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�திய தமிழக	�திய தமிழக	�திய தமிழக	�திய தமிழக	    
((((க
�ைரக�க
�ைரக�க
�ைரக�க
�ைரக�))))    

மாமாமாமா. . . . இராசமாணி�கனா�இராசமாணி�கனா�இராசமாணி�கனா�இராசமாணி�கனா�    
 
Source: Source: Source: Source:     
�திய தமிழக	 
டா�ட மா. இராசமாணி�கனா 
�மக� க	ெபனி  
122, வரதா��திய�ப� ெத� ெச�ைன-1. 
ெவளி� : உாிைம"ட# 
�த$ பதி��: ேம 1959, விைல &. 1-00 
------ 
பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
டா�ட இராசமாணி�கனா, தமிழாி� இ�தைல�ைறயி� சிற(த ேமைதக*� 
ஒ�வராவா. அவ க-.ாியி- மாணவ�/ ம0  	 தமிழறி1 �க02 வரவி-ைல; 
தமிழரனவ��/	 ��#ண1	, �#�ெத	�	 ஊ02 வ�கிற. 
 
"கைலம�ற	" இதழி- அ4வ�ேபா# அவ எ6தி வ(த க 0 ைரகைள� ெதா/�# 
இ7/ ெவளியி0 2��கிேறா	. இைவ தமி ழ�/ எ�ெற�8	 நி�8 நிைல�# ஒளி 
கா0  	 வ:ைம"ைடயைவ. 
 

பதி�பக�தா 
------------------- 
 

�திய தமிழக	�திய தமிழக	�திய தமிழக	�திய தமிழக	    
    
வட எ�ைலவட எ�ைலவட எ�ைலவட எ�ைல    
 
அ �த ஆ<  �திய தமிழக	 உ�வாகி= ெசயலா$ற வி��/	 நிைலயி-, அ��திய 
தமிழக	 எ4வா8 அைம�க�பட ேவ< 	 எ�8 எ<>வ#	, �திய தமிழக�தி- 



3 

 

ெச?ய ேவ< வன எைவ எ�பைத� @ற� தமிழ� வி�	�தA	 இய-�தாேன ! 
�த:- �திய தமிழக	 எதைன வட எ-ைலயாக� ெப$றி��த- ேவ< 	 
எ�பைத� கா?த- உவ�த:�றி� காண ேவ< 	. "வடேவ7கட	 ெத�/மாி 
ஆயிைட� தமிB@8 ந-Aலக	' எ�8 ெதா-கா�பிய கால�தி- எ6(த /ர- கி. பி. 
17-ஆ	 C$ற<  வைர ேவ7கடேம தமிழக�தி� வட எ-ைல எ�பைத வ:"8�தி 
வ(#�ள#. ச7க இல�கிய7க*	, ச7க கால�ைத அ �#� ேதா�றிய ப-வ 
கால�# இல�கிய7க*	, க-ெவ0 �க*	, பி� வ(த ேசாழ கால 
இல�கிய7க*	, க-ெவ0 �க*	, அவ��/� பி� வ(த விசயநகர ேவ(த 
கால�# இல�கிய7க*	, க-ெவ0 �க*	 ேவ7கட�ைத� தமிழக�தி� 
வடஎ-ைல எ�ேற @8கி�றன. இ4வாேற காள�தி"	 தமிழக�தி� 
வடஎ-ைலயா/	. இ(த உ<ைமைய� ெபாிய�ராண�ைத� ெகா<  ெதளியலா	. 
தி��காள�தி, தி�ேவ7கட	 �த:ய ஊகைள= D$றி"�ள ப/திகளி- தமிB ேபD	 
ம�க�, தமிைழ"	 ெதA7ைக"	 உறB(# ேபசிவ�தைல� ெகா< , அ�தமிழ 
மீ<ட காலமாக இ�(# வ�பவ எ�F	 உ<ைமைய உணரலா	. தி��பதியி- 
உ�ள க-ெவ0 �க*� ெப�	பாA	 தமிழ� க-ெவ0 �களாக இ��பைத� 
ெகா<  இ41<ைம வ:"8	. ேமA	, தி�ேவ7கட	 ப$றிய சமய� பாட-கைள 
ஆரா"�� அவ$ைற� பா2ய ஆ(திரைரவிட� தமிழேர எ<ணி�ைகயிA	, கால� 
பழைமயிA	 மி�கவ எ�பைத அறியலா	. இைவயைன�#	 ேவ7கட	 
தமிழக�தி� வட எ-ைலேல எ�பைத ந�/ வ:"8�#	 உ<ைமகளா/	. 
 
’சி$G' எ�ப# சி�#ள ஆகி இ�8 ெதA7/ மாவ0டமாக� க�த�ப கிற#. அ	 
மாவ0ட�திA	 தமிB� க-ெவ0 �கேள மி/தி. பல தாA�கா�களி- தமிழேர 
மி/தியாக இ��கி�றன. தணிைக� �ராண	 பாட�ெப$ற தி��தணிைக"	, அத� 
D$8� �ற� ப/திக*	 தமிBநா0ைட= ேசரேவ< வனேவ. ஆதலா-, 
எ-ைலைய�ப$றி விவாதி�க இ��/	 தமிB நா0  அைம=சக� இவ$ைற 
ஆ(திரநா0  அைம=சக*�/� ெதளிவாக எ �#� @றி, ப<ைட� கால�தி- 
இய$ைகயாக அைம(த மைலநா0  எ-ைலைய� தமிழக�# வட எ-ைலயாக நிைல 
நி8�#த- மிக1	 இ�றியைமயாத#. 
 
ெத�ெத�ெத�ெத�----ேம� எ�ல��ற�ேம� எ�ல��ற�ேம� எ�ல��ற�ேம� எ�ல��ற�    
 
தமிழக�தி� ெத$கி- /மாி�ைன ப<ைட� கால�#� ெத$ெக-ைலயாக இ�(த#;  
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இைட�கால�தி- மைலயாள நா02- ேச(#வி0ட#. மகாண அைம��� /6வின 
�21�ப2 /மாி�ைன தமிழக�ைத= ேசரேவ< 	. அ�#ட� ேதவி/ள	, Hேம , 
ெந?யா$றி� கைர இைவ"	 /6வின வ/�#�ள பிற தாA�கா�க*ட� ேச(# 
�திய தமிழக�தி- இட	 ெப8த- ேவ< 	. இ�தாA�கா�களி- தமிழகேள 
தி�வா7@ ச0ட அைவ�/� ேத(ெத �க�ப0டவக� எ�F	 
உ<ைமயி:�(ேத இவ$றி- ெப�	பாலராக உ�ள ம�க� தமிB ம�க� எ�F	 
உ<ைம ஐயமற விள7/கி�ற#. எனேவ, ேநைமயான �ைறயி- 
இ41<ைமகைள விள�கி நம# மாநில அைம=சக� இவ$ைற� �திய தமிழக�தி- 
ேச�க ேவ< 	. இ�#ைறயி- நம# �தலைம=ச தி�. காமராச 
ேம$ெகா< �ள �ய$சி ெபாி#	 ேபா$ற� த�க#. இ�#ைறயி- எ-லா� 
க0சியின�	 அவைர ஆதாி�# வ�த- பாரா0ட� த�க#. இ(த எ-ைல��ற� 
ப/திக� ந-ல �ைறயி- தமிழக�ேதா  ேச�க�ப த- ேவ< 	 எ�பத$காக, 
இர1 பகலாக உைழ�#வ�	 தமிழரD� க0சி� தைலவ தி�. ம. ெபா. சிவஞான	 
அவகைள� தமிழ பாரா0ட� கடைம�ப0 �ளன. இவ �ய$சி�/ உ8 
#ைணயாக� பிற க0சியின�	 இ�(#வ�த- பாரா0 ட$/ாிய#. பல ெமாழியாள 
இ�ைறய தமிழக�தி- தமிழ ம0 	 இட	 ெப$றி��கவி-ைல. விசயநகர ஆ0சி 
கால�தி- ெத�னா0 2- /2ேயறிய ெதA7க, க�ன2ய, ெசளரா02ரக� 
இ(நா02- வாBகி�றன. இவக� K0டளவி- த�த	 தா? ெமாழியி$ ேபசிF	 
தமிB ம�க*� தமிழராக இைண(# வாB(# வ�வ# மகிB=சி�/ாிய ெச?தியா/	. 
தமிB ெமாழி வள=சியிA	, தமிB இல�கிய வள=சியிA	, தமிBநா0  
அரசிய:A	, பிற எ-லா� #ைறகளிA	 இவக� தீவிரமாக� ப7/ ெகா<  
வாB(# வ�கி�றன. எனேவ, இவகைள� தமிழராக� க�திேய �திய தமிழக�# 
நிகB=சிக� நைடெப8 ெம�பதி- ஐயமி-ைல. இ( ந�ம�க*	 தமிB ெமாழியி� 
வள=சி�/	, தமிழக�# ஆ�க ேவைலக*�/	 மன�வ(# பணியா$8வ எ�8 
நா	 ந	பலா	. 
 
�லவ� க��ாிக��லவ� க��ாிக��லவ� க��ாிக��லவ� க��ாிக�    
 
கைல� க-.ாிகைள"	, பிற�#ைற� க-.ாிகைள"	 அரசா7க	 ஏ$8 நட�தி 
வ�வ# ேபால� �லவ க-.ாிகைள"	 அரசா7கேம ஏ$8 நட�தி வ�வ# ந-ல#. 
இ�ைறய� �லவ க-.ாிக� மட7களிA	, சாவ2களிA	, @ைரகளிA	 நட�ப#, 
தமிBவள=சி எ(த அளவி- இ��கிற# எ�பத$/ ஏ$ற சா�றா/	. நா  உாிைம 
ெப$8 இ�#ைண ஆ< களாகி"	 நா0  ெமாழி� க-.ாிக� உ�� ெபறவி-ைல 
எ�F	 உ<ைமைய அரசா7க	 உணத- ேவ< 	, தமிB, ஆ0சிெமாழியாக 
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வரவி��/	 இ(த ேநர�தி- ‘நா� இனி� தமிழி-தா� ேபDேவ�' எ�8 
க-வியைம=ச @றிவ�	 இ(நாளி- தமிB� க-.ாிக� இர7க� த�க நிைலயி- 
இ��கி�றன எ�F	 உ<ைமைய எ �#� @8வ# ந	�ைடய கடைமயா/	. 
ந��ைறயிலைம(த க02ட7க�, அறி1 வள=சி�ேக$ற C- நிைலய7க�, ச�தாய 
அறிைவ"	 உலக அறிைவ"	 ஊ0 	 பலதிற�ப0ட ெச?தி� தா�க�, 
விைளயா0  ெவளிக� �த:யைவ �லவ வ/�� மாணவ�/ 
இ�றியைமயாதைவ. இ�8 இ( நல7கெள-லா	 /ைற(#�ளன. இைவ 
யைன�ைத"	 விட ெவ0க�பட� த�க#, இ�பர(#ப0ட தமிB நா02- 
ெப<க*�ெக�8 தனி�ப0ட �லவ க-.ாி இ-லாைமேய. இைத� ப$றி� 
கவைல�ப வா ஒ�வ�மி-ைல. ெப< க-வி வள(#வ�	 இ�கால�தி-, 
ெப<க*�/ உய நிைல� ப�ளிக� ெப�கிவ�	 இ�கால�தி-, ெப< 
�லவகைள� தயாாி�/	 க-.ாி ஒ�8 இ-ைலெய�ப# வ�(த� த�கெதா�8. 
நம# நா0  அரசா7க	 அ �த ஆ<2ேலF	 ெப<க*�ெக�8 �லவ 
க-.ாிகைள= ெச�ைனயிA	, தி�=சிரா�ப�ளியிA	, ம#ைரயிA	, 
ேகாைவயிA	, தி�ெந-ேவ:யிA	 ைவ�த- நலமா/	. 
 
தமிழக வரலா� தமிழக வரலா� தமிழக வரலா� தமிழக வரலா�     
 
அழி(# ேபான ெகா$ைக, காவிாி�M	ப02ன	, உைறN, பைழயாைற �த:ய 
இட7கைள அகB(# ஆ?1க� நட�தி= ச7ககால வரலா$ைற= ெச�பனி த- 
ேவ< 	. ந நிைல ஆரா?=சியிவி�(# பிறB(# எ6த�ப0 �ள வரலா$8 
C-கைள ஒழி�#� ெத�னா0  வரலா$ைற= சா�திாீய �ைறயி- எ6தி ெவளி� 
ப �#த- ேவ< 	. தமிழி- அ4வ�ேபா# வள=சி�/�ள வைகயி- 
அரசா7க�தி$/ ேயாசிைனக� @ற உ<ைம� தமிB� ப$8ைடய �லவ 
ெப�ம�கைளேய அரசா7க	 அம�தி�ெகா�ள- ேவ< 	. தமிழி� O?ைமைய� 
பா#கா�/	 �ைறயி- அ�/6 அைம�க�பட ேவ< 	. எ�க0சி நா0ைட ஆளி 
னிF	 ெமாழி ப$றிய சி�க:- இ�/6வி� தீ�ேப �2வானதாக இ��த- 
ேவ< 	. �திய தமிழக�தி$/ இ�/6 மிக மிக இ�றியைமயாத தா/	. 
உ�ெளா�8 ைவ�#� �றெமா�8 ேபசி� தமிழ��/� /ழி ேதா< 	 கீBம�க� 
இ�/6வி- இட	 ெபற�@டா#. 
 
அறி�ைட� க�விஅறி�ைட� க�விஅறி�ைட� க�விஅறி�ைட� க�வி    
 
நா0  ம�க*�/ இ�8 ேதைவ�ப வ# விPஞான மன�பா�ைமைய வள�/	  
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க-விேயயா/	. C$8�கண�கான ஆ< களாக� க$பி�க�ப0  வ�	 அறி1�/	 
ஆரா?=சி�/	 ெபா�(தாத க0 � கைதகைள�ெகா<ட Qடந	பி�ைககைள ஊ02 
வள�/	 பாட7கைள� ெகா<ட பாட� தி0ட7க� மா?(ெதாழித- ேவ< 	. 
க-வி க$/	 சி8வக*�/� த7க� நா , த7க� ச�தாய அறி1, த7க� 
நா02ேலேய தா7க� ��ேன8த$/ாிய வழி வைகக�, பிறநா0  இைளஞக� 
க-வி�#ைறயிA	, பிற #ைறயிA	 ��ேன8	 விவர7க�, பயி�ெதாழி-, 
ைக�ெதாழி-, வாணிக	 ப$றிய விள�க7க�, அறி1� #ைற, கைல�#ைற, 
சமய�#ைற ப$றிய ெச?திக� இைவ ப$றிய பாட7கைள� ெகா<ட பாட� தி0ட	 
விPஞான அ2�பைடயி- அைம�த- ேவ< 	. இ� பல#ைற�ப0ட 
ெபா��கைள� ப$றிய பாட7க� Oய, எளிய, ெச(தமிB நைடயி- எ6த�பட 
ேவ< 	. இ(C-கைள� பாைவயி 	 பாட� /6வின�� ெப�	பாேலா 
�லைம"	, உலக அறி1	 பைட�த சா�ற ரா? இ��த- ேவ< 	. 
 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
�திய தமிழக�தி- ச7ககால� தமிழக வாB1 வாழ வசதி அைம�த- ேவ< 	. இ�8 
ெத� ேமைடகளிA	, ஒ#�கிட7களிA	 வா6கி�ற தமிழ @0ட	 �திய 
தமிழக�தி- காண�படலாகா#. ஒ4ெவா� தமிழF	 இ��க K 	, வாழ வழி"	 
ெப$றவைக இ��த- ேவ< 	. உ<2, உைட, உைற"� எ�F	 Q�8	 
ஒ4ெவா� தமிழF�/	 இ��த- ேவ< 	. இ7ஙன	 இ��க= ெச?வ# எ-லா� 
தமிB ம�களி� ெபா#� கடைமயா/	. அரசா7க�தி� சிற��� கடைமயா/	. 
உ<ைம� தமிழரான காமராச ஆ0சியி- தமிழ வாB1 நாெளா� ேமனி"	, 
ெபா6ெதா� வ<ண�மாக= சிற�பைட"	 எ�8 ந	�த- தவறாகா#. அவர# 
ஆ0சி, நிைலெப$றி��க� தமிழ அைனவ�	 உ�ள� கிள=சிேயா  
உைழ�பாகளாக. அ�ெபா6#தா� எ-லா இன ம�க*	 அரசா7க 
அAவ-களிA	 பிற #ைறகளிA	 த�தம�/ாிய இட�ைத� ெப$8� ெபா�ளாதார� 
#ைறயி- கவைலயி�றி வாழ �2"	. 
இ#கா8	 @ற� ெப$றைவ உ��ெப8மாயி� �திய தமிழக	 ெம?யாகேவ நா0  
ம�க*�/ நல	 விைள�பதாக விள7/ ெம�பதி- ஐயமி-ைல. 
-------------- 
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நாடக! தமி"நாடக! தமி"நாடக! தமி"நாடக! தமி"    
 
ச$க கால!தி�ச$க கால!தி�ச$க கால!தி�ச$க கால!தி�    
 
@�# எ�F	 ெசா- �த:- நடன�ைத"	, பி�� கைத த6வி வ�	 @�தாகிய 
நாடக�ைத"	 /றி�த#. இய$றமிைழ� �லவ�	, இைச� தமிைழ� பாண�	 ேபணி 
வள�தா$ ேபாலேவ நாடக�ைத"	 நடன�ைத"	 @�த எ�பவ ேபணி 
வள�தன. நடன	 ஆ 	 மகளி விற:ய என�ப0டன; உ�ள� /றி��� 
�ற�தி- ேதா�8	ப2 திற	பட ந2�பவ� விற: என�ப0டா�. @�தி, ஆ மக�, 
ஆ களமக� என நடனமா2ய மக� ச7க கால�தி- பல ெபயகைள� 
ெப$றி�(தா�. நடனமா2ய மக� @�த�, ஆ மக�, ஆ களமக� எ�8 ெபய 
ெப$றா�. இவகைள கைத த6விவ�	 @�#�கைள ஆ2ன. அ7ஙன	 ஆ2ய 
ெபா6# ஆ< மக� 'ெபா�ந�’ எ�8	 ெபய ெப$றா�. 
 
தமிB ெதா�8 ெதா0  இய-, இைச, நாடக	 என Q�8 பிாி1கைள� 
ெப$றி�(த#. @�த C-, ெசயி$றிய	, பரத	, �8வ-, அக�திய	, சய(த	, 
/ணC-, மதிவாண நாடக� தமிB C- எ�பன ச7ககால நாடக C-க� எ�8 
உைரகளா- அறிகி�ேறா	. இைவெய-லா	 அழி(# வி0டன. சில�பதிகார	 
ஒ�ேற இ�8 நாடக� கா�பியமாக இ�(# வ�கி�ற#. 
 
சில�பதிகார கால�தி- வடெமாழியாள @0 ற1 தமிழக�தி- மி/தியாக இ�(த#. 
அ�கால�தி- நாடக	 எ�ற ெசா- @�# எ�ற ெசா- ேபாலேவ நடன�ைத"	 கைத 
த6வி வ�	 @�ைத"ம /றி�த#, “நாடக� கா�பிய ந�S- Tனி�ேபா" 
(மணிேமகைல, 19. 80) என வ�	 ெதாடாி- உ�ள 'நாட க	' எ�F	 ெசா-A�/� 
“கைத த6வி வ�	 @�#' எ�8 டா�ட உ. ேவ. சாமிநாத அ?ய அவக� 
எ6தியி��ப# கவனி�க�த/	. எனேவ, நாடக	 ப$றிய காவிய7க� மணிேமகைல 
ஆசிாிய கால�தி- (கி. பி. 2-ஆ	 C$றா<2-) இ�(தன எ�ப# ெதளி1. 
மணிேமகைல�/ �$ப0ட தி��/றளிA	 “@�தா0  அைவ’ (/ற�, 333) /றி�க� 
ப0 �ள#. இ7/� @�தா த- - ந2�த- எ�F	 ெபா�ளி- வ(#�ள#. 
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@�# அ-ல# நாடக	 எ�ப# T<கைலக*� ஒ�றா/	. ெவளி நா க*ட� 
ப�ென 7காலமாக வாணிக	 ெச?# வ(த தமிழ - இய-, இைச�கைலகளி- 
வ-லரா யி�(த தமிழ-நாடக� கைலயிA	 ந-ல ேத=சி ெப$றி�(தன எ�8 
ெகா�வ# தவறாகா#. இய-, இைச எ�F	 இர<  பிாி1க*	 ேக0பவ��/ 
இ�ப�ைத� த�வன; நாடக	 ேக�வி இ�ப�ேதா  கா0சி இ�ப�	 பய�பதா/	. 
எனேவ, நாடகேம மி�க பயF�ளதாக அறி1ைட ேயா க�#வ. நாடக�தி- இய-, 
இைச, ஆகிய இர< 	 கல�கி�றன. நாடக�தி-தா� ��த மிைழ"	 ஒ�7ேக 
காண இயA	. 
 
