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இல�கிய அணிக
 இல�கிய அணிக
 இல�கிய அணிக
 இல�கிய அணிக
 ((((ஆரா��சி� க��ைரக
ஆரா��சி� க��ைரக
ஆரா��சி� க��ைரக
ஆரா��சி� க��ைரக
))))    
சிசிசிசி. . . . பாபாபாபால��பிரமணிய�ல��பிரமணிய�ல��பிரமணிய�ல��பிரமணிய�    

 
Source:Source:Source:Source:    
இல�கிய அணிக
 
டா�ட சி. பால��பிரமணிய�, எ�.ஏ., எ�.��. பிஎ�.�. 
தமி�� ேபராசிாிய / தமி�� �ைற� தைலவ 
ெச�ைன� ப%கைல�கழக�, ெச�ைன -5 
தமிழாரா'�சி (றி�� 1972 ஆ� ஆ*+ ெவளி வ-த .%களி% 
சிற-த .ெலன� தமிழக அரசி� /த0 பாி� ெப0ற .%. 
வி0பைன உாிைம : பாாி நிைலய� 
59, பிரா�ேவ - ெச�ைன -1. 3. 10.00 
/த0 பதி�4 : ஏ�பிர%, 1972 ; இர*டா� பதி�4 : ெச�ட�ப 1977 
ந6மல� பதி�பக ெவளி7+. 
அ�சி�ேடா : ெம�ேராபா��ட� பிாி*ட8, ெச�ைன-2. 
--------- 

�த�த�த�த� பதி�பி� ���ைர� பதி�பி� ���ைர� பதி�பி� ���ைர� பதி�பி� ���ைர    
 
ஒ:வாத 4க;ைடய தி:வாசக� த-த தி:வாத ஆரரா� மணிவாசக� ெப:-தைகயா 
இைம�ெபா;�� த� ெந<சி% நீ>காத நிைன?ைடய சிவென@� நாம� 
தம�ேகAைடய ெச�ேமனி அ�மாைன� (றி�பி+� ெபா;� "/�ைன� பழைம�(� 
பழைமயா'� பி�ைன� 4�ைம� (� 4�ைமயா'� ேப��� அ� ெப0றிய�" 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. அ�த( 4க;ைர ந-தமி� ெமாழி�(� ெபா:-��. 
கால-ேதா6� ேவக� �ழி�4ட� விைர-� ஓ�வ:� தமி� இல�கிய� ேபாியா0றிேல 
ப%ேவ6 தி:�ப>கைளA� ேபா�(கைளA� கா*கிேறா�; கால� பல கழி-தாC� 
தமிழ�ைனயி� எழிலா-த ேபரழ( (ைறய வி%ைல. அDவ� கால>களி% வா�-த 
ெப:� 4லவக
 தமிழ�ைனயி� எழிலா-த ேபரழ(�( அழ( E�+� வைகயி% 
4�த� 4திய அணிகைள நி�த நி�த� கவி�ெபற ஆ�கி அளி��
ளன. 
தமிழ�ைனயி� எழிலா-த தி:�ேகால� கா*ேபா ெந<ைச ஈ�(� 
ெப0றியதா(�. 
 
"இல�கிய அணிக
" எ�@� ெபயாிய இ-.�% இ:ப�� G�6 க�+ைரக
 
இட� ெப06
ளன. இ� க�+ைரக
 அDவ�ேபா� ப%ேவ6 Hழ%களி% எ;த� 
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ப�டைவயா(�; சில வாெனா�� ேப���க
; சில மலகI�( எ;த�ப�டனவா(�. 
இைவ தனி�தனிேய தைல�பி0ேக0ப� ப%ேவ6 சமய>களி% எ;த�ப�டன 
வாைகயா% இ�க�+ைரகளி% சில க:���க
 மீ*+� மீ*+� இட� 
ெப0றி:�க� காணலா�. அவ0ைற� 'Eறிய� Eற%' எ�ற (0ற�தி�பா0 
ெகா
ளாம0 ெபா:
 இையபி0(� ஒ;�கி0(� ெதளிவி0(� இடமாக வ-தன 
எ�6 ெகா
ள ேவ*+கி�ேற�. இ�க�+ைரக
 அைன��� ஆரா'�சி� 
ேபா�கி% அைம-�
ளன. தமிழக வரலா6, ப*பா�+� ெதாடபான க�+ைரக
 
/த0க* இட� ெப06
ளன. அவ0றி� ெதாட�சியாக இர*டாவ� உலக� தமி� 
மாநா��% யா� ப��த க�+ைர ’ெப:ம>கல�' இட� ெப06
ள�. பதி06� 
ப�திைன நா� 'டா�ட' ப�ட�தி0ெகன ஆரா'-த கால�தி% 'ேசரத� ெகாைட 
வள�' எ@> க�+ைர பிற-த�. ேசரகளி� ெதா*�� �ைற/க� ப0றிய க�+ைர 
அ+�� இட� ெப06
ள�. 'காத% உண�திய ப*பா+', 'பழ-தமி� இல�கிய�தி% 
(ழ-ைத' ஆகிய இ: க�+ைரகI� ச>க இல�கிய� கா�சிகளினி�6� 
/கி��தைவகளா(�. 'ெபா:
வயி0 பிாி?', 'வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ�4', 
'மடேல6த%' ஆகிய G�6 க�+ைரகI� காத0 ெப0றியிைன� கவி@ற விள�கி 
நி0பனவா(�. 
 
'(ற
 வழி நட�ேபா�' எ�ற தைல�பி% மதி�பி0(ாிய �ைணேவ-த உயதி: ெந. 
�. �-தரவ�ேவC அவக
 தைலைமயி% ஒ: க:�தர>கிைன� ெச�ைன 
வாெனா� நிைலய�தா ஏ0பா+ ெச'தி:-தன. அ�ேபா�: '(ற
வழி நட�ேபா�; 
க0றபி� நி0ற�%' எ�ற தைல�பி% யா� ேபசிய ேப�� அ+�� இட� 
ெப06
ள�. 'தி:வ
Iவ ெதளி?6��� வா��ைக', 'சில�பதி கார�தி% வ:� 
ேபா� கள>க
', 'ேச�கிழா க*ட ெச�ெபா:
' /த�ய க�+ைரக
 தனி�தனி 
மலகI�(, எ;த� ெப0றனவா(�. 
 
க�பநாட காவிய நாயகனா� இராமைன உ�தம சேகாதரனாக?�, ந%ல 
கணவனாக?� நல/ற� தீ��� கா��A
ளா. அ-த ஓவிய>க
 அ+�� இட� 
ெப06
ளன. 'இைட�கால உைரயாசிாியக
', 'சீறா� 4ராண�தி% இல�கிய நய�' 
ஆகிய இர*+� கா0றிேல மித-தைவ; அதாவ� வாெனா�� ெசா0ெபாழி?க
. 
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'/தலா- தி:/ைற', 'வ
ளலா வா�?', 'வ
ளலா க*ட சீதி:�த�' ஆகிய G�6 
க�+ைரகI� சமய< சா-தனவா(�. ஆயி@� இ� க�+ைரகளி% இல�கிய� 
சிற�4� இல>க� காணலா�. 
 
இைறவ� மா�+ ஈ+பா+ ெகா*+
ள என�( அவ த� கண�கிலா� ேபர:
 
விள�கமாக� ேதா�6வ� இய0ைக� கா�சிக
 வழ>(� இனிய இ�பமா(�. 
எனேவ இ-.�� இ6தி� க�+ைர 'இய0ைக இ�ப�' எ�@� தைல�பிைன� 
ெப06
ள�. 4லனாவி0 பிற-த ெச<ெசா0 கவியி�ப� இ� க�+ைரகளி% மிளிர� 
காணலா�. 
 
அDவ�ேபா� யா� எ;திய இ�க�+ைரகைள .% வ�வி% ெவளியி�+� ெகா
ள 
உாிைம வழ>கிய, சி0J� சிறா:� சீாிய க%வி க0(� ெபா� நிைலயிைன 
ஏ0ப+�தி� த-த மதி�பி0(ாிய �ைணேவ-த தாமைர� ெச%வ உய தி:. ெந. �. 
�-தரவ�ேவC அவகI�(�, ெச�ைன� ப%கைல�கழக�தி� சீசா% ஆ�சி� 
(;வின�(�, பதிவாள அவகI�(� மாறா ந�றிAைடேய�. 
 
எ>ேகா ஒ: சி0Jாி% எளிய (+�ப�தி% பிற-த என�( அ�4 கா��, தமி��ப06 
ஊ��, ப*ப+�தி� தமி;லகி% நடமாட ைவ�� இ-நிைல�( எ�ைன ஆளா�கிய -
-சா�றா*ைம�( ஆழி என விள>(� எ� ேபராசிாிய� ெப:-தைக டா�ட /. 
வரதராசனா அவகைள இ-த மணியான ேநர�தி% ந�றிAட� நிைன-� 
வண>(கி�ேற�. அவக
 அளி�த அறி?� ெச%வ�தி� பயேன இ-.% எ�6 
Eறி அைமகிேற�. 
 
இனிய விழா�க
 அய:� தமி;லக� வழ�க�ேபா% இ-.�ைனA� வரேவ0(� 
எ�@� �ணி4ைடேய�. 
 
"தமிழக�", ெச�ைன - 29  சி. பால��பிரமணிய� 
25-4-1972 
------------ 
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தமி�நா+ அர� - வா'ைமேய ெவ%C� 
தமி� வள �சி ஆரா��சி ம�ற"தமி� வள �சி ஆரா��சி ம�ற"தமி� வள �சி ஆரா��சி ம�ற"தமி� வள �சி ஆரா��சி ம�ற", , , , தமி� நா� அர�தமி� நா� அர�தமி� நா� அர�தமி� நா� அர�    
சா�றித�சா�றித�சா�றித�சா�றித�    
 
1971, 1972 ஆகிய ஆ*+களி% ெவளியிட� ெப0ற .%களி% ெமாழி, இல�கிய� 
ப0றிய ஆரா'�சி எ�ற தைல�பி%, இல�கிய அணிக
 எ�@� .% /த0 
பாி��(ாியெதன� ேத-ெத+�க� ப�+
ள�. 
 
.லாசிாிய டா�ட சி. பால��பிரமணிய� அவகைள� பாரா�� 3பா' 
இர*டாயிர� பாிசாக அளி�பேதா+ இ�சா�றித;� வழ>க� ப+கிற�. 
 
(ஒ - �) இரா. ெந+<ெசழிய�          (ஓ - �) /. க:ணாநிதி 
�ைண� தைலவ, க%வி அைம�ச         தைலவ, /தலைம�ச 
 
தமி� வள�சி ஆரா'�சி ம�ற�, ெச�ைன 
நா
: 21.11.1975 
---------- 

மதி�$ைரமதி�$ைரமதி�$ைரமதி�$ைர    
இல�கிய அணிக
 
(டா�ட சி. பால��பிரமணிய�, 
பாாி நிைலய�, 59, பிரா�ேவ , ெச�ைன - 1) 
தினமணி �ட அLப-த� 7-16.12.1973 
 
இ-.�% இட� ெப0ற 23 க�+ைரக
 அைன��� ஆரா'�சி� ேபா�கி% எ;த� 
ெப0றைவ. .% /;வ�� தமி� இல�கண இல�கிய��ட� சிற�பாக� காண�ப+� 
பாட%க
 ேம0ேகாளாக� ைகயாள�ப��:�கி�றன. தமி�, தமிழ வரலா6, தமிழ 
சமய� ெகா
ைக , உைரநைட ஆசிாியக
, வ
ளலா ெகா
ைக, இள>ேகாவ�க
 
திறைம, மணிேமகைல, தி:�(ற
, தி:/ைறக
 மா*4, .% ெந+கிC� பி�னி� 
பிைண-� கிட�கிற�. 
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இவர� உைரநைடயி% அ;�த/� கவ�சிA� பிற:�(� ெதாிய ேவ*�ய அறி? 
Mவமான சர�(கI� விரவி வ:கி�றன. "ேவ�பி� ெவ* மலக
 M��� 4� 
மண� கம;� ெத�ைன மர>க
 பசிய ஓைல விாி��� ெத�ற�% தைல அைச��� 
தீ<�ைவ நீாிைன இள நீராக வழ>(�. பைன மர>க
 L>கிைன வழ>கி 
மகி�வி�(�. மா<ேசாைல எ>(� ஒ:வைக� 4�மணமா� M�களா% எ;�4�. 
ேமைடெய>(� M>கா06 N��. ேகாைடயி% (ளி த:�களி� நிழ% 
இைணயா0றி� ெகா
Iத0ேக0ப விள>(�" எ�6 வணைன ெச'A�ேபா�� 
ஆரா'�சி Mவமான அாிய ெபா:
கைள� ெப'A�ேபா�� ெச< ெசா0 
கவியி�ப/� க:�� வள/� ப�க�தி0(� ப�க� காOகிேறா�. 
 
ஆரா'�சி�ேபா�கி% எ;த� ெப0றாC� ப��க� ப��க ெமாழி, இல�கிய�, 
இல�கண�, மர4, கைலக
, ேம0ேகா
 கா�+� வித�, ப*ைடய அரசிய% 
வா��ைக ெநறி யாவ0ைறA� ெதளிவாக அறிA� வ*ண� ந�ைம� ெத
ளிய 
ஆ�(கி�றா. ந0றிைண, (6-ெதாைக, இைறயனா களவிய% உைர ெதாட>கி, 
பாரதியா, பாரதிதாச� வைர தமி�� கவி ெவ
ள/� தமி�� க:�ேதா�ட/� 
எ�தைன மா*4
ள� எ�பதைன நம�( நய�பட உைர�கி�றா. 
 
தமி�� கவிஞக
, உைரயாசிாியக
, சமயவாதிக
 தமி� ெமாழி�(� ெச'த 
அள�பாிய ெதா*+ ேபா�6 ெச-தமி�� க�+ைர வ�வ�தி0(� வள�சி�(� 
தமி� ெமாழி ஆ�க வழி�(� வ�வ�தி0(� அாிய ெதா*�ைன� ெச'�
ளா. 
4லவகI�, 4�ைம� பிாியகI� வி:�பி� ப��க� E�ய அணிக
 பல இவ06
 
இட� ெப0றி:�கி�றன. 
         --- �. எ�. �கி. ��பிரமணிய�, 
----------- 

இர%டா" பதி�பி� ���ைரஇர%டா" பதி�பி� ���ைரஇர%டா" பதி�பி� ���ைரஇர%டா" பதி�பி� ���ைர    
 
1972 ஆ� ஆ*+ ஏ�ர% தி>க
 25 ஆ� நா
 எ� - வண�க�தி0(ாிய ேபராசிாிய 
ெப:-தைக டா�ட /. வரதராசனா அவகI�( அ6ப� ஆ*+க
 நிைற-த�. 
அவத� N�டா:� தமி� நா�டா:� அவ:�( மணிவிழா எ+�கேவ*+� எ�6 
வி:�பின. அவத� பைழய மாணவ சில:� அவத� மணிவிழா� காண 
விைழ-தன. ஆனா% டா�ட /.வ. அவக
 உ6தியாக அDவிழாவிைன ம6�� 
வி�டாக
. எனேவ எ%ேலா எ*ண/� ஈேடறாம0 ேபான�. 
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அ� ேபா� எ� மன�தி% ஓ எ*ண� உதி�த�. அவ த-த ெகாைட என�(� 
க%வி, ப*4, வா�? /த�யனவா(�. க%வி� க* த-த அவகேள எ� ஆரா'�சி 
அறிவி0(� �ைண ேகா�யவ ஆனாக
. எ�@ைடய எ�. ��., பிஎ�.�. /தலான 
ப�ட>க
 அவ - வழிகா�ட�%, ேம0பாைவயி% நிைறேவறின. எனேவ அவத� 
க%வி� ெகாைடயா% ெப0ற அறிவா% எ;-த ஆரா'�சி� க�+ைரகைள� ெதா(�� 
-ஒ: .லாக ெவளியி�+, அவ:�(� காணி�ைக யா�க ேவ*+� என 
வி:�பிேன�. அDெவ*ண�ைத யா� அவகளிட� ெவளி�ப+�தியேபா� 
அதைன ம6�� வி�டாக
. ஆனாC� யா� .% ெவளியி+� /ய0சி ைய� 
பாரா��� க�+ைரகைள ஒ;>(� ெச�ப/� ெச'� .�0(� இல�கிய அணிக
' 
எ�6 ெபயாி�டாக
..�ைன அ�சிய0றி /��� 25-4-1972 அ�6 அவத�. 
இ%ல� ெச�6 அவத� தி:�கர>களி% .�� /த0 ப�யிைன வழ>கிேன�. 
அவக
 ெப06 உவ-� எ�ைன வா��தினாக
. யா� எ*ணியவா6 
அ-.�ைன அவக
 காணி�ைகயாக ஏ06� ெகா
ளாவி�@�, அ-த .�� 
/�@ைரயி� இ6தியி% 
 
”எ>ேகா ஒ: சி0Jாி% , எளிய (+�ப�தி% பிற-த என�( அ�4 கா��, 
தமி��ப06 ஊ��, ப*ப+�தி� தமி;லகி% நடமாட ைவ�� இ-நிைல�( எ�ைன 
ஆளா�கிய - சா�றா* ைம�( ஆழி என விள>(� எ� ேபராசிாிய� ெப:-தைக 
டா�ட /. வரதராசனா அவகைள இ-த மணியான ேநர�தி% ந�றிAட� 
நிைன-� வண>(கி�ேற�. அவக
 அளி�த அறி?� ெச%வ�தி� பயேன இ-.% 
எ�6 Eறி அைமகிேற�" 
 
எ�6 எ;தியி:-ேத�. இ-.% தமிழாரா'�சி (றி�� 1972 ஆ� ஆ*+ ெவளிவ-த 
.%களி% சிற-த .ெலன� ேத-ெத+�க�ப�+� தமிழக அரசி� /த0 பாிசாக 
இர*டாயிர� 3பாயிைன� ெப0ற�. எ� ேபராசிாிய� ெப:-தைக இ:-தி:-தா% 
ெபாி�� மகி�-தி:�பாக
. யா� ேப6 ெப0றிேல�. 
 
இ-.�ைன அட�க��ட� அவத� இனிய நிைனவி0(� காணி�ைகயா�கி 
வண>(கி�ேற�.. 
 
தமிழக�, ெச�ைன -29, 25-9-1977 சி. பா 
----------------------------- 
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உ
(ைறஉ
(ைறஉ
(ைறஉ
(ைற    

க�+ைர தைல�4 : 
1.  தமிழக�தி� ெதா�ைம (இர*டாவ� உலக� தமி� மாநா�+ மல, ெச�ைன , 

சனவாி, 1968.) 
2.  தமிழ வரலா6 (ெசா0ெபாழி?� க�+ைர) 
3.  தமிழ ப*பா��� வரலா6 (ெசா0ெபாழி?� க�+ைர) 
4.  ெப:ம>கல� (இர*டாவ� உலக� தமி� மாநா+ க:�தர>க� ேப��, 

ெச�ைன, சனவாி, 1968) 
5.  ேசர ெகாைட வள� (ெச�ைன� ப%கைல� கழக� கீ��திைச ெமாழி மல, 

1967). 
6.  ேசர ெதா*� (/:(, 1967) 
7.  காத% உண�திய ப*பா+ (ப�ைசய�ப� க%Qாியி� 125-வ� , ஆ*+ 

விழா மல, பி�பிரவாி 1968) 
8.  பழ-தமி� இல�கிய�தி% (ழ-ைத (ெப>கR� தமி�� ச>க மல, மா��, 

1968) 
9.  ெபா:
வயி0 பிாி? (ப%கைல� கழக� தமிழாசிாிய /த% மாநா+, ம�ைர, 

H�, 1969) 
10.  வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ�4 (அ/த �ரபி, H�, 1968) 
11.  மடேல6த% (ப%கைல� கழக� தமிழாசிாிய இர*டாவ� மாநா+ தி:�சி, 

H�, 1970] 
12.  (ற
 வழி நட�ேபா� (வாெனா�� ேப��, ெச�ைன, 5-6-1969) 
13.  தி:வ
Iவ ெதளி?6��� வா��ைக (க%க�தா� தமி� ம�ற மல, 

பி�பிரவாி, 1968) 
14.  சில�பதிகார�தி% வ:� ேபா� கள>க
 (தமி� உற? மல) 
15.  ேச�கிழா க*ட ெச�ெபா:
 (ெத�னி-திய ைசவ சி�தா-த .0 பதி�4� 

கழக� ெபா�விழா மல, ெச�ைன , �ச�ப, 1970) 
16.  க�ப கா�+� இராம�- சேகாதர� (வாெனா�� ேப��, ெச�ைன, 26-10-

1970) 
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17.  க�ப கா�+� இராம�- கணவ� (வாெனா�� ேப��, ெச�ைன , 27-10-1970) 
18.  ப*ைடய உைரநைட – இைட�கால உைரயாசிாியக
 (வாெனா�� ேப��, 

ெச�ைன , 20-5-1968) 
19.  சீறா�4ராண�தி% இல�கிய நய� (வாெனா�� ேப��, ெச�ைன, 10-5-1970) 
20.  /தலா- தி:/ைற (இல>ைக, யா��பாண� வ�+� கிழ�(சி�த� ேகணி - 

தி:/ைற� கழக ஆ*+ மல, ேம, 1968) 
21  வ
ளலா வா�? (��த ச�மா�க ச>க மல. ெச�ைன, ஏ�பிர%, 1968) 
22.  வ
ளலா க*ட சீதி:�த� (வாெனா�� ேப��, ெச�ைன, 8-2-1968) 
23.  இய0ைக இ�ப� (பாட.ெலா�6�( எ;தி வழ>கிய�) 
---------------------- 

இல�கிய அணிக
இல�கிய அணிக
இல�கிய அணிக
இல�கிய அணிக
    
1. 1. 1. 1. தமிழக*தி� ெதா�ைமதமிழக*தி� ெதா�ைமதமிழக*தி� ெதா�ைமதமிழக*தி� ெதா�ைம    

 
உலக� ேதா�றி� ப�ென+>கால� கழி-�வி�ட�: /த0க* உலக� ேதா�றிய 
கால�தி% தீ�(ழ�பாக இ:-த ம* /த�% (ளி-� அைம-த நில�ப(தி 
ெத�னகேம எ�6�. உலகி% /த0க* ேதா�றிய ம�களின� இ�ெத�னக�தி% 
தா� வா�-தி:�த% ேவ*+� எ�6� 4வி இய% ஆரா'�சியாள பல:� 
க:�கி�றன. வட இ-தியாவி% க>ைக� சமெவளியி% மனித வா�? ெதாட>காத 
கால�திேலேய, இ�ேபா� இ-திய� ெப:>கட% உ
ள ப(தியி% பர-த நில/�, 
மைலA�, ஆ6� இ:-�, பிற( கட%ேகாளா% மைற-தழி-தன எ�6� E6வ. 
இ-த� ெபாிய நில�பர�4 கிழ�ேக பமா ெதாட>கி� ெத0ேக சீனா வைரயிC�, 
ேம0ேக ஆ�பிாி�காவி� கிழ�(� ெத0(� கைரக
 வைரயிC�, வட�ேக வி-திய 
மைல வைரயிC� ெத0ேக ஆ8திேர�யா[1] வைரயிC� பர-தி:-த�. இ- நில� 
பர�பிைன ஆ>கிேலய ெலGாியா (Lemuria) எ�6 அைழ�ப. ந� தமி� /�ேனா 
இ�ப(தியிைன� (மாி� க*ட� என அைழ�தன. இ>(�தா� மனித� /த�% 
ேதா�றியி:�க�E+� எ�6 வரலா06� ேபராசிாிய த� .��க* 
4ல�ப+�திA
ளா. எாிமைல ெவ��4� நிலந+�க/� ெத�னக�தி% இ%லாத 
த�ைமைய� ெகா*+ இ�க:�� வ�A6கி�ற�.[2] 
 
பழ-தமி� இல�கிய>களிC� கட%ேகாைள� ப0றிய (றி�4�க
 உ*+. 
த0ேபாைதய (மாி/ைன�(� ெத� ப(தியி% பஃ6ளியா6 எ�@� ஆ6 பா'-� 
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வள� பர�பியதாக?�, ப�மைலய+�க� ெசறி-� விள>கியதாக ?� பி�ன அைவ 
கட%ேகாளா% அழி-�ேபானதாக?� சில�பதிகார� (றி�பி+கி�ற�[3]. 4றநாT6 
[4], இைறயனா களவிய% உைர [5] /த�யன?� இ�க:���(� சா�6 
பககி�றன. இDவா6 கட%ெகா*ட நில�ப(திேய மனித நாகாிக� வள-த 
ெதா��% (Cradle of human race) எ�ப. சில ம�தியதைர� கடைல அ+�த 
நில�ப(தியி% ம�க
 /த� /த�% ேதா�றி� பி� ப%ேவ6 நா+களி% ெச�6 
(�ேயறின எ�ப. ஆயி@� "பழ- தமி� நா�+ ம�கேள /த�% ேதா�றிய மனித 
இன� எ�6�. அவக
 ெவDேவ6 நா+கI�(� ெச�6 பிாி-� வா�-த பி� 
ேவ6 ேவறாக இன>க
 வள-தன எ�6� ெகா
வ� ெபா:-��" எ�ப� அறிஞ 
க*ட உ*ைமயா(�. 
 
வரலா0றி� மிக� பழ>கால�திேல ெத�னக�தி% வா�-த ம�க
 தமிழ எ�6 
வழ>க�ப�டேதா+, வரலா06� ெதளி? ேநா�கி� திராவிடக
 எ�6� 
வழ>க�ப�டாக
. கிறி��நாத பிற�பி0( ஐயாயிர� ஆ*+க
 /0ப�டதாக� 
க:த�ப+� ெமாக<சதேரா அ%ல� சி-�ெவளி நாகாிக�, வரலா06� பழைமA� 
4க;� வா'-த �ேமாிய நாகாிக�தி0( இைணயான திராவிட நாகாிக�ைத� 
ெகா*�:-த� எ�6 ச ஜா� மாஷ% /தலான ெதா%ெபா:ளிய% ஆரா'�சி 
அறிஞக
 �ணிகி�றன. அ� ம�க
 ேபசிய பழ- திராவிட ெமாழியி� E6க
 
தமி� ெமாழியி% காண�ப+வதா% தமி� ெமாழிேய இ�6 உலகி% வா;� ெமாழி 
களி% மிக� பழைமயான ெமாழியா(� எ�ப மைற�தி:. ஹிரா8 பாதிாியா 
அவக
 [6] . வட.லா தமிழைர� திராவிட என வழ>கின. தமிழக�ைத 'தமிாிகி' 
எ�6 ேராமகI�, 'ெதஹிேமாேளா' எ�6 சீனகI� வழ>கின. 
 
தமிழக�தி� எ%ைல மிக� பழ>கால�திேலேய வைரய6�க�ப�+ வி�டதைன� 
ச>க இல�கிய>க
 எ+��� கா�+கி�றன. 
 
 "வடாஅ�, பனிப+ ெந+வைர வட�(� 
 ெதனாஅ�, உ:ெக; (மாியி� ெத0(�, 
 (ணா அ�, கைரெபா: ெதா+கட% (ண�(�, 
 (டா அ�, ெதா�6/தி ெபௗவ�தி� (ட�(�” [7] 
 
“ெத�(மாி வடெப:>க% 



11 

 

(ண(ட கடலா எ%ைல" [8] 
 
எ�ற 4றநாT06� ெதாடகI� 'ஒ%கா� ெப:� 4க�� ெதா%கா�பிய�' த-த 
ெதா%கா�பியனாாி� ஒ: சாைல மாணா�கராகிய பன�பாரனாாி� பாயிர/� [9] 
பழ-தமி� நா��� எ%ைலயிைன ந�( (றி�கி�றன. சில�பதிகார உைரயாசிாிய 
அ�யா�( ந%லா உைரயி% (மாி�(� ெத0ேக அ�கால�ேத விள>கிய 
நா0ப�ெதா�ப� நா+கைள� ப0றிய (றி�ைபA� கா*கிேறா�. 
 
தமிழக� ெதா�ைம மி(-த� ேபாலேவ இ>( வழி வழியாக வா�-� வ:� 
தமிழின/� ெதா�ைமA�, சிற�4� ெகா*+ �ல>(வதா(�. 
 
 "க%ேதா�றி ம*ேதா�றா� கால�ேத - வாெளா+ 
 /�ேதா�றி G�த (�" 
 
எ�6 ேசர ஐயனாாிதனா 4ற�ெபா:
 ெவ*பா மாைலயி% தமிழின�தி� 
பழைமயிைனA� Nர ேம�பா��ைனA� விள>க� EறிA
ளா. 
 
 ” வழ>(வ� உ
 N�-த� க*O� பழ>(� 
 ப*பி� தைல�பிாித% இ�6 " [10] 
 
எ�ற (றளி� உைரயி%. உைரயாசிாிய பாிேமலழக, "ெதா�6 ெதா�+ வ:த% -
'ேசர ேசாழ பா*�ய' எ�றா0ேபால� பைட�4� கால- ெதாட>கி ேம�ப�+ 
வ:த%" என� EறிA
ளா. தமிழி� ெதா�Tலாசிாியரா� ெதா%கா�பியனா. 
 
 ” .................................... உ6பைக 
 ேவ-திைட ெதாித% ேவ*� ஏ-�4க� 
 ேபா-ைத ேவ�ேப ஆஎன வ3உ� 
 மாெப:- தாைனய மைல-த M?�" [11] 
 
எ�6 ேசர ேசாழ பா*�ய ம�னகளி� அைட யாள� M�கைள� ���� 
EறிA
ளைம தமிழின�தி� பழைமயிைன� பர�க� ேப��. 
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வடெமாழியி� /த% காவியமாகிய வா%மீகி ராமாயண�தி% பா*�ய ம�ன� 
பாரா�ட�ப� �:�கிறா�. "பி�4, ெபா� நிைற-ததாA� அழ(ைட�தாA� 
/��மணி இவ0றா% அணிய�ப�ட தாA� நகர�� அரேணா+ இைண�க�-
ப�டதாA� உ
ள பா*�ய வாயி0 கதைவ, வானர>கா
, ேபா'� கா*Z" [12] 
எ�6 இராம� கி�கி-ைதயி�:-த வானர�பைடயின�(� ெசா�னதாக 
அ�காவிய� (றி�பி+கி�ற�. வட .%களி% இ:�( ேவத/� ைத�திாீய/� 
வியாச பாரத/� ேசர அரசகைள� (றி�கி�றன.[13] அேசாக� ேபரரச� 
க%ெவ�+கI� ேசரேவ-தைர� ப0றிய (றி�ைப ெவளியி+கி�றன. 
 
கா�@� கல�தி@� பிாி-� பழ-தமிழ ெபா:ளீ��ன. அ�கால�ேத 
ேமைலநா��னராகிய கிேர�க, யவன, பாபிேலானிய நா�+� ேகாசியக
 
/த�யவக
 தமிழக�ேதா+ வணிக� ெதாட4 ெகா*�:-தன. யவனைர� 
ப0றிய (றி�4 தமிழில�கிய>களி% ப�� இட>களி% வ-�
ளன.[14] 
 
அெல�சா*ட எ�@� ெப:ேவ-த@�(� பி� ெச%[க8 நிேகா�ட வி+�த 
ெமக8தனீ8 எ�@� ேமைலநா�டறிஞ ச-திர(�த ம�ன� அைவயி% 
த>கியி:-த நாளி% தா� ேக
விA0ற ெச'திகைள� (றி��ைவ�தா. 
அ�(றி�பி@
 தமிழக�� ம�னகைள� ப0றிA� ஊகைள� ப0றிAமான 
ெச'திக
 உ
ளன. எகி�� நா�+� தாலமிக
 தமிழக�தி0(� கட%வழி காண 
/ைன-தன. இ�பலா8 (Hippalus) எ�@� கிேர�க� இ-நா��% அ��(� ெத� 
ேம0(, வடகிழ�(� ப:வ� கா0றி� நிைலக*+ உைர�தபி� யவன வாணிக� 
வள� ெபற நட-த�. அராபிய:� ேமைல� கைர வழிேய தமிழக� வ-� வாணிக� 
ெச'தன. சீன நா�+ட@�, ஜாவா, �ம�ரா, மேலயா /த�ய தீ?கேளா+� வாணிக 
உற? ஓ>கியி:-த�. 
 
 "நளியி: /-நீ நாவா' ஓ�� 
 வளிெதாழி% ஆ*ட ?ரேவா� ம:க" [15] 
 
எ�6 ேசாழ� காிகா0 ெப:வள�தாைன ெவ*ணி� (ய�தியா பா+வதி�:-� 
வரலா0றி� பழ>கால�திேலேய தமிழ கட% வாணிக� ெசC�திய வ�ைம 
4ல�ப+கி�ற�. 
 
ேசர நா�+� ேத�கமர� ெவளிநா+க
 பலவ0றி0(� ெச�6, அ>(� பல  
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க�டட>க
 எ;�ப� �ைண ேகா� A
ள�. தமி�நா�+ நீ�� சாய�தி% ேதா'�த 
ெம%�ய �ணிக
 Gவாயிர� ஆ*+க�( /0ப�ட தாக� Eற�ப+� எகி�� 
நா�+� க%லைறகளி% காண�ப�டதாக� E6வ. எகி�� ம�+ம�றி� சிாியா, 
பாபிேலானியா /த�ய நா+கேளா+� தமிழக� வணிக உற? ைவ�தி:-த�. கி./. 
ப�தா� .0றா*�% அரசா*ட சாலம� எ�ற ஹீ�: ம�ன� தமிழக�தி�:-� 
ெபா�, ெவ
ளி, த-த�, (ர>(, மயி%, அகி% /த�ய ெபா:
கைள� ெப06� 
ெகா*டதாக வரலா6 (றி�பி+கிற�. ைபபிளி% (Bible) '��கிய�' எ�ற ெசா% 
மயிைல� (றி�க� காண லா�. தமிழி% 'ேதாைக' எ�ற ெசா%ேல ஹீ�: ெமாழியி% 
'��கிய�' ஆன�. இDவாேற தமிழக�� அாிசி, கிேர�க�தி% ஒாிசியாக?�, ச-தன� 
பல ெமாழிகளி% வழ>கி� பி� ஆ>கில�தி% ச-த% (Sandal) ஆக?� ஆன�. 
 
ெத�பா*�� கட% /�� உலக� 4க�ெப0ற�. தமி�நா�+ /��. அைத�ேபா% 
G�6 மட>( எைடA
ள மா06ய-த ெபா�@�( நிகராக மதி�க� ப�டதாக?�, 
காய8 கிளா�ய8 எ�@� ேம04ல ம�ன@ைடய மைனவி, G�6 ல�ச� ப?� 
மதி�4
ள /�� அணி-தி:-ததாக?�, தமி�நா�+ /���கI�(� மணிகI�(� 
ஈடாக இ:ப� ல�ச� ெப6� உேராம நா�+� ெச%வ� தமிழக�தி0(� 
கிைட�ததாக?� வரலா6 E6கி�ற�. பிைளனி (Pliny) எ�ற வரலா0றாசிாிய 
இதைன வ:-தி� (றி�பி�+
ளா. [16] 
 
ேசர, ேசாழ, பா*�ய எ�@� /�Aைட Gேவ-த ெபயகI�, ஆ�கா+, க3, 
/சிறி, ெதா*�. ெகா0ைக. (மாி/ைன, ெபாதிைக, ேகா�� கைர /த�ய 
இட�ெபயகI� கிேர�க /தலான ேமனா�+ ம�க
 (றி�4�களி% 
இட�ெப06
ள சிற�பிைன� கா%+ெவ% கா�+வ.[17] கி./. 20 ஆ� ஆ*�% 
பா*�ய ம�ன� ஒ:வ� ஐேரா�பாவி% அ-நாளி% 4க� ெப06 விள>கிய 
அக8ட8 ம�ன@�(� \� அ@�பினா�. கி.பி. 223ஆ�. ஆ*�% ஏ0ப�ட 
உேராம நா�+� (றி�4�களி�ப� (Peutingerian Tables of 225 A. D) இர*டாயிர� 
உேராம நா�+ Nரக
 ெகா*ட பைட ஒ�6 /சிறி� �ைற/க�தி% இ:-ததாக 
அறிய�ப+கிற�. 
 
பைழய உேராம நாணய>க
 பல தமிழக�தி% ேம0(� கட0 கைர�ப(தியி% 
க*ெட+�க�ப�+
ளைம இ� க:���கI�( அர* ெச'கி�றன. 8�ரேபாவி� 
விவரண�, ெபாிபிள8 எ�@� .%. பிைளனியி� "இய0ைக வரலா6" தாலமியி� 
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'Mேகாள விவரண�' /த�யன தமிழ நாகாிக� சிற�ைப ந�( விள�(வனவா�. 
யவனாி� பாைவ விள�(, 4��ச>கி�, யவன� ெபாறிக
 தமி� நா��% 
இட�ெப06 விள>கின. வடநா�+ வாணிக�திC� ெத�னா�+ வாணிபேம 
சிற-தி:-த� எ�6 சாண�கிய த� அ�த சா8திர�தி% 4க�-�ைர��
ளா. [18] 
 
தமி� ெமாதமி� ெமாதமி� ெமாதமி� ெமாழியி� ெதா�ைமழியி� ெதா�ைமழியி� ெதா�ைமழியி� ெதா�ைம    
 
தமிழின� ேபா�ேற தமி� ெமாழிA� பழைமயான� எ�ப� ெசா%லாமேல விள>(�. 
ெதா%கா�பிய�தி% பலவிட>களி% ெதா%கா�பியனா 'எ�மனா 4லவ', 'எ�ப' 
என� (றி�பி+வதனி�6 ெதா%கா�பிய�தி0(� /0ப�ேட தமி� ெமாழியி% 
இல�கண இல�கிய .%க
 இ:-தைம 4லனா(�. மா�8 /%ல எ�@� ெமாழி 
.லறிஞ தமிேழ மிக?� ப*ப�ட ெமாழி எ�6�, தன�ேக உாிய வள� வா'-த 
இல�கிய� ெச%வ>கைள� ெப0றி:�(� ெமாழி எ�6� பாரா��A
ளா.[19] 
ஆ0ற% மி�கதாக?� சில ெசா0களா% க:�ைத� ெதாிவி�பதாக?� விள>(வதி% 
தமி� ெமாழிைய எ� ெமாழிA� வி<ச/�யா� எ�6�, உ
ள�தி� ெப0றிைய 
உ
ளவா6 எ+���கா�+வதி% ேவ6 எ�ெமாழிA� இைய-ததாக இ%ைல எ�6� 
ெபசிவ% எ�@� அறிஞ சிற�பாக� (றி�பி�+
ளா. [20] வடெமாழி, எபிேரய� 
(Hebrew), கிேர�( ஆகிய G�6 இல�கிய ெமாழிகளி% தமி�� ெசா0க
 
கல-தி:�கி�றன எ�6 ைர8 ேடவி8 எ�பா EறிA
ளா. [21] 
 
இ�கா6� Eறியவ0றா% தமிழக� நில�, இன�, ெமாழி ஆகிய /�திற� �ைறயிC� 
ெதா�ைமAைடயதாக விள>(வேதா+, சிற�4� உைடயதாக� ப%லா0றா@� 
நனிசிற-� �ல>(கி�ற� எ�ப� ெவ
ளிைடமைல. 
 
------------ 
[1] There is geological evidence to prove that in very early time: South India formed 
part of a huge continent which extended from Burma and South China in the East, 
South Africa on the west, Vindhya Hills on the north and Australia on the South. 
-Rig Vedic India, p. 91. 
[2]. Considering the fact that we have scarcely any trace of Volcanic eruptions or 
earth tremours as they frequently occur in "North India, it may be said that South 
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India was the part of the world to settle first as a land mass. It is probable that the 
origins man might have come into existence first in South India. 
- V. R. Ramachandra Dikshitar, Pre-Historie South India, p. 234 
[3]. வ�ேவ% எறி-த வா�பைக ெபாறா� 
பஃ6ளி யா06ட� ப�மைல ய+�க��� 
(மாி� ேகா+� ெகா+>கட% ெகா
ள 
- சில�பதிகார�, கா+கா* காைத, 19 - 20. 
[4]. /-நீ விழவி� ெந�ேயா� 
ந�னீ� பஃ6ளி மண�@� பலேவ -4றநாT6 ; 9: 10-11. 
[5]. இைறயனா களவிய% உைர: ப�க�, 6. 
[6]. Being Dravidiars the inhabitants of Mohenjodaro in Northern India naturally spoke 
a Dravidian language in which the earliest proportion of the words used are found in 
Tamil. This Confirms the common belief that Tamil is the oldest of the present 
languages. - Rv. H. Heras, Light on the Mohenjodaro Riddle, p. 14. 
[7]. 4றநாT6: 6 : 1-4. 
[8]. 4றநாT6: 17: 1-2 
[9]. வடேவ>கட� ெத�(மாி ஆயிைட� தமி�E6 ந%Cலக��.. - ெதா%கா�பிய�, 
சிற�4�பாயிர�, 
[10]. தி:�(ற
 - 955. 
[11]. ெதா%கா�பிய� : 4ற�திைண இய%: .0பா : 5 
[12]. வி. ேகா. Hாிய நாராயண சா8திாியா, தமி� ெமாழி வரலா6, ப�க�, 49. 
[13]. P.T. Srinivasa Iyenger. History of the Tamils, pp, 29, 3 2. 
[14]. /%ைல�பா�+: 61, 66; ெந+ந%வாைட: 31-35; 4ற� : 56, 343; ெப:�பா* : 
816; பதி06�ப�� பதிக� II அக� : 57, 149 
[15]. 4றநாT6 : 66: 1-2 
[16]. Pliny complained in 70 A. D. that India drained gold to the value of nearly a 
million pounds a year giving back her own wares, which are sold among as at fully a 
hundered times their first cost. -'P. T. Srinivasa Iyenger, History of the Tamils, p..305 
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[17]. Dr. Caldwell-A comparative Grammar of the Dravidian languages, Introduction, 
pp.15-28. 
[18]. K. A. Nilakanta Sastri, A History of South India, P. 81. 
[19]. Tamil is the most highly cultivated language and possesses the richest stores of 
indigenous literature. - Max Muller 
[20]. No language combines greater force with equal brevity than Tamil and it may be 
asserted that no human speech is more close and philosophic in its expression as an 
exponent of the mind than the same. - Rev-Percival 
[21]. The three classical languages of the world namely Sanskrit, Hebrew and Greek 
contain Tamil words in the vocabulary. - Rhys Davids 
------------ 

2. 2. 2. 2. தமிழ  வரலா,தமிழ  வரலா,தமிழ  வரலா,தமிழ  வரலா,    
 
'தமி�நா+' எ�@� ெதாட:�(� 'தமி�ெமாழி வழ>(� நா+' எ�ப� ெபா:
. 
தமி�ெமாழி இ�ன கால�திேலதா� ேதா�றியெத�6 எளிதாக வைரய6��� 
ெசா%ல�E�ய அளவி0(� பைழைம உைடயதாக இ%ைல. 
 
எனேவ உலகி% இ�ெபா;�
ள பல ெமாழிகI� ேதா�6வத0( /�ேப 
தமி�ெமாழி ேதா�றி வழ>கி வ-தி:�க ேவ*+ெம�6 ஆரா'�சியாள /�? 
க�+கி�றன. இதனா% தமி�ெமாழி ேதா�6வத0( /�ேப அ�ெமாழியிைன� 
ேபச�E�ய தமி� /�ேனா:� - அவ வா�-த தமி�நா+� ேதா�றியி:�க 
ேவ*+�. இதனா% தமி� நா��� பைழைம விள>(�. ெமாழிகைள� ெகா*+ 
நா+கI�(� ெபய அைம�ப� /�4 வழ�கமாக இ:-தி:�கிற�. 
 
" தமி� E6 ந%Cலக�" எ�6 ெதா%கா�பிய� சிற�4� பாயிர�தி% வ:� ெதாட 
இD?*ைமயிைன வ�A6���. ெமாழி ேவ6 ப�ட ேதய>களி% வா�-த 
ம�கைள� தமிழ, "ெமாழிெபய ேதஎய�த " என வழ>கின எ�ப� ெதாிய 
வ:கி�ற�. 
 
தமி�நா+ ப*ைட�கால�தி% ெத�திைசயி% மி(தியாக� பர-தி:-த�. அ� ெத� 
ப(தியி% (மாியா6, பஃ6ளியா6 எ�@� இர*+ ேபரா6க
 பா'-� வள� 
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பர�பின. அ-நில� பர�பி%, ஏ�ெத>க நா+, ஏ� ம�ைர நா+, ஏ� /�பாைல நா+, 
ஏ� பி�பாைல நா+, ஏ� (�றநா+, ஏ� (ணகைரநா+. ஏ� (6�பைன நா+ என 
நா0ப�ெதா�ப� நா+க
 இ:-தன எ�6�, அைவ கட%ேகாளா% அழி-தன 
எ�6� சில�பதிகார உைரயா% ெதாிகி�ற�[1]. அDவாறாயி� பழ-தமி� நா��% 
வா�-த தமிழினேம வரலா06� பழைமAைடய இனமாக� ெகா
ள� கிட�கி�ற�. 
இDவா6 ெத�னி-தியாவி% ப�ென+> கால�தி0( /�ேப வா�-த ம�க
 'தமிழ' 
எ�6 (றி�க�ப�டேதா+ வரலா06� ெதளி? க:தி� 'திராவிட' எ�ற ெபயராC� 
வழ>க�ப�டன. வட .லா தமிழைர� 'திராவிட' எ�6 வழ>கின. 
 
வரலா06�( எ�டாத கால� /த% தமி�நா��% நிைலயான அரசிய% அைம�4 
சீ:� சிற�4ட@� �ல>கிய�. ேசர, ேசாழ, பா*�ய எ�ற G�6 ேவ-த 
மர4க
 இ:-� வ-தன. 
 
 " வழ>(வ� உ
N�-த� க*O� பழ>(� 
 ப*பி� தைல�பிாித% இ�6 " [2] 
 
எ�ற (றளி0( விள�க?ைர எ;த� 4(-த பாிேமலழக பழ>(� எ�ற 
ெசா%�0(� 'பைட�4� கால� ெதா�+ ேம�ப�+ வ:� (�; ேசர ேசாழ பா*�ய 
(� எ�றா0ேபால' எ�6 Gேவ-த மரபினி� பைழைமயிைன� (றி�பி�+
ளா. 
ெதா%கா�பியனா:� 
 
 "ேபா-ைத ேவ�ேப ஆெரன வ:ட� 
 மாெப:- தாைனய மைல-த M?�" [3] 
 
எ�ற பழ-தமி� Gேவ-தகளி� அைடயாள� M மாைலைய� ���A
ளா. 
Gேவ-த நா+கI� எ%ைல வ(��� காண�ப�டன. (6நில ம�ன பல இ� 
Gேவ-தகI�( உ�ப�ட சி0றரசகளா' நா��� சில ப(திகைள ஆ*+ 
வ-தன. தி:�ேகாவQ� ப(திைய� �0றிA
ள நா�ைட ஆ*ட மைலயமா� 
தி:/��காாி, ேவ>கடமைலைய� �0றிA
ள ப(திைய ஆ*ட 4%�, தி*�வன� 
எ�6 ெசா%ல�ப+� ஊாிைன� H�-த ப(தியா� ஓ'மா நா�ைட ஆ*ட 
ந%�ய�ேகாட�, பற�4மைல� ப(திைய ஆ*ட பாாி, பழனிமைல ஆ*ட ேபக�, 
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ெபாதியமைல� ப(திைய ஆ*ட ஆ'ேவ
 /த�ேயா (6நில ம�னாி0 சிலராவ. 
(6நில ம�னக
 ேவளி எ�6� வழ>க� ப�டன. இDேவளி (+�ப>கI�(� 
ேவ-த (+�ப>கI�(� ெப* ெகா
I� உற? இ:-� வ-த�. ேபா�கால�தி% 
ேவளிக
 தா� வி:�பிய /�ேவ-த�(� பைடபலமாக நி�6 உதவின. 
 
அர� : நா+ எ�ப� வள� நிைற-ததாக இ:�க ேவ*+�; /ய�6 உைழ�� வள� 
த:� நா+ சிற-த நாடாக� க:த�பட மா�டா� எ�கிறா தி:வ
Iவ : 
 
 "நாெட�ப நாடா வள�தன நாட%ல 
 நாட வள-த: நா+." [4] 
 
ஒ: நா+ எ%லா வள>கைளA�, உண?� ப*ட>கைளA� ைக�ெதாழி% 
சிற�4�கைளA� ெப0றி:-தாC� அ-நா��ைன மா0றா கவராதப� கா�பத0(�, 
அ-நா��% நீதி நில?வத0(�, அ-நா��% மி(தியாக விைள-த ெபா:
கைள 
ெவளிநா��0( ஏ06மதி ெச'� அ-த நா��% கிைட�க� E�ய ெபா:
களி% 
ேவ*+வனவ0ைற இ-த நா��0( இற�(மதி ெச'� ெகா
ள?� உத?வதான 
ெபா6�4
ள ஓ அைம�4� ேதைவ�ப�ட�. அ�ேவ அர� எ�ப�. அ-த 
அைம�ைப� தைலைம M*+ இய�(பவேன அரசனாவ�. அவ@�( உதவியாக 
இ:-� ேவ*+�ேபா� த�க அறி?ைரகைள� E6பவேர அைம�ச. அரசா>க� 
பணிகைள நிைறேவ0ற உதவியாக இ:�பவேர அரசா>க அCவல. 
 
 "ெந%C� உயிர�ேற நீ:� உயிர�ேற 
 ம
ள� உயி�ேத மலதைல உலக�" [5] 
 
எ�ற 4றநாT06� ெதாட தமி� ேவ-தக
 நா��� உயிராக ம�களா% ேபா0றி 
மதி�க�ப�ட பா�ைமயிைன உண���. (�களி� க:�ைத அறி-� அவகளி� 
ந�ைம�கான ெபாறியி% பழ-தமி� ேவ-த ஆ�சி ெசC�தின. 
 
 "(�தழீஇ� ேகாேலா��� மாநில ம�ன� 
 அ�தழீஇ நி0(� உல(" [6] 
 



19 

 

எ�ற தி:வ
Iவ வா�(, பழ-தமி� நா�+ அரசிய% ேம�ைமயிைன 
விள�(வதா(�. ஐ�ெப:>(;. எ* ேபராய� எ�@� இர*+ ேபரைவக
 
ம�ன அரசியைல� ெசDவேன நட��வத0(� �ைணயாக அைம-� உதவின. 
அைம�ச, அ-தண. ேசைன� தைலவ, \த, ஒ0ற ஆகியவக
 ேச-� 
அைம-த� ஐ�ெப:>(/. அரசா>க� தைலைம� கண�க, அரசக:ம� நட��� 
தைலவ, ப*டார (Treasury) அதிகாாிக
, நா+காவ% அதிகாாிக
, நகர� 
தைலவக
, காலா�பைட� தைலவ, (திைர�பைட� தைலவ. யாைன�பைட� 
தைலவ ஆகியவ ேச-� அைம-த� 'எ*ேபராய�' எ�@� (;வா(�. 
 
அர* : நா��0( உ
நா��% க
வராC�, ெவளிநா���:-� பைகவராC� 
ஆப��*+. இவ0றி�:-� மீள Nர� சா-த பைடA�, ந%ல அரO� ேதைவ. 
நா+�, தைலநகர/� மதிலர*, நிலவர*, நீரர*, கா�டர*, மைலயர* எ�@� 
ஐவைக அர*கI
 சிலவ0ைறேய@� பலவ0ைறேய@� ெகா*�:-தன. 
மதி%க
 உயர�, அகல�, தி*ைம, அ:ைம ஆகிய இ-நா�( இய%4� 
ெகா*டனவா' இ:�த% ேவ*+� எ�6 தி:வ
Iவ EறிA
ளா [7]. 
ஆ�கிெம�]8 எ�பவ ைசர�[^% உேராமர� /06ைகைய எதி�க� பலவைக 
எ-திர>கைள� க*+பி��தா எ�6�, அைவெய%லா� 'யவன� ெபாறிக
' எ�ற 
ெபயேரா+ தமி�நா�+� ேகா�ைடகளி% இட� ெப06 விள>கின எ�6�, அறிஞ 
(றி�பி+வ.[8] 
 
காவலாி� கடைமக
 : பழ-தமி� நா��� ம�க
 ெப:மள? பயி�ெதாழி�% 
ஈ+ப��:-தன, பயி� ெதாழிC�( ம*வள/� நீவள/� மி(திA� ேதைவ. 
எனேவ நீநிைலைய அகல�ப+��தC�, ஆழமா�(தC�, அவ0றி� கைரைய 
உய��தC�, ஆ0றி� (6�ேக அைணக�+தC�, நீ பல வழிகளி% பிாி-� 
பாA�ப� கா%வா'கைள ெவ�+தC� அரச@ைடய கடைமகளாக� க:த�ப�டன. 
 
 "கா+ெகா�6 நாடா�கி� 
 (ள-ெதா�+ வள�ெப:�கி " [9] 
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எ�றப� கா�ைட� தி:�தி� கழனியா�கி, (ள�ைத ெவ�� நீவள�ைத� ெப:�கி 
உழ?�ெதாழி% ேமேலா>க அரச ஆவன ெச'தன எ�பதைன அறியலா�. 
அ+��� க%வி� ெச%வ�திைன நா�+ ம�க
 (ைறயற� ெப6வத0( ஒ: நா�+ 
ம�ன� ஆவன ெச'த% ேவ*+�. ச>க கால�தி% ஆ*கேளாட�றி� ெப*கI� 
க%வி க0றி:-தன எ�பதைன /�பதி0(� ேம0ப�ட ெப*பா0 4லவக
 
பாட%க
 ெகா*+ ெதளியலா�. காவலராக - அ�றி� பாவலராக?� விள>கிய 
அரச பல ச>க கால�ேத வா�-தன. அரச மாேதவிய:� பாட%க
 பா�A
ள 
சிற�பிைன� ச>க� ெதாைக .%களி% காணலா�. 
 
நீதிெநறி திற�பா� /ைறயான ெச>ேகா% ெசC��த% காவல� க+ைமயாக� 
க:த�ப�ட�. 'தமெரன� ேகா% ேகாடா� பிறெரன� (ண> ெகா%லா�' /ைற 
ேவ*+ேவா�( /ைற வழ>(த% அரசனி� கடைமயா(�. ேசா6 சைம�(� தீ 
அ%ல� ேவ6 தீயி� ெகா+ைம அறியாமC�, ஞாயி0றி� ெவ�ைம அ%ல� ேவ6 
ெவ�ைம அறியாமC� (� ம�க
 வாழ அவகைள� கா�(� ஆ�சி /ைறேய 
சிற-த� எ�ப� அ�கால� ெகா
ைககளாக இ:-� வ-தன. அரச� 
கா�சி�ெகளியனா' க+<ெசா%ல� அ%லனா' விள>(த% ேவ*+� எ�ப 
தி:வ
Iவ.[10] 
 
4லவைரA� கைலஞைரA� ேபா06த%: 4லைம� ெச%வகைள அ�கால அரசக
 
ெபாி�� மதி�தன; த� க*ணி@� இனிய ேகளிராக� க:தின. அரசிய�% 
ெந:�க� ேந-தேபா� 4லவகளி� அறி?ைரக
 ேக�+�, அவகளி� 
இ���ைரகளா% தி:-திA� ெச�ைம பிறழாம% ஆ�சி 4ாி-தன. அரச@�(� 
அவ� ம�கI�(� இைடயிC�, ஓரரச@�(� ம0ேறா அரச@�(� இைடயிC� 
பிண�( ேநாி�டேபாெத%லா� 4லவ இைட நி�6 த�க அற?ைர Eறி� தி:�தி 
அைமதி ேகா�A
ளன. N�+� (ழ�பமாயி@� சாி, நா�+� (ழ�பமாயி@� சாி, 
4லவக
 தைலயி�+ ந�ைம 4ாி-தன. அரசகளா% ெபா�@� ெபா:I� ெப06 
அைத� பிற:�(� வாாி வழ>கி மகி�-� வா�-தன. கைலஞக
 - பாண, E�த, 
விற�ய /த�ேயா தா� க0ற கைல� திறைமயிைன ம�ன� /� கா�� 
அர>ேக0றி� ெப:� பாி� ெப06, வறிய கைலஞ�(� வள� ெபற வழிகா�� 
ம0ற� கைலஞ�(� ப(�தளி�� வா�-� வ-தன. இய% இைச, நாடக�கைலக
 
இவகளா0 ெபாி�� வள-தன. ம�னைனேய ய�றி ம�கைளA� இவக
 த� 
கைல� திறைமயா% மகி�_��ன. சி0Jகளி� தி:விழா�களிC� இ�கைலஞ 
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E�ட� த� கைல�திறைமைய� கா�� ம�கைள� களி�M��ய ெச'தி 
ெபா:நரா06� பைடயா% அறிய� கிட�கி�ற�.[11] 
 
ேபா /ைற: நா+ காவC�( ந%ல பைட ேதைவ. யாைன� பைட, (திைர�பைட, 
ேத�பைட, காலா�பைட ஆகிய நா�ேக அ-நாளி% ெபாி�� ேபா0ற�ப�டன. உ
 
நா�+� (6�ைபA�, ெவளிநா�+� பைடெய+�ைபA� அரசனி� பைடக
 த+�� 
நி6�தின. ேபா�கள�திC� ஓ அறெநறியிைன� தமிழ ைகயா*டன. 
பைடெய+��� ெச%C/� பைகவ� நா��% வா;� ப��க
, அறேவா, மகளி, 
பிணியாள, மக�ேப6 ெபறாதவ /த�ேயா பா�கா�பான இட�தி0(� ெச�6 
வி+க எ�6 அறி?6�திவி�ேட ம�ன பி�ன பைடெய+��� ெச�றன. 
பைகவ நா��� ப�ம-ைதகைள� கவதேல ேபாாி� ெதாட�கமாக இ:-த�, 
ப��கைள� கவதC� அ�ப��கI�(ாியவ அவ0ைற மீ�டC� 'ெவ�சி' என� 
ெபயெப6�, அரச� மா0றா ம*ைண ெவ%ல ேவ*+� எ�6 க:தி� பைகவ 
நா��� மீ� பைடெய+��� ெச%CதC�, பைட ெய+�க�ப�டவ� எதி நி�6 
தா�(தC� 'வ<சி' என�ப+�. நகர�தி� 4றமதிைல /06ைகயி+தC�, 
/06ைகயிட�ப�ட அரச� மதிைல� கா�தC�, 'ெநா�சி' எ�6 Eற�ப+�. 
இ:ெப:ேவ-த:� கள>(றி��� ெச'A� ெப:�ேபா '��ைப' என� ெபய 
ெப6�. ேபாாி% ெவ0றி ெப6த% 'வாைக' என�ப+�. ெவ�சி, வ<சி, ெநா�சி, 
��ைப, வாைக /த�யன M�களி� ெபயக
. அரச:� பைட மறவ:� 
அ�M�கைள� H��ெகா*ேட ேபா 4ாிவ. இதனா% தமிழ அகெவா;�க�தி% 
இட�ெப0ற M�க
 4றெவா;�க�திC� இட� ெப06
ள சிற�4� 4லனா(�. ேபா 
ெச'A�ேபா� ேசா-த மன� உைடயவைனA�, (ழ-ைத ெபறாேதாைனA� 
/�ைவ�த அ�ைய� பி� ெபய�தவைனA�, ெப* ெபய ெகா*டவைனA�, 
பைட இழ-ேதாைனA�, ஒ�த பைட எடாேதாைனA� ெகா%லா� வி+தC� Eறி� 
ெபா:தC� உ*+ எ�ப� ெதா%கா�பிய உைரயினா% ெதாியவ:கி�றன. 
 
அரசா>க வ:வா': அரசா>க வ:வா' /ைறகI
 (Sources of Revenue) G�ைற� 
சிற�பாக� (றி�கலா�. ஒ�6, (�ம�களிடமி:-� வா>(� வாி; இர*+, 
வாணிக� ெபா:
கI�(ாிய �>க�; G�6, சி0றரசாிடமி:-� கிைட�(� திைற. 
இ�G�6� அ%லாம% ேதா%வியைட-த நா+களி�:-� ெகா*+வர�ப+� 
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ெச%வ/�, த� நா��% கிைட�த 4ைதய% ெபா:I�, வழி� ேதா�ற%க
 
இ%லாைமயா% வ:� ெபா:I� அரச@�(ாிய ெபா:
களா(�. 
 
(�ம�கIைடய வ:வாயி% ஆறிெலா: ப>ைக அரச� வாியாக� ெப6வா�. 
உ
நா�+ வாணிக�தாC� ெவளிநா�+ வாணிக�தாC� �>க� பண� கிைட�� 
வ-த�. உ
நா�+ வணிகாிட� �>க� வH��க�ப�ட� எ�பதைன, 'சா�ெதா+ 
வழ>(� உ%(ைட� ெப:வழி' [12] எ�@� ெப:� பாணா06�பைட அ�க
 
ெகா*+ அறியலா�. கட% வாணிக���(ாிய ஏ06மதி, இற�(மதி� ெபா:
களி% 
'உ%(' என�ப+� �>க�ெபா:
 மி(தியாக� கிைட�� வ-த� எ�பதைன� 
ப��ன� பாைல ெகா*+ அறியலா�.[13] ேபரரச@�( அட>கிய "சி0றரச 
ஆ*+ேதா6� திைற�ெபா:
 ெசC�தி வ-த ெச'தியிைன, 
 
 "திைற�ம-� நி0(� ெதDவ ேபால"[14] 
 எ�ற சில�பதிகார� ெதாட ெகா*+ அறியலா�. 
 
காிகா%வளவ� இமய� ெச�றேபா� அவ� ஆ�சி�( அட>கிய வ�சிர நா�+ 
ம�ன� /��� ப-தைரA�, மகத நா�+ ம�ன� ப�� ம*டப�ைதA� த-தா� 
என� சில�பதிகார� (றி�பி+�.[15] 
 
ஊ ம�ற>க
: தமி�நா�+� சி0Jகளி% ெபா� ம�ற>க
 இ:-தன. ஆ�சி ம�ற 
உ6�பின ஊ� ெபா�ம�களா% ேத-ெத+�க�ப�டன. ஊாி� ஒDெவா: 
ப(தியின:� த� ப(தி�(ாிய ஒ:வைர ஓைல Gல� ேத-ெத+�தன. வா�காளாி� 
ெபய ெபாறி�த ஓைலக
 (ட�தி@
 இட�ப+�. அ�(ட�தி� ேம% அரசா>க 
/�திைர ைவ�க�ப+�. ஆவண மா�க
, அ�/�திைரைய நீ�கி ஒDேவா 
ஓைலயாக� ப��ப. இ�ெச'திைய, 
 
 "கயி6பிணி� (ழிசி ஓைல ெகா*மா 
 ெபாறிக*+ அழி�(� ஆவண மா�களி�" [16] 
 
எ�@� அகநாT06� ப(தியா% அறியலா�. இDவா6 ஊ�ெப:ம�களா% 
ேத-ெத+�க�ப+பவ ஊ ம�ற�தி� உ6�பினராக� (றி�பி�ட கால� வைர 
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பணி 4ாிவ. இ�ேதத% /ைற பி0கால� ேசாழ ஆ�சியிC� ெதாட-� வ-த� 
எ�பதைன� க%ெவ�+�க
 உண��கி�றன. (0ற� ெச'தவைர� த*��ப� 
ஊ ம�ற>க
 ேம0ெகா*ட ஓ கடைமயா(�. ஊ ம�ற உ6�பினக
 ஐ-� 
பிாிவினராக இ:-� பணியா06வ. (�ம�களி� (ைறபா+கைளA� 
/ைற7+கைளA� ேந/கமாக� ேக�டறி-� நீதி வழ>(தC�, அற-
நிைலய>கைள� பா�கா�தC� ஒ: சாரா கடைமகளாக இ:-தன. நீ நிைலகைள� 
க*காணி�தன பிறிெதா: சாரா. ெந% /த�ய தானிய>களாக?�, காசாக?� 
அரசா>க�தி0(� (�க
 ெசC��� நிலவாி /த�யவ0ைற வா>(வ� ம0ெறா: 
பிாிவின கடைமயா(�. இDவா6 வா>க�ப�ட ெபா0கா�, ெச�4�கா�கைள 
ஆரா'-� ெதா(�ப ேவெறா: பிாிவின. இDவா6 இDைவ-� பிாிவின:� 
(வாாிய�) யாேதா ஊதிய/மி�றி ஊ நல� ஒ�ைறேய ெபா:ளாக� க:தி ஓ 
ஆ*�0( உைழ�ப. அDவ�ேபா� அரசா>க அதிகாாிக
 சி0Jக�( வ-� 
இவ0ைற ெய%லா� ேம0பாைவயி�+� ெச%வ. இDவா6 நா+ /;வ�� ஊ 
ம�ற>களி� வாயிலாக� சி0J ஆ�சி ெச�ைமயாக நட-� வ-த�. 
ம�க
 வா��ைக : தமி�நா+ நிலவைம�பா% ஐ-� பிாிவாக� ப(�க� ெப0ற�. 
மைலA� மைலைய� சா-த இட/� (றி<சி எ�6�, கா+� கா�ைட� சா-த 
இட/� /%ைல எ�6�, வயC� வயைல� சா-த இட/� ம:த� எ�6�, கடC� 
கடைல� சா-த ப(திA� ெந'த% எ�6�, மைழயி�றி வள� (ைற-த கா+� 
மைலA� ெகா*ட ப(தி பாைல எ�6� Eற�ப�டன. மைலயி% வா�-தவ (றவ, 
(ற�திய என�ப�டன. இவக
 வழிப�ட கட?
 /:கேவ
 ஆவ. மைலெந%, 
G>கிலாிசி, திைன, கிழ>( /த�யவ0ைற உணவாக� ெகா*டன. 
ேவ�ைடயா+தC� ேத� எ+�தC� இவகள� ெதாழி%. ெதா*டக� பைறA�. 
(றி<சியா;� இ�னிைச� க:விக
. இ-நில�தி0(ாிய ப* (றி<சியா(�. 
 
/%ைல நில�தி% வா�-தவ ஆய. ஆ'�சிய ஆவ. இவக
 வழிப+ கட?
 
தி:மா% ஆவ. வர(, சாைம, /திைர எ�பன இவகள� உண?� ெபா:
களா(�. 
/%ைலயா;� சாதாாி� ப*O�, ஏ6ேகா�பைறA� இவகI�( உாியைவ. 
ஆனிைரகைள ேம'�த% இவகIைடய ெதாழி%. 'ஏ6 த;?த%' எ�ற Nர 
விைளயா�+ இவகI�ேக உாிய�. 
 
ம:தநில ம�க
 உழவ, உழ�திய ஆவ. இவக
 இ-திரைன வழிப�டன. 
ெவ*ெண%லாிசிA�, ெச-ெந%லாிசிA� ம:தநில உணவா(�. கிைண, /ழ?, 
ம:தயா� இ-நில�தி0(ாிய இைச� க:விக
. இ-நில���(ாிய� ம:த�ப*. 
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உழ?� ெதாழி% ெச'த%, 4�நீராட%, விழா� ெகா*டா+த% இ-நில ம�களி� 
ெதாழி%களா(�. 
 
பரதவ ெந'த% நில ம�களாவ. இவக
 வா�-த (�யி:�4க
 'பா�க�' எ�6�, 
'ப��ன�' எ�6� ெபய ெப0றி:-தன. இவகI�( மீ� பி��த% /�கியமான 
ெதாழி%. உ�4 விைளவி�� அதைன ம:தநில ெந%�0( வி0றC�, ம:தநில 
ெந%�0(� ப*டமா6 ெகா
ளC�, மீ� உண�கC�, மீ� வி0றC�, 
கடலா+தC� இவக
 ெதாழிலா(�. இவக
 'வ:ண�' எ�ற ெத'வ�ைத 
வண>கின. 
 
பாைல நில�தி% வா�-தவ எயின, மறவ என� ெப0றன. இ-நில�தி0(ாிய 
ெத'வ� ெகா0றைவ. எயின வழி�ெச%ேவாைர� ��46�தி� ெபா:
 பறி�� 
வ-தன. ��, பாைல யா� எ�பன இ-நில�தி0(ாிய இைச�க:விக
. 
இ-நில�தி0(ாிய யா�, பாைலயா�. இவக
 ெகா0றைவைய வழிப+� /ைறைய� 
சில�பதிகார�தி% ேவ�+வ வாியி% காணலா�. 
 
நகர வா��ைக : ேசரர� தைலநகர� வ<சி. ேசாழர� ேகாநகர� உைற[. 
பா*�யர� ேகாநகர� ம�ைர. ம�ன�(ாிய தைலநகர>க
 மதி% /த�ய 
அர*கIட� அைம-தி:-தன. அரச� வா�-த அர*மைன நகர�தி� ந+விட�ேத 
ெபா�? ெப06� திக�-த�. அைம�ச, பைட�தைலவ, வணிக, பல திற�ப�ட 
ெதாழிலாள /த�ேயா வா�வத0ேக0ற ப%ேவ6 ெத:�க
 வாிைச வாிைசயாக 
அைம-தி:-தன. ஆ>கா>ேக ேகாயி%கI�, ெபா� ம�ற>கI�, ேசாைலகI� 
நிைற-� நகர� அழகாக� �ல>கி06. நகர�� அ;�( நீைர ெவளியி0 ெகா*+ 
ெச%C� சா�கைட� கா%வா'க
 நில�தி� கீேழ மைறவாக அைம�க�ப��:-தன. 
 
இ%வா��ைக : ஒ:வ@� ஒ:�திA� தாேம உ
ள�தா% ஈ�க�ப�+� காத% 
ெகா*+ பி� க04 ெநறியி% தைல�ப+வ� அ�கால�தி% சிற�பாக� ேபா0ற� 
ப�ட�. தமிழ காத% வா�? வி;மிய�; ேபா0ற� த�க�. காதலா% ஒ�6ப�ட 
இ:வ:� ஓ:யி ேபா% அறெநறியி% த� வா�ைவ நட��வேத 'இ%வா��ைக ' 
என� ேபா0ற�ப�ட�. இ% வா��ைகயி� அ��பைட அ�பா(�; க�டட� 
அறமா(�. இ� (றி�ேத தி:வ
Iவ:�, 
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 "அ�4� அற@� உைட�தாயி� இ%வா��ைக 
 ப*4� பய@� அ�"[17] 
 
எ�6 Eறி� ேபா-தா. இ%லற�தி% மைனவியி� கிைல தைலயாய இட� 
ெப0றதா(�. 'மைன�( விள�க� மடவா' என� 4லவ பா�A
ளன, தாேன 
அ�4ட� ஆ�கிய உணவிைன� கணவ� மிக இனிெதன� Eறி உ*Oதைல� 
க*+ மைனவி மகி�வா
. 
 
 "தா� �ழ- த�ட தீ�4ளி� பாக 
 இனிெதன� கணவ� உ*ட�� 

L*ணிதி� மகி�-த�6 ஒ*Oத% /கேன."[18] 
 
வி:-தினைர� ேபா0றC�, �0ற� த;வC�, அறேவா� களி�தC�, �றவிகைள 
உபசாி�தC� இ%லற� கடைமகளாக� ேபா0ற�ப�டன. 
 
Z+ நிைற-த ெப:வா�?: பழ-தமிழ உ;ெதாழிைல ேம0ெகா*�:-தன. ெச'A- 
ெதாழிலாக ெந'A- ெதாழிைல� ெகா*+ ேந�தியான உைடகைள ெந'� ேம% 
நா+கI�(� அ@�பி ைவ�தன. மிக L*ணிய ேவைல�பா+ ெகா*ட 
அணிகல�கைள அைம�� அவ0ைற அணி-� த�ைம அழ(ப+�தி� ெகா*டன. 
ெவ*கல� க*ணா, த�ச, ெகா%ல, ஓவிய, சி0பிய, ம*பா*ட� 
ெதாழிலாள, ெபா0 ெகா%ல, ைதய0கார. ேதா%ேவைல ெச'ேவா, மல மாைல 
4ைனேவா /த�ய பலவைக� ெதாழிலாளக
 ச/தாய�தி% வா�-தன எ�பைத� 
சில�பதிகார� ெகா*+ அறியலா�.[19] உ
நா�+ வாணிக� உ0சாக-த:� 
நிைலயி% இ:-த�. ெவளி நா�+ வாணிக� பிைளனி, தாலமி, ெபாி�பிள8 எ�@� 
.லாசிாிய ஆகிேயா வைர-�
ள (றி�4�க
ப� மிக� சிற�பான நிைலயிைன 
எ��யி:-த�. க�டட�கைல, ஓவிய�கைல, சி0ப�கைல, இைச�கைல, நடன�கைல 
/த�ய L*கைலகளி% தமிழ தைலசிற-� விள>கின. தா� ஈ��ய ெபா:ைள� 
பிற�(� பகி-� ெகா+�� மகி��சிAட� வா�-தன. உலக� வாழேவ*+� 
எ�@� உயாிய ேநா�( அவக
 ெசய%களி% மிளி-த�. ெம'Aண?� 
�ைறயிC� உயாிய ெகா
ைககைள அவக
 உள> ெகா*�:-தன. �:>க� 
ெசா�னா% தமிழ வா�? Z+ சா�ற வா�வாக, அறெநறி ேபா0றிய வா�வாக, 
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ெச�ைம �ல>கிய வா�வாக, ப*பா+ நிலவிய வா�வாக மிளி-த� எ�ப� ந�( 
4லனா(�. 
 
------------ 
[1]. சில�பதிகார�, இ-திரவிழ_ெர+�த காைத - வாி 28-34. 
[2]. தி:�(ற
 955 
[3]. ெதா%கா�பிய� : 4ற�திைண இய% 5. 
[4]. தி:�(ற
 : 739 
[5] . 4றநாT6 : 180 
[6]. தி:�(ற
 : 544. 
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 : 743 
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[15]. சில�பதிகார� இ-திரவிழ_ெர+�த காைத: வாி 89-102 
[16]. அகநாT6: 77 
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3. 3. 3. 3. தமிழ  ப%பா�-� வரலா,தமிழ  ப%பா�-� வரலா,தமிழ  ப%பா�-� வரலா,தமிழ  ப%பா�-� வரலா,    
 
உலக� ேதா�றி� ப�ென+>கால� கழி-� வி�ட�. உலக� ேதா�றிய கால�தி% 
தீ�(ழ�பாக இ:-த ம* /த�% (ளி-� அைம-த நில�ப(தி ெத�னி-தியாேவ 
எ�6�, இ>(�தா� /த� /த�% மனித இன� ேதா�றி இ:�க� E+� எ�6� 
4வி இய% ஆரா'�சியாள பல க:�கி�றன. இ�ேபா� இ-திய� கடலாக உ
ள 
ப(தியி% பர�பான நில/� மைலA� ஆ6� இ:-� பிற( கட�% ஆ�-� 
மைற-தன எ�6 E6கி�றன. பழ-தமி� இல�கிய>கI� (மாிமைல, 
பஃ6ளியா6 /த�யன இ:-� கட%ேகாளா% மைற-தன எ�6 (றி�பி+-
கி�றன.[1] இதனா% பழ-தமி� நா�+ ம�கேள ெதா�ைமயான ம�க
 இன� எ�ற 
க:�� வ�A6கி�ற�. தமிழ வா�? பழைம உைட�� ஆத�னா% தமிழ வா�?� 
ப��ப�ேய சிற�பாக வள-� ந%ல வா�? ெப06 நாளைடவி% அDவின�தி0 
ெக�ேற ஒ: தனி� ப*பா+ வள-த�. 
 
ப*பா+ எ�ற ெசா% ப* + பா+ என அைமA�. இத� ெபா:
 
சா�றா*ைமயாகிய ஒ;�க� அ%ல� உய-த வழி� ெச%Cத% எ�ப� ஆ(�. 
"ப*ெபன� ப+வ� பாடறி- ெதா;(த%" [2]: "ப*4ைடயா� ப�+*+ 
உலக�"[3] /தலான ெதாட4க
 "ப*பா+" எ�ற ெசா%�� ெபா:ைள 
உண���. 
 
அக/� 4ற/� : ப*ைட� தமிழ த� வா�விைன அக� 4ற� என இ: பிாிவாக� 
ப(�� ஒ;கின. அக� எ�ப�, ஒ�த வய�, ஒ�த (ண�, ஒ�த அழ(, ஒ�த தி: 
உைடய தைலவ@� தைலவிA� த�/� E�� தாேம அ@பவி��� பிற:�(� Eற� 
படாததாய இ�பமா(�. 4ற� என�ப+வ� வா�வி� பிற E6 பா+களாகிய Nர� 
ெகாைட /த�ய ப*4கைள உண���. பழ-தமி� இல�கிய>களாகிய ப��� 
பா�+� எ�+�ெதாைகA� பழ-தமிழ வா�விைனA�, அவத� Z+ சா-த 
ப*பா��� ெப:ைமயிைனA� பர�க� ேப�கி�றன. 
 
அகவா�?; (+�ப வா�வி0(� பழ>கால�தி% ெப:மதி�4 இ:-த�. க04 ெநறியி% 
நி�6 இ% வா��ைக நட�தி, வ:� வி:-தினைர� ேபணி, ம�கைள� ெப06 
மா*4ற வள�தி+� மைனவி (+�ப� தைலவியாக மதி�க�ப�டா
. 'மைன�( 
விள�( ஆகிய வாOத%' எ�6 (+�ப� தைலவி பாரா�ட� ெப0றா
. 
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தி:வ
Iவ:� "ம>கல� எ�ப மைனமா�சி"[4] எ�6 இ�தைகய அ�4 
வா��ைகயிைன� ேபா0றி� 4க�-�
ளா. (+�ப வா��ைக இ%லற� எ�ற 
ந%லறமாக� ேபா0ற� ெப0ற�. கணவ� மகி;� வைகயி% உண? சைம�� 
அளி�தC�, வ:� வி:-தினைர இ�/க�ேதா+ வரேவ06 உபசாி�தC�, 
�0ற�தினைர� கா�தC� மைனவியி� கடைமகளாக� க:த�ப�டன. ப*4 
நிைற-த மைனவிைய வா��ைக��ைணயாக� ெப06 வா;� ெநறிேய ஒ:வ� வாழ 
/யC� ெநறிகI
 சிற-த� எ�6 க:த�ப�ட�. �:>க� ெசா�னா% 
ஆ*கI�(� தா� ேம0ெகா*ட கடைமேய உயிராக?�, மகளி�(� த� கணவேன 
உயிராக?� ெகா
ள� ெப0றன எ�ப� அறிய� கிட�கி�ற�.[5] 
 
4றவா�? : 4ற� �ைறயிC� அறெநறி ேபா0றி வா�-த இன� தமி� இனமா(�. 
4ற��ைறயி% /தலாவ� இட� ெப6வ� அரசியலா(�. ம�கI�காகேவ ம�க
 
நல�தி0காகேவ ம�னக
 அ�கால�தி% வா�-தன. நீதிAட@�, ேநைமAட@� 
ஆI� ம�னவ� ம�களா% 'இைற" என மதி�க� ெப0றா�. தி:வ
Iவ:�, 
 
 "/ைற ெச'� கா�பா06� ம�னவ� ம�க�( 
 இைறெய�6 ைவ�க�ப+�" [6] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
இதனா% ம�னேன ெந%�@�, நீாி@� உயிராக� க:த� ப�டா�.[7] பழ-தமி� 
நா��% ம�னனிட�தி% நா%வைக� பைடA� சிற�4ற அைம-தி:-தாC� அவ� 
ெவ0றி�( அ��பைட அ�பைடக
 அ%ல எ�6�, அறேம அ��பைட எ�6� 
பழ-தமிழ ந�பின. தீைம ெச'தவ அற�தி� த*டைனயி�:-�� த�ப /�யா� 
எ�6 உ6தியாக ந�பின. ேபா�கள�திC� அற�ைத மறவாம% ேபா06� 
ப*பா+ தமிழாிட� இ:-த�. ஓ அரச� பைக ேவ-த� நா��� மீ� பைட 
எ+�பத0( /� அ-நா��C
ள ப��க
, சா�ேறா, மகளி, ேநாயாள, மக�ேப6 
எ'தாதவக
 /த�யவகைள� பா�கா�பான இட�தி0( அ�4ற�ப+�திவி�+� 
பி�னேர ேபா ேம0ெகா*டன. இ�ெச-ெநறி "அற�தா6 LவC� M�ைக மற�" 
எ�6 ேபா0ற�ப�ட�.[8] ேபாாி% 4ற>கா�� ஓ+வ� ெப:> (0ற� எ�6 
அ�கால� ச/தாய� க:திய�. மகளி:� Nர உண�சி ெப0றி:-தன. /த% நா
 
ேபாாி% த� த-ைத A�, இர*டா� நா
 ேபாாி% த� தைமய@�, G�றா� நா
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ேபாாி% த� கணவ@� ஆ*ைமேயா+ ேபாாி�+ இற-தி:�க?� அ� (றி��� 
கல>கா� ம6நா
 ேபாாி% கல-� ெகா
ள� த� சி6 வய� பாலகைன அைழ��� 
தைலயி% எ*ெணயி�+ வாாி ெவ
Iைட அணி-� ேபா:�(� ெச�6 வ:க 
எ�6 வி:�ேபா+ அ@�பிய Nர�தா'மா தமிழக�ேத நிைற-தி:-தன.[9] 
ேபாாிேல ெப0ற திைற� ெபா:
கைள� பாண, E�த, விற�ய /த�ய 
கைலஞகI�(� பாிசிலாக� ெகா+�� மகி;� வழ�க� அ�கால அரசாிைடேய 
இ:-த�. ஒ�த Nர /ைடய பைகவ அ%லாதவேரா+ ேபா 4ாிதC�, பைட�கல� 
அ0றவேரா+ ேபா 4ாிதC� ஆ*ைம� (ைற? எ�6 க:த�ப�ட�. /�கி% 
4*ப+த% மான� (ைறவாக மதி�க�ப�ட�. 
 
