறவ தைன இ>(
அ@பின எ6 வ ளலாேர த தி:பா+ ஒறி% ெதளிவாக
(றிபி+ ளா .
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"அகேத க6 4றெவI

தி:-த உலக அைனவைரA

சகேத தி:தி சமா க

ச>க தைடவி திடஅவ:

இகேத பரைத ெப06 மகிதி+த0 ெகேற எைனஇ-த

உகேத இைறவ வ:விக

உ0ேற அ:ைள ெப0ேறேன." [1]

இைறவ அ:ளா% தா உலகி% பிற-ததைனA, அகேத க6 4றேத

ெவIதி:-த உலக அைனவைரA சகேத தி:தி சமா க ச>க

அைடவிதி+ எ*ணேம தம பணி எ6 பா>(ற ெமாழிகிறா வ ளலா .
அ+, வ ள0ெப:மா, 'வாைழய, வாைழெயன வ-ததி: Eட

மரபினி%யா ஒ:வனேறா' எ6 தைம அறி/கப+தி ெகா கிறா .
தி:வ Iவ /தலான சாேறாாிட, தி:Gல /தலான சிதாிட,

ஞானசப-த /தலான தி:/ைற சாேறாாிட நீ>காத ப06 ெகா*டவ

வடQ வ ளலா ஆவ . இ>( (றிக ெப0ற அைனவ: 'தமெகன வாழா
பிற ெகன' வா-த அ:ளாள க

எபதி% எ+ைணA ஐயமி%ைல.

இவ க பா% ெகா*ட ஆரா அபிைனA, மதிபிைனA வ ளலா த

தி:வ:பா பாட%க

பலவ0றி% 4லப+திA ளா . ஆயி@ வ ளலா

ஆமீக ைறயி% சீ தி:த ெசமலா' ஒளி -தா . தி:/ைற ெச%வ க

வழி

வ-தவராயி@, காலதி ேதைவைய உண - சீ தி:தகாரராA விள>கினா .

பிற:( உைழ( ெசயைன வ ளலா 'ஆம லாப' என ெமாழி- ளா .
இரக, அ4கசி?, அ:

உண ? இவ0றா% விைளவேத உயி வாவி

ேமபா+ எபதைன ந( உண -தி:-தா . தா வழிபட இைறவைன
'அ:ெப:<ேசாதி தனிெப:>க:ைண' என ஏ0றி ேபா0றினா . பிற

உயி க பா% வ ளலா காய வா க:ைணேய அ:பா பாமைழயாக
ெபாழி-த.
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'எ உைரேத, இரகதா% எ+ைரேத' எ6 அவேர (றிபி+ ளா .

'இரக ஒ:வி% எ@யி ஒ:வி+' எ6 கசி- ெமாழிகிறா க:ைண

வ ளலா . ேமC,

"எ>ேக க:ைண இய0ைகயி உ ளன

அ>ேக விள>கிய அ:ெப:< சிவேம" [2]

எ6 இைறவ, இரக சி-ைத உைடயவ களிடேத உைறகிறா எபதைன

ெத ள ெதளிவாக 4லப+திA ளா .

”நடமா+>ேகாயி% நப  ெகாறீயி%

படமா+> ேகாயி% பகவ0 க>கா(" [3]

எ6 தி:Gல பானா .
இ-நிைலயி@ ஒ: ப ேமேல ெசறா வ ளலா ,
”எைணA ேபத/றா எD?யி:
த/யி ேபா% எ*ணி உ ேள

ஒாிைம உைடயவரா' உவகிறா
யாவரவ உள-தா த

சி:வா' எெப:மா நட4ாிA
இடெமன நா ெதளி-ேத அ-த

விதக த அேகவ% 4ாி-திடஎ
சி-ைதமிக விைழ-த தாேலா"[4]

எ6 அவ (றிபி:ப இD?*ைமயிைன "ம@யிைரA த@யிராக"

மதி( மா*பிைன (ைறவற 4லப+.