ேகாவி- விழா�களி-தா� நாடக	 ேதா$ற	 எ �த# எ�ப# அறிஞ க��#. 
ஆட-, பாட- எ�F	 இர<2� ேச�ைகயாக �த:- நாடக	 அைம(தி�(த#. 
பி�� பா0டாக அைம(த உைரநைட இைடயிைடேய கல(த#. அத� பி�ன� 
ேப=D நைடயி- அைம(த உைர நைட ேச(த#. எனேவ, ஆட-, பாட-, பாட- 
வ2வி- அைம(த உைர நைட, ேப=D உைர நைட எ�பன ேச(# நாடக�ைத அழ/ 
ெச?தன. இ7ஙன	 வளர� தைல�ப0ட நாடக	, ெபா#ம�க*�ெக�8	 அரச�/ 
எ�8	 இ�வைகயாக� பிாி(த#. அைவ ”ேவ�திய- ”, ”ெபா#விய-” என�ப0டன. 
நாடக	 ந� �ைறயி- வள(# வ(தெபா6#, இ( நா02- வ(# த7கி ெச-வா�/� 
ெப$ற ஆாிய�	, சமண�	 நாடக	, காம�ைத மி/தி� ப �#வெத�8 தவறாக 
எ<ணின; அதனா- தா	 ெச?த C-களி- நாடக�தி� மதி�ைப� /ைற�தன. 
அவக� ெச-வா�/ மி/தி�ப02�(த கால�தி- நாடக�தமிைழ வளர ஒ0டா# 
த �தன. எனேவ, நாடக வள=சி ப2�ப2யாக� /ைற(த#. [§] 
----- 
[§] வி. ேகா. U. தமிB ெமாழியி� வரலா8. ப�, 45, 
 
இைட� கால!தி� இைட� கால!தி� இைட� கால!தி� இைட� கால!தி�     
 
கி. பி. 7-ஆ	 C$ற<2- மேக(திர ப-லவ� ம�தவிலாச� பிரகசன	 எ�F	 
ேவ2�ைக நாடக�ைத வடெமாழியி- இய$றின�.[#]; ேமA	 வடெமாழியி- சி8 
நாடக7க� சில இராச சி	ம ப-லவ� கால�த- ெச?ய�ப0டன. ப�தி இய�க	 
பரவ� ெதாட7கிய அ�கால�தி- சமய� ெதாடபான நாட க7க� தைல�O�கின 
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எ�ப# இதனா- ெதாிகிற#. கி. பி. 8-ஆ	 C$ற<2- ெச?ய� ெப$ற உதய ண� 
வரலா8 @8	 ெப�7கைதயிA	 நாடக	 ப$றிய ெச?திக� சில காண�ப கி�றன: 
 

“நய�திற	 ெபா�(த நாடக	 க< 	' (1, 58, வாி 66) 
“ந<�ண� ெதளி�த நாடக	 ேபால’ (3, 2, வாி 12) 
“வாயி$ @�#	 ேசாி� பாடA	  
ேகாயி- நாடக� /6�க*	 வ�ெகன' (1.37, வாி. 89.) 

----- 
[#] ப-லவ வரலா8. ப�. 109. 
 
ேகாயி-: நாடக�/6 - அர<மைனயி- ந2�ேபா @0ட	 என வ�	 டா�ட உ. 
ேவ. சாமிநாத?ய அ2� /றி��� காண�த/	. கி. பி. 8-ஆ	 C$றா<2- 
தமிழக�தி- நாடக	 ந2�க� ப0டைத"	, நாடக� /6வின இ�(தைத"	 
இ4வாிக� ெதாிவி�கி�றன அ-லவா? 
 
கி. பி. 9-ஆ	 C$ற<2- வாB(த மாணி�க வாசக, ’நாடக�தா- உ�ன2யா 
ேபா- க2�#,' எ�8 @றியி��தலாA	, ந	மாBவா, 'பிறவி மாமாய� 
@�திைனேய’ எ�8 @றியி��தலாA	, கி. பி. 9-ஆ	 C$ற<2A	 நாடக7க� 
ந2�#� கா0ட�ப0டன எ�பைத ந�கறியலா	. 
 
கி. பி. 10-ஆ	 C$றா<2- ேதா�றிய சிவக சி(தாமணி, நாடக	 காம�ைத 
மி/வி�கிற# எ�8 @றி"�ள# காண�த/	: 
 

”இைளைமய7 கழனி= சாய- ஏ�6 ெதாிெபா� ேவ:  
வைள �ய7 /�வ ெம�ேறா� வர	�ேபா? வன�� வி�தி�  
கிைளநர	 பிைச"7 @�#	 ேகB� ெத6( தீ�ற காம  
விைனபய� இனிதி$ 8?�# Kைண ேவ( #ைற" மாேத." -2598 

 
“நாடக�ைத வி�	பி� கா<பவ க<கைள� ேதா<2"	. . .இ4வா8 பிறைர 
ஐ	ெபாறியா- Tகராம- த �# யா�	 Tக=சிைய� ைகவி0ேடா	.” எனவ�	 
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வா�கிய	, சமண நாடக�ைத எ(த அள1 ெவ8�தன எ�பைத ந�/ 
கா0டவ-ல#. 
 

'நாடக நய(# கா<பா நல7கிள க<க� U�8	' 
-��தியில	பக	, 2989 

 
இவ$றா- சி(தாமணி எ6த�ெப$ற கி. பி. 10-ஆ	 C$ற<2- நாடக7க� தமிB 
நா02- ந2�க� ெப$றன எ�F	 உ<ைமைய உணரலா	. 
 
பி$கால= ேசாழ கால�தி- ஆ< ேதா8	 ைவகாசி விழாவி- தPைச 
இராசராேசDவர�தி- இராசராேசDவர நாடக	 ந2�#� கா0ட�ப0ட#. அதைன 
ந2�#� கா02ய விசயராேச(திர ஆசாாியF�/ ஆ< ேதா8	 120 கல	 ெந- 
தர�ப0ட#. [#]இராசராச� தPைசயி- ெபாிய ேகாவி- க02ய �ைற, அவன# 
வரலா8, அவ� மைனவிய அ�ேகாயிA�/ அளி�த நிவ(த7க�, அ�ேகாவிைல� 
ப$றி� க�V�ேதவ பா2ய# ேபா�ற பல ெச?திக� இ( நாடக�தி- பல 
கா0சிகளாக அைழ(தி��கலா	. 
-----  
[ #] S. I. I. 2, 67.  
 
வி�கிரமாதி�த ஆசாாிய� எ�8 இராசராச நாடக� ெபாிய� எ�பவ� ப(தைன 
ந-.ாி- ந0 வ� ப7/, ெம?ம02� ப7/ (நாடக� காணி) இவ$ைற� 
ெப$றவனா? இ�(தா� எ�8 அ4V� க-ெவ0 � [§] @8வதா-, இராசராச 
நாடக	 (�தலா	 இராசராசைன� ப$றிய#) என ஒ�8 இ�(த#. அ(நாடக	 
ந2�க�ப0ட# எ�பன அறியலா	. 
------- 
[§] தமிB� ெபாழி-, ெதா/தி. 23, ப�-152’-3. 
 
இ( C:- இராசராசன# இளைம� ப�வ	, அவ� அரச� ஆனைம, ேபா= 
ெசய-க�, ஆ0சி �ைற, இராசராேசDவர	 எ �பி�தைம, தி��ைறகைள� 
ெதா/�தைம, �த:ய ெச?திக� பல கா0சிகளாக இட	 ெப$றி��கலா	. 
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�த$ /ேலா�#7க� கால�தி- M	�:N நாடக	 எ�ற ஒ�8 ெச?ய� ப0ட#. 
ெச?தவF�/ பாிD தர� ப0ட# [#]. அ# தி��பாதிாி��:Nைர� ப$றிய#. அ	ம� 
க�னிைகயாக இ�(# சிவைன வழிப0டைம, அ�ப சமணராயி�(தைம, பி� 
ைசவரானைம, சமண�ைடய ெகா ைமக0/ ஆளானைம, பிற/ கட:- மித(# 
கைரேச(# அ4V� ேகாவி:- பதிக	 பா2னைம, மேக(திர� அ7கி�(த சமண� 
ப�ளிைய இ2�#� /ணபர ஈDவர	 க02னைம ேபா�றவ$ைற� கா0சிகளாக� 
ெகா<ட Cலாக இ��கலா	. அ# ந2�க� ெப$றைம�/= சா�8 
இ-ைலயாயிF	, சமய�ப$8 மி�கி�(த அ� கால�தி- அ# ந2�க� ப0டெதன� 
க�#த- தவறாகா#. இ7ஙன	 ைசவ அரசகைள"	 நாய�மாகைள"	 ப$றிய 
நாடக7களி- சிலேவF	 அ�கால�தி- ந2�க�ப0டன என� ெகா�ளலா	. 
------- 
[§] 129 of 1902 
 
ேசாழ��&� பி�ேசாழ��&� பி�ேசாழ��&� பி�ேசாழ��&� பி�    
 
கி. பி. 14-ஆ	 C$ற<2- மா:�காM பைடெய ���/� பிற/ ேசர, ேசாழ, 
பா<2ய அரDக� நிைல தள(தன. விசயநகர ேவ(த ஆ0சி சிறி# கால	 
சமய�ைத� பா#கா�த#. அ�ெபா6# இைச, நடன	, நாடக	 �த:ய கைலக� 
��#யி ெப$றன. ெத�னா02- நாய�கரா0சி மைற"	 வைரயி- இ� கைலக� 
ஓரள1 உயி ெப$8 மாB(தன. 17-ஆ	 C$றா< �/� பிற/ நா  பல 
#ைறகளிA	 அ-ல$ ப0ட காரண�தா- நாடக	 �த:ய கைலக� கவனி� 
பார$8� கிட(தன. 
 
“கி. பி. 17-ஆ	 C$றா<2னி8தி ெதா0 � @ட�# C-க� சில ேவர$8 KB(த 
நாடக� தமிழினி�8	 இைள�பனவாயின. இைடயிைடேய கவி� @$8 ேமவி, 
இழிசின நட�/	 இய-பினவாகி� @�#	 பா0 	 ெகா<  நட�பனெவ-லா	 
@�# C-களா	. சீகாழி அ�ணாசல� கவிராய ெச?த ‘இராம நாடக�	’, 
/மர/�பர Dவாமிக� ெச?த 'மீனா0சிய	ைம /ற�	’, திாிகடராச�பக கவிராய 
ெச?த '/$றால� /றவPசி"	’ இ� @�# C:� பா$ ப வனவா	. ’��@ட$ 
ப�*’, 'ப�ைள விநாயக ப�*’ �த:யன1	 @�# C-கேளயா	. 
இைவெய-லா	 இய$றமிB� �லைம சா�ற பாவல இய$றினவா	. ‘D�தாந(த� 
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பிரகாச	' எ�றேதா பரத C- இைட� கால�தி� ெதாட�க�தி- ஏ$ப0ட# 
ெவளி�படாம- இ��கி�ற#. பி�ன� கி.பி. 16-ஆ	 C$ற<2� 
ெதாட�க�தி:�(த அரப�த நாவல எ�பா? ’பாதசாYதிர	’ எ�றேதா C- 
ெச?#�ளா.”[#] 
-------- 
[#] வி. ேகா. U. தமிB ெமாழியி� வரலா8, ப�-46-47. 
 
19-ஆ	 C$ற<2� �$பாதியி- ெகா0ைடN= சிவ�ெகா6(# ேதசிக தPைசைய 
ஆ<ட சரேபாஜி ம�ன மீ# பா2ய /றவPசி நாடக	 /றி�பிட�த�க#. அ( 
நாடக	 தPைச�ெபாிய ேகாவி:- ந2�க�ப0  வ(த#. அேத C$றா<2� கைட� 
ப/தியி- ேபராசிாிய D(தர	 (பி�ைள) பா2ய மேனா�மணிய நாடக�	 ேபா$ற� 
த�கதா/	. 
 
20202020----ஆ� ()றா*��ஆ� ()றா*��ஆ� ()றா*��ஆ� ()றா*��    
 
நா	 வா6	 இ4வி�பதா	 C$றா<2� �$பாதியி- நாடக� கைல ந�/ 
வள(த#. ப	ம- ச	ப(த �த:யா எ6தி"�ள பல நாடக7க� நாெட7/	 
ந2�க� ெப$றன. சிற(த நாடக ஆசிாியரான ச7கரதாY Dவாமிக� எ6தி"�ள 
நாடக7க� பலவா/	. அவ$8� அபிம�" D(தாி, பாவதி க-யாண	, பிர�:7க 
[ைல, வ�ளி தி�மண	, பா#கா ப0டாபிேஷக	, இல7கா தகன	, அ-: 
அ=Dனா, சி8�ெதா<ட, சதிஅF/யா, பவள�ெகா2, சதி Dேலாசனா, 
மணிேமகைல, மி�=சக2, சீம(தனி, சாவி�திாி, ேகாவல�, பிரகலாத�, 
ேராமிேயா1	 ஜூ:ய�#	 எ�பன /றி�பிட�த�கைவ. 
 
க<ைணய (நா" ) நாடக� /6வின ந2�# வ(த கி�^ண [ைல, தசாவதார	 
�த:ய நாடக7க� ��ப# ஆ< க*�/ �� நா02- சிற(# விள7கின. 
இ( C$ற<2� �$பாதியி- ச7கரதாY Dவாமிக� இைணய$ற நாடக ஆசிாியராக 
இல7கினா. இவ�ைடய மாணவக� தமிழக	 �6வ#	 பரவி யி��கி�றன. 
அவிக� ஆ7கா7/ இ�(#ெகா<  இ� கைலைய� தடமா- இயA	 அள1 
வள�# வ�கி�றன. தழிB வள�த ம#ைரயி- இவ�ைடய மாணவக� 
ச7க7கைள அைம�# நாடக� பயி$சி அளி�கி�றன; ம#ைர, இராமநாத�ர	, 
தி�=சி மாவ0ட ஊகளி- நாடக7கைள ந2�# வ�கி�றன. 
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ச7கரதாY Dவாமிகளி� மாணவகளாகிய 2. ேக. ச<�க	 சேகாதரக� இ�ைறய 
நாடக� #ைறயிA	 ந2��� கைலயிA	 சிற(# விள7/கி�றன. அ� கைல� 
ேக$ற ஒ6�க�	 அவக�பா- அைம(#�ளைம /றி�பிட�த/	. அவக� 
ந2�#வ�	 நாடக7க*� அ4ைவயா, மனித�, இ�Yெப�ட, இராசராச ேசாழ� 
எ�பன /றி�பிட� த�கைவ. இவ$8�*	 இராசராச ேசாழ� இைணய$ற 
நாடகமா/	. கா<பவ உ�ள7கைள� ெகா�ைள ெகா�*	 மிக= சிற(த நாடக	 
எ�8 இதைன� @றலா	. ேசாழ வரலா$ைற அ2�பைடயாக� ெகா<  வைரய� 
ெப$8�ள இ(நாடக	, ம�க*�/ வரலா$8 உண=சிைய"	 ப�திைய"	 ஒ�7ேக 
ஊ0டவ-ல#. இ# ேபா�ற நாடக7க� பல வைரய�ெப$8 ந2�க� ெப8த- 
ேவ< 	. நவா� இராசமாணி�க�தி� /6வின வ�ளி தி�மண	, ச	Mண 
இராமாயண	 �த:ய நஈடக7கைள ந2�# வ�கி�றன. 
 
கால�தி$ ேக$ற சீதி��த7கைள� ெகா<ட நாடக7க� பல இ�ெபா6# பலரா- 
ந2�க�ப0  வ�கி�றன. எ�. எY. கி�^ண�[§] /6வின, எY. எY. 
இராேச(திர� /6வின, எ	. ஜி.இராம=ச(திர� /6வின, ேக. ஆ. இராமசாமி 
/6வின, ேக. ஏ. த7கேவA /6வின, சிவாஜி கேணச� /6வின �த:ேயா 
பய� தர�த�க நாடக7கைள நட�தி வ�கி�றன. 
----- 
[§] கைலவாண எ�. எY. கி�^ண� அவக� மைற(த# ஈ  ெச?ய �2யாத 
ேபாிழ�பா/	. 
 
தமிழக�தி- ப-லாயிரம இைளஞகைள ந-ல தமிழி- ேபச� பழ�கிவ�	 அறிஞ 
அ<ணா#ைர ச(திர ேமாக�, நீதிேதவ� மய�க	, ஓ இர1, ேவைல�காாி, 
Dவ�கவாச-, இர7ேகா� இராதா எ�ற நாடக7கைள வைர(#�ளா. அவ$8� 
ச(திரேமாகனி- ஆசிாியேர க7/ ப0டராக ந2�ப# வழ�க	. ேப=D� கைலயி- 
சிற(# விள7/வ# ேபாலேவ அ<ணா#ைர ந2���கைலயிA	 சிற(# 
விள7/கிறா. 
 
�ேதவி நாடக சபாவி� உாிைமயாளரான ேக. எ�. இர�தின	 /6வின பல 
நாடக7கைள நட�தி வ�கி�றன. அவ$8� வரலா$ைற அ2�பைடயாக� 
ெகா<ட# ந(திவம� நாடகமா/	. ெத�ளா8 எறி(த ந(திவம� வரலா$8� 
�கB ெப$றவ�; சிற(த ேபா Kர�; மிக= சிற(த சிவப�த�, ந(தி� கல	பக	 
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பாட�ெப$றவ�. அ�ெப�மகைன�ப$றிய நாட க	 மிக1	 ந-ல �ைறயி- 
அைம(#�ள#. 
 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
தமிB ந2க தமிழக�# வரலா$ைற"	 இல�கிய�ைத"	 ந�/ பயிAத- ந-ல#; 
Oய எளிய தமிB நைடயி- உைரயாட-கைள அைம�# ந2�த- வரேவ$க� த�க#; 
பாட-க� சிலவாக1	 உைரயாட-க� பலவாக1	 அைம(#�ள நாடக7கைளேய 
ந2�த- ஏ$�ைடய#. ெபா��தம$ற இட7களிெல-லா	 பா த- ெவ8�ைப� 
த�	. இைவ அைன�தி$/	 ேமலாக, ந2காிட	 க0 �பா 	 ஒ6�க�	 
மி/(தி��த- ேவ< 	. வ�7கால� தமிழக�தி- ப0ட	 ெப$ற இைளஞக*	 
இ�கைலயி- பயி$சி ெப8த- ந-ல#. க-விமா�க� நாடக�தி- ந2�ப# வர 
ேவ$க� த�க#. தமி6ண=சி K8 ெகா<ட இ�கால�தி-, தமிB ந2க நாடக�கைல 
வள=சியி- ஊ�க	 ெகா�*த- ந-ல#. ந��ைறயி- அைம"	 நாடக7கைள� 
தமிBம�க� எ�ெபா6#	 வரேவ$ப எ�ப# தி<ண	, 
------- 
 

வரலா� உ*டா�கிய நா-.� பிாி�க�வரலா� உ*டா�கிய நா-.� பிாி�க�வரலா� உ*டா�கிய நா-.� பிாி�க�வரலா� உ*டா�கிய நா-.� பிாி�க�    
 
கட�ேகா�க�கட�ேகா�க�கட�ேகா�க�கட�ேகா�க�    
 
மிக� பைழய கால�தி- தமிழக	 இ�8�ள இல7ைக� தீைவ த�னக�ேத 
ெப$றி�(த ெப� நில� பர�ைப /மாி �ைன�/ ெத� பா- ெப$றி�(த# எ�8	 
அ�ப/தி ஏBெத7க நா , ஏBபைன நா  �த:ய நா$ப�ெதா�ப# நா கைள 
உைடயதாக இ�(த# எ�8	 அ( நில� பர�பி- /மாிமைல� ெதாட இ�(த# 
எ�8	 அ	மைலயி:�(# /2ாியா8 அ�ெப� நில� பர�பி- பா?(த# எ�8	 
ஒ� ெப�7 கட- ேகாளா- அ( நா க*	 /மாி மைல"	 கடA� ஆB(தன எ�8	 
பைழய தமிB C-க� ெசா-Aகி�றன. ஒ� ெபாிய கட-ேகா� ஏற�தாழ கி.�. 
2300- நிகB(த# எ�8	 அ�ெபா6# இல7ைக இ(தியாவினி�8 பிாி(த# எ�8	 
இல7ைக வரலா8 @8கிற#. அ� கட-ேகாேள /மாி நா0ைட அ6�தியி��கலா	. 
 