நீதி/ைற : நா�+� 4ற>களிC� தனி�தனிேய நீதி ம�ற>க
 அைம-தி:-தன. 
ஒDேவா ஊாிC� ஊ� ெப:ம�க
 E� ஊாி� நலைன நா� ஊைர ஒ��ய 
ெபா�� கடைமகைள� ெச'� வ-தன. அவக
 E� ஊ வழ�(கைள, ஊ� 
ெச'திகைள� தீமானி�த இட� "ம�ற�" என�ப�ட�, நகர ம�கI�(
 வழ�( 
ேந:�ேபா� வழ�ைக� ேக�+� தீ�4� E6வத0( நீதி ம�ற� இ:-த�, இ-நீதி 
ம�ற� "அற>E6 அைவய�" எ�6 அ-நாளி% ேபா0ற�ப�ட�. நா+ /;வ�� 
அற>E6 அைவய�தா ந+நிைல திாியாம% நீதிைய� கா�(மா6 பா�� வ:வ� 
அரச@ைடய ெபா6�பாக இ:-த�. அ�கால�தி% ப�திர>கைள� பதி? ெச'A� 
/ைற சிற�க அைம-தி:-த�. ப�திர>க
 பைனேயாைல, ெச�ேப+ /த�யவ0றி% 
வைரய� ெப0றி:-தன. ெப:<�வகளி� க0களிC� சில ஆவண>க
 ெபாறி�க� 
ெப0றி:-தன. ஆவண>கைள� பதி? ெச'� கா�(� நிைலய� "ஆவண� களாி" 
என�ப�ட�. 
 
வாணிக� : ஒ: நா��� ெபா:ளாதார�தி0( /�ெகC�பாக விள>(வ� 
உ
நா�+, ெவளிநா�+ வாணிபமா(�. வாணிக��ைற ெநறிA� ேநைமA�, 
ெகா*டதாக இல>கிய�. அ>(� கள?�(� வ<ச�தி0(� க+கள?� இட/%ைல. 
அ�கால வாணிக ந+ நிைலைம நா�ய ந%ல ெந<சின எ�6�, பழி�( அ<சி 
உ*ைமேய உைர�தாக
 எ�6� த� ெபா:ைளA� பிற ெபா:ைளA� ஒ�பேவ 
க:தினாக
 எ�6�, பிறாிடமி:-� ெகா
வ� மிைகயாக� ெகா
ளாமC� 
பிற:�(� ெகா+�ப� (ைறவாக� ெகாடாமC�, ந+நிைலயாக இ:-� பல 
ப*ட>கைள வா>கி வி06வ-தன எ�6� ப��ன�பாைல (றி�பி+கி�ற�: 
 
 "ந+?நி�ற ந�ென<சிேனா 
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 வ+வ<சி வா'ெமாழி-� 
 தம?� பிற?� ஒ�ப நா� 
 ெகா
வ\உ� மிைக ெகாளா� 
 ெகா+�ப\உ� (ைறெகாடா� 
 ப%ப*ட� பக-� N��." [10] 
 
தமி� நா��� கட0கைர� ப��ன>க
 உலக வாணிப� ச-ைதயிேல 
சிற�பிட>கைள� ெப06 விள>கி வ-தன. தமிழ திைரகடேலா�A� திரவிய� 
ேத�ன. கட0பயி0சி மி�கி:-த காரண�தா% ஆழி, 4ணாி, /-நீ, ெபளவ�, பரைவ, 
ஆக�, கட% /தலான பல ெசா0க
 "கட%" எ�@� ஒேர ெபா:ைள� (றி�க� 
தமிழி% ஏ0ப�டன. க�ப%கைள� திைச கா�� அைழ�(� கல>கைர விள�க>க
 
பழ>கால�தி% சிற�4ற அைம-தி:-தன.[11] கிறி��?�(� பல .0றா*+கI�( 
/�ேப தமிழாி� க�ப%க
 ேசர நா�+� ேத�( மர>கைள ெவளி நா+கI�(� 
ெகா*+ ெச�6 அ-நா��� பல நகர>களி% பல க�டட>க
 எ;�ப� �ைண 
4ாி-தி:�கி�றன. யாைன, மயி% ேதாைக, அகி%, ச-தன�, /�� /த�ய 
ெபா:
க
 எகி���(� சிாியா?�(� பாபிேலானியா?�(� இ>கி:-� 
ஏ06மதியாயின. தமி� அாிசி, "அாிசா" எ�6 வழ>க�ப�+, கிேர�க ெமாழியி% 
"ைர8" ஆன�; ச-தன� "ச-த%" ஆன�: /�� வட ெமாழியி% "/�தா" ஆன�; தமி� 
நா���:-� /��, மிள(, அாிசி, மயி%, யாைன� த-த�, ப:�தியாைட /த�யன 
ெவளிநா+கI�( ஏ06மதி ஆயின. ம� வைக, க:�Mர�, மணநீ, (>(ம�, (திைர 
/த�யைவ ெவளிநா+களி�:-� இற�(மதி ெச'ய� ப�டன. 
காவிாி�M�ப��ன�, ெகா0ைக, /சிறி, ெதா*� /த�யன அ�கால�தி% சிற-த 
�ைற/க� ப��ன>களாக விள>கின. ஓட�, பாி, பாிச%, 4ைண, க�ப%, கல�, 
வ>க�, நாவா', ேதாணி, திமி%, அ�பி /தலான ெபய�ெசா0க
 ஓட>க
, 
க�ப%க
 பல இ:-தன எ�பத0(� சா�6களா(�. ப*ட மா0ேறா+ 
நாணயமா06� ஓரள? இ:-� வ-த�. தமி� நா�ேடா+ உேராம, கிேர�க, 
அராபிய தமி� நா�+� கட0கைர� ப��ன>கI�( வ-� த>கி வாணிப� 
ெச'தன. உேராம நா�+� (றி�4�களி�ப� (Peutingerian Tables of 225 A.D.) 
ஈராயிர� உேராமக
 அட>கிய பைட ஒ�6 /சிறி� �ைற/க�தி% 
த>கியி:-ததாக� ெதாிகிற�. தமி� நா�+ /�ைத உேராம நா�+� ெப*� 
ெபாி�� வி:�பின. உேலாலா எ�@� உேராம நா�+ அரசி 300,000 த>க 
நாணய�தி0( ஈடான /���கைள அணி�தி:-தா
. உேராம நா�+ ம�களி� 
இ�தைகய ஆட�பர ேவ�ைகயா% அ-நா�+� ெபா:ளாதார நிைலைம மிக?� 
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பாதி�க�ெப0றதாக� ெபாி�பிள8 (Periplus) (றி�பி+கி�ற�.[12] 
ஆ*ெடா�6�( உேராம நா+, தா� இ-தியாவி�:-� ெப6� ஆட�பர� 
ெபா:
கI�காக மி�ய� ப?@�( ஈடான ெபா�ைன வாாி வழ>கி வ6ைமA06 
வி+கிறேத என உேராம நா�+ வரலா0றாசிாிய பிளினி (Pliny) வ:-தி� 
E6வாராயினா.[13] 
 
ெதாழி% வள�: உழ?� ெநச?� ெபாி�� ேபா0ற� ப�டன. பாலாவி ேபா�6� 
G>கி�� ேம% ேதா% ேபா�6� ெம�ைமA� L*ைமA� ெகா*ட ஆைடக
 
ெந'வதி% தமிழ ெபய ெப0றி:-தன. ப�+ , எ�மயி /த�யவ0றா% ஆகிய 
சிற-த ஆைடகI� ெந'ய� ெப0றன. ஆைடகI�(� தமி�� ெபயகேள அழ(ற 
அைம-தி:-தன. தறிகளி% ெவ�+வ� "ேவ��" எ�6�, (ைற�ப� "Eைற" 
எ�6�, �*+ ேபா+வ� "�*+" எ�6� Eற�ப�டன. அ�கால ம�க
 மிக 
L*ணிய ேவைல�பா+க
 அைம-த அணிகல�கைள அணி-தி:-தன. 
ெபா�னா% ெச'த அணிகல�களி% மணிகைள� பதி�� அணி-� வ-தன. 
ெதாழி0 பா(பா+: பழ-தமிழாிைடேய தா� ெச'A� ெதாழிலா% பா(பா+ இ:-தேத 
தவிர� பிற�பா% பா(பா+ இ%ைல. இதைன� தி:வ
Iவ:�, 
 
 "பிற�ெபா�(� எ%லா ?யி�(� சிற�ெபாDவா 
 ெச'ெதாழி% ேவ06ைம யா�" [14] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. த� (+�ப�தி0(� தாேன /ய�6 ெபா:
 ேத�� 
ேச�ப� ஒ:வ@ைடய கடைமயாக அ-நாளி% க:த�ப�ட�. தாமாக உைழ��� 
பிைழ�க /�யாதவகI�(�, தி�க0றவகI�(�, உண? /த�யன த-� 
ச/தாய� உதவிய�. (:ட, ெசவிட, /டவ, பிணியாள, வய� /தி-ேதா 
/த�யவக
 த>கியி:�க நகர>களி% தனிேய ஒ��கிட� இ:-ததாக?�, அDவா6 
காவிாி�M� ப��ன�தி% அைம-தி:-த ஓாிட� 'உலக அறவி' என வழ>க�ப�ட� 
எ�6� மணிேமகைல� கா�பிய� (றி�பி+கி�ற�. 
 
க%வி: தமிழ க%விைய� க*ெணன� ேபா0றின. க0றவகI�(� ெச�ற விட 
ெம%லா� சிற�பி:-த�. ஆ*, ெப* இ:பால:� க0றன. ச>க கால�தி% 
ஒளைவயா, ஆதிம-தியா, காவ0ெப*+, ெவ
ளிNதியா, கா�ைக பா�னியா, 
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ந�/%ைலயா, மாசா�தியா /தலான ெப*பா0 4லவக
 பல வா�-� சிற-த 
பாட%கைள� பா�A
ளன. ஒளைவயா, \� /தலான ெபா6�பான அரசிய% 
கடைமகைளA� ேம0ெகா*�:-தா எ�ப� ெதளிவாகி�ற�. ம�ைர, கா<சி 
/த�ய நகர>க
 ெப:> க%வி நிைலய>களாக அ-நாளி% விள>கின. உட�4 
ேவ6, உயி ேவ6 என� பிாி�� அறிA� ெம'யறி? தமிழ�(� ப%லா*+க�( 
/�னேர வா'�தி:-த�. தமிழி% மிக� பைழய இல�கணமாகிய ெதா%கா�பிய�தி% 
எ;���கைள� பா(பா+ ெச'�
ள ெதா%கா�பியனா எ;���கைள 
உயிெர;�� ெம'ெய;�� உயி ெம'ெய;�� என� (றி7+க
 த-� வழ>கி 
A
ளா. 
 
ம:-� : தி:வ
Iவ ம:-� எ�ேற ஒ: தனி அதிகார� ைவ��
ளா. ம:��வ� 
தாேமாதரனா எ�ற 4லவ ச>க கால�ேத வா�-ததாக அறிகிேறா�. பழ-தமிழக
 
G�ைககளி� ேவ, த*+, இைல, M, கா', விைத /த�யவ0றி� (ண>க
 இ�ன 
இ�ன எ�6 ந�றாக அறி-தி:-தன. சி�தக
 என�ப+� அறிஞ (;வின 'சி�த 
ம:��வ�' எ�ற ம:��வ� �ைறயி% சிற-� விள>கின. 
 
கைலக
 : தமிழக
 கைல LO�க� மி(-தவக
; கைலகைள� ேபா0றி 
வள�தவக
. /��, பவள�, மாணி�க� /த�ய மணிகளி� உய?, தர�, தா��சி 
/த�யனைவகைள� ேத-தறிA� /ைறகைள� ெதளிவாக உண-தி:-தன. 
தி:டகளி� த-திர�ைத அறி-� அவைர� த*��க� க:�� காவல கரவட.% 
அறி-தி:-தன. யாைன (திைரகைள� தமிழ ேபாாி% பய�ப+�தியதா% 
யாைனகைள� ப0றிA� (திைரகைள� ப0றிA� ஆரா'-� ேத-� அறிவத0( 
.%க
 இ:-தன. அைவ யாைன .%. (திைர .% என� ப�டன. யாைன, 
(திைரகI�( வ:� ேநா'கI� அைவ தீ�(� /ைறகI� அ-.%களி% 
Eற�ப�டன. பா�4களி� இய%4க
, ேவ6பா+க
, அவ0றி� ந<ைச மா06� 
ம:-�க
 /த�யவ0ைற விள�(� .% ஒ�6 இ:-ததாக ந�சினா�கினிய 
எ;திய உைரயா% ெதாிய வ:கி�ற�.[15]. ஒ: நாைள அ6ப� நாழியாக� ப(�� 
நாழிைககைள அறிவி�பத0(� பய� ப+�த�ப�ட க:வி "நாழிைக வ��%" 
என�ப�ட�. இ�க:விைய� ெகா*+ நாழிைகைய� கண�கி�+� ெபா�ம�கI�( 
உைர�ேபா ' நாழிைக� கண�க' என�ப�டன. 
 
தமிழாிைடேய பலவைக விைளயா�+�க
 நிலவின. சி6 ேத உ:�ட%, சி6பைற  
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/ழ�க% /த�ய விைளயா�+�கைள� சி6வ:�, சி6N+ க�ட%, மண0 ேசா6  
சைம�த% /த�ய விைளயா�+�கைள� சி6மிய:� நிக��தி வ-தன. (ரைவ� 
E��, ப-தா+த%, கழ>கா+த%, அ�மாைன ஆ+த%, ஊச%, ெத
ேளண� 
ெகா�+த%, (�மி /த�யன மகளி விைளயா�+�களாக இ:-தன. நீ 
விைளயா��ைன இ:பால:� ேம0ெகா*�:-தன. ஆ*க
 யாைனேய0ற�, 
(திைரேய0ற�, ம0ேபா, சில�4� பயி0சி /த�யைவகைள� பழகி வ-தன. 
 
தமிழ�ேக உாி�தான பைழய இைச சிற�பாக� �ல>கிய�. இைசA� நடன/� 
ஆகிய கைலக
 தமிழாி� பைழய கைலக
. இ�கைலகளி% ேத�சி ெப0ற பாண, 
E�த /த�ய கைலஞ ெதா�6ெதா�ேட வழிவழி வ-தன. அரச:� ம�கI� 
இ�கைலஞகI�( மதி�4� த-� ஆதாி�தன. இைச�க:விக
 பல வைக�ப�டன. 
யா� சிற�பாக� ேபா0ற�ப�ட�. ேதா0க:விக
, �ைள�க:விக
, நர�4�-
க:விக
, க<ச� க:விக
 என நா�( வைக இைச�க:விக
 இ:-தன. தமிழ 
வா�ேவ பா�டாக� பாிணமி�த�; E�ேதா+ இைண-தி:-த�. 
 
நில அைம�4� ம�க
 வா�?� : தமி�நா�+ நில அைம�ைபA� ம�க
 
வா��ைகையA� ஆரா'-� ெதா%கா�பியனா ஒDெவா: வைக நில�தி0(� 
ஒDெவா:வைக யாழிைனA� பைறயிைனA� EறிA
ளா. ஓவிய�கைல சிற�4ற� 
�ல>கிய�. ெந'த ஆைடகளிC� ெச'த ெபா:
களிC� தமிழ ஓவிய>கைள 
அைம�தன. தமிழ வா�வி% அழ(ண�சிA� கைலAண�சிA� நிர�பி� த��பின. 
அ-நாளி% தி:�பர>(�ற�தி� ேகாயி0 �வாி% சிற-த ஓவிய>க
 
எ;த�ெப0றி:-தன எ�6 பாிபாட% E6கிற�. நாடக� கைலயிC� தமிழ 
ைகவ-தவக
. நடன�கைலயி� சிற�பிைன� சில�பதிகார� விாிவாக� 
(றி�பி+கி�ற�; நடன அர>(, நடன அர>கி� அைம�4, இைசயாசிாியாி� 
அைமதி, நடன ஆசிாியாி� அைமதி, த*Oைமயாசிாிய@ைடய அைமதி 
/த�யவ0ைற� ப0றிெய%லா� சில�பதிகார�தி� அர>ேக06 காைத விாிவாக� 
(றி�பி+கி�ற�. ஒ:/க எழனி, ெபா:/க எழனி. கர-� வர% எழினி எ�6 
Gவைகயாக� திைர� சீைலக
 இ:-ததைன� சில�பதிகார� ெகா*+ அறியலா�. 
 
க�டட� கைலயி% தமிழக
 ெப:�4லைம கா��ன. N+க
 அைம�4�, நகர 
அைம�4�, ெத:�களி� அைம�4� அழகாக� �ல>கின. அ- நாைளய ம�ைர 
மாநகாி� அைம�பிைன .%க
 சிற�4ற� E6கி�றன. நகர>க
 ெந�ய 
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மதி%கைள� ெகா*�:-தன. மதி%கைள� �0றிC� அகழிக
 ெவ�ட�ப�+ 
நீவிட� ப�+ அ-நீாி% ெகா�ய /தைலக
 விட�ப�டன. மதி% ேம% பல 
எ-திர>க
 பைகவ பைட எ+�காதப� த+�(� வைகயி% அைம-தி:-தன. 
அ-நாளி% நகரைம�4 /ைற சிற�பாக இ:-த�. ஆ6 கிட-த�ன அக�ற 
ெந+-ெத:�க
 இ:-தன. நகர>களி% M>கா�க
 ஆ>கா>ேக விள>கின. பல 
மா�கைள� ெகா*ட க�டட>க
 பல ம�ைரயி% அ�6 விள>கின. கா06 ெம%ல 
வ-� தவ�கி�ற /ைறயி% ச�ன%க
 அைம�க� ெப0றி:-தன. சா�கைட நீ 
க*ணி0(� 4ல�படாத வைகயி% நில�தி� கீ�� ெச%C� சா�கைடக
 
அைம�க�ப��:-தன. M>கா�களிைடேய ேவ*+�ேபா� நீ ெபாழிய� 
ெச'ய?�, ேவ*டாதேபா� நி6�தி விட?�, ேவ*�ய அளவி% நீைர� (ைற��� 
ெபாழிய?� E�ய எ-திரவாவிக
 இ:-தன. ப%லவ கால�தி% மைலகைள� 
(ைட-� அவ0றி% அழகான சி0ப>கைள அைம��� ேகாயி%கைள� க�+� கைல 
வள-த�. அ�கைல, ெபாி�� வள-� பி0கால� ேசாழ, பா*�ய ஆ�சி� 
கால�திேல ெப:� ெப:� ேகாவி%களாக உ:�ெப0றன. க% காண�ெபறாத த<ைச 
மாவ�ட�தி% /த% இராசராச ேசாழனா% பதிேனாரா� .0றா*�% க�ட� 
ெப06
ள பிரகதீ�வர ேகாயி% க�டட�கைலயி� ெப:ைமயிைன� பைற 
சா06வதா(�. நாய�க ம�னக
 கால�தி% ேகாயி%களி% ஆயிர�கா% ம*ட>க
 
அழ(ற அைம�க�ப�டன. 
 
சமய� : ச>க கால�தி% சிவெப:மா�, தி:மா%, /:க�, ெகா0றைவ 
/த�யவகI�(� ேகா�ட� அ%ல� நக எ�@� ெபயரா% ேகாயி%க
 
அைம-தி:-தன. அ�ேகாயி%கI�(� ெச�6 ம�க
 வழிபா+ நட�தின. சமண/� 
ெபௗ�த/� பழ-தமி� நா��% ஓரள? பரவியி:-தன. சமய� ெபாைற ச>க 
கால�தி% விள>கி இ:-த�. சமய� கா��4 அ�6 இ%ைல. ம�க
 த�த� 
எ*ண�தி0 ேக0ப� சமய� ப06� ெகா*+ தா� வி:�பிய கட?ளைர 
அைமதிேயா+ வழிப�+ வ-தன. கட?I�(� தி:விழா�க
 எ+��� 
ெகா*டா+வ� எ�ப� அ-நாளி% விள�க� ெப0றி:-த� எ�பதைன அறிகிேறா�. 
விழா�களி% இைசA� E��� த�பா� இட� ெப6�. ம�க
 மன� மகி��சியி% 
திைள�தி:�(�. 
 
/�?ைர : தமிழ ப*பா+ பழைமயான�; ேபா0ற� த�க�; பல சிற�4�கைள 
உைடய�. (+�ப வா�வி% �ளி�த ப*பா+ ெபா� வா�விC� ெபா�?06� 
திக�-த�. பிற வாழேவ*+�, பிற:�( உதவ ேவ*+� எ�ற பர-�ப�ட 
மன�பா�ைமயி% தமிழ த� ச/தாய அற� அைம-தி:-த�. "நாெட%லா� வாழ� 
ேகெடா�6 மி%ைல" எ�ற க:�தி� அ��பைட, ப*பா��� உைறவிடமாக� 
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�ல>கிய�. தனி மனித� ெச�ைமயாக வா�-தா% ச/தாய� வள�சி ெப6� எ�ற 
க:�தி� அ��பைடயி%, உ
ள� தி:-தினா% உலக� தி:-�� எ�ற உயாிய 
உ*ைமயி% ப*பா+ ெசழி�த�. "தமிழ� எ�ேறா இன/*+; தனிேய 
அவ�ெகா: (ண/*+" எ�றப� தமித� ப*பா+ தனி�த�ைம வா'-ததா(�. 
"ப*பாளக
 பல வா�வதாேலேய இD?லக� வா�கிற�; வளகிற�" [16] எ�6 
தி:வ
Iவ Eறியத0( ஒ�ப� தமி�� ப*பா+ வரலா0றி0ெக�டாத அ-நா
 
ெதாட>கி� பரவி� ெசழி�� வ:கி�ற�, "யா�� ஊேர; யாவ:� ேகளி" [17] எ�ற 
கணிய� M>(�றனாாி� (ர% தமிழின�தி� (ரலா(�. 
 
--------------- 
[1]. “பஃ6ளி யா06ட� ப�மைல ய+�க��� 
(மாி� ேகா+� ெகா+>கட% ெகா
ள" - சில�பதிகார�: 11: 19 20 
[2] ெந'த0க� : 16 
[3]. தி:�(ற
 : 996 
[4]. தி:�(ற
 ; 60 
[5].  "விைனேய ஆடவ� (யிேர வாOத% 

மைனAைற மகளி�( ஆடவ உயி - (6-ெதாைக: 135 
[6]. தி:�(ற
-388 
[7]. ெந%C� உயிர�ேற நீ:� உயிர�ேற, 
ம�ன� உயி�ேத மலதைல உலக�" - 4ற�: 186 
[8]. 4றநாT6 : 96. 
[9]. 4றநாT6 : 279. 
[10]. ப��ன�பாைல; வாிக
 207-212. 
[11]. "வான� ஊ�றிய மதைல ேபால 

ஏணி சா�திய ஏ0ற:< ெச�னி 
வி*Oற நிவ-த ேவயா மாட�� 
இரவி� மா��ய இல>(�ட ெஞகிழி 
உர?நீ அ;வ�� ஒ+கல� கைரA�." 

- ெப:�பாணா06�பைட: 346-350 
[12]. The extravagant importation of luxuries from the west without adequate 
production of commodities to offer in exchange was the main cause of the 
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successive depreciation and degradation of the Roman currency leading finally to its 
repudiation. 
- P. T. Srinivasa Iyenger, History of the Tamils, P-308. 
[13]. So that Pliny complained in 70 A. D. that India drained gold to the value of 
nearly a million pounds a year giving back her own wares, which are sold among as 
at fully a hundred times their first cost. - Ibid p. 305 
[14]. தி:�(ற
 : 972 
[15]. சீவக சி-தாமணி ; 1288-ஆ� ெச'A
 உைர. 
[16]. "ப*4ைடயா� ப�+*+ உலக� அ� வி�ேற% 
ம*4�( மா'வ� ம�" - தி:�(ற
: 996 
[17]. 4றநாT6 : 192 
-------------- 

4. 4. 4. 4. ெப.ம/கல"ெப.ம/கல"ெப.ம/கல"ெப.ம/கல"    
 
0ேவ2த  3-யி� பழைம0ேவ2த  3-யி� பழைம0ேவ2த  3-யி� பழைம0ேவ2த  3-யி� பழைம    
 
0. 1. தமிழக� வரலா06� ெதா�ைமA� ெப:ைமA� ெகா*ட�; வரலா0றி� 
ெதாட�க கால�திேலேய இ>( வா�-த தமிழ ந%ல நாகாிக�திC� ப*பா��C� 
சிற-தி:-தன. காதC� Nர/� தமிழத� வா�வி� நிைல�கள>களாக� �ல>கின. 
'வடேவ>கட� ெத�(மாி ஆயிைட� தமி�E6 ந%Cக�' [1] என எ%ைல 
(றி�க�ப�ட தமிழக�திைன /�Aைட Gேவ-த கா�தன. எனேவ 'வ*4க� Gவ 
த*ெபாழி% வைர�4'[2] எ�6� தமிழக� ��ட�ப�ட�. ெதா%கா�பியனா 
4ற�திைணயிய�%, 
 
 ".............................................. உ6பைக 
 ேவ-திைட ெதாித% ேவ*� ஏ-�4க�� 
 ேபா-ைத ேவ�ேப ஆெரன வ3உ� 
 மாெப:- தாைனய மைல-த M?�" [3] 
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எ�6 பழ-தமி� ேவ-தகளான ேசர ேசாழ பா*�யகளி� அைடயாள� 
Mமாைலயா� பன�M, ேவ�4, ஆ�தி மாைலயிைன� (றி�பி�+
ளா. "வழ>(வ�, 
உ
 N�-த�க*O� பழ>(� ப*பி� தைல�பிாித% இ�6"[4] எ�ற 
தி:�(றI�( உைர E6மிட��� பாிேமலழக, "ெதா�6ெதா�+ வ:த% - 'ேசர 
ேசாழ பா*�ய' எ�றா0ேபால� பைட�4� கால- ெதாட>கி ேம�ப�+ வ:த%" 
எ�6 விள�க?ைர க*+
ளா. 
 
ம�ன கைள ம�க
 மதி*தைமம�ன கைள ம�க
 மதி*தைமம�ன கைள ம�க
 மதி*தைமம�ன கைள ம�க
 மதி*தைம    
 
0. 2. ேம0Eறிய காரண>களா% 'இமி�கட% ேவ�� தமிழக� விள>க� த�ேகா 
னிறீஇ� தைகசா% சிற�ெபா+'[5] வா�-த /�Aைட Gேவ-த த� ெதா�ைம 
அறிய�ப+�. ேமC�, 
 
 "ெந%C� உயிர�ேற நீ:� உயிர�ேற 
 ம�ன� உயி�ேத மலதைல Aலக� "[6] 
 
எ�ற ச>ககால� 4லவ ேமாசிகீரனா E06�ப� ம�னேன ம�களி� உயிராக 
ஒளி-தா�. 'தி:?ைட ம�னைர� காணி% தி:மாைல� க*ேடேன'[7] எ�ற 
ந�மா�வா E06 இைட�கால�திC� ம�ன� ம�களிட� ெப0ற மதி�பிைன 
Lவலாநி0(�. ேச�கிழா ெப:மாC�. 
 
 'ம*ணி% வா�த: ம�@யி க�ெகலா� 
 க*O� ஆவிA� ஆ�ெப:> காவல� "[8] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா க�பநாட இ� மரபிைன, 
 
 "ெசயிாிலா உலகினி% ெச�6 நி�6வா� 
 உயிெரலா� உைறவேதா உட�4� ஆயினா� "[9] 
 
எ�6 ம�னைன உடலாக?� ம�கைள அD?ட�பி% உைறA� உயிராக?� 
(றி�பி�+
ளா. ேமC� மைலவள> காண வ-த ெச>(�+வைன� க*ட மைல 
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வா�ந. 'ஏ�பிற�ப�ேய� வா�கநி� ெகா0ற�' [10] என வா��தியதாக 
இள>ேகாவ�க
 சில�பதிகார�தி% (றி�பி�+
ளா. 
 
ெதா5கா�பிய*தி5 ெப.ம/கல"ெதா5கா�பிய*தி5 ெப.ம/கல"ெதா5கா�பிய*தி5 ெப.ம/கல"ெதா5கா�பிய*தி5 ெப.ம/கல"    
 
1. இDவா6 ம�களா% ெப:மதி�4ட� ேபா0ற�ப�ட ம�னனி� பிற-த நா
 விழா 
ெப:மிதமாக� ெகா*டாட�ப�ட�. 'தாவி% ந%�ைச' என� ெதாட>(� 
ெதா%கா�பிய� 4ற�திைணயிய% .0பாவி% ெதா%கா�பியனா, 
 
 "சிற-த நாளினி0 ெச0ற� நீ�கி� 
 பிற-த நா
வயி� ெப:ம> கல/� "[11] 
 
எ�6 ம�னனி� பிற-த நா
 விழாவிைன� 'ெப:ம> கல�' எ�ற ெசா%லா% 
(றி�பி�+
ளா. 
 
ந�சினா �கினிய  த." விள�க"ந�சினா �கினிய  த." விள�க"ந�சினா �கினிய  த." விள�க"ந�சினா �கினிய  த." விள�க"    
 
2. இDவ�கI�( உைரக*ட ந�சினா�கினிய, "நாேடா6- தா� 
ேம0ெகா
Iகி�ற ெச0ற>கைள� ைகவி�+� சிற-த ெதாழி%க
 பிற�த0(� 
காரணமான நாளிட�� நிக;� ெவ
ளணிA� எ�6 (றி�பி�+
ளா. ேமC� அவ 
"அரச நாேடா6� தா� ேம0ெகா
கி�ற ெச0ற மாவன: சிைற ெச'தC< 
ெச:�ெச'தC� ெகாைல 4ாிதC� /த�யன; சிற-த ெதாழி%களாவன: சிைற 
வி+தC� ெகாைல ெயாழிதC� இைற தவிதC- தான< ெச'தC� ேவ*�யன 
ெகா+�தC� பிற?மா�; ம>கல வ*ணமாகிய ெவ
ளணிA� அணி-� 
எD?யி�க*O� அ:ேள நிக��த�� அதைன ெவ
ளணி ெய�க" எ�6 
விள�க/� EறிA
ளா. 
 
$ற�ெபா.
 ெவ%பாமாைலயி5 ெப.ம/கல"$ற�ெபா.
 ெவ%பாமாைலயி5 ெப.ம/கல"$ற�ெபா.
 ெவ%பாமாைலயி5 ெப.ம/கல"$ற�ெபா.
 ெவ%பாமாைலயி5 ெப.ம/கல"    
 
3. 1. பி0கால�� இல�கண .லான 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல ம�ன@�( 
உாி�தான ம>கல>க
 பலவ0றிைன� (றி�பி+கி�ற�. ேவ-தனி� ெச� 
மா-தி:-த ெவ0றியிைன� சிற�பி�தைல 'N0றினிதி:-த ெப:ம>கல�' [12] 
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எ�6�, ேவ-தனி� தி:மண�திைன விாி�பதைன 'மணம>கல� [13]: எ�6�, 
ம�னனி� மக� பிற-த நா
 விழாவிைன� 'ெபா�? ம>கல�'[14] எ�6�, ம�ன� 
பிற-த நா
 விழாவிைன 'நா* ம>கல�' [15] எ�6�, அரசனி� (ைட� 
சிற�பிைன� '(ைட ம>கல�' [16] எ�6�, வா� சிற�பிைன 'வா* ம>கல�' [17] 
எ�6�, ம�ன� ம<சனமா+� ம>கல மி(தி� சிற�பிைன 'ம*O� ம>கல�'[18] 
எ�6� 4ற�ெபா:
 ெவ*பா மாைல ஆசிாிய ேசர ஐயனாாிதனா 
(றி�பி�+
ளா. 
 
3. 2. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல இ�பிற-த நா� ெப: ம>கல�திைன 
நா*ம>கல� எ�6 (றி�பி+கி�ற� என ேமேல க*ேடா�. 
 
 'அற-த: ெச>ேகா ல:
ெவ'ேயா� 
 பிற-த நா� சிற�4ைர� த�6 "[19] 
 
எ�ற ெகாI நா* ம>கல�திைன� பிற-த நா� சிற�ெப�ேற (றி�பி+கி�ற�. 
ேமC� ெகாIவி� கீ�� காண�ப+�, ெவ*பாவி% ம�னனி� ஈர ெந<ச/� Nர� 
ப*4� ஒ:>ேக விள�க�ப�+
ளன. அD ெவ*பா வ:மா6: 
 
 "க:�பக+< ெச�ெபா�@� ெவ
ளணிநா� ெப0றா 
 வி:�பி மகி�த% விய�ேபா - �:�பிமிதா 
 ெவ�/ர* ேவ-த:� ெவ
வைளயா ேதா
விைழ-� 
 த�மதி% தா�திற�பா தா
." 
 
3. 3. இ� பாடலா% இரவல களி6� க*கவ ெபா�@� ெப:ேவ-தனி� பிற-த 
நாளி0 ெப6வ எ�பதேனா+, இ�நா
 வைர இ� ம�ன@�(� 
பய-ெதாளி-தி:-த பைகயரச அ�ச� நீ>கி� த� மதிைல� திற-� த� மகளிெரா+ 
இனிதி:�ப எ�ப�� ெப0றா�. 
 
பிற2த நா
 விழா ப�றிய ெச�திக
பிற2த நா
 விழா ப�றிய ெச�திக
பிற2த நா
 விழா ப�றிய ெச�திக
பிற2த நா
 விழா ப�றிய ெச�திக
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4. ெப:ம>கல�திைன ந�( விள�க ந�சினா�கினிய ேம0ேகா
 கா�+� 
பாட%க
 பழ-தமி� ம�ன த� அற�ப*4கைளA� Nரமா�சியிைனA� ெகாைட 
வள�திைனA� எ+�� ெமாழிகி�றன. ம�னனி� பிற-த நாள�6 அ-தண ப�?� 
ெபா�@� ெப6வ எ�6�, நாவல சிற-த யாைன� பாிசி% ெப6வ எ�6�, 
ம�க
 த>க
 N��ைனA� ெவளியிைனA� \'ைம�ப+�தி அணி ெச'வ 
எ�6� அறிய வ:கி�ேறா�.[20] ேமC� ேபாாி% ேதா06� சிைற�ப��:�(� 
பைகேவ-த அ�6 வி+தைல ெச'ய�ெப6வ எ�ப�� பிறிெதா: பா�டா% 
4லனாகிற�.[21] ம�னனி� பிற-த நா
 ந�ச�திர�தி%, பிற-த நா
 விழா� 
ெகா*டாட�ப+� எ�பதைனA�, அ�6 ேபா தவி�க�ப+� எ�பதைனA�. 
கீ�� காO� /�ெதா
ளாயிர� பாட% உண���: 
 
 " க*ணா கதவ- திறமி� களிெறா+ேத 
 ப*ணா நைட�4ரவி ப*வி+மி� - ந*ணாதீ 
 ேதேவ-த� ெத�ன� தி:?� திராடநா
 
 ேபாேவ-த� Mச% இல�.[22] 
 
ேசரேவ-த� ஒ:வ� சதயநாளி% பிற-தானாைகயா% அ�6 ேபா நிகழாெத�6�, 
ஆத�� பைகயரச மதி0 கத? திற-� மகி��சிேயா�:�கலா� எ�6� பிறிெதா: 
பாட% (றி�பி+கி�ற�. 
 
 " நி�6 நிைலஇய நி�நா*மீ�, நி%லா� 
 படாஅ� ெச`ய பைகவ மீேன"[23] 
 
எ�ற 4ற�பா�+ அ�களி� விள�க�, ஒ:வ பிற-த நாள�6 வி*ணி% மதிநி�ற 
இட�தி�:-த மீ� தா� நா
மீ� என�ப+� எ�பதைன� ெதாிவி�கி�ற�. 
 
ம6ம6ம6ம6ைர�கா7சியி5 ேசரனி� ெப.ம/கல"ைர�கா7சியி5 ேசரனி� ெப.ம/கல"ைர�கா7சியி5 ேசரனி� ெப.ம/கல"ைர�கா7சியி5 ேசரனி� ெப.ம/கல"    
 
5. பா*�ய� தைலயால>கான��� ெச:ெவ�ற ெந+<ெசழியைன� பாரா�ட 
வ-த 4லவ மா>(� ம:தனா, ேசர ம�னெனா:வனி� பிற-தநா
 விழாவி� 
மகி��சி ஆரவார�திைன உவைமயாக எ+��� ைகயா*+ பாரா��A
ளா. பிற-த 
நாள�6 ேசர ம�ன�, E�த:� �0ற�தின:� ஒ:>ேக வா��த, எ%லா� 
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கைலகைளA� உண-த பல சமய�தவ மா6ப�+� E6� சமய த:�க வாத>கைள 
வி:�பி� ேக�+� ெகா*�:-தா� எ�ற (றி�4 ம�ைர�கா<சியா%[24] 
ெபற�ப+கி�ற�. ேமC� அ-.�ேலேய ந�ன� எ�@� (6நில ம�னனி� 
பிற-தநா
 விழா?� (றி�பிட� ப�+
ள�. 
 
 "................................. ேசாிேதா6� 
 உைரA� பா�+� ஆ�+� விைரஇ 
 ேவ6ேவ6 க�பைல ெவறிெகா
4 மய>கி� 
 ேபாிைச ம�ன� ெப6�ெபய ந�னா
 

ேசாி விழவி� ஆ�ெப;- தா>(" [25] 
 
எ�ற ம�ைர�கா<சி� ப(தியா% /�Aைட ேவ-த:ைடயேதய�றி� (6நில 
ம�னாி� பிற-தநா
 விழா?� பழ- தமிழக�தி% ெகா*டாட�ப�ட� என� 
ெதாியவ:கி�ற�. 
 
சில�பதிகார�" ெச/3��வ� பிற2த நா("சில�பதிகார�" ெச/3��வ� பிற2த நா("சில�பதிகார�" ெச/3��வ� பிற2த நா("சில�பதிகார�" ெச/3��வ� பிற2த நா("    
 
6. சில�பதிகார�தி% ேசரேவ-த� ெச>(�+வனி� பிற-த நா
 விழா� ப0றிய 
(றி�4 விாிவாக� ேபச�ப+கி�ற�. க*ணகி�(� சிைல வ��க� க% ெகாணர 
வடநா+ ெச�ற ெச>(�+வ� த� பிற-த நா
 ெந:>( கி�றதைன யறி-� 
விைர-� த� வ<சிG\ தி:�பி வ:கி�றா� எ�6 சில�பதிகார� E6கி�ற�: 
 
 "வடதிைச ம�ன ம�ெனயி� /:�கி� 
 கவ� வி�திய க;ைதேய :ழவ� 
 (டவ ேகாமா� வ-தா� நாைள� 
 ப+Lக� Mணா' பகேட ம�ன 
 அ��தைள நீ�(� ெவ
ளணி யாெம@� 
 ெதா+�ேப உழவ ேராைத� பாணிA�."[26] 
 
இD அ�களா% மா+கI� ெச>(�+வ� பிற-த நாளி% உ;தைல ெயாழி-� 
உவைகAட� இ:-த ெச'தி 4லனாகி�ற�. அம�கள�தி% அ<சா� மா0றா மற� 
சா'�த மறவகI�( ம�ன� பிற-த நாளிC� மி(தியாக� ெபா�னாலாகிய 
வாைக� Mமாைலயிைன� பாிசளி�பா� எ�ப�� சில�பதிகார�தி� வழி அறிய 
/�கி�ற�. [27] 
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பி�கால 85களி5 பிற2தநா
 விழா�க
பி�கால 85களி5 பிற2தநா
 விழா�க
பி�கால 85களி5 பிற2தநா
 விழா�க
பி�கால 85களி5 பிற2தநா
 விழா�க
    
 
7. 1. மணிேமகைல� கா�பிய� "4விகா வல�ற� 4*ணிய ந�னா
"[28] எ�6 
ம�னனி� பிற-த நாளிைன� 4*ணிய ந�னா
 எ�6 ேபா06கி�ற�. அரச@�( 
மக� பிற-தி�ட ெபா;�, அவ� இைற தவி�தC� சிைறN+ ெச'தC� 
உ*ெட�ப� சி-தாமணி� கா�பிய�தி� வழி� ெதாியவ:கி�ற�.[29] க�ப 
ராமாயண�திC� இதைன ெயா�த ெச'தி காண�ப+கிற�. இராம இல�(மண பரத 
ச��:�கன பிற-த ெச'தியிைன� ேக
விA0ற தசரத�, நா+ /;வ�� பதினா�( 
ஆ*+வைர வாியி%லாம% ஆ(க எ�6�, ெபா:
 நிைற-த க:_ல>கைள 
ஏைழக
 அவரவ வி:�ப�ப� வாாி� ெகா
க எ�6�, எDவிட�திC� ேபா� 
ெதாழி% ஒழிக எ�6�, சிைறயிலைட�ப�+
ள /�4ைன-த பைகயரச வி+தைல 
ெச'ய�ெப06� த�த� ஊ ெச%க எ�6� Eறி� பைறயைறய� ெச'வி�கி�றா�. 
 
 "இைறதவி- தி+கபா யா*ெடா ஏெழா+ஏ� 
 /ைறநிதி� சாைல தா�நீ�கி யாைவA� 
 /ைறெகட வறியவ /க-� ெகா
கஎன 
 அைறபைற எ�றன� அரச ேகாமக�." 
 
 "பைடெயாழி- தி+கத� பதிக ேளயினி 
 விைடெப6 (க/� ேவ-த ேவதிய 
 நைடA6 நியம/ நைவயி� றா(க 
 4ைடெக; விழாெவா+ ெபா�க ெவ>கO�."[30] 
 
ேமC� அ� பிற-தநா
 விழா நா�+ ம�களா% நல/ற� ெகா*டாட� 
ெபறேவ*+� எ�6� பைற யைறய� ெச'வி�கி�றா�: 
 
 "ஆைலய� 4��(க வ-த ணாளத� 
 சாைலA< ச��க/< சைம�க ச-திA> 
 காைலA மாைலA> கட? ள�கணி 
 மாைலA- \ப/� வழ>( ெக�றன."[31] 
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ேமC� Hளாமணி� கா�பிய�திC� பிற-தநா
 விழா ேபச�ப+கி�ற�. அ-நாளி% 
பைகெயாழி�� ந%லற� ெசழி�ப��, ெவ
ளணி யணி-� அரச வி:-ேதா�4 தC� 
நிக;� எ�ப.[32] 
 
7. 2. ம�னேர ய�றி� ப�ட�� யாைனA� ெவ
ளணி யணி-� விள>(� எ�ப� 
சி-தாமணியாC�[33] ெப:>கைதயாC�[34] அறிய�ப+கி�ற�. 'ம>கல 
அணியின'[35] எ�ற ெதாட:�( 'ெவ
ளணி யணி-தவ' என ந�சினா�கினிய 
உைரெய;திA
ளா. எனேவ தமி� நா�+ ம�கI�( ெவ
ைளAைடேய ம>கல 
உைடயா(�. இ�கால��� தி:வன-த4ர அரச�(
 ெச�ம தின� ெகா*டா�ட� 
சிற�பாகேவ நைடெப6தேலா+, அDவரச 'Gல- தி:நா
', 'விசாக- தி:நா
' என� 
த>க
 பிற-த ந�ச�திர>கைளேய ெபயகளாக� ெகா*+ விள>(தC� 
ஒ�பிட0பால�.[36] 
 
7. 3. "இ�கால�� ேமனா�டா ேபா நிக��சியிC� ெவ
ைள�ெகா� பி���� 
ேபாாிைடேய பைகவ வ:வாராயி0 அ� சமாதான�ைத� (றி�பதாக� க:த�ப+த% 
ஈ*+ ஒ�பிட0பால�. ேபா நி6��த0 கறி(றியாக� '\��கி% N��' ப*ைட 
வழ�(� அறிய�த(�" எ�6 ேபராசிாிய /. இராகைவய>கா அவக
 
(றி�பி�+
ளா.[37] 
 
க5ெவ�� உண *6" ேசாழ  ெப.ம/கல"க5ெவ�� உண *6" ேசாழ  ெப.ம/கல"க5ெவ�� உண *6" ேசாழ  ெப.ம/கல"க5ெவ�� உண *6" ேசாழ  ெப.ம/கல"    
 
8. பி0கால� ேசாழ கால�திC� பிற-தநா
 விழா ெகா*டாட�ப�டதைன� தமிழக 
வரலா6 ெகா*+� அறியலா�. கி.பி. 985 /த% கி.பி. 1014 வைர சிற�4ட� 
அரசா*ட ேசாழ� ெப:ேவ-த� /தலா� இராசராச ேசாழ� ஐ�பசி சதயநாளி% 
பிற-தவ�. இவைன� 'சதய நா
 விழா உதிய ம*டல- த�னி% ைவ�தவ�' எ�6 
க�>க��� பரணி[38] E6�. ேமC� இவ� எ+�பி�த த<ைச 
இராசராேச��ர�திC� இவ� ப�ட�தரசி தி:ைவயா0றி% க�+வி�த உலக 
மாேதN��ர�திC� தி>க
 ேதா6� சதயநாளி% சிற�பாக விழா நைடெப6வத0( 
நிவ-த>க
 விட�ப��:-ததைன� க%ெவ�+� ெச'தி[39] ெகா*+ அறியலா�. 
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"8வ8தி a தி:மக
 ேபால... ெசழியைர� ேத� ெகா
 a ெகா இராச 
ேகசாிவ�ம�( யா*+ பதிென�டாவ� - இராசராச� ெத�னா�+ வ
Iவ நா�+ 
/�ட�, /�டெம�@� ேபைர� தவி�� /�/� ேசாழ ந%Qெர�6 ேபரா�கி இ- 
நா�+� தி:ந-தி�கைர மாேதவ�(� ெப:மா� ஐ�பிைச� சதய�தினா
 தி:விழா 
ெவ+��" 
 
என வ:� க%ெவ�+� ப(திA�,[40] தி:ெவ* கா�+� க%ெவ�ெடா�6�,[41] 
இராசராச� பிற-த ஐ�பசி சதய காளி% ஆ*+ேதா6� விழா நட-த ெச'தியிைன 
LவC�. இ�ேபா�ேற இவ� மக� /தலா� இராேச-திர ேசாழனி� பிற-தநா
 
விழா மாகழி� தி:வாதிைர நாளி% ெகா*டாட� ெப0றதைன, 
"தி:ெவா0றி[:ைடய மாேதவ�( உைடயா a இராேச-திர ேசாழேதவ தி:நா
 
மாகழி� தி:வாதிைர ஞா�6 ெந'யா�ய:ள ேவ*+ெம�6 (6) மிச���(� 
தி:ெவா0றி[ தி:மயான/� மட/ைடய ச�ரானன ப*�த� ேதவ ப*டார�� 
ைவ�த கா� .0ைற�ப�" எ�ற தி:ெவா0றி[� க%ெவ�+� ப(தி[42] 
அறிவி�கிற�. 
 
க9/க*6�பரணி கா��" ெவ
ளணி நா
க9/க*6�பரணி கா��" ெவ
ளணி நா
க9/க*6�பரணி கா��" ெவ
ளணி நா
க9/க*6�பரணி கா��" ெவ
ளணி நா
    
 
9. "/த0 (ேலா��>க� பிற-தநா
 ேபா% எ-த நாளிC� ெபாிய நிலமகI�( 
நிழலாக� ெபா:-திய அவ� ெகா0ற� (ைடைய� பா], (ேலா��>க ேசாழைன� 
பா]" எ�6 க�>க��� பரணி, /தலா� (ேலா��>க ேசாழனி� பிற-த நா� 
ெப:<சிற�பிைன� பாரா�+கி�ற�: 
 
 "எ0ைற� பக�C� ெவ
ளணிநா
 
 இ:நில� பாைவ நிழC0ற 
 ெகா0ற� (ைடயிைன� பா]ேர 
 (ேலா��>க ேசாழைன� பா]ேர." [43] 
 
பி�பி�பி�பி�கால� பா%-ய." பிற2த நா
 விழா:"கால� பா%-ய." பிற2த நா
 விழா:"கால� பா%-ய." பிற2த நா
 விழா:"கால� பா%-ய." பிற2த நா
 விழா:"    
 
10. 1. பிற-தநா
 விழா பி0கால� பா*�ய ஆ�சியிC� நிக�-ததைன� பா*�ய 
வரலா6 கா�+ கி�ற�. அரசக
 த� பிற-தநா
 விழா�க
 ஆ*+ ேதா6� 
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ேகாவி%களி% நைடெப6மா6 ெபா:
 வழ>கி வ-தன எ�பதைன� க%ெவ�+ 
ஆரா'�சி� ேபரறிஞ தி:. ைவ. சதாசிவ� ப*டார�தா அவக
 'பா*�ய 
வரலா6' எ�@� த� .�% (றி�பி�+
ளா. [44] 
 
10. 2. "அாச� பிற-த நாள�6 ராஜ�பிர/கக
 அரச:�( உதவி� ெதாைகக
 
பாிசளி�க ேவ*+�. இேத ேபால அரசனி� (ழ-ைதக
 பிற-த நா�க
 /த�ய 
வ0றி0(� அளி�தாக ேவ*+�" எ�6 வரலா06� �ைற� ேபராசிாிய தி:. க. அ. 
நீலக*ட சா8திாியா அவக
 (றி�பி�+
ளா. [45] 
 
/�?ைர 
11. இDவா6 ம�ன த� பிற-தநா
 விழா ம�களா% மகி��சிேயா+ 
ெகா*டாட�ப+� எ�ப��, அ�6 ம�ன� ெவ
ளாைட அணி-� ம>கலமாக 
விள>கி� பைகயரசைர� சிைறN+ ெச'வா� எ�ப��, அ-தண�(� 4லவ�(� 
அ�4ட� ெபா�@� களி6� ேபா0றி� 4ர�பா� எ�ப��, ேபாாி% அ<சாைம 
கா�� ஆ*ைமAட� மைல-த மறவ�(� த*ணைடA� ெபா�னாலாகிய 
வாைக� M?� வைகAற வழ>(வா� எ�ப��, ெபா�வாக அ�6 அ:I� 
அைமதிA� அழ(� மகி��சிA� ெபா�-� ேதா�6� எ�ப�� இல�கிய>க
 வழி 
இனி�ணர�ப+�. 
 
----------- 
1. ெதா%கா�பிய�; பன�பாரனா பாயிர�. 
2. ெதா%கா�பிய� ; ெச'Aளிய%: 75. 
3. ெதா%கா�பிய�; 4ற�திைணயிய%: 5. 
4. தி:�(ற
: 955 
5. பதி06�ப��: இர*டா� பதிக�: 5-6. 
6. 4றநாT6: 16 : 81.2. 
7. நாலாயிர� திDய� பிரப-த�; ந�மா�வா தி:வா'ெமாழி : 4 : 8 
8. ெபாிய4ராண�; நகர� சிற�4: 14. 
9. க�பராமாயண�; பாலகா*ட�; அரசிய0 படல�: 10. 
10. சில�பதிகார�; கா�சி� காைத: 56 
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11: ெதா%கா�பிய�; 4ற�திைணய%: 30. 
12. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 20. 
13. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 22. 
14. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 24. 
15. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 24. 
16. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 34. 
17. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 35. 
18. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல: பாடா* படல� : 36. 
19. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல; பாடா* படல� : 24. 
20. /�ெதா
ளாயிர� : 82 
21. "ைசய, மைல�சிைறதீ வா��*ட� ெவ
ளணி நா
 
வா��த ெகாைல� சிைறதீ ேவ-��(ழா�," 
22. /�ெதா
ளாயிர� : 7, 
23. 4றநாT6 : 24: 24-25 
24.  ெகா+�பைற� ேகா�ய க+�4ட� வா���- 

த*கட% நாட� ஒ*M> ேகாைத 
ெப:நா
 இ:�ைக வி;மிேயா (ழீஇ 
விைழ? ெகா
 க�பைல க+�ப" 

- ம�ைர�கா<சி : 523-526. 
25. ம�ைர�கா<சி : 615 - 619. 
26. சில�பதிகார�: நீ�பைட�காைத: 225 - 230. 
27.  "E06�க* ேணாட அாி-�கள> ெகா*ேடா 

நிற<சிைத கவயெமா+ நிற�4* E-� 
4ற�ெபற வ-த ேபாவா
 மறவ 
வ:க தாெமன வாைக� ெபால-ேதா+ 
ெப:நா ளமய� பிற�கிட� ெகா+��" 

- சில�பதிகார� : நீ�பைட�காைத: 40 - 44. 
28. மணிேமகைல : 28 : 9 
29. சீவக சி-தாமணி; நாமக
 இல�பக�: 277-280. 
30. க�பராமாயண�; தி:வவதார� படல�: 112-113. 
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31. க�பராமாயண�; தி:வவதார� படல� ; 114. 
32. Hளாமணி; �ய�வர� �:�க� : 211-212 
33. சீவகசி-தாமணி : இல�கைணயா ாில�பக� : 10, 11, 54. 
34. ெப:>கைத; 1: 39 : 74. 'ெவ*+கி% M��ய ேவழ� (ழவிA�. 
35. சீவகசி-தாமணி ; கா-த:வத�ைதயா ாில�பக�: 111. 
36. தி:. /. இராகைவய>கா, ேசர� ெச>(�+வ�, ஐ-தா� பதி�4, 1964, ப�. 
134. 
37. தி:. /. இராகைவய>கா, ெதா%கா�பிய� ெபா:ளதிகார ஆரா'�சி , G�றா� 
பதி�4, ப�. 147. 
38. க�>க���பரணி : 8 : 24, 
39. S. I. I. Vol. II., No. 26. 
40. Travancore Archaelogical Series, Vol. I., P. 292. 
41. S. I. I. Vol. V., No. 979. 
42. S. I. I. Vol. V., No. 1354. 
43. க�>க���பரணி : 18 : 12. 
44. தி:. தி. ைவ. சதாசிவ� ப*டார�தா, பா*�ய வரலா6, நா�கா� பதி�4, 
1962, ப�. 191, 192, 
45. தி:. க. அ. நீலக*ட சா8திாியா, தமிழ ப*பா+� வரலா6�- /த0 பதி�4, 
ப�. 96. 
---------- 
ேம�ேகா
 85 விவர� ப�-ய5 ேம�ேகா
 85 விவர� ப�-ய5 ேம�ேகா
 85 விவர� ப�-ய5 ேம�ேகா
 85 விவர� ப�-ய5 ((((Bibliography)Bibliography)Bibliography)Bibliography)    
 
தமி�: 
1. க�பராமயண� - பாலகா*ட�, அ*ணாமைல� ப%கைல� கழக� பதி�4, 1958. 
2. க�>க���பரணி, தி:. ஆ. N. க�ைனயநாA+, நா�கா� பதி�4, 1955. 
3. சில�பதிகார�, தி:ெந%ேவ�� ெத�னி-திய ைசவ சி�தா-த .0பதி�4� கழக�, 
நா�கா� பதி�4, 1953. 
4. சீவக சி-தாமணி, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, ஐ-தா� பதி�4, 1949. 
5. Hளாமணி, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, /த0பதி�4, 1954. 
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6. தி:�(ற
, கழக�, ப�தாவ� பதி�4, 1956. 
7. ெதா%கா�பிய� - ெபா:ளதிகார�. ந�சினா�கினிய�, பவான-த� பி
ைள , 
பதி�4, 1916. 
8. நாலாயிர� திDய� பிரப-த�, தி:. மயிைல மாதவதாச�. இர*டா� பதி�4, 1962. 
9. ப���பா�+, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய. ஐ-தா� பதி�4, 1953. 
10. பதி06�ப��, கழக�, இர*டா� பதி�4, 1955. 
11. 4றநாT6, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, ஐ-தா� பதி�4, 1955. 
12. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, எ�டா� பதி�4, 
1953. 
13. ெபாிய4ராண�, சமாஜ� பதி�4, 1950. 
14. ெப:>கைத, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, G�றா� பதி�4, 1953. 
15. மணிேமகைல, டா�ட உ. ேவ. சாமிநாைதய, ஐ-தா� பதி�4, 1956. 
16. /�ெதா
ளாயிர�, கழக�, இர*டா� பதி�4, 1952. 
 
((((உைரநைட 85க
உைரநைட 85க
உைரநைட 85க
உைரநைட 85க
))))    
1. தி:. /. இராகைவய>கா, ேசர� ெச>(�+வ�, வ
Iவ ப*ைண, ெச�ைன, 
ஐ-தா� பதி�4, 1964. 
2. தி:. /. இராகைவய>கா, ெதா%கா�பிய� ெபா:ளதிகார ஆரா'�சி, G�றா� 
பதி�4. 
3. தி:. தி. ைவ. சதாசிவ� ப*டார�தா, பி0கால� ேசாழ சாி�திர�, 
அ*ணாமைல� ப%கைல� கழக ெவளி7+, G�றா� பதி�4, 1958. 
4. தி:. தி. ைவ. சதாசிவ� ப*டார�தா, பா*�ய வரலா6, நா�கா� பதி�4, 
1962. 
5. தி:. க. அ. நீலக*ட சா8திாி, தமிழ ப*பா+� வரலா6�, தி:. சி��, ெமாழி 
ெபய�4, வாசக வ�ட�, ெச�ைன ெவளி7+, /த0 பதி�4, 1965. 
 
ஆ/கில"ஆ/கில"ஆ/கில"ஆ/கில"::::    
1. Thiru. Krishnamurthi, S. R., A study on the cultural Developments in the Chola 
period, Annamalai University, First Edition, 1966. 



49 

 

2. Prof. Nilakanta Sastri, K. A, The Colas, University of Madras, Second Edition, 
1955. South Indian Inscriptions, Travancore Archaeolygical Series. 
------------ 

5. 5. 5. 5. ேசர  ெகாைட வள"ேசர  ெகாைட வள"ேசர  ெகாைட வள"ேசர  ெகாைட வள"    
 
ேவ-த�( ெவ0றிைய விைளவி�ப� Nர�; 4கழிைனA� மாறா மகி��சியிைனA� 
அளி�ப� ஈர� எ�@� ெகாைட� ப*4 ஆ(�. தமி� ம�னபா% Nர/� ஈர/� 
(ைறவற� (�ெகா*�:-தன. Nர� விைளவி�த ம�னகேள ஈர ெந<ச� வா'-த 
ம�னகளாக விள>கி� ெகாைட� ப*ைப� ேபா0றியி:�கிறாக
. 
ெதா%கா�பியனா 'வ*4க� Gவ த* ெபாழி% வைர�4' என� ேசர ேசாழ 
பா*�ய ஆ*ட தமிழக�ைத� (றி�பி�+
ளா. 
 
ேமC�, தி:வ
Iவ த�, 
 
 "வழ>(வ� உ
N�-த� க*O� பழ>(� 
 ப*பி� தைல�பிாித% இ�6" [1] 
 
எ�ற (றI�( உைரெய;த� 4(-த பாிேமலழக, பழ>(� எ�பத0(� 
ெதா�6ெதா�+ வ:கி�ற (� எ�6 உைரெய;தி, ெதா�6ெதா�+ வ:தலாவ�, 
'ேசர ேசாழ பா*�ய எ�றா0 ேபால� பைட�4� கால- ெதாட>கி ேம�ப�+ 
வ:த%' எ�6 விள�க?ைரA� க*+
ளா. ெதா%கா�பியனா க:���, 
பாிேமழலகாி� தி:�(ற
 உைர விள�க/� ப*ைட� தமிழரசாி� ஈைக� 
திற�திைன எ+�திய�ப வ%லனவா(�. 
 
தி:வ
Iவ 'ஈைக' எ�ேற ஓ அதிகார� வ(��
ளா. "வறியா� ெகா� றீவேத 
ஈைக"[2] எ�6�, 'ேமCலக� இ%ெலனி@�, ஈதேல ந�6'[3] எ�6� ஈத�� 
சிற�பிைன ந�( வித-ேதாதிA
ளா. 
 
ேமC� 'இைறமா�சி' எ�ற அதிகார�தி%, 
 "அ<சாைம ஈைக அறி_�க� இ-நா�(� 
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 எ<சாைம ேவ-த0 கிய%4 "[4] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. ேவ-த�( ேவ*+வன தி*ைமA� ெகாைடA� அறி?� 
ஊ�க/� ஆகிய நா�( ப*4களா(� எ�ப� இதனா% ெதாிய வ:கி�ற�. 
அ<சாைம�( அ+�த நிைல ஈைக�( வழ>க�ப��:�ப� L*ணிதி� அறிய� 
த�க�. ேமC� இேத அதிகார�தி� இ6தி� (ற
 வ:மா6 : 
 
 "ெகாைடஅளி ெச>ேகா% (�ேயா�ப% நா�(� 
 உைடயானா� ேவ-த� ெகாளி." [5] 
 
இ�(றளி% ேவ-த�( எ%லா� விள�காக ேவ*+ெமனி% ஓ அரச� 
ேவ*+வா�( ேவ*+வன ெகா+�த C�, யாவ�(� தைலயளி ெச'தC�, /ைற 
ெச'தC�, தள-த (�கைள� ேபணCமாகிய நா�( ெசய%கைளA� 
உைடயவனாக விள>(த% ேவ*+� எ�ப� வ046�த� ப+கிற�. 
 
இDவா6 அரச�ேக உாியெதன� சிற�பாக Lவல�ப+� ஈைக� ப*பிைன� 
ப*ைட நாைள� ேசர ம�ன சிற�க� ெப0றி:-தன எ�பதைன� பதி06�ப�� 
எ@� ச>க .% ெகா*+ ந�( ெதளியலா�. 
 
பதி06�ப��� பாட%களி% கீேழ காண�ெப6� பதிக>க
 வழி அ-நாைளய� ேசர 
ம�ன ெகா+�த ெகாைட� ெப:ைமயிைன உணரலா�. ஆயி@� பதிக�, 
பாட%கைள� பா�ய 4லவகளா% பாட�ப�ட� அ�6 எ�6�, பி0கால� 4லவ 
ஒ:வ எ;தி� ேச�தி:�க ேவ*+� எ�6� அறிஞ பல க:��� 
ெகா
கி�றன. எனேவ இ� க�+ைரயி�க* பதிகவழி ய�றி� பதி06� ப��� 
பாட%க
 வழி� 4லனா(� ேசர ேவ-தாி� ஈைக வள�திைன� கா*ேபா�. 
 
 "உ6ெபா:I� உ%( ெபா:I�த� ஒ�னா� 
 ெத6ெபா:I� ேவ-த� ெபா:
 " [6] 
 
எ�ற (ற� க:���ப�, பைகவைர� ேபாாி% ெவ�6 திைறயாக� ெகா
I� 
ெபா:
 ேவ-த@�( உாிய ெபா:
 வ:வா' வைகயி% ஒ�ெற�ப� 
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4ல�ப+கிற�. ேசர ம�னகேளா Nர�தி% மிக?� வ%லவக
. இமயவர�ப� 
ெந+<ேசரலாத�, 
 
 "இ:G-நீ� �:�திA
 
 /ரணிேயா� தைல�ெச�6 
கட�4 /த% த�-த க+<சின /� பி� ேசர� " 
எ�6�, 
 
ெச>(�+வ�, 
 ”....................................... நீ4�(� 
 கடெலா+ உழ-த பனி��ைற� பரதவ�" 
எ�6�, 
 
 "வடதிைச எ%ைல இமய� ஆக� 
 ெத�ன> (மாிெயா+ ஆயிைட அரச 
 /ர�ைட� ெப:<சம� தைதய ஆ�ெபழ� 
 ெசா%பல நா�ைட� ெதா%கவி� அழி�த 

ேபார+ தாைன� ெபால-தா� (�+வ�" [9] 
எ�6�, 
 
 (ட�ேகா இள<ேசர�:�ெபாைறைய, 
 'ேவ-த:� ேவளி:� பி�வ-� பணிய� 
 ெகா0ற� எ'திய ெபாிேயா ம:க" [10] 
எ�6� Eற�ப+வதி�:-� ேசர ம�னகளி� ெச: ேம�பா��ைனA�, Nர 
ெவ�றி� சிற�பிைனA� ந�( அறியலா�. 
 
இர*டா� ப�தி% இமயவர�ப� ெந+<ேசரலாதைன� (ம�b� க*ணனா 
சிற�க� பா�A
ளா. அவ பாட%க
வழி� ேசரனி� Nர/� ஈர/� ஒ:>ேக 
4லனாகி�றன. 
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பசியா% வ:-திய இரவல E�ட� கா+� மைலA� கட-�, ��ப� பல ப�+� 
ேசர� தைலவாயிைல அைடகிற�; அவகI�(� ேசர�, அாிவாளா% அ6�த 
ெவ
ளிய நிண�ேதா+ E�ய ஆ��ற�சிையA� ந%ல ெவ*ெணலா% ஆ�கிய 
ேசா0றிேல கல-த உணவிைனA�, ந%ல க
ளி� ெதளிவிைனA� ெகா+�தா� 
எ�6 (றி�பி+கி�றா: 
 
 'எஃ(ேபா�-� அ6�த வா%நிண� ெகா;>(ைற 
 ைம[� ெப'த ெவ*ெண% ெவ<ேசா6 

நைனயைம க
ளி� ேதறெலா+ மா-தி.' [11] 
 
ப:-தி� காிய சிற( ேபா�6 க:ைம ெகா*+� கிழி-�� இ:-த க-த% உைடைய 
நீ�கி� ப�+ைட (.லா�க�>க�) வழ>கினா�. மகளி�( உணேவா+� 
உைடேயா+� இ�றி ந%ல ஒளிவி+� அணிகல�கைளA� அளி�தா� எ�6 ேமC� 
(றி�பி+கி�றா (ம�b� க*ணனா. 
 
 "நீ�ப+ ப:-தி� இ:<சிற க�ன 
 நில-தி� சிதாஅ கைள-த பி�ைற 
 .லா� க�>க� வாலைர� ெகாளீஇ 
 வணாி:> க��பி� வா>கைம ெம�ேறா
 
 வைசயி� மகளி வய>கிைழ யணிய 
 அம4ெம' யா�த �0றெமா+ 

Lகத0 கினி�நி� ெப:>க� மகி�ேவ." [12] 
 
பிறிெதா: பாட�% 4லவ (ம�b� க*ணனா இமயவர�ப� 
ெந+<ேசரலாதைன அ� கால�தி% ெகாைடயி% சிற-தி:-த அ�(ரேனா+ 
உவமி�கி�றா. 
 

"அ�(ர� அைனய ைகவ* ைமேய".[13]. 
 
'பைடேய:ழவ�' எ�6�, 'பா�னி ேவ-ேத' எ�6�, 'வயவ ேவ-ேத' எ�6�, 
'பாிசில ெவ6�ைக' எ�6�. 'ப��பிணி மாப' எ�6�, Eறி� ேசர ேவ-தனி� Nர� 
ப*பிைனA� ஈர�ப*பிைனA� ஒ:>ேக 4ல�ப+��கி�றா 4லவ. 
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இ� ம*Oலகி% வா�கி�ற உயிகI�(� தய>கா� வழ>(த�% அவ� 
வ%லவனா' உ
ளா� என அவ� ைகவ*ைமைய ேமC� 4க�கி�றா 4லவ: 
 
 "ம*Oைட ஞால�� ம�@யி�( எ<சா� 
 ஈ��� ைகத*டா� ைகக+- ��பி% 
 4ைரவயி0 4ைரவயி0 ெபாிய ந%கி." [14] 
 'வ:ந�( வைரயா� ெபால>கல- ெதளி�ப' 
 
எ�ற ெதாடரா% (ம�b� க*ணனா ேசரனி� ஈர ெந<ச�திைன இ�4ற� 
கிள�தி மகி�கி�றா. 4லவ 4கழ� 4கைழ� த�பா% நிைலநி6�தி வா�கி�றா� 
ேசர�. E�த�(� (திைரA�, யாைனA�, ேத:� (ைறவற வாாி வழ>(கி�றா� 
ேசர�. 
 
 "4லவ ஏ�த ஓ>( 4க� நிறீஇ 
 விாிAைள மா?� களி6�, ேத:� 

வயிாிய க*Oள�( ஓ�பா� Nசி." [15] 
 
இDவ*ண� வாாி வழ>(� வ
ள0ற�ைமைய� "ெகாைட� கட� அம-த ேகாடா 
ெந<�" எ�6 ேபா0றி� 4க�கி�றா 4லவ. 'வயி6 பசி Eர ஈயல�' எ�ற 
ெதாட:� ேசரனி� மா*ட ெகாைட� ெப:ைமயிைனேய (றி�பி+கி�ற�. 
இவ0றி0ெக%லா� /�மணியாக, 
 
 "மாாி ெபா'�(வ தாயி@� 
 ேசர லாத� ெபா'யல� நைசேய.' [16] 
 
எ�ற வாிக
 மாாி - மைழேயா+ ேசரலாதனி� ெகாைட� ப*பிைன ஒ�பி�+ 
ேநா�கி, மாாி ெபா'யி@� ேசரலாத� ஒ: நாI� ெபா'�கமா�டா� எ�பதைன 
எ+��� கா�+கி�றன. 
 
இDவா6 இர*டா� ப�� இமயவர�ப� ெந+<ேசரலாதனி� ஈைக� திற�திைன  
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இனி�ற� கிள��கி�ற�. 
 
அ+��, ப%யாைன� ெச%ெக; (�+வனி� ஈைக� ப*பிைன� கா*ேபா�. 
பாைல� ெகளதமனா 'ந�கல- த3உ� ம*ப+ மாப' எ�6 ம�னனி� ெகாைட� 
ப*பிைன� ேபா0றிA
ளா. ேமC� அவ "ேபார+ தாைன� ெபால-தா� 
(�+வேன! மைழ ெபயைல� ெபாழியா� மற-தவழிA� நீ ெப:வி:-� அளி�க 
வ%ைல. அாிசிைய� (0றி� (0றி� M* ேத'-த உல�ைகயிைனA�, அைட� ேச�4 
ேபா�ற ேசா6 சைம�(� மடாவிைனA�, Eைமயான வா
 ெகா*+ 
ெகா��தலா% ஊ@� (:திA� ப�-� ேகாரமா'� சிவ-� ேதா�6� 
மர�க�ைடயிைனA� நி� அ��0 சாைலயி0 கா*பா மதி ம:I�. உ*பா:� 
தி�பா:� எ*ணி�ைக மிக?� உைடயவராக உ� தைலவாயி% வ-தாC� நீ 
4ர-த:� வி:-�வள� (�றாத 4�ைம ெகா*+ ெபா�வதா(�. இ�த( வி:-� 
வள�தி0(� காரணமாக அைம-தி:�(� உ� ெச%வள� எ�6� வா�வதாக" எ�6 
(�+வனி� (�றாத ெகாைடவள�ைத� (ைறயாத ெசா0களா% (றி�பி+கி�றா 
பாைல� ெகௗதமனா . 
 
 "உ*ம:- தி�ம:� வைரேகா
 அறியா� 
 (ைர�ெதா� ம;கிய ?ல�ைக வயி�ேறா 
 றைட�ேச� ெப;-த வா+6 மடாவி� 
 எஃ(ற� சிவ-த _ன� தியாவ:� 
 க*+மதி ம:I� வாடா� ெசா�றி 
 .................................... 

ேபரா யாண�தா% வா�கநி� வளேன," [17] 
 
ேமC� இ�4லவேர பிறிெதா: பாட�% நா+வற> E-� ைபத% அ06 வ0கட� 
எ'திய வ6ைம மி(-த காைலயிC�, வ0றாத வ*ைமAைடேயானா' ஓ�பா 
ஈைகயிைன உளமார ேம0ெகா
Iபவ� ப%யாைன� ெச%ெக; (�+வ� எ�6 
ேபா06கி�றா. "இைல உதி-� வா��ேபான உ�னமர�தி� ெபா�வ0ற சி6 
சி6 கிைளகளிேல சி
Nெட�@� வ*+க
 ஒ��கி�றன. நில� ப�ைமய06 வள� 
மாறி�ேபான கால�. அ-நிைலயி% இைச� க:விகைள� �:�கி� க��ய ைபேயா+ 
ஊ� ெபா�விட>கைள அைட-�, E�த:� பாண:மாகிய பாிசிலக
 ம6(களி� 
இைற� க*ேண நி�6 பா+வ. அவ த� க+�பசி நீ>க� களி�4ட� உத?வா� 
ேசர�. ெபா�னாலாகிய அணிகல�க
 பலவ0ைற அவகI�( வழ>கி அவகைள 
மகி�வி�பா�. அவ0ைற மகி�ேவா+ 4ைன-த E�ட� 'ெந<�ம� உவைகேயா+' 
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ஆ��பா+�. அDவமய� ேசரேவ-த� சிறிேத நற?*+ சி6 மகி��சிேயா+ 
இ:�பி@� ெப:� விைல ேபா(� அணிகல�க
 பலவ0ைற வயிாிய மா�கI�( 
வாாி வழ>கி மகி�வா�." 
 
 ”அல-தைல A�ன� த>கவ+ ெபா:-தி� 
 சித� கைரய� ெப:வற> E-� 
 நில�ைப த0ற 4ல>ெக+ காைலA� 
 வா>(4 தைக�த கல�ைபய ரா>க* 
 ம�ற� ேபா-� ம6(சிைற பா+� 
 வயிாிய மா�க
 க+�பசி நீ>க� 
 ெபா�ெச' 4ைனயிைழ ெபா�ய� ெபாி�வ-� 
 ெந<�ம� ?வைகய உ*+ மகி�- தாட� 
 சி6மகி ழா@� ெப:>கல� N�� 
 ேபார+ தாைன� ெபால-தா� (�+வ."[18] 
 
'வ:ந வைரயா வார ேவ*� வி:-�க* மாறா� உணீஇய பாசவ' ேசரநா��% 
வா�-தன எ�ப� பதி06�ப�தா% நா� அறிA� ெச'தியா(�. 
 
அ+�தப�யாக, கள>கா'�க*ணி நா/�� ேசர�� ெகாைட� ப*4களாக� 
கா�பியா06� கா�பியனா (றி�பி+வனவ0ைற� கா*ேபா�. 
 
நா�கா� ப�தி� /த0 பாட�ேலேய ேசரேவ-தைன வைரயாத வ
ள�ைம மி(-த 
வ*ட� எ�பாேனா+ ஒ�பி�+� ேப�கி�றா 4லவ. 
 
 ”ெவ*�ைர /-நீ வைளஇய ?லக�� 
 வ*4க� நி6�த வைகசா% ெச%வ�� 

வ*ட� அைனையம� நீேய." [19] 
 
கா�பியா06� கா�பியனா நா/�� ேசரைல� பாிசில ெவ6�ைக' எ�6� 'பாண 
நாளைவ' எ�6� Eறி, அவ� த� அள�கலாகா� ெகாைட� ப*பிைன� 
கா�+கி�றா. தன�( இனிைம நிைற-த ெபா:
க
 கிைட�தாC� அதைன� 
தாேன தனி�� Lகரா�, பிற:�(� ப(��� த-� பா* கட� ஆ06கி�றா� 
நா/��ேசர% எ�பதைன நய�பட ெமாழிகி�றா 4லவ : 
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 "இனியைவ ெபறிேன தனி�தனி Lகேக� 
 த:ெகன விைழயா� தாவி%ெந< ச��� 
 ப(�\* ெதா(�த வா*ைம� 
 பிற�ெகன வா�திநீ யாக� மாேற." [20] 
 
இதனா% 'ெச%வ��� பயேன ஈத%' எ�பதைனA�, இ-திர அமி�த� 
இைவயவதாயி@� இனிெதன� தனி� �*ணாைமேய சா%4 எ�பதைனA� ந�( 
அறி-தி:-தவ� நா/�� ேசர% எ�பதைனA�, தன�ெகன வாழா� பிற�ெகன 
வா;� ெப:-தைகேயா� அவ� எ�பதைனA� இனிதி� அறியலா�. 
 
