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ஆசிாிய
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அ�க�ப பிைள நவநீதகி���ண� (1921 - 1967) 

தி�ெந#ேவ%� ெத�னி&திய ைசவசி�தா&த '(பதி�)� கழக+, %மிெட�, 

தி�ெந#ேவ%-6., ெச�ைன -1. 

�த# பதி�), அ�ேடாப
 1966, கழக ெவளி-. 1294 

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

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

 

��தமி� வள
�த �னிவ
க' எ�0+ இ2 சி3 '# ந.நிைல வ��)�களி# 

பயி5+ மாணவ
��� பய� த�+ வைகயி# எளிய நைடயி# எ6த� ெப(ற�. 

உலக� ப(ைற ஒழி�த �னிவ
க9+ ந+ உய
&த தா: ெமாழியாகிய தமி�ட�தி# 

ெகா;ட ப(ைற வி�ெடாழி�க ��யா� க(3� ேத
&� )லைம ெப(றன
. 

அவ
க, 'தா+ ெப(ற இ�ப�ைத ம(றவ�+ ெப(3 மகிழ ேவ;.+' எ�ற உய
&த 

எ;ண�தா# அாிய பாட#கைள<+ '#கைள<+ ஆ�கி<ளன
. அ=வா3 

)ைன&த பா�க9+ '#க9+ தமி�� தா:�� அணிகளாக விள��கி�றன. 

அ�தைகய தமி�� ெதா;. ஆ(றிய தவ�னிவ
களி� வரலா3க ப�திைன 

இ&'%( காணலா+. 

 

இ&'ைல எ6�மா3 எளிேயைன� ?;�<+ ேவ;�<+, எ�ைன எ6��� 

பணியி# ஊ�க�+ ஆ�க�+ எ:�மா3 ெச:� உதவிவ�+ ைசவ சி�தா&த 

'(பதி�)� கழக ஆ�சியாள
 மா�சிமி� வ. A�ைபயா பிைள யவ
க�� யா� 

ைக+மா3 ெச:ய வ#ேல�? 

 

எ� '#கைள� பலகா5+ ேபா(றி� த�த+ பளிகளி# பாடமா�கி, எ�ைன� 

தமி�� பணியி# எ&நா9+ ஊ�கிவ�+ பளி� தைலவ
க��+ தமி�� )லவ
க��+ 

நா� எ�3+ ந�றி<ைடேய�. இ& 'ைல<+ த�க பளிகளி# பாடமா�கி 

ஆதாி�த�ள� பணிகி�ேற�. 
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உ	
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ைறஉ	
ைற    
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2. ��தமி�� காவிய+ பா�ய �னிவ
 

3. அற'# த&த அ�&தவ
 

4. ம&திர+ த&த மா�னிவ
 

5. ��க� அ� ெப(ற �னிவ
 

6. தமி� அகராதியி� த&ைதயா
 

7. தமி� வள
�த த+பிரா� 

8. தவஞான2 ெச#வ
 சிவஞான �னிவ
 

9. தமி� மாணவ
 ேபா�ைபய
 

10. ெத:வ� தமி� வள
�த தா<மானவ
 

க�.ைர� பயி(சி 

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

�தமி� வள�த �னிவ�க	�தமி� வள�த �னிவ�க	�தமி� வள�த �னிவ�க	�தமி� வள�த �னிவ�க	    

1. 1. 1. 1. தமி� இல�கண� த�த தவ�னிவ�தமி� இல�கண� த�த தவ�னிவ�தமி� இல�கண� த�த தவ�னிவ�தமி� இல�கண� த�த தவ�னிவ�    

 

தமிழி� பைழைம 

 

ந+ தா: ெமாழியாகிய தமி� மிகC+ பைழைம வா:&த�. இ+ெமாழி எ�ெபா6� 

ேதா�றிய� எ�3 எவ�+ க;. Dறவி#ைல. க# ேதா�றி ம; ேதா�றா� 

கால�திேலேய �� ேதா�றி E�த ��யினரா# ேபச�ெப(ற ெப�ைம<ைடய�. 

இ�தைகய பைழைமயான தமிைழ வளைம� ப.��வத(காக� தமி� நா�. 

ம�ன
க ச�க+ அைம�தா
க. அ+ ம�ன
களி# தைலைமயானவ
 பா;�ய
 

ஆவ
. 

 

தமி� வள
�த தைல2ச�க+ 

 

கா:சின வ6தி எ�0+ பா;�ய ம�ன� பைழய ெத� ம�ைரயி# தைல2  
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ச�க�ைத அைம�தா�. அ2ச�க�தி(�� சிவெப�மா� தைலைம� )லவராக 

விள�கினா
. அ2 ச�க�தி# பல )லவ
க D�� தமிைழ ஆரா:&தன
. இய#, 

இைச, நாடக+ எ�0+ ��தமிழி5+ '#கைள இய(றின
. சில
 இல�கிய 

'#கைள இய(றின
. ேவ3 சில
 இல�கண '#கைள இய(றின
. 

 

ஆதியி# ேதா�றிய ��தமி� இல�கண+ 

 

தைல2ச�க�தி# இ�&த )லவ
க9 சிற&தவ
 அக�திய
 எ�0+ அ�&தவ 

�னிவ
 ஆவ
. அவைர� தமி� �னிவ
 எ�3+, �3 �னிவ
 எ�3+ )லவ
க 

ேபா(3வ
. அக�திய
 ��தமி6��+ சிற&த இல�கண 'ைல இய(றினா
. அ&'# 

’அக�திய+' எ�3 Dற�ப.+. அஃ� இ�கால�தி# �6 வ�வ��ட� 

கிைட�கவி#ைல. ஆயி0+ சில G�திர�க நம��� கிைட�கி�றன. அக�திய+ 

எ�ற இல�கணேம தமிழி# ேதா�றிய ஆதி இல�கண 'லா�+. அ� 

ப�னிர;டாயிர+ G�திர�கைள உைடய� எ�ப
. 

 

ெபாதிைக� தமி�2 ச�க+ 

 

ேம(�� ெதாட
2சி மைலயி� ஒ�ப�தி ெபாதிைக மைல எ�3 Dற�ப.+. அ� 

ெபாதிைக மைல அ�வார�தி# பாவநாச+ எ�ற தல+ ஒ�3 உ;.. அ�தல�தி# 

அக�திய
 தமி�2 ச�க+ ஒ�ைற நட�தினா
. அ2 ச�க�தி# அக�தியாிட+ 

ப�னிர;. மாணவ
க தமி� பயி�றன
. அவ� �த�ைமயானவ
 

ெதா#கா�பிய
. அவேர ெதா#கா�பிய+' எ�0+ இல�கண�ைத இய(றினா
. 

அத�ேகா�டாசா� , பன+ பார�, �ராவி�க�, ெச+H�ேச: . ைவயா பிக�, 

வா:�பிய�, கழார+ப�, அவிநய�, ந�த�த�, வாமன�, ெபாிய கா�ைக� பா�னி 

ஆகிய )லவ
க, ெதா#கா�பிய �ட� பயி�ற பிற மாணவ
க ஆவ
. 

 

தமி� மைலயி� தனி2சிற�) 

 

ெபாதிைக மைலயி# அக�திய
 வ&� த�கிய காரண�தா# அதைன அக�திய மைல 

எ�3+ ேபா(3வ
. அ+ �னிவ
 த�கி� தமி� வள
�த காரண�தா# 'தமி� மைல’ 

எ�3+ ெகா;டா.வ
. இ�தைகய சிற�)�களா# அ+மைல 'மைலய+' எ�ேற 

ேபா(ற�ப.+. அ�கி�&� எ6&� உலவி வ�+ ெம#%ய H�கா(ைற ' மைலய  
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மா�த+' எ�ப
 )லவ
. 

 

அக�தியைர� ப(றிய )ராண�கைத 

 

அக�திய �னிவ
 ெபாதிைக மைலயி# வ&� த�கியத(�� )ராண� கைதெயா�3 

வழ��கி�ற�. இமயமைலயி� சிகர�களி# ஒ�3 கயிலாய+. அ�கயிலாய2 

சிகரேம சிவ ெப�மா� உைறவிட+ ஆ�+. இமய மைல�� அரசனாக இமவா� 

எ�பா� இல� கினா�. அவ� மக பா
வதி எ�பா ப
வதராசனாகிய இமவா�, 

த� மகைள2 சிவெப�மா0��� தி�மண+ ெச:� ெகா.�தா. அ�தி�மண2 

சிற�ைப� கா; பத(� ம�க திர திரளாக� D�ன
. ெத�னா�. ம�க9+ வட 

நா�. இமயமைலயி# திர;டன
. 

 

அக�திய
 ெத�னா�ைட அைடத# 

 

அதனா# வடதிைச தா�&� ெத� திைச உய
&த�. அ=வா3 உய
&த 

ெத�னா�ைட2 சம� ெச:ய ேவ;.ெம�3 சிவெப�மானிட+ ேதவ
க யாவ�+ 

ேவ;�ன
. அத(� இண�கிய சிவெப�மா� தவ�தி# சிற&த அக�திய �னிவைர 

அைழ�தா
. ’நீ
 ெத�னா��(�2 ெச�3 ெபாதிைக மைலயி# த��I
' எ�3 

க�டைள யி�டா
. அக�திய
, ’அ&நா��# க�ைக இ#ைலேய’ எ�3 வ�&தினா
. 

 

கம;டல�தி# க�ைக நீ
 

 

சிவெப�மா�, �னிவாி� �யைர� ேபா�க� தி�Cள+ ெகா;டா
. கம;டல+ 

ஒ�றி# க�ைக நீைர �க&� ெகா.�தா
. ’நீ
 இ&த நீைர எ=விட��2 சி&தினா5+ 

அ=விட�தினி�3 க�ைக ெப�கிேயா.+' எ�3 தி�வ� ெச:தா
. கம;டல 

நீைர� ெப(ற �னிவ
 ெத�னா. ேநா�கி� )ற�ப�டா
. அவ
 வ�+ வழியி# வி&த 

மைல அவ
 ேவக�ைத� த.�த�. அ+ மைலைய அட�கி� ெத�னா�ைட 

அைட&தா
. அதனா# ’வி&த+ அட�கிய வி�தக
' எ�ற சிற�ைப� ெப(றா
. 

 

காக+ கவி��த கம;டல+ 

 

ஒ� நா காைல ேவைளயி# அக�திய
 �ட� மைலைய அைட&தா
. அ+ மைல2 

சார%# இைட2 சி3வ� ஒ�வ� ஆ. ேம:��� ெகா;��&தா�. அக�திய
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அ2சி3வைன அைழ�� அவ� ைகயி# கம;டல�ைத� ெகா.�தா
. ’இதைன2 

சிறி� ெபா6� ைவ�தி�' எ�3 ெசா#%� காைல�கடைன ���க2 ெச�றா
. அவ
 

ெச�ற சிறி� ேநர�தி# இைட2 சி3வ� கம;டல�ைத� கீேழ ைவ�தா�. 

அ�ேபா� காக+ ஒ�3 அ�கம;டல�தி� மீ� வ&� அம
&த�. கம;டல நீாி# 

பாதிைய� கவி��� வி�ட�. அ=விட�தி%�&� ஆெறா�3 ேதா�றி ஓட� 

ெதாட�கிய�. அ�ேவ காவிாியா3 என�ப�ட�. காக+ விாி��� ேதா�றிய 

காரண�தா# காவிாி எ�3 ெபய
 ெப(ற� எ�ப
. 

 

விநாயக
 விைளயா�. 

 

ஆைன�க� கடCளாகிய விநாயக� அக�தியாிட+ சி3 ேவ��ைக ெச:ய 

வி�+பினா�. அவேன இைட2 சி3வ� வ�வி# வ&தா�. �னிவாி� 

கம;டல�ைத� ைகயி# வா�கினா�. அவ
 அக�ற�+ கம;டல�ைத� கீேழ 

ைவ��� காக�தி� வ�ெவ.�தா�. அ�கம;டல நீைர� கவி���� காவிாியா3 

ெப�க2 ெச:தா� �னிவ
 எKசிய நீ�ட� கம;டல�ைத எ.���ெகா;. 

நட&தா
. ெத�னா�.� ெபாதிைக மைலைய அைட&தா
. 

ெபாதிைக மைலயி# ெபா�ைந 

 

அ+மைலயிைன அைட&த அ�&தவ �னிவ
 மைலேம# இ�&த பாைற ெயா�றி� 

மீ� எKசிய கம;டல நீைர� கவி��தா
. தாமிர� கம;டல�தி%�&� ெப�கிய 

த;ணீ
 தாமிரவ�ணியாக� )ற�ப�ட�. அ=வா(3நீ
 எ�ேபா�+ த;ைம 

மாறா� இ�&த�. அதனா# அ=வா(ைற� 'த; ெபா�ைந' எ�3+ ம�க 

ேபா(றின
. ெபா�ைநயா(3 ந3நீாி# அக�திய
 அக மகி�&� நீரா�னா
. அ&நீைர 

அளியளி� ப�கி� ெப�மகி�C ெகா;டா
. ஆ(றி� கைரயிேலேய அ�&தமி�2 

ச�க+ ஒ�ைற அைம�தா
. த+ைம நா� வ&த மாணவ
�� ந(றமிைழ� க(3� 

ெகா.�தா
. 

 

�3�னி அக�திய
 

 

இ=வக�திய
 ேகாைட� கால�தி# �(றால�தி# ெச�3 த�கினா
. அதனா# 

�(றா# �னி எ�3+ ெபய
 ெப(றா
. அ� ெபயேர �3�னி எ�3 �3கி வழ�க� 

ெதாட�கிய�. இவ
 ெத�றமி� நா��# இ�&ததா# ’ெத��னி' எ�3+ Dற�ப� 

டா
. இ=வக�திய
 ’�ட�தி# பிற&தவராத%� �ட�னி' எ�3+ ெபய
 ெப(றா
. 
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ஒ� சமய+ இவ
 கட# நீ
 �6வைத<+ ைகயி# உ9&� அளவா�கி உ;டா
 

எ�3 )ராண� கைத வழ��+. 

 

��தமி�� பணி)ாி&த �த# �னிவ
 

 

இ�தைகய �னிவ
 ஆகிய அக�திய
 ��தமி� இல�கண�ைத வ��த�ளினா
. 

தமி�2 ச�க+ அைம��� ெதா#கா�பிய
 ேபா�ற மாணவ
��� தமி� இல�கண� 

ைத� க(பி�தா
. தமிைழ வள
�பைதேய ��தமி� வள
�த �னிவ
க தைலயாய 

கடைமயாக� ெகா;. ெதா;. )ாி&தா
. ஆத%� அக�திய
 ��தமி� வள
�த 

�னிவ
க9 �த�ைமயானவ
 ஆவ
. 

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

2. 2. 2. 2. �தமி�� காவிய� பா�ய �னிவ��தமி�� காவிய� பா�ய �னிவ��தமி�� காவிய� பா�ய �னிவ��தமி�� காவிய� பா�ய �னிவ�    

 

தமி��தாயி� தி�வ�2 சில+) 

 

'ஐ+ெப�� காவிய�க' எ�3 ேபா(ற�ெப3+ ஐ&� அாிய '#க தமிழி# 

உளன. அவ(3 சிற&த� சில�பதிகார+ எ�0+ ெச&தமி�� காவிய+ ஆ�+. இ� 

க;ணகி எ�0+ க(பரசியி� கா(சில+ பா# விைள&த கைதைய விள��+ 

'லா�+. தமிழி# ேதா�றிய �த# காவிய+ இ2சில�பதிகாரேம. இஃ� இய#, இைச, 

நாடக+ எ�0+ ��தமி6+ விரவிய ��தமி�� காவிய+ ஆ�+. அதனா# இ&'ைல 

’இய%ைச நாடக� ெபா� ெதாட
நிைல2 ெச:<' எ�3 அறிஞ
 ேபா(3வ
. 

இதைன� தமி��தாயி� தி�வ�2 சில+) எ�ேற )லவ
 ேபா(3வ
. ’ெநKைச - 

அ9+ சில�பதிகார+ எ�3 ஓ
 மணி ஆர+பைட�த தமி�நா.' எ�3 இ&'ைல� 

கவிஞ
 பாரதியா
 பாரா��னா
. 

 

சில+ைப� பா�ய இள�ேகா 

 

இ�தைகய ��தமி�� காவிய�ைத� பா�ய )லவ
 ஒ� �னிவ
 ஆவ
. ேசர நா�. 

ேவ&தனாகிய இமயவர+ப� ெந.K ேசரலாத0�� ைம&த
 இ�வ
. E�தவ� 

ெச���.வ�, இைளயவ� இள�ேகா . இ= விள�ேகாேவ இள+ ப�வ�தி# �றC 

H;டைமயா# இள�ேகாவ�க என�ப�டா
. இவேர சில�பதிகார� காவிய�ைத� 

பா�ய ெச&தமி� �னிவ
 ஆவ
. 
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அரசைவயி# நிமி�திக� 

 

ஒ� நா ேசர ேவ&தனாகிய இமய வர+ப� ெந.Kேசரலாத� அ�தாணி 

ம;டப�தி# அம
&தி�&தா�. அவ� ப�க�தி# ைம&த
 இ�வ�+ 

அம
&தி�&தன
. அைம2ச�+ பாிவார�தா�+ )ைட Gழ2 ேசர� I(றி�&தா�. 

அ=ேவைளயி# ேவ&தைன� காண நிமி�திக� ஒ�வ� வ&தா�. அவ� ைம&த
 

இ�வ�ட� ம�ன� I(றி��பைத� க;டா�. அ+Eவைர<+ நிமி�திக� D
&� 

ேநா�கினா�. �� ம�னனாகிய ேசரலாதைன ேநா�கி, 'அரேச! த�க��� பி�) �� 

G.+ த�தி<ைட யவ� இள�ேகாேவ' எ�3 இய+பினா�. 

 

த+பியி� தவ�ேகால+ 

 

அைத� ேக�ட E�த ைம&தனாகிய ெச� ��.வ0��2 சின+ ெபா�கிய�. அைத� 

க;ட இள�ேகா, தைமயனி� சின�ைத� தணி�க நிைன�தா
; அவ� மன��யைர 

அ�ெபா6ேத மா(ற எ;ணினா
. உடேன ஆசன�ைத வி�. எ6&� 

அர;மைன< )�&தா
. ச(3 ேநர�தி# காவி<ைட<ட� �(3& �ற&த 

�னிவராக� கா�சி யளி�தா
. த+பியி� தவ�ேகால�ைத� க;ட தைமயனி� சின+ 

தணி&த�; �யர�+ ெதாைல&த�. இள�ேகாவி� தவ�ேகால�ைத� க;. த&ைத 

சி&ைத கல�கினா�. த+பியி� தியாக உள�ைத� க;. தைமய� க;ணீ
 

சி&தினா�. த+பியாகிய இள�ேகாைவ� த� மா
ேபா. ேச
��� த6வி� 

ெகா;டா�. 

 

�ணவாயி# ேகா�ட�தி# தவ�னிவ
 

 

தவ�ேகால+ H;ட �னிவராகிய இள�ேகாவ�க அ�ேற அர;மைன வா�ைவ� 

�ற&தா
. வKசி மாநகாி� கீ��திைசயி# தி���ணவாயி# எ�0+ ஊ
 இ�&த�. 

அ=Mாி# சமண
 வா6+ தவ� பளிெயா�3 விள�கி(3. அ� �ணவாயி( 

ேகா�ட+ எ�3 Dற�ப.+. அரச வா�ைவ� �ற&த அ�க அ�ேகா�ட�தி# 

ெச�3 த�கினா
, அவ
 த+ தவவா�ைவ� தமி� வா�வாக மா(றினா
. சீ�தைல2 

சா�தனாைர� தம��� தமிழாசானாக� ெகா;டா
. அவ
 பா# தமி� இல�கிய 

இல�கண�கைள இனி� க(3� ெப�+ )லைம ெப(றா
. 

 

மைலவள+ காண ம�ன� )ற�பட# 
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தமி��)லைம ெப(ற தவ �னிவராகிய இள�ேகாவ�க இைடயிைடேய வKசி 

மாநக� )�வா
. தைமயனாகிய ெச���.வனி� அரசைவயி# கல&� மகி�வா
. 

ஒ� சமய+ ெச���.வ�, த� நா�. மைலவள�ைத� காண� )ற�ப�டா�. அவ� 

த� ப�ட�தரசியாகிய ேவ;மா9ட0+ த+பியாகிய இள�ேகாCட0+ மைல 

நா��(�2 ெச�றா�. அ��ள ேபாியா(ற�கைர மண# ேம��# அைனவ�+ 

த�கின
. அவ
க9ட� தமிழாசிாியராகிய சா�தனா�+ வ&� த�கினா
. 

 

மைலநா��# ேவ�.வைர� காண# 

 

ெச���.வ� மைலவள+ காண வ&தி���+ ெச:திைய மைலயி# வா6+ 

ேவ�.வ
 அறி&தன
. மைலயி5ள அாிய ெபா�கைள ெய#லா+ அரச0��� 

ைக<ைறயாக எ.��� ெகா;. வ&தன
. ேபாியா(ற� கைரயி# I(றி�&த 

ேவ&தைன� க;. களி�தன
. அவைன வா��தி அ� பணி&� நி�றன
. ��ற� 

�றவ
 வரவிைன� க;ட ெச���.வ� அவ
கைள மல
&த �க��ட� 

வரேவ(றா�. அவ
கைள ேநா�கி, ’இ+மைல நா��# ஏேத0+ சிற�) உ;ேடா ?' 

எ�3 ேக�டா�. 

 

ெந.ேவ ��றி# க;ட கா�சி 

 

அ=ேவ�.வ
 ெந.ேவ ��ற�தி# அாிய கா�சி ெயா�ைற� க;டன
. அதைன 

அரச0�� அறிவி��+ ெபா��ேட அ= ேவ�.வ
 அ�� வ&தன
. அவ
க 

அரசைன வண�கி, 'அரேச! த�க தி���) ெதாி வி�க ேவ;�ய அாிய 

ெச:திெயா�3 உ;.. தி�2ெச���3 மைலேம# ஒ� ேவ�ைக மர+ உள�. 

அ+மர�தி� நிழ%# மா
) ஒ�ைற இழ&த ம�ைக ஒ��தி வ&� நி�றா. அவ 

விாி�த D&தேலா.+ ெப��த கவைலேயா.+ காண�ப� டா. அவைள� க;ட 

யா�க அவ ப�க�தி# ெச�3, நீ
 யா
?' எ�3 ேக�ேடா+. அவ, 

"மாடம�ைரேயா. ம�ன� ேக.ற ஊ�விைன வ&� உ��திய�; அதனா# அ& 

நகாி# கணவைன இழ&� இ�� வ&த தீவிைன ேய� யா�" எ�3 பதி# Dறி 

நி�றா. 

 

அ�3 மாைலயி# வி;ணி%�&� விமான+ ஒ�3 இற�கிய�. அதி# ேதவ
க 

பல
 அம
&தி�&தன
. அவ
க அ�ெப;ணி� மீ� மல
 மாாி ெசாாி&தன
. 

அ=விமான� தி# இ�&த அவ கணவைன� ேதவ
க அவ9��� கா��ன
. 

கணவைன� க;ட அ�ெப; களி�)ட� அ=விமான�தி# ஏறி� ெகா;டா. சிறி� 
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ேநர�தி# அ= விமான+ வி;ணி# பற&� மைற&த�. அ&த� ெப;, ெத:வமாகேவ 

திக�&தா. அவ எ&த நா�ைட2 ேச
&தவேளா? யா
 ெப(ற மகேளா? நா�க 

அறிேயா+. இ2 ெச:திைய அரசராகிய த�களிட+ அறிவி�ப த(காகேவ நா�க 

இ�� வ&ேதா+' எ�3 Dறி வா��தி நி�றன
. 

 

)லவாி� )�சிாி�) 

 

��ற��றவ
 Dறிய ெச:திைய� ேக�.2 ெச���.வ� �தலாேனா
 விய�)� 

ெகா;டன
. அ�ேபா� அ�கி�&த தமிழாசிாியராகிய ம�ைர2 சா�தனா
 

அ2ெச:திைய� ேக�. விய�)றவி#ைல. அவ
 சிறிேத )�சிாி�)� ெகா;டா
. 

அைத� க;ட ெச���.வ�, )லவாி� )�சிாி�)��� காரண+ யாெதன� 

ேக�டா�. அ�கி�&த இள�ேகாவ�க9+ உ;ைமைய உணர வி�+பினா
. 

ேகா�ெப�&ேதவியாகிய ேவ;மா9+ )லவாி� ெசா(கைள� ேக�க� ெபாி�+ 

வி�+பினா. அைம2ச
 �தலான A(ற�தா
 எ#ேலா�+ )லவாி� க��ைத அறி<+ 

வி��)ட� இ�&தன
. 

 

சா�தனாாி� விள�க+ 

 

சா�தனாராகிய )லவ
 அ�கி�&த எ#ேலா�ைடய உள�ைத<+ அறி&� 

ெகா;டா
. ��ற��றவ
 க;ட க(பரசியி� வரலா(ைற விள�கமாக2 ெசா#ல� 

ெதாட�கினா
. "ம�ைர மாநகாி# அரச� ஆைணயா# க;ணகியி� கணவ� 

ெகாைல <;டா�. அதனா# க.&�யர+ அைட&த க;ணகி, ம�ன� ��ேன 

ெச�3 வழ�கா�னா. த� கணவ� கவ� அ#ல�, �(றம(றவ� எ�3 

நிைலநா��னா. தவ3ண
&த அரச� சி�காதன�தி%�&� மய�கி I�&� 

மா;டா�. பி�) க;ணகியி� க()� தீயா# ம�ைர மாநகர+ எாி&த�'' எ�3 Dறி 

���தா
. 

 

க;ணகி��� க(ேகாவி5+ கைல�ேகாவி5+ 

 

இ=வா3 சா�தனா
 வாயிலாக2 ெச���.வ0+ இள�ேகாவ�க9+ க;ணகியி� 

வரலா(ைற� ெதாி&தன
. ெச���.வ� ப�தினி� கடCளாகிய க;ணகி�� வKசி 

மாநகாி# ேகாவி# அைம�க எ;ணினா�. இமயமைலயி# ெச�3 க#ெல.�தா�. 

அ�க#ைல� க�ைகயா(றி# நீரா��னா�. வKசி மாநகாி# க��ய ேகாவி%# 



11 

 

அைம�� விழா எ.�தா�. தமி�� )லவராகிய இள�ேகாவ�க, தைமய� 

க(ேகாவி# க��ய சிற�ைப� க;. மகி�&தா
. அவ
 அ�க()� ெத:வ�தி(�� 

கைல�ேகாவி# அைம�க வி�+பினா
. 

 

சில�பதிகார+ ெச:� ���த# 

 

இள�ேகாவ�க த+ வி��ப�ைத� தமிழாசிாியராகிய சா�தனாாிட+ ெதாிவி� தா
. 

அவ�+ அ=வாேற ெச:த�9+ப� ேவ;�னா
. க;ண� காவிய�ைத ஆ��த(�� 

தா�+ த�க �ைணயாக இ�&தா
. அ�களா��� ேவ;�ய ெச:திகைள எ#லா+ 

ேசகாி��� ெகா.�தா
. க;ணகியி� சில+) காரணமாக நிக�&த கைதயாத%� 

’சில�பதிகார+' எ�3 காவிய�தி(�� ெபய
 ெகா.�தா
. 'ைல� பா� �க��2 

சா�தனாாிட+ அதைன வாசி��� கா��னா
. 

 

இர�ைட� காவிய�க 

 

சா�தனா
 க;ணகி வரலா(3ட� ெதாட
)ைடய மணிேமகைல வரலா(ைற� 

பா�னா
. அதைன� த+ ந;ப�+ மாணவ�மாகிய இள�ேகாவ�களிட+ வாசி��� 

கா��னா
. சில�பதிகார�+ மணிேமகைல<+ ஒேர கால�தி# ேதா�றிய இர�ைட� 

காவிய�க ஆ�+. இைவ இர;.+ ஐ+ெப��க காவிய�கைள2 ேச
&தன ஆ�+. 

 

இள�ேகாவி� இனிய உள+ 

 

இள�ேகாவ�களி� ?:ைம வா:&த உள+ சில�பதிகார�தா# ந�� விள��+. 

அவ
 அ�காவிய�தி� இ3தியி# ’பாிC+ இ.�கO+ பா��ற நீ��மி�' எ�3 

ெதாட�கி2 ெச#5+ ேதஎ���� உ3 �ைண ேத.மி�' எ�3 ����+ ெச:< 

அவ
 உள�ைத� ெதளிதி# கா�.+. ந#விைன ெச:தவ
 ந�ைமேய அைடவ
. 

ஆதலா# ந#லறேம ெச:� உ:<மா3 உலக ம�கைள அவ
 ேவ;.கிறா
. 

 

தமி��தா:��2 சிற&த அணிகல� 

 

ேசர நா�. இள�ேகாவாக விள�கிய �னிவ
 இனிய ெச&தமி�� )லவ
 ஆவ
. 

அவ
 தமி�� ெப��காவிய+ ஆகிய சில�பதிகார�ைத இய(றி� தமி��தா:��2 

சிற&த அணிகலனாக� H�� மகி�&தா
. 

----------------------- 
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3. 3. 3. 3. அற�  த�த அ!�தவ�அற�  த�த அ!�தவ�அற�  த�த அ!�தவ�அற�  த�த அ!�தவ�    

 

தி���ற9+ நால�யா�+ 

 

அ�&தமி� ெமாழியி# அற+ உைர��+ '#க மி�தியாக உளன. அவ(3 

�த�ைம வா:&த� தி���ற எ�0+ அற'ேல ஆ�+. அ� 'அற'#' எ�ேற 

அறிஞரா# ேபா(ற�ப.+. அத(� இைணயாக ைவ�� மதி�க�ப.+ ம(ெறா� '# 

'நால�யா
’ எ�0+ அற'# ஆ�+. இ= விர;. '#களி� ெப�ைமைய<+ 

அறி&த அறிஞ
க இவ(ைற ஒ�றாகேவ ேச
��� பாரா��ன
. 

 

இ� '#களி� ெப�ைம 

 

தமி�2 ெசா#%� அ�ைமைய� காண ேவ;.மாயி� தி���றைள<+ 

நால�யாைர<+ க(கேவ;.+ எ�3 க�தினா
 ஒளைவயா
. ஆத%�’ பழ� தமி�2 

ெசா#ல�ைம நா%ர;�# பா
மி�' எ�3 பா�னா
 அ� ெப;பா( )லவ
. 

நாெல�ப� நால�யாைர<+, இர;. எ�ப� தி���றைள<+ �றி��+. 

இ&'#களி� சிற�ைப உண
&த ந+ ��ேனா
, ஆ5+ ேவ5+ ப#5�� உ3தி, 

நா5+ இர;.+ ெசா#5�� உ3தி எ�3 பழெமாழியாக வழ�கி� பாரா�� ன
. 

அற+, ெபா�, இ�ப+, I. எ�பன நா��+ உ3தி� ெபா�க ஆ�+. 

அ=வ3தி� ெபா�கைள� ெதளிவாக விள��+ திற�ைடய '#க தி���ற9+ 

நால�யா�+ ஆ�+. 

 

'%� ெபய
� காரண+ 

 

இ=வா3 பாரா�ட�ப.+ அற'#களி# ஒ�றாகிய நால�யா
 நாP3 

பாட#கைள� ெகா;ட�. அதனா# 'நால� நாP3' எ�3+ அ&'5��� ெபய
 

உ;.. இதைன ’ேவளா; ேவத+' எ�3+ ஓ�வ
. ேவளாள
��ாிய அற�கைள� 

ெபாி�+ விள��+ காரண�தா# அ�ெபய
 ெப(ற� எ�ப
. தமிழி# உள 

நா#வைக� பா�களி# ஒ�3 ெவ;பா ஆ�+. அ=ெவ;பாவ+ பலவைக�ப.+. 

அவ(3 நால� ெகா;ட ெவ;பா ஒ� வைகயா�+. அ�தைகய நால� 

ெவ;பா�களா# ஆகிய நாேல நால�யா
 ஆ�+. 
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பா;�ய நா��# சமண �னிவ
 

 

இ&'# ேதா�றிய� �றி�� வரலா3 ஒ�3 வழ��கி�ற�. ப�P3 

ஆ;.க9�� ��ன
� பல நா.க பKச�தா# வா�ன. அ&நாளி# எ;ணாயிர+ 

சமண �னிவ
க த�த+ நா�ைட வி�.� பா;�ய நா�ைட அைட&தன
. 

அ&நா��� தைலநகர+ ஆகிய ம�ைர மாநகைர2 ேச
&தன
. அ&நாளி# பா;�ய 

நா�ைட ஆ;ட ம�ன� உ�கிர� ெப�வ6தி எ�பவ� அவ� அ+�னிவ
கைள 

எ#லா+ அ�)ட� வரேவ(றா�. அவ
க�� உ;�<+ உைற<9+ உதவி� 

கா�தா�. 

 

ம�ன� வ��த+ 

 

ப�னிர;. ஆ;.க9��� பி�ன
 நா.க ெசழி��மா3 ந�மைழ ெபாழி&த�. 

த�த+ நா. வள+ ெப(றைத �னிவ
க அறி&தன
. த�க நா��(�2 ெச#ல 

வி�+பி� பா;�யனிட+ விைட த�மா3 ேவ;�ன
. கவி அறிC ஒ6�க�களி# 

சிற&த அ+�னிவ
கைள� பிாிவத(�� பா;�ய� ெபாி�+ வ�&தினா�. அனா# 

அவ
க�� விைட ெகாடா� கால+ கட�தி வ&தா�. 

 

�னிவ
க மைறத# 

 

ம�ன� எ;ண�ைத2 சமண �னிவ
க அறி&தன
. எ;ணாயிர+ �னிவ
க9+ 

தனி�தனிேய அற+ உைர��+ ெவ;பா ஒ=ெவா�3 பா� ஏ��# எ6தி� தா+ 

த�கி யி�&த இட�தி# ைவ�� வி�. மைற&� ேபாயின
. எ#ேலா�+ த�த+ நா. 

ேநா�கி நட&தன
. ெபா6� )லா&த�+ �னிவ
க ம�ைரைய வி�. நீ�கிய 

ெச:திைய ம�ன� ெதாி&தா� அவ
க தனி�தனிேய த�கியி�&த இட�ைத2 

ெச�3 க;டா�. ஒ=ேவா
 இட�தி5+ ஒ=ேவா
 ஏ�ைட� க;டா�. 

எ;ணாயிர+ �னிவ
க9+ இ�&த இட�தி# எ;ணாயிர+ ஏ.கைள க;. 

எ.�தா�. அ=ேவ.க ஒ=ெவா� றி5+ ஒ=ெவா� ெவ;பா எ6தியி��பைத� 

க;டா�. 

 

ெவள�தி# ஏ.கைள IAத# 

 

பா;�ய� அ�பாட#கைள உ(3 ேநா�கினா�. அைவக ஒ�ற(� ஒ�3 

ெதாட
) இ#லாதனவாக இ��தைல அறி&தா�. ஆத%� அ=ேவ.கைள எ.��2 

ெச�3 ைவைய மா(3 ெவள�தி# IAமா3 பணி�தா�. அ�ஙனேம 
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ேவைலயா�க அ= ேவ.கைள அளி Iசின
. அ=வா3 Iச�ெப(ற எ;ணாயிர+ 

ஏ.க9 நாP3 ஏ.க ம�.+ ெவள�ைத எதி
�� வ&� கைரேயறின. 

அ2ெச:திைய அறி&த ம�ன� மிகC+ விய&தா�. கைர ேச
&த ஏ.கைள� 

ெதா��� ேநா�கினா�. அைவ க���� ெதாட
)ைடய பாட#களாக� காண�ப� 

டன. அவ(ைற� ப�மனா
 எ�0+ )லவாிட+ ெகா.��� ெதா���+ வ���+ 

த�மா3 ேவ;�னா�. 

 

‘ம�ன� வ6திய
ேகா� ைவைய�ேப ரா(றி�க; 

எ;ணி இ�நா� ேகாடாயிரவ
 - உ�னி 

எ6தி-.+ ஏ��# எதிேர நட&த 

ப6திலா நால�ைய� பா
. 

 

இ� நால�யா
 ேதா�றியைத விள��கிற�. 

 

நால� '%� அைம�) 

 

இ&நால�யா�+ தி���றைள� ேபா�ேற அற+, ெபா�, இ�ப+ எ�ற 

��பா#களாக� பிாி�க�ப�.ள�. அற���பா# பதி�E�3 அதிகார�கைள 

உைடய�. ெபா��பா# இ�ப�� நா�� அதிகார�கைள� ெகா;ட�. 

இ�ப���பா# E�3 அதிகார�கைள� ெப(ற�. அதிகார+ ஒ=ெவா�றி5+ 

தி���றைள� ேபா�ேற ப��� ப��� பாட#க உளன. நா(ப� அதிகார�க 

ெகா;ட நால�யா
 அற'# ஆ�+. ெச:&ந�றி மறவா2 ெச&தமி� வ#ல சமண 

�னிவ
களா# பாட�ெப(ற பாட#கைள� ெகா;.ள� அ&'#. 

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

4. 4. 4. 4. ம�திர� த�த மா�னிவ�ம�திர� த�த மா�னிவ�ம�திர� த�த மா�னிவ�ம�திர� த�த மா�னிவ�    

 

ெபாிய )ராண�தி# தி�Eல
 

 

தமிழி# )ராண '#க பல உளன. அவ(3 ஒ�3 ெபாிய )ராண+ என�ப.+. 

அ� சிவன�யா
க ஆகிய ெபாியவ
களி� வரலா(ைற எ.��ைர��+ ப�தி '# 

ஆ�+. அதைன� தி��ெதா;ட
 )ராண+ எ�3+ D3வ
. அ&'%# அ3ப�� 

E�3 சிவன�யா
களி� வரலா3க ெசா#ல�ப�.ளன. அவ(3 ஒ�3 

தி�Eல நாயனா
 )ராண+ ஆ�+. அ�தி�Eலேர ம&திர+ த&த மா�னிவ
 ஆவா
. 
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தமி� Eவாயிர+ 

 

ைசவ சமய�தி# ேதா�திர '#களாக� ப�னிர;. தி��ைறக உளன. 

அவ(3 ப�தா+ தி��ைறயாக� திக�வ� தி�ம&திர+. அ&'# Eவாயிர+ 

பாட#கைள உைடய� . ஆத%� அ� 'தமி� Eவாயிர+' எ�3+ Dற�ப.+. 

'தி�Eல
 ெசா#5+ ஒ�வா சகெம� 3ண
' எ�பதனா# அத� ெப�ைம விள��+. 

இ� தி�ம&திர 'ைல� பா�யவேர தி�Eல
 எ�0+ �னிவ
 ஆவா
. 

 

கயிைலயி# ���ல+ 

 

சிவெப�மா� எ6&த�ளி யி���+ இட+ கயிைல� தி�மைல ஆ�+. அ�� ந&திய+ 

ெப�மா� ���ல+ ஒ�ைற நட�தினா
. அ� ���ல�தி# பயி5+ மாணவ
�� 

இைறவ� தி�வ� ெப3வத(�ாிய ஞான '#க க(பி�க�ப�டன. அதி# எ�. 

மாணவ
க பயி�றன
. அவ
க சனக
, சன&தன
, சனாதன
, சன( �மார
 , சிவ 

ேயாகமா�னி , பதKச%, வியா�கிரம
, A&தர நாத
 எ�ேபா
 ஆவ
. இ=ெவ�.� 

ேப
க9 ஒ�வராகிய A&தரநாதேர பி� நாளி# தி�Eல
 ஆயினா
. 

 

A&தரநாத
 ெத�னா��(� வ�த# 

 

A&தர
, கயிைல� ���ல�தி# ஞான '#கைள� பயி�3 ேத
&தா
. அத� பயனாக 

'நாத�' எ�0+ ப�ட�ைத� ெப(றா
. A&தர நாத
 எ�3 சிற�பாக� 

�றி�க�ப�டா
. இவ
 ஒ� �ைற ெபாதிைக �னிவராகிய அக�தியைர� க;. 

அளவளாவ� )ற�ப�டா
. வழியி# உள தி��ேகதார+ �த%ய தல�கைள� 

தாிசி�� மகி�&தா
. க�ைகயி# நீரா�� களி�தா
. ெத�னா. ேநா�கி நட&� 

இைடயி# உள சிவ�தல�கைள எ#லா+ ேசவி�தா
. ேசாழ நா�.� காவிாியா(றி# 

நீரா�� திைள�தா
 . 

 

காவிாி� கைரயி# க;ட கா�சி 

 

A&தரநாத
 ேசாழ நா��# உள தி�வாவ.�ைறைய அைட&தா
. அ�தல�தி� மீ� 

அவ��� அளவி#லாத காத# எ6&த�. எனி0+ ந;பராகிய அக�தியைர�காO+ 

அவாவா# காவிாி�கைரயி� வழிேய நட&தா
. அவ
 ெச#5+ வழியி# உள�ைத 
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உ���+ கா�சி ஒ�ைற� க;டா
. அ� கா�சி, அவைர ேமேல ெச#ல விடாம# 

த.�� வி�ட�. 

 

Eலைன2 G�&த பA�க 

 

காவிாியா(றி� கைரயி# அ&தண
 வா6+ சா�தP
 எ�0+ நக
 ஒ�3 இ�&த�. 

அ&நகாி# Eல� எ�0+ இைடய� ஒ�வ� வா�&தா�. அவ� அ=M
� 

பA�D�ட�ைத ேம:�பவ�. அவ� அ�பA�கைள மி�க அ�)ட� ேம:�� 

வ�வா�. அ�3 ேம:�க வ&த இட�தி# திRெர�3 உயி
 நீ�� வி�டா�. 

இற&�ேபான அவைன2 G�&� பA�க க;ணீ
 வ���� ெகா;. நி�றன. 

அ�தா� A&தரநாதாி� சி&ைதைய உ��கிய கா�சி ஆ�+. 

 

A&தரநாத
 தி�Eலராத# 

 

அ�) நிைற&த இைடயைன� பிாி&த பA�க வ�&தி� கத3வைத2 A&தரநாத
 

க;டா
. அைவக9�� அவனிட+ இ�&த அ�ைப� க;. மன+ கசி&� 

உ�கினா
. அவ� உயி
 ெப(3 எ6&தா# அ�றி அ� பA�க இைர<+ தீ;டா 

எ�3 ெதாி&தா
. அ� ெநKச+ ெகா;ட �னிவ
 அைவக��� ெதா;. ெச:ய� 

�ணி&தா
. அவ
 தவ�தி# சிற&த ேயாகியா
. ஆத%� அவ
 த+ உட+ைப 

ஓாிட�தி# பா�கா�பாக ைவ�தா
. தம� உயிைர அ+Eல� உட%# )��தினா
. 

உற�கி எ6&தவைர� ேபால எ6&தா
. A&தரநாத
 தி�Eல
 ஆனா
. 

 

�யர+ நீ�கிய பA�க 

 

இைடய� Eல� உயி
ெப(3 எ6&தா� எ�3 பA�க மி�&த மகி�2சி 

அைட&தன. தி�Eலாி� உடைல� த+ நாவா# ந�கின ; ெந��கி நி�3 அவ
மீ� 

உரா:&தன ; கைன�தன ; வாைல அைச��� �ளி��தி�� ஓ�ன. அவ(றி� 

அளவ(ற மகி�2சிைய� க;ட �னிவ
 விய�)+ திைக�)+ ெகா;டா
. அவ
 அ� 

பA�க ேம<+ இட�க9�� எ#லா+ Dடேவ ெச�3 அவ(றி� பி� நி�றா
. 

நீS�� நிழ%# அைடயவி�டா
. மாைல ேவைள யான�+ அவ(றி� பி�ேன 

ெச�றா
. அைவகைள உைடயவ
 I.களி# ேச
�தா
. பி�), தா+ ஓ
 இட�திேல 

இ�&தா
. 

 

Eல� மைனவியி� நிைனC 
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இைடய� Eல0�� அ�)ைடய மைனவி ஒ��தி இ�&தா. அவ த� கணவ� 

அைட&த நிைலைய அறியா. பA�களி� பி� வ&த இவேர த+ கணவ
 எ�3 

க�தினா. அவ��� உட# ஒ�ேற தவிர உயி�+ அறிC+ ேவ3ப�டன. அ&த 

உ;ைமைய� ேபைத� ெப; எ=வா3 அறிவா? த� கணவ
 ஏேதா கவைல<ட� 

இ��கிறா
 எ�3 எ;ணினா. அவ
 ப�க+ ெச�3, அவைர� ைகைய� ப(றி 

அைழ�க �(ப�டா. 

 

தி�Eல
 தி�மட�தி# )�த# 

 

தி�Eல
 அவ நிைலைய அறி&தா
. பA�களி� �யர�ைத� ேபா�க �ய�ற அ+ 

�னிவ
, அவைள� ெதளிவி�க ��யாம# திைக�தா
 அவ கணவ� ெம:<ட� 

இ���+ �னிவ
 அவள� க��ைத மா(3+ வைக அறியா� வ�&தினா
. எனி0+ 

அவ9��+ தம��+ மாைச விைளவி�க �னிவ
 வி�+)வாேரா? ஒ�3+ ெச:ய 

��யாம# I��(� வர��யா� எ�3 ம�.+ ம3�� வி�டா
. பி�) அ�� 

இ�&த தி�மட+ ஒ�றி# )�&� ேயாக�தி# அம
&தா
. 

 

உறவின
 க;. உ;ைம உைர�த# 

 

இைடய� மைனவி<+ அ+மட�தி# )�&தா. அ�3 இரெவ#லா+ உற�கமி�றி 

உள+ வ�&தி இ�&தா. த� கணவ�, த�ைன ஏ� ம3�தா� எ�3 கல�கி� 

கிட&தா. ம3நா ெபா6� )ல
&த�. இைடய� மைனவி, த� உறவினைர 

அைட&� உ(ற ெச:திைய உைர�தா. ஓெவ�3 கதறி ஓலமி�. அ6தா. 

அவ
க அவ9ட� தி�Eல
 இ�&த தி� மட�ைத அைட&தன
. அவ�ைடய 

உய
&த நிைலைய� ெதாி&� திைக�தன
. அவளிட+, 'உ� கணவ
 �றவியாகி 

வி�டா
; ஆத%� அவைர� தி��ப ��யா�' எ�3 Dறி2 ெச�3 வி�டன
. அ� 

ேக�ட இைட� ெப;, த� கணவ0��� பி��� பி��த� எ�3 எ;ணினா 

தா0+ பி��� பி��த வளா: I�ைட அைட&� ெவ�+பி வா�னா. 

 

தி�Eல
 ஆவ.�ைறைய அைடத# 

 

தி�Eல
 மீ;.+ பA�க வ&த வழிேய ெச�றா
. மைறவி# ைவ�� வ&த தம� 

உடைல� ேத�னா
. அதைன� காணவி#ைல. ேயாக�தி# அம
&� ஆரா:&தா
. 
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இ�C+ சிவெப�மா� தி�வ� எ�3 ெதாி&தா
. இைறவ� அ�ளிய ஆகம� 

ெபா�ைள� தமிழி# ஆ��வத(காக அ� ெப�மா� அ�ளிய ஆைணெயன� ெதளி& 

தா
. த+ைம� ெதாட
&� வ&த இைடய
 க9��� தா+ இ�னாெரன விள�கினா
. 

அவ
களிட+ விைடெப(3� தி�வாவ. �ைறைய அைட&தா
. 

 

தமி� Eவாயிர�ைத� த�த# 

 

அ��ள தி��ேகாயிைல அைட&� சிவ ெப�மா� தி�வ�ைய� பணி&தா
. அ� 

ேகாயி# தி�மதி5�� ெவளிேய ேம(�� திைசயி# விள�கிய அரச மர�தி� கீேழ 

அம
&தா
. அ�3 �த# Eவாயிர+ ஆ;. க அ=விட�திேலேய அ�&தவ+ 

)ாி&தா
. ஒ=ேவா
 ஆ;�� ��வி5+ ஒ� நா தவ�தினி�3 நீ��வா
. அ�3 

தா+ ஆரா:&� க;ட அாிய உ;ைமைய அாிய தி�ம&திர� பாடலாக� பா.வா
. 

ப�க�தி# அம
&த அவ
 மாணவ
 நா#வ
 அ�பா��� நா�� அ�கைள<+ ஏ��# 

தவறா� எ6தி� ெகாவ
. அ=வா3 தா+ தவ+ கிட&த Eவாயிர+ ஆ;.களி5+ 

Eவாயிர+ ம&திர� பாட#கைள� த&த�ளினா
. அைவேய தமி� Eவாயிர+ எ�3 

ேபா(ற� ெப(றன. அவ(ைற� பா� ���த பி� தி�+பC+ தி��கயிைலைய 

அைட&தா
. 

 

ம&திர 'ைல2 ச+ப&த
 ெவளி�ப.�த# 

 

இ�தி�Eல
 பா�ய தி�ம&திர+ ’தி� ம&திரமாைல' எ�3+ ேபா(ற�ப.+. இ& 

'ைல எ6திய ஏ., தி�வாவ. �ைற� ேகாயி5ேள ப%Tட�தி� அ�கி# )ைத&� 

கிட&த�. தி�ஞான ச+ப&த
 அ� ேகாயி5�� வ&தேபா� ப%Tட�தி� ப�கமாக 

வண�கி எ6&தா
.தி�வ�ளா# அவ��� ஓ
 உண
C ேதா�றி(3. உடேன, 

’இ��� தமி� மண+ கம�கிற�; ேதா;�� பா��க' எ�றா
. அ=வாேற 

ேதா;�ன ெபா6� தி�ம&திர '# கிைட�த� எ�3 அறிஞ
 D3வ
. 

 

ேவத�ைத� தமிழி# விள�கியவ
 

 

தமி� Eவாயிர+ ஆகிய தி�ம&திர 'ைல� பா�னா
 தி�Eல
. அவ
 உடலா# 

தி�Eலராயி0+ உயிரா5+ ஞான�தா5+ A&தரநாத
 எ�0+ ெச&தமி� �னிவ
 

ஆவ
 அவ
 ந&தியி� அ�ைள�ெப(ற 'நாத
' எ�ற சிற�)�� உாியவ
. அவ
 

வடெமாழி ேவத உ;ைமகைள� தமிழி# விள�கிய தவ�னிவ
 அ#லேரா? 

--------------------- 
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5. 5. 5. 5. �!க" அ!	�!க" அ!	�!க" அ!	�!க" அ!	ெப$ற �னிவ�ெப$ற �னிவ�ெப$ற �னிவ�ெப$ற �னிவ�    

 

தமி��கடC ��க� 

 

தமிழ
 ப#லாயிர+ ஆ;.களாக� ேபா(றி வழிப.+ தமி��கடC ��க� ஆவா�. 

அ�ெப�மாைன� �றிKசி நிலமாகிய மைலநா�.� ெத:வமாக ம�க ேபா(3வ
. 

அதனா# அ�ெப�மாைன� ’�றிKசி� கிழவ�' எ�ேற ெகா;டா.வ
. 

��க�ெப�மா� சிற�பாக ஆ3 தல�களி# அமா&� அ� ெச:கி�றா�. அைவ 

’ஆ3 பைடI.க' எ�3 Dற�ப.+. 

 

ஆ3பைட I.களி# ஒ�3 ெச&?
 

 

பைகவைர அழி��+ வ%ைம வா:&த பைடக த��+ இட�ைத� பைட I. 

எ�3+, பா� I. எ�3+ D3வ
. ��க� ெப�மா� ஆகிய ேவ#Iர�, த� 

பைடக9ட� அ� பா� I.களி# த�கினா� எ�ப
. ேதவ
கைள மிகC+ 

��)3�தி வ&த அAர
கைள அழி�பத(காக அ�ெப� மா� ேவ(பைட<ட� 

)ற�ப�டா�. அவ� த�கிய ஆ3பைட I.க9 �த�ைம வா:&த� 

தி�2ெச&?
. அ� கட(கைறயி# அைம&�ள�. 

 

ெபா�ைகயி� கைரயி# ைவ�;ட+ 

 

ெத�பா;� நா��# உள ��க� ெப�மா� உைற<+ தல�களி# தைலைம 

வா:&த� தி�2ெச&?
. அ� தி�2ெச&?���+ தி�ெந#ேவ%��+ இைடயி# 

அைம&த ஊ
 சீைவ�;ட+. அ� த;ெபா�ைநயா(றி� தட�கைரயி# அைம&த 

ஒ� தலமா�+. அ&நகாி� வடப�தி கயிலாச+ எ�3+, ெத�ப�தி ைவ�&த+ 

எ�3+ வழ�க�ப.+. சீைவ�;ட நகாி� கயிலாச� ப�தியி# ேவளாள
 �ல 

ம�க வா�கி�றன
. 

 

கவிராய��� ஊைம� பிைள 

 

�&'3 ஆ;.க9�� ��ன
2 சீைவ �;ட நகாி� கயிலாச� ப�தியி# ச;�க 

சிகாமணி� கவிராய
 எ�0+ ைசவ ேவளாள
 ஒ�வ
 வா�&தா
. அவ
 சிவகாம 

A&தாி எ�0+ ம�ைக ந#லாைர மண&� மைனயற�ைத இனி� நட�தி வ&தா
. 

அவ
க இ�வ���+ நீ;ட நா�களாக� பிைள�ேப3 வா:�கவி#ைல. அதனா# 
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அவ
க தி�2ெச&?
 ��க�ெப�மாைன ேவ;�� தவ�கிட&தன
. அவ
க 

ெச:த அ�& தவ�தி� பயனாக ஆ;பிைள ஒ�3 பிற&த�. ��கைன� ேபா�3 

அழ� வா:&த அ� �ழ&ைத ஐ&� ஆ;.க கழி&�+ வா: ேபசாம# இ�&த�. 

அதைன� க;ட ெப(ேறா
 ெபாி�+ வ�&தின
. 

 

ெப(ேறா
 உ3தி<+ ெப�மா� அ�9+ 

 

மீ;.+ அவ
க தி�2ெச&?ைரேய அைட&தன
. ��க�ெப�மா� தி���) 

அ��ழ&ைதைய� கிட�தி நா(ப� நா ப��னி இ�&தன
. ’�றி�பி�ட நாளி# 

�ழ&ைத ேபசவி#ைலயானா# �ழ&ைத<ட� கட%# வி6&� ம�ேவா+' எ�3 

உ3தி ெகா;டன
. அ�ெப(ேறாாி� உ3திைய2 ெச&தி# ��க� உண
&தா�. 

அவ
க�� அ�)ாி&தா�. நா(ப�ேதாரா+ நா காைலயி# ெபா6� வி�வத(� 

�� அ� �ழ&ைதைய ��க�ெப�மாேன எ6�பினா�. ’�மர��பரா!' எ�3 ெபய
 

G�� அைழ� தா�. 'ந+ைம� தாிசி�க வ�க!' எ�3 அ� )ாி&தா�. 'உ� 

வா�கி(�� தைட ஏ(ப.+ ெபா6�, அத(�� காரணமாக இ�&தவைனேய நீ 

ஞானாசிாியனாக� ெகாக!' எ�3 Dறிய�ளி மைற&தா�. 

 

��க� மீ� பா�ய க%ெவ;பா �த# '# 

 

��க� அ� ெப(ற �ழ&ைத, த� ெப(ேறாைர� த�� எ6�பிய�. 'கடலா�� 

��க� அ� ெப(ற �னிவ
 க&தைன� தாிசி�ேபா+' எ�3 Dறிய� 'விAவSப 

தாிசன�தி(� விைர&� ெச#ேவா+!' எ�3 வி��)ட� உைர�த�. �ழ&ைதயி� 

ேப2ைச� ேக�ட ெப(ேறா
 ேப�வைக அைட&தன
. �ழ&ைத<ட� ெச�3 கட%# 

நீரா�ன
. ேகாவி5ேள ெச�3 ��க�ெப�மாைன� தாிசி��, அவ� தி�வ�ைள 

விய&� ேபா(றின
. அ�ெபா6ேத �ழ&ைதயாகிய �மர��பர
 ��க� மீ� 

பாமாைல ெதா.�க� ெதாட�கினா
. ’க&த
 க%ெவ;பா ' எ�0+ ெச& தமி�2 சி3 

'ைல� பா� ��கைன வழிப�டா
. பி� ெப(ேறா�ட� �மர�� பர
 த+ ஊைர 

அைட&� சிலகால+ உைற&தா
. 

 

��பராி� தலயா�திைர 
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��க� அ�ெப(ற �மர��பர
 த+ ஐ&தா;.� ப�வ�தி%�&ேத �றC 

வா��ைகைய ேம(ெகா;டா
. தம� ஊைர அைட&த அவ
 அ��ள கயிைல 

நாதைர நாேதா3+ ெச�3 வழிப�டா
. அ� ெப�மா� மீ� ’கயிைல� கல+பக+' 

எ�0+ சி3 '# ஒ�ைற� பா�னா
. சில ஆ;.க கழி&த பி� �மர��பர
 த+ 

ெப(ேறாாிட+ விைட ெப(3� தலயா�திைர ெச:ய� )ற�ப�டா
. தி�ெந#ேவ%, 

தி���(றால+, தி�2Aழிய#, தி��கான�ேப
 �த%ய ெத�னா�.� தல�கைள� 

தாிசி�தா
. தி��பர� ��ற�தி# சில நா த�கினா
. அ&நாளி# ம�ைர மாநகாி# 

எ6&த�ளிய அ�கய(க; அ+ைம மீ� பிைள� தமி� '# ஒ�ைற� பா�னா
. 

 

அ�கய(க;ணியி� அ� 

 

அ�ேபா� ம�ைரமா நகாி# தி�மைல நாய�க
 எ�0+ ம�ன
 அரA I(றி�&தா
. 

அ�கய(க;ணி , அ+ம�ன
 கனவி# ேதா�றிய�ளினா. 'தி��பர���ற�தி# 

�மர��பர� எ�0+ )லவ� த�கி<ளா�; அவ� ��க� அ�ெப(ற 

�னிவ�' ஆவா�; அவ� எ� மீ� பிைள� தமி� '# ஒ�3 பா�<ளா�; 

அதைன நா� ேக�க வி�+)கிேற�’ எ�3 Dறி மைற&தா. 

 

அரச� �னிவைர வரேவ(ற# 

 

உடேன தி�மைல நாய�க
 ப.�ைக வி�. எ6&தா
. அைம2ச
 �தலாேனாைர� 

Dவி அைழ�தா
. ப#ல��ட� ெச�3 தி��பர���ற�தி# த�கியி���+ 

�மர��பரைர அைழ�� வ�மா3 ஆைணயி�டா
. தா�+ பாிவார��ட� �னிவைர 

எதி
 ெகா;. அைழ�க� )ற�ப�டா
. அவைர அ�)ட� வரேவ(3� பிைள� 

தமி� நாைல மீனா�சிய+ைமயி� தி���) அர�ேக(3 மா3 ேவ;�னா
. 

�மர��பர
 அ+ைமயி� தி�வ�ைள நிைன&� மகி�&தா
; 'ைல 

அர�ேக(3வத(� இைச&தா
. 

 

பிைள�தமி� அர�ேக(ற+ 

 

பிைள�தமி� '# நா3 பா�.�கைள உைடய�. ப��� ப�வ�கைள உைடய�. 

ப�வ+ ஒ=ெவா�3+ ப��� ப��� பாட#கைள� ெகா;ட� ஆ�+. கா�), ெச� 

கீைர, தா#, ச�பாணி, ��த+, வ�ைக, அ+)% , அ+மாைன, நீராட#, ஊச# எ�0+ 

ப��� ப�வ�கைள உைடய�. மீனா�சி ய+ைமயி� தி���) பிைள�தமி� 
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அர�ேக(ற+ ெதாட�கிய�. ஒ=ெவா� நா9+ ஒ=ெவா� ப�வமாக� �மர ��பர
 

விள�க+ ெச:� ெகா;. வ&தா
. 

 

�ழ&ைத வ�வி# மீனா�சி 

 

வ�ைக� ப�வ�தி# ’ெதா.��+ கடC பழ+ பாட# ெதாைடயி� பயேன !' எ�3 

ெதாட��+ பாட# ஒ�3 உள�. அதைன� �மர��பர
 உள+ �ைழ<மா3 

பா� விள�க+ ெச:ய� ெதாட�கினா
. அ�பா� ைட� ேக�ட மீனா�சிய+ைம, 

ேகாவி# அ
2சகாி� �ழ&ைத வ�வ�தி# ஓேடா� வ&தா. தி�மைல நாய�க
 

ஆகிய அரச
 ம�யி# அம
&� அ� பாடைல அகமகி�Cட� ேக�ட�ளினா. 

 

��பர��� அ+ைமயி� பாிA 

 

�மர��பர
 அ� பாடைல விள�க+ ெச:� ���தா
. உடேன ம�னாி� க6�தி# 

கிட&த ��தார�ைத� கழ(றினா. �னிவ
 க6�தி# அணிவி�� மைற&தா. 

அ�கா�சிைய அைவயின
 அைனவ�+ க;. விய&தன
. மீனா�சிய+ைமேய 

அ
2சகாி� மக வ�வி# வ&தா எ�3 அறி&� விய&தன
. �னிவராகிய 

�மர��பராி� தி�வ� திற�ைத� பாரா��ன
. 

 

அரச� பாிAக 

 

மீனா�சிய+ைம பிைள�தமி� அர�ேக(ற+ இனி� ��&த�. தி�மைல நாய�க 

ம�ன
 �மர��பரைர� த+ அர;மைன�� அைழ��2 ெச�றா
. ெபா�னா# 

ெச:த ஆசன+ ஒ�றி# அமர2 ெச:தா
. அவ
 தி�ேமனிைய� ெபா�னா5+ 

மணியா5+ �6�கா��னா
. அவ
 தி�வ�யி# Iர� கழைல அணிவி�தா
. யாைன, 

�திைர, ப#ல��, �ைட, ெகா� �த%ய வி��கைள வி��)ட� அளி�தா
. 

அவைர� த+�ட� சில நா�க த��மா3 பணி&� ேவ;��ெகா;டா
. 

 

நீதி'# ஓ�த# 

 

ம�னாி� ேவ;.ேகா9�� இண�கி2 சில நா�க ம�ைரயி# த�கினா
. அ��� 

த�கியி���+ நாளி# அ�கய(க;அ+ைம மீ� மீனா�சிய+ைம �ற+, 

மீனா�சிய+ைம இர�ைட மணிமாைல �த%ய '#கைள<+ பா�னா
. ம�னாி� 
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வி��ப�ப� 'நீதிெநறி விள�க+' எ�0+ அாிய நீதி'# ஒ�ைற<+ பா�� 

ெகா.�தா
 இ&'5��� பாிசாக அாியநாயகி)ர+ எ�0+ ஊைரேய ம�ன
 மன+ 

உவ&� வழ�கினா
. அ=M
 ஆ;. ஒ�3�� இ�பதினாயிர+ ெபா� வ�வா: 

உைடய�. 

 

தி�2சிரா�பளியி# ��பர
 

 

இ�தைகய ெப�+ பாிைச� ெப(ற �னிவ
 ம�ைரயி# எ6&த�9+ ேசாம 

A&தர�ெப�மா� மீ�+ '# பாடேவ;.+ எ�3 வி�+பினா
. அதனா# 'ம�ைர� 

கல+பக+' எ�ற 'ைல� பா�னா
. பி�) தி�2சிரா�பளிைய அைட&தா
. 

அ�கி�&த நாய�க ம�னரா5+ ேபா(ற�ெப( றா
. தி�வர�க�தி# வா�&த 

ைவணவ� )லவராகிய பிைள� ெப�மா அ:ய�காைர� க;. உைரயாடனா
. 

இ�வ�+ நாய�க ம�னைர2 ச&தி�தன
. ம�ன
, அவ
களிட+, ''அரசா�க 

நாணய�தி# எ=வைட யாள+ ெபாறி�கலா+" எ�3 ேக�டா
. அத(� ’ஐய�கா
 

க�ட�' எ�றா
. �னிவ
 ’விைட' எ�றா
. ேம5+ அவ
, 'க�ட� வ�டமி�.� 

பற&� ெச�3 வி.+; விைடேயா ��ட ��ட2 ெச#5+ ேவக+ உைடய�' எ�3 

நய+பட� Dறினா
. அ� ேக�ட ம�ன
 காAகளி# விைடையேய ெபாறி��மா3 

க�டைளயி�டா
. 

 

த�ைமயி# �மர��பர
 

 

பி�) �மர��பர
 த�ம)ர ஆதீன�ைத அைட&தா
. அ�ேபா� ஆதீன� தைலவராக 

மாசிலாமணி ேதசிக
 எ�பவ
 விள�கினா
. அவைர வண�கி அ;ைமயி# 

அம
&தா
. அவ
. �மர��பரைர ேநா�கி, 'ஐ&� ேபரறிC' எ�3 ெதாட��+ ெபாிய 

)ராண� தி��பா��� அ0பவ� ெபா� யா�?’ எ�3 வினவினா
. அ�ேபா� 

�னிவ
��� திைக�)� ேதா�றிய�. உடேன தி�2ெச&?ாி# ��க� 

அ�ளி2ெச:த� அவ
 நிைனC�� வ&த� அ�ேபாேத ேதசிக
 தி� வ�யி# வி6&� 

வண�கினா
. அ�ேயைன ஆ�ெகா;. உ;ைமயறிைவ� த&த�9+ எ�3 

ேவ;�னா
. 

 

�����மர� கா�சி 

 

�மர��பராி� நிைலைய அறி&த ேதசிக
 சித+பர+ ெச�3 தி�+)மா3 பணி�தா
.  



24 

 

அ=வாேற )ற�ப�ட �மர��பர
 த�ைம யாதீன �த# தைலவாி� தலமாகிய 

தி�வாSைர� தாிசி�க வி�+பினா
. அ�தல�ைத அைட&� தியாேகசைர� 

பணி&தா
. அ��� ’தி�வாS
 நா�மணி மாைல' எ�0+ 'ைல� பா� 

அர�ேக(றினா
. பி�) )ளி ���+ ேவ9ைர அைட&தா
. அ=M
� தி�மட�தி# 

அவ
 த�கி இரவி# �யி# ெகா;டா
 அ�ேபா� அ�� எ6&த�ளிய ��கனாகிய 

�����மர� �னிவானவி# ேதா�றினா�, ’நீ இ�� எ�ைன� பாடா� 

ேபாவத(�� காரண+ எ�ைன?’ எ�3 வினவி� தி�நீ3 அளி�� மைற&தா�. 

 

தி#ைல��2 ெச#5த# 

 

உற�க+ நீ�கி எ6&த �மர��பர
 ��க�தி�வ�ைள விய&தா
. ’�����மாரசாமி 

பிைள�தமி�' எ�0+ ப�தி2 Aைவ ம%&த சி3 'ைல� பா�� தி���) 

அர�ேக(றினா
. பி�), தி#ைல எ�0+ சித+பர�தல�ைத அைட&தா
. அ��� 

ெபா�ன+ பல� D�த� தி��D�ைத� தாிசி�� மகி�&தா
. 'சித+பர �+மணி� 

ேகாைவ' எ�0+ பாமணி மாைலைய� பா�� D�த� ெப�மா0��2 சா�தினா
. 

அ�கி�&த )லவ�� சில
 ’�னிவ
 யா�பில�கண+ அறிவாேரா?' எ�3 ஐய+ 

ெகா;டன
. அ=ைவய�ைத நீ�க நிைன�த �னிவ
 ’சித+பர2 ெச:<� ேகாைவ' 

எ�0+ 'ைல� பா�ன
. அ�� எ6&த�ளி<ள சிவகாமிய+ைமயி� மீ� 

'சிவகாமிய+ைம இர�ைட மணிமாைல' எ�0+ 'ைல<+ பா�ன
. 

 

ேதசிகாி� ஆைண<+ காசிைய அைடத5+ 

 

ஞானேதசிகாி� ஆைண�ப� தி#ைலைய� தாிசி�த �னிவ
 மீ;.+ த�ம)ர+ 

அைட&தா
. அவாிட+ ஞாேனாபேதச+ ெப(றா
. தம� உட#, ெபா�, ஆவி 

E�ைற<+ ஒ�)வி�தா
. அவ
 மீ� ’ப;டார �+மணி�ேகாைவ' எ�ற ைப&தமி� 

'ைல� பா�னா
. �மர��பர
 தா+ ெப(ற ெபா�ைளெய#லா+ ேதசிக
 

தி�வ�யி# ைவ�� வண�கினா
. அதைன� ேதசிக
 �னிவாி� ைகயிேலேய 

தி�+ப� ெகா.�தா
. காசி��2 ெச�3 பல அற�கைள<+ ெச:<மா3 பணி�தா
. 

ேதசிகாி� க�டைள�ப� பல தல�கைள<+ தாிசி��� ெகா;. காசி மாநகைர 

அைட&தா
. 

 

கைலமகளி� க�ைண� கா�சி 
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காசியி# பல அற�கைள<+ )ாிவத(�� த�க இட+ ஒ�ைற� ேத�னா
. அ&நக
 

ம�னைன� க;., அவனிட+ அதைன� ெபற எ;ணினா
. அவ� �கலாய 

ம�ன� ஆத%� அவேனா. உைரயா.த(� இ&�� தானி ெமாழிைய அறிய 

வி�+பினா
. அ�3 இரேவ கைலமக தி�வ�ைள� ெப3வத(காக, அவ மீ� 

'சகலகலாவ#% மாைல' எ�0+ சி�Pைல� பா�னா
. �னிவாி� கனி&த 

பாடைல� ேக�ட கைலமக கா�சி 

அளி�தா. அவ��� இ&��தானி ெமாழிைய அறிC3�தினா. 

 

காசியி# தி�மட+ அைம�த# 

 

�கலாய ம�ன0ட� உைரயா.+ திற�ைத� ெப(ற �னிவ
, அவ� அரசைவைய 

அைட&தா
. உயி�ள சி�க�தி� மீ� அம
&� அவ� அைவயிைன அைட&தா
. 

�னிவ
 வரைவ� க;டா� �கலாய ம�ன�. அவ
 இ&��தானி ெமாழியி# 

உைரயா.+ திற�ைத உண
&தா�. �னிவ
 ேவ;�ய இட�ைத எ.��� 

ெகா9மா3 ஆைணயி�டா�. அ=வாைணைய� ெப(ற �மர��பர
 காசியி# 

தி�மட+ ஒ�ைற அைம�தா
. அதி# த�கி அற�க பலவ(ைற2 ெச:தா
. 

க�ைக�கைரயி# அைம&த தி��ேகதாரநாத
 தி��ேகாவிைல2 ெச�பனி�டா
. 

ெத�னா�.� Hசைன �ைறகேள அ�� நைடெப3மா3 ெச:தா
. 

 

காசியி# �னிவ
 பணி 

 

�மர��பர �னிவ
 காசியி# அைம�த தி�மட+ ’�மாரசாமி மட+' எ�3 Dற�ப.+. 

அதி# ப#லா;.க த�கி இ&�� தானி ெமாழியி# ெசா(ெபாழிC )ாி&தா
. 

வடநா�. ம�க9��� க+ப ராமாயண�தி� சிற�பிைன அறிC3�தினா
. 

�னிவாி� உைரைய� �ளசிதாச
 எ�0+ வடநா�.� )லவ
 ஒ�வ
 நாேதா3+ 

ேக�. உவ&தா
. அதைன இ&��தானி ெமாழியி# இராமாயணமாக� பா�னா
. 

அ�ேவ இ�3 ’�ளசிதாச
 இராமாயண+' எ�3 வழ��கிற�. இ=வா3 தமிைழ<+ 

ைசவ�ைத<+ வள
�த �னிவ
 காசி மாநகாிேலேய இைறவ� தி�வ� அைட&தா
. 

----------- 
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6. 6. 6. 6. தமி� அகராதியி" த�ைதயா�தமி� அகராதியி" த�ைதயா�தமி� அகராதியி" த�ைதயா�தமி� அகராதியி" த�ைதயா�    

 

தமிழி# �த# அகராதி 

 

தமிழி� �த# எ6�� அகர+ ஆ�+. ’அகர �தல எ6�ெத#லா+’ எ�ப� வ9வ
 

வா��. தமிழி# உள ெசா(கைள அகர �தலாக வாிைச�ப.�தி� ெதா��த 'ேல 

’அகராதி' என�ப.+. தமிழி# உள அ�Kெசா(களி� ெபா�ைள அறிவத(� 

�(கால�தி# நிக;.' எ�0+ ஒ� வைக '#கேள உதவி வ&தன. 

ெச:<�களாலான அைவெய#லா+ �ைற&த அறிCைடயா
��� பய�படவி#ைல. 

இ&த� �ைறைய� ேபா�க எ6&தேத அகராதி எ�0+ 'லா�+. அ�தைகய 

’ச�ரகராதி’ எ�0+ 'ைல� தமிழி# �த� �த# ெதா��� உதவியவ
 

Iரமா�னிவ
 ஆவ
. அவைரேய அறிஞ
க ’தமி� அகராதியி� த&ைத' எ�3 

ேபா(றி வ�கி� றன
. 

 

ஊ�+ ேப�+ 

 

Iரமா�னிவ
 இ�தா%ய நா�ைட2 ேச
&தவ
. அ��ள மா&�வா எ�0+ 

மாவ�ட�ைத2 ேச
&தவ
. காUதிாிேயாேன எ�0+ சி(Vாி# �&'3 

ஆ;.க9�� �� பிற&தவ
. இவ
 த&ைதயா
 'க;ேடா# ேபா ெபஷி' எ�பவ
. 

இவ
 த+ மக0��� ’ெகா�Uடா�U ேஜாச�’ எ�3 ெபய
 G��ன
. 

’ெகா�Uடா�U’ எ�0+ ெசா#5��� ைதாிய+ எ�ப� ெபா� ஆ�+. ஆத%� 

Iரமா�னிவ
 தமி� நா��(� வ&தேபா�, த+ ெபயைர� ’ைதாிய நாத Aவாமி' எ�3 

அைம��� ெகா;டா
. அவ�ைடய தமி��)லைமைய� க;ட ம�ைர� தமி�2 

ச�க�தா
 அவைர ’Iரமா �னிவ
' என அைழ�தன
. 

 

�னிவாி� தமி�� )லைம 

 

தமி� நா��# இேயA மத உ;ைமகைள� பர�)வத(காக அய#நா�. அறிஞ
க 

பல
 வ&தன
. அவ
களி# �த�ைமயானவ
 Iரமா�னிவ
. அ&நாளி# சிற&த 

தமிழாசிாியராக விள�கியவ
 A�பிரதீப� கவிராய
. அவாிட+ Iரமா�னிவ
 

�ைறயாக� தமி� '#கைள ஓதி உண
&தா
. தி���ற, சி&தாமணி, 

க+பராமாயண+ ஆகிய '#க அவ
 உள�ைத� கவ
&தன. சி&தாமணிைய� 
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ேபா�3 கிறி�� மத2 சா
)ைடய ஒ� காவிய+ ெச:ய வி�+பினா
. அத� பயனாக� 

’ேத+பாவணி' எ�0+ காவிய�ைத� பா� ���தா
. 

 

ேத+பாவணி '%� திற+ 

 

இ&'# இேயAவி� காவ# த&ைதயாகிய Gைசய�பாி� வரலா(ைற2 

ெசா#5வதா�+. இதி# விவி%ய ேவத�தி� உ;ைமக விள�க�ப.கி�றன, 

A�த%�க� தி�2சைபயி� ெகாைகக Dற�ப. கி�றன. வழிபா�. �ைறக9+ 

அறிCைரக9+ கைத வ�வாக� Dற�ப.கி�றன. இ� சி&தாமணியி� நைடைய 

ஒ��ய ெச&தமி�� காவிய+ ஆ�+. இ&'%# தி�வ9வ
, ேச�கிழா
, 

மாணி�கவாசக
, க+ப
 �தலான )லவ
களி� ெசா#5+ ெபா�9+ இட+ 

ெப(3ளன. ேம# நா�.� ெப�+ )லவ
களி� க����கைள<+ இ&'%# 

)��தி<ளா
. ேஹாம
, வ
ஜி#, தா&ேத, தாேசா ேபா�றவ
 க����கைள� 

ேத+பா வணியி# காணலா+. ஆத%� ேத+பாவணி , கிறி�தவ
��� 

கைல�களKசியமாக விள��கிற�. 

 

தமி�2 ச�க�தா
 த&த ப�ட+ 

 

Iரமா�னிவ
 விைரவாக� கவிைதகைள2 ெசா#5வா
. நா�� மாணவ
 

வாிைசயாக அம
&�, ஒ=ெவா� வாிைய ஒ=ெவா�வ
 ஏ��# எ6�வ
. ஐ&தாவ� 

மாணவ� நா�� அ�கைள<+ ேச
�� எ6தி� பா�. வ�வ�தி# கா�.வா�. 

இ=வா3 எ6த� ெப(றேத ேத+பாவணி� காவிய+. இ&'ைல Iரமா�னிவ
 

ம�ைர� தமி�2ச�க�தி# அர�ேக(றினா
. அ�� I(றி�&த ச�க� )லவ
க 

நா%� நய�ைத� பாரா��ன
. அ�ேபா� 'Iரமா�னிவ
' எ�0+ ப�ட�ைத2 

G��ன
 எ�ப
. 

 

தி��காவZாி# ேதவமாதா 

 

ெகாளிட நதியி� வடகைரயி# ஏலா� �ற2சி எ�0+ சி(V
 உள�. அ=Mாி# 

ேதவ மாதாவாகிய மாிய+ைம��2 சிற&த ேகாயி# ஒ�ைற �னிவ
 க��னா
. 

அ�ேகாயி%# மாிய+ைமயி� தி�C�வ�ைத அைம�தா
. அ�யாைர� கா�� அ� 

)ாி<+ அ+மாதாைவ ’அைட�கலமாதா’ எ�3 அைழ�தா
. அ+மாதாவி� காவ%# 

அைம&த இட�தி(�� ’தி��காவZ
’ எ�3 ெபயாி�டா
. அ�தல�தி� ெப�ைமைய 
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அ�ப
க அறிய ேவ;.+ எ�3 வி�+பினா
. அதனா# 'தி��காவZ
� 

கல+பக+ எ�0+ 'ைல� பா�னா
. அதைன அைட�கல மாதாவி� பாத�களி# 

அணி&� மகி�&� வழிபா��(�+ சிற&த ஏ(பா.கைள2 ெச:தா
. 

 

இல�தீ� ெமாழியி# தி���ற 

 

தமி� '#களி# தைலசிற&� விள��வ� தி���ற ஆ�+. அ&'ைல ேமைல 

நா��ன
�� �த� �த# கா��யவ
 Iரமா�னிவேர. தி���ற அற+, ெபா�, 

இ�ப+ எ�0+ ��பாலாக விள��வ�. �த# இ� ப�திகளாகிய 

அற���பாைல<+ ெபா��பாைல<+ இல�தீ� ெமாழியி# �னிவ
 ெமாழி 

ெபய
�தா
. அ&'ேல ம(ற ஐேரா�பிய ெமாழிகளி# தி���றைள ெமாழி 

ெபய
�பத(� வழிகா��யாக உதவிய�. 

 

�னிவ
 உைரநைட '# 

 

Iரமா�னிவ
 தமி� வசன நைடைய வள
�க வி�+பினா
. கிறி��மத ேபாதக+ 

ெச:<+ ��மா
க9�� அவ
 ஓ
 உைரநைட 'ைல வைர&தா
. அத(� 'ேவதிய
 

ஒ6�க+' எ�3 ெபயாி�டா
. அ&'ேல �னிவ
 இய(றிய உைரநைட '#களி# 

மிகC+ உய
&த�. 

 

சமயவாத�+ தமி� உைரநைட<+ 

 

சமய ச+ப&தமாக வா�� வாத+ )ாிவதி5+ எ6�� வாத+ நிக���வதி5+ �னிவ
 

தனிவ#லைம <ைடயவ
. தர�க+பா�யி# ேதனிய ச�க�ைத2 சா
&த கிறி�தவ
க 

இ�&தன
. அ2ச�க�தா
��+ Iரமா�னிவ
��+ சமயவாத+ நட&த�. 

அ2ச�க�தாாி� ெகாைககைள ம3��, �னிவ
 ஒ� '# எ6தினா
. அத(� ’ேவத 

விள�க+' எ�3 ெபய
. ேதனிய ச�க�தா�+ ேவதவிள�க�ைத ம3��� ’தி�2சைப 

ேபாதக+' எ�0+ சி3 '# ஒ�ைற ெவளியி�டன
. அதைன<+ �னிவ
 ம3��� 

’ேபதக+ அ3�த#' எ�0+ க�.ைர ஒ�3 எ6தினா
. இ=வா3 வாத+ வளர வளர� 

தமி� வசன நைட<+ வள
&� வ&த�. 

 

சமயவாத�தி# ெவ(றி 
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இ=வா3 Iரமா�னிவ
 பல வா�� வாத�கைள2 ெச:தா
. ஒ� சமய+ �னிவைர 

வாதி# ெவ#ல� க�தி ஒ�ப� சைட� ப;டார�க வ&தன
. அவ
க 

தி��காவZைர அைட&� ஒ� மாத கால+ த�கி, �னிவ�ட� வாத+ )ாி&தன
. 

இ3தியி# ேதா#வி<(ற அ�ப;டார�களி# அ3வ
 இேயA மத�ைத 

ஏ(3�ெகா;டன
. ம(ற Eவ�+ த+ சைடைய அ3�ெதறி&� வி�.� ேபாயின
 

எ�ப
. 

 

�னிவ
 இய(றிய இல�கண+ 

 

Iரமா�னிவ
 தமி� இல�கண�ைத ந�றாக ஆரா:&தா
. ெதா#கா�பிய+ �த# 

ந�P# இ3தியாக உள இல�கண '#கைள எ#லா+ இனி� க(றா
. 

’ெதா�P# விள�க+’ எ�0+ ெபயரா# தமி� இல�கண+ ஒ�ைற2 ெச:தா
. அ� 

ெப�+பா5+ பவண&தி �னிவ
 இய(றிய ந�Pைல ஒ��ள�. ந�P%# 

எ6�தி(�+ ெசா#%(�ேம இல�கண+ Dற�ப.+. Iரமா�னிவ
 இய(றிய 

ெதா�P%ேலா எ6��, ெசா#, ெபா�, யா�), அணி எ�0+ ஐ&� இல�கண�+ 

ெசா#ல�ப�.ளன. 

 

காவZாி# க#Zாி� பணி 

 

ஏ�.� தமி6��+ ேப2A� தமி6��+ உள ேவ(3ைமைய Iரமா�னிவ
 

உண
&தா
. அ=வி� தமி6��+ உாிய இல�கண�ைத� தனி�தனிேய இல�தீ� 

ெமாழியி# எ6தினா
. அ&'# இர;.+ இ&நாளி# ஆ�கில�தி# ெமாழி 

ெபய
�க� ப�.ளன. இ�வைக இல�கண�ைத<+ கிறி�தவ மத ேவதிய
க 

ெதளிவாக� ெதாி&� ெகாள ேவ;.+ எ�3 �னிவ
 வி�+பினா
. 

தி��காவZாி# அ=ேவதிய
�காக� க#Zாி ஒ�ைற அைம�தா
. அதி# தாேம 

ஆசிாியராக அம
&� இல�கண�ைத� க(பி�தா
. இவ�ைடய உைரநைட '#களி# 

ஒ�3 'பரமா
�த ��கைத'. அ� மிகC+ நைக2Aைவ நிர+பிய�. பKச த&திர 

'ைல� ேபா�3 பல நீதிகைள விள��வ� ஆ�+. 

 

�னிவாி� பணி<+ தமி��தாயி� அணி<+ 

 

இ�தைகய தமி��ெதா;. )ாி&த �னிவ
, த+ அ3பதா+ வயதி# இ=Cலக 

வா�ைவ நீ�தா
. அவ
 அ+பல� கா��# உள கிறி�தவ மட�தி# த�கியி�&த 

ெபா6� அவர� உயி
 பிாி&த�. அவ
 பா�ய ேத+பாவணி, தமி��தாயி� க6�தி# 
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வாடாத மாைலயாக விள��கிற�. காவZ
� கல+பக+ கத+ப மாைலயாக� கா�சி 

த�கிற�. ெதா�P# விள�க+ ெபா� Pலாக� ெபா%கிற�. அகராதி ��தாரமாக 

அழ� ெச:கிற�. Iரமா�னிவ
 தமி� வள
�த �னிவ
க9 ஒ�வராக விள�� 

கிறா
. 

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

7. 7. 7. 7. தமி� வள�த த�பிரா"தமி� வள�த த�பிரா"தமி� வள�த த�பிரா"தமி� வள�த த�பிரா"    

 

கள�?
� ெப�ைம 

 

’ெதா;ைட ந�னா. சா�ேறா
 உைட��' எ�3 தமி� Eதா��யா
 பாரா��னா
. 

அ�தைகய ெதா;ைட நா� �# ெத�கள�?
 எ�0+ தி��பதி ஒ�3 உள�. 

��ெனா� கால�தி# அ=Mைர2 G�&த நில�களி# ெந(கதி
 ெபா(கதி
 ேபா# 

ெபா%&த�. அதனா# அ=Mைர� ’ெபா� விைள&த கள�?
' எ�3 )லவ
க 

ேபா(றின
. 

 

தமி�� )லைம ெப3வதி# வி��ப+ 

 

இ�தைகய கள�?ாி# இ�'(ைற+ப� ஆ;.க9�� ��ன
� )லவ
 ஒ�வ
 

ேதா�றினா
. அவ
 ெச��&த
 மரைப2 ேச
&தவ
. அவ
 உ[ாி# பளி� 

க#விைய� க(3 ���தா
. பி�, )லைம� க#வி க(3� )லவராக எ;ணினா
. அ& 

நாளி# தி�வாSாி# ைவ�தியநாத நாவல
 எ�பா
 ெப�+)லவராக விள�கினா
. 

அவ
 இல�கிய இல�கண�களி# வ#லவராக இ�& தா
. அவேர இல�கண 

விள�க+' எ�0+ சிற&த 'ைல2 ெச:தவ
. 

 

நாவலாி� ந�மாணவ
 ஆத# 

 

நாவலாி� ந(றமி�� )லைமைய� ப(றி� ேகவி�ப�டா
 கள�?
� )லவ
. 

அவாிட+ ெச�3 தமி�� )லைம ெபற ேவ;.+ எ�3 வி�+பினா
. தி�வாSைர 

அைட&� நாவலைர� க;. வண�கினா
. தம� வி��பிைன நாவலாிட+ 

பணிவாக� ெதாிவி�தா
. அவ�+ கள�?
 இைளஞைர மாணவராக 

ஏ(3�ெகா;டா
. �ைறயாக இல�கிய இல�கண�கைள� க(பி�தா
. \;ணிய 

அறிC+ தி;ணிய மன�+ பைட�த இைளஞ
 மிக விைரவி# பல '#கைள� க(3� 

ேத
&தா
. ெச:< இய(3+ சிற&த )லவ�+ ஆனா
. 
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)லவாி� இ#லற வா��ைக 

 

சிற&த )லைம ெப(ற இைளஞ
 , ஆசிாியாிட+ விைடெப(3� தம� ஊைர அைட& 

தா
. தி�மண+ ெச:� ெகா;. இ#லற வா��ைகயி# ஈ.ப�டா
. அவ
 மைனவி 

�த# மகைன� ெப(ெற.�தா. அ� பிைள��� ேபா�மான தா:�பா# இ#ைல. 

)லவாிட+ பா(பA வா��வத(�+ பண+ இ#ைல. வ3ைமயா# )லவ
 மிகC+ 

வா�னா
. வள# எவாிடேம0+ ெச�3 இர�ப� எ�ற ��C�� வ&தா
. 

அ�ேபா� வ#ல மாநக
 எ�0+ ஊாி# காள�தி Hபதி எ�0+ வள# ஒ�வ
 

வா�&தா
. அவ
 )லவ
களி� வ3ைம� பிணி ேபா��+ ம���வராக விள�கினா
. 

இதைன அறி& தா
 கள�?
� )லவ
. ஒ� நா வ#லமா நக���2 ெச�3 

வளைல� க;டா
. தம� ேவ;.ேகாைள� பாட# ஒ�றா# பணிCட� 

ெதாிவி�தா
. 

 

'ெப(றா ஒ�பிைள எ�மைன 

      யா��, அ� பிைள���பா# 

ப(றா�; கKசி ����& 

      தரம�3 : பா%ர�க2 

சி(றா9+ இ#ைல; இ= ெவ#லா 

      வ��த�& தீர ஒ� 

க(றா தரவ#ைல ேயா? வ#ல 

      மாநக
� காள�திேய!' 

 

எ�0+ பாடைல அ=வள%ட+ பா�� ெகா.�தா
. 

 

வள%� ெகாைட�த�ைம 

 

காள�திHபதி, )லவாி� பா�ைட� ேக�டா
. 'க(றாதர வ#ைலேயா' எ�ற ெதாடாி� 

நய�ைத அறி&தா
. க�3ட� D�ய பAைவ� ’க(றா' எ�ப
. 'பா# த�+ பA 

ஒ�ைற� தரமா�டாேயா?' எ�ப� ஒ� ெபா�. 'நீ க#வியி� ெப�ைமைய 

அறி&தவ� அ#லவா? ஆதலா# க(றவ
�� ஆதரவாக இ��பவ� அ#லேனா?' 

எ�ப� ம(ெறா� ெபா�. இ=வா3 நய+பட� பா�ய நாவலாி� ேவ;.ேகாைள 

உடேன நிைறேவ(றினா
. ந�றாக� பா# கற&� ெகா;��&த பA ஒ�ைற<+ 
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ெப�+ ெபா�ைள<+ )லவ
��� பாிசாக வழ�கினா
. பாிைச� ெப(ற )லவ
 

அ=வள%� ெகாைட உள�ைத� பாரா��� பா�னா
. 

 

தி#ைலயி# அ+ைம தி�வ� 

 

கள�?
� )லவ
 ஒ� சமய+ தி#ைலைய அைட&தா
. அ�தல�தி# சில கால+ 

த�கியி�&தா
. நாேதா3+ தி��ேகாயி5��2 ெச�3 ெபா�ன+பல� D�தைன 

வழிப�. வ�வா
. அவைர அ��+ வ3ைம வா��ய�. அதனா# ஒ�நா D�த� 

ெப�மாைன வண�கி� ெகா;����+ ேபா�, சிவகாமி அ+ைமைய ேநா�கி� 

பாட# ஒ�ைற� பா�னா
. 

 

'தாேய! தி�2ெச&?
 ��க0�� ேவ# ெகா.�தா: நி� கணவனாகிய 

சிவெப�மா0��� தி�மண நாளி# அ+மியி� ேம# ைவ�பத(�� கா# ெகா.�தா: 

கCணிய
 �ல�தி# உதி�த ச+ப&த���� பா# ெகா.�தா:. ம�மத0��� ேதவ
 

Eவ�+ அKAமா3 ெச�ேகாலாகிய க�+) வி#ைல� ெகா.�தா:. என�� ஏ�+ 

ெகா.�கவி#ைலேய' எ�0+ ெபா� ெகா;ட பாடைல� பா�2 

சிவகாமிய+ைமைய ேவ;�னா
. 

 

)லவ
 ப��காA ெப3த# 

 

உடேன, சிவகாமிய+ைமயி� தி�வ�ளா# அ�ெபா�ன+பல�தி� பKசா�கர� 

ப�யி# ஐ&� ெபா(காAக காண� ெப(றன. )லவ
�� ’அ+ைமயி� ெபா( 

ெகாைட' எ�ற ஒ% , எ#ேலா�+ ேக��மா3 எ6&த�. அ� ேக�.� )லவ
 அக 

மகி�C ெகா;டா
. தி#ைலவா� அ&தண
 அ� ெபா(காAகைள� ெபா� த��# 

ைவ��� ேகாயி# சிற�)ட� )லவாிட+ வழ�கின
. அ�3 �த# தா� கள�?
� 

)லவ
 ’ப��காA� )லவ
' எ�0+ சிற�)� ெபயைர� ெப(றா
. அவ
 ேம5+ பல 

நா அ=வாேற ப��காA ெப(3� தி#ைலயி# சில கால+ த�கி இ�&தா
. 

 

க��ப �த%யா
 ெச:த சிற�) 

 

ெதா;ைட ம;டல�தி# மாவ;^
 எ�ற ஊ
 ஒ�3 உ;.. அ=Mாி# க3�ப 

�த%யா
 எ�0+ ெச#வ
 ஒ�வ
 இ�&தா
. அவ
 க#வி ேகவிகளி# சிற&தவ
. 

அவ
 ெதா;ைட ம;டல�தி� ெப�ைமகைள எ#லா+ ெதா���, ஒ� '# பாட 
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ேவ;.+ எ�3 ப��காA� )லவைர ேவ;�னா
. )லவ�+ அத(� இைச&� 

'ெதா;ைட ம;டல சதக+' எ�ற 'ைல� பா�, அவ
 ��) அர�ேக(றினா
. 

அ2சதக 'ைல� ேக�. மகி�&த க3�ப �%யா
 )லவ���� ெப�+ ெபா�ைள� 

பாிசாக வழ�கினா
. )லவைர� ப#ல�கி# ஏ(றி நக
வல+ ெச:வி�தா
. அ� 

ப#ல�ைக� தா�+ தா�கி� )லவைர� ெப�ைம� ப.�தினா
. 

 

ேச� ம�ன
 சிற�)2 ெச:த# 

 

பி�) ப��காA� )லவ
 இராமநாத )ர�ைத அைட&தா
. அ&நாளி# ேச� 

ம�னராக� திக�&தவ
 இர�நாத ேச�பதி எ�பா
. அவ
 தமி� அறிவி5+ தமி� 

வள
2சியி5+ சிற&� விள�கினா
. அவைர� ப��காச
 ெச�3 க;டா
. 

 

"தமி� நா�. Eேவ&த
க9+ அழி&தா
க. தமி� வள
�த E�3 ச�க�+ 

அழி&தன. �த# இைட கைட வள#க ஆகிய இ�ப�ெதா� ம�ன
க9+ 

மைற&தன
. அதனா# )லவ
க வ3ைமயா# கா(றி# பKசாக� பற�கி�றன
. 

இ�தைகய ெகா�ய நாளி# ேச� ம�ன
 க(பக�த� வா:� )லவ
��� கா�சி 

த�கிறா
? எ�0+ ெபா� ெகா;ட பாட# ஒ�ைற� பா�2 ேச� ேவ&தைர� 

ப��காச
 பாரா��னா
. ப��காசாி� )லைமைய� க;. மகி�&தா
 ேச�பதி. 

அவைர� பல நா த+ அர;மைனயிேலேய த+�ட� த��மா3 ெச:� பாிAக 

பல வழ�கினா
. 

 

சீத�காதி வளைல� ேபா(3த# 

 

சில நா இராமநாத)ர�தி# த�கியி�&த ப��காச
 ேச�பதியிட+ விைட ெப(3� 

காய(ப��ன�ைத அைட&தா
. அ=Mாி# சீத�காதி எ�0+ �க+மதிய வள# 

ஒ�வ
 இ�&தா
. அவ
 தமிைழ ந�� உண
&தவ
. தமி�� )லவ
கைள� ேபா(3+ 

த;ண� நிைற&தவ
. )லவ
 அ=வளைல2 ெச�3 க;டா
. அ&நாளி# 

இராமநாத)ர� ப�தியி# உளவ
கைள� ெகா�ய பKச+ வா��ய�. பல 

ஆ;.களாக மைழ ெப:யாைமயா# ம�க ெபாி�+ வ�&தின
. அதனா# 

ெபா�னி(� ஒ�பாக ெந#ைல மதி�தன
. அ�தைகய பKச கால�தி# வள# 

சீத�காதி ெநKA உவ&�, வ&தவ
�ெக#லா+ அ�னதான+ வழ�கினா
. அவர� 

ெகாைட� திற�ைத� க;ட ப��காச
 ெபாி�+ விய&தா
. அவர� உய
&த 

ப;ைப� பாரா��� பா�னா
. 
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"ஓ
த�� ேலெபா�0+ ஓ
த�� ேலெந#5+ ஒ�கவி(�+ 

கா
த��யபKச கால�தி ேல த�க காாிய�ேப
 

ஆ
த�� 0&த�. வாராம ேல அ�ன தான�தி(� 

மா
த��ய�ைர மா# சீத� காதி வேராதயேன.'' 

 

வள# மைறC+ )லவ
 �ய�+ 

 

இ�பா�ைட� ேக�ட வள#, ப��காசைர� த+�ட� பல நா த��மா3 ெச:தா
. 

பாிAக பலவ(ைற� ெகா.��� பாரா��னா
. )லவ
 அ= வள%ட+ 

விைடெப(3� பல தல�க9��+ ெச�3 தாிசி�தா
. தி�2ெச&?ைர அைட&� 

அ3�க�ெப�மாைன� �தி��� பா�னா
. மீ;.+ சீத�காதி வளைல� 

காணேவ;.+ எ�ற வி��ப+ அவ��� எ6&த�. பல நா வழி நட&� 

காய(ப��ன�ைத அைட&தா
. வள# மைற&� வி�டா
 எ�ற ெச:தி அறி&தா
. 

அவ
 அைட&த �ய��� அளவி#ைல. அ= வள%� சமாதிைய2 ெச�3 க;டா
. 

அ=விட�ைத அைட& த�+ )லவ
 த+ைம அறியா� )ல+பி அ6தா
. அவர� ல�ப+ 

அழகிய பா�டாக ெவளிவ&த�. 

 

"ேத�டாவ� காய# �ைரசீத� காதி சிற&தவ2ர 

நா�டா� )க��க+ப+ நா��ைவ� தா� தமி� நாவலைர 

ஓ�டா;� யா�கி அவ
க த+ வாயி# ஒ� பி� ம; 

ேபா�டா� அவ0+ ஒளி�தா� சமாதி� �ழி )�&ேத .'' 

 

சீத�காதி வள# )கழாகிய ?ைண நா�� மைற&தா�. தமி�� )லவைர எ#லா+ 

ஓ�டா;� ஆ�கிவி�டா�. அவ
க வாயி# ம;ைண� ேபா�.2 சமாதி��ழி< 

மைற&தா�' எ�3 )லவ
 )ல+பி� கதறினா
. 

 

ெச��+ ெகா.�தா� சீத�காதி 

 

ப��காச
 இ�பாடைல� பா�ய�+ அ2 சமாதி��ழியி� ஒ� ப�க+ ெவ��த�. அ= 

ெவ��பி� வழிேய வள%� ைவர ேமாதிர+ அணி&த ைக ெவளிேய வ&த�. 

'ேமாதிர�ைத எ.��� ெகாக!' எ�ற ஒ% எ6&த�. அைத� க;. )லவ
 விய�)+ 

திைக�)+ அைட&தா
. வள%� ஆைண�ப� ேமாதிர�ைத� கழ(றி� ெகா;டா
. 

'ெச��+ ெகா.�தா� சீத�காதி' எ�3 வாயார� )க�&� ேபா(றினா
. 
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த�ைம ஆதீன� த+பிரா� 

 

பி�) ப��காச
 இ#லற வா�ைவ� �ற&� �றவியாக எ;ணினா
. த�ம)ர�தி# 

இ�&த ைசவ� தி�மட�ைத அைட&தா
. அ�தி�மட� தைலவாிட+ தம� 

வி��ப�ைத� ெதாிவி�தா
. அவாிட+ ஞாேனாபேதச+ ெப(3� காவியாைட 

அணி&தா
. அ�3 �த# தமி� வள
��+ 'தவ�னிவ
' ஆனா
. 'ப��காA� 

த+பிரா�' என அவ
 ெபய
 மாறிய�. த�ைம ஆதீன� தைலவ
, ப��காA� 

த+பிராைன� தி��)ளி��� ேவ[
� க�டைள� த+பிரானாக� பணி )ாி<மா3 

க�டைளயி�டா
. 

 

கல+பக அர�ேக(ற+ 

 

)ளி��� ேவ[ைர அைட&த )லவ
 ஆகிய த+பிரா� தி��ேகாயி# பணிகைள2 

ெச=ைவயாக நட�தி வ&தா
. அ=M
 ம�க அ�தல�தி# எ6&த�9+ 

ம�&தீசராகிய ைவ�திAர� ெப�மா� மீ� '# ஏ�+ பா�ய�ள ேவ;.+ எ�3 

த+பிராைன ேவ;�ன
. அ= ேவ;.ேகாளி�ப� ')ளி��� ேவ[
� கல+பக+' 

எ�0+ 'ைல� பா�� ெப�மா� தி���) அர�ேக(றினா
. 

 

தி#ைலயி# ப��காச
 மைறC 

 

இ=வா3 இைறபணி<+ இனிய தமி�� பணி<+ )ாி&� வ&த த+பிரா� 

இைடயிைடேய தி#ைல��2 ெச#5வா
. தி#ைல� D�தைன<+ 

சிவகாமிய+ைமைய<+ தாிசி��� தி�+)வா
. ப#லா;.க க�டைள� 

த+பிரானாக� பணி)ாி&த ப��காச
 இ3தியி# தி#ைலயிேலேய ெச�3 த�கினா
. 

அ�� இ���+ ேபா� தி#ைல�D�த� தி�வ�ைய அைட&தா
. 

 

த+பிரா� தமி�� )லைம மா;) 

 

ப��காச
 ச&த�கவி பா.வதி# வ#லவ
. அதைன� பி(கால� )லவ
 அறி&� 

ேபா(றின
. 'ப;பாக� பக
 ச&த+ ப��காசலா# ஒ�வ
 பகெராணாேத' எ�ப� 

அவ
 கவி�திற�ைத விள��+. ெசா�கநாத� )லவ
, இவ
 பா��� சிற�ைப இனி� 

விள��கிறா
. ’ப��காச
 பா�ைட எ6திய ஏ�ைட� ப�.��ணியி# A(றி 
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ைவ�தா5+ அத� மண+ E�3 உலக�களி5+ கம6+. அ&த ஏ�ைட� ெதா�ட 

ைகக9+ மண+ கம6+. பா�ைட2ெசா�னா# வா:மண��+. ேச(றி# ெகா;. 

ந�டா5+ அ=ேவ. தமி�� பயிரா: விைள<+' எ�3 அவ
 பாரா��னா
. 

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

8. 8. 8. 8. தவஞான& ெச வ� சிவஞான �னிவ�தவஞான& ெச வ� சிவஞான �னிவ�தவஞான& ெச வ� சிவஞான �னிவ�தவஞான& ெச வ� சிவஞான �னிவ�    

 

ெபாதிைக2 சார%# );ணிய�தல+ 

 

ெத�பா;� நா��# திக�வ� ெபாதிைக மைல ஆ�+. அ� தி�க �� G.+ 

மைல, ெத�ற# விைளயா.+ மைல, த�� �கி# �6+ மைல, தமி� �னிவ� வா6+ 

மைல, ெபா�க�வி ?��+ மைல எ�3 ேபா(ற�ப.+ ெப�ைம வா:&த�. ச&தன 

மர�க நிைற&த அ+மைலயிைன2 'ச&தன� ெபாதிைக' எ�3+ ெச&தமி�� )லவ
 

ேபா(3வ
. அ+மைலயி%�&�தா� த;ெபா�ைநயா3 தவ�&� வ�கிற�. மைல 

அ�வார�தி# அ=வா(றி� கைரயி# அைம&த சிவ�தல+ பாவநாச+ ஆ�+. 

 

சிவஞான �னிவாி� ெப(ேறா
 

 

பாவநாச�தி� கிழ�ேக அைம&த சி(V
 வி�கிரமசி�க)ர+. அ=Mாி# ேவளாள
 

�ல ம�க சிற�)ட� வா�&� வ&தன
. அவ
க9 ஆன&த� D�த
 எ�0+ 

தமிழறிஞ
 ஒ�வ
 இ�'3 ஆ;.க9�� �� வா�&தா
. அவ
 மயில+ைம 

எ�0+ ம�ைக ந#லாைர மண+ )ாி&� இ#லற�ைத இனி� நட�தின
. இவ
க 

இ�வ�+ நட�திய இ#லற�தி� பயனாக ஆ; �ழ&ைத ஒ�3 பிற&த�. 

 

அக�திய
 அ�ெப(ற �.+ப+ 

 

பாவநாச� தி��ேகாயி%# எ6&த�ளி<ள இைறவ� ெபய
 ��களா%�க
 

எ�ப� ஆ�+. E�3 களாமர�களி� நிழ%# இைறவ� இ%�க வ�வி# 

ேதா�றினா
. அதனா# ��களா%�க
 எ�3 ம�களா# ேபா(ற�ெப(றா
. 

ஆன&த�D�த
 , தம��� பிற&த ஆ;பிைள�� அ�ெப�மா� ெபயராகிய 

��களா%�க
 எ�பைதேய G�� மகி�&தா
. ஆன&த�D�தாி� �.+ப+ 

ெபாதிைக �னிவராகிய அக�தியாி� அ�ைள<+ வர�ைத<+ ெப(ற�. அ�தைகய 

சிற�பிைன� ெப(ற �.+ப�தி# ஏழாவ� தைல �ைறயி# பிற&த பிைளேய 

��களாவி�க
 ஆவா
. 
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பிைளயி� ?ய உள+ 

 

��களா%�க
 தம� ஐ&தா;.� ப�வ�தி# Iதியி# விைளயா�� ெகா;��&தா
. 

அ�ேபா� �றவிக சில
 பாவநாச� �ைறயி# நீரா.வத(�2 ெச�றன
. அவ
க 

தி�வாவ.�ைற ஆதின�ைத2 ேச
&த �றவிக ஆவ
. அவ
கைள ��களா%�க
 

க;டா
; பணிCட� வண�கினா
 ; த+ I��(� வ�மா3 அ�)ட� அைழ�தா
. 

பிைளயி� அ�)ள�ைத� க;ட அ� ெபாியா
க அவ�ட� I��(�2 

ெச�றன
. �றவிகைள அைழ��வ�+ பிைளயி� ?ய உள�ைத� க;. 

ெப(ேறா
 மகி�&தன
. 

 

உவைகயா# வ&த கவிைத 

 

��களா%�காி� வி��ப�ப�ேய அவ�ைடய தாயா
 �றவிகைள உபசாி�தா
. 

அ3Aைவ உ;�ைய உ;. களி�த �றவிக ஆசன�களி# அம
&தன
. இ& 

நிக�2சிகைள� க;ட�+ ��களா%�க��� மி�க உவைக ெபா�கிய�. அ&த 

உவைகயிைன ��களா%�க
 பாட# ஒ�றா# ெவளி� ப.�தினா
. 

 

''அ�&ததிெய�ன+ைம அ�யவ
க� ெக�3+ 

தி�&த அ�தளி��+ ெச#வி - ெபா�&தேவ 

ஆன&த� D�த
 அகமகிழ� ெதா;. ெச<+ 

மான+ தவாத மயி#" 

 

எ�0+ இனிய பாடைல� பா�� த+ அ�ைன யா��� ந�றி ெச5�தினா
. 

 

��தமி� வள
��+ �னிவ� 

 

இ=வா3 ��களா%�க
 தம� ஐ&தா;.� ப�வ�திேலேய அாிய தமி�� பாடைல� 

பா�னா
. க�விேலேய தி�Cைடய பிைளயி� ெத:வ� )லைமைய� க;. அ� 

�றவிக விய&தன
. அவ
 தி��க�தி# விள�கிய சிவஞான� ெபா%ைவ� க;. 

ேபா(றின
. ��களா%�க� ��தமி� வள
��+ �னிவ� ஆவா� எ�3 மன+ 

கனி&� வா��தின
. அ=வா��ைத� ேக�ட ெப(ேறா
 அைட&த மகி�2சி�ேகா 

அளவி#ைல. 
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பிைள, �றவிக9ட� ெச#5த# 

 

��ைன ந#விைன� பயனா# ��களா%�க��� அ+�னிவ
க9ட� 

ெச#லேவ;.+ எ�ற எ;ண+ பிற&த�. அவ
க9ட� ெச�3 ெம:Kஞான 

'#கைள� க(கேவ;.+ எ�ற க��� உதி�த�. ��களா%�க
 த+ வி��ப�ைத� 

ெப(ேறா
�� அறிவி�தா
. சி3பிைளயாகிய அவைர� பிாிவத(�� ெப(ேறா
 

ெபாி�+ வ�&தின
. பி�ன
 ஒ�வா3 �ணி&� பிைளைய அ� �றவிக9ட� 

அ0�பின
. 

 

ேவல�ப ேதசிகைர� பணித# 

 

ஆதீன� த+பிரா�க ��களா%�கைர� த+�ட� அைழ���ெகா;. Aசீ&தர�ைத 

அைட&தன
. அ=Mாி# உள ஆதீன� தி�மட�தி# ேவல�ப ேதசிக
 எ�பா
 

சி�ன�ப�டமாக I(றி�&தா
. அவ
 சிற&த ெச&தமி�� )லைம நிைற&தவ
. 

த+பிரா�க ��களா%�க�ட� ெச�3 அவைர� க;. வண�கின
. ேதசிக
 அ� 

த+பிரா�களிட+ 'உட� வ&தி���+ சி3 பிைள யா
?' எ�3 வினவினா
. 

அவ
க நிக�&தைத� ெதாிவி�தன
. ேதசிக
, ��களா%�காி� ப��வ நிைலைய� 

க;. பாரா��னா
. அவ���� காவி<ைட அளி��� கா�.மா3 ெச:தா
. 

ெம:Kஞான '#கைள� க(பி�தா
. அ�3 �த# 'சிவஞான� த+பிரா�' எ�ற 

தி��ெபய�ட� �.களா%�க
 திக�&தா
. அ�ெபயேர பி(கால�தி# ’சிவஞான 

�னிவ
’ எ�3 வழ�க� ெதாட�கிய�. 

 

�னிவ
 இ�ெமாழி க(ற# 

 

சிவஞான �னிவ
, ேவல�ப ேதசிகாிட+ தமி� இல�கண இல�கிய�கைள� 

ெதளிவாக� க(3� ெதாி&தா
. தமிழி# உள சமய '#கைள<+ க(3� ெதளி&தா
. 

வடெமாழிைய<+ க(கேவ;.+ எ�0+ வி��ப+ அவ��� எ6&த�. 

அ+ெமாழியி# உள சிவாகம '#கைள� க(க வி�+பினா
. த�க வடெமாழி 

வாண
களிட+ பயி�3 அ+ெமாழியி5+ வ#லவ
 ஆனா
. அதனா# அவைர 

'வட'( கட5+ தமி� '( கட5+ நிைலக;. உண
&தவ
' எ�3 ேபா(றின
. 

 

இராசவ#%)ர�தி# �னிவ
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ேவல�ப ேதசிக
, ஆதீன� தைலவைர� காண வி�+பினா
. சிவஞான �னிவைர<+ 

த+�ட� அைழ���ெகா;. )ற�ப�டா
. ெச#5+ வழியி# உள 

சிவ�தல�களி# இைறவைன வழிப�டா
. த;ெபா�ைந� கைரயி# அைம&த 

ெச�பைற� பதிைய அைட&தா
. அ�� எ6&த�ளி<ள அழகிய D�தைர<+ 

வழிப�டா
. பி�ன
 அ;ைமயி# உள இராசவ#%)ர+ எ�0+ ஊைர 

அைட&தன
. அ�தல�தி# விள��+ அகிலா;டநாயகி மீ�, ேவல�ப ேதசிகாி� 

வி��ப�ப� பதிக+ ஒ�3 பா�னா
. அதைன� ேதசிக
 ��) அர�ேக(றினா
. 

பி�) இ�வ�+ ெகா��நா�.� ேபSைர அைட&தன
. அ�� இ���+ேபா� 

ேவல�ப ேதசிக
 இைறவ� தி�வ� அைட&தா
. 

 

தல�க பல தாிசி�த# 

 

பி�), சிவஞான �னிவ
 த+�ட� வ&த �றவிக சில�ட� தி�வாவ. �ைறைய 

அைட&தா
. அ��� ப�ட�தி# இ�&த ேவல�ப ேதசிகைர� க;. வண�கினா
. 

அவாிட+ சி�ன�ப�ட+ ேவல�ப ேதசிக
 மைற&த ெச:திைய� ெதாிவி�தா
. 

அ�ேகேய த�கியி�&� பல '#கைள இய(றினா
. சிவ� தல�க பலவ(றி(�+ 

ெச�3 இைறவைன வழிபட வி�+பி ஆதீன� தைலவைர வண�கி விைடெப(3� 

ெகா;. த+ மாணவ
 பல�ட� பல தல�க9��+ ெச�3 தாிசி�தா
. 

 

)%_ாி# )லவ
 அைவ 

 

ஒ� சமய+ சிவஞான �னிவ
 தி��பாதிாி�)%_
 எ�0+ தல�ைத அைட& தா
. 

அ��ள தி��ேகாயி# ம;டப�தி# )லவ
 ேபரைவ ஒ�3 D�யி�&த�. அ&த 

அைவயி# )�&த ெச#வ
 ஒ�வ
 '3 ெபா� ெகா;ட ���) ஒ�ைற� )லவ
க 

��ேன ைவ�தா
. 'கைரேயற வி�ட �த#வா உ�ைன அ�றி<ேமா
 

கதி<;டாேமா?' எ�ற அ�ைய� கைடசி அ�யாக� ெகா;. பாட# ஒ�ைற� 

பா.மா3 ேவ;�னா
. அதைன� பா�� த�வா
�� அ�ெபா� ���) உாியதா�+ 

எ�3 அறிவி�தா
. 

 

அ&தண� பாிAெப3மா3 அ�9த# 

 

அைவயி# இ�&த )லவ
க அ�3 �6வ�+ �ய�றன
. எவ�+ அ2 ெச#வ
 

உவ��மா3 பாடைல� பா�� தரவி#ைல. அ=Mாி# ஓ
 ஏைழ அ&தண� 

இ�&தா�. அவ� சிவஞான �னிவைர அைட&� பணி&தா�. அ�தைகய பா�ைட� 
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தன��� பா�� த�மா3 ேவ;�னா�. அ&தண� வ3ைமைய� க;. �னிவ
 

மன� கசி&தா
. அழகிய பா�ைட� பா� அவ� ைகயி# ெகா.�தா
. அ&தண0+ 

அ&த� பாடைல அைவேயாாிட+ ெகா;. ெச�3 ப���� கா��னா�. ெச#வ�+ 

அ� பா�ைட� ேக�. அகமகி�&தா
. அ&தண� ெபா� ���ைப� ெப(3 வ3ைம 

நீ�க�ெப(றா�. 

 

மாபா�ய 'ைல ஆ�கி உதவ# 

 

இ2 ெச:திைய அறி&த சிவஞான �னிவ
 மகி�&தா
. தி��பாதிாி�)%_ைர வி�.� 

)ற�ப�.� காKசிமாநகைர அைட&தா
. ைசவ சமய�தி� சிற&த த��வ '# 

’சிவஞானேபாத+’ என�ப.+. அ� ெம:க;டா
 எ�0+ அ�ளாசிாியரா# இய(ற� 

ப�ட�. அ&'5��2 சிற&த உைர ஒ�3 வைரயேவ;.+ எ�3 நீ;டகாலமாக 

�னிவ
 நிைன�தி�&தா
. காKசியி# இ���+ ேபா� அ=ெவ;ணதைத 

நிைறேவ(றி� ெகா;டா
. அ�ேவ 'சிவஞான ேபாதமா பா�ய+' எ�3 ைசவ
க 

ேபா(3+ அாிய 'லா�+. இ&'ைல எ6தியதனா# அவைர 'மாபா�யக
�தா' எ�3 

ம�க ேபா(ற� ெதாட�கின
. 

- 

ேசாேமச
 ��ெமாழி ெவ;பா 

 

சிவஞான �னிவ
 தா+ ெச�3 வண�கிய தல�க பல. அ=வ� தல�களி# த�கி 

இ���+ ேபா� அ�� எ6&த�ளி<ள இைறவ� மீ� சி3சி3 '#கைள� 

பா.வா
. அ=வா3 அவ
 பா�ய '#க பல ஆ�+. அவ
 �ள�?ாி# த�கியி�&த 

ெபா6� ’ேசாேமச
 ��ெமாழி ெவ;பா’ எ�ற 'ைல� பா�னா
. அ&'# 

தி���ற ஆாிய ��ெமாழியி� ெபா�ைள வரலா(றா# விள��+ ஓ
 அாிய '# 

ஆ�+. தி���றளி� ஒ=ேவா
 அதிகார�தி%�&�+ ஒ=ெவா� தி���றைள� 

ேத
&ெத.�தா
. அ�ஙன+ ெதா��த '(3 ��ப�� E�3 தி���றைள<+ தனி� 

தனி வரலா(3டனைம�� '(3 ��ப�� E�3 ெவ;பா�கைள இய(றி விள��+ 

திற+ விய�ைப� த�+. 

 

காKசி� )ராண அர�ேக(ற+ 

 

ைசவ சமய உ;ைமக பலவ(ைற<+ ெதளிவாக விள��+ திற+ உைடய� காKசி� 

)ராண+. அஃ� அாிய க(பைன நய�க நிைற&த�. அ� )ராண�தி� �த( 

கா;ட�ைத �னிவ
 பா� ���தா
. அதைன அ&நகாி# D�ய ேபரைவ ஒ�றி# 
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அர�ேக(றினா
. காKசி� )ராண�தி# �த%# D�த� ெப�மா0�ேக வண�க+ 

Dற�ெப(3ள�. அதைன� ேக�ட )லவ
 சில
 ம3�தன
. �த%# இ� தல�தி(� 

உாிய ஏக+பநாத��� வண�க+ Dறாம# தி#ைல� ெப�மா0�� வண�க+ 

ெசா#% யைம��� காரண+ எ�ன?' எ�3 ேக�டன
. 

 

தைட Dறியவ
�� விைட 

 

சிவஞான �னிவ
 தைட Dறியவ
க9��� த�கவா3 விைடDற வி�+பினா
. 

காKசியி� ஓ�வா
 சிலைர அைழ��வர2 ெச:தா
. அ� பதி�� உாிய ேதவார�ைத 

ஓ�மா3 ேவ;�னா
. அவ
க9+ பாட� ெதாட�கின
. �த%# 'தி�2சி(ற+பல+' 

எ�3 ெசா#%� ேதவார�ைத� பாட� ெதாட�கின
. சிவஞான �னிவாி� உள� 

�றி�ைப அ�� இ�&த அவர� மாணவராகிய க2சிய�ப� த+பிரா� 

க;.ெகா;டா
. அ= ேவா�வா
கைள ேமேல பாடாத வா3 நி3�தினா
. 

"இவ
க இ� தல�தி(� ஏ(றவா3 'பி�திவிய+பல+' எ�3 ஏ� Dறவி#ைல? 

தி�2சி(ற+பல+' எ�3 D3கிறா
கேள. இவ
க ெசய# உ�க9�� 

உட�பா.தானா!" எ�3 தைட Dறியவ
கைள ேநா�கி வினவினா
. அவ
க விைட 

Dற வைகயறியா� விழி�தன
. ெம#ல அ&த அைவயிைன வி�.+ ெவளிேயறின
. 

)ராண அர�ேக(ற�+ இனி� ��&த�. அ� )ராண�தி� பி(ப�திைய �னிவாி� 

�த# மாணவராகிய க2சிய�ப� த+பிரா� பா� ���தா
. 

 

சிவஞான �னிவாி� மைறC 

 

இ=வா3 தமி� நாெட��+ சிவஞான �னிவ
 தமி�மண�+ சிவமண�+ கமழ2 

ெச:தா
. இ3தியி# தி�வாவ.�ைற�� எ6&த�ளினா
. அ��� த�கி� 

�றவிகளாகிய மாணவ
 பல���� தமி� '#கைள<+ சமய '#கைள<+ க(பி�� 

வ&தா
. கி. பி. 1785 இ# சி�திைர� தி�க ஆயி#ய நாளி# சிவன� அைட&தா
. 

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

9. 9. 9. 9. தமி� மாணவ� ேபா)ைபய�தமி� மாணவ� ேபா)ைபய�தமி� மாணவ� ேபா)ைபய�தமி� மாணவ� ேபா)ைபய�    

 

சாய
)ர�தி# க#Zாி 

 

தி�ெந#ேவ% மாவ�ட�தி# சாய
)ர+ எ�0+ ஊ
 ஒ�3 உ;. அ� கிறி�தவ 

நாடா
க நிைற&த சி(V
 ஆ�+. அ=M���2 ெச�ற '(றா;�# இ�கிலா&� 

நா��%�&� ேபா�ைபய
 கிறி�தவமத ேபாதகராக வ&தா
. அ=Mாி# உள 
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சி3வ
களி� அறிைவ� ெப��� வத(�� க#Zாி ஒ�ைற அைம�தா
. அ��2 

சிற&த ஆசிாிய
கைளேய ேவைலயி# அம
�தினா
. 

 

க#Zாியி# க#விநிைல 

 

அ�க#Zாியி# பல கைலக க(பி�க� ப�டன. தமி�, இல�தீ�, கிாீ�� , ஈ)� 

ேபா�ற பல ெமாழிக9+ க(பி�க� ெப(றன. கணித+, த��க+, த��வ+ ேபா�ற 

கைலக9+ க(3� ெகா.�தன
. இவ(ைற� க(3�ெகா.�பத(�� பக( ெபா6�+ 

காணவி#ைல. ஆக%� இரவி5+ ெந.ேநர+ க#Zாி நைடெப(ற�. சாய
 )ர� 

க#Zாி ஒ� ப#கைல�கழகமாக விள�க ேவ;.+ எ�3 ேபா�ைபய
 வி�+பினா
. 

 

சமய�பணி<+ தமி��பணி<+ 

 

இளைமயிேல �றC H;ட ேபா�ைபய
 தம� ப�ெதா�பதா+ வயதி# தமி� 

நா��(� வ&தா
. த�க ந#லறிஞ
களிட+ தமிைழ� க(3� ேத
&தா
. ெந#ைல 

நா�.2 சாய
)ர�தி# த�கி2 சமய�பணி )ாி&� வ&தா
. அ3ப� ஆ;.க வைர 

அவ
 அ�ேகேய த�கி� கிறி�தவ� பணியா(றினா
. பி�) த+ தா:நா��(�2 

ெச�றா
. ஆ�Uேபா
. ப#கைல� கழக�தி# ேபராசிாியராக அம
&தா
. தமி�, 

ெத5�� ஆகிய இ� ெமாழிக9��+ ஆசிாியராக விள�கினா
. அ� பதவியி# 

இ�&� இ�ப� ஆ;.க9�� ேமலாக� தமி�� ெதா;. ெச:தா
. தமி��பணிேய 

த+ உயி
�பணியாக� ெகா;டா
. 

 

தமிழி# நீதி '#க 

 

தமி�ெமாழி��� ேபா�ைபய
 ெச:த ெதா;.க பலவா�+. தமிழி# அைம&த 

சிற&த '#கைள அவ
 ஆரா:&� க(றா
. தமிழி# உள நீதி '#கைள� க;. 

விய&தா
. ஐ&� வயதி# பளி��2 ெச#5+ சி3வ
க 'அறKெசய வி�+) , 

ஆ3வ� சின+' எ�3 பாட+ ஓ�கி�றா
க. அறிC வளர வளர E�ைர, ந#வழி, 

ந�ெனறி, நால�யா
 ேபா�ற '#கைள ஓ�கி�றன
. இ�ஙன+ ப��ப�யாக 

நீதி'#க ேதா�றி இ��பைத� க;. மகி�&தா
. இ&நீதி'#களி# தி���ற9+ 

நால�யா�+ சிற&தன எ�பைத� ெதாி&தா
. இ=விர;. நீதி '#கைள<+ ஓதி 

உண
&தா
. அவ(றி# அட�கிய அறிC2 ெச#வ�ைத ஆரா:&� அறி&தா
. 

அ=விர;ைட<+ ஆ�கில�தி# ெமாழிெபய
�க ஆைச�ப�டா
. அ=வாேற ெமாழி 

ெபய
�� உலகி(� உதவினா
. 
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தி���ற ெமாழிெபய
�)�க 

 

இவ
 கால�தி(� ��ேப தி���ற சில ெமாழிகளி# ெமாழிெபய
�க�ப� 

��&த�. Iரமா�னிவ
 தி���றளி� அற��� பாைல<+ ெபா�� பாைல<+ 

இல�தீ� ெமாழியி# ெமாழி ெபய
�தி�&தா
. ெச
மானிய ெமாழியி# கிரா# 

எ�பவ
 '# �6வைத<+ ெமாழிெபய
�தி�&தா
. ஏாிய# எ�பா
 பிரKA 

ெமாழியி# தி���றளி� ஒ� பாக�ைத ெமாழி ெபய
�தி�&தா
. ஆ�கில�தி# 

அதைன ெமாழிெபய
�க �ய�றவ
க அைர�ைறயாகேவ ஆ�கியி�&தன
. 

எ#`ச
 எ�பா
 பதி�E�3 அதிகார�களி� சில ப�திகைள ம�.+ 

ெமாழிெபய
�தி�&தா
. ��வ
 எ�0+ பாதிாியா
 அ3ப�� E�3 

அதிகார�கைள ெமாழிெபய
�தி�&தா
. எனேவ ஆ�கில�தி# தி���ற '# 

�6வ�வி# ெமாழி ெபய
�க�படவி#ைல. இ&நிைலயி# இ�&த தி���றைள� 

ேபா�ைபய
 ந�� ஆரா:&� ஆ�கில�தி# ெமாழிெபய
�தா
. அ&'ைல �6�+ 

ஆ�கில�தி# ெமாழிெபய
��� ெகா.�த ெப�ைம ேபா�ைபய��ேக உாிய தா�+. 

 

வ9வ
 உள�+ இேயAவி� இதய�+ 

 

ேபா�ைபய
 தி���றைள ெமாழி ெபய
��+ ெபா6�, இேயAவி� இனிய 

க����க9+ வ9வ
 க����க9+ சில இட�களி� ஒ�� வ�வ� க;. 

உவ&தா
. தீயவ
 பல
 இேயAநாதைர� ��)3�தின
. அவைர� கழியா# அ���+ 

காறி உமி�&�+ இக�&தன
. இ=வா3 அவைர� ��)3�திய அ(ப
க ஒ� 

நாைள இ�ப�ைதேய ெப(றா
க. ஆனா# அ���ப�ைத எ#லா+ ெபா3�தி�&த 

இேயAநாதேரா உலக+ உளளC+ அழியாத உய
)கைழ� ெப(றா
. இ�க��ைத� 

தி���றளி# ேபா�ைபய
 க;. உள+ Hாி�தா
. 

 

''ஒ3�தா
� ெகா�நாைள இ�ப+; ெபா3� தா
��� 

ெபா�3& �ைண<+ )க�" 

 

எ�ற �ற அவ
 உள�ைத� ெகாைள ெகா;ட�. 

 

இ�னா ெச:தவ
��+ ந�னய+ ெச:த# 

 

’தீைம ெச:தவ
��+ ந�ைமேய ெச:ய ேவ;.+' எ�பா
 தி�வ9வ
. 
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'இ�னாெச: தாைர ஒ3�த# அவ
நாண 

ந�னய+ ெச:� விட#" 

 

எ�ப� அ�)லவ
 ெப�&தைகயி� வா��. இேயAநாதைர� பைகவ
க 

சி5ைவயி# அைற&� இர�க+ சிறி�மி�றி வ��தின
. அ�ெபா6� இேயAநாத
 

ேபசிய வாசக� தி� ெபா�9+ தி�வ9வாி� �ற9+ ஒ(3ைமயாக இ��பைத� 

க;. விய&தா
 ேபா�ைபய
. பைகவ
க இேயAவி� ைகயி5+ கா%5+ 

இ��பாணி அைற&� ெபா3�க ��யாத �யர�ைத விைள�தன
. அ�ெபா6�+ 

பைகவைர இேயAநாத
 ெவ3�கவி#ைல. சின�தா# சபி�கC+ நிைன�க வி#ைல. 

அவ
களிட+ இர�கேம ெகா;டா
. அவ
கைள ம�னி��+ப� ஆ;டவைன 

ேவ;�னா
. இ2ெசய# இ�னா ெச:தா
� �+ ந�னய+ )ாி<+ ந(ெசய# 

அ�ேறா ! 

 

தி�வாசக�ைத ெமாழிெபய
�த# 

 

ேம5+, ேபா�ைபய
 மாணி�கவாசக
 இய(றிய தி�வாசக�ைத ஆ�கில�தி# 

ெமாழிெபய
�தா
. தமி�நா��# தி�வாசக�தி(�� ெப�மதி�) உ;.. ப��பவ
 

உள�ைத உ��கி� ப�திைய� ெப���+ பா�ைம உைடய� அ&'#. 

'தி�வாசக�தி(� உ�காதா
 ஒ� வாசக� தி(�+ உ�கா
' எ�ப� இ&நா��# 

வழ��+ பழெமாழி ஆ�+. ேதP3+ தி�வாசக� பாட#க அ3'3+ ேபா�ைபய
 

ஆரா:&� க(றா
. ஆ�Uேபா
. ப#கைல� கழக�தி# ஆசிாியராக இ�&தேபா� 

அ&'ைல ெமாழிெபய
�க� ெதாட�கினா
. அ�ேபா� அவ��� எ6ப�ேத6 வய�. 

இ=வளC ��ைம� ப�வ�தி# ெதாட�கிய பணி இனி� ��<ேமா? எ�3 

ஐ<(றா
. 

 

அ�ப
 உைர�த உ3திெமாழி 

 

ஒ�நா மாைலயி# ேபா�ைபய
 த+ ந;ப
 ஒ�வ�ட� ேபசி�ெகா;. இ�&தா
. 

அவாிட+ தி�வாசக�தி� ெப�ைமைய எ.�� உைர�தா
. 'இ�தைகய 'ைல 

�6�+ ���� எ� வா�நாளி# அ2சி�. ெவளியிட ேவ;.+ எ�3 

வி�+)கிேற�; என� வா�நா அ�வைர இ���ேமா?’ எ�3 கவைல<ட� 

Dறினா
. அ�ேக�ட ந;ப
 , ''அறிஞேர ! ஒ� சிற&த ேவைலைய� ெதாட�கி 



45 

 

நட��வ�தா� ெந.�கால+ வா�வத(� உாிய வழி ; அ=ேவைல ��<+ வைர 

உயி
 இ�&ேத தி�+" எ�3 உ3தி யாக உைர�தா
. 

 

தி�வாசக ெமாழிெபய
�)+ அறிஞ
 பாரா�.+ 

 

ந;பாி� உ3தியான ெமாழிைய� ேபா�ைபய
 உய
&த ம&திரமாகேவ மதி�தா
. 

அதைன நிைன�� ஊ�க�+ உ3தி<+ ெகா;டா
. தம� எ;பதாவ� பிற&த நா 

அ�3 தி�வாசக�தி� ஆ�கில ெமாழி ெபய
�ைப அ2சி�. ெவளியி�டா
. அ&த� 

ெப�+பணிைய2 ெச:� ���த ெபா6� அவ
 மன+ இ�ப ெவள�தி# ஆ�&த�. 

ேதா�றா� �ைணயாக நி�3 உதவிய இைறவ� தி�வ�ைள வாயார வா��தினா
. 

த+ைம ஊ�க�ப.�திய த+ ந;பைர நிைன&� மன+ கசி&� உ�கினா
. ேபா� 

ைபய
 ெவளியி�ட தி�வாசக�ைத அறிஞ
 க ஏ(3� ேபா(றின
. அ&நாளி# 

பாாிA நகர�தி# ேதசிய� கலாசாைலயி# G%ய� வி�ச� எ�பவ
 ேபராசிாியராக 

இ�&தா
. அவ
 ஒ� தமி�� பா�டா# ஐயைர� பாரா��னா
. 

 

"இ�விைன கட&த ெச#வ� இைச�தவா சக�ைத எ#லா+ 

வ�விைள யா�டா( ேபா5+ ம3ெமாழி யதனி# ைவ�தீ
.'' 

 

எ�ப� வி�ச� தமி� வா��. தமி� நா�.� )லவ
க9+ ஐய
 தி�வாசக�ைத� 

பா�டா5+ உைரயா5+ )க�&தன
. 

 

பய� க�தா� பணி 

 

இ=வா3 ேபா�ைபய
 அாிய தமி� '#க E�ைற ஆ�கில�தி# ெமாழி 

ெபய
�தா
. அவ(ைற� த+ ைக�ெபா�ைள2 ெசலC ெச:� சிற&த �ைறயி# 

அ2சி�டா
. அவ(ைற ஆ�கிேலய
 வா�கி ஆதாி�கமா�டா
 எ�பைத அவ
 

அறிவா
. எனி0+ தமிழி� மீ� ெகா;ட தணியாத ஆ
வ�தா# இ�பணியி# 

ெபாி�+ ஈ.ப�டா
. பய� க�தா� தமி�ெமாழி��� பணி)ாி&த ெபாியா
களி# 

ேபா�ைபய�+ ஒ�வ
 ஆவா
. 

 

தமி��பணி��� த�க�பத�க+ 

 

ஆ�கில நா�.� கைலஞ
 ச�க+ ேபா�ைபயைர� ெப�ைம�ப.�த �� வ&த�. 

வி�ேடாாியா மகாராணியாாி� ைவரவிழா நிைனC��றியாக அ&நா��# 
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த�க�பத�க� பாிA ஒ�ைற ஏ(ப.�தியி�&தன
. E�3 ஆ;.க9�� ஒ��ைற 

சிற&த கைலவாண
 ஒ�வ��� அ�பாிசிைன வழ��வ
. 1906 ஆ+ ஆ;�# 

அ�பாிA�� உாியவராக� ேபா�ைபய
 ேத
&ெத.�க�ெப(றா
. அ�ெபா6� 

இ&திய நா�. அைம2சராக இ�&த ச
. ஜா� மா
% எ�பவ
 தைலைமயி# ேபரைவ 

D�ய�. ேபா�ைபய
 தமி�� பணிகைள� தைலவ
 ேபா(றி� ேபசி� த�க� 

பத�க�ைத அவ���� பாிசாக அளி�தா
. 

 

ஐயாி� தமி� ஆ
வ+ 

 

அ.�த ஆ;�# ேபா�ைபய
 இ=Cலக வா�ைவ நீ�தா
. தம� க#லைறயி# 

’ேபா�ைபய
 - ஒ� தமி�மாணவ
' எ�ற வாசக+ எ6த�பட ேவ;.+ எ�3 அவ
 

வி�+பினா
. அ=வாேற ெபாறி�க� ெப(ற க#ெலா�3 அவ
 க#லைறைய� 

கா��� ெகா;. நி(கிற�. ேபா�ைபயாி� தமி�� ப(3�� இ�C+ த�க 

சா�றா�+ அ�ேறா ? 

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

10. 10. 10. 10. ெத*வ தமி�வள�த தா+மானவ�ெத*வ தமி�வள�த தா+மானவ�ெத*வ தமி�வள�த தா+மானவ�ெத*வ தமி�வள�த தா+மானவ�    

 

ேசாழ நா��� ெப�ைம 

 

'ேசாழ வளநா. ேசா3ைட��' எ�3 )லவ
 ேபா(3+ )க� வா:&த� ேசாழ நா.. 

வா� ெபா:�தா5+ தா� ெபா:யாத காவிாியா3 பா<+ நீ
வள+ உைடய� 

அ&நா.. அ�ேகதா� ெத:வ� தி�� ேகாயி#க மி�தியாக உளன. ேதவார� 

பாட# ெப(ற தி��தல�க9+ அ& நா��# தா� மி�தி. ைசவ� தி�மட�க9+ பல 

அ&நா��# இ��கி�றன. 

 

ேவதாரணிய�தி# ேக�%ய�ப
 

 

இ�தைகய ேசாழ நா��# தி�மைற� கா. எ�0+ சிவ�தல+ ஒ�3 உ;.. 

அதைன இ&நாளி# ேவதாரணிய+ எ�3 D3வ
. அ�தல�தி# இைறவைன 

ேவத�க Hசி�� வழிப�டைமயா# அத(� 'ேவதா ரணிய+' எ�ற ெபய
 

ஏ(ப�ட�. அ=Mாி# ேக�%ய�பா எ�0+ ெபய�ைடயா
 ஒ�வ
 வா�&தா
. அவ
 

ைசவேவளாள
 �ல�தி# உதி�த உ�தம
. க#வி அறிC ஒ6�க�களி# சிற&� 

விள�கினா
. ெச:வன தி�&த2 ெச:<+ ெசய#திற+ பைட�தவ
. இ�தைகய 
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ேக�%ய�ப
 தி�மைற�கா��# உள தி��ேகாயி%� அற�தைலவராக 

விள�கினா
. 

 

மைற�கா��# நாய�க ம�ன
 

 

அ&நாளி# தி�2சிரா�பளியி# நாய�க ம�ன
 ஆ�சி )ாி&� வ&தன
. விசய 

ர�நாத ெசா�க%�க நாய�க
 எ�பவ
 அ�ேபா� அரசராக விள�கினா
. அவ
 

ந�னா ஒ�றி# கட# நீரா.வத(காக� தி�மைற�கா��(� வ&தா
. அவ
 

கடலா� வி�.� தி��ேகாயி# வழிபா��(� வ&தா
. அ+ம�னைர� ேக�%ய�ப
 

எதி
ெகா;. சிற�பாக வரேவ(றா
. மைற�கா�. இைறவைன இனிய �ைறயி# 

வழிப�. மகி6மா3+ ெச:தா
. 

 

ச+பிரதி ேக�%ய�ப
 

 

தி��ேகாயி# வழிபா��(� வ&த ம�ன
, ேக�%ய�பாி� திறைமைய� க;. 

மகி�&தா
. அவைர� த+�ட� அைழ��2 ெச�றா
. அரசா�க�தி# 

தைலைம�கண�க
 எ�0+ உய
&த பதவியி# அவைர அம
�தி2 'ச+பிரதி’ எ�0+ 

ப�ட�ைத அவ��� வழ�கி� பாரா��னா
. ச+பிரதியாகிய ேக�%ய�ப
 

அரசா�க2 சிற�)�க9ட� ெப�ைமயாக வா�&� வ&தா
. அரச
 தம��� த&த 

பணிைய� திறைமயாக2 ெச:� அவைர மகி�வி�� வ&தா
. 

 

ேக�%ய�ப
 மக�ேப3 ேவ;.த# 

 

ேக�%ய�ப��� ஆ;�ழ&ைத ஒ�3 இ�&த�. அ�பிைள��2 சிவசித+பர+ 

எ�ப� ெபய
. ேக�%ய�பாி� தைமயனா
 நீ;ட நாளாக� பிைள�ேப3 

இ#லாம# வ�&தினா
. அதனா# ேக�%ய�ப
, த+ மகனாகிய சிவசித+பர�ைத� 

தைமயனா��� வள
�) மகனாக� ெகா.�தா
. பி�) தம�� ஒ� மக�ேப3 

ேவ;.+ எ�3 எ;ணினா
. தி�2சிரா�பளிைய அைட&த ேக�%ய�ப
 அ�� 

எ6&த�ளியி���+ இைறவைன வண�கி மக�ேப3 அ�9மா3 ேவ;�� 

ெகா;டா
. 

 

சிரா�பளி� ��3ைடயா� 

 

தி�2சிரா�பளியி# சிறிய ��3 ஒ�3 உ;.. அ���றி� ேம# தி��ேகாயி#  



48 

 

ஒ�3 விள��கி�ற�. அ� ேகாயி%# எ6&த�ளி<ள இைறவ� தா<மானவ�  

எ�0+ தி��ெபய
 உைடயா�. அ�ெப�மா0��� தா<மானவ� எ�ற ெபய
 

ஏ(ப�டத(� வரலா3 ஒ�3 வழ��கிற�. 

 

ெச��� ெப;ணி� தா: 

 

காவிாி�H+ ப��ன�தி# பிற&த ெச��� ெப; ஒ��தி தி�2சிரா�பளியி# 

வா��ைக�ப���&தா. அ�ெப; தைல� பிைளைய� ெப3+ கால+ 

ெந��கிய�. பிைள� ேப3 பா
�பத(�� ப�க�தி# அவ9�� உ(றா
 உறவின
 

எவ�+ இ#ைல. ஆத%� உதவி ெச:ய வ�மா3 காவிாி�H+ ப��ன�தி# இ���+ 

த� தா:��2 ெச:தி ய0�பியி�&தா. அ2ெச:தி ேக�ட தா: தி�2சிரா�பளிைய 

ேநா�கி வ&தா. 

 

தா:, இைறவைன ேவ;.த# 

 

தி�2சிரா�பளியி� வடபா# காவிாி யா(றி# ெவள+ கைர)ர;. 

ெச#5கி�ற�. அ=வா(றி� வடகைரைய அைட&த அ�தா: ெத�கைரயி# உள 

தி�2சிரா�பளி�� வர ��யா� வ�&தினா. ெவள�ைத� கட�பத(� வைக 

ெதாியா� உள+ ெவ�+பினா. ெப(ற மக9�� உ(ற சமய�தி# உதவ ��யா� 

ேபாயி(ேற எ�3 ஏ�கினா. எதி
� கைரயி# நி�ற வ;ண+ ��றம
&த ஈசைன� 

�ைறயிர&� ேவ;�னா. எ� மகைள நீேர கா�த�ள ேவ;.+' எ�3 மன+ 

கசி&� ேவ;�னா. 

 

இைறவனாகிய தா<+ உ;ைம� தா<+ 

 

அ�)ட� ேவ;.வா
�� அ� )ாி<+ ஆ;டவ� அ�தாயி� வ�ைவ ேம( 

ெகா;. ெச�3 பிரசவ ேவதைனயா# வ�&�+ ெச�� மக9�� உதவினா�. 

அ�ெப; ஆ; மகைவ� ெப(3 மகி�&தா. த�க சமய�தி# வ&� உதவிய தாயி� 

ேபர�ைப� பாரா��னா. ம3நா காவிாியி# ெவள+ சிறி� வ(றிய�. அத� 

பி�ன
 ெவள�ைத� கட�க� பட� விட� ெதாட�கின
. எதி
� கைரயி# நி�ற 

தா: படகி# ஏறி� தி�2சிரா�பளியி5ள த� மக I�ைட அைட&தா. 

அைட&த�+ அவ �&திய நாேள �ழ&ைத பிற&த ெச:திைய� ெதாி&தா. 

ஊாி%�&� ஓேடா� வ&�+ மக9�� உதவ ��யா� ேபாயி(ேற எ�3 உள+ 

உைல&தா. 
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இைறவ� தா<மானவனாத# 

 

வ��த�ேதா. உ;ைம�தா: I��0 வ�த5+ ��ேன தாயாக வ&� உதவிய 

இைறவ� மைற&தா�. அ�தாயி� வ��த�ைத� க;ட மக மிகC+ திைக�தா. 

இ�வைர தாயி� வ�ேவா. இ�&தவ
 இைறவேன எ�3 எ;ணி மன+ Hாி�தா. 

தி�2சிரா�பளி� ��றி# அம
&த சிவெப�மாேன என��� தா<மா னா� எ�3 

உள+ உ�கினா. அ�3 �த# அ�தல�தி# அம
&த இைறவ0� �� 

தா<மானவ�' எ�0+ ெபய
 வழ�க� ெதாட�கிய�. 

 

ேக�%ய�ப���� தா<மானவ
 

 

அ�தா<மானவ
 அ�ளா# ேக�%ய�ப��� ஆ; �ழ&ைத ஒ�3 பிற&த�. 

அ��ழ&ைத��� 'தா<மானவ�' எ�ேற ெபய
 G��னா
. அ��ழ&ைத வள
&� 

ஐ&தா;.� ப�வ�ைத அைட&த�. த&ைதயா
 தா<மானவைன� பளி�� 

ைவ�தா
. பளி� க#வி ���த பிைளைய� த�க ந#லாசிாியாிட+ வி.�தா
. 

தா<மானவ
 தமி� '#கைள<+ வடெமாழி '#கைள<+ த�கவா3 க(3� 

ேத
&தா
. ேதவார� பாட#களி� தீKAைவைய� ப�கினா
. தி�வாசக� 

பாட#களி� கனிைவ அ0பவி�தா
. இைறவ� தி�வ�ைள நிைன&� உ�கினா
. 

 

தா<மானவ
 தைலைம� கண�க
 

 

இ=வா3 தா<மானவ
 க(3� ேத
&� விள��+ நாளி# த&ைதயா
 இற&தா
. 

தைலைம� கண�கைர இழ&த நாய�க ம�ன
, தா<மானவைர வரவைழ�தா
. 

அவ�ைடய அாிய திறைமைய ஆரா:&� அறி&தா
. த&ைதயா
 பதவியி# ைம&தைர 

இ��க2 ெச:தா
. தா<மானவ
 தா+ ஏ(ற அரசா�க� பதவிைய� திறைம<ட� 

நட�தினா
. எனி0+ தாமைர இைலயி# த;ணீ
 ேபால� பதவியி# ப(றி#லா� 

இ�&தா
. உயி��� உ3திைய� த�+ உய
 வழியி# ெச#5+ நாைளேய 

எதி
ேநா�கி இ�&தா
. 

 

ம�ன
 மைறC 

 

அ�கால�தி# ெமௗன�� Aவாமிக எ�0+ ெபாியவ
 தி�2சிரா�பளி�� வ&தா
. 

அவ
 தா<மானவ
 தி�� ேகாயி%# சில நா த�கியி�&தா
. அவ�ைடய தி�வ� 

ஒ�நா தா<மானவ
��� கிைட�த�. இ&நாளி# நாய�க ம�ன
 உயி
 நீ�தா
. 
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அவ��� ம�க� ேப3 இ#ைல. ஆத%� அவ���2 ெச:ய ேவ;�ய கட�கைள 

எ#லா+ அரசிேய ெச:� ���தா. அத� பி�ன
 அரசா�க� காாிய�கைள<+ 

அவேள கவனி�� வ&தா. 

 

தா<மானவ
 பதவிைய ெவ3�த# 

 

அரசி��+ அரசிய( பணிைய ந�� திற+பட ஆ(றிவ&த தா<மானவ���+ க��� 

ேவ3பா. உ;டாயி(3. க��� ேவ3ப�ட நிைலைமயி# பணி)ாி&� வ�வ� 

த�க� அ�3 என எ;ணி� தா<மானவ
 உடேன )ற�ப�.2 ெச�3 இராமநாத 

)ர�ைத அைட&தா
. 

 

தைமயனா
 ேவ;.ேகா 

 

தைமயனா
 ஆகிய சிவசித+பர+ பிைள தி�2சிரா�பளியி# நட&த ெச:திகைள 

அறி&தா
. அவ
 உடேன )ற�ப�. இராமநாத)ர�ைத அைட&தா
. த+ 

த+பியாராகிய தா<மானவைர� க;டா
. ’ந+ �ல+ தைழ�க� தி�மண+ )ாிக! 

இ#லற�தி# இனி� வா�க!' எ�3 த+பியாைர அ�)ட� ேவ;�னா
. அவைர� 

தி�மைற� கா��(� அைழ��2 ெச�றா
. தா<மானவ
 இய(ைகயிேலேய 

�றCள+ H;டவ
. தி�மண+ ெச:� ெகாவைத� ெபாி�+ ெவ3�தா
. 

ஆயி0+ தைமயனாாி� வ( )3�த5�� இண�கினா
. அவ
 ஞானாசிாிய ராகிய 

ெமௗன ��C+ அ=வாேற ஆைண யி�டா
. 

 

தா<மானவ
 இ#லற+ 

 

உறவின
 வி��ப�தி(� இைச&த தா<மானவ
, ம�.வா
�ழ% எ�0+ ம�ைகைய 

மண+ ெச:� ெகா;டா
. சில கால+ அ=வ+ைமயா�ட� இ#லற�ைத இனி� 

நட�தினா
. அ&நாளி# தா<மானவ��� ஆ; �ழ&ைத ஒ�3 பிற&த�. 

அ��ழ&ைத��� கனகசபாபதி எ�3 ெபயாி�டன
. ஒ�நா த+ ஞானாசிாியராகிய 

ெமௗன��ைவ� தாிசி�தா
. அவ
 தா<மானவைர� �றவற�ைத ேம(ெகா9மா3 

?;�2 ெச�றா
. 

 

பாமாைல )ைனத# 

 

சில நா�க கழி��� தா<மானவ
 �றவற+ H;டா
. த+ I�ைட வி�.�  
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)ற�ப�டா
. தி�வாS
, தி#ைல, தி�வ;ணா மைல, ம�ைர �த%ய 

சிவ�தல�கைள� தாிசி�தா
. இைறவ� மீ� பல வைகயான ேதா�திர� பாட#கைள� 

பா�ய�ளினா
. ெத:வ� தமி�� பாமாைலகைள� )ைன&தா
. சிவெப� மா0�� 

அணி&� சி�த+ மகி�&தா
. கைடசியி# இராேம2Aர�ைத அைட&தா
. 

 

மைழ ெப:<மா3 பா.த# 

 

தா<மானவ
 அ�தல�ைத அைட&த ேபா� மைழயி�றி ம�க வா� நி(பைத� 

க;டா
. அவ
களி� �யர�ைத� க;ட தா<மானவ
 மன+ இர�கினா
. அ�ேபா�, 

 

"ைசவ சமய+ சமயெமனி# அ2சமய� 

ெத:வ+ பிைறG.+ ெத:வெமனி# - ஐவைரெவ� 

றான&த இ�ப� த6&�வேத ��திெயனி# 

வான�கா ! ெப:க மைழ!" 

 

எ�ற தி��பா�ைட� பா�ய�ளினா
. உடேன ெப�மைழ ெபாழிய� ெதாட�கிய�. 

அ��ள ம�க தா<மானவாி� ெப�ைமைய� ெதாி&� ேபா(றின
. 

 

மாணவ
�� ெம:யறிC 

பி�) தா<மானவ
 அ�கி�&� )ற� ப�. இராமநாத)ர�ைத அைட&தா
. அவைர� 

பிாியா� அ�ைளய
, ேகா��கைர ஞானியா
 �த%ய ந�மாணவ
 சில
 பி� 

ெதாட
&� வ&தன
. அவ
க��� தா< மானவ
 ெம:யறிைவ ஊ��னா
. பி�ன
 கி. 

பி. 1662 ஆ+ ஆ;�# ைத�தி�க விசாக நாளி# இைறவ� தி�வ� அைட&தா
. 

 

தா<மானவ
 தி��பாட# 

 

தா<மானவ
 பல சமய�களி# பல தல�களி# பா�ய�ளிய ெத:வ�தமி�� 

பாட#க, அவ�ைடய மாணவ
 அ�ைளய
 எ�பவரா# ெதா��க� ெப(றன. 

அைவக 'தா<மானவ
 தி��பாட#க' எ�3 வழ�க�ப.கி�றன. அ�பாட#க 

எ#லா+ இனிய எளிய நைடயி# அைம&தைவ. சி�தா&த ேவதா&த� க����க 

ெசறி&தைவ. பல சமய�தாரா5+ ேபா(றி� ப��க�ப.+ ெபா�மைறயாக� 

திக�கி�ற ன. 

------------ 
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க,-ைர)க,-ைர)க,-ைர)க,-ைர)        பயி$சிபயி$சிபயி$சிபயி$சி    

 

1. தமி�  இல�கண+  த&த தவ�ணிவ
  

 

1. அக�திய
 , ெபாதிைகயி#  வ&� த�கிய� ஏ�  £ 

2. காவிாியா3 எ=வா3 ேதா�  றிய�? 

3. ெபா�ைந பிற&த வித+  யா�” 

 

2. ��தமி��  காவிய+  பா�ய �ணிவ
  

 

1. சில�பதிகார�தி�  சிற�)�க  யாைவ 

2. இள�ேகா தவ�ேகால+  H;ட� ஏ�? 

3. ெச���.வனிட+  மைலநா��#  ேவ�.வ Dறிய ெச:தி எ�ன? 

4. சா�தனா
 , ெச���.வ�  �தலானவ
���  க;ணகிைய�  ப(றி�  Dறிய� 

எ�ன! 

 

3. அற'#  த&த அ�&தவ
  

 

1. தமிழி#  உள சிற&த அற'#க  எைவ! அவ(றி�  சிற�)�க  யாைவ? 

2, நால�யாைர�  �றி��+  பிறெபய
க  யாைவ? அ�ெபய
க  வர�  சாரண+  எ�ன 

1 

3. நால�யா
  ெதா��க�ப�ட� எ=வா3? 

 

4. ம&திர+  த&த மா�னிவ
  

 

1. A&தரநாத
  காவிாி�கைரயி#  க;ட கா�சி எ�ன?” 

2. A&தரநாத
 , தி�Eலரான� எ=வா3? 

3. தி�ம&திர '#  எ=வா3 கிைட�த�? 
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5. E�க�  அ�  ெப(ற �னிவ
  

 

1, �மர��பர
  ஊைம நீ�கிய� எ�ப�? 

2.. மீனா�சிய+ைம பிைள�தமி�  அர�ேகறிய� எ=வா3? 

3. �மர��பர
  �����மாரசாமி பிைள�  தமி�  பா�ய� ஏ� ? 

4. �மர��பர
  காசியி#  எ=வா3 தி�மட+  அைம�தா
 : 

 

6. தமி�  அகராதியி�  த&ைதயா
  

 

1. ேத+பாவணி '#  எ=வா3 ேதா�றிய�? 

2. ேத+பாவணி நா%�  திற�ைத விள�க எ6�க, 

3. தி���ற  இல�தீ�  ெமாழிெபய
�பி�  எற�)எ�ன! 

4. Iரமா�னிவ
  தமி�  வசனகைட வள
�த� எ�ப�? 

5. Iரமா�னிவ
  நட�திய சமயவாத�+  அத�  ��C+ யாைவ ? 

6, Iரமா�னிவ
  ெச:த க#Zாி�  பணியா�? 

 

7. தமி�  வாளா்�த த+பிரா� 

 

1. கள�தா
�  )லவ
  ப��காசரான� எ=வா3? 

2. சீத�காதியி�  ெகாைட�திற+  யா�? 

3. “ெச�த+  ெகா.�தா�  சீத�காதி? எ�ற பழெமாழி எ=வா3 எ6&த�? ' 

4, ப��காச
  �றவியானபி�  ெச:த ெதா;.க  யாைவ! 

5. ப��காசாி�  )லைம2  சிற�) யா�? 

 

8. தவஞான2  ெச#வ
  சிவஞான �னிவ
  

 

1, ��களா%�காி�  ?ய உள�ைத எதனா#  அறியலா+? 

2. ��களா%�க
 , சிவஞான�த+பிரா�  ஆன� எ= வா3? 
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3. சிவஞான �னிவ
 , அகிலா;டநாயகி பதிக+  பா�ய� ஏ� ? 

 

9. தமி�  மாணவ
  ேபா�ைபயா
  

 

1.. தமி�ெமாழி���  ேபா�ைபயா ெச:த ெதா;.க  யாைவ ? 

2. இேயAவி�  க����க9+  வ9வ
  க����  க���க9+  ஓ�தி���+  

இட�கைள விவாி. 

3. ேபா�ைபயாி�  தமி��  ப(3�� ஒ� சிற&த.எ.�த�கா�. D3க. 

 

10. ெத:வ�  தமி6வளா்�த தா<மானவ
  

 

1. இைறவ�  தா<+ ஆன வரலா(ைற2  A��கி எ6�. 

2. தா<மானவ
  இராமராத)ர+  ெச�ற� ஏ� ? 

2. தா<மானவாி�  �றவற நிைலப+றி எ6�, 

4. தா<மானவ
  பாட# --�றி�) எ6�.  

 

------------xxxxxx-------------- 

 