அ� கட- ேகா*�/� பிற/ /மாியா8	 அ# பாய�ெப$ற நில� ப/தி"	 
தமிழக�தி� ெத$ெக-ைலயாக� @ற�ெப$றன. பல C$றா< க*�/� பிற/ இ� 
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/மாியா8 பாய�ெப$ற நில�ப/தி"	 கடA� அமிB(த#. இல7ைகயி- உ<டான 
இர<டா	 கட- ேகா� கி. �. 504- நிகB(த# எ�8	 அ� கட- ேகாளா- 
இல7ைகயி� ெப�	 ப/தி அழி(த# எ�8	 இல7ைக வரலா8 @8கிற#. 
/மாியா8 கடலா- ெகா�ள�ப வத$/ �� ெதா-கா�பிய	 ெச?ய�ப0ட# 
எ�ப# அறிஞ க��#. இ� கட-ேகாளா- இர<டா	 தமிB= ச7க	 நிகB(த 
அைலவா? (கபாட�ர	) எ�F	 நகர	 அழி(த# எ� ப# @ற�ப கிற#. 
 
இ(த இர<  கட- ேகா�க*�/� பிற/ ம#ைர பா<2ய தைலநகரமாயி$8. 
அ�ெபா6# இ�8�ள /மாி�ைன தமிழக�தி� ெத$ெக-ைலயாக� 
ெகா�ள�ப0ட#. இ�கால	 கைட=ச7க கால	 எ�8 அறிஞ @8வ. �த$ கட- 
ேகா� கால	 �த$ ச7க கால	 எ�8	 இர<டா	 க ட-ேகா� கால	 இைட= ச7க 
கால	 எ�8	 @8வ. 
 
�திய ேம)& எ�ைல�திய ேம)& எ�ைல�திய ேம)& எ�ைல�திய ேம)& எ�ைல    
 
இ	 Q�8 கால7களிA	 ேவ7கடேம தமிழக�தி� வட எ-ைலயாக� /றி�க� 
ப0 �ள#. கிழ�கிA	 ேம$கிA	 கடேல எ-ைலயாக� @ற�ப0 �ள#. இதனா- 
ப�ென 7கால �தேல ெதா-கா�பிய கால�தி$/ ��பி�(ேத - ேவ7கட	 
தமிழக�தி� வட எ-ைலயாக1	 கிழ�கிA	 ேம$கிA	 கட- எ-ைலயாக1	 
ெத$ேக �த:- நா  இ�(த# - பி�� கட- எ-ைலயாக மாறிய# எ�F	 
உ<ைமக� ேமேல @ற�ப0ட ெச?திகைள� ெகா<  ெதளியலா	. இ(த நிைல 
ஏற�தாழ கி. பி. 16-ஆ	 C$றர<  வைரயி- இ�(ததா- இத$கிைடயி- 
மைலயாள�தி- ேபச�ப0  வ(த பழ(தமிB, நில அைம�பா- தனி�# 
வழ7கலாயி$8. அ7/� /2ேயறிய ஆாியக� ஆதி�க�தா- பழ(தமிB த� 
ெச-வா�ைக இழ(த#; ப2�ப2யாக வடெமாழி�/ அ2ைமயாகி ெகா (தமிB எ�8 
பிற தமிB நா0  ம�களா- ெபய வழ7க� ப0ட#. தமி6	 வட ெமாழி"	 கல(த 
அ� ெகா (தமிேழ நாளைடவி- மைலயாள	 எ�ற ெபய ெப$ற#. ேம$/ மைல� 
ெதாட=சியி� அைம�பா- ேசாழ, பா<2ய நா0  ம�க� ேசரநா0  ம�கேளா  
ெந�7கிய ெதாட� ெகா�ள வழியி-ைல. எனேவ அ(நா  தனி�# இய7க 
ேவ<2ய நிைலயி:�(த#. ஆாிய ெச-வா�கா- அ(நா0  ெமாழி, பழ�க 
வழ�க7க� இ�ன பிற1	 �$றிA	 மா8ப0  வி 0டன. எனேவ கி. பி. 17 ஆ	 
C$றா<2:�(# தமிழக�தி� ேம$/ எ-ைல ேம$/� ெதாட=சி மைலெயனேவ 
@ற ேவ<2யதாயி$8. 
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வட எ�ைலயி� மா�த�வட எ�ைலயி� மா�த�வட எ�ைலயி� மா�த�வட எ�ைலயி� மா�த�    
 
விசய நகர ஆ0சி� கால�தி- க�னட�	 ெதA7க�	 �D:	களி� 
பைடெய �பா- தா�/<  ெத$/ ேநா�கி ஓ2வ(தன; தி��பதி �த:ய 
தமிழக�# வட ப/திகளி- மி/தியாக� /2ேயறின. அ� /2ேய$ற	 வரவர மி/தி� 
ப0ட#. அத� விைளவா- தி��பதிைய� த�னக�ேத ெகா<ட சி�O மாவ0ட	, 
ெந-. மாவ0ட�தி� ெத�ப/தி, ெச7க$ப0  மாவ0ட�தி� வட ப/தி, வட 
ஆ$கா  மாவ0ட�தி� வடப/தி எ�பைவ ெதA7/	 க�ன ட�	 ேபச�ப 	 
ம�கைள மி/தியாக� ெகா< �ள ப/திகளாக மாறிவி0டன. அ<ைமயி- 
ெமாழிவாாி மகாண	 பிாி�கேவ<2ய நிைலவ(தெபா6# பிற ெமாழி ம�கைள 
மி/தியாக� ெப$ற இ� தமிழக� ப/திக� ெதA7/ நா0 டF	 க�னட 
நா0 டF	 ேச�க ேவ<2ய #�ப�ைத� ெப$றன. இத� காரணமாக, இ�ைறய 
தமிழக�தி� வட எ-ேல ேவ7கட	 எ�8 @ற �2யவி-ைல. ேவ7கட	 18 ஆ	 
C$றா<  வைரயி- தமிB நா0ைட= சா(த# எ�8 க- ெவ0 �க*	 
@8கி�றன. 
 
தமி" ேவ/த� ஒ1�க�தமி" ேவ/த� ஒ1�க�தமி" ேவ/த� ஒ1�க�தமி" ேவ/த� ஒ1�க�    
 
ஏற�தாழ ஆயிர�# எ<_8 ஆ< க*�/ �� தமிழக	 தமிB ம�னரா- 
ஆள�ப0  வ(த#. ேசர, ேசாழ, பா<2ய எ�ற தமிB ேவ(த இய-, இைச, 
நாடக	 எ�ற ��தமிழிA	 வ-ல �லவ, பாண, @�த எ�ேபாைர ஆதாி�தன. 
ேவ(த�0 சில கவி பா 	 ஆ$றA	 ெப$றி�(தன. அவ த	 பா�கக*	, 
�லவக� தமிB �2 ம�னைர"	, /8நில ம�னைர"	, பிற வ�ள-கைள"	 
ப$றி� பா2ய பா�க*	 மிக� பல. அவ$8� அழி(தன ேபாக, எPசிய பா�க� 
�றநாS8 எ�F	 தைல�பி- ஒ� Cலாக� ெதா/�க�ப0 �ளன. 
 
இ( C:A�ள பா�க� பல C$ற< களி- பல �லவகளா- பாட� ெப$றைவ; 
அ��லவக� பல நா கைள= ேச(தவக�. �றநாS$8� பாட- களா- ப<ைட� 
தமிB ேவ(த ெச7ேகா$ சிற��	, ேபா �ைற"	, அவக� �லவகைள� 
ேபா$றிய திறF	, தமிB ம�க*ைடய பழ�க வழ�க7க*	, நாகாிக�	, 
நாகாிக�தி� தைலமணியான ப<பா 	 ந�கறியலா	. 
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2த� பா*�ய�2த� பா*�ய�2த� பா*�ய�2த� பா*�ய�    
 
இ�ைறய ம#ைர, இராமநாத�ர	, தி�ெந- ேவ: எ�F	 Q�8 மாவ0ட7க*	 
ப<ைட� கால�தி- பா<2ய நா  என� ெபயெப$ற#. 
 
ம#ைரைய� தைலநகராக� ெகா<ட பா<2ய நா0ைட ஆ<ட பா<2ய ம�ன�� 
Mத�பா<2ய� எ�பவ� ஒ�வ�. இ� Mத�பா<2ய� மீ# பைக யரச 
பைடெய �க� #ணி(தன. அதைன� ேக�வி �$ற பா<2ய� மி�க சீ$ற	 
ெகா<டா�. அ4 ேவ(த ெப�மா� தன# அைவ� கள�தி- இ�(ேதாைர� 
பா�#, 
 
”பைக ேவ(த ஒ�8 ேச(# எ�ேன  ேபா �ாிவதாக= ெசா-Aகி�றன. 
அவக� மி�க பைடைய"ைடயவக�; சி7க	 ேபால= சின(# �ற7 ெகாடாத மன 
வ:ைம "ைடயவக�, க 	 ேபாாி- நா� அவகைள ெவ-ேவ�. அ7ஙன	 நா� 
அவகைள ெவ-ேலனாயி�, எ� மைனவிையவி0  நா� பிாி(தவனாேவ�; ஆக� 
கடேவ�. அறெநறி மா8படாத அற7@றைவய�தி- அறெநறி அறியாத ஒ�வைன 
ைவ�# நீதி பிைழ�க= ெச?த ெகா2யவ� ஆ/க. மாவ�, ஆ(ைத, அ(#வ�, 
சா�த�, ஆத�, அழிசி, இய�க� எ�பவ�	 பிற�மாகிய எ� உயி 
ந<பைரவி0 	, பல உயிகைள"	 பா#கா�/	 அரச /ல�தி- பிறவா#	 
மாறி�பிற�ேபனா/க,” எ�8 U� உைர�தா�. 
 
இ= U*ைரயி:�(# நா	 பா<2யைன� ப$றி அறிவன யாைவ? 
 
1. இ� ெப�மக� த� மைனவி மீ# நீ7காத அ��ைடயவ�-அவைள வி0 � பிாிய 
மனமி-லாதவ� எ�பன ந�/ �லனாகி�றன. 
 
2. அற7@றைவய�தி- அறெநறி ெதாி(த சா�ேறாேர இ�(# வழ�/கைள 
விசாாி�# �ைற வழ7/த- ேவ< 	 - இத$/ மாறாக, அறெநறி ெதாியாத 
ஒ�வைன நீதிபதியாகைவ�# நீதி வழ7க=ெச?த- /2ம�க0/� #ேராக	 
ெச?வதா/	. அ(நிைலயி- அரச� ெகா 7ேகால� எ�8 க�த�ப வா� எ�பன 
காவல� க��#�க� எ�ப# ந�/ விள7/கி�ற#. 
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3. உயிெரா�த சிற(த ந<பகைள வி0 � பிாிதA	, உயிகைள� பா#கா�/	 அரச 
பர	பைரயி:�(# ஒ�வ� மாறி� பிற�தA	 ெகா2ய நிகB=சிக� எ�ப# 
பா<2ய� க��தாத- அறியலா	. 
இ41<ைமகைள ேநா�க, (1) பா<2ய� த� மைனவிைய ந�/ ேநசி�#வ(தா� 
எ�ப#	, (2) அற ெநறி உண(த சா�ேறாைரேய அற7@ றைவய�தி- நீதிபதியாக 
அம�தி �ைற வழ7கிவ(தா� எ�ப#	, (3) த� ந<பகைளவி0 � பிாிய 
மனமி-லாதவ� எ�ப#	, (4) உயிகைள� கா�/	 அரச/2யி$ பிற�த- சிற(த# 
எ�ற க��#ைடயவ� எ�ப#	 ந�/ ெவளியாகி�றன. இ�தைகய சீாிய 
ஒ6�க�ைடய ேவ(தன# ஆ0சி ெச7ேகாலா0சியாக இ�(தி��த- ேவ< 	 
எ�பதி- ஐய�<ேடா? 
 
பா*�ய� ெந.3ெசழிய� பா*�ய� ெந.3ெசழிய� பா*�ய� ெந.3ெசழிய� பா*�ய� ெந.3ெசழிய�     
 
”ெந Pெசழிய� வயதி- இைளயவ�; சிறிய பைடைய உைடயவ�. எ	மிட	 
நா-வைக� பைட க*	 ந-ல நிைலயி- இ��கி�றன, எ�8 பைகவ 
@றி�ெகா< " எ� மீ# ேபா��/ வ�கி�றன. இ7ஙன	 வ�	 பைகவைர யா� 
ெவ-ேலனாயி� 
 
1. எ� /ைட நிழ:- வா6	 /2 ம�க� நி$க நிழ- காணாம- ‘எ7க� அரச� 
ெகா2யவ�' எ�8 @றி� க<ணி சி(தி� பழி O$8	 ெகா 7ேகா- ம�ன� 
ஆக�கடேவ�; 
2. க-வி, ேக�வி, ஒ6�க	 இவ$றி$ சிற(த மா7/2 ம�தைன� தைலவனாக� 
ெகா<ட �லவ @0 ட	 என# பா<2ய நா0ைட� பாடாெதாழிவதாக; 
3. வறியவ�/� ெகா �க �2யாத நிைலயி- யா� வ8ைமைய அைடேவனாக', 
எ�8 ம#ைர ம�ன� ெந Pெசழிய� U� உைர�தா�. இ= U*ைரயி:�(# 
நா	 அறி"	 உ<ைமக� யாைவ? 
 
1. /2க*�/ நிழைல அ�ளி அவ மன	 மகிழ ஆ0சி �ாிபவேன ெச7ேகா- அரச�, 
2. க-வி, ேக�வி, ஒ6�க7களி$ சிற(த �லவ ெப�ம�கள# பாரா0 �ெப8தேல 
காவல� கடைம, (ெச7ேகா- அரசைனேய ஒ6�க	 மி/(த சா�ேறா பாரா0 வ) 
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3. "இ-ைல' எ�8 இர�பவ�/ இ-ைல” எ�8 ெசா-லாத ெச-வ நிைல"	, 
ம�நிைல"	 அரசF�/ இ��த- ேவ< 	-எ�F	 Q�8 உ<ைமக*	 இ= 
U*ைரயி:�(# ெதளிவாக� ெதாிகி�றன. 
 
ேசாழ� நல$கி�ளிேசாழ� நல$கி�ளிேசாழ� நல$கி�ளிேசாழ� நல$கி�ளி    
 
இ�ைறய தPைச, தி�=சி மாவ0ட7க*	, ெத�னா$கா  மாவ0ட�ைத= ேச(த 
சித	பர	 தாAகா1	 ச7க கால�தி- ேசாழ நாடாக இ�(தன. இதைன ஆ<ட 
�2ம�ன பல. அவ�� கவி பா 	 ஆ$ற- ெப$ற காவல சிலேர. அ=சில��*	 
ேபா� திறனிF	 ஒ6�க�திA	 சிற(# விள7கியவ� நல7கி�ளி எ�பவ�. 
ஒ��ைற அவ�மீ# பைகவ பைடெய �தன. அ#ேக0 = சின(த அ�ெப� மக�, 
 
”இ� பைகவ எ�ேன வண7கி, ’எம�/ நின# நா0ைட� தர ேவ< 	' எ�8 
ேவ< வாராயி�, மனமகிB=சிேயா  ெகா �# வி ேவ�. அ7ஙன	 பணிேவா  
வராம- பைட= ெச��/ட� வ�வதா-, இவகைள எதி�#� ெபா�தேல �ைற. 
இவகைள நா� ெவ-ேலனாயி�, ெபா#� ெப<2ர# ேச�ைகயி- என# மாைல 
#வ�வதாக, " எ�8 U*ைர �க�றா� 
 
இ= U*ைரயா- இவைன�ப$றி நா	 அறிவன யாைவ? 
1. வ:ைம மி/(த இ�ேபரரச� அ2யவ�/ எளியவ� - பணிவாாிட	 ப<�ட� 
நட�பவ� எ� ம#	; 
2. ெபா#மகளிர# ேச�ைகைய வி�	பாதவ� ெபா#மகளிைர= ேசத- ெவ8�க� 
த�க# எ�ற க��#ைடயவ� எ�ப#	 ந�/ ெதளிவாகி�றன. 
 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
இ	Q�8 U*ைரகளி:�(#	-பழ(தமிழரச 
1. இ-லற வாB�ைகைய இனி# நட�தியவ; 2. ெப<2 ேச�ைகைய ெவ8�தவ; 
3. சிற(த ந<பகைள வி0 � பிாியாதவ; 4. /2க� வ��த7 காண� ெபாறாதவ; 
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5. சா�ேறாராகிய �லவெப�ம�க� பாரா0 தைல மதி�தவ; 6. வறியவ�/ 
வழ7கி மகிB(தவ; 7. ஆ0சி� ெபா8�ைப அ>வள1	 தவற விடாதவ எ�F	 
உ<ைமக� �லனாத- காணலா	. 
--------  
 

ச$க கால!தி� தமி" வள�/த �ைறச$க கால!தி� தமி" வள�/த �ைறச$க கால!தி� தமி" வள�/த �ைறச$க கால!தி� தமி" வள�/த �ைற    
 
5வைக!தமி"5வைக!தமி"5வைக!தமி"5வைக!தமி"    
 
மனித� உைர நைடயிA	 ெச?"� நைடயிA	 ெச?திகைள அறிகி�றா�. 
இ4விர<  இய- என�ப 	, ப<இைச�#� தாள வைரயைற ெச?# 
பாட�ப வ#	 ஒ� வைக. அ# இைச என�ப 	. இயA	 இைச"	 கல(# 
கா<பா க<க*�/	 க��#�/	 வி�(தளி�க வ-லதா? ந2�#� கா0ட� 
ப வ# நாடக	 என�ப 	. இ	Q�8	 ஒ4ெவா� ெமாழியிA	 அைம(#�ளன. 
ஆன- ஏற�தாழ இர<டாயிர	 ஆ< க*�/ ��னேர ெமாழிைய இ7ஙன	 
Q�8 பிாி1களாக� பிாி�# வள�த ெப�ைம தமிB ஒ�8�ேக உாிய# எ�ப# 
தவறாகா#. அ� ப<ைட�கால�தி- தமிB - இய$றமிB, இைச� தமிB, நாடக�தமிB 
என Q�8 பிாி1களாக வ/�க� ப02�(த#. இய$றமிழி- வ-லவ �லவ 
எ�8	, இைச� தமிழி- வ-லவ பாண, பா2னிய எ�8	 நாடக� தமிழி- �லைம 
ெப$றவ @�த, @�திய எ�8	 ெபய ெப$றி�(தன. 
 
