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கைர

'தமி. த/' எ#1 ேபா றப3 ெதாகாபிய மிக வர#ைறயான
தி4டமி4ட ஆ67ைர 8லாக திக.கிற'. தமிழி இலகிய, இலகண, மக

வா.விய பபா43 நாகாிக ெதாட சிக4: நிைலகளனா6 இ8
இ#றள7 நி#1 நில7கிற'.

இதைகய காலைத ெவ#1 ஒளிபர ெப<8ைல தத ெதாகாபியைர=

அவ பைடத ெதாகாபியைத= >ைமயாக அறிக ெச6கிற'

இ சி ேற3. ெதாகாபிய பைடத இலகிய ெகாைகக அாி?டா*



பரதனிவ< பைடதளித ேகா4பா3க@: நிகரானைவ. அ ெதாலாசாைன

ஒ< தமி. இலகிய ேகா4பா4டாளராக இனAகா43 இ8, தமி. இலகிய

மாணவகைள இ'ைறயி ேம#ேம

 சிதிக B3கிற'.
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ெதாகாபியேரா3 பழகபழகேவ, தமி. மாணவ தமி. மர பபா3

ைகவரெப 1 ேத' ெதளி7ைடயராவ. அத : வழிவ:: ேநா:டC

ெதாகாபிய கவி அைனவாிடதி

 கா ெகாள ேவ3 எ#ற

விைழ7டC இ8 D<க ெதளி7 பய#பா3 க<தி எ>த ெப 1ள'.
ெதாகாபியைர ப றி சாகிதிய அகாெதமி வாயிலாக இ சிறிய அறிக 8ைல
எ>' வா6 ெப றைமைய ெப< ேபறாக க<'கி#ேற#. இEவா6ைப

நகிய அகாெதமி: ந#றி=ைடேய#.
'ஏரக'

தமிழண

சதாசிவ நக, ம'ைர - 625020.
-------------------

1. #Cைர

உைற

2. ெதாகாபிய

3. ெதாகாபிய

4. ெதாகாபியாி# இலகிய ெகாைகக

5. நிைற7ைர

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

1. 

!ைர

ெதாகாபிய தமிழி ேதா#றி, இ#1 கிைடகெப1 8க@ மிக
பழைமயான'. அதி காணெப1 சில வழகா1க, இலகண G1க,
வா.ைக மரக சAக இலகிய 8க4:  ப4டன எ#ப', இ#1 பல<

ஒப அறித *பா:. இதனா அ' 'தமி. த/' எ#1 ேபா றப3கி#ற'.
Hவாயிர ஆ3 பழைம=ைடயதாயிC, இ#1 அத# ஆ4சி தமி.ெமாழியி

ெப< ப:தி நிைல' நி கிற'. மிக7 சிதி' தமிழி# அ*பைடயான

இலகண G1 கைளெயலா, #ேனா வழிநி#1, ெதா:'ததி<பதா
தமி>: நிைலேபறான கா 8லாக அ' விளAகி வதி<கிற'. எதைனேயா

இலகிய இலகண 8க இைடப4ட காலதி ேதா#றி மைறதி<தா
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இ8 சிைத7 ெபறாம வழி வழியாக ேபா றிகாகப43 இ#1 ந ைக:
>ைமயாக கிைடதி<பேத இத : ஒ< ெப< சா#றா:. ேம

வழியாக7, ெதாட' ேதா#றிய இலகண 8களா

 உைரக

 ஒ< சிறத,

இைடயற7படாத இலகண மர ெதாட சிைய, இ8 தமி>: வழAகிய'.
பி பா3 ேதா#றிய இலகிய இலகண 8களி மர வள சி , மர மா ற,

மர ர4சி பல ேதா#றியி<பிC அைவயா7 ெதாகாபிய அ*பைடைய
ைவ', அதினி#1 ஒ#1ப4ேடா, ேவ1ப4ேடா கிைளதன வாகேவ

காணப3கி#றன.
ேம

 ெதாகாபிய கால':  ப4ட இலகிய, இலகண 8க நம:

கிைடதில. அவ<: #ன திக.த தமிழக கட ேகாகளா

D<Aகிேபா6, இட மாறியைம'வி4ட'. மக வா.விய மரக@

மா றதி : ஆளாயின. வடெமாழியி# ெசவா: மரக@ தமிழி க

ெதாடAகிவி4டன. இநிைலயி, தமிழாி# பைழய வா.ைக மரக, 8மரக
யாவ ைற= பி ப4ட காலதவ: ெகா3 ேசத ெப<ைம= இ8
உ3. ெதா காபிய, இEவைகயி தமி. இலகிய இலகண தமிழ
வா.ைக பபா3க யாவ றி
உலக8 எதனி

 ெகா3 ெச

 காணபடாத ஒ#றா:.

ேக

திய ெசவா: ேவ1

இலகணவள சி
ெதாகாபிய காலதி ’8' எ#றா அஃ' இலகண 8 ஒ#ைறேய

D4*ய'.

ெதாகாபிய எ>', ெசா, ெபா< என ெப< பிாி7கைள உைடய'.
’எ>'' எ#ற ெப< பிாிவி தனிநி#ற எ>', ெசா(ைட வ<ேபா' அE
எ>தி# நிைல, எ>'களி# உ சாி நிைல, ெசா களி எ>'க

ெதாட' நி : நிைலக, ெசா க ண<ேபா' ஏ ப3 எ>' மா றAக

ஆகியன Gறப3கி#றன. ’ெசா’ ப றிய ெப< பிாிவி ெசா க ெதாட'

ெதாடகளாக அைம= ைற, தமி>: சிறபாக அைம= அவழி ேவ 1ைம
ெதாடாிலகண, தனி ெசா களி# இலகண ஆகியைவ ேபசப3கி#றன.
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ெபா< இலகண இலகிய ஆக ப றிய'. மக வா.7 எAஙன

இலகியமாக பைடகப3கிற' எ#பேத இதி விளக ப3கிற'. இ' தமிழி

ம43ேம காணப3 தனி சிறைடய ப:தியா:. இலகியதி# வ*வமான
யா இலகண, அகதிைண றதிைண மரக, இலகிய வைகைமக,

இலகியதி : அழ: ேச: உவைம, ெம6பா3 அைனய அணிக,

இலகியெகாைகக பல7 அகால மரப* 'இலகண’ ேநாகி
எ3தியபப3கி#றன.

பி காலதி ’ெபா<' இலகணதிC அைமதி<த யா அல' ெச6=

வ*வ ப றிய இலகண யாபிலகண என தனிேய பிாி' வளத'.
உவைம, ெம6 பா43 இயகளி
வ றி

 ெபா< ேசத வண வன ேபா#ற

 அைம' கிடத அணி இலகண வட ெமாழிைய பி#ப றி

’அலAகார' எ#ற பிாிவி தனியாக பிாிகப43 வளகெப ற'. இEவா1
தமி. இலகண ஐதிலகண என பிாிகப43, பி காலதி எ>' ெசா

ெபா< யா அணி எ#ற ஐதிலகண 8க ேதா#ற ெதாகாபியேம
வழியைம' ெகா3த'.

ெதாகாபிய எ>வைக யா, எவைக வன எC ேகா4பா3களி# Hல
தமி. பைடகைள வைகைம பாைவயி ப:க ய#1ளா. இத#

வழியாக கிைள தனேவ பி பா3 'பா4*ய 8க' என தனிெப<

பிாிவாயின. அவ றி ந ெச>', அத எ>' ப றிய ப:திக வடெமாழி

சாைடயனெவனிC, வைகைமபா3 ப றியன தமி.8 வழிப4டனேவயா.
உாியிய( ெதா காபிய உாி ெசா க@: ெபா<த< மரைப பி#ப றி

உாி ெசா நிக3 ெதாடAகி தமிழி 'நிக3 8' வாிைச ஒ#1 கிைளத'
இவ :றிபிடதகதா:. ெதாகாபிய வண ப றி :றிபி3கிறா.
ஆA: :றிகப4ட இ<ப' வணAக4: அகாலதி வழAகிய

எ3'கா43கைள தர, அ#ைறய இலகண ேபா: இடதரவிைல. அைவ

அைன' வா6ெமாழியாகேவ இ<' வள' சிைத' ேபாயின.

பெதா#பதா 8 றா* வண சரப தட பாணி அ*க வண ப றி
தனிேய இலகண ெமா#ைற விாிெத>தினா.
இலகண 8க
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ெதாகாபிய தத அறிவா

 உ'தலா

 பி காலதி தமிழி பலபல

இலகண 8க ேதா#றின. இலகிய வரலா1 ேபால, தமி. இலகண வரலா1

ஒ#1 விாிவாக எ>தG*ய வைகயி தமிழி இலகண 8க காலேதா1
ேதா#றின. தலாவதாக ஐதிலகண 8கைள :றிபிடலா : "ரேசாழிய,

இலகண விளக, ெதா#/ விளக, ' "ாிய, Dவாமிநாத. இைவ சில
வட8 மரபி : ஆ4ப43 இலகணA Gறின. எனிC ெதாகாபிய மரேப

நிைலெப1வ தாயி 1. யாபிலகண சா' ேதா#றிய வ றி :றிபிட

தகைவ யாப<Aகல யாப<Aகல காாிைக= ஆ. அவிநய, காைகபா*னிய என  ப4டனவா=; யாபில கண, சிதபர ெச6=4ேகாைவ,
மாற# பாபானின, பசத பாிமள, தி<வலAக திர43, வி<தபாவிய
என பி கால' ேதா#றிய யாபிலகண 8க மிகபலவா:.
த*யலAகார, மாறனலAகார, அணி இலகண ேபா

 தமி. அலAகார

8களி வடெமாழி ெசவா: மி:தி. எனிC G' ேநா:வா:

அவ றி

ள தமி. அ* பைடக@ லப3. ேநமிநாத ந#/

 எ>',

ெசா ப றி தனிேய இலகணAG1வன. இலகணெகா' ெசா(லகண

ப றிய'. இைறயனா களவிய, நபியக ெபா<, தமி.ெநறி விளக, களவிய

காாிைக, மாறனக ெபா< எ#பன அக ப றி= ப#னி< படல, றெபா<
ெவபாமாைல எ#பன றெபா< ப றி= ெதாட' ேதா#றியனவா:.

உைர8க
ெதாகாபிய ேதா#றிய காலெதா4ேட, அதி

ள 8 பாகைள Gறி,

விளக உதாரண த' வா6 ெமாழி யாக பாட,ெசா

 பழக இ<'

வ'ள'. அ#1 அ Dவ*வ இலாததா, எேலாாிட ஓைல Dவ*க

ைகவசமாக இ<கவிைல. அதனா இலகணG1கைள 8 பா வ*வி D<கி

Gறி, அவ ைற மாணாக மனபாட ெச6' வர பணிப. பி#ன ஆசிாிய
ஒEெவா< 8 பாைவ= Gறி விளக, எ3'கா43 த<த, ஐய தீத
யாவ ைற= வா6ெமாழியாகேவ மாணாகக4: க பிப.

உைரகளி "இ Oதிர எ#Cத( ேறா எனி# இ#ன' Pத( 1'' என அைம=

ைற=, இைடயிைடேய "இEவாற# ேறா அைமத ேவ3ெமனி#, ந#:

7

கடாயினா6; அத க' ெபா<ள#1 என ம1க'' எ#ெறலா வ< ெசா

நைடக@ இைவ யா7 வா6ெமாழியாக பாட ெசா
எ#பைத நிைலநி1' சா#1களா:.

 மரவழிப4டன

கி.பி. 12 ஆ 8 றா*, இAஙன நீடகாலமாக ஒ<வ ம றவ: என
பாட ெசா( வதைத ஏ4* எ>திய உைர8ேல இளQரண ெச6ததா:.

இ#1 கிைடபவ 1 காலதா திய உைர இ'. ெதாகாபிய >ைம:

இவ உைரகிைட'ள'. இதி(<' இளQரண க<'மர' எ#ப' அவ<:
# ெதாடAகி பி கால' ெதாடதி<தெதன அறியலா. ேபராசிாிய

க<' மரெபா#1 ெதளிவாக ெதாிகிற'.

காலதா பி ப4ட ந சினாகினிய உைர எ>', ெசா

ட#, ெபா<ளி த

ஐ' இயக, ெச6=ளிய ஆகியவ 1: கிைட'ள'. ேபராசிாிய உைர
ெம6 பா4*ய, உவம விய, ெச6=ளிய, மரபிய எ#ற இ1தி நா#:
இயக@: ம43 கிைட'ள'. ந சினாகினிய ேபராசிாியைர

பி#ப றி=ளைம பல இடAகளி ெதாிய வ<கிற'. ெசாலதிகாரதி : ம43ேம

விாிவான பல உைரக கிைட'ளன. இளQரண, ேசனாவைரய,

ந சினாகினிய, ெத6வ சிைலயா, கலாட உைரக :றிபிட பாலன. இ
கால' கணகாய ச. ேசாமDதர பாரதியா, லவ :ழைத, இளவழகனா, .

அ<ணாசலபிைள , க. ெவைளவாரண, :. DதரHதி, பாவலேர1 ச.

பாலDதர, Hதறிஞ வ.Dப. மாணிக, ஆ. சிவ(Aகனா, (S ேகசிக#, ெசா.
சிAகார ேவல# என பல :றிைர, ெபாழிைர, விாிவான விளக உைரகளி

ஏேதC ஒ#ைற எ>தி ெதா காபியைத ந#: பதிபி'ளன. (ைசவ

சிதாத கழகதி# வழி ெவளி யிடப4ட இளவழகனாாி# ெதாகாபிய Hல :றிைர பதி மணிவாசக பதிபகதி# வழி ெவளி யிடப4ட
தமிழண(# க<'ைர விளக ெசபதி :றிபிட பாலன.

1849 த ெதாகாபிய >ைமயாக7 எ>', ெசா, ெபா< எ#பன
தனிதனியாக7, பதிபிகப43 வ'ளன. உைரேயா3, அE7ைர:

உைரயாக விளக த< :றி ைர=டC இைவ கடத ஒ< 8 றாடாக
பதிபிக ப43ளன. மழைவ மகா(Aைகய, சாேவபிைள, ஆ1

கநாவல, சி.ைவ.தாேமாதரபிைள , எ%. பவானத பிைள , வ. உ.
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சிதபரபிைள , கேணச6ய என ெதா காபியைத பதிபித ேபராசா#க
பலராவ. இ#ைறய ெதாகாபிய ஆ6வாளக@ ெமாழியிய வ

நக@

பல<ள. ெதாகாபியதி : Pமா Pைழல மிக பல ஆரா6 சி

பதிக, மாணவ பதிக, மக பதிக ெகா3 வ<த கான ஆவ

பலாிட' காணப3கி#ற'. ெதாகாபியைத ஆAகிலதி ெமாழிெபய'

தத ' ெப< லவதி இல:வனா அதைன உலகறிய ேவ3 ெமன ெப<

பா3ப4டா. இ.எ%.வரதராச6ய ெதாகாபிய ப:திக சிலவ ைற உைர=ட#
ஆAகிலதி ெமாழிெபய 'ளா. அவகைள ெதாட' ச.ேவ.Dபிர

மணிய பிற சில< ெதாகாபியைத ஆAகிலதி த< ய சிகைள
ேம ெகாடன.

இ#1 ெதாகாபியைத பாட ெசா(= :றிைர விளக த'
ந பணியா றி வ< ேபராசா#க பலராவ. பாவலேர1 ச. பாலDதர

ெதாகாபிய >ைம: கா*ைக=ைர எ>தித'ளைம :றிபிட பாலதா:.

ேபராசிாிய சி.இல:வனா ெதாகாபிய கவியி கா4*ய ேபராவ

:றிபிடதக'. ேபராசிாிய க. ெவைள வாரண ெதாகாபியதி4ப
P4பAகைள ந#: எ3'ைர 'ளா. Hதறிஞ வ. Dப. மாணிக
ெதாகாபிய கட

 H.கி, ஆ67 'க பலவ ைற த',

அகவியா3 பரவ வழிவ:'ளா. இAஙன ெதாகாபிய கவி=

ஆ67 மீ3 ம1மல சி ெப 1 வ<கி#றன.
-----------------

2. ெதாகாபிய

ஒ< மிக சிறத 8, அைத எ>தியவைன >வ' இனAகா43கி#ற'. ஆசிாிய#
ேவ1, 8 ேவ1 என எT நிைலைம நீAகி வி3கிற'. அEவாசிாியன' ப,

திறைம, அறி7, ப4டறி7 எலா 8(#வழி ெவளிப3தலா, நா அEவா
சிாியைன 8( க3 பழகிமகிழ *கிற'. இதனா தா# 8லாசிாிய#

ெபயைரேய 8

கி43 வழA: பழக உலெகA: காணப3கிற'. ேசDபிய

ப*ேத# எ#1 G1 கிறாகளலவா? தமிழி
ெதாகாபிய# எ>திய 8

 அமர மிக பழைமயான'.

 ெதாகாபிய# எ#ேற அைழகெப றைத
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பனபாரனா எ>திய பாயிர :றி பி3கிற'. ெதாகாபிய#, அவிநய#,

காைகபா*னி என 8 கைள அைழ: ேபா', அைவ மாCடெபயகேளா3
மயA: தலா அவ ைற ைறேய ெதாகாபிய, அவிநய, காைக பா*னிய
என இEவா1 அைழ: வழகா1, இைடகாலதி ேதா#றி நிைலெப1வ-

தாயி 1.

பனபாரனா ெதாகாபியாி# ஒ< சாைல மாணாக எ#ப. இவ உளி4ட

ப#னி<வ அகதியனாாிட பயி#றன எ#ப' ெசவிவழி ெச6தி. அ#1 ெதா43

இ#1வைர அபன பாரனா பா*ய பாயிர ெதாகாபிய ேபாலேவ,
லவகளா சிறபி' ேபா றப3கிற'.

உலகதி த# த எ>தப4ட 8#க, #Cைர எ#1 அைத

ெசாலலா. மிக அழகா6, க சிதமா6, ெசறி7ட#, ெசாலவத ெச6திைய G1
அ சிற பாயிரைத தமிழி ேதா#றிய த சி1 இலகிய வரலா1 எ#1
Gறலா.

இ பாயிரைத தவிர, ெதாகாபியைர ப றிய ேவ1 எ ெச6தி= நம:
கிைடதில'. கால பழைமயா அைவ யா7 மைறதன. எ#றா

,

ெதாகாபிய நம: கிைட தி<பதா, அவாி# ற வரலா1க கிைடகாைம

ப றி அ'ைண வ<த ேவ*யதிைல. மனபதிவிய ேகா4 பா4டாள

8தா# கியேம தவிர, 8லாசிாியைன ப றிய ெச6திக ேதைவய றைவ
என றகணிக B3வ. 8 >ைம= கிைடதி<பதா,

ெதாகாபியாி# >ைமயான ஆ@ைம நிைறத அகற ேதா றெபா(7 ந
மனதளவி ந#: ஆழ பதிவாகி வி3கிற'. அவைர நா நா@ க3 பழகி

ேபசி உைரயா* தமி. ெமாழியி# நீைம, சீைம, க4டைம, வழகா1

யாவ ைற= ேம#ேம

 உணர ெதாகாபிய ந#: உத7கிற'. இத :

ெதாகாபிய பயி சி ைகெகா3கி#ற'.
பாயிர G1 வரலா1

ெதாகாபிய அரAேகறிய நிக. சிைய :றி: பனபாரனா, தா
உடனி<' அEவரAேக றதி கல' ெகாட'ட#, அ8(# உ@
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ற க 1 ேதத வராக7 காணப3கிறா. பாயிரதி# ஒEெவா< ெசா

ெதாகாபிய 8ைல >ைமயாக அறிகப3'கி#ற'. ெதாகாபிய'



வ< அ*பைட G1க யா7, பாயிர'ட# ஒ'ேபாதலா, பாயிர

Pவ

 ெச6திக  றி

1.

வடேவAகட ெத#:மாி ஆயிைட தமி. G1 ந

ேதா#1கிற'.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

 ெபா<தமானைவ எ#ற எண ந இயபாக

லக'

வழ: ெச6=@ ஆயி<த(#
எ>' ெசா

 ெபா<@ நா*

ெசதமி. இய ைக சிவணிய நிலெதா3
'8 க3
ைறபட எணி
லெதா:ேதாேன
ேபாக1பCவ
நிலத< தி<வி# பா*ய# அைவய'
அறAகைர நாவி# நா#மைற  றிய

அதAேகா4டாசா : அாிதப ெதாி'

மயAகா மரபி# எ>'ைற கா4*

ம:நீ வைரபி# ஐதிர நிைறத

ெதாகாபியெனனத# ெபய ேதா றி
பக. நி1த ப*ைம ேயாேன

இத#க ப#னிர3 ெச6திக Gறப43ளன. அைவ ெதாகாபியதி#

வர ஆ1 ஆக எணி மகிழதகன.
ெமாழி வழA: ேதய

தமி.ெமாழி வழAகிய நிலப:தி த( :றிகப3கிற'. ெமாழி: இலகண

Gற(#, எA: வழAகிய ெமாழி வழைக இ' அ*பைடயாக ெகாடெதன

உணத ேவ*யதாயி 1. வடேக ேவAகடமைல= ெத ேக :மாி:#ற

ஆகிய இEவிர3 எைலக4:4ப4ட தமி.ெமாழிைய ேபDகி#ற நிலப:திேய
இ8 ெச6த : எ3'ெகாளப4ட நாடா:.
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:மாி:#ற, :மாியா1 த(யன கடலா ெகாள ப3# இ<த நிலப:தி
இ'. அத : #னாி<த :மாிகட த கடேகாளா ெப<ப:தி

மைறததா யிC, :மாியா1 உளி4ட :#ற ப:தி ெதாகாபிய காலேத
இ<த'. அநில ப:திக@ இரடா கட ேகாளா ெகாளப4ட ேபா',

:மாிகட

 :மாி ைன=ேம எ,சி நி#றன. இEவிர3 கட ேகாக@:

இைடப4ட காலதி இ<தவேர ெதாகாபியெர#ப' அறிஞ பலர'

க<தா:. பா*ய தமிைழ வளத அைவயேம பி#னாளி சAக எனப4ட'.

இ சAக த கட ேகா@: #பி<த ேபா' நிக.தைத த சAக எ#1
அத : பி#னி<தைத இரடா சAகெம#1 இரடா கடேகா@: பி
ப4டைத H#றா சAகெம#1 அைழபாராயின. இைவ ஒேர அைவயேமயாயிC, இர3 கடேகாகளா இைடயற7 ப4டைமயி# H#ெறன

வரலா றாளரா ெபய D4டபட ேவ*யனவாயின. த கடேகாளா

ஏ ப4ட ேபாிழைப ந#: அறிதவ< அCபவிதவ<மாகிய ெதாகாபிய,
தமி. ெமாழி, இலகிய பபா43 மரக கடேகாளா அ 1 ேபா6விடாம
காபா ற, #ைனய வழ:கைள= 8 கைள=  1ணதவராத(#

அவ ைற ெதா:' பி காலதா: தத சாரமான - பிழிவான - திரட

ெப<8ேல ெதாகாபியமா:. இதனா இைடகால அைவயதா: அ'ேவ

இலகண 8லான'ட#, H#றா அைவய' அ'ேவ இலகண 8லா6

அைமதி<த'. இைறயனா களவிய

ைன' G1கிற'.

ைர இதைனேய ெசவிவழி ெச6தியாக

த சAக கால' அகதிய ப றி= அ' தமி>: இலகண G1

8லாக இ<த' ப றி= அகதியேர ெதாகாபிய: ஆசா# எ#ப' ப றி=
வழA: ெசவிவழி கைதக பலவா:. அைவயைன' ஏேதாெவா< Hல

உைம யி(<' கிைளதைவ எ#ப' ம43ேம இேபாைத: ெதாிகிற'.
ம(திைரஊ'த# மகட ெவௗவ(#

ெம(வி#றி ேம ெச#1 ேமவாநா3 இடபட

(ெயா3 விநீகி க. ெபாறித கிளெகைட

வ(யினா# வணகியவாடா சீ ெத#னவ# (க(.104)
பஃ1ளியா 1ட# ப#மைலய3க'

:மாி ேகா3 ெகா3Aகட ெகாள
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வடதிைசகAைக= இமயA ெகா3

ெத#திைச ஆட ெத#னவ# (சில. 11)
இEவா1 இ கட ேகாக ப றி கைட சAக 8க ெபா'வாக

:றிபி3கி#றன. இEவிர3 கடேகாக@: பிற: ெத ேக எ,சிய'
:மாிகடேலயா:. அதனா :மாி ைன எC நிலப:திைய ெத :

எைலயாக D4ட ேவ*யதாயி 1. :மாிகட, :மாி:#ற, :மாியா1,
:மாிகட, :மாி ைன எ#1 யாவ ைற= :மாி எC ஒேர ெபயரா
D43தலா :ழப நில7கிற'. அ*யா: நலா<, தWழி இ1திக

ெத#ம'ைரயக' #ைனய த சAக லவகளாகிய அகதியனா<
ெதாகாபிய< இ<தைம ப றி= பா*ய< ஒ<வனான சயமா-

கீதியனாகிய நிலத< தி<வி பா*ய# ெதாகாபிய லப3'
இாீஇயினா# எ#1 :றிபி3கி#றா (சில. 8).

இவ றா நாமறிவன : த சAக' இ1திக அகதியனா, பனபாரனா,
அதAேகா4டாசா# ேபா

 ேபரறிஞக@ட# இ<த காபிய, த ெப<Aகட

ேகா@: பிற: தபி வ', நிலத< தி<வி பா*ய# அைவயதி, த

இலகண 8ைல அரAேக றி தமி.ெமாழி அழியாம - இைடயற7படாம பைழய மரைப கா' தியைவ கால ேதா1 Q' :

Aக வழிவ:தா

எ#பதா. தகால' நிலப:திைய காபிய ெசதமி. நில' வழ:' ( 881)[$]

எ#1 ெசதமி. ேசத ப#னி< நில'' ( 883) எ#1 'வக.Hவ-

தெபாழிவைரபி#, நா ெபய எைல அகதவ வழA: வழ: (1336)

எ#1 8
-----

 :றிபிட காகிேறா.

[$] எக: ெதாகாபிய Hல - இளவழகனா பதி, ைச.சி.கழக.
------

வழ: ெச6=@
 Gறிய தமி. ேபD நா4டவகளா வழAகப3 உலக வழ: இலகிய
வழ: ஆகிய இர*# அ*பைடயி காபிய இலகண G1வதாக

பனபாரனா G1கி#றா. மக வழA: ெசா வழகா1க, வா6ெமாழி
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பாடக, ஏ4* ஏறா இலகியAக இைவேய ெமாழி இலகியதி#

Hலெபா<களா:. எனேவ அத : த#ைம ெகா3' ெதாகாபிய

பைடதி<பைத பாயிர பககிற'.

ெபா'வாக வழ: எC ேபா' எ>தபடாம உலக ேப D வழகி காணப3
வா6ெமாழி இலகியAகைள= எ>தெப ற (ெச6யெப ற; பைடகப4ட)

இலகியA கைள= காபிய க<தி ெகாடா எ#பைத= இெதாட
விள:கிற'. பனபாரனா இAஙன G1த ெதாகாபிய தி வ<

சா#1களா உ1திப3கிற'. ெதாகாபிய உலக வழைக வழAகிய ம<A:'

எ#1 :றிபி3கிறா (22). ெதா#றிய ம<Aகி# ெச6=@ உாிேத' எ#1 அவ

ெச6= வழைக பிாி', வித' G1மிடAக பல7ள. ெச6= ம<Aகி# (1499)

என இதைன வழAகிய ம<Aகி# ேவ1 ப3'வா அவ.

இAஙன ெச6= ம<AகிC வழகிய ம<AகிC' என இைவ இர*#

அ*பைடயிேலேய தா இலகண யா'ளைத அவ நிைனQ43மிடAக
பலவா: (946).அவ உலக வழ: எ#ப', உலகி

ள தரமான ேப Dவழ: –

உயதவ வழ: - பிைழய ற நல வழகா1 ஆ:. ெகா ைச ெமாழி, :1ெமாழி,
சிைத7 ற வழ:, பிைழப4டைவ ஆகியவ ைற அவ உலக வழ: என
ஏ கவிைல.

கிளத அல ெச6=@ திாிந7

வழAகிய ம<Aகி# ம<ெவா3 திாிந7

விளபிய இய ைகயி# ேவ1பட ேதா#றி#

வழAகிய ம<Aகி# உணதன ஒ>க

ந#மதி நா4ட' எ#மனா லவ (483)
இ<வைக வழ:களி

 உலக வழகி ேக அவ த#ைம ெகா3ப' இதனா

லப3. பனபாரனா வழ: ெச6=@ ஆயி<த(#' என த( உலக

வழைக= பிற: ெச6= வழைக= வாிைசப3தி G1வ' ெதாகாபிய
க<'ட#  றி

 ஒ 1ைமபட காகிேறா. ேம

 'வழ:' என

அைடெமாழி யி#றி ெசா#னா, அ' உலக வழைகேய :றி:மா1

பாயிரதி

 8(

 காண ப3கி#ற'.
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எ>' ெசா

 ெபா<@

த( ெமாழிைய= அ' வழA: நா4ைட= Gறினா. இAஙன எைல D4*,
அெமாழி ேவ1பிற ேதயAகளி வழAகப*C, இEவ*பைட வழகா 1ப*ேய ெபா<தி வ<ெம#பாேபால தமி. G1 ந உலக'' என ஒ<ெசா
ெப6' Gறினா.

இரடாவதாக உலக வழகா ைற= ெச6= (இலகிய ) வழகா ைற=

ெகாடேத ஒ<ெமாழி எ#பதா, அEவி< வழகா1கைள= அ*பைடயாக

ெகாட' இEவிலகண எ#1 Gறப3கிற'. மக த( ேபச

க 1ெகாேட, பிற: எ>த க 1ெகாடன. இதனா வா6ெமாழி வழ:,
வா6ெமாழி இலகிய இைவேய ெமாழியி த( ேதா#றியன எ#பதா
ஏைனய எ>' வழ:க4: இைவேய ஊ 1க எ#பதா

,

 அத# சிறைப

ந#:ணத ேபராசா# ெதாகாபிய அத ேக #Cாிைம த' த 8

>ைம= யா'ளா. 'உலக வழ:' எ#பத காக அவ உலகி எ>'
அறிவிலா< ெமாழி கலாதா< வழA: பிைழப4ட வழ:க, ெகா ைசெமாழி

யாவ ைற= வழெகன ஏ கவிைல. தரமான உயேதாத வழ:கைளேய

ஏ 1 த 8ைல உ<வாகி=ளா. ெச6= எ#ற' நம: இ#1 யா

வ*வ ெச6= ம43ேம நிைன7 வ<. அ#1 ெச6=' எ#றா ெச6யப4ட',

பைடகப4ட' எ#ற ெபா<ளி இலகிய >வைத= :றித'. இ#1 நா

பைட பிலகிய' எ#பைதேய, அ#1 அவக ெச6=' எ#றன. இதி(<'

ெச6= வழ:' எ#ப' இலகிய வழ: என அறியலா. ெதாகாபிய இEவி<
வழ:க4: ெபா' படேவ த 8ைல ஆகி=ளா. சிறபாக உலகி ம43

காணப3வ' அல' இலகியதி ம43 காணப3வ' என :றிக
ேவ*ய இடAகளி ம43 அEவவ ைற வித' D4* Gறி=ளா.

இEவழ:களி# அ*பைடயி ஒ< ெமாழியி# ஒ(ய#களா எ>'களி#
ெதாடபான அைனைத= எ>'' எ#ற பிாிவி

, அEெவ>தாலா ெசா,

ெசா ெறாட, அவ றி# க<' ெவளிபா3 ப றியன அைனைத= ''ெசா'

எ#ற பிாிவி

 அடகி Gறி=ளா ெதாகாபிய.
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ெசா க இ<வைக பைடயன. அதைன, ெபா<ைம ெதாித
ெதாித

 ெசா#ைம

 ெசா(# ஆ:' எ#பா ெதாகாபிய (641). ஒ#1 ெசா#ைம

ப றிய'. அதாவ' அத# வ*வ ப றிய'. ம ற' ெபா<ைம ப றிய'. அதாவ'
அ ெசா உண' ெபா<ைம ப றிய'. எ>ததிகாரதி எ>திலகண

எ>தாலா ெசா#ைம' ப றிய இல கண காணப3. ெசாலதிகாரதி அ

'ெசா#ைம' வ*வா உணதப3 ெபா<ைம இலகண ப றி ேபசப3.
இைவ இEவா1 தனிதனி அதிகாரAகளி உணத ப4டன.

இனி ெபா<' எ#ப' யா'? உலகைத ப றி= உலக வா.ைவ ப றி=
ெமாழி பய#ப3கிற'. தமிழக இத உலைக= உலகவா.ைவ= த

ஐல#களா க3 ேக43 உண< ெபா<' என ெகாடன. தி<:றளி
அரசிய தலாய ம#பைத இயக அைன' ெபா<4பா(' இடெபற
காகி#ேறாமலவா? ஆ. ெமாழி எதைனேயா திற#களா நம:
உண'வன எலா உலகாகிய இ ெபா< தாேன? இதைன அக, ற என
ப:ேதா'வ' தமி. மர. எனேவ இ 'ெபா<ளி' இலகிய இலகியதி#
Hலெபா<ளான மக வா.7 வா.ைவ இலகியமா: இலகிய

ெகாைகக@ ேகா4பா3க@ இலகிய வ*வAக@ வைகக@ உதிக@

விளகப3கி#றன. வா.ைகமரகைள= இலகிய மரக த<தலா, ெபா<
ப றிய இலகண தமிழ பபா3 ப றிய விளகமா6 அைம', தமிழ நாகாிக
ேபைழயாக7 சிறதிலA:கிற'. எ>' ெசா

 ெபா<@ நா* ' எ#றா

பனபாரனா. நா3த - ஆரா6த. இH#ைற= ஆரா6' எ>தப ப4டதா:

இ8 எ#பதா.

