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Source: Source: Source: Source:     
கவி� ச�கரவ�	தி "ஒட��	த�" 
டா�ட� சி. பால��பிரமணிய�,  
எ�.ஏ., எ�.�., பிஎ�.�.,  
தமி��ேபராசிாிய� - தமி�ெமாழி	!ைற	 தைலவ�  
ெச�ைன� ப%கைல�கழக�, ெச�ைன - 600 005 
வி&பைன உாிைம :பாாி நிைலய� 
184, பிரகாச� சாைல,ெச�ைன 600 108 
)த&பதி�* : அ�ேடாப� 1985 
விைல ,. 6.00 
ந-மல�� பதி�பக ெவளி/0 
அ�சிேடா� : க&பக� அ�சக�, ெச�ைன - 600 002. 
---------- 
 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
தமி� நா0 வரலா&றி1� இல�கிய வரலா&றி1� ெபா&கால3க4 எ�- 
5றி�க�ப0வன இர60 கால3களா5�. ஒ�- ச3க கால�; பிறிெதா�- பி&கால� 
ேசாழ� கால�. ச3க கால	தி% கபில�, பரண�, ஒளைவயா�, ந�கீர� )தலாேனா� 
*க� 8	! விள3கிய! ேபா�-, பி&கால� ேசாழ� கால	தி% ெத9வ� *லைம� 
ேச�கிழா:�, கவி�ச�கரவ�	தி க�ப:�, க�3க	!� பரணி பா�ய 
சய3ெகா6டா:�, நளெவ6பா இய&றிய *கேழ;தி<�, ெத9வ� பரணியா� 
த�கயாக� பரணி த;த கவி�ச�கரவ�	தி ஒட��	த:� சிற�பாக� 5றி�பிட� 
ெபற	 த�கவ�களாவ�. 
 
"ேகாைவ<லா அ;தாதி�ேகா� ஒட��	த�" எ=� பாரா0, சி&றில�கிய3களா� 
ேகாைவயிைன<� உலாவிைன<� அ;தாதியிைன<� பா�� ெப:> சிற�*� 
ெப&றவ� ஒட��	த� எ�பதைன ந�5 ெவளி� ப0	!கி�ற!. இவ� 
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கவிராசத�, கவி� ச�கரவ�	தி, ெகளட� *லவ�, ச�வ>ஞ கவி எ�- பலவா- 
பாராட� ெப-கி�றா�. 
 
இவ� கால� தமி� இல�கிய வரலா&றி% உ-தி ெச9ய�ெப&ற ஒ�றா5�. வி�கிரம 
ேசாழ�, இர6டா� 5ேலா	!3க ேசாழ�, இர6டா� இராசராச ேசாழ� ஆகிய 
ேசாழ� ெப:ம�ன� Aவ� கால	தி1� ஒட��	த� அவ�க5� க%வி க&பி	த 
ஆசிாியரா9� பி� அர6மைன� *லவரா9 இ-தியி% ஞானாசிாியரா9 விள3கி	 த� 
ெதா6B&ேறழாவ! வயதி% சிவகதி அைட;!4ளா�. 
 
ெச9<; ெதாழி�% நிகர&ற ெந9<; ெதாழிைல வாைழய� வாைழெயன� பர�பைர� 
பர�பைரயாக, கா%வழி கா%வழியாக ேம&ெகா6ெடாC5பவ�கD�, தமிழறிவி1� 
தமி�� ப&றி1�, சிவசி;தைனயி1�, ேபா�*ாி<� ஆ&ற�1�, நீதிெநறியி1� *க� 
8	! விள35பவ�கDமாகிய ெச35;த� 5ல�ெப:ம�களிைடயி% வான	! 
நிலவா9 வ;!தி	தவ� ஒட��	தராவ�. 
 

விைலத;தா� தமிழி=�5� ெச35;த� 
        எ� கவி�5 விைலயா க	தா�  

தைலத;தா� என� ெகாட� �	தென=� 
      ெபயாிைன<� த;தா� தாேம, 

 
எ�=� பா0, ெச35;த� ெப:ம�களி� தைழயாத தமிழா�வ	ைத� 5றி�பி0�. 
'ெச35;த�' எ�ற ெசா% 5;த	தி&5 உாியவ� என� ெபா:4ப0�. 5;த� எ�றா% 
ஈ�, 'ஈ� எCப!' எ�=� ஒட��	த� F% ெச35;த� என அ� மரபின� 
அைழ�க� ெப-வத&5ாிய காரண	ைத� *ல�ப0	!கி�ற!: 'ைக� ேகாள�' எ�ற 
ெபய:� இ�மரபின��5 உ60 எ�ப! 'எ9தவ��5� சிைற� ேசா- மீ5வ� 
ைக�ேகாளராகிய ெச35;தேர' எ�=� அ�யா% விள�க)-கி�ற!. ஒட��	த� 
விைனதீ��5� விநாயக� ெப:மா� மா0�, த� மரபினராகிய ெச35;தாிட	!� 
ெகா6ட ஆராத ப�தி	 திற)� அைணயாத அ�*� அவ�த� ஈ� எCப! கா�*� 
ெச9<ளா% விள�க)-�: 
 

நா�1ய� ெச35;த நாயக�மீ தி& சிற;த  
ஈ� ெயCப திைன�பாட� - ேகா�%  
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ப:மா வைரயதனி& பாரதிF% தீ0�  
க:மா )க� கழேல கா�*.  

 
ேம1� ஒட� �	த� ெச35;த�க4 'நித� ச;தி ச;திசிவ சி;தைன மறவாத ராவாி� 
ெச35;தேர' எ�-�, ‘5:8ைச சிவ 8ைச மறவாத தயவாள�' எ�-�, ேதேவ 
விலகி=� நாவில3காதவ�' எ�-�, 'ேதவி <ைம பாத� சில�பி% வ: Gதிய�க4 சி- 
ேத::� ய:ேள' எ�-�, 'ச6) க�ற� ேசனாபதிகD� ேசைன<� ஆனவ� 
ெச35;தேர' எ�-�, 'சி3கள மாதிய ப%ேதய� ெவ�றவ�' எ�-�, 'ெதாி>ச ைக� 
ேகாள� பைடயின�' எ�-� �ற�ப0வதனா% ெச35;த� 5ல	தி� சீ�ைம 
விள35�. 
 
)த&க6 ெச�ைன� ப%கைல� கழக	 'ெத9வ	 தமி�' ப&றிய க:	தர3கி1�, 
பி�ன�� பல அமய3களி% பல இல�கிய ேமைடகளி% கவி� ச�கரவ�	தி 
ஒட��	தைர� ப&றி� ெசா&ெப:�கா&-� வா9�*� கிைட	த!. அத� விைளேவ 
இ;F%. இ; F% வ�H� வன�*� ெபற இைசவளி	த ெச�ைன� ப%கைல� 
கழக	தின��5 ந�றி<ைடேய�. தமி��- ந%1லக	தி� )� இ;Fைல� 
பைட�கி�ேற�. 
                  சி.பா. 
---------- 
 

ஒ�ட	
�தஒ�ட	
�தஒ�ட	
�தஒ�ட	
�த    
 
தமி� இல�கிய வரலா&றி% ெபா&கால� எ�- ேபா&ற�ப0� கால3க4 
இர6டா5�. ஒ�- ச3க கால�; பிறிெதா�- பி&கால� ேசாழ� காலமா5�. ச3க 
கால	தி% வா�;த ம�க4 ந%ல இல�கிய� ெச%வ	திைன� ெப&- வா�;தன� 
எ�ப! ப	!�பா0 எ0	ெதாைக )த�ய பழ;தமி� இல�கிய3களா% 
ெதாியவ:கி�ற!. 
 

ேநாிைழ மகளி� உண35ணா� கவ:�  
ேகாழி ெயறி;த ெகா03கா& கன35ைழ  
ெபா&கா& *த%வ� *ரவியி� -:0�  
)�கா& சி-ேத� )�வழி வில�5�. [1] 

 



5 

 

"5ைழெகா60 ேகாழி ெயறி<� வா��ைகயெர�றவழி,  
ேகாழி ெயறிவாெர�-ணரா&பாலத�-;  
ஒ�றா=� )�% ெச%வ	தாெர�றவா-." [2]  

 
�4ளிய� ேபாியா&- ெவ6Iைர கல3க 
யவன� த;த விைனமா6 ந�கல� 
ெபா�ெனா0 வ;! கறிெயா0 ெபய:�. [3] 

 
)தலான ச3க இல�கிய	 ெதாட�கD�, உைரயாசிாிய�த� விள�க)� ம�களி� 
வளமான ெச%வ வா�விைன� *ல�ப0	!வனவா5�. 
------ 
[1]. ப�ன�பாைல, 22 - 25.  
[2]. ந�J% F&பா, 407, மயிைலநாத:ைர.  
[3]. அகநாJ-, 149, 7 -10. 
 
அ0	!,  
 

"நிலநாவி& றிாித,உ� நீ6மாட� �டலா� 
*லனாவி& பிற;தெசா& *தி!6B� ெபாCத�ேறா 
பலனா0 ெந>சிேனா� பாி;! நா� வி0	த�கா% 
�டாிழா9 நம�கவ� வ:!ெம� -ைர	தைத " [4] 

 
எ�ற க�	ெதாைக	 ெதாட�க4 ெகா60 ப6ைட	 தமி�� ெப:ம�க4 தமி�� 
கவிைத� காத% ெகா60 நி�ற ேவைக	 திற	திைன ெவளி�பைடயாக அறியலா�. 
--------- 
[4]. க�	ெதாைக, பாைல�க�, 34, 17-20. 
 
இ� ச3க கால	திைன ய0	!வ;த கள�பிர� கால	தி% தமிழில�கிய வள��சி 
தைட�பட!. ப%லவ� கால	தி% ப�தி இல�கிய3கD� கைலகD� பரவி� 
ெசழி	தன. ஒ�பதா� F&றா6�� இைட�ப5தியி% த>ைசைய� �&றியி:;த 
ப5திகைள ஆ6ட )	தைரய�களிடமி:;! விசயாலய ேசாழ� ஆசிைய� 
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ைக�ப&றி� பி&கால� ேசாழ� ேபரர��5	 ேதா&-வா9 ெச9தா�. பி�ன� வ;த 
பரா;தக ேசாழ�, ஆதி	த காிகால� )தலான அரச�களா% ேம1� விாிவா�க�ப0 
வள��க�பட ேபரர�, )தலா� இராசராச� கால	தி% உய�நிைல ெப&ற!. அவ� 
மக� )தலா� இராேச;திர ேசாழ� கால	தி% க3ைக வைரயி1� ேசாழ� ெவ&றி� 
ெகா� பற;த!. )தலா� இராசராச� த>ைச� ெப:Hைடயா� ேகாயிைல� கட, 
தனயேனா த� வடநா0 ெவ&றியிைன� பாரா0� வைகயி% க3ைக ெகா6ட 
ேசாழ*ர	ைத நி�மாணி	தா�. இவ�கD�5� பி�னா% வ;த வி�கிரம ேசாழ�, 
இர6டா� 5ேலா	!3க�, இர6டா� இராசராச� )த�ய ம�ன�க4 கால	தி% 
ஆசி� சிற�*�, இல�கிய ேம�பா0� சீாிய இட� ெப&- விள3கின. 
 
ேசாழ ம�ன�க4 Gர)� ெவ&றி	 திற=� வா9;தி:;தேதா0, சமய�, இல�கிய�, 
கைலக4 )த�யனவ&றி� வள��சியி% ெபாி!� அ�கைற கா�னா�க4. இவ�க4 
ஆசியி� எ%ைல வட�கி1�, ெத&கி1�, Kர� கிழ�5 நா0களி1� பரவின. 
சாவக	 தீேவா0 இவ�க4 ெகா6ட ந*றH�, வாணிப	 ெதாட�*�, 
கைல	ெதாட�*� இ�-� ஓரளH விள3க� காணலா�. சீன நா�&ெகா: 
K!�5C ேசாழ ம�ன�க4 கால	தி% ெச�ற!. ேசாழ ம�ன�க4 தமி�� 
*லவ�கைள� ெபாி!� ேபா&றின�. '*லவ� பா0� *கCைடேயா' ராக விள3கின�. 
ம�ன� சில� இல�கிய� பைட�பாள�களாகH� சிற;தி:;தன�. கைலக4 களிநட� 
*ாி;த கால� இ�கால� எனலா�. ேசாழ ம�ன�களி� கடட� கைல� சிற�பிைன	 
த>ைசயி% கி. பி. 1012 ஆ� ஆ6�% )தலா� இராசராச ேசாழனா% கட�ெப&ற 
பிரகதீ�வர� ேகாயி�% காணலா�. வானளாவிய ேகா*ர3கDட� ெபாிய 
தி:�ேகாயி%க4 ேசாழ� தி:�பணியி� விைளேவ எனலா�. தமி� இைச இவ�க4 
கால	தி% உய�நிைல ெப&றி:;த!. ேசாழ ம�னரான க6டராதி	தேர 
தி:விைச�பாவி% சில பாட%கைள� பா�யி:�க� காணலா�. ேதவார� பாட%கைள 
நாேடா-� தி:�ேகாயி%களி% )ைறயாக ஒதி வ:வத&5� ேசாழ ம�ன�க4 
ெச9தி:;த விாிவான ஏ&பா�ைன� ேகாயி% க%ெவ0களி% காணலா�. ேதவார 
ஓ!வா�க4 த� இைச	 ெதா6�&5� ெப&ற மானிய3கைள	 த>ைச� ெபாிய 
ேகாயி% க%ெவெடா�- 5றி�பி0கி�ற!. )தலா� இராேச;திர ேசாழ� ந�;! 
ெகா60 வ;த நாடக� கைல�5� *	!யி� ெகா0	தா�. 'இராசராச நாடக�' 
எ�=� நாடக� அவ� கால	தி% )த�)தலாக	 த>ைச� ெபாிய ேகாயி�% 
அர3ேக&-வி�க� ெப&ற!. தி:நாைறN� ந�பியா6டா� ந�பி ைசவ� ெப:ம�க4 
பா�ய பாட%கைள	 ெதா5	!	 தி:)ைறகளாக வ5	தா�. ைவணவ� பிரப;த 
உைரயாசிாிய�க4 ேதா�றி	 த� *லைம நல;ேதா�ற வியா�கியான உைரக4 
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வ5	தன�. ெபள	த, ைசன சமய� ெபாிேயா�க4 தமி� இல�கிய இல�கண	 
ெதா6�% தைல�படன�. இOவாறாக� பி&கால� ேசாழ�கால� ஆசி� 
சிற�பா1�, இல�கிய� பைட�பா1�, கைல ேம�பா�னா1� சிற;! விள3கிய!. 
க�3க	!� பரணி இO இல�கிய கால	திைன� பி� வ:மா- �0கி�ற!. 
 

"கைலயிெனா03 கவிவாண� கவியிெனா0� 
      இைசயிெனா03 காத% மாத�  
)ைலயிெனா0� ம=நீதி )ைறயிெனா0� 
      மைறயிெனா0� ெபாC!ேபா�கி." [5] 

 
இ� கால� சிற�பிைன வரலா&-� ேபரறிஞ� தி: க. அ. நீலக6ட சாPதிாி அவ�க4 
'ேசாழ� கால� தமிழ� ப6பா�� ெபா&கால�' எ�- ேபா&-கி�றா� [6]. தமி� 
இல�கிய	 திறனா9வாளரா� தி: ஏ. வி. ��பிரமணிய ஐய� அவ�க4 இ�கால� 
ப5தியிைன� பி� வ:மா- 5றி�பி0கி�றா� : 
 
"சமய எC�சியி� பயனா9	 தமிழாிட� ச)தாய உண��சி ஓ3கிய!. ஆசி 
)ைறகD� திட3கD� அபிவி:	தி அைட;தன. ச)தாய வா�H �த;திர	!ட� 
இய3கிய!. ச	திர3க4 சாவ�க4 எC;தன. ேகாயி%க4 ேதா�றின. நம! 
ேகாயி%கைள� க%�ேல ெச!�கிய காவிய� எ�ப�. பழ3கால நாகாிக	ைத� ச3க 
F%களிேல கா6ப! ேபா%, இைட�கால� கைல வள	ைத� ேகாயி%களிேல 
காணலா�. இைவகைள� ேபா�ற மக	தான க% கடட3க4 உலகிேல ேவ- எ;த 
நா�1� இ%ைல. சி&ப F�� அ&*தமா9 அைவ திக�கி�றன. இைவகைள 
எளிதிேல ஆ�க���ய ஆ&றைல� ெப&றி:;த Aதாைதயர! சமய� ப&ைற� 
ேபா&றாம% இ:�க )�யா!." [7]  
-------- 
[5]. க�3க	!�பரணி, தாழிைச, 278, 
[6]. The age of imperial Cholas (850-1200) was the golden age of Tamil culture, and 
it was naturally marked by the widespread practice and patronage of literature - A 
History of South India. p. 357. 
[7]. க%வியி& ெபாிய� க�ப�, ப�க3க4 116 - 117. 
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ேசாழ� கால	தி% தமிழக� ப6பா0 வள��சியிைன ஆ9வாள� ஒ:வ� தா� 
வைர;த ஆ9ேவ�% பி� வ:மா- 5றி�பி04ளா�: 
 
"மனித ச)தாய� அைன	ைத<� தCவிய )ைறயி% ேசாழ�க4 ப6பா0 பரவி 
நி�ற!. அறிH, கைல, சமய�, நீதி, சAக�, ெபா:ளாதார�, அரசிய% )தலான 
அைன	!	 !ைறகளி1� ப6பா0 விள3கி&-. மனிதனி� மனேம ப6பா�� 
உைறவிட� எ�பதைன� க6டன�. எனேவ எதி�கால	 தைல)ைறகD�5 
விய�க	த5 ப6பா0 நிைலயிைன	 த;! வி0� ெச�றன�." [8] 
------ 
[8]. Thiru S. R. Krishnamurti - A study of the cultural developments in the Chola 
period. "Culture had a wide and comprehensive significance for the Cholas, covering 
as it should, the entire field of human activity intellectual, aesthetic, spiritual, moral, 
social, economic and political. They would appear to have realised and appreciated 
the dictum that the seat of culture is the mind of man. It was this understanding that 
enabled them to leave such a wonderful heritage to posterity." p. 15. 
 
க�ப நாடா�வாாி� க�பராமாயண� எ=� ெப:3கா�பிய)�, ெத9வ� 
ேச�கிழாாி� ெபாிய *ராண)�, க�சிய�பாி� க;த*ராண)� இ� கால	ேத 
ேதா�றின. 
 
சி&றில�கிய3க4 என�ப0� ெதா6Bா&றா- வைக� சி- பிரப;த3க4 இ� கால� 
ப5தியி% )கி�	தன எனலா�. 
 
ேசாழ�க4 ஆசி ேம�பா0�, ெவளிநா0 வாணிக நல=�, ஊராசி� சிற�*�, 
வளமைன வா�H� *திய இல�கிய3கD�5� கா%ேகா4 ெச9தன. 
 
இ�கால� ப5தியி% ேதா�றியவேர ஒட��	த�. 
 
ஒட��	த� ப&றிய எ�=ைடய இ�க0ைரயிைன A�- ப5திகளாக� பிாி	!� 
காண நிைன�கி�ேற�. 
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)தலாவ! ப5தி 'ஊ:� ேப:�' எ�பதா5�. இதி% ஒட��	தாி� ஊ:�, அவ�த� 
ேப:�, அவ� ெப&ற பட3கD� சிற�*� ஆராய�ப0கி�றன. 
 
இர6டாவ! ப5தி, 'F&கD� அைவ Iவ1� ெபா:4கD�' எ�பதா5�. 
இ�ப5தியி% ஒட� �	த� த� F%கD�, அ;F&க6 ெபாதி;!4ள ெச9திகD� 
சிற�*கD� ஆராய�ெப-�. 
 
A�றா� ப5தி 'ஆ9H� )�H�' எ�பதா5�. இ�ப5தியி% ஒட��	த� வா�H 
ப&றி<� *லைம ப&றி<� எC;!4ள ப%ேவ- க:	!க4 ஆராய�ெப&- யா� 
)�வாக எ6Bகி�ற ஆரா9�சி )�Hகைள ைவ	!4ேள�. 
 
'ெச�ப1&ற ெபா:ளி� சிற�பினா% அ�ெபா:5 உைர யாவ:� ெகா4வரா%' 
எ�றப�, எ� ஆ�வ	தா% எC;த இ�சி&-ைரைய ஏ&க ேவ60வ%. 
------------ 
 
ஊ�� ேப��ஊ�� ேப��ஊ�� ேப��ஊ�� ேப��        ----        பிற�த ஊபிற�த ஊபிற�த ஊபிற�த ஊ    
 
ஒட��	த� ஊைர� ப&றி� பல மா-பட க:	!க4 நிலHகி�றன. 
 

"ெச�- ெசவியள�5> ெச�ைமயவா9� சி;ைத<4ேள 
நி�றளவி% இ�ப� நிைற�பவ&-4 - ஒ�-  
மலாிவ:3 �;தலா� மாத�ேநா�5, ஒ�-  
மலாிவ:3 �	த�த� வா�5." 

 
எ�ற த6�யல3கார ேம&ேகா ெச9<ளி� அ�களி% 'மலாிவ:�' என வ:� 
ெசா&க4 ெகா60 �	தாி� பிற�பிட� மலாி எ�- �-வ�. 
 
கீ��காB� ேசாழம6டல� சதக� ெச9<ெளா�- �	தாி� பிற�பிட� சீகாழிேய 
என� ெச�*கி�ற!. 
 

"ஒ	த !ண�;த நாடைன	!� ஒ:3ேக �� உய��	த� 
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க	தி யைலய	 !ர	!த1� கசி;!காழி� கHணிய�ேகா�  
ப	தி <டேன த�க�மக� பரணி பாட� பணி;! )	தி�  
ைவ	த சிவிைக மகி�;ேதற ைவ	தா� ேசாழம6டலேம." 

 
ேம1� இத&5 ஆதாரமாக� �	த� த� F�% 'ைவரவ� வண�க�' �றியி:�பைத� 
���கா�, ைவரவ� கடH4 சீகாழி	 தல	தி% ம0� எC;த:ளிவி	!4ள 
சிற�பிைன� 5றி�பி0வ�. ேம1� சீகாழியி% �	தைர� ேபா&றி	 தி:விழா�க4 
இ�-� எ0�க�ப0வதைன� கா0வ�. �	த� இய&றி<4ள F%களி� 
ஏ0��வ�க4 சீகாழி மட	தி�:;ேத )த� )தலாக� க6ெட0�க�பட 
ெச9தியிைன	 த� க:	தி&5 வ1வான சா�றாக� �0வ�. 
 