�!தமி"� பயி)சி�!தமி"� பயி)சி�!தமி"� பயி)சி�!தமி"� பயி)சி    
 
இ�கால�தி- இ��தைல� ேபால= ச7க கால�தி- க-.ாிக� இ�(தன எ�8 
#ணி(# @8த- இயலா#. ஆயிF	, நா02� ெமாழியாகிய தமிைழ நல�ற� 
க$பி�க எ<ணிற(த தி<ைண� ப�ளிகேளா உயநிைல� ப�ளிகேளா 
இ�(தி��த- ேவ< 	 எ�பதி- எ�ள1	 ஐயமி-ைல. இய$றமிB� ப�ளிக� 
மிக� பலவாக இ�(தி��த- ேவ< 	; இைச�தமிB� ப�ளிக� பல இ�(தி��த- 
ேவ< 	. இ7ஙனேம நாடக� தமிB� ப�ளிக*	 ந��ைறயி- நைட ெப$றி��த- 
ேவ< 	. இைவ இ�(திராவி2-, நாS$8�/ ேம$ப0ட இய$றமிB� �லவ 
கைள"	 எ<ணிற(த இைசவாணகைள"	 மிக� பல ராகிய @�தைர"	 
ச7ககால	 ெப$றி��க வழி இ-ைல.  
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இய$றமிழி- வ-ல �லவக� எ<ணிற(த இல�கண C-கைள"	 மிக� பல 
இல�கிய C-கைள"	 க$றவ. இைச� தமிB� �லவராகிய பாணக*	 
பா2னியக*	 /ர-, #�த	, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார	 எ�F	 ஏ6 
இைசகளிA	 வ-லவரா? அ�கால�தி- விள7கிய சீறியாB, ேபாியாB, ெச7ேகா0  
யாB �த:ய பல வைக யாBகைள"	 வாசி�/	 திற� வா?(தவரா? விள7கின. 
அ�கால� தமிழிைச ப$றிய ெச?திக� மிக�பலவா/	. இ�8�ள சில�பதிகார	 
�த:ய C- உைரகளி- இைவ ப$றிய ெச?திக� இ��தைல ேநா�க மிக� பல 
இைச C-க� அ�கால�தி- இ�(தி��த- ேவ<  ெம�ப# ஐயமற 
விள7/கி�ற#. உ�ள� க��ைத உட$ /றி��களா- கா<ேபா�/ உண�#வ# 
நடன�	 நாடக�	 ஆ/	. இ�கைலயி- வ-லவ @�த, @�திய என� ப0டன. 
இ�கைல ப$றி"	 பல C-க� தமிழக�தி- இ�(தன எ�ப# இ�8�ள ச7க� 
தமிB C-களா- அறிய� ப கி� ற#. உ�ள� /றி�ைப ெவளியி- ெதாி"	ப2 
ந2�பதி- விற- பைட�தவ� விற: என�ப0டா�. 
 
தமி" வள�/த �ைறதமி" வள�/த �ைறதமி" வள�/த �ைறதமி" வள�/த �ைற    
 
ப2�#� �லைம ெப$ற �லவ பல ப�ளி ஆசிாியகளா? அைம(தன. ேவ8 பல 
�2ம�ன அைவகளிA	 சி$றரச அைவகளிA	 அைவ� �லவராக அம(தன. 
பி�F	 பல, ஊேதா8	 ெச�8 ேபாிைக ெகா02 வாணிக	 நடா�திய 
ேபாிெச02மா ேபால1	, பழமர	 நா2= ெச-A	 பறைவகைள ேபால1	 தமிைழ� 
ேபணி வள�த தைக சா�ற ம�னகைள நா2= ெச�8, த	 �லைமைய 
ெவளி�ப �தி, அவ த(த பாிசிைன� ெப$8வாB(# வ(தன. அ�பாிசி- 
ேப(த1ட� பிற ம�னபா- ெச�8 த	 �கB நி8வி� பாிD ெப$8 மீ<  வ( 
தன. இ�தைகய �லவ ெப�ம�க� பா2யனேவ ச7க கால� பாட-க�. 
 
ேபா�கள�தி- ெவ$றி ெப$ற அரசகைள� �லவ�	 பாண�	 கட�த�	 ெச�8 
பா த- மர�. விற- ேவ(த அ	��தமிB� �லவகைள� பாரா02 அவ மன	 
மகி6	ப2 பாிசளி�த- வழ�க	. ேசர�, ேசாழ� எ�F	 �2"ைட அரச 
இ�வைர"	 அவேரா  இைண(# வ(த ெப�ேவளி ஐவைர"	 
தைலயால7கான�தி- �றிய2�த பா<2ய� ெந Pெசழியைன� க-லாடன, 
மா7/2கிழா, இைட�/�G கிழா எ�ற �லவ ெப�ம�க� உளமார� �கB(# 
பாரா02"�ள பாட-கைள� �றநாS$றி- காணலா	. ேவ(தகள# ெவ$றி= 
சிற�ைப"	, ெகாைட= சிற�ைப"	, /ணநல�கைள"	 �லவக� பாரா02� பாிD 



22 

 

ெப$றன. அ7ஙனேம த�க கால7களி- அவக*�/ அாிய அறி1ைரகைள� 
@றின. அவத	 அறி1ைரகைள� பாரா02ய ேவ(தக� அவக*�/ மன�வ(# 
பாிசளி�தன. அரச இ�வ��/� ேபா நிகழ இ��தைல உண(#, அ�ேபா நைட 
ெப�ம$ கா�த �லவக*	 உ< . அ��லவ ெப� ம�க*	 பாிசி- ெப$றன. 
ஆ0சி �ைறயிA	 தனி� ப0ட வாB�ைக �ைறயிA	 அரச�/ அறி1ைர @றிய 
அ�(தமிB� �லவக*	 அ�கால�தி- வாB(தன. த� மைனவிைய� #ற(த 
ேபகF�/� கபில பாண �த:ய சா�ேறா அறி1ைர பக�றன எ�பைத� 
�றநாS$றி- காணலா	. த	 ம�னேனா  ேபா�கள	 �/(#, அவைன 
அ4வ�ேபா# ஊ�க�ப �தி, அவேனா  இ��$8	 #��$8	 வாB(த 
�லவக*	 உ< . கபில�	 ஒளைவயா�	 இ�#ைற�ேக$ற சா�ேறாவ. 
 
’�லைம �லைம�காகேவ’ எ�ப# ப<ைட� கால� /றி�ேகாளா/	. ம��#வ, 
ெகா-ல, @ல வாணிக, ேபாிைக அ2�# வாணிக	 ெச?தவ, வள மைனைய� 
பா#கா�த காவ$ெப<2, /ய�திய, /ற�திய �த:ய பல�	 த�த	 
ெதாழி-கைள= ெச?# ெகா<ேட ெப�	 �லவகளாக� திகB(தன. இவக� 
ம�களிட	 காண�ப0ட Kர	, ெகாைட, அ��, அ�� �த:ய ந$ப<�கைள� 
பாரா02� பா2ய பாட-க� பலவா/	. 
 
�லவக� அரசபா- பாிசி- ெப$8 மீ< 	 த	 ஊ ெச-A	ேபா# வ�ள-கைள 
நா2= ெச-A	 �லவகைள வழியி- ச(தி�ப#< . உடேன அவத	 வ8ைமைய� 
ேபா�க விைழ(#, அவகைள� தம�/� பாிசி- ஈ(# மகிB(த ம�னபா- 
ஆ$8�ப �#த- ேவ< 	. தம�/� பாிசி- த(த ம�னFைடய சிற�பிய-�க�, 
அவன# அர<மைன= சிற��, நா0 = சிற��, நகர= சிற��, அ(நகர�தி$/= 
ெச-A	 வழி ப$றிய விவர7க� இ�ன பிறவ$ைற� பாிசி- ெப$8 மீ*	 �லவ, 
வழியி- காண�ப0ட �லவ�/ விாி�#ைர�# அவைர அ4வ�ள-பா- ஆ$8� 
ப �த- ஒ� நீ<ட பாவாக அைம"	. இ7ஙன	 அைம(த பா0  �லவ 
ஆ$8�பைட என�ப 	, இ7ஙனேம பாணைர ஆ$8� ப �தA	 உ< . அ# 
பா< ஆ$8�பைட என�ப 	. இ4வாேற விற:ைய ஆ$8� ப �தA	 உ< . 
அ# விற: ஆ$8�பைட என�ப 	. இ�ப2ேய கட�தைர ஆ$8�ப �தA	 
வழ�க	. அ# @�த ஆ$8�பைட என� ெபய ெப8	. இ�தைகய ஆ$8�பைட� 
பாட-கைள� ப� #�பா02- காணலா	. �ற நாS$றிA	 பல பாட- க� உ< . 
-------------  
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ெகா)ைகெகா)ைகெகா)ைகெகா)ைக    
 
ெபா�ைநயா8 இ�8 கடெலா  கல�/	 இட�தி$/ நா�/ க- உ� த�ளி, 
அ4வா$றி� வடகைரயி- ெகா$ைக எ�F	 ெபய�ட� ஒ� சி$G 
இ��கி�ற#. ப<ைட� கால�தி- ெபா�ைநயா8. இ4V அ�கி$றா� கடெலா  
கல(# வ(த#. ெபா� ைநயா$8 ம<>	 மணA	 பல C$றா< களாக வ(# 
ப2�ப2யாக ேம20 � கடைல� பி�ேனா�கி= ெச-A	 ப2 ெச?# வி0டதா-, 
ெகா$ைக, #ைற �க�தி$/ாிய வசதிைய இழ(# வி0ட#. இ�8�ள 
ெகா$ைகயிA	 D$8� �ற7களிA	 கிளிPச-க*	 ��#= சி�பிக*	 
தைர�க2யி- சிறி# ஆழ�தி- கிைட�தைல, கட- இ( நில�ப/திைய அ �# 
இ�(தைம�/ ஏ$ற சா�றா/	. ெகா$ைக�/� பி�ன� காய- (இ�ைறய “பைழய 
காய-') பா<2ய #ைற�க நகரமாக விள7க� ெதாட7கிய#. கி. பி. 13 ஆ	 
C$றா<2� பி$ப/தியி- காயேல சிற(த #ைற�க நகரமாக இ�(த# எ�பைத 
மா�ேகாேபாேலா /றி�#�ளா. பி� C$ற< களி- ெகா$ைக ப$றிய ேப=ேச 
யா< 	 காண�படவி-ைல. எனேவ, ஏற�தாழ கி. பி. 12ஆ	 C$ற< ட� 
ெகா$ைக� ெபா:1 மைற(#வி0ட# எ�8 ெகா�*த- தவறாகா#. 
 
ெகா$ைக நகர	 ச7கC-களி- ேபச�ப தலா-, அத� பைழைமைய நா	 ந�/ 
உணரலா	. கி.பி. �த- C$ற<2- ெத� இ(திய� கைரேயாரமாக வ(த 
"ெபாி�*Y” எ�ற பிரயாண C:� ஆசிாிய�	, அ �த C$ற<2- வ(த 
தலாமி"	 இ�ப<ைட நகர�ைத= சிற(த #ைற�க நகர	 எ�8 /றி�பி0 �ளன; 
/மாி�ைனைய= D$றிவ(த கிேர�க வணிக �த:- இ�#ைற�க�#�/�தா� 
வ(தன எ�8 /றி�#�ளன. ேமA	, அவக� ம�ன வைள/டாைவ� ெகா$ைக 
வைள/டா எ�ேற /றி�#�ளைம, அவக� கால�தி- ெகா$ைக ெப$றி�(த 
ெப�P சிற�பிைன ந�/ விள�/வதா/	. 
 
ச7க C-களி$ பாரா02� ேபச� ெப$ற ெகா$ைக� #ைற�க	 கிறிY# பிற�பத$/ 
��ேப �கB ெப$றி�(த# எ�8 க�#த- தவறாகா#. 
 
பாரசீக, அேரபிய, ெபானீஷிய, எ�ேயா�பி ய, கிேர�க, உேராம ேபா�ற 
ேமேல நா0டவ�	, பமிய, சீன �த:ய கீைழ நா0டவ�	 வாணிக� #ைறயி- 
ெகா$ைக� #ைற�க�#ட� ெதாட� ெகா<2�(தன எ�8 ஆரா?=சியாள 
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அைறகி�றன. ெகா$ைக� ெப�(#ைற ��ெத �/	 ெதாழி:A	 ச7/கைள 
எ �#� ெபா��கைள� தயாாி�பதிA	 ெபய ெப$றி�(த#. எனேவ, ��#�க*	 
ச7/க*	 ச7கா- ெச?ய� ெப$ற பலவைக� ெபா��க*	 மி�க அளவி- அய- 
நா க0/ ஏ$8மதி யாயின. ேமA	, தமிB நா02$ கிைட�# வ(த த7க	, 
யாைன�த(த	, க�7கா:, ச(தன	 �த:ய விைல"ய(த மர7க�, மண� 
ெபா��க�, ப0டாA	 ப��தியாA	 இய�ற ஆைடக�, அாிசி �த:யன 
அய-நா க0/ அF�ப�ப0டன. 
 
ஏற�தாழ� கி. �. 1400 இ- வாB(# வ(த அ� தீனிய அரசக� இ� கட- வாணிக 
உறவினா- பா<2யகைள மதி�#� ேபா$றினைம�/ அறி/றியாக� 
‘பா<2ேயா�’ எ�ற ெபயைர= U02� ெகா<டன. க�7கட:� கைரயி$ 
க0ட�ப0ட வாணிக நகர7க*	 பா<2யன# #ைற�க�ப02ன�தி� ெபயரா- 
"ெகா-கீY' (ெகா$ைக என வழ7க� ெப$8 வ(தன). பி� C$றா< களி- 
உேராம� ேபரரசகளான அகYடY, கிளா2யY, �த:ேயா பா<2 ேவ(த�ட� 
ெந�7கிய வாணிக� ெதாட� ெகா<2�(தன; பா<2ய அைவ�/� Oதக� 
Qல	 பாிD� ெபா��கைள அF�பி� த7க� அ�ைப"	 ந0ைப"	 அறிவி�#� 
ெகா<டன. 
 
“ஐேரா�பிய நா க0/ மி/தியான அாிசிைய ஏ$8மதி ெச?த நகர	 ெபா�ைந� 
கைரயி- இ�(த ெகா$ைகேய யா/	. இ�தைகய வாணிக	 அ�கால�தி- கிேர�க 
வச	 இ�(த#. கிேர�க�/ ��� இ(திய வாணிக	 பாரசீக, ெபானீஷிய 
எ�பவாிடேம ெப�	பா�ைம இ�(# வ(த#. தமிB= ெசா$களாகிய ேதாைக, அாிசி 
இPசி �த:யன ஹி�� �த:ய ெமாழி C-களி- காண�ப கி�றைம 
இ�ப<ைட� கட- வாணிக உ<ைமைய வ:"8�#வ தா/	,' எ�8 ஆரா?=சி 
அறிஞ @8கி�றன. 
 
ச7க கால�தி$/� பிற/ ெகா$ைக ெப$றி�(த சிற�ைப ந�/ அறிவி�/	 
சா�8க� மி/தியாக இ-ைல. பா<2ய நா  கி. பி. 6-ஆ	 C$றா<  �த- 10-
ஆ	 C$றா<  வைர பா<2ய ஆ0சியி- இ�(த#; பி�ன ஏற�தாழ ��S8 
வ�ட கால	 ேசாழரா0சியி- இ�(த#. அ�கால�தி- பா<2ய நா  இராசராச� 
பா<2ய நா  என1	, ெகா$ைக ேசாெழ(திர சி	ம ச#ேவதிம7கல	 என1	 
ெபயகைள� ெப$றி�(தன. அ�கால�தி$றா� ஆ0சி மா8ப0டாA	 ��ன� 



25 

 

@ற� ெப$ற இய$ைக� ேக களாA	 ெகா$ைக த� ெபா:ைவ இழ(#வி0ட#. கி. 
பி. 12-ஆ	 C$ற<2$/� பி� வ(த பா<2ய கால�தி- ெகா$ைகயி� சிற�ைப� 
காய- #ைற�க	 ெப$8 வி0ட#. 
 
தி�ெந-ேவ: மாவ0ட�தி� கீB�கைரயி- ஏற�தாழ நா$பதா< க� த7கி� 
கிறிYதவ சமய� ெதா<  ெச?தவ�	, ’திராவிட ெமாழிகளி� ஒ�பி ல�கண	' எ�ற 
இைணய$ற Cைல எ6தி அழியா� �கBெப$றவ�மான கா- ெவ- ஐய ெச�ற 
C$றா<2- இ� ெகா$ைகைய� பாைவயி0டா; ஆ7கா7/= சில இட7கைள� 
ேதா<2 ஆரா?=சி நிகB�தின; ெகா$ைகயி- ச7/� ெதாழி$சாைல ஒ�8 
இ�(தைம�/ாிய அறி/றிகைள� க<டா; அ7/� பல வைக நாணய7க� 
அவ��/� கிைட�தன. அ�ெபாியா ேவைல� பாடைம(த ெபாிய தாழிக� 
பலவ$ைற� க<டா; அ7/�ள 'அ�கசாைல' எ�F	 சி$Gைர� பாைவயி0 , 
அ4விட�தி- ப<ைட� பா<2 ய நாணய7கைள= ெச?#வ(தன எ�ற க��ைத 
ெவளியி0டா. ெந-ைல மாவ0ட�தி� கிழ�/� ப/தி களி- பைழய நாணய7க� 
மிக� பலவாக� கிைட�கி�றன. ேவ8 இட7களி- கிைட�காத ச#ர நாணய7க� 
இ7/ மி/தியாக� கிைட�கி�றன. அைவ யைன�#	 ெகா$ைக� பா<2ய-
�ைடயனேவ எ� பதி- ஐய	 இ-ைல. 
 
“ெகா$ைகயி- கிைட�த ெச�� நாணய7க� சிலவ$றி- �தலா	 இராேச(திர 
ேசாழ� (கி. பி. 1012-1044) உ�வ	 ெபாறி�க�ப0 �ள#. நாணய�தி� ஒ� 
�ற�தி- அவன# நி�ற ேகால�	 ம$ெறா� �ற�தி- அவன# இ�(த ேகால�	, 
ெபாறி�க� ப0 �ளன. இ�தைகய நாணய7க� ேசாழ நா0 2� வட எ-ைல �த- 
/மாி�ைனவைர"�ள ெத� இ(திய� ப/திகளி- காண�ப கி�றன. இதனா-, 
ேசாழ ெகா$ைக உ�ளி0ட பா<2ய நா0ைட� ைக�ப$றி யா<டன எ�ப# 
ெதளிவாகிற த�ேறா?' எ�8 கா- ெவ- பாதிாியா @றியி��த- கவனி�க� த/	. 
 
சிற(த �ைறயி- பல C$றா< களாக� ெதாட(# கட- வாணிக	 நைடெபற 
நிைல�களமாக இ�(த ெகா$ைக, ேசாழர# கட$8ைற� ப02னமாகிய 
காவிாி�M	ப02ன	 ேபா�8, அய-நா0  வணிக த7கி யி��க� த�க மாட 
மாளிைககைள� ெகா<ட ெத��கைள"	, ந	 நா0  வணிக வாB� த�க வள	 
மி/(த ெத��கைள"	, பல #ைற� ெதாழிலாளக� வாழ�த�க ெத��கைள"	, பல 
ெதாழி$சாைலகைள"	, வணிக இட7கைள"	, க�ப-களி- ஏ$ற� த/	 
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ெபா��கைள ைவ�க� த�க ப<ட சாைலகைள"	 இற�/மதியா/	 ெபா��கைள 
ைவ�க� த�க ப<ட சாைலகைள"	, ெபாிய கைட� ெத��கைள"	, 
ேகாவி-கைள"	, பிறவ$ைற"	 த�னக�ேத ெப$றி�(த# எ�ப# @றாேத 
அைம" ம�ேற? அஃ# அரச� வாB(த இடமாக1	 இல7கிய# எ�8 
சில�பதிகார	 �த:ய ெதா�S-க� ெச��வதா-, அர<மைனைய"	 ெப$8� 
ெப�	 ெபா:1ட� விள�க�$றி�(த# எ�8 க�#த-, ெபா��தேம ய�ேறா? 
D�7க� @றி�, அேமாிய நாகாிக�தி� உயிநா2யாக விள7கிய பாபிேலா� நகர	 
ேபால� பா<2யர# நாகாிக வள�தி$/ உயி நா2யாக� ெகா$ைக� ெப�நகர	 
விள7கிய# எ�8 ெசா-வ# ஏ$�ைடய#. 
 
