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�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
'தமி. �த/�' எ#1 ேபா�ற�ப3� ெதா�கா�பிய� மிக வர#�ைறயான 
தி4டமி4ட ஆ67ைர 8லாக� திக.கிற'. தமிழி� இல�கிய�, இல�கண�, ம�க� 
வா.விய� ப�பா43 நாகாிக� ெதாட�
சிக4: நிைல�களனா6 இ�8� 
இ#றள7� நி#1 நில7கிற'. 
 
இ�தைகய கால�ைத ெவ#1 ஒளிபர��� ெப<8ைல� த�த ெதா�கா�பியைர=� 
அவ� பைட�த ெதா�கா�பிய�ைத=� �>ைமயாக அறி�க� ெச6கிற' 
இ
சி�ேற3. ெதா�கா�பிய� பைட�த இல�கிய� ெகா�ைகக� அாி?டா* � 
பரத�னிவ<� பைட�தளி�த ேகா4பா3க@�: நிகரானைவ. அ� ெதா�லாசாைன 
ஒ< தமி. இல�கிய� ேகா4பா4டாளராக இனAகா43� இ�8�, தமி. இல�கிய 
மாணவ�கைள இ�'ைறயி� ேம#ேம � சி�தி�க� B�3கிற'. 
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ெதா�கா�பியேரா3 பழக�பழகேவ, தமி. மாணவ� தமி. மர�� ப�பா3� 
ைகவர�ெப�1� ேத��' ெதளி7ைடயராவ�. அத�: வழிவ:�:� ேநா�:டC� 
ெதா�கா�பிய� க�வி அைனவாிட�தி � கா� ெகா�ள ேவ�3� எ#ற 
விைழ7டC� இ�8� D<�க�� ெதளி7� பய#பா3� க<தி எ>த� ெப�1ள'. 
 
ெதா�கா�பியைர� ப�றி சாகி�திய அ�காெதமி வாயிலாக இ
சிறிய அறி�க 8ைல 
எ>'� வா6��� ெப�றைமைய� ெப<� ேபறாக� க<'கி#ேற#. இEவா6�ைப 
ந�கிய அ�காெதமி�: ந#றி=ைடேய#. 
 
'ஏரக�'             தமிழ�ண� 
சதாசிவ நக�,  ம'ைர - 625020. 
------------------- 

உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    
1. �#Cைர 
2. ெதா�கா�பிய� 
3. ெதா�கா�பிய� 
4. ெதா�கா�பியாி# இல�கிய� ெகா�ைகக� 
5. நிைற7ைர 
----------------------- 

1. 1. 1. 1. � !ைர� !ைர� !ைர� !ைர    
 
ெதா�கா�பிய� தமிழி� ேதா#றி, இ#1 கிைட�க�ெப1� 8�க@� மிக� 
பழைமயான'. அதி� காண�ெப1� சில வழ�கா1க�, இல�கண� G1க�, 
வா.�ைக மர�க� சAக இல�கிய 8�க4:� ��ப4டன எ#ப', இ#1 பல<� 
ஒ�ப அறி�த �*பா:�. இதனா� அ' 'தமி. �த/�' எ#1 ேபா�ற�ப3கி#ற'. 
 
Hவாயிர� ஆ�3� பழைம=ைடயதாயிC�, இ#1� அத# ஆ4சி தமி.ெமாழியி� 
ெப<� ப:தி நிைல�' நி�கிற'. மிக7� சி�தி�'� தமிழி# அ*�பைடயான 
இல�கண� G1 கைளெய�லா�, �#ேனா� வழிநி#1, ெதா:�'�த�தி<�பதா� 
தமி>�: நிைலேபறான கா�� 8லாக அ' விளAகி வ�தி<�கிற'. எ�தைனேயா 
இல�கிய இல�கண 8�க� இைட�ப4ட கால�தி� ேதா#றி மைற�தி<�தா � 
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இ�8� சிைத7 ெபறாம� வழி வழியாக� ேபா�றி�கா�க�ப43 இ#1 ந� ைக�: 
�>ைமயாக� கிைட�தி<�பேத இத�: ஒ< ெப<� சா#றா:�. ேம � உைரக� 
வழியாக7�, ெதாட��' ேதா#றிய இல�கண 8�களா � ஒ< சிற�த, 
இைடயற7படாத இல�கண மர�� ெதாட�
சிைய, இ�8� தமி>�: வழAகிய'. 
பி�பா3 ேதா#றிய இல�கிய இல�கண 8�களி� மர� வள�
சி , மர� மா�ற�, 
மர�� �ர4சி பல ேதா#றியி<�பிC� அைவயா7� ெதா�கா�பிய அ*�பைடைய 
ைவ�', அதினி#1 ஒ#1ப4ேடா, ேவ1ப4ேடா கிைள�தன வாகேவ 
காண�ப3கி#றன. 
 
ேம � ெதா�கா�பிய� கால�'�: ��ப4ட இல�கிய, இல�கண 8�க� நம�:� 
கிைட�தில. அவ<�: �#ன�� திக.�த தமிழக�� கட� ேகா�களா� 
D<Aகி�ேபா6, இட� மாறியைம�'வி4ட'. ம�க� வா.விய� மர�க@� 
மா�ற�தி�: ஆளாயின. வடெமாழியி# ெச�வா�:� மர�க@� தமிழி� �க� 
ெதாடAகிவி4டன. இ�நிைலயி�, தமிழாி# பைழய வா.�ைக மர�க�, 8�மர�க� 
யாவ�ைற=� பி�ப4ட கால�தவ��:� ெகா�3 ேச��த ெப<ைம=� இ�8 �ேக 
உ�3. ெதா� கா�பிய�, இEவைகயி� தமி. இல�கிய� இல�கண� தமிழ� 
வா.�ைக� ப�பா3க� யாவ�றி � ெகா�3 ெச �திய ெச�வா�: ேவ1 
உலக8� எதனி � காண�படாத ஒ#றா:�. 
 
இல�கணவள�
சி 
 
ெதா�கா�பிய� கால�தி� ’8�' எ#றா� அஃ' இல�கண 8� ஒ#ைறேய 
D4*ய'. 
 
ெதா�கா�பிய� எ>�', ெசா�, ெபா<� என ��ெப<� பிாி7கைள உைடய'. 
’எ>�'' எ#ற ெப<� பிாிவி� தனிநி#ற எ>�', ெசா�(ைட வ<�ேபா' அE 
எ>�தி# நிைல, எ>�'�களி# உ
சாி�� நிைல, ெசா�களி� எ>�'�க� 
ெதாட��' நி�:� நிைலக�, ெசா�க� �ண<�ேபா' ஏ�ப3� எ>�' மா�றAக� 
ஆகியன Gற�ப3கி#றன. ’ெசா�’ ப�றிய ெப<� பிாிவி� ெசா�க� ெதாட��' 
ெதாட�களாக அைம=� �ைற, தமி>�:
 சிற�பாக அைம=� அ�வழி ேவ�1ைம� 
ெதாடாில�கண�, தனி
ெசா�களி# இல�கண� ஆகியைவ ேபச�ப3கி#றன. 
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ெபா<� இல�கண� இல�கிய ஆ�க� ப�றிய'. ம�க� வா.7 எAஙன� 
இல�கியமாக� பைட�க�ப3கிற' எ#பேத இதி� விள�க� ப3கிற'. இ' தமிழி� 
ம43ேம காண�ப3� தனி
சிற��ைடய ப:தியா:�. இல�கிய�தி# வ*வமான 
யா�� இல�கண�, அக�திைண �ற�திைண மர�க�, இல�கிய வைகைமக�, 
இல�கிய�தி�: அழ: ேச��:� உவைம, ெம6�பா3 அைனய அணிக�, 
இல�கிய�ெகா�ைகக� பல7� அ�கால மர��ப* 'இல�கண’ ேநா�கி� 
எ3�திய�ப�ப3கி#றன. 
 
பி�கால�தி� ’ெபா<�' இல�கண�திC� அைம�தி<�த யா�� அ�ல' ெச6=� 
வ*வ� ப�றிய இல�கண� யா�பில�கண� என� தனிேய பிாி�' வள��த'. 
உவைம, ெம6� பா43 இய�களி � ெபா<� ேச��த வ�ண� வன��� ேபா#ற 
வ�றி � அைம�' கிட�த அணி இல�கண� வட ெமாழிைய� பி#ப�றி 
’அலAகார�' எ#ற பிாிவி� தனியாக� பிாி�க�ப43 வள��க�ெப�ற'. இEவா1 
தமி. இல�கண� ஐ�தில�கண� என� பிாி�க�ப43, பி�கால�தி� எ>�' ெசா� 
ெபா<� யா�� அணி எ#ற ஐ�தில�கண 8�க� ேதா#ற� ெதா�கா�பியேம 
வழியைம�'� ெகா3�த'. 
 
ெதா�கா�பிய� எ>வைக யா��, எ�வைக வன�� எC� ேகா4பா3களி# Hல� 
தமி.� பைட���கைள வைகைம� பா�ைவயி� ப:�க �ய#1�ளா�. இத# 
வழியாக� கிைள� தனேவ பி�பா3 'பா4*ய� 8�க�' என� தனி�ெப<� 
பிாிவாயின. அவ�றி� ந
ெச>�', அ�த எ>�'� ப�றிய ப:திக� வடெமாழி
 
சா��ைடயனெவனிC�, வைகைம�பா3 ப�றியன தமி.8� வழி�ப4டனேவயா�. 
உாியிய(� ெதா� கா�பிய� உாி
ெசா�க@�:� ெபா<�த<� மரைப� பி#ப�றி 
உாி
ெசா� நிக�3 ெதாடAகி� தமிழி� 'நிக�3 8�' வாிைச ஒ#1 கிைள�த'� 
இவ� :றி�பிட�த�கதா:�. ெதா�கா�பிய� வ�ண� ப�றி� :றி�பி3கிறா�. 
ஆA:� :றி�க�ப4ட இ<ப' வ�ணAக4:� அ�கால�தி� வழAகிய 
எ3�'�கா43கைள� தர, அ#ைறய இல�கண� ேபா�: இட�தரவி�ைல. அைவ 
அைன�'� வா6ெமாழியாகேவ இ<�'� வள��'� சிைத�' ேபாயின. 
ப�ெதா#பதா� 8�றா�*� வ�ண
சரப� த�ட பாணி அ*க� வ�ண� ப�றி� 
தனிேய இல�கண ெமா#ைற விாி�ெத>தினா�. 
 
இல�கண 8�க� 
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ெதா�கா�பிய� த�த அறிவா � உ�'தலா � பி�கால�தி� தமிழி� பல�பல 
இல�கண 8�க� ேதா#றின. இல�கிய வரலா1 ேபால, தமி. இல�கண வரலா1 
ஒ#1 விாிவாக எ>த�G*ய வைகயி� தமிழி� இல�கண 8�க� கால�ேதா1� 
ேதா#றின. �தலாவதாக ஐ�தில�கண 8�கைள� :றி�பிடலா� : "ரேசாழிய�, 
இல�கண விள�க�, ெதா#/� விள�க�, ��' "ாிய�, Dவாமிநாத�. இைவ சில 
வட8� மரபி�: ஆ4ப43 இல�கணA Gறின. எனிC� ெதா�கா�பிய மரேப 
நிைலெப1வ தாயி�1. யா�பில�கண� சா��' ேதா#றிய வ�றி� :றி�பிட� 
த�கைவ யா�ப<Aகல�� யா�ப<Aகல� காாிைக=� ஆ�. அவிநய�, கா�ைக-
பா*னிய� என ��ப4டனவா=�; யா�பில� கண�, சித�பர
 ெச6=4ேகாைவ, 
மாற# பா�பானின�, ப�ச�த� பாிமள�, தி<வலAக� திர43, வி<�த�பாவிய� 
என� பி� கால�'� ேதா#றிய யா�பில�கண 8�க� மிக�பலவா:�. 
த�*யலAகார�, மாறனலAகார�, அணி இல�கண� ேபா � தமி. அலAகார 
8�களி� வடெமாழி
 ெச�வா�: மி:தி. எனிC� G��' ேநா�:வா��: 
அவ�றி �ள தமி. அ*� பைடக@� �ல�ப3�. ேநமிநாத�� ந#/ � எ>�', 
ெசா� ப�றி� தனிேய இல�கணAG1வன. இல�கண�ெகா�' ெசா�(ல�கண� 
ப�றிய'. இைறயனா� களவிய�, ந�பியக� ெபா<�, தமி.ெநறி விள�க�, களவிய� 
காாிைக, மாறனக� ெபா<� எ#பன அக� ப�றி=� ப#னி< படல�, �ற�ெபா<� 
ெவ�பாமாைல எ#பன �ற�ெபா<� ப�றி=� ெதாட��' ேதா#றியனவா:�. 
 
உைர8�க� 
 
ெதா�கா�பிய� ேதா#றிய கால�ெதா4ேட, அதி �ள 8�பா�கைள� Gறி, 
விள�க�� உதாரண�� த�' வா6 ெமாழி யாக� பாட,ெசா� � பழ�க� இ<�' 
வ�'ள'. அ#1 அ
Dவ*வ� இ�லாததா�, எ�ேலாாிட�� ஓைல
Dவ*க� 
ைகவசமாக இ<�கவி�ைல. அதனா� இல�கண�G1கைள 8�பா வ*வி� D<�கி� 
Gறி, அவ�ைற மாணா�க� மன�பாட� ெச6' வர� பணி�ப�. பி#ன� ஆசிாிய� 
ஒEெவா< 8�பாைவ=� Gறி விள�க�, எ3�'�கா43� த<த�, ஐய� தீ��த� 
யாவ�ைற=� வா6ெமாழியாகேவ மாணா�க�க4:� க�பி�ப�. 
 
உைரகளி� "இ
O�திர� எ#Cத(�ேறா எனி# இ#ன' Pத(�1'' என அைம=� 
�ைற=�, இைடயிைடேய "இEவாற# ேறா அைமத� ேவ�3ெமனி#, ந#: 
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கடாயினா6; அத�க' ெபா<ள#1 என ம1�க'' எ#ெற�லா� வ<� ெசா� 
நைடக@� இைவ யா7� வா6ெமாழியாக� பாட� ெசா� � மர�வழி�ப4டன 
எ#பைத நிைலநி1�'� சா#1களா:�. 
 
கி.பி. 12 ஆ� 8�றா�*�, இAஙன� நீ�டகாலமாக ஒ<வ� ம�றவ��: என� 
பாட� ெசா�( வ�தைத ஏ4*� எ>திய உைர8ேல இள�Qரண� ெச6ததா:�. 
இ#1 கிைட�பவ�1� கால�தா� ��திய உைர இ'. ெதா�கா�பிய� �>ைம�:� 
இவ� உைரகிைட�'ள'. இதி(<�' இள�Qரண� க<�'மர�' எ#ப' அவ<�: 
�#� ெதாடAகி� பி�கால�'� ெதாட��தி<�தெதன அறியலா�. ேபராசிாிய� 
க<�' மரெபா#1� ெதளிவாக� ெதாிகிற'. 
 
கால�தா� பி�ப4ட ந
சினா��கினிய� உைர எ>�', ெசா� ட#, ெபா<ளி� �த� 
ஐ�' இய�க�, ெச6=ளிய� ஆகியவ�1�:� கிைட�'ள'. ேபராசிாிய� உைர 
ெம6� பா4*ய�, உவம விய�, ெச6=ளிய�, மரபிய� எ#ற இ1தி நா#: 
இய�க@�: ம43� கிைட�'ள'. ந
சினா��கினிய� ேபராசிாியைர� 
பி#ப�றி=�ளைம பல இடAகளி� ெதாிய வ<கிற'. ெசா�லதிகார�தி�: ம43ேம 
விாிவான பல உைரக� கிைட�'�ளன. இள�Qரண�, ேசனாவைரய�, 
ந
சினா��கினிய�, ெத6வ
சிைலயா�, க�லாட� உைரக� :றி�பிட�பாலன. இ� 
கால�'� கண�காய� ச. ேசாமD�தர பாரதியா�, �லவ� :ழ�ைத, இளவழகனா�, �. 
அ<ணாசல�பி�ைள , க. ெவ�ைளவாரண�, :. D�தரH��தி, பாவலேர1 ச. 
பாலD�தர�, Hதறிஞ� வ.Dப. மாணி�க�, ஆ. சிவ(Aகனா�, �(S�� ேகசிக#, ெசா. 
சிAகார ேவல# என� பல� :றி��ைர, ெபாழி��ைர, விாிவான விள�க உைரகளி� 
ஏேதC� ஒ#ைற எ>தி� ெதா� கா�பிய�ைத ந#: பதி�பி�'�ளன�. (ைசவ 
சி�தா�த� கழக�தி# வழி ெவளி யிட�ப4ட இளவழகனாாி# ெதா�கா�பிய Hல� - 
:றி��ைர� பதி��� மணிவாசக� பதி�பக�தி# வழி ெவளி யிட�ப4ட 
தமிழ�ண(# க<�'ைர விள�க
 ெச�பதி��� :றி�பிட�பாலன. 
 
1849 �த� ெதா�கா�பிய� �>ைமயாக7� எ>�', ெசா�, ெபா<� எ#பன 
தனி�தனியாக7�, பதி�பி�க�ப43 வ�'�ளன. உைரேயா3�, அE7ைர�:� 
உைரயாக விள�க� த<� :றி� �ைர=டC� இைவ கட�த ஒ< 8�றா�டாக� 
பதி�பி�க� ப43�ளன. மழைவ மகா(Aைகய�, சா�ேவ�பி�ைள, ஆ1 
�கநாவல�, சி.ைவ.தாேமாதர�பி�ைள , எ%. பவான�த� பி�ைள , வ. உ. 
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சித�பர�பி�ைள , கேணச6ய� என� ெதா� கா�பிய�ைத� பதி�பி�த ேபராசா#க� 
பலராவ�. இ#ைறய ெதா�கா�பிய ஆ6வாள�க@� ெமாழியிய� வ�  ந�க@� 
பல<ள�. ெதா�கா�பிய�தி�: P�மா� Pைழ�ல� மி�க பல ஆரா6
சி� 
பதி���க�, மாணவ� பதி���க�, ம�க� பதி���க� ெகா�3 வ<த�கான ஆ�வ� 
பலாிட�'� காண�ப3கி#ற'. ெதா�கா�பிய�ைத ஆAகில�தி� ெமாழிெபய��'� 
த�த �' ெப<� �லவ�தி இல�:வனா� அதைன உலகறிய ேவ�3 ெமன� ெப<� 
பா3ப4டா�. இ.எ%.வரதராச6ய� ெதா�கா�பிய� ப:திக� சிலவ�ைற உைர=ட# 
ஆAகில�தி� ெமாழிெபய�� '�ளா�. அவ�கைள� ெதாட��' ச.ேவ.D�பிர 
மணிய�� பிற� சில<� ெதா�கா�பிய�ைத ஆAகில�தி� த<� �ய�சிகைள 
ேம�ெகா�டன�. 
 
இ#1 ெதா�கா�பிய�ைத� பாட� ெசா�(=� :றி��ைர விள�க� த�'� 
ந�பணியா�றி வ<� ேபராசா#க� பலராவ�. பாவலேர1 ச. பாலD�தர� 
ெதா�கா�பிய� �>ைம�:� கா�*ைக=ைர எ>தி�த�'�ளைம :றி�பிட�-
பாலதா:�. 
 
ேபராசிாிய� சி.இல�:வனா� ெதா�கா�பிய� க�வியி� கா4*ய ேபரா�வ� 
:றி�பிட�த�க'. ேபராசிாிய� க. ெவ�ைள வாரண� ெதா�கா�பிய�தி4ப 
P4பAகைள ந#: எ3�'ைர� '�ளா�. Hதறிஞ� வ. Dப. மாணி�க� 
ெதா�கா�பிய� கட � H.கி, ஆ67 ��'�க� பலவ�ைற� த�', 
அ�க�வியா�3� பரவ வழிவ:�'�ளா�. இAஙன� ெதா�கா�பிய� க�வி=� 
ஆ67� மீ�3� ம1மல�
சி ெப�1 வ<கி#றன. 
----------------- 

2. 2. 2. 2. ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�    
 
ஒ< மிக
சிற�த 8�, அைத எ>தியவைன �>வ'� இனAகா43கி#ற'. ஆசிாிய# 
ேவ1, 8� ேவ1 என எ�T� நிைலைம நீAகி வி3கிற'. அEவாசிாியன' ப��, 
திறைம, அறி7, ப4டறி7 எ�லா� 8(#வழி ெவளி�ப3தலா�, நா� அEவா 
சிாியைன 8(� க�3 பழகிமகிழ �*கிற'. இதனா� தா# 8லாசிாிய# 
ெபயைரேய 8 �கி43 வழA:� பழ�க� உலெகA:� காண�ப3கிற'. ேச�Dபிய� 
ப*�ேத# எ#1 G1 கிறா�கள�லவா? தமிழி � அ�மர� மிக� பழைமயான'. 
 
ெதா�கா�பிய# எ>திய 8 � ெதா�கா�பிய# எ#ேற அைழ�க�ெப�றைத�  
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பன�பாரனா� எ>திய பாயிர� :றி� பி3கிற'. ெதா�கா�பிய#, அவிநய#, 
கா�ைகபா*னி என 8� கைள அைழ�:� ேபா', அைவ மாCட�ெபய�கேளா3 
மயA: தலா� அவ�ைற �ைறேய ெதா�கா�பிய�, அவிநய�, கா�ைக பா*னிய� 
என இEவா1 அைழ�:� வழ�கா1, இைட�கால�தி� ேதா#றி நிைலெப1வ-
தாயி�1. 
 
பன�பாரனா� ெதா�கா�பியாி# ஒ< சாைல மாணா�க� எ#ப�. இவ� உ�ளி4ட 
ப#னி<வ� அக�தியனாாிட� பயி#றன� எ#ப' ெசவிவழி
 ெச6தி. அ#1 ெதா43 
இ#1வைர அ�பன� பாரனா� பா*ய பாயிர� ெதா�கா�பிய� ேபாலேவ, 
�லவ�களா� சிற�பி�'� ேபா�ற�ப3கிற'. 
 
உலக�தி� �த# �த� எ>த�ப4ட 8#�க�, �#Cைர எ#1 அைத
 
ெசா�லலா�. மிக அழகா6, க
சிதமா6, ெசறி7ட#, ெசா�லவ�த ெச6திைய� G1� 
அ
சிற��� பாயிர�ைத� தமிழி� ேதா#றிய �த� சி1 இல�கிய வரலா1 எ#1� 
Gறலா�. 
 
இ� பாயிர�ைத� தவிர, ெதா�கா�பியைர� ப�றிய ேவ1 எ
ெச6தி=� நம�:� 
கிைட�தில'. கால� பழைமயா� அைவ யா7� மைற�தன. எ#றா �, 
ெதா�கா�பிய� நம�:� கிைட� தி<�பதா�, அவாி# �ற வரலா1க� கிைட�காைம 
ப�றி அ�'ைண வ<�த ேவ�*யதி�ைல. மன�பதிவிய� ேகா4 பா4டாள� 
8�தா# ��கியேம தவிர, 8லாசிாியைன� ப�றிய ெச6திக� ேதைவய�றைவ 
என� �ற�கணி�க� B�3வ�. 8� �>ைம=� கிைட�தி<�பதா�, 
ெதா�கா�பியாி# �>ைமயான ஆ@ைம நிைற�த அக��ற� ேதா�ற�ெபா(7 ந� 
மன�தளவி� ந#: ஆழ� பதிவாகி வி3கிற'. அவைர நா� நா@� க�3 பழகி� 
ேபசி உைரயா*� தமி. ெமாழியி# நீ�ைம, சீ�ைம, க4டைம��, வழ�கா1 
யாவ�ைற=� ேம#ேம � உணர� ெதா�கா�பிய� ந#: உத7கிற'. இத�:� 
ெதா�கா�பிய� பயி�சி ைகெகா3�கி#ற'. 
 
பாயிர� G1� வரலா1 
 
ெதா�கா�பிய� அரAேகறிய நிக.
சிைய� :றி�:� பன�பாரனா�, தா�� 
உடனி<�' அEவரAேக�ற�தி� கல�' ெகா�ட'ட#, அ�8(# உ�@� 
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�ற�� க�1� ேத��த வராக7� காண�ப3கிறா�. பாயிர�தி# ஒEெவா< ெசா� � 
ெதா�கா�பிய 8ைல �>ைமயாக அறி�க�ப3�'கி#ற'. ெதா�கா�பிய�'� 
வ<� அ*�பைட� G1க� யா7�, பாயிர�'ட# ஒ�'�ேபாதலா�, பாயிர� 
Pவ � ெச6திக� ��றி � ெபா<�தமானைவ எ#ற எ�ண� ந��� இய�பாக� 
ேதா#1கிற'. 
 
1.  வடேவAகட� ெத#:மாி ஆயிைட� தமி. G1� ந� லக�' 
2.  வழ�:� ெச6=@� ஆயி<�த(# 
3.  எ>�'� ெசா� � ெபா<@� நா* 
4.  ெச�தமி. இய�ைக சிவணிய நில�ெதா3 
5.  ��'8� க�3 
6.  �ைற�பட எ�ணி� 
7.  �ல�ெதா:�ேதாேன 
8.  ேபா�க1பCவ� 
9.  நில�த< தி<வி# பா�*ய# அைவய�' 
10.  அறAகைர நாவி# நா#மைற ��றிய 

அதAேகா4டாசா�: அாி�தப� ெதாி�' 
11.  மயAகா மரபி# எ>�'�ைற கா4* 

ம�:நீ� வைர�பி# ஐ�திர� நிைற�த 
ெதா�கா�பியெனன�த# ெபய� ேதா�றி� 
ப��க. நி1�த ப*ைம ேயாேன 

 
இத#க� ப#னிர�3 ெச6திக� Gற�ப43�ளன. அைவ ெதா�கா�பிய�தி# 
வர� ஆ1 ஆக எ�ணி மகிழ�த�கன. 
 
ெமாழி வழA:� ேதய� 
 
தமி.ெமாழி வழAகிய நில�ப:தி �த(� :றி�க�ப3கிற'. ெமாழி�: இல�கண� 
Gற(#, எA: வழAகிய ெமாழி வழ�ைக இ' அ*�பைடயாக� ெகா�டெதன 
உண��த ேவ�*யதாயி�1. வட�ேக ேவAகடமைல=� ெத�ேக :மாி�:#ற�� 
ஆகிய இEவிர�3 எ�ைலக4:4ப4ட தமி.ெமாழிைய� ேபDகி#ற நில�ப:திேய 
இ�8� ெச6த�: எ3�'�ெகா�ள�ப4ட நாடா:�. 
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:மாி�:#ற�, :மாியா1 �த(யன கடலா� ெகா�ள� ப3�# இ<�த நில�ப:தி 
இ'. அத�:� �#னாி<�த :மாி�க�ட� �த� கட�ேகாளா� ெப<�ப:தி 
மைற�ததா யிC�, :மாியா1 உ�ளி4ட :#ற� ப:தி ெதா�கா�பிய� கால�ேத 
இ<�த'. அ�நில� ப:திக@� இர�டா� கட� ேகாளா� ெகா�ள�ப4ட ேபா', 
:மாி�கட � :மாி �ைன=ேம எ,சி நி#றன. இEவிர�3 கட� ேகா�க@�:� 
இைட�ப4ட கால�தி� இ<�தவேர ெதா�கா�பியெர#ப' அறிஞ� பலர' 
க<�தா:�. பா�*ய� தமிைழ வள��த அைவயேம பி#னாளி� சAக� என�ப4ட'. 
இ
சAக� �த�கட� ேகா@�: �#பி<�த ேபா' நிக.�தைத �த�சAக� எ#1� 
அத�:� பி#னி<�தைத இர�டா� சAகெம#1� இர�டா� கட�ேகா@�:� பி� 
ப4டைத H#றா� சAகெம#1� அைழ�பாராயின�. இைவ ஒேர அைவயேம-
யாயிC�, இர�3 கட�ேகா�களா� இைடயற7 ப4டைமயி# H#ெறன 
வரலா�றாளரா� ெபய� D4ட�பட ேவ�*யனவாயின. �த�கட�ேகாளா� 
ஏ�ப4ட ேபாிழ�ைப ந#: அறி�தவ<� அCபவி�தவ<மாகிய ெதா�கா�பிய�, 
தமி. ெமாழி, இல�கிய� ப�பா43 மர�க� கட�ேகாளா� அ�1� ேபா6விடாம� 
கா�பா�ற, �#ைனய வழ�:கைள=� 8� கைள=� ��1ண��தவராத(# 
அவ�ைற� ெதா:�'� பி�கால�தா��:� த�த சாரமான - பிழிவான - திர�ட 
ெப<8ேல ெதா�கா�பியமா:�. இதனா� இைட�கால அைவய�தா��: அ'ேவ 
இல�கண 8லான'ட#, H#றா� அைவய�'� அ'ேவ இல�கண 8லா6 
அைம�தி<�த'. இைறயனா� களவிய ைர இதைனேய ெசவிவழி
 ெச6தியாக� 
�ைன�' G1கிற'. 
 
�த�சAக கால�' அக�திய� ப�றி=� அ' ��தமி>�:� இல�கண� G1� 
8லாக இ<�த' ப�றி=� அக�தியேர ெதா�கா�பிய��: ஆசா# எ#ப' ப�றி=� 
வழA:� ெசவிவழி� கைதக� பலவா:�. அைவயைன�'� ஏேதாெவா< Hல 
உ�ைம யி(<�' கிைள�தைவ எ#ப' ம43ேம இ�ேபாைத�:� ெதாிகிற'. 
 
 ம(திைரஊ��'த# ம�கட� ெவௗவ(# 
 ெம(வி#றி ேம�ெச#1 ேமவா�நா3 இட�பட� 
 �(ெயா3 வி�நீ�கி� �க. ெபாறி�த கிள�ெக�ைட 
 வ(யினா# வண�கியவாடா
சீ�� ெத#னவ# (க(.104) 
 
 பஃ1ளியா�1ட# ப#மைலய3�க�'� 
 :மாி� ேகா3� ெகா3Aகட� ெகா�ள 



12 

 

 வடதிைச�கAைக=� இமய�A ெகா�3 
 ெத#திைச ஆ�ட ெத#னவ# (சில��. 11) 
 
இEவா1 இ� கட� ேகா�க� ப�றி� கைட
சAக 8�க� ெபா'வாக� 
:றி�பி3கி#றன. இEவிர�3 கட�ேகா�க@�:� பிற: ெத�ேக எ,சிய' 
:மாி�கடேலயா:�. அதனா� :மாி �ைன எC� நில�ப:திைய� ெத�: 
எ�ைலயாக
 D4ட ேவ�*யதாயி�1. :மாி�க�ட�, :மாி�:#ற�, :மாியா1, 
:மாி�கட�, :மாி �ைன எ#1 யாவ�ைற=� :மாி எC� ஒேர ெபயரா� 
D43தலா� :ழ�ப� நில7கிற'. அ*யா��: ந�லா<�, �தWழி இ1தி�க� 
ெத#ம'ைரயக�' �#ைனய �த�சAக� �லவ�களாகிய அக�தியனா<� 
ெதா�கா�பிய<� இ<�தைம ப�றி=� பா�*ய<� ஒ<வனான சயமா-
கீ��தியனாகிய நில�த< தி<வி�பா�*ய# ெதா�கா�பிய� �ல�ப3�' 
இாீஇயினா# எ#1� :றி�பி3கி#றா� (சில��. 8). 
 
இவ�றா� நாமறிவன : �த�சAக�' இ1தி�க� அக�தியனா�, பன�பாரனா�, 
அதAேகா4டாசா# ேபா � ேபரறிஞ�க@ட# இ<�த கா�பிய�, �த�ெப<Aகட� 
ேகா@�:� பிற: த�பி வ�', நில�த< தி<வி� பா�*ய# அைவய�தி�, த� 
இல�கண 8ைல அரAேக�றி� தமி.ெமாழி அழியாம� - இைடயற7படாம� - 
பைழய மரைப� கா�'� �தியைவ கால� ேதா1� Q�'� : Aக வழிவ:�தா� 
எ#பதா�. த�கால�' நில�ப:திைய� கா�பிய� ெச�தமி. நில�' வழ�:' ( 881)[$] 
எ#1� ெச�தமி. ேச��த ப#னி< நில�'�' ( 883) எ#1� 'வ��க.Hவ�-
த�ெபாழி�வைர�பி#, நா�ெபய� எ�ைல அக�தவ� வழA:� வழ�: (1336) 
எ#1� 8 � :றி�பிட� கா�கிேறா�. 
----- 
[$] எ�க�: ெதா�கா�பிய Hல� - இளவழகனா� பதி��, ைச.சி.கழக�. 
------ 
 
வழ�:� ெச6=@� 
 
��Gறிய தமி. ேபD� நா4டவ�களா� வழAக�ப3� உலக வழ�:� இல�கிய 
வழ�:� ஆகிய இர�*# அ*�பைடயி� கா�பிய� இல�கண� G1வதாக� 
பன�பாரனா� G1கி#றா�. ம�க� வழA:� ெசா� வழ�கா1க�, வா6ெமாழி� 
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பாட�க�, ஏ4*� ஏறா இல�கியAக� இைவேய ெமாழி இல�கிய�தி# 
Hல�ெபா<�களா:�. எனேவ அத�: �த#ைம ெகா3�'� ெதா�கா�பிய� 
பைட�தி<�பைத� பாயிர� பக�கிற'. 
 
ெபா'வாக வழ�: எC� ேபா' எ>த�படாம� உலக� ேப
D வழ�கி� காண�ப3� 
வா6ெமாழி இல�கியAகைள=� எ>த�ெப�ற (ெச6ய�ெப�ற; பைட�க�ப4ட) 
இல�கியA கைள=� கா�பிய� க<�தி� ெகா�டா� எ#பைத=� இ�ெதாட� 
விள�:கிற'. பன�பாரனா� இAஙன� G1த� ெதா�கா�பிய� தி� வ<� 
சா#1களா� உ1தி�ப3கிற'. ெதா�கா�பிய� உலக வழ�ைக வழAகிய� ம<A:' 
எ#1 :றி�பி3கிறா� (22). ெதா#றிய� ம<Aகி# ெச6=@� உாி�ேத' எ#1 அவ� 
ெச6=� வழ�ைக� பிாி�', வித�' G1மிடAக� பல7ள. ெச6=� ம<Aகி# (1499) 
என இதைன வழAகிய� ம<Aகி# ேவ1 ப3�'வா� அவ�. 
 
இAஙன� ெச6=� ம<AகிC� வழ�கிய� ம<AகிC�' என இைவ இர�*# 
அ*�பைடயிேலேய தா� இல�கண� யா�'�ளைத அவ� நிைன�Q43மிடAக� 
பலவா:� (946).அவ� உலக வழ�: எ#ப', உலகி �ள தரமான ேப
Dவழ�: – 
உய��தவ� வழ�: - பிைழய�ற ந�ல வழ�கா1 ஆ:�. ெகா
ைச ெமாழி, :1ெமாழி, 
சிைத7�ற வழ�:, பிைழ�ப4டைவ ஆகியவ�ைற அவ� உலக வழ�: என 
ஏ�கவி�ைல. 
 
 கிள�த அ�ல ெச6=@� திாிந7� 
 வழAகிய� ம<Aகி# ம<ெவா3 திாிந7� 
 விள�பிய இய�ைகயி# ேவ1பட� ேதா#றி# 
 வழAகிய� ம<Aகி# உண��தன� ஒ>�க� 

ந#மதி நா4ட�' எ#மனா� �லவ� (483) 
 
இ<வைக வழ�:களி � உலக வழ�கி�ேக அவ� �த#ைம ெகா3�ப' இதனா� 
�ல�ப3�. பன�பாரனா� வழ�:� ெச6=@� ஆயி<�த(#' என �த(� உலக 
வழ�ைக=� பிற: ெச6=� வழ�ைக=� வாிைச�ப3�தி� G1வ' ெதா�கா�பிய� 
க<�'ட# ��றி � ஒ�1ைம�பட� கா�கிேறா�. ேம � 'வழ�:' என 
அைடெமாழி யி#றி
 ெசா#னா�, அ' உலக வழ�ைகேய :றி�:மா1 
பாயிர�தி � 8( � காண� ப3கி#ற'. 
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எ>�'� ெசா� � ெபா<@� 
 
�த(� ெமாழிைய=� அ' வழA:� நா4ைட=� Gறினா�. இAஙன� எ�ைல D4*, 
அ�ெமாழி ேவ1பிற ேதயAகளி� வழAக�ப*C�, இEவ*�பைட வழ�கா�1�-
ப*ேய ெபா<�தி வ<ெம#பா�ேபால தமி. G1� ந� உலக�'' என ஒ<ெசா� 
ெப6' Gறினா�. 
 
இர�டாவதாக உலக வழ�கா�ைற=� ெச6=� (இல�கிய ) வழ�கா�ைற=� 
ெகா�டேத ஒ<ெமாழி எ#பதா�, அEவி< வழ�கா1கைள=� அ*�பைடயாக� 
ெகா�ட' இEவில�கண� எ#1 Gற�ப3கிற'. ம�க� �த(� ேபச� 
க�1�ெகா�ேட, பிற: எ>த� க�1�ெகா�டன�. இதனா� வா6ெமாழி வழ�:, 
வா6ெமாழி இல�கிய� இைவேய ெமாழியி� �த(� ேதா#றியன எ#பதா �, 
ஏைனய எ>�' வழ�:க4:� இைவேய ஊ�1�க� எ#பதா � அத# சிற�ைப 
ந#:ண��த ேபராசா# ெதா�கா�பிய� அத�ேக �#Cாிைம த�' த� 8� 
�>ைம=� யா�'�ளா�. 'உலக வழ�:' எ#பத�காக அவ� உலகி� எ>�' 
அறிவிலா<� ெமாழி க�லாதா<� வழA:� பிைழ�ப4ட வழ�:க�, ெகா
ைசெமாழி 
யாவ�ைற=� வழ�ெகன ஏ�கவி�ைல. தரமான உய��ேதா�த� வழ�:கைளேய 
ஏ�1� த� 8ைல உ<வா�கி=�ளா�. ெச6=� எ#ற'� நம�: இ#1 யா�� 
வ*வ
 ெச6=� ம43ேம நிைன7 வ<�. அ#1 ெச6=�' எ#றா� ெச6ய�ப4ட', 
பைட�க�ப4ட' எ#ற ெபா<ளி� இல�கிய� �>வைத=� :றி�த'. இ#1 நா� 
பைட� பில�கிய�' எ#பைதேய, அ#1 அவ�க� ெச6=�' எ#றன�. இதி(<�' 
ெச6=� வழ�:' எ#ப' இல�கிய வழ�: என அறியலா�. ெதா�கா�பிய� இEவி< 
வழ�:க4:� ெபா'� படேவ த� 8ைல ஆ�கி=�ளா�. சிற�பாக உலகி� ம43� 
காண�ப3வ' அ�ல' இல�கிய�தி� ம43� காண�ப3வ' என� :றி�க 
ேவ�*ய இடAகளி� ம43� அEவவ�ைற வித�' D4*� Gறி=�ளா�. 
 
இEவழ�:களி# அ*�பைடயி� ஒ< ெமாழியி# ஒ(ய#களா� எ>�'�களி# 
ெதாட�பான அைன�ைத=� எ>�'' எ#ற பிாிவி �, அEெவ>�தாலா� ெசா�, 
ெசா� ெறாட�, அவ�றி# க<�' ெவளி�பா3 ப�றியன அைன�ைத=� ''ெசா�' 
எ#ற பிாிவி � அட�கி� Gறி=�ளா� ெதா�கா�பிய�. 
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ெசா�க� இ<வைக� ப��ைடயன. அதைன, ெபா<�ைம ெதாித � ெசா#ைம  
ெதாித � ெசா�(# ஆ:�' எ#பா� ெதா�கா�பிய� (641). ஒ#1 ெசா#ைம 
ப�றிய'. அதாவ' அத# வ*வ� ப�றிய'. ம�ற' ெபா<�ைம ப�றிய'. அதாவ' 
அ
ெசா� உண��'� ெபா<�ைம ப�றிய'. எ>�ததிகார�தி� எ>�தில�கண�� 
எ>�தாலா� ெசா#ைம' ப�றிய இல� கண�� காண�ப3�. ெசா�லதிகார�தி� அ
 
'ெசா#ைம' வ*வா� உண��த�ப3� ெபா<�ைம இல�கண� ப�றி� ேபச�ப3�. 
இைவ இEவா1 தனி�தனி அதிகாரAகளி� உண��த� ப4டன. 
 
இனி� ெபா<�' எ#ப' யா'? உலக�ைத� ப�றி=� உலக வா.ைவ� ப�றி=� 
ெமாழி பய#ப3கிற'. தமிழ�க� இ�த உலைக=� உலகவா.ைவ=� த� 
ஐ��ல#களா� க�3 ேக43 உண<� ெபா<�' என� ெகா�டன�. தி<�:றளி� 
அரசிய� �தலாய ம#பைத இய�க� அைன�'� ெபா<4பா(�' இட�ெபற� 
கா�கி#ேறாம�லவா? ஆ�. ெமாழி எ�தைனேயா திற#களா� நம�: 
உண��'வன எ�லா� உலகாகிய இ� ெபா<� தாேன? இதைன அக�, �ற� என� 
ப:�ேதா'வ' தமி. மர�. எனேவ இ� 'ெபா<ளி�' இல�கிய�� இல�கிய�தி# 
Hல�ெபா<ளான ம�க� வா.7� வா.ைவ இல�கியமா�:� இல�கிய 
ெகா�ைகக@� ேகா4பா3க@� இல�கிய வ*வAக@� வைகக@� உ�திக@� 
விள�க�ப3கி#றன. வா.�ைகமர�கைள=� இல�கிய மர�க� த<தலா�, ெபா<� 
ப�றிய இல�கண� தமிழ� ப�பா3 ப�றிய விள�கமா6 அைம�', தமிழ� நாகாிக� 
ேபைழயாக7� சிற�திலA:கிற'. எ>�'� ெசா� � ெபா<@� நா* ' எ#றா� 
பன�பாரனா�. நா3த� - ஆரா6த�. இ�H#ைற=� ஆரா6�' எ>த�ப ப4டதா:� 
இ�8� எ#பதா�. 
 
