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ஆசிாிய� �	�ைரஆசிாிய� �	�ைரஆசிாிய� �	�ைரஆசிாிய� �	�ைர    

 

‘இய� தமி� இ	ப�’ எ	8� இ�த 9� அாிதி	 �ய	: எ;திய ஆ�#� 

ெதா< (. ப�ேவ: ேகாண.களி� ப�ேவ: ெபா->ப?றி எ;தி ப3ட� இ�. 

 

(�& கவிைதக> (ற (+, பைழய இல&கிய-இல&கண� ெச�திகைள& காணா 

த@��வி+ேமா - தமிழி	 தைலெய;�ைத� திைச மா?றி வி+ேமா - எ	ற ஐய�� 

அ�ச�� ஏ?ப3+>ள இ�த& கால க3ட�தி�, பைழய இல&கிய - இல&கண� 

ெச�திகைள மீ�+� (� பி�� ம&கC&< அளி&க ேவ�@ய க3டாய& கடைம 

ந�மேனா�&< உ�+. அ�த& கடைம உண�வி	 ஒ- Fேற இ�9G	 எ;�சி. 

 

தா> விைல, அ��& FG, பட� ெசல# �தGயைவ வானளாவ உய��� ெகா�+ 

ேபா<� இ�நாளி�, தரமான க-��ைடய ெபாிய 9�கைள ெவளியி+வ� எ	ப� 

அாிய ெசயலாH>ள�. 
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9: ப&க.கC&<> வணிக ேநா&<ட	 (?றீச�க> ேபா� (ற ப3+ ெவளியா<� 

9�க> ம3+� ம&கC&<  ேபாதமா3டா. I. A. S. ேத�வி�. தமிழ�களி	 தர� 

<ைற��>ளதாக& க-த ப+� இ�நாளி�, பல�ைற� ெச�திகைள& F:� 

இ�தைகய ெபாிய 9�க3< ந�லாதர# அளி&க� ெதாட�(ைடய அைனவைரH� 

மிக#� பணி#ட	 ேவ�+கிேற	. 

 

இ�9� ெவளி*3+&< ஓரள# ெபா-> உதவி(ாி�த (�ைவ அர�&< மி&க ந	றி. 

வண&க�. 

 ��தர ச��க	 

 (9லாசிாிய	) 

---------- 

ெபா ளட#க�ெபா ளட#க�ெபா ளட#க�ெபா ளட#க�    
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10. கவிஞ� க�ட காதல�கC�  21. ந	JK� நைட�ைற  

        ெதாழிலாள�கC�             இல&கண�� 

 11. I	: மட�க> 22. பத  (ண��சிH� வி<தி   
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13. பாரதிதாச	 ஊ-� ேப-� 23. ெம� பா+-ஓ� அறி�க� 
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1. 1. 1. 1. $% வாயி�$% வாயி�$% வாயி�$% வாயி�''''    

 

��தமி� என I	: ப<திக> உைடயதாக� ெசா�ல ெப:� பர�த-விாி�த ெப-ைம 

தமி� ெமாழி&< உ�+. தி-வ>Cவமாைலயி� சீ�தைல� சா�தனாரா� 

இய?ற ெப?றதாக அறிவி&க ப3+>ள கீ�வ-� பாடG� ��தமிைழ& காணலா�: 

 

 “��மைலH� ��நா+� ��நதிH� � பதிH� 

 ���ர�� ��தமி;� �&ெகா@H�-��மா#� 

 தா�ைடய ம	ன� தட�@ேம� தார	ேறா 

 பா�ைறேத� வ>Cவ��  பா�” (10) 

 

எ	ப� பாட�. அக�தியைன ‘��தமி� �னிவ	’ என& காMசி  (ராண� (6ரராக-6) 

F:கிற�. I	றா� வ< (  பி>ைளக> ப@&<� ந�வழி எ	8� 9G	 கா (� 

ெச�Hளாக ஒளைவயாரா� இய?ற ெப?:>ள, 

 

 “பாK� ெதளிேத8� பா<� ப- (மிைவ 

 நாK� கல��ன&< நா	த-ேவ	-ேகாலMெச� 

 �.க& காி�க��� Nமணிேய நீ என&<� 

 ச.க� தமி� I	:� தா” 

 

எ	8� பாடGK�, ��தமி� எ	8� ெபா-ளி� ‘தமி� I	:’ என& <றி பிட  

ெப?:>ள�. இ	8� பல 9�களிK� ��தமி� எ	8� வழ&கா: 

எ+�தாள ப3+>ள�. I	: தமி� எ	பன: இய� தமி�, இைச� தமி�, F��� 

தமி� (நாடக� தமி�) எ	பனவா<�. 

 

ம&க> ெதாட&க& கால�தி� வாயி� வ�தப@ இைச��  பா@யி- பா�க>, 

இ ேபா�� அறியாத ெதாழிலாள�க> பா@&ெகா�ேட ெதாழி� ெச�வைத& 

காணலா�. எனேவ, இைச� தமி�தா	 �தG� ேதா	றியி-&க ேவ�+�. 

 

க�டப@  பா@&ெகா�@-�த ம&கC>, மகி��சி ேமO3டா� பல� ேச��� 

பா@யப@ேய ஆ@யி- ப�. நாளைடவி� ஆட� பாடேலா+ பல க-��க> Fறி 
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ந@��� இ- ப�. இ�தா	 F��� தமி� (நாடக� தமி�) ஆ<�. இைச� தமி� 

�தலாவ ெத	றா�, F��� தமிைழ இர�டாவதாக& Fறலா�. 

 

நாைடவி� வா�&ைக �ைறகைளH� பல அறி#ைரகைளH� அைம��  பா3+ 

எ;தலாயின�. இல&கிய� என ப+� இ�தா	 இய�தமி� ஆ<�. பி	ன�, இய� 

தமிைழ எPவா: எ;த� ேவ�+� என இல&கண� வ<�தன�. இல&கண�� இய� 

தமிைழ� ேச��த�தா	. இ�த இய� தமிைழ I	றாவதாக& ெகா>ளலா�. ஆகேவ, 

பல க-��க> அைம�த பாட�கைள  பா@ ஆ+வதி� ��தமி�& F:� இ- பைத 

அறியலா�. 

 

இய� தமி� I	றா� இட�ைத  ெபறி8�, இைச� தமிழிK� F��� தமிழிK� பல 

க-��க> ெபாதி�� கிட பதா�, இைச� தமிழிK� F��� தமிழிK� இய� தமி;� 

உ>ள�-அதாவ�-இய� தமி� இ�லாத இைச� தமிேழா F��� தமிேழா இ�ைல 

எனலா�. 

 

ப�ைட& கால�தி� எ	ெற	ன! இ&கால��� இல&கிய விாி#ைரயா?:� சில�, 

ப&க இைச இய. கCட	 பா@&ெகா�+�, ைககா�-தைல ஆகியவ?ைற அைச�� 

ஆ@&ெகா�+� ெசா?ெபாழி# ெச�வைத& காணலா�. எனேவ, இய� தமி� ம?ற 

இர�+ தமி�& F:களிK� ஊ+-வி இர�டற& கல��>ள� எ	ப� (லனா<�. 

 

ெபா�ம&க> F�ைதH� இைசையH� �ைவ&<� அள#&<, ஆட� பாட� 

இ�லாம� விள&க ப+கி	ற இய� தமிழாகிய இல&கிய-இல&கண.கைள� 

�ைவ ப� <ைற#தா	. 

 

உைரநைட எ;த படாத ப�ைட& கால�தி�, எ;த ப3+>ள இல&கிய.களி� 

உ>ள பா3+க>, இ	:� இைசHட	 பா@& கா3@ வ< (களி� விள&க ப+வைத 

அறியலா�. பா+வேத பா3+. எனேவ, எ�லா இல&கிய வைக  பாட�கCேம, 

க-��&< ஏ?ற ெம�  பா+கCட8�-அதாவ�-உ: (களி	 அைச#ட8� உாிய 

இைசHட8� பாட ப3டன எ	ப� (லனாகலா�. பா3+கC&<& க-��&< ஏ?ற 

இைச அைம&க ப3ட�� ஈ�+ எ�ண�த&க�. 

 

ப�+, பா3+ எ;திய அள#&< உைரநைட இ�ைல. பாட�கைள விள&<� உைர  
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(நைட)கேள இ-�தன. பி?கால�தி�-அதாவ�-கட�த இர�+ 9?றா�+ 

காலமாக� தமிழி� உைரநைட 9�க> எ;த படலாயின. இ�த உைரநைடகC� 

இல&கிய� எ	8� ெபயாி� ப@��� �ைவ&க ப+கி	றன. உைரநைடயி�, (தின� 

என ப+� ெதாட� கைதக> இ ேபா� ெப?றி-&<� இட� மி<தி. 

 

‘இல&கிய� க�டத?< இல&கண�’ எ	8� �	ேனா� ெமாழி ப@ இல&கண� 

எ;�த�. வா�&ைக&< வழிகா3ட எ;�த அற9�கைள  ேபால, ெமாழி&< 

(இல&கிய�தி?<) இல&கண 9�க> ேதா	றின. இல&கண� அறியாத க�விைய ஒ- 

க�வியாக அறிஞ�க> க-�வதி�ைல. இ.கிலா�தி� உ>ள ெதாட&க ப>ளிக3< 

Grammar Schools (இல&கண  ப>ளிக>) எ	ற ெபய� R3ட ப3டதா�. 

 

ப�ேவ: ெதாழி� ப>ளிகளி� க?:� த-வத?காக எ;த ப+� 9�கைளH� இய� 

தமிழி� ஒ-விதமாக அட&கலா�. ப�+ ப�ேவ: ெதாழி�கைளH� கைலகைளH� 

ப?றிய ெச�திகC� பாட�களாகேவ எ;த ப3+>ளைம ஈ�+ ஒ ( 

ேநா&க�த&க�. 

 

ஆட� பாட�கைளேய மி<தியாக� �ைவ�� வ�த ம&களிைடேய, இய� தமிைழH� 

�ைவ&<� பழ&க� இ ேபா� ெபாி�� காண ப+கிற�. சில-&< இ3G-

ேதாைச&<� ெதா3+& ெகா>ள, <ழ�( - சா�பா� - ெகா��� - கட பா - ெவ.காய� 

ச3னி ெகா��ம�G� ச3னி - ேத.கா��ச3னி - ச�&கைர - ஆகியவ?:> சில 

பி@&கலா�. இPவள# இ- பி8� பி@&காம�, மிளகா�  ெபா@மீ� தீரா& காத� 

ெகா�+ ேக3+ வா.கி� ெதா3+& ெகா�+ இைணயிலா இ	ப� எ��பவ� 

சில-� உள�. அ�ேபா�, ப�ேவ: �ைறகளி� இ	ப� கா�பவ�ேபா� 

இல&கண�தி� இ	ப� காS� ேமைதகC� உள�, ‘சாியான �ைறயி� 

விள&க ப@	, இல&கிய இ	ப�தி?< இல&கண� �ைண ெச�வைத அறி�� 

�ைவ&க இயK�. 

 

எனேவதா	, இ�த 9G�, அற இய�, வா�விய�, சIக இய�, ஒ-ைம பா3+ 

இய�-க�வி இய�, வழிபா3@ய� �தGயைவ ெதாட�பான இல&கிய விள&க.கC� 

உைரநைடயி� தர ெப?:>ளன. இய� தமி� இ	ப� ெப:வத?காக#�, ெப?:  

பி	ப?:வத? காக#� எ;த ப3டதாதG	, இ�9K&< ‘இய� தமி� இ	ப�’ 

எ	8� ெபய� R3ட  ெப?:>ள�. 
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அ@ேயன� இ�த 9G� ஆ�#& க-��க> சில#� எ�ண�ைத& கிள:� (திய 

க-��க> சில#� உ>ளன. அைன�ைதH� அறிஞ�களி	 - தமி� அ	ப�களி	 

மதி T3@?< வி3+ வி+கிேற	. 

ந	றி வண&க�. 

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

2. 2. 2. 2. இ	ெசா� இய�ப�இ	ெசா� இய�ப�இ	ெசா� இய�ப�இ	ெசா� இய�ப�    

 

இ	ெசா� எ	ப� மிக#� விைல மGவான-இ�ைலயி�ைல-விைலேய இ�லாத ஓ� 

அ-3ெகாைட  ெபா-ளா<�. இ�த மGவான ெபா-ைள ம&கC> ெப-�பாலா� 

ெப?றிராதி- ப� மிக#� விய பாH>ள�. மGவான ெபா-C&< மதி ( இ�ைல 

எ	ப� இவ�த� எ�ண� ேபாK�. 

 

தி-Iல� ம&கைள  பா���� ெசா�கிறா�: கட#C&< ஒ- ப�சிைல ெகா�+வ�� 

சா�தலாேம. நம&<  பா� த�� கா&<� ஆவி?< ஒ-வா�  (�லாவ� 

ெகா+&கலாேம எ	கிறா�. நா.க> ப�சிைலH� வா� (�K� ேத@&ெகா�+ வ�� 

த-வ� இயலாத ெசய�-எ.கC&< இ-&<� ேவைலயிேல இவ?ைற� ேத+வ� 

எ ப@ எ	ற பதி� வ�த�ேபா� ேதா	றி?:. அ+��� தி-Iல� ெதாிவி&கிறா�; 

இரவல�&<-ஏைழய�&< ஒ- ைக பி@ உணவாவ� இடலாேம எ	கிறா�. யா.க> 

உ�பத?< �	-சைமய� �@வத?< �	 எPவா: இ+வ� எ	ற பதி� 

வ�த�ேபா� ெதாி�த�. உ�பத?< �	 இட�@யாவி@8�, உ�ட பிறகாவ� 

இடலாேம எ	கிறா�. உ�டபி	 தீ���ேபா� வி3டேத-எPவா: ெகா+ ப� எ	ற 

பதி� வ�த� ேபாK�. அ.ஙனெமனி�, உ�+ ெகா�@-&<�ேபாேத, வ�� 

ேக3பவ�&<-ஒ- ப@ ேசா: தர� ெசா�லவி�ைல-ஒ- பி@ ேசாறாயி8� தர 

�@Hேம எ	றா�. அத?<� ந�ல பதி� எதி�பா�&க �@யவி�ைல ேபாK�. 

�@வாக-இ:தியாக& F:கிறா�. பிற�&< எ�த உதவிH� ெச�ய இயலாவி@8�, 

இனிய ெசா�லாலாவ� பிறைர& <ளிர� ெச�யலாேம எ	கிறா�. தி-ம�திர� 

எ	8� தம� 9G� ஒ- பாடG� அவ� இைத� ெதாிவி��>ளா�, 

 

 “யாவ�&<� ஆ� இைறவ?< ஒ- ப�சிைல 

 யாவ�&<� ஆ� ப�#&< ஒ- வாHைற 

 யாவ�&<� ஆ� உ�S�ேபா� ஒ- ைக பி@ 

 யாவ�&<� ஆ� பிற�&< இ	8ைர தாேன” (252) 
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எ	ப� அவர� பாட�. எ�த உதவிH� ெச�ய �@யாதவ�&<, பிற�&< இ	 

ெசா�லாவ� இய�ப&F@ய இ�த உதவிைய அறி�க ப+�தி H>ளா�. விைல 

ெகா+�� வா.க ேவ�டாத மGவான ெபா-ைள ம&க3<  பாி��ைர� �>ளா� 

தி-Iல�. 

 

உலகியG� ம&களிைடேய இ	ெசா�K&< எதிரான வ	ெசா�ேல ேபரர� 

(ாிவதா�, அறிஞ�க> பல-� மGவான இ	ெசா�ைல வ?(:�திH>ளன�. 

உலக�ைத இ	 ெசா�லா� தவிர வ	 ெசா�லா� மகிழ ைவ&க �@யாெதன 

ந�லா?V�� சிவ பிரகாச அ@களா� நவி	:>ளா�. 

 

“இ	 ெசாலா� அ	றி இ-நீ� விய8லக� 

வ	 ெசாலா� எ	:� மகிழாேத” (18) 

 

எ	ப� அவர� ந	ெனறி 9G	 ஒ-பாட� ப<தி. இ	 ெசா� இய�பாவி@8�, 

நாைய அவி��� வி3+ விர3டாம� இ-�தா� ேபா��-எ	: ஒ-வ� ெசா�வ� 

காதி� ஒG ப�ேபா� க?பைனயி	 ெதாிகிற�. சில� 6+களி� வரேவ?பாள� 

நா�தா	. 63@	 ஓரமாக� ெத-வி� ெச	றாKேம அ�த வரேவ?( கிைட&<�. 

இவ�களிட� இ	ெசா�ைல எPவா: எதி�பா� ப�? சில� 6+க3<� ெச�பவ�க>, 

நா� இ-&கிறதா?-எ	: ‘பயப&திHட	’ ேக3+வி3+, நா� இ�ைல எ	ற பதி� 

வ�த பி	னேர உ>ேள கால@ எ+�� ைவ ப� மரபாH>ள�. நாைய& க3@ 

ைவ��வி3ேடா�-அMசாம� வரலா�-எ	ற பதி� வ�த பி	ன-�, <ைல 

ந+&க�ேதா+ உ>ேள ெம>ள-ெம>ள� ெச�பவ�கC� உ�+, ஈ�+, “ஆ� இ� 

ெத-வி� நா� இ� விய	கைட (271) எ	8� <:�ெதாைக  பாட� ப<தி 

எ�ண�த&க�. 

 

இ	ெசா?க> இ-&க அவ?ைற  பய	ப+�தாம�, சில� வ	 ெசா?கைள& 

ெகாதி&க& ெகாதி&க& ெகா3+வ� எத?< எ	: காரண� ெதாியாம� தி-வ>Cவ� 

திைக&கிறா�. கனி�த �ைவயா	 இனிய கனிக> இ-&க அவ?ைற உ�ணாம�, 

�?றாத-இனி ( ஏறாத �வ� உ>ள கா�கைள  பறி��� தி	பவ�&<� இ�த 

வ	ெசாலாள�&<� ேவ:பா+ இ�ைல என எ�ணி  பா�&கிறா� வ>Cவ�. அ�த 

எ�ண�தி	 ெவளி*டாக, 
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“இனிய உளவாக இ	னாத Fற� 

கனியி- ப& கா�கவ�� த?:” (100) 

 

எ	ற <ற3பா எ;�த�. தி-வ>Cவ� இத?< ‘இனியைவ Fற�’ எ	8� தனி� 

தைல ( த�� ப��  பா&க> ெசலவழி��>ளா�. அவ?:> ஒ	: தா	 ேம?Fறிய 

பாட�. 

 

உ>ள� மகி��� ஒ	: உதவ இயலாவி@8�, �க� மல��� இ	ெசா� வழ.<வ� 

எPவளேவா ேமலான� எ	ப� வ>Cவ� க-��. 

 

“அகனம��� ஈதG	 ந	ேற �கனம��� 

இ	ெசால னாக  ெபறி	” (92) 

 

இ� <ற> 

 

சில� ஒ-வைகயான இ	ெசா� இய�(வா�க>: த�பி சா பி+ எ	றா� எ�#� 

சா பிடா�; த�பி ைகயி� எ� இ-�தாK� ேக3டா� ெகா+�� வி+� - எ	ற 

மாதிாியி� இ	ெசா� Fறி, இ- பைத  பறி��& ெகா�+, வா� ேப�சா� 

<ளி பா3@ அ8 பி வி+வா�க>. 

 

இ	8� சில�, வ�தி- பவைர  பா��� ‘இவ	 எ ேபா� எ;�� ேபா�� 

ெதாைலவா	’ எ	: உ>ள�தி� எ�ணி&ெகா�@- பா�க>. வ�தவ� ஒ- 

விதமாக விைடெப?: ெவளிவாயி?ப@ய�ைட ேபான பிற<, காஃபி சா பிடாம� 

ேபாகிறீ�கேள - எ	ன சா பி+கிறீ�க>? ச�&கைர ேபாடலாமா? @&ேக�ச	 

ைல3டா இ-&கேவ�+மா? காஃபி பி@&காவி@	, ஆ�G&சாவ� - ேபா�	 

வி3டாவாவ� சா பிடலாமா? எ�#� பி@&காவி@	 ெவ:� பாலாவ� 

சா பிடலாமா? - எ	: அ+&கி& ெகா�ேட - நக��� ெகா�ேட 

வழிய8 (வா�க>. இவ�க> எ ப@ ஏமா?ற �ய	றாK�, எ ப@யாவ� வா.கி  
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ப-கிவி3+� ெச�K� ேப�வழிகC� உ�+, காஃபி சா பி+கிறீ�களா-எ	: 

ஒ (&காவ� ேக3<� ப�(� ஒ-வைகயி� பாரா3+&< உாிய இ	ெசா�ேல. 

 

சில இட.களி�, எ	ன சா பி+கிறீ�க> எ	: ேக3டாேலேய - ‘ேபா��’ - ஒ	:� 

ெகா+&க மா3டா�க>-எ	ப� ெபா->. உ�ைமயி� ெகா+ பவ� எ	றா�, 

ேக3காமேலேய காஃபி வ�� வி+ேம. சில� காஃபி சா பி+கிறீ�களா எ	: 

ேக3டா�, சீ&கிர� எ;�� ேபா.க> எ	: பி@��� த>Cவதாக  ெபா-> 

ெகா�+, மாியாைதயாக அ�த இட�ைத வி3+ அக	: விட� ேவ�+�. 

இவ�களி	 ேப�� மைற�கமான - வMசகமான வ	ெசா�லாக& க-த ப+�. 

 

ஒ- சில� வ�தவைர ேநா&கி, “ஏ�பா, நீ ெச�வ� ஒ	:� பி@&கவி�ைல - இ ப@ 

எ�லாமா ேப�வ� - இ ப@ எ�லாமா நட�� ெகா>வ�? ‘�ேச-�ேச’ - இ� 

சாியி�ைல” - எ	: எத	 ெதாட�பாகேவா க@�� ேப�வா�க>. ேப�சி	 

இைடயிேல, உ>ேள இ- பவைர அைழ��, ‘த�பி&<& காஃபி ெகா�+ வ�� 

ெகா+’ எ	பா�க>. வ�தவ� என&<& காஃபி ேவ�@யதி�ைல எ	: ெசா	னா�, 

63@?< உைடயவ�, ‘பா��தாயா. பா��தாயா? ஏ	 காஃபி ேவ�@யதி�ைல? ந� 

63@?<வாி	 க3டாய� காஃபி சா பி3+ வி3+�தா	 ேபாக ேவ�+� எ	: 

ெசா�G& ெகா�@-&<�ேபாேத, உ>ேளயி-�� கா�பி வ��வி+�. ‘இ�தா-

இ�த& காஃபிைய  பி@ - க3டாய� சா பி3+�தா	 ஆக ேவ�+� - எ	: 

க3டாய ப+�தி  ப-க�ெச�வ�. 

 

�தG�, சில�, உ�ைமயாக ஒ	:� தராம� இனிைமயாக  ேபசி வா�� 

ெசா�லாேலேய காஃபி ெகா+ பதாக ந@�� அ8 பி வி+வா�க> எ	பைத 

அறி�ேதா�. இ	னாாி	 அக� ேவ:-�க� ேவ:. அ+�தா?ேபா�, எத?காகேவா 

வ	ைமயாக& க�@��  ேபசியவ�, உ�ைமயிேலேய உ>ள� உவ�� 

க3டாய ப+�தியாவ� சா பிட� ெச��>ளா�. இதனா� எ	ன ெதாிகிற�? வMசக 

உ>ள� உைடயவ� ேபக� இ	ெசா�G8� உ�ைமயான அ	(>ள� 

உைடயவ�க> ேப�� வ	ெசா�ேல இனிைமயான� எ	8� க-�� ெதாிய வ-கிற 

த�லவா? இைத�தா	 சிவ பிரகாச அ@களா� தம� ந	ெனறி 9G�, 

 

“மாச?ற ெநM�ைடயா� வ	ெசா�இனி� ஏைனயவ� 
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ேப�?ற இ	ெசா� பிறிெத	க” (2) 

 

எ	: FறிH>ளா�. �க� மல��� ேநா&<வேதா+ அக�� உ�ைமயாக உவ�� 

இ	ெசா� இய�பேவ�+� எ	: அறிவி��>ளா� வ>Cவ�. 

 

“�க�தா	 அம��தினி� ேநா&கி அக�தானா� 

இ	ெசாGனேத அற�” (93) 

 

எ	ப� தி-&<ற> பாட�. 

 

பிற� ந�மிட� இ	ெசா� ேபசினா�தா	 நம&< மகி��சியா யி-&கிற�. இ�ேபா� 

நா�� பிறாிட� இ	ெசா� ேபசினா�தாேன அவ�க3<� மகி��சியாயி-&<� 

எ	பைத உணராம�, சில� பிறாிட� வ	ெசா� ேப�வ� எத?காக? எ	: 

வ-��கிறா� வ>Cவனா�. 

 

“இ	ெசா� இனிதீ	ற� கா�பா	 எவ	ெகாேலா 

வ	ெசா� வழ.< வ�” (99) 

 

எ	ப� <ற> வ	ெசா�. வழ.<� ெபா-ளா எ	: ேக3ப�ேபா� ெதாிகிற�. 

 

ஒ-வ� த�ைம அணி (அல.கார�) ெச�� ெகா>வத?<  ெபா-> ெசல# ெச�� 

விைலமி&க ஆைட அணி கல	க> வா.க ேவ�@ய தி�ைலேய! த�ைம அணி 

ெச�வத?<  பணி#3	 F@ய இ	ெசா�ேல மGவான�� மிக#� உய��த�� 

ஆன அணிகளா<� எ	ப� வ>Cவ�! 

 

 “பணி#ைடய	 இ	ெசால	 ஆத� ஒ-வ?< 

 அணி, அ�ல ம?:  பிற” (95) 

எ	ப� அ�த வ>Cவ�. 

 

எனேவ, ம&க> ஒ-வ�ேம� ஒ-வ� இ	ெசா� மைழ ெபாழி�� அதி� நைன�� 

<ளி��� ந	< மகி�வா�களாக! 

----------------- 
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3. 3. 3. 3. உயி� அ	$ ஒ ைம(பா)உயி� அ	$ ஒ ைம(பா)உயி� அ	$ ஒ ைம(பா)உயி� அ	$ ஒ ைம(பா)    

 

உயி� ேநய� எ	ப� உயி�களிட�தி� ெசK��� ேநய�. அதாவ� அ	( என  

ெபா->ப+�. இைத� சில� ‘ஆ	ம ேநய�’ எ	ப�. தமிழி� ‘உயி� அ	(’ எனலா�. 

ேமேலா+ ேநா&கி	, உய�திைணயாகிய ம&களிட� - ம&க> உயிாியிட� ெசK��� 

அ	( எ	ப� ெபற ப+�. சிறி� ஆ��� ேநா&கி	, அஃறிைணயாகிய-ஓரறி# 

உைடய உயி�க> என ப+� மர� ெச@ ெகா@ (�X�+ �த� ஆறறி#ைடய 

மா�த� வைர அைன�� உயி�களிட�� ெசK��� அ	( எ	8� க-�� 

கிைட&<�. 

 

உயி� ப� அதாவ� �வாசி ப� உயி�. ஆ	மா எ	8� வட ெசா�G	 ேவ�� 

ெசா�லாகிய ‘ஆ	’ எ	பத?<� ‘உயி��த�’ எ	ப�தா	 ெபா-ளா<�. 

ெப-�பாK� ப�ேவ: உயி�க3<� உயி� (. �வாசி ப� உ�+. மர இன.க> 

(தாவர.க>) ம&க> ெவளியி+� காியக�ைத (காியமில வாHைவ) உ3ெகா�+, 

உயிரக�ைத (பிராண வாHைவ) ெவளியி+� ெச�தி ஈ�+ எ�ன�த&க�. அதான�, 

மர இன.கைளH� உயி�  ெபா-ளாக� ேச���& ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

ம&க> ஒ-வ�&< ஒ-வ� அ	( ெசK�த� ேவ�+� எ	8� க-�ேதா+, பறைவ-

வில.< �தGய அஃறிைண உயி�கைளH� ெகா�லலாகா�-ெகா	:-தி	னலாகா� 

எ	ற க-��� உயி� அ	பி� (ஆ	ம ேநய�தி�) அட&க ப+�. 

 

மர இனமான தாவர.க3<� பல உண�#க> உ�+. அவ?:>C� ஆ�ெப� 

உ�+. எ�லா மர இன உயிாிகC� காத� (ாிகி	றன. அவ?றிG-�� கிைட&<� 

தானிய.க>-ப- ( வைகக>-ெகா3ைடக> �தGயன#� உயி->ள ெபா->கேள. 

அவ?ைற விைத�தா� �ைள�� வள�கி	றன வாதG	, அவ?ைற உ�ப�� 

உயி�& ெகாைலேய எ	ப�, ஒ- கால�தி� வா��த �றவிய�க> சிலாி	 

க+ைமயான ேகா3பாடாக இ-�த�. அதனா� அவ�க> கா� கனிகளி	 தைச  

ப<திைய ம3+� உ�+, உ>ளி-&<� ெகா3ைடகைள  ேபா3+ வி+வா�களா�. 

ப�ைச இைலகைள  பறி�தா�, அவ?ைறHைடய மரMெச@க3< ஏதாவ� ேநா&கா+ 

இ-&கலா� என எ�ணி� தாமாக& கீேழ வி;�த உல��த ச-<கைள& க+ைமயான 

�றவிய� உ�+ வ�தன� எ	: ெசா�வ�� உ�+. 
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இ� ெச�திகைள எ�லா� அ@ பைடயாக& ெகா�+ ேநா&<.கா�, மர  

வைககைள  ப?றி& கவைல படா வி@8�, ம&க> தம&<>ேளயாவ� ஒ-வைர 

ஒ-வ� �	(:�தாம�, ஒ-வ�&< ஒ-வ� அ	( ெசK�தி வ�தாேலேய 

ேபா��ேபா� ேதா	:கிற�. எ�த உயிைரH� ெகா�லாமK� ெகா	: 

தி	னாமK� வா�பவைன எ�லா உயி�கC� ைகF பி� ெதா;� என� 

தி-வ>Cவ� FறிH>ளா�. 

 

 “ெகா�லா	 (லாைல ம:�தைன& ைகF பி 

 எ�லா உயி-� ெதா;�” (260) 

 

எ	ப� தி-&<ற> பாட�. ைகF பி� ெதா;� எ	ப� க?பைன நய� ெசறி�த 

ெதாடரா<�. 

 

உயி�க> எ�லாேம த	னல� உைடயைவ. உயிாிகேள ஒ	ைற ஒ	: ெகா	: 

தி	பைத& கா�கிேறா�. சி.க� (G-கர@ ேபா	றைவ, மர இன� அ�லாத பிற 

உயிாிகைள& ெகா	: தி	கி	றன. மா+-மா	-யாைன ேபா	றைவ மர வைககைள 

ம3+� உ�கி	றன. இ�த அைம பி	 காரண� (ாியவி�ைல. ஆனா�, மா�தேரா 

இர�ைடH� வி3டாாில�; இைதH� ஒ- ைக பா�&கி	றன�-அைதH� ஒ- ைக 

பா�&கி	றன�. ம&கC> மரவைக உண# ம3+� உ�பவ� மிக#� 

<ைறவானவேர. 

 

ஒ-வ� இ	ெனா-வைர ேநா&கி, தைழகைளH� இைலகைளH� தி	பத?< நா� 

எ	ன ஆடா-மாடா? எ	: ேக3டா�. அத?< ம?றவ�, ஆ+மா+கைள& ெகா	: 

தி	பத?< நா� எ	ன சி.க� (G கர@யா? - எ	: வினா எதி� வினா விைட 

வி+�தா�. மா�த� மா�தைரேய ெகா	: தி	8� கால� இ-�த� - இட.க> 

இ-�தன. இ ேபா� இ� இ�ைல. நா� அறியாத கா+ - மைல  ப<திகளி� 

தீ#களி� எ.ேக8� இ�த நிைலைம இ ேபா�� இ-&<ேமா எ	னேவா! 

 

தனிெயா- மா�த� பிற� உதவியி	றி உலகி� வாழ �@யா�. ஒ-வ�&<& <ைற�த� 

<+�ப�தி	 உதவியாவ� ேதைவ. ஒ- <+�ப�தி?< ஊாி	 உதவி ேதைவ. ஓ� 

ஊ-&< நா3@	 உதவி ேதைவ. ஒ- நா3@?< உலக�தி	 உதவி ேதைவ. எனேவ, 
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<+�ப ஒ-ைம பா+ - ஊ� ஒ-ைம பா+ - நா3+ ஒ-ைம பா+ - உலக 

ஒ-ைம பா+ எ	பன �ைறேய ேதைவயா<�. 

 

இ�த அ@ பைடயி�, த	8யி� ேபாலேவ ம	8யிைரH� கா�� உலக�ேதா+ 

ஒ	றி வா�த� உயி� அ	((ஆ	மேநய�) என ப+கிற�. தம&<� �	ப� ேநாி	 

தா� வ-��வ� ேபாலேவ, பிற உயி�கC� �	ப� ேநாி	 வ-��� எ	பைத� த� 

ெசா�த  ப3டறிவா� உண���, பிற உயி�களி	 ந	ைமயிK� க-�� ெசK�த� 

ேவ�+�. பிற உயி�களி	 �	ப�ைத� தம&< வ�த �	ப� ேபா� எ�ணி, 

அP#யி�க3< ேவ�@ய நல� ெச�யாவி@	, ஆறறி# ெப?றி- பதா� - க�வி 

ேக>வி யறி#� ெப?றி- பதா� எ	ன பய	 இ-&க �@H�? - எ	: 

வின#கி	றா� வ>Cவ�; 

 

 “த	8யி�&< இ	னாைம தானறிவா	 எ	ெகாேலா 

 ம	8யி�&< இ	னா ெசய�” (318) 

 

 “அறிவினா	 ஆ<வ ��ேடா பிறிதி	ேநா� 

 த	ேநா�ேபா� ேபா?றா& கைட” (315) 

 

எ	பன <ற>க>. 

 

மி<தியான மல ேபா&கினா� மல�ேதா+ மலமா� மய.கி& கிட�த ஒ-வைன& 

க#தம  (�த� எ+��� N�ைம ெச�� கா பா?றினா� எ	ப� நட�த வரலா:. 

ெப- ேநா� பி@�தவைன� ெதா3+  பி@�� அவ8&< ஆகேவ�@ய உதவிகைள 

அ�ண� கா�திய@க> (ாி�தா� எ	ப�� உலகறி�த வரலா:. இஃத	ேறா உயி� 

அ	(-ஆ	மேநய�! 

 

தா� ேவ: - உயி� அ	( ேவ: எ	: ெசா�ல �@யாம�, தாேம உயி� அ	பி	 

ெமா�த உ-வமா� விள.கிய வடY� இராமG.க வ>ளலா�, பசி�தவைர  பா�&க  

ெபாறாம�, இலவசமாக உணவளி&க அற�சாைல அைம�� உதவினா�. வா@ய 

பயிைர& க�டாK� அவ� வா@னாரா�. பசியி� வ-�தி 6+ ேதா:� ெச	: 

இர�தவைர& க�+ பைத�தாரா�; பிணியினா� வ-�தியவைர& க�+ உ>ள� 
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�@�தாரா�; மான� ஒ- ப&க� இ;&க - ஏழைம ஒ- ப&க� இ;&க� ெச�வ� 

அறியா� உ>ள� ேசா��� இைள�தவைர& க�+ தா�� உ>ள� இைள��� 

ேசா��� ேபானாரா�. 

 

 “வா@ய பயிைர& க�டேபா ெத�லா� 

 வா@ேன	 பசியினா� இைள�ேத 

 6+ேதா றிர��� பசியறா தய��த 

 ெவ?றைர& க�+ள� பைத�ேத	 

 

 நீ@ய பிணியா� வ-��ேவா� எ	 

 ேந-ற& க�+ள� �@�ேத	 

 ஈ@� மானிகளா� ஏைழகளா� ெநM� 

 இைள�தவ� தைம&க�ேட இைள�ேத	” 

 

எ	ப� வ>ளலாாி	 அ-3பா. (�த-�, ஏைழகைளH� ேநாயாளிகைளH� அகைவ 

�தி��� தள��தவ�கைளH� க�+ ஆ��த எ�ண�தி� ஈ+ப3ட ெச�திைய 

வரலா: அறிவி&கிற�. 

 

பா��தா� � பிரமணிய பாரதியா�. உலக�தி� ஒ- மனித8&< உண# இ�ைல 

எனி8� இ�த உலக�ைதேய அழி�� விடேவ�+� என& கன� க&கினா�: 

 

 “தனி ஒ-வ8&< உண# இ�ைலெயனி� 

 சக�திைன அழி�தி+ேவா�” 

 

எ	: ெகா&காி�தா�. ம?:�, ெபாிேயா�க> பல� இ�த& ேகா3பா3ைட  பல 

ேகாண.களி� நி	: அறிவி��>ளன�. கட#C&< உண# பைட&கி	 அ� 

உயி�கைள� ெச	றைடயா�; உயி�க3< உணவி@	 அ� கட#C&<� 

ஏ?(ைட�தா<�-எ	ப� தி-Iல� க-��; 

 

 “படமாட& ேகாயி� பகவ?< ஒ	: ஈயி� 

 நடமாட& ேகாயி� ந�ப�& காகா� 

 நடமாட& ேகாயி� ந�ப�&< ஒ	: ஈயி� 
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 படமாட& ேகாயி� பகவ?< அ� ஆேம” (1857) 

 

எ	ப� தி-Iலாி	 தி-ம�திர  பாட�. 

 

 “அ பா நா	 ேவ�+த�ேக3 ட->(ாித� ேவ�+� 

 ஆ-யி�க3ெக�லா� நா	 அ	( ெசய� ேவ�+�” 

 

எ	றா� வடY� வ>ளலா�. 

 

 “எ�லா-� இ	(? றி-&க நிைன ப�ேவ 

 அ�லாம� ேவெறா	: அறிேய	 பராபரேம” 

 

எ	றா� தாHமானவ� (பராபர&க�ணி) 

 

“நா	 ெப?ற இ	ப� ெப:க இPைவயக�” (85) 

 

எ	ற-ளினா� தி-Iல�. 

 

 “தா� இ	(:வ� உல< இ	(ற& க�+ 

 கா�:வ� க?றறி� தா�” (399) 

 

எ	றறிவி�தா� வ>Cவனா�. 

 

ஆக, இPவாெற�லா� அறிவி&க ப3+>ள உயி� அ	( (ஆ	மேநய�) ஏ3டளவி� 

இ-�தா� ேபா�மா? இ ேபா�, ஒேர உலக& ெகா>ைகயாகிய உலக ஒ-ைம பா+ 

ேபச ப+கிற�. இ�த& ெகா>ைக ெவ?றி ெபறி	, உயி� அ	( ஒ-ைம பா+ 

ெவ?றி ெப?றதாக  ெபா-> ெகா>ளலா�. கட#> ெநறி அதாவ� சமயெநறி 

வ?(:��வ�� இ�த உயிர	( ஒ-ைம பாேட யா<�. 

-------------- 
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4. 4. 4. 4. கா*சி#% எளிைமகா*சி#% எளிைமகா*சி#% எளிைமகா*சி#% எளிைம    

 

உலகி� ெச�வ�க> சில� ெச�H� ஆரவார - ஆட�பர.கைள& க�+, ேபாதிய 

ெச�வ� இ�லாதவ-� அ�த  பாைதயி� ெச	: பி	ன� இட� ப+கி	றன�. 

த�ைம  பா��� உ>ள� நாS� ஏைழக3காகவாவ� ெச�வ�க> எளிைமயா� 

இ- ப� ந�ல�. 

 

ெச�வ� சில�, வா�&ைக நைட�ைறயி� எளிைமயா� இ�லாவி@8�, த�ைம 

அS<� ம&களிடமாவ� எளிைமயா�  பழகினா�, அவ�க3< ஒ- வைகயி� 

உ>ள� நிைறவைடH�. 

 

ேம3+& <@யின�, பிற�&< எ�த  ெபாிய உதவிH� ெச�யாவி@8�, வ�� 

கா�பவ�&< எளியவரா�, விைல இ�லாத இ	ெசா� ேபசினாேல, வ�தவ� 

ெப-ைம ெகா>வா� - ெப-ைம ெச�வா�. இ� ம	ன�&<� ெபா-���. 

 

இ&க-�திைன  ெபா-3பாG� இைறமா3சி எ	8� தைல பி� உ>ள 

 

 “கா3சி& ெகளிய	 க+Mெசா�ல	 அ�லேன� 

 மீ&F:� ம	ன	 நில�” (386) 

 

எ	8� <ற3பா அறி#:��கி	ற�. இைற என ப+� அரச8&< இ-&க 

ேவ�@ய மா�(கைள& F:� ப<தி இ�. 

 

கா3சி&< எளிய	 எ	8� அS� ெதாட-&<> ஆ��த அக	ற அ-. க-��க> 

பல ெபாதி�� கிட&கி	றன. கா3சி&< எளிய	 எ	ற��, பிற-&< எளிதி� கா3சி 

ெகா+ பவ	-அதாவ�-யா-� வ�� எளிைமயா�& காண&F@யவ	 - எ ேபா�� 

எ�த ேநர�திK� வ�� எளிைமயா�& காண&F@யவ	 - எ�த இட�திK� வ�� 

எளிைமயா�& காண& F@யவ	 - எ	8� க-��ைர நிைன#&< வ-�. 

 

ஆனா�, உலகியG� பல தைலவ�கைள� சிலேர ெச	: காண�@H�; எளிய ெபா� 

ம&க> காணேவ �@யா�. அ	றிH�, <றி பி3ட (Visiting Hours) ேநர�தி� ம3+ேம 
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- <றி பி3ட இட�தி� ம3+ேம காண �@H�. இவ�க> கா3சி&< அாிய� ஆவ�. 

இவ�க3< எதி� மாறான தைலவேன கா3சி&< எளிய	 என ப+பவ	. 

 

கா3சி&< எளிய	 எ	8� �ர.க�தி� இ	8� ஒ- (திய ெபா-> ெபாதி�� 

கிட&கிற�; அக��� பா��தா� அக ப+�. ைகயி� க�தி-க�( ைவ��& 

ெகா�@-&<� க+� ெத�வ.கைள  ேபா� இ�லாம� - உயிைர  பறி ப� ேபா� 

உ-3@ மிர3@  பா�&<� உK�த�கைள  ேபா� இ�லாம�, கா�திய@கைள  

ேபால& கா�பத?< எளிய ேதா?ற� உைடயவ	 - அதாவ� - காண வ-ேவா�&< 

ந�பி&ைக யளி&க�த&க இனிய எளிய Nய ேதா?ற� உைடயவ	 எ	ப�தா	 

அ�த  (திய ெபா->; இ�தைகேயாைன& கா3சி&< எளிய	 என� �&காK� 

சாK�. 

 

கா3சி&< எளிய	 எ	8� ஆ�கடK> <ளி�தா� ேமK� ஓ� ஆணி ��� 

கிைட&கலா�. அ�த� தைலவ	 அ.ேக ெய�லா� ேபாகமா3டா	; இ.ேக ம3+ேம 

வ-வா	 எ	ேறா - தன&< உ?றவ� 6+க3< ம3+ேம ெச�வா	; வ-�தி 

யைழ�தாK� ம?றவ� 6+க3< வரமா3டா	 எ	ேறா - யா-� ெசா�ல �@யா�. 

க�ட இட.கC&<� ெச	றா� த	 மதி ( <	றிவி+� - அ�ல� தன&<� தீ.< 

ேந-� எ	ெற�லா� அMசி அவ	 தய.கமா3டா	; எ.<� ெச�வா	; 

எ�ேலாைரH� கா�பா	. அதாவ�, எ.ேகா, எ ேபாேதா அாிதா�& 

காண ப+பவ	 எ	ற இ;&<&< இடமி	றி, எ.<� எளிதா� அ@&க@& 

காண ப+வா	 எ	ப�தா	 அ�த ஆணி��� அைனய க-��. 

 

ேம?Fறிய அைன��  ப�(கC� உைடயவேன 9?:&< 9: கா3சி&< எளிய	 

என  பாரா3ட?< உாிய	. எ��ைண இனிய க-��! எ��ைண உய��த <ற>! 

 

ஒ- சிறி� ப@ ேபா, ப3டேமா, பதவிேயா, பணேமா வ�� வி3டாேல, த.கைள  

ெப-ம&க> எ	: தா.கேள தவறாக எைட ேபா3+& ெகா�+, பலேரா+ பழகாம�, 

ேபசாம�, தனியிட�தி� த.கைள� தா.கேள சிைற ப+�தி& ெகா>கி	ற 

அ?ப�கC&காக இ�த& <ற> இய?ற  படவி�ைல. இ�த  பத�க> எ&ேக+ 

ெக3டா� எ	ன? இவ�த� ெசயலா� ஆவேதா, அழிவேதா ஒ	:� இ�ைல. 