ெகா$ைக தன# ெப�(#ைற ��#�களாA	 கட- வாணிக�தாA	 பா<2ய�/� 
ெப�P ெச-வ	 அளி�# வ(த காரண�தா$ற�, பா<2யைன ’ெகா$ைக� 
ேகாமா�' எ�8	, ’ெகா$ைக யாளி' எ�8	 �லவக*	 /2ம�க*	 உளமகிB(# 
ெப�மித�ேதா  பாரா0டலாயின. 
 
[#][#][#][#]இ�ைறய ெகா)ைகஇ�ைறய ெகா)ைகஇ�ைறய ெகா)ைகஇ�ைறய ெகா)ைக    
 
இ�ைறய ெகா$ைக மிக= சிறிய சி$Gராக இ��கி�ற#. இ=சி$G��/	 ’அ�க 
சாைல' எ�F	 இட�தி$/	 இைடேய ஏாி ேபா�ற பர(த இட	 அைம(தி��கிற#. 
இ�பர(த இட�தி� ந வி- சி8 ேகாவி- ஒ�8 இ��கிற#. அ# ெவ$றிேவ- 
அ	ம� எ�8 ெபய ெப$8�ள#. அ7/� பைழய கால�தி- க<ணகியி� உ�வ= 
சிைல இ�(ததாக1	, அஃ# எ4வாேறா மைற(# ேபானதாக1	 அ4விட�தி- 
இ�ேபா# #�ைகயி� சிைல ைவ�க� ப02��பதாக1	 எ7க*�/� பல 
இட7கைள� கா02 வ(த ெபாியா ஒ�வ @றின. 
---------  
[#] நா� ெகா$ைகைய 1-10-56 இ- ெச�8 க<ேட�. இதைன� பா�க என�/� 
ேப�தவி ெச?தவ �ைவ/<ட	 ேகா0ைட� பி�ைளமா�� ஒ�வரான தி�வாள 
இரா. இல�/வ� எ�பவ. ெகா$ைக ப$றிய பல ெச?திகைள என�/� 
ெதாிவி�தவ ெகா$ைகயி- உ�ள தி�. ெகா.ச. சிவராமபி�ைள எ�பவ. 
 
ேகாவல� ம#ைரயி- ெகாைல"<டத$/� பதிலாக� க<ணகி சீ$ற	 ெபா7கி 
ம#ைரைய அழி�தா� அ-லவா? அ�ப�தினி� ெத?வ�தி� உ�ள�ைத� /ளிவி�க 
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அ�ெபா6# ெகா$ைகைய ஆ<ட ெவ$றிேவ$ ெசழிய� ஆயிர	 ெபா$-
ெகா-லைர� ப:யி0டா� எ�8 சில�பதிகார	 ெச��கிற#. அ(த ெவ$றி 
ேவ$ெசழிய�, தா� ஆ<ட ெகா$ைகயி- க<ணகிய	மF�/� ேகாவி- 
எ �பி�தி��த- இய-ேப. அவ� அ4வ	மைன வழிப02��தA	 ெபா��தேம 
யா/	. ெவ$றிேவ$ ெசழியF- வழி பட�ப0ட அ	ம�, ‘ெவ$றி ேவ- அ	ம�’ 
என�ெபய ெப$றதி- விய�பி-ைலய�ேறா? 
 
இ�ெபா6# ேகாவி:A�ள அமமF�/= ’ெச6ைக ந7ைக' எ�ப# ெபய எ�8 
ஊரா உைர�கி�றன. ெசழிய ந7ைக (ெசழிய� - பா<2 ய�) எ�ற ெபயேர 
இ4வா8 ’ெச6ைக ந7ைக' என மாறி வழ�/� ெப$றி��கலா	. ெசழியனா- 
Mசி�க� ெப$ற ந7ைக ’ெசழிய ந7ைக' என� ெபய ெப$றா� ேபாA	. இ� 
ேகாவிA�/ அ�கி- சில இட7களி- பைழய உைற கிண8க� க<  
பி2�க�ப0 �ளன. நா7க� அவ$8� ஒ�ற� நீைர� ப�கிேனா	, அ# 
/2நீராகேவ இ��கி�ற#. ஏாிேபா�ற அ4வக�ற இடெம7/	 ப<ைட�கால 
ம0பா<ட= சிைத1க� காண�ப கி�றன. இைவ"	, உைற கிண8க*	, 
ேகாவிA	 அ7/ இ��தைல ேநா�க, அ�பர(த இட	 �6ைம"	 ப<ைட� 
கால�தி- ெகா$ைக நகாி� ஒ� ப/தியாக இ�(தி��த- ேவ< 	 எ�8 க�த 
இட(த�கிற#. அ�பர(#�ள ப/தி பி$கால�தி- ப�ளமாகி நீ நி$/	 இடமாக 
மாறியி��த- ேவ< 	. 
 
ெவ$றி ேவல	ம� ேகாவிA�/ ேநேம$கி- ப6#ப0ட சிவ� ேகாவி- ஒ�8 
வாைழ�ேதா0ட�#� கிைடயி- இ��கிற#. அதனி- இ�ெபா6# சிவ:7க	 
இ-ைல; பி�ைளயா தி�1�வ	 இ��கி�ற#. ேகாவி:� க�வைற ம0 ேம எPசி 
நி$கி�ற#. அத� Dவகளி- பல க-ெவ0 க� காண�ப கி� றன. அவ$றி- 
ஒ�ப/திைய� பட�தி$ பா�7க�. அ�ேகாவிைல ‘அ�கசாைல ஈDவர�ைடயா 
ேகாவி-' எ�8 க-ெவட �க� /றி�கி�றன. அ�கசாைல எ�ப# �� 
ெசா-ல�ப0ட ஏாிேபா�ற பர(த ெவளி�/ அ�பா- உ�ள சி$G ஆ/	. ப<ைட 
கால�தி- அ�கசாைல எ�ப#, அ=சிவ� ேகாவி- உ�ள ப/திைய"	 
உ�ளட�கியதாக இ�(தெத�8 க�த இ� ேகாவி$ க-ெவ0  இட(த�கிற#. அ�க 
சாைலயி- இ�8	 நில�ைத� ேதா< 	 ெபா6# பல நாணய7க� கிைட�கி�றன 
எ�8	, அ7/� பல காலமாக வாB(# வ(தவ�0 ெப�	பால ெபா$ ெகா-லேர 
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எ�8	, அவக� இ�ெபா6# பிைழ�ைப� க�தி� பல ஊக0/	 ெச�8வி0டன 
எ�8	 ஊரா உைர�கி�றன. 
 
�� ெசா-ல� ெப$ற ேகாவி- க-ெவ0 �களி- ெகா$ைக ’ம#ேராதய ந-.’ 
எ�8 /றி�க� ப0 �ள#. பா<2ய நா02� தைலநகரமான ம#ைரயி� 
சிற���/= ெச-வ	 ெகாழி�த ெகா$ைக ெப�7 காரணமாக இ�(தைம க�திேய 
ெகா$ைக�/ 'ம#ேராதய ந-. என�பி$கால ம�னக� ெபயாி0டன ேபாA	! 
 
ெகா$ைக= சி$GாிA	 அத� D$8� �ற7களி	 ஒ�ேறகா- அ2=ச#ர= ெச7க$க� 
கிைட�கி�றன. நில�ைத ஐ(த2 ஆழ�தி- ேதா< 	 ெபா6# களிம<>	, ப�த2 
ஆழ�தி- ச7/க*	 நிர	ப� கிைட�கி�றன; பதிைன(த2 ஆழ�தி- ேதா< 	 
ெபா6# ஒ�வைக= ேச8 கிைட�கி�ற#. இ7/ உ�ப7கழி இ�(தெத�பத$/	 
கட- அ�கி- இ�(தெத�பத$/	 இைவ உாிய அறி/றிக� எ�8 ஊ �தியவ 
உைர�தன. 
 
ெகா$ைகய	பதியி- பல C$றா< களாக� �கB ெப$ற# எ�8 ஊரா உைர�/	 
வ�னிமர	 ஒ�8 இ��கிற#. அ# ேநேர நிமி(# இராம- தைரைய ஒ02யப2ேய 
ப�த2 ெச�8, ேமேல நிமி(#�ள#, அத� அ2�பாக�தி- ெபாிய ெபா(# 
அைம(தி��கிற#, அத$/ எதிாி- சாைல ந ேவ சமணதீ�த7கர சிைல ெயா�8 
ம<>� பாதியள1 �ைத"<  இ��கி�ற#. ம$ேறா� தீ�த7கர சிைல ஊைர 
ய �த ேதா0ட	 ஒ�றி- காண�ப கிற#. இைவ இ7/ இ��தைல ேநா�க, 
இ4Vாி- ப<ைட� கால� தி- சமண சமய�தவ�	 வாள(தி�(தன எ�பைத 
அறியலா	. 
 
ெகா$ைகைய�ப$றி� பல /றி���கைள= ேச�# ைவ�#�ளவ�	 ெகா$ைக�/ 
வ�	 ஆரா?=சியாள�/ உ8#ைணயாக இ��பவ�மாகிய சிவராம பி�ைள 
எ�F	 �திேயாாிட	 ஒ� ெச�ேப0  நக- இ��கி�ற#. “�வர/ணமகா 
ராய�/ யா<  13" எ�ப# காண�ப 	 அ�ப0டய�தி- ” ’பழ7காD 
ஆயிர�#நாS8,’ ’ெபா� எ0 ', அர<மைன�/ மர�கலராய ஆயிர	 ெபா�F	, 
உ�� லாப�தி- C8 ெபா�F�/ இ�ப�ைத(# ெபா�F	 ெசA�த� கடவ… 
ஒ�ெபா� எைட"	 அத$/ ேம$ப0ட ஆணி��#	 வல	�ாி= ச7/	 அக� ப0டா- 
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அைவகைள மா�கலராய அர<மைன�/= ெசA�திவிட1	.” எ�F	 வாசக7க� 
காண� ப கி�றன. 
 
இவ$ைற ேநா�க, அ�கால�தி- 'பழ7காD' எ�ெறா� பைழய நாணய	 வழ�கி- 
இ�(த#, 'ெபா�’ எ�ப# ஒ� நாணய�தி� ெபய, கட- வாணிக�#�காக� பல 
மா�கல7கைள ைவ�தி�(தவ "மர�கல ராய’ என�ெபய ெப$றா, உ�� 
உ<டா�/	 ெதாழிA	, உ��வாணிக�	 ெகா$ைத�க�கி- நைடெப$றி��கலா	, 
ெபா� எ�F	 ெபய நி8�த- அளைவ� ெபயராக1	 இ�(த#, ஆணி��# 
எ�ப# ��#�களி- சிற(த#, ச7/களி- 'வல	 �ாி=ச7/ உய(த#, இைவ 
இர< 	 அ� கால�தி- ெகா$ைக� ெப�(#ைறயி- கிைட�# வ(தன எ�F	 
விவர7கைள� ெதளிவாக அறியலா	, 
 
ெகா$ைகயி- இ�8 வா6	 �தியவக� ெகா$ைக வளநா  ப$றி� கீB�காண� 
ெப8	[§] பழ	 பாட- ஒ�றிைன� பா கி�றன. 
 

”ஆலமர	 அரசமர	 ஆனதி(த நா   
அத�பிற/ ��ைனமர	 ஆனதி(த நா   
நாலா	"க	 த�னி- வ�னிமரமான கா   
நா$றிைச"	 கீ�தி ெப$8 நலமி/(த நா   
அ�கைர"	 மதி�ைன"	 ெசா�க:7க ஈச�  
அழ/�2 ெகாைடஐய� அ���ாி"	 வ<ைம  
தி�கன�#	 �கBநி�ற ெஜகேதவி ெச6கி ந7ைக  
ெச�னிெவ$றி ேவ-தா? ��கியமா? அ���ாி"	  
ேகா0ைடவாB ஐய� �கைன"ட� சிற(தி��/	  
நாவல2 ெம?ய…..  
த�கா�கB ��காணி வட�/வாB ெச-:  
மனமகிB(# அரDெச?"	 [#] ெபா$ைகவள நா   
சீரான ெத�ம#ைர� ேதசம# ெசழி�க�  
தி�வள�	 ெபா$ைகெய�8 தின	�கழ� ெப$ேறா	  
காராள வ	சமி# நகரமி# ெசழி�க�  
கைணேயாக� அரD ெச?"	 ெபா$ைகவள நா " 
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[§]ெகா$ைக ஈDவரQ�தியா பி�ைள எ�ற �தியவ எ7க� ��னிைலயி- இ� 
பாடைல� பா2�கா0ட, ெத�காசி வி�#வா� /$றால	 எ�பவ இதைன 
எ6தினா. 
[#] சில�பதிகார�தி$ @ற�ெப$8�ள ெபா$ைக� பா<2ய� இ7/ ஆ<டா� 
எ�8	, அதனா- "ெபா$ைக" எ�ப# இ4Vாி� ெபயராயி$8 எ�8	 ஊரா 
உைர�கி�றன. ஆயி�, ச7க C-களி- இ4V "ெகா$ைக" எ�ேற 
ேபச�ப கி�ற#. 
------------------  
 

2$&�றன� ெபா�ெமாழிக�2$&�றன� ெபா�ெமாழிக�2$&�றன� ெபா�ெமாழிக�2$&�றன� ெபா�ெமாழிக�    
 
ச$ககால� �லவ�ச$ககால� �லவ�ச$ககால� �லவ�ச$ககால� �லவ�    
 
ச7ககால�தி-, இ�8 நம# ச�தாய�திA�ள �த:யா, பி�ைள, ெச02யா, 
ஐய, ஐய7கா எ�ற சாதி� ெபயகேளா சாதிகேளா இ�(தைம�/= சா�8 
இ-ைல. இய$ெபய 'சா�த�' எ�8 இ�(தா-, அ=சா�த� மாியாைத�/ாியவFக 
மா8	 ெபா6# 'ஆ' வி/தி ெகா �க�ப 	. அவ� 'சா�தனா' என 
வழ7க�ப வா�, கபில�, கபில எ�8 வழ7க�ப வா�. அவ� இ�ன ஊாின� 
எ�பைத� /றி�க ஊ�ெபய ெபய��/�� /றி�க� ப 	; “சி�தைல= சா�தனா’, 
‘உைறN ேமாசியா’ எ�ற$ேபால வ�	. ஒேர ஊாி- ஒேர ெபய ெகா<ட �லவ 
பல இ��பி�, அவ ெச?# வ(த ெதாழிலா- ேவ8பா  /றி�க�ப 	; 
’@லவாணிக� சீ�தைல= சா�தF’ எ�றா$ேபால வ�	. பிற(த ஊ ேவறாக1	 
த7கி� ெதாழி- நட�#	 ஊ ேவறாக1	 இ�(தா- இ4விர<  ஊகைள"	 
அவ� ெச?"	 ெதாழிைல"	 அவன# இய$ெபயைர"	 ேச�# வழ7/த- 
ப<ைட மர�; சீ�தைல எ�F	 ஊாிேல பிற(த சா�தன ம#ைரயி- 
@லவாணிகராக இ�(தா எ�பைத உண�த 'ம#ைர� @லவாணிக� சீ�தைல= 
சா�தனா’ எ�8 /றி�க�ப0டா. 
 
மயிைலயா, நாைகயா எ�றா$ ேபால� பிற(த ஊரா- ெபய ெப$ேறா பல. 
M7/�ற	 எ�ப# பா<2யநா0  ஊகளி- ஒ�8. இ�ைறய இராம நாத�ர	 
மாவ0ட�தி- உ�ள மகிபால� ப02ேய ச7ககால�தி- M7/�ற	 என� ெபய 
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ெப$றி� (த# எ�ப# க-ெவ0டா- ெதாிகி�ற உ<ைம யா/	. ேகா� 
நிைலகைள� கண�/� பா�# ம�க*�/ ேந�	 நல� தீைமகைள� கணி�#� 
@8பவ� இ�கால�தி- ேசாதிட� என�ப கிறா�. அ�கால�தி- ‘கணிய�' 
என�ப0டா�. M7/�ற	 எ�ற ஊாி- வாB(த கணிய� ஒ�வ�, கணிய� 
M7/�ற� எ�8 ெபய ெப$றா�. அ�கணிய� த� ெதாழிேலா  நி-லா#, 
ைப(தமிB� பா7/ற� க$8� ெப�	 �லவனாக1	 விள7கினா�. 
 
ச7ககால� ெப�	 �லவகளான ந�கீர, கபில, பரண இவத	 வாிைசயி- 
ைவ�# எ<ண� த�க ெப�	 �லவனாக அ�ெப�மக� விள�க�$றி�(தா�. 
அ�ெபாிேயா� அ�ளிய பாடெலா�8 �ற நாS$றி- (192) உ�ள#. பழ(தமிழ 
ெகா<2�(த சீாிய க��#�கைள அ�பாவி- ைவ�#� �லவ� பா2"�ளா�. 
 
�லவ� ெபா�7ைர�லவ� ெபா�7ைர�லவ� ெபா�7ைர�லவ� ெபா�7ைர    
 
(1) ”எம�/ எ(த ஊ�	 எம# ஊேர, எ-ேலா�	 எ	�ைடய D$ற�தா. (2) 
ஒ�வF�/� ேகேடா ஆ�கேமா வ�வ# அவனாேலேய தவிர� பிறரா- அ�8; (3) 
சாத- எ�ப# �தியத�8; க�வி- ேதா�றிய நாேள ெதாட7கி"�ள#. ஆதலா- 
வாBதைல இனிய# எ�8 மகிB=சி அைடயவி-ைல. ஒ� ெவ8�� வ(தேபா# இ# 
ெகா2ய# எ�8 எ<ண1மி-ைல. (4) ேபாியா$8 நீாி� வழிேய ெச-A	 மிதைவ 
ேபால நம# அாிய 'உயி ஊழி� வழி�ப 	’ எ�ப# அறிஞ Cலா- 
ெதளி(தி��கிேறா	. ஆகேவ நா	 ந�ைமயா- மி�கவைர மதி�ப#	 இ-ைல; 
அ4வாேற ந�ைமயா- சிறிேயாைர� பழி�தA	 இ-ைல." 
 
விள�க�விள�க�விள�க�விள�க�    
 
1. இ�@$றி� க��# யா#? ப<ைட�கால� தமிழ பல நா க*�/	 ெச�8 
வாணிக	 ெச?தவ; உ�நா0  வாணிக�திA	 ெவளிநா0  வாணிக�திA	 சிற(த 
பழ�க	 உைடயவ. அவக� வாணிக�தி� ெபா�0 � கட- கட(# பல 
நா க*�/	 ெச�றன. அ7க7/� த7கி அ4வ7கா0  ம�கேளா  பழகி� த7க� 
வாணிக�ைத� ெப��கின. அய- நா  ெச-ேவா அ(நா0  ம�கேளா  
அக7கல(# பழகின$றா� வாணிக	 சிற(த �ைறயி- நைடெப8	, அ(நா0  
ெமாழிைய"	 ஓரள1 அறி(# அ	ம�கேளா  ேபசி அ	ம�க� உ�ள�ைத� த	 பா- 
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ஈ�க ேவ< 	. இ�#ைறகளி- எ-லா	 ப< ப0ட தமிB வணிக த	 நா0ைட� 
ேபாலேவ, தா	 த7கி வாணிக	 நடா�திய பிற நா கைள"	 மதி�தன; அ	மதி�� 
மி/தியா$றா� பல C$ற< க� பல நா கேளா  வாணிக� ெதாட� வA�ெப$8 
வ(த#. தமிழக�#= ெச-வநிைல�/ இ4வய- நா0  வாணிக	 ஒ� சிற(த 
காரணமா/	. இ(த உ<ைமைய� தமிB ம�க� ந�/ அறி(தி�(தன; அய- நா0  
வணிகைர� த	 நா02- வாBவி�தன; வசதிக� அளி�தன; ந�/ கல(# பழகின. 
சீன, அராபிய, யவன �த:ய பல நா0டா�	 ச7ககால� தமிழக�தி- த7கி 
வள�ற வாB(தன எ�பைத= ச7க C-களா- அறிகி�ேறா	. அய- நா0டா 
/றி���க*	 இ41<ைமைய வ:"8�#	 சா��க நி$கி�றன. இ(த 
உ<ைமைய உள	ெகா<ட கணிய� M7/�றன எ�ற �லவ, ”யா#	 ஊேர 
யாவ�	 ேகளி” எ�8 D�7க� @றினா. 
 