விற� நா/�� ேசரைல ந*ணினா% பைகவ நா���:-� ைக�ப0றிய 
'ெதாழி%4க% யாைன" பலவ0ைற ந%(வ� எ�பதைனA� கா�பியா06� 
கா�பியனா கவி@ற� கிள�திA
ளா: 
 
 ”ெச%லா ேயாதி% சி%வைள விறவி 
 …. ……….. ………. …… 
 கா+தைல� ெகா*ட நா+கா* அவி�ட 
 அழ%வி+4 மாீஇய ைம-தி0 

ெறாழி%4க% யாைன ந%(வ� பலேவ. "[21] 
 
ஐ-தா� ப�தி� பா�+ைட� தைலவனாகிய ேசர� ெச>(�+வைன� பரண அவ� 
ெகாைட� ப*ெப%ெலா� அழ(ற விள>(� வ*ண� வ:ணி��
ளா. 'ஒ�பா 
Nைகயி� வ*மகி� �ர-� ேகா�ய ெப:>கிைள வாழ' அ:
 �ர�(� ெந<சின� 
ெச>(�+வ� எ�பதைன� பரண பா�A
ளா. ேமC�, அ:வி ெவ0றி� 
ெப:வள� �:>கிய காைலயி% வான� வளமான மைழைய� ெசாாி-த� ேபால� 
த�ைன அைட-தவகI�( வாாி வழ>கி, நைகவ ஆர ந�கல< சித6� ப*பின� 
ெச>(�+வ� எ�பதைனA� (றி�பி�+
ளா. விற�ய ெப* யாைனகைளA�, 
ெகா*� ம
ள ெகா%களி6 கைளய� அகவலக
 (திைரகைளA�, வயிாிய 
க
ளிைனA� ெப6கி�றன என� ேசர� ெச>(�+வனி� ெகாைடவ�ைம 
சிற�பி��� ேபச�ப�+
ள�. 
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 ”உ6வ ஆர ஓ�பா� உ*+ 
 நைகவ ஆர ந�கல< சிதறி 
 ……. ………… ………. 
 பா+ விற�ய ப%பி� ெப6க 
 ……. ……….. ……… 
 ெகா*� ம
ள ெகா%களி6 ெப6க 
 ……. ……….. ……… 
 அகவல� ெப6க மாேவ. 
 …….. ……. ………… 
 நிைற-� ெந�திரா� த��பி� வயிாிய 
 உ*ெடன� தவாஅ� க
ளி� 
 வ*ைக ேவ-ேதநி� க�மகி ழாேன. ' [22] 
 
இ� பா��� இ6தியி% ேசர� ெச>(�+வ� ைகயிைன� பரண 'வ*ைக ' என� 
4க�-தி:�பதைன� கா*க. ேமC� அவ� ேபா�கள�தி% /ய0சியா% ெப0ற 
ெபாிய ெபா:
கைளA� அ:ைமAைட�ெத�6 எ*ணாம% த�ைன� பா� வ-த 
4லவ�( வாாி வழ>கி வி+கி�றா� எ�6 பரண 4க�6
ளா: 
 
 "ெபாிய வாயி@ மமகட-� ெப0ற 
 அாிய ெவ�னா� ஓ�பா� Nசி 
 கல<ெசல� �ர�த% அ%ல� கனவி@� 
 கைளெகன வறியா� கச�% ெந<ச�” [23] 
 
கரவர� ெகா+��*O� ேசரனி� ெகாைட ெந<ச�திைன� பரண 'கச�% 
ெந<ச�' எ�6 ெபா:�த /ற� (றி�பி�+
ளா. ேசரைன� பா�ய இைழய:� 
(ைழய:� ந6-த* மாைலய:�, மகளி:� ேபாாி% ெவ%C� (�+வைன� 
க*டா% ெபய-� பிறிேதாாிட� ெச%லமா�டாக
 எ�6 4லவ 4க�-�
ளா. 
 
 ”ெவ%4க� (�+வ� க*ேடா 
 ெச%(வ� எ�னா பா+4 ெபய-ேத". [24] 
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தா� ேம0ெகா
I� ஒDெவா: ேபாாிC� ெச>(�+வ� ெவ%கிறா�. உடேன 
பாிசில களி0றிைன� பாிசிலாக� ெப6கிறாக
. ந�@த% விற�ய அவ� 
ெவ0றி� சிற�பி0காக அவ� ெதா�னகாி% ஆ��பா� மகி�கி�றன. 
 
 "அ�டா னாேன (�+வ� அ+ெதா6� 
 ெப0றா னாேர பாிசில களிேற 
 ……… ……….. …… 
 பா*�% விள�(� ப3உ��ட அழல 
 ந�@த% விற�ய ஆ+� 
 ெதா�னக வைர�பி� அவ� உைரயா னாேவ!” [25] 
 
பாணகI�(� ெபா0றாமைர� MவிைனA�, ஒளி ெபா:-திய ெந0றியிைனAைடய 
விறவிய�( ஆர�திைனA� அளி�கி�றா� ெச>(�+வ�. 
 
 "ைப�ெபா0 றாமைர பாண� ��� 
 ஒ*Oத% விற�ய�( ஆர� M��. " [26] 
 
பைகவ நா��ேல திைறயாக� ெப0ற ெபா:
கைளெய%லா� எளிதி% பாண 
பா+� பாட%கI�(� பாிசாக அளி��வி+கி�றா� ெச>(�+வ� எ�6 பரண 
விய-� பா+கி�றா. 
 
 "ஆ*+நீ� ெப0ற தார� ஈ*�வ 
 ெகா
ளா� பாட0( எளிதி�நீ ஈA�." [27] 
 
E�ட� E�டமாக விற�ய(ழா� ெச>(�+வ� த� அர*மைன ெச�6, 
�0ற��ட� வி:-�*கிறாக
. 
 
 "பா/< ேச6க� நீயி:� வ�மி� 
 �யC> ேகாைத� �ள>கிய விற�ய 

ெகாைளவ% வா��ைக L> கிைளயினி� உணீஇய." [28] 
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ேமC�, ெச>(�+வ� தன�( என ஒ:வைக� ேசா6� பாிசில�( என ேவ6 
ஒ:வைக� ேசா6� சைம�(மா6 த� ஏவலைர� பணி�கி�ற வழ�க� இ%ைல 
ெய�பதைன� பரண. 
 

"ேசா6ேவ6 எ�னா ஊ�6ைவ அ�சி%." [29] 
 
எ�6 நய�பட� கிள�தி� EறிA
ளா. 
 
இனி ஆறா� ப�தி� பா�+ைட� தைலவனாகிய ஆ+ ேகா�பா�+� 
ேசரலாதனிட��� கா�ைகபா�னியா க*டெகாைட வள மா*பிைன� கா*ேபா�. 
 
ேபா�கள�தி% அ<சா� எதி நி�6 பைகவைர� ெகா�6 ெவ0றி ெகா*ட. 
இ�ய�ன வ�ைமெப0ற ைகக
, இர�ேபா 4�க* தீர ஈத0 ெபா:�+ ம�+ேம 
கவிய� க0றி:-தன. எ��ைண அ:� ெபா:ளாயி@� அதைன 
எவாிட�திCமி:-�� ஏ0பத0( அவ ைகக
 Eசி நி�றன. இதைன. 
 
 "ந%லம� கட-த நி� ெச%Cற� தட�ைக 
 இர�ேபா�(� கவித% அ%லைத இைரஇய 

மலபறி யா." [30] 
 
எ�@� வாிக
 விள�கா நி0கி�றன. 
 
ஆ+ேகா�பா�+� ேசரலாத� இர�பவ த� வ6ைம ேநா'�(� பைகவனாக 
விள>கினா�. அவ த� வ6ைமைய� ேபா�(� ெபா:�+, நாேடா6� ந%ல பல 
அணிகல�கைள அாியனெவ�6 ெபா:�ப+�தா� வாாி வழ>கினா�. இ�த( 
வ
ள�ைம உ
ள� வா'-த காரண�தினா% 4லவக
 அவ@�(� பாரா�+ 
ெமாழிக
 பல 4க�றாக
. இDவா6 இைச ேம�ப�டைமயா% திைசேபாய அவ� 
த� வ*ைமைய� ேக
விA0ேற, தா� அவைன� காண வ-ததாக� கவி@ற� 
கவிைதயி% வ���� கா�+கி�றா கா�ைகபா�னியா ந�ெச
ைளயா: 
 
 "வ
ளிைய எ�ற�� கா*(வ- திசிேன 
 ……….. ………….. ……. 
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 இரவல 4�க* தீர நாெடா6� 
 உைரசா% ந�கல� வைரவில Nசி 

அைனைய ஆக% மாேற." [31] 
 
இDவா6 ெகாைடமட� ெகா*ட ேகாமகனி� நா��% வ6ைமA� த>(ேமா! 
வ6ைம வ0றி வள� நிைற-த� அவ� தி:நா��ேல. 'இ%ைல' என இர�ேபா 
ம%ைலயாயின; ஆயிC� இரவல வாரா ைவகைல அவ� சிறி�� வி:�பவி%ைல. 
எனேவ பிற நா+களி�:-� இரவலகைள� ேதாி% ெகாண-�, அவகI�( 
ேவ*+ வனவ0ைற வி:�பி� ெகா+�� அவகைள மாறா மகி��சியி% திைள�க� 
ெச'தா� ம�னவ ெப:-தைக: 
 
 "வாரா ஆயி@� இரவல ேவ*�� 
 ேதாி% த-தவ�( ஆபத� ந%(� 

நைகசா% வா'ெமாழி இைசசா% ேதா�ற%."[32] 
 
ஆ+ேகா�பா�+� ேசரலாதனிட��� க*ட ெகாைட மட�தி� சிற�4 இ�ம�+� 
அ�6; இத0( ேமC� 4லனாகி�ற� பிறிெதா: பா��ேல. இள> (ழ-ைதகைள� 
ெப0ெற+�த சில�பணி-த மகளி - ஆ�ற அறி?�, அட>கிய ெகா
ைகA�, 
தி:-திய ந%�ைசA� ெகா*ட மகளி - ஊட0 ேகால�ேதா+ ஊ�ய காைலயி% 
�ளி�த க*ணீ:�( அவ� ெபாி�� அ<சினா�. ஆயி@� அதைன� கா��C� 
'இரவல 4�க*ணீ�(� ெபாி�� கவ�றா�' எ�6 விற�யா06�பைடயி% 
ைவ�� விள>க� பா+கி�றா 4லவ : 
 
 ”இள- �ைண� 4த%வ ந%வள� பய-த 
 வள>ெக; (ைட�H% அட>கிய ெகா
ைக 
 ஆ�ற அறிவி% ேதா�றிய ந%�ைச 
 ஒ*Oத% மகளி �னி�த க*ணிO� 
 இரவல 4�க* அ<�� 
 4ரெவதி ெகா
வைன� க*டன� வர0ேக." [33] 
 
ேமC� அவ� நா��% சி6(�ம�களாக வா�-த இரவலகளி� வா�? 
ெபா:
வள� க*+ சிற�க, வழிபல வ(��� ெகாைட ேபா0றினா� எ�பைன, 
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 ”இரவ� மா�க
 சி6(� ெப:க 
 உலக- தா>கிய ேம0ப� க0பி� 
 ........................................................ 
 ப%ேவ6 வைகய நன-தைல 7*�ய 

மைலய?� கடல?� ப*ணிய� ப(�(�." [34] 
 
காத% வா�வி@� ஈத% வா�வி0( ஒ:ப� சிற�பிைன வழ>கிய காவல� ஈ*+� 
சி6(� ம�க
 ெப:>(�ம�களாக வள� பல க*ட வைக Eற�ப+கி�ற�. 
 
ெகாைலவிைன ெகா*ட ேசைனA� இக%விைன ெகா*ட ம�ன@� பாண(� 
வாழ� த*டா� த:� த(தி ெப06
ளன. 
 
 ”ெகா%விைன ேமேவ06� தாைன தாேன 
 இக%விைன ேமவல� த*டா� N�� 

ெச%லா ேமாதி% பா*மக
 காணிய." [35] 
 
ச>க இல�கிய� பாட%களி% மி(-த அள? பாட%க
 பா�ய ெப:�4லவ 
கபிலராவ. அவ பதி06�ப�தி� ஏழா�ப�தி% ெச%வ�க+>ேகா வாழி யாதைன� 
சிற�க� பா�A
ளா. 4ல-த சா-�� 4லரா ஈைகA� மல-த மா4� உைடயவ� 
மாவ* பாாி எ�6�, அவ� /ழ?ம* 4லர, இரவல இைன-� வ:-த வாராத 
ேச�4ல� பட-தன� எ�6� உ:�க� ெதா+ Eறி, 'அளி�ெகன இர�(� 
உ
ள�ேதா+ யா� வரவி%ைல; உ� 4கைழ எ<சிA� யா� Eறமா�ேட�' எ�ற 
(றி�ேபா+ ேசர ேவ-தனி� ெச�ெபா:�ெகாைட ெநறியிைன� ெசDவிதி� 
கிள��கி�றா 'ெபா'யா நாவி0 கபில.' 
 
ேபாாிேல அாிதாக� ெப0ற ெபா:
கைள� த�ைன� ேத�வ:� இரவல�( வாாி 
வழ>(கிறா� வ*ைம ெந<ச� சா-த வாழியாத�. அ� ேபா�, "இவ0ைற நா� 
ைவ���ெகா
ளாம% ெகா+��வி�ேடாேம" என நிைன�� வ:-தவி%ைல. 
"ெகா+�(- ேதா6� மகிழ?� மா�டா�. ெகா+�(� ெபா;ெத%லா� கி
ளி� 
ெகா+�காம% அ
ளி� ெகா+�பா�" எ�6 அழ(ற� கபில பா+கி�றா. 
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 "4ல-த சா-தி0 4லரா ஈைக 
 மல-த மாபி� மாவ* பாாி 
 /ழ?ம* 4லர இரவல இைனய 
 வாரா� ேச�4ல� பட-ேதா�! 
 ........................................... அளி�ெகன 
 இர�( வாேர�! எஞசி� Eேற� 
 ஈ�த� இர>கா�, ஈ�ெதா6� மகிழா�, 
 ஈ�ெதா6� மாவ
 ளிய�." [36] 
 
வயிாியைர� க*டா% வ%ேல விைர-� ெபா:
 வழ>(வா� எ�6�, மைழயி@� 
ெப:�பய� ெபாழி வா� எ�6�, 'பாண 4ரவல�' எ�6�, 'பாிசில ெவ6�ைக' 
எ�6�, 'ேச6ெச' மாாியி� அளி�(�' சா6ப+ தி:வின� எ�6� பலவா6 
ெச%வ� க+>ேகா வாழியாத� 4லவரா% 4கழ�ப�+
ளா�. 
 
இரவல�(� திைறயாக வ-த களி0றிைனA�, அ�பண அளைவ ெந%�ைனA� 
ஆபதமாக ந%(வ� எ�6� கபில வாழியாதனி� வைரயாத ஈைகA
ள� திைன 
உளமார� பாரா�+கி�றா: 
 
 "ெதா�6 திைற த-த களி0ெறா+ ெந%�0 
 அ�பண வளைவ விாி-�ைற ேபாகிய 

ஆபத� ந%(� எ�ப." [37] 
 
"க%Cய ேநாிமைல�(ாிய ெபா:ந@� சா�ேறா ெப:மக@மான ெச%வ� 
க+>ேகா வாழியாதைன� பா�� ெச�றா%, கடனறி மரபி0 ைகவ% பாணனாகிய நீ, 
ெகா+மண� எ�@� ஊாி0 ெச'ய�ப+� ேவைல� பா+ மி(-த 
ெபா0கல>கைளA�, ப-த எ�@� ஊாி0 கிைட�(� ந%ல /���கைளA� நி� 
�0ற�தா:ட� ெப6வா'" எ�6 பாணா06�பைட யைம-த பாட�% கபில 
ெச%வ� க+>ேகாவி� மட>காத ெகாைட ெந<ச�திைன� கவி@ற� பா�A
ளா. 
 
 "ெகா+மண� ப�ட ெந+ெமாழி ஒ�கெலா+ 
 ப-த� ெபயாிய ேபாிைச G\� 
 கடனறி மரபி0 ைகவ% பாண! 
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 ெத*கட% /�தெமா+ ந�கல� ெப6(ைவ! 
 ……. …………. ……… 
 பைறப* ணழிA� பா+சா% ெந+வைர� 
 க%Cய ேநாி� ெபா:ந� 
 ெச%வ� ேகாமா0 பா�ைன ெச�ேன." [38] 
 
இDவா6 ெச%வ� க+>ேகா வாழியாத� அரசா�சி நிழ�% ம�க
 'நாம� அறியா 
ஏம வா��ைக ' வா�வதாக� கபில E6� திறைன நிைனA- ெதா6� ெந<� 
உவ�கி�ற�. 
 
கபில�(� ெச%வ� க+>ேகா வாழியாத�, சி64ற� என .றாயிர� காண� 
ெகா+�தா� எ�6�, ந�றா எ�@� (�ேறறி� த� க*ணி0 க*ட நாெட%லா� 
கா��� பாிசாக� ெகா+��� ேபா0றி� 4க�-தா� எ�6� ஏழா� ப�தி� பதிக� 
பக:கி�ற�. ெப:>(�J கிழா பா�ய ஒ�பதா� ப�தி%, 
 
 "அரசைவ பணிய அற�4ாி-� வய>கிய 
 மற�4ாி ெகா
ைக வய>(ெச- நாவி� 
 உவைல Eரா� கவைலயி% ெந<சி� 
 கனவி0 பா�ய ந%�ைச� 

கபில� ெப0ற ஊாி@� பலேவ." [39] 
 
என வ:� ப(தி ெகா*+, கபில ஊக
 பலவ0ைற� பாிசிலாக� ெப0றா என 
அறியலா�. 
 
அ+��, எ�டா� ப�தி� பா�+ைட� தைலவ� ெப:<ேசர�:�ெபாைறயி� 
ெகாைட� ப*4கைள அாிசி%கிழா வழிநி�6 கா*ேபா�. ெப:<ேசர% 
இ:�ெபாைறயி� வள/� ஆ*ைமA� ெகாைட� சிற�4�, சி-ைதA� ெமாழிA� 
ெச%லா நிைலைமயிைன Aைடயன; 
 
 "வள@� ஆ*ைமA� ைகவ* ைமA� 
 மா-த அளவிற- தன." [40] 
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ேமC� நாளைவ ய�றிA�, பைகவ ந+வி�க* அைம-த பாசைறயி�க*O� 
ஆ��பா� வ:� இரவல�(, களி6� (திைரA� கண�கி�றி� ெகா+�(� 
ெகாைட� ப*4ைடய ேகாடா ெந<சின� ெப:<ேசர% இ:�ெபாைற எ�6 
அாிசி% கிழா அழ(ற� பாரா��A
ளா : 
 
 ”இர-ேதா வாழ ந%கி இர�ேபா�( 
 ஈத% த*டா மாசித6 இ:�ைக 

க*டென� ெச%( வ-தென�."[41] 
 
வைரயா� வாாி வழ>(� இவ� ைகவ*ைமயிைன, 
 

"ெகாைட ேபா0றைலேய இரவல ந+வ*" [42] 
 
எ�6 Eறியி:�ப��, பதிக� அ:�ெபற% மரபி� அர�க��ைலேய அாிசி% 
கிழா�( உவ-தளி�த ெந<சின� இவ� எ�6 E6வதைனA� உ�னி ேநா�கி� 
ெப:< ேசர�:�ெபாைறயி� ெகாைட� ெப:மித� (�றி��ட விள�ெகன ஒளிரா 
நி0(�. 
 
இ6தியாக, எ�பதா� ப�தி� பா�+ைட� தைலவனாகிய (ட�ேகா இள<ேசர% 
இ:�ெபாைறயி� ஈர ெந<ச�திைன� கா*ேபா�. ெப:>(�J கிழா பா�ய 
இ�ப�தா% ம�னனி� மா*4ய-த ெகாைட� ப*4 ெவளி�ப+கி�ற�. 
 
'பா+ந, ெகாள� ெகாள� (ைறயா� ெச%வ�' உைடயவ� ேசர� எ�பதைன 
/த0க* ெதாிய�ப+�� கி�றா 4லவ. இ%ேலா ��ப� ெதாைலய ஈர 
ெந<ேசா+ ந%(� நய@ைடய� நன-தைல Aலக�தி% ந%�ைசைய நிைல நி6�திய 
இ� ேசர� எ�பதைன விள>க உைர�கி�றா ெபா%லா>( அறியா� 
வ�யாநாவி� வ%லா>( பா+� ெப:>(�J கிழா : 
 
 "ந%�ைச நிைலஇய நன-தைல Aலக�� 
 இ%ேலா 4�க* தீர ந%(� 
 நாட% சா�ற நய@ைட ெந<சி� 
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 பா+ந 4ரவல� ஆ+நைட அ*ண %." [43] 
 
'நீாி@� தீ-த* சாயல'னாகிய இள<ேசர% இ:�ெபாைற பா�னி�( ந�கல� 
ந%(� நய@ைடய ெந<சின�. ஆ0றிைன� கட�க உத?� ேவழ� க:�பி@� 
வ%லவ�. 
 
 ”ெச�ேமா பா�னி ந�கல� ெப6(ைவ 
 ச-த� Mழிெலா+ ெபா>(Lைர �ம-� 
 ெத*கட� /�னிய ெவ*டைல� ெச�4ன% 
 ஒ'A நீவழி� க:�பி@� 

ப%ேவ0 ெபாைறய� வ%லனா% அளிேய." [44] 
 
ேவழ� க:�4 ஒ:வ ஆ0றிைன� கட�(� வைரதா� பய�ப+�; ஆயி@� ேசர 
ம�ன� 4லவ�(� ம0றவ�(� எ�ெபா;�� உத?� இளகிய ஈைக 
ெந<சினனாக உ
ளா� எ�பதைன இ�ப(தியா% 4லவ எ+��� கா�+� நய� 
அறி-� மகிழ�த�கதா(�. 
 
'வ:ந வைரயா� ெச;�பஃறார�. ெகாள� ெகாள� (ைறயா� தைல�தைல� சிற�ப' 
எ�6�, 'ஈர� உைடைமயி� நீேரா அைனைய' எ�6�, 'ெகாள�(ைற படாைமயி� 
/-நீ அைனைய' எ�6� (ட�ேகா இள<ேசர% இ:�ெபாைறயி� 
ஈைக�ப*பிைன இனிைமAற� 4ல�ப+�திA
ளா ெப:>(�J கிழா எ�@� 
4லைம� சா�ேறா. 
 
இDவா6 பதி06�ப�� எ�@� ச>க� தமி� .�% ேசர ேவ-த எ*மாி� இனிய 
ஈைக வள� இனிைமAற இய�ப�ப�+
ள�. பாட%கைள இய0றிய 4லவ 
ெப:ம�க
 ெப0ற பாிசி%கைள� பதிகவழி அறிA� ெபா;� ேசர ேவ-தாி� ெகாைட 
வள�திைன� க*+ விய�க�ேதா�6கி�ற�. Nர�தி� விைளநிலமான அவ த� 
ெந<சேம, ஈர�தி� பிற�பிடமாக?� �ல>கிய ெச�ைம அறி-� ேபா0ற� த�க�. 
-------------- 
 
[1]. தி:�(ற
: 955 
[2]. தி:�(ற
 : 221 
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[3]. தி:�(ற
 : 222 
[4]. தி:�(ற
 : 382 
[5]. தி:�(ற
 : 390 
[6]. தி:�(ற
 : 757 
[7]. பதி06�ப�� II ; 10 : 2-4 
[8]. பதி06�ப�� : V; 8 : 3 - 4 
[9]. பதி06�ப�� : V : 3 : 7-11 
[10]. பதி06�ப�� : IX; 8 : 13-13-14. 
[11]. பதி06�ப�� : II; 2 : 16-18. 
[12]. பதி06�ப�� : II; 2 : 19-25 
[13]. பதி06�ப�� : II; 4 : 7 
[14]. பதி06� ப�� : II; 5 : 35-37 
[15]. பதி06� ப�� : II; 10 : 14-16 
[16]. பதி06� ப�� : II; 8 : 11-12 
[17]. பதி�6� ப�� : III: 4: 18-22, 80 
[18]. பதி06� ப�� : III; 3 : 1-10 
[19]. பதி06� ப�� : IV; 1 : 21-23 
[20]. பதி06� ப�� : IV; 8 : 13-16 
[21]. பதி06�ப�� : IV 10 : 21-31 
[22]. பதி06�ப�� : V 3: 12-36 
[23]. பதி06�ப�� : V 4:3 3-6 
[24]. பதி06�ப�� : V 6 : 13-14. 
[25]. பதி06�ப�� : V 7 : 1-8. 
[26]. பதி06� ப�� : V 8 : 1-2. 
[27]. பதி06� ப�� : V 8 : 5-6. 
[28]. பதி06�ப�� : V 9 : 1-3, 
[29]. பதி06�ப�� : V 5 : 5-13. 
[30]. பதி06�ப�� : VI 2 : 11-13 
[31]. பதி06�ப�� : VI 4 : 1-9. 
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[32]. பதி06�ப�� : VI 5: 10-12 . 
[33]. பதி06�ப�� : VI 7 : 10-15 
[34]. பதி06�ப�� : VI 9: 7-8: 14-15. 
[35]. பதி06�ப�� : VI 10: 1-3. 
[36]. பதி06�ப�� : VII 1: 7-14. 
[37]. பதி06�ப�� : VII 6: 7-9. 
[38]. பதி06�ப�� : VII 7 : 1-4, 21-23. 
[39]. பதி06�ப�� : IX; 5: 9-13. 
[40]. பதி06�ப�� : VIII 3 : 12-13. 
[41]. பதி06�ப�� : VIII 6 : 7-9. 
[42]. பதி06�ப�� : VIII 9 : 2. 
[43]. பதி06�ப�� IX. 6 : 5-8 
[44]. பதி06�ப�� IX. 7 : 1-5 
-------------- 

6. 6. 6. 6. ேசர  ெதா%-ேசர  ெதா%-ேசர  ெதா%-ேசர  ெதா%-    
 
ப*ைட� தமிழக�தி% நா+� நகர/� நனி சிற�40றி:-தன. நானில வள>கI� 
ந�கிைய-� நா+ நாடாக விள>கிய கால� ச>ககால� எ�பதைன� ச>க இல�கிய� 
பயி%ேவா ந�(ணவா. 'வ*4க� Gவ த* ெபாழி% வைர�4' என� Eற�ப�ட 
- /�Aைட ேவ-தரா% /ைறைமAட� ஆள� ெப0ற தமிழக�தி� நகர>கI� ந%ல 
வா�? நிைலைய� ெப06� �ல>கின. நா�+�4ற>களி% உழவ (�� 
ெப:ம�களி� வா�? Z+ற� பிற>கிய�. /%ைலய� 4றவி% ஆய வா�? அழ(ற 
மிளி-த�. ெந'தல> கான�% பரதவ வா�? பய@ற அைம-தி:-த�. மைலவா� 
ம�களி� வா�?� மா*4ற� �ல>கிய�. நா�+�4ற வா�வி% அைமதி ெகாC 
N0றி:-த� நகர வா��ைகயி% மனித /ய0சியி� /�ேன0ற� விள>கிய�; 
உைழ�பி� உ:வ நிைலக
 உய-� நகர>களி% விள�க� ெப0றன. ஆரவார 
நிைல, ேவகமான பரபர�4 நிைற-த வா��ைக நகர>களி% காண�ப�டன. 
எனேவதா� ப*ைட� தமி�� 4லவ ெப:ம�க
 நகர>கைள� (றி�பி+� ெபா;� 
அ-நகர>களி% எ;� ஒ�யிைனA� விடா� (றி��
ளன : 
 
 "மாட ம�ைரA� 
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 Zடா உற-ைதA� 
 க�ெக; வ<சிA� 
 ஒ�4ன0 4கா:�.[1] 
 
எ�ற பாட0 ப(தியிைன� கா*க. 
 
ச>க கால�தி% பா*�ய ம�ன:ைடய தைலநகரமாக� 4க� ெப06 ஓ>கிய� 
ம�ைரமா நகரமா(�. ேசாழ நா��� ேகாநகரமாக� சிற-� நி�ற� 
உற-ைதய�பதியா(�. இைவ ேபா�ேற ேசர நா��0(� ெச;�பதியாக, 
தைலநகராக வா'�த� வ<சிமாநகரமா(�. தைலநகர>கள�றிA� கட0கைர� 
ப��ன>கI� வாணிப ைமய>களாக� ெப:வா�? ெப06� சீ:� சிற�4ட� 
�ல>கின. பா*� நா��� �ைற/க� ப��னமாக அ-நாளி% சிற-� நி�ற� 
ெகா0ைக� �ைற/கமா(�. பா*� நா��� தாமிரபரணியி� ச>கம��ைறயி% 
அைம-த பழ�ெப:� �ைற/க� ப��ன� இ�ேவ. 
 
இ�ெகா0ைக /���ப+ மரபி0 ெகா0ைக' எ�6�, 'ந0ேற வ;தி ெகா0ைக /� 
�ைற' எ�6�, '4க�ம� சிற�பி0 ெகா0ைக /��ைற' எ�6� ச>க இல�கிய>க
 
ெகா0ைகயி� 4க� பா+கி�றன. '/�டா� சிற�பி� ப��ன�' என� 
ப��ன�பாைல 4கா நகைர� 4க�-� ேப��. ேசர ம�ன�( 'வள>ெக; 
/சிறி'ைய ய+�த நிைலயி% ெதா*� சிற�406 விள>கிய�. 
 
கி பி. 60- இ% வா�-தவனாக� க:த�ப+� எகி�திய, கிேர�கெனா:வ� எ;திய 
'ெபாி�R8' எ�@� பிரயாண .�% ெதா*�ைய� ப0றிய (றி�4� 
காண�ப+கிற�. அ�(றி�பினி�6 ெதா*� ேசர நா�ைட� ேச-த சிற�4மி�க 
நகர� எ�பதைனA�, /சிறி� �ைற/க�தி0( ஐ-.6 8ேட�யா (ஏற�தாழ ஐ�ப� 
ேதழைர ைம%) ெதாைலவி% அைம-தி:-த� எ�பதைனA�, /சிறிையA� 
ெதா*�ையA� இைண�� ஆ6 ஒ�6 ஓ�ய� எ�பதைனA� அறியலா�. 
ெபாி�R8 .�% ெதா*� 'தி*�8' (Tyndis) என� (றி�பிட� ெப6கி�ற�. 
கால�தா% /0ப�ட இ-நா�ேலேய ெதா*�யி� ெப:ைம ��ட� ப+கி�ற�. 
 
இத� பி�ன கி. பி. 150- இ% வா�-த தாலமி எ;திய நில வரலா06 .�% 
ெதா*� (றி�பிட� ெப6கி�ற�. டா�ட [% எ�பா 'தி*�8' எ�@� 
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கிேர�க� ெபயாி� Gல� 'த@' ஆகலா� எ�ப. டா�ட பண% இ�கால�தி% 
'கடC*�' என வழ>(� ஊேர ெதா*� எ�ப. ெபாி�R8 .ைல ஆ>கில�தி% 
ெமாழி ெபய�த டா�ட ஷாD 'ெபா�னாணி' எ�பேத ெதா*� நகராகலா� எ�ப. 
இராமநாத4ர� மாவ�ட�தி% இராமநாத4ர�தி0( அ*ைமயி% ெதா*� எ�@� 
சி06ா ஒ�6 இ�6 உள�. ெதா*� எ�ப� கட�� கழி�( - கட��6� 
உ�பா'-த கழி�( ஒ: ெபயராக இ�6� த<ைச� ப(திகளிC� ஈழ நா��C� 
வழ>(வதனா% ேமைல� கட0கைரைய� சா-த ஊராக - இ� ெதா*� 
விள>கியி:�க ேவ*+� எ�6 /�? கா�டலா�. 
 
ப*ைட நாளி% ேசர நா+ பல உ
 நா�+� பிாி?கைள� ெகா*�:-த�. (ட நா+, 
(�ட நா+ இர*+� ெதாட�க�தி% அைம-� சிற-� விள>கின. ேசர நா��� 
வடப(தி (டநா+ எ�6�, ெத�ப(தி (�ட நா+ எ�6� வழ>கின. (டநா�+� 
ெதா*�A� (�ட நா�+ வ<சிA� அ�6 ேகாநகர>களாக மிளி-தன. 
பி0கால�ேத (டநா�+� பிாிவி% அட>கிய ெபாைற நா+ ெதா*�ைய� 
தைலநகராக� ெகா*+ விள>கிய�. (6�ெபாைற நா��% இ�6 சி0Jராக 
விள>(� இ- ெதா*�ைய� பிளினி (Pliny) எ@� யவன அறிஞ:� 
(றி�பி�+
ளா. இ-நகாி� வட�கிC� ெத0கிC� ந%ல ந�ெச' நில>கI�, 
கிழ�கி% மைலA�, ேம0கி% கட0கைர� ேசாைலA� அைம-தி:-தன எ�ப� 
இல�கிய� உண��� கா�சிகளா(�. நானில வள/� மய>கிய ந%லேதா நகராக� 
ெதா*� �ல>கிய காரண�தினா% ேசரமா� ேகா� ேகாைத மாபைன� 
ெபா'ைகயா எ�@� ச>ககால� 4லவ. 
 
 "நாட� எ�ேகா 
 ஊர� எ�ேகா 
 பா�மி� பனி�கட% 
 ேச�ப� எ�ேகா 
 யா>கன ெமாழிேகா 
 ேவா>(வா� ேகாைதைய" [2] 
 
எ�6 பா�னா. ெச-தமி� வழ>கிய ேசரநா+ நானில வள>கI� ந�( ெக;மிய� 
எ�பதைன� பி0கால�ேத ெத'வ� 4லைம� ேச�கிழா ெப:மா@�, 
 
 "திைரெச' கட�� ெப:வள@- 
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 தி:-� நிலனி� ெச;வள@� 
 வைரயி� வள@ /ட�ெப:கி 
 ம%( நா+ மைல நா+" [3] 
 
எ�6 பா�A
ளா. ப*ைட� தமிழ வரலா0றிைன� பா>(ற அறிய� 
ெப:-�ைண ந%(� 4றநாT6� ெதா*�யி� வள�திைன எ<சா� 
ேபா0றிAைர�கி�ற�. 
 
 "(ைலயிைற<சிய ேகா�டாைழ 
 அக� வய� மைலேவ� 
 நில?மண% விய�கான% 
 ெத*கழிமிைச� �ட�Mவி% 

த*ெதா*�" [4] 
 
எ�ற (6>ேகாழி[ கிழா பாட% ெகா*+, '(ைல தா�-த /0றிய ெத>கிைனA�, 
அக�ற ம:தநில வய% கைளA�, மைலயாகிய ேவ�ையA�, நிலா� ேபா�ற 
மணைல Aைடய அக�ற கட0கைரையA�, ெதளி-த கழியிட��� தீ�ேபாC� 
மல-�
ள MவிைனA/ைடய (ளி-த 'ெதா*� மாநகர�' எ�ற (றி�4� 
ெபற�ப+கி�ற�. இ�க:�தி0( அர* ெச'A� வைகயிேலேய ச>க� ெதாைக 
.%களி% சா�6க
 அைம-தி:�க� காணலா�. 
 
மலக
 கா*பா க*கைள� பிணி�� ெந<ைச ய
I� நீைமயன. இ�த( மல 
நிைற-த ேசாைலக
 ெதா*� நகாி% அைம-� இய0ைக� கா�சிக
 ெசறி-த 
இனிைம நிைற-த இடமாக� கா�சி த-தன. ஐ>(6.0றி� ெந'த% .றி% 
'ெதா*�� ப��' எ�@� ப(தியி% ெதா*�யி� நல� விள>க� ேபச� ப+கி�ற�. 
 
 "ெதா*�� த*கம� 4�மல." [5] 
 "/*டக ந6மல 
 கம;� ெதா*�." [6] 
 "க
நா 6�ேம கானல- ெதா*�.” [7] 
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ெதா*� நகர� ேசர@�( உாியதாயி:-த� எ�ற ெச'திA� பாட%களி% 
Eற�ப+கிற�, ேமC�, அ� அவ@ைடய ெப:நகராக?� விள>கிய� எ�ப�� 
அறிய�ப+கிற�. 
 
 "க*ேபா% ெந'த% 
 ேபாவி% M�(� 
 தி*ேட� ெபாைறய� 
 ெதா*�." [8] 
 "தி*ேட� ெபாைறய� 
 ெதா*� /�6ைற” [9] 
 "ெச>ேகா0 (�+வ� ெதா*�." [10] 
 "ெவ*ேகா�+ யாைன 
 விற0ேபா� (�+வ� 
 ெத*திைர� பர�பி% 

ெதா*� /�6ைற. "[11] 
 
எ�6� எ�+� ெதாைக .%க
 (றி�பி+வதனா% ெதா*� ேசர ம�னகளி� 
ெச>ேகா�ைம ெசC�திய நகெரன அறியலா�. 
 
ெதா*� �ைற/க� ப��னமாக விள>கிய காரண�தா% கடலைலகளி� ஆரவார� 
காதி% வி;-� ெகா*�:-த� எ�ப��, அ�கட% /ழ�க� /ழேவாைசயிைன 
நிைன_��ய� எ�ப�� ச>க� சா�ேறா ெச'A�களா% ெசDவிதி� அறிய�ப+�: 
 
 "திைரயிமி� இ�னிைச 
 யைளஇ யயல� 
 /ழவிமி ழி�னிைச 
 ம6(ெதா றிைச�(� 
 ெதா*�. "[12] 
 "வ*�மி பனி��ைற� 

ெதா*�. "[13] 
 
 "அலவ� தா�க� 
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 �ைறயிறா� பிற;� 
 இ�ெனா�� ெதா*�."[14] 
 "ெப:நீ, வைலஞ த-த 
 ெகா;மீ� வ%சி� 
 பைறத4 /�(: கி:�(� 
 �ைறெக; ெதா*�. "[15] 
 "வைள கட% /ழவி� ெதா*�.” [16] 
 
ெதா*���ைற அயிைர மீ@�(� ெபய ேபான�. தைலமகைன� (றியிட��� 
காணா� வறிேத ேசா-த ெந<�ட� மீI� தைலமக� த� ெந<ைச ேநா�கி� 
பி�வ:மா6 Eறினா�: "கீ��கட% ஓர�தி% அைலக
 அ��(� இட�தி% 
அம-தி:�(� சிற(க
 இழ-த நாைர, தி*ணிய ேதைரAைடய ேசர@�(ாிய 
ேமைல� கட0கைரயி% அைம-த ெதா*� எ�@� கட0கைர� ப��ன�தி� 
கட06ைறயி�க* உ
ள அயிைர மீைன உணவாக� ெப6�ெபா:�+� த� 
தைலைய� சிறி� ேமேல நிமி�தி அணவ-த� ேபால, ெந<சேம! நீ 
ெப6த0காியளாகிய தைலமகைள நிைன�தா'; அDவா0றா� நீ வ:-�த0(ாிைய" 
அ�பாட% வ:மா6: 
 
 "(ணகட% திைரய� பைறத4 நாைர 
 தி*ேட� ெபாைறய� ெதா*� /�6ைற 
 அயிைர யாாிைர�( அணவ- தா>(� 
 ேசய
 அாிேயா� படதி 

ேநாைய ெந<ேச ேநா'�பா ேலாேய." [17] 
 
இ� (6- ெதாைக� பா��% ெதா*�யி� மீ� வள� ��ட�ப+கி�ற�. ேமC� 
ெதா*�� ப��ன�தி% வா;� பரதவ(ல ம�க
 உ�4 விைளவி�தைலA� மீ� 
பி��தைலA� ெதாழிலாக� ெகா*�:-தன. ெந'த% நில� (6மக
 ஒ:�தி 
உ�ைப வி06 அத0( மா0றாக� ெதா*� ெந%�ைன� ெப0றா
. அ-ெந%�ைன� 
(0றி அாிசியா�கி ெவ* ேசா6 ெபா>கினா
. ெகா;விய மீ� ெகா*+ (ழ�4 
ைவ�தா
. மீ� ேவ�ட� ேம0ெகா*ட த� த-ைத�( இD உணவிைன� 
பைட�தா
 எ�6 அகநாT06� பாடெலா�6 (றி�பி+கி�ற�: 
 
 "ெப:>கட0 பர�பி% ேசயிறா% ந+>க 
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 ெகா+-ெதாழி% /க-த ெச>ேகா% அDவைல 
 ெந+-திமி% ெதாழிெலா+ ைவகிய த-ைத�( 
 உ�4ெநாைட ெந%�� Gர% ெவ*ேசா6 
 அயிைல �ழ-த அ�4ளி� ெசாாி-� 
 ெகா;மீ� த�ெயா� (6மக
 ெகா+�(� 

தி*ேட� ெபாைறய� ெதா*�. "[18] 
 
ெதா*�� �ைறகளி% மீ� வள� மி(தியாக இ:-த காரண�தா% பைழய 
பட(கைள� சிைத? ேபா�கிய 4�வைல� பரதவ ேமா�+ மண% அைட கைரகளி%, 
வைல�ப�ட மீ�கைள� ப(��� பா�க�� வா;� ம�க�ெக%லா� 
வழ>(கி�றன. 
 
 "பழ-திமி% ெகா�ற 4�வைல� பரதவ 
 ேநா�+ மண% அைடகைர� ேகா�+மீ� ெக*� 

மண>கம� பா�க��� ப(�(� வள>ெக; ெதா*� : "[19] 
 
அ+��� ெதா*� ெந% (6-ெதாைக� பா�ெடா�றி% சிற�பி��� 
ேபச�ப�+
ள�. தைலமகைள வி�+� பிாி-த தைலமக� (றி�த கால> கட-� 
மீ*டா� த� பிாிைவ ஆ0றியி:-த தைலமகைள� க*+ உவ-தா�. தைலமகைள 
ஆ0றிய அ:ைம�பா+ ேதாழிAைடய� என� க:தினா�. ேதாழிைய� பாரா�ட� 
ெதாட>கினா�. ேதாழிேயா அ�பாரா�+ைர�(� தா� த(தி�பா+ உைடயவ
 
அ%ல
 எ�றா
. கா�ைக நாI� தைலமக� வ:வ� எ�6 உண��� வழி� 
கைர-ததனா% தைலமக
 ஆ0றியி:-தன
 என� 4க�றா�. அ�த( கா�ைக�( 
ந
ளியி� கா�+� ப��க
 பய-த ெந'யிைனA�, ெதா*� ெந%லாலான 
ெவ*ெண%லாிசி� ேசா0றிைனA�, கல-� ஏ; பா�திர>களி% ஏ-தி� 
ெகா+�தாC� வி:-தின வ:வ என� கைர-த கா�ைக�(ாிய சி0றள? ப�ேய 
யா(� என ெமாழி-தா
. 
 
 ”தி*ேட ந
ளி கான� த*ட 
 ப%லா பய-த ெந'யி0 ெறா*� 
 /;�ட� விைள-த ெவ*ெண% ெவ<ேசா6 
 எ;கல� ேத-தி@< சிறிெத� ேதாழி 
 ெப:-ேதா
 ெநகி��த ெச%ல0( 
 வி:-�வர� கைர-த கா�ைகய� ப�ேய." [20] 
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கா�ைகைய இ>ஙன� பா�ய சிற�பா% இ�பாடைல� பா�ய ந%�ைச� 4லைம 
ெம%�யலா கா�ைக பா�னியா எ�ற ெபய ெப0றா. 
 
ப�ைச அவைல இ��த வயிர� பா'-த காிய உல�ைகைய� (ழ-ைதெயன� 
பாவி��, அழகிய கதிைரAைடய ெந0பயி நிைற-தி:�(� வய%களி� வர�பாகிய 
அைணயி% ப+�கைவ��, அைத� க* வளர� ெச'� வி�+ விைளயா�டயவ 
எ�6 ஒ*ெடா�யணி-த ெதா*� நக� ெச%வ மகளிாி� சி-ைத யினி�(� சீாிய 
விைளயா��ைன� (�றிய� எ�ற 4லவ (றி�கி�றா: 
 
 "பாசவ% இ��த 
 க:>கா� உல�ைக 
 ஆ'கதி ெந%�� 
 வர�பைண� �யி0றி 
 ஒ*ெடா� மகளி 
 வ*ட% அய:� ெதா*� .” [21] 
 
ேமC� நல� பல ெப0ற ந�னக ெதா*� எ�ப� பல பாட%க
 வழி 
நி6வ�ப+கி�ற�. "எ�ைம நய-� ேபா-� நி� நலைன ந%(ைவயாயி� எ%லா� 
சிற�பிைனA /ைடய ெதா*�நக ேபாC� நி�@ைடய பலவாகிய (ண>கைள� 
ைக�ெகா*+ ெபாிய ேதாைளA� ந%ல ெந0றிையA/ைடய அாிைவ யாகிய 
ேதாழிAட� ெம%ல நட-� வ:க" எ�ற க:�தைம-த ஐ>(6 .06� பாட% (175) 
வழி ந>ைகயாி� நல�திைன ந�னகேரா+ ஒ�பி�+� ேப�� பைழய வழ�(*ைம 
உணரலா�. பி�வ:� சா�6கI� இ�க:�திைன வ�A6�த� காணலா�; 
 
 "ெதா*� ய�னெவ� 
 நல� த-� 
 ெகா*டைன ெச�ேமா 
 மகி�நநி� Hேள."[22] 
 “வள>ெக; ெதா*� 
 ய�னவிவ
 நலேன." [23] 
 ”தி*ேட� ெபாைறய� 
 ெதா*� ய�னெவ� 
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ஒ*ெடா�."[24] 
 
இDவா6 வள� பல ெப06� ெப: வா�?ட� �ல>கிய ெதா*�யிைன ஒ: 
கால�தி% ஆ*ட கைண� கா% இ:�ெபாைற, Gவ� எ�@� சி0றரசைன ெவ�6 
அவ@ைடய ப0கைள� பி+>கி� த� ெதா*�ய�பதி� ேகா�ைட� கதவி% பதி�� 
மகி�-தா� எ�@� தமிழ த� Nர வா�வி0 கிைய-தி:-த அ-நாைளய 
ெச'தியிைன ந0றிைண� பாடெலா�6 நவிCகி�ற�. 
 
 "Gவ�................... 
 /;வ� /
ெளயி6 
 அ;�திய கதவி� 
 கானல- ெதா*�� , 
 ெபா:ந� ெவ�ேவ% 
 ெதறல:- தாைன� ெபாைறய�." [25] 
 
இDவா6 வள� சிற-� நல>ெக;மி� ெப:வா�? ெப0றி:-த ெதா*� கி.பி. 
G�றா� .0றா*�0(� பி� தா�நிைல யைட-த�. ேசராின ெதா*�யி� 4கைழ 
ெயா��ேய பா*�ய த� நா��C� ஒ: ெதா*�ைய அைம��� ெகா*டன 
எனலா�. 
 
சில�பதிகார�தி% ஊகா* காைதயி% வ:� 'ஓ>கி:� பர�பி� வ>க ஈ�ட��� 
'ெதா*�ேயா' எ�ற ெதாட:�(, 'கீ��திைசயிேல ெதா*� எ�@� ப(தியி% 
உ
ள அரச' எ�6�, 'ெதா*�ேயா - ேசாழ (ல�ேதா' எ�6� அ�யா�( 
ந%லா எ;திA
ள உைர ெகா*+ ேசாழ:�( உாி�தாக� கீைழ� கட0கைரயி% 
ஒ: ெதா*�:-தெதன ஊகி�கலா�. ஆயி@� இ� ெதா*� �மி�ரா, ஜாவா /த�ய 
பிரேதச>களி% ேசாழ (ல�ேதாரா% அைம�க�ப�ட ஒ: நகரமாத% ேவ*+�' 
எ�ப ேபராசிாிய ைவயா4ாி� பி
ைள.[26] 
 
ஐ-தா� .0றா*�% ேதா�றிய பா*�ய ெதா*�யிைன ந-தி� கல�பக� 
ெகா*ட நாயக� G�றா� ந-திவம� ெபா:� ைக�ப0றினா� என ந-தி� 
கல�பக� 38 ஆ� ெச'A
 உண���. 
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கி. பி. ப�னிர*டா� .0றா*�%, இர*டா� இராசாதிராச� ஈழ� பைடயா% 
ேதா0க��க�ப�ட (லேசகர பா*�ய@�(� �ைணயாக� பைட நட�தி� 
ெதா*�யி% க+� ேபா ெச'� ஈழ� பைடகைள� பி�வா>க� ெச'� பா*�ய 
ஆ�சிைய மீ�+� நிைலநா��னா� என ஆ�பா�க� க%ெவ�+ அறிவி�கி�ற�. 
 
/�Aைட Gேவ-த�(� ெதா*� எ�ற ெபயாி% இ:-த மய�க/�, பிற 
நா��ன:� ஈராயிர� ஆ*+கI�( /�னேர ெதா*�ைய� த� .�% 4க� பட� 
(றி�பி�+
ளன எ�ற ெச'திA�, ெதா*�, ெந%C�(� மீ� வள�தி0(� 
சிற-தி:-த� எ�கி�ற உ*ைமA� ேம0(றி�பிட� ெப0ற பழ� பாட%க
 வழி 
ந�( 4லனாக� காணலா�. 
--------------- 
 
[1]. சில�பதிகார�; ேவனி0காைத: 3-4 
[2]. 4றநாT6 : 49: 1-3 
[3]. ெபாிய 4ராண� விற� மி*ட நாயனா 4ராண� : 1 
[4]. 4றநாT6 : 17 : 9-13 
[5]. ஐ>(6.6: 176: 1-2 
[6]. ஐ>(6.6 : 177; 3-4 
[7]. 4ற நாT6 : 48 : 4 
[8]. ந0றிைண : 8: 8-9 
[9]. (6-ெதாைக: 125:2 
[10]. ஐ>(6.6 : 178: 2-3 
[11]. அகதாT6: 290: 13-14 
[12]. ஐ>(6.6: 171: 1-3 
[13]. ஐ>(6.6: 172;2 
[14]. ஐ>(6.6: 179: 2-3 
[15]. ஐ>(6.6: 180: 1-4 
[16]. பதி06�ப�� : 88:21 
[17]. (6-ெதாைக: 125 
[18]. அகநாT6: 60: 1-7 
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[19]. அகநா@6: 10: 10-13 
[20]. (6-ெதாைக: 210 
[21]. (6-ெதாைக: 238:1-4 
[22]. (6-ெதாைக: 238:4-5 
[23]. அகநாT6: 10:13 
[24]. அக நாT6: 61: 7-8 
[25]. ந0றிைண: 18: 2-5 
[26] இல�கிய தீப� : ப�க�: 174 
--------------- 

7. 7. 7. 7. காத5 உண *திய ப%பா�காத5 உண *திய ப%பா�காத5 உண *திய ப%பா�காத5 உண *திய ப%பா�    
 
ெப*ணி� ெப:ைமைய� ேபா0றி� பாட%க
 பா�ய கவிஞக
 பல. ெப*ணி� 
ெப: நல�திைனA� மா*பிைனA� ச>க� கவிஞக
 சிற�4ற� பா�A
ளன. 
பழ-தமி� மகளி அழகாC� ப*பாC� மா�சிA0றி:-தன. ெப*ணி� ெப:� 
ப*4� சிற�4� காரணமாகேவ இ%வா��ைகயி� இனிைம அைம-� கிட�கி�ற�. 
'மைன�( விள�க� மடவா' எ�6�, "மைன�(விள� காகிய வாOத%' எ�6� 
ெப*ணி� ெப:ைம கிள�த�ப+கி�ற�. 
 
 "Mெவா+ 4ைரA> க*O� ேவெயன 
 விற%வன� ெப'திய ேதாI� பிைறெயன 

மதிமய� (Jஉ LதC� " [1] 
 
ெகா*+ ெப:வன�4ட� ெப*ைம நல� விள>(வதாக ம�ைர எ;�தாள� 
ேச-த� Mத� எ�@� ச>ககால� கவிஞ சா06கி�றா. 
 
ெதா%கா�பியனா, 
 
 "அ�ச/� நாO� மட@�/- �6த% 
 நி�ச/� ெப*பா0( உாிய எ�ப" [2] 
 
எ�6 ெப*ணி� ெப:� ப*4கைள� ��+கி�றா. 
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ேமC� அவ, 
 
 "ெசறி?� நிைற?� ெச�ைமA� ெச�4� 
 அறி?� அ:ைமA� ெப*பா லான " [3] 
 
எ�6 ெப*ணிட� (�ெகா*�:�க ேவ*�ய த�ைமகைள� (றி�பி+வ. 
இDவ�கI�( உைர க*ட உைரயாசிாிய இள� Mரணவ�க
, "ெசறி? எ�ப� 
அட�க�; நிைற? எ�ப� அைமதி; ெச�ைம எ�ப� மன>ேகாடாைம; ெச�4 எ�ப� 
ெசா%Cத%; அறி? எ�ப� ந�ைம பய�பன?- தீைம பய�பன?� அறித%; அ:ைம 
எ�ப� உ
ள� க:�� அறிதல:ைம" எ�6 அ:ைம�பா�+ட� ெப*ைம 
நல�தி� சிற�பிைன எ+�� ெமாழி-�
ளா. 
 
இ�த( ெப*ைம நல� வா'�க� ெப0ற ெப*க
 ெப:ைமA� உர@> ெகா*ட 
ஆடவைர� களவி� வழி� க*+, காத�% க�+*+, பி� இ%லற வா�வி% தைல� 
ப+வ. இ%லற� இனிைமAற நைடெபற ேவ*+மாயி� ெபா:
 மி(திA� 
ேதைவ�ப+கி�ற�. 'ெபா:ளிலா� கிD?லக�' இ%ைலய�ேறா? ேமC� த� 
�0ற�தினைர� 4ர�தC�, த�பா% ஒ�6 இர�பா�( இ%ைல ெயனா� ஈதC� 
தைலவனி� த(தி சா�ற கட�களா(�. இதைன� தைலவி, 
 
 "த>கட� நிறீஇய ெர*ணி யிட-ெதா6�, 
 காம ெபா:�பிணி� ேபாகிய 

நா�ெவ> காத%" [4] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�றா
. இதைனேய 'க0றறி-தா ஏ��� க�' 
 
 "அாிதாய அறென'தி அ:ளிேயா� களி�தC� 
 ெபாிதாய பைகெவ�6 ேபணாைர� ெத6தC� 
 4ாிவம காத�0 4ண�சிA- த:ெமன� 
 பிாிெவ*ணி� ெபா:
வயி0 ெச�றந> காதல"[5] 
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எ�6 ெபா:�ெபா:�த/ற� 4ல�ப+��கி�ற�. அகநாT06� பாடெலா�6 
தைலவ�, 
 
 "ேக
ேக b�ற?> கிைளஞ ரார?� 
 ேகள% ேகளி ெகழீயின ெரா;க?�, 

ஆ
விைன� ெகதிாிய _�கெமா+" [6] 
 
ெபா:
வயி0 பிாி-ததாக ெமாழிA�. 
 
இ-த நிைலயி% ெபா:
 ேதட� த� ெந<ைச வ��கி�றா� தைலவ�. 'விைனேய 
ஆடவ� (யிர�ேறா?' தைலவிைய வி+��� தனிேய பாைல வழிைய� கட-� 
ெச%C� தைலவைன� பாைலயி� ெகா�ய ெவ�ப� ��46��கி�ற�. 
சி6பாணா06�பைடயி% வ:�, 
 
 "ேவனி% நி�ற ெவ�பத வழிநா
 
 காைலஞாயி06� கதிகடா ?6�ப� 

பாைல நி�ற பாைல" [7] 
 
எ�ற வாிகI�(� ெபா:
 எ;��ெபா;� உைரயாசிாிய ந�சினா�கினிய, 
'இளேவனி% நிைலெப0ற கால�தி0(� பி�னாகிய நாளிேல ஞாயி0றி@ைடய கதி 
ெவ�ைமைய� ெசC��தைல� ெச'ைகயினாேல ெவ'ய ெசDவிையAைடய 
பாைல�த�ைம நிைலெப0ற ைமயா0 பிற-த பாைல நிலமாகிய ெதாைலயாத 
வழியிைன Aைடய �ரென�க" எ�6 உைர க*+
ளா. ேமC�, அவ பாைல� 
த�ைமயிைன� ெதா%கா�பிய� ெபா:ளதிகார உைரயி% ந�( 4ல�ப+�திA
ளா, 
அ� வ:மா6: 
 
"பாைல�த�ைமயாவ�, காைலA� மாைலA� ந�பகல�ன க+ைம Eர� ேசாைல 
ேத�பி� Eவ% மாறி நீ:� நிழCமி�றி நில� பய� �ற-� 4
I� மா?� 4ல�406 
இ�ப மி�றி� ��ப� ெப6வ�."[8] 
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எ�6 (றி�பி�+
ளைம ெகா*+ பாைல நில�தி� ெகா�ய த�ைமயிைன 
ஒ:வா6 உணரலா�. இ� ம�ேடாட�றி வழி�ேபாேவாைர� தா�கி� ��46��� 
ஆறைலக
வக
 ஆ>ேக வா�கி�றன எ�6�, அவக
 வழி�ெச%ேவாாிட� 
ைக�ப0றி� ெகா
வத0(� ெபா:
 இ%ைலெயனி@� ந<� ேதா'-த அ�ெப'� 
அவ த� உயிநிைலகளி0 பா'�சி� ெகா%Cகி�றன எ�6�, அ�த( ெகா�ய 
வழிகளி0 பறைவகI� பறவா எ�6� பாைல பா�ய ெப:>க+>ேகா த� 
பாைல�க�யி% EறிA
ளா: 
 
 "அ0ற� பா� த%(> க+>க* மறவதா> 
 ெகா
I� ெபா:ளில ராயி@� வ�பல 
 �
Iந� கா*மா ெதாட-�யி ெவௗவ�0 
 4
I� வழ>கா� 4ல�ெகா
 ஆாிைட"[9] 
 
இ�தைகய நிழ% அட>கி அ06� ேபான நீாி%லாத கட�த0காிய பாைல வழியிேல 
ெச%C� தைலவ� ஒளி வி+கி�ற ெந0றிையAைடய த� தைலவிைய 
எ*Oகி�றா�. அவைள நிைன�(-ேதா6�, நீ*ட G>கி%க
 உல6மா6 
ேவனி% நீ+தலா% மி�க கதிகைளAைடய ஞாயி6, க0கI� பிளெவ'�மா6 
கா'த�� /�4 ெவ�ைமAைடயனவாக� ேதா�றிய பாைலநில� (ளி�சிைய� 
(ைறவி�றி� த-� த*ணியவாக நி�றன எ�6 (றி�பி+கிறா�. 
 
 "ெந+>கைழ /ளிய ேவனி% நீ�� 
 க+>கதி ஞாயி6 க%பக� ெத6த�0 
 ெவ'ய வாயின /�ேன யினிேய 
 ஒ*Oத லாிைவைய A
Iெதா6� 

த*ணிய வாயின �ர�திைட யாேற."[10] 
 
இ�த�ைம வா'�த பாைல நில�தி� தைலவ� த� நீவிடாயிைன� 
தீ���ெகா
ள� த*ணீைர� க*�ல�. ேவ�ைடைய ேம0ெகா*ட ெச-நா' 
ேதா*� உ*+ எ<சியதாகிய கா�+ ம%�ைக�M G�ய அ;க% 
நா0ற�ைதAைடய சிலவாகிய நீேர காண�ப+கி�ற�. அ-நீாிைன� தைலவ� 
(��(� ெபா;� த� ெந<சி�க* வி:�பி� ெபா:-திய தைலவி த�ேனா+ 
வ-தி:�பி� அ-நீைரய%லவா ப:கியி:�க ேவ*+� எ�6 த� தைலவி�காக 
இர>(கி�றா�. 
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 "ேவ�ட� ெச-நா' கிைள�\* மி�சி0 
 (ளவி ெமா'�த வ;க0 சி�னீ 
 வைளAைட� ைகய ெள�ெமா +ணீஇய 
 வ:கதி% ல�ம தாேன 

அளியேளா வளியெள- ெந<சம- ேதாேள"[11] 
 
தைலவ�, தைலவி த�ேனா+ அ:<�ர� கட�க ஆ06ந
 அ%ல
 எ�6 
நிைன�ைகயி%, 'மைனAைற மகளி�( ஆடவ உயி' எ�ற ெகா
ைக வழி வா;� 
தைலவி தைலவேனா+ '��ப�தி0(� �ைணயாக நா�� அ�வ%ல� இ�ப/� 
உ*ேடா எம�(?' எ�6 க:�கி�றா
. எனேவ தைலவேனா+ அ:<�ர� கட�க 
/ைனகி�றா
. த� N��% இளைமயி% ெச�ெபா�னாலாகிய பா�திர�தி% 
ெபாாிெயா+ கல-த பா�ைன� ெசவி�ய தர?� அதைன மி�க� ேவ*டா என 
ம6�த தைலவி இ�ெபா;� நிழல0ற நீர0ற கட�த0காிய பாைல வழியி% 
தைலவேன த�ைன� பா�கா�ப விைர-� ெச�6 நீவள ம0ற �ைனயி� 
ப�க�தி% உல-� ெவ�ைமைய� ெகா*ட மி�க ெவ�ப�ைதAைடய கல>க% 
நீைர� தDெவ�@� ஓைசபட� (��க வ%Cநளாகி�றா
.[12] ஐ>(6.6 
அ�னா' வாழி�ப�தி% வ:� பாடெலா�6 இ�க:�திைன� சிற�4ற� 4ல�ப+�தி 
நி0(�. இ�பா�+, உட�ேபா' மீ*ட தைலமக
, 'நீ ெச�ற நா�+ நீ இனிய 
வ%ல; நீ எ>ஙன� Lக-தா'?' என� ேக�ட ேதாழி�(� ெசா%�யதா(�. அ�பா�+ 
வ:மா6: 
 
 "அ�னா' வாழிேவ* ட�ைனந� பட�ைப� 
 ேத� மய>( பா�@� இனிய அவநா�+ 
 உவைல� Eவ0 கீழ 
 மா@* ெட<சிய கCழி நீேர," [13] 
 
த� ேதா�ட�� மர�தி% ெதா+��
ள ேத� E��� கல-த பா�C� தைலவ� 
நா�+� தைழைய Aைடய கிண0றி� அ�யிC
ள, மி:க>க
 உ*ெட<சிய 
கல>க% நீ இனிைமயாக இ:-த� எ�6 ேதாழி�(� தைலவி E6� E0றி% 
தைலவ�மா�+� தைலவி ெகா*+
ள காத�� ெப:�(� ஆ0றC�, 
4லனாகி�றன. 
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த�@ைடய வள� நிைற-த ெச%வமைனயி% த�ைன� ெப0ெற+�த தா' 
ஒ:ம:>( அம-தி:�ப ெசவி��தா' ேத�கல-த பா0ேசா0றிைன� ெபா0 
கி*ண�தி% ைவ���ெகா*+, சி6ேகாலா�சி அ�சG�ட?�, ந% E-தா 
ெச%வமக
 ஆன காரண�தினா%, பசிய0ற காரண�தாC� ெச%வமைன� பிற-த 
சிற�பாC� உ*ண ம6��� கா0சில�4 'க` க`' என ஒ��ப� ேதா�ட�� 
/%ைல� ப-த�� கீ� ஓ� ஓ� விைளயா+� தைலவி, இ�6 4(-த N��ேல 
வ6ைம வா��ய நிைலயி@�, த-ைத ெகா+�த@�பிய ெகா;விய ேசா0றிைன� 
ெகா
ளா� தி:�பிய@�பி வி+கி�றா
 எ�@� சீாிய ெச'தியிைன� Mதனா 
எ�@� ச>க� 4லவ ந0றிைண� பாடெலா�றி% நய/ற நவி�6
ளா : 
 
 "பிரச> கல-த ெவ*�ைவ� தீ�பா% 
 விாிகதி� ெபா0கல� ெதா:ைக ஏ-தி� 
 4ைட�பி0 �06� M-தைல� சி6ேகா% 
 உ*ெண� ேறா�(4 4ைட�ப� ெத*ணீ 
 /�தாி� ெபா0சில� ெபா��ப� த-�06 
 அாிநைர� E-த0 ெச�/� ெசவி�ய 
 பாிெம�- ெதாழிய� ப-த ஓ� 
 ஏவ% ம6�(� சி6விைள யா�� 
 அறி?� ஒ;�க/� யா*+ண- தன
 ெகா% 
 ெகா*ட ெகா;ந� (�வற� உ0ெறன� 
 ெகா+�த த-ைத ெகா;<ேசா 6
ளா
 
 ஒ/(நீ Lண>கற% ேபால� 

ெபா;�ம6� �*O� சி6ம� ைகயேள." [14] 
 
உ*ட0(ாிய ெபா;தி% உண? இ�ைமயி�, உண? கிைட�தேபா� ெபா;� 
ேநா�கா� உ*கி�ற வ6ைம நிைலயிC� அறி?� ஒ;�க/� ெகா*+ வா;� 
தைலவியி� உய-த ப*4தா� எ�ேன? மகளிாி� மா*46 ப*4கள�ேறா இ� 
ம*Oலைக வா�வி�பன! ெதா%கா�பியனா க0பிய�%, 
 
 "க04� காம/� ந0பா% ஒ;�க/� 
 ெம%�ய% ெபாைறA� நிைறA� வ%�தி� 
 வி:-�4ற- த:தC� �0ற� ஓ�பC� 
 பிற?� அ�ன கிழேவா
 மா*4க
" [15] 
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எ�6 மகளி�( இ�றியைமயா� ேவ*ட�ப+� ப*4கைள� (றி�பி�+
ளா. 
 
 "ஒ�ற�E றாைட A+�பவேர யாயி@� 
 ஒ�றினா வா��ைகேய வா��ைக" [16] 
 
எ�றப�, காத�:வ க:�ெதா:மி�� வா;� இனிய எளிய அ�4 வா�விைன ந� 
பழ-தமி� இல�கிய>க
 Lவலாநி0கி�றன. அ� சீசா% இல�கிய>க
 வழி� 
4லனா(� காத�� ேபரா0ற�ைன� காO�ெபா;� அ�கால இ%வா��ைகயி� 
ெச�ைமA� சிற�4� இனிைமAற� �ல>(கி�றன. 
--------- 
[1] (6-ெதாைக : 266 : 1-3 
[2]. ெதா%கா�பிய� : களவிய%: 8 
[3]. ெதா%கா�பிய�: ெபா:ளிய%: 15 
[4]. (6-ெதாைக : 255: 6-8 
[5]. க��ெதாைக: 11: 1-4 
[6]. அகநாT6 ; 93: 1-3 
[7]. சி6பாணா06�பலட. 9-11 
[8]. ெதா%கா�பிய�; அக�திைணயி% :9. 
[9]. க��ெதாைக: 4: 3-6. 
[10]. ஐ>(6.6. 322 
[11]. (6-ெதாைக: 56 
[12]. (6-ெதாைக : 356 
[13]. ஐ>(6.6: 203 
[14]. ந0றிைண : 110 
[15]. ெதா%கா�பிய� : க0பிய%, 11 
[16]. க��ெதாைக 16: 10-11 
-------- 
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8. 8. 8. 8. பழ2தமி� பழ2தமி� பழ2தமி� பழ2தமி� இல�கிய*தி5 3ழ2ைதஇல�கிய*தி5 3ழ2ைதஇல�கிய*தி5 3ழ2ைதஇல�கிய*தி5 3ழ2ைத    
 
ெபாிய ேபா ஒ�6 ெதாட>க வி:�கி�ற�. பைகயரச� நா��� மீ� 
பைடெய+��� ெச%ல ேவ*+ெம�6 ஒ: நா�டரச� �ணிகி�றா�. அவேனா 
ேபரா0ற% ெபா:-திய அரச�; Nர� விைளயா+� ெவ0றி� ேதாளின�; அவ� 
பைடெய+��� ெச�றாென�றா% ெவ0றி உ6தி. அ�த( Nர� ெசறி-த ேவ-தனி� 
மாபி% /�� மாைலகI� பிற அணிகI� ெபா�-� ேதா�6கி�றன. தாமைர 
மலாிைன ெயா�த அவ@ைடய ெச�க� சிவ-த க*க
 பைகயரச� மீ� ெகா*ட 
இகலாC� சின�தாC� ேமC� சிவ-தன. இ�கா�சியிைன� க*டா ஒ: ைப-தமி� 
4லவ. அவேரா ந%ல:I
ள� வா'-த 4லவ. த� நா�+ ம�னனி� Nர� 
ெசய%கைள ப�/ைற ேநாி% க*டவ. எனேவ அவ:�(� பைகவ நா+ 
அழி-�ப+ேமா எ�ற எ*ண� எ;-த�. அDெவ*ண� ேதா�றிய�� அவ:�( 
நிைனவி% ேதா�றிய கா�சி பைகவ நா+ பா�ப�+ வி+ேமா எ�ற நிைலதா�. 
அதிC� (றி�பாக� பைகவ நா��ேல பயமி�றி வா;� ப�சிள� (ழ-ைதக
 - 
நைட� ேதெரா� கற>க நைட�ேத உ:�+� (ழ-ைதக
 பா�ப�+� ேபா(ேம 
எ�6 உ
ள� பைத�கி�றா, யாைழ� ேபால ெம�ெசா% மழைல ேப�� அழ(� 
சிறா அவக
, அவகளி� ெபா�? நிைற-த க*க
 க*டா பாைவைய� 
க�+�ப+�தி மீ*+� மீ*+� அவகைளேய பா�க ைவ�கி�றன. அ�த( 
ெச%வ� சிறா மகி�-� நைட�ேத உ:�� வா;� நா+ பா�ப�+ வி+ேமா எ�6 
4லவ க ல>(கி�றா. கழிேபாிர�க� ெகா
Iகி�றா. நா��% பல வாழ� 
4லவாி� ஈரெந<ச/� இளகிய சி-ைதA� அ-நா��% வா;� இள<சிறா பா% 
ெச�ற�. (ழ-ைத� ெச%வ�தி� மா*பிைன ம���றி உண��கி�ற த�ேறா? 
அ-நயமான பாடைல� கா*ேபா�: 
 
 "தாழா மாபினா� தாமைர�க* ேச-தனவா% 
 பாழா'� பாிய விளிவ�ெகா% - யாழா'� 
 4ைட�ேத� இ:>க*ணி� M>க� 4த%வ 
 நைட�ேத ெரா�கற>( நா+"[1] 
 
க0பி� ெச%வி க*ணகி ம�ைர மாநகைர எாி�க /0ப+/� யா யாைர� 
தீ�கட?
 ஒ6�க ேவ*+�? யா யாைர வி+�த% ேவ*+� எ�6 E6� 
ெபா;�, 
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 "பா�பா ரறேவா ப��ப� தினி�ெப*� 
 G�ேதா (ழவி ெய@மிவைர� ைகவி�+� 

தீ�திற-தா ப�கேம ேசெக�6." [2] 
 
Eாியதாக இள>ேகாவ�க
 E6வதனி�6� (ழ-ைத� ெச%வ�தி� சிற�பிைன 
ந�கறியலா�. ேமC� ப*ைட நாளி% பைகவ மா�+� பைடெய+��� ெச%C� 
ம�னகளிட� 'அற�தா6 LவC� M�ைக' ெயா�6 இ:-ததாக ெந��ைமயா 
எ�@� ெப*பா0 4லவ (றி�பி+வ. ப��க
, ப� நிக�த அ-தண, ெப*க
, 
ேநாயாளிக
, ெத�4ல வா�ந�(� பிதி�கட� ெசC��� ந0பி
ைளக
 
ெபறாேதா ஆக இ�திற�தா பா�கா�பான இட�தி0( /�E��ேய ெச�6 
வி+த% ேவ*+ ெம�@� அற�தா6 காரணமாக அறிவி�(� உய (றி�ேகா
 
ஒ�6 இ:-ததாக� பி� வ:� 4றநாT06� பாட% ெகா*+ அறியலா�. 
 
 "ஆ? மானிய0 பா�பன மா�கI� 
 ெப*�:� பிணிAைட 7:� ேபணி� 
 ெத�4ல வா�ந� க:>கட னி6�(� 
 ெபா�ேபா0 4த%வ� ெபறாஅ தீ:� 
 எ�ம�4 க�வி+� L�மர* ேசமிெனன 
 அற�தா6 LவC� M�ைக மற�." [3] 
 
பா*�ய� அறி?ைட ந�பி ச>க கால�தி% Z+ற அரேசா�சிய ெப:ம�னனாவா�. 
4வி காவலனாக விள>கிய அவ� கவி நாயகனாக?� விள>கியி:�கி�றா�. 
அ�த( அரச� ெச%வ� சிற�பி% திைள�தி:-தி:�பா� எ�பதி% ஐயமி%ைல. 
அ�ம�ன� பல ெச%வ>கைள� பைட�தி:� பி@� (ழ-ைதயாகிய (ைறவ0ற 
ெச%வ� ஒ�றைன� ெபறாதவாி:�பி� பயனி%ைல எ�6 தி�டவ�டமாக� 
ெதளி?ற ெமாழிகி�றா�. அDவா6 அவ� (ழ-ைத� ெச%வ�தி� மா*பிைன� 
(றி�பி+�ெபா;� (ழ-ைதயி� ஓவிய�திைன ந� மன�க*/� ெகா*+ வ-� 
நி6�தி வி+கி�றா�. இேதா அவ� வழ>(� எழி0கா�சி: 
 
 " பைட�4ப பல பைட��� பலேரா +*O� 
 உைட�ெப:< ெச%வ ராயி@ மிைட�பட� 
 (6(6 நட-� சி6ைக நீ�� 
 இ�+- ெதா�+> கDவிA� �ழ-��, 
 ெந'Aைட அ�சி% ெம'பட விதி��� 
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 மய�(6 ம�கைள இ%ேலா�(� 
பய�(ைற யி%ைல� தா�வா; நாேள.[4] 

 
'(6க� (6க நட-� ெச�6, சிறிய ைகைய நீ��� கல�தி�க� கிட-ததைன� 
தைரயிேல யி�+� Eட� பிைச-� ேதா*�A� வாயா% கDவிA> ைகயா% 
�ழாவிA� ெந'ையAைடய ேசா0ைற உட�பி�க� பட� சிதறிA� இ>ஙன� 
அறிைவ இ�ப�தா� மய�(� 4த%வைர' எ�6 உைரெய;�வ 4றநாT06� 
பைழய உைரகார. 
 
ேமC� ேசரமா� க:_ேரறிய ஒ
வா� ேகா�ெப:< ேசர வி:�ெபாைறைய� பா�ய 
நாிெவ3உ� தைலயா எ�@� 4லவ ெப:மகனா அ�ம�ன@�(� ெசவியJஉ 
வாக� E6� E0றி%, ஒ: நா��ைன ஆ�சி ெச'கி�றவ ஒ: சி6 (ழ-ைதயிைன 
எDவள? கவனமாக வள�க ேவ*+ேமா அDவா6 பா�கா�க ேவ*+ெம�6 
(றி�பி�+
ளா. அ:ைளA� அ�ைபA� நீ�கி� பாவ< ெச'தாைர, நீ>காத 
நரக�ைத� தம�கிடமாக� ெகா
பவேரா+ ெபா:-தா�, நீ (ழவிைய வள�பாைர� 
ேபால� ேதய�ைத� பா�கா�பாயாக எ�6 4லவ (றி�பி+� E0றினி�6� 
அ:I� அ�4� ெகா*+ (ழவி ஓ�4நாி� கட�பா+ 4லனாகி�ற�! 
 
 அ:I ம�4 நீ�கி நீ>கா 
 நிரய> ெகா
பவெரா ெடா�றா� காவ% 

(ழவி ெகா
பவாி ேனா�4மதி"[5] 
 
இ-த� (ழ-ைத� ெச%வ�தி� மா*பிைன அகநாT06� பாட% ஒ�6 அழ(ற 
வ���� கா�+கி�ற� இ-த உலகி% ந%ல பி
ைளகைள� ெப0றவக
 இD?லக 
இ�ப� ம�+மி�றி ம6ைம உலக இ�ப/� ம���றி� ெப6வ எ�6�, 
பைகவ:� வி:�பி� பாரா�+� (0றம0ற கா�சியிைன Aைடயவக
 (ழ-ைதக
 
எ�6� எ+�� ெமாழிகி�றா. இDவா6 ெதா�6 ெதா�+� பல:� Eறிவ:� 
ெமாழி உ*ைமயாகேவ �ல>(வைத� கா*கி�றாரா� 4லவ. இ�த( 
பாரா�+ைரயிைன� 4லவ வா�காேலேய கா*ேபா�: 
 
 'இ�ைம Aலக� திைசெயா+� விள>க 
 ம6ைம Aலக/� ம6வி� ெற'�ப 
 ெச:க:� விைழA� ெசயிதீ கா�சி� 
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 சி6வ� பய-த ெச�ம ேலாெரன� 
 ப%ேலா Eறிய பழெமாழி ெய%லா� 
 வாேய யா(த% வா'�தன� "[6] 
 
இ�த( (ழ-ைத, த-ைதயி� தவறான ெவா;�க�ைதேய த+�� நி6�திய� 
எ�பதைன இ�பா��� பி0ப(தி உண���. 
 
யா;� (ழC� தமிழத� இ�னிைச� க:விகளா(�. இைவ இ-நா��� பைழய 
இைச�க:விக
; இல�கிய>களி% இட�ெப0றைவ, சிற-த இனிைம பய�(� 
இ�க:விகளி@� ம�க
த� மழைல� ெசா% பய�(� இனிைமேய பாரா�ட� 
ப+வதாக� தி:வ
Iவ, 
 
 "(ழ�னி� யாழினி ெத�பத� ம�க
 
 மழைல�ெசா% ேகளா தவ"[7] 
 
எ�6 பாரா��A
ளா. 'யாேழாைசேபா% இைசயா% இ�ப/� ெச'யா; 
கால�ேதா+ E�யிரா; ெபா:I� அறிய வாரா; ஆயி@� த-ைதய�( அ:Iத% 
வ-தன பி
ைளகIைடய இள<ெசா%' எ�6 ஒளைவயா:� ம�க� ெச%வ�தி� - 
மழைல ெமாழியி� மா*பிைன� பாரா��A
ளா: 
 
 "யாெழா+> ெகா
ளா ெபா;ெதா+� 4ணரா 
 ெபா:ளறி வாரா வாயி@- த-ைதய�( 

அ:
வ- தனவா0 4த%வ த�மழைல." [8] 
 
ஒளைவயாாி� இ�பாடைல� பி�ப0றிேய தி:� க;மல /�மணி�ேகாைவ 
யாசிாிய, 
 
"எ;�தி @றழா� வ;�� ெபா: ளி�றி� 
(றி�ெபா+ படாஅ� ெவறி�த4� ெசா%ேல 
ஆயி@� பய-தத< ேசயவ ெசாCெமாழி 
(ழ�@ யாழி@ மழகிதா�" [9] 
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எ�6 EறிA
ளா. தி:வ
Iவ ெப:மா@�, 
 
 "ெப6மவ06
 யாமறிவ தி%ைல அறிவறி-த 
 ம�க�ேப ற%ல பிற" [10] 
 
எ�6 ெபா:�த/ற� 4க�6
ளா. ஐ�ெப:> கா�பிய>களி% ஒ�றான 
வைளயாபதிைய� சா-த ெச'Aளா'� பி�வ:� ெச'A
 4ற�திர��% 
ெதா(�க�ப�+
ள�: 
 
 "ெபாைறயிலா வறி? ேபாக� 
         4ணவிலா விளைம ேமவ� 
 �ைறயிலா வனச வாவி� 
         �கி�லா� ேகால� \'ைம 
 நைறயிலா மாைல க%வி 
         நலமிலா� 4லைம ந�ன� 
 சிைறயிலா நகர� ேபாC� 
         ேசயிலா� ெச%வ ம�ேற." 
 
ெபா6ைமயி%லாத அறி?, கல-�ைறயாத இளைம, �ைறயிலாத (ள�, �கி�லாத 
ேகால�, மணமி%லாத மாைல, க%வி நல< ெசறியாத 4லைம, அரணி%லாத நகர�, 
ேசயிலாத ெச%வ� இைவ யைன��� (ைறபா+ைடயன எ�ப� ந�( 4லனாத% 
வைளயாபதி வழிநி�6 காணலா�. 
 
(ழ-ைத�( அ�4� கா�� அ;ைகைய மா06வ� எ�ப��, உண? ம6�(� 
(ழ-ைத�( உண_�ட� ச-திரைன அைழ�(� ெசயC� ந-தமி� நா��% ெதா�6 
ெதா�+ நிக�-� வ:வனவா(�. விைன /��� மீI� தைலமக� ேத�பாக0(� 
ெசா%C� E0றி% ைவ�� அழகான (+�ப� கா�சியிைன� 4லவ மா0Jகிழா 
மகனா ெகா0ற> ெகா0றனா உைர�ப. ெந%��கா' தி�றவ உட� த*ணீ 
(��தா% தீவிய �ைவ உணவர�ேறா? அ�த( �ைவ வா'-த ெசா%லா% 
தைலமக
 நிலைவ� பா��� ேப�கி�றா
. 'அ�4�ேய! நீ எ� மகனிட�� இ>( 
வ:ைவயாயி� உன�(� தீ�பா% த:வ�' என ெமாழிகி�றா
: 
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 "/கி�நிலா� திக�த:� Gவா� தி>க
 
 ெபா�@ைட� தா� எ� மக ெனா0றி 
 வ:(ைவ யாயி� த:(வ� பாெலன 
 வில>கம� க*ண
 விர%விளி பயி0றி 
 திதைல ய%(ெல� காத� 
 4த%வ0 ெபய�(� M>ெகா� நிைலேய," [11] 
 
(ழ-ைதயிைன வ:ணி�(� 4லவக
 அவகளி� ேதா0ற�திC� ெபா�விC� 
ெபாி�� ஈ+ப�+� பா�A
ளன. 
 