இ#1� ஒ< 8(# �*வி�, ''ைண8�ப4*' த<கிேறா� அ�லவா? ஒ< 8� 
அேத 'ைறயி� தன�: ��திய 8�க@� ெக�லா� கட#ப4*<�கிற'. 
இல�கண� எ#ப' ெமாழி�: என ஒ<வ� தனிேய அம��' தா� ம43� சி�தி�'� 
த� வி<�ப�ப* எ>'� விதிகளி# ெதா:�ப#1. உலகிைட� காண�ப3� 
இல�கிய�தி�ேக - வழ�:க4ேக இல�கண� வ:�க�ப3கிற'. ெதா�கா�பிய��: 
�#ேப தமி. ெமாழி ந#: �தி�
சி ெப�றி<�த'. எ�தைனேயா சா#ேறா�க� 
இல�கண 8�கைள எ>தியி<�தன�. அைவ ப�றி ந#: அறி�', அவ�ைற� க�1� 
'ைற ேபாய அறிஞ�க� பல� இ<�தன�. அவ�க@� தைல யாயவ� ெதா�கா�பிய�. 
�#� வடேவAகட� ெத#:மாி' என நில எ�ைல Gறியவ�, இA: ெச�தமி. 
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இய�ைக சிவணிய நில� ெதா3 ��' 8�' எ#றா�. எனேவ இ' கடலா� 
ெகா�ள�ப4ட நில�ப:தி எ#ப' ெதளி7. இ��லவ�க� அ�நில� ப:தி யினி#1� 
த�பி�பிைழ�' வ�தவராத(#, அA: வழAகிய 8�' கைள� ப�றி ந#: 
அறி�தி<�தன�. அ#ைறய நிைன வா�ற�' எ�ைலய�ற'. இ#1 நா� கனவி � 
க<த ெவா�ணாத'. எனேவ த�மிட� எ,சியி<�த 8�கைள=� அA: வழAகிய 
8�கைள=� க�றி<�த �லைமயா�, ெதா� கா�பிய� இ�8ைல யா�க �*�த'. 
ஆகேவ ��'8� க�3' என�ப4ட'. '8�' எ#றா� இல�கண 8�. க�3' 
எ#றா� அவ�ைற� ப*�', ஆரா6�', அவ�றி� Gற�ப4ட இல�கண� G1கைள 
ந#: அறி�' எ#பதா:�. 
 
ெதா�கா�பிய� கடலா� ெகா�ள�ப4ட 'ெச�தமிழி# இய�ைக சிவணிய 
(ெபா<�திய) நில�' வா.ைவ=� ப� பா4ைட=� நாகாிக�ைத=� வி43விடாம� 
ேபணி�கா�', பி�கால�தவ��:� த�தா� எ#பைத இதனா� நா� உண�த� 
ேவ�3�. தம�: ��ப4ட 8�கைள ஆரா6�' க�3 எ>தியதாக(#, 
ெதா�கா�பிய� தமிழ�த� நாகாிக� ப� பா43� க<Xலமா6 இ#றள7� 
மதி�க�ப3கிற'. 
 
ெதா�கா�பிய� �த� 8�பாவிேலேய எ#ப' எ#1தா# ெதாடA:கிறா�. ெமாழிப, 
எ#மனா� �லவ�, ெசா�(ய� �லவ� அ' ெச�ெதாைட எ#ப' ( 1357), 'ெமாழிப 
உய�ெமாழி� �லவ�' (1426), 'யா�ெபன ெமாழிப யா�பறி�லவ�' ( 1335) 
எ#றிEவா1 தம�: ��ப4ட 8லாசிாிய�கைள� ெபா'�பட� :றி�:� இடAக� 
இ<8�1 ��ப'�:� ேம�ப4டனவா:�. பன� பாரனா� '��' 8�க�3' 
எ#ப', ெதா�கா�பிய�தா � இAஙன� உ1தி�பட� காணலா�. 
 
�ைற�பட எ�ணியைம 
 
சில� ��' 8�க�3 அவ�றி �ளைத அEவாேற தி<� ப7� த�ேதா, :ழ�பிேயா 
வி3வ�. ெதா�கா�பிய� அவ�ைற ெய�லா� க�றாராயிC� அவ�ைற� ப�றி ந#: 
�ைற�பட
 சி�தி�'� தி4டமி43 இ�8ைல யா�'�ளா�. இத#வழி ெதா� 
கா�பியாி# தனி�திறைமயி# ெவளி�பாேட ெதா� கா�பிய� எ#ப' 
நி1வ�ப3கிற'. 
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ெதா�கா�பிய�தி# தி4டமி4ட க4டைம�� இைத ந#: வ(=1�'கிற'. 
 
�ல�ெதா:�ேதா# 
 
ெதா�கா�பியைர� '�ல�ெதா:�ேதா#' எ#1 பன�பாரனா� G1கிறா�. ெதா:�� 
எ#ற ெசா� க<த�த�க'. �ல�' எ#ப' இல�கண� G1க�. வழ�கா1க�, பைட� 
பில�கியAக� (ெச6=�) , ��ைதய 8�க� த<� ெச6திக� இவ�ைற ஆ6�'� 
ஒ�பி43� சி�தி�'� க�ட இல�கண� G1கேள '�ல�' என�ப4டன. 
ெதா�கா�பிய� �>வ'� 8�1�கண�கான �லAக�' ெதா:�க�ப43ள. சில 
�லAக� விாிவாக, பல உ4G1க@ட# தர�ப43�ளன. 
 
ெதா�கா�பிய� பல� எ#1� ெதா�கா�பிய� ஒ< ெதா:�� 8ேல எ#1� �த(� 
Gறிய பல அறிஞ�க�, பி�பா3 ெதா� கா�பிய�ைத ந#: க�ற'�, பன�பாரனா� 
Gறியி<�பேத உ�ைம என உணர� தைல�ப4டன�. அகராதி, கைல� கள,சிய� 
ேபா� இல�கண�� பலரா� சி�தி�'
 சி�தி�' உ<வா�க� ப3வேதயா:�. 
அAஙன� �ல� ெதா:�க�ப*C�, அ�ெதா:� பி# பி#ேன தனி ஒ<வாி# - 
ெதா�கா�பியாி# - �லைம�திறேன ெவளி�ப3கிற' எ#பா� ேபால , பன�பாரனா� 
�ல�ெதா:�ேதாேன எ#1� �ைற�பட எ�ணி� �ல�ெதா:� ேதாேன' எ#1� 
ெதளி71�தி=�ளா�. 
 
ேபா�க1பCவ� 
 
சி1:�ற�� இ�லாம� க<தி�க<தி எ>த�ப4டதி�8�. �#னாளி� அரAேக�ற� 
எ#ற ஒ#1 இ<�ததா�, ஒ<வ� தம' 8ைல� பலகா� சி�தி�', ந#: உ<வா�கிய 
பி#னேர ெவளி� ப3�'� �ைறைம இ<�த'. நிைன�த'� நிைன�தைத எ>தி, 
நிைன�தவா1 ெவளியி3தலா� 8�க� பிைழ ம(�', வ விழ�', ேதா#றிய சில 
நா4களிேலேய ேபா6 ஒழிகி#றன. ெதா�கா�பிய P4ப�திற#க� பல இ#C� 
க�3ெகா�ள� படவி�ைல. D<Aக
 ெசா�லேவ�3�; பல ப�கAகளி� விாி� 
'ைர�க� G*யவ�ைற
 ெசEவ# ஆ*யி� ெசறி�' இனி' விள�க ேவ�3�, பல 
இடAகளி� Gறியவ�ைற ஒ<Aகிைண�'� Gறியவ�ைற ைவ�'� Gறாதவ�ைற 
உண<மா1� ெச6த� ஒ#<� என இEவா1 த� இல�கண 8ைல நடா�தி
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ெச� � ெதா� உ�திக� பலவா:�. :�றம�ற 8ெல#ப'� :ணAக� 
நிைற�தெத#ப'� அடAகேவ இ�8 �:� ேபா�க1 பCவ� என
சா#றித. 
வழAகினா� பன�பாரனா�. 
 
இ'கா1� 8� ப�றி� Gறிய பன�பாரனா�, எ,சிய அ*களி� அத# 
அரAேக�ற�ைத விள�:கிறா�. 
 
அரAேக�ற� 
 
இ�8� 'நில�த< தி<வி� பா�*ய# அைவய�தி�' அரAேக�ற�ப4ட'. 
இ�பா�*ய# �த�ெப<� கட�ேகாளா� ஏ�ப4ட ேபாிழ���:�பி#, நில�ைத 
மீ43� த# ம�க@�: அளி�' வாழைவ�தா#. ேசாழ, ேசர நா3களி# 
எ�ைலேயார� ப:திகைள ெவ#1 த# ம�கைள� :*ேய�றினா#. இதனா� இவ# 
�க. ெபாி'� பரவி, இவ# இய�ெபய� மற�', �க.�ெபயேர ெபயராக அைம�த'. 
இவ# இைட�கால�தி� மாகீ��தி எ#1� அைழ�க�ப4டா#. பா�*ய# கடைல 
ெவ#றதாக, கட� Dவற ேவ�வி4ட படல� �த(ய பல �ராண� கைதக� 
ேதா#றினைம�: இவேன Hலகாரணமாவா#. 
 
'நில�த< தி<வி� பா�*ய#' எ#ற ெபய� வழியாக� பா�*ய# நில�ைத 
மீ4டளி�' அ�ெபய� ெப�றா# என7�, அவ# கால�தி� ேதா#றிய 
ெதா�கா�பிய� ேபராசா# தமிழ� ப�பா43� க<XலAகைள மீ43 8� வழியாக� 
த�' �ல�த< தி<வி� �லவ� ெப<மக#' ஆனா� என7� உணர �*கிற'. 
 
இE அைவய�ேத அறAகைர=� நாவிைன=ைடயவ<� வடெமாழி நா#மைறகைள� 
க�1� ேத��தவ<மாகிய அதA ேகா4டாசா# எC� ெபாியவ� �#னிைலயி�, 
ெதா� கா�பிய� த� 8ைல அரAேக�றினா�. அ' :�றம�ற' எ#பைத� 
ெதளி7ப3�தினா�. சிறி'� ஒ#1ட# ஒ#1 கல�' மயAகா வ�ண� ெதாைக 
வைக�ப3�தி, இைய� மாறாம�, தா� எ>தி =�ள ெநறி�ைறகைள அைவயின��: 
எ3�'�கா4*னா�. 
 
'எ>�' �ைற' எ#பத�: 8ெல>'� ெநறி�ைற என Hதறிஞ� வ.Dப. மாணி�க� 
த� மாணி�க7ைரயி� :றி� பி4*<�பேத ெபா<�திய உைரயா:�. 
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'ெதா�கா�பிய#' எC� த� ெபயேர 8�ெபயராக� ேதா�1வி�தா�. அவ� ஐ�திர� 
நிைற�த ெதா�கா�பிய#' என� ேபா�ற�ெப�ற தமி.
 சா#ேறா�. இAஙன� Bய 
'றவியாகிய அவ� தம' ப�வைக� திற#க@�:ாி�தான �க. அைன�ைத=� 
நிைலநி1�தினா�. 
 
அ#1 தமி.� க�வியா� சிற���றைம தாேன அறிய� ப3த(#, வடெமாழி 
க�றி<�த ெப<ைம, அைடெமாழியாக� Gற�ப4ட'. 
 
இAஙன� அரAேக�ற�ெப�ற 8� என� பன�பாரனா� த�'�ள இE அறி�க 
�#Cைரேய, நம�: 8(# வரலாறாக7� 8லாசிாியனி# வரலாறாக7� இ#1 
கிைட�பதா:�. பிற ெசவிவழி
 ெச6திக� யா7� எEவித ஆதார�� அ�றைவ. 
 
ஆசிாிய� அக�திய� 
 
தமிழி � வடெமாழியி � அக�தியைர� ப�றி வழA:� கைதக� மிக� பலவா:�. 
சிவெப<மா# அக�திய��:� தமிைழ� த�தா� எ#ப�. ம�1� சில� அக�தியேர 
தமிைழ உ<வா�கினா� எ#ப�. வடேகா3 உய��', ெத#ேகா3 தா.�தெபா>', 
சிவெப<மா# க4டைள�ப* அக�திய� ெத�ேக ேபா�', பாரத�ைத
 
சம�ப3�தினா� எ#ப�. 
 
இைறயனா� அக�ெபா<@ைர, அக�தியைர �த�சAக� தி �, இைட
சAக�தி � 
இ<�த �லவெரன7� ெதா�கா�பி யைர இைட
சAக�'� �லவெரன7� G1கிற'. 
அ*யா��: ந� லா� த� சில�பதிகார� பதிக7ைரயி� இர�டா� ஊழியதாகிய 
கபாட�ர�தி# இைட
சAக�'� ெதா�கா�பிய� �ல�ப3�தியமா கீ��தியாகிய 
நில�த< தி<வி� பா�*ய# அைவ�கள�' அக�தியனா<� ெதா�கா�பியனா<� 
இ<�ததாக� :றி�பி3கிறா�. 
 
இAஙன� அக�திய� ப�றி� Gற�ப3கி#ற ெச6திக� பல வாயிC�, 
ெதா�கா�பிய� தம�: ��ப4டவ�கைள� ெபா'� படேவ :றி�பி3கி#றா�. 
 

'வைரநிைல இ#ேற ஆசிாிய��க' (315) 
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'க*நிைல இ#ேற ஆசிாிய��க' (389) 
 
என இல�கண 8லாசிாிய�கைள
 சிற�பாக
 D43 மிடAகளி� Gட, அக�தியைர� 
த� ஆசிாிய� என� :றி�தாாில�. இ' அ�கால மர�மா:�. யாைர=� 
தனி�ப4டவைர� ெபய� D4*� G1த� மிகமிக அ<கிய வழ�கா:� அ#1. 
 
ந
சினா��கினிய� G1� கைத 
 
யமத�கினியா� எ#ற �னிவாி# மகேன திரணBமா�கினி யா� எC� 
ெதா�கா�பிய� என ந
சினா��கினிய�, தம' ெதா� கா�பிய� பாயிர7ைரயி� 
G1� கைத, ேவ1 எA:� காண�படாத'. அத�: ஆதாரெம'7மி#ைமயி#, 
யாேரா க4*வி4ட கைதெயனவி43 வி3தேல சால
சிற�ததா:�. 
 
இய�ெபய� - ெதா�கா�பிய# 
 
இனி� ெதா�கா�பிய� காEய ேகா�திர�தி� பிற�த அ�தண� என இ�கால 
ஆ6வாள� க<'வனவ�றி�:� Sகேம அ*�பைட ய#றி
 சா#றாதார� 
எ'7மி�ைல. ப�கா�பிய#, கா�பிய# எ#பன ேபால7� ெதா�கபில� எ#ப' 
ேபால7� சAககால� ெபய�க� காண�ப3த(#, ெதா�கா�பிய#' எ#ப' இய� 
ெபயேர எ#ற க<�'�தா# அறிஞ� பலரா� இ#1 ஏ�க� ப43�ள'. 
 
தமிழக�தி� கா�பியா1, கா�பிய�:*, கா�பியாH� என ஆ1, :*, ஊ��ெபய�க� 
வழAகி=�ளன. 'கா�பியா�1� கா�பியனா�' என ஒ< சAக� �லவ� 
:றி�க�ப3கிறா�. அவ� பதி�1� ப�தி�, நா#கா� ப�திைன
 ேசர ம#ன# 
களAகா6� க�ணி நா� �*
ேசர� மீ' பா*=�ளா�. ந�றிைண 246ஆ� பாடைல 
கா�பிய,ேச�தனா� பா*=�ளா�. கா�பிய# மக# ேச�த# எ#பேத இத# 
ெபா<ளா:�. சில�பதிகார வ,சி� கா�ட�தி�, வர�த<காைத�க� கா�பிய� 
ெதா�:* ' (83) என வ<வ' ஊ�� ெபயரா:�. இத# அ*�:றி�பாக தமி.�தா�தா 
உ.ேவ.சா. அவ�க� "கா�பிய�:* எ#ப' சீகாழி�:� ெத# கிழ�கி �ள ேதா� 
ஊ�' என எ>தி=�ளா�. இவ�றா� கா�பிய# எC� ெபய�, மி:�த வழ�கா1ைடய 
ஒ#றாக ��கால�ேத வி ளAகிவ�தைம ெபற�ப3�. எனேவ ெதா�கபில� எ#ப' 
ேபால� ெதா�கா�பிய# எ#ப'� இய�ெபயராக இ43 வழAக�ெப�ற ஒ#றா:�. 
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ேபராசிாிய� சி. இல�:வனா�, ேபராசிாிய� க. ெவ�ைள வாரண�, Hதறிஞ� வ.Dப. 
மாணி�க� ேபா � ெதா�கா�பிய ஆ6வாள� பல<�:� இ'ேவ உட#பாடா:�. 
 
ெதா�கா�பிய� இல�கண 8லாத(# நா#:வைக நில� ெத6வAக�, ம�க� 
வழிபா43 �ைற ேபா�வன வ�ைற=� �ற�திைண 'ைறகைள=� உ�ளவா1 
விள��வ தா:�. இAஙன� Gற எ3�'�ெகா�டவ�ைற� த�த� க<�தி�கிையய� 
திாி�'� மா�றி=� G1மள7 மனAேகாடாத கால� அ'. எனேவ ஓ� இல�கண 
8(�, 8லாசிாியனி# சமய�ைத� ேத3த� த�கத#1. 
 
ெதா�கா�பிய� கால� 
 
ஐ�திர� எ#ற இ�திரனா� ெச6ய�ப4ட வடெமாழி இல�கண 8�, பாணினி�: 
��ப43� ேதா#றி, பாணினியி# இல�கண 8� ேதா#றிய பி# ��றி � 
ெச�வா�: இழ�த' எ#1 ஆ6வாள�க� G1கி#றன�. பாணினி�: ��ப4டவ� 
எ#1 ெகா�ள�கிட�பதா�, ெதா�கா�பிய� கி.�. 5ஆ� 8�றா�3�: 
��ப4டவ� எ#பதி� தைடயி�ைல. 
 
தமி. 8�க@� இ#1 கிைட�க�ெப1� 8�க� அைன�தி�:� ��ப4டதா6� 
ெதா�கா�பிய� காண�ப3கிற'. அதனா� இ#ைறய நிைலயி� தமி. �த� 8� 
எ#ேற ெதா�கா�பிய� சிற�பி�'� Gற�ப3கிற'. 
 
ெதா�கா�பிய� தி<�:ற@�:� சAக இல�கிய�தி�:� ��ப4டெத#ப' 
ந#:ணர�ப3கி#ற'. க. ெவ�ைளவாரண� தம' ெதா�கா�பிய� என� ெபயாிய 
இல�கிய வரலா�1 8(� இவ�றி�கான சா#1க� பலவ�ைற� த:�த 
ஆதாரAக@ட# ெதா:�'� த�'�ளா�. 
 
சAக இல�கியAக� ஓரள7 தி4டமிட�ப43� பா* அளி�க�ப4ட ெதா:�� 
8�களாகேவ காண�ப3கி#றன. ெதா�கா�பிய� G1� இல�கிய� திற#க� சில, 
சAக�பாட� க@�: ��ப4ட, இய�பா6 உலகிைட� ேதா#றி வள��த 
இல�கிய�ைத� ப�றியனவாக7�ளன. ேபராசிாிய� தம' உைரயி� 
ெச6=ளில�கணAக� பலவ�ைற தைல
சAக�தா� �தலாயினா� ெச6=4க@� 
பயி#1 வ�தி<�க ேவ�3�' (ெபா<�. 292) எ#1� சAக
சா#ேறா� ெச6=@� 
பயி#1 வாரா இைவ, �#னதாக� தைல
சAக�தா� இைட
சAக�தா� கால�ேத 
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பயி#1 வ<மா1 ெச6ய�ப4*<�:ெம#1� (ெபா<�. 362) ஆசிாிய� 8� ெச6த 
கால�' உளவா6� பிற: ெச6ய�படா ெதாழி�தன' என7� (ெபா<�. 392) 
இEவா1 Gறி�ேபா: மிடAக� பலவா:�. 
 
ெதா�கா�பிய உைரயாசிாிய�க� உதாரணA கா4ட �*யாம�, வழ�: ".�தன 
என
 D43மிடAக� மிக�பல7�. ெதா�கா�பிய� :றி�பி3� அேதாளி, இேதாளி 
�தலாய - D43 �தலாகிய இகரஇ1தி
 ெசா�க@� ( 159); அழ#, �ழ# �த(ய 
ெசா�க@� (8) சAககால�திேலேய வழ�கிற�தனவா:�. 
 
தி<�:ற� அற� ெபா<� இ#ப� H#ைற=� G1கிற'. பா�க�, 'அற� �தலாகிய 
���த� ெபா<4:� உாியன ( 1363) எ#ற ெதா�கா�பிய�ைத அ*ஒ�றிய 
அைம�� இ'. ெதா�கா�பிய�, 
 

நிைறெமாழி மா�த� ஆைணயி� கிள�த 
மைறெமாழிதாேன ம�திர� எ#ப (1434) 

 
எ#1 G1வ'� 
 

நிைறெமாழி மா�த� ெப<ைம நில�' 
மைறெமாழி கா4* வி3� (28) 

 
எ#ற :ற4க<�'� ெசா�லா � க<�தா � ஒ�'� ேபாகி#றன. 
 
கா,சி�திைணயி� மா�ற<A G�ற� சா�றிய ெப<ைம=� (1025) எ#ப' 
�த�'ைற, தி<வ�@வ� 
 

ெந<ந� உளெனா<வ# இ#றி�ைல எ#C� 
ெப<ைம உைட�திE 7ல: (336) 
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என� ெப<ைம எ#ற ெசா�ைல ஆ�வ', எ�'ைண P4பமான க<�ெதா�1ைம 
எ#பைத எ�ணி� பா��க ேவ�3�. 
 
அகவா.வி� ெபா6G1த�' ஏ�க�ப4டதாக� ெதாிகிற'. தைலவிைய அவ� 
வி<�பியவC�ேக மண� �*�க வி<��� ேதாழி தாயிட�, "ஒ< யாைன 
திைன��ன�தி� ஓ*வ�த'. எAகைள� ெகா�லவ�த அ�த யாைனைய அEவழிவ�த 
மைலநாட# விர4*ய*�' எAகைள� கா�பா�றினா#. அ#1 �த� இவ� அவ# 
நிைனவாகேவ இ<�கிறா�', என ஒ< ெபா6ைய�Gறி�தாயி# ஒ��தைல� ெபற 
�ய�வா�. சிலசமய� அ' உ�ைமயாக நட�'மி<�:�; ேதைவ�ப3ேம� 
நட�காத ைத=� அவ� பைட�' ெமாழிவா�. இதைன, 
 

வா6ைம Gற �, ெபா6தைல� ெப6த � 
ந�வைக=ைடய நய�தி�Gறி=� 
ப�வைகயாC� பைட�க7� ெப1ேம (1183) 

 
எ#1, ேதாழிைய� ப�றிய 8�பா ஒ#றி� ஆசிாிய� ெதா� கா�பியனா� 
விள�:வா�. ெபா6' எ#னாம� பைட�' ெமாழி கிளவி' எ#றா� நாகாிகமாக� 
ப3கிறத�லவா? பைட�' ெமாழி த� - க�பைனயாக�கைதக4*� G1த�. 
 
இAஙன� தாயிட� �#னிைலெமாழியாகேவா, அற�ெதா3 நிைல எC� :றி�� 
ெமாழியாகேவா G1வனவ�ைற, ெதா� கா�பிய� �ைரதீ�கிளவி' எ#1� 
D43கிறா�. �#னிைல அற# என� ப3த� எ#1 இ<வைக� �ைரதீ�கிளவி 
தாயிைட� �:�பிC� எ#1 ேதாழி G�1வாிைசயி� :றி�பி3வா� அவ�. 
ெபா6ேயயாயிC� ந#ைம த<த(# �ைரதீ�கிளவி' எ#1 இைத� :றி�பி3� 
ெதா�கா�பிய
ெசா�லா4சி நயமான' (1000) :�றேமா எ#1 ஐ=1வைத�தாேன 
:�றம�ற ெசா�' எ#1 Gற ேவ�3�? 
 
தைலவி�:� கள7�காத� ஒ>�க� உ�டா என ஆரா= மிட�'� ேதாழி ெபா6Gறி 
அவைள ஆரா6வா�. ேதாழி�:� ெதாியாத நிைலயி� �கி.�பேத கள7 ஒ>�க�. 
ஐய�பா3 ேதா#1� ேபா' தைலவியி# நா�ற�, ேதா�ற� �த(ய ஏ>வைககளா� 
அவள' காத�களைவ� க�3 பி*�க �ய � ேதாழி, 'ெம6யிC� ெபா6யிC� 
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வழிநிைல பிைழயா', ப�ேவ1 கவ�ெபா<� நா4ட�தாC� ஆரா6வா�. அதாவ' 
வழியிைடேய :<தி�கைற ப*�த வா=ட# ஒ< �( ெச#ற' என� ேதாழி Gறி, 
அைத�ேக4ட'� தைலவி ந3A:வைத ைவ�', இவ@�:ாிய காதலC�: 
ஆப�ேதா எ#ற�லவா இவ� ந3A:கிறா� என உ�ைமைய� க�3 ெகா�வா�. 
 
இAஙன� ந#ைம க<தி� Gற�ப3� ெபா6கைள� பைட�' ெமாழி கிளவி �ைரதீ� 
கிளவி' என� :றியி4டா@� ெதா�கா�பிய மர�� இ#1 ஆயிர� ெபா6 ெசா�( 
ஒ< க(யாண�ைத �*�கலா�' என வழA:� பழெமாழி=� 
 

ெபா6�ைம=� வா6ைமயிட�த �ைரதீ��த 
ந#ைம பய�: ெமனி# (292) 

 
என� G1� தி<�:றளி� �ைரதீ��த எ#ற ெதா�கா�பிய
 ெசா�லா4சிையேய 
ஆ�கி#றா�. இ�:ற@�: ெதா�கா�பிய� கால ம#பைத வா.வியேல 
அ*�பைடயாக7�, விள�கா=� இ<�தைல=� மிக ஆழமா6 எ�ணி� பா��க 
ேவ�3�. 
 
இ�தைகய மிக P4பமான க<�ெதா�1ைம, ெசா� ெலா� 1ைம, மரெபா�1ைமக� 
இ#C� பல7�. இைவ யா7� ெதா� கா�பிய� சAக இல�கிய�தி�:� 
தி<�:ற@�:� கால�தா� ��ப4ட' எ#பைத நி1வேவ பய#ப3கி#றன. 
ேம � ெதா�கா�பிய�தி� காண�படாத எ
சவி:திக�, அைசநிைலக�, 
ெசா�லா4சிக� என� �தியைவ பல பி�ப4ட அ�8�களி� காண�ப3த� 
ெகா�3� இைத நி1வலா�. 
 
இEவா�றா� சAக இல�கிய�தி# ெதா#ைம எ�ைல கி.� . ஆ� 8�றா�3 என� 
ெகா�டா�, ெதா�கா�பிய� அத�:� ��ப4டெத#பத�: யாெதா< ஐய�� 
இ�ைல. எனேவ ெதா�கா�பிய� கி.�. ஆயிர�ைத ஒ4*ய' அ�ல' அத�: 
��ப4ட' எ#பேத ப�லா�றாC� நி1வ�த�க உ�ைம யா:�. 
 
ெமாழி, இல�கிய�, ப�பா3 
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கட� ேகா�களா� நில�ைத=� 8�கைள=� இழ�ேதாமா யிC�, 
ெதா�கா�பிய�தா� தமிழ� ப�பா3� நாகாிக�� இைடயற7 படாம� 
கா�க�ப4டன எ#ேற Gற ேவ�3�. நில�த< தி<வி� பா�*ய#, இழ�த 
நில�ப:தி�: ஓரள7 ஈ3க4*, நில� த�' ம�கைள வாழைவ�தா#. �ல�த< 
தி<வி� �லவராகிய ெதா�கா�பியனா� அ�பைழய நில�' இல�கிய� தி�:� 
இல�கண�தி�:� ம�க� வா.விய �:� த� 8�வழி ஒ< ெதாட�
சிைய� த�' 
நிைலநா4*னா�. 
 
ப�ேவ1 சமயAக� பைடெய3�தேபா' தமிழ� ப�பா3 ��றி மாக
 சிைத�' 
விடாம�, அ
சமய� கண�க� மதிவழி Gறா', தமிழ�த� ப�பா43 வழி வா.விய� 
அற� இ'ெவன� கா4*� தமிழ� ப�பா4ைட� தி<வ�@வ� கா�தளி�தா�. 
அ'7�, ெமாழிைய=� இல�கிய�ைத=� தமிழ��ேக=ாிய வா. விய� 
ப�பா4ைட=� �த# �த� கா�தளி�த ெதா�கா� பியனாாி# அ*
Dவ4*# வழி 
நிக.�த தமி.�கா�� �ய�சிேய யா:�. இ��ய�சிக� தமிழக�தி� நிக.�த 
ஒEெவா< ப�பா43� பைடெய3�பி# ேபா'� அதைன எதி�நீ
ச(43� த3�த 
கா�� �ய�சிக@�: ந�ல ெதா< ேதா�1வா6 ஆயின. 
 
தமி. மர� ேபா�றியவ� 
 
ெதா�கா�பிய� வடெமாழி மர� உ�ளி4ட எ�மரைப=� பி#ப�றி� த� 8ைல 
எ>தினார�ல�. அவ� தமி. மரைபேய �>ைமயாக� பி#ப�றி=�ளா� எ#ப', 
அ�ேபாில�கண 8ைல ஆழ� க�பா��: இனி' �லனா:�. ெதா�கா�பிய�ைதேய 
அறியாதா� சில� வா6Gசா' கழ1வன ஏ��ைடயைவ அ�ல. ஒ< ெமாழி�: 
இல�கண� வ:�பா� பிறிெதா#ைற� பா��'� பி#ப�றி=� அ��றமர�க4: 
ஆ4ப43� 8ெல>'மள7 மனAகளAக�படாத கால� அ'. இ#1 இ�:�றAகளி� 
பழகி�ேபா�த ந�மவ��:, �#ைனய சா#ேறா�க@� ஐய� பட�த�கவ�களாக� 
கா4சியளி�ப' இய�ேபய#ேறா ? 
 

வ��க. Hவ�த�ெபாழி� வைர�பி# 
நா�ெபய� எ�ைல அக�தவ� வழA:� 
யா�பி# வழிய' எ#மனா� �லவ� (1386) 
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எ#ப', தமி. இல�கிய வைகைம ப�றிய'. இதி(<�' ஆசானி# நிைன7� 
ேநா�:� �ல�ப3�. தமிழக�தி�:ாிய எ�ைலகைள
 D4*, அவ�க� வழA:வ' 
எ#1 G1� நைட�ேபா�ைக ந#: சி�தி�க ேவ�3�. 
 
மைறெயன ெமாழித� மைறேயா� ஆேற (1442) 
 
 இ#ப�� ெபா<@� அறC� எ#றாA: 
 அ#ெபா3 �ண��த ஐ�திைண ம<Aகி# 
 காம�G4ட� காTAகாைல 
 மைறேயா� ேதஎ�' ம#ற� எ4டC� 

'ைறயைம ந�யா.�'ைணைமேயா� இய�ேப (1038) 
 
 எ�லா எ>�'� ெவளி�பட�கிள�' 
 ெசா�(ய ப�ளி எ>த< வளியி# 
 பிற�ெபா3 வி3வழி உற.
சி வார�' 
 அக�ெத>வளியிைச அாி�தய நா* 

அளபி� ேகாட� அ�தண� மைற�ேத 
அஃ' இவ� Pவலா' எ>�' �ற�' இைச�:� 
ெம6ெதாிவளியிைச அள7Pவ#றிசிேன (102) 

 
இ
O�திரAகளா�, ெதா�கா�பியாி# ெதளிவான சி�தைன �ல�ப3�. 
வடெமாழிேயா3 ஒ�பி3மிடAக� இைவ. ெமாழிக� எ#பன சிலபல ெபா'ைம� 
G1ைடயனேவ. இல�கண� எ>'Aகா� பல ெமாழி இல�கண அறி7� ஒ�பி3� 
திறC� அைமயேவ ெச6=�. எனிC� ெதா�கா�பியரைனய ெமாழி8� 
ேபரறிஞ�க� தா� எ3�'�ெகா�ட ெமாழி மர�கைளேய மனAெகா�3 
எ>'வெர#ப' உ1தி. இ�ெநறி ெதா�கா�பிய �>ைம=� �ல�ப3கிற'. 
 
அ'ம43ம#றி, தமி. மரைப� கா�தளி�:மா1� ெதா�கா�பிய� வைரய�ப43�ள 
ெத#பேத இவ� வ( =1�த�ப3கிற'. "வடெமாழி� �லவ� சில� தமி. ம�க@ட# 
அளவளா வி� பழகியத# விைளவாக, வடெமாழி வழ�:க� சில தமிழக�தி� 
இட�ெபற� ெதாடAகின. அ�நிைலயி� தமிழி� பிறெமாழி மர� விரவி� தமிழி# தனி 
மா�பிைன
 சிைத�கா' பா'கா�க� க<திய ெதா�கா�பியனா�, வடெமாழி மர� 
தமிழி� கலவாதப* தமிழி# தனி இய�பிைன விள�:�கமாக இய�றமி. 8லாகிய 
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இ� ெதா�கா�பிய�ைத இய�றினாெர#பா�, மயAகா மரபி# எ>�' �ைற கா4*' 
எ#றாெரனிC� அைம=�" என க. ெவ�ைளவாரண� G1வன, ெதா�கா�பிய�ைத 
அ>�த� க�றத# பயனா:�. [3] 
----- 
[#] ெதா� கா�பிய�, அ�ணா மைல� ப�கைல� கழக�, 1972,ப� 73 
----- 
 
ெதா�கா�பிய உைரயாசிாிய�க@� ேபராசிாிய� ெதா�கா�பிய ேநா�:, பா�ைவ, 
சீ�ைமகைள ந#:ண��தவ�. அவர' உைரெபா<ளதிகார� இ1தி நா#: 
இய�க@�: ம43ேம கிைட�தி<�கிற'. அவ�1� அவ� ெதா�கா�பிய� தமி. 
மர� ஒ#ைறேய க<�தி�ெகா�3, அைத நிைல நி1�தேவ 8ெல>தி=�ளா� எ#ற 
க<�ைத� தி4டவ4டமாக ெவளி� ப3�'கி#றா�. அவர' உைரெயா#ேற 
ெதா�கா�பிய� க<�'�: மிக ெந<Aகிய உற7ைடய' எனலா�. அவைரேய பி# 
ப�றி எ>தினா �, ந
சினா��கினிய� தம' ைவதிக மத
சா� பான க<�'�கைள 
மிக� G3தலாக� கல�ெத>தி, உைர எ#ற ெபயரா� சிலேபா' உ�ைம�:� திைர 
ேபாட7� �ய#1�ளா�. 
 
ெதா�கா�பியாி# இல�கிய� ேகா4பா3கைள ��றி � உணர, Hல8� அள7 
ேபராசிாிய�� பய#ப3கிற'. அதனா� தா# ேபா � அவ<ைடய இய�ெபயைர 
மற�:மள7, ேபராசிாிய#' என அவைர ஆ#ேறா� ேபா�றி��க.�'�ளன�. 
 
தமி.நா43 மர�', தமி. நா4டா� வழA:� மர��ப:தி' எ#ற ேபராசிாிய� 
ெதாடரா4சிக� க<த�பாலன (ெபா<�. 391) 
 
'ம�1, 'பா43 உைர8ேல ' என எ>வைக வ:�த ப:திைய=� ெச6=4: மரெபன 
ேம�Gறினா#; அதனாேன இEேவ>வைகயான#றி ஆாிய� ேவ�3 மா�றாC� 
பிற பாைட மா�க� ேவ�3� க4டைளயாC� தமி.
ெச6=� ெச6த� மரப#1 
எ#றவா1", என
 ெசா#மர� ப�றிய O�திர�தி� அவ� :றி�பி3வதி(<�', 
தமி.8# மரேப ெதா�கா�பிய அ*�பைட எ#பைத ந#: உணரலா� (ெபா<�. 
392). ஓாிட�தி� பிற பாைட�காயி# ஈ�3 ஆரா6
சியி#ெற#ப'', என, பிறெமாழி 
க@�: இA:� ெதாட�பி�ைல என வில�கி வி3கி#றா� (ெபா<�. 485) 
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தமி.8 ைடயா� ெசா�(ய மர� வழிேயதா# 8ெல>த ேவ�3ெம#ற வைரயைற 
ெதா�கா�பிய��: அ>�தமாக இ<�'ள'. 'உவமவிய�' என ஓாிய� பைட�த 
ெதா�கா�பிய�, அணியிய� என ஓாிய� வ:�காத', அ' தமி.மரப#1 எ#ப 
தாேலயா�. தமி. இல�கணிக� உவைம �த(ய அணிகைள, ெச6=ளி# ெபா<� 
�ல�பா43 உ�திகளாக7� ெபா<� க<திய ெச6=@1���களாக7� 
ெகா�டனேரய#றி அவ�ைற அலA கார� என ேவ1பிாி�' ஓதில�. உவம விய� 
இ1தியி� ேபராசிாிய� இைத ந#: விள�கியி<�பைத� காணலா�. 
 
சAக இல�கியமாகிய சா#ேறா� ெச6=ளக�'� �#ைனய ஆசிாிய�களி# 
இல�கண 8�களி � காண�படாதனவ�ைற ஒ<வ# ெச6=மாயி#, 'தமி. 
வழ�கமாகிய மரபிெனா3� தமி. 8ெலா3� மா1பட 8� ெச6தானா:�'', எ#பா� 
ேபராசிாிய�. இEவா1 தமி. மர�வழி�ப4டேத ெதா�கா�பிய 8ெலன, ேபராசிாிய� 
அ>�த�தி<�தமாக� G1வனவ�ைற ஆழமாக� க�ற� ேவ�3� (ெபா<�. 649). 
சில இல�கண� G1க� பல ெமாழிக4:� ெபா'வானைவயாக�தா# இ<�:�. 
அ�தைகய வ�1�:� தமி.ெமாழி வழ�கா�ைற ேநா�கிேய இல�கண� Gற�ப3� 
எ#1 ேபராசிாிய� இ#C� ெதளி7�பட� G1கிறா�. ''பிற பாைட�:� 
ெபா'வாயின ெபா<ளவாயி# அைவ=� தமி. வழ�: ேநா�கிேய இல�கண� 
ெச6ய�ப3மாகலாC� ----'' எ#பா� அவ� (ெபா<�. 662). ெதா�கா�பிய�ைத 
ந#:ண��' எ>த�ப4ட உைர ேபராசிாிய� எ#ப' �#ன<� Gற�ப4ட'. 
அE7ைரயி� இEவா1, தமி. 8#மர� ெதா�கா�பிய�தி� நிைல ெப�1�ள 
பாA: ப�ேவ1 இடAகளி� ெவளி�பைடயாக7� :றி�பாக7� 
ெவளியிட�ப43�ள'. 
 
ந
சினா��கினிய� ேபராசிாியைர� பி#ப�றிேய உைர ெச6தாராயிC�, அவரா� 
ைவதிக சமய� பா�ைவைய வி43� வட8#மரைப வி43� விலக �*யவி�ைல . 
அதனா� பல இடAகளி�, ெதா�கா�பியாி# க<�'�கைள வட8� மர� அ*� 
பைடயிேலேய விள�கி, வ(�' உைரெய>'கிறா�. ேபராசிாிய� கால�திேலேய 
வட8� ெச�வா�:� தமிழி� மி:�'வி4ட ெத#றா �, ேபராசிாிய� பைழய தமி. 
8�க� வழி�ப4ட க<�' மர� அ>�த� பா6�தி<�த மனநிைல=ட# 
உைரெய>'கிறா�. அதனா� அ��ற மர�க� அவைர� ெபாி'� பாதி�கவி�ைல . 
அEவா1 ந
சினா��கினிய� எ>தினா �, Hல8ைல வி43 அவ� விலகி
ெச�ல 
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�*யாதவா1, ெதா�கா�பிய�தி� அ*�பைட யான ெச6திக� பல7�. அைத 
அவேர உண��தி<�தாெரன� ெதாிகிற'. ஓாிட�தி� கால�, உலக� எ#பன 
வடெசா� அ#1, ஆசிாிய� வடெசா�கைள எ3�ேதாதி இல�கண� Gறாராக(#'' 
என அவ� அைமதி ேத3வதி(<�' இ' �லனாகிற' (ெசா�. 59). 
 