இ41யாிய க��# இ�8 ஈழ	, பமா �த:ய நா க*�/ இ-லா# ஒழி(த# 
வ�(த�த�க#. தமிB வணிக அ(நா களி- ப 	 #�ப	 ெசா-ல�@ட வி-ைல. 
ஆன- வ(தவ�ெக-லா	 வாBவளி�த தமிB நா , இ(த விாி(த மன�பா�ைமயா- 
இ�8	 வட நா0டவ�/	 அய- நா0டவ�/	 வாBவளி�# வ�கி�ற#. ‘இ# 
பிறநா0டா கைட. இ7ேக ெபா�� வா7/த- @டா#' எ�ற எ<ண	 அவன# 
ப<ப0ட உ�ள�தி- ேதா�றவி-ைல. இ41யாிய ப<பா  தமிழைன வாழ 
ைவ�பதாக இ-ைல; அஃதாவ#, ப<பா0  அளவி- வாழ ைவ�கி�ற#; 
ெபா�ளாதார அளவி- வாBவி�கவி-ைல. 
 
2. ‘மனித� த� ந$ெசய-களா- த�ைன உய�தி� ெகா�கிறா�. த� 
தீ=ெசய-களா- த�ைன� தாB�தி� ெகா�கிறா�' எ�8 விேவகான(த அ2க� 
@றி"�ளா. ‘மனித� ஆவ#	 அழிவ#	 த�னாேல தா�' எ�8 ேஜ	Y ஆல� 
எ�F	 ேமனா0  அறிஞ� �க�8�ளா�. இ�ேப�<ைமையேய ஏற�தாழ 1800 
ஆ< க*�/ �� கணிய� M7/�றனா கழறி"�ளா.- “தீ#	 ந�8	 பிற தர 
வாரா” எ�8. 
 
மனித வாB�ைகைய� ப�/வ�ப �#	 இ41யாிய உ<ைமைய அறி(தவ 
எ�#ைணய? மனித� த� ெசா-லாA	 ெசயலாA	 ெபா#ம�க� உ�ள7கைள� 
கவகிறா�; அ4வாேற த� தீய ெசா-லாA	 ெசயலாA	 ெபா#ம�க� ெவ8���/ 
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ஆளாகிறா�; ேகா� ெசா-Aவ#, பிற ெவ8�/	 ெசய-கைள= ெச?த- �த:ய 
இழிெசய-களா- பலராA	 ெவ8�க� ப கிறா�. இ7ஙன	 பல ெவ8���/	 
காரண	 அவைன தவிர� பிற அ-ல. ’நா� அவனா- ெக0 வி0ேட�, இவரா- 
இ�ேக  ேந(த#' எ�8 த� ேக02$/� பிறைர� /ைற@8	 ம�க� இ(த 
உ<ைமைய உணவதி-ைல. 
 
இ(த உ<ைமைய ஒ4ெவா� மனிதF	 உண(#வி0டா-, அவன# வாB1 
ெச	ைம�ப 	. கண�க$ற அறC-கைள� ப2�பதாேலா சமய C-கைள� 
ப2�பதாேலா ஒ�வ� ெப8	 பயைனவிட இ� பய� மிக� ெபாிய#; உய(த#. 
மனிதன# இ�ப வாB1�/ உயிநா2யான இ�ேப�<ைமைய மிக= D��கமாக 
உைர�த�ளிய �லவெப�மாF�/ நம# ந�றி உாியதா/க. 
 
3. உலகி- மல(த M வா த- இய-�; ேதா�றிய ஒ�8 மைறவ#	 இய-�; 
அ#ேபா- பிற(தவ இற�தA	 இய-�. ‘பிற(த நா	 இறவாம- இ��க� 
ேபாகிேறா	; இ41லக இ�ப7கேள எ-லா	 Tகர� ேபாகிேறா	' எ�8 எ<>த- 
அறிவ$ற இய-�. அறி1 பைட�தவ பிற(தவ இற�தலா- எ�ெபா�*	 
நிைல"ைடய த�8 எ�F	 உ<ைமைய உணவ. அதனா- ப$ற$ற நிைலயி- 
வாBவ. அறி1ைடய ெச-வ ஊ ந வி- உ�ள ப6�த மர	 ேபால ம�க0/� 
பய�ப வ; வாBைவ� ெபாிதாக எ<ணி, வ8ைமயா- வா 	 எளியவபா- 
இர�க	 ெகா�ளாதிரா. இ= சிற(த மனித� ப<ைப ஊ02 வள�க� த�க# 
கணிய� M7/�றனாி� ெபா�ெமாழி. அ#, 
 

“சாதA	 �#வத�ேற; வாBத-  
இனிெதன மகிB(த�8	 இலேம' எ�ப#. 

 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
இ�ெபா�Fைரகைள"	 இவ$றி� பர(த ெபா�ைள"	 உ�ள�தி- ஆழ� பதி�த- 
ந�8. மனித� த�ைன� ேபாலேவ பிறைர ேநசி�க� க$8�ெகா�ள ேவ< 	; 
அ(நிைலயி- அவ� எ(த நா0ைட"	 த�னாெட�8 மதி�பா�. மனித� எ(த 
நா0டவனாயிF	 எ7/	 ெச�8 வாழலா	 எ�F	 மனஅைமதி ெப$றி��த- 
ேவ< 	. அ�ெபா6#தா� அவ� ”யா#	 ஊேர யாவ�	 ேகளி” எ�8 மன	 
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மகிழ� பா வா�. தா� உயவ#	 தாBவ#	 த�னாேலதா� எ�பைத உண�	 
அறி1 மனிதைன வாBவி�/	. ேதா�8வ# அழி"	 எ�ற உ<ைம மனிதF�/= 
Dயநல�ைத மி/தியாக உ<டா�கா#. இ41யாிய ப<�க� மனிதனிட	 க�� 
ெகா�*மாயி�, மனித வாB1 மா<�ைடய வாBவா/	.)கணிய� M7/�றனாாி� 
அாிய பாடைல� கீேழ கா<க :  
 

"யா#	 ஊேர யாவ�	 ேகளி;  
தீ#	 ந�8	 பிறதர வாரா;  
ேநாதA	 தணிதA	 அவ$ேறா�ன; 
சாதA	 �#வத�ேற வாBத-  
இனிெதன மகிB(த�8	 இலேம; �னிவி�  
இ�ன ெத�றA	 இலேம; மி�ெனா   
வான	 த<#ளி தைலஇ யானா#  
க-ெபா� திர7/ ம-ல$ ேபயா$8  
நீவழி� பbஉ	 �ைணேபா- ஆ�யி  
�ைற வழி� பbஉ	 எ�ப# திறேவா  
கா0சியி- ெதளி(தன	 ஆக:�, மா0சியி$  
ெபாிேயாைர விய�தA	 இலேம;  
சிறிேயாைர இகBத- அதனிF	 இலேம”. 

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

தி8�&ற�தி8�&ற�தி8�&ற�தி8�&ற�    
 
&ற� 9�வ:&ற� 9�வ:&ற� 9�வ:&ற� 9�வ:    
 
உலகி- மனித� ‘வாBவா7/ வாBத-' ேவ< 	. வாBவா7/ வாBத- எ�ப# 
யா#? மனித� வாழ மைன"	 மைனயா*	 ம�க*	 ெபா�*	 ேதைவ; மனித� 
வாBவ# நாடாத:� அ(நா0 �ெகா� ம�னF	 அற(திற	பா ஆ0சி"	 ேதைவ; 
மனித� வா6	 மைனயி- இ�ப	 நிைல�க, மைனயிA�ள அைனவ�	 ஒ�8ப0ட 
உ�ள�தினரா? இ��த- ேவ<  	. அ4வாேற ம�ன� ஆ0சியிலைம(த ம�க� 
அைனவ�	 ஆ0சி�/� க0 �ப0  நட(தா- நா02- இ�பேம நில1	. இ4வா8 
மைனயிA	 நா02A	 இ�ப	 நிலவ வாBதேல “வாBவா7/ வாBத-" என�ப 	.  
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மனித� ஒ6�க�ேதா  வாBத- ேவ< 	; பண	 ஈ0 த- ேவ< 	. அதைன� 
பா#கா�த- ேவ< 	; உ$றா உறவின��/ உத1த- ேவ< 	; இ-லற 
இ�ப�ைத ந�/ Tகத- ேவ< 	; ப2� ப2யாக உ�ள�#ற1 ெகா<  
அ�ளாளனாக வாBத- ேவ< 	; உலக�ைத� பைட�#� கா�# அழி�/	 
இைறவைன� ப$றிய உண=சி உைடயவனாக வாBத- ேவ< 	. 
 
&றளி� &றி�ேகா�&றளி� &றி�ேகா�&றளி� &றி�ேகா�&றளி� &றி�ேகா�    
 
க-வி"	 ஒ6�க�ேம மனித வாB�ைக�/ இ�றியைமயாதைவ. இவ$8� ஒ�8 
இ�(#, ம$ெறா�8 இ-லாவி2F	 மனித� Oய வாB�ைகைய நட�#த- 
இயலா#. மனித� இ4விர<டாA	 உலக�திைன ஆரா?(#, த� வாB�ைக�/ 
ஏ$றவ$ைற� ெகா< , ஏலாதவ$ைற வி �# வாB�ைக இ�ப�ைத Tகத- 
ேவ< 	. 
 
கட�- ெகா�ைககட�- ெகா�ைககட�- ெகா�ைககட�- ெகா�ைக    
 
தி�வ�*வ கட1ைள அறி1�வ வழிபா0  �ைறயி- அறிவி�கி�றா. கட1� 
�$றறி1ைடயவ; வி��� ெவ8�� அ$றவ; இைற, ெச	ெபா�� எ�ற 
ெபயகளா- வழ7க� ப பவ; நிைன�பவ உ�ளேம அவ��/ உைற"�; வி��� 
ெவ8�� அ$ற கட1ைள வி�	�ேவா�/ வி���	 ெவ8��	 இ-ைல யா/	; 
ெச	ெபா�ைள� கா<பதாகிய உ<ைம அறி1 ேதா�8	. அ#ேவ K02$/ 
வாயி-. 
 
வ�;வ� க8!:�க� வ�;வ� க8!:�க� வ�;வ� க8!:�க� வ�;வ� க8!:�க�     
 
உயி� ெகாைல ேவ�விைய வ�*வ வி�	ப வி-ைல; வி�(ேதா	பைலேய 
ேவ�விெய�8 வி��ப�#ட� /றி�கி�றா. யாக� பDைவ� ெகா�8 ேதவ�/� 
தான	 ப<ணி வி��ப�ைத� ேத வைதவிட, ஒ உயிைர"	 ெகா-லா# 
வி�(ேதா	 பேல உ<ைம ேவ�வியா/	 எ�ப# இவர# �21. 
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ம�க� அைனவ�	 ஓாின	; மைற ஒ#பவ� பா�பா�, ம<ைண ஆ�பவ� 
ம�ன�; உணைவ உத1பவ� உழவ�; ெபா��கைள வி$பவ� வணிக�. 
இ4வா8 ம�க*� ெதாழி- ப$றிய பிாி1க� உ< ; ெதாழி- மாறினா- பிாி1	 
மா8	. அ(தண, �னிவ, நீ�தா, #ற(தா எF	 ெபயக� �$ற� #ற(த 
�னிவகைளேய /றி�/	 எ�F	 �ைறயி- தி�வ�*வ தி��/ற�க� 
விள�/கி�றன. ேவத	 ஒ#பவ� பா�பா�. அஃ# அவன# பிற�� ஒ6�க	. 
ேவத	 ஓத� தவ8வாFயி�, அவ� பா�பானா கா�. அவ� வாணிக	 ெச?யி� 
வாணிக� என� ப வா�: உ6ெதாழி- ெச?யி� உழவ� என�ப வா�. 
பிறவியா- சாதி இ-ைல எ�பேத வ�*வ க��#. வ�*வ ைகயா*	 
ேவ0 வ�, வாணிக�, உழவ� �த:ய ெபயக� ெதாழி- ப$றி� பிற(தனவா/	. 
’பிற�ெபா�/	 எ-லா1யி�/	' எ�பேத அவ �2�. 
 
ம�க� வி�(தினைர� ேப>தA	, ெத��ல� தாைர� ேப>தA	 /றளி- 
வ$�8�த� ப0 �ளன. ெத��ல�தா எ�பவ ஒ4ெவா� /2யிA	 இற(த 
��ேனா. இ� ெத��ல�தாைர நிைன(# வழிபா  ெச?த- அவரவ / 	ப�தின 
கடனா/	. இற(தவைர ஒ	�த- எ7ஙன	? இஃ# அவரவ ந	பி�ைக�/	 
அறி1�/	 ஆரா?=சி�/	 ஏ$றவா8 ேவ8ப 	. “மனித� கிழி(த ஆைடகைள 
நீ�கிவி0 � �திய ஆைடகைள உ �#� ெகா�வ# ேபால உயி ப6தைட(த இ(த 
உடைல வி0  ேவேறா உடA� �/கி�ற#” எ�ப# பகவ�கீைதயி- க<ண� 
வா�/, மனித� கிழி(த ஆைடைய நீ�கிவி0 � பி� சிறி# ேநர	 ெபா8�#� �திய 
ஆைடைய உ �#� ெகா�வதி-ைல; �திய ஆைடைய ேமலாக= D$றி� ெகா<ேட, 
தா� உ �தி"�ள கிழி(த ஆைடைய நீ�/த- வழ�க	. அ#ேபாலேவ ப6தைட(த 
உடைல வி0  உயி திcெர�8 நீ7கிவி வதி-ைல; �திய உடைல� தயாராக 
ைவ�#� ெகா<ேட பைழய உடைல வி0  நீ7கி அத$/� Tைழகிற#. அஃதாவ#, 
உயி பைழய உடைல வி0  நீ7/வ#	 �திய உட:- Tைழவ#	 ஒேர சமய�தி- 
நிகBவன எ�ப# க<ண� க��#. இேத க��திைன, 
 

”உற7/வ# ேபாA	 சா�கா , உற7கி  
விழி�ப# ேபாA	 பிற��,”  
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எ�F	 /றளி- காணலா	. உ ற�க�தி� இ8தி"	, விழி�பி� ெதாட�க�	 
இைண(# நிகBவன. எனேவ, உடைல வி0 � பிாி"	 உயி தனி� தி��பதி-ைல 
எ�ப# க��#. இ7ஙன	 @8	 க<ண� தி�வா�/ மதி�க� ப வதாயி�, பிாி(த 
உயி �திய உட	பி- �/(# வி வ# எ�8 ெகா�ளலா	. அ7/ அத$/ ேவ<2ய 
உண1 �த:யன தாயி� உண1 �த:யவ$றா- அைமகி�றன. எனேவ, இற(தவ 
ெபயரா- �ேராகித��/� ெகா �க�ப வன எ-லா	 K< எ�ப# ெவளியா/	. 
ஆகேவ, வ�*வ “ெத��ல�தா கட�' எ�ற#. “�ேராகித��/ வழ7/த-' 
எ�பதாக இ��த- இயலா#. ஒ� / 	ப�தி- இற(த ��ேனகைள அவ 
பி�ேனா நிைன(# வழிப0  “அவ மரபின” எ�F	 ெபயைர உலகி- 
நிைலநி8�தி வாBதைலேய வ�*வ /றி�தன எ�8 @ற- ெபா��தமா/	. 
“அ�ைன"	 பிதா1	 ��னறி ெத?வ	" எ�ற ெபா� ெமாழி�ப2 இற(த தா? 
த(ைதயைர� ெத?வமாக வழிப0 , அவ நிைனைவ� பா#கா�த- அவத	 
ம�க*�/ அைம(த ந$ப<� தாேன! 
 
இ4வா8 இற(தா வழிபா 	, இைறவழிபா 	, வி�(தினைர� ேபா$8தA	, 
D$ற�தினைர� பா#கா�தA	, த� / 	ப�ைத� பா#கா�தA	, எ�F	 
ஐ	ெப�7 கடைமக*	 இ-வாBவா� ேம$ ெகா�ள� த�கன எ�பேத,  
 

"ெத��ல�தா ெத?வ	 வி�(ெதா�க- தாென�றா7  
ைக	�ல�தா ேறா	ப- தைல"  

 
எ�F	 /றளி� திர<ட க��தா/	. 
 
:�ப நீ�க� :�ப நீ�க� :�ப நீ�க� :�ப நீ�க�     
 
இ7கிலா(தி- சிற(த அய- நா0  வணிகெரா�வ இ�(தா. ஒ� �ைற அவ�ைடய 
க�ப-க� இ7கிலா(தி:�(# அெமாி�காவி$/� ெபா��கைள ஏ$றி= ெச�றன. 
அவ$8� இர<  க�ப-க� எ�காரண�தாேலா கட:- QBகிவி0டன. 
இ=ெச?திைய அறி(த#	 அவ��/ ெந��கமான ந<பெரா�வ அவாிட	 
ெச�றா. வணிக தம# ந^ட�ைத� ப$றி� ேபசேவயி-ைல. ெச�ற ந<ப 
தாமாகேவ அ#ப$றி� ேபசினா. உடேன வணிக நைக�#, “இ(த ந0ட	 சாதாரண 
விஷய	. இ#ப$றி� கவைல� ப0டா- உலக�தி- வாழ�2"மா? இலாப�	 
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ந0ட�	 பகA	 இர1	 ேபால மாறிமாறி வ�வன. ஆதலா-, ந0ட�தி$/ 
அPDபவ� வாழ �2யா#. இ(த ந0ட�ைத விைரவி- ஈ  ெச?# விடலா	. நா� 
இதைன மிக= சாதாரண விஷயமாக� க�#கிேற�.” எ�8 @றிF. இ(த 
நிகB=சிைய நிைனவி- ைவ�#, 
 

”இ �க< வ�7கா- ந/க, அதைன  
அ �Oவ தஃெதா�பதி-,"  

 
எ�F	 /றளி� ெபா�ைள எ<ணி� பா�7க�. ெபா�� எளிதி- �ல�ப 	. 
 
ஒ1�க/ தவறிய ம�க�ஒ1�க/ தவறிய ம�க�ஒ1�க/ தவறிய ம�க�ஒ1�க/ தவறிய ம�க�    
 
நா	 தைலமயிைர மி�க கவைலேயா  பா#கா�கி�ேறா	. அத$/ எ<ெண? 
MDவதிA	, அதைன ஒ67காக= சீ1வதிA	 ெபா6ைத= ெசலவழி�கிேறா	. 
இ4வா8 ந	மா- வி�	பி வள�க�ப 	 தைலமயிாி- ஒ�8 தைலயி:�(# 
வி6(# வி மாயி�, நா	 அத$காக� #�க	 ெகா<டா வதி-ைல. வி6(த மயிைர 
வி6(த அ�கணேம மற(# வி கி�ேறா	. 
 
நம# ெத�வி- க-வி ேக�விகளா- சிற(த ெபாிேயா இ��கி�றா. நா	 அவைர� 
கா>	 ெபா6ெத-லா	 மகிB=சிேயா  ைக /வி�# வண7/கி�ேறா	. இ4வா8 
ந	மா- மதி�க� ப0 வ�	 அவ ஒ�நா� சி8மதியா- ெநறி தவறிவி கிறா. 
இதைன உண(த நம�/ அவ மீ# ெவ8�� உ<டாகிற#. அவாிட	 ெகா<2�(த 
அ��	 மதி��	 ந	ைமவி0  நீ7கிவி கி�றன. அவைர ஒ�ெபா�ளாக நா	 
மதி�பதி-ைல. 
 
தைலயி- இ�(த வைரயி- தைலமயி சிற��� ெப$றி�(த#; தைலயி:�(# 
நீ7கிய பிற/ சிற�ைப இழ(த#. அ# ேபாலேவ ஒ6�க ெநறியி- இ�(த வைரயி- 
ெபாியவ மதி��� ெப$றா; ஒ6�க ெநறியி:�(# தவறிய1ட� தம�/ாிய 
மதி�ைப இழ(தா. D�7க� @றி�, அ�ெபாியவ தைலயி:�(# உதி(த 
மயி��/= சமமான. 
 

”தைலயி னிழி(த மயிரைனய மா(த  
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நிைலயி னிழ(த� கைட" 
 
எ�F	 /றளி� விள�க(தா� இ#. இ4வா8 உயிாிF	 சிற(த ஒ6�க�ைத 
வ$�8�#	 /ற�க� பல. வாB�ைக�/ இ�றியையாத இ�தைகய உயாிய 
க��#�கைள� பி�ப$றி நட�த- அறி1பைட�த ம�க� கடைமயா/	 எ�பதி- 
ஐய�<ேடா? 
 
ஐ/: அவி!தா� ஐ/: அவி!தா� ஐ/: அவி!தா� ஐ/: அவி!தா�     
 
ெம?, வா?, க<, Q�/ ெசவி எ�F	 ஐ	�ல�களா- Tகர�ப 	 ஊ8, Dைவ, 
ஒளி, ஓைச நா$ற	 எ�F	 ஐ(# �ல�கைள"	 ெவ�றவ� 'ஐ(# அவி�தா�’ 
எ�8 ெசா-ல�ப வா�. அவன# ஆ$ற- மிக�ெபாிய#. ஐ(தவி�த ெபாிேயா� 
உலகி- ேதா�8வாFயி�, இ(திர� அாிய<மீ# இட� ப0 �ள பா< க�பள	 
அைச"	. உடேன இ(திர� உ<ைம "ண(# எ6(# நி$பா�, த�ைன= 
Uழ1�ள ேதவக*�/ உ<ைமைய� @8வா�. பிற/ ஐ(தவி�தானிட	 வ(# 
அவF�/ ேவ<2ய உதவிகைள= ெச?வா�. இ=ெச?தி மணிேமகைல எ�F	 
காவிய�தி- @ற�ப0 �ள#. சாதாரண மனித�, ஐ(தவி�த ெப�ைமயா- 
ேதேவ(திரF	 மதி�# உதவி ெச?"	 நிைலைய அைடவா� எ�பேத இத� 
ெபா��. அஃதாவ#, ஐ(தவி�தா� ஆ$ற- ேதேவ(திரைன"	 மதி�க= ெச?கிற# 
எ�ப#. இ�க��திைனேய, 
 

“ஐ(தவி�தா� ஆ$றல அக-விD	�ளாேகாமா� 
இ(திரேன சாA7 களி.”  

 
எ�F	 /ற� @8கி�ற# எ�னலா	. இ�க��#� ெபள�த C-களிA	, சமண 
C-களிA	 @ற�ப வ#. ஆயிF	, தி��/ற*�/ உைர வ/�த பாிேமலழக 
ெகளதமைன “ஐ(தவி�தா�’ எ�8 @றி, அக:ைக-இ(திர� கைதைய 
இ�/ற*�/� ெதாட� ப �#கிற அக:ைகேயா  வாB(த ெகளதம� 
ஐ(தவி�தானாத- எ�ப2? 
 

“க< ேக0 < யி� #$றறி"	 ஜ	�லF	  
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ஒ<ேடா2 க<ேண உள,” 
 
எ�ப# தி��/ற�. இ7ஙன	 ஐ	�ல நா0ட �ைடய இ-லாேளா  @2வா6	 
ெகளதம�, ஐ(த வி�தா� எ�8 @8த- ெபா�(தா#. எனேவ, அக:ைக கைத"	 
இ�/ற*க/� ெபா��தமாகா#. 
 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
தி��/ற� க��#�க� எ-லா சமய7க0/	 ெபா#வானைவ; எனிF	, ெபள�த-
சமண சமய� க��#�க*	 இட	 ெப$8�ளன எ�பைத உைர கா<பவ மற(# 
விடலாகா#. பாிேமலழக த	 சமய� க��#�கைள"	, வடெமாழி C-கைள"	, த	 
கால�# இ�(த சாதி� க0 �பா கைள"	 நிைனவி$ ெகா<ேட, பல இட7களி- 
தவ8 ெச?கி�றா எ�பைத அறிஞ அறிவ. அ�தைகய இட7கைள ந�/ 
ஆரா?(# பய�ெப8தேல தி��/ற� ப2�பவர# கடைமயா/ம. 
-------  
 

அகநா>�அகநா>�அகநா>�அகநா>�----1111    
 
ச$க (�க�ச$க (�க�ச$க (�க�ச$க (�க�    
 
இ$ைற�/ 1700 ஆ< க*�/�� ம#ைர� தமிB= ச7க�தி- தமிB� �லவ பல 
இ�(# தமிழாரா?(தன. அ�கால�தி- ெச?ய�ப0ட C-க� ‘ச7க C-க�' 
எ�8	, அ�கால	 'ச7க கால	' எ�8	 ெபய ெப$றன. அ�கால� �லவக� 
ேபரரசைர"	 சி$றரசைர"	 நா2= ெச�8 தனி� பாட-க� பா2� பாிD ெப$றன. 
அ�பாட-க� “அக� பாட-க�’ எ�8	, '�ற�பாட-க�’ எ�8	 இ�வைகயாக� 
பிாி�க� ப0 �ளன. ஒ�வF	 ஒ��தி"	 காத- ெகா<  வா6	 வாB�ைக ப$றிய 
பா�க� “அக� பா�க�” என�ப 	. அற	, ெபா��, K  ப$றிய பா�க� 
“�ற�பா�க�’ என� ப 	. 
 



41 

 

அக�பா�க� அகநாS8, ந$றிைண, /8( ெதாைக, ஐ7/8C8, க:�ெதாைக என 
ஐ(# C-களாக� ெதா/�க� ெப$றன. �ற�பா�க� �ற நாS8, பதி$8� ப�#, 
பாிபாட- எ�8 Q�8 C-களாக� ெதா/�க� ெப$றன. 
 
அக�ெபா8� விள�க� அக�ெபா8� விள�க� அக�ெபா8� விள�க� அக�ெபா8� விள�க�     
 
ப<ைட� கால�தி- ஒ�வF	 ஒ��தி"	 தாேம எதிப0 � காத-ெகா<  மண(# 
ெகா�*	 வழ�க	 தமிழக�தி- இ�(த#. அ	மண	 ’கள1’, ‘க$�’ எ�8 
இ�வைக�ப 	. ெப$ேற�	 பிற�	 அறியாம- காதல வாBகி�ற நிைல ‘கள1’ 
என�ப 	. ெப$ேற அறிய மண(# வா6	 வாB�ைக ’க$�’ என�ப 	. கள1 
மண	 /றிPசி� திைண எ�8	, கணவ� மைனவிைய K02- வி0  ஒ� 
காரணமாக� பிாித- பால�திைண எ�8	, அ�பிாிவி- மைனவி ஆ8த- 
ெப$றி��த- �-ைல எ�8	, மைனவி கணவேனா  க$� மண�தி- வாBத- 
ம�த	 எ�8	, கணவ� ஒ� காரணமாக� பிாி(# ெச�ற ெபா6# மைனவி 
இர7/த- ெந?த- எ�8	 ெபய ெப8	. இ(த ஐவைக ஒ6�க7கைள"	 ப$றிய 
பாட-கேள அக� பாட-க� எ�8 ெபய ெப8	. 
 
அகநாS8 கணவ� த� இ-லற வாB�ைகயி- க$பத$ காக1	, வாணிக�தி$ 
காக1	 ேவ8 அAவ- காரணமாக1	 மைனவிைய வி0 � பிாித- உ< . 
அ7ஙன	 அவ� பிாி(# ெச�8 மீ<ட#	, தா� ெச�ற ஊகளி- அ-ல# 
நா களி- தா� க<ட சிற(த கா0சிகைள"	 நிகB=சிகைள"	, தா� ேக0ட சிற(த 
நிகB=சிகைள"	 த� இ-ல�தாாிட	 @8வ# வழ�க	. இ7ஙன	 @ற�ெப$ற 
ெச?திகளி- பல நா0  வரலா$8= ெச?திக� அட7/	; பல ஊகளி� இய$ைக= 
சிற��	 ெபா�ளாதார� ெபா:1	 பிற1	 அட7கியி��/	. அவ� இ-லாத 
ெபா6# அவ� மைனவி"	 ேதாழி"	 அைவ ப$றி� ேபDவ#< . 
 
பாட?�ர� பாட?�ர� பாட?�ர� பாட?�ர�     
 
ச(திர/�த ெமளாிய� அரச� ஆவத$/ ��� பாட:ைய� தைலநகராக� ெகா<ட 
மகத நா0ைட ஆ<  வ(தவ ந(த எ�பவ. மகா ப�ம ந(த� த� எ0 � 
பி�ைளகேளா 	 மகத நா0ைட ஆ<  வ(தா�. அதனா- இவக� “நவந(தக�" 
என அைழ�க� ப0டன. இ( ந(த ெச-வ= சிற�� வா?(தவ. இ(த உ<ைமைய 
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‘ந(தர# ெச-வ	 ெப8த$/ வா?�� இ�(தாA	 எ� தைலவ அத$காக அ7/� 
த7காம- /றி�த கால�தி- இ7/ வ(# வி வா,' எ�8 ஒ� தமிB� ெப<மணி த� 
ேதாழியிட	 @8கிறா�: 
”ந(த� ெவ8�ைக� ெபறிF	 த7கல வாழி ேதாழி” 
 
ந(த ெச-வ	 ெப$றவ எ�ற ெச?திைய� தமிB� ெப< அறி(தி�(தா� எ�ப# 
இதனா- ெதாிகிறத�ேறா? 
 
அெல�சா/த� பைடெய.��அெல�சா/த� பைடெய.��அெல�சா/த� பைடெய.��அெல�சா/த� பைடெய.��    
 
ந(தக� பாட:ைய ஆ<டெபா6# அெல� சா(த எ�ற கிேர�க ம�ன� 
இ(தியாவி� மீ# பைடெய �தா�, பPசா� மாகாண�தி- ��ேசா�தமFட� 
ேபாாி0  ெவ�றா�. அவ� க7ைக= சமெவளியி� மீ# பைடெய �பா� எ�ற 
ெச?திைய� ேக0ட நவந(த அ=ச	 ெகா<டன�. உடேன பாட: நகர�தி- ஒ�8 
@2 ஆேலாசி�தன. அெல�சா(த மகத நா02� மீ# பைடெய �பி�, தம# 
ெச-வ	 அவனிட	 அக�படாம- இ��க ேவ< 	 எ�ற �21�/ வ(தன; 
அதைன எ4வா8 மைற�# ைவ�க� @ 	 எ�8 ஆேலாசி�தன; நீ<ட 
ேயாசைன�/� பி�� ஒ� �21�/ வ(தன. 
 
க$ைகயா)றி� க$ைகயா)றி� க$ைகயா)றி� க$ைகயா)றி�     
 
ந(தக� த7க� ெச-வ�ைத� க7ைக யா$றி� அ2யி- �ைத�# ைவ�ப# எ�8 
�21 ெச?தன. ஆ$றி� ந வி- நீேரா0ட�ைத இ� பிாி1களாக� பிாி�தன. 
இர<  பிாி1க*�/ இைடேய இ�(த மண$பர�பி� கீB உ8தியான 
நிலவைறைய� க02ன; க$Dவகளி- ஈ?�ைத உ��கி வா�தன. இ7ஙன	 
உ8தியாக அைம�க� ெப$ற அ(த நிலவைறயி- ஐ(# அைறகைள� ெகா<ட 
ெப02ைய ைவ�தன; அ� ெப02யி- ெபா�ைன"	 மணிைய"	 நைககைள"	 
/வி�# நிர�பின; நிலவைறைய Q2 அ	 Q2யி� மீ# ஈய�ைத உ��கி 
வா�தன. பி�� �� ேபாலேவ நீேரா0ட�ைத ஒ67காக= ெச-ல வி �தன. 
 
இ= ெச?தி ச(திர/�த� வரலா8 எ�F	 ெதA7/ C:- /றி�க� ப0 �ள#. 
இ= ெச?திைய ஒ� தமிB� ெப< அறி(தி�(தா�; அவ�, “மி�க �கB வா?(த 



43 

 

ந(தக� பாட:�ர�தி- @2� க7ைக யா$றி� அ2யி- �ைத�# ைவ�த ெச-வ	, 
ந	 தைலவ /றி�த கால�தி- வராைம�/� காரணமாக இ��/ேமா?” எ�8 
ஐய�ப0டா�. இ= ெச?திைய அக நாS$8� பாடெலா�8 அறிவி�கி�ற#: 
 

“ப- �கB நிைற(த ெவ-ேபா ந(த  
சீ மி/ பாட:� /ழீஇ� க7ைக  
நீ�த- கர(த நிதிய	 ெகா-ேலா?”  

 
இ�தைகய பல அாிய ெச?திக� அ�கால� தமிB� ெப<க� அறி(தி�(தன 
எ�பைத அக நாS8 அறிவி�கி�ற#. 
------ 
 

அகநா>�அகநா>�அகநா>�அகநா>�----2222    
தமிழ� தி8மண�தமிழ� தி8மண�தமிழ� தி8மண�தமிழ� தி8மண�    

 
 
இ�கால!: தி8மண�இ�கால!: தி8மண�இ�கால!: தி8மண�இ�கால!: தி8மண�    
 
இ�கால� தமிழ தி�மண�தி- �ேராகித� இட	 ெப8கிறா�; எாி ஒ	ப�ப கிற#; 
மணம�க� தீவல	 வ�கி�றன; அ	மி மிதி�க�ப கிற#; அ�(ததி கா0ட� 
ப கிற#; மணமக� காசி யா�திைர ேபாகிறா�, �ேராகித� தமிழ தி�மண�தி- 
தமிழ�/� �ாியாத ேவ$8 ெமாழியி- ம(திர7கைள= ெசா-கிறா�. இைவ எ-லா	 
அகநாS8 ேபா�ற பழ( தமிB C-களி- @ற�ப02��கி�றனவா? இைவ 
தமிழ��/ாிய தி�மண= சட7/களா? 
 
ெசAB� ெசAB� ெசAB� ெசAB� 86868686    
 
அகநாS8 எ�F	 ெதாைக C:- இர<  பா�களி- இர<  தி�மண 
நிகB=சிக� @ற�ப0 �ளன. அவ$8� ெச?"� 86 /றி�/	 தி�மண= 
சட7/கைள இ7/� கா<ேபா	:  
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தி�மண K0  �$ற�தி- வாிைசயாக� கா-கைள நி8�தி� ப(த- ேபாட� 
ப02�(த#, மணவைறயி- மாைலக� ெதா7கவிட� ப02�(தன; விள�/ ஏ$ற� 
ப0  இ�(த#; ஒ�பா- உ6�த	 ப���ட� @02= சைம�த ெபா7கேலா  
மணவி�(# நைடெப$8� ெகா<2�(த#. ச(திரF	 உேராகணி"	 @2ய வி2ய$ 
காைலயி- �திய ம7கல மகளி மண� ெப<ைண நீரா0 த$/ாிய நீைர� 
/ட7களி- ெகா<  வ(# த(தன. ம�கைள� ெப$ற வாBவரசிக� நா-வ 
அ�/ட7கைள வா7கி, “க$� ெநறியினி� 8	 வ6வாம- பல ந-ல ேப8கைள"	 
த(# கணவைன வி�	பி� ேப>	 வி��ப�ைத"ைடைய ஆ/க” எ�8 வாB�தி� 
ெகா<ேட மணமகைள நீரா02ன. அ(நீாி- மலக*	, ெந-மணிக*	 
இட�ப02�(தன. இ7ஙன	 நீரா0ட� ெப$ற மணமக� ��தாைட யணி(# மண� 
ப(த:- அம(தா�. பி�� D$ற�தா விைர(# வ(#, “ெபாிய மைன�கிழ�தி 
ஆவா?,' எ�8 வாB�தின. 
 
அ�8 இர1 மணம�க� ஒ�8 @2ன. 
 

"உ6(#தைல� ெப?த ெகா67களி மிதைவ  
ெப�Pேசா$ றமைல சி$ப நிைரகா-  
த<ெப�	 ப(த� த�மண- ெஞமிாி  
மைனவிள� /8�# மாைல ெதாடாி�  
கைனயி�� அக�ற கவி�ெப8 காைல�  
ேகா�கா- நீ7கிய ெகா ெவ< 27க�  
ேக2- வி6��கB நாடைல வ(ெதன  
உ=சி� /ட�த ��தக- ம<ைடய  
ெபா#ெச? க	பைல �#ெச	 ெப<2  
��ன1	 பி�ன1	 �ைற�ைற தர�தர�  
�த-வ$ பய(த திதைலய4 வயி$8  
வா:ைழ மகளி நா-வ @2�  
‘க$பினி� வழாஅ க$பல உதவி�  
ெப$ேறா$ ெப0/	 பிைணைய யாெக’ன  
நீெரா  ெசாாி(த ஈாிதB அலாி  
ப-:�7 க#�பி� ெந-ெலா  தய7க,  
வ#ைவ ந�மண	 கழி(த பி�ைற�  
க-ெல� D	ைமய ெஞேரெரன� �/த(#  
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"ேபாி$ கிழ�தி யாெகன� தமதர  
ஓாி$ @2ய உட��ண க7/-.” 

 
ெசAB� ெசAB� ெசAB� ெசAB� 136136136136    
 
தி�மண நாள�8 இைற=சி"ட� @02 ஆ�கிய ெந?மி/(த ெவ< ேசா8 
மண�தி$/ வ(த அைனவ��/	 பைட�க�ப0ட#. பி�� ச(திரF	 உேராகணி"	 
@2ய ந-ல ேநர�தி- மணவைறயி- கட1� வழிபா  நைடெப$ற#. �ரச	 �த:ய 
வா�திய7க� ஒ:�தன. �� ெசா�ன �ைற�ப2 மணமக� மன நீரா0ட� ப0டா�. 
மணமக� Oய உைடயி$ ெபா:(தா�. அ�ெபா6# D$ற�தா அவைள வாB�தி 
மணமகF�/� ெகா �தன. 
 

”ைம�பற� �6�கி� ெக?�கணி ெவ<ேசா8  
வைரயா வ<ைமெயா  �ைரேயா� ேபணி�  
��*��ண( தினிய வாக� ெத�ெளாளி  
அ7க< இ�விD	� விள7க� தி7க0  
சகட ம<2ய #க2 @0ட�#�  
க2நக �ைன(# கட10 ேபணி�  
ப மண �ழெவா  ப&உ�பைண யிமிழ  
வ#ைவ ம<ணிய மகளி வி#��$8�  
M�க> மிைமயா ேநா�/� மைறய,  
ெம�M வாைக� ���ற� கவ02ைல  
பழ7க�8 கறி�த பய	பம- அ8ைக�  
தழ7//ர- வானி� றைல�ெபய$ கீ�ற  
ம<>மணி ய�ன மாயிதB� பாைவ�  
த<ண8 �ைகெயா  ெவ<_- U02� 
O1ைட� ேபா:(# ேமவர� #வ�றி  
மைழப0 ட�ன மண�ம: ப(த  
இைழயணி சிற�பி$ ெபயவிய� பா$றி�  
தமநமகி கீ�த தைலநா ளிரவி�…." 