'வாய பயிைர க*டேபாெத%லா வாேன' எ6,
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"*ெணன ெகாேயா பிற?யி ெகா%ல
ெதாட>கிய ேபாெத%லா பய-ேத

க*ணினா% ஐேயா பிறஉயி பைதக
க*டகா லதிC பைதேத

ம*ணினி% வைலA \*C க*ணி
வைககI க*டேபா ெத%லா

எ*ணிஎ உ ள ந+>கிய ந+க
எ-ைதநி தி:?ள அறிA" [5]

எ6 அவ பாயி:( நிைல, அவ த இரக உ ளைத ெபாி

4லப+வனவா(. அ:ளாள பல: த>கைள 'சிவமாகி யாள ேவ*+'

எ6 சிவெப:மானிட சி-ைத கசி- Eற, வ ளலாேரா ெவனி%, பிற?யி களி

ப>க*+ ெந< ெந(:க கசி- ேபகிறா .

'ஒேற (ல ஒ:வேன ேதவ@ நேற நிைனமி " எறா தவேயாகியா

தி:Gல . பி0காலேத தாAமானா: இ- ெநறியி% பிற>கினா . வடQ வ ள0

ெப:மானி சீ தி:த ெந<ச இைறயி% ந%ல பணியிைன ேம0ெகா*ட.
அவ பா+கிறா :

"சாதிசம ய>களிேல விதிபல வ(த
சாதிர( ைபக

எ%லா பாதிர அ ெறனேவ

ஆதியி% எ உ ளதி:-ேத அறிவித பேய

அபா%இ 6*ைமநிைல அறிவிக அறி-ேத

ஓதிஉண - ேதா 4க; சமரசச மா க

உ0ேறசி0 சைபகாண ெப0ேறெம' ெபா:ளா

ேசாதிநட தரைசஎற உயி (யிரா பதிைய

சதசிவ நிைறைவஉ ேள ெப06மகி- ேதேன." [6]

'ஈசைன அைடத0( சாதிக , சமய>க , பல பிாி?களாக வ(கப:கிற
சாதிர>க

இைவ எ%லா பாதிர>க

அ%ல' எ6 வைமயாக

சாதிபிாி?கைள க*கிறா வ ளலா ! சாதிமத ேபதம0ற 4திய

ச/தாயதிைன காண ேவ*+ எ6 ெபாி விைழ-தா வ ளலா .
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இைறவ@( ப ளிெய;சி பா+ெபா; இக:திைன
ெவளிப+திA ளா .

"மத பி தவ எ%லா வா'பி 4*+
வ-நி0 கிறன வா'திற பிபா

கத பி தவ எ%லா க+பிணி யாேல

கல>கின H-தன உல46 கிறா

பதபி தவ எ%லா அபல பாேட

பான ஆன பரவிநி0 கிறா " [7]

எ6,
"ஊட%ெச' மத/ சமய/ இவ0றி%
உ ளக0 பைனகI தவி -ேத" [8]

எ6,
"நா%வ:ண ஆசிரம ஆசார /தலா

நவிறகைல சாிதெமலா பி ைளவிைள யாேட

ேம% வ:ண ேதா% வ:ண க*டறிவா ாிைல நீ

விழிதி பா " [9]

எ6, உலேகா:( உ'? ெநறி உண கிறா .
”வைரயி%உய (லெம6 தா-த(ல எ6

வ(கிறீ இ:(ல/ மா*டகா* கிறீ " [10]

எ6 ேம0(ல, கீ(ல எனபிாிபத0( சா?மணி அகிறா . பின 
Mப சமரச சமா க எகிறா .

"பமா க ெம%லா பைசய0 ெறாழி-தனேவ
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சமா க ெமாேற தைழதேவ"[11]
எ6,
”செத%லா ஒெற 6ண -த சமா க
ச>க எேறா> (ேமா?" [12]

எ6,
"மலகழி- உலகவ வானவ ஆயின
வலெப6 த சமா க சிற-த"[13]
எ6 சமரச த சமா க ெநறியிைன நம( உண கிறா .
சி6 ெத'வ வணகதிைனA, உயி பயிைனA, ஊ உ*OதைலA க-

வ ள0 ெப:மா பாA ளா

”நத: சிறிய ெத'வ ெமைறேயா
நாேல பலெபய நா

பதர ஆ+ பறி( (ட>க

பகடா /தய உயிைர

ெபா?ற ெகா*ேட ேபாக? க*ேட
4திெநா- ளந+ (0ேற

கA6 சிறிய ெத'வெவ> ேகாயி%

க*டகா லதிC பய-ேத" [14]

எ6 சி6 ெத'வ வணகதிைனA, ப வழ>( ெகாய வழகதிைனA

க* ளா .