அ0	!, �	த� ேசாழநா�14ள தி:வா9A:�5 அ0	தைம;!4ள மண�5�யி% 
பிற;தவ� எ�ப�. 
 

"ேத=;! மல��ேசாைல	 தி:மணS�� சிவச3க	  
ேதான;த� சி&சைபஎ� �	தன: �	தென=�  
ஆன;த� ெச%வநின தாசன	தி% அல5ெபறி�  
நான;த� ெசனன)ைன நய;திர	த% எ�கடேன." 

 
ேம1� சில� �	த� வா�;த ஊ� இ�- 8;ேதாட� ரயில��5 அ:கி% உ4ள 
�	த=ாேர எ�ப�. இOS� ேசாழ ம�னரா% இவ:�5 )&Tடாக 
வழ3க�பட! எ�பத&5 ஆதார3க4 காணலா�. ேம1� �	தேர )�நி�- 
இOSாி% சர�வதி ேதவி�5� க�ய ேகாயி% ஒ�-� ந�னிைலயி% உள!. 
 
ெபய ெபய ெபய ெபய     
 
இவ� பிற;த 5�யி� காரணமாக இவ:�5� �	த )த�யா� எ=� ெபய� வ;த! 
எ�ப�. இ:ேவ- பா�க4 த�)4 ஒ�வர� பா�ய சிற�பினா% ஒட��	த� 
எ�- ெபய� ெப&றா� எ�- சில:�, ப;தய� (ஓட�-ப;தய�) ைவ	!� பா0வதி% 
ெபய� ெப&றவராதலா% ஒட��	த� என� ெபய� ெப&றா� எ�- ேவ- சில:� 
�-வ�. வி�கிரம ேசாழ� த� மீ! இய&ற�பட உலாவி% வ:� 
 

ைக<� மலர�<� க6B� கனிவா<�  
ெச9ய காிய தி:மாேல [9] 
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எ�ற க6ணிைய ஒ�� பா0�ப� *லவைர� ேக0� ெகா4ள, 
 

                -- ைவய�  
அள;தா9 அகள3கா ஆ�ைலேம&ப4ளி  
வள�;தா9 தள�;தாெள� மா�  

 
எ�- அOவாேற விைர;! ஒ�� பா� )�	!� ெகா0	ததனா% ஒட��	த� என 
வழ3க� ெப&றா� எ�- ேவ- சில:� �-வ�. ஒட��	த� என� ெபய� 
அைம;தத&5 ேவ- ஒ: காரண)� �-வ�. அதாவ! இவ� பிற;த மரபிைன� 
ேச�;த ெச35;த�க4 பல� திர60 வ;! இவாிட� த� மரபி� ெப:ைம விள3க 
ஒ: பிரப;த� பாட ேவ60ெம�- ேகக, )த�% ம-	த �	த�, பி�ன� ஒ: 
நிப;தைன<ட� பாட ஒ�*�ெகா6டாரா�. தா� பா0� ஒOெவா: பாட1�5� 
ஒOெவா: தைல விC�கா0, எCப! ெச35;த� 5ல	தைல�ச� பி4ைளகளி� 
தைலகைள� காணி�ைகயாக� ெகா0�5�ப� கடைளயிட, இ� ெச35;த 
மரபின:� �	த� இட கடைளைய நிைற ேவ&றினரா�. 
------- 
[9]. வி�கிரம ேசாழ=லா, க6ணி, 158. 
 
�	த� அ	தைலகைள ஒ�ற� ேமெலா�- அ0�கி அ	தைலயாசன	தி� மீதி:;!, 
 

கைலவாணி நீ<லகி �:�ப!H3 க%வி<ண� கவிவ%ேலாைர  
நிைலயாக� *ர�ப!H மவ�நாவி% வா�வ!H நிசேம ய�ேறா!  
சிைலவாண னாவி:;தா யிர�*ய3க4 !ணி;! )ய% சீவ=&றா4  
தைலயாவி ெகா0	தி0> ெச3 5;த:யி� ெப&றிடநீ தைய ெச9வாேய 

 
எ�- கைலமகைள ேவ6�� பாட, அ	 தைலக4 அைன	!� த	த� உட%களி% 
வ;! ெபா:;தி� ெகா6டனவா�. இOவா- ெபா:;தி ஒ��ெகா60 இற;தவ� 
உயி� ெப&ற காரண	தினா% அOவாறான நிைல - 'அ&ற தைல<� உட1� ஒட�' 
பா�ய காரண	தினா% ஒட��	த� எ�- ெபய� வ;தெத�- விேநாத ரச ம>சாி 
[10] �-�. விேநாத ரச ம>சாி �-� ெச9திக4 வரலா&றா9H உண�H�5� 
ெபா:;!வனவ%ல என� க:தி ஒ!�கி விடலா�. 
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-------------- 
[10]. விேநாதரச ம>சாி, ப�க3க4 238 - 239. 
 
ப�ட� ெபயக� ப�ட� ெபயக� ப�ட� ெபயக� ப�ட� ெபயக�     
 
இவ:�5� கவிராசச�, கவி�ச�கரவ�	தி, ச�கரவ�	தி, காள�கவி, ெகளட� 
*லவ�, ச:வ>ஞ கவி எ�=� ெபய�க4 வழ3கின.  
 
கவிரா�சச� கவிரா�சச� கவிரா�சச� கவிரா�சச�     
 
ேசாழ ம6டல சதக ேம&ேகா4பாட%, இவைர� கவிராசச� எ�- 
5றி�பி0கி�ற!. 
 

*!ைவ� சைடய� ெபா:;! ச3கர=�5  
உதவி	 ெதாழி%*ாி ஒட� �	தைன�  
கவி�களி -ைக�5� கவிராசத� என�  
*வி�5ய� கHட� *லவ=� ஆ�கி [11] 

 
என� �-தலா% உணரலா�. கவிராசத� எ�பதா% இவ:ைடய கவி� *லைமயி� 
ஆழ� ெபற�ப0�. 
 
கவி�ச	கரவ�திகவி�ச	கரவ�திகவி�ச	கரவ�திகவி�ச	கரவ�தி    
 
இ� பட� ெப&ற கவிஞ� Aவ�. 1. க�ப�, 2. ஒட��	த�, 3. ெசய3ெகா6டா� 
எ�ேபா�. த�கயாக� பரணியி% வா�	!� ப5தியி%, 
 

ஆ�க� ெப:�5 மட;ைத வாழிேய  
ஆ&ற3 கைர�ெசா& கிழ	தி வாழிேய  
ேகா�53 தமி��ெகா	 தைன	!� வாழிேய  
�	த� கவி�ச�கர வ�	தி வாழிேய [12] 

 
வாழி கவி�ச�கர வ�	தி �	தேன? [13] 
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எனவ:� அ�களா% இ�ெபய:6ைம விள35�. கவியரச�களி% ேபரரசராக இவ� 
*க�8	!� சிற;தைமயா% இOவா- பாராட� ெப&றா�. 
------------- 
[11]. ேசாழம6டல சதக�, 93 ேம&ேகா4.  
[12]. த�கயாக� பரணி. தாழிைச 813.  
[13]. த�கயாக� பரணி. தாழிைச 914. 
 
ச	கரவ�திச	கரவ�திச	கரவ�திச	கரவ�தி    
 
த�கயாக� பரணி உைரயாசிாிய� ஓாிட	தி%, "உலக� களி�ெப�=� ெபய� 
ச�கரவ�	திக4 தா� பைட	த திாி ெசா%ெலன உண�க" எ�- 5றி�கி�றா�. [14] 
இவ� �&றா% �	த� 'ச�கரவ�	தி' எனH� அைழ�க� ெப&றா� என அறிகிேறா�. 
-------------- 
[14]. த�கயாக� பரணி, தாழிைச 457 உைர. 
 
காள	கவிகாள	கவிகாள	கவிகாள	கவி    
 

ெகா	த&5> ச�ல�5; தள:�5 ம%லா&  
�ைழ	த6 டமி��ேக� ெகா�<3கா ள)ேம 

 
எ�ற அ�க4 ெகா60 'காளவி:!' ப&றி அறியலா�. 
 
ேசாழ ம�னனிட� 'காள�' எ�ற வி:! ெப&றைமயா% 'காள�கவி' எ�-� 
சிற�பி�க� ெப&றா�. "இ� ெபா:4 காள�கவி�5� ெபா:;தா!" என	 த�கயாக� 
பரணி உைரயாசிாிய� இ� ெபயைர ஆசி ெச9வ�. 
 
ெகளட� !லவெகளட� !லவெகளட� !லவெகளட� !லவ    
 
வடெமாழி� ெச9<4 ெநறி ைவத:�ப ெநறி ெகளட ெநறி என இ:வைக�ப0�. இ: 
ெநறிகைள	 தமி�	 த6�யாசிாிய:� விள�5வ�. ெகளட ெநறி எ�ப! உலக 
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இய%ைப� கட;த வ:ணைனகைள� ெகா6ட!. ெசா& ெப:க	 ெதா0�ப!. 
இOவைம�*, இவ� பா�ய த�கயாக� பரணியி% காண�ப0கி�ற!. எனேவ இ� 
பரணி பா�ய பி�னேர இவ� இ� ெபய� ெப&றி:�கலா�. 
 

*!ைவ� சைடய� ெபா:;! ச3கர=�5  
உதவி	 ெதாழி%*ாி ெயாட� �	தைன�  
கவி�களி -ைக�5� கவிரா Uதெனன�  
*வி�5ய� கHட� *லவ= மா�கி 

 
எ�ற ேசாழ ம6டல சதக ேம&ேகா4 பாட%, [15] இவைர இ�ெபயரா% 
பாரா0கி�ற!. 
 
ச�வ#ஞ கவிச�வ#ஞ கவிச�வ#ஞ கவிச�வ#ஞ கவி    
 
த�கியாக� பரணியி% 'டாகினிக4' எ�=� ெசா% வ:கி�ற!. [16] தமிழி% 'டா' 
ெமாழி�5 )த�% வரா!. அOவாறி:�க இவ� அைம	தி:	த% இவ� ச:வ>ஞ 
கவியா9 இ:	த% காரணேம எ�- உைரயாள� விள�5வ�. இOவிள�க	தா%, இவ� 
வடெமாழி� கடைல� கட;தவ� எ�ப! ெபற�ப0�. பல ெமாழிகD� ந�கறி;! 
எ%லா� ெபா:4கைள<� எளிதி% பா0� ஆ&ற% ெப&றி:;தைமயா% இ�ெபயரா% 
சிற�பி�க� ெப&றா�. த�கயாக� பரணியி% இவ:�54ள 'யாமள F&' பயி&சிைய 
அறிகிேறா�. இ�பயி&சி மி�க தமிழறிஞ� இவ� ஒ:வேர. 
------------- 
[15]. ேசாழம6டல சதக�, 93.  
[16]. த�கயாக� பரணி, தாழிைச, 433. 
 
ஊ%	&	 
�த�ஊ%	&	 
�த�ஊ%	&	 
�த�ஊ%	&	 
�த�    
 
'கா��5� க�ப�' எ�ற பழ�பாட% "ேத� ெப-� ஊC�5� �	த�" எ�- 
சிற�பி�கி�ற!. "�	த� ெசா% வா�	தாயி=� சாபமாயி=� ஊ�வ� ேபால	 
த�பா! பய� த;தைமயா% இ�ெசா% எC;த! ேபா1�" எ�ப� இல�கிய 
வரலா&-� ேபராசிாிய� ). அ:ணாசல� அவ�க4. 
 
பிற�த மர! பிற�த மர! பிற�த மர! பிற�த மர!     
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ெச35;த மரபின� Gரவா5ேதவ� )த�ய ):க� கடHளி� வழி	!ைணவ�க4 
ஒ�பதி�ம� வழி	 ேதா�றினவ� எ�- �-வ�. 5;த� எ�=� Gர� பைட�5 
உாியா� ெச35;தராவ�. 
 

ெச35;த� பைடய� ேசைன	 தைலவ�  
த;! வாய� கா:க� ைக�ேகாள� 

 
எ�ற ேச;த� திவாகர F&பா ெகா60 ெச35;த� பைடய�, ேசைன	 தைலவ�, 
த;!வாய�, கா:க�, ைக�ேகாள� எ�கி�ற ஐ;! ெபய�கD� ைக�ேகாளைரேய - 
ெச35;தைரேய 5றி�கி�றன என அறியலா�. இ� ெச35;த� மரபினைர உப 
��பிரமணிய வ�ச	தின� எ�- �-� வழ�க� உள!. இ� 5�யின� ெச%வவள)� 
ெச%வா�5 நல)� சா�றவ� எ�-�, [17] ெத�னி;தியாவி% *க� வா9;த ெநசH� 
5�யின� எ�-�, [18] அறிஞ� �-வ�. 
---------- 
[17]. Thiru T.V. Seshagiri Aiyar - Opinions ெச35;த� பிரப;த	 திர0 - ப 56. 
'Sengunthars, a community of great wealth and influence in the Tamil country'. 
[18]. Thiru C. T. Parthasarathy Mudaliar - Opinions - Dc - p. 58 - Sengunthar or 
Kaikolars, the familiar weaving class of South India. 
 
இ� மரபின� ப&றி எC;!4ள பைழய 5றி�*க4 சில வ:மா-: 
 
(ரவா& வழியின(ரவா& வழியின(ரவா& வழியின(ரவா& வழியின::::    
 

'ேதவி<ைம பாத� சில�பி%வ: Gாிய�க4 சி-ேத ::� ய:ேள'  
'சிவ கயிலாய பர�பைரயா ெர�=� ெச35;தேர' 
'5மர� ெச�� கிைளயந& ெச�களா5� இ�ெச35;த�' 

 
(ரக�(ரக�(ரக�(ரக�    
 

'ச6)க�ற� ேசனா பதிகD� ேசைன<� ஆனவ� ெச35;தேர' 
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'சி3கள மாகிய ப%ேதய� ெவ�றவ� ெச35;தேர'  
'சிற;த சீல)ைடயவ�; சிவ சி;தைன<ைடயவ�' 
'எ9தவ��5� சிைற�ேசா- மீ5வ� ைக�ேகாள ராகிய ெச35;தேர'  
'ேதவார )&-� ப��பவ:� அ3ைகயி& ெச35;தேர'  
'தி:வாசக> ெசா% ஒ:வா சக	த:� ெச35;தேர'  
'நித� அ;திச;தி சிவசி;தைன மறவாதவ ராவாி� ெச35;தேர' 

 
தமி� ம:	!வ� தி: ��பிரமணிய ேதசிகனா� அவ�க4 'ெச35;த� பிரப;த	 
திர0' எ=� F�% 'க%ெவ0ைர' எ�ற ப5தியி%, இ� மரபின� ப&றி� பி� 
வ:மா- சில ெச9திகைள ெமாழி;!4ளார: [20] 
------------- 
[19]. ெச35;த� பிரப;த	 திர0, ேபராசிாிய� கா. நமசிவாய )த�யா� )�=ைர, 
ப�க3க4 1 - 10 
[20]. ெச35;த� பிரப;த	 திர0, க%ெவ0ைர, ப�க3க4: 41-42. 
 
"பைழய ஒC�க	ைத இ�-� ைகவிடாெதாCகி வ:� தமி�நா0� சாதிய� எ�=� 
ப5�பி=4 இவ�கD� ஒ: பா�ைமயெர�-� 5றி�க� ப0�. இவ�களி� 
ெப:ைமகைள<� ப6ைடய நாகளி� பல சிற�*கைள<� 5றி	!� 
ப%�ட3களி% எCதியி:;தா1�, ப%5�ற� ேகாட	!� சி3க*ர நா0 
அ6ணம3கலய� ப&- ேதவJ�� ேகாயி% க%ெவ0களி1�, ெவ6ணி� 
ேகாட	!� ேகா�ய ந%Vாி1�, ைபN�� ேகாட	!� கீ��பைடய நா�� 
தி:வா�8ெர�=� தமி� ):க ேவளார! ேகாயி14D� எCத�ப04ள அாிய 
க%ெவ0கD4 இவ�கள! ெப:ைம�பா0கைள� 5றி	! மிக� 
சிற�பி�க�ப0கி�றன. 
 
இ� சாதியா� எ	தைனேயா ேகாயி%கைள எ0�பி	தன�. க�சி<4 ஆ6ட பல 
ெதா6ைடமா�க5	 !ைணயாக� ேபா;! பல ேபா�களி% ெவ&றி ெகா6டன�. 
இவ�களி� Gர� ெசய%களி� Gர�க4 பலாி:;! ேம�படன�கெள�ப!� 
அவ�கள! ெபய�கைள� ெகா6ேட உணரலா�. அவ�கD4 ஊ� *சி�கா! 
K9ைமயாக இ:;தவ� ப%ேலா�க4. அவ�க 4 இைடயி% ேம&ெகா6ட 
ெதாழி%கD4 F% F&ற%, ஆைடயா�க% )த�ய ெச9திகளினாேலேய அவ�கள! 
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பாவ�ெசய% இ�ைமயாகிய வி:	திைய� *ல�ப0	!�. அவ�க4 பழ;தமி�� 
பர�பைரைய� ேச�;தவ�கெள�ெற6Bத&5� சா�றாக இ�-� த3க4 
தமிழாசிாிய�களிட	திேலேய பல சட35கைள<� நட	தி� ெகா4Dகி�றன�. 
பி&கால	!��ட இவ�கள! ஆசியி% அ:�ெப:3 ேகாயி%க4 அக�ப0� 
கிட�கி�றன. அவ&-4 க�சி ேவD�ைக	 த6கா� ேகாயி1�, க�சி� 
க�சாைல<ைடய நாயனா� ேகாயி1�, க�சி ேம&றளி<�, க�சி� பஃறளி<� இ�=� 
பலவா�." 
 
கால� கால� கால� கால�     
 
தமி�� *லவ�க4 பலாி� கால ஆ9H, அ�)� ேத�ய ஆ9Hேபால மைல�பா9வாக 
உ4ள!. இOவா9வி% ஐய� ெதளிHற� கால� ெதாி;த ஒேர *லவ� ஒட��	த�. 
இவ� வி�கிரம ேசாழ�, இர6டா� 5ேலா	!3க ேசாழ�, இர6டா� இராசராச 
ேசாழ�, ஆகிய Aேவ;த� கால	!� வா�;தவ�. இ�ம�ன�க4 கால� கி.பி. 1118-
1163. எனேவ கிபி 12-ஆ� F&றா6�% வா�;த )!தமி�� *லவ� ஒட��	த� 
ஆவ�. 
 

�த கால� !லவக�
�த கால� !லவக�
�த கால� !லவக�
�த கால� !லவக�    
 
ேசாழ� கால� *லவ� பல� வா�;த ெபா&கால�. ஒட��	த� கால	தி% ந�பி 
காளியா�, ெந&5�ற வாண )த�யா�, தமி�	த6� ஆசிாிய� ஆகிய பல� 
வா�;தன�. 
 
'ஒட��	த� கைடசியாக இராசராச� வி:�ப�ப� உற;ைதயி&றாேன 
த3கியி:;! தம! 97 ஆ� வயதி% பாி8ரண� அைட;தா�. அவரைட;த 
தி:நU	திர� ஆவணி மாத உ	திராட� எ�ப.' [21] 
 
'உ	திராட நU	திர�' ஒட��	த� பாி8ரண தினமாக� ெகா60 ஆவணி 
மாத	தி% ம!ைர, கா>சி, உற;ைத, கமைல )த�ய பல இட3களி% ெகா6டாட� 
ப0கிற!. [22] 
------------ 
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[21]. கா>சி நாக�3க )னிவ�, ெச35;த� பிரப;த	 திர0 பதி�பாள:ைர, ப�. 74. 
[22]. கா>சி நாக�3க )னிவ�, ெச35;த� பிரப;த	 திர0 பதி�பாள:ைர, ப�. 75. 
 
((((ஆஆஆஆ) ) ) ) +,க-� அைவ /+,க-� அைவ /+,க-� அைவ /+,க-� அைவ /வ0� ெபா��க-� வ0� ெபா��க-� வ0� ெபா��க-� வ0� ெபா��க-�     
 
ெபா!� ெச9திக4 
 
இ�ப5தியி% �	தாி� இல�கிய� பணிக4 ஆராய� ப0கி�றன. 
 

"ெவ6பாவி& *கேழ;தி பரணி�ேகா�  
ெசய3 ெகா6டா� வி:	த� எ�=�  

ஒ6பாவி&5 உய� க�ப� ேகாைவ<லா  
அ;தாதி� ெகாட� �	த� 

க6பாய கல�பக	தி& கிரைடய�க4 
வைசபாட� காள ேமக� 

ப6பாக உய�ச;த� ப��காச 
லாெதா:வ� பகெரா ணாேத" [23] 

 
எ�=� தனி�பாட%, 5றி�பிட இல�கிய� பா0த�% சிற�*ைடயா� இவ�இவ� 
என	 ெதா5	!ண�	!கி�ற!. இ� பாடைலேநா�கி� இவ� ேகாைவ, உலா, 
அ;தாதி எ�=� சி&றில�கிய� A�-� பா0த�% வ%லா� என அறியலா�. 
ஆனா% இ�ேபா! இவ� பா�ய 'Aவ:லா' ம0ேம கிைட	! இவைர உலா வ%லா� 
எ�பதைன ெம9�பி	!� ெகா6�:�கிற!. ேகாைவ<� அ;தாதி<� 
கிைட�கவி%ைல. இOவில�கிய3கD� இவ� பா�யி:	த% ேவ60�. இ%ைலேய% 
ேகாைவ<லா அ;தாதி என எ6B� ப0	தி� பா�யி:�க ஏதி%ைல.  
----------- 
[23]. ெப:;ெதாைக, 1804.  
 
இவ� ெபயரா% வழ3க�ப0� F%க4 )�பா% ேபால A�றாக� ப5�ப�. 
1. கிைட�கி�ற F%க4 
2. மைற;த F%க4  
3. ஐய	தி&5ாிய F%க4. 
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1. 1. 1. 1. கிைட	கி�ற +,க� கிைட	கி�ற +,க� கிைட	கி�ற +,க� கிைட	கி�ற +,க�     
 
வி�கிரம ேசாழ� உலா, 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, இராசராச ேசாழ� உலா, 
5ேலா	!3க� பி4ைள	 தமி�, த�கயாக� பரணி, இராமாயண உ	திர கா6ட� 
எ�பன. 
 