 " நாAைட /�நீ� க��த தாமைர� 
 தாதி� அ%� அவிாித� 4ைரA� 
 மாசி% அ>ைக மணிம:
 அDவா' 
 நாெவா+ நவிலா நைகப+ தீ<ெசா% 

யாவ:� விைழA� ெபால-ெதா�� 4த%வைன," [12] 
 
ேதவழ>(� ெத:வி0 தமிேயானா'� க*ட பர�ைத, மா0றா
 மகென�6� 
பாரா� /ய>க, ெப0ற தா' க*ட நிைலயி% 'கள? உட�ப�+, கவி�-� நில� 
கிைளயா நாணி நி�ற' நிைல சாகலாசனா த:� ெசா0 சி�திரம�ேறா? 
 
இ�ப� கா�சியிைன வ:ணி�க� 4(� 4லவக
 4த%வக
 ேத::�� 
விைளயா+� கா�சியிைன� படமாக� தீ��A
ளன. விைன ���� தி:�பி வ-த 
தைலவ� காத�� இனிய Hழ�% அம-� /6வ�� இ�னைக பயி0றி� சி6ேத 
உ:�+� ெச%வைன� க*+ மகி�கி�றா�. 
 
 "4ண-த காத�யி0 4த%வ� தைலA� 
 அம-த ?
ள� ெபாிதா கி�ேற 
 அக�ெப:< சிற�பி� த-ைத ெபயர� 
 /6வ�� இ�னைக பயி0றி 

சி6ேத உ:�+� தளநைட க*ேட." [13] 
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��பிேச கீர� எ�ற (6-ெதாைக� 4லவ:� ேதாழி தைலமக@�( வாயிலாக 
உைர�(� E0றி% ைவ�� இைளேயா ேத உ:��யா+� இ�ப 
விைளயா��ைன� EறிA
ளா. 
 
 "த�ச� ெச'த சி6மா ைவய� 
 ஊ-தி� 4றாஅ ராயி@� ைகயி� 

ஈ�தி� 4Jஉ� இைளேயா." [14] 
 
பர�ைதய ெந<ச�திைனA� ெநகி���� கவ-� ெகா*ட 4த%வ� திற�திைன, 
 
 ....................................... த*நைடக 
 க�மா கைடஇ வ-ெத� ேசாி� 
 தா:� க*ணிA> கா�� ஒ:ைமய 
 ெந<ச� ெகா*டைம வி+ேமா" [15] 
 
எ�6 க+வனிள ம
ளனா கழ6வ. அ�ைனயி� சி6 ேகா% அைல�(� 
ெபா;��, 'அ�மா! அ�மா!' எ�6 அலறி அவ
 அ:
 ேவ*� நி0(� நிைலயிைன, 
 
 "தாAட� றைல�(� காைலA� வா'வி�+ 
 அ�னா' எ�@� (ழவி" [16] 
 
எ�ப ெந'த% திைண பாடவ%ல 4லவ அ�Gவ�. (லேசகரா�வா தி:மாேலா+ 
தா� ெகா*ட ஆராத அ�பிைன� 4ல�ப+��� வைகயி%, 
 
 "அாிசின�தா `�றதா' 
 அக0றி�@�, ம0றவ
த� 
 அ:
நிைன-ேத ய;�(ழவி 
 அ�ேவேபா� றி:-ேதேன" [17] 
 
எ�6 த�ைம� (ழ-ைதயாக?� தி:மாைல� தாயாக?� எ*ணி� பா+கி�றா. 
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ம-திகI� சி6 மகா ேம% அ�4 ெகா*+ விைளயா�+� கா�+� விய�த( 
கா�சியிைன� சி6 பாணா06�பைட த-த ந%Q ந�த�தனா கா�+வ. 
ெகா0ைக� �ைறேயார�தி% கிைட�(� கிளி<சிைல ெய+��, அத� வயி0றி@
 
ந�/���கைள யி�+ உம��ய ஈ�ற கிளM* 4த%வ�(� கி�கி�யா�� 
மகி�கி�றதா� 'மகாஅ அ�ன ம-தி.' 
 
 "மகாஅ அ�ன ம-தி மடேவா 
 நகாஅ அ�ன நளிநீ /�த� 
 வா
வா' எ:-தி� வயி0றக� தட�கி 
 ேதா
4ற� மைற�(� ந%E L��பி� 
 உளாிய% ஐ�பா% உம��ய ஈ�ற 
 கிளM� 4த%வெரா+ கிCகி� யா+�" [18] 
 
இ�த( சிற�பிய%4க
 பலவ0றிைன ந-தமி� இல�கிய>க
 (ழ-ைத� 
ெச%வ�தி0(� (ைறவற அளி�த பா�ைமயிைன ந�( காணலா�. தி:வ
Iவ 
தனி அதிகாரேம வ(��� (ழ-ைத� ெச%வ�தி� மா*பிைன வாயார� 
ேபா0றிA
ளா. இைட�கால�தி% ெபாியா�வா க*ணைன� (ழ-ைதயாக 
எ*ணி� பா�ய பாட%க
 பல?� நய/� �ைவA� ெக;மியனவா(�. 
பி0கால�தி% சி6பிரப-த வைககளி% ஒ�றாக� 'பி
ைள� தமி�' எ�@� இல�கிய 
வைக /கி��த�. இைறவைனேய (ழ-ைதயாக எ*ணி� தி>க
ேதா6� 
(ழ-ைதயி� வள�சியிைனA� வா�விைனA� ப��ப�ேய வ(�� வைக ெபற� 
Eறி� கவிஞக
 பா�ய பாட%க
 க0ேறா�(� கழிேபாி�ப- த:வனவா(�. 
பாரதியாாி� 'க*ண�மா - எ� (ழ-ைத'� பாட%கI�, பாரதிதாசனாாி� '(+�ப 
விள�('� (ழ-ைத� ெச%வ�தி� மா*பிைன� (ைறவற� Eறி நி0பனவா(�. 
(ழ-ைதகளி� ெகா
ைளயழகினிC�, ெகா�+� மழைலயிC�, ��+� �ட 
விழி�பாைவயிC�, ப�+� தி:ேமனியிC�, ஒ�+றவி� உ6தியிC� ந�ைம நாேம 
மற�கி�ேறாேம, அ-த இ�ப�தி0( நிகேர�? வா�க மழைல� ெச%வ>க
! 
 
--------- 
[1]. 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல : வ<சி : ெகா0ற வ
ைள 
[2]. சில�பதிகார� : வ<சினமாைல : 53-55 
[3]. 4றநாT6: 9:1-6 
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[4]. 4றநாT6 : 188 
[5]. 4றநாT6: 5:5-7 
[6]. அகநாT6 : 66 : 1-6 
[7]. தி:�(ற
 : 66 
[8]. 4றநாT6 : 92. 1-3 
[9]. தி:�க;மல /�மணி� ேகாைவ : 28 : 2-5 
[10]. தி:�(ற
 : 61 
[11]. அகநாT6 : 54 : 17-22 
[12]. அகநாT6 : 16 : 1-5 
[13]. ஐ>(6 .6 : 403 
[14]. (6-ெதாைக : 61: 1-3 
[15]. ந0றிைண : 150 : 6-9 
[16]. (6-ெதாைக : 387 : 4-5 
[17]. ெப:மா
 தி:ெமாழி : 5 :1 
[18]. சி6பாணா06�பைட : 56-61 
--------- 

9. 9. 9. 9. ெபா.
வயி� பிாி:ெபா.
வயி� பிாி:ெபா.
வயி� பிாி:ெபா.
வயி� பிாி:    
 
பழ-தமிழ த� அகவா�? Z+ சா�ற�. காதல 'இ:தைல� 4
ளி� ஓ:யி ர�ேம' 
எ�றப� அ�பி� ஐ-திைணயி% தைல�ப�+� காத% ெந<�ட� க:� ெதா:மி�� 
இ%வா��ைகயி% நி0ப. இ%வா��ைகயி% ஈ+ப�ட தைலம�க
 இைட7ட0ற 
இ�ப� விைழ-� ெதாட�க நா�களி% வா�வ. இDவி�ப நிைலயிைன� 
ெதா%கா�பியனா, 
 
 "கரண�தி� அைம-� /�-த காைல 
 ெந<�தைள யவி�-த 4ண�சி " [1] 
 
எ�6 (றி�பி+வ. இ-த இ�ப நிைலேய ெந��� நீ��க உலக வா��ைக�( 
உயிநா�யாக உ
ள ெபா:
 ேதைவ. 'காதலாி� அ�4 வா��ைக�(� ெபா:
 
ஒ: சிற-த க:வியா(�' எ�ப. 
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ெபா:�பா�% 'ெபா:
 ெசய% வைக' எ�@� அதிகார�தி%, 
 
 " அறனீ@� இ�ப/� ஈ@� திறனறி-� 
 தீதி�றி வ-த ெபா:
 " [2] 
 
எ�6 ெபா:ளி� பயைன� (றி�பி�ட தி:வ
Iவ அற���பா�% 
'அ:Iைடைம'யிைன� ெசா%Cமிட� திC�, 
 
 " அ:ளிலா� கD?லக� இ%ைல ெபா:ளிலா� 
 கிD?லக� இ%லாகி யா>(" [3] 
 
எ�6 ெபா:ளி� இ�றியைமயாைமயிைன நிைன_�+ கி�றா. ேமC� அவ 
அ:I� ெபா:ளா% வளவ� எ�6�, அ�4 ெப0ற அ:
 எ�@� (ழ-ைதைய� 
ெபா:
 ெசவி��தாயாக இ:-� வள�தா% தா� வள:� எ�6� ெசா%கிறா. 
தி:வ
Iவ /�தா'�பாக, "ெநறியா� வ:� ெபா:ைள இற�பமிக� பைட� 
தா�( ம0ைற அற@� இ�ப/� ஒ:>ேக எளிய ெபா:
களா�" எ�ற க:�தி%, 
 
 "ஒ*ெபா:
 கா��ப இய0றியா� ெக*ெபா:
 
 ஏைன யிர*+� ஒ:>(" [5] 
 
எ�6 E6கிறா. இ�க:�திைனேய அற.லா� நால�யா:�, 
 
 'வ+விலா ைவய�� ம�னிய G�றி% 
 ந+வ* ெத'த வி:த ைலA ெம'�� " [6] 
 
எ�6 (றி�பி+கிற�. திDய� பிரப-த�தி% அைம-�
ள சிறிய தி:மடC�, 
 
 "ஆராயி0 றாேன யற�ெபா: ளி�பெம� 
 றாரா ாிவ0றி னிைடயதைன ெய'�வ 
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சீரா ாி:தைலA ெம'�வ " [7] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�ற�. �:>க� ெசா%�� "வயி6 உ
ள வைரயி% ெபா:
 ேத+� 
வா��ைக இ:-ேத தீ:�. அரசிய��:-� ஒ:வ:� விலக /�யா�. 
 
ஆைகயா% N�+ வா��ைக�( அ��பைடயான� ெபா:
 ந%(� நா�+ வா��ைக 
ெய�ப� ெபாிய உ*ைமயா(�" எ�ப. 
 
ெதா5கா�பிய" உண *6" பிாி:க
 ெதா5கா�பிய" உண *6" பிாி:க
 ெதா5கா�பிய" உண *6" பிாி:க
 ெதா5கா�பிய" உண *6" பிாி:க
 ::::    
 
பி0கால� ெத;-த அக�ெபா:
 இல�கண .%க
 LவC� அ6வைக� 
பிாி?கைளA� ெதா%கா�பிய� ஒ:>ேக ஓாிட�தி% (றி�பிடவி%ைல. 
ெதா%கா�பியனா அக�திைணயிய�%, 
 

"ஓத% பைகேய \� இைவ பிாிேவ"[9] 
 
எ�6 ெதாட�க�தி% Eறி� சில .0பா�கI�(� பி�ன, 
 
 "ெபா:
வயி� பிாிதC� அவவயி� உாி�ேத 
 உய-ேதா ெபா:
 வயி� ஒ;�க�தா�" [10] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. ேமC�, 
 

"ேவ-�6 ெதாழிேல யா*�� தகேம". [11] 
 
எ�6 க0பிய�% பிாி?� கால�தி� எ%ைலைய� (றி�பி�+, அ+�த .0பாவி%, 
 

"ஏைனய பிாி?� அDவயி� நிைலA�" [12] 
 
எ�6 EறிA
ளா. எனேவ ெபா:
வயி0 பிாி? ஓரா*+ எ%ைல�(
 
அைமவதா(�. கள?�கால�� அைமA� பிாி? 'வைரவிைட ைவ��� ெபா:
 வயி0 
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பிாித%' என வழ>(�. தி:மண�தி0(ாிய ெபா:ளீ�+� /ய0சியி% காதல� 
காத�ையவி�+ நீ>(வ� எ�ப� இத� ெபா:ளா(�. க04� கால�� ேந:� பிாி? 
'ெபா:
வயி0 பிாித%' எ�6 வழ>(�. க04�கால�� நிக;� ெபா:
வயி0 
பிாி?�(� ெதா%கா�பிய� கா�+� காரண>க
 பி�வ:மா6 :- 
 
 "நாள� சி�ைமA� இளைமய� அ:ைமA� 
 தாளா* ப�க/� த(திய� அைமதிA� 
 இ�ைமய� இளி?� உைடைமய� உய�சிA� 
 அ�பின� அகல/� அக0சிய� அ:ைமA� 

ஒ�றா� ெபா:
வயி� ஊ�கிய பா�@�." [13] 
 
ெதா%கா�பியனாாி� இ�க:�திைன அ�ெயா0றிேய ச>க இல�கிய>க
 
ெபா:
வயி0 பிாி?�(ாிய காரண>கைள அைம?ற� 4ல�ப+�தி நி0க� காணலா�. 
 
தாய�தி� வழி வ:� ெபா:
கைள� �'�த% சிற�ப�6 : 
 
 " G�ேதா G�ேதா� E0ற /'�ெதன� 
 பாறர வ-த பழவிற0 றாய� 
 எ'தின மாயி ென'தின< சிற�ெபன� 
 (�4ர விர�(> Eாி லா*ைம� 

சிறிேயா� ெபறின� சிற-த�6 ம�ேன" [14] 
 
எ�@� 4றநாT06�(� பைழய ?ைரகார எ;திA
ள உைரயா%[15] தாய 
வழிவ:� ெபா:ளிைன� �'�தைல அ�கால அரசக
 வி:�பவி%ைல ெய�ப� 
4லனாகி�ற�. அரச ெபா:ளீ�ட� E�ய வழிகI
 ஒ�6 (�ம�களிடமி:-� 
ெபா:
 திர�+வ� எ�ப� 4லனாகி�ற�. 4லனாகேவ '(�ம�கI� ெபா:ளீ�ட 
ேவ*+ெம�ப� ெபற�ப+�.' [16] இ�க:�திைனேய பாைல பா�ய 
ெப:>க+>ேகா, 
 

" உ
ள� சிைத�ேபா உளெரன� படாஅ"[17] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
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இ%ேலா�( ஈத% இையத% இ%ைல : 
 
'ெபா:ளிலா� இளைமேபா0 4%ெல�றா
 '[18] எ�@� க��ெதாைக� ெதாட 
ைக�ெபா:ளிலா தா� வா�வி� இழிவிைன உண���. ெபா:
 கைட�E��ய 
ெந<சிைன ேநா�கி� தைலமக� பி� வ:மா6 கழ6கி�றா� : 
 
 "இ:
ப+ ெந<ச� தி+�ைப தீ�(� 
 அ:
ந� (ைடய ராயி@� ஈத% 
 ெபா:ளி% ேலா�கஃ திையயா தா(த% 
 யா@ மறிவ� ம�ேன." [19] 
 
இD அகநாT06� பாட0ப(தியா% பிற ��ப� தீ-� அ:
 �ர�(� நிைல 
ெபா:ளி%லாேதா�( இையவத�6 எ�ப� 4லனாக� காணலா�. இதைனேய 
'இ%ேலா வா��ைக யிரவி@� இளி?' [20] எ�6 (6-ெதாைக (றி�பி+�. 
 
/ய0சியா% ெப6� ெபா:ைள� �'�தேல இ�ப� : 
 
உகா'�(� கிழா எ�@� ச>க��� சா�ேறா, 
 

"ஈதC- �'�தC மி%ேலா� கி%ெலன" [21] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
இ�க:�திைனேய ந0றிைண. 
 "இைசA மி�ப/ மீதC G�6� 
 அைசAட� இ:-ேதா� க:�4ண வி�ெமன" [22] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�ற�. தி:வ
Iவ ெப:மா@� 'அழகிய மாைம நிற� ெபா:-திய 
தைலவிய� /ய�க�, தம�( உாிய இ%��க* இ:-� த� தாளா� வ-த 
ெபா:ைள� �'�த0( இைணயான�' எ�ற க:��� பட, 
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 "த�மி% இ:-� தம�பா� �*ட0றா% 
 அ�மா அாிைவ /ய�("[23] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
அற� ெசய%கI�( அைமவ� ெபா:
 : 
 
அற�தினி�6 பிறழாத வா��ைகA�, பிற தைல வாயி�0 ெச�6 இர�காத 
நிைலA� ெபா:ளா% பிற>(� எ�பதைன, 
 
 "அற�கைட� படாஅ வா��ைகA� எ�6� 
 பிற� கைட� ெசலாஅ� ெச%வ/� இர*+� 

ெபா:ளி னா(�" [24] 
 
எ�6 அகநாT6 அறி?6��கி�ற�. 
 
க��ெதாைக கா�+� ெபா:� பிாி? : 
 
க0றறி-ேதா ஏ��� க�யி� ஒ: பிாிவான பாைல�க� ெபா:
வயி0 பிாிதைல� 
பா>(ற� கிள�திA
ள�. தைலமக� ெபா:
வயி0 பிாிய� க:�வ�, அற�தா0 
ெபா:ளீ�� அ:ளாள�( அளி�க?�, பைக ெவ�6 ேம�பட?�, காத% இ�ப- 
�'�க?� ஆய காரண>களி� ெபா:�ேட எ�6 தைலவி ேதாழி�( 
ெமாழிகி�றா
. 
 
 "அாிதாய வறென'தி ய:ளிேயா� களி�தC� 
 ெபாிதாய பைகெவ�6 ேபணாைர� ெத6தC� 
 4ாிவம காத�% 4ண�சிA- த:ெமன� 
 பிாிெவ*ணி� ெபா:
வயி0 பிாி-தந> காதல." [25] 
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ேமC�, 'ெதாைலவாகி யிர-ேதா�ெகா� றீயாைம யிளிெவன'� க:திA�, 'இ%ெலன 
விர-ேதா�ெகா� றீயாைம யிளிெவன'� க:திA�, 'இடனி�றி யிர- ேதா�ெகா� 
றீயாைம யிளிெவன�' க:திA� தைலமக� ெபா:
வயி0 பிாி-ததாக� ேதாழி 
தைலமக�(� E6வதாக� க��ெதாைக [26] கவி@ற� கா�+�. 
 
உைரயாசிாியக
 E6� விள�க� 
 
இைறயனா களவிய% உைரயாசிாிய ெபா:
 வயி0 பிாி?�(ாிய காரண�ைத� 
பி�வ:மா6 (றி�பி+வ: 
 
"இனி, ெபா:�பிணி எ�ப� ெபா:ளிலனா'� பிாிAெம�பத�6; த� /�(ரவா0 
பைட�க�ப�ட ப%ேவ6 வைக�ப�ட ெபா:ெள%லா� கிட-�ம�; அ� 
ெகா+�'�ப� ஆ*ைம�த�ைம அ�ெறன� தன� தாளா0றலா0 பைட�த 
ெபா:
 ெகா*+ வழ>கி வா�த0(� பிாிAெம�ப�; அ%ல\உ- ேதவ காாிய/� 
பிதிர காாிய/� தன� தாளா0றலா0 பைட�த ெபா:ளா0 ெச'தன தன�(� 
பய�ப+வன; எ�ைன? தாய� ெபா:ளா0 ெச'த� ேதவ:� பிதிர:� இ�4றா, 
ஆதலா� அவகைளA� இ�46�த0(� பிாிAெம�ப�." [27]. 
 
தி:�சி0ற�பல� ேகாைவயி� உைரகார பி�வ:� விள�க�திைன� த-�
ளா: 
 
"ெபா:
வயி0 பிாிதெல�ப�, (ரவகளா0 பைட�க�ப�ட ெபா:
 ெகா*+ 
இ%லற< ெச'தா% அதனா% வ:� பய� அவ�( ஆ� அ��ைணய%ல� 
தம�காகாைமயா% தம� ெபா:
 ெகா*+ இ%லற� ெச'த0(� ெபா:
ேதட� 
பிாியா நி0ற%."[28] 
 
இ�ெபா:
களா% /ய�6 ேத+� ெபா:ளி� ேநா�க/� ேம�ைமA� விள>க� 
காணலா�. 
 
ெபா:I� அ:I� : 
 
ெபா:
 ேத+� /ய0சி�(� த� ெந<ைச� கைட�E�+� தைலவ� 'விைனேய  
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ஆடவ� (யிேர' [29] எ�றப� ெசய�% ேம�ப�+ நி0க /�? ெச'கிறா�.  
ஆயி@� அவ� காத% ெந<ச�தி% ேபாரா�ட� எ;கி�ற�. 'வாOத%, மைனAைற 
மகளி� காடவ உயி'[30] எ�6 த� அக� நிைற காத�யிட� உைர� தவேன 
அவனாயி0ேற! எனேவ 'மற�ப:> காத�ெயாழிய யிற�ப ெல�பதீ* �ளைம�( 
/�ேவ'[31] எ�6 அவ� க:�கி�றா�. எனி@�, 'அறவிைனA� ஆ�ற ெபா:I� 
பிறவிைனA�' N�ேடா+ நி�6வி�டா% வ-ெத'�ேமா? விைன விைழவா மைன 
விைழ-� ம�ைம ேயா+ தாளா*ைமய06� கிட-தா% இ%லற� கடைமக
 இனி� 
நிைறெவ'�ேமா? ைக கட-த காம�தா% வ:வன ேநேர பைகய%லவாயி@� 
ஆ�க< சிைத�த% அழி?தைல� த:த%'[32] உ6திேய அ�ேறா! ேமC�, 
 

"ெப:ைமA� உர@� ஆbஉ ேமன" [33] 
 
எ�றப� உ
ள�தி� உர� காரணமாக� த� தைலைம ேதா�ற, 
 
 "ேக
ேக b�ற?� கிைலஞ ஆர?� 
 ேகள% ேகளி ெகழீஇயின ஒ;க?� 

ஆ
விைன� ெகதிாிய _�கெமா+ 4க% சிற-�[34] 
 
ெபா:
 ேதட% இ�றியைமயாைமய�ேறா! 
 
ஆயி@� ெப*� இய%4, 
 "அ�ச/� நாO� மட@�/- �6�த% 
 நி�ச/� ெப*பா0 (ாிய எ�ப"[35] 
 
எ�6 ெதா%கா�பிய�தி% கிள�த�ப�+
ள�. 'ந� பிாி? அறியா நல�' எ�றப� 
பிாிெவ�ப� ஒ�6 உ*ெடனேவ அறியாத ேபைத தைலமக
 ஆவ
. எனேவ 
த�மா�+ அ�4� அறி?மி�றி� தைலமக� ெபா:
வயி0 பிாியி� ெபா:ேள 
ெபா:Iைடய� ேபாC� என� 4ல�4கி�றா
. 
 
 "அ�த மாிய ெவ�னா ந��ற-� 
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 ெபா:
 வயி0 பிாிவா ராயினிD ?லக��� 
 ெபா:ேள ம�ற ெபா:ேள 
 அ:ேள ம�ற வா:மி% ல�ேவ!"[36] 
 
த� ேதாழியிட� ேப��ேபா�� தைலமக
, 
 
 " ெபா:ேள காதல காத% 
 அ:ேள ம06 எ�றி நீேய" [37] 
 
என ெநகி�-� ெமாழிகி�றா
. 
 
உரேவா:� மடேவா:� : 
 
 " அ:I� அ�4� நீ>கி� �ைண�ற-� 
 ெபா:
வயி0 பிாிேவா உரேவா ராயி� 
 உரேவா உரேவா ஆக 
 மடவ� ஆக மட-ைத நாேம" [38] 
 
எ�6 தைலமக
 E6� E0றி% தா� எ��ைண� ெபா:ளாழ�, அவல�, ேசா?, 
நைக /த�யன நிைற-� காண�ப+கி�றன! 
 
 "இளைம பாரா வளநைசஇ� ெச�ேறா 
 இவO� வாரா எவணேராெவன�" [39] 
 
தைலமகனி� ெபா:
 நைசயிைன� த� இளைமயிைனA� 4ற�கணி��வி�ட க+� 
ெந<சிைன ஆ0றாைமேயா+ (6�பி+கி�றா
. 
 
 "ந6Lத% நீ�த% ெபா:
வயி0 ெச%ேவா' 
 உர@ைட உ
ள�ைத" [40] 
 
எ�6� தைலமகைன� (றி�பி+கி�றா
. 
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 "ெபா:
வயி0 பிாித% ேவ*+ ெம�@� 
 அ:ளி% ெசா%C நீெசா% �ைனேய" [41] 
 
எ�6 தைலமக� E0றிைன 'அ:ளி% ெசா%' எ�6 Eறி அர06கி�றா
. 
 
த� ெந<ச� நிைற கட-� ெந�(:க?�, தைலமக� அ�பி�ைம காரணமாக 
அ:ைள� ெபா:ளாக எ*ணாம% ெபா:ைள� ெபா:ளாக எ*Oவதாக� 
(றி�பி+கி�றா
. 
 
 "ெந<ேச நிைறெயா% லாேத யவேர 
 அ�பி� ைமயி ன:
ெபா: ெள�னா 

வ�க* ெகா*+ வ���வ% Cநேர" [42] 
 
இ:ேபரா*ைம ெச'த Mச% : 
 
த�மா�+� ெகா*ட அ�4 காரணமாக� தைலமக� த�ைனவி�+ ஒ:நாI� 
பிாியா� என� தைலமக
 உ6தியாக எ*ணினா
. தைலமகேனா தைலமகளிட� 
Eறி� பிாி-� ெச%வெத�றா% தைலமக
 அத0( உ6தியாக உட�படமா�டா
 
என எ*ணினா�. ஒ:நா
 ெசா%லா� பிாி-தா�; தைலமக
 பிாிைவ உண-தா
; 
ந%ல பா�4 க��தா% ந<� எ�ப� விைரய ஏ6ேமா அ� ேபா�6 அவ
 அ%ல% 
ெந<ச� �ழ�6 திாி-� த+மாறிய�. ெச%வா எ�6 அவ
 எ*ணாத�� ஒ%லா
 
எ�6 தைலவ� எ*ணாத�� இ: ேபரா*ைம� Mசலாக நி�6 இட 
விைளவி�தன. 
 
 ".......................... அ:<�ர� 
 இற-� நீ ெச'A� ெபா:ளி@� யா/ம�(� 

சிற-தன மாத லறி-தனி ராயி� " [43] 
 
எ�6 ேதாழி தைலமக@�(� Eறி� ெசலவ;>க /ய0சி ேம0ெகா
கிறா
. 
 
ெசலவ;>க%: 
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தைலமகைன ஆ0றிவி�+� பிாிய எ*O� தைலமக� த� ெசலவிைன� சி�னா
 
த
ளி� ேபா+வா�. அ� ேபா� தைலமக
மா�+ மி(-த தைலயளி ெச'வா�.[44] 
'கழிெப: ந%க% ஒ�6ைட��;' [45] 'அழாஅ% எ�6 ந� அ;தக* �ைட�ப:' [46] 
'ந6Lத% நீ?வ! E-த0 ேகா�வ' எ�ெற%லா� தைலமக� ெச'த 
தைலயளியிைன� பாரா�+வா
. 
 
தைலமக@�, 
 "/�டா� சிற�பி� ப��ன� ெபறி@� 
 வாாி:> E-த% வய>கிைழ ெயாழிய 

வாேர� வாழிய ெந<ேச " [47] 
 

எ�6 த� ெந<சி0(� Eறி� ெசலவ;>(வா�. ஆயி@� இDவா6 
ெசலவ;>(வ� ெச%லாைம� க�6; அ�4 கா��� தைலமகைள� ெத:���பி� 
ெசல? ஒ:�ப+வத0ேகயா(� எ�ப ெதா%கா�பியனா. 
 
 " ெசலவிைட ய;>க% ெச%லாைம ய�ேற 
 வ�4ைற (றி�த% தவி�சி யா(�." [48] 
 
தைலமக� ெசலெவாழி-ததைன� ேதாழி, 'நி�, ெதா%கவி� ெதாைலத ல<சிெய� 
ெசா%வைர� த>கின காதேலாேர' [49] எ�6 தைலமக�(� E6வ
. 
 
ெதளி-த ெந<ச�: 
 
தைலமக
 (+�ப� கடைமயிைன அறியாதவ
 அ%ல
. ஆயி@� தைலமக� 
மா�+� ெகா*ட அளவ0ற அ�4 காரணமாக� பிாி?�( அ<சிய அவ
 ேபைத 
ெந<ச� ேப�6கி�ற�. தா� த� பிாி?� �யைர� தா>கியி:�க� தைலமக� 
ெபா:
 வயி0 பிாி-� ெபா:ளீ��� ெச'விைன /���� ெச�ம% உ
ளெமா+ 
தி:�ப ேவ*+ெமன விைழகிறா
. 
 
 "அற�கைட� படாஅ வா��ைகA� எ�6� 
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 பிற�கைட� ெசலாஅ� ெச%வ/� இர*+� 
 ெபா:ளி னா(� 4ைனயிைழ' எ�6 ந� 
 இ:ேளா ஐ�பா% நீவி ேயாேர, 
 ேநா'நா� உழ�(வ மாயி@� தா�த� 
 ெச'விைன /��க; ேதாழி."[50] 
 
�-:ைர�-:ைர�-:ைர�-:ைர::::    
இ�கா6� Eறியவ0றா% இ%ேலா வா��ைக இளி? எ�ப��, இ%ேலா�( 
ஈத0(� ெபா:
 இ�றி யைமயாத� எ�ப��, அற� ெசய% ஆ0ற?� காத% 
இ�ப� �'�க?� ெபா:
 ெபாி�� ேவ*ட0 பால� எ�ப��, ெபா:
வயி0 
பிாிய� க:�� தைலமக� கடைமயி0 க:�\�றியவ� எ�ப��, கடைம�(� 
காதC�( மிைடேய ஒ: ேபாரா�ட� நிக;� எ�ப��, தைலமகைன� ெத:��� 
பிாிய� தைலமக� ெசலவ;>கி@�, பி� சி�னா�க
 கழி��� க:தியப�ேய 
ெகா*ட கடைமயிைன ேம0ெகா*+ (ைறவற /��ப� எ�ப��, தைலமக
 
தைலமக�மா�+� ெகா*ட எ%ைலயி%லாத அ�4 காரணமாக உ
ள� ேப�6வ
 
எ�ப��, பி�ன� தைலவ� ெபா:ளீ��வர ஒ:�ப+வ
 எ�ப�� ஒ:வா6 
அறிய�ப�டன. 'ெபா:
வயி0 பிாி?' பழ- தமிழ த� வா��ைகயி� ஒ: Eறிைன� 
சிற�பி�� நி0க� காணலா�. 
---------- 
[1]. ெதா%கா�பிய� : 1092. 
[2]. தி:�(ற
 : 754. 
[3]. தி:�(ற
 : 247. 
[4]. தி:�(ற
 : 757 பாிேமலழக உைர. 
[5]. தி:�(ற
 : 760. 
[6]. நால�யா : 114. 
[7]. சிறிய தி:மட% : 3-4. 
[8]. டா�ட /. வரதராசனா : தி:வ
Iவ அ%ல� வா��ைக விள�க�, ப�க�. 81. 
[9]. ெதா%கா�பிய� : அக�திைணயிய% : 25 
[10]. ெதா%கா�பிய� : அக�திைணயிய%: 33 
[11]. ெதா%கா�பிய� : க0பிய%: 48 
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[12]. ெதா%கா�பிய� : க0பிய%: 49 
[13]. ெதா%கா�பிய� : அக�திைணயிய%: 41: 7-11 
[14]. 4றநாT6 : 75 : 1-5. 
[15]. 4றநாT6 : 75 : 1-5 உைர 
[16]. டா�ட அ. சித�பரநாத� : தமி� கா�+� உல( : ப�க� 41 
[17]. (6-ெதாைக: 283 : 1 
[18]. க��ெதாைக : 38 : 15 
[19]. அகநாT6 : 335 ; 1-4. 
[20]. (6-ெதாைக : 283 : 2 
[21]. (6-ெதாைக : 53-1 
[22]. ந0றிைண : 214 : 1-2 
[23]. தி:�(ற
 : 1107 
[24]. அகநாT6 : 155: 1-3 
[25]. க��ெதாைக: 14: 1-4 
[26]. க��ெதாைக: 2:11. 15-19 
[27]. இைறயனா களவிய% உைர: 35 
[28]. தி:சி0ற�பல� ேகாைவயா உைர: 382 
[29]. (6-ெதாைக: 135 : 1 
[30]. (6-ெதாைக: 135 : 2 
[31]. (6-ெதாைக : 151: 5-6 
[32]. தி:�(ற
, ெப*வழி�ேசற%; பாிேமலழக விள�க�. 
[33]. ெதா%கா�பிய�: 1044 
[34]. அகநாT6: 93 : 1-2 
[35]. ெதா%கா�பிய�: 1045 
[36]. (6-ெதாைக: 174: 4-7 
[37]. அகநாT6: 53 
[38]. (6-ெதாைக: 20 
[39]. (6-ெதாைக : 126:1 
[40]. க��ெதாைக : 12 : 9-10 
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[41]. க��ெதாைக : 21 : 4-5 
[42]. (6-ெதாைக: 395: 1-3 
[43]. க��ெதாைக: 5. 4-5 
[44]. Dr. V. SP. Manickam,; The Tamil Concept of love, page-64 [45]. க��ெதாைக : 
4 : 22 
[46]. (6-ெதாைக : 82 : 2 
[47]. ப��ன�பாைல : 218-220 
[48]. ெதா%கா�பிய� : க0பிய% : 185 
[49]. க��ெதாைக : 2 : 27 - 29 
[50]. அகநாT6 : 155 : 1-6 
---------- 

10. 10. 10. 10. வ�றிய பாைலயி5 வ�றாத அ�$வ�றிய பாைலயி5 வ�றாத அ�$வ�றிய பாைலயி5 வ�றாத அ�$வ�றிய பாைலயி5 வ�றாத அ�$    
 
பழ-தமிழ சீரான ெச�ைமயான வா�? வா�-தவக
. அவகளி� அகவா�? 
அ�4 நிைற-ததாக?�, 4றவா�? 4க� நிைற-ததாக?� விள>கியதைன� ச>க� 
பாட%க
 ெகா*+ ெதளியலா�. வி;மிய (றி�ேகா
 நிைற-த உயாிய வா�வாக 
அவக
 வா�? �ல>கிய�. காத% ெந<ச>க
 இர*+ அ�பா% ஈ�க�ப�+� 
பி� (+�ப வா�வி% தைல�ப+� ெபா;� இ�ப/� ��ப/� வா�வி% மாறி மாறி 
அைல�கழி�(�. இதைன� பழ-தமி� ம�க
 ந�( உண-தி:-தன. 
 
 "இ�ப/� இ+�ைபA� 4ண?� பிாி?� 
 ந�பக% அைமய/� இர?� ேபால 
 ேவ6 ேவ6 இயல ஆகி மாெறதி-� 
 உளஎன உண-தைன ஆயி�,"[1] 
 
இ�ப/� ��ப/� E� வா�தC� பிாி-� ��46தC� பகC� இர?� ேபால 
மாறி மாறி வ:� எ�பதைன� தமிழக
 ந�கறி-தி:-தைமயா�, இ�ப� வ-த 
காைலயி% இ6மா-� விடாமC� ��ப� வ-த ெபா;� ேசா-� விடாமC� \ய 
ந%வா�விைன வா�-� கா��னாக
. அவக
 ேம0ெகா*ட ெகா
ைகக
 
\யனவா' இ:-தன; அவக
 வா�-த வா�?� வி;மியதா' அைம-தி:-த�. பிற 
நா+க
 நாகாிக� ெபறாத கால�திேலேய தமிழக
 தம�ெக�6 தனி�தெதா: \ய 
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நாகாிக�திைன ேம0ெகா*+ ஒ;கி வ-தன எ�ப� வரலா0றி� வழி ந�( 
4லனாகி�ற�. 
 
அகவா�? - N�+ வா�? அ�பி� அ��பைடயி% /கி��தாC�, அDவா�வி0( 
அ��பைட� ேதைவயா' அைமவ� ெபா:ேள . இ� (றி��� தி:வ
Iவ:�, 
 
 "அ:ளி%லா�( அD?லக� இ%ைல ெபா:ளி%லா�( 
 இD?லக� இ%லாகி யா>(" [2] 
 
எ�6 ெபா:�த/ற� 4க�6
ளா. 
 
கால� பல கட-த நிைலயிC� ெபா:ளி� ேதைவ (ைற-ததாக� காேணா�; மாறாக 
மி(வதைனேய கா*கிேறா�. ச>க கால�தி% ெபா:ளி� ேதைவைய� பழ-தமிழ 
ந�( உண-தி:-தன. ஆயி@� அ�ெபா:ைள அவக
 எ�ென�ன 
ேம0ேகா
கI�காக ஈ��ன எ�பதைன ேநா�(� ெபா;�தா� அவக
 வா�-த 
வி;மிய வா�? 4லனாகி�ற�. இ�ைறய வா�வி% ெபா:ளீ�ட% எ�ப�, த� 
மைனவி ம�க
 �0ற� எ�பவகைள ஓ�ப ம�+ேம பய�ப+கி�ற�. த�னல 
ேநா�(தா� வளமாக வாழ வைக ெச'வத0(� ெபா:
 எ�ற அளவி% இ�6 
ெபா:ளி� ேதைவ க:த�ப+கி�ற�. ஆனா%, அ�6 அ�தைகய (6கிய மன� 
பா�ைம இ%ைல. அ�4� ப*4� பாச/� ேநச/� பி�னி� பிைண-� 
அரேசா�சிய கால� அ�. எனேவ தனி மனித வா�விC� ச/தாய�தி� 
E�+றைவ� ப0றிய எ*ண� இல>கிய�. 'ஒ:வ ெபாைற: இ:வ ந�4' எ�ற 
நிைல - வி�+� ெகா+�(� மன�பா�ைமேய உயாிய வா�வி0( உ6�ைணயாவ� 
எ�@� சீாிய ேநா�( - ம�க
 உ
ள�ைத - (றி�பாகக காத% ெந<ச>கைள� 
ெச�ைம�ப+�திய�. காதல@� காத�A� ஒ:வ� ெகா:வ வி�+� ெகா+�� - 
ஒ:வ இ�ப�தி0காக� ��ப� ேநாி+மானாC� அதைன� தா>கி� ெகா
வ� 
எ�@� வி;மிய ப*பா+ நிலவிய காலேம ச>க கால�. �:>க� Eறி� 
உ
ள�தி� ப*பா+ உய நிைலயி% �ல>கிய கால� வளமான ச>க ந0ெபா0 
காலமா(�. 
 
ெதாட�க�தி% இைளய காத% ெந<ச>களி� காத0 4� வா�? கவைலயி� சி6 
கீற%கI மி�றி� 4�� 4�னைகAட� ெபா�A�; பி� ைக�ெபா:
 �:>(�. 
அதனா% இளைம உ
ள>களி% ��ப�தி� நிழ% வ-� ப�A�. கவைல 
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இ�னெத�6 அறியாம% வா�-த வா��ைகயி% அவல�தி� ஓல� ேக�க� 
ெதாட>(�. ெபா:
 ேவ*+� எ�ற 4�� கவைல ெதாட>(�. த>களி� த�னல 
வா�வி� இ�ப�தி0( ம�+மா ெபா:
 ேதைவ? இ%ைல. 'அற>(�றாத ந% 
வா�?�, பிற த� N+ ெச�6 இர�காத ெச%வ/� ஆகிய இர*+� ெபா:ளா% 
தா� ஆ(�" எ�6 ந�பின. 
 
 "அற� கைட� படாஅ வா��ைகA� எ�6� 
 பிற�கைட� ெசலாஅ� ெச%வ/� இர*+� 

ெபா:ளி� ஆ(�."[3] 
 

இ� ம�+ம�6; அ� கால�தி% N��� தைலவ� ெபா:ளீ��� ெகா*+ வ:த% 
ேவ*+� எ�பதி% ெபாி�� நா�ட� ெகா*டா�. தைல/ைறயாக வழி வழி வ-த 
ெச%வமாக இ:-தாC� அதைன� ெசலவழி�தைல இழி?ைடயதாக� க:தினா�. 
அதைனA� விட 'இ%ைல' எ�6 வ-தவ�( 'இ%ைல' ெய�னா� ஈத% ேவ*+� 
எ�ப�� அவ@ைடய உயாிய (றி�ேகாளாக இ:-த�: 
 
 "உ
ள� சிைத�ேபா உளஎன� படாஅ 
 இ%ேலா வா��ைக இரவி@� இளி?."[4] 
 
ேமC�, 'ந*பாி� வ6ைமயிைனA�, �0ற�தவாி� ��ப�திைனA� ஒ:4ற� 
க*+, பைகவாி� ேம�பா��ைனA� ஒ:4ற� பா��� ெகா*ேட, ஊாி% 
அைமதியாக வாழ யாரா% /�A�? வா��ைக� �ைணவியாகிய மைனவிைய 
வி�+� பிாிய /�யாதவகளா%. கடைம உண�சி (�றியவகளா%தா� அ� 
/�A�. கடைமயி% ேம�ப�ட எ�னா% அ� /�யா�, /�யா� எ�6 
ந
ளிரவிC� பக�C� இதைனேய தி:�ப� தி:�ப எ*ணி வ:-திேன�. இ� ஒ: 
தீயா' வள-� எ� வ�ைமைய� ��ெடாி�த�" எ�6 ச>க கால� தைலமக� 
E0றாக அகநாT06� பாட% ஒ�6 அைம-�
ள�. 
 
 "ந�ேடா இ�ைமA� ேகளி ��ப/� 
 ஒ�டா� உைறAந ெப:�க/� காdஉ 
 ஒ: பதி வா�த% ஆ06ப தி%ல 
 ெபா�னவி �ண>ெகா+ ெசறிய N>கிய 
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 ெம�/ைல /0ற� கடவா ேதாஎன 
 ந
ெள� க>(C� பகC� இைய-திைய-� 

உ
ள� ெபா�திய உர� �+Eஎாி." [5] 
 
அறெநறிைய� ைகவிடா� ேபா0றி ஒ;(வ�� அ�பி� சிற-த உறவின உ0ற 
��ப�ைத� தா>கி நி0றC�, ஊ�க/� /ய0சிA� இ�றி நாைள� கழி�பவ�( 
/�யாதனவா(�! எனேவ கடைமைய� கல>கா� ஆ0ற /ைன-த தைலவ� 
தைலவிைய மிக ெந:>கி. "நா� - ேம0ெகா*+
ள இ�ெபா:ளீ�+� /ய0சி 
உன�(� �ய விைளவி�(� எ�ப� உ*ைமதா�. ஆயி@� நீ ��406 
வ:-�வைத� சில கால� எ�ப�யாவ� ெபா6��� ெகா
ள ேவ*+�" எ�6 
அவIைடய ெம%�ய ைகைய� ப0றி�ெகா*+ ெசா�னா�. இDவா6 ெசா%�� 
ெகா*ேட ைக வைளய%கைள� தி:�தினா�. 
 
 'அற-தைல� பிாியா� ஒ;கC� சிற-த 
 ேகளி ேக+பல ஊ�றC� நாI� 
 வ:-தா உ
ளெமா+ இ:-ேதா�( இ%ெலன� 
 ெச'விைன 4ாி-த ெந<சின ந6Lத% 
 ைம7 ஓதி அ:�பட உழ�த% 
 சி�னா
 தா>க
 ேவ*+� எ�6நி� 

ந�மா* எ%வைள தி:�தின."[6] 
 
இDவா6 பழ>கால�தி% தைலவ� ேம0ெகா*ட ெபா:ளீ�+� /ய0சி த� 
வா�வி� நல�தி0ேக எ�ப� ம�+ேமய�றி� பிற நல�தி0( உதவ ேவ*+� 
எ�ப�� ப0றி நி�ற� என� ெதளியலா�. உறவின:� ந*ப:� இரவல:� 
வ6ைமயி% உழலாம% வளமாக வாழேவ*+� எ�பதிேல தைலவனி� க:��� 
திைள�தி:-த�. 
 
 "ஏதC� �'�தC� இ%ேலா�( இ%ெலன� 
 ெச'விைன ைக�மிக எ*Oதி."[7] 
 
ஆயி@� தைலவிைய வி+��� தனிைமேயா+ ெச�6 �ய E-� ெபா:ளீ��� 
தி:�4� நிைலயி% அவ� உ0ற �ய ெபாி�; உழ�ற ��ப� மி(தி. அவ� ெச%ல 
ேவ*�ய ெகா�ய பாைல வழியி@� த� ஆ:யி� �ைணவிைய வி�+� ெச%வதி% 
அவ� அைட-த ��ப� ெசா%ெலாணாத�. 
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"ெகா�ய கா�+ வழியி% கிைள வி�+� பட-�
ள கவ�த வழிகைள ந�பி 
வழி�ேபா�ககைள� ெகா
ைளய���, வா�தைத� தவிர, மைழ வள�ைத 
எதிபா�� வாழாத ஆறைல க
வக
 அ>ேக பல வா�கி�றாகளா�. அDவா6 
வா�-தாC� எ�ன? ஓ>கி உய-� வா�-�
ள யா மர�தி� உய-த கிைளயி% 
உ
ள த� (<�கI�(� தா'� க;( உண? ேத� எ+��� ெச%Cமா�. அ�க;( 
ேபாாி% மா*ட Nராி� க* தைசைய எ+��� ெச�6 த� (<�கI�( ஊ�+> 
காைலயி% தைச வ;�கி� (<�களி� வா' தவறி� கீேழ வி;மா�. அ�ெபா;� 
அD யா மர�தி� அ�யி% மி(-த பசியா% ந�-� வா� வ:-�� கிழ நாி கீேழ வி;� 
அ� தைசயிைன உணவாக� ெகா*+ மகி;மா�. அ�த�ைம வா'-த ெகா�ய 
பாைல வழிA� நம�( எளிய வழிதா�. ஆயி@� ெம�ைமA� இனிய ெமாழிA� 
4�/6வC� ெகா*ட இளைம நிைற-த எ� �ைணவிைய� பிாி-� ெச%வ� தா� 
அ:ைமயான ெசயலாக இ:�கிற�" எ�6 தைலவ� ெபா:
 வ��த த� 
ெந<சி0(� ெசா%� வ:-தியதாக ம�ைர ம:த� இளநாகனா பா�A
ளா: 
 
 "கா@ய ம:>கி% கவைல அ%ல� 
 வான� ேவ*டா வி%ேல உழவ 
 ெந+நா
 ேவ�ட� கிைளஎழ வா'�த 
 ெபா:கள�� ஒழி-த (:தி� ெசDவா'� 
 ெபா6�த ேபாC� வானிற எ:�தி� 
 அணி-த ேபாC� ெச<ெசவி எ:ைவ 
 (6�ெபாைற எ;-த ெந+-தா
 யாஅ�� 
 அ:>கவ�+ உயசிைன� பி
ைள ஊ�ட 
 விைர-�வா' வ;�கிய ெகா;>க* ஊ�த� 
 ெதா%பசி /�நாி வ%சி ஆ(� 
 �ர�நம�( எளிய ம�ேன; ந�மைன� 
 ப�மா* த>கிய சாய% இ�ெமாழி 
 /:-ேத /6வ% இைளேயா
 
 ெப:-ேதா
 இ��யி% ைகவி+ கலேன." [8] 
 
"ந%ல ந%ல ெசய%கைள� ெச�ைமயாக� ெச'� /��பதி% /ைனA� மன� 
உைடயவக
 ஆ*க
; எனேவ ெபா:
 ேதடேவ*+� எ�@� ேவ�ைக மீ\ர 
அவக
 ந�ைம� பிாி-� ெச%வாக
; அDவா6 பிாி-� ெச%வ� ஆ*கI�( 
இய0ைகயாக இைய-த ப*பா(�" எ�6 தைலவி த� ேதாழியிட� E6கி�றா
 : 
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 "ெசய%ப+ மன�த ெச'ெபா:�( 
 அக%வ ஆடவ அ�அத� ப*ேப."[9] 
 
வளமான வா�? வா�-த தைலவ� வற�சி மி(-த பாைல வழிேய த� பயண�ைத� 
ெதாட-� ேம0ெகா
கி�றா�. மைல� �ைனக
 எ%லா� நீ வ0றி வற*+ 
காண�ப+கி�றன. மர>களி% இைலக
 எ%லா� கீேழ உதி-�ேபா' ெவ'யி�� 
ெவ�ைமயா% கிைளக
 எ%லா� தீ'-� வா�A
ளன. நிழC� நீ:� அ0றநிைலயி% 
எ>(� வற�சிேய (�ெகா*+
ள பாைல அ�. நீ ேவ�ைக. மி(-த யாைன 
வ0றிய �ைனைய� �ழாவி� பா�� நீ காணாைமயா% வ:-�கி�ற�. பி�ன 
அ>ேக உல-� கிட�(� பாசிைய� தி�6, அய? த:� பசி� ��ப��ட� வ:�த 
மி(-தி:�(� ெப* யாைனAட� ஒ: சிைற ஒ+>கி� கிட�கி�ற�. G>கி%களி� 
கO�க
 /றி-� ேபா(� வ*ண� அ-த� பாைல நில�தி% ெவயி�� ெவ�ைம 
மி(-�
ள�. 
 
 "அ:வி ஆ�ற ெப:வைர ம:>கி% 
 H��ைன �ைழஇ நீ�பய� காணா� 
 பாசி தி�ற ைப>க* யாைன 
 ஒ'பசி� பி�ெயா+ ஒ:திற� ஒ+>க 

ேவ'க* உைட-த ெவயிலவி நன�தைல." [10] 
 
வள� வ0றிய பாைலயிC� வ0றாத அ�4 வா�? வா�கி�றன அ�பாைலயி% 
வா;� யாைன, 4�, (ர>(, ப:-�, ப%�, 4றா மா� /த�ய உயிாின>க
 
எ�பதைன� பழ-தமி� இல�கிய>க
 ெகா*+ ெதளியலா�. 
 
ெகா�ய பாைலநில�தி% உ*ண உண? கிைட�காம% யாைன� (+�ப� ஒ�6 
ெப:-�ய உழ�கி�ற�. ெப* யாைனயி� மி(பசிைய� ேபா�க ஆ* யாைன 
/ய%கி�ற�. அைவ ஆவமாக� �ைவ�(� தைழ Aணேவா, G>கிேலா கிைட�காத 
காரண�தா% யா மர�தி� ெம�ைமயான கிைளைய ெயா��� அத� ேம0 
ப�ைடைய உாி��� த� ெப* யாைன தி�@மா6 த-� மகி�கி�ற�. 
 
 "பி�பசி கைளஇய ெப:>ைக ேவழ� 
 ெம�சிைன யாஅ� ெபாளி�(� 
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அ�பின ேதாழி அவ ெச�ற ஆேற." [11] 
 
தைலவ� பயண� ெச%C� வழியி% 4ற�கா�சிகளி% வற�சி ேதா�றினாC�, 
அ-நில�தி% வா;� உயிாின>களி� வா�வி% அ�பி� உயி� ���ைப� 
கா*பா�. வற�சி� கிைடேய ஒ: மல�சி; ெகா�ய ெவ�ைம� கிைடேய த*ணிய 
த�ைம. 4ற� ெகா+ைம� கிைடயி% மன�தி� மகி��சி நிைற-த (ளி�சி. இைவ 
உயிகளி� அ�பான - அைமதியான காத% வா�விைன� பட� பி���� கா�+� 
4ற� H�நிைலக
. தீ'-த ெகா+ைம மி(-த கா�சிகைள வழ>கி@� அ�4ற� 
ெகா+ைமA� ெவ�ப/� அDவிைளய ெந<ச>களி% �ர�(� அ�4�( 
அைணேபாட /�யா� எ�பதைன� பல பாட%களி% ச>ககால� கவிஞக
 
(றி�பி�+
ளன. 
 
ெகா+ைம நிைற-த 4�களி� வா�விC� வற*ட பாைலயி% வ0றாத அ�4 
நில?வதைன ஒளைவயா அகநாT06� பாட% ஒ�றா% விள�கி� கா��A
ளா. 
 
(ைகயி� பிள�பி� ஓ /+�கான இட�தி% G�6 (��கைள ஈ�ற� ெப* 4�. 
(��க
 ேவ>ைக மர�தி� மண/
ள மலகேளா+ உ
ள தைழைய� தனி�தனிேய 
வ(�தா0 ேபா�6 கா�சி யளி�கி�றன. வைள-த நக>கைள� ெகா*ட (��கைள 
ஈ�ற தா'�4� ஈ�ற இைள�பாC� பசியாC� மிக?� ��406� காண�ப+கிற�. 
அதைன யறி-த ஆ* 4�, ெப* 4�யி� பசிைய� ேபா�க இைர ேத� வர� ெச%ல 
நிைன-�, எ>காவ� ஆ* மானி� (ர% ேக�கி�றதா எ�6 ஆவ�ேதா+ 
கவனமாக உ06� ேக�கி�ற�. 
 
 "ேவ>ைக ெவறி�தைழ ேவ6வ(� த�ன 
 ஊ�ெபாதி அவிழா� ேகா�+கி� (:ைள 
 G�6ட� ஈ�ற /ட>க நிழ�த 
 �6க% விடரைள� பிண?�பசி E-ெதன� 
 ெபாாிகிள உ;ைவ� ேப�வா' ஏ0ைற 
 அ6ேகா�+ உைழமா� ஆ*(ர% ஓ�(�." [12] 
 
நிழC� நீ:� அ0ற ெகா�ய பாைல வழியி% ஓ>கி வள-த மர� ஒ�6 இனிய 
கனிகைள� ெகா*+ நி�ற�. (��ைய ஈ�ற ம-தி அ�கனிகைள உ*ண ேவ�ைக 
ெகா*ட�. ஆயி@� மர� ஏறி� கனிகைள� பறி��*O� ஆ0ற% இ�றி மர�தி� 
கீேழ நி�6 உயேர அ>கா-� பா�� ஏ>கிய�. ம-தியி� வி:�ப�ைத உண-த 
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ஆ* (ர>( விைர-� மர�தி� மீ� ஏறி� கிைளகைள அைச��� கனிகைள 
உதி�க� ெதாட>கிய�. மர�த�யி% ஆவேலா+ அம-தி:-த ம-தி கீேழ உதி-த 
கனிகளி% சிற-தனவ0ைற� ேத-ெத+�� உ*ட�. 
 
 ".................................................... 
 ஊ;6 தீ>கனி உதி�ப� கீழி:-� 
 ஏ0பன ஏ0பன உ*O� 
 பா�4ைட ம-திய மைலயிற- ேதாேர."[13] 
 
காத% ெந<ச> ெகா*ட அ�பான ப:-�க
 இர*+ பாைல நில�திேல வா�-� 
வ-தன. அ-த� பாைல நில�திேல பயண� ெச'A� வழி�ேபா�கைர வழி மறி��� 
ெகா
ைளயி�+ அவ ெபா:
 ைக�ெகா*+ ெகா+ைம வா�? நட��� ஆறைல 
க
வக
 அ>( நிைற-�
ளன. அவக
 இர�கமி�றி� ெகா�6 (வி�(� 
பிண>க
 ப:-�கI�( வி:-தாகி�றன. ெகா�ய ெசயலா% மா*+ேபான 
மா*4ைடேயாாி� பிண>கைள� ப:-�க
 உ*O� நிைலயிC� அைவகளி� 
அ�பா% பி�ன�ப�ட அ:
 ெந<ச>க
 மாறாம% �ல>(கி�றன. ஆ* ப:-� 
த� விர%களா% பிண>களி� க*கைள� ெபய��� ெப* ப:-தி� வாயி% இ�+ 
ஊ�� மகி�கி�ற�. வ0றிய பாைலயிC� வ
 மா-த ெந<ச� ெகா*ட 
ப:-�களி� இைடேய மல-�
ள இD அ�4 வா��ைகயிைன இற>((�� (�ற 
நாட� எ�@� அகநாT06� 4லவ அழ(ற� 4ைன-� கா��A
ளா. 
 
 "ெகா+மர� பி��த ேகாடா வ�க* 
 வ�நவி% அ�பி� ஏவ% ஆடவ 
 ஆளழி�� உய�த அ<�வ: ப��ைக� 
 ELதி� ெசDவா' எ:ைவ� ேசவ% 
 ப+பிண� ைப-தைல ெதா+வன (ழீஇ 
 ம%ல% ெமாசிவிர% ஒ0றி மணிெகா*+ 

வ%வா'� ேபைட�(� ெசாாிA�." [14] 
 
க
ளி மர>க
 கண�கி�றி நிைற-�
ள பாைல� கா��ேல கர-�ைறA� ஆறைல 
க
வக
 வழி� ேபாவாைர� ெகா%ல அ�4 /ைனகைள� தீ��� Eைம� ப+�தி, 
அ� Eைமயி� சிற�பிைன� காண� த� நக�தி� /ைனயி% அ-த அ�4கைள� 
4ர��� பா�ப. அ-த ஓைசைய� ேபா�ேற க
ளி மர>களி% உைறA� ஆ* 
ப%�A� த� ெப* �ைணைய அ�ேபா+ அைழ�க ெம%ல அ�தைகய ஒ�யிைன 
எ;�4�. 
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 "ெபா�4ைன பகழி ெச�ப� ெகா*மா 
 உகிLதி 4ர�+� ஓைச ேபால� 
 ெச>கா0 ப%� த��ைண பயி:� 
 அ>கா0 க
ளிய> கா+"[15] 
 
கள நில�தி% உய-ேதா>கி வள-�
ள க
ளி மர�தி% க��ய E��% ெப* 
4றா /�ைடயி�+� காவ% ெச'கிற�; பசியா% வ:-�� அத� ��ப� தீர ஆ* 
4றா பா�நில�தி% உதி-த ெந%ைல� ெபா6�கி� ெகா*+ வ:கி�ற�. 
 
 "வ�4ற� 4றவி� ெச>கா% ேசவ% 
 களாி ஓ>கிய கைவ/� க
ளி 
 /ளாிய> (ட�ைப ஈ�6 இைள� ப�ட 
 வய?நைட� ேபைட உணீஇய ம�ன 

/ைனகவ /�பா� உ(ெந% ெபJஉ�. " [16] 
 

இ6தியாக ெம�ைமA� மிர�சிA� அ�4� அைமதிA� நிைற-த மா� E�ட>களி� 
அ�4 வா��ைகயிைன ஒ: சிறி� கா*ேபா�. 
 
பாைல நில�தி� ெவ�ைமயா% மர>க
 பல ப�+� ேபாயின. ெந+ நா
 
ெவ�ப�ைத� தா>கி வா;� ஆ0ற% உைடய மர>க
 ம�+ேம நி�றன. அ� 
மர>கI� ப�ைமய06 வா�� கிட-தன. அ� மர>களி� அ� ேவகளிC� 
ப�ைடகளிC� ம�+ேம ஓரள? ஈர� கசி-� நி�ற�. ஆ* மா� காலா% உைத��� 
ெப: மர� ப�ைடகைள வைள�ெத+��� த� ெப* மா� தி�ன வி:�பி� 
ெகா+�த�. அ� தி�6 மி(-தைத� தா@� தி�6 ஒ:வா6 பசி தணிய� ெப0ற�. 
அ+��. ெவ'ேயானி� ெவ�ப- தா>(� ஆ0ற% இ�றி வா�� ெபாி�� வ:-திய 
த� (���( நிழ% இ%லாைம க*+, உ:கி ெவயி% எாி�(� ப�க�தி% தா� 
நி�6 த� நிழைல� (���(� த-� மகி�-த�. 
 
 "கைவ�தைல /�கைல கா�� ஒ0றி� 
 பசி�பிணி�( இைற<சிய ப3உ� ெப:- ததர% 
 ஒழியி� உ*+ வ;வி% ெந<சி% 
 ெதறி��நைட மரபி�த� மறி�(நிழ லாகி 
 நி�6ெவயி0 கழி�(� எ�பந� 
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 இ��யி% /னிந ெச�ற ஆேற." [17] 
 
இத0( அ�4 வா;� ஆ*மானி� அ�4 ெந<சிைன� (0றம0ற ெந<� எ�6 -
'வ;வி% ெந<�' எ�6 பாரா�+கி�றா 4லவ. 
இ�தைகய அ�4 வா�விைன� 'க0றறி-தா ஏ��� க�' பி�வ:மா6 E6�. 
 
 "அாிதாய அறென'தி அ:ளிேயா�( அளி�தC� 
 ெபாிதாய பைகெவ�6 ேபணாைர� ெத6தC� 
 4ாிவம காத�� 4ண�சிA� த:�என 
 பிாி?எ*ணி� ெபா:
வயி0 ெச�றந� காதல" [19] 
 
எ�6 தைலவ� ேம0ெகா*ட ெசலவி� காரண�திைனA�, 
 
 "��ய�� கய-தைல கல�கிய சி�னீைர� 
 பி�[��� பி�@*O� களிெறன?� உைர�தனேர"[19] 
 
எ�6 வ0றிய பாைலயி% வ0றாத அ�4 ெகா*+ வா;� யாைன� 
(+�ப�திைனA�, 
 
 "அ�4ெகா
 மட�ெபைட அைசஇய வ:�த�ைத 
 ெம�சிறக ரா%ஆ06� 4றெவன?� உைர�தனேர" [20] 
 
எ�6 இைண� 4றா�களி� இனிய காத% ெந<ச�திைனA�, 
 
 "இ�னிழ% இ�ைமயா� வ:-திய மட�பிைண�(� 
 த�னிழைல� ெகா+�தளி�(� கைலெயன?� உைர�தனேர" [21] 
 
எ�6 மா*4 நிைற-த மா� (+�ப�தி� மல�சி வா�விைனA� க��ெதாைக 
ெகா*+ ந�( ெதளியலா�. 
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இ�கா6� Eற�ெப0றவ0றா% ெபா:ளி� இ�றி யைமயாைமயிைனA� ெபா:
 
ஈ�+வத� ேநா�க�திைனA�, வ0றி வள< �:>கிய ெகா�ய பாைலயி� 
த�ைமயிைனA�, வள� வ0றிய பாைலயிC� வ0றாத அ�4
ள� ெகா*+ 
இ�4ட@� மனநிைற?ட@� வா;� யாைன, 4�, (ர>(, ப:-�, ப%�, 4றா, 
மா� /த�ய உயிாின>களி� வா��ைகயிைனA� ஒ:வா6 ெதளி-ேதா�. 
"அ�பி� வழிய� உயிநிைல." [22] 
------- 
[1]. அகநாT6 : 327 : 1-4 [12]. அகநாT6 : 147 : 2-7 
[2]. தி:�(ற
 : 247 [13]. (6-ெதாைக : 278 : 5-7 
[3]. அகநாT6 : 155 :1-3 [14]. அகநாT6 : 215 : 9-15 
[4]. (6-ெதாைக : 283 : 1-2 [15]. (6-ெதாைக : 16 : 2,5 
[5]. அகநாT6 : 279 : 1-7 [16]. ந0றிைண : 384 
[6]. அகநாT6 : 173 : 1-7 [17]. (6-ெதாைக: 213 
[7]. (6-ெதாைக : 63 : 1-2 [18]. பாைல�க� ; 11: 1-4 
[8]. அகநாT6 : 193 [19]. பாைல�க�; 11: 8-9 
[9]. ந0றிைண : 24 : 8-9 [20]. பாைல�க�; 11 : 12-13 
[10]. அகநாT6 : 91 : 3-7 [21]. பாைல�க�; 11: 16-17 
[11]. (6-ெதாைக : 37 : 2-4 [22]. தி:�(ற
 : 80 
------- 

11. 11. 11. 11. மடேல,த5மடேல,த5மடேல,த5மடேல,த5    
 
ெதா%கா�பியனா பழ-தமிழ த� வா�? நிைலயிைன� ெபா:ளதிகார�தி% Eறி� 
ேபா-தா. நாடக வழ�க�, 4லெனறி வழ�க� எ�6 அவ இ: வழ�க�திைன� 
���� கா��A
ளா: ச>க இல�கிய� பாட%கைள� ப��கி�ற ெபா;� 
ெதா%கா�பியனா க:�� ந�( விள�க/6கி�ற�. அ�கால�� ஒ;கலா6களாக� 
ெதா%கா�பியனா த� இல�கண�தி% Eறி�ேபா-த பல ெச'திக
 ச>க� 
பாட%களி% இட� ெப06
ளன. 'இல�கிய> க*டத0( இல�கண� இய�ப��' 
எ�ற மர4� கிண>க, இல�கண�ைத விள�(வன ேபா�6 இல�கிய� ெச'திக
 
இட� ெப06
ள சிற�பிைன� ச>க இல�கிய�தி% கா*கிேறா�. 
ெதா%கா�பியனா அக�திைணயிய�%, 
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 "எறிய மட0றிற மிளைம தீதிற- 
 ேத6த ெலாழி-த காம�� மி(திற� 
 மி�க காம�� மடெலா+ ெதாைகஇ� 
 ெச�பிய நா�(� ெப:-திைண� (றி�ேப" [1] 
 
எ�ெறா: .0பாவிைன� த-�
ளா. இ-.0பா ெப:-திைண இல�கண� 
E6கி�ற�. இதி% மடேல6த% ெப:-திைண�(ாிய ெச'தி எ�ப� 4லனாகிற�. 
ஆயி@� களவிய�% 'ெம' ெதா�+� பயிற%' எ�ற .0பாவி%, 'மட�மா E6� 
இட@மா :*ேட ' எ�6 ஒ: (றி�பிைனA� ெபற ைவ��
ளா. இத0( 
விள�கமாக, 'இ� ேம% இய0ைக� 4ண�சி� ப(தி' ெய%லா> Eறி அத�வழி� 
ேதா�6� இட-தைல� பா+�, அத�வழி� ேதா�6� பா>க0 E�ட/�, 
அவ06வழி� ேதா�6- ேதாழியி0 E�ட/� நிக;மிட��� தைலவ� E06 
நிக���மா6�, ஆ0றாைம ைகயிக-� கல>கியவழி அவ� மட�மா E6மா6� 
E6கி�ற�' எ�ற விள�க�, .0பாவி� கீ�� காண�ப+கி�ற�. "ேதாழி 
தைலவைன� காவல க+(வெரன� Eறி� ேச�பட நி6�த�0 தைலவ� தன�( 
உ*டாகிய வ:�த�ைத� பா�� அ�ேச� பைடயா� மடேல6வ� என� E6� 
இட@/*+!" எ�ற விள�க�திைன உைரயாசிாிய ந�சினா�கினிய த:கி�றா. 
ேமC� 'மட�மா E6த% ைக�கிைளயா�' எ�6�, 'மட% திற� எ�றதனா% அத� 
திறமாகிய வைர பா'தC� ெகா
க' எ�6� (றி�பி�+
ளா. இைவ 
ெப:-திைண� (றி�4 எ�6 ெசா%ல�ப�ட காரண�தா% மடேல6தைல� ப0றிய 
பாட%க
 ஒ: சிலேவ இல�கிய>களி% அைம-தி:�க� கா*கிேறா�. 
 
ெபற0காிய தைலவியிைன� காO� தைலவ� த� க:�ைத இழ�கி�றா�. 
அவைன� க*ட ெபா;திேலேய 'ப
ள�தி% பாA� ெவ
ள� ேபா%' த� ெந<ச� 
அவ
 பி� ெச�ற பா�ைமயிைன� த� பா>க@�( எ+��ைர�கி�றா�. "ெபாிய 
மைலயினிட�� N;� அ:வி, பாைறகளி� ெவ��4�களி% ஒ��(� பல 
மலைரAைடய சார�% அைம-த சி0Jாி% உ
ள (றவ@ைடய ெப:-ேதா
 
சி6மகளின� நீைர� ேபா�ற ெம�ைம, தீையெயா�த எ� வ�ைய�ெகட� ெச'த�" 
எ�6 ெந<ச� ேசார� (றி�பி+வா�: 
 
 "மா%வைர யிழித:- \ெவ
 ள:வி 
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 க�/ைக� த��4� ப�மல� சார0 
 சி6(�� (றவ� ெப:-ேதா� (6மக
 
 நீேரா ர�ன சாய% 

தீேயா ர�னெவ� @ரனவி� த�ேற" [2] 
 
தைலவிேம% தைலவ� ெகா*ட காம� மி(கி�ற� காம� மிகமிக� காம�தி0(�, 
நாண�தி0(� மன���(
ேளேய ஒ: ேபாரா�ட� நிக�கி�ற�. "தா>(� 
அளைவ� தா>கி� காம� ெநறிதர� ைகநி%லாேத" எ�றப� காம� ெபா6�(� 
எ%ைலையA� கட�கி�ற�. 
 
 "அளிேதா தாேன நாேண ந�ெமா+ 
 நனிநீ +ழ-த�6 ம�ேன யினிேய 
 ......................................................... 
 தா>( மளைவ� தா>கி� 

காம ெநாிதர� ைக-நி% லாேத" [3] 
 
நாண� மி(-த தைலவ� இ�ெபா;� காம�தி� ெபா6�கலா0றாைமயா% நாண� 
ந�கி�ற க�ட�ைத அைடகி�றா�. 
 
 "ெகௗைவ ய<சி0 காம ெம'�(� 
 எ
ளற வி�ேன A
ள� நாேண." [4] 
 
காம�தா% நா* அழிய� தைல�ப+கி�ற�. 
 
 "மி(ெபய%, உ�4�சிைற நி%லா ெவ
ள� ேபால 
 நாOவைர நி%லா� காம ந*ணி" [5] 

"காம> ைக�மிக� சிற�த�� நாணிழ-�" [6] 
 
ேம0காO� (றி�4கெள%லா� காம�� ஆ0ற�ைனA�, அதனா% நாண� 
அழிகி�ற பா�ைமயிைனA� 4ல�ப+��வனவா�. 
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'மடேல6த%' எ�பத0( விள�கமாக இல�கிய�தி� வழி� சில ெச'திகைள 
அறிகி�ேறா�. மடேல6தலாவ�: "த�(ைற தீர�ெபறாத தைலமக� பன>க:�கா0 
(திைரA�, பைனயிC
ள ம0றவ0றா� வ*� /த�யன?� ெச'�, த� உட�4 
/;�� நீ6 Mசி�ெகா*+ Mைள�M, எC�4, எ:�க�M ஆகிய இவ0ைற 
மாைலயாக� க��� தாி��� ெகா*+ அ� மாவிேலறி அதைன� சில ஈ��� 
ெச%ல Nதியி0 ெச%Cத%" எ�6 Eற�ப+�. இதைன இல�கிய>களி� வழி 
விள>க� கா*ேபா�. 
 
"மா என மதி�� மட% ஊ-� ஆ>( மதி% என மதி�� ெவ*ேத ஏறி" எ�ற 
(றி�பிைன ேமாசிகீரனா எ�@� 4லவ ந0றிைண� பாட% ஒ�றி% த-�
ளா. 
மட% பா�ய மாத>கீரனா எ�@� 4லவ ந0றிைணயி% ஒ: பாடC� (377), 
(6-ெதாைகயி% ஒ: பாடC� (182) மடேல6த% ப0றி� சிற�பாக� பா�A
ளா. 
'ேச�ப+� க�ப�+ ஆ0றானாகிய தைலமக� த�@
ேள ெசா%�ய�' எ�ற (றி�4 
ந0றிைண� பாட�� கீேழ காண� ெப6கி�ற�. 
 
 "மட%மா ஊ-�, மாைல H�� 
 க*ணக� ைவ�பி� நா+� ஊ:� 
 ஒ
Lத% அாிைவ நல� பாரா�� 
 ப*ண% ேமவல மாகி, அாி�06, 

அ�பிணி ஆக விளியல� ெகா%ேலா." 
 
(6-ெதாைக� பா�+� தைலவ� E0றாக அைம-�
ள�. 'ேதாழியா% 
(ைறம6�க�ப�ட தைலமக� த� ெந<சி0( உைர�த�' எ�ற �ைறயைம-த 
அ�பாட�� க:�� வ:மா6: "ெந<ேச! அழ( ஒ;க விள>(� அைச-த நைடைய 
உைடய தைலவி ந�மா�+ ெந<ச� ெநகி�-தில
. நா� அ� தைலவியினிட�� 
வி+த0கைம-த \�, சிற-த உ�சிையAைடய பைனயி�க* /திதைல Aைடய 
ெபாிய மடலா% ெச'த (திைர�( மணிகளைம-த ெபாிய மாைலைய /ைறைமேயா+ 
அணி-�� ெவ
ளிய எC�ைப அணி-�� பிற இக;�ப� அ�மட%மாவி� ேம% 
ேதா�றி ஒ:நாளி% ெபாிய நாண�ைத வி�+வி�+� ெத:வி� க* ெச%ல?� 
த(வேதா?" எ�பதா(�. இனி அ�(6-ெதாைக� பாடைல� கா*ேபா�: 
 
 "வி;�தைல� ெப*ைண விைளய� மாமட% 
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 மணியணி ெப:-தா மரபி0 M�� 
 ெவ
ெள� பணி-�பிற ெர
ள� ேதா�றி 
 ஒ:கா* ம:>கி0 ெப:நா ணீ�கி� 
 ெத:வி னியல?- த:வ� ெகா%ேலா 
 க���தவி ரைசநைட� ேபைத 

ெம�-தில ணா�விட0 கைம-த \ேத." [8] 
 
மடேல6த% ப0றி ந%ல விள�க� அைம-த இDவி: பாட%கைள� பா�ய 
சிற�பினா% இ�பாட%கைள� பா�ய 4லவ 'மட% பா�ய ' எ�ற சிற�ேபா+ 'மட% 
பா�ய மாத>கீரனா' என அைழ�க�ெப0றா. 
 
தைலவிேம% கா/0ற தைலவ�, தைலவியி� அழ( உ:வ�திைன ஒ: கிழியி% 
எ;தி�ெகா*+ அைத� த� ைகயி% தா>கி� பி���, த�ைன� ��46�தியவ
 
இ�னா
 எ�பைத� பல:� அறி-� ெகா
ள மட%மா ஊ-� ம6கி0 ெச%வா�. 
 
 ".................................. அாிைவைய� 
 ெப6கதி% ல�ம யாேன ெப0றா> 
 கறிகதி% ல�ம விD_ேர ம6கி% 
 ந%ேலா
 கணவ னிவெனன� 

ப%ேலா Eறயா நாOக< சிறிேத" [9] 
 
இ-த� க:�� 'க0றறி-தா ஏ��> க�'யிC� இட� ெப06
ள�. காமேநா'. 
'உளனாெவ� @யிைர A* +ய?ேநா'' எ�6�, 'நைடெம�- தய?றீஇ நாI 
ெம� ந�?ேநா'' எ�6�, 'அ%ல% E- தழி?ற அண>காகி அட:ேநா'' எ�6� 
கபிலரா% Eற� ெப06
ள�. த� ேநாயிைன எ+��� Eறிய தைலவ� இ6தியி%, 
"யா� ஒ6��� Eறி% ஒ6�ப� 4ற��� ேபாதரவி�ட L�/ைடய �0ற�தாைர; 
நி�ைனய�6, பி�ைன இ� காமேநா' ெபா6�கலா� அளைவAைட� த�றி 
மி(மாயி0 ெபா�னா0 ெச'த (ைழயிைனAைடயா'! யா� இ>ஙன� வ:-�கி�ற 
நிைலைமைய� ேபா�கி இD_ாி� ம�ற�தி�க*ேண மடைலேயறி நீ எ'�வ 
ெதா: பழிைய யா� உன�( நி6��ேவ� ேபாேல இராநி�ேற�; நீ அதைன அறி", 
எ�6 ேதாழியிட� ெசா%வா�: 
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 "ஒ6�பி�யா� ஒ6�ப� Lமைரயா� ம0றி-ேநா' 
 ெபா6�கலா� வைர�த�றி� ெபாிதாயி0 ெபால>(ழா' 
 ம6�திD_ ம�ற�� மடேலறி 
 நி6�(ெவ� ேபா%வ%யா� நீப+ பழிேய." [10] 
 
மடேல6த% (றி��� (6-ெதாைகயி� உைரயி% டா�ட உ. ேவ. சாமிநாத'ய 
அவக
, எளிய தமிழி% இனிய விள�க� த-�
ளா. "காம� மி�க தைலவ� 
பைனமடலா% (திைரைய� ேபா% ஓ உ:வ� அைம-�
ள அத� க;�தி% மணி, 
மாைல /த�யவ0ைற� M��� த� உ:வ�ைதA� தைலவியி� உ:வ�ைதA� ஒ: 
பட�தி% எ;தி� ைகயிேல-தி அத� ேம% யாவ:� அறிய ஊ-� வ:தைல 
மடேல6தெல�ப; அ>ஙன� அவ� வ:வைத� க*ட ஊாின பட 
/த�யவ0றா%, 'இ�னவ:�(� இவ@�(� ந�4 உ*+' எ�பைத அறி-� 
அதைன ெவளி�பட� Eறி� பழி�ப; அ� ேக�+� தம மண� 4ாிவி�ப; மடேல6� 
தைலவ� நீ6, எ:�கமாைல, ஆவிர�Mமாைல /த�யவ0ைற அணி-� வ:த% 
வழ�கெம�6 ெதாிகி�ற�." 
 
இ�E0றி� விள�கமாக, சில (6-ெதாைக� பாட%கI�, சில க��ெதாைக� 
பாட%கI� மடQதைல� ப0றிய விள�க>கைள நய/ற� த:கி�றன. 
அ�பாட%க
 வ:மா6: 
 
 "மாெவன மடC Gப Mெவன� 
 (வி/கி ெழ:�க> க*ணிA< H+ப 
 ம6கி னா�க?� ப+ப 
 பிறி� மா(ப காம>கா�� ெகாளிேன" [11] 
 
 " ெபா�ேன ராவிைர� 4�மல மிைட-த 
 ப�T� மாைல� பைனப+ க�மா� 
 M*மணி கற>க ேவறி நாண� 
 டழிபட :*ேணா' வழிவழி சிற�ப 
 இ�ன% ெச'த தி�ெவன /�னி� 
 றவ
பழி LவC மிD_ 

ஆ>(ண- தைமயினீ> ேக(மா :ெளேன" [12] 



121 

 

 
 "மணி�Z� H��ய .ெலா+ ம0ைற 
 அணி�Mைள ஆவிைர எ:�ெகா+ பிணி�தியா�� 
 ம%லQ ம6கி�க* இவ�பா+� இஃெதா�த� 
 எ%`:> ேக�]மி� எ�6" [13] 
 
 "அணியல> காவிைர� Mேவா ெட:�கி� 
 பிைணயல> க*ணி மிைல-� மணியா�ப 
 ஓ>கி:> ெப*ைண மடQ-ெத� எDவேநா' 
 தா>(த% ேத0றா இ+�ைப� (யி�பாக 
 N>கிைழ மாத திற�ெதா�6 நீ>கா� 
 பா+ேவ� பா'மா நி6��" [14] 
 
 "4னவைர யி�ட வய>(தா� Z� 
 பி�யைம .ெலா+ ெப'�மணி க�� 
 அடெபா� அவிேர'�(� ஆவிர> க*ணி 
 ெந�ேயா� மக� நய-� த-தா> கைனய 

வ�ய வ�-த வன�பிென� ெந<ச�" [15] 
 
ேமC�, 'பட:� பைன7�ற மா?� �டாிைழ ந%கியா
 ந%கியைவ' எ�6�, 'Mைள 
ெம�மல ஆவிைர ேவ' ெவ�ற ேதாளா� எம�கீ�தM' எ�6� தைலவ� த� 
ஆ0றாைமயிைன� E6கி�ற அவல� ெந<ைச� ெதா+வனவா(�. 
 
'மடேல6வ�' எ�6 தைலவ� ேதாழியிட� E6வாேன தவிர, உ*ைமயி% மடேலற 
மா�டா� எ�6 உைர�ப. ஆயி@� ெந'த0க�யி� (24) பாடெலா�றி�கீ� 
"இஃ� இர-� பி�னி�ற தைலவ� மடேலறிய வழி அவ
 தம அ<சி� 
தைலவிைய� ெகா*+ வ-� ெகா+�தைல� க*ேடா Eறிய�" எ�ற ெகாI 
காண�ப+கிற�. 
 
"சா�றீ! வா�Nராக. 'ஓாிட�� ெவ0றியிைன Aைடய (திைரயி� ேமேலயி:-� 
ேபா�ெதாழிைல நட��ேவானாகிய எ�ைன அ�மாவ%லாத மட� மாவிேல ஏறி 
அ�கள�ேத ய�றி ம�றி�க*ேண த�ைன உ
Iவி�தவ
" எ�6�, 
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"உலக�ைதெய%லா� பா�கா�தைல /யC� உ
ள�ைத உைடேயானாகிய எ�ைன 
ஒ:வபா% ஒ�ைற இர�தைல /யC� இ�னாதாகிய வ:�த�ைத� ெச'தவ
" 
எ�6�, "வ;வின ெசா0க
 ெசா%லாதப� ெத
ளிய நாவினாேல வா�ைத 
ெசா%லவ%லா /�ேன ெசா%Cத% எ�ைன� பிற /�ேன ஒ�ைறA� க%லாத 
த�ைமயனாக� கா��யவ
" எ�6� தைலவ� (றி�பி+கி�றா�. 
 
 "அட�மாேம% ஆ06ேவ� எ�ைன மட�மாேம% 
 ம�ற� படவி� தவ
; வாழி சா�றீ" 
 "4ர_�(� உ
ள�ேத� எ�ைன இர_�(� 
 இ�னா இ+�ைப ெச' தா
; அ�ம சா�றீ" 
 "வ%லா/0 ெசா%வ%ேல� எ�ைன� பிற/�ன� 
 க%லாைம கா��யவ
; வாழி சா�றீ.' [16] 
 
இDவா6 ெசா%� அD_ாிட�� ம6கி�க*ேண க*டா வ:-த 'மட� மாைவ 
ஏறி�பாட, தி:-தின இைழயிைன உைடயாைள� தா� ெப6த0(� ெபா:-தின 
வா�ைதகைள� தா� Eற�ேக�+, பைகவ ேபா�ெதாழிைல வ%ல 
பா*�ய@�( அ<சி அாிய திைற ெகா+�(மா6 ேபால, தம (��ப;தா� எ�6 
அ<சி, தைலமகைள அDவிட�ேத ெகா+�தா; 
 
 "வ:�தமா ஊ-� ம6கி�க* பாட� 
 தி:-திைழ� ெகா�த கிளவிேக� டா>ேக 
 ெப:-தாதா ேபாவ% வ;தி� க:-திைற 
 ேபால� ெகா+�தா தம."[17] 
 
இதனா% பி0கால�தி% மடேல6கி�ற மர4 இ:-த� எ�ப� 4லனாகி�ற�. 
ஆயி@� இஃ� அ:கிய வழ�ேக எ�ப�� ந�( ேபாத:�. 
 
தி:வ
Iவ காம���பா�% 'நாO��ற ?ைர�த%' எ�ற அதிகார�தி% ஆ6 
பாட%களி% மடேல6த% (றி��� பா�A
ளா. 'காம�தா% ��406� காத�யி� 
காதைல� ெபறாம% வ:-தினவ�(� காவலான மடQதல%லாம% வ�ைமயான 
�ைண ேவெறா�6� இ%ைல' எ�6�, 'காத�யி� பிாிவாலாகிய ��ப�ைத� 
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ெபா6�காத எ� உட�4� உயி:� நாண�ைத� �ற-� மடQர� �ணி-தன' 
எ�6�, 'நாண/� ந%ல ஆ*ைமA� /�4 ெப0றி:-ேத�; காத�ைய� பிாி-� 
வ:-�கி�ற இ�ேபா� காம� மி�கவ ஏ6� மடைலேய ெப06
ேள�' எ�6�, 
மடேல6தேலா+ மாைல�கால�தி% வ:-�� �யர�ைத மாைலேபா% ெதாட-த சி6 
வைள யணி-த காத� என�(� த-தா
' எ�6�, 'மடQதைல� ப0றி ந
ளிரவிC� 
உ6தியாக நிைன�கி�ேற�; காத�யி� பிாிவி� காரணமாக எ� க*க
 
உற>காம�:�கி�றன' எ�6�, 'கட% ேபா�ற காம ேநாயா% வ:-திA� 
��ப�ைத� ெபா6���ெகா*+ மடேலறாம�:�(� ெப* பிற�ைப�ேபா% 
ெப:ைமAைடய பிறவி பிறிதி%ைல' எ�6� தைலவ� E0றாக?� த� E0றாக?� 
தி:வ
Iவ EறிA
ளா. 
 
 "காம� உழ-� வ:-தினா�( ஏம� 
 மடல%ல� இ%ைல வ�" [18] 
 "ேநானா உட�4� உயி:� மடேல6� 
 நாணிைன நீ�கி நி6��" [19] 
 "நாெணா+ ந%லா*ைம ப*+ைடேய� இ�6ைடேய� 
 கா/0றா ஏ6� மட%" [20] 
 "ெதாடைல� (6-ெதா� த-தா
 மடெலா+ 
 மாைல உழ�(- �ய" [21] 
 " மடQத% யாம��� உ
Iேவ� ம�ற 
 பட%ஒ%லா ேபைத�ெக� க*" [22] 
 "கடல�ன காம� உழ-�� மடேலறா� 
 ெப*ணி� ெப:-த�க� இ%" [23] 
 
ெதா%கா�பினா "ைக�கிைள /த% ெப:-திைண இ6வா' அைம-த ஏ; 
திைணயி�க*O� தைலவி மடேலறினாளாக� E6� 4லெனறி வழ�க� 
ெபா�?ைடைம இ%ைல; ஆத�� அ� Eற�படா�" எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
 "எ�திைண ம:>கி@� மகbஉ மட0ேம0 
 ெபா04ைட ெநறிைம இ�ைமயான." [24] 



124 

 

 
இதைன ெயா��ேய தி:வ
Iவ:�, 
 
 "கடல�ன காம� உழ-�� மடேலறா� 
 ெப*ணி� ெப:-த�க� இ%" [25] 
 
எ�6 EறிA
ளைம ெதா%கா�பியனா க:���( அர* ெச'வதா(�. இ:�பி@� 
இைட�கால�தி% இ�மர4 பிற�-ததைன� கா*கி�ேறா�. தி:ம>ைகயா�வா, 
மடெல�@� �ைறைய� ெப:�கி 'சிறிய தி:மட%', 'ெபாிய தி:மட%', எ�6 
பிரப-தமா�கினா. 
 
 "சீராைன, ெச>க ெண�யாைன� ேத� �ழா'� 
 தாராைன, தாமைரேபா% க*ணாைன எ*ண:<சீ 
 ேபரா யிர/� பித0றி, ெப:-ெத:ேவ 
 ஊரா இகழி@� ஊரா ெதாழிேய�நா� 

வாராM� ெப*ைண மட%" [26] 
 
எ�6 சிறிய தி:மட�C�. 
 
 ..................................... ம0றிைவதா� 
 உ�னி Aலவா ?லகறிய _வ�நா� 
 /�னி /ைள�ெத;- ேதா>கி ெயாளிபர-த 
 ம�னியM� ெப*ைண மட%" [27] 
 
எ�6 ெபாிய தி:மட�C� வ:கி�ற (றி�4க
 நய/ைடயன. இைவ 'கட?
 
மா�+ மானிட� ெப*� நய-த ப�க�தி%' அைமவனவா(�. இDவா6 இவ0றி0( 
அைமதி Eறலா�. ந�மா�வா:� தி:வா' ெமாழியி% 'மாச6 ேசாதி' எ�ற 
பா�ர�தி%. 
 
 "நாO� நிைறA� கவ-ெத�ைன ந�ென<ச� Eவி� ெகா*+ 
 ேசOய வான� தி:�(� ேதவபி ரா�ற�ைன 
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 ஆைணெய� ேதாழி! உல( ேதாறல \0றி; ஆ� 
 ேகாைணக
 ெச'� (திாி யா�மட Q�ேம" [28] 
 
எ�ற பாட�% மடேல6த% ப0றி� (றி�பி�+
ளா. 
 
ந�பியக�ெபா:
 களவிய% ப(தியி% பா>கியி0 E�ட�தி%, 'மட0E06� மட% 
வில�(�' எ�ற ப(தி காண�ப+கி�ற�. 
 
இர-� (ைறெபறா� வ:-திய தைலவ� மடேல ெபா:ெளன மதி�தC�, 
பா>கி�(� தைலவ� மடேல6தைல உலகி� ேம% ைவ�� உைர�தC�, அ� 
மடேல0றிைன� தைலவ� த�ேம% ைவ��� சா0றC�, பா>கி, தைலவி யைவய�� 
அ:ைம சா0றC�, தைலவ� த�ைன�தாேன 4க�தC�, பா>கி அ:ளிய% 
கிள�தC�, ெகா*+ நிைல EறC� இ��ைறைய� சா-தனவா(�. 
 
பி0கால�தி% சி6 பிரப-த வைகக
 வள-த ெபா;�, மடC� வள-த�. 'ப�னி: 
பா��ய%', 'இல�கண விள�க�', 'ெவ*பா� பா��ய%', /த�யன மட�� 
இல�கண�ைத வைக�ப+�தி� E6கி�றன. 'வ:ண(லாதி�த� மட%', 'சி�திர 
மட%', 'உலா மட%' /த�யன பி0கால�தி% மட% (றி�� எ;-த 
இல�கிய>களா(�. ஆயி@� பி0கால .%களி% ச>க� பாட%களிC�, ஆ�வா 
பா�ர>களிC� மடேல6த% (றி�த பாட%களி% காண�ெப6� இல�கிய நய� 
இ%லாைமைய� காணலா�. இDவா6 ெதா%கா�பியனா (றி�பி�ட மடேல6த% 
கால�தி0(� கால� வள-��, பிற�-�� இல�கிய வைகயாக வள-�
ள 
நிைலைமயிைன இல�கிய வரலா6 ப��ேபா ந�(ணவ. 
-------- 
[1]. ெதா% - அக�திைணயிய% : - 51 
[2]. (6-ெதாைக : 95 
[3]. (6-ெதாைக : 149 
[4]. (6-ெதாைக : 112 : 1-2. 
[5]. அகநா@6 : 208: 18-20 
[6]. அகநாT6 : 268; 8 
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[7]. ந0றிைண : 377 : 1-5 
[8]. (6-ெதாைக : 182 
[9]. (6-ெதாைக: 14: 2-6 
[10]. (றி<சி�க� : 22: 20-23 
[11]. (6-ெதாைக : 17 
[12]. (6-ெதாைக : 173 
[13]. ெந'த0க� : 21 : 18-11 
[14]. ெந'த0க� : 22 : 8-13 
[15]. ெந'த0க� : 23 : 5-9 
[16]. ெந'த0க� : 24 : 9-10; 13-14; 19-20 
[17]. ெந'த0க� : 24 : 19-20 
[18]. தி:�(ற
 : 1131 
[19]. தி:�(ற
 : 1132 
[20]. தி:�(ற
 : 1133 
[21]. தி:�(ற
 : 1135 
[22]. தி:�(ற
 : 1136 
[23]. தி:�(ற
 : 1137 
[24]. ெதா%- அக�திைணயிய% - . - 35 
[25]. தி:�(ற
 : 1137 
[26]. நாலாயிர� திDவிய� பிரப-த�. சிறிய தி:மட% : 76-87 
[27]. நாலாயிர� திDவிய� பிரப-த� : ெபாிய தி:மட% : 147-149 
[28]. நாலாயிர� திDவிய� பிரப-த� : தி:வா'ெமாழி : மாச6 ேசாதி : 9 
--------- 

12. 12. 12. 12. 3ற
வழி நட�ேபா"3ற
வழி நட�ேபா"3ற
வழி நட�ேபா"3ற
வழி நட�ேபா"    
 
தமி�நா+ ெச'தவ� பயனா'� ேதா�றிய தி:வ
Iவ ெப:மானி� இர*டாயிர� 
ஆ*+� தி:நா
 இ�. ஈராயிர� ஆ*+கI�( /�னா% வ
Iவ ெப:மா� 
தமி� ெமாழியி% வழ>கிய:ளிய க:���க
 கால�, இட�, இன� /த�ய 
அைன�ைதA� கட-� ஒளி:� க:��� க:_ல>களா(�, "அவ ெதாடாத �ைற 
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ஒ�6மி%ைல; ெதா�ட �ைறகைள அழ(ப+�தாம% வி�டதி%ைல" எ�ற 
ேமனா�+ அறிஞ E0றி0( இையய வ
Iவ ெப:மா� வா��ைகயி� எ%லா� 
�ைறகைளA� LOகி� க*+
ளா. த� அறிவா%, அ@பவ�தா% க*ட உய-த 
உ*ைமகைள ஒளியா� நம�( எ+��� த-�
ளா. எனேவதா� "எ%லா� 
ெபா:I� இத� பாCள, இத�பா% இ%லாத எ�ெபா:I� இ%ைலயா%" எ�6 
ம�ைர� தமி� நாகனா எ�@� 4லவ பாரா�+ ெமாழிA� பிற-த�. 
 
.0கைள இ:வைகயாக� ப(�ப அறிஞ. ஒ: (றி�பி�ட ேநர�தி0( ம�+ேம 
பய�ப+� .%கைள Books for the hour எ�6�, எ<ஞா�6� �ைணயாக 
விள>கிட� பய�ப+� .%கைள Books for ever எ�6� வழ>(வ. வ
Iவ 
வழ>கிய வா�மைற, உலக� உ
ளள?�, மனித ச/தாய� உயி�(� வைரயிC� 
வா��ைக�( வழிகா��யாக நி�றில>(� கீ�தி பைட�த� ஆ(�. எனேவ 
 
 "வ
Iவ� த�ைன உலகி@�ேக த-� 
 வா�4க� ெகா*ட தமி� நா+" 
 
எ�6 பாரதியா:� ெபா:�த/ற� பா�னா. 
 
தி:வ
Iவ ெப:மா� வா�விய% உ*ைமகைள ந�கறி-தவ; வா��ைகைய 
உ06 ேநா�கியவ; உ6தி� ெபா:
கைள� பிற உள> ெகாI� வ*ண� 
எ+��ைர�தவ. கீைத� ெப:.ைல� ப0றி அ*ண% கா-திய�க
. 'அ-.% 
Gைளைய� ெகா*+ உணவத�6; இதய�ைத� ெகா*+ உணர ேவ*�ய .%' 
எ�றன. அDவாேற தி:வ
Iவ ெப:மா� இய0றிய தி:�(ற
 அறி? 
ேவ�ைக�(�, விாி?�(� ஆரா'�சி�(� ம�+� ப��� அைமகி�ற .% அ�6. 
அத0(� ேமலாக வா��ைகைய வா�-� கா�+வத0( வழி��ைணயாக அைம-த 
.லா(�. 
 
க%வியறி? எ�ப� உலகி% பிற-த ஒDெவா:வ:�(� ேவ*ட0பால�. 4ற�ேத 
ேதா�6� ெபா:
கைள� பா�பத0( எ�ப�� க*க
 இர*+� ேதைவேயா அ� 
ேபா�ேற அகவி:
 அகல ேநா�(த0(� க%வி� க*களி� ஒளி ெபாி�� ேதைவ. 
'க*Oைடய எ�பவ க0ேறா' எ�6�, '/க�திர*+ 4*Oைடய க%லாதவ' 
எ�6� அவ Eறியி:�ப� இ�க:�தி0( அர* ெச'வதா(�. ஒ:வ@�( 
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அழிவி%லாத சிற-த ெச%வ� க%விேய எ�6�, க%வி தவிர ம0ற� ெபா:
க
 
அ�தைகய சிற�4ைடய ெச%வ� அ%ல எ�6� தி:வ
Iவ 4க�6
ளா. ஒ: 
பிற�பி% ஒ:வ� க0ற க%வியான� அ�பிற�பி0( ம�+� அ%லாம%, அ�க%வி 
அவ@�( ஏ; பிற�பிC� உத?� த�ைமAைடய� எ�6� (றி�பி+கி�றா. 
மண�% உ
ள கிண0றி% ேதா*�ய அளவி0( நீ ஊ6�; அ�ேபா% ம�கI�(� 
க0ற க%வியி� அளவி0( அறி? ஊ6� எ�பதைன, 
 
 "ெதா�டைன� \6� மண0ேகணி மா-த�(� 
 க0றைன� \6� அறி?" [1] 
 
எ�@� (ற�பாவா% விள�கிA
ளா. க0றவ@�(� த�நா+� ஊ:� ேபாலேவ 
ேவ6 எ�வாயி@� நாடா(�; ஊரா(�; எனேவ, ஒ:வ� சா(� வைரயி% க%லாம0 
கால> கழி�ப� எ06�(? என� சா+கி�றா. 
 
இDவா6 பலவாறாக� க%வியி� இ�றியைமயா ைமயிைன இைய4ற வ046��� 
வ
Iவ க0க� த(-த .%கைள� (0றமற� க0க ேவ*+�; அDவா6 க0ற பிற(, 
க0ற க%வி�(� த�கவா6 ந�ெனறியி% நி0கேவ*+� எ�@� மிக� ெபாிய 
வா�விய% உ*ைமைய, 
 
 "க0க கசடற� க0பைவ க0றபி� 
 நி0க அத0(� தக" [2] 
 
எ�@� (றளா% ெவளி�ப+�திA
ளா. 
 
வா��ைகயி� சிற�4 க0ற�% ம�+� இ%ைல; க0ற பி� க0றப� நட�த�ேலேய 
இ:�கி�ற� எ�பேத ஈ*+� ��ட�ப+� க:�தா(�. 
 
 "ெசா%Cத% யா�(� எளிய அாியவா� 
 ெசா%�ய வ*ண� ெசய%" [3] 
 
எ�ற (றI� நட-� கா�+த�� - அ:ைமைய - ெவளியி+கி�ற�. 
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'சி-ைத�கினிய ெசவி�கினிய வா'�கினிய வ-த இ:விைன�(� மாம:-�' எ�6 
ேபா0றி� 4கழ�ப+� (ற
. ெசா%C� ெசா%லா% ம�+� உய-தத�6: 
வ046��� வா��ைக ெநறியாC� ேம�ப�டதா(�. அதனா0றா� 'ஊ�' எ�@� 
அதிகார�தி%, 
 
 "L*ணிய .%பல க0பி@� ம06-த� 
 உ*ைம அறிேவ மி(�" [4] 
 
எ�றா. ேமC� 'ெகா%லாைம' எ�@� அதிகார�தி% அற.லா ெதா(�த அற>க
 
எ%லாவ0றிC� தைலயாய அற� தம�(� கிைட�தைத� ப(��� ெகா+��� தா@� 
உ*+ பல உயிகைளA� கா�பா06த% எ�6 (றி�பி�+
ளா. இ�க:��� 
ெகா*+ க0ற�@� க0றவழியி0 க:�தி:�தி நி0பேத தைலயாய அறமாக� 
ேபா0ற�ப+� எ�ற க:�� விள�க/6கி�ற� அ�ேறா? 
 
.%கைள� க0பதா% வ:� அறிவி@� ஒ;கலா0றா0 4லனா(� ப*பிைனேய 
ெபாி�� ேபா0றியவ வ
Iவ. எனேவதா�. 
 
 "அர�ேபாC� Eைமய ேர@� மர�ேபா%வ 
 ம�க�ப*4 இ%லா தவ " [5] 
 
எ�6 அறிவி@� ம�க� ப*ைப� ேபா0றி ெமாழி-தா. 
 
சா�ேறாாி� சா%4 எ�@� நிைற-த ப*4நல� (ைறப+மானா%, இ-த� ெபாிய 
நில?லக/� த� பார�ைத� தா>க /�யாம0 ேபா'வி+� எ�பதைன, 
 
 "சா�றவ சா�றா*ைம(�றி� இ:நில-தா� 
 தா>கா� ம�ேனா ெபாைற" [6] 
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எ�@� (றளா% விள�கிA
ளா. சா�றா*ைம எ�@� ந0ப*4 சா�றவக
 
ஊழி ெபய-தாC� தா>க
 ைக�ெகா*ட ெநறியினி�6� நீ>கா எ�6� அவ 
(றி�பி�+
ளா. 
 
மா-த தா� இ:-த உயநிைலயினி�6� தா�-� வி�டா%, தைலயி�:-� 
வி;-� தா�?0ற மயிாிைன� ேபா�றவ ஆவ எ�6 நைட/ைற வா��ைக 
நைடய06� ேபானவைர - ஒ;கலா0றி% பிற�-தவகைள� தைலயி� இழ-த 
மயிேரா+ ஒ�பி�+� ெபாியேதா வா�விய% உ*ைமயிைன� 4ல�ப+�திA
ளா. 
 
'கட?
 வா���' அதிகார�தி% க0றபி� அத� வழி நி0றைல வ
Iவ கவி@ற� 
கிள�தியி:�க� காணலா�. 
 
 "க0றதனா லாய பயென�ெகா% வாலறிவ� 
 ந0றா
 ெதாழா அ எனி� " [7] 
 
எ�6 ஓ வினாைவேய எ;�பிA
ளா வ
Iவ. இைறவ� இய0றிய அறமாகிய 
ெபா�� ச�ட�திைன மதி�� நட�பேத க0றத� பய� என� கழறிA
ளா. நீ�தா 
ெப:ைமயி% ஒ;�க�தி% நிைல�� நி�6 ப06வி�டவகளி� ெப:ைமைய� 
சிற-ததாக� ேபா0றி� E6வேத .%களி� �ணிபா(� எ�6 ஒ;�க வா��ைகயி% 
தைல�ப�+� சிற-தவாி� ெப:ைமைய� 4க�6
ளா. "ஓத�0 சிற-த�6 ஒ;�க 
/ைடைம" எ�ப� நீதி .%. ப��த�@� ப*பா��� வழி நட�பேத சிற-த� 
எ�பதைன இ�/� ெமாழி உண���. 
 
 "ப*4ைடயா� ப�+*+ உலக� அ�இ�ேற% 
 ம*4�( மா'வ� ம�" [8] 
 
எ�ற (ற
 ெமாழிA�, 
 
 "மற�பி@� ஒ��� ெகாளலா(� பா�பா� 
 பிற�ெபா;�க> (�ற� ெக+�" [9] 
 
எ�ற (ற
 ெதாட:�, 
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 "உலக�ேதா+ ஒ�ட ஒ;க% பலக06� 
 க%லா அறிவிலா தா" [10] 
 
எ�ற (றI� க0றபி� நி0பதி%தா� ஒ:வனி� உய? நிைலெப6கி�ற� 
எ�பதைன வ046�தி ெமாழிய� காணலா�. 
 
உட�% உயி இ�ேற% உட% நிைல�கா�. உடேல ஐ�4ல இ�ப>களி� �ைவ�( 
இ:�பிடமா' இல>(வ�. எனேவ வா�விைன� �ைவ�க உட% ேதைவ. உட% 
இய>க உயி ேதைவ. உடைலவி�+ உயிநீ>கினா% '(ட�ைப தனி�ெதாழிய� 
4
பற-த' நிைலைமயாகிவி+�. ஆயி@� வ
Iவ உயிாி@� ஒ;�கேம 
ஓ�ப�ப+த% ேவ*+� எ�பதைன ஆணி�தரமாக� EறிA
ளா. ேமC� 
ஒ;�க�ைத வ:-திA� ேபா0றி� கா�க ேவ*+�; பலவ0ைறA� ஆரா'-� 
ேபா0றி� ெதளி-தாC�, அ-த ஒ;�கேம வா��ைகயி% �ைணயாக விள>(� 
எ�பதைன, 
 
 "பாி-ேதா�பி� கா�க ஒ;�க� ெதாி-ேதா�பி� 
 ேதாி@� அஃேத �ைண" [11] 
 
என அழ(ற ெமாழி-�
ளா. 'ஒ;�க� உைடைமேய (�ைம' எ�6� 
ேபா06கி�றா. உலக� பழி�(� தீெயா;�க�ைத வி�+வி+வேத ேவ*ட�ப+� 
ெநறி எ�கிறா. 
 
அ�4 ேநராக� ேதா0றமளி�கி�ற�. ஆயி@� அ� ெகா�யேதயா(�. யாழி� 
ெகா�4 வைள-� ேதா�றி@� அ� ந�ைமயானதா(�. எனேவ ம�களி� 
ப*4கைளA� ெசய% வைகயா% (க0ற ப��பா% அ�6) உண-� ெகா
ள 
ேவ*+� எ�@� உய-த ேகா�பா��ைன, 
 
 "கைணெகா�� யா� ேகா+ ெசDவி� ஆ> க�ன 
 விைனப+ பாலா% ெகாள%" [12] 
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எ�ற (ற
வழி விள�கிA
ளா. 
 
நட�ைதயி% ேம�ப�டவைரேய சா�ேறா என ெமாழிவ. தாA� த� மகைன� பிற 
சா�ேறா� என� 4க�-� ெமாழிA� ெபா;ேத 'ஈ�ற ெபா;தி0 ெபாி� வ�(�' 
எ�கிறா வ
Iவ. "மக� த-ைத�( ஆ06� உதவி இவ� த-ைத எ�ேனா0றா� 
ெகா% எ@<ெசா%" தாேன! 
 
'க0றபி� நி0பதி%' எ�@� க:�தி0(� ெபாி�� அர* ெச'வதாக விள>(� (ற
 
'ேபைதைம' அதிகார�தி% வ:கி�ற�: 
 
 "ஓதி உண-�� பிற�(ைர��� தானட>கா� 
 ேபைதயி� ேபைதயா இ%." [13] 
 
.%கைள ஓதிA� அவ0றி� ெபா:ைள உண-�� பிற�( எ+��� ெசா%�A� 
தா� அவ0றி� ெநறியி% அட>கி ஒ;காத ேபைத ேபா% ேவ6 ேபைதய இ%ைல 
எ�6 வ
Iவ ெப:மா� க0றவழியி% நி0காதவைர� ேபைதய என அ;�த- 
தி:�தமாக� க*��(� நிைலயி% 'ஆ�6 அவி-� அட>கிய ெகா
ைக� 
சா�ேறா' எ�@� பிசிரா-ைதயாாி� 4றநாT06� ெதாட பளி�சி+கி�ற�. 
 
ந%ல .%க
 உண��� ெநறியி% நி0பேத வா��ைக என% அைமA�, 'ம0ற� 
கைலகளி� தாயக� வா��ைக� கைலேய' எ�ப தமி��ெபாியா. வா��ைக� 
கைலைய உலகி0( உதவிய ப*ைட� சா�ேறா ம@, அாி8டா�ட%, சா�ர]8, 
மா� அேர�ய8, தி:வ
Iவ /தலான அறிஞ ெப:ம�க
 பலராவ. மன�தி� 
/;�\'ைமேய அற� எ�@� வ
Iவாி� க:�� 'மன���க* மாசில னாத% 
அைன�தற�' எ�@� (ற
 ெதாடரா% விள>(கி�ற�. அற�ைத அ��பைடயாக� 
ெகா*ட வா�? ஒ:நாI� சிைதயா�. 
 
தி:�(ற
 ப��பத0( ம�+� அைம-த ெவா: .% ம�+ம�6; உ
ள� 
ெச�ைம�ப�+ உயவைடய-ஒ;�க�ைத- ஒ;கலா0றிைன� ப06�ேகாடாக� 
ெகா*+ வா;� வா��ைக�( வழி��ைணயாக அைம-த .Cமா(�. 
அதனா0றா� தி:வ
Iவ க0க ேவ*+�, அ�?� கசடற� க0க ேவ*+� 
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எ�6�, அDவா6 க0ற�@� க0றபி� நி0பேத சால�சிற-த� எ�6� த� 
தி:�(றளி0 பலவிட>களி0 பா>(ற ெமாழி-தி:�ப� உ06 உணர�த�கதா(�. 
க0றபி� நி0பதி% (ற
 வழி நட�ேபாமாக! 
------- 
[1]. தி:�(ற
 : 396  [8]. தி:�(ற
 - 996 
[2]. தி:�(ற
 : 391  [9]. தி:�(ற
 : 134 
[3]. தி:�(ற
 : 664  [10]. தி:�(ற
 : 140 
[4]. தி:�(ற
 : 373  [11]. தி:�(ற
 : 132 
[5]. தி:�(ற
 : 997  [12]. தி:�(ற
 : 279 
[6]. தி:�(ற
 :990  [13]. தி:�(ற
 : 834 
[7]. தி:�(ற
 : 2 
------ 

13. 13. 13. 13. தி.வ
(வ  ெதளி:,*6" வா��ைகதி.வ
(வ  ெதளி:,*6" வா��ைகதி.வ
(வ  ெதளி:,*6" வா��ைகதி.வ
(வ  ெதளி:,*6" வா��ைக    
 
இல�கிய�திைன வா��ைகயி� உைரக% எ�ப அறிஞ. தமிழி� பழ�ெப:� 
இல�கிய>களாகிய ச>க இல�கிய�தி% ஈராயிர� ஆ*+கI�( /� வா�-த 
பழ-தமிழாி� Z+ நிைற-த ெப:வா�விைன� காணலா�. வா�வி� ெச;ைம 
ஒ:4ற/�, வ6ைமயி� வா�ட� பிறிெதா:4ற/� விள>கின எ�ப� ச>க 
இல�கிய>க
 நம�( உண��� ெச'தியா(�. வரலா0றி� ெதாட�க 
கால�திேலேய ந%ல நாகாிக�திைன� ெப0றி:-த தமிழக� ெப:ம�களி� வா�?, 
(றி�ேகாளிைன� (றி�ெகா*�:-த�. ச>க கால� ப*பா+ தமிழக�தி� 
மா*4ய-த ப*பா+ என� ேபா0றி� 4கழ�ப+� அள?�( அைம-தி:-த�. 
 
 "4கெழனி� உயி:� ெகா+�(வ பழிெயனி� 
 உல(ட� ெபறி@� ெகா
ளல" [1] 
 
எ�ப� 4றநாT6. எனேவ பழிய0ற வா�? வா�வேத அ�6 ஆ�ேறாரா% 
பாரா�ட�ப�ட�. 
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தி:வ
Iவ தமி�நா+ ெச'தவ� பயனா'� ேதா�றிய சா�ேறா; அறேவா; 
அறிஞ; ப*பா��ன. எனேவ அவ இய0றிய தி:�(றளி% ஒ: /;ைம நிைற-த 
(றி�ேகா
 வா�விைன� காணலா�. 
 
வ
Iவ ெத
ள� ெதளிவாக வா��ைகயி� ப*பிைனA� பயைனA� உண�திய 
சா�ேறா ஆவ. எனேவ த� அற�E6 நாவா%, 
 
 "அறெனன� ப�டேத இ%வா��ைக அஃ�� 
 பிற�பழி�ப� இ%லாயி� ந�6" [2] 
 
எ�றா. அற� என�ப�டேத எ�பதிC
ள ஏகார�ைத ேநா�(க, அஃ� 
ேத0ேறகாரமா(�. அ� ெதளி?� ெபா:ளி% வ-�
ள�. இதி�:-� அற�தி� 
ெநறியி�:-� பிறழாம% வா�வேத இ%வா��ைக எ�6 தி:வ
Iவ க:��� 
ெகா*டா என ந�( ெதளியலா�. இ�தைகய இ%வா��ைக பழியினி�6� /0ற 
நீ>கியதாக இ:�க ேவ*+� எ�பதைனA�, தம�(� கிைட�த பழியி� நீ>கிய 
ெபா:ைள� பிற�(� பகி-� த-� வாழ ேவ*+� எ�பதைனA� தி:வ
Iவ 
ெப:மா� பி� வ:� (றளி% திற�பட� EறிA
ளா. 
 
 "பழிய<சி� பா�\* உைட�தாயி� வா��ைக 
 வழிெய<ச% எ<ஞா�6� இ%." [3] 
 
ேமC� அவ இ%வா��ைகயி% அ�4� அற@� இைண-� இய>க ேவ*+� 
எ�பதைன� (றி�பி�+, அDவா6 விள>(வேத வா��ைகயி� ப*4� பய@� 
ஆ(ெம�6� விள�கிA
ளா. தி:வ
Iவ அ�பிC� அற�திC� ெகா*�:-த 
ந�பி�ைக ெபாிதா(�. உலக உயிக
 ஒ:வேரா+ ஒ:வ இைண-� ெதாட4 
ெகா
வத0( அ�4, வா��ைகயி� அ��தளமாக அைடய ேவ*+� எ�6 
வ046�திA
ளா. அDவா6 இைண-த உயி�(ல� இ�ப�ேதா+� 
அைமதிேயா+� வாழ ேவ*+மானா%, அைவ ேம0ெகா
ள ேவ*�ய ெநறி 
அற�தி� ஆறாக விள>(த% ேவ*+� எ�6 க:தினா. எனேவ 'அ�4ைடைம' 
எ�ற அதிகார�தி% அ:ைமயான உயி�( உட�ேபா+ ெபா:-தியி:�(� உறேவ 
அ�ேபா+ ெபா:-தி வா;� வா�வி� பய� எ�6 E6/க�தா�, 
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 "அ�ேபா+ இைய-த வழ�ெக�ப ஆ:யி�( 
 எ�ேபா+ இைய-த ெதாட4" [4] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. அ�4ைடயதாகி� ெபா:-தி வா;� வா��ைகயிைன 
உைடயவ உலக�தி% எ<ஞா�6� இ�406 வா;� சிற�பிைன� 
ெகா*டவராவ எ�ற க:���பட, 
 
 "அ�406 அம-த வழ�ெக�ப ைவயக�� 
 இ�40றா எ'�< சிற�4" [5] 
 
எ�@� (றைள யா��
ளா. அ�பிேல அவ ெகா*�:-த அள? கட-த ஆவ� 
ேம0Eற�ப�ட (ற�பா�களா% (ைறவற இல>க� காணலா�. இதனா0றா� 
4ற��6�4�க
 சிற�க�ெப0ற ஒ:வைன விட அக�� உ6�பாகிய அ�4 சிற-த 
ஒ:வைன� பாரா�+கி�றா. 
 
 "4ற��6� ெப%லா� எவ�ெச'A� யா�ைக 
 அக��6�4 அ�பி லவ�(." [6] 
 
எC�பி%லாத உட�பிைனAைடய 4; ஒ�றிைன ெவயி% வா�� வைத�த% ேபால, 
அ�4 இ%லாத உயிைர அற� தவறா� வ:��� எ�6� தி:வ
Iவ எ�சாி�ைக 
வி+�கி�றா. 
 
 "எ�பி லதைன ெவயி% ேபால� காAேம 
 அ�பி லதைன அற�" [7] 
 
'அ�பி� வழியி% இய>(� உட�ேப உயி நி�ற உட�4' எ�6 உ6தி�பட 
ெமாழி-� அ�பி� சிற�பிைன அறி?6��கி�றா தி:வ
Iவ. 
"அ�பி� வழிய� உயிநிைல." 
இ�த( மா�சிைம�ப�ட அ�4�, ஆ*டவனி� க�டைளயா� அற/� 
உைட�தாயி:-தா% இ%லற வா�? ப*ேபா+� பயேனா+� ெபா�-� ேதா�6� 
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எ�பதைன அ�ேபா+ E6� வ
Iவ வா�( ஒ
ளிய ெத
ளிய க:��ைடய 
வா�ேக அ�ேறா? 
 
வளமான வா��ைக�( ஒ: வா��ைக� �ைண ேவ*+ம�ேறா? மைனவியி� 
மா*ேப இ%லற இ�ப�திைனA� அைமதியிைனA� இையவி�பதா(�. மைனவி 
மா*4ைடயவளானா% வா��ைகயி% இ%லாைம�( இடமி%ைல. மைனவி 
(ண�ேகடளாயி� அைன��� இ:-�� ஒ�6� இ%லாைம�( ேநரா(�; 
 
 "இ%லெத� இ%லவ
 மா*பானா% உ
ளெத� 
 இ%லவ
 மாணா� கைட." [9] 
 
எனேவ ந0ப*4 வா'�க�ெப0ற ந>ைக ந%லாேள இ%வா��ைக இனிைமAட� 
இய>க�ெபற /த�ைமAைடயவ
 ஆகி�றா
. அ�த( ந0ப*4 (ைறவற� 
(�ெகா*+
ள - ெகா*க� (றி�பறி-� நட�(� (ண� நிைற-த மைனவி 
ஒ:வ@�( வா'�க வி%ைலெயனி� அவ� வா��ைக பிற �ைறகளி% 
எDவள?தா� சிற�406 விள>கினாC� அதனா% யாெதா: பய@மி%ைல. 
 
 "மைனமா�சி இ%லா
க* இ%லாயி� வா��ைக 
 எைனமா�சி� தாயி@� இ%." [10] 
 
ஆதலா% மைனவி என�ப+பவ
 இ%வா��ைக�( இைய-த ந0ப*4 
உைடயவளாக?�, கணவ@ைடய வ:வா'�(� தக வா��ைக நட��பவளாக?� 
/த0 க* �ல>கேவ*+�. இ�த( ப*4நல� பர�க வா'�க� ெப0றவேள 
'வா��ைக� �ைண' என வாயார உவைகAட� அைழ�பத0(� த(தி 
உைடயவளாவ
 : 
 
 "மைன�த�க மா*4ைடய
 ஆகி�த0 ெகா*டா� 
 வள�த�கா
 வா��ைக� �ைண." [11] 
 
ந%ல வா��ைக� �ைணவி�( அ+�� ேவ*+வ� க0ெப�@� தி*ைமயா(�. 
க04 ெநறியி% த�ைனA� கா���ெகா*+, த�ைன� தி:மண�தி0 ெகா*ட 
கணவைனA� கா�பா0றி� த(தி சா�ற 4கைழA� ம>காம% கா�� உ6தி தளராம% 
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வா�கி�றவேள ெப* என� த�கவளாவா
 எ�ப� தி:வ
Iவ உண��� 
ெதளி-த க:�தா(�. 
 
 "த0கா��� த0ெகா*டா0 ேபணி� தைகசா�ற 
 ெசா0கா��� ேசாவிலா
 ெப*" [12] 
 
இDவா6 நிைற-த ப*4கIட� கணவைன� ேபா0றி� கடைமைய� ெச'� வா;� 
மகளி ெப:< சிற�பி0(ாிய N�+லக வா�விைன� ெப6வ. எனேவ மா*4 
ெபா:-திய மைனவியி� ந0ப*ேப இ%வா��ைக ம>கலமாக அைமகி�ற�. 
 

"ம>கல� எ�ப மைனமா�சி" [13] 
காத% மைனயாI� காதல@� க:�ெதா�றி� தீதி% க:ம� நிக��தி வா;� 
வா�ேவ வ�?� வன�4� ெகா*+ �ல>(� வா��ைகயா(�. அDவி:வ:� 
ெபற�த�க ேப6களி% ந�ம�கைள� ெப6வேத ெப:� ேபறா(�. 
 
 "ெப6மவ06
 யாமறிவ� இ%ைல அறிவறி-த 
 ம�க�ேப6 அ%ல பிற." [14] 
 
கணவ@� மைனவிA� ந�ம�கேளா+ அ�பி% அ��தள� அைம��, அற�தி� 
ெநறியி% ஒ;கிவ:� வா�வி% 'வி:-ேதா�4த%' எ@� வி:�4கி�ற ப*4 
/த�ட� ெப6கி�ற�. N��% இ:-� ெபா:
கைள� கா�� இ%வா��ைக 
நட��வெத%லா� வ:� வி:-தினைர� ேபா0றி உதவி ெச'த0 ெபா:�ேடயா(� 
எ�ப தி:வ
Iவ: 
 
 "இ:-ேதா�பி இ%வா�வ ெத%லா� வி:-ேதா�பி 
 ேவளா*ைம ெச'த0 ெபா:�+." [15] 
 
இDவா6 வி:-ேதா�பி ந�றா0றி வா;� ெபா;� இனியைவ Eற% எ�@� 
இனிய ப*4� இ%வா�வானிட� இையய� ெப6த% ேவ*+�. வண�க� 
உைடயவனாக?� இனிய ெசா%ைல வழ>(ேவானாக?� ஆதேல ஒ:வ@�( 
அணிகலமா(�. ம0ற பிற அணிக
 அணிகளாகா. 
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 "பணி?ைடய� இ�ெசால� ஆத% ஒ:வ0( 
 அணிய%ல ம06� பிற." [16] 
 
பிற�( ந�ைம பய�பனவ0ைற நா� இனிைம ேதா'-த ெசா0கைளேய ெசா%��, 
பாவ>க
 ேத'-� (ைறA�; அற� வள-� ெப:(�. 
 
 "அ%லைவ ேதய அற�ெப:(� ந%லைவ 
 நா� இனிய ெசா��." [17] 
 
இ%வா�வி% தைல�ப�+ வா�கி�றவகI�(� பல:ைடய �ைணA� உதவிA� 
ேவ*ட0பாலன. ஆத�� (0றம0றவகIைடய உற? ேவ*+�. ��ப� வ-த 
கால�தி% �ைணயாக நி�6 உதவியவகளி� ந�ைப� ைகெநகிழவிடாம% ேபா0ற 
ேவ*+�. அ-ந�பிைன இனி வ:� பிறவிகளிC� மறவாம% ேபா06தேல 
ெபாிேயா கட� எ�ப. எ-த அற�ைத அழி�தவ�(� த�பி� பிைழ�(� வழி 
உ*+. ஆனா% ஒ:வ ெச'த உதவிைய மற-� அழி�தவ@�( ம�+� உ'? 
இ%ைல எ�6 உ6தியாக� E6கி�றா வ
Iவ: 
 
 "எ-ந�றி ெகா�றா�(� உ'?*டா� உ'வி%ைல 
 ெச'-ந�றி ெகா�ற மக0(." [18] 
 
ந�றிAணேவா+ வா;� வா��ைகயி% ந+? நிைலைம�(� தனியிட� த:த% 
ேவ*+�. ந+? நிைலைம பிற�-� நட-தா% ஆ�க� வ-� இையA� எ�ற நிைல 
ஏ0ப�டாC� அD ஆ�க�திைன அ�ெபா;ேத ைகவிட ேவ*+�. 
 
ந+?நிைலைமயினி�6� வ;வா� நி�6, அறெநறியி% நிைல�� வா�கி�றவ� 
அைட-த வ6ைம நிைலயிைன� சா�ேறா உலக� ேக+ எ�6 ெகா
ளா�. 
 
 "ெக+வாக ைவயா� உலக� ந+வாக 
 ந�றி�க* த>கியா� தா�?." [19] 
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ந�றிAண?� ந+?நிைல ெந<ச/� ம�+� ந%வா�வி0(� ேபா�மா? உட� 
அட�க/� ேவ*+�. அட�க� ஒ:வைன உய�தி� ேதவ:
 ேச�(�; 
அட>காைம ஒ:வ� வா�வி% ெபா%லாத இ:ைள� 4(�திவி+�. எனேவ 
அட�க�ைத உ6தி� ெபா:ளாக� கா�க ேவ*+�. ஏெனனி% அ-த அட�க�ைதவிட 
ேம�ப�ட ஆ�க� உயி�( இ%ைல. 
 
 "கா�க ெபா:ளா அட�க�ைத ஆ�க� 
 அதனிT> கி%ைல உயி�(." [20] 
 
அட�க�ேதா+ ஒ;�க�திைனA� ஒ:வ� ெகா
வாேனயானா% ெபா�மல நா0ற 
/ைட�த தா(ம�ேறா? ஒ;�க�தா% எவ:� ேம�பா�ைட அைடயலா�; ஆயி� 
ஒ;�க�தி�:-� தவ6தலா% அைடய�தகாத ெப:� பழிA� ஒ:வ�( வ-� ேச:� 
எ�பதைனA� ந�கறித% ேவ*+�. 
 
 "ஒ;�க�தி� எ'�வ ேம�ைம இ;�க�தி� 
 எ'�வ எ'தா� பழி." [21] 
 
எனேவ அ�த( ஒ;�க�திைன உயிைரவிட� சிற-ததாக� ேபா0ற ேவ*+�. 
பிற:ைடய மைனவிைய வி:�பி ேநா�காத ெபாிய ஆ*ைமயிைன� சா�ேறா 
நிைற-த ஒ;�கமாக� க:�வ. 
 
 "பிற�மைன ேநா�காத ேபரா*ைம சா�ேறா�( 
 அறெனா�ேறா ஆ�ற ஒ;�(." [22] 
 
'ஒ:வ ெபாைற இ:வ ந�4' எ�6 E6கிற� நால�யா. ஒ:வ� நிைற 
மனிதனாக விள>க ேவ*+மானா% ெபா6ைமைய� ேபா0றி ஒ;க ேவ*+�. 
ெபா6ைம� ப*ேப இ%வா��ைகயி� மகி��சி�(� அைமதி�(� உ6�ைணயாக 
அைமவதா(�. எனேவ த(தியி%லாத ெசய%கைள� பிற தன�(� ெச'த 
காைலயிC�, அதனா% வ:� ��ப�தி0காக வ:-தி, அறம%லாத ெசய%கைள 
அவபா% ெச'யாதி:�த% ந%லதா(� எ�6 ெதளி?6��கி�றா தி:வ
Iவ. 
 
 "திறன%ல த0பிற ெச'யி@� ேநாெநா-� 



140 

 

 அறன%ல ெச'யாைம ந�6." [28] 
 
ெபா6ைம� ப*ைப� ெகா
I� மன� ெபாறாைம� ப*பிைன வில�க ேவ*+�. 
ெபாறாைம ெச%வ�ைத� ெக+�� ஒ:வைன� தீய வழியி% ெசC��� 
திற@ைடயதா(�. பிற ெபா:ைள வி:�பாமC�, பிறைர� 4ற> EறாமC�, 
பயன0ற ெசா0கைள� பாரா�டாமC� ஒ:வ� வா�த% ேவ*+�. ஒ�4ர? 
எ*ண/�, இ%ைல என வ-தவ�( இ%ைல எ�6 Eறாம% ஒ�6 ஈகி�ற 
பணி?� ெகா*+ ஒ:வ 4க� வா�? வா�த% ேவ*+�. 'ேதா�றி� 4கெழா+ 
ேதா�6க' [24] எ�ப� வ
Iவ வா�கா(�. 
 
�ற? வா��ைகேயா+ ம�+-தா� அ:
 ெதாட4ைடய� எ�றி%ைல; 
இ%வா�வி0(� இைய4ைடயேத அ:ளா(�. ெபா:
 இ%லாதவ:� ஒ:கால�தி% 
வள� ெப06 வாழலா�; ஆனா% அ:
 இ%லாதவ வா��ைகயி� பய� அ0றவேர 
யாவ. அவ ஒ: கால�திC� சிற-� விள>(த% எ�ப� இ%ைல. 
 
 "ெபா:ள0றா M�ப ஒ:கா% அ:ள0றா 
 அ0றாம0 றாத% அாி�." [25] 
 
4லா% ம6�த%, க
ளாைம, வா'ைம, ெவ(ளாைம, இ�னா ெச'யாைம, 
ெகா%லாைம /த�ய அதிகார>களி% தி:வ
Iவ ெப:மா� வா��ைகயி� 
ெதளிவான வ�வ�திைன வைகAற வ���� கா�+கி�றா. இ�/ைறயி% 
'அற�தா� வ:வேத இ�ப�' எ�6, 'மன���க* மாசில�' ஆகி ஒ:வ வா�-தா% 
அவ வா�? சா�ேறா பாரா�+� ெச�ைமA� சீ�திA� உைடயதா(�; 
'அறெனன� ப�டேத இ%வா��ைக' [26] எ�ற உயாிய ெகா
ைக�( உ6தி நல� 
ேச�பதா(�. இ�தைகய உய-த - ெதளி-த - உ*ைமயான வா�விைனேய 
தி:வ
Iவ ெப:மா� த� அற���பா�% வ�A6�தி� EறிA
ளா. அD 
அறேவா உண��� வா��ைக� ெதளிவி� வழிேய ந� வா�? அைம-� 
சிற�பதாக! 
---- 
[1]. 4றநாT6 ; 182 : 5-6 [14]. தி:�(ற
 : 61 
[2]. தி:�(ற
 : 49 [15]. தி:�(ற
 : 81 
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[3]. தி:�(ற
 : 44 [16]. தி:�(ற
 : 95 
[4]. தி:�(ற
 : 73 [17]. தி:�(ற
 : 96 
[5]. தி:�(ற
 : 75 [18]. தி:�(ற
 : 110 
[6]. தி:�(ற
 : 79 [19]. தி:�(ற
 : 117 
[7]. தி:�(ற
 : 77 [20]. தி:�(ற
 : 122 
[8]. தி:�(ற
 : 80 [21]. தி:�(ற
 : 137 
[9]. தி:�(ற
 : 53 [22]. தி:�(ற
 : 148 
[10]. தி:�(ற
 : 52 [23]. தி:�(ற
 : 157 
[11]. தி:�(ற
 : 51 [24]. தி:�(ற
 : 236 
[12]. தி:�(ற
 : 56 [25]. தி:�(ற
 : 248 
[13]. தி:�(ற
 : 60 [26]. தி:�(ற
 : 49 
------ 

14. 14. 14. 14. சில�பதிகார*தி5 வ." ேபா �கள/க
சில�பதிகார*தி5 வ." ேபா �கள/க
சில�பதிகார*தி5 வ." ேபா �கள/க
சில�பதிகார*தி5 வ." ேபா �கள/க
    
 
"ெந<ைசய
I� சில�பதிகார�" தமிழி% எ;-த /த0 ெப:>கா�பியமா(�. காவிாி 
கடெலா+ கல�(� 4கா நகாி% வணிக� (�யி% ெச%வ மகளாக� பிற-த க*ணகி, 
இ6தியி% ம*ணவ:� வி*ணவ:� ேபா06� ெத'வநிைல�( உய-த 
வரலா0றிைன வ*ண/ற வ���� கா�+வேத சில�பதிகார�தி� ெச'தியா(�. 
க04� கட?ளா� க*ணகியி� வரலா0றிைன� பர�க� E6� சில�பதிகார� 
/�Aைட ம�ன Gவாி� ெச'திகைளA�, சிற�பாக� ேசர� ெச>(�+வனி� 
இைணய0ற Nர�திைனA� சிற�க ெமாழிகி�ற�. ப%ேவ6 �ைவக
 பா>(ற� 
கல-�வ-� சில�பதிகார� ஓ உயாிய கா�பிய� எ�@� உ*ைம�(� சா�றாக 
இல>(கி�ற�. காத�� இனிய ெசDவிA� ஆ*+ உ*+; Nர�தி� வி�மித/� 
ஆ>( உ*+; இ�ப�தி� சிற�4� ேபச�ப+கி�ற�; அேத ேநர�தி% அவல�தி� 
ஆழ/� ந�( 4லனாகி�ற�. 
 
வ<சி� கா*ட� சில�பதிகார�தி� இ6தி� கா*டமா(�. வ<சி� 
கா*ட�திேலேய க*ணகி ெத'வநிைல�( உய-�, MைசA� விழா?� ெப0ற 
பா�ைம ேபச�ப+கி�ற�. ஊேட ப�தினி�கட?I:�(ாிய ப�ம� சைம�க� க% 
ேவ*� வட4ல� ெச�6 காவா நாவிற கனகவிசயைர ெவ�6 தி:�பிய Nர 
வரலா6� விள>க� ேபச�ப+கி�ற�. �:>க� ெசா%ல� 4கி� தமிழத� 
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அ��பைட� ப*4களான காதC� Nர/� சில�பதிகார�தி% �ைவ ம%க� 
ெசா%ல�ப+கி�றன. 
 
வாடா வ<சியா� க�ெக; வ<சி மாநகாி% இலவ-திைக ெவ
ளிமாட� எ�@� 
மாளிைகயி% த� ேகா�ெப:-ேதவி இள>ேகா ேவ*மாIட� ேசர� 
ெச>(�+வ� வசி��வ-த காைலயி%, ஒ:நா
 மைலவள� காண வி:�பி� 
ப%வைக மர>களாC� அழ( மி�க மைலைய ஊட6��� ெகா*+ இழிA� 
ேபாியா0ற>கைரயி� மண% மி�க எ�காிேல த� பாிவார>கIட� த>கினா�. 
அ�ேபா� (�ற� (றவக
 மைலப+ ெபா:
க
 பலவ0ைற� திைற�ெபா:ளாக� 
த-� 'ஏ�பிற� ப�ேய� வா�கநி� ெகா0ற�' எ�6 வழிபாேட�தி நி�றன. பி�ன, 
க*ணகி அவ த� க*க
 காண வி*Oல( ெச�6 ெச'திைய விள�பின 
ம�னவ� ம:>கி:-த த*டமிழாச� சா�த� நட-தன அைன��� நைவயற 
ெமாழி-தன. க*ணகி வரலா0ைற விள>க� ேக�ட ேவ-த ெப:-தைக அ:கி:-த 
த� அ:ைம� �ைணவிைய விளி��, 
 
 "உயி:ட� ெச�ற ஒ:மக
 த�னி@� 
 ெசயி:ட� வ-தவி� ேசயிைழ த�னி@� 

ந�@த% விய�(� நல�ேதா யாெரன�" [1] 
 
ேக�டா�. அத0( விைடயாக இள>ேகா ேவ*மா
, 'காதல� ��ப� காணா� 
கழி-த பா*�ய� ெப:-ேதவி வி*ணா��% ெப:-தி: ?ற�கடவ
; அ� நி0க; 
ந� உ
நா�ைட யைட-த ப�தினி� கட?ைள நா� வழிப+த% இ�றியைமயாத�' 
எ�6 Eறினா
. அ�ேக�ட ம�ன� ப�தினி� கட?I�(ாிய ப�ம� 
சைம�த0(ாிய க%ைல இமய�தினி�6� ெகாண-�, க>ைகயா0றி% \'ைம� 
ப+��த% மிக?� ெபா:-திய ெசய% எ�ற /�?க��னா�. இமவா� அவ� 
வி:�ப�தி0 கிண>காவி�� வ<சியினி�6� வ<சி மாைல H�� தாைனAட� 
ெச�6 4ற��ைற� கைம-த Nர� ெசய%க
 பலவ0ைறA� ஆ>( அவ0(� 
கா*பி�ேப� எ�6 Nரெமாழி விள�பினா�. இ�ேக�ட தாைன� தைலவனா� 
வி%வவ� ேகாைத ேசரனி� Nர�திைன விள>க எ+��ைர�தா�. 
 
"ேவ-த ேவ-ேத! ந�ைமெயா�த ேவ-தரான ேசாழ பா*�ய த�ெமா+ இக% 
ெகா*+ ெகா>க ெச>கள�ேத த� 4��ெகா�ையA� மீன� ெகா�ையA�, 
ேபா�கள�ேத 4ற� வி�+ ஓ�னராயி@�, அ� ெச'தி தி�கய>களி� ெசவி�( 
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எ�� எ>(� பரவி06. ெகா>கண, க�>க, க:நாட, ப>கள, க>க, க��ய, 
வடவாாிய இவகIட� தம� தமி�� ேசைன கல-� ெபா:த ெச:�கள�தி% தா� 
யாைனைய வி�+� பைகவைர யழி�த அாிய Nர� ெசய% இ�@� எ>க
 
க*கைளவி�+ நீ>கவி%ைல. அ�றிA�, எ> ேகாமகளா' விள>கிய த� தாைய� 
க>ைகயா0றி% நீரா��வ-த அ�கால�ேத, எதி�� வ-த ஆாியவரச ஆயிரவைர� 
தா� ஒ:வராகேவ நி�6 ெபா:த ேபா� ேகால�ைத� க+>க� E0ற/� 
க*விழி�� விய-� க*டத�ேறா? நீவி நீ H�-த இD நில?லக�ைத ெவ�6 
தமி� நாடா�க ேவ*� வடநா�+� ெசல? ேம0ெகா
ள� �ணியி� ஆ>( L�ைம 
எதி�பவ எவ:ேம இ%ைல எ�ப� உ6தி" எ�6 ெச>(�+வ� /�னாளி% 
ஆ0றிய Nர�ேபாாி� சிற�பிைன வி�மித��ட� ெமாழி-தா�, 
 
 "L�ேபா% ேவ-த L�ேமா �க�� 
 ெகா>கெச> கள��� ெகா�வாி� கய0ெகா� 
 பைக�4ற��� த-தன ராயி@� ஆ>கைவ 
 திைச/க ேவழ�தி� ெசவியக� 4�கன 
 ெகா>கண க�>க ெகா+>க: நாட 
 ப>கள க>க ப%ேவ0 க��ய 
 வடவா ாியெரா+ வ*டமி� மய�க��� 
 கழறைல ேவ�டெம� க�4ல� பிாியா� 
 க>ைக� ேபாியா06� க+�4ன% நீ�த� 
 எ>ேகா மகைள யா��ய அ-நா
 
 ஆாிய ம�ன ஈைர< .06வ� 
 ெகா:நீ யாகிய ெச:ெவ> ேகால� 

க*விழி��� க*ட� க+>க� E0ற�." [2] 
 
இ�ப(தி ெகா*+ ெச>(�+வ� ேம0ெகா*ட /தலாவ� வட4ல� ேபாாிைன 
அறியலா�. 
 
இனி, இள>ேகாவ�க
 விள>க வ:ணி�(� இர*டாவ� வட4ல எ;�சி அ%ல� 
(யிலாCவ� எ�@மிட�தி% ஆாிய அரசகேளா+ ெச>(�+வ� நிக��திய 
Nர�ேபாாிைன� கா*ேபா�. 
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வ<சி மாநகாி% ஆசா� ெப:>கணி அைம�ச:ட� தாைன�தைலவ த�ெமா+> 
E�� ேசர� ெச>(�+வ� N0றி:-தேபா� த� ேசைன�தைலவைர ேநா�கி� பி� 
வ:மா6 E6வானாயின�: 
 
"ஆாிய ம�ன பல:� த� நா��% நிக�-த �ய�வர ெமா�ற� ெபா:�+�(;மி 
மகி�-தி:-த விட�ேத. 'ெத�றமி� நாடாI� ேவ-த ெச:ேவ�+� 4க�ெற;-� 
மி�தவ;� இமயெவ0பி% விள>(வி0 4� கய% ெபாறி�த நா
, எ�ேபாC� 
/�ம�ன ஈ>கி%ைல ேபாC�' எ�6 நைகயா� இக�-தன எ�6 இைமய� 
தாபதரா% அறி-ேத�. அDவைச ெமாழி எ� ேபா�ற ேசாழ பா*�ய ேவ-த�( 
இக��சிைய� த:வதா(�. ஆத��, அ>ஙன� இக�-த வடவாாிய ம�ன த� 
/��தைலயி% ப�தினி�கட?ைள� சைம�த0(ாிய க%ைல ஏ0றி�ெகா*+ 
வ:ேவ�; அ>ஙன� ெச'யா� எ� Nரவா
 வறிேத மீIமாயி�. எ�ேனா+� 
மா6ப�ட பைகயரைச ந+>க�ெச'� அட�காம%, வள< சா�ற எ� 
நா�+�(�கைள வ:��� ெகா+>ேகாலனாக� கடேவ�" எ�6 த� அ�தாணி 
ம*டப�ேத சின��ட� வ<சின� Eறினா�. 
 
அ� ேக�ட ஆசா�, அவ� த� ேகாப� தணிவதாக எ�6 Eறியவளவி%, 
கணிெய;-� வடதிைச� ெபய�சி�( உாிய ந�/E�த ேநர� அ�ேவ என 
எ+��ைர�தா�. நிமி�திக� Eறியத0( உட�ப�ட ெச>(�+வ�, த� வாைளA� 
(ைடையA� அ-த ந�/E�த�தி% வடதிைச� ெபய�� நா�ெகா
I�ப� 
ஆைணயி�டா�, அ�றிர? ேபா வி:�406� த�@ட� வ:த0கி:�(� 
தாைனகI�(�, தாைன� தைலவகI�(� ெப:< ேசாறளி�� உபசாி��, 
உ0சாக�ப+�தினா�. ம6நா� காைலயி% /ர� /ழ>க?�, சிவன:ைள ேவ*� 
வல>ெகா*+, தி:மா�� பிரசாத�திைன வா>கி� த� மணி� 4ய�ேத-தியவனா', 
நாடக மட-ைதய �தி�க, Hத:� மாகத:� ைவதாளிக:� ம�னனி� ெவ0றி� 
4கைழ� பா� உட� ெச�றன. யாைன Nர:� (திைர Nர:� வா�பைட மறவ:� 
ேவ-த� வா
வ�ைய ஏ-தி ஆ�பாி�தன. கடேலாரமாக� ெச�6, மைல/�( 
ெநளிய நட-� நீலகிாி மைலயி% பா�N+ அைம��� த� பாிவார>கIட� 
த>கினா�. 
 
ச<சய� /தலா� தைல�கீ+ ெப0ற க<�க /த%வ ஆயிரவ, .06வ க�ன 
சாபி% நாடக மகளி .0றி:வ:�, (யிCவ இ:.0ெற*ம:�. 
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ெதா*d0ற6வைக� பாச*ட� �ைறகளிC� வ%லவ:� நைகவிைள�� மகிழ� 
ெச'பவ:மான ேவழ�ப .06வ:�, .6 ெகா+<சி ெந+-ேதகI�, ஐ-.6 
களி6கI�, பதினாயிர� (திைரகI�, இ�ன இ�ன சர�ெக�6 எ;த�ெப06 
வட4ல� ெசல?�( ேவ*�ய வடநா�+� ப*ட>க
 ஏ0ற�ப�ட சகட>க
 
இ:பதினாயிர/� ெச>(�+வ@�(� பாி�� ெபா:ளாக� ெகா*+வ-� நி�றன. 
ேமC�, 'இமய�தினி�6� க% ெகாண-� க>ைகயா0றி% நீ�பைட ெச'� 
தரவ%ேலா�' எ�6 த� ம�ன சாபி% ெதாிவி�தன. ஆயி@� ெச>(�+வ�, 
தமிழரசைர இக�-த காவாநாவி0 கனக விசயைர ெவ%ல?� பைட ெச%வதா% 
க>ைகயா0ைற� கட�த0( ஆவன காOமா6 (றி�பி�டன� : 
 
 "பால (மர� ம�க
 ம0றவ 
 காவா நாவி0 கனக@� விசய@� 
 வி:-தி� ம�ன த�ெமா+> E� 
 அ:-தமி� ஆ0ற% அறி-தில ரா>ெகன� 
 E0ற> ெகா*�� ேசைன ெச%வ� 
 .06வ க�ன�(� சா0றி யா>(� 
 க>ைக� ேபயா6 கட�த0 காவன 
 வ>க� ெப:நிைற ெச'க தாெமன." [3] 
 
.06வ க�ன உதவிAட� க>ைக� ேபாியா0ைற� கட-� அத� வடகைரைய 
யைட-த ெச>(�+வைன அ-நாடாI� ந�பரசரான .06வ க�ன எதி 
ெகா*+ உபசாி�தன. ெச>(�+வ� அ>கி:-�� ெச�6 நீவள<சா�ற உ�தர 
ேதச�ைத அைட-� பாசைறயி% த>கின�. த� நா��% பைக யரசனா� 
ெச>(�+வ� பைடN+ ெகா*+
ளா� எ�ற ெச'திைய� ேக
விA0ற உ�தர�, 
விசி�திர�, உ:�திர�, ைபரவ�, சி�திர�, சி>க�, த@�திர�, சிேவத� எ�ற 
அைன�� வட4ல ேவ-தகைளA� �ைண�ெகா*ட கனகவிசயெர�ற ஆாியவரச 
'ெத�றமி� ஆ0ற% கா*(வ� யாெமன'� ேபா�ெக;-� வ-தன. வடவாாிய 
ேசைனைய� க*ட ெச>(�+வ� இைரேவ�ெட;-த அாிமா, யாைன� 
ெப:நிைரைய� க*டா0ேபா�6 மன<ெச:�கி ஆரவாாி�� அ�பைட Aட� 
ேபாாி+வானாயின�. 
 
வடவாாிய ேவ-த:� ெச>(�+வ@� ெபாரா நி�ற அ�ெப:�ேபாாிேல �கி0 
ெகா�களி� ப-த0களா0 ப%லவனி� ஒளி�கதிக
 மைற�4*டன. 
ெகா+�பைறகI� நீ*ட ெகா�4கI� ச>க>கI� ேபாிைசகI� க<ச 
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தாள>கI�, மயி�க* /ரச>கI� எதிெரா� எ;�பி ெயா��தன. வி%ைலA� 
ேவைலA� ேகடய�ைதA� ெகா*ட மறவகI�, யாைன (திைர ேதNரகI� 
கல-ெததி�த அ�ேபா� கள�தி% Mமி ெதாியாமெல;-த 4;தியான� யாைன� 
க;�தி0 க�ட�ப�ட மணிகளி� நா�(களிC� ெகா�களி0 க��ய ச>(களி� 
நா�(களிC� 4(-� அவ0ைற ஒ��காவ*ண� ெச'�வி�டன. \சி� பைடக
 
ஒ�ேறாெடா�6 ேமாதின. அ�ேபாாிேல ேதாI- தைலA- �மி-� ேவ6ப�டவர� 
உட0 (�ப�% �
ளிெய;-தா�ய (ைறAடல>க
 ேபாியின� தாள��� ெகா�ப� 
E�தா�ன. பிண� (விய�னி�6� வழி-ேதா�ய ஊ� கல-த (:தியிேல 
ேப'மகளிாி� நா�(கெள%லா� ஆடலாயின. பைகவைர� ெகா�6 (வி�� 
.ழிலா��ய ேசர� ெச>(�+வ� E06*O� இயமனாக அ�ேபா� 
விள>கினா�. 
 
 "ெவயி0கதி வி;>கிய �கி0ெகா�� ப-த 
 வ��ேதா0 ெகா+�பைற வா%வைள ெந+வயி 
 இ��(ர% /ரச� இ;ெம� பா*�% 
 உயி�4� A*O� உ:/�(ர% /ழ�க�� 
 மயி�க* /ரசெமா+ மாதிர மதிர� 
 சிைல�ேதா ளாடவ ெச:ேவ0 றட�ைகய 
 கைற�ேதா� மறவ க+-ேத ஊ:ந 
 ெவ*ேகா� �யாைனய விைரபாி� (திைரய 
 ம*க* ெக+�தவி� மாநில� ெப:-�க
 
 கள�ெகா
 யாைன� கவி�மணி நா?� 
 விள>(ெகா� ந-தி� N>கிைச நா?� 
 ந+>(ெதாழி% ஒழி-தா> ெகா+>கிA
 ெசறிய 
 ...... ........................................................ 
 எ:ைம க+�பாி ஊேவா� உயி�ெதாைக 
 ஒ:பக% எ%ைலயி� உ*O ெம�ப� 
 ஆாிய வரச அம�கள� தறிய 

.ழி லா��ய H�கழ% ேவ-த�." [4] 
 
ம0ற� பைகவக
 த�த� பைட�கல�கைள எறி-�வி�+� சைட, காவி உைட, 
சா�ப% இவ0ைற� தாி�த �றவிகளாக?�, Z�ைக� ெகா*ட சமண /னிவராக?�, 
பாடகராக?�, ப0பல இைச� க:விகைள இய�(நராக?�, ஆ+ேவாராக?� 
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தா-தா� வ%ல �ைற�ேக0ற ேவட� M*+ மைறவிட>களிேல ப�>கி 
ெயாளி-தன. 
 
 "சைடயின உைடயின சா�ப0 M�சின 
 Z�ைக� Z�� ெப:ேநா� பாள 
 பா+ பாணிய ப%�ய� ேதாளின 
 ஆ+ E�த ஆகி எ>கO� 
 ஏ-�வா
 ஒழிய� தா-�ைற ேபாகிய 
 வி�ைச� ேகால�� ேவ*+வயி0 படதர." [5] 
 
இDவா6 வட4ல ேவ-தக
 ந+ந+>(� வ*ண�, களி6கைள எ:தாக?�, வாேள 
பி��(� ேகாலாக?�, பைகNரகேள H�ட�� கதிகளாக?> ெகா*+, 
வாைளAைடய தா� உழவனாக நி�6 அ�ேபாாிேல அதாி திாி��� கல�கினா�, 
ெச>(�+வ�. இ�தைகய அரசன� மற�கள ெவ0றியிைன� 4க�-�, 
ேப'கெள%லா� ெந�ய ைககைள� காிய த� தைலமிைசAய�தி அைச�தனவா', 
தி:மா% பா0கட% கைட-த ேபா� நிக��திய ேதவா�ர A�த�ைதA�, அவ� 
இல>ைகயி% இராமனாக நட�திய ேபாைரA�, க*ணனாக நி�6 ேத3-� 
நிக��திய பாரத� ெச:ைவA� இதேனா+ ஒ:ேசர ைவ��� பா� வா��தி� (ரைவ� 
E�தா�ன. 
 
 க�ைச யாைன� காவல ந+>க� 
 ேகா�+மா� M�� வா�ேகா லாக 
 ஆளழி வா>கி அதாி திாி�த 
 வாேள :ழவ� மற�கள� வா��தி� 
 ெதா�Aைட ெந+>ைக \>க� \�கி 
 /�Aைட� க:-தைல /-�ற ஏ-தி� 
 கட%வயி6 கல�கிய ஞா�4> கடலக� 
 இல>ைகயி ெல;-த சமர/� கட%வண� 
 ேத3 ெச:?� பா�� ேபாிைச 
 /�ேற� (ரைவ /த%வைன வா��தி." [6] 
 
ேமC�, அ� ேப'க
 ேபா�கள�ேத பைகேவ-தர� தைலகைளேய அ+�பாக?�, 
பிடாி�தைலகைளேய தாழியாக?�, வலயமணி-த ேதா
கைளேய �+�பாக?> 
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ெகா*+ �ழாவி� சைம�த ஊ� ேசா0ைற� ேப'மைடய� அDவ� ேபயி� 
த(தியறி-� பாிமாற, வயிறார உ*+ களி��� த:ம� ேபாாினா% தம�( இ�தைகய 
ெப:வி:-� வா'�க� ெச'த ெச>(�+வ� 'ஊழியள?� வா�க' எ�6 வாயார 
வா��தின: 
 
 " பி�ேற� (ரைவ� ேபயா+ பற-தைல 
 /��தைல ய+�பி0 பிட�தைல� தாழி� 
 ெதா��ேதா� ++�பி0 6ைழஇய ஊ�ேசா6 
 மற�ேப' வாCவ� வயினறி- \�ட� 
 சிற�M* க�யின� ெச>ேகா0 ெகா0ற�� 
 அற�கள< ெச'ேதா� ஊழி வா�ெகன." [7] 
 
இத� பி�ன, ெச>(�+வ� த� தாைன� தைலவ� வி%லவ� ேகாைதைய ஏவி, 
ப�தினி� கட?
 ப�ம� சைம�த0(ாிய க%ைல இமயமைலயினி�6 ெகாணர� 
ெச'�, தா� ேம0ெகா*ட விைனயிைன நல/ற /���� ெகா*டா�. 
E06வ� ெதாழி% ெப:க உயி� ெதாைகக
 பலவ0ைற� ெகா�6 (வி�த 
ேதவா�ர� ேபா பதிென�+ ஆ*�C�, இராம ராவண� ேபா பதிென�+ 
மாத���, பாரத� ேபா பதிென�+ நாளிC�, ெச>(�+வ� கனக விசயேரா+ 
நட�திய ேபா பதிென�+ நாழிைககளிC� நட-� /�-தனெவ�6 உலேகா 
ெச>(�+வனி� வட4ல� ேபாைரA� E�� எ*ணி� ெகா
I�ப� தமிழர� 
ஆ0ற% அறியா� த�@ட� மைல-த ஆாிய� பைடகைள ஒ: பக0ேபா��(
 
அழி�� ெவ0றிவாைக H�னா� ெச>(�+வ�. 
 
 "ெசறிகழ% ேவ-த� ெத�றமி ழா0ற% 
 அறியா� மைல-த ஆாிய ம�னைர� 
 ெசயி�ெதாழி% /திேயா� ெச'ெதாழி% ெப:க 
 உயி� ெதாைக A*ட ஒ�பதி0 றிர��ெய� 
 றியா*+ மதிA� நாI> க�ைகA� 
 ஈ*+நீ ஞால> E�� எ*ெகாள 
 வ:ெப:- தாைன மற�கள ம:>கி� 
 ஒ:பக% எ%ைல உயி�ெதாைக A*ட 

ெச>(�+வ� ............." [8] 
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பி�ன� கனகவிசய /��தைலயி% க%ைல ஏ0றி வர� ெச'�, க>ைக� 
ேபரா0றி% நீரா��� \'ைம ெச'�, க>ைகைய� கட-�, .06வ க�ன 
அைம��� த-த அழகிய பா�N��% த>கின�. வட4ல�� நட-த ேபாாி% Nர� 
மி�க விைனக
 ஆ0றிய பல:�(� ெபா�னாலாகிய வாைக� M�கைள� தா� 
பிற-த நாளி0 ெச'A� ெப:> ெகாைடயி@� மி(தியாக ெந+� ேபாதி:-� வழ>கி 
மகி�-தா�. 
 
இD வமய�தி% மாடல மைறேயா� ஆ*+ ேதா�றி அரசைன வா��தி, 
 
 ".................................... மாதவி மட-ைத 
 கான0 பாணி கனக விசயத� 

/��தைல ெநாி�த� " [9] 
 
எ�6 Eறினா�. பி�ன� 4காாிC� ம�ைரயிC� நட-த நிக��சிகைள விள>க 
எ+��ைர�தா�. ேமC� ெச>(�+வ� இத0( /�ன ஆ0றி வாைக H�ய 
ேபாகைள�ப0றிA� சிற�பி��� ேபசினா�. 
 
ேசர� ெச>(�+வ� இைளஞனா யி:-தேபா� ஆ0றிய கட�ப�ேபா 
பதி06�ப�திC� அகநாT0றிC� விாிவாக� ேபச�ெப0றாC� சில�பதிகார�தி% 
 

"ெகா+�ேபா கட-� ெந+>கட ேலா��" [10] 
 
எ�6� ��ட�ப+கி�ற�. 
 
ேசாழ பா*�ய உதவிAட� ெகா>கக
 ெச>(�+வேனா+ ெபா:த ேபாாி% 
ெச>(�+வ� ெவ0றி ெகா*ட ெசய% 
 
 "L�ேபா% ேவ-த ந�ேமா+ இக�� 
 ெகா>க ெச>கள��� ெகா+வாி� கய0ெகா� 
 பைக�4ற��� த-தன ராயி@� ஆ>கைவ 
 திைச/க ேவழ�தி� ெசவியக� 4�கன" [11] 
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என வ3உ� வி%லவ� ேகாைதயி� E0றா% விள>(கி�ற�. 
 
ெச>(�+வ� ெகா*ட பிற கள>களாக� சில�4 இைச�(� ேபா�கள>க
 
இ+�பி%. வியQ, ெகா+E /த�யனவா(�. 
 

"ெகா+-ேத� தாைனெயா+ இ+�பி% 4ற�தி6��" [12] 
 
எ�6 சில�4 (றி�பி+� இ+�பி% ேபாாிைன� பதி06� ப��� பதிக�, 
 

"மாறா வ%வி% இ+�பி% 4ற�தி6��" [13] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�ற�. வியQ ெவ0றி, 
 
 "கறிவள சில�பி% �<�� யாைனயி� 
 சி6(ர% ெந'த% வியQ எறி-தபி�" [14] 
 
எ�ற அ�களி% ��ட�ப+கி�ற�. பதி06�ப��� பதிக� இதைன, 
 
 "உ64� ய�ன வயவ Nழ� 
 சி6(ர% ெந'த% வியQ .றி" [15] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�ற�. ெகா+E�ேபா அ+�� உட� நிக�-ததா(�. 
 
த� ைம��ன� கி
ளிவளவைன எதி�த ேசாழ (� இளவ%க
 ஒ�பதி�மைரA� 
ஒ: பக�% ெவ�6 கி
ளிவளவ@�(� ேசாழ மணிம(ட�திைன� 4ைன-தா�: 
 
 "ஆ4ைன ெதாிய% ஒ�ப� ம�னைர 
 ேநாி வாயி% நிைல�ெச: ெவ�6" [16] 
 
எ�6 சில�பதிகார� (றி�பி+கி�ற�. பதி06�ப��� பதிக/�, 
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 "ெவ-திற% 
 ஆரா� ெச:வி% ேசாழ(�� (ாிேயா 
 ஒ�பதி�ம Nழ வாயி04ற� தி6�� 
 நிைல�ெச:வி� ஆ0றைல அ6��" [17] 
 
எ�6 ெச>(�+வனி� ேநாிவாயி0 ேபாாிைன� (றி�பி+கி�ற�. மாடல� 
E0றாக?� இDெவ0றி பி�வ:மா6 ேபச�ப�+
ள�: 
 
 "நி�, ைம��ன வளவ� கி
ளிெயா+ ெபா:-தா 
 ஒ�த ப*பின ஒ�ப� ம�ன 
 இளவர� ெபாறாஅ ஏவ% ேகளா 
 வளநா டழி�(� மா*பின ராத�� 
 ஒ�ப� (ைடA� ஒ:பக% ஓழி�தவ� 
 ெபா�4ைன திகிாி ஒ:வழி� ப+�ேதா'." [18] 
 
ெச>(�+வனி� Nர�திைன விள>க� ேப�� பதி06�ப�தி% ெச>(�+வனி� 
வட4ல ெவ0றி ேபச�படவி%ைலேய எ�ப சில. பரண ஐ-தா� ப��� பா�யபி� 
இDவடநா�+� பைடெய+�4 நிக�-தி:�கலா� என ஓரள? அைமதி Eறி@�, இ� 
(யிலாCவ� ேபா ெபா��பைடயாக� ��ட�ப��:�பைத அ- .�0 காணலா�. 
 
 "கட?
 நிைலஇய க%ேலா>( ெந+வைர 
 வடதிைச எ%ைல இமய மாக� 
 /ர�ைட� ெப:<சம� தைதய ஆ�ெபழ� 
 ெத�ன> (மாிெயா+ ஆயிைட அரச 
 ெசா% பல நா�ைட� ெதா%கவி னழி�த 
 ேபார+ தாைன� ெபால-தா� (�+வ."[19] 
 
ேமC� அகநாT0றி% பரண. 
 
 "ஆாிய அலற� தா�கி� ேபாிைச� 
 ெதா�6/தி வடவைர வண>(வி0 

ெபாறி�� ெவ<சின ேவ-தைர� பிணி�ேதா� வ<சி" [20] 
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எ�6 இ�ெசயைல� (றி�பி�+
ளா. 
 
இ�கா6� Eறியவ0றா% ேசர� ெச>(�+வ� ேபா�கள>க
 பலவ0ைற� க*+ 
ெவ0றி வாைக H�� தமிழ Nர>கா�� விள>க நி�றவ� எ�ப� ந�( 4லனா(�. 
------ 
[1]. சில�பதிகார� : கா�சி�காைத : 107-109 
[2]. சில�பதிகார� : கா�சி�காைத : 152-164 
[3]. சில�பதிகார� : கா%ேகா� காைத : 158-165. 
[4]. சில�பதிகார� : கா%ேகா� காைத : 192-218. 
[5]. சில�பதிகார� : கா%ேகா� காைத : 225-230 
[6]. சில�பதிகார� : கா%ேகா� காைத : 231-240 
[7]. சில�பதிகார� : கா%ேகா� காைத : 421-246 
[8]. சில�பதிகார� : நீ�பைட�காைத :5-13 
[9]. சில�பதிகார� : நீ�பைட�காைத : 49-52 
[10]. சில�பதிகார� : நீ�பைட� காைத : 28 : 119 
[11]. சில�பதிகார� : 28 : 152-155 
[12]. சில�பதிகார� : 25 : 118 
[13]. பதி06�ப�� : பதிக� : 9 
[14]. சில�பதிகார� : 28 : 114-115 
[15]. பதி06�ப�� : 10 : 11 
[16]. சில�பதிகாரர� : 28 : 116-112 
[17]. பதி06�ப�� : V பதிக� : 18-20 
[18]. சில�பதிகார� : நீ�பைட� காைத : 118-123 
[19]. பதி06�ப�� : V 3 : 6-11 
[20]. அகநாT6 : 396 : 16-19 
------ 
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15. 15. 15. 15. ேச�கிழா  க%ட ெச"ெபா.
ேச�கிழா  க%ட ெச"ெபா.
ேச�கிழா  க%ட ெச"ெபா.
ேச�கிழா  க%ட ெச"ெபா.
    
 
எ�6 பிற-த� எ�6 இய�ப /�யாத இய%பினதா', /�ைன� பழைம�(� 
பழைமயா'� பி�ைன� 4�ைம�(� 4�ைமயா'� தமி�ெமாழி விள>(கி�ற 
காரண�தா% தமி�ெமாழி 'க�னி� தமி�' என வழ>க�ெப6கி�ற�. "பாேல' தமிழ 
இைச கார"[1] எ�ப� ஆ�வா வா�(. பா% ேபாC� இனிைம நிைற-த ெமாழி 
தமி�ெமாழி எ�ப� அ�ெபாியா க:�தா(�. ெத'வ� 4லைவ� ேச�கிழா 
ெப:மா� 'ஞாலமள-த ேம�ைம� ெத'வ� தமி�' [2] எ�ப. இதனா% தமி�ெமாழி 
ெதா�ைம �ல>(� ெமாழி எ�ப��, இைச இல>(� ெமாழி எ�ப��, ெத'வ� 
த�ைம ேதா'-த தி:ெமாழி எ�ப�� 4லனா(�. 'தமிெழ@� இனிய தீ<ெசா0 
ைறய%'[3] எ�6 தமி�ெமாழியி� இனிைமைய� பாரா�+வ க�பநாட. 
'இனிைமA� நீைமA� தமிெழன லா(�"[4] எ�6 நிக*+ E6�. பாரதியா:� 
'வான மள-த தைன��� அள-தி+� வ* ெமாழி' [5] எ�6 தமிைழ� ேபா0றி� பா� 
மகி�-தா. 
 
உலகிைட� ேதா�றி எ*ண0ற ெமாழிக
 வா�கி�றன. ஒDெவா: ெமாழி�(� 
ஒDெவா: தனி�த சிற�பிய%4 உ*+. "ஆ>கில� வணிக�தி� ெமாழி எ�6�, 
இல�தீ� ச�ட�தி� ெமாழி எ�6�, கிேர�க� இைசயி� ெமாழி எ�6�, பிெர<� 
\தி� ெமாழி எ� 6�, இ�தா�ய� காத�� ெமாழி எ�6� E6வ� ஒ:4ைட 
ஒ�(ெமனி� தமி� இர�க�தி� ெமாழி என� E6வ� இனி� ெபா:-��, ப�தியி� 
ெமாழி எனCமா�" எ�6 Eறி அளவிC� �ைவயிC� தமிழிC
ள தி:� பாட%க
 
ேபா% பிற இல�கிய>களி% இ%ைல எ�ப மைற�தி: தனிநாயக அ�களா. 
இ�E06 /0றிC� உ*ைம எ�பதைன� ேச�கிழா த� தி:�ெதா*ட 4ராண> 
ெகா*+ ெதளியலா�. 
 
தி:ஞான ச�ப-த ெப:மாைன� (றி�பி+� ேச�கிழா 'தி:மைறA� தீ-தமி;� 
சிற�க வ:� நாயக�' எ�6�, 'வ*டமி� ெச'த நிர�ப மாதவ�ேதா ெசய% 
வா'�ப'?�, 'அைசவி% ெச-தமி� வழ�ேக அய% வழ�கி� �ைறெவ%ல'?� 
ேதா�றியதாக� (றி�பி�+
ளா. ேச�கிழா ெப:மா@�( எ�ேதா0ற/� ெசயC� 
இைறவைன - /;/த0 ெபா:ளா� சிவைன நிைன_�+வதாகேவ அைமய� 
காணலா�. 
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தைலவ� ஒ:வ� ெபா:
வயி0 பிாிய நிைன�கி�றா�. தைலவி த� பிாிவா% 
�ய:06 ெம�வாேள எ�6� கல>(கி�றா�. பிாி-� ெச�றா% த�னா% 
��பமி�றி விைனவய�பட /�Aமா எ�6� நிைன-� பா�கி�றா�. "இ� 
ெம%�ய த�ைமAைடயாைள� பிாி-� ெச%ேவாமாயி�, இவIைடய க* ெந'த% 
நில�திேல கய% மீனா'� ேதா�றி� கல�(�; /%ைல நில�திேல க:விைள 
மலரா'� ேதா�றி வ:���; (றி<சி நில�திேல மானா'� ேதா�றி ம:�+�; பாைல 
நில�திேல ேவ+வர� ைகயிC
ள ெகா�ய பாணமா'� ேதா�றி நம� ெசலைவ� 
த+�(�; ஆதலா% இவைள� பிாி�� ெச%Cத% ெபாி�� அாிதா(�" எ�6 
(றி�பி+கி�றா�. பாட% வ:மா6: 
 
 "கான0 கயலா� வய�0 கமலமா� 
 ஏன0 க:விைளயா மி�4றவி% - மானா� 
 கட��ேம% ேவட க+<சரமா நீ>கி� 
 கட��ெம� ெம%�யலா
 க*." [6] 
 
காத�% ேதா'-த ெந<ச�தின� ஆயினைமயி� அ�தைலவ@�( எ>(� 
ெச�றாC� தைலவியி� க*க
 ேதா�றி� கல�க/ற� ெச'கி�றன. நானில� 
ெபாI
கI� அவ@�(� தைலவிையேய நிைன_�+கி�றன. 
 
'பா*�ய� பாி�' எ@� காவிய�தி% பாேவ-த பாரதிதாச�, அ�ன� எ�@� 
தைலவிமா�+� தைலவ� ேவல� ெகா*ட காதைல� கவி@ற வ���
ளா. 
ேதைன� ேபா% ெமாழிA�, அ�றல-த ெச-தாமைர மல ேபா% /க/�, ெக*ைட 
மீைன� ேபா% விழிA�, வி�டதி-த மி�ைன� ேபா% ந%�ைடA> ெகா*+. 
வி*ணிைடேய ப�Tராயிர� மீ�க�( இைடயி% ெவ*ணில? ேபா%, வாைன� 
ேபா% உய வா�? வா�-த ம>ைக அ�ன� எ�6 Eறி, அ�த( அ�ன�ைத 
நிைன-� நிைன-� ெந�(:தி நி0கிறா
 ேவல�. அ�ேபா� காத% ைக�மிக� பி� 
வ:மா6 அர06கி�றா� ேவல�. 
 
 "ஆட�ேபா� 4ன�ெலலா� அவேள, கா0றி% 
 அைசய�ேபா� ெபாழி�ெலலா� அவேள, க*ணா% 
 ேதட�ேபா� ெபா:ளிெலலா� அவேள! ேநாி% 
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 தி�ன�ேபா� �ைவயிெலலா� அவேள, வ*+ 
 பாட�ேபா� மலாிெலலா� அவேள! ேம0கி% 
 ப+கதிாி% அவ
வ�ேவ கா*ேப� எ�6 
 வாட�க* �யிலாம% இ:-தா� ேவல� 
 மல-தி�ட காைலயிC� அவைள� க*டா�." [7] 
 
இ� 'கா*பைவ ெய%லா� அவேள ேபாற%' எ@� காத% நிைலயா(�. 
 
நிலவா� ஆைட�(
 உட% மைற�� நிலா ெவ�6 ஔி/க�ைத� கா�+� கவி� 
நிலைவ� கா*கி�றா கவிஞ. வான� ேசாைலயிேல M�த தனி�M ெவ�6�, 
ெசா�க ெவ
ளி� பா0(டெம�6�, அ/த ஊ0ெற�6�, காைல வ-த ெச�ப:தி� 
கட�% G�கி� கன% மாறி� (ளிரைட-த ஒளி�பிழ�ெப�6� நிலைவ வ:ணி�(� 
கவிஞ நில?� ேதா0ற�தி% ஓ உயாிய க:�ைதA� ைவ��� பா+கி�றா, ஏைழ 
ம�க
 நாேடா6� உைழ�� நல>காணா� ேபாகி�றன. உைழ�த ம�கI�( 
உண? வயிறார� கிைட�க வி%ைல. பசி�த ம�க
 சி6E� ேத+கி�றன. 
பாைனயி% நிைற-� ெகாதி��� கன�தி:-த ெவ*ேசா6 காOகி�றன. 
அ�ேபா� அவக
 உ6� இ�பேம, நிலைவ� காO�ேபா� ஏ0ப+� இ�ப� என� 
Eறி� த� 4ர�சி� க:�ைத ெவளியி�+ நி0கிறா 4ர�சி� கவிஞ பாரதிதாச� 
அவக
 : 
 
 " உைன� காO� ேபாதினிேல எ� உ
ள�தி% 
 ஊறி வ:� உண�சியிைன எ;�த0( 
 நிைன�தாC� வா�ைதகிைட� தி+வதி%ைல 
 நி�திய தாி�திரரா' உைழ��ைழ��� 
 திைன��ைணA� பயனி�றி� பசி�த ம�க
 
 சிறி� E� ேத+>கா% பாைன ஆர� 
 கன�தி:-த ெவ*ேசா6 காO� இ�ப� 
 கவி� நிலேவ உைன�காO� இ�ப� தாேனா!" [8] 
 
இதனா0 கவிஞ காO� ெபா:
களி% த� க:�ைத ஏ0றி� பா+த% வழ�(*ைம 
விள>(�. 
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ேச�கிழா ெப:மாைன மகாவி��வா� மீனா�சி �-தர� பி
ைளயவக
 
'ப�தி��ைவ நனி ெசா�ட� ெசா�ட� பா�ய கவிவலவ' எ�6 பாரா��� ேபா-தா. 
இ�E0றி� ெபா:�த�திைன� ெபாிய 4ராண> ெகா*+ ந�( ெதளியலா�. 
கயிைலமைலைய� கா*கிறா கவிஞ ேச�கிழா. '4*ணி ய-திர* +
ள� 
ேபா%வ�' [9] கயிைலமைல எ�கிறா. 
 
 "அ*ண%பா க�ைதயா Iைடய நாயகி 
 உ*ெணகி� க:ைணயி� ஒ;�க� ேபா�ற�" [10] 
 
காவிாி எ�6 பா+கி�றா. வய�% ெந0கதிக
 /0றி விைள-� சா'-தி:�(� 
கா�சி ேச�கிழா:�(� சிவன�யாக
 ப�திைம ெநறிநி�6 தைலயினா% 
வண>(த% ேபா�ற ேதா0ற�ைத யளி�கி�றதா�. 
 
 "ப�தியி� பால ராகி� பரம@� காளா� அ�ப 
 த�தமி% E� னாக
 தைலயினா% வண>( மாேபா% 
 ெமா'�த நீ
ப�தி யி�பா% /திதைல வண>கி ம0ைற 
 வி�தக த�ைம ேபால விைள-தன சா� ெய%லா�." [11] 
 
ேதவாசிாிய ம*டப�தி� சிற�பிைன� 4கல வ-த ேச�கிழா ��ப- தீ�(� 
சிவன�யாக
 ேமனியி0 ெபா�A� தி:நீ6 ேபா% \யதாக?� அவக
 'சிவாய 
நம' என எ<ஞா�6� ஓைச ெய;�4த�னா% ஆயிர� பா0கட% ேபா% 
விள>(வதாக?� ேதவாசிாிய ம*டப�ைத� கா*கிறா. பா0கட�� ெவ*ைம�( 
அ�யா ேமனி /;�� Mசிய தி:நீ6�, பா0கட�% எ;� அைல ஓைச�(� 
சிவன�யாகளி� "சிவ சிவ" ஒ�A� உவைமகளா�. 
 
 "அர-ைத தீ�(� அ�யவ ேமனிேம% 
 நிர-த நீ0ெறாளி யா%நிைற \'ைமயா% 
 பர-த அ<ெச;� ேதாைச ெபா�தலா% 
 பர-த ஆயிர� பா0கட% ேபா%வ�."[12] 
 



157 

 

மாைலயி% ேம0றிைசயி% மாணி�க� �டரா� கதிரவ� மைறவ��, இ:
 வ:வ�� 
உலகி% இய%பாக நட�(� நிக��சியா(�. தயரதனிட� வர� ெப0ற ைகேகயியி� 
ெகா+மன� ெசயC�( நாணி இரவாகிய ந>ைக ஓ�ெயாளி-தா
 எ�ப க�ப. 
 
 "ேசO லாவிய நாெள லா/யி ெரா�6 ேபா%வன ெச'� பி� 
 ஏO லாவிய ேதாளினானிட ெர'த ெவா�6 மிர>கிலா 
 வாணி லாநைக மாத ரா
ெசய% க*+ ைம-த /� னி0க?� 
 நாணி னாெளன ேவகி னாணளி க>( லாகிய ந>ைகேய." [13] 
 
கதிரவ� ஒளி மைற-த பி�ன வான� இ:*ட ெசயைல� ேச�கிழா ெப:மா�, 
சிவெப:மானி� அ<ெச;�தா� ப<சா�கர�ைத உணர /�யாத அறிவிலா 
ெந<ச� எDவா6 இ:*+ கிட�(ேமா அ�ேபா�ற நீ*ட வான� இ:*ட� 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
 "பர�, அ<ெச;��� உணரா அறிவிேலா 
 ெந<�� அ�ன இ:*ட� நீ*டவா�."[14] 
 
க>(லாகிய ந>ைக /�ெகா*ட 4�/6வ% ேபாC�, ெவ*ணீ0றி� ேபெராளி 
ேபா�6� நிலா /கி��த� எ�ப ேச�கிழா. 
 
 "ந6மல� க>(% க>ைக/� ெகா*ட4� 
 /6வ ெல�ன /கி��த� ெவ*நிலா." [15] 
 
 "ஆ0ற அ*ெடம லா� பர- த*ண% ெவ* 
 நீ0றி� ேபெராளி ேபா�ற� நீ
 நிலா." [16] 
 
இ�ேபா�ேற கயிைல மைலைய� காO� ேச�கிழா ெப:மா� க*கI�( 
அ�மைல "ெபா�னி� ெவ*தி: நீ6 4ைன-த� ேபா�6 நீ
பனி Mசிய மா%வைர" 
[17] யாக� கா�சி தர�காணலா�. நீ0ெறாளியி� ெவ*ைம, பக% ேபா0 
�ல>(வதாக� (றி�பி+கி�றா ேச�கிழா. 
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"கிள-த தி:நீ0 ெறாளியி0 ெக;மிய ந*பக%." [18] 
 
இவ0றா ெல%லா� ேச�கிழா ெப:மா� எ�ெபா:ைள� காணி@� அ�ெபா:ைள� 
சிவெப:மாேனா+� அ%ல� அவேரா+ ெதாட4ைடய ெபா:ளாக?� கா*கி�றா 
எ�ப� 4லனா(�. இவ0றா% ப�தி ெநறியி0 றைல�ப�ட அவத� மன�ப*4 
விள>க� காணலா�. 
 
அ�யா ெப:ைம 
 
ேச�கிழா த� .�0( இ�ட ெபய 'தி:�ெதா*ட 4ராண�' எ�பதா(�. 
ெதா*ட த� ெப:ைமயிைன� பரவி� பா�ய காரண�தா% இவ 'ெதா*டசீ 
பர?வா' எ�6� அைழ�க�ெப0றா. இ�ப ��ப>கைள ஒ�றாக ேநா�(பவக
 
அ�யாக
 ஆவ. "ெம'�தி: வ-�0றாC� ெவ-�ய வ-�0றாC� ஒ�தி:�(� 
உ
ள�� உரேவா" [19] அவக
. நல�ேக+க
 அவக�( ஒ�ேற; ஓ+� 
ெச�ெபா�@� ஒ�ேற; இைறவைன வண>கி ஏ��தல�றி N�+�ேப6� ெவ*� 
நி0காத ஆ0ற% மி�கவக
 அ�யாக
. 
 
 "ேக+� ஆ�க/� ெக�ட தி:வினா 
 ஓ+� ெச�ெபா@� ஒ�கேவ ேநா�(வா 
 E+� அ�பினி% (�பிடேல அ�றி 
 N+� ேவ*டா விற�� விள>கினா." [20] 
 
அ�யா ேபா0ற�ப+� /ைற 
 
இ%வா�வா�(ாிய கடைமகளாக� தி:வ
Iவ �ற-தவ�(� ந%E-தா�(�, 
இற-தா�(� உத?தைல� (றி�பி�+
ளா 
 
 "�ற-தா�(� �Dவா தா�(� இற-தா�(� 
 இ%வா�வா� எ�பா� �ைண." [21] 
 
இ�/ைறயி% வ:� அ�யாகைள இைளயா�(� மாற நாயனா எதிெகா*+ 
அைழ��, ைகE�பி வண>கி, இ�ெசா% வழ>கி, N��0( அைழ�� வ-� 
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தி:வ�கைள� \'ைம ெச'�, அமர ஆசனமி�+ அ:�சி��, நா%வைக 
உ*�யிைன அ6வைக� �ைவ� திற�தி% /கமல�சிAட� அளி�த நிைலயிைன� 
ேச�கிழா பி�வ:மா6 பா+வ: 
 
 "ஆர ெம�4 4ைன-த ைவயத ம�ப ெர�பெதா த�ைமயா% 
 ேநர வ-தவ யாவ ராயி@ நி�த மாகிய ப�தி/� 
 Eர வ-ெததி ெகா*+ ைகக
 (வி��நி�6 ெசவி�4ல� 
 தீர ெம�ப� ர�ப த�பாி ெவ'த /�@ைர ெச'தபி�" 
 
 "ெகா*+ வ-� மைன�4 (-� (லா? பாத� விள�கிேய 
 ம*+ காத� னாத ன�திைட ைவ�த:�சைன ெச'தபி� 
 உ*� நாC வித�தி லா6 �ைவ�தி ற�தன ெவா�பிலா 
 அ*ட நாயக ெதா*ட ாி�ைசயி ன/� ெச'ய வளி��
ளா" [22] 
 
ம>ைகய மா*4 
 
ேச�கிழா த� ெபாிய 4ராண�தி% மகளி�(� தனியிட� ெகா+��� 
சிற�பி�கி�றா. ந�பியா3ராி� தாயா இைசஞானியாைர� (றி�பி+�ெபா;�, 
 
 "ேவதிய (ல��
 ேதா�றி ேம�ப+ சைடயனா�( 
 ஏதமி% க0பி� வா��ைக மைனஇைச ஞானியா" [23] 
 
எ�6 க04 ெநறி ெயா;கிய வா�வி� /ைறயா என� (றி�பி�+
ளா. 
தி:நீலக*ட நாயனா த� மைனவியாைர� (றி�பி+� ெபா;� "மைனவியா:� 
அ:-ததி� க0பி% மி�கா" [24] எ�6 பாரா�� A
ளா, இய0பைக நாயனா 
மைனவியாைர� (றி�பி+�ெபா;�. 'ேத0ற� ம:விய ெத'வ� க0பி� 
மைன�கிழ�தியா' [25] எ�6 ெமாழி-�
ளா. மான� க<சாரநாயனா 
மைனவியாைர� (றி�பி+� ெபா;� 'மைழ�(த?� ெப:>க0பி� 
மைன�கிழ�தி'[26] எ�6 E6வ. தி:ெவ*கா�+ ந>ைகயிைன� ெப*ைம� 
ெபா�வி� திறலாக வ���� கா��A
ளா: 
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 "ேவதகா ரணர�யா ேவ*�யெம'� பணிெச'ய� 
 தீதி%(�� பிற-ததி: ெவ*கா�+ ந>ைகெய@� 
 காத%மைன� கிழ�தியா க:�ெதா�ற வ:�ெப:ைம 
 நீதிமைன யற�4ாிA� நீைமயி� நிைலநி0பா." [27] 
 
ேமC� தி:ெவ*கா�+ ந>ைகயிைன� ெப:(தி: மைனயற�தி� ேவராகி விள>( 
தி:ெவ*கா�+ ந>ைக' [28] எ�6�, 'அ�4மி�க ெப:>க0பி� அண>( 
தி:ெவ* கா�ட�ைம' [29] எ�6�, "அாிய க0பி� மைனவியா" [30] என6� 
பலபட� 4க�-�ைர��
ளா. 
 
ேமC� சிவன�யாகளி� இ%லற வா�?�, ப�தி� ெதா*+� ெச�ைமAற� 
�ைணநி�6, மன�தாC� வா�காC� ெசயலாC� ெச�ைம சிற�க உைழ�தவக
 
அவத� மைன�( விள�காகிய வா��ைக� �ைணவியேர எ�பதைன� ேச�கிழா 
யா*+� உண�த� காணலா�. 
 
அரசிய% அற� 
 
ேச�கிழா அைம�ச ெதாழிைல� திற�பட நடா�தியவ. எனேவ அரசிய% அற� 
பிறழாத ெநறி /ைறகைள� த� கா�பிய�தி� ஊேட விள�கியி:�க� காணலா�. 
அநபாய ேசாழைன� (றி�பி+� ெபா;�, 
 
 "ம*ணி% வா�த: ம�@யிக� ெகலா� 
 க*O� ஆவிAமா� ெப:>கா வலா�" [31] 
 
எ�6 ம*ணி% வா;� உயிாின>கI�( அரச� க*ணாக?�, உயிராக?� 
ஒளிகி�றா� எ�6 ேபா0றிA
ளா. ேமC� அரச� கடைம (�கI�(� 
த�னாC�, த� பாிசன�தாC�, க
வராC�, பைகவராC�, ஏைனய உயிகளாC� 
வ:� ஐவைக� பய/� வாராம0 கா�தலா(� எ�6 (றி�பி�+
ளா: 
 
 "மாநில>கா வலனாவா� ம�@யிகா� (>காைல� 
 தானத@� கிைட[6த �னா0ற� பாிசன�தா% 
 ஊனமி( பைக�திற�தா0 க
வரா Cயித�மா% 
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 ஆனபய ைம-�-தீ� தற>கா�பா ன%லேனா?" [32] 
 
இவ0றாC� "அ:ம-த அரசா�சி அாிேதாம0 ெறளிேதாதா�" [33] எ�6 
(றி�பி��:�பதாC� அரசிய% அற� பா�ய அறேவா ேச�கிழா எ�பதைன 
அறியலா�. 
 
காவிய� �ைவ 
 
ப�திெநறியிைன� பாடவ-த ேச�கிழா த-த கா�பிய� காவிய� �ைவ நிைற-� 
மிளிகி�ற�. இய0ைக வ:ணைனA�, ெசா%லா�சிA�, உவைம அழ(�, 
அணிகல�கI� ஆ>கா>ேக அைம?ற� ெபா:-தி� காவிய� �ைவயிைன� 
E�+வி�க� காணலா�. ம:த வள�ைத வ:ணி�(� ேபா� வய% வள� H�-த நா+ 
ந� க*/� நி0க� காணலா�. 
 
 "ச>க>க
 வயெல>(< சா�கைழ� க:�ெப>(� 
 ெகா:ெக>( நிைறகமல� (ளிவாச� தடெம>(� 
 அ>க>ேக Aழவ(ழா மா�கி�ற ெவா�ெய>(� 
 எ>ெக>( மல�ப+க ாிைவகழிய ெவ;-த:ளி." [34] 
 
"வ>கிைன� ப0றி� ேபாதா வ%C+� ெப�ன நி>கா�"[35] 
எ�6 க*ண�ப நாயனா 4ராண�தி% இவ ைகயாI� உவைம த�ைம நவி0சி� 
சிற�4�, ேவடகI�(
 நிக;� ேப��� த�ைமயிேலேய அவரறி ெபா:ைள 
உவைமயாக� கா��யி:�ப�� இவ L*மா* மதிநல�திைன Lவலா நி0(�. 
"பி
ைளைதவர� ெப:(பா% ெசாாி/ைல� தா'ேபா%"[36] எ�6 இவ 
பிறிேதாாிட�தி0 ைகயாI� உவைம, எ+�த ெபா:ளி� சிற�பிைன ஏ0ற/ற 
வ��(� திற/� ெச<ெசா0கைள வழ>கி நி0(� ெசா%லழ(� உண��வதா(�. 
ேசாைலைய வ:ணி�(� ேபா�, 
 
 "ெமா'யளி H�நிைர நீல /;வலய>களி� அைலய� 
 ெச'யதளி ந6விர�� ெச;/ைகயி� நக<சிற�ப 
 ெம'ெயாளியி� நிழ0காO� ஆ�ெயன ெவ*மதிைய 
 ைவயமக
 ைகயைண�தா0 ேபாCயவ மல�ேசாைல" [37] 
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எ�6 வ:ணி�தி:�ப� காவிய� �ைவயி� உைரக% என� ெகா
ளலா�. ஒ: 
ெசா%ைலேய இ:/ைற ெப'� ஒ: தனியழகிைன� ெசா%�% 4(�தி� கா�ட% 
ேச�கிழா இய%4. சா�றாக� தி:வாG� சிற�பிைன� ெச�ப வ-த ேச�கிழா 
ெப:மா�, 
 
 "ைசவெநறி ஏ;ல(� பா��(- த�ைமயினா% 
 ெத'வெநறி� சிவ�ெப:�(- தி:வாG தி:வாG" [38] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
ேமC� ெபாிய 4ராணமாகிய கைல�ேகாயி�� சிற�பிைன� Eறி� ெகா*ேட 
ேபாகலா�. ெகா0றவ� (� உமாபதி சிவா�சாாியா, 
 
 "க:>கடைல� ைகநீ��� ெகாளெவளி�; /-நீ� 
 கட0கைரயி ெனா'�மணைல ெய*ணியௗ விடலா�; 
 ெப:>கட�ேம% வ:-திைரைய ெயா�றிர*ெட� ெற*ணி 
 பிாி�ெத;தி� கைடயில�க� பிாி��விட லா(�; " 
 
 "க:>கட�� மீைனயள விடலா(�; வான� 
 தாரைகைய யளவிடலா<; ச>கர�தா டம� 
 சிர>ெகா�:- ெதா*ட4ரா ண�ைதயள விடந< 
 ேச�கிழா� ெகளிதல� ேதவ�(� அாிேத." 
 
எ�றப� ேச�கிழா க��ய காவிய� கைல� ேகாயி�� மா*பிைன /0ற ?ண�த 
இயலா�. 
 
ெபாிய4ராண� ெச'தி 
 
சிவபிரானிட��� ப�திA� வழிபா+�, அவ� அ�யவாிட��� ப�திA� வழிபா+� 
ஆகிய இைவேய ம*ணி0 பிற-தா உ'த0( உாிய வழிகளாக ேம0ெகா
ள 
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ேவ*+ெம�6 ேச�கிழா ெப:மா� ெபாிய 4ராண�தி0 பலவிட>களி% 
வ046�திA
ளா. 
 
 "ம*ணி னி0பிற- தாெப6� பய�மதி H+� 
 அ*ண லார� யாதைம ய/�ெச' வி�த% 
 க*ணி னாலவ ந%விழா� ெபா�?க* டாத% 
 உ*ைம யாெமனி @லக/� வ:ெகன ?ைர�பா." [39] 
 
ேமC�, 
 "சி-ைதெச'வ� சிவ�கழ ல%லெதா� றி%லா 
 அ-தி வ*ணத� ம�யவ� க/�ெச' வி��� 
 க-ைத கீIைட ேகாவண> க:�தறி- �தவி 
 வ-த ெச%வ�தி� வள�தினா% வ:�பய� ெகா
வா" [40] 
 
எ�6 அமநீதி நாயனா 4ராண�தி0 (றி�பி�+
ள ப� ேச�கிழா ெப:மா�. 
 
 "அர�ெகா
 கட�களா0றி மி(திெகா* டற>க
 ேபணி� 
 பரவ:> கட?� ேபா0றி� (ரவ:� வி:-�� ப*பி� 

விரவிய கிைளA- தா>கி விள>கிய (�க
" [41] 
 
ஆக நா� ைவய��
 வா�வா>( வாழ ேவ*+ெம�6 நம�(� ெபாிய 
4ராண�தி�வழி அறி?6��கி�றா. அDவழி நட-� உ'ேவாமாக: 
 
-------- 
[1]. தி:வா'ெமாழி : 1, 5, 11. 
[2]. G�தி நாயனா 4ராண�: 3. 
[3]. க�பராமாயண�; ப�ைப வாவி� படல�: 29 
[4]. பி>கல நிக*+. 
[5]. பாரதியா பாட%க
: தமி�ெமாழி. 
[6]. த*�யல>கார ேம0ேகா
 பா�+: உ:வக தீவக�. 
[7]. பா*�ய� பாி� : 76 : 7 
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[8]. பாரதிதாச� பாட%க
 : /த0 ெதா(தி : 4ர�சி�கவி. 
[9]. தி:மைல� சிற�4 : 2 
[10]. தி:நா�+� சிற�4 : 6 
[11]. தி:நா�+� சிற�4 : 22 
[12]. தி:�E�ட� சிற�4 : 3 
[13]. க�பராமாயண� : ைகேகசி H�விைன� படல� : 46 
[14]. த+�தா�ெகா*ட 4ராண� : 159 
[15]. த+�தா�ெகா*ட 4ராண� : 160 
[16]. த+�தா�ெகா*ட 4ராண� : 162 
[17]. தி:மைல� சிற�4 : 1 
[18]. தி:ஞானச�ப-த G�தி �வாமிக
 4ராண� : 6 
[19]. நளெவ*பா : 12 
[20]. தி:�E�ட� சிற�4 : 8 
[21]. தி:�(ற
 : 42 
[22]. த+�தா�ெகா*ட 4ராண� : 3, 4 
[23]. த+�தா�ெகா*ட 4ராண� : 3, 4 
[24]. தி:நீலக*ட நாயனா 4ராண� : 4 
[25]. இய0பைக நாயனா 4ராண� : 34 
[26]. மான�க<சார நாயனா 4ராண� : 11 
[27]. சி6�ெதா*ட நாயனா 4ராண� : 12 
[28]. சி6�ெதா*ட நாயனா 4ராண� : 19 
[29]. சி6�ெதா*ட நாயனா 4ராண� : 53 
[30]. சி6�ெதா*ட நாயனா 4ராண� : 55 
[31]. தி:நகர� சிற�4 : 14 
[32]. தி:நகர� சிற�4 : 34 
[33]. தி:நகர� சிற�4 : 44 
[34]. தி:ஞானச�ப-த நாயனா 4ராண� : 626 
[35]. க*ண�ப நாயனா 4ராண� : 116 
[36]. தி:�(றி�4� ெதா*ட 4ராண� : 22 
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[37]. தி:நா?�கரச �வாமிக
 4ராண� : 9 
[38]. தி:நா?�கரச �வாமிக
 4ராண� : 12 
[39]. தி:ஞான ச�ப-த நாயனா 4ராண� : 1087 
[40]. அமநீதி நாயனா 4ராண�, 3 
[41]. தி:நா�+� சிற�4: 26 
------ 

16. 16. 16. 16. க"ப  கா��" இராம� க"ப  கா��" இராம� க"ப  கா��" இராம� க"ப  கா��" இராம� --------    சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�    
 
தமி�நா��% எ;-த க0ேகாயி%களி% சில கால� ேபா�கி% சிைத-��, மைற-�� 
ேபாயினேபா�>Eட� கவிஞக
 சில க��ய ெசா0ேகாயி%க
, கைல� 
ேகாயி%க
 கால ெவ
ள�ைதA� கட-� வா�-� வ:கி�றன. அ�த( ெப:ைம 
ெப0ற ெசா0ேகாயி%கI
 ஒ�றாவ��, கவிைத வள�தி% தைலயாய�மாக� 
திக�வ�� க�ப இய0றிய இராமாயணமா(�. இ�சிற�4� க:திேய 'க�பநாட� 
கவிைதயி0ேபா0 க0ேறா� கிதய� களியாேத' எ�ற பாரா�+ைரA� தமிழக�ேத 
எ;-த�. 
 
வா%மீகி வடெமாழியி% வழ>கிய கைதயிைன� த� கா�பிய�தி0(� க�ப க:வாக� 
ெகா*டாC� /;வ�மாக வா%மீகிைய� க�ப பி�ப0றிவிடவி%ைல. சி0சில 
விட>களி% தமி�நா��� தனி�த மர4� ப*பா+� மறவா� நிைன-� க�ப த� 
கா�பிய�ைத� 4ைன-�
ளா. 
 
க�ப த� காவிய நாயகனான ர( (ல�ெச�ம% ர(நாயகைன - இராமபிராைன 
மனித�ப*4க
 நிைற-த மாமனிதனாக� சி�திாி��
ளா: (ர�கின� தைலவ� 
��கிாீவ� /த�/தலாக� கா��% இராமைன� க*ட��, 
 
 "ஆ6ெகா
 ச�ல� தா@� அய@ெம� றிவக ளாதி 
 ேவ6ள (;ைவ ெய%லா� மா@ட� ெவ�ற த�ேற" [1] 
 
எ�6 நிைன�கி�றா�. இராவணனிட� இராமைன�ப0றி� E6� அ@ம�, 
 
 "அற-தைல நி6�தி ேவத� அ:
�ர- தைற-த நீதி� 
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 திற-ெதாி-� உலக� Mண� ெச-ெநறி ெசC�தி� தீேயா 
 இற-�க .றி� த�ேகா இட�ைட� ேதக N*+ 
 பிற-தன� த�ெபா0 பாத� ஏ��வா பிற�4 அ6�பா�" [2] 
 
எ�6�, தி:மா�� அவதாரமான இராம� மானிட யா�ைக ெகா*+ 'ைக 
வி%ேல-தி� Hல/� திகிாி ச>(� கரக/� �ற-� ெதா%ைல, ஆல/� மல:� 
ெவ
ளி� ெபா:�4� வி�+ அேயா�தி வ-தா�' எ�6� (றி�பி+கி�றா, ஈ*+, 
க�ப த� கா�பிய�தி0( இ�ட ெபய 'இராமவதார�' எ�பேத எ�பதைனA� 
நிைன? Eர ேவ*+�. 
 
இராமபிராைன� க�ப உய ப*4க
 அைன��� ஒ�6 திர*+ ஒளிகி�ற 
ஒ�ப0ற மனிதனாக� கா�+கி�றா. 'அற�தி� G�தி' எ�6�, 'க*ணி@� 
ந%ல�' எ�6� களிEர� ேபா06கி�றா. 'க0றவ க0றிலா தவ:� உ*O� 
நீாி@� உயிாி@� அவைனேய உவ�ப' எ�6 (றி�பி+வேதா+, 'ைம-தனலா� 
உயி ேவறிலாத ம�ன�' எ�6 தயரத� இராமைன உயிராக மதி�� அ�4 
பாரா��ய நிைலயிைன உண�திA
ளா. 
 
இராமாயண�தி� Gல� க�ப ஓ உலக சேகாதர��வ�ைத, ேதசிய 
ஒ:ைம�பா�ைட உண�தி� கா��A
ளா. த� கைத�( நாயக� இராமைன ஓ 
உ�தம சேகாதரனாக� பைட�� அத� வழி சேகாதர� எ�ற நிைல�( ஓ 
இல�கணேம (றி�பி�+ வி+கிறா. 
 
இராம@�(� த� த�பியதா� உயி எ�6 வா�ேய (றி�பி+கி�றா�. 
'��கிாீவ@�( இராம� �ைண வ-�
ளா�' எ�6 தாைர ெசா%ல, வா� 
 
 "த�பிய அ%ல� தன�( ேவ6யி 
 இ�பாி� இலெதன எ*ணி ேய'-தவ� 
 எ�பிA� யா@� உ0ெறதி-த ேபாாினி% 
 அ�பிைட ெதா+�(ேமா, அ:ளி� ஆழியா�?" [3] 
 
எ�6 ேக�கிறா�. வா�யி� இ�E0றா% இராம� உயிராக மதி�த� த�பியாி� 
ெதாட4 எ�ப� 4லனாகி�ற�. 
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'ெபா'ேயா ெய@� இைடயா ெளா+� இைளயா ெனா+� ைமேயா மரகதேமா 
மறிகடேலா மைழ/கிேலா ஐேயா இவ� வ�? எ�பேதா அழியா அழ('ைடய 
இராமபிரா� கா+ ெச�றா�. மிதிைலயேகா� மக
 Mவி� ெம%�ய பாத� ேம? 
கான� ந*ணியதா% �ய:0றன எ�6 கவ�றா�. பி� த� அ:ைம� த�பி 
இல�(வ� ெம'வ:-தி� சைம�த தவ�சாைலைய� பாைவயி�+, 'தாவி% எ�பிைக 
சாைல சைம�தன' எ�6 Eறி, 'எ�6 க0றைன நீ இ� ேபா%' எ�6 த� தாமைர� 
க*களி% நீ பனி�க ெந�(:கி நி�றா�. 
 
இDவா6 பிறப+� �ய:�( இர>கி உ:(வ� எ�ப� இராமனி� பாி? நிர�பிய 
மன�திைனA�, சேகாதர அ�பிைனA� ஒ:>ேக 4ல�ப+��வதா(�. 
 
இ-திரசி�� எ'த பிர�மா�திர�தா% இல�(வ� இற-தாென�6 இராம� 
எ*ணிய ேபா� பி�வ:மா6 இராம� 4ல�4கி�றா�: 
 
 "இைளயவ� இற-தபி� எவ:� எ�? என�( 
 அளவ6 சீ�திெய�? அறிெவ�? ஆ*ைம எ�! 
 கிைளA6 �0றெம�? அரெச�? ேக*ைமெய�? 
 விைள?தா� எ�? மைற விதிெய�? ெம'�ைம எ�?" [4] 
 
இல�(வ� உயிேரா+ இ%ைலயானா%, இராம@�( எவ:� ேவ*�யதி%ைலயா�. 
4க�, அறி?, ஆ*ைம, �0ற�, அர�, ந�4, விைள?, ேவத�, ெம'�ைம /த�யன 
எ%லா� ேவ*டாவா�. 
 
இராம� மிதிைல மாநகாி% உ
 நிைற-த ேபர�4 மி�ெகழ� க*க
 நீைர� 
ெசாாிய� த�ைன� ெதா; ெத;-த பரதைன மா4ற அைண�� உயி:ற� 
த;வினா�. தனயைன� த;?� த-ைதயி� அ�4 அதி% கல-தி:-த�. இதைன� 
க�ப, 
 
 "உ�@ேப ர�4மி� ெகா;கிெயா� ெதா*கணீ 
 ப�@தா ைரக
தர� ெதா;ெத;� பரதைன� 
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 ெபா�னி�மா 4றவைண� �யி:ற� 4%�னா� 
 த�ைனைய� தாைத/� த;வினா� எ�னேவ." [5] 
 
ேமC�, இராமைன� கா���:-� தி:�ப அைழ��� ெச�6 அேயா�திைய ஆள� 
ெச'ய ேவ*+� எ�6 எ*Oகிற பரத� த� ேசைன பாிவார>கIட� சி�திர 
Eட� ந*Oகி�றெபா;�, இல�(வ� பரத� ெசய�% ஐய> ெகா
கிறா�. 
ஆனா% இராமேனா, 
 
 "ேசOய த:ம�தி� ேதைவ� ெச�ைமயி� 
 ஆணிைய அ�ன� நிைன�க லா(ேமா" [6] 
 
எ�6 Eறி� பரதனி� ப*4நலைன� பலபட� பாரா�+கி�றா�. 
 
ைகேகயி தயரதனிடமி:-� இ: வர� ெப06, ஒ: வர�தா% 'ஆழிH� உலக 
ெம%லா� பரதேன' ஆள?�, பிறிெதா: வர�தா% இராம� 'தாழி:< சைடக
 
தா>கி� தா>க:- தவேம0ெகா*+' கா+ ெச�6 ஏழிர*டா*+க
 கழி��� 
தி:�பி வர ேவ*+� எ�6� Eறிய அளவி% இராமனி� /க� 'அ�ெபா; தல-த 
ெச-தா மைரயிைன ெவ�ற த�மா' எ�6 க�பநாட கா�+கி�றா. உ:I� ச�கர� 
ெகா*ட வ*�யி% M�ட�ெப0ற காைளெயா�6 அ:
 நிைற-த மன�தின� 
ஒ:வனா% அDவ*� யினி�6� அவி��� விட� ெப0ற ெபா;� அ�காைள 
அைடகி�ற மகி��சியிைன அ�ெபா;� இராம� ெப0றா� எ�ப க�ப. ேமC�, 
ைகேகயியிட� இராம� 'எ� பி�னவ� ெப0ற ெச%வ� அ�யேன� ெப0ற 
த�ேறா?' எ�6� Eறி� த� சேகாதர அ�ைப� 4ல�ப+�தினா� எ�ப� உ�னி 
உணர�த�க தா(�. 
 
இராம@ைடய சேகாதர��வ� த�@ட� பிற-த த�பியாிட� ம�+-தா� 
எ�றி%லாம%, ெவDேவ6 இட>கைள� சா-த ெவDேவ6 வா��ைக 
/ைறயிைனAைடய ெவDேவ6 இன�தவ பாC� பர-� விாிகி�ற�. 
 
ஆயிர� அ�பி�( நாயக� \ய க>ைக� �ைற வி+� ெதா�ைமயா�, காA� 
வி%�ன�, க%திர
 ேதாளினி� ேப�(க� எ@� நாம�தா�, சி:>கி ேபர� எ@� 
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க>ைகயி� ம:>( ேதா�6� நக உைற வா��ைகய�, இைளயாெளா+� 
இைளயவேனா+� தவ� ப
ளியி% இ:-த இராமைன� காணவ-தா�. இல�(வ� 
(கைன� பா�� 'நீ யா?' எ�6 ேக�ட அளவி%, "ேதவா! நி�கழ% ேசவி�க 
வ-தென�, 
 
நாவா' ேவ*+வ� நா' அ�ேய� எ�றா�". இல�(வ@� இராமனிட� ெச�6. 
'உ
ள� \யவ�; தாயி� ந%லா�; க>ைக நாவா'�( இைற; (க� ஒ:வ� 
நி�ைன� காண� (6கின�" எ�6 எ+�� ெமாழி-தா�. இராம@� (கைன 
வி:�பி யைழ�� இ:�தி ஈ*+' எ�றா� (கேனா அமராம%, "ேத@� மீ@� 
அ/தி@�( அைமவ� ஆக� தி:�திேன�; எ�ெகா% தி: உள�?" என� ேக�+ 
நி�றா�. (கனி� அளவ0ற அ�ைப இராம� பாரா�� "நாைள ைவகைற� ேபாதி% 
நாவாAட� வ:க" என� க�டைளயி�டா�. (கேனா அவேனாேடேய நி�றா�; 
"ெச'(வ� அ�ைம" எ�6 ெச�பி நி�றா�. க:ைணயி� மல-த க*ணனா� 
இராம� சீைதைய ேநா�கி, த�பி தி:/க� ேநா�கி, "தீரா� காதல� ஆ(�" எ�6 
Eறி� (கைன ேநா�கி "யாதி@� இனிய ந*ப! இ:�தி ஈ*+ எ�ெமா+" எ�றா�. 
 
ம6நா
 க>ைகைய� கட-த பி�ன:� (க� இராம@ட� Eட வ:வதாக 
வ046�தி� E6கி�றா�. இராமேனா (கைன� பா�� "எ�@ைடய உயி 
நீயாவா'; இல�(வ� உ� த�பி ஆவா�; சீைத உன�( அ*ணியாவா
; 
இD?லெக%லா� உ�@ைடய�; நா@� உ� ெதாழி% உாிைமAைடயவ�" எ�6 
உைர பககி�றா�. 
 
 "அ�னவ� உைரேகளா அமல@� உைரேநவா� 
 எ�@யி அைணயா'நீ இளவC� இைனயானி- 
 ந�@த% அவ
 நி�ேக
 நளிகட% நிலெம%லா� 
 உ�@ைட ய�நா@� ெதாழிCாி ைமயி@
ேள�." [7] 
 
த�ைன� ேபா% பிறைரA� ஒ�த உாிைம ெகா*+ எ*ணி மதி�� உற? 
ெகா*டா+� உயாிய உ
ள உண�சிேய உ*ைமயான சேகாதர��வமா(�. 
ேமC� இராம� /�4 நா>க
 நா%வேர சேகாதரக
 எ�றி:-ேதா�. இ�6 
ெதாட>கி நா� ஐவராகி வி�ேடா� எ�6 மன� ெநகி�-� ேப�கி�றா�. 
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 "��4ள� எனின�ேறா �க/ள� அ�வ�றி� 
 பி�4ள� இைடம�@� பிாி?ள� எனஉ�ேன% 
 /�4ேளா� ஒ:நா%ேவ� /�?ள� எனஉ�னா 
 அ�4ள இனிநாேமா ஐவக
 உளராேனா�." [8] 
 
ேமC�, (க� �0ற�தா இராமனி� கிைளகெள�6�, இராம� �0ற�தா 
(க@ைடய கிைளஞ எ�6� அவகைள� பா�கா�க அேயா�தியி% (க@ைடய 
த�பியாகிய பரத� இ:�கிறா� எ�6�, சி:>கிேபர�தி% வா;� இராம@ைடய 
�0ற�தினைர� பா�காவ% ெச'ய� (க� அவசிய� க>ைக� கைரயிேலேய த>க 
ேவ*+� எ�6� இராம� (றி�பி+கி�றா�. அதனா% ேவ+வ (ல�தி% வ-த 
(கனிட� சேகாதர ேநய> ெகா*+ ஒ�� உறவா�ய இராமனி� உய ப*4 
4லனாகி�ற�. 
 
அ+��, (ர�கின� தைலவனாகிய ��கிாீவைனA� சேகாதரனாக ஏ06� ெகா
I� 
மா*பிைன இராமனிட�திேல கா*கிேறா�. வா�யா% கி�கி-ைத நகைரவி�ேட 
�ர�த� ெப0ற ��கிாீவ� ாிfய /க பவத�திேல ஒளி-� வா�கிறா�. அDவழிேய 
சீைதைய� ேத� வ:� இராமைனA� இல�(வைனA� ெசா%�� ெச%வனா� 
அ@ம� ச-தி��� ��கிாீவ@�( அைட�கல� ேவ*+கி�றா�. "சர* உைன 
அைட-ேத�; எ�ைன� தா>(த% க:ம�" எ�6 இராமனி� தி:வ�கைள� சர* 
அைடகிறா� ��கிாீவ�. இராம@� த�ைன� ேபாலேவ உாிைமயா� மைனவி-
யிழ-� �ய:6பவ� எ�6 எ*ணி� ��கிாீவைன அைட�கலமாக ஏ06� 
ெகா
கிறா�. ��கிாீவைன� த� இ�@யி� �ைணவ� எ�6�, அவ� 
உறவினைர� த�@ைடய உறவின எ�6�, அவ� இ�ப ��ப>க
 எ%லா� 
த�@ைடயன எ�6�, அவ@�(� ��ப� ெச'ேதா தன�(� ��ப� 
விைளவி�தவ ஆவ எ�6� (றி�பி+கி�றா�. 
 
 "எ�றவ� (ர>( ேவ-ைத இராம@� இர>கி ேநா�கி 
 உ�றன� (ாிய இ�ப ��ப>க
 உ
ள /�னா
 
 ெச�றன ேபா�கி ேம%வ- �6வன தீ�ப% அ�ன 
 நி�றன என�(� நி0(� ேநெரன ெமாழிA� ேநரா." 
 
 "ம0றினி உைர�ப ெத�ேன வானிைட ம*ணி% நி�ைன� 
 ெச0றவ எ�ைன� ெச0றா தீயேர எனி@� உ�ேனா 
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 +0றவ என�( /0றா உ�கிைள எனெத� காத0 
 �0ற�உ� �0ற�, நீேய இ�@யி� �ைணவ ெவ�றா."[9] 
 
இDவா6 மனித இன�தி% பிறவாத ��கிாீவைனA� இராம� சேகாதரனாக� 
ெகா*+ உறவா+கி�றா�. 
 
அ+��, 'ெச�பி�+� ெச'த இ<சி� தி:நகரா�" இல>ைக ேவ-தனாகிய 
இராவணனி� த�பி Nடண� அர�க (ல�தி% பிற-தவ�. சீைதைய� 
சிைறெய+�த ெசய% சீைம (ைல�(� ெசய% எ�6 Eறி. 'அைசவி% க0பினா
 
அண>ைக வி�ட:Iதி' எ�6 எ+�� ெமாழி-�� அதைன ஏ06� ெகா
ளா� 
Nடணைன இழி��� பழி��� ெமாழி-தா� இராவண�. இத� பி�ன:� 
அ*ணனிட� இ:-தா% விைளய� ேபா(� பய� ஒ�6மி%ைல எ�6 எ*ணி� 
சீைதைய மீ�(� ெபா:�+ வ-�
ள இராமைன� சர* 4(வேத த�க� என 
நிைன-� இராம� த>கியி:�கி�ற பாசைறைய வ-� ேசகிறா�. எதிாியிடமி:-� 
வ-�
ள Nடணைன� த�/ட� ேச��� ெகா
வ� ெப:�பிைழ என� பல:� 
Eற?�, மா:தி ம6�� ெமாழிகிறா�. இராம@� "மா:தி வ���� ெசா�ன 
ெப0றிேய ெப0றி" எ�6 Eறி, ெவ�றாC� ேதா0றாC� அைட�கல� 
ேக�கிறவைன ஆதாி�தேல கட� என ேமாழி-� அைட�கல�தி� சிற�பிைன� 
பி�வ:மா6 4க�-�ைர�கி�றா�; 
 
 " காாிய மாக ய�ேற யா(க க:ைண ேயா�(� 
 சீாிய த�ைம ேநா�கி� இதனி�ேம% சிற-த �*ேடா 
 Mாிய ேர@� த�ைம� 4க%4(- ேதா�(� ெபா�றா 
 ஆ:யி ெகா+��� கா�தா எ*ணிலா அரச அ�மா." [10] 
 
இDவா6 Nடண@�( அைட�கல� ெகா+��, அவைன அைண��� த;வி� த� 
ஆறாவ� த�பியாக ஏ06� ெகா
கிறா�. Nடண@�(� தயரத� த-ைதயா�. 
ம�க� ேபறி�றி வ:-திய தயரத� ேவ
வியா% ம�கைள� ெப06� கா��% 
இழ-தானா�. ஆனா% கா��0(� தா� வ-த�� ந�ைமயாகி வி+கிறதா�. 
ஏெனனி% நா�( ைம-தகைளேய ெகா*�:-த தயரத� ஏ; பி
ைளகைள 
Aைடயவ� ஆகி�றானா�. (கேனா+ நா%வ:� ஐவராயின. ��கிாீவேனா+ 
அ6வராயின! Nடணேனா+ எ;வராயின. 
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 "(கெனா+� ஐவ ராேன� /�4பி� (�6 H�வா� 
 மகெனா+� அ6வ ராேன� எ�/ைழ அ�பி� வ-த 
 அகனம காத% ஐய நி�ெனா+� எ;வ ராேன� 
 4கல:> கான� த-� 4த%வரா% ெபா�-தா� உ-ைத." [11] 
 
இDவா6 க>ைக� கைரயி% சி:>கிேபர�தி% கண�கி% நாவா' ஓ�+� ேவ+வ 
(ல� (கைனA�, கி�கி-ைதைய ய+�� ாிfய/க மைலயி% (ர�கின�� ேவ-த� 
��கிாீவைனA�, இல>ைகயி% அர�க (ல� ேதா�றலாகிய NடணைனA� 
சேகாதரனாக ஏ06� ெகா*+ இராம� ஓ உய-த சேகாதரனாக - சேகாதர��வ� 
எ@� ப*பி0( உைறவிடமாக - இல�கியமாக� (�றி��ட விள�ெகன ஒளிNசி� 
திக�கிறா�. 
 
 "ஆ?� காயி@� அ-தண� காயி@� 
 யாவ� காயி@� எளியவ� காயி@� 
 சாவ� ெப0றவ ேரதைக வா@ைற 
 ேதவ� (-ெதா;� ேதவக ளா(வா." [12] 
 
ேதவகைளA� மானிட� ெவ%C� /ைறயாக இராமனி� சேகாதர� ப*4 
மிளிகி�ற�. ஒ: தாய வயி0றி% ேதா�றாத இல�(வ�, பரத�, 
ச��:�காிட��� ம�ட0ற அ�4�, ேவ+வ (ல� (கனிட���, (ர�கின� 
��கிாீவனிட���, அர�க (ல Nடணனிட��� சேகாதர பாச/� கா�� வா�-த 
இராமனி� அ�பிைன இராமாயண� Eறி� ெச%கி�ற�. �:>க� Eறி�, 
இராமாயண�தி� ெந+கிC� இராமனி� சேகாதர��வ� ப*4 
உண�த�ப+கி�ற� எனலா�. 
------ 
[1]. கி�கி-தா கா*ட�; ந�4� ேகா�படல�; 19 
[2]. �-தரகா*ட�; பிணி N�+� படல�; 76 
[3]. கி�கி-தா கா*ட�; வா�வைத� படல� : 35 
[4]. A�தகா*ட� ; ம:-�மைல� படல� : 77 
[5] பால கா*ட� ; எதிெகா
 படல� ; 26 
[6]. அேயா�தியா கா*ட� : தி:வ� H�+ படல� : 48 
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[7]. அேயா�தியா கா*ட� ; க>ைக�படல� : 68 
[8]. அேயா�தியா கா*ட� ; க>ைக� படல� : 69 
[9]. கி�கி-தா கா*ட� ; மராமர� படல� : 64, 65 
[10]. A�த கா*ட� ; Nடண� அைட�கல�படல� : 116 
[11]. A�த கா*ட� ; Nடண� அைட�கல�படல� : 146 
[12]. ஆர*ய கா*ட� ; அக�திய�படல� . 21. 
------ 

17. 17. 17. 17. க"ப  கா��" இராம�க"ப  கா��" இராம�க"ப  கா��" இராம�க"ப  கா��" இராம�----    கணவ�கணவ�கணவ�கணவ�    
 
இராமகாைத ப�ென+> கால�தி0( /�பி:-ேத பாரத நா��% வழ>கிவ-த 
பைழய கைதயா(�. கைத வ�வி% நீ*ட கால� வழ>கி வ-த இ-த� கைத, பி�ன 
.% வ�வ� ெப0றி:�க ேவ*+�. இராம காைதயிைன� காவியமாக?� 
நாடகமாக?� கீ�தைனயாக?� கைத ப��� மகி�-த 4லவ பலராவ. இ-திய 
ெமாழிக
 அைன�திC� எ;-த ஒ: ெபா�� கைத ஒ�6 உள� எ�றா% அ� 
இராமாயணேம ஆ(�. காலேதச� H�நிைல�( ஏ0றவா6, இ�சாித� பல 
மா6பா+கIட@� ப%ேவ6 கிைள� கைதகIட@� ப%ேவ6 ெமாழிகளி% இ�6� 
வழ>கிவ:கிற�. நாேடா�� பாட%களிC� பழெமாழிகளிC� Eட இ�சாித� இட� 
ெப06
ள�. உலக ெமாழிகளிC� ெமாழி ெபய�க�ப�+
ள�. 
 
தமி� நா��% இராமகாைத ெதா�ென+> கால- ெதா�+ வழ>கி வ-த� 
எ�பதைன அகநாT6, 4றநாT6, சில�பதிகார� /த�ய பழ-தமி� .%க
 
ெகா*+ உணரலா�. 
 
'கவி�ச�கரவ�தி' எ�6�, 'க%வியி0 ெபாிய க�ப' எ�6�, 'க�ப நா+ைடய 
வ
ள% எ�6�, பலப�யாக� பாரா�ட� ெப6� க�ப தா� இய0றிய 
இராமாயண�தி0(� த-த ெபய 'இராமாவதார� எ�பதா(�. ஆயி@� 
இராமாயண� எ�@� வட ெசா0ெறாட�( இராமபிரா@ைடய வ�வழகிைனA� 
(ண நல�கைளA� சிற-த ெசய%கைளA� அறிவி�ப� எ�ப� திர*ட 
ெபா:ளா(�; சீதாபிரா��யி� வ� வழ(� (ணநல/� ஒ;கலா6� அறிவி�ப� 
என?� ெபா:
 Eறலா�. 'இராமாயண�தா% சிைறயி:-த வேள0ற� ெசா%Cகிற�' 
எ�@� ெதா%லாசிாிய (a வசன Mஷண�) E06� இத0( ஆதரவா(�. 
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எனேவ இராமனி� தி:�க%யாண (ண>கைள� E6வ� இராமாயண� எனலா�. 
பா�திர� பைட�பிேல க�ப ஈ+ இைணய06 விள>(கிறா. 
 
'க�ப க*ட இராம� - கணவ�' - எ�ற தைல�பிைன� சிறி� விள>க� 
கா*ேபா�. இராம� ந%ல ைம-தனாக?�, உ�தம சேகாதரனாக?�, உயி 
ந*பனாக?� விள>கிய� ேபா�ேற, சீைத�( ஆ:யி� கணவனாக?� 
விள>(கிறா�. 
 
 "காவிA� ஒளித: கமல/� எனேவ 
 ஓவிய எழிCைட ஒ:வைன அல� ஓ 
 ஆவிA� உடல/� இல� என அ:ளி� 
 ேமவின� உல(ைட ேவ-தத� ேவ-த�" [1] 
 
எ�ற ெச'A
 இராம� பா% தசரத� ெகா*ட ஆரா அ�பிைன� 
4ல�ப+��வதா(�. 
 
ேவ
விைய� கா�க வி�வாமி�திர /னிவ 'சி6வ நா%வாி@� காிய ெச�ம% 
ஒ:வைன� த-தி+தி' எ�ேற தசரதனிட� ேக�டா. அைத� ேக�ட தசரத�, 
'க*ணிலா� ெப06 இழ-தா�' என� க+-�யர� உழ-தா�. 
 
வசி�ட� தயரத� க:�தி0( - இராம@�( /� H�ட ேவ*+� எ�ற க:�தி0( - 
உட�ப�+� ேப�� ெபா;�, 
 
 "ம*ணி@� ந%ல
 மலமக
 கைலமக
 கைலஊ 
 ெப*ணி@� ந%ல
ெப:�4க�� சனகி ஆ�ந%ல
 
 க*ணி@� ந%ல� க0றவ க0றிலா தவ:� 
 உ*O� நீாி@� உயிாி@� அவைனேய உவ�பா" [2] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�றா. 
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பி�ன ேவ
விைய அழி�கவ:� அர�கி தடாதைகைய இராம� த� வி%லா0றலா% 
ெகா%ல ெவ*+� எ�6 ெசா�ன அளவி%, 'ெப* என மன�திைட� ெப:-தைக' 
நிைன�� வாளாயி:-தா�. 
 
இராம@ைடய பாத�ளி ப�ட�� க%லா'� கிட-த அக�ைக உயி-
ெப0ெற;கிறா
. அவIைடய வரலா0ைற /னிவவா'� ேக�ட இராம� 'மாதவ� 
அ:
 உ*டாக வழிப+; பட உறாேத: ேபா� நீ, அ�ைன?' எ�6 4க�றா�. 
 
இDவிர*+ ெசய%கI� இராம� ெப*(ல�தி� பா0ெகா*�:-த 
ெப:மதி�பிைன� 4ல�ப+��வனவா�. 
 
/தலாவதாக, இராம@� சீைதA� க*களா% க*+ க:�ெதா:மி�த நிைலயிைன� 
கா*ேபா�. 
 
க�னிமாட�தி% அ�ன� ஆ:� �ைறைய ேநா�கி� '(�6� �வ:� தி* க%C� 
4%C� க*+ உ:க� ெப* கனி'ெயன மிதிைல� ெச%வியா� சீைத நி0கி�றா
. 
ம>ைகய�( இனிய� ஓ ம:-�� ஆயவளா', அழ( எ@� அணிA� ஓ அழ( 
ெப0ற நிைலயி% க�னிமாட�தி% நி�ற சீைதைய 'அ%ைல யா*+ அைம-த 
ேமனியனா� அழக�' இராம� கா*கி�றா�. 'க*ெணா+ க* இைண கDவி 
ஒ�ைற ஒ�6 உ*ண?� நிைலெபறா� உண?� ஒ�றிட அ*ணC� 
ேநா�கினா�; அவI� ேநா�கினா
!. இDவா6 க*வழி 4(-� அவ த� க:�தி% 
நிைற-த காத%, ப
ள�தி% பாA� ெவ
ள� ேபா% உ
ள�தி% ஓ� உைற-த�. 
இதைன� க�பநாட, 
 
 "ப:கிய ேநா�ெக@� பாச�தா% பிணி�� 
 ஒ:வைர ஒ:வத� உ
ள� ஈ�தலா% 
 வாிசிைல அ*ணC� வா�க* ந>ைகA� 
 இ:வ:� மாறி�4�( இதய� எ'தினா" [3] 
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எ�6 நய/ற நவி%கி�றா. இDவா6 'ஒ:>கிய இர*+ உட0( உயி ஒ�6 
ஆயினா' ேபா% 'ம:>கிலா ந>ைகA� வைசயி% ஐய@�' காத�% கல-� 
க�+*+ நி�றன. 
 
இதைன� க�ப. 
 
 "க:>கட% ப
ளியி% கலவி நீ>கி�ேபா'� 
 பிாி-தவ E�னா% ேபச% ேவ*+ேமா" [4] 
 
எ�6 (றி�பி+கி�றா. 
 
இDவா6 ஆதி.லான வா�மீகி ராமாயண�தி% தி:மண�தி0( /�ன இராம@� 
சீைதA� க*டதி%ைல எ�றி:�க?�, தமி� மரபி% வ-த க�ப 'க0ெபன�ப+வ� 
களவி� வழி�ேத' எ�ற ெதா%ேலா E06�ப�, தி:மண�தி0( /�ன இராம@� 
சீைதA> ஒ:வைர ஒ:வ க*+ உள� பறி ெகா+�த பா�ைமயிைன� ப*பா��0 
கிைய-த /ைறயி% 4ல�ப+�திA
ளா. 
 
காத�% க�+*ட சீைதேயா தழ�+ வ%�ேய ேபால� சா�பிA�, வழ>கிய 
கடெலன வ0றிA� காண�ப+கி�றா
. க*வழி Lைழ-� க:�ைத� கவ-த 
க
வைன எ*ணி� கழிபட ெகா
கி�றா
 சீைத. 
 
இராம@� இனிய ப
ளி எ'திய பி�@� ைதயைல� ப0றிேய எ*ணி 
வ:-�கி�றா�. 'இ: க*ணி@
I� க:��
I�' சீைதையேய கா*பதாக 
எ*ணி�ெபா:/கி�றா�. 'உ
ள�தாமைரA
 உைறவ� அ
ள% Mமக
 ஆ(� 
ெகாேலா?' எ�6�, 'ெத:ளிலா உலகி% ெச�6 நி�6வா� ெபா:ெளலா� அவ
 
ெபா� உ: ஆய' ெத�6� Eறி அர06கி�றா�. 
 
வி%ைல நாேண0றி ெவ0றி ெகா*ட இராமனி� விர� ெசயைல� ேதாழிய 
சீைதயிட� ெசா%ல, 'ேகா/னிAட� வ:ெகா*ட%' எ�6�, 'தாமைர� 
க*ணினா�' எ�6� ெசா�ன அளவி% 'ஆ�' அவேன ெகா%' எ�6 ஐய-தீ-� 
அகமகி�-தா
. 
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பி�ன� தி:மண ம*டப�தி% மண�தவிைச ெவ�றி ெந+-தைக Nர� இராம@�, 
ஆவ�� இ��ைண அ�னமா� சீைதA� எ'தி, ஒ�றிய ேபாக/� ேயாக/� ஒ�த 
நிைலயி% இ:-தேபா� 'MமகI� ெபா:I� என, நீ எ� மாமக
 த�ெனா+� 
ம�@தி' எ�6 சீைதயி� கர�பி���� தாமைர அ�ன இராமனி� தட�ைகயி% 
ஈ-தா� சனக�. 
 
ைதய�� தளி�ைகைய� த� தட�ைகயா% பி��தா� இராம�. அ�ேபா�� 
'மா6பிற�பி� உட�4, உயிைர� ெதாடகி�றைத ஒ��' இ:-தா
 சீைத 
 
இDவா6 சீைத மிக?� வி:�பிய நிைலயி% இராம� கா�சியளி�கி�றா�. 
 
இனி, சீைதயி� கணவ� எ�ற நிைலயி% க�ப கா�+� இராம� எ��ைண அள? 
சிற-தவனாக� கா�சியளி�கி�றா� எ�பதைன� கா*ேபா�. 'ஆழி H� 
உலகெம%லா� பரதேன ஆள, நீ ேபா'� தாழி:<சைடக
 தா>கி� தா>க:- 
தவேம0ெகா*+ Mழிெவ� காண� ந*ணி� 4*ணிய� �ைறகளா� ஏழிர* 
டா*�� வாெவ� றிய�பின�' அரச� தசரத� எ�6 Eறினா
 ைகேகயி. 
'ம�னவ� பணிய�றாகி% L�பணி ம6�பேனா. எ� பி�வவ� ெப0ற ெச%வ� 
அ�யேன� ெப0ற த�ேறா ' எ�6 Eறி இராம� அ-த�4ர� விைரகிறா�. 
ேகாசைலைய� க*+வி�+� சீைதயிட� வ:� இராம� மர?ாி 4ைன-� வ:தைல� 
க*ட?ட� சீைத �O�க/06 எ;கிறா
. நட-த� இ�னெதன அறியா 
நிைலயிC� அவ
 ெந+>க*ணி�:-�� நீ வழிகி�ற�. 'உ0ற� எ�ைன?' என 
அவைன ேநா�கி உ:�க�ேதா+ உசாவினா
. அத0( ம6ெமாழியாக இராம�, 
 
 "ெபா:வி% எ�பி 4வி4ர� பா�4க� 
 இ:வ ஆைணA� ஏ-திென�; இ�6ேபா' 
 க:வி மாமைழ� கா%தட� க*+ நா� 
 வ:ெவ� ஈ*+ வ:-தைல நீ எ�றா�." [5] 
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'நீ வ:-தைல; நீ>(ெவ� யா�' எ�ற தீயெவ< ெசா% ெசவி �ட� ேத�பினா
 
சீைத. பா0கட�% உட� உைற-த கால���, 'அற� திற�ப% க*+ ஐய� இராம� 
அேயா�தியி% பிற-த பி�4� பிாியல
 எ�ன' வா�-த சீைத, 'ஐய@� அ�ைனA� 
ெசா�ன� ெச'ய� �ணி-த� \யேத; எ�ைன எ�ைன இ:�தி' எ�6 ேக�+ 
உயி உமிழா நி�றா
. இத0( ம6ெமாழியாக இராம� உைர�த மா0ற�தா� 
இராம� மிக� சிற-த கணவ� எ�பதைன� ெத�ெறன� 4ல�ப+�தி நி0கி�ற�. 
 
 "வ%ல ர�காி� மா%வைர [�ெட;� 
 அ%ல ர�கி� உ:�கழ% கா�டத� 
 க%ல ர�(> க+ைமய வ%ல நி� 
 சி%ல ர�(*ட ேசவ�� ேபாெத�றா�." [6] 
 
இதைன� ேக�ட சீைத, 
 
 "பாிவி க-த மன�ெதா+ ப0றிலா� 
 ஒ:? கி�றைன [ழி ய:�க@� 
 எாிA ெம�ப� யா*ைடய� ஈ*+நி� 
 பிாிவி @<�+ ேமாெப:> காெட�றா
." [7] 
 
இ�க:��, 
 "........ ஓைமய� ெப:>கா+, 
 இ�னா எ�றீ ராயி� 

இனியேவா ெப:ம தமிேயா�( மைனேய" [8] 
 
எ�ற (6-ெதாைக� ெச'Aைள நிைன?6��வதா(�. 
 
சீைதயி� க:�ைத ம6�க மன� இ�றி இராம� சி-தைனயி% ஆ�கிறா�. 
அ�ேபா� சீைத மர?ாி உ+�� இராமனி� நீ
கர�ைத� ப0றினா
. \ய ைதயைல 
ெநா�கிய ெச>கணா�, பி� விைள? க:தா� உட� வ:த% இட த:� என� 
ெசா�னா�. சீைத அதைன ம6�� ெமாழி அளவி% மறா� உட�ப�ட இராம� 
சீைதேயா+ கா��0(� ெச%ல� ெதாட>கினா�. 
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இதனா% சீைதயி� /க/� அக/� (ளிர இராம� அவ
 ெபாி�� வி:�4� 
கணவனாக வா�-தா� எ�ப� ேபாத:�. 
 
பி�ன� க>ைக� கைரயி% ஆயிர� நாவா'�(� தைலவனான (கைன� 
கா*கிறா� இராம� த�னிட��� ப�தி ெகா*ட (கைன� பாரா�� இராம�, 
 
 "எ�@யி அைனயா'நீ இளவ%உ� இைளயா� இ- 
 ந�@த லவ
 நி�ேக
; நளிகட% நில� எ%லா� 

உ�@ைட ய�; நா�உ� ெதாழி% உாிைமயி� உ
ேள�" [9] 
 
எ�றா�, 'இ-ந�@தலவ
 நி�ேக
' எ�6 சீைதேயா+ த� ேதாழைமயிைன� 
ெதளிய?ைர�த இராம� E0றா%, இராம� சீைதமா�+� ெகா*�:-த மதி�4� 
4லனாகி�ற�. 
 
இராம� கா�+ வழியி% ெச%C�ேபா� வன�தி� வள>கைள� கா��� ெகா*ேட 
ெச�றா�. அ�ெபா; ெத%லா� அவ� சீைதைய 'ம�ற�� ம� ேகாதா'; 
மயி�ய% மடமாேன' எ�6�, 'கவினா:� மா-தளி ந6ேமனி ம>ைக' எ�6�, 
'ெந'< ஞிைற ெந+ ேவ�� நிற� உ6திற� /0றி� ைக<ஞிைற நிமி க*ணா'' 
எ�6�, 'அ:-ததி அைனயாேள அ/தி@� இனியாேள' எ�6�, 'எ;த: எழிலாேள' 
எ�6�, 'அகி%4ைன (ழ% மாேத' எ�6� அவைள விளி�� இய0ைக� 
கா�சிகைள� கா��� ெச%வ� இராம� சீைதபா0 ெகா*�:-த ேபர�பிைனA� 
ெப:மதி�பிைனA� 4ல�ப+��வனவா�. 
 
Gவ:� பி�ன ய/ைன நதியி% நீரா� கனி கிழ>( உ*+, நீ அ:-தி 
ெத�ப�தா% நதிைய� கட-� ெத�கைர வ-த பி�ன, பாைலநில� ஒ�6 
(6�கி+கி�ற�. நில ெவ�ைமைய� சீைத தா>கா
 எ�6 இராம� எ*ண, 
அ�பாைல நில� ேசாைலவன மாகமாறிய�. 'நீ>க% ஆ0றல
 சனகி' எ�6 
அ*ண% நிைன-� த� அ:ளா% பாைல நில�ைத� ேசாைல நிலமா�கிய�. 
சீைதயி� ெம�ைம� த�ைமயிைனA� அவ
 உ6 �யர�திைன� �ைட�க 
ேவ*+� எ�6 இராம� ெகா*ட அ:
 உ
ள�திைனA� ெதாிவி�பதா(�. 
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சி�திரEட�தி� இய0ைக வள>கைள இராம� சீைத�(� கா��� ெச%கி�ற 
ேபா�� அவ
 (ண நல�கைள� 4க�கிறா�. 'வாI� ேவC� வி�+ அளாயின 
அைனய க* மயிேல' எ�6�, '(:திவா
 என� ெசDவாி பர-த க* (யிேல' 
எ�6�, 'உவாிவா' அ�றி� பா0 கட% உதவிய அ/ேத' எ�6�, 'ஆ+கி�ற 
மாமயி�@� அழகிய (யிேல' எ�6�, 'வி%� வா>கிய சிைலஎன� ெபா� Lத% 
விள�ேக' எ�6�, 'ஒ:?இ% ெப*ைம எ�6 உைர�கிற உட�@�( உயிேர' 
எ�6�, 'N6 ப<சி% ந%அமி�த ெந' மா��ய விள�ேக' எ�6�, 'சீல� இ�ன� 
எ�6 அ:-ததி�( அ:ளிய தி:ேவ' எ�6�, 'வி%ெகா
வா
 Lத% விள>( இைழ 
இள- தளி� ெகா;-ேத' எ�6�, நிைன�த ேபாதி@� அமி�� ஓ�(� ேநாிைழ' 
எ�6�, 'மட-ைதமா�( ஒ: திலகேம எ�6�, 'அல�4 வா(ழ% ஆ' மயி% ெப* 
அ:>கலேம' எ�6�, 'ெதாிைவமா�( ஒ: க�டைள என� ெச'த தி:ேவ' எ�6� 
பாரா�+வ� ெப*ணி� உள�ைத� ெபா:-த உண-த கணவ� இராம� 
எ�பதேனா+ அ�ெப*ைமயிைன� ேபா0ற?<ெச'A� ப*பாள� எ�ப�� 
விள>கா நி0(�. ெப*க
 ெபா�வாக� 4க��சிைய வி:�4பவக
. இதைன 
உண-� சீைதைய� 4க;� E0றி% உ*ைமயிேலேய உள� ஒ�றிய நிைல 
காண�ப+வதைன அறியலா�. 
 
ேமC� சீைத கா�வழி நட�க ேந-தைமைய எ*ணி, 
 
 "ேம? கான� மிதிைலயேகா� மக
 
 Mவி� ெம%�ய பாத/� ேபா-தன" [10] 
 
எ�6 Eறி வ:-�கி�றா�. இதனா% மைனவியி� ��ப� க*+ உ:(� உய 
உள�த� இராம� எ�ப� ெதாிய வ:�. 
 
கானக�தி% காமெவறிேயா+ வ-த H�பணைகயி� காதைல ஏ06� ெகா
ளாம% 
உ6தியான உ
ள�ேதா+ இ:-தா� இராம� - 'சீைத ஓ அர�கி' எ�6 
H�பணைக சீைதைய ெவ:��ய நிைலயி% 'ப:வ� கால ம<சிைட வய>கி� 
ேதா�6� பவள�தி� வ%� எ�ன (<சர� அைனய Nர� (வ?�ேதா
' த;வி� 
ெகா*டா
 சீைத. இதனா% சீைத�( உ0ற கணவனாக விள>கி, அவ
 
உைலவிட�� இராம� ஆ0றிய ேத6த% நிைல ெதளிவாகி�ற�. பி�ன� 
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H�பணைகைய அ��6�தி அ>கி:-�� அ@�பிவி�+, மி�ெனா+ ெதாட-� 
ெச%C� ேமக� ேபா%, மிதிைலேவ-த� ெபா�ெனா+� 4னிதனா� இராம� 
M�ெபாழி0 ேசாைல 4(-தா�. 
 
H�பணைகயி� ெசா0ப� இராம� மீ� பைடெய+��வ-த கர� /த�ய 
அர�கைர ெவ%ல இராம� ேபாேம0 ெச%C� ேபா��, த� இளவலா� 
இல�(வைன விளி��. 'கா�தி ைதயைல' எ�6 சீைத�(� காவ% ைவ��வி�ேட 
ெச�றா� எ�கி�ற ெச'தி ெபா�ைன�ேபா% சீைதைய அவ� ேபா0றினா� 
எ�பதைன� 4ல�ப+���. 
 
இராவண� ஏவலா% மாய மானாக மாாீச� வர, அ�ெபா� மானி� அழகி% 
மன�ைத� பறிெகா+�த சீைத அ� மாைன�பி���� த:மா6 இராமைன� 
ேக�டா
. அ� மாயமா� எ�றா� இைளயவ� இல�(வ�. ஆயி@� அ� 
ெபா;� சீைத 'நாயக! நீேய ப0றி ந%கைல ேபாC�' எ�6 சிறி� சீறி� ேபசி 
அ�4ற� ேபானா
. சீைதயி� சி6 சீறைலA� க*+ மன� ெபா6�காதவ� 
இராம�. எனேவ ேபான சீைதயி� 4லவிைய ேநா�கி, இராம� த� த�பிைய� 
பா�� "ெபால�ெகா
 தாரா'! மா� இ� நாேன ப0றி விைரவி% வ:ேவ�; அ� 
வைர கா�+மயி�� ெம�ைம ெகா*ட சீைதைய� கா�� இ:�பாயாக!" எ�6 
Eறி ேவC� வி%C� தா>கி மானி� பி�ேன ெச�றா� 
 
இராமனி� இD இளகிய ெசயைல� கவி� ச�கரவ�தி க�ப. 
 
 "ம-திர�� இைளேயா� ெசா�ன 
       வா'ெமாழி மன��� ெகா
ளா� 
 ச-திர0( உவைம சா�ற 
       வதன�தா
 சல�ைத ேநா�கி 
 சி-�ர� பவள� ெசDவா' 
       /6வல�, சிகர� ெசDவி� 
 �-தர� ேதாளி னா�அ� 
       மானிைன� ெதாடர C0றா�" [11] 
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எ�6 (றி�பி�+
ளா. அாிய ஆேலாசைன வழ>(� இல�(வ� ெசா%ைலA� 
மீறி, ச-திர வதன ம�ன ைதயலா� சீைத ெசா% ேதறி இராம� மாய மா� பி� 
ெச�ற நிைல மைனவியி� வி:�ப�ைத மறா� நிைறேவ0ற எ*ணிய கணவனி� 
உ
ள�ைத� கா�+கி�ற� அ�ேறா! சீைத சிறி�� வ:-த� ெபா6�காதவ� 
இராம� எ�ப�� இதனா% 4லனாகி�ற�. 
 
இராம� அ�4வி�ட அளவி% மாாீச� 'இல�(மணா எ�6 இராம� (ர�0 Eறி 
ம�கிறா�. மாாீசனி� மாய� (ரேல எ�6 ெதளி-த இராம� இ�(ர% ேக�+ 
மைழ� க* ஏைழ சீைத அய? எ'�வா
 எ�6 எ*ணி உ
ள� வ:-தி விைர-� 
ப�னசாைல�(� தி:�பினா�. இ�ெச'தி சீைதயி� உ
ள�ைத உ
ளவாேற 
உண-தவ� இராம� எ�பதைன உண���. 
 
ப�னசாைலேயா+ சீைதைய� காணாத இராம� உயி பிாி-த யா�ைகெயன 
நி�றா�. திைக�� நி�றா�, அ�ேபா� ம* �ழ�ற�. ஏ; கட%கI� �ழ�றன. 
வி* �ழ�ற�. விாி<ச� �ழ�ற�. Hாிய@� ச-திர@� �ழ�றன. 
 
இDவா6 �ழ�6 மன� மா�கி நி�றா� இராம� : இ� சீைதபா% இராம� 
ெசC�திய ஆரா�காதைல� 4ல�ப+��வதா(�. 
 
இத� பி�னெர%லா� சீைதைய எ*ணி ஏ>(� நிைல�( வ-�வி+கி�றா� 
இராம�. உற�க� அவ� விழிகைள� த;வவி%ைல. உ*� /த�யனவ0றி% ப06 
இ%ைல. 'வா>( வி%ல� வ:� வ:� எ�6 இ:பா>(� நீ
ெநறி பா�தனேளா' 
சீைத எ�6�, இராவண� 'நி% நி%' எ�6 ெந:>கியேபா� அவ
 எ� 
நிைன-தனேளா எ�6� Eறி ெவ��பினா�. 'ேவ*+ேமா என�( இ�ன/� 
வி%?' எ�6 ெமாழி-� வி%ைல ேநா�கி ந(த% 4ாி-தா� 'ேவத ேவ
வி விதி /ைற 
ேமவிய சீைத எ�வயி� தீ-தனேள' எ�6 ஆவி 4;>க அ/>கி, வாA� ெந<�� 
4லர மய>கினா�. இ-நிைலயி%, 
 
 "ெபாழிைல ேநா�(� ெபாழி% உைறA� 
       4
ைள ேநா�(�; M>ெகா�பி� 
 எழிைல ேநா�(� இளமய�� 
       இயைல ேநா�(�; இய%பானா
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 (ழைல ேநா�கி� ெகா>ைக இைண� 
       (வ�ைட ேநா�கி, அ�(வ��� 
 ெதாழிைல ேநா�கி, த�@ைடய 
       ேதாைள ேநா�கி, நா
 கழி�பா�" [12] 
 
 "ெவ
ள� சில�4 பா0கட�� 
       வி:�4� �யிைல ெவ6�தளிA� 
 க
I� சில�4� M>ேகால� 
       க0பி� கட�% ப�வா0(� 
 4
I� சில�4� ெபாழி% சில�4� 
       4னC� சில�4� 4ைனேகால 
 /
I� சில�4� சில�பாேவ% 
       உயி:* டா(� வைகA*ேடா ' [13] 
 
எ�றப� இராமன� 4ல�பினா�. 
 
ப�ைப� ெபா'ைக� கைரயி% இராம� சீைத பிாிைவ எ*ணி� ெபாி�� 
��46கி�றா�. 
 
 "விாி-த (வைள ேசதா�ப% 
       விைரெம� கமல� ெகா�வ
ைள 
 தர>க� ெந:>( வரா% ஆைம 
       எ�6 இ�தைகயதைம ேநா�கி 
 ம:-தி� அைனயா
 அவயவ>க
 
       அைவ நி0க*ேட� வ%லர�க� 
 அ:-தி அக%வா� சி-தினேவா 
       ஆவி உைர�தி ஆ�அ�ேற" [14] 
 
எ�6 ெபாி�� ��46கி�றா�. 
 
சீைத இ�ட அணிகல /��ைப� ெகாண-� ��கிாீவ� கா�ட, 'எாிகன% எ'திய 
ெம;கி� யா�ைக ேபா%' உ:கினா�. 
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��கிாீவ@� த�ேபா% த� மைனவிைய வா�யி� வ�ைமயா% பிாி-�
ளா� 
எ�பதைன� ேக�ட அளவி%, 
 
 "ெபா:-�ந� மைன�( உாிய Mைவைய� 
 பிாி-�ளா' ெகாேலா நீA� பி�" [15] 
 
எ�றா�. ��கிாீவ� வா��(� பய-� அவ@�( உாிய தார�ைதA� �ற-� 
வர�கிறா� எ�6 அ@ம� Eற� ேக�ட இராம�, 'பாிவில� ஒ:வ� த� 
இைளேயா� தார� ெவளவின� எ�ற ெசா% தாி�(மா6 உளேதா?" 
என�ெகாதி�ெத;-தா�. வி%�ைட வாளிைய� M�� வ�Aைடய வாளிைய� 
ெகா�6 நி� தார�ைத உன�( இ�ேற உ6தியாக� த:ேவ� என ெமாழிகி�றா� 
இராம�. 
 
இ-நிைல ஒ:வ� ஒ:�தியாக வா;� இராமனி� ஏக ப�தினி விரத�திைன ந�( 
கா�+�. த� த-ைத தயரத� பலதார மண� ெகா*டவனாயி:-�� இராம� 
இ6திவைர ஏகப�தினி விரத�திைன� கா�� ஆOலகி0( ஓ எ+���கா�டாக� 
�ல>கினா�. 
 
மைற-தி:-� இராம� வா�ைய� ெகா%ல, வா� 
 
 "ேகாவிய% த:ம� உ>க
 
       (ல��தி� ேதாக� ெக%லா� 
 ஓவிய�� எ;த ெவா*ணா 
       உ:வ�தா' உைடைம ய�ேறா! 
 ஆவிைய� சனக� ெப0ற 
       அ�ன�ைத அமி�தி� வ-த 
 ேதவிைய� பிாி-த பி�ன 
       திைக�திைன ேபாC� ெச'ைக" [16] 
 
எ�6 சீைதைய� பிாி-த ேபைதயா% இராம� மைற-தி:-� அ�ெப'தினேனா 
என� ேக�கிறா�. சீைதைய இழ-த இராமனி� வ:�த� வா� E0றாC� 4ல� 
ப+�த� ப+கி�ற த�ேறா? 
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இராம� பி�ன:� சீைதயி� பிாிவா% வ:-தி, ேமக� /த�யவ0ைற ேநா�கி 
இர>கி� Eறினா�. 
 
அேசாகவன�தி% சீைதைய� கா*கிறா� அ@ம�. இராம இல�(வைர�ப0றி� 
சீைத வினாவ, 'மாய மாைன� ெகா�6 ப�னசாைல தி:�பிய இராம� நி� 
தி:வ�? காணா� உயி ஊசலாட� பல ��ப>க
 ப�டா�' எ�6 அ@ம� 
Eறினா�. ேமC� அ@ம�, 
 
 "................................. எ�ேகா�, ஆக� 
 ப*டெம' உயிேர ேபாக� ெபா'Aயி ேபால நி�ற 
 ஆ*�ைக ெந:<சி னி�6� அக�றிைல அழி?* டாேமா 
 ஈ*+நீ இ:-தா'; ஆ*+அ>( எD?யி வி+மிராம�" [17] 
 
எ�6 சீைதயிட� E6கிறா�. 'சீைதயாகிய உயி அேசாகவன�தி% இ:�க, இராம� 
கா��% அ>( உயி வி+த% எ>ஙன�?' எ�6 ேக�(� அ@ம� E06, இராம� 
த� மைனவி சீைதேம% ஆ:யிைரேய ைவ�தி:-தா� எ�பதைன� கா�+�. 
'இ�@யி இ�றி ஏ(� இய-திர� ப�வ�' ஒ�� இராம� சீைதைய� பிாி-த பி�ன 
இய>கி வ-ததாக� E6கிறா� அ@ம�. 
 
 "அ:-�� ெம%லட( யாாிட அ:-�ெம� ற;>(� 
 வி:-� க*டேபா� எ�@6 ேமாெவ�6 வி�/� 
 ம:-�� உ*+ெகா% யா� ெகா*ட ேநா'�ெக�6 மய>(� 
 இ:-த மாநில� ெச%லாி�ெதழ?� ஆ*+ எழாதா
." [18] 
 
சீைதயி� இ�E0றா%, இராம� ந0கணவனாக அைம-� சீைதAட� இ%லற�ைத� 
திற�பட நட�தியவ� எ�ப� விள>(�, 
 
இராம@�(� ெச'தி ேக�ட மா:தியிட�, 
 
 "வ-� எைன�கர� ப0றிய ைவக%வா' 
 இ-த இ�பிற வி�(இ: மாதைர� 
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 சி-ைத யாC�ெதா ேட�எ�ற ெசDவர� 
 த-த வா6 தி:�ெசவி சா06வா'" [19] 
 
எ�6 ேவ*�னா
 சீைத. இதனா% இராம� மிக�சிற-த உ�தம� கணவ� எ�ப� 
விள>(�. ேமC� சீைத, 
 
 "ஈ*+ நானி:-� இ�@யி மாயி@� 
 மீ*+ வ-� பிற-�த� ேமனிைய� 
 தீ*ட லாவெதா தீவிைன தீவர� 
 ேவ*� னா
ெதா;� எ�6 விள�4வா'" [20] 
 
எ�6 Eறியதி�:-� ம6பிறவியிC� சீைத இராமைன� கணவனாக வி:�பிய 
நிைலயி% இராம� வா�? நடா�திய ந0ப*4 4லனாகி�ற�. 
 
 "இ�ைம மாறி ம6ைம யாயி@� 
 நீயா கியெர� கணவ 

யானா கியெர� ெந<�ேந பவேள" [21] 
 
எ�ற அ�Gவனி� (6-ெதாைக� தைலவி ேபா�ேற சீைதயி� மனநிைல உள�. 
 
ேமC� சீைதைய� க*+வ-த ெச'திைய அ@ம� இராமனிட� E6�ெபா;�, 
 
 "க*ணி@� உைளநீ ைதய% 
       க:�தி@� உைளநீ; வாயி� 
 எ*ணி@� உைளநீ, ெகா>ைக 
       இைண� (ைவத�னி� ஓவா� 
 அ*ண%ெவ> காம� எ'த 
       மலர�4 ெதாைள�த ஆறா� 
 4*ணி@� உைளநீ, நி�ைன� 
       பிாி-தைம ெபா:-தி06 ஆேமா?" [22] 
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எ�கி�றா�. இதனா% சீைதயி� க*ணிC� க:�திC� இ�வைர இல>கிய ந%ல 
கணவ� இராமேன எ�ப� ேபாத:�. 
 
சீைத த-த Hடாமணிைய� ெப0ற இராம�, தி:மண� கால�தி% ப0ற�ப�ட 
பிரா��யி� தி:�ைக எ�@�ப� உவைக ெகா*டன�.[25] 
 
இத�பி�ன:� பல சமய>களி% இராம� சீைதைய எ*ணி� �ய:6கி�றா�, 
இராவண�, சீைத /� நில�தி% வி;-� வண>கி� த�ைன ஏ06� ெகா
I�ப� 
ேவ*ட, கீேழ கிட-த அ0ப� ெபா:
 ஒ�ைற ேநா�கி� சீைத உைர�பாளா', 
இராவண@�(� த� உ
ள� க:�ைத உைர�க� ெதாட>கினா
 : 
 
 "ஊனிலா யா�ைக ேபணி 
       உய4க� Hடா� உ�/� 
 நாணிலா� இ:-ேத� அ%ேல� 
       நைவய6 (ண>க
 எ�@� 
 Mெணலா� ெபா6�த ேமனி� 
       4*ணிய G�தி த�ைன� 
 காணலா� இ�@� எ�@� 
       காதலா% இ:-ேத� க*டா'" [24] 
 
எ�ற சீைதயி� E0றி% இராமனிட��� சீைத ெகா*ட ஆரா அ�4 4ல�ப+கிற�. 
த� கணவ� Nர� ப*4 மி(-த 4க� ேம�ப�டவனாக விள>க ேவ*+� எ�பதி% 
மகளி�( ேவ�ைக மி(தி. இ�/ைறயி% சீைதயி� 
 
 "அ%ல� மா�க
 இல>ைகைய தா(ேமா 
 எ%ைல நீ�த ?லக>க
 யா?ெம� 
 ெசா%� னா0�+ ேவன� \யவ� 
 வி%� னா0ற0( மாெச�6 Nசிேன�" [25] 
 
எ�ற E06 கா*க. 
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இதைனேய பி�ன:�, 'எ�த� ெபா:சிைல ேமக� த�ைன� காணலா� எ�@� 
ஆைச த+�க எ� ஆவி கா�ேத�' [26] எ�6 சீைத திாிசைடயிட� ெமாழிகி�றா
. 
இ-திரசி�� சீைதைய� த� வாளா% ெவ��� ெகா�றா� எ�ற ெச'திைய� ேக�ட 
அளவி% இராம�, 
 
 "���தில� உயி�4� இ%ல� இைம�தில� �
ளி� க*ணீ 
 ெபா��தில� யா�� ஒ�6� 4க�றில� ெபா:மி உ
ள� 
 ெவ��தில�; வி�மி� பாாி� N�-தில� விய�தா� அ%ல� 
 அ+��
 ��ப� யா?� அறி-தில அமர ேரA�" [27] 
 
 "சி�திர� த�ைம உ0ற ேசவக� உண? தீ-தா� 
 மி�திர வதன� ேநா�கா�; இைளயவ� வினவ� ேபசா� 
 பி�த:� இைறெபா றாதேபரபி மான� எ�@�, 
 ச�திர� மாபி% ைத�க உயி இல� எ�ன�சா'-தா�" [28] 
 
இ�த( அ�4 ெகா*ட இராம� இ6தியி% சிைதைய� தீயி% 4க� ெச'த� ஏ� 
எ�ற ேக
வி�(� �ற�க உலக�தி�:-� வ-த தசரத� விைட த:கிறா�. அ� 
வ:மா6 : 
 
 "ந>ைக ம06நி� க0பிைன உல(�( நா�ட 
 அ>கி 4�கி+ எ�6 ண�திய அ� மன�� அைடேய% 
 ச>ைக உ0றவ ெப6வ� உ*+ அ�சரத� 
 க>ைக நா+ைட� கணவைன /னி?ற� க:ேத%" 
 
 ெபா�ைன� தீயிைட� ெப'த% அ�ெபா�@ைட� \'ைம 
 த�ைன� கா�+த0( எ�ப� மன�ெகாள% த(தி 
 ப*ைன� கா��ன� 'க0பி@�( அரசி' எ�6, 'உலகி% 
 பி�ைன� கா�+வ� அாிய�' எ�6 எ*ணி இ�ெபாியா�" 
 
 ெப*பி ற-தவ அ:-ததி ேய/த0 ெப:ைம� 
 ப*பி ற-தவ� க:>கல மாகிய பாவா' 
 ம*பி ற-தக /ன�( நீ வானி�6� வ-தா' 
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 எ*பி ற-தநி� (ண>கI� கினியி;� கிைலயா%."[29] 
 
இDவா6 ெதாட�க� /த% இ6தி வைர இராம� சீைதயி� சிற-த கணவனாக 
இராமாயண�தி% கா�சி த:கி�றா� எ�ப� ந�( ேபாத:�. 
-------- 
[1]. பாலகா*ட� : தி:வவதார� படல� : 120. 
[2]. அேயா�தியா கா*ட� : ம-திர� படல� : 39. 
[3]. பால கா*ட� : மிதிைல� கா�சி� படல� : 37 
[4]. பால கா*ட� : மிதிைல� கா�சி� படல� : 38 
[5]. அேயா�தியா கா*ட� : நகநீ>( படல� : 216 
[6]. அேயா�தியா கா*ட� : நகநீ>( படல� : 220 
[7]. அேயா�தியா கா*ட� : நக நீ>( படல� : 221 
[8]. (6-ெதாைக : 124 : 2-4 
[9]. அேயா�தியா கா*ட� : (க�படல� : 40 
[10]. பாலகா*ட� : சி�திரEட� படல� : 50 
[11]. அாிய கா*ட� : மாாீச� வைத� படல� : 69 
[12]. ஆரணிய கா*ட� : அேயா/கி� படல� : 31 
[13]. ஆரணிய கா*ட� : அேயா/கி� படல� : 28 
[14]. கி�கி-தா கா*ட� : ப�ைப வாவி� படல� : 25 
[15]. கி�கி-தா கா*ட� : ந�4�ேகா� படல� : 35 
[16]. கி�கி-தா கா*ட�; வா�வைத� படல� : 84 
[17]. �-தர கா*ட�; உ:�கா�+� படல� : 78 
[18]. �-தர கா*ட� : கா�சி� படல� : 15 
[19]. �-தர கா*ட� : Hடாமணி� படல� : 35 
[20]. �-தர கா*ட� : Hடாமணி� படல� : 36 
[21]. (6-ெதாைக : 49 : 3-5 
[22]. �-தர கா*ட� : தி:வர ெதா;த படல� : 63 
[23]. �-தர கா*ட� : தி:வர ெதா;த படல� : 82 
[24]. A�த கா*ட� : மாயா சனக� படல� : 22 
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[25] �-தர கா*ட� : Hடாமணி� படல� : 18 
[26]. A�த கா*ட� - சீைத கள>கா* படல� : 31 
[27]. A�த கா*ட� : மாயா சீைத� படல� : 58 
[28]. A�த கா*ட� : மாயா சீைத� படல� : 60 
[29]. A�த கா*ட� : பிரா�� தி:வ� ெதா;த படல� : 108 - 110 
-------- 

18. 18. 18. 18. ப%ைடய உைரநைட ப%ைடய உைரநைட ப%ைடய உைரநைட ப%ைடய உைரநைட ----    இைட�கால உைரயாசிாிய க
இைட�கால உைரயாசிாிய க
இைட�கால உைரயாசிாிய க
இைட�கால உைரயாசிாிய க
    
 
'தி>கெளா+� ெச;�பாிதி த�ேனா+� வி*ேணா+� உ+�க ேளா+� ம>(%கட% 
இவ0ேறா+� பிற-த தமி�'[1] ெதா�ைம� சிற�4� வரலா06� ெப:ைமA� 
ெகா*ட�; ஏற�தாழ /�ப� .0றா*+களாக /ைறயான இல�கண வர�4ட@�, 
உயவான இல�கிய� ெச%வ>கIட@� அைம-� வ:வ�; இ�த( \ய நாகாிக/� 
ெதா�ைம� சிற�4� ெகா*+ மிளி:� தமி� ெமாழியி% இ�கா6� எ;-�
ள 
இல�கிய>கேளா எ*ண0றைவயா(�. இ�6 கிைட�(� .%களி% கால�தா% 
/-திய .% ெதா%கா�பியேம ஆ(�. 
 
இ�கால� ேபா�6 வி<ஞான வசதிக
 அைம-திராத ப*ைடய நாளி% - ஏ+� 
எ;�தாணிAேம விள>கிய அ-நா�களி% உைரநைடயி@� ெச'Aேள ெபாி�� 
ேபா0ற�ப+வதாயி06. உைரநைடயி@� ெச'Aேள மன�பாட� ெச'வத0( 
எளிதாக?� அைமகி�ற காரண�தா% அ�6 உைரயி@� ெச'Aேள ெபாி�� 
வழ�கி% பயில� ப+வதாயி06. .%க
 ேதா�றிய கால�தி% அைவ எ%ேலா�(� 
எளிதி% விள>க� E�ய நிைலயி% இ:-தி:�கலா�. 
 
Gல .%கைளேய அைனவ:� க06 மகி�-த நிைல இ:-த� எ�பதைன� 
ேபராசிாிய, த� ெதா%கா�பிய� ெபா:ளதிகார மரபிய% உைரயி%, "உைரயி�றி� 
H�திர�தாேன ெபா:
 நிக�-த கால/� உ*+ எ�பதா�"[2] எ�6�, "உதாரண> 
கா�ட% ேவ*டாைமைய உண-� உைரநட-த கால/� உைடய வா(� 
/0கால�� .%க
 எ�ப� க:��"[3] எ�6� எ;திA
ள க:���க
 
இ�ெகா
ைகயிைன வ�A6��வனவா(�. 
 
ெதாட�ககால�தி% எ;-த உைர .%க
 �:�கமான /ைறயிேலேய அைம-தி:�க� 
காணலா�. "விாி�பி� ெப:(�; விாிவ<சி வி+�தா�; வ-த வழி� கா*க; 
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வ%லாவா'� ேக�+ணக" எ�ெற%லா� உைரயாசிாியக
 இைடயிைடேய 
எ;திA
ளைம க*+ அ� கால�ேத எ;�வதி% இ:-த இட�பா+கைள ஓரள? 
உணரலா�. ெசவிவழி� ெச%வமாக ஆசிாிய மாணவ பர�பைரயாக அறி? வள-� 
வ-த கால�தி% �:>க� ெசா%� விள>க ைவ�(� /ைற வழ�கி% இ:-த�. அாிய 
ெசா0கI�(� ெபா:I�, ெசா0கைள� ெகா*+ E�� /��(� வைகA�, ஒ: 
சில வரலா06� (றி�4�கைளAேம ெதாட�க�தி% �:�கமாக உைரயாசிாியக
 
எ;திைவ�தாக
 எனலா�. ஐ>(6.6, பதி06�ப��, அகநாT6 /த% 
ெதா*d6 பாட%க
, 4றநாT6, ெப:>கைத, சில�பதிகார� /த�யவ0றி0( 
/த0க* எ;-த உைரக
 எ%லா� �:�கமான /ைறயி% அைம-த 
(றி�4ைரகளாகேவ இல>க� காணலா�. சில .0கI�(� (றி�4ைர 
எ;தியவகளி� ெபயக
 Eட அறிய�பட/�யாத நிைலயி% 4க�, ெபய 
வி:�பாத \ய ெபாியவகளாக� �ல>(கி�றாக
 ப*ைடய உைரயாசிாியக
. 
 
கால< ெச%ல� ெச%ல� க:���க
 வளபிைறெயன வள-� ெப:கின. 
(றி�4ைரயளவி% அைம-தி:-த உைரக
, விள�க/� ேம0ேகாI� ெகா*+ 
விாிவைட-தன. .லாசிாிய சில தா� எ;திய .%கI�(� தாேம உைரA> 
க*டன. தமிழி% 4ற�ெபா:
 ெவ*பாமாைல இய0றிய ேசர� ஐயனாாிதனா 
4ற�ெபா:
 இல�கண�ைத� E6� .0பா�க
 எ;தி, அவ0றி� கீேழ �ைறகைள 
விள�(� ெகாI�கைள அைம��, அவ0றி� கீேழ ஒDெவா: �ைறயிைனA� 
விள�(� ெவ*பா அ%ல� ம:�பாவிைனA� இய0றி� பி�ன உைரA� 
க*+
ளா. ஈ*+, (றி�க�த�க ம0ெறா: ெச'தி உைரயாசிாிய சில எ;திய 
உைர விள�க>க
 கால�ேபா�கி% பி�வ-ேதா�( விள>காம0ேபாக உைர�( 
உைர எ;தேவ*�ய ேதைவ ஏ0ப�+, அத� விைளவா'� பல உைரகI� தமிழி% 
ேதா�றின. 
 
இனி, இைட�கால உைரயாசிாியகளாக இள� Mரண, அ�யா�( ந%லா, 
ேசனாவைரய, ேபராசிாிய ந�சினா�கினிய, பாிேமலழக /தலான 
உைரயாசிாியகைள� ப0றிய ெச'திகைள ஒ:வா6 கா*ேபா�. 
 
உைரயாசிாியக
 ந-தமி� ெமாழி�(� ெச'�
ள ெதா*+ அள�பாிதா� கால� பல 
கட-�� க�னி�தமி� 4க� (�றா� ெபா�- தில>(வத0( உைரயாசிாியக
 
ஆ0றிய பணி ெசா%C-தரம�6. 
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இல�கண�ெகா
ைககைள இனி� விள�கி, ெமாழி� திற�திைன /�ட6��, 
இல�கிய� ெச%வ>கைள இைண��� கா��, தமி�� ப*பா��ைனA� 
மரபிைனA� விடா� (றி�பி�+ விள>க உைர�தவக
 உைரயாசிாியகேள யாவ. 
.லாசிாியாி� உ
ள�க:�திைன L*ணிதி� உண-� ெதா(��� வ(��� 
விாி��� /ைற�ப+�திA� ெதளி?ெபற எ+�ெத;�� 4லைம சா�றவகளா' 
உைரயாசிாியக
 விள>கின. தா� க06� �ைறேபாய �ைறகளி% அைம-�
ள 
.%கI�( ந%Cைர க*டன. ந+? நிைலைம சா�ற ெந<ச�ேதா+ பல சமய 
உ*ைமகைளA� க*+ ெதளி-� உலக வழ�(� உட� உண-தவராயி:-தன 
உைரயாசிாியக
. ப%கைல� சிற�4�, க%வி ேக
விகளி% ேம�பா+> ெகா*+ 
இவக
 .%கI�( உைர க*ட சிற�பா% இ�6 4க�M�� நி0கிறாக
. 
த�தம�ேக உாிய நைடயிைன� ைகயா*+, த*டமிழி0(� தளரா� ெதா*டா0றிய 
ந%லரா� இைட�கால உைரயாசிாியகைள இனி /ைறேய கா*ேபா�. 
 
ஒ%கா� 4க�� ெதா%கா�பிய�தி0( உைரக*ட "ெப:ம�க
 பல; இவகளி% 
கால�தா% /-தியவ இள�Mரண ஆவ. இவ 'உைரயாசிாிய' எ�ேற 
பி�வ-ேதாரா% சிற�பாக அைழ�க� ெப6கி�றா. இவைர மயிைலநாத 
'உள>E� ேக
வி இள�Mரண' எ�6�, 'ஒதமி% மாதவ�' எ�6�, இல�கண� 
ெகா�� ஆசிாிய 'உள>E உைர ஆ' இள�Mரண' எ�6� சிற�பி��� 
EறிA
ளன. 'இள� Mரண அ�க
' எ�6� இவ அைழ�க�ெப6வ� க*+ 
இவைர� சமண எ�ப. "பிற உ�4(-� காண /�யாவ*ண� இ:*+ கிட-த 
ெதா%கா�பிய� எ�@� சர�கைறA
 த� அறிெவ�@� அவியா விள�ைக� 
ெகா*+ �:வி, ஆ>ேக (வி-� கிட-த அரதன� (விய%கைள உலகி0( /த�% 
விள�கி� கா��ய ெப:-தைகயாள"[4] எ�6 இவைர� தமிழறிஞ பாரா�+வ. 
ெதா%கா�பியமாகிய பழ�ெப:� இல�கண .% ேதா�றிய ப%லா*+கI�(� 
பிற( அ-.C�( உைர கா*பெத�ப� அாிதானேதா ெசயலா(�. 
 
இவ:ைடய உைரநைட ெதளி-த ஆழமான நீேராைட ேபா�6 இ:�(�. எளிைமA� 
�:�க/� இனிைமA� ெதளி?� ெகா*ட உைரேய இள�Mரண உைரயா(�. 
ஆரவார� த�ைமயிைன இவ உைரயி% பா�ப� அ:ைமயா(�. பிற க:�ைத 
மதி�(� ெப:-தைகைமA�, ந+? நிைல பிறழாத ந<ென<ச/� 4ல��ைற /0றிய 
4லைம� பா>(� இவ உைர /;வ�� ெவளி�பட� காணலா�. தமி� ெந<ச� 
சா�ற இவைர� பி0கால��� சிவஞான /னிவ "தமி� .% ஒ�ேற வ%ல 
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உைரயாசிாிய" எ�6 பாரா��A
ளா. இள�Mரண உைரநைடயி� எளிைமA� 
ெதளி?� பி�வ:� ப(தி ெகா*+ அறியலா�: 
 
"இDவ6வைக� ப:வ/� அ6வைக� ெபா;�� இDைவ-திைண�( உாியவா6 
எ�ைனெயனி�, சிற�4 ேநா�கி எ�க. எ�ைன சிற-தவா6 எனி� /%ைலயாகிய 
நில@� ேவனி0கால�� ெவ�ப� உழ-� மர@� 4தC� ெகா�A� கவினழி-� 
கிட-தன 4ய%க
 /ழ>க� கவி� ெப6� ஆத��, அத0( அ� சிற-ததா�. 
மாைல�ெபா;� இ-நில�தி0( இ�றியைமயாத /%ைல மல:� கால� ஆதலா@�, 
அ-நில��� க:�ெபா:ளாகிய ஆனிைர வ:� கால� ஆதலா@� ஆ*+� தனி 
யி:�பா�( இைவ க*+ழி வ:�த� மி(த�� அ�?� சிற-த� ஆயி06." [5] 
 
இவ ெதா%கா�பிய� /;ைம�(� உைர க*+
ளா. இD?ைர 'இள�Mரண�' 
எ�6 வழ>க�ெப6�. இவ கால� பதிெனா�றா� .0றா*டா(�. 
 
ெதா%கா�பிய� ெசா%லதிகார�தி0( உைர க*ட உைரயாசிாியக
 ஐவ ஆவ. 
இள�Mரண, ேசனாவைரய, ந�சினா�கினிய, ெத'வ�சிைலயா, க%லாட 
ஆகிய ஐவ உைரயினி% ேசனாவைரய உைரேய சிற�4ைட�ெத�ப அறிஞ. 
இD?ைர 'ேசனா வைரய�' என?� வழ>(�. ேசனாவைரய உைரெய;தியதாக 
ேவ6 ஒ: .C� ெதாிய வரவி%ைல. ேசனாவைரய எ�ற ெசா% பைட�தைலவ 
எ�ற ெபா:ைள� த:�. இவ 'வட.0 கடைல நிைலக* +ண-த ேசனாவைரய 
எ�6 Eற�ப+கி�றா. அத0ேக0பேவ வட.% மரைப ெயா��� சிலவிட>களி% 
இவ ெபா:-தா?ைர 4க�6
ளா. 
 
இவ:ைடய உைர தி�ப L�ப< ெசறி-த�; ஆரா'�சி வ�ைமA� க:��� ெதளி?� 
4லைம� சிற�4� ெகா*+ மிளிவ�. த:�க .%/ைற வ;வாம% தைடவிைட 
களா� த� க:���கைள� ேசனாவைரய நிைலநா��A
ளா; ஆ0ற% சா�ற 
ெசா0கைள� ைகயா*+, ஆழமான ெபா:ைள உண�தி� ப�/ைற பயி�றா�ேக 
ெபா:
 விள>(� நிைலயி% இவ உைர அைம-தி:�க� காணலா�. சா�றாக, 
"ப*ேபா+ இவ0றிைட ேவ06ைம எ�ைன எனி�, இ�ைம ெபா:�( 
ம6தைலயாக��, ெபா:ளி�க* கிட�(� ப*4 என�படா�! அ�ைமA� 
உ*ைமA� ப*பி0(� ஒ�த�� ப*4 என�படா; ஏ�ைன? (ண�தி0(� (ண� 
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இ�ைமயி�" எ�6 இவ க*+
ள உைரவிள�க� ஆ�-� காOவத0(ாிய�.[6] 
இவ த� உைரயா% அ�கால ஊக
, சாதி�பிாி?க
, ேபா ப0றிய ெச'திக
, 
மகளி மா*4க
, கைலப0றிய விள�க>க
, உழ? ம0ற பிறெதாழி% வள>க
 
/த�யன விள>க� காணலா�. 
 
ெத�பா*� நா�+ ஆ0Jாி% வா�-த இவ பதி�G�றா� .0றா*ைட� 
ேச-தவ எ�ப� க%ெவ�+� ெச'தி ெகா*+ அறியலா�. 
 
ேபாராசிாிய எ�@� ெபயாி% உைரயாசிாிய சில உ
ளன எ�ப. ேபராசிாிய 
ெதா%கா�பிய�தி0( உைர க*டவ எ�ப. ஆயி@� இ�6 அD?ைர /;�� 
கிைட�தில�. ெதா%கா�பிய� ெபா:ளதிகார�தி� ெம'�பா��ய%, உவைமயிய%, 
ெச'Aளிய%, மரபிய% /த�ய நா�( இய%கI�( ம�+ேம இவ:ைர 
காண�ப+கி�ற�. இவத� இய0ெபய யாெதன� ெதாியவி%ைல. இவ ேபரறிவி� 
ெப:-திற�திைன விய-� ேபராசிாிய என� பி�வ-ேதாரா% 
வழ>க�ெப0றி:�கலா�. ம�ைர ஆசிாிய எ�6� இவைர அைழ�ப. இவ 
உைரயி% /�ச>க�ைத�ப0றிய ெச'திகI�, சில வரலா06� (றி�4�கI� 
அைம-தி:�க� காணலா�. 
 
இவ உைரநைட நய� வா'-த�; ெச�ப� ெபா:-திய�; �:>க� ெசா%ல%, 
ெதளி?6�த% எ�@� நல<சா�ற�. சில ெசா0கI�( இவ உைர காO� நய/� 
ஆரா'�சி வ�ைமA� விய�க� த�க�. சா�றாக, 'வ6ைம' எ�@� ெசா%C�(� 
'ேபாக- �'�க� ெபறாத ப06
ள�'[7] எ�6�, 'வன�4' எ�@� ெசா%C�(� 
ெப:�பா�ைமA� பல உ6�4� திர*டவழி� ெப6வேதா அழ('[8] எ�6�, 
'ெமாழி ெபய�4' எ�பத0(� 'பிறபாைடயா0 ெச'ய�ப�ட ெபா:ைள� தமி� 
.லாக� ெச'வ�' எ�6�[9], 'அர06' எ�6� ெசா%�0(, 'அ;ைகய�றி� பல?� 
ெசா%�� த� (ைறE6த%' [10] எ�6� ெபா:
 வி+��
ள பா�ைம இவ த� 
L*மா* Lைழ4ல�திைன Lவலா நி0(�. 
 
(6-ெதாைக�(� தி:�ேகாைவயா:�(� உைர க*டவ ேபராசிாிய எ�ப. 
(6-ெதாைக உைர இ�6 கிைட�கவி%ைல. மணிவாசக� ெப:-தைகயா எ;திய 
தி:�ேகாைவயா:�(� ேபராசிாிய க*ட உைர இ;ெம� /ளிA� வி;மிய 



195 

 

ெபா:I� ெகா*ட ெசா%ேலாவியெமன� �ல>(வதா(�. எ+��� கா�டாக� 
கீ�வ:� ப(தியிைன� கா*க: 
 
"ெசவி��(� ேதாழி அற�ெதா+ நி0ற% எ�ப�, ெவளி வில�கி நி0ப, நீ ெவறி 
வில�(த0(� காரண� எ�ேனா எ�6 ேக�ட ெசவி��(, நீ ேபா'� 4ன>கா�க� 
ெசா%ல, யா>க
 ேபா'� திைன�கிளி க�யா நி�ேறா�: அDவிட�� ஒ: யாைன 
வ-� நி� மகைள ஏத< ெச'ய� 4�க�; அ� க*+ அ:
 உைடயா� ஒ:வ� 
ஓ�வ-� அைண��� பிறி� ஒ�6� சி-தியாம% யாைனைய� க�-� அவள� உயி 
ெகா+��� ேபாயினா�; அறியா� ப:வ�� நிக�-தைன இ�6 அறிA� ப:வ� 
ஆதலா�, 
 
'உ0றா�( உாிய ெபா0ெறா� மகளி' - எ�பதைன உ�ெகா*+ இDவா6 
உ
ெம�யா நி�றா
; இனி அ+�ப� ெச'வாயாக- என� ேதாழி அற�ெதா+ நி%லா 
நி0ற%".[11] 
 
ெசறி-த க:�திைன எளிய /ைறயி% ஓைச நய>ெக;ம எ+��ைர�(� இவ த� 
உைரநைட ெசவி�(� ந%வி:-தா(�. 
 
இவ:ைடய கால/� பதி�G�றா� .0றா*டா(�. 
 
'உ�சிேம0 4லவ ெகா
 ந�சினாகினிய' என� 4லவ ெப:ம�களா% பாரா�ட� 
ெப6� ந�சினா�கினிய உைரயாசிாியகளி% தனி�தேதா இட�திைன� 
ெப6கி�றா. க%வி வ�ைம மி(-த இவ ஒ: பாடைல எ+��� ெகா*+ 
இைடயி% ஒ��� மட�கி /�@� பி�@� ெகா*+ E��� ெபா:
 E6வ. 
இவ ெதா%கா�பிய�, ப���பா�+, க��ெதாைக, சீவக சி-தாமணி /த�ய அாிய 
.%கI�( உைர க*+
ளா. "இவர� நைட எளிைமA� எழிC� ெகா*ட�; 
சிலவிட>களி% கவிைதயா'� ெபா�A�; அளவான சமநிைல அைம�4ட� 
சிலவிட>களி% நிைறA�; த>( தைடய0ற உயிேரா�ட� நிைற-தி:�(�. 
ந�சினா�கினியாிடமி:-ேத சிற-த உைரநைட ெதாட>கி06 எ�6 சிற�க� 
Eறலா�"[12] எ�ப தி:. வ. ேவ. �. ஐய அவக
. ேமைலநா�+ அறிஞரான 
தவ�தி: டா�ட ேபாய அவக
 "ந�சினா�கினிய உைர ஐேரா�பியகளி� 
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உைர விள�க� ேபா�6 அைம-�
ள�. Gல� ப(திைய வள�கி வைரகிறா. 
இல�கண� சிற�பிைன எ+��� கா�+கிறா. ெதா%கா�பிய� H�திர�திைன� த� 
உைர /;�� ேம0ேகா
 கா�+கி�றா. /�கியமான ெதாட:�( விள�க� 
த:கி�றா. அவ கால�� வழ>கிய பாட ேபத>கைள� (றி�பி+கி�றா. 
அவ:ைடய நைடயைம�4 �:>கிA� உைடநைட� ேபா�( உய-�� 
காண�ப+கிற�. வைக�ப+��த�� சிற�ைப உண��வனவாக அவ:ைடய உைர 
அைம-�
ள�" எ�6 (றி�பி�+
ளா. 
 
இத0(� கா�டாக� "பாைல� த�ைமயாவ� காைலA� மாைலA� ந*பக ல�ன 
க+ைம Eர� ேசாைல ேத�பி� Eவ% மாறி நீ:� நிழCமி�றி நில� பய-�ற-� 
4
I� மா?� 4ல�406 இ�பமி�றி� ��ப� ெப6வ�" எ�6 இவ பாைல�(� 
Eறியி:�(� இல�கண�திைன� கா*க. [13] 
 
பதினா�கா� நா0றா*�� இ6தியி% வா�-த இவ த� வா�நா
 /;�� உைர 
வ(�(� ெதா*�ேலேய ெசலவி�டா எனலா�. சீவக சி-தாமணி�( /த� /ைற 
உைறக*டேபா� அதைன� சமண ம6�க, மீ*+� சிற-த உைர எ;தி அவத� 
ஒ:மி�த ஒ�4தைல� ெப0றா எ�6 ஒ: கைத வழ>(கி�ற�. இல�கிய� 
4லைமA� நிைனவா0றC� நிர�பிய இவ உைரயி% ஆரா'�சி� திற� ம*�� 
கிட�க� காணலா�. பிற க:�ைத� சா� த� க:�ேத சாதி�(� த�ைமA� 
இவாிட� உ*+. சீவக சி-தாடணி உைரயி% 'க:�ேப ேதேன'[14] என� ெதாட>(� 
பாடC�( இவ எ;�� உைர ப�/ைற ப��� நல>காண� த�க�. 
 
"கணவ0( ெம'� /;�� இனிதா' இ:�த�� க:�4. ந%லா உ6�ெப%லா� 
ெகா*+ இய0ற�� ேத�. இD?லகி% இ%லாத மி�க �ைவA� உ6திA� 
ெகா+�த�� அமி�. காம ேவ�ைகைய விைளவி�� இனிய ப* ேதா0ற��, 
மழைலைய Aைடயெதா: யா�. கணவ0(� ெச%வ�ைத� ெகா+�த�� தி:. 
நைடயா% அ�ன�. சாயலா% மயி%. காலம�றிA� ேக�டா�( இ�ப� ெச'த�� 
(யி%. ம�ன� மகேள எ�ற% 4கழ�ைமயி� ம�ன� பாவா' எ�ற�, அவ� 
க*மணி�பாைவ எ�ப� உண�தி06! இனி இவ
 ெகா%�� பாைவய%ல
. 
ம�ன� பாைவ எ�6மா�. ேச�ய க0பி�த க�டைள த�பாம0 Eற�� Mைவ; 
ேநா�க�தா% மா�." 
 
இ�த( ப%கைல� 4லைம நிர�பியவ ந�சினா� கினியவ ஆவ. 
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சில�பதிகார�தி0( /த�% உைர க*டவ அ:�பத?ைரயாசிாிய ஆவ. 
ஆரா'�சி� ெதளி?� ஆ�-த 4லைமA� ெகா*ட இவ ந%லேதா உைரயிைன� 
க*+
ளா. வழ�(ைர காைதயி% 'கணவைன இழ-ேதா�(� கா�+வ� இ%' 
எ�ற ெதாட:�(, [15] "த-ைத தா' /தலாயிேனாைர இழ-தா�( அ�/ைற 
ெசா%�� பிறைர� கா�டலா�. இஃ� அDவா6 வா�கா@� ெசா%லலாகாைமயி� 
கா�+வதி% எ�றா
" எ�6 ப*பா��0 கிைய-த அாிய?ைர க*+
ளா. 
 
அ�யா�( ந%லா ெபா�ப*ண கா>ேகய� எ�@� க�னட அரசனா% 
ஆதாி�க� ெப0றவ எ�பதைன� "ெபா�ப*ண கா>ெகய ேகானளி�த ேசா06� 
ெச:�க%ல ேவாதமி� G�6ைர ெசா% வி�தேத"[16] எ�ற ெச'A
 ப(தியா% 
அறியலா�. சில�பதிகார� கா�பிய அைம�4, கைத� க�+� ேகா�4, நிக��சி 
ஒ:ைம�பா+, காவிய மா-தாி� ப*4 நல�, /த�ய பலவ0ைற ந�( ஆரா'-� 
கா�+� அ�யா�( ந%லா, அணிகைளA� ெம'�பா+கைளA� Eட விடா� 
(றி��
ளா. இவ உைரயி�ேற% சில�பதிகார�தி� இைச, E�� /த�ய கைல� 
ெச%வ>களி� அாிய ெச'திக
 பலவ0ைற� தமிழக� இழ-தி:�(�. எ�ைக 
ேமாைன நிர�பி, இனிய ஓைசAட� கவிைதேபா% அைம-தி:�(� இவ உைர 
எ;-த கால� ப�னிர*டா� .0றா*டா(�. 
 
உலக� ெபா�மைறயா� தி:�(றளி0( உைர க*டவ பதி�ம. அ�பதி�ம 
உைரயி0 சிற-த� பாிேமலழக உைரேய, ".�0 பாி�த உைரெய%லா� 
பாிேமலழக ெதாி-த உைரயாேமாெதளி"[17] எ�றப� பாிேமலழக உைர 
தி�பL�ப< ெசறி-� த:�க .% நியதி�ப� அைம-�
ள�. அரசிய%, 
ெபா:ளிய%, (�.%, ம:��வ.%, காம .% /த�ய ப�Tலறி?� இவாிட� 
ெசறி-� விள>கின எ�பதைன இவ த� உைர ெகா*+ ெதளியலா�. 
ெபா:-தா?ைர காO� சில இட>கைள� தவி��வி�டா% உைர யாசிாிய எ�6 
வழ>(� சிற�பி0(� த(திசா�ற தைலைம இட�திைன இவ ெப6வ எ�ப� 
தி*ண�. கா<சி4ர� உலகள-த ெப:மா
 ேகாயி% அ:�சக மரபினராகிய இவ 
"வட.0 6ைறA- ெத�றிைச�தமி;� விதி/ைற பயி�ற ெநறியறி 4லவ�" எ�6 
(றி�க� ெப6கி�றா. கி.பி. பதி�G�றா� .0றா*�% வா�-தவராக இவ 
க:த� ெப6கி�றா. 
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"இD இைட�கால�தி0றா� ைசவ சி�தா-த சா�திர>கI�(� ைசவ� ெப:ம�க
 
த� சமய� ப06� திற@� விள>க அாிய உைரக*டன. பிரப-த உைரயாசிாியக
 
மணி�பிரவாள நைடயி% ஆ�வாகளி� அ/த� பாட%கI�( வியா�கியான>க
 
க*டன. தி:வியQ உ'ய வ-த ேதவ, ெம'க*டா. அ:ண-தி சிவா�சாாிய. 
தி:வதிைக மணவாசக> கட-தா. ெகா0றவ�(� உமாபதி சிவாசாாியா /த�ய 
ைசவ சமய� ெபாிேயா ைசவ சி�தா-த சா�திர>கI�(�, பி
ளா�. ந�பி
ைள, 
அழகிய மணவாள, ெபாியவா�சா�பி
ைள, வட�(� தி:Nதி�பி
ைள /த�ய 
ைவணவ சமய� ெபாிேயா திDய�பிரப-த�தி0(� திற�பட உைர க*டன. 
க0பைன வள@� உண�சிA� மி(-த ெசா%ேலாவிய>கைள மணி�பிரவாள 
நைடயி% ைவணவ உைரயாசிாியக
 எ;தின. (:பர�பைர� பிரபாவ� எ�@� 
.�% H�� ெகா+�த �ட�ெகா�யா� ஆ*டாளி� வரலா6 �ைவபட� 
ெசா%ல�ப�+
ளதைன� காணலா�: 
 
"ஆ�வா:� தி:மகளா:� அதி�ாீதிAட� அ>கி:-�� 4ற�ப�+, தி:வர>க� 
தி:�பதிA
 எ;-த:ளினவாேற, 'H�� ெகா+�தா
 வ-தா
! �:�பா 
(ழ0ேகாைத வ-தா
! ஆ*டா
 வ-தா
! ஆ�வா தி:மகளா வ-தா! 
தி:�பாைவ பா�ய ெச%வி வ-தா
! ெத�னர>க� ெதா;� ேதவி வ-தா
!' எ�6 
பல சி�ன>க
 பாிமாற எ;-த:
வி��� ெகா*+ அழகிய மணவாள� 
தி:ம*டப��
 ெச�6 நி�6 தி:�ப%ல�கி� ப�+�திைரைய வா>க, அ�ேபாேத 
நா�சியா அகில� காO�ப�, உதறி உ+�த ப�+� ேசைலA� ப:�த ெச>க;நீ 
மாைலA� தி:Lத0 க8\ாி நாம/� கய% ேபா% மிளி-� காதளேவா�ய 
கைட�க* விழிA� �ரகாசி�க, சில�பா�ப, சீரா வைள ஒ��ப, அ�ன 
ெம�னைட ெகா*+ அணி அர>க�தா� தி:/�ேப ெச�6 க*களார� க*+ 
களி��, ேகசவ ந�பிைய� கா%பி��பா
 எ�@� ேபெப06 உ
ேள 4(-�, 
நாகபய>க�ைத மிதி�ேதறி, தி:வர>க� ெச%வைன� ேச-�, அவ� 
தி:வ�களிேல அ-த�பவி� த:ளினா." 
 
இDவாறாக இைட�கால உைரயாசிாிய பல தமிழி� பல �ைறகளிC� 4(-� த- 
த(தி�ேக0ப� சிற-த உைரநைடயிைன ஆ�தி� தமி;லகி0( அளி��
ளன. 
அவகளி� வி;மிய ெதா*+ தமிழி� வா�வி0(� வள�சி�(� ஊ�க/� 
ஆ�க/� அளி��� தமிழி0(� தைலயாய உைரநைட� ெச%வ>கைள உவ- 
தளி�தன எ�பதைன மறவா� ேபா0றேல ந� தைலயாய கடனா(�. 
------- 
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[3]. ெதா%கா�பிய�; மரபிய% : 101 உைர 
[4]. /. இராகைவய>கா : ஆரா'�சி� ெதா(தி : ப. 398 
[5]. ெதா%கா�பிய� ; அக�திைணயிய% : . 12 உைர 
[6]. ெதா%கா�பிய� ; ெசா%லதிகார� : . 214 உைர 
[7]. ெதா%கா�பிய�; ெம'�பா��ய% : . 5 உைர 
[8]. ெதா%கா�பிய�; ெச'Aளிய% : . 235 உைர 
[9]. ெதா%கா�பிய�; மரபிய% : . 97 உைர 
[10]. ெதா%கா�பிய�; ெம'�பா��ய% : . 12 உைர 
[11]. தி:�ேகாைவயா; பா�+: 293 உைர 
[12]. V. V. S. Aiyer : Tamil—The Language and Literature: P 43 
[13]. ெதா%கா�பி� அக�திைணயிய% : . : 9 உைர 
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[16]. அ�யா�( ந%லா:ைர� சிற�4 பாயிர� ; 3 
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------- 

19. 19. 19. 19. சீறா�$ராண*தி5 இல�கிய நயசீறா�$ராண*தி5 இல�கிய நயசீறா�$ராண*தி5 இல�கிய நயசீறா�$ராண*தி5 இல�கிய நய""""    
 
தமி� இல�கிய� ெச%வ�திைன� ப%ேவ6 நா�ட வ:� ப%ேவ6 சமய�தவ:� 
அணிெபற� ெச'தி:�கி�றன. கால�தி0(� கால� ேகால� 4��கி� ெச%C� 
தமி� இல�கிய� ேபாியா6 சி-ைத�கினிய தா'� ெசவி�கினிய தா'� ெச�மா-� 
பிற>(கி�ற�. பதிென�டா� .0றா*�ேல எ�டய4ர சம8தான�ைத� ேச-த 
உம6�4லவ இ8லாமிய� ப*பா�+� ெகா
ைககைள அ��பைடயாக� ெகா*+ 
சீறா� 4ராண�ைதயா�தா. 'சீற�' எ�@� அர4� ெசா%C�( வரலா6 எ�ப� 
ெபா:
. 'சீற�' எ�@� ெசா%��:-� 'சீறா' எ�@� ெசா% பிற-த�. எனேவ 
சீறா� 4ராண� எ�ப� \ய வா��ைக வழிநி�6 வா�-த ஒ:வாி� வரலா0றிைன� 
E6வ� எ�ப� ெபா:ளா(�. இ8லாமிய� தமிழில�கிய>கI
 சீறா� 4ராண� 
தைலைமA�, /த�ைமAமான இட�திைன� ெப6கி�ற�. "நவி% ெதா6� .% 
நய� பய-� நி0(� .%" சீறா�4ராண� ஆ(�. 
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இ8லா� சமய�ைத உலக ம�கI�(� ேபாதி��, அதைன உலெக>(� பர�ப 
/ய0சி ேம0ெகா*+ அத0கான ெச'த அ:ளாள@�, அ�பாள@� ஆகிய 
வண�க�தி0(ாிய நபிக
 நாயக� (ஸ%) ெப:மா� அவகைள� பா�+ைட� 
தைலவராக� ெகா*+ அ�ெப:மானாாி� பிற�4, வள�4, தி:மண�, வா��ைக, 
ஆ0ற%, ெவ0றி, அற?ைர /த�யவனவ0ைற� ெத
ள� ெதளிய� (றி�பி+கி�ற�. 
 
'அற�, ெபா:
, இ�ப� N டைடத% .0 பயேன எ�ப� .C�( இல�கணமாக� 
தமி� இல�கண� கா�+� ெநறியா(�. [1] அற�, ெபா:
, இ�ப�, N+ எ�ற 
நா�கிைனA� நல/ற� (றி�பி+� .% ெப:> கா�பிய� எ�6�, N��ைன� 
(றி�பிடாம% எ<சிய G�ைறA� கிள�தி� E6வ� சி6 கா�பிய� எ�6� தமி� 
இல�கண� LவC�. அ�/ைறயி% பா�தா% அற� ெபா:
 இ�ப� எ�ற 
G�றிைன� (றி�பி+� சீறா�4ராண� சி6 கா�பியமாக அைமகி�ற�. கா�பிய 
இல�கண>க
 பல கவி� ெபற அைம-� இ-.% சிற�4ற மிளிகி�ற�. 
 
விலாத��� கா*ட�. L4Dவ��� கா*ட�, ஹிhற��� கா*ட� எ�ற 
/�ெப:> கா*ட> களாக� ப(�க�ப�+
ள சீறா�4ராண� ெமா�த� ஐயாயிர�� 
இ:ப�தா6 வி:�த� பா�கைள� த� னக�ேத ெகா*டதா(�. 'விலாத�' எ�ற 
அர4� ெசா% பிற�4 எ�ற ெபா:ைள� த:வதா(�. இ� /த0கா*ட�தி% /க�ம� 
நபி அவகளி� பிற�4�, வள�4�, இளைமA� Eற�ப+கி�றன. ேகாசல நா�ைட 
வ:ணி�க� 4(-த க�ப� த� தா'� தி: நாடான ேசாழ நா��ைனேய ேகாசல 
நாடாக� க*ட� ேபா�ேற உம6�4லவ:� நபிக
 நாயக� அவகளி� பிற-த 
நாடாகிய அேரபியாைவ வ:ணி�க� 4(>கா% த� தா'� தி:நாடா� பா*�ய 
நா��ைனேய பா>(ற� 4ைன-�
ளா. க�பராமாயண பால கா*ட�ைத 
ஒ�தி:�(� இ�ப(தி உவைக த:வ ெதா�றா(�. 
 
இர*டாவ� கா*டமான L4Dவ��� கா*ட� வானவ ஜு4றீ% அவக
 Gல� 
இ8லா� சமய� நபிக
 நாயக� அவகI�( அ:ள�ப�ட வரலா0றிைன 
விள�(கி�ற�. 'L4Dவ��' எ�@� அர4� ெசா% தீ�க தாிசன� எ�ற ெபா:
 
த:� 'L4வ' எ�ற அர4� ெசா%�� அ��பைடயாக அைம-ததா(�. 
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ஹிஜரா எ�ற அர4� ெசா% இட� வி�+� ெபயத% எ�ற ெபா:ைள உண���. 
G�றாவ� கா*டமான ஹிஜிர��� கா*ட� ெம�காைவ வி�+ ெமதீனா 
நகர�தி0( நபிக
 நாயக� அவக
 ஓ�ய வரலா0றிைன� E6கி�ற�. இ-த 
G�றாவ� கா*டேம சீறா�4ராண�தி% ெபாிய கா*ட� ஆ(�. ஈராயிர�� 
அ6.06 எ*ப� பா�க
 இ�கா*ட�தி% அைம-�
ளன. அேரபியாவி% 
இ8லா� பரவ� ெதாட>கிய கால�தி% ப�6 4(� எ�@� இர*�ட>களி% 
நைடெப0ற ெபாிய ேபாகைள� (றி�பி+கி�ற�. இDவி: ேபாகளிC� நபிக
 
நாயக� (ஸ%) அவக
 ெப0ற ெவ0றியிைன G�றா� கா*ட� (றி�பி+கி�ற�. 
 
இனி� சீறா�4ராண�தி� இல�கிய நய�திைன இனி�ற� கா*ேபா�. 
'ெச-தமிழாேல சீறா சிற�4ட� ப@வ% ெச'ேத, உ-திய 4க�ெப0ேறா>(� 
உமெற@� 4லவ' எ�6 உம6�4லவ பாரா�ட�ப+கி�றா. இ-த� 
பாரா�+�ேக0பேவ உம6�4லவாி� கவிைத உ
ள� அவர� பாட%களி% 
4லனாகி�ற�. 
 
ஒ: கா�பிய�தி0( நா�+�படல� இ�றியைமயாததா(�. 
 
நீநிைலகளி% மத(களி% இ:-� நீ வழி-ேதா+கி�ற ேபெரா� ேக�கி�ற�. 
அ�ன� பறைவக
 சிறக���� பற�(� ஒ�A� நீநிைலகளி% அைலகைள Nசி 
இ: கைரகளிC� வழி-ேதா+� நீ� ெப:�கி� ஒ�A� ேக�கி�றன. இDவா6 
எ>(� எ;-த ேபராரவார� வி% Nரக
 நிைற-த ேசைனயி� ேபெரா�யிைனA� 
ெவ%C� வ*ண� இ:-த� எ�6 உம6�4லவ கவிைத நய� �ர�க� 
பா+கி�றா. பாடைல� பா�ேபா�. 
 
 "அைலெய றி-தி: கைரவழி ஒ;(க� பைலA� 
 கைலA� ெவ
ளன� சிைறவிாி� தைச�த க�பைலA� 
 மைலதி ற-த�ன மதகி�வா' வழி-த க�பைலA� 
 சிைலத ாி�தேபெரா� ெப:� பைட ஒ� சிற�(�."[2] 
 
உம6�4லவ வ:ணைன� சிற�4 மி(-த த�பாட�� இைடேய, த� ந�றி மறவா 
ந% உ
ள�திைனA� 4ல�ப+�தி� ெகா
கி�றா. வ(ைத எ�@� பர>கி� 
ேப�ைட ஹூைச� நபினா அவகளி� மகனா அ4%காசீ� மர�காய, கா0றிேல 
அைலப�ட பட ெகா��(� பா>(சா% ெகா;ெகா�பாக நி�6 உம6� 4லவைர 
ஏ06� ேபா0றியவ. க�ப ஆயிர�தி0( ஒ: பாட�% த�ைம ஆதாி�த 
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தி:ெவ*ெண' ந%Q� சைடய�ப வ
ளைல� 4க�-� பாரா��� த� 
ந�றிAணைவ� 4ல�பப+�தி இ:�க, உம6�-4லவேராெவனி%, .6 
ெச'யI�( ஒ: ெச'A
 Nத� அ4% காசீமி� வளமா-த ெகாைட� ப*பிைனA�, 
ெகாைட ெந<சிைனA� நய/ற� கிள�திA
ளா. சீறா�4ராண� ெவளிவர� 
காரணமாக இ:-த வ
ளேல அவ தாேன! எனேவ நா�+ வள� பா+� கவிஞ 
ந�றி�கடைனA� 4ல�ப+�தி மறவா� பா� நி0கிறா. ம:த வள� சா�ற 
வய%களி% ெச-ெந% விைள-� /0றி� தைல சா'-� கிட�கி�ற�. 
அ-ெந0கதிகைள ஏ0றி� ெச%ல வ*�க
 அணியணியா' வ-� நி0கி�றன. கதி 
அ6�ேபா ஆரவார�ைத எ;�4கி�றன. வர�ேபார� விைள-தி:�(� க/க 
மர>களி% இ:-� உதி:� பா�(கைள� �ம�ேபா ெச'A� ஆரவார� எ>(� 
எதிெரா��கி�ற�. இD ஆரவார�திைன ெய%லா� ேக�(� கவிஞ ஒ: கண� 
திைக�� நி0கி�றா. இD ஆரவார>கைள ெய%லா� எ>ேகேயா ேக�ட நிைன? 
அவ:�(� ேதா�6கி�ற�. ஆ�! அவ:�( இேதா நிைன? வ-�வி�ட�! வ(ைத 
நக வ
ள% அ4%காசிமி� வளமைனயி� ெச:�ைக நிக�த த�ேறா இD 
ஆரவார� எ�6 நிைன�(� கவிஞ ெந<சி% இ:-� கவிைத உ
ள�ேதா+�, 
ந�றி உணேவா+� E�ய பா�+� பிற�கி�ற�. அ�பாட% வ:மா6 : 
 
 "ெச-ெந�� கைன(ர0 சகட- 
       திைசெதா6� ம�-தன ெச:�(� 
 க�னல> கழனி4(- த6�தைட-த 
       களமக
 ஒ�(ர% ெச:�(� 
 ��@M> க/( சித6ெச� ப;�கா'� 
       �ம�பவ க�பைல� ெச:�(� 
 ம�னவ� வ(ைத� �ைர அ4% காசீ� 
       வளமைன� ெச:�(� ஒ�தி:�(�"[3] 
 
நகர� படல�ைத அ+�� தைல /ைற�படல� Eறி� பி�ன நபி அவதார� படல� 
பா+கிறா உம6� 4லவ. இ:*ட வான�தி% ஒளி விள�ேக0றி+� கதிரவனா', 
வ0றிய பாைலயி% நிழ% த:� மரமா', பிறவி� பிணியிைன� ேபா�கி+� 
அ:ம:-தா', வா�ய பயி:�ேகா வள மைழயா', (ைறஷிய (ல�தி0( ஒ: 
திலகமா', மாநில� தன�ேகா மணிவிள�கா' மா*4சா% /கம� நபி அவக
 
பிற-தாக
 எ�6 உம6�4லவ வாயி% ேதTற� ேபசி நி0கிறா. அவ த:� 
கவிைதயிைன� காO>க
 : 
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 "பா@வி� கதிரா Cட:6> கால� 
       படத: த:நிழ% எனலா' 
 ஈன/� ெகாைலA� விைள�தி+� பவேநா' 
       இடதவி� தி+�அ: ம:-தா' 
 தீென@� பயி�ேகா ெச;மைழ எனலா'� 
       (ைற ஷிய திலதேம எனலா' 
 மானில- தன�ேகா மணிவிள� ெகனலா' 
       /க�ம� நபிபிற- தனேர."[4] 
 
தமி�ெமாழி�ேக தனி�சிற�பான அக�ெபா:
 �ைற�பாட%க
 சீறா�4ராண�தி% 
ெபா�ேவா+� வன� ேபா+� �ல>க� காணலா�. தமி� இல�கிய மரபி0( 
இைய-த காத0 Hழைல இ8லாமிய� ப*பா+ வழாம% கதீஜா கன? க*ட 
படல�தி% கவிஞ உம6 கவி@ற� கிள��கி�றா. நபிக
 நாயக� அவகI�, 
அவத� (ழா/� தாமைர M�த தடாக>கைள� தா*�, /%ைல� கா+ 
/;வன�4ட� /6வ���� கா�+� கா+ சா-த கவி@6 நில�ைத 
அைடகி�றன. ெகாDைவ� கனிக
. பிடவ< ெச�க
, ெகா�ைற மர>க
, 
காயா<ெச�க
 /த�யன நிைற-� க*O�(� கவி� கா�சி வழ>(� /%ைல 
நில�திைன ஆ'�சியக
 தயி கைடA� ஓைச மாறா� ேக�கி�ற�. நா/� 
அ�க*ணிைற-த கா�சியிைன� க*+ ெசவி நிைற-த ஓைசயிைன� ேக�ேபாேம! 
 
 "ெதா*ைடய> கனிக
 ேதா�றியி0 சிற�ப� 
       ேதா�றிய தாியமா ணி�க�, 
 வி*டல விாி��� கா'�தன ேபாC� 
       விள>கிட� (:-ெதா+ காயா 
 வ*+ைற பிட?� ெகா�ைறA� ெசறிய 
       வைளத:> (�யிைட ெபா�வ 
 ெவ*தயி உைட�(� ஒ� மா றா/%ைல 
       ேவ�A> கட-தா% ேபானா." [5] 
 
நபிக
 நாயக� த� (ழா�ெதா+ /%ைல நில�ைத� கட-� ஒ: ேசாைல�(
 த>கி 
இ:-தேபா� அ�ைன கதீஜா அவக
 அழகிய கன? காOகி�றா. க*ட� 
கனெவன அறியாம% நனெவ�6 மய>கி ெவளிேய வ-� பா�த ெபா;� 
அ*ணலாைர� க*டாாி%ைல. மாறாத மன��யைர� ெகா*ட ெப:மா�� 
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அணிமணிகைள ெவ6�� அழ( ஒ�பைனைய ெவ6����ைவ உணவிைன� 
\ர�த
ளி� �யரேம உ:வானாக
 எ�6 உம6� 4லவ சி�திாி�கி�றா. 
 
அ*ண% நபிக
 நாயக� அவக
 அ�ைன கதீஜா நாயகிைய� தி:மண> 
ெகா
I� ெப:நல விழாவிைன� கவி@ற� கவிைதயி% வ���
ளா. 
வி*ைணA� ம*ைணA� விள�க/ற ைவ�(� �ட மணிவிள�கா� கதீஜா 
அ�ைனயா அவகைள� ெபா0(ட��� 4�� (ளி நீரா% 4னலா��, ெவ
ளிய 
நிலைவ� பழி�(� \ய ஆைடகைள உ+�தி அணிெபற� ெச'�, ப%வைக 
இைச�க:விக
 /ழ>க, பா>கியக
, நாயக�தி:ேமனி மஹ�ம� /8தபா ரஸூ% 
(ஸ%) அவக
 அ:கி% அமர� ெச'தாக
. இதைன நாமண�க� பாமண�க 
ெந<ச� அ
Rறி� த��ப, அழ(� தமிழி% 4��கவிைத 4ைனகிறா உம6�4லவ. 
ெச�ைம சா�ற ெசா0க
 சிற-த /ைறயி% ெபா:�தமான இட>களி% அைம-� 
M��� ெபா�வதைன� கீ��காO� பாட�0 க*+ ெதளியலா�. 
 
 "ேபரழ( ஒ;(� ெப*ணில> கனிைய 
       பிரச� ஊறிய ெமாழி� க:�ைப 
 ஆரமா� கடC� க/தநா யகிைய 
       அாிைவய /ைற /ைற வா��தி� 
 பாாினி0 ெசறி�த மலமிைச நட�தி� 
       ப%�ய� /ரெசா+ கற>க 
 வாெபா: /ைலயா, மக�ம� ம:>கி� 
       மணி�தவி சிட�தி:� தினேர." [9] 
 
ேமC� .�� பி0ப(தியி% அ*ணலாாி� அ:ைம� 4த%வி பா�திமா அவக
 
அ� அவகைள� தி:மண� ெச'� ெகா
கி�றாக
. மண�ேகால� 4ைன-� அ� 
அவக
 4ரவிமீ� ஏறி� பவனி வ:வதைன� தீ-தமிழி% ெதவி�டாத ெசா0கைள� 
ெகா*+ எழிலா-த கவிைத பைட�கி�றா உம6�4லவ. அ:மைற மண�(� 
வாA� அ:
 நிைற-த க*O�, மதி/க/�, வயிர�தி� ேதாI�, க0பக�த: நிக 
ைகA�, தாமைர அ�கI� ெகா*+ ெப:கிய அழ(�தி: உ:வா� அ�யா 
அவகைள� பா�திமா ஒ:�திதானா ெபற ேவ*+� எ�6 க�னி�ெப*க
 
ம6கியதாக உம6�4லவ பி�வ:மா6 E6கி�றா: 
 
 "அ:மைற மண�த வாA� அ:
அைட கிட-த க*O� 
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 தி:மதி /க/� நீ*ட திர
மணி வயிர� ேதாI� 
 த:ெவன� சிவ-த ைகA� தாமைர� தாI� வா'�ப� 
 ெப:கிய அழைக எ%லா� ஒ:�திேயா ெப6வ(
) எ�பா." [7] 
 
ஈ*+ ேமேல கா��ய பா�க
 ப*ைட�தமி� இல�கிய� பாட%களி� பா>கிC� 
ேபா�கிC� அைம-� கிட�க� காணலா�. 
 
அபி4 ம�க���( வ-த படல�தி% அபி4 அரசாி� ேசைனக
 ம�க� எ�@� 
மாநகைர வ-தைட-த நிைலயிைன வ:ணி�(� உம6�4லவ க�ப நாடாி� 
'த*டைல மயி%களாட' எ�@� பாட�� ெசா0கைளA�, ேபா�கிைனA� ெபாி�� 
பி�ப06கி�றா. அ�பாட% வ:மா6: 
 
 "வ*+க
 உ*+ பாட 
       மணி�சிைற மயி%க ளாட� 
 ெகா*ட% க* \>(< ெச-ேத� 
       ெகா;>கனி (ைழைப> கா? 
 /*டக� தட/� ெசDவி 
       /:கவி� கழனி� கா+- 
 ெத*�ைர பர-த ெத�ன� 
       திர�பைட பட-த த�ேற." [8] 
 
உவைம எ�ப� கவி��ைவைய மி(வி�(� ஒ: சாதன�; ெபா:ைள விள�க� 
ெபாி�� பய�ப+� க:வி. உவைமயி� Gல� ஒ�ப0ற க:�திைன ெவளி�ப+��� 
உம6�4லவாி� 4லைமேய 4லைம! பாைலைய வ:ணி�க�4(� உம6�4லவ 
உல(�( இைய-தேதா அாிய க:�திைன உவைமGல� நய� பட�4ல�ப+�தி-
A
ளா, மா� E�ட>க
 நீ விடா' ெகா*+ நீைர� ேத� ஓ� ஓ� அைலகி�றன. 
\ர�ேத காO� ேப'�ேதைர (கான% நீைர) நீெரன� க:தி ஓ�� பா�� நீ அ�6 
எ�6 ெதாி-� ெந<ச� ெவ��4கி�றன, இர�க�தி0(ாிய இ-நிைலைய 
அ0பகளிட� ெச�6 பல /ைற இர-� ேக�+� பயன06� கா% ஓ'-� வ:-தி 
வா+� ப%கைல� 4லவக
 நிைலேயா+ ஒ�பி�+� ேப�கி�றா 4லவ. 
 
 "பாைலெய� 6ல-த ெச-நில� கான% 
       பர�பிைன� 4னெலன ஓ�� 
 சால?� இைள��� தவி��ைழ இன>க
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       தனி�தனி ம6கிய ம6�க� 
 மாCள- தி:*ட 4ன�அன� சிறிேயா 
       ம:>கினி% இர-திர- திைட-� 
 காலற� ேத'-த பலகைல ேமேலா 
       க:�தினி% வ:�த� ஒ�தனேவ."[9] 
 
ெதாட�க�தி% நா�+� படல�ைத� பா�ேதா�. இனி உம6�4லவ கா�+� நகர� 
படல�ைத� கா*ேபா�. நபிக
 நாயக� அவக
 த� அ�4� ேதாழ அஸா� 
அ4ப�க அவகIட� மதீனமா நக வ:கி�றா. அ�ேபா� மதீன மாநகைர 
வ:ணி�க� 4(கி�றா உம6�4லவ. தாவி� பாA� வாைள மீ�கைள� க*+ 
ெப* அ�ன� நைட ஒ�>(� தடாக>கI�, ேமக� E�ட>க
 வி*ணி�:-� 
கவ-� வ-� க*Oற>(� க:ைமயான ப�ைச� ப�< ேசாைலகI� ெகா*+ 
விள>(வ� மதீனமா நக. வி*/�ட உய-� இ:�(� மாளிைககளி� 
உ�பாிைகயி� ேம%, மகளி த>க
 E-தC�( அகி04ைக ஊ�+வதா% எ;� 
ந6மண� மி�க 4ைக, மாளிைகக
 எ>(� தவ�-� ெகா*�:�(� எ�6 
மதீனமாநகாி� வள�திைனA�, ெச%வ� சிற�பிைனA� சி-ைத (ளிர� 
ெச�4கி�றா உம6�4லவ. 
 
 "உகI� வாைளக* டன�ெபைட ஒ�>(� வா விகI� 
 /கில ைட-�க* ப+�தைப� ெபாழி%கI� /�னி� 
 4ைகத வ�-தெவ* மாளிைக 4ற�பல ெசறி-� 
 திக;� ெபா�னக மதீன/� ெதாிதர� ெச�றா." [10] 
 
ஓைச நய� கவிைதகளி% சிற-� விள>கினா% அதிெலா: தனி� �ைவைய� 
காணலா�. ெப:மானா அவக
 ேபா:�( ஆய�தமாகி� (திைர மீேதறி� ெச%C� 
நிைலயிைன வ:ணி�க� 4(-த உம6�4லவ, கவி�ச�கரவ�தி க�ப 
'ெசா%ெலா�(� க�ய ேவக�' எ�6 Eறியப�, ச�M எ�@� (திைரயி� ேவக� 
கா06 ேவக�தி@�, ஒ�யி� ேவக�தி@�, ஒளியி� ேவக�தி@� வி<சிய வைகயி% 
இ:-ததாக� (றி�பி+கி�றா. 
 
 "தாவி�� மன�ைத ஒ�(� தா�கி�� இ�ேய ெறா�(� 
 ேமவி�% திகிாி ஒ�(� எதி-தவ� ெகாிைய ஒ�(� 
 Mவிட�� அட�� வ>E� ேபா�றி+� ச�4எ� ேறா�� 
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 மாவிைன� ெகாணமி ென�ன /க�ம� சரண� ைவ�தா." [11] 
 
ஒேர ெசா%ைல ஒேர பா��% மீ�+� மீ�+� வர� ெச'� அதனா% ஓைச 
நய�திைனA�, இனிைமயிைனA� 4ல�ப+��வ கவிஞ. ஹஸர� அ��%லாk 
(ர�), எ@� ேபா Nர ஒ:வ த� பைட�கல>க
 எ%லா� இழ-த நிைலயி% 
ெப:மானா (ஸ%) அவக
 த-த ஈ�த� பாைள ஈ�ைகேய ேபராAதமாக� ெகா*+ 
மீ*+� க+� ேபா ஆ06கி�றா. ேபாீ�த� பாைளதா� எனி@� அ� 
வி*ைணA�, ேம: மைலையA�, வான�தி�ையA�, ேநா�(� க*ைணA� 
பிள�(� ெப:� ெசய�ைன� பி�வ:� பாட�% வ���� கா�+கி�றா சீாிய, 
Eாிய தீ<ெசா% வ%ல கவிஞரா� உம6�4லவ. 
 
 "வி*ணிைன� பிள�(�; நீ*ட 
       ேம:ைவ� பிள�(�; தா�-த 
 ம*ணிைன� பிள�(�; வான� 
       தி�ைய� பிள�(�; ேநா�(> 
 க*ணிைன� பிள�(�; நாI> 
       க:�தினி0 ெபா:ேவா ெம�@� 
 எ*ணிைன� பிள�(� எ�றா% 
       யாவேர எதிர வ%லா." [12] 
 
ேமC� தி:�(ற� க:���கைளA� ெபா�ேனேபா% ேபா0றி� 4லவ ெப:மா� 
உம6�4லவ த� .�% பல இட>களிC� ெப'� ைவ��
ளா. ஹஸர� ஸஃ� 
(ர�) அவக
 ெப:மானாைர வா��தி� Eறிய ெசா0க
 எ%லா ெந<சிC� 
எ<ஞா�6� நி�6 நில?� ெசா0களா(�. எளிய ெசா0களி% அாிய உணவிைன� 
4(�தி உ:�க�ேதா+ உம6�4லவ வ��(� தி:�பாடைல ஈ*+� கா*ேபா�. 
 
 "அ:ேவா நீ அ:ேளா நீ அறேமா நீ 
       அழேகா நீ அட>கி லாத 
 ம:ேவா நீ ஒளிேவா நீ மனேமா நீ 
       ஊேழா நீ மைற மா னீ�ற 
 உ:ேவா நீ உயிேரா நீ உ*ேடா நீ 
       யி�ேறா நீ உைர�த ேவத� 
 தி:ேவா நீ ெசயேலா நீ உ�வ�வ� 
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       எ�ெகா%? என� ெத:
வ� யாேன." [13] 
 
உம6�4லவ நபிக
 நாயக� (ஸ%) அவக
 வா��ைக வரலா6 /;வைதA� 
சீறா�4ராண�தி% பாடவி%ைல. உறணி� E�ட�தா படல�ேதா+ உம6வி� சீறா 
நி�6வி+கிற�. இத0(ாிய காரண� விள>கவி%ைல. இ:�பி@� 
ஐயாயிர�தி:ப�தா6 பாட%க
 ெகா*ட சீறா�4ராண�தி� இல�கிய நய� 
இனிைம மி(-த�. ப��க� ப��க� �ைவ த:வ�. ெச'A�களி� நைட சி-ைத�(� 
ெசவி�(� நாவி0(� இனிய நைடயாக இய�6
ள�. அர4� ெசா0கI� 
ெதாடகI� பா�+ ஓ�ட�தி0(� தைட ெச'தாC� அைவ இ8லாமிய� 
ேகா�பா+கைள� ெத
ள� ெதளிய உண��வத0காகெவ�ேற அைம-� கிட�க� 
காணலா�. 
 
/�வாக, இ8லாமிய� தமி� உலகி% சீறா�4ராண� தைல சிற-த கா�பியமா(�. 
சி-ைத�(� ெசவி�(� இனிய இ�கா�பிய�ைத� தீ-தமிழி% த-த உம6�4லவ ஒ: 
ேத-த 4லவ எ�6 ெகா
வதி% தைடA /*ேடா? 
---------- 
[1]. ந�T%, .: 10. 
[2]. சீறா�4ராண� ; நா�+� படல� : 19 
[3]. சீறா�4ராண� ; நா�+� படல� : 41 
[4]. சீறா�4ராண� : நபி அவதார� படல� : 91 
[5]. சீறா�4ராண� ; கதீஜா கன? க*ட படல� : 4 
[6]. சீறா�4ராண� : மண�4ாிபடல� : 111 
[7]. சீறா�4ராண� : பா�திமா தி:மண�படல� : 146 
[8]. சீறா�4ராண� ; அZ4 ம�க���( வ-த படல� : 61 
[9]. சீறா�4ராண� ; �ர�தி0 4னலைழ�த படல� : 6 
[10]. சீறா�4ராண� ; மதீன� 4�க படல� : 5. 
[11]. சீறா�4ராண� ; ப�6� படல� : 21 
[12]. சீறா�4ராண� ; உ(�� படல� :200 
[13]. சீறா�4ராண� ; உைய வ-த படல� : 86 
---------- 
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20. 20. 20. 20. �தலா2 தி.�ைற�தலா2 தி.�ைற�தலா2 தி.�ைற�தலா2 தி.�ைற    
 
உலகிேலேய மிக� பழ�ெப:� சமயமாக� க:த� ப+வ� ந� ைசவ சமயமா(�. 
'ைசவ�தி� ேம0 சமய� பிறிதி%ைல' எ�ப� ஆ�ேறா க*ட உ*ைமயா(�. 
கிறி�� நாத:�( ஐயாயிர� ஆ*+க
 /0ப�ட சி-�க>ைக� சமெவளி நாகாிக/�, 
ஹர�பா- ெமாக<சதேரா எ�@� பழ>கால� ெப: நகர>க
 உலகி0( உண��� 
உ*ைமA�, ஒ: ேசர நிைன? Eர�ப�டா%, சிவ�>க வழிபா��� ெதா�ைம 
ந�( 4லனா(�. ச>க இல�கிய>களி% சிவபிராைன� ப0றிய (றி�4�க
 பல 
இட� ெப06
ளன. ெதாைக .%களி� கட?
 வா���� பா�களி0 சில, சிவைன� 
ப0றியதாக அைம-�
ளைமைய� காணலா�. 
 
எ%லா� வ%ல /;/த0 ெபா:ளாகிய சிவ பிரானி� ெப:ைமயிைன� E6� ைசவ� 
தி:/ைறக
 ப�னிர*டா(�. இவ0றி% /த% ஏ; தி:/ைறக
 Gவ பா�ய 
ேதவாரமா(�. மாணி�கவாசக பா�ய தி:வாசக/�, தி:�ேகாைவயா:� எ�டா- 
தி:/ைற யா(�. தி:விைச�பா, தி:�ப%லா*+ /த�யன ஒ�பதா� தி:/ைற: 
தி:Gல இய0றிய தி:ம-திர� ப�தா� தி:/ைறயா(�. ம�ைர� ெசா�கநாதரா� 
ஆலவா' உைற அ*ண�� தி:/க� பா�ர�, காைர�கால�ைமயா பா�ய 
தி:வால>கா�+� தி:�பதிக>க
, ேசரமா� ெப:மா
 நாயனா பா�ய .%க
 
/த�யன பதிேனாரா- தி:/ைறெயன வழ>(�. 'ப�தி� �ைவ நனி ெசா�ட� 
ெசா�ட� பா�ய' ேச�கிழா �வாமிக
 இய0றிய ெபாிய 4ராண� என வழ>(� 
தி:�ெதா*ட 4ராண� ப�னிர*டா- தி:/ைறயா(�. 
 
/த% ஏ; தி:/ைறக
 ேதவார� என வழ>க� ப+கி�ற� என ேமேல க*ேடா�. 
அDேவ; தி:/ைறகளிC� /த% G�6 தி:/ைறக
 தி:ஞான ச�ப-த� 
ெப:மா� இய0றிய அழகிய பாட%களா(�. நா�(, ஐ-�, ஆறா� தி:/ைறக
 
தி:நா?�கரச �வாமிக
 பா�ய பதிக>களா(�. �-தரG�தி நாயனா பா�ய 
பாட%க
 ஏழா- தி:/ைறெயன வழ>(�. இ-த ஏ; தி:/ைறகI� ெபா�வாக� 
ேதவார� எ�6� அட>க� /ைற எ�6� வழ>க� ெப6�. 
 
உலக ம�கI�( உ
ள� ப*பா�ைட உண�தி, அவகைள ந�ெனறியி% 
ெசC�தி உயநிைல�( உ'வி�(� அ:
 .%கேள தி:/ைறக
 என�ப+�. 
ெபா�வாக� தி:/ைற எ�பத0(� ெத'வ� த�ைமAைடய .% எ�ப ெபாிேயா. 
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'தி:' எ�ற ெசா%�0( விள�க� வைரய� 4(-த ேபராசிாிய "தி:ெவ�ப� 
ெபா:IைடைமA� ெபா:
 ெகாண-� �'�தCமி�றி எ<ஞா�6- தி:�தக 
வி0றாகியேதா உ
ள நிக��சி; அ�விைனA
Iைடைமெயன?� ப+�" 
எ�றா.[1] எனேவ இ�ப��ப�திைன ஓ�ப எ*ணி� ெசய%ப+� மன�தி*ைமேய 
'தி:' எ�ப� ேபராசிாிய விள�க�தி� வழிேய 4லனாத% கா*க. 'வா
 ெகா*+ 
அ6�பி@� ச-தன� Mசி@� ஒ�த மனநிைல உைடயரா- த�ைமயிைன' 
வடெமாழியாள ”சமாகித�” எ�ப. தமிழி% அ-நிைல 'சமநிைல' என வழ>(�. 
இ�ப ��ப�திைன ஒ�ப மதி�(� உய (ண� ெச�ம%கைள� 'ேக+� ஆ�க/� 
ெக�ட தி:வினா' எ�6 ேச�கிழா ெப:மா� த� ெபாிய4ராண�தி% 
(றி�பி�+
ளா.[2] 
 
இனி '/ைற' எ�ற ெசா%�� விள�க> கா*ேபா�. இ�ெசா% பல ெபா:
களி% 
ெபா�I�. பி>கல-ைத நிக*+ "ேகாச/� பழைமA� ஊ;> E�+�, ஆ�4� 
/ைறைமA� /ைறெயனலா(�" எ�6 (றி� பி+கி�ற�. ேமC�. 
 
 "ஏட>ைக ந>ைக இைறெய>க
 /�க*ணி 
 ேவட� ப�க� வி:�4� ெவ* டாமைர 
 பா+� தி:/ைற பா�பதி பாத>க
 
 H+மி� ெச�னிவா'� ேதா�திர< ெசா%Cேம" [3] 
 
எ�ற தி:ம-திர� பாடC�. 
 
 "இைறநில� எ;�/� இைளய பாலக� 
 /ைறவைர ேவெனன /ய%வ ெதா�(மா% 
 அ6/க /ைடயேவா அமல� மா�கைத 
 சிறியேதா ரறிவிேன� ெச�ப நி�றேத"[4] 
 
எ�ற க-த4ராண� ெச'AI�, '/ைற' எ�ற ெசா% .ைலA� அத� 
உ�பிாி?கைளA> (றி�� வழ>(� எ�பதைன உண��கி�றன. 
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சமய(ரவ வாயிலாக� சிவபிரா� தி:வா' மல-த:ளி� பி� ெவளி�ப+�தி 
ய:ளிய தனி�சிற�4ைடயனவாக� தி:/ைறகைள� க:தலா�. "என�ைர 
தன�ைரயாக" என வ:� தி:ஞானச�ப-த� ெப:மா� ெதாட:�, 'ப�னிய 
ெச-தமி�மாைல பா+வி� ெத�சி-ைத மய�க ைவ�த தி:வ:ளினாைண" என வ:� 
தி:நா?�கரச ெப:மா� ெதாட:� ேம0 Eறிய உ*ைமயிைன� ெதளி?6��-
வனவா�. ேமC� �-தரG�தி� ெப:மா@�(� 'பி�தா' எ�6�, 'தி%ைலவாழ- 
தணத� அ�யா�(� அ�ேய�' எ�6�, ேச�கிழா ெப:மா@�( 'உலெகலா�' 
எ�6� சிவெப:மா� அ�ெய+��� ெகா+��
ளைம உ�னி உணர0பாலதா�. 
பதிேனாரா- தி:/ைறயி% இட� ெப06
ள தி:/க� பா�ர� இைறவனா% 
பாணப�திர� ெபா:�+� ேசரமா� ெப:மா
 நாயனா:�( எ;த�ப�ட 
சிற�4ைட�தா(�. 
 
ேவத>கைள 'எ;தா� கிளவி' எ�ப� மர4. இைறவ� தி:வ:
 E�+வி�க� ெப0ற 
அ�யாக
 இ� தமிழா0 பா�ய தி:/ைறகைள 'எ;� மைற' என வழ>(த% மர4. 
தி:ஞானச�ப-த G�திகைள 'வ*டமிழா% எ;�மைற ெமாழி-த பிரா�' எ�6 
ெபாிய 4ராண/�, 'எ;�மைற ெமாழி-த க;மல /னிவ�' எ�6 
தி%ைல�கல�பக/� E6வ� கா*க. ேமC� தி:/ைற ெய�@� இ�ெபய 
வழ�( உ*ைமைய� 'தி:/ைறெய;�ேவா வாசி�ேபா" எ�@� ேச�கிழா 
வா�( ெகா*+ �ணியலா�. உமாபதிசிவாசாாியா இய0றிய ேச�கிழா 4ராண� 
ெகா*+, ைசவ� தி:/ைறக
 ப�னிர*+ என வழ>(� வழ�க� ப�னிர*டா� 
தி:/ைறயாகிய ெபாிய 4ராண� இய0ற�ெப0ற பி�னேர எ�பதைன ந�( 
�ணியலா�. 
 
அ+��� ேதவார� எ�ற ெசா%வழ�( /த% ஏ; தி:/ைறகI�( 
வழ>க�ப+வத� ெபா:�த�திைன� கா*ேபா�. 'ேத' எ�ப� ெத'வ�ைத� 
(றி�(� ெசா%லா(�. வார� எ�ப� இைச� பா�+ வைககளி% ஒ�ெற�ப. 
கட?ைள� �தி�(� இைச�பாட% எ�ப� ேதவார� எ�@� ெசா%�� 
ெபா:ளா(�. 'வார�' எ�ற ெசா%�0( அ�4 என� ெபா:
 ெகா*+ 
ெத'வ�தி�பா% உ
ள அ�பினா0 பாட� ெப0ற பாட% என� சில ெபா:
 
விாி�ப. ேத + ஆர� என� பிாி��, ெத'வ�தி0( ஆர� ேபால அைம-த� என� 
ேதவார�தி0(� ெபா:
 E6வ�� உ*+. 
 
ேதவார� எ�ற ெசா% பி0கால�தி% வழ�கி0( வ-தி:�க ேவ*+�. ஏெனனி%  
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க%ெவ�+�களி% 'தி:�பதிய�' எ�ற ெசா% ேதவார�பாட%கைள� (றி�க 
வழ>க�ப��:�பைத� காணலா�. பதிேனாரா� .0றா*+� க%ெவ�ெடா�6 
'ேதவார� தி:�பதிய� வி*ண�ப� ெச'A� அ�பல�தா� தி:நா?�கைரய�' எ�6 
(றி�பி+கி�ற�. ேதவார� தி:ெநறி� தமி� எ�6� ேபா0ற�ப+வதா(�. 
ேதவார Gவ பா�ய பாட%கைள ஒளைவயா 'Gவ தமி�' என ெமாழிவ. Gவ 
ப�தி� ெப:�(ட� பா�ய தி:�பதிக>க
 எ*ணி% அட>காதனவா(�. பல 
பாட%க
 தி%ைல� தி:�ேகாயி�� ஓ அைறயி% ப�னா
 கைறயா� 40றா% 
Gட�ப��:-தைமயா% ெப:�பாலான ஏ+க
 ப;� ப�ட நிைலயி% இ:-தன. ஒ: 
சிலேவ ந�னிைலயி% ந� ைக�(� கிைட�தன. 
 
/தலா� இராசராச ம�னனி� ேவ*+ேகா� கிண>க� தி:நாைர[ாிேல ஆதிைசவ 
மரபிேல ேதா�றி� ெபா%லா� பி
ைளயாைர வழிப�+� ெப:ைம ெகா*ட 
ந�பியா*டா ந�பிக
 எ�@� அ�யவ ேம0ெகா*ட ெப:/ய0சி இ�6 
ந�மிைடேய தி:�பாட%கைள - ேதவார� ெச%வ�ைத� த-�
ள�. தி:/ைறகைள� 
ெதா(�த தி:�பணி ந�பியா*டா ந�பிகைளேய சா:�. 'Gவாத ேபர�பி� Gவ 
/த�கI� ேதவார< ெச'த தி:�பா�+�' என இர�ைட� 4லவக
 பா�ய 
ஏகா�பர நாத:லா (றி�பி+கி�ற�. ஆயி@� Gவ பா�ய பாட%கைள� ேதவார� 
எ�ற ெபயரா% /த� /த% ைசவ எ%ல�ப நாவல அவக
 ெதளிவாக� 
(றி�பி�+
ளாக
. 
 
 "வா'ைம ைவ�த சீதி:� ேதவார/� தி:வாசக/� 
 உ'ைவ� தர�ெச'த நா%வ ெபா0றா
 எ� உயி� �ைணேய" 
 
என� பா�A
ளைம கா*க. 
 
/த% தி:/ைறயிைன� பா�யவ தி:ஞான ச�ப-த� ெப:மானாவ. ேசா6ைட�த 
ேசாழவள நா��ேல சீகாழி�பதிேலேய ேவத ெநறியிC�, ேவ
வி ெநறியிC� 
வா�-த சிவபாத இ:தய:�(� அவ மைனவியா பகவதியா:�(� பிற-தவேர 
ச�ப-த� ெப:மா� ஆவ. G�6 வயதிேலேய அ�ைமயி� ஞான� பாC*+. 
'ேதா+ைடய ெசவிய�' பாட� ெதாட>கிய ஞான� ெப:-தைக ஞானச�ப-தராவ. 
அவ பா�ய /த% பாடேல ெந<ச�ைத� பிணி�(� ேந�திைய உைடயதா(�. 
ெபா:ளாழ� மி(-த அ�பாட% வ:மா6: 
 



213 

 

 "ேதா+ைடய ெசவி ய� விைடேயறிேயா \ெவ*மதிH� 
 கா+ைடய�ட ைல� ெபா�Mசிெய� உ
ள>கவக
வ� 
 ஏ+ைடயமல ரா�/ைன நா�பணி- ேத�தவ:
ெச'த 
 Z+ைடயபிர மா4ர ேமவிய ெப�மானிவன�ேற."[5] 
 
தி:ஞானச�ப-த காதலாகி� கசி-� க*ணீ ம%க� பா�ய அ:�தி:� பா�ர>க
 
பலவா(�. ச�ப-த தி:�பாட%களிேல இய0ைகயி� இனிய ெப0றியிைன நய/ற� 
காணலா�. இைறவனி� இைணய0ற தி:�ேகால�, இவ பாடைல� ப��ேபா 
க*/� E�தா+�. இவ பா�ய பதிக>க
 பதினாயிர� எ�6�, அவ0றி% பல 
சிதலா% அழி-தன எ�6� E6வ, இ�ேபா� கிைட��
ள பாட%க
 383 
பதிக>களா(�. அவ0றி% /த% 136 பதிக>கைள /த% தி:/ைறயாக?�, அ+�த 
122 பதிக>கைள இர*டாவ� தி:/ைறயாக?�, இ6தி 125 பதிக>கைள 
G�றாவ� தி:/ைறயாக?� ந�பியா*டா ந�பிக
 வ(�தைம��
ளா. 
 
/த% தி:/ைறயி% வ:� /த0 பதிகமாகிய 'ேதா+ைடய ெசவிய�' எ�ற பிரம4ர� 
பதிக� 'ெம'�ைம ெமாழி�தி:�பதிக�' என� ேச�கிழாரா% சிற�பி�க�ப�+
ள�. 
மைறகI� ெக%லா� /தலாக அைம-த ெப:ைமAைடய�, 'ஓ�' எ@� பிரணவ 
எ;�தா(�; 'ஓ�' எ�பதிC
ள ஓகார�திைன� 'தமி�' எ�பத� /தெல;���க 
ளைம-த தகர ெம'Aட� இைண��� ெதாட>கிய சிற�4 'ேதா+ைடய ெசவிய�' 
எ@� இ�தி:�பதிக���( உ*ைமயா%, 'எ%ைலயிலா மைற/த% ெம'Aட� 
எ+�த எ;�மைற, ம%ல% ெந+-தமி�' என� ேபா0ற� ெப6வேதா+ /த% 
தி:/ைறயி% /த% தி:�பதிகமாக?� /ைற�ப+�த� ெப06
ள�. இ� 
தி:�பதிக�தி0(ாிய ப* ைநவள� எ�பதா(�. ைநவள� மிக� பழைமயான 
ப*ணா(�. 'ைநவள� ப;நிய நய-ெதாி பாைல' எ�ப� சி6பாணா06� 
பைட�ெதாட.[6] இ�ப*ைண இ�கால�தா ந�ட பாைடெயன வழ>(வ. 
தி:ஞானச�ப-த� ெப:மா@�( /�4 வா�-த காைர�கால�ைமயா பா�ய:ளிய 
தி:வால>கா�+ G�த தி:�பதிக>க
 இர*�@
 'ெகா>ைக திர>கி' எ�ற /த0 
(றி�4ைடய தி:�பதிக/� ந�டபாைட� ப*ணி% அைம-தி:�ப� ஈ*+ 
நிைன�த0 (ாியதா(�. 
 
ஞானச�ப-த /த� /த�0 பா�ய இ�பதிக�தி% அைம-த ப* ந�டபாைட- 
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யாத��, ச�ப-த ந�டபாைட� ப*ணி0 பா�ய தி:�பதிக>க
 யா?� 
'ேதா+ைடய ெசவிய�' எ@� இ�தி:�பதிக�ைத ெயா�� /த% தி:/ைறயி� 
/த0க* ைவ�க� ெப0றன. அ+��, 'மைடயி% வாைளபாய' எ�ற 
தி:�ேகால�கா� பதிக� த�கராக� ப*ணி% அைம-�
ளதா(�. த�கராக� ப* 
அைம-த பதிக>கைள ய+�� அதேனா+ இைய4ைடய பழ-த�கராக� ப*ணி% 
அைம-�
ள பதிக>க
 ைவ�க� ெப0றன. அ+��� த�ேகசி� ப* அைம-த 
பதிக>க
 இட� ெப06
ளன. அ+��, (றி<சி, வியாழ� (றி<சி, ேமகராக� 
(றி<சி� ப* அைம-த பதிக>க
 இட� ெப06
ளன. இ6தி� பதிக� 'மாத 
மட�பி�' எ�@� /த0 (றி�4ைடய தி:�த:ம4ர� பதிகமா(�. இய�ைச� 
திற�தி� ேவ6பா+டைமயாC� யாழி% இைச�த0( அட>காைமயினாC� 
'யா�/ாி' என இ�பதிக� வழ>க� ப+கி�ற�. 
 
/த% தி:/ைறயி% சில அ04த� தி:�பதிக>க
 அைம-�
ளன. /தலாவ� 
அ�ைம த-த ஞான� பா% (��த நிைலயி% பா�ய 'ேதா+ைடய ெசவிய�' எ�@� 
தி:�பா�+. அ+��� தி:�ேகால�காவி% ெபா0றாள� ெபற�பா�ய 'மைடயி% 
வாைள' எ�@� பதிக�; தி:நீலக*ட யா��பாண ேவ*+ேகா�ப� தி:�பதிக�� 
இைச யாழிலட>கா வ*ண� பா�ய 'மாத மட�பி�' எ�@� பா�+; 
தி:�பா�சிலா� சிரம�தி% ெகா%� மழவ� மகைள�ப0றிய /யலக� எ@� ேநா' 
தீர�பா�ய '�ணிவள தி>க
' எ�@� பதிக�; ெகா>( நா��0 பனிேநா' நீ>க� 
பா�ய 'அDவிைன� கிDவிைனயா�' எ�@� தி:நீலக*ட� பதிக�. ம�ைர 
மாநகாி0 சமணேரா+ நிக��திய அன% வாத�தி% ெந:�பி��+� ேவவா� 
ப�ைசயா' நி�ற 'ேபாகமா�த M*/ைலயா
' எ�@� ப�ைச�பதிக�; 
தி:ேவா�\ாி% ஆ*பைனயிைன� ெப*பைனயா�க� பா�ய 'M�ேத-தாெயன' 
எ�@� பதிக�; தி:Nழி மிழைல� ப(தியி% ெப0ற பழ>காசி�வ�ட-தீர�பா�ய, 
'வாசி தீரேவ கா� ந%(N' எ�@� பதிக� /த�யன /தலா- தி:/ைறயி% 
அைம-�
ள அ04த� தி:�பதிக>களா(�. 
 
/தலா� தி:/ைறயி% பல பதிக>களி% இய0ைக வ:ணைன இனிைமAற அைம-� 
கிட�பைத� காணலா�. சா�றாக� தி:Nழிமிழைல� பதிைய� ச�ப-த 
4ைன-�ைர��
ளைமைய� காணலா�. ம:தநில�தி% வளமான ெந%வய%கைள� 
கா*கிறா. வய�ைடேய நீநிைலA�, அ-நீநிைலகளி% தாமைர /த�ய நீாிைட 



215 

 

மல:� M�கI� அவ உ
ள�தி% உவைகைய� M�க� ெச'கி�றன. தாமைர 
மலகளி% அ�ன�பறைவக
 அம-தி:�ப, கா0றா% அைசA� தாமைரயிைல 
எ;-� (ைடேபா% அDவ�ன�பறைவ�( நிழ% ெச'ய, கைரய:ேக விைள-� 
தைலசா'-� நி0(� ெந0கதி, சாமைரேபா% அைச-� இர�+வ� க*ெகா
ளா� 
கா�சியாக விள>(கி�ற�. எனேவ தி:ஞான ச�ப-த தி:வா' பி�வ:� 
பாடைல� பா+கி�ற�. 
 
 "ெபாறியரவ ம��0றி� ெபா:�ேபம� 
       தாக�4� ேதளிE� 
 மறிகடைல� கைட-தி�ட விட/*ட 
       க*ட�ேதா� ம�@>ேகாயி% 
 ெசறியித��தா மைர�தவிசி0 றிக�- ேதா>( 
       மிைல�(ைட�கீ�� ெச'யா ெச-ெந% 
 ெவறி கதி�சா மைரயிர�ட விளவ�னம 
       N0றி:�( மிழைலயாேம." [7] 
 
இDவாறாக� தி:ஞானச�ப-த�ெப:மா� பா�A
ள /த% தி:/ைற சிற�4நல� 
வா'-ததாக� ெதாிகி�ற�. சி�ன<சி6 வயதிேலேய ெந<ைசய
I� சிற-த 
பதிக>கைள� பா�ய ெப:ைம ச�ப-தைரேய சா:�. நா மண�(� வா' மண�(� 
பா மண�(� ந%ல தமி�� ெத'வ�பாட%கைள ந0றமிழ ச/தாய�தி0( அளி�தவ 
அவ. 'நாI� இ�னிைசயா% தமி� பர�பிய ஞான ச�ப-த' த� ெத'வ� 
தி:/ைற� பதிக>க
 நம�( ந% வழி கா�+� ந�னீைம வா'-தன எ�ப� 
வா'ைம-Aைரயா(�. 
----------- 
[1]. ெதா%கா�பிய�; ெம'�பா��ய%: . 25 உைர 
[2]. தி:�E�ட� சிற�4 : 8 
[3]. தி:ம-திர� : 1067 
[4]. க-த 4ராண� ; அைவயட�க� :1 
[5]. /தலா- தி:/ைற : தி:�பிரம4ர�பதிக� : 1 
[6]. சி6பாணா06� பைட : 36 
[7]. /தலா- தி:/ைற : தி:Nழிமிழைல� பதிக� : 2 
------- 
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21. 21. 21. 21. வ
ளலா  வா�:வ
ளலா  வா�:வ
ளலா  வா�:வ
ளலா  வா�:    
 
எ>(� ஒேர காாி:
, ெபா:
களி� ேதா0ற� க�4ல@�( எ�டவி%ைல. 
வானெம>(� க:/கி0 E�ட>க
. மி�ன0 கீ06க
 ெவ��� க*ைண� 
பறி�கி�றன. ெப:மைழ ெபாழிய� ெதாட>(கி�ற�. ேகாைட ெவ�ப�தா% வா� 
உல-� கிட-த ம* (ளி கி�ற�. தீ'-� கிட-த மர>கெள%லா� ப�ைம� கா�சி 
வழ>(கி�றன. எ>(� ஓ உயிேரா�ட� காண�ப+கி�ற�. எ%லா� மைழ 
ெவ
ள� ஆ0றிய ெபா:
. 
 
இ�ேபா�ற நிைல ப�ெதா�பதா� .0றா*�ேல தமிழக�தி% நிலவிய�. 
ஆ>கிேலய ஆ�சி, அவக
 4(�திய இய-திர நாகாிக�: இைவ காரணமாக� தமி� 
ம�க
 அ�ைப� ேபா0ற மற-தன. இர�க�ைத� ெகா
ள விைழ-தில. அவத� 
ேப�� ஒ�றாக?� ெசய% பிறிெதா�றாக?� அைம-த�. அக�ேத க:��� 4ற�ேத 
ெவI��� அவக
 வா�? ேபா� வா�வாக� காண� ப�ட�. இகவா�வி% 
பரவா�வி� பயைன� ெப06 மகிழ� ப�(வ� அவக�( வா'�கவி%ைல. 
'க*டேத கா�சி ெகா*டேத ேகால�' எ�ற /ைறயி% அவக
 வா�? விள>கிய�. 
 
இ�னிைலயி% வ
ள0 ெப:மா� அவக
 தமி�நா+ ெச'தவ� பயனா% 
ஞானMமியா� இ-த� தமி� ம*ணிேல ேதா�றினாக
. ெம'வா�? வா�வதாக 
ந���� ெபா' வா�? வா;� உலக ம�கைள� தி:�தி அவகைள� ச�மா�க 
ச>க�தி% அைடவி�திட வ
ள0ெப:மா� இD?லகி% இைறய:ளா% 
பிற-தி�டதாக?�, இக�தி% அவக
 பர�ைத� ெப06 மகிழ ேவ*�� தா� 
தி:வவதார� ெகா*டதாக?� வ
ள0ெப:மாேன தி:வ:�பா ஆறா- 
தி:/ைறயி% சா06கி�றா. 
 
 "அக�ேத க:��� 4ற��ெவI� 
       தி:-த உலக அைனவைரA� 
 சக�ேத தி:�தி� ச�மா�க 
       ச>க� தைடவி� திடஅவ:� 
 இக�ேத பர�ைத� ெப06மகி�- 
       தி+த0 ெக�ேற எைனஇ-த 
 உக�ேத இைறவ� வ:வி�க 
       உ0ேற� அ:ைள� ெப0ேறேன" [1] 
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எ�6 பா�ய தி:�பாடைல ேநா�(க; வ
ள0 ெப:மா� பிற�பி� காரண� 
�ல�க/6�. 
 
இய0ைகயி% ஈ+பா+ 
 
இ�த( உய-த ெசயC�காக� தி:வவதார� ெச'த வ
ள0 ெப:மா� அவக
 
ஆரவார�திC� ஆட�பர�திC� ெந<ைச� பறிெகா+�க வி%ைல. ஆரவார/� 
ேபா� வா�?� மி(-த ெச�ைன மாநகாி% வா�-தா% எ>ேக த�/ைடய உ
ள� 
சி6(6ேமா எ�6 அ<சி நா�+� 4ற>களிேல இனிய ஊ� ப(திகளிேல ெச�6 
வா�-தா வ
ள0 ெப:மா�. ஊ�4ற>களிC� ம�கேளா+ ெபா:-தி வாழாம% 
கா��C� ப:�ைக� க%�C� 4�ெச'� கள�திC� திாி-� இைள�ெப'திய-
தாக?�, அ-த இைள�ைப ஏ��C� எ;தி�கா�ட /�யாெத�6� ஆயி@� 
அ:ெளாழி� பிழ�பாக இ:�(� ஆ*டவ� அதைன அறிவா� எ�6� வ
ள0 
ெப:மா
 த� பாட�% (றி�பி�+
ளா. 
 
 "ேத��ேல மி(-த ெச�ைனயி �:-தா% 
       சி6(6� எ�6ள� பய-ேத 
 நா��ேல சிறிய _�4ற> களிேல 
       ந*ணிேன� ஊ�4ற ம+�த 
 கா��ேல ப:�ைக� க%�ேல 4�ெச'� 
       கள�திேல திாி-�0ற இைள�ைப 
 ஏ��ேல எ;த /�Aேமா இைவக
 
       எ-ைதநீ அறி-த� தாேன."[2] 
 
இர�க?ண? 
 
ெதாட4ைடயா மா�+� ெசC��� இர�க� 'அ�4' எ�6�, ெதாடபி%லாதா 
ாிட��� ெசC��� இர�க� 'அ:
' எ�6� Eற�ப+�. வ
ள0ெப:மா� வா�ய 
பயிைர� க*ட ேபாெத%லா� உள� வா�யவ: ெகா�யவக
 பிற உயிகைள 
வா�� வைத��� ெகா%C� கா�சிைய� க*+ தி+�கி�+ அ<சியவ: உயிக
 
ெகாைலஞ ைகயி% அக�ப�+ உயிரட>(� காைலயிெல%லா� அ�கா�சியிைன� 
க*ணா% க*+ உ
ள� பைத�தவ: வைலA- \*�C> ெகா*+ பரதவ மீ� 
ப��க� ெச%C� கா�சிைய� க*ட ேபாெத%லா� உ
ள� ந+�க/06 
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ஒ+>கியவ இர�கேம உ:வான வ
ள0ெப:மா� அவகளாவ. இதைன 
அவகேள ஒ: பாட�0 (றி�பி�+
ளா. அ�பாட% பி�வ:மா6: 
 
 "�*ெணன� ெகா�ேயா பிற?யி ெகா%ல� 
       ெதாட>கிய ேபாெதலா� பய-ேத� 
 க*ணினா ைலேயா பிற?யி பைத�க� 
       க*டகால�திC� பைத�ேத� 
 ம*ணினி% வைலA- \*�C> க*ணி 
       வைககI> க*டேபா ெத%லா� 
 எ*ணிெய� @
ள� ந+>கிய ந+�க� 
       எ-ைதநி� தி:?ள மறிA�." [3] 
 
எளிய வா�? 
 
எளிய வா�விேல ஏ0ப+� இ�ப� ேவ6 எDவா�விC� அைமவதி%ைல. 
ப�++��� படாேடாபமாக வா�கி�ற வா�? எ�தைன நா
 நிைல�(� எ�பதைன 
யாவேர அறிவ? உண?, உைட, உைறA
 /த�ய பல �ைறகளிC� எளிய 
வா�ேவ ெகா*+ இனிய வா�? வா�-� கா��யவ வ
ள0ெப:மா� அவக
 
ஆவ. த�/ைடய த-ைதயாக?�, தாயாக?� தி%ைலயி% எ%ைலயி% E�� 
நிக���� தி:�சி0ற�பல�தாைனேய தக?ட� ெகா*டவ வ
ள0ெப:மா�. 
இதைன அவேர 
 
 "......... என�(�, ேபசிய த-ைதA� தாA� 
 ெபா��தி: ேமனி ய�பல� தா+� 

4னித நீ ஆதலா%" [4] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ளா. ேமC� இனிய �ைவ உணைவ இைறவ� வழ>கிய:ள?�, 
அதி% வி:�ப> கா�டா�. அ� இைறவ� த-த� எ�ற காரண�தி0காக ஓரள? 
உ*Oவதாக?�, எ%லா� இD?லகி% த�ைம� ெபா6�த வைரயி% இைறவ� 
ச�மத�ேதா+ நிக�வதாக?�, த�/ைடய �த-திரமாக - இ�ைசயாக யாெதா�6� 
நிகழவி%ைல எ�6� மன>கசி-� (றி�பி�+
ளா: 
 
 ”இ��ைவ உண? பலபல என�கி>( 
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       எ-ைதநீ ெகா+�பி�க� சிறிேய� 
 நி��ைவ உணெவ� 6*கி�ேற� இ�@� 
       ேத: வி�தி�% அ�நி� 
 த0�த- தரமி> ெகன�கதி% இைறA� 
       ச�மத� இ%ைல நா� தாேன 
 எ��த- தர�தி% ேத+ேவ ன%ேல� 
       ேத�ய ��மிைல 7*ேட.” [5] 
 
ேமC� உட�ைப� ப0றிய ஆைச அOவள?� இ%லாமC�, பசி�தி+� ெபா;�� 
ெவ6�ேபா+ உண? ெகா
IதC�, உட�4 ெப:�தி+வதி% ஆைசயி�ைமA�, 
மாறாக இைள�த�% ேவ�ைகA� ெகா*டவராக வ
ள0 ெப:மா� வா�-தாக
 
எ�பதைன� பி�வ:� பாட% உண���. 
 
 "கிைள�தவிD ?ட�பி% ஆைசெய
 ள?� 
       கிைள�திேல� பசியற உண? 
 நிைள�தி+- ேதா6� ெவ6�ேபா+� உ*ேட� 
       இ�6ேம ெவ6�பிC* கி�ேற� 
 தைள�தி+ /ைட[� உட�ெபா: சிறி�� 
       த��திட நிைன�திேல� இ�6� 
 இைள�திட விைழகி� ேறனி� நா�தா� 
       இய�பெல� நீயறி- த�ேவ." [6] 
 
N+� ேவ*டா விற% 
 
ப�தி��ைவ நனி ெசா�ட� ெசா�ட� பா�ய ேச�கிழா ெப:மா� த� ெபாிய 
4ராண�தி% தி:� E�ட��� சிற�பிைன� ெசா%C� ெபா;�, 
 
 "ேக+� ஆ�க/� ெக�ட தி:வினா 
 ஓ+� ெச�ெபா@� ஒ�கேவ ேநா�(வா 
 E+� அ�பினி% (�பிடேல ய�றி 
 N+� ேவ*டா விற�� விள>கினா" [7] 
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எ�6 (றி�பி�+
ளா. தி:நா?�கரச ெப:மா@� த� உழவார� தி:�ெதா*+ 
ெச'A�ெபா;� ப:�ைக� க0கIட� ெச�ெபா�@� நவமணிA� கல-� 
காண�பட, அDவைன�ைதA� உழவார�தினிேல-தி� M>கமல வாவியி0 4க 
எறி-தா எ�6 ேச�கிழா ெப:மா� (றி�பி+வா. 
 
 ”ெச�ெபா�@� நவமணிA� ேச*விள>க ஆ>கைவA� 
 உ�பபிரா� தி:/�றி% உ:
ப:�ைக Aட�ஒ�க 
 எ�ெப:மா� வாகீச உழவார� தினிேல-தி 
 வ�பலெம� M>கமல வாவியினி0 4கஎறி-தா." [8] 
 
இதைனேய வ
ள0ெப:மா� தி:�பா��C> காணலா�: 
 
 "பண�திேல சிறி�� ஆைசெயா� றிைலநா� 
       பைட�த அ� பண>கைள� பலகா% 
 கிண0றிேல ெயறி-ேத� (ள�திC� எறி-ேத� 
       ேகணியி ெலறி-தன� எ-தா' 
 (ண�திேல நீதா� ெகா+�கி�ற ெபா:ைள 
       ெயறிகேல� ெகா+�கி�ேற� பிற�ேக 
 கண�திேல ெய%லா> கா�+நி� ன:ைள 
       க*டன னினி�ெசா%வ ெத�ேன." [9] 
 
இதனா% ெபா:ைள� ேபா0றாம% இைறய:ைள� ேபா0றி இனி� வா�-தவ 
வ
ள0ெப:மா� எ�ப� ந�( 4லனா(�. இதனா0றா� 'அ:� பிரகாச வ
ளலா' 
எ�6 அ�ேபா+ ம�களா% இவக
 அைழ�க� ெப6கி�றாக
. /�திநிைல 
அைடய?� வி:�பாத ெப:வா�? வா�-தவ வடQ அ�களா எ�ப�, 
 
 "........ /�திெப0 றிட?� 
 உாியேதா இ�ைச என�கிைல எ�ற� 

உ
ள� நீ அறி-தேத எ-தா'" [10] 
 
எ�6 (றி�பி�+
ள தினி�6� அறியலா�. 
 
ேவ*+வன 
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பிறாிட� ெச�6 பி�ைச ேக�பதைனA�, பிறெரா:வ த�னிட� வ-� பி�ைச 
ேக�டா% இ%ைலெய�6 ெசா%லாம% ஈகி�ற த�ைமயிைனA�, இைறவைன� 
ைகவிடா நிைன�4�, பிற ெபா:ைள வி:�பாத மன/�, பிறைர� பழி�த% ேபசாத 
ெதளி?�, வா'ைமA- \'ைமA- த-� தி:வ�� சா4 அ:IவதைனA� 
இைறவனிட� வ
ள0 ெப:மா� இர-� /ைறயி�டாக
 எ�ப� பி�வ:� 
பாடலா% அறிய�ப+�. 
 
 "ஈெய�6 நாெனா:வ ாிட�நி�6 ேகளாத 
       இய%4ெம� னிடெமா:வ ஈ 
 தி+ெவ�ற ேபாதவ� கிைலெய�6 ெசா%லாம% 
       இ+கி�ற திற/� இைறயா� 
 
 நீ ெய�6� எைனவிடா நிைலAநா ென�6�/� 
       நிைனவிடா ெநறிA� அயலா 
 நிதிெயா�6� நயவாத மன/ெம�- நிைலநி�6 
       ெநகிழாத திட/� உலகி0 
 
 சீ ெய�6 ேபெய�6 நாெய�6 பிறதைம� 
       தீ>(ெசா% லாதெதளி?� 
 திரெமா�6 வா'ைமA- \'ைமA- த-�நி� 
       தி:வ�� காளா�(வா' 
 
 தாெயா�6 ெச�ைனயி0 க-தேகா� ட��
வள 
       தலேமா>( க-தேவேள 
 த*/க� �'யமணி உ*/க� ைசவமணி 
       ச*/க� ெத'வமணிேய." [11] 
 
இ�தைகய உயாிய (றி�ேகாேளா+ ெப:வா�? வா�-த வ
ள0 ெப:மா� 
அவகளி� வா�? நம�ெக%லா� வழி கா�+வதாக. 
---- 
[1]. தி:வ:�பா, ஆறா-தி:/ைற: உ0ற �ைர�த%: 9 
[2]. தி:வ:�பா, ஆறா� தி: /ைற ; பி
ைள� ெப: வி*ண�ப�: 58 
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[3]. தி:வ:�பா ; ஆறா- தி:/ைற ; பி
ைள� ெப:வி*ண�ப� : 64 
[4]. தி:வ:�பா ; ஆறா- தி:/ைற ; பி
ைள� சி6வி*ண �ப� : 1: 3-6 
[5]. தி:வ:�பா: ஆறா- தி:/ைற; பி
ைள� சி6 வி*ண�ப�: 9 
[6]. தி:வ:�பா : ஆறா- தி:/ைற; பி
ைள� சி6 வி*ண�ப�: 21 
[7]. தி:�E�ட� சிற�4: 8 
[8]. தி:நா?�கரச நாயனா 4ராண�: 417 
[9]. தி:வ:�பா : ஆறா- தி:/ைற; பி
ைள� சி6 வி*ண�ப�: 11 
[10]. தி:வ:�பா : ஆறா- தி:/ைற; பி
ைள� சி6 வி*ண�ப�: 16: 6-8 
[11]. தி:வ:�பா; ஐ-தா- தி:/ைற; ெத'வமணி மாைல: 6 
---- 

22. 22. 22. 22. வ
ளலா  க%ட சீ தி.*வ
ளலா  க%ட சீ தி.*வ
ளலா  க%ட சீ தி.*வ
ளலா  க%ட சீ தி.*த"த"த"த"    
 
'கால�தி� இைடயிைடேய கவிஞக
 ேதா�6வ' எ�ப அறிஞ. தா>க
 பிற-த 
கால�தி� க:வியாக?� கவிஞ அைமவ: க�தாவாக?� அைமவ. இDவைகயி% 
தமி�நா+ ெச'தவ� பயனா'� ேதா�றியவ வடQ வ
ள0 ெப:மா� ஆவ. 
ப�ெதா�பதா� .0றா*�� 'தி:வ:� ெச%வராA�, இ� தமி�ம*ணி� தனி� 
சிற�பா� சி�த கண�தி� வழிவ-த சி�தராA�, சீதி:�த� ெச�மலாA�, இய0ைக 
ம:��வராA�, எD?யி�(� இர>கிய;த ேபர:ளாளராA�, அட�க�, அ�4, 
ஆ�மேநய ஒ:ைம�பா+ /த�யவ0றி� பிரசாரகராA� திக�-தவ வா�வி�க வ-த 
வ
ளலா ஆவ. 
 
நாணய�தி0( இ:4ற>க
 ேபா�6 ம�க
 வா��ைகயிC� இ: 4ற>கைள� 
க*டா வ
ளலா. அக/� 4ற/� ஒ�திய>காத அல>ேகால வா�? ம�களி� 
வா�வாக உ:�ெகா*�:�பதைன உ
ளிைந-தா க:ைணேய வ�வான 
வ
ளலா. 4ற�ேத ெவI��� ெபா�-� அக�ேத க:��� ேதா�6� அவல 
வா�விைன� '4ற� �வ ேகால� ெச'A�' 4�ைம ெநறியாக� க*டா வ
ளலா. 
உ
I� ெவளிA� ஒ�� ஒளிராத இ%வா�? - இ:ேவ6 இய%4கைள� ெகா*ட 
இ-ெநறி மனித வா�வி0ேக கள>கமாக அைமவதைன� க*+ அவ ெவ6�தா. 
இ�த( 4�ெனறி ேதா'-த அக�4ற மா6பா�ைட அக06வேத தா� பிறவி 
ெய+�தத� பய� எ�6�, பணிெய�6�, அ� பணி�ேக இைறவ� த�ைன இ>( 
அ@�பின� எ�6� வ
ளலாேர த� தி:�பா�+ ஒ�றி% ெதளிவாக� 
(றி�பி�+
ளா. 
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 "அக�ேத க6��� 4ற��ெவI� 
       தி:-த உலக அைனவைரA� 
 சக�ேத தி:�தி� ச�மா�க 
       ச>க� தைடவி� திடஅவ:� 
 இக�ேத பர�ைத� ெப06 மகி�- 
       தி+த0 ெக�ேற எைனஇ-த 
 உக�ேத இைறவ� வ:வி�க 
       உ0ேற� அ:ைள� ெப0ேறேன." [1] 
 
இைறவ� அ:ளா% தா� உலகி% பிற-ததைனA�, அக�ேத க6��� 4ற�ேத 
ெவI�தி:-த உலக அைனவைரA� சக�ேத தி:�தி� ச�மா�க ச>க�� 
அைடவி�தி+� எ*ணேம தம� பணி எ�6� பா>(ற ெமாழிகி�றா வ
ளலா. 
 
அ+��, வ
ள0ெப:மா�, 'வாைழய�, வாைழெயன வ-ததி:� E�ட 
மரபினி%யா� ஒ:வன�ேறா' எ�6 த�ைம அறி/க�ப+�தி� ெகா
கி�றா. 
தி:வ
Iவ /தலான சா�ேறாாிட���, தி:Gல /தலான சி�தாிட���, 
ஞானச�ப-த /தலான தி:/ைற� சா�ேறாாிட��� நீ>காத ப06� ெகா*டவ 
வடQ வ
ளலா ஆவ. இ>(� (றி�க� ெப0ற அைனவ:� 'தம�ெகன வாழா� 
பிற�ெகன' வா�-த அ:ளாளக
 எ�பதி% எ�+ைணA� ஐயமி%ைல. 
இவக
பா% ெகா*ட ஆரா அ�பிைனA�, மதி�பிைனA� வ
ளலா த� 
தி:வ:�பா� பாட%க
 பலவ0றி% 4ல�ப+�திA
ளா. ஆயி@� வ
ளலா 
ஆ�மீக� �ைறயி% சீதி:�த� ெச�மலா' ஒளி-தா. தி:/ைற� ெச%வக
 வழி 
வ-தவராயி@�, கால�தி� ேதைவைய உண-� சீதி:�த�காரராA� விள>கினா. 
பிற:�( உைழ�(� ெசய�ைன வ
ளலா 'ஆ�ம லாப�' என ெமாழி-�
ளா. 
இர�க�, அ�4�கசி?, அ:
 உண? இவ0றா% விைளவேத உயி வா�வி� 
ேம�பா+ எ�பதைன ந�( உண-தி:-தா. தா� வழிப�ட இைறவைன 
'அ:�ெப:<ேசாதி தனி�ெப:>க:ைண' என ஏ0றி� ேபா0றினா. பிற 
உயிக
பா% வ
ளலா கா��ய வா� க:ைணேய அ:�பா� பாமைழயாக� 
ெபாழி-த�. 
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'எ� உைர�ேத�, இர�க�தா% எ+��ைர�ேத�' எ�6 அவேர (றி�பி�+
ளா. 
'இர�க� ஒ:வி�% எ�@யி ஒ:வி+�' எ�6 கசி-� ெமாழிகி�றா க:ைண 
வ
ளலா. ேமC�, 
 
 "எ>ேக க:ைண இய0ைகயி� உ
ளன 
 அ>ேக விள>கிய அ:�ெப:< சிவேம" [2] 
 
எ�6 இைறவ�, இர�க சி-ைத உைடயவகளிட�ேத உைறகி�றா� எ�பதைன� 
ெத
ள� ெதளிவாக� 4ல�ப+�திA
ளா. 
 
 ”நடமா+>ேகாயி% ந�ப� ெகா�றீயி% 
 படமா+> ேகாயி% பகவ0 க>கா(�" [3] 
 
எ�6 தி:Gல பா�னா. 
 
இ-நிைலயி@� ஒ: ப� ேமேல ெச�றா வ
ளலா, 
 
 ”எ��ைணA� ேபத/றா� எD?யி:� 
       த�/யிேபா% எ*ணி உ
ேள 
 ஒ��ாிைம உைடயவரா' உவ�கி�றா 
       யாவரவ உள-தா� ��த 
 சி��:வா' எ�ெப:மா� நட�4ாிA� 
       இடெமன நா� ெதளி-ேத� அ-த 
 வி�தக த� அ��ேகவ% 4ாி-திடஎ� 
       சி-ைதமிக விைழ-த தாேலா"[4] 
 
எ�6 அவ (றி�பி��:�ப� இD?*ைமயிைன "ம�@யிைரA� த�@யிராக" 
மதி�(� மா*பிைன� (ைறவற� 4ல�ப+���. 
 
 'வா�ய பயிைர� க*டேபாெத%லா� வா�ேன�' எ�6�, 
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 "�*ெணன� ெகா�ேயா பிற?யி ெகா%ல� 
       ெதாட>கிய ேபாெத%லா� பய-ேத� 
 க*ணினா% ஐேயா பிறஉயி பைத�க� 
       க*டகா ல�திC� பைத�ேத� 
 ம*ணினி% வைலA� \*�C� க*ணி 
       வைககI� க*டேபா ெத%லா� 
 எ*ணிஎ� உ
ள� ந+>கிய ந+�க� 
       எ-ைதநி� தி:?ள� அறிA�" [5] 
 
எ�6� அவ பா�யி:�(� நிைல, அவத� இர�க உ
ள�ைத� ெபாி�� 
4ல�ப+��வனவா(�. அ:ளாள பல:� த>கைள� 'சிவமா�கி யாள ேவ*+�' 
எ�6 சிவெப:மானிட� சி-ைத கசி-� Eற, வ
ளலாேரா ெவனி%, பிற?யிகளி� 
��ப>க*+ ெந<� ெந�(:க� கசி-� ேப�கி�றா. 
 
'ஒ�ேற (ல� ஒ:வேன ேதவ@� ந�ேற நிைனமி� " எ�றா தவேயாகியா� 
தி:Gல. பி0கால�ேத தாAமானா:� இ- ெநறியி% பிற>கினா. வடQ வ
ள0 
ெப:மானி� சீதி:�த ெந<ச� இ��ைறயி% ந%ல பணியிைன ேம0ெகா*ட�. 
அவ பா+கி�றா : 
 
 "சாதிசம ய>களிேல விதிபல வ(�த 
       சா�திர�(� ைபக
 எ%லா� பா�திர� அ� ெறனேவ 
 ஆதியி% எ� உ
ள�தி�:-ேத அறிவி�த ப�ேய 
       அ�பா%இ� 6*ைமநிைல அறிவி�க அறி-ேத� 
 ஓதிஉண- ேதா 4க;� சமரசச� மா�க� 
       உ0ேற�சி0 சைபகாண� ெப0ேற�ெம'� ெபா:ளா� 
 ேசாதிநட� தரைசஎ�ற� உயி�(யிரா� பதிைய� 
       ச�தசிவ நிைறைவஉ
ேள ெப06மகி�- ேதேன." [6] 
 
'ஈசைன அைடத0(� சாதிக
, சமய>க
, பல பிாி?களாக வ(�க�ப��:�கிற 
சா�திர>க
 இைவ எ%லா� பா�திர>க
 அ%ல' எ�6 வ�ைமயாக� 
சாதி�பிாி?கைள� க*��கிறா வ
ளலா! சாதிமத ேபதம0ற 4திய 
ச/தாய�திைன� காண ேவ*+� எ�6 ெபாி�� விைழ-தா வ
ளலா. 
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இைறவ@�(� ப
ளிெய;�சி� பா+�ெபா;� இ�க:�திைன 
ெவளி�ப+�திA
ளா. 
 
 "மத� பி�� தவ எ%லா� வா'பி�� 4*+ 
       வ-�நி0 கி�றன வா'திற� பி�பா� 
 கத� பி�� தவஎ%லா� க+�பிணி யாேல 
       கல>கின H�-தன உல�46 கி�றா 
 பத�பி�� தவஎ%லா� அ�பல� பா�ேட 
       பா�ன ஆ�ன பரவிநி0 கி�றா" [7] 
 
எ�6�, 
 
 "ஊட%ெச' மத/� சமய/� இவ0றி% 
 உ
ளக0 பைனகI� தவி-ேத�" [8] 
 
எ�6�, 
 
 "நா%வ:ண� ஆசிரம� ஆசார� /தலா 
 நவி�றகைல� சாிதெமலா� பி
ைளவிைள யா�ேட 
 ேம% வ:ண� ேதா% வ:ண� க*டறிவா ாிைல நீ 
 விழி�தி� பா" [9] 
 
எ�6�, உலேகா:�( உ'? ெநறி உண��கி�றா. 
 
 ”வைரயி%உய (லெம�6� தா�-த(ல� எ�6� 
 வ(�கி�றீ இ:(ல/� மா*�ட�கா* கி�றீ" [10] 
 
எ�6 ேம0(ல�, கீ��(ல� என�பிாி�பத0(� சா?மணி அ��கி�றா. பி�ன� 
M�ப� சமரச ச�மா�க� எ�கிறா. 
 
 "ப�மா�க ெம%லா� பைசய0 ெறாழி-தனேவ 
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 ச�மா�க ெமா�ேற தைழ�த�ேவ"[11] 
எ�6�, 
 
 ”ச�ெத%லா� ஒ�ெற� 6ண-த ச�மா�க 
 ச>க� எ�ேறா> (ேமா?" [12] 
எ�6�, 
 
 "மல�கழி-� உலகவ வானவ ஆயின 
 வல�ெப6 ��த ச�மா�க� சிற-த�"[13] 
 
எ�6� சமரச ��த ச�மா�க ெநறியிைன நம�( உண��கி�றா. 
 
சி6 ெத'வ வண�க�திைனA�, உயி�ப�யிைனA�, ஊ� உ*OதைலA� க�-� 
வ
ள0 ெப:மா� பா�A
ளா 
 
 ”ந�த: சிறிய ெத'வ ெம�ைறேயா 
       நா��ேல பலெபய நா��� 
 ப�தர ஆ+ ப�றி(� (ட>க
 
       ப��கடா /த�ய உயிைர� 
 ெபா�?ற� ெகா*ேட ேபாக?� க*ேட 
       4�திெநா- �ளந+� (0ேற� 
 க�A6 சிறிய ெத'வெவ> ேகாயி% 
       க*டகா ல�திC� பய-ேத�" [14] 
 
எ�6 சி6 ெத'வ வண�க�திைனA�, ப� வழ>(� ெகா�ய வழ�க�திைனA� 
க*���
ளா. 
 
 "அவிெசாாி-� ஆயிர� ேவ�ட�� ஒ�ற� 
 உயிெச(�� உ*ணாைம ந�6"[15] 
எ�பா தி:வ
Iவ. 
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 ”ெகா%லா விரத ெமா�6 ெகா*டவேர ந%ேலா ம06 
 அ%லாதா யாேரா அறிேய� பராபரேம" [16] 
எ�பா தாAமான தயாபர. 
 
 "ெகாைல 4ாிவா தவிர ம0ைற எ%ேலா:� 
 நின� (ல�தவேர" [17] 
எ�6 வ
ளலா (றி�பி�+
ளா. 
 
வட Q இராம�>க ஒ: �றவி. �றவிக
 பிற இ%ல� ெச�6 தைலவாயி�% 
நி�றிர-� பி�ைசேய06 உ*Oதைல மரபாக� ெகா*டவக
. ஆனா% ந� 
வடQ� �றவியாேரா, வடQாி% ச�திய த:� சாைல க*+ நா
ேதா6� பல:�( 
உணவளி�(� திற< சா�றவராக விள>கினா எ�ப� ஒ: 4ர�சிேய ய�ேறா? 
 
 "ப��னி A0ேறா பசி�தன கைளயா% 
 பரதவி� கி�றன எ�ேற 
 ஒ��ய பிறரா% ேக�டேபா ெத%லா� 
 உள�பகீ ெரனந+� (0ேற�" [18] 
 
எ�6�, 
 
 "......................... பசியினா% இைள�ேத 
 N+ேதா றிர-�� பசியறா� அய-த 

ெவ0றைர� க*+ள� பைத�ேத�'! [19] 
எ�6�, 
 
 "ம*Oல க�திேல உயிக
 தா� வ:-�� 
 வ:�த�ைத ஒ:சிறி ெதனி@� 
 க*Oற� பா��� ெசவி?ற� ேக�+� 
 கண/�நா� சகி�திட மா�ேட�" [20] 
 
எ�6�, அவ பாட%க
 வழி� 4ல�ப+�திA
ள க:�ைதA�, 
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 ”பசியினா% வ:� ��ப�ைத நிவ�தி ெச'வி�பதி% 
 வ:மி�ப� பர இ�பமா(�" 
 
"சீவகI�(� பசி அதிகாி�த கால�தி% ஜீவ அறி? விள�கமி%லாம% மய>(கிற�. 
அ� மய>கேவ அறி?�கறிவாகிய கட?ளி� விள�க� மைறப+கி�ற�” 
 
எ�6� உைரநைட� ப(தியி% எ;திA
ள ெசா0கைளA� பா�(�ெபா;�. 
'(��பிற� பழி�(�, வி;�ப� ெகா%C�, பி��த க%வி� ெப:�4ைண விbஉ�, 
நாணணிகைளA�, மாெணழி% சிைத�(�, M*/ைல மாதெரா+ 4ற>கைட 
நி6���, பசி�பிணி எ�@� பாவி'[21] யிைன அவ உ
ளவா6 உண-தேதா+ 
ம�+� அைமயா�, பசி�பிணி தீர அற�சாைல க*+ ஆயிர�கண�கான ம�கI�( 
உண? வழ>கினா எ�ப� ெசய�C� அவ கா��ய சீதி:�த�தி� 
ெச�ைமயிைன L*ணிதி� LவC�. 
 
"தமி� பாைஷேய அதிக �லபமாக� சிவா@Mதிைய� ெகா+�( ெம�பதா�" எ�6 
Eறி� தமிைழ� �ற�காத �றவியாக?� அவ ெபா�கி�றா. 
 
ஆ�மீக� �ைறயி% ம�+மி�றி அரசிய% �ைறயிC� ச�மா�க� தைழ�க 
ேவ*+ெமன அவ வி:�பினா. அவ கால�� ஆ�சி ஆ>கில ஆ�சி. 
 
 "க:ைணயிலா ஆ�சி க+கி ெயாழிக 
 அ:
 நய-த ந�மா�க ஆ
க - ெத:
நய-த 
 ந%ேலா நிைன�த நல�ெப6க ந�6 நிைன�� 
 எ%ேலா:� வா�க இைச-�" [22] 
 
எ�ற பாட�% இதைன அவ ெவளியி�+
ளா. 
 
 ”ஒ�தா:� உய-தா:� தா�-தா:� எவ:� 
 ஒ:ைமAள ராகிஉல கிய% நட�த ேவ*+�" [23] 
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எ�6 ேமC� நவி�றா. இ�த( நிைல�(� ��த ச�மா�கேம வழி எ�றா. 
 
"��த ச�மா�க�தி0( /�கிய� தைடயாகிய சமய�, மத� /த�ய மா�க>கைள 
/06� ப0றற� ைகவி�டவகI� காம� (ேராத� /த�யைவக
 ேநாி�ட 
கால�தி% ஞான அறிவினா% த+���ெகா
பவ:�, ெகாைல, 4ைல 
தவி-தவகI� ஆகிய இவக
 தா� ��த ச�மா�க�தி0( உாியவகளாவாக
" 
எ�றா. 
 
உடைல� பழி��� �றவிக
 பா�யி:�க வ
ளலா, 
 
”4*ணிய� பயனா'� ெப0ற ேதக�ைத� E�ய வைரயி% சா�கிரைதேயா+ ப�(வ 
மா�க�தி% நட�த% ேவ*+�?” எ�றா. 
 
வடQ� �றவி ெப*OாிைமையA� ேப�கி�றா. 
 
”ெப*கI�( ேயாக� /த�ய சாதன>க
 அவசிய� க0பி�க ேவ*�ய�. ேமC�, 
ேபத ம06 அேபதமா'� ப��4 /த�யைவA� ெசா%�� ெகா+�க ேவ*�ய�. 
த��வ� /த�யவ0றி� ெசா3ப ேபாதிகைள� ெதாிவி��� சரளமா�கினா%, பி� 
தைடயி�றி ந�/ைடய \ாிய ஆசிாிய கால�தி% ஒ�தி:�பாக
. 'ெத'வ� 
ெதாழாஅ
 ' எ�@� ேதவ (றளா% இைத அறிக" 
 
எ�6 வ:� வ
ளலா வா�( அவ ெப*ணின�தி0( வழ>கிய ெப:< 
சிற�ேபயா( ம�ேறா! 
 
"பிறவா வர� தா:� ெப�மாேன" எ�பா அ�யா. 'ெப0றாC� பிற-ேத� இனி� 
பிறவாத த�ைமவ- ெத'திேன�' எ�ப �-தர. 'பிறவாைம ேவ*+�' என 
ஆல>கா�+ைற அ*ணைல� காைர�கால�ைமயா கசி-� ேவ*�யதாக� 
E6வ ேச�கிழா ெப:மா�. ஆனா% வடQ வ
ளலாேரா, 'இறவாைம 
ேவ*+கிறா: 'எ� மா�க� இற�ெபாழி�(� ச�மா�க�' எ�கிறா. 
'இறவாைம7-தாென� J\� ச>ேக' என /ழ>(கி�றா. 'சாகாதவேன 
ச�மா�கி' எ�கிறா. 
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 "சிற-தி+ ச�மா�க ெமா�ேற பிணி G�4 மரண� 
 ேசராம0 தவி-தி+> கா* ெதாி-�வ�மி னி>ேக 
 பிற-த பிற� பதி0றா� நி�தியெம' வா�? 
 ெப0றிடலா� ேபாி�ப /0றிடலா� விைர-ேத" [24] 
 
எ�6� EறிA
ளா. ெகாைல� க:விகளாC� அழி�க /�யாத உட�பிைன� தா� 
ெப06வி�டதாக� பிறிேதாாிட�தி% EறிA
ளா. 'மரணமிலா� ெப: வா�விைன' 
எ'�த% எ�ப� உ*ைம, ச�திய� எ�6 எ+�� ெமாழிகி�றா. 
 
”உ
ள� தளி-திட� சாகாவர� ெகா+��' எ�6�, 'இறவாத ெப:வர� ஈ-த 
ெம'�ெபா:
' எ�6� இைறவைன வ
ளலா (றி�பி�+
ளைம ஆ�மீக� 
�ைறயி% அவ கா��ய 4திய ெநறியிைன உண���. 
 
"ைகAற Nசி நட�பைத நாணி� ைககைள� க��ேய' நட-த �றவி அவ. காவி� 
�ணியிைன� பிற �றவிக
 உ+�த, 'ெவ* �கிலா% ெம'ெயலா�' மைற�த �ாவி 
அவ. பண�திேல சிறி�மாைசய06 இைறவ� '(ண�திேல ப06 மி(-தவ 
வ
ளலா. 'ஒ:ைமAட� இைறவ� தி:மலர� நிைன�கி�ற உ�தம த� உற?' 
ேவ*�யவ வ
ளலா. ஒளி வழிபா�ைட ஏ0ப+�தியவ:� வ
ளலாேர ஆவ. 
 
இ�கா6� Eறியவ0றா%, வடQ வ
ள0 ெப:மா�, சாதிசமய� சழ�(கைள� 
கட-த சமரச ச�மா�க�ைத ஆ�மீக� �ைறயி% 4(�தியவ எ�ப��, 
அரசிய�C� ச�மா�க� இட�ெபற ேவ*+� என எ*ணியவ எ�ப��, 
பசி�பிணி ேநா'�பிணி தீ�(� ச�திய த:ம�சாைலயிைன வா�வி% க*டவ 
எ�ப��, தமி�ெமாழி� ப06�, ெப*ணின� உயர ேவ*+� எ�ற ெப:ேநா�(> 
ெகா*டவ எ�ப��, மரணமிலா� ெப:வா�விைன இைறவழி எ'த /�A� 
எ�@� ெகா
ைகயின எ�ப�� அைன�திC� ேமலாக, எD?யி�(� 
இர>கிய:I� க:ைணயாள எ�ப�� இவ0றி� வழி இவ ப�ெதா�பதா� 
.0றா*�% சீதி:�த� ெச�மலா'� த�னிகர06 விள>கினவ எ�ப�� அ>ைக 
ெந%��கனிெயன விள�க/6�. 
--------- 
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23. 23. 23. 23. இய�ைக இ�ப"இய�ைக இ�ப"இய�ைக இ�ப"இய�ைக இ�ப"    
 
உலகி% எ*ண0ற எழி0 கா�சிகைள இய0ைக நம�( ஈ-�
ள�. இய0ைக� 
கா�சிகளி� இனிைமயி% ெந<ைச� பறிெகா+�காம% இ:�க /�யா�. இய0ைக 
ய�ைன வழ>(� இனிய கா�சிக
 நம�( இைணய0ற இ�ப� பய�கி�றன. 
'எ�தைன ேகா� இ�ப� ைவ�தா' இைறவா!' எ�6 பாரதியா, இைறவ� இ-த 
உலகி% நம�காக� பைட��
ள இய0ைக இ�ப�திைன எ*ணி விய-� 
பா+கி�றா. இய0ைக� கா�சிக
 க*கI�( ம�+மி�றி� க:���(� நல< 
ேச�பனவா(�. 
 
பழ-தமிழ இய0ைகேயா+ இைய-த இ�ப வா�? வா�-தவக
. ச>க கால�தி% 
தமிழ வா�? இய0ைகயி� இனிய Hழ�% அைம-தி:-த�. அவக
 தா>க
 
வா�-த நில�ப(திகைள� (றி<சி, /%ைல, ம:த�, ெந'த%, பாைல எ�6 ஐ-� 
ப(திகளாக� பிாி��� க*டன. மைலA� மைலைய� சா-த இட�திைன� (றி<சி 
எ�6�, கா+� கா+ சா-த இட�திைன /%ைல எ�6�, வயC� வயைல� சா-த 
இட�திைன ம:த� எ�6�, கடC� கடைல� சா-த இட�திைன ெந'த% எ�6�, 
மைழவள� (ைற-� ெகா�ய ெவ�ப� மி(-த இட�திைன� பாைல எ�6� 
பழ-தமிழக
 (றி�பி�டன. 
 
இய0ைகயழகி% பழ-தமி�� 4லவக
 ஈ+பா+ ெகா*டன. இய0ைகயி� அழகி% 
ேதா'-� இைணய0ற இ�ப� க*ட 4லவத� உ
ள� அDவினிய இய0ைகயி� 
இ�ப� கா�சிக
 (றி��� பல கவிைதகைள வ���
ள�. அ�தைகய சிற-த 
கவிைதகைள நா� ப��(� ெபா;� இைணயிலாத இ�ப�திைன அைடகி�ேறா�. 
இய0ைக வழ>(� எழி0 கா�சிகைள ேநேர க*+, கா�சி இ�ப� ெப06 மகி�வ� 
ஒ:வைக. இய0ைகயி� இனிய ெப0றியிைன� த� பாட%களி% இனிைமAற 
வ���� த-தி:�(� கவிஞகளி� பாட%கைள� ப��� மகி��சியி% திைள�ப� 
ம0ெறா: வைக. இர*டாவதாக� (றி�பிட� ெப0ற இ�ப�திைன நா� இ:�(� 
இட�தி�:-ேத ெபற /�A�. நா� ேவ*+� ெபா;ெத%லா� ந�ைம மகி��சியி% 
ஆ��த இ-த� கவிைதக
 எ�6� வா�-� வ:வனவா(�. 
 
கபில எ�@� பழ-தமி�� 4லவ இய0ைகயி% ேதா'-த ெந<ச� ெகா*ட இனிய 
4லவ ஆவ. அவ பாட�% ஓ அழகான இய0ைக வ:ணைன அைம-�
ள�. 
அ� வ:மா6: "ஒ: வளமா-த மைல� பா>காி% பசிய G>கி% மர>க
 பல 
ெசழி�� வள-�
ளன. அ-த G>கிைல வ*+ �ைள��� ெச�6
ள�. அDவா6 
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வ*+ �ைள��� ெச�ற அ-த� �ைளகளி� ேம0 கா06 உ�4(-� 
ெவளிவ:கி�ற�. அ�ெபா;� பிற�(� இைச (ழேலாைச ேபா�6 அைம-� 
ெகா
ைள இ�ப� ந%(கி�ற�. அ� மைல�சார�% (ளி-த அ:வி ஒ�6 
(தி�ேதா��-ெகா*�:�கிற�. மைல /க���:-� கீ�ேநா�கி வ-த அ:வி நீ, 
பாைறகளி% வி;� ெபா;� ெப:�த ஓைச பிற�கி�ற�. அ-த ஆரவார ஒ� 
/ழேவாைசயாக ஒ��கி�ற�. அ-த அ:வியி� பா>காி% E�ட> E�டமாக� 
கைலமா� இன>க
 தாழ ஒ���� ெப:>(ர% எ;�4கி�றன. அ-த ஓைச 
ெப:வ>கி ய�தி� இைசயாக எ>(� நிைறகிற�. அ-த ஓைசAட� மைல�சார�% 
ெகா���ெகா�தாக மல-தி:�(� M�களி% உ
ள ேதைன� ப:(வத0காக 
வ*+க
 மிழ06� ஒ� யாேழாைசயாக அைமகி�ற�. இDவா6 அ-த அழகிய 
மைல�ப�க�ேத எ;-த ப%ேவ6 இனிய ஓைசகைள� ேக�ட ம-திக
 ஆரவார� 
மி(-�, அ�ெபா;� ப�க மைலகளி% அழகிய மயி%க
 ஆ+கள�தி% 4(-தா+� 
விற� ேபால� த� அழகிய வ*ண� ேதாைககைள விாி�தாட, அD ஆ�ட�திைன� 
க*+ விய-� மகி�-� நி0கி�றன. 
 
 "ஆடைம� (யி�ற அவி�ைள ம:>கி% 
 ேகாைட யDவளி (ழ�ைச யாக� 
 பா�� அ:வி� பனிநீ இ�னிைச� 
 ேதாடைம /ழவி� �ைத(ர லாக� 
 கண�(ைல இ(�(� க+>(ர% \�ெபா+ 
 மைல�M< சார% வ*�யா ழாக 
 இ�ப% இமிழிைச ேக�+� க�சிற-� 
 ம-தி ந%லைவ ம:
வன ேநா�க� 
 கைழவள அ+�க� திய�யா +�மயி% 
 நன?�4( விற�யி% ேதா�6�." [1] 
 
இDவா6 இய0ைகயி% அைம-த ஓ இனிய கா�சியிைன� கபில நம�( 
இனிைமAற வழ>கிA
ளா. 
 
கபில கா��ய இய0ைக வ:ணைனைய� க*+ மகி�-த நா� இள>ேகாவ�க
 
வழ>(� இய0ைக� கா�சியிைன� கா*ேபா�. இய0ைகய�ைன இனிய ெகாC 
N0றி:�(� கால� இளேவனி0 காலமா(�. இ�கால�தி% ெத�றைல� ேதராக?�, 
இனிய க:�ைப வி%லாக?�, ேசாைல� (யிைல� \தாக?� ெகா*+ ம�ன� 
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மார� ஆ�சி ெசC��கி�றா� எ�6 இள>ேகாவ�க
 பா� A
ளா. ேமC�, 
அவ அ-தி மாைலயிைன அழகாக� 4ைன-�
ளா. 
 
'உலக /;வதிC� த� ஒ�ப0ற ஒளி� கதிகைள� பர�பி ஆ�சி ெசC�திய கதிரவ� 
மாைல� கால�திேல ேமைல� திைசயி% மைறகி�றா�. எ>(� காாி:
 பரவி� 
கிட�கி�ற�. வான�திேல உலாவ:� வ�ட நிலா எ>ேக ெய�6 மாநில மட-ைத, 
திைசகளாகிய த� /க� பச�Mர�ப�+. ெசDவிய மலராகிய க*களி�:-� நீவார 
உட% /;�� பனி�� வ:-�கி�றா
. அ-த மாைல� கால�தி% ேகாவல 
ேவ'>(ழ�ைன இைச�� /%ைல� ப*ைண எ;�பி மகி�கி�றன. மாைலயி% 
மல-த /%ைல மலாி% வ*+க
 ஊதி� ப*ைண எ;�4கி�றன. வ*+களி� 
இ�தைகய (6�4� ெசய�ைன� ெத�ற% க�- ேதா�+கி�ற�. /%ைல மலாி� 
இனிய மண�திைன� ெத�ற% ெத: ெவ>(� வாாி இைற�கி�ற�. ஒளி ெபா:-திய 
வைளயிைன அணி-�
ள மகளி, வள� ெபா:-திய ஊாி% மாைல� கால� 
வ-�வி�ட� எ�6 க*+, மைனயி� மாட�தி% அழகிய விள�(கைள ஏ0றி 
ைவ�கிறாக
. இ�த( அழ( நிைற-த அ-தி� ேபாதி% ெச�க வான�தி�க* 
ெவ
ளிய பிைற நிலா ேதா�றி� பா% ேபாC� ெவ
ளிய ஒளிைய விாி�� 
மகி��சி[�+ கி�ற� " 
 
 "விாிகதி பர�பி Aலக/; தா*ட 
 ஒ:தனி� திகிாி Aரேவா0 காேண� 
 அ>க* வான� தணிநிலா விாி�(� 
 தி>கள< ெச%வ� யா*+ள� ெகா%ெலன� 
 திைச/க� பச-� ெச�மல� க*க
 
 /;நீ வார /;ெமA� பனி��� 
 …… ………… ………. 
 திைரநீ ராைட யி:நில மட-ைத 
 (ழ%வள /%ைலயி0 ேகாவல த�ெமா+ 
 மழைல� ��பி வா'ைவ� \த 
 அ6கா0 (6�ெபறி- த:�4ெபாதி வாச� 
 சி6கா0 ெச%வ� ம6கி0 J0ற 
 எ%வைள மகளி மணிவிள� ெக+�ப 
 அ-தி வான�� ெவ*பிைற ேதா�றி� 
 4�க* மாைல� (6�ெபறி- ேதா��� 
 பா�ைமயி0 றிாியா� பா0கதி பர�பி 

மீனர சாணட ெவ
ளி விள�க�'.[2] 
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இள>ேகாவ�களி� இ-த மாைல� கால வ:ணைன ப��(-ேதா6� நய- த-� 
ந�ைம ந�( மகி�வி�பதா(�. 
 
இள>ேகாவ�க
 மாைல� கால�ைத வ:ணி��
ள� ேபா% மணிேமகைல ஆசிாிய 
சீ�தைல� சா�தனா காைல� ெபா;திைன� கவி@ற வ:ணி��
ளா. 
சா�தனாாி� இDவ:ணைனயி% இய0ைக த:� இ�ப� நிர�பி வழிய� காணலா�: 
 
"மலக
 மல-� ம��%லாத மண� பர�4கி�ற அழகிய ேசாைல ஒ�6
ள�. 
அ-த� ேசாைலயி% மர< ெச� ெகா�க
 ெந:>கி வள-� பி�னி� 
பிைண-�
ளன. கதிரவனி� ஒளி� கதிகI� உ�4க /�யாதப� ேசாைல அட-� 
காண�ப+வதா% அ� ேசாைலயி% இ:
 ம*�� கிட�கிற�. இைல ெந:�க�திேல 
(யி%க
 Lைழ-� ெச%C� இளமர�கா அ�. ��பிக
 ேவ'>(ழ�� 
ஓைசயிைன� ெபா:�தி� கா�+கி�றன. இைளய வ*+க
 இனிய யாெழா�யிைன 
எ;�4கி�றன. அ>( அழகிய ேதாைககைள விாி�� மயி%க
 ஆட, அ�கவி� 
நிைற-த கா�சியிைன ம-திக
 கா*கி�றன. ஆ*+� பளி>( ேபாC� 
நீைரAைடய (ள� ஒ�6 உ
ள�. அ�(ள�தி% ப�ைச�பேசெல�6 தாமைர� 
ெகா�க
 இைலA� M?� வி�+� பட-�
ளன. ப�ைச இைல� பர�பி�ேம% 
ெச-தாமைர மலக
 அல-�
ளன. அரச ெச:�ேகா+ அ�னெமா�6 தனியாக 
அம-�
ள�. (ள�கைரயி% ஆ+� மயி�� ஆ�ட�தி0( ஏ0ப� ச�ப> ேகாழி 
ெயா�6 /ழெவா� E�+கி�ற�. காிய (யி% ஒ�6 மர�ெகா�பி% அம-� 
இ�னிைச� பாடைல எ;�4 கி�ற�." 
 
 ”பாிதிய< ெச%வ� விாிகதி� தாைன� 
 கி:
வைள� 4*ட ம:
ப+ M�ெபாழி0 
 (ழ�ைச ��பி ெகாI�தி� கா�ட 
 மழைல வ*�ன� ந%�யா� ெச'ய 
 ெவயி@ைழ பறியா� (யி@ைழ ெபா��ப 
 மயிலா டர>கி� ம-திகா* பனகா* 
 மாசற� ெதளி-த மணிநீ ாில<சி� 
 பாசைட� பர�பி0 ப�மல ாிைடநி� 
 ெனா:தனி ேயா>கிய விைரமல� தாமைர 
 அரச வ�ன மா>கினி தி:�ப� 
 கைரநி� றாC ெமா:மயி றன�(� 
 க�4� ேசவ0 கைன(ர� /ழவா� 
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ெகா�ப ாி:>(யி% விளி�ப� காணா'" [3] 
 
இDவா6 காைலயி% காண�ப+� ேசாைல� கா�சியிைன� சீ�தைல� சா�தனா 
தா� இய0றிய மணிேமகைல� கா�பிய�தி% நய-ேதா�ற வ:ணி��
ளா. 
 
சி�திைரA� ைவகாசிA� ந� நா��% இளேவனி0 கால� என வழ>க�ப+�. 
ப>(னி� தி>களி% ப;�த இைலகைள உதி�த மர>கெள%லா� சி�திைர� 
ெதாட�க�தி% ெம%�ய �ளிவி�+� ப�ைம� கா�சி வழ>(�. ேவ�பி� ெவ* 
மலக
 M��� 4�மண� கம;�; ெத�ைன மர>க
 ப�<ேசாைல விாி��� 
ெத�ற�% தைலயைச��� தீ<�ைவ நீாிைன இளநீராக வழ>(�; பைன மர>க
 
L>கிைன வழ>கி மகி�வி�(�. மா<ேசாைல எ>(� ஒ:வைக� 4�மண� மா� 
M�களா% எ;�4� ேமைட ெய>(� ெம%�ய M>கா06 N��. ேகாைடயி% 
(ளித:�களி� நிழ% இைள�பா0றி� ெகா
Iத0 ேக0ப விள>(�. (ளி ஓைட� 
4ன�ேல ஊ6� தீ<�ைவ� த*ணீைர உ*டா% உ
ள�தி% உவைக 
ஊ0ெற+�(�. இ�த( இனிைமயான இளேவனி0 கால�� இ�ப மாைலயிைன� 
தி:நா?�கரச நாயனா இ�ப� ெபா>க� பா+கி�றா. அவ:�( இைறவனி� 
இைணய� நீழ%, (0றம0ற யாழி�:-� பிற�(� இனிய இைச ேபா�6�, 
இளேவனி0 கால�� இ�ப மாைலயி% ேதா�6� /; மதியி� ஒளி ேபா�6�, 
ெம%ெலன� தவ�-� N�� ெத�ற0 கா06 ேபா�6�, இளேவனி0 கால�தி% 
கிைட�(� இனிய ந6>கனி� �ைவ ேபா�6�, வ*+க
 ப*ணிைச�(� 
(ளிநீ� தடாக� ேபா�6� இனிைம பய�பதாக� த� ேதவார� பாவி% அவ 
கா�+கி�றா. 
 
 "மாசி% NைணA� மாைல மதிய/� 
 N� ெத�றC� N>கிள ேவனிC� 
 G� வ*டைற ெபா'ைகA� ேபா�றேத 
 ஈச� எ-ைத யிைணய� நீழேல." [4] 
 
அ+��, கவி� ச�கரவ�தி க�ப:� இய0ைக வழ>(� இனிய கா�சியிைன 
எழிCற� த� கவிைதயி% வ���� கா��A
ளா. ம:த நில�திைன வ:ணி�க� 
4(-த க�பநாட, 'மல� ேசாைலயி% மயி%க
 ஆட, தாமைர மலக
 அD 
ஆ�ட�தி0( ஏ0ப விள�கைம�� நி0க, மைழைய� த:� ேமக E�ட>க
 /ழவாக 
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அைமய, (வைள மலக
 த� க*கைள விாி�� அ� கவி� நிைற-த கா�சியிைன� 
காண, (ள�தி% எ;� அைலக
 திைர� சீைலகளாக அைமய, மகர யாழி�:-� 
பிற�(� இைச ேபா�6 வ*+க
 பாட, அழகான ம:த நில ம>ைக இ�ப� ெகாC 
N0றி:�கி�றா
.' எ�6 கா�சியி�ப� ந%கிA
ளா. 
 
 "த*டைல மயி%க ளாட� தாமைர விள�க- தா>க� 
 ெகா*ட%க
 /ழவி ேன>க� (வைளக* விழி�� ேநா�க� 
 ெத*�ைர ெயழினி கா�ட� ேத�பிழி மகர யாழி� 
 வ*+க
 இனி� பாட ம:த� N0றி:�( மாேதா." [5] 
 
இDவாறாக� தமி�� கவிஞக
 பல:� இய0ைக யழகி% ேதா'-� த>க
 
மன�ைத� பறிெகா+� �
ளைமயிைன அவ த� பாட%க
 வழி அறியலா�. 
கவிஞக
 கா�+கி�ற இய0ைக� கா�சிக
 ந� ெந<ைச அ
I� 
நீைமயனவா(�. க:�ைத நிைறவி�(� அ�கா�சிக
 ந� நிைனவி% எ�6� நி�6 
வா;< சிற�4ைடயனவா(�. எனேவ, நா� இய0ைக வழ>(� இனிய கா�சிகைள 
ேநாி% க*+� கவிஞக
 வ���
ள இய0ைகயி� அழ(� ெபா�விைன அவ த� 
கவிைதகளி% ப���� மாறாத மகி��சியி% திைள�ேபாமாக! 
 
----- 
[1]. அகநாT6 82: 1-10 
[2]. சில�பதிகார�; அ-திமாைல� சிற�4� ெச' காைத: 1-26 
[3]. மணிேமகைல ; பளி�கைற 4�க காைத: 1-13 
[4]. ஐ-தா- தி:/ைற; தனி� தி:�(6-ெதாைக: 90 ஆ� பதிக�, /த0பாட%. 
[5]. க�பராமாயண�; பால கா*ட�; நா�+� படல� : 4 
----------- 
 

சிசிசிசி. . . . பாபாபாபா....    
 
ேதசி>( ஆ*ட ெச<சியி% பிற-தவ (3-5-1935) “இ-த� ெச-தமி�� ெச%வ. 
க*டா�சி4ர/� தி:வ*ணாமைலA� இ-த இல�கிய�ெபாழி%, க0ற இட>க
. 
ைப-தமி� வள�(� ப�ைசய�ப� க%Qாி� பாசைற மறவ:
 ஒ:வ. அ�ைன� 



239 

 

தமிழி% பி.ஏ. ஆன�, அ>(! /த% வ(�பி% ேதறிய /த%வ. (6-ெதாைக' ப0றிய 
ஆ'?ைர�( 1963% எ�.��., ப�ட/�, 'ேசரநா�+� தமி� இல�கிய>க
' ப0றிய 
ஆ'?ைர�( 1970% டா�ட (பி.எ�.�.) ப�ட/� ெச�ைன� ப%கைல� கழக�தி% 
இவ ெப0ற சிற�4க
. ந%ல நைட ெகா*ட இ-த நாகாிக ேப ெசா%ல நாI� 
மாணவ பைட உ*+ நா��%! ெச�ைன� ப%கைல� கழக�தி% 
விாி?ைரயாளராக� ேச-தவ ேபராசிாியராக �ைற�தைலவராக� சிற-தி:�கிறா, 
/�னா
 தமிழக ஆIந:�(� தமிைழ /ைறயாக� பயி06வி�த ஆசிாிய, இ-த 
/0றிய 4லைமயாள! 
 
ப�� .%க
 பைட��
ள இவ ஒ�ப:- திற@�(� உய 'தமி� அறி?�(�, 'தமி� 
இல�கிய வரலா6' ஒ�ேற சா�6! அ*ைமயி% வ-�
ள அணிகல�. ெப:-தைக 
/.வ. 'ஆ>கில�தி% ஒ: .%' ச>ககால மகளி நிைல ப0றிய ஆரா'�சி. 'இல�கிய 
அணிக
' எ�ற .% தமிழக அரசி� இர*டாயிர� உ:பா /த% பாிைச� ெப0ற�. 
ப���� பல ப�ட� ெப0ற இ-த� ைப-தமி� ேவ-த�(� பல:� ெகா+��
ள 
4க� ம(ட>க
: 4லவேர6 ((�ற�(� ஆதீன�). ெச<ெசா0 4லவ (தமி� நா�+ 
ந%வழி நிைலய�). ச>க .0 ெச%வ (ெதா*ைட ம*டல ஆதீன�). 
 
ெப:-தைக /. வ. வி� ெச%ல�பி
ைள சி.பா. அவ 4க� பா+� அ-தமி�� ��பி; 
அயரா� உைழ�(� அ:<ெசய% ந�பி! இல�கிய� ேப�சி% இ�ப அ:வி! எ;�தி% 
ந%ல இல�கிய� பிறவி! 
 
சி.பா. இ-த ஈெர;�� ஒ: ெமாழி. இைளஞ�(� ெசா%வ� சிற�க� பா+ ப+! 

- மா.ெச. 
---------000--------- 

 