"அவிெசாாி- ஆயிர ேவட ஒற
உயி ெச( உ*ணாைம ந6"[15]

எபா தி:வ Iவ .
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”ெகா%லா விரத ெமா6 ெகா*டவேர ந%ேலா ம06
அ%லாதா யாேரா அறிேய பராபரேம" [16]

எபா தாAமான தயாபர .

"ெகாைல 4ாிவா தவிர ம0ைற எ%ேலா:
நின (லதவேர" [17]

எ6 வ ளலா (றிபி+ ளா .
வட Q இராம>க ஒ: றவி. றவிக

பிற இ%ல ெச6 தைலவாயி%

நிறிர- பிைசேய06 உ*Oதைல மரபாக ெகா*டவ க . ஆனா% ந

வடQ  றவியாேரா, வடQாி% சதிய த: சாைல க*+ நா ேதா6 பல:(
உணவளி( திற< சாறவராக விள>கினா எப ஒ: 4ரசிேய யேறா?
"பனி A0ேறா பசிதன கைளயா%
பரதவி கிறன எேற

ஒய பிறரா% ேகடேபா ெத%லா

உளபகீ ெரனந+ (0ேற" [18]
எ6,

"......................... பசியினா% இைளேத
N+ேதா றிர- பசியறா அய -த

ெவ0றைர க*+ள பைதேத'! [19]

எ6,
"ம*Oல கதிேல உயி க

தா வ:-

வ:தைத ஒ:சிறி ெதனி@

க*Oற பா  ெசவி?ற ேக+

கண/நா சகிதிட மாேட" [20]
எ6, அவ பாட%க

வழி 4லப+திA ள க:ைதA,
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”பசியினா% வ: பைத நிவ தி ெச'விபதி%
வ:மிப பர இபமா("

"சீவ கI( பசி அதிகாித காலதி% ஜீவ அறி? விளகமி%லாம% மய>(கிற.
அ மய>கேவ அறி?கறிவாகிய கட?ளி விளக மைறப+கிற”
எ6 உைரநைட ப(தியி% எ;திA ள ெசா0கைளA பா (ெபா;.

'(பிற பழி(, வி;ப ெகா%C, பித க%வி ெப:4ைண விbஉ,
நாணணிகைளA, மாெணழி% சிைத(, M*/ைல மாதெரா+ 4ற>கைட
நி6, பசிபிணி எ@ பாவி'[21] யிைன அவ உ ளவா6 உண -தேதா+
ம+ அைமயா, பசிபிணி தீர அறசாைல க*+ ஆயிரகணகான மகI(
உண? வழ>கினா எப ெசயC அவ காய சீ தி:ததி
ெசைமயிைன L*ணிதி LவC.

"தமி பாைஷேய அதிக லபமாக சிவா@Mதிைய ெகா+( ெமபதா" எ6
Eறி தமிைழ றகாத றவியாக? அவ ெபாகிறா .

ஆமீக ைறயி% ம+மிறி அரசிய% ைறயிC சமா க தைழக
ேவ*+ெமன அவ வி:பினா . அவ கால ஆசி ஆ>கில ஆசி.
"க:ைணயிலா ஆசி க+கி ெயாழிக
அ:

நய-த நமா க ஆ க - ெத: நய-த

ந%ேலா நிைனத நலெப6க ந6 நிைன

எ%ேலா: வாக இைச-" [22]

எற பாட% இதைன அவ ெவளியி+ ளா .
”ஒதா: உய -தா: தா-தா: எவ:

ஒ:ைமAள ராகிஉல கிய% நடத ேவ*+" [23]
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எ6 ேமC நவிறா . இத( நிைல( த சமா கேம வழி எறா .
"த சமா கதி0( /கிய தைடயாகிய சமய, மத /தய மா க>கைள

/06 ப0றற ைகவிடவ கI காம (ேராத /தயைவக

காலதி% ஞான அறிவினா% த+ெகா பவ:, ெகாைல, 4ைல
தவி -தவ கI ஆகிய இவ க
எறா .

உடைல பழி றவிக

ேநாிட

தா த சமா கதி0( உாியவ களாவா க "

பாயி:க வ ளலா ,

”4*ணிய பயனா' ெப0ற ேதகைத Eய வைரயி% சாகிரைதேயா+ ப(வ
மா கதி% நடத% ேவ*+?” எறா .

வடQ  றவி ெப*OாிைமையA ேபகிறா .
”ெப*கI( ேயாக /தய சாதன>க

அவசிய க0பிக ேவ*ய. ேமC,

ேபத ம06 அேபதமா' ப4 /தயைவA ெசா% ெகா+க ேவ*ய.

தவ /தயவ0றி ெசா3ப ேபாதிகைள ெதாிவி சரளமாகினா%, பி

தைடயிறி ந/ைடய \ாிய ஆசிாிய காலதி% ஒதி:பா க . 'ெத'வ
ெதாழாஅ

' எ@ ேதவ (றளா% இைத அறிக"

எ6 வ: வ ளலா வா( அவ ெப*ணினதி0( வழ>கிய ெப:<
சிறேபயா( மேறா!

"பிறவா வர தா: ெபமாேன" எபா அயா . 'ெப0றாC பிற-ேத இனி

பிறவாத தைமவ- ெத'திேன' எப -தர . 'பிறவாைம ேவ*+' என

ஆல>கா+ைற அ*ணைல காைரகாலைமயா கசி- ேவ*யதாக
E6வ ேசகிழா ெப:மா. ஆனா% வடQ வ ளலாேரா, 'இறவாைம

ேவ*+கிறா : 'எ மா க இறெபாழி( சமா க' எகிறா .

'இறவாைம7-தாென J\ ச>ேக' என /ழ>(கிறா . 'சாகாதவேன

சமா கி' எகிறா .
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"சிற-தி+ சமா க ெமாேற பிணி G4 மரண
ேசராம0 தவி -தி+> கா* ெதாி-வமி னி>ேக

பிற-த பிற பதி0றா நிதியெம' வா?

ெப0றிடலா ேபாிப /0றிடலா விைர-ேத" [24]

எ6 EறிA ளா . ெகாைல க:விகளாC அழிக /யாத உடபிைன தா

ெப06விடதாக பிறிேதாாிடதி% EறிA ளா . 'மரணமிலா ெப: வாவிைன'
எ'த% எப உ*ைம, சதிய எ6 எ+ ெமாழிகிறா .

”உ ள தளி -திட சாகாவர ெகா+' எ6, 'இறவாத ெப:வர ஈ-த

ெம'ெபா: ' எ6 இைறவைன வ ளலா (றிபி+ ளைம ஆமீக
ைறயி% அவ காய 4திய ெநறியிைன உண .

"ைகAற Nசி நடபைத நாணி ைககைள கேய' நட-த றவி அவ . காவி
ணியிைன பிற றவிக

உ+த, 'ெவ* கிலா% ெம'ெயலா' மைறத ாவி

அவ . பணதிேல சிறிமாைசய06 இைறவ '(ணதிேல ப06 மி(-தவ

வ ளலா . 'ஒ:ைமAட இைறவ தி:மலர நிைனகிற உதம த உற?'

ேவ*யவ வ ளலா . ஒளி வழிபாைட ஏ0ப+தியவ: வ ளலாேர ஆவ .

இகா6 Eறியவ0றா%, வடQ வ ள0 ெப:மா, சாதிசமய சழ(கைள
கட-த சமரச சமா கைத ஆமீக ைறயி% 4(தியவ எப,
அரசியC சமா க இடெபற ேவ*+ என எ*ணியவ எப,

பசிபிணி ேநா'பிணி தீ ( சதிய த:மசாைலயிைன வாவி% க*டவ

எப, தமிெமாழி ப06, ெப*ணின உயர ேவ*+ எற ெப:ேநா(>
ெகா*டவ எப, மரணமிலா ெப:வாவிைன இைறவழி எ'த /A
எ@ ெகா ைகயின எப அைனதிC ேமலாக, எD?யி (

இர>கிய:I க:ைணயாள எப இவ0றி வழி இவ பெதாபதா

.0றா*% சீ தி:த ெசமலா' தனிகர06 விள>கினவ எப அ>ைக
ெந%கனிெயன விளக/6.
---------
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23. இயைக இப"
உலகி% எ*ண0ற எழி0 காசிகைள இய0ைக நம( ஈ- ள. இய0ைக

காசிகளி இனிைமயி% ெந<ைச பறிெகா+காம% இ:க /யா. இய0ைக

யைன வழ>( இனிய காசிக

நம( இைணய0ற இப பயகிறன.

'எதைன ேகா இப ைவதா' இைறவா!' எ6 பாரதியா , இைறவ இ-த

உலகி% நமகாக பைட ள இய0ைக இபதிைன எ*ணி விய-
பா+கிறா . இய0ைக காசிக
ேச பனவா(.

க*கI( ம+மிறி க:( நல<

பழ-தமிழ இய0ைகேயா+ இைய-த இப வா? வா-தவ க . ச>க காலதி%

தமிழ வா? இய0ைகயி இனிய Hழ% அைம-தி:-த. அவ க

தா>க

வா-த நிலப(திகைள (றி<சி, /%ைல, ம:த, ெந'த%, பாைல எ6 ஐ-

ப(திகளாக பிாி க*டன . மைலA மைலைய சா -த இடதிைன (றி<சி

எ6, கா+ கா+ சா -த இடதிைன /%ைல எ6, வயC வயைல சா -த
இடதிைன ம:த எ6, கடC கடைல சா -த இடதிைன ெந'த% எ6,

மைழவள (ைற- ெகாய ெவப மி(-த இடதிைன பாைல எ6
பழ-தமிழ க

(றிபிடன .

இய0ைகயழகி% பழ-தமி 4லவ க

ஈ+பா+ ெகா*டன . இய0ைகயி அழகி%

ேதா'- இைணய0ற இப க*ட 4லவ த உ ள அDவினிய இய0ைகயி
இப காசிக

(றி பல கவிைதகைள வ ள. அதைகய சிற-த

கவிைதகைள நா ப( ெபா; இைணயிலாத இபதிைன அைடகிேறா.

இய0ைக வழ>( எழி0 காசிகைள ேநேர க*+, காசி இப ெப06 மகிவ

ஒ:வைக. இய0ைகயி இனிய ெப0றியிைன த பாட%களி% இனிைமAற

வ த-தி:( கவிஞ களி பாட%கைள ப மகிசியி% திைளப

ம0ெறா: வைக. இர*டாவதாக (றிபிட ெப0ற இபதிைன நா இ:(

இடதி:-ேத ெபற /A. நா ேவ*+ ெபா;ெத%லா நைம மகிசியி%

ஆத இ-த கவிைதக

எ6 வா- வ:வனவா(.

கபில எ@ பழ-தமி 4லவ இய0ைகயி% ேதா'-த ெந<ச ெகா*ட இனிய
4லவ ஆவ . அவ பாட% ஓ அழகான இய0ைக வ:ணைன அைம- ள.

அ வ:மா6: "ஒ: வளமா -த மைல பா>காி% பசிய G>கி% மர>க

பல

ெசழி வள - ளன. அ-த G>கிைல வ*+ ைள ெச6 ள. அDவா6
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வ*+ ைள ெசற அ-த ைளகளி ேம0 கா06 உ4(-

ெவளிவ:கிற. அெபா; பிற( இைச (ழேலாைச ேபா6 அைம-
ெகா ைள இப ந%(கிற. அ மைலசார% (ளி -த அ:வி ஒ6

(திேதா-ெகா*:கிற. மைல /க:- கீேநாகி வ-த அ:வி நீ ,
பாைறகளி% வி; ெபா; ெப:த ஓைச பிறகிற. அ-த ஆரவார ஒ

/ழேவாைசயாக ஒகிற. அ-த அ:வியி பா>காி% Eட> Eடமாக

கைலமா இன>க

தாழ ஒ ெப:>(ர% எ;4கிறன. அ-த ஓைச

ெப:வ>கி யதி இைசயாக எ>( நிைறகிற. அ-த ஓைசAட மைலசார%
ெகாெகாதாக மல -தி:( Mகளி% உ ள ேதைன ப:(வத0காக
வ*+க

மிழ06 ஒ யாேழாைசயாக அைமகிற. இDவா6 அ-த அழகிய

மைலபகேத எ;-த ப%ேவ6 இனிய ஓைசகைள ேகட ம-திக
மி(-, அெபா; பக மைலகளி% அழகிய மயி%க

ஆரவார

ஆ+களதி% 4(-தா+

விற ேபால த அழகிய வ*ண ேதாைககைள விாிதாட, அD ஆடதிைன

க*+ விய- மகி- நி0கிறன.

"ஆடைம (யிற அவி ைள ம:>கி%
ேகாைட யDவளி (ழைச யாக

பா அ:வி பனிநீ இனிைச

ேதாடைம /ழவி ைத(ர லாக

கண(ைல இ(( க+>(ர% \ெபா+

மைலM< சார% வ*யா ழாக

இப% இமிழிைச ேக+ கசிற-

ம-தி ந%லைவ ம: வன ேநாக

கைழவள அ+க தியயா +மயி%

நன?4( விறயி% ேதா6." [1]

இDவா6 இய0ைகயி% அைம-த ஓ இனிய காசியிைன கபில நம(
இனிைமAற வழ>கிA ளா .

கபில காய இய0ைக வ:ணைனைய க*+ மகி-த நா இள>ேகாவக

வழ>( இய0ைக காசியிைன கா*ேபா. இய0ைகயைன இனிய ெகாC

N0றி:( கால இளேவனி0 காலமா(. இகாலதி% ெதறைல ேதராக?,

இனிய க:ைப வி%லாக?, ேசாைல (யிைல \தாக? ெகா*+ மன
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மார ஆசி ெசCகிறா எ6 இள>ேகாவக

அவ அ-தி மாைலயிைன அழகாக 4ைன- ளா .

பா A ளா . ேமC,

'உலக /;வதிC த ஒப0ற ஒளி கதி கைள பரபி ஆசி ெசCதிய கதிரவ
மாைல காலதிேல ேமைல திைசயி% மைறகிறா. எ>( காாி:

பரவி

கிடகிற. வானதிேல உலாவ: வட நிலா எ>ேக ெய6 மாநில மட-ைத,

திைசகளாகிய த /க பசMரப+. ெசDவிய மலராகிய க*களி:- நீ வார

உட% /; பனி வ:-கிறா . அ-த மாைல காலதி% ேகாவல

ேவ'>(ழைன இைச /%ைல ப*ைண எ;பி மகிகிறன . மாைலயி%

மல -த /%ைல மலாி% வ*+க

ஊதி ப*ைண எ;4கிறன. வ*+களி

இதைகய (64 ெசயைன ெதற% க- ேதா+கிற. /%ைல மலாி

இனிய மணதிைன ெதற% ெத: ெவ>( வாாி இைறகிற. ஒளி ெபா:-திய

வைளயிைன அணி- ள மகளி , வள ெபா:-திய ஊாி% மாைல கால

வ-விட எ6 க*+, மைனயி மாடதி% அழகிய விள(கைள ஏ0றி

ைவகிறா க . இத( அழ( நிைற-த அ-தி ேபாதி% ெசக வானதிக*

ெவ ளிய பிைற நிலா ேதாறி பா% ேபாC ெவ ளிய ஒளிைய விாி
மகிசி[+ கிற "

"விாிகதி பரபி Aலக/; தா*ட

ஒ:தனி திகிாி Aரேவா0 காேண

அ>க* வான தணிநிலா விாி(

தி>கள< ெச%வ யா*+ள ெகா%ெலன

திைச/க பச- ெசமல  க*க

/;நீ வார /;ெமA பனி

…… ………… ……….

திைரநீ ராைட யி:நில மட-ைத

(ழ%வள /%ைலயி0 ேகாவல தெமா+
மழைல பி வா'ைவ \த

அ6கா0 (6ெபறி- த:4ெபாதி வாச

சி6கா0 ெச%வ ம6கி0 J0ற

எ%வைள மகளி மணிவிள ெக+ப

அ-தி வான ெவ*பிைற ேதாறி

4க* மாைல (6ெபறி- ேதா

பாைமயி0 றிாியா பா0கதி பரபி

மீனர சாணட ெவ ளி விளக'.[2]
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இள>ேகாவகளி இ-த மாைல கால வ:ணைன ப(-ேதா6 நய- த-
நைம ந( மகிவிபதா(.
இள>ேகாவக

மாைல காலைத வ:ணி ள ேபா% மணிேமகைல ஆசிாிய

சீதைல சாதனா காைல ெபா;திைன கவி@ற வ:ணி ளா .

சாதனாாி இDவ:ணைனயி% இய0ைக த: இப நிரபி வழிய காணலா:
"மல க

மல - ம%லாத மண பர4கிற அழகிய ேசாைல ஒ6 ள.