ெதா�கா�பிய அ*�பைடைய
 சிவஞான �னிவ� விள�க ேவ�*ய Oழ� ஒ#1 
ஏ�ப3கிற'. இவ<� வட8�க�வி மி�கவ�. தமி. இல�கண�ைத� தா� க�ற 
வட8��லைம வழியி � விள�:பவ�. அ�தைகய அவேர, ெதா�கா�பிய� ஐ�திர� 
�த(ய வட8�கைள அ*�பைடயாக�ெகா�3 ெதா:� க�ப4*<�க இயலா' 
என7� அக�திய�ைத �த/லாக� ெகா�ட தமி. 8�களி# வழியாகேவ இ�8� 
யா�க�ப4*<�க ேவ�3ெமன7� காரண காாிய�ெதா3 எ3�' ெமாழிகி#றா�. 
"தமி.ெமாழி� �ண�
சி�க4ப3� ெச6ைகக@� :றிZ3க@� விைன�ெதாைக 
�த(ய சில ெசா�(�கணAக@�, உய�திைண, அஃறிைண �த(ய ெசா�-
பா:பா3க@� அக�, �ற� எ#C� ெபா<4பா:பா3க@�, :றி,சி, ெவ4சி 
�த(ய திைண� பா:பா3க@� அவ�றி# ப:திக@�, ெவ�பா �த(ய ெச6=� 
இல�கண�� இ#ேனார#ன பிற7� வடெமாழியி� ெபற� படாைமயாC� இைவ 
எ�லா� தாேம பைட�'�ெகா�3 ெச6தாெரனி#, ��'8� க�3 எ#பதேனா3 
�ரTதலாC� ��கால�' �த/� அக�திய� எ#ப'� அத# வழி�தாகிய 
ெதா�கா�பிய� அத#வழி8� எ#ப'� 'ணிய�ப3� எ#க " என �னிவ� 
தி4டவ4டமாக ெமாழித� சி�தி�க�த�கதா:�. 
 
ெதா�கா�பியேம நா� இ#1 அறிகி#ற, பழ:கி#ற, கல�' ேபDகி#ற, ஐய� 
நீAகி� ெதளிகி#ற ெதா�கா�பியராக ந��# இ<�கிற'. பைழைமயான, 
கட�ேகாளா� தமி. 8�க� பறி ேபா6� தமி. ம�க� அ�ல �ற கால�ேத, 
அ�ம�களி# இல�கிய�� ப�பா3� அழியாம� கா�த �த� 8லாக அ�8� 
விளA:கிற'. சிற�த �ைறயி� அரAேக�ற�ெப�1, ேதா#றிய ேபாேத 
:�றAகளி# நீAகிய, ெசEவிய ெச�தமி. இல�கண 8ெலன� ேபா�ற�ெப�1, 
இ#றள7� நி#1 நில7கிற'. இஃெதா#ேற அதைன ஆ�கிய ஆசிாியனி# அ<ைம 
ெப<ைம க4:
 சா#றா6 அைமகி#ற' எனலா�. 
 
அ#1 ெதா�கா�பிய#' என� தா� எ>திய 8ைல� த� ெபயராேலேய 
ெவளியி4டா� ெதா�லாசா#; இ#1 அ�ெதா� கா�பியேம அதைன எ>திய  
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ெதா�கா�பியைன �>வ'மாக நா�ண<மா1 ெவளி�ப3�தி நி�கிற'. ேவ1 
வரலாெற'7� கிைட�தி�ெதனிC�, எ>�தாளெரன எ>வா��ெக�லா� இ� �த� 
8ேல ஒ< பாடமா6 அைம�', எ>
சித�', இறவா வர�ைடய 8�கைள எ>த 
வழிகா43கிற'. ஒ<ேவைள, அ�ேபரறிஞ# த� வா.7� வரலா1� தாெம>திய 
8லாகேவ நிைலெபற43�; அ�8( � ேவறாக� தம�ெக#1 ஒ< சிற��� 
ேதைவயி�ைலெயன� க<தியி<�க�G3�. ம�க� ெபாிேயா��: எ3�:� 
நிைன7
சி#னAக� கால�தா� சிைத7ப3கி#றன. ஆனா� ெதா�கா�பிய� 
தம�ெகன நிைலநி1�தி=�ள இ� 'நிைன7
சி#ன�' தமி.ெமாழி உ�ள அள7� 
நிைலெப1மா1 அைம�'ள'. 
---------- 

3. 3. 3. 3. ெதா�கா�பிய"ெதா�கா�பிய"ெதா�கா�பிய"ெதா�கா�பிய"    
 
ெதா�கா�பிய� அைத எ>தியவாி# ஆ@ைமைய �>ைமயாக ெவளி�ப3�'கிற'. 
அவ�த� மன�க<�', 8� �லைம, P�ணறி7, ெமாழியா�ற�, ெதாைல ேநா�:, 
மனித ேநய�, ப�பா43�பி*��, அற�ேகா4பா3, இல�கிய� ெகா�ைக என 
அைன�'ேம அ�8லா� அறிய�ப3கி#றன. அவைர விட , அவ� 8ெல>தி 
அரAேக�றிய வித�ைத ம43ேம பன�பாரனாாி# சிற���பாயிர�� பக�கிற'. 
இAஙன� அ� ேபராசான' பிற�� வள���, வா.�த கால� என� தனி�ப4ட 
வா.�ைக வரலா1 எ'7ேம ெதாி�தில'. எனிC� 8�பயி�சி� :� அ�8லாலா� 
ெமாழி�பய# ேகாட �:� வரலா1 அறிய� படாைம ெப<�தைடயாக இ�ைல. 
 
ெபா'வாக� தமிழ�க� வரலா�1ண�7 :ைற�' காண� ப3கி#றன�. கிேர�க, 
உேராமானிய�கேளா3 ஒ�பி3� ேபா' இவ�க@�: வரலா�ைற� பதி�' ைவ�:� 
உண�7 ��ப4ட கால�தி� ��றி � இ�ைல எ#ேற Gறிவிடலா�. இய�ெபய� 
D4டாைம, காலA:றியாைம, வரலா1 ெவளி�ப3� தாைம எ#பனவ�ைற ஒ< 
மரபாக7� ேகா4பாடாக7� பி#ப�றி வ�'�ளன�. தமிழி� தைலசிற�த 
�லவ�க@�:� இய�ெபயேரா, வரலாேறா ெதாியாம� ேபானைம�: இ'ேவ 
காரணமா:�. ஒ�பிய� 'ைற சா��த மன�பதி7� ேகா4பா4டாள�க� ேபா�, 
8ெலா#ேற ேபா'� - எ>தியவைன=� 8லா� அறி�கA ெகா�3 அறி�தா� 
ேபா'�; பி#னணி வரலாெற�லா� ேதைவ ய�றைவ என அவ�க� அ#ேற க<தின� 
ேபா �. சAக இல�கிய�தி� பா*யவ� பல�த� ெபய<� ெதாியாம�, அ� 
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பாடல*களாேலேய அ��லவ<�:
 சிற���ெபய� O4* =�ளைமயி(<�'� 
இைத உ1தி�ப3�தலா�. 
 
எனேவ ெதா�கா�பிய�தாேலேய ெதா�கா�பியைர அறி கிேறா�. அ'ேவ அவ�த� 
வா.7� வரலா1மா6, எ#ெற#1� நிைலெப�ெறாளி�கிற'. 
 
க4டைம�� 
 
ெதா�கா�பிய Hல� தவ�தி< இளவழகனாாி# கழக� பதி�பி#ப* 1610 
8�பா�க� ெகா�ட'. எ>�ததிகார� 483. ெசா�லதிகார� 463. ெபா<ளதிகார� 
664. உைரயாசிாிய�களி# பதி���களி�, இைவ ச�1�G3த� :ைறவாக
 சி�சில 
ேவ1 பா3க@ட# காண�ப3�. அவ�க� சில 8�பா�கைள இைண� 
ெதா#றா�கி=� பிாி�' இர�டா�கி=� ெகா�டைமேய காரணமா:�. 
ெத6வ
சிைலயா� எ
சவிய(� காண�ப3� H#1 8�பா�கைள, அைவ 
விைன
ெசா� ப�றியன எ#பத�காக, விைனயிய� இ1தியி� மா�றி அைம�' 
உைரெய>தி=�ளா�. இைத� தவிர� ெப<மா�ற� ஏ'7� காண�படவி�ைல . 
அறி7நல� சா#ற எவ<� சி1மா�ற�� ெச6ய� 'ணியாதவா1 அத# ெசறி7�ள 
க4டைம�� சிற�' விளA:கிற'. 
 
இ�8(� காT� பாடேவ1பா3கைள� ேபராசிாிய�க� அறவாண#, தாய�மா� 
அறவாண# இ<வ<� தம' "ெதா� கா�பிய�கள,சிய�" என�ெபயாிய 8(� 
ப4*ய(43�ளன�. 483 8�பா�க� உ�ள எ>�ததிகார�தி� 29 இடAகளி� 
ம43ேம பாடேவ1பா3 காண�ப3கிற'. 463 8�பா�க@�ள ெசா�லதி கார�தி� 
62 பாடேவ1பா3க@ள. ெபா<ளதிகார�தி� ம43ேம G3தலான பாடேவ1பா3க� 
Pைழ�'�ளன. 664 8� பா�க@�:, 296 இடAகளி� பாட� ேவ1ப43�ள' [$]. 
கால� பழைம=ைடய இ�8(� ஏ3ெபய��ெத>'ேவாரா � உைர யாள�களா � 
எ�தைனேயா மா�றAக� ேந��தி<�கலா�. ஆனா� அEவா1 ேந��திலாைம 
:றி�க�த�க சிற�ேபயா:�. 
------- 
[$] க.ப.அறவாண#-தாய�மா� அறவாண#, ெதா�கா�பிய� கள,சிய�. ெச#ைன , 
1975, ப�. 338-340 
----- 
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அக�திைணயிய(� பிாிவி� நிக>� G�1�கைள வாிைச யாக� G1மிட�தி�, 
தைலவி G�1
 O�திர� காண� படவி�ைல . அதனா� எ,சிேயா��:� எ,Dத� 
இலேவ' ( 45) எ#ற 8� பாவி� தைலவி G�ைற இைண�' உைரயாசிாிய� 
விள�க� Gறி
 ெச#1�ளன�. இEவிட�தி� க<�'ைர�:மிட�' இள�Qரண�, 
"தைலமக� G�1� தனி�'� Gற� ேவ�3�, இவேரா3 ஒ< நிகர#ைமயி#' 
எனி# ஒ�:�. தைலமக� G�1 உண��திய O�திர� கால�பழைமயா� 
ெபய��ெத>'வா� விழ எ>தினா� ேபா �, எ#1 :றி�பி3கி#றா�. அஃதாவ' ஓ� 
ஏ3 ம�ற'ட# இைண�' இர�டாக விழேவ, தைலமக� G�1�ள ஏ3 ெபய�� 
ெத>த� தவறிவி4ட' ேபா � என அவ� க<'கி#றா�. இAஙன� சி1சி1 
மா�றAக� ஏ�ப4*<�க�G3�. எனிC� மா�றAக� ெபாிதாக அைம�', 
சிைதயாம� ெதா�கா�பியமாகிய தமி. �த� 8� நம�: �>ைமயாக� 
கிைட�தி<�கிற'. இத�:� ெதா� கா�பிய�தி# ெப<Aகா�பிய மைனய 
க4டைம�ேப (Epic structure ) காரண� எனலா�. 
 
இ#1 ேதா#றியெதா< மிக
சிற�த ஆ67 8( � காண�படாத க4டைம�� 
ெதா�கா�பிய�தி� காண�ப3வைத, அைனவ<� ந#:ணரேவ�3� 
எ#பத�காகேவ அ' மீ�3� மீ�3� வ��1�த�ப3கிற'. 
 
ைவ���ைற 
 
எ>�' ெசா� ெபா<� என H#றதிகாரAகைள =ைடயதி� 8�. ஒEேவாரதிகார�� 
ஒ#ப' ஒ#ப' இய�களடAகியனவா6, G3த� இ<ப�ேத> இய�க� இ�8(� 
அடAகி=�ளன. பன� பாரனா� பா*ய சிற���பாயிர� 8#�கமா6 அணி 
ெச6கிற'. 
 
எ>�ததிகார� 
 
எ>�ததிகார�தி� �த�க� உ�ள H#1 இய�க� 8#மர�, ெமாழிமர�, 
பிற�பிய� எ#பன. இைவ �ைறேய தனிநி#ற எ>�'�க�; அைவ ெமாழி இைட 
வ<Aகா� ஏ�ப3� மா�றAக�; அைவ மா�த�களா� ஒ(�க�ப3� �ைற அதாவ' 
அைவ பிற�:� உ
சாி�� ெநறி�ைற ஆகியைவ ப�றி நிரேல ேபDகி#றன. 
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இ� H#1 இய�க@� தவி��த ஆ1 இய�க@� �ண�
சி ப�றியன. தமி>�:� 
�ண�
சி இல�கண� மிக இ#றியைம யாததா:�. �ண�
சி எ#ப' எ#ன? நி#ற 
ெசா�(# ஈ1 வ<,ெசா�(# �த� எ>�ேதா3 �ண<� ெநறி�ைறக� யாைவ? - 
இEவா1 �ணாிய�' ெபா'வான அ*�பைடகைள� G1கிற'. உயிாீ1, ெம6Z1 
இர�டC�:� ெபா'வான வ�ைற=� ெதா:�'
 D4ட� G*யனவ�ைற=� 
ெதாைகமர� ேபDகிற'. உ<பிய�' ேவ�1ைம உ<�க� சாாிைய ெப�1� �ண�த� 
தமிழி� ெப<வழ�காத(# அவ�ைற� தனிேய பிாி�' விள�:கிற'. உயி� ஈறா:� 
ெசா�க� �ண<மா�ைற உயி� மயAகிய � ெம6 ஈறா:� ெசா�க� 
�ண<மா�ைற� ��ளி மயAகிய � :�றிய கர ஈ�1
ெசா�க� தமிழி� 
மி:தியாத(#, அவ�ைற உயி�மயAகிய � அட�கா' தனிேய பிாி�'� :�றிய 
 கர� �ணாிய � நிரேல விள�:கி#றன. 
 
ெசா�லதிகார� 
 
கிளவியா�க�' எC� �த� இய� ெசா�க� ெதாட��' ெதாடரா:மா�ைற� 
G1கிற'. ெதாடாி� ெதாடAகி, ெதாடராக அைம=� ெநறி�ைறகைள விள�கிய 
பி#ேப, தனி
ெசா�க@�: இல�கண� Gற ேவ�3� எ#1 ெதா�கா�பிய� 
அ#ேற க<தியைம ெதளிவாக� �ல�ப3கிற'. கிளவியா�க�'� அ�வழி� 
ெதாட�க� ப�றி
 சிற�பாக விள�கிவி43, ேவ�1ைம� ெதாட�க� ப�றி� 
பி#வ<� H#1 இய�களி� G1கிறா�. அைவ �ைறேய ேவ�1ைமயிய�, 
ேவ�1ைம மயAகிய�, விளிமர� எ#பனவா�. அ3�' வ<� நா#: இய�க@� 
�ைறேய ெபய�, விைன, இைட, உாி எC� நா#:வைக� தமி.
ெசா�க� ப�றிய 
இல�கண� G1கைள� தனி�தனிேய விாி�'ைர�கி#றன. இ1தி எ
சவிய�' 
ெபய<�ேக�ப �#ன�� Gறா' வி3�தன7� �#ன�� Gறியனவ�1�:� 
ெபா'வான7மான இல�கணAகைள� ேபDகிற'. 
 
ெபா<ளதிகார� 
 
ெபா<� இல�கண� தமி. இல�கண�தி� காண�ப3� தனி
சிற��� Gறா:�. 
ெபா<�' எ#பைத ம�க� வா.7� அEவா.ைவ இல�கியமா�:� ெநறி�ைற=� 
எ#1 Gறி விடலா�. ம�க� வா.விய� அைன�ைத=� இல�கிய மா�:வ' தமிழ� 
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இல�கிய�ேகா4பாட#1. அவ�ைற� பா:பா3 ெச6', ெநறி�ைற�ப3�தி, 
உ4G1களா�கி இைவயிைவ ெசா�ல� த:வன, இைவயிைவ இEவா1 
ெசா�லேவ�*யன என வைர யைற�ப3�'� பாA: தமிழி� மிக அ>�தமாக� 
காண� ப3கிற'. 
 
மனித இனவள�
சி�: அ*�பைடயான காதைல அக�' எ#1� அE அக�' 
அ�லாதன அைன�ைத=� மற�, ெகாைட, ஆ4சி�ைற எ#பன ேபா� ப:�'� 
�ற�' என7� ெபா<ைள (ம�க� வா.ைவ) வைக�ப3�தி�ெகா�ட தமிழ� திற� 
ேம# ேம � ஆராய�த�க சிற�பிய�பா:�. இவ�1� அக�ைத �த( �ள 
அக�திைணயிய � �ற�ைத� �ற�திைணயிய � ேபDகி#றன. பி#ன� வ<� 
களவிய � க�பிய � அக�தி# இ< ைக ேகா�கைள� ப�றி விள�:கி#றன. 
ெபா<ளிய�, ��Gறிய அக� ப�றிய இய�களி� Gறிய ெச6திக4: அ�பா�ப43 
எ,சி யவ�ைற=� அEவிர�3 இய�க@�:� ெபா'வான வ�ைற=� 
விள�:கிற'. G�1�க� பலவ�ைற �#ன�� ப4*ய(4ட ெதா�கா�பிய�, 
இEவிய(� அைவ அைம=� ெநறிகைள� G1கிறா�. 
 
பி#ன� வ<� ெம6�பா4*ய � உவமவிய � இல� கிய�தி� வ<� க�பைனகைள 
ெவளி�ப3�'� ெபா<� �ல� பா43 ெநறிகைள விள�:வனவா�. ெம6�பா3, 
G�தினி#1� ெபற�ப43, ெசா� ேக4டா��:� ெபா<� க� Gடா:மா1, 
பைட�கி#ற இல�கிய� கைல�திறைன விள�: கிற'. ெம6 எ#ப' இA: பா4*# 
ெபா<ேள ஆ:�. ப3த� பா3 ' ஆன', �தனிைல திாி�த ெதாழி�ெபய� ஆ:�. 
அத�:� ேதா#1த� எ#ப' ெபா<�, G�தி� காண�ப3ெபா<ளா� க�டா��: 
ெம6யி#க� ஏ�ப3� ெபாறிPத� விய��த�, ��லாி�த� �தலாய 
ெம6�பா3கைள� G�த8� ேபD�. ப*� க�ப3� இல�கிய� - பாட�, கைத 
�த(யவ�றா� ப*�பா��: அ�ல' ேக4பா��: ஏ�ப3� உ�ள�'ண�7 
Dைவயாகி மல<� மா�றA கைள ெம6�பா4*ய� ேபDகிற'. காத� வா.வி# 
ேபா' ப*� ப*யாக ஏ�ப3� ெபா'வான ெம6�பா3கைள=� (உட� பி#க� 
ேதா#1� அைச7க�) இEவிய� விாிவாக எ3�திய�� கிற'. ேமனா4டா� இ#1 
ெவ:வாக விாி�'ைர�:� திறனா67� ேகா4பாடான 'உ<�கா4சி' (Image) 
எ#பத# அ*�பைட இ�ெம6�பா43� ேகா4பா4*� அடAகி�கிட�த�, Pனி� 
தறிய�த�க ெச6தியா:�. ெதா�கா�பிய�, உவம�' ஒ#ைறேய, ெபா<� �ல�பா43 
அணியாக ஏ�கி#றா�. ஏைனயவ�ைற ெய�லா� அவ� அலAகார� - அணி என� 
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பிாி�ேதாதாம�, ெபா<� �ல� பா43�G1க� என இல�கிய�'ட# இைண� 
ெதா#றான ைவயாக� ெகா�கி#றா�. இEவா1 உவமவிய�' உவைமயி# 
இல�கண�, வைகைம, உ<�க� ப�றி� ேபDவ'ட# 'உ�@ைற' என� தமிழி�:
 
சிற�பாக உாிைம=�ள - அக� பாட�க@�ேக உாியைவ எ#1 
க<த�ப4டவ�ைற=� விள�:கிற'. இ' ேபா� தமி>�ேக சிற��ாிைம=ைடய 
இைற
சி ப�றி �#ன�� ெபா<ளிய( � ஏைனய அக� ப�றிய இய�களி � 
உ6�'ண<மா1 Gற�ப43�ள'. 
 
ெச6=� எ#றா� ெச6ய�ப3வ', பைட�க�ப3வ' எ#ற ெபா<ளி� இ#1 நா� 
இல�கிய� எ#1 G1வைதேய :றி�பி3� ெச6=ளிய� அ#ைறய 
பைட�பில�கிய� ப�றி=�, பிற இல�கிய ெவளிZ43 ெநறி�ைறக� ப�றி=� மிக 
விாிவாக� ேபDகிற'. இ1தியி �ள மரபிய� உலக7யி�க�, அவ�றி# இளைம� 
ெபய�க�, ஆ�பா�ெபய�க�, ெப�பா�ெபய�க� ப�றிய ெசா#மர�கைள 
விள�:கிற'. பி#ன� 8� (இல�கண� ப�றிய மர�க@� இEவிய(� 
இட�ெப1கி#றன. இைடேய அ�தண�, அரச�, வணிக�, ேவளாள� ப�றி வ<வன 
இைட�பிற வர�ேபா� உ�ளன. இவ�ைற
 சில� இைட
ெச<க� என� க<'வ�. 
 
இைய�ைடைம 
 
ெதா�கா�பிய� �>ைம=� ஒ< க43�:ைலயாத ெசறிவான க43�ேகா��ைடய 
ெத#பத�:, அத# ைவ�� �ைற =ட# ஒ#ற�ெகா#1 இைய�ைடைம=� ஒ< 
ெப<� காரண மா:�. அதிகாரAக@� அதிகாரAக@� இய�க@� ஒ#ற# பி# 
ஒ#றாக அ3�கிைவ�க�ப4*<�பத�:� த�க காரண��3. இவ�ைற எ3�' 
விள�க� ப�ேவ1 உைரயாள�க@� �ய#1�ளன�. அைவ ேபா'ெம#1 ேதா#ற 
வி�ைல. ேம# ேம � ஆராய ஆராய இவ�றிைடேய=�ள இைய�க� மன�தி� 
காகி� ெதா�கா�பிய� ேபராசானி# ேநா�க�� திறC� நம�:� �லனாகி#றன. 
இவ�ைற விளAகி�ெகா�வ' ெதா� கா�பிய� ைத
 ெச�பாதி விளAகி� 
ெகா�வதா:� எ#ப'ட#, இதைன �>ைம ேநா�:ட# ஆரா6வ' ம43ேம 
தனி�ெப<� ஆ67� தி4டமாக7� அைம=�. 
 
இனி, ஓாிய � இ�தைன இல�கண��ல#க� - G1க� உ�ளன என எ�ணி 
விடலா�. இைவ ஒ#1ட# ஒ#1 ேமவி வ<வனவாத(# P4பமாக வாிைச�ப3�த 
ேவ�3�. 8# மரபி� தமி. எ>�'�கைள அறி�க�ப3�தி, அவ�ைற மா�திைர 
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அ*�பைடயி� வைக�ப3�தி வ*வ�� ஒ(�� �ைற=� வித�ேதாத 
ேவ�*யவ�ைற� Gறி, ெம6வைக=� ெம6� மய�க�� விள�கி, D43வினா� 
ெபா<� த<� உயிெர>�'�கைள� D4*, மா�திைரப�றிய �றனைட=ட# �*�க� 
ப3கிற'. இவ�ைற� பனிர�3 G1களாக� ப:�கலா�. ெப<AG1, 
சி1G1களாக� ப:�பதி� ச�1� G3த�, :ைறத� வர�G3�. இ�G1களிைட-
ேய=� காரணகாாிய� D4ட�G*ய இைய��3. இAஙன� 8# �>ைம=� 1610 
8�பா�களிைடேய=� இைய��ைம அறி�' ெபற இ#�ற�த�கதா:�. 
 
8�பா�களிைடேய=�ள இையபா� ெப1� ெபா<ைள அதிகார�தா� ெபற�ப4ட' 
எ#ப� உைரயாள�. 
 
ைவ���ைற=� இைய�� 
 
எதைன=� அகரவாிைச�ப* G1வெத#ப' ஒ< ைவ���ைற :�றிய கர� திாி�' 
வ<� :�றிய(கரேம மி:தி ெயனிC�, ெதா�லாசா# யா�3� :�றிய(கர�ைத 
��Gறிேய :�றிய கர�ைத அ3�'� G1வ�. அத�: இகர� தி�:�பி# உகர� 
வ<ெம#ற அகரவாிைச�ைறேய காரணமா:�. உயி� மயAகிய�, ��ளி 
மயAகிய( � பிறவா1 எ>�'�கைள
 D4ட ேவ�* வ<மிடAகளி � 
அகரவாிைச மாறா' G1வைத 8# �>'� காணலா�. ஒேராவழி வாிைச 
மாறிவ<ேம�, அத�:� த:�த காரணமி<�:�. இதைன உைரயாள� க�3 
Gறி=�ளன�. 
 
ெச6=ளிய(# �த� 8�பாவி� 34 உ1���க� Gற�ப43, அைவ வாிைச மாறா' 
அEவிய � நிரேல விள�க�ப3கி#றன. ெம6�பா4*ய(� எ43வைக 
ெம6�பா3கைள=� ெதா:�'� Gறி� பி#� வ:�'� G1மிட�'� இEவாிைச 
�ைறைய� காணலா�. இAஙன� 8� �>ைம=� ெதாைகவைக' யாக� 
G1மிடAகளிெல�லா�, நிரேல காரணAக<தி அEவாிைசக� அைம�க�-
ப43�ளைம அறி�' மகிழ�த�க திறனா:�. 
----- 
[#] ெதா�கா�பிய�, எ>�ததிகார�, தமிழ�ண(# க<�'ைர விள�க
 ெச�பதி�� , 
மணிவாசக� பதி�பக�, ெச#ைன, 1993. 
---- 
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ெசா�லதிகார� ெபயாிய(� ெசா�(# இல�கண�, ெசா�பா:பா3 , ெபய�
-
ெசா�(# இல�கண�, உய�திைண� ெபய�க� - வைகக�, அஃறிைண� ெபய�க� - 
வைகக�, விர7� ெபய�க� - வைகக�, விர7�ெபய� ப�றிய சில சிற�� விதிக� 
எ#ற வாிைசைய� காணலா�. விைனயிய(� உய�திைண� ெதாிநிைல விைனக�, 
:றி�� விைனக�, அஃறிைண� ெதாிநிைல விைனக�, :றி�� விைனக�, விர7 
விைனக�, விைனெய
ச�, ெபயெர
ச�, விைன
ெசா�களி� காலமய�க�, சில 
வித�� விதிக� எ#ற வாிைசைய� காணலா�. 
 
இAஙன� ெதா�கா�பிய� �>ைம=� காண�ப3� இையெபா3 G*ய 
ைவ���ைற, ஒ< ெப<Aகா�பியமைனய க43�ேகா�ைப� த<கிற'. தி<�:ற�, 
சAக இல�கிய�, சில�பதி கார� ேபா � இல�கிய 8�க@�ேகய#றி, இல�கண 
8ைல=� க43� ேகா��ட# பைட�கலா� எ#பைத� ெதா�கா�பிய� 
நி1வி=�ளா�. 
 
தமி. இல�கிய, இல�கண 8�க� ேதா#றிய கால�ெதா4ேட இவ�ைற� த� 
ெபா'�ப�பாக� ெகா�*<�தைம, அைவ அ#ேற �தி�
சி ெப�றி<�த சிற�ைப 
உண��'கி#ற'. 
 
�றனைடக� 
 
இல�கண� எ#ப' Gறியன ெகா�3, Gறாதனவ�ைற=� உணரைவ�பேதயா�. 
எ�த ெமாழி�:� �>வ'� இல�கண� Gறி �*�' வி3தெல#ப' வர�பி#றி 
விாி=�. எனேவ இய� ேதா1�, அதிகார�ேதா1� Gறாத வித��விதிகைள� Gறி 
�*�ப', ெபா'வான �றனைடகளி� Gறாதனவ�ைற=� ெசய �:� வழிகா4* 
�*�ப' என� �றனைடக� இ< விதமாக� Gற�ப3கி#றன. 
 
��ளி மயAகிய(# �றனைடயி�, உணர�Gறிய �ணாிய� ம<Aகி#, க�3 
ெசய�:ாியைவ க�ணின� ெகாளேல' ( 405) எ#1 �*�கி#றா�. ந#: 
உணர�Gறிவி4டதா�, ேம#ேம � க�3 �ண�
சி�ப3�தி இல�கணA 
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G1த�:ாியனவ�ைற, நீAகேள சி�தி�' �*�'�ெகா�@Aக� எ#1 
வழிகா43கிறா�. உாியிய(# �றனைடயி�, 
 
 அ#ன பிற7� கிள�த அ�ல 
 ப#�ைற யாC� பர�தன வ-உ� 
 உாி
ெசா� எ�லா� ெபா<4:ைற G4ட 
 இய#ற ம<Aகி# இைன�ெதன அறி=� 

வர��தம�: இ#ைமயி# வழிநனி கைட�பி*�' 
ஓ�பைட ஆைணயி� கிள�தவ�1 இயலா# 
பாA:ற உண�த� எ#மனா� �லவ� (879) 

 
எ#C� 8�பாவி� Gற�ப3வன, இல�கண� �>ைம�:ேம மனAெகாள�த�கன 
எனலா�. இல�கண� பர�'ப43 ஒ< ெமாழியி� காண�ப3வதா:�. அைன�ைத=� 
Gற இயலா'. அைவ இ�தைன என அறி=� எ�ைல=ைடயன அ�ல. "யா� 
ேபா�றி� கா�கெவன அ1தியி43� Gறியவ�றி# Hல�, அE வழிைய ந#: 
கைட�பி*�', ேம�ெகா�3 ெதாி�'ெகா�ள ேவ�*ய னவ�ைறெய�லா� 
நீAகேள உண��' ெகா�"�களாக'' எ#ப' ெதா�கா�பியாி# அ#ெபா3 G*ய 
ஆைணயா:�. 
 
அAஙன� ெகா�@Aகா� உலக வழ�கி�ேக �த#ைம ெகா3�', உணர 
ேவ�3ெம#பைத எ>�ததிகார� �றனைடயி� G1கிறா�. ெச6=@�@� 
(இல�கிய�'�@�) வழ�கிC�@� யா� Gறியத�: ேவ1பட� ேதா#1வன7� 
காண�ப3ெமனி# வழ�கி�ேக �த#ைம ெகா3�' அதன*�பைடயி� இல�கண� 
வ:�'�ெகா�க " எ#ப' ேபராசா# வா�:. 
 
 கிள�த அ�ல ெச6=@� திாிந7� 
 வழAகிய� ம<Aகி# ம<ெவா3 திாிந7� 
 விள�பிய இய�ைகயி# ேவ1பட� ேதா#றி# 
 வழAகிய� ம<Aகி# உண��தன� ஒ>�க� 

ந#மதி நா4ட�' எ#மனா� �லவ� (483) 
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வித��விதிக@ட# �*=மிடAக� தவிர, இ�ெரா'வான �றனைடக� 
வ<மிடAகைள ஒ<A: ெதா:�'� பா��'� ெபா<� க�டா�, ெதா�ேபராசானி# 
உ�ள� �லனா:�. 
 
மா4ேட�1 
 
ெதா�கா�பிய� - எ>�ததிகார�தி� 8�1� கண�கி�, ப�ேவ1 விதAகளி� 
மா4ேட�1 விதிக� காண�ப3கி#றன. �#ன�� Gறியப*ேய பி#ன<� 
விதிெப1� என மா4ேட�1� இதி� ெதா�கா�பிய� D<�க�� எளிைம=� க<தி 
மி:�த ஆ�வ� கா4*=�ளா�. 8# �>ைம=� க�க� 'ா�3� இ� மா4ேட�1 
விதிக� க�பவ� நிைனைவ
 ேசாதி�த�:� உாியன. 
 

�ணாிய� நிைலயிைட�:1க � உாி�ேத 
உணர�Gறி# �#ன�� ேதா#1� (35) 

 
ெமாழிமரபி� காண�ப3� இEவிதி, :�றிய கர� �ணாிய� 8�பா7ட# (410) 
இைண�க�ப43, அEவா1 :1:மிட� அA: விள�க�ப3� என� G1கிற'. 
இAஙன� இைண�க�ப3� இடAக� பல7�. 
 
பல O�திரவிதிக� அவ�றி�: ேநேர �# 8�பாவிதிைய மா4ேட�1வன. 
 
ஒE7� அ�ேற நEவலAகைடேய (72) - இ' �#ைனய 71 ஆ� 8�பா விதிைய 
மா4ேட�1கிற'. 
 
உ
சகார� இ<ெமாழி�:ாி�ேத (75) எ#றவ�, அதைனேய சில 8�பா�க� த�ளி, 
உ
சகாரெமா3 நகார� சிவT� (79) என மா4ேட�1கி#றா�. 
 
அEவிய� நிைல=�; அ�நிைல திாியா'; ேம�Gறிய�ைக ஆவயினான என 
இEவா1 �#ைனய 8�பாைவ மா4ேட�1� ெதா�கா�பிய நைடக� 
அைமகி#றன (127,162,148). 
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 ஆகார இ1தி அகரஇய�ேற (221) 
 ஈகார இ1தி ஆகார இய�ேற (249) 
 உகர இ1தி அகர இய�ேற (254) 
 ஊகார இ1தி ஆகார இய�ேற (264) 

ஏகார இ1தி ஊகார இய�ேற (274) 
ஓகார இ1தி ஏகார இய�ேற (289) 

 
ஒேர விதி ெப1மிவ�ைற
 சAகி(�ெதாட�ேபா� யா�� நய�� க<தி� ெதாட��' 
மா4ேட�1த� ஆசான' ஆ�வ�ைத=� திறைன=ேம நிைன�Q43கி#ற'. 
 
 பனிெயன வ-உ� காலேவ�1ைம�: 
 அ�'� இ#C� சாாிைய ஆ:� (241) 
  
 வளிெயன வ-உ� Qத�கிளவி=� 

அEவிய� நிைலய� ெசEவி ெத#ப (242) 
 
வளி' எ#ப' 'பனி' எ#ற ப<வ�ெபய�ேபால அ�'�, இ#C� சாாிைய ெப1� 
எ#1, �#ைனய 8�பாவிதி ைய அ3�த 8�பாவி� மா4ேட�றினா�. பி#ன� 
'மைழ', 'ெவயி�', 'இ<�' எ#ற ெசா�க@� அEவாேற �ண<ெமன� ெதாட��' 
மா4ேட�1� அழைக� கவனி=Aக�. 
 

மைழ எ# கிளவி வளியிய� நிைல=� (287) 
ெவயி� எ# கிளவி மைழயிய� நிைல=� (377) 
இ<� எ# கிளவி ெவயி(ய� நிைல=� (402) 

 
ெதா�கா�பிய� த� 8ைல �>ைமயாக� ெதாட��' நிைன 7ட# பயில ேவ�3� 
எ#1 க<தி இE7�திகைள� ைகயா�* <�பா� என7� ேதா�1கிற'. 
 
உ<பிய�' விதிக� பல பி#வ<� �ண�
சிகளி� ப�ேவ1 இடAகளி� 
மா4ேட�ற�ப3கி#றன. அEவவ�றி�:ாிய விதிக� �#ன� உ<பிய(� 
காண�ப3தைல, அைட���:றி�:� உ�ள எ�க� கா43�. 
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 பலவ�றி1தி உ<பிய� நிைல=� (220) (174) 
 நீஎ# ஒ<ெபய� உ<பிய� நிைல=�.... (253) (179) 
 D43 �த� இ1தி உ<பிய� நிைல=� (281) (177) 
  
இAஙன� உ<பிய� நிைல=� - அதாவ' உ<பிய(� Gற�ப4ட விதி�ப* �ண<� 
என� :றி�பி3மிடAக� ேம � பல7�. எEவிதி மா4ேட�ற�ப3கிறெத#ப', 
நிைனவா�ற ேலா3 அT:வா��ேக ைகG3�. 
 
 ெதாழி�ெபயெர�லா� ெதாழி�ெபயாியல (306) 
 ெதாழி�ெபயெர�லா� ெதாழி�ெபயாியல (327) 
 ெதாழி�ெபயெர�லா� ெதாழி�ெபயாியல (376) 
  
இEவா1 விைன
ெசா�க� ஒேரவிதி ெப1வன பல7� ஒேர ெதாடரா� ப�ேவ1 
வி:தி ப�றிய இடAகளி� மா4ேட�ற�ப3 கி#றன. '��'கிள�த#ன (286), 
ேம�கிள�த#ன (331) என இEவா1 ��Gறியவ�ைற நிைன7�ப3�த � உ�3. 
இAஙன� 8# �>ைம=� காண�ப3� மா4ேட�1 விதிகைள ஒ<வ� தனிேய 
எ3�' ஆரா6�தா�, ெதா�லாசானி# உ�ள�� திறைம =� பாி7� ந#: 
�ல�ப3�. இ1தி மரபிய�' வைர காண�ப3� இE7�தி நைட ெதா�கா�பிய� 
�>ைம=� ஒேர ஒ< தனி� �லவாி# திறைமவழி ெவளி�ப4ட 8ேல எ#பைத நிைல 
ெப1�'கிற'. சில� ெதா�கா�பிய� பலெர#1�, ெதா�கா�பிய� பலரா� 
எ>த�ப43� ெதா:�க�ப4ட 8ெல#1� G1A க<�'�க� இவ�றா� 
அ*ப43� ேபாகி#றன. 
 
ெதாட��ைடய விதிக� 
 
மகர� :1�க�ேதா3 ெதாட��ைடய விதிக� 8# �>ைம=� விரவி� கிட�கி#றன. 
அவ�ைற� ெகா�3 G4*� ெதா:�'� பா��ேத, �>விவர� அறித� G3�. 
 
 அைரயள� :1க� மகர� உைட�ேத 
 இைசயிட# அ<:� ெதாி=A காைல (13) 
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 மகர� :1:ெம#ப' இ'. 
  
 ெச6=� இ1தி� ேபா( ெமாழிவயி# 
 னகாரமகார� ஈெரா�றா:� (51) 
 னகாைர �#ன� மகார� :1:� (52) 
  
மகர� :1:மிடA G1கிற'. 
 

வகாரமிைச=� மகார� :1:� (330) 
 
மகாரA :1:மிட� பிறிெதா#1� உளெத#கிற'. இைவ ேபா�, :�றிய கர 
விதிக� பல 8#�>'� விரவி�கிட� கி#றன. இ�தைகயன ேவ1 பல7� உள. 
 
நைட ஒ�1ைம கா43வன 
 
 இகர இ1தி� ெபய�நிைல �#ன� 
 ேவ�1ைமயாயி# வ�ெல>�' மி:ேம (235) 
  
 ஐகார இ1தி� ெபய�நிைல �#ன� 
 ேவ�1ைமயாயி# வ�ெல>�' மி:ேம (280) 
  
 ப#ைம=� ஒ<ைம=� பாலறிவ�த 
 அ#ன மரபி# :றி�ெபா3 வ-உ� 
 கால�கிளவி உய�திைண ம<Aகி� 
 ேமைல�கிளவிெயா3 ேவ1பா*லேவ (700) 
  
 ப#ைம=� ஒ<ைம=� பா� அறிவ�த 

அ#னமரபி# :றி�ெபா3 வ-உ� 
கால�கிளவி அஃறிைணம<Aகி� 
ேமைல�கிளவிெயா3 ேவ1பா*லேவ (706) 
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ேம�க�ட 8�பா�களிைடேய காண�ப3� நைட ெயா�1ைம க<தி� பா��க� 
த�கதா:�. இAஙன� வ<வன பல7�. இைவ ெய�லா� ெதா�லாசா# நைடப�றிய 
தனி ஆ67�: உாியன. எளிைம க<தி=� க�பவ� மன�தி� தAக ேவ�3 ெம#ப' 
ப�றி=� க�வியாள�த� நிைனவா�ற� வள��க�பட ேவ�3 ெம#பத�காக7� 
நைடயழகி� தம�:�ள ஆ�வ�ைத� �ல� ப3�த7� ெதா�லாசா# இE7�திகைள� 
ைகயா�கிறா� எனலா�. 
 
ெதா�கா�பிய� க4டைம�ைப=� �>ைமைய=� இைவ நம�: 
நிைன7ப3�'வ'ட#, அ�ெபாிய 8ைல� பயி�வா�. இ� �>ைம ேநா�ேகா3 
அTகி அ�8� �>ைமைய=� பயி# றால#றி, அEவாிய 8(� Gற�ப43�ள 
ெச6தி களைன�'� ைகவர�ெபறா� எ#பைத=� இைவ உண��'கி#றன. 
 