 
இ4வி�வைக� தி�மண7களிA	 இ�கால� தி�மண= சட7/க� இட	 
ெப�ைமைய� கா<க. மணமகைள வாBவரசிய வாB�தி மண நீரா0 தA	 
D$ற�தா ெப<ைண� கணவேனா  ேச�பி�தAேம சிற(த சட7/களாக� 
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க�த�ப0டன எ�ப# ெதளி1. ‘க$� ெநறியினி�8	 வ6வாம- கணவ� உ�ள7 
கவ(த காாிைக ஆ/வா,' எ�8 வாBவரசியரா- க$பி�க�ப0டதா-, மணமக� 
க$�ைடயவ� ஆயிF�. அ7ஙன	 க$பி�க� ப0டப2 நட(தவ� “க$�ைட 
மைனவி” என�ப0டா�. 
 
தி�மண�தி$/ இ�றியைமயாத#, பலரறிய இ�திற�#� ெப$ேறா�	 மணம�கைள 
ஒ�8 ப �தேல ஆ/	. இ�னவ மக� இ�னவ மகைன மண(# ெகா<டா� 
எ�பைத அறிய= ெச?வேத தி�மண�தி� சிற�� நிகB=சியா/	. 
 
இவவிர<  தி�மண �ைறகைள"	 ப2�#� ெதளி(த வரலா$8� ேபராசிாிய தி�. 
பி. 2. சீநிவாச அ?ய7கா அவக�, “இ4வி� தி�மண �ைறகளிA	 எாி வள�த- 
இ-ல; தீவல	 வ�த- இ-ல. த0சிைண�ெபற� �ேராகித� இ-ல. இைவ �$8	 
தமிழ�ேக உாியைவ,’ எ�8 @றியி��த- கவனி�க�த�க#. 
------- 
 

�லவ� ெப8/தைக�லவ� ெப8/தைக�லவ� ெப8/தைக�லவ� ெப8/தைக    
    

ச$க கால� �லவ�ச$க கால� �லவ�ச$க கால� �லவ�ச$க கால� �லவ�    
 
ச7க கால� �லவக� சிற(த க-விமா�க�; அேத சமய�தி- வ8ைமயா- 
வா0ட�$றவக�; ஆயிF	 வண7கா �2யின; தவ8 ெச?பவ� அரசனாயிF	 
வ:(# ெச�8 க<2�/	 இய-�ைடயவ; பிற #ய கானா� ெப$றியின; தாேம 
ெச�8 அ�#யகைள"	 மன�ப<� நிைற(தவ. அரசாி�வ ேபா ெச?"7கா- 
அவாிட	 ெச�8 இ� நா க*�/	 ஏ$ப 	 இ�ன-கைள எ �#ைர�#� ேபா 
நி8�த	 ெச?"	 �கBமி�க மனவ: பைட�தவ. இ7ஙன	 தம�ெகன வாழா# 
பிற�ெகன வாB(த ச7க கால� �லவகளி- தைல சிற(த ெபாியா ேகாV கீழா 
எ�பவ. 
 
நல$கி�ளிநல$கி�ளிநல$கி�ளிநல$கி�ளி----ெந.$கி�ளிெந.$கி�ளிெந.$கி�ளிெந.$கி�ளி----ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    
 
ேசாழ� ெப�Kரனன காாிகா- வளவF�/� பி�� அரD க02- ஏறிய 
நல7கி�ளி�/	 ெந 7கி�ளி எ�F	 அவ� ப7காளி�/	 ேசாழ நா02- ேபா 
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Q<ட#. இ� திற�தா�	 த�த	 பைடகைள � �கி� ேபாாி0டன. உைறNைர 
ஆ< வ(த ெந 7கி�ளி நல7கி�ளி�/� ேதா$8� ேகா0ைட"� ஒளி(# 
ெகா<டா�. நல7கி�ளி அவைன விடாம$ ெச�8 உைறN� ேகா0ைடைய 
�$8ைக யி0டா�. �$8ைக ப�னா� நீ2�த#. ேகா0ைட"� இ�(த ம�க� 
ெவளியி:�(# ெபா��க� வாராைமயா- #��$றன; வழ�க	ேபா- 
ேகா0ைட�/ ெவளிேய வ(#ேபா/	 வா?�பிழ(# வ�(தின. ேகா0ைட�/ 
ெவளியி:�(த ம�க*	 நல7கி�ளி பைடயினரா- #��$றன; த	 உாிைமேயா  
பல இட7களி- நடமாட இயலாம- வ�(தின. 
 
�லவ� வ8ைக�லவ� வ8ைக�லவ� வ8ைக�லவ� வ8ைக    
 
இ=ெச?தி ேகாV கிழா��/ எ02ய#. அ�� உள	 ெகா<ட அ��லவ 
ேபா�கள�த�கி- விைர(# வ(தா - ேபாாினா- இ�திற�# ம�க*	, மா�க*	 
ப 	 #�ப7கைள� க<  அவ மன	 ெநகிB(த# தமிB நா0  Qேவ(தக*	 த	 
ேவ(த ெர�F	 ஒ� /2யி- பிற(தவகேள. அ4வாறி�(#	 அ	 Qவ�	 த	�� 
இ�(த மா8பா0டா- பல ேபாக� நிகB�தி நா0ைட அவல நிைல�/�ளா�கி� 
ெகா<2�(த ெசய- ��னேர �லவ ெநPைச வ��திய#. இ7/ நைடெப8கி�ற 
ேபாேரா ஒேர ேசாழ /2யி- ேதா�றிய இ� ம�னரா- நைட ெப8வத�ேறா? 
பைகவ இ�வ ேபா ெச?வ# இய-�. ஒ� /2�பிற(ேதா இ4வா8 ேபாாி0  
நா0ைட"	, நா0  ம�கைள"	 அழி�/	 ெசய- க<  ஒ��ற	 விய��	 ஒ��ற	 
இர�க�	, ஒ��ற	 இகB1	 �லவ ெநPசி- எ6(தன. 
 
�லவ� அறி�ைர�லவ� அறி�ைர�லவ� அறி�ைர�லவ� அறி�ைர    
 
�லவ, ேபாாி 	 ம�னாி�வாி� இைடயிA	 ெச�8 நி�றா. ேசாழ நா0 � 
ெப�ேவ(தகேள! நி8�#7க7 ேபாாிைன. உ7க� ��ேனாாி- �தலானவக� 
தமிB நா0 �/	 அ�பாA�ள பிறநா கைள ெவ�8 வாைக U2� �கB 
ெப$றாக�. உ7க� ��ேனாாி- பி�ேனா சில பிற நா கைள ெவ-A	 
ஆ$ற:�றி= ேசர பா<2யைரயாவ# ெவ�8 விள7கின. நீ7கேளா 
அ�#ைண"	 ஆ$ற:�றி உ7க*�ேளேய ேபாாி0  ெவ$றிகாண விைழ(தீ 
ேபாA	, மிக ந�8 உ7க� ெசய-! உ7க*ட� எதி நி�8 ெபா�பவ� 
பைனமாைல யணி(தி��க வி-ைலேய; பைன மாைலயணி(த ேசரFட� ேபா 
உட$றி ெவ�றி ெய?#Kராயி� அ=ெசய- பாரா0 த$/ாிய தா/ேம; அ-ல# 
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ேவ�ப( தாைரயணி(த பா<2யFக1	 ேதா$ற வி-ைலேய; எதி�# நி�ற இ� 
Kர�	 ஆ�தி மாைலைய ய-லவா அணி(தி��கிறீக�. ஒேர ேசாழ /2யி- 
ேதா�றியவகள-லவா நீ7க�?அய- நா0  ம�னைர ெவ�றி ெகா<cாி-ைல; 
அ�றி உ�நா0 = ேசர பா<2ய�டF	 ேபா ெச?# ெவ$றி எ?த நிைன(தி[. 
ஒ� நா0  ம�னராகிய உ7க*�ேளேய ேபாாிட உ8திெகா<c ேபாA	 
உ7களி- ஒ�வ எ�ப2"	 ேதா$ப# உ8தி; இ�வ�	 ெவ�றிெய?#த- எ7/	 
காணாத ெசய-. உ7களி- யா ேதா$பிF	 ேசாழ /2 ேதா$ேறாழி(த# 
எ�ற-லவா உலக	 பழி�/	? நீ7க� பிற(த /2�/� �கB ேதடாெதாழியிF	 
பழிையயாவ# ேதடா தி��த- @டாதா? இ= ெசய- T	 ேசாழ /2�ேக ெப�	 பழி 
விைள�பத�ேறா; த	 /2ைய� தாேம அழி�#, த	 /2�/� தாேம பழிேத2, மகிழ 
நிைன�/	 உ7க� இ�வ ெசயA	 மிகமிக ந�8! நீ7க� ெச?"	 இ4வதிசய� 
ேபா பிற நா0  ம�னக*�/ விடா நைக�ைப ய�ேற விைளவி�/	 எ�8 
உ�ள ��க� @றினா. 
 
ெச-AP ெசா- வ-லாராகிய ேகாVகிழாாி� அறி1ைர ேக0ட இ�ெப� ேவ(த 
மன�	 நாணின; த7க� இழி ெசயA�/ வ�(தி� தைலயிைறPசி� �லவ 
ெப�மாைன வண7கின. �லவ�	, த	 /$ற�ைத "ண(# வ�(திய ம�னகைள 
ேநா�கி, “�வி�ர�/	 ம�ன ெப� ம�கேள! கழி(தத$ கிர7காம-, இனி ேயF	 
நீ7க� ஒ�8ப0  வாBவ#ட�, தமிB நா0 � பிற ம�ன�டF	 ேச(# 
பைகயி�றி ெந2# வா67க�,' என வாB�தி� ேபாைர நி8�தி ஏகினா. 
---------- 
2222    
 
ேகாV கிழார# ெப�(த�ைமைய விள�க� பிறிெதா� சா�8	 காணலா	. ேம$ 
@ற�ெப$ற நல7கி�ளி"	 ெந 7கி�ளி"	 உைறN �$8ைகயி- 
ஈ ப02�(தகாைல, ேகாV கிழா அ7/� ேதா�றி �$8ைகயா- உ<டான 
#�ப நிைலைய� க<  மன வ�(தி� ெகா<2�(த ெபா6# ஒ� நிகB=சி 
நைடெப$ற#.  
 
இள/த!த�இள/த!த�இள/த!த�இள/த!த�    
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ச7க கால� �லவ ெப�ம�க� “தி�ேவ8 ெத�ளிய ராதA	 ேவ8" எ�F	 
இல�கண�தி$/ ஓ இல�கியமாக விள7கின. அறி1	 வ8ைம"	 ஒ�8 ப0 � 
ைகேகா�#= ெச�8 �லவ வாBவி- ப7/ ெகா<டன. ஆயிF	 
ெப�(த�ைமையேய அணிகலனாக� ெகா<ட அ�ெப� ம�க� “ப6மர7ேத�	 
பறைவ ேபால” வ�ளேல நா2 வள	 ெப$8 வ8ைம ெயாழிவ, வா7கி வ(த 
வளமைன�ைத"	 ைவ�தினி# வாழாம-, ஏ7கி� கிட�/	 ஏைழ பல�/	 வாாி 
வழ7/	 வ�ள- ெதாழி:- இற7கி� பி�F	 வ8ைமயி- இற7/வ. இ7ஙன	 
நாடா8 தி7க*	 காடா8 தி7க*	 வாB(த பி$கால வி�கிரமாதி�தைன� 
ேபாலேவ �$கால� �லவக� சில கால	 வ�ளலாக1	 சிலகால	 வறியராக1	 
மாறி மாறி வாB(# வரலாயின. இ4வா8 வாB1 நடா�திய �லவ ெப� ம�க*� 
இள(த�த�	 ஒ�வராவ. 
 
நல$கி�ளிபா� இள/த!த� நல$கி�ளிபா� இள/த!த� நல$கி�ளிபா� இள/த!த� நல$கி�ளிபா� இள/த!த�     
 
ேசாழ� நல7கி�ளி �வி ம�னனாக1	 கவி ம�னனாக1	 விள7கியவ�; க-வி"	 
ஒ6�க�	 ஒ�7/ வா?�க� ெப$றவ�. 
 

”தீதி- ெநPச�#� காத- ெகா�ளா�  
ப-:�7 @(த- மகளி  
ஒ-லா �ய�கிைட� /ைழகெவ� தாேர'  

 
எ�8 அ4ேவ(த� பா 	 வPசின� பா0  அவ� �ற� பைகவைர ெவ�றி 
ெகா�*	 ேபாரா<ைம யிைன"	 காம	 எ�F	 அக�பைகவைன ெவ�றி 
ெகா�*	 பிற மைனவிைழயா?� ேபரா<ைமயிைன"	 ஒ�7/ கா0 ம�ேறா? 
ஒ6�க�	 க-வி"	 உயி�	 உட	�மாக� ெகா<ட இ�ெப� ேவ(த�, 
அ�தைகயினராகிய �லவ ெப�ம�க*�/ வாாி வழ7/	 வ�ள�ைம 
"ைடயனாக1	 விள7கினா� எ�ப# @ற1	 ேவ< ேமா. இ	ம�ன� �கைழ� 
ேக�வி "$ற �லவ இள(த�த அவைன� க<  பா2 பாிD ெப8	 ேவ0ைக 
மி/(தா, நீல7கி�ளி அரD �ாி"	 �காைர ேநா�கி விைர(தா; �கா�� �/(தா; 
வளவ� ேகாயிைல வ(தைட(தா; நல7கி�ளிைய� காணாம- வ�(தினா; 
ெந 7கி�ளியி� உைறNைர �$8ைகயி0 , ஆ<  அவ� பைட"ட� 
உைறகி�றா� எ�பைத அறி(தா. ேபா�கள�தி- ெச�றா பாிD ேக0ப# என� 
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�லவ மன	 வா2ய#; எனிF	, �லவ த	 வ8ைம பி�னி�(# த�ள, ம�னாி� 
ப<� நல	 ��னி�(# இ6�க, உைறN�/ விைர(தா இள(த�த. உைறN 
�$றிய நல7 கி�ளிைய �$8ைக யி0டா த�த; �கா ேவ(த� பா- த	 
வ8ைமைய� �கா ெச?யாம- அைமதி" ட� இனி# எ �திய	பின�. 
ேபாாிேலேய ஊ�க	 ெசA�திய நல7கி�ளியி� மன	 �லவ ப�க- ய#. �லவத	 
ஒ02ய க�ன�	 க02ய க(ைத"	, நைர�த தைல"	 திைர�த உடA	 வா2ய 
ேமனி"	 பா2ய வா"	 கி�ளியி� உ�ள�ைத உ��கின. "�காைர அைமதி"ட� 
அரD �ாி(த அ(த நா� வ(தி[! அ�7கவி� �லK உைறN �$றிய இ(த நா� 
வ(ெதைன ெநா(# நீ எ?தினி. ெப�	 பாிD த�	 ேப$றிைனயா� 
ேப$ேறனி-ைலேய! என வ�(தி, இய�ற பாிசிைல இனி# ந-கி� �லவைர 
மகிBவி�தா� நல7கி�ளி. 
 
ெந.$கி�ளி பா� இள/த!த�ெந.$கி�ளி பா� இள/த!த�ெந.$கி�ளி பா� இள/த!த�ெந.$கி�ளி பா� இள/த!த�    
 
ேகா0ைட�/ ெவளிேய நல7கி�ளி பா- பாிD ெப$8 மகிB(த �லவ உ�ேள 
யி�(த ெந 7கி�ளிைய ம0 	 வி வாரா? அவ�பாA	 ெச�றா. அர<மைன 
மா2யி- ெந 7கி�ளி பலவைக= சி(தைன"ட� உலாவினா�. நல7கி�ளிைய 
ெவ-A	 வழிகைள அவ� மன	 ஆரா?(த#. அ4 ேவைள இள(த�த அரச 
ெத�வழிேய வ(தா; ெந 7கி�ளியி� பாைவ�/ இல�கானா, ேசாழ� 
நல7கி�ளியி� ஒ$ற�� ஒ�வேன இவ�’ என ெந 7கி�ளியி� ெநPD #ணி(த#. 
வ8ைமெயF	 இ�ளா- �லைமெயF	 ஒளி மைற�க�ப0  மாD<ட மணிேபா- 
வ(த த�தைர� பி2�# வர ஏவலாளைர அF�பினா� ேவ(த�. ேபா எ�F	 
அ=சேம ம�ன� மன�தி- நிலவிய#; அ=ச	 நிைற(த அவ� மன	 �லவைர 
�லவராக� ெதளிய1	 இயலாம- ஒ$றெனனேவ #ணி(த#. ‘இ4ெவா$றைன 
ெவ02, KB�தினா- தா� நா	 உ?ேவா	' என எ<ணிய ேவ(த�, �லவைர� 
ெகா-ல வாைள உ�வி ஓ7கின�. “உ �ைக யிழ(தவ� ைகேபால' ஆ<  ஓ2 
வ(# ம�ன� ைகைய� ப$றி நி8�தி நி�ற ேகாV கிழா. 
 
ேகாC� கிழா� அறி�ைரேகாC� கிழா� அறி�ைரேகாC� கிழா� அறி�ைரேகாC� கிழா� அறி�ைர    
 
ம�ன! எ�ன காாிய	 ெச?ய� #ணி(தா?! ஆ<ைம இ��கி� அறி1� க<ேண 
மைற�த# ெகா-! �லவ வாB�ைகைய நீ அறிவாேயா? ப6மர	 நா 	 பறைவ 
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ேபால வ�ளைல நா 	 ெத�ளிேயாத	 வ8ைமயி$ ெச	ைமைய நீ உணவாயா? 
அாிய ெநறிகைள"	 ெந2ய ெவன�க�தாம- வ�ளைல நா2 யைட(# க$ற# பா2� 
ெப$ற# ெகா<  D$ற	 அ�(தி ம$ற# காவா# உ<  வழ7கி உவ(# வா6	 
பாிசி- வாB�ைக பிற�/� ெகா ைம நிைன(தறி"மா? அறியாத�ேற வ8ைமயி- 
வா2F	 ெப�மித�தி- T	ேபா�ற ேவ(தக*�/� /ைறயாதத�ேறா? �லவ 
வாB1 த	 வ8ைமைய� பிற எ�ளிF	 ெபா8�தி 	 �லவ, த	 �லைமைய 
எ�*	 �-லறி வாளாைர ஒ� ேபா#	 விடாகா<. “தமிைழ� பழி�தவைன எ� 
தா? த �தாA	 விேட�’ என K8 ெகா<ெட6(# �லைமைய� பழி�த �-லறி 
வாளைர� த	 அறி1 ம#ைகயா- வாதி0  ெவ�8, “தமிழென�8 ெசா-லடா, 
தைல நிமி(# நி-லடா” என� @றி நிமி(# ெச-A	 கவியரச வாB1 �வியரச 
வாBவி$/ எ0 <"	 /ைற(தத�8. Mமா#	 �கB மா#	 தி�மா#	 ெபா�(திய 
T	 ேபா�ற ேவ(தைர ெயா�த தைலைம "ைடய# �லவத	 பாிசி- வாB�ைக 
எ�பைத ந�/ண(# நட�பாயாக,” எ�8 சின(# @றின ேகாV கிழா. 
 
பைகவ சின�தி$/	 அPசாதி ெந 7கி�ளி �லவ சின�தி$/ அPசி� தைல 
வண7கின�; த� தவ8ண(தா�; ‘அறி1� ெத?வமாக விள7/	 �லவைர� 
ெகா�8 உலக	 உ�ளள1	 நீ7கா� பழிைய� ேத2� ெகா�ள� #ணி(ேதேன!" 
எ�8 மன7கவ�8, இ�ெப�	 �லவபாA	 ம�னி�� ேவ<2னா�, �லவ�/� 
ெப�	 பாிசிைல ந-கி உவ( தF�பினா�. 

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