அ-த ேசாைலயி% மர< ெச ெகாக

ெந:>கி வள - பினி

காணப+வதா% அ ேசாைலயி% இ:

ம* கிடகிற. இைல ெந:கதிேல

பிைண- ளன. கதிரவனி ஒளி கதி கI உ4க /யாதப ேசாைல அட -
(யி%க

Lைழ- ெச%C இளமரகா அ. பிக

ேவ'>(ழ

ஓைசயிைன ெபா:தி கா+கிறன. இைளய வ*+க

எ;4கிறன. அ>( அழகிய ேதாைககைள விாி மயி%க

நிைற-த காசியிைன ம-திக

இனிய யாெழாயிைன
ஆட, அகவி

கா*கிறன. ஆ*+ பளி>( ேபாC

நீைரAைடய (ள ஒ6 உ ள. அ(ளதி% பைசபேசெல6 தாமைர

ெகாக

இைலA M? வி+ பட - ளன. பைச இைல பரபிேம%

ெச-தாமைர மல க

அல - ளன. அரச ெச:ேகா+ அனெமா6 தனியாக

அம - ள. (ளகைரயி% ஆ+ மயி ஆடதி0( ஏ0ப சப> ேகாழி

ெயா6 /ழெவா E+கிற. காிய (யி% ஒ6 மரெகாபி% அம -

இனிைச பாடைல எ;4 கிற."

”பாிதிய< ெச%வ விாிகதி  தாைன

கி: வைள 4*ட ம: ப+ Mெபாழி0

(ழைச பி ெகாIதி காட

மழைல வ*ன ந%யா ெச'ய

ெவயி@ைழ பறியா (யி@ைழ ெபாப

மயிலா டர>கி ம-திகா* பனகா*

மாசற ெதளி-த மணிநீ ாில<சி

பாசைட பரபி0 பமல ாிைடநி

ெனா:தனி ேயா>கிய விைரமல  தாமைர

அரச வன மா>கினி தி:ப

கைரநி றாC ெமா:மயி றன(

க4 ேசவ0 கைன(ர /ழவா
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ெகாப ாி:>(யி% விளிப காணா'" [3]
இDவா6 காைலயி% காணப+ ேசாைல காசியிைன சீதைல சாதனா
தா இய0றிய மணிேமகைல காபியதி% நய-ேதாற வ:ணி ளா .

சிதிைரA ைவகாசிA ந நா% இளேவனி0 கால என வழ>கப+.

ப>(னி தி>களி% ப;த இைலகைள உதி த மர>கெள%லா சிதிைர

ெதாடகதி% ெம%ய ளி வி+ பைம காசி வழ>(. ேவபி ெவ*

மல க

M 4மண கம;; ெதைன மர>க

ப<ேசாைல விாி

ெதற% தைலயைச தீ<ைவ நீாிைன இளநீராக வழ>(; பைன மர>க

L>கிைன வழ>கி மகிவி(. மா<ேசாைல எ>( ஒ:வைக 4மண மா
Mகளா% எ;4 ேமைட ெய>( ெம%ய M>கா06 N. ேகாைடயி%

(ளி த:களி நிழ% இைளபா0றி ெகா Iத0 ேக0ப விள>(. (ளி ஓைட

4னேல ஊ6 தீ<ைவ த*ணீைர உ*டா% உ ளதி% உவைக

ஊ0ெற+(. இத( இனிைமயான இளேவனி0 கால இப மாைலயிைன

தி:நா?கரச நாயனா இப ெபா>க பா+கிறா . அவ:( இைறவனி

இைணய நீழ%, (0றம0ற யாழி:- பிற( இனிய இைச ேபா6,

இளேவனி0 கால இப மாைலயி% ேதா6 /; மதியி ஒளி ேபா6,
ெம%ெலன தவ- N ெதற0 கா06 ேபா6, இளேவனி0 காலதி%
கிைட( இனிய ந6>கனி ைவ ேபா6, வ*+க

ப*ணிைச(

(ளி நீ  தடாக ேபா6 இனிைம பயபதாக த ேதவார பாவி% அவ
கா+கிறா .

"மாசி% NைணA மாைல மதிய/
N ெதறC N>கிள ேவனிC

G வ*டைற ெபா'ைகA ேபாறேத

ஈச எ-ைத யிைணய நீழேல." [4]

அ+, கவி சகரவ தி கப: இய0ைக வழ>( இனிய காசியிைன

எழிCற த கவிைதயி% வ காA ளா . ம:த நிலதிைன வ:ணிக

4(-த கபநாட , 'மல  ேசாைலயி% மயி%க

ஆட, தாமைர மல க

அD

ஆடதி0( ஏ0ப விளகைம நி0க, மைழைய த: ேமக Eட>க

/ழவாக
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அைமய, (வைள மல க

த க*கைள விாி அ கவி நிைற-த காசியிைன

காண, (ளதி% எ; அைலக

திைர சீைலகளாக அைமய, மகர யாழி:-

பிற( இைச ேபா6 வ*+க

பாட, அழகான ம:த நில ம>ைக இப ெகாC

N0றி:கிறா .' எ6 காசியிப ந%கிA ளா .