ம	பைதேயா+ (ச�தாய�ேதா+) இர�டற& கல�� பழகாத இ�த மர ம�ைடக> 
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ெச�தவ�&< நிக�. ெச�தவ� எPவா: வ�� பழக�@H�? இPவா: <:&< வழியி� 

�-&க  ெப-ம&க> ஆக �ய�கி	ற இ	ேனா�&காகேவ, 

 

 “சிறியேர� மதி&<� இ�த� ெச�வ� வ��?ற ஞா	ேற 

 வறிய(	 ெச-&< I@ வாHளா� Iக ராவ� 

 பறியணி ெசவிHளா-� பயிற- ெசவிட ராவ� 

 <றியணி க�Sளா-� <-டரா� �@ வர	ேற” 

 

(பிறைர ஏெற+��  பாராைமயா� <-ட�; பிற� ெசா�வைத மதி��& 

ேகளாைமயா� ெசவிட�; பிறாிட� ேபசாைமயா� ஊைமய�) - எ	ற 

<ேசேலாபா&கியான  பாடK�, 

 

 “ெப-�தி+ ெச�வமா� பிணிவ� �?றி@	 

 உ-�ெதாி யாமேல ஒளி ம;.கி+� 

 ம-�� உளேவா எனி� வாகட� திைல 

 தாி�திர� எ	8ேமா� ம-�தி� தீ-ேம” 

 

எ	ற தனி பாடK� எ;�தன ேபாK�. ஆனா�, இ&<ற> எ;�த�, நா3+ 

ம&களி	 தைலெய;�ைத விதி&கி	ற நா3+� தைலவ8&காகேவ யா�. ேமK� 

இ&<ற> எ;�த� இ�த& <@யர�& கால�தி� அ	:; எ�லா� வ�ல �@யரச� 

கால�தி�. அ.ஙனெமனி�, இ&காைல எ ப@ நட�� ெகா>ள ேவ�+� எ	ப� 

ெசா�லாமேல விள.<�. 

 

ேவ�த	 எளியவனா� இ-&க ேவ�+� எ	றா� இளி�த வாயனா� இ-&க 

ேவ�+� எ	பத	:; க+ க+ ( சி+சி+ (, விர�-ேவக� எ�லா� இ-&க 

ேவ�@ய இட�தி� இ-&க ேவ�+�; த	ைன நா@யவாிட� இ-&க&Fடா�. 

அதியமா	 எ	8� அரசைன ஒளைவயா� பா@H>ளா�. ‘யாைன  ெபா�ைமHட	 

விைளயா+வைத  ேபால� சி:வ�க> த	8ட	 விைளயா@� த	 ெகா�(கைள 

நீாி� க;#மளவி?<& கா3@ நி?<� ஒ- ெபாிய யாைனைய  ேபால, அதியமா	 

த	ைன� ேச��ேதாாிட� இனிைமயா�  பழ<வானா�; அேத யாைன மத� பி@��� 
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திாி�தா? ேபால� த	 பைகவாிட� அவ	 நட�� ெகா>வானா�’ எ	ப� 

ஒளைவயா� பாடG	 க-��. இதைன, 

 

 “ஊ�&<: மா&க> ெவ�ேகா+ கழாஅG	 

 நீ���ைற ப@H� ெப-.களி: ேபால 

 இனிைய ெப-ம எம&ேக ம?றத	 

 �	ன-. கடாஅ� ேபால 

இ	னா� ெப-மநி	 ஒ	னா ேதா�&ேக” 

 

எ	8� (றநாJ?:  பாடலா� அறியலா�. இ ப@  ேபால, ச.க 9�களி� 

இ	8� பல பல எ+��& கா3+க> உள. எனேவ, ம	ன	 த	ைன நா@ 

வ�ேதா�&< எளிதி� கிைட&<� ெபா-ளாயி-&க ேவ�+�. அPவாறி-�தா�தா	, 

ம&களி	 <ைறகைளH�, �ைறகைளH� ேநாி� அறி�� ேபா&கவியK�. 

 

அ+��, க+Mெசா�ல	 ‘அ�லேன�’ எ	றா� வ>Cவ�. ஏ	, ‘இ	ெசா�ல	’ 

எ	றி-&கலாேம. இ�ைல - இ	ெசா�Fட ேவ�@யதி�ைல; க+Mெசா� 

இ�லாதி-�தா� ேபா��. அரச	 சில <?ற.கைள& க�@&<� ேபா� இ	ெசா� 

Fற�@யாம? ேபாகலா�. ஆனா� க+Mெசா�G	றி ந+நிைலயி� நட�� 

ெகா>வ� ந	:. 

 

இ�த& <றளிைன இ&கால �ைற&< ைவ��  பா� ேபா�. இ ேபா� ெபா�ம&க> 

அரசா.க��&< ஒ-<ைற எ;தி� ெதாிவி�தா�, அ� பல ைக&< மாறி  

பதிK-வ�தி� ம&களி	 ைக&< வர  பல நா3க> - பல தி.க>க> ஆகலா�. அ�த� 

தா>க3+ ‘சிவ ( நாடா’வா� க3ட ப3+& கிட&<�. இத?<� தா	 ‘சிவ ( நாடா 

�ைற’ எ	ப� ெபய�. இ�நிைல Fடா�. ம&க> ேவ�+கிற <ைறகைளH� 

ெவளியி+கி	ற �ைறகைளH� அரச	 ேநாி� அறி�� உட8&<ட	 ஆவண(ாிய 

ேவ�+� - அதாவ� ‘சிவ ( நாடா �ைற’ ஒழிய ேவ�+� எ	ப� ேபால வ>Cவ� 

அ	ேற FறிH>ளா�. இ ேபா� அரசியலா� இதி� க� ெசK�தியி- பதாக� 

ெதாிகிற�. 

 

�@யர�& கால�திேலேய அரசன� கடைமைய� �3@& கா3@ய வ>Cவர� �ணி# 

பாரா3ட�த&க�; ம	ன	 க+Mெசா� இ	றி& கா3சி&< எளியனாக இ-�� சிற&க 
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ேவ�+� - நா+ நல� ெபற ேவ�+� எ	ற வ>Cவர� வி- ப� வரேவ?க& 

F@ய�; அவர� பாி��ைரயான இ�த அறி#ைர ஆ3சி� தைலவ�க> 

பி	ப?ற&கடவ�. வா�க வ>Cவ�! 

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

5. 5. 5. 5. இ	னா ெச�தா�#% ஒ,($இ	னா ெச�தா�#% ஒ,($இ	னா ெச�தா�#% ஒ,($இ	னா ெச�தா�#% ஒ,($    

 

இ�த� தைல (, தி-வ>Cவாி	 ஒ- தி-&<ற> பாடG	 �?ப<தி� 

ெதாட�(ைடய�. 

 

தி-வ>Cவ� ஒ- வைகயி� க+ைமயான ேப� வழியாக& காண ப+கிறா�. உலகி� 

ம&க>, ெப-�பாK� தம&<� தீைம ெச�தவ�&<� தி-�ப� தீைமேய ெச�வ�. தீைம 

ெச�தவ�&< அ@ உைத ெகா+�த�, அவ-ைடய ெதாழிைலH� ெச�வ�ைதH� 

அழி�த�, அவ�கைள  ப?றி� N?றி  ேப�த�, பழி&<  பழிவா.<த� �தGய 

ஒ: (கைள (த�டைனகைள) ம&க> பதிK&<  ‘பாி�’ ஆக� த-கி	றன�. இ	னா 

ெச�தாைர ஒ:�த� அதாவ� த�@�த� உலக இய�பாக� ெதாிகிற�. ‘இ	னா’ 

எ	பத?<, இனிைம தராத �	ப� எ	ப� ெபா->. 

 

அறெநறி 9� இய?றிய வ>Cவ� ம3+� இத?< விதி வில&கா எ	ன! தீைம 

ெச�தவ�&< ஒ: ( தரேவ�+� எ	கிறா�. வ>Cவ� பாி��ைர&<� ஒ: ( 

க+ைமயான�; தீைம ெச�தா�&<� தீைம ெச�ய ப3டவரா� ெகா+&க �@யாத 

அாிய ெபாிய ஒ: பா<�. வ>Cவ� அறி�க ப+��� ஒ: ைப அைனவராK� 

அளி&கவியலா�. அ�தைகய அாிய ெபாிய ஒ: (தா	 யாேதா? 

 

�	ப� ெச�தவ� நா8�ப@யாக-ெவ3கி� தைல <னிH�ப@யாக� த-� ஒ: (தா	 

வ>Cவாி	 பாி��ைர. ஏ��  ேப�சினா� நாSவா�களா? அ@ உைத 

ெகா+ பதா� தைல <னிவா�களா? அவ�க3< அழி# ெச�வதனா� நாணி� தைல 

வண.<வா�களா? மா3டா�க>. நாணி� தைல <னிவத?< மாறாக� தி-�ப#� 

தீைம ெச�வா�க> - தீைமயிK� ெபாிய தீைமகைள� ெச�வா�க> - சின� ெபா.கி 

ேமK� அழி# ேவைல ெச�வா�க>. எனேவ, அவ�கைள� தைல <னிHமா: 

ெச�வத?< உாிய வழிH� வ>Cவனா� ெசா�G& ெகா+��>ளா�. 
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தீைம ெச�தவ�&<� தரேவ�@ய ஒ: பாவ�, அவ-&< ந	 �ைறயி� - நயமான 

�ைறயி� ந	ைம ெச�தேல யா<� - எ	ப�தா	 வ>Cவாி	 க�+ பி@ (. இைத 

அறிவி&<� <ற3பா, 

 

 “இ	னா ெச�தாைர ஒ:�த� அவ� நாண 

 ந	னய� ெச�� விட�” (314) 

 

வ>Cவ� இ�த உலக�தி� இ-�� ெகா�+தா	 இPவா: FறிH>ளாரா? 

தீ.<&<� தீ.ேக (ாிH� ம&க> ம�ைதயி	 ந+வி� இ-�� ெகா�+தா	 

இPவா: FறிH>ளாரா? வ>Cவ� இPவா: பாி��ைர��  பல 9?றா�+ கால� 

ஆகிH�, ம&க> இ�த வழிைய  பி	ப?ற வி�ைலேய - ஏ��&< ஏ�� - ேப��&<  

ேப�� - அ@&< அ@ - உைத&< உைத - அழி#&< அழி# - எ	பனேவ இ	:� 

நைட�ைறயி� உ>ளனேவ. ஆ� - இ	:� ம&களி	 நைட�ைற இPவா: 

இ- பதா� தா	, இ�த& <ற> பாடK&< இ	8� ெப-ைம இ-�� 

ெகா�+>ள� ேபாK�! 

 

வ>Cவனா� ‘இ	னா ெச�யாைம’ எ	8� ஒ- தைல ( இ3+  ப��  பாட�க> 

பா@H>ளா�. பதிK&<� �	ப� ெச�தா�, நா� த ப �@யாதப@ ேமK� �	பேம 

பாிசாக& கிைட&<�. �?பகG� ஒ-வ�&<� தீைம ெச�யி	, பி?பகGேலேய 

அ�த�தீைம ெகா@ய வ@ெவ+��� தி-�ப ந�ைம வ�தைடH�. பதிK&<� �	ப� 

ெச�யா தி-�தேல, Nய உ>ள�தினாி	 ேகா3பாடா<� - எ	ெற�லா� வ>Cவ  

ெப-�தைக FறிH>ளா�. 

 

 “ெச�யாம� ெச?றா�&<� இ	னாத ெச�தபி	 

 உ�யா வி;ம� த-�” (313) 

 

 “பிற�&கி	னா �?பக� ெச�யி	 தம&கி	னா 

 பி?பக� தாேம வ-�” (319) 

 

 “க:�தி	னா ெச�தவ& க�S� ம:�தி	னா 
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 ெச�யாைம மாச?றா� ேகா>” (312) 

 

எ	பன <ற>க>. 

 

தி-வ>Cவ� சா	றா�ைம எ	8� தைல பி� இ� ேபா	ற ஒ- க-�� 

வழ.கிH>ளா�. தம&<� �	ப� ெச�தவ�&<� இ	பேம - இனிைமேய 

ெச�யாவி@	, எவ-� சா	ேறா� என  ப+த?<� த<தியாகா� எ	ப� க-��. 

 

 “இ	னா ெச�தா�&<� இனியேவ ெச�யா&கா� 

 எ	ன பய�தேதா சா�(” (987) 

 

எ	ப� <ற>, இ	8� ேமேல ெச	:>ளா� ெபா�யா ெமாழியா�. ‘ப�(ைடைம’ 

எ	8� தைல பி� அவ� FறிH>ள க-��க> இர�@ைன& கா�பா�. 

விைளயா3டாக#� பிறைர இக��� ேப�த� �	ப�தி?< இடமா<�. பிற� ப+� 

�	ப�ைத உண��� இர.<ேவா� பைகவ�&<� உய��த ப�பான 

ந?ெசய�கைளேய (ாிவ�. த�ெமா+ ந3( ெகா>ளாம� தம&<� தீைம 

ெச�தவ�&<� ந?ப�(ட	 ந	ைம ெச�யாதவ�க> மிக#� கைட ப3டவராவ�. 

அதாவ� - தா��தவராக& க-த ப+வ� - எ	பன ெத�வ  (லவாி	 க-��க>! 

 

 “நைகH>C� இ	னா� இக��சி; பைகH>C� 

 ப�(ள பாடறிவா� மா3+” (955) 

 

 “ந�பா?றா ராகி நயமில ெச�வா�&<� 

 ப�பா?றா ராத� கைட” (998) 

 

எ	பன <ற> பாட�க>. 

 

ஈ�+ ‘க-�� ஒ (ைம கா�ட�’ எ	8� �ைறயி� ஏ� ெப-மானி	 க-�� 

ஒ	ைற& கா�ேபாேம. “ஒ- க	ன�தி� அைற�தா� ம: க	ன�ைத& கா3+” 

எ	ப�தா	 அ�த& க-��. இத	 உ3ெபா-> எ	ன? ஒ-வ� நம&<� �	ப� 

ெச�யி	, பதிK&< அவ-&<� �	ப� ெச�ய&Fடா� எ	பதா<�. ‘ம: 



24 

 

க	ன�ைத& கா3+’ எ	ப� ெபா-> ெபாதி�த ெதாட� - அதாவ� - அவ� உ	ைன 

அ@�ததாகேவ க-தாேத - அவ� உ	ைன அ@ பதி� இ	ப� கா�கி	றா� 

எ	றா�, அவ-&< இ	ெனா- க	ன�ைத ேவ�+மானாK� கா3+ - அ@�� 

அவா அட.க3+� - ஆைச தீர3+�. எ	ப� இத	 உ3ெபா-> எனலா�. 

 

வ>Cவ  ெப-�தைகH� ஏ� பிரா8� FறிH>ள ஒ�த க-�தி� ஒ-வைக� சி&க� 

எழலா�. அஃ� எ	ன? தம&<� தீைம ெச�தவ�&<� ந	ைமேய ெச�யி	, ேமK� 

தீைம ெச�வா� என அMசி ந	ைம ெச�� அ@ பணிகிறா	 - இவ	 ஒ- ேகாைழ 

எ	: தீைம ெச�தவேரா பிறேரா க-தலா�. க-திவி3+  ேபாக3+ேம! த�மா� 

எதி�&க �@யாதவாிட�தி� அட.கி  ேபாவ� ந	ைமதாேன! ம?:�, த�மா� 

எதி�&க �@�தவாிட��� அதாவ� த�மி8� வGைம ய?றவாிட��� அட.கி 

ஒ;கி	, எPவளேவா ெபாியவ� த�மி8� தா��தவாிட��� அட.கி ஒ;<கிறாேர - 

எPவள# ப�(ைடைம! எ	: உலக� ேபா?:�. இ.ேக, ‘சா	றா�ைம’ எ	8� 

தைல பி� வ>Cவ� FறிH>ள க-��க> ZSகி ேநா&கி மகி�த?< உாியன. 

அைவ வ-க. வ�லா�&< வGைம என ப+வ� பணி#தா	; அ பணி#, சா	ேறா� 

த� பைகவைர� தி-�த உத#� பைட&கல மா<�. ஒ-வர� சா�(ைடைமைய 

அறிவத?< ‘உைரக�’ எ� எனி�, தம&< நிக� அ�லாதவாிட��� ேதா�விைய 

ஒ��&ெகா>C� அட&க�தா	. இைவ வ>Cவாி	 க-��க>. 

 

 “ஆ?:வா� ஆ?ற� பணித� அ�சா	ேறா� 

 மா?றாைர மா?:� பைட” (985) 

 

 “சா�பி?<& க3டைள யாெதனி� ேதா�வி 

 �ைலய�லா� க�S� ெகாள�” (986) 

 

இ�த அறி#ைரைய இட�தி?< ஏ?றா?ேபா� ெசய�ப+�த� ேவ�+�. மிக#� 

ெகா@ய �ரட	 ஒ- க	ன�தி� அைற�தா�, அவனிட� ம: க	ன�ைத& கா3@	, 

அவ	 கா3+பவைன ேநா&கி, ‘எ	னடா, விைட&கிறாயா’ எ	: ெசா�G� சின. 

ெகா�+, ம?ெறா- க	ன�ைதH� ‘ெபாளி ெபாளி’ எ	: ெபாளி�� த>ளி  

ெபா�தலா&கி வி+வா	. எனேவ, பிற�&<  பணித� எ	8� பைட& கல�ைதH� 

எ�ணி  பா���  பய	 ப+�த� ேவ�+�. 
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இ�த& க-��கைள ெய�லா� உ>ள�தி� ைவ��& ெகா�+ உலகியK&< 

வ-ேவாமாயி	, சில எ+��&கா3+ கிைட ப�� மிக#� அாிதா<�. ஏ�பிரா	 

த�ைம� சிKைவயி� அைற�தவ�கைளH� ெபா:�த-C� ப@& கட#ைள 

ேவ�@னா�. க#தம  (�த�, த�ைம� தா��திேயாைர  பதிK&<� தா��த� 

த�மாணா&க�க> �ய	றேபா�, அPவா: ெச�த� தகா� எ	: த+��வி3டா�. 

தி-&ேகாவYைர ஆ�ட ெம� ெபா-> நாயனா�, த�ைம& க�தியா� <�திய 

��தநாத	 எ	பவைன  பா�கா பாக ஊ� கட&க& ெகா�+ேபா� வி+�ப@� த� 

ஏவல�&<& க3டைளயி3ட� ெபாிய (ராண�தி� ெசா�ல ப3+>ள ஒ- வரலா:. 

இPவா: சிலேவ கா�பி&க �@H�. 

 

இ	ைறய உலகி?< வ-ேவாமாயி	, (ைன�� எ;�கிற கைதகளிK� 

கா பிய.களிK� நாடக.களிK� ேவ�+மானா� இPவா: சில 

எ+��&கா3+கைள& காணலாேம தவிர, ம&க> ம�ைத&< ந+ேவ நைட �ைறயி� 

காSத� அாி�. 

 

வ>Cவ� FறிH>ளப@, இ	னா ெச�தா�&<� ந	னய� ெச�யாததனா�தா	 

அ�த& <றC&<  ெபாிய மதி ( இ-&கிற�. இனி அ�த& <றC&< ேவைலயி�லாத 

ப@ - ேதைவயி�லாதவா: ம&க> நைட�ைறயி� இ�த& ேகா3பா3ைட  

பி	ப?:� கால� எ&காலேமா-அ&கால� ந?காலமா<� - ெபா?கால�மா<�. 

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

6. 6. 6. 6. ஒேர உலக� ஒேர உலக� ஒேர உலக� ஒேர உலக� [[[[#]#]#]#]    

[#] (�ைவ ஆசிாிய� பயி?சி ைமய�தி� ஐ.நா. நாள	: ஆ?றிய ெசா?ெபாழிவி	 

�-&க� இ� 

 

ஒேர உலக� எ	றா� எ	ன? இ�த ஒேர Hலக�தி?<� ஐ&கியநா3+ அைவ&<� 

ெதாட�(க> இ-&கி	றனவா? ஒேர Hலக� எ	ப� நம&<� ேதைவதானா? 

ேதைவயாயி	 இPெவாேரHலக� உ- ப+மா? ஆகிய இ	ன பிறவ?ைற நா� 

சி�தி�� ஆரா��� �@வி?< வரேவ�+�. 

 

�த?க�, ‘ஒேரHலக�’ எ	பதைன எ+��& கா3+&களி	 வாயிலாக விள&க 

ேவ�+�. 
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அ	ைறய உலக� ெமாழிவாாியாக  பல நா+களாக  பிாி�� ஆள ப3+ வ�த�. 

வ.கநா+ வ.காள ெமாழி ேப�ந�&<�, ஆ�திரநா+ ெதK.<ெமாழி ேப�ந�&<�, 

தமி�நா+ தமிழ-&<� ஆக, இைவ ேபா	: பல நா+க> த�த� ெமாழிவாாியாக  

பிாி�� தனி�தனியாக ஆள  ப3+ வ�தன. ஆனா� இ	:, ஏற&<ைறய எ�லா 

நா3@ன-� ஒ	: ேச��� உலக�ைத ஆ>கி	றன�. இ.ஙன� எ�லா-� ஒ	: 

ேச��� அரசா>வைத ‘ஒேர Hலக�’ எ	: Fறலா�. 

 

ஒPெவா- நா3@ன-� த�த� நா+கைள ம3+� அரசா>வ� எ	ப� த	 நல�! 

அ�ைடய நா+கC&<� உதவியா� இ-�தா�தா	 உலக� �	ேனற �@H�. ஒ- 

நா3@� <ழ ப� ஏ?ப3டா� அதைன ம?ெற�லா நா+கC� தீ��� 

ைவ&கேவ�+�. எனேவ இத	ப@  பா�&ைகயி� ஒPெவா- நா3@ன-&<� ப?: 

த.க> நா3@	 மீ� ம3+ம	:! எ�லா நா+க> மீ�� உ�+. ஒPெவா- 

நா3@ன-� உலக  பா�கா பாள�க>! உலக� உ- பட எ�லா நா3@ன-� 

ஒ	:ப3+ இ-&க ேவ�+�. எ�ேலா-� பிாிவி	றி� ேச��� ஒேர உலகமாக 

இ-&கேவ�+�. 

 

ஏற&<ைறய 200-300 ஆ�+கC&< �	ன�Fட பல நா3டவ-� ஒ	: ேச��� 

ஒேர Hலகமாக இ-�தி- ப� எ	: எ�Sவத?கிடமி�ைல. இ� ப?றி இ	:� 

ஐய பா+க> இ-�� வ-கி	றன. இ�மாதிாியான ஐய பா+கC&ெக�லா� 

தைடயாகவி- ப�தா	 ஒேர Hலகி	 தைலயாய ெகா>ைக. இ	:>ள பல 

<@யர�க> ேபால உலக��  பல நா+கC� ஒேர ஆ3சி& <3ப3@- பி	 ‘ஒேர 

Hலக�’ எ	: Fறலா�. 

 

இ�த ஐ&கிய நா3டைவ தினவிழாவி� இ	: நா� எ�ண ேவ�@ய� 

எ	னெவ	றா�, இ ெபா;� 110 நா+க> ஐ&கியமாகியி-&கி	றன. இ�ேவ ஒேர 

Hலக�தி?< �	ேனா@. 

 

இ�த விழாவி� ந�ப�களா� நாடக� நட&க வி-&கி	ற�. இத?காக அவ�க> 

எ��ைணேயா ஒ�திைகக> ேபா3+  பா��தி- ப�. இPெவா�திைகக> ேபா	ேற 

இPெவா- உலக�தி?<� ஐ&கிய நா3டைவ உ>ள�. ம?:�, ஆசிாிய�&காக  

பயி?சிக> ந� ப>ளியி� தர ப+கி	றன. இ�தைகய ஒ�திைகக> - பயி?சிக> 

ேபா	ேற ஒேர Hலக�தி?<� ஒ�திைகயாக - இ- ப� ஐ&கிய நா3டைவ! 
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எனேவ ந@க�கC&<� ஆசிாிய�கC&<� எ.ஙன� ஒ�திைக, பயி?சி ெதாட�( 

ெகா�+>ளனேவா அைத  ேபால ஒேர Hலக�தி?<� ஐ&கிய நா3டைவ&<� 

ெதாட�(�+! 

 

ஆகேவதா	, இ ெபா->ப?றி  ேப�வ� இPவைக&<  ெபா-��ெமன� ெதாி�� 

எ+��& ெகா�ேட	. 

 

ஒேர உல< ேதைவதானா? இ& க-�� எPவா: ெபா-���? 

 

கா3டாக, ஒ-வ	 ேநாயா� வா+கிறா	. ஒ-வ	 ப3@னியா� வ-��கிறா	. 

இ	னவ�கC& ெக�லா� ம?றவ� உதவிக> மிகமிக� ேதைவ. ஒ?:ைமயி-�தா� 

தா	 ஒ-வ-&ெகா-வ� உதவி& ெகா>ள�@H�. அைத  ேபால ஒ- நா+ ம?ெறா- 

நா3@	 உதவியி	றி வா�வெத	ப� இயலாத காாிய�. எ�தெவா- நா3@	 சி: 

உதவியாவ� ேதைவ. ஒ- �ைமயான க�ைல ஒ-வரா� N&கவியலா�. பல� 

�ய	றா� தா	 �@H�. அைத  ேபா	: எ�லா நா+கC� ஒ	:ப3+ 

ஒ	:&ெகா	: உதவி& ெகா�டா� தா	 இP#லக� உ- ப+�. 

 

இ	: ப�மா, இல.ைக ேபா	ற ஊ�கC&<� அ8மதி� சீ3@	றி  ேபாக�@யா�. 

“ஏ	 அ8மதி� சீ3@	றி  ேபாக&Fடா�? நா	 இ�த உலக�தி� தாேன 

பிற�தவ	? இP#லக� என&<� ெசா�த மி�ைலயா? இP#லக�தி	 ஊ�கC&<� 

ெச�ல என&ேக	 உ�தர#�சீ3+? எ	: அ ேபா� ஒ-வ	 ேக3@-&க 

இடமி-&கிற�. இைவ ேபா	ற வினா&க> எ;�பா வ�ண� ஐ&கிய நா3டைவ 

பா���& ெகா>கி	ற�. 

 

எ�தைகய தனிமனித	 ஒ-வ8� ம?றவ� உதவியி	றி� தனி�� வாழ�@யா�. 

ம?றவ� உதவிக> தனிமனித	 ஒPெவா-வ8&<� ேவ�+�! தனிமனித	 

சIக�ேதா+ ேச��� வாழாவி@	 அவ8&< உதவிக> கி3ட�@யா�. ஆகேவ 

உலக�� பலF3+ நா+களி	 உதவியி	றி �	ேனற �@யா�. 

 

ஒேர உலக& ெகா>ைக நிைல&<மா? 

 



28 

 

“ஒேர <+�ப�தி� உட	 பிற�தவ�கC&<>ேளேய பிண&< நட&கி	றேத! 

அ ப@யி-&க, எ�லாைரH� ஒ	:F3@ ேம�&க �@Hமா?” எ	8. ேக>வி&< 

விைட Fற�தா	 ேவ�+�. 

 

எ�லாைரH� ஒ	:ப+�தி� ெசயலா?:வெத	ப� �தG� க@னமாக�தா	 

இ-&<�. பழ&க�தி�தா	 பய	 காண�@H�. இத?< ம&க> ப�பி� 

வள��சியி-&க ேவ�+�. எ�தெவா- க@ன� ெசயைலH� நா>ப3ட நீ@�த 

உைழ பா� ெச�ய�@H�. ம&க3 ப�( ந�ல �ைறயி� அைத� ெச�யேவ�+�. 

 

மனித	 ஒ- த	நலவாதி! ஏ	 எ�லா #யிாின.கCேம �ர�+� 

ப�(ைடயைவக>தா�! கர பா	X�சி ம?ெற- X�சிைய வி;.<கி	ற�. இதைன 

இ	ெனா	: வி;.<கி	ற�. எ�லா� த	நல�! தா	 வா��தா� ேபா��! 

ம?றவ� வா��தாெல	ன? 6��தாெல	ன? எ	ற நிைலேய உ>ள�. 

 

மனித	 நா	< காரண.களா� ஓரள# ந�ல மனிதனா� நடமாட �@கி	ற�. 

 

1) அரசா.க அ�ச�: ‘நா� நியாய� தவறி நட�தா� அரசா.க� ந�ைம� த�@&<ேம’ 

எ	றெவா- காரண�தா� மனித	 தீ�ெசய� (ாிவத?< அM�கி	றா	, 

இPவ�ச�தி	 பயனாக#� ந�லவனாக நா3@� மதி&க ப+கிறா	. 

 

2) சIக அ�ச�: நா� தவ: ெச�தா� நா+ ந�ைம� N?:ேம! சIக�தினி	:� 

ந�ைம ஒ�&கி வி+ேம! அத	 உதவிக> நம&<& கி3டாேவ’ - எ	ற காரண�தாK� 

மனித	 தவ: (ாியாம� இ-&கி	றா	. இ&காரண�தா� அM�கிறவ�க> 

அரசா.க�தி?< அM�பவைர& கா3@8� சிறி� எ�ணி&ைகயி� <ைற�தவ�கேள! 

 

3) கட#> அ�ச�: ‘தீைமக> (ாி�தா� ந�ைம இைறவ	 த�@ பாேர’ எ	ற 

காரண�தா� தவ:க> ெச�வத?கM�பவ-� நா3@� இ-&கிறா�க>. 

 

ேம?Fறிய இ-வித அ�ச.கைள& கா3@8� இPவ�ச �>ளவ�க> மிக&<ைற#. 

 

4) மன�சா	: அ�ச�: இ�வைர Fறியைதவிட இ&காரண�தா� அM�பவ� 

மிகமிக& <ைற#. ‘தவ:க> ெச�தா� ந� மன�சா	: ந�ைம உ:�தி& 
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ெகா�@-&<ேம’ எ	ற காரண�தாK� ந�லவ�களாக இ-&க �யKகிறா�க> 

சில�. 

 

தவ: ெச�H�ேபா�� ெச�த ேபா�� ெச�ய  (<� ேபா�� மனமான� “நீ 

தவ:கிறா�! நா	 உ	ைன ம?றவ�கC&<& கா3@& ெகா+ ேப	!” எ	: 

அ��:��கிற�. இ.ஙன� ெச�வதா� மன�தி?< அMசி� சில� ந�லவ�களாக 

நட&க �?ப+கிறா�க>. இPவா: அ@&க@ (தவ:க> ெச�H� ேபாெத�லா�) 

எ�ணி  பா� பதா�, பழ&க�தி	 காரணமாக மன� சா	:&< மதி ( த�� 

ந�லவ	 எ	8� ெபய� ெப:கிறா	 மனித	. மன�சா	:&< அM�பவ� தவ:க> 

ெச�யா�. கா3டாக ஒ	: Fற விைழகிேற	! எ	 மக	 ஒ-நா> ப>ளிவி3+ 6+ 

தி-�(ைகயி� வழியி� எ3டனா நாணய� க�டா	. அைத எ+��& ெகா>ளாம� 

எ	னிட� வ�� நாணய� க�டைத& Fறினா	. நா	 ‘அைத ஏ	 எ+&கவி�ைல’ 

எ	றத?<, அ பா! பிற-ைடயைத எ+&க& Fடா�! எ+�தா� மிக#� மன� 

சா	:&< மாறாக ஆகிவி+� - எ	: நீ.க> ெசா�Gயி-&கிறீ�கேள?” எ	: 

எ	ைனேய ேக3க ஆர�பி�� வி3டா	. 

 

இதிG-�� ‘மன�சா	:&< மாறா� நட&க& Fடா�’ எ	8� க-�� அவ	 

மன�தி� பழ&க�தி	 காரணமாக ஆழமாக பதிகிற�; அத	ப@� ெசயலா?ற#� 

ெச�கி	ற� எ	ப� ெதாிய வ-கிற�. நீ.க> உள9� க?: வ-கி	றீ�க>. 

உ.கC&<� ெதாிH� எ ப@ ப3ட மர( நிைலையH� பழ&க� மா?றி வி+ெம	:. 

 

எ ேபா� உலக�தி� ேபா� ெதாட.கி?ேறா அ ேபா� உலகி� இ-வ� 

இ-&<�வைர ஒழியா�. ஏ	 இைத� ெசா�கிேற	 எ	றா� மனித8&< 

இய?ைகயாகேவ ேபா2&க� இ-&கி	ற� எ	பதா�. இைடவிடாத பழ&க� 

இ	றியைமயாத�. நா� இளைமயிேலேய பி>ைளகC&< ஐ&கிய நா3+� 

த��வ.கைள ஊ3@ ஊ3@ அவ�க> மன�தி� ஊற� ெச�ய ேவ�+�. அைவ 

அவ�க> மன�தி� ப� மர�தாணிேபா� பதி��வி+�. எ&ெகா>ைகையH� நீ�ட 

கால� பி>ைளக> மன�தி� ஊற� ெச�தா� அைவ மன�தி� ந	றாக நாளைடவி� 

பதி��வி+�. ஒேர உலக�தி?<� தைடகளாக இ- பைவ 

 

அ	: உலக� விாி�� இ-�த�. இ	: ெந-.கி� �-.கியி-&கி	ற�. ஆனா� 

இ�சமய�தி�தா	 நா� விலகியி-&கிேறா�. அதாவ�, “இ� எ.க> நா+ - 
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எ.கC&< உாிைம, நா.க> ம?றவ�கேளா+ ேசர மா3ேடா�” எ	ெற�லா� Fறி 

வில<கிறா�க>. 

 

க�வி வளர வளர அறி# வள��தேத ெயாழிய மனித8&< ந�ல ப�பா+ ம3+� 

<ைற�� வ-கி	ற�. நகர�தி	 ஒ- 63@� இரவி� சா# எ	றா� அ� வி@�� 

தா	 ெதாி�� ம?ற 63@ன� பா�&க வ-வா�க>. ஆனா� கிராம�தி� இ�நிைலயி� 

ஒ-ப@ �	ேன?ற� தா	. இ�த அளவி� ெந-.கி உறவா@ ஒ-வ-&ெகா-வ� 

உதவி& ெகா>C� ப�( வள��தா�தா	 உலக� ஒேர உலகமாக இ-&<�. 

 

�ய	றா� ஒேர உலக�ைத உ-வா&க �@H�! 

 

சீ3ேடா-நா3ேடா-ஆசியா ஆகிய நா+கெள�லா� F3+ �ைறயி� இய.கி 

வ-கி	றன. காம	ெவ�� - எ	ப�� உ>ள�. இவ?ைற ெய�லா� நா� ைம� 

க?களாக நிைன# ெச�� ஒேர உலக�ைத உ�டா&<ேவா�. நா+க3கிைடேய 

ஏ?ப+� ெபாறாைம, பிண&<க> ேபா	றவ?ைற� தீ��� ைவ பத?< ஐ&கிய 

நா3டைவ உத#கிற�. 

 

இத?< �	ேன ‘உலக ஒ?:ைம& கழக�’ எ	ற ஒ	: ஏ?ப3+� ேதா�வி 

க�+வி3ட�. ெபா-ளாதார� �ைறயிேல சIக��ைறயிேல ஐ&கிய நா3டைவ 

உத#கிற�. இர�டா� உலக  ேபா� இ3லரா� ெதாட.< �	னேர 

இPெவா?:ைம& கழக� ேதா	றி மைற�த�. இர�டா� உலக  ேபா-&<  

பி	னா�தா	 இPைவ&கிய நா3டைவ ேதா	றியி-&கிற�. இதனா� சில-&< இ� 

உ- ப+ேமா எ	8� ஐய� ஏ?ப3@-&கிற�. 

 

‘யா�� ஊேர யாவ-� ேகளி�’ ((றநாJ:) 

2000 ஆ�+க3< �	ேனேய இ&க-�� ம&க> ெநMச�தி� எ;�தி-&கி	ற�. 

மனித	 �த	 �தG� கா3@ேல ேவ3ைடயா@� திாி�த அ	ேற இ&க-�� 

எ;�த� எ	: �ணி�� Fறலா�. 

 

சாதி மத�, க3சிக> இைவ ஒழியேவ�+�. ஒழி�தா� தா	 உலக� ஒேரHலகமாக 

இ-&க �@H�. இத?<� �ணி#ேவ�+�. ஒேர ெபா� ெமாழியினா� உலக� 

�;�� ஆள பட ேவ�+�. 
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ெபா�ெமாழி ஆ.கிலமாக இ-&க ேவ�+�. (உலக  ெபா�ெமாழி) இ	: 

ஊ-&<  ேபாவத?< ஊ�திகளி� ெச�கிேறா�. ‘ஏ	 நட��ேபானா� எ	ன? 

நட�� ேபானா� பல இய?ைக& கா3சிகைள& க�+ களி&கலாேம! கிராம.கைள  

பா���� ெச�லலாேம? இதனா� ஊ-&<  ேபாவதாH� இ-&<� - அ��ட	 பல 

கிராம.கைள  பா��ததாக#� இ-&<ேம’ எ	: யாேர8� ேக3பாேரயாகி� 

�@�தா� நட�� ெச�ல3+� அவ�க>! 

 

‘ஒேர உலக�’ எ	8� ெகா>ைக உ- ப+மா? 

 

உலக நா+க> எ�லா� ெமாழிவாாியாக  பிாி�� ஒ?:ைமயாக இ-&கலா�. 

இPவா: ெச�யி	 ஒேரHலக� உ- ப+�. வ>Cவ-�, 

‘உலக�ேதா+ ஒ3ட ஒ;க�’ 

‘உலக� தழீஇய� ஒ3ப�’  

எ	: Fறியி-&கிறா�. பாரதிH�, ‘தனிெயா-வ8&< உணவிைலெயனி� 

சக�திைனேய அழி�� வி+ேவா�’ எ	: F:கிறா�. இPவா&கிய.கெள�லா� 

ஒேரHலக& ெகா>ைகைய வGH:��கி	றன. 

 

அரசிய� தைலவ	 ஒ-வ	 பி�ைச&காரைன& க�+ ைநயா�@ ெச�ய&Fடா�! 

அவைன& க�+ ஒPேவா� அரசிய� தைலவ8� ெவ3க பட� ேவ�+�. ம&க> 

ப�பா3ைட& <ழி ேதா�@  (ைத��வி3+, சIக  பயி?சி - <@ைம  பயி?சி 

எ	ெற�லா� Fறி  பயனி�ைல. 

 

எனேவ, ஐ&கிய நா3+& ேகா3பா+கைளH� ந�ல ப�(கைளH� நா� இள 

உ>ள.க3<& க?பி�� அவ�கைள அத	ப@� ெசய�பட� ெச�தா� ‘ஒேர உலக�’ 

எ	8� ெகா>ைக உ�ைமயா<�; உ- ப+�. 

 

“ெதா�Kலக ம&க ெள�லா� 

ஒ	ேற எ	8� 

தாH>ள� த	னி ல	ேறா இ	ப�” 

      - பாரதிதாச	 

------------- 
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7. 7. 7. 7. /வ� தமி�/வ� தமி�/வ� தமி�/வ� தமி�    

 

 ‘Iவ� தமி�’ எ	ப� சில 9�களி� அறி�க ப+�த  ப3+>ள�. ஒளைவயா� தம� 

‘ந�வழி’ எ	8� 9G	 நா?பதா� பாடG� இதைன& <றி பி3+>ளா�. 

 

 “ேதவ� <றC� தி-நா	 மைற �@#� 

 Iவ� தமி;� �னிெமாழிH� - ேகாைவ 

 தி-வா சக�� தி-Iல� ெசா�K� 

 ஒ-வா சக� எ	:ண�” (ந�வழி-40) 

 

Iவ� தமி� எ	பதி� Iவ� எ	பவ� யா� -யா�? Iவ� தமி� எ	ப� எ�? இத?< 

விைட, உமாபதி சிவா சாாியாரா� (உமாபதி சிவ�தா�) இய?ற ப3டதாக& 

Fற ப+� ‘தி-�ைற க�ட (ராண�’ எ	8� 9G� உ>ள�. 

 

இ�த 9G� தி-ஞான ச�ப�த�, தி-நா#&கரச�, ��தர� எ	8� Iவ� ெதாட�பான 

ெச�திகC�, இவ�க> பா@ய தமி�  பாட�க> ெதாட�பான ெச�திகC� 

ேபச ப3+>ளன. இவ�க> அ-ளிய தமி�  பாட�க> ‘Iவ� தமி�’ (9), ‘Iவ� 

ெச�தமி�க>’ (10), ‘Iவ� பாட�’ (13, 22) என& <றி பிட ப3+>ளன. இ� Iவ-� 

‘தமி� Iவ�’ (19) எ	: ஒ- பாடG� <றி பிட ப3+>ளன�. இதனா�, Iவ� யா� - 

யா�? எ	ப��, Iவ� தமி� எ	ப� இ�Iவ-� பா@ய தமி�  பாட�கைள& 

<றி&<� எ	ப�� ெபற ப+�. இனி, இ�த Iவ� தமி� ப?றிய வரலா?ைற, 

தி-�ைற க�ட (ராண�தி� உ>ளவா: கா�பா�. 

 

இராச ராச ேசாழனிட�, அPவ ேபா� சில� வ��, இ�த Iவரா� அ-ள ப3ட 

சி?சில பாட�கைள  பா@& கா3@ன�. பாடைல& ேக3+� �ைவ�� மகி��சி 

ெவ>ள�தி� ஆ��த ம	ன	, இ�Iவாி	 பாட�க> அைன�ைதH� 

அறியேவ�+�. அைவ எ.ேக உ>ளன என� ேதட� ெச�தா	. எ.<� 

கிைட&கவி�ைல. பி	ன�, ந�பியா�டா� ந�பி யி-�த தி-நாைர[-&< வ��, 

Iவ� பாட�கைள� ேத@& க�+பி@��� தர� ேவ�+� என ந�பியிட� 

ேவ�+ேகா> வி+�தா	. சித�பர�� நடராச� ேகாயிG� ஓ� அைற&<> 

கா பி3+& கிட&கி	றன எ	: அவ� ெதாிவி�தா�. 
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இராசராச	 சித�பர� ெச	:, ைக இல�சிைன (��திைர) இ3+ ேம?<� �?றி� 

உ>ள அைறயிை◌ைன� திற&<�ப@, ேகாயி� Xசைன (ாிH� அ�தண�கைள 

ேவ�@னா	. அ�தண�க>, “தமி� ைவ�த Iவ� வ�தா� அைற திற&<�” (19) 

எ	றன�. அதாவ�, ச�ப�த�, நா#&கரச�, ��தர� எ	8� Iவ-� வ�தாேலேய 

அைற திற&க ப+� எ	: Fறிவி3டன�. 

 

63+லகி� (ேமா3ச�தி�) இ-&<� அ�IவைரH� ம	ன	 எ�த  ேபா&< வர# 

ஊ�தியி	 வாயிலாக எPவா: அைழ�� வர இயK�? பா��தா	 ம	ன	. உடேன, 

ேகாயிG� Iவ� தி-விழா நட�த� ெசா	னா	. Iவ� சிைலகைளH� அணி ெச�� 

ஊ�வலமாக அ�த அைற&< எதிாி� ெகா�+வர� ெச�தா	; இேதா Iவ-� வ�� 

வி3டன� - கதைவ� திற&கலா� - எ	றா	. 

 

அ�த I	: சிைலகைளH� Iவ� இ�ைல என& Fறி	, எ�த& ேகாயிG� உ>ள 

எ�த� சிைல&<� ேவைல கிைடயாத	ேறா? எனேவ, ைக கா ( நீ&கி அைற 

திற&க ப3ட�. 

 

ெச�K  (?: ம�ணா� �வ@க> Iட ப3@-�தன. (?: ம�ைண� த3@& 

ெகா3@� சீ�ெச��, ந�ல உ- ப@களாக& கிைட�தவைரH� எ+��  ேபா?றின�. 

ம	ன	 ேவ�+ேகாளி	ப@, ந�பியா�டா� ந�பி, Iவ� பாட�கைளH� ஏ; 

தி-�ைறகளாக வ<��� ெதா<�தா�. 

 

ப	னி- தி-�ைறக> 

 

ைசவ  ெப- 9�க> ப	னிர�+ தி-�ைறகளாக� ெதா<&க ப3+  

ேபா?ற ப+கி	றன. அவ?:> �த� ஏ; தி-�ைறக> Iவ� பாட�கேளயா<�. 

ச�ப�தாி	 பாட�க> �த� I	: தி-�ைறகளாக#�, நா#&கரசாி	 பாட�க> 

அ+�த I	: தி-�ைறகளாக#� அதாவ� நா	காவ� - ஐ�தாவ� - ஆறாவ� 

தி-�ைறகளாக#�, ��தர� பாட�க> ஏழாவ� தி-�ைறகளாக#� ெதா<&க  

ெப?றன. 
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பி	ன�, மாணி&கவாசகாி	 தி-வாசக�� தி-&ேகாைவயா-� எ3டா� 

தி-�ைறயாக#�, தி-விைச பா-தி- ப�லா�+  பாட�க> ஒ	பதா� 

தி-�ைறயாக#�, தி-Iலாி	 தி-ம�திர� ப�தா� தி-�ைறயாக#�, தி- �க  

பா�ர� �தலானைவ பதிேனாரா� தி-�ைறயாக#� ெதா<&க  ெப?றன. 

ேச&கிழாாி	 தி-�ெதா�ட� (ராண� எ	8� ெபாிய (ராண� ப	னிர�டா� 

தி-�ைறயாக  பி	ன�& ெகா>ள ப3ட�. 

 

தி-�ைறக> ெவளிவர� ெச�ததா�, இராச ராச	, தி-�ைறக�டேசாழ	 எ	8� 

சிற (  ெபயரா� வழ.க ப+கிறா	. 

 

இ�த  ப	னிர�+ 9�கைளH� இைண��  ‘ப	னி- தி-�ைறக>’ என� 

ெதாைக  ெபய� த�தி- ப�, ‘ப	 மாைல� திர>’ வைகயா<�. 

 

�த� ஏ; 

 

இ.ேக, இ:தி ஐ�� தி-�ைறகைள வி+��, �த� ஏ; தி-�ைறகைள ம3+� 

�தG� எ+��& ெகா>ளலா�. Iவ� பாட�கC� I	: 9�களாக ஆ&க  ப3டன. 

இைவேய ‘Iவ� தமி�’ எ	8� ெதாைக  ெபய� ெப?றன. ‘Iவ� தமி�’ எ	8� 

ெதாைகையH� ‘ப	 மாைல� திர>’ வைகயி� ேச�&கலா�. 

 

Iவ� தமி� ஏ; தி-�ைறகளாக� ெதா<&க  ப3டைத  ப?றி& F:� பாட�க> 

இத?< அக�சா	:களா�. ம�திர.க> ஏ;ேகா@யானதா� இ பாட�க> ஏ; 

தி-�ைறகளாக� ெதா<&க ப3டனவா�. பாட�க> வ-மா:: 

 

 “ம	8தமி� விரக�எ.க> காழிேவ�த� 

 வ<�த-ளா� அைம�த தி- �ைறேயா� I	:�, 

 அ	னவைக வாகீச� �ைறேயா� I	:�, 

 ஆ2ர� உைர�ததி- �ைறய ெதா	:�, 

 �	னவைக ஏழாக� ெதா<��� ெச�தா	 

 Nயம8 எ;ேகா@ எ	ப �	னி� 

 த	னிகாி� தி-வ-ளா� ம	ன	 தா8� 

 தாரணிேயா� 6+ெப:� த	ைம R��ேத” (24) 
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 “ம�திர.க> எ;ேகா@ யாதGனா� ம	8மவ� 

 இ�த வைக தி-�ைறக> ஏழாக எ+�தைம��...” (28) 

 

எ	பன பாட�க>. தி-�ைறக�ட (ராண�தி�, Iவ� தமிழி	 ெத�வ ஆ?ற�கC� 

Fற ப3+>ளன. ச�ப�த� தமி�, எாியிேல ேவக வி�ைல-ைவைக யா?றி� எதிேரறி 

வ�த�. அதாவ�-ம�ைரயி� அன� வாத�திK� (ன� வாத�திK� ெவ	ற�; 

தி-மயிலா Xாி� எK�ைப  ெப�ணா&கிய�; தி-ம-கG� பா�( நMைச 

நீ&கிய�. நா#&கரசாி	 தமி� தி.க]ாி� நMைச நீ&கிய�; ெகா�ல வ�த 

யாைனைய வண.க� ெச�த�; க-. க�ைல மிதி&க� ெச�த�. ��தராி	 ெச�தமி�, 

அவிநாசியி� �தைலH�ட சி:வைன வரவைழ�த�-இPவா: Iவ� தமிழி	 

ஆ?ற�க> ேபா?ற  ெப?றன: 

 

 “எாியினிைட ேவவா�; ஆ?ெறதிேர ஓ+�; 

 எ	(&<� உயி�ெகா+&<�; இ+நM சா?:�; 

 காிைய வைளவி&<� க� மித&க  ப�S� 

 கராமதைல கைரயிKற& கா?:.காேண” (17) 

 

Iவ� தமிழி	 ஆ?றைல  பரMேசாதி �னிவ-� தம� தி-விைளயாட� (ராண�தி� 

FறிH>ளா�: 

 

சிவைன  பரைவயாாிட� N� வி+�த��, �தைல உ�ட சி:வைன 

வரவைழ�த��, எK�ைப  ெப�ணா& கிய��, மைற& கா3@� திற&க படா 

தி-�த கதவிைன� திற�த��, க	னி� த�தமி� ெமாழி� ெசா?களா? அ�ல�-

ேவ?: ெமாழி� ெசா?களா? எ	: வின#வ� ேபா� Iவ� தமிழி	 �த	ைம 

ஆ?றைல அறிவி��>ளா� பாட�:- 

 

 “ெதா�ட� நாதைன� Nதிைட வி+�த��, �தைல 

 உ�ட பாலைன அைழ�த��, எK�( ெப�S-வா& 

 க�ட��, மைற& கதவிைன� திற�த��, க	னி� 
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 த�டமி�� ெசா�ேலா ம:(ல� ெசா?கேளா சா?றீ�” 

 

எ	ப� பாட�. இPவள# ெப-ைம&< உாிய Iவ� தமிைழ� தி3டமி3+ அைற&<> 

ேபா3+� ெச� அாி&க� ெச�த��, Iவ� வ�தா�தா	 கதைவ� திற&க �@H� என 

அட� பி@�த�� ெகா+ைம என ஒ- சாராைர� சில� N?றலா�. ஆனா�, Iவ� 

தமிைழ அ@ேயா+ எாி�� விடாம�, அைற&<> ைவ��& கா�� வ�தா�கேள - என 

அ	னாைர  ேபா?:தேல ஒ- வைகயி� ெபா-���. 

 

ேதவார� 

 

Iவ� தமிழாகிய �த� ஏ; தி-�ைற  பாட�கC� ‘ேதவார�’ எ	: ெபய� வழ.க  

ப+கி	றன. இ ெபய� பாட� ஆசிாிய�களா� தர ப3டத	:; பி?கால� 

தாராேலேய தர ப3டதா<�. இத	 ெபா-> எ	ன? ேத + ஆர� என  பிாி��, 

ெத�வ மாைல - அதாவ�-ெத�வ�தி?<� சா��� பாமாைல எ	: இத?<  ெபா-> 

ெச�ய ேவ�+�. ேத + வார� என  பிாி���, ெத�வ அ	( - அதாவ� 

ெத�வ�தி	பா� ெசK��� அ	( என� சில� F:வ�. 

 

பல மல�களா� ெதா+�த Xமாைலேபா�, ப�வைக  பா&களா� ெதா<�த 

பாமாைலேய ேதவார� ஆ<�. ேதவார�, தி-ஞான ச�ப�த� ேதவார�, அ ப� 

எ	8� தி-நா#&கரச� ேதவார�, ��தர� ேதவார� என Iவைகயாக ஆசிாிய� 

ெபயரா� <றி பிட ப+கிற�. ஒPெவா- வ-� பா@ய ேதவார  பா&க> அவரவ� 

ெபயரா� தனி� தனியாக& <றி பிட  ப+�ேபா�, அPவ� ெதாைகைய� ‘தனி மல� 

மாைல’ எ	8� வைக&<> அட&கலா�. 

 

ேதவார  ெபய� ஆ3சி 

 

ேதவார� எ	8� ெபய� �தG� பா&கைள& <றி&கவி�ைல. கட#> 

ெதாட�(ைடய� - கட#> வழிபா3+� ெதாட�(ைடய�-கட#> தி-ேமனி 

(வி&கிரக�) ெதாட�பான�. வழிபா3+ இட� ெதாட�(ைடய� எ	8� ெபா-ளி� 

சில 9�களிK� சில க�ெவ3+களிK� ேதவார� எ	8� ெபய� ஆ3சி 

காண ப+கி	ற�. உமாபதி சிவ� எ	பவ� இய?றிய ேகாயி� (ராண�-தி-விழா� 

ச-&க� எ	8� ப<தியி�, 
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 “உய�தர Iவாயிரவ� கடாவா மைறெயா+ 

 ேதவார& ைக ப?றிய பணி�?ற...” (27) 

 

எ	:� ஈ+ � ப�தாறாயிர ப@ எ	8� ைவணவ விாி#ைர 9G�, ‘உ��ைடய 

ேதவாரேமா’ (6.8-10) எ	:� இ  ெபயரா3சி உ>ள�. 

 

ம?:�, ெத	னி�திய& க�ெவ3+ ஒ	றி� (7-269), “ெபாிய #ைடயா� ேதவார�தி� 

ேக3ட-ளி” எ	:�, ம?ெறா- க�ெவ3@� (2.155) “ெபாிய ெப-மாC&<� ேதவார 

ேதவராக எ-�த-ளிவி�த ேதவ�” எ	:�, �னி[�& க�ெவ3@� (8-205) 

“தி-�ைற� ேதவார� ெச�வ	” எ	:�, தி-&களா� க�ெவ3@� (8-260) “ந� 

ேதவார�தி?<� தி- பதிக� பா+� ெபாியா	” எ	:� ேதவார  ெபய� ஆ3சி 

காண ப+கிற�. 

 

ப�+ அரச�, அ-ளாள� �தGேயா� ெவளி[�&<� ெச�K�ேபா�, உட	 எ+��� 

ெச�K� சி: சி: கட#> உ-வ� ைவ&க ப3ட ெப3@ ‘ேதவார  ெப3@’ 

என ப3ட�. ம?:�, கட#> வழிபாடாகிய ேதவார�தி	ேபா� (ேதவார�-கட#> 

வழிபா+), ஓத ப3ட பாட�க> நாளைடவி� ேதவார  பாட�க> எ	8� 

தி- ெபய� வழ.க ப3டன. இ�த அ@ பைடயி�, பி	ன�, Iவ� தமி�  பாட�க> 

ேதவார� எ	: <றி பிட ப3டன. 

 

ேதவார�தி	 ேவ: ெபய�க> 

 

ேதவார� எ	ற ெபய� பதிைன�தா� 9?றா�@?<  பி	னேர Iவ� தமி;&< 

வழ.க பட� ெதாட.கிய�. ேச&கிழா�, தி- பதிக�, தமி��ெதாைட, உைரமாைல 

�தGய ெபய�களாேலேய Iவ� தமிைழ& <றி பி3+>ளா�. ெதாட&க�தி�, 

ச�ப�த� தி-�ைற-நா#&கரச� தி-�ைற - ��தர� தி-�ைற என#�, ச�ப�த� 

பதிக� நா#&கரச� பதிக� - ��தர� பதிக� என#� Iவ� பாட�க> ெபய� வழ.க  

ெப?றன. ம?:�, ச�ப�த� ேதவார� ‘தி-& கைட& கா (’ என#�, ��தர� ேதவார� 
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தி- பா3+ என#� ெபய� வழ.க  ப3ட��+. தி-நா#&கரச� பாட�கேள - 

பதிக.கேள �த� �தG� ‘ேதவார�’ எ	8� தி- ெபய� ெப?றன. 

 

ேபா?றி  ேபணாைம 

 

ேதவார ஆசிாிய�க> Iவ-�, ஊ�ேதா:� ெச	: பதிக.க> பா@ன�. அைவ ஓைல� 

�வ@களி� எ;த ப3டன. அவரவ� கால�திேலேய அவரவ� ெபயரா� 9� 

ெதா<&க ப3டதாக� ெதாியவி�ைல. இ�த& கால�தி�, � ப� தைல (களி�, 

தைல (&< இ- பாட�க> 6த� எ;தினாK�, அ பாட�கC&<, இ	னா� 

கவிைதக> எ	ற ம<ட� இ3+ ெவளி*3+ விழா#� நட��கி	றன�. 

 

இPவா: ேதவார  பாட�க> உாிய கால�திேலேய ேபா?றி  ேபண படவி�ைல. 

அைவ அழிவத?<� அழி&க ப+வத?<� த&க காரண� இ-�த�. சமண�கைளH� 

ெபள�த�கைளH� எதி���  ேபாராட ேவ�@யி-�ததா� ேபா?றி& கா பா?ற 

�@யவி�ைல. அவ�க> ஓைல� �வ@கைள� தி3டமி3+ அழி�தி-&கலா�. 

 

தமி� - தமி� - தமி� 

 

ேதவார  பாட�க> Iவ� தமி� எ	: ெபா�வாக& <றி பிட ப3டன. ேதவார  

பதிக.க> தமி�மாைல என ஆசிாிய�களாேலேய அறிவி&க ப3டன. நாC� 

இ	னிைசயா� தமி� பர (� ஞான ச�ப�த	 என� தமி� பர (வதாக� 

ெசா�ல ப3ட�� உ�+. இPவா: தமி�-தமி�-தமி� எ	: ஓலமி3டத?< உாிய 

காரண� யா�? 

 

சம�கி-த�தி	 திாி( ெமாழிகளாகிய பிராகி-த�, பாG எ	8� இ- ெமாழிகளி�, 

சமண�க> பிராகி-த ெமாழிைய& ைகயா�+�, ெபள�த�க> பாG ெமாழிைய  

பய	ப+�திH� த�த� சமய� வள��தன�. ேதவார ஆசிாிய�கேளா, அ�த 

ெமாழிகளி� மத� மாறிய ம&க3< இ-�த ‘மாைய’ைய அக?ற� ெத�வ� தமிைழ& 

ைகயா�டன�. தமி� மண� எ.<� 6ச� ெச�தன�. ேதவார ஆசிாிய�கC� 

ஆ�வா�கC� தமி�-தமி�-தமி� எ	: I�ைச  பி@��& ெகா�+ அ@��& 

ெகா�டதி� உ>ள மைறெபா-> (இரகசிய�) இ�ேவ. சம�கி-த� - ஆ.கில� 

�தGய ெமாழிகளி	 ேமலா3சி ஏ?ப3ட ேபாெத�லா� தமி�  (லவ�க> த� 

�	ேனாாி	 �ைறையேய பி	ப?றி� தமி� வள��தன�. இத?< வழிகா3@களா� 
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இ-�தவ�க> ேதவார-திPவிய  பிரப�த ஆசிாிய�கேளயாவ�: இ�த அ@ பைட 

ேநா&க�தி�தா	, ேதவார  பாட�க> ‘Iவ� தமி�’ எ	8� ெதாைக  ெபய� 

ெப?றன. 

 

இ�த  பாட�கைள ெவளிவர� ெச�� ‘தி-�ைற க�ட ேசாழ	’ எ	8� ப3ட  

ெபயைர இராசராச ேசாழ	 த3@& ெகா�டா	. பி?கால ம	ன�க3< இ�தைகய 

தமி� உண�# இ�லாம? ேபான� வ-�த�த&க�. 

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

8. 8. 8. 8. க	ன� தமி0� கவியர��க	ன� தமி0� கவியர��க	ன� தமி0� கவியர��க	ன� தமி0� கவியர��    

 

 “ெவ�ணிலா#� வா8� ேபாேல 

 விர8� F�வாC� ேபாேல         (ெவ�ணிலா#�) 

 

 வ�ண  X#� மண�� ேபாேல 

 மகர யா;� இைசH� ேபாேல 

 க�S� ஒளிH� ேபாேல என� 

 க	ன� தமி;� யா8� அ�லேவா         (ெவ�ணிலா#�) 

 

எ	ப�, கவியரச�-பாேவ�த� பாரதிதாசனாாி	 பாட� ஒ	றி	 �	 பாதியா<�. 

இ�த  பாடGK>ள ஒ (ைம நய.க> மிக#� �ைவ&க� த&கன. அவ?ைற 

ஒPெவா	றா�& கா�பா�. 

 

ெவ�ணிலா#� வா8� 

 

ந� நா3@� அமாவாைசய	: இர# �;�� நிலா ஒளி இ�ைல. அ+�த 

நாளிG-�� ப-வ� வைரH� சிறி� சிறிதாக ஒளிFட �;நிலா ஒளி 6��. அத?< 

அ+�த நாளிG-�� ஒளி சிறி� சிறிதாக& <ைறய, அமாவாைச ய	: ஒளி சிறி�� 

இரா�. பிைற, நாC&< நா> ஒளி வள-� கால  ப<திைய வள�பிைற எ	:�, 

நாC&< நா> ஒளி ேதH� கால  ப<திைய� ேத�பிைற எ	:� F:வ�. ஞாயி:, 

X#ல<, நிலா ஆகியைவ �?:வதா� இ�த மா?ற� ஏ?ப+கிற�. 
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ந	ம.கல விைனகைள வள�பிைறயி� ெதாட.கினா�தா	 வள��சி கிைட&<� 

என#�, ேத�பிைறயி� ெதாட.கி	 தள��சிேய கிைட&<� என#� ம&க> 

ந�(கி	றன�. 

 

அ�த& கால�தி� இரவி� விள&< வசதி கிைடயா�. நிலா ஒளி உ>ள நா3களி� 

இரவிK� ம&க> ெதாட��� ெசயலா?ற �@�த�. �	னிரவி� நிலா ஒளி இ�லாத 

நா3களி� அPவா: ெசயலா?ற இயலவி�ைல. அதனா�, ேத� பிைறயி� 

ெதாட.காம� வள� பிைறயி� ெதாட.<� வழ&க� ஏ?ப3ட�. பி	ன� இ�த& 

ெகா>ைக ‘சா�திர ச�பிரதாய�’ எ	8� ெபய-&< உ3ப3+ வி3ட�. 

 

எ�த& கால�திK�, வான�தி� நிலா இ- பி	 X#ல< ெபாG# ெப:கிற�. நிலா 

இ�லாத கால�தி�, பி>ைளயி�லாத இ�ல� ேபா	ற� என  (லவ�க> தா��தி& 

F:� அள#&< வான� ஆகிவி+கிற�. நிலா உ>ள வானேம ெபாGவாயி- பதா�, 

பாேவ�த� நிலாைவH� வான�ைதH� இைண��& FறிH>ளா�. ஞாயி?ைற� 

ெசMஞாயி: எ	பதா�, நிலா ெவ�ணிலா என ப+கிற�. இைத�தா	 கவியரச� 

‘ெவ�ணிலா#� வா8� ேபாேல’ எ	றா�. இ� பாடG	 �த� ப<தி. அ+�� 

இர�டா� ப<தி வ-க: 

 

6ர8� F�வாC� 

 

இ�த& கால�தி� ேபா� மறவ�க3<� � பா&கி பைட& க-வியா யி- ப� ேபால, 

அ�த& கால�தி� வா> பைட& க-வியா�  பய	ப3ட�. 

 

� பா&கி எ	ப� �+� க-வி. இைத, க+� க-விகC> மி<�த ஆ?ற� 

உைடயனவ?றி?ெக�லா� ெபா�  ெபயராக - பிரதிநிதி  ெபயராக& ெகா>ள� 

ேவ�+�. இ�த மி<�த ஆ?றைல�தா	 ‘F�வா>’ எ	ப� <றி பி+கிற�. ‘F�’ 

எ	பதி� அPவள# ஆ��த க-�� அட.கி H>ள�. 

 

ைகயி� F�வா> இ-�தா� ேபா�மா? ந	< பய	ப+�த ேவ�+ேம! 

 

ஓ� ஊாி� உட	பிற�தா� நா�வ� இ-�தன�. அவ�கC> Iவ� �ணி#ைடயவ�. 

நாலாமவ	 ெதாைட ந+.கி. மி&க வGைமHைடய பைகவ	 ஒ-வைன� 
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�ணி#ைடய Iவ-� வைள��& ெகா�+ தா&கின�. அ ேபா�, ெதாைடந+.கி, 

த	 அ�ண	மா�கைள ேநா&கி, அ�ேண! அவைன& ெக3@யா�  பி@��& 

ெகா>C.க> - நா8� ஓ� அ@ அ@��  பா�&க ஆைசயாயி-&கிற� - எ	: 

Fறினானா�. இ�தைகய ெதாைடந+.கி  ேப@களிட� F�வா> இ-��� யா� 

பய	? ேப@ ைக வாைள ப?றி வ>Cவ� பி	வ-மா: FறிH>ளா�: 

 

 “தாளா�ைம இ�லாதா	 ேவளா�ைம ேப@ைக 

 வாளா�ைம ேபால& ெக+�” (614) 

 

 “பைகயக��  ேப@ைக ஒ>வா> அைவயக�� 

 அM�மவ	 க?ற 9�” (727) 

 

எ	பன <ற>க>. அதனா�தா	, பாேவ�த�, 6ர	 எ	ற ெசா�ைலH� F� எ	ற 

ெசா�ைலH� அட&கி ‘6ர8� F�வாC� ேபாேல’ எ	றா�. அ+�� I	றா� ப<தி: 

வ�ண  X#� மண�� 

 

மண� இ�லா மல-&< மதி ( இ�ைல. இ�தைகய மல�கைள, ‘இண� ஊ���� 

நாறாமல�’ எ	: <றி பி3+>ளா� <றளா�. ‘ெபா	மல� நா?ற� உைட��’ 

எ	8� ெபா	னான ெமாழிH� மல-&< மண�தி	 ேதைவைய& ேகா@3+& 

கா3@H>ள�. 

 

கவியரச� ‘X’ எ	: ம3+� Fறவி�ைல. ‘வ�ண�’ எ	8� அைடெமாழி த�� 

‘வ�ண  X’ எ	: <றி பி3+>ளா�. பி	 வ�ண  Xேவா+ மண�ைத 

இைண��>ளா�. Xவி	 வ�ண�தி?<� மண�தி?<� ேநா&க� உ�+. 

 

ெப� Xவி� க-  ப<தியி� ஆ�Xவி	 மகர�த  ெபா@ வ�� ‘பிற மகர�த� 

ேச�&ைக’ உ�டானா� வளமான கா� கா�&<�. வ�+க> ஆ� X&களிG-�� 

மகர�த  ெபா@ைய& ெகா�+ வ�� ெப� X&களி	 க-  ப<தியி� ேச�&<�. 

இPவா: வ�+க> ெச�ய அவ?ைற ஈ� பத?காகேவ, மல�க> கவ��சியான 

வ�ண.க> உைடயனவாக உ>ளனவா�. மாைலயி� மல-� ��ைல �தGய 

மல�க> ெவ�ைமயா யி- பத?<& காரண�, இரவி� - இ-3@� 
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ெவ>ைளயாயி-�தா�தாேன தா� இ- ப� வ�+க3<� ெதாிH� எ	பதா<�. 

மண� 6�வ�� வ�+கைள ஈ� பத?ேக. 

 

இ�த இர�+ ெச�திகைளH� கவிமணி ேதசிக விநாயக�பி>ைள மிக#� அழகாக& 

FறிH>ளா�. 

 

 “மMச> <ளி�� �க� மி8&கி - இ�த 

 மாய  ெபா@ 6சி நி?<� நிைல” (மல-� மாைலH�) 

 

என� Rாியகா�தி எ	8� தைல பி� FறிH>ளா�. மMசளாயி-&<� Rாியகா�தி, 

வ�+கைள ஈ� பத? காக மMச> Xசி �க�ைத மி8&<கிறதா�. மல�க> மாய  

ெபா@ (மகர�த� N> - Pollen) 6�கி	றனவா�. “எ	 ம-மக> எ	 மக8&< 

எ	னேவா ெசா&<  ெபா@ ேபா3+ வி3@-&கிறா>” என மாமியா� ெசா�வதாக& 

Fற ப+� உலகிய� ெச�தி ஈ�+ ஒ ( ேநா&க� த&க�. ேமK� ஒ- பாடG� 

கவிமணி அறிவி&கிறா�: 

 

 “வ�@	 வர# எதி� பா��தி- ேபா� - ந�ல 

 வாச�� 6சி நி?ேபா�” (மல-� மாைலH�) 

 

வ�+கைள ஈ�&க மண� 6ச ப+கி	றதா�. க#தம  (�த� கா பிய� எ	8� 

9GK�, 

 

 “மாைல மல�க> மண�6சி - வ�ைட 

 மய&கிேய த�பா� ஈ��தனேவ” (18-15) 

 

என இ� ெச�தி அறிவி&க ப3+>ள�. இவ?ைறெய�லா� அறிவியலா� 

‘இய?ைகயி	 ேத�#’ (Selection of Nature) எ	ப�. எனேவ, மல-&<� 

வ�ண�தி?<� மண�தி?<� உ>ள ெந-.கிய ெதாட�ைப அறிவி&கேவ, “வ�ண  

X#� மண�� ேபாேல” எ	: பா@னா� பாேவ�த�. அ+��, பாடG	 நா	கா� 

ப<தி வ-க: 
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மகர யா;� இைசH� 

 

யா� தமிழ�களி	 இைச&க-வி. யாழி� பலவைக உ�+. ேபாியா�, மகரயா�, 

சேகாட யா�, ெச.ேகா3@ யா� எ	8� ஒ-வைக நா	க8> மகர யா;� 

ஒ	றா<�. இ�, மகர (மீ	) வ@வ� அைமய  ெப?:  ப�ெதா	ப� நர�(கைள& 

ெகா�ட�. ‘<ழGனி� யாழினி�’ எ	8� வ>Cவ� வா�ெமாழி யாழி	 

இனிைமைய அறிவி&கிற�. 

 

யா;&<� இைச&<� ெந-&க� மி<தி. ப�+ யா�& க-விைய நிைல&களமாக& 

ெகா�ேட ெப-� ப�கC� அவ?றி	 திற.கC� Z�ணிதி	 ஆரா��� 

வைக ப+�த ப3டன. யா� நர�பி	 �ைண ெகா�+ ஆரா��� க�ட 

ப�வைகக> ‘யாழி	 ப<தி’ என ப+�, அ ப�களி	 இய�பிைன விள&<� இைச 

9ைல ‘நர�பி	 மைற’ எ	: ெதா�கா பிய� <றி பி3+>ளா�. மகர யா� ப?றிய 

ஆ3சி பல 9�களி	 இட� ெப?:>ள�. மணிேமகைலயி�, 

 

 “தகர& <ழலா> த	ெனா+ மய.கி 

 மகர யாழி	 வா	ேகா+ தழீஇ” (4-55,56) 

 

என#�, ேம-ம�திர (ராண�தி�, 

 

 “மகர யா� வ�ல ைம�த	 ஒ-வைன&க�ட ம�த  

 (க� �க& களி?றி	...” (வ�சிராHத�-31) 

 

என#� மகர யா� இட� ெப?:>ள�. இவ?ைற& ெகா�+, இைச&<, ம?ற 

க-விகைளவிட யாேழா+ ெதாட�( ெந-&க� எ	ப� ெபற ப+�. எனேவதா	, மகர 

யா;� இைசH� ேபாேல’ எ	றா� பாவரச�. 

 

க�S� ஒளிH� 

 

இ� பாடG	 ஐ�தா� ப<தி. க�க> இ- பி8�, எ�த ஒளிH� சிறி��  



44 

 

இ�ைலேய�, க�க> எைதH� பா���� ெதாி��ெகா>ள �@யா�. எPவளேவா 

மி&க ேபெராளி இ- பி8�, க�க> இ�ைலேய� - <-3+& க�களா� 

எ ெபா-ைளH� பா��தறித� இயலா�. ெபா->கைள& காS� நிைலயி� 

க�க3<� ஒளி&<� உ>ள இைணபிாியா� ெதாட�பினா�, “க�S� ஒளிH� 

ேபாேல” எ	: பா@னா� பாேவ�த�. 

 

க	ன� தமி;� கவியரச-� 

 

பாடG	 ஆறா� ப<தி ‘க	ன� தமி;� யா8�’ எ	ப�. தமி� க	ன� தமிழா�. 

க	ன� எ	பத?<, க-�(, ச�&கைர, இனிைம எ	ற ெபா->க> உ�+. அதாவ�, 

க	ன� தமி� எ	றா�, க-�(ேபா� இனி&<� தமி� எ	ப� ெபா-ளா�. 

தMைசவாண	 - ேகாைவ ஆசிாிய� ெபா�யா ெமாழி  (லவ�, 

 

“ேத-�ெதா:� இனிதா� ெச�தமி�” 

எ	றா�. மாணி&க வாசக� தி-&ேகாைவயாாி� 

“உய� மதி� FடG	 ஆ��த ஒ� தீ�தமி�” 

எ	றா�. தீ�தமி� = தி�தி பான தமி�. 

 

தமி� எ	ற ெசா�K&ேக இனிைம எ	ற ெபா-> உ�+. 

 

எனேவ, தமி;&<� தம&<� ெந-&க� மி<தி என& கவியரச� F:கிறா�. 

வான�தி?< ெவ�ணிலாேபால 6ர8&<& F�வா> ேபால-மல-&< மண� ேபால-

மகர யா;&< இைசேபால-க�S&< ஒளிேபால-என உவைமகைள அ+&கி, 

கவிஞ-&<� தமி�. இ	றியைமயாத� என& க-�� ெகா>ளலாகா�. இ�த 

உவைமகைள அ+&கி, இவ?ைற ேபால, தமி;&<& கவியரச� இ	றி ைமயாதவ� 

என& க-�� ெகா>ள� ேவ�+�. அ�த அள#&<& கவிஞ�, தமிழி	 

ெப-ைமகைள, விள&கி  பல சிற�த தமி� 9�கைள  பைட��� தமிைழ வள��� 

உ>ளா�. க	ன� தமி;� கவியரச� (க;� வா�க.  

------------- 
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9. 9. 9. 9. பைகவைர மய#கிய பாேவ�த�பைகவைர மய#கிய பாேவ�த�பைகவைர மய#கிய பாேவ�த�பைகவைர மய#கிய பாேவ�த�    

1. 1. 1. 1. வா�#ைக# %றி($க1வா�#ைக# %றி($க1வா�#ைக# %றி($க1வா�#ைக# %றி($க1    

 

பாேவ�த� பாரதிதாசனாைர  ப?றி& க3+ைர எ;�பவ�க>, அவ-ைடய 

பாட�களி� உ>ள சிற ைப எ+��&கா3@ேய க3+ைர எ;�வா�க>. அவேரா+ 

ப�லா�+ கால� ெந-.கி  பழகியவ	. அவ� ெதாட� பான வா�&ைக& <றி (க> 

இர�@ைன ம3+� இவ� த-கிேற	. 

 

1.1 பைகயி	 ேதா?ற� 

 

1942-ஆ� ஆ�+ ேகாைட வி+�ைற நாளி� நட�த நிக��சி ஒ	: �தG� 

தர ெப:�. அ ேபா� யா	 மயில� க�Yாியி� விாி#ைரயாளனாக  பணியா?றி& 

ெகா�@-�ேத	. வி+�ைறயி� யா	 (��ேசாி&< வ�தி-�ேத	. ஒ-நா> 

(��ேசாிைய� சா��த உ பள� எ	8� ஊாி� பாரதிதாசனா� தைலைமயி� யா	 

ெசா?ெபாழிவா?றிேன	. ஐயா அவ�க>, �@#ைரயி� எ	ைன� தா:மாறாக� 

தா&கி  ேபசிவி3டா�க>. நா	 பதி� ெகா+&க உடேன எ;�ேத	. எ	ைன �. த. 

ேவலாHதனா� எ	பவ� த+�� அமர� ெச��வி3டா�. இைளஞனாைகயா� 

ஐயாவி	 ேம� யா	 ெப-�பைக ெகா�@-�ேத	. 

 

1.1.2 காாி-ளி� மி	ன� 

 

1942 ேகாைட வி+�ைறயி� இ�த  பிண&< ஏ?ப3ட�. வி+�ைற �@�த�� 

மயில� தமி�& க�Yாி&<  பணியா?ற� ெச	ேற	. காைலயி� க�Yாி வ< ( 

ெதாட.<வத?< �	(, ஆசிாிய�கC� மாணா&க�கC� ஓாிட�தி� வாிைசயாக 

நி	: F3+& <; வழிபா3+  பாட�க> பா@ய பி	னேர வ< (&<� ெச�வ� 

வழ&க�. 

 

<; வழிபா3@� �தG� கட#> வண&க  பாடK� அ+��� தமி� வா���  

பாடK� பாட ெப:�. தமி� வா��தாக� � பிரமணிய பாரதியா� பாட�க>, ��தர� 

பி>ைளயி	 மேனா	மணிய  பாட�க>, கவியர� ேவ.கடாசல� பி>ைளயி	 

பாட�க> �தGயைவ மாறி மாறி  பாட ப+�, மாணா&க� இ-வ� பா+வ�. �த� 

நா> மாைலேய, ம:நா> காைல பாட ேபா<� பாட�கைள எ	னிட� அறிவி�� 
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ஒ (த� ெபறேவ�+�. அPவா: தணி&ைக ெச�H� ெபா: ( எ	னிட� 

அறிவி�� ஒ (த� ெபறேவ�+�. அPவா: தணி&ைக ெச�H� ெபா: ( 

எ	னிட� ஒ பைட&க ப3@-�த�. 

 

இ�த நிைலயி�, சில நா3களி�, பாரதிதாசனா� தமி� வா���  பாடைல  

பா+வத?< எ	னிட� ஒ (த� ேக3ப�. ‘அவ	 பாடைல  பாட&Fடா�. அவ	 

நா�திக	 - அவ	 பாடைல  பாடேவ Fடா�’ எ	: க�@ பாக நா	 ம:�� 

வி+வ� வழ&க�. 

 

ஒ-நா> ெசா?ெபாழிவி?காக நா	 ெவளி[� ெச	றி-�ேத	; ம:நா> காைல 

வ< ( ெதாட.<வத?< �	 வ�� ேசரேவ�+� என& <றிைவ�� விைரவாக& 

க�Yாி&< வ��வி3ேட	. நா	 க�Yாி&<> ZைழH�ேபா� <; வழிபா+ நட�� 

ெகா�@-�த�. பாட�க> எ	னா� தணி&ைக ெச�ய படவி�ைல. நா	 

வ�தேபா� இைற வண&க  பாட� பா@& ெகா�@-�தன�; அ+��� தமி� 

வா���  பாட� பா@ன�. அ�த� தமி� வா���  பாடைல& ேக3ட�� யா	 ெம�� 

மற�� ேபாேன	; மயி�&F�ெசறி�� மகி��சியி� திைள�ேத	. அ�த  பாட�, 

பாேவ�த� பாரதிதாசனா� இய?றிய��, இ ேபா� (�ைவ மாநில அரசா� 

இைறவண&க  பாடலாக� ேத��ெத+&க  ெப?:& F3ட.களி� 

பாட ப+வ�மாகிய ‘வா�வினி� ெச�ைமைய� ெச�பவ> நீேய’ எ	: ெதாட.<� 

பாட� தா	 அ பாட� �;வ�� வ-மா::- 

 

 “வா�வினி� ெச�ைமைய� ெச�பவ> நீேய 

 மா�(க> நீேய எ	 தமி�� தாேய 

 6�வாைர 6ழா� கா பவ> நீேய 

 6ராி	 6ர�� ெவ?றிH� நீேய 

 

 தா��தி+� நிைலயினி� உைனவி+  ேபேனா 

 தமிழ	 எ�நாC� தைல<னி ேவேனா 

 R��தி	ப� ந�கி+� ைப�தமி� அ	னா� 

 ேதா	:ட� நீ; உயி� நா	 மற ேபேனா 

 

 ெச�தமிேழ உயிேர ந:� ேதேன 

 ெசயGைன I�சிைன உன&களி� ேதேன 
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 ைந�தாெயனி� ைந�� ேபா<� எ	 வா�# 

 ந	னிைல உன&ெகனி� என&<� தாேன 

 

 ��ைதய நாளினி� அறி#� இலா� 

 ெமா��தந	 மனிதரா� (� (ன� மீ� 

 ெச�தாமைர& கா+ X�த� ேபாேல 

 ெசழி�த எ	 தமிேழ ஒளிேய வாழி!” 

 

இ�த  பாடைல& ேக3ட பி	ன� பாேவ�த� மீ� என&கி-�த பைகHண�# சிறி� 

சிறிதாக& <ைற��. பி	ன� அறேவ மைற�த�. அவ�பா� என&< ஒ-வைக  ப?: 

ஏ?ப3ட�. கா� இ-ளி� மி	ன�ேபால  பைகைமயிைடேய இ�த  ப?: 

ஏ?ப3ட�. ஆனா�, மி	ன� ேபா� மைற�� விடாம� இ	: வைரH� நீ@�� 

நிைல�தி-&கி	ற�. பைகவைன மய&கி  பைக மா?றிய சிற (  பாடலா<� இ�. 

இ�த  பாட� ஒ	ேற கவிஞாி	 (க;&<� சா	: பகர  ேபா�ேம! அவர� 

தமி� ப?ைற எ	ென	: விய ப�! 

 

1.21.21.21.2    நா*)( ப3,நா*)( ப3,நா*)( ப3,நா*)( ப3,    

 

பாேவ�த� எ	னிட� Fறிய மிக#� �ைவயான ெச�தி ஒ	: உ>ள�. இைத நா	 

F3ட.களி� Fட& Fறியி-&கிேற	. அதாவ�: 

 

பிெரM�&கார� (��ேசாிைய ஆ�+ ெகா�@-�த ேபா�, (பிாி3@^) இ�தியாவி� 

வி+தைல  ேபாரா3ட� மி+&காக நட�� ெகா�@-�த�. அ�தைகய ேபாரா3ட� 

(��ேசாியி� நட&காதப@  பிெரM�&கார ஆ3சியின� க�காணி�� வ�தன�. 

<றி பாக, அர� ஊழிய�க> கத� உைடH� கா�தி <�லா#� அணிய&Fடா� 

எ	ப� க+ைமயான ஆைணயா<�. 

 

ஆனா�, பிெரM� அர�& க�வி��ைறயி� பணியா?றி& ெகா�@-�த ந� கவிஞ� 

கதராைடH� கா�தி <�லா#� அணிவாரா�. பிெரM�&கார& க�வி��ைற� 

தைலவ� வி+�ைறயான ஒ-நாளி� தம� 63@� ஆசிாிய� F3ட� நட�த ஏ?பா+ 

ெச�தி-�தாரா�. <றி பி3ட ப<தியி� உ>ள ஆசிாிய�க> அைனவ-� க3டாய� 

F3ட�தி?< வர ேவ�+மா�. 
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அPவாேற ஆசிாிய�க>, <றி�த நாளி� �ைற� தைலவாி	 63@� ெச	:  

அம��தி-�தனரா�. அ ேபா�, கவிஞ� கதராைடH� கா�தி <�லா#� அணி�� 

ெகா�+ ேபா� ஆசிாிய�கCட	 அம��தாரா�. ஆசிாிய�க> � (ர�தின� எ	8� 

இய?ெபய-ைடய கவிஞைர  பா���, ‘ேட� � (ர�தின�! இ�த உைடHட	 

இ.ேக இ-&காேத - ேபா� ேவ: உைட உ+�தி&ெகா�+ வா அ�ல� 63+&<  

ேபா�வி+. �ைர (க�வி��ைற� தைலவ�) வ�� பா��தா� உ	ைன� ெதாைல�� 

வி+வா	. உ	 ேவைல&ேக சீ3+& கிழி��வி+வா	 - எ;�� ேபா ேபா - எ	: 

வ?(:�தினா�களா�. 

 

ஆனா� கவிஞ� சிறி�� அைச�� ெகா+&க வி�ைலயா�; �ைர வ�� பா�&க3+�. 

என&<� சீ3+& கிழி&க3+� - நா	 எத?<� தயா� எ	: Fறினாரா�. மீ�+� 

ஆசிாிய�க> ேக3+& ெகா�+� கவிஞ� நகராம� ஒேர உ:திHட	 இ-�� 

வி3டாரா�. 

 

பி	ன�� சிறி� ேநர�தி� பிெரM�&கார� தைலவ� ஆசிாிய�க> அம��தி-�த 

F3ட��&< வ�தாரா�. வ�த�� கவிஞ� � (ர�தின�ைத ெந+ேநர� ஏற இற.க& 

கவனி��  பா��தாரா�; பிற< அPவிட�தினி	:� அக	: உ>ேள ெச	றாரா�. 

 

தைலவ� உ>ேள ெச	ற�� ஆசிாிய�க> மிக#� அMசி, கவிஞைர ேநா&கி, “ேட� 

� (ர�தி	�! பா��தாயா? �ைர எத?< உ>ேள ேபாயி-&கிறா	 ெதாிHமா? 

உன&< ‘@4மி4’ ஆ�ட� எ;தி&ெகா�+ வர�தா	 ேபாயி-&கிறா	. 

இனிேமலாவ� எ;�� ேபா�வி+. உ	ைன ம	னி�தாK� ம	னி பா	. 

இ�லாவி@	 உ	ேனா+ எ.கC&<� ஏதாவ� ெதா�ைல ேநாிடலா�”, எ	: 

ெசா�G  பா��தா�களா�. அ ேபா�� கவிஞ� எ;�� ெச�லாம� (‘ஆணி அ@��& 

ெகா�+�’ ேவ� பா����) அேத இட�தி� அம��தி-�தாரா�. 

 

சிறி� ேநர�தி� �ைர த� மைனவிைய அைழ�� ெகா�+ வ�� கவிஞைர� 

�3@&கா3@  பி	வ-மா: Fறினாரா�: ‘இேதா பா� இவைர! கத� ஆைடH� கத� 

<�லா#� அணிய& Fடா�; அணி�தா� ேவைல ேபா�வி+� எ	: நா� விதி 

ெச��>ேளா�. அ ப@யி-���, இவ� எத?<� அMசாம� கத� உைடHட	 எ	 

எதிாிேலேய வ�தி-&கிறா�. இவ-ைடய உ:தியான �ணிைவH� நா3+  

ப?ைறH� பா�! இ ப@ெயா- நா3+  ப?:ைடயவ� இ- பா� எ	: நா	 
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எதி�பா�&கேவயி�ைல’ எ	: த� மைனவியிட� Fறி& கவிஞைர ெம�சினாரா�. 

அத	பிற<தா	 ஆசிாிய�க> அ�ச� நீ.கி I�� வி3டா�களா�. 

 

இ.ேக நா�, கவிஞாி	 உ:தியான நா3+  ப?ைற  ெபாி�� விய பதா? அ�ல�, 

க�வி��ைற� தைலவாி	 ெப-�த	ைமைய  ப?றி  ெபாி�� விய பதா? ஒ	:� 

(ாியவி�ைலேய. சாி - இ-வைரHேம விய ேபா�. இ�ெச�திைய& கவிஞ� எ	னிட� 

ேநாி� Fறியேபா� நா	 அவைர மிக#� பாரா3@ேன	. 

 

பைகவனாயி-�த எ	ைன  பணிய ைவ�தா? ேபாலேவ பிெரM�&கார& 

க�வி��ைற� தைலவைரH� விய பைடய� ெச��வி3ட பாேவ�த� 

பாரதிதாசனாாி	 (க� எ	ெற	:� வா�க. 

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

10. 10. 10. 10. கவிஞ� க�ட காதல�க4� ெதாழிலாள�க4�கவிஞ� க�ட காதல�க4� ெதாழிலாள�க4�கவிஞ� க�ட காதல�க4� ெதாழிலாள�க4�கவிஞ� க�ட காதல�க4� ெதாழிலாள�க4�    

 

�; நிலா காH� ஒ- ப-வ நா> - இர# ேநர�- ஒ- ெவ3ட ெவளி. அதி�, ஒ- காத� 

இைண அதாவ� காதல8� காதGH� ைக ேகா�தப@  ேபசி மகி��� சிாி��& 

ெகா�@-�தன�. காதGயி8� காதல	 சிறி� உயரமாக இ-&கிறா	. இ	ப 

மய&க�திேல காதGயி	 F�த� சாி�� கிட&கிற�. இ-வ-� மகி��� ேபசி 

நைக&<�ேபா�, ெப�ணாதG	 காதGயி	 சிாி ( ஒG சிறிதாக இ-�த�. ஆ� 

ஆதG	 காதல	 ‘கல கல’ என உர&க� சிாி�தா	. இ�த& கா3சிைய& க�ட கவிஞ� 

(பாேவ�த� பாரதிதாச	) இைத  பி	வ-� பாடலாக வ@��� த��>ளா�: 

 

 “ெவ3ட ெவளியினி� நா.க> - எதி� 

 ேவெறா- கா3சிH� க�ேடா� 

 <3ைட  பைனமர� ஒ	:� - எழி� 

 F�த� சாி�தேதா� ஈ��� 

 

 ம3ைட& கர.க> பிைண�ேத - இ	ப 

 வா��ைதக> ேபசி+� ேபா� 

 க3+&< அட.கா நைக ைப  - பைன 

 ‘கல கல’ எ	: ெகா3 @?ேற.” 
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எ	ப� பாட�. இ.ேக, <3ைட  பைன மர�தா	 காதல	; ஈ�ச மர�தா	 காதG. 

ஈ�� எ	றா� ஈ�ச மர�. பைன மர� மிக#� ெந3ைடயா யி-&<�. மிக#� 

உயரமா� இ- பவைர  பா��� ‘பைன மர� ேபா� வள��� வி3டா�’ எ	: 

F:வ� வழ&க�. ஆனா�, சி?றீ�ச மரேமா, பைன மர� ேபா� இ	றி ஓரள# 

உயரேம இ-&<�. காதல8� காதGH� ைகேகா��& ெகா>ள ேவ�+ெமனி�, 

ெந3ைட  பைன மர�தி?< ஒ�� வரா�. அதனா�தா	, ஈ�ச மர�ேதா+ 

ைகேகா��& ெகா>ள& <3ைட  பைன மர�தா� �@�த�. 

 

காதG ஈ�தி	 F�த� சாி�த� எ ப@? பைன மர�தி	 ம3ைடக> ேந�& ேகா3@� 

நீ�+ ெகா�@-&<�. (நாளாகிய பைன ம3ைட இ?: வி;� நிைலயி� கீ� 

ேநா&கி� ெதா.<வைத இ.ேக எ+��& ெகா>ள லாகா�). ஈ�ச மர�தி	 

ம3ைடகேளா எ ேபா�ேம - இய?ைகயாகேவ சாி�த நிைலயி� இ-&<�. இ�த 

இய?ைக நிைலைம, இ	ப மய&க�தா� F�த� சாி�தி-&<� நிைலைய 

நிைன_3+கிற�. 

 

ைக ேகா��& ெகா>ளலாவ�: <3ைட  பைன மர�� ஈ��� ப&க�தி� ப&க�தி� 

ெந-.கி யி- பதா�, பைனயி	 ம3ைடக> ஈ�தி	 ம3ைடகC&<>C�, ஈ�தி	 

ம3ைடக> பைனயி	 ம3ைடகC&<>C� (<�� ெச-கி& ெகா�@-&<� நிைல. 

இ�தா	 ைக ேகா��& ெகா>Cத� எ	ப�. 

 

இ	ப வா��ைதக> ேப�த� எ	ப�, கா?றினா� ம3ைடக> அைசH�ேபா� 

ஏ?ப+� ஒGயா<�. 

 

காதG ெப�ணாதG	 அவள� சிாி ெபாG ெபாிதாயி�ைல; காதல	 

ஆடவனாதG	 சிாி ெபாG ெபாிதாயி-�த�-எ	பதாவ�: ஓைல கா��த பைன 

ம3ைடக> கா?றினா� ‘கல கல’ எ	: ேபெராG எ; (வதா<�.‘பன.கா3+ நாி 

சலசல (&< அMசா�’ எ	8� பழெமாழி ஈ�+ எ�ண�த&க�. க3+&< அட.கா 

நைக ( எ	ப�: பைன ம3ைடக> ஓயா� சல சல��& ெகா�@- பதா<�. ‘சல 

சல’ எ	ப� ‘கல கல’ எ	ப� ேபா	ற ஒG& <றி பா<�. ‘கல கல’ எ	: ெகா3@?: 

எ	ப�: ஒ-வ� அள# மீறி  ேபெராGHட	 ெதாட��� சிாி�தா�, இ	ெனா-வ� 

அவைர  பா���, ‘ேபா�� சிாி�த�-நிர�ப& ெகா3@ விடாேத-ப� ெகா3@விட  
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ேபாகிற�’ எ	: F:� உலகிய� ஈ�+ ஒ ( ேநா&க�த&க�. ெகா3+த� எ	ப� 

மி<திைய& <றி பத?< இ	ெனா- சா	: வ-மா:: த�ணீைர� சி�தினா�-

த�ணீைர� ெதளி�தா� எ	பன சிறிதள# த�ணீைரேய <றி&<�. த�ணீைர& 

ெகா3@னா� எ	பேதா, கல�திK>ள த�ணீ� �;வைதHேம <றி&<�. இPவள# 

ெசா� நய.கC� ெபா-> நய.கC� கவிஞ� பாரதி தாசனி	 இ பாடG� 

அைம�தி- ப� மி&க இல&கிய� �ைவ பய&கி	ற த	ேறா. 

 

பாேவ�தாி	 ‘மாவG (ர� ெசல#’ எ	8� தைல பி� உ>ள ப��  பாட�கC> 

இ� ஐ�தாவ� பாடலா<�. சிற�த க?பைனகC� உவைமகC� த?<றி  ேப?ற�� 

ச�தாய& க-��� ெதாழிலாள�க>பா� பாி#� இ�த  பாட�களி� ெபாதி��>ளன. 

 

கவிஞ�, ந�ப�க> சில-ட	, ஒ-நா> இர# நிலா ஒளியி� ேதாணியி� ஏறி  

ப&கி.கா� கா�வா� வழியாக� ெச	ைனயிG-�� மாவG(ர� ெச	றாரா�. நிலா 

சின� ெகா�ட�ேபா� மிக#� சிவ�� காண ப3டதா�. ெதாழிலாள� ப+� 

ெதா�ைலைய& க�+ அ� சிவ�தி-&<ேமா என எ�ணி� �?: �?:� 

பா��தளா�. ேதாணிைய� ெசK��� ெதாழிலாள�க> ப+� ெதா�ைலைய& க�+ 

ெநMச� �@�தாளா�. அ� ெதாட�பான இ- பாட�க> வ-மா::- 

 

 “ேதாணி& கயி?றிைன ஓ� ஆ> - இ- 

       ேதா>ெகா� @; ப� க�ேடா� 

 காண� சகி�திடவி�ைல - அவ	 

       கைரெயா+ நட�தி+ கி	றா	 

 ேகாணி ��கிைன& ைகயா� - ஒ- 

       ேகா� �ணியா� இைல ேபா	ற 

 ேதாணிைய ேவெறா- வ	தா	 - த>ளி� 

       ெதா�ைல H?றா	 பி	(ற�தி�”- 

 

 “இ�த உலகினி� யா-� - ந� 

       இ	ப ெம8� கைர ஏற� 

 ச��த�� ெதாழி லாள� - (ய� 

       த-� �ைண ய	றி ேவேற 

 எ�த வித�திK� இ�ைல - இைத 

       இ-ப� தா� ெசா	ேனா� 

 சி�ைத களி�த நிலா#� - ���� 
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       சி�ெதாளி சி�தி உய��தா	”- 

 

இ�த  ப<திைய� ேச��த ப��  பாட�கCேம ப�தாயிர� பாட�க3< ஒ பா<�. 

கவிஞாி	 இல&கிய� சிற பி?<� ச�தாய ேநா&கி?<� இதனி8� ேவ: சா	: 

ேவ�+மா? 

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

11. 11. 11. 11. /	, மட�க1/	, மட�க1/	, மட�க1/	, மட�க1    

 

மட�(க@த�) வ@வி� சில ெச�திகைள அறி#:��வ� ஒ-வைக இல&கியமா<�. 

இ�த �ைறைய அறிஞ�க> பல� ைகயா�+>ளன�. எ+��&கா3+ ஒ	ேற 

ஒ	றாவ� கா�ேபாேம. சவக�லா� ேந- அவ�க> த� மக> இ�திரா அவ�க3< 

மட� வ@வி� பல ெச�திகைள அறிய� ெச�த இல&கிய  பைட ( பல-� 

அறி�ததா<�. சில�, அ	ைன&< - த�பி&< - த.ைக&< எ	ெற�லா� 

தைல பி3+� தனி�தனி 9ேல எ;தியி- பைதH� பல-� அறி�தி- ப�. 

 

இ�த& க3+ைரயி�, ஒ-வ� த� ைம�த8&<�, மாணா&க8&<�, ந�ப8&<� 

எ;தியதாக� தனி� தனி மட�க> I	: உ>ளன. இ�த �ைற ப@ பவ�&< அK ( 

த3டாம� ஆ�வ� ஊ3+� ஒ-வைக �ய?சியா<�. இனி �ைறேய மட�கைள& 

கா�பா�. 

 

மட� மட� மட� மட� ----    1111    

வரலா3, அறி6வரலா3, அறி6வரலா3, அறி6வரலா3, அறி6        

 

அ	(>ள ைம�த, 

நல�. நல� பல மல�க! 

 

நி	 க@த�� நீ ப@&<� ஊ�  ப>ளியி� த�த ேத�# மதி ெப� ப3@யK� வ�தன. 

ேத�# மதி ெப� ப3@யG� ைகெயா ப� இ3+ அ8 பிH>ேள	. 

 

நீ எ�லா  பாட.களிK� ந�ல மதி ெப� ெப?றி-&கிறா�. மகி��சி. ஆனா� 

வரலா?:  பாட�தி� ம3+� ேதைவ&<& <ைறவான மதி ெப� ெப?:>ளா�. 

வரலா?:  பாட�ைதH� கவனி��  ப@&க ேவ�+�. மாகவி � பிரமணிய 

பாரதியா� த� ஆ�திR@ 9G� ‘சாி�திர�தி� ேத��சி ெகா>’ எ	: எ;தியி- பைத 
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நீ அறி�தி- பா� எ	: எ�Sகிேற	. இ�ைலேய�, இ ெபா;தாயி8� அறி��, 

பாரதியாாி	 அறி# ெமாழிைய� ெசயK&<& ெகா�+ வ-வாயாக. 

 

ேத�வி� ெவ?றி ெப:வத?காக ம3+� வரலா: ப@&க ேவ�+� எ	பதி�ைல. 

வா�&ைகயி� ெவ?றி ெப:வத?காக#� வரலா: ப@&க ேவ�+�. க�வி 

நி:வன.களி� வரலா?:  பாட� க?பி��� ேத�# நட��வேத, பி?கால 

வா�&ைகைய  பய8>ள �ைறயி� அைம��& ெகா>வத?காக�தா	. 

 

�தG� வரலா: எ	றா� எ	ன எ	பைத  (ாி�� ெகா>ள ேவ�+�. Yesterday is 

History எ	: ஆ.கில�தி� ெசா�வ� உ�+. அதாவ�, ேந?: வரலா: எ	ப� 

இத	 ெபா->. 

 

இPவா: ஆயிரமாயிர� ஆ�+களாக உலகி� நைடெப?ற ப�ேவ: 

நிக��சிகைளH� பி?கால வழி�ைறயின�&<  ப@ பிைனயாக இ-&<�ப@ ஒ- 

மாதிாி வா�&ைகயாக� ெதாிH�ப@ எ;தி ைவ&க ப3@- பேத வரலாறா<�. 

 

வரலா?ைற  (ாி�� ெகா>ள உத#� சாதன.களா� - வரலா?ைற அறி��ெகா>ள 

உத#� �ைண  ெபா->களா� - வரலா?ைற� ெதாி�� ெகா>ள உத#� 

க-விகளா� வரலா?ைற I	: வைக ப+��வ� உ�+. அைவயாவன: ப3ட  

பகG� நட�த வரலா: - ைவகைறயி� I+பனியி� நட�த வரலா: - அமாவாைச 

ந>ளிர# இ-3@� நட�த வரலா: எ	பன அைவ. இ�I	ைறH� விள&க 

ேவ�+மா? சாி விள&<கிேற	. 

 

ப3ட  பகG� நட�த வரலா: எ	ப�, இ�த& கால�தி� நா� ப@&கி	ற வரலா?: 

9� ெச�தியா<�. அதாவ�, நிக��சி நைடெப?ற கால� - ஆ�+ - தி.க> - நா> - 

மணி, நிக��சி நைடெப?ற இட�, நிக��சிைய நட�தியவ�, அத	 காரண�, அத	 

விைள#க> �தGயைவ ப?றி ந	< ெவளி பைடயாக அறி�� எ;தி ைவ�தி-&<� 

9�கைள  ப@��� ெதாி�� ெகா>C� வரலாறா<�. 

 

ைவகைறயி� I+பனியி� நட�த வரலாறாவ�: இ�த ேநர�தி� எதிாி� யாேரா 

வ-கிறா� எ	பைத ஒ- ேதா?றமாக உண��� ெகா>ள �@கிறேத தவிர, ெதளிவாக 

இ	னா� என  (ாி�� ெகா>ள �@யாத�லவா? அ�ேபால, நிக��சி நட�த ேநர� - 

இட� - நிக��தியவ� �தGய விவர.கைள  ேபாதிய அள# ெதளிவாக அறி�� 
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ெகா>ள �@யாம�, இல&கிய.களிேல Fற ப3@- பவ?ைற& ெகா�+ 

உ���ண�வாக அறி�� ெகா>C� வரலாறா<�. 

 

அமாவாைச ந>ளி-ளி� நட�த வரலா: என ப+வதாவ�: ஞாயி: - தி.க> 

இவ?றி	 ஒளிேயா - விள&ெகாளிேயா இ�லாத ந>ளி-ளி� ெபா->கைள� தடவி  

பா����தா	 ஓரள# (ாி�� ெகா>ள �@H�. அ�ேபால, (ைத ெபா-> - 

அக�வாரா��சி வாயிலாக& க�+பி@��� ேதா�@ எ+&<� ெபா->கைள& 

ெகா�+ ஒ- ேதா?றமாக  பழ.கால நிைலைமகைள  (ாி�� ெகா>C� 

வரலாறா<�. அர பா - ெமாகMச தாேரா-சி��ெவளி நாகாி&� இPவா: 

க�+பி@��� ெதாி�� ெகா�ட அைம ேபயா<�. இ� ேபா	ற ப	ழய 

நாகாிக.க> பல க�+பி@&க ப3+ வ-கி	ற	. 

 

இ�த I	ற8>, இல&கிய.களி	 வாயிலாக� ெதாி�� ெகா>C� நிக��சிகளி� 

க?பைனH� கல�தி-&க லா�. சில பதிகார�, மணிேமகைல, ெபாிய (ராண�, 

பாரத�, இராமாயண� ேபா	றைவ இ�தைகயனேவ. இல&கிய இ	ப�தி?காக - 

இல&கிய� �ைவ நய�தி?காக& க?பைன கல ப� உ�+. இவ?:> உ>ள 

க?பைன� ெச�திகைள  ப<�தறிவி	 வாயிலாக வி3+ வில&கி, நட�தி-&க& 

F@யைத ம3+� எ+��& ெகா>ள ேவ�+�. 

 

இல&கிய ஆசிாிய8&<� வரலா?: ஆசிாிய8&<� உ>ள ேவ:பாடாவ�: 

க?பைனH� கல�� எ;�பவ	 இல&கிய ஆசிாிய	. க?பைன சிறி�மி	றி - த	 

ெசா�த& க-�ைத� சிறி�� (<�தாம�, நட�தைத நட�தவா: அ ப@ேய எ;தி 

அளி பவ	 வரலா?: ஆசிாியனானவ	. வரலா?: ஆசிாிய	, க?பைனையேயா - 

த	 ெசா�த& க-�ைதேயா இைடயி� (<��வாேனயாகி�, அவன� எ;��, 

வரலா: எ	ற ெபய-&< உாியதாகாம� இல&கிய� எ	8� ெபய� ெப:� 

நிைலைய அைட�� வி+�. எனேவ, வரலா: அதாவ� சாி�திர� எ	ப�, நட�தைத 

நட�தவா:, கால� - இட� - நிக��தியவ� ப?றிய அறி�க��ட	 

எ;த ப3@- பதா<�. 

 

வரலா:க> எ;த ப3@- பத	 ேநா&க�ைத உண���, அதனா� கிைட&க&F@ய 

ப@ பிைனயி	ப@ ந� வா�&ைகைய அைம��& ெகா>ள ேவ�+�. 
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வரலா?: அறிவினா�, எ� ந�ல� - எ� ெக3ட�, எ� அற� - எ� மற� 

எ	பவ?ைற அறி�� ெகா>ள �@H�; அறெநறியி� வா��தவ�க> அைட�த 

ஆ&க�ைதH�, மறெநறிைய& கைட பி@�தவ�க3<& கிைட�த ேபாிழ ைபH� 

ெதாி�த ெகா>ள �@H�. அத?< ஏ?ப ந� வா�&ைகைய� சீாிய - ேநாிய �ைறயி� 

அைம��&ெகா�+ ஆ&க� ெபற இ�த வரலா?றறி# நம&<  ேப-தவி (ாிH�. 

 

வரலா?: 9�களி� மாெப-� ேபா�கைள  ப?றி  ப@&கிேறா�. அ  ேபா�களா� 

விைள�த ேக+கைள  ப?றிH� ப@&கிேறா�. எனேவ, ேபா� Fடா� எ	பைத 

ஆணி�தரமாக அறிய �@கிற�. 

 

இல&கிய.களி� உ>ள வரலா?:� ெச�திக3<� ம&கைள வழிநட�தி� ெச�வதி� 

ப.< உ�+. சில பதிகார�தா�, ஆ��� ஆ��� தீ� ( வழ.க ேவ�+� 

எ	பைதH�, மணிேமகைலயா� உலக  ப?:  பிணி ( Fடா� எ	பைதH�, 

ெபாிய (ராண�தா� அ	( ெநறியிைனH� பாரத�தா� ப.காளிக3<> பைகயி	றி 

ஒ?:ைம ேவ�+� எ	பைதH� R� Fடா� எ	பைதH�, இராமாயண�தா� 

பிற	மைன நய�த� Fடா� எ	பதைனH� - சாதி சமய ேவ:பா@	றி அைனவ-� 

உட	 பிற�தவ� ேபா� ஒ	றி வாழ ேவ�+� எ	பைதH�, அாி�ச�திர	 கைதயா� 

உ�ைமேய ேபச ேவ�+� எ	பைதH�, இ	8�, இ	ன பிற வரலா:களா�, ந� 

வா�&ைகைய ந	�ைறயி� கைட�ேத?ற உத#� ப�ேவ: ப@ பிைனகைளH� 

அறி�� பி	ப?ற ேவ�+�. 

 

இதனா�தா	, ‘சாி�திர�தி� ேத��சி ெகா>’ எ	8� அறி#ைரைய அளி��  

ேபா�தா� பாரதியா�. வா�க நீ`ழி. 

 இ.ஙன� 

 உ	 த�ைத 

--------- 

மட� மட� மட� மட� ----    2222    

கால7ேதா) ெசய�கால7ேதா) ெசய�கால7ேதா) ெசய�கால7ேதா) ெசய�    

 

அ	(>ள மாணவ ந�ப, 

நல�. நல� பல ெப-<க. 
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உ	 மட� கிைட�த�. உன&< ேவைல மி<தியாயி- பதா� உடன@யாக மட� 

எ;த �@யவி�ைல எ	: எ;தியி-&கிறா�. ஆமா�, இ�த வயதி� எPவள# 

ேவைலயா யி- பி8� �ய	: ெச�ய�தாேன ேவ�+�? சில ேநர� பல 

ேவைலக> �ம�� ேபாவதாக#� <றி பி3@-&கிறா�. ேவைலக> எ�லா� 

�ைமயாக& <வியாம� இ- பத?< ஒ- வழி உ�+. அ�த வழியிைன, நீ எ	னிட� 

க�வி பயி	: ெகா�@-�த கால�திேலேய நா	 அறிவி�தி- பதாக 

நிைனவி-&கிற�. மீ�+� அதைன ஈ�+ உன&< நிைன# ெச�கிேற	. 

 

ேவைலயி� கால&கழி# ெச�த� Fடா�. எ�த ேவைலயா யி- பி8� உாிய 

ேநர�தி� �@��விட ேவ�+�. பிற< பா� ேபா� எ	: ஒ�தி ேபா+� இய�( ந� 

ஆ&க�தி?<  ெப-�தைட& க�லா<�. �; ேவைலையH� ஒ�தி ேபா+வத?< 

ம3+� இதைன நா	 Fறவி�ைல; <றி�த ேவைலைய அைர<ைறயா� வி3+ 

ைவ பத?<� ேச��ேத நா	 இ�த அறி#ைரயிைன& F:கி	ேற	. அைர& கிண: 

தா�டலாமா? 

 

ேவைலைய& <ைறயா� நி:��� இய�( உைடயவாிட�தா	 ேவைலக> 

மைலெயன& <வி�� வி+வ� வழ&க�. �?பக� ேவைலைய  பி?பக� ெச�ய, 

பி?பக� ேவைலைய ம:நா> ெச�ய, - இ ப@ேய ேபா�&ெகா�@-�தா�, எ�த 

ேவைலH� ஒ;.<றா�. அவசர&ேகால� அ>ளி� ெதளி�த கைதயா�  ேபா�வி+�. 

‘ெச�வன தி-�த� ெச�’ எ	ப� ��ெமாழி ய�லவா? 

 

சில� ெச�யேவ�@ய ேவைலைய உாிய கால�தி� ெச�யாம� கால  பா� ெச��, 

ேவ: இ	ப  ெபா;� ேபா&<& களியா3ட.களி� ஈ+ப+வ� உ�+. ெவளி� 

ேதா?ற�தி?< அவ�க> களியா3டய�வதாக& காண ப@8�, அவ�த� உ>ள�ேத,. 

ஐேயா! ேவைலைய வி3+ வி3+ வ�� வி3ேடாேம, எ ேபா� ெச�வ�-எ	ன 

ஆவ� எ	ற எ�ண� உ:�தி& ெகா�ேடயி-&<�. <ைற ேவைல&கார�க>, 

ெபா;� ேபா&கினா� ெப:� ேபாG இ	ப�ைத& கா3@K�, உாிய கால�தி� 

�@�� மன நிைற# ெகா>வதா� உ�டா<� இ	பேம ேபாி	ப�! ேபாி	ப�! இ�த 

உ�ைமைய  பல� உண�வதி�ைல. 

 

�?றி வைள&காம� �-.க� ெசா�லேவ�+ மாயி	, எ+��& ெகா�ட ேவைலைய 

உாிய கால�திேலேய �?:� �@&காம� எ�சமா� வி+வ�-அதாவ�-ேவைலைய& 
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<ைறயாக நி:�திைவ ப�, ந� தி3ட.கைள எ�லா� �றிய@��, ந�ைம& 

<றி&ேகா> அ?றவரா&கி ந� வா�ைவேய சீ�<ைல�� வி+�. எனேவ, ேவைலயி� 

சிறி�� <ைற ைவ&க&Fடா�. வா�&ைகயி� சி: பைகயி- பி8�, அ� எ.ஙன� 

நாளைடவி� ெபாிய பைகயாக �?றி ந� தைல&ேக ேக+ விைள�� வி+ேமா-

அ.ஙனேம <ைற ேவைலH� ெச��வி+�. 

 

ஏ	, ேவேறா� எ+��& கா3+� உ�ேட! தீைய �?:� அைண&காம� சிறிதள# 

எ�சமா� (<ைறயா�) வி3+ ைவ பி8�, அ� ெப-கி வள��� ெப-.ேக+ 

ெச�Hம�லவா? விைன& <ைறH� அ�ேபா	றேத. இதைன ந� வ>Cவ  

ெப-�தைகயா-�, 

 

 “விைனபைக எ	றி�@	 எ�ச� நிைனH.கா� 

 தீ ெய�ச� ேபால� ெத:�” (674) 

 

எ	8� <ற3பாவா� ெதளி#:�திH>ளாேர. எனேவ எ�த ேவைலயிைனH� கால� 

தா���� ெச�த� Fடா�. உாிய கால�தி� ெச�� விட ேவ�+�. வா�&ைக&<� 

ேதைவயானைவயாக& கடைம ப3+>ள ெசய�களி� கால� தா�# Fடா� எ	ப� 

ம3+ ம	:. ந�ல பல அற� ெசய�க> (ாிவதிK� கால�தா� ( Fடா�. கால� 

ேதா+ ெச�த�ேவ�+�. இ ேபா� நா� இைளஞரா�� தாேன இ-&கிேறா�. பிற< 

ெபா:ைமயாக அற� ெசய�க> (ாியலா�-என� ேசா�பியி-�தK� Fடா�-

எ	கிறா� வ>Cவ�: 

 

 “அ	றறிவா� எ	னா� அற� ெச�க ம?ற� 

 ெபா	:.கா� ெபா	றா� �ைண” (36) 

 

எ	ப� தி-&<ற>. இைத நால@யா-� வ?(:��கிற�. 

 

நா� இ ேபா� இளைமா��தாேன இ-&கிேறா� இ	8� நா> ஆக3+�-பிற< 

ந�விைன ெச�ேவா� எ	: ேசா�பியி-�தலாகா�. ைகயி� ெபா-> உ>ள 

ேபாேதா மைற&காம� அற� ெச�யேவ�+�. இளைமைய ந�ப& Fடா�. Rைற& 

கா?: 6சி	, �?றி �தி��த கனி 6ழாம� மர�திேலேய இ-&க, ப�சிள.கா� 

வி;�� வி+வ�� உ�+-எ	: நால@யா� நவி�கிற�. 
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 “ம?றறிவா� ந�விைன யா� இைளய� எ	னா� 

 ைக���டா� ேபா�ேத கரவா� அற� ெச��மி	 

 �?றி யி-�த கனி ெயாழிய� தீவளியா� 

 ந?கா� உதி�தK� உ�+” (79) 

 

எ	ப� பாட�. இைதேய, �	:ைற அைரயனா� இய?றிய பழெமாழி நா8ா: 

எ	8� 9G� உ>ள ஒ- பாட� ேவெறா- ேகாண�தி� விள&<கி	ற�; 

 

ஓட�தி� ஏ: �	ேப ஏ:பவாிட� ஓட&கார� க3டண� வா.கி விடேவ�+�. 

அவைர அ&கைர ேச��தபி	 அவ-&< அ&கைற இ�லாமK� ேபாக&F+�. 

அதாவ�, அவாிட� க3டண� வா.<வ� அாிதாக#� ேபா� விடலா�. �.க  பண� 

வா.<வ�� இ� ேபா	றேத. எனேவ, எைதH� தா.<� இளைம உ>ள ேபாேத 

க�வி க?கேவ�+�. ��ைமயி� க?க �@யாம� ேபாகலா� எ	: இ�9� 

அறி#:��கிற�. 

 

 “ஆ?:� இளைம&க� க�லாதா	 I பி	க� 

 ேபா?:� என#� (ண-ேமா-ஆ?ற� 

 �ர� ேபா&கி உ�< ெகா�டா� இ�ைலேய இ�ைல 

 மர�ேபா&கி& FGெகா�டா�” (1) 

 

ந�ல பல ெசய�க> உாிய கால�தி� ெச�ய படாம� கால� தா��த ப+வத?< 

உாிய காரண.கC> ேசா�ப� தைலயாய காரணமா<�. இ�த ம@ அதாவ� 

ேசா�ப� Fடா� என வ>Cவ� ‘ம@யி	ைம’ எ	8� தைல பி3+  ப��  

பாட�க> பா@H>ளா�. இவ?:> சில கா�பா�. 

 

<@ (<+�ப�) எ	8� அைணயா விள&<, ேசா�ப� எ	8� சி3ட� க3ட& க3ட 

ஒளி ம;.கி அைண�� வி+�-அழி�� வி+�: 

 

 “<@ெய	8� <	றா விள&க� ம@ெய	8� 

 மாRர மா��� ெக+�” (601) 
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எ	ப� <ற>. 

 

தம� <@ைய உய��த <@யா&க வி-�(பவ�, ேசா�பK&<� ேசா�ப� த�� 

�:�: (ட	 இய.<வாராக!: 

 

 “ம@ைய ம@யா ஒ;க� <@ைய& 

 <@யாக ேவ�+ பவ�” (602) 

எ	ப� <ற>. 

 

ம@ைய (ேசா�பைல) ம@யிேல க3@&ெகா�@-&<� அறிவிG பிற�த <@ 

அவ8&<� ��தி ம@��ேபா<�: 

 

 “ம@ ம@&ெகா� ெடா;<� ேபைத பிற�த 

 <@ம@H� த	னி8� ���” (603) 

“ப-வ�ேத பயி� ெச�”  

எ	8� ஒளைவயி	 (ஆ�திR@-2) அறி#ெமாழிH� ஈ�+ எ�ண� த&க�. 

 

எ	 அாிய மாணவ ந�ப! இ� கா:� யா	 Fறியவ?ைற உ>ள�தி� ெகா�+, 

உாிய ேவைலகைள உாிய ேநர�தி� ெச��வி@	, �	ப� இ	றி இ	ப� எ�தலா�. 

ெபா	னி8� சிற�த ெபா-> அ-.கால�, அ�லவா? வா�க ப�லா�+. 

 இ.ஙன� 

 உ	 ஆசிாிய	 

----------- 

மட� மட� மட� மட� ----    3333    

எ�ணி79ணிகஎ�ணி79ணிகஎ�ணி79ணிகஎ�ணி79ணிக    

 

அ	( ெக;மிய ந�ப: 

 

நல�. நல� பல ெப-<க, உ	 மட� வ�த�. மன� சாியி�ைல - எைத� ெச�ய� 

ெதாட.கி8� ஒேர <ழ பமாயி-&கிற� - R�நிைலH� சாியி�ைல - எ	: மடG� 

எ;தியி-&கிறா�. ெதளிவான எ�ண�ேதா+ ெசய� ெதாட.கி	 ெவ?றி ெபறலா�. 
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தி-வ>Cவனா� எ	ன FறிH>ளா�? ‘எ�ணி� �ணிக க-ம�’ எ	றா�. 

எ�Sதேலா அதாவ� சி�தி பேதா ெதளி# ெப:வத?<�தா	. இ�த� ெசயைல 

ேம?ெகா>ளி	, ஆ&க� கிைட&<மா அ�ல� அழி# ேந-மா எ	: எ�ணி  

பா�&கேவ�+�. இ	னா-ட	 ேச��� ெச�யலாமா எ	:� ஆ��� 

பா�&கேவ�+�. 

 

ெதாழிைல எ�த இட�தி� ெதாட.கினா� ெவ?றி கிைட&<� - எ�த& கால�தி� 

ெதாட.கினா� ேம	 ேமK� வள-� - என இட�� கால�.Fட ந	< எ�ணி  

பா���� ேத��ெத+��� ெதாட.கேவ�+�. 

 

�	பி	 ஆ�# இ	றி� திaெரன� ெதாட.கி	 த?ெசயலா� ெவ?றி கிைட பி8� 

கிைட&கலா�. ஆனா� உ:தியாக ெவ?றி கிைட&<� எ	: ெசா�ல �@யா�. 

ஒ	: கிட&க ஒ	: ேந��� விடலா�. எனேவ, எைதH� ‘அவசர& ேகால� அ>ளி� 

ெதளி�த கைதயாக’ ஆ&கி விடலாகா�. 

 

ந� ெசயK&<� �ைண(ாிய, ஆராயாம�, எவைரH� எளிதி� ந�பிவிட& Fடா�. 

ந�பி&ைகயானவ� என� �ணி�த பி	னேர ேச���& ெகா>ளேவ�+�. 

 

தி+தி ெப	: எைதH� ெதாட.கிவி@	, ெபா-> இழ (&ேகய	றி உயி� 

இழ பி?<� ஆளாக ேநாி+�. ‘ஆ��ேதா��� பாராதவ	தா	 சாவ ம-���பவ	’ 

எ	ப� ம&களிைடேய வழ.<� ஒ- பழெமாழி. தி-வ>Cவ-.Fட இைத& 

Fறியி-&கிறாேர. 

 

 “ஆ��தா��� ெகா>ளாதா	 ேக�ைம கைட�ைற 

 தா	சா� �யர� த-�” (791) 

 

எ	ப� அவர� <ற3பா. 

 

உலகியG�, ஆரா��� - சி�தி��  பா�&காம� ெகா�ட திa� ந3பாK� திa�& 

காதலாK� வா�&ைகைய  பாழா&கி&ெகா�ட எ+��&கா3+க> மிக  பல உ�+. 
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பிற�&< ந�ல� ெச�த� எ	8� ெபயரா� ஆராயா� எ�லா-&<ேம ந	ைம 

ெச�� வி+த� Fடா�. இ�த ந	ைமயி	 �ைணெகா�+, ந	ைம ெச�தவ-&ேகா 

ம?:� பிற�&ேகா தீைம ெச�H� ெகா@யவ�கC� உ�+. ஆராயாம� அவ�&<� 

ெச�த ந	ைம, பா�(&<  பா� வா��த கைதயாக ஆகிவி+வ�� உ�+. 

 

ஆராயாம� ‘தடா(டா’ எ	: ெசயைல� ெதாட.கி வி@	, பி	ன�  ேபாிழ ேபா 

ெப-� பழிேயா ேநாி	 அத	 பி	( பல� �ைணயாக நி	: �3+&ெகா+��& 

கா&க �ய	றாK� உ�H� வழி கிைட&காம� ேபா�விடலா�. 

 

சில�, எ� ந�ல� - எ� ெக3ட� எ	: எ�ணாம� - ஒ- ெதளி# இ	றி - ஒ- 

R�#� (ஆேலாசைனH�) இ	றி, கைட பி@&க ேவ�@ய வழி�ைறைய வி3+ 

வி3+, கைட பி@&க& Fடாத வழியி� ெச	: இட� ப+கி	றன�. ‘�	ேயாசைன’ 

ேவ�+� எ	ப� இ�ேபா� இட� பா+ எ�தாம� ெவ?றி ெப:வத?<�தா	. 

ஆ�# இ	றி ஆதாய�ைத எதி�பா���� ெசயைல� ெதாட.கி, இ:தியி� �தைலேய 

இழ��வி3டவ�களி	 வரலா:க> பல உ�+. 

 

இ ப@ேய ேயாசைன - ஆரா�# ெச�� ெகா�@-�தா� ெசய� ஒ	:� 

நைடெபறா�: �ணி�� ெசயைல� ெதாட.கிவிட ேவ�+�; ெசயைல� 

ெதாட.கிவி@	, பிற< அPவ ேபா� நிைலைம&< ஏ?ப ஆ�# ெச�� 

ெசய�படலா� - எ	: எ�ணி� ெதாட.கிவி3+  பி	ன�� தைலேம� 

ைகைவ��& ெகா�+ அழாத <ைறயா� அம���விட& Fடா�. இதனா�தா	 

தி-வ>Cவ� 

 “எ�ணி� �ணிக க-ம�; �ணி�தபி	 

 எ�Sவ� எ	ப� இ;&<” (467) 

எ	ற அறி#ைரைய உல<&< அளி��  ேபா�தா�. 

 

த	 வGைம, த	 பைட வGைம, பைகவ� வGைம ஆகியவ?ைறெய�லா� ஒ�தி3+ 

ேநா&கி ஆராயா�, திaெரன  பைகவ� நா3@	மீ� பைடெய+&<� ஓ� அரசி	 

ெசய� பயிைர  பா�தி க3@ வள� பைத ேபா� பைகவ�&< எளிதி� ெவ?றி 

வா� ைப உ�டா&கி விடலா�. 

 

ஆராயாம� ஆர அமர எ�ணி  ேபா� ெதா+ ப� எ ேபா� எ	றா�, பைகவ�  
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திaெரன  பைடெய+�� வ��வி3ட ேபாதா<�. பைகவ� பைட த� ஊ-&<> 

எதி�பாரா� (<��வி3டேபா�, மணி&கண&கி� - நா> கண&கி� பல-� 

அம���ெகா�+ எ	ன ெச�யலா� - எPவா: ெச�யலா� எ	: ஆரா��� 

ெகா�@-�தலாகா�. இ�த� R�நிைலயி� ேநர�ைத நீ3@னா�, ‘அரச	 

சி.காாி பத?<> ப3டண� பறிேபா� வி+�’ எ	8� ப3டறி# ெமாழி&< ஏ?ப� 

ேதா�விையேய த;வ ேநாி+�. இ�தைகய R�நிைலயி�, Quick Decision விைர�� 

�@ெவ+�த�, Quick Action - விைர�� ெசய�ப+த�, Quick Result - விைர�த பய	 

எ	ற �ைறயி� உடேன ெசய�பட ேவ�+�. ஆனா�, இ� ேபா	ற உடன@� 

R�நிைல இ�லாத கால�தி�, அர��தைலவ-� அைம�ச�கC� பைட� தளபதிகC� 

ந	< ஆ��� �@ெவ+�த பி	னேர ெசயG� இற.கேவ�+�. ெவ?றி 

ெபறாவி@8� ேதா�வி அைடயாமலாவ� சாி நிக� சமமா� இ-&கேவ�+ம�லவா? 

 

உற# க-திேயா - நீ�ட நா> ந3( க-திேயா, த<தி ய?றவைர ஆராயா� ெசயG� 

ஈ+ப+�தலாகா�. இவ�க3< ேவ�+மானா� ஏதாவ� உதவி ெச�யலா�. 

ம?ற ப@ சிற�த ெசய� ெச�வத?<, உற# - ந3( - சாதி - சமய� எ	பவ?ைற  

பா�&காம�, எவ� ந	< ெசய� ஆ?:வா� எ	பைத� ேத��தறி�� அவாிடேம 

ெசயைல ஒ (& ெகா+&கேவ�+�. 

 

ஆராயா� க�டவைர� ெசயG� ஈ+ப+�தினா�, அவ�க> மைற�கமாக� தா� 

ெபா->ேச���& ெகா�+ ந;வி வி3டாK� விடலா�. இPவா: ஏமா�� 

ேபானவ�களி	 இர.க�த&க வரலா: எ�தைனேயா உ�+. ‘தார� இழ�தவைன  

ெப� பா�&க அ8 பினா�, அவ	 தன&<  பா� பா	’ எ	8� பழெமாழி ஈ�+ 

ஒ ( ேநா&க�த&க�. 

 

எனேவ, எ�த� ெசயGK� ஈ+ப+வத?< �	, ந	றாக� சி�தி&க ேவ�+�; 

சி�தி�� ந�ல �@பாக� ெதளி# ெபறேவ�+�. இPவா: ெச�யி	 ெவ?றி உ:தி. 

ஆமா�. எ�ண�தி� ெதளி#ேவ�+�. வா���க>. 

 இ.ஙன�, 

 உ	 அ	( ந�ப	 

 

--------------- 
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12. 12. 12. 12. ெப� ெத�வ வழிபா)ெப� ெத�வ வழிபா)ெப� ெத�வ வழிபா)ெப� ெத�வ வழிபா)    

 

‘கட#> மனிதைர  பைட�தா�; மனித�க> கட#>கைள  பைட�தன�’ எ	பதாக ஒ- 

க-�� Fற ப+கிற�. உயி� இன.க> அைன�திK� ஆ� - ெப� உ�+. 

எனேவ, கட#ள�களிK� ம&க> ஆ� - ெப� க�டன�. இ�த இர�+� இ	றி� 

ேதா?ற� இ�ைல. 

 

இ�� மத�தி� ஆ�, ெத�வ.களாக#�, ெப� ெத�வ.களாக#� ெத�வ.க> பல 

உ�+. இவ� நா� ெப� ெத�வ வழிபா+ ப?றி� சில ெச�திக> கா�ேபா�. 

 

இய?ைக வழிபா+ 

 

வி�, கா?:, தீ, நீ�, ம� எ	8� ஐ�� �த? ெபா->கC>, வி� வி�ணவ	 - 

வி�மக> - வி� மட�ைத - ஆகாச வாணி எ	:�, நீ� ��காேதவி - காவிாி�தா� 

எ	:� ம� ம�மக> - ம�மட�ைத - நில மக> - Xமாேதவி எ	:� ெப�ணாக 

உ-வகி&க ப3+ வழிபட ப+கி	றன. இய?ைக  ெப� ெத�வ வழிபா+ இ�. 

பா� த-� ப�ைவH� ெப� ெத�வமாக வழிப+வ� இ�திய ம&களி	 மர(. 

 

மாாிய�ம	 வழிபா+ 

 

மாாிய�ம	 எ	8� ெபயாி� நாெட.<� ேகாயி�கC�, வழிபா+கC� உ�+. 

மாாிய�ம	 மாாியா�தா எ	ற ெபயராK� வழ.க ப+�. அ�ம	 - ஆ�தா எ	றா� 

தா� எ	: ெபா->. மாாி எ	றா� மைழ. எனேவ, மைழைய� த�� ம&கைள வாழ 

ைவ&<� ெத�வ� எ	8� ெபா-ளி� மாாிய�ம	 - மாாியா�தா எ	8� ெபய�க> 

வழ.க ப+கி	றன. மாாிய�ம	 ேகாயி� விழா&க> நா3@� மிக#� ெபய� 

ெப?றைவ. 

 

மாாிய�ம	 வரலா: 

 

தி-வ>Cவாி	 மைனவிதா	 மாாிய�ம	 ஆனா> எ	ப� ஒ- கைத. பிற< 

�னிவாி	 மைனவி நாகாவG எ	பவேள மாாிய�ம	 ஆனா> எ	ப� ம?ெறா- 

கைத. சமத&கினி �னிவாி	 மைனவி இேரSகாேதவி எ	பவேள மாாிய�ம	 

ஆனா> எ	ப� ேவெறா- கைத. இேரSகாவி	 மக	 பர�ராம	 தா� ெச�த ஒ- 
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ெப-. <?ற� ப?றி, அவைள� தைல ேவறாக#�, உட� ேவறாக#� ெவ3@ 

வி3டானா�. எனேவதா	, சில இட.களி� க;�ைத ம3+� ைவ�� 

வழிப+கி	றன�. க;�� மாாிய�ம	 ேகாயி�க> ேதா	றிய வரலா:கC> இஃ�� 

ஒ	:. சில� வழிப+� வாசவி எ	8� வாசவா�பாC&<� மனித� ெதாட�(ைடய 

வரலா: சிலரா� Fற ப+கிற�. Xவாைட&காாி வழிபா+ 

 

ெப� ஒ-�தி கணவ	 இ-&<�ேபாேத க3+& க;�தியா�  (�ம.கGயா� ) 

X#ட8�, ெபா3+ட8� இற��வி@	, அவC&<  Xவாைட&காாி எ	8� ெபய� 

வழ.கி  (�  (டைவ எ+�� ைவ��� சிற ( உண# வைகக> ெச�� 

ஆ�+ேதா:� பைடய� ேபா+வ� ஒ- சில <+�ப.களி	 மரபா<�. இ� மா3+  

ெபா.கல	ேறா அ�ல� ேவெறா- நாளிேலா நைடெப:�. 

 

க�ணகி வழிபா+ 

 

கள# ெச�யாத கணவைன - இழ�த மற&க?( உைடய க�ணகி ெத�வமாக 

வழிபட ப3ட� பல-� அறி�த வரலா:. க�ணகி&காக இள.ேகாவ@க> 

‘சில பதிகார�’ எ	8� ஒ- ெசா� ேகாயி� க3@னா�. அவ-ைடய தைமய	 ேசர	 

ெச.<3+வ	 க�ணகி&காக ஒ- க� ேகாயி� க3@னா	. தமி�நா+ �;வ�� 

ேகாயி�க> எ;�தன. இல.ைக& கயவா< ம	ன	 இல.ைகயி� க�ணகி&<& 

ேகாயி� க3@னா	. ேவ: சில இட.களிK� க�ணகி வழிபா+ பரவிய�. 

 

திெரளபதி வழிபா+ 

 

க�ணகி ேபாலேவ திெரளபதிH� மனித  ெப� எ	ப� அைனவ-� அறி�தேத. 

தமிழக�தி� பாரத&கைத பரவிய��, க�ணகி ேகாயி�&ளி	 இட�ைத� திெரளபதி 

பி@��& ெகா�டதாக ஆரா��சியாள� அறிவி&கி	றன�. இ ேபா�, தமிழக�தி� - 

என&<� ெதாி�தவைரH� வட தமி� நா3@� - திெரளபதி ேகாயி� இ�லாத ஊ�கேள 

இ�ைல எனலா�. திெரளபதிய�ம	 ெதாட�பாக  ப�ேவ: தி-விழா&க> 

நைடெப:கி	றன. இத	 ெதாட�பாக� தீமிதி (, ெத-&F�� ேபா	றன#� 

நிக�கி	றன. மாதா ேகாயி� வழிபா+ 

 

ஏ�நாதாி	 அ	ைனயாராகிய மாி - ேமாி (MARY) எ	8� அ�ைமயாைர& 

கிறி�தவ�க> வழிப+வ� க�F+. ‘ச���’ (CHURCH) எ	8� ஆ.கில  ெபயரா� 
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<றி பிட ப+� ேகாயி�, மாதா ெபயரா� மாதா ேகாயி� என& <றி பி+வ� 

எ�ண� த&க�. க-�� ஒ (ைம கா�டK&காக மாதாேகாயி� வழிபா+ ஈ�+ 

<றி பிட ப3ட�. 

 

நவரா�திாி வழிபா+ 

 

க�விைய& கைலமக> (சர�வதி) ஆக#�, ெச�வ�ைத அைலமக> (இல&<மி) 

ஆக#� ெப� ெத�வ.களாக உ-வகி��& F:வ� ஒ-வைக மர(. இ�த  ெப� 

ெத�வ.க> Iவ�&<� �� I	: இர# 6த� ெமா�த� ஒ	ப�நா> விழா 

எ+ ப�தா	 நவரா�திாி வழிபா+ ஆ<�. நவரா�திாி=ஒ	ப� இர#. (ர3டாசி� 

தி.க> அமாவாைச கழி�த �த� I	: நா> இரவி� ��&ைக&<� (பா�வதி&<�), 

அ+�த I	: நா> இரவி� தி-மகC&<�, இ:தி I	: நா> இர# 

கைலமகC&<� வழிபா+ நட��வ� மர(. இ�த �ைறைய மா?றி, இ:தி I	: 

நா> இர# ��&ைக&< உாிய� எ	: F:வா-� உள�. ஆனா�, கைலமகC&< 

உாியதாக& F:வேத ெபா-�தமா<�. ஒ	பதா� நாளாகிய மகாநவமிய	: ‘சர�வதி 

Xைச’ எ	8� ெபயாிேலேய தமிழக�தி� ‘ப�@ைக’ ெகா�டாட ப+கிற�. 

அ	ைறய நாைள ‘ஆHதXைச’ நா> எ	: Fறி  ப�ேவ: க-விகைள  

ேபா?:வ�� மர(. 

 

ப�தா� நா> விசய தசமி எ	8� ெபயாி� வா�&ைக&< ெவ?றி த-� நாளாக& 

ெகா�டா+வ�. பி>ைளக3< அ�நாளி� க�வி ெதாட.க ெப:�. 

 

இ�த  ப�@ைக& கால�தி� ேகாயி�களிK� 6+களிK� ெகாK ைவ ப��, 

அரச�க>, மடாதிபதிக> �தGேயா� ெகாK6?றி- ப��, ெப�க> 

ஒ-வைரெயா-வ� வரேவ?:  ேபா?:வ�� நைட�ைற வழ&க�. ஆக இ�த& 

ெகா�டா3ட� �;&க �;&க ெப� ெத�வ வழிபா3@	 ஒ- F: (அ�ச�) ஆ<�. 

 

ெகா?றைவ வழிபா+ 

 

சிவ8ைடய ேதவியாகிய சிைவ&<  பல வைகயான ெபய�க> இ- ப�ட	, பல 

வைகயான கைதகC� சிைவ ப?றி� ெசா�ல ப+கி	ற	. சிைவ&<  ப� 

வைகயான உ-வ.க> உ�+. அவ?:> ஒ	:: சி.க ஊ�தியி� (வாகன�தி�) 
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அம���, மகிடா�ரைன& ெகா	: அவ	 மா�பி� பா��சிய ேவ� அ�ல� 

Rல��ட	 இ-&<� ேதா?றமா<�. இ�த� தி-ேமனி� ேதா?ற�தி?< வட 

ெமாழியி� “��&ைக” எ	8� ெபய-� தமிழி� ெகா?றைவ எ	8� ெபய-� 

தர ப3+>ளன, சிைவயாகிய பகவதி&<& ெகா?றைவ எ	8� ெபய-� ��&ைக 

எ	8� ெபய-� உ�+ எ	பைத� திவாகராி	 ேச�த	 திவாகர நிக�@னாK�, 

ம�டல (-டாி	 Rடாமணி நிக�@னாK� அறியலா�. அ பாட� ப<திக> 

வ-மா::- 

 

ேச�த	 திவாகர நிக�+ - ெத�வ  ெபய�� ெதா<தி 23-ஆ� பாட�: 

 

 “ெகா?றைவ, ஐைய, கா◌ா�திைக, ெகளாி, 

 ��&ைக, RG, மகிட? கா��தா>. ....... 

 ேமதி� தைலமிைச விசைய........... 

 சீ�சா� பகவதி சிற�தெதா� ெபயேர.........” 

 

Rடாமணி நிக�+ ேதவ  ெபய�� ெதா<தி - 40, 41-ஆ� பாட�களி� உ>ள 

ெபய�க>: 

 

 “...மகிட? ெச?றா> ெகா?றைவ ச&கிரபாணி... 

 ேமதி� ெச	னிேம� இட�உற மிதி�த ெம�Gய� 

RG ச�@ைகேய க	னி ��தாி ��&ைக நாம�”- 

 

இ�த இர�+ நிக�+களிK� ெகா?றைவ, ��&ைக எ	8� ெபய�க> உ>ளன; 

Rல� உைடயவ> எ	8� ெபா-ளி� RG எ	8� ெபய� உ>ள�; மகிடா�ரைன& 

ெகா	றவ> எ	8� ெபா-ளி� மகிட	 கா��தா>, மகிட	 ெச?றா> எ	8� 

ெபய�க> உ>ளன. ெகா?றைவ&<� சி.க ஊ�தி உ�ெடனி8�, எ-ைம� தைல 

அ�ர	 எ	8� ெபா-Cைடய மகிடா�ரைன அழி�த�� அவ	 அவ	 தைலேம� 

அம��தாளா�. மகிட�, ேமதி எ	பவ?றி	 ெபா-> எ-ைம. இைத� தா	, ‘ேமதி� 

தைலமிைச விசைய’ என#�, ‘ேமதி� ெச	னிேம� இட� உற மிதி�த ெம�Gய�’ 

என#� நிக�+க> <றி பி3+>ளன. 

 



67 

 

இைத�தா	 இள.ேகாவ@க> சில பதிகார� வழ& <ைர காைதயி�, 

 

 “அட��ெத; <-தி அட.கா  ப���ணி  

 பிட��தைல  Tட� ஏறிய மட&ெகா@ 

ெவ?றிேவ� தட&ைக& ெகா?றைவ” -     (34, 35, 36) 

 

எ	: <றி பி3+>ளா�. �ணி&க ப3ட - ப�ைச& <-தி (இர�த�) அட.காம� 

ஒ;<கி	ற பிடாி�தைலயாகிய இ-&ைகயி� அம��� ைகயி� 

ேவேல�தி&ெகா�+ள> ெகா?றைவ - எ	ப� இ�த பாட� ப<தியி	 க-�தா<�. 

 

��&ைகைய  ப?றி மா�&க�ேடய (ராண� �தGய 9�க> பல கைதகைள& 

க3@Hைர��>ளன. ��&ைக&< 9: ைககளா� - ஒPெவா- ைகயிK� பைட&கல� 

(ஆHத�) இ-&<மா� ம?:� சில: 

 

மகிடா�ரனா� �	(:�த ப3ட ேதவ�க> தி-மாGட��, சிவனிட�� ெச	: 

�ைறயி3டா�க>. தி-மா� �க�திG-���, ேதவ�களி	 �க�திG-��� ஒ-வைக 

ஒளி பிழ�(க> ேதா	றினவா�. இ�த  பிழ�(க> ஒ	: F@� ��&ைக எ	8� 

ெப� ெத�வமாயி?றா�. இராவணைன ெவ�வத?காக இராம� Fட� ��&ைகைய 

வழி ப3டாரா�. இ	8� எ�தைனேயா கைதக> - எ	னேவா கைதக> ப?பல 

Fற ப+கி	றன. 

 

நைட �ைற  பய	 

 

யா� யா-&ேகா எ	ன எ	ன ந	ைமகேளா (ாி�த ��&ைக, இ ேபா�, உாிய 

கால�தி� தி-மண� ஆகாம�, ��ைமைய ெந-.கி&ெகா�@-&<� க	னி  

ெப� க3<� தாG  பி�ைச ேபா+� ெத�வமாக& கா3சியளி&கிறா>. இ�தைகய 

ெப�க> ெசPவா�& கிழைம ேதா:� பி?பக� 3 மணி&< ேம� 4-30 

மணி&<>ளான இரா< கால�தி� ��&ைக ேகாயிK&<� ெச	: எ	ென	னேவா 

பைடய� ெச�� வழிப3+ வண.கி வ-கி	றன�. இ� மிக#� இர.க�த&க கா3சி! 

 

‘ச&தி யி	றி� சிவ� இ�ைல’ எ	பா�க>. இ�, ெப� ெத�வ.களி	 ெப-ைமைய& 

<றி&கிற�. ந	ைம கிைட&<� என ந�பி ம&க> ெப� ெத�வ.கைள வழிப3+ 
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வ-கி	றன�. இ�த ந�பி&ைக 6� ேபாகாம� த&க பய	 கிைட&க ேவ�+� 

எ	: ேவ�+ேவாமாக! 

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

13. 13. 13. 13. பாரதிதாச	 ஊ � ேப �பாரதிதாச	 ஊ � ேப �பாரதிதாச	 ஊ � ேப �பாரதிதாச	 ஊ � ேப �    

    

1. 1. 1. 1. யாதா�� நாடாமா� ஊராமா�யாதா�� நாடாமா� ஊராமா�யாதா�� நாடாமா� ஊராமா�யாதா�� நாடாமா� ஊராமா�    

 

� பிரமணிய பாரதியா-&< அS&க� ெதா�டரா யி-�ததா� கனக. � (ர�தின� 

எ	பவ� ‘பாரதிதாச	’ எ	8� (ைனெபய� R3@& ெகா�டா�. இ ேபா� அவ� 

தம� பாட� சிற பினா� பாேவ�த� எ	8� சிற (  ெபயரா� வழ.க  

ெப:கிறா�. 

 

1.1. ம�திர ஆ?ற� 

 

ச� வா�ட� 4கா3 (Sir Walter Scott) எ	பவ� 4கா3லா�தி� பிற�த ஆ.கில ெமாழி 

அறிஞ�. இவ� பல பாட� 9�கC�, உைரநைட 9�கC�, ெந+.கைதகC� 

எ;தி  ெப-� (க� ெப?றவ�. அ�த நா3@� ‘வா�ெட� 4கா3’ எ	8� ெபயைர� 

ெசா	னா� எ�த 63+& கத#� திற&<மா�. 

 

இத?< ஓ� ஒ (ைம Fற ப3+>ள�. அேரபிய இர#& கைதகC> (Arabian Nights) 

ஒ	றான ‘அG பாபா#� நா?ப� தி-ட�கC�’ எ	ற கைதயி�, ‘திற�தி+ சீச�’ 

(Open Sesam or Semamun) எ	8� ம�திர ெதாடைர& Fறிய�� கத# திற�� 

ெகா>Cமா�. அ�த� ெதாடைர ேபால, வா�ெட� 4கா3 எ	8� ெபய-� ம�திர 

ஆ?ற� ெப?றி-�ததா�. (Life of Sir Walter Scott-Chapter II by Lockhart). 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. சிற($சிற($சிற($சிற($    

 

இேதேபா�, தமிழக�தி� எ.ேக ெச	: பாரதிதாச	 எ	: ெசா	னாK�, 

பாேவ�த� பாரதிதாசனா-&<� சிற பான வரேவ?( கிைட�த�. (இைத யா	 ேநாி� 

க�ட�� உ�+.) 
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இPவாறாக  பாேவ�த-&< எ�லா ஊ�கC� த� ஊரா� இ-&<� நிைலயி�, 

‘பாரதிதாச	 ஊ-� ேப-�’ எ	8� க3+ைர� தைல ( தர ப3+>ள�. �?றி 

வைள&காம� ெசா�ல ேவ�+மாயி	, பாரதிதாசனாாி	 ஊாி	 ெபய� ‘(��ேசாி’ 

எ	ற ெச�திேய கிைட&<�. 

 

2. 2. 2. 2. ஊ�( ெபய�ஊ�( ெபய�ஊ�( ெபய�ஊ�( ெபய�க1க1க1க1    

 

(��ேசாி பல ெப-ைமகளா� ெபய� ெப?ற ஊெரனி8�, இ�த� தைல (, (��ேசாி 

எ	8� ஊாி	 ேபைர  ப?றிய வரலா?ைற அதாவ� ஊாி	 ெபய�& காரண�ைத 

எதி�பா� பதாக� ெதாிகிற�. (இ� யா	 (ாி�� ெகா�ட�, தைல ( த�தவ� 

க-�� யாேதா?) (��ேசாி எ	8� ஊ�  ெபயாி	 ெபா-> ெதளிவாக  (ாிகிற�. 

ஆனா�, இP_-&< அயலவ� சில� இ3+>ள ெபய�கைள ேநா&<.கா� ஒ- 

வைக& <ழ ப� ஏ?ப+கிற�. 

 

2.1. ேடனி^ ஒ�லா�� 

 

(��ேசாிைய ேடனி^கார�க> ‘ெபால ெசேர’ எ	:�, ஒ�லா�� (Holland) 

நா3@ன� ‘(ேதேஷயிரா’ எ	:� வழ.கினா�களா�. 

 

2.2. பிெரM� - ஆ.கில� 

 

அ+��, - Poudichery எ	பதி� உ>ள U எ	8� எ;�� n எ	ப�ேபா� 

ெதாிH�ப@, (��ேசாியிG-�� க@த� பிரா	�&<  ேபாகேவ, அ.கி-�த 

தைலவ�க> Pondichery என& ெகா�+ ெபா�திெஷாி என� ெசா�ல#� எ;த#� 

ெதாட.கி வி3டன�. இ�த  ெபய� பிெரM�& Fடார�தி� நிைல��வி3ட�. 

பிெரMசிK� இல�தீனிK� இல�தினி	 வழிெமாழிகளிK� ‘Q’ எ	ப� ‘ஒ’ எனேவ 

ஒG&க  ெப:�. இ�த O எ	ப�, ஆ.கில�தி� ஆ (Pot) என#�, ஊ (Roof) என#�, 

ஓ என#� (Old) என#� பலவிதமாக ஒG&க  ெப:�. இ�த  ப�ேசா�தி�தன�தா�, 

ெபா�தி ெஷாி எ	பைத  பா�@�ேசாி (Pondicherry) என ஆ.கிேலய� ஒG�தன�. 

இ ேபா� ‘பா�@’ என வழ.க ப+வ� மிக#� வ-�த�தி?< உாிய�. 
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(��ேசாி ெபா�தி ெஷாியாக#� பா�@�ேசாியாக#� பிறவிக> (அவதார.க>) 

எ+�தேதா+ நி?காம�, ேமK� சில பிறவிக> எ+��>ள�. 

 

2.3. ெபாி (C4 - தாலமி 

 

ெபாி (C4 எ	8� பயண 9� ஆசிாிய� ‘ெபா�ேக’ எ	:� (��ேசாிைய& 

<றி பி3+>ளன�. (��ேசாிைய அ+��>ள ‘அாி&கேம+’ எ	8� அ-க	 ேமேட 

இவ�களா� இPவா: <றி&க ப3டதா�. இ�த  ப<திேய அ ேபா� 

(��ேசாியாயி-�த�; க ப� த.<� �ைற�கமாயி-�த�. இத	 கால� கி.பி. �த� 

9?றா�+. 

 

ெபா�ேக, ெபா�கா எ	8� ெபய�க> உ�ைமயி� எ�த ஊைர இPவா: 

<றி�தனேவா? இ ெபய�க> (��ேசாிைய�தா	 <றி�தன எனி�, ெபா-�தமான 

ெபய�&காரண� ெதாியவி�ைல. 

 

அய�நா3டவ� இPவா: ெபய�க> வழ.க, தமிழ�க>, தMசா_ைர� தMைச 

எ	ப�ேபா� (��ேசாிைய  (�ைவ என ம2உ ெமாழியாக� �-&கி  

ேப�கி	றன� - எ;�கி	றன�. �?: வ3டார.களி� உ>ள ப@&காத பாமர ம&க> 

இைத  ‘பி�ேசாி’ எ	கி	றன�. 

 

2.4. ெபா�&க� - ஒ�&க� 

 

(�ைவ எ	பேத ெபா�ேக என ப3ட� எ	8� ஓ� அறிஞாி	 க-�ைத  

ேபராசிாிய� ஒ-வ� ஒ (& ெகா>ளவி�ைல. கG�ெதாைக 88-ஆ� பாடGK>ள 

 

“::::(>ளி& களவ	 (ன�ேச� ெபா�&க� ேபால” 

 

எ	8� ெதாடாி� உ>ள ‘ெபா�&க�’ எ	பத?<, (க ப�க> வ��) த.<மிட�, 

மைறவிட� எ	பதாக  ெபா-> ெகா�+, ெபா�&க� எ	பதிG-�ேத ‘ெபா�ேக’ 

பிற�தி-&க ேவ�+� என அ�த  ேபராசிாிய� F:கிறா�. இ� ெசா	ைம&<  
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(ெசா� அளவி�) ெபா-��வ�ேபா� ேதா	றி8�, ெபா-�ைம&<  

ெபா-��வதாக� ெதாியவி�ைல. த.<மிட� - மைறவிட� எ	றா� (��ேசாி 

ம3+�தானா? ம?ற �ைற�க.க3<� இ ெபய� ெபா-�தாதா? அ�த  பயணிக> 

பல �ைற�க.க3<� ெச	றி- பா�கேள. ேமK�, உைரயாசிாிய� 

ந�சினா�&கினிய�, 

 

“(>ளி& களவ	 (ன�ேச� ெபா�&க�” எ	8� ெதாடைர  ‘(>ளி& களவ	 

(ன�ேச�( ஒ�&க�’ என  பிாி��& ெகா�+, ‘ஒ�&க� எ	8� ெதாழி? ெபய� 

ஆ<ெபய�’ எ	: உைர வ<��>ளா�. எனேவ, இ�த  ெபய�& காரண� 

ெபா-��வதாக� ெதாியவி�ைல. 

 

அ.ஙனெமனி�, ெபா�ேக, ெபா�கா எ	8� ெபய�களி	 ேபா&<தா	 எ	ன? 

நா	 ெசா�வ� ெபா-�த� என எ�ணினா� ஏ?:& ெகா>ளலா�; இ�ைலேய� 

த>ளலா�. நா	 ெசா�ல ேபாவ� �@�த �@( அ	:. ெவ:� வாைய 

ெம�பவ8&< அவ� கிைட�தா? ேபா	றேத என� �ய?சி. 

 

2.5 Ch. ஒG 

 

D எ	8� எ;�� ஆ.கில�தி� ‘@’ (டகர ஒG) என ப+�. இல�தீ	, 

பிெரM�ெமாழிகளி� ‘ெத’ (தகர ஒG) என ப+� இ�த �ைறயி�தா	 (� எ	ப� 

பிெரMசி� Poudi என ப3ட�. ந�ம&க> (��ேசாி எ	பைத  (தி�ேசாி என� 

திாிபாக& Fறியதா�, அவ�க> du ேபாடாம� di ேபா3டன�. ந� ஊ�  ெபய�க> 

பல, ஐேரா பிய ெமாழிகளி� தவறாக எ;த ப+வத	 காரண.கC> 

�த	ைமயான�, நா� ெகா�ைசயாக ஒG�� அறிவி�தேதயா<�. 

 

இ�த �ைறயி� du எ	ப� di ஆயி?:. ‘ch’ எ	ப�, ஆ.கில�தி� Character 

(ேகர&ட�-ப�() எ	பதி� ககர ஒGH�, charity (சாாி3@-அற�) எ	பதி� சகர 

ஒGH� ெப:கிற�. இ� ேபா	ற ப�ேசா�தி�தன� இல�தீனிK� பிெரMசிK� 

இ�ைல, ch எ	ப� பிெரM� ெமாழியி� எ.< வாி8� ‘^’ என ஷகர ஒG ம3+ேம 

ெப:�. எ. கா:- chat = ஷா (Xைன - t:Silent - ஒG ெபறா ஊைம எ;��). Dimanche-
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திமா	^ (ஞாயி?:& கிழைம) இ�ேபாலேவ, Poudecheira (( ெத ேஷ யிரா) என ஃ 

ஆல�� ெமாழியிK� ch எ	ப� ஷகர ஒG ெப?:>ள�. (பிெரM� ெமாழியி� ‘OU’ 

எ	ப� ‘உ’ என ஒG&க ெப:�). 

 

ஆனா�, ch எ	ப� இல�தீ	 ெமாழியி� எ�லா இட.களிKேம ககர ஒGேய ெப:�. 

இத	 �	ேனா@யான கிேர&க ெமாழியிK� இஃேத. 

 

6ரமா�னிவைர& <றி&<� Beschi எ	ப� ம?ற ெமாழிகளி� ெபஷி என ப+�. 

இல�தீனிேலா ெப4கிேயா (Beschio) என ch ககர ஒG ெப:�. இல�தீனி� Charus 

எ	பதி� ‘&கா-4’ (விைலமதி&க ெவா�ணாத) என#�, Chimera எ	பதி� 

‘&கிெமரா’ (ஒ-வைக& க?பைன வில.<) என#� ch ககர ஒG ெப?றி- ப� கா�க. 

 

கிேர&கராகிய ெபாி (C4 ஆசிாிய�&< �	னேமேய, யாராவ� கட� பயண� 

ெச��, ஷகர ஒGHைடய பிெரM� �ைறயி� Poducheri என எ;தியி- பி	, 

அைத  பா��த பி	, ch எ	பத?< இவ� ககர ஒG த�� ‘ெபா�ேக’ எ	8� 

ஒG பி� எ;தியி-&கலா�. இ:தி Ri (ாி) ஊைம எ;�தா<�. இ� சில ஐேரா பிய 

ெமாழிகளி� நிர�ப உ�+. இத?< �	 யா-� பயண� ெச�யவி�ைல எ	: 

உ:தியாக& Fற�@யா�. �ைறயான வரலா: கிைட&காத கால� அ�. 

 

இ�த& க-�� �?ற �@�த �@# அ	:. இைத ம:&க#� ெச�யலா�. ம?:�, 

ெபா�ேக. ெபா�கா எ	8� ெபயரா� (��ேசாிைய& Fறவி�ைல - ேவ: ஊைர& 

<றி பி3@-&கலா� - என� த>ளிH� விடலா�. (அ.ஙனெமனி�, யா	 ெவ>ைள� 

தா>கைள 6ணா&கியவனாேவ	) 

 

3. 3. 3. 3. மண# %ள�மண# %ள�மண# %ள�மண# %ள�    

 

இ ேபா� ெச	ைனயி� உ>ள ப<திக>, ஆ.கிேலயாி	 ஆ3சி&< �	 பல 

சி?V�களாக இ-�தைவ. இ�ேபாலேவ, (��ேசாி  ப<திகC� பிெரM�&காராி	 

ஆ3சி&< �	 பல சி?V�களாக இ-�தனேவ. அவ?:> ஒ	: ‘மண& <ள�’ 

எ	ப�. (�ைவ& கட?கைர&<� சிறி� ேம?ேக மண&<ள விநாயக� ேகாவி� என 
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ஒ- ேகாவி� உ>ள�. மண&<ள� எ	ப� ‘ம8<ல�’ எ	பத	 திாி( என� சில� 

F:வ� ெபா-�தா�. 3-1 கட#ள� ெபய� 

 

தீவJ�  பி>ைளயா�, மயில� � (ராய�, ெசMசி ர.கநாத� எ	பனேபா�, 

மண&<ள விநாயக� எ	8� ெபய-� ஊாி	 ேபரா� ஏ?ப3டேத. ‘மண� <ள�’ 

எ	8� ெபய-ைடய ப<தியி� உ>ள விநாயக� எ	பேத இத	 ெபா->. 

 

3.2. மண� 

 

மண� எ	8� ெசா�G� ெதாட.<� ஊ�க> பல உள. மணேம+, மண& < ப�, 

மண ெவளி, மண  பாைற, மண&கா� �தGயன அைவ. இ ெபய�களி� ‘�’ ெக3+ 

'மண’ எ	ப� நிைலெமாழியா� உ>ள�. மண�ேம+, மண�பாைற எ	பனேவ, 

மணேம+, மண பாைற என ப+கி	றன. ம?ற ெபய�கC� இPவாேறயா�. 

 

3-3. <ள� 

 

<ள� எ	8� வ-ெமாழியா� �@H� ஊ�  ெபய�கC� பல உள. வாைழ& <ள� 

((�ைவயி	 (ற நக�  ப<தி இ�), ெபாிய<ள�, ெத ப&<ள�, த�லா<ள�, 

சா�த	<ள�, Iைள&<ள�, எ�ணா<ள�, கட�ப	 <ள�, காய	<ள�, 

ேகா3@&<ள�, தாத	<ள�, மட��&<ள�, Fட.<ள�, பர�பி&<ள�, 

தாமைர&<ள�, ேதவி<ள�, கனக ெச3@<ள�, ஊைம�சி <ள�, மா.<ள� - 

�தGயன அைவ. 

 

3-4. மண�<ள� 

 

இPவாேற மண� எ	ப�� <ள� எ	ப�� ேச���, இைடயி� உ>ள ‘�’ ெகட, & 

எ	8� வGமிக மண&<ள� எ	8� ெபய� உ-வாயி?:. (��ேசாி நக-&<> 

உ>ள சிற பான இட� ஆதலா8�, பைழய சி?V� ஆதலா8� இத	 

ெபய�&காரண� ஈ�+ இட� ெப?ற�. இனி  (��ேசாி எ	பத	 ெபய�& 

காரண�ைத& கா�பா�. 
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4. 4. 4. 4. $9�ேசாி$9�ேசாி$9�ேசாி$9�ேசாி    

 

4.1. (�: (� ேப3ைட, (� பாைளய�, (� வ�@ பாைளய�, (�&< ப�, 

(�_�, (N�, (�N�, (�&ேகா3ைட, (�&கா+, (��ச�திர�, (� நகர�, 

(���ேசாி (ேகரள�) என  ‘(�’ எ	8� அ@�ெசா�G� ெதாட.<� ஊ�க> பல 

உள. 

 

4-2. ேசாி 

ேகா3+�ேசாி, ெதளி� (ெத>C�) ேசாி, தைல�ேசாி, கலமேசாி, F+வாMேசாி, 

ெகா&கலாMேசாி, ெகாரடாேசாி� க.கணMேசாி, பா� பினிேசாி, ம3டMேசாி, 

வட&காM ேசாி, ேவள�ேசாி, (���ேசாி (ேகரள�) என� ேசாி, எ	8� 

வ-ெமாழியி� �@H� ஊ�க> பல உள. 

 

4-3. (�ைம 

(��ேசாி எ	பதி� உ>ள ‘(�’ எ	ப�, �?றிK� (திதா� உ�டா&க ப3ட ேசாி 

எ	8� க-�ைத& <றி&கவி�ைல; பழைமயா� இ-�த ப<தி (�ைமயாக� 

சீ�தி-�த ப3ட� எ	8� க-�ைத& <றி&கி	ற�. 

 

(��ேசாி நகாி	 ந+ேவ கலைவ& க�Yாி எ	8� ஒ- க�வி நி:வன� ‘ப’ வ@வி� 

உ>ள�. இத	 ந+ேவ ஓ� அைம ( க3+வத?காக� தைரைய� ேதா�@யேபா� 

ம�ைட ஓ+கC� எK�(கC� அக ப3டன. (இைத நா	 ேநாி� பா��ேத	) இ�த 

இட� �	( இ+காடா� இ-�ததாக� ெதாிகிற�. பி	ன� நக� (�ைமயா� 

விாிவைட�ததா�, இ�த இ+கா3ைட  ப?றி  ெபா�ம&க> இ	: ஒ	:� 

அறி�தில�. யா8� எ	8ட	 இ-�த ந�ப�கC� அ ேபா�தா	 அறி�ேதா�. 

பிெரM�&கார� 17-ஆ� 9?றா�@ேலேய ஆ3சி ேம?ெகா�+ நகைர  (திதா� 

வ@வைம�தன�. ெந+.கால� ஆனதா� இ+கா+ அறியா  ெபா-ளாயி?:. 

 

5. 5. 5. 5. இன�ேசாிஇன�ேசாிஇன�ேசாிஇன�ேசாி    

 

இ ேபா� ேசாி எ	ப�, தா��த ப3ட ம&களி	 <@யி- ைப& <றி&<� ெபயராக&  
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க-த ப+கி	ற�. உ�ைம இஃத	:. பல-� ேச��� வா;� இட� ேசாி எ	பேத 

சாியான ெபா-ளா<�. ஆனா� ஓ� உ�ைமைய ஒ��&ெகா>ள ேவ�+�. 

ஒPேவா� இன�தவ-� வா��த ஒPெவா- ப<திH�, அPவP வின�தி	 ெபயரா� 

ேசாி ஒ- கால�தி� ெபய� வழ.க ப3ட� எ	ற உ�ைமதா	 அ�. 

 

5.1 ெத-  ெபய�க> 

 

(�ைவயி� உ>ள ெத-&கC> பல சாதிகளி	 ெபயரா� <றி பிட ப3டன. எ.கா: 

சா	ேறா�(சாணா�) 6தி, சிறிய பா� பார� ெத-, ெபாிய பா� பார� ெத-, ேவளாள� 

ெத-, ெச3@ ெத-, ைவசிய� ெத-, ெச.<�த� ெத-, வ�ணார� ெத-, வ	னிய� 

ெத-, யாதவ� ெத- �தGயன. (��ேசாி நகாி� கிறி��வ� மி<தியாயி-&<� ப<தி, 

இ ேபா�� இ��&களா� ‘கிறி4தவ(ர�’ என& <றி பிட ப+வ��+. இ� 

ேபாலேவ, இ�மாGய� மி<தியாயி-&<� ப<தி ��O� வ3டார� என ப+வ��+. 

அாி&கேம+ (அ-க	 ேம+) உ3ப3ட (��ேசாி  ெப-�பர பி� ப�+ கிேர&க& 

<@ேய?ற� இ-�ததாக#� ெசா�ல ப+கிற�. இPவா: பல பிாிவின-� ேச��� 

வா;� ேசாியாக  (��ேசாி உ>ள�. (இ ேபா� (��ேசாி� ெத-&களி	 சாதி  

ெபய�க> நீ&க ப3+ வி3டன.) <றி பி3ட ஓாின�தா� ம3+� மி<தியாH>ள இட� 

அ�த இன�தி	 ெபயரா� ேசாி என  ப�+ வழ.க  ப3@- பி8�, இ ேபா� 

பல-&<  பைற�ேசாி ம3+ேம ெதாிH�. அதனா� ேசாி எ	பைத இக��சியாக 

எ�S� மன பா	ைம உ�டாகிவி3ட�. 

 

5.2 இைட�ேசாி 

இைடய�க> மி<தியா� உ>ள ப<தி&< இைட�ேசாி எ	ற ெபய� உ�+. சீவக 

சி�தாமணியி	 422, 423-ஆ� ெச�H>க3< ந�சினா�&கினிய� வைர��>ள உைர  

ப<தியி� இ ெபயைர& காணலா�. 

 

“அ.ஙன� சிதறின ேகாவல� <ழK� ேகாடாGH� அ.ேக கிட&க& கா3ைட� �ழல  

ேபா�, இைட�ேசாியி� மகளி� நி	: �ழK�ப@, அPேவட� கயி: ேபால 

அ�தைலைய ெநகிழவி3டாராயி	 இ�தைலைய ெநகிழ விடா�” - எ	ப� 

உைர ப<தி. 422-ஆ� பாடG� உ>ள ‘ப>ளி’ எ	பத?< இைட�ேசாி எ	8� 

ெபா-> தர ப3+>ள�. (ேகாவி�ைதய� இல�பக�). 
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5.3 பா� பன� ேசாி 

இ� ம3+மா? உய� <ல�தா� எ	: ெசா�K� பா� பன� வசி&<� இட� 

‘பா� பன� ேசாி’ என ப3ட�. இ ெபயைர, ந	J� (ெபா�விய�-) 377-ஆ� 

9?பாவி	 உைரயி�, பைழய உைரயாசிாியராகிய மயிைலநாத� 

<றி பி3@- பதிG-�� அறியலா�: 

 

“எயின நா+, மற நா+, பா� பன� ேசாி, அரச� ெப-�ெத-, வாணிக நக� எ8� 

இைவ உய�திைண&க� பல விரவி  ப	ைமயி	 ஒ- ெபய� ஏ?றன”- எ	8� 

உைர  ப<தியி� பா� பன� ேசாிைய& காணலா�. 

 

5.4 (றMேசாி 

ேகாவல8� க�ணகிH� க#�திய@கC� ம�ைரயி	 (றநக�  ப<தியி� 

த.கியி-�த ெச�திைய& F:� காைத&<� சில பதிகார�தி� இள.ேகாவ@க> 

‘(றMேசாி யி:�த காைத’ என  ெபய� த��>ளா�. அ�த� ேசாி, அற� (ாிகி	ற 

ந�ேலா� தவிர, ம?ற தீேயா� இ�லாததா�. 

 

 “அற�(ாி மா�த� அ	றி� ேசரா  

 (றMசிைற IN� (&கன� (ாி�ெத	” (195-196) 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. அற�ெசய� (ாிேவா� இ-&<� இட�� (றMேசாி என& 

<றி பிட ப3+>ள�. “அற�(ாி மா�த� அ	றி� ேசரா” எ	பதிG-��, அற�(ாி 

மா�த� ேச-�ேசாி எ	ப� ெபற ப+�. எனேவ, ேசாி எ	பைத� தா��ததாக 

எPவா: ெகா>ள �@H�? 

 

5.5 காலனி,ேப3ைட 

நாளைடவி� பல சாதியின-� கல�� வாழ� ெதாட.கியதா�, ேசாி எ	8� 

ெதா< (  ெபய� மைற�த�. <றி பி3ட ஓாின�தா� (பைறய�) ம3+� ஒேர 

இட�தி� ேச��� வா�வதா�, ேசாி எ	ப�, அவ�களி	 <@யி- ைப ம3+� 

<றி&<� ெபயரா� வி3ட�. இ ேபா� ேசாி எ	: ெசா�ல நாணி, காலணி எ	:� 
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ேப3ைட எ	:� வழ.<கி	றன�. இ ேபா� ‘பைறய�’ எ	: ெசா	னா� அர� 

ஒ:&<� அள#&< நிைலைம �?றி வி3ட�. 

 

5.6 ெதாழி� அ@ பைட 

ெதாழி� அ@ பைடயி� ஏ?ப3ட சாதி  ெபய�களி� உய�#-தா�# இ�ைல. ப� 

இைச பவ	 பாண	. பைற ெகா3+பவ	 பைறய	. தி-விழாவி� கட#> 

தி-ேமனி ெத-வி� உலா வ-�ேபா�, �தG� பைற ேமள� இட� ெப:கிற�; 

அ+�� நாயன (நாத�ர) ேமள� இட� ெப:கிற�. இதி� உய�#-தா�# எ	ன? 

வ�ணா	 - பாியாாி எ	பன தா�வா�. வ�ணா	 எனி8� சலைவ� ெதாழிலாளி 

எனி8� ெபா-> ஒ	ேற. உைடைய வ�ைம (N�ைம) ெச�பவ	 வ�ணா	. 

மைலயாள�தி� ம�ணா	 எ	ப�. ம�Sத� எ	றா� N�ைம ெச�த�. பாிகார� 

எ	றா� ம-��வ�. பாிகாாி = ம-��வ	. இ ெபய� ெகா�ைசயாக  பாியாாி 

என ப+கிற�. இ� உய��த ெபய�. மீனவ� எ	ப தனி8� ெச�படவ� எ	8� 

ெபயேர சிற�த�. மீனவ� எ	றா� மீ	 பி@ பவ�. ெச� படக� எ	பேத ெச�படவ� 

எ	றாயி?:. ெச� பட< ஓ3+பவ� ெச�படக�. பட# எ	ப� தமிழி� ெகா�ைச 

உ-வ�. படவ எ	ப� ெதK.கி� எ;�� ெமாழி. ெச� படவ(க)� எ	பதி� 

<ைறேவயி�ைல. இ ெபய�க> எ�லா� பி?கால�தி� ெசய?ைகயாக& <ைற#  

ெபய�களாக ஆ&க ப3டன. ேசாி எ	ப�� இ	னேத எ	பத?காக இPவள# எ;த 

ேவ�@யதாயி?:. 

 

இPவாறாக  பல ேசாிகைள� ேச��த பல இன�தவ-� ேச��� வா�வதா�-அதாவ�, 

(திய �ைறயி� பல ேசாியின-� ேச��� வா�வதா�, இP_� (��ேசாி எ	8� 

அழகிய ெபயரா� வழ.க ப+கிற�. 

 

6.6.6.6.    ெத	 $9ைவெத	 $9ைவெத	 $9ைவெத	 $9ைவ    

 

இ.ேக (��ேசாி ெதாட�பான ம?ெறா- சி&க� உ>ள�. (��ேசாி மாநில�தி	 

தைலநகரான (��ேசாிைய� � பிரமணிய பாரதியா� தம� <யி� பா3@�, 

 

 “ெச� தமி�� ெத	(�ைவ எ	8� தி-நகாி	 

 ேம?ேக சி:ெதாைலவி� ேம#ெமா- மாMேசாைல” (6, 7) 
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என� ‘ெத	 (�ைவ’ எ	: <றி பி3+>ளா�. வட&ேக ஒ- காசி யி- பதா� 

ெத?ேக இ- பைத� ெத	 காசி என#�, ெத?ேக ஒ- பழநி இ- பதா� வட&ேக 

உ>ளைத வட பழநி என#� <றி பி+வ�ேபா�, வட&ேக ஒ- (�ைவ இ- பதா� 

இ� ெத	 (�ைவ என ப3டதா? ‘ெத	' எ	பத?<� ெத?<, இனிைம, அழ< எ	ற 

ெபா->க> உ�+. இ  ெபா->கC> எைத உ>ள�தி� ெகா�+ பாரதியா� 

ெத	(�ைவ என& Fறியி- பா�? 

 

6.1 ப3டறி# 

ெபா:�த-> ேவ�+�. இ.ேக அ@ேயன� ெசா�த  ப3டறி# நி&��சி ஒ	ைற& 

<றி பிட ஒ (த� அளி&க ேவ�+கிேற	: 

 

1940-ஆ� ஆ�+ மயில� க�Yாியி� யா	 விாி#ைரயாளனாயி-�தேபா� 

ஒ-நா>, எ�ல ப நாவல� இய?றிய அ-ைண& கல�பக� எ	8� 9ைல நட�தி& 

ெகா�@-�ேத	. ஒ- பாடG� ‘ெத	 அ-ைண’ எ	8� ெதாட� இ-�த�. 

தி-வ�ணாமைல&<, அ-ணகிாி அ-ணாசல� �தGய ெபய�கC� உ�+. 

அ-ணாசல� எ	பத	 ம2உ ெமாழிேய அ-ைண எ	ப�. ெத	 அ-ைண 

எ	பத?<, அழகிய அ-ைண-இனிய அ-ைண-ெத?ேக உ>ள அ-ைண 

எ	ெற�லா� ெபா-> ெச�யலா� எ	: நா	 Fறிேன	. உடேன, எ	னிK� 

அகைவயிK� உ-வ�திK� ெபாிய மாணா&க� ஒ-வ�, ‘அ ப@ெய	றா�, வட&ேக 

ஓ� அ-ைண இ-&கிறதா?’ எ	: ேக3டா�. ‘வட&ேக ஓ� அ-ைண இ- பதா�தா	 

இதைன� ெத	 அ-ைண என எ�ல ப நாவல� <றி  பி3+>ளா�’ என யா	 

Fறிய�� மாண&க� அைமதியானா�. இ�தியாவி	 வட ேகா@யி� ஓ� அ-ணாசல  

பிரேதச� இ- பைத இ	: பல-� அறிவ�. 

 

6.2 c வி�G (��� 

இனி� ெத	 (�ைவ&< வ-ேவா�: (��ேசாி மாநில  (�ைவ&<� ெத?ேக இர�+ 

(�ைவக> உ>ளன. ஒ	:: ெபாியா�வா� தி-ெமாழியிK>ள பாட� ப<தி ஒ	: 

ஈ�+ ேநா&க� த&க�. 

 

 “ெச?ற� இலாதவ� வா�த- ெத	(�ைவ 

 வி3+ சி�த	 ெசா� 



79 

 

 க?றிைவ பாட வ�லா� கட� 

 வ�ண	 கழGைண கா�பா�கேள” (3-3-10) 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. ெத	 (�ைவ = c வி�G(�N�. வி3+ சி�த	 = 

ெபாியா�வா�. (c வி�வி) (�N� = (� ஊ�. எனேவ, இ� ம2உ ெமாழியாக  

(�ைவ என ப3ட�. ெபாியா�வா� இ�த  (�ைவைய� ெத	 (�ைவ எ	: 

Fறியி- ப� மிக#� ெபா-�த�. இத?<� ெத?ேக எ�த  (�ைவH� இ�ைல. இ�, 

(��ேசாி மாநில  (�ைவேபா� ெப-வரவி?றாக  ேபச ப+வதி�ைல. இனி 

ம?ெறா- (�ைவைய& கா�ேபா�. 

 

6-9. சைடய	 (�ைவ 

 

தைலநக�  (��ேசாியி	 ெத?ேக தMைச மாவட�தி� ஒ- (�ைவ உ>ள�. இ.ேக 

தா	 ச.கர	 எ	பவ-�, அவ� மக	 சைடய	 (சைடய ப வ>ள�) எ	பவ-�, 

சைடயனி	 மக	 ேசதிராய	 எ	பவ-� வா��ததாக� தனி  பாட�க> 

F:கி	றன. இல.ைக� தமி� ம	ன	 பரராச சி.க	 பா@ய தான பாட� ஒ	: 

வ-மா:: 6.3.1 ச.கர (�ைவ 

 

 “இர# ந�பக லாகிெல	 

 பக� இ-ளறா இரவாகிெல	 

 இரவி எ�@ைச மாறிெல	 

 கட�ஏ;� ஏறிெல	 வ?றிெல	 

 மர( த.கிய �ைறைமேபணிய 

 ம	ன� ேபாகிெல	 ஆகிெலன 

 வளைம யி	(: ேசாழம�டல 

 வா�&ைக காரண மாகேவ 

 க-� ெச�ெபானி	 அ�பல�திேலா� 

 கட#> நி	: ந@&<ேம 

 காவிாி� தி-நதியிேல ஒ- 

 க-ைண மா�கி� �யிKேம 

 த- #ய��தி+ (�ைவய�பதி 

 த.< மானிய ேசகர	 

 ச.கர	 த- சைடய	 

 எ	ெறா- த-மேதவைத வாழேவ!” 
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எ	ப� பாட�. இ�, ெப-�ெதாைக எ	8� ெதாைக 9G� 1135-ஆ� பாடலாக 

உ>ள�. இ�த  பாடG� ச.கர8� அவ� மக	 சைடய8� இட� ெப?:>ளன�. 

இனி� சைடய	 ம3+� இட� ெப?:>ள இர�+ தனி  பாட�கைள  பா� ேபா�: 

 

 “ெம�க;வி வ�� வி-���+ மீCமவ� 

 ைகக;வ நீ�ேபா�. காவிாி - ெபா�க;#� 

 ேபா�ேவ� சைடய	 (�ைவயா	 இ�ல�ைத 

 யா�ேபா?ற வ�லா� அறி��” 

 

(சைடய	 ேசாழ ம	னனிட�தி� அKவ� பா��த�� உ�டாதலா� ேபா�ேவ� 

சைடய	 என ப3டா	.) 

 

 “(ர�தர தா- (�ைவ� சைடய	 

 இ-�த வியY� ெத?<ேம?< - பர�தெபா	னி 

 ஆ?: நீரா� விைளHம பா? கிழ&காகி 

 மா?: நீரா� விைளH மா�”. 

 

6.3.2 ேசதிராய	 (�ைவ 

 

இனி� சைடய	 மக	 ேசதிராயைன  ப?றிய பாட� வ-மா:: 

 

“காவிாிைய� ேசாணா3ைட& காராள� த�மரைப 

நாவலைர& காவலைர ந�ேலாைர - Xவலய� 

உ>ள� த<�(�ைவ ஊைர� சிற பி�தா	 

பி>ைள  ெப-மா> பிற��” 

 

எ	ப� பாட�. சைடய8&<  பிற�த பி>ைள  ெப-மா> ேசதிராய	 எ	பவ	. 

இவ	 ‘(�ைவ� ேசதிராய	’ எ	8� ெபயராK� வழ.க ப+வா	. 

 

6.4 ெவ�ெண� ந�Y� 
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ேமK>ள பாட�களி� அறிவி&க ப3+>ள ச.கர	, சைடய	, (�ைவ, காவிாி, 

ேசாழம�டல� எ	8� ெபய�கைள ேநா&<.கா�, இ�த  (�ைவ எ	ப� தMைச 

மாவ3ட��  (�ைவேய யா<� எ	ப� ெதளி#. க�ப� த� இராமாயண 9G	 

பாயிர�தி�, 

 

 “நைடயி	 நி	:ய� நாயக	 ேதா?ற�தி	 

 இைட நிக��த� இராமாவ தார ேப�� 

 ெதாைட நிர�பிய ேதாம: மா&கைத 

 சைடய	 ெவ�ெண� ந�Y�வயி	 த�தேத” (10) 

 

எ	: சைடய8&<� ெவ�ெண� ந�Y-&<� ெதாட�( கா3@H>ளா�. இ�, 

தMைச மாவ3ட�திK>ள ெவ�ெண� ந�Yரா<�. 

 

சில�, க�பைர ஆதாி�த சைடய ப வ>ள� தMைச மாவ3டமாகிய காவிாி நா3ைட� 

ேச��தவர�ல�; அவ� ெத	னா�&கா+ மாவ3ட�தி	 - தி-&ேகாவY� 

வ3ட�திK>ள தி-ெவ�ெண� ந�Yைர� ேச��தவ�; அவ� க�பைர ஆதாி�த� 

அP_ாி�தா	 - என வ	ைமயாக அ@��  ேப�கி	றன�. இ&ெகா>ைக சாிய	:. 

சைடய	 காவிாிேயா+� ேசாழ ம�டல�ேதா+� பாட�களி� ெதாட�( 

ப+�த ப3@- பதா�, அவ	 தMைச மாவ3ட�� ஊ�&காரேன யாவா	. 

 

எனேவ, தMைச மாவ3ட��  (�ைவH� ((��ேசாிH�), தி-ெந�ேவG அ-கி� 

உ>ள cவி�G(��ா� எ	8� (�ைவH�, தைலநக�  (��ேசாி&<� 

((�ைவ&<�) ெத?ேக உ>ளைவ எ	ப� ெபற ப+�. 

 

6.5 (��ேசாி� சைடய	 

 

ஒ- சில� க�பைர ஆதாி�த சைடய	 ெத	னா�&கா+ மாவ3ட��� 

தி-ெவ�ெண� ந�Yைர� ேச��தவேன என அ@��  ேப�வ� ேபால, ஒ- சில�, 

(�ைவ� சைடய	 எ	ப�, (�ைவ மாநில� தைலநக�  (��ேசாியாகிய 

(�ைவைய� ேச��தவேன என அ@��  ேப�கி	றன�. 
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யா	 இ�த இ-சாராாிட�� வாதா@  பா��ேத	. சைடய	, காவிாிேயா+� ேசாழ 

நா3ேடா+� பல பாட�களி� ெதாட�(:�த ப3@- பத�லாம� ேசாழ 

ம	னேனா+� ெதாட�(:�த ப3@- பதா�, பாட�களி� Fற ப3+>ள 

ெவ�ெண� ந�Y-� (�ைவH� தMைச மாவ3ட�ைத� ேச��தனேவ என� 

ெசா�G  பா��ேத	. அவ�க> ஒ��& ெகா>வதாக� ெதாியவி�ைல. 

 

இல.ைகயி� பMச� ஏ?ப3ட கால�தி� சைடய	 க ப� க பலா� அாிசி 

அ8 பியதா�, இல.ைக ம	ன	 பரராச சி.க	, காவிாிேயா+� 

ேசாழம�டல�ேதா+� ெதாட�(:�தி� சைடயைன  (க��� பா@H>ளா	. 

ெத	னா�&கா+ மாவ3ட� தி-ெவ�ெண� ந�Yாி� சைடய	 இ-�தி-�தா� 

க ப� க பலா� இல.ைக&< அாிசி அ8 பியி-&க �@யா�; காவிாி பாH� தMைச 

மாவ3ட�ைத� சா��தவனா யி-�ததாேலேய க ப� க பலா� அாிசி அ8 ப 

�@�த�. 

 

எனேவ, (�ைவ� சைடய	 எ	பதிK>ள (�ைவ எ	ப�, தைலநக�  

(��ேசாிைய& <றி&க வா� ேபயி�ைல. இ�த நிைலயி�, (�ைவ மாநில  

(�ைவ&<� ெத?ேக இர�+ (�ைவக> இ-&க, (�ைவ மாநில  (�ைவைய  

பாரதியா� ெத	(�ைவ எ	: <றி பி3@- ப� மிக#� சி&கலாக#� 

<ழ பமாக#� உ>ள�. 

 

c வி�G(�Nைர  (�ைவ எ	ப� அPவளவாக  ெபா-�தாத�� 

சி:வரவின�மா<�. ‘(�ைவ� சைடய	’ எ	: F:� பாட�கைளH� பாரதியா� 

அவ� காவ� R�நிைலயி� அறியாதி-�தி-&கலா�. அ�ல� சைடயைன� 

ெத	னா�&கா+ மாவ3ட��� தி-ெவ�ெண� ந�Yரா	 எ	: 

எ�ணியி-&கலா�. அதனா� அPவிர�+ (�ைவகைளH� பாரதியா� �3டாம� 

(��ேசாி மாநில  (�ைவையேய �3@யி-&கலா�. அ.ஙனெமனி�, இ�த  

(��ேசாி&< வட&ேக ஒ- (��ேசாி இ-�தி-&கேவ�+ேம? 

 

6.6 ெச.ைக  (��ேசாி 

இ� <றி��  பல�ைற எ�ணி  பா��த��+. ஒ-நா>, இ�தியாவி	 தைலைம 

அைம�சரா� இ-�த தி-மதி இ�திராகா�தி ெச.க?ப3+ மாவ3ட� �?:  
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பயண�தி	ேபா�, (��ேசாி  ப<தி&<� ெச	றதாக வாெனாG அறிவி&க& 

ேக3ேட	. பாரதியா� ெச.க?ப3+ மாவ3ட�ைத அ+��>ள ெச	ைனயி� 

ெந+.கால� த.கியி-�ததா�, ெச.க?ப3+ மாவ3ட  (��ேசாிைய 

அறி�தி-&கலா�. அ� வட&ேகயி- பதா� (��ேசாி மாநில  (��ேசாிைய� ெத	 

(�ைவ என& <றி பி3@-&கலா�. இ�ைலேய�, ெத	 (�ைவ எ	பத?< அழகிய-

இனிய (�ைவ எ	: ெபா-> F:வைத� தவிர ேவ: வழியி�ைல. 

 

7. 7. 7. 7. இன� �*) இ	ைமஇன� �*) இ	ைமஇன� �*) இ	ைமஇன� �*) இ	ைம    

 

இ.ேக ெதா�கா பிய-� ந	Jலா-� அறிவி��>ள ஒ- க-�� உ>ள�ைத 

உ:�தாம� இ�ைல. ெதா�கா பிய� கிளவியா&க�தி�, 

 

 “இன��3 @�லா  ப�(ெகா> ெபய�ெகாைட 

 வழ&கா ற�ல ெச�H ளாேற” (18) 

 

என#� பவண�தியா� ந	J� ெபா�வியG� 

 

 “ெபா->�த லாறா� அைடேச� ெமாழியின� 

 உ>ள#� இ�ல#� ஆ� இ- வழ&கி8�” (50) 

 

“அைட ெமாழி இனம�ல�� த-� ஆ�+றி	” (51) 

 

என#� FறிH>ளப@ ேநா&கி	, ெத	 (�ைவ எ	பதிK>ள ‘ெத	’ எ	பைத, 

இன� �3+ இ�லா  ப�பாக-இன��3@�லா அைடயாக& ெகா>ளலா�. 

 

ஆனா� இ�த& க-�� என&< மனநிைற# அளி&கவி�ைல. ஒ-கா�, இட  

ெபய�க> அ�லாத ேவ: ெபய�க3< �	 உ>ள ப�( - அைடெமாழிக> 

இன��3+ இ�லாதனவாயி-&கலா�. இட� ெதாட�பான ெபய�க3< �	னா� 

வ-� திைச  ெபய�கைள இன��3+ உ>ள ெபய�களாகேவ ெகா>ள� ேவ�+�. 
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ெதா�கா பியைரH� பவண�தியாைரH� யா	 ம:&கிேற	. இன��3+ இ�லாத 

ப�(கேள - இன��3+ இ�லாத அைடெமாழிகேள இ�ைல - எ�லா� உலக 

வழ&<-ெச�H> வழ&< ஆகிய இர�@K� இன� �3+ உ>ளைவேய எ	ப� 

அ@ேயன� க-��. 

 

8.18.18.18.1    ஒ79#% ம7தள�ஒ79#% ம7தள�ஒ79#% ம7தள�ஒ79#% ம7தள�    

 

உைரயாசிாிய�க>, ெசMஞாயி: - ெவ�@.க>, வட ேவ.கட� - ெத	<மாி 

எ	8� X�சா�@கைள&கா3@� ெதா�கா பிய-&<� ந	Jலா-&<� ஒ��&< 

ம�தள� அ@��>ளன�. 

 

ெசMஞாயி: - ெவ�@.க>, வடேவ.கட� - ெத	<மாி எ	பன இன� �3+ 

உ>ளனேவ எ	ப� அ@ேயன� க-��. இத?< உாிய விள&கமாவ�:- 

 

வி�ெவளியி� உ>ள ேகா@&கண&கான ேகா>கC> க�க3<  ெபாியனவா�� 

ெதாிவன#� நம&< ந	ைம பய பனவாH� உ>ள ேகா>க> ஞாயி:� தி.கC� 

ஆகிய இர�ேட. இவ?:> ஞாயி: ெச�நிற� உைடய� ேபால#�, தி.க> 

ெவ�ணிற� உைடய� ேபால#� ெதாிவதா� �	ன� ெசMஞாயி: என#�, 

பி	ன� ெவ� தி.க> என#� இன� �3+>ள அைடெமாழிகைள  ெப?:>ளன. 

ெசMஞாயி: இ�ைலெயனி� தி.கைள ெவ� தி.க> என#�, ெவ� தி.க> 

இ�ைலெயனி� ஞாயிைற ெசMஞாயி: என#� Fறியி-&க மா3டா�க>. ேவ: 

ஞாயி:&< மா?றாக� ெசMஞாயி: என#�, ேவ: தி.கC&< மா?றாக ெவ� 

தி.க> என#� Fறவி�ைல. இPவிர�+ேம ஒ	:&< ஒ	: மா?றா<�. 

 

8.2 எ�ைலக> 

 

அ+��, வடேவ.கட� - ெத	<மாி&<� ெச�லலா�. ெத?ேக ஒ- ேவ.கட� 

இ- பதா� வடேவ.கட� எ	:�, வட&ேக ஒ- <மாி இ- பதா� ெத	<மாி 

எ	:� Fறவி�ைல. தமி� நா3@	 வட&< எ�ைல ேவ.கட� - ெத?< எ�ைல 

<மாி என நா3@?< எ�ைலக> Fற ப3+>ளன. வடேவ.கட� எ	பதி� உ>ள 

‘வட’ எ	ப� ேவ.கட�தி?< அைடெமாழி. ெத	<மாி எ	பதிK>ள ‘ெத	’ எ	ப� 
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<மாி&< அைடெமாழி. இைவ எ�ைலகைள& <றி&<� அைட ெமாழிகளா<�. 

வட&<� ெத?<� ஒ	:&< ஒ	: மா?:தாேன. 

 

9. 9. 9. 9. இட(ெபய�க1இட(ெபய�க1இட(ெபய�க1இட(ெபய�க1    

 

இ�த அ@ பைடHட	 ெத	 (�ைவ&< வ-ேவா�. எ�த இட� ெதாட�பான 

ெபய-&< �	8� உ>ள ‘ெத	’ எ	ப� ெத?< எ	8� ெபா-ைளேய த-வைத 

அறியலா�. சில கா3+க>;- 

 

ெத	 காசி, ெத	 கயிலாய�, ெத	 ேகா+, ெத	 பரத�, ெத	 ப�G, ெத	 பா�@, 

ெத	பா�, ெத	 பாரத�, ெத	பா�, ெத	பாG, ெத	(ல�, ெத	 (ல�தா�, ெத	 

மைல, ெத	 ம�ைர, ெத	�ைன, ெத	 வைர, ெத	 திைச, ெத	னக�, ெத	ன� 

ெபா- (, ெத	8ல<, ெதனா�, ெத	னவ	, ெத	 கிழ&<, ெத	 ேம?<, ெத	 

Iைல, ெத	 ப&க�, ெத	 ேகா@, ெத	 கட�, ெத	னா�&கா+, ெத	 அ-ைண 

�தGயனவா�. 

 

ேமேல, இட ெபய-&< �	 ெத	 எ	ப� ெத?< எ	8� ெபா-> த�� நி?பைத& 

காணலா�. இ�த �ைறயி� ேநா&<.கா� ெத	 (�ைவ எ	பத?<� ெத?ேக உ>ள 

(�ைவ எ	ேற ெபா-> ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

பாரதியா� FறிH>ள ெத	 (�ைவ எ	8� ெதாட-&< இ ெபா-> Fற, 

ெச.க?ப3+ மாவ3ட  (��ேசாிேய �ைண ெச�ய �@H�. 

 

10. 10. 10. 10. பாரதியாாி	 %ைறபா)பாரதியாாி	 %ைறபா)பாரதியாாி	 %ைறபா)பாரதியாாி	 %ைறபா)    

 

ெத	(�ைவ எ	பத?< அழகிய-இனிய (�ைவ என  ெபா-> Fற �@Hமாயி8�, 

பல (�ைவக> இ-&<� நிைலயி�, பாரதியா�, எ�த� ெதளி#� இ	றி� 

ெத	(�ைவ என& Fறியி- ப� <ைறபா+ைடயேத. ெச.க?ப3+ மாவ3ட  

(��ேசாிைய ைமயமாக ைவ��  பாரதியா� ெத	(�ைவ என& Fறினா� எ	8� 

க-�ைத ஏ?:&ெகா>ளாதவ�க>, அழகிய-இனிய (�ைவ எ	: 

ெபா->ப�Sவைத� தவிர ேவ: வழி இ�ைல. 
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இ� கா:. Fறியவ?றா�, பாரதிதாசனி	 ஊ-� ேப-� ப?றிய விவர.க> ஓரள# 

(லனா<�. 

 

க-�� வழ.கிய க-_ல.க> 

 Life of Sir Walter Scott — by Lokhart 

 அேரபிய இர#& கைதக> - அGபாபா#� நா?ப� தி-ட�கC� 

 கG�ெதாைக-88 - ந�சினா�&கினிய� உைர 

 ெபாி (C4 - கிேர&க ஆசிாிய� 

 சிவக சி�தாமணி - 422, 423 - ந�சினா�&கினிய� உைர 

 ந	J� - 377 - மயிைலநாத� உைர 

 சில பதிகார� - (றMேசாி யி:�த காைத-195, 196 

 � பிரமணிய பாரதியாாி	 <யி� பா3+ - 6, 7. 

 அ-ைண& கல�பக� - எ�ல ப நாவல� 

 ெபாியா�வா� தி-ெமாழி - 3-3-10 

 பரராச சி.க	 பாட� 

 தனி  பாட�க> 

 க�ப ராமாயண� - பாயிர� - 10 

 ெதா�கா பிய� - கிளவி யா&க� - 18 

 ந	J� - ெபா� விய� - 50, 51 

 உலக வழ&கா:க> 

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

14. 14. 14. 14. அைமதி� �ைவஅைமதி� �ைவஅைமதி� �ைவஅைமதி� �ைவ    

 

சில கா3சிகளி	 நிைல 

 

ஓாிட�தி� ஒ- சில கா3சிக> உ>ளன. அவ?ைற& க�டவ	 ெசா	ன க-��க> 

சில வ-மா:: 

 

“யா-� ெகா�+ ெச�ல&F@ய அைமதிய?ற ெப� உ>ளா>; <ழ�ைத 

அல:கி	ற�. வி- ப� இ�லாத க	னி  ெப�ைண& காைள ஒ-வ	 காம ெவறி 



87 

 

பி@��� ெதாட�கிறா	; அவ	 ெதாடாதப@ அ ெப� ேபாரா@� த பி��& 

ெகா>ள �@யவி�ைல. 

 

காதா� ேக3க ப+� இைசைய, ஓ� அழகிய இைளஞ	 ஒ- மர�தி	 கீேழ இ-�� 

ெகா�+ இைச&கிறா	. அவ	 இைச பாடைல� ெதாட��� எ; ப �@யவி�ைல; 

நி:�தி வி+கிறா	. அ�மர�தி	 இைலக> உதி�கி	றன. 

 

�ணி#>ள ஓ� இைளஞ	 தா	 வி-�பிய ெப�ைண ெந-.கி ��தமி+கிறா	. 

அவ> மைற�� ெகா�டா>; அதனா� அவைள அவ	 ேமK� காதG&க 

�@யவி�ைல. ப�லா�+ கழி�த�� அவ> அகைவ �தி��� 

அழக?றவளாகிவி3டா>. 

 

இ	ப� ஊ3@ய மர&கிைளக> இைலகைள உதி��� வி3டன; இளேவனி� கால� 

R�நிைல&< வழிய8 ( விழா#� (பிாி# உபசார��) நட�தி வி3டன. 

இ	னிய.க> இைச பவ�க> கைள பினா� இைசைய நி:�தி வி3டா�க>. 

அவ�களி	 இைச ேக3+& ேக3+  பழைமயாகி வி3ட�. காதல�க> சில�, இளைம 

மாறிவி3டதா�, காத� �ைவைய� ெதாட��� Zகர �@யாதப@� ெதவி3ட� 

உ�டாகிவி3ட�.” கா3சிக> சிலவ?ைற& க�டவ	 ேமேல அறிவி��>ளவா: 

Fறினானா? இ�லேவயி�ைல - பி	வ-மா: தா	 Fறினா	 - எ	ன Fறினா	? 

 

“எவராK� ெகா�+ ேபாக வியலாத அைமதியான ெப�S�, ந	< ேபணி 

வள�&க ப+கி	ற ஒG எ; பாத <ழ�ைதH� உ>ளன�: (Thou still unravished bride 

of quietness, Thou foster child silence). 

 

வி- ப� இ�லாத க	னி  ெப�ைண ஆ�மக	 காமெவறி பி@��� 

ெதாட�கிறா	. அவ	 ெதாடாதப@ அ ெப� ேபாரா@� த பி��& ெகா>கிறா>. 

அவைள அவனா� ெதாட �@யவி�ைல. (What mad pursuit? What struggle to 

escape) 

 

காதா� ேக3க �@யாத இனிய இைச - உ> உண�வா� உணர& F@ய - 

க?பைனயா� உணர&F@ய இனிய இைச. மர�தி	 கீேழ இ-&<� அழகிய 
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இைளஞேன! இைச  பாடைல நீ எ	:ேம நி:�த �@யா�; ெதாட��� இைச��& 

ெகா�ேடயி- பா�! அ�த மர�தி	 இைலக> எ	:ேம உதிரமா3டா! 

 

 (Heard melodies are sweet, 

 but those unheard 

 Are Sweeter; therefore, 

 ye soft pipes play on; 

 Not to the Sensual ear, 

 but more endeared, 

 Pipe to the spirit 

 ditties of no tone; 

 Fair youth, beneath the trees, 

 thou const not leave 

 Thy song nor ever can 

 those trees be bare) 

 

�ணிவான இைளஞேன! நீ வி-�(� அ�த  ெப�ைண அைடய ெவ?றி இல&ைக 

(winning goal) ெந-.கி வி3ட� ேபா� ேதா	றி8�, நீ அவைள ��தமிட �@யா�. 

வ-�தாேத! அவ> மைற�� ெகா>ள மா3டா>, அவைள நீ எ	:� காதG��& 

ெகா�ேடயி-&கலா�. அவ> இேத நிைலயிேலேய இ- பா> - கிழவியாக 

மா3டா>; ஆதG	 அவ> அழ<� எ	:� நிைல�தி-&<�. 

 

 (Bold lover; never, 

 never canst thou kiss, 

 Though winning nearth goal— 

 Yet do not grieve; 

 She cannot fade, 

 though thou had not thy bliss, 

 For ever wilt thou love, 
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 and she be fair!”) 

 

இ	X3+� மர&கிைளகேள! உ.க> இைலக> உதிரமா3டா! இைல தளி�&<� 

இளேவனி� கால� R�நிைல&< வழிய8 ( விழாேவ (பிாி# உபசாரேம) கிைடயா�; 

எ	:� இளேவனி? கால�திேலேய நீ.க> (மர.க>) இ-&க �@H�. 

 

 (Ah happy, happy boughs! 

 that cannot shed 

 Your leaves, nor ever 

 bid the spring adieu; 

 

மகி��சி[3+� இ	னிய.க> இைச பவ�க> கைள பி	றி எ ேபா�� இைச��& 

ெகா�ேடயி- ப�; இைச எ ேபா�� (� இைசயாகேவ இ-&<�. 

 

 (And happy melodist, unwearied, 

 For ever pipping songs for ever new) 

 

எPவள# மகி��சியான காத� - எPவள# மகி��சியான காத�! காதல�க> எ	:� 

இளைமHட	 இ-�� <ளி��த {Warm - ெவ� பான) காத� �ைவைய Zக��� 

ெகா�ேடயி- ப�; �	பமி	றி� ெதவி3டாம� காதG ப�.” 

 

 (More happy love! 

 more happy, happy love! 

 For ever warm 

 and still to be enjoyed, 

 For ever panting 

 and for ever young) 

 

கா3சிகைள& க�டவ	 இPவா: Fறினா	. அவ	 இPவா: F:வத?< ஏ?ப, 

எ	:� ஒேர மாதிாியாயி-�த அ�த& கா3சிக> யாைவ? 
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ஒ- கிேர&க  பாணியி� ெச�ய ப3ட ஒ- சாG	 ெபாிய ெகா>கல�தி	) ேமேல 

�?றி வைரய ப3+>ள ஓவிய.கைள  பா��ேத அவ	 இPவா: Fறினா	. 

ஓவிய�தி� வைரய ப3டைவ, நிைல மாறாம� எ	:� ஒேர அைமதி நிைலயி� 

இ-&<� அ�லவா? 

 

ஒ	யா	 �ைவகC> அைமதி 

 

நைக (சிாி (), அ;ைக, இளிவர� (இழி#), ம-3ைக (விய (), அ�ச�, ெப-மித� 

(6ர�), ெவ<ளி (சின�), உவைக (காம�), அைமதி (சா�த�) எ	பன ஒ	ப� 

�ைவக> (நவரச.க>) ஆ<�. அைமதி எ	ப�, இ	ப� வாி8� �	ப� வாி8�, 

நிைல மாறாம� எ	:� ஒேர நிைலயி� இ- பதா<�. இPவா: ெபா� ம&க> 

இ- ப� அாி�. ெம�Hண�வின� அ-ளாள�க>-�?ற� �ற�த �னிவ�க> - 

உய��த ப�பாள�க> ஆகிேயாேர இPவா: எ	:� நிைல மாறா� அைமதியான 

ஒேர நிைலயி� இ-&க �@H�. இ�த அைமதி நிைல&<-இ�த ஒேர மாதிாியான 

நிைல&< விள&க� த-வத?< ஒவிய.கேள உவைமயாக இ-�� உதவி ெச�H�. 

 

ஜா	 கீ3� 

 

இைத அறிவி&கேவ, ஜா	 கீ3� (John Keats) எ	8� ஆ.கில (லவ� இய?றிய 

“Ode on A Greacian Urn” எ	8� தைல (ைடய பாட� ப<திக> ெபா-Cட	 

ேமேல தர ப3+>ளன. 

 

தாமைர மல� தடாக�தி� மல��தி-&<�. அ� ஆ@ அைச�� ெகா�@-&<�. ேநர� 

ஆக ஆக நிற� மாறி இத� �-.கி வத.கி  ெபாGவிழ�� <விய#� ெச�H�. 

பறி��& ெகா�+ வ�� ைகயிேலா ேவறிட�திேலா ைவ�தி-&<� தாமைர மல-� 

ேநர� ஆக ஆக நிைல மாறி  ெபாG# இழ&<�. ஆனா� ஓவிய�தி� 

வைரய ப3+>ள தாமைர மலேரா நிைல மாறாம� எ	:� <வியாம� 

மல��சிHடேனேய ெபாG# ெப?:� திக;�. 

 

தாமைர �க� 

 

ம&களி	 மல��த �க�தி?<� தாமைர மலைர உவைமயாக& F:த� மர(. ம&களி	  
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�க� எ ேபா�� ஒேர நிைலயி� இ- பதி�ைல. ம&கC> மிக உய��தவ�களி	-

ம&க> த	ைம&< அ பா?ப3ட ேம� நிைலயி� உ>ளவ�களி	 �கேமா, 

இ	ப�திK� �	ப�திK� ஒேர மாதிாியாயி-&<�. அதாவ�, ஓவிய�தி� உ>ள 

தாமைர மலேரேபா� ஒேர நிைலயி� இ-&<�. இத?< ஏதாவ� ஓ� எ+��& கா3+ 

கிைட&<மா? கா�பா�: 

 

சி�திர��� ெச�தாமைர 

 

உலகியG� - ஒ- <+�ப�தி�, த�ைத த	 I�த மக8&< �தG� பாக பிாிவிைன 

ெச�� த�த உைடைமகC> ஒ- ப<தியிைன  பி	ன� இைளய மக8&<& 

ெகா+&க ேவ�+� எ	: Fறி	, I�த மக8� I�த ம-மகC� வாளா 

இ- பா�களா? ேபா�& ெகா@ உய���வ� அ	ேறா? இ�த அள#&ேக இ� எனி�, 

I�த மக8&<  பாகேம இ�ைல-எ�லா� இைளய மக8&ேக எ	: த�ைத Fறி	. 

எ	ன ேந-� எ	பைத எ�ணி  பா�&க ேவ�+�. 

 

உலகி� த�ைத த-� ெசா�ைதவிட ேவ: எ�த வசதிH� அ?ற I�த மக	 ஒ-வ	, 

என&< ேவ�டா-த�பி&ேக ெகா+�� வி+.க> எ	: ெச�வானா? 

 

த�ைத தன&<� தாி8�-தராவி@8� இ	ப �	ப� அ?ற ஒேர மன நிைலயி� I�த 

மக	 இ- பானா? உ>ள�ைத& கா3+� க�ணா@யாகிய �க� ஒேர நிைலயி� 

இ-&<மா? 

 

I�த மக	 ஒ-வ	, இ�தைகய R�நிைலயி� சி�திர�தி� வைரய ப3+>ள 

ெச�தாமைரைய  ேபால ஒ- நிைலயி� இ-�ததாக& கா பிய�தி� 

Fற ப3+>ளா	. இராமாயண& கா பிய� தைலவனாகிய இராமேன அவ	. 

 

இராவணனா� இல.ைக&< எ+��� ெச�ல ப3ட சீைத, அேசாகவன�தி� 

இ-�தேபா�, பைழய நிக��சிக> பலவ?ைற எ�ணி வ-��கி	றா>: அவ?:> 

ஒ	::- 

 

�@ R@&ெகா�+ அரச பதவிைய ஏ?:& ெகா>க எ	: த�ைத ெசா	னேபா�  
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இராமன� �க� எPவா: இ-�தேதா, அPவாேற, அரச� ெச�வ�ைத� �ற�� 

கா3@?<  ேபாவாயாக எ	: ெசா	னேபா�� இ-�ததா�. இ�த அைமதி (சா�த) 

நிைல&<�தா	 சி�திர��� ெச�தாமைரைய ஒ பி3+ ேநா&கி� சீைத வ-�தினா> 

எ	பதாக& க�ப� பா@H>ளா�. (பாட�: ��தர கா�ட�-கா3சி  படல�) 

 

 “ெம�� தி- பத� ேம# எ	ற ேபாதி8� 

 இ�தி-� �ற�� ஏ< எ	ற ேபாதி8� 

 சி�திர�தி	 அல��த ெச�தாமைர 

 ஒ�தி-&<� �க�திைன உ	8வா>” (20) 

 

இ�த� ெச�தி ப@ பத?< மிக#� �ைவயாH>ள த�லவா? அைமதி� �ைவ&< 

இதனி8� ேவ: எ+��& கா3+ ேவ�+மா எ	ன! 

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

15. 15. 15. 15. ஆசிாிய இராமாயண�ஆசிாிய இராமாயண�ஆசிாிய இராமாயண�ஆசிாிய இராமாயண�    

 

க� வழி& க>வ	 

 

மிதிைலயி� அரச மாளிைகயி	 மா@யி	 நி	றி-�த சீைதH� ெத-வி� ெச	ற 

இராம8� ஒ-வைர ஒ-வ� ேநா&கி& ெகா�டன�; ஒ-வாிட� ஒ-வ� உ>ள�ைத  

பறிெகா+�தன�. அ	றிர# சீைத இராமன� உ-ைவ எ�ணி& காதலா� 

(ல�(கி	றா>. 

 

“ெத-வி� ெச	ற அவ	 எ	 க�ணி	 வழியாக எ	8> (<�� எ	 

ெப�ைமையH� நாைணH� தி-@& ெகா�டா	. இவ	 ஒ- (� வைக& 

க>வனாவா	” எ	: Fறி வ-�தினா>. 

 

ேமK� த	ைன வ-��� தி.க	ள ேநா&கி, இ-> எ	8� ெபய-ட	 வ�� 

உலைக வி;.கி எைன வ-��� க- ெந- பினிைடேய ேதா	றி ெய;�த ெவ>ைள 

ெந- பாகிய தி.கேள! அவ-ைடய (இராம-ைடய) க-நிற�தி?<� ேதா?: அலறி& 

ெகா�@-&<� கடைல நீ ேதா	றி அைலேமாத� ெச�� வ-��கிறா�; எ	ைனH� 

வ-��கிறா�; ஆனா�, தி.கேள! நீ ெகா@ைய அ�ைல. நீ அமி�த��ட	 
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ேதா	றியதா� யாைரH� ெகா�லமா3டா�, ம?:�, தி-மகேளா+ கடG� 

ேதா	றியதா� எ	ைன� �+வாயா? �டாேத - எ	கிறா>. பாட�க>: 

 

மிதிைல& கா3சி  படல� 

 

 “ெப�வழி நலெனா+� பிற�த நாெணா+� 

 எ	வழி உண�#� எ.<� கா�கிேல	 

 ம�வழி நட�� அ@வ-�த  ேபானவ	 

 க�வழி ZைழHேமா� க>வேன ெகாலா�” (55) 

 

 “ெகா@ைய அ�ைல நீ யாைரH� ெகா�கிலா� 

 வ+ இ� இ	 அ�த�ேதா+� வ�தைன 

 பி@யி	 ெம	னைட  ெப�ேணா+ எ	றா� எைன� 

 �+திேயா கட� ேதா	றிய தி.கேள” (77) 

 

சீைதயி	 நிைல இஃதாக, இர# �;�� சீைதைய எ�ணி வ-�தி& ெகா�@-�த 

இராம	, ம:நா> வி�ைல நா� ஏ?றி �றி��� சீைதைய மண&க� த<தி 

ெப?றவனானா	. 

 

ஆவைல� N�+த� 

 

சீைதயா� காதG&க  ெப?ற இராம	 வி�ைல நாேண?றி ஒ@�த ந?ெச�திைய� 

ெதாிவி&க நீல மாைல எ	8� ேதாழி சீைதபா� ஓ@னா>; சீைதைய வண.கினா>; 

மகி��சிHட	 ஆ@  பா@னா>. இைத& க�ட சீைத, அவைள ேநா&கி, உ	 

மகி��சி&<& காரணமான ெச�திைய விைரவி� ெசா� எ	: வினவினா>. 

நீலமாைல ெசா�ல� ெதாட.கினா>: 

 

நா�வைக  பைடைய& கட�ேபா� மி<தியாக உைடயவ	; க�வியி� சிற�தவ	; 

தயரத	 எ	8� ெபயாின	; �கி�ேபா� வழ.<� ைகய	. அவ8ைடய மக	 

ம	மதனி8� சிற�த அழ<ைடயவ	. பாட�: 
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 “கயரத �ரகமா& கடல	 க�விய	 

 தயரத	 எ8� ெபய�� தனி�ெச� ேநமியா	 

 (ய�ெபாழி தட&ைகயா	 (த�வ	 X.கைண 

 மய�விைள மதன?<� வ@# ேம	ைமயா	” (58) 

 

‘இராம	 வி�ைல �றி�தா	’ என I	: ெசா?களா� ெச�திைய� 

ெதாிவி�தி3@-&கலா�. ஆனா� அPவா: ெச�யாம�, நீலமாைல சீைதயி	 

ஆவைல� N�@ ேமK� வள���கிறா>: 

 

மராமர� ேபா	ற தி�ணிய ேதாளின	; அரவைண� தி-மாேலா என ஐH:� 

ஆ?றல	; இராம	 எ	ப� அவ	 ெபய�. அவ	 த�பிெயா+� �னிவெரா+� 

மிதிைல&< வ�தா	: 

 

 “மராமர� இைவெயன வள��த ேதாளின	 

 அராஅைண அமல	 எ	: அயி�&<� ஆ?றலா	 

 இராம	 எ	ப� ெபய� இைளய ேகாெவா+� 

 பராவ- �னிெயா+� பதி வ�� எ�தினா	” (59) 

 

ஓ� ஆ�மக	 ம?ேறா� இைளஞ8ட8� �னிவ� ஒ-வ-ட8� ஊ-&<> வ�தா	 

எ	: ெசா�வத	 வாயிலாக, சீைத ெத-வி� க�ட கா3சிைய நிைன#:�தி ேமK� 

ஆவைல� N�+கிறா>: சிவனிடமி-�� வ�த அ�த வி�ைல& காணவ�தவ	 

நாேண?றினா	. வி�Sலகேம அதி��த�! 

 

 “Xணிய� ெமா��பின	 (னித	 எ�தவி� 

 காணிய வ�தன	 எ	ன, காவல	 

 ஆைணயி	 அைட�தவி� அதைன ஆ�தைக 

 நா� இனி� ஏ?றினா	 ந+.கி?: உ�பேர” (60) 

 

வி�ைல நா� ஏ?றினா	 எ	றா� ேபா�மா? அதைன வைள�� �றி�தானா 

எ	ப� ெதாியேவ�+ேம! ேமK� F:கிறா>: ஒ- ெநா@ ேநர�தி� வி�ைல 
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எ+�தா	; இத?< �	ேப எ+��  பழகிய ஒ- ெபாறிேபால நாேண?றி வைள�� 

�றி�தா	: 

 

 “மா�திைர அளவி� தா	 எ+�� �	பயி� 

 R�திர� இ�என� ேதாளி	 வா.கினா	 

 ஏ�தின� இைமயவ�; இழி�த Xமைழ 

 ேவ�தைவ ந+&<ற �றி�� 6��தேத” (61) 

 

ேதவ�க> Xமாாி ெபாழி�தனரா�. வி� இ?ற ஒG ேக3+ அைவேய ந+.கி?றா�. 

ஒ- ெதாடாி� ெசா�ல ேவ�@ய ெச�திைய, சீைதயி	 ஆவைல� N�+� 

�ைறயி� பல ெதாட�களி� Fறியதாக அைம��>ள �ைவயான இ�த  ப<தி ஒ- 

க�ப R�திரேமா! 

 

ஆசிாிய இராமாயண� 

 

சீைதயி	 ஆவைல� ேதாழி N�+� இ�த  ப<தி வா�மீகி இராமாயண�தி� 

இ- பதாக� ெதாியவி�ைல. இ� க�பாி	 �ைவயான ெசா�த  பைட பாகேவ 

ேதா	:கிற�. க�ப இராமாயண� வி-�த பாவா� ஆன�. “வி-�த� எ	8� 

ஒ�பாவி?< உய�க�ப	” என& க�ப� சிற பி&க  ெப?:>ளா�. 

 

தமிழி� ஆசிாிய பாவா� ஆன இராம காைத (இராமாயண�) ஒ	: இ- பதாக� 

ெதாிகிற�. ெதா� கா பிய� - ெபா-ளதிகார� - அக�திைணயியG� உ>ள 

“ம&க> ZதGய அக	 ஐ�திைணH� �3@ ஒ-வ� ெபய� ெசாள  ெபறாஅ� (54) 

 

எ	8� 9?பாவி	 உைரயி�, �3@ ஒ-வ� ெபய� ெகா�ட ைக&கிைள&< 

எ+��&கா3டாக, ந�சினா�&கினிய� எ	8� உைரயாசிாிய� ஆசிாிய இராமாயண  

பாட� ஒ	ைற� த��>ளா�. அத	 க-�தாவ�: 

 

வி�வாமி�திர �னிவ� கா3@� தம� ேவ>விைய& கா பா?றிய இராமேனா+ 

மிதிைல&<� ெச	றி-�த ேபா� இராம	 சனகன� வி�ைல நாேண?றி �றி�தா	. 

�தGேலேய இராமைன& க�+ அவனிட� த	 உ>ள�ைத� ெசK�திய சீைத, மி&க 

விைசHட	 நாேண?றி வி�ைல ஒ@�த இ@ ேபா	ற ஒGைய& ேக3+, இ@ேய 
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:�ட பா�(ேபா� வா3ட� எ�தி  ப+&ைகயிG-�� எ;��, வி�ைல ஒ@�தவ� 

நா� �	( க�ட இைளஞராக (இராமனாக) இ- பாேரா-அ�ல� ேவ: 

யாராகவாவ� இ- பாேரா எ	: மய.கினா> பாட� 

 

 “ஆ>விைன �@�த அ-�தவ �னிவ	 

 ேவ>வி ேபா?றிய இராம னவெனா+ 

 மிதிைல IN� எ�திய ஞா	ைற 

 மதிHட� ப3ட மல�&க� சீைத 

 க+விைச வி�ஞா� இ@ெயாG ேகளா& 

 ேக3ட பா�பி	 வா3ட� எ�தி� 

 �யிெல;�� மய.கின> அதா அ	: மயிெலன 

 மகி�...” 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. இ பாட�, (ற�திர3+ எ	8� ெதாைக 9G� ேச���� 

ெதா<&க ப3+>ள�. இ�த  பாடK� �;ைமயாக� தர படவி�ைல. நீல மாைல 

எ	8� ேதாழி சீைதயி	 ஆவைல� N�@  பி	ன� இராம	 வி� ஒ@�த 

ெச�திைய� சீைத&<� ெதாிவி�ததாக& க�ப� பா@H>ளா�. இ�த ஆசிாிய  

பாடேலா, வி� ஒ@�த ஒGைய� சீைத தாேன ேக3டதாக� ெதாிவி&கிற�. இPவா: 

சி:சி: ேவ?:ைமHட	 ப�ேவ: இராம காைதக> இ-&<� ேபாK�. 

 

இ�த ஆசிாிய பா இராமாயண�ைத �. இராகைவய.கா� ‘பைழய இராமாயண�’ 

என& <றி பி3+ உ>ளா�. இ�த ஆசிாிய பாைவ ேநா&க& க�பாி	 ந	ெகாைட 

மிக#� �ைவயானத	ேறா! 

 

இ ப@ ஆசிாிய பாவா� ஆன ஓ� இராமாயண� உ�+ எ	பத?< வK_3ட 

ம?:� ஓ� ஆசிாிய பா இராமயண  பாடைல& கா�பா�! 

 

ெதா�கா பிய� - (ற� திைணயியG� உ>ள 

 

“க3@� நீ�த பாGனா8�” (76.16) 

 

எ	8� ப<தி&< ந�சினா�&கினிய� எ;திH>ள உைரயி� பரதைன  ப?றிய ெச�தி 

வ-கிற�. அதாவ�? 
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“க3@� நீ�த பாGனா8� = அரச	 அரச உாிைமைய& ைகவி3ட ப<தியா8�. அ� 

பரத8� பா��த8� ேபா�வா� அர� �ற�த ெவ	றி. 

 

(உ-�) 

 “கடK� மைலH� ேந�பட& கிட�த 

 ம�ணக வளாக� Z�ெவயி� �களி8� 

 ெநா�தா ல�ம தாேன இஃெதவ	 

 <றி�தன ென@ேயா	 ெகா�ேல ெம�தவ 

 வா.<சிைல இராம	 த�பி யா.கவ	 

 அ@ெபாைற யா?றி ன�ல� 

�@ெபாைற யா?றல	 ப@ெபாைற <றி�ேத” 

 

இஃ� அர� க3@� நீ�த பா�.” எ	ப� ந�சினா�&கினியாி	 உைர  ப<தி. 

இராம8ைடய த�பியாகிய பரத	, இராமனி	 அ@கைள� (பா�ைககைள�) 

�ம பைத� தவிர, ம�Sலைக& கா&<� �ைம ெதாட�பான �@ைய� தைலயி� 

�ம&<� ெபா: ைப ஏ?:&ெகா�டானி�ைல - எ	ப� இ பாடG	 க-��. 

 

இ�த  பாட� ேநாிைச ஆசிாிய பா. இ ப@யாக, ஆசிாிய பாவா� ஆன 

இராமாயண� ஒ	: இய?ற ப3+>ள� எ	ற ெச�தி அறிய&கிட&கிற�. 

 

இ�த ஆசிாிய பா இராமாயண�ைத �. இராக ைவய.கா� ‘பைழய இராமாயண�’ 

என& <றி பி3@- பதா�, இ� க�ப இராமாயண�தி?<� �?ப3டதா� 

இ-&கலா� ேபாK�. 

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

16. 16. 16. 16. தமிழ	 க�ட க�வி �ைறதமிழ	 க�ட க�வி �ைறதமிழ	 க�ட க�வி �ைறதமிழ	 க�ட க�வி �ைற    

 

இ&கால& க�வி �	ேன?ற� 

 

இ	:, ம-��வ�, விMஞான�, ெபாறியிய� �தGய �ைறக> வள��சி 

ெப?றி- பைத  ேபாலேவ க?பி&<� (ேபாதனா) �ைறH� வள��சி ெப?:>ள�. 
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(திய (திய �ைறக> பல ேதா	றிH>ளன. விைளயா3+ �ைற, கி�ட� கா�ட	 

�ைற, மா�@ேசாாி �ைற, த	ேனா&க �ைற. தனி  பயி?சி �ைற, ஆதார& க�வி 

�ைற எ	ெற�லா� அைவக3<  ெபய-� R3@H>ளன�. <ழ�ைதகளி	 

இ	ன�க>, உளவிய�( �தGயவ?ைற அறியாம�, <ழ�ைதக3<  (ாிகிறேதா 

(ாியவி�ைலேயா, அவ�க> வி-�(கிறா�கேளா இ�ைலேயா, எ ப@ேய8� 

திணி&க ேவ�+� எ	ற �ைறயி� அ&கால& க?பி&<� �ைற அைம�தி-�ததா�. 

அைத மா?றி ேம?க�ட �ைறக> வாயிலாக மாணவ� உ>ள�தி?ேக?ப அவ�கேள 

வி-�பி& க?<� �ைறயி� க�வியி� �	ேன?ற� க�@- பதாக இ&கால�தவ� 

ெப-ைம ப3+& ெகா>கி	றன�. இPவள��சிைய ேநா&க, அ&கால& க�வி �ைற 

பி	த.கிய நிைலயிலா - அ�ல� வள��சி ெப?ற நிைலயிலா - அ�ல� ேவ: எ�த 

நி�ை◌யி� இ-�த� எ	பைத& கா�ேபா�. 

 

அ&கால& க�வி �ைற 

 

அ&கால�தி� பி>ைளகைள  ப>ளி&Fட� அ8 (வேத ெபாிய விழாவாக 

அவரவ�களி	 <+�ப நிைல&<� த&கப@ ெகா�டாட ப3ட�. அ�த 

எ;�தறிவி&<� விழாைவ (அ3சரா பியாச�ைத) இ	: எ.ேக காண �@கிற�? 

ேம� பவனிட� ஆ+ மா+கைள ஓ3@ வி+வைத  ேபால வ�லவா இ	ைறய 

ப>ளி  பயி?சி அைம�� வி3ட�? அ	ைறய மாணவ�க3< இ ெபா;தி-&<� 

உாிைமH� கிைடயா� - ேசா�பK� கிைடயா�. மாணவ�க> ைவகைறயிேலேய 

ப>ளி&<� ெச	:விட ேவ�+�. �தG� வ�தவ8&< ஓர@; இர�டாவ� 

வ�தவ8&< இர�ட@. இ ப@ அ@களி	 எ�ணி&ைக ஏ:�. இத?<  ‘ப@ய@’ 

எ	: ெபயரா�. இ�த அ@ உட� வ-��� அ@ய	:; கால� தவறாைமைய& 

க?பி&<� ெம�Gய இனிய அ@. ந�பக� உணவி?ேக மாணவ�க> 6+ ெச�ல 

அ8 ப ப3டன�. ம?ற ேநர� ஆசிாிய� 63@�தா	. ‘<-<ல’ �ைறயி� 

ஆசிாிய-டேனேய உ�+ உைற�� க?ற�� உ�+. ஆனா�, இ�த< <- 

<ல.களி�, இ&கால மாணவ� வி+திகளி� காண ப+� ‘சிகெர3’ (ைக 

ம�டல�ைத& க�@-&க�@யா�. 

 

அ	ைறய ஆசிாிய� ஒPெவா-வ-� ப�கைல வ�Kநராக இ-�தன�; கணித�, 

வானிய�, ேசாதிட�, இல&கிய�, இல&கண�, �தGயவ?றி� (லைம 

ெப?றி-�தன�. இ	ைறய ஆசிாிய�கைள ேபா� அ@ பைட& க�விைய  
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ெபா� பைடயாக& க?றவ�க> அ�ல�. மணி&< ஓ� ஆசிாிய�, பாட�தி?< ஓ� 

ஆசிாிய� எ	ற நிைல அ	: இ-&கவி�ைல. மளிைக& கைடயி� ேவைல 

பா� பவ�க>, வா.க வ-பவ�க3<  ெபா-> ெகா+&கி	றன�. அத?காக& கைட 

�தலாளி அவ�க3<� ச�பள� ெகா+&கி	றா�. இ�த மளிைக& கைட&<� 

ப>ளி&Fட.க3<� எ	ன ேவ:பா+ இ-&க  ேபாகி	ற�? அ&கால �ைற இைத  

ேபா	ற த	:. மாணவ�கைள ப?றிய எ�லாவ?றி?<� ஆசிாியேர ெபா: பாளி. 

அவ�களி	 வா�#, தா�# எ�லாவ?றி?<ேம ஆசிாிய� ேநர@  

ெபா: பாளியாவா�. மாணவ�கC� அவ�கC&< ேவ�@ய தானிய� கா�கறிக> 

(எ�ெண�, எ-�3ைட �த?ெகா�+) அைன�ைதH� ெகா+��தவின�. 

 

ப>ளி&Fட�, தி�ைண, மர�த@ �தGய விட.களி� நட�த ப3ட�. இ ெபா;� 

ப>ளியி	 அைம (, இ ப@ இ ப@ இ-&க ேவ�+�; அ ப@ இ-�தா�தா	 

ெதாட.<வத?< ஒ (த� கிைட&<� எ	: Fற ப+கிற�. இ�த வைரயைறH� 

க�@ (� அ&கால�தி� இ�ைல. இ�த வற3+ �ைறயி� ந� ஏைழ நா+ பி	 

த.கியதா� மீ�+� மர�த@&ேக வர� ெதாட.கிவி3ட�. தமிழ	 �ைறயி� 

இய.<� தாFாி	 “வி�வ பாரதி” தைல நிமி��� நி?கி	ற�. 

 

எ;�தறிவி�தவ	 இைறவ	 

 

ம?:�, இ&கால�தி� மாணவாிட� வG�� (<�த ேவ�@ய நிைலயி� உ>ள சில 

ந�ல �ைறக> அ&கால�தி� இய?ைகயாகேவ அைம�தி-�தன. எ+��& கா3டாக, 

இ&கால�தி� பி>ைளக> நா3+&ேக?ற <@ம&களாக விள.க ேவ�+� 

எ	பத?காக& <@ைம  பயி?சிைய  (Citizenship) பாடமா&கிH>ளன�. ெப�க3<� 

சைமய?கைலைய& Fட  பாடமா&க ேவ�@ய நிைல இ	: ஏ?ப3+>ள�. 

பாட.க> வாயிலாக இவ?ைற  (<�த ேவ�@ய (injection) நிைல அ	: 

ஏ?படவி�ைல. பழ&க வழ&க.களிK� உைடயிK� நா3+&< அயலா�ேபா� 

63+&<� அயலாரா� இ	ைறய ப@�த இைளஞ�க> இ- ப�ேபா� அ	: 

இ-�ததி�ைல. “எ;�தறிவி�தவ	 இைறவ	” எ	: ேபா?றிய கால� அ&கால�. 

ஆசிாியைர  பழி பைதH� எதி� பைதH� நாகாிகமாக& க-�வேத இ&கால& க�வி 

�	ேன?றமா<�. க�Yாி ேவைல நி:�த� அதாவ� ப@ ( நி:�த� அ@&க@ 

நைடெப:வத?<& காரண� ஆசிாியைன இைறவனாக& க-�� மன பா	ைம 

இ�லாதேத யா<�. 
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 “Zண.< 9� ஓ�த� ேக3ட� மாணா&க� 

 வண.கி வல. ெகா�+ வ��”. 

 

எ	ற சி: பMச Iல& க-�தி?கிண.க மன பா	ைம வள��தா� இ�த நிைல 

மா:�. 

 

அ	: தி-மண� �தGய ந�ல நிக��சிகளி� ஆசிாிய�&ேக �தGட� கிைட&<�. 

இ	: அரசிய� தைலவ�க3<� உய�தர அதிகாாிக3<ேம �தGட� கிைட&கி	ற�. 

அரசியK&<� (தவி&<� கிைட&<மிட� இனிேய8� க�வி&<& கிைட&<ெமன 

ந�ப�@Hமா? 

 

கணித� சிற ( 

 

இ ப@யாக  பழ.கால& க�வி �ைறயி� பல ந�ல நைட�ைறக> 

இ-�தத�லாம�, பாட� தி3ட�திK� சில சிற�த ப<திக> இ-�தன, அவ?:> 

தைல சிற�ததாக� தமி�& கண&ைக& Fறலா�. தமிழி� எ	ன இ-&கிறெத	: 

ேக3பவ�க>Fட, தமி�& கணித�ைத� சிற பி��  (க�கி	றன�. ெச�H> 

நைட�ைறயி� உ>ள “கண&கதிகார�” எ	8� தமி�& கணித 9� இ	:� 

வா�கிற�. ந� தமி�&கண&கி� ‘பி	ன’ வா� பா+ Fட உ�+. இ ெபா;� சில� 

தாளி� ேபா3+� தவி��& ெகா�@-&<� சில பி	ன& கண&<கைள, அ ேபா� 

பி	ன வா� பா3@	 �ைண ெகா�+ மன&கண&காகேவ ேபா3+ வி+வா�களா�. 

 

தமி�& கணித�தி� சி: சி: பி	ன.கC&<&Fட� தனி�தனி  ெபய�க> இ- ப� 

மிக#� <றி பிட�த&க�. எ+��&கா3டாக� சில ேநா&கலா�: 

 

(1/320)– ��திாி        (3/80)– �&காணி 

(1/180) – அைர&காணி        (1/20) – ஒ-மா 

(1/80)– காணி        (1/10) – இ-மா 

(1/40) – அைரமா        (3/20) – ��மா 
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இ ப@ேய இ	8� பல உ�+. இவ?ைறெய�லா�, ெகா:&ைக[� காாி நாயனா� 

இய?றிய கண&கதிகார� எ	8� 9G� உ>ள, 

 

 இ�மிதா	 சைர� தைரெயனேவ ைவ�திதைன� 

 ெச�ைமத-� கீ��� திாிெச�� - பி	னைவ 

 I	:ப@ ப�திர3@ ��திாிேய ஒ	ெற	றா� 

 ஆ	ற அறிவி னவ�. 

 ��திாி அைர&காணி �	னிர�+ பி	னிர�டா� 

 வ�தேதா� காணிநா	 மாவா&கி - ஒ	ெறா+ 

 நாலா&கி& காலா&கி ந	8தலா� காலதைன 

 நாலா&கி ஒ	றாக நா3+. 

 

எ	8� பா&களா8� பிறவ?றா8� அறியலா�. 

 

அகராதி& கைல 

 

அ+�� ம?ெறா- க�வி�தி3ட�ைத இ.ேக <றி பிடாம� விட�@யா�. அதாவ�, 

இ�த& கால�தி� ‘ெல&சிேகாகிராபி’ (Lexicography) எ	: ெசா�ல ப+� 

ெசா?ெபா-> விள&க� F:� அகராதி (Dictionary) கைல அ�த& கால�தி� 

விாிவான �ைறயி� ைகயாள ப3+ வ�த�. இ	: அகராதி ேதைவ ப+கிற�. 

சில-&ேகா அகராதிைய  பய	ப+��� விதேம ெதாியா�. ெம�த  ப@�தவ�கC� 

இ	: அ@&க@ அகராதியி	 உதவிைய நாடேவ�@ய நிைலயி� உ>ளன�. அ	:, 

க?றவ�கேளா அகராதி  ெபா-> �;வைதH� மன�தி� அைம�� ைவ�தி-�தன�. 

அ�த& கால�� அகராதி 9K&< ‘உாி�ெசா�’அ�ல� நிக�+ எ	ப� ெபய�. 

நிக�+. ெச�H> நைடயி� இ-&<�. அதனா� மன பாட� ெச�வத?< மிக எளி�. 

ஒ- ெசா�K&<ாிய பல ெபா->கC� (அ��த.கC�) ெச�Hளாகேவ 

ெசா�ல ப3@-&<�; ஒேர ெபா-C&<ாிய பல ெபய�கC� ெகா+&க ப3@-&<�. 

எ+��&கா3டாக, கடK&< எ�தைன ெபய�க> உ�ேடா - கா3@?< எ�தைன 

ெபய�க> உ�ேடா - அ�தைன ெபய�கC� ெகா+&க ப3@-&<�. இ�த - 

நிக�+� ெச�H3கைள மன பாட� ெச�� ைவ�தி- பவ�க>, (� (�� 

ெசா?கைளயைம��  பாட�க> பைட&கலா�; பிற� இய?றிH>ள பாட�கC&<� 

ஆசிாிய� உதவியி	றி� தாமாகேவ ெபா-> (ாி�� ெகா>ளலா�. இ	:ேபா� 

அகராதி I3ைடைய� �ம&கேவ�@யதி�ைல. எ��ைண ந	ைம! 
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இ ப@ உத#� எ�ண?ற நிக�+ 9�க> தமிழி� உ�+ - இ	:� உ>ளன. 

இ ேபா� ஆ.கில�தி� ‘ஆ&�ஃேபா�+’ @&�சனாி (Oxford Dictionary) - அ�த 

@&�சனாி-இ�த @&�சனாி எ	: த�ப3ட� அ@��� திாிH� பல-&<� தமி� 

நிக�+ 9�கைள  ப?றி ஒ	:ேம ெதாியா�. இ	8� ெசா�ல ேபானா� 

நிக�+ எனறா� பண��&< எ�தைன ப@ எ	: ேக3பவ�கC� இ	: 

இ-&க&F+�. ஆனா� அ�த& கால& க�வி �ைறயி� நிக�+ எ	8� இ�த அாிய 

கைல� ெச�வ� நைட�ைறயி� இ-�த�. 

 

அ+�தப@யாக, வா�&ைக&<  பய	ப+� பல அறி# ைரகைள&F:� ‘சதக�’ 

எ	8� ஒ-வைக 9K�, இ	ன பிற சி?றில&கிய.கC� பி	ன�  ப@  ப@யாக  

ேபாில&கிய-இல&கண 9?கC� க?பி&க ப3டன. உைரநைட (வசன) 9�க> 

இ�லாம� ெச�H> 9�கேள இ-�த அ&கால�தி�-எ�லா& கைலH� ெச�H> 

வாயிலாகேவ க?ற அ&கால�தி� வா��தவ�கC&< நிக�+, சதக� �தGய 

9�கைள& க?ப� மிக#� எளிதாக இ-�த�. ‘ேகாழி �3ைடயி+�; �3ைட 

ெவ>ைளயாக இ-&<�. ப� பா� ெகா+&<�; பா� ெவ>ைளயாக இ-&<�’ 

எ	பன ேபா	றவ?ைற  ப@ ( எ	8� ெபயாி� இ	: ப@ பவ�&< நிக�+ 

�தGய 9�க> சி�ம ெசா� பன’ மாக�தா	 இ-&<�. பைழய �ைற& க�வி க?ற 

ந� பா3டனா�க>, ‘பா� ெவ>ைளயா� இ-&<�’ எ	ப� ஒ- ப@ பா எ	: 

ெசா�G� சிாி பைத நா� ெவ3க படாம� ெபா:��& ெகா>ள� தா	 ேவ�+�. 

 

(றவிைன� ெசய�க> 

 

ம?:�, ஆசிாிய� மாணவ�கைள& ேகாயிK&<�, தி-விழாவி?<� அைழ��� 

ெச�Kத�, விழா நா3களிK� ெகா�டா3ட நா3களிK� ேகாலா3ட�, பா3+, 

நாடக� �தGய கைல நிக��சிக> நிக��த� ெச�த�, ேவைல ெச�வி�த�, �தGய 

உ?சாகமான ெசய�க> அ&கால�தி� பி	ப?ற  ப3+ வ�தன. இைவ 

ேபா	றவ?ைற இ&கால�தின� ‘(றவிைன� ெசய�க>’ (Extra curricular Activities) 

எ	: ஆட�பரமாக (படாேடாபமாக) அைழ&கி	றன�. இ ப@ இ	8� பல 

சிற (&கைள� ெசா�G& ெகா�ேட ேபாகலா�. 

 

எனேவ, வா�&ைக&<  பயனளி&<� கைலயறி#, 9லறி#, ந�ல உைழ (, ந�ல  
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பழ&கவழ&க.க> எளிய வா�&ைக, உய��த சி�தைன �தGயவ?ைறேய அ&கால& 

க�வி (க3@ய�. இ	ைறய ஐேரா பிய& க�வி, ஆட�பர வா�&ைக, ெபாிய ேமைத 

ேபா	ற ெச-&< மன பா	ைம, ைக[3+, உடKைழ பி� ெவ: ( இவ?ைற� 

தாேன உ�டா&கிH>ள�? ஆசிாிய� மாணவ� பிைண (� மளிைக&கைட��ைற 

ேபா� ஆகிவி3டத�லவா? இ ெபா;� எளிய வா�&ைக, சIக�ெதா�+, <@ைம  

பயி?சி, �தGயவ?றி	 வாயிலாக  பைழய நிைலைம&<& க�வி� தர�ைத& 

ெகா�+வர ேவ�+� எ	:.. கர@யாக& க��கி	றன�. அ	: தமிழ	 க�ட 

க�வியி	 தர� தா��� விடவி�ைலேய! 

 

<ைறH� நிைறH� 

ஒ- <ைறபா3ைட ஒ (&ெகா>ள�தா	 ேவ�+�. இ	:>ள <ழ�ைத உள 9K� 

(Child Psychology) க�வி உள9K� (Educational Psychology)அ	: எ�த 

நா3@K� ேதா	றியி-&கவி�ைல. அதனா� சில<ைறபா+க> பயி?றG� 

ஏ?ப3@- பதாக� ெசா�ல ப3+ வ�தாK� “ெகா>ேவா	 ெகா>வைகயறி�� 

அவ	 உள.ெகாள” 9� ெசா�G& ெகா+&க ப3ட� எ	பத?<, பதி	 I	றா� 

9?றா�@� இய?ற ப3ட ந	J� பாயிர� சா	றாக நி?கி	ற�. அ� வ-மா:: 

 

 “ஈத� இய�ேப இய�(.காைல& 

 கால�� இட�� வாGதி	 ேநா&கி� 

 சிற��ழி யி-�� த	ெத�வ� வா��தி 

 உைர&க ப+� ெபா-> உ>ள�� அைம�� 

 விைரயா	 ெவ<ளா	 வி-�பி �கமல��� 

 ெகா>ேவா	 ெகா>வைக அறி�� அவ	 உள.ெகாள& 

ேகா3ட� இ� மன�தி	 9� ெகா+�த� எ	ப” 

 

இ�, ப	ென+.கால�தி?< �	ேப தமிழ	க�ட க�வி �ைறயா<�. இ�த 

ந	J� பாயிர பாடG	 ெபா-> அறி�தவ�க>, இ�த 9?றா�@� 

ஐேரா பாவிG-�� இற&<மதியாயி-&<� பயி?:�ைற, ஏ?கனேவ ந� 9�களி� 

சிற�த �ைறயி� ேபச ப3+>ள� எ	பைத ந	< உண��� ெதளி# ெப:வ�. 

இ ப@யாக இ	8� எ�தைனேயா சிற�த க�வி&ெகா>ைகக> பழ� தமி� 

9�களி� இட� ெப?:>ளன. 

-------------- 
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17. 17. 17. 17. கா#ைக க3பி#%� ஆ#க நிைலகா#ைக க3பி#%� ஆ#க நிைலகா#ைக க3பி#%� ஆ#க நிைலகா#ைக க3பி#%� ஆ#க நிைல    

 

மைலய�தைன& க-�� 

 

நா� நாேடா:� எளிதி? காS� கா&ைககளி	 ெசய� ஒ	றிைன&ெகா�+, 

வ>Cவனா� மைலய�தைன ெபாிய க-�� ஒ	ைற ம&க> இன�தி?< 

அறி#:�திH>ளா�. அ�த& க-�ைத& க3டைள& க-�தாகேவ க?பி��& 

FறிH>ளா� எ	:� ெகா>ளலா�. 

 

இ�திய�க> தமியரா� - மைறவாக உ�Sவ� எ	பதாக ஒ- க-�ைத ேமனா3டா� 

F:வதாக� ெசா�வ��+. மைறவிட�தில	றி ெவளியிட�தி� பல-� காண#� 

உ�Sபவ� என ப+பவ-� உ�S�, உணைவ  பல-&<� ப.கி3+& 

ெகா+�� உ�Sவதி�ைல. 

 

கா&ைக க?பி&<� பாட� 

 

ஆனா�, ஒ- கா&ைகேயா, ஓாிட�தி� ஓ� இைரைய& காணி	, மைறவாக� தா	 

ம3+� தனி�� உ�ணாம�, ம?ற கா&ைககைளH� கைர�� (அைழ��) உ�S�. 

உ�+ ெகா�@-&<� ேபா�� கைர��ெகா�ேட உ�S�. 

 

ம&க> இPவா: ெச�வரா? இ�ைலேய! தா� ெப?ற ெச�வ�ைத மைற&காம�, 

கா&ைகைய  ேபா�, ம?றவ�&<� பகி��தளி�� Zக-� மா�த�&<� ெச�வ� 

<ைற��ெகா�ேடயி-&<மா-அ�ல�-நிைற��ெகா�ேடயி-&<மா? 

<ைற��ெகா�ேட ேபா�தா	 இய?ைக. பாி வ>ள� Fட வாாி வாாி வழ.கியதா� 

ஒ	:� இ�லாதவனாகிவி3டா	 எ	ப� ஒ-சாரா� க-��. அளவி	றி  பிற�&< 

அளி�தமா�த� சில� வறிஞராகி வி3ட வரலா: ேநாி� அறி�தேத. 

 

வ>Cவாி	 (ர3சி 

 

உ�ைம யிPவாறி-&க, வ>Cவனா� (ரா3சியான ஒ- (�&க-�ைத& 

FறிH>ளா�. கரவா� (மைற&காம�) இன�ைதH� கைர�� உ�S� கா&ைகைய  
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ேபா� நட�� ெகா>பவ�&ேக ெச�வ.கC� உளவா<� எ	: அவ� 

அறிவி��>ளா�. இ&க-��ைடய <றளாவ�: 

 

  

 “கா&ைக கரவா கைர���S�; ஆ&க�� 

 அ	னநீ ரா�&ேக உள”  (ெபா-3பா� - �?ற� தழா�) 

 

இ&க-�� ஒ-வைகயி� நைட�ைற&< மாறாக� ெதாிகிறத�லவா? அ.ஙனமாயி	; 

இ&க-�� ெபா-��மா: எ.ஙன� என ஆராயேவ�+�, 

 

வரலா: நட�தைத& F:வ�; இல&கியேமா நட�தைத நட பைத அ@ பைடயாக& 

ெகா�+ இனி நட&க ேவ�@யைத& F:வ� எ	ப�. “இல&கிய�� வரலா:�” 

எ	ப� ெதாட�பான ஒ- க-�தா<�. 

 

க-�ேகா> 

 

தி-&<ற> ஓ� இல&கிய�. “நட�தைத அ@ பைடயாக& ெகா�+ நட&க 

ேவ�@யைத& F:வ� இல&கிய�” எ	ற க-�ேகாைள (Formula) ேம?கா3@H>ள 

<றேளா+ ெபா-�தி  பா�&<.கா� அறிய ப+� உ�ைமயாவ�: 

 

பிற�&< வழ.<பவாிட�திேலேய ெச�வ� இ-&<� எ	ப�, வ>Cவ� 

ெவளி பைடயாக& FறிH>ள க-��. இ�?<>ேள மைற�� ெபாதி�� கிட&<� 

க-�� ஒ	: உ�+: கா&ைகைய  ேபா� பர�த உள பா.< 

உைடயவாிட�திேலேய - பல�&<� பய	ப+பவாிட�திேலேய ெச�வ� இ-&க அர� 

ஒ (த� அளி&க (அ8மதி&க) ேவ�+�: அPவா: பய	படாதவ� ெச�வ�ைத  

பறி�த� ெச�யேவ�+� எ	ப� அத	 உ3க-��. இஃ�, அர� ேம?ெகா>ள 

ேவ�@ய க3டைள& க-�தா<�. “நட�தைத-நட பைத அ@ பைடயாக& - ெகா�+ 

நட&க ேவ�@யைத& F:வ� இல&கிய�” எ	ற க-�ேகாளி	ப@, 

ேம?கா3@H>ள <றளி	 ெபா-�த பா+ இ ேபா� (லனாகலா�. 
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ஆ&க� யாாிட�தி� நிைலெப?றி-&க ேவ�+� எ	பைத& கா&ைக 

க?பி&கி	றத�லவா? <றி (:- இ�த& க-��, 1982ஆ� ஆ�+, தMைச� தமி�  

ப�கைல& கழக�தி�, “இல&கிய�� வரலா:�” எ	ற தைல பி� நைடெப?ற 

க-�தர.< ஒ	றி�, க3+ைரயாசிாிய� ேபசிய க-��&கC> ஒ	றா<�. 

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

18181818    நிக�வ9 தழீஇய எ�ச உ�ைமநிக�வ9 தழீஇய எ�ச உ�ைமநிக�வ9 தழீஇய எ�ச உ�ைமநிக�வ9 தழீஇய எ�ச உ�ைம    

 

கால� Iவைக ப+�; அைவ: இற�த கால�, நிக� கால�, எதி�கால� எ	பன - என 

இல&கண 9லாசிாிய�க> FறிH>ளன�. ெதா�கா பிய� - ெசா�லதிகார� - 

விைனயியG� 

 

“கால� தாேம I	ெறன ெமாழிப” (2) 

 

“இற பி	 நிக�வி	 எதி�வி	 எ	றா 

அ��& கால�� <றி  ெபா+� ெகா>C� 

ெம�� நிைல Hைடய ேதா	ற லாேற” (3) 

 

என� ெதா�கா பிய� FறிH>ளா�. 

 

உைரக> 

 

ெத�வ� சிைலயா�:- ேம?ெசா�ல ப3ட கால�தி	 பா<பாடாகிய இற�த கால�, 

நிக�கால�, எதி�கால� என அ� �& கால�� <றி ெபா+� ெகா>C� ெபா-> 

நிைலைமைய உைடய ேதா	: ெநறி&க�. 

 

இள�Xரண�:- கால� I	றாவன இற (, நிக�#, எதி�# எ	பNஉ�, ெவளி பட& 

கால� விள.காதன <றி ( விைன எ	பNஉ� ெப?றா�. 

 

(வ-:) உ�டா	, உ�ணா நி	றா	, உ�பா	 எனவ-�. 
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இற பாவ�, ெதாழில� கழி#; நிக�வாவ�, ெதாழி� ெதாட.க ப3+ �?:  

ெபறாத நிைலைம; எதி�வாவ� ெதாழி� பிறாவைம. 

 

ேசனாவைரய�:- இள�Xரண� FறிH>ள அைன�ைதH� Fறி, ேம?ெகா�+ 

ெதாட��� ேசனாவைரய� Fறியி- ப�:- ெதாழிலாவ� ெபா-ளின� (ைட 

ெபய��சியாகG	, அஃ� ஒ- கண� நி?பத�ல� இர�+ கண� நி�லாைமயி	, 

நிக��சி எ	பெதா	: அத?< இ�ைலயாயி8�, உ�ட�-தி	ற� என  

பஃெறாழி� (ப�ெதாழி�) ெதா<திைய ஒ- ெதாழிலாக& ேகாடG	 உ�ணா 

நி	றா	 - வாரா நி	றா	 என நிக��சிH� உைட�தாயி?: எ	ப�. 

 

இனி ந	J� ெசா�லதிகார� - ெபா�வியG� கால� ப?றி  பவண�தியா� 

FறிH>ள 9?பா வ-மா:: 

 

“இற ( எதி�# நிக�# என& கால� I	ேற” (31) 

 

உைரக> 

 

மயிைலநாத� உைர:- ேபாவ�� வ-வ�� நிக�வ�� எ	: கால� Iவைக ப+�. 

 

இற (, நிக�#, எதி�# என �ைறயி	 Fறாராய�, கால� என ஒ- ெபா-> இ�ைல 

எ	பா-�, நிக�கால� ஒ	:ேம எ	பா-�, இற�தNஉ� எதி�#Nஉ� என 

இர�+ எ	பா-�, இற ( நிக�# எதி�# என I	ெற	பா-மான இ ப<தியா�, 

ஆசிாிய� அவ-> கால� இ�ைல எ	பா�, ஒ- ெபா-> நிக;மிட��  

ெபா-�ைம  ேபற�ல� கால� எ	: ேவ?:ண�#� பிற#� ப+வதி�ைல எ	ப. 

இனி, கால� ஒ	ெற	பா�, யாெறா;<� - மைல நி?<� என உ>ெபா-> ஒ- 

கால�தாேன ெசா�ல ப+� பிறிதி�ைலெய	ப. இற (� எதி�#� என இர�+ 

எ	பா�, ேகா� ஓ+.கா� ெச	றNஉ� ெச�வNஉ� அ	ேற? அதனா� நிக�# 

இ�ைல எ	ப. I	: எ	பா� - ெந-ந� - இ	: - நாைள என#�, வ�தா	 - வாரா 

நி	றா	 - வ-வா	 என#�, இPவா: ெசா?க> I	: கால�� கா3+தG	 

I	: எ	ப. இPவிக?பெம�லா� அறிவி�த?< இPவா: R�திர� ெச�தா� என& 

ெகா>க. 
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ஏகார�தா	, I	: எ	பேத ஈ�+  ெபா-> என& ெகா>க. 

 

 “உலக வழ&க�� ஒ- �& கால�� 

 நிைலெபற உண�த- ��மைற ெநறியா	” 

 

எ	றா� அக�தியனா�, 

 

ச.கர நம�சிவாய� (சிவஞான �னிவ�) உைர:- “ெபா->களி	 ெதாழி� இற�த�� 

நிக�வ�� எதி�வ�� ஆதG	, அPவா: இய?:� கால�� I	: F?றதா� 

என#� உ���ண�தG	, இ.ஙன� உணரா� கால� இ	ெறன#� - நிக� கால� 

ஒ	:ேம என#� - இற�த கால� எதி�கால� இர�+ேம என#� F:வா� F?ைற 

வில&கி& கால� I	ேற எ	றா�. இத	 திற� இ	8� விாி��ைர பி? ெப-<�. 

நிக� கால� ேபால ெவ>ளிைட  ெபா-ள	றி, இற�த கால� எதி�கால� இர�+� 

மைற ெபா-ளா� நி?றG	, இற ( நிக�# எ	னா� இற ( எதி�# எ	றா�. 

 

இ�கா:�, எ+��& ெகா�ட க3+ைர&< அ@ பைட ேபாட ப3ட�. இனி, ேமேல 

க3டட� எ; பேவ�+�. 

 

இ�கா:� Fறியவ?றா�, இற (, நிக�#, எதி�# என& கால� Iவைக ப+� 

எ	8� ெகா>ைக இல&கண 9லாசிாிய�களாகிய அக�தியனா�, 

ெதா�கா பியனா�, பவண�தியா� ஆகிேயா�&< உட	பா+ எ	ப� ெதாிய 

வ-கிற�. 

 

ஆனா�, உைரயாசிாிய�களி	 உைர& <றி (களா� ஒ- <ழ ப நிைல 

ஏ?ப3+>ள�. கால� என ஒ	: இ�ைல எ	ப� சில� க-��. கால� என ஒ	: 

இ- பதாக& ெகா>ளி8� நிக� கால� ஒ	: ம3+ேம உ>ள� எ	ப� ேவ: 

சிலாி	 ெகா>ைக! நிக� கால� எ	ப� இ�ைல-இற�த கால�, எதி� கால� எ	8� 

இர�+ ம3+ேம உ>ளன எ	ப� ம?ெறா- சாராாி	 ேகா3பா+. அ�த அ�த& 

ெகா>ைக&<& Fற ப+� காரண.கைளH� உைரயாசிாிய�க> <றி பி3+>ளன�. 

நா� அவ?ைற� சிறி� விவரமாக& கா�பா�. 
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ந� நா3+ அறிஞ�கைள  ேபாலேவ, ஐ	4@	 ேபா	ற அய� நா3+ அறிஞ�கC� 

கால& ேகா3பா3@� மா:ப3@- பதாக& Fற ப+கிற�. 

 

கால� என ஒ	: இ�ைல எ	8� க-�� என&<� உட	பாேட, அ ப@ெயனி�, 

‘நிக�வ� தழீஇய எ�ச உ�ைம’ எ	8� தைல ைப எPவா: க3+ைர� தைல பா� 

எ+��& ெகா�டா�? எ	8� வினா எ;�. ப@ ப@யாக ேமேல ெச�ேவா�. 

 

இட� என ஒ- ெபா-> இ�லாத� ேபாலேவ, கால� என#� ஒ- ெபா-> இ�ைல. 

இர�+� R�நிைலகளா� வைரய:&க  ப+கி	றன. ெவ3ட ெவளியி� 6+ க3@& 

ெகா�+ இ� இ	னா� 6+-அ� அ	னா� 6+ என� R�நிைலயா� நாேம 

வ<��& ெகா>கிேறா�. <றி பி3ட சில எ�ைலகைள அைம��& ெகா�+, இ� 

வைரH� இ�த மாவ3ட�-இ�த மாநில�-இ�த நா+ என#�, இவ?றி?< அ (ற� 

உ>ளைவ அ�த மாவ3ட�-அ�த மாநில� அ�த நா+ என#�, R�நிைலகளி	 

உதவியா� நாமாக �@# க3+கிேறா�. 

 

இ� ேபாலேவ, X#லக� த	ைன� தாேன �?றி& ெகா�+ ஞாயி?ைறH� �?:� 

R� நிைலயா�, இர#–பக�, காைல – மாைல, ேகாைட& கால� – மைழ& கால� 

<ளி�கால� எ	ெற�லா� ப<��& ெகா>கி	ேறா�. ெச�த ெச�கி	ற - 

ெச�ய ேபாகிற நிக��சிகைள& ெகா�+ இற�தகால�, நிக�கால�, எதி�கால� என 

Iவைக ப+�தி& ெகா�ேடா�. எனேவ R�நிைலகளி	 �ைணயா� கால� என 

ஒ	ைற நா� உ�டா&கி& ெகா�+>ேளா�. 

 

ெபா->களி	 (ைட ெபய��சியாகிய ெதாழி� நட�� ெகா�@-&<� ேபா�, நட�� 

வி3டைத இற�த காலமாக#� ெதாட��� நட&க வி- பைத எதி� காலமாக#� 

ெகா>வதா�, இைடயி� நிக� கால� என ஒ	: இ- பத?< வா� பி�ைல எ	: 

க-தி� சில� நிக�கால�ைத நீ&<கி	றன�. ெதாழி� நட�� வி3டேதா இனி நட&க 

இ- பேதா ேந-&< ேந� (ல படாம� மைற ெபா-ளாக இ- பதா�, இற (-எதி�# 

இ�ைல. ேந-&< ேந� ெதாழி� நட ப� ெதாிவதா� நிக�கால� எ	ப� ம3+ேம 

உ>ள� எ	ப� நிக�கால& ெகா>ைகயினாி	 F?:. 
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இற ( எதி�# எ	பன மைற ெபா-ளாதலா8�, நிக�# ஒ	ேற ேந-&<ேந� 

ெதாி�� ெகா�@- பதாK�, ந	J� ஆசிாிய�, இற ( நிக�# எதி�# எ	ற 

வாிைசயி� ெசா�லாம�, இற ( எதி�# நிக�# என வாிைச ப+�திH>ளா� என� 

ச.கரநம�சிவாய� Fறியி- பதிG-�� அறிய&F@ய�, நிக�கால� என ஒ	: 

உ�+ எ	8� உ:தி பாேட! நிக�கால� எ	பத?< நா� ஒ- வைக விள&க� 

ெசா�ேவாேம! இற�த கால�� நிக�கால�� ச�தி&<� ேநர� நிக�கால� ஆ<�-

எதி� கால�திG-�� இற�த கால� பிாிH� ேநர� நிக�கால� ஆ<�-எ	: 

ெசா�லலாேம! நிக�# உ�+ எ	ற அ@ பைடHட	 நிக�வ� தழீஇய 

எ�சஉ�ைம&< வ-ேவா�: 

 

‘உ�’ எ	பத	 ெபா->க>: 

 

ெதா�கா பிய� த� ெதா�கா பிய� - ெசா�லதிகார� இைடயியG� 

 

 “எ�ச� சிற ேப ஐய� எதி�மைற 

 �?ேற எ�ேண ெதாிநிைல ஆ&க� எ	: 

அ பா� எ3ேட உ�ைம� ெசா�ேல” (1) 

 

என, ‘உ�’ எ	8� இைட�ெசா�K&< எ3+  ெபா->க> இ- பதாக 

அறிவி��>ளா�. 

 

இ�த எ3ட8> நம&< ேவ�@ய ‘எ�ச�’ எ	8� ெபா-ைள ம3+� எ+��& 

ெகா>ேவா�. இத?< உைரயாசிாிய�க> த-� எ+��&கா3+ விள&க� வ-மா:: 

 

இள�Xரண�: சா�த8� வ�தா	 எ	றா�, அவைனய	றி  பிறைரH� வர# (பிற� 

வரைவH�) விள&<மாகG	, அஃ� எ�ச உ�ைம. 

 

ேசனாவைரய�: சா�த8� வ�தா	 எ	8� உ�ைம ெகா?ற8� வ�தா	 எ	8� 

எ�ச. <றி�� நி?றG	 எ�ச உ�ைம. ெகா?றவ8� வ�தா	 எ	பNஉ�, இற�த 

சா�த	 வரவாகிய எ�ச.<றி�� நி?றG	 எ�ச உ�ைம. 
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ெத�வ�சிைலயா�: எ�ச� இற�த� தழீஇய�� எதிர� தழீஇய�� என 

இ-வைக ப+�. சா�த8� வ�தா	 எ	றவழி, �	ெனா-வ	 வர# 

<றி�தானாயி	 இற�த� தழீயதா�: பி	ெனா-வ	 வர# <றி�தானாயி	 எதிர� 

தழீஇயதா�. ஏைனெயாழி�த ெபா-ைள& <றி�தைமயா	 எ�சமாயி?:. 

 

பவண�தியா� த� ந	J�-ெசா�லதிகார� இைடயியG� 

 

 “எதி�மைற சிற ( ஐய� எ�ச� �?: அளைவ 

 ெதாிநிைல ஆ&கேமா+ உ�ைம எ3ேட”(6) 

 

என ‘உ�’ எ	8� இைட�ெசா�K&< எ3+ ெபா-> FறிH>ளா�, ‘உ�’ எ	பேத 

‘உ�ைம’ என ப+கிற�. 

 

இ�த எ3ட8> ஈ�ைட&< ேவ�@ய ‘எ�ச�’ எ	பத?< ம3+� உைரயாசிாிய�க> 

Fறியி- பனவ?ைற& கா�ேபா�. 

 

மயிைலநாத�:- சா�த8� வ�தா	 எ	ப� எ�ச�; அவைனேயய	றி  பிறைரH� 

வர# (பிற� வரைவH�) விள&கG	, 

 

ச.கர நம�சிவாய�:- சா�த8� வ�தா	 எ	ப� ெகா?ற	 வ�தத	றி என 

ெபா->ப@	 இற�த� தழீஇய எ�ச உ�ைம. ெகா?ற8� வ-வா	 என  

ெபா->ப@	 எதிர� தமீஇய எ�ச உ�ைம. 

 

கா�@ைக உைர:- எ�ச� இற�த� தழீஇய எ�ச�� எதிர� தழீஇய எ�ச�� 

இ-வைக ப+�. சா�த8� வ�தா	 - இ.ேக, ெகா?ற	 வ�தத	றி, எ	8� 

ெபா-ைள� த�தா� இற�த� தழீஇய எ�ச�; இனி& ெகா?ற8� வ-வா	 எ	8� 

ெபா-ைள� த�தா� எதிர� தழீஇய எ�ச�. 

 

ெதா�கா பிய உைரயாசிாிய�க3<> ெத�வ�சிைல யா-�, ந	J� 

உைரயாசிய�க3<> ச.கர நம�சிவாய� கா�@ைக உைரகார� ஆகிேயா-ேம, 
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இற�த� தழீஇய எ�ச�, எதிர� தழீஇய எ�ச� எ	8� எ�ச  ெபய�கைள அறி�க� 

ெச��>ளன�. ம?ற உைரயாசிாிய�க> இ�ப?றி  ேப�� I�� கா3டவி�ைல. 

 

�	ெப�லா� F3ட.களி� ேப�சாள�கேளய	றி� தைலவ� ஒ-வ� இ- பா�. 

இ ேபா� �	னிைல வகி பவ� என ஒ-வ� �ைள��& ெகா�+>ளா�. 

வா���ைரயாள-� வரவைழ&க ப+கிறா�. இ�Iவ->, �தG� �	னிைலயாள� 

வ�� வி3டா�. �த	ைமயாக� தைலவைர எதி�ேநா&கிH>ளன�. தைலவ-� வ�� 

வி3டா�. உடேன, கழக�தா�க> தைலவ-� வ�� வி3டா� என& F:கி	றன�. 

இ.ேக தைலவ-� எ	பதி� உ>ள உ�, �	னா� நட��வி3ட (இற�� வி3ட) 

�	னிைலயாளாி	 வ-ைகைய� த;#கிற�. எனேவ, தைலவ-� எ	பதி� உ>ள 

‘உ�’ இற�த� தழீஇய (த;விய) எ�ச உ�ைம என ப+கிற�. 

 

வா���ைரயாள� வராத நிைலயி�, தைலவ� வ�� வி3டாராயி	, தைலவ-� வ�� 

வி3டா� எ	: Fறி	, தைலவ-� எ	பதி� உ>ள உ�, இ	8� வா���பவ� 

வரவி�ைலேய என எதி�கால�தி� வர இ-&கிற வா���ைரயாளைர� த;#வதா� 

எதிர� தழீஇய எ�ச உ�ைம என ப+கிற�. 

 

தைலவ-� வ�� வி3டா� எ	பதி� உ>ள ‘உ�’ இர�ைடH� த;#வதாக#� 

Fறலா�. அதாவ�-�தG� �	னிைலயாள� வ�� வி3டா� எ	ற இற�த 

கால�ைதH�, இ	8� வா���பவ� வரவி�ைல எ	ற எதி�கால நிக��சிையH� 

த;#வதா�, இ�த உ�ைம, இற�த�� எதிர�� த;விய எ�ச உ�ைம எ	:� 

Fறலா�. 

 

�	னிைலயாள-� தைலவ-� வா���பவ-� ம?:� வரேவ�@யவ�கC� வ�� 

வி3டன� எ	பதி�, எ� எ� எைத எைத� த;#கிற� எ	: வினவி	, எ�#� 

எைதH� த;வவி�ைல-இ.ேக உ�ைமகைள எ�ணி&ைக  ெபா-ளி� உ>ள எ� 

உ�ைமயாக& ெகா>ளேவ�+�, ஏெனனி�, இ.ேக எ�#� எ�சமாக <ைறவாக 

இ�ைல. தைலவ-� வ�� வி3டா� எ	பதிேலா, ‘உ�’ த	னி� தாேன க-�� 

�@யாம�, இ	8� யேரா வ�� வி3டவைரேயா-இ	8� யாேரா வர-

ேவ�@யவைரH� <றி&<� <ைற� ெசா�லாக - எ�ச� ெசா�லாக இ- பதா� எ�ச 

உ�ைம என  ெபய� வழ.க ப+கிற�. 
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நிக�வ� த;#வ� 

 

இல&கண உைரயாசிாிய�க>, இற�த� தழீஇய எ�ச உ�ைம, எதிர� தழீஇய எ�ச 

உ�ைம எ	8� இர�ைட� தவிர, நிக�கால�ைதH� அ@ பைடயாக& ெகா�+ 

‘நிக�வ� தழீ இய எ�ச உ�ைம, என ஒ	: இ- பதாக எ.<� Fறேவயி�ைல. 

அைத நா� க�+ பி@�தாக ேவ�+�. 

 

‘ஒேர ேநர�தி� �-க8� Fவினா	-க�ண8� Fவினா	’ எ	றா�, �-க8� 

க�ண8�, எ	பவ?றி� உ>ள உ�ைமகைள நிக�வ� தழீஇய எ�ச உ�ைமக> 

எனலா�. �-க8� எ	ற உ�ைம க�ண8� FவியைதH�, க�ண8� எ	ற 

உ�ைம �-க8� FவியைதH� த;#கி	றன, ஒ-வ� �	ேனH� ம?ெறா-வ� 

பி	ேனH� Fவினா�, இற�த�-எதிர� எனலா�. இ-வாி	 FவK� ஒேர ேநர�தி� 

நிக��ததா�, இ�த உ�ைமக> நிக�வ� த;வியனவாக உ>ளன. 

 

ஒேர ேநர�தி� �-க8� க�ண8� Fவின� எ	றா�, இ�த உ�ைமக> எைதH� 

த;வாததா� எ�S�ைமக> என ப+�. �-க8� Fவினா	 - க�ண8� 

Fவினா	 என இர�+ ெதாட�களாக& Fறினா� தா	 நிக�வ� த;வியதா<�. 

இ�த  (�& க�+ பி@ பாகிய நிக�வ� தழீ இய எ�ச உ�ைம&< இல&கிய ஆ3சி 

ஒ	: கா�ேபா�. 

 

க�ப� ஒ- காத� கா3சிைய  பைட��& கா�பி��>ளா�. சீைத மாளிைகயி	 ேம� 

தள�தி� ேதாழிய-ட	 நி	:ெகா�@-&கிறா>. அ�த மாளிைக� ெத-வி� 

இராம	 வி�வாமி�திர-ட8� இல&<வ8ட8� ெச	: ெகா�@-&கிறா	. 

 

த?ெசயலாக இராம8� சீைதH� ஒ-வைர ஒ-வ� ேநா&கி& ெகா>கி	றன�, 

ேநா&க� ஆர�ப& க3ட�திG-�� ஆ��த க3ட�தி?<  ேபா�வி3ட�. சீைதயி	 

இ- க�களாகிய இ- ேவ�க> இராமனி	 ேதா>களி� ஆ��� பதி�தன. இராம	 

க�கேளா சீைதயி	 மா�பக�தி� ைத��& ெகா�டன. 

 

கயி: இ; (  ேபா3@யி� இ-வ� இ- ப&கG� நி	:ெகா�+ கயி?ைற 

இ; ப�, ஒ�த வGைமயினராயி	 அவரவ-� அவரவ� இட�திேலேய இ- ப�. 

ஒ-வ	 ம?றவனி8� ெமGயவனாயி	, அவ	 வGயவ	 ப&க� இ;&க ப3+ 
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வி+வா	, இ�தா	 இய?ைக நிைல. ஆனா� சீைதH� இராம8�, ேநா&< எ	8� 

கயி?றா� உ>ள� எ	8� ைகெகா�+ ஒ-வைர ஒ-வ� இ;�தன�. ஆனா� 

இய?ைக&< மாறாக இ-வ-ேம ஒ-வாிட�ைத ம?றவ� அைட�தன�. அதாவ�, 

சீைதயி	 இதய�ைத இராம8� இராமன� இதய�ைத� சீைதHமாக மாறி 

அைட�தன�. �த� கா3சியிேலேய �?றிய நிைல&<  ேபா� வி3ட� எ	னேவா 

ேபா� இ-&கிற�. 

 

தி-வ>Cவ� காத� கா3சிைய மிக#� நாகாிகமாக  பைட��& கா3@H>ளா�. 

காதல	 ேநா&<� ேபா� காதG பா�&காத� ேபா� தைல <னி�� தைரைய  

பா�&கிறாளா�. காதல	 பா�&காதேபா� காதG (	�:வKட	 நிமி��� 

அவைன  பா�&கி	றாளா�. இரவி� ேப-��க> எதி� எதிராக இய.<�ேபா�, ஒ- 

வ�@ இய&<ந� விள&<  ேபா3டா� எதிேர உ>ளவ� விள&ைக நி:�தி வி+வா�. 

அவ� விள&< ேபா3டா� இவ� நி:�தி வி+வா�. இ� ேபா	ற�லவா இ�த& 

காதல�களி	 கா3சி இ-&கிற�. 

 

 “யா	 ேநா&<. காைல நில	ேநா&<� ேநா&கா&கா� 

 தா	ேநா&கி ெம�ல ந<�.” 

 

எ	ப� தி-&<ற>. 

 

தி-வ>Cவ� காதல�களி	 ேநா&க�ைத இPவள# நாகாிகமாக& Fறியி-&க, 

க�பேரா மிக#� ப�ைசயாக& Fறியி-&கிறா�. இத?<� த&க காரண� உ>ள�. 

தி-வ>Cவாி	 காதல�க> (��க.க>. க�பாி	 காதல�கேளா மிக#� பைழய 

�க.க>. 

 

 “க-.கட� ப>ளியி� கலவி நீ.கி  ேபா�  

 பிாி�தவ� F@னா� ேபச� ேவ�+மா?” 

 

எ	: க�ப� பா@ இராம	-சீைத காதைல நாகாிக  ப+�திH>ளா�. 

 

தி-வ>Cவாி	 காதல�கேளா ஒ-வ� பா�&<�ேபா� ம?ெறா-வ� பா�&கவி�ைல. 

க�பாி	 காதல�கேளா ஒேர ேநர�தி� ஒ-வைர ஒ-வ� ேநா&கி& ெகா>கி	றன�. 

இ-வ� க�கC� ஒ	ைற ஒ	: கPவி உ�ண  பா�&கி	றனவா�. ேநா&கி	 
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வாயிலாக நிைல த+மாறி இ-வ� உ>ள�� ஒ	:�ப@யாக இராம8� 

ேநா&கினானா�; அேத ேநர�தி� சீைதH� ேநா&கினாளா�; 

 

 “எ�ண- நல�தினா> இைணய> நி	:ழி, 

 க�ெணா+ க� இைண கPவி ஒ	ைற ஒ	: 

 உ�ண#� நிைலெபறா� உண�#� ஒ	றிட 

 அ�ணK� ேநா&கினா	 அவC� ேநா&கினா>.” 

(பாலகா�ட�-மிதிைல& கா3சி  படல�-35) 

 

இ�த  பாடG�, ‘அ�ணK� ேநா&கினா	’ எ	பதி� உ>ள உ�ைம, சீைதH� 

ேநா&கினா> எ	பைத� த;#கிற�. ‘அவC� ேநா&கினா>’ எ	பதி� உ>ள 

உ�ைம, இராம8� (அ�ணK�) ேநா&கினா	 எ	பைத� த;#கிற�. 

இPவிர�ட8> �	னா� நட�த இற�த� எ�? - பி	னா� நட�த எதிர� எ�? 

இ�ைல-இற�தேதா எதிரேதா இ�லேவயி�ைல. இர�+� ஒேர ேநர�தி� 

நட�ததா� அ�ணK� - அவC� எ	ற உ�ைமக> நிக�வ� தழீஇய எ�ச 

உ�ைமகளா�. 

 

சில�, ‘இட�	-கால �	’ எ	8� கர@ வி3+ இ�த& க-�ைத& <ைல&க  

பா�&கலா�. இ.ேக எ�த �	8� எ�த  பி	8� இ�ைல. இர�+� ஒேர 

ேநர�தி� நட�ததா� இவ?ைற ‘நிக�வ� தழீஇய எ�ச உ�ைம’ எ	: Fசா� 

Fறலா�. இ�த& க3+ைரயி	 ெபா-> இஃேத! 

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

19. 19. 19. 19. ஆசானி	 ஆசானி	 ஆசானி	 ஆசானி	 அ	$ைர அ	$ைர அ	$ைர அ	$ைர ----    ந	<� நவி�வ9ந	<� நவி�வ9ந	<� நவி�வ9ந	<� நவி�வ9    

 

மாணா&க� சில� ம� அ-�திவி3+ வ< (&< வ-� இ�த& கால�தி�, வ< பி	 

கைடசி வாிைசயி� சில� அம��� ெகா�+ (ைக பி@��& ெகா�+� சீ3டா@& 

ெகா�+� ெபா;� ேபா&<� இ�த& கால�தி�, சில� ஆசிாியைர& ேகG  

ெபா-ளாக எ�ணி எ>ளி இக��� தி3@ ேபசி நைகயா+� இ�த& கால�தி�, சில� 

ேத�# எ;�� ேபா� பா��� எ;�வத?< உாிைம உ�+ எ	: உாிைம 

ெகா�டா+வ� - க�@&<� ஆசிாிய�க3< அ@ - உைத ெகா+ ப�� வழ&கமாகி& 

ெகா�+வ-� இ�த& கால�தி�, இ	8� ெசா�ெலாணா �ைறேக+க> நட�� 
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ெகா�@-&<� இ�த& கால�தி� ஆசிாிய�கைள  ப?றிH� மாணா&க�கைள  

ப?றிH� எ�ணி பா�&க ேவ�@ய� மிக#� இ	றியைமயாததா<�. 

 

அ�த& கால�தி�, ஆசிாிய�களி	 ைக ேமேலா.கியி-�த��, மாணா&க�க> 

அ@ைமக>ேபா� அட&கியாள ப3ட�� உ�ைமதா	! இ�த நிைல பி?கால�தி� 

க�@&க ப3ட�. <ழ�ைத உளவிய� (Child Psychology) க�வி உளவிய� 

(Educational Psychology) சIக இய� (Socialogy) ஆகிய �ைறகC� வள���>ள 

இ�த& கால�தி�, ஆசிாிய�க> மாணா&க�கைள ெச�ல& <ழ�ைதக> ேபால நட�த 

ேவ�+� எ	ப�ேபா� ஒ-வைக  பாி��ைர ெச�ய ப3@- ப�� உ�ைமதா	! 

F��� ேநா&<.கா�, அ�த& கால�தி� பி	ப?ற ப3ட அ@ைம �ைறH� சாிய	: 

- இ�த& கால�தி� தர பட ேவ�@யதாக  பாி��ைர&க ப3+>ள அள# மீறிய 

ெச�ல�� சாிய	: - எ	: Fற� ேதா	:கிற�. இ�த� சி&கைல� தீ� பத?< கி. 

பி. பதி	I	றா� 9?றா�@� பவண�தி எ	பவரா� இய?ற ெப?ற ந	J� 

எ	8� ந�ல 9ைல அSகலா�. 

 

ந	JG� அ	(>ள ந�லாசிாிய�&< உாிய இல&கணமாக& Fற ப3@- ப-

தாவ�:- 

 

அ-C�, கட#> ந�பி&ைகH�, உய��த <றி&ேகாC�, ேம	ைமH�, பல 

கைலகைளH� ெதளிவாக  பயி	:>ள அறி#� திற8� (Subject Knowledge), 

க-��&கைள ந	< எ+�� விள&<� வ�லைமH� (Teaching Ability) நில�� 

மைலH�ேபா� த&க பயனனி&<� நிைல�த மா�(�, தரா� ேபா	ற 

ந+நிைலைமH�, மல� ேபா	ற இனிய �கமல��சிH�, பர�த உலகிய� அறி#�, 

உய� <ண�� இ	னபிற ந?ப�(கC� உைடயவ�கேள 9� க?பி பத?<ாிய 

ந�லாசிாிய�க> ஆவா�க> எ	: ந	J� நவி�கிற�; இதைன, 

 

 “<ல	 அ->ெத�வ� ெகா>ைக ேம	ைம, 

 கைலபயி� ெதளி#, க3+ைர வ	ைம, 

 நில�மைல நிைறேகா� மல�நிக� மா3சிH�, 

 உலகிய� அறிேவா+, உய�<ண�, இைணய#� 

 அைமபவ	 9Kைர ஆசிாிய	ேன,” 
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எ	8� ந	J� பாவா� அறியலா�. 

 

ேமK� ஆசிாிய� பணி&< அ-க� அ�லாதவ� ப?றிH� ந	J� நவி�கிற�; அ� 

வ-மா::- 

 

 “ெமாழி<ண� இ	ைமH�, இழி<ண இய�(�, 

 அ;&கா: அவாவMச� அ�ச மாடK�, 

 கழ?<ட� மட?பைன ப-�தி& <�@ைக 

 �ட�ெத.< ஒ ெபன �ர�ெகா> சி�ைதH� 

உைடேயா� இல� ஆசிாிய� ஆ<தேல.” 

 

எ	ப� பா. 

 

இனி, ஆசிாிய� பாட� க?பி&க ேவ�@ய �ைற ப?றி ந	J� நவி�வைத& 

கா�ேபா�. 

 

பாட� க?பி&<� �ைற 

 

ஆசிாிய� பயி?:� �ைறயி� (Method of Teaching) வ�லவரா� இ-�த� ேவ�+�. 

உணைவ ந	றாக� சைம&கவி�ைலெயனி�, உ�பவ� எPவள# பசியாயி- பி8� 

எPவா: �ைவ�� உ�ண �@H�? எனேவ, ‘FG&< மார@�த�’ 

எ	றப@யி�லாம�, ஆசிாிய�க> ெபா: (ட8� �ைவHட8� க?பி&க ேவ�+�. 

எPெவ  பாட�ைத எPெவ� ேநர�தி� க?பி&க ேவ�+ேமா - அPவ  பாட�ைத 

அPவ� ேநர�தி� க?பி&க ேவ�+�. பாட. க?பி&<� வ< பைற ந�ல R�நிைல 

Hைடயதாயி-&க ேவ�+�. ஆசிாிய� த&க இட�தி� இ-�� ெத�வ� வா��தி  

பாட� ெதாட.க ேவ�+�. க?பி&க ேவ�@ய பாட�ைத �	F3@� தயாாி�� 

உ>ள�தி� அைம��& ெகா>ள ேவ�+�. விைரயாம�, மாணா&க� அைனவ-� 

பி	ப?றி� ெதாட-� அளவி� க?பி�த� நைடெபற ேவ�+�. ஆசிாிய� எவ�ேமK� 

சின. ெகா>ளாம�, வி- ப��ட	 - அ	(ட	 - �க� மல��� க?பி&க ேவ�+�. 

எPவா: க?பி�தா�, ேக3<� மாணவ�க> (ாி�� ெகா>வ�, எ	பைத அறி�� 

அவ�களி	 உ>ள�தி� (ாி�� பதிH�ப@ க?பி�த� ேவ�+�. ம�தமான 
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மாணா&க� சில� இ- ப�; அவ�க> ேமK� ம?ற எவ�பாK� மன மா?றேமா - 

ெவ: ேபா ெகா>ளாம� அ	(ட	 9� க?பி&க ேவ�+�. இ�த& க-��&க> 

அட.கிய ந	J� பா வ-மா:: 

 

பாட� க?பி&<� �ைற 

 

 “ஈத� இய�ேப இய�(. காைல& 

 கால�� இட8� வாGதி	 ேநா&கி� 

 சிற��ழி யி-��த	 ெத�வ� வா��தி 

 உைர&க  ப+�ெபா-> உ>ள� தைம�� 

 விைரயா	 ெவ<ளா	 வி-�பி�க மல��� 

 ெகா>ேவா	 ெகா>ைக அறி��அவ	 உள.ெகாள& 

ேகா3டமி� மன�தி	 9� ெகா+�த� எ	ப.” 

 

எ	ப� 9?பா. இ�த 9?பாவிK� ‘ெவ<ளா	 வி-�பி �கமல���’ எ	8� 

ெபா-> ெபாதி�த ெதாடாி�, ஆசானி	 உைர அ	(ைரயாக இ-&க ேவ�+� 

எ	8� க-�� அட.கிH>ளைம கா�க. 

 

எனேவ, ஆசிாிய�க> கட8&< ேவைல ெச�யாம� உ�ைமயாகேவ பா+ப3+ 

உைழ&க ேவ�+�. ஆசிாிய�க> சில� எ ேபா� மணிய@&<� எ	ேற எதி�பா���& 

ெகா�@- பா�க>. “மா3ைட ேம��தா	, ேகாைல  ேபா3டா	” எ	ப� 

இ	ேனா�&ேக  ெபா-���. சில சமய.களி�, தைலைம (அதிகாாி) அKவலாள�&< 

அMசி அ ப@H� இ ப@Hமாக அைசவ�� உ�+. இPவித ஆசிாிய�களா� மாணவ 

உலக� சிறி�� ந	ைம ெபறா�. உண#& கைடயி� பண�தி?< உண# ேபா+� 

சில�ேபா� க�வி க?பி&க& Fடா�; ெப?ற தா� பி>ைள&< உண# அளி ப�ேபா� 

பாி#ட	 - அ	(ட	 க?பி&க ேவ�+�. இனி மாணவ� ப&க� சிறி� கவன�ைத� 

தி- (ேவா�: 

 

க?<� �ைற 

பி>ைளகளி	 <:�( 

 

ஆசிாியாிட� க�வி பயிK� பி>ைளக> க?<� �ைறயிைனH� ந	<ணர ேவ�+�. 

யா-&ேகா வ�த வி-�ெதன ேமேலா+ இ-��விட& Fடா�. பி>ைளக> சில�, 
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மாணவாி	 ந	ைம&காக  ப>ளி&Fட� நட&கி	ற� எ	பைத அறேவ மற�� 

வி+கி	றன�; மாணவராேலேய ப>ளி&Fட�தின� பிைழ பதாக எ�Sகி	றன�; 

எ�ணி இட&<� ெச�கி	றன�; சில சமய.களி� ப>ளி&Fட�ைத ஒ- நாடக& 

ெகா3டைகயாகேவ க-தி வி+கி	றன�; வ< ைப நாடக ேமைடயாகேவ க-தி 

வி+கி	றன�; ஆசிாிய�கைள ந@க�களாக#� எ�Sகி	றன�; நாடக& 

ெகா3டைகயி� கலவர� ெச�H� சில <:�ப�கைள  ேபா� வ< பிK� கலவர� 

ெச�ய� ெதாட.கிவி+கி	றன�, எ	ேன ஆசிாிய� - மாணவ�த� அ	( நிைல! 

ஆனா� ஒ- சில மாணவாிடேம இ&<ைற காண ப+கி	ற�. இ�தீய பழ&க� 

அறேவ Fடா�. ப�ைட& கால�தி�, ஆசிாியாிட�தி� மாணவ�க> அக.கனி�� 

அ	( த��ப நட�� ெகா�ட� ேபாலேவ, இ&கால�திK� நட��ெகா>ள 

ேவ�+�. அ�ேவ சிற�த நய நாகாிகமா<�. 

 

அட&க�� வழிபா+� 

 

மாணவ� சில�, ஆசிாிய�&< அட.காம� நட பைத  ெப-ைமெய	ெற�ணி� 

சி:ைம உ:கி	றன�. ெபாிேயா�&< அட.கி நட பேத ெப-ைமயா<�. 

அ3.காைமயா� வ-� ேக+க> பல, 

 

 அட&க� அமர-> உ�&<� அட.காைம 

 ஆாி-> உ��� வி+� 

 

எ	ப� <றள	ேறா? 

 

வழிபா+ 

 

ஆசிாிய�&< அட.கி அவைர வழிப3+& க?க ேவ�+�. <ளி� கா�பவ	 ெந- ைப 

மிக ெந-.கி	 �+�; மிக#� எ3@� ெச	றாK� <ளி-�; ஆதG	 ந+�தரமான 

இட�திG-�ேத <ளி� கா�வா	. அ�ேபாலேவ, மாணவ-� ஆசிாிய-� அள# மீறி 

ெந-.கி  பழகினா� மதி (& ெக+�; அள# மீறி  பிாி�� நி	றாK� அ	( ெக+�; 

ஆதG	 ந+�தரமாகேவ பழக ேவ�+�. ஆனா� நிழ�ேபா� விடா� அவைர 

அ+�தி-&க ேவ�+�. ஆசிாிய� எPெவPவித�தி� மகி�வாேரா அPவPவித�தி� 
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நட�� ெகா>ள ேவ�+�. இ.ஙன� ெநறி தவறா� நி?<� நிைல&<�தா	 

வழிபா+ எ	: ெபயரா<�. இதைன ந	JG� உ>ள 

 

 “அழG	 நீ.கா	, அSகா	, அMசி 

 நிழG	 நீ.கா	, நிைற�த ெநMசெமா+ 

 எ�திற�� ஆசா	 உவ&<� அ�திற� 

 அற�தி	 திாியா  பட��சி வழிபாேட.” 

 

எ	8� 9?பாவா� உணரலா�. 

 

பாட� ேக3<� �ைற 

 

ந	JG� பாட� ேக3க ேவ�@ய �ைற அழகாக எ+��& Fற ப3+>ள�. சில 

மாணவ�க> நிைன�த ேநர�தி� ப>ளி&Fட� ெச�வா�க>; ஆசிாிய� 

க3டைளயி�லாமேலேய வாயி� வ�தைத உளறி& ெகா3ட� ெதாட.கி வி+வா�க>, 

ஆசிாிய� க?பி&<� பாட.க> அவ� த� ெசவி��ைளயி� சிறி�� Zைழயா. 

“எ�லா� Zைழ�தன. இ	8� வா� ம3+�தா	 Zைழயவி�ைல” எ	: ஒ-வ� 

Fறியத?கிண.க, மன� ேவ: எ.ெக.ேகேயா ெச	றி-&<�, த பி� தவறி& காதி� 

வி;�த இர�ெடா- க-�ைதH� அ.ேகேய மற�� வி+வா�க>. ஆசிாிய� 

ேபாகலா� என விைடயளி பத?<>ளாகேவ எ;�� ஓ@ வ�� வி+வா�க>. 

 

இ�தைகய பி>ைளகC� உலகி� இ-�ேத தீ�கி	றன�. இ.ஙன� நட�தலாகா�. 

<றி பி3ட ேநர�தி� ப>ளி&Fட� ெச�ல ேவ�+�; ெச	ற�� ஆசிாிய�&< 

வண&க� ெசK�த ேவ�+�; அவ� ெசா�Gய பி	 இ-&ைகயி� அமர ேவ�+�; 

அவ� க3டைளயி3ட பிறேக ஏேத8� ஒ பி பைதேயா, ப@ பைதேயா ெச�ய 

ேவ�+�. ேவெற.<� மன�ைத� ெசK�தா� ஓவிய� ேபா	றி-�� பாட.கைள 

ஏ?:& ேக3க ேவ�+�. ேகாைட& கால�தி� உ�சிேவைளயி� மி<�த தாக� 

ெகா�டவ	 மி&க ஆ�வ�ேதா+ த�ணீ� ப-<வ� ேபால, ஆசிாிய� ெசா�K� 

பாடமாகிய உணைவ� ெசவிேயவாயாக#�, ெநMேச வயிறாக#� ெகா�+ ேக3+ 

உ�ண ேவ�+�. ேக3ட பாட.கைள மற&க விடாம� உ>ள�தி� பதியைவ&க 

ேவ�+�. ஆசிாிய� ‘ேபா’ என விைடயளி�த பி	ேப 63+&<  (ற பட ேவ�+�. 

மாணவ�களி	 ேதைவயறி�� க�விHணைவ ஊ3ட ேவ�+�. இ&க-��&கைள, 
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ந	JGK>ள, 

 

 “ேகாட� மரேப F:. காைல  

 ெபா;ெதா+ ெச	:, வழிபட� �னியா	, 

 <ண�ெதா+ பழகி, யவ	 <றி பி? சா���, 

 இ-ெவன இ-��, ெசா�ெலன� ெசா�G  

 ப-<வ	 அ	ன ஆ�வ�த	 ஆகி�, 

 சி�திர  பாைவயி	 அ�தக# அட.கி�, 

 ெசவிவா� ஆக ெநM�கள	 ஆக& 

 ேக3டைவ ேக3+, அைவவிடா� உள�தைம�� , 

ேபாெவன  ேபாத�, எ	மனா� (லவ�” 

 

எ	8� 9?பாவா� ந	<ணரலா�. இவ?ைறெய�லா� பழ.கால (க�நாடக) 

விதிக> எ	: த>ளிவிட �@யா�. இ&கால�திK� மாணவ�க> நட�� ெகா>ள 

ேவ�@ய நைட�ைற விதிக> ெப-�பாலன இவ?ைற  ேபா	ேற ப>ளி&Fட 

அறி&ைககளி� ெவளியிட ப3@- பைத நா� க�Fடாக& காணலா�. ஆதG	 

மாணவ�க> இ��ைறயி� பாட.ேக3+  பய	 ெப:வா�களாக, இPவித� க?<� 

க�விேய விைரவிK� ேவ2	றி  பதிH�. 

 

பி	னி	:� க?க 

 

ெபா�வாக உலக�தி� மான�ேதா+ வாழ வி-�(பவ�க> ஒ-வ�&<  பி	னி	: 

ைகேய�த மா3டா�க>; அ�நிைல&<  ெபாி�� நாSவா�க>. ஆனா� க�விைய  

ெபா:�த ம3@K� அ ப@யி-&க �@யா�. இ- ப�� அறி#ைடைமயாகா�. 

ஒ	:� இ�லாத பி�ைச&கார	 ஒ-வ	 எ�லா� உைடய ெச�வ� �	( <ைழ��� 

பணி��� நி	: ஒ	ைற& ேக3+ வா.<வா	. அ� ேபாலேவ மாணவ-� ஆசிாிய� 

�	( பணி�� நி	: பாட.ேக3க ேவ�+�. அவேர சிற�தவராவ�. ேமK� 

ஆசிாிய�&<  ெபா-C� ெகா+�� உதவலா�. ஆனா�, ந	ைம ஒ	:� 

ெச�யாவி@8� தீைமயாவ� ெச�யாம� இ- ப� ந�ல�. ம?:�, தா� ஒ	:� 

இ�லாத ஏைழயா� இ- பி	 பி�ைசெய+�தாயி8� க?க ேவ�+�. இ.ஙனமாக 

ஒ-வாி	 பி	னி?<� நிைல&<� சிறி�� ெவ3க பட& Fடா�. க�வியான� 
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அ�சி:ைமகைள ெய�லா� மைற��  பி	னா� ெபாி�� விள&க� த�� ெப-ைம  

ப+���. இ&க-��&கைள, 

 

 “உைடயா��	 இ�லா�ேபா� ஏ&க?:� க?றா� 

 கைடயேர க�லா தவ�” 

 

எ	8� தி-&<றளா8�, 

 

 “உ?:ழி உதவிH� உ:ெபா-> ெகா+��� 

 பி?ைறநிைல �னியா� க?ற� ந	ேற” 

 

எ	8� (றநாJ?றா8�, 

 

 “க?ைக ந	ேற க?ைக ந	ேற 

 பி�ைச  (கி8� க?ைகந	ேற” 

 

எ	8� ெவ?றிேவ3ைகயா8� உணரலா�. 

 

தி-&<றC� (றநாJ:� ெவ?றி ேவ?ைகH� F:� இ�த& க-�திைன, 

பவண�தியா�, ேம?கா3@H>ள தம� ந	J� பாவி�, ‘வழிபட� �னியா	’ 

எ	8� ெதாடரா� ெவளி ப+�திH>ளா�. அஃதாவ�, ஆசிாியைர வழிப+வதி� 

ெவ: (& ெகா>ளாதவனா� - ஆசிாியைர வண.<வத?< ெவ3க படாதவனா� 

மாணா&க	 இ-&க ேவ�+� எ	ப� இத	 க-�தா�. ம?:�, நா� இவைர 

வழிப+வதா - இவைர வண.<வதா - இவ-&< அட.கி நட பதா - இவர� 

க3டைள&<  பணிவதா - <ல�தாK� ெச�வ�தாK� ேவ: பிற த<திகளாK� நா� 

ஆசிாியைர விட உய��தவராயி?ேற - எ	8� மான உண�வாகிய உய�# 

(Superiority Complex) உைடய மாணா&க8&<& க�வி க?பி&க �@யா� எ	8� 

க-�ைத  பவணி�தியா� ந	JG�, 

 

 “தளி ம@ மானி காமி க>வ	 
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 ப@ற	 இ	ேனா�&<  பகரா� 9ேல” 

 

எ	8� 9?பாவா� அறிவி��  ேபா��ளா�. இ�9?பாவிK>ள ‘மானி’ எ	ப� 

ஈ�+ க-த?பா?:. எனேவ, மாணா&க�க> ேம?Fறிய ஒ�.< ெநறியி� நி	: 

ஆசானி	 அ	ைப  ெப?:& க�வி க?க ேவ�+�. இனி, ஒ- 9G� �;  (லைம 

ெப:வ� எ ப@ எ	பைத ந	J� வழி நி	: கா�பா�. 

 

க�வி& <ழ�ைத 

 

இ.<& க�விைய ஒ- <ழ�ைதயாக#� அதைன& க?<� மாணவைன� தாயாக#� 

ஒ பி3+& Fறினா� அ� சால#� ெபா-���. அPவாேற, ந�லா?:ா� 

சிவ பிரகாச அ@களா�, தாமிய?றிய பிர(G.கOைல எ	8� 9K> ஓாிட�தி�, 

மிக#� ெதளிவாக எ+�� இய�பி  ேபா��>ளா�. வனவைச மாநகர�தி�, மமகார	 

எ	8� அரச8� ேமாகினி எ	8� அரசிH� அரசா�@-�தா�க>. அவ�க3< 

நீ�ட நாளாக  பி>ைளேய பிற&கவி�ைல. க@ய ேநா	( கிட�தா�க>. அத	 

பயனா�& <ழ�ைத ஒ	: பிற�த�. <ழ�ைத ெய	றா� அர�மைன& <ழ�ைத 

அ�லவா? அதிK� நீ�ட நாளாக இ�லாம� பி	( பிற�த <ழ�ைத அ�லவா? 

ஆதG	, அ&<ழ�ைத&<� ெச�ய ப+� வள� ( �ைறகைள  ப?றி� ெசா�லவா 

ேவ�+�? மிக#� க�S� க-��மாக வள��தா> தாயாகிய அரசி. அவ> 

வள��தத?< இ.< உவைமெயா	: ெகா+&க ப3+>ள�. உலகி� க�வி க?க 

வி-�பிய �த� மாணவ	 ஒ-வ	 எ.ஙன� த	 பாட.கைள  ேபா?றி உ���� 

க?பாேனா, அ.ஙனேம அரசிH� த	 <ழ�ைதைய அ-ைம ெப-ைமHட	 

வள��தா� எ	8� க-�தி�, 

 

“ப@யி� க�வி வி-�பிேனா	 பாட� ேபா?:� அ�ேபால” 

 

என அP#வைம அைம&க ப3+>ள�. ஆகேவ, தா� ஒ-�தி க� விழி�த�, 

ம-���ண� �தGய �	ப.கைள  ெபா:��& ெகா�+ த	 <ழ�ைதயிைன 

வள���& கா ப� ேபாலேவ, மாணவ�கC� பல வித�திK� �ய	: க�வியா� 

<ழ�ைதைய வள��சி ெபற� ெச�யேவ�+�. அ�தா	 உண��� க?றதாக& 

க-த ப3+� �ைவ மி<திH� பய&<�. அ.ஙன� எPெவPவித�தி� க�வி& 
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<ழ�ைதைய மாணவ� தா�மா�க> வள�&க ேவ�+� எ	பைத ந	J� வழி நி	: 

ஆரா�ேவா�: 

 

(லைம ெப:வ� எ ப@ ? 

 

க?க� ெதாட.கிய மாணவ	 ஒ-வ	, �?FறிH>ள �ைற ப@ேய ஆசிாியாிட� 

பாட.ேக3+& ெகா>ள ேவ�+�; அதேனா+ வி3+விட& Fடா�; தி-�ப#� 

63@� வ�� ப@&க ேவ�+�; ேக3ட 9�களி	 க-�ைத உலக வழ&க�ேதா+ 

ஒ�தி3+ உ�ைம உணர ேவ�+�; ேபா?ற ேவ�@யைவகைள  ேபா?றி 

ைவ��& ெகா>ள ேவ�+� - மன பாட� ெச�� ெகா>ள ேவ�+�. அவ?:> 

விள.காம� இ- பைதH� <றி�� ைவ��&ெகா>ள ேவ�+�. ம:நா> 

ஆசிாியைர அைட�� அவ?ைற& ேக3+� ெதாி�� ெகா>ள ேவ�+�. மாணவ	 

ஒ- 9ைல ஒ- �ைற பாட. ேக3டேதா+ விட& Fடா�. எ.ஙனமாயி8� �ய	: 

ம?ெறா-�ைற ேக3ப� நல�. அ.ஙன� இ-�ைற ேக3டா�, அ�9G� ெபாி�� 

பிைழ படாம� (லைம உ>ளவ	 ஆவா	; I	றாவ� �ைறH� பாட. 

ேக3பாேனயாயி	, தாேன பிற�&<  பாடM ெசா�ல&F@ய �ைறைமயிைனH� 

உண��� ெகா>வா	 எ	ப� உ:தி. 

 

கா�ப.<  (லைம 

 

ஆனா�, ஆசிாிய� ெசா�K� பாட.கைள எ��ைண �ைற ஊ&க�ேதா+ ேக3பி8�, 

அ�9�களி� கா�ப.<  (லைம�திற� ெப?றவனாகேவ க-த ப+வா	. 

 

அைரப.<  (லைம 

 

ஆசிாியாிட� ப	�ைற பாட. ேக3டேதா+ அைம�� விட&Fடா�. த	ைன  

ேபா	ற ம?ைறய மாணவ�கேளா+ ேச��� பழகிH� ப@&க ேவ�+�. தன&<� 

ெதாியாதனவ?ைற அவ�கைள வினாவி� ெதாி�� ெகா>ள ேவ�+�. அவ�க> 

ெதாியாம� வினா#வனவ?ைறH�தா	 அவ�க3<� ெதாிவி&க ேவ�+�. இ.ஙன� 

ஒ-வ�&ெகா-வ� ஆரா��� க?:  பாிமாறி& ெகா>ளேவ�+�. இ��ைறயி� ஒ- 

கா� ப.<  (லைம உ�டா<�. ஆகேவ, இ�கா:� Fறியவ?றா� மாணவ	 

அைர  ப.<  (லைமைய  ெப?:வி+வா	 எ	ப� உ:தி. 
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�;  (லைம 

 

பி	(, தாேன ஓ� ஆசிாியனாக அம��� மாணவ� பல�&<  ப	�ைற பாட. 

க?பி&க ேவ�+�. இ� �ைறயி� எMசிH>ள அைர  ப.<  (லைமH� நிர�ப, 

�;  (லைமH� நிைற#:�. 

 

 “9�பயி� இய�ேப ZவG	 வழ&கறித� 

 பாட� ேபா?ற� ேக3டைவ நிைன�த� 

 ஆசா	 சா��� அைவ அைமவர& ேக3ட� 

 அ�மா� (ைடேயா� த�ெமா+ பயிற� 

 வினாத� வினாயைவ வி+�த� எ	றிைவ 

 கடனாக& ெகாளிேன மட�நனி இக&<�” 

 

 “ஒ-<றி ேக3ேபா	 இ-கா� ேக3பி	 

 ெப-க 9G� பிைழபா+ இலேன” 

 

“�&கா� ேக3பி	 �ைறயறி�� உைர&<�” 

 

 “ஆசா	 உைர�த� அைமவர& ெகாளி8� 

 கா�F: அ�ல� ப?றல	 ஆ<�” 

 

 “அPவிைன யாளெரா+ பயி�வைக ஒ-கா� 

 ெசPவிதி	 உைர ப அPவி- காK� 

ைமய: (லைம மா�(ைட� தா<�” 

 

எ	8� ந	J? பா&களா� ந	<ணரலா�. 

 

எனேவ, இ��ைறகளா� வள�&க ப+� க�வி& <ழ�ைததா	 ேம	ேமK� வள��� 

விள&க� ெப:�; �;  பயைனH� ெகா+ ப�� ஆ<�. 

 



126 

 

அ	:� இ	:� 

 

இ?ைற&< எ;9: ஆ�+க3< �	ேப - அஃதாவ� - கி.பி. பதி	I	றா� 

9?றா�@ேலேய ந	J� நவி	:>ள பாட� பயி?:� �ைறக> பல, இ�த& 

கால�தி� (தியன ேபால அ-ைம ெப-ைமHட	 Fற ப+� பயி?: �ைறக> 

பலவ?ேறா+ ஒ�தி- பைத ஈ�+ ஒ- சிறி� ஆ�வா�; ஆசிாிய� க?பி&<� �ைற 

 

ஆசிாிய� பாட� க?பி&<�	 பாட�ைத  ப?றிய ஆய�த�ைத� (தயாாி ைப�) 

சிற பாக� ெச��ெகா>ள ேவ�+� எ	: பாட �	னாய�த�தி	 

இ	றியைமயாைமைய வGH:��கி	றன�. இைத ஆ.கில�தி� ‘Preparation - 

Lesson Plan’ எ	ற ெபய�களா� இ	: வழ.<கி	றன�. �	(� இ ப@�தா	 

பாட ஆய�த�தி?<  பி	 பாட� க?பி&க ப3ட�. எைத& க?பி&க ேவ�+ேமா - 

அைத �	F3@ேய உ>ள�தி� அைம�� ைவ��& ெகா>ள� ேவ�+� - எ	பைத 

“உைர&க ப+� ெபா-> உ>ள�� அைம��” என ந	J� 9?பா நவி�கி	ற�. 

 

இ�த& கால�தி� “ைட� ேடபி>” (Time Table) எ	8� ெபயாி� கால 

அ3டவைணH�, பாட அ3டவைணH� அைம&க  ப+வைத அறியலா�. �?பகG� 

எ�த  பாட� நட�தலா� - பி?பகG� எ�த  பாட� நட�தலா� - ெதாட&க�திK� 

�@விK� எPெவ  பாட� நட�தலா� - எ�த  பாட�தி?<  பி	 எ�த  பாட� 

நட�தலா� - வி+�ைற&<  பி	 ெதாட&க�தி� எ�த  பாட� நட�தலா� - எ	: 

கால அ3டவைண அைம ப� ஒ- கைல� திறனாக மதி&க ப+கிற�. 

 

ம?:�, ப>ளி& க3டட��, வ< பைறH� ந�ல <�நிைலயி� இ-�தா�தா	, 

பளளி&Fட� நட�த அர� ஒ (த� அளி&கிற�. எனேவ, இட�� த&கதாயி-&க 

ேவ�+� என இ	: வGH:�த  ப+கி	ற�. இ�த& க-��கைள எ�லா� 

<றி பா� உ>ளட&கி, 

 

“கால�� இட�� வாGதி	 ேநா&கி” 

 

என ந	J� அறிவி&கிற�. ம?:�, இ�த& கால�திK�, காைலயி� வ< ( 

ெதாட.<வத?< �	 ‘பிேரய�’ (Prayer) எ	8� ெபயாி� கட#> வழிபா+ 

நட�த ப+கிற�. இைத�தா	, ந	J�, ‘ெத�வ� வா��தி’ எ	8� ெதாடரா� 
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�3+கிற�. மாணவ	 உ>ள�தி?ேக?ப& க?பி&க ேவ�+�; அவ	 

நிைலைமயறி�� க?பி&க ேவ�+�; திணி�த� �ைற Fடா� எ	: இ&கால  

பயி?:�ைற F:கி	ற�. அைதேய ‘ெகா>ேவா	 ெகா> வைகயறி�� அவ	 

உள.ெகாள 9� ெகா+�த�’ எ	: ந	JK� வ?(:��கி	ற�. ேமK� 

ஆசிாிய-&<� தா	 ெசா�G& ெகா+&க  ேபா<� பாட�தி� ெதளி#� திறைமH� 

இ-&க ேவ�+� எ	: இ&கால  பயி?: �ைற வ�Kந�க> F:வைத& 

“கைலபயி� ெதளி#� க3+ைர வ	ைமH�” இ-&க ேவ�+� எ	: ந	JK� 

ஏ?:& ெகா>கி	ற�; ேமK� ‘ஆசிாிய	 விைரயா	 ெவ<ளா	, வி-�பி �க 

மல���’ பாடM ெசா�ல ேவ�+ெம	:�, ‘நிைற ேகாைல ேபா� ந+# 

நிைலைமH�, மலைர ேபா� �க மல��சிH�’ உைடயவனாக இ-&க ேவ�+� 

எ	:� ந	J� F:கி	ற�. இவ?ைற& கா3@K� எ	ன பயி?: �ைற இ	8� 

ேவ�@& கிட&கி	ற�? 

 

எனேவ, இ&கால�தி� ‘(தியைவ’ எ	8� ெபயரா� அறி�க  ப+�த ப+� பயி?: 

�ைறக> பலவ?ைற, அ&கால�� அ	( ஆசா	கC� அறி�தி-�தன� - 

நைட�ைறயி� கைட பி@��� வ�தன� - எ	ப� ெதளி#. எ�த& கால�திK� சாி - 

ஆசா	 க?பி&<� உைர, அ	ைப அ@�தளமாக& ெகா�+ அத	ேம� எ; ப பட 

ேவ�@ய� மிக#� இ	றியைமயாததா<�. 

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

20. 20. 20. 20. ெம��மய#க�ெம��மய#க�ெம��மய#க�ெம��மய#க�    

ெம��மய&க� 

 

1.1. ெம��மய&க� ப?றி� ெதா�கா பிய-� ந	Jலா-� Fறியி- பனவ?ைறH� 

உைரயாசிாிய�களி	 உைர விள&க.கைளH� ப@��  பா��த என&<, 

ெம��மய&க��ட	 மன மய&க�� ஏ?ப3+வி3ட�. காரண�, வழ&க�ேபா�, 

உைரயாசிாிய�க> ஒ-வேராெடா-வ� ‘ச�ைட, ேபா3+& ெகா�@- ப�தா	. 

ந�சினா�&கினிய� பிறைர ம:&கி	றா�; பிற� இவைர ம:&கி	றன�. 

 

1.2. இைடநிைல மய&க� 
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ெமாழியில&கண 9G�, ெம��மய&க� எ	ற ஒ	ைற ப?றி எ;தி�தா	 தீர 

ேவ�+மா எ	ன? இ� அPவள# இ	றியைமயாததா எ	: சிறி� எ�ணி  

பா��ேத	. ெசா?களி	 இைடயிேல எ�த எ�த ெம� எ;��க> இைய�� 

இைண�� வ-கி	றன. எ�த எ�த ெம�ெய;��க> இைணயா - எ	: 

F:வ�தா	 ெம��மய&க� எ	ப�. எ� எ� எ ப@ எ ப@ இ-&க ேவ�+� என 

நீதி 9�க> ேபா� க3டைளகைள இல&கண 9�க> இடாவி@8�, வரலா?: 

9�க> ேபா�, எ ப@ எ ப@ உ>ளன என& Fறியி- பைத& ெகா�+, ெமாழிைய 

இ ப@ இ ப@& ைகயாளேவ�+� என& <றி பாக நா� உண��� ெகா>ள 

ேவ�@யைத� தவிர ேவ: வழியி�ைல. எ�லா� இல&கிய� க�டத?< 

இல&கணமாக உ>ளன. 

 

ெசா?க3< இைடயி� உ>ள எ;��களி	 இைய(கைள மய&க.கைள& F:கி	ற 

இ ப<தி&< ‘இைட நிைல மய&க�’ எ	8� ஒ-வைக  ெபய� வழ.க ப3+>ள�. 

இ ெபய� தர ப3@- பதி	 ெபா-�த� எ	ன? 

 

ெமாழி&< �தG� வர&F@ய �த�நிைல எ;��கC�, ெமாழி&< இ:தியி� 

வர&F@ய இ:திநிைல எ;��கC� இ	னி	னைவ எ	: Fறியி- பதா� 

ெமாழி&< இைடேய இைய�� - மய.கி வர&F@ய எ;��&கைள  ப?றிH� Fற 

ேவ�@யதாயி?:. இ�த மய&க� வடெமாழியி� ‘ைசேயாக�’ எ	: Fற ப+கிற�. 

 

2. ெதா�கா பிய� 

 

இனி� ெதா�கா பிய� இைடநிைல ெம��மய&க� ப?றி எ;�ததிகார� 9	மர( 

எ	8� ப<தியி� FறிH>ள 9?பா&க> வ-மா:: 

 

 “அ�Iவா:�வழ.கிய� ம-.கி	 

 ெம��மய.< உடனிைல ெதாிH.காைல” (22) 

 

 “டறலள எ	8� (>ளி �	ன� 

 கசப எ	8� Iெவ;� �ாிய” (23) 
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 “அவ?:>, லளஃகா	 �	ன� யவ#�ேதா	:�”(24) 

  

 “ஙCண தமன எ8� (>ளி �	ன�� 

 த�த� மிைசக> ஒ�தன நிைலேய” (25) 

 

 “அவ?:> ணனஃகா	 �	ன�& 

 கசஞப�யவ ஏ;� உாிய” (26) 

 

 “ஞநமவ எ	8� (>ளி �	ன� 

 யஃகா	 நி?ற� ெம�ெப? ற	ேற” (27), 

 

 “மஃகா	 (>ளி�	 வP#� ேதா	:�”(28) 

  

 “யரழ எ	8� (>ளி �	ன� 

 �தலா ெக;�� ஙகரெமா+ ேதா	:�” (29), 

 

 “ெம��நிைல �3@	 எ�லா எ;��� 

 த��	தா� வ2உ� ரழவல. கைடேய” (30) 

 

எ	ப� ெதா�கா பிய 9?பா&க>. 

 

2.1 ந�சினா�&கினிய� உைர 

 

இ�த 9?பா&கC&< உைர வ<�த ந�சினா�&கினிய�, இ�த இைய(க>- 

மய&க.க> ஒ- ெசா�K&<> இ-&கேவ�+� என& க-�கிறா�. - அவ� 

வி-�(வ� சாிதா	. ஆனா�, அத?ேக?ற இல&கிய.க>-அதாவ�-

எ+��&கா3+க> கிைட&கவி�ைலேய. இ-ெசா? (ண��சி&க� உ>ள 

இைய(கைள இவ� இைடநிைல ெம��மய&கமாக எ+��& ெகா>ளவி�ைல. 

காரண�, பி	ன�, இ-ெமாழி  (ண��சியில&கண�, உயி�மய.கிய�, 

(>ளிமய.கிய�, <?றியKகர  (ணாிய� எ	பவ?றி� Fற ப3@- பதா<�. 
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இவ� இPவா: Fறியி- பி8�, ஒேர நிைலயி� நி�லாம� �;கி �;கி 

எ;�தி-&கிறா�. இவ-ைடய உைர ப<திக> சில காணலா�: 

 

 “டறலள எ	8� (>ளி �	ன� 

 கசப எ	8� Iெவ;�� உாிய” (9	மர(.23) 

 

எ	8� 9?பாவி?<  பி	வ-மா: எ+��&கா3+க> த��>ளா�: 

 

“க3க, க3சி-க3ப என#� க?க-�ய?சி-க?ப என#�, ெச�க-வ�சி-ெச�ப என#� 

ெகா>க. நீ>சிைன-ெகா>ப என#� தனிெம� பிறெம�ேயா+ மய.கியவா: கா�க. 

க3சிறா�, க?சிறா� எ	பன இ-ெமாழி  (ண��சியாகG	 ஈ�ைட& காகா” - 

எ	ப� எ+��& கா3+  ப<தி. இ-ெசா? (ண��சியி� உ>ள ெம�� மய&க�ைத 

ஒ��&ெகா>ளாத ந�சினா�&கினிய�, ‘நீ> சிைன’ எ	8� ஓ� எ+��&கா3ைட 

ேவ: வழியி	றி� த��>ளைம விய பா<�. இனி அ+�த 9?பாவி?<� 

ெச�லலா�. 

 

“அவ?:>, லளஃகா	 �	ன� யவ#� ேதா	:�” 

 

எ	8� 9?பாவி?<  பி	வ-மா: எ+��&கா3+க> த��>ளா�:- 

 

“ெகா�யாைன, ெச�வ�, ெவ>யா:, க>வ	 என வ-�. இவ?:> ‘ெகா�யாைன’ 

என விைன�ெதாைகH� ‘ெவ>யா:’ என  ப�(�ெதாைகH� நிைல ெமாழி 

வ-ெமாழி ெச�வத?< இையயாைமயி	 இPவாசிாிய� இவ?ைற ஒ- ெமாழியாக& 

ெகா>வ� எ	:ண�க. இ&க-�தாேன ேமK� விைன� ெதாைகH� ப�(� 

ெதாைகH� ஒ-ெமாழியாக& ெகா�+ உதாரண� கா3+வ�� அ	றி, இPவாசிாிய� 

9� ெச�கி	ற கால�� விைன� ெதாைக& க�S� ப�(� ெதாைக& 

க�Sம	றி ஒ- ெமாழி& க�ேண மய.<வன உளவாதG	, அவ?ைற& க�+ 

இல&கண� Fறினா�. அைவ பி	ன� இற�தன எ	: ஒழி�� அ�லனவ?றி?< 

உதாரண� கா3டாம� ேபாதேல ந	ெற	: FறK� ஒ	:”- எ	ப� 

ந�சினா�&கினியாி	 உைர ப<தி. 

 

<-ட�&<& <-ட� <�மி-3 டதனி� வழிகா3ட� ேபா� வா���>ள�  
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ந�சினா�&கினியாி	 F?:. ெதா�கா பியேர எ+��&கா3+கC� த�தி- பி	 

ெதா�ைலயிரா�. விைன�ெதாைகையH� ப�(�ெதாைகையH� ெதா�கா பிய� 

ஒ- ெசா�லாக& க-தினாரா�. அதனா� தா�� இவ?ைற ஒ- ெசா�லாக& 

க-�கிறாரா�. ம?:�, இ-ெசா?க> ேபா� கா3சி த-� இPவி- 

ெதாைககேளய	றி, ெதா�கா பிய� கால�தி� �?றிK� ஒ- ெசா�Gேலேய இ�த 

மய&க� அைம�த தனி�ெசா?க> இ-�தனஅைவ பி	ன� மைற�� ேபாயின- எ	: 

Fறி� தனி� ெசா?க3<  பிற ( த�� பிற< இற (� த�� வி+கிறா�. அ+��- 

 

 “ஞநமவ எ	8� (>ளி �	ன� 

 யஃகா	 நி?ற� ெம�ெப? ற	ேற” (27) 

 

எ	8� 9?பாவி	 உைரயி� பி	வ-மா: FறிH>ளா�. 

 

“இ.ஙன� ஆசிாிய� R�திர� ெச�தG	, அ&கால�� ஒ- ெமாழியாக வழ.கிய 

ெசா?க> உளெவ	: ெப?றா�. அைவ இ&கால�� இற�தன”- எ	ப� 

உைர ப<தி. ம?:�, ேவ: உைரயாசிாிய� உாிMயா� - ெபா-�யா� - தி-�யா� - 

ெதPயா� எ	: இ-ெமாழி எ+��&கா3+க> த�தி- ப� ெபா-�தா� என 

ம:��>ளா�. ம?ற 9?பா&களி	 உைரகளிK� ந�சினா�&கினிய� இேத 

பாைதைய  பி	ப?றி� ெச	:>ளா�. இவரா� ம:&க ப3டவ� இள�Xரணேர. 

பி	வ-மா: இள�Xரண� FறிH>ளா�:- 

 

2. இள�Xரண� உைர 

 

“ெம��மய&க� ஒ- ெமாழி&<� (ண�ெமாழி&<� ெபா�வாகG	, ேம?F:� 

(ண�ெமாழி ெச�ைகெய�லா� தைலயாய அறிவினாைர ேநா&க ஒ-வா?றா� 

Fறியவாறாயி?:.” 

 

 “டறலள எ	8� (>ளி �	ன� 

 கசப எ	8� Iெவ;� �ாிய” 

 

எ	8� ெதாட&க 9?பாவி	 உைர விள&க��> ேமK>ளவா: இள�Xரண� 

<றி பி3+>ளா�. 



132 

 

 

3.1 ந	J� 

 

இனி ெம�� மய&க� ப?றிய ந	J� எ;�தியG� உ>ள 9?பா&கைள& 

கா�ேபