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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

ந�ப� தி5.நா. வானமாமைல அவ�க� தமிழக கிராமிய இல�கிய6களி� ந�ல 

ஈ�பா�� "லைம9� ெப-றவ�க�. ‘தமிழ� வரலா�� ப�பா��’ எ+ற இ: 

ஆரா��சி� க��ைர; ெதா<.பி� காண.ப�� க��ைரக� ச,தாய;ைத ,>� 

ேகாண;தி?� ஆரா�0@ சிற."� ெச�கி+றன. 

 

இ;ெதா<.பி+ ,த� க��ைர ச,தாய மா-ற6கைள. "திய அ�.பைடயி� 

அAகி, ‘தமிழக வரலா�’ பைட�க ேவ��யத+ அவசிய;ைத அழ<ற 

வ'9�;@கிற@. 

 

ப�ைட வரலா-றி+ அரசிய�, ெமாழி, கைல, இல�கிய� ,த'ய தமிB. 

ப�பா��ைன இ� க��ைர; ெதா<." "திய பா�ைவேயா� ஆரா�கிற@. தமிழ� 

வரலா-ைற வைரவத-< இ0C� ஒ5 E��ேகாலாக அைம9ெம+� ந�"கிேறா�. 

 

      -பதி.பக;தா� 
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ெபா ளட�க�ெபா ளட�க�ெபா ளட�க�ெபா ளட�க�    

1. ப�ைட; தமிழ� வரலா� ேதைவ 

2. ெபா6க� விழா 

3. ேசாழ� ஆ�சியி� அற. ேபா�க� 

4. "ராதன ஆாிய5� திராவிட5� 

5. தமிழக வரலா-�� க�ேணா�ட6க� 

6. F� திைர 

7. ெமாழி. ப-��, ெமாழி ெவறி9� 

8. தமி>�வி ஞான,� 

9. தமிB நா��� தா�வழி� ச,தாய� 

10. தமிB இல�கிய;தி� ேமாாிய� 

11. சில.பதிகார� ப-றி இள6ேகா 

12. இராம'6காி+ மனித ேநய� 

13. கா-� - ெஷ�'9� பாரதி9� 

14. நா��� கைத.பாட�க� (ஓ� ஆரா��சி) 

15. சFக� கைத.பாட�க� 

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

தமிழ� வரலா�� ப�பா��தமிழ� வரலா�� ப�பா��தமிழ� வரலா�� ப�பா��தமிழ� வரலா�� ப�பா��    

1. 1. 1. 1. ப�ைட# தமிழ� வரலா� ேதைவப�ைட# தமிழ� வரலா� ேதைவப�ைட# தமிழ� வரலா� ேதைவப�ைட# தமிழ� வரலா� ேதைவ    

 

உய�நிைல. ப�ளிகளி?�, க�Jாிகளி?�, இ+� இ0திய வரலா� 

க-பி�க.ப�கிற@. இ0திய வரலா-�. பாட. ";தக6கைள நீ6க� ப�;@. 

பா�;தா� ப�ைட; தமிB நா��+ வரலா-��ெகன, ப;@. பதிைன0@ ப�க6க� 

ஒ@�க.ப�5�<�. அ.ப�க6கைள வாிவிடாம� வாசி;தா� கீB�க�ட ெச�திக� 

காண.ப��. 

 

‘தமிBநா� இ0திய நா��+ ெத+ ப<தியி� உ�ளேதா� பிாி$. பழைமயான நாகாிக� 

பைட;த நா�. ச6க கால� என.ப�� பழைமயான கால;தி� பல C�க� 

ேதா+றின. அவ-�� தி5�<றைள இய-றியவ� வ�Lவ� எ+பா�. பி-கால;தி� 

தமிB நா��� ,�9ைட ேவ0த� Fவ� ஆ�டன�. ேசாழ5� காிகாலM� 

ராஜராஜM�, ராேஜ0திரM� "கB ெப-றவ�க�. ேசர5� ெச6<��வ+ சிற0தவ+. 
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பா��ய5� <றி.பிட;த�கவ� யா5மி�ைல. ேசாழ� ெப5வாB$ வாB0த கால;தி� 

க�ப+ ேதா+றினா+. சமண;ைத ,றிய�;@ ைசவ ைவணவ மத6க�. ேதா+றின. 

தமிB நா��+ வடபிாிவி� பல C-றா��களாக ப�லவ� ெச6ேகா� ெச?;தின�.’ 

 

இத-<ேம� தமிB நா��+ பழ� ெப5� ப�பா�ைட. ப-றிேயா, இல�கிய 

வள;ைத. ப-றிேயா, இ:விர�ைட9� உ5வா�கிய தமிழின;தவைர. ப-றிேயா, 

அவ�கள@ சFக வாB�ைகயி� C-றா��, C-றா��களாக ஏ-ப�� வ0த 

மா�த�கைள. ப-றிேயா, அ�மா�த�கL�<ாிய காரண6க� எைவ எ+பன 

ப-றிேயா, இ0C�க� எ@$� P�வதி�ைல. 

 

தமிழ� வரலா� இ:வள$தானா; சி-சில அரச�க�, கவிஞ�க�, ேபா�Qர�க�, 

அைம�ச�க� ஆகிேயார@ வாB�ைக� <றி."க�தா+ தமிBநா��+ ,>ைமயான 

சாி;திரமா? தமிBநா��+ சFக வாB�ைகைய9�, ப�பா�ைட9�, இல�கிய 

வள;ைத9� கைல�ெச�வ;ைத9�, உ5வா�கியவ�க� <றி.பி�ட C-�� 

கண�கான "கB ெப-ற மனித�க�தானா எ+ற ேக�விக� தமிழ� வரலா� ப-றி 

எ>0@�ள சில C�கைள. ப��<�ேபா@ நம�<; ேதா+�கி+றன. 

 

தமிB நா��+ வரலா� ப-றி இ0திய வரலா-�. பாட.";தக6கைள; தவிர ேவ� 

பல C�க� ெச+ற ஐ�ப@ ஆ��களி� ெவளியாகி9�ளன எ+பைத நா+ 

மற�கவி�ைல. ச6க கால;ைத. ப-றி ‘1800 ஆ��கL�< ,0திய தமிழ�’ எ+ற 

ஆ6கில;தி� எ>த.ப�ட கனகசைப. பி�ைளயி+ C?�, சமண�கள@ 

ஆதி�க;ைத. ப-றி ச�கரவ�;தி நயினா� அவ�க� எ>திய C�கL�, ேசாழ 

வ�ச;ைத. ப-றி ேக.ஏ.நீலக�ட சா%திாியா� எ>திய C�கL�, ப�லவ� வரலா� 

ப-றி பி.�. Rனிவாச அ�ய6கா� எ>திய C�கL�, இ+M� பல$� 

தமிழாரா��சியாள�கL�<. பழ�கமானைவேய. ஆயிM� இைவயா$� 

,>ைமயான தமிழ� வரலா� ஆகா. <றி.பி�ட சாி;திர கால6களி+ நிகB�சிகைள 

இைவ விவாி�கி+றன எ+ப@ உ�ைமேய. ஆனா� தமிழ� சFக� மாறி வ0@�ள@ 

எ:வா� எ+பைத9�, அ�மா�த�கL�< அ�.பைடயான காரண6க� யாைவ 

எ+பைத9�, இ0C�க� !��� கா�டவி�ைல.  ஆகேவ ,>ைமயான தமிழ� 

வரலா� ஒ5 "திய அ�.பைடயி� எ>த.பட ேவ���. 
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இ@வைர ெபா@வாக எ0த அ�.பைடயி� வரலா-� C�க� எ>த.ப���ளன? 

‘பல C-றா��கL�< ஒ5 ,ைற மகா "5ஷ�க� ேதா+�கிறா�க�, அவ�கேள 

நா��+ வரலா-ைற உ5வா�<பவ�க�’ எ+ப� ஒ5 சாரா�. இ�ெகா�ைகயி+ப� 

இ5 மகா "5ஷ�க� ேதா+�வத-< இைட.ப�ட பல C-றா��களி� வா>� 

ம�க� வாயி�லா. S�சிக� ெசா�வைத� ெச�@ வா>� இய0திர6க� ஆ�� 

ைவ�கிறப� ஆ�கிறவ�க�. ‘சFக மா�த�க�, சாி;திர மா�த�க� நிகBவ@ திT�. 

பிரளய� ேபா+ற "ர�சிகளா�’ எ+ப� ம-ேறா� சாரா�. இ.பிரளய6க� யாரா?� 

உ5வா�க ,�யாத எாிமைலகைள. ேபால பைழைமைய; தக�;@ "@ைமைய 

நி�$கி+றன எ+� த6க� ெகா�ைக�< அவ�க� விாி$ைர P�வா�க�. 

 

இைவ ெச�லாி;@.ேபான ெகா�ைகக�. மா��Uயவாதிக� இ�ெகா�ைககைள 

எதி�;@; தா�கி ,றிய�;@ வி�டா�க�. மகா "5ஷ�க� சFக உண�வி+ 

சி5V�க�. அ:வ�கால� சFக உண�வி+ சிற0த பிரதிநிதிக� எ+ற உ�ைமைய 

அவ�க� நி4பி;@ வி�டா�க�. இேத ேபா� ந� க�A�<; ெதாியாத, ஆனா� 

W�!மமான க5விக� Fல� அறிய� P�ய பல மா�த�களி+ கைடசி விைளேவ 

Sக�ப,�, எாிமைலயி+ சீ-ற,ெம+ வி ஞானிக� ,�$ க��9�ளா�க�. 

அேதேபா�தா+ சFக வி ஞானிகL� ப�.ப�யான பல சFக மா�த�களி+ 

இ�தி� க�டேம "ர�சிகரமான மா�த� எ+பைத நி4பி;தி5�கிறா�க�. ஆைகயா� 

ேம-ெசா+ன அ�.பைடகளி� தமிழ� வரலா� எ+ற மாளிைகைய� க�ட ,�யா@. 

 

பி+ எ0த அ�.பைடயி� தமிழ� வரலா� எ>த.பட ேவ���? வாB�ைக 

நிைலைமகளி� ஏ-ப�� மா�த�கேள, சFக மா�தலாக. பாிணமி�கி+றன. 

வாB�ைக நிைலைமக� எ+றா� எ+ன? மனித வாB�ைக�< இ+றியைமயாத 

ேதைவக� உண$, உைட, உைறவிட� ,த'யன. இ�F+�� இ+றி மனித+ வாழ 

,�யா@. மனித+ உலகி� ேதா+றிய கால;தி'50@ உணைவ9�, உைடைய9�, 

இய-ைகயினி+�� ெபற பல ,ைறகளி� ,ய+றி5�கிறா+. அ:வா� மனித+ 

இய-ைகேயா� ேபாரா�ட� நிகB;@� கால;தி� இய-ைகயி+ இய�க விதிகைள 

அறி0@ ெகா�� அதைன; த+Mைடய வாB�ைக�<; ேதைவயான ெபா5�கைள 

உ-ப;தி ெச�@ ெகா�ள. பய+ப�;@கிறா+. இவ-ைற உ-ப;தி ச�திக� எ+� 

நா� அைழ�கிேறா�. அைவ வள�0@ ெகா�ேட ெச�?கி+றன. அவ-றி+ 

வள��சியா� மனித சFக� மா�கிற@. ஆகேவ உ-ப;தி� ச�திகளி+ வள��சி 

சாி;திர மா�த�கைள உ5வா�<வதி� ,�கிய ப6< ெப�கிற@. அவ-றி+ 

வள��சியி� ஒ5 க�ட;தி� அவ-ைற; தம�< உைடைமயாக� ெகா�ட ஒ5 
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வ��க,�, அவ-ைற. பய+ப�;தி ேவைல ெச�9� ம-ெறா5 வ��க,� 

ேதா+�கி+றன. இ:வி5 வ��க6கL�கிைடேய இய-ைகயி� இ5�<� 

,ர�பா�க� காரணமாக. ேபாரா�ட� நிகBகிற@. அ.ேபாரா�ட6களி+ 

விைளவாக சFக மா�த�க� ேதா+�கி+றன. 

 

இ: அ�.பைடயி� தமிழர@ சFக மா�த�கைள� கவனி.ேபா�. 

 

தமிழ� வாB�ைக ,த+ ,த'� மைல� சார�களிேல ேதா+றி-�. அ.ெபா>@ 

அவ�க� ேவ�ைடயா� உணைவ. ெப-றன�. வி�, அ�", ஈ��, கவ�க-க� 

,த'யவ-ைற� க5விகளாக. பய+ப�;தின�. கா�, கனி, கிழ6<கைள; ேத� 

அைல0தன�. மிக�சிறிய அளவி� "+ெச� பயி� ெச�ய$� அறி0தி50தன�. "� 

S��க�, இைல; தைழகளா� ேவய.ப�ட <�ைசகளி� <�யி50தன�. 

இ�P�ட;தா� <றவ� எயின� என.ப�வ�. அவ� P���� வாB0தன�. ேவல+ 

எ+ற ெத�வ;ைத. ேபா-றின�. த�ைம. ேபா+ற ஒ5 கட$ைள மைலநா�� ம�க� 

க-பைனயி� உ5வா�கின�. அவ�கLைடய வாB�ைகைய மிக. பழைம வா�0த 

தமிB C�க� <றி சி; திைனயி� விவாி�கி+றன. அவ�கLைடய மண 

வாB�ைகைய. ப-றி9� ெபா>@ ேபா�<கைள. ப-றி9�, சி-சில ெச�திகைள ச6க 

C�க� நம�< அறிவி�கி+றன. "ராதன தமிB ம�களி+ வாB�ைக நிைலைய 

ேம?� ஆரா�வ@ அவசிய�. அத-<; ெதா�கா.பிய�, ப;@. பா��, "றநாX� 

ேபா+ற C�க� @ைண ெச�வன. 

 

இத+ பி+ன� இய-ைகயி+ க5ைணைய ந�பி வாB0த P�ட;தா� ஆ� மா� 

வள��க; ெதாட6கின�. ஆ� மா�கL�< ேவ��ய தீனிைய9� த6கL�< 

ேவ��ய உணைவ9� பயி� ெச�@ ெபற ,ய+றன�. ஆ��; ேதாைல உைடயாக; 

ைத;@� ெகா�டன�. ெச5."; ைத;@� ெகா�டன�. <ழ� எ+M� இ+னிைச� 

க5விைய� க��பி�;தன�. ேவைல ெச�த கைள."; தீர$�. மைழ வள� 

ேவ��9�, மா� எ+M� ெத�வ;ைத ேவ��� P;தா�ன�. மா� ப! 

நிைலகைள. "ர�<� கட$�. இ:வாB�ைகைய ,�ைல நில வாB�ைகெய+� 

ச6க C�க� P�கி+றன. இவ�கL�<� மைல நா�� ம�கL�<� சிறிதள$ 

ப�டமா-� வாணிப� நிகB0தி5�க ேவ���. மைலநா�டா� ேதM� திைன9� 

ெகா�;@; ேதா?ைட9� கயி�� ெப-றா�க�. மைலநா��ன5�, கா��� 

சாதியின5�, ேச�0@ விழா�க� நட;@வ@��. அவ-றி� ‘ச�'� க��’ எ+� 
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இ+� அைழ�க.ப�� ‘ெகா�ேல� த>$த�’ எ+ற விைளயா�� நட;த. ெப��. 

பாண�, பாணிய� ஆகிய கைலஞ�கள@ பா��� P;@� நைடெப��. 

 

நிைல;த வாB�ைக காரணமாக உ-ப;தி� ச�திக� வள�0தி5�க ேவ���. ஆ� 

மா�கL�<; தீனி9�, த6கL�< உண$� ெப�வத-< ,�ைல நில ம�களிேல ஒ5 

ப<தியா� ஆ-ற6கைரகளிேல <�ேயறி ந+ெச�. பயி� ெச�ய� க-�� 

ெகா�டா�க�. <ள6க� ேதா�ட.ப�டன. ஆ�கைள மறி;@ அைணக� 

க�ட.ப�டன. அக+ற நில.பர."�க� சா<ப��< வ0தன. இ."திய வாB�ைகயி+ 

ஆர�ப கால;தி� சிறிதள$ உண$�<. ேபாக தானிய� மி சிய@. ேம?� நீ�ட 

வா��கா�கைள; ேதா��னா�க�. மைடகைள அைம;தா�க�. ேம?� விைள�ச� 

ெப5கிய@. உழ$�< ேவ��ய க5விக� ெச�ய$�, ஆ� மா�கைள. 

பா@கா�க$�, ஆைட ெந�ய$�. ேதா'ேல ஏ-ற6கL�< ேவ��ய ைபக� 

ெச�ய$�, விைள0த ெந�ைல. பா@கா�க� க�டட6க� எ>.ப$� தனி;தனி. 

பிாிவின� ேதா+றின�. இ:வா� சி�கலான ேவைல. பிாிவிைன எ>0த@. இவ-ைற 

ேம-பா��க சி�சி� பிரேதச6களி� <�நில ம+ன�க� ேதா+றின�. ெபாிய 

ஆ�களி+ நீைர ,>@� பர0த அள$ நில;தி� பா��சி விவசாய� ெச�ய$� பல 

ப<தியினைர9�, ஒ56< விவசாய; ெதாழி'ேல ஈ�ப�;த$� ம;திய ஆ�சி 

ேதைவயாயி-�. பர0த நில.பர.பி+ தைலவ�களாக இ50தவ�க� ,�9ைட 

ம+ன�களானா�க�. எ0த. ப<தியி� விைள�ச� அதிக� க�� தானிய� 

மி சியேதா அ.ப<தி வ'ைம9ைடயதாயி-�. ப�க;தி?�ள வள��சியைடயாத 

ப<திகைள. ேபாாி+ Fல� த+ ஆ�சி�< கீB ெகாண�0த@. இ:வா� 

C-��கண�கான <�நில ம+ன�க� ேசர, ேசாழ, பா��யர@ ஆ�சி�<�-

ப�டன�. தனி;தனியாக வாB0த மைல நா��ன5�, கா��� சாதியின5� பயி� 

ெச�@ உ-ப;தி� ச�திகைள வள�;@வி�ட ம5த நில;தவ5ைடய 

ஆதி�க;தி-<�ப�டன�. இவ�களிைடேய பல ேபாரா�ட6க� நிகB0தன. பாாி, 

ேபக+ ேபா+ற மைலநா�� <�நில ம+ன�க� ,�9ைட ம+ன� Fவரா� 

ேதா-க��க.ப�டன�. வாB�ைக ,ைற மாறி-�. சFக அைம."� மாறி-�. 

இ�மா�த�க� பல C-றா��களாக நிகB0தி5�க ேவ���. பயி�;ெதாழிைல 

அ�.பைடயாக� ெகா�ட சFக அைம.ைப. ப-றிய ெச�திக� ம5த நில;ைத. 

ப-றிய ெச�9�களிேல காண.ப�கி+றன. ,+னி50த இர�� சFக 

அைம."கைளவிட இ�சFக அைம.பி� மனித+ வளமாக வாB0த காரண;தா?�, 

மி<0த ஓ�$ கிைட;ததி+ காரணமாக$� கைலக� வள�0தன. ேகாயி�க� 

ேதா+றின. சி-ப6க� எ>0தன. நீ�ட காவிய6க� ேதா+றின. 
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இ0த� சFக;தி� தமிB ம�க� உ-ப;தி ச�திகL�<�, த6கL�<,�ள உற$ 

காரணமாக இ5 பிாிவாக. பிாி0தன�. ஒ+� ‘நில�கிழா�’ அ�ல@ 

நில$ைடைமயாள�. ம-ெறா5 பிாிவின� அவ-றி� உைழ;@. பிைழ�<� 

உழவ�க�. இ�சFக;தி� வ��க. பிாிவிைன9�, ,ர�பா�� ேதா+றிவி�டன. 

அ@ எ:வா� ேதா+றி-�. எ.ப� வள��சி9-ற@ எ+ப@ ஆரா��சி�<ாிய 

விஷய�. த6கLைடய வாB�ைக நிைலைமயி� ேதா+றிய மகிB�சிகரமான 

மா�தைல� !���கா��� ,ைறயி� ம5த நில;தவ� இ0திரைன; த6க� 

ெத�வமாக� ெகா�டன�. இ0திர+ !க வாBவி+ பிரதிநிதி. 

 

தமிBநா� ,.ெப5� பிாி$களாக இைண�க.ப�ட கால;தி� வாணிப,� தைல 

E�க; ெதாட6கிய@. சி�சி� கிராம6களி� ைக;ெதாழி� ெச�@ கிராம; 

ேதைவகைள. S�;தி ெச�வ@ ம��� ,�யர! ேதா+றியபி+ ேபாதா@. ஆகேவ 

ெதாழி� பிாி$ ேதா+றி, தனி;தனியாக ெதாழி� ெச�@ த6க� ெச�ெபா5�கைள 

ெந�?�<. பாிவ�;தைன ெச�@ ெகா�ட ,ைற நிைல<ைல0த@. ெபா+M� 

ெபா-கா!கL� பாிவ�;தைன�<. ெபா@. ெபா5ளாயின. ெபா5�கைள; தமிB 

நா��+ பல ப<திகL�<� ெகா�� ெச�?� ‘வணிக� சா;@�க�’ எ+ற வணிக� 

P�ட� ேதா+றிய@. இவ�க� ெபா5�கைள உ-ப;தி ெச�வதி�ைல. ஆனா� ஒ5 

ப<தியி� இ50@ ம-ேறா� ப<தி�<� காைளக� மீ@�, சகட6க� மீ@�, 

ெபா5�கைள ஏ-றி� ெச+� வி-ப�. உ�நா�� வாணிப� ெப5க, ம+ன�க� 

சாைலக� அைம;தன�. 

 

இ:வணிக� சா;தின� பல ெபா5�கைள நாெட6<� பர.பின�. ஆைடக�, 

அணிகல+க�, தானிய வைகக�, மிள<, பா�<, வாசைன; திரவிய6க� ஆகிய 

ெபா5�கைள; தமிBநா��+ ஒ5 ப<தியி'50@ ம-ேறா� ப<தி�<� ெகா�� 

ெச+� வி-றன�. இவ�கL� ஒ5 ப<தியின� ெப5� ெபா5� திர��ன�. அவ�க� 

சFகநிைல உய�0த@. Fல. ெபா5�கைள உ-ப;தி ெச�9� நில6க� <�நில 

ம+ன�களி+ உைடைமயாக இ50தன. ெச�ெபா5�கைள ஆ�<பவ�க� 

ெதாழிலாளிக�. அவ�கைள ஒாிட;தி� ேசகாி;@ அவ�க� ெச�@ த5� 

ெபா5�கL�< விைல ெகா�;@ வணிக�க� வா6கினா�க�. ஆக, நில;ெதாட�" 

இ�லாத இ5 வ��க6க� இ.ெபா>@ ேதா+ற; ெதாட6கின. வணிக�கள@ 

ெச�வா�< ஓ6க ஓ6க அவ�க� Fல.ெபா5� உ-ப;தி�<� சாதனமான நில;தி+ 

ெசா0த�கார�கள@ ஆதி�க;@�< எதி�."� கா�ட ேவ��யதாயி-�. அவ�கள@ 

நில$ைடைமைய. பா@கா�<� தி�ட;ைத9� ெகா�ைகைய9� கா�க ேவ�� 

வ0த@. அத-காக� ைக;ெதாழி� ெச�9� ெதாழிலாளைர9�, விவசாயிகைள9� 
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த6க� ப�க� தி5.பி� ெகா�ள ,ய+றா�க�. இ: வணிக�க� ெப56<� 

வணிக�க� எ+� அைழ�க.ப�டன�. இவ�கLைடய ஆதி�க� ஓ6கியி50த 

கால;ைத� சில.பதிகார� சி;தாி�கிற@. சமண,�, ெபள;த,� இவ�க� ஆதாி;த 

மத6க�. அைவ சFக அ�ைம;தன;ைத; தா�<கி+றன. ";த மத;ைத9� இவ�க� 

ஆதாி;தா�க�. இவ�க� கால;தி� ெப5 நகர6க� ேதா+றின. நகர6க� 

ைக;ெதாழி� உ-ப;தி� ேக0திர6களாக இ50தன. நகர6களி+ உ�ளைம.ைப9�, 

வாணிப வள;ைத9�, வாBேவா� நிைலைய9� சில.பதிகார� வ�ணி�கிற@. ேசர, 

ேசாழ, பா��ய ராசதானி நகர6கைள அ@ வ�ணி�கிற@. அ.ெபா>@ ெப56<� 

வணிக�கLைடய ெச�வா�< உ�ச நிைலயி'50த@ எ+பைத9�, க��� 

கா��கிற@. இ@ தவிர அய�நா�கேளா� மர�கல6க� Fல� வாணிப; 

ெதாட�பி50தைம�<�, அத+ Fல� ெப56<� வணிக�க� ெப5 நிதிய� 

திர��னா�க� எ+பத-<� சா+�கL�ளன. இவ�கLைடய வள��சி� 

கால;திேலதா+ கட-கைரயி� மீ+ பி�;@�, உ."� கா��சி9� பிைழ;@ வ0த 

பரதவ5�, உமண5�, ச6< <ளி;த�, ,;@� <ளி;த� ேபா+ற ெதாழி�கைள� 

க-றி5�க ேவ���. அய� நா�� வாணிப;@�காக, "கா�, ெகா-ைக, ெதா��, 

,சிறி ேபா+ற @ைற,க6க� ேதா+றின. அ6ேக யவன� கல6க� வ0@ த6கி� 

ெச+றன. @ைற,க� சாவ�களி� ெபாதிக� அ��க.ப��� !6க� வW';தத-< 

அைடயாளமாக ம+னன@ ,;திைர பதி�க.ப�டன. இ�ெச�திைய. ‘ப��ன. 

பாைல’ P�கிற@. 

 

இ:வா� ெப56<� வணிகாி+ ெச�வா�< உய�0ேதா6கிய கால;தி� அரசிய� 

வாBவி?� அவ�க� ஆதி�க� ெச?;தி வ0தன�. ேசாழ நா��+ வள.ப� 

காரணமாக அ6<தா+ ெப56<� வணிக� வ��க,� வள�0@ வாணிப;ைத. 

ெப5�கிய@. வாணிப;@�<� ச0ைதயாக தமிBநா� ,>@� இ5�க ேவ��� 

எ+ப@ அவ�கள@ நலM�< உக0ததாக இ50த@. ஆைகயா� அவ�க� 

தமிBநா��+ ,.ெப5� பிாி$களி?� த6<தைடய-ற வியாபார� ெப5க 

வி5�பின�. அத-<; த<0த சி;தா0த;ைத9� உ5வா�கின�. F+� பிாி$கL�, 

ஒ+ெற+M� எ�ண;ைத வள�;தன�. F+� ம+ன�கL� ேபாராடாம� 

வாழேவ��ெமன வி5�பின�. தமிB ம+ன� Fவ5� ேபாராடாம� வாB0தா� 

த6க� வாணிப� ெப5<ம�லவா? ஆகேவ சமாதான� தமிழாி+ ெபா@வான கைல 

ப�பா�� ஒ5ைம இவ-ைற அவ�க� வ'9�;தின�. ேசர வ�ச;தினராயிM�, 

இள6ேகாவ�க� த+ கால சி;தா0த;தா� உ5வா�க.ப�டவராதலா� 

சில.பதிகார;தி� இ�ெகா�ைககைள ெவளி.பைடயாக$�, உ�ெபா5ளாக$� 
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P�கிறா�. தம@ வாB;@� காைதயி� ேசர, ேசாழ, பா��ய நா��+ 

தைலநகர6கL�<� ம+ன5�<� வாB;@� P�கிறா�. இ@ தமிBநா��+ 

ஒ5ைமைய வ'9�;@வத-காகேவ. 

 

'வாழியேரா வாழி 

      வ5"ன� நீ� ைவைய 

<> ம@ைரயா� ேகாமா+ 

      த+ ெதா�<லேம! 

'வாழியேரா வாழி 

      வ5"ன� நீ�; த+ ெபா5ைத 

WBத5� வ சிய� ேகாமா+ 

      த+ ெதா�<லேம' 

'காவிாி நாடைன. பா�@� பா�@� 

      Sவிாி P0த� "கா� 

 

இ�,ைறயி� ெபா5ளாதார வாBைவ9� வ��க ,ர�பா�கைள9� 

அ�.பைடயாக� ெகா�� தமிBநா�� ம�களி+ வரலா� ,>@� எ>த.பட 

ேவ���. இ:வரலா-ைற; தனிெயா5வ� எ>@வ@ இயலா@. C-��கண�கான 

வரலா-� வ�?ந�க�. தமிB அறிஞ�க�, மா��Yயவாதிகளி+ P��,ய-சியா� 

இ:வரலா� உ5வாக ேவ���. ,த+,த'� பல க5;@ ேவ-�ைமக� 

ேதா+�வ@ இய-ைகேய; பல க5;@ ேமாத�களி+ விைளவாக உ�ைம 

ெவளி.ப��. ப�ைட; தமிழ� சாி;திர;ைத ஆர�ப ,த� ம;திய கால� வைர�<� 

ஆரா�0@ எ>@வத-<. பரவலான சா+�க� இல�கிய6களி?�, 

க�ெவ��களி?�, ெச.ேப�களி?� கிட�கி+றன. அவ-ைற� ேசகாி;@� சFக 

வள��சி ெதாழி� க�ேணா�ட;தி� ஒ5 வரலா� உ5வா�க.பட ேவ���. 

அ.ப�.ப�ட தமிழ� வரலா� நம�< அவசிய� ேதைவ. 

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

2. 2. 2. 2. ெபா%க& விழாெபா%க& விழாெபா%க& விழாெபா%க& விழா    

 

தமிBநா��� ைத மாத� அ�வைட காலமாக இ50த@. இ.ெபா>@ காலநிைல 

மா�பா�டா� ப6<னி அ@வைட� காலமாக ஆகிவி�ட@. ,-கால;தி� ைத. 

ெபா6க� விழா அ�வைட விழாவாகேவ ெகா�டாட.ப�ட@. இ+� ைதமாத� 
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அ�வைட� காலமாக இ�லாவி�டா?� வழ�க;ைதெயா�� இ+� ைதமாத. 

பிற.ைப அ�வைட விழாவாகேவ தமிB ம�க� ெகா�டா� வ5கிறா�க�. 

 

அ0நாளி� கதிரவைன; தமிB ம�க� வண6<வதாக ‘க�கி’ P�கிற@. ஏெனனி� 

கதிரவேன Sமியி+ ெசழி."�<� காரண� எ+� க�கி க5@கிற@ க�கியி+ க5;@ 

த-கால வி ஞான� க5;@�< ஒ5வா� ஒ;தி5�கலா�. ஆனா� வரலா-��ேகா, 

வழ�க;@�ேகா, மர"�ேகா அ@ ெபா50@வதாக இ�ைல. ெபா6க� 

எ:வாெற�லா� ெகா�டாட.ப�� வ0த@. இ+� ெபா6க� விழா� ெகா�டாட. 

ப�� ,ைறயி� வரலா-� எ�ச6க� ஏதாவ@ இ5�கிறதா எ+பைத ஆரா�0@ 

ெபா6க� விழாவி+ உ�ைமயான த+ைம ப-றி நா� ,�$�< வர ேவ���. 

 

ெபா6க� விழாவி-<� பாைவ ேநா+பி-<� ெதாட�" உ��. பாைவ ேநா+" 

மா�கழி மாத� ெதாட6கி ைத மாத. பிற.ப+� ,�வ@. ஏழா� C-றா��� பாைவ 

ேநா+" ெகா�டாட.ப�ட வித;ைத� <றி;@ ‘தி5.பாைவ’யினி+� நா� 

அறியலா�. 

 

ைவய;@ வாBQ�கா�! 

நா,� ந� பாைவ�<, 

ெச�9� கிாிைசக�, 

ேகளீேரா பா- கட?� 

ைபய; @யி+ற 

பரம+ அ�.பா� 

 

ெந�9�ேணா� பா?�ேணா� 

நா� காேல நீரா�, 

ைமயி�� எ>ேதா� 

மலாி�� நா� ,�ேயா� 

ெச�யாதன ெச�ேயா� 

தீ�<றைள� ெச+ேறாேதா� 

ஐய,� பி�ைச9� 

ஆ0தைள9� ைககா�� 

உ�9மா� எ�ணி 

உக0ேத� ஓெர �பாவா�! 
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மா�கழி மாத� ,>வ@� க+னிய�க� ேம-க�ட ,ைறயி� ேநா+" 

ேநா-கிறா�க�. 

 

இ0ேநா+" யாைர மகிBவி�க? க�ணைன மகிBவி�கவா? இ�ைல. ‘அவ+ 

அ�பா�’ அவ�க� ேநா+" ேநா-றா?� ேநா+" பாைவ ேநா+ேப; பாைவ 

மகிBவி�கேவ. பாைவ யா�? பாைவ ம�ணாேலா, சாண;தாேலா, மணலாேலா 

ெச�த ப�ம�. இ@ Sமிையேய <றி�<�. இ0ேநா+" Sமிைய மகிBவி�கேவ 

ேநா-க.ப�கிற@. Sமி மகிB0தா� ெசழி.ைப; த5வா�. ஆ�டா� ஆய� மகளி� 

ெகா�டா�� பாைவ ேநா+ைப வ5ணி�கிறா�. ஆைகயா� அவ�கL�<� ெச�வ� 

ெசழி." எ@ேவா, அதைன. பாைவ அ5L� எ+� பா�கிறா�. 

 

‘ஓ6கி உலகள0த 

      உ;தம+ ேப� பா� 

நா6க� ந� பாைவ�<� 

      சா-றி நீரா�னா�, 

தீ6கி+றி நாெட�லா� 

      தி6க� ,�மாாி ெப�@ 

ஓ6<ெப5� ெச0ெந� 

      ஊ� கய� உகள 

 

S6<வைள. ேபாதி� 

      ெபாறிவ�� க�ப�.ப 

ேத6காேத "�கி50@ 

      சீ�;த ,ைல.ப-றி 

வா6க� <ட� நிைற�<� 

      வ�ள- ெப5� ப!�க� 

நீ6காத ெச�வ� 

      நிைற0ேத� ஓ� எ�பாவா�’ 

 

ஆய� மகளி� வி5�"� ெச�வ� எ@ெவ+� ஆ�டா� ெச�9ளி� <றி.பி�கிறா�. 

இ�ெச�வ;ைத. பாைவ த5வா�. அவ� த5வத-<, ஆய� மகளி� த6க� உட� 

வ50த ேநா+" ேநா-கிறா�க�. Sமி ெசழி.ைப; த5வத-< இவ�க� உடைல 

வ5;@வாேன+? இ:வினாவி-< விைடகாண ெதா�<� ம�களி+ உலக� 

க�ேணா�ட;ைத நா� அறி0@ ெகா�ள ேவ���. 
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இய-ைகயி+ இய�க விதிகைள; ெதா�<� ம�க� அறி0தவ�கள�ல�. 

P��ைழ.பினா� அவ�க� இய-ைகேயா� ேபாரா�னா�க�. ேபாரா�ட;தி+ 

,த� ெவ-றிேய "+ெச�. பயி�;ெதாழி�. அத-க�;த ெவ-றி ஆ�மா�கைள. 

பழ�கிய@. மனித+ தன@ ெசயலா� இய-ைகயினி+� தன�<; 

ேதைவயானவ-ைற. ெபற ,�9ெம+� க�ட ெதா�<� ம�க� இய-ைக 

விதிகேளா� எ:வித; ெதாட�"மி�லாத த6கள@ ெசய�களா� இய-ைகைய 

வச.ப�;த ,�9ெம+� ந�பினா�க�. இ�,ழ�க� ேபா+ற ஓைசகைள எ>.பி� 

P;தா�னா�, த6கைள. பா�;@ இய-ைக9� மைழைய. ெபாழி9� எ+� 

எ�ணினா�க�. அத-காக ஒ5 P;@� வ<;@� ெகா�டா�க�. கா-றி'50@ 

பயிைர. பா@கா�க� கா-றி� அைச0தா�வ@ேபா� நடனமா� அைத.ேபால. 

பயிைர9� ஆ��ப�� ேக��� ெகா�டா�க�. அைச0தா�னா� கா-� பயிைர 

ேவேரா� பி�6கி எறியா@ எ+ப@ அவ�க� ந�பி�ைக. உலக ,>வதி?� 

இ;தைகய வழ�க6க� இ50தி5�கி+றன. ெதா�<� ம�களின;தவ� பலாிட� 

இ;தைகய வழ�க6கைள� காணலா�. இதைன நா� (Magic) ம0திர� 

எ+றைழ�கிேறா�. இ� ம0திர�தா+ மனிதM�<� இய-ைக�<� ஏ-ப�ட ,த� 

ெதாட�", மனித+ ம0திர ,ைறகளினா� இய-ைகைய வச.ப�;த ,ய+றா+. 

இய-ைகைய அறிய "றவய ,ைறக� ேதா+றிய பி+ ம0திர;ைத� ெகா+� வி��, 

அத+ வயி-றி� வி ஞான� ேதா+றிய@. இ�ம0திர;தி+ எ�சேம பாைவ ேநா+". 

த6க� உடைல வ5;தி; E�ைமயாக இ50தா� பாைவ9� வர0த5� எ+ற ஆய� 

மகளிர@ ந�பி�ைகேய தி5.பாைவயி� கவிதா 4ப;தி� ெவளி.ப�கிற@. 

 

இைத உ�தி.ப�;த ஒேர ஒ5 சா+� கா��ேவா�. ம0திர ,ைறயி�, இய-ைக� 

ச�திகைள அைழ;@ மனித+ க�டைளயி�வ@ ேபா� ெசா-கைள ம�ப� 

உ�சாி.ப@ வழ�க�. ெத�வ;ைத ேவ��� ெகா�வெத+ப@ மனித+ த+ உட'� 

ச�திைய வரவைழ�கேவ. ச�தி ெப-றதாக அவM�<; ேதா+றிய@� இய-ைக� 

ச�திகைள ேநா�கி மனித+ க�டைளகைள. பிற.பி.பா+. இ:வா� ஆய� மகளி� 

மைழைய. பா�;@� P�வைத� ேகL6க�: 

‘தாழாேத சா�6க� 

உைத;த சரமைழ ேபா� வாழ 

உலகினி� 

ெப�திடா�, நா6கL�; 

மா�கழி நீ� ஆட 

மகிB0ேத� ஓ� எ�பாவா�;’ 
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‘நா6க� வாழ நீ ெப�’ எ+ற ம0திர ெமாழியாக அவ�க� க�டைளயி�கிறா�க�. 

 

மைழ ெப�@ Sமி விைள0@ அ�வைட ஆனபி+ பாைவ�< அவ�க� 

ெச�ய.ேபா<� விழா� சிற."�கைள. ப-றி9� ,+P��ேய ஆய� மகளி� 

ெசா�?கிறா�க�. அ@தா+ அ�வைட; தின;த+� அவ�க� பாைவ�<� 

ெச�ய.ேபா<� சிற.பான விழா. 

 

Pடாைர ெவ�?� சீ�� 

ேகாவி0தா! உ+த+ைன. 

பா�.பைற ெகா�� 

யா�ெப�� ச�மான� 

நா�� "க>� 

பாிசினா� ந+றாக� 

Wடகேம, ேதா� வைளேய 

ேதாேட, ெசவி. Sேவ 

பாடகேம எ+� அைனய 

ப�கலM� யா� அணிேவா� 

ஆைட உ�.ேபா� 

அத+ பி+ேன பா-ேசா� 

Fடெந� ெப�@ 

,ழ6ைக வழிவார 

P� இ50@ 

<ளி�0ேத� ஓ� எ�பாவா�! 

** 

கறைவக� பி+ ெச+� 

காரண� ேச�0@�ேபா�. 

 

அ�வைடயி+ பயைன அவ�க� அMபவி�<� மகிB�சிேய பாைவ�<� ெச�9� 

விழா. 

 

இ:விழாைவ� ெகா�டா�பவ�க� ெப�க�. ஆர�ப;தி� உழ$; ெதாழிைல� 

க��பி�;தவ�க� ெப�களாதலா� அவ�கேள அ:விழாவி-<ாியவ�-

களாகிறா�க�. பாைவ9� ெப� ெத�வ�. அத+ Sமியி+ ப�ம�. அவைள ம0திர 

Fல,� பா��+ Fல,� மகளி� மகிBவி�கிறா�க�. மகளி� க�ணைன 

வழிப�கிறா�கெள+றா?� க�ணனிட� பைற ம��ேம ேக�கி+றா�க�. பைற 
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எத-<? <ரைவ� P;தாட. பைறைய ,ழ�க ேவ�� பைறைய� க�ணனிட� 

ெப-� அவ�க� பாைவ. ப�ம� ெச�@ அத+ ,+ <ரைவயி�வா�க�. அவ�க� 

ச�மான� ெப�வ@ க�ணனிடம�ல, பாைவயிடேம. இ+�� ெபா6க� 

ெபா6<�ேபா@ ெப�க� <ரைவயி�கிறா�க�. இ@ மகிB�சிைய; ெதாிவி�<� 

<ர� ஒ'. இ@ <ரைவ� P;தி+ எ�ச�. 

 

இ:விழா "றநாX-�� கால;தி� ெகா�டாட.ப�ட@. ெந� கள;ைத. 

ேபா��கள;@�< உவைம P�வ@ ப�ைட. "லவ� மர". <�6ேகாழி�� 

கிழாெர+M� "லவ� ெந� கள;ைத வ5ணி;@ அதைன. ேபா��கள;@�< உவைம 

P�கிறா�. அ+� அ�வைட விழா. ‘சா� ெகா�ட கள�’ எ+� "லவ� P�கிறா�. 

சா� எ+றா� விழா. அ�வைட விழாைவ. ப-றி இ� ெச�9ளி'50@ நம�<� சில 

வரலா-�� <றி."க� கிைட�கி+றன. 2000 ஆ��கL�< ,+" ந� நா�� 

உழவ� ெபா6க� ெகா�டா�ய ,ைறைய. ப-றி இ�ெச�9� அறிவி�கிற@. 

 

‘வல6< ெச0ெந� கதி� ேவ�0த 

வா� க5�பி+ ெகா�� Pைர 

சா� ெகா�ட கள� ேபால, 

ேவ� ேவ� ெபா'$ ேதா+ற 

<-றானா $ல�ைகயா� 

க'� !�ைம வியால6 க�’ 

 

ெந- கதி� வாி0த Pைர Q�க�. க5�ைப வாச'� ேதாரணமாக� 

க��யி5�கிறா�க�. இ:வல6கார� விழா நாைள அறிவி�கி+ற@. தானிய� 

<வியலாக� கிட�கிற@. உல�ைகைய� க>வி அணி ெச�@ ைவ;தி5�கிறா�க�. 

அ@ ெந�<-ற அ�ல. வ�ள� P;தா� கள;தி+ ந�ேவ கிட;@வத-காக 

ைவ;தி5�கிறா�க�. இ:வா� விழா ெகா�டாட.ப�கிற@. இ:விழா வ�ைள� 

P;@. ெந� <-�வ@ ேபால ஆ�� P;@. ஆகேவ ெப�க� ஆ�� P;@. 

இ�P;@ விழாவி� மகளிாி+ ப6ைக வ'9�;@�. உழ$; ெதாழி'+ ஆர�ப 

கால;தி� மகளி� அ;ெதாழி'� ஈ�ப��50தத+ எ�சமாக இ�P;@ 

காண.ப�கிற@. 

 

அ�வைட விழா, அ�வைடய+� தா+ நிக>�. அ+� உழவ� மனமகிB�சி 

ெகா�வா�க�. அ+�ேபா� எ+�� மகிB�சி ெகா�L� உழவ� ெப5ம�க� வா>� 

நா�ைட9ைடயவ+ எ6க� அரச+ எ+� பிசிரா0ைதயா�, ேகா.ெப5  ேசாழைன. 
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"கB0@ பா�கிறா�. ஒ5 நா� விழாவ+� வயி� நிைற0தா- ேபாதா@; எ+�� 

நிைறய :ேவ��� எ+ற இ+ைறய உழவர@ ேகாாி�ைகைய� கவிஞ� தம@ 

ஆ�வமாக$� ெவளியி�கிறா�. 

 

‘[6ேகா யாெரன வினவி+ எ6ேகா 

களம�� காி;த விைளய� ெவ6க� 

யாைம. ">�கி- காம� Qடவாரா 

வரா- ெகா>  Wட6 க$ளடாஅ 

ைவ< ெதாழி+ ம�9 ம�யா வி>வி+ 

யாண� ந+னா� ��L� பாண� 

ைபத- !-ற;@. பசி.பைக யாகி 

ேகாழியாேன ெகா.ெப5  ேசாழ+’ 

      ("ற�, 282) 

 

‘உழவ�க� நா�ேதா�� விழா� ெகா�டா�கிறா�க�. நா�ேதா�� ஆைம 

இைற�சி9�, மீ+ கறி9� உ�� க� <��கிறா�க�. தின0ேதா�� "@ வ5வா� 

கிைட�கிற@. ஆட� பாட� கைலஞ�க� பசியறியாதவ�களாக உழவ�கைள 

மகிBவி�கிறா�க�. நா��+ தைலநகரான ேகாழியி� ேகா.ெப5  ேசாழ+ அர! 

Q-றி5�கிறா+. அவேன எ6க� அரச+. அ�வைட நா� ஆ��+ ஒ5நா� 

விழாவாக. ேபா�விட� Pடா@. தின0ேதா�� அ�வைட விழாவாக, ெச�வ� 

ெசழி.ேபா� உழவ�க� வாழ ேவ���’ எ+ற கவிஞாி+ கனைவ இ�ெச�9� 

சி;திாி�கிற@. 

 

ெபா6க� விழாவிேல Sமிைய வாB;திய@ ேபாலேவ, மகளி� நீ� த5� ஆ-ைற9� 

வாB;தினா�க�. ஆ� ெப� பாலாக� க5த.ப�ட@. ைத0நீராட� எ+ப@ 

ப�ைடய வழ�க�. ெபா6க'��. Sசைன "ாிகி+றன� ம@ைர நகர மகளி�. 

நா���< வள� தர ேவ��ெமன ைவைய நதிைய ேவ��கிறா�க�. பி+" த6க� 

தா�மார5கி� நி+� நீரா�கிறா�க�. நீரா��ேபா@ ைவையைய ேநா�கி. 

பா�கிறா�க�. 

 

‘ைவைய நின�< மைடவா�; த+� 

ைமயாட� ஆட� ம>"லவ� மா� எ>0@ 

ெபா� ஆட� ஆ�� "ண�.பி� அவ�, அவ� 
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தீ எாி.பா?� ெசறிதவ� ,+ப-றிேயா, 

தாய5கா நி+� தவ;ைத நீரா�த� 

நீ உைர;தி ைவைய நதி!’                          (பாிபாட�-11) 

 

அவ�க� ைவையைய வாB;@�ேபா@ த6க� ேவ��ேகா�கைள9� ைவையயிட� 

சம�.பி�கிறா�க�. 

 

‘நீ த�கா�, ைத0நீ� நிற� ெதளி; 

தா�’ எ+மா5�, 

க>;@ அைம ைக வா6கா� 

காதல�. "�ல 

வி>;தைக ெப�க! என 

ேவ��@�’ எ+மா5�, 

’கிழவ� கிழவிய� எ+னா@ 

ஏB கா�� 

மழ ஈ+� ம�ல- ேக� 

ம+Mக!’ எ+மா5�,                (பாிபாட�-11) 

 

சிற0த கணவைன. ெபறேவ��ெமன ைத நீரா�� மகளிாி+ ேவ��ேகா� 

ைவையயிட� சம�.பி�க.ப�கிற@. 

 

எனேவ, ெபா6க� விழா உழவ�களி+ ஆ�வ6கைள ெவளியி�� விழாவாக� 

ெகா�டாட.ப�ட@. அவ�க� வாB�ைக, விழாவ+� ம��� வள� ெப-� 

விள6காம� எ+�� வள�ெபற ேவ��� எ+பேத அவ�க� ஆ�வ�. ம0திர 

ெமாழியி+ Fல,�, வண�க;தி+ Fல,� இய-ைகைய வச.ப�;த அவ�க� ெச�த 

,ய-சி இ+� ேவ� வழியி� நிைறேவறி வ5கிற@. மனித+ வி ஞான;தி+ Fல� 

இய-ைகைய ெவ+� வ5கிறா+. இய-ைகயளி�<� ச�திைய; த6க� 

!யநல;தி-காக. பய+ப�;தி, உழவ�கைள அ�ைம.ப�;@� !ர�ட� வ��க;ைத 

எதி�;@; திரL� உழவ� ெப5ம�க� நா�ேதா�� ெபா6க� விழா� ெகா�டா�� 

கால;ைத ேநா�கி ,+ேன�கிறா�க�. 

--------------------- 
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3. 3. 3. 3. ேசாழ� ஆ�சியி& அற� ேபா�க�ேசாழ� ஆ�சியி& அற� ேபா�க�ேசாழ� ஆ�சியி& அற� ேபா�க�ேசாழ� ஆ�சியி& அற� ேபா�க�    

 

தமிBநா��� நீ�டகால� நிைல;@ நி+ற ேபரர! ேசாழ. ேபரர! ஆ<�. அ@ கி.பி. 