((((அஅஅஅ) ) ) ) 1வ�லா1வ�லா1வ�லா1வ�லா    
 
வி�கிரம ேசாழ=லா, 5ேலா	!3க ேசாழ=லா, இராசராச ேசாழ=லா எ�ற 
A�-� Aவ:லா எ�ற ெபா!� ெபயரா% வழ3க� ெப-கி�றன. இ� A�-� 
த�ைம� ேபணிய ஒ: 5ல	! வ;த Aேவ;தைர� ப&றியன. ேசாழ� வரலா&றி&5ாிய 
அக�சா�-க4 நிைற;த கி. பி. 12 ஆ� F&றா6�� வரலா&-� ெபடக� இ!. 
ேசாழ� வரலா&றி% இ:4நிைற;த ப5திகைள இOவில�கிய விள�5கேள 
ெதளிவாக� கா�ன. இதைன	 தமிCல5�5 வழ3கிய ெப:ைம தமி�	தா	தா உ. 
ேவ. சா. அவ�கைள� சா:�. 
 
((((ஆஆஆஆ) ) ) ) த	கயாக� பரணித	கயாக� பரணித	கயாக� பரணித	கயாக� பரணி    
 
பதிெனா: உ-�*�கைள<� 814 தாழிைசகைள<� ெகா6ட தா9�பரணி. Gர� 
பரணிகளி� ேபா�ைக மா&றிய *!�பரணி. இத&5 அாிய உைர உ4ள!. 
இதைன<� நம�5 அளி	தவ� டா�ட� உ. ேவ. சா. அவ�கேள. 
 
((((இஇஇஇ) ) ) ) இராமாயண உ�தரகா5ட�இராமாயண உ�தரகா5ட�இராமாயண உ�தரகா5ட�இராமாயண உ�தரகா5ட�    
 
இராமாயண� உ	தரகா6ட� க�ப� பா�னா� எ�- �-த% ஏ&*ைட	த�-. 
"கைரெசறி கா6ட� ஏC" எ�=� தனி�பாட%, இராம காைத ஏC கா6ட3க4 
உைடய! எ�-�, இவ&ைற� பா�யவ� க�பேர எ�-� 5றி�கி�ற!. ஆனா% 
நைடயா% உ	தர கா6ட	தி&5� ஏைன� கா6ட3கD�5� ேவ-பா0 
காண�ப0கி�ற!. ேம1� <	த கா6ட	தி� இ-தி� ப5தி, இராம� 
அேயா	தி�5	 தி:�பி வ;! )� *ைன;த ெச9திைய<�, இராம� அைனவ:�5� 
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விைட ெகா0	! அ=�பிய ெச9திைய<� �-கி�ற!. இOவைம�பி% <	த 
கா6ட	!ட� இராமகாைத )&-� ெப&ற! எ�ப! ேபாத:�. எனேவ அத�பி� 
க�ப� உ	தர கா6ட� பா�னா� எ�ற% ஏ&*ைட	தாகா!. 
 
ஒட��	த� கைலமகளி� அ:4 ெப&றவ�. ஆதலா% இவ:�5 'வாணிதாச�' 
எ�ற ெபய:� உ60. இ�ெபயேர இவ� உ	தரகா6ட� பா�னா� எ�ற ெச9தி�5 
இடமளி	! விட! எ�- சில� க:!வ�. அவ�க4 க:	!�ப� உ	தரகா6ட� 
பா�யவ� 'வாணிய�தாச�' எ�ற *லவ�. இ�ெபய� ம:வி, 'வாணிதாச�' என 
ஆயி&-. பி� ஒட��	த:�5� இ�ெபய� இ:	தலா% ஒட��	தேர 
உ	தரகா6ட� பா�னா� எ�ற நிைலைய ஏ&ப0	திய! எ�பதா�. விேநாதரச 
ம>சாி எCதிய அடாவதான� Gராசாமி ெச�யா�, ஒட��	த� உ	தரகா6ட� 
பா�னா� எ�பத&5� �ைவயான கைத<� எCதி<4ளா�. இ� கைத, க�பைர<� 
�	தைர<� இைண�கி�ற!. எனேவ இ! சா�ற&ற ெபா9�கைத என )�H 
ெச9வ�. 
 
"ஒட��	த:ைடய பிற F%களி� நைட�5� உ	தரகா6ட	!�5� நிர�ப 
ேவ-பா0 உ6ெட�- ெசா%கிறா�க4. உ6ைம. பி&கால	தி% 
ச�கரவ�	திகDைடய அைவ� *லவராக� ெப:> சிற�ேபா0 வா�;த கால	தி% 
இவ� பா�ய பாட�� ெப:மித நைடேவ-; உலா�களி1� பி4ைள	 தமிழி1� 
த�கயாக� பரணியி1� இைத ந�றா9� காணலா�. ஆனா% இளைம ஓ� 
ஆதரHமி�றி வா��ைகயி% )�ேனற வழி ேத�� ெகா6�:;த இள�*லவ:ைடய 
நைடேவ-. இ;த இள� *லவ� சிற�பான இ;F% ெச9தா� எ�பைத அறி;ேத 
வி�கிரம ேசாழ� இவைர	 தன! அைவ�*லவராக ஆ�கி� ெகா6டா�" இOவா- 
விள�க� ெச9! உ	தர கா6ட� எCதியவ� ஒட��	தேர என நிைலநா0பவ� 
தி:. ). அ:ணாசல� அவ�க4. [24] 
---------- 
[24]. தமி� இல�கிய வரலா-. 12-ஆ� F&றா60 ப�. 442. 
 
((((ஈஈஈஈ) ) ) ) &ேலா�67க ேசாழ� பி�ைள�தமி8&ேலா�67க ேசாழ� பி�ைள�தமி8&ேலா�67க ேசாழ� பி�ைள�தமி8&ேலா�67க ேசாழ� பி�ைள�தமி8    
 
இர6டா� 5ேலா	!3க ேசாழ� மீ! பாட� ெப&ற!. இ�ேசாழ� மீ! உலாH� 
பா�<4ளா�. இ;F% )Cைமயாக�கிைட�கவி%ைல. 1933இ% ப6�த� உலகநாத 
பி4ைள அ�சிடா�. இ;F�% 103 பாட%க4 உ4ளன. பி4ைள	தமி� ப&றிய 
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5றி�*க4 ெதா% கா�பிய	தி1� ச3க இல�கிய3களி1� காண�ப0கி�றன. 
ஆயி=� பி4ைள	 தமி�� ப5திக4 பலவ&ைற	 ெதாட�*பட� பா�யவ� 
ெபாியா�வா�. ஆயி=� இதைன )Cைமயாக� பி4ைள	 தமி� எ�- �ற )�யா!. 
இ	 தமிைழ )த� )த% அளி	தவ� ஒட� �	தேர. இ�ேபா! கிைட	த இ;F�� 
அைம�*. 
1. கா�*� ப:வ�-11 பாட%  
2. ெச3கீைர� ப:வ�-11 பாட%  
3. தால� ப:வ�-11 பாட%  
4. ச�பாணி� ப:வ�- 11 பாட%  
5. )	த� ப:வ�- 11 பாட%  
6. வாராைன� ப:வ�-11 பாட%  
7. அ�*�� ப:வ�-12 பாட%  
8. சி-பைற� ப:வ�-7 பாட%  
9. சி&றி& ப:வ�-11 பாட%  
10. சி-ேத�� ப:வ�-7 பாட% 
 
சி-பைற� ப:வ� நா&சீ� ெகா6ட ச;த� க� வி:	தமாக உ4ள!. ெப:�பா1� 
பி4ைள	தமி� ஆசிாிய வி:	த	தா% பாட�ெபற, இவ� ச;த� க�வி:	த	ைத� 
ைகயா6ட )ைற 5றி�பிட	த�க!. 
 
5ேலா	!3க ேசாழ=லா� பா�ய பி�னேர இ� பி4ைள	 தமி� பா�<4ளா�. இத� 
பி� ேதா�றிய ச3கரேசாழ=லா, 
 

" ��ய சீ�த;த எ�ெற0	த �	த=லா� 
X�ய வி�கிரம ேசாழ=� - பா�ய  
ெவ4ைள� க�<லா மாைலெயா0 மீ60மவ�  
பி4ைள	 தமி�மாைல ெப&ேறா=� "  

 
என� 5றி�பி0தலா% அறியலா�. 
 
இ� பி4ைள	தமிழி%,  
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" பாட& ெப:�பரணி ேதட& க:3கவி  
கவி�ச�கர வ�	தி பரவ " [25] 

 
எனவ:� அ�களா% இவ� 'பரணி' Fெலா�-� பா�னா� என அறியலா�. 
----- 
[25]. 5ேலா	!3க ேசாழ� பி4ைள	 தமி�, 14 - 2. 
 
2. 2. 2. 2. மைற�த +,க� மைற�த +,க� மைற�த +,க� மைற�த +,க�     
 
க�3க� பரணி, அ:�ைப	 ெதா4ளாயிர�, கா3ேகய� நாலாயிர� ேகாைவ, 
எதி�F% எ�பன. 
 
ஆஆஆஆ. . . . க97க�பரக97க�பரக97க�பரக97க�பரணிணிணிணி    
 
ஒட��	தைர )த�)த% ேபா&றிய ம�ன� வி�கிரம ேசாழ�. இவ� த;ைத 
)த& 5ேலா	!3க� ேசாழ� க�3க	தி% ெப:ெவ&றி ெப&றா�. இதைன� 
பாரா�� ெசய3ெகா6டா� க�3க	!� பரணி பா�� ெப:ெவ&றி ெகா6டா�. 
த;ைத ேபாலேவ வி�கிரம ேசாழ=� ெத� க�3க	ைத ெவ�றா�. இO 
ெவ&றிைய� பாரா�� ெசய3ெகா6டா� பரணி ஒ�- பா�னா�. இ� பரணி 
இ�ேபா! கிைட�கவி%ைல. ஆனா% இவ� பா�னா� எ�பத&5� பல சா�-க4 
உ4ளன. 
 

வி:�பரணி% ெவ3கள	தீ ேவ0� க�3க�  
ெப:�பரணி ெகா6ட ெப:மா4 - த:�*த%வ�  
ெகா&ற� 5ேலா	 !3க� ேசாழ� (28 - 29)  

 
எ�- 5ேலா	!3க ேசாழ� உலாவி1�, 
 

பகவா� வைள	 ெதCக�3க)� விC3க� 
பகடணி!ணி	ெதா: ெப:�பரணி ெகா4D>  
ேசவக� அப3க� அகள3க� மதலா9! நி� 
ேசவ�க ளா% எம! சி&றி% சிைதேயேல.  
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எ�- இராசராச ேசாழ� உலாவி1� ஒட��	தேர �றி<4ளா�. 
 
இனி, த�கயாக� பரணியி%, 
 

ெச:	த; தாி	!� க�3கேராட	  
ெத�தமி�	 ெத9வ�பரணி ெகா60  
வ:	த; தவி�	!ல கா6டபிரா�  
ைம;த��5 ைம;த� வா�	தினேவ (776)  

 
எ�=� தாழிைச�5 உைரகார�, "இ� பரணி பா�னா� ஒட��	தரான 
கவி�ச�கரவ�	திக4. இ� பரணி� பா06டா� வி�கிரமேசாழேதவ�" எ�- 
5றி�பி04ளா�. இ	தாழிைசயி% வ:� ெத�தமி�	 ெத9வ� பரணி எ�ப! �	த� 
பா�ய க�3க� பரணிையேய 5றி�5� எ�- சில:�, ெசய3ெகா6டா� பா�ய 
க�3க	!� பரணிைய� 5றி�5� எ�- சில:� க:!வ�. ெப:�பா1� த�கயாக� 
பரணி 5றி�பி0� ெத� தமி�	 ெத9வ�பரணி க�3க	!� பரணிேய எ�ப! 
ெபா:	த மா5�. 
 
சில�பதிகார� இ;திரவிழSெர0	த காைதயி� உைரயி% அ�யா��5 ந%லா� 
A�- பரணி	 தாழிைசகைள� கா0கி�றா�. இ� பாட%களி% ஒ:பாட% 
க�3க	!� பரணியி% உ4ள!. ஏைனய இர60� எ� பரணிைய� சா�;தன எ�ப! 
ெதாியவி%ைல. ஆனா% )த& தாழிைசயி� இ-தியி% கவி�ச�கரவ�	தி எ�ற 
5றி�*� காண�ப0கி�ற!. இதனா% அ� பட� ெப&ற ஒட��	த� பா�ய 
க�3க� பரணியி% இ	 தாழிைசக4 இ:;தி:�கலா� எ�- )�H ெச9யலா�.  
 
இ;F% வி�கிரம ேசாழனி� பைட	 தைலவனான அ:�பா�கிழா� மணவி&�	த� 
கா�3கராய� மீ! இய&ற� ெப&ற!. இ; F�� ெபய�, அ:�ைப	 ெதா4ளாயிர� 
எ�- இ:	த% தவ- எ�-� அ:� பைக	 ெதா4ளாயிர� எ�பேத ெபா:;!வ! 
எ�-� �-வ�. இ;F% கிைட�கவி%ைல. இ; F% வ�ச	 ெதா4ளாயிர� 
)	ெதா4ளாயிர� ேபா�ற! ேபா1� . 
 
((((இஇஇஇ) ) ) ) கா7ேகய நாலாயிர	 ேகாைவகா7ேகய நாலாயிர	 ேகாைவகா7ேகய நாலாயிர	 ேகாைவகா7ேகய நாலாயிர	 ேகாைவ,,,,    
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இ;F% த�ைம இளைம� கால	தி% ஆதாி	த *!ைவ�கா3ேகய� மீ! �	தரா% 
பாட� ெப&ற!. இ; F% கிைட�கவி%ைல. நா=ா- பாட%களா% பாட� ப0வேத 
ேகாைவயாக, இவ� நாலாயிர� பாட%களா% ேகாைவ பா�னா� எ�றா% இவாி� 
*லைமைய எ�ென�ப!! சில� நாலாயிர� ேகாைவ எ�பத&5 கா3ேகய� ஊ� 
நாலாயிர� எ�-�, அதைன� சிற�பி	! நாJ- பாட%களா% பா�ய ேகாைவ 
எ�-� �-வ�. 
 
((((ஈஈஈஈ) ) ) ) எதி +,எதி +,எதி +,எதி +,    
 
F�� வைககளி%, எதி�F% எ�ப!� ஒ�-. இத� இல�கண� 
 

"த�ேகா4 நிறீஇ� பிற�ேகா4 ம-�ப!  
எதி�F% எ�ப ஒ:சா ேராேர. " 

 
எ�- ேபராசிாியரா% ெதா%கா�பிய உைரயி% காட� ப0கி�ற!. இ	தைகய F% 
ஒ�- �	த� இய&றியி:�கலா�. ஆனா% அ;F% இ�ேபா! கிைட�கவி%ைல. 
 
3. 3. 3. 3. ஐயஐயஐயஐய�தி<&ாிய +,க� �தி<&ாிய +,க� �தி<&ாிய +,க� �தி<&ாிய +,க�     
 
க6ட� ேகாைவ, க6ட� அல3கார�, தி%ைல உலா, ஈ� எCப!, எC�ெபCப! 
எ�=� F%கD� ஒட��	த� பா�னா� எ�- �-கி�றன�. ஆனா% இ; 
F%க4 இவரா% இய&ற�படன எ�- �-த&5� ேபாதிய சா�-க4 இ%ைல. 
 
இனி, இ� ப5தியி% ஒட��	த� இய&றிய Aவ:லாH�, த�கயாக� பரணி<� 
அவ� பா�யனவாக� க:த�ப0� தனி� பாட%களி& சிலH� ஆராய�ப0கி�றன. 
இO ஆரா9�சியி� ேநா�க�, ஒட��	த� இ; F%களி& கா�<4ள க&பைன 
வள	திைன<� *லைம� சிற�பிைனன<�, வரலா&- உண�விைன<� 
*ல�ப0	!வேதயா�. 
 
)த&க6 சி-பிரப;த வைகக4 5றி	! ஒ: சிறி! கா6ேபா� : 
 
சி=பிரப�த வைகக�சி=பிரப�த வைகக�சி=பிரப�த வைகக�சி=பிரப�த வைகக�    
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சி&றில�கிய3க4 பி&கால	 ெதC;தனவா�. அைவ ெதா6B&றா- வைக�ப0�. 
ெதா%கா�பிய� 5றி�பி04ள 'வி:;!' எ�=� வைகைய� ேச�;த இல�கிய 
வைககளி% இ� சி&றில�கிய3க4 அட3க� காணலா�. பதிேனழா� F&றா6�� 
இ-தியி1� பதிெனடா� F&றா6�� ெதாட�க	தி1� வா�;தவராக� க:த� 
ப0� ப��கா�� *லவ�, சிவ;ெதC;த ப%லவ� எ�=� வ4ள% மீ! பா�ய 
சிவ;ெதC;த ப%லவராய� உலா F�%, 
 

"ெதா6Bா&றா- ேகால�ர ப;த3க4" 
 
எ�- 5றி�பி04ளா�. ெபா!வாக இ� சி&றில�கிய3களி% *லவ� ெப:ம�களி� 
FலறிH�, உலகியலறிH�, க&பைன	 திற=�, காவிய நய)�, அணிநல=�, 
க&பா�த� உ4ள	ைத� கவ:� வ:ணைன	 திற=� க60 ெதளிவேதா0, அOவ� 
*லவ� ெப:ம�க4 கால	தி% வா�;த அரச�, அைம�ச�, பைட	தைலவ�, வ4ள%க4 
)தலாேனாாி� Gர)� ஈர ெந>ச)� அற�பணி ேபா&றிய அ:3ெகாைட மண)� 
க60 ெதளியலா� எ�ப�. 
 
இனி, இவ� F%களி% Aவ:லா - த�கயாக� பரணி ஆகிய இ:F%களி% ம0� 
அைம;!4ள சிற�*� ெச9திகைள� காணலா�. 
 
1. 1. 1. 1. 1வ�லா1வ�லா1வ�லா1வ�லா    
 
உலா� பிரப;த� பா0த�% ஒட��	த� வ%லவ� எ�ப! ெவளி�பைட. 
 

"ேபைத )தலா எCவைக மகளி�க6  
ெதாட3கிய வைகநிைல� 5ாியா� ஒ:வைன�  
காத%ெச9 த��வ:3 க�ெவ6 பாேட " [26] 

 
எ�ற F&பா உலாவி� இல�கண	ைத உண�	!�. க�ெவ6பாவா� இய�- 
ஒர� எ!ைக ெப&- அைம;த க6ணிக4 வி�கிரமேசாழ� உலாவி% 342, 
இர6டா� 5ேலா	!3க ேசாழ� உலாவி% 387, இர6டா� இராசராச ேசாழ� 
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உலாவி% 391, ஆக 1120 க6ணிக4 Aவ:லாவி% அைம;!4ளன. 5ேலா	!3க 
ேசாழ� உலாH�5 ம0� பைழய உைர உ4ள!. ஆசிாிய� ெபய� 
அறிய��டவி%ைல. ஆயி=� இவ�த� உைரயி% ெதா%கா�பிய�, பாிபாட%, 
ெப:3கைத )த�ய F%களி�:;! ேம&ேகா4கைள எ0	!� கா�யி:�பதனா% 
இவ� ெத�ெமாழி, வடெமாழி ஆகிய இ: ெமாழிகளி1� *லைம மி5;தவ� 
எ�பதைன அறியலா�. 
------------ 
[26]. ப�னி:பா�ய% 
 
த� வழிப0 ெத9வ	தி� மீ!�, ஆசிாிய� மீ!�, த�ைம ஆதாி	த உபகாாி மீ!� 
*லவ� உலா பா0வ�. Aவ:லா, ஒட��	தரா% த�ைம ஆதாி	த அரச�க4 Aவ� 
மீ! பாட�ப04ள!. இ� ம�ன�க4 பட	! யாைன மீ! பவனி வ;ததாக 
Aவ:லா 5றி�பி0கி�ற!. பா0ைட	 தைலவ�கDைடய )�ேனா� 
ெப:ைமயிைன )த�% �றி� பி�ன� அவ� ெப:ைமயிைன� கிள	தி, அவ� 
நீரா0த%, பட	! யாைனயி% பவனி வ:த%, உட� வ:ேவா�, மகளி� 5ழா� 
ம�ன�கைள� கா	தி:;! காண% )தலான ெச9திகைள )&ப5தியி% �-கி�ற!. 
பி&ப5தி, ேபைத )த% ேபாிள� ெப6 ஈறாகH4ள ஏC ப:வ மகளிாி� 
இய%*கைள<� விைளயா0�கைள<� �றி	 தைலவைர	 தாிசி	த வழி அவ�க4 
ெப&ற உண�Hகைள� கிள	தி நி&கி�ற!. Aவ:லாவி%, தைலவ� உ:வ	ைத� 
கிழியி% வைரத%, ப;!, அ�மாைன ஆட%, ம! அ:;!த%, தைலவ� நிற	தி&5 
ஏ&ப உ0	த%, அணி 8ண%, 8�ெகா9த%, *னலா0, கழ3காட%, சி&றி% 
இைழ	த% )தலான விைளயா0�க4 மகளி� ேம&ெகா6ட விைளயா0�களாக 
இட� ெப&றி:�க� காணலா�. 
 
A�- உலா�களி� ெதாட�க� க6ணிகேள ஒட��	தாி� மி0�5 நைட�5� 
க�ய3�றி நி&கி�றன. 
 

சீ�த;த தாமைரயா4 ேக4வ� தி:H:வ� 
கா�த;த உ;தி� கமல	!  

      -- வி�கிரமேசாழ� உலா 
 

ேத�ேமH பா9*ரவி� பாசைட� ெச3கமல� 
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ேபா�ேமH பா&கட% 8	தைனேயா� 
      -- 5ேலா	!3கேசாழ� உலா 

 
*ய% வ6ண� ெபா&ப!ம� ேபாதி& *வன�  
ெசய% வ6ண3 கா�ய ேசேயா� 

      -- இராசராச ேசாழ� உலா 
 
தா� சிற;த ைசவராயி:�பி=�, தா� எ0	!� ெகா6ட ெபா:D�ேக&ப, 
ேசாழ�5ல� ெப:ைமைய� �றவ;த ஒட��	த�, அ� 5ல� Xாிய 5ல� ஆன 
காரண	தினா% அ�5ல )த%வனா� தி:மாைல	 த�கா35 *கழ� காணலா�. 
 