ெதா�கா�பிய
 சிற�பிய��க� 
 
ெதா�கா�பிய�தி# சிற�பிய��க� பல7ள. அைவ அைன�'� ��றி மாக 
ஆராய�ப4டன எ#1 G1மாறி�ைல. ெதா�கா�பிய�ைத மிக� க*னமான 
8ெல#1 க<திேய பல� அTகா' ேபாயின�. அதைன� காலAகட�த 8ெல#1 
க<' த�:� இடமி�ைல. ஏெனனி� அதி� Gற�ப3� இல�கண�'� 8�1�: 
எ�ப' வி>�கா3 ேந��கமாக7� மைற�கமாக7� இ#1� வழ�கி �ளன. 
ெதா�கா�பிய� ேத��ெத3�'� Gறிய இல�கண� G1கெள�லா� கால�தா� 
மாறாதைவ. அவைர� பி#ப�றி எ>�த சி�றில�கண 8�க@�, அ�8 �ேக எ>�த 
உைர8�க@� தமி.ெமாழியி# இளைம மாறாத க#னி� த#ைமைய� 
கால�ேதா1� கா�பா�றி வ�'�ளன. ெதா� கா�பிய�தி# ஆ4சிவிாி7 அ3�த 
8�றா�* � தமிைழ நிைல ெப1�'� என ந�பலா�. இ#1 ஒ<வ� �திய தமி. 
இல�கண�' எ>'� ெபா>'� ெதா�லாசா# கா4*ய பல ெநறி�ைறகைள� 
�ற�கணி�க இயலா'. எ�தைன �'ைமகைள ஏ�றா �, ெதா� கா�பிய மர� 
கா43� அ*�பைடகைள வி43 விலகாம� ெச#றா�தா# அ' தமி>�:ாிய 
இல�கணமாக இ<�:�. இ#1 ெகா
ைச ெமாழிக@�:� வ>�க@�:� எ�லா� 
இல�கண ெம>தி
 சில� தமி. இல�கண�' என வாதி3வ�. இ' ெதா� கா�பிய 
ெநறி�: �ர�ப4டதா:�. 
 
கால�தா� நிைலெப�றைவ 
 
கால�தா� மாறா' நிைலெப�ற இல�கண� G1க� பலவ�ைற நா�  
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ெதா�கா�பிய�'� கா�கி#ேறா�. தமி. இர4ைட வழ�: ெமாழி. தமிழி� 
ேபDவ' ேபாலேவ எ>' வதி�ைல. இ#1 சில� தமிைழ வ விழ�க
 ெச6=� 
ேநா�ேகா3, ேப
ைச அ�ப*ய�ப*ேய எ>�தா�கி� தமி>�: ஊ1ேத* 
வ<கி#றன�. 
 
ேப
Dெமாழி�:� எ>�' ெமாழி�:மிைடேய=�ள ேவ1 பா3 வரவர விாி�' 
வ<கிறெத#ப'�ைமேய. அ#1� இ#1� இEவி< வழ�:களிைடேய ஒ< 
ேபாரா4ட� இ<�' ெகா�3தா# வ<கிற'. ேப
D ெமாழியி(<�' தரமானவ�ைற 
ம43� சி1க
 சி1க எ>�' வழ�: கால�ேதா1� ஏ�1 வ<கிறெத#ப'� 
உ�ைமேய. ஆயிC� ப�ேவ1 வ4டார வழ�:களா6, ஒ(� திாி=� பிைழவழ�:� 
ெகா
ைசவ*வ�மா6� பரவி�கிட�:� ேப
Dவழ�கி�:, ெமாழிைய எ#1� 
அ*�ப3�தி அழி�'விடா' கா�த ெப<ைம ெதா�கா�பியைரேய சா<�. 
 
தமிழி� வ�ண
 சிைன
ெசா� எ#ப' அைட + சிைன + �த� என, வாிைச 
மாறாம� வ<� (509) எ#ப' ெதா�கா�பிய�. ெசAகா� நாைர என� கா43வ�. 
இ#1� 'ெவ�தா* ேவ�த�' எ#1தாேன G1கி#ேறா�. ஒ<வைர� ப#ைமயா� 
'ம<த�ப� வ�தா�' எ#ப' உய�7�ப#ைம. நாியா� வ�தா� என ஒ#றைன� 
ப#ைமயா� G1வ'� உய�7�ப#ைமேய. இைவ வழ�கினாகிய 
ெதா�கா�பிய� (510). அதாவ' ேப
Dவழ�கி �ள இ' எ>�' வழ�கி�:� 
ெபா<�தா' எ#பதா�. அ1வ� வ�தன�' எ#ப த�:� அ1வ<� வ�தன�' 
எ#பத�:� ேவ1பா3�3. பி#ன தி� வரேவ�*யவ� அ1வ� ம43ேம எ#ப' 
�லனாகிற' (516) ஒ#1 இ�ைல எ#பத�:� ஒ#1� இ�ைல எ#பத�:� ேவ1 
பா3 உ�3தாேன? (517). ேதAகா6 எ4ைட=� உைட�க ேவ� டா�' எ#றா�, 
��1�ைமயா6 நி�:� அேத ெசா� சில வ�ைற உைட�கலா�' என எ
ச�ெபா<@� 
தர�கா�கிேறா� (770). இEவா1 எ�ணி�பா��தா� ெப<�பா#ைமயான 
இல�கண விதிக�, சி�சில ேவ1பா3க@டC� வழ�கி(<�க� காணலா�. 
 
உட�ெபா3 �ண��த� 
 
ெதா�கா�பிய� 8�பா�கைள ம43ேம தர ேந��த', அEவிதிக4:ாிய 
எ3�'�கா43�கைள� தர�*யவி�ைல. ஆனா� ெதா�கா�பிய�ைத� G��'� 
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ஆ.�'� க�றா�, ப�ேவ1 உதாரணAக�, சிலேபா' அEவ� 8�பாவி � பல 
சமயAகளி� ேவ1பிற இடAகளி � அைம�' கிட�க� காணலா�. 
 
அைட சிைன �த� வாிைச�ப* வ<ெம#1 வ�ண
 சிைன
 ெசா�' �: 
இல�கணA Gற�ப4டதி�, வ�ண� + சிைன + ெசா�' எ#பேத த�க எ3�'� 
கா4டா6 உள'. உய� திைணயி� ஆணா, ெப�ணா எ#1 ேவ1பா3 
ெதாியாதெபா>', அAேக நி�பவ� யா�' எ#1 ப#ைமயா� Gற ேவ�3� (ைன). 
ெதா�கா�பியேர ஒ<வைர�G1� ப#ைம� கிளவி=�' (510) எ#C�ேபா', அஃ' 
ஆைணேயா, ெப�ைணேயா :றி�கிற'. ெதா�கா�பிய� �த� இயலாகிய 
8#மரபி� தமிழி� ஓரள�' இைச�:� உயி��:றி� ஐ�தைன=�, ஈரளபிைச�:� 
ெந*� ஏழிைன=� G1கிறா�. பி#ன� Hவள� இைச�த� ஓெர>� தி#ேற ' எ#1 
:றி�பி43, அAஙன� H#1 மா�திைர எ>�தாக நீ4ட ேவ�3ேம� 
அளெபைடயாக நீ4*�ெகா�ளலா� என விள�:கி#றா�. 
 

நீ4ட� ேவ�*# அEவள=ைடய 
G4* எ>உத� எ#மனா� �லவ� 

 
எ>த� எ#பைத இ#ேனாைச க<தி நீ4ட வி<�பியதா�, அதைன H#1 
மா�திைர=�ள அளெபைட எ>�தாக ஆ�: கி#றா�. எ>தைல எ>த� ஆ�கி, 
ேம � நீ4* எ[உத�' என H#1 மா�திைரயள7 உைடயதாக ஆ�:கி#றா�. 
இEவா1 தா� விதி G1� 8�பாவிேலேய அத�கான கா4ைட=� அைம�'�ளா�. 
இ�ெநறிைய ேவ1சில இடAகளி � காணலா�. அ இ உ H#1� D43' (31) 
எ#னாம� அ இ உ அ�H#1� D43' என
 O�திர�திேலேய கா43� அைமய 
யா�'�ளைம கா�கி#ேறா�. இதைன உட�ெபா3 �ண��த�' எC� உ�தி� 
பா�ப3�'வ�. 
 
யா�� நல�� இல�கிய நய�� 
 
ெதா�கா�பிய�தி� இனிய ஓைசநய�� அைம�தா�, 8�பா�கைள� ப*�பா��: 
ஈ3பா3 ஏ�ப3� எ#1 க<தி=�ளா�. ெவ�1 நைடயா� விதிகைள� Gற அவ� 
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வி<�பவி�ைல. அதனா� இல�கிய� பாA: நிைற�த நைட இ�8(� பல இட�'� 
காண�ப3கிற'. 
 

ெம#ைம=� இைடைம=� வ-உ� காைல 
இ#ைம ேவ�3� எ#மனா� �லவ� (130) 

 
ெம�ெல>�'� இைடெய>�'� வ<ெமாழி �தலா6 வ<�ேபா', நிைலெமாழி 
ஈ�றி� நி#ற அ�' சாாிையய' இ1தி மகர� ெக3� எ#பைத இ�'ைண அழகாக� 
G1கிறா�. இ
O�திர� அ� சாாிைய ப�றியெத#ப', இத�: �#C�ள 
O�திர�ைத� ப*�ேதா��ேக �லனா:�. D<Aக
 ெசா� � அழ: க<தி, அைத 
மீ�3� Gறாராயினா�. 
 

இ#என வ-உ� ேவ�1ைம உ<பி�: 
இ#எ# சாாிைய இ#ைம ேவ�3� (131) 

 
யா�பழ:� ெசா�(னிைம=� காணலா�. 'இ#' உ<� வ<மிட�', மீ�3� 'இ#' 
சாாிைய ேவ�*யதி�ைல எ#ப' இத# க<�'. இதி� 'உ<பி�:' எ#பதி�, 
நா#கா� ேவ�1ைம உ<� வ�'ள'. அதனா� இ# சாாிைய ெப1கிற'. (உ<� + 
இ# + :) ஊாி# வட�ேக உள'' எ#Cமிட�', 'ஊாினி#' என இ#ேம� ஓ� இ# 
ேவ�டா� எ#பதா�. O�திர�ைத மீ�3� ஒ<�ைற ப*�'� பா<Aக�. 
எ'ைக=� ேமாைன=� அைமய, இனிய ஓைச�பட யா�'�ளைம �லனா:�. 
 
�தலா ஏன த�ெபய� �த � (66); 'நகரெமா3 �த �' (67) என �த(� வ<� 
எ#பைத, �த �' எ#ேற விைனயா�கி ஆ�கி#றா�. ெதா�கா�பிய
 ெசா� நைட 
அழ:க� தனி�' ஆராய�த�கன. 
 
ெம6, உயி� என எ>�'�க@�:� ெபயரைமத(#, அைவ ப�றிய இல�கணA-
G1மிட�', உ�ைமயான ெம6 உயி�கைள� ப�றி=� G1வா� ேபால , இல�கண 
நைட அைமய எ>தி
 ெச�வைத� காணலா�. 
 
'ெம6ேயா3 ெபா<�தின'� உயிாின' இய�� திாியா'' (10); ெம6யி# வழியாகேவ  
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உயி�ேதா#றி நி�:�' (18); உயி� தனி�' இயலா'; ெம6ெயா3� சிவT�' (138);  
'ெம6, உயி�நீAகி# த# உ<வா:�' (139); உயி�வ<வழி உட�ப3ெம6யி# 
உ<7வ<�' (140)- இவ�ைற� ப*�:� ேபா' அAஙன� ெம6, உயி� என� ெபய� 
அைம�த காரண�� அவ�றிைடேய உ�ள ஒ��ைம=� �ல�ப3கி#றன. Hதறிஞ� 
வ.Dப. மாணி�க� ெதா�கா�பிய நய� ப�றி விள�கி, அ�8ைல ’இல�கண 
வில�கிய�' என� �'�ெபய� O4* அைழ�கலா� எ#1 G1வா�.[$] 
---- 
[$] ெதா�கா�பிய�கட�, மணிவாசக� பதி�பக�, சித�பர�, 1987, ப. 15. 
---- 
 
மனிதேநய�� ப�பா3� 
 
ெதா�கா�பிய<� தி<வ�@வ<� ேபா�றி=�ள மனித ேநய�� ப�பா3� 
கால�ேதா1� அறி�தறி�' க�க ேவ�3வனவா:�. அவ�க� இல�கண�� 
ம�க@�கான அறெநறி=� ப�றி எ>தியி<�பிC� மனித:ல� எ#ெற#1� நிைல 
ெப1மா1 எ�ணிெய�ணி� த� 8ைல யா�'�ளன�. 
 
கள7 ஒ>�க� ஏ�க�ப4*<�த கால� அ'. இ<�பிC� அதி � ப�பா3 அைமத� 
ேவ�3ெம#ேற, அதைன� பைட�த இல�கிய வ� நரா� �லவ�க@� இல�கண� 
யா�த ெதா� கா�பிய<� க<தின�. களவிய� �த� 8�பாவி�, ெதா�கா�பிய� தா� 
ெசா�ல��:� கள7 அறெநறி தவறாத' எ#ற �#Cைர ேயா3 ெதாடAக� 
கா�கி#ேறா�. 
 
 இ#ப�� ெபா<@� அறC� எ#றாA: 
 அ#ெபா3 �ண��த ஐ�திைண ம<Aகி# 
 காம�G4ட� காTAகாைல 
 மைறேயா� ேதஎ�' ம#றா� எ4டC� 

'ைறயைம ந�யா.�'ைணைமேயா� இய�ேப (1038) 
 
இA: H#1 உ1தி�ெபா<�கைள� Gறி� ெதாடA:வ' ஏ#? 'களவிய� எ#ற'� 
தவறான கள7கைள=� உட# G1வ த#1 எ# க<�'; அற� சா��த களைவேய 
யா# ஈ�3 இல�கிய� பைட�பி�: உாியதா�கி விள�:கிேற#'' எ#பா� ேபால� 
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த�க �#Cைர=ட# இA: ெதாடAக எ�Tகி#றா�. அ�த அளவி�: அவ<�ள� 
ப�பா4*� ேதா6�', இர�டற� கல�' நி#ற'. 
 
பர�ைதைம ஒ>�க�� அ#1 ஏ�க�ப4ட ஒ#றாகேவ இ<�த'. ஆயிC� அதைன 
ஒ< :ைற ெய#ேற யாவ<� க<தின�. அதைன� பைட�ப'�, இல�கிய-
வாண�களா� �ற� கணி�கெவா�ணா�தாயி�1. ஆயிC� அதைன எ�த� ேகாண� 
தி�, எEவா1 பைட�க ேவ�3ேமா அ�த� ேகாண�தி� ம43ேம பைட�', 
மாCட� ெவ�ல வழிகா4*ன�. அ' ப�றிய G�1 வைகைள� G1மிட�', அE 
ஒ>�க�தி� தம�:�ள ெவ1�ைப ெவளி�ப3�தாம� விட�*யவி�ைல, ெதா� 
கா�பியரா�. 'ெகா3ைம ஒ>�க�' (1093); அடAகா ஒ>�க�' அவ# வயி# (1096); 
'ேபணா ஒ>�க� (1096) என இEவா1 அவ� அைட ெகா3�'� G1வனவ�றா� 
இைத அறியலா�. 
 
உலகி �ள எ�லா உயி�க@� தா�தா� வாழேவ�3 ெம#ேற வி<��கி#றன. 
அைவ தா�தா� இ#�ற ேவ�3�; �#ேனற ேவ�3� எ#ேற விைழகி#றன. 
இைவ த#�ைன�� அ�ல; இவ�ைற� த#னல� எ#1 த�ளி விட7� இயலா'. 
ேமைலநா4டா� த#�ைன��, த��க.
சி, 'தா#தா#' எC� த#னல 
ேவ4ைகயாகியவ�ைற ஈேகா (Ego) எ#றன�. அதனி � ேவ1ப4ட' இ'. 
உயி�க� தா� தா� இ#�1தைல நா*ேய நி�கி#றன. இஃ' உயிாின' இய��. 
த#ைன� கா�'� ெகா�@த�, த# �#ேன�ற�ைத நா3த�, தா# இ#�ற 
விைழத� - இைவ த#�ைன�� அ�ல. �ைன�� ' எ#றா� தவறான' ேபா� 
ப3கிற'. இைவ உயி�க@�: இய�பாக இ<� பைவ; இ<�க ேவ�*யைவ. 
தி<வ�@வ<� இதைன ந#: உண��தி<�தா�. இ� த#Cண�7' சி�ெற1�பி � 
காண� ப3வேதயா�. மைழ வ<ெம#றறி�த'� �4ைடகைள வாயி� 
கEவி�ெகா�3, ேம4ைட ேநா�கி
 சாைரசாைரயா6 ஊ��' ெச� � 
எ1��கைள� பா��கிேறாம�லவா? அ' த#னலம#1; த#�ைன�� ம#1. அ' 
த#Cண�
சி'. உயி<ட# உட#பிற�', உ�@� உைற=� த#Cண�
சி த�காத� 
ெபா<ளிய(� ெதா�கா�பிய� சில ெபா'வான இல�கிய� பைட�� ெநறிகைள� 
G1மிட�', இE7�ைமைய� :றி�பி3கி#றா�. 
 

எ�லா உயி��:� இ#ப� எ#ப' 
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தா# அம��' வ<உ� ேமவ�றா:� (1169) 
 
'இ#ப� எ#Cமிட�தி� '�#ேன�ற�' எ#ப' - 'ந�வா.7' எ#ப' என எதைன=� 
ெபா<�தி� பா��கலா�. தா# அம��' ' - த# ெந,சம��' வ<� வி<�ப�, 
உயிேரா3 இய� பா6 அைம�த விைழ7. ேமைலநா4டாாி# உளவியைலேய 
ேம#ேம � ேபD� நா�, �#ேனா� க�ட உளவிய �ைம கைள=� உலகி�: 
எ3�திய��த� தவறா:மா? 
 
�ற�திைணயி� வாைக , கா,சி எ#பன7� ேபா� ப�றிய திைணகேளயா:�. 
ேபாாி� ெப1� ெவ�றிைய=� ேபாாினா� வ<� அழிைவ=� ப�றியனேவ அைவ. 
ஆயிC�, ெதாட�க�தி� அAஙன� ேதா#றி வள��தி<�பிC�, அைவ 
வா.�ைகயி� பிறாிC� ேம�ப3� ெவ�றிவாைககைள=�, ெபா'வான உலக 
நிைலயாைமைய=� ப�றியனவா6, கால�ேபா�கி� பைட�க� ப4டன. 
ெதா�கா�பிய# காைல�திைணைய, 
 

தாவி� ெகா�ைக� த�த� G�ைற� 
பா:படமி:தி�ப3�த� எ#ப (1020) 

 
எ#றா�. தம' தம' வா.�ைக ெநறிகளி�, பிறாிC� ேம� ப3தேல வாைக எ#றா� 
அவ�. ஒ< மாணவ# பிற மாணவ� பலாி � ேம�ப43, �த� மாணவனா6� 
ேதறினா� அ' வாைகேயயா:�. அ'ேபால� ெதாழி(� ேம�ப3த�; கைல� 
பைட�பி� பாிD ெப1த�; வா>� ெநறியி� உலேகா� ேபா�1 மா1 ெவ�றியைடத� 
யா7� இEவாைகயி� அட�க�ெப�றைம ெதா�கா�பியாி# அறி7P4ப�ைத 
ம43ம#றி, மனித ேநய� ைத=� �ல�ப3�'கி#ற'. 
 
கா,சி�திைணைய� Gறவ<மிட�', 
 

பாAக<, சிற�பி� ப�லா�றாC� 
நி�லா உலக� ��(ய ெநறி�ேத (1024) 

 



50 

 

எ#பா� அவ�. 
 
அத# கீ.வ<� 'ைறகளி � �#பாதி ேபாாினா� ஏ�ப3� அழி7கைளேய 
ேபசிC�, பி#பாதி ெபா'வான நிைலயாைமைய எ3�'ைர�கி#ற'. 
 
இAஙன� ெதா�கா�பிய�', நிைற�த வ வான ெசறி7மி�க க43�ேகா��ட# 
திக.கிற'; அத# சிற�பிய��க@� பல வா:�. அதி� காண�ப3� ெமாழி நைட=� 
ப�பா43 ெநறிக@� மாCட� உ�ளவைர ேபா�றி� க�க�த�கவா1 
அைம�'�ளன. 
 
கைல
ெசா�க� 
 
ெதா�கா�பிய� பய#ப3�'� இல�கண� கைல
ெசா�க� பலவா:�. 
ெபய�கேளய#றி, இல�கண�ைத விள�கவ<� விைன
ெசா�க@� அழ:� 
ெதளி7� உைடயன. நி1�த ெசா�, :றி�' வ<கிளவி, ெச6=� க�ணிய 
ெதாட�ெமாழி, உைர� ெபா<4கிளவி, உைரயைச�கிளவி, த#ெதாழி� உைர�:� 
வினாவி#கிளவி, ெபயெர,Dகிளவி, விைனெய,Dகிளவி, ெமாழி�ப3�திைச�த�, 
ம<வி# பா�தி, ெதாட�க� :1:� ெபய�நிைல�கிளவி என இEவா1 
ெதா�கா�பிய 8� �>'� காண�ப3� இல�கண� கைல
ெசா�க� பல 
8�1�கண�கின வா:�. அவ�ைற� ெதா:�', அகரவாிைச�ப3�தி, ெபா<� 
விள�க�'ட# பா��தா� நம�: அ�ேபராசான' ெமாழி P4ப�திற# இனி' 
விளA:�. அ�ெப<மகன' ேதா�ற�ைத=�, ஆ@ைமைய=� கா43� 
ெதா�கா�பிய� எ#ெற#1� நம�: வழிகா4*யா6 அைம=�. அத�: 
ஈ3பா4ேடா3 அ�8ைல அT:த �, ப�கா� பயி த � அ�8 ட# 
இைடயறா' பழ:த � ேவ�3�. 
------------------ 

4. 4. 4. 4. ெதா�கா�பியாி  இல�கிய� ெகா�ைகக�ெதா�கா�பியாி  இல�கிய� ெகா�ைகக�ெதா�கா�பியாி  இல�கிய� ெகா�ைகக�ெதா�கா�பியாி  இல�கிய� ெகா�ைகக�    
 
இ#1 நா� ேமனா4டா� இல�கிய� ெகா�ைககைள� ப�றிேய பலபட� 
ேபDகிேறா�. அவ�ைறேய ந� இல�கியAக4 கான அள7ேகாலாக7� ெகா�3 
திறனா67 ெச6கிேறா�. சில சமய� ந� இல�கிய�ேபா�:, அைம��, ேகா4பா3 
ேபா�வன அத�: ஒ�'வராவி4டா � நா� வி3வதி�ைல. ப�கைல�கழக ஆ67 
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ெதாடAகி� ப4ட�ப*�� வைர இ' ந� பழ�கமாயி�1. ெச<���:� தக� காைல 
ெவ4*�ெகா�@� �ய�சி ேபால', அய� ேகா4பா3க@�: ஏ�ப ந� இல�கியA 
கைள� திாி�'� விாி�'� ஆரா6வதி� நா� மி:�த சா'ாிய �ைடயவ�களாகி 
வி4ேடா�. 
 
ஆசிய இல�கியAக�, ஆசியா� க�ட�தி� இ�திய இல� கியAக�, இ�தியாவி� 
தமி. இல�கியAக� என இவ�1�:ாிய, தனி�'வ� மி�க இல�கிய� 
ேகா4பா3க�, ெகா�ைகக� இ�ைலயா? பல ஆயிரமா�3� பைழைம=ைடய 
தமி., வட ெமாழி இல�கியAக� தம�ெகன� தனி�ேகா4பா3 களி#றியா 
ேதா#றின? வள��தன? 
 
ேமனா4டா� கிேர�க�, இல�தீ# ெமாழிக� ெதாடAகி - அாி%டா*(# 
கவிைதயிய�' ெதாடAகி� த� இல�கிய� ேகா4பா3கைள வைரய1�', வள��', 
உலகி�: உண��தி =�ளன�. அ�'ைண� பைழைம=ைடய வடெமாழி இல�கிய� 
ேகா4பா3க@� பரத�னிவ� ெதாடAகி வடெமாழியி � ஆAகில�தி � 
வைரய1�க�ப43 ந#: விள�க� ப43�ளன. இ<�'� அவ�ைற இ�திய 
இல�கிய ஆ6வி� பய#ப3�'ேவா� ெதாைக மிக7� :ைறேவ. தமிழிேலா 
இ'கா1� இ�'ைண� பைழைம=ைடய இல�கியAக4ெகன� தனி இல�கிய� 
ேகா4 பா3க� இ<�தி<�:ேம எ#ற எ�ணAGட �கி.�க வி�ைல. இ<பதா� 
8�றா�*# இ1தியி� தா# ஓரள7 தமி. இல�கிய� ேகா4பா3கைள� ேத3� 
பணி, �ைனவ� ச.ேவ.D�பிரமணிய# இய�:நராக இ<�த கால�தி� உலக�தமி. 
ஆரா6
சி நி1வன� தி �, பிறசில ப�கைல�கழக� தமி.� 'ைறகளி � ேம� 
ெகா�ள�ப4டன. சில தனி�ப4ட ஆ6வாள�க@� த� ஆ67� ப4ட�தி�: 
இ�'ைறயி� �க�ெதாடAகின�. 
 
தமிழ�க@�: என� தனி இல�கிய� ேகா4பா3க� இ�ைல ; திறனா67 எ#ப' 
ேமனா4டாாிடமி<�' நா� ெப�ற கைல; இA: பாரா43 �ைற� திறனா67 - 
நயAகாT� ேபா�:� காண� ப4டேத தவிர ெநறி�ைற�ப*யான - ேகா4பா3, 
ெகா�ைக அ*� பைடயிலான திறனா67 ேதா#றவி�ைல என� பல� ந�பின�; 
அEவாேற த� 8�களி� வாதி�தன�. 
 
ெநறி�ைற�ப3�த�படவி�ைல எ#ப' உ�ைமேய. ஆயிC� இA:�  
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:�றAக�3 திறனா6�' தரAகாT� ஆ67க� காலAகாலமாக இ<�' 
வ�'�ளன. ெதா�கா�பிய� �தலாக அரAேக�1கிற மர� பல 8�றா�3க� 
இ<�' வ�'ள'. க�றறி�ேதா� ேபரைவயி� தம' 8� :�றம�றெதன நி17வ' 
எளிய காாியம#1. தி<வ�@வ� எ>திய தி<�:றைள
 சAக�தா� எளிதி� 
ஏ�1�ெகா�ளவி�ைலயா�. அ�ெப<மகC�:
 சAக� பலைகயி� இடமளி�க 
அ�கால� �லவ�க� மிக7� தயAகினரா�. க�ப� த� 8ைல அரAேக�ற7� 
�கேழ�தி� �லவ� த� நளெவ�பாைவ அரAேக�ற7� ெப<�பாடாயின எ#1� 
தம' 8�களி� �லவ�க� D4*�கா4*ய :ைறகைள நிைற7 ெச6ய7� அ�ல' 
அத�கான காரணAகைள விள�கி இைச7 ெபற7� அவ�க� ெபாி'� �யலேவ�* 
இ<�தெதன7� ேக�வி� ப3 கிேறா�. இ�தைகய ெசவிவழி� கைதக� 
தமிழ�க4கி<�த திறனா67 மன�பா#ைமைய
 D4*� கா43கி#றன. ெதா� 
கா�பிய<� தம' 8ைல அதAேகா4டாசா# தைலைம யிலான அைவ�க�' 
அாி�தப� ெதாி�' ' அதாவ' :�றம�றெதன விள�கிேய, அரAேக�ற �*�த'. 
 
இல�கண 8லாக எ>திய மர� 
 
ெதா�கா�பிய� ெபா<ளதிகார�� 'இல�கண 8�' எ#ற பா�ைவயிேலேய 
ெவளி�ப3�த�ப4டதா�, அஃ' ஓ� 'இல�கி ய�கைல' ப�றிய 8ெல#ப', 
பலரா � மனAெகாள�படாேத ேபாயி�1. அதி� வ<� ெச6=ளிய�' எ#ப' 
உ�ைமயி� இல�கிய இயேல' ஆ:�. அவ� கால�தி� ெச6=�' எ#ப' ெவ1� 
யா�� வ*வ�ைத� :றி�கவி�ைல. ெச6ய�ப3வ' எ#ற ெபா<ளி� அ#1 
பைட�க�ப4டனவாகிய பைட� பில�கிய� எ#பைதேய அ' :றி�த'. 
பைட�க�ப3� - ெச6ய� ப3� - 8�க� அைன�'�:� ெச6=ெள#ப' 
ெபா'�ெபயரா=� இ<�த'. ெபா<ளதிகார� ம�க� வா.ைவ இல�கியமா�:� 
கைல ப�றிய ெத#பைத� ெதளித� ேவ�3�. இEவைகயி� ேநா�கினா� 
ெபா<ளில�கண� எ#1 Gற�ப3வ' இல�கிய வ*வ� , வைகைம, அணியழ:, 
ெவளி�பா43�திற#, ெகா�ைக, ேகா4பா3க� ப�றியெத#ப' ந#:ணர�ப3�. 
ஆனா� இ#1� இதைன இல�கண�' எ#ேற க<'கி#றனர�லாம�, ெகா�ைக 
விள�க 8 மா:� எ#பைத� க<'வதி�ைல . 
 
இல�கணியா? ேகா4பா4டாளரா? 
 
ெதா�கா�பிய� ஓ� இல�கணிேய (Grammarian) அ�லாம�, அவ� ஒ<  
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ேகா4பா4டாளர�லெர#ப' பல<�:�ள க<�தா:�. அவைர நா� ஓ� இல�கிய�  
ெகா�ைகயாள� (Theorist) என விள�:� ேபா'[##] அைத ஆ�வ ேம\4டா� 
Gற�ப3� மிைக� க<�ெத#ெற �ற�கணி�கி#றன�. அவ� ெபா<ளதிகார�தி� பல 
இடAகளி� அ�கால மர�க4:� அ�பா�ப43, ஒ< ெகா�ைக - ேகா4பா43 
விள�க� த<� சி�தைன வள�
சிைய அ>�தமாக ெவளி�ப3�'கிறா�. பி�கால 
இல�கணிக� பல<� அவைர �>வ'� பி#ப�ற �*யாம �, அவர' 
ேகா4பா43
 சி�தைனைய வாAகி�ெகா�ள இயலாம � பலவ�ைற� த� 
8�களி� ெசா�லாமேல வி43வி4டன�. 
---- 
[##] தமிழ�ண�, சAக இல�கிய ஒ�]3 - இல�கிய�ெகா�ைகக�, மீனா4 சி ��தக 
நிைலய�, ம'ைர, 1975 
--- 
 
இ�திய இல�கிய� ேகா4பா3க@� தமி. இல�கிய� ேகா4பா3க@� 
 
இ�திய ெமாழிகளி# இல�கிய� ேகா4பா3க� எ#பன, இ#1 ெபா'வாக 
வடெமாழி இல�கிய� ேகா4பா3களாகேவ க<த�ப3கி#றன. ஆAகிலA க�ற பல� 
அEவ� ெமாழி� :ாியனவாக இ#1 ேமைல இல�கிய� ேகா4பா3கைள ம43ேம 
ேபா43� :ழ�பி�ெகா�3�ளன�. பழAக�வியாள� சில� ம43ேம சம�கி<த�தி� 
பரத�னிவ� த�த ேகா4பா3கைள=� அத# விள�கAகைள=� பி#ப�றி� 
திறனா6�' ெகா�3�ளன�. பரத�னிவ<�: இைணயானைவ=�, 
தனி�'வ�ைடயன7மான பல ேகா4பா3கைள� ெதா�கா�பிய� 
D4*
ெச#1�ளா�. அைவ பி�கால உைரயாசிாிய�களா�, ஓரள7 விள�க� 
Gற�ப43�ளன. அைவசில உலகளாவிய இல�கிய� ெபா'ைம� ேகா4பா3களாக� 
க<த�த�கன. அாி%டா* � பரத�னிவ<� த�'�ள ேகா4பா3 க@ட# 
ஒ�பி43� உற.�'� ஆராய�த�க சிற��ைடயன. 1975 
 
நம�ெகன� தனி இல�கிய� ேகா4பா3களி<�பைத அறிவ' இ#றியைமயாத'. 
எ�த மனிதC� பிற மா�த�க@ட# ேச��' எ�ண�த�கவேனயாயிC�, 
தன�ெகன
 சில ப��நல# க@ட#தா# பைட�க�ப3கி#றா#. க�பர' 
கா�பிய�ைதேயா, இளAேகாவி# இல�கிய�ைதேயா அவரவ�த� தனி
சிற��� 
பைட�� P4பAக@�காகேவ பாரா43கிேறா�. ெபா'வாக இ�திய இல�கிய�தி# 
தனி
சிற�� P4பAகைள உணர7� சிற�பாக� தமி. இல�கிய
 சிற��� 
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ப��கைள� க�டறிய7� இAஙன� நம' ேகா4பா3கைள� ெகா�3 ஆரா6தேல 
�>� பய# த<�. ெதா�கா�பியாி# இல�கிய�ெகா�ைகக�, அவ�த� இல�கிய� 
பைட�� ேநா�கAக�, அவ� ப:�தளி�'�ள இல�கிய வைகைம
 சி�தைனக� 
ேபா�வனவ�ைற ேம#ேம � தீர ஆரா6�' உண��'த� ேவ�3�. ஈ�3
 
D<�கமாக அவ�ைற அறி�க� ெச6' ெகா�@த�, ெதா�கா�பிய�' எ#ற அ�த 
மாெப<� தமி. இல�கிய�ேகா4பா43� த�ைதைய' �>ைம யாக� க�3 ேபா�ற 
வைக ெச6வதா:�. 
 
:றி�ேகா� 
 
நா#:வைக அ*�பைட� பா�களான ஆசிாிய� வ,சி ெவ�பாக(�பா எ#C� 
யா�� வ*வAகேள இல�கிய� பைட� பி�: உாியைவ என�Gறி, ெதாட��' அைவ 
அற� ெபா<� இ#ப� எ#ற H#1 உ1தி�ெபா<�கைள மனித இன�தி# வள�
சி 
க<தி� பைட�த�:ாியன என� :றி�பி3கி#றா�. 
 
 ஆசிாிய� வ,சி ெவ�பா�க(ெயன 
 நா� இய�1 எ#பபாவைக விாிேய (1362) 
  
 அ�நிைல ம<Aகி# அற��தலாகிய 

���த� ெபா<4:� உாிய எ#ப (1363) 
 
பா43 வ*வ�� ெபா<@� பிாி�க �*யாதனவாத(#, வ*வ�ைத� Gறிய'� 
அவ�றி� அைமய ேவ�*ய ெபா<ளி# ேநா�க�ைத=� Gறிவி3கி#றா�. "3' 
ப�றி� தமிழ� தனி�'
 சி�தி�கவி�ைல . பாிேமலழக� G1வ' ேபால, அ' 
"சி�ைத=� ெமாழி=� ெச�லா நிைலைம�தாக(#'', அதைன யா<� பைட�க 
இயலா'. அற� எ#பதC�ேளேய, "3ேபெற#ற ஆ#ம வி3தைல�கான தவ�, 
உ�ள�'ற7, அவாவ1�த�, ெம6 =ண�த� அைன�ைத=� இைண�'� 
பைட�பேத தமி. 8� ெகா�ைகயா:�. தி<�:ற� இத�:
 சிற�த 
எ3�'�கா4டா6 அைமவ'ட#, தமி. இல�கிய� பைட��கைள ஆராய 
வழிகா43வதா=� உ�ளைம க<த�த�க'. 
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இல�கிய� பைட�� ெநறிக� 
 
இ#1 ேமைல இல�கிய� ேகா4பா3கைள� க�H*� பி#ப�றி�ெகா�3 , 
ாிய(ச�, ச�ாிய(ச�' எ#ெற�லா� Gறி� ெகா�ட மனித வா.�ைகயி� மிக 
ேமாசமான, அழிைவ� த<கிற, பா ண�ைவ� ெக3�கி#ற நிக.7கைளேய விாி�' 
விாி�' எ>தி வ<கி#றன�. பைட�பி# ேநா�க� மனிதைன உய��'கி#ற, 
மனி�'வ�ைத வள��கி#ற, ப�பா3 நாகாிக�ைத நிைன7 ப3�'கி#ற 
த#ைம=ைடயதாயி<�க ேவ�3ெம#பைத இவ�க� அறேவ மற�' ேபாயின�. 
இதனா� இ#ைறய ச�தாய� சீ�ெக43
 சிைத�' வ<கிற'. 
 
அற�� அறவழி�ப4ட ெபா<@� இ#ப�� ெபா<�தி யனவாக இல�கிய� 
பைட��க� - கைல�பைட��க� இ<�க ேவ�3ெம#ற அ*�பைடைய மீ�3� 
ஆழ உணரேவ�*ய கால� வ�'ெகா�*<�கிற'. 
 
ஆனா� இதி� ஓ� ஐய�பா3 எ>�. கைத எ>'�ெபா>', நாடக�ைத� பைட�:� 
ெபா>' உலகி� நட�கி#ற அற�தி�:� �ற�பான நிக.7கைள=� எ>தி�தாேன 
தீரேவ�3�. ச�தாய
 சீ�ேக3க�, அழி7க�, :�றAகைள எ>தாம� 
விட�*=மா? அAஙன� வி3வ' உ�ைமைய மைற�பதாகாதா? 
 
உ�ைமதா#; ச�தாய
 சீ�ேக3க�, :�றA:ைறக�, பா ண�7� த3மா�றAக� 
ேபா�வனவ�ைற=�, நட�பிய� பா�ைவேயா3, அைவ உலகி� நட�பதா6 
அAஙன� நட�பைத� கா43� ேநா�ேகா3 எ>'வ' இ#றியைமயாதேதயா:�. 
ஆனா� அவ�ைற எAஙன� பைட�ப'? அ�:ைறகைள ெவளி�ப3�'� 
ெநறி�ைறக� யாைவ? 
 
�#� ஒ< ெப�ைண� க�பழி�ததாக� கா43� ெபா>', அவைள அவ# 
ெந<A:வைத ம43� கா4*, அவ� தைலயி(<�த Q ஒ#1 கீேழ வி>வைத=� 
அதைன அவ# காலணிQ4*ய காலா� மிதி�பைத=� அ� Q சிைத�' அலA 
ேகாலமாவைத=� கா4*, பி#� அவள' தைலவிாி ேகால�ைத� கா4* நட�தைத 
உணர ைவ�பா�க�. இ#1 அவைள அவ# ஆைடகைள� பறி�' அக�1வ' 
ெதாடAகி, அவ@ைடய உ1�பழ:கைள உ�ளAகா� �த� உ
சிவைர கா4*, 
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அவைள
 சி�திரவைத ெச6=� அைன�ைத=� கா43கிறா�க�. ெகாைல ெச6=� 
கா4சிைய� கா43� ேபா'� எEெவEவா1 ெகாைல ெச6யலா� - ஓடஓட விர4*� 
:�தி� ெகா�லலா� என விள�க�பட�' கா43வ' ேபாலவா பட� பி*�க 
ேவ�3�? 
 
ேச�கிழா� ெப<மா# ��தநாத# ெம6�ெபா<� நாயனாைர� :�தி� ெகா#றா# 
எ#1 ெசா�லேவ�*ய இட�தி� தா# நிைன�த அ� பாிேச ெச6தா#' எ#1, 
அ�ெகா*யவ# தா# நிைன�தைத �*�தா# என� Gறினா�. திறைமமி�க 
அவ<�: மனிதேநய�ேதா3 ஒ< :�ற�ைத=� ெவளி�ப3�தலா� எ#ற மதிP4ப� 
இ<�த'. இ#1 பல� திறைம=� அறி7 P4ப�� இ�லாம�, ச�தாய�ைத
 
சீ�ெக3�' வ<கிறா�க�. இவ� க@�: இவ�க� அைர:ைறயாயறி�த ேமைல 
இல�கிய� ேகா4பா3க� சமாதான� Gற உத7கி#றன. ஒ<வ# தி<3கிற 
கா4சியி� அவ# ஒ< "4*� எEவா1 ஏறி, மா* மீ' ெச#1, பிற: அA:�ள 
வழியாக இறAகி, எEெவEவா1 தாவி, கதைவ
 சா��தி, சா'ாிய மாக� தி<*னா# 
எ#பைத மிக விள�கமாக� கா4ட ேவ�3மா? எAேகா அ'ேபால நட�தி<�கலா�. 
அAஙன� நட�தைத உலகி�:� பைறசா�றி� ெதாியாதவ�க4:� ெதாிய�ப3�த 
ேவ�3மா? அவ# தி<*யேபா' அக�ப4டைத, நாணி நி#றைத, த�டைன 
ெப�றைத அ�லவா அ>�தமாக� கா4ட ேவ�3�? 
 
உலகி� நட�பன அைன�ைத=� பைட�க ேவ�* வ<�. ஆனா� தீைமைய� கா4ட 
ேவ�*ய �ைற�ப*, அத# தீAைக உணரைவ�:� பா�ைவயி� அைத� பைட�க 
ேவ�3�. ந�லைத அ>�தAெகா3�' மன�தி� பதி=மா1� பைட�க ேவ�3�. 
ேபாைத ம<�தி# தீAைக� �ைனயவ�த ஒ< ெந3Aகைதைய� ப*=Aக�. அதி� 
ேபாைத ம<�தா� ஏ�ப3� தீAைக உண�வைத விட, ேபாைத ம<�தி� எ#ன எ#ன 
வைகக� உ�ளன? அைவ எAேக கிைட�:�? அவ�ைற எ�ப*� ெப1வ'? 
கவைலகைள மைற�க உ�ணலாேம? - என இEவா1 மன ஓ4ட� ஏ�ப3மா1 தா# 
கைத�ேபா�: �>வ'� இ<�:�. 
 
ேப<�' நி1�த�தி� ஓ� இள�ெப� நி#1ெகா�*<�கிறா�. அ�ேபா' மைழ 
ெப6ய� ெதாடA:கிற'. அEவழியாக
 சிறிய காாி� வ�த, ெச�வ� "43
 
ெச�ல�பி�ைள ஒ<வ#, அவைள� த# காாி� ஏறி�ெகா�ள
 ெச6', தனியிட� 
அைழ�'�ேபா6� ெக3�' வி3கிறா#. இ�நிக.7கைள, ஓ� இைளஞ# இ#ப 
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அCபவ�ேதா3 �திய அதி�
சி த<� - களி�Q43� மன7ண�7கேளா3 ப*�' 
மகி.கிற அள7, அஃ' எEவள7 ெகா*ய ெசய� எ#ப' அவ# மன�தி� பதி=மா1, 
கைத ெசா� � �ைறயி� பைட�க�படவி�ைல. எ�'ைண� கைலP4ப�ேதா3 
பைட�தா �, மனிதேநய� இ�லாத' ெபா�லாதேதயா:�. இளAேகாவ*க� 
பைட�பி� ேமேலா4டமாக
 சிலவ�ைற எ�ணி�பா<Aக�. க�ணகிேயா3 
ேகாவல# இ#��றி<�த கால� :ைறேவ. எனிC�, இளைம மய�க�தி� அவ# த# 
மைனவி=ட# மகி.�தி<�தைத=� அவ� அழைக �*�த� அ*வைர விய�' 
பாரா4*யைத=� விள�கி அவ@ைடய ப�ைப=� அழைக=� ஒ< காைத �>'� 
எ3�'ைர�க
 ெச6கிறா� இளAேகாவ*க�. 
 

மாச1 ெபா#ேன! வல��ாி ��ேத 
காச1 விைரேய க<�ேப! ேதேன! 
அ<�ெபற� பாவா6! ஆ� உயி�ம<�ேத! 

 
ஒEெவா<வC� த# மைனவியி# அ<ைம=ண��' வா> மா1கா�பிய 
ெவளி�பா3க� யா7� உ�ளன. க�ணகிேயா3 சில ஆ�3கேள வா.�தா-
னாயிC�, அ' அவCைடய ெபா�கால ெம#ப' ேபா� அ�ப:தி அ>�த�ட# 
கா4ட�ப3கிற'. அவ# மாதவிேயா3 ெந3Aகால� வா.�தா#; மணி ேமகைலைய 
மகளாக� ெப�றா#. ஆயி# மைனயற�ப3�த ' காைத ேபா�' அவ# மாதவி=ட# 
இ#��றி<�', அவைள �* �த� அ*வைர பாரா4*யதாக ஒ< காைதைய அவ� 
பைட�க வி�ைல. மாறாக அவ� த#ைன�தாேன �*�த� அ*வைர அலAகாி�'� 
ெகா�வைத=�, அதி� ஈ3படா' ேகாவல# ஊட� ெகா�வைத=ேம கடலா3 
காைதயி� கா43கி#றா�. அவ� கைல� திறC�: அ>�த� ெகா3�' வி3வதா�, 
பர�தைம� பா ண�7 க� பி�ப43� ேபாகி#றன. ேம � கான� வாியி�, 
அவ�க� இ<வ<�:� ேந��த ஊட� நிக.ைவேய, மிக7� Dைவபட� 
�ைனகி#றா�, இளAேகாவ*க�. 
 
அஃதாவ' ந� �#ேனா��: எைத ெவளி�ப3�த ேவ�3�; எைத வி43 விட 
ேவ�3�; வி1வி1���:� உ�ைம�:� நட�பிய �:� ேவ�* 
ேவ�டாதவ�ைற� �ைன�தா � அவ�ைற எEவா1 - எ�ேகாண�தி� - எ�த 
ேநா�க�தி� எ�த அளவி� �ைனயேவ�3�; ஒ< பைட�ைப - பட�ைத� ப*�'� 
பா��'� �*�த அளவி� Dைவஞ� மன�தி� எ�க<�'� ேபா6� தAகேவ�3� - 
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எ' ஆழ�பதிய ேவ�3� எ#பன ைகவ�த கைலயாயி<�தன. அதனா� மாCட� 
ெவ#ற' - கா�க�ப4ட'. மாCட� ெத6வ நிைல�: உயர வழிக�டனேர தவிர, 
மாCட�ைத விலA: நிைல�:� தா.�த, கீ.�ப3�த �யல வி�ைல. இ#1 
கைல�பைட��� 'ைற�: வ<� ெப<� பா#ைமயின� ைகயாலாகாத, 
அறி7�திறன�ற, கைலP4ப மறியாத, பண�தாைச பி*�த, ெவ1மேன 
இராசிைய=� சாதக� ைத=� சாமிைய=� ம43� ந��கிற, வணிக ேநா�கம#றி� 
பிறிெதா#1� அறியாத ேப�வழிகேளயாவ�. 
 
ெதா�கா�பிய� ஒ< பைட�ைப எAஙன� பைட�க ேவ�3� எ#பைத� 
ெபா<ளிய(� ெதளிவாக� G1கி#றா�. ஒ<வைகயி� இ�ேகா4பா3, சம�கி<த 
இல�கிய�தி�:� ெபா<�'� காளி தாசனி# சா:�தல� ப*�தவ�க� இைத 
ந#:ண�வா�க�. 
 

உய��ேதா� கிளவி=� வழ�ெகா3 �ண�த(# 
வழ�: வழி�ப3�த� ெச6=4:� கடேன (1163) 

 
இ�கால�தி�ேக�ப இத�: விள�க� Gறி, உ�ைம அறிய ேவ�3�. உய��ேதா� 
கிளவி - உலகி� சிற�த எ>� தாள�க�, கைலவ� ந�க� கிள�' ெவளி�ப3�'� 
பைட��க�. வழ� ெகா3 �ண�த(# - உலக வா.7 நைட�ைறகைள அதாவ' 
உலக வழ�ைக
 சா��', அAஙன� நட�பவ�ைற� ேபாலேவ இல�கிய� தி� 
பைட�க�ப3கி#றன. உலகி� சிற�த பைட�பாளிக� எ�ேலா<�, உலக வா.ைவ� 
க�3, அைதேய த� கைல� பைட�பி� த<கிறா�க�. வழ�:வழி�ப3த� 
ெச6=4:� கடேன. ெச6=@�: - இல�கிய�பைட���:. அAஙன� உலக 
வா.7தா# இல�கியமாக� பைட�க�பட ேவ�3� - பைட�க� ப3கிற' எ#1 
ெதா�கா�பிய� D4*� கா43கிறா�. அAஙன மாயி# உலகி� அற�கழி7ைடயன7� 
' நட�கி#றனேவ? அற ெநறி�: மா1ப4ட ெகாைல, கள7, காம� �த(ய :�றA 
:ைறக@� உலக வழ�:�தாேன? அவ�ைற=� உலக வழ�ைக� பைட�கேவ�3�' 
எ#ற விதி�ப*, பைட�பதா? அ' நியாயமா? - எ#ற வினா�க� எ>கி#றன. 
 
கைத எ>'பவ#, நாடக� பைட�பவ#, திைர�பட� பி*�பவ#, தா# எ>'� 
கைதகளி� இ�தீைமகைள� கா4ட ேவ�*வ<�. அவ�ைற நீ�கினா� கைத=� 
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இரா'; வி1 வி1��� ேதா#றா'. ேம � சில கைத�க<வி�:, இ�தீைம க@� 
ைமய�க<�தாக� பய#ப3கி#றன. உலக வா.ைவ� பைட�க ேவ�3ெம#1 
Gறிவி43, அத# ஒ< ப:திைய மைற� ப' பைட�பறமாகா'தா#. எனேவ 
இ�தைகய கைல� பைட� ��க4:, இ�தீைமகேள ெபாி'� பய#ப3கி#றன. மனித 
இன�ைத� கா�க, இ�தீைமகைள� கா4*� கைளத � இ#றியைமயா� 
பணியா:�. எனேவ இவ�ைற ஓ� எ>�தாள# எ3�தா�டா� அ' 
பழி��ைடயதாகா'. 
 

அற�கழி7ைடயன ெபா<4பய� படவாி# 
வழ�ெகனவழAக � பழி�த#1 எ#ப (1164) 

 
இAஙன� அற�தி# நீAகிய நிக.7க� பல7�, இல�கிய� தி�: அ*�க<�தாக - 
இல�கிய� ெபா<ளாக� பய#ப3மாயி#, அைவ உலக வழ�கி� காண�ப3வன-
வாத(# அவ�ைற� கைலஞ# எ3�தா@வதி� :�றமி�ைல . ''அவ�ைற� 
�லெனறி வழ�க, ெச6த� பழி=ைட�த#1 " என ந
சினா��கினிய� இEவிட�தி� 
உைரெய>தி=�ளா�. 
 
அAஙனமாயி# அ�தைகய அற�கழி7ைடயவ�ைற எEவா1 பைட�ப'? 
 

மி�க ெபா<ளிC� ெபா<�வைக �ண��க 
நாT�தைல� பிாியா ந�வழி�ப3�ேத (1165) 

 
மி�க ெபா<ளிC� - ஒ< கைல�பைட�பி� அைம=� �>ைமயான அத# 
ெபா<ளைம�பி�. ெபா<�வைக �ண��க - ேம�Gறிய அற�கழி7ைடயதான 
ெபா<ைள=� ேச��'� பைட�தி3க. எEவா1? "நாT� தைல�பிாியா ந�வழி� 
ப3�'� �ண��தி3க" மாCட� நாண�தி# நீAகாதவா1, ந�ல ெநறி� பா�ப3�' - 
மனித� கா�க�ப3� வைகயி� அ�:�றA:ைறகைள�கா4* உ� பைட�ைப 
நிைற7 ெச6க ! 
 
இ#1 சில திைர�பட� பாட�க� பா ண�ைவ� ெகா
ைச�ப3�தி� ப
ைச 
ப
ைசயாக� பாட�ெப�1, அைவ ெத< ெவ�லா� காம �ழ�க� ெச6கி#றன. 
அவ�ைற உட# பிற�தா�, மைனவி ம�க�, தா=� மக@� என� G*யி<�' ேக4க 
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எ�'ைண� G
சமாயி<�கிற'? சில திைர�கா4சிகைள=� இEவா1 
G
ச�ேதா3தாேன பா��க ேவ�*=ள'? இவ�க@�காகேவ நாT�தைல�பிாியா, 
ந�வழி�ப3�'� �ண��க' எ#1 ெதா� கா�பிய� ஒ< ேகா4பா4ைட �#ைவ�' 
வழிகா43கிறா�. ப*�பவ�, பா��பவ� நாTமா1 எ>தாேத, பைட�காேத உன�: 
அ�த ெவ4கமி�ைல ெய#றா �, மாCட�தி�:�ள அ�த நாண�ைத� 
ேபா�கிவிடாேத!' எ#பதா�. 
 
ெதா�கா�பிய� அ#ேற சி�தி�'
 ெசா#ன இ�ேகா4 பா4ைட, இ#ைறய கைத, 
திைர இல�கியAகளி� ெபா<�தி� பா��ேத அவ�றி# தர�ைத மதி�பிட ேவ�3�. 
 
�லெனறி வழ�: 
 
இல�கிய�ைத� பைட�பத�:� �லவ�க� காலAகாலமாக� ைகயா�3 வ<� 
மர�கேள ( Literary conventions) �லெனறி வழ�: என�ப3�. �ல# ெநறி எ#ப' 
�லவ�க� ைகயா@� பைட�� மர�ெநறிேயயா:�. �#ேனா� ைகயா�ட 
ெநறி�ைற களி#ப*ேய, பி#ேனா<� இல�கிய�ைத� பைட�ப�. வள�
சி, மா�ற�, 
�ர4சி எ'வாயிC� �#ைனய மரைப �#ைவ�ேத ெச6ய�ப3கி#றன. 
 

நாடக வழ�கிC� உலகிய� வழ�கிC� 
பாட� சா#ற �லெனறி வழ�க�... (999) 

 
எ#ப' ெதா�கா�பிய�. உலக நிக.
சிகேள - ம�க� வா.ேவ இல�கியமாகிற'. 
அதைன அEவாேற தி<�ப
 ெசா#னா� அ' இல�கியமாகா'. ஏேதC� 
ஒ<வைகயி� தி4டமி43� �ைன�' G1வைதேய நாடக வழ�: எ#1 
:றி�பி3கிறா�. நாடக வழ�: எ#ப' வா.ைவ இல�கியமா�:� பைட��� 
திறைன� :றி�பி3கிற'. 
 
’உலகிய� வழ�:’ எ#பைத இள�Qரண�, உலக�தா� ஒ>கலா�ேறா3 ஒ�' 
வ<வ' என விள�:கி#றா�. இதி(<�' உலக�தி� காண�ப3வனவ�ைறேய 
இல�கிய� பைட�பி# Hல�ெபா<ளாக� ெகா�டைம �ல�ப3�. நாடக வழ�: 
எ#பைத
 Dைவபட வ<வனெவ�லா� ஓாிட�' வ�தனவாக� ெதா:�'�G1த�' 
எ#பா� அவ�. அஃதாவ' இல�கிய�தி� இட�ெப1� ேபா', தைலவ# தைலவி 
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யாவ<� மிக உய��த ப�பாள�களாகேவ பைட�க�ப3கி#றன�. நட�பியலா6 
எ3� க�ப4ட ம�க� வா.ைவ� :றி�ேகா4 த#ைமபட� �ைன வைதேய, �லெனறி 
வழ�:' எ#ற ேகா4பாடாக� ைக� ெகா�டன�. ம�க� Pத(ய அக# 
ஐ�திைண=� (1000) எ#1 G1வதா � சAக�பாட�க� ெபாி'� ம�க� 
இல�கியமாக �கி.�தைம �ல�ப3�. ந
சினா��கினிய� �லெனறி வழ�: 
எ#பத�:, �ைன�'ைர வைகயாC� உலகவழ�க�தா � �லவரா� 
பா3த�கைம�த �லவரா�1 வழ�க�' என� G1� விள�க�� இA: ஒ�� 
ேநா�க�த�கதா:�. 
 
தமி. இல�கிய� G�தினி#1� பிற�ததாகேவ ேதா�1கிற'. அத# 
ேகா4பா3களி� அ*�பைடயானைவ பல7� G�தி# வழி�ப4டனவாக உ�ளன. 
ெதாட�க�கால�தி�, வா6ெமாழியாக இ<�தேபா', மனித# ஆ*�பாட� 
க�றி<�தா#. கால, ெச�ல
 ெச�ல, :> நடனAக� G�தாக மாறின. தைலவ# 
தைலவி ேதாழி பாAக# தா6 பாண# என இEவா1 பாவி�'� ெகா�3 :>வாக 
நி#1 ஆ*ன�. கவிைத நைடயிேலேய G�1 �ைற, உைரயாட� �ைறயா7� 
பிற�தன. பி#ன� வாிவ*வ� ேதா#றி, இல�கிய� எ>�தி� வ*�க�ப4ட 
கால�தி�, இ�நாடக� ப��க� பல இல�கிய�தி� ப*�தன. 'ெம6�பா3 
அவிநயமா6� G�தி�ேக உாிய'. அ' ெபா<� �ல�பா43� ேகா4பாடா6 
இல�கிய�தி� இட�ெபறலாயி�1. இவ�றா� நாடக வழ�: ' என இல�கிய 
வழ�ைக
 D4*யத# ஒ4ப� �லனா:�. இல�கிய�தி�: நாடக�த#ைமேய - 
�ைன�'ைர மரேப சிற�ததாக(# அதைன �த(� Gறி, அத�: Hல�ெபா<ளா6� 
ெபற�ப3� வா.�ைக மரபா� உலக வழ�ைக� பி#ன�� Gறினாெரன உைரயாள� 
G1வ�. இ�நாடக வழ�: எ#பதைன வட8லா� 'வ�கிேரா�தி' எ#ப�; 
ேமைலநா4டா� தி4டமி43� பைட�:� க�பைன ஆ�க� எ#ப�. 
 
திைண : அக�, �ற� 
 
தமிழக� �#� இய�ைக
Oழ(� மைல, கா3, ஆ�1� பாசனவய�, கட�கைர நில� 
என நா#: சமனிைல� ப:��ட#, தனி�தனியான வ4டார வழ�:க@ட# 
திக.�த'. இவ�றி� ேதா#றிய ம�க� வா.விய�, நா43��ற�பாட�க�, கைலக� 
ேபா�வன7� தனி�தனி இய��ைடயனவா6 வள��தன. இதனா� தமிழில�கிய� 
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இ�நில அ*�பைட� G1க@டC� இய��க@டC� திைண இல�கிய�' என, 
நிலவழி�ப4ட இல�கியமாக� ேதா#றி வளரலாயி�1. இ�நா#: நில� தவிர, 
மைல=� கா3� சா��த ப:திக� ேகாைடகால�தி� வற4சி=�1, ம�க� 
ேபா�:வர�'�ேக�ற நிலமாயின. இவ�ைற
 Dர� எ#1� பாைல எ#1� 
அைழ�', பிாி7 ப�றிய இல�கிய�ைத இ� பி#னணியி� பாடலாயின�. இதனா� 
திைண இல�கிய� :றி,சி, ��ைல , ம<த�, ெந6த�, பாைல என ஐவைக� 
பிாி7கைள உைடயதாயி�1. திைண எ#ற ெசா� �த(� நில�ைத� :றி�'� 
பி#ன� அ�நில ம�களி# வா.�ைக ஒ>கலா�ைற=� அE ெவா>கலா�ைற� 
ப�றி� பாட�ப4ட இல�கிய�ைத=� :றி�த'. 
 
பழAகால நா3, நகரAக@� இ� நிலவழியான தனி�தனி� G1ைடய வா6 வள�
சி 
ெப�1, ெவEேவ1 ெபய�, நைட �ைறக@ட# திக.�தன. இA: வா.�த ம�களி# 
காத�, :3�ப வா.7 �ைறகளி � ேபா�, �றவா.விய� ேபா#றவ�றி � 
தனி
சாய�க� ப*�தன. இதனா� இ�பாட�க� ெதாட�க�தி� அக� சா��தன 
எ#1� �ற� சா��தன எ#1� ப:���களாயின. கால�ேபா�கி� P4ப�திறCட# 
இல�கிய� வளரவளர, இைவ அக�' எ#1� அகம�லாதன எ�லா� �ற� எ#1� 
வைகைம ெப�றன. 
 
அக� கள7, க�� என இர�3 பிாிவினதாக7� கள7 இய�ைக� �ண�
சி, 
இட�தைல�பா3 , பாAக�G4ட� ேதாழியி�G4ட� என நா#: 
உ4பிாிவினதாக7� க��� இEவா1 மதி.
சி, பிாி7, ஊட�, உண�த� என 
உ4பிாிவினதாக7� ப�ேவ1 'ைறக�, மா�த�த� G�1�க� என விாிவாக7� 
வைகைம�ப4டன. காதல�த� ெதாட�ககால நிக.
சிக� ைக�கிைள என7�, 
பி#ன� நிக>� �ண�த� இ<�த� பிாித� ஊட� இரAக� ஆகியன �ைறேய 
:றி,சி, ��ைல , பாைல, ம<த�, ெந6த� என7� எ�ைல கட�த உண�7 நிைலக� 
ெப<�திைண என7� ஆக ஏ>திைணகளாக அக� ப:���ட'. அத�ேக�ப� 
�ற�� ெவ4சி, வ,சி, உழிைஞ, '�ைப, வாைக, கா,சி, பாடா� என 
எ>வைகயினதாக� ப:�க�ப4ட'. ெவ4சி ஆனிைர ப�றிய ேபா�; வ,சி 
நில�ப:திகைள� கவ�வ' ப�றிய'; உழிைஞ தைலநகரAகைள ��1ைகயி3வ' 
ப�றிய'; '�ைப அணிவ:�' நி#1 வ ைவ ெவளி�ப3�'மா1 ெச6=� க3� 
ேபா�; வாைக ெவ�றி=� பிறாிC� ேம�ப4ட ஒ<வர' த:தி�பா3க@� ப�றிய'. 
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கா,சி ேபாரழிவா� ஏ�ப3� இர�க�� நிைலயாைம=� ப�றிய'. பாடா� ேப<� 
�க>� ெப<ைம=� பா3வ'. இAஙன� திைண இல�கிய� அக�� �ற�மா6 
வள��தைம, தமிழி� ம43ேம காண�ப3� தனி
 சிற��ைடய ெகா�ைககளா:�. 
 
�த� க< உாி 
 
அக�பாட� ஒ< க4டைம���:ாிய'. ஒ< பாட(� �த� க< உாி எ#ற 
��ெபா<@� அடAகியி<�:�. ேமனா4டா� கவிைத� ெபா<ைள அ*�க<�' 
(Theme) தைலைம�க<�' (Motif) என� ப:�ப�. இA: உாி' எ#ப', ம�களி# 
ெசய� பா3களாகிய �ண�த� பிாித� இ<�த� இரAக� ஊட� எ#பன7� 
அவ�றி# நிமி�த� எ#பன7மா� - இைவேய அக�பாட(# அ*�க<�'' 
என�த�கன. இைவ அக�பாட �: இ#றியைமயாதன. ஏைனய �த� எ#பன 
ஐவைக நில�� நில� சா��த ப:திக@மா�. அ�நில�தி# இய�ைக
 Oழ� உண7, 
கைலக�, ம�க� ெதாழி� ேபா�வன க<�ெபா<ெளன�ப3�. க<�ெபா<@� 
�த�ெபா<@� பா4*� வ<� உாி�ெபா<ளா� மா�த�த� வா.7 நிக.
சிக4:� 
பி#னணியாக� �ைனய�ப3�. இ�பி#னணிக� இ�லாம� உாி�ெபா<� ம43ேம 
அைம�த பாட�க@� உள. நில� எ#ப' ேந� �கமாக7� க<�ெபா<� வழியாக 
மைற�கமாக7� ெபய� D4ட�ப3வதா�, அ' இ#ன திைண�பா43 என 
அறிவத�: உதவியாக இ<�:�. நில�ேதா3 பிாி�க �*யாதவா1 ெபா>ைத=� 
ேச��' �த�ெபா< ெள#றன�. ேம � இ�த நில�தி�: அ�ல' திைண�: இ�த� 
ப<வAக� சிற��ைடயன என அவ�ைற இைண�'� Gறின�. 
 
ெபா>' எ#ப' ெப<�ெபா>' ஆ1 ; சி1ெபா>' ஆ1. கா�, Gதி�, �#பனி, 
பி#பனி, இளேவனி�, �'ேவனி� எ#பன ெப<�ெபா>'. காைல, ந�பக�. 
எ�பா3 , மாைல (�#னிர7), யாம�, ைவகைற எ#பன சி1ெபா>'. பக�ெபா>' 
H#1 G1, இர7�ெபா>' H#1 Gறாக இ<�ப' அறிய�த�க'. இவ�1� 
��ைல�திைண�:� கா<� மாைல=� உாியன. :றி,சி�:� Gதி<� �#பனி=� 
யாம�� உாியன, பாைல�: இ<வைக ேவனி � பி#பனி=� ந�பக � 
உாியனவா:�. ம<த�தி� ைவகைற, காைல�ெபா>தாகிய இ< சி1ெபா>'கேள 
இட� ெப1�. ெந6த(� ஏ�பா3 - இ#ைறய சா=Aகால� அ�ல' மாைல இட� 
ெப1�. 
 
அஃதாவ' ஒ< :றி,சி�திைண�பா43 �ண�த � �ண� த� நிமி�த�மாகிய  
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உாி�ெபா<@�: உாிய'. அ�நில ம�களி# கள7�காதேல இதி� சிற�பாக� 
�ைனய�ப3�. அ� கள7� காத �: மைல�பாAகான இய�ைக� பி#னணி=� 
இரவி# ந3�ப:தியாகிய யாம�� :ளி� ந3�:� Gதி�கால�� பி#னணி யாகி, 
நாடக� பாA:�பட� பா3த�: இனிைம த<�. :றி,சியி� பிற உாி�ெபா<�க� 
அ<கிவரலா�. எ�த நில�தி � எ�த ஒ>� க�� நிகழலா�. ஆயிC� :றி,சி�: 
அத# இய�ைக
 Oழ �:
 சிற�பாக� பாட�த:�த' கள7� காதேல யா�. 
ேவெறா< வைகயாக
 ெசா#னா� கள7�காதைல� பாட, ேவ1 எ�த நில� 
பி#னணி=� ெபா>'க@� இைவேபால அEவி#ப
 Dைவைய விைளவி�கமா4டா. 
ஒ< நாடக� கா4சி அைம�தா�, இள�ப<வ�தினாி# இ� காத� வா.7�:, 
இ�தைகய ேசாைல O.�த, ப<வ� அைம�த பி#னணிேய த�க பி#திைரயாக 
அைம=�. அ�லாம� பாைல ேபா#ற நில�பாAகாி�, காத� ெச6வதாக எ�'ைண 
விவாி�தா � உவைக
 Dைவ பிறவா'. ம�க� வா.வி� எA:� எ'7� 
நிக>மாயிC� இ�பி#னணியி� இ' நிக>ெமன வைரயைற ெச6தன, நாடகமாக 
நட�தியவ�றி னி#1� பிற�த உ�திகேளயா:�. இதைனேய உலக வழ�ைக ைவ�' 
உ<வா�கிய நாடக வழ�: எ#றா�, ெதா�கா�பிய�. இதி� கள7� காத �: ஏ�ற 
சிற��மி�க தைலவ# தைலவிய�; அவ� களி# உய�7�: ஏ�ற'� அ�கள7�: 
ஏ�ற' மாகிய சிற�த பி#னணி மைல
Oழ� - Gதி�கால� - யாம� ெபா>'. பிறரறி 
யாம� தனி�தி<வ� '6�:� தணியாத ேவ4ைக ைய� கிள<� உவைக இ#ப�தி�: 
இைவ ஒEெவா#1� சிற��ைடயன. இதைனேய இள�Qரண� நாடக வழ�காவ' 
சிற� �ைடயன எ�லா� ஒ<A: வ�தனவாக� ெதா:�' ஓாிட�ேத G1த�' எ#றா�. 
 
தமிழி# ெதா#ைமயான அக இல�கிய� நாடக� - G�' - :>வாக ஆட� பாட� 
ஆகிய இவ�றினி#1� ெபற�ப4ட ெத#ப', இதனா� ேம � ெதளி7ப3�. தமி. 
அக இல�கியேம நாடக�பாAகா6� ேதா#றி, அைம�'வி4டதா� தனி நாடக 
இல�கியAக� அ�நாளி� காண�படவி�ைல. சில�பதிகார� ேபால எ�தைனேயா 
நாடக� கா�பியAக� அ#1 வா6 ெமாழியாக ம43ேம விளAகி மைற�ெதாழி�தன. 
எ>த�ப4ட பிற7� காலெவ�ள�தி� ேபாயின. �#ன�� :றி,சி�திைண�:� 
Gறிய' ேபால, ஏைனய திைணக4:� �த� - க<-உாி இைய�க� நாடக�பாA:பட 
அைம�தைம, அவ�ைற� தனி�தனிேய சி�தி� பா��:� �லனா:�. �த�, க<, உாி 
அைம�ைப ஒ< ேகா4 பாடாக� ெகா�3 ஆரா6�தா�, அக�பாட�களி# 
க4டைம��� �ைனதிறC� எ�'ைண
 சிற�த கைலP4பமாக விளAகின 
எ#பதறிய�ப3�. ஒ< பாட(� �த�, க<, உாி H#1மி<�தா� �த� ெபா<ளா� 
அ�பாட� இ#னதிைண எ#ப' அறிய�ப3�. க<7� உாி=ேம இ<�தா� 
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க<�ெபா<ளா� திைண அறிய ேவ�3�. உாி ம43ேம இ<�தா� அைத ம43� 
ெகா�3 இ#ன திைண என வைக�ப3�தலா�. 
 
பாட(� வ<� அ* எ�ணி�ைகயி# :ைற7, G3த � ேக�ப பி#னணிக� 
அைம=�. இ�கால� பாட�களி � பி#னணி=� அ*�க<�'மாக அைமவன 
இ�ேகா4பா43ட# ஒ�பிட�பாலன. நாடக�கா4சி, திைர�பட� எ3�பா��: 
எ�தைகய பி#�ல� அைம�ப' என P4பமா6 வழிகா43� பாAகி� பழ�தமி. 
அக�பாட�க� ஒளி"சி� திக.கி#றன. 
 
அக�திைண=� அக# 'ஐ�திைண எ#1 ேம�Gறிய ஐ�' திைணக@� சிற��ைட� 
காத �: அ*�தளமாக அைமகி#றன. 
 

ம�க� Pத(ய அக#ஐ�திைண=� 
D4* ஒ<வ�� ெபய�ெகாள� ெபறாஅ� (1000) 

 
எ#ப' தமி. இல�கிய� ேகா4பாடா:�. அஃதாவ' அக� பாட(� வ<� காத� 
நிக.7க� ம�க� அைனவ<�:� ெபா'வாக
 ேச�வனவாத(#, தைலவ# தைலவி 
ெபய� D4ட� ப3வதி�ைல - அவ�களி# இய�ெபயேரா, அவ�க� யாெரன அறி=� 
:றி�ேபா பாட(� இட�ெபறா' எ#பதா�. 
 
ைக�கிைள, ெப<�திைண எ#பன7� அக�திைணகேள. ஆயிC� நில�பி#னணி 
Gற�படாைமயா�, அைவ அக# ஐ�திைண=� அடA:� எ#1 ெபற�ப3கிற'. 
ைக�கிைள எ#ப' தைலவ# காம உண�7 நிர�ப�ெபறாத இள�ெப� 
ஒ<�திைய� க�3 அவ� மீ' ெகா�ட காதைல� தன�:� தாேன ேபசி�ெகா�3 
இ#�1வேதா� காத� நிக.
சி எ#1�; தைல மக# தைலவிைய �த# �த(� 
காTத�, இவ� ெத6வ மகேளா என அவ� அழகி� ஈ3ப43 அவ# ஐ=1த�, 
அவ�த# க�ணிைம�த� �தலாய :றி���களா� நில7லகமகேள என� ெதளித�, 
அவன' :றி�ைப அவ� ஏ�:மா1 எதி�காTத� - ஆகிய இ��#னிக.7க� 
எ#1� இ<வைகயாக� ெதா� கா�பிய� விள�:கி#றா�. 
 
இ<வ<� மாறி���: இதய� எ6திய பி# நிக.வன எ�லா� அக# ஐ�திைண� 
காத� எ#ப' உைரயாசிாிய�க� த<� விள�கமா:�. இ�கள7�காத(� ஏ�ப3�  
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காம� மி�க கழிபட� கிளவிக� - எ�ைல கட�த காத ண�7க� ெப<�திைண� பா� 
ப4டன. 
 
கால�ேபா�கி� ைக�கிைள ஒ<தைல� காத�' எ#1� ெப<�திைண' ெபா<�தா� 
காம� எ#1� விள�க�ப4டன. இைவ பி�கால மர� மா�ற� எ#1 க<த�த:வன. 
 
அக�, �ற� ப�றிய ெதா�கா�பிய�த� ேகா4பா3க� மிக விாிவானைவ; தனி�'வ� 
மி�கைவ; தமி. இல�கிய�தி�ேக தனி
சிற�� உாிைம=ைடயைவ. இA: இவ�றி# 
அ*�பைடக� ம43ேம ேகா*43� கா4ட�ப3கி#றன. ெதா�கா�பிய�, மிக 
விாிவாக அக�திைண� ேகா4பா3கைள விள�கி, அவ�ைற
 சா��தி� �ற�திைண� 
ேகா4பா3கைள=� விள�கி=�ளா�. இைவ ேம#ேம � ஆராய�ப3வ'ட#, உலக 
இல�கிய� ேகா4பா3 க@ட# ஒ�பி43 விளAகி� ெகா�ள�ப43 வ<கி#றன. பிற 
நா43� பிறெமாழி இல�கிய வ� ந�க� இவ�ைற� க�பதி � ஆரா6வதி � 
இ#1 ஆ�வ� கா4* வ<த� இவ� :றி�பிட� த�கதா:�. 
 
G�1�ைற 
 
திைண�பாட�களி� 'G�1�ைற' எ#ப' ஒ< ேகா4 பாடாகேவ க<த�த�க'. 
அக�பாட�க� யா7� அக உ1�பின� யாேரC� ஒ<வ� G�றாகேவ பாட�-
ப43�ளன. அக�திைண� பாட�க� நாடக �#னிைல� G�1 (Dramatic 
Monologue) அைம��ைடயன. ஒ<வ� ஒ< Oழ(� ஒ<வ� ேக4க�த� G�ைற 
ெவளி�ப3�'வதாக அைமவன. க(�ெதாைக� பாட�களி� :>�பாட�களாக 
அைமவனவ�றி�, இ<வ� உைரயாட� இைட மிைட�' வர� காணலா�. அைவ=� 
ஒ<வேர, தம�:� நிக.�த இE7ைரயாடைல எ3�' ெமாழிவதாக அைம=�. 
 
களெவா>�க�தி� G�1 நிக.�'த�:ாியவ� யா�யா� என7� க�பி� G�1 
நிக.�'வத�:ாியவ� யா�யா� என7� அவ�க� G�1 நிக.�'� சில ெநறி�ைற 
ப�றி=� ெதா�கா�பிய� :றி�பி3கிறா�. பிறரா� எ3�' ெமாழிய�ப43, ேநேர 
G�1 நிக.�தாத மா�த� ப�றி=� ஒ< வர#�ைற உள'. த�ைத, தைமய#, ஊரா�, 
அயேலா� ேபா � பல�, இ�காத� நாடக�தி� ேநேர வ�' கா4சியளி�க 
மா4டா�க�; ஆனா� அவ�க@� த� க<�ைத ெவளி�ப3�தியதாக� பிறரா� எ3�'  
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ெமாழிய� ப3வா�க�. 
 
யா�யா� G1வைத, யா�யா� ேக4பதாக� �ைனய ேவ�3ெம#ற வைரயைற=� 
உள'. ம�கள�லாத ஞாயி1, மதி, அறி7, நா� ேபா � பல ெபா<�க� 
ேக4பதாக, அைவகைள ேநா�கி� Gற�ப3� G�1�க@� உள. த# ெந,ைச 
ேநா�கி, அதைன உயி<�ள ெபா<� ேபா� க<தி, ேபD� G�1�க@� உள. 
தன�:�தாேன ேபசி�ெகா�@� இடAக@� உ�3. 
 
காதலாிைடேய வாயி�களாக B'வ�களாக
 ெச#1 க<�'ைர�க� த�கவ�க� 
இவாிவ� எ#ற ப4*ய � உள'. 
 
இைவயைன�'� தீர ஆரா6�தா�, இைவ பல அ*�பைடயான ப�பா43 
மர�களினி#1� �கி.�த இல�கிய� ேகா4பா3க� எ#ப' விளA:�. 
எ3�'�கா4*�: அற�ெதா3 நிைல�'ைற ைய� Gறலா�. இதி� தைலவியி# 
களைவ ெவளி� ப3�'� ெச6தி இட�ெப1கிற'. அதனா� ேதாழி ெசவி(�:� 
ெசவி( ந�றா6�:� ந�றா6 தைமய#மா� த�ைதமா��:� என இAஙன� 
வாிைச�ப* G1வேரய�லாம�, ஒ<வ� ஒ<வைர மீறி ேநேர ேபா6� 
Gறமா4டா�க�. ேதாழி தைலவியி# கள7� காதைல� :றி�பினா� 
உ6�'ண�வாேளய�லாம�, அ�தைலவி ேநேரவா6 வி43�Gறமா4டா�. 
பDம4கல�'� ெப6த நீ�, �ற� ெபாசி�' கா43மா1ேபா�, தைலவியி# 
உ�ள�கிட�ைக அவ� த# ெம6�பா4டா� �ற�தா��:� �லனா:�. அக�திைண 
மா�த�க� கள7, க��, பிாி7�காலAகளி� நிக.�'� G�1�க� இ#ன இ#ன 
Oழ(� இைவயிைவ என மிக விாிவாக� தர� ப43�ளன. இைவ அ�கால� 
பாட�க@� பயி#1 வ�தைவ எ#1 க<தலா�. இ�G�1�களி# 
இ#றியைமயாைம, இைவ =ண��'� வா.விய�, இல�கிய ெநறி ஆகியன 
ஆராய�பாலன. 
 
இAஙன� G�1 �ைற நாகாிக��, அத# சா�பான இல�கிய� ேகா4பா3க@� ஒ< 
மிக�ப�ப4ட இல�கிய�தி# சாயைல ெவளி�ப3�'வன வா=�ளன. 
ெதா�கா�பிய� த<� அக�'ைற� G�1�களைன�'� தமிழ� ப�பா3, நாகாிக� , 
வா.விய�, ச�தாயவிய�கைள விள�:வனவா=�ளன. 
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�ற�பாட�க� ப�ேவ1 'ைறகளாக� ப:�க�ப3கி#றன. அக�பாட�களி �  
'ைறக� உ�ெடனிC� G�1 �ைற�ேக சிற�பிட�. �ற�பாட�க� �லேவா�த� 
ேநர* வா.வி�, அவ� க� G�றாக ெவளி�ப3வன. சிலேபா' அவ�க� த�ைம� 
பாண னாக, ெபா<நனாக� பாவி�'� பா3வ'� உ�3. அ�ேபா' அவ�றி� 
நாடக�த#ைம ப*=�. �ற�பாட�க� சில ெபா'வான ஒ< ெபா<�ைம ப�றி� 
பாட�ப43� 'ைற :றி�க�ப43 விளA:வன7� உள. ம#ன�க�, �ரவல�கைள 
ேநா�கிேய ெபாி'� பாட�ப3கி#றன; ேபா��கால நிக.7க� நில அ*� பைட, 
ேபா��ைற க4ேக�ப� �ைனய�ப3கி#றன. இவ�றி� G�1 �ைற ஒ< க4*�:� 
வாராைமயி#, 'ைறய*� பைடேய எ3�தாள�ப3கிற'. 
 
�#ன� 
 
�#ன� எ#ப' மன�:றி�ைப ஒ<வ� த� ெம6�பா4டா� ெவளி�ப3�'த�. 
:றி�பால#றி வா6வி43� Gற�படா'. ஒ<வ� ேபD� ெசா�ைல ைவ�' நா� 
ேநாிைடயாக7� அவ� க<�ைத அறியலா�; அவ� �க�:றி��, ேப
D�ைறைய 
ைவ�'� :றி�பா � அவ� உ�ள�ைத அறியலா�. இதைன �#ன� ெபா<ள' (142) 
எ#பா� ெதா�கா�பிய�. ெச�� ஒ#பதி# பலமா, ெச�ெபா# பதி#பலமா எ#பைத
 
ெசா�ேவா�, ெசா� � வித�ைத ைவ�'� :றி�பா� உணரேவ�3� எ#1 
G1மிட� இ' . அகநா/�றி� ஒ< தைலவி த#ைன� பிாிய நிைன�:� 
தைலவனிட�, தா# அத�: உட�படாைமைய �க�:றி�பா� கா43கி#றா�. 
இைத �#ன� கா4* �க�தி# உைரயா எ#1 (அக�. 5) Gற�ப3கிற'. 
 
சAக அக�பாட�க� யா� Gறிய'? யா<�:� Gறிய'? எ�த
 Oழ(� Gறிய'? - 
எ#பனவ�ைற� :றி�பா� ெவளி� ப3�'வன. அ*�:றி�பி �ள இEவிவர�, 
பாடைல� ப*�த ஒ<வரா� உ6�'ண��' எ>த�ப4டைவ. இAஙன� ேக4பவ� 
ப*�பவ� உ6�'ண��' ெகா�@மா1, அத�ேக�ற சில ெசா� ெப6' அ�ல' 
வழிகா4*யாக� :றி�� ைவ�'� பாட ேவ�*ய', பா3பவனி# கடைமயா:�. 
இE7�திையேய �#ன� எ#1 ெதா�கா�பிய� :றி�பி3கி#றா�. 
 

இEவிட�' இ�ெமாழி இவ� இவ��: உாிய எ#1 
அEவிட�' அவரவ��: உைர�பைத �#ன� (1463) 
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�#ன� எ#ப' ெபா'வாக :றி��' எ#1�, ஒ<வர' உ�ள�:றி�� எ#1� 
ெபா<�ப3�. ஈ�3 அஃ' இல�கிய� கைல
ெசா�லா6, பைட�பாளி இைவ 
எ
Oழ(� யா� யா<�: எத# ெபா<43� Gறியைவ' என� ப*�பவ� உண<மா1 
பைட�பைத� :றி�கி#றன. இவ� இவ��: எ#பன அக நாடக மா�த�களாகிய 
தைலவ#, தைலவி, ேதாழி ேபா#றவ�கேள. அவரவ��: ஏ�றவா1 அவரவ� 
G�1ெமாழிகைள� பைட�' வி4டா�, உ6�'ண�த� ைகG3�. இEவிட�தி�, 
இள�Qரண� இட�� கால�� உண��' ேக4ேபா��:� த�கவா1 ெமாழி த � 
ெச6=@1�பா�' எ#பா�. ேபராசிாிய� யாேதாாிட�தா � யாதாCெமா< ெமாழி 
ேதா#றிய�கா�, இ�ெமாழி ெசா� த� :ாியா<� ேக4ட�:ாியா<� 
இ#னாெர#1 அறி=மா�றா#, அAஙன� அறித�: ஓாிட� நா4*, அEவிட�'� 
G1வா��:� ேக4பா��:� ஏ�ற7ைர ெச6=4: ஈடாக
 ெசா� வ' �#ன� 
எ#றவா1 என� ெதளிவான விள�க� த<வா�. இ' �ற� திைண�:� 
உாியெத#ப' ேபராசிாிய� க<�'. 
 
இதைன� பைட�பாளியி# கடைமயா�கிய' :றி�பிட� பால'. இ#ன சமய�தி�, 
இ#னா�, இ#னா<�:, இ' ெதாட� பாக இைத� Gறினா� என� ப*�பவ� உணர 
ஓாிட� நா4*� பைட�க ேவ�3�. Oழ � கால�� உண��தா� 'ைற இ#ன 
ெதன அறியலா�; பி#ன� அத#வழி
 ெசா�வா�G�ைற=� அத# உ4ெபா<� 
�த(யவ�ைற=� அறித� G3�. ெதா� கா�பிய� இட� (கள�), கால� எ#1 
:றி�பன7� இ� �#ன�திறேனா3 ஒ<A:ைவ�' எ�ண�த�கன. 
 
திைண ைகேகா� G�1 ேக4ேபா� ப�றிெய�லா�, அக� பாட�களி� ேதா6�த 
அCபவ�ைடயா��ேக, �#ன�ைத அறித� எளிதி� ைகG3�. அ#றாட 
வா.விய(# எதிெரா(ேய இ'. ஒ<வ� ேப
ைச அவர' :ர�, ெதானி , 
�க�:றி��, Oழைலெய�லா� ைவ�', எதிாி உ4க<�' யா' என� �ாி�' 
ெகா�வ' ேபா#றேத இ'. மிக
சிற�த இல�கிய� திறனாகிய இைத� 
�ற�பாட�க@�:� ேம � இ#ைறய இல�கியA களி � ஏ�றி� பா��கலா�. 
இத�: இEவில�கிய� ேகா4 பா4ைட� தனிேய ேம � விாி7ப3�தி, மர� 
மாறாம � வள�
சி ேபணி=� விள�க ேவ�3�. 
 



70 

 

கள�� கால�� 
 
கால� எ#ப' பாட(� - இல�கிய�தி� அைமய ேவ�*ய கால உண�7. இற��, 
நிக.7, எதி�7 ஆகிய ��கால நிக.7 கைள=�, ப*�பவ� ஐயமி#றி� ெதளிவாக 
உண<மா1 ெபா<� நிக.
சிைய உைர�'�ேபாவேத கால� என�ப3�. 
 

இற�ேப நிக.ேவ எதிர' எ#C� 
திற�திய� ம<Aகி# ெதாி�தன� உ�ள� 
ெபா<� நிக.7 உைர�ப' கால� ஆ:� (1458) 

 
இைவ இல�கியமைன�தி�:� ெபா'வா:�. சில�பதிகார� ேபா � நாடக வ* 
வினதாகிய ெப<Aகா�பியAகளி� இத�:� ெபாி'� P4பமான இட��3. 
 
கள� எ#ப' இட�. ஈ�3 கைல
ெசா�லா6 ஓாில�கிய�தி� அத# அ*�க<�' 
அைம=� வித�ைத இஃ' இட�' (கள� ) என
 D43கிற'. 
 

ஒ<ெநறி�ப4டாA: ஓாிய� �*=� 
க<ம நிக.
சி இடெமனெமாழிய (1457) 

 
ஒ< பாட(� ஒ< க<�ேத அைமத� ேவ�3�. அதைன அ*�க<�' எ#ப�. பிற 
யா7� 'ைண�: வ<வனேவ. ஒ< க<� நிக.
சிேய �த((<�' �*7வைர 
தைலைம ெபறேவ�3�. அ' ெதாட�க�தி(<�' ஒ< த#ைமயா6
 ெச#1 
அEவாேற ஓாிய��ட# �*வைடத� ேவ�3�. பிற வ<வன யா7� 
'ைண�க<�'�கேளயா�. 
 
நாடக�தி� நிகழிட� ��கிய�. அதி(<�' ெபற�ப4ட இல�கிய�தி�, 
நிக.
சியாகிய ெபா<� இடெமன�ப4ட'. அ' பிசி�படவைமயா', ஒேர ப�ணாக 
இ1திவைர அைம=� பாட� ேபால, ஒ< க<�ேத ப�றி
 ெச� � ஒ<ைம அழைக 
ஈ�3 கள� அ�ல' இடெம#றா�. 
 
ெதா�கா�பிய� சிற�பாக அகஇல�கிய�தி�:� ெபா'வாக� �ற�பாட�க@�:� 
ெபா<�'மா1 Gறிய இE இல�கிய� ேகா4 பா3க�, ந#: வள��தைம�த பாAகி�  



71 

 

அைன�' இல�கியA க4:� பய#ப3வனேவ. 
 
சில� ேம�ேபா�காக� க�ற அளவி� இைவ எEவா1 உலக ளாவிய அ�ல' இ�கால 
இல�கியAக4:� ெபா<�'� ப* யான ேகா4பா3களா:� எ#1, தம' அறியாைம 
ேதா#ற, நைகயா3வ�. அாி%டா*� '#பிய� நாடகAக4: எ>திய கவிைத யிய�, 
உலகளாவிய அைன�' இல�கியAக4:� ெபா<�தி� பா��:மா1 வள��க�-
ப4டைத=� பரத�னிவ� நாடக�தி� ெக#ேற எ>திய ேகா4பா3க� இல�கிய 
மைன�தி�:� ஏ�றி� பா��:மா1 விள�க�ப4டைத=� அறியாைமயா� இAஙன� 
விைர�த �*�க4: வ�' இட��ப3வ�. ெதா�கா�பிய� த<� இல�கிய� 
ேகா4பா3க� அ>�த�� ஆழ�� மி�கைவயாதலா�, இ�தைகய :1கிய 
மன�பா#ைமகளா� அ�ேபெராளி மA:வதி�ைல. 
 
ெபா<� ெகா�@� �ைறக� 
 
�#� தனி
சி1 பாட�க�, ெந3�பாட�க� என இைவேய இல�கிய 
வ*வAகளாயி<�தன. இவ�றி# ெதா:���கேள ெதாட�
சி=�ளைவயா=� 
கா�பியAகளா=� உ<ெவ3�தன. 
 
நாடகAக� பல வா6ெமாழியாக ந*�க - பாட - உைர யாட�ப43, :>�பாட�க�, 
:> ஆட� பாட�களா6 விளAகி, ஏ4*� எ>த�படாமேல உயி� வா.�தன. இைவ 
வழ�: ெமாழி யா� ஆயினைமயி# �லவ�க� ேபா�றி� கா�தில�. ஏ3களி� எ>'� 
கால�தி�, இைவ அவ�1� அடAகாதன7 மாயின. கைத ெசா� த� வா6-
ெமாழியாக உைர�க�ப4டைம யா�, உைர' (கைத) என� ெபயேர�ப4ட'; :றிய7� 
ெந*ய7� உைரபல பயி�றி' (154) என வ<� ெந3ந�வாைட, சிறிய நீ�ட 
கைதகைள வாயா� ெசா�(வ�த மரைப� :றி�கிற'. 
 
அக��ற� பாட�களி� ெபா<� ெகா�@� மரைப� ெதா� கா�பிய� ப�ேவ1 
ேகாணAகளி� அTகி விள�கியி<�கிற'. 
 
ெபா<�ேகா� 
 
ெசா�கைள �#C� பி#Cமா6 நிரேல அைம�', அவ�ைற வாிைச�பட� ெகா�3  
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G4*� ெபா<� ெகா�@மா1 அைம�ப' நிரனிைற� ெபா<�ேகாளா:�. இர�3  
அ*க@�:� ெசா� கைள� பலவா1 கிட�தி� பிற: இைண�'� ெபா<� ெகா�ள 
ைவ�ப' D�ணமா:�. அ*கைள இEவா1, ஒ< :றி�பி4ட எ�ைல�:� மா�றி 
மா�றியைம�'� ெபா<� ெகா�ள
 ெச6 வ'� ஈ�ற* இ1தி
 சீைர 
ஈ�றயல*=ட# இைண�'� ெபா<� ெகா�ளைவ�ப'� அ*மறி� ெபா<�-
ேகாளா:�. ெமாழிமா�1� ெபா<�ேகா� ெசா�கைள �#C� பி#Cமா6 
மா�றியைம�'� பி#� இைண�'� ெபா<� ெகா�ள� B�3வ'. 
 
இைவ பி�கால�தி� இ#C� விாி7ப3�த�ப4ட'�3. பாட(# அழ: க<திேய, 
இ� பி#ன� உ�திக� பி#ப�ற� ப43�ளன. ெச6=� வ*வ�ேதா3 ெதாட��ைடய 
இ', சாதாரண உைரநைட=ட# பாடைல ேவ1ப3�தி� கா4*ய'. 
 
மா43 
 
ெபா<�ேகா� ெச6=ளி� அைம=� வா�கிய அைம��� ேபா�வதாக(#, 
ெசா�லதிகார� எ
சவிய(� விள�க�ப4ட'. மா43 எ#ப', ெபா'வாக
 ெச6=4 
ெபா<ைள� ெகா�3 G43வதா:�. 
 

அக#1 ெபா<� கிட�பிC� அTகிய நிைலயிC� 
இய#1ெபா<� �*ய�த�தன� உண��த� 
மா43 என ெமாழி� பா4*ய� வழ�கி# (1466) 

 
இ� ெகா�3 G43, சிறிய பாட� அ�ல' ஒ<சில அ*க@� :� நிக.த ��3; 
மிக நீ�ட பாட�களி � அ*கைள� ெகா�3 G4*� ெபா<� ெகா�ள 
ேந�வ'�3. 
 
இ'7� ��Gறிய ெபா<�ேகா@ட# ெதாட��ைடயேத ஆ:�. இAஙனம�லாம� 
கிட�தவா1 ெபா<� ெகா�@மா1 பா*
 ெச�வ'��3. 
 
பய# 
 
ஒ< பாடைல� ப*�' �*�த அளவி�, அ� G�றி# பய# யாெதன  
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உ6�'ணர�ப3�. ேதாழி தைலவனிட� இ�ெசறி�ைப அறி71�'� பாட(�, 
அவைனவிைர�' மண� ெச6' ெகா�ள� B�3வேத பய#' என�ப3�. 
பாட �:� ஆகேவ, மண� ெச6'ெகா�' எ#1 வாரா'. அஃ' 
உ6�'ணர�ப3மா1 பா43�ேபா�: அைம=�. 
 
எ
ச� 
 
பயேன அ#றி, ஒ< பாட�ெபா<ைள �*ய அறி�த பி�பா3 , அதாவ' G�ைற� 
ேக4பவ� ேக4டபி�பா3, ெசா� எ,சி நி�ப' ெசா�ெல
சமா�; :றி�� எ,சி 
நி�ப' :றி�ெப
சமா�. 
 
தைலவ# தைழ=ைடேயா3 வ�' நி�பா#. ேதாழி 'இேத தைழக� எAக� 
மைலயி � உ�ளன' எ#பா�. அ�தைழ=ைட 'ேவ�டா�' எ#1 ெசா�லாம� 
ெசா� மி', G�ெற
ச�. 
 
தைலவியிட� 'ந� மைல=
சியி� ெசAகா�த4 Q�க� நிர�ப உ�ளன’ எ#C� 
ேபா', ேதாழி அேதாதைலவ# வ�'வி4டா#'; நா# மைல=
சி ேபா6 
அ�Q�கைள� ெகாண�கி#ேற#. அ'வைர நீ தைலவCட# ேபசி�ெகா�*<' 
என� G1� :றி�பா:� அ'. அதைனேய :றி�ெப
ச�' எ#றன�. பாட � 
அைமயாம� உ6�'ணர�ப3வன இைவ. இ�கால� கவிைதகளி �, கைதகளி � 
இ� பி#ன� �ைறக�; க<�' எ,சி நி�கேவா :றி�பா� உணரேவா வழிவ:�:� 
அழகிய திற# மி:�த பைட�� �ைறக� காண�ப3கி#றன. மிக�தரமான 
பைட���களி� இ�:றி��� ெபா<�க�, எ,சி நி#1 உணர�ப3மாற-
ைம�தி<�:�. எனேவ இ�ேகா4பா3கைள இ�கால இல�கிய�தி� ஏ�றி� கா4* 
விள�க7� வா6��ள'. 
 
ெம6�பா3 
நாடக�தி(<�' ெபற�ப4டவ�1� இ�ேகா4பா3 தைலைமயான'. தமி.� திைண 
இல�கியேம நாடக�தினி#1� ெபற�ப4ட'தா# எ#ப' ெவளி�பைட. திைண 
எ#ற ெசா� நில�ைத� :றி�ப' ேபாலேவ, நாடக ேமைட' ைய=� :றி�:� 
(தி�ைண ) 
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ெம6�பா3 - அவிநய�, உட�பிேல�ப3� அைச7க�, மா�றAக�. பா3 -- ப3த�, 
ேதா#1த�. ெம6யி� (உட�பி� ) ேதா#1� ைசைகக�. இ' நாடக�தி� கா�ப'. 
இைத
 Dைவ என7� அைழ�தன�. காண�ப3 ெபா<ளா� கா�ேபாரக�தி� 
வ<வேதா� விகார�' எ#1 இைத விள�கின�. ஒ< கவிைத ப*�பவ� மன�தி�, 
அைத� பைட�தவ# நிைன�த - �:�திய உண�7கைள விைளவி�கிற'. 
கவிைதநைட, வ*வ�, ெசா�, ெபா<�, அணி, பிற உ�திக� யா7� இ
Dைவைய 
உ�டா�கேவ பய#ப3வதா� ஈ�3 கவிைத ெம6�பா3 - இல�கிய
Dைவ ஒ< 
ேகா4பாடாக உ<ெவ3�'ள'. 
 
இதைன இல�கிய7�தியாக� பா��:�ேபா', இல�கிய�தி# ெபா<� �ல�பாேட 
இஃெத#ப'� உணர�ப3�. 
 
இதைன ெவ1� நாடக ெம6�பாடாக ம43� விள�காம�, இல�கிய� 
ேகா4பாடா�கி� கா43� சிற�பினாேலதா#, ெதா�கா�பிய� இல�கணி எ#ற 
நிைலயினி#1� ேம�ப43, ஒ< ேகா4பா4டாளராக7� கா4சியளி�கிறா�. 
 

உ6�'ண�7 இ#றி�தைலவ< ெபா<ளா# 
ெம6�பட �*�ப' ெம6�பாடா:� (1460) 

 
எ�வைக இய�ெநறிபிைழயாதாகி 
�#Cற
கிள�த �*வினத'ேவ (1461) 

 
பாடைல ஆரா6�' உ6�'ணர ேவ�டாம�, ப*�'� ேபா:� அEவளவி� ெப1� 
ெபா<ளாேலேய - ெவளி�பைடயாக அைம=� ெபா<�ைமயாேலேய ெம6�பா3 - 
Dைவ - மன7ண�7 ேவ1பா3 ேதா#ற� பைட�ப' ெம6�பா3 எ#C� 
உ1�பா:�. 'ெச6=4 ெச6வா� ெம6�பா3 ேதா#ற
 ெச6த� ேவ�3� எ#ப' 
க<�'' எ#1 இள�Qரண� விள�:வா�. ேபராசிாிய� ெம6�பாெட#ப' 
ெபா<4பா3' எ#பா�. அதாவ' பாட(# ெபா<� ெவளி�ப3த� - �ல�ப3த�. 
ேம � அவ� ெம6�பாெட#ப' ெபா<4பா3; அஃதாவ' உலக�தா� உ�ள 
நிக.
சி ஆ�3 நிக.�தவாேற �ற�தா��:� �ல� ப3வேதாரா�றா# 
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ெவளி�ப3த�' எ#பா�. இஃ' இல�கிய� சா��த விள�க�. ெச6=ளிய(# �த� 
8�பாவி� அவ� 'ெம6�பாெட#ப' ெசா� ேக4டா��:� ெபா<� க�Gடாத�' 
என விள�:வ', இைத ேம � ெதளி7ப3�'�. 
 
ேபராசிாிய� த� க<�தாக இைத� Gறினார�ல�. ெதா�கா�பிய�ைத ஊ#றி� க�1 
அவ� த�த விள�கேம இஃெதனலா�. ெம6�பா4*ய� இ1தி 8�பாவி�, 
ெதா�கா�பிய� இ� ெம6�பா4ைட ந#னய� ெபா<�ேகா� எ#1 G1கிறா�. 
ெபா<� ெகா�@� �ைறேய ெபா<�ேகா� என�ப4ட'. ந�ல கைல�திற# மி�க 
இனிய Dைவத<� ெபா<@ண�
சிேய இவ� ந#னய� ெபா<�ேகா�' என�ப4ட' 
(1221). Dைவைய உண�வா<� ந�ல �லCண�7� அ>�தமான வா.�ைக 
அCபவ�� உைடயராத� ேவ�3�. 
 
உ6�'ண�7 இ#றி� தைலவ< ெபா<�' எ#ற', ேமேலா4டமா6 ஒ< பாடைல� 
ப*�த அளவிேலேய ெம6�பா43ண�7 ேதா#ற ேவ�3� எ#1 G1கிற'. 
ேபராசிாிய� இA: த<� விள�கAக� ெதா�கா�பிய� க<�ேதா3 ஒ#றி 
இைய�தைவயா:�. 'கவி�ெபா<� உண��தா� அதனாேன ெசா�ல�ப3� ெபா<� 
உ6�' ேவ1 க�டாA: அறிதைல ெம6�பாெட#றா#. அ' ேதவ<லக� GறிC� 
அதைன� க�டாA: அறிய
ெச6த� ெச6=@1�பா�.... தைலவ< ெபா<ளா# 
எனேவ ேநா�:1�பா� உண��த ெபா<4பிழ�பிைன� கா43வ' 
ெம6�பாெட#ப' இத# க<�'. இ�க<�தினா� கவி க� கா43� என7� 
ெசா� � - இEவிள�கAகளி#ப* பைட�ேபா��:� ப*�ேபா��:� இ
Dைவ 
ஆ�க� விைள7களி� பA:�3 எ#பதறிய� ப3கி#ற'. 
 
பிறெமாழி� ேகா4பா3கைள ஒ�பி3வதா� - ெபா'வாக ஒ�பில�கிய� க�வியா�, 
நம�:� ெதளிேவ�ப3கிற'. ேமனா4டா� உ<�ேதா�ற� ேகா4பா3 ( Imagism) என 
ஒ#ைற உ<வா�கி, அைத உலகளாவிய ேகா4பாடாக வள��'�ளன�. �#ைனய 
ெதா#ைற நிைனவி�:� ெகாண<� உ<�ேதா�ற� (Im agery) உளவிய(� 
ேபச�ப3வ'. ஒ<வைர� ப�றி, ஒ< நா4ைட� ப�றி நா� ேக�வி�ப4ட பல ெச6தி� 
G1களா� அவைர�ப�றி அ�ல' அ�நா4ைட� ப�றி நம�ெகா< உ<�ேதா�ற� 
(Image) உ�டாகி வி3கிற'. இAஙன� மன�திைரயி� உ<வாவ' உ<' 
ெவன�ப3கிற'. இல�கிய� பைட�பி� :றி�பாக� கவிைதயி� தனிெயா< உலகேம 
'உ< வா�க�ப3கிற' எ#ப�. 
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இல�கிய�தி� வ<� உ<�கா4சி Dைவ, ஒளி, ஊ1, ஓைச நா�ற� எ#ற ஐ�தி# 
ெதாட��ைடய'. ஒ#ைற இE ைவ��ல#களா � Pக��' அCபவி�த' ேபால7� 
மன�தா� உண��' ஒ#றிய' ேபால7� கவிைத பைட�க�பட ேவ�3�. 
திரா4ைசம' எ#றா� ேதா#றாத உ<, ெசA:<தி� திரா4ைசம' எ#ற'� 
க�T�:� �லனாவேதா� ேதா�ற� உ�டாகி#றெத#ப�. 'ெந3,ெசவி�-
:1�ய�'. ெச�தா�� ைபAகிளி ' எ#C� ெதாட�களி�, ெபா<�திய அைடெமாழிக� 
காரணமாக, �ய � கிளி=� க4�லனா�க�ப3கி#றன எ#ப�. 
 
ெம6 எ#பேத உ<. பா3 - ேதா#1த�. ெம6�பா3 - உ<� ேதா#1த�. இE 
உ<�ேதா#1தலா� Dைவ பிற�:�. கவிைத�: உண�
சி உயிர�லவா? 
அE7ண�
சி இE7<�ேதா�ற�தாேலேய உ�டா�க�ப3கிற'. 
 

க�ணிC� ெசவியிC� தி�ணிதி# உண<� 
உண�7ைட மா�த��: அ�ல' ெதாியி# 
ந#னய�ெபா<�ேகா� எ�ண<A:ைர�ேத (1221) 

 
ெம6�பா4*ய� இ1தி 8�பா க�, ெசவி எ#ற இர�3 தைலைம வா6�த 
ெபாறிகைள� :றி�தா �, ெம6�பா3 ஐ�ெபாறிகளா � அCபவி�'ண<� 
இய�பின' எ#பைதேய விள�:கிற'. இவ�றா� ேமனா4டா� உ<� ேகா4பா3, 
தமி. �#ேனா� க�ட ெம6�பா3 எ#C� ேகா4பா43ட# மிக ெந<Aகிய 
ஒ�1ைம=ைடைம ெதளி7�ப3�. 
 
ெதா�கா�பிய� அக�திைண ெம6�பா3க� பலவ�ைற� ப*�ப*யாக� 
ப4*ய(3கிறா�. இ�ேகா4பா3 நாடக� தினி#1� ெபற�ப4டா �, 
இல�கிய�ைத� ப*�' உண��' அCபவி�:� Dைவ=ண�7 ப�றியதாக7� - 
அத�: அ*� பைடயா6 மன�தி� உ�டா:� உ<� ப�றியதாக7� வள��த' என 
அவ� கா43� ேபா' அவ�த� சி�தைன வள�
சி பளி
சி3கிற'. இல�கணி எ#ற 
நிைலயினி#1� உய��', இல�கிய� ேகா4பா4டாள� எ#1 ேபா�1� நிைல�:, 
அவ�த� சி�தைனயா�ற� ெச�கிற'. 
 
ெம6�பா43� ேகா4பா3 இைத நிைல நி1�'கிற'. 
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உவைம - அணி�ேகா4பா3 
 
ெதா�கா�பிய� அணி அ�ல' அலAகார� என ஒ#ைற� Gறினார�ல�. ெதாி�ேத 
அைத வி3�தாெர#1தா# Gற ேவ�3�. நா� இ#1 அணிக� எ#1 
G1வனவ�1� பல உவைமயணி சா��தைவ. உவைம, உ<வக�, எ3�'�-
கா43வைம, ேவ�1� ெபா<�ைவ��, Pவலா Pவ�சி அ�ல' பிறி'ெமாழிதலணி 
என இEவா1 பல அணிக� பிற�க� காரணமானதா� உவைம தாயணி என�ப3�. 
தைலைமயான'� ெதா#ைமயான'� ெப<� பா#ைமயான'� அ'ேவ. ஏைனய 
அணிக� ெசா� சா��தைவ, ெபா<� சா��தைவ, உ�தி சா��தைவ என� கவிைதயி# 
உ1�பாகி வி3ெம#ப' அவ� க<�'. அணி எ#றா� தனி�' ேவறா6 நி#1 
அணிய�ப3வதா:�. கவிைத அணிக� அ�தைகயன அ�ல; கவிைதேயா3 
ஒ#றியைவ. 
 
உவைம=� கவிைதைய வி43� பிாி�க �*யாத ஒ#றா:�. அத# சிற���க<தி 
அைத ம43� பிாி�' விள�கிய ெதா�கா�பிய� ஏைனயவ�ைற ெவEேவ1 
ெதாட��ைடய இடAகளி� D4*
 ெச�வேதா3 வி43வி3கிறா�. 
இல�கியேம வா.�ைகைய� ேபால� பைட�க�ப3வதா� உவைம�த#ைம 
ப*�தெதனலா�. உவம�� ெபா<� �ல�பாேட க<திய' எ#ப� ேபராசிாிய�. 
இள�Qரண� உவைம எ#ப' �ல# அ�லாதன �லனா�:த � அலAகாரமாகி� 
ேக4டா��: இ#ப� பய�த �' க<தி அைமகிறெத#ப�. ெதா�கா�பிய� உவைம 
ேதா#1� அ*�பைடகளாக விைன, பய#, ெம6 (வ*வ�), உ< (நிற�) ஆகிய 
நா#ைக=� :றி�பி3கிறா�. இைவ உவைம�:� உவமி�க�ப3� ெபா<@�:� 
உாிய ெபா'�த#ைமயா:�. இவ�றி�காக 36 உ<�கைள அவ� Gறி, இைவயிைவ 
��Gறிய நா#: அ*�பைடக4:� ெபா<�தி வ<� என7� விள�:கிறா�. 
அக�திைண மா�த� எ�த எ�த அள7 உவைம G1த�:ாிய� என இவ�த<� 
விள�க�தா�, இவர' ேகா4பா3களைன�'� அகஇல�கிய�ைத ேநா�கியைவ-
யாத� �ல�ப3கிற'. 
 
உவைமயி� சிறி' சிறி' ேவ1பட வ<வன ப�றி=� இவ� விள�:த� 
:றி�க�த�க'. இவ� த<� உவைம�ேகா4பா3கைள ��றி மாக இல�கிய�தி� 
ெபா<�தி ஆராய7�, இ�ேகா4பா3 பி�கால�தி� ெப�ற வள�
சிகைள
 
சி�தி�க7� B�3�ப*யான அ�'ைண ஆதாரAகைள� ெதா�கா�பிய�தி� 
கா�கி#ேறா�. 
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உ�@ைற - உ�@ைற உவைம 
 
அக�திைண�ேக உாிைம=ைடய' உ�@ைற உவைம. அஃ' ஏைனய 
உவைமயினி#1� ேவ1ப4ட'. உவைமைய எளிதி� உணரலா�. உ�@ைற 
உவைம :றி��� ெபா<ளாக வ<தலா�, அைத
 Oழ� ேநா�கி உ6�'ணர 
ேவ�3�. 
 
உ�@ைற - பா43� ெபா<ளிC� �ைத�' கிட�:� :றி��� ெபா<�. இ�:றி��� 
ெபா<� ஐ�' வைக�ப3�. இவ�1� உ�@ைற உவைம ஒ#1. இ' 
உவம�ேபா( எ#1� அைழ�க�ப3�. உ�@ைற உவைம ப�றி அக�திைணயிய�, 
உவம விய�களி� ேபD� ெதா�கா�பிய�, ெபா'வான உ�@ைற ப�றி� 
ெபா<ளிய(� விள�:கிறா�. இத# வைகக@� ஒ#றாகிய உ�@ைற உவைம 
அக�திைண�ேக=ாிைம=ைடயெத#பதி� யாெதா< ஐய�பா3மி�ைல. 
 

வாயி�க� B' ெசா�பவ�களாத(# உ�@ைற  
ைவ�'� ேபDத� தகா'. அவ�க�  
ெவளி�பைடயாகேவ ேபDத�:ாிய� (1187) 

 
உடCைற, உவம�, D43, நைக, சிற�� என� 
ெகடல<� மரபி# உ�@ைற ஐ�ேத (1188) 

 
ஒ< ெபா<ைள
 D4*� G1வ', பிறிெதா< ெபா<ைள� த<மாயி# அதைன
 D43 
உ�@ைற எனலா�. அகநா/�1� பா4ெடா#1 மைழைய� ப�றி வ<கிற' (188). 
'ேமகேம வான�ைத வைள�', ம#ன�களி# உைற கழி�த வாைள�ேபா� மி#னி , 
�ரDேபா� �ழAகி, "ேண ஆரவா� ெச6' ஒழிவாேயா? அ#றி :றமக� கா�:� 
திைன��ன�தி� மைழைய� ெபாழி�' அதைன� கா�பாேயா? ெசா�வாயாக! 
வாழிய!'' இ'ேவ பாட�க<�தா:�. 
 
இரவி� தைலவ# சிைற��ற�தானாக� ேதாழி Gறிய' இ'. மைழைய
 D4*
 
ெசா#னா � தைலமகனிட� "நீ மைழேபால "� ஆரவார� ெச6', ஊரா� 



79 

 

அல�B�றவி3ைவேயா? அ�ல' விைர�' வைர�' ெகா�வாேயா?' என� 
:றி�பாக வின7 வதா:�. 
 
இAஙன� இE7�@ைறக� பா43� ெபா<ைள
 சிற�பி�க வ<வனவா:�. 
இதனா� இல�கிய இ#ப� மி:�. மAகலம�லாதைத மAகலமாக� Gற7� 
வைசைய� Gற7� தைலவனி# ஆ�ைம�த#ைம :ைறபடாவா1 இ*�'
 
ெசா�ல7� இAஙன� :றி�பி� G1த� பய#ப3�. 
 
உ�@ைற உவைம� ேகா4பாேட உ�@ைறகளி� சிற�ததாக(# அதைன� தனிேய 
விாி�'� G1கிறா�. 
 
 உ�@ைற உவம� ஏைன உவமெமன� 
 த�ளாதா:� திைணஉண�வைகேய 
  
 உ�@ைற ெத6வ� ஒழி�தைத நில# என� 
 ெகா�@� எ#ப:றியறி�ேதாேர 
  
 உ�@1�' இதேனா3 ஒ�'� ெபா<� �*கஎன 
 உ�@1�' இ1வைத உ�@ைற உவம� 
 

ஏைன உவம�தா#உண�வைக�ேத (992-995) 
 
உவம� இர�3 வைக�ப3�: ெபா'வான உவம�, உ�@ைற உவம� என. �லவ# 
ஒ< ெச6திைய ெவளி�பட�Gறி, தா# க<திய உ4ெபா<� இதேனா3 ஒ�' 
�*வதாக என� தி4டமி43, அEவாேற தா# க<தியைத உ�@1�' ��ற�*ய� 
பைட�'� த<வா#. தா# க<திய உ4ெபா<ைள உண�வத�:ாிய சிலெசா�ெப6' 
த<வா# எ#பைதேய, 'உ�@1�' இ1வைத' எ#றா�. 'இ1வைத ' எ#றதனா�, 
உ4:றி�ைப உண�த�:ாிய அைன�'� ��ற�*ய அைம�க�ப3� எ#பதா�. 
இதைன� பைட�பாளிேய தி4டமி43
 ெச6த� ேவ�3ெம#பைதேய, ஒ�'� 
ெபா<� �*க என' எ#ப' விள�:கிற'. ெவளி�பைடயாக� Gற�ப4ட 
ெபா<@�:, உ4:றி�பான ெபா<� �>வ'� ஒ�'�ேபாத� ேவ�3�. அதாவ' 
உவமி�க�ப3� :றி���ெபா<� மைற�தி<�:�; உவைமேய ெவளி�ப43 நி�:�. 
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இதனா�தா# இஃ' உ�@ைற உவைம' எ#1� உவம�ேபா( எ#1� 
Gற�ப4ட'. உவைமக� ெபாி'� அEவ� நில� க<�ெபா<�களி# 
அ*�பைடயிேலேய Gற�ப3�. உ�@ைறக� அைன�'� ெத6வ�தவி��த 
க<�ெபா<�களி#ப*தா# Gற�ப3�. இதனா� ஒ< பா43 இ#னதிைண என 
அறிய இைவ பய#ப3� எ#1� ெதா�கா�பிய� D43கிறா�. 
 
இE7�@ைறகைள அக�பாட�களி � தமி. இல�கிய� ெகா�ைககளி � 
பயி�சி=ைடயாேர எளிதி� உ6�'ண�த� G3�. இைவ பல மர�வழி�ப4டன. 
எ<ைம மா3 தா# இ<�:மிட�ைத
 சாண� �த(யவ�றா� B6ைம இழ�க
 
ெச6', ேவ(ைய� ேகா4டா� நீ�கிவி43, :ள�தி�:� ெச#1 அA:�ள வ� ^' 
பனிமல�கைள Pக<�ப*யான நா4*�:� தைலவேன!' என� ேதாழி தைலவைன 
விளி�கி#றா� (அக�.46). தைலவ# எ<ைம ேபால� த# Oழைல �த(� 
ெக3�'�ெகா�3, பிற: கா�� ேவ(ைய� கட�', பர�ைத ேசாி ெச#1, 
அA:�ள �'மலராகிய பர�ைதய�கைள Pக�கி#றா# எ#1 உ4:றி��, ெதாட� 
உ<வக� ேபால �>வ'� ஒ�'� ெபா<� �*�தி<�ப' காணலா�. இAஙன� 
உ6�'ணராவி4டா�, இஃ' இய�ைக வ<ணைன ேபால அைம�' தைலவ# 
நா4*�: அைடயாகி வ�த' என உணர�ப3�. அதி� பயனி�ைல. 
 
ேமனா4டா� G1� ப*ம� ேகா4பா43ட# ( Symbolism) இ' ெபாி'� ஒ�' 
வ<கிற'. வ�3, எ<ைம, காைள ேபா�வன தைலவைன� :றி�:� 
ப*மAகளாக7� ெந�, ��ைல மல� ேபா�வன தைலவிைய� :றி�:� 
ப*மAகளாக7� தாமைரமல�, க<�� ேபா�வன பர�ைதைய� :றி�:� 
ப*மAகளாக7� அக�பாட�களி� பல இட�'� காண�ப3கி#றன. இைவ மர�� 
ப*மAக� என�ப3�. ெபா'வாக� பல Oழ�களி� உ4ெபா<�ைவ�'� ேபDவ' 
உலக வழ�கா:�. இதைன� 'ெபா*ைவ�'� ேபDத�', சாைட கா4* 
இ*�'ைர�த�' என� பலவா1 G1வ�. ெவளி�பைடயாக� Gற �*யாதவ�ைற 
உ�@ைறயா� உண��'� பழ�க� ஏ�ப3கிற'. தைலவைன அவன' தவறான 
ஒ>�க� காரணமாக, ெவளி�பைடயாக இ*�'� ேபச�*யாதவிட�', இEவா1 
உ�@ைறயாக� G1� வழ�க� ேதா#றலாயி�1. இல�கிய�தி�, உ�@ைறகைள 
ஏ�றி� பா��' ஆராய� ெதாடAகினா�, இ�ேகா4பா4*# �>ைமயான 
ெபா(7க� �ல�ப3�. 
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இைற
சி 
 
ெதா�கா�பிய� ெச6=ளிய� �த� 8�பாவி�, இல�கிய�தி� அ�ல' அ�கால 
�ைற�ப* கவிைத ெச6=� இல�கிய�தி� அைமய�த:� 34 உ1���கைள� G1� 
ெபா' உவைம உ�@ைற இைற
சிைய� :றி�கவி�ைல. உவைம�:� தனி இய� 
வ:�தவ� அைத ஓ� உ1�பாக� :றி�பிடாத' விய�ேப. உைரயாசிாிய� இ' G�1 
எ#பதC� அடA:ெம#1� G�ைற
 சிற�பி�க வ<வனேவ இைவ என7� 
விள�:வ�. 
 
இைற
சி எ#ப' அக�'ைற சா��த G�1�களி� அைம=� P4பமான ேகா4பா3. 
இைற
சி எ#ற ெசா� �:� க<�ெபா<� எ#ப' ெபா<�. க<�ெபா<�க@�@� 
பறைவ, விலA: , ஊ�வன ேபா � இயA:திைண� ெபா<�கேள இைற
சி 
என�ப4டன. மர� ெச* ெகா*யாகிய ஓரறி7யி� �த� அைன�ைத=� இ' 
:றி�:�. பாட�களி� வ<� இE7யிாினAகளி# காத� உண�7 நிக.
சிக@� 
இைற
சி என�ப4டன. �றாவி# காத�, மானி# அ#� ேவ4ைக, யாைனயி# 
:3�ப�பாச� எ�லா� இைற
சி என�ப4டன. ெகா�பாி� அைண=� ெகா*=� ஓ� 
இைற
சி� கா4சிேயயா:�. இைவ உயிாினAகளி# உாி�ெபா<�க� எனலா�. 
 
அக�திைண� ேகா4பா4*#ப* மா�த�த� �ண�த�, பிாித�, இ<�த�, இரAக�, 
ஊட� ஆகிய ஒ>�கAகேள உாி�ெபா<� என�ப3�. 'ம�க� Pத(ய அக# 
ஐ�திைண'=�, பிற உயிாினAகளி# காத� நிக.7க@� இட�ெபற� காணலா�. 
அைவ க<�ெபா<� நிக.
சிகளாக, பி#னணி� �ைன7களி� வ<�. அைவ 
இ�காத� மா�த�த� இ#ப உண�7கைள=� பா ண�7கைள=� B�3வன-
வா:�. �#� மா�த��:� பா ண�7� B�ட(� விழா�க�, ஆட� பாட� 
தவி��', இய�ைகேய ேபாிட� ெப�ற'. கைலமா# பிைணமாைன� த>வியைத� 
க�ட மா�த# மன� த3மாறிய'. அர7க� பி#னி�பிைண�' அைணத� க�ட 
மா�த# தாC� வளியிைட� �காத அரவைண�ைப' வி<�பினா#. �றா 'ைணைய� 
ேத*� பயி�தைல�' ேக4டேபா' அவ# உ�ள� 'ைண நா*ய'. அ#றி� 
பைனமர�'
சியி� மட � கிட�' யாம�ேத �னகிய ஒ(, காத(யி# உ�ள�ேத 
பிாி7ண�3 வ<�த�ைத இர4*�பா�கிய'. இளநாைக� த>7� ஏ1ேபால அவ# 
'ைணவிைய� த>வ விைழ�தா#. 
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தைலவ# பிாி�த ேபா' தைலவி வ<�தி வா3� ேவைளயி� ேதாழி, கா4*ட�ேத 
உ�ள க�ளியி� இைணைய� ேத*� ப�( ேபா3� இ
இ
 ச�த�ைத� ேக4:� 
தைலவ# விைர�' வ<வ# என� ேத�1வா�. தி<��� தைலமக# ேத��பாகனிட� 
மானின� G*� திாி=� கா4சிைய� கா4*, விைர�' ேதைர
 ெச �'�ப* 
ேவ�3வா#. இEவா1 வ<வனேவ இைற
சி என�ப4டன. இைவ அ� 
க<�ெபா<�களி# ேவறாக உணர�ப3வன அ�ல; அைவ த#னாேன 
உணர�ப3வன. இைற
சியினா� பிறிெதா< ெபா<� ேகாட ��3; அைவ ெவ1� 
அைடெமாழி மா�திைரயா6 நி�ற ��3. இைற
சி' பா ண�7� B�டலா6� 
ெபா<�ப4டைத� க(�ெதாைகயா� அறிகிேறா�. இ#��றா��: இைற
சியா6 
இையவேத ெச6தா6ம# மாைல நீ' (க(.148) என7� ">ந��: இைற
சியா6 
விர�கவ�� இைச�:�' யா. என7� (க(.8) வ<�. இ#�1� காதல��:� 
பா ண�ைவ� B�3மா1 மாைல�ெபா>'�, யாழிைச=� அைமதைல இைவ 
:றி�பி3கி#றன. 
 
இைற
சிதாேன உாி��ற�த'ேவ (1175) 
 
உாி எ#ப' �ண�த�, பிாித� �தலாய ம�க� வா.7 ெநறிக�. இைற
சி ஏைனய 
உயிாினAகளி# அ#� வா.ைவ
 D43�. இைற
சி-க<�ெபா<�, உயிாினAக�. 
அக�பாட�களி� இட�ெப1� ம�க� காதலாகிய உாி�:� �றமா6, அேத உாி 
ேபால - ஆனா� ம�க� உாிய�லாத பிற காத� நிக.
சிகளா6 அைமவன. அைவ 
��D4*ய ம�கள' �ண�த� பிாித� �தலாய உாி�:� 'ைணயா6, அத# 
க<�ைத
 சிற�பி�க வ<ெம#பதா�. 
 

இைற
சியி� பிற�:� ெபா<@மா<ளேவ 
திற�திய� ம<Aகி� ெதாிய ேமா��ேக (1176) 

 
ஆரா6�' ெபா<� கா�பவ�க4:, இE விைற
சியி� ேதா#1� ஒ< :றி��� 
ெபா<@��3 எ#ப'. அஃதாவ' அக�பாட�ெபா<ைள இ' சிற�பி�: - 
�க�தா#, ேவெறா< :றி��� ெபா<ைள இ' கா4*
 ெச� த� G3�; அAஙன� 
:றி���ெபா<ைள� க<தானிட�' இைவ ெவ1� அைடெமாழிகளா6, இய�ைக 
வ<ணைனயா6 நி�:�. 
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தைலவ# ேபாகிய கா4*� த*ய*� கய�தைல கல�கிய சி#னீைர� 
பி*S4*�பி#C�T� களிெறன7� உைர�தனேர (க(. II) எ#C� ேதாழி, 
அைத� காT� தைலமக# நி
சய� தி<�பி வி3வான#ேறா என� தைலவிைய 
ஆ�1வி�ப' :றி�பா:�. உ�@ைறயி� இத�கி'ெவன
 D4*
 ெசா�ல 
ேவ�3�. இைற
சியி� ஒ43ெமா�தமான ஒ< :றி��� கிைட�கி#ற' இA: 
தைலவிைய வ��1�தி ஆ�1வி�ப' :றி��. 
 
க#1 பா� :*�க, �#றி(� க4*யி<�:� பி*யாைன திைனைய� தி#C� 
நாடேன' எ#றா�, அஃேதேபா� தைலமக# அ<� ெச6யேவ�3ெமன� :றி�பா� 
உண��'வ' இைற
சி. இைதேய அ3�த 8�பா விள�:கிற'. 
 

அ#�1�த:� இைற
சி=� D4ட � 
வ#�ைறயா:� வ<�திய ெபா>ேத (1177) 

 
இைற
சியாகிய உயிாினAகளி# அ#� வா.ைவ
 D43வ', தைலவி பிாிவி� 
வ<�'Aகால�தி�, இ�தைகய கா4சிகைள� க�டா� தைலவ# க4டாய� தி<�பி 
வி3வா# அ'வைர ஆ�றியி< என� ேதாழி வ��1�'வத�:� பய#ப3�. 
இ'ேபால உயிாின� காத� வா.ைவ ஏேதC� மனித� காத �:� B�டலாக� 
:றி�பி� ெபா<� த<மா1 அைம�பன யா7� இைற
சியி# பா�ப3� எ#பேத 
இத# விாிவா:�. 
 
இதைன ேம � இர�3 8�பா�களி� ைவ�', G�1 விள�கமாக� 
G1மிடAகளி� ந#: ெதளி7ப3�'கிறா�. தைலவி G�றி� இைற
சிைய
 D4*, 
தைலவ# ேபான இட�தி� உயி�களி# அ#� வா.ைவ� க�3, விைன�*யாம� 
தி<�பி வி3வாேனா என அ,Dவதாக� G�1 அைம=ெமன� :றி�கி#றா�. 
 
 �ண��'ட# ேபாகிய கிழேவா�மைனயி<�' 
 இைட
Dர�' இைற
சி=� விைன=� D4* 
 அ#�1த�ககிள�த� தாேன 
 கிழேவா# ெச6விைன�: அ
சமா:� (1094) 
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இைளேயா� G�றி � ஆ�றிைட� க�ட ெபா<@� இைற
சி=� எ#1 வழியிைட� 
கா4சிகைள� கா4* வ� �1�'த� அைம=ெமன� ெதா�கா�பிய� :றி�க� கா� 
கி#ேறா� (1116). 
 
இ'கா1� நிலவி வ�த :ழ�ப� தீ<மா1, இைற
சி� ேகா4பா3 இ#ன'தா# 
எ#ப'� அஃ' உ�@ைறயினி#1� ேவ1ப4டெத#ப'� ��Gறியவ�றா� 
ெதளி7ப3�[$]. ெசா�லதிகார�தி � இைத உ1தி�ப3�'மா1 சா#ெறா#1ள'. 
க3வ#, வ#பற.�:மாி என ஆ�பா� ெப�பா� ேபால� :ரAகின�ைத� 
:றி�:� ெபய�க� திைண�பாட�களி� பல7ள. அைவ அஃறிைணையேய 
:றி�பின. உய�திைண ஈ1க@ட# வாிC� மர�வழியாக இைவ அEவாறைம�தன. 
--------- 
[$] தமிழ�ண�, சAக இல�கிய ஒ�]3 : இல�கிய�ெகா�ைகக�, மீனா4சி ��தக 
நிைலய�, ம'ைர -1 திச�ப� 1985. தமிழ�ண �, இைற
சி, ைஷ, 1986. 
--------- 
 
 இைற
சி� ெபா<�வயி# ெச6=@� கிள�:� 
 இய�ெபய�� கிளவி உய�திைணD4டா 
 நில�'வழி ம<Aகி� ேதா#ற வான (681) 
  
இைற
சி�ெபா<� எ#ப' அதைன ஒ< தனி�ேகா4பா3 என� பிாி�'
 D43கிற'. 
D3வ#, �'மக� என வ<வன உய�திைண ஈ1ெபாிC� அஃறிைணையேய 
:றி�:�. இ' அEவ�நில வழ�கா�றி(<�' வ<வதா:�. 
 
இAஙன� இைற
சி எ#ப' பா(ய� உளவிய� சா��ததா6, :றி��� ெபா<� த<� 
இல�கிய� ேகா4பாடாக வள��தைம�தைத
 சAக�பாட�களி� வ<� 
இ�ேகா4பா43
 சா#1களா� ஆரா6�தா� இத# �>
சிற��� அ<ைம=� 
�ல�ப3�. இதைன ஒ< ெதானி�ெபா<� எ#ேற Gறலா�. "தைலவ� ெச#ற Dரவழி, 
பி*யி# பசிைய நீ�க ேவழ� யாமர� கிைளைய ஒ*�'� த<� அ#�தவ. 
கா4சிகைள=ைடயதா:�. அவ<� பாச� மி�கவ�. அ<� ெச6வா�' என� ேதாழி 
தைலவி பிாிவா� வா3�ேபா' வ��1�த� கா�கி#ேறா� (:1. 37). இ�கா4சிக� 
அவ� மன�தி �ள இ#ப7ண�7�:� B�3 ேகாலாவதா�, அவ� விைர�' 
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மீ�வெர#பைத ஒ<வா1 உ1தி�ப3�' மி', பா4*# �*வி� கிைட�:� 
ெதானி� ெபா<ளா:�. 
 
வடெமாழி� ெதானி�ேகா4பா43ட# ஒ��ைம=ைடயதி'. வா�கிய� ெபா<ளி# 
�*வி� ேதா#1� பிறிெதா< ெபா<ேள ெதானியா:�. வா�கியா��த Q��தியி� 
ெபற�ப3� ஒ43 ெமா�தமான உண�ேவ ெதானி. வா�கிய�ெபா<ளி# ஆ�ற 
லாேலேய அ' ெபற�ப3கிற'. அதாவ' வா�கிய� ெபா<ைள ந#: விளAகி� 
ெகா�டவ�கேள, அத# பயனாக� ேதா#1� வியAகிய� என�ப3� சிற��ைடய 
ெதானி�ெபா<ைள உ6�தறிவ�. இ' ஒ< ெப�ணி# உட(�, அைன�' 
உ1���கைள=� ேச��' ெமா�தமாக உணர�ப3� இலாவணிய� (வன��) எC� 
அழ: ேபா#ற'. இAஙன� வியAகிய� ெபா<ளா6� ேதா#1வனவ�1� 
சிற��ைடயன ெதானி என அைழ�க�ப3கி#றன. இதனா� தமிழறிஞ� ேவ. 
ேவAகடராD  ெர4*யா� இைற
சிைய� ெதானி=ட# ஒ�பி43, கர�ைத� க43ைர' 
எC� ெவ�ளிவிழா மலாி� எ>தி=�ளா�. இைற
சி தாேன ெபா<4�ற�த'ேவ' 
எ#ற பாட�ைத ஏ�1, ெசா� ெபா<@�:� �ற�ேத ேதா#1� :றி��� ெபா<� 
(வியAகிய� ) இைற
சி எ#பதா�' என உைரGறி=�ளா�. 
 
இைற
சி எ#ப' அக�திைண�ேக தனி=ாிைம=ைடய சிற�த ேகா4பாடா:�. அத# 
ேதா�ற� வள�
சி யா7� சAக இல�கிய மர� வழி�ப4டைவ. 
 
ெதானி�ேகா4பா3 உலகளாவிய ஒ#1. உலகி� எ�த இல�கிய�தி�:� ஏ�றி� 
பா��க�த�க'. இய�பாக மனித# ேப
சி�, 'ெதானி' ஒ<மாதிாியாக இ<�பைத 
உ6�'ண� கிேறாம�லவா? அ'ேவ மிக�ெபாியெதா< ேகா4பாடாக ஆன�த-
வ��தன�, அபிநவ:�த� ேபா#ற வடெமாழி
 சா#ேறா�களா� வள��க� 
ப43�ள'. 
 
இEவி< ேகா4பா3களிைடேய ஒ�1ைம காண�ப3வைத ேபரறிஞ� �.வ. 
அவ�க@� D4*=�ளா�. ெதா�கா�பியாி# P�மா� Pைழ�ல�தி�:� 
இல�கிய� ேகா4பா43
 சி�தைன �தி�
சி�:� தமிழி� இல�கிய�கைல 
வள�
சி�:� இ�ேகா4பா3 த�க சா#றாக� திக.கிற' எனலா�. 
 
அAகத� 
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ெதா�கா�பிய� அAகத� ப�றி யா�� வைகக� ஏழC� ஒ#றாக� :றி�பி3கிறா�.  
இஃெதா< தனிவைகைமயாக அவ� கால�திேலேய �கி.�', வள��தி<�த'. 
G�றிைட ைவ�த :றி�� ' என அவ� விள�:வதா�, ேப
சினிைடேய வ<� 
நைகயாட� - ேக(�:றி���க� அAகத� என�ப3ெம#1� அைவ :றி�� 
ெமாழியாக ெவளி�ப3ெம#1� அறிகிேறா�. எ>�'� ெசா� � ஒ#றாக7� 
அதனா� ெபற�ப3� :றி��� பிறிெதா#றாக7� அைம=�. ேந� எதி�ெபா<@� 
த<�. 'அடேட அவரா? அவ� ெரா�ப (நிர�ப�) ெபாியவரா
ேச!'' எ#றா�, 
அEவாறி�ைல எ#பேத ெபா<�. 
 

எ>�ெதா3� ெசா�ெலா3� �ணராதாகி� 
ெபா<4�ற�த'ேவ :றி�� ெமாழி எ#ப (1435) 

 
அAகத�தி�:� :றி�� ெமாழி' என� ெபய� O43வதா�, அதன*�பைட :றி��� 
ெபா<ேள எ#ப' ெபற�ப3�. 
 
அAகத� ெவ�பாயா�பிைன=ைடய' (1375). அத# அள7� ெவ�பாவிைன� 
ேபாலேவ ேபெர�ைல ப#னிர�ட*யாக7� சி�ெற�ைல எ>சீராக7� வ<�. 
இதனா� இ' தனிவள�
சி க�*<�தைம உ1தி�ப3கிற'. 
 
அAகத� இர�3 வைக�ப3ெமன7� ெதா�கா�பிய� :றி�பி3கிறா�. ேநேர 
G1வ' ெச�ெபா<ளAகத� ; உ4 ெபா<ளா6 மைற�'� G1வ' பழிகர�பAகத�. 
இ� பழிகர��, �க.வ' ேபால� பழி�பதா:�. ெச�ெபா<ைள வைச
ெச6=� 
எ#1� Gறலா�. அAகத� :றி�� ெமாழியா6 வ<ெம#ற ெபா' இல�கண�தி�: 
ஏ�ப� பழிகர�ேப ெபா<�தி வ<�. ேபராசிாிய� ’வா6 காவா' ெசா� � வைசேய 
ெச�ெபா<ளAகத�' எ#பா�. 
 

ெசவியி� Dைவ=ணரா வா=ண�வி#மா�க� 
அவியிC� வாழிC� எ#? (420) 

 
இதி� ெவளி�பைடயான சின� உள'. எனிC� ெசவியா� ேக43 அறி=� 
ேக�வியறிவாலான Dைவ இ#றியைமயாதெத#ற :றி�ேப இதனா� 
ெபற�ப3கிற'. 
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பழிகர�பAகத� எ#ப' இ#1 ேமைலநா4டா� ச4ைடய� என� :றி�:� 
அAகத�ேதா3 ெபாி'� இைய�ைடயதா:�. 
 

ேதவ� அைனய� கயவ� அவ<�தா� 
ேமவன ெச6ெதா>கலா# (1073) 

 
கயவைர� ேதவ� ேபா�வ� எ#Cமி', அவ�கைள� �க.வ' ேபா� நைகயா3கிற'. 
நைக, ஏளன�, க*த� யா7� அைம�'�ளன. அக�திைண� பாட�களி�, 
ம<த�திைண சா��தைவ, தைலவைன அவ# �ற�ெதா>�க� காரணமாக 
நைகயா3�ெபா>' அAகத�:றி�� அைமய� காணலா�. அக�திைண� 
பாட�களி� உ�@ைற உவமமாக வ<வன பல அAகதமா6 அைமதைல அறியலா�. 
அதியமா# அ,சி மீ' ேபா�ெதா3�க நிைன�த ெதா�ைடமானிட� B' ெச#ற 
ஒளைவயா�, அவ# த# பைட�கல� ெகா4*� கா4ட, அைத� �க.வா� ேபால 
அவன' ேபா��பயி�சி இ#ைமைய� ேக( ெச6=� �ற�பாட� அAகத�தி�:
 
சிற�த கா4டா:�. (�ற�. 95). 
 
ேமைல நா4டா� அAகத இல�கிய�ைத ந#: வள��'�ளன�. கிேர�க�, இல�தீ# 
இல�கிய� ெதா43 இ�கால� வைர இEவைக அA: ந#: �தி�
சி ெபற 
வள��'ள'. 'அAகத� எ#ப' தீAைக=� அறிவி#ைமைய=� க�டன� ெச6=� 
பா43' எ#ப' அறிஞ� ஜா#சனி# G�றா:�. இ' நைகயாட�, ேக(, கி�ட�, 
சிாி�Q43த�, நயமாக� க�*�த�, மான7ண�ைவ� B�3த� ேபா#ற பல 
இய��கைள உைடயதா:�. ேநேர பழி�ப' ேபாலைமவன வைச
ெச6=� 
என�ப3�. பைழய கிேர�க இல�கிய�தி� வைச
ெச6=� வைக கிைள�தி<�ததா�. 
அதி(<�ேத அAகத� பிற�தெத#ப�. ெதா�கா�பிய� ெச�ெபா<ளAகத�' எ#ப'�, 
இE வAக� இல�கிய�தி# ெதாட�க வைகயாகேவ க<த�த:�. 
 
ெதா�கா�பிய� ’ெசவி=ைற
 ெச6=�' எ#1 ஒ#ைற� :றி�பி3கிறா�. அ' 
ேவ��� க37� ேபால� கச��ைடய உ�ைமகைள
 ெசா�( ஒ<வ��: அறி7ைர 
வழA:வ'. அAகத� அறி7ைர வழA:வத#1. தி<�'கிற ேநா�க� மைற ெபா 
<ளா�. நைகயாட � இ*�'ைர�த ேம வி,சி நி�:�. தனி�ப4டவாி# 
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வைசெமாழி=� வி<�� ெவ1��� ெபா<�தியேத அAகத� ஆ:� எ#ற 
ெதா�கா�பிய� :றி�� ேமைல நா4டா<ட# ெபாி'� ஒ�' வ<வ' க<த�த�க'. 
 
 அAகத�தாேன அாி�தப� ெதாியி# 
 ெச�ெபா<� கர�த' என இ<வைக�ேத (1381) 
  
 ெச�ெபா<ளாயி# வைசெயன�ப3ேம (1382) 
 ெமாழிகர�' ெசா�(# அ' பழிகர�பா:� (1383) 
  
 �கெழா3� ெபா<ெளா3� �ண��த#றாயி# 
 ெசவி=ைற
 ெச6=� அ'என ெமாழிய (1385) 
 

வைசெயா3� நைசெயா3� �ண��த#றாயி# 
அAகத
 ெச6=� எ#மனா� �லவ� (1386) 

 
கைடசி இ< 8�பா�க� இல�கிய�கைல ப�றிய, ெதா�கா�பியாி# மதிP4ப�ைத 
உண��'கி#றன. ஒ<வC�:� �க. உ�டாக7� உ�ைம உண��த7� கச�� 
ம<�ைத�ேபா� இ*�'� Gறினா� அ' ெசவி=ைற; வைச G1த � வி<�� 
ெவ1�ேபா3 ேபDத � G*யதாயி<�தா� அஃ' அAகத�. ெதா�கா�பிய� 
இEவா1 இல�கணி எ#ற நிைலயினி#1� உய��'�ளா�. அஃதாவ' அவ� 
இல�கணியாகேவ திக.கிறா�; ஆயிC� அவ�த� சி�தைன ெவளி�பா3க� 
ேகா4பா3க� எ#1 ேமைலநா4டா� வைரய1�:� இடAக� வைர நீ�கி#றன. 
பி�கால இல�கணிக� அைனவ<ேம அவர' 8ைல ஓ� இல�கண 8� எ#1 
ம43ேம க<தி, ேநா�கி, பா��'� த� 8�கைள எ>தியதா�, ெதா�கா�பியரள7 
இல�கிய� கைலP4பAகளி� �கவி�ைல; பலவ�ைற வி43வி4டன�. 
உைரயாசிாிய�க� ஆAகாA: பளி
சி3மா1 பல ந�ல வழிகா43த�கைள� 
த�'�ளனெரனிC� அவ�களா � �>ைம ெபற இ�ேகா4பா3கைள விள�க 
இயலவி�ைல. ஆனா � அவ�களி# 'ைணயி#றி, இEவில�கிய� ேகா4பா3கைள 
ஆழமாக
 சி�தி�க இயலவி�ைல. இ#ைறய ஆ67க@� சம�கி<த ஆAகில 
ஒ�பா67க@ேம, ெதா�கா�பிய� த�'�ள தமி. இல�கிய� ேகா4பா3கைள 
�>ைம ெபற விளAகி� ெகா�ள7� இல�கிய�தி� ஏ�றி�பா��க7� வள��க7� 
உத7கி#றன. 
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ெச6=� வ*வ� - 'அ*'�ேகா4பா3 
 
ெதா�கா�பிய� ெச6=� வ*வமாகிய யா��� ப�றி=� அதC� அைம=� ெபா<� 
ப�றி=� ெதளி7பட
 ெசா�கிறா�. யா�பிC� ெபா<ளிC� ேவ�1ைம=ைடய' 
ெகா
சக ஒ<ேபா:' (1406) எ#1� 'ஒ<ெபா<� Pத(ய - க(ெவ�பா43 (1410) 
எ#1� G1�ேபா' வ*வ�� ெபா<@� ப�றிய சி�தைன ெவளி�ப3கிற'. 
வா.�திய� நா#: பாவி � வ<� (1366); �றநிைல வா.�' க( , வ,சியி� 
பாட�ெபறா' (1367); ைக�கிைள, அAகத
ெச6=� இர�3� ெவ�பா யா�பி� 
பாட�ப3� (1375); ைக�கிைள ெவ�பாவி� ெதாடAகி ஆசிாிய�தி� �*=� (1376) 
- இAஙன� வ<வனவ�ைற P4பமாக ஆரா6�தா� அ#1 வ*வ�தி�:� 
ெபா<@�:� இ<�த பிாி�கவியலாெதா#றிய உற7 �ல�ப3�. சில யா�� 
வ*வAக� அைவ பாட�ெப�ற ெபா<ளாேலேய ெபய� ெப�றன. 
 
ெதா�கா�பிய� :றி�பி3� யா�பில�கண �ைற, அத# ெதாட�ககால வள�
சிைய� 
கா43கிற'. பி�கால�தா� G1� யா�பில�கண �ைறக� அவ�ைற� க�1, பிற: 
ேவ1ப3�தி உைர�தைவ. ெதா�கா�பிய� அ* ைய ைமயமி4ேட அைன�'
 
ெச6=� வ*வ இல�கணAகைள=� G1கிறா�. பி�கால�தா� பாவி� ெதாடAகி, 
அத# உ1�பாக அ* ைய� Gறி� ேபாவேதாடைமவ�. அ*ைய�ப�றி ந#: 
விள�கி, அத# கல���களா � இைய�களா � பா�க� அைமவைத� G1வதா�, 
ெதா�லாசா# ேநா�கி� அ* 'ேய தைலைமயிட� ெப1கிற'. 
 
அ*' எ#ப', பாவி# உ1�� ம43ம#1. தமிழி� ஒர*ேய நி#1� வைகைம-
யாவதா� அ*ைய ைமயமி43 அவ� G1� ெநறிகைள� ெதாி�' 
ெகா�டா��க#றி� ெதா�கா�பிய �ைறைய �>ைமெபற விளAகி�ெகா�@த� 
அாி'. சில� பி� கால� பா�ைவகளிேலேய அைத அTகி இட��ப3வ�. 
 
ெவ�பா அ*- இ#பா ேநர* (1280), க(�தைளய* (1282), ஆசிாிய அ* (1287), 
வ,சிய* (1302) எ#றா� ேபால அவ� D43வன, அEவ� பா�கைளேயயா�. 
ெதாட�ககால�தி� இEவ*க� பல7� பாவி� கல�தைம�'�ளன. பிறேக 
பாவ*வAக� இன� ெதாி=மா1 பிாி�'�ளன. 
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சீ�க@� ெவ�பா7ாி
சீ�, ஆசிாிய7ாி
சீ�, க(
சீ�, வ,சி
சீெரன அைவ வ<� 
பாஅ*கைள ைவ�ேத ெபயாிட�ப4டன. 
 
:றள* சி�த* ேநர* ெந*ல* கழிெந*ல* எ#பன ஐ�'வைக. இைவ எ>�' 
எ�ணி�ைகயா � இ<சீ� ெதாடAகி
 (:றள*) சீெர�ணி�ைகயா � 
ெபயாிட�ப4டன. ஆசிாிய அ* இEைவ,சீர*யாக7� வ<�. ஆசிாிய�தி� 
இEைவ�த*க@� கல�'� வ<�. இைவ யா7� அ*' ப�றிய அவ�த� 
ேகா4பா4ைட ேம#ேம � சி�தி�க� B�3கி#றன. 
 
நா�சீாி� :ைற�தன7� - �
சீ�ெகா�ட சி�த*, இ<சீ��:றள* - நா�சீாி� 
மி�கன7� - ஐ,சீ� ெந*ல* அதனி#மி�க கழிெந*ல* உளெவனிC� சிற��� 
ெப<�பா#ைம=� நா#: சீ� ெகா�ட ேநர*�ேகயா:�. அ* எ#1 ெசா#னா� 
அதைனேய :றி�:�. 
 
 நா�சீ� ெகா�ட' அ* என�ப3ேம (1289) 
 அ*உ�ளனேவதைளெயா3 ெதாைடேய (1290) 
 அ*இற�' வ<த� இ�ெலன ெமாழிய (1291) 
 அ*யி# சிற�ேப பா4ெடன�ப3ேம (1292) 
 
இைவ ந#: க<த�த�கன. தைள, ெதாைட யா7� இதC�தா# வைகைம�ப3�தி� 
பா��க�ப3�. நா�சீாி# மி�கவ�றி� இைவ அைம=மாயிC�, ஆ�3 
வைரயைறக� ஏ'மி�ைல . பா43 எ#ப' அ*களி# G3த� - மி:திேய எ#ப', 
பா4*# �>ைமயான சி�ெற�ைல அ*' எ#1 உண��'கிற'. ேம � அ' 
த#னளவி� �>ைம ெப�ற' எ#பதா�, அத# தனிநிைல �ல�ப3�. இAஙன� 
�>ைமெப�ற அ*களி# சிற�பா� பா உ<வாகிற'. அதாவ' அ*க� பல 
இைய�பட இைணவதா � மாறிமாறி அைமவதா � பா�க� பலவைகயா6 
அைமகி#றன. 
 
’எ>வைக யா�� ' என� தமி. இல�கிய வைககைள� :றி�:� ேபா', பா43 
ஒ#1�ேக அ*வைரயைற உ�ெட#1� ஏைனய ஆ1 வைகைமக4:� (8�, 
உைர, பிசி, �'ெமாழி, ம�திர�, அAகத�) அ*வைரயைற இ�ைலெய#1� 
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ெதா�கா�பிய� :றி�ப'� இE அ*�:� அத# எ�ணி�ைக�:� உ�ள 
அ>�தமான ��கிய�'வ�ைத உண��'கிற' (1420). 
 
யா�� என அ#1 தமி. இல�கிய உலகி� காண�ப4ட ஏழைன� ெதா�கா�பிய� 
வைகைம�ப3�'கிறா�. அவ�ைற� ெதா#ைமமி�க அ*�பைட வைகைமக� 
எனலா�. அA:� யா�த� எ#றா� க43த�; க43தலாவ' ஓர*யி� ெபா<ைள 
�*ய நா43த� என� ெதா�லாசா# விள�:கிறா�. பா4*C� ெபா<ைள ��ற 
�*ய அைம�த� யா�� எ#ற�லவா Gறியி<�க ேவ�3�? அ*ைய ம43� Gறி 
அைமத� ேபா'மா? 
 
 எ>�' �தலாஈ�*ய அ*யி� 
 :றி�த ெபா<ைள �*ய நா4ட� 
 யா�ெபன ெமாழிப யா�பறி �லவ� (1335) 
  
எ>�' அைச சீ� அ* என� ெதாட��' �*வத# க�, பைட�பாளி தா# 
க<தியெதா< ெபா<ைள, ��1�ெபற அைம�த� யா��' ஆ:�. ெச6=� - ெச6ய� 
ப3வ' யா�� - யா�க�ப3வ', க4ட�ப3வ'. எ �� ேதா� நர�� :<தியா� 
யா�க�ப4டைமயா� உட���: யா�ைக என� ெபய�. யா�ைக�: உயி�ேபா#றேத 
பா43�: ெபா<�. இA: எ>�' �தலாஈ�*ய பாவி�, ெபா<ைள அைம�த� 
எ#னாம� அ*யி� அைம�பைத� G1கிறா�. அ*ைய ைமயமி4ேட ெச6=� 
வ*வ�தி�: ஆசா# இல�கணA G1கிறா� எ#ப' இதனா � உ1தி�ப3கிற'. 
 
ேநா�: எ#ப' பா�>வ'� அைமய ேவ�*ய சிற�பான உ1�� ேநா�: 
அைமயாதன கவிைத ஆகா. ஒ< மா�திைர Gட� கவிைதயி#க� ஒ< பய# ேநா�கி, 
காரணகாாிய�தி�:4ப43 அைமத� ேவ�3�. இதைன� பா �>'� ேநா�: 
அைமத� ேவ�3� எ#ேற Gறியி<�க ேவ�3�. ஆயிC� ெதா�கா�பிய� 
அ*ைய �#னி1�திேய G1கிறா�. 
 

மா�திைர �தலா அ*நிைல கா1� 
ேநா�:த�காரண� ேநா�ெகன�ப3ேம (1361) 
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’அ*யி# சிற�ேப’ பா4டாதலா� அ*�:
 ெசா#னா� பா �>ைம�:� ெபா<�'�. 
பாவி� எ�தைன அ*க� வ<கி#றனேவா அ�தைனயி � ேநா�: அைம=ெம#ப� 
உைரயாசிாிய�. தமிழி� ஓர*யா � வைக க� உள. அ*களி# ப�வைக� 
கல�பினா � இையபினா �, உ<வா:� ேதா�ற�, நா43�பாட� மர� வழி�ப4ட 
வள�
சியா:�. 
 
தமிழி� ஆசிாிய� வ,சி ெவ�பா க( எ#பன தைலைம வா6�த பா�க�. பாிபாட�, 
ம<4பா ேபா�வன ேம�க�ட வ�றி# கல�பா� அைமவன. இைசேயா3 
பாட�ப43� பாவினAகளா6� கிைள�தைவ ப�ண�தி என�ப4டன. க(�பா, 
பாிபாட� இர�3� :>வா6 ஆ*�பாட அைம�தன. இைவ இைச, ஓைச 
த>வியைவ. ஆசிாிய�பா, ெவ�பா என இர�டாக� G1� ேபா' ஆசிாிய�'� 
வ,சி அடA:�; ெவ�பாவிC� க(யடA:� எ#ப� ெதா�லாசா#. இவ�1� 
க(=� வ,சி=� ��ப4டைவயா6; ெவ�பா, ஆசிாிய� எ#பன பி#� 
வள��க�ப4டைவயா6� ேதா�1கி#றன. 
 
ஆசிாிய� H#ற*
 சி�ெற�ைல=� ஆயிர� அ*�ேபெர�ைல=� உைடய'. 
ெவ�பா எ>சீ�
சி�றள7� ப#னிர�ட*� ேபெர�ைல=� உைடய'. அவ�1� 
க(ெவ�பா, ைக�கிைள
 ெச6=�, வா.�'�க� ேபா�வன அ*' G3தலாக7� 
அைம�'� பாட�ப3�. பாிபாட� இ<ப�ைத�த*
 சி�ெற�ைல=� நா/ற*� 
ேபெர�ைல=� உைடய'. இEவா1 அ* எ�ணி�ைகைய ைவ�', இதைன 
அளவிய�' என ஒ< Gறாகேவ ெதா�கா�பிய� ஓ'தலா� (1259,1419) இதைன=� 
ஓ� இல�கிய� ேகா4பாடாகேவ அவ� க<தியைம �ல�ப3�. சAக� பாட�களி� 
எ43�ெதாைக சா��தன பல அ* எ�ணி�ைகயா� ெதா:�க�ப43�ளைம=� 
இதேனா3 ஒ<A:ைவ�'
 சி�தி�க�த�கதா:�. இAஙன� அ* எ�ணி�ைகைய 
ைவ�'
 அளவிய�' என ஒ< ெச6=@ 1�பாக� G1வ', மிகP4பமான 
ெச6தியா:�. 
 
ேநா�: 
 
ெதா�கா�பிய� ம43ேம :றி�பி3� ஒ< ேகா4பா3 ேநா�:. பி�கால�தவ� இத# 
அ<ைமைய விளAகி�ெகா�ளாத தா�ேபா � இதைன அறேவ வி43வி4டன�. 
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ெதா�கா�பிய<� ஒேர ஒ< 8�பாவி� ம43ேம இ�ேகா4பா4ைட விள�கி=�ளா�. 
 

மா�திைர �தலா அ*நிைல கா1� 
ேநா�:த�காரண� ேநா�ெகன�ப3ேம (1361) 

 
இ�8�பா7�: இள�Qரண<� ேபராசிாிய<� த�'�ள உைரக� ஒளி 
பா6
Dகி#றன. அதி � ேபராசிாிய� விள�க� இ�ேகா4பா4ைட உலகளாவிய 
ேகா4பாடாக வள��', இல�கியAகளி� ஏ�றி� பா��:மா1 �>ைமெபற 
உ<வா�க வழிகா43கிற'. 
 
பரத�னிவ� ஒ< O�திர�தி� :றி�த இரச�ேகா4பா3, பி�பா3 ப�பல 
திறனாள�களா� பல81 ப�கAகளி� விாி�'ைர�க� ெப�ற'. அாி%டா*(# 
கவிைத இய�, இ#ைறய ஐேரா�பிய ெமாழிகளி� காT� இல�கிய� ேகா4பா3க� 
அைன�தி�:� ஊ�1�க� ஆன'. தமிழி� அEவா1 வள�
சி காTமள7, 
ெதா�கா�பிய� பலவ�ைற� Gறி�ேபாயி<�'� வடெமாழியி� ேபாலேவா, 
ேமனா4டா� ேபாலேவா காலAகாலமாக அவ�ைற
 சி�தி�' வாத� 
எதி�வாதெம�லா� ெச6' விவாதி�' வள��' இல�கிய�தி� ஏ�றி� பா��' 
வள��' வ�தில�. அதனா� இ#1 பல<�:� ெதா�கா�பிய� இ�'ைண=� 
ெசா�(=�ளாரா? ெதா�கா�பிய� பரத�, அாி%டா*� ேபா� ஓ� இல�கிய� 
ேகா4பா43
 சி�தைனயாளராக விளAகியி<�க �*=மா? இைவ தமி.�ப�றா� 
இ�லாதவ�ைற ஏ�றி உைர�பனேவ! - எ#ற எ�ணAக� ேதா#1கி#றன. 
 
ெதா�கா�பிய� க�வி இ�மியள7� இ�லாதா�, வா6�: வ�தன ேபDவதி� 
விய�பி�ைல. ெதா�கா�பிய�ைத ஓரள7 க�றவ�க@� த� தா.7 
மன�பா#ைமயா � ஒ<வித ேவ1பா3ைடய மன7ண�விேலேய பழகிவி4டதா � 
இவ�ைற ஏ�க ம1�கி#றன�. Oாிய ஒளிைய� த� சிறிய ைகயா� மைற�க �ய � 
இவ�க�, தாேம ஒளிெப1Aகால� ேதா#றி=ள'. ேநா�:த� - உ4ெபா<ேளா3 
பா��த�, ஆரா6த�, திறனா6த� என� பல ெபா<�ப3�. தி<வ�@வ� காதல�க� 
ஒ<வைர ஒ<வ� உ4:றி�ேபா3 ேநா�:தைல� பல இடAகளி� :றி�'�ளா�. 
காதல� �த# �த� ச�தி�', உ4:றி�ேபா3 பா��', இ<வ<� மாறி� ��: இதய� 
எ6'தைல ேநா�கி# விைளெவ#ேற G1வா� அவ� (1082, 1091, 1094). 
��கால�தி� ��'�கைள� தர� பா��பவ�க� நீல�'ணிைய விாி�', அதி� 
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��'�கைள� பர�பி ஆரா6வா�களா�. ''அ� கால�' ��' ேநா�:வா� ஒ���: 
விாி�' ேநா�:�'' என அ*யா��: ந�லா� சில�� உைரயி� :றி�கி#றா� (1.49). 
ஒ���: - ��'�கைள ஒ�பி3வத�:. இA: 'ேநா�:த�' தர� ஆ6த�. எனேவ 
இல�கிய�தி� திற# ஆ6தேல ேநா�ெகன�ப4ட'. தமிழ�களி# திறனா67�ைற 
இ�ேகா4 பா4டா� ெவளி�ப3கிற'. தமிழ�க4:� திறனா67� கைல �>வ'� 
�திய' என� Gறி வ�தவ�க�, இனி இ�ேநா�:� ேகா4பா4ைட
ச�ேற ேநா�:த� 
த:�. 
 
ஒ< ெச6=ளி� - இல�கிய�தி� ஒ< மா�திைர, ெசா� எ'7� காரண� க<தி, பய# 
த<மா1 ஆள�ப4*<�க ேவ�3�. ேவ�டாத ஒ< ெசா�Gட வ<த� Gடா'. ஒ< 
மா�திைர ெதாடAகி எ#றதா� அைச, சீ�, ெசா�, ெதாட�, அைடெமாழி, அ* 
அைன�'ேம, 'இஃ' ஏ# ஆள�ப43ள'?' என� ேக�வி ேக43 ஆரா6�தா�, 
இ#ன காரண�தா�, இ�பயைன� த<வத�காக, இ�த ேநா�க�ேதா3 ஆள� 
ப43�ள'' என� த�க விைட கிைட�:மா1 ஆள�ப3த� ேவ�3�. 
அ*நிைலகா1�' எ#றதா�, அ* �>ைம=� - பா�>வ'� Gட ஒ< பய# க<தி� 
பைட�க�ப4டதாத� ேவ�3�. ேநா�:த�:� காரணமான ஒ#1 - ஒ< ெசா�ேலா, 
அைசேயா, சீேரா அைமவைதேய ேநா� :த� காரண�' எ#றா�. ப*�பவ� ச�ேற 
நி#1, விய�', நிதானி�' ேநா�:�ப*யான திற# அ'. அஃதி�லாத'. கவிைத 
யாகா'. ஒEேவா� உ1�ைப=� ேநா�:வ' உ1�� ேநா�:. இைத
 சீ�ேநா�: , 
அைசேநா�:, ெசா�ேநா�: என� ப:�' ஆராயலா� இதி� 'ேநா�:' அைம�'ள' 
என ஓ� உ1�ைப
 சிற�பாக எ3�'�கா4டலா�. ேநா�: அைம=மா1 பைட� 
ேபா# யா�க ேவ�3ெமனிC�, திறனா6ேவா# ேநா�:த�:� காரணமான ஒ#1 
அதிலைமயேவ�3ெம#1, திறனாளி ேம� ைவ�ேத O�திர� யா�'�ளா�. இ' 
க<திேய இ' தமிழ�க� க�ட திறனா67 என�த�கதாகிற'. 
 
இள�Qரண� ’ேநா�:த�காரண� ' - 'ேநா�:தலாகிய க<வி’ எ#1 உைரெய>தி-
=�ளா�. ”யாதாC� ஒ#ைற� ெதா3�:A கால�'� க<திய ெபா<ைள 
�*�:Aகா1� பிறி' ேநா�கா' அ' த#ைனேய ேநா�கி நி�:� நிைல” என அவ� 
விள�:கி#றா�. 
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இதைன ஒ< க<�' மரபாகேவ (school of thought) ெகா�ள ேவ�3�. இE விள�க�  
கா�பியமைனய ெந3� பாட�களி � சி1பாட�களி � அைம=� க<�'� 
க4டைம�ைப� ப�றிய தா=ள'. இத# விள�கAக� தனி�த#ைம=ைடயன. 
 
ேபராசிாிய� ெதா�கா�பிய� ேதா#றிய கால�ெதா43� Gற�ப43 வ�த க<�' 
மர�களி�, இள�Qரணர' அ�லாத பிறிெதா< வழிைய
 சா��தவ�. 
 
இல�கிய�தி� ேநா�கி உணர�ப3வெதா#றி#றி, ெவ�ைளைமயா6 ெவ�ெறன� 
ெதா3�பன இல�கியமாகா. அEவாற#றி ேநா�ெக#பேதா� உ1��� 
ெப�றா�தா#' அ' கவிைதயா:�; இல�கிய�பைட�பா:�. 
 
ெச6=ளி� ேநா�: அைமயாத' இல�கியமாகா' எ#1 ெதா�கா�பிய� 
க<'வைத� ேபராசிாிய� ெதளி7ப3�தி=�ளா�. "இத# ெபா<� மா�திைர=� 
எ>�'� அைசநிைல=� சீ<� �தலாக அ* நிர��� 'ைண=� ேநா�:ைடயவாக
 
ெச6த� வ#ைமயா� ெபற�ப3வ' ேநா�ெக#C� உ1�பாவ'" எ#ற ேபராசிாிய 
விள�க� மிக
சிற�பான'. ெச6த� வ#ைம யா� - பைட�த� திறனா� உ<வாவ' 
இ'. மா�திைர, எ>�' �தலாயின தனி�தனிேய பயCைடயைவயா=� ஒ#ற�: 
ஒ#1 இைய�ைடயைவயா=� அைமதைல இ' விள�:கிற'. தி<�:றைள 
ஓாிட�தி� ஒ< ெசா�ைல� Gட மா�ற �*யா' எ#1 G1கிேறாம�லவா? அ'ேவ 
ேநா�ெகன�ப3வ'. க�பாி� ஓைச
ச�தேம பாட�க<�ைத உண��'மா1 
மாறிமாறி அைமவைத ேநா�கி, உண��' பாரா43கிேறாம�லவா? அ'ேவ ஓைச 
ேநா�காக' ஆகிற'. ேம � ேபராசிாிய� த<� விள�கAக� சில க<த�த�கன. 
 
 'ேக4டா� மறி�' ேநா�கி� பய# ெகா�@� க<விைய 
 ேநா�:த�காரண� எ#றா#. 
  
 அ*நிைலகா1� எ#ப' ஓர*�க�ேணய#றி=� ெச6=� வ�த அ* 
 எ�'ைணயாயிC� அைவ �*கா1� எ#றவா1 
  
 'பா4*# ஓைச �த(யன எ�லா� ேக4ேடாைர மீ43� த#ைன 
 ேநா�கி ேநா�க� பய#ெகாள நி�:� க<வி'. 
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அ*நிைலகா1� எ#றதனா� ெச6=� �>வ'� எEவைக 
உ1��� G4* ேநா�கி உண�த� ேவ�3�. 

 
மறி�' ேநா�:த� - தி<�ப�தி<�ப ஏ#ஏ#? ' என வினவி, விைடேத* ஆரா6த� - 
திறனா6த�. ேக4ேடா� ேநா�கி� பய#ெகாள ேவ�3�; பய# ெகா�@மா1 
பைட�க�பட ேவ�3�. ��ைல ைவ�Pைன' எ#1 ெதாடA:� அகநா/�1� 
பாடைல (4) எ3�'�கா4*. அதி� அைடெமாழி �தலான உ1�பைன�'� காரண� 
க<தி அைம�க� ப4*<�பைத விள�கி, அதனா� இல�கிய
 Dைவயா� பய# 
ேகாட� �ைறைய=� ேபராசிாிய� விாிவாக விள�கி=�ளா�. 
 
வடெமாழியி� அ7சி�திய� என ஒ< ேகா4பா3, இல�கி ய�தி� ெபா<�த�ைடைம 
ப�றி� திறனாய ஆள�ப3கிற'. ேசேம�திரரா� விள�க�ப4ட இ�ேகா4பா3, 
இல�கிய�தி# ஒEேவா� உ1��� அத# �>ைம�:� ெபா<�த மா6, அளவா6, 
�>ைமேயா3 இைண�ெதா#றா6 அைமவைத எ3�'�கா43 கிற'. அA: 
அ7சி�திய� அைம�தேத சிற�த இல�கிய ெம#றன�. ெசா�லா4சி, ச�த�, அணி, 
எ'ைக, ேமாைன யாதாயிC� இட� ேநா�கி� ெபா<�த�ற அைம�தா� இரச� 
ெவளி�ப3�. ெபா<�தமி�லாத இட�தி� வ�தா� அேத திற# விரச� ஆகிவி3�. 
எEவித உ�தி, திறனாயிC� ெபா<�த�ற அைமவேத அ7சி�தியமாவதா�, இைத� 
ேகா4பா3களி# ேகா4பா3 எ#ப�. தமிழி � ேநா�: , எEவைக உ1��� 
ெபா<�த�ற அைமவைதேய விள�:வதா�, ேகா4பாடைன�தி�: �ாிய 
ேகா4பாடாகிற'. 
 