"த*டைல மயி%க ளாட தாமைர விளக- தா>க
ெகா*ட%க

/ழவி ேன>க (வைளக* விழி ேநாக

ெத*ைர ெயழினி காட ேதபிழி மகர யாழி

வ*+க

இனி பாட ம:த N0றி:( மாேதா." [5]

இDவாறாக தமி கவிஞ க

பல: இய0ைக யழகி% ேதா'- த>க

மனைத பறிெகா+  ளைமயிைன அவ த பாட%க
கவிஞ க

கா+கிற இய0ைக காசிக

வழி அறியலா.

ந ெந<ைச அ I

நீ ைமயனவா(. க:ைத நிைறவி( அகாசிக

ந நிைனவி% எ6 நி6

வா;< சிற4ைடயனவா(. எனேவ, நா இய0ைக வழ>( இனிய காசிகைள

ேநாி% க*+ கவிஞ க

வ ள இய0ைகயி அழ( ெபாவிைன அவ த

கவிைதகளி% ப மாறாத மகிசியி% திைளேபாமாக!
-----

[1]. அகநாT6 82: 1-10

[2]. சிலபதிகார; அ-திமாைல சிற4 ெச' காைத: 1-26
[3]. மணிேமகைல ; பளிகைற 4க காைத: 1-13

[4]. ஐ-தா- தி:/ைற; தனி தி:(6-ெதாைக: 90 ஆ பதிக, /த0பாட%.
[5]. கபராமாயண; பால கா*ட; நா+ படல : 4

-----------

சி.
சி. பா.
பா.
ேதசி>( ஆ*ட ெச<சியி% பிற-தவ (3-5-1935) “இ-த ெச-தமி ெச%வ .

க*டாசி4ர/ தி:வ*ணாமைலA இ-த இலகியெபாழி%, க0ற இட>க .

ைப-தமி வள ( பைசயப க%Qாி பாசைற மறவ:

ஒ:வ . அைன
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தமிழி% பி.ஏ. ஆன , அ>(! /த% வ(பி% ேதறிய /த%வ . (6-ெதாைக' ப0றிய

ஆ'?ைர( 1963% எ.., பட/, 'ேசரநா+ தமி இலகிய>க ' ப0றிய
ஆ'?ைர( 1970% டாட (பி.எ..) பட/ ெசைன ப%கைல கழகதி%
இவ ெப0ற சிற4க . ந%ல நைட ெகா*ட இ-த நாகாிக ேப ெசா%ல நாI

மாணவ பைட உ*+ நா%! ெசைன ப%கைல கழகதி%

விாி?ைரயாளராக ேச -தவ ேபராசிாியராக ைறதைலவராக சிற-தி:கிறா ,
/னா

தமிழக ஆIந:( தமிைழ /ைறயாக பயி06வித ஆசிாிய , இ-த

/0றிய 4லைமயாள !
ப .%க

பைட ள இவ ஒப:- திற@( உய 'தமி அறி?(, 'தமி

இலகிய வரலா6' ஒேற சா6! அ*ைமயி% வ- ள அணிகல. ெப:-தைக
/.வ. 'ஆ>கிலதி% ஒ: .%' ச>ககால மகளி நிைல ப0றிய ஆரா'சி. 'இலகிய

அணிக ' எற .% தமிழக அரசி இர*டாயிர உ:பா /த% பாிைச ெப0ற.

ப பல பட ெப0ற இ-த ைப-தமி ேவ-த ( பல: ெகா+ ள

4க ம(ட>க : 4லவேர6 ((ற( ஆதீன). ெச<ெசா0 4லவ (தமி நா+
ந%வழி நிைலய). ச>க .0 ெச%வ (ெதா*ைட ம*டல ஆதீன).

ெப:-தைக /. வ. வி ெச%லபி ைள சி.பா. அவ 4க பா+ அ-தமி பி;

அயரா உைழ( அ:<ெசய% நபி! இலகிய ேபசி% இப அ:வி! எ;தி%

ந%ல இலகிய பிறவி!

சி.பா. இ-த ஈெர; ஒ: ெமாழி. இைளஞ ( ெசா%வ சிறக பா+ ப+!
- மா.ெச.
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