இ! ேபா�ேற அற� ெச3ேகா% நா�ய ேசாழ� 5ல )�ேனா� மா;தாதாைவ� 
�	த� ஒOேவா� உலாவி1� �ற வ;த ஒ: ெச9தியிைனேய ேவ-ேவ- 
ெசா&கைள� ைகயா60 திற�பட உைர�பதைன� காணலா�: 
 

ஆ0!ைறயி% அ0*�<� *%வா<�  
�டநீ ,�ய ெகா&றவ�. [27] 

      -- வி�கிரம : 5 
 

ேபா;த *�<டேன *%வா9 ஒ:!ைறநீ� 
மா;த உலகா6ட ம�ன�பிரா�. [28] 

        -- 5ேலா	!3க : 7 
 

*�க !ைறயி& பைக�*�<� *%வா<�  
ஒ�க ெவா:கால	 K�ேனா�." [29] 

      -- இராசராச : 5  
 
இ!ேபா�ேற களவழி பா�� ேகா�ெச3க ேசாழ� சிைற� ேகாட	தி�:;! 
ேசரமா� கைண�கா�:� ெபாைற ெபா9ைகயாரா% சிைற மீக�பட ெச9தி ஒ: 
வரலா&- நிக��சியா5�. இதைன� �	த� A�-லா�களி1� பி�வ:மா- 
�-வ�. 
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ேமத�க ெபா9ைக கவிெகா60 வி%லவைன�  
பாத	 தைளவிட பா�	திப=�. [30]  

-- வி�கிரம : 14  
 

ப0	!� ெபாைறயைன� ெபா9ைக�5� ப60  
ெகா0	!� களவழி�பா� ெகா6ேடா�. [31] 

-- 5ேலா	!3க : 20 
 

ந%லவ� ெபா9ைக களவழி நா&ப!�5  
வி%லவ� கா&றைளைய விடேகா�. [32] 

-- இராசராச : 18  
 
இ!ேபா�ேற விசயாலய ேசாழனி� Gர	திறைன விள3க எ0	!ைர�கி�றா�: 
 

எ6ெகா6ட ெதா6Y &றி� ேம1� இ:A�-  
*6ெகா6ட ெவ�றி� பரவல=� .” [33] 

         -- வி�கிரம : 15 
-------------- 
[27]. வி�கிரமேசாழ� உலா, 5. 
[28]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 7.  
[29]. இராசராச ேசாழ� உலா, 5.  
[30]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 14.  
[31]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 20.  
[32]. இராசராச ேசாழ� உலா, 18.  
[33]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 15. 
 

சீ-> ெச:வி& றி:மா�பி& ெறா6Y -� 
ஆ-� ப0தC�பி னாக	ேதா�. [34] 

        -- 5ேலா	!3க : 21 
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ெதாC�*ைடய ஆக	!	 ெதா6Y -� ஆ-�  
தC�*ைடய ச6ட�ர ச6ட�. [35] 

      -- இராசராச : 19 
 

ச3க� தவி�	!� ேசாழ நா0 வாணிக வள	ைத ேம� ப0	திய )தலா� 
5ேலா	!3க ேசாழைன, 

      -- உடைல 
 

இற�கி வடவைரேய ெய%ைலயா	 ெதா%ைல  
மற�க�<> �3க)� மா&றி. [36] 

-- வி�கிரம 25, 26 
 
எ�-�,  
 

*விராச ராச� ம=)தேலா� நாளி%  
தவிராத �3க; தவி�	ேதா�. [37] 

        -- 5ேலா	!3க : 26 
 
எ�-� *க�;!ைர	த �	த�, அவ� கால	தி% ஏ&பட 5�ம�க4 
கலக	திைன<�, ஒ:3ேக �றி <4ளா�: 
 

கலக)> �3க)3 கா9க�<� மா&றி 
உலைக)� கா	த உரேவா�. [38] 

         -- இராசராச : 26 
 
இதனா% �	தாி� ந0நிைலைம சா�ற ந�ென>ச� விள35�. 
------------------------ 
[34]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 21.  
[35]. இராசராச ேசாழ� உலா, 19.  
[36]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 25, 26.  
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[37]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 26.  
[38]. இராசராச ேசாழ� உலா, 26. 
 
வ�ணைன� திற� வ�ணைன� திற� வ�ணைன� திற� வ�ணைன� திற�     
 
ேபைதைய வ:ணி�5� அழகிைன� பி�வ:� ப5தியி& காணலா�. 
 

      -- அ3ெகா:	தி  
வ;! பிற;! வள: மிள;தி3க4  
ெகா;! )கிழா� ெகாC3ெகாC;! - ைப;தைழ	  
ேதாைக ெதாடாம>ைஞ X060 ேதா&றவ�ேம%  
வாைக *ைனய வள�க:�* - ேகா5ல	தி�  
பி4ைள யிளவ�ன� ேபைட பிற;தணிய  
கி4ைள பவள3 கிைள	தகிைள - க4ள�  
ெதாியா� ெப:3க சி-ேதற றாய��  
பிாியா� ப:வ	!� ேபைத. [39] 

      -- வி�கிரம : 112 - 116  
 
இதேனா0 5ேலா	!3க ேசாழ� உலாவி� ேபைத� ப:வ வ:ணைன<� 
ஒ�*ேநா�கினா% *லவ� எ	!ைணயளH திற�பட வ:ணி�பதி% வ%லவ� 
எ�பதைன<�, ஒேர க:	திைனேய ேவ- ேவ- வைககளி% நய�பட� கிள	!� 
ச!ர�பா0 உைடயவ� எ�பதைன<� காணலா�. 
 

இைனய� பல�நிகழ G3ெகா:	தி )	தி&  
*ைன<> சி-ெதா��ைக� 8ைவ - கைன)கிேன�  
ஆடாத ேதாைக யலராத *6டாிக�  
பாடாத பி4ைள� ப�3கி4ைள - Xட	  
தளிராத Xத; தைழயாத வ>சி  
5ளிராத தி3க 5ழவி - அளிக4  
இய3காத த6கா விற�காத ேதற%  
வய3காத க&பக வ%� - தய3கிண��  
�ைழ� �:6)��க� �0வ!3 �டாதா�  
ஏைழ� ப:வ	 திள�ேபைத. [40] 

         -- 5ேலா	!3க : 123 - 127 
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--------------- 
[39]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 112 - 116.  
[40]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா. 123 - 127. 
 
பட	! யாைனயி% பவனிவர� க6ட தைலவைன� க60 த� தா9 நட;! 
ெகா6ட! ேபா�ேற ேபைத<� நட;! ெகா6டா4 எ�- பி�வ:மா- �-� 
�	தாி� �&றி% அவ�த�, உளவிய% Iப� உண:� திற� க60 ெதளியலா�. 
 

தாய� வரவ;! தாய� ெதாழ	ெதாC!  
தாய� ெமாழி;தனேவ தா� ெமாழி;தா4 [41] 

-- வி�கிரம : 122  
 
அ0	!, ேபைத� ப:வ3கட;! ெப!�ைப� ப:வ� வ;தைட;த நிைல<ைடய 
ெப6ைண� *லவ� வ:ணி�5� வைகயி% அ� ெப6ணி� உட%, உ4ள 
வள��சியிைன ஒ:3ேக காணலா�: 
 

      -- ஒ:	தி  
மழைல தன! கிளி�களி	! வா9	த 
5ழ� னிைசகவ�;! ெகா6டா4 - நிழ%விரH  
)�ன� நைகதன! )%ைல ெகாள)	தி�  
பி�ன� நைகெகா6ட ெப&றியா4 - க�னி  
மடேநா�க; தா� வள�	த மா=� களி	!  
விடேநா�க� ேவ�ர6�& ெகா6டா4 - �ட�ேநா�5�  
தா=ைடய ெம9Iட�க; த�மா தவி�களி	!  
வா=ைடய மி�=ட�க� வா3கினா4 - 8ந-�  
பாைவக4 ைப35ர ேவ;த� ப�3கிளி<�  
8ைவ< ேம;!� ெபா�வினா4 - ேமH�  
மடநைட ய�ன� ெபைடெபற� க�னி�  
பி�நைட ெப&-� ெபய�வா4 - �ட�கனக�  
ெகா	!� 5யி�ற ெகா��பவள ப;த	தி�  
)	!� ெபாதி<�சி )�சியா4 - எ	திற	!�  
Gரேவ4 ேபா%வாைர G� விC	தவ�ேம%  
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மாரேவ4 க6சிவ�ப வா9சிவ�பா4 - ேநெரா	த  
ேகா3க )ைகயைனய ெகா3ைகயா ட�கC	தா&  
83க)ைக யி�ேபா! ெபா&பழி�பா4. [42] 

         -- வி�கிரம : 134 - 143 
------------- 
[41]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 122.  
[42]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 134 - 143. 
 
அ0	!, ெதாிைவ பட	! யாைனேம& பவனி வ;த தைலவைன� க60 கா)&- 
மய3கி விC;த நிைலயி% அவ4 உ&ற நிைலயிைன� பி�வ:மா- திற�பட 
வ:ணி�கி�றா�:  
 

"Gைண யிைசயாேலா ேவனிலா ன�பாேலா  
வாBத% Gழா மதிமய3கா� - ேசBலா�  
வாைட யைனய மலயா நில;தைன<�  
ேகாைட யி!ெவ�ேற �றினா4 - நீ�ய  
வாைர )னி;த வன)ைலேம% விடபனி  
நீைர யி!ேவா ெந:�ெப�றா4 – ஊெரலா� 
கா�5; !�ைய யழி�53 கைணமார�  
தா�5� பைறெய�ேற சா&றினா4 - ேச�ைகெதா-�  
வாC )லக	 ெதவ: மன3களி�ப  
GC நிலைவ ெவயிெல�றா4 - ேகாழி�ேகா�  
எ3ேகா னகள3க ேனCல53 கா�கி�ற  
ெச3ேகா% ெகா03ேகா% சில��ெக�றா4 - க35%  
*ல:;தைன<� *ல�பினா4. [43] 

 
ேம1�, இர6டா� 5ேலா	!3க� காிய நிற)ைடயவ� 
 

ெகா&ற� 5ேலா	!3க ேசாழ� 5வலய3க4  
)&ற� *ர�5 )கி%வா6ண� [44] 

 



33 

 

எ�- 5றி�பி0� �	த�, அவைன� காணவ;த ெப6கD� நீல� ேசைலேய 
அணி;!, நீலமணிகேள 860, நீல மல�கைளேய அணி;!, நீல நிற	ைதேய 
நிைன;தி:;தன� எ�- திற�பட� �-கி�றா�: 
 

நீலேம ேவ9;த0�க நீலேம 8600�க 
நீலேம ய�றி நிைனயாதா4 [45] 

--------- 
[43]. வி�கிரம ேசாழ� உலா : 279 - 285.  
[44]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா: 29 
[45] 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா: 194. 
 
நாகாிக� எ�- இ�-� நாகாிக ம3ைகய� ேம& ெகா4D� ெநறிய�ேறா இ!. 
):க� ெப:மாைன� பரH� பாரத� பா�ய ெப:;ேதவனா:� ):கனி� ெச; 
நிற	ைத� பி�வ:மா- �றியி:�க� காணலா�. 
 

தாமைர *ைர<� காம� ேசவ�  
பவள	 த�ன ேமனி	 திகெழாளி�  
5�றி ேய9�5� உ0�ைக, 5�றி�  
ெந>�பக எறி;த அ>�ட� ெந0ேவ%. [46]  

 
):கனி� தி:வ�கD� ெச;நிற�; தி:H:வ)� ெச;நிற�; ஆைட<� ெச;நிற�, 
ைகேவ1� ெச;நிற� எ�- இ�பாட�% *லவ� �றி<4ளா�. 
 
ேம1� �	த� அ� கால மகளி� அணி;த ஆபரண வைககைள� பி� வ:மா- 
�றி<4ளா�: 
 

      -- ெகாண�;தணி;த  
Xடாமணி<� பணிவ ைள<> Xடக)�  
ேகாடா மணிமகர 56டல)� - ஆ�ய  
கைலைச<� மாைல<� ஆர)� தாமC�  
க�ைச<� ேமகைல<� கா>சி<� - ப�ெச�ற  
ப0� 5ற3கணி<� ப�ைக<� F*ர)�  
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க0� கனவயிர� காைற<�. [47]  
 
கதிரவைன வ:ணி�5� கவிஞ� �&றி% பாேடாட	திைன� க60 மகிழலா�: 
 

"அ0	த0	 ேத;திய திOயா பரண� 
எ0	ெத0	 ெதா�பி	 ெதC;! - �ட��கதிேரா�  
மாைல� பைகவிைய� ேபா�கி வ:வி	த  
காைல	 !ைணவிைய� க6ெடC;தா4." [48] 

 
ஒட��	தாி� க&பைன வள	தி&5 கீ��காB�. ப5திக4 சிற;த 
எ0	!�கா0களா5�. 
--------------- 
[46]. 5-;ெதாைக : கடH4 வா�	!.  
[47]. இராசராச ேசாழ� உலா, 321 - 324.  
[48]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 267 - 268. 
 

      -- �ட�ேநா�5�  
தா=ைடய ெம9;Iட�க� த�மா தவி�களி	!  
வா=ைடய மி�=ட�க� வா3கினா4. [49] 

 
தி:வி:;! தாமைரயா9� ெச�றைட;த வ6��  
ெப:வி:;! ேபB3 5ழலா4. [50] 

 
-- ெச�ைம 

நிைற<� அழகா% நிகரழி	!� ெச9யா4  
உைற<� மல�பறி�பா4 ஒ�பா4. [51] 

 
இரவி�5 நி&பன ேவC ெமாழிய�  
*ரவி� 5ல)C!� ேபா&. [52] 

 
தி%ைல	 தி:�பணிக4 
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இர6டா� 5ேலா	!3க ேசாழ� உலாவி%, 5ேலா	!3க� ெச9த தி%ைல	 
தி:�பணிக4 �ற�ப0கி�றன. 
 

"தி%ைல	 தி:ம�ற )�றி& சி-ெத9வ	  
ெதா%ைல� 5-�* ெதாைல	 ெத0	!............. 
வ:நாளி%" [53] 

      -- 5ேலா	!3க: 39 - 58 
 
இவ� தி%ைல� ேகாவி;தராச� ெப:மாைன� ெகாவி��:;! ெபய�	ெத0	!� 
கட�% ேபாடவ� ஏ�ப!� இ� ப5தியா% விள35�. இ! சாி	திர )�கிய	!வ� 
வா9;த ெசயலா5�. தி:�*ற�பிய� க%ெவ0 இவ� ெச9த இ	 தி:�பணிகைள� 
5றி�பி0கி�ற!. 
--------------- 
[49]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 138.  
[50]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 240. 
[51]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 309.  
[52]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 94.  
[53]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா, 39 - 58. 
 
இOவா- ஒட��	த� *லைம நல	!�5�, வரலா&-ண�H�5� (Historical sense) 
Aவ:லா ஒ: சா�றா9 விள35கி�ற!. 
 
(2) (2) (2) (2) த	கயாக� பரணித	கயாக� பரணித	கயாக� பரணித	கயாக� பரணி    
 
உலா, பி4ைள	தமி�, K!, அ;தாதி )த�ய சி&றில�கிய3கைள�ேபால அளவா% 
மி5தியான பரணிக4 தமிழி% இ%ைல. ஆயி=� பரணி F%களி% )தலாவ! 
க�3க	!� பரணி<�, அதைனய0	!	 த�கயாக� பரணி<� சிற�*&- விள3க� 
காணலா�. �ட% ச3கம	!�பரணி, ெகா�ப	!�பரணி, க�3க� பரணி )தலான 
F%க4 இ:;! மைற;தி:�கலா� எ�ப! பி�வ:� சா�-க4 ெகா60 
அறியலா�. 



36 

 

 
�ட% ச3கம	!�பரணி 
 

-- �ட%  
ச3கம	!� ெகா4D3 தனி�பரணி� ெக6ணிற;த  
!3கமத யாைன !ணி	ேதா=�. [54] 

 
பாடவாிய பரணி பகெடா�றி� 
�ட% ச3கம	!� ெகா6ேடா�. [55] 

 
ெகா�ப�6�ெகா�ப�6�ெகா�ப�6�ெகா�ப�6�    பரணிபரணிபரணிபரணி    
 

. . . . . . ெகாைலயாைன  
ப�ப	 ெதா:பசி� ேப9 ப&றெவா: பரணி  
ெகா�ப	 ெதா:களி&றா& ெகா6டேகா�. [56] 

------------------ 
[54]. வி�கிரம ேசாழ� உலா, 22.  
[55]. இராசராச ேசாழ� உலா, 25.  
[56]. இராசராச ேசாழ� உலா, 24. 
 

ெச:	த; தாி	!� க�3க ேராட	 
ெத�றமி�	 ெத9வ� பரணிெகா60 
வ:	த3 தவி�	!ல கா6ட பிரா� 
ைம;த&5 ைம;தைன வா�	தினேவ. [57] 

 
வி�கிரம ேசாழ� மீ! ஒட��	த� க�3க	!� பரணி (க�3க�பரணி) பா�ய!: 
 

வி:�பரணி% ெவ3கள	தீ ேவ0� க�3க�  
ெப:�பரணி ெகா6ட ெப:மா� - த:�*த%வ�  
ெகா&ற� 5ேலா	!3க ேசாழ� [58] 
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தரணிெயா: கவிைக த3க� க�3க�  
பரணி *ைன;த ப:தி - )ரணி%  
*ர;தர ேனமி ெபா:H மகில  
!ர;தர� வி�கிரம ேசாழ�. [59]  

 
பி�வ:� பா�ய% இல�கண F%க4 'பரணி' F% எCத&5� ப%ேவ- 
காரண3கைள� 5றி�பிடா1�, ஆயிர� யாைனகைள அம��கள	திேல அ0 
ெவ&றி வாைக X�ய ேவ;தைன நய�பட நாவார� *க�;! பr0தேல பரணியி� 
இல�கண� எ�ப! *ல�ப0கி�ற!.  
 
பரணியி� இல	கண� பரணியி� இல	கண� பரணியி� இல	கண� பரணியி� இல	கண�     
 
பி�வ:� F&பா�க4 பரணியி� இல�கண� �-�:  
 

வ>சி மைல;த உழிைஞ )&றி	  
!�ைபயி& ெச�ற ெதா0கழ% ம�னைன  
ெவ�*சின மா&றா� தாைனெவ3 கள	தி%  
5:தி� ேபரா- ெப:5> ெச3கள	!  
ஒ:தனி ஏ	!� பரணிய! ப6ேப. [60] 

-- ப�னி: பா�ய% : 57 
-----------  
[57]. த�கயாக� பரணி: �ழ0த1� இ0த1�: 49. 
[58]. 5ேலா	!3க ேசாழ� உலா: 28, 29.  
[59]. இராசராச ேசாழ�: 27, 28.  
[60]. ப�னி: பா�ய%: 57. 
 

A6டஅம�கள	! Aாி� களிறட  
ஆ6டைக ைய�பரணி யா9;!ைர�க - ஈ6�ய  
ேநர�ேய யாதியா நீ6டக�	 தாழிைச  
ஈர�ெகா6 டாதி<ட னீ- [61] 

      -- ெவ6பா� பா�ய% : 38 
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ஆைன யாயிர மமாிைட ெவ�ற  
மான வ=�5 வ5�ப! பரணி [62] 

      -- இல�கண விள�க� பா�ய% : 838 
------------------ 
[61]. ெவ6பா� பா�ய%, 38.  
[62]. இல�கண விள�க� பா�ய% : 838. 
 
அ0	!, பரணியி� உ-�*க4 வ:மா-: 
 
பரணியி� உ=�!	க�பரணியி� உ=�!	க�பரணியி� உ=�!	க�பரணியி� உ=�!	க�    
 
1. கைட திற�*,  2. பாைல �ற%,   3. ேகாயி& சிற�*,  
4. காளிைய� ேபா&ற%, 5. இ;திரசால�,  6. ம�ன� மர*ைர	த%,  
7. ேபா��சிற�* உைர	த%,    8. ேபா�� கள� காண%,  
9. �� சைம	! வா�	த%,    10. ம�னைன வா�	த%. 
 
இனி, பரணியி� ெபய��காரண	ைத ஆரா9ேவா�. 
 
பரணி பரணி பரணி பரணி ----    ெபய	காரண�ெபய	காரண�ெபய	காரண�ெபய	காரண�    
 
திைன� *ன	தி% காவ% ெச9ேவா� ஒ: பர6மீ! அம�;!, திைனைய அழி�க 
வ:� பறைவயின3கைள	 !ர	!வ! ேபா�-, ேபா��கள	தி% Gர� யாைன 
மீதி:;! எதிாிகைள	 !ர	!வதா% இ�ெச9தி ப&றி� �-� இ;F% பரணி 
என�ெபய� ெப&ற! எ�ப� சில�. 
 
திைன�*ன3 கா�ேபா� பர6 மீ! இ:;! பறைவகைள	 !ர	த� பா0த% ேபால, 
அரசனி� வி%ேவ%, வா4 ஆகிய பைட�கல3களா% அைம�க�பட பர6 மீதி:;! 
*லவ� இ; Fைல�பா0தலா% இ;F% பரணி என அைழ�க�ப0கி�ற! எ�ப� 
சில�. 
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அணி மணி )த�யவ&ைற ைவ�5� ெச�* பரணி என அைழ�க�ப0த% ேபால, 
ப%ேவ- க&பைன நல)� �ைவகD� த�னக	!� ெகா6ட! 
இOவில�கியமாதலா% இ! பரணி என அைழ�க�ப0கி�ற! எ�ப� ேவ- சில�. 
 
இ� ெபய� பரணி நச	திர� ப&றி அைம;த ெபயரா5� எ�-� அறிஞ� சில� 
�-வ! ஏ&*ைடய க:	தாக விள35கி�ற!. 
 
+<ெபா��+<ெபா��+<ெபா��+<ெபா��    
 
த�கயாக� பரணி எ�- ஒட��	தரா% இய&ற� பட இ� பரணி, தாசாயணி 
(உமாேதவி) யி� த;ைதயாகிய த�க�, சிவெப:மாைன மதி�காம%, அவைர 
அவமதி�5� ேநா�கி% ெச9ய� *5;த யாக	ைத� சிவெப:மா� Gரப	திர� 
கடHைள	 ேதா&-வி	!, அவைர� ெகா60 அ;த யாக	ைதயழி	!, த�க=�5 
உதவ வ;த தகாத ேதவ�கைள அவமான�ப0	தி, இ-தியி& த�க=ைடய 
தைலைய<� த�;த *ராண� ெச9தியிைன� கா�பிய நய�பட விள�5கி�ற!. 
 
இ� பரணியி� பா0ைட	 தைலவ� சிவெப:மா�, இ� பரணிைய� பா0�ப� 
ேவ6�யவ� இர6டா� இராசராச� ஆவ�. 
 
த�கயாக� பரணியி% எ6Y&-� பதினா�5 தாழிைசக4 அைம;!4ளன. 
)த&க6 ைவரவ� கடH4 கா�* அைம;!4ள!. இ�கா�*� ப5திேய இ�பரணி 
)Cவதி1� அைம;!4ள ச;த� �ைவ�5 எ0	!� காடாக	 திக�கி�ற!. 
 

உரகக3 கண; த:வனபணமணி 
<ல கட3க1; !யிெலழெவயிெலழ  
உைடதவி�;தத� றி:வைர<ைடமணி  
<லவிெயா�ெறாெடா� றல மரவிலகிய 

 
கரதல;த:3 தம:க சதிெபாதி 
கழ%*ைன;தெச� பாி*ரெவா�ெயா0  
கலகல�கல� கலெனனவ:ெமா:  
காியக>�க� கழ�ைண க:!வா�. [63] 
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அ0	! அைம;!4ள! உமாபாக� வா�	!. அத� பி�ன� விநாயக� கடH4, 
):க�கடH4 கா�*� ெச9<க4 பி�வ:மா- அைம;!4ளன: 
 
விநாயக�கடH4 வா�	! 
 

சதேகா� விததாள சதிபாய )கபாைக 5திபா9கடா  
மதேகா� <லேகC மணநாற வ:�யாைன வ�பா0வா�. 
நகேகா� பலேகா� *�ேய- தனிேயற நளினாலய�  
உகேகா� பலேகா� 5லதீப ெனCதீH )டனாளேவ. [64] 

 
):க� கடH4 கா�* 
 

ஒ:ேதாைக மிைசேயறி <ழ%X: மைலமா�* )டJ0ற�  
ெபா:ேதாைக �ரராச *ரேமற வி0காைள *க�பா0வா�.  
கடலாழி வைரயாழி தைரயாழி கதிராழி களி��வேதா  
ரடலாழி தனிேயH 5லதீப ;:பதீப ன:4�ரேவ. [65] 

-------------- 
[63]. த�கயாக� பரணி: ைவரவ� கடH4 கா�*.  
[64]. த�கயாக� பரணி: 3, 4.  
[65]. த�கயாக� பரணி: 5, 6. 
 
தி:ஞான ச�ப;த� ெப:மாைன ):கனாகேவ எ6ணி, அவ� வ4ளிைய மண� 
*ணர வ;தவ� எ�பதைன� 'ேகாயி% பா�ய!' எ=� ப5தியி%, ம!ைரயி% 
சமணைர வாதி% ெவ�ற கைதயிைன விள�5� ப5தியி% 5றி�பி04ளா� :  
 

வ:கைத ெத9வமகெள� ம:மக4 வ4ளிவ!ைவ 
மனமகி� பி4ைள):க� ம!ைரயி% ெவ%1மினிய  
ெதா:கைத ெசா%1தவள ெவாளிவிாி ெசOவி)ளாி 
ெயாளிதிக ழ%�கமC ெமா:மைன வ%�ெயனேவ. [66] 

 
'ச�ப;த� ):க� ெப:மானி� அவதார�' எ�- )த&க6 இ� ெகா4ைகைய	 
ேதா&-வி	தவேர ஒட��	த� ஆகலா� எ�-�, ேச�கிழா� த� தி:	ெதா6ட� 
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*ராண	தி% இOவா- ெசா%லவி%ைல எ�-�, ஆயி=� அ:ணகிாிநாத� 
ஒட��	த� ெகா4ைகைய ஏ&-� பா�<4ளா� எ�-� ஆரா9�சி வ%ல தி:. ). 
அ:ணாசல� அவ�க4 �-வ�. [67] 
-----------------------  
[66]. த�கயாக� பரணி, ேகாயிைல� பா�ய! : 34.  
[67]. தமி� இல�கிய வரலா-; 12ஆ� F&றா60; ப. 408 
 
இனி, இ� பரணியி� க6 அைம;!4ள ேபா��கள வ:ணைனயிைன� கா6ேபா� : 
 

சிர)> சிர)> ெசறி;தன  
சர)> சர); தறி�பேவ. 

 
கன)3 கன)3 கைன	தன  
சின)> சின)> சிற�கேவ. 

 
கைட<3 கைட<3 க�	தன  
ெதாைட<; ெதாைட<; !ர�பேவ. 

 
தா:; தா:; தைழ	தன  
ேத:; ேத:; திைள�பேவ.  

 
ேதா1; ேதா1; !ைவ	தன  
ேகா13 ேகா13 5ளி�பேவ. 

 
ேதாD; ேதாD3 ெதாட3கின  
தாD; தாD; தாி�பேவ.  

 
கிாி<3 கிாி<3 கிைட	தன  
காி<3 காி<3 க0�பேவ. 

 
தைல<; தைல<; தக�	தன  
சிைல<> சிைல<> சிைல�பேவ. 
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5ைட<3 5ைட<3 ெகாழி	தன  
பைட<� பைட<� பைக�பேவ. [68] 

 
இ�ப5தியி% எளிய ெசா&க4 அ0�காக அைம;!, ஒ: ேபா��கள	ைதேய ந� 
க6)� காட� காணலா�. 
 
ேதவியி� வ:ணைன<� ந� உ4ள	ைத அ4Dகி�ற!. ேதவி�5	 தி:ம>சன நீ� 
க3ைக நீ�; அவDைடய 5ைழக4 ச;திர Xாிய�; ப0�ைக அரவர�, ஆைட 
ெபா�னாைட, 
 

வானமலேரா 8மாாி வான�க& பகமலேர  
கனசலேமா வபிேடக3 கடHக3 காசலேம.  
வய355ைழ மதியேமா வாளிரவி ம6டலேம  
தய35கH	 !வேமா86 டனி�ேசாதி� ச�கரேம. [69] 

--------------- 
[68]. த�கயாக� பரணி, காளி�5� �ளி �றிய!: 268 - 276 
[69]. த�கயாக� பரணி, ேதவிைய� பா�ய!: 13, 14. 
 
இவ:ைடய பாைல வ:ணைன பி�வ:மா- அைம;!4ள!. 
 

பா%வற;!கீ� நி�றக4ளி<� 
பைசவற;!ேபா9 மீமிைச�  
X%வற;!ேபா9 மாகேமக)> 
�6டGமெவாி ம6டேவ. 

 
பிண3க03கன1 மி�றிெவ;!நில  
வா9நிமி�;!பில வாயேப9  
நிண3கைர;!:க ெந9ையநீெரன 
நிைன;!நாவிைன நைன�5ேம. [70] 

 
ேதவி வ:ணைன யாமள F�& க6டப� �ற� ப04ளதாக� 5றி�பி0வ�. 
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இ�கண3க4 வ;!XC� ேயாகயாமள	தினா4  
ெம9�கண3க ேளவி:�* ேகாயி%யா� விள�*வா�. [71] 

 
யாமள F% அறி;!, அ�ெச9திகைள	 தமி� F%களி& பய�ப0	திய *லவ� 
ஒட��	த� ஒ:வேரயாவ�. 
 
இ;F�� )�வி% கவி�ச�கரவ�	தி ஒட� �	தைர வா�	!� )கமாக� 
பாட%க4 இர60 அைம;!4ளன. 
 

ஆ�க� ெப:�5 மட;ைத வாழிேய 
ஆ&ற3 கைர�ெசா& கிழ	தி வாழிேய  
ேகா�5; தமி��ெகா	 தைன	!� வாழிேய  
�	த� கவி�ச�ர வ�	தி வாழிேய.  
வாழி தமி��ெசா& ெறாி;த F&-ைற 
வாழி தமி��ெகா	 தைன	! மா��க)�  
வாழி திைச�க� *ற	! நா&கவி 
வாழி கவி�ச� ரவ�	தி �	தேன. [72] 

 
"மிக� சிற�*ைடய க�3க	!�பரணி�5� பைழய உைர எ!H� இ%ைல; 
அ0	!வ;த த�கயாக�பரணி�ேக உைர உ6ெட�ப! இ; F�� சிற�*�களி% 
ஒ�-" எ�ப� அறிஞ� தி:. ). அ:ணாசல� அவ�க4. [73]இத&5� காரண� 
த�கயாக� பரணியி% அைம; !4ள ைசவ சமய� சிற�பி� திறேம எனலா�. 
------------------ 
[70]. த�கயாக� பரணி, கா0 பா�ய!; 2, 3.  
[71]. த�கயாக� பரணி, ேகாயிைல� பா�ய!: 1. 
[72]. த�கயாக� பரணி, வா�	! 14, 15.  
[73]. தமி� இல�கிய வரலா-; 12 ஆ� F&றா60, ப� 413. 
 
3. 3. 3. 3. தனி� தனி� தனி� தனி� பாட,க� பாட,க� பாட,க� பாட,க�     
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ஒட��	த� இய&றியனவாக� பல ெச9<க4 தனி�பாட% திர�1�, தமி� 
நாவல� – சாிைதயி1� காண�ப0கி�றன. இனி, இைவ 5றி	! ஒ: சிறி! 
கா6ேபா�. 
 
வி�கிரம ேசாழ=ைடய Gர	திைன� *க�;! இர60 பாட%கைள ஒட��	த� 
பா�<4ளா�. அைவ வ:மா-: 
 

இ�ன� க�3க	! இக%ேவ;த� உ6ெட�ேறா 
ெத�ன� தமி�நாைட� சீறிேயா - ெச�னி 
அகள3கா! உ�ற� அயிரா வத	தி� 
நிகள3கா% விட நிைனH. [74] 

 
இ�பாட�% வி�கிரமேசாழனி� ேபா��ெப:ைம 5றி�பிட�ப0கி�ற!. 
 

அ�ைறயி1� இ�ைற� கக�றேதா, அ%லா!  
5�ெற0	! நீதி:	தி� ெகா6டாேயா - எ�-�  
அைட;தாைர	 தா35� அகள3கா! நீ<�  
நட;தாேயா நாைல; த�. [75] 

 
இ�பாட1� வி�கிரம ேசாழனி� சீ&ற� சிற�பிைன ெவளி�ப0	!வதாக 
அைம;தி:�க� காணலா�. 
---------------- 
[74]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 126.  
[75]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 124. 
 
'உலா� பா�யேபா!, ேபராசிாிய� ேநமிநாத� பேடாைல பி��க� பா�ய!' எ�ற 
தைல�பி� கீ�, தமி� நாவல� சாிைதயி% பி�வ:� பாட% காண� ப0கி�ற!: 
 

ெச3கா%மட அ�ன�பட� தீயாெமன ெவ:கி� 
சிைறயி&ெபைட மைறய�ெகா0 திாிய	திர4 க)கி� 
ைப3கா9மர கதமீ! பட�;ேதறி ந-;த6 
பாைள� கிைட பவள�ெகா� பட�காவிாி நாடா! 
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த3காத� ய:ைம;த:� உடனாக வண3கி	 
'தைலகா, எம !ட%கா, எம !யி�கா, அக ள3கா 
ெகா3கா, மன !3கா!' என ம!ேரச� வண35� 
ெகா%யாைன அப3கா! இவ4 5ழேலாைச ெபாறாேள. [76] 

 
இ�பாட�% அாிய இல�கிய� �ைவ அைம;தி:�க� காணலா�. ேம1� 
ஒட��	த:�5� இர6டா� 5ேலா	!3க=�5� இைடேய சிற�க நிலவிய 
ஆசிாிய� - மாணா�க� ெதாட�பிைன	 தமி�நாவல� சாிைத பி�வ:மா- 
விள�5கி�ற!. ஒட��	த� ஒ:சமய� 5ேலா	!3கனி� *கைழ� பாட	 
ெதாட3கினா�. 
 

ஆ03 கைடமணிநா அைசயாம% அகிலெம%லா�  
நீ03 5ைடயி% தாி	தபிரா� எ�-�  

 
எ�- பா�� ெகா6�:;த அளவி% இதைன� ேக0� ெகா6ேட வ;த ேசாழ�, 
தா� ஒட��	த� மா0� ெகா6ட ஆசிாிய அ�பிைன<� 
பணிHைடைமயிைன<� பா35ற� *ல�ப0	!� வைகயி%, �	த� தா� ெதாட3கிய 
பாடைல )��பத&54, தாேன அ�பாட�� பி&ப5தியிைன� பி�வ:மா- பா� 
)�	தா� எ�ப�. 
 

      --நி	தநவ�  
பா03 கவி�ெப:மா4 ஒட��	த� பதா�*ய	ைத�  
X03 5ேலா	!3க� ேசாழென�ேற எ�ைன� ெசா%1வேர. [77] 

 
இர6டா� இராசராசைன� 5றி	!� இவ� தனி� பாட%க4 சிலவ&ைற 
இய&றியதாக	 ெதாியவ:கி�ற!. 
-------- 
[76]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 132,  
[77]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 131. 
 
இராசராச� 5திைரேய&ற� க&-�ெகா60 ெவளிேய 5திைர விட சமய	தி% 
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க6ட� பவனி� கவன� பாிெந03கா%  
ம6!ள3 காேதயி:;தவா! -- ெகா6�:;த  
பா�*ரவி தாய%ல பா:ரளி தாய%ல  
வா�*ரவி தாய வைக. [78] 

 
எ�-�, அவ� !லா *:டதான� ெச9த சிற�பிைன� பாரா�, 
 

ெதாCகி�ற ம�ன� ெசாாி;திட 
ெச�ெபா& -லா	திைடவ60  
உCகி�ற தா��க6ட� ஏறிய 
ஞா�றி� உவாமதிேபா9  
விCகி�ற ெதா�5� ஒ:த0�  
காைலயி% ேவைலயி%வ;!  
எCகி�ற ஞாயிெறா	 தா�5ல 
தீப� எதி�	த�ேல. [79] 

 
எ�-�, இராசராச=ைடய ேதவி ஊட% காரணமாக� கதவைட	!� ெகா6�:;த 
காைலயி%, 
 

கர	!� சிர	!� களி�53 களி-ைட� க6ட� வ;தா� 
இர	!�, கபாட� இனி	திற� பா9, ப6�வ� அண3ேக 
உர	!� சிர	!� கபாட� திற;திட !60, இல3கா 
*ர	!� கபாட *ர	!�க% யாண *ர	 தி=ேம. [80] 

 
எ�-� பா�யதாக� பாட%க4 தமி�நாவல� சாிைதயி% காண�ப0கி�றன. அரசி 
ஊடலா9� கதவைட	!� ெகா6�:;த ெபாC! இவ� ேம&க6ட பாடைல� பாட, 
அரசி சின;தணியாளா9, கதவைட	! ஒ: தா��பா4 ேபா0� ெகா6�:;தவ4 
இரைட	 தா��பா4 ேபா0� ெகா6டா4 எ�-�, அ�றி�:;! 'ஒட��	த� 
பாட1�5 இரைட	 தா��பா4' எ�ற ெமாழி நா�% எC;த! எ�-� �-வ�. 
------------ 
[78]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 125.  
[79]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 127. 
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[80]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*) 128. 
 
ஒ: சமய�, அர6மைன� சைமய&கார� அரச=�காக� சைம	த உணவி% க%1� 
ம6B� கல;தி:;தைத� க60, அரச� அட3கா� சீ&ற3ெகா60 
சைமய&கார=�5	 த6டைன ெகா0�க )�வ;த ேபா!, ஒட��	த� 
தைலயி0� சைமய&கார� பிைழயிைன அரச� ெபா-	த:ள ேவ60� எ�- 
�-� ேபா�கி& பி�வ:� பாடைல� பா�� சைமய&காரைன உ9ய� ெச9தா� 
எ�ப�. 
 

மீனக� ப&றிய ேவைல<� ம6ைண<� ெவ&பட3க�  
ேபானக� ப&றிய மாலைல ேயா? ெபா:; தாஅரச�  
கானக� ப&ற� கனவைர ப&ற� கல3க% ப&ற  
வானக� ப&ற வ�ேவ% வி0	த மன!3 கேன. [81]  

-------------------  
[81]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 138 
 
ேம1�, 5ேலா	!3க� ேபாலேவ இராசராச=� ஒட��	த� மா0� ேபர�* 
ெச1	தினா� எ�ப! பி�வ:� நிக��சியா% விள35�. ஒ:)ைற அைவ� 
கள	தி% G&றி:;த ஒட��	த�, அைவ கைல;தேபா! த� வய! )தி��சியி� 
காரணமாக	 தா� அம�;தி:;த இ:�ைகயினி�-� எC;தி:�க� சிறி! 
ெதா%ைல�பட நிைலயி%, அ!ேபா! அாியைணயி�:;! இற3கி வ;! 
ெகா6�:;த இராசராச� இதைன� க60வி0 இர3கி, ஒட��	த� 
ெப:மா=�5� ைகெகா0	! அவைர இ:�ைகயினி�-� இற�கி விடா� எ�ப�. 
அவ� த�மா0� கா�ய ேபர�பா1� ெப:மதி�பா1� மன� உ:கிய 
ஒட��	த� பி�வ:� பாடைல� பா�னா�. 
 

ெகாைலைய	 தடவிய ைவேவ% அர�க� 5ல�ம�ய�  
சிைலைய	 தடவிய ைகேய யி!, ெசக த6ட	!4ள  
மைலைய	 தடவிய வி;த	 தடவி மைல;தஒ�னா�  
தைலைய	 தடவி நட�53 ெகா% யாைன� சய!3கேன. [82] 
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5ேலா	!3க ேசாழ� தி%ைல� ேகாவி;தராச� ெப:மாைன� கட�% K�கி 
எறி;ததாக வரலா- �-� . ஆனா% இராசராச� அOவாறி�றி� சமய� ெபாைற 
மி5;தவ� எ�ப! 'விC;த அாிசமய	ைத மீள எ0	தா�' எ�- அவ� ெம9�கீ�	தி 
5றி�பி0வதனி�-� அறியலா�. ம�ன� 'அாிைய� பாட ேவ60�' எ�- 
ஒட��	த ைர ஒ: ஞா�- ேகட தாகH�, அ!ேபா! பி�வ:� பாடைல அவ� 
பா�யதாகH� தமி�நாவல� சாிைத 5றி�பி0�. 
 

ஆேர ெய=ெமா�- ெசா%ல	 ெதாட3கி=� அOவிட	!�  
ேபேர வ:� எ�ன ேப-ெப& ேற� ெப: நா�மைறயி�  
ேவேர, மிதிைலயி� மி�=ட ேனெவ9ய கா�நட;த  
காேர, கட%ெகாD; த�சிைல வா3கிய கா5	தேன. [83] 

 
சிவெப:மானிட� ஒட��	த� ெப:�ப�தி ெச1	 தியவ� எ�ப! அவ� 
தி:ெந9	தான	!� சிவெப:மாைன� ேசவி	த ெபாC! பா�ய பாடலா% 
அறிய�ப0�. 
 
ேசாணா�% திாி*வன� எ�ற *வைன மாநகாி% வா�;த ெச%வ� ேசாம� 
எ�பா� ஒட��	தைர� *ர;த வ4ள% ஆவ�. 
------------------- 
[82]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 137   
[83]. தமி� நாவல� சாிைத (கழக� பதி�*): 139 
 

நிழல:ைம ெவ9யி�ேல நி�றறிமி� ஈச�  
கழல:ைம ெவOவிைனயி& கா6மி� - பழ5தமி��  
ெசா%ல:ைம நா�ர6�& ேசாம� ெகாைடய:ைம  
*%லாிட	 ேதயறிமி� ேபா9. [84] 

 
எ�ற பாடலா% ேசாம� ெகாைட� ெப:ைம ந�5 ெவளி�ப0�. பழிகார� சில� 
ஒட��	தைர	 !ர	தி வ;தெபாC! ேசாம� வாயி�&5 ஒ�� ெச�- 
ஒட��	த� பா�யதாக	 தமி� நாவல� சாிைதயி& பி�வ:� ெச9<4 
காண�ப0கி�ற!. 
 

அைடெய�பா� த4ெள�பா� அ�ெபா� றிலாம&  
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*ைடெய�பா� த3கைட�ேக ேபாேக� - ெகாைடெய�றா%  
);!>ேசா மா*வைன )�னவேன நி�5ைட�கீ�  
வ;!9>ேசா மாதலா� ம&-. [85] 

 
ேம1�, ேசாம� ஒ:கா% ேசாழ ம�னைன� காண ேவ6� அர6மைன வ;!, 
அரசைன� காண அமய� பா�	! நி�றேபா!, அரசைன� க60 தி:�*� �	தைர 
அரசைன� காண	 த5;த சமய� யா!?" என வினவ அத&5� �	த� ம-ெமாழி 
�றிய பாட% வ:மா-: 
 

த�=ைடய ேதவிய��5	 தா�வளவ� தா=ைர�ப!  
உ�=ைடய கீ�	தி <ய�நலேம - !�=*க��  
ேசாமா திாி*வன	 ேதா�றேல நி�*கைழ 
யாேமா :ைர�க வினி. [86] 

------------- 
[84]. ஒளைவயா� தனி�பாட%  
[85]. தமி� நாவல� சாிைத: 134.  
[86]. தமி� நாவல� சாிைத: 133. 
 
ெந9	தான� ெப:மாைன ஒட��	த� பா�யதாக� பி�வ:� ெச9<4 தனி�பாட% 
திர�% காண� ப0கி�ற!. இ� பாட�% அைம;!4ள அாிய ெபா:4, வா��ைக	 
த	!வ	ைத உண�	!வதாக இ:�கி�ற!. 
 

வி�கா H�கா வி	தா வி�ேபா9 
விடா னடா� �Z� *�கா�  
இ�காய	தா ைச�பா 0&ேற 
இ&ேற ��ேபா9 ைவ�[� நி&[�  
அ�காட� ேப9 ெதா�கா ட�X 
ழ�பா ட	தீ ெவ�பா ட�86  
ெக�கா ட�கா ன	தா ட�ேபா� 
ெந9	தா ன	தா ைன�ேச வி	ேத. [87] 

--------------------- 
[87]. தனி�பாட% திர0; )த&பாக� : பா0 61. 
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இ� பா�� ெபா:4 வ:மா-: 
"வி�கி	 தள�;! உயி� உடைல வி0�ேபா9 விடா%, உறவின� பிண	ைத	 
தகன> ெச9!வி0 ஊ��54 ேபா9வி0வ�. இ	தைகய இய%*ைடய உட�பி% 
ப&-ைவ	!, ெச%வ	ைத	 ேத�� ச�பாதி	! G�&ெகா60 ைவ�கி�றவ�கேள! 
தா� அணி; தி:�5� எ1�* மாைல அைச<� ேப9க4 ஒ:35��� �	தாடH�, 
சைடயி& X�;தி:�5� க3ைகயான! அைசயH�, தி:�ைககளி% ைவ	தி:�5� 
ெவ�பமான ெந:�* அைசயH�, அ� �0கா�னிட	தி% நடன> ெச9கி�ற அ;த� 
ெப:ைம ெபா:;திய ெந9	தான ெம�=� தி:	தல	தி% G&றி:�5� 
சிவெப:மாைன வழிப0 நிைலயான கதிைய� ெப-Gராக." 
 
இOவாறாக	 தனி�பாட%க4 பலHள. இைவ அைன	!� ஒட��	தேர 
பா�யைவதானா எ�பதி% சில��5 ஐய�பா0 உ60. ஆயி=� இல�கிய� �ைவ 
ேநா�கி இைவ இ3ேக ஒரளH �:�கமாக� �ற�படன. 
 
கைதக� கைதக� கைதக� கைதக�     
 
ஒட��	த� ப%ேவ- சமய3களி% பலைர� பாரா�	 தனி� பாட%க4 
பா�யி:�கலா�. அ�பாட%க4 தனி�பாட&றிர0, தனி� ெச9< சி;தாமணி, தமி� 
நாவல� சாிைத, விேநாதரச ம>சாி, ெப:;ெதாைக ஆகிய F%களி% ஆசிாிய 
வி:	த�, க�வி:	த�, ெவ6பா ஆகிய யா�*களி% காண�ப0கி�றன. இ� 
பாட%கைள� ெகா60 கைதக4 பல க�<4ளன�. அவ&றி% பல கால 
)ர6படன. ஒட��	த� - க�ப� கைத, ஒட��	த� - *கேழ;தி கைத எ�பன 
பி�வ;ேதாாி� க&பைன� பைட�*க4. இ�கைதகளி% ஒட��	த�, *கேழ;தி 
கைத வி-வி-�*�, �ைவ<� மி�க!. இ� பாட%கைள ஆ9H�5 எ0	!� ெகா60 
�	தாி� *லைமநல3 காண )&ப0த% ெபா:;தா� ெசயலா5�. 
--------------------  
 

3. 3. 3. 3. ஆ?@� �A@�ஆ?@� �A@�ஆ?@� �A@�ஆ?@� �A@�    
 
1. 1. 1. 1. ஒ�ட	
�தாி� ெபய	காரண� ஒ�ட	
�தாி� ெபய	காரண� ஒ�ட	
�தாி� ெபய	காரண� ஒ�ட	
�தாி� ெபய	காரண�     
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ஒட��	தாி� இய&ெபய� �	த� எ�-�, அ�பல��	த� எ�-�, ஆன;த� 
�	த� எ�-� 5றி�ப� ஒ: சாரா�. ஒட��	த� எ�பதி% ஒட எ�பதைன 
விைனெய�சமாக� ெகா60 'ஒ0த%' எ�ற ெபா:D�, 'ஒட�' என� ெபயராக� 
ெகா60 'ப;தய�' எ�ற ெபா:D� அைம	!� கைதக4 பல *ைனய�ப04ள!� 
காணலா�. வி�கிரம ேசாழ� உலாவி% தா� பா�ய ஒ: க6ணிைய ஒ�� 
பா�யைமயா% இ� ெபய� ெப&றா� எ�-�, அ:�ைப	 ெதா4ளாயிர� எ�=� 
F�ைன அர3ேக&றிய ெபாC!, அ;F�% உ4ள ஒ: ெச9<ைள	 தன�5 ஒட� 
பா0�ப� வி�கிரம ேசாழ� ெசா%ல, அOவாேற �	த� பா�னைமயா% இ�ெபய� 
ெப&றா� எ�-� �-வ�. ேம1� *லவ� பல:ட� ப;தய� ைவ	!� பா�� *க� 
ெப&ற காரண	தா% ஒட��	த� எ=� ெபய� ெப&றா� எ�-� �-ேவா� உ60. 
 
டா�ட� ). வரதராசனா� அவ�களா% எCத� ெப&- அ6ைமயி% சாகி	திய 
அ�காெதமியின� ெவளியி04ள 'தமி� இல�கிய வரலா-' எ�=� F�% 
ஒட��	த� ெபய��காரண� பி�வ:மா- �ட� ப0கி�ற!. 
 
"அவ� (ஒட��	த� ஒாிசா நாேடா0 ெப&றி:;த ெதாட�* காரணமாக ஒட 
(ஒாிசா நா0) எ�ற அைட<ட� ஒட��	த� என வழ3க� ெப&றா�." [88]  
 
)த& 5ேலா	!3கனி� க�3க ெவ&றி�5� பிற5, தமிழ� க�3க நாேடா0 - 
ஒாிசாேவா0 ெந:3கிய ெதாட�*கைள வள�	!� ெகா6�:�க��0�. எனேவ 
அ�)ைறயி% ேசாழ ம�ன�களி� அைவ�கள� *லவராகH�, ஆசிாியராகH�, 
இல�கிய� ெச�மலாகH� விள3கிய ஒட��	த� ஒாிசா நா�&5� ப�)ைற 
ெச�- வ;தி:�கலா�. அ!H� அரசிய& பணியி� ெபா:0� ெச�- 
வ;தி:�கலா�. இ�காரண� ப&றி இவ� 'ஒட��	த�' எ�- அைழ�க�படா� 
எ�=� டா�ட� ). வ. அவ�க4 �&- ஆ9H�5� ெபா:;!வேதயா5�. 
--------------- 
[88]. தமி� இல�கிய வரலா- ப�. 157. 
 
2. 2. 2. 2. ஒ�ட	
�த பிற�த ஊ ஒ�ட	
�த பிற�த ஊ ஒ�ட	
�த பிற�த ஊ ஒ�ட	
�த பிற�த ஊ     
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"ேசேல9 விழிமடவாாி% ெச3கா ல�ன�ேச� பழன� 
பாேல9 மணவயி& �	த."  

 
எ�=� தனி�பாட% ஒ�- ெகா60, இவ� 'மணைவ' எ=� ஊாின� எ�ப�. இ� 
'மணைவ' எ�=� ஊ� 'மண�5�'யாக இ:�கலா� எ�- ெகா60 அOSாிைன	 
தி:	!ைற� 86��5 எ0 ைம% ெதாைலவி% உ4ள ஊராக� க:!வ�. இOSாி% 
இ�-� ெச35;த�க4 மி5மியாக வா�கி�றன�. ேம1�, இOSாி� ேமைல	 
ெத:வி� வட*ற� ஒ0� கடட� ஒ�- உ4ள!. இ!ேவ �	த� பிற;த இ%ல� 
எ�- க:!வ�. 
 
இனி 'காழிெவாட� �	த�' எ�- இவ� பாராட�ப0வ! ெகா60, இவ� 
சீகாழியி% பிற;தவ� எ�ப�. 'காழிெயாட� �	த�' எ�ப! பாடமி%ைல, 
'காளிெயாட� �	த�' எனபேத பாட� என� ெகா60 அ� 'காளி' எ=� ெசா%, 
ஒட��	தாி� சம கால	!� *லவராகிய 'ந�பிகாளி' எ=� *லவைர� 5றி�பி0 
நி&கிற! எ�ப�. ஒட��	த� காளிேதவியி� அ:4 ெப&றவ�. எனேவ 
'காளிெயாட� �	த�' என அைழ�க�ெப&றா� எ�ப�. 
 
அ0	!, த>ைச மாவட	தி% 8;ேதாட� ரயி% நிைலய	தி&5 A�- க% 
ெதாைலவி% அைம;!4ள �	தJேர ஒட��	த� பிற;த ஊ� எ�ப�. வி�கிரம 
ேசாழ� )&-ாடாக *லவ��5� பாிசாக இOSாிைன	 த;!4ளாேனய�றி� 
�	த� பிற�பிட� இOS� ஆகா ெத�ப�. 
 
த6�யல3கார ேம&ேகா4 ெச9<ெளா�றி% 'மலாி வ:� �;த� த� வா�5' எ=� 
ெதாடரா% ஒட��	த� ஊ� மலாி எ�ப�. 
 
க%ெவ0 ஆரா9�சி� ேபரறிஞரான தி:. �. வி. சதாசிவ� ப6டார	தா� 
கைல�கள>சிய�, ெதா5தி இர6�% ஒட��	த� பிற;த ஊ� ப&றி� பி�வ:மா- 
5றி�பி04ளா�. 
 
"இ�*லவ� பிற;த! மலாி எ�=� ஊ�. இOS�, தி:�சிரா�ப4ளி�5 அ6ைமயி% 
இ� கால	தி% தி:வர�8� எ�- வழ3கிவ:� தி:எ-�பிNேர எ�ப! அ354ள 
ேகாயி& க%ெவடா% உ-தி எ9!கி�ற!." [89] 
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எனேவ �	த� மலாியி& பிற;!, சீகாழியி% சிலகால� வா�;!, �	தJாி% இ-தி� 
கால	ைத� கழி	!, இய&ைக எ9தியவ� எ�- )�H�5 வரலா�. 
--------------- 
[89]. கைல�கள>சிய� : ெதா5தி 2 : ப�, 654. 
 
3. 3. 3. 3. ஒ�ட	
�த ெபா=	காத மன�� !லைம	 கா?�ச0� ெகா5டவராஒ�ட	
�த ெபா=	காத மன�� !லைம	 கா?�ச0� ெகா5டவராஒ�ட	
�த ெபா=	காத மன�� !லைம	 கா?�ச0� ெகா5டவராஒ�ட	
�த ெபா=	காத மன�� !லைம	 கா?�ச0� ெகா5டவரா????    
 
ஒட��	த� ப%ேவ- சமய3களி% பலைர� பாரா�	 தனி�பாட%க4 
பா�யி:�கலா�. அ� பாட%க4 தனி�பாட% திர0, தனி� ெச9< சி;தாமணி, 
தமி� நாவல� சாிைத, விேநாதரச ம>சாி, ெப:;ெதாைக ஆகிய F%களி% ஆசிாிய 
வி:	த�, க� வி:	த�, ெவ6பா ஆகிய யா�*�களி% காண�ப0கி�றன. 
இ�பாட%கைள� ெகா60 கைதக4 பல க�<4ளன�. அவ&றி% பல கால 
)ர6படன. ஒட� �	த� - க�ப� கைத, ஒட��	த� - *கேழ;தி கைத எ�பன 
பி�வ;ேதாாி� க&பைன� பைட�*க4 எ�- உ-தியாக நி-வலா�. இ� 
கைதகளி% ஒட��	த�. *கேழ;தி கைத வி-வி-�*� �ைவ<� மி�க!. 
இ�பாட%கைள ஆ9H�5 எ0	!�ெகா60 �	தாி� *லைம நல3 காண 
)&ப0த% ெபா:;தா� ெசயலா5�. 
 
*லவ� ேபா�<� ெபாறாைம<� இ�கால (ஒட� �	த� கால) இல�கிய 
வள��சி�5 ஒ: K60தலாக இ:;!4ள! எ�-�, இவ� கால	!� *லவ�களாகிய 
க�ப�, *கேழ;தி, ஒளைவ )தலாேனா:ட� கா��*� ெகா60 8ச�ைழ	!� 
ெகா6ேடயி:;தி:�கலா� எ�-�, ேசாழ ம�ன��5� சமய� ெபாைறயி%லாத! 
ேபாலேவ இவ��5 (ஒட��	த:�5) *லைம� ெபாைற<� இ%லாைம 
உணர�ப0கி�ற! எ�-� அறிஞ� க:!வ�. [90] 
-------------- 
[90]. டா�ட� ). ேகாவி;தசாமி, இல�கிய	 ேதா&ற�: ப�. 133. 
 
க%ெவ0� *லைம<�, ந0Hநிைல ெந>��, ஆரா9�சி வி	தக)� நிைற;த அறிஞ� 
சதாசிவ ப6டார	தா� பி�வ:மா- எCதி<4ளா�: 
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"இவ� கால	தி:;த *லவ�க4 ந�பிகாளியா�, ெந&5�றவாண )த�யா�, தமி�	 
த6�யாசிாிய�, த�கயாக�பரணி உைரயாசிாிய�, ெதா%கா�பிய	தி&5 உைரக6ட 
ேபராசிாிய� )தலாேனா� ஆவ�. க�ப�, *கேழ;தி, ேச�கிழா� ஆகிேயா� இவ� 
கால	தி% இ:;தவ�க4 எ�ப! சில:ைடய ெகா4ைகயா5�; அத&5	 த�க 
ஆதார3க4 இ%ைல எ�ப! அறிய	த�க!. அவ�கD4 *கேழ;தி� *லவ� 
இவ:�5� ச&ேறற� 5ைறய Fறா60கD�5� பி&படவ�. எனேவ, இவ:�5� 
அ� *லவ:�5� வாத� ேபா� நிக�;த! எ�-�, இவ� K60தலா% அவ� ேசாழ 
ம�னனா% சிைறயிட� படா� எ�-� �ற�ப0� ெச9திக4 எ%லா� ெவ-3 
க&பைன� கைதகேளய�றி உ6ைமயான சாி	திர நிக��சிக4 ஆகமாடா எ�ப! 
தி6ண�: இவ� *லவ� ெப:ம�களிட	தி% ேபர�*� ெப:மதி�*� ைவ	தி:;தா� 
எ�பைத இவ:ைடய F%களா% ந�5ணரலா�. 
 
இவைர ஆதாி	தவ�க4 ேமேல 5றி�பிட�ெப&ற ேசாழ ம�ன� Aவ:� 
அவ�கDைடய அைம�ச�கD� பைட	 தைலவ�கDமான அ:�பா�கிழா� மணவி& 
�	த� கா�3கராய�, தி:�சி&ற�பல)ைடயா� ெப:மான�பி எ�பவ�கD�, 
காவிாி� 8�ப�ன	! Gர�க4 *!ைவ� கா3ேகய�, திாி*வைன� ேசாம� 
ஆகிேயா:� ஆவ�. [91]  
---------- 
[91]. அ. கைல�கள>சிய�; இர6டா; ெதா5தி: ப. 655. 
 
டா�ட� ). வ. அவ�க4 பி�வ:மா- 5றி�பி0வ� : 
 
"அவ� (ஒட��	த�) இல�கண இல�கிய3களி% வ%லவ�. வடெமாழி� க%வி<� 
நிர�பியவ�. பைழய மர*கைள விடாம% ேபா&றி, பிற� ெச9<� தவ-கைள� 
க0ைமயாக எ0	!ைர	!� க�பவ�... *கேழ;தி� *லவ� ஒட��	த:�5� பிற5 
சில F&றா60க4 கழி	! வ;தவ�." [92]  
 
இனி, இ!5றி	! நா� ஒ: )�H�5 வ:ேவா�. ஒட��	தெனன� ெபய� தாி	த 
*லவெனா:வ� ஏேதா கவிக4 பா� வ;தைத� ேகட த	!வ� பிரகாச� எ�ற 
*லைம� ெபாியா�, 
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பறியாேரா நி�வாயி& ப%லதைன� பாேரா�  
)றியாேரா நி�)!கி� )4ைள� - சிறியெவா:  
மட�ேப� ேபாதாேதா வா�கி!ேவ யான�கா%  
ஒட��	 த�றா =ன�5. [93] 

 
எ�- �றி<4ளதாக� பாட% ஒ�- தமி� நாவல� சாிைதயி& காண�ப0கி�ற!. 
 
இ� பாடலா% ஒட��	த� த� *லைம� சிற�*�, ேபா�� *லவ�கைள� 
க6��5� திற)ேம விள35கி�றன. 
 
அ0	!,  
 

பா0	 ெதா0�5� *லேவா��5� �	த� பய�பட%ேப  
தா0� கட&*� ய>சல� ேறாவ-	 !�கிட;த  
X0� கதி�க ணில	தட3கா ம& ெறா5	!ம4ள�  
ேம0� 5வா�0� ெபா�னிந� னா0ைட ேவ&க6டேன. 

 
எ�=� பாட% தமி� நாவல� சாிைதயி& [94] காண�ப0கி�ற!. இ� பாட�� 
ெகாD, 'அ! கவிகைள அ-	த ேபா! *லவெர%லா� ெவ5ள, ஒட��	த� 
பா�ய!' எ�- அைம;!4ள!. 
-------- 
[92]. தமி� இல�கிய வரலா-: ப�. 157, 158. 
[93]. தமி� நாவல� சாிைத; பா0: 235:  
[94]. தமி� நாவல� சாிைத; பா0: 129. 
 
இ�பாட1�5 உைர ேவ;த� ஒளைவ !ைரசாமி� பி4ைள அவ�க4 எCதி<4ள 
'5றி�*' வ:மா- : 
 
"*�ைம<� வCH� நிைற;த கவிகளா% தமிழில�கிய	தி� ெபா�வழி�5� 
*�கவிகைள ஒட��	த� க6ேணாடா! ஒ-	த! ஏைன� *லவெர%லா��5� 
அவ� ேம% ெவ5ளிைய விைள	த!. அதனா% அவ�கD� அவ� வழி வ;தவ�கD� 
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அவ�ேம% ெபா9� கைதக4 பல *ைன;! பர�பின�. ஒட��	த� அவ� 
ெச9ைக�5 அ>சாம% இ�பாைட� பா�னா�". [95] 
 
"இ�பா0, �	த� ெச9த!தானா எ�ப! ஐய	தி&கிட மான!" எ�ப� அறிஞ� தி:. 
). அ:ணாசல� [96]. 
 
அ0	!, "இ! கவிஞைர ெவடேவ6டாெம�- ஒட��	தைர ெந&5�றவாண 
)த�யா� பா�ய!" எ�ற ெகாDவைம	! தமி� நாவல� சாிைதயி% பி� வ:� 
பாட% காண�ப0கி�ற!: 
 

ேகா�க6ட ம�ன� 5ைரகட& *� கில� ேகாகனக�  
8�க6ட ெகா�<� 8வா ெதாழி;தில 8வி% வி6ேணா�  
கா�க6ட ெச3ைக� கவி�ச�ர வ�	தியி� க0ைரயா�  
பா�க6 ெடாளி�ப� கேளாகவி பா�ய பாவலேர. [97] 

------------------ 
[95]. தமி� நாவல� சாிைத; பா0 : 129 உைர. 
[96]. தமி� இல�கிய வரலா-; 12ஆ� F&றா60; ப�. 351. 
[97]. தமி� நாவல� சாிைத; பா0 130. 
 
*லவ�க4 பிைழ ெபா-�கலா&றா! அவ�க5	 த6டைன த;த ஒட��	த�, 
ேசாழேவ;தன! சைமய&கார�, ஒ:)ைற சைம	த உணவி% க%1� ம6B� 
கல;தி:�க� க60, அதைன� ெபாறா! ேசாழ ம�ன� அவைன	 த6ட> ெச9ய 
)&படேபா!, அதைன வில�க� கீ��காB� பாடைல� பா�யதாக அறிய 
வ:கிேறா�. 
 

மீனக� ப&றிய ேவைல< ம6ைண<� ெவ&பட3க�  
ேபானக� ப&றிய மாலைல ேயாெபா:; தாவரச�  
கானக� ப&ற� கணவைர ப&ற� கல3க% ப&ற  
வானக� ப&ற வ�ேவ% வி0	த மன!3 கேன. [97] 
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இதனா% ஒட��	தாி� இர�கH4ள� இனி! *ல�ப0�. ேபா�� *லைமைய� 
பாரா�	 தமிழி&5	 தைலயிற�க� தாராம% ேபா�� *லவ�கைள� க0ைமயாக� 
சா�, உ6ைம� *லைமேய உலவ வழிவைக ெச9தா� ஒட��	த� எ�ேற 
ெகா4ளலா�. ேம1� தனி�பாட% திர�% 'ெபா&கள;ைத� ப��கா�	 த�பிரா� 
பா�ய!' எ�ற தைல�பி% கீ��காB� பாட% காண�ப0கி�ற!. 
 

50த&ேகா பி4ைள�பா6�ய னி3கி%ைல� 
5-�பியளவா� காைத� 5ைட;!ேதா6�  
எ�னம ட-�பத&ேகா வி%�யி%ைல 
இர6ெடா�றா )�;!தைல யிற3க�ேபா0  
ெவ0த&ேகா கவிெயாட� �	தனி%ைல 
விைளயாடா� கவிைதகைள விைர;!பா�	  
ெத0த&ேகா வறிவி%லா	 !ைரகD60 
ேதசெம35� *லவெரன	 திாியலாேம. [98] 

 
'ேபா�� *லவ�கைள� ப&றி� பா�ய!' எ�ற தைல�பி% இ�பாட% அைம;!4ள!. 
------------------- 
[97]. தமி� நாவல� சாிைத; பா0: 138.  
[98]. தனி�பாட&றிர0; )த& பாக�: ப�. 233. 
 
இ�பாட�% ேபா�� *லவ�கைள� க6�	!	 த6ட> ெச9பவ�களாக� பி4ைள� 
பா6�ய=�, வி%�*	Kர:�, ஒட��	த:� ஆகிய Aவ� 5றி�பிட� 
ெப-கி�றன�. இதனா% ஒட��	த� ெபாறாத மன3ெகா60 *லவ�கைள 
ெயா-	! வ;தா� எ�ப! பிைழ; ேபா�� *லவ� மாேட க0ைமயாக இ:;தா� 
எ�ப! ெவளி�பைட. சைமய&காரைன	 த6ட	தி�:;! த�*வி	த ந�மன� 
ஒட��	த:ைடய!. 
 
ேம1� ேசாழ ம�ன�க4 பல� சமய� ெபாைற வா9;தவ�க4. )தலா� இராசராச� 
நாக�ப�ன	தி% ெபள	த விகார� - Xடாமணி விகார� ஒ�- எC�பினா�. 
இர6டா� 5ேலா	!3க� ம0ேம சமய� ெபாைற அ&றவனாக� 
காண�ப0கி�றா�. அ;நிைல�5� காரண� அவ� கால� சமய� X�நிைலேய 
எ�ப�. இர6டா� இராசராச� 'விC;த அாி சமய	ைத மீள எ0	தா�' எ�- 
அவ=ைடய ெம9�கீ�	தி �-வேதா0, ஒட��	தைர அாிைய� பா0மா- ேகக, 
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அவ:� அOவாேற தி:மாைல� சிற�பி	! ஒ: பாட% [99] பா�னா� எ�ப!� 
விள35கி�றன. 
 
எனேவ, அறிஞ� தி:. தி. ைவ. சதாசிவ� ப6டார	தா� அவ�களி� கீ��காB� 
க:	ேத ஒட��	த� ந�ென>ச� சா�ற ந%லவ� எ�பதைன� *ல�ப0	!� 
சா�றாக அைம<�:  
 
"இவ� இ: ேவ-லக	திய&ைக�5 )ரணாக	 தி:மக4, கைலமக4 ஆகிய இ:வர! 
தி:வ: ேப&றி&5� உாியவராக� ெப:> ெச%வ)� அ:3 க%வி<� எ9தி� 
சிற;! வா�;தவ�. ெச9; ந�றியறித%, பிற *லவ� ெப:ம�கைள உள� உவ;! 
'பாரா0த%' மாணா�க�க5� பாட> ெசா%� அ�னாைர ந%வழி�ப0	!த% 
ஆகிய உய�;த 5ண3க4 இவ�பா% ந�5 அைம;தி:;தன எ�பத&5� பல 
எ0	!�கா0�க4 உ4ளன." [100] 
----------------- 
[99]. தமி� நாவல� சாிைத: 139. 
[100]. கைல�கள>சிய�; இர6டா; ெதா5தி: ப�, 654. 
 