இ#1 ஒ< 8(# *வி, ''ைண8 ப4*' த<கிேறா அலவா? ஒ< 8
அேத 'ைறயி தன: திய 8க@ ெகலா கட#ப4*<கிற'.

இலகண எ#ப' ெமாழி: என ஒ<வ தனிேய அம' தா ம43 சிதி'
த வி<பப* எ>' விதிகளி# ெதா:ப#1. உலகிைட காணப3

இலகியதி ேக - வழ:க4ேக இலகண வ:கப3கிற'. ெதாகாபிய:

#ேப தமி. ெமாழி ந#: தி சி ெப றி<த'. எதைனேயா சா#ேறாக

இலகண 8கைள எ>தியி<தன. அைவ ப றி ந#: அறி', அவ ைற க 1

'ைற ேபாய அறிஞக பல இ<தன. அவக@ தைல யாயவ ெதாகாபிய.

# வடேவAகட ெத#:மாி' என நில எைல Gறியவ, இA: ெசதமி.
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இய ைக சிவணிய நில ெதா3 ' 8' எ#றா. எனேவ இ' கடலா

ெகாளப4ட நிலப:தி எ#ப' ெதளி7. இலவக அநில ப:தி யினி#1

தபிபிைழ' வதவராத(#, அA: வழAகிய 8' கைள ப றி ந#:

அறிதி<தன. அ#ைறய நிைன வா ற' எைலய ற'. இ#1 நா கனவி



க<த ெவாணாத'. எனேவ தமிட எ,சியி<த 8கைள= அA: வழAகிய

8கைள= க றி<த லைமயா, ெதா காபிய இ8ைல யாக *த'.

ஆகேவ '8 க3' எனப4ட'. '8' எ#றா இலகண 8. க3'

எ#றா அவ ைற ப*', ஆரா6', அவ றி Gறப4ட இலகண G1கைள

ந#: அறி' எ#பதா:.

ெதாகாபிய கடலா ெகாளப4ட 'ெசதமிழி# இய ைக சிவணிய

(ெபா<திய) நில' வா.ைவ= ப பா4ைட= நாகாிகைத= வி43விடாம

ேபணிகா', பி காலதவ: ததா எ#பைத இதனா நா உணத
ேவ3. தம:  ப4ட 8கைள ஆரா6' க3 எ>தியதாக(#,

ெதாகாபிய தமிழத நாகாிக ப பா43 க<Xலமா6 இ#றள7
மதிகப3கிற'.

ெதாகாபிய த 8 பாவிேலேய எ#ப' எ#1தா# ெதாடA:கிறா. ெமாழிப,
எ#மனா லவ, ெசா(ய லவ அ' ெசெதாைட எ#ப' ( 1357), 'ெமாழிப
உயெமாழி லவ' (1426), 'யாெபன ெமாழிப யாபறிலவ' ( 1335)

எ#றிEவா1 தம:  ப4ட 8லாசிாியகைள ெபா'பட :றி: இடAக
இ<8 1 ப': ேம ப4டனவா:. பன பாரனா '' 8க3'
எ#ப', ெதாகாபியதா

 இAஙன உ1திபட காணலா.

ைறபட எணியைம
சில ' 8க3 அவ றி

ளைத அEவாேற தி< ப7 தேதா, :ழபிேயா

வி3வ. ெதாகாபிய அவ ைற ெயலா க றாராயிC அவ ைற ப றி ந#:

ைறபட சிதி' தி4டமி43 இ8ைல யா'ளா. இத#வழி ெதா

காபியாி# தனிதிறைமயி# ெவளிபாேட ெதா காபிய எ#ப'
நி1வப3கிற'.
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ெதாகாபியதி# தி4டமி4ட க4டைம இைத ந#: வ(=1'கிற'.
லெதா:ேதா#
ெதாகாபியைர 'லெதா:ேதா#' எ#1 பனபாரனா G1கிறா. ெதா:
எ#ற ெசா க<ததக'. ல' எ#ப' இலகண G1க. வழகா1க, பைட
பிலகியAக (ெச6=) , ைதய 8க த< ெச6திக இவ ைற ஆ6'
ஒபி43 சிதி' கட இலகண G1கேள 'ல' எனப4டன.

ெதாகாபிய >வ' 8 1கணகான லAக' ெதா:கப43ள. சில

லAக விாிவாக, பல உ4G1க@ட# தரப43ளன.
ெதாகாபிய பல எ#1 ெதாகாபிய ஒ< ெதா: 8ேல எ#1 த(
Gறிய பல அறிஞக, பி பா3 ெதா காபியைத ந#: க ற', பனபாரனா

Gறியி<பேத உைம என உணர தைலப4டன. அகராதி, கைல கள,சிய
ேபா இலகண பலரா சிதி' சிதி' உ<வாக ப3வேதயா:.

அAஙன ல ெதா:கப*C, அெதா: பி# பி#ேன தனி ஒ<வாி# -

ெதாகாபியாி# - லைமதிறேன ெவளிப3கிற' எ#பா ேபால , பனபாரனா
லெதா:ேதாேன எ#1 ைறபட எணி லெதா: ேதாேன' எ#1
ெதளி71தி=ளா.
ேபாக1பCவ
சி1: ற இலாம க<திக<தி எ>தப4டதி8. #னாளி அரAேக ற

எ#ற ஒ#1 இ<ததா, ஒ<வ தம' 8ைல பலகா சிதி', ந#: உ<வாகிய
பி#னேர ெவளி ப3' ைறைம இ<த'. நிைனத' நிைனதைத எ>தி,
நிைனதவா1 ெவளியி3தலா 8க பிைழ ம(', வ

விழ', ேதா#றிய சில

நா4களிேலேய ேபா6 ஒழிகி#றன. ெதாகாபிய P4பதிற#க பல இ#C

க3ெகாள படவிைல. D<Aக ெசாலேவ3; பல பகAகளி விாி
'ைரக G*யவ ைற ெசEவ# ஆ*யி

ெசறி' இனி' விளக ேவ3, பல

இடAகளி Gறியவ ைற ஒ<Aகிைண' Gறியவ ைற ைவ' Gறாதவ ைற
உண<மா1 ெச6த ஒ#< என இEவா1 த இலகண 8ைல நடாதி
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ெச

 ெதா உதிக பலவா:. : றம ற 8ெல#ப' :ணAக

நிைறதெத#ப' அடAகேவ இ8
வழAகினா பனபாரனா.

: ேபாக1 பCவ என சா#றித.

இ'கா1 8 ப றி Gறிய பனபாரனா, எ,சிய அ*களி அத#

அரAேக றைத விள:கிறா.
அரAேக ற

இ8 'நிலத< தி<வி பா*ய# அைவயதி' அரAேக றப4ட'.
இபா*ய# த ெப< கடேகாளா ஏ ப4ட ேபாிழ:பி#, நிலைத

மீ43 த# மக@: அளி' வாழைவதா#. ேசாழ, ேசர நா3களி#

எைலேயார ப:திகைள ெவ#1 த# மகைள :*ேய றினா#. இதனா இவ#

க. ெபாி' பரவி, இவ# இய ெபய மற', க.ெபயேர ெபயராக அைமத'.
இவ# இைடகாலதி மாகீதி எ#1 அைழகப4டா#. பா*ய# கடைல

ெவ#றதாக, கட Dவற ேவவி4ட படல த(ய பல ராண கைதக
ேதா#றினைம: இவேன Hலகாரணமாவா#.

'நிலத< தி<வி பா*ய#' எ#ற ெபய வழியாக பா*ய# நிலைத
மீ4டளி' அெபய ெப றா# என7, அவ# காலதி ேதா#றிய

ெதாகாபிய ேபராசா# தமிழ பபா43 க<XலAகைள மீ43 8 வழியாக
த' லத< தி<வி லவ ெப<மக#' ஆனா என7 உணர *கிற'.

இE அைவயேத அறAகைர= நாவிைன=ைடயவ< வடெமாழி நா#மைறகைள
க 1 ேததவ<மாகிய அதA ேகா4டாசா# எC ெபாியவ #னிைலயி,
ெதா காபிய த 8ைல அரAேக றினா. அ' : றம ற' எ#பைத

ெதளி7ப3தினா. சிறி' ஒ#1ட# ஒ#1 கல' மயAகா வண ெதாைக

வைகப3தி, இைய மாறாம, தா எ>தி =ள ெநறிைறகைள அைவயின:
எ3'கா4*னா.

'எ>' ைற' எ#பத : 8ெல>' ெநறிைற என Hதறிஞ வ.Dப. மாணிக

த மாணிக7ைரயி :றி பி4*<பேத ெபா<திய உைரயா:.
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'ெதாகாபிய#' எC த ெபயேர 8 ெபயராக ேதா 1விதா. அவ ஐதிர
நிைறத ெதாகாபிய#' என ேபா றெப ற தமி. சா#ேறா. இAஙன Bய
'றவியாகிய அவ தம' பவைக திற#க@:ாிதான க. அைனைத=
நிைலநி1தினா.

அ#1 தமி. கவியா சிற றைம தாேன அறிய ப3த(#, வடெமாழி
க றி<த ெப<ைம, அைடெமாழியாக Gறப4ட'.
இAஙன அரAேக றெப ற 8 என பனபாரனா த'ள இE அறிக

#Cைரேய, நம: 8(# வரலாறாக7 8லாசிாியனி# வரலாறாக7 இ#1

கிைடபதா:. பிற ெசவிவழி ெச6திக யா7 எEவித ஆதார அ றைவ.
ஆசிாிய அகதிய
தமிழி

 வடெமாழியி

 அகதியைர ப றி வழA: கைதக மிக பலவா:.

சிவெப<மா# அகதிய: தமிைழ ததா எ#ப. ம 1 சில அகதியேர

தமிைழ உ<வாகினா எ#ப. வடேகா3 உய', ெத#ேகா3 தா.தெபா>',
சிவெப<மா# க4டைளப* அகதிய ெத ேக ேபா', பாரதைத

சமப3தினா எ#ப.

இைறயனா அகெபா<@ைர, அகதியைர த சAக தி

, இைட சAகதி



இ<த லவெரன7 ெதாகாபி யைர இைட சAக' லவெரன7 G1கிற'.
அ*யா: ந லா த சிலபதிகார பதிக7ைரயி இரடா ஊழியதாகிய

கபாடரதி# இைட சAக' ெதாகாபிய லப3தியமா கீதியாகிய

நிலத< தி<வி பா*ய# அைவகள' அகதியனா< ெதாகாபியனா<
இ<ததாக :றிபி3கிறா.

இAஙன அகதிய ப றி Gறப3கி#ற ெச6திக பல வாயிC,

ெதாகாபிய தம:  ப4டவகைள ெபா' படேவ :றிபி3கி#றா.
'வைரநிைல இ#ேற ஆசிாியக' (315)
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'க*நிைல இ#ேற ஆசிாியக' (389)
என இலகண 8லாசிாியகைள சிறபாக D43 மிடAகளி Gட, அகதியைர

த ஆசிாிய என :றிதாாில. இ' அகால மரமா:. யாைர=

தனிப4டவைர ெபய D4* G1த மிகமிக அ<கிய வழகா: அ#1.
ந சினாகினிய G1 கைத
யமதகினியா எ#ற னிவாி# மகேன திரணBமாகினி யா எC

ெதாகாபிய என ந சினாகினிய, தம' ெதா காபிய பாயிர7ைரயி
G1 கைத, ேவ1 எA: காணபடாத'. அத : ஆதாரெம'7மி#ைமயி#,
யாேரா க4*வி4ட கைதெயனவி43 வி3தேல சால சிறததா:.
இய ெபய - ெதாகாபிய#
இனி ெதாகாபிய காEய ேகாதிரதி பிறத அதண என இகால
ஆ6வாள க<'வனவ றி : Sகேம அ*பைட ய#றி சா#றாதார

எ'7மிைல. பகாபிய#, காபிய# எ#பன ேபால7 ெதாகபில எ#ப'
ேபால7 சAககால ெபயக காணப3த(#, ெதாகாபிய#' எ#ப' இய

ெபயேர எ#ற க<'தா# அறிஞ பலரா இ#1 ஏ க ப43ள'.

தமிழகதி காபியா1, காபிய:*, காபியாH என ஆ1, :*, ஊெபயக
வழAகி=ளன. 'காபியா 1 காபியனா' என ஒ< சAக லவ

:றிகப3கிறா. அவ பதி 1 பதி, நா#கா பதிைன ேசர ம#ன#

களAகா6 கணி நா * ேசர மீ' பா*=ளா. ந றிைண 246ஆ பாடைல

காபிய,ேசதனா பா*=ளா. காபிய# மக# ேசத# எ#பேத இத#

ெபா<ளா:. சிலபதிகார வ,சி காடதி, வரத<காைதக காபிய

ெதா:* ' (83) என வ<வ' ஊ ெபயரா:. இத# அ*:றிபாக தமி.தாதா
உ.ேவ.சா. அவக "காபிய:* எ#ப' சீகாழி: ெத# கிழகி

ள ேதா

ஊ' என எ>தி=ளா. இவ றா காபிய# எC ெபய, மி:த வழகா1ைடய
ஒ#றாக  காலேத வி ளAகிவதைம ெபறப3. எனேவ ெதாகபில எ#ப'

ேபால ெதாகாபிய# எ#ப' இய ெபயராக இ43 வழAகெப ற ஒ#றா:.
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ேபராசிாிய சி. இல:வனா, ேபராசிாிய க. ெவைள வாரண, Hதறிஞ வ.Dப.
மாணிக ேபா

 ெதாகாபிய ஆ6வாள பல<: இ'ேவ உட#பாடா:.

ெதாகாபிய இலகண 8லாத(# நா#:வைக நில ெத6வAக, மக

வழிபா43 ைற ேபாவன வ ைற= றதிைண 'ைறகைள= உளவா1

விளவ தா:. இAஙன Gற எ3'ெகாடவ ைற தத க<தி கிையய

திாி' மா றி= G1மள7 மனAேகாடாத கால அ'. எனேவ ஓ இலகண

8(, 8லாசிாியனி# சமயைத ேத3த தகத#1.
ெதாகாபிய கால

ஐதிர எ#ற இதிரனா ெச6யப4ட வடெமாழி இலகண 8, பாணினி:
 ப43 ேதா#றி, பாணினியி# இலகண 8 ேதா#றிய பி#  றி



ெசவா: இழத' எ#1 ஆ6வாளக G1கி#றன. பாணினி:  ப4டவ

எ#1 ெகாளகிடபதா, ெதாகாபிய கி.. 5ஆ 8 றா3:
 ப4டவ எ#பதி தைடயிைல.

தமி. 8க@ இ#1 கிைடகெப1 8க அைனதி :  ப4டதா6
ெதாகாபிய காணப3கிற'. அதனா இ#ைறய நிைலயி தமி. த 8

எ#ேற ெதாகாபிய சிறபி' Gறப3கிற'.

ெதாகாபிய தி<:ற@: சAக இலகியதி :  ப4டெத#ப'

ந#:ணரப3கி#ற'. க. ெவைளவாரண தம' ெதாகாபிய என ெபயாிய

இலகிய வரலா 1 8( இவ றி கான சா#1க பலவ ைற த:த

ஆதாரAக@ட# ெதா:' த'ளா.

சAக இலகியAக ஓரள7 தி4டமிடப43 பா* அளிகப4ட ெதா:

8களாகேவ காணப3கி#றன. ெதாகாபிய G1 இலகிய திற#க சில,
சAகபாட க@:  ப4ட, இயபா6 உலகிைட ேதா#றி வளத

இலகியைத ப றியனவாக7ளன. ேபராசிாிய தம' உைரயி

ெச6=ளிலகணAக பலவ ைற தைல சAகதா தலாயினா ெச6=4க@

பயி#1 வதி<க ேவ3' (ெபா<. 292) எ#1 சAக சா#ேறா ெச6=@
பயி#1 வாரா இைவ, #னதாக தைல சAகதா இைட சAகதா காலேத
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பயி#1 வ<மா1 ெச6யப4*<:ெம#1 (ெபா<. 362) ஆசிாிய 8 ெச6த

கால' உளவா6 பிற: ெச6யபடா ெதாழிதன' என7 (ெபா<. 392)
இEவா1 Gறிேபா: மிடAக பலவா:.

ெதாகாபிய உைரயாசிாியக உதாரணA கா4ட *யாம, வழ: ".தன

என D43மிடAக மிகபல7. ெதாகாபிய :றிபி3 அேதாளி, இேதாளி

தலாய - D43 தலாகிய இகரஇ1தி ெசா க@ ( 159); அழ#, ழ# த(ய
ெசா க@ (8) சAககாலதிேலேய வழகிறதனவா:.

தி<:ற அற ெபா< இ#ப H#ைற= G1கிற'. பாக, 'அற தலாகிய

த ெபா<4: உாியன ( 1363) எ#ற ெதாகாபியைத அ*ஒ றிய
அைம இ'. ெதாகாபிய,
நிைறெமாழி மாத ஆைணயி கிளத

மைறெமாழிதாேன மதிர எ#ப (1434)

எ#1 G1வ'
நிைறெமாழி மாத ெப<ைம நில'
மைறெமாழி கா4* வி3 (28)

எ#ற :ற4க<' ெசாலா

 க<தா

 ஒ' ேபாகி#றன.

கா,சிதிைணயி மா ற<A G ற சா றிய ெப<ைம= (1025) எ#ப'
த'ைற, தி<வ@வ
ெந<ந உளெனா<வ# இ#றிைல எ#C
ெப<ைம உைடதிE 7ல: (336)
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என ெப<ைம எ#ற ெசாைல ஆவ', எ'ைண P4பமான க<ெதா 1ைம

எ#பைத எணி பாக ேவ3.

அகவா.வி ெபா6G1த' ஏ கப4டதாக ெதாிகிற'. தைலவிைய அவ

வி<பியவCேக மண *க வி< ேதாழி தாயிட, "ஒ< யாைன

திைனனதி ஓ*வத'. எAகைள ெகாலவத அத யாைனைய அEவழிவத

மைலநாட# விர4*ய*' எAகைள காபா றினா#. அ#1 த இவ அவ#

நிைனவாகேவ இ<கிறா', என ஒ< ெபா6ையGறிதாயி# ஒதைல ெபற
யவா. சிலசமய அ' உைமயாக நட'மி<:; ேதைவப3ேம
நடகாத ைத= அவ பைட' ெமாழிவா. இதைன,
வா6ைம Gற

, ெபா6தைல ெப6த

நவைக=ைடய நயதி Gறி=



பவைகயாC பைடக7 ெப1ேம (1183)
எ#1, ேதாழிைய ப றிய 8 பா ஒ#றி ஆசிாிய ெதா காபியனா
விள:வா. ெபா6' எ#னாம பைட' ெமாழி கிளவி' எ#றா நாகாிகமாக
ப3கிறதலவா? பைட' ெமாழி த - க பைனயாககைதக4* G1த.

இAஙன தாயிட #னிைலெமாழியாகேவா, அறெதா3 நிைல எC :றி
ெமாழியாகேவா G1வனவ ைற, ெதா காபிய ைரதீகிளவி' எ#1

D43கிறா. #னிைல அற# என ப3த எ#1 இ<வைக ைரதீகிளவி

தாயிைட :பிC எ#1 ேதாழி G 1வாிைசயி :றிபி3வா அவ.

ெபா6ேயயாயிC ந#ைம த<த(# ைரதீகிளவி' எ#1 இைத :றிபி3

ெதாகாபிய ெசாலா4சி நயமான' (1000) : றேமா எ#1 ஐ=1வைததாேன

: றம ற ெசா' எ#1 Gற ேவ3?
தைலவி: கள7காத ஒ>க உடா என ஆரா= மிட' ேதாழி ெபா6Gறி
அவைள ஆரா6வா. ேதாழி: ெதாியாத நிைலயி கி.பேத கள7 ஒ>க.

ஐயபா3 ேதா#1 ேபா' தைலவியி# நா ற, ேதா ற த(ய ஏ>வைககளா
அவள' காத களைவ க3 பி*க ய

 ேதாழி, 'ெம6யிC ெபா6யிC
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வழிநிைல பிைழயா', பேவ1 கவெபா< நா4டதாC ஆரா6வா. அதாவ'
வழியிைடேய :<திகைற ப*த வா=ட# ஒ< ( ெச#ற' என ேதாழி Gறி,
அைதேக4ட' தைலவி ந3A:வைத ைவ', இவ@:ாிய காதலC:

ஆபேதா எ#றலவா இவ ந3A:கிறா என உைமைய க3 ெகாவா.
இAஙன ந#ைம க<தி Gறப3 ெபா6கைள பைட' ெமாழி கிளவி ைரதீ
கிளவி' என :றியி4டா@ ெதாகாபிய மர இ#1 ஆயிர ெபா6 ெசா(
ஒ< க(யாணைத *கலா' என வழA: பழெமாழி=
ெபா6ைம= வா6ைமயிடத ைரதீத
ந#ைம பய: ெமனி# (292)

என G1 தி<:றளி ைரதீத எ#ற ெதாகாபிய ெசாலா4சிையேய
ஆகி#றா. இ:ற@: ெதாகாபிய கால ம#பைத வா.வியேல

அ*பைடயாக7, விளகா= இ<தைல= மிக ஆழமா6 எணி பாக

ேவ3.

இதைகய மிக P4பமான க<ெதா 1ைம, ெசா ெலா 1ைம, மரெபா 1ைமக

இ#C பல7. இைவ யா7 ெதா காபிய சAக இலகியதி :

தி<:ற@: காலதா  ப4ட' எ#பைத நி1வேவ பய#ப3கி#றன.

ேம

 ெதாகாபியதி காணபடாத எ சவி:திக, அைசநிைலக,

ெசாலா4சிக என தியைவ பல பி ப4ட அ8களி காணப3த
ெகா3 இைத நி1வலா.

இEவா றா சAக இலகியதி# ெதா#ைம எைல கி. . ஆ 8 றா3 என
ெகாடா, ெதாகாபிய அத :  ப4டெத#பத : யாெதா< ஐய
இைல. எனேவ ெதாகாபிய கி.. ஆயிரைத ஒ4*ய' அல' அத :
 ப4ட' எ#பேத பலா றாC நி1வதக உைம யா:.
ெமாழி, இலகிய, பபா3
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கட ேகாகளா நிலைத= 8கைள= இழேதாமா யிC,

ெதாகாபியதா தமிழ பபா3 நாகாிக இைடயற7 படாம

காகப4டன எ#ேற Gற ேவ3. நிலத< தி<வி பா*ய#, இழத
நிலப:தி: ஓரள7 ஈ3க4*, நில த' மகைள வாழைவதா#. லத<

தி<வி லவராகிய ெதாகாபியனா அபைழய நில' இலகிய தி :
இலகணதி : மக வா.விய
நிைலநா4*னா.

: த 8வழி ஒ< ெதாட சிைய த'

பேவ1 சமயAக பைடெய3தேபா' தமிழ பபா3  றி

மாக சிைத'

விடாம, அ சமய கணக மதிவழி Gறா', தமிழத பபா43 வழி வா.விய
அற இ'ெவன கா4* தமிழ பபா4ைட தி<வ@வ காதளிதா.

அ'7, ெமாழிைய= இலகியைத= தமிழேக=ாிய வா. விய

பபா4ைட= த# த காதளித ெதாகா பியனாாி# அ* Dவ4*# வழி
நிக.த தமி.கா ய சிேய யா:. இய சிக தமிழகதி நிக.த

ஒEெவா< பபா43 பைடெய3பி# ேபா' அதைன எதிநீ ச(43 த3த
கா ய சிக@: நல ெதா< ேதா 1வா6 ஆயின.
தமி. மர ேபா றியவ
ெதாகாபிய வடெமாழி மர உளி4ட எமரைப= பி#ப றி த 8ைல

எ>தினாரல. அவ தமி. மரைபேய >ைமயாக பி#ப றி=ளா எ#ப',

அேபாிலகண 8ைல ஆழ க பா: இனி' லனா:. ெதாகாபியைதேய

அறியாதா சில வா6Gசா' கழ1வன ஏ ைடயைவ அல. ஒ< ெமாழி:

இலகண வ:பா பிறிெதா#ைற பா' பி#ப றி= அறமரக4:

ஆ4ப43 8ெல>'மள7 மனAகளAகபடாத கால அ'. இ#1 இ: றAகளி

பழகிேபாத நமவ:, #ைனய சா#ேறாக@ ஐய படதகவகளாக

கா4சியளிப' இயேபய#ேறா ?

வக. Hவதெபாழி வைரபி#

நா ெபய எைல அகதவ வழA:

யாபி# வழிய' எ#மனா லவ (1386)
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எ#ப', தமி. இலகிய வைகைம ப றிய'. இதி(<' ஆசானி# நிைன7
ேநா: லப3. தமிழகதி :ாிய எைலகைள D4*, அவக வழA:வ'
எ#1 G1 நைடேபாைக ந#: சிதிக ேவ3.
மைறெயன ெமாழித மைறேயா ஆேற (1442)
இ#ப ெபா<@ அறC எ#றாA:

அ#ெபா3 ணத ஐதிைண ம<Aகி#

காமG4ட காTAகாைல

மைறேயா ேதஎ' ம#ற எ4டC

'ைறயைம நயா.'ைணைமேயா இயேப (1038)
எலா எ>' ெவளிபடகிள'

ெசா(ய பளி எ>த< வளியி#

பிறெபா3 வி3வழி உற. சி வார'

அகெத>வளியிைச அாிதய நா*

அளபி ேகாட அதண மைறேத

அஃ' இவ Pவலா' எ>' ற' இைச:

ெம6ெதாிவளியிைச அள7Pவ#றிசிேன (102)

இ OதிரAகளா, ெதாகாபியாி# ெதளிவான சிதைன லப3.

வடெமாழிேயா3 ஒபி3மிடAக இைவ. ெமாழிக எ#பன சிலபல ெபா'ைம

G1ைடயனேவ. இலகண எ>'Aகா பல ெமாழி இலகண அறி7 ஒபி3
திறC அைமயேவ ெச6=. எனிC ெதாகாபியரைனய ெமாழி8

ேபரறிஞக தா எ3'ெகாட ெமாழி மரகைளேய மனAெகா3

எ>'வெர#ப' உ1தி. இெநறி ெதாகாபிய >ைம= லப3கிற'.
அ'ம43ம#றி, தமி. மரைப காதளி:மா1 ெதாகாபிய வைரயப43ள

ெத#பேத இவ வ( =1தப3கிற'. "வடெமாழி லவ சில தமி. மக@ட#
அளவளா வி பழகியத# விைளவாக, வடெமாழி வழ:க சில தமிழகதி

இடெபற ெதாடAகின. அநிைலயி தமிழி பிறெமாழி மர விரவி தமிழி# தனி

மாபிைன சிைதகா' பா'காக க<திய ெதாகாபியனா, வடெமாழி மர

தமிழி கலவாதப* தமிழி# தனி இயபிைன விள:கமாக இய றமி. 8லாகிய
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இ ெதாகாபியைத இய றினாெர#பா, மயAகா மரபி# எ>' ைற கா4*'

எ#றாெரனிC அைம=" என க. ெவைளவாரண G1வன, ெதாகாபியைத

அ>த க றத# பயனா:. [3]
-----

[#] ெதா காபிய, அணா மைல பகைல கழக, 1972,ப 73

-----

ெதாகாபிய உைரயாசிாியக@ ேபராசிாிய ெதாகாபிய ேநா:, பாைவ,

சீைமகைள ந#:ணதவ. அவர' உைரெபா<ளதிகார இ1தி நா#:

இயக@: ம43ேம கிைடதி<கிற'. அவ 1 அவ ெதாகாபிய தமி.

மர ஒ#ைறேய க<தி ெகா3, அைத நிைல நி1தேவ 8ெல>தி=ளா எ#ற

க<ைத தி4டவ4டமாக ெவளி ப3'கி#றா. அவர' உைரெயா#ேற

ெதாகாபிய க<': மிக ெந<Aகிய உற7ைடய' எனலா. அவைரேய பி#

ப றி எ>தினா

, ந சினாகினிய தம' ைவதிக மத சா பான க<'கைள

மிக G3தலாக கலெத>தி, உைர எ#ற ெபயரா சிலேபா' உைம: திைர

ேபாட7 ய#1ளா.

ெதாகாபியாி# இலகிய ேகா4பா3கைள  றி

ேபராசிாிய பய#ப3கிற'. அதனா தா# ேபா

 உணர, Hல8 அள7

 அவ<ைடய இய ெபயைர

மற:மள7, ேபராசிாிய#' என அவைர ஆ#ேறா ேபா றிக.'ளன.
தமி.நா43 மர', தமி. நா4டா வழA: மரப:தி' எ#ற ேபராசிாிய

ெதாடரா4சிக க<த பாலன (ெபா<. 391)

'ம 1, 'பா43 உைர8ேல ' என எ>வைக வ:த ப:திைய= ெச6=4: மரெபன
ேம Gறினா#; அதனாேன இEேவ>வைகயான#றி ஆாிய ேவ3 மா றாC

பிற பாைட மாக ேவ3 க4டைளயாC தமி. ெச6= ெச6த மரப#1
எ#றவா1", என ெசா#மர ப றிய Oதிரதி அவ :றிபி3வதி(<',

தமி.8# மரேப ெதாகாபிய அ*பைட எ#பைத ந#: உணரலா (ெபா<.

392). ஓாிடதி பிற பாைடகாயி# ஈ3 ஆரா6 சியி#ெற#ப'', என, பிறெமாழி
க@: இA: ெதாடபிைல என விலகி வி3கி#றா (ெபா<. 485)
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தமி.8

ைடயா ெசா(ய மர வழிேயதா# 8ெல>த ேவ3ெம#ற வைரயைற

ெதாகாபிய: அ>தமாக இ<'ள'. 'உவமவிய' என ஓாிய பைடத

ெதாகாபிய, அணியிய என ஓாிய வ:காத', அ' தமி.மரப#1 எ#ப
தாேலயா. தமி. இலகணிக உவைம த(ய அணிகைள, ெச6=ளி# ெபா<

லபா43 உதிகளாக7 ெபா< க<திய ெச6=@1களாக7

ெகாடனேரய#றி அவ ைற அலA கார என ேவ1பிாி' ஓதில. உவம விய

இ1தியி ேபராசிாிய இைத ந#: விளகியி<பைத காணலா.

சAக இலகியமாகிய சா#ேறா ெச6=ளக' #ைனய ஆசிாியகளி#
இலகண 8களி

 காணபடாதனவ ைற ஒ<வ# ெச6=மாயி#, 'தமி.

வழகமாகிய மரபிெனா3 தமி. 8ெலா3 மா1பட 8 ெச6தானா:'', எ#பா
ேபராசிாிய. இEவா1 தமி. மரவழிப4டேத ெதாகாபிய 8ெலன, ேபராசிாிய

அ>ததி<தமாக G1வனவ ைற ஆழமாக க ற ேவ3 (ெபா<. 649).

சில இலகண G1க பல ெமாழிக4: ெபா'வானைவயாகதா# இ<:.

அதைகய வ 1: தமி.ெமாழி வழகா ைற ேநாகிேய இலகண Gறப3
எ#1 ேபராசிாிய இ#C ெதளி7பட G1கிறா. ''பிற பாைட:

ெபா'வாயின ெபா<ளவாயி# அைவ= தமி. வழ: ேநாகிேய இலகண

ெச6யப3மாகலாC ----'' எ#பா அவ (ெபா<. 662). ெதாகாபியைத

ந#:ண' எ>தப4ட உைர ேபராசிாிய எ#ப' #ன< Gறப4ட'.

அE7ைரயி இEவா1, தமி. 8#மர ெதாகாபியதி நிைல ெப 1ள

பாA: பேவ1 இடAகளி ெவளிபைடயாக7 :றிபாக7
ெவளியிடப43ள'.

ந சினாகினிய ேபராசிாியைர பி#ப றிேய உைர ெச6தாராயிC, அவரா

ைவதிக சமய பாைவைய வி43 வட8#மரைப வி43 விலக *யவிைல .
அதனா பல இடAகளி, ெதாகாபியாி# க<'கைள வட8 மர அ*

பைடயிேலேய விளகி, வ(' உைரெய>'கிறா. ேபராசிாிய காலதிேலேய
வட8

ெசவா: தமிழி மி:'வி4ட ெத#றா

, ேபராசிாிய பைழய தமி.

8க வழிப4ட க<' மர அ>த பா6தி<த மனநிைல=ட#

உைரெய>'கிறா. அதனா அற மரக அவைர ெபாி' பாதிகவிைல .

அEவா1 ந சினாகினிய எ>தினா

, Hல8ைல வி43 அவ விலகி ெசல
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*யாதவா1, ெதாகாபியதி அ*பைட யான ெச6திக பல7. அைத
அவேர உணதி<தாெரன ெதாிகிற'. ஓாிடதி கால, உலக எ#பன
வடெசா அ#1, ஆசிாிய வடெசா கைள எ3ேதாதி இலகண Gறாராக(#''

என அவ அைமதி ேத3வதி(<' இ' லனாகிற' (ெசா. 59).

ெதாகாபிய அ*பைடைய சிவஞான னிவ விளக ேவ*ய Oழ ஒ#1
ஏ ப3கிற'. இவ< வட8 கவி மிகவ. தமி. இலகணைத தா க ற
வட8 லைம வழியி

 விள:பவ. அதைகய அவேர, ெதாகாபிய ஐதிர

த(ய வட8கைள அ*பைடயாகெகா3 ெதா: கப4*<க இயலா'

என7 அகதியைத த/லாக ெகாட தமி. 8களி# வழியாகேவ இ8
யாகப4*<க ேவ3ெமன7 காரண காாியெதா3 எ3' ெமாழிகி#றா.
"தமி.ெமாழி ண சிக4ப3 ெச6ைகக@ :றிZ3க@ விைனெதாைக
த(ய சில ெசா(கணAக@, உயதிைண, அஃறிைண த(ய ெசா -

பா:பா3க@ அக, ற எ#C ெபா<4பா:பா3க@, :றி,சி, ெவ4சி
த(ய திைண பா:பா3க@ அவ றி# ப:திக@, ெவபா த(ய ெச6=

இலகண இ#ேனார#ன பிற7 வடெமாழியி ெபற படாைமயாC இைவ

எலா தாேம பைட'ெகா3 ெச6தாெரனி#, '8 க3 எ#பதேனா3

ரTதலாC  கால' த/ அகதிய எ#ப' அத# வழிதாகிய
ெதாகாபிய அத#வழி8 எ#ப' 'ணியப3 எ#க " என னிவ

தி4டவ4டமாக ெமாழித சிதிகதகதா:.

ெதாகாபியேம நா இ#1 அறிகி#ற, பழ:கி#ற, கல' ேபDகி#ற, ஐய
நீAகி ெதளிகி#ற ெதாகாபியராக ந# இ<கிற'. பைழைமயான,
கடேகாளா தமி. 8க பறி ேபா6 தமி. மக அல

ற காலேத,

அமகளி# இலகிய பபா3 அழியாம காத த 8லாக அ8
விளA:கிற'. சிறத ைறயி அரAேக றெப 1, ேதா#றிய ேபாேத

: றAகளி# நீAகிய, ெசEவிய ெசதமி. இலகண 8ெலன ேபா றெப 1,

இ#றள7 நி#1 நில7கிற'. இஃெதா#ேற அதைன ஆகிய ஆசிாியனி# அ<ைம

ெப<ைம க4: சா#றா6 அைமகி#ற' எனலா.

அ#1 ெதாகாபிய#' என தா எ>திய 8ைல த ெபயராேலேய
ெவளியி4டா ெதாலாசா#; இ#1 அெதா காபியேம அதைன எ>திய
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ெதாகாபியைன >வ'மாக நாண<மா1 ெவளிப3தி நி கிற'. ேவ1

வரலாெற'7 கிைடதிெதனிC, எ>தாளெரன எ>வாெகலா இ த
8ேல ஒ< பாடமா6 அைம', எ> சித', இறவா வரைடய 8கைள எ>த
வழிகா43கிற'. ஒ<ேவைள, அேபரறிஞ# த வா.7 வரலா1 தாெம>திய
8லாகேவ நிைலெபற43; அ8(

 ேவறாக தமெக#1 ஒ< சிற

ேதைவயிைலெயன க<தியி<கG3. மக ெபாிேயா: எ3:

நிைன7 சி#னAக காலதா சிைத7ப3கி#றன. ஆனா ெதாகாபிய

தமெகன நிைலநி1தி=ள இ 'நிைன7 சி#ன' தமி.ெமாழி உள அள7

நிைலெப1மா1 அைம'ள'.
----------

3. ெதாகாபிய"

ெதாகாபிய அைத எ>தியவாி# ஆ@ைமைய >ைமயாக ெவளிப3'கிற'.
அவத மனக<', 8

லைம, Pணறி7, ெமாழியா ற, ெதாைல ேநா:,

மனித ேநய, பபா43பி*, அறேகா4பா3, இலகிய ெகாைக என
அைன'ேம அ8லா அறியப3கி#றன. அவைர விட , அவ 8ெல>தி

அரAேக றிய விதைத ம43ேம பனபாரனாாி# சிறபாயிர பககிற'.
இAஙன அ ேபராசான' பிற வள, வா.த கால என தனிப4ட

வா.ைக வரலா1 எ'7ேம ெதாிதில'. எனிC 8 பயி சி : அ8லாலா

ெமாழிபய# ேகாட

: வரலா1 அறிய படாைம ெப<தைடயாக இைல.

ெபா'வாக தமிழக வரலா 1ண7 :ைற' காண ப3கி#றன. கிேரக,

உேராமானியகேளா3 ஒபி3 ேபா' இவக@: வரலா ைற பதி' ைவ:
உண7  ப4ட காலதி  றி

 இைல எ#ேற Gறிவிடலா. இய ெபய

D4டாைம, காலA:றியாைம, வரலா1 ெவளிப3 தாைம எ#பனவ ைற ஒ<
மரபாக7 ேகா4பாடாக7 பி#ப றி வ'ளன. தமிழி தைலசிறத

லவக@: இய ெபயேரா, வரலாேறா ெதாியாம ேபானைம: இ'ேவ
காரணமா:. ஒபிய 'ைற சாத மனபதி7 ேகா4பா4டாளக ேபா,

8ெலா#ேற ேபா' - எ>தியவைன= 8லா அறிகA ெகா3 அறிதா

ேபா'; பி#னணி வரலாெறலா ேதைவ ய றைவ என அவக அ#ேற க<தின
ேபா

. சAக இலகியதி பா*யவ பலத ெபய< ெதாியாம, அ
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பாடல*களாேலேய அலவ<: சிறெபய O4* =ளைமயி(<'
இைத உ1திப3தலா.

எனேவ ெதாகாபியதாேலேய ெதாகாபியைர அறி கிேறா. அ'ேவ அவத

வா.7 வரலா1மா6, எ#ெற#1 நிைலெப ெறாளிகிற'.
க4டைம

ெதாகாபிய Hல தவதி< இளவழகனாாி# கழக பதிபி#ப* 1610

8 பாக ெகாட'. எ>ததிகார 483. ெசாலதிகார 463. ெபா<ளதிகார

664. உைரயாசிாியகளி# பதிகளி, இைவ ச 1G3த :ைறவாக சி சில
ேவ1 பா3க@ட# காணப3. அவக சில 8 பாகைள இைண

ெதா#றாகி= பிாி' இரடாகி= ெகாடைமேய காரணமா:.

ெத6வ சிைலயா எ சவிய( காணப3 H#1 8 பாகைள, அைவ
விைன ெசா ப றியன எ#பத காக, விைனயிய இ1தியி மா றி அைம'

உைரெய>தி=ளா. இைத தவிர ெப<மா ற ஏ'7 காணபடவிைல .

அறி7நல சா#ற எவ< சி1மா ற ெச6ய 'ணியாதவா1 அத# ெசறி7ள
க4டைம சிற' விளA:கிற'.

இ8( காT பாடேவ1பா3கைள ேபராசிாியக அறவாண#, தாயமா
அறவாண# இ<வ< தம' "ெதா காபியகள,சிய" எனெபயாிய 8(
ப4*ய(43ளன. 483 8 பாக உள எ>ததிகாரதி 29 இடAகளி

ம43ேம பாடேவ1பா3 காணப3கிற'. 463 8 பாக@ள ெசாலதி காரதி

62 பாடேவ1பா3க@ள. ெபா<ளதிகாரதி ம43ேம G3தலான பாடேவ1பா3க

Pைழ'ளன. 664 8

பாக@:, 296 இடAகளி பாட ேவ1ப43ள' [$].

கால பழைம=ைடய இ8( ஏ3ெபயெத>'ேவாரா

 உைர யாளகளா

எதைனேயா மா றAக ேநதி<கலா. ஆனா அEவா1 ேநதிலாைம



:றிகதக சிறேபயா:.
-------

[$] க.ப.அறவாண#-தாயமா அறவாண#, ெதாகாபிய கள,சிய. ெச#ைன ,
1975, ப. 338-340

-----
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அகதிைணயிய( பிாிவி நிக> G 1கைள வாிைச யாக G1மிடதி,

தைலவி G 1 Oதிர காண படவிைல . அதனா எ,சிேயா: எ,Dத

இலேவ' ( 45) எ#ற 8 பாவி தைலவி G ைற இைண' உைரயாசிாிய

விளக Gறி ெச#1ளன. இEவிடதி க<'ைர:மிட' இளQரண,

"தைலமக G 1 தனி' Gற ேவ3, இவேரா3 ஒ< நிகர#ைமயி#'

எனி# ஒ:. தைலமக G 1 உணதிய Oதிர காலபழைமயா

ெபயெத>'வா விழ எ>தினா ேபா

, எ#1 :றிபி3கி#றா. அஃதாவ' ஓ

ஏ3 ம ற'ட# இைண' இரடாக விழேவ, தைலமக G 1ள ஏ3 ெபய

ெத>த தவறிவி4ட' ேபா

 என அவ க<'கி#றா. இAஙன சி1சி1

மா றAக ஏ ப4*<கG3. எனிC மா றAக ெபாிதாக அைம',

சிைதயாம ெதாகாபியமாகிய தமி. த 8 நம: >ைமயாக

கிைடதி<கிற'. இத : ெதா காபியதி# ெப<Aகாபிய மைனய

க4டைமேப (Epic structure ) காரண எனலா.
இ#1 ேதா#றியெதா< மிக சிறத ஆ67 8(

 காணபடாத க4டைம

ெதாகாபியதி காணப3வைத, அைனவ< ந#:ணரேவ3

எ#பத காகேவ அ' மீ3 மீ3 வ 1தப3கிற'.
ைவைற

எ>' ெசா ெபா< என H#றதிகாரAகைள =ைடயதி 8. ஒEேவாரதிகார
ஒ#ப' ஒ#ப' இயகளடAகியனவா6, G3த இ<பேத> இயக இ8(

அடAகி=ளன. பன பாரனா பா*ய சிறபாயிர 8#கமா6 அணி
ெச6கிற'.

எ>ததிகார
எ>ததிகாரதி த க உள H#1 இயக 8#மர, ெமாழிமர,

பிறபிய எ#பன. இைவ ைறேய தனிநி#ற எ>'க; அைவ ெமாழி இைட

வ<Aகா ஏ ப3 மா றAக; அைவ மாதகளா ஒ(கப3 ைற அதாவ'

அைவ பிற: உ சாி ெநறிைற ஆகியைவ ப றி நிரேல ேபDகி#றன.
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இ H#1 இயக@ தவித ஆ1 இயக@ ண சி ப றியன. தமி>:

ண சி இலகண மிக இ#றியைம யாததா:. ண சி எ#ப' எ#ன? நி#ற

ெசா(# ஈ1 வ<,ெசா(# த எ>ேதா3 ண< ெநறிைறக யாைவ? இEவா1 ணாிய' ெபா'வான அ*பைடகைள G1கிற'. உயிாீ1, ெம6Z1
இரடC: ெபா'வான வ ைற= ெதா:' D4ட G*யனவ ைற=

ெதாைகமர ேபDகிற'. உ<பிய' ேவ 1ைம உ<க சாாிைய ெப 1 ணத

தமிழி ெப<வழகாத(# அவ ைற தனிேய பிாி' விள:கிற'. உயி ஈறா:

ெசா க ண<மா ைற உயி மயAகிய

 ெம6 ஈறா: ெசா க

மி:தியாத(#, அவ ைற உயிமயAகிய

 அடகா' தனிேய பிாி' : றிய

ண<மா ைற ளி மயAகிய
கர ணாிய

 : றிய

 நிரேல விள:கி#றன.

கர ஈ 1 ெசா க தமிழி

ெசாலதிகார
கிளவியாக' எC த இய ெசா க ெதாட' ெதாடரா:மா ைற
G1கிற'. ெதாடாி ெதாடAகி, ெதாடராக அைம= ெநறிைறகைள விளகிய
பி#ேப, தனி ெசா க@: இலகண Gற ேவ3 எ#1 ெதாகாபிய

அ#ேற க<தியைம ெதளிவாக லப3கிற'. கிளவியாக' அவழி

ெதாடக ப றி சிறபாக விளகிவி43, ேவ 1ைம ெதாடக ப றி

பி#வ< H#1 இயகளி G1கிறா. அைவ ைறேய ேவ 1ைமயிய,
ேவ 1ைம மயAகிய, விளிமர எ#பனவா. அ3' வ< நா#: இயக@

ைறேய ெபய, விைன, இைட, உாி எC நா#:வைக தமி. ெசா க ப றிய
இலகண G1கைள தனிதனிேய விாி'ைரகி#றன. இ1தி எ சவிய'

ெபய<ேக ப #ன Gறா' வி3தன7 #ன Gறியனவ 1:
ெபா'வான7மான இலகணAகைள ேபDகிற'.
ெபா<ளதிகார

ெபா< இலகண தமி. இலகணதி காணப3 தனி சிற Gறா:.

ெபா<' எ#பைத மக வா.7 அEவா.ைவ இலகியமா: ெநறிைற=

எ#1 Gறி விடலா. மக வா.விய அைனைத= இலகிய மா:வ' தமிழ
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இலகியேகா4பாட#1. அவ ைற பா:பா3 ெச6', ெநறிைறப3தி,
உ4G1களாகி இைவயிைவ ெசால த:வன, இைவயிைவ இEவா1

ெசாலேவ*யன என வைர யைறப3' பாA: தமிழி மிக அ>தமாக
காண ப3கிற'.

மனித இனவள சி: அ*பைடயான காதைல அக' எ#1 அE அக'

அலாதன அைனைத= மற, ெகாைட, ஆ4சிைற எ#பன ேபா ப:'

ற' என7 ெபா<ைள (மக வா.ைவ) வைகப3திெகாட தமிழ திற

ேம# ேம

 ஆராயதக சிறபியபா:. இவ 1 அகைத த(

அகதிைணயிய

களவிய

 றைத றதிைணயிய

 க பிய

ள

 ேபDகி#றன. பி#ன வ<

 அகதி# இ< ைக ேகாகைள ப றி விள:கி#றன.

ெபா<ளிய,  Gறிய அக ப றிய இயகளி Gறிய ெச6திக4: அபா ப43

எ,சி யவ ைற= அEவிர3 இயக@: ெபா'வான வ ைற=

விள:கிற'. G 1க பலவ ைற #ன ப4*ய(4ட ெதாகாபிய,
இEவிய( அைவ அைம= ெநறிகைள G1கிறா.

பி#ன வ< ெம6பா4*ய

 உவமவிய

 இல கியதி வ< க பைனகைள

ெவளிப3' ெபா< ல பா43 ெநறிகைள விள:வனவா. ெம6பா3,
Gதினி#1 ெபறப43, ெசா ேக4டா: ெபா< க Gடா:மா1,

பைடகி#ற இலகிய கைலதிறைன விள: கிற'. ெம6 எ#ப' இA: பா4*#

ெபா<ேள ஆ:. ப3த பா3 ' ஆன', தனிைல திாித ெதாழி ெபய ஆ:.

அத : ேதா#1த எ#ப' ெபா<, Gதி காணப3ெபா<ளா கடா:
ெம6யி#க ஏ ப3 ெபாறிPத வியத, லாித தலாய

ெம6பா3கைள Gத8 ேபD. ப* கப3 இலகிய - பாட, கைத

த(யவ றா ப*பா: அல' ேக4பா: ஏ ப3 உள'ண7

Dைவயாகி மல< மா றA கைள ெம6பா4*ய ேபDகிற'. காத வா.வி#

ேபா' ப* ப*யாக ஏ ப3 ெபா'வான ெம6பா3கைள= (உட பி#க

ேதா#1 அைச7க) இEவிய விாிவாக எ3திய கிற'. ேமனா4டா இ#1

ெவ:வாக விாி'ைர: திறனா67 ேகா4பாடான 'உ<கா4சி' (Image)

எ#பத# அ*பைட இெம6பா43 ேகா4பா4* அடAகிகிடத, Pனி
தறியதக ெச6தியா:. ெதாகாபிய, உவம' ஒ#ைறேய, ெபா< லபா43
அணியாக ஏ கி#றா. ஏைனயவ ைற ெயலா அவ அலAகார - அணி என
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பிாிேதாதாம, ெபா< ல பா43G1க என இலகிய'ட# இைண
ெதா#றான ைவயாக ெகாகி#றா. இEவா1 உவமவிய' உவைமயி#

இலகண, வைகைம, உ<க ப றி ேபDவ'ட# 'உ@ைற' என தமிழி :
சிறபாக உாிைம=ள - அக பாடக@ேக உாியைவ எ#1

க<தப4டவ ைற= விள:கிற'. இ' ேபா தமி>ேக சிறாிைம=ைடய

இைற சி ப றி #ன ெபா<ளிய(
உ6'ண<மா1 Gறப43ள'.

 ஏைனய அக ப றிய இயகளி



ெச6= எ#றா ெச6யப3வ', பைடகப3வ' எ#ற ெபா<ளி இ#1 நா

இலகிய எ#1 G1வைதேய :றிபி3 ெச6=ளிய அ#ைறய

பைடபிலகிய ப றி=, பிற இலகிய ெவளிZ43 ெநறிைறக ப றி= மிக
விாிவாக ேபDகிற'. இ1தியி

ள மரபிய உலக7யிக, அவ றி# இளைம

ெபயக, ஆபா ெபயக, ெபபா ெபயக ப றிய ெசா#மரகைள
விள:கிற'. பி#ன 8 (இலகண ப றிய மரக@ இEவிய(

இடெப1கி#றன. இைடேய அதண, அரச, வணிக, ேவளாள ப றி வ<வன

இைடபிற வரேபா உளன. இவ ைற சில இைட ெச<க என க<'வ.
இையைடைம
ெதாகாபிய >ைம= ஒ< க43:ைலயாத ெசறிவான க43ேகாைடய
ெத#பத :, அத# ைவ ைற =ட# ஒ#ற ெகா#1 இையைடைம= ஒ<
ெப< காரண மா:. அதிகாரAக@ அதிகாரAக@ இயக@ ஒ#ற# பி#

ஒ#றாக அ3கிைவகப4*<பத : தக காரண3. இவ ைற எ3'

விளக பேவ1 உைரயாளக@ ய#1ளன. அைவ ேபா'ெம#1 ேதா#ற

விைல. ேம# ேம

 ஆராய ஆராய இவ றிைடேய=ள இையக மனதி

காகி ெதாகாபிய ேபராசானி# ேநாக திறC நம: லனாகி#றன.
இவ ைற விளAகிெகாவ' ெதா காபிய ைத ெசபாதி விளAகி

ெகாவதா: எ#ப'ட#, இதைன >ைம ேநா:ட# ஆரா6வ' ம43ேம

தனிெப< ஆ67 தி4டமாக7 அைம=.
இனி, ஓாிய

 இதைன இலகணல#க - G1க உளன என எணி

விடலா. இைவ ஒ#1ட# ஒ#1 ேமவி வ<வனவாத(# P4பமாக வாிைசப3த

ேவ3. 8# மரபி தமி. எ>'கைள அறிகப3தி, அவ ைற மாதிைர
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அ*பைடயி வைகப3தி வ*வ ஒ( ைற= விதேதாத

ேவ*யவ ைற Gறி, ெம6வைக= ெம6 மயக விளகி, D43வினா
ெபா< த< உயிெர>'கைள D4*, மாதிைரப றிய றனைட=ட# *க
ப3கிற'. இவ ைற பனிர3 G1களாக ப:கலா. ெப<AG1,
சி1G1களாக ப:பதி ச 1 G3த, :ைறத வரG3. இG1களிைட-

ேய= காரணகாாிய D4டG*ய இைய3. இAஙன 8# >ைம= 1610

8 பாகளிைடேய= இையைம அறி' ெபற இ#றதகதா:.

8 பாகளிைடேய=ள இையபா ெப1 ெபா<ைள அதிகாரதா ெபறப4ட'
எ#ப உைரயாள.

ைவைற= இைய
எதைன= அகரவாிைசப* G1வெத#ப' ஒ< ைவைற : றிய

கர திாி'

வ< : றிய(கரேம மி:தி ெயனிC, ெதாலாசா# யா3 : றிய(கரைத

 Gறிேய : றிய

கரைத அ3' G1வ. அத : இகர தி :பி# உகர

வ<ெம#ற அகரவாிைசைறேய காரணமா:. உயி மயAகிய, ளி

மயAகிய(

 பிறவா1 எ>'கைள D4ட ேவ* வ<மிடAகளி



அகரவாிைச மாறா' G1வைத 8# >' காணலா. ஒேராவழி வாிைச

மாறிவ<ேம, அத : த:த காரணமி<:. இதைன உைரயாள க3
Gறி=ளன.

ெச6=ளிய(# த 8 பாவி 34 உ1க Gறப43, அைவ வாிைச மாறா'
அEவிய

 நிரேல விளகப3கி#றன. ெம6பா4*ய( எ43வைக

ெம6பா3கைள= ெதா:' Gறி பி# வ:' G1மிட' இEவாிைச
ைறைய காணலா. இAஙன 8 >ைம= ெதாைகவைக' யாக

G1மிடAகளிெலலா, நிரேல காரணAக<தி அEவாிைசக அைமக-

ப43ளைம அறி' மகிழதக திறனா:.
-----

[#] ெதாகாபிய, எ>ததிகார, தமிழண(# க<'ைர விளக ெசபதி ,
மணிவாசக பதிபக, ெச#ைன, 1993.
----
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ெசாலதிகார ெபயாிய( ெசா(# இலகண, ெசா பா:பா3 , ெபய -

ெசா(# இலகண, உயதிைண ெபயக - வைகக, அஃறிைண ெபயக -

வைகக, விர7 ெபயக - வைகக, விர7ெபய ப றிய சில சிற விதிக

எ#ற வாிைசைய காணலா. விைனயிய( உயதிைண ெதாிநிைல விைனக,
:றி விைனக, அஃறிைண ெதாிநிைல விைனக, :றி விைனக, விர7
விைனக, விைனெய ச, ெபயெர ச, விைன ெசா களி காலமயக, சில

வித விதிக எ#ற வாிைசைய காணலா.

இAஙன ெதாகாபிய >ைம= காணப3 இையெபா3 G*ய

ைவைற, ஒ< ெப<Aகாபியமைனய க43ேகாைப த<கிற'. தி<:ற,
சAக இலகிய, சிலபதி கார ேபா

 இலகிய 8க@ேகய#றி, இலகண

8ைல= க43 ேகாட# பைடகலா எ#பைத ெதாகாபிய
நி1வி=ளா.

தமி. இலகிய, இலகண 8க ேதா#றிய காலெதா4ேட இவ ைற த
ெபா'பபாக ெகா*<தைம, அைவ அ#ேற தி சி ெப றி<த சிறைப

உண'கி#ற'.
றனைடக

இலகண எ#ப' Gறியன ெகா3, Gறாதனவ ைற= உணரைவபேதயா.

எத ெமாழி: >வ' இலகண Gறி *' வி3தெல#ப' வரபி#றி

விாி=. எனேவ இய ேதா1, அதிகாரேதா1 Gறாத விதவிதிகைள Gறி
*ப', ெபா'வான றனைடகளி Gறாதனவ ைற= ெசய
*ப' என றனைடக இ< விதமாக Gறப3கி#றன.

: வழிகா4*

ளி மயAகிய(# றனைடயி, உணரGறிய ணாிய ம<Aகி#, க3

ெசய :ாியைவ கணின ெகாளேல' ( 405) எ#1 *கி#றா. ந#:
உணரGறிவி4டதா, ேம#ேம

 க3 ண சிப3தி இலகணA
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G1த :ாியனவ ைற, நீAகேள சிதி' *'ெகா@Aக எ#1
வழிகா43கிறா. உாியிய(# றனைடயி,
அ#ன பிற7 கிளத அல

ப#ைற யாC பரதன வ-உ

உாி ெசா எலா ெபா<4:ைற G4ட

இய#ற ம<Aகி# இைனெதன அறி=

வரதம: இ#ைமயி# வழிநனி கைடபி*'
ஓபைட ஆைணயி கிளதவ 1 இயலா#
பாA:ற உணத எ#மனா லவ (879)

எ#C 8 பாவி Gறப3வன, இலகண >ைம:ேம மனAெகாளதகன

எனலா. இலகண பர'ப43 ஒ< ெமாழியி காணப3வதா:. அைனைத=
Gற இயலா'. அைவ இதைன என அறி= எைல=ைடயன அல. "யா

ேபா றி காகெவன அ1தியி43 Gறியவ றி# Hல, அE வழிைய ந#:
கைடபி*', ேம ெகா3 ெதாி'ெகாள ேவ*ய னவ ைறெயலா
நீAகேள உண' ெகா"களாக'' எ#ப' ெதாகாபியாி# அ#ெபா3 G*ய

ஆைணயா:.

அAஙன ெகா@Aகா உலக வழகி ேக த#ைம ெகா3', உணர

ேவ3ெம#பைத எ>ததிகார றனைடயி G1கிறா. ெச6=@@

(இலகிய'@) வழகிC@ யா Gறியத : ேவ1பட ேதா#1வன7

காணப3ெமனி# வழகி ேக த#ைம ெகா3' அதன*பைடயி இலகண
வ:'ெகாக " எ#ப' ேபராசா# வா:.
கிளத அல ெச6=@ திாிந7

வழAகிய ம<Aகி# ம<ெவா3 திாிந7

விளபிய இய ைகயி# ேவ1பட ேதா#றி#

வழAகிய ம<Aகி# உணதன ஒ>க

ந#மதி நா4ட' எ#மனா லவ (483)
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விதவிதிக@ட# *=மிடAக தவிர, இெரா'வான றனைடக

வ<மிடAகைள ஒ<A: ெதா:' பா' ெபா< கடா, ெதாேபராசானி#

உள லனா:.
மா4ேட 1

ெதாகாபிய - எ>ததிகாரதி 8 1 கணகி, பேவ1 விதAகளி

மா4ேட 1 விதிக காணப3கி#றன. #ன Gறியப*ேய பி#ன<

விதிெப1 என மா4ேட 1 இதி ெதாகாபிய D<க எளிைம= க<தி

மி:த ஆவ கா4*=ளா. 8# >ைம= க க 'ா3 இ மா4ேட 1

விதிக க பவ நிைனைவ ேசாதித : உாியன.
ணாிய நிைலயிைட:1க

 உாிேத

உணரGறி# #ன ேதா#1 (35)
ெமாழிமரபி காணப3 இEவிதி, : றிய

கர ணாிய 8 பா7ட# (410)

இைணகப43, அEவா1 :1:மிட அA: விளகப3 என G1கிற'.
இAஙன இைணகப3 இடAக பல7.

பல Oதிரவிதிக அவ றி : ேநேர # 8 பாவிதிைய மா4ேட 1வன.
ஒE7 அ ேற நEவலAகைடேய (72) - இ' #ைனய 71 ஆ 8 பா விதிைய

மா4ேட 1கிற'.

உ சகார இ<ெமாழி:ாிேத (75) எ#றவ, அதைனேய சில 8 பாக தளி,
உ சகாரெமா3 நகார சிவT (79) என மா4ேட 1கி#றா.

அEவிய நிைல=; அநிைல திாியா'; ேம Gறிய ைக ஆவயினான என
இEவா1 #ைனய 8 பாைவ மா4ேட 1 ெதாகாபிய நைடக
அைமகி#றன (127,162,148).
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ஆகார இ1தி அகரஇய ேற (221)

ஈகார இ1தி ஆகார இய ேற (249)

உகர இ1தி அகர இய ேற (254)

ஊகார இ1தி ஆகார இய ேற (264)

ஏகார இ1தி ஊகார இய ேற (274)
ஓகார இ1தி ஏகார இய ேற (289)

ஒேர விதி ெப1மிவ ைற சAகி(ெதாடேபா யா நய க<தி ெதாட'
மா4ேட 1த ஆசான' ஆவைத= திறைன=ேம நிைனQ43கி#ற'.
பனிெயன வ-உ காலேவ 1ைம:

அ' இ#C சாாிைய ஆ: (241)
வளிெயன வ-உ Qதகிளவி=

அEவிய நிைலய ெசEவி ெத#ப (242)

வளி' எ#ப' 'பனி' எ#ற ப<வெபயேபால அ', இ#C சாாிைய ெப1
எ#1, #ைனய 8 பாவிதி ைய அ3த 8 பாவி மா4ேட றினா. பி#ன

'மைழ', 'ெவயி', 'இ<' எ#ற ெசா க@ அEவாேற ண<ெமன ெதாட'
மா4ேட 1 அழைக கவனி=Aக.

மைழ எ# கிளவி வளியிய நிைல= (287)

ெவயி எ# கிளவி மைழயிய நிைல= (377)
இ< எ# கிளவி ெவயி(ய நிைல= (402)

ெதாகாபிய த 8ைல >ைமயாக ெதாட' நிைன 7ட# பயில ேவ3
எ#1 க<தி இE7திகைள ைகயா* <பா என7 ேதா 1கிற'.
உ<பிய' விதிக பல பி#வ< ண சிகளி பேவ1 இடAகளி

மா4ேட றப3கி#றன. அEவவ றி :ாிய விதிக #ன உ<பிய(

காணப3தைல, அைட:றி: உள எக கா43.
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பலவ றி1தி உ<பிய நிைல= (220) (174)

நீஎ# ஒ<ெபய உ<பிய நிைல=.... (253) (179)

D43 த இ1தி உ<பிய நிைல= (281) (177)

இAஙன உ<பிய நிைல= - அதாவ' உ<பிய( Gறப4ட விதிப* ண<
என :றிபி3மிடAக ேம

 பல7. எEவிதி மா4ேட றப3கிறெத#ப',

நிைனவா ற ேலா3 அT:வாேக ைகG3.

ெதாழி ெபயெரலா ெதாழி ெபயாியல (306)

ெதாழி ெபயெரலா ெதாழி ெபயாியல (327)

ெதாழி ெபயெரலா ெதாழி ெபயாியல (376)
இEவா1 விைன ெசா க ஒேரவிதி ெப1வன பல7 ஒேர ெதாடரா பேவ1
வி:தி ப றிய இடAகளி மா4ேட றப3 கி#றன. ''கிளத#ன (286),
ேம கிளத#ன (331) என இEவா1  Gறியவ ைற நிைன7ப3த

 உ3.

இAஙன 8# >ைம= காணப3 மா4ேட 1 விதிகைள ஒ<வ தனிேய
எ3' ஆரா6தா, ெதாலாசானி# உள திறைம = பாி7 ந#:

லப3. இ1தி மரபிய' வைர காணப3 இE7தி நைட ெதாகாபிய

>ைம= ஒேர ஒ< தனி லவாி# திறைமவழி ெவளிப4ட 8ேல எ#பைத நிைல
ெப1'கிற'. சில ெதாகாபிய பலெர#1, ெதாகாபிய பலரா
எ>தப43 ெதா:கப4ட 8ெல#1 G1A க<'க இவ றா
அ*ப43 ேபாகி#றன.
ெதாடைடய விதிக
மகர :1கேதா3 ெதாடைடய விதிக 8# >ைம= விரவி கிடகி#றன.

அவ ைற ெகா3 G4* ெதா:' பாேத, >விவர அறித G3.
அைரயள :1க மகர உைடேத

இைசயிட# அ<: ெதாி=A காைல (13)
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மகர :1:ெம#ப' இ'.
ெச6= இ1தி ேபா( ெமாழிவயி#

னகாரமகார ஈெரா றா: (51)

னகாைர #ன மகார :1: (52)
மகர :1:மிடA G1கிற'.
வகாரமிைச= மகார :1: (330)
மகாரA :1:மிட பிறிெதா#1 உளெத#கிற'. இைவ ேபா, : றிய

கர

விதிக பல 8#>' விரவிகிட கி#றன. இதைகயன ேவ1 பல7 உள.
நைட ஒ 1ைம கா43வன
இகர இ1தி ெபயநிைல #ன

ேவ 1ைமயாயி# வெல>' மி:ேம (235)
ஐகார இ1தி ெபயநிைல #ன

ேவ 1ைமயாயி# வெல>' மி:ேம (280)
ப#ைம= ஒ<ைம= பாலறிவத

அ#ன மரபி# :றிெபா3 வ-உ

காலகிளவி உயதிைண ம<Aகி

ேமைலகிளவிெயா3 ேவ1பா*லேவ (700)
ப#ைம= ஒ<ைம= பா அறிவத
அ#னமரபி# :றிெபா3 வ-உ
காலகிளவி அஃறிைணம<Aகி

ேமைலகிளவிெயா3 ேவ1பா*லேவ (706)
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ேம கட 8 பாகளிைடேய காணப3 நைட ெயா 1ைம க<தி பாக

தகதா:. இAஙன வ<வன பல7. இைவ ெயலா ெதாலாசா# நைடப றிய

தனி ஆ67: உாியன. எளிைம க<தி= க பவ மனதி தAக ேவ3 ெம#ப'

ப றி= கவியாளத நிைனவா ற வளகபட ேவ3 ெம#பத காக7

நைடயழகி தம:ள ஆவைத ல ப3த7 ெதாலாசா# இE7திகைள
ைகயாகிறா எனலா.

ெதாகாபிய க4டைமைப= >ைமைய= இைவ நம:

நிைன7ப3'வ'ட#, அெபாிய 8ைல பயிவா. இ >ைம ேநாேகா3
அTகி அ8 >ைமைய= பயி# றால#றி, அEவாிய 8( Gறப43ள

ெச6தி களைன' ைகவரெபறா எ#பைத= இைவ உண'கி#றன.
ெதாகாபிய சிறபியக
ெதாகாபியதி# சிறபியக பல7ள. அைவ அைன'  றி

மாக

ஆராயப4டன எ#1 G1மாறிைல. ெதாகாபியைத மிக க*னமான

8ெல#1 க<திேய பல அTகா' ேபாயின. அதைன காலAகடத 8ெல#1

க<' த : இடமிைல. ஏெனனி அதி Gறப3 இலகண' 8 1:

எப' வி>கா3 ேநகமாக7 மைறகமாக7 இ#1 வழகி

ளன.

ெதாகாபிய ேதெத3' Gறிய இலகண G1கெளலா காலதா
மாறாதைவ. அவைர பி#ப றி எ>த சி றிலகண 8க@, அ8

உைர8க@ தமி.ெமாழியி# இளைம மாறாத க#னி த#ைமைய

ேக எ>த

காலேதா1 காபா றி வ'ளன. ெதா காபியதி# ஆ4சிவிாி7 அ3த

8 றா*

 தமிைழ நிைல ெப1' என நபலா. இ#1 ஒ<வ திய தமி.

இலகண' எ>' ெபா>' ெதாலாசா# கா4*ய பல ெநறிைறகைள
றகணிக இயலா'. எதைன 'ைமகைள ஏ றா

, ெதா காபிய மர

கா43 அ*பைடகைள வி43 விலகாம ெச#றாதா# அ' தமி>:ாிய

இலகணமாக இ<:. இ#1 ெகா ைச ெமாழிக@: வ>க@: எலா

இலகண ெம>தி சில தமி. இலகண' என வாதி3வ. இ' ெதா காபிய

ெநறி: ரப4டதா:.

காலதா நிைலெப றைவ
காலதா மாறா' நிைலெப ற இலகண G1க பலவ ைற நா
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ெதாகாபிய' காகி#ேறா. தமி. இர4ைட வழ: ெமாழி. தமிழி
ேபDவ' ேபாலேவ எ>' வதிைல. இ#1 சில தமிைழ வ

விழக ெச6=

ேநாேகா3, ேப ைச அப*யப*ேய எ>தாகி தமி>: ஊ1ேத*
வ<கி#றன.

ேப Dெமாழி: எ>' ெமாழி:மிைடேய=ள ேவ1 பா3 வரவர விாி'
வ<கிறெத#ப'ைமேய. அ#1 இ#1 இEவி< வழ:களிைடேய ஒ<

ேபாரா4ட இ<' ெகா3தா# வ<கிற'. ேப D ெமாழியி(<' தரமானவ ைற

ம43 சி1க சி1க எ>' வழ: காலேதா1 ஏ 1 வ<கிறெத#ப'

உைமேய. ஆயிC பேவ1 வ4டார வழ:களா6, ஒ( திாி= பிைழவழ:
ெகா ைசவ*வமா6 பரவிகிட: ேப Dவழகி :, ெமாழிைய எ#1

அ*ப3தி அழி'விடா' காத ெப<ைம ெதாகாபியைரேய சா<.

தமிழி வண சிைன ெசா எ#ப' அைட + சிைன + த என, வாிைச

மாறாம வ< (509) எ#ப' ெதாகாபிய. ெசAகா நாைர என கா43வ.

இ#1 'ெவதா* ேவத' எ#1தாேன G1கி#ேறா. ஒ<வைர ப#ைமயா

'ம<தப வதா' எ#ப' உய7ப#ைம. நாியா வதா என ஒ#றைன
ப#ைமயா G1வ' உய7ப#ைமேய. இைவ வழகினாகிய
ெதாகாபிய (510). அதாவ' ேப Dவழகி

ள இ' எ>' வழகி :

ெபா<தா' எ#பதா. அ1வ வதன' எ#ப த : அ1வ< வதன'

எ#பத : ேவ1பா33. பி#ன தி வரேவ*யவ அ1வ ம43ேம எ#ப'

லனாகிற' (516) ஒ#1 இைல எ#பத : ஒ#1 இைல எ#பத : ேவ1

பா3 உ3தாேன? (517). ேதAகா6 எ4ைட= உைடக ேவ டா' எ#றா,

 1ைமயா6 நி : அேத ெசா சில வ ைற உைடகலா' என எ செபா<@

தரகாகிேறா (770). இEவா1 எணிபாதா ெப<பா#ைமயான
இலகண விதிக, சி சில ேவ1பா3க@டC வழகி(<க காணலா.
உடெபா3 ணத
ெதாகாபிய 8 பாகைள ம43ேம தர ேநத', அEவிதிக4:ாிய

எ3'கா43கைள தர*யவிைல. ஆனா ெதாகாபியைத G'
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ஆ.' க றா, பேவ1 உதாரணAக, சிலேபா' அEவ 8 பாவி
சமயAகளி ேவ1பிற இடAகளி

 அைம' கிடக காணலா.

அைட சிைன த வாிைசப* வ<ெம#1 வண சிைன ெசா'

 பல

:

இலகணA Gறப4டதி, வண + சிைன + ெசா' எ#பேத தக எ3'

கா4டா6 உள'. உய திைணயி ஆணா, ெபணா எ#1 ேவ1பா3

ெதாியாதெபா>', அAேக நி பவ யா' எ#1 ப#ைமயா Gற ேவ3 (ைன).

ெதாகாபியேர ஒ<வைரG1 ப#ைம கிளவி=' (510) எ#Cேபா', அஃ'
ஆைணேயா, ெபைணேயா :றிகிற'. ெதாகாபிய த இயலாகிய

8#மரபி தமிழி ஓரள' இைச: உயி:றி ஐதைன=, ஈரளபிைச:

ெந* ஏழிைன= G1கிறா. பி#ன Hவள இைசத ஓெர> தி#ேற ' எ#1
:றிபி43, அAஙன H#1 மாதிைர எ>தாக நீ4ட ேவ3ேம

அளெபைடயாக நீ4*ெகாளலா என விள:கி#றா.
நீ4ட ேவ*# அEவள=ைடய

G4* எ>உத எ#மனா லவ

எ>த எ#பைத இ#ேனாைச க<தி நீ4ட வி<பியதா, அதைன H#1
மாதிைர=ள அளெபைட எ>தாக ஆ: கி#றா. எ>தைல எ>த ஆகி,
ேம

 நீ4* எ[உத' என H#1 மாதிைரயள7 உைடயதாக ஆ:கி#றா.

இEவா1 தா விதி G1 8 பாவிேலேய அத கான கா4ைட= அைம'ளா.
இெநறிைய ேவ1சில இடAகளி

 காணலா. அ இ உ H#1 D43' (31)

எ#னாம அ இ உ அH#1 D43' என Oதிரதிேலேய கா43 அைமய
யா'ளைம காகி#ேறா. இதைன உடெபா3 ணத' எC உதி
பா ப3'வ.

யா நல இலகிய நய
ெதாகாபியதி இனிய ஓைசநய அைமதா, 8 பாகைள ப*பா:

ஈ3பா3 ஏ ப3 எ#1 க<தி=ளா. ெவ 1 நைடயா விதிகைள Gற அவ
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வி<பவிைல. அதனா இலகிய பாA: நிைறத நைட இ8( பல இட'

காணப3கிற'.

ெம#ைம= இைடைம= வ-உ காைல

இ#ைம ேவ3 எ#மனா லவ (130)
ெமெல>' இைடெய>' வ<ெமாழி தலா6 வ<ேபா', நிைலெமாழி
ஈ றி நி#ற அ' சாாிையய' இ1தி மகர ெக3 எ#பைத இ'ைண அழகாக
G1கிறா. இ Oதிர அ சாாிைய ப றியெத#ப', இத : #Cள
Oதிரைத ப*ேதாேக லனா:. D<Aக ெசா

மீ3 Gறாராயினா.

 அழ: க<தி, அைத

இ#என வ-உ ேவ 1ைம உ<பி :

இ#எ# சாாிைய இ#ைம ேவ3 (131)
யாபழ: ெசா(னிைம= காணலா. 'இ#' உ< வ<மிட', மீ3 'இ#'

சாாிைய ேவ*யதிைல எ#ப' இத# க<'. இதி 'உ<பி :' எ#பதி,

நா#கா ேவ 1ைம உ< வ'ள'. அதனா இ# சாாிைய ெப1கிற'. (உ< +

இ# + :) ஊாி# வடேக உள'' எ#Cமிட', 'ஊாினி#' என இ#ேம ஓ இ#
ேவடா எ#பதா. Oதிரைத மீ3 ஒ<ைற ப*' பா<Aக.

எ'ைக= ேமாைன= அைமய, இனிய ஓைசபட யா'ளைம லனா:.
தலா ஏன தெபய த
எ#பைத, த

 (66); 'நகரெமா3 த

' (67) என த( வ<

' எ#ேற விைனயாகி ஆகி#றா. ெதாகாபிய ெசா நைட

அழ:க தனி' ஆராயதகன.

ெம6, உயி என எ>'க@: ெபயரைமத(#, அைவ ப றிய இலகணA-

G1மிட', உைமயான ெம6 உயிகைள ப றி= G1வா ேபால , இலகண
நைட அைமய எ>தி ெசவைத காணலா.

'ெம6ேயா3 ெபா<தின' உயிாின' இய திாியா'' (10); ெம6யி# வழியாகேவ
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உயிேதா#றி நி :' (18); உயி தனி' இயலா'; ெம6ெயா3 சிவT' (138);

'ெம6, உயிநீAகி# த# உ<வா:' (139); உயிவ<வழி உடப3ெம6யி#

உ<7வ<' (140)- இவ ைற ப*: ேபா' அAஙன ெம6, உயி என ெபய

அைமத காரண அவ றிைடேய உள ஒைம= லப3கி#றன. Hதறிஞ

வ.Dப. மாணிக ெதாகாபிய நய ப றி விளகி, அ8ைல ’இலகண
விலகிய' என 'ெபய O4* அைழகலா எ#1 G1வா.[$]

----

[$] ெதாகாபியகட, மணிவாசக பதிபக, சிதபர, 1987, ப. 15.
----

மனிதேநய பபா3
ெதாகாபிய< தி<வ@வ< ேபா றி=ள மனித ேநய பபா3

காலேதா1 அறிதறி' க க ேவ3வனவா:. அவக இலகண

மக@கான அறெநறி= ப றி எ>தியி<பிC மனித:ல எ#ெற#1 நிைல
ெப1மா1 எணிெயணி த 8ைல யா'ளன.

கள7 ஒ>க ஏ கப4*<த கால அ'. இ<பிC அதி

ேவ3ெம#ேற, அதைன பைடத இலகிய வ

 பபா3 அைமத

நரா லவக@ இலகண

யாத ெதா காபிய< க<தின. களவிய த 8 பாவி, ெதாகாபிய தா

ெசால: கள7 அறெநறி தவறாத' எ#ற #Cைர ேயா3 ெதாடAக
காகி#ேறா.

இ#ப ெபா<@ அறC எ#றாA:

அ#ெபா3 ணத ஐதிைண ம<Aகி#

காமG4ட காTAகாைல

மைறேயா ேதஎ' ம#றா எ4டC

'ைறயைம நயா.'ைணைமேயா இயேப (1038)
இA: H#1 உ1திெபா<கைள Gறி ெதாடA:வ' ஏ#? 'களவிய எ#ற'
தவறான கள7கைள= உட# G1வ த#1 எ# க<'; அற சாத களைவேய
யா# ஈ3 இலகிய பைடபி : உாியதாகி விள:கிேற#'' எ#பா ேபால
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தக #Cைர=ட# இA: ெதாடAக எTகி#றா. அத அளவி : அவ<ள

பபா4* ேதா6', இரடற கல' நி#ற'.

பரைதைம ஒ>க அ#1 ஏ கப4ட ஒ#றாகேவ இ<த'. ஆயிC அதைன

ஒ< :ைற ெய#ேற யாவ< க<தின. அதைன பைடப', இலகிய-

வாணகளா ற கணிகெவாணாதாயி 1. ஆயிC அதைன எத ேகாண

தி, எEவா1 பைடக ேவ3ேமா அத ேகாணதி ம43ேம பைட',

மாCட ெவல வழிகா4*ன. அ' ப றிய G 1 வைகைள G1மிட', அE
ஒ>கதி தம:ள ெவ1ைப ெவளிப3தாம விட*யவிைல, ெதா

காபியரா. 'ெகா3ைம ஒ>க' (1093); அடAகா ஒ>க' அவ# வயி# (1096);

'ேபணா ஒ>க (1096) என இEவா1 அவ அைட ெகா3' G1வனவ றா
இைத அறியலா.
உலகி

ள எலா உயிக@ தாதா வாழேவ3 ெம#ேற வி<கி#றன.

அைவ தாதா இ#ற ேவ3; #ேனற ேவ3 எ#ேற விைழகி#றன.

இைவ த#ைன அல; இவ ைற த#னல எ#1 தளி விட7 இயலா'.

ேமைலநா4டா த#ைன, த க. சி, 'தா#தா#' எC த#னல

ேவ4ைகயாகியவ ைற ஈேகா (Ego) எ#றன. அதனி

 ேவ1ப4ட' இ'.

உயிக தா தா இ#1தைல நா*ேய நி கி#றன. இஃ' உயிாின' இய.

த#ைன கா' ெகா@த, த# #ேன றைத நா3த, தா# இ#ற

விைழத - இைவ த#ைன அல. ைன ' எ#றா தவறான' ேபா
ப3கிற'. இைவ உயிக@: இயபாக இ< பைவ; இ<க ேவ*யைவ.
தி<வ@வ< இதைன ந#: உணதி<தா. இ த#Cண7' சி ெற1பி
காண ப3வேதயா. மைழ வ<ெம#றறித' 4ைடகைள வாயி

கEவிெகா3, ேம4ைட ேநாகி சாைரசாைரயா6 ஊ' ெச





எ1கைள பாகிேறாமலவா? அ' த#னலம#1; த#ைன ம#1. அ'
த#Cண சி'. உயி<ட# உட#பிற', உ@ உைற= த#Cண சி த காத

ெபா<ளிய( ெதாகாபிய சில ெபா'வான இலகிய பைட ெநறிகைள
G1மிட', இE7ைமைய :றிபி3கி#றா.
எலா உயி: இ#ப எ#ப'
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தா# அம' வ<உ ேமவ றா: (1169)
'இ#ப எ#Cமிடதி '#ேன ற' எ#ப' - 'நவா.7' எ#ப' என எதைன=
ெபா<தி பாகலா. தா# அம' ' - த# ெந,சம' வ< வி<ப,

உயிேரா3 இய பா6 அைமத விைழ7. ேமைலநா4டாாி# உளவியைலேய

ேம#ேம

 ேபD நா, #ேனா கட உளவிய

ைம கைள= உலகி :

எ3தியத தவறா:மா?
றதிைணயி வாைக , கா,சி எ#பன7 ேபா ப றிய திைணகேளயா:.

ேபாாி ெப1 ெவ றிைய= ேபாாினா வ< அழிைவ= ப றியனேவ அைவ.
ஆயிC, ெதாடகதி அAஙன ேதா#றி வளதி<பிC, அைவ

வா.ைகயி பிறாிC ேமப3 ெவ றிவாைககைள=, ெபா'வான உலக
நிைலயாைமைய= ப றியனவா6, காலேபாகி பைடக ப4டன.
ெதாகாபிய# காைலதிைணைய,
தாவி ெகாைக தத G ைற

பா:படமி:திப3த எ#ப (1020)
எ#றா. தம' தம' வா.ைக ெநறிகளி, பிறாிC ேம ப3தேல வாைக எ#றா
அவ. ஒ< மாணவ# பிற மாணவ பலாி

 ேமப43, த மாணவனா6

ேதறினா அ' வாைகேயயா:. அ'ேபால ெதாழி( ேமப3த; கைல
பைடபி பாிD ெப1த; வா> ெநறியி உலேகா ேபா 1 மா1 ெவ றியைடத
யா7 இEவாைகயி அடகெப றைம ெதாகாபியாி# அறி7P4பைத

ம43ம#றி, மனித ேநய ைத= லப3'கி#ற'.
கா,சிதிைணைய Gறவ<மிட',
பாAக<, சிறபி பலா றாC

நிலா உலக (ய ெநறிேத (1024)
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எ#பா அவ.
அத# கீ.வ< 'ைறகளி

 #பாதி ேபாாினா ஏ ப3 அழி7கைளேய

ேபசிC, பி#பாதி ெபா'வான நிைலயாைமைய எ3'ைரகி#ற'.
இAஙன ெதாகாபிய', நிைறத வ

வான ெசறி7மிக க43ேகாட#

திக.கிற'; அத# சிறபியக@ பல வா:. அதி காணப3 ெமாழி நைட=

பபா43 ெநறிக@ மாCட உளவைர ேபா றி க கதகவா1
அைம'ளன.
கைல ெசா க
ெதாகாபிய பய#ப3' இலகண கைல ெசா க பலவா:.

ெபயகேளய#றி, இலகணைத விளகவ< விைன ெசா க@ அழ:
ெதளி7 உைடயன. நி1த ெசா, :றி' வ<கிளவி, ெச6= கணிய
ெதாடெமாழி, உைர ெபா<4கிளவி, உைரயைசகிளவி, த#ெதாழி உைர:
வினாவி#கிளவி, ெபயெர,Dகிளவி, விைனெய,Dகிளவி, ெமாழிப3திைசத,
ம<வி# பாதி, ெதாடக :1: ெபயநிைலகிளவி என இEவா1

ெதாகாபிய 8 >' காணப3 இலகண கைல ெசா க பல

8 1கணகின வா:. அவ ைற ெதா:', அகரவாிைசப3தி, ெபா<

விளக'ட# பாதா நம: அேபராசான' ெமாழி P4பதிற# இனி'
விளA:. அெப<மகன' ேதா றைத=, ஆ@ைமைய= கா43

ெதாகாபிய எ#ெற#1 நம: வழிகா4*யா6 அைம=. அத :

ஈ3பா4ேடா3 அ8ைல அT:த
இைடயறா' பழ:த
------------------

 ேவ3.

, பகா பயி

4. ெதாகாபியாி

த

 அ8

ட#

இலகிய ெகாைகக

இ#1 நா ேமனா4டா இலகிய ெகாைககைள ப றிேய பலபட

ேபDகிேறா. அவ ைறேய ந இலகியAக4 கான அள7ேகாலாக7 ெகா3

திறனா67 ெச6கிேறா. சில சமய ந இலகியேபா:, அைம, ேகா4பா3
ேபாவன அத : ஒ'வராவி4டா

 நா வி3வதிைல. பகைலகழக ஆ67
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ெதாடAகி ப4டப* வைர இ' ந பழகமாயி 1. ெச<: தக காைல

ெவ4*ெகா@ ய சி ேபால', அய ேகா4பா3க@: ஏ ப ந இலகியA
கைள திாி' விாி' ஆரா6வதி நா மி:த சா'ாிய ைடயவகளாகி
வி4ேடா.

ஆசிய இலகியAக, ஆசியா கடதி இதிய இல கியAக, இதியாவி
தமி. இலகியAக என இவ 1:ாிய, தனி'வ மிக இலகிய

ேகா4பா3க, ெகாைகக இைலயா? பல ஆயிரமா3 பைழைம=ைடய
தமி., வட ெமாழி இலகியAக தமெகன தனிேகா4பா3 களி#றியா
ேதா#றின? வளதன?
ேமனா4டா கிேரக, இலதீ# ெமாழிக ெதாடAகி - அாி%டா*(#
கவிைதயிய' ெதாடAகி த இலகிய ேகா4பா3கைள வைரய1', வள',

உலகி : உணதி =ளன. அ'ைண பைழைம=ைடய வடெமாழி இலகிய

ேகா4பா3க@ பரதனிவ ெதாடAகி வடெமாழியி

 ஆAகிலதி



வைரய1கப43 ந#: விளக ப43ளன. இ<' அவ ைற இதிய

இலகிய ஆ6வி பய#ப3'ேவா ெதாைக மிக7 :ைறேவ. தமிழிேலா

இ'கா1 இ'ைண பைழைம=ைடய இலகியAக4ெகன தனி இலகிய

ேகா4 பா3க இ<தி<:ேம எ#ற எணAGட கி.க விைல. இ<பதா

8 றா*# இ1தியி தா# ஓரள7 தமி. இலகிய ேகா4பா3கைள ேத3

பணி, ைனவ ச.ேவ.Dபிரமணிய# இய:நராக இ<த காலதி உலகதமி.
ஆரா6 சி நி1வன தி

, பிறசில பகைலகழக தமி. 'ைறகளி

 ேம

ெகாளப4டன. சில தனிப4ட ஆ6வாளக@ த ஆ67 ப4டதி :

இ'ைறயி கெதாடAகின.

தமிழக@: என தனி இலகிய ேகா4பா3க இைல ; திறனா67 எ#ப'

ேமனா4டாாிடமி<' நா ெப ற கைல; இA: பாரா43 ைற திறனா67 -

நயAகாT ேபா: காண ப4டேத தவிர ெநறிைறப*யான - ேகா4பா3,
ெகாைக அ* பைடயிலான திறனா67 ேதா#றவிைல என பல நபின;
அEவாேற த 8களி வாதிதன.

ெநறிைறப3தபடவிைல எ#ப' உைமேய. ஆயிC இA:
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: றAக3 திறனா6' தரAகாT ஆ67க காலAகாலமாக இ<'

வ'ளன. ெதாகாபிய தலாக அரAேக 1கிற மர பல 8 றா3க

இ<' வ'ள'. க றறிேதா ேபரைவயி தம' 8 : றம றெதன நி17வ'
எளிய காாியம#1. தி<வ@வ எ>திய தி<:றைள சAகதா எளிதி

ஏ 1ெகாளவிைலயா. அெப<மகC: சAக பலைகயி இடமளிக

அகால லவக மிக7 தயAகினரா. கப த 8ைல அரAேக ற7

கேழதி லவ த நளெவபாைவ அரAேக ற7 ெப<பாடாயின எ#1

தம' 8களி லவக D4*கா4*ய :ைறகைள நிைற7 ெச6ய7 அல'

அத கான காரணAகைள விளகி இைச7 ெபற7 அவக ெபாி' யலேவ*
இ<தெதன7 ேகவி ப3 கிேறா. இதைகய ெசவிவழி கைதக

தமிழக4கி<த திறனா67 மனபா#ைமைய D4* கா43கி#றன. ெதா

காபிய< தம' 8ைல அதAேகா4டாசா# தைலைம யிலான அைவக'

அாிதப ெதாி' ' அதாவ' : றம றெதன விளகிேய, அரAேக ற *த'.
இலகண 8லாக எ>திய மர
ெதாகாபிய ெபா<ளதிகார 'இலகண 8' எ#ற பாைவயிேலேய

ெவளிப3தப4டதா, அஃ' ஓ 'இலகி யகைல' ப றிய 8ெல#ப',
பலரா

 மனAெகாளபடாேத ேபாயி 1. அதி வ< ெச6=ளிய' எ#ப'

உைமயி இலகிய இயேல' ஆ:. அவ காலதி ெச6=' எ#ப' ெவ1

யா வ*வைத :றிகவிைல. ெச6யப3வ' எ#ற ெபா<ளி அ#1

பைடகப4டனவாகிய பைட பிலகிய எ#பைதேய அ' :றித'.

பைடகப3 - ெச6ய ப3 - 8க அைன': ெச6=ெள#ப'

ெபா'ெபயரா= இ<த'. ெபா<ளதிகார மக வா.ைவ இலகியமா:

கைல ப றிய ெத#பைத ெதளித ேவ3. இEவைகயி ேநாகினா

ெபா<ளிலகண எ#1 Gறப3வ' இலகிய வ*வ , வைகைம, அணியழ:,
ெவளிபா43திற#, ெகாைக, ேகா4பா3க ப றியெத#ப' ந#:ணரப3.
ஆனா இ#1 இதைன இலகண' எ#ேற க<'கி#றனரலாம, ெகாைக
விளக 8

மா: எ#பைத க<'வதிைல .

இலகணியா? ேகா4பா4டாளரா?
ெதாகாபிய ஓ இலகணிேய (Grammarian) அலாம, அவ ஒ<
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ேகா4பா4டாளரலெர#ப' பல<:ள க<தா:. அவைர நா ஓ இலகிய

ெகாைகயாள (Theorist) என விள: ேபா'[##] அைத ஆவ ேம\4டா

Gறப3 மிைக க<ெத#ெற றகணிகி#றன. அவ ெபா<ளதிகாரதி பல

இடAகளி அகால மரக4: அபா ப43, ஒ< ெகாைக - ேகா4பா43

விளக த< சிதைன வள சிைய அ>தமாக ெவளிப3'கிறா. பி கால

இலகணிக பல< அவைர >வ' பி#ப ற *யாம

ேகா4பா43 சிதைனைய வாAகிெகாள இயலாம
8களி ெசாலாமேல வி43வி4டன.

, அவர'

 பலவ ைற த

----

[##] தமிழண, சAக இலகிய ஒ]3 - இலகியெகாைகக, மீனா4 சி தக
நிைலய, ம'ைர, 1975
---

இதிய இலகிய ேகா4பா3க@ தமி. இலகிய ேகா4பா3க@
இதிய ெமாழிகளி# இலகிய ேகா4பா3க எ#பன, இ#1 ெபா'வாக

வடெமாழி இலகிய ேகா4பா3களாகேவ க<தப3கி#றன. ஆAகிலA க ற பல

அEவ ெமாழி :ாியனவாக இ#1 ேமைல இலகிய ேகா4பா3கைள ம43ேம

ேபா43 :ழபிெகா3ளன. பழAகவியாள சில ம43ேம சம கி<ததி
பரதனிவ தத ேகா4பா3கைள= அத# விளகAகைள= பி#ப றி
திறனா6' ெகா3ளன. பரதனிவ<: இைணயானைவ=,
தனி'வைடயன7மான பல ேகா4பா3கைள ெதாகாபிய

D4* ெச#1ளா. அைவ பி கால உைரயாசிாியகளா, ஓரள7 விளக

Gறப43ளன. அைவசில உலகளாவிய இலகிய ெபா'ைம ேகா4பா3களாக

க<ததகன. அாி%டா*

 பரதனிவ< த'ள ேகா4பா3 க@ட#

ஒபி43 உற.' ஆராயதக சிறைடயன. 1975

நமெகன தனி இலகிய ேகா4பா3களி<பைத அறிவ' இ#றியைமயாத'.
எத மனிதC பிற மாதக@ட# ேச' எணதகவேனயாயிC,

தனெகன சில பநல# க@ட#தா# பைடகப3கி#றா#. கபர'

காபியைதேயா, இளAேகாவி# இலகியைதேயா அவரவத தனி சிற

பைட P4பAக@காகேவ பாரா43கிேறா. ெபா'வாக இதிய இலகியதி#

தனி சிற P4பAகைள உணர7 சிறபாக தமி. இலகிய சிற
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பகைள கடறிய7 இAஙன நம' ேகா4பா3கைள ெகா3 ஆரா6தேல
> பய# த<. ெதாகாபியாி# இலகியெகாைகக, அவத இலகிய
பைட ேநாகAக, அவ ப:தளி'ள இலகிய வைகைம சிதைனக
ேபாவனவ ைற ேம#ேம

 தீர ஆரா6' உண'த ேவ3. ஈ3

D<கமாக அவ ைற அறிக ெச6' ெகா@த, ெதாகாபிய' எ#ற அத
மாெப< தமி. இலகியேகா4பா43 தைதைய' >ைம யாக க3 ேபா ற

வைக ெச6வதா:.
:றிேகா

நா#:வைக அ*பைட பாகளான ஆசிாிய வ,சி ெவபாக(பா எ#C

யா வ*வAகேள இலகிய பைட பி : உாியைவ எனGறி, ெதாட' அைவ

அற ெபா< இ#ப எ#ற H#1 உ1திெபா<கைள மனித இனதி# வள சி
க<தி பைடத :ாியன என :றிபி3கி#றா.
ஆசிாிய வ,சி ெவபாக(ெயன

நா இய 1 எ#பபாவைக விாிேய (1362)
அநிைல ம<Aகி# அறதலாகிய

த ெபா<4: உாிய எ#ப (1363)
பா43 வ*வ ெபா<@ பிாிக *யாதனவாத(#, வ*வைத Gறிய'
அவ றி அைமய ேவ*ய ெபா<ளி# ேநாகைத= Gறிவி3கி#றா. "3'

ப றி தமிழ தனி' சிதிகவிைல . பாிேமலழக G1வ' ேபால, அ'

"சிைத= ெமாழி= ெசலா நிைலைமதாக(#'', அதைன யா< பைடக
இயலா'. அற எ#பதCேளேய, "3ேபெற#ற ஆ#ம வி3தைலகான தவ,
உள'ற7, அவாவ1த, ெம6 =ணத அைனைத= இைண'

பைடபேத தமி. 8 ெகாைகயா:. தி<:ற இத : சிறத

எ3'கா4டா6 அைமவ'ட#, தமி. இலகிய பைடகைள ஆராய

வழிகா43வதா= உளைம க<ததக'.
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இலகிய பைட ெநறிக
இ#1 ேமைல இலகிய ேகா4பா3கைள கH* பி#ப றிெகா3 ,
ாிய(ச, சாிய(ச' எ#ெறலா Gறி ெகாட மனித வா.ைகயி மிக
ேமாசமான, அழிைவ த<கிற, பா

ணைவ ெக3கி#ற நிக.7கைளேய விாி'

விாி' எ>தி வ<கி#றன. பைடபி# ேநாக மனிதைன உய'கி#ற,
மனி'வைத வளகி#ற, பபா3 நாகாிகைத நிைன7 ப3'கி#ற

த#ைம=ைடயதாயி<க ேவ3ெம#பைத இவக அறேவ மற' ேபாயின.
இதனா இ#ைறய சதாய சீெக43 சிைத' வ<கிற'.

அற அறவழிப4ட ெபா<@ இ#ப ெபா<தி யனவாக இலகிய

பைடக - கைலபைடக இ<க ேவ3ெம#ற அ*பைடைய மீ3
ஆழ உணரேவ*ய கால வ'ெகா*<கிற'.

ஆனா இதி ஓ ஐயபா3 எ>. கைத எ>'ெபா>', நாடகைத பைட:

ெபா>' உலகி நடகி#ற அறதி : றபான நிக.7கைள= எ>திதாேன
தீரேவ3. சதாய சீேக3க, அழி7க, : றAகைள எ>தாம
விட*=மா? அAஙன வி3வ' உைமைய மைறபதாகாதா?
உைமதா#; சதாய சீேக3க, : றA:ைறக, பா

ண7 த3மா றAக

ேபாவனவ ைற=, நடபிய பாைவேயா3, அைவ உலகி நடபதா6

அAஙன நடபைத கா43 ேநாேகா3 எ>'வ' இ#றியைமயாதேதயா:.
ஆனா அவ ைற எAஙன பைடப'? அ:ைறகைள ெவளிப3'

ெநறிைறக யாைவ?

# ஒ< ெபைண க பழிததாக கா43 ெபா>', அவைள அவ#
ெந<A:வைத ம43 கா4*, அவ தைலயி(<த Q ஒ#1 கீேழ வி>வைத=

அதைன அவ# காலணிQ4*ய காலா மிதிபைத= அ Q சிைத' அலA

ேகாலமாவைத= கா4*, பி# அவள' தைலவிாி ேகாலைத கா4* நடதைத

உணர ைவபாக. இ#1 அவைள அவ# ஆைடகைள பறி' அக 1வ'

ெதாடAகி, அவ@ைடய உ1பழ:கைள உளAகா த உ சிவைர கா4*,
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அவைள சிதிரவைத ெச6= அைனைத= கா43கிறாக. ெகாைல ெச6=

கா4சிைய கா43 ேபா' எEெவEவா1 ெகாைல ெச6யலா - ஓடஓட விர4*

:தி ெகாலலா என விளகபட' கா43வ' ேபாலவா பட பி*க
ேவ3?

ேசகிழா ெப<மா# தநாத# ெம6ெபா< நாயனாைர :தி ெகா#றா#
எ#1 ெசாலேவ*ய இடதி தா# நிைனத அ பாிேச ெச6தா#' எ#1,

அெகா*யவ# தா# நிைனதைத *தா# என Gறினா. திறைமமிக

அவ<: மனிதேநயேதா3 ஒ< : றைத= ெவளிப3தலா எ#ற மதிP4ப
இ<த'. இ#1 பல திறைம= அறி7 P4ப இலாம, சதாயைத

சீெக3' வ<கிறாக. இவ க@: இவக அைர:ைறயாயறித ேமைல

இலகிய ேகா4பா3க சமாதான Gற உத7கி#றன. ஒ<வ# தி<3கிற

கா4சியி அவ# ஒ< "4* எEவா1 ஏறி, மா* மீ' ெச#1, பிற: அA:ள
வழியாக இறAகி, எEெவEவா1 தாவி, கதைவ சாதி, சா'ாிய மாக தி<*னா#
எ#பைத மிக விளகமாக கா4ட ேவ3மா? எAேகா அ'ேபால நடதி<கலா.
அAஙன நடதைத உலகி : பைறசா றி ெதாியாதவக4: ெதாியப3த
ேவ3மா? அவ# தி<*யேபா' அகப4டைத, நாணி நி#றைத, தடைன
ெப றைத அலவா அ>தமாக கா4ட ேவ3?
உலகி நடபன அைனைத= பைடக ேவ* வ<. ஆனா தீைமைய கா4ட

ேவ*ய ைறப*, அத# தீAைக உணரைவ: பாைவயி அைத பைடக

ேவ3. நலைத அ>தAெகா3' மனதி பதி=மா1 பைடக ேவ3.

ேபாைத ம<தி# தீAைக ைனயவத ஒ< ெந3Aகைதைய ப*=Aக. அதி

ேபாைத ம<தா ஏ ப3 தீAைக உணவைத விட, ேபாைத ம<தி எ#ன எ#ன
வைகக உளன? அைவ எAேக கிைட:? அவ ைற எப* ெப1வ'?

கவைலகைள மைறக உணலாேம? - என இEவா1 மன ஓ4ட ஏ ப3மா1 தா#
கைதேபா: >வ' இ<:.

ேப<' நி1ததி ஓ இளெப நி#1ெகா*<கிறா. அேபா' மைழ

ெப6ய ெதாடA:கிற'. அEவழியாக சிறிய காாி வத, ெசவ "43

ெசலபிைள ஒ<வ#, அவைள த# காாி ஏறிெகாள ெச6', தனியிட
அைழ'ேபா6 ெக3' வி3கிறா#. இநிக.7கைள, ஓ இைளஞ# இ#ப
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அCபவேதா3 திய அதி சி த< - களிQ43 மன7ண7கேளா3 ப*'

மகி.கிற அள7, அஃ' எEவள7 ெகா*ய ெசய எ#ப' அவ# மனதி பதி=மா1,

கைத ெசா

பைடதா

 ைறயி பைடகபடவிைல. எ'ைண கைலP4பேதா3

, மனிதேநய இலாத' ெபாலாதேதயா:. இளAேகாவ*க

பைடபி ேமேலா4டமாக சிலவ ைற எணிபா<Aக. கணகிேயா3

ேகாவல# இ# றி<த கால :ைறேவ. எனிC, இளைம மயகதி அவ# த#
மைனவி=ட# மகி.தி<தைத= அவ அழைக *த அ*வைர விய'

பாரா4*யைத= விளகி அவ@ைடய பைப= அழைக= ஒ< காைத >'
எ3'ைரக ெச6கிறா இளAேகாவ*க.
மாச1 ெபா#ேன! வலாி ேத

காச1 விைரேய க<ேப! ேதேன!

அ<ெபற பாவா6! ஆ உயிம<ேத!
ஒEெவா<வC த# மைனவியி# அ<ைம=ண' வா> மா1காபிய

ெவளிபா3க யா7 உளன. கணகிேயா3 சில ஆ3கேள வா.தா-

னாயிC, அ' அவCைடய ெபா கால ெம#ப' ேபா அப:தி அ>தட#

கா4டப3கிற'. அவ# மாதவிேயா3 ெந3Aகால வா.தா#; மணி ேமகைலைய
மகளாக ெப றா#. ஆயி# மைனயறப3த ' காைத ேபா' அவ# மாதவி=ட#

இ# றி<', அவைள * த அ*வைர பாரா4*யதாக ஒ< காைதைய அவ

பைடக விைல. மாறாக அவ த#ைனதாேன *த அ*வைர அலAகாி'

ெகாவைத=, அதி ஈ3படா' ேகாவல# ஊட ெகாவைத=ேம கடலா3

காைதயி கா43கி#றா. அவ கைல திறC: அ>த ெகா3' வி3வதா,
பரதைம பா

ண7 க பி ப43 ேபாகி#றன. ேம

 கான வாியி,

அவக இ<வ<: ேநத ஊட நிக.ைவேய, மிக7 Dைவபட
ைனகி#றா, இளAேகாவ*க.
அஃதாவ' ந #ேனா: எைத ெவளிப3த ேவ3; எைத வி43 விட
ேவ3; வி1வி1: உைம: நடபிய
ேவடாதவ ைற ைனதா

: ேவ*

 அவ ைற எEவா1 - எேகாணதி - எத

ேநாகதி எத அளவி ைனயேவ3; ஒ< பைடைப - படைத ப*'

பா' *த அளவி Dைவஞ மனதி எக<' ேபா6 தAகேவ3 -
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எ' ஆழபதிய ேவ3 எ#பன ைகவத கைலயாயி<தன. அதனா மாCட

ெவ#ற' - காகப4ட'. மாCட ெத6வ நிைல: உயர வழிகடனேர தவிர,
மாCடைத விலA: நிைல: தா.த, கீ.ப3த யல விைல. இ#1
கைலபைட 'ைற: வ< ெப< பா#ைமயின ைகயாலாகாத,
அறி7திறன ற, கைலP4ப மறியாத, பணதாைச பி*த, ெவ1மேன
இராசிைய= சாதக ைத= சாமிைய= ம43 நகிற, வணிக ேநாகம#றி

பிறிெதா#1 அறியாத ேபவழிகேளயாவ.

ெதாகாபிய ஒ< பைடைப எAஙன பைடக ேவ3 எ#பைத

ெபா<ளிய( ெதளிவாக G1கி#றா. ஒ<வைகயி இேகா4பா3, சம கி<த

இலகியதி : ெபா<' காளி தாசனி# சா:தல ப*தவக இைத
ந#:ணவாக.

உயேதா கிளவி= வழெகா3 ணத(#

வழ: வழிப3த ெச6=4: கடேன (1163)
இகாலதி ேக ப இத : விளக Gறி, உைம அறிய ேவ3. உயேதா

கிளவி - உலகி சிறத எ> தாளக, கைலவ

நக கிள' ெவளிப3'

பைடக. வழ ெகா3 ணத(# - உலக வா.7 நைடைறகைள அதாவ'
உலக வழைக சா', அAஙன நடபவ ைற ேபாலேவ இலகிய தி

பைடகப3கி#றன. உலகி சிறத பைடபாளிக எேலா<, உலக வா.ைவ
க3, அைதேய த கைல பைடபி த<கிறாக. வழ:வழிப3த

ெச6=4: கடேன. ெச6=@: - இலகியபைட:. அAஙன உலக

வா.7தா# இலகியமாக பைடகபட ேவ3 - பைடக ப3கிற' எ#1

ெதாகாபிய D4* கா43கிறா. அAஙன மாயி# உலகி அறகழி7ைடயன7

' நடகி#றனேவ? அற ெநறி: மா1ப4ட ெகாைல, கள7, காம த(ய : றA

:ைறக@ உலக வழ:தாேன? அவ ைற= உலக வழைக பைடகேவ3'
எ#ற விதிப*, பைடபதா? அ' நியாயமா? - எ#ற வினாக எ>கி#றன.

கைத எ>'பவ#, நாடக பைடபவ#, திைரபட பி*பவ#, தா# எ>'

கைதகளி இதீைமகைள கா4ட ேவ*வ<. அவ ைற நீகினா கைத=
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இரா'; வி1 வி1 ேதா#றா'. ேம

 சில கைதக<வி :, இதீைம க@

ைமயக<தாக பய#ப3கி#றன. உலக வா.ைவ பைடக ேவ3ெம#1

Gறிவி43, அத# ஒ< ப:திைய மைற ப' பைடபறமாகா'தா#. எனேவ

இதைகய கைல பைட க4:, இதீைமகேள ெபாி' பய#ப3கி#றன. மனித
இனைத காக, இதீைமகைள கா4* கைளத

 இ#றியைமயா

பணியா:. எனேவ இவ ைற ஓ எ>தாள# எ3தாடா அ'

பழிைடயதாகா'.

அறகழி7ைடயன ெபா<4பய படவாி#
வழெகனவழAக

 பழித#1 எ#ப (1164)

இAஙன அறதி# நீAகிய நிக.7க பல7, இலகிய தி : அ*க<தாக இலகிய ெபா<ளாக பய#ப3மாயி#, அைவ உலக வழகி காணப3வன-

வாத(# அவ ைற கைலஞ# எ3தா@வதி : றமிைல . ''அவ ைற

லெனறி வழக, ெச6த பழி=ைடத#1 " என ந சினாகினிய இEவிடதி

உைரெய>தி=ளா.

அAஙனமாயி# அதைகய அறகழி7ைடயவ ைற எEவா1 பைடப'?
மிக ெபா<ளிC ெபா<வைக ணக

நாTதைல பிாியா நவழிப3ேத (1165)

மிக ெபா<ளிC - ஒ< கைலபைடபி அைம= >ைமயான அத#

ெபா<ளைமபி. ெபா<வைக ணக - ேம Gறிய அறகழி7ைடயதான

ெபா<ைள= ேச' பைடதி3க. எEவா1? "நாT தைலபிாியா நவழி

ப3' ணதி3க" மாCட நாணதி# நீAகாதவா1, நல ெநறி பா ப3' -

மனித காகப3 வைகயி அ: றA:ைறகைளகா4* உ பைடைப
நிைற7 ெச6க !

இ#1 சில திைரபட பாடக பா

ணைவ ெகா ைசப3தி ப ைச

ப ைசயாக பாடெப 1, அைவ ெத< ெவலா காம ழக ெச6கி#றன.
அவ ைற உட# பிறதா, மைனவி மக, தா= மக@ என G*யி<' ேக4க
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எ'ைண G சமாயி<கிற'? சில திைரகா4சிகைள= இEவா1
G சேதா3தாேன பாக ேவ*=ள'? இவக@காகேவ நாTதைலபிாியா,
நவழிப3' ணக' எ#1 ெதா காபிய ஒ< ேகா4பா4ைட #ைவ'
வழிகா43கிறா. ப*பவ, பாபவ நாTமா1 எ>தாேத, பைடகாேத உன:
அத ெவ4கமிைல ெய#றா

, மாCடதி :ள அத நாணைத

ேபாகிவிடாேத!' எ#பதா.
ெதாகாபிய அ#ேற சிதி' ெசா#ன இேகா4 பா4ைட, இ#ைறய கைத,

திைர இலகியAகளி ெபா<தி பாேத அவ றி# தரைத மதிபிட ேவ3.
லெனறி வழ:
இலகியைத பைடபத : லவக காலAகாலமாக ைகயா3 வ<

மரகேள ( Literary conventions) லெனறி வழ: எனப3. ல# ெநறி எ#ப'

லவக ைகயா@ பைட மரெநறிேயயா:. #ேனா ைகயாட

ெநறிைற களி#ப*ேய, பி#ேனா< இலகியைத பைடப. வள சி, மா ற,

ர4சி எ'வாயிC #ைனய மரைப #ைவேத ெச6யப3கி#றன.
நாடக வழகிC உலகிய வழகிC

பாட சா#ற லெனறி வழக... (999)
எ#ப' ெதாகாபிய. உலக நிக. சிகேள - மக வா.ேவ இலகியமாகிற'.

அதைன அEவாேற தி<ப ெசா#னா அ' இலகியமாகா'. ஏேதC

ஒ<வைகயி தி4டமி43 ைன' G1வைதேய நாடக வழ: எ#1

:றிபி3கிறா. நாடக வழ: எ#ப' வா.ைவ இலகியமா: பைட

திறைன :றிபி3கிற'.

’உலகிய வழ:’ எ#பைத இளQரண, உலகதா ஒ>கலா ேறா3 ஒ'

வ<வ' என விள:கி#றா. இதி(<' உலகதி காணப3வனவ ைறேய

இலகிய பைடபி# Hலெபா<ளாக ெகாடைம லப3. நாடக வழ:

எ#பைத Dைவபட வ<வனெவலா ஓாிட' வதனவாக ெதா:'G1த'
எ#பா அவ. அஃதாவ' இலகியதி இடெப1 ேபா', தைலவ# தைலவி
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யாவ< மிக உயத பபாளகளாகேவ பைடகப3கி#றன. நடபியலா6

எ3 கப4ட மக வா.ைவ :றிேகா4 த#ைமபட ைன வைதேய, லெனறி
வழ:' எ#ற ேகா4பாடாக ைக ெகாடன. மக Pத(ய அக#
ஐதிைண= (1000) எ#1 G1வதா

 சAகபாடக ெபாி' மக

இலகியமாக கி.தைம லப3. ந சினாகினிய லெனறி வழ:
எ#பத :, ைன'ைர வைகயாC உலகவழகதா

 லவரா

பா3த கைமத லவரா 1 வழக' என G1 விளக இA: ஒ
ேநாகதகதா:.

தமி. இலகிய Gதினி#1 பிறததாகேவ ேதா 1கிற'. அத#

ேகா4பா3களி அ*பைடயானைவ பல7 Gதி# வழிப4டனவாக உளன.
ெதாடககாலதி, வா6ெமாழியாக இ<தேபா', மனித# ஆ*பாட

க றி<தா#. கால, ெசல ெசல, :> நடனAக Gதாக மாறின. தைலவ#

தைலவி ேதாழி பாAக# தா6 பாண# என இEவா1 பாவி' ெகா3 :>வாக
நி#1 ஆ*ன. கவிைத நைடயிேலேய G 1 ைற, உைரயாட ைறயா7
பிறதன. பி#ன வாிவ*வ ேதா#றி, இலகிய எ>தி வ*கப4ட
காலதி, இநாடக பக பல இலகியதி ப*தன. 'ெம6பா3

அவிநயமா6 Gதி ேக உாிய'. அ' ெபா< லபா43 ேகா4பாடா6

இலகியதி இடெபறலாயி 1. இவ றா நாடக வழ: ' என இலகிய

வழைக D4*யத# ஒ4ப லனா:. இலகியதி : நாடகத#ைமேய -

ைன'ைர மரேப சிறததாக(# அதைன த( Gறி, அத : Hலெபா<ளா6

ெபறப3 வா.ைக மரபா உலக வழைக பி#ன Gறினாெரன உைரயாள
G1வ. இநாடக வழ: எ#பதைன வட8லா 'வகிேராதி' எ#ப;

ேமைலநா4டா தி4டமி43 பைட: க பைன ஆக எ#ப.
திைண : அக, ற

தமிழக # இய ைக Oழ( மைல, கா3, ஆ 1 பாசனவய, கட கைர நில
என நா#: சமனிைல ப:ட#, தனிதனியான வ4டார வழ:க@ட#
திக.த'. இவ றி ேதா#றிய மக வா.விய, நா43றபாடக, கைலக
ேபாவன7 தனிதனி இயைடயனவா6 வளதன. இதனா தமிழிலகிய

62

இநில அ*பைட G1க@டC இயக@டC திைண இலகிய' என,
நிலவழிப4ட இலகியமாக ேதா#றி வளரலாயி 1. இநா#: நில தவிர,
மைல= கா3 சாத ப:திக ேகாைடகாலதி வற4சி= 1, மக

ேபா:வர'ேக ற நிலமாயின. இவ ைற Dர எ#1 பாைல எ#1

அைழ', பிாி7 ப றிய இலகியைத இ பி#னணியி பாடலாயின. இதனா

திைண இலகிய :றி,சி, ைல , ம<த, ெந6த, பாைல என ஐவைக

பிாி7கைள உைடயதாயி 1. திைண எ#ற ெசா த( நிலைத :றி'

பி#ன அநில மகளி# வா.ைக ஒ>கலா ைற= அE ெவா>கலா ைற
ப றி பாடப4ட இலகியைத= :றித'.

பழAகால நா3, நகரAக@ இ நிலவழியான தனிதனி G1ைடய வா6 வள சி
ெப 1, ெவEேவ1 ெபய, நைட ைறக@ட# திக.தன. இA: வா.த மகளி#
காத, :3ப வா.7 ைறகளி

 ேபா, றவா.விய ேபா#றவ றி



தனி சாயக ப*தன. இதனா இபாடக ெதாடகதி அக சாதன

எ#1 ற சாதன எ#1 ப:களாயின. காலேபாகி P4பதிறCட#

இலகிய வளரவளர, இைவ அக' எ#1 அகமலாதன எலா ற எ#1
வைகைம ெப றன.

அக கள7, க  என இர3 பிாிவினதாக7 கள7 இய ைக ண சி,

இடதைலபா3 , பாAக G4ட ேதாழியி G4ட என நா#:

உ4பிாிவினதாக7 க  இEவா1 மதி. சி, பிாி7, ஊட, உணத என
உ4பிாிவினதாக7 பேவ1 'ைறக, மாதத G 1க என விாிவாக7
வைகைமப4டன. காதலத ெதாடககால நிக. சிக ைககிைள என7,

பி#ன நிக> ணத இ<த பிாித ஊட இரAக ஆகியன ைறேய

:றி,சி, ைல , பாைல, ம<த, ெந6த என7 எைல கடத உண7 நிைலக

ெப<திைண என7 ஆக ஏ>திைணகளாக அக ப:ட'. அத ேக ப

ற ெவ4சி, வ,சி, உழிைஞ, 'ைப, வாைக, கா,சி, பாடா என

எ>வைகயினதாக ப:கப4ட'. ெவ4சி ஆனிைர ப றிய ேபா; வ,சி
நிலப:திகைள கவவ' ப றிய'; உழிைஞ தைலநகரAகைள  1ைகயி3வ'
ப றிய'; 'ைப அணிவ:' நி#1 வ

ைவ ெவளிப3'மா1 ெச6= க3

ேபா; வாைக ெவ றி= பிறாிC ேமப4ட ஒ<வர' த:திபா3க@ ப றிய'.
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கா,சி ேபாரழிவா ஏ ப3 இரக நிைலயாைம= ப றிய'. பாடா ேப<

க> ெப<ைம= பா3வ'. இAஙன திைண இலகிய அக றமா6

வளதைம, தமிழி ம43ேம காணப3 தனி சிறைடய ெகாைககளா:.
த க< உாி
அகபாட ஒ< க4டைம:ாிய'. ஒ< பாட( த க< உாி எ#ற

ெபா<@ அடAகியி<:. ேமனா4டா கவிைத ெபா<ைள அ*க<'

(Theme) தைலைமக<' (Motif) என ப:ப. இA: உாி' எ#ப', மகளி#
ெசய பா3களாகிய ணத பிாித இ<த இரAக ஊட எ#பன7
அவ றி# நிமித எ#பன7மா - இைவேய அகபாட(# அ*க<''
எனதகன. இைவ அகபாட

: இ#றியைமயாதன. ஏைனய த எ#பன

ஐவைக நில நில சாத ப:திக@மா. அநிலதி# இய ைக Oழ உண7,
கைலக, மக ெதாழி ேபாவன க<ெபா<ெளனப3. க<ெபா<@

த ெபா<@ பா4* வ< உாிெபா<ளா மாதத வா.7 நிக. சிக4:

பி#னணியாக ைனயப3. இபி#னணிக இலாம உாிெபா< ம43ேம

அைமத பாடக@ உள. நில எ#ப' ேந கமாக7 க<ெபா< வழியாக

மைறகமாக7 ெபய D4டப3வதா, அ' இ#ன திைணபா43 என

அறிவத : உதவியாக இ<:. நிலேதா3 பிாிக *யாதவா1 ெபா>ைத=
ேச' த ெபா< ெள#றன. ேம

 இத நிலதி : அல' திைண: இத

ப<வAக சிறைடயன என அவ ைற இைண' Gறின.

ெபா>' எ#ப' ெப<ெபா>' ஆ1 ; சி1ெபா>' ஆ1. கா, Gதி, #பனி,

பி#பனி, இளேவனி, 'ேவனி எ#பன ெப<ெபா>'. காைல, நபக.

எ பா3 , மாைல (#னிர7), யாம, ைவகைற எ#பன சி1ெபா>'. பக ெபா>'
H#1 G1, இர7ெபா>' H#1 Gறாக இ<ப' அறியதக'. இவ 1

ைலதிைண: கா< மாைல= உாியன. :றி,சி: Gதி< #பனி=

யாம உாியன, பாைல: இ<வைக ேவனி

 பி#பனி= நபக



உாியனவா:. ம<ததி ைவகைற, காைலெபா>தாகிய இ< சி1ெபா>'கேள

இட ெப1. ெந6த( ஏ பா3 - இ#ைறய சா=Aகால அல' மாைல இட
ெப1.

அஃதாவ' ஒ< :றி,சிதிைணபா43 ணத

 ண த நிமிதமாகிய
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உாிெபா<@: உாிய'. அநில மகளி# கள7காதேல இதி சிறபாக

ைனயப3. அ கள7 காத

: மைலபாAகான இய ைக பி#னணி=

இரவி# ந3ப:தியாகிய யாம :ளி ந3: Gதிகால பி#னணி யாகி,

நாடக பாA:பட பா3த : இனிைம த<. :றி,சியி பிற உாிெபா<க

அ<கிவரலா. எத நிலதி
அத# இய ைக Oழ

 எத ஒ> க நிகழலா. ஆயிC :றி,சி:

: சிறபாக பாடத:த' கள7 காதேல யா.

ேவெறா< வைகயாக ெசா#னா கள7காதைல பாட, ேவ1 எத நில

பி#னணி= ெபா>'க@ இைவேபால அEவி#ப Dைவைய விைளவிகமா4டா.
ஒ< நாடக கா4சி அைமதா, இளப<வதினாி# இ காத வா.7:,

இதைகய ேசாைல O.த, ப<வ அைமத பி#னணிேய தக பி#திைரயாக
அைம=. அலாம பாைல ேபா#ற நிலபாAகாி, காத ெச6வதாக எ'ைண

விவாிதா

 உவைக Dைவ பிறவா'. மக வா.வி எA: எ'7

நிக>மாயிC இபி#னணியி இ' நிக>ெமன வைரயைற ெச6தன, நாடகமாக

நடதியவ றி னி#1 பிறத உதிகேளயா:. இதைனேய உலக வழைக ைவ'
உ<வாகிய நாடக வழ: எ#றா, ெதாகாபிய. இதி கள7 காத

: ஏ ற

சிறமிக தைலவ# தைலவிய; அவ களி# உய7: ஏ ற' அகள7:

ஏ ற' மாகிய சிறத பி#னணி மைல Oழ - Gதிகால - யாம ெபா>'. பிறரறி

யாம தனிதி<வ '6: தணியாத ேவ4ைக ைய கிள< உவைக இ#பதி :
இைவ ஒEெவா#1 சிறைடயன. இதைனேய இளQரண நாடக வழகாவ'

சிற ைடயன எலா ஒ<A: வதனவாக ெதா:' ஓாிடேத G1த' எ#றா.
தமிழி# ெதா#ைமயான அக இலகிய நாடக - G' - :>வாக ஆட பாட
ஆகிய இவ றினி#1 ெபறப4ட ெத#ப', இதனா ேம

 ெதளி7ப3. தமி.

அக இலகியேம நாடகபாAகா6 ேதா#றி, அைம'வி4டதா தனி நாடக

இலகியAக அநாளி காணபடவிைல. சிலபதிகார ேபால எதைனேயா

நாடக காபியAக அ#1 வா6 ெமாழியாக ம43ேம விளAகி மைறெதாழிதன.
எ>தப4ட பிற7 காலெவளதி ேபாயின. #ன :றி,சிதிைண:

Gறிய' ேபால, ஏைனய திைணக4: த - க<-உாி இையக நாடகபாA:பட

அைமதைம, அவ ைற தனிதனிேய சிதி பா: லனா:. த, க<, உாி
அைமைப ஒ< ேகா4 பாடாக ெகா3 ஆரா6தா, அகபாடகளி#

க4டைம ைனதிறC எ'ைண சிறத கைலP4பமாக விளAகின

எ#பதறியப3. ஒ< பாட( த, க<, உாி H#1மி<தா த ெபா<ளா
அபாட இ#னதிைண எ#ப' அறியப3. க<7 உாி=ேம இ<தா
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க<ெபா<ளா திைண அறிய ேவ3. உாி ம43ேம இ<தா அைத ம43

ெகா3 இ#ன திைண என வைகப3தலா.

பாட( வ< அ* எணிைகயி# :ைற7, G3த

அைம=. இகால பாடகளி

 ேக ப பி#னணிக

 பி#னணி= அ*க<'மாக அைமவன

இேகா4பா43ட# ஒபிட பாலன. நாடககா4சி, திைரபட எ3பா:

எதைகய பி#ல அைமப' என P4பமா6 வழிகா43 பாAகி பழதமி.
அகபாடக ஒளி"சி திக.கி#றன.

அகதிைண= அக# 'ஐதிைண எ#1 ேம Gறிய ஐ' திைணக@ சிறைட
காத

: அ*தளமாக அைமகி#றன.

மக Pத(ய அக#ஐதிைண=

D4* ஒ<வ ெபயெகாள ெபறாஅ (1000)

எ#ப' தமி. இலகிய ேகா4பாடா:. அஃதாவ' அக பாட( வ< காத

நிக.7க மக அைனவ<: ெபா'வாக ேசவனவாத(#, தைலவ# தைலவி

ெபய D4ட ப3வதிைல - அவகளி# இய ெபயேரா, அவக யாெரன அறி=

:றிேபா பாட( இடெபறா' எ#பதா.

ைககிைள, ெப<திைண எ#பன7 அகதிைணகேள. ஆயிC நிலபி#னணி
Gறபடாைமயா, அைவ அக# ஐதிைண= அடA: எ#1 ெபறப3கிற'.

ைககிைள எ#ப' தைலவ# காம உண7 நிரபெபறாத இளெப

ஒ<திைய க3 அவ மீ' ெகாட காதைல தன: தாேன ேபசிெகா3
இ#1வேதா காத நிக. சி எ#1; தைல மக# தைலவிைய த# த(

காTத, இவ ெத6வ மகேளா என அவ அழகி ஈ3ப43 அவ# ஐ=1த,
அவத# கணிைமத தலாய :றிகளா நில7லகமகேள என ெதளித,
அவன' :றிைப அவ ஏ :மா1 எதிகாTத - ஆகிய இ#னிக.7க

எ#1 இ<வைகயாக ெதா காபிய விள:கி#றா.

இ<வ< மாறி: இதய எ6திய பி# நிக.வன எலா அக# ஐதிைண

காத எ#ப' உைரயாசிாியக த< விளகமா:. இகள7காத( ஏ ப3

66

காம மிக கழிபட கிளவிக - எைல கடத காத
ப4டன.

ண7க ெப<திைண பா

காலேபாகி ைககிைள ஒ<தைல காத' எ#1 ெப<திைண' ெபா<தா

காம எ#1 விளகப4டன. இைவ பி கால மர மா ற எ#1 க<தத:வன.

அக, ற ப றிய ெதாகாபியத ேகா4பா3க மிக விாிவானைவ; தனி'வ
மிகைவ; தமி. இலகியதி ேக தனி சிற உாிைம=ைடயைவ. இA: இவ றி#
அ*பைடக ம43ேம ேகா*43 கா4டப3கி#றன. ெதாகாபிய, மிக

விாிவாக அகதிைண ேகா4பா3கைள விளகி, அவ ைற சாதி றதிைண
ேகா4பா3கைள= விளகி=ளா. இைவ ேம#ேம

 ஆராயப3வ'ட#, உலக

இலகிய ேகா4பா3 க@ட# ஒபி43 விளAகி ெகாளப43 வ<கி#றன. பிற
நா43 பிறெமாழி இலகிய வ

நக இவ ைற க பதி

இ#1 ஆவ கா4* வ<த இவ :றிபிட தகதா:.

 ஆரா6வதி



G 1ைற
திைணபாடகளி 'G 1ைற' எ#ப' ஒ< ேகா4 பாடாகேவ க<ததக'.

அகபாடக யா7 அக உ1பின யாேரC ஒ<வ G றாகேவ பாடப43ளன. அகதிைண பாடக நாடக #னிைல G 1 (Dramatic

Monologue) அைமைடயன. ஒ<வ ஒ< Oழ( ஒ<வ ேக4கத G ைற

ெவளிப3'வதாக அைமவன. க(ெதாைக பாடகளி :>பாடகளாக

அைமவனவ றி, இ<வ உைரயாட இைட மிைட' வர காணலா. அைவ=

ஒ<வேர, தம: நிக.த இE7ைரயாடைல எ3' ெமாழிவதாக அைம=.
களெவா>கதி G 1 நிக.'த :ாியவ யாயா என7 க பி G 1

நிக.'வத :ாியவ யாயா என7 அவக G 1 நிக.' சில ெநறிைற
ப றி= ெதாகாபிய :றிபி3கிறா. பிறரா எ3' ெமாழியப43, ேநேர

G 1 நிக.தாத மாத ப றி= ஒ< வர#ைற உள'. தைத, தைமய#, ஊரா,
அயேலா ேபா

 பல, இகாத நாடகதி ேநேர வ' கா4சியளிக

மா4டாக; ஆனா அவக@ த க<ைத ெவளிப3தியதாக பிறரா எ3'
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ெமாழிய ப3வாக.
யாயா G1வைத, யாயா ேக4பதாக ைனய ேவ3ெம#ற வைரயைற=

உள'. மகளலாத ஞாயி1, மதி, அறி7, நா ேபா

 பல ெபா<க

ேக4பதாக, அைவகைள ேநாகி Gறப3 G 1க@ உள. த# ெந,ைச
ேநாகி, அதைன உயி<ள ெபா< ேபா க<தி, ேபD G 1க@ உள.

தன:தாேன ேபசிெகா@ இடAக@ உ3.

காதலாிைடேய வாயிகளாக B'வகளாக ெச#1 க<'ைரக தகவக
இவாிவ எ#ற ப4*ய

 உள'.

இைவயைன' தீர ஆரா6தா, இைவ பல அ*பைடயான பபா43

மரகளினி#1 கி.த இலகிய ேகா4பா3க எ#ப' விளA:.

எ3'கா4* : அறெதா3 நிைல'ைற ைய Gறலா. இதி தைலவியி#
களைவ ெவளி ப3' ெச6தி இடெப1கிற'. அதனா ேதாழி ெசவி(:

ெசவி( ந றா6: ந றா6 தைமய#மா தைதமா: என இAஙன
வாிைசப* G1வேரயலாம, ஒ<வ ஒ<வைர மீறி ேநேர ேபா6

Gறமா4டாக. ேதாழி தைலவியி# கள7 காதைல :றிபினா

உ6'ணவாேளயலாம, அதைலவி ேநேரவா6 வி43Gறமா4டா.

பDம4கல' ெப6த நீ, ற ெபாசி' கா43மா1ேபா, தைலவியி#

உளகிடைக அவ த# ெம6பா4டா றதா: லனா:. அகதிைண

மாதக கள7, க , பிாி7காலAகளி நிக.' G 1க இ#ன இ#ன

Oழ( இைவயிைவ என மிக விாிவாக தர ப43ளன. இைவ அகால
பாடக@ பயி#1 வதைவ எ#1 க<தலா. இG 1களி#

இ#றியைமயாைம, இைவ =ண' வா.விய, இலகிய ெநறி ஆகியன

ஆராய பாலன.

இAஙன G 1 ைற நாகாிக, அத# சாபான இலகிய ேகா4பா3க@ ஒ<

மிகபப4ட இலகியதி# சாயைல ெவளிப3'வன வா=ளன.

ெதாகாபிய த< அக'ைற G 1களைன' தமிழ பபா3, நாகாிக ,
வா.விய, சதாயவியகைள விள:வனவா=ளன.
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றபாடக பேவ1 'ைறகளாக ப:கப3கி#றன. அகபாடகளி



'ைறக உெடனிC G 1 ைறேக சிறபிட. றபாடக லேவாத

ேநர* வா.வி, அவ க G றாக ெவளிப3வன. சிலேபா' அவக தைம
பாண னாக, ெபா<நனாக பாவி' பா3வ' உ3. அேபா' அவ றி

நாடகத#ைம ப*=. றபாடக சில ெபா'வான ஒ< ெபா<ைம ப றி

பாடப43 'ைற :றிகப43 விளA:வன7 உள. ம#னக, ரவலகைள
ேநாகிேய ெபாி' பாடப3கி#றன; ேபாகால நிக.7க நில அ* பைட,

ேபாைற க4ேக ப ைனயப3கி#றன. இவ றி G 1 ைற ஒ< க4* :

வாராைமயி#, 'ைறய* பைடேய எ3தாளப3கிற'.
#ன

#ன எ#ப' மன:றிைப ஒ<வ த ெம6பா4டா ெவளிப3'த.

:றிபால#றி வா6வி43 Gறபடா'. ஒ<வ ேபD ெசாைல ைவ' நா

ேநாிைடயாக7 அவ க<ைத அறியலா; அவ க:றி, ேப Dைறைய
ைவ' :றிபா

 அவ உளைத அறியலா. இதைன #ன ெபா<ள' (142)

எ#பா ெதாகாபிய. ெச ஒ#பதி# பலமா, ெசெபா# பதி#பலமா எ#பைத
ெசாேவா, ெசா

 விதைத ைவ' :றிபா உணரேவ3 எ#1

G1மிட இ' . அகநா/ றி ஒ< தைலவி த#ைன பிாிய நிைன:

தைலவனிட, தா# அத : உடபடாைமைய க:றிபா கா43கி#றா.
இைத #ன கா4* கதி# உைரயா எ#1 (அக. 5) Gறப3கிற'.

சAக அகபாடக யா Gறிய'? யா<: Gறிய'? எத Oழ( Gறிய'? எ#பனவ ைற :றிபா ெவளி ப3'வன. அ*:றிபி

ள இEவிவர,

பாடைல ப*த ஒ<வரா உ6'ண' எ>தப4டைவ. இAஙன ேக4பவ

ப*பவ உ6'ண' ெகா@மா1, அத ேக ற சில ெசா ெப6' அல'

வழிகா4*யாக :றி ைவ' பாட ேவ*ய', பா3பவனி# கடைமயா:.

இE7திையேய #ன எ#1 ெதாகாபிய :றிபி3கி#றா.
இEவிட' இெமாழி இவ இவ: உாிய எ#1

அEவிட' அவரவ: உைரபைத #ன (1463)
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#ன எ#ப' ெபா'வாக :றி' எ#1, ஒ<வர' உள:றி எ#1
ெபா<ப3. ஈ3 அஃ' இலகிய கைல ெசாலா6, பைடபாளி இைவ
எ Oழ( யா யா<: எத# ெபா<43 Gறியைவ' என ப*பவ உண<மா1
பைடபைத :றிகி#றன. இவ இவ: எ#பன அக நாடக மாதகளாகிய

தைலவ#, தைலவி, ேதாழி ேபா#றவகேள. அவரவ: ஏ றவா1 அவரவ

G 1ெமாழிகைள பைட' வி4டா, உ6'ணத ைகG3. இEவிடதி,
இளQரண இட கால உண' ேக4ேபா: தகவா1 ெமாழி த
ெச6=@1பா' எ#பா. ேபராசிாிய யாேதாாிடதா
ேதா#றியகா, இெமாழி ெசா



 யாதாCெமா< ெமாழி

த :ாியா< ேக4ட :ாியா<

இ#னாெர#1 அறி=மா றா#, அAஙன அறித : ஓாிட நா4*, அEவிட'

G1வா: ேக4பா: ஏ ற7ைர ெச6=4: ஈடாக ெசா

வ' #ன

எ#றவா1 என ெதளிவான விளக த<வா. இ' ற திைண:

உாியெத#ப' ேபராசிாிய க<'.

இதைன பைடபாளியி# கடைமயாகிய' :றிபிட பால'. இ#ன சமயதி,
இ#னா, இ#னா<:, இ' ெதாட பாக இைத Gறினா என ப*பவ உணர

ஓாிட நா4* பைடக ேவ3. Oழ

 கால உணதா 'ைற இ#ன

ெதன அறியலா; பி#ன அத#வழி ெசாவாG ைற= அத# உ4ெபா<

த(யவ ைற= அறித G3. ெதா காபிய இட (கள), கால எ#1

:றிபன7 இ #னதிறேனா3 ஒ<A:ைவ' எணதகன.

திைண ைகேகா G 1 ேக4ேபா ப றிெயலா, அக பாடகளி ேதா6த
அCபவைடயாேக, #னைத அறித எளிதி ைகG3. அ#றாட

வா.விய(# எதிெரா(ேய இ'. ஒ<வ ேப ைச அவர' :ர, ெதானி ,

க:றி, Oழைலெயலா ைவ', எதிாி உ4க<' யா' என ாி'
ெகாவ' ேபா#றேத இ'. மிக சிறத இலகிய திறனாகிய இைத

றபாடக@: ேம

 இ#ைறய இலகியA களி

இத : இEவிலகிய ேகா4 பா4ைட தனிேய ேம

மாறாம

 வள சி ேபணி= விளக ேவ3.

 ஏ றி பாகலா.

 விாி7ப3தி, மர
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கள கால
கால எ#ப' பாட( - இலகியதி அைமய ேவ*ய கால உண7. இற,
நிக.7, எதி7 ஆகிய கால நிக.7 கைள=, ப*பவ ஐயமி#றி ெதளிவாக

உண<மா1 ெபா< நிக. சிைய உைர'ேபாவேத கால எனப3.
இறேப நிக.ேவ எதிர' எ#C

திறதிய ம<Aகி# ெதாிதன உள

ெபா< நிக.7 உைரப' கால ஆ: (1458)
இைவ இலகியமைனதி : ெபா'வா:. சிலபதிகார ேபா

 நாடக வ*

வினதாகிய ெப<AகாபியAகளி இத : ெபாி' P4பமான இட3.

கள எ#ப' இட. ஈ3 கைல ெசாலா6 ஓாிலகியதி அத# அ*க<'

அைம= விதைத இஃ' இட' (கள ) என D43கிற'.
ஒ<ெநறிப4டாA: ஓாிய *=

க<ம நிக. சி இடெமனெமாழிய (1457)

ஒ< பாட( ஒ< க<ேத அைமத ேவ3. அதைன அ*க<' எ#ப. பிற

யா7 'ைண: வ<வனேவ. ஒ< க< நிக. சிேய த((<' *7வைர

தைலைம ெபறேவ3. அ' ெதாடகதி(<' ஒ< த#ைமயா6 ெச#1

அEவாேற ஓாியட# *வைடத ேவ3. பிற வ<வன யா7

'ைணக<'கேளயா.

நாடகதி நிகழிட கிய. அதி(<' ெபறப4ட இலகியதி,
நிக. சியாகிய ெபா< இடெமனப4ட'. அ' பிசிபடவைமயா', ஒேர பணாக
இ1திவைர அைம= பாட ேபால, ஒ< க<ேத ப றி ெச

ஈ3 கள அல' இடெம#றா.

 ஒ<ைம அழைக

ெதாகாபிய சிறபாக அகஇலகியதி : ெபா'வாக றபாடக@:

ெபா<'மா1 Gறிய இE இலகிய ேகா4 பா3க, ந#: வளதைமத பாAகி
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அைன' இலகியA க4: பய#ப3வனேவ.
சில ேமேபாகாக க ற அளவி இைவ எEவா1 உலக ளாவிய அல' இகால
இலகியAக4: ெபா<' ப* யான ேகா4பா3களா: எ#1, தம' அறியாைம
ேதா#ற, நைகயா3வ. அாி%டா* '#பிய நாடகAக4: எ>திய கவிைத யிய,
உலகளாவிய அைன' இலகியAக4: ெபா<தி பா:மா1 வளக-

ப4டைத= பரதனிவ நாடகதி ெக#ேற எ>திய ேகா4பா3க இலகிய

மைனதி : ஏ றி பா:மா1 விளகப4டைத= அறியாைமயா இAஙன
விைரத *க4: வ' இடப3வ. ெதாகாபிய த< இலகிய

ேகா4பா3க அ>த ஆழ மிகைவயாதலா, இதைகய :1கிய

மனபா#ைமகளா அேபெராளி மA:வதிைல.
ெபா< ெகா@ ைறக

# தனி சி1 பாடக, ெந3பாடக என இைவேய இலகிய

வ*வAகளாயி<தன. இவ றி# ெதா:கேள ெதாட சி=ளைவயா=

காபியAகளா= உ<ெவ3தன.

நாடகAக பல வா6ெமாழியாக ந*க - பாட - உைர யாடப43, :>பாடக,

:> ஆட பாடகளா6 விளAகி, ஏ4* எ>தபடாமேல உயி வா.தன. இைவ

வழ: ெமாழி யா ஆயினைமயி# லவக ேபா றி காதில. ஏ3களி எ>'

காலதி, இைவ அவ 1 அடAகாதன7 மாயின. கைத ெசா

த வா6-

ெமாழியாக உைரகப4டைம யா, உைர' (கைத) என ெபயேர ப4ட'; :றிய7

ெந*ய7 உைரபல பயி றி' (154) என வ< ெந3நவாைட, சிறிய நீட

கைதகைள வாயா ெசா(வத மரைப :றிகிற'.

அகற பாடகளி ெபா< ெகா@ மரைப ெதா காபிய பேவ1
ேகாணAகளி அTகி விளகியி<கிற'.
ெபா<ேகா
ெசா கைள #C பி#Cமா6 நிரேல அைம', அவ ைற வாிைசபட ெகா3
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G4* ெபா< ெகா@மா1 அைமப' நிரனிைற ெபா<ேகாளா:. இர3
அ*க@: ெசா கைள பலவா1 கிடதி பிற: இைண' ெபா< ெகாள
ைவப' Dணமா:. அ*கைள இEவா1, ஒ< :றிபி4ட எைல: மா றி

மா றியைம' ெபா< ெகாள ெச6 வ' ஈ ற* இ1தி சீைர

ஈ றயல*=ட# இைண' ெபா< ெகாளைவப' அ*மறி ெபா<ேகாளா:. ெமாழிமா 1 ெபா<ேகா ெசா கைள #C பி#Cமா6
மா றியைம' பி# இைண' ெபா< ெகாள B3வ'.

இைவ பி காலதி இ#C விாி7ப3தப4ட'3. பாட(# அழ: க<திேய,

இ பி#ன உதிக பி#ப ற ப43ளன. ெச6= வ*வேதா3 ெதாடைடய

இ', சாதாரண உைரநைட=ட# பாடைல ேவ1ப3தி கா4*ய'.
மா43

ெபா<ேகா ெச6=ளி அைம= வாகிய அைம ேபாவதாக(#,
ெசாலதிகார எ சவிய( விளகப4ட'. மா43 எ#ப', ெபா'வாக ெச6=4
ெபா<ைள ெகா3 G43வதா:.

அக#1 ெபா< கிடபிC அTகிய நிைலயிC
இய#1ெபா< *யததன உணத

மா43 என ெமாழி பா4*ய வழகி# (1466)

இ ெகா3 G43, சிறிய பாட அல' ஒ<சில அ*க@ : நிக.த

மிக நீட பாடகளி
ேநவ'3.

 அ*கைள ெகா3 G4* ெபா< ெகாள

3;

இ'7  Gறிய ெபா<ேகா@ட# ெதாடைடயேத ஆ:. இAஙனமலாம

கிடதவா1 ெபா< ெகா@மா1 பா* ெசவ'3.
பய#

ஒ< பாடைல ப*' *த அளவி, அ G றி# பய# யாெதன
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உ6'ணரப3. ேதாழி தைலவனிட இ ெசறிைப அறி71' பாட(,
அவைனவிைர' மண ெச6' ெகாள B3வேத பய#' எனப3.
பாட

: ஆகேவ, மண ெச6'ெகா' எ#1 வாரா'. அஃ'

உ6'ணரப3மா1 பா43ேபா: அைம=.
எ ச

பயேன அ#றி, ஒ< பாட ெபா<ைள *ய அறித பி பா3 , அதாவ' G ைற
ேக4பவ ேக4டபி பா3, ெசா எ,சி நி ப' ெசாெல சமா; :றி எ,சி

நி ப' :றிெப சமா.

தைலவ# தைழ=ைடேயா3 வ' நி பா#. ேதாழி 'இேத தைழக எAக
மைலயி
ெசா

 உளன' எ#பா. அதைழ=ைட 'ேவடா' எ#1 ெசாலாம

மி', G ெற ச.

தைலவியிட 'ந மைல= சியி ெசAகாத4 Qக நிரப உளன’ எ#C
ேபா', ேதாழி அேதாதைலவ# வ'வி4டா#'; நா# மைல= சி ேபா6
அQகைள ெகாணகி#ேற#. அ'வைர நீ தைலவCட# ேபசிெகா*<'
என G1 :றிபா: அ'. அதைனேய :றிெப ச' எ#றன. பாட
அைமயாம உ6'ணரப3வன இைவ. இகால கவிைதகளி



, கைதகளி



இ பி#ன ைறக; க<' எ,சி நி கேவா :றிபா உணரேவா வழிவ::

அழகிய திற# மி:த பைட ைறக காணப3கி#றன. மிகதரமான

பைடகளி இ:றி ெபா<க, எ,சி நி#1 உணரப3மாற-

ைமதி<:. எனேவ இேகா4பா3கைள இகால இலகியதி ஏ றி கா4*
விளக7 வா6ள'.
ெம6பா3

நாடகதி(<' ெபறப4டவ 1 இேகா4பா3 தைலைமயான'. தமி. திைண

இலகியேம நாடகதினி#1 ெபறப4ட'தா# எ#ப' ெவளிபைட. திைண
எ#ற ெசா நிலைத :றிப' ேபாலேவ, நாடக ேமைட' ைய= :றி:

(திைண )
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ெம6பா3 - அவிநய, உடபிேல ப3 அைச7க, மா றAக. பா3 -- ப3த,

ேதா#1த. ெம6யி (உடபி ) ேதா#1 ைசைகக. இ' நாடகதி காப'.
இைத Dைவ என7 அைழதன. காணப3 ெபா<ளா காேபாரகதி

வ<வேதா விகார' எ#1 இைத விளகின. ஒ< கவிைத ப*பவ மனதி,
அைத பைடதவ# நிைனத - :திய உண7கைள விைளவிகிற'.

கவிைதநைட, வ*வ, ெசா, ெபா<, அணி, பிற உதிக யா7 இ Dைவைய
உடாகேவ பய#ப3வதா ஈ3 கவிைத ெம6பா3 - இலகிய Dைவ ஒ<
ேகா4பாடாக உ<ெவ3'ள'.

இதைன இலகிய7தியாக பா:ேபா', இலகியதி# ெபா< லபாேட

இஃெத#ப' உணரப3.

இதைன ெவ1 நாடக ெம6பாடாக ம43 விளகாம, இலகிய
ேகா4பாடாகி கா43 சிறபினாேலதா#, ெதாகாபிய இலகணி எ#ற
நிைலயினி#1 ேம ப43, ஒ< ேகா4பா4டாளராக7 கா4சியளிகிறா.
உ6'ண7 இ#றிதைலவ< ெபா<ளா#

ெம6பட *ப' ெம6பாடா: (1460)
எவைக இயெநறிபிைழயாதாகி

#Cற கிளத *வினத'ேவ (1461)

பாடைல ஆரா6' உ6'ணர ேவடாம, ப*' ேபா: அEவளவி ெப1

ெபா<ளாேலேய - ெவளிபைடயாக அைம= ெபா<ைமயாேலேய ெம6பா3 Dைவ - மன7ண7 ேவ1பா3 ேதா#ற பைடப' ெம6பா3 எ#C

உ1பா:. 'ெச6=4 ெச6வா ெம6பா3 ேதா#ற ெச6த ேவ3 எ#ப'
க<'' எ#1 இளQரண விள:வா. ேபராசிாிய ெம6பாெட#ப'

ெபா<4பா3' எ#பா. அதாவ' பாட(# ெபா< ெவளிப3த - லப3த.
ேம

 அவ ெம6பாெட#ப' ெபா<4பா3; அஃதாவ' உலகதா உள

நிக. சி ஆ3 நிக.தவாேற றதா: ல ப3வேதாரா றா#
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ெவளிப3த' எ#பா. இஃ' இலகிய சாத விளக. ெச6=ளிய(# த

8 பாவி அவ 'ெம6பாெட#ப' ெசா ேக4டா: ெபா< கGடாத'

என விள:வ', இைத ேம

 ெதளி7ப3'.

ேபராசிாிய த க<தாக இைத Gறினாரல. ெதாகாபியைத ஊ#றி க 1

அவ தத விளகேம இஃெதனலா. ெம6பா4*ய இ1தி 8 பாவி,

ெதாகாபிய இ ெம6பா4ைட ந#னய ெபா<ேகா எ#1 G1கிறா.

ெபா< ெகா@ ைறேய ெபா<ேகா எனப4ட'. நல கைலதிற# மிக

இனிய Dைவத< ெபா<@ண சிேய இவ ந#னய ெபா<ேகா' எனப4ட'
(1221). Dைவைய உணவா< நல லCண7 அ>தமான வா.ைக
அCபவ உைடயராத ேவ3.

உ6'ண7 இ#றி தைலவ< ெபா<' எ#ற', ேமேலா4டமா6 ஒ< பாடைல

ப*த அளவிேலேய ெம6பா43ண7 ேதா#ற ேவ3 எ#1 G1கிற'.
ேபராசிாிய இA: த< விளகAக ெதாகாபிய க<ேதா3 ஒ#றி

இையதைவயா:. 'கவிெபா< உணதா அதனாேன ெசாலப3 ெபா<

உ6' ேவ1 கடாA: அறிதைல ெம6பாெட#றா#. அ' ேதவ<லக GறிC

அதைன கடாA: அறிய ெச6த ெச6=@1பா.... தைலவ< ெபா<ளா#
எனேவ ேநா:1பா உணத ெபா<4பிழபிைன கா43வ'

ெம6பாெட#ப' இத# க<'. இக<தினா கவி க கா43 என7

ெசா

 - இEவிளகAகளி#ப* பைடேபா: ப*ேபா: இ Dைவ

ஆக விைள7களி பA:3 எ#பதறிய ப3கி#ற'.

பிறெமாழி ேகா4பா3கைள ஒபி3வதா - ெபா'வாக ஒபிலகிய கவியா,

நம: ெதளிேவ ப3கிற'. ேமனா4டா உ<ேதா ற ேகா4பா3 ( Imagism) என

ஒ#ைற உ<வாகி, அைத உலகளாவிய ேகா4பாடாக வள'ளன. #ைனய

ெதா#ைற நிைனவி : ெகாண< உ<ேதா ற (Im agery) உளவிய(

ேபசப3வ'. ஒ<வைர ப றி, ஒ< நா4ைட ப றி நா ேகவிப4ட பல ெச6தி
G1களா அவைரப றி அல' அநா4ைட ப றி நமெகா< உ<ேதா ற
(Image) உடாகி வி3கிற'. இAஙன மனதிைரயி உ<வாவ' உ<'

ெவனப3கிற'. இலகிய பைடபி :றிபாக கவிைதயி தனிெயா< உலகேம
'உ< வாகப3கிற' எ#ப.
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இலகியதி வ< உ<கா4சி Dைவ, ஒளி, ஊ1, ஓைச நா ற எ#ற ஐதி#
ெதாடைடய'. ஒ#ைற இE ைவல#களா

 Pக' அCபவித' ேபால7

மனதா உண' ஒ#றிய' ேபால7 கவிைத பைடகபட ேவ3.

திரா4ைசம' எ#றா ேதா#றாத உ<, ெசA:<தி திரா4ைசம' எ#ற'

கT: லனாவேதா ேதா ற உடாகி#றெத#ப. 'ெந3,ெசவி-

:1ய'. ெசதா ைபAகிளி ' எ#C ெதாடகளி, ெபா<திய அைடெமாழிக
காரணமாக, ய

 கிளி= க4லனாகப3கி#றன எ#ப.

ெம6 எ#பேத உ<. பா3 - ேதா#1த. ெம6பா3 - உ< ேதா#1த. இE
உ<ேதா#1தலா Dைவ பிற:. கவிைத: உண சி உயிரலவா?

அE7ண சி இE7<ேதா றதாேலேய உடாகப3கிற'.
கணிC ெசவியிC திணிதி# உண<

உண7ைட மாத: அல' ெதாியி#

ந#னயெபா<ேகா எண<A:ைரேத (1221)
ெம6பா4*ய இ1தி 8 பா க, ெசவி எ#ற இர3 தைலைம வா6த
ெபாறிகைள :றிதா

, ெம6பா3 ஐெபாறிகளா

 அCபவி'ண<

இயபின' எ#பைதேய விள:கிற'. இவ றா ேமனா4டா உ< ேகா4பா3,

தமி. #ேனா கட ெம6பா3 எ#C ேகா4பா43ட# மிக ெந<Aகிய

ஒ 1ைம=ைடைம ெதளி7ப3.

ெதாகாபிய அகதிைண ெம6பா3க பலவ ைற ப*ப*யாக
ப4*ய(3கிறா. இேகா4பா3 நாடக தினி#1 ெபறப4டா

,

இலகியைத ப*' உண' அCபவி: Dைவ=ண7 ப றியதாக7 -

அத : அ* பைடயா6 மனதி உடா: உ< ப றியதாக7 வளத' என
அவ கா43 ேபா' அவத சிதைன வள சி பளி சி3கிற'. இலகணி எ#ற

நிைலயினி#1 உய', இலகிய ேகா4பா4டாள எ#1 ேபா 1 நிைல:,

அவத சிதைனயா ற ெசகிற'.

ெம6பா43 ேகா4பா3 இைத நிைல நி1'கிற'.
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உவைம - அணிேகா4பா3
ெதாகாபிய அணி அல' அலAகார என ஒ#ைற Gறினாரல. ெதாிேத

அைத வி3தாெர#1தா# Gற ேவ3. நா இ#1 அணிக எ#1

G1வனவ 1 பல உவைமயணி சாதைவ. உவைம, உ<வக, எ3'-

கா43வைம, ேவ 1 ெபா<ைவ, Pவலா Pவ சி அல' பிறி'ெமாழிதலணி
என இEவா1 பல அணிக பிறக காரணமானதா உவைம தாயணி எனப3.

தைலைமயான' ெதா#ைமயான' ெப< பா#ைமயான' அ'ேவ. ஏைனய

அணிக ெசா சாதைவ, ெபா< சாதைவ, உதி சாதைவ என கவிைதயி#

உ1பாகி வி3ெம#ப' அவ க<'. அணி எ#றா தனி' ேவறா6 நி#1

அணியப3வதா:. கவிைத அணிக அதைகயன அல; கவிைதேயா3

ஒ#றியைவ.

உவைம= கவிைதைய வி43 பிாிக *யாத ஒ#றா:. அத# சிறக<தி

அைத ம43 பிாி' விளகிய ெதாகாபிய ஏைனயவ ைற ெவEேவ1
ெதாடைடய இடAகளி D4* ெசவேதா3 வி43வி3கிறா.

இலகியேம வா.ைகைய ேபால பைடகப3வதா உவைமத#ைம

ப*தெதனலா. உவம ெபா< லபாேட க<திய' எ#ப ேபராசிாிய.

இளQரண உவைம எ#ப' ல# அலாதன லனா:த
ேக4டா: இ#ப பயத

 அலAகாரமாகி

' க<தி அைமகிறெத#ப. ெதாகாபிய உவைம

ேதா#1 அ*பைடகளாக விைன, பய#, ெம6 (வ*வ), உ< (நிற) ஆகிய

நா#ைக= :றிபி3கிறா. இைவ உவைம: உவமிகப3 ெபா<@:

உாிய ெபா'த#ைமயா:. இவ றி காக 36 உ<கைள அவ Gறி, இைவயிைவ

 Gறிய நா#: அ*பைடக4: ெபா<தி வ< என7 விள:கிறா.

அகதிைண மாத எத எத அள7 உவைம G1த :ாிய என இவத<

விளகதா, இவர' ேகா4பா3களைன' அகஇலகியைத ேநாகியைவ-

யாத லப3கிற'.

உவைமயி சிறி' சிறி' ேவ1பட வ<வன ப றி= இவ விள:த

:றிகதக'. இவ த< உவைமேகா4பா3கைள  றி

மாக இலகியதி

ெபா<தி ஆராய7, இேகா4பா3 பி காலதி ெப ற வள சிகைள

சிதிக7 B3ப*யான அ'ைண ஆதாரAகைள ெதாகாபியதி
காகி#ேறா.
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உ@ைற - உ@ைற உவைம
அகதிைணேக உாிைம=ைடய' உ@ைற உவைம. அஃ' ஏைனய

உவைமயினி#1 ேவ1ப4ட'. உவைமைய எளிதி உணரலா. உ@ைற
உவைம :றி ெபா<ளாக வ<தலா, அைத Oழ ேநாகி உ6'ணர

ேவ3.

உ@ைற - பா43 ெபா<ளிC ைத' கிட: :றி ெபா<. இ:றி

ெபா< ஐ' வைகப3. இவ 1 உ@ைற உவைம ஒ#1. இ'

உவமேபா( எ#1 அைழகப3. உ@ைற உவைம ப றி அகதிைணயிய,
உவம வியகளி ேபD ெதாகாபிய, ெபா'வான உ@ைற ப றி

ெபா<ளிய( விள:கிறா. இத# வைகக@ ஒ#றாகிய உ@ைற உவைம

அகதிைணேக=ாிைம=ைடயெத#பதி யாெதா< ஐயபா3மிைல.
வாயிக B' ெசாபவகளாத(# உ@ைற
ைவ' ேபDத தகா'. அவக

ெவளிபைடயாகேவ ேபDத :ாிய (1187)
உடCைற, உவம, D43, நைக, சிற என
ெகடல< மரபி# உ@ைற ஐேத (1188)

ஒ< ெபா<ைள D4* G1வ', பிறிெதா< ெபா<ைள த<மாயி# அதைன D43

உ@ைற எனலா. அகநா/ 1 பா4ெடா#1 மைழைய ப றி வ<கிற' (188).

'ேமகேம வானைத வைள', ம#னகளி# உைற கழித வாைளேபா மி#னி ,
ரDேபா ழAகி, "ேண ஆரவா ெச6' ஒழிவாேயா? அ#றி :றமக கா:
திைனனதி மைழைய ெபாழி' அதைன காபாேயா? ெசாவாயாக!
வாழிய!'' இ'ேவ பாட க<தா:.

இரவி தைலவ# சிைறறதானாக ேதாழி Gறிய' இ'. மைழைய D4*

ெசா#னா

 தைலமகனிட "நீ மைழேபால " ஆரவார ெச6', ஊரா
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அலB றவி3ைவேயா? அல' விைர' வைர' ெகாவாேயா?' என
:றிபாக வின7 வதா:.

இAஙன இE7@ைறக பா43 ெபா<ைள சிறபிக வ<வனவா:.
இதனா இலகிய இ#ப மி:. மAகலமலாதைத மAகலமாக Gற7

வைசைய Gற7 தைலவனி# ஆைமத#ைம :ைறபடாவா1 இ*'
ெசால7 இAஙன :றிபி G1த பய#ப3.

உ@ைற உவைம ேகா4பாேட உ@ைறகளி சிறததாக(# அதைன தனிேய
விாி' G1கிறா.

உ@ைற உவம ஏைன உவமெமன

தளாதா: திைணஉணவைகேய

உ@ைற ெத6வ ஒழிதைத நில# என

ெகா@ எ#ப:றியறிேதாேர

உ@1' இதேனா3 ஒ' ெபா< *கஎன

உ@1' இ1வைத உ@ைற உவம

ஏைன உவமதா#உணவைகேத (992-995)
உவம இர3 வைகப3: ெபா'வான உவம, உ@ைற உவம என. லவ#
ஒ< ெச6திைய ெவளிபடGறி, தா# க<திய உ4ெபா< இதேனா3 ஒ'
*வதாக என தி4டமி43, அEவாேற தா# க<தியைத உ@1'  ற*ய

பைட' த<வா#. தா# க<திய உ4ெபா<ைள உணவத :ாிய சிலெசா ெப6'

த<வா# எ#பைதேய, 'உ@1' இ1வைத' எ#றா. 'இ1வைத ' எ#றதனா,

உ4:றிைப உணத :ாிய அைன'  ற*ய அைமகப3 எ#பதா.
இதைன பைடபாளிேய தி4டமி43 ெச6த ேவ3ெம#பைதேய, ஒ'
ெபா< *க என' எ#ப' விள:கிற'. ெவளிபைடயாக Gறப4ட

ெபா<@:, உ4:றிபான ெபா< >வ' ஒ'ேபாத ேவ3. அதாவ'
உவமிகப3 :றிெபா< மைறதி<:; உவைமேய ெவளிப43 நி :.
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இதனாதா# இஃ' உ@ைற உவைம' எ#1 உவமேபா( எ#1

Gறப4ட'. உவைமக ெபாி' அEவ நில க<ெபா<களி#

அ*பைடயிேலேய Gறப3. உ@ைறக அைன' ெத6வதவித

க<ெபா<களி#ப*தா# Gறப3. இதனா ஒ< பா43 இ#னதிைண என

அறிய இைவ பய#ப3 எ#1 ெதாகாபிய D43கிறா.
இE7@ைறகைள அகபாடகளி

 தமி. இலகிய ெகாைககளி



பயி சி=ைடயாேர எளிதி உ6'ணத G3. இைவ பல மரவழிப4டன.

எ<ைம மா3 தா# இ<:மிடைத சாண த(யவ றா B6ைம இழக

ெச6', ேவ(ைய ேகா4டா நீகிவி43, :ளதி : ெச#1 அA:ள வ ^'
பனிமலகைள Pக<ப*யான நா4* : தைலவேன!' என ேதாழி தைலவைன
விளிகி#றா (அக.46). தைலவ# எ<ைம ேபால த# Oழைல த(

ெக3'ெகா3, பிற: கா ேவ(ைய கட', பரைத ேசாி ெச#1,
அA:ள 'மலராகிய பரைதயகைள Pககி#றா# எ#1 உ4:றி, ெதாட
உ<வக ேபால >வ' ஒ' ெபா< *தி<ப' காணலா. இAஙன

உ6'ணராவி4டா, இஃ' இய ைக வ<ணைன ேபால அைம' தைலவ#

நா4* : அைடயாகி வத' என உணரப3. அதி பயனிைல.

ேமனா4டா G1 ப*ம ேகா4பா43ட# ( Symbolism) இ' ெபாி' ஒ'
வ<கிற'. வ3, எ<ைம, காைள ேபாவன தைலவைன :றி:
ப*மAகளாக7 ெந, ைல மல ேபாவன தைலவிைய :றி:
ப*மAகளாக7 தாமைரமல, க< ேபாவன பரைதைய :றி:

ப*மAகளாக7 அகபாடகளி பல இட' காணப3கி#றன. இைவ மர

ப*மAக எனப3. ெபா'வாக பல Oழகளி உ4ெபா<ைவ' ேபDவ'

உலக வழகா:. இதைன 'ெபா*ைவ' ேபDத', சாைட கா4*

இ*'ைரத' என பலவா1 G1வ. ெவளிபைடயாக Gற *யாதவ ைற

உ@ைறயா உண' பழக ஏ ப3கிற'. தைலவைன அவன' தவறான

ஒ>க காரணமாக, ெவளிபைடயாக இ*' ேபச*யாதவிட', இEவா1
உ@ைறயாக G1 வழக ேதா#றலாயி 1. இலகியதி, உ@ைறகைள
ஏ றி பா' ஆராய ெதாடAகினா, இேகா4பா4*# >ைமயான

ெபா(7க லப3.
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இைற சி
ெதாகாபிய ெச6=ளிய த 8 பாவி, இலகியதி அல' அகால

ைறப* கவிைத ெச6= இலகியதி அைமயத: 34 உ1கைள G1

ெபா' உவைம உ@ைற இைற சிைய :றிகவிைல. உவைம: தனி இய

வ:தவ அைத ஓ உ1பாக :றிபிடாத' வியேப. உைரயாசிாிய இ' G 1

எ#பதC அடA:ெம#1 G ைற சிறபிக வ<வனேவ இைவ என7
விள:வ.

இைற சி எ#ப' அக'ைற சாத G 1களி அைம= P4பமான ேகா4பா3.
இைற சி எ#ற ெசா

: க<ெபா< எ#ப' ெபா<. க<ெபா<க@@

பறைவ, விலA: , ஊவன ேபா

 இயA:திைண ெபா<கேள இைற சி

எனப4டன. மர ெச* ெகா*யாகிய ஓரறி7யி த அைனைத= இ'

:றி:. பாடகளி வ< இE7யிாினAகளி# காத உண7 நிக. சிக@
இைற சி எனப4டன. றாவி# காத, மானி# அ# ேவ4ைக, யாைனயி#

:3பபாச எலா இைற சி எனப4டன. ெகாபாி அைண= ெகா*= ஓ
இைற சி கா4சிேயயா:. இைவ உயிாினAகளி# உாிெபா<க எனலா.

அகதிைண ேகா4பா4*#ப* மாதத ணத, பிாித, இ<த, இரAக,

ஊட ஆகிய ஒ>கAகேள உாிெபா< எனப3. 'மக Pத(ய அக#

ஐதிைண'=, பிற உயிாினAகளி# காத நிக.7க@ இடெபற காணலா.
அைவ க<ெபா< நிக. சிகளாக, பி#னணி ைன7களி வ<. அைவ

இகாத மாதத இ#ப உண7கைள= பா
வா:. # மாத: பா

ண7கைள= B3வன-

ண7 Bட( விழாக, ஆட பாட

தவி', இய ைகேய ேபாிட ெப ற'. கைலமா# பிைணமாைன த>வியைத

கட மாத# மன த3மாறிய'. அர7க பி#னிபிைண' அைணத கட

மாத# தாC வளியிைட காத அரவைணைப' வி<பினா#. றா 'ைணைய
ேத* பயிதைல' ேக4டேபா' அவ# உள 'ைண நா*ய'. அ#றி
பைனமர' சியி மட

 கிட' யாமேத னகிய ஒ(, காத(யி# உளேத

பிாி7ண3 வ<தைத இர4*பாகிய'. இளநாைக த>7 ஏ1ேபால அவ#
'ைணவிைய த>வ விைழதா#.
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தைலவ# பிாித ேபா' தைலவி வ<தி வா3 ேவைளயி ேதாழி, கா4*டேத

உள களியி இைணைய ேத* ப( ேபா3 இ இ சதைத ேக4:

தைலவ# விைர' வ<வ# என ேத 1வா. தி< தைலமக# ேதபாகனிட

மானின G* திாி= கா4சிைய கா4*, விைர' ேதைர ெச

'ப*

ேவ3வா#. இEவா1 வ<வனேவ இைற சி எனப4டன. இைவ அ

க<ெபா<களி# ேவறாக உணரப3வன அல; அைவ த#னாேன
உணரப3வன. இைற சியினா பிறிெதா< ெபா< ேகாட
அைடெமாழி மாதிைரயா6 நி ற

3. இைற சி' பா

3; அைவ ெவ1

ண7 Bடலா6

ெபா<ப4டைத க(ெதாைகயா அறிகிேறா. இ# றா: இைற சியா6

இையவேத ெச6தா6ம# மாைல நீ' (க(.148) என7 ">ந: இைற சியா6

விரகவ இைச:' யா. என7 (க(.8) வ<. இ#1 காதல:
பா

ணைவ B3மா1 மாைலெபா>', யாழிைச= அைமதைல இைவ

:றிபி3கி#றன.

இைற சிதாேன உாிறத'ேவ (1175)
உாி எ#ப' ணத, பிாித தலாய மக வா.7 ெநறிக. இைற சி ஏைனய
உயிாினAகளி# அ# வா.ைவ D43. இைற சி-க<ெபா<, உயிாினAக.

அகபாடகளி இடெப1 மக காதலாகிய உாி: றமா6, அேத உாி

ேபால - ஆனா மக உாியலாத பிற காத நிக. சிகளா6 அைமவன. அைவ

 D4*ய மகள' ணத பிாித தலாய உாி: 'ைணயா6, அத#

க<ைத சிறபிக வ<ெம#பதா.

இைற சியி பிற: ெபா<@மா<ளேவ

திறதிய ம<Aகி ெதாிய ேமாேக (1176)
ஆரா6' ெபா< காபவக4:, இE விைற சியி ேதா#1 ஒ< :றி

ெபா<@3 எ#ப'. அஃதாவ' அகபாட ெபா<ைள இ' சிறபி: -

கதா#, ேவெறா< :றி ெபா<ைள இ' கா4* ெச

த G3; அAஙன

:றிெபா<ைள க<தானிட' இைவ ெவ1 அைடெமாழிகளா6, இய ைக

வ<ணைனயா6 நி :.
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தைலவ# ேபாகிய கா4* த*ய* கயதைல கலகிய சி#னீைர

பி*S4*பி#CT களிெறன7 உைரதனேர (க(. II) எ#C ேதாழி,

அைத காT தைலமக# நி சய தி<பி வி3வான#ேறா என தைலவிைய
ஆ 1விப' :றிபா:. உ@ைறயி இத கி'ெவன D4* ெசால

ேவ3. இைற சியி ஒ43ெமாதமான ஒ< :றி கிைடகி#ற' இA:
தைலவிைய வ 1தி ஆ 1விப' :றி.

க#1 பா :*க, #றி( க4*யி<: பி*யாைன திைனைய தி#C

நாடேன' எ#றா, அஃேதேபா தைலமக# அ< ெச6யேவ3ெமன :றிபா
உண'வ' இைற சி. இைதேய அ3த 8 பா விள:கிற'.
அ#1த: இைற சி= D4ட



வ#ைறயா: வ<திய ெபா>ேத (1177)
இைற சியாகிய உயிாினAகளி# அ# வா.ைவ D43வ', தைலவி பிாிவி
வ<'Aகாலதி, இதைகய கா4சிகைள கடா தைலவ# க4டாய தி<பி
வி3வா# அ'வைர ஆ றியி< என ேதாழி வ 1'வத : பய#ப3.
இ'ேபால உயிாின காத வா.ைவ ஏேதC மனித காத

: Bடலாக

:றிபி ெபா< த<மா1 அைமபன யா7 இைற சியி# பா ப3 எ#பேத
இத# விாிவா:.
இதைன ேம

 இர3 8 பாகளி ைவ', G 1 விளகமாக

G1மிடAகளி ந#: ெதளி7ப3'கிறா. தைலவி G றி இைற சிைய D4*,
தைலவ# ேபான இடதி உயிகளி# அ# வா.ைவ க3, விைன*யாம

தி<பி வி3வாேனா என அ,Dவதாக G 1 அைம=ெமன :றிகி#றா.
ண'ட# ேபாகிய கிழேவாமைனயி<'

இைட Dர' இைற சி= விைன= D4*

அ#1தககிளத தாேன

கிழேவா# ெச6விைன: அ சமா: (1094)
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இைளேயா G றி

 ஆ றிைட கட ெபா<@ இைற சி= எ#1 வழியிைட

கா4சிகைள கா4* வ 1'த அைம=ெமன ெதாகாபிய :றிக கா
கி#ேறா (1116).

இ'கா1 நிலவி வத :ழப தீ<மா1, இைற சி ேகா4பா3 இ#ன'தா#

எ#ப' அஃ' உ@ைறயினி#1 ேவ1ப4டெத#ப'  Gறியவ றா
ெதளி7ப3[$]. ெசாலதிகாரதி

 இைத உ1திப3'மா1 சா#ெறா#1ள'.

க3வ#, வ#பற.:மாி என ஆபா ெபபா ேபால :ரAகினைத
:றி: ெபயக திைணபாடகளி பல7ள. அைவ அஃறிைணையேய

:றிபின. உயதிைண ஈ1க@ட# வாிC மரவழியாக இைவ அEவாறைமதன.

---------

[$] தமிழண, சAக இலகிய ஒ]3 : இலகியெகாைகக, மீனா4சி தக
நிைலய, ம'ைர -1 திசப 1985. தமிழண , இைற சி, ைஷ, 1986.

---------

இைற சி ெபா<வயி# ெச6=@ கிள:

இய ெபய கிளவி உயதிைணD4டா

நில'வழி ம<Aகி ேதா#ற வான (681)
இைற சிெபா< எ#ப' அதைன ஒ< தனிேகா4பா3 என பிாி' D43கிற'.
D3வ#, 'மக என வ<வன உயதிைண ஈ1ெபாிC அஃறிைணையேய

:றி:. இ' அEவநில வழகா றி(<' வ<வதா:.

இAஙன இைற சி எ#ப' பா(ய உளவிய சாததா6, :றி ெபா< த<

இலகிய ேகா4பாடாக வளதைமதைத சAகபாடகளி வ<

இேகா4பா43 சா#1களா ஆரா6தா இத# > சிற அ<ைம=

லப3. இதைன ஒ< ெதானிெபா< எ#ேற Gறலா. "தைலவ ெச#ற Dரவழி,
பி*யி# பசிைய நீக ேவழ யாமர கிைளைய ஒ*' த< அ#தவ.

கா4சிகைள=ைடயதா:. அவ< பாச மிகவ. அ< ெச6வா' என ேதாழி

தைலவி பிாிவா வா3ேபா' வ 1த காகி#ேறா (:1. 37). இகா4சிக
அவ மனதி

ள இ#ப7ண7: B3 ேகாலாவதா, அவ விைர'
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மீவெர#பைத ஒ<வா1 உ1திப3' மி', பா4*# *வி கிைட:

ெதானி ெபா<ளா:.

வடெமாழி ெதானிேகா4பா43ட# ஒைம=ைடயதி'. வாகிய ெபா<ளி#

*வி ேதா#1 பிறிெதா< ெபா<ேள ெதானியா:. வாகியாத Qதியி

ெபறப3 ஒ43 ெமாதமான உணேவ ெதானி. வாகியெபா<ளி# ஆ ற

லாேலேய அ' ெபறப3கிற'. அதாவ' வாகிய ெபா<ைள ந#: விளAகி

ெகாடவகேள, அத# பயனாக ேதா#1 வியAகிய எனப3 சிறைடய
ெதானிெபா<ைள உ6தறிவ. இ' ஒ< ெபணி# உட(, அைன'

உ1கைள= ேச' ெமாதமாக உணரப3 இலாவணிய (வன) எC

அழ: ேபா#ற'. இAஙன வியAகிய ெபா<ளா6 ேதா#1வனவ 1

சிறைடயன ெதானி என அைழகப3கி#றன. இதனா தமிழறிஞ ேவ.
ேவAகடராD

ெர4*யா இைற சிைய ெதானி=ட# ஒபி43, கரைத க43ைர'

எC ெவளிவிழா மலாி எ>தி=ளா. இைற சி தாேன ெபா<4றத'ேவ'
எ#ற பாடைத ஏ 1, ெசா ெபா<@: றேத ேதா#1 :றி ெபா<

(வியAகிய ) இைற சி எ#பதா' என உைரGறி=ளா.

இைற சி எ#ப' அகதிைணேக தனி=ாிைம=ைடய சிறத ேகா4பாடா:. அத#

ேதா ற வள சி யா7 சAக இலகிய மர வழிப4டைவ.

ெதானிேகா4பா3 உலகளாவிய ஒ#1. உலகி எத இலகியதி : ஏ றி

பாகதக'. இயபாக மனித# ேப சி, 'ெதானி' ஒ<மாதிாியாக இ<பைத
உ6'ண கிேறாமலவா? அ'ேவ மிகெபாியெதா< ேகா4பாடாக ஆனதவதன, அபிநவ:த ேபா#ற வடெமாழி சா#ேறாகளா வளக

ப43ள'.

இEவி< ேகா4பா3களிைடேய ஒ 1ைம காணப3வைத ேபரறிஞ .வ.

அவக@ D4*=ளா. ெதாகாபியாி# Pமா Pைழலதி :

இலகிய ேகா4பா43 சிதைன தி சி: தமிழி இலகியகைல
வள சி: இேகா4பா3 தக சா#றாக திக.கிற' எனலா.
அAகத
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ெதாகாபிய அAகத ப றி யா வைகக ஏழC ஒ#றாக :றிபி3கிறா.
இஃெதா< தனிவைகைமயாக அவ காலதிேலேய கி.', வளதி<த'.
G றிைட ைவத :றி ' என அவ விள:வதா, ேப சினிைடேய வ<

நைகயாட - ேக(:றிக அAகத எனப3ெம#1 அைவ :றி
ெமாழியாக ெவளிப3ெம#1 அறிகிேறா. எ>' ெசா

 ஒ#றாக7

அதனா ெபறப3 :றி பிறிெதா#றாக7 அைம=. ேந எதிெபா<@

த<. 'அடேட அவரா? அவ ெராப (நிரப) ெபாியவரா ேச!'' எ#றா,
அEவாறிைல எ#பேத ெபா<.

எ>ெதா3 ெசாெலா3 ணராதாகி

ெபா<4றத'ேவ :றி ெமாழி எ#ப (1435)
அAகததி : :றி ெமாழி' என ெபய O43வதா, அதன*பைட :றி
ெபா<ேள எ#ப' ெபறப3.

அAகத ெவபாயாபிைன=ைடய' (1375). அத# அள7 ெவபாவிைன

ேபாலேவ ேபெரைல ப#னிரட*யாக7 சி ெறைல எ>சீராக7 வ<.

இதனா இ' தனிவள சி க*<தைம உ1திப3கிற'.

அAகத இர3 வைகப3ெமன7 ெதாகாபிய :றிபி3கிறா. ேநேர

G1வ' ெசெபா<ளAகத ; உ4 ெபா<ளா6 மைற' G1வ' பழிகரபAகத.
இ பழிகர, க.வ' ேபால பழிபதா:. ெசெபா<ைள வைச ெச6=

எ#1 Gறலா. அAகத :றி ெமாழியா6 வ<ெம#ற ெபா' இலகணதி :

ஏ ப பழிகரேப ெபா<தி வ<. ேபராசிாிய ’வா6 காவா' ெசா

 வைசேய

ெசெபா<ளAகத' எ#பா.
ெசவியி Dைவ=ணரா வா=ணவி#மாக
அவியிC வாழிC எ#? (420)

இதி ெவளிபைடயான சின உள'. எனிC ெசவியா ேக43 அறி=

ேகவியறிவாலான Dைவ இ#றியைமயாதெத#ற :றிேப இதனா
ெபறப3கிற'.
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பழிகரபAகத எ#ப' இ#1 ேமைலநா4டா ச4ைடய என :றி:
அAகதேதா3 ெபாி' இையைடயதா:.
ேதவ அைனய கயவ அவ<தா
ேமவன ெச6ெதா>கலா# (1073)

கயவைர ேதவ ேபாவ எ#Cமி', அவகைள க.வ' ேபா நைகயா3கிற'.

நைக, ஏளன, க*த யா7 அைம'ளன. அகதிைண பாடகளி,
ம<ததிைண சாதைவ, தைலவைன அவ# றெதா>க காரணமாக

நைகயா3ெபா>' அAகத:றி அைமய காணலா. அகதிைண

பாடகளி உ@ைற உவமமாக வ<வன பல அAகதமா6 அைமதைல அறியலா.
அதியமா# அ,சி மீ' ேபாெதா3க நிைனத ெதாைடமானிட B' ெச#ற
ஒளைவயா, அவ# த# பைடகல ெகா4* கா4ட, அைத க.வா ேபால
அவன' ேபாபயி சி இ#ைமைய ேக( ெச6= றபாட அAகததி :
சிறத கா4டா:. (ற. 95).

ேமைல நா4டா அAகத இலகியைத ந#: வள'ளன. கிேரக, இலதீ#
இலகிய ெதா43 இகால வைர இEவைக அA: ந#: தி சி ெபற

வள'ள'. 'அAகத எ#ப' தீAைக= அறிவி#ைமைய= கடன ெச6=
பா43' எ#ப' அறிஞ ஜா#சனி# G றா:. இ' நைகயாட, ேக(, கிட,
சிாிQ43த, நயமாக க*த, மான7ணைவ B3த ேபா#ற பல
இயகைள உைடயதா:. ேநேர பழிப' ேபாலைமவன வைச ெச6=

எனப3. பைழய கிேரக இலகியதி வைச ெச6= வைக கிைளதி<ததா.

அதி(<ேத அAகத பிறதெத#ப. ெதாகாபிய ெசெபா<ளAகத' எ#ப',
இE வAக இலகியதி# ெதாடக வைகயாகேவ க<தத:.

ெதாகாபிய ’ெசவி=ைற ெச6=' எ#1 ஒ#ைற :றிபி3கிறா. அ'

ேவ க37 ேபால கசைடய உைமகைள ெசா( ஒ<வ: அறி7ைர
வழA:வ'. அAகத அறி7ைர வழA:வத#1. தி<'கிற ேநாக மைற ெபா
<ளா. நைகயாட

 இ*'ைரத

ேம வி,சி நி :. தனிப4டவாி#
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வைசெமாழி= வி< ெவ1 ெபா<தியேத அAகத ஆ: எ#ற

ெதாகாபிய :றி ேமைல நா4டா<ட# ெபாி' ஒ' வ<வ' க<ததக'.
அAகததாேன அாிதப ெதாியி#

ெசெபா< கரத' என இ<வைகேத (1381)

ெசெபா<ளாயி# வைசெயனப3ேம (1382)

ெமாழிகர' ெசா(# அ' பழிகரபா: (1383)

கெழா3 ெபா<ெளா3 ணத#றாயி#

ெசவி=ைற ெச6= அ'என ெமாழிய (1385)
வைசெயா3 நைசெயா3 ணத#றாயி#
அAகத ெச6= எ#மனா லவ (1386)

கைடசி இ< 8 பாக இலகியகைல ப றிய, ெதாகாபியாி# மதிP4பைத

உண'கி#றன. ஒ<வC: க. உடாக7 உைம உணத7 கச
ம<ைதேபா இ*' Gறினா அ' ெசவி=ைற; வைச G1த

ெவ1ேபா3 ேபDத

 வி<

 G*யதாயி<தா அஃ' அAகத. ெதாகாபிய

இEவா1 இலகணி எ#ற நிைலயினி#1 உய'ளா. அஃதாவ' அவ

இலகணியாகேவ திக.கிறா; ஆயிC அவத சிதைன ெவளிபா3க

ேகா4பா3க எ#1 ேமைலநா4டா வைரய1: இடAக வைர நீகி#றன.

பி கால இலகணிக அைனவ<ேம அவர' 8ைல ஓ இலகண 8 எ#1

ம43ேம க<தி, ேநாகி, பா' த 8கைள எ>தியதா, ெதாகாபியரள7
இலகிய கைலP4பAகளி கவிைல; பலவ ைற வி43வி4டன.

உைரயாசிாியக ஆAகாA: பளி சி3மா1 பல நல வழிகா43தகைள
த'ளனெரனிC அவகளா

இயலவிைல. ஆனா

 >ைம ெபற இேகா4பா3கைள விளக

 அவகளி# 'ைணயி#றி, இEவிலகிய ேகா4பா3கைள

ஆழமாக சிதிக இயலவிைல. இ#ைறய ஆ67க@ சம கி<த ஆAகில

ஒபா67க@ேம, ெதாகாபிய த'ள தமி. இலகிய ேகா4பா3கைள

>ைம ெபற விளAகி ெகாள7 இலகியதி ஏ றிபாக7 வளக7
உத7கி#றன.
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ெச6= வ*வ - 'அ*'ேகா4பா3
ெதாகாபிய ெச6= வ*வமாகிய யா ப றி= அதC அைம= ெபா<
ப றி= ெதளி7பட ெசாகிறா. யாபிC ெபா<ளிC ேவ 1ைம=ைடய'

ெகா சக ஒ<ேபா:' (1406) எ#1 'ஒ<ெபா< Pத(ய - க(ெவபா43 (1410)
எ#1 G1ேபா' வ*வ ெபா<@ ப றிய சிதைன ெவளிப3கிற'.
வா.திய நா#: பாவி

 வ< (1366); றநிைல வா.' க( , வ,சியி

பாடெபறா' (1367); ைககிைள, அAகத ெச6= இர3 ெவபா யாபி

பாடப3 (1375); ைககிைள ெவபாவி ெதாடAகி ஆசிாியதி *= (1376)

- இAஙன வ<வனவ ைற P4பமாக ஆரா6தா அ#1 வ*வதி :

ெபா<@: இ<த பிாிகவியலாெதா#றிய உற7 லப3. சில யா

வ*வAக அைவ பாடெப ற ெபா<ளாேலேய ெபய ெப றன.

ெதாகாபிய :றிபி3 யாபிலகண ைற, அத# ெதாடககால வள சிைய
கா43கிற'. பி காலதா G1 யாபிலகண ைறக அவ ைற க 1, பிற:

ேவ1ப3தி உைரதைவ. ெதாகாபிய அ* ைய ைமயமி4ேட அைன'

ெச6= வ*வ இலகணAகைள= G1கிறா. பி காலதா பாவி ெதாடAகி,

அத# உ1பாக அ* ைய Gறி ேபாவேதாடைமவ. அ*ையப றி ந#:

விளகி, அத# கலகளா

 இையகளா

 பாக அைமவைத G1வதா,

ெதாலாசா# ேநாகி அ* 'ேய தைலைமயிட ெப1கிற'.

அ*' எ#ப', பாவி# உ1 ம43ம#1. தமிழி ஒர*ேய நி#1 வைகைமயாவதா அ*ைய ைமயமி43 அவ G1 ெநறிகைள ெதாி'

ெகாடாக#றி ெதாகாபிய ைறைய >ைமெபற விளAகிெகா@த
அாி'. சில பி கால பாைவகளிேலேய அைத அTகி இடப3வ.

ெவபா அ*- இ#பா ேநர* (1280), க(தைளய* (1282), ஆசிாிய அ* (1287),
வ,சிய* (1302) எ#றா ேபால அவ D43வன, அEவ பாகைளேயயா.
ெதாடககாலதி இEவ*க பல7 பாவி கலதைம'ளன. பிறேக
பாவ*வAக இன ெதாி=மா1 பிாி'ளன.
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சீக@ ெவபா7ாி சீ, ஆசிாிய7ாி சீ, க( சீ, வ,சி சீெரன அைவ வ<

பாஅ*கைள ைவேத ெபயாிடப4டன.

:றள* சித* ேநர* ெந*ல* கழிெந*ல* எ#பன ஐ'வைக. இைவ எ>'

எணிைகயா

 இ<சீ ெதாடAகி (:றள*) சீெரணிைகயா



ெபயாிடப4டன. ஆசிாிய அ* இEைவ,சீர*யாக7 வ<. ஆசிாியதி

இEைவத*க@ கல' வ<. இைவ யா7 அ*' ப றிய அவத
ேகா4பா4ைட ேம#ேம

 சிதிக B3கி#றன.

நா சீாி :ைறதன7 -  சீெகாட சித*, இ<சீ:றள* - நா சீாி

மிகன7 - ஐ,சீ ெந*ல* அதனி#மிக கழிெந*ல* உளெவனிC சிற

ெப<பா#ைம= நா#: சீ ெகாட ேநர*ேகயா:. அ* எ#1 ெசா#னா

அதைனேய :றி:.

நா சீ ெகாட' அ* எனப3ேம (1289)

அ*உளனேவதைளெயா3 ெதாைடேய (1290)

அ*இற' வ<த இெலன ெமாழிய (1291)
அ*யி# சிறேப பா4ெடனப3ேம (1292)

இைவ ந#: க<ததகன. தைள, ெதாைட யா7 இதCதா# வைகைமப3தி
பாகப3. நா சீாி# மிகவ றி இைவ அைம=மாயிC, ஆ3

வைரயைறக ஏ'மிைல . பா43 எ#ப' அ*களி# G3த - மி:திேய எ#ப',
பா4*# >ைமயான சி ெறைல அ*' எ#1 உண'கிற'. ேம

 அ'

த#னளவி >ைம ெப ற' எ#பதா, அத# தனிநிைல லப3. இAஙன

>ைமெப ற அ*களி# சிறபா பா உ<வாகிற'. அதாவ' அ*க பல

இையபட இைணவதா
அைமகி#றன.

 மாறிமாறி அைமவதா

 பாக பலவைகயா6

’எ>வைக யா ' என தமி. இலகிய வைககைள :றி: ேபா', பா43

ஒ#1ேக அ*வைரயைற உெட#1 ஏைனய ஆ1 வைகைமக4: (8,
உைர, பிசி, 'ெமாழி, மதிர, அAகத) அ*வைரயைற இைலெய#1

91

ெதாகாபிய :றிப' இE அ*: அத# எணிைக: உள
அ>தமான கிய'வைத உண'கிற' (1420).

யா என அ#1 தமி. இலகிய உலகி காணப4ட ஏழைன ெதாகாபிய
வைகைமப3'கிறா. அவ ைற ெதா#ைமமிக அ*பைட வைகைமக

எனலா. அA: யாத எ#றா க43த; க43தலாவ' ஓர*யி

ெபா<ைள

*ய நா43த என ெதாலாசா# விள:கிறா. பா4*C ெபா<ைள  ற

*ய அைமத யா எ#றலவா Gறியி<க ேவ3? அ*ைய ம43 Gறி
அைமத ேபா'மா?
எ>' தலாஈ*ய அ*யி

:றித ெபா<ைள *ய நா4ட

யாெபன ெமாழிப யாபறி லவ (1335)
எ>' அைச சீ அ* என ெதாட' *வத# க, பைடபாளி தா#

க<தியெதா< ெபா<ைள,  1ெபற அைமத யா' ஆ:. ெச6= - ெச6ய
ப3வ' யா - யாகப3வ', க4டப3வ'. எ

 ேதா நர :<தியா

யாகப4டைமயா உட: யாைக என ெபய. யாைக: உயிேபா#றேத

பா43: ெபா<. இA: எ>' தலாஈ*ய பாவி, ெபா<ைள அைமத

எ#னாம அ*யி அைமபைத G1கிறா. அ*ைய ைமயமி4ேட ெச6=

வ*வதி : ஆசா# இலகணA G1கிறா எ#ப' இதனா

 உ1திப3கிற'.

ேநா: எ#ப' பா>வ' அைமய ேவ*ய சிறபான உ1 ேநா:

அைமயாதன கவிைத ஆகா. ஒ< மாதிைர Gட கவிைதயி#க ஒ< பய# ேநாகி,
காரணகாாியதி :4ப43 அைமத ேவ3. இதைன பா >' ேநா:

அைமத ேவ3 எ#ேற Gறியி<க ேவ3. ஆயிC ெதாகாபிய

அ*ைய #னி1திேய G1கிறா.

மாதிைர தலா அ*நிைல கா1

ேநா:த காரண ேநாெகனப3ேம (1361)
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’அ*யி# சிறேப’ பா4டாதலா அ*: ெசா#னா பா >ைம: ெபா<'.

பாவி எதைன அ*க வ<கி#றனேவா அதைனயி
உைரயாசிாிய. தமிழி ஓர*யா
கலபினா

 இையபினா

வள சியா:.

 ேநா: அைம=ெம#ப

 வைக க உள. அ*களி# பவைக

, உ<வா: ேதா ற, நா43பாட மர வழிப4ட

தமிழி ஆசிாிய வ,சி ெவபா க( எ#பன தைலைம வா6த பாக. பாிபாட,
ம<4பா ேபாவன ேம கட வ றி# கலபா அைமவன. இைசேயா3

பாடப43 பாவினAகளா6 கிைளதைவ பணதி எனப4டன. க(பா,

பாிபாட இர3 :>வா6 ஆ*பாட அைமதன. இைவ இைச, ஓைச

த>வியைவ. ஆசிாியபா, ெவபா என இரடாக G1 ேபா' ஆசிாிய'
வ,சி அடA:; ெவபாவிC க(யடA: எ#ப ெதாலாசா#. இவ 1
க(= வ,சி=  ப4டைவயா6; ெவபா, ஆசிாிய எ#பன பி#
வளகப4டைவயா6 ேதா 1கி#றன.

ஆசிாிய H#ற* சி ெறைல= ஆயிர அ*ேபெரைல= உைடய'.

ெவபா எ>சீ சி றள7 ப#னிரட* ேபெரைல= உைடய'. அவ 1

க(ெவபா, ைககிைள ெச6=, வா.'க ேபாவன அ*' G3தலாக7

அைம' பாடப3. பாிபாட இ<பைதத* சி ெறைல= நா/ற*

ேபெரைல= உைடய'. இEவா1 அ* எணிைகைய ைவ', இதைன

அளவிய' என ஒ< Gறாகேவ ெதாகாபிய ஓ'தலா (1259,1419) இதைன=
ஓ இலகிய ேகா4பாடாகேவ அவ க<தியைம லப3. சAக பாடகளி

எ43ெதாைக சாதன பல அ* எணிைகயா ெதா:கப43ளைம=

இதேனா3 ஒ<A:ைவ' சிதிகதகதா:. இAஙன அ* எணிைகைய

ைவ' அளவிய' என ஒ< ெச6=@ 1பாக G1வ', மிகP4பமான
ெச6தியா:.
ேநா:

ெதாகாபிய ம43ேம :றிபி3 ஒ< ேகா4பா3 ேநா:. பி காலதவ இத#

அ<ைமைய விளAகிெகாளாத தா ேபா

 இதைன அறேவ வி43வி4டன.
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ெதாகாபிய< ஒேர ஒ< 8 பாவி ம43ேம இேகா4பா4ைட விளகி=ளா.
மாதிைர தலா அ*நிைல கா1

ேநா:த காரண ேநாெகனப3ேம (1361)
இ8 பா7: இளQரண< ேபராசிாிய< த'ள உைரக ஒளி
பா6 Dகி#றன. அதி

 ேபராசிாிய விளக இேகா4பா4ைட உலகளாவிய

ேகா4பாடாக வள', இலகியAகளி ஏ றி பா:மா1 >ைமெபற

உ<வாக வழிகா43கிற'.

பரதனிவ ஒ< Oதிரதி :றித இரசேகா4பா3, பி பா3 ப பல

திறனாளகளா பல81 பகAகளி விாி'ைரக ெப ற'. அாி%டா*(#

கவிைத இய, இ#ைறய ஐேராபிய ெமாழிகளி காT இலகிய ேகா4பா3க
அைனதி : ஊ 1க ஆன'. தமிழி அEவா1 வள சி காTமள7,
ெதாகாபிய பலவ ைற Gறிேபாயி<' வடெமாழியி ேபாலேவா,
ேமனா4டா ேபாலேவா காலAகாலமாக அவ ைற சிதி' வாத

எதிவாதெமலா ெச6' விவாதி' வள' இலகியதி ஏ றி பா'
வள' வதில. அதனா இ#1 பல<: ெதாகாபிய இ'ைண=

ெசா(=ளாரா? ெதாகாபிய பரத, அாி%டா* ேபா ஓ இலகிய

ேகா4பா43 சிதைனயாளராக விளAகியி<க *=மா? இைவ தமி.ப றா
இலாதவ ைற ஏ றி உைரபனேவ! - எ#ற எணAக ேதா#1கி#றன.
ெதாகாபிய கவி இமியள7 இலாதா, வா6: வதன ேபDவதி

வியபிைல. ெதாகாபியைத ஓரள7 க றவக@ த தா.7

மனபா#ைமயா

 ஒ<வித ேவ1பா3ைடய மன7ணவிேலேய பழகிவி4டதா

இவ ைற ஏ க ம1கி#றன. Oாிய ஒளிைய த சிறிய ைகயா மைறக ய

இவக, தாேம ஒளிெப1Aகால ேதா#றி=ள'. ேநா:த - உ4ெபா<ேளா3





பாத, ஆரா6த, திறனா6த என பல ெபா<ப3. தி<வ@வ காதலக

ஒ<வைர ஒ<வ உ4:றிேபா3 ேநா:தைல பல இடAகளி :றி'ளா.

காதல த# த சதி', உ4:றிேபா3 பா', இ<வ< மாறி : இதய

எ6'தைல ேநாகி# விைளெவ#ேற G1வா அவ (1082, 1091, 1094).

 காலதி 'கைள தர பாபவக நீல'ணிைய விாி', அதி
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'கைள பரபி ஆரா6வாகளா. ''அ கால' ' ேநா:வா ஒ:

விாி' ேநா:'' என அ*யா: நலா சில உைரயி :றிகி#றா (1.49).

ஒ: - 'கைள ஒபி3வத :. இA: 'ேநா:த' தர ஆ6த. எனேவ

இலகியதி திற# ஆ6தேல ேநாெகனப4ட'. தமிழகளி# திறனா67ைற

இேகா4 பா4டா ெவளிப3கிற'. தமிழக4: திறனா67 கைல >வ'

திய' என Gறி வதவக, இனி இேநா: ேகா4பா4ைட ச ேற ேநா:த

த:.

ஒ< ெச6=ளி - இலகியதி ஒ< மாதிைர, ெசா எ'7 காரண க<தி, பய#

த<மா1 ஆளப4*<க ேவ3. ேவடாத ஒ< ெசா Gட வ<த Gடா'. ஒ<

மாதிைர ெதாடAகி எ#றதா அைச, சீ, ெசா, ெதாட, அைடெமாழி, அ*

அைன'ேம, 'இஃ' ஏ# ஆளப43ள'?' என ேகவி ேக43 ஆரா6தா,

இ#ன காரணதா, இபயைன த<வத காக, இத ேநாகேதா3 ஆள
ப43ள'' என தக விைட கிைட:மா1 ஆளப3த ேவ3.

அ*நிைலகா1' எ#றதா, அ* >ைம= - பா>வ' Gட ஒ< பய# க<தி

பைடகப4டதாத ேவ3. ேநா:த : காரணமான ஒ#1 - ஒ< ெசாேலா,

அைசேயா, சீேரா அைமவைதேய ேநா :த காரண' எ#றா. ப*பவ ச ேற

நி#1, விய', நிதானி' ேநா:ப*யான திற# அ'. அஃதிலாத'. கவிைத

யாகா'. ஒEேவா உ1ைப= ேநா:வ' உ1 ேநா:. இைத சீேநா: ,

அைசேநா:, ெசாேநா: என ப:' ஆராயலா இதி 'ேநா:' அைம'ள'
என ஓ உ1ைப சிறபாக எ3'கா4டலா. ேநா: அைம=மா1 பைட

ேபா# யாக ேவ3ெமனிC, திறனா6ேவா# ேநா:த : காரணமான ஒ#1
அதிலைமயேவ3ெம#1, திறனாளி ேம ைவேத Oதிர யா'ளா. இ'

க<திேய இ' தமிழக கட திறனா67 எனதகதாகிற'.

இளQரண ’ேநா:த காரண ' - 'ேநா:தலாகிய க<வி’ எ#1 உைரெய>தி-

=ளா. ”யாதாC ஒ#ைற ெதா3:A கால' க<திய ெபா<ைள

*:Aகா1 பிறி' ேநாகா' அ' த#ைனேய ேநாகி நி : நிைல” என அவ

விள:கி#றா.
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இதைன ஒ< க<' மரபாகேவ (school of thought) ெகாள ேவ3. இE விளக
காபியமைனய ெந3 பாடகளி

 சி1பாடகளி

 அைம= க<'

க4டைமைப ப றிய தா=ள'. இத# விளகAக தனித#ைம=ைடயன.
ேபராசிாிய ெதாகாபிய ேதா#றிய காலெதா43 Gறப43 வத க<'
மரகளி, இளQரணர' அலாத பிறிெதா< வழிைய சாதவ.

இலகியதி ேநாகி உணரப3வெதா#றி#றி, ெவைளைமயா6 ெவ ெறன

ெதா3பன இலகியமாகா. அEவாற#றி ேநாெக#பேதா உ1

ெப றாதா#' அ' கவிைதயா:; இலகியபைடபா:.

ெச6=ளி ேநா: அைமயாத' இலகியமாகா' எ#1 ெதாகாபிய

க<'வைத ேபராசிாிய ெதளி7ப3தி=ளா. "இத# ெபா< மாதிைர=

எ>' அைசநிைல= சீ< தலாக அ* நிர 'ைண= ேநா:ைடயவாக

ெச6த வ#ைமயா ெபறப3வ' ேநாெக#C உ1பாவ'" எ#ற ேபராசிாிய

விளக மிக சிறபான'. ெச6த வ#ைம யா - பைடத திறனா உ<வாவ'
இ'. மாதிைர, எ>' தலாயின தனிதனிேய பயCைடயைவயா= ஒ#ற :
ஒ#1 இையைடயைவயா= அைமதைல இ' விள:கிற'. தி<:றைள

ஓாிடதி ஒ< ெசாைல Gட மா ற *யா' எ#1 G1கிேறாமலவா? அ'ேவ

ேநாெகனப3வ'. கபாி ஓைச சதேம பாட க<ைத உண'மா1

மாறிமாறி அைமவைத ேநாகி, உண' பாரா43கிேறாமலவா? அ'ேவ ஓைச
ேநாகாக' ஆகிற'. ேம

 ேபராசிாிய த< விளகAக சில க<ததகன.

'ேக4டா மறி' ேநாகி பய# ெகா@ க<விைய
ேநா:த காரண எ#றா#.

அ*நிைலகா1 எ#ப' ஓர*கேணய#றி= ெச6= வத அ*

எ'ைணயாயிC அைவ *கா1 எ#றவா1

'பா4*# ஓைச த(யன எலா ேக4ேடாைர மீ43 த#ைன
ேநாகி ேநாக பய#ெகாள நி : க<வி'.
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அ*நிைலகா1 எ#றதனா ெச6= >வ' எEவைக
உ1 G4* ேநாகி உணத ேவ3.

மறி' ேநா:த - தி<பதி<ப ஏ#ஏ#? ' என வினவி, விைடேத* ஆரா6த திறனா6த. ேக4ேடா ேநாகி பய#ெகாள ேவ3; பய# ெகா@மா1
பைடகபட ேவ3. ைல ைவPைன' எ#1 ெதாடA: அகநா/ 1

பாடைல (4) எ3'கா4*. அதி அைடெமாழி தலான உ1பைன' காரண

க<தி அைமக ப4*<பைத விளகி, அதனா இலகிய Dைவயா பய#

ேகாட ைறைய= ேபராசிாிய விாிவாக விளகி=ளா.

வடெமாழியி அ7சிதிய என ஒ< ேகா4பா3, இலகி யதி ெபா<தைடைம
ப றி திறனாய ஆளப3கிற'. ேசேமதிரரா விளகப4ட இேகா4பா3,
இலகியதி# ஒEேவா உ1 அத# >ைம: ெபா<த மா6, அளவா6,

>ைமேயா3 இைணெதா#றா6 அைமவைத எ3'கா43 கிற'. அA:

அ7சிதிய அைமதேத சிறத இலகிய ெம#றன. ெசாலா4சி, சத, அணி,
எ'ைக, ேமாைன யாதாயிC இட ேநாகி ெபா<தற அைமதா இரச

ெவளிப3. ெபா<தமிலாத இடதி வதா அேத திற# விரச ஆகிவி3.

எEவித உதி, திறனாயிC ெபா<தற அைமவேத அ7சிதியமாவதா, இைத
ேகா4பா3களி# ேகா4பா3 எ#ப. தமிழி

 ேநா: , எEவைக உ1

ெபா<தற அைமவைதேய விள:வதா, ேகா4பாடைனதி : ாிய

ேகா4பாடாகிற'.

உலக இலகியமைனதி

 ேநா:' அைம'ளதா என ஆராய இடத<

ஆழமான, P4பள, பர'ப4ட ேகா4பா3 இ'. பழதமி. இலகிய மிகமிக

ெசEவிதாயி<பத : இ 'ேநா: ேகா4பாேட காரணமா:. பாிேமலழக<,

அ*யா: நலா< இேகா4பா43 அ*பைடயிேலேய ஒEேவா<1:

காரண கா4* ெபா<தைத விளகி தத உைரைய தமி.ைற திறனா67
ேபா எ>தி=ளன.
யா
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யா எ#ப' யா' பைடகப3 பைட எனெபா< தத' #.

பி பா3 யாகப3 பா43 வைக ப றியதான'. ெதாகாபிய காலநிைல,

இைடகாலதி மிக ேவ1ப43 ேபாவைத இ' கா43கிற'.

# Gறிய' ேபால, 'யா, எ>' தலாக ஈ*ய அ*கேண , லவ#
தா# :றித ெபா<ைள,  ற*ய நா4* ெவளிப3'வதா:.'
:றித ெபா<ைள இ1திய*யள7  1ெபற நி1'த யா' எ#பா
இளQரண. ேம

 அவ, இ' ெசால ேவ3வெத#ைன? ெச6=

பா3வா: இயப#ேறா எனி# ஈ3 ெச6=@1 ஓ'கி#றாராத(#

யாதாC ஒ< ெபா<4க பலெசா ெதா3' வழA:Aகா :றித ெபா<ைள
*க, ேவ3, ெசாேல ேச' Gற ேவ3ெமன7, அ' மிகாம

:ைறயாம Gற ேவ3ெமன7 இலகண Gற ேவ3ெம#க என
விள:கி#றா.

பா43, உைர 8ேல, வா6ெமாழி, பிசிேய,
அAகத, 'ெசாேலா3 அEேவ. நில'
வக.Hவ தெபாழி வைரபி#
நா ெபய எைல அகதவ வழA:

யாபி# வழிய' எ#மனா லவ (1336)
இைவ ஏ> தமிழகளி# அ*பைட வைகைமகளா:. நா ெபய எைல

அகதவ வழA:' எ#றதனா, இ' லவகேள அ#றி மக@ வழA:வன

எ#ப' ெபறப3. இவ 1 பிசி (வி3கைத), 'ெசா (பழெமாழி) இர3
மக வழA: நா43ற இலகியAக எ#ப' ெதளி7. இவ 1 பா43

ம43 அ*வைரயைற உைடய'; ஏைனய ஆ1 ஓர*யாC வரெப1,

வைரயைற இ#றி= விாி' ெச

.

இவ 1 பா' எC பா4ேட , பைடய லவகளி# சிறைடய இலகிய

வைகயா:. # 8 1: ெதா`1 இEவைகைமேய.

8 இலகண 8. இத கான விதிக@ மிக விாிவாக ேபசப3கி#றன.
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உைர - பா4*ைட வ< உைர:றி. பா43: எ>தப3 உைரக. க பைன

கைதகளா6 வாயா உைரகப3பைவ. இH#ைற= :றி:.

பிசி - வி3கைத. ஒைமயா வி3கைத ேபாடலா. 'கதி ேபா இைல இ<:,

எ'?' எ#பத'. 'ேதா#1வ' கிளத 'ணி7' எ#ப', ஒ#ைற விளகி ெசால
ெபா< யாெதன லனாவ'. 'தி#ன பழ ப>:, தி#னாத கா6 கா6:
எ#பத'.

'ெமாழி - பழெமாழி. ெதா#1ெதா43 வ<வ'; அறி7 அCபவ ேதா6த'.
இ' காரண கா4* ேபDேபா' வ<தலா ஏ'Pத(ய 'ெமாழி' எனப4ட'.
பிசி 'ெநா*ெயா3 ணத' எனப3. ஏெனனி அதி க பைன உண7

கிய. இதி Pைம D<க ஒளி=ைடைம ெம#ைம பக விளAகி
ேதா#1.'

வா6ெமாழி - மதிர. ெபாிேயா வா: மதிரமா:. அ' ெபா< ெபாதித

ெசா; ேவத ேபா#ற'. எனேவ மைறெமாழி என7ப3.
நிைறெமாழி மாத ஆைணயி கிளத

மைறெமாழிதாேன மதிர எ#ப (1434)

தமி. Hவாயிர என தி<Hல வா6மலத<ளிய 8 தி<மதிர' எனப4ட'

இதனாேலயா.

அAகத - ேப சிைடேய= பா4*ைடேய= வ< :றி ெமாழிக. இைவ
தீைமகடவிட', அைத நைகயா*, ஏளன ெச6', க*த : பய#ப3.
மனதி ேபா6 ைத:ப* வ<தலா அAகத மிக7 Dைவ=ைடயதா6
இ<:.

இைவ தவிர பணதி' ப றி= ெதாகாபிய :றிபி3கிறா. இதைன
பாவினAக எ#பா இளQரண. இைவ இைசபா43க; G' பா43க.
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மக வழகா றி காணப4ட நாடக ெச6=ளாகிய பா43மைட=

வ,சிபா43 ேமாதிரபா43 கடக3 தலாயின எ#பா ேபராசிாிய.
எAஙனமாயிC ெதாகாபிய: வைகைம சிதைன (Genre) இ<தி<கிற'.
அவ அ*பைட வைகைமகைள ஏழாக ப:'ளா. இைவ பிற இலகிய

வள சிக4ெகலா உ1'ைணயானைவ எ#ப' ஆராயபட ேவ3. மக

வழகி காணப4ட வி3கைத, பழெமாழி, நாடகபா43க, வா6ெமாழி
கைதக ஆகியவ ைற= வைகைம ப3தியி<: ெதாகாபிய திற
ேபா 1த :ாியதா:. #ைனய எ>' ெசா

, வழைக= ெச6=ைள=

அ*பைடயாகெகாேட இலகண Gறப43ளன. அA: உலகிைட மக

வழA:வனவ ைற, வழAகிய ம<A: எனGறி, அைத வி3தா ெமாழி ஒ<
பகைத இழ'வி3 ெமன உண'வா. வழகி ேக த#ைம ெகா3',
இலகண காணேவ3ெம#1 D43வா. எனேவ ெபா<ளதிகாரதி
வழA: இலகியதி : -ஆட பாட

: கைத Gற

, மக

: கிய'வ

ெகா3', அவ றி : இைணேத இலகண Gறி=ளைம லப3. பல

ெபா<ளதிகாரதி இ ெசபாதிைய மற'வி4ேட , விளக ேத3வ.
ெதாகாபியாி# P4பதிற# இதி

 விளAகிட காணலா

வன
தமிழி அழைக :றிக வன, எழி, சாய, ஏ எ#ற ெசா க பல உள. இைவ

நா#:ேம ஒ43ெமாதமான >ைம பாைவயி ேதா#1கிற அழைக :றிபன.
வன - உ1க அைனைத= ேச' பா: ேபா' ேதா#1 ெமாத

அழ:. எழி - உ1க அைன' அளவா# அைமத அழ:ைடயனவா6,

அதனா ேதா 1 அழ: . சாய - ெம#ைம மயி, மா# ேபா

 சாய

ள

அழ:. ஏ - தளிாி#க ேதா#1வேதா ெபா(7ேபால உட( ெபா<தி நி :
நிறேவ1பா4டா ேதா 1 அழ:. இAஙன ந உைரயாசிாியக அழைக

ெதளி7ப3தி விளக G1வ.

ஈ3 வன இலகிய கைல ெசாலா6, இலகியதி வ< சில மீBத
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திற#களா ேதா 1 ஒ43ெமாதமான அழைக ைவ', அைத வைகைம

ப3'கிற'.

இதைன ேநா: ேபா' தமிழக அ#ேற தி சி ெபற வளத இலகிய
கைலP4ப அறி7 ெப றவகளா6 திக.தைம அறியப3கிற'. அதைன

ேகா4பாடாகி தத, ெதாகாபியாி# திறனா67 சிதைனக@
ெதளி7ப3கி#றன.

ஆகேவ 'வன' எ#ப' ெச6= அழ:. ெதாகாபிய ெச6=ளிய த

8 பாவி 26 தனிதனி உ1கைள விளகியவ, இ1தியி 8 வனகைள

Gறி*கிறா. அதனா இEவனக பவைக அழ:க திரடவழிெப1

ஒ43ெமாதமான அழெக#ப' ெபறப3.

கவி#கைலக, இலகிய அைன' <:ண சிைய விைளவிக ேவ3.
அவ றி# ேதா றேம மாதனி# அழ:ண சி அ*பைடயிலாவதா, பயC

அஃதாகேவ அைமதைல மக வி<வ. இலகியைத இE அழ:ண சி

அ*பைடயி வைக ெச6' விளகிய ெதாகாபியாி# சிதைனக ேம#ேம

ஆராயதகனவா=ளன. அைம, அழ: , ெதா#ைம, ேதா, வி<', இைய,



ல#, இைழ எ#1 வன எ43வைகப3.
வனபிய தாேன வ::Aகாைல

சி#ெம#ெமாழியா தாய பCவேலா3

அைமதாேன அ*நிமி இ#ேற (1491)
சில ெசா களா, எளிதா6, அ*வைரயைற :ைற' வ<வ' அைம இலகிய

வைகயா:. ெசறி7மிக இலகிய நைட ெசா க@ட# ெபா(7 ெபற

யாகப3வன அழ: வைகயா:. கேழா3 G*ய பழAகைதகைள பா3வ'
ெதா#ைம இலகிய. பி பா3 இைவ ராண எனப4டன. இ>ெம#C

ஓைச=ைடய இனிய ெசா களாலாகி, வி>மிய ெபா<ைள G1வன7 மி:தியான

ெசா களா அ*வைரயைற G3தலாக ெகாடன7 ேதா இலகிய

வைகயா:. வி<' திய வைக இலகிய. க<' தி'; வ*வ தி' என
வ< ' வ<வா6 இ'. திதாக ைனதலாவ' ஒ<வ# ெசா#ன நிழ
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வழிய#றி தாேன ேதா 1வித' எ#1 மரபி ஏ ப3' ர4சிைய இதி

அட:வ இளQரண. இைய - ஞ ணநமன, யரலவழள எC பதிெனா< ெம6=

ஈறாக வ< ெச6=4க. இ' காலதா மறகப4ட ஒ<வைகயாக

ேதா 1கிற'. ெந3 பாடகளி# ெதா: ேபா#ற பழAகாபியAகளி இE

இைய அைம=ெமன க<தலா. ல# - ேசாி ெமாழியா, வ4டார வழகா

அைமவ'. ெபா< ஆராய ேவடா', ேக4ட'ேம :றித ெபா< விளA:வ'.
இ' ேசாி ெமாழியாகிய பா* மா றAகளா அைமவெத#1, இவ ைற

விளகதா G' தலாகிய நாடக ெச6= ேபாவன எ#1 ேபராசிாிய
G1கிறா. இஃ' அகால ெத<G'கைள :றிகG3.

இைழ # வழAகி, இேபா' கிைடகெபறாத ஒ<வைகயாக ேதா 1கிற'.
ஒ 1ட# G*ய வெல>'வாி# அ' மிக வ(தாக ஒ(கப3. இEவைகயி

அEவா1 வாரா'. ேம

ெசா க இடெப1.

 :றள* தலாகிய ஐத*க@ கல' வ<. ஓAகிய

இைவ அகால வா6ெமாழி இலகிய, நாடக, ெத<G' ேபா#றவ 1:
ேச' ெசாலப4ட வைகைம ஆ:. எ>', ெசா, அ*, ெபா<,
ைன7ைற, வ*வ ேபா

 பலதிற#களா இலகியAக வைகைம

ப3தப4டைம இதனா ேபாத<கி#ற'. இைவ தனி ெச6=4க@:
ெப<AகாபியAக4: ெபா'வான ைவயா= ேதா 1கி#றன. இகால

இலகியAகைள, ேவ1 பலவான திற#களின*பைடயி, வன வைககளாக
பிாிக *=மா என ஆராய ேவ3. இEவன ெதாகாபிய கால

நிைலையேய >வ' ெகாடைமததா:. அைம (ஆதிO*, ெகா#ைற

ேவத#), அழ: (சிறத ெசறி7ள கவிைதக), ெதா#ைம (ராண, இதிகாச),

ேதா (ெந3பாடக), வி<' (கைத, 'கவிைத ேபா

 திய வர7க),

ல# (நா43ற பாடக, G'க) என இEவா1 இ#1 க<ததக பல

பக வன ேகா4பா4* காணப3கி#றன. எAஙனமாயிC

<:ண சி ( Aesthetics) அ*பைடயி, இலகியைத வைகைமப3த
ய#றைம, இலகிய திறனா67 கைலயி# தி சி ெப ற நிைலையேய
கா43கிற'.
வண
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வண எ#ப' சத ேவ1பா3' எ#ப ேபராசிாிய. ெதாகாபிய

ைவணAகைள:றிபி3கிறா. வி<தAகளி கழிெந*லாசிாிய சத

வி<தAக எ#பன ஒ<வைக. நா43ற பாடக ஆடேலா3 G*யன பல

நல ஓைச சதAகைள உைடயைவ. அ<ணகிாிநாதாி# தி<க. பல81 சத

ேவ1பா3கைள=ைடய'. த#ன தான தனதான எ#ெறலா சத இைச வா6பா3

அைம' பா3 இத :, வண சரப தடபாணி அ*க தனி இலகண
வ:தா. காவ* சி', ெநா* சி' ேபா

 சி'பாடக@: இ சத

வண ெபா<'. இAஙன பி காலதி ெப<வள சி கட வண பாட

வைக: ெதாகாபிய த தலாக இலகண Gறி, அத# அ*பைடகைள

ேகா4பா43 பாைவயி D<கமாக த<கிறா.

ஒேர பாட( பல வணAக வரG3ெம#1 ேபராசிாிய G1கிறா.

இளQரண பாட >வ'ேம ஒ< வணமாக அைம=ெமனக<தினைம,
அவத< கா43களா லனாகிற'.

இEவணAக ெதாலாசா# க<'ப* எ>', ெசா, ெதாைட, ஓைச, நைட
எ#ற ஐைத= அ*பைடயாக ெகா3 அைம=.
எ>' அ*பைட வண
வெல>' பயி#1 வ<வ' வ(ைச வண. ெமெல>' மி: வ<வ'

ெம(ைச வண. இைடெய>' மி: வ<வ' இைய வண. ெந*

மி:வாி# ெந3,சீ வண. :றி மி:தியாக வாி# :1,சீ வண. சிதிர
வணதி ெந*

 :றி

 சமமாக வ<. ந( வணதி ஆ6த மி:தியாக

இடெப1. இைவ ஏ> எ>'களா ஓைச - சத அைமவைத
விள:கி#றன.

ெசா அ*பைட வண
ெசா சீக மி:' இலகண 8களி வ<வ' பாஅவண. 8 பா எ#ப'

இலகண Oதிரமாத காக. ெசாேல சீராக நி ப' ெசா சீ எனப4ட'. சீ
அ*பைடயாயி# ெசாைல பிாி' அைமக7 ேந<. இலகண
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OதிரAகளி அைச , சீ ஓைச க<தாைமயா, ெசா வ*வினவாக அைமத

உ3. எT வண எTத ேபா அ3கிவ<. Dைவ ஒளி ஊ1ஓைச
நா றெம#ைறதி# ... என வ< தி<:றளி (27) எT வண உள'.
ஏத வண # ெசா(ய ெசாேல தி<ப வ' அழ: த<
ஏத வண

ெசா(ய ெசா( ெசா(ய' சிற: (1487)
ெசா(ய ெசாேல மீ3 ெசாலப3வெதன 8 பாவிேலேய அEவண

இ<பைத அறியலா. இதைன பி காலதா ெசா ெபா<4 பி#வ<நிைலயணி

என ஓ அணியாக ெகாடன. ஏத வண சத உய' ெச

த எ#ப

இளவழகனா. இைவ H#1 ெசா கைள அ*பைடயாக ெகா3 பிறப'

க<ததக'.

ெதாைட அ*பைட வண
தாஅ வண இைடயி43 வ< எ'ைகைள உைடய'. ெபாழி, ஒ-உ
ெதாைடகைள ெப 1 வ<ெம#ப ேபராசிாிய. அளெபைட வண

அளெபைடகைள மி:தியாக ெப 1 வ<.
ஓைச அ*பைட வண

ஒ>:வண அகவ ேபா ஒ>கிய ஓைசைய=ைடய'. ஒ-உ வண அ*க

இையபடாம தனிதனிேய ெபா< ெகா@ப* ெதா3கப3. அைக

வண 'ள ஓைசேபா இைடவி43வ<. BAக வண வ,சி-

B:ேபா BAகேலாைசதா6 அைம=. உ<43 வண நா சீர*யி

உ<4* ஒ(கப3கி#ற அராக ெதா3ப'. 3: வண நா சீாி#மிக

சீகைள=ைடய அ*யி அராக ெதா3ப'.

இைவ ஆ1 ஓைச த>வியன. பி கால வணAக பல இவ றி#

ெப<வள சியா6 அைமதனேவ.
நைட அ*பைட வண
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அகபா43 வண பா43 *த இடதி, *யா' நி ப' ேபா இ<:.

ெச6=ளி1தி ெசா க *யா த#ைமைய கா43. றபா43 வண

பா43 *த இட *7 ற' ேபா நிைற7 1 நி :. ஆயிC ெபா<

ஆ3 *7றா'.

இைவ இர3 ேம

 ஆராயதகன.

ெபா'வாக பி கால வணAகளி# ேதா 1வாைய நா இதி காகி#ேறா.
கப# ெசா#ன வண ெதா` றாேற' எ#ப' பழெமாழி ேபா

வழA:கிற'. வி<த ெமC ஒபாவி உயகப#' வ:த நைட சத
ேவ1பா3கைளேய இ' :றிகி#ற'.

தமிழி வண ேகா4பா3 ப றி, வரலா 1 ேநாகி

 திறனா67 ேநாகி

ஆராய ெதாகாபிய நலேதா அ*பைட அைம' த'ளா.



மர
ெதாகாபிய மர எ#ப' ெசா#மரைபேயயா:. அவ வ:த மரபிய



இத : சா#1. ெச6=ளிய த 8 பா G1 34 உ1களி மர ஒ#1.
மரேபதாC

நா ெசா இயலா# யா வழிப4ட#1 (1337)
எ#ப' ெதாகாபிய.
8(# இ1தியி, மரபிய( அவ ெச6= (இலகிய ) மரதிாித Gடா'; மர

வழிப4ட ெசா கைளேய ஆளேவ3 எ#1 வ 1'கிறா.
மரநிைல திாித ெச6=4கிைல

மரவழிப4ட ெசா(னான (1590)

மரநிைலதிாியி# பிறி' பிறிதா: (1591)
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ெசா க@ேக அ#றி ெபா< மர இதிலடA: எ#ப ேபராசிாிய.
பாைலதிைணயி பிறதிைண க<'க விரவி வ<வைத ெதாகாபிய,
மரநிைல திாியாமா4சியவாகி

விர7 ெபா<@ விர7 எ#ப (991)

எ#1 விள:வா. இ' அைன' இலகிய வள சி: ெபா<'. பைழய

மரைப மா 1வ' வளப' எதிப' எலாேம அ மர அ*பைடயிேலேய
நிக>. மர அறிதாேக அைத எதிப' ைகG3. சAக இலகிய

>ைம= சதாய வா.ைக மரகளினி#1 கி.தைவேய. ெதாகாபிய

இமரகைள ேபணிகாக ேதா#றிய ெப<8ேல யா:. ஆகேவ மர

ேகா4பா3 , ெதாகாபிய 8 பா பலவ றி ேதா6' கிடப', ஆ.'

ஆராயதகதா:. தைலவி த# உள'ண7கைள எEவா1

ெவளிப3'வா? ேதாழி தைலவைன எத எைலவைர க*' ேபD
த:தி=ைடயவ? ஓ அகபாட இய ெபய D4டபடா' வ<. சிறி'
மாறினா

 அக றமா6வி3. இEவா1 வ< வா.விய, இலகிய இய

மரகளி# ெதா:ேப ெதாகாபிய ெபா<ளதிகார.

ேமனா4டா பல மர ப றி Gறிய க<'க ெதாகாபியாி# மர ப றிய
சிதைனகேளா3 ஒபி43 உற.' பாகதகைவயா=ளன.
உ1ேகா4பா3
இலகியைத பவைக உ1களாக ெகா3 ேநா:வ' ததிய

ேகா4பாடா:. இE71களி# கல இைணேம ஓ இலகியைத
உ<வா:கி#றன. ஒ< ேப<தி# உட ப:திைய, 8 1கணகான

உதிாிபாகAகளாக பிாிக *=. அவ ைற மீ3 இைணதா பைழய
ேதா றதி : ெகா3வர இய

.

அ<வதி<ேமனி ெகாட இலகியைத=, ப<ெபா<4 ப:ைற ேபால
ப:' காண*=ெம#1 ஒபியலா ய சி ெச6'ளன.
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ெதாகாபிய ெச6=ளிய த 8 பாவி 34 உ1கைள வாிைச

ப3'கிறா. அைவ பலதிறதன. வ*வ, உதி (திற#), அ*க<', ெவளிZ43
ைற, வைகைம என பலதிறதன7 ஒ<ேசர ெச6= உ1ெப#ேற
Gறப3கி#றன. ந(ைசலவ ெச6= உ1ெபன, வ:'ைரதன' எ#1
த உ1ேகா4பா4ைட நிைலநி1தி, ஒEேவா உ1பாக வாிைச மாறாம

விளகி ெசவேத ெச6=ளியலாக அைமகிற'.
மாதிைர எ>திய அைசவைக எனாஅ

யாத சீேர அ*யா எனாஅ

மரேப Bேக ெதாைடவைக எனாஅ

ேநாேக பாேவ அளவிய எனாஅ தி

ைணேய ைகேகாG 1வைக எனாஅ

ேக4ேபாகளேனகாலவைக எனாஅ ப

யேன ெம6பா3 எ சவைக எனாஅ

#ன ெபா<ேள'ைறவைக எனாஅ

மா4ேட வணேமா3 யாபிய வைகயி#

ஆ1தைலயி4ட அநாைல'

அைம அழ: ெதா#ைமேதாேல

வி<ேத இையேய லேன இைழ எனாஅ

ெபா<த Gறிய எ4ெடா3 ெதாைகஇ

ந(ைச லவ ெச6= உ1ெபன

வ(தி Gறி வ:'ைரதனேர (1259)
இவ 1 மாதிைர, எ>', அைச த(ய பல ெச6= வ*வ சாதைவ.

ேநா: திறனா6வ'; மறி' ேநாகி பய# ெகாவ'. திைண, ைகேகா, G 1
த(ய பல ெபா< சாதைவ. #ன, பய#, எ ச, மா43 த(யன ெபா<

ெகா@ ைற ப றியன. ெம6பா3 Dைவ ப றிய'. வன எ43 யா ஏ>

வைகைம ப றியன. வண ஓைச ப றிய'. இA: எலாேம உ1'

எனப3வத# ஒ4ப ஆராயதக'. ந வசதி க<தி இைவ பிாிகப*C,
இலகிய தி : இைவ ஒ<வா1 பலவைக உ1கேள என நி17வா ேபால,
ெச6= உ1ெபன (இலகிய உ1க) எ#1 அ>தற G1கி#றா.
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இAஙன ெதாகாபியத இலகிய ேகா4பா3க ெதா#ைம

சிறைடயைவயா6 திக.கி#றன. தேமாெடாத உலக இலகிய

ேகா4பா3கேளா3 ஒ<A:ைவ' எண தகைவயா6 உளன. இ#1 வழA:
ேகா4பா3க@டC ஒபிடதக நீைம= சீைம= ெப 1ளன.
எதிகாலதி

 ேம#ேம

 வள' ேபா றி இ#ப '6கதக " சிைன=

ஒளிைய= ெப 1 திக.கி#றன. அாி%டா* ேபா, பரதனிவ ேபா

ெதாகாபியைர ஓ இலகிய ேகா4பா4டாளராக இனAகாண *கிற'. இைவ

தமி. இலகிய ேகா4பா3களாத(# இவ ைற #னி1திேய , இனி எEவைக

தமி. இலகிய ஆ67 ெதாடAகபட ேவ3ெம#பைத இலகிய வ

நக

உணத ேவ3. பிற ெமாழி ேகா4 பா3கைள ெபா<' இடAகளி,

ெபா<' அளவி ைகயாவதி : றம#1. எனிC இதமி. ேகா4பா3

கைள தா பய#ப3தி, உலகி : உண'த தமிழறிஞத கடைமயா:.
-----------

5. நிைறைர

வரலா1 எ#ப' ஒ#றி# ேம ஒ#றாக அ3கப4ட த4ட3:க ேபா#ற'.

ேமேல=ள அ3:தா# கT: லனா:. கீேழ உளைவ ேபாகேபாக

மAகலா6 மாறி,  றி

 மைற' நி :. இதனா ேமேல ெதாிவ'தா#

உைம; பிற யா7 ெபா6ைம எ#றாகிவிடா.
தி(யி

 அத# D 1வ4டதி

 இ#1 ெமாகலாயகளி# நிைன7

சி#னAக@ அரமைனக@ேம காணப3கி#றன. அதனா #ன இ'

அரDகேள தி(ைய ஆளவிைல எனலாமா? பல அ3:களி, கீேழ ேபாகேபாக
 றி

 உைம லபடா' ேபாயிC, ேவ1 ற சா#1களா உ6தறிவன

ெபா6யாகிவிடா.
தமிழக வரலா றி

 இAஙன பல அ3:க ஒ#றி# ேம ஒ#றா6 ".'

கிடகி#றன. இதனா தமிழக@ெகன இைச, G', நா4*ய, நாடக, கைல,
இலகண இலகிய, சமயெநறி என இைவேபாவன எைவ=

உாிைம=ைடயனவா6 இ<தனவா எ#பேத ேகவி:றியாகி வி4ட'.

இநிைலயி ெதாகாபிய சAக இலகிய கிைடகெபறா'

ேபாயி<தா, தமிழகளி# நாகாிக பபா43 பாரபாியAக, யாரா

அறியபடாம

 நி1வபடாம

  றி

மாக ஒழிதி<:.
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காலேதா1 தமி.நா43 மணி நிக.த பபா43 பைடெய3கைள

றிய*', மீ3 மீ3 ம1மல சி இயகAக ேதா#றிேதா#றி, இ#1

தமி> தமி.பபா3 ேவ-#றி நிைலெப 1 நிமி' நி கி#றன. இத :

அ*பைட வ:தவ ெதாகாபிய. அவ வ:த' த ம1மல சி

ேபாியக ஆ:. கடேகாகளா பைழய பபா43 ெதாட சிைய

இழ'விடாம, ெமாழிைய= இலகிய மரைப= வா.வியைல= அவ
மீ43<வாக ெச6' ெகாள7, இைடயற7படாம ெதாடர7 தம' ஒப ற

8லா அ*தளமி4டா.

சAகலவக தி4டமி43 பைடத சAக இலகிய, ெதா:க@

ெதாகாபிய வழியி தமி.கா ேத*ததன. தமி. பபா43 சமய

ஒ#ைற - த சமண ைவதிக சமயAகளினி#1 விலகி நி#1, தம' தி<:றளா
உ<வாகி, தமிழனி# உலக ெபா'ைம ேநாைக நிைலநி1தினா தி<வ@வ.

வடெமாழி ெசவாகா இA: Pைழத தமி. பபா43: ரப4ட

இடAகைளெயலா, த# த ேவெரா3 கைள' ".திய ெபாியவ அவ.

இ#றள7 தமிழனி# இய ைகேயாெடா4*ய வா.விய பபா3க நிைலெபற
அவ வ:த வழி மாெப< ெவ றிைய தத'. ெதாட' தி<Hல, ேம#ேம



பட' விாித ஆ#மிக சமய பபா3க@: தமி. Hல விளக த',
தமி. Hவாயிர த', ெபாியெதா< சமயர4சிைய பைட' தமி. மரகைள

நிைலெபற ெச6தா. இவக ஒEெவா<வைர= ெதாட' பலாயிரவ

இவக கா4*ய வழிைய பி#ப றியதனாேலதா#, இேபாியகAக
தமி.கா இயகAகளா6 பய# ததன.

நாய#மாக@ ஆ.வாக@ ேதா 1வி' வளத தமி. பதி இயக

இ#ேற, தமிேழ இ<த இட ெதாியாம ேபாயி<:. சமணத ைவதிக
மதAக பிறெமாழி வழிப4டன; பிற பபா43 ெதாடைடயன. அைவ இA:
ெசய(ழ' நி க7, ைவதிக சமய தமி. ெநறி=ட# ஒ#றி கல' ஒ#றாகி

நிைலெபற7 இேபாியக வழிவ:த'. நா@ இ#னிைசயா ஊ ஊராக

ெத<ெத<வாக தமி. பரபி', தமிழகைள த4* எ>பி, தமிைழ, தமிழிைசைய,
தமி.ெநறிைய இவக காதளிதன. தி<நா7கரச தைலைம தாAக,
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தி<ஞானசபத தளபதியா6 விளAகி உயிதியாகAக ெச6', உயிரைனய
தமிைழ காபா றி, எதிகால பரபைர: வழAகி ெச#றன.
ேசகிழா ெப<மா# ெச>தமி. வழேக ெவ#ேறற காபிய பைடத',
கப ெப<மா# எ#1ள ெத#தமிழி இயபி இைச' ெகாட', :மர:<பர
இ'%தானி க 1 காசிவைர ெச#1 தமிேழாைசைய பரபிய'

வள ெப<மா# மீ3ெமா<ைற சமய ம1மல சி: விதி4ட' ெபாியா
இராமசாமி திராவிட ம1மல சி இயகைத ேதா 1வித', மைறமைல-

ய*க@ பாவாண< தனிதமிழியகைத ேதா 1வி' வளத', பாரதி=

பாரதிதாசC இ<பதா 8 றா3 தமிழியகதி : ேதா 1வா6 ெச6த'
ெதாட' நடத தமி.கா ய சிகேளயா:.

தமிேழா3 உட#பிறத ெமாழிக பல வழ: "ழ7 தமி. இ#றள7 நி#1
நில7வத : காரண ெதாட' நடத பபா43 பைடெய3கைள

றிய*த தமிழத ம1மல சி ேபாியகAகேளயா:. இேபாரா4ட, தமி.
விளைக அைணயாம கா: உணைவ த'ெகாேட இ<த'; இ#1

த' ெகா*<கிற'.

ெதாகாபிய ெதாடAகிைவத இ ம1மல சி இயக இனி= ெதாட<மா1,
அவ தத பCவைல க 1 'ைறேபாத உலெகA:ள மாC டகவி
பயி

 மக அைனவர' கடைமயா:. இதிய ெப<நா4* : தமிழனி#

கைல, பபா3, நாகாிக பAகளி ெபாி'. அதைன ேதசிய அளவி,
அைனவ< உண<மா1 ெச6த தமிழத கடைமயா:.
-------------------தமிழண

இ#1 கிைடக ெப1 தமி. 8களி காலதா  ப4ட' ெதாகாபிய.

தி<:ற@: சAக ெதாைக பாடக@:  ப4ட வழகா1கைள க3
ெதளி7 றதா, தமி. ஆ6வாளக இதைன தமி. த 8 என
ேபா 1கி#றன. இ8 எ>': ெசா

: இலகண G1வேதா3,

ெபா<@: இலகண G1வ' தனி சிறபா:. மக வா.ைக எAஙன

இலகியமாகப3கிற' எ#பைத G1வேத ெபா< இலகண. இ' ேவ1
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ெமாழிகளி காணபடாத 'ைமயா:. அவ கடலா ெகாளப4ட

ெத#னா4*(<' வ', பா*யாி# இரடா அைவயதி, இ8ைல

எ>தி பி காலதா: வழிவழியாக பைழய வா.ைக மரகைள= இலகிய

மரகைள= கிைடக ெச6தவராவா. தமிழி# த பா'காவலெர#1 இவைர

ேபா றலா. ெதாகாபிய இலகண ஆ4சி இ#றள7 ெப<ப:தி

நிைலெப 1ள'. ெதாகாபியதி# வழியாக ெதாகாபியாி# ஆ ற,

பபா3, திறைம, லைம யா7 இ8

 க3 விளகப43ளன. அவத

இலகிய ேகா4பா3க அைன' D<கமாக தரப43ளன.

'தமிழண' எ#1 ெப<ைமயாக அைழகப3 இவ 12.8.1928இ இ#ைறய
சிவகAைக மாவ4ட ெந :ைபயி பிறதா. இவர' இய ெபய இராம.

ெபாியக<ப#. சAக இலகியமர ப றி ஆ67 ெச6' டாட ப4ட ெப றவ.
பளி, கWாி, பகைல கழக தமி.'ைறகளி 41 ஆ3க ஆசிாிய பணி
ஆ றியவ. தமிழக அரசி# நலாசிாிய வி<', சிறத 8

பாிD, தி<.வி.க. வி<'

ெப றவ. பகைல கழக மானிய :>வா ேதசிய ேபராசிாிய, சிற நிைல

ேபராசிாிய என சிறபிக ெப றவ.
-------