உலக இல�கியமைன�தி � ேநா�:' அைம�'ளதா என ஆராய இட�த<� 
ஆழமான, P4ப��ள, பர�'ப4ட ேகா4பா3 இ'. பழ�தமி. இல�கிய� மிகமிக
 
ெசEவிதாயி<�பத�: இ� 'ேநா�:� ேகா4பாேட காரணமா:�. பாிேமலழக<�, 
அ*யா��: ந�லா<� இ�ேகா4பா43 அ*�பைடயிேலேய ஒEேவா<1���:� 
காரண� கா4*� ெபா<�த�ைத விள�கி� த�த� உைரைய� தமி.�ைற� திறனா67 
ேபா� எ>தி=�ளன�. 
 
யா�� 
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யா�� எ#ப' யா�'� பைட�க�ப3� பைட�� என�ெபா<� த�த' �#�.  
பி�பா3 யா�க�ப3� பா43 வைக ப�றியதான'. ெதா�கா�பிய� காலநிைல, 
இைட�கால�தி� மிக ேவ1ப43� ேபாவைத இ' கா43கிற'. 
 
�#� Gறிய' ேபால, 'யா��, எ>�' �தலாக ஈ�*ய அ*�க�ேண , �லவ# 
தா# :றி�த ெபா<ைள, ��ற�*ய நா4* ெவளி�ப3�'வதா:�.' 
 
:றி�த ெபா<ைள இ1திய*யள7� ��1�ெபற நி1�'த� யா��' எ#பா� 
இள�Qரண�. ேம � அவ�, இ' ெசா�ல ேவ�3வெத#ைன? ெச6=� 
பா3வா��: இய�ப#ேறா எனி# ஈ�3
 ெச6=@1��� ஓ'கி#றாராத(# 
யாதாC� ஒ< ெபா<4க� பலெசா� ெதா3�' வழA:Aகா� :றி�த ெபா<ைள 
�*�க, ேவ�3, ெசா�ேல ேச��'� Gற� ேவ�3ெமன7�, அ' மிகாம� 
:ைறயாம� Gற� ேவ�3ெமன7� இல�கண� Gற� ேவ�3ெம#க என 
விள�:கி#றா�. 
 
 பா43, உைர 8ேல, வா6ெமாழி, பிசிேய, 
 அAகத�, �'ெசா�ேலா3 அEேவ. நில�'� 
 வ��க.Hவ� த�ெபாழி� வைர�பி# 
 நா�ெபய� எ�ைல அக�தவ� வழA:� 

யா�பி# வழிய' எ#மனா� �லவ� (1336) 
 
இைவ ஏ>� தமிழ�களி# அ*�பைட வைகைமகளா:�. நா�ெபய� எ�ைல 
அக�தவ� வழA:�' எ#றதனா�, இ' �லவ�கேள அ#றி ம�க@� வழA:வன 
எ#ப' ெபற�ப3�. இவ�1� பிசி (வி3கைத), �'ெசா� (பழெமாழி) இர�3� 
ம�க� வழA:� நா43��ற இல�கியAக� எ#ப' ெதளி7. இவ�1� பா43 
ம43� அ*வைரயைற உைடய'; ஏைனய ஆ1� ஓர*யாC� வர�ெப1�, 
வைரயைற இ#றி=� விாி�' ெச� �. 
 
இவ�1� பா' எC� பா4ேட , ப�ைடய �லவ�களி# சிற��ைடய இல�கிய 
வைகயா:�. �#� 8�1�:� ெதா�`1 இEவைகைமேய. 
 
8� இல�கண 8�. இத�கான விதிக@� மிக விாிவாக� ேபச�ப3கி#றன. 
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உைர - பா4*ைட வ<� உைர�:றி��. பா43�: எ>த�ப3� உைரக�. க�பைன� 
கைதகளா6 வாயா� உைர�க�ப3பைவ. இ�H#ைற=� :றி�:�. 
 
பிசி - வி3கைத. ஒ��ைமயா� வி3கைத ேபாடலா�. 'க�தி ேபா� இைல இ<�:�, 
எ'?' எ#பத'. 'ேதா#1வ' கிள�த 'ணி7' எ#ப', ஒ#ைற விள�கி
 ெசா�ல� 
ெபா<� யாெதன� �லனாவ'. 'தி#ன� பழ� ப>�:�, தி#னாத கா6 கா6�:� 
எ#பத'. 
 
�'ெமாழி - பழெமாழி. ெதா#1ெதா43 வ<வ'; அறி7� அCபவ�� ேதா6�த'. 
இ' காரண� கா4*� ேபD�ேபா' வ<தலா� ஏ'Pத(ய �'ெமாழி' என�ப4ட'. 
பிசி 'ெநா*ெயா3 �ண��த' என�ப3�. ஏெனனி� அதி� க�பைன உண�7 
��கிய�. இதி� P�ைம D<�க� ஒளி=ைடைம ெம#ைம� ப��க� விளAகி� 
ேதா#1�.' 
 
வா6ெமாழி - ம�திர�. ெபாிேயா� வா�: ம�திரமா:�. அ' ெபா<� ெபாதி�த 
ெசா�; ேவத� ேபா#ற'. எனேவ மைறெமாழி என7�ப3�. 
 

நிைறெமாழி மா�த� ஆைணயி� கிள�த 
மைறெமாழிதாேன ம�திர� எ#ப (1434) 

 
தமி. Hவாயிர� என� தி<Hல� வா6மல��த<ளிய 8� தி<ம�திர�' என�ப4ட' 
இதனாேலயா�. 
 
அAகத� - ேப
சிைடேய=� பா4*ைடேய=� வ<� :றி�� ெமாழிக�. இைவ 
தீைமக�டவிட�', அைத நைகயா*, ஏளன� ெச6', க*த�:� பய#ப3�. 
மன�தி� ேபா6� ைத�:�ப* வ<தலா� அAகத� மிக7� Dைவ=ைடயதா6 
இ<�:�. 
 
இைவ தவிர� ப�ண�தி' ப�றி=� ெதா�கா�பிய� :றி�பி3கிறா�. இதைன� 
பாவினAக� எ#பா� இள�Qரண�. இைவ இைச�பா43�க�; G�'� பா43�க�. 
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ம�க� வழ�கா�றி� காண�ப4ட நாடக
 ெச6=ளாகிய பா43மைட=� 
வ,சி�பா43� ேமாதிர�பா43� கடக�3� �தலாயின எ#பா� ேபராசிாிய�. 
 
எAஙனமாயிC� ெதா�கா�பிய��: வைகைம
 சி�தைன (Genre) இ<�தி<�கிற'. 
அவ� அ*�பைட வைகைமகைள ஏழாக� ப:�'�ளா�. இைவ பிற இல�கிய 
வள�
சிக4ெக�லா� உ1'ைணயானைவ எ#ப' ஆராய�பட ேவ�3�. ம�க� 
வழ�கி� காண�ப4ட வி3கைத, பழெமாழி, நாடக�பா43�க�, வா6ெமாழி� 
கைதக� ஆகியவ�ைற=� வைகைம� ப3�தியி<�:� ெதா�கா�பிய� திற� 
ேபா�1த�:ாியதா:�. �#ைனய எ>�'� ெசா� �, வழ�ைக=� ெச6=ைள=� 
அ*�பைடயாக�ெகா�ேட இல�கண� Gற�ப43�ளன. அA: உலகிைட ம�க� 
வழA:வனவ�ைற, வழAகிய� ம<A: என�Gறி, அைத வி3�தா� ெமாழி ஒ< 
ப�க�ைத இழ�'வி3 ெமன உண��'வா�. வழ�கி�ேக �த#ைம ெகா3�', 
இல�கண� காணேவ�3ெம#1� D43வா�. எனேவ ெபா<ளதிகார�தி �, ம�க� 
வழA:� இல�கிய�தி�: -ஆட� பாட �: கைத Gற �: ��கிய�'வ� 
ெகா3�', அவ�றி�:� இைண�ேத இல�கண� Gறி=�ளைம �ல�ப3�. பல� 
ெபா<ளதிகார�தி� இ
ெச�பாதிைய மற�'வி4ேட , விள�க� ேத3வ�. 
 
ெதா�கா�பியாி# P4ப�திற# இதி � விளAகிட� காணலா� 
 
வன�� 
 
தமிழி� அழைக� :றி�க வன��, எழி�, சாய�, ஏ� எ#ற ெசா�க� பல உள. இைவ 
நா#:ேம ஒ43ெமா�தமான �>ைம� பா�ைவயி� ேதா#1கிற அழைக� :றி�பன. 
வன�� - உ1��க� அைன�ைத=� ேச��'� பா��:� ேபா' ேதா#1� ெமா�த 
அழ:. எழி� - உ1���க� அைன�'� அளவா# அைம�த அழ:ைடயனவா6, 
அதனா� ேதா�1� அழ: . சாய� - ெம#ைம மயி�, மா# ேபா � சாய �ள 
அழ:. ஏ� - தளிாி#க� ேதா#1வேதா� ெபா(7ேபால உட(� ெபா<�தி நி�:� 
நிறேவ1பா4டா� ேதா�1� அழ:. இAஙன� ந� உைரயாசிாிய�க� அழைக� 
ெதளி7ப3�தி விள�க� G1வ�. 
 
ஈ�3 வன�� இல�கிய� கைல
ெசா�லா6, இல�கிய�தி� வ<� சில மீB��த  
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திற#களா� ேதா�1� ஒ43ெமா�தமான அழைக ைவ�', அைத வைகைம� 
ப3�'கிற'. 
 
இதைன ேநா�:� ேபா' தமிழ�க� அ#ேற �தி�
சி ெபற வள��த இல�கிய� 
கைலP4ப அறி7 ெப�றவ�களா6� திக.�தைம அறிய�ப3கிற'. அதைன� 
ேகா4பாடா�கி� த�த, ெதா�கா�பியாி# திறனா67
 சி�தைனக@� 
ெதளி7�ப3கி#றன. 
 
ஆகேவ 'வன��' எ#ப' ெச6=� அழ:. ெதா�கா�பிய� ெச6=ளிய� �த� 
8�பாவி� 26 தனி�தனி உ1���கைள விள�கியவ�, இ1தியி� 8 வன���கைள� 
Gறி�*�கிறா�. அதனா� இEவன���க� ப�வைக அழ:க� திர�டவழி�ெப1� 
ஒ43ெமா�தமான அழெக#ப' ெபற�ப3�. 
 
கவி#கைலக�, இல�கிய� அைன�'� �<:ண�
சிைய விைளவி�க ேவ�3�. 
அவ�றி# ேதா�றேம மா�தனி# அழ:ண�
சி அ*�பைடயிலாவதா�, பயC� 
அஃதாகேவ அைமதைல ம�க� வி<��வ�. இல�கிய�ைத இE அழ:ண�
சி 
அ*�பைடயி� வைக ெச6' விள�கிய ெதா�கா�பியாி# சி�தைனக� ேம#ேம � 
ஆராய�த�கனவா=�ளன. அ�ைம, அழ: , ெதா#ைம, ேதா�, வி<�', இைய�, 
�ல#, இைழ� எ#1 வன�� எ43வைக�ப3�. 
 
 வன�பிய� தாேன வ:�:Aகாைல
 
 சி#ெம#ெமாழியா� தாய பCவேலா3 
 அ�ைமதாேன அ*நிமி�� இ#ேற (1491) 
  
சில ெசா�களா�, எளிதா6, அ*வைரயைற :ைற�' வ<வ' அ�ைம இல�கிய 
வைகயா:�. ெசறி7மி�க இல�கிய நைட
ெசா�க@ட# ெபா(7 ெபற 
யா�க�ப3வன அழ: வைகயா:�. �கேழா3 G*ய பழAகைதகைள� பா3வ' 
ெதா#ைம இல�கிய�. பி�பா3 இைவ �ராண� என�ப4டன. இ>ெம#C� 
ஓைச=ைடய இனிய ெசா�களாலாகி, வி>மிய ெபா<ைள� G1வன7� மி:தியான 
ெசா�களா� அ*வைரயைற G3தலாக� ெகா�டன7� ேதா� இல�கிய 
வைகயா:�. வி<�' �திய வைக இல�கிய�. க<�'� �தி'; வ*வ�� �தி' என 
வ<� �' வ<வா6 இ'. �திதாக� �ைனதலாவ' ஒ<வ# ெசா#ன நிழ� 
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வழிய#றி� தாேன ேதா�1வி�த�' எ#1 மரபி� ஏ�ப3�'� �ர4சிைய இதி� 
அட�:வ� இள�Qரண�. இைய� - ஞ ணநமன, யரலவழள எC� பதிெனா< ெம6=� 
ஈறாக வ<� ெச6=4க�. இ' கால�தா� மற�க�ப4ட ஒ<வைகயாக� 
ேதா�1கிற'. ெந3� பாட�களி# ெதா:��� ேபா#ற பழAகா�பியAகளி� இE 
இைய� அைம=ெமன� க<தலா�. �ல# - ேசாி ெமாழியா�, வ4டார வழ�கா� 
அைமவ'. ெபா<� ஆராய ேவ�டா', ேக4ட'ேம :றி�த ெபா<� விளA:வ'. 
இ' ேசாி ெமாழியாகிய பா* மா�றAகளா� அைமவெத#1�, இவ�ைற 
விள�க�தா� G�' �தலாகிய நாடக
ெச6=� ேபா�வன எ#1� ேபராசிாிய� 
G1கிறா�. இஃ' அ�கால� ெத<�G�'�கைள� :றி�க�G3�. 
 
இைழ�� �#� வழAகி, இ�ேபா' கிைட�க�ெபறாத ஒ<வைகயாக� ேதா�1கிற'. 
ஒ�1ட# G*ய வ�ெல>�'வாி# அ' மிக வ(தாக ஒ(�க�ப3�. இEவைகயி� 
அEவா1 வாரா'. ேம � :றள* �தலாகிய ஐ�த*க@� கல�' வ<�. ஓAகிய 
ெசா�க� இட�ெப1�. 
 
இைவ அ�கால வா6ெமாழி இல�கிய�, நாடக�, ெத<�G�'� ேபா#றவ�1�:� 
ேச��'
 ெசா�ல�ப4ட வைகைம ஆ:�. எ>�', ெசா�, அ*, ெபா<�, 
�ைன7�ைற, வ*வ� ேபா � பலதிற#களா� இல�கியAக� வைகைம� 
ப3�த�ப4டைம இதனா� ேபாத<கி#ற'. இைவ தனி
ெச6=4க@�:� 
ெப<Aகா�பியAக4:� ெபா'வான ைவயா=� ேதா�1கி#றன. இ�கால 
இல�கியAகைள, ேவ1 பலவான திற#களின*�பைடயி�, வன�� வைககளாக� 
பிாி�க �*=மா என ஆராய ேவ�3�. இEவன�� ெதா�கா�பிய� கால 
நிைலையேய �>வ'� ெகா�டைம�ததா:�. அ�ைம (ஆ�திO*, ெகா#ைற 
ேவ�த#), அழ: (சிற�த ெசறி7�ள கவிைதக�), ெதா#ைம (�ராண�, இதிகாச�), 
ேதா� (ெந3�பாட�க�), வி<�' (கைத, �'�கவிைத ேபா � �திய வர7க�), 
�ல# (நா43��ற� பாட�க�, G�'�க�) என இEவா1 இ#1� க<த�த�க பல 
ப��க� வன��� ேகா4பா4*� காண�ப3கி#றன. எAஙனமாயிC� 
�<:ண�
சி ( Aesthetics) அ*�பைடயி�, இல�கிய�ைத வைகைம�ப3�த 
�ய#றைம, இல�கிய� திறனா67� கைலயி# �தி�
சி ெப�ற நிைலையேய 
கா43கிற'. 
 
வ�ண� 
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வ�ண� எ#ப' ச�த ேவ1பா3' எ#ப� ேபராசிாிய�. ெதா�கா�பிய� 
ைவ�ணAகைள�:றி�பி3கிறா�. வி<�தAகளி� கழிெந*லாசிாிய
 ச�த 
வி<�தAக� எ#பன ஒ<வைக. நா43��ற� பாட�க� ஆடேலா3 G*யன பல 
ந�ல ஓைச
ச�தAகைள உைடயைவ. அ<ணகிாிநாதாி# தி<��க. பல81 ச�த 
ேவ1பா3கைள=ைடய'. த#ன தான தனதான எ#ெற�லா� ச�த இைச வா6பா3 
அைம�'� பா3� இத�:, வ�ண
 சரப� த�டபாணி அ*க� தனி இல�கண� 
வ:�தா�. காவ*
சி�', ெநா�*
சி�' ேபா � சி�'�பாட�க@�:� இ
ச�த 
வ�ண� ெபா<�'�. இAஙன� பி�கால�தி� ெப<வள�
சி க�ட வ�ண� பாட� 
வைக�:� ெதா�கா�பிய� �த� �தலாக இல�கண� Gறி, அத# அ*�பைடகைள� 
ேகா4பா43� பா�ைவயி� D<�கமாக� த<கிறா�. 
 
ஒேர பாட(� பல வ�ணAக� வர�G3ெம#1 ேபராசிாிய� G1கிறா�. 
இள�Qரண� பாட� �>வ'ேம ஒ< வ�ணமாக அைம=ெமன�க<தினைம, 
அவ�த<� கா43களா� �லனாகிற'. 
 
இEவ�ணAக� ெதா�லாசா# க<�'�ப* எ>�', ெசா�, ெதாைட, ஓைச, நைட 
எ#ற ஐ�ைத=� அ*�பைடயாக� ெகா�3 அைம=�. 
 
எ>�' அ*�பைட வ�ண� 
 
வ�ெல>�'� பயி#1 வ<வ' வ�(ைச வ�ண�. ெம�ெல>�' மி�: வ<வ' 
ெம�(ைச வ�ண�. இைடெய>�' மி�: வ<வ' இைய� வ�ண�. ெந*� 
மி�:வாி# ெந3,சீ� வ�ண�. :றி� மி:தியாக வாி# :1,சீ� வ�ண�. சி�திர 
வ�ண�தி� ெந* � :றி � சமமாக வ<�. ந(� வ�ண�தி� ஆ6த� மி:தியாக 
இட�ெப1�. இைவ ஏ>� எ>�'�களா� ஓைச - ச�த� அைமவைத 
விள�:கி#றன. 
 
ெசா� அ*�பைட வ�ண� 
 
ெசா�சீ�க� மி:�' இல�கண 8�களி� வ<வ' பாஅவ�ண�. 8�பா எ#ப' 
இல�கண
 O�திரமாத� கா�க. ெசா�ேல சீராக நி�ப' ெசா�சீ� என�ப4ட'. சீ� 
அ*�பைடயாயி# ெசா�ைல� பிாி�' அைம�க7� ேந<�. இல�கண
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O�திரAகளி� அைச , சீ� ஓைச க<தாைமயா�, ெசா� வ*வினவாக அைமத� 
உ�3. எ�T வ�ண� எ�Tத� ேபா� அ3�கிவ<�. Dைவ ஒளி ஊ1ஓைச 
நா�றெம#ைற�தி# ... என வ<� தி<�:றளி� (27) எ�T வ�ண� உள'. 
ஏ�த� வ�ண� �# ெசா�(ய ெசா�ேல தி<�ப வ�' அழ: த<� 
 

ஏ�த� வ�ண� 
ெசா�(ய ெசா�(� ெசா�(ய' சிற�:� (1487) 

 
ெசா�(ய ெசா�ேல மீ�3� ெசா�ல�ப3வெதன 8�பாவிேலேய அEவ�ண� 
இ<�பைத அறியலா�. இதைன� பி�கால�தா� ெசா�ெபா<4 பி#வ<நிைலயணி 
என ஓ� அணியாக� ெகா�டன�. ஏ�த� வ�ண� ச�த� உய��' ெச� த� எ#ப� 
இளவழகனா�. இைவ H#1� ெசா�கைள அ*�பைடயாக� ெகா�3 பிற�ப' 
க<த�த�க'. 
 
ெதாைட அ*�பைட வ�ண� 
 
தாஅ வ�ண� இைடயி43 வ<� எ'ைகைள உைடய'. ெபாழி��, ஒ-உ� 
ெதாைடகைள� ெப�1 வ<ெம#ப� ேபராசிாிய�. அளெபைட வ�ண� 
அளெபைடகைள மி:தியாக� ெப�1 வ<�. 
 
ஓைச அ*�பைட வ�ண� 
 
ஒ>:வ�ண� அகவ� ேபா� ஒ>கிய ஓைசைய=ைடய'. ஒ-உ வ�ண� அ*க� 
இைய��படாம� தனி�தனிேய ெபா<� ெகா�@�ப* ெதா3�க�ப3�. அைக�� 
வ�ண� '�ள� ஓைசேபா� இைடவி43வ<�. BAக� வ�ண� வ,சி�-
B�:�ேபா� BAகேலாைச�தா6 அைம=�. உ<43 வ�ண� நா�சீர*யி� 
உ<4* ஒ(�க�ப3கி#ற அராக� ெதா3�ப'. �3: வ�ண� நா�சீாி#மி�க 
சீ�கைள=ைடய அ*யி� அராக� ெதா3�ப'. 
 
இைவ ஆ1� ஓைச த>வியன. பி�கால வ�ணAக� பல இவ�றி# 
ெப<வள�
சியா6 அைம�தனேவ. 
 
நைட அ*�பைட வ�ண� 
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அக�பா43 வ�ண� பா43 �*�த இட�தி�, �*யா' நி�ப' ேபா� இ<�:�. 
ெச6=ளி1தி
 ெசா�க� �*யா� த#ைமைய� கா43�. �ற�பா43 வ�ண� 
பா43 �*�த இட� �*7�ற' ேபா� நிைற7�1 நி�:�. ஆயிC� ெபா<� 
ஆ�3 �*7றா'. 
 
இைவ இர�3� ேம � ஆராய�த�கன. 
 
ெபா'வாக� பி�கால வ�ணAகளி# ேதா�1வாைய நா� இதி� கா�கி#ேறா�. 
க�ப# ெசா#ன வ�ண�� ெதா�`�றாேற' எ#ப' பழெமாழி ேபா� 
வழA:கிற'. வி<�த ெமC� ஒ�பாவி� உய�க�ப#' வ:�த நைட
ச�த 
ேவ1பா3கைளேய இ' :றி�கி#ற'. 
 
தமிழி� வ�ண� ேகா4பா3 ப�றி, வரலா�1 ேநா�கி � திறனா67 ேநா�கி � 
ஆராய� ெதா�கா�பிய� ந�லேதா� அ*�பைட அைம�'� த�'�ளா�. 
 
மர� 
 
ெதா�கா�பிய� மர� எ#ப' ெசா#மரைபேயயா:�. அவ� வ:�த மரபிய � 
இத�:
 சா#1. ெச6=ளிய� �த� 8�பா� G1� 34 உ1���களி� மர�� ஒ#1. 
 

மரேபதாC� 
நா�ெசா� இயலா# யா�� வழி�ப4ட#1 (1337) 

 
எ#ப' ெதா�கா�பிய�. 
 
8(# இ1தியி�, மரபிய(� அவ� ெச6=� (இல�கிய� ) மர�திாித� Gடா'; மர� 
வழி�ப4ட ெசா�கைளேய ஆளேவ�3� எ#1 வ��1�'கிறா�. 
 

மர�நிைல திாித� ெச6=4கி�ைல 
மர�வழி�ப4ட ெசா�(னான (1590) 
மர�நிைலதிாியி# பிறி' பிறிதா:� (1591) 
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ெசா�க@�ேக அ#றி� ெபா<� மர�� இதிலடA:� எ#ப� ேபராசிாிய�. 
 
பாைல�திைணயி� பிறதிைண� க<�'�க� விரவி வ<வைத� ெதா�கா�பிய�, 
 

மர�நிைல திாியாமா4சியவாகி 
விர7� ெபா<@� விர7� எ#ப (991) 

 
எ#1 விள�:வா�. இ' அைன�' இல�கிய வள�
சி�:� ெபா<�'�. பைழய 
மரைப மா�1வ' வள��ப' எதி��ப' எ�லாேம அ� மர� அ*�பைடயிேலேய 
நிக>�. மர� அறி�தா��ேக அைத எதி��ப'� ைகG3�. சAக இல�கிய� 
�>ைம=� ச�தாய வா.�ைக மர�களினி#1� �கி.�தைவேய. ெதா�கா�பிய� 
இ�மர�கைள� ேபணி�கா�க� ேதா#றிய ெப<8ேல யா:�. ஆகேவ மர�� 
ேகா4பா3 , ெதா�கா�பிய 8�பா பலவ�றி� ேதா6�' கிட�ப', ஆ.�' 
ஆராய�த�கதா:�. தைலவி த# உ�ள�'ண�7கைள எEவா1 
ெவளி�ப3�'வா�? ேதாழி தைலவைன எ�த எ�ைலவைர க*�' ேபD� 
த:தி=ைடயவ�? ஓ� அக�பாட� இய�ெபய� D4ட�படா' வ<�. சிறி' 
மாறினா � அக� �றமா6வி3�. இEவா1 வ<� வா.விய�, இல�கிய இய� 
மர�களி# ெதா:�ேப ெதா�கா�பிய� ெபா<ளதிகார�. 
 
ேமனா4டா� பல� மர� ப�றி� Gறிய க<�'�க� ெதா�கா�பியாி# மர� ப�றிய 
சி�தைனகேளா3 ஒ�பி43� உற.�'� பா��க�த�கைவயா=�ளன. 
 
உ1���ேகா4பா3 
 
இல�கிய�ைத� ப�வைக உ1���களாக� ெகா�3 ேநா�:வ' ��த��திய 
ேகா4பாடா:�. இE71���களி# கல��� இைண��ேம ஓ� இல�கிய�ைத 
உ<வா�:கி#றன. ஒ< ேப<�தி# உட�ப:திைய, 8�1�கண�கான 
உதிாி�பாகAகளாக� பிாி�க �*=�. அவ�ைற மீ�3� இைண�தா� பைழய 
ேதா�ற�தி�:� ெகா�3வர இய �. 
 
அ<வ�தி<ேமனி ெகா�ட இல�கிய�ைத=�, ப<�ெபா<4 ப:���ைற ேபால� 
ப:�'� காண�*=ெம#1 ஒ�பியலா� �ய�சி ெச6'�ளன�. 
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ெதா�கா�பிய� ெச6=ளிய� �த� 8�பாவி� 34 உ1���கைள வாிைச� 
ப3�'கிறா�. அைவ பலதிற�தன. வ*வ�, உ�தி (திற#), அ*�க<�', ெவளிZ43 
�ைற, வைகைம என� பலதிற�தன7� ஒ<ேசர
 ெச6=� உ1�ெப#ேற 
Gற�ப3கி#றன. ந�(ைச��லவ� ெச6=� உ1�ெபன, வ:�'ைர�தன�' எ#1 
த� உ1���ேகா4பா4ைட நிைலநி1�தி, ஒEேவா� உ1�பாக வாிைச மாறாம� 
விள�கி
 ெச�வேத ெச6=ளியலாக அைமகிற'. 
 
 மா�திைர எ>�திய� அைசவைக எனாஅ 
 யா�த சீேர அ*யா�� எனாஅ 
 மரேப B�ேக ெதாைடவைக எனாஅ 
 ேநா�ேக பாேவ அளவிய� எனாஅ தி 
 ைணேய ைகேகா�G�1வைக எனாஅ 
 ேக4ேபா�களேனகாலவைக எனாஅ ப 
 யேன ெம6�பா3 எ
சவைக எனாஅ 
 �#ன� ெபா<ேள'ைறவைக எனாஅ 
 மா4ேட வ�ணேமா3 யா�பிய� வைகயி# 
 ஆ1தைலயி4ட அ�நாைல�'� 
 அ�ைம அழ: ெதா#ைமேதாேல 
 வி<�ேத இையேய �லேன இைழ� எனாஅ 
 ெபா<�த� Gறிய எ4ெடா3� ெதாைகஇ 
 ந�(ைச� �லவ� ெச6=� உ1�ெபன 
 வ�(தி� Gறி வ:�'ைர�தனேர (1259) 
  
இவ�1� மா�திைர, எ>�', அைச �த(ய பல ெச6=� வ*வ� சா��தைவ. 
ேநா�: திறனா6வ'; மறி�' ேநா�கி� பய# ெகா�வ'. திைண, ைகேகா�, G�1 
�த(ய பல ெபா<� சா��தைவ. �#ன�, பய#, எ
ச�, மா43 �த(யன ெபா<� 
ெகா�@� �ைற ப�றியன. ெம6�பா3 Dைவ ப�றிய'. வன�� எ43� யா�� ஏ>� 
வைகைம ப�றியன. வ�ண� ஓைச ப�றிய'. இA: எ�லாேம உ1��' 
என�ப3வத# ஒ4ப� ஆராய�த�க'. ந� வசதி க<தி இைவ பிாி�க�ப*C�, 
இல�கிய� தி�: இைவ ஒ<வா1 பலவைக உ1���கேள என நி17வா� ேபால, 
ெச6=� உ1�ெபன (இல�கிய உ1���க�) எ#1 அ>�த�ற� G1கி#றா�. 
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இAஙன� ெதா�கா�பிய�த� இல�கிய� ேகா4பா3க� ெதா#ைம
 
சிற��ைடயைவயா6� திக.கி#றன. த�ேமாெடா�த உலக இல�கிய� 
ேகா4பா3கேளா3 ஒ<A:ைவ�' எ�ண� த�கைவயா6 உ�ளன. இ#1 வழA:� 
ேகா4பா3க@டC� ஒ�பிட�த�க நீ�ைம=� சீ�ைம=� ெப�1�ளன. 
எதி�கால�தி � ேம#ேம � வள��'� ேபா�றி இ#ப� '6�க�த�க "
சிைன=� 
ஒளிைய=� ெப�1� திக.கி#றன. அாி%டா*� ேபா�, பரத�னிவ� ேபா� 
ெதா�கா�பியைர ஓ� இல�கிய� ேகா4பா4டாளராக இனAகாண �*கிற'. இைவ 
தமி. இல�கிய� ேகா4பா3களாத(# இவ�ைற �#னி1�திேய , இனி எEவைக� 
தமி. இல�கிய ஆ67� ெதாடAக�பட ேவ�3ெம#பைத இல�கிய வ� ந�க� 
உண�த� ேவ�3�. பிற ெமாழி� ேகா4 பா3கைள� ெபா<�'� இடAகளி�, 
ெபா<�'� அளவி� ைகயா�வதி� :�றம#1. எனிC� இ�தமி.� ேகா4பா3 
கைள� தா�� பய#ப3�தி, உலகி�:� உண��'த� தமிழறிஞ�த� கடைமயா:�. 
----------- 

5. 5. 5. 5. நிைற�ைரநிைற�ைரநிைற�ைரநிைற�ைர    
 
வரலா1 எ#ப' ஒ#றி# ேம� ஒ#றாக அ3�க�ப4ட த4ட3�:க� ேபா#ற'. 
ேமேல=�ள அ3�:�தா# க�T�:� �லனா:�. கீேழ உ�ளைவ ேபாக�ேபாக 
மAகலா6 மாறி, ��றி � மைற�' நி�:�. இதனா� ேமேல ெதாிவ'தா# 
உ�ைம; பிற யா7� ெபா6�ைம எ#றாகிவிடா. 
 
தி�(யி � அத# D�1வ4ட�தி � இ#1 ெமாகலாய�களி# நிைன7
 
சி#னAக@� அர�மைனக@ேம காண�ப3கி#றன. அதனா� �#ன� இ�' 
அரDகேள தி�(ைய ஆளவி�ைல எனலாமா? பல அ3�:களி�, கீேழ ேபாக�ேபாக 
��றி � உ�ைம �ல�படா' ேபாயிC�, ேவ1 �ற
சா#1களா� உ6�தறிவன 
ெபா6யாகிவிடா. 
 
தமிழக வரலா�றி � இAஙன� பல அ3�:க� ஒ#றி# ேம� ஒ#றா6 ".�' 
கிட�கி#றன. இதனா� தமிழ�க@�ெகன இைச, G�', நா4*ய�, நாடக�, கைல, 
இல�கண இல�கிய�, சமயெநறி என இைவேபா�வன எைவ=� 
உாிைம=ைடயனவா6 இ<�தனவா எ#பேத ேக�வி�:றியாகி வி4ட'. 
இ�நிைலயி� ெதா�கா�பிய�� சAக இல�கிய�� கிைட�க�ெபறா' 
ேபாயி<�தா�, தமிழ�களி# நாகாிக� ப�பா43� பார�பாியAக�, யாரா � 
அறிய�படாம � நி1வ�படாம � ��றி மாக ஒழி�தி<�:�. 
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கால�ேதா1� தமி.நா43 ம�ணி� நிக.�த ப�பா43� பைடெய3��கைள 
�றிய*�', மீ�3� மீ�3� ம1மல�
சி இய�கAக� ேதா#றி�ேதா#றி, இ#1 
தமி>� தமி.�ப�பா3� ேவ-#றி நிைலெப�1 நிமி��' நி�கி#றன. இத�: 
அ*�பைட வ:�தவ� ெதா�கா�பிய�. அவ� வ:�த' �த� ம1மல�
சி� 
ேபாிய�க� ஆ:�. கட�ேகா�களா� பைழய ப�பா43� ெதாட�
சிைய 
இழ�'விடாம�, ெமாழிைய=� இல�கிய மரைப=� வா.வியைல=� அவ� 
மீ43<வா�க� ெச6' ெகா�ள7�, இைடயற7படாம� ெதாடர7� தம' ஒ�ப�ற 
8லா� அ*�தளமி4டா�. 
 
சAக��லவ�க� தி4டமி43� பைட�த சAக இல�கிய��, ெதா:���க@� 
ெதா�கா�பிய வழியி� தமி.�கா��� ேத*�த�தன. தமி.� ப�பா43
 சமய� 
ஒ#ைற - ��த சமண ைவதிக சமயAகளினி#1� விலகி நி#1, தம' தி<�:றளா� 
உ<வா�கி, தமிழனி# உலக� ெபா'ைம ேநா�ைக நிைலநி1�தினா� தி<வ�@வ�. 
வடெமாழி
 ெச�வா�கா� இA: Pைழ�த தமி.� ப�பா43�: �ர�ப4ட 
இடAகைளெய�லா�, �த# �த� ேவெரா3 கைள�' ".�திய ெபாியவ� அவ�. 
இ#றள7� தமிழனி# இய�ைகேயாெடா4*ய வா.விய� ப�பா3க� நிைலெபற 
அவ� வ:�த வழி மாெப<� ெவ�றிைய� த�த'. ெதாட��' தி<Hல�, ேம#ேம � 
பட��' விாி�த ஆ#மிக
 சமய� ப�பா3க@�:� தமி. Hல�� விள�க�� த�', 
தமி. Hவாயிர� த�', ெபாியெதா< சமய��ர4சிைய� பைட�'� தமி. மர�கைள 
நிைலெபற
 ெச6தா�. இவ�க� ஒEெவா<வைர=� ெதாட��' ப�லாயிரவ� 
இவ�க� கா4*ய வழிைய� பி#ப�றியதனாேலதா#, இ�ேபாிய�கAக� 
தமி.�கா�� இய�கAகளா6� பய# த�தன. 
 
நாய#மா�க@� ஆ.வா�க@� ேதா�1வி�' வள��த தமி.� ப�தி இய�க� 
இ#ேற�, தமிேழ இ<�த இட� ெதாியாம� ேபாயி<�:�. சமண��த ைவதிக 
மதAக� பிறெமாழி வழி�ப4டன; பிற ப�பா43� ெதாட��ைடயன. அைவ இA: 
ெசய(ழ�' நி�க7�, ைவதிக சமய� தமி. ெநறி=ட# ஒ#றி� கல�' ஒ#றாகி 
நிைலெபற7� இ�ேபாிய�க� வழிவ:�த'. நா@� இ#னிைசயா� ஊ� ஊராக� 
ெத<�ெத<வாக� தமி. பர�பி', தமிழ�கைள� த4* எ>�பி, தமிைழ, தமிழிைசைய, 
தமி.ெநறிைய இவ�க� கா�தளி�தன�. தி<நா7�கரச� தைலைம தாAக, 
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தி<ஞானச�ப�த� தளபதியா6 விளAகி உயி��தியாகAக� ெச6', உயிரைனய 
தமிைழ� கா�பா�றி, எதி�கால� பர�பைர�: வழAகி
 ெச#றன�. 
 
ேச�கிழா� ெப<மா# ெச>�தமி. வழ�ேக ெவ#ேறற� கா�பிய� பைட�த'�, 
க�ப� ெப<மா# எ#1�ள ெத#தமிழி� இய�பி இைச' ெகா�ட'�, :மர:<பர� 
இ�'%தானி க�1� காசிவைர ெச#1 தமிேழாைசைய� பர�பிய'� 
வ�ள�ெப<மா# மீ�3ெமா<�ைற சமய ம1மல�
சி�: வி�தி4ட'� ெபாியா� 
இராமசாமி திராவிட ம1மல�
சி இய�க�ைத� ேதா�1வி�த'�, மைறமைல-
ய*க@� பாவாண<� தனி�தமிழிய�க�ைத� ேதா�1வி�' வள��த'�, பாரதி=� 
பாரதிதாசC� இ<பதா� 8�றா�3� தமிழிய�க�தி�:� ேதா�1வா6 ெச6த'� 
ெதாட��' நட�த தமி.�கா�� �ய�சிகேளயா:�. 
 
தமிேழா3 உட#பிற�த ெமாழிக� பல வழ�: "ழ7� தமி. இ#றள7� நி#1 
நில7வத�:� காரண� ெதாட��' நட�த ப�பா43� பைடெய3���கைள 
�றிய*�த தமிழ�த� ம1மல�
சி� ேபாிய�கAகேளயா:�. இ�ேபாரா4ட�, தமி. 
விள�ைக அைணயாம� கா�:� உண�ைவ� த�'ெகா�ேட இ<�த'; இ#1� 
த�' ெகா�*<�கிற'. 
 
ெதா�கா�பிய� ெதாடAகிைவ�த இ� ம1மல�
சி இய�க� இனி=� ெதாட<மா1, 
அவ� த�த பCவைல� க�1� 'ைறேபாத� உலெகA:��ள மாC ட�க�வி 
பயி � ம�க� அைனவர' கடைமயா:�. இ�திய� ெப<நா4*�:� தமிழனி# 
கைல, ப�பா3, நாகாிக� பAகளி��� ெபாி'. அதைன� ேதசிய அளவி�, 
அைனவ<� உண<மா1 ெச6த� தமிழ�த� கடைமயா:�. 
-------------------- 
தமிழ�ண�தமிழ�ண�தமிழ�ண�தமிழ�ண�    
 
இ#1 கிைட�க� ெப1� தமி. 8�களி� கால�தா� ��ப4ட' ெதா�கா�பிய�. 
தி<�:ற@�:� சAக� ெதாைக� பாட�க@�:� ��ப4ட வழ�கா1கைள� க�3 
ெதளி7�றதா�, தமி. ஆ6வாள�க� இதைன� தமி. �த� 8� என� 
ேபா�1கி#றன�. இ�8� எ>�'�:� ெசா� �:� இல�கண� G1வேதா3, 
ெபா<@�:� இல�கண� G1வ' தனி
சிற�பா:�. ம�க� வா.�ைக எAஙன� 
இல�கியமா�க�ப3கிற' எ#பைத� G1வேத ெபா<� இல�கண�. இ' ேவ1 
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ெமாழிகளி� காண�படாத �'ைமயா:�. அவ� கடலா� ெகா�ள�ப4ட 
ெத#னா4*(<�' வ�', பா�*யாி# இர�டா� அைவய�தி�, இ�8ைல 
எ>தி� பி�கால�தா��: வழிவழியாக� பைழய வா.�ைக மர�கைள=� இல�கிய 
மர�கைள=� கிைட�க
 ெச6தவராவா�. தமிழி# �த� பா'காவலெர#1 இவைர� 
ேபா�றலா�. ெதா�கா�பிய இல�கண ஆ4சி இ#றள7� ெப<�ப:தி 
நிைலெப�1�ள'. ெதா�கா�பிய�தி# வழியாக� ெதா�கா�பியாி# ஆ�ற�, 
ப�பா3, திறைம, �லைம யா7� இ�8 � க�3 விள�க�ப43�ளன. அவ�த� 
இல�கிய� ேகா4பா3க� அைன�'� D<�கமாக� தர�ப43�ளன. 
 
'தமிழ�ண�' எ#1 ெப<ைமயாக அைழ�க�ப3� இவ� 12.8.1928இ� இ#ைறய 
சிவகAைக மாவ4ட ெந�:�ைபயி� பிற�தா�. இவர' இய�ெபய� இராம. 
ெபாியக<�ப#. சAக இல�கியமர� ப�றி ஆ67 ெச6' டா�ட� ப4ட� ெப�றவ�. 
ப�ளி, க�Wாி, ப�கைல� கழக� தமி.�'ைறகளி� 41 ஆ�3க� ஆசிாிய� பணி 
ஆ�றியவ�. தமிழக அரசி# ந�லாசிாிய� வி<', சிற�த 8� பாிD, தி<.வி.க. வி<' 
ெப�றவ�. ப�கைல� கழக மானிய� :>வா� ேதசிய� ேபராசிாிய�, சிற�� நிைல� 
ேபராசிாிய� என
 சிற�பி�க� ெப�றவ�. 
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