4. 4. 4. 4. ஒ�ட	
�த ஒ�ட	
�த ஒ�ட	
�த ஒ�ட	
�த """"ஈ�A எ%ப6ஈ�A எ%ப6ஈ�A எ%ப6ஈ�A எ%ப6" " " " எ��� +ைல� பாAனாராஎ��� +ைல� பாAனாராஎ��� +ைல� பாAனாராஎ��� +ைல� பாAனாரா? ? ? ?     
 
அறிஞ� கா. ��பிரமணிய பி4ைள அவ�க4, "அவ� (ஒட��	த�) அ�மரபி� 
(ெச35;த� மர*) ெப:ைம விள3க ஈ�ெயCப! எ�=� F�ைன� பா�<4ளா�" 
எ�- 5றி�பி04ளா�. [101] 
 
அறிஞ�. ). இராகைவய3கா� அவ�க4, "இ�*லவ� (ஒட��	த�) பா�ய 
F%களிேல ஈ�ெயCப! எ�ப!� ஒ�-. இஃ! இவர! 5ல� 
ெப:ைமகைளெய%லா� க�[ரமாக விள�5வ!." எ�- 5றி�பி0வ�. [102] 
 
அறிஞ� தி:. ). அ:ணாசல� அவ�க4 "இ! (ஈ� எCப!) ஒட��	த� 
ெச9தத�-" [103] எ�ப�. 
----------------- 
[101]. இல�கிய வரலா-: ப�க3க4 372. 
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[102]. ெச35;த� பிரப;த	 திர0: பிரப;த ஆரா9�சி<ைர. 
[103]. தமி� இல�கிய வரலா- 12 ஆ� F&றா60: ப�. 435 
 
ஒட��	த� த�கயாக� பரணி பா�ய பி�ேப ஈ�ெயCப! பா�யவ� எ�ப!, 
 

எ;ைதயா ய�ைமபாக	 திைறவைன வண3கியாேம  
ைப;தமி�� பரணிெச9த பாடேலா0  

 
எ�=� ஈ�எCப!	 (பாட% 63) ெதாடரா% அறிய�ப0�. 
 
எனேவ, தா� பிற;த ெச35;த� 5ல� சிற�* விள3க ஒட��	த� ஈ�ெயCப! 
பா�னா� எனலா�. 
 
5. 5. 5. 5. ஒ�ட	
�த உ�தர ராமாயண� பாAனாராஒ�ட	
�த உ�தர ராமாயண� பாAனாராஒ�ட	
�த உ�தர ராமாயண� பாAனாராஒ�ட	
�த உ�தர ராமாயண� பாAனாரா? ? ? ?     
 
"இராமாயண உ	தரகா6ட� இவ� (ஒட��	த�) எCதியதாக� �ற�ப0வதைன 
ஏ&க	 தைட<4ள!" எ�ப� டா�ட� ). ேகாவி;தசாமி அவ�க4. [104] 
 
அறிஞ� ). அ:ணாசல� அவ�க4 பி�வ:மா- �-கி�றா�: 
 
"இ35 நா� பா��கேவ60வ!, �	த� உ	தரகா6ட� பா�னா� எ�பத&5ாிய 
சா�-: ெந03காலமாக வழ3கி வ:� வழ�5 இவ� பா�னாெர�ப!. தா� 
இைளஞராயி:;த ெபாC! ஒ: ேபாில�கிய� பாட இவ� எ6ணினா�. இராமாயண� 
ஞாபக� வ;த!. அத�ேம%, )�னேம க�ப� இராமாயண	ைத� பா� 
)�	தி:;தைமயா% அவ� பாடா! விட உ	தரகா6ட� ப5திைய ம0� தா� 
பா� )�	தா� எ�- க:!வ! ெபா:;!�." [105] 
 
ஆயி=� ஒட��	த� உ	தரகா6ட� பா�னா� எ�ேறா பாடவி%ைல எ�ேறா 
ெகா4வத&5	 த5;த ஆதார3க4 கிைட�கவி%ைல. ெந03காலமாக வழ3கி வ:� 
வழ�கா% ஒட��	த� உ	தரகா6ட� பா�னா� எ�- ெகா4ளலா�. அOவளேவ! 
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த5;த சா�-க4 ேம&ெகா60 கிைட�5�வைர இ� க:	திைனேய ைவ	!� 
ெகா4ளலா�. 
------------- 
[104] . இல�கிய	 ேதா&ற�: ப�. 182,  
[105]. தமி� இல�கிய வரலா-: 12 ஆ� F&றா60: ப�. 415, 416. 
 
6. '6. '6. '6. 'ேகாைவ Cலா அ�தாதி	& ஒ�ட	
�த�ேகாைவ Cலா அ�தாதி	& ஒ�ட	
�த�ேகாைவ Cலா அ�தாதி	& ஒ�ட	
�த�ேகாைவ Cலா அ�தாதி	& ஒ�ட	
�த�' ' ' ' எ��� 
<= எ�த அளவி<&� எ��� 
<= எ�த அளவி<&� எ��� 
<= எ�த அளவி<&� எ��� 
<= எ�த அளவி<&� 
ெபா��த�ைட�6ெபா��த�ைட�6ெபா��த�ைட�6ெபா��த�ைட�6? ? ? ?     
 
ஒட��	த� 'நாலாயிர� ேகாைவ' எ�ெறா: F% ெச9ததாக� ேசாழம6டல சதக� 
�-�: 
 

*!ைவ� சைடய� ெபா:;!ச3 கர=� ,  
5தவி	 ெதாழி%*ாி ெயாட� �	தைன� 
கவி�களி -ைக�53 கவிரா சதெனன�  
*வி�5ய� கHட� *லவ= மா�கி  
ேவ-ம3 கலநா4 விய;!கா3 கய�ேம& 
�- நாலாயிர� ேகாைவெகா6 0ய�;ேதா�. 

 
த�ைம ஆதாி	த *!ைவ� கா3ேகய� மீ! நாலாயிர� ேகாைவ எ�=� F�ைன 
ஒட��	த� பா�யதாக	 ெதாிகிற!. அ;F% இ�- கிைட�காைமயினா% இ! 
5றி	! ேம1� ஒ�-� �-வதி%ைல. 
 
'உலா' எ�=� பிரப;த� பா0த�% ஒட��	த� வ%லவ� எ�பத&5� சில 
சா�-கைள 'Aவ:லா' � ெகா60 நி-வலா�. 
 

�தாி� காவிய� !லைம 
�தாி� காவிய� !லைம 
�தாி� காவிய� !லைம 
�தாி� காவிய� !லைம     
 
இராமாயண)�, பாரத)� இ;திய நா�� இ: க6க4; இதிகாச� என� 
ேபா&ற�ப0� இல�கிய3க4. இO வில�கிய நிக��சிக4 ச3ககால;ெதாேட 
தமிழக	தி% *லவரா% கவிைதகளி% ேம&ேகாளாக� காட�படன. கால� 
ெச%ல�ெச%ல இ�கைதக4 இல�கிய உலகி% ெப:�ப35 ெப&றன. �	த� இ� 
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கா�பிய3களி% ந%ல பயி&சி உைடயவேர எ�ப! Aவ� உலாவா% 
ெவளி�ப0கி�ற!.  
 
இராம� மிதிைலயி% வி%ைல உைட	த நிக��சிைய, 'மாைத, ஒ-�5� மிதிைல 
ெயா:வி%ைல	 ெதா%ைல, இ-�5 மவனிவென�பா�' (5ேலா	!3க: 116) எ�ற 
க6ணியி& காணலா�. இராம� கட�� மீ! அ�ெப9த நிக��சிைய� பி�வ:� 
அ�களா% 5றி�பி0கி�றா�. 
 

      -- )&ேகா�  
வட மேகாததி ேவவ ெவா:வாளி  
விட தி:�ெகா&ற வி&காணீ�" 

        -- இராசராச: 84 
 

      -- மாத6ட  
ழ&ற� கட%கிட;! ேவவ )னி;தி�ன� 
ெகா&ற	 தனிவி& 5னியாேதா?" 

      -- இராசராச: 310  
 

-- ெபா:!  
சிைலயா% வழிப0 ெத6�ைரைய� ப60  
மைலயா% வழிபட ைவ	ேதா�" 

      -- இராசராச: 12 
 

-- ெத� திைசயி%  
நீரதிரா வ6ண� ெந0>சிைலைய நாெணறி;த  
Gரதரா Gேரா தயா" 

        -- இராசராச: இ-திெவ6பா  
 
எ�ற க6ணியி% இராவண ச3கார	தி&5ாிய காாிய3கைள� ப&றி	 த�ைன 
X�;! நி&ேபாாிட� ஆேலாசி�ைகயி% கட% )ழ�க� ஒ:வ� ேப�வ! ம&றவ:�5� 
ேகளாதப� ெச9ததா% சின3ெகா60 வாளிைய விட இராமைன� ேபா�ற 
Gர	ைத<ைடய ேசாழ� எ�- �-கிறா�. 
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இராமபிரா� இராவணனி� ப	!� சிர3கைள<� ெவ�ய சிர	ேதா� எ�- பி� 
வ:� அ�க4 �-�. 
 

மைலப	!� ெவ0� உ:மி� மறேவா�  
தைலப	!� ெவ0� சர	ேதா�." 

      -- 5ேலா	!3க: 10  
 
ஒட��	த� பாரத	தி�:;! எ0	!��றிய அாிய ெச9திகளா% *லவர! 
I6ணிய ஆரா9�சி *லனாகிற!. க6ணபிரா� விைட�ேபாின� தCவி� பி�ைன 
எ�ற மாைத மண;தைத� *லவ� �-கிறா�. 
 

-- விைட�ேப�  
இன;தCவி� பி�ைனைய� ெகா4வா9" 

      -- 5ேலா	!3க: 253  
 
காளிய� எ�ற பா�பி=ைடய பட	தி% க6ண� ஆ�ய �	ைத<� ஆய� ேசாியி% 
ஆ�ய 5ட��	ைத<� �-கிறா�. 
 

"பா�� 5ழVதி� பா�பி� பட��	!� 
ஆ�� 5ட��	!� ஆ�னா�"  

      -- இராசராச: 338  
 
க6ண� ஆ9�சியர! !கி%கைள� ெகா6ட ெச9திைய 
 

      -- ேதாைகய�  
ந&-கி% ெகா6ட ந-;!ழா9 மா�பாநி�  
ெபா&-கி% த;த:ளி� ேபாெத�பா�" 

      -- 5ேலா	!3க: 218 
 
எ�-�, க6ணபிரா� நாரத:�5� பதினாயிர� தி:விைளயாட%கைள� கா�ய 
நிக��சிைய, 
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      -- மாதவ	ேதா�  
சா�;த ெபாCதனக� த�ைன அறிவி	த  
8;!ைர ய;த� *ர�ேபா�-�" 

      -- வி�கிரம: 92  
 
எ�-�, க6ண� இ: ம:தமர3கைள G�	திய ெசயைல, 
 

"ஒ:த� அ�யி� ம�ய Hபய 
ம:! ெபா:த வயவ�." 

        -- 5ேலா	!3க: 155  
 
எ�-� �-கிறா�. 
 

�த�� வ�ணைனC� 
�த�� வ�ணைனC� 
�த�� வ�ணைனC� 
�த�� வ�ணைனC�     
 
கவிஞ�க4 உ4ளைத உ4ளவாேற பட�பி�	!� கா0� ஓவிய�கார�க4 அ%ல�. 
அவ�க4 த� மன உ;!தலா% அழகிய வ:ணைனகைள� ப��பவ� மன� இ�*ற 
அைம�கி�றன�. �	தாி� வ:ணைனகD�, க&பைனகD� ந�ைம இ�ப� கட�% 
ஆ�	!கி�றன. 
 
�ட�� கதிேரா� எC;த!� ஆய ெவ4ள)� தைலவி<� ேசாைலயி% வ:தைல� 
க60 மானின� ம:60 ஓ�ன. அ�ன)� ேசவ1� விழி	ெதC;! ஆரவாாி	தன. 
ம>ைஞக4 ஆைசேயா0 ஆ�ன. அவ&றி� ஆட	தி&5	 த5;தா&ேபா% 
கிளி�5ல� கான மைழ ெபாழி;தனவா�. நாகணவா9� *4D� ேசவ1� நைக	! 
ெமாழி �றH� உழவ� அவ&றி� )க� பாராம% *ற	திேல )க	ைத� சா9	!	 
த3க4 ேவைலயி% கவன� ெச1	தினா�க4. ேத=60 மய3கி� கிட;த வ60, 
ேகாைவ ெச9<� களியாட� க60 வி:�பி, அத&ேக&ப� கேபாத� ேப0� 
ேசவ1� த�மிேல விளி�5� த�ைம க60 விய;தனவா�. இOவா- இய&ைக� 
காசி ஒ�ைற மிகH� நயமாக வ:ணி	!4ளா� *லவ�. (5ேலா	!3க: 272 - 276) 
 
5யி%கைள� ப&றி� �-ைகயி% ')&றாத ெசா& 5தைல� ேகா5ல3க4' (இராசராச: 
165) எ�- அழகாக� �-கிறா�. 



64 

 

 
மகளி� நீரா0தைல வ:ணி	!4ளா�. அவ�க4 ெந0ேநர� நீாிேல விைளயா�னதா% 
ஏ&பட நிைலைய� பி� வ:� அ�களி% காணலா�. 
 
        -- ெவ4ள�  

ப�ய வ:>சிவ�* வ4ள� ப�;ேத�  
வ�ய வ:>சிவ�பி� வா9�ப" 

      -- இராச: 293 
 
நீரா�ய மகளிர! க6க4 நீ� ப�;ததனா% சிவ;! விடனவா�. அவ&றி�:;! நீ� 
வழி;த காசி கி6ண	தி�:;! வ�<� ெசOவி	 ேதைன ஒ	தி:;ததா�. 
 
ஒட��	தாி� க&பைனயா&ற% மி�க விய�ைப அளி�கி�ற!. ஒOேவா� அ�<� 
ேம�ைமயான நய	ைத உைடயதாயி:�கி�ற!. இவ� க&பைனயா&றைல 
அறிவத&5� சில அ�கைள ேநா�5ேவா�. 
 

      -- �ட�ேநா�5�  
தா=ைடய ெம9;Iட�க� த�மா தவி�களி	!  
வா=ைட மி�=ட�க� வா3கினா4." 

         -- வி�கிரம: 138 
 
ெப!�ைப மி�க நாண)ைடயவ4 எ�- �றா! வான	தி% ேதா�-� மி�ன�ன! 
!வDதைல -- 'வா=ைடய மி�=ட�க�' வா3கினா4 எ�- �-கி�றா�. 
 

"தி:வி:;! தாமைரயா9� ெச�றைட;த வ6��  
ெப:வி:;! ேபB3 5ழலா4."  

      -- வி�கிரம: 240 
 
இOவ�களி% அாிைவைய அறி)க�ப0	!�ேபா!, 'ெப:வி:;! ேபB35ழலா4' 
எ�- நயமாக� �-கிறா�. அவ4 ேகச	தி% மல�க4 விள3கியதா% வ60கD�5 
வி:;தளி�5� �;தைல<ைடயவ4 எ�- �-கிறா�. 
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ஒ: ேபாிள�ெப6ணி� ெச9ைகைய அழகாக� �-கிறா�. பி�வ:� அ�களி� 
Aல� *லவாி� க&பைனயா&ற% எ%ைலைய� கட;!விடெத�ேற �றலா�. 
 

      -- ெச�ைம  
நிைற<� அழகா% நிகரழி	!� ெச9யா4  
உைற<� மல�பறி�பா4 ஒ�பா4. 

      -- வி�கிரம: 309 
 
அ;த� ேபாிள�ெப6 த� சிவ;த கர	தினா% தன�5 நிகரான கமல	ைத� 
ெகா9தாளா�. அ�காசி எOவாறி:;த! எ�பைத நய	!ட� இOவ�க4 
�-கி�றன. தாமைரைய அவ4 ெகா9த! த�னிட� எழி�1� த�ைமயி1� 
ேதா%வியைட;ந தி:மக4 G&றி:�5� இட	ைத� ைக�ெகா4வ! ேபா% 
இ:;ததா�. எ�ன ஒ�ப&ற க&பைன! 
 

�தாி� உவைமக� 
�தாி� உவைமக� 
�தாி� உவைமக� 
�தாி� உவைமக�     
 
உவைம எ�ப! கவிஞாி� அ=பவ ஆ&றைல<�, அறிH )தி��சிைய<� கா0வ!. 
ஒட��	தாி� உவைமக4 அவ:ைடய I6மா6 Iைழ*ல	ைத� கா0கி�றன. 
 

"அாியன நி	தில	தி� அ�ெபா& ெறா�	ேதா4 
பாியன கா�பி& பைண	!� " 

         -- வி�கிரம : 175 
 
)	தினாலாகிய வைளைய அணி;த ேதாைள A3கி1�5 ஒ�பி0கிறா�. A3கி1� 
)	! பிற�5� இட3களி% ஒ�றாத�� அைத ஓ� ஏ&ற� ெபா:ளாக எ6ணி 
)	!�க4 விள35� ேதாD�5 உவைமயா�கி� �றி<4ளா�. 
 

      -- தி:மா�பி&  
கா��கட� மீேத கதி�)	த	 தாம3க4  
பா&கட% ேபா�	த ெதன�பர�பி." 

      -- 5ேலா	!3க : 68 
 



66 

 

காிய நிற	ைத உைடய 5ேலா	!3கனி� மா�பி&5� கா�� கட1�, ேதாளி� மீ! 
அணிய�பட )	! மாைலகD�5� பா&கட1� உவைமயாக� �ற�ப04ளன. 
இ: கட%கைள<� ஒ:3ேக ேச�	! வி0கிறா� கவிஞ�. 
 
ேம&கா�ய இல�கிய எ0	!�கா0களா% ஒட� �	த� உலா�பா0த�% 
இல�கிய உலகி% தைலசிற;த இட	திைன வகி�கி�றா� எ�ப! தாேம ேபாத:�. 
 
ஒட��	த� பா�யதாக அ;தாதி ஏ!� நம�5 இ�- கிைட	தில!. இவ� பா�ய 
அ;தாதி, இவ� பா�ய ேவ- சில F%க4 இ�- கிைட�காம& ேபானைம ேபா�ேற 
இ:;! பி&கால	ேத வழ�5 G�;தி:�கலா�. 
 
இவ� பா�ய 'Aவ:லா' ெகா6ேட இவ� *லைம நய	திைன விய;! பாராடலா�. 
எனேவ 'ேகாைவ உலா அ;தாதி�ெகா: ஒட��	த�' எ�ற *கCைர 
ெபா:Dைடயேதயா5�. 
 
7. 7. 7. 7. த	கயாக� பரணி ஏ� பாAனா த	கயாக� பரணி ஏ� பாAனா த	கயாக� பரணி ஏ� பாAனா த	கயாக� பரணி ஏ� பாAனா ? ? ? ?     
 
ஒட��	த� த�ைம� 5ல5:வாகH�, ஞானாசிாியராகH�, அைவ�கள� 
*லவராகH� ெபாி!� மதி	!� ேபா&றிய இராசராசைன	 த�கயாக� பரணியி% 
சிற�பி	!4ளா�. இ�பரணியி% பல ெபய�க4 �றி, இராச ராசைன� 
பாரா0கி�றா�. இராசராச� சிற�*� ெபய�களாக இவ� 5றி�பி0� எ0� 
ெபய�கைள� பி�னிைண�பி% கா6க.  
 
இர6டாவதாக, ந%ல பC	த ைசவ� ஒட��	த� எ�பதா%, சிவெப:மா=ைடய 
சிற�பிைன� �-� த�கயாக� பரணியிைன இய&றினா� எனலா�. சிவெப:மாைன 
61 ெபய�களா% அைழ�க� காணலா�. (பா��க: பி�னிைண�*)  
 
A�றாவதாக ேதவி உபாசக� ஒட��	த� எ�ப! நா� அறி;த ெச9தியா5�. 
கைலமகைள<�, ேகாயி% க� வழிபடவ� இவ�. எனேவ ேதவியி� - !��ைகயி� 
- கா0ெகC ெச%வியி� Gர)� ஈர)� ஒ:3ேக ேப�� பரணியிைன இய&றினா� 
எனலா�. உமாேதவியி� தி:�ெபய�களாக இவ� 55 ெபய�கைள� 5றி�பி0வ�. 
(பா��க:  
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பி�னிைண�*). த� *லைம நல; ேதா�ற� பரணி F�ைன யா	தா� எ�-3 
ெகா4ளலா�.  
 
இ-தியாக	 தி:ஞான ச�ப;த� ெப:மானிட	!	 தா� ெகா6ட ஈ0பா�ைன� 
கா0வத&5� பதிைன;! ெபய�களா% தி:ஞான ச�ப;த� ெப:மாைன� 
�0கி�றா�. (பா��க: பி�னிைண�*) ச�ப;தாிட	!� தா� ெகா6ட 
ஈ0பா�ைன� *ல�ப0	த ஒ� அாிய இடமாக� ெகா4ள - த�கயாக� பரணியிைன	 
ேத�;ெத0	தாேரா எ�- க:!� வைகயி%, இ�பரணியி� இைடயி% 
தி:ஞானச�ப;த� ம!ைர ெச�- சமணைர வாதி% ெவ�ற வரலா&-� 
ெச9தியிைன ைவ	!4ளா�. 
 
இதைன� சிறி! விள3க� கா6ேபா�. 
 
தி�ஞானச�ப�தாிட� ஈEபாEதி�ஞானச�ப�தாிட� ஈEபாEதி�ஞானச�ப�தாிட� ஈEபாEதி�ஞானச�ப�தாிட� ஈEபாE    
 
ஒட��	த� ைக�ேகாளா� எ�- �ற�ப0� ெச35;த� மரபி% ேதா�றியவ�. 
ைசவ சமய	தவ�; ச�தி வழிபா�% நாட� மி�கவ�; த� F%களி% தி:மாைல� 
ப&றிய ெப:ைமகைள� �றி வண35தலா%, சமய� ெபா!ைம உைடயவ� எ�- 
இவைர� க:தலா�. ஆயி=� �	த� சிற;த ):கப�த�. த�கயாக� பரணியி% 
ேகாயி% பா�ய! எ�ற ப5தியி% தி:ஞானச�ப;த� வரலா- காண�ப0கி�ற!. 
இ3ேக தி:ஞானச�ப;தைர ):க� ெப:மானாகேவ �	த� கா0கி�றா�. 
காளிேதவி, ேகாயி�% G&றி:�கி�றா4; அ�ேபா! கைலமகைள அைழ	!� 
ச�ப;த� சமணைர ெவ�ற வரலா&ைற� �-மா- கடைள யி0கி�றா4. 
அOவாேற கைலமகD� ச�ப;த� வரலா&றிைன� �-வதாக� �	த� பா0கி�றா�. 
 