846 ,த� 1281 ,�ய நிலவியி50த@. ப�லவ� கீB சி-றரசனாக இ50த 

விஜயாலய+ கி.பி.846� தனி அரைச நி�வினா+. அவன@ மகM� ெபயரM�, 

ெதா�ைட நா�ைட9�, பா��ய நா�ைட9� ேபாாி� ேதா-க�;@� 

ைக.ப-றினா�க�. அத-<. பி+ ப�ட� ெப-ற அாி ெசய+, சி6கள நா��+ மீ@ 

பைடெய�;@� ெச+� ேபாாி�டா+. ராஜராஜ+, க6ைக பா�, [ள�பா�, 

ேவ6ைகநா� இவ-ைற ெவ+� ேசாழ சா�ரா\ய;ைத விசால.ப�;தினா+. 

அவன@ மக+ ராேஜ0திர+ த+ வாBநாளி+ ெப5�ப<திைய. ேபாாிேலேய கழி;@ 

இைட;@ைற நா�, வனவாசி, ேகாசல�, விராட�, வ6காள� ஆகிய நா�கைள� 

ைக.ப-றினா+. ேசாழர@ பைட வ'ைம <+றிய$ட+ இ0நா�� ம+ன�க� 

தா6கேள !த0திரமாக ஆ�சி நட;த; தைல.ப�டன�. இராேஜ0திரM�<. பி+" 

ப�டெம�திய F+� ேசாழ ம+ன�க� த6களி+ ,+ேனா�களி+ ெவ-றிகைள 

உ�தி.ப�;த. பல ேபா�களி� ஈ�ப�டனராயிM�, வட "ல நா�கைள அதிக 

நா�க� அ�ைம.ப�;தி ைவ;தி5�க ,�யவி�ைல. கி.பி.1070 ,த� 1120 வைர 

தமிBநா� ,>வைத9� ெத?6< நா��+ ெப5� ப<திைய9� ஆ�� வ0த ,த� 

<ேலா;@6க ேசாழ ேதவ+ வனவாசி, க'யாண"ர�, க+னியா<மாி, ேகா�டா�, 

ெத+க'6க�, வடக'6க� ஆகிய நா�க� மீ@ ேபா� ெதா�;@ ெவ+� ஆ�� 

வ0தா+. அவன@ ெவ-றிகளி+ பயைன அவன@ மக+ வி�கிரம ேசாழM�, 

அவன@ ெபயர+ <ேலா;@6க ேசாழM� அMபவி;தா�க�. இராேஜ0திரMைடய 

கால;தி-<. பி+" <ேலா;@6க ேசாழMைடய கால;தி�தா+ ேசாழ சா�ரா\ய� 

அதிக. பர."ைடயதா� இ50த@. ,த� <ேலா;@6க+ க'6க;@. பரணியி+ 

தைலவ+. வி�கிரம ேசாழ+ இர�டா� <ேலா;@6க+, இர�டா� இராஜராஜ+. 

Fவ5� ஒ�ட�P;த� பா�ய ‘Fவ5லா’வி+ தைலவ�க�. இர�டா� 

இராஜராஜM�<. பி+ ப�டெம�திய ேசாழ ம+ன�க� கால;தி�, ெவளிநா�� 

ம+ன�க� ேசாழ நா��?� பைடெய�;@ வ0தா�க�. சி-றரச�க� கலக� 

விைளவி;தா�க�. பா��ய�க� ,;@� சலாப வ5மான;தா?�, அராபிய 

வ�;தக;தா?� தம@ பைடபல;ைத. ெப5�கி� ெகா�� ேசாழ நா��+ மீ@ 

பைடெய�;தா�க�. மாறவ�ம+ !0தர பா��யM�, சைடய வ�ம+ !0தர 

பா��யM� நட;திய இ�தி. ேபா�களா� ேசாழ சா�ரா\ய� சாி0@ வி>0த@. 
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இ@ேவ ேசாழ� கால;@� சாி;திர !5�க�. ஒ:ெவா5 ேசாழ ம+னM�, சா�ரா\ய 

வி%தாி.". ேபா�களி� தன@ வாB�ைகயி+ ெப5�ப<திைய� ெசலவி�� 

இ5�கிறா�க�. இ:வா� ெப5� ேபா�கைள நட;@வத-<� ேபாாி�� ெவ+ற 

நா�கைள அ�ைம.ப�;தி ைவ.பத-<� ேசாழ ம+ன�க� ெப5�பைடகைள 

ைவ;தி50தன�. 

 

ேசாழ� க�ெவ��களி� Fவைக நிைல.பைடகைள� <றி;த ெச�திக� 

காண.ப�கி+றன. வல6ைக. பைட, இட6ைக. பைட, F+� ைக மகாேசைன 

எ+ற F+� பைட. பிாி$க� இ50தன எ+� க�ெவ��� <றி."களா� 

ெதாிகிற@. 

 

இ.பைடகL�< ேவ��ய உைட, உண$ ,த'யவ-ைற9�, பைட� 

கல6கைள9�, யாைன, <திைர ,த'ய ஊ�திகைள9� ேசகாி;@; த5வ@ 

ம+னன@ கடைமயாக இ50தி5�க ேவ���. அ@ ம��ம�லாம� பைடQர�கள@ 

<��ப6கைள. பா@கா�<� ெபா�.ைப ம+னேன ஏ-�� ெகா�ள ேவ�� 

வ0த@. ஏெனனி� அ�கால;தி� ேபா�Qர�கL�< மாத ஊதிய� அளி.பதி�ைல. 

நில6கைளேயா, நில6களி+ வ5மான;தி� வ5� ஒ5 ப<திையேயா, 

மானியமாக$�, கடைமயாக$�, அ�<��ப6கL�< அளி.ப@��. ேகாயி� 

வ5மான;தி+ ஒ5 ப<திைய. பைடகL�< அளி;ததாக$�, சில ேகாயி�கைள. 

பைடகளி+ பா@கா.பி� வி�டதாக$�, சில சாசன6க� P�கி+றன. 

உதாரணமாக� சில சாசன� ெச�திகைள� கீேழ த5ேவா�. தி5ெந�ேவ' 

மாவ�ட;தி?�ள ேசர+ மகாேதவி� ேகாவி'� க�ெவ�� ஒ+� F+� ைக 

மகாேசைனயா� ப�தவ;ஸல %வாமி ேகாவி� த�ம6கைள. பா@கா�<� 

ெபா�.ைப ஏ-�� ெகா�டதாக� P�கிற@. இ@ ,த� <ேலா;@6க� ேசாழ+ 

கால;@� க�ெவ��. பிர�மேதச� எ+� ெபய� வழ6<� தி5வா^�வர� க�ெவ�� 

ஒ+�, அ:_�� ேகாவிைல9� - Rப�டார;ைத9� (ெபா�கிஷ�) ேதவ 

க+மிகைள9�, (ேகாவி� ஊழிய�க�) F+� ைக மகாேசைன ஏ-�� ெகா�டதாக� 

P�கிற@. இ�க�ெவ�� ,த� இராேஜ0திர� ேசாழன@ மக+ பா��ய நா��� 

ம�டேல�வரனாக ஆ�ட கால;தி� ெவ��� ெகா�;த@. இ�சா+�க� 

ல�ச�கண�கான ேபா�Qர�கள@ ஊதிய� ேகாவி� வ5மான;தி'50@ 

ெகா��க.ப�ட@ எ+பைத� கா��கி+றன. 

 

அ.ப�யானா�, ேசாழ� கால;தி� ேகாயி�களி+ வ5மான;ைத. ெப5�க  
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வழிவைகக� ெச�தி5�க ேவ���. ேசாழ� கால;@ ,+" ேகாவி�க� மிக�  

சிறியைவயாயி50தன. ப�லவ� கால;@� ேகாயி�க� மிக� சிறிய 

<ைடேகாயி�கேள. அவ-ைற மாம�ல"ர;தி?� தி5�க>�<+ற;தி?� காணலா�. 

அவ-றி-< நிர0தர வ5மானேமா ெசா;ேதா இ50ததி�ைல. ஆனா� ேசாழ� 

கால;தி� பிர�மா�டமான க-ேகாயி�க� எ>.ப.ப�டன. ராஜராஜ+ 

பி5கதீ!வர� ஆலய� க��னா+. ராேஜ0திர+ க6ைக ெகா�ட ேசாழ"ர;தி� அேத 

ேபா+றெதா5 ேகாயி� க��னா+. ஊ5�< ஊ� ேகாவி�க� ேதா+றின. இதைன. 

ெபாிய "ராண;தி?�ள வரலா�களி'50@ அறியலா�. க�ெவ��� சா+�கL�, 

ஏராளமாக உ�ளன. இ�ேகாயி�கைள� க�ட ேபாாி� சிைற.ப�ட 9;த� 

ைகதிகைள9� ேபாாி�லாத கால;தி� உ�நா�� மகாேசைனகைள9� 

ஈ�ப�;தினா�க� எ+� ெதாிகிற@. இ�ேகாயி�கL�< ஏராளமான நில6கைள 

ச�வ மானியமாக ேசாழ அரச�க� வி�டா�க�. இத-<� சில சா+�க� கீேழ 

த5ேவா�. 

 

‘ராஜராஜ+ ெபாியேகாவி� பணிக� நைடெபற 35 கிராம6கைள ச�வமானியமாக 

வி�டதாக� க�ெவ��க� <றி�கி+றன. அவ-�� நா+< சி-`�க� 500 ,த� 

2000 ஏ�க� பர."�ளைவ F+� சி-`�க� 300 ,த� 400 ஏ�க� பர."�ளைவ. 

ஆ� 100 ,த� 200 வைர; ம-�� ஆ� 25 ,த� 50 வைர இர�� சி-`�க� 25 

ஏ�க5�<� <ைற$ (ேசாழ� வரலா�, ,.இராச மாணி�கனா�). க�ெவ���களி�, 

கிராம6களி+ பயி5�ள ந ெச� நில� ,>வைத9� ேகாயி� காணியா�கிய 

ெச�திக� காண.ப�கி+றன. இவ-�� " ெசைய உழவ�கL�< ெவ�ளா+ 

வைக (ெசா0த நில�}யாக வி�;@, அ@ ந ெசயாக; தி5;தினா� ேகாயி� 

காணியாக எ�;@� ெகா�ட விவர6கைள9� க�ெவ��க� அறிவி�கி+றன. 

உதாரணமாக� கீB வ5� க�ெவ�ைட. பா��கலா�. 

 

‘%வ%தி R Rமா+ ராஜாதிராஜ R Qர நாராயண ேசாழ ேதவ��< ெச�லா 

நி+றயா�� ஒ+பதாவ@ பர சரா வ�ளியி� மகாேதவ� ந��ரம�0தா��<�, 

(ேகாவி� F�;தியி+ ெபய�) பல நிம0த. ப��<�, தீபாராதைன. ப��<� ஊரா� 

பிடாாி���<. ேபா<� வழி�<� கீBபாக� ெகா�;ேதா�. இ@�< நில� அைர� 

கிட$�காக, பர சரா வ�ளியி� நில;தி� " ெச� நீ�கி, ந ெச� ெகா�;ேதா�. 

இ0த நில� ேதவதானமாக உ>@ ேம� வார� ேம-ெகா�� ப�;தர� தீபாராதைன 

நட0@ வ5கிறத-காக’ 
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இைவ ேபா+ற ஆயிர�கண�கான க�ெவ���கைள; தமிBநா��� ேகாயி?�ள 

ஊ�களி� காணலா�. அவ-றி� ெப5�பாலானைவ ேசாழ� கால;@� 

க�ெவ���க�. இ�க�ெவ���களி+ Fல�, ேசாழ�க� அத-< ,+பி50த 

நில$ைடைம ,ைறைய மா-றினா�க� எ+ப@ "லனாகிற@. எ:வா� 

மா-றினா�க� எ+பதறிய அவ�க� கால;தி� எ;தைகய நில$ைடைம ,ைற 

நிலவிய@ எ+பைத அறி0@ ெகா�ள ேவ���. நில$ைடைம அ�கால;தி� நா+< 

வைகயாகவி50த@. (1) ெவ�ளா+ வைக: இ@ ெசா0த நில�, இ0நில6களி� ஒ5 

ப<தி ‘உ>வி;@�பா�’ எ+ற உழவ�களிடமி50தன. (2) ேதவதான�: இ0நில6க� 

ேகாயி�கL�< உடைமயாக இ50தன. அவ-றி+ ேம-பா�ைவ 

சைபயாாிடமி50தன. அவ�க� ெப5�பா?� நில$ைடைமயாள�கேள. சி�பா+ைம 

பைடயாாிட� இ50தன. (3) பிரமேதய�: இ0நில6க� பிராமண�கL�< உடைமயாக 

இ50தன. (4) ஜீவித�: இ0நில6க�, ேகாயி� பணிெச�வா��< இனா� நில6களாக 

ஆ9� காணியாக இ50தன. 

 

ேசாழ� கால;தி� நில$ைடைம ,ைறகளி� ெச�த மா�த�களி+ த+ைமைய� 

க�ெவ���களி+ Fல� நா� அறி0@ ெகா�ள ,�கிற@. ெவ�ளா+ வைகயி� சி� 

நில� ெசா0த�கார�களி+ உைடைம. பறி;@ ேகாயி� ேதவதானமாக$� இைறயி' 

நிலமாக$� மா-றினா�க�. உழவ�க� த6க� உாிைமகைள இழ0தா�க�, 

உ>@�ேபாாி+ நில6களி+ பலவ-ைற. பிரமேதயமா�கினா�க�. ஆகேவ 

நில$ைடைம ேகாயி?�ேகா, ேகாயி� நி�வாக;தி� ஆதி�க� ெச?;திய ேம� 

வ��க6கL�ேகா மா-ற.ப�ட@. இதனா� உ>@�ேபா� நிைல தாB0த@. இ@ 

ம��ம�ல; ேபா�கL�<�, ேகாயி� ெசல$கL�<� அரசன@ அர�மைன 

ஆட�பர� ெசல$கL�<� சாதாரண ம�க� மீ@ வாிக� விதி�க.ப�டன. 

இ:வாிகைள வW'�<� உாிைம ேம� வ��க;ைத� ேச�0தவ�கைள 

அ6க;தின�களாக� ெகா�ட ஊ��சைபகளிடேம விட.ப��50தன. அவ�க� 

த6க� உைடைமகL�<�, நல+கL�<� பாதக� ஏ-படாத வைகயி� வாிைய9�, 

கடைமகைள9� இைறகைள9� வW';தா�க�. வாிெகா��க ,�யாத ஏைழகைள� 

ெகா�ைம. ப�;தினா�க�. வாி ேகாயி?�ெகன வW'�க.ப�டதா� வாி 

ெகாடாதவ�கL�<� ‘சிவ; @ேராகி’ எ+ற ப�ட� W�� நில6கைள. பறி,த� 

ெச�தா�க�. அ�ல@ நில;தி� ஒ5 ப<திைய வி-� ‘த�ட�’ எ+ற ெபயரா� 

ேகாயி?�< அளி;தா�க�. இ;தைகய ஒ5 !ர�ட� ,ைறைய. பைடகளி+ 

பா@கா.ேபா��, மத� ெகா�ைககளி+ அMசரைனேயா�� ேசாழ ம+ன�க� 

பா@கா;தன�. 
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இ�!ர�ட� ,ைறகைள ம�க� எ.ெபா>@� சகி;@� ெகா��50தன� எ+� 

ெசா�ல ,�யா@. வாB�ைக @யர6க� அவ�கைள ஒ-�ைம.ப�;தின. ெகா�ைம 

அள$ மீ��ேபா@ அவ�க� ேபாரா�ன�. அ.ேபாரா�ட6கைள. ப-றி நா� 

இ@வைர ேசாழ� வரலா�களி� ெவளிவ0@�ள C�களி� காண ,�யா@. 

ஏெனனி� அைவ ம+ன� வரலா�கேளய+றி ம�க� வரலா�கள�ல. 

அ.ேபாரா�ட6க� வ��க. ேபாரா�ட6க�. இ+� நைடெப�� உழவ� 

ெதாழிலாளிகளி+ அற.ேபா�களி+ ,+ேனா�க�. வரலா-ைற இய�<� 

தைலைமயான ச�தியான ச�தி அைவ. அவ-�� சிலவ-ைற� !��� கா��வ@�, 

அ.ேபா�களி+ ,ைறகைள எ�;@� கா��வ@ேம இ�க��ைரயி+ ேநா�க�. 

 

த-கால;தி� அநீதிகைள எதி�;@ உ�ணாவிரத� ஒ5 ேபா� ,ைறயாக� 

ைகயாள.ப�கிற@. இ@ உயிைர. பணய� ைவ;@ ம�கைள அநீதிகL�< எதிராக; 

திர��� ,ய-சி. இ@ ேபாலேவ உயிைர. பணய� ைவ;@ அரசன@ அநீதிகைள 

எதி�;@ ம�க� உண�ைவ; திர��ய நிகB�சிகைள. ப-றி அS�வமாக� 

க�ெவ��க� P�கி+றன. 

 

த சா_ாி� " ைச எ+ற கிராம;தி� ஓ� க�ெவ�� அக.ப�ட@. அத+ விவர� 

வ5மா�:-அ�ேகாயி'� பணியா�க� சில� இ50தன�. அவ�கL�< ஜீவிதமாக 

அளி�க.ப�ட நில;ைத ஊ�� சைபயா� ைக�ெகா�� ேவைலயா�கைள 

ெவளிேய-றின�. அவ�க� அதிகாாியிட� ,ைறயி��. பா�;தன�. பயனி�ைல. 

அ:வநீதிைய எதி��க அவ�க� ேகாயி� ,+ தீ வள�;@; தீயி'ற6கி 

உயி�;தியாக� ெச�@ ெகா�டன�. 

 

இேதேபால; த6க� உாிைமைய நிைலநா�ட, உைழ�<� ம�க� Qரமாக உயி� நீ;த 

ெச�திக� அS�வமாக� க�ெவ��க� Fல� ெதாிய வ5கி+றன. த6கLைடய 

உாிைம�< ம�க� ஆதரைவ; திர�ட$�, ம+னன@ கவன;ைத ஈ��க$�, சில� 

ஊ�� ேகா"ர;தி+ ேமேலறி கீேழ வி>0@ உயி� நீ;த ெச�திக� சில ேகாயி� 

சாசன6களி'50@ ெதாிய வ5கி+றன. 

 

ேகாயி�களி� ஆட� பாட� நிகB;த$�, பணி ெச�ய$�, ேதவர�யா�க� 

இ50தன�. அவ�களி� இ5 வைகயின� உ��. அரச <��ப�, வணிக� <��ப�, 

அதிகாாிக� <��ப� ஆகியவ-ைற� ேச�0த ெப�க� ெப5 ெச�வ;ேதா� 

ேகாயி� பணி�<; த6கைள அ�.பணி;@� ெகா�டன�. இவ�க� ெபயாி'50@ 
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இவ�கள@ சFக நிைலைய அறியலா�. அதிகாாிகளி+ ப�ட6க� இவ�க� 

ெபயேரா� ேச�;@ வழ6க.ப��. உதாரணமாக, ந�க+ Rேதவி. ேசாழ மாணி�க�, 

மாசா;@ Sேவ0திய ேசாழ மாணி�க� எ+ற ெபய�க� ப�ட� ேச�0@ வழ6<பைவ. 

இவ�க� ெகாண�0த ெச�வ6களா� ேகாயி�கL�< நில6க� வா6கி 

அளி�க.ப��50தன. அவ-றி� சில உாிைமக� இ;ேதவர�யா��< உ��. 

ேதவர�யாாி� ம-ேறா� வைகயின� ஏைழ. ெப�க�. ப ச�கால;தி� 

நிலமிழ0தவ�கL�, ெவ�ள� கால;தி� நிலமிழ0தவ�கL� த6கLைடய 

ெப�கைள� ேகாயி�கL�< வி-� வி�வா�க�. அ.ெப�கL�ெக+� 

ெகா��க.ப�� விைலைய நிலமாக அவ�கL�ேக ஜீவிதமாக� ெகா�.பா�க�. 

அ.ெப�களி+ த0ைதேயா, தைமயேனா, அ�ல@ உறவினேனா அதைன� 

காணியாக அMபவி.ப�. இவ�கLைடய எ�ணி�ைக அதிகமா<�ேபா@ ேகாவி� 

ெசல$ அதிகமா<�. அதைன� <ைற�க� சைபயா5�, அரசM� ,ய-சி 

ெச�வா�க�. அவ�கLைடய ஜீவித6கைள. பறி;@ ேகாயி� ெசலவி� உண$ 

ம��� அளி�க ,-ப�வா�க�. அ�சமய6க� உழவ�களாயி5�<� ேதவர�யாாி+ 

உறவின�க� நிலமிழ.பா�க�. இ�ெகா�ைமைய எதி�;@ நட0த ஒ5 நிகB�சிைய 

ஒ5 க�ெவ�� <றி.பி�கிற@. ேதவர�யார@ ஜீவித நில6கைள� ைக.ப-றி� 

ெகா�L�ப� நாடா�வனான ேசாழ ம+னன@ அதிகாாி க�டைள அM.பினா+. 

சைபயா� க�டைளைய நிைறேவ-றின�. இதைன எதி�;@ உழவ�க� ேபாரா�ட� 

ெதாட6கின�. அவ�கைள ஆதாி;@ ஏைழ; ேதவர�யாரான தி5Qதி. பணி 

ெச�வா5� திர�டன�. த6க� ேபாரா�ட;@�< ம�க� ஆதரைவ; திர�ட ஒ5 

ேதவர�யா�,+ வ0தா�. அவ� ெபய� ச@ாி மாணி�க�. அவ� தன@ 

வ��க;தாாி+ உாிைமைய நிைலநா�ட� ேகா"ர;தி+ ேமேலறி வி>0@ உயி� 

வி�டா�. நா�டா� க�டைளைய எதி�;தன� சைபயா� க�டைளைய மா-ற 

அரசனிட� வி�ண.பி;தன�. க�டைளைய மா-ற அரச+ தி5,க� (ஓைல) 

அM.பினா+. 

 

அநியாயமான வாிகைள எதி��க ம�க� வாி ெகாடா இய�க� நட;திய@� உ��. 

அ.ேபா� ,ைற ேம-Pறிய தனி.ப�ட தியாக6களா� ம�க� உண�ைவ; திர��ய 

பி+ நட;த.ப��. அத-< ஒ5 உதாரண� ஆ�@ைற� க�ெவ�� ஒ+றி� 

காண.ப�கிற@. அதிகாாிகளி+ உதவி9ட+, வ+னிய�கL�, ேவளாள�, பிராமண� 

,த'ய நில� ெசா0த�கார�கL� ேச�0@ இட6ைக. பிாிவி� அட6கிய 95 வைக� 

சாதியின5�< இைழ;த அநீதிகைள� க�ெவ�� P�கிற@. இேதேபால இட6ைக 

வ<.பா� அ0த� கால;தி� ஏறக ேவ�� வ0த வாி� !ைமகைள9� ெதாிவி�<� 

க�ெவ��க� நா��+ பல பாக6களி?� கிைட;@�ளன. ஆவணியி'50@ 

கிைட;@�ள க�ெவ�� ,�கியமான@. அரச+ ஆைண� கிண6க�P�ய ெபாிய 
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விஷய;தாாி+ ,�ைவ அ@ ெதாிவி�கிற@. நிகாி'� ேசாழ ம�டல;@ 78 

நா�கL�, ஜய6ெகா�ட ேசாழ ம�டல;@ 48,000 Sமி9� உ�ளி�ட நா�களி� 

ேசாழ வமிச� ேதா+றிய நா� ,த�, எ5ைம ,த'யைவகL�< வாி 

விதி�க.ப�டதி�ைல எ+��, அதனா� அதிகாாியான ேசாழ Fேவ0த ேவளா+ 

விதி;த இ:வாிைய� ெகா��க ேவ��யதி�ைல எ+�� ,�$ க��னா�க�. 

அ+றி 18 விஷய6களி?� உ�ளவ�க� ெகா��க ேவ��ய வாி விகித;ைத9� 

நி�சயி;@ நி�ணயி;தா�க� இேத சாசன;தி+ பிரதி உ;தXாி'50@ 

கிைட;@�ள@ (ேகாயி� சாசன6க� ,+Mைர). 

 

ெபாிய விஷய;தா� எ+பவ� நா�டாாி+ பிரதிநிதிக�. ம�களி+ கிள��சி 

வ?.படேவ ேம� வ��க. பிரதிநிதிகைள� ெகா�ட சைபக�Pட ம�களி+ 

ேகாாி�ைககைள ஆதாி;தன. இ0நிகB�சி ,த� <ேலா;@6க ேசாழ+ கால;தி� 

நட0தி5�க ேவ��ெம+� ெதாிகிற@. 

 

சில சமய6களி� ஆ�சியி+ அநீதிைய9�, நில உைடைமயாளாி+ ெகா�ைமைய9� 

எதி��க ம�க� ஆயத� தா6கி. ேபாரா�9மி5�கிறா�க�. அரசன@ ஆைணகL�, 

சைபயாாி+ ,�$கL�, ேகாவி� !வ�களி� எ>தி ைவ�க.ப��50ததா�, 

இ�,�$கைள எதி�.பத-< அைடயாளமாக� சில சமய6களி� ம�க� ேகாவி� 

!வ�கைள இ�;@ க�ெவ��கைள அழி;தி5�கிறா�க�. அநியாயமான நில. 

பாிவ�;தைனக�, ேகாயி� F�;தியி+ ெபயராேலா, சா�ேட!வரா ெபயராேலேயா, 

ெச�ய.ப��50ததா� வி�கிரக6கைள. "ர�சி�கார�க� உைட;தி5�கிறா�க�. 

அ�க�ெவ���க� ம+ன� ஆைணயா� ெவ�ட.ப�டதா� கலக6களி+ 

காரண6க� எைவ எ+பைத� <றி.பிட மா�டா. ஆனா� கலக6களா� 

க�ெவ��க� அழி0@ வி�டைத9�, Fல ப;திர6க� அழி0தைத9� <றி.பி�� 

"திய ப;திர6க� பிற.பி;தைத ம��� <றி.பி�� இ�கலக6க� வ��க. 

ேபாரா�டேம எ+ப@� உ�தி. இ;தைகய க�ெவ��க� மிக� சிலேவ 

கிைட�கி+றன. உதாரண;@�<, உைடயாa� சாசன;ைத9�, தைல� ெச6கா��� 

க�ெவ�ைட9� <றி.பிடலா�. F+றா� ராஜராஜன@ 5� ஆ�� க�ெவ��, 

அத-< ,+ நட0த கலக6களா� Fல ப;திர6க� அழி0@ ேபாயினைமயா� 

நா+கா� ஆ�� அளவி� உ�ள அMேபாக. ப-ெறா>ைக ஒ�� "திய ப;திர6க� 

வழ6க அரச+ ஆைணயி�டைத� P�கிற@. (உைடயாa�) இ@ேபா+ேற F+றா� 

ராஜராஜன@ 19� ஆ��� க�ெவ��, ஐ0தா� ஆ��� நட0த கலக6களா� 

பைழய கண�<க� அழி0ததா� அMேபாக.ப� "திய ஆதார� சீ��க� 
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பிற.பி�க.ப�டன எ+� P�கிற@ (தைல� ெச6ேகா� சாசன�). இ�கலக6களி� 

நில$ைடைமைய� <றி�<� க�ெவ���கL�, ஆதார� சீ��கLேம ம�க� 

ேகாப;@�< இல�காயின எ+ப@ <றி.பிட;த�க@. ‘அைவ ந� வாB�ைகைய 

அழி�<� சி+ன6க� அவ-ைற அழி;@ நம@ உாிைமைய நிைலநா��ேவா�’ எ+� 

பழ0தமிB உழவ�க� கிள�0ெத>0தி5�க ேவ���. 

 

இ�கிள��சிகளா?�, "ர�சிகளா?� சில ச?ைகக� உழவ�கL�<� கிைட;தன. 

ஆனா� கிள��சி�கார�க� க�ைமயாக அட�க.ப�டா�கெள+�� ெதாிகிற@. 

ேம-<றி;த "ர�சிகL�<. பி+ வாி கழி;தைத9� ேதவர�யா� ,த� ெகா�ளாதப� 

ஆைண பிற.பி;தைத9� நில6கைள உாியவ�கL�< அளி;தைத9�, ப-றி 

சாசன6க� P�கி+றன. இ�கிள��சிக� இ+ைறய வ��க. ேபாரா�ட;தி� ,த� 

!ட�. 

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

4. 4. 4. 4. �ராதன ஆாிய � திராவிட ��ராதன ஆாிய � திராவிட ��ராதன ஆாிய � திராவிட ��ராதன ஆாிய � திராவிட �    

 

(டா�ட� ஆன0த <மார!வாமி 1877-� பிற0தவ�. அவ� த0ைதயா� யாB.பாண; 

தமிழ�. தாயா� ஆ6கில. ெப�மணி, இ6கிலா0தி� Sக�.ப இய'� டா�ட� ப�ட� 

ெப-� இல6ைக தி5�பினா�. இ0திய இல6ைக� கைலகளி+ ஆரா��சியி� 

ஈ�ப�டா�. கைல வரலா�, ப�பா�� வரலா�, த;@வ வரலா� ஆகிய @ைறகளி� 

உலகிேலேய சிற0த ஆரா��சியாள5� ஒ5வராக; திகB0தா�. !மா� 100 

C�கL�< ேம� எ>தி9�ளா�. 1947� ஆ��� உயி� நீ;தா�. அவ� எ>திய 

C�கL�, இ0திய இ0ேதாேனசிய� கைலகளி+ வரலா� தைலசிற0த@. அைத. 

ேபா+றேதா� சிற0த C� வரலா-�; @ைறயி� இ@வைர எ>த.ப�டதி�ைல. 

இ0C'� ஆாிய திராவிட. ப�பா�கைள. ப-றி9�, அவ-றி+ கல.பினா� 

ேதா+றிய இ0திய. ப�பா�ைட. ப-றி9� அவ� விள�கி9�ளா�. அவர@ 

க5;@�கைள; ெதா<;@ இ�க��ைரயி� விள�க ,ய+��ேள+. -நா.வா.) 

 

கிறி%@ சகா.த;@�< 2000 ஆ��கL�< ,+னேர திராவிட�க� இ0தியா 

,>வதி?� சி� சி� <�யினராக. பரவியி50தன�. இவ�க� ேம-கி'50@ 

வ0தன� எ+� சில ஆரா��சியாள� க5@வ�. ஆனா� "திய க-கால� ெதா�� 

இ0நா��ேலேய ப�பா�� வள��சி ெப-றவ�க� திராவிட� எ+பேத ஆன0தாி+ 

க5;@. ஆாிய�க� ‘தா%��க�’ அ�ல@ ‘தாஸ�’ எ+ற வ<.பாேரா� ஓயாம� 
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ேபாரா� வ0தா�கெள+பத-<. பல சா+�க� உ�ளன. அவ�கள@ நகர6க� 

ஆாிய�களா� "ர6க� எ+� அைழ�க.ப�டன. அவ�க� ஆாிய இன;தவ� அ�ல 

எ+ப@ ‘அனாஸ�’ (F�க-றவ�க�) எ+� ஆாிய� அவ�கL�< இ�ட 

ெபயாி'50@ ெதாிகிற@. 

 

இ+ைறய இ0திய. ப�பா��� திராவிட அ�ச6கைள நா� !���கா�டலா�. 

'6க வண�க�, ச�தி வண�க�, நாக�, யbி வண�க� இ+M� இய-ைக; 

ேதவைத வண�க� ,த'ய திராவிட. ப�பா��'50@ ேதா+றியைவ பல 

கைலகளி?� அவ�கள@ காணி�ைகைய� காணலா�. ஆாிய�க� வட நா�டா�, 

திராவிட� ெத+னா�டா�; ஆாிய� திராவிடைர ெவ-றி ெகா�டன�. இ:ெவ-றி 

,�யர! அைம." இன ஆ�சி ,ைறயி+மீ@ ெகா�ட ெவ-றி எ+� வரலா-� 

ஆசிாிய� P�வ�. ஆனா� ெவ-றி ெப-றவ�கள@ ப�பா�, ேதா-றவர@ 

கைலகளா?� ப�பா�டா?� FBக��க.ப��, ேதா-�வி�ட@. திராவிட� 

ப�பா��+ ,�கிய அ�ச6களான '6க வண�க�, ச�தி வண�க�, ப�தி இய�க�, 

அ@ ேதா-�வி;த உ5வ வழிபா� ,த'யன ஆாிய� ப�பா�ைட ஆ�ெகா�ட@. 

ஆாியர@ ய�ஞ� எ+ற வழிபா�� ,ைறைய திராவிடர@ Sைச எ+ற வழிபா�� 

,ைற ஆ�கிரமி;@ மா-றிவி�ட@. 

 

சி-ப� கைலயி� F6கி� ேவைல.பா��+ அ�.பைடயி� ேதா+றிய கைல 

உ5வ6க�, திராவிட� கைலயி� ேதா+றி, இ0திய� கைல�<. பரவியி5�க 

ேவ���. ";த ைச;திய6க�, (பிரா�;தைன ம�டப6க�) "ராதன திராவிட� 

க�லைறகளி+ சி-ப அைம.பி'50@ ேதா+றியைவ. ஆாிய�க� கட-கைரயி� 

வாB0தவ�கள�ல�. ஆகேவ க.ப� நி�மாண அறிவி?�, மீ+ பி�;த�, ெதாழி�, 

"ராதன கட� வழி வாணிப� அைன;@� திராவிட�கLைடயேத. 

 

த�சிண;தி?�, ெத+னி0தியாவி?� வாB0த திராவிட5ைடய வரலா� ெதளிவாக; 

ெதாியவி�ைல. ஆனா� கிறி%@ சகா.த;@�<. பல C-றா��கL�< ,+னேர 

அவ�க� வள��சி ெப-றேதா� ப�பா�ைட உைடயவ�க� எ+பைத. "ல.ப�;@� 

சா+�க� உ�ளன. F+றா� C-றா��� ேம-<� கட-கைர ,த� கிழ�<� 

கட-கைர வைர பர0@ கிட0த ஆ0திர. ேபரர! "கB ெப-� விள6கிய@. 

அ�கால;திேலேய ெகா-ைகைய; தைலநகராக� ெகா�� பா��ய� ேபரர! 

வ'ைம ெப-� விள6கிய@. ,த� F+� C-றா��களி� தமிB இல�கிய,� 

இ+கைலகL� மக;தான வள��சிெப-� உலக. "ராதன. ப�பா�கL� 



27 

 

சிற0தெதா+� என விள6கிய@. தமிBநா�, ேரா� சா�ரா\ய;ேதா�� 

இ0ேதாேனசியாேவா�� வாணிப; ெதாட�"� ெகா��50த@. தமிழக;தி'50@ 

மிள<, ,;@, ச0தன�, ேத�< ,த'ய ெபா5�க� ஏ-�மதியாயின. 

 

இ0திய; ெதா� ெபா5�களி� சில, கிறி%@ சகா.த;தி-<� சில C-றா��கL�< 

,+"�, பி+"மாக; ேதா+றியைவ. அவ-றி+ ேதா-றகால� சாியாக� 

கண�கிட.படவி�ைல. பழ6க-கால� சி+ன6கL�, ந�க-கால� சி+ன6கL� 

இ0தியா ,>வதி?� கிைட�கி+றன. "திய க-கால� சி+ன6க� கிறி%@ 

சகா.த;தி-< அணி;தானைவ. அவ-றி� க� ஆ9த6கL�, ம�பா�ட6கL� 

அட6<�. வட இ0தியாவி� "திய க-கால;தி� ெச�". ப�பா� ேதா+றிய@. 

இ:$�ைம�< ேமாஹ+ேஜாதரா; ெதா� ெபா5�கேள சா+தாக அைம9�. 

ம;திய. பிரேதச;தி?�ள ‘<6ேகாியா’ எ+ற ப<தியி� ெச�"� க5விக� அகB0@ 

எ��க.ப���ளன. சாதாரண ஈ�� ,ைனகL�, பிளவ-ற ஈ�� ,ைனகL�, 

ேபா�வா�கL�, மீ+ E���கL� இ:விட;தி� அக.ப�டன. அவ-�� சில 

திறைமயான ேவைல.பா�ைடயைவ. இவ-�� சில மிக$� கனமாகவி5�கி+றன. 

இைவ ெதாழி�களி� பய+ப��ரா. Sைச�<ாியனவாக இைவ இ50தி5�கலா�. வட 

இ0தியாவி� கி.பி. ,த� C-றா�� வைர ெவ�கல� சாமா+க� இ50ததாக; 

ெதாியவி�ைல. இ5�" கி.,.1000 ஆ��களாக. பழ�க;தி� இ50தி5�கலா�. 

 

ஆாிய�கL�< அத-<� ,+னேர இ5�பி+ பய+ ெதாி0தி5�க ேவ���. 

ெச�"�கால� எ+றேதா� ப�பா��� க�ட� ெத+னி0தியாவி� இ50ததாக; 

ெதாியவி�ைல. க-கால;தி-<�, இ5�"� கால;தி-<� இைடெவளிய-ற ெதாட�" 

உ�ள@. ெத+னா��� வரலா-� ,-கால. "ைத ெபா5� தல6களி� இ5�"� 

க5விக� கிைட�கி+றன. ெத+னி0தியாவி� இ5�"� கணிய� ஏராளமாக� 

கிைட�கிற@ எ+பைத� காA�ெபா>@�, ச6க வைளய� ,த'ய 

அணிகல+கைள� ெச�வத-< இ5�" அர6க� ேதைவ எ+பைத நிைனவி� 

ெகா��� இ5�" ெத+னி0தியாவிேலேய உ5�கி எ��க.ப�ட@ எ+ற ,�$�< 

வ5வ@ தவறாகா@. ேவத6களி� இ5�" எ+ற ெசா� இ�லாதைத� கவன;தி� 

ெகா�� கி.,.1500� ஆ��-< ,+ இ5�" வட இ0தியாவி� உபேயாக;தி� 

இ50ததி�ைல என� P�வா5� உள�. ஆயிM� இ0தியா ,>வதி?� !மா� 3000 

ஆ��களாகேவ இ5�"� கால நாகாிக� ேதா+றிவி�ட@ எ+� Pறலா�. 
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திராவிட5�<� ,0திய ப�பா� ‘நிகிாிேடா’ ப�பா� எ+��, அ@$� இ0தியா  

,>வதி?� காண.ப�டெத+�� நிைன�க. பல சா+�க� உ�ளன. 

 

இ0தியாவிM� ஆாிய� [ைழ0த கால� !மா� கி.,.2000 ,த� 1600 வைர 

இ5�கலா�. சி0@ சமெவளியி� <�ேயறி பி+ன� அவ�க� க6ைக� சமெவளியி?�, 

வி0திய மைலய�வார;தி?� பரவினா�க� எ+� நா� க5தலா�. பி+ன� அவ�க� 

ெத+னி0தியாவி?� <�ேயறின�. ேவதகால ஆாிய� த�!; ெதாழி�, Q�க��� 

ெதாழி�, ரத நி�மாண�, உேலாக ேவைலக�, ெச�". பா;திர6க� ெச�த�, த6க 

நைக; ெதாழி� ,த'யனவ-ைற அறி0தி50தா�க�. ெநச$�. ம�பா�ட; 

ெதாழி?�, ேதா� பதனி�� ெதாழி?� அவ�கL�<; ெதாி0தி50த@. ெத�வ. 

ப�ம6கைள அவ�க� க�லாேலா, உேலாக;தாேலா ெச�தா�க� எ+பத-<. 

"ராதன C�களி� சா+� கிைட�கவி�ைல. ஆாிய�கள@ கைல அழ<ப�;@� 

கைலயாக அைடயாளS�வமான கைலயாக இ50த@. இய-ைகையேயா, 

மனித�கைளேயா, உ5வS�வமாக அ�லாம�, அைடயாளS�வமாக இ�கைல 

ெவளியி�ட@. ஆனா� திராவிட� கைலயி� உ5வS�வமான ெவளிc� 

காண.ப�ட@. ஆனா� வள��சி9-ற நிைலயி� அைடயாள S�வமான 

கைல.ேபா�<�, உ5வS�வமான கைல. ேபா�<� கல0@ (Synthesis) "தியேதா� 

கைல. ேபா�< உ5வாயி-�. உதாரணமாக ெபள;த� கைலயி� உ5வ,�, 

அைடயாள,� ஒ+றி நி-பைத� காணலா�. யாைனயி+ உ5வ,�, அத+ 

ெபா5ளான ெசழி."� பழ6கால நாணய6களி+ சி+ன6களாக� காண.ப�கி+றன. 

யாைனயி+ உ5வ� ெசழி.ைப அைடயாளமாக உண�;@�. இதி� இர�� 

கைல.ேபா�<க� கல0@ பாிணமி;@ ,>ைமயைடவைத� காணலா�. 

இ@ேபாலேவ உைடகளி+ கைரகளி?�, !வாி� எ>திய ெகா� சி;திர6களி?� 

இ�கல.". ேபா�ைக� காணலா�. ஆனா� இ�கைல இைண." 

மிக.பழ6கால;திேலேய ேதா+றி வி�ட@. <ஷான� காலக�ட;தி� நிலவிய கைல 

ப�தி இய�க;ைத அ�.பைடயாக� ெகா�ட@. இ@ சாரா�ச;தி� திராவிட� 

கைலயா<�. ";த கயாவி?�ள ‘இ0திர சா0தி’ உ5வ� திராவிட� கைலைய ஆாிய� 

கைல மா-றியைம;ததி+ விைளவா<�. <.த�கால. ";த� ப�ம6கL� எ'பா+டா 

<ைகயி?�ள மேக!வர� தி5$5வ,�, ப�லவ� கால;@ '6க6கL�, நடராஜ� 

F�;த6கL�, இ5 ஆ+ம ஓ�ட6களினா� விைள0த கைல உ5வ6களா<�. 

ெத+னா��� ஆயிர�கண�கான ெத�வ; தி5$5வ6க� உ�ளன. இைவ யா$� 

இ0திய சி-ப� கைலயி+ ஆB0த த;@வ;ைத ெவளியி�கி+றன. ஒ:ெவா5 
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ெத�வ;தி+ உ5வ,� அைடயாள S�வமானதா<�. வழிப�பவ+ தன@ உண�வி+ 

உ5வமாக$� சிைலைய� கா�கிறா+. வரலா-�� கால இ0திய� கைலயி?�, 

த;@வ;தி?�, "லMண�வி-<�, அக;@றவி-<� இைடேய9�ள ,ர�பா�ைட; 

தீ�;@ ஒ+�ப�;த நிகB0த நிகB�சிைய நா� கா�கிேறா�. ேம-<�, கிழ�<�, 

வட�<�, ெத-<� இ:வாறாக ஒ+றி உ5மாறி. "தியெதா5 ,>ைமயான கைல 

இ0தியாவி� ேதா+றி வள�0தன. இைவ யா$� 2000 ஆ��கL�< ,+ேனேர 

நிகB0@ வள��சி9ற; ெதாட6கி வி�டன. உேலாக6க� க��பி��க.ப�வத+ 

,+னேர ஆாிய; திராவிட ப�பா��� கல." ,>ைம ெப-� வி�ட@. 

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

5. 5. 5. 5. தமிழக வரலா)�� க�ேணா�ட%க�தமிழக வரலா)�� க�ேணா�ட%க�தமிழக வரலா)�� க�ேணா�ட%க�தமிழக வரலா)�� க�ேணா�ட%க�    

 

கட0த 5 ஆ��களி� தமிழக வரலா-�� சா+�க� பல ெவளியாகி9�ளன. 

"ைதெபா5� ஆரா��சியா?� க�ெவ�� ஆரா��சியா?� இல�கிய C�களி?�ள 

வரலா-�� ச�பவ6க� <றி;த ஆரா��சியா?� ப-பல வரலா-� நிகB�சிக� 

ஆரா��சியாள�கள@ கவன;தி-< வ0@�ளன. 

 

வரலா� நிகB�சிகளி+ ேகா�ைவய�ல. வரலா-� ஆசிாிய� நிகB�சிகைள; தம@ 

க�ேணா�ட;தி-< ஏ-ற ,ைறயி� ப<;@ ஆரா�0@ அவ-றி-<. ெபா5� 

ெகா��கிறா�க�. அதனாேலேய ஒேரவிதமான நிகB�சிக� க�ேணா�ட 

ேவ�பா�டா� இ5விதமான ெபா5� ெப�வ@��. 

 

தமிழக வரலா-�; @ைறயி� இ5வைகயான க�ேணா�ட6கைள நா� 

கா�கிேறா�. ஒ:ெவா5 க�ேணா�ட,� <றி.பி�ட அரசிய�-சFக WBநிைலயி� 

எ>கி+ற@. பி+ன� அ�க�ேணா�ட� வரலா-� நிகB�சிகL�<� <றி.பி�ட 

,ைறயி� ெபா5� அளி�கி+ற@. இ:வா� வரலா-றி+ ெபா5�, 

க�ேணா�ட;ைத. ெபா�;ததாகி வி�கிற@. 

 

நம@ வரலா-ைற நா� அறி0@ ெகா�வத-< ேம-<றி;த இ5 க�ேணா�ட6க� 

எ:வைகயி� வழி கா��கி+றன? எ�WBநிைலயி� அைவ எ>0தன? அவ-றி+ 

Fல� வரலா-��ைமைய அ�;த.ப�;தி� ெகா�ள ,�9மா? எ+M� 

வினா�கL�< விைட காண ,ய?ேவா�. 

 

இ0திய வரலா� ,த+,த'� ஆ6கில� சாி;திர ஆசிாிய�களா� எ>த.ப�ட@.  
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அவ�களி� வி+ெச+� %மி; ,�கியமானவ�. அவ� சாி;திர� எ>த ேமனா�� 

ஆசிாிய�கள@ கீBதிைச; த;@வ ஆரா��சிகைள அ�.பைடயாக� ெகா�டா�. 

ஆ6கில ஆதி�க� இ0நா��� பர$வத-< ,+ இ0தியாவி� ேதா+றியி50த 

நாகாிக;ைத. ப-றி உய�வான எ�ண� அவ5�<� கிைடயா@. ஆ6கில ஆதி�க� 

இ0நா��� பரவிய@ இ0நா��+ தவ.பய+ எ+� எ�ணினா�. ஆ6கில 

ஆ�சியி+ ேம+ைமைய விள�பர.ப�;த வி5�பினா�. இ�க�ேணா�ட� 

வரலா-��ைமகைள அவ5ைடய ேபா�கி� காண உதவி-�. இவைர. ேபா+ேற 

பல ஆ6கில ஆசிாிய�க� இ0நா�� உ�ைமகைள� க�டா�க�. இ@ 

ஏகாதிப;திய� க�ேணா�டமா<�. இவ�க� இ0நா�� ம�களி+ ஒ-�ைமைய 

வி5�பவி�ைல. எனேவ ஒ:ெவா5 இன ம�களி+ நாகாிக;ைத9� 

தனி.ப�டதாக$�, ஒ+றி-ெகா+� ,ர�ப�டதாக$� வ5ணி;தா�க�. ஆாிய 

நாகாிக�, திராவிட நாகாிக� இவ-றிைடேய தவி��க ,�யாத ,ர�பா�க� 

இ5.ப@ ஆகிய த+ைமகைள இவ�க� க�ேணா�ட� க�ணா� Fல� 

ெபாிதா�கி� ெகா�டா�க�. இ0@ ,%^� ,ர�பா�கைள. ெபாிதா�கி 

வரலா-றி� அதைனேய நம@ இைட�கால வரலா-றி+ அ�சாணியா�கி� 

கா��னா�க�. ஆ6கில ஆசிாிய�களி� சில� ஆாிய நாகாிக;ைத உய�;தின�. சில� 

இ0@ ம+ன� ஆ�சிைய உய�;தி. ேபசின�. இன ,ர�பா�கைள9� மிக விாிவாக 

எ>தின�. 

 

இ0C�க�தா� நம@ தமிழக வரலா-� ஆசிாிய�களி+ Fல C�க�. அவ-ைற 

அவ�க� பய+ப�;திய வித;ைத நா� ஆரா�த� ேவ���. 

 

தமிழக வரலா-ைற எ>தியவ�களி� இ5 க�ேணா�ட6க� ெகா�டவ�க� உ�� 

எ+� ,+ன� <றி.பி�ேட+. ,த� க�ேணா�ட� எ@ எ+� த-ேபா@ 

கா�ேபா�. 

 

தமிழக வரலா-றி� சி-சில ப<திகைள ,த+ ,த'� எ>தியவ�க� எ%. 

கி5Vணசாமி அ�ய6க�, நீலக�ட சா%திாியா�, பி.�.Rனிவாச அ�ய6கா� 

,த'ேயா�. இவ�க� யாவ5� ஆ6கில ஆ�சி� கால;தி� ‘அறிவாளி’ வ��க� எ+� 

க5த.ப�ட சாதிைய� ேச�0தவ�க�. இ:வ��க� ஆ6கில ஆ�சியி�, அத+ 

உதவிேயா� உய�0@ அத+ ஆதி�க;தி� பணி"ாி0த@. ஆாிய உய�$ ப-றி தம�ேக 

உாிய உண�$, ஆ6கில ஆசிாிய�களா� ேபா-ற.ப�ட@ க�� ெப5ைம 

ெகா�ட@. ஆாிய நாகாிக�, ேவத C�க�, உபநிஷ; த;@வ6க�, வடெமாழி 

C�களி� காண.ப�� அரசிய� க5;@�க� இவ-ைற ஆ6கிேலய ெமாழி 
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ெபய�.பாள�க� Fல� உண�0@ அவ-ைற. ெப5ைமேயா� ேபா-றின�. ஆ6கில 

நாகாிக� ஆ6கிேலய� ஆ�சி� கால;தி� எ:வா� கீB நிைலயி?�ள இ0திய 

நாகாிக;ைத மா-றியைம;தேதா, அ@ேபாலேவ இ0தியாவி+ பழ6கால;தி?�ள 

ப�ேவ� நாகாிக6கைள9� ஆாிய நாகாிக�, மா-றியைம;த@ என எ�ணின�. 

இ0நாகாிக;தி+ பிரதிநிதிக� தமிBநா��� ‘பிராமண�’க� எ+� அவ�க� 

நிைன;தன�. உதாரணமாக, எ%.கி5Vணசாமி ஐய6காாி+ ெசா-ெபாழி$கL�<, 

அவ� எ>திய ,+Mைரயி� இ�க5;ைத அவேர P�கிறா�: 

 

‘ெத+னா��� பிராமண5ைடய %தான� தனி;த+ைம வா�0த@. 

ெவளிநா�டா5ைடய மதி.d���, ேவதகால ,ைற, அ�.பைட மா�த� 

எ@$மி+றி ெத+னா��� நிலவி வ5கிற@. ெத+னா��� பிராமண5ைடய 

%தான� ப-றிய விவாத� த-ெபா>@ ,+னணி�< வ0@�ள@. இ0நிைலயி� 

வரலா-� ாீதியாக இ.பிர�சிைனைய ஆரா�வ@ அவசிய�. இ0திய சFக;தி� 

பிராமண5ைடய %தான� ப-றி ‘%த பாத பிராமண�’ P�கிற@. ெத+னா��?� 

அேத %தான� அவ�கL�< இ50த@ (வட நா��'50@ ெத+னா��-<� 

<�ேயறிய கால;தி'50@ சமீப கால� வைர இ0நிைல மாறவி�ைல). அவ�கL�< 

இர�� ெபா�."க� சFக;தி� இ50தன. ஒ+� சFக ந+ைம�காக யாக� ,த'ய 

வழிபா�கைள� ெச�வ@; ம-ெறா+� க�வி ேக�விகைள. பா@கா;@ வள�.ப@. 

இவ-ைற. பா@கா.ப@ எ+றா� இவ-ைற� சFக;தி� பர."வ@� அட6<�. 

 

கிைட�<� ஆதார6களினி+��, பிராமண� த6கள@ கடைமைய; திறைமயாக� 

ெச�@, த6க� நைட,ைறயினி+�� பிற ம�களி+ உய�$�< வழிகா�ட 

உதாரணமாக; திகB0தா�க� எ+� ெதாிகிற@. அவ�கL�<� கீBநிைலயி'50த 

பிற� அவாகைளப பி+ப-றி அவாகLைடய நிைல�< உயர ,ய+றா�க�. எனேவ 

இ0தியாவி?�ள ெப5வாாியான ம�களி+ சFக� உய�வத-< பிராமண�க� 

,�கிய காரணமாக இ50தா�க�. தமிB இல�கிய;தி� "கBெப-ற ெபய�கைள. 

பா�;தா� இ0த உ�ைம விள6<�. பிராமண ,ைற ச,தாய அைம.ேப க�வி, 

நாகாிக� ,த'யன தமிB தா��� ,+ேனறியத-<� காரண�.’ 

 

இ0த ேம-ேகாளி'50@ தமிழக வரலா-றி+ ஒ5 க�ேணா�ட� ெதளிவாயி-�. 

ேம?� அ@ எ>0த சFக� WBநிைல9� ஒ5வா� விள6க.ப�ட@. 

 

இனி இர�டாவ@ க�ேணா�ட;ைத ஆரா�ேவா�. 
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தமிBநா��� பிராமண5�<� சமமாக; த6கைள� க5தி� ெகா�ட ைசவ�களான 

,த'யா�, பி�ைள, ைசவ� ெச��யா�க�, நகர;தா�, க$�ட� ,த'ய 

நில.பிர";@வ வ��க;ைத� சா�0தவ5� சFக நிைலயி� பிராமண5ைடய 

ஆதி�க�, த6கL�< ேவ��ெம+� எ�ணின�. ஆ6கில ஆதி�க;தி� ‘அறிவாளி 

வ��கமா’க; தா6க� உயர ேவ��ெமன எ�ணின�. பிராமண�கLைடய ஆாிய 

நாகாிக� ெகா�ைக இவ�கL�< வர.பிரசாதமாக� கிைட;த@. இவ�கL� ஒ5 

த;@வ;ைத உ5வா�கி� ெகா�டன� அத-< அ�.பைட ஆாிய, திராவிட 

நாகாிக6களி?�ள ,ர�பா�கைள. ப-றி, ஆ6கில ஆசிாிய�கLைடய 

க5;@�க�தா� தமிழில�கிய;தி� இவ�க� ெத+னா��. ெப5ைமைய� 

க�டா�க� தமிழி+ சிற.ைப9�, தமிB நா��+ ெதா+ைமைய9� நி�வ இவ�க� 

வரலா� காண; @ணி0தன�. இ�சமய� ‘ேமாக+ஜதாேரா, ஹர.பா’ அகB$ 

ஆரா��சிக� ெவளிவ0தன. அவ-ைற. ப-றி ஹீரா% பாதிாியா� எ+ற ேமனா�� 

ஆரா��சியாள� க5;@�கைள விம�சன� எ@$மி+றி அ.ப�ேய ஏ-�� 

ெகா�டன�. பிராமண�க� ஆாிய உய�ைவ. ப-றி எ>தினா� இவ�க� ஆாிய 

இழிைவ9� திராவிட உய�ைவ9� ப-றி எ>தின�. 

 

வரலா-� நிகB�சிகைள திராவிட உய�$ எ+ற க�ேணா�ட;தி� இவ�க� 

க�டன�. ேவத கால ,ைற தமிB நா��� மாறாம� இ5�கிறெத+� ,த� 

க�ேணா�ட,ைடயவ�க� Pறினா� இவ�க� க-கால ,த�, தமிB நா��, 

திராவிட நா�� எ:வித;தி?� மாறவி�ைல எ+� Pறின�. த6க� 

ேபாரா�ட;தி-< ஆதர$ ேதட, ெத+னா�� வரலாேற, திராவிட ஆாிய 

,ர�பா�தா+ எ+� Pறின�. இராமாயண� கைதைய ஆாிய திராவிட. ேபாராக� 

சி;தாி;தன�. !�ாீவைன9�, அMமாைன9� ஆாிய அ�வ5�களா�கின�. வா'ைய 

ஆாிய ஆதி�க;ைத எதி��க திராவிட Qரனா�கின�. ஆாிய� ஆதி�க;ைத எதி��க; 

திராவிட நா� எ+�� ேபாரா�9�ள@; இ@ வி�தைல கா�<� உண�$ எ+� அ0த 

F�சி� வடநா�ைட அட�கியா�டா+ காிகால+ எ+��, கனக விசய� தைலயி� 

க�ேல-றி� ெகாண�0தா+ ெச6<��வ+ எ+�� ஆதி�க. ெப5ைம ேப!வ�. 

ஆாிய. பைட� கட0த ெந� ெசழிய+ எ+ற ெபயைர� ெகா��, ெப5� ேபா� 

ஒ+� நட0ததாக ஆதாரமி+றிேய கயி� திாி.ப�. 

 

இ:விர�� ேபா�<ைடேயா� ஆ6கில வரலா-� ஆசிாிய�க� தனி; தனிேய 

விாி;@ ைவ;த இர�� வைலகளி� வி>0@ அதைனேய வரலா-� ஆதாரமாக�  
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க-பைன ெச�@ ெகா�டா�க�. 

 

தமிBநா�� வரலா-ைற இ:வி5 க�ேணா�ட,ைடேயாரா?� "ாி0@ ெகா�ள 

,�யா@. ஏெனனி�, இைவயிர��ேம வி ஞான� க�ேணா�ட6கள�ல. 

 

தமிBநா�� வரலா-ைற உ�ைமயா�கி. "ாி0@ ெகா�வத-<; தமிB நா�� 

வள��சிைய9�, பிற இன6கேளா� தமிழ� ச,தாய� ெகா�ட ெதாட�"கைள9� 

ஆராய ேவ���. 

 

தமிழ� ச,தாய வள��சிைய வரலா-�; ெதாட�ககால ,த� ஆரா�வத-<, சி-சில 

பிராமி� க�ெவ��கL�, ச6க இல�கிய6கL� ஆதாரமாக அைமய� P��. ";த 

மத வரலா-� C�கL�, ைசவ ைவணவ சமய C�கL� ஒரள$ உதவி "ாிய� 

P��. ப�லவ� கால;தி-<. பி+ ஏராளமான க�ெவ���க� கிைட�கி+றன. 

அைவயா$� ெபய�;@ எ>த.ப�டா� வரலா-றி+ அ�.பைட ெச�ைமயாக 

அைம9�. கா!க�, பழ� ெபா5�க� ,த'யைவ ப-றிய ஆரா��சி இனிதா+ 

ெதாட6க ேவ���. அைவ ேம-ெகா�ள.ப�டா� சாி;திர;ைத. ப-றிய "திய 

உ�ைமக� ெவளியா<�. தமிB நா��. ப�ைடய நகர6க� இ50@ மைற0@ 

ேபான இட6க� அகB0@ ஆராய.ப�டா�, "திய "திய உ�ைமக� ெவளியா<�. 

 

இ:வா� கிைட�<�.ஆதார6களி+ ச,தாய வள��சிைய அ�.பைடயாக� ெகா�� 

தமிB நா�� வரலா� எ>த.பட ேவ���. மைலயி?� கட-கைரயி?� சி� 

<�யாக வாB0த தமிழ+, தன@ உைழ.பினா� உ-ப;தி� ச�திகைள வள�;@ 

,+ேனறி, ,�ைல நில;தி?�, ம5த;தி?� ெப5வாBவைட0@ ேபரர!கைள 

நி�வி, ப�ேவ� நா�� ம�கேளா� ேநச.பா+ைமேயா��, ேபா� "ாி0@� எ:வா� 

வாB0தா+ எ+பைத சFக வள��சி அ�.பைடயி� அ+றி எ>த ,�யா@. இ@ 

ேபாலேவ பிற இன ம�கL�, ப�.ப�யாக வள��சி ெப-றன�. இ0தியாவி� வள��சி 

ெப-ற பல இன6கைள� ேச�0த ம�க� வாணிப;தி+ Fல�, அறி$; ேத�ட;தி+ 

Fல� நில.பிர";@வ. ேபா� ெவறிய� @��தலா?�, சி-சில ேவைளக� ேநச 

உறேவா��, சி-சில ேவைளக� ேபாாி+ Fலமாக$� ெதாட�" ெப-றன�. 

 

இவ-றா� சFக வள��சிக� சி�கலைட0தன. ப�பா��� கல."க� ஏ-ப�டன. 

ச,தாய மா�த?�ேக-ற வைகயி� ப�பா�� மா�த�கL� நிகB0@�ளன. 
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ஒ5 இன ம�களி+ ப�பா��� வள��சி9�� அ�ச6கL� உ�� ேத�$�� 

அ�ச6கL� உ��. ப�பா��� கல." நிக>� ேபா@ WBநிைல, இ5 

ப�பா�களி+ ப�<வ நிைல ெபா�;@ ப�பா�� அ�ச6க� சில இைண9�, சில 

அ�ச6க� இைணயா, 

 

இைத மன;@� ெகா�� தமிழ� ச,தாய வள��சி. ேபா�ைக உ�ைமயாக� 

சி;தாி�<� வரலா� எ>த.பட ேவ���. இன� க�ேணா�டேமா சாதி� 

க�ேணா�டேமா உ�ைமைய� கான உதவா@. வரலா� ஒ5 சFக வி ஞான�. 

அ@ பல வி ஞான6களி+ @ைணேயா� எ>த.பட ேவ���. மானிட இய�, 

அகB$ ஆரா��சி, கா! ஆரா��சி, சFக இய�, அரசிய�, ெபா5ளாதார� ஆகிய 

வி ஞான6களி+ @ைணேயா� வரலா� எ>த.பட ேவ���. இல�கிய,� 

கைலகL� சFக வள��சி� க�ேணா�ட;தி� சாி;திர� எ>த; @ைணயா<�. 

 

இ;தைகய க�ேணா�ட;ைத உ5வா�<வ@ உ�ைம வரலா� காண வி5�"ேவா� 

கடைமயா<�. 

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

6. 6. 6. 6. +�திைர+�திைர+�திைர+�திைர    

 

(‘நா�� நாய+மா5�’ எ+றேதா� ஆரா��சி� க��ைரைய இல6ைக. ப�கைல� 

கழக; தமிB;@ைற உைரயாள� க. ைகலாசபதி அவ�க� எ>தி 

ெவளியி���ளா�க�. ைசவ� ெப5ெவ�ள� ேபால; தமிB நா��� ெப5கிய 

கால;தி� நிலவிய சFக அ�; தள;ைத9�, த;@வ ேம-ேகா.ைப9� அவ� 

அ�க��ைரயி� ஆரா�கிறா�. இ;தைகய ,ய-சி ந� நா��; த;@வ6கைள, சFக 

அ�;தள;ேதா� ேச�;@� க-�� ெகா�வத-ேகா� வழிகா��யாக உ�ள@. 

இ�,ய-சி மிக$� ேபா-ற;த�க@. ஆயிM� அவ5ைடய வைரய�."களி'50@ 

நா+ பல விஷய6களி� மா�ப�கிேற+. க�ேணா�ட� ஒ+றாயிM� அ@ 

ஆதார6கைள வாிைச.ப�;@� ேபா@ ேவ�பட� P��. அ@ 

க�ேணா�ட;தி?�ள <ைறபாடாகேவா ஆதார6க� ேபாதிய அள$ 

ேசகாி�க.படாததாேலா இ5�கலா� இ@ அவ5ைடய க��ைர�< ம��ம�ல, 

எ+Mைடய இ�சி� க��ைர�<� ெபா50@�. இ@ ேபா+ற பல க��ைரக� 

ெவளியா<மாயி+, நம@ க5;@�கைள; ெதா<;@ விவாதி;@ நம@ ெபா@வான 
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க�ேணா�ட;ைத9� "ாி0@ ெகா�� ஆதார6கைள ஆரா�வதி� க5;@ ஒ-�ைம 

ஏ-ப�� எ+ற உ�தியான ந�பி�ைகேயா� இதைன எ>@கிேற+-நா.வா.) 

 

நாய+மார@ ப�தி ெவ�ளமான இல�கிய;தி+ அ�;தள;ைத� காண ‘நா��-

நாய+மா5�’ எ+ற க��ைர ,ய?கிற@. இ�,ய-சி மிக$� க�னமான@. 

க�னமான இ.பணிைய ேம-ெகா�ட ைகலாசபதி அவ�களி+ @ணிைவ நா� 

ேபா-ற ேவ���. அ�,ய-சி இ;@ைறயி� ஒ5 கிள��சிைய ஏ-ப�;தினா� 

அ@ேவ ேம-ெகா�� ஆரா��சிக� ேதா+ற வழிவ<�க� P��. இ.பயைன 

இ�க��ைர; ேதா-�வி�<� எ+பேத எ+ ந�பி�ைக. 

 

இ�க��ைரயி� ைசவ� தன�< ,+ தமிB நா��� ேவ4+றி நி+ற இர�� 

சமய6கைள எதி�;@. ேபாரா� வள�0த@ எ+� ஆசிாிய� எ�;@� கா��கிறா�. 

அதைன. ப-றி அவ� த5� ,�$கேள பி+ன� ைசவ� இ:வி5 சமய6கைள எதி��க 

எ;த;@வ;ைத உ5வா�கி� ெகா�ட@ எ+பைத விவாி�க அ�.பைடயாக 

அைம0@�ள@. ஆகேவ இ:வி5 சமய6களி+ சFக அ�.பைடைய விாிவாக 

ஆரா�த� அவசிய�. 

 

கி.,. நா+கா� C-றா�டளவி� தமிB நா��� <ல6கL�, <�கL� அழிய; 

ெதாட6கி நில$ைடைம ,ைற ேதா+ற; ெதாட6கிவி�ட@. அ�,ைறயி+ அரசிய� 

வ�வ� <�நில ம+ன� ஆ�சி, ெத+ தமிB நா��� ெபா5ைந� கைரயி?�, காவிாி� 

கைரயி?�, ெப5விைள�ச� காரணமாக அர!க� எ>0தன. இ@$� இர�டா� 

C-றா�� ,த� நைட ெப-� வ0தெதன ஆதார;ேதா� ெசா�லலா�.[1] 

 

<ல6கைள9�, <�கைள9� வி>6கிவி�ட சி-றர!க� த�,� ேபா��யி�� F+� 

,�யர!களாயின. அைவ, சிைதைவ; தவி��க ெபள;த;ைத� க5வியா�கி� 

ெகா�டன. ெபள;த� இைண."� க5வியாக. பய+ப�ட@. <>�களி?�ள மா-ற 

,�யாத பைழைம. ப-ைற ஒழி�க. ெபள;த� பய+ப�ட@. <>விM� அட6கி� 

சி� ெத�வ வண�க;தி� ஆB0தி50த ம�கைள ெபள;த� தன@ ஜாதக� 

கைதகளினா?�, எ>;தறிவினா?�. நீதி ேபாதைனயா?�, ";தைன� கட$ளாக 

வழிப�� வண�க ,ைறைய. "<;தியதா?�, "திய அக+ற உலக;ைத 

க-பைனயி� காண உதவி-�.[2] 
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கி.,. ஆறா� C-றா��� வடேம-< இ0தியாவி� காண.ப�ட நிைலைமைய9�,  

தமிB நா��� கி.,.2, 1� C-றா��� நிலவிய நிைலைமைய9� ஒ+ெறன� 

ெகா�ள ,�யா@. இ�கால;தி� ெத+னா��� அர!க� நிைல;@வி�டன. வ��க. 

பிாிவிைனக� தீவிரமைடய; ெதாட6கி வி�டன. உண$�<; தி�டா�ய நா��� 

ேதைவ�< மி !� உ-ப;தி ேதா+றிவி�ட@. அத+ காரணமாக உ�நா�� 

வாணிப,� தைலE�க; ெதாட6கி-�. ,த'� நில�கிழாாி� ஒ5 ப<தியினேர 

வாணிப; @ைறயி� இற6கியி5�க ேவ���. ஏெனனி� அவ�களிட� தாேன 

ேதைவ�<. ேபாக எ சிய தானிய� இ5�<�? விவசாய உ-ப;தி அதிகமாக 

வாணிப,� ெசழி;த@. பல "திய ெபா5�கL�<; ேதைவ பிற0த@. இ;ேதைவ 

வணிக வ��க;ைத வள�;த@. ,த'� நில�கிழா� வ��க;தி'50@ ேதா+றிய 

வணிக வ��க� நில�கிழா�களி+ நில.பி�.ைப எதி�;@ நி-க ேவ��ய அவசிய� 

ஏ-ப�ட@. இ@தா+ கி.பி. ,த� C-றா�� ,த� 8� C-றா��வைர நிலவிய 

வ��க ,ர�பா��+ சி;திர�. [3] 

 

இ0நிைலயி� ெபள;த� தமிB நா��� பரவிய@. பிராமி சாசன6களி+ கால� கி.,. 

இர�டா� C-றா�� எ+ப@ உ�ைமயானா� அ@ அ�கால;தி� பரவ; 

ெதாட6கிய@ எ+� ெகா�ளலா�. ஆனா� ெச�வா�< ெபறவி�ைல. அ@ தமிB 

நா��-< வ0த கால;தி� கி.,.6� C-றா��� ேதா+றிய ‘த�ம பாைதயாக’ 

வரவி�ைல, 6-� C-றா��� சFக மா�த�க�, ெபள;த த;@வ6கைள9� 

மா-றியி50த@. இ6< வ0த த;@வ� ‘ஹினாயன’ த;@வ�. இதி� வி�ரக வண�க� 

உ��. ச�ரவ�;திகL� ேபாதி ச;@வ�கL� சமமாக� க5த.ப�கிறா�க�, 

ச�கரவ�;திக� பல பிற."களி� ெச�த "�ணிய� காரணமாக 

அ.பதவியைடகிறா�க� எ+ற க5;@�க� காண.ப�கி+றன. ஆைண� ச�கர,�, 

த�ம ச�கர,� இைண�க.ப�கி+றன. நில.பிர";@வ� வடநா��� பரவி ேபரர! 

ேதா+றிய கால;தி� அத-காதரவாக; ேதா+றிய த;@வ� இ@. இ@தா+ தமிB 

நா��� நில.பிர";@வ� வள5வத-<� அவசியமான த;@வமாக இ50த@. 

இ�கால;தி� ேபா� அவசியமி�ைல. ஆகேவ அஹி�ைசைய ஒ5 த;@வமாக� 

ெகா�ட ‘ஹினாயன ெபள;த�’ ஆL� வ��க;தினரா� ஏ-��ெகா�ள. ப�ட@. 

 

சமண� தமிBநா��� பி+னேர ேதா+றிய@. ேதா+�� கால;தி� அ@ ேபரர! 

ேதா+றேவ ஆதரவான ெகா�ைககைள� ெகா��50த@. ெப56கைத ,த'ய 

,-காவிய6களி+ அ�.பைட� க5;@�கL� கதாநாயக�கள@ ப�"கL� 
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இத-<� சா+�. ஜீவக சி0தாமணி ேபரர! ஆதரவி� மிக மிக ,+ேனறி� ெச+ற@. 

[4] 

 

இைவ யா$� சமண� கா.பிய6களாயிM�, உலகிய'� ெகௗட'ய;ைத. 

பி+ப-�கி+றன. ேபரர!க� நிைல�கேவ சாண�கிய� தம@ அ�;த சா%திர;ைத 

எ>தினா� எ+ப@ அறிஞ�க� ஒ."�ெகா�L� உ�ைமேய. 

 

இ:வி5 சமய6கL�, அவ-றி+ வள��சி� கால;தி� சாதி;த மா�த�க� எைவ? 

 

சி� <> உண�ைவ; தக�;தன. 

ேபரர! ேதா+ற; @ைண ெச�தன. 

வாணிப� வளர$�, வணிக வ��க� ேதா+ற$� @ைண ெச�தன. 

<>�கைள9� சாதிகைள9� ஒரள$ ஒ+றாக இைண;தன. 

ெமாழி வள��சி�< உதவின. 

"திய பா��5வ6கைள. "<;தி காவிய கால;@�<. பாைத அைம;தன. 

ஒேர தமிBநா� எ+ற அைம.ைப ம�கL�, ம+ன5� வணிக5�, ேநா�கமாக� 

ெகா�ள உதவின. 

இத+ Fல� கலா�சார ஒ5ைமைய வள�;தன. 

 

காவிய6களி+ Fல� இ0திய. ப�பா�ேடா�, தமிB நா��+ ப�பா�ைட 

இைண;தன. 

ேபாைர; தவி�;@ வாணிப வள��சி�< உதவின. 

இ�மா�த�களி+ காரணமாக சFக� சி;திர� மா�பாடைட0த@. ம+ன�க�, 

நில�கிழா� வ��க� வ?.ெப-றா� அதேனா��. வணிக வ��க� வ?வைட0தா� 

அதேனா�� மாறி மாறி� ேச�0@ெகா�டா�க�. சFக மா�த�களா� ேதா+றிய 

நிலம-ற உழவ5�, நில;ெதாட�பிழ0த ைக;ெதாழிலாள5�, விதி� ெகா�ைகயா� 

உய� வ��க6களி+ பி�."�<�ளாயின�. அவ-ைற எதி��க ,�யாதப� 

விதி�ெகா�ைக அவ�கைள� ெசயல-றவரா�கிய@. 

 

கள.பிர� கால;தி� (இ�கால;தி� தமிB ெமாழி இல�கண அ�.பைட ெப-ற@.) 

ஆர�ப இல�கிய6க� ெதா<�க.ப�டன. காவிய கால;தி+ ெதாட�க,�, நீதி 

C�களி+ ஆர�ப� கால,� அ@ேவ. இ�மா�த�க� ெந5�க�ைய ேநா�கி 

விைர0தன. நில. பிர";@வ வ��க�, நில; ெதாட�"ைடய ெதாழி� "ாி9� 
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ம�கைள; திர�ட ,ய+ற@. இ:வ��க6க� சFக அ�.பைட அைம;@� 

ெகா�L� ,ய-சியி� வ��க. ேபாரா�ட� ,-ற ஆர�பி;த@. இ�சமய� 

உைழ�காத ஆயிர�கண�கான பிர"�கL�, திக�பர %ேவதா�பர; @றவிகL�, 

உண$ ெபற ப�ளி�ச0த நில6கைள அரச� உதவியா� ெப5�கி� ெகா�டன�. 

விகாைரகL�, ைச;திய6கL� சமண. ப�ளிகL� நில.பிர";@வ 

%தாபன6களாயின. இைவ வணிக வ��க;தாேரா� ெபா5ளாதார; ெதாட�" 

S�டன. அவ�க� நில;தி� விைள0தவ-ைற வணிக� வா6கி வி-றன�, அ�ல@ 

க�சா. ெபா5ளாக வா6கி� ெச� ெபா5�கைள� ெச�தன�. இைவ; தவிர 

நில�கிழா�க�. சி� நில உைடைமயாள�க� ஏராளமாக இ50தன�. சமண, ெபள;த 

சமய நி�வன6க� ெப5� !ர�ட� %தாபன6களாயி50தன. அைவ, தா� 

ேநர�யாக� !ர��� உழவ�க�. தம@ ெச�வா�கினா� பாதி�க.ப�ட 

நில�கிழா�க�, சி� நில உைடைமயாள� ஆகிய ப<தியினாி+ ெவ�."�காளாயின. 

த�ைம ஆதாி�<� வியாபாாிகளி+ நலM�காகேவ ‘மத %தாபன6க�, நில6கைள 

நி5வகி;தன. ‘ம;தவிலாச. பிரகசன�’ ெபள;த விகாைரகளி+ ெச�வ� 

ெசழி.ைப9�, ெச�வா�ைக9� P�கிற@. 

 

இ: வ��க6களி� ெப5நில� கிழா�க�, சமண ெபள;த எதி�."�<; தைலைம 

தா6கின�. அவ�கள@ ேபாரா�ட;தி-< ப�தி இய�க� உதவியாக இ50த@. 

ெவளி.பைடயாக அ@ எ0த நலைன9� ஆதாி�காவி�டா?� சமண, ெபள;த, 

எதி�." - ெபா5ளாதார; @ைறயி� வாணிக வ��க எதி�.பாகேவ சாரா�ச;தி� 

இ50த@. 

 

நில.பிர";@வ சFக அ�.பைடைய விாி$ப�;த எ�ேலாைர9� ஆக�ஷி�<� 

வ�ண�, ம�க� அைனவ5� சேகாதர�க�. ஒேர <ல� எ+ற த;@வ;ைத சமய� 

பர.பிய@. ெகா�விைன, ெகா�." விைன ெச�@ெகா�ள ஆதர$ கா��ய@. 

உறவி�லாத உறைவ சி5V�;த@. (ldylic retations) சிவைன, விதிைய ெவ�ல வழி 

கா��� Fல; தைலவனா�கிய@. நில.பிர";@வ� !ர�டலா� ஏ-ப�� 

ேவதைனகL�<�, @+ப6கL�<� விகாைரகL�, ப�ளிகL� 

காரணமாயி50ததா�, அவ-ைற எதி�;@ அவ�கLைடய விதி� ெகா�ைகைய 

எதி�;@, ம�கைள; திர��வத-காக ேவதைன நீ�க� சிவனிட� சரணைட9�ப� 

ைசவ� ேகாாிய@. விதிைய ெவ�ல� சிவனிட� சரணைடய� ேகாாிய@. 
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‘நம�சிவாய�’ எ+ற ெசா�ேல இகபர ெச�வ6கைளெய�லா� அளி�<ெம+ற@. 

ம�க� "ாி0@ ெகா�ள இ@ எளிதாயி50த@. ";த, சமண த;@வ� !ழ�க� ஆர�ப 

ைசவ சமய;தி� இ�ைல, சிவ+ யா5� வழிபட� P�ய ெபா@� கட$ளாயி50தா�. 

பிறவி. ெப56கடைல நீ0த பிர"�களி+ த�ம ேபாதைனேயா, சமண� <ரவ�, 

<ர;தியர@ @ைணேயா ேதைவயி�ைல. ைசவ மட6கL� அ.ெபா>@ 

ேதா+றவி�ைல. 

 

ைசவ� தைழ�க. பணி ெச�த ,த+ நாய+மா�க� நா� ,>வ@� அைல0@ 

ம�களிைடேய வழ6கி வ0த இனிய ப�களி� மனித உண�ைவ உ5வமா�கி� 

சிவைன மனித5�< ம��� எ��� த0ைதயாக தாயாக வ5ணி;@. பா�னா�க�. 

அறிைவ. பி+ த�ளி உண��சிைய ஆழமா�கி ப�தி ெவ�ள;தி� நா�ைட 

FBக�;தா�க�. 

 

இ0நிைலயி� வாணிக வ��க� பல� <+றியி50த@. Fவர!களிைடேய வாணிக; 

தைடக� ேதா+றியி50தன. ேமனா�� வாணிப� சீ�<ைல0த@. இ%லாமிய 

வள��சியா?�, ெவ-றியா?� அ�ைட நா�களி� இவ�கள@ வாணிப� நி+ற@. 

நா���<� ,ட6கிய வணிக வ��க� வ'ைம <+றி இ;தா�<தைல� சமாளி�க 

இயலா@ நி+ற@. 

 

இ0நிைலயி� ைசவ� ேசர, ேசாழ, பா��ய நா�களி?� ப�லவ� நா��?� 

பரவி-�. சFக ஒ-�ைம�< அ@ @ைண ெச�த@. சமண ெபள;த மட6க� 

ெச�வா�கிழ0தன. அரச�க� ெச�வா�<. ெப-ற ைசவ;ைத ஆதாி�க; 

ெதாட6கின�. சமண ெபள;த மடாலய6களி+ ெசா;@�க� "திதாக; ேதா+றிய 

சிவாலய6கL�< மாறின. "திய ேதவ தான6கL�, பிரம ேதச6கL� சி5V��க. 

ப�டன. பா�� நா��+ ேவ�வி�<� ெச.ேப�கL� தி5ெந�ேவ' 

ெச.ேப�கL� கள.பிர� கால;தி� அ0தண�களிடமி50@ பறி;@� ெகா�ட 

நில6கைள மீ��� அவ�கL�< உாிைமயா�கியைத� P�கி+றன. மேக0திர+, 

மாம�ல+ கால;@� சாசன6க�, கா சி ைகலாயநாத� ேகாவி?�<, ப�ைட� 

சமண. ப�ளிக� விகாைரகளி+ நில6கைள உாிைமயா�கியைத� P�கி+றன. 

இ:வா� சிவ+ ேகாயி�க� ப�.ப�யாக நில$ைடைம %தான6களாயின. 

இ�,ைற நா� ,>@� பரவி-�. ஊ� நில;தி+ ெப5� ப<தி ேகாயி�கL�<� 

ெசா0தமாயி-�. அத-க�;தா-ேபால நில,ைடய ெப5 நில� கிழா�க� ேகாயி� 

நில6கைள ேம-பா�ைவ ெச�9� சைபயினராக$�. ஆய;தினராக$�, 
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வாாிய;தினராக$�, ஊரவராக$� நா��னராக$�, அதிகார� ெப-றன�.[5] இ.ப� 

ஒ� "திய நில$ைடைம ,ைற உ5வாகிய@. வாணிக வ��க;தின5� தமிBநா� 

,>வ@� வாணிப� ெச�9� வா�.ைப ம�ப� ெபற ைசவ;ைத அMசாி;தன�. 

அவ�களி� ெப5� ப<தியின� Qர ைசவ�களாயின�. இ@ நில$ைடைம 

வ��க;தினேரா� வணிக வ��க;தின� ந�"ற$ ெகா�டைதேய கா��கிற@. 8-� 

C-றா��?� அத-<. பி+M� வணிக வ��க;தின�, பல சிவ+ ேகாயி�கL�<. 

ெபா+னளி;த@�, மகைம ,ைறக� ஏ-ப�;திய@� சமகால� சாசன6களா� 

"லனாகி+றன. P��� !ர�ட?�< இ:$ற$ காரணமாயி-�. 

 

[1]. தமிB நா�� ேமாாிய5� - நா. வா. (தாமைர ெபா6க� மல� 1961) 

[2]. (Ρhilosophies of India — Essay on Buddihism– Zimmer). 

[3]. சில.பதிகார;தி� வ��க. ேபாரா�ட�, - நா.வா. ஜனச�தி ேம.மல� 1957 

[4]. காவிய� கைத; தைலவ�க� - நா.வா. தாமைர 

[5]. South Indian Polity - K.S.Krishnaswamy Iyengar உ;திரேம4� சாசன�. 

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

7. 7. 7. 7. ெமாழி� ப)��ெமாழி� ப)��ெமாழி� ப)��ெமாழி� ப)��, , , , ெமாழி ெவறி,�ெமாழி ெவறி,�ெமாழி ெவறி,�ெமாழி ெவறி,�    

 

தமிB ெமாழி9ண��சி9� பிரேதச. ப-�� தமிழில�கிய;தி� எ:வா� 

உ5வாகி9�ளன எ+� டா�ட� தனிநாயக அ�க� ‘தமிB க��ச�’ ஜனவாி-1 மா��! 

இதழி� ஆரா�0@�ளா�க�. அ�க��ைரயி� கட0த 50 ஆ��களி� இ:$ண��சி 

வள�0@ வ0த வரலா-ைற விவாி;@�ளா�. 

 

தமி>ண�$�, தமிB நா��. ப-�� ேபராசிாிய� !0தர� பி�ைளயவ� 

கால;தி'50@ இ+�வைர ஆB0@ பர0@ வள��சி ெப-��ளன. 

 

இத+ அ�.பைட, வடெமாழி ஆதி�க�, வடெமாழி ெத+ெமாழிகL�< உய�0த@ 

எ+ற பிரசார� இவ-றி+ எதி5ண�ேவயா<�. 

 

இ0திய நா��. ப-ைற9� ஒ5ைம9ண�ைவ9� ேதசீய உண�$ பர.பிய@. அத+ 

விைளவினா� தமிB நா��� தமிB நா��. ப-��<�. இ0திய நா��. ப-��<� 

,ர�பா� எ>0த@. இத+ <ர�களாக ேதசீய இய�க� கவிகளான பாரதி9�, 
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நாம�க� இராம'6க� பி�ைள9� ஒ';தா�க�. உைர நைடயி� 

இ�,ர�பா�ைட; தி5.வி.க. வி+ க��ைரயி� காணலா�. ேச@.பி�ைளயவ�க� 

இ0திய நா��+ கலாசார ஒ5ைமைய. பல க��ைரகளி� விள�கி9�ளா�க�. 

 

இராம'6க பி�ைள9�, ேச@.பி�ைள9�, இ0தியா� தமி>�< அழி$ ேநரா@ 

எ+� க5@கி+றன�. தமிழி+ உர,� வ'ைம9�. எ�ெமாழி; தா�<தைல9� 

எதி�;@ நி-க வ�லெதன அவ�க� க5@கிறா�க�. 

 

த-கால� கவி பர�பைர தி.,.க. விMைடய@. பாரதிதாச+ அத+ Fலவ�. 

க�ணதாசM�, ,�யரசM� அவ� வழி;ேதா+ற�க�. திராவிடநா� எ+M� 

பிரேதச உண�ைவ வள��க ,ய?� அவ�க� தமி>ண�வி� நி+�தா+ த6க� 

க5;@�கைள ெவளியி�கிறா�க�. அவ�கள@ தமி>ண�$ ஆB0த@. இதி� 

,ர�பா� காண.ப�டா?� அவ�க� தமி>ண�ைவ ஒழி�க ,�யா@. 

 

தமி>ண�$�, பிரேதச உண�$� வள�0த வரலா-ைற. ப-றி; தனிநாயக அ�களி+ 

,�$க� இைவ. 

 

இ:$ண�வி+ வள��சிைய ,>ைமயாக அறி0@ ெகா�வத-< இ:$ண��சியி+ 

ேதா-ற� ,த� இ+�வைர அத+ வரலா-ைற� !5�கமாக அறி0@ெகா�Lத� 

அவசிய�. 

 

சாி;திர கால;தி� தமிBநா� நா+< வைக நில6களாக இய-ைகயாகேவ 

பிாி0தி50த@. அைவ <றி சி, ,�ைல, ம5த�, ெந�த� எ+பன. <றி சி ம�க� 

ேவ��வ வாB�ைக Fலமாக$�, ,�ைலநில ம�க� மா� வள�.பதி+ Fலமாக$�, 

ம5த நில ம�க� உழ$. பய+ Fலமாக$�, ெந�த� நிலம�க� மீ+ பி�;த�, 

உ."�கா��!த� ,த'ய ெதாழி�களி+ Fலமாக$�, உண$�, உைட9�, 

உைற9L� ெப-� வாB0தன�. 

 

உழ$. பய+ அதிகமாக அதிகமாக, ம-ற நில.ப<திகL�<. ப�டமா-� 

வாணிப� பரவி-�. தமிB நில. பா<பா�க� மைறய; ெதாட6கின. 

இ0நிைலைய;தா+ ப;@. பா���, "ற நாX�� சி;திாி�கி+றன. 
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ஒ:ெவா5 நில. ப<தியி?� ேதா+றிய கைலக� நா+< நில. ப<திகளி?� பரவின. 

இதைன. பர.பியவ�க�, ப�ைட. பாண�கL�, ெபா5ந5�, விற'ய5� P;த5�, 

P;திய5� ஆவா�க�. அவ�க� நானில6களி?� ேதா+றி வள�0த கைலகைள; 

தமிBநா� ,>வ@� பர.பின�. கைல மர"கைள அவ�க� ஒ5,க.ப�;தின�. 

இ�கால;தி� தமிழக� ஒ+�ப�ட மரபி+ C-��கண�கான <�நில ம+ன5�, 

,�9ைட ம+ன� Fவ5� சி� சி� நில. ப<திகளி� ஆ�சி "ாி0@ வ0தன�. ப�ட 

மா-�� கைல. பாிவ�;தைன9� தமிழக;தி� ஒ-�ைம9ண�ைவ; ேதா-�வி;தன. 

 

இ�P-��<� சில சா+�க� கா��ேவா�. 

 

1. ப�ட6ெகா-ற+ எ+M� <�நில ம+னன@ வ�ள+ைமைய க5_� 

ககத.பி�ைள சா;தனா� பா�கிறா�. அவ+ <திைர மைலயி+ சி� <றவ� 

<�ெயா+றி+ தைலவ+. அவன@ ஆதி�கவர�" மிக� <�கியதாயிM� அவன@ 

"கB தமிBநா� ,>வ@� பரவியி50த@. ஏெனனி� அவனிட� பாிசி� ெப-ற "லவ� 

அவன@ "கைழ; தமிழக� ,>வ@� பர.பிவி�டா�க�. இதைன. "லவ� பி+ 

வ5மா� P�கிறா�: 

 

'ஊரா�� <திைர� கிழவ, P� ேவ� 

நைற நா�; ெதா�;த ேவ�ைகய6 

க�ணி வ� நவில�பி+ வி�ேலா� ெப5�, 

ைக வ�ளிைக� க�மா+ ெகா-ற, 

ைவயக வைர.பி� தமிழக� ேக�ப. 

ெபா�யா� ெச0நா ெநளிய ஏ;தி, 

பா�ப ெவ+ப பாிசில� நாL�, 

ஈயா ம+ன� நாண, 

யா@ பர0த நி+ வைசயி� வா+ "கேழ'                 ("ற�. 168) 

 

2. இமய வர�ப+ ெந� ேசரலாதைன <ம�f� க�ணனா� பதி-�. ப;@ 

இர�டா� ப;தி� ேபா-றி.பா�9�ளா�. அவ+ ,�9ைட ம+ன� Fவாி� 

ஒ5வேன யாயிM�, அவ+ "கB தமிழகெம6<� பரவியி50த@ எ+� "லவ� 

P�கிறா�. 
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‘அைமவர� ேவ' இமய� வி-ெபாறி;@ 

இமிB கட� ேவ'; தமிழக� விள6க; 

த+ ேகா� நி-க இ’                (பதி-�. ப;@. பதிக�) 

 

3. ம@ைர நகாி+ "கB தமிழகெம6<� பரவியி50தெதன பாிபாட� (திர�� 9) 

P�கிற@. 

த� தமிB ேவ'; தமிB நா�டக� எ�லா� 

நி+� நிைல இ."கB S;த� அ�ல@ 

<+�த� உ�ேடா ம@ைர-ெகா�;ேதரா+ 

<+ற� உ�டா<� அள$? 

 

ெமாழி, கைல, ப�பா� இவ-றா� ஒ+�ப�� வ0த தமிழக� ஆ�சி,ைறயா� 

பிாி$ப�� நி+ற@. அ@ ம��ம�ல. ேசர�கL�<� சி-றரச�கL�<� இைடேய9�, 

ேசர5�<� பா��ய ேசாழ�கL�<� இைடேய9�, இைட விடாம- ேபா�க� 

நிகB0@ வ0தன. ஆயிM� தமி>ண�$�, தமிழக உண�$� நிைல ெப-றி50தன. 

Fவர!க� ஒ+� ப�ட ெபா>ெத�லா� "லவ�க� ம+ன�களி+ ஒ-�ைமைய; 

தமிழக ஒ-�ைமயாக. ேபா-றி வரேவ-றன�. 

 

இைவ யா$� கி.,. 3-� C-றா�� ,த� கி.பி. 3� C-றா�� வைர9�ள 

கால;ைத� <றி.பி�வன. 

 

கி.பி. ,த� C-றா�� ,த� 4-� C-றா�� வைர9�ள கால;தி� சி-றர!க� 

அழி0தன. Fவர!கL� வ'ைம ெப-றன. ெபாிய அைணக� க�ட.ப�டன. தானிய 

விைள�ச� மி<தியாயி-�. ஆ-ற6கைரேயார6களி� ம�க� P�ன�. நகர6க� 

ேதா+றின. வாணிப� வள��சி9-ற@. ,த� C-றா�� ,தேல அ0நிய நா�� 

வாணிப� ெதாட6கி வள�0த@. இ0நிைலைய. ப��ன. பாைலயி� காணலா�. 

அத-<� ேமலாக சில.பதிகார;தி� காணலா�. 

 

அ�கால;தி� வணிக வ��க� ெப5  ெச�வா�<. ெப-ற@ Fவரச�கள@ 

நா�களி?� அத-< ெவளியி?�, கட� கட0த கீB நா�களி?� அவ�கள@ 

வியாபார� ெப5கிய@. Fவர! நில6களி?� த6<தைடய-ற வாணிப� ெச�ய 

ஒ+�ப�ட தமிBநா� ேவ��ெமன வணிக�க� வி5�பின�. வாணிப;@�< 
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இைட�றான பா��ய+ ஆ�சிைய� க�ணகி அழி;தா�. அ�கால� தமி>ண�$�, 

தமிB. பிரேசத உண�$� மிக; ெதளிவாக; ேதா+றின. இ:$ண�ைவ� 

சில.பதிகார� பலவைகயி� "ல.ப�;@கிற@. கைதயி� F+� கா�ட6கL� 

,�யரச� Fவ5ைடய தைல நகர6களி� நிக>� நிகB�சிகைள� P�கி+றன. 

"கா�� கா�ட� ேசாழ நா��� நைடெப�� கைதைய9� ம@ைர கா�ட� 

பா��ய நா��� நைடெப�� நிகB�சிகைள9�, வ சி� கா�ட� ேசர நா��� 

நைடெப�� நிகB�சிகைள9� விவாி�கி+றன. ஒ:ெவா5 கா�ட,� அ0த0த 

நா��+ கைல வள��சிைய9� ப�பா�ைட9� "ல.ப�;@கி+றன. வாB;@� 

காைதயி� F+� ம+ன�கL� வாB;த. ெப�கிறா�க�, 

 

‘வாழியேரா வாழி 

வ5"ன� நீ�. ெபா5ைந 

W>� ம@ைரயா� 

ேகாமா+ற+ ெதா� <லேம!’ 

‘வாழியேரா வாழி 

வ5"ன� நீ�;த� ெபா5ைந 

WB த5� வ சிய� 

ேகாமா+த+ ெதா� <லேம!’ 

‘எ�லா நா�’ 

காவிாி நாடைன. பா�@� 

Sவிாி P0த� "கா�’ 

 

ஒ�ேவா� கா�ட ,�$� க��ைரயி?�, ,ைறேய ேசர+, ேசாழ+, பா��ய+ 

ஆகிய Fவ5� ேபா-றி. பாட.ப���ளன�. இனி C�க��ைரயி�, தமிBநா� 

,>வத-<� ெபா@வான ஒ>�க;ைத9� ப�பா�ைட9� மைலைய� க�ணா�யி- 

கா��வ@ ேபால இ0C� கா��கிறெதன இள6ேகாவ�க� P�கிறா�. தமிB 

நா�ைட ஒ5 நாடாக� <றி.பி�� அ�க� வ5மா�: 

 

‘<மாி ேவ6கட6 

<ண <ட கடலா 

 

ம��னி ம56கி� 

த� தமிB வைர.பி� 
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ெச0தமிB ெகா�0தமிB 

எ+றி5 ப<தியி�’ 

 

இனி, 7-� C-றா�� ,த� 13-� C-றா�� வைர9�ள கால;தி� இ.பிைண." 

இ�கி வ0தெத+ேற ெசா�லலா�. ஆBவா�, நாய+மா�கள@ ப�தி.பாட�க� 

தமிBநா� ,>வ@� பரவின. தமிழிைச வளமைட0த@. கட$ைள; தமிழாசானாக 

சமய� <ரவ�க� பா�ன�. ப�தி. பாட�களி� தமி>ண�$� கல0தன. ப�தி 

ெவ�ள;ேதா� தமி>ண�$� ெவ�ளமாக. பா�0த@. இ�கால ,�வி� க�ப+ 

ேதா+றினா+. வா�மீகியி+ காவிய;ைத; தமிB� காவியமா�கினா+. அவM� 

தமி>ண�ைவ வள�;தா+. நா��. ப-ைற9� வள�;தா+. இராமைன; 

‘ெத+ெமாழி கட0தா+. வடெமாழி� ெக�ைல தீ�0தா+’ எ+� அைழ�கிறா+. 

‘தமிெழM� அள.ப5� சலதி’ எ+� தமிைழ� கட�க ,�யாத கட?�< 

ஒ.பி�கிறா+. தமிB நா��-< ேதவ� நா� ஒ.பாகா@ எ+� காரண;ேதா� 

P�கிறா+. 

 

‘அ;தி5;த< நா��ைன அ�ட� நா� 

ஒ;தி5�< ெம+றா� அ@ ஒ�<ேமா 

எ;திற;திM� ஏ>ல<� "கB 

,;@� ,;தமி>� த0@ ,-றலா�?’ 

 

க�பைனய�;@�ள பிரப0த கால;தி?� ேதவ�கைள9�, ம+னைர9� பா�ய 

கவிக� தமி>ண�ைவ மற�கவி�ைல, ேவத6க� ,ைறயிட, தமிழி+ பி+ ெச+றவ+ 

தி5மா� எ+� <மர <5பர� P�கிறா�. 

 

‘அ5மைறக� ,ைறவிட 

ைப; தமிB. பி+ ெச+ற 

ப�ைச. ப!6 ெகா�டேல.’ 

 

நாய�க�க� கால� ெதாட6கி அவ�க� கால� ,�9� வைர, 

சி� பிரப0த6களி� தமி>ண�$ ம6காம� நில$வைத� கா�கிேறா� 
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ப�L. பாட�கL�, <றவ சிகL�, இ�கால�கவிஞ�க� பைட."கேள. ஆ6கில 

ஆ�சி� காலேம தமி>ண�$ ம6கிய கால� ஏ+? அ�ைம�< ெமாழி.ப-� ஏ@? 

ஆ6கில ெமாழி9�, ப�பா�� மனித. ேபா'கைள. பைட;த@. நா��ேலேய அய� 

நா�� ஆ+மா$ட+ நடமா�ய மனிதைர� சி5V�;த@ இதனா� இல�கிய ஊ-� 

உ�கர0த@. ப�பா� உற6கி. ேபாயி-�. 

 

வி�தைல நாத� நா��� பரவ; ெதாட6கிய@. நம@ வாBவி+ ,+ேன-ற;தி-< 

அ+னிய� ஆ�சி தைடெயன வி�தைல இய�க; தைலவ�க� ,ழ6கின�. நா��. 

ப-� விழி;ெத>0த@. "தியேதா� ஒ-�ைம ேதா+றிய@. ஆ6கில ஆ�சி 

வ'ைமயா� இைண;@. பிைண;தி50த இ0தியாவி+ ஒ:ெவா5 ப<தி9� 

வி�தைலயைடய அவ�கைள எதி�;@. ேபாராட ஒ+�ப�டன�. அவ�க� 

பலா;கார;தா� இைண;@ ைவ;தி50த ெபா5ளாதார வாB$ சிதறிய@. 

ம�கLைடய ஒ-�ைமயா� அ0நிய� !ர�ட� நீ6கி ,+ேனற ம�க� ஆ�வ� 

ெகா�டன�. இ0த ஆ�வ� ெமாழி மீ@� ப�பா��+ மீ@�, பிரேதச;தி+ மீ@� 

ேதா+றி, இவ-ைற. பா@கா�க$�, வள� ெபற� ெச�ய$�, இேத ேநா�<ைடய பல 

ப<தியினேரா� ஒ+�ப��. ேபாராட; E��ய@. வி�தைல இய�க;ேதா�தா+ 

ப�பா�� ஆ�வ,�, ெமாழி ம�மல��சி9� ேதா+றின. 

 

இ�ம�ல��சியி+ <ர� பாரதி. அவMைடய வழி வ0ேதா� நாம�க� இராம'6க� 

பி�ைள, தி5.வி.க. ,த'ேயா�. ஒ5கால க�ட;தி� பாரதிதாசM�, பாரதி வழியி� 

நி+றா�. 

 

நா�� வி�தைலயி�லாம�, ெமாழி ம�மல��சி9�, ப�பா�� மல��சி9� இ�ைல. 

 

நா���<, வி�தைல�<. அவரவ� ப�பா��. ெப5ைமைய9�, இைவ யாவி?� 

ஒ+றி நி-<� இ0திய.ப�பா��+ ஒ5ைமைய9� உண�த� அவசிய� என. பாரதி 

க�டா�. 

 

‘ெச0தமிB நாெடM� ேபாதினிேல 

இ+ப; ேத+ வ0@ பா9@ காதினிேல’ 

‘ெசா�'� உய�$ தமிB� ெசா�ேல, 

இைத; ெதா>@ ப�;திட� பா.பா’ 
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‘யாமறி0த ெமாழிகளிேல தமிB ெமாழிேபா� 

இனிதாவ@ எ6<� காேணா�.’ 

 

எ+� தமி>ண�_��� பாரதி இ0திய ஒ5ைம�< அ@ விேராதம�ல எ+�� 

பா�றா�. 

 

‘,.ப@ ேகா� ,க,ைடயா�, உயி� 

ெமா��"ற ஒ+�ைடயா�’ 

ெச." ெமாழி பதிென��ைடயா�, 

எனி- சி0தைன ஒ+�ைடயா�.’ 

 

ேதசிகவிநாயக� பி�ைள9� பாரதியி+ உண�வி� ஒ+றி நி-பைத� கா�கிேறா�. 

நாம�க�லா5� நா��.ப-ைற9�, ெமாழி.ப-ைற9� ஒ+றி- ெகா+� 

,ர�ப�டதாக. பா��கவி�ைல. 

 

இைவயைன;ைத9� !���கா�� இ0திய நா��.ப-�ைடய கவிகL�< தமிB 

ெமாழி உண�$ ,ர�ப�டேதா� உண��சிெய+��, இைவயிர��-<� பால� 

அைம�க அவ�க� ,ய?வதாக$� தனிநாயக அ�க� P�கிறா�. 

 

"திய ம�மல��சி !0தர� பி�ைளயி+ தமிB வாB;@. பாட� ேதா+றிய 

கால;தி'50@ @வ6<வதாக அ�க� P�கிறா�. ‘க+னட�, ெத?6<, 

மைலயாள�, @L ,த'ய ெத+னி0திய ெமாழிகL�<; தமிBதா+ தா�. இ;தைன 

ெமாழிகைள. ெப-ெற�;@�, தமிB ஆாிய� ேபா� ,@ைமயைட0@ அழி0ெதாழி0@ 

ேபாகாம� இளைமேயா� நில$கிற@. இ;திற;ைத எ�ணி; தமிைழ வாB;@ேவா�’ 

எ+ப@ அ.பாட'+ க5;@. தமிB பிறெமாழிகளி?� சிற0த@. பிற ெமாழிகைள 

இகB0@ நம@ ெமாழிைய. ேபா-�ேவா� எ+ற தனிைம9ண�ைவ9�, 

பிாிவிைன9ண�ேவ தமி>ண��சி�<�, நா��. ப-��<� அவசிய� எ+ப@ !0தர� 

பி�ைளயி+ க5;@. ேம?�, எ�லா. ப<தி ம�கL�, ஒ+�ப�� ,ய-சி @வ6கிய 

கால;தி� இ�க5;@ தமிழைர; தனிைம.ப�;த உத$� க5;@. 

 

‘வடெமாழி உய�0த@, அதனிட� கட+ வா6கிேய தமிB பிைழ�கிற@.’ எ+� ேபசிய  



48 

 

பிராமண�களி+ க5;@�< இ@ எதி�;தா�<த� எ+� க��ைரயாசிாிய� 

P�கிறா�. அ@ வடெமாழி ெவறிெய+றா� !0தர� பி�ைளயி+ க5;@ தமிB 

ெவறியாகாதா? ஒ5 ெவறிைய ம-ெறா5 ெவறியா� அட�க ,�9மா? சிவ+ 

உய�0தவ+, தி5மா� உய�0தவ+ எ+ற ச�ைட தமிBநா��� யா5�காவ@ 

ெவ-றியி� ,�0ததா? சமரசவாதியான க�ப+, 

 

‘அரனதிக+, உலகள0த அாியதிக+ 

எ+�ைர�<� அறிவிலா�.’ 

 

எ+� தீ�." வழ6கினா+. 

 

இ�காரண� Pறி தமிB ெவறிைய நியாய� எ+� Pற ,�யா@. இ�க5;@�களி+ 

வள��சிைய மைறமைலய�களி+ எ>;@�களி� கா�கிேறா�. 

 

அவைர. ப-றி தனிநாயக அ�க� P�வதாவ@:- ‘மைறமைலய�க� இ0திய 

வி�தைலயி+ மீ@ ேமாக� ெகா�டவர�ல. ேம� சாதியின� கீB சாதியினைர 

அட�கி ஒ��<வைத அMமதி�<� !ேதச அரசா6க;ைத. பா��கி?�, பிாி��V 

அரசா6க� நீதியாக$�, ேந�ைமயாக$� ஆ�சி நட;@� எ+� அவ� க5தினா�. 

ஓ�$ ெப-� தனி;@ வாB0த அறிவாளியாதலா�, அவ� அரசிய� இய�க6களி+ 

!ழ'� சி�காம� வாB0தா�.’ 

 

இ0திய வி�தைல ேதைவயி�ைல; ெவ�ைள�கார+ நியாயமானவ+; பிராமண+ 

ேமாசமானவ+. ந� நா�டவ+ ஆ�சி ேவ�டா� எ+� க5திய மைறமைல 

அ�கL�<; தமிழ� வாB$ ப-றி ஒேர ஒ5 எ�ண� தா+ இ50த@. அ@ 

வடெமாழியி'50@ தமிைழ. பா@கா.ப@, பிராமணாிடமி50@ தமிைழ. 

பா@கா.ப@ ஆ6கில ெமாழியாதி�க;தா� தமிB அழிவைத� காணாத க�க� 

வடெமாழி. Sத;ைத� க�டன. Sத� எ+ப@ மன.பிரா0திதாேன? இ�லாத 

Sத;ைத� ெகா�ல அவ� வாைள� !ழ-றினா�. இ@தா+ அவர@ தமி>ண�$, 

இ0திய வி�தைல ேதைவயி�ைல எ+� எ�ணியவ5�< இ0திய ஒ5ைமைய. ப-றி 

எ+ன கவைல இ5�க ,�9�? தமிB ெவறி�<�, இ0திய வி�தைலயா�வ;தி-<� 

ஒ��� உற$� ஏ@? எனேவ ,ர�பா��லாத தமி>ண�$ எ+� தனிநாயக அ�க� 
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அைழ.ப@ பிற ெமாழிகைள. பழி.ப@ பிறெமாழி ேப!ேவாைர. பழி;@, தமிழி+ 

உய�ைவ நிைலநா��வ@ தா+ எ+� ேதா+�கிற@. 

 

இனி தனிநாயக அ�க� திராவிட இய�க;தினாி+ தமி>ண�ைவ. ேபா-றி� 

P�கிறா�. அவ5ைடய க5;ைத அவ�கள@ ெசா-களாேலேய P�ேவா�. 

 

‘தமிB நா��-<�, திராவிட%தா+ க5;தி-<� வி!வாச,ைடய ,ர�பா�ைட நா� 

ஒ5 <றி.பி�ட கவிஞ� வாிைசயி� கா�கிேறா�. இ0திய நா��+ மீ@ வி!வாச� 

இ5;த� ேவ��ெமன அவ�க� ெசா�?வதி�ைல. ஐ�கிய உலக;ைத. ப-றி 

அவ�க� ேப!கிறா�க�. இ@ பழ0தமிழர@ க5;@;தா+. இ0த வாிைசயி� 

இ5.பவ� பாரதிதாச+. க�ணதாசM�, ,�யரசM� அவர@ வழி; ேதா+ற�க�.’ 

 

இ@ம��ம�ல; திராவிட%தாM�<. பாரதிதாச+ எ�ைலPறி அத-க.பா� ஒ5 

கால;தி� கட�தா+ இ50த@ எ+� P�கிறா�. பி-கால;தி� ேதா+றிய ஆாிய 

நா��-< எதிராக, அதைன� சி�ைம.ப�;த; திராவிட;தி+ ெதா+ைமைய 

நிைலநா�ட பாரதிதாச+, ,ய?கிறா�: 

 

‘அேடேட, வடெப56<+றேம இ�ைல, 

அ:விட� நீ�.பர."-ஆBகட� உ�ளேத, 

அ.ெப56கட அைல, அழகிய வி0திய� 

 

ெவ-பி+ வட"ற;@ விைளயா�னேவ! 

ேம-<-அரபி� கட� கிழ�< வ6க� கட� 

இ�ைல, எ+ன விய.பி@? 

 

தமி>ண�$�<� திராவிட%தா+ க5;@�<� ,ர�பா� இ50தேபாதி?� 

பாரதிதாச+ ேபா+ேறாாி+ எ>;@�களி� ஆB0த தமி>ண�$ இ5�கிற@ எ+� 

தனிநாயக அ�க� எ>@கிறா�. 

 

‘தமி>�< அ,ெத+� ேப�’ எ+�� ‘தமிெழ6க� உயி5�< ேந�’ எ+�� பா�ய 

பாரதிதாச+ கவிைதயி� தமி>ண�$ இ5�கிற@. ஆனா� பிற ெமாழிகைள 
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ெவ�.பைத9�, பிற ம�கைள இழி$ப�;@வைத9�, தமிழி+ உய�$�< 

ஆதாரமா�<�ேபா@, அவர@ எ>;@�க� தமிB ெவறியாக; தாB0@ வி�கி+றன. 

 

‘ஆாிய+ அ�ேல+ எM� ேபாதி� 

எ;தைன மகிB�சி, எ;தைன மகிB�சி!’ 

‘அய� எ+� ெகா��க ,ரேச, உறவான 

திராவிட� அ�லா�.’ 

‘ெபா6<� வடநா��. ெபா�9� "ைனக5��� 

எ6<� தைலவிாி;ேத இ+ன� விைள;தனேவ.’ 

(பாரதி தாச+ கவிைதக�) 

 

,ர�பாட-ற தமி>ண�$ எ+� தனிநாயக அ�க� !��� கா��வ@ !0தர� 

பி�ைள, மைறமைலய�களி+ எ>;@�கைள, அவ-றி� !த0தர ஆ�வ� இ�ைல. 

பிற ெமாழி ெவ�." உ��. 

 

,ர�பா��ள தமி>ண�$ எ+� அவ� கா��வ@ ேதசிய� கவிகளி+ 

பைட."�கைள9�, பாரதிதாச+ ,த'ய திராவிட இய�க;தாாி+ பாட�கைள9�. 

இவ-�� ேதசிய� கவிக� ேதசிய உண�வி-<�. ெமாழி9ண�வி-<� பால� 

அைம�க ,ய?கிறா�க� எ+� அவ� ெசா�?கிறா�. ெவ-றி ெப-றதாக� 

ெசா�லவி�ைல. திராவிட இய�க;தினாி+ பாட�களி�, திராவிட%தா+ ப-��<�, 

தமி>ண�$�<� ,ர�பா� இ5�கிற@ எ+றா?� அவ�கள@ தமி>ண�$ 

ஒ@�கிவிட� P�யத�ல எ+� தனிநாயக அ�க� ெசா�?கிறா�. 

 

ஆ6கில ஆ�சி ஓ� %@லமான உ�ைம. அதைன எதி�;@ எ>0த ேதசிய உண�$ 

மைற;த-காிய உ�ைம. 

 

அதேனா� ம�மல��சி9-ற@ ெமாழி9ண��சி. இ@ தமிB நா��-< ம��ம�லாம� 

எ�லா ெமாழி வழி. பிாி$கL�<� ெபா50@�. இைவ இர��-<� ,ர�பா� 

எ@$மி�ைல. பாரதிேய இ:விர�� உண��சிகளி+ ஒ-�ைம�<; தமிB நா��� 

இல�கிய வழிகா��. 

 

திராவிட%தா+, அ�க� P�வ@ேபால ஒ5 க5;@;தா+ (Concept) அ@  
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%Eலமான உ�ைமய�ல. அத+ அ�.பைட ஆ6கில ஆ�சியி+ எதி�.ப�ல. 

நா��+ வி�தைல. ப-�ம�ல. தமி>ண��சி அ�க5;ைத வ'$ப�;@வதாகா@. 

ஏெனனி� க-பைன; திராவிட;தி-< எ0த ெமாழி9� அ�.பைடயாகா@. அ@$� 

தமிBெவறி, ெத?6ைக9�, க+னட;ைத9�, மைலயாள;ைத9� எ:வா� உறவா�க 

உத$�? இ@ தா+ தீ��க ,�யாத ,ர�பா�. பிாிவிைன இய�க;தாாி+ 

தமி>ண�$ தமிB மரபி+ வழிவ0தத�ல. 

 

ஏெனனி� தமிழன@ ப�பா� எ�ேலா5டM� உற$ெகா�� வள�0த@. 

 

‘யா@� ஊேர யாவ5� ேகளி� (உறவின�)’ எ+� பா�யவ+ ச6ககால; தமிB. 

"லவ+. 

 

பல ெமாழிக� ேப!� ம�கேளா� ெதாட�" ெகா�� வாB0தவ+ தமிழ+. கிேர�க�, 

ஆாிய�, @5�க�, ெத'6க�, க+னட�, மரா��ய�, மைலயாளி ,த'ய பல 

இன;தவாி+ ப�பா�களி+ இைண.ைப; தமிB. ப�பா� ெப-��ள@. நம@ 

ப�பா��+ பல அ�ச6க� இ0திய நா� ,>வ@� பரவி9�ளன. 

 

காVமீர;தி� ைசவ;ைத. பர.ப தி5ெந�ேவ' சிவா�சாாியா�க� 

ெச+றி5�கி+றன�. 

 

ஆBவா�கள@ பாட�க� ெத?6< ெமாழியி� எ>த.ப�� பாட.ப�கி+றன. 

வ6க;@ ைவVணவ�க� இராமாMஜர@ பாVய;ைத. ேபா-�கிறா�க�. 

 

ாி� ேவத;தி� 500 தமிB� ெசா-க� இ5�கி+றன எ+� டா�ட� கமி� %வலயி� 

P�கிறா�. 

 

தமிB நா��� ேகாவி� அைம.பி� ேகா"ர6க� சாL�கிய சி-ப� கைலயி'50@ 

ேதா+றியைவ.  Sவினா?� "ைகயினா?� Sைச ெச�9� ,ைற தமிB நா��'50@ 

வடநா��-<. பரவிய@. 

 

ம@ைரயி?�, கா சியி?� ப�;@. "கB ெப-ற ெபள;த பிbு�க� ம�க� 

நாள0தாவி?�, பாட'"ர;தி?�, ஆசிாிய�களாக. பணியா-றின�. 
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இ:வா� இைண.". ெப-ற இ0திய. ப�பா��� இ@ உய�0த@. இ@ தாB0த@ 

எ+பதி�ைல. நா� கைல� ெச�வ6கைள வழ6கி9மி5�கிேறா� உட+ 

பிற0தார�களிட� கைல� ெச�வ;ைத. ெப-�� இ5�கிேறா� 

 

தமிB உண�$ தமிB ப�பா�� ஆ�வ� தமிB நா��. ப-� இைவ ேதசிய 

உண�வி-< ,ர�ப�டன அ�ல. ஆனா� தமிB ெவறி, தமிழ� ம-ற இன;தாாிM� 

எ�லாவைகயி?� சிற0தவ� Regional Chavinism எ+ற க5;@, ேதசிய 

ஒ-�ைம�<� தமிழ� பய+பா��-<� ேந� ,ரணான@. 

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

8. 8. 8. 8. தமி	� வி-ஞான/�தமி	� வி-ஞான/�தமி	� வி-ஞான/�தமி	� வி-ஞான/�    

 

இ+� மனித+ Wாியைன� !-றிவ5� கிரக;ைத� சி5V�;தி5�கிறா+. அAைவ. 

பிள0@ அத+ ஆ-றைல. பய+ப�;@கிறா+. ஜீவ அA�கைள உ5வா�<� 

,ய-சியி� ,+ேனறி வ5கிறா+. உலக� ேதா+றிய கால;தி'50@ 

பாைலவனமாக� கிட0த நில6கைள வள� ெகாழி�<� விைள நில6களாக 

மா-றியி5�கிறா+. Sமிைய� <ைட0@ அதன�யி� ஒளி0@கிட�<� அS�வமான 

உேலாக6கைள ெவளி�ெகாண�0@ பய+ப�;@கிறா+. க�A�<; ெதாியாத 

சி-�யி�களி+ வாB�ைகைய; @ைண� க5விகளி+ Fல� அறி0@ அவ-றி+ 

வாB�ைகைய மா-�� ச�தி பைட;தி5�கிறா+. தைரைய� கடலா�<கிறா+; 

கடைல; தைரயா�<கிறா+. ஒ5 திைசயி� வ5� ேபறா�கைள; தன�< ேவ��ய 

திைசயி� தி5."கிறா+. வானெவளியி� பிற�<� கதி�கைள. Sமியி� பய+ப�;தி 

ேநா�கைள� <ண.ப�;@கிறா+. இ5C� ஆ��கL�< ,+ நட�க ,�யா@ 

என� க5த.ப�ட பல ஆயிர� அதிசய6கைள மனித+ நிகB;தி� கா��கிறா+. 

 

இைவ எ:வா� சா;தியமாயின? "ராதன மனித+ இய-ைகயி+ ேபரா-றைல. 

ெவ�ள;தி?� மி+ன'?� எாிமைலயி?� கட� ெகா0தளி.பி?� ெதா;@ 

ேநா�களி?� Wைற�கா-றி?� க�டா+. இய-ைக ஆ-ற�களி+ அழி�<� 

த+ைமைய� க�� ந�6கினா+. இய-ைக அளி;த கிழ6ைக9�, கனிைய9� 

மீைன9� வில6<கைள9� உ�� இய-ைகயாக அைம0த <ைககளிேல வாB0தா+. 

 

கா��; தீைய� க�டா+; ந�ந�6கினா+. மனித+ ேதா+றி பல ல�ச� 

ஆ��கL�<.பி+ தீைய. பய+ப�;த� க-�� ெகா�டா+. ,த+ ,த'� 

க�டைத எ�லா� அழி�<� தீைய F+� க-களிைடேய சிைற.ப�;தி மாமிச;ைத 
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சைம�க� க-�� ெகா�டா+. மனித+ இய-ைக� ச�திகளி� ஒ+ைற� 

க��.ப�;தினா+. ,த'� தன@ ெசய� Fல� இய-ைகயி+ ஒ5 ச�திைய 

வசமா�கினா+. அ� ெசய� தீயி+ இய�" <றி;@� சி0தைனைய; ேதா-�வி;த@. 

சி0தைனயி+ Fல� தீைய. பய+ப�;தி. பலவைக ம�களி'50@ 

உேலாக6கைள. பிாி;ெத�;தா+. இ�ெசய� ேம?� சி0தைனைய வள�;த@. 

இத+ Fல� உேலாக6கைள. ப-றி ஆரா�0தா+. உேலாக6களி+ த+ைமகைள, 

த+ வாB$�<. பய+ப�;தினா+. இ� சி0தைன ,த'� நைட,ைற 

உபேயாக6கL�< ம��� பய+ப�� க5வியாக இ50த@. பி+ன� உலகி+ 

இய-ைகைய, த+ைமைய, மா�பா�களி+ இய�ைப ஆரா�0@ அறி9� 

வி ஞானமாக மாறி-�. 

 

ேமேல !��� கா��ய@ மனித+ இய-ைகயி+ ஆ-றைல அறி0@ பய+ப�;திய 

ஆயிர�கண�கான நிகB�சிகளி� ஒ5 உதாரண� ம��ேம. ெசய'+ Fல� சி0தைன 

வள�0@, சி0தைனயி+ Fல� மனித+ ேம?� திறைமயான ,ைறயி� ெசய� "ாி0@, 

இய-ைகயி+ ப�ேவ� மா�பா�களி+ த+ைமகைள உண�0@ அவ-ைற 

வைக.ப�;தியி5�கிறா+. அைவதா+ வி ஞான;தி+ ப�ேவ� கிைளக�. 

 

இ�கிைளக� ஒ:ெவா+�� மனித வாB�ைக�<. பய+ப�கி+றன. அவ-ைற; 

திறைமயாக. பய+ப�;த; தனி;தனியான வி ஞான� கிைளக� உ�ளன. 

உதாரணமாக, Sமிைய� <ைட0@ நம�<; ேதைவயான ெப�ேரா'ய�, நில�காி, 

இ5�", த6க�, ஈய� ,த'யவ-ைற ெவளி� ெகா��வ5வத-< ,+, அைவ 

எ6ேக காண.ப�� எ+� ெதாிய ேவ���. அைத; ெதாி0@ ெகா�ள இ0த� 

கனிய6கL�, அவ-றி+ Fல. ெபா5�கL�, எ.ெபா5�கேளா� ேச�0@ 

கிைட�<� எ+� ெதாிய ேவ���. ,+P�� இ0த அறி$ நம�< இ�லாவி�டா� 

க�ட க�ட இட6களி� Q� ெசல$ ெச�@, பய+ காண ,�யா@ ேபா<�. 

 

ஆகேவ !ர6க� ேதா��, பயM�ள ெபா5�கைள. ெபற, ெபா5�களி+ 

த+ைமைய ஆரா9� ரசாயன�, அ>;த;தி+ த+ைமைய ஆரா9� ெபளதீக�, 

Sமியி+ உ�ளைம.ைப ஆராய� தைரயிய� (geology), SமியிM�ளி5�<� 

ெபா5�களி� ஏ-ப�� மா�த�கைள ஆரா9� தைரயிய� இரசாயன� 

(geochemistry) ஆகிய வி ஞான� கிைளக� அைன;தி+ உதவி9� ேதைவ, இைவ 

வள��சி9-றிராவி�டா�, ஆயிர� இட6களி� ேதா+�; ேதா�வி9-�, ஏேதா 

ஒ+றிர�� இட6களி� ேத�� ெபா5�கைள� காணலா�. ஆகேவ வி ஞான� 
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ெகா�ைக அ�ல@ சி0தைன பயM�ள நைட,ைற ெதாழி�கைள நட;த அவசிய�. 

தீைய அ�.பிM� க��.ப�;திய@ ,த� ப�ேவ� இய-ைக� ச�திகைள� 

க��.ப�;த, அவ-றி+ இய�"கைள� க�டறி0@ மனித+ அவ-ைற. 

பய+ப�;தி வ5கிறா+. அத+ விைளேவ, இ+� ெபா5� உ-ப;தியி� காண.ப�� 

இய0திர6கL�, அவ-ைற இய�<� ச�திகL�, இ+M� நம@ !கவாBவி-<�, 

நாகாிக வாB�ைக�<� அவசியமான ல�ச�கண�கான ெபா5�கLமாயின. 

 

வி ஞான வள��சியி+ விைள$க� யாவ@? 

 

1. நாகாிக;தி-< அவசியமான ெபா5�க� அைன;ைத9�, ெச�@ ெகா�L� 

வழிகைள, அ@ சFக;தி-< அளி;@�ள@. உதாரண6க�: ";தக6க�, உைட, 

க��ட6க�. விவசாய� க5விக�, உ-ப;தி� க5விக� இைவயா$� வி ஞான 

வள��சியி+ பய+கேள. 

 

2. இ:வா� நைட,ைற. பய+கைள அளி;தத�லாம�, உலைக9�, 

ெபா5�கைள9�, ச�திகைள9�, உலகி-< அ.பா?�ள ேகாள6கைள. ப-றி9� 

மனிதன@ அறிைவ விசால.ப�;தி9�ள@. 

 

3. இய-ைகைய ஆராய மனிதM�< ஒ5 ,ைறைய அ@ அளி;@�ள@. மனித+ 

இய-ைகயி+ இய�க;ைத அறிய இய6கிய� ,ைறேய சிற0த@. அ�,ைறைய. 

ெபா5� உலக;ைத அறிய. பய+ப�;த ேவ��ெம+பைத விள�<கிற@. 

 

இ.பய+கைள; தமிB ம�க� அைடய ேவ�டாமா? ந�ைம� !-றி?,�ள 

இய-ைகைய நா� அறி0@ ெகா�ள ேவ�டாமா? நா� பய+ப�;@� ெபா5�க� 

ேவைல ெச�9� வித6கைள அறி0@ ெகா�ள ேவ�டாமா? %S�னி�<க� ேபா+ற 

ெசய-ைக� கிரக6க� எ.ப� உலைக� !-றி வ5கி+றன எ+� ெதாி0@ ெகா�ள 

,�9மா? வியாதிக� வராம� ந� உடைல. ேபா-றி வள��<� வழிகைள. ப-றி 

அறி0@ ெகா�ள ேவ�டாமா? இ;தைன அறிைவ9� பைட;@� த5� மனிதன@ 

Fைள ேவைல ெச�வ@ எ.ப� எ+� ெதாி0@ ெகா�ள ேவ�டாமா? உலைக9� 

ந�ைம9� ெதாட�"ப�;@� அறி$ வாயி�களான ஐ�ெபாறிகளி+ ேவைல 
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,ைறகைள. ப-றி நா� அறி0@ ெகா�ளாவி�டா� நம�<�, ஆயிர� ஆ��கL�< 

,+" வாB0த ந� ,+ேனா5�<� அறி$ நிைலயி� ேவ�பா� எ+ன? 

 

இவ-ைற. ப-றி அறி0@ ெகா�ள; தமிழி� C�க� உ�ளனவா? அ;தைகய 

C�கL�< அவசிய� இ�ைலயா? த-ெபா>@ தமிB நா��� ஏராளமான 

இைளஞ�க� உய� நிைல.ப�ளிகளி� ப�;@ ெவளிேய�கிறா�க�. கட0த ப;@ 

ஆ��களி� உய� நிைல. ப�ளிகளி+ எ�ணி�ைக ப;@ மட6< 

அதிகமாகி9�ள@. இவ�கெள�லா� தமிழி� வி ஞான அறி$ ெபற ,�9�. 

,+ைபவிட இ+� C� நிைலய6க� அதிகமாகி9�ளன. அைவ வி ஞான 

C�கைள வா6கி� கிைளகL�< அளி�கி+றன. 

 

சமீப;தி� ெவளியான வி ஞான C�க� ந+றாக விைல ேபாகி+றன. பா:லா� 

எ>திய வி ஞான� க��ைரகளி� சில, ‘உட?� உ�ள,�’ எ+ற தைல.பி� 

தமிழி� ெவளியிட.ப�ட@. ஆயிர� பிரதிகளி� 750 பிரதிக� ஆ�மாத;தி-<� 

விைல ேபாயி-�. அ@ ேபாலேவ உயிைர. ப-றிய வி ஞான விள�க;ைத 

ெவளியி�� ஒபாாி+ எ>திய ‘உயிாி+ ேதா-ற�’ எ+ற C'+ தமிழா�க� ந+றாக 

விைல ேபாயி-�. டா�வி+ த;@வ;ைத. ப-றி9� அAைவ. ப-றி9� எ>திய 

C�கL� ந+றாக விைல ஆயின. கைதகைள விட வி ஞான C�க� விைரவி� 

விைலயாகி+றன. 

 

ஆனா� தமிBநா�� ம�களி+ அறி$; தாக;ைத; தணி�<� அள$�< ேவகமாக 

வி ஞான C�க� ெவளியாகவி�ைல. ப;திாிைககளி� க��ைரகL� 

ெவளியாவதி�ைல. ப;திாிைக ஆசிாிய�கL�, எ>;தாள�கL� இ0த; ேதைவைய 

உணராத@ இத-< ஒ5 ,�கிய காரண�. 

 

வி ஞான� க��ைரகளி� ெவளியிடெவ+ேற ெவளிவ0த கைல� கதி� இ.ெபா>@ 

கைதகைள9�, ேவ�பலவைக� க��ைரகைள9� ெவளியி�கிற@. வி ஞான� 

க��ைரக� ேபா@மான அள$ கிைட�காத@ இத-<� காரணமா அ�ல@ ,>@� 

வி ஞான� க��ைரக� அட6கிய ஒ5 மாத ப;திாிைக தமிB நா���< 

அவசியமி�ைல எ+ப@ நி�வாகிக� க5;தா எ+� என�<; ெதாியவி�ைல. 

,+ன@ காரணமாக இ50தா� சிறி@ ,ய+றா� க��ைரக� கிைட�<�. 

இர�டாவ@ காரணமாக இ50தா� நி�வாகிக� தமிBநா�� ம�களி+ அறி$; 

தர;ைத� <ைறவாக மதி.பி�கிறா�க� எ+ேற ெசா�ல ேவ���. 
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உ�ைமயி� தமிBநா���, எளிய ,ைறயி� ம�கL�< வி ஞான 

உ�ைமகைள9�, க5;@�கைள9� பர.ப, ப�ேவ� விதமான ப;திாிைகக� 

ேவ���. அைவ ‘அA� சிைதவி+ வரலா�’, ‘Fல.ெபா5�க� க�� 

பி��க.ப�டத+ கைத’,‘வி ஞான அதிசய6க�’, ‘பயM�ள ெபா5�கைள; 

தயாாி�<� ,ைறக�’. ‘வி ஞானிகளி+ சாி;திர6க�’, ‘வியாதிக�’, ‘உட� P� 

அதிசய6க�’, ‘தைர இய� வி ஞான�’, ‘வான இய�’ ேபா+ற பல தைல."களி� 

ெதாட��சியான க��ைரக� தா6கி ெவளிவர ேவ���. இல�கிய� கலா�சார. 

ப;திாிைககL�, வி ஞான;@�<� சிறி@ இட� ஒ@�க ேவ���. 

 

சி� வயதிேலேய வி ஞான ஆ�வ� ஏ-ப�;த, அெமாி�காவி?�, ேசாவிய; 

நா��?� பல "திய C�க� ெவளியி�கிறா�க�. ,+" கா�கா�, <ர6<, நா�� 

கைதகL�, ‘ராஜா ராணி’� கைதகL�, <ழ0ைதகL�காக அ�சிட.ப��. 

இ.ெபா>@ உயி� C� உ�ைமகைள ஆதாரமாக� ெகா�ட கைதகL�, 

வி ஞான. "@ைமகைள ஆதாரமாக� ெகா�ட அழகிய பட6க� ெகா�ட 

C�கL�, சி�வ�கL�காக அ�சிட.ப�கி+றன. அ;தைகய C�க� நம�<� 

ேதைவ. வ56கால ச0ததியி� வி ஞானிக� ேதா+ற ேவ��மானா� சி� வயதி� 

அவ�க� மன;தி� வி ஞான ஆ�வ� ேதா+ற ேவ���. வி ஞான க-பைன� 

கைதக� இ;தைகய ஆ�வ;ைத; ேதா-�வி�<�. தமிழி� வி ஞான� 

க-பைன�கைதக� (Scientific Fantasies) மிக$� அ5ைமயாகேவ உ�ளன. 

<ழ0ைதகL�ெகன; தனிC� நிைலய6க� நி�வ.ப�� இ�கால;தி�, 

இ;த+ைமயான C�க� ெவளிவ5வ@ மிக$� அவசிய�. 

 

ெதாழிலாளிக� த6க� திறைமைய உய�;தி� ெகா�ள$�, உழவ�க� த6க� 

ெதாழிைல; திறைமயாக� ெச�ய$�, த6க� த6க� ெதாழி�களி+ வி ஞான 

அ�.பைடைய; ெதாி0@�ெகா�ள ேவ���. அவ�கL�< எ+ேற சி� சி� C�க� 

C-��கண�கி� ெவளிவர ேவ���. ,�கியமாக� கைளக�, S�சி, ">�க� 

உரமி�த� ேபா+றவ-ைற. ப-றி எளிய தமிழி� C�க� ெவளிவர ேவ���. 

 

ேம-Pறிய பணிைய யா� ேம-ெகா�வ@? தமிB நா��+ ப�பா�ைட 

உய�;@வத-< வி ஞான அறிைவ. பர."வ@ மிக$� அவசிய�. தமிBநா��+ 
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ப�பா�ைட. பா@கா.ப@�, வள�.ப@� ஒ:ெவா5 தமிழMைடய கடைமதா+. 

தமிB நா��?�ள ப�கைல�கழக6கL�<�, ெச+ைன அரசா6க;@�<�, இ0த� 

கடைமைய ஆ-�வதி� ,�கிய ெபா�." உ��. 

 

ெச+ைன. ப�கைல�கழக� இ.பணிைய எ.ப� ெச�@ வ5கிற@ எ+பைத� 

<றி;@� சில வா�;ைதக�, வ5ஷ;@�< ஒ5 வி ஞான Cைல ெமாழி ெபய��க 

அவ�க� 4.1000 பாி! ெகா��கிறா�க�. ெச+ற வ5ஷ� ெபய� ெதாியாத ஆசிாிய� 

ஒ5வர@ Cைல ெமாழிெபய��க� ெச�@ 4.1000 பாி!� ஒ5 ெமாழி 

ெபய�.பாள5�<. ேபா� ேச�0@ வி�ட@. இ.ெபா>@ ";தக� ெவளியிட; 

த<திய-ற@ என�க5தி அைத ெவளியிடவி�ைலயா�. 

 

,.ப@ வ5ஷ6கL�< ,+ ேஜ�% ஜீ+% எ>திய வா+ Cைல; தமிழி� 

ெவளியிட இ:வ5ஷ� ெமாழி ெபய�.பாள5�< விள�பர� ெச�தி5�கிறா�க�. 

இ0த C'+ க5;@�க� தவ� எ+� நி4பி�க.ப�டைவ. விநா��< விநா� 

வி ஞான� வள�0@ வ5கிற@. வான ெவளிைய. ப-றிய ந�,ைடய பைழய 

க5;@�கைள ‘வா+ கதி�’ ஆரா��சிகL�, %S�னி�<கL�, ெசய-ைக� 

கிரக6கL� "ர�சிகரமாக மா-றிவி�டன. ேஜ�% ஜீ+Y+ க5;@�க�, 

பழ6கைதயாகி வி�டத+ பி+ன� அதைன ெமாழிெபய��க; ேதா+றியி5�கிற@ 

நம@ ப�கைல�கழக அதிகாாிகL�<! ந�ல ேவைள, இ+M� இ5ப@ வ5ஷ6க� 

கழி;@ இ0த Cைல ெமாழி ெபய��க ேவ��� எ+� ெசா�லவி�ைலேய, எ+� 

மகிB�சியைடய ேவ��ய@தா+. 

 

இ0த பணி�< அவ�க� இ��� ெகா��5�<� ெபய� (Promotion of Scientific 

Knowledge in regional language) பிரா0திய ெமாழிகளி� வி ஞான அறிைவ. 

பர."த� எ+ப@ ஆ<�. ஒ5 C� தமிழ+ க�ணிேலேய படவி�ைல; ம-ெறா+� 

25 வ5ஷ6கL�< ,+ ெவளியிட.ப��5�க ேவ���. பிரா0திய ெமாழிகளி� 

வி ஞான அறிைவ நம@ ப�கைல� கழக� பர."� வித� இ@தா+. 

 

ெச+ைன அரசா6க� க�வி இலாகாவி� வய@வ0தவ� க�வி�ெக+� ஓ� இலாகா 

இ5�கிற@. "திதாக. ப�;தவ�கL�<� சில ந�ல C�கைள9� சில ேமாசமான 

C�கைள9� இ0த இலாகா ெவளியி���ள@. ேதசிய வி%தாி."; தி�ட;@�ெகன 

C�கL�<. பாிசளி�க அ@ ஒ5 தி�ட� வ<;தி5�கிற@. அைவ யா$� 
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வி%தாி."; தி�ட;தி-கான பிரசாரேம. வி ஞான� வய@ வ0தவ�கL�< 

அவசியமி�ைல எ+ப@ அ0த இலாகாவி+ க5;@.ேபா?� அ@ எ0த வி ஞான 

Cைல ெவளியி��5�கிற ெத+ப@ யா5�<� ெதாியா@. 

 

ப�கைல� கழக6கL�, ெச+ைன� க�வி இலாகாவி+ ,திேயா� க�வி. பிாி$� 

உ�ைமயாகேவ தமிழி� வி ஞான அறிைவ. பர.ப ,யலேவ��ெமன ஒ:ெவா5 

தமிழM� ேகாரேவ���. C-��கண�கான சி� சி� C�கைள ெவளி�ெகாணர, 

வி ஞானிகள@ ஆதரைவ9�, வி ஞான எ>;தாள�களி+ ஆதரைவ9� திர�ட. 

ப�கைல� கழக,�, க�வி இலாகா$� ,யலேவ���. இ.பணிைய� ெச�ய 

வி ஞான C� பதி.பக� ஒ+ைற. ப�கைல� கழக,�, ெச+ைன அரசா6க,� 

ேச�0@ @வ�க ேவ���. அதி� எ+ன C�க� அ�சிட ேவ��� எ+பைத 

நி�ணயி�க எ>;தாள�க�, வி ஞானிக�, ஆசிாிய�க�, மன;த;@வ நி"ண�க� 

ெகா�ட <>ைவ அரசா6க� நி�வேவ���. 

 

சமீப;தி� தமிBநா��?�ள ஒ5 ைவ;திய� க�Jாியி+ ேபராசிாிய�க� சிலைர� 

ச0தி;ேத+. அவ�க� என@ க�Jாி ந�ப�க� தமிழா�வ� உைடயவ�க�. 

ைவ;திய� ப-றி; தமிழி� ப;தக� எ>தி9�ளா�க�. ஒ:ெவா5 வியாதிைய. 

ப-றி9� சாதாரண ம�க� "ாி0@ ெகா�� த�." ,ைறகைள� ைகயாLவத-<ாிய 

அறிைவ. பர."� வைகயி� ஆ��-< ஐ0@ C�க� !மா� 150 ப�க6களி� 

ெவளியிட ஆ�வ� ெகா���ளா�க�. ஆனா� ச��கா� ஊழிய�களி+ நட;ைத 

விதிகளி+ ப� அவ�க� ,+ அMமதி ெபறேவ���. எ>திய ";தக;தி+ Fல� 

லாப� ெபற�Pடா@. அ:வாேற த6கL�< லாப� ேவ�டா� எ+� ெசா�ல$� 

அவ�க� தயா�. அMமதி ேக�டாேலேய, த6கL�<ாிய ேவைலகைள வி��, ேவ� 

ேவைலகளி� ேநர� ெசலவழி�கிறா�க� எ+� ேமலதிகாாிக� எ�Aகிறா�களா�. 

இதனா� அவ�க� அறி$�, திறைம9�, தமிB நா�� ம�கL�<. பய+பட 

வழியி+றி. ேபாகிற@. 

 

இ:விதிக� தள�;த.பட ேவ���. க�Jாி ேவைலகL�<� <0தக� இ�லாம� 

தமிழி� வி ஞான C�க� எ>த வி5�"� ேபராசிாிய�க�, டா�ட�க�, 

எ+ஜீனிய�க� ,த'ேயா5�<� ச��கா� உ-சாக� அளி�க ேவ���. ந+றாக. 

ப�;தவ�க�, வி ஞான;தி� உயாிய ப�ட� ெப-றவ�க� எ�லா� ச��கா� 

ேவைலகளி�தா+ இ5�கிறா�க�. அவ�க� வி ஞான C�க� எ>த; தைடக� 
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இ50தா� அவ-ைற அக-�வ@தாேன தமிB ெமாழியி� அ�கைற ெகா�ட ச��கா� 

ெச�ய ேவ��ய காாிய�. 

 

தமிB நா��. ";தக� ெவளியி�ேவா5�, தமிB ம�களி+ அறி$; தாக;ைத மதி;@ 

இ0த; @ைறயி� சிற0த C�கைள ெவளியி��, தமி>�<�. தமிழக;@�<� ேசைவ 

ெச�வேதா� த6கL�<� "கB ேத�� ெகா�வா�களாக. 

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

9. 9. 9. 9. தமி0 நா�2& தா�வழி� சதமி0 நா�2& தா�வழி� சதமி0 நா�2& தா�வழி� சதமி0 நா�2& தா�வழி� ச/தாய�/தாய�/தாய�/தாய�    

 

ப�ைட; தமிB C�களி� பல அரச� சி-றரச�கைள. ப-றி. ப��கிேறா�. சிற.". 

ெப-ற அவ�கெள�லா� ஆ�க�. அவ�க� தா�,ைற ஆ� வழியாகேவ 

காண.ப�கிற@. ெத�வ6களி� ஏ-ற,ைடய அைன;@� ஆ� வழியாகேவ 

கா�.ப�கி+றன. <றி சி; ெத�வமான ேசேயா+ (,5க+), ,�ைல; 

ெத�வமான மாேயா+ (தி5மா�), ெந�த� ெத�வமான வ5ண+, ம5த; 

ெத�வமான இ0திர+, ஆகிய அைனவ5� ஆ�பா� ெத�வ6கேள. காவிய6களி� 

ஆ�கேள தைலைம ெப�கிறா�க�. மணிேமகைல கைத; தைலவியாக 

உ5வா�க.ப��5.பிM� அவள@ ஆசிாிய� அறவண� எ+ற ஆ� எ+ப@ 

சி0தைன�<ாிய@. சீவக சி0தாமணி, ெப56கைத ஆகிய காவிய6களி� ஆ� 

தைலைம ெப�வ@�, பல ெப�க� அவM�< வாB�ைக.ப�� அவன@ ெவ-றி�< 

உத$வ@� ெப�கL�< ஆA�<; தாB0த %தான;ைத; தா+ காவிய6க� 

அளி�கி+றன எ+ப@ ெதளிவாகிற@. "றநாX-றி� ெப5�பாலான ெச�9�க�, 

ஆ�களி+ ெவ-றி� சிற.ைப9�, ெகாைட� சிற.ைப9� ேபா-�கி+றன. ெப� 

கவிக� சில� பா�ய ெச�9�க� இ;ெதாைக C'- காண.ப�ட ேபாதி?�, அைவ 

ஆ�கLைடய Qர;ைத9�, ெகாைடைய9� பாரா��வனவாகேவ உ�ளன. 

ஒ+றிர�� ெச�9�க� ெப�கLைடய @யர6கைள� சி;தாி;த ேபாதி?� அைவ 

ஆ�கைள. பிாி0தேபா@ ெப�க�ப�� ேவதைனயாக இ5�கிற@. 

 

இைவ எ�லாவ-ைற9� சா+றாக� கா�� தமிB நா��� எ.ெபா>@� த0ைத வழி� 

ச,தாயேம இ50@ வ0தி5�கிறெத+��, ஆ� ஆதி�க� ச,தாயேம எ.ெபா>@� 

நிைல ெகா��50த@ எ+�� சில ஆரா��சியாள�க� ,�$�< வ5கிறா�க�. 

அவ�க� ,�$ சாிதானா? ேம-Pறிய சா+�கைள ம��� ெதா<;@ ,�$ 

க�டா� அவ�க� ,�$ சாிேய. ஆனா� தா�வழி� சFக�, இல�கிய கால;தி-< 
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,0திய@. சாி;திர கால;தி-< ,0திய@. மிக$� பழைமயான@ எ+பைத� 

கவன;தி� ெகா�டா� இல�கிய� சா+�களி'50@ ம��� ேம-க�ட ,�$�< 

வ5வ@ தவறாக ,�9�. த-ேபா@ இ5�<� சFக;தி� ஆ� ஆதி�க;@�ேக 

சா+�க� அதிகமாக உ�ளன. சமீபகால ,ைற�<� சா+�க� அதிக� அக.ப�வ@ 

இய-ைகேய. ெப� ஆதி�க� ச,தாய� மைற0@வி�ட@. மைற0@வி�ட சFக 

,ைறகைள. ப-றிய சா+�க� ேத�. பி�;தா�தா+ அக.ப��. அ@$� சி-சில 

எ�சமி�ச6கேள கிைட�<�. அவ-றி'50@ அ�ச,தாய;ைத நா� "னரைம;@ 

வ5ணி�க ேவ���. 

 

இ;தைகய எ�சமி�சமான சா+�க� இ+� அக.ப�கி+றனவா? எ+றாவ@ 

தமிBநா��� ெப� ஆதி�க� ச,தாய� இ50ததா? இ50தி5;தா� எ0த� சFக 

அ�.பைடயி+மீ@ ேம-ேகா.பாக அ@ இய6கி-� எ+பைத9� நா� அறி0@ 

ெகா�ள ,ய?ேவா�. 

 

மனித+ தன@ உணைவ ேவ�ைடயா�. ெப-றா+ எ+ப@ சFக C� 

ஆரா��சியாள� ,�$. ேவ�ைடயா� உண$ ெப-ற மனிதைர ‘வி�ேல�ழவ�’ 

எ+� ப�ைட C�க� அைழ�கி+றன. அ�கால;தி� ேவ�ைட; ெதாழி'� 

சிற0தவ�கL�< ஏ-ற� இ50த@. காரண� சFக;தி-<; ேதைவயான உணைவ 

அவ�கேள ேத� அளி;தா�க�. உேலாக6க� க��பி��க.ப�ட கால;தி� மனித+ 

ேவைல ெச�தா+. ேவ�, ேவ�ைட� க5வி ஆயி-�. ேவைல� <றி பா�;@; 

திறைமயாக எறிபவ+ சிற.பாக ேவல+ எ+� அைழ�க.ப�டா+. உண$ 

ேத�வதி� அவM�கி50த ,�கிய. ப6< <றி;@ அவ+ சிற.". ெப-றா+. ேவல+ 

ச�தி மி<0தவ+ எ+� க5த.ப�டா+. அவைன ேவட�க� ேபா-றினா�க�. த6க� 

வாB�ைகயி� ேதா+�� ச6கட6கைள. ேபா�க அவைன நா�னா�க�. 

ம-றவைரவிட அவ+ அறி$ மி<0தவ+ எ+� ந�பின�. வர வர இவM�<� 

ெச�வா�< மி<0த@. நா�பட அவ+ ெத�வமானா+. ேவட�க� உண$ ேதட ேவ� 

வழி ேத��ெகா�டேபா@� ேவலைன மற�கவி�ைல. உண$ த0த ேவல+ உண$ 

தராதேபா@� ெசழி.பி+ சி+னமாகிவி�டா+. அவைன அவ�க� க-பைனயி� 

த6கைளவிட ச�தி மி<0தனவாக� க5தி; ெத�வமாக வழி ப�டன�. 

 

மனித+ ேவ�ைடயா� உண$ ேத�ய கால;தி� ஆ�கேள ேவ�ைட; ெதாழி� 

ெச�தன�. அவ�கேள ச,தாய;தி� ஆதி�க� வகி;தன�. அதனா� ெப�க� 

<ைககளி?�, <�ைசகளி?� த6கின�. அவ�க� ெச�, ெகா�கைள� க�டன�. 

அவ-றி+ இன.ெப5�க;ைத அMபவ;தி� க�டன�. இய-ைகைய. பி+ப-றி; 

தா6கL� ெகா�ைடகைள. Sமியி� விைத;தன�. விைதகைள நில;தி� ஊ+றின�. 
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கிழ6<கைள நில;ைத அகB0@ "ைத;@ F�ன�. அைவ வள��சி9-�. 

பலனளி;தன. இ:வா� ப�ைட. பயி�; ெதாழி� ேதா+றி-�. பயி�; 

ெதாழி''50@, ேவ�ைட; ெதாழி'50@ கிைட.பைத விட அதிகமாக உண$ 

கிைட;த@. ,த'� ெப�கேள பயி�;ெதாழி'� ஈ�ப�டன�. அவ�கேள பயி�; 

ெதாழிைல க��பி�;தன�. பயி�; ெதாழி� ெச�ய ஆ�பல� ேவ���. அத-<ாிய 

ம�கைள ஈ+ற@�, அவ�கL�<. பயி�;ெதாழிைல� க-�� ெகா�;த@� 

ெப�கேள. ஆ�க� ேவ�ைட�காக ெந�0Eர� !-றி அைலவா�க�. சில 

நா�கL�< ஒ5,ைறேய <��கL�<; தி5�"வா�க�. ஆகேவ பயி�; ெதாழி'+ 

ெதாட�க� கால;தி� ஆ�கL�< அதி� அதிக.ப6< இ50ததி�ைல. <��ப 

வள�.பி?�, அதிக.ப6< இ50ததி�ைல. ெப�கேள "ராதன. ப�பா�ைட 

உ5வா�<வதி� ,�கிய. ப6< ெப-றன�. ேவ�ைட ,�கிய; ெதாழிலாக இ50த@ 

மாறி பயி�; ெதாழி� ,�கிய; ெதாழிலாயி-�. பயி�; ெதாழி'� ப6< ெப-ற 

ெப�கL� ஆ�கைள விட உய�$ ெப-றன�. ெதா�<�கைள. ப-றி ஆரா�0த 

அறிஞ� அைனவ5� ஒ5,கமாக ஒ."� ெகா�L� உ�ைம இ@. 

 

இ0நிைலயி� மனிதன@ க5;@�கL� மாறின. ெப� ஆதி�க� ச,தாய� ேதா+றி 

வள5� சாி;திர ,-கால;தி� ெப� ெத�வ6க� ேதா+றின. பயி�; ெதாழி� 

ெசழி.ைப� ெகா�;த@. ஆகேவ ெசழி.ைப� <றி�<� ெத�வ6க� பல 

நா�களி?�, ெப� ெத�வ6களாகேவ இ5�கி+றன. சீேதவி, கிேர�க 

ெத�வ6களான ைசd�ெடேடானா, ெட�பி ,த'யைவ ெப� ெத�வ6கேள, 

ெசழி.ைப ேவ�� நட;த.ப�� விரத6களி?�, விழா�களி?�, இ+�� 

ஆ�கL�<. ப6கி�ைல. உதாரணமாக பாைவ ேநா+ைப ேநா�<ேவா�. 

பாைவக� பலவைக.ப��; அ�'.பாைவ, ெகா�'.பாைவ, ெத-றி. பாைவ, 

மண-பாைவ, வ�ட-பாைவ ,த'யன. நா�வள� ெகாழி�க இவ-ைற. ெப�க� 

Sைச ெச�வா�க�. மைழவள� !ர�க$�, ஆ-� நீ� நில;ைத விைதேய-<� 

ப5வமா�க$�, ,ைள வளர$�, பயி�வள� ப�க$� பாைவைய வாB;@கிறா�க�. 

‘தி5.பாைவ’ இ.பாைவ ேநா+ைப வ5ணி�கிற@. இ0ேநா+பிேல ஆ�கL�< 

இடமி�ைல. பாைவைய வண6கி விழா ேகா�டா�னா� வள� கர�<�. 

ெப�ம�கL�< இ+ப,� !ர�<� எ+� தி5.பாைவ P�கிற@. பாைவ�< 

ேநா+" ெச�தா� க�ண+ பர." மாக பைற த5வா+ அ5� த5வா+ எ+�� 

‘தி5.பாைவ’P�கிற@. இதிேல P�0@ ேநா�க ேவ��ய@. க�ணM�<. Sைச 

இ�ைல, விழா$� இ�ைல. பாைவ�<;தா+ Sைச, பாைவ மணலா?� 

வ�டலா?� கிழ6கினா?� ெச�ய.ப�ட@. பாைவ நில;தி-< அைடயாள�, 
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நிலேமா ெப�; ெப�ேண ெசழி.ைப; த5பவ�. அவைன வண6கினா� வள� 

அ5Lவா�. இ6ேக க�ண+ பா�;@ நி-பவேன அவM�< ,�கிய;@வ� 

இ�ைல. ஆ�டாLைடய கால;@�< ,+ தமிB நா��. ெப�க� பாைவ ேநா+" 

ெகா�டா�யி5�க ேவ���. அ.ெபா>@ க�ணM�< அதி� ச-�� 

இடமி50திரா@ எ+ப@ நி�சய�. பாைவேநா+", பாைவ�< ம��ேம, அதி� ப6< 

ெப�பவ� ெப�க� ம��ேம, ஆ�டா� கால;தி�, மிக. "ராதன கால;தி� நட0த 

விழா ெவா+றி+ மி�ச6க� பாைவ ேநா+பி� எ சி� காண.ப�டன. 

 

ப�ைட; தமிB C�களி� ெப� ெத�வ� ஒ+றி+ ெபய� காண.ப�கிற@. அவ� 

பலவா� அைழ�க.ப�கிறா�. ‘,திேயா�’ எ+ப@ அவள@ ெபய�கL� ஒ+�. 

எ�ேலாாி?� ெபாியவ� எ+� அத+ ெபா5�. அேத ெபா5ளி� அவ� 

‘பைழேயா�’ எ+�� அைழ�க.ப���ளா�. இவ� யாரா� வண6க.ப�டா�? 

அத-< அவLைடய ம-ெறா5 ெபய� பதிலளி�கிற@. பாிபாட� பதிக;தி� அவ� 

‘கா�க�’ எ+� அைழ�க.ப�கிறா�. ‘கா� கிழா�’ எ+ற ம� ெபய5� அவL�< 

உ��. <றி சி நில ம�க�, ேவ�ைட; ெதாழி''50@ "ராதன. பயி�; 

ெதாழி?�<; தி5�பிய கால;தி� "+"ல.பயி� ெச�ய; ெதாட6கினா�க�. 

அ�கால;தி� ெப�க� ஆதி�க� ெபற; ெதாட6கினா�க�. ஆகேவ கா��� 

ெப�க� பயி� ெச�ய; ெதாட6கிய கால;தி� கா� கிழாL� ேதா+றினா�. 

 

அத-< ,+ேப. ேசேயா+ (ேவல+) கட$ளாகி வி�டான�லவா? அவMைடய� 

சிற." ஆ� ஆதி�க;ைதய�லவா <றி�கிற@? ெப� ஆதி�க� ச,தாய� 

அவM�<� ஓ� இட� ெகா��க ேவ���. ஆகேவ அவைன� கா� கிழாளி+ 

மகனாக ஏ-�� ெகா�ட@. அவ+ Qர+ ஆகேவ அவைள9� Qரம6ைகயா�கிய@. 

Qர; ெதாழி'� ெவ-றி ெப�ேவா5�< அவ� ெகா-றைவ ஆனா�. அவM� 

ெகா-றைவ� சி�வ+ ஆனா+. பி-கால;தி� ேவ�ைட; ெதாழிைல வி��, ஆ�க� 

ஏ� உழவி+ Fல�, பயி�; ெதாழி'� ,�கிய ப6< ெபற; ெதாட6கியபி+, 

ம�ப�9� ேவல+ தா�� கட$� ேச� ஆகிவி�டா+. ெப�ணாதி�க� ச,தாய;தி� 

தா�வழி உற$ ெப5ைமயாக� ெசா�ல.ப�கிற@. ஆணாதி�க� ச,தாய;தி�, த0ைத 

வழி உற$ ெப5ைமயாக� ெசா�ல.ப�கிற@. 

 

சில.பதிகார;தி� ெகா-றைவ வழிபா�� ,ைற ெசா�ல.ப�கிற@. ெகா-றைவ 

ேகாயி� ஐைய� ேகா�ட� என அைழ�க.ப�கிற@. ஐைய�< விழா� ெச�ய 

ேவ��ெமன நா� <றி;@� ெசா�?பவ�. அவ� ெத�வெவறி ெகா�� ஆ�பவ�. 
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‘பழ6 கடM-ற ,ழ6<வா�� சா'னி’ எ+� அவ� வ5ணி�க.ப�கிறா�. 

ஐைய�<. ப�வமி�ைல. ஒ5 <மாி. ெப�ைண� ேகால� "ைன0@ ஐைய எ+� 

ெபயாி��� கைலமா+ மீ@ ஏ-றி வண6<கிறா�க�. 

 

 

இ��; தைலெய�A� 

      எயின ர�ல@ 

!��; தைல ேபாகா 

      ெதா�<�� <மாிைய 

சி� ெவ�ளாவி+ 

      <5ைள நா� !-றி, 

<� ெநறி� P0த� 

      ெந� ,� க��, 

இைள WB பட.ைப 

      இ>�கிய ேவன;@, 

ெவ�ேகா� 

      பறி;@ ம-ற@ 

,ைள ெவ� 

      தி6க ெள+ன� சா;தி 

மற6 ெகா� வய."' 

      வா�பிள0@ ெப-ற 

மாைல ெவ� ப-றா' 

      நிைர S�� 

வளி9�, "�ளி9� 

      மய6< வா+ "ற;@ 

உாிைவ ேமகைல 

      உT இ.பாிேவா� 

க5வி� வா6<� 

      ைகய;@� ெகா�;@ 

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

 

பைற9�, <ழ?� Wைற� சி+ன,�, ,ழ6க$� மணியிர�ட$� ெத�வெமன 

எ>0த5Lவி;@ ேவட�க� (எயின�) வண6<கி+றன�. Sைச�<ாிய 

ச0தன;ைத9�, மலைர9�, சா�பிராணிைய9� எயி-றிய� (ெப�க�) ஏ0தி 
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வ5கிறா�க�. ெத�வ,�, ெப� ெத�வ� Sசைன ,>வ@� ெப�களி+ உாிைம. 

இ@ பழ6கால. ெப�ணாதி�க;தி+ எ�ச�, சில.பதிகார கால� ஆணாதி�க,� 

த0ைத வழி ,ைற9� ந+றாக வள��சி ெப-றி50த கால�, அ�கால;தி?� 

ெதா+ைமயி+ எ�ச� இ:வழிபா��� காண.ப�கிற@. பி-கால;தி� ஆணாதி�க� 

ச,தாய அ�.பைடயி� ேதா+றிய கட$ள�கL�, இ;ெத�வ6களி+ 

உறவின�களா�க.ப�கி+றன�. இ;ெத�வ;தி+ ெசய�கெளன. "ராண6க� 

வ5ணி�<� நிகB�சிக�, ஐைய மீ@ ஏ-றி� Pற.ப�கி+றன. உதாரணமாக சிவன@ 

த+ைமக� சில ஐைய மீ@ ஏ-றி� Pற.ப���ள@. 

 

'மதியி+ ெவ� ேதா� W�  ெச+னி [த� கிழி;@ விழி;த 

இைமயா C�ட;@ பவள வா��சி, 

தவள வா� நைக�சி ந !�� க�;த க��......' 

 

க�ணன@ ெசய� இவ� மீேத-றி� Pற.ப�கிற@. 

 

'ம5தி+ நட0@ நி+ 

மாம+ ெச� வ ச� 

உ5L� சகட� 

உைத; த5� ெச�<வா�. 

 

எ.ப�யாயிM� இ.ெப� ெத�வ;தி+ கணவ+ எவ+ எ+� Pற.படவி�ைல. 

இவேள <மாி, இவேள ெசழி.பி+ ெச�வி, இவள@ வழிபா�ைட நட;@� 

உாிைம9ைடயவ�க� ெப�கேள, ஆ�க� எ�ட நி+� அ5� ெப�வத-ேக 

உாியவ�க�, ெப�ணாதி�க� ச,தாய;தி+ எ சிய மரெப+� இதைன ஐயமற� 

ெகா�ளலா�. இனி த0திர� எ+றைழ�க.ப�� சி;த� த;@வ;தி'50@ 

ெப�ணாதி�க� ச,தாய;தி+ எ�ச6கைள� !5�கமாக� காணலா�. சி;த�க� ச�தி 

உபாசக�க�. ப��ன;தாைர9�, இராம'6கைர9� த-கால;தா� 

சி;த�களா�கிவி�டன�. உ�ைமயான சி;த�க� த0திர;தி� 

ந�பி�ைக9ைடயவ�க�. த0திர� ெதா+ைமயான ம0திரவாத� அத+ அ�.பைட 

ச�தி. இ�ச�தி ெப�ைமதா+.அவ�க� ெப� பிற."�.ைப(அ�<�) இர�� 

விதமான அைடயாள6களி� ஒ.பி�வ�. ஒ+� தாமைர, ம-ெறா+� ,�ேகாண�. 

ெப�ைமயி+ ஆ-றைல அைட0தா� பிரப ச;ைத அட�கி ஆளலா� எ+ப@ 
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அவ�க� த;@வ�. இத-காக. ெப�ைம ஆ-றைலயைடய அவ�க� ேயாக 

,ைறகைள ஏ-ப�;தினா�க�. இத-< ஒ5 "ராதன வி ஞான விள�க,� 

ெகா��கிறா�க�. ,@<; த��?�ள !>,ைன எ+M� நர�பி� ச�ச�கர ேபத� 

எ+� ப�.ப�யாக உய5� நிைலயி� 7 தாமைரக� இ5.பதாக$� ேயாக;தி+ 

Fல� மன� ஒ:ேவா5 ப�யாக ஏறி� கைடசியி� சகல ச�திகைள9� அைட9� 

எ+ப@� அவ�க� த;@வ�. இைவயைன;@� ெப�ைமயி+ ச�திைய. ெப�� 

,ய-சிேய. ஆ�க� ெப�களி+ ச�திைய ஏ+ ெபற ேவ���? ெப�க� 

உய�வானவ�க� எ+� மதி�க.ப�ட கால;தி�தா+ அ;தைகய எ�ண� ேதா+ற 

,�9�. ெப�ணாதி�க;தி-< அ�.பைடயான ச,தாய அைம." பி+ன5�, ச�தி 

வழிபா��?�, த0திர ,ைறகளி?� சி;த� த;@வ6களி?�, எ�ச6களாக� 

காண.ப�கி+றன. இைவயைன; ைத9� 'வாமாசார�' எ+ற ெசா�லா� இ0திய; 

த;@வ Cலா� அைழ�கிறா�க�, வாம� எ+றா� ெப�, ஆசார� எ+றா� ஒ>�க�. 

ெப�ெணா>�க;ைத� கைட.பி�;@ ெப�ைமயி+ ச�திைய. ெப�வேத 

இ�,ைறகளி+ ேநா�க�. இ�,ைறகளி+ Fலேவ� ெப�ணாதி�க� 

ச,தாய;தி'50த@ எ+பதி� ஐயமி�ைல. இனி இ+� நிலவி வ5� அ�ம+ 

வண�க;தி'50@ சில சா+�க� காணலா�. ஆ�� ேதா�� நவரா;திாி உ-சவ� 

நைடெப�கிறத�லவா? ஒ:ெவா5 ஊாி?� ெப� ெத�வ6கL�<; தி5விழா�க� 

நைடெப�கி+றன. இ;ெத�வ6கL�< ஆகம ,ைற.ப� Sசைனயி�ைல. த0திாீக 

,ைறக� சில$� ெதா+,ைற வழ�க6கL� இ.Sசைனகளி� இட�ெப�கி+றன. 

அ�மM�< ,+ ,�ேகாண� அ�ல@ தாமைர வ�வ;தி� ய0திர6க� ேகாலமாக. 

ேபாட.ப�கி+றன. இைவ எதைன� <றி�கி+றன எ+� ,+னேர க�ேடா�. 

அவ-றி+மீ@ Sரண <�ப� ைவ;@, ெந� நிர.பி, ம சL�, ேத6கா9� 

ைவ�கிறா�க�. அ�<� இனவி5;தி�< அைடயாள�. அதேனா� ெதாட�" 

ெகா�L�, ெந�?� ம சL�, ெத+ைன9� பல பயி�வைககL�< 

அைடயாள6க�. பயி�கெள�லா� ஒ+� Cறாக. ெப5க ேவ��� எ+ப@ 

இ�ெச�ைகயி� மைற0தி5�<� ெபா5�. அ�மM�<� <6<ம� அ��சைன 

ெச�கிறா�க�. த0திர C�களி� <6<ம� மாதவிடா� இர;த;ைத� <றி�<�. 

 

,த+ ,த'� S.ெப�தியதி'50@, மாதவிடா� நி-<� கால� வைர, ெப� 

ெசழி.பி+ சி+ன�. அத-< ,+M� பி+M� அவ� க5$யி�;@, 

இன�ெசழி."�<� காரணமாவதி�ைல. ஆகேவ மாதவிடா� உதிர� மாயச�தி 

உைடய@. ெசழி."�< அறி<றி எ+ற க5;@. "ராதன ம�கL�< ஏ-ப�ட@. 

இ+M� நாகாிகமைடயாத ெதா�<� ம�கL�< இ0த ந�பி�ைக உ�ள@. 

மாதவிடா� ப5வ;தி?�ள ெப�கைள விைத ,ைள�<� வயைல� !-றி வர� 
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ெச�தா� விைத வள�0@ ந�ல பய+த5� எ+� அவ�க� ந�"கிறா�க�. இத-< 

அ�.பைடயான காரண� மனிதன@ பிற."�< ஆ� ெப� உற$ 

காரணமாவ@ேபால உலகி� எ�லா� ேதா+�வத-< உட'+ நிகB�சிக� ேபா+ற 

ேவ� பிரகி5தி நிகB�சிக� காரண� எ+ற ந�பி�ைக9�, பிரகி5தியி+ ெசழி.ைப, 

ெப�ணி+ ெசழி."� ச�தி வள��<� எ+ற ந�பி�ைக9ேம. எ�லா 

அ�ம+கL�<� சிவ+ கணவ+ எ+ற கைத இ+� வழ6கி வ5கிற@. ,;தார�ம+ 

கைத, <மாிய�ம+ கைத ேபா+ற கைதகளி� இ:வ�ம+மா� சிவன@ 

மைனவிமாராக ேபச.படவி�ைல. சிவைன எதி�;@. ேபாரா�ய அ!ர�கL�< 

உதவியாக$� கைத ெசா�?கிற@. இ�கைதகைள. ப-றிய விாிவான ஆரா��சி தா� 

வழி� ச,தாய� ப-றிய "திய க5;@கைள� ெகா��<�. இ�க��ைர தமிழக;தி+ 

வரலா-� ,-கால;ைத அறிய ஆதாரமா<� சில சா+�கைள ம��ேம <றி.பி�ட@. 

ஒ:ெவா5 சா+ைற9� விள�கினா� அ@ ஒ5 விாி0த Cலாகிவி��. அ;தைகய ஒ5 

C� ,-கால தமிழக;தி+ ச,தாய வள��சிைய அறிய மிக$� அவசிய�. மா��சிய 

அறி$�, இல�கிய அறி$�, சாி;திர அறி$� அைமய. ெப-ற பல� P��றவி� 

இ;தைகய C� ேதா+�மாக.[1] 

 

--------- 

[ 1]. ஆதார C�க�: "றநாX�, சில.பதிகார�, பாிபாட�, தி5.பாைவ, சி;த� 

பாட�க�. நாேடா�. பாட�க�, ‘Lokayatha‘’ Debiprasad Chatopadyaya; Orgin of 

the Family and the state-Engeles; Art and Social life - Plekonov; Forgotten sons of 

India-Subborayan, Retired DSP; Science in History - Bernal. Matriarchy in India-

Ehrenfels. 

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

10. 10. 10. 10. தமி0 இல�கிய#தி& ேமாாிய�தமி0 இல�கிய#தி& ேமாாிய�தமி0 இல�கிய#தி& ேமாாிய�தமி0 இல�கிய#தி& ேமாாிய�    

 

அகநாXறி?�, "றநாXறி?�, ேமாாியைர.ப-றி ஐ0@ பாட�களி� <றி."க� 

காண.ப�கி+றன. இ�<றி."கைள� ெகா�� ப�ேவ� விவாத6க�, 

ஆரா��சியாளாிைடேய நைடெப-� வ5கி+றன. அ:வாரா��சி�<. ெபா5ளாக 

அைம0@�ள வினா�க� வ5மா�: தமிழில�கிய6க� <றி.பி�� ேமாாிய� யாவ�? 

இவ�க� தமிBநா�� ம�கL�< எ:வைகயி� அறி,கமாயின�? ேமாாியைர� 

<றி.பி�� பாட�க� ேமாசிய� கால;திேலேய ேதா+றினவா? இ�<றி."கைள� 

ெகா�� "றநாX-� அகநாX-�� கால6கைள� கணி�க ,�9மா? 
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இ:விவாத6கL�<. பல தைலசிற0த ஆரா��சியாள�க� த6க� க5;@�கைள 

வழ6கி9�ளா�க�. அவ�கL� சில�, ைவயா"ாி. பி�ைள, டா�ட� 

எ%.ேக.ச�ட�ஜி, ஆ�.ேஜ.மஜூ�தா�, டா�ட� �.�. ேகாலா�பி, எ%.கி5Vணசாமி 

அ�ய6கா� ,த'ேயா�. 

 

ெமளாிய� எ+ற ெபயைர நா� ேக�வி.ப��5�கிேறா�. அ0த. பர�பைரயி+ 

%தாபக� ச0திர<.த�. ச0திர<.த+, சாண�கிய+ ஆகிய இ5வர@ கைதகைள 

!5�கமாகேவM� அறியாதவ� இ�ைல. ச0திர<.த ெமளாியMைடய 

கால;தி'50@ தா+ ெதாட��சியான சாி;திர� ெதாட6<கிறெத+� சாி;திர 

ஆரா��சியா�க� P�கிறா�க�. 

 

தாB0த ஜாதி. ெப�ணிட;@ அரசM�<. பிற0த மக+ ச0திர<.தென+� சில 

"ராண� கைதக� P�கி+றன. அவ+ தாயி+ ெபய� Fரா எ+�� அதனாேல 

அவM�< அ.ெபய� அைம0த@ எ+�� சில ெமாழியாரா��சியாள�க� 

P�கிறா�க�. ேவ� சில� ";த5ைடய வ�சமான சா�கிய வ�ச;தி� ச0திர<.த+ 

ேதா+றியதாக� P�வ�. இ:விர��� எ@ உ�ைமயாயிM� ச0திர<.த+ ,0திய 

அரசபர�பைரயி+ ேந�வாாி! அ�ல, எ+ப@ ெதளி$. அவ+ ந0த ம+ன�களிட� 

பைட;தைலவராக இ50@ அரசன@ அதி5.தி�<�ளானா+. இ@ேபா+ற 

அதி5.தி�<�ளான விVA<.த+ எ+M� சாண�கியேனா� ேச�0@ ம+னைன 

எதி�;@ ஒ� மைறவான இய�க;ைத; ேதா-�வி;தா+. இ�தியி� ந0த� பர�பைர 

QB0த@. ச0திர<.த+ ,த� ெமளாியனாக ,� W��ெகா�டா+ !மா� கி.,. 321� 

ெமளாிய பர�பைர ேதா+றி-�. ச0திர <.த+ கால;திேலேய வட இ0தியாவி?�ள 

ப�ேவ� சி-றரச� கைள9�, வன;தி� வா>� உற$ ,ைற� P�ட;தாைர9� 

ெவ+� அ�ைம.ப�;தி, ெமளாிய சா� ரா\ய;ைத வி%தாி;தா+. அவMைடய 

கால;தி-<.பி+ ெமளாிய ச�கரவ�;திகளி� ெபய� ெப-றவ+ அேசாக+. 

அேசாக+ அறவாB�ைகைய ேம-ெகா�வத-< ,+னா� வட இ0தியாவி� 

த-ேபா@ காVமீர� எ+� வழ6<� கா�ேபாஜ;தி?�, ெத-ேக க'6க;தி?� 

ெமளாிய ஆ�சிைய. பர.பினா+. அவMைடய ஆ�சி�கால;ைத.ப-றி சாசன6க� 

இ0தியாவி+ ப�ேவ� ப<திகளி?� அக.ப�கி+றன. ெமளாிய பர�பைரயி+ 

ஆ�சி�கால� கி.,. 321'50@ கி.,.156 வைர எ+� இேத கால;தி� தமிBநா��� 

ேசர, ேசாழ, பா��ய�கL�, C-��கண�கான <�நில ம+ன�கL� ஆ�சி "ாி0@ 

வ0தா�க�. اஇ0தியாவிேலேய வ'ைமமி�க ெமளாிய�கைள. ப-றி அவ�க� 

அறி0தி5�க� காரண6கL��. தமிBநா��; @ைற,க6களி'50@ வாணிப. 

ெபா5�க� க'6க;@�<�, வட நா�� நகர6கL�<� ெச+றன. தமிB நா�� 
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வணிக�க� சி� சி� P�ட6களாக வடநா��� பல ப<திகளி?� <�ேயறி 

வாணிப� ெச�@ வ0தா�க�. தbசீல;தி?�, பாட'";திர;தி?,�ள 

";தபி�<க� நாகா�ஜூ+ ெகா�டா$�<�, ெத+பாட'�<�, கா சீ"ர;தி-<�, 

க-பத-<�, க-பி.பத-<மாக வ0@ ேபா�� ெகா��50தா�க�. இத+ காரணமாக 

ெமளாிய சா�ரா\ய;ைத.ப-றி; தமிB ம+ன�கL� தமிB."லவ�கL� 

அறி0தி5�க� P�� எ+ப@ சாியானேதா� ,�ேவ. ெமளாிய�கேளா�, ேபா�க� 

Fல,� தி5மண;ெதாட�" Fல,�, வாணிப; ெதாட�" Fல,� 

உற$ெகா��50த கிேர�க�க� அவ�கைள; த6கLைடய ெமாழியி�, ேமாாீ%, 

எ+� அைழ;தா�க� வடெமாழியி� ெமளாிய' எ+ற ெசா� ேமாாிய� எ+� திாி0@ 

வழ6கிய@. ெபள;தமத அறC�கL� அேசாகன@ க�ெவ���கL�, ";த ஜாதக� 

கைதகL�, ராஜதர6கிணி, தாரநாத� ,த'ய ";தமத வரலா�கL� பா' 

ெமாழியிேலேய உ�ளன. க'6க;தி?� தமிB நா��?,�ள அற�க�Jாிகளி� 

பா' ெமாழியிேல ";த த5ம� ேபாதி�க.ப�ட@. எனேவ, தமிBநா��� ெமளாிய� 

எ+ற ெசா� ேமாாிய� எ+� வழ6க.ப�ட@. "லவ�க�. த6கL�<. பாிசி� 

அளி.பவ�கைள மிைகயாக. "கBவ@ வழ�க�. தமிBநா��� ேமாாிய� 

ஆ�சி�கால;தி� மிக�சிறிய நில.பர."�ள ப<திகைளேய ம+ன�கL�, 

<�நிலம+ன�கL� ஆ��வ0தன�. ஆயிM� "லவ�க� அவ�கைள. "கB0@ 

பா��ேபா@ கட� WB0த "வி�ெக�லா� 'தைலவ+' எ+ேற பா�வா�க�. அவ+ 

ெச�9� அற�ெசய�கைள உலக;திேலேய சிற0த ேபரரசனதஅற�ெசய�கL�< 

ஒ.பி�வா�க�. பி-கால;@ சாசன6க� Pட ெகா6<நா��� 200 ச@ரைம� 

பர."�ள ஒ5 சி�ப<தி ம+னைன; திாி"வன� ச�கரவ�;தி எ+� அைழ�கிற@. 

இேதேபா� ேகா.ெப5 சி6க+ எ+M� சி-றரசைன சகல "வன� ச�கரவ�;தி 

எ+� சாசன� அைழ�கிற@. எனேவ <�நில;ைத ேமாாிய� சா�ரா\ய;ேதா� 

ஒ.பி��� <�நிலம+னைன ேமாாிய� ச�கரவ�;திகேளா� ஒ.பி��� P�வ@ 

"லவ�கள@ உய�$ நவி-சி9�தியா<�. ேம-ெசா+ன க5;@�கைள 

மனதி�ெகா�� அகநாXறி�, வ5� ேமாாிய� ப-றிய <றி."�கைள ஆரா�ேவா�. 

 

................ெவ+ேவ� 

வி�A� ெந�6<ைட� <ைட;ேத� ேமாாிய�ேமாாிய� 

தி�கதி� திகிாி திாிதர� <ைற;த 

உலக விைடகழி மைறவா� நிலஇய மல�வா� 

, ம��ல;த+ன நா�� பல�"ற விதி�0த அற;@ைற ய+ேன 
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("றநாX� 175 ஆதM6கைன ஆதிைரயானா� பா�ய@)  

("லவ� த+ைன ஆதாி�<� <�நில ம+னைன. "கB0@ பா�கிறா�. உன@ 

அற;@ைற ேமாாியர@ ஆ�சியி+ கீ>�ள பர0த நில.பர.பி� நிைலெப-ற 

அற;@ைற ேபா+ற@.) 

 

வி� ெபா5 ெந�6<ைட இய�ேத� ேமாாிய� ெபா+ "ைன திகிாி திாிதர� <ைற0த 

அைற 

(அகநாX� 69) 

(வான;தள$ உய�0த ெந�ய<ைடைய9�, விைர0@ ெச�?� ேத�.பைடைய9� 

உைடய ேமாாிய�கள@ ஆைண�ச�கர;தா� <ைற.ப�ட இட6க�) 

 

வ�ப ேமாாிய� "ைன;ேத� ேநமிஉ5ளிய <ைற;த வில6< ெவ� அறிவிய வைர 

(அகநாX� 251) 

("தியவ�களான ேமாாியர@ அணி ெச�ய.ப�ட ேத�களி+ ச�கர6க� உ5�டதா� 

ப�ள� வி>0@ நீ� அ5வியாக.பா9� இட6க�) 

 

ேமாாிய� ெத+றிைச மாதிர ,+னிய வரவி-<, வி�Aற ஒ6கியபனி இ56<ைற 

ஒ�கதி�; திகிாி உ5ளிய� <ைற0த அைற 

(அகநாX� 281) 

(ேமாாிய� ெத+திைச ேநா�கி வ5�ெபா>@ வானளாவ வள�0த பனி F�ய 

<+ற6க� மீ@ ேத��ச�கர6க� பதி0@ <+ற6க� ேத�0@ தாB0தன.) 

 

ேமேல கா��ய ேம-ேகா�கைள� <றி;@ ைவயா"ாி.பி�ைள அவ�க� க5;@ 

வ5மா�: ேமாாிய� எ+ப@ ெமளாிய�கைள� <றி;ததாகலா�. ஆனா� ேமேல 

<றி.பி�ட ெச�9�க� ேமாாியர@ ஆ�சி� கால;திேலேய எ>த.ப��5�க 

ேவ��ெம+� அவசியம�ல. தா+ "கழ நிைன�<� தைலவன@ ெப5ைமைய 

பழ6கால. "ராண; தைலவ�கள@ ெப5ைமேயா� ஒ.பி�வ@� உ��. 

மகாபாரத;தி� ேபாாி�ட இ5தர.". பைடயின5�<�, ெப5 ேசா-�திய+ 

எ+M� ேசரம+ன+ வி50தளி;தா+, எ+� "றநாX-�� ெச�9� ஒ+� 

P�கிற@. இ@ வரலா-� உ�ைமயாக இ5�க ,�யா@. பாரத� கைதேயா� தம@ 

ம+னைன; ெதாட�" ப�;@வதாக. "ைன0@ Pற.ப�ட ெச�திேய அ@. அ@ 

ேபாலேவ ேமாாியைர. ப-றிய பழ  ெச�9�களி?�, "லவ�க� த6கள@ 

ம+ன�கைள. ெப5ைம.ப�;@வத-காக, ,-கால;தி� வாB0த ேமாாிய�கேளா� 
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அவ�கைள ஒ.பி��. ேபசியி5�கிறா�க�. உ�ைமயி� "றநாX� ெச�9�களி� 

பழைமயானைவ எ>த.ப�ட கால�, கி.பி.,த� C-றா�ேட. எனேவ ேமாாியைர. 

ப-றிய <றி."கெள�லா� பைழய ச6க� ெச�9�க� எ>த.ப�ட கால;@�< 

இர��, F+� C-றா��கL�< ,+" நிகB0தைவ. இ@ேவ பி�ைளயவ�கள@ 

க5;தா<�. �.�. ேகாஸா�பி அவ�க� '"ராதன இ0திய சாி;திர அறி,க� எ+ற 

C'� ேமாாிய� ப-றிய இல�கிய� சா+�க� ப-றி தம@ க5;ைத 

ெவளியி���ளா�. ேமாாிய� கால;தி� தமிழில�கிய� வள��சியைட0தி50த@ 

எ+பைத ஒ."�ெகா�ள ,�யா@. ேமாாிய� கால;தி� தமிB நா��� "திய க-கால 

நாகாிக� நிலவியி50த@. எ>;@�, இல�கிய,� ேதா+ற வி�ைல. இ�க5;ைத; 

தா� மா-றி� ெகா�வத-< ஆதார6க� எ@$� கிைட�கவி�ைல. எ+� அவ� 

P�கிறா�. பாரதீய வி;தியா பவன� ெவளியி��5�<�, '"ராதன இ0திய சாி;திர�' 

எ+M� C'� வ�ப ேமாாிய� எ+ற ெசா-ெறாட5�< upstart mauryas எ+ற 

ெபா5� ெகா�;@ ேமாாிய� கால;திேலேய தமிB நா��. "லவ�க�. ெமளாிய 

சா�ரா\ய;ைத. ப-றி9�, ெமளாிய�கைள. ப-றி9� அறி0தி50தா�க� எ+� 

P�கிறா�. இத+ Fல� ெமளாிய. பர�பைர ஆ�சி� கால;தி�, ெமாழி9� 

இல�கிய,� தமிB நா��� வள��சி9-றி50தைத இ:வரலா-� ஆசிாிய� 

ஒ."�ெகா�கிறா�. ஆனா� ேமாாிய�கைள. ப-றிய <றி."கL�ள, பாட�கைள� 

ெகா�� தமிB நா��+ வரலா-ைற; ெதளிவாக அறிவத-< அ0C'� ,ய-சி 

எ@$� ெச�ய.படவி�ைல. இ� க5;@கைள. ப-றி எ+Mைடய க5;@ எ+ன 

எ+பைத� !5�கமாக� P�கிேற+. ,த+ ,த'� ேபராசிாிய� ைவயா"ாி. பி�ைள 

அவ�கள@ க5;ைத எ�;@� ெகா�ேவா�. அவ�க� ெசா�வ@ ேபால பாரத 

ராமாயண; தைலவ�கL�<� சமமாக. பா��ைட; தைலவைன. "கB0@ P�வ@ 

தமிB. "லவ�கள@ மர"தா+. ஆனா� ேமாாிய�கைள. ப-றி வ5� <றி."�களி� 

அவ�க� பழ6கால;@ ம+ன�க� எ+ற க5;@ காண.படவி�ைல. "றநாX-�. 

பாட'� ஆதM6கன@ அற;@ைற ேமாாிய� ஆ�சி நிைலெப-� விள6<கி+ற 

இட6களி� நிைலெப-ற அற;@ைற ேபா+ற@ எ+� ெசா�ல.ப�கிற@. 

ஆதM6க+ கால,�, ேமாாிய� கால,�, நிகB கால;தி� ேபச.ப�கி+றன. எனேவ 

இ@ ேமாாிய� கால;ைதேய <றி�கிறெத+ப@ ெவளி.பைட. இேத ெச�9� 

ேத�.பைட மி<தி9ைடய ேமாாியர@ ெவ-றி� சிற.ைப� P�கிற@. எ�கால;திேலா 

நைடெப-ற ேபா�களி� கிைட;த ெவ-றிகைள. ெப�ைமயாக� ெசா�'� ெகா�ள 

ேவ��வ@ இ�ைல. இ:ெவ-றிகெள�லா� சமீப கால;தி� கிைட;த 

ெவ-றிகைளேய <றி�கி+றன. ேம?� ேமாாிய� பர�பைர அழி0த பி-பா� 

க'6க;தி� காரேவல� ேபா+ற ேபரரச�கL� வட இ0தியாவி� க6க� பர�பைர9� 

ேதா+றிவி�டன. பி�ைள அவ�க� P�வ@ேபால கி.பி. ,த� C-றா��� 
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இ.பாட�க� எ>த.ப��50தா� அ�கால;தி� ெமளாிய சா�ரா\ய� மைற0@ 

இ0தியாவி+ வடேம-<. ப<தி கிேர�க�களி+ ஆ�சியி?� வடகீB.ப<தி இர��, 

F+� ச�கரவ�;திகளி+ கீ>� ெச+� வி�டன. 

 

ஆகேவ ,+X� வ5ஷ6கL�< ,+ அழி0@ வி�ட பர�பைரைய� <றி;@ "லவ� 

நிகB கால;தி� Pறியி5�க மா�டா�. தவிர$�, வ�பேமாாிய� எ+ற ெசா-ெறாட� 

"தியவ�களான ேமாாிய� எ+ற ெபா5ளி� பய+ப�;த.ப���ள@. வ�ப மாக�, 

வ�பல�, எ+ற ெசா-க� ஊ5�ேகா நா���ேகா "தியவ�க� எ+ற ெபா5ளி� 

ப�ைட. "லவ�களா� ைகயாள.ப�ட@. வ�ப+ எ+பத-<; த-கால;தி� 

இ5�<� ெபா5ைள அகநாX�, "றநாX-றி� வ5� இட6களி� ெகா�ள� 

Pடா@. வ�ப� எ+ப@ த-கால;தி?�ள ெபா5ைள;தா+ ‘இ0தியாவி� "ராதன 

சாி;திர�’ எ+ற C'� ஆசிாிய� upstarts எ+� விள�க� ெகா�;தா�. "தியவ� 

எ+றா� ெச�9� எ>த.ப�ட கால;தி� அ�ல@ அத-<� ச-� ,+பாவ@ 

அவ�க� தமிB நா��ன5�< அறி,கமானவ�களாக இ5�க ேவ���. இவ�க� 

ெத+திைச ேநா�கி. பைடெய�;@ வ0தா�கெள+ப@ அகநாX�, 281� 

ெச�9�ளா� விள6<�. இ@$� ஒ5 சமீப கால நிகB�சிையேய <றி.பி�கிற@. 

இைவயைன;ைத9�, ஒ+� ேச�;@. பா��<�ெபா>@, ேமாாிய� கால;திேலேய 

இ6< ேம-ேகா� கா�ட.ப��5�<� பாட�க� எ>0தன எ+� உ�தியாக� 

க5தலா�. இ�சா+�கைள� ெகா�� !மா� கி.,.321�<� கி.,.156-�<� 

இைடயி� ேம-ேகா� கா�ட.ப�ட பாட�க� ேதா+றியி5�க�P�� எ+� ,�$ 

ெச�யலா�. இ+M� P�0@ ேநா�கினா� "றநாX-�. பாட�களி'50@ 

ேவெறா5 வழியா?� அ.பாட'+ கால;ைத� ெகா�� நி�ணயி�கலா�. 

 

ஆைண� ச�கர;ைத9�, த�ம� ச�கர;ைத9� ஒ+றா�கி த�மேம ஆைண�< 

அ�.பைடயாக இ5;த� ேவ��ெம+� அேசாக+ பைற சா-றினா+. அவM�< 

,+பி50த ச0திர<.தM�, சாண�கியM� ராஜா ாீதியி� த�ட;ைதேய 

,த+ைம.ப�;தினா�க�. ‘ஆ�ஞா’ ச�கர;ைத9�, த�ம� ச�கர;ைத9� ஒ+றாக 

இைண�க ,-ப�டவ+ அேசாக+. அவ+ தன@ க'6க.ேபா5�< 

,+த�ட;ைதேய ந�பியி50தா+. க'6க. ேபா5�<. பி+ அவ+ ";த த�ம;ைத 

ேம-ெகா�� த�ம�ச�கரேம ஆ�ஞா ச�கர� எ+� பாைறகளி?� க-களி?� எ>தி 

ைவ;தா+. இ.பாட'?� ேமாாிய� திகிாி எ+ப@ ேமாாிய� ஆைண� ச�கர;ைத� 

<றி�கிற@. கதி�;திகிாி எ+ப@ அவ�க� ஆ�சியி+ சிற.ைப� <றி�கிற@. அவ�க� 

நா�� அற;@ைற ேபா+ற@. ஆதM6கன@ அற;@ைற இ6ேக அவ�க� 



72 

 

ஆைண�ச�கர� பரவிய இட6களி� த�ம�ச�கர� பரவியி50த@ எ+ற க5;ைத 

கவிஞ� !��� கா��கிறா�. அ.ப�யாயி+ இ�க5;@ அேசாக+ கால;தி� 

க'6க. ேபா5�<. பி+ அவM�<; ேதா+றிய க5;தா<�. அேசாகன@ ,த� 

பிரகடன� கி.,. 259 அேசாகன@ மரண� கி.,. 237. இ�கால;தி� ";தமத� 

ெகா�ைகக� இ0தியா ,>வ@� பரவின. எனேவ இ�கால;திேலேய ேமாாிய� 

ப-றிய இ�ெச�9�க� ேதா+றியி5�கலா�. 

 

"றநாX-றி� சில ெச�9�க� கி.பி. ,த� C-றா�ைட� சா�0தனவாக இ5�க 

ேவ���. எனேவ ைவயா"ாி.பி�ைள அவ�க� க5;ைத ஏ-�� ெகா�ள ,�யா@. 

அ�;@ �.�. ேகாஸா�பியி+ க5;@கைள ஆரா�ேவா�. ேகாஸா�பி, ெமளாிய� 

கால;ைத� தமிB நா��� "@� க-கால நாகாிக� நிலவிய கால� எ+� P�கிறா�. 

அ.ப�யானா� தமிB நா��� உழ$;ெதாழி� ,+ேனறியி5�கவி�ைல. நா�� 

நகர,� ேதா+றியி5�கவி�ைல. உேலாக6க� உபேயாக;தி-< வரவி�ைல. 

எ>;@� இல�கிய,� ேதா+றவி�ைல. வாணிப� சிறிதள$� ேதா+றவி�ைல 

எ+பேத இத+ ெபா5�. அவ5ைடய ஆதார� எ�லா� ைவயா"ாி. பி�ைளயி+ 

தமிழில�கிய வரலா� ஒ+�தா+. அவ5ைடய க5;@�கைள நா� ,+னேர 

பாிசீ';ேதா�. பி�ைளயவ�களி+ க5;@�களி+ அ�.பைடயிேலதா+ 

இ�,�$�< ேகாஸா�பி வ5கிறா�. அ�கால;தி'50த தமிB நா��+ ப�பா�� 

நிைலைய அறி0@ ெகா�ள சா+�க� அக.படவி�ைலெய+� அவ� P�கிறா�. 

 

கி.,.வி� தமிB நா��+ வரலா-ைற அறி0@ெகா�ள வ?வான சா+�க� 

இ�ைலெய+ப@ உ�ைமதா+. ஆனா� இ5�கிற சா+�கைள. 

"ற�கணி;@வி�� ,�$�< வ5வ@� தவறா<�. டா�ட� ேகாலா�பியி+ சாி;திர� 

க�ேணா�ட,� ெகா�ைக9� என�< உட+பா�தா+. ஆனா� தமிB நா�ைட. 

ெபா�;தவைர கிைட�<� அள$ சா+�கைள� ேசகாி;@; தம@ திறைமைய9� 

அறிைவ9�, க�ேணா�ட;ைத9� பய+ப�;தி ப�ைட; தமிB நா��+ சFக 

வள��சிைய. ப-றி ஒ5 சி� <றி.பாவ@ அவ� எ>த ேவ��ெம+� நா+ 

ஆைச.ப�கிேற+. 

 

ேமாாிய� கால;தி� தமிB ம�க� க-கால;ைத வி�� ,+ேனறியி50தா�க� 

எ+பைத� கா�ட� கீBவ5� சா+�க� உத$�. 

 

1. ேமேல காண.ப�ட அகநாX�, "றநாX� ெச�9�க�. 
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2. ஆைனமைலயி?�, பிற இட6களி?� கிைட�<� பிராமி எ>;@� சாசன6க�. 

இைவ கி.,. இர�டா� C-றா�ைட� ேச�0தைவ. 

 

3. கிேர�க� எ>திய C�களி� ெதா��, ,சிறி ேபா+ற தமிB நா��; 

@ைற,க6க� ப-றிய <றி."க� காண.ப�கி+றன. வாணிப�, க-கால 

மனித�களி+ சி5V� அ�ல. உய�0த நாகாிக,ைடய ம�க� அதைன; ேதா-�வி�க 

,�9�. 

 

4. ச0திர <.த+ கால;தி'50த ெமக%தனீ% எ>திய இ0தியாைவ. ப-றிய 

C�களி'50@ பா��ய அரைச. ப-றி அறிகிேறா�. க-கால மனித�களி+ 

<>�கL�< அரசM�, ஆ�சியைம."� இ50தி5�க ,�யா@. ‘ேவத6களி+ தமிB 

ெசா-க�’ எ+ற ஆரா��சி� க��ைரயி� ேவத6களி+ தமிB Fல;தி'50@, 

ேதா+றிய ெசா-க� C-��கண�கானைவ உ�ளன எ+� டா�ட� கமி� !வலபி� 

அவ�க� நி4பி;@�ளா�க�. ேமாாிய� கால;தி-<�, ேவத கால� 2000 ஆ��க� 

,-ப�ட@. "திய க-கால மனித�க� வள��சி9-ற ஒ5 ெமாழிைய. ேபசியி5�க 

,�யா@. எ>தியி5�க$� ,�யா@. தமிB� ெசா-க� ேவத;தி� உ�ளன எ+றா� 

ேவதகால;திேலேய தமிழ�க� க-கால;ைத� கட0த நாகாிக;ைத உைடயவ�களாக 

இ50தி5�க ேவ���. அத-< 2000 ஆ��கL�<.பி+ அவ�க� சFக 

,+ேன-ற. பாைதயி� வள��சி9-றி5.பா�கேள தவிர பி+ேனா�கி� ெச+றி5�க 

,�யா@. 

 

ேம-Pறிய சா+�களா� ேமாாிய� கால;தி� தமிB நா�� ம�க� பைழய க-கால 

மனித�க� அ�ல எ+ப@ ெதளி$. கிைட�கிற ஆதார6களி'50@ சி� இன 

,ைற�<>�க� ஒ+� ேச�0@ ,�யர!க� வள��சியைடகிற ஆர�ப நில$ைடைம� 

க�ட;தி� நம@ நாகாிக� இ50த@ எ+� Pறலா�. சமீப;தி� அக.ப�ட 

இர�டாயிர� ஆ��கL�< ,-ப�ட பா��ய நாணய6கL� அய� நா�� 

நாணய6கL� ெத+ தமிB நா��� அக.ப�வதா� ஆர�ப வியாபார� 

அ�கால;திேலேய ேதா+றியி50த@ எ+பைத� கா��கிற@. தமிB நா��+ 

ப�ைட�கால வரலா-ைற அறி0@ ெகா�வத-< மைற0@�, "ைத0@� கிட�<� 

ஆதார6கைள ெவளிெகாணர ேவ��ய@ ெதா� ெபா5� ஆரா��சி; @ைறயின� 

கடைமயா<�. 

---------------- 
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11. 11. 11. 11. சில�பதிகார� ப)றி இள%ேகாசில�பதிகார� ப)றி இள%ேகாசில�பதிகார� ப)றி இள%ேகாசில�பதிகார� ப)றி இள%ேகா    

 

சில.பதிகார� ப-றி. பல திறனா�$� க��ைரக� வ0@�ளன. C�க� பல$� 

எ>த.ப���ளன. அவ-�� ெப5�பாலானைவ காவிய;தி+ ேநா�ைக� 

<றி.பி�கி+றன. 

 

‘அைரசிய� பிைழ; ேதா��< 

      அற6 P-றாவEஉ� 

உைரசா� ப;தினி� 

      <ய�0ேதா� ஏ;த?�, 

ஊBவிைன உ�;@ 

      வ0C��� எ+பEஉ� 

WBவிைன� சில�" 

      காரணமாக� 

சில.பதிகார� எ+M� ெபயரா� 

      நா��@� யாேமா� 

பா��ைட� ெச�9�’ 

 

எ+ற பதிக� ெச�9ளி+ ப<திைய� காவிய;தி+ ேநா�கமாக� சில திறனா�வாள� 

ெகா�கி+றன�. 

 

அரசிய� பிைழ;ேதா��< அற6 P-றாவ@ பா��ய+ ெந� ெசழிய+ 

அழிைவ9�, ெகா�6ேகா� அரச+ தைல நகரான ம@ைரயி+ அழிைவ9� 

<றி.பி�கிற@. உைரசா� ப;தினி�< உய�0ேதா� ஏ;@த� வ சி� கா�ட;தி� 

விவாி�க.ப�கிற@. ஊBவிைன உ�;@ வ0E��� எ+ப@ க�ணகி, ேகாவல+ 

பழ� பிற.ைப ம@ராபதி அறிவி.பைத� <றி�கிற@. 

 

இைவ யா$� கைதயி+ நீதி ேநா�க6க� எ+ப@ உ�ைமேய, ஆனா� இ�F+� 

ேநா�க6கL� காவிய;தி+ ெபா@ ேநா�< எ+� !5�கி� Pறிவிட ,�யா@. 

இ:வ�க� பதிக;@� காண.ப�கி+றன. பதிக� பா�யவ� இள6ேகாவ�கள�ல. 

சா;தனா� எ+� சில� P�வ�. ஆனா� பதிக;தி�, 'அவMைழ யி50த த�டமிB� 

சா;தா+ யானறி<வ+ அ@ ப�ட ெத+�ைற.ேப+' எ+M� அ�க� சா;தனா� 

இள6ேகாவ�கL�<� க�ணகி� கைதைய� Pறினாெர+� P�கி+றன. 
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சா;தனா� த�டமிB� சா;தா+ என� சிற.பி�க.ப�கிறா�. அவ� த+ைன;தா+ 

இ:வா� சிற.பி;@�ெகா�டா� எ+ப@ ெபா5;த,ைடயத�ல. எனேவ பதிக� 

பா�யவ� சா;தனா� அ�ல எ+ப@ ெதளி$. பதிக;தி+ இ�தி அ�களி�, 

'இ:வாைற0@�, உைரயிைடயி�ட பா��ைட� ெச�9� உைரசால�க� அ5ள 

ம@ைர� Pலகிரணிக+ சா;த+ ேக�டன+ இ@, பா�வைக ெதாி0த பதிக;தி+ 

மரெப+ 'அ�க�' எ+� இள6ேகா அைழ�க.ப�வதி'50@� 'சா;த+ ேக�டன+ 

எ+� ெசா�ல.ப�வதி'50@�, இ:வி5வ5� பதிக� பா�யவ�கள�ல�, எ+ற 

,�$�< நா� வரலா�. எனேவ, பதிக� பா�ய யாேரா ஒ5 "லவ� ேம-Pறிய F+� 

க5;@�கLேம காவிய;தி+ ந�நாயக� க5;@�க� எ+� க5தினா� எ+ற 

,�$�<; தா+ நா� வர ,�9�. இ� க5;@�கைளேய சில.பதிகார ஆசிாியாி+ 

க5;@�க� எ+� P�வ�. சா+�க� எ@$மி+றிேய அ:வா� P�கி+றன�. 

காவிய ஆசிாியாி+ ேநா�கெம+ன? இ�F+� க5;@�கைள ம��� தா+ 

வ'9�;த வி5�பி இ�காவிய;ைத. பா�னரா? எ+ற வினா�கL�< நா� 

விைடகாண ,ய?ேவா�. C'+ ,�வி� C-க��ைர எ+ற ப<தியி� பதிென�� 

அ�களி� C'+ <றி�ேகா� விள�க.ப�கிற@. அ:வ�க� ,>வைத9� கீேழ 

த5ேவா�. 89 C-க��ைர, <மாி ேவ6கட6 <ண <ட கடலா ம��னி ம56கி- 

ற�டமிB வைர.பி- ெச0தமிB, ெகா�0தமிB எ+றி5 ப<தியி+ ஐ0திைன ம56கி+ 

அற� ெபா5ளி+ப� ம�க� ேதவெரன வி5 சாரா��<� (5) ஒ;த மரபி+ ஒ>� ெகா� 

"ணர எ>;ெதா� "ண�0த ெசா�லக; ெத>ெபா5ைள இ>�கா யா.பி+ அகM�, 

"றM� அவ-� வழி.ப� உ  ெச:வி சிற0 ேதா6கிய பாட?� எழா?� ப�A� 

பாணி9� (10) அர6< வில�ேக ஆட. ெப-றைன;@� ஒ56<ட+ தழிஇ உட�பட� 

கிட0த வாி96 <ரைவ9  ேசத, ெம+றிைவ, ெதாி9� வைகயா-, 

ெச0தமிழிய-ைகயி� ஆ� நி+ நிழ'� நீ�56<+ற� (15) கா�� வா�ேபா- க5;@ 

ெவளி.ப�;@ மணிேமகைல ேம� உைரெபா5� ,-றிய சில. பதிகார� ,-��. 

,த'ர��களி� தமிழக;தி+ எ�ைல Pற.ப�கிற@. அரசிய� பிாி$களாக F+� 

,�ம+ன�க� ஆ�ட F+� ம�டல6களாக; தமிழக� பிாி0தி50த ேபாதி?� 

தமிB நா��. ப�பா�� ,ைறயி� ஒ+ேற எ+ப@ ஆசிாிய� க5;@. F+� ,த� 

ஆற�களி� தமிழக;தி+ ப�பா��+ இய�ைப விள�கி� P�கிறா�. வழ�< 

ேவ�பா�டா� இ5வைகயாக இ50த தமிB ெமாழி வழ6கிய ப<திகைள, ெச0தமிB 

ெகா�0தமிB எ+றி5 ப<தி எ+� P�கிறா�. இ:வி5 ப<திகளி?� ம�க� 

வாB�ைக ஐ0@ வைக.ப�ட@. ம�க� <றி சி, ,�ைல, பாைல, ம5த�, ெந�த� 

எ+ற ஐவைக நில6களி� வாB0தா�க�. அவ�க� த6க� வாB�ைக 90 வசதிகைள 
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ெவ:ேவ� வழிகளி� த6க� ெதாழி�க� Fல� ெப-றா�க�. <றி சி நில ம�க� 

நாகாிக;தி+ ெதாட�க கால� க�ட;தி� இ50தா�க� ஆ�க� 

ேவ�ைடயா�னா�க�. ெப�க� அவைர, சாைம, திைன ,த'யன பயி� 

ெச�தா�க�. ேவ�ைடயா�� ெதாழிலா� நாேடா�யாக; திாி0த ம�களின� நிைல 

ெகா�ள. ெப�க� உைழ." காரணமாயி-�. ஆர�ப நாகாிக� ெப�க� வள�;த 

நாகாிகேம. அைதய�;த நில6களி� அத-க�;த� க�ட;தி?�ள ,�ைல நாகாிக� 

ேதா+றி நிைல ெகா��50த@. ஆ�மா�கைள. பழ�கி 'ஆ.பய+ Fல� வாB�ைக 

நட;திய ஆய� அ6< வாB0@ ஒ5 "திய நாகாிக;ைத உ5வா�கினா�க�. 

ஆ-ேறார6களி� உழ$. பய+ Fல� தைல�சிற0த நாகாிக� தைலெய�;த@. அ@ 

வள��சி9றேவ ேதைவ�< எ சிய தானிய6க� கிைட;தன. நில$டைம� ச,தாய� 

ேதா+றி-�. அதேனா� வ��க. பிாிவிைன9� ேதா+றி நில உைடைமயாள� 

அரசிய� ஆதி�க� ெப-றன�. <றி சி நில;தாைர9�, ,�ைல நில;தாைர9�, 

ேபாரா?�, உற$ ,ைறயா?� த6க� வச.ப�;தினா�க�. Fேவ0த� ,�யர!க� 

நிைல. ெப-றன. அர! நிைல.ெப-ற பி+ன� வாணிப� தைல E�கிய@. கட� 

வழியாக ேவ-� நா�கேளா� வாணிப; ெதாட�" ெப5கி-�. ப�ேவ� ெதாழி� 

ெச�தவ�களிைடேய இ50த ,�கியமாக� கட-கைரயி� வாB0த பரதவ�, உமண� 

ேபா+ற சாதியினாிடமி50@ வணிக� வ��க� ேதா+றி-�. வணிக� ெப5� 

ெபா5ளீ��ன�. அரச�<��<� சமமான ெச�வா�<. ெப-ற@. சில.பதிகார� 

கால;தி� அரச� ஆதி�க� ஓ6கி நி+ற@. F+� ம�டல6க� தனி;@ அரசிய� 

ப<திகளாக. பிாி0தன. <றி சி நில ம�கL�, ,�ைல நில ம�கL�, பாைல நில 

ம�கL�, ெந�த� நில ம�கL� தனி;தனியான ப�பா�கைள பி+ப-றி வ0தன�. 

நில$ைடைமயாள� ஆதி�க;தி'50தன�. நில$ைடைம� ச,தாய;தி+ ப�பா� 

ம-ைற. ப�பா�கைள� இைண�க ,ய+ற@. கைலயி?�, இல�கிய;தி?� 

நில$ைடைமயாள�கள@ ெச�வா�< ஓ6கியி50த@. - - 9] இ0திைலயி� 

ெச�வா�<. ெப-� வ0த ெப56<� வணிக�க� நில$ைடைம ஆதி�க;தா� த6க� 

வாணிப;ைத� க��� கட6கி ப-றி நட;த ேவ��யதாக இ50த@. F+� அரசிய� 

பிாி$க� அவ�கL�< வில6காக இ50தன. உ� நா��?� அரச+ த6க� அரசிய� 

ெச�வா�<�< உ�ப�� த6க� வாணிப;@�< உதவி ெச�ய ேவ��ெம+� 

அவ�கள@ ேதைவ9� வி5.ப,மாக இ50த@. இ:வி5.ப;ைத9� ேதைவைய9� 

நிைறேவ-றி�ெகா�ள அவ�க� தமிBநா��?�ள ம�கைள; த6க� 

ேகாாி�ைககL�< ஆதரவாக; திர�ட ,ய+றா�க�. இதைன நிைறேவ-ற. 

ப�ேவ� வைகயி� ,ய+றா�க�. தமிB நா� ,>வதி?� ைசன, ெபள;த 

மத6கைள. பர.பி இதைன� சாதி�க ,ய+றா�க�. இல�கிய;தி+ Fல,� 

அவ�கள@ க5;ைத. பர.ப ,ய+றா�க�. 
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தமிB நா� ஒேர நா� எ+ற க5;@ அவ�கள@ நல+கL�< ஒ;தி50த@ ேபாலேவ 

F+� ம�டல6களி?,�ள தமிB ம�கLைடய நல+கL�<� ஒ;தி50த@. 

ம�கள@ ெபா5ளாதார வாB$�< அ@ ஒ5 ,+ேன-ற. பாைதைய� க��-�. 

ஆகேவ ம�கைள ஒேர க5;தி+ அ�.பைடயி?�, ப�பா��+ அ�.பைடயி?� 

‘ஒேர தமிBநா�’ எ+ற க5;ைத. பர.பின�. ஐவைக நில6களி+ தனி;தனியான 

ப�பா�� அ�ச6கைள9�, த6கள@ ப�பா��+ தைலைமயி� இைண�க 

,ய+றன�. நில$ைடைம� ச,தாய� ஈ+ற நாகாிக;தி+ சிற.பான அ�ச6கைள. 

பா@கா;@ ,+ேன-றமான பல அ�ச6கைள அதேனா� இைண;தன�. 

நில$ைடைம வ��க;ைத எதி��க இ� ,ய-சிகளைன;ைத9�, இைண�க 

,ய+றன�. ம�கைள இ:வா� ஒ-�ைம. ப�;தியேதாட�லாம�, அவ�க� 

வண6<� ேதவ�கைள ஒ5வ5�ெகா5வ� உ5வா�கின�. ம�கL�<�, ேதவ5�<� 

ெபா@வான ஒ5 நீதிைய உ5வா�க ,ய+றன�. 

 

‘ஐ0திைண ம56கி+ அற� ெபா5ளி+ப� 

ம�க� ேதவ ெரன வி5சா��<� 

ஒ;த மரபி+ ஒ>�ெகா�; "ணர 

 

ஐ0திைண ம�கL�<� ேவ� ேவறான ஒ>�க;ைத, யாவ5�<� ஒ;த மரபான 

ஒ>�கமாக உய�;த நட0த ,ய-சிைய� சில.பதிகார� வரேவ-�. ேபா-�கிற@. 

இ0த ஒ-�ைம இய�க;@�< காவிய ,ைறயி� வாB;@� P�கிற@. ஐவைக 

நில6களி?,�ள கைலைய ஒ+�ப�;த ,ய?கிற@. 

 

ஐவைக நில6களி� ,ைள;ெத>0த ஆட� பாட�கைள ஒ+�ப�;@� ,ய-சி�< 

அவ�க� ஆ�கமளி;தன�. தமிB நா� ,>வத-<� ஒேர கைலைய, ப�ேவ� 

ேவ�பா�கைள9� உ�ளட�கி, உ5வா�<� ,ய-சிைய வரேவ-றன�. 

 

வரலா-றி� மிக� சிற0த, ஒ5 கால க�ட;தி+ க�ணா�யாக வாB�ைகயி+ 

பிரதிப'.பாக வாB�ைகைய ,+ேன-றமான ,ைறயி� மா-ற ,ய?� 

,ய-சிகளி+ கைல95வமாக� சில.பதிகார� திகBகிற@. இ.ப�;தா+ காவிய� 

அைம0தி5�கிற@ எ+� இள6ேகாவ�க� P�கிறா�. 
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ஐ0திைண ம�கள@ வாB�ைகயி'50@ ஒ>�க� ேதா+�கிற@. அதைன அக� "ற� 

எ+� பிாி;@ இல�கிய� அைம�கிற@. இ:ெவா>�க;தி+ வழி.ப�டேத ஆட�, 

பாட� பாணி, அர6< வில�< வாி <ரைவ எ+ற கைலகளைன;@�, 

இைவயைன;ைத9� தா+ ப�பா� எ+� P�கிேறா�. தமிB நா��+ 

ப�பா�ைட மைலைய� க�ணா�யி� கா�ப@ ேபால இ�காவிய� கா��கிற@. 

மணிேமகைல எ+ற காவிய� இேத ப�பா�ைட; ெதாட�0@ விள6<கிற@. 

இ�காவிய;தி+ ேநா�க� ப-றி இள6ேகாவ�களி+ க5;@ இ@தா+. 

 

‘ஆ� ந+நிழ'+ நீ�56 <+ற� 

கா��வா� ேபா- க5;@ ெவளி. ப�;@ 

மணி ேமகைல ேம� உைர. ெபா5� 

,-றிய சில. பதிகார� ,-��.’ 

 

இ.ெபா@ ேநா�க� நிைறேவற� காவிய; தைலவி க�ணகி க5வியாகிறா�. "கா� 

கா�ட;தி� ெப56<� வணிகாி+ ெச�வ� சிற."� Pற.ப�கிற@. 

ெச�வ�, 

 

‘உைர சா� சிற.பி+ அர! விைழ தி5வி- 

பரத� ம'0த பய6ெக> மாநக� 

,>6< கட� ஞால,>வ@� வாிM� 

வழ6க; தவா அவள;த தாகி 

அ5� ெபா5� த4உ� வி50தி-ேற எ� 

ஒ56< ெதா� க+ன உைட.ெப5� ப�ட�, 

கல;திM6 கா'M0 த5வனாீ�ட� 

<ல;தி-<+றா� ெகா>6 ெகா�� ெச�வ�.’ 

 

வணிக� ஈ��ய ெச�வ;தி'50@ தா+ நா��� அறM� இ+ப,� நிைல�கி+றன. 

நா��� அற� ெபா5� இ+ப� எ+ற Fவைக.ப�ட வாB�ைக�<�, வணிக� 

,ய-சிேய அ�.பைடயான@. ஆகேவ அவ�க� ம�கL� தைலைம ெப-றன�. 

 

க�ணகி, பிற0த நகைர வி�� கணவேனா� ம@ைர ெச�?� வழியி� ம5த 

நிலவாB�ைக வ5ணி�க. ப�கிற@. பாைல நில;தி� எயின� <�யி� க�ணகி 

த6கி அவ�கள@ ெத�வ வழிபா�ைட� க�� ெசா�?கிறா�. ம@ைரையய�;த 
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ஆய� ேசாியி� மாதாி க�ணகி�< அைட�கல� அளி�கிறா�. இ:வா� 

பலவைக.ப�ட ம�கள@ வாB�ைகேயா��, க�ணகியி+ வாB�ைக; ெதாட�" 

ப�;த.ப�கிற@. அவ�கள@ வாB�ைக9�, கைல9� அறி,க. ப�;த.ப�கி+றன. 

கைடசியி� ம@ைரயி� உ�ைமைய நிைலநா�ட ேவ�� வழ�<ைர;@, சில�ைப 

உைட;@; த+ P-ைற நி4பி�கிறா�. நா� தா�� நா� வ0@ வாணிப� ெச�9� 

உாிைமைய ம�;த பா��யன@ தைலநகைர; தீ�கிைரயா�<கிறா�. அ.ெபா>@ 

அ0தகர ம�க� நகர;ைத; தீ�கிைரயா�<வ@ ெகா�ைம எ+� Pறவி�ைல. இ@ 

அற� ெசய� எ+ேற P�கிறா�க�. 

 

‘வ5 வி50 ேதா�பி 

மைனயற ,�டா. 

ெப5மைன� கிழ;திய� 

ெப5 மகிB ெவ�தி 

 

இல6< S� மா�பி- 

கணவைன இழ0@ 

சில�பி+ ெவ+ற 

ேசயிைழ ந6ைக 

ெகா6 ைக. Sச� 

ெகா�ேதா வ+ெறன. 

ெபா6ேகாி வானவ+ 

ெதா>தன� ஏ;தின�.’ 

 

தா6க� @+ப,��ெபா>@, க�ணகியி+ ெகா�ைக,நியாய� எ+பைத உண�0@ 

அவ�க� நகர� ப-றி எாிவைத� க�� மகிB�சியைடகிறா�க�: அ�கினி� கட$ைள 

வண6<கிறா�க�. 

 

அற;தி-காக. ேபாரா� உயி� நீ;த க�ணகிைய ேசர நா��+ <றவ�க� 

ேபா-�கிறா�க�. அவ�கள@ வாB�ைக9�, ப�பா�� காவிய;ேதா� 

ெதாட�"ப�;த.ப�கிற@. Qரப;தினி�<� ேகாவி� க�� வழிப�ட ேசர+ 

ெச6<��வன@ ெவ-றி வ சி� கா�ட;தி� Pற.ப�கிற@. இ:வா� 

அ�கால;திய தமிB நா�� வாB�ைகயி+ க�ணா�யாக� சில.பதிகார� 

விள6<கிற@. 
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பதிக;தி� Pறிய F+� ேநா�க6கL�, இ.ெபா@ ேநா�க;@�< உ�ப�டைவேய. 

அவ-ைற ம��� காவிய;தி+ ேநா�கமாக� ெகா�வ@ காவிய;தி+ ,>ைமயான 

ேநா�க;ைத� கா�பதாகா@. காவிய;தி+ ,>ைமயான ேநா�க� தமிழக;தி+ 

வாB�ைக ,>வைத9�, சி;திரமாக; தீ��� கா��வேத ஆ<�. சில.பதிகார;ைத. 

ப-றி இள6ேகாவ�க� க5;@ இ@ேவ. 

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

12. 12. 12. 12. இராம4%காி5 மனிதேநய�இராம4%காி5 மனிதேநய�இராம4%காி5 மனிதேநய�இராம4%காி5 மனிதேநய�    

 

இராம'6க அ�களாைர. பாரதி தமிBநா��+ சFக� சீ�தி5;த இய�க;தி+ த0ைத 

எ+� அைழ�கிறா�. 

 

ஆனா�, ைசவ. ெபாியா�க� அவைர� ைசவ சி;தா0தி என� சி;திாி;@� 

கா��கி+றன�. ஆ�,க நாவல� ேபா+ற சி;தா0திக� நா�கி� நர�பி+றி 

இராம'6க அ�களாைர. ப-றி; தி��ய@� அவர@ அ5� பாைவ ம5�பா 

ெவ+ற@� இ+� அவ�கL�< மற0@ ேபா� வி�ட@. இ+� வ�ளலா� விழா�க� 

ைசவ சமயவாதிகளாேலேய, ைசவ சமய; த;@வ� சா�ேபா� ெகா�டாட.ப�கிற@. 

 

பாரதி சFக� சீ�;தி5;தவாதி, சமரச ஞானி, மனிதாபிமானி எ+� வ�ளலாைர. 

ேபா-றினா�. இைவயைன;ைத9� மைற;@ ைசவசி;தா0த சிைற�<� அ�களாைர 

அைட;@. S��விட� சில� ,ய?கிறா�க�. 

 

இராம'6காி+ உ�ைம வரலா� நம�<; ெதாியா@. அவர@ வாBநாளிேலேய பல 

அ-"த6கைள நிகB;தியதாக அவர@ சீட�க� எ>தி ைவ;@வி�டா�க�. அவர@ 

பாட�களி'50@�, ந�ப; த<0த ஆதார6களி'50@� அவ� இளைமயி� தமிழறி$ 

மி�கவராயி50தாெர+� ெதாிகிற@. அவர@ பாட�க� ஆ� தி5,ைறகளாக� 

ெதா<�க.ப���ளன. அவ-�� ,த� ஐ0@ அவர@ ைசவ சமய. ப-ைற� 

கா��கி+றன. அைவ பிற மத6களி+ மீ@ அவ5�கி50த <ேராத;ைத9� 

கா��கி+றன. ஆனா� மனித வாB�ைகைய� P�0@ கவனி;த அ�களா� மனிதர@ 

@+ப @யர6கைள உண�0@ மன,5கி அவ-ைற. ேபா�க எ�ணினா�. 

,�கியமாக; தா@ வ5ஷ. ப ச� அவ� உ�ள;ைத விசாலமா�கிய@. சா$�, 

@+ப,� அவைர மனிதாபிமானியா�கிய@. இ0நிைலைய ஆறா� தி5,ைற 

சி;தாி�கிற@. 
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உலகி� மனிதM�< வ5� @+ப6கைள எதி�;@ நி-க மனித� ஒ+�பட  

ேவ��ெமன இராம'6க� வி5�பினா�. அைத வி�� சமய� காB."களி?�, சாதி 

ேவ�பா�களி?� உழ?� மனித�கைள. பா�;@ அவ� மன� இர6கினா�. எ�லா 

உயி�கைள9� ேநசி�க� க-� ெகா�Lதேல தைலைமயான அறெமன. ேபாதி;தா�. 

இர�க� ெசய'� ேதா+ற ேவ��ெமன உபேதசி;தா�! இதைனேய ‘!;த சமரச 

ச+மா��க ெநறி’ெயன. ெபயாி�டைழ;தா�. சாதி, சமய�, ெமாழி ேவ�பா�, ேதச 

ேவ�பா� ஆகிய பிாிவிைன யா$� கட0த மனித ேநச;ைத நிைல நி�;த மனித� 

அைனவைர9�, அைற Pவி அைழ;தா�. இத-ெகன ஒ5 நி�வன,� அைம;தா�. 

அத-<� !;த சமரச ச+மா��க சைப எ+� ெபயாி�டா�. 

 

கட$� ந�பி�ைக9ைடயவராதலா� தம@ "திய ெநறிைய� கட$� க�டைளயா� 

ேதா+றியெதன� க5தினா�. மனித <ல;ைத. பிள$ப�;@� சாதி, சமய6கைள 

அவ5�< ,+ன� சி;த�க� க�ைமயாக� க��;தா�க�. அவ�கLைடய 

பாட�களி� ஈ�ப�ட வ�ளலா5�, அவ�க� வழியிேல ,+ேனறி, மனித+ !க நிைல 

அைடய வழிகா��கிறா�. 

 

‘ேப5-ற உலகி?� 

சமய மத ெநறி ெயலா� 

ேப� பி�."-ற பி�!. 

பி�ைள விைளயா� ெடன 

உண�0திடா@ மி�க பல 

ேபா5-றிற0@ Q� 

ேபாயினா� இ+�� Q� 

ேபாகாதப� விைர0ேத 

"னித ,� !;த ச+மா��க 

ெநறி கா�� 

 

ெபாழிளிைன உண�;தி ெய�லா� 

ஒ5-ற !க நிைல 

அைட0திட. "ாிதி நீ.’ 

★ ★★ 

‘ப+ெனறி� சமய6க� 

மத6க� எ+றி�ேமா� 

பவ ெநறி இ@வைர 



82 

 

பரவிய தனா� 

ெச+ ெனறி யறி0தில� 

இற0 திற0@ல ேகா� 

ெசறி யி5ளைட0தன� 

ஆத'+ இனி நீ 

"+ெனறி தவி�; ெதா5 

ெபா@ ெநறி எM� வா+ 

";த ,த5� கி+ற 

!;த ச+மா��க 

த+ ெனறி ெச?;@க 

ெவ+ற எ+னாேச 

தனி நடராஜ ெவ+ 

ச-<5 மணிேய!’ 

 

இ.பாட�க� எ>0த கால� எ@? ைசவ மட6க�, நாவல� மீனா�சி !0தர� பி�ைள 

,த'ய ைசவ சமய. பிரசாரக�க� Fல� மத. பி�.ைப ஏ-ப�;தி; த;@வ 

ஆதி�க;ைத நிைலநி�;தி வ0த கால�. க�ப ராமாயண;ைத ைவணவ சமய� 

சா�"ைடய@ எ+� ப��க� Pடாெத+� க�டைள பிற.பி;த கால�. தமிைழ 

வள�.பதாக; த�ப�டம�;@� ெகா��, மத. Sச�கைள விசிறி வி�டகால�. 

இ.Sச�களா� பிாி0@ ேமாதி� ெகா��50த ம�க� பிாிவினாி+ மீ@ 

நில.பிர";@வ ஆதி�க;ைத ைசவ மட6கL� ைவணவ மட6கL� ஏ-ப�;தி� 

ெகா�ள ,-ப�ட கால�. 

 

இ�கால;தி� சமரச;ைத9�, ஒ-�ைமைய9� மட;தைலவ�க� வி5�பவி�ைல. 

 

அ.ெபா>@தா+ ைசவ சி;தா0தியான வ�ளலா� மனிதாபிமான;தினா� 

உ0த.ப�� சமரசவாதியனா�. சாதி, சமய பிாி$களா� பிாி0@ ேபாாி�ட மனிதைர 

மனித ேநய;தா� ஒ+�பட அைழ;தா�. சிவைன வழிப�� ைசவ மத; தைலவ�க�, 

சிவைன வழிபட உலகின� அைனவைர9� ஒ+�பட அைழ;த இராம'6கைர 

ெவ�;தன�. மத� சழ�<கைள� சா� ம�கைள ஒ+� பட அைழ;த அ�களாைர, 

தைய தா�ச�ணியமி+றி; தா�க நாவல� ேபா+ற ைசவ. ெப50தைலகைள ஏவி 

வி�டன�. 

 

ைசவ மத; தைலவ�க� சித�பர;தி� நடராஜைன வழிபடலாெம+றா�க�. நடராஜ  
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நடன;@�< எவ5�<� விள6காத ,ைறயி� சி;தா0த விள�க� ெகா��க 

,ைன0தா�க�. அவைர வழிப�வேத க+ம மல6கைள ஒழி;@ இ+ப ெநறி காM� 

வழிெய+� ேபாதி;தா�க�. 

 

ஆனா� கட$� வழிபா��� மட; தைலவ� வழியி� இராம'6க� ெச�லவி�ைல. 

ேபதமி+றி மனித� மீ@ அ+" ெச�கி+றவ�க� உ�ளேம நடராஜ� ஆ�கி+ற 

அர6க� எ+� பா�கிறா�. ‘மனிதேன நடமா�� ேகாயி�’ எ+ற விேவகான0தாி+ 

ேப�ேசா� இராம'6காி+ இ.பாடைல ஒ.பிடலா�. 

 

‘எ;@ைண9� ேபத ,றா@ 

எ:$யி5� த� ,யி� ேபா� எ�ணி9�ேள, 

ஒ;@ாிைம 9ாியவரா� உவ� 

கி+றா� யாவ� அவ5ள0தா+ 

சி;@5வா� எ� ெப5மா+ நட� 

"ாி9மிட ெமன நா+ ெதாி0ேத+ அ0த 

வி;தக� த� அ�� ேகவ� 

"ாி;திட ெவ+ சி0ைத மிக விைழ0த தாேலா’ 

 

நாய+மா�க�, சிவன�யா�க� எ+ற சாதிைய� சா�0தவராயிM� அவர��< ஏவ� 

S�� ஒ>க விைழ0தா�க�. 

‘ஆ$ாி;@; தி+� ழ?� "ைலயேரM� 

க6ைக வா� சைட� கர0தா�க� பாராகி� 

அவ� க�T� யா� வண6<� அ�களாேர’ 

 

ஆனா� சிவன�யா� எ+ற சமய ,;திைர அவ5�< இ5;த� ேவ���. 

இ@ேபா+ற க5;@ைடய பி�ைள. ெப5மாைளய6கா� பாட� ஒ+��ள@. 

அரவைண� கிட0தாMைட. அ+ப5�<; தா� அ�ைமெயன� கவிஞ� த�ைம 

யைழ;@� ெகா�கிறா�. இைவ யிர��?� சமய;தி� சாதி மைறவைத� 

கா�கிேறா�. ஆனா� சமய. பிாிவிைன வ?.ப�;@வைத9� கா�கிேறா�. 

 

இராம'6காி+ ேம-க�ட பாடைல. பா�;தா� மனித ேநய;ைத அவ� 

ேபா-�கிறா� எ+ப@ "லனா<�. எ:வித ேபத,� பாரா�டாம� உயி�கைள; 

த�,யி� ேபா� ேநசி;@ த�ேமா� சமமான உாிைமயளி;@ மகிB�சியைடபவ�கள@ 

உ�ளேம நடராஜ+ நி5;தமா<�, அர6க� எ+� அ�களா� P�கிறா�. ேம?� 
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அவ�கைள ‘வி;தக�’ சிற0தவ� எ+� ேபா-�கிறா�. அவ�க� அ�பணி0@ அவ�க� 

வழியி� தா,� ெச�ல விைழவதாக� P�கிறா�. இ.பா��� அ:வி;தக5�< சமய 

,;திைர இ�ைல. அவ� கட$� வழிபா��� ெகா�ைக9ைடயவராக இ5;த� 

அவசியமி�ைல. மனித� எ�ேலாைர9�, ெச�வ� ப-றிேயா, உய�$ தாB$ 

பாரா�டாம� ேநசி.பவ�க� எ�ேலா5�<� சம உாிைமக� அளி�க 

உட+ப�வா�க�. இ;தைகய மனித உறவி� ெப5மகிB�சி யைடவா�க�. அவ�க� 

உ�ள;தி� அறி$5வமா� நடராஜ. ெப5மா+ நடன� "ாிகிறா+ என. பா�கிறா�. 

அ�களார@ மனித ேநய;தி+ உ�ச நிைலைய இ.பாட� கா��கிற@. 

 

இ:வா� மனித ேநய ,ைடயவ�க� பிற5�< இட� ேந�0த ேபா@, அவ�கLைடய 

உண�ேவா� ஒ+றி எ:வா� அவ-ைற உண�வா�க� எ+பைத; த�ைமேய 

உதாரணமாக� ெகா�� இராம'6க� சில பாட�களி� P�கிறா�. 

 

‘எளியவைர வ' யார�;த ேபாைதேயா, 

      எ+ மன� கல6கிய கல�க� 

ெதளிய நாMைர�க வ�லவன� ேல+ 

      தி5$ள மறி"ேம எ0தா�! 

களியைர� ெகா�� பய0தெவ+ பய0தா+ 

      கட'M� ெபாிய@ க�டா� 

அளிய� பா- ெகா�ய� ெச�த ெவ6ெகா�ைம 

      அறி0த ெவன+��கா மாறறிவா�?’ 

 

எளியாைர வ'யா� வா��� ெகா�ைமைய� க�� இராம'6கர@ மன� 

கல6கிய@. ெச�வ� ெச5�கினா� பிறைர� ெகா�ைம. ப�;@� ெசய�கைள� 

க�� அவ� பய0தா�, இர�க. பட; த�கவ�கைள� ெகா�யவ� ப�;@� பா�ைட� 

க�� அவ� உ�ள� ந�6கினா�. இ:வா� எளியவைர� ெச�வ� அட�கியாL� 

ெகா�ைமகைள� க�� அ�களா� மன� ெநா0தா�. 

 

ெகா�ைமகைள� க�� மன� ைந0த இராம'6க� ேபாாி� ஆயிர� கண�கான 

ம�கைள� சாக��<� ெப56 ெகா�ைமைய� சகி.பாேரா? அ:வா�சியாைர 

ஆதாி.பாரா? ேபா� ெவறி ெகா�� ம�கைள� ெகாைல "ாி0த ெச�திைய� ேக�<� 

ெபா>ெத�லா� அவ� உ�ள� ந�6கிய@. 
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‘மைற ,� வய6<� ஒ5 தணி;தைகைம 

      வ�ளேல உலகரசா� ேவா� 

உைற9�வா� ெகா�� ஒ5வைர ெயா5வ� 

      உயிரற� ெச�தன� எனேவ 

தைற9� சிறிேய+ ேக�ட ேபாெத�லா� 

      தள�0@ ந�6கி நி+றய�0ேத+ 

இைற9மி: $லகி� ெகாைல ெயனி� எ0தா� 

      எ+M� ந�6கி வதிய�ேப’ 

 

மனித5�<; @+ப,� சா$� ேந5� ெபா>ெத�லா� உ�ள� கைரவேதா� நி+� 

விடாம� @+ப;ைத; @ைட�க தம�< வ'ைமயளி�க ேவ��ெமன இைறவைன 

ேவ��கிறா�. 

 

‘உ�ணா� உயி� கL�� @ய� தவி�;த� ேவ���: 

அ�சா நா+ ேவ��த� ேக�டர� "ாித� ேவ���’ 

ஆந0த நிைலகெள�லா மறி0தைடத� ேவ��� 

எைனய�;தா� நம� ெக�லா� இ+"தர� ேவ��� 

இ� சாதி சமய விக- ப6கெள�லா� தவி�;ேத எ:$ல<  

ச+மா��க. ெபா@வைடத� ேவ���. 

 

தம�ெக+� எ@$� ேவ�டாம�, மனித5� ெக�லா� இ+ப� அ5ள ேவ��ெமன 

தா� வழிப� கட$ைள அ�களா� ேவ��கிறா�. 

 

மனித5�< இைழ�க.ப�� ெகா�ைமக� ஒழிவத-< ெகா�ைம�<� காரணமாக 

இ5�<� ஆ�சி ஒழிய ேவ���. மனிதெர�ேலா5� அ+பா� ஒ+�ப�� 

வாBவத-< ஆதாரமாக அைம9� ஒ5 அ5� ஆ�சி ேவ��� எ+� வ�ளலா� 

வி5�"கிறா�. ெகா�ைம "ாிேவா� ஆ�சி dட;தி� இ50த கால;தி� இதைன. 

பா�கிறா�. மனித5�< ந�லைவ "ாி9� ந�லவ� ஆ�சி வர��� எ+� 

அைழ�கிறா�. இ@ உலக ,>வதி?மி50த பலா;கார அரசா6க அைம.ைப� 

<றி.பதா<�. அைவயா$� உலகெம6<� மனித5�< நல� "ாி9� ஆ�சி மலர 

ேவ���. 

 

'க5ைண யி�லா ஆ�சி க�கி ஒழிக! 

அழி�நய0த ந+மா��க� ஆ�க - ெத5� நய0த 
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ந�ேலா� நிைன;த நல� ெப�க ந+� நிைன;@ 

எ�ேலா5� வாBக இைச0@ 

 

இ@ ஒ� கன$. எளியவ� @யர� க�� உ5கிய தைலசிற0த கவிஞ�கெள�ேலா5� 

இ;தைகய கன$க� க�டன�. அ�கன$க� கவிைத வ�வ� ெப-றன. 

அ�கவிைதக� @யர.ப�� எளிய ம�கL�<. ேபாரா�� உ-சாக;ைதயளி;தன. 

 

ஆயிM� அவ�க� நிைன;தெத�லா� ெபற ந+மா��க� ஆ�சி ேதா+ற ேவ��� 

எ+�� அ:வா�சியி� ம�க� இைச0@ எ�ேலா5� இ+"-� வாBவ�க� எ+�� 

இராம'6க� ந�பினா�. பாரதி, மனித+ வ56கால;தி� இ+ப நிைல ெப�வா+ 

எ+� P�மிட;தி� எ�லா� இ+ப நிைலைய அமர நிைலெய+ேற P�கிறா�. 

இராம'6க5� மனித� வானவ� ஆவா�க� எ+� ந�பினா�. 

 

‘மல6 கழி;@ உலகவ� வானவாரயின� 

வல� ெப� !;த ச+மா��க� சிற0த@. 

பல� ெப5 மனித�க� ப�"ளராயின� 

எ+Mள;@ அ5� ெப5  ேசாதியா� எ�தேவ. 

 

அ�ட,� அகில,� அ5ளர சா�சிைய� 

ெகா�டன ஓ6கின <ைற ெயலா; தீ�0தன. 

ப�ட6க� ப';தன பாி0ெத+ M�ள;தி� 

எ�ட5� அ5� ெப5  ேசாதிய� எ�தேவ. 

 

மதி;த சமய வழ� ெக�லா மா�0த@. 

வ5ணா� சிரம� எM� மய�க,� சா�0த@ 

ெகாதி;த ேலாகாசார� ெகாதி. ெபலா� ஒழி0த@. 

ெகாைல9�, கள$� ம-ைற. "ைல9� அழி0த@. 

 

இ;தைகய உலக� ேதா+ற ேவ��ெமன இராம'6க� கன$ கா�கிறா�. 

 

சாதி சமய ச�ைடக� ம'0தி50த கால;தி� இராம'6க� அவ-ைற எதி�;@� சா� 

சமரச;ைத. ேபாதி;தா�. ஏைழ எளியவ5�< இைழ�க.ப�� அநீதிகைள� க�� 

மன� <,றி அவ-ைற நீ�க; தம�< வ'ைமயளி�க நடராஜைன ேவ��னா�. 

பாரதியி+ ‘வ�லைம தாராேயா?’ எ+ற ேவ��ேகா� இ�க5;தின�யாக. பிற0த 
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ெத+ேற ேதா+�கிற@. ேபா� ஒழி0@ அைமதி நிலவ ேவ��ெமன வ�ளலா� 

வி5�பினா�. ம�க� @ய� தீ�0@ இ+ப,-�வாழ ேவ��� எ+� வி5�பினா�, 

உலக� வாழ; த�ைம அ�.பணி;@� ெகா�L� ந�லவ�களி+ உ�ளேம ேகாயி� 

எ+��, அவ�க� வழிைய. பி+ப-�வேத ச+மா��க� எ+�� நம�<. 

ேபாதி;தா�, இதைன� க�� பாரதியா� இராம'6க;ைத; தம@ ஆசானாக ஏ-�� 

ெகா�டா�. க5;@�களி� ம��மி+றி பா�� உ5வ6களி� Pட பாரதி 

இராம'6கைர. பி+ப-றினா�. இ+�� மனிதாபிமான;@�<� சFக� 

சீ�;தி5;த;தி-<� இராம'6க� வழிகா��யாக; திகBகிறா�. சமாதான�, !த0திர�, 

ேசாஷ'ச� எ+M� ேகாஷ6கைள ,ழ6கி�ெகா�� ";@லைக ேநா�கி 

,+ேன�� ,-ேபா�< மனித <ல;தி-< இராம'6கர@ தி5,ைற. பாட�க� 

ப�லா�� P�கி+றன. 

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

11113. 3. 3. 3. கா)� கா)� கா)� கா)� ––––    ெஷ&4,� பாரதி,�ெஷ&4,� பாரதி,�ெஷ&4,� பாரதி,�ெஷ&4,� பாரதி,�    

 

ஒ� (ode) எ+ப@ ஆ6கில� கவிைத உ5வ6களி� ஒ+�. கட�, கா-�, வான�பா�, 

ைந��6ேக�, (பறைவ) ,த'யவ-ைற ,+னிைலயாக. "கB0@, தம@ 

உண��சிகைள9�, சி0தைனகைள9� ெவளியி�வத-< இ:$5வ;ைத ஆ6கில� 

கவிஞ�க� ைகயா���ளா�க�. 

 

ெஷ�'யி+ ‘ேம� கா-றி-<’ (To the westwind) கீ�வி+ ‘ைந��6ேக?�<’ எ+ற 

,+னிைல. பMவ�க� ஆ6கில இல�கிய;தி+ அழ<மி�க பைட."க�. 

 

இ�சி� க��ைரயி� ெஷ�'யி+ ‘ேம� கா-ைற’9�, பாரதியி+ ‘கா-�’ எ+ற 

கவிைதைய9� ஒ." ேநா�கி இ5வ5� ஒேர ெபா5ைள� கவிைத. ெபா5ளாக� 

ைகயா��5�<� ,ைறைய� கவனி.ேபா�. ெஷ�' 1792 ,த� 1822 வைர 

வாB0தவ+. இ6கிலா0தி� ,தலாளி வ��க� வள��சி ெப-ற கால;தி� பா�யவ+, 

வள��சி ெப�� கால;தி� ,தலாளி;@வ� நில.பிர";@வ;ைத எதி�;@. 

ேபாராட� ைகயா�ட த;@வ6களி?�, ேகாஷ6களி?� ெந ைச. பறி 

ெகா�;தவ+. !த0திர�, சம;@வ�, சேகார;@வ� எ+ற உய�0த ல�சிய6களி� 

ந�பி�ைக ெகா�டவ+. நில.பிர";@வ� ம�களி+ ஆ+மா�கைள அ>;தி 

வைத�கிற@ எ+� எ�ணி அத+ வி�தைல�காக. ேபாராட எ�ணியவ+. 

!த0திர� எ+ற அ5வமான ல�சிய;ைத வழிப�டவ+. இ�F+� ெகா�ைககளி+ 
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அ�.பைடயி� உலக;ைத. பைட�க ஆ�வ� ெகா�டவ+. இ:வாறான இளைம� 

சி0தைனகளி� கவிைத� சிற<களா� பற0@ க�ட "திய க-பைன உலைக 

நனவா�க. ேபராைச க�டவ+. 

 

ஆனா� க-பைன ம��� ல�சிய;ைத அைடய உத$வ@ இ�ைல. ,தலாளி;@வ 

சி;தா0த6களி+ ேபா';த+ைமைய அவ+ எளிதி� உண�0தா+. இனிய 

ெசா-கL�<. பி+ேன மைற0தி5�<� வ சக;ைத ெஷ�'யி+ P�ைமயான 

அறி$ அறி0@ ெகா�ட@. மனித�கைள லாப ெவறி�< அ�ைமயா�<வத-<. "திய 

அ�ைம; தைளகைள அவ�க� த6கள@ சி;தா0த6க� Fல� உ5வா�கி வ5வைத 

ெஷ�' க�டா+. ேகாஷ6கL�<� ெசய�கL�<� இைடேய இ50த 

,ர�பா�ைட ெஷ�' உண�0தா+. 

 

அவ+ கன$களி+ ஒளி ம>6கிய@. அவன@ க-பைன� சிற<க� ஒ�0தன. 

ெவ�ள� ேபா� பா�0த உண��சி ெவ�ள� வ-றி வற�ட@. அவன@ உ�ள;தி� 

எ>தி அழ< பா�;@ வ0த "திய உலக� எ+M� ேகால� சி;திர� வ�ண� இழ0@ 

அல6ேகாலமாக மாறி-�. அவன@ இதய� ெவ�;@ ர;த� dறி�ட@. ேசாக� 

அவைன ஆ�ெகா�ட@. இ�ேசாக� தனி மனிதனி+ ேசாகம�ல. ச,தாய 

ேசாக;தி+ பி�பேம அ@. அவன@ ஆகாய� ேகா�ைடக� சாி0ததினா� ஏமா-ற,� 

@+ப,� அவ+ மனைத வா��ன. இ� மனநிைலயி� அவ+ இ;தா'�<� 

ெச+றா+. ஆ�ேனா எ+M� சி-`ாி� த6கினா+. அ6< அவMைடய ஒேர மக+ 

இற0@ ேபானா+. ";திர ேசாக� ேம'�ட@. கன$க� கைல0ததா� ஏ-ப�ட 

ேசாக,�, ெசா0த இழ.பா� ேதா+றிய ேசாக,� இைண0@ ெஷ�'யி+ 

உ�ள;ைத நிர.பி-�. கவிைத ஊ-� E�0@ வி�ட@. 

 

இ0நிைலயி� ேம� கா-� அ��க ஆர�பி;த@. இைல9தி� கால;தி� உதி�0த 

இைலகைள இ@ சிதற அ�;த@. ெவறியா�ட�காரன@ ம0திர ச�தியி+ ,+" 

வி>0த�;@ ஓ�� பிசா!கைள. ேபால அைவ ஓ�ன. இற< ெகா�ட விைதகைள; 

தா6கி� ெச+� ஈரமான தைரயி+ேம� கா-� வி��வி�ட@. அைவ ,ைள;தன. 

இ:வா� இய-ைகயி+ அழி$ ச�தியாக$�, ஆ�க ச�தியாக$� ேம- கா-� 

ெசய�ப�வைத ெஷ�' க�டா+. 

 

"Wild spirit which art 

moving every where 

Destroyer and preserver 

hear oh here!" 
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Sமியி� ம��மி+றி வான;தி?� ேம�கா-� தன@ அழி$ ஆ-றைல. 

"ல.ப�;திய@. வான;தி� காண.ப�� ேமக6கைள, கட'?� வான;தி?� 

இ50@ உதி�0த இைலகளாக� கவிஞ+ P�கிறா+. அவ-ைற Sமியி+ 

இைலகைள� சிதறி.ப�@ ேபாலேவ ேம� கா-� அைல�கழி�கிற@. 

க�ெவறிேயா�, ெத�வ ெவறியா�� ேதவரா��யி+ P0தைல. ேபால அைவ 

பற0@ பர�ைடயாக; ேதா+�கி+றன. சாகி+ற ஆ��+ சமரகீதமாக ேம� கா-� 

ச6க� ஊ@கி+ற@. இ5ளினி+��, ஈர;ைத உறி சி ேமகமா�கி மைழ ெபாழிய$� 

மி+ன� ெவ�ட$� ேம� கா-� ெசய� "ாிகி+ற@. இ�ெசய�களி� ேம� கா-றி+ 

அழி�<� ச�திைய� கவிஞ+ உண�கிறா+. 

 

இ:வாேற கவிஞ+ மாறி மாறி பல கா�சிகைள ந� க� ,+ ெகாண�0@ கா-றி+ 

அழி$� ச�திைய9�, உண�வி� பதிய ைவ�கிறா+. 

 

ஆனா� கா-றி+ ,> வ'ைமைய9� க�ணா� க��விட,�யா@ எ+� 

எ�ணிய கவிஞ+ தாேன இைலயாகி, ேமகமாகி, கடலாகி, கா-றாகி, ஆ-றாக 

அMபவி�க ஆைச.ப�கிறா+. இ:வா� உலகி+ @+ப6களி'50@ வி�ப�� 

கா-றி+ மீ@ ஏறி; திாிய ஆைச.ப�� கவிஞ+, கா-றி+ வ'ைமயா� தன@ 

உ�ள;தி� வ?ேவற ேவ��� எ+� வி5�"கிறா+. 

 

இளைமயி� கா-ைற. ேபாலேவ ெஷ�' எவ5�<� அட6காத த+ைம 

ெப-றி50தா+. அதைன. ேபாலேவ தன@ கவிைத�< ஆ-ற� உ�� என 

ந�பியி50தா+. த+ பா��னா� இ:ைவய;ைத மா-றி விடலா� எ+� கன$ 

க�டா+. இ� கன$க� கைல0த பி+ ேதா+றிய ஏமா-ற�, வாB�ைகயி+ மீ@ 

அவM�<� ச'.ைப; ேதா-�வி;த@. தன@ வ'ைமயி+ைமைய நிைன�க 

அவM�<� ேசா�$ ேதா+றிய@. 

 

இ0நிைலயி� கா-றி+ வ'ைமைய அவ+ கா�கிறா+. த+ 

வ'ைமயி+ைமைய9�, ேசா�ைவ9�, ச'.ைப9�, ந�பி�ைக யி+ைமைய9� 

ேபா�கி; தன@ ெசா-களி� வ'ைம ெப�9மா� கா-ைற ேவ���ெகா�கிறா+. 

இைலகைள; @ளி��க� ெச�9� கா-� தன@ உ�ள;ைத9� "@.பி�க ேவ���. 

உதி�0@ வி�ட இைலகைள உலெக6<� பர."� கா-� தன@ வ?விழ0த 

சி0தைனகைள உலெக6<� பர.ப ேவ���. இைலக� ம�ேணா� ேச�0@ "திய 

ெச�கL�< உரமாவ@ ேபால தன@ சி0தைனகைள. "திய உலக� ேதா+ற 
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வழிேகால ேவ���. தன@ <ரைல� கா-� தன@ Qைணயாக மீ��, உலெக6<� 

அத+ நாத� பரவ� ெச�ய ேவ���. த-ேபா@ நீ� S;த அன� ேபா+� ெசய� 

வ'ைம <+றி� கிட�<� தன@ சி0தைனகைள� கா-� !வாைல வி�ெடாிய� 

ெச�@, மா0த� மன6களி� இ5ைள ஒ�� ஒளிQச� ெச�ய ேவ���. 

 

"Scatter as from an 

unextinguished hearth 

Ashes and sparks, my words 

among man kind" 

 

இ�சி0தைனக� அவMைடய ேசா�ைவ. ேபா�<கி+றன. இ5�ட பனி�கால� 

எ+�� நீ�;@ விடா@. அ@ மைற0@ வச0த கால� ேதா+ற;தாேன ெச�9�? 

கவிஞM�< ந�பி�ைக பிற�கிற@. தன@ <றி�ேகா� நிைறேவ�� எ+ற உ-சாக� 

ேதா+�கிற@. "திய உலக;ைத. ப-றிய கன$� சி;திர6க� ம�ப� அவ+ 

உ�ள;தி� எ>கி+றன. 

 

".................of wind, 

If winter comes can spring 

be far behind?' 

 

எ+ற ேக�விேயா� பா�ைட ,��கிறா+ ெஷ�'. 

 

ெஷ�'யி+ கவிைதகளி� பாரதி�< ஈ�பா� அதிக�. த+ைன அவ+ ெப5ைமயாக 

‘ெஷ�'தாச+’ எ+� ெபயாி�� அைழ;@� ெகா�ட@��. ெஷ�'யி+ சFக 

உண�$�, மனிதாபிமான,�, "ர�சி மன.பா+ைம9�, பாரதியி+ உ�ள;ைத� 

கவ�0தன. ெஷ�'யி+ ெசா�லா�சி9�, உவைம� சிற."�, உ�ள;ைத அ�L� 

கவிதாேவக,�, சி0தைன� சிற."�, E�ைமயான உண��சிகL�, பாரதி�< 

ெஷ�'யி+ மீ@ ெப5மதி.ைப உ�டா�கின. 

 

இ0திய நா��+ WBநிைலயி�, ேதசிய எ>�சி ேதா-�வா�� க�ட;தி� சி� 

ஊ-றாக; ேதா+றிய கால;தி� அத+ வள��சிைய; தீ��கதாிசனமாக� க�ட 
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பாரதி, ெஷ�'யி+ ‘சம;@வ�, சேகாதர;@வ�, !த0திர�’ எ+ற ேகாஷ6க�, 

வள��சி�ேக-ற ேகாஷ6க� என உண�0தா+. 

 

பாரதியி+ வாB�ைக நிைல9�, !த0திர இய�க;தி+ ஆர�பகால ேவதைனகL�, 

பாரதியி+ மன;தி� ேவதைனைய உ�டா�கின. ஆயிM� அவ+ ம�க� 

உண�ேவா� ஒ+றி நி+றதா� ெஷ�'ைய. ேபால� ேசா�வைடயவி�ைல. ‘எ+ 

ெந சி� ர;த� dறி�கிற@.’ எ+� எ>த$மி�ைல. 

 

ெஷ�'யி+ ‘ேம� கா-�’ எ+ற கவிைததா+ பாரதியி+ ‘கா-�’ எ+M� வசன 

கவிைத�<� க5வாக இ50த@ எ+பதி� ஐயமி�ைல. அவ-றி� காண.ப�� க5;@ 

ஒ-�ைம இதைன வ'9�;@�. 

 

ஆனா� பாரதியி+ ஆB0த மனிதாபிமான,� த+ன�பி�ைக9�, ெகா�ைக. ப-�� 

ெஷ�'யி+ கவிைதயி� அ:வள$ ,ைன.பாக� காண.படவி�ைல. 

 

இனி ‘கா-�’ எ+M� வசன கவிைதயி+ சி0தைன. ேபா�ைக� !5�கமாக அறி0@ 

ெகா�� பாரதி�<� ெஷ�'�<� உ�ள ஒ-�ைமைய9�, ேவ-�ைமைய9� 

ஆரா�ேவா�. அவ-றி+ அ�.பைடயி� பாரதியி+ தனி;த+ைம எ@ என� காண 

,ய?ேவா�. 

 

பாரதி கைத ெசா�ல; ெதாட6<கிறா+. Q�� ேமைடயி+ ஒ5 ப0த'� இ5 

ைகயி�க�. க0த+ வ�ளிய�ைம எ+பைவ அவ-றி+ ெபய�க�. இைவ 

ஒ+ைறெயா+� ெந56கி; த>வி� ெகா�L கி+றன. கா-� நி-கிற@. அைச$ 

நி-கிற@. கவிஞ+ ,+ ேசாதி 4பமாக வா9 ேதவ+ ேதா+�கிறா+. கவிஞMைடய 

ேக�விகL�< விைட P�கிறா+. 

 

‘நா+ விழி�க� ெச�கிேற+’, அைசய� ெச�கிேற+ நா+ ச�தி <மார+. 

 

இ�கைதயி� பாரதி கா-றி+ ஆ�க ச�திைய. "கBகிறா+. ஆ�க ச�திைய� காதலாக 

உ5வ� ெகா��கிறா+. ஆ�க ச�தியி+ சிற.பான அ�ச� காத�. அ@ பைட.பி+ 

அ�.பைட, ெஷ�' விைத ,ைள.ப@ கா-றி+ ஆ�க ச�திெய+றா+. பாரதி 

கா-றி+ காத'�, கா-றி+ ஆ�க ச�திைய. "ல.ப�;@கிறா+. 
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ெஷ�'9� கட'+ அ�யி� கா-�. "<0@ அழி$ ெச�வைத� P�கிறா+. பாரதி 

இதைன9� ஒ5 கா�சியாக மா-றி� P�கிறா+. 

 

ந� கட�, தனி க.ப� 

வானேம, சின0@ வ5வ@ ேபா+ற "ய�கா-�, 

அைலக� சாாி Q!கி+றன, நீ�;@ளி ப�கி+றன. 

அைவ ேமாதி ெவ��கி+றன. Wைறயா�கி+றன, 

க.ப� நி�;தன  ெச�கிற@; 

மி+ ேவக;தி� ஏ-ற.ப�கி+ற@. 

பாைறயி� ேமாதிவி�ட@. 

 

ஹத�! 

 

இ5 C� உயி�க� அழி0தன!! க.ப� விப;தி'50@ 9க ,�வி-< அைழ;@� 

ெச�கிறா+ பாரதி, 

 

‘ஊழி ,�$� இ.ப�;தா+ இ5�<� 

உலக� ஒேர நீராகி வி��. தீ நீ� 

ச�தி கா-றாகி வி�வா�, 

சிவ+ ெவளியிேல யி5.பா+.’ 

 

இ:விர�� கைதக� Pறி பாரதி ெஷ�'யி+ ,�$�ேக வ5கிறா+. 

 

‘கா-ேற 9க ,�$ ெச�கி+றா+, 

கா-ேற கா�கி+றா+,’ 

 

ெஷ�'யி+ ெசா-க� இைவ: 

 

"Destroyer and Preserver 

hear of hear' 
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இ0ந� நாயக� சி0தைனயி'50@ கிைளகளாக. பிாி0@ த+Mைடய த;@வ� 

,>வைத9� உதாரண6க� Fல� பாரதி ெவளி.ப�;@கிறா+. 

 

பாரதிசா�ேதய+, ச�தி அவ+ அதிேதவைத, "ராதன� கிேர�க�களி+ இய-ைக 

வண�க� அவMைடய மத;தி� ஒேர அ�ச�. இதனா� ெப56கடைல� கல�<� 

கா-றி+ வ'ைமைய9� ேமக6கைள ேமாத வி�� கா-றி+ ஆ-றைல9� பாரதி 

க�� விய."-� கா-றிைன வண6<கிறா+. 

 

‘கா-��<� காதி�ைல. 

அவ+ ெசவிட+. 

கா@ைடயவ+ இ.ப� இைற�ச'�வானா? 

கா@ைடயவ+ ேமக6கைள ஒ+ெறாெடா+�ேமாதவி��, 

இ� இ��க� ெசா�' ேவ��ைக. பா�.பானா? 

கா@ைடயவ+ கடைல� கல�கி விைளயா�வானா? 

கா-ைற, ஒ'ைய, வ'ைமைய வண6<கிேறா�.’ 

 

பாைலவன;தி�, ஒ�டைக� P�ட6கL�, மனித�கL�, ">�க� ேபா� கா-றி+ 

வ'ைமயா� மண'� "ைத9�� சாகி+றன�. 

 

‘அவ+ ெசய�க� ெகா�யன’ 

 

எ+� கா-றி+ அழி�<� ஆ-றைல. ப-றி த+ க5;ைத. பாரதி P�கிறா+. 

 

இனி "ராண� கைதகளி� வ5� கா-றி+ பர�பைரைய� P�கிறா+. 

 

‘QமM� அMமாM� கா-றி+ ம�க� எ+� "ராண6க� P��. 

உயி5ைடயன ெவ�லா� கா-றி+ ம�கேள எ+ப@ ேவத�’ 

 

கா-ேற உயி� எ+ற சி;த� க5;ைத இ6< பாரதி வ'9�;@கிறா+. 
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இ:வள$� பட��ைகயாக� கவி� P-றாக� Pறி அ0த� கவிஞ+ இனி 

,+னிைலயாக� கா-றினிட� ேப�! ெதாட6<கிறா+. இ@ ெஷ�'யி+ ‘ஒ�’ எ+ற 

,+னிைல.பMவைல ஒ;தி5�கிற@. ெஷ�' கா-றி+ ஆ-ற'+ ,+ 

ெசயல-றி5�கிறா+. அ@ வி5�பினா� தா+ அத+ மீ@ பற�க ,�9�. அத+ 

க5ைணயா� தா+ அவன@ சி0தைன; தீ.ெபாறிக� உலக ம�களிைடேய பரவி 

!வாைல வி�� எாிய ,�9�. ஆனா� பாரதி கா-றி-<� க�டைள இ�கிறா+. 

கா-றி-< வண�க,� ெச?;@கிறா+. ேவத ாிஷிகளி+ வண�க ,ைறைய9�, 

த-கால வி ஞானிகளி+ இய-ைகைய ெவ�?� த+ன�பி�ைகைய9�, பாரதி 

இைண�க ,ய?கிறா+. 

 

‘கா-ேற வா! 

எம@ உயி� ெந5.ைப நீ�;@ 

ந�ெலாளி; த5மா� ந+றாக Q!, 

ேப� ேபால Qசி அதைன அவி;@ விடாேத! 

ெம@வாக ந�ல நய;@ட+ Qசி� ெகா��5. 

உன�<. பா���க� பா�கிேறா�. 

உன�<. "கB�சிக� P�கிேறா�. 

உ+ைன வழி ப�கிேறா�’ 

 

கா-� உலகி?�ள அ>�ைக. ேபா�<கி+றா+. அ@ ேபால உ�ள;தி?�ள 

அ>�ைக9� !;த� ெச�கிறா+. அவ+ வ5� இட;ைத மா0த� !;தமாக 

ைவ;தி5�க ேவ���. 

 

கா-� ெநா�0தவ-ைற அழி;@ வி�வா+. வ'ைம9�ள வ-ைற ேம?� 

வ?.ப�;@வா+. அவைன. பய+ப�;த மனித. பைட."க� வ'ைமயாக 

இ5�கேவ���. 

 

‘ஆதலா� மானிடேர வா56க� 

Q�கைள; தி�ைம9ற� க��ேவா� 

கத$கைள வ'ைம9ற� ெச�ேவா� 

உடைல உ�தி ெகா�ள. பழ<ேவா�. 

உயிைர வ'ைம9ற நி�;@ ேவா� 

 

உ�ள;ைத உ�தி ெச�ேவா� 
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இ6ஙன� ெச�தா� கா-� 

நம�<; ேதாழனாக வ5வா+.’ 

 

இ:வா� கா-ைற; ேதாழைம ெகா�L� வழிைய. பாரதி நம�< உபேதசி�கிறா+. 

 

கா-� மைழைய� ெகா�� வ5கிறா+. தமிழ+ நைனகிறா+. த6க ந�ல Q� 

இ�ைல. 

 

‘நைனவதா� ஜுர� உ�டாகிற@. நா�ேதா�� சில� இற0@ேபாகிறா�க�. 

மி சியி5�<� Fட� விதிவச� எ+கிறா�க�.’  ேநா� வ5வ@ விதியினா� எ+� 

ெசா�?� சா;திர6கைள. பாரதி பா�கிறா+. 

 

‘உ�ைமயான சா;திர6கைள வள��காம� இ5.பன வ-ைற9� மற0@வி��; 

தமிBநா��. பா�.பா�. ெபா�� கவிைதகைள Fடாிட� கா�� வயி� 

வள��கிறா�க�.’ 

அைசவைன;@� கா-றி+ ெசய�. ைவயக;தி+ உயி� கா-�. அதைன. பாரதி 

ேபா-�கிறா+. மீ��� ேவத ாிஷிகளி+ பாணியி� பாரதி கா-ைற வண6<கிறா+. 

 

‘கா-றி+ ெசய�கைள ெய�லா� பர$கி+ேறா�. 

உயிைர வண6< கி+ேறா�. 

உயி� வாBக!’ 

 

உயி� மாையய�ல. உயி� உ�ைம அதைன வாB;@கிறா+ பாரதி, பாரதி 

கவிைதகளி+ ஜீவநாத� இ@. ெஷ�'யி� இ@ ெதளிவாக ஒ'�கவி�ைல. 

 

‘"லவ�கேள காைலயி� எ>0த$ட+ 

உயி�கைள ெய�லா� ேபா-� ேவா�.’ 

 

இ:வா� ,;தா�." ைவ�கிறா+ பாரதி. இ5 கவிஞ�களி+ ஒ-�ைமகைள9� 

ேமேல க�ேடா�. உயி� மீ@ பாரதி ெகா��50த ெப5� ப-� ெஷ�'யி+ 

கவிைதயி� இ�ைல. இ.ப-�தா+ பாரதிைய மனித வ��க;தி+ வ56கால;தி� 

ந�பி�ைக ெகா�ள� ெச�த@. கா-ைற அட�கியாL� மேனாவ'ைமைய அவM�< 
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அளி;த@. ெஷ�'ேயா தன@ கா�0த உ�ள� தளி��க கா-ைற; @ைண ெச�ய� 

ேகா5கி+றா+. பாரதிேயா, 

 

‘ெத+ைனயி+ கா-� சலசல 

ெவ+றிட� ெச�@ வ5� கா-ேற! 

உ+ைன� <திைர ெகா�� ஏறி;தாி9� Q� 

உ�ள� பைட;@ வி�ேடா�.’ 

 

எ+� பாரதி ெப5ைமேயா� ேப!கிறா+. 

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

14. 14. 14. 14. நா��� கைத� பாட&க� நா��� கைத� பாட&க� நா��� கைத� பாட&க� நா��� கைத� பாட&க� ((((ஓ� ஆரா��சிஓ� ஆரா��சிஓ� ஆரா��சிஓ� ஆரா��சி))))    

 

ஒ:ெவா5 ெமாழியி?� எ>;@; ேதா+�வத-< ,+" பாட�கL�, கைதகL� 

ேதா+ற; ெதாட6கின. அவ-றி� சில கைத வ�வ;தி� பாட.ப�டன. இ:வா�தா+ 

கிேர�க� காவிய6க� ேதா+றின எ+� ஆரா��சியாள�க� P�கிறா�க�. பாரத�, 

இராமாயண� எ+ற காவிய6களி� ,�வான எ>;@ வ�வ� ெப�வத-< ,+" 

இ:வாேற ேப�! வழ�கி� இ50@ வ0தன. சி� சி� <>வின5ைடய நா��. 

பாட�களாக வழ6கி வ0த கைதக�, அ�<>�க� ஒ+�ப�� ெபாிய இனமாக 

மா��ேபா@ இைண.". ெப-� காவிய 4ப� ெப�கி+றன. சில.பதிகார;தி� 

காண.ப�� பல நிகB�சிகL� பல உபகைதகL� காவிய கால;தி-< ,+" ெசவி 

வழியாக வழ6கி வ0தன. 

 

நா��. பாட�க� ,+பி5.பவ�க� ேக�க. பா�வ@. ேக�பவ�க� மனதி�, 

மகிB�சி, ேசாக�, ெப5ைம. பணி$, ெப5மித�, ஆ�வ�, விய.", ெவ�." ,த'ய 

உண��சிகைள எ>."� நிகB�சிகைளேயா, கைதகைளேயா ெசா�வ@ வழ�கமாக 

இ50த@. 

 

நா��. பாட�க� கிராம."ற வாB�ைகேயா� ெந56கிய ெதாட�"�ளைவ. கைத. 

பாட�க� தவிர ம-ற. பாட�க� நா��."ற வாB�ைகயி+ அ+றாட 

ச�பவ6கைளேய ெபா5ளாக� ெகா�டைவ. இதனா�தா+ வாB�ைகயி+ சாதாரண 

ச�பவ6களான, பிற.", <ழ0ைத. ப5வ நிகB�சிக�, விைளயா��க�, காத�, 

ெபா50தா மண�, <��ப விவகார6க�, கிராம; ெதாழி�க�, ப ச�, கிராம 
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ேதவைதக� ,த'யனேவ நா��. பாட�களி+ ெபா5ளாக அைம0@�ளன. ஆனா� 

இவ-��L� சFக அைம.பி+ த+ைம9�, அதனா� தனி மனித+ உண�வி� 

ஏ-ப�� சி0தைனகL� ெவளியாக;தா+ ெச�கி+றன. 

 

சFக வரலா� 

 

நம@ கிராம வாB�ைகயி� ப+ென�6 காலமாக ேவைல. பிாி$க� 

,ைற.ப�;த.ப�� ஜாதி. பிாிவிைன�<� இ��கமாக அைட;@ ைவ�க.ப�ட@. 

உ-ப;தி ,ைற9�, கிராம. ெபா5ளாதார;தி-காகேவ இ50ததா�, ம;திய அரசி� 

எ:வித மா-ற6க� ஏ-ப�டா?� கிராம ச,தாய வாB�ைக அதிகமாக. 

பாதி�க.படவி�ைல. இ:வா� P�வதா� கிராம ச,தாய அைம." எ�ேலா5�<� 

சம வா�." அளி�<� ேசாஷ'ஸ ச,தாயமாக இ50த@ எ+� நிைன;@விட� 

Pடா@. கிராம ச,தாய;தி� உய�$ தாB$க� அ+�மி50தன. 

ஊ��ேகாவி�கL�<, ஊாி?�ள நில;தி� ெப5�பாக� ெசா0தமாயி50த@ 

அ�ேகாவிைல நி�வகி;த மகாசைபயா5�, வாாிய;தா5�, பாிசன6கL�, 

உைழ�காம� உ�டவ� ஆவா�க�. அவ�க�, ேம� வ��க;ைத9� ேம� 

சாதிைய9� ேச�0தவ�க�. இவ�கL�<� ெசா0தமான உாிைம9ைடய நில6கL� 

இ50தன. நில6களி� உைழ�<� விவசாயிகளி� ெப5�பாேலா5�<� ெசா0த நில� 

இ5�கவி�ைல. சில5�<� ேகாவி� நில6க� <;தைகயாக� கிைட;தன. இவ�களி� 

ஊ�வ�ணா+, நாவித+ ,த'யவ�கL� த�ச+, ெகா�ல+ ேபா+ற 

க�மாள�கL� உைழ�<� வ��க;ைத� ேச�0தவ�க�, அவ�கL�<�, மா+ய 

நில6க�தா+ இ50தன. உைழ�<� ம�க� ேகாவிைல� சா�0@ உைழ�காம� 

உ�A� ம�கL�<; த� உைழ.பினா� உணவளி�க ேவ���. 

 

ெவ�ைளயரா�சி�<,+ ம;திய அர! நட.பத-<�, பல ேபா�க� நட.பத-<�, 

அரச�க� க��� ேகாவி�க�, மட6க�, த�ணீ� ப0த�க� ,த'யவ-றி-கா<� 

ெசலைவ9� இ�கிராம அைம.";தா+ ெகா��க ேவ���. கிராம நி�வாக� ேம� 

வ��க;தா5ைடய ைகயி'50த@. எனேவ உைழ�<� ம�கL�< அவ�க� 

விைள�<� மகW'� ஒ5 சிறிய ப<திேய ஊதியமாக� கிைட�<�. ம-றைவ 

அவ�களிடமி50@ பறி�க.ப��. இ:வைம.பி� விவசாயிக� ெகா�ைமயாக� 

!ர�ட.ப�டன�. 

 

ெநச$ ,த'ய ெதாழி�கL� <�ைச; ெதாழி�களாகேவ நிகB0@ வ0தன. அயJ� 

வியாபாாிக� த6கL�<� ேபா��யி�லாம� இ5.பத-காக வணிக� <>�கைள 
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ஏ-ப�;தி அவ-றி+ Fல�, மிக� <ைற0த விைல�<� ைக;ெதாழி'னா� உ-ப;தி 

ெச�ய.ப�ட ெபா5�கைள வா6கினா�க�. இதனா� ைக;ெதாழிலாளிகL� மி<0த 

ஏBைமயி� உழ+றன�. 

 

ஏBைம நிைல ெபா�ைமயி+ எ�ைலைய; தா��ய ேபா@ ம�க� கிராம ச,தாய 

அைம.ைப எதி�;@. ேபாரா�9�ளன�. இ;தைகய ேபாரா�ட6கைள. ப-றி 

நா��. பாட�களி'50@� க�ெவ��களி'50@� அறி0@ ெகா�கிேறா�. 

இ;தைகய ேபாரா�ட6க� சிலவ-ைற. ப-றி இ6<� <றி.பி�ேவா�. 

 

நாடா�கள@ சாதி வரலா-ைற ‘வல6ைகய� கைத’ எ+ற C� P�கிற@. 

அ�சாதியின� ஏBைம9-� ப ச;தா� வா�ய கால;தி� காவிாி அைண க�ட� 

P'யி�லாம� ேவைல ெச�9�ப� உ;திரவிட.ப�டா�க�. அரசMைடய 

ஆைண.ப� P'யி�லாம� ேவைல ெச�9� ,ைற�< ெவ�� எ+� ெபய� 

வழ6க. ெப-� வ0த@. ‘ெவ��’ ,ைறைய எதி�;@ ஏ> சேகாதர�க� 

ேபாரா�னா�க�. அரச+ காிகா� வளவ+ ஆ� சேகாதர�களி+ தைலகைள; 

@��;@ வி�டா+. ஏழாவ@ சேகாதரM� Pைட எ�;@ ம� !ம�க ம�;தா+. 

அவ+ சி�வனானதா� அரச+ அவைன நா�கட;தி வி�டா+. அவ+ ெத+பா�� 

நா��-< வ0@ பைன மர;ைத. பராமாி;@. ெப5  ெச�வ� அைட0தா+. இ@ 

நா��� கைத. பாட� ஒ+றி� காண.ப�� ஒ5 ேபாரா�ட நிைன$. 

 

பி-கால;தி� ஏBைமயா� வ50திய ம�க� ப-பல விட6களி� த6கள@ 

உாிைமகைள நிைல நா��� ெகா�ள இயலாம�, ேகாவி- !வ-கைள இ�;@� 

பா;திர6கைள; தீ�கிைரயா�க$� !ர�ட� ,ைற�<� எதிராக; த6கள@ 

எதி�.ைப� கா��9�ளா�க�. ஏெனனி� ேகாயி� மதி-!வ�களி�தா+ அவ�கைள; 

@+ப நிைலயி� ைவ;தி50த நிலமா+ய ,ைறயி+ பிரமாண. ப;திர6க� எ>தி 

ைவ�க.ப��50தன. ேகாயி� சாசன6களி+ ,க$ைரயி� பி+வ5� <றி."� 

காண.ப�கிற@. ‘F+றா� ராஜராஜ ேசாழMைடய ஆ�சியி� ஐ0தா� ஆ��?� 

பரவிய கலக;தி� ஊாி� உ�ேளா5ைடய நில6களி+ Fல ப;திர6க� அழி0@ 

ேபாயினைமயா� நா+கா� ஆ�� அளவி� உ�ள அMேபாக ,ைற.ப� 

நி�ணயி;@. "திய ப;திர6க� வழ6க ேவ�� வ0தெத+� த ைச ஜி�லா 

உைடயா4� சாசன� P�கிற@.’ 

 

அவன@ ஐ0தா� ஆ��� நட0த கலக6களா� பைழய கண�<க� அழி0@ 

ேபாயினைமயா� அMேபாக. ப-ெறா>ைக ஒ�� ஆதார� சீ���கைள. "@.பி�க 
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ேவ��யி50த@ எ+M� ெச�தி தைல� ெச6கா� F+றா� ராஜராஜன@ 

ப;ெதா+பதா� ஆ�� க�ெவ�ெடா+� P�கிற@. இ:வா� நட0த கலக6கைள 

ஜாதி� கலக6க� எ+� கா�ட வரலா-� ஆசிாிய�க� ,ய+��ளா�க�. 

இ�கலக6க� இட6ைக, வல6ைக ஜாதியினாிைடேய நைடெப-றெத+� 

P�கிறா�க�. நில; ெதாட�"ைடய ஜாதிய�க� வல6ைக. பிாிவின� எ+��, 

ெகா�ல�, த�ச�, த�டா� ,த'ய ெதாழிலாள�கL�, வாணிய�, ெகா;த�, 

!�ணா�"�கார+, வைலய+ அளவ� ,த'ேயா� இட6ைக. பிாிவின� எ+�� 

பல க�ெவ��க� P�கி+றன. கிராம;தி?�ள ேம� வ��க;தா�, இ:வி5 

ஜாதியினைர9�, த6க� ஆதி�க;தி� ைவ;தி50தா�க�. த6கLைடய 

ெகா�ைமகளா� ஏதாவ@ ஒ5 வைக. பிாிவின� த6கL�< எதிராக. ேபாராட 

,+வ0தா�, அ�;த பிாிவினைர; த6கேளா� ேச�;@� ெகா�� அவ�கைள 

அட�<வேத வழ�கமாயி50த@. ெப5�பா?� இவ�க� இட6ைக. பிாிவினேரா� 

ேச�;@ ெகா�� வல6ைக. பிாிவினைர எதி�;@ வ0தா�க�. இட6ைக. 

பிாிவினாி� மிக$� ஏBைமயி� உழ+றவ�க� வல6ைக. பிாிவினர@ 

ேபாரா�ட6களி� கல0@ ெகா�ட@,��. அ�கால6களி� இ5வ5�<� சில 

ச?ைகக� ெச�@ த6கள@ ஆதி�க அைம." ,ைறைய ேம� வ��க;தா� 

கா.பா-றி� ெகா�டன�. 

 

ேகாயி� சாசன6களி+ ,க$ைரயி�, ேம-<றி;த உ�ைம�<� சா+றாக ஒ5 

ெச�தி காண.ப�கிற@. தி5�சிரா.ப�ளி, ஆ�@ைற� க�ெவ�� ஒ+� 

அ�ெச�திைய; ெதாிவி�கிற@. ‘அரசா6க� அதிகாாிகளி+ உதவி9ட+ 

வ+னிய�கL�, ேவளாள�, பிராமண� ,த'ய நில� ெசா0த�கார�கL� ேச�0@ 

இட6ைக. பிாிவி� அட6கிய 96 வைக� சாதியின5�< இைழ;த அநீதிகைள 

இ�க�ெவ�� P�கிற@. இேத ேபால இட6ைக வ<.பா�; அ�கால;தி� ஏ-க 

ேவ�� வ0த வாி�!ைமகைள; ெதாிவி�<� க�ெவ��க� நா��+ பல 

பாக6களி'50@� கிைட;@�ளன. ஆவணியி'50@ கிைட;@�ள ஓ� க�ெவ��’ 

அரச+ ஆைண� கிண6க� P�ய ெபாிய சைபயாாி+ ,�ைவ; ெதாிவி�கிற@. 

நிகாிலா� ேசாழ ம�டல;@ 78 நா�கL� ஜய6ெகா�ட ேசாழ ம�டல;@ 48000 

Sமி9� உ�ளி�ட நா�களி� ேசாழ வ�ச� ேதா+றிய நா� ,த� ப!, எ5ைம 

,த'யைவ�< வாி விதி�க.ப�டதி�ைல எ+��. அதனா� அதிகாாிக� ேசாழ 

Fேவ0த ேவளா+ விதி;த இ:வாிகைள� ெகா��க ேவ��யதி�ைல எ+� ,�$ 

க��னா�க�. அ+றி9� 18 விஷய6களி?,�ள நில.ப<தி வாி விகித6கைள9� 
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நி�ணயி;@ நி�சயி;தா�க�. இ� க�ெவ��களி� காண.ப�� ெச�திகளா� 

ஒ:ெவா5 சமய�, நில� !ர�ட� ,ைறைய9�, வாி�!ைமகைள9�, அதிகாாிகளி+ 

ெகா�ைமகைள9�, இட6ைக வல6ைக. பிாிவினாி� ஏைழ எளிய ம�க� எதி�;@ 

நி+� ெவ-றி ெப-��ளா�க� எ+பைத� கா��கிற@. 

 

ஊாி+ வாB�ைக ,>வ@�, ேசாழ வ�ச� QB�சியைட0த கால� வைர 

ேகாயி�கைள� சா�0@�, உழ$; ெதாழிைல� சா�0@�, சி� ெதாழி�கைள� 

சா�0@ேம இ50தன. ேகாயி� நி�வாக;தி'50தவ�க�, ஊாி?�ள எ�லா. ப<தி 

ம�களி+ வாB�ைகைய9� க��.ப�;@� வ�லைம ெப-றி50தா�க�. 

இ:வ�லைம�<� காரண� ேகாயி� நில6களி+ மீ@ அவ�கL�கி50த ஆதி�கேம. 

நில$ைடைம�கார�கைள; தவிர ம-றவ�க� ேகாவி?�<� ெசா0தமான மா+ய 

நில6கைள. பயிாி�ேட வாB�ைக நட;தின�. சி- சில சமய6களி� இ�மா+ய 

நில6கைள அதிகாாிகளி+ உதவிேயா� ெபாிய நில� ெசா0த�கார�க� ைக.ப-றி� 

ெகா�ள ,ய+றன�. நில;ைத இழ0தவ�க� த6கLைடய எதி�.ைப உயி�; 

தியாக� ெச�@ கா��� ெகா�டன�. இத-<� சா+றாக. பல க�ெவ��க� 

த சா_� ஜி�லா, " ைச எ+ற ஊாி� கிைட;த க�ெவ�� ஒ+� சில நில6க� 

ேகாயி?�ேக உாியன எ+� நி4பி.பத-காக� சில ேகாயி� ேவைல�கார�க� 

தீ�<ளி;@ உயிைர; தியாக� ெச�@ ெகா�டன� எ+� P�கிற@. 

 

த6க� உாிைமகைள நிைல நா�ட ேகா"ர;தி+ மீேதறி� கீேழ வி>0@ உயி� நீ;த 

ெச�திகL� ேகாயி� சாசன6களி'50@ ெதாிய வ5கிற@. ேகாயி� காாிய6க� 

நைடெபறாம� ேபானா� ேகாயி� ேவைல�கார�கL�< ஊதிய� கிைட�கா@, 

அ:வா� ேகாயி� காாிய6கைள நட;தாம� நி�வாகிக� வ5மான;ைத; தா6கேள 

!Qகாி;@� ெகா�டேபா@ ேவைல�கார�கள@ உாிைமகைள நிைலநா�ட 

ேகா"ர;தி+ ேமேலறி கீேழ வி>0@ அ.பா$ அ�ய6கா� எ+பவ� உயி� நீ;த 

ெச�திைய இர�� ேகாயி- சாசன6க� P�கி+றன. 

 

இ:வா� கிராம நில அைம." ,ைறைய எதி�;@� சி-சில ேபாரா�ட6க� கட0த 

ஆயிர வ5ஷ காலமாக நைட ெப-றி50த ேபாதி?�, அய�நா�� வியாபாாிகளி+ 

வ5ைக�< ,+" கிராம ச,தாய ,ைற ெபாிய மா�த� எ@$மி+றி நிைல;தி50த@. 

ேபா�;@கீசிய� ட�!�கார� வ5ைக�<. பி+ கட-கைர. ப<தியி?�ள ச,தாய 

அைம." மாற; ெதாட6கி-�. ெவளி நா�� வியாபார;தி-காக; @ணி, மீ+, 

தானிய6க� ,த'யவ-ைற ஏ-�மதி ெச�9� வியாபார;தி� அவ�க� ஈ�ப�டன�. 

கட-பைட வ'ைமயா� கீB� கட-கைர; @ைற,க6கைள ஐேரா.பிய�க� பி�;@� 
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ெகா�டன�. இல6ைக, இ0ேதாேனVயா ,த'ய நா�க� அவ�க� 

ைகவச.ப��50ததா� கட� வியாபார;தி� அவ�கLைடய ஆதி�க� 

ஓ6கியி50த@. ம@ைர நாய�க�கள@ அர! உ� நா��� அரசிய� ஆதி�க� 

ெப�வ@ க�னமாக இ50த@. ஆனா� கட-கைர. ப<திகளி� கிராம ச,தாய 

வாB�ைக அழி0@ ேபாயி-�. கிராம6கைள வி�� ம�க� @ைற,க6கL�<� 

<�ேயறின�. ஆனா� உ�நா��� <றி.பிட;த�க சFக மா-ற6க� எ@$� 

ஏ-படவி�ைல. 

 

அய� நா��ன� வியாபார. ேபா��யி� ஆ6கிேலய� ெவ-றி ெப-றன�. ஆ6கில 

நா��� ெதாழி� வள��சி மி<தி.ப�டதா� பல ெபா5�கைள இ0நா���< 

ஏ-�மதி ெச�ய ,�0த@. அவ�கLைடய க.ப� பைட வ'ைம9� அதிகாி;த@. 

தமிB நா��� ம;திய, அர! பலQன.ப�ட@. ஆ��கா���, நவா" பதவி�<. 

ேபா�� ஏ-ப�ட@. இதைன. பய+ப�;தி� ெகா�� ஆ6கிேலய� நா� பி��க; 

ெதாட6கின�. பாைளய�கார�க� பல� பல சமய6களி� எதி�;@ நி+றன�. 

ஆயிM�, வள�0@ வ5� ெதாழி� வள,�ள நா��ன� ஆனதா?�, க.ப-பைட 

மி<தி9� உைடயவ�களாதலா?�, "@,ைற. ேபா�� க5விக� 

உைடயவ�களாதலா?� ஆ6கிேலய� ெவ-றி ெப-றன�. 

 

அவ�கLைடய வியாபார ,ைறகளா� கிராம ச,தாய� சீரழி0த@. நில�!வா+தாாி 

,ைற அ,லா�க.ப�ட@. பாைளய�கார�க� நில� ெசா0த�கார�க� ஆனா�க�. 

,+பி50தைத விட� கிராம. ப<தி ம�க� க�ைமயாக� !ர�ட.ப�டன�. ஜாதி. 

பிாிவிைனக� E�� விட.ப�� ம�க� பிாி;@ ைவ�க.ப�டன�. ஆ6கில 

ஆ�சியி� மிக. ெபாிய ச,தாய மா-ற6க� ஏ-பட; ெதாட6கின. நில. பிர";@வ 

,ைற வ?. ெப-ற@. ெபாிய ெதாழி�க� ,த+,த'� @வ6கின. இய0திர; 

ெதாழிலாள� வ��க�, ஒ5 "திய ச�தியாக இ0திய ச,தாய;தி� ேதா+றி-�. 

ெதாழி�க� வளர ஆ6கில ஆதி�க;ைத எதி�;@ நி-க ேவ��ய ேதசிய; 

ெதாழிலாளி வ��க,� ேதா+றி-�. ெப5 நில�!வா+கைள; தவிர ஆ6கில 

ஆதி�க;@�< எதிராக எ�லா வ��க6கL� ஒ+� ேச5� வா�." ஏ-ப�ட@. 

இ:வா�.ைப. பய+ப�;தி ேதசீய இய�க� வள�0த@. 

 

இ0த சFக� சாி;திர. பி+னணியி� உைழ.பாளி ம�கள@ பைட."�களான 

நா��. பாட�கைள9�, கைதகைள9�, நாடக6கைள9�, P;@�கைள9� நா� 

ேநா�க ேவ���. நம@ ம�களிைடேய வழ6கிவ5� கைத. பாட�க� 

எ�ண-றைவ. அவ-ைற நா+< விதமாக. பிாி�கலா�. 1. இதிகாச; @A�<க�,  
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2. கிராம ேதவைதகளி+ கைதக�, 3. சFக� கைதக�, 4. வரலா-�� கைதக�. 

 

இதிகாச6க� இராமாயண�, பாரத� ஆகிய இர���, பாரத� கைதேயா� 

ெதாட�"ைடய நிகB�சிகைள� க5. ெபா5ளாக� ெகா�ட பல கைத. பாட�க� 

இ5�கி+றன. இ+M� கிராம ம�க� இராமாயண;ைதவிட பாரத;ைதேய அதிகமாக 

வி5�பி� ேக�கிறா�க�. அத-<� காரண� ப சபா�டவ�களி� அ�ஜூனM�, 

dமM� ம�கL�<; த�ேமா� உற$ைடய Qர�களாக; ேதா+�கிறா�க�. 

க�ண+ உ-ற ந�பனாக$�, ஆப;தி� உத$பவனாக$� மனித. ப�"க� 

நிைற0தவனாக$� காண.ப�கிறா+. க�ண+ தன@ !யகாாிய;தி-காக 

எதைன9� ெச�யவி�ைல. தன@ ந�ப�கL�< உதவேவ கைதயி� ப6< 

ெப�கிறா+. எனேவ அவ+ பாமர ம�களி+ சி0தைனைய� கவ5கிறா+. 

 

அ�'யரசாணி 

 

பாரத கதா பா;திர6கைள� ெகா�� பாரத;தி� காண.படாத நிகB�சிகைள� 

கைதகளாக. பி+னிய நா��. பாட�க�, அ�'யரசாணிமாைல, பவள�ெகா� 

மாைல, ஏணிேய-ற�, ெபா+M5வி மச�ைக ,த'யன. பாரத� கைதயி+ 

கதாபா;திர6க� தமிBநா��+ நிகB�சிகளி� ப6<ெகா�Lவதாக இ�கைதக� 

P�கி+றன. பா��யனி+ மக�, அ�', ெப�ணாதி�க� ச,தாய;தி+ 

தைலவியாக வாBகிறா�. அ5�!ன+ தைலமைற$ வாB�ைகயி+ ேபா@ ம@ைர�< 

வ5கிறா+. அ�' மீ@ காத� ெகா�Lகிறா+. அ�' அவைன� காணேவ 

ம��கிறா�. அவைன� சிைற.ப�;@கிறா�. க�ணன@ உதவியா� அ5�!ன+ 

மண� "ாி0@ ெகா�Lகிறா+. இ�கைதயி� இ5 ச,தாய6களி+ உற$ 

உ5வகமாக� சி;தாி�க.ப���ள@. இ�கைத�< ஆதாரெம�லா� பாரத;தி� வ5� 

அ��!ன+-சி;திரா6கைத ச0தி." மா;திரேம. 

 

பவள�ெகா�மாைல 

 

இ�கைதயி+ ெதாட��சிேய பவள�ெகா� மாைல, அ�'ேயா� சிறி@ நா� 

த6கியி50@ வி�� அ5�!ன+ பாரத. ேபா� நட;த.ேபா� வி�கிறா+. ேபா� 

,�0@ ெவ-றி ெப-�� சில ஆ��கL�<. பி+, அ�'யிடமி50@, <ழ0ைத 

"ல0திரைன. பா��க வர ேவ��ெம+� அவM�< அைழ." வ5கிற@. அவ+ 

<ழ0ைதைய� காண ம@ைர�< வ5கிறா+. <ழ0ைத பவள;ேத� ேவ��ெம+� 
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அ>கிறா+. அ5�!ன+ பவள� ேத� பவள�ெகா� கா��-<� ெச�?கிறா+. 

பவள� கா��+ ராணி பவள�ெகா�ைய. பா��கிறா+. காத� ெகா�Lகிறா+ பல 

இைட��கைள� சமாளி;@. பவள� ெப-� வ5கிறா+. பி+ அவைள9� மண0@ 

ெகா�Lகிறா+. இ.ப� 5சிகரமாக� கைத ெச�?கி+ற@. இைடயி� 

பவள�ெகா�ேயா� ேபாரா� விஜய+ இற0@ ேபாகிறா+. த5ம5�, கி5VணM� 

தமிB நா��-< வ5கிறா�க�. பவள� கா��� இற0@ கிட�<� விஜயைன 

உயி�.பி�கிறா�க�. கைடசியி� பவள�ெகா� விஜயைன மண0@ ெகா�Lகிறா�. 

 

ெபா+M5வி மச�ைக 

 

F+றாவ@ கைத ெபா+M5வி மச�ைக. க5ணன@ மைனவி�<�, க5ணM�<� 

நட�<� <��ப� ச�ைடைய. ெபா5ளாக� ெகா�ட@. நிகB�சிக� இ0திர. 

பிர%த;தி?�, தமிB நா��?� நைடெப�கி+றன. கைடசியி� க5வ6 ெகா�ட 

மைனவிைய� க5ண+ அ� உைதயா� பணிய ைவ�கிறா+. 

 

ஏணி ஏ-ற� 

 

நா+காவ@ கைத ஏணிேய-ற�. இ@ அ ஞாத வாச கால;@ நிகB�சிெயா+ைற. 

ெபா5ளாக� ெகா�ட@. அ��!ன+ மைனவி !ப;திைர மீ@ @ாிேயாதன+ இ�ைச 

ெகா�Lகிறா+. அவMைடய தீய எ�ண;ைத அறி0த !ப;திைர ம@ைரயி?�ள 

தன@ சகமைனவி அ�'யிட� சர�"<கிறா�. அவ� ம@ைர ெச+றைதயறி0@ 

@ாிேயாதன+ அ6< வ5கிறா+. அவைன; த���க ேவ��ெம+ற ,�வி� 

அ�' அவைன வரேவ-� !ப;திைரயிட� அM.பி ைவ.பதாக� ெசா�?கிறா�. 

காம;தா� மதியிழ0த @ாிேயாதன+ அவள@ WB�சிைய உணராம� அவ� ெசா-ப� 

நட�க� ச�மதி�கிறா+. அ�' தமிBநா��; த�ச�களி+ திறைமைய. பய+ப�;தி 

ஏணி எ0திரெமா+� ெச�ய� ெசா�?கிறா�. அ0த ஏணி ஏ�மா� @ாிேயாதைன 

ேவ��கிறா�. ஏணியி+ கைடசி. ப�யி� !ப;திைரைய. ேபால. ப@ைமெயா+� 

ெபா5;த.ப��50த@. @ாிேயாதன+ ஏணியி� ஏறிய@� ஆணிக� அவ+மீ@ 

பா�0தன. பிர�"க� அவைன அ�;தன. இற6க ,�யாதப� சில க�பிக� 

அவைன. பிைண;தன. அ�' ஏணிைய பா��ய�களிட� ெச�?மா� 

க�டைளயி�டா�. அ6ேக அவ+ அவமதி�க.ப�டா+. பி+" அ6கி50@ 

நாகேலாக;தி-< ஏணிைய அM.பினா�க�. ஆதிேசஷ+ @ாிேயாதனைன 

அவமதி;@, ேமகராஜனிட� அM.பினா+. அ6கி50@ பல உலக6கைள� !-றி� 

கைடசியி� கி5Vணனிட� ஏணி வ0@ ேச�0த@. க�ண+ அவைன. 

ேபா-�வ@ேபா� E-றி ஏணிைய ஐவாிட;தி� அM.பி ைவ;தா+. ஐவ� 
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அவைன� க�டெபா>@, dம+, அ��!ன+, ந<ல+, சகாேதவ+ ஆகிேயா� 

அவைன� ெகா�ல ேவ��ெம+� ெசா�?கிறா�க�. த5ம� அவMைடய தவ��< 

உாிய த�டைனைய நா��. ெப�கேள ெகா�;@ நிைறேவ-றி வி�டா�க� எ+� 

Pறி� கைதயி+ நீதிைய விள�<கிறா�. 

 

‘இவ+ ெப�ைண அழி�க வ0தா+ ெப�களா� 

சீ�<ைல0தா+ 

ெந5."�< ,+ென@$� நி�லா வித� ேபால 

க-"� <ைற சிறி@� காசினியி� ேநரா@ 

க-ேப ெப5 ெந5.பா� க-ேப ெப5� "கழா� 

ெப�களி@ ெச�தா� ேப5லக� த+ைன வாB;த 

"5ஷ� பழி@ைட�க Sைவய�க� ெச�தா�க� 

க-"ைட நம@ ெப�க� ெபா-"டேன ெச�தஇ@ 

ேபா@ மிவைன இ+M� எ+ன ெச�ய.ேபாகி+றீ�.’ 

 

எ+� த5ம� ேக�கிறா�. 

 

இைவ அைன;தி?�, அ�' ஏ-ற� ெப�கி+றா�. அ�'ைய. ப-றிய கைதக�, 

ெசவி வழியாக. பல வழ6கியி5�க ேவ���. அவ-றி'50@ சிலவ-ைற; 

ெதா<;@. பி-கால. பாடக�க�, நா��. பாட�களாக எ>திைவ;தி5�க 

ேவ���. இ�கைதகளி� மகா பாரத கதா பா;திர6க� இட� ெப�கி+றன� 

எ+றா?�, கைதயி+ க5;@�க� பழ0தமிBநா��� நிலவியைவதா�. 

 

இவ-ைற. ேபா+� பாரத;ேதா� ெதாட�"ைடய கைதக� சில நா��.பாட� 

வ�வ;தி� வழ6கி வ5கி+றன. அைவ இ�கதாபா;திர6களி+ த+ைமகளி� 

எவ-ைற ம�க� வி5�"கி+றா�க�. எவ-ைற ெவ��கி+றா�க� எ+பைத; 

ெதளிவாக� கா��கி+றன. "ராண� கதா பா;திர6கைளவிட தமிB நா��� 

க-பைன� கதா பா;திர6கL�ேக இ.பாட�களி� ,�கிய;@வ� 

அளி�க.ப��5�கிற@. இ0த நா+< கைத. பாட�களி?�, அ�' ஒ5 ,�கிய 

கதாபா;திரமாக; திகBகிறா�. "ராண� கதா பா;திர6கL� கைதயி� உாிய இட� 

ெப�கி+றன. ஆனா� "ராண� கதா பா;திர6க� தமிB நா��. ப�பா���< 

ஏ-றப� த+ைம மாறி உ5வா�க.ப���ளன. 

----------------- 
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15. 15. 15. 15. ச+க� கைத� பாட&க�ச+க� கைத� பாட&க�ச+க� கைத� பாட&க�ச+க� கைத� பாட&க�    

 

சFக� கைத. பாட�க� இ+M� தமிBம�களிைடேய வழ6கி வ5கி+றன. 

அவ-றி� <றி.பிட; த�கைவ ,;@.ப�ட+ வி�?.பா��, சி+ன;த�பி 

வி�?.பா��, சி+ன நாடா+ கைத, ெவ6கல ராஜ+ கைத, க�ளழக� கைத, ந�ல 

த6கா� கைத, ெகளதல மாட+ கைத ,த'யைவ. இைவ யா$� தமிBநா�� 

உைழ.பாளி ம�கைள9�, தமிBநா��; தைலவ�கைள9� கைத; தைலவ�களாக� 

ெகா�டைவ. இ�கைதகைள விாிவாக� P�வத-< இ�க��ைரயி� இடமி�ைல. 

ஆயிM� கைதகளி+ க5.ெபா5ைள ம��� !5�கமாக� P�ேவா�. 

 

,;@.ப�ட+ கைத 

 

,;@.ப�ட+ பிராமண+. ெபா�ம�கா, தி�ம�கா எ+ற இ5 ச�கி'ய. ெப�கைள 

மண0@ ெகா�வத-காக <ல உய�ைவ9�, ெசா;@ கக;ைத9� தியாக� ெச�தா+. 

உைழ.பாளி ம�கைள� கா.பத-காக$� ெபாதி மா�� வியாபாாிகLைடய 

வாணிப;ைத. பா@கா.பத-காக$� க�ள�கைள எதி�;@. ேபாரா� உயி� 

வி�டவ+. அவMைடய மைனவிமா� இ5வ5� உட+க�ைடேயறி உயி� நீ;தா�க�. 

 

,;@.ப�ட+ கைதயி� வ5� ச�பவ6க� சாதி. பிாிவி+ ெபா�ைமைய9�, மானிட 

உய�வி+ ேம+ைமைய9� ேபா-றி� P�கிற@. உய� <ல;தவ+ ஒ5வ+ தன@ 

சாதியினாி+ ெகா�ைமகைள உண�0@ உைழ.பாளிகL� ஒ5வனாக இைண0@, 

அவ�க� <ல;@. ெப�கைள மண� "ாி0@ ெகா��, அவ�கL�<; ெதா�� 

ெச�@ வாB0தைத இ�கைத விவாி�கிற@. இ�கைத; தைலவ+ மானிட உண�வி+ 

உ5வமாக. பிற5�காக உயி� வி��, தியாக F�;தியாக உ�ைம� காத'+ 

பிரதிநிதியாக� சி;திாி�க.ப���ளா+. இ�கைத பரவி9�ள ெத+பா�� நா���, 

ம�க� இ:$ய�0த ப�"கைள. ேபா-றி, ,;@.ப�டைன; ெத�வமா�கி 

வழிப�கிறா�க�. 

 

சி+ன;த�பி எ+ற ச�கி'ய� சி�வ+ மைலவில6<களி+ ச�'ய;தினா� 

ேவளா�ைம�< இைட�� ேந�0த ெபா>@ அவ-ைற� ெகா+� விவசாயிகL�< 

ந+ைம ெச�தா+. அவ+ "கBெப-� உய�வைடவைத� க�ட ேம� சாதி�கார�க� 

"ைதய� எ�.பத-காக அவைன. ப' ெகா�;@ வி�டா�க�. 
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இ;தைக சாதியா� உய�0தவ�க�, சாதியி� தாB0தவ�கைள ,+M�< வரவிடாம� 

ெகா�ைம.ப�;தி அழி;தைத� P�கிற@. ெகா�ைமைய� க��;@�, 

ெகா�ைமகL�< உ�ளானவ�கைள. "கB0@� பா�கிற@ இ.பாட�. 

 

ந�லத6கா� கைத 

 

ந�லத6கா� கைத தமிBநா� ,>வ@� பரவி9�ள கைத. இ�கைத. பா;திர6க� 

சி-சில ப�"கL�<. பிரதிநிதிகளாக இ+�� ேப�! வழ�கி� இட� 

ெப-��ளா�க�. உதாரணமாக ெகா�ைம�காாியான அ�ணிைய ‘Fளியல6காாி’ 

எ+� அைழ�கிறா�க�. இ�கைதயி� வ5� Fளியல6காாி, தன@ கணவனி+ 

த6ைகைய� ெகா�ைம.ப�;தி, அவ� த-ெகாைல ெச�@ ெகா�வத-<� 

காரணமாக இ50தவ�. த6ைகயி+ மீ@ அ+பாக இ5�<� அ�ணைன இ+�� 

இ�கைதயி� வ5� அ�ண+ ெபயைர ைவ;ேத ந�ல�ண+ எ+� அைழ.ப@ 

வழ�கமாயி5�கிற@. ப ச;தா� தா� Q���< வ5கிறா� ந�லத6கா�. தா� 

த0ைதய� இ�ைல. அ�ண+தானி5�கிறா+. அவ+ மிக ந�லவ+. அவைள9�, 

<ழ0ைதகைள9� பராமாி�கிறா+. அவ+ ெவளியி� ெச+றி5�<� ேபா@ 

அவMைடய மைனவி Fளியல6காளி, <ழ0ைதகைள9�, ந�லத6காைள9� படாத 

பா�ப�;@கிறா�. அ�ணM�, த6ைக9�, சி�வயதி� வள�;த ெச�க� மரமாகி. 

ப>;தி5�கி+றன. பழ6கைள. பறி�க� Pடாெத+கிறா� அ�ணி. த+Mைடய 

உைழ.பினா� பய+த5� பழ;ைத; ெதாட� Pடா@ +� அ�ணி ெசா�?வைத 

எ�ணி ந�லத6கா� வ50@கிறா�. அவLைடய மான உண��சிைய Fளியல6காாி 

"�ப�;@கிறா�. இதைன; தா6க ,�யாம� அவ� <ழ0ைதகைள� கிண-றி� 

த�ளி தாM� வி>0@ வி�கிறா�. உ�ைமயறி0த ந�ல�ண+ த+ மைனவிைய� 

ெகா+�வி�கிறா+. 

 

இ�கைத சில ஆ��கL�< ,+" வைர P;தாக ந��க.ப�ட@. ெப�கL�<. 

பிற0தக;தி� ெசா;@ாிைமயி�லாததா� வ5� அவதிகைள இ�கைத விவாி�கிற@. 

உாிைமய-றவளாக அ�ைமயி?� இழிவானவளாக, தா+ பிற0த Q��� தாM� 

உைழ;@ உ5வா�கிய நல+களி� ப6கி�லாதவளாக உழ?� தமிBநா��. 

ெப�களி+ பிரதிநிதி ந�லத6கா�. இ�சFக அைம." ,ைறயி� ப'யானவ� 

ந�லத6கா�. 
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சி+ன நாடா+ கைத 

 

சி+ன நாடா+ கைத, ெசா;@ாிைம ச,தாய;தி� வாாி! உாிைமைய. பா@கா.பேத 

,த+ைமயானெத+�. அைத. பா@கா�க மகைன� ெகா�ல$� த0ைத @ணிவா+ 

எ+பைத. "ல.ப�;@கிற@. 

 

சி+ன நாடா+ கைத உ�ைமயான நிகB�சி. ஐ0@ சேகாதர�களி� ஒ5வM�< 

ம��� ஆ�பி�ைள பிற0த@. அவ+தா+ சி+னநாடா+ எ+ற <மார!வாமி. ஐ0@ 

சேகாதர�கL� ப�ைணயா�க�. அவ�க� அைனவ5ைடய ெசா;@�கL� 

இவைனேய ேசர ேவ���. பதினா� வயதி�, இவM�< இர�� வயதான த6க� 

சேகாதாியி+ மகைள மண� ெச�@ ைவ;தா�க�. சேகாதாியி+ "5ஷM�<� 

ஏராளமான நில"ல+க� உ��. <மார!வாமி இைளஞனானா+. ஐய� <�� எ+ற 

நாவித <ல ம6ைகைய� காத';தா+. ைதாியமாக அவேளா� P� வாB0தா+. 

அவன@ <ழ0ைத மைனவி ப�<வமைடயவி�ைல. அ@வைர அவர@ த0ைத9�, 

சிறிய த0ைதமா5� இ:விஷய� ெதாி0@� ெதாியாத@ ேபா'50@ வி�டா�க�. 

<ழ0ைத மைனவி ெபாியவளான$ட+, ஐய� <��ைய. பிாி0@ வ0@ 

மைனவிேயா� வாழ அைழ;தா�க�. அவ+ ம�;@ வி�டா+. ஐய�<��ேய, த+ 

மைனவிெய+றா+. இைத. ெபாறா@ அவ�க� பல,ைற அவைன; த6க� வழி�<; 

தி5.ப ,ய+றன�. ,�யவி�ைல. கைடசியி� வ சக;தா� அவைன� 

ெகா+�வி�டன�. 

 

ெசா;@ாிைம ச,தாய;தி� வாாி! உாிைமைய. பா@கா.பேத ,த+ைமயான@. 

அத-காக மகைன� ெகா�ல$� த0ைத @ணி0தா+. எ+பைதேய இ�கைத 

"ல.ப�;@கிற@. 

 

ெகளதலமாட+ கைத 

 

மாத� மீ@ ஆ�க� ெகா�L� இ5வைக உண��சிகைள� ெகளதல மாட+ கைத 

!��� கா��கிற@. இ�கைதயி� சாதி�<�, ந�?ண�$, தீய உண�$கL�<� 

ச�ப0தமி�ைல எ+ப@ ெதளிவா�க.ப�கிற@. 

 

ெகளதல மாட+ ஒ5 ேபா�கிாி. அவ+ வாB0த ஊாிேலேய Sவாயி எ+M� 

ச�கி'ய. ெப�A� வசி;@ வ0தா�. அவ� கறைவ மா�க� ைவ;@ பா�, ேமா� 

,த'யன வி-� ஜீவன;ைத நட;திவ0தா�. அவ� தாB0த <ல;தினளாதலா� உய� 
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சாதியின� அவளிட� பா�, ேமா� ,த'யவ-ைற வா6க மா�டாராதலா� 

ப�க;Eாி� உ�ள ஒ5 ப�டாணிய+ Q��-<� ெச+� ேமா� வி-� வ0தா�. 

ப�டாணியM� அவைள ஒ5 சேகாதாியாக� க5தி வ0தா+. ஒ5 நா� ேமா� 

ெகா�;@வி��; தி5�"�ேபா@ ெகளதல மாட+ அவைள வழிமறி;@ சரச 

வா�;ைதக� ேபசினா+. ஆனா� Sவாயி தி5�பி வ5வதாக� Pறி அ0த� சமய;தி� 

த+ க-ைப� கா.பா-றி�ெகா�டா�. ம�நா� த+ ப�டாணிய சேகாதரனிட� ,த� 

நா� நட0தைத� Pறி வ50தினா�. ப�டாணிய+ அவேளா� உட+ 

பிற0தவன�ல+. ஆனா� உட+ பிற0தவைள. ேபா+� அவைள 

நிைன;தி50ததனா� அவன@ மானிட உண�$ அவைள� கா.பா-ற; E��ய@. 

தா+ அவL�<, அவள@ ஊ�வைர @ைண வ5வதாக� Pறினா+. அவைள ,+ேன 

ேபாக� ெசா�' அவ+ ச-�; ெதாைலவி� வ0@ ெகா��50தா+. வழியி� 

ெகளதல மாட+ Sவாயிைய வழிமறி;@ அவைள வ'0@ த>வ ,ய+றா+. 

பி+னா� வ0@ ெகா��50த ப�டாணிய+ அைத� க��, ெகளதல மாட+ ேம� 

பா�0தா+. இ5வ5� ேபாரா� உயி�நீ;தன�. த+ைன� ெக��க வ0தவM�<�, 

த+ைன. பா@கா�க வ0தவM�<�, உயி� ேபாக தாேன காரணமானைத எ�ணி 

ப�டாணிய+ இ�.பி?�ள க;திைய உ5வி த+ வயி-றி� <;தி�ெகா�� 

இற0தா�. 

 

இ�கைத சாதி உண�$, மத உண�$ இவ-றி-ெக�லா� ேமலாக மானிட 

உண�ைவ. ேபா-�கிற@. அ@ இ0த� சாதி�<;தா+ ெசா0த� எ+� இ�ைல. 

‘<ல;தளவா<மா� <ண�!’ எ+ற பி-ேபா�கான பழெமாழிைய இ�கைத 

ெபா�யா�<கிற@. மானிட உண�$ சாதி கட0த@. இ6ேக ப�டாணியனிட� அ@ 

இ5�கிற@. த+ உட'+";@�காக; த+ வ'ைமைய. பய+ப�;@கிறா+ 

ெகளதல மாட+. அத-<� <��ேக வ0த ப�டாணியைன எதி�;@ F��கமாக. 

ேபாரா� அவைன� ெகா+றா+. ப�டாணிய+ தன�<; ெதாி0த ஒ5 ெப�ணி+ 

மான;ைத� கா�க. ேபாரா�னா+. அவM� உயி� நீ;தா+. ப�டாணியன@ Qர� 

பிற5�<. பய+பட ,ைன0த@. மானிட உண�ேவா� P�ய Qர� கிராம ம�களா� 

ேபா-ற.ப�கிற@. 

 

ெவ6கல ராச+ கைத 

 

ஈழ நா��'50@ கட� மா��கமாக மைலயாள;தி?�ள ,�ட;தி-< ெவ6கல 

ராசM�, அவன@ இ5 ெப�கL� வ0@ ேச�0தன�. ,�ட;தி� "திதாக� க��ய 

ேகா�ைடயிM� வா>� <�ம�கLட+, அவ�கL� வாB0@ வ0தன�. ெவ6கல 
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ராசனி+ இ5 ெப�கL� மிக$� அழகானவ�க�. வ0தி5.பேதா "திய இட�. 

ஆைகயா� ெவ6கல ராச+ அவ�கைள Q�ைட வி�� ெவளிேய எ6<� ெச�ல 

அMமதி.பதி�ைல. பற�ைக எ+ப@ ,�ட;தி-< அ5கி?�ள ஓ� ஊரா<�. அ6< 

ேத�; தி5விழா நைடெப-ற@. ெவ6கல ராசனி+ ெப�கL� ேத�பா��க 

ஆைச.ப��; தக.பனிட� அMமதி ேக�டா�க�. ஆனா� அவ+ அMமதி ெகா��க 

ம�;@ வி�டா+. ேத� பா��<� ஆைசயி� சேகாதாிக� இ5வ5� தக.பM�<; 

ெதாியாம� பற�ைக�<� ெச+� தி5விழா பா�;தன�. அ:வி5வர@ அழைக9� 

க�ட மைலயாள ராஜா அவ�கைள அைடய ஆைச.ப�� இ+னாெரன அறி0@ 

ைவ;@� ெகா�டா�. தி5�ப சேகாதாிக� Q� வ0@ ேச�0@ வி�டன�. 

மகாராஜாவி+ ேவைலயா� ெவ6கலராசனிட� அவன@ இ5 ெப� ம�கைள9� 

மகாராஜாவிட� அM.பி ைவ�க ேவ��� என அரச� உ;தரவி�டதாக� Pறினா�. 

பி+ேப த+ ெப�க� பற�ைக�<; தி5விழா பா��க� ெச+றைதயறி0@ 

ெகா�டா+. 

 

மைலயாள ராஜாவிMைடய பர�பைரயி� ரா\ய;தி-< வாாிசா<� உாிைம அரசன@ 

சேகாதாியி+ ச0ததி�ேக உாி;தா<� எ+பதா� அரச�க� மண� ெச�@ 

ெகா�Lவதி�ைல. அ0த."ர;தி� காத- கிழ;திகளி+ எ�ணி�ைக அதிகமாக 

இ5�<�. காத-கிழ;திகL�<. பிற�<� <ழ0ைதகL�<� வாாி! உாிைம 

கிைடயா@. காத-கிழ;திக� அ�ம�சி எ+� மதி."ட+ அைழ�க.ப�டன�. 

 

அரசன@ பர�பைர வழ�க;ைத அறி0த ெவ6கலராச+ த+ ெப�கைள அரசன@ 

அ0த."ர� காத'களா�<வத-< வி5�பவி�ைலயாதலா� அரசன@ வி5.ப;@�< 

உட+பட ,�யாெதன ம�;தா+. இதனா� ேகாப� ெகா�ட அரச+ தன@ 

பைடைய அM.பி ெவ6கலராசைன. பணியைவ�க நிைன;தா+. பைடக� 

ேகா�ைட�< ெவளிேய நி+�ெகா��50தன. ெவ6கல ராசனி+ F;தமக�, 

த6களா� ஒ+�மறியாத <�ம�கL� ம-றவ5� @+ப.பட ேவ�டா� என� க5தி, 

@ணி$ மி<0தவளாதலா� த+ த0ைதயிட� த+ தைலைய ெவ�� ேகா�ைட�< 

ெவளிேய எறி0@ வி�டா� அரச+ மன� மாறி; தி5�பி. ேபா� வி�வா+ என� 

Pறினா�. அைத� ேக�ட ெவ6கல ராச+ ,த'� ெப-ற பாச;தா� மன� கல6கி 

ம�;தானாயிM�, ம-றவாி+ ந+ைமைய உ;ேதசி;@ மகளி+ தைலைய ெவ�� 

ேகா�ைட�< ெவளிேய Qசிெயறி0தா+. ெப�கைள எதி�பா�;@ வ0த அரச+ 

அதி� ஒ5;தியி+ தைல @���க.ப�� ெவளியி� வ0@ வி>0த$ட+ மன� 

கல6கி, அ;தைலைய ஒ5 ப�ல�கி� ைவ;@ மாியாைத9ட+ எ�;@� ெச+� 

அட�க� ெச�@ வழிப�டா+. 
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சFக� கைதக� ப-றிய க5;@ 

 

இர�� மா�ப�ட ச,தாய அைம."களி� வள�0தவ�க� ெதாட�" ெகா�Lவதா� 

ஏ-ப�� ,ர�பா�கைள இ�கைத !��� கா��கிற@. மண,ைற ப-றிய ெவ6கல 

ராஜனி+ க5;@�, மைலயாள ராஜனி+ க5;@� ேமாதி� ெகா�Lகி+றன. அத+ 

விைள$ பலQனமான சFக;தி-< அழிைவ; த5கிற@. 

 

சFக� கைதகளி� ெப5�பாலானைவ உ�ைம நிகB�சிகேள. இ0நிகB�சிகL�<� 

க-பைனயா� கைல95$� ெகா��க.ப���ள@. இைவ யா$� ேசாக 

,�$ைடயனவாக இ5�கி+றன. அத-<� காரண� தமிB நா��+ கிராம 

ச,தாய;தி+ மா-ற ,�யாத ஜாதி. பிாிவிைனகL�<� சFக வாB�ைக ஒ��கி 

ைவ�க.ப��50த@தா+. இ.பிாிவிைனகைள ஒழி�<� ,ய-சி சிறிதள$ 

தைலE�கினா?�, அ;தைகய ,ய-சிக� ,ைளயிேலேய கி�ளிெயறி.ப�டன. 

ேதா�வி9-றா?� அைவ கைலயி� இட� ெப-� இ+M� சFக மா-ற;ைத 

வி5�"கி+ற இைளஞ�கL�< ஊ�க� அளி.பனவாக உ�ளன. 

 

வரலா-�� கைதக� 

 

வரலா-�� கைத. பாட�க� கிைட.ப@ அாிதாக உ�ளன. ஆயிM� 

கிைட.பனவ-ைற� ெகா�� பா�;தா�, !மா� நாX� வ5ஷ காலமாக பாமர 

ம�க� சாி;திர நிகB�சிகைள. ப-றிய த6க� க�ேணா�ட;ைத. பாட�க� Fல� 

ெவளியி���ளா�க� எ+� நி�சயமாக� ெசா�லலா�. இவ-�� பல ஏ��ேலேய 

ம6கி� கிட�கி+றன. இவ-�� மிக. பழைமயான@ ‘ப ச பா�டவ�’ கைத அ�ல@ 

‘ஐவ� ராஜா�க�’ கைதயா<�. 

 

ஐவ� ராஜா�க� கைத 

 

பா��ய� ேபரர! வ'ைம <+றி சி-றர!களாக. பிாி0த கால;தி� இ%லாமிய. 

பைடெய�.ைப; த�;@ நி�;@வத-காக விஜயநகர. ேபரர! தமிB நா�ைட; 

தன@ ஆ�சி�<� ெகாணர ,ய+ற@. க�பண+ ெத+ நா��� பைடெய�;தா+. 

ெத+பா�� நா��� பா��ய� வ�ச;ைத� ேச�0த ஐ0@ அரச�க�, நாய�கர@ 

ேமலாதி�க;ைத ஏ-க ம�;தன�. வி;தவராய+ பைட ெகா�� ெத-ேக வ0தா+. 

கய;தாறி� ெப5�ேபா� நிகB0த@. ேதா-�. பி+வா6கிய பா��ய�க� 

பணியாம� ேபாரா�� ெகா�ேட இ50தன�. வ�ளி�ாி� நட0த ேபாாி� நா+< 
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பா��ய�க� இற0@ ேபானா�க�. எ�ேலாாி?� இைளயவனான <லேசகர 

பா��ய+ சிைற.ப�டா+. வி!வநாதன@ மகைள அவM�< மண� ெச�வி;@ 

வி�டா� பா��ய� எதி�." அட6<� எ+� க+ன�ய ம+ன+ எ�ணினா+. 

ஆனா� அ0த; தி5மண� நட�கவி�ைல. <லேசகர+, ைவர� தி+� இற0@ 

வி�டா+. அவைனேய மண.பெத+� எ�ணியி50த க+னட இளவரசி 

உட+க�ைடேயறினா�. இ�கைதேய இ5.பத-<� மிக$� பழைமயானதாக; 

ேதா+�கிற@. இ�கைதயி+ நிகB�சிக� !மா� 400 வ5ஷ6கL�< ,+ 

நைடெப-றைவ. கைத நிகB�சிகளி� ேபா� நிகB0தெத+ப@ உ�ைம. <லேசகர 

பா��ய+, க+னட இளவரசி இவ�கைள� <றி;த நிகB�சிக� உ�ைமயா 

எ+றறிய வழியி�ைல. ஆனா� இ@ ம�கைள� கவ�0@ வி�டேதா� க-பைனயாக 

இ5�கலா�; தி5மண;தா?� அ�ைம;தன;ைத வரேவ-க� Pடா@ எ+ற 

உண��சியி+ உ5வமாக நா��. பாட� <லேசகரைன� சி;திாி�கிற@. தமிB நா�� 

மரபி+ப� க+னட இளவரசி தன�< மண� ேபசிய மணமக+ இற0த@� 

ேவெறா5வைர மண� ெச�@ெகா�ள வி5.பமி�லாம� இற0@ வி�வதாக� கைத 

ெசா�?கிற@. இ�கைத மனித. ப�பி+ இர�� உய�0த அ�ச6கைள 

எ�;@ைர�கிற@. 

 

ராம.ப�ய+ கைத 

 

தி5மைல நாய�க+, த+Mைடய கால;தி� தமிழக� ,>வைத9� ஒ5 <ைட�<� 

கீB ெகாணர. பல ேபா�கைள நட;தினா+. அவMைடய தளவா� ராம�ய+ ெத+ 

பா�� நா� ,>வைத9� ெவ+� அ�ைம.ப�;தினா+. இராமநாத"ர� 

ேச@பதி�<�, ராம�யM�<� பல ேபா�க� நட0தன. இ.ேபாாி� 

இல6ைகயி'50@ வ0த ட�!. ேபா�� க.ப�க� ப6< ெகா�டன. சைட�க; 

ேதவன@ ம5மக+ வ+னிய+ Qர;ேதா� ேபாரா� மா�டா+. இ�தியி� ேச@பதி 

சிைற.ப�டா+. த�டைனயா� பைகைமைய வள�;@� ெகா�Lவைதவிட 

ந�"ாிைமயா� ேச@பதிைய அைண;@� ெகா�ள எ�ணி தி5மைல நாய�க+ 

அவைன வி�தைல ெச�@ கட-கைர ம�டல;தி+ அதிபதியாக நியமி;@, ‘தி5மைல 

ேச@பதி’ எ+ற ப�ட,� அளி;@ அவேனா� உற$ S�டா+. இ� ேச@பதிேய 

பி-கால;தி� ைமW� ம+ன+ ம@ைரைய. பா@கா�க. ெப5� பைடேயா� ெச+� 

ேபாரா�னா+. தி5மைல நாய�கன@ ெப5ைமைய9�, ராம�யMைடய Qர;ைத9�, 

சைட�கMைடய Qர;ைத9�, ந+றி9ண�ைவ9� ேபா-றி.பா�� நா��.பாட� 

ராம.ப�ய+ அ�மாைன. 
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இரவி�<��.பி�ைள 

 

இ@ேபாலேவ ராம.ப�ய+ ெத-<� ேகா�யி� தி5வன0த"ர� ம+ன�கேளா�, பல 

ேபா�க� "ாி0தி5�கிறா+. ஆர�வா� ெமாழி� ேகா�ைடயி'50@ அ��க� வ5� 

பைடெய�."கைள; த��க$�, நா சி� நா�ைட� ைக.ப-ற$� ெச�த ,ய-சிேய 

இ@. இ�,ய-சிைய நிைறேவ-ற ராம�ய+ ெப5பைட ெகா�� ஆர�வா� 

ெமாழிைய ,-�ைகயி�டா+. மைலயாள ம+ன+ பைட சிதறிேயா�ய@� 

இரவி�<�� எ+ற இைளஞ+ பைடகைள� ேசகாி;@ ெப5� பைடைய எதி�;@. 

ேபாரா�னா+. அரசைன எதி�;@ நி+ற எ�� Q��. பி�ைளமா� எ+ற 

பிர";@வ; தைலவ�க� நா�ைட� கா��� ெகா��க ,+வ0தா�க�. 

இரவி�<��.பி�ைள�< @ைண.பைட அM."வதாக வா�களி;@வி�� ந�ல 

சமய;தி� அவைன; தனிேய தவி�கவி�டன�. இரவி� <��.பி�ைள Qரமரண� 

எ�தினா+. அவன@ இைணய-ற Qர;ைத. ேபா-�� தமிBநா��. பாட?�, 

மைலயாள நா��. பாட?� உ�ளன. இ�ச�பவ6க� 1537?�, 1639?� 

நைடெப-றைவ. 

 

ேதசி6<ராஜ+ கைத 

 

நாய�க� ஆ�சி� கால;தி-<. பி+ ,கலாய. பைடெய�." நட0த கால;தி� 

அ.ேபரரைச எதி�;@ ெச சி� ேகா�ைடயி+ சி-றரச+ ேதசி6< ேபாரா�னா+. 

அவM�< உதவி ெச�தவ+ ெச சி ,%^�களி+ தைலவ+ ,கம@கா+. 

ஜாதிைய9� மத;ைத9�, ேமலாக� க5தாம� ந�ைப9�, நா��. ப-ைற9ேம 

ேமெலன� க5தியவ+ ,கம@கா+. இவ�கள@ வரலா-�� கால வாB$ ப;@ 

மாத6க� தா+. நீ�டநா� அரசா�ட ம+ன�களி+ ெபய� ம�களி+ மன;தி� 

இட� ெபறாம� ேபாயின. ஆனா� ப;@ மாத6க� ஆ�ட ேதசி6கி+ ெபய� 

ெதாியாதவ� தமிBநா��� இ�ைல. ஏ+? ல�ச� பைட Qர�கL�, நாX� 

dர6கிகL� ெகா�ட ,கலாய� பைடைய ,+X� <திைரQர�கைள� ெகா�� 

எதி�;தா+ ேதசி6<. ,கலாய. பைட;தைலவ+ சத<;@�லாைவ� ெகா+� 

வி�டா+. தாM� உயி�நீ;தா+. பணியா@ ேபாரா�ய ேதசி6கி+ ந�ப+ ஒ5 

,%^�. அவ+ ந�பM�காக; த+ மத;தினைர எதி�;தா+; அவM� உயி� 

நீ;தா+. ,ர�� QரமாயிM� ேதசி6கி+ அ சாைம�<; தமிழக� 

தைலவண6<கிற@. 

 

ஆ6கிேலய� கால;தி� வரலா-�.பாட�க� 
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இத+ பி+ன� ஆ6கிேலய� ஆதி�க� மைற,கமாக$�, அத+ பி+ன� 

ேநாிைடயாக$� வளர; ெதாட6<கிற@. இ:வள��சி எதி�.பி+றி 

நைடெப-�விடவி�ைல. 

 

S?;ேதவ�கைத 

 

ெவ:ேவ� கால6களி� எ�டய"ர;தா5�, க�டெபா�ம+ ,+ேனா5�, சிவகிாி 

வ+னிய5�, வடகைர� சி+னைண சா; ேதவ5� நவாைப9�, அவ�கள@ வW� 

<;தைகதார�களான ஆ6கிேலய�கைள9� எதி�;@ நி+றன�. ஆனா� 

அவ�களிைடேயயி50த உ�Sச�க� காரணமாக எ�ேலா5� ஒ+� ேசரவி�ைல. 

1795� S?;ேதவ� ,�0த அள$�<. பாைளய�கார�கைள ஒ+� திர�� 

வாிெகாடா இய�க� நட;தினா�. அவைர அட�காம� ெத+பா�� ம�டல;@. 

பாைளய6கைள அட�க ,�யாெத+� க�ட ஆ6கிேலய�க� க�ன� ஹீரா+, 

மாS%கா+, க�ம0தா+ கா+சாகி. எ+ற F+� தளபதிகளி+ தைலைமயி� 

ெப5�பைடைய அM.பி ைவ;தா�க�. 

 

சிறிய பைடேயா� ெந-க�டா+ெசவ� ேகா�ைடயி?�, மைலயர�களி?� 

"<0@ெகா�� சமய� ேந�0தேபா@ விைரவாக. பா�0@ ெப5� பைடைய; 

தா�கிய S?;ேதவைர அவ�களா� அட�க ,�யவி�ைல. அவர@ தி�ைம9�, 

Qர,� ம-ற. பாைள�கார�கைள9�, ம�கைள9� கவ�0த@. அவ5�< ஆதர$ 

திர�ட@. அவ� ஆ6கிேலயைர எதி��<� அைனவைர9�, ஓரணியி� இைண�க 

,ய+றா�. ,�வி� ஐத� அ'ேயா� ெதாட�"ெகா�� ெத+னா� ,>வதி?� 

ஆ6கில எதி�.". ேபாைர வி%தாி�க ,ய+றா�. ஆனா� எதி�." அணியிேலேய 

பல பிள$க� ஏ-ப�டதா� இதைன அவரா� சாதி�க ,�யவி�ைல. ஆனா� இ� 

,ய-சியா� உயி�வி�ட S?;ேதவ� வி�தைல ேவ�ைக�<�, Qர; தியாக;@�<� 

ஒளிவிள�காக விள6<கிறா�. 

 

அவர@ வரலா� ஆ6கில ஆசிாிய�கள@ C�க� வாயிலாகேவ நம�<� 

கிைட�கிற@. அவ-றி� அவைர� கலக�காரராக$�, ெகா�ைள�காரராக$ேம 

சி;திாி�கிறா�க�. தி5ெந�ேவ' மாவ�ட;தி� அவைர.ப-றிய தனி 

நா��.பாட�கL�, ஒ5 ஒயி� பா���, சி0@. பாட?� வழ6கி வ5கி+றன. 
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அைவ இ+M� ,>ைமயாக அ�சாகவி�ைல. சி-சில பாட�கேள 

ெவளியாகி9�ளன. அைவ ேசகாி;@ ெவளியிட.பட ேவ���. 

 

கா+சாகி"கைத 

 

இ.ேபாாி� ஆ6கில. பைடயி+ தளபதி �ச. கா+ எ+பவ+. அவ+ இ0@வாக 

இ50@, ஒ5 ,%'� வணிகனா� அபிமான ";திரனாக வள��க.ப�டா+. அவ+ 

நவாபி+ பைடயி� சி.பாயாக� ேச�0@ தன@ Qர;தா?�, திறைமயா?� 

தளவாயாக உய�0தா+. பர6கிமைலயி?�, ச@ர6க.ப�டண;தி?� 

காJ+றியி50த ட�!�கார�களி+ ேகா�ைடகைள. பி��க ஆ6கிேலய5�<; 

@ைண ெச�தா+. அவன@ ேபா�; திறைமைய� க�� விய0த ஆ6கிேலய�க� 

அவைன; த6க� பைடயி� ேச�;@�ெகா�� க�ம0தானாக (Commander) 

நியமி;தன�. ெத+னா�ைட அட�க அவைனேய அM.பி ைவ;தா�க�. பல 

ஆ��க� ,ய+� அவ+ ெத+னா��. பாைளய6கைள அட�கினா+. 

,�கியமாக. S?; ேதவர@ வ'ைமைய ஒ��கினா+. பல ெகா�ைமக� ெச�@ 

ஆ6கிேலய� ஆ�சிைய; ெத+னா��� நி�வினா+. ஆனா� ஆ6கிேலய� நவாபி+ 

வி5.ப.ப� அவைன நவாபி+ பைட�< அM.பிவிட ,�$ ெச�தன�. இ:வா� 

அவன@ ெச�வா�ைக� <ைற;@விட அவ�க� ,ய+றன�. ஆனா� 

பாைளய�கார�களி+ Qர$ண�ைவ� க�ட அவ+ ெத+னா��� !ேய�ைச அரைச 

நி�வ எ�ணி ம@ைரயி� ,�W��� ெகா�டா+. நவா"�, ஆ6கிேலய5� 

அவைன ஒழி;@ விட எ�ணின�. அவ+ ஏ-கனேவ ஆ6கிேலயாி+ ைகயாளாக; 

ெத+னா��+ பாைளய�கார�கைள விேராதி;@� ெகா��50தா+. ஆகேவ 

அவM�< இ5"ற,� இ� ேதா+றிய@. ஏககால;தி� சிவக6ைகைய9� 

ஆ6கிேலயைர9� எதி�;தா+. சிவக6ைகயி+ ம+ன+ ஆ6கிேலய�கேளா� 

ேச�;@ெகா�டா+. அத+ பி+ன� நிகB0த ேபாாி� கா+சாகி. ேதா-றா+. 

WB�சியா� அவ+ சிைற.ப��; E�கி'ட.ப�டா+. கைடசி� கால;தி� 

ஆ6கிேலயைன எதி�;த கா+சாகி., தன@ ,-கால;@� ெசய�களா� 

ெத+னா��. பாைளய�கார�கைள ஒ+�திர�� ஆ6கிேலய5�< எதிரான 

,+னணிைய உ5வா�க ,�யவி�ைல. அவன@ ெசய�களி+ விைளவா� அவ+ 

அழி0தா+. 

 

அவன@ வரலா� ஆ6கிேலய ஆசிாிய�க� எ>திய வரலா-� C�களி� 

<றி."களாக� காண.ப�கி+றன. S.C.ஹி�, கா��ெவ� ஆகிேயா� எ>திய 

C�களி?� ம@ைர, தி5ெந�ேவ', ெகஜ��ய�களி?� அவன@ வரலா� 
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<றி.பிட.ப���ள@. ஆனா� தமிB ம�க� அவைன. ப-றி� ெகா��50த க5;@ 

‘கா+சாகி. ச�ைட’ எ+ற நா��. பாட'� ெவளியாகிற@. இ@ ேபா+ற சில 

நா��. பாட�க� ம@ைர மாவ�ட;தி� வழ6கி வ5கி+றன. அைவ 

அ�சாகவி�ைல. அைவயைன;@� ேசகாி;@ ெவளியிட.பட ேவ���. 

 

க�டெபா�, 

 

கா+சாகி"வி+ மரண�, தி."வி+ ேதா�வி, ஆ��கா�� நவா.பி+ QB�சி 

இவ-றி+ காரணமாக கிழ�கி0திய க�ெபனி ெத+னா��� ேநர� ஆ�சிைய 

ேம-ெகா�ட@. தமிBநா��. பாைளய6களி+ சில ஆதி�க உாிைமைய� 

க��.ப�;தி வாி வW'�க நில6கைள ெச���ெம�� ெச�தன�. 

 

இ0த ெச���ெம�� Fல� பணி0@வி�ட பாைளய�கார�கL�<, த6களிட� 

பணியாத பாைளய�கார�களி+ நில6கைள. பி�6கி வழ6கின�. இ:வா�தா+ 

பா சால6 <றி�சி. பாைளய நில6க� உ�ள அ56<ள� !.பல"ர� எ+ற 

கிராம6கைள எ�டய"ர;தா5�< வழ6கினா�. க�டெபா�, ஆ6கிேலயாி+ 

உாிைமைய எதி�;தா+. அவ�கL�< வாி ெச?;த$� ம�;தா+. இத+ விைள$ 

எ+ன எ+� அவM�<; ெதாி9�. ெத+னா��� சிவெக6ைக ம5@ைவ; தவிர 

ம-ற எ�லா. பாைளய�கார�கL�, ஆ6கிேலயாி+ நQன.பைட வ'ைம�< அ� 

பணி0@ வி�டன�. ேம-< வ�டைக. பாைளய�கார�கL� கிழ�< வ�டைக 

நாய�க� பாைளய6கL�, ேச@பதி ,த'ய ெபாிய பாைளய�கார�கL�, 

ெவ�ைளய� ஆ�சி�< அ�பணி0@வி�டன�. ஆயிM� க�டெபா�, ஆ6கில 

ஆ�சியி+ ஆைணைய ஏ-க ம�;தா+. அவைன அ�ைம.ப�;த ஆ6கிேலய�க� 

பா சால6<றி�சி மீ@ பைடெய�;தன�. ம� ேகா�ைடயி'50@ வாL�, வி�?� 

ெகா�� சிறிய பைடேயா�, dர6கி9�, @.பா�கி9� ெகா�ட ெப5� பைடைய 

எதி�;@. ேபாரா�னா+ க�டெபா�ம+, ,த- ேபாாி� தளபதி கா'ன% இற0தா+. 

க�டெபா�மன@ தளபதி ெவ�ைளயM� இற0தா+. ,-�ைக உைட0த@. 

ெவ�ைளய� பைட சிதறிய@. 1799� ம�ப�9� ெப5� பைடேயா� ேமஜ� ேபன� 

ேம+ ேகா�ைடைய; தா�கினா+. ேகா�ைட பி�ப�ட@. ஆனா� ெவ�ைளய� 

பைட�<. ெப5  ேசத� ஏ-ப�ட@. ஆயிM� ெவ�ைளய� ெவ+றன�. 

க�டெபா�ம+ E�க'ட.ப�டா+. பா சால6<றி�சி தட� ெதாியாம� 

அழி�க.ப�ட@. ஆனா� Qர க�டெபா�மன@ தியாக� !-றி?,�ள ம�க� 

மன;தி� Qர உண�ைவ எ>.பிய@. ம�க� பைட திர�ட@. பாைளய6ேகா�ைட� 

சிைறயி'50த ஊைம;@ைர9�, அவன@ உறவின5� வி�தைல. பைடயா� 
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வி�வி�க.ப�டன�. ஏ> நா�களி� ேகா�ைட ம�ப�9� க�ட.ப�ட@. 

ெவ�ைளய� எதி�." அணி !-றி?� பரவிய@. E;@�<� @ைற,க;ைத 

ஊைமய+ பைட ைக.ப-றிய@. ெவ�ைளய� கல6கின�. ெப5� பைடேயா� 

ெவ�ைளய� தளபதி பா சால6<றி�சிைய ,-�ைகயி�� அதைன� 

ைக.ப-றினா+. ஊைமய+ த.பிேயா�� சிவக6ைக�<� ெச+றா+. 

 

ம5@ சேகாதர�க� 

 

சிவக6ைகயி� ஆ�ட ெபாிய ம5@ அரச வ�ச;தின+ அ�ல+. ெவ�ைளயைர 

எதி�;@ நி+ற சிவக6ைக ம+ன+ ,;@வ�கநாத+ ஆ�சிைய ம5@விட� 

ஒ.பைட;தா+. அவன@ விதைவ ேவ? நா�சியா� அவைன மண0@ ெகா�டா�. 

இ:வா� அவ+ பாைளய�காரனானா+. அரசிய� திறைம மி�க தன@ த�பி சி+ன 

ம5@வி+ @ைணேயா��, ம�க� ஆதரேவா�� அவ+ !ேய�ைசயாக நா�ைட� 

கா;@ வ0தா+. பல,ைற அவைன ெவ�ைளய� பய,�;தி வ0தன�. அவ+ 

பணியவி�ைல. ெவ�ைளய�கைள எதி�;@ நி-<� பாைளய6கL�< அவ+ 

உதவியளி;@ வ0தா+. அவேனா� ேச�0@ ேபாராடேவ ஊைம;@ைர சிவக6ைக 

ெச+றா+. அவைன; த6களிட� ஒ.பைட;@ வி��ப� ெவ�ைளய�க� 

ேக�டா�க�. ம5@ உட+படவி�ைல. இதைனேய சா�காக ைவ;@�ெகா��, 

த6கைள எதி�;@ நி-<� கைடசி. பாைளய�காரனான ம5@ைவ ஒழி;@விட 

ெவ�ைளய�க� ,�$ ெச�தா�க�. க�ன� ெவ�V எ+ற தளபதி ெப5� 

பைடேயா� சிவக6ைகைய; தா�கினா+. பல ேபா�கL�< அ."ற,� ம5@ைவ 

ெவ�ல ,�யவி�ைல. ம5@ ,;@ வ�க+ ேந� பர�பைரைய� ேச�0தவன�ல+ 

எ+��, பர�பைர. பாைளய�கார�களி+ சாதியான ேதவ� சாதிைய� 

ேச�0தவன�ல+ எ+�� Pறி ,;@ வ�கனி+ தாயாதி உறவின+ ஒ5வைன 

பாைளய�காரனா�கி ேதவ� சாதியினைர ம5@வி+ ப�கமி50@ பிாி;தன�. இ� 

WB�சி�< இைரயான ேதவ�க� ெவ�ைளய5�< ஆதரவாக; திர�டன�. இ:வா� 

ம5@வி+ அணிைய. பிள$ ெச�@ ம5@ைவ. பலQன.ப�;தின�. கைடசியி� 

ம5@ பி�ப�டா+. சி+ன ம5@$� ஊைமயM� பி�ப�டன�. Fவ5� 

E�கி'ட.ப�டன�. அவ�க� <��ப;தின� நா� கட;த.ப�டன�. இ:வா� 

ஆ6கிேலய5�< எதி�." ஓ�0த@. 

 

வரலா-�. பாட�கைள. ப-றிய க5;@ 

 

இ:வரலா� அைன;@� ஆ6கிேலய� எ>திய C�களி� காண.ப�கி+றன. 

ஆனா� இ:Qர�க� பி�வாத,� F��க <ண,� உைடய கலக�கார�களாகேவ 
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அவ�களா� வ5ணி�க.ப���ளா�க�. அவ�கள@ மானிட. ப�"கL� 

Qர;த+ைம9� அவ�க� ம�க� பா� ெப-றி50த ந+மதி.ைப9� அவ�க� 

மைற;@வி�டா�க�. 

 

ஆனா� ம�கLைடய பைட."களான நா��� கைத. பாட�க� இ:Qர�களி+ 

சிற.பான ப�"கைள. ேபா-றி. பா�கி+றன. அவ�கள@ Qர� ெசய�கைள. 

ப-றி� Pறி நா� ெப5ைம ெகா�ள� ெச�கி+றன. ம5@ைவ. ப-றிய பாட�களி� 

இர�� ‘ஒாிய�ட� மாM%கிாி.�%’ ெதாடாி� ெச+ைன அரசினரா� 

ெவளியிட.ப���ளன. க�டெபா�ம+ கைத. பாடைல எ+Mைடய 

ஆரா��சிேயா� நி� ெச !ாி "� ஹ$% பிைரேவ� 'மிெட� நி�வன;தின� 

ெவளியி���ளா�க�: இ+M� பல பாட�க� ஏ��ேலேய "ைத0@ கிட�கி+றன. 

அைவயா$� திர�� ெவளியிட.படேவ���. 

 

ெத�வ� ப-றிய கைத. பாட�க� 

 

இனி கைத. பாட�களி� பாமர ெத�வ6கைள. ப-றி� வி�?.பாட�கL�, 

அ�மாைனகL� அட6<�, வி�?.பா��க� ெந�ைல, <மாி மாவ�ட6களி� 

இ+M� பாட.ப�கி+றன. அவ-றி� ெசா�ல.ப�� கைத பாமர� வண6<� 

ெத�வ6களி+ வரலா�கேள. இவ-ைற இ5வைகயாக. பிாி�கலா�. 

 

ெப� ெத�வ6கைள. ப-றிய கைதக� பழைமயானைவ. மாட+ ,த'ய 

ேதவ�கைள.ப-றிய கைதக� இைட�கால;தைவ. தி5.கி.வா.ஜக0நாத+ அவ�க� 

‘அைலேயாைச’ எ+ற நா��.பாட� திர��� பாமர� வண6<� ெத�வ6களி+ 

அ�டவைணெயா+� ெகா�;@�ளா�க�. அவ-�� ேவத�கட$ளைர 

நீ�கிவி�டா� 60 ெத�வ6க� இ5�கி+றன. இ;ெத�வ6க� மாவ�ட;தி-< 

மாவ�ட� ேவ�ப�கி+றன. 

 

ேதவியாி� ெப5�பாலானைவ F��க ேதவைதகேள. பர�ைட;தைல ெகா�ைட விழி, 

ேகார.ப-க� ,த'ய அ!ர அ�ச6க� எ�லா; ேதவைதகL�<� ெபா@வானைவ. 

இைவ ெப�ணாதி�க� ச,தாய;தி+ எ�சமாக நி-கி+றன. இவ-�� ,;தார�ம+, 

<மாி, ெச�' ,த'ய ேதவிய� ெத+பா�� நா��� பிரபலமானைவ. இைவ மண� 

"ாி0@ெகா�ளாத ேதவிய�, இவ-ைற பய;ேதா� தா+ ம�க� வழிப�டன�. இைவ 

தம�<� ெகா��க ேவ��யைத. ப�த�க� தராவி�டா� ெப50@+ப� 
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விைளவி�க� P�யைவ எ+� ந�பினா�க�. ‘யbி’ எ+� சமண மத;தவர@ சா0த 

ேதவைத, பாமர ம�களி+ இச�கியாக மாறிவி�ட@. காளி, மாாி ,த'யன 

வ6க;தி'50@�, க�நாடக;தி'50@� - ப�பா��� ெதாட�பி+ காரணமாக 

இ6<� <�ேயறியைவ. ச�க�மா�, ராஜ க�பள நாய�க�கள@ ெத�வ�. 

ெகா;@ப�லாாியி'50@ அவ�க� வ5கிற கால;தி� அதைன9� Pடேவ ெகா�� 

வ0@ வி�டா�க�. 

 

ேதவியாி� பல ேவத� கட$ளேரா� இைண.". ெப-� வி�டன. காளி தனியாகேவ 

வண6க.ப�ட@. அ@ ைசவ சமய;தி� பா�வதிேயா� ேச�0@ ஒ5 அ�சமாகி 

வி�ட@. ெப5�பா?� பழைமயான ேதவைதக� சிவன@ மைனவிகளாக 

மாறிவி�டன. ஆயிM� சிவ+, விVA ேகாயி�க� இ�லாத சி� சி� 

கிராம6களி?� ஒ5 ேதவியி+ ேகாயி� இ5�<�. இ�ேகாயி?�<� சிற.பான 

நா�களி� ெகாைட ெகா�.பா�க�. நவரா;திாியி+ ேபா@ தி5விழா$� 

நைடெப��. சி� ேகாயி�களி� ஒ5 நா� ம��ேம ெகாைட நைடெப��. 

 

பாமர ம�க� ேதவி ேகாயி�கL�< வாச� காவல�க� எ+� மாட+ ,த'ய 

ெத�வ6கைள வண6<கிறா�க�. ஆர�பகால;தி� மாட+ ,த'ய ெத�வ6கL�< 

உ5வ� இ�ைல. ெச6க�லா� க�ட.ப�ட @� ஒ+�தா+ அ;ெத�வ;ைத� 

<றி�<�. மாட+ ,த'ய ெத�வ6க�, ேபாாிேலா, கலக;திேலா, அ�ல@ 

சதி�<�ளாகிேயா உயி� வி�டவ�கள@ நிைன$� சி+ன6கேள. சி+ன;த�பி�<, 

தி5�<�6<�, பா.பா6<� ஆகிய இட6களி� ேகாயி�க� இ5�கி+றன. அைவ 

தனி� ேகாயி�க� அ�ல; பிற ேகாயி�கைள� சா�0ேத இ5�<�, !டைல மாடM�< 

ஊ�ேதா�� பல ேகாயி�க� உ��. அவ-றி� உ5வ� சிைலக� இ�ைல. சில 

ேத�வ6கL�< உ5வ� சிைலக� இ5�கி+றன. க5.பசாமி, ச6கி' Sத;தா+, 

,;@.ப�ட+ ஆகிய ெத�வ6கL�<� சிைலக� உ�ளன. இைவ பி-கால;தி� 

ஏ-ப�டைவ. 

 

மாட+ ேபா+ற ெத�வ6க� சில <��ப6கL�<� <லெத�வமாக இ5�<�. ஒ+� 

ெத�வமாக� க5த.ப�கிற அ�மனிதன@ வழிவ0தவ�கL�< அவ+ <லெத�வமாக 

இ5�கலா�. அ�ல@ அவைன� ெகா+றவ�கL�<� <லெத�வமாக இ5�கலா�. 

 

இைவ யா$� பய;தினா� வண6க.ப�� ெத�வ6கேள. ேவத�கட$ளாி� சிவ+, 

நாராயண+, ,த'ேயாைர. பாமர ம�க� வண6<வ@ உ��. எனிM� அவ�க� 
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Qர ைசவ�கேளா, Qர ைவணவ�கேளா அ�ல, லjமி, சர%வதி ,த'ய 

ேதவிய�கைள அவ�க� வண6<வ@ அS�வ�. ,5க வண�க� பழ6கால ,த� 

தமிBநா��� நிலவி வ0த@. இ+� உ5வமி�லாம� ேவ'ைன ம��� பாமர ம�க� 

வண6<கிறா�க�. அ@ ஆ9த வண�கமாக இ5�கலா�. 

 

ெபள;த சமண� சி� ேதவைதகL� அ�மத6க� அழி0த பி+ன�, பாமர� 

வண�க;தி-<ாியனைவயாயின. ஆனா� அைவ உ5மாறி, இ0@மத 

ெத�வ6கேளா� ஒ+றி வி�டன. இவ-�� ஒ+� விநாயக�. இ.ெபய� ";த5ைடய 

ெபய�கL� ஒ+� ேவசா0தர ஜாதக;தி� ";த� யாைன. பிறவிெய�;தா� எ+ற 

கைத Pற.ப���ள@. எனேவ ";த� dட6களி'50த சிைலகைள அக-றிவி�� 

பி-கால;தா� யாைன,க� கட$ைள ைவ;@ வி�டன�. அைவ அரசமர;த�யி� 

இ5.ப@� இ�P-ைற ெம�பி�<� சா+�. ‘சா%தா’ சி� ெத�வ6கL�<� 

உய�0தவராக� க5த.ப�கிறா�. இவ� சிவM�<� ேமாகினி உ5வ;தி'50த 

தி5மா?�<� பிற0தவ�. சா;த+ எ+ற ெபய5� ";த� ெபய�கL� ஒ+�. 

பி-கால;தி� ";தM�, இ0@; ெத�வ6கL� ஒ+றாக� கல0தேபா@ 

சா%தா$�<. பல ஊ�களி� ேகாயி�க� ேதா+றின. அவ� சா0த ெத�வ�. 

 

பாமர� ெத�வ6க� அதீத ச�தி9ைடயனவாெவ+� அவ�களா� க5த.படவி�ைல. 

மனிதைன விட� சிறி@ அதிகமான ச�தி9ைடயைவ. அ:வள$தா+. அைவ 

"ராண6களி� ெசா�?வ@ ேபால ச;திய ேலாக�, ைகலாச�, ைவ<�ட� 

,த'யவ-றி� வாBவன அ�ல. இ:$லகிேலேய, க�A�<; ெதாியாம� 

மைற0தி5�<� இய-ைக� ச�திகைள. ேபா+றைவேய. அைவ மனித� உட?� 

[ைழ0@ ேப!� எ+�� ம�க� ந�பினா�க�. இதனா� வ சக�களா� ஏமா-ற$� 

ப�டா�க�. 

 

சFக நிகB�சிக�, அரசிய� நிகB�சிக�, "ராண� கைதக� இைவப-றி உைழ�<� 

ம�களி+ க5;@�களி+ வரலா� ,>வைத9� நா��� கைத. பாட� ப-றிய 

ஆரா��சி நம�<; ெதளிவா�<�. ஆனா� இ�கைத. பாட�கைள� <றி;த ஆரா��சி 

எ@$� இ@வைர தமிB நா��� ெதாட6கவி�ைல. இவ-ைற ஆராயாம� தமிB 

நா�� ம�களி+ ப�பா�� வரலா-ைற ஆராய ,�யா@. இ� கைத.பாட�க� 

ஆயிர� கண�கி� கிைட�கி+றன. இவ-றி+ ஆரா��சியி+ Fல� நம@ நா�� 

ம�களி+ ப�பா�� வரலா-ைற !மா� கி.பி.1330 ,த� கி.பி.1801 வைர ஆராய 

,�9�. இ� ,ய-சிகைள தமிழறிஞ�க� ேம- ெகா�ள ேவ���. இ.பணி ெபா@. 
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பணியாைகயா�, ஆரா��சி� கழக6கL�, தமிBநா� அரசின5� இத-< உதவ 

ேவ���. 

 

இ0நா��. பாட�களி+ Fல� நா� அறி0@ெகா�வன வ5மா�:- 

 

1. நா��."ற ம�க�, வரலா-ைற எ:வா� ேநா�<கிறா�க�? வரலா-� 

Qர�கைள. ப-றி அவ�கLைடய சி0தைன எ+ன? 

 

2. சFக;தி� நைடெப�� நிகB�சிகளி� அவ�க� உய�வாக� க5@வ@ எதைன? 

இழிவாக� க5@வ@ எதைன? 

 

3. அவ�கLைடய ந�பி�ைகக�, @+ப6க� இ+ப6க� இைவ யாைவ? 

 

4. "ராண6களி� அவ�கL�< வி5.பமானைவ எைவ? அவ-றி� எ;தைகய 

மா�த�க� அவ�க� க5;@�கL�< உக0த@? 

 

5. அவ�க� உ5வா�கி9�ள ப�பா�ைட9�, அைத� சீரழி�<� ,ய-சி�< 

அவ�க� ெதாிவி�<� எதி�.ைப9�, இ�கைதகளி� நா� கா�கிேறா�. 

 

ந� நா�� ம�களி+ ப�பா�� வரலா-ைற நா� மதி.பிட, நம@ இல�கிய�, 

கைலக� நா� வள�;@�ள பழ�க வழ�க6க� இவ-ேறா� நா��� கைத. 

பாட�கைள9� ஒ5 ப<தியாக� ெகா�ள ேவ���. 

 

தமிழ� வரலா�� ப�பா�� 

ப�ைடய வரலா-றி+ அரசிய�, ெமாழி, கைல, இல�கிய� ,த'ய தமிB. 

ப�பா��ைன இ�க��ைர; ெதா<." "திய பா�ைவேயா� ஆராயகிற@. தமிழ� 

வரலா-ைற வைரவத-< இ0C� ஒ5 E��ேகாலாக அைம9ெம+� ந�"கிேறா�. 
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