த�கயாக� பரணி பா0வத&5 இOவா- பலவாறான காரண3க4 ஒட��	த:�5 
இ:;தி:�க� �0� என� க:தலா�. 
 
8. 8. 8. 8. ஒ�ட	
�த +,களி< சில வழ	& (8�தைம	&ாிய காரண7க� ஒ�ட	
�த +,களி< சில வழ	& (8�தைம	&ாிய காரண7க� ஒ�ட	
�த +,களி< சில வழ	& (8�தைம	&ாிய காரண7க� ஒ�ட	
�த +,களி< சில வழ	& (8�தைம	&ாிய காரண7க�     
 
ஒட��	த� ெச9<க4 மி0�5நைட வா9;தன; எளிதி& ெபா:4 
அறிய)�யாதன; வடெமாழி� ெசா&க4 விரவி நி&பன எ�ப� ேபராசிாிய� ஏ�தாச� 
அவ�க4. [106] 
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---------- 
106. Prof. C. Jesudasan and Hephzibah Jesudasan, History of Tamil Literature : 
"Ottakkuttar's style certainly arrests by its Miltonic tread . . . . . . The poet maintains a 
stately and dignified style, inclining to hardness rather than softness ...--- For 
Ottakkuttan's Tamil is a highly sanskritised Tamil, and just short of becoming Mani 
Pravala... Ottakkuttan’s achievement, then is a courtly style" - Pages 190 & 191. 
 
வர�பிக;த வ:ணைனகD�, வடெமாழி� கலைவ ெப&ற ெசா&க4 அைம�*�, 
க�னமான ப%ேவ- வைக� பட யா�* வ�வ3கD� அைம;த நைடயிைன ஒட� 
�	த� ைகயா604ளா� எ�-�, ம�ன�க4 நிக�	திய ேபா�கைள� *க�;! 
பா0தைல	 தவி�	!, ந�ைம�5� தீைம�5� இைடேய நட�5� ேபாராட	ைத� 
பாட	 த� *லைமைய� பய�ப0	தினா� ஒட��	த� எ�-� ப%கைல� ெச%வ� 
ெத. ெபா. மீனாசி�;தரனா� �-வ�. [107] 
------------ 
[107]. A History of Tamil Literature : p. 258  
"He has developed a style full of exaggerations, sanskrit compounds and difficult 
varieties of metres. He must have felt that then ultra grand style becomes nothing but 
an unnatural exaggeration when applied to the description of ordinary battles which 
are becoming less and less glorious and less frequent. Therefore he conceived the 
idea of making use of this style to sing the glories of the universal fight between the 
good and the evil.’’ 
 
டா�ட� ). வ. அவ�க4 தா� எCதிய 'தமி� இல� கிய வரலா-' எ�=� F�%, 
ஒட��	த� F%க4 *லவ�களிைடேய ெப:வழ�கிைன� க�பர! F% 
இராமாயண	தி� அளவி&5� ெபறாம& ேபானைம 5றி	!� பி�வ:மா- காரண� 
கா0வ�. 
 
"கவி�ச�கரவ�	தி என� ேசாழ ேவ;தரா% பட� ெப&ற ஒட��	த� மர*கைள� 
ேபா&றி F%க4 இய&றினா�. வா�வி� உண��சிக4 உ;த F%க4 இய&-� 
வா9�* அவ��5 இ%ைல. ஆத��, ம�களா% கவி� ச�கரவ�	தி என� 
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ேபா&ற�பட க�பாி� F% எ9திய சிற�ைப ஒட��	தாி� F%க4 ெபற 
)�யவி%ைல. ெச9<4க4, வ:ணைனக4 மி5;தனவா9� ெசறிH உைடயனவா9 
இ:;த ேபாதி1�, அவ&றி� நைடயி% இய%பான ஒட� அைமயவி%ைல. 
அவ:ைடய வா�வி% இ:;த ெப:மித)� க0ைம<� அவ� இய&றிய 
ெச9<4களி1� அைம;தன; உ4ள	! உண�வி� ெச�ைம<� இனிைம<� 
ப�யவி%ைல". [108] 
-------------- 
[108]. தமி� இல�கிய வரலா-: ப. 258 
 
9. 9. 9. 9. தமி8 இல	கிய வரலா<றி, ஒ�ட	
�த ெப=� இட� தமி8 இல	கிய வரலா<றி, ஒ�ட	
�த ெப=� இட� தமி8 இல	கிய வரலா<றி, ஒ�ட	
�த ெப=� இட� தமி8 இல	கிய வரலா<றி, ஒ�ட	
�த ெப=� இட�     
 
)தலாவதாக, ஒட��	த� 'பி4ைள	 தமி�' எ�=� பிரப;த வைகயிைன விள3க� 
ெச9<� ேபா�கி% '5ேலா	!3க� பி4ைள	தமி�' எ�=� F�ைன� பா�னா�. 
ெபாியா�வா� க6ணைன� 5ழ;ைதயாக எ6ணி� பா�ய பாட%கைள நாலாயிர	 
திOவிய� பிரப;த	தி% காணலா�. ஆனா1� 'பி4ைள	 தமி�' எ�ேறா� இல�கிய 
வைக�5 இல�கிய வ�வ	திைன )த&க6 த;தவ� ஒட��	தேர ஆவ�. 
 
இர6டாவதாக, ஒடட��	த� ப&றி நா� சிற�பாக� 5றி�க	த�க ெச9தி, அவ� தா� 
பா�<4ள F%களி% அாிய வரலா&-� ெச9திக4 பலவ&றிைன ஆ3கா3ேக 
ெபாதி;! த;!4ள ெப:> சிற�பா5�. ச3ககால� *லவரான பரண� ேபா�ேற 
ஒட��	த� வரலா&-ண�H வா9;த *லவராக	 தமி� இல�கிய வரலா&றி% 
சிற;! மிளி�கி�றா�. இOH6ைமயிைன அறிஞ� தி. ைவ. சதாசிவ� ப6டார	தா� 
அவ�களி� 'பி&கால� ேசாழ� சாி	திர�' எ=� Fலா% (ப5தி 2; ப�க3க4, 44 - 118) 
ந�5 அறியலா�. 
 

�A@ைர�A@ைர�A@ைர�A@ைர    
 
ஒட��	த� அ�ப� அ�கைள� ேபா% நீ6டநா4 வா�;தவ�. ெசா&�ைவ<�, 
ெபா:�ைவ<� திர�பிய ப=வ%கைள ஈ;தவ�. ெசய3ெகா6டா� க�3க	!� 
பரணி எ�=� வரலா&-� பரணிைய� பாட, ஒட� �	தேரா த�கயாக� பரணி 
எ�=� சமய� பரணிைய� பா�னா�. பரணியி% *ரசிைய உ6டா�கியவ� �	த�. 
இவ� ெதாட3கிைவ	த இ� பரணி� ேபா�ேக அ>ஞவைத� பரணி, பாசவைத� 
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பரணி, ேமாகவைத� பரணி )த�ய பரணிகD�5 வழிகா�யாயி&-. ஒட� 
�	த:�5 )� தி:�ைகலாய ஞான உலா ேபா�ற இைற உலா�க4 ேதா�றின. 
�	தேரா வரலா&- உலா�கைள வ�	தா�. பி4ைள	 தமி� எ�=� ெபாிய 
தமிC�5 வ�H� வன�*� ெகா0	தா�. இவ� *லவாி% *லவ�; கவிஞாி% கவிஞ�. 
இவ� இய&றிய F%க4 இவ� ெப:ைம�5� சா�றாக எ�-� விள35�. 
 

"இைறவாழி தைரவாழி நிைறவாழி 
இய%வாழி இைசவாழிேய". 

-------------  
 
பி�னிைண�! பி�னிைண�! பி�னிைண�! பி�னிைண�!     
 
டா�ட� உ. ேவ. சாமிநாைதய� அவ�க4 த�கயாக� பரணி ப&றி ஆ9;!ைர�5� சில 
ஆரா9�சி<6ைமக4 - ெச9திக4 இவ6 தர�ப04ளன. இ� ெச9திக4 ஆரா9�சி 
உலகி&5� கிைட	!4ள ந% வி:;தாயினைமயி� அவ&-4 சில ப5திக4 இ3ேக 
ெதா5	!	 தர�ப04ளன. 
 
1. 1. 1. 1. பிற பரணி +,க-	&� த	கயாக� பரணி	&� இைடேயC�ள ேவ=பாEக�பிற பரணி +,க-	&� த	கயாக� பரணி	&� இைடேயC�ள ேவ=பாEக�பிற பரணி +,க-	&� த	கயாக� பரணி	&� இைடேயC�ள ேவ=பாEக�பிற பரணி +,க-	&� த	கயாக� பரணி	&� இைடேயC�ள ேவ=பாEக�    
 
1. ம&ற� பரணிகைள� ேபால� பா0ைட	 தைலவ=�5 ந�ைம உ6டாக 
ேவ60ெம�- வா�	தாம%, ஆ�5வி	ேதா=�5 ந�ைம உ6டா5�ப� 
ெத9வ3கைள வா�	தியி:	த%. 
2. உமாபாக�, விநாயக�, ):க� கடH4, தி:ஞான ச�ப;தெர�=� இவ�கைள 
ம0� வா�	தியி:	த%. 
3. F1-�*களி� பிற��சி. 
4. கா0 பா�ய! )த�யவ&றி% யாமள F�� )ைற�ப� வ:ணி	தி:	த%. 
5. ைசவ	தி� ஏ&ற� *ல�ப0�ப� தி:ஞான ச�ப;த� ைசனைர ெவ�ற 
கைதைய	 ேதவி�5 நாமக4 �றிய! )கமாக� *திதாக விள3க� �றியி:	த%.  
6. �ழ0தெல�=� உ-�பி& ேப9க4 �ைழயா�கி� 5�	!� பா0ைட	 
தைலவைன வா�	தாம% இ;Fைல ஆ�5வி	த இராசராச ேசாழைன*� அவ� 
)�ேனா�கைள<� அவ�கDைடய ந&ெச9ைககைள<� வா�	!தைல� 
�றியி:	த%.  
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7. கள3கா0த�& காளி ேப9கD�5� கள3கா�யதாக� �றிய! 
ேபால�றி� கைத	 ெதாட�* *ல� பட	 ேதவி�5� சிவெப:மா� கா�யதாக� 
�றியி:	த%.  
8. ஆ�5வி	ேதானிட	!4ள ேபர�பா% அவைன	 தனிேய இ-தியி% 
வா�	தியி:	த%. 
 
2. 2. 2. 2. வரலா= ெதாடபான ெச?திக�வரலா= ெதாடபான ெச?திக�வரலா= ெதாடபான ெச?திக�வரலா= ெதாடபான ெச?திக�    
• இராச க�[ர� (இராசராச� 2) பிடைன ெவ�- இரட=�5� பட� 
க�ய!. 
• இராசராச*ாி பல அரச�களா& கா�க�ப0த%. 
• இராசராச� II தி%ைல	 தல	தி% ேத� அைம	த!. 
• அவ� பா6�யைர ெவ%ல� பைடவி0	த!. 
• அவ� மைலைய ெவ�� ெபா�னி�5 வழி க6ட!. 
• அவ� வ>சியி% வாைக *ைன;த!. 
• ஒ: பா6�ய� ைக ெபா�னான!. 
• காவிாி�8�ப�ன	தா� வ%லவைன நைட ெகா6ட!. 
• 5ேலா	!3க� II (தி%ைலயி%) ஏ�நிைல� ேகா*ர� வ5		! 
• அவ� ேகாயி1�5 ஆனிைரைய<� யாைனகைள<� வழ3கிய!. 
• அவ� தி%ைல ம�றி&5 இட3 க6ட!. 
• அவ� தி%ைலயி% ம6டப3க4 அைம	த!. 
• அவ� தி%ைலயி& க&பக� ைவ	த!. 
• அவ� மேகாைதேம& ெச�ற!. 
• அவ� ம!ைரேம& ெச�ற!.  
• அவ� (தி%ைலயி%) ம-5 வ5	த!.  
• ேசாழ� க:நட� ஒளி	த வி;தவன	தி% எாியிட!. 
• ேசாழ� மைலகளி& *�வ�வ� ெபாறி	த!. 
• த6டகாபதியாகிய ப%லவராய� (ந�பி� பி4ைள) ேசரைன	 திைற 
ெகா6ட!. 
• ெத9வ� ெப:மா4 ()த% இராசராச�) இராசராேச�வர� அைம	த!. 
• ெபாிய ெப:மா4 (5ேலா	!3க� II) தி%ைல வன	தி& [�ைகயைம	த!. 
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• )த& 5ேலா	!3க� ேவத	தழிH மா&றி� �3க; தவி�		!.  
• வி�கிரமேசாழ� க�3கைர ெவ�- ெத9வ� பரணி ெகா6ட! )த�யன. 
 
3. 3. 3. 3. சிவெப�மா�	&	 
�த வழ7&� ெபயக�சிவெப�மா�	&	 
�த வழ7&� ெபயக�சிவெப�மா�	&	 
�த வழ7&� ெபயக�சிவெப�மா�	&	 
�த வழ7&� ெபயக�    
• அ��ெப:3 கடH4  
• அ;தி� ேபாதைனயா�  
• அர�  
• அ&*த	!யி�� கிழ	தி *�5ழி 
• அனல�  
• ஆதிவானவ�  
• ஆலம)! ெச9<ைமய�  
• ஆலால மயி1நாத�  
• இ:வ�க காியராெம3கணாயக�  
• இ:வேர ெதாியவாிய� 
• இைற  
• இைறமைல வி%� 
• இைறவ� 
• ஈச�  
• உைமவா�வெதா:பாக� 
• ஐய�  
• க6Bத& கடH4  
• க6Bத� )த&கடH4  
• கபால நிைர�ேபரார மா�*ைடய Gர�  
• 5�ற வி%�  
• ெகா�ைறயா�  
• சடாடவி )�	ேதவ�  
• சி3க)3 க&கி<� ப�றி<> ெச&றவ� 
• சிவ�  
• Xலபாணி  
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• ேசேயா�  
• தைலவ�  
• தனிAல )த%வ�  
• தாராக வ6ட; ெதா0	 தணி;ேதா�  
• திாி*ர� ெபா�பட� ெபா:� ெபா:ந� 
• ேதவ� ேதவ�  
• ெதா%ைலநாயக�  
• ந�க�  
• நாத�  
• நாயனா�  
• நிசி;த�  
• பணி மதாணிேயா�  
• பர�பாணி  
• பர�பர�  
• பரம�  
• பர�  
• பசிேமHநாயக�  
• பிரா�  
• *ராாி  
• ெப:மா�  
• ெப:மான�  
• ெபால>ெச�க�� சைடயா� 
• மதியA� சடாேமா� மகிண� 
• மCவா�  
• மCவாளியா� 
• )�கெண�மாதி 
• )	த� 
• )�ப	! )	ேதவராயவ� (ேதவ� ஆ<� அவ�) 
• )�*ர> �டGர�  
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• Aவராயவாி� )த%வ� 
• ேம:தர� • 
• ேம:வைரயி& கடH4  
• ரசத� 5�றவ�  
• ராசராச *ேரச�  
• வ%லவ�  
• ெவ4ளிமைல� ெப:மா� 
-------------- 
 
4. 4. 4. 4. ேதவியி� ெபயக�ேதவியி� ெபயக�ேதவியி� ெபயக�ேதவியி� ெபயக�    
• அகிலேலாகநாயகி 
• அகிலேலாக மாதா 
• அகிலா6ட நாயகி  
• அ;தி�ேபாதைன யா=டனா0;தி:  
• அமைல 
• அ�ைன  
• ஆரணாகாாி  
• இக�மக4  
• இமவா� மக4  
• இரணிய:ர� பிளH பட ந0)கிாி 
• இைறமக4  
• இைறயா4  
• இைறவி  
• உைடயா4  
• உைம  
• உயி��கிழ	தி 
• உலகின�ைன  
• உல5ைடய ெச%வி 
• உவணS�திN�வா4 
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• ஐைய  
• ஒ�பாிய நாயகி  
• கடHணீ�  
• கைல<ைக�பா4  
• கனகனாகமி: �-ப0 �ேரக நகநாயகி 
• கான நா�  
• ெகளாி  
• திாி*ர பயிரவி  
• தைலவி  
• ெதா%ைலநாயகி  
• நாயகி  
• நிலாG� ச�லேமா�  
• F*ராதாரசரணி  
• ப3கனகல	திைறவி  
• ப�ைசவிள�5  
• பணிமதாணி மா�ப4  
• ப	ரகாளி  
• பர�பர�ேறவி  
• பாகனக3 5ைழவி	த பவி	ரபேயாதாி  
• பிரம&5ம�மைன  
• பிரமைன� ப60 ெப&ற ெப:;தி:  
• *ணாியி&-யி% வ%�  
• *வன நாயகி  
• ம3கலமக4  
• மைலமக4  
• மாகாளி  
• மாேதவி  
• மாேயா4  
• Aலநாயகி  
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• ேமாகினி  
• ேமா�  
• ேயாக )த�ைறவி  
• ேயாக யாமள	தினா4  
• வ�மா=ைக	த ெகா�  
• ேவத3கவ� கிளவி	 தி:மி� 
• ேவதநாயகி 
------------------- 
 
தி�ஞான ச�ப�த�	& வழ7&� ெபயக�தி�ஞான ச�ப�த�	& வழ7&� ெபயக�தி�ஞான ச�ப�த�	& வழ7&� ெபயக�தி�ஞான ச�ப�த�	& வழ7&� ெபயக�    
• அம6Aக� க:மாள வ:மீளி  
• இமவா� மகளா� மக�  
• ஐையகளி-  
• ெகா�ைச� ெப:மா�  
• நா�மைறேயாேர-  
• பரசமய ேகாளாி  
• பி4ைள 
• பி4ைளயா�  
• *க��கிைற  
• *க��ெப:;தைக 
• மைலயா6 )ைலயார)!6டவ�  
• மைலவி%� *த%வ� 
• ெவ4ளிமைல� ெப:மா� மகனா� 
• ைவதிகராச சி3க�  
• ைவதிக வாரண� 
------------------------   
 
6. 6. 6. 6. இராசராச�	& வழ7&� ெபயக�இராசராச�	& வழ7&� ெபயக�இராசராச�	& வழ7&� ெபயக�இராசராச�	& வழ7&� ெபயக�    
• இராச ெக�[ர� 
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• இராச*ர;தர�  
• க6ட� 
• 5லதீப�  
• சனநாத�  
• ெசா�க�ெப:மா4  
• ெத9வ� ெப:மா4 
• வரராசராச� 
----------------------  
 

சிசிசிசி. . . . பாலF�பிரமணிய�பாலF�பிரமணிய�பாலF�பிரமணிய�பாலF�பிரமணிய�    
 
ேதசி35 ஆ6ட ெச>சியி% பிற;தவ� (3-5-1935) இ;த� ெச;தமி�� ெச%வ�. 
க6டா�சி*ர)� தி:வ6ணாமைல<� இ;த இல�கிய� ெபாழி% க&ற இட3க4. 
ைப;தமி� வள��5� ப�ைசய�ப� க%Vாி பாசைற மறவ:4 ஒ:வ�. அ�ைன	 
தமிழி% பி.ஏ. ஆன��. அ35! )த%வ5�பி%ேதறிய )த%வ�. "5 -; ெதாைக" 
ப&றிய ஆ9Hைர�5 1963% எ�.�., பட)�, ேசர நா0	 தமி� இல�கிய3க4 
ப&றிய ஆ9Hைர�5 1970% டா�ட� (பிஎ�.�) பட)� ெச�ைன� ப%கைல� 
கழக	தி% இவ� ெப&ற சிற�*க4. ந%ல நைடெகா6ட இ;த நாகாிக� ேப� ெசா%ல 
நாD� மாணவ� பைட உ60 நா�%! ெச�ைன� ப%கைல� கழக	தி% 
விாிHைரயாளராக� ேச�;தவ� ேபராசிாியராக	 !ைற	 தைலவராக� சிற;தி:�கி:�. 
)�னா4 தமிழக ஆDந:�5	 தமிைழ )ைறயாக� பயி&-வி	த ஆசிாிய�, இ;த 
)&றிய *லைமயாள�! 
 
இ:ப! F%க4 பைட	!4ள இவ� ஒ�ப:; திற=�5� உய� தமி� அறிH�5�, 
"தமி� இல�கிய வரலா-" ஒ�ேற சா�-! அ6ைமயி% வ;!4ள அணிகல� "ெப:	 
தைக ).வ. ஆ3கில	தி% ஒ: F%" ("ச3ககால மகளி� நிைல" ப&றிய ஆரா9�சி. 
"இல�கிய அணிக4" எ�ற F% தமிழக அரசி� இர6டாயிர� உ,பா )த% பாிைச� 
ெப&ற!. ப�	!� பல பட� ெப&ற இ;த� ைப;தமி� ேவ;த��5� பல:� 
ெகா0	!4ள *க� ம5ட3க4: *லவேர- (5�ற�5� ஆதீன�) ெச>ெசா& *லவ� 
(தமி� நா0 ந%வழி நிைலய�), ச3கF& ெச%வ� (ெதா6ைட ம6டல ஆதீன�) 
ச3க	 தமி�� ெச%வ� (த:ம*ர ஆதீன�). 
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ெப:;தைக ).வ.வி� ெச%ல�பி4ைள சி.பா. அவ� *க� பா0� அ;தமி�	 !�பி! 
அயரா! உைழ�5� அ:> ெசய% ந�பி! இல�கிய� ேப�சி% இ�ப அ:வி! எC	தி% 
ந%ல இல�கிய� பிறவி! 
 
சி.பா. இ;த ஈெரC	! ஒ: ெமாழி. இைளஞ��5� ெசா%வ! சிற�க� பா0 ப0!  

-- மா.ெச. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ஆசிாியாி� பிற +,க� ஆசிாியாி� பிற +,க� ஆசிாியாி� பிற +,க� ஆசிாியாி� பிற +,க�     

தமி� இல�கிய வரலா-  
உ:H� தி:H�  
க0ைர வள�  
கா:� ேத:�  
வாைழய� வாைழ  
):க� காசி  
மேனா�மணிய� (பதி�*)  
இல�கிய அணிக4  
ெப:;தைக ). வ.  
மல� க0� வா��ைக  
இல�கிய� காசிக4  
சா�ேறா� தமி�  
ெந>சி� நிைனHக4  
ந%ேலா� ந%1ைர  
ச3க கால மகளி� 
ஆ6டா4  
The Status of Women in Tamilnadu during the Sangam Age.  
A Study of the Literature of the Chera Country.  
Papers on Tamil Literature. 
 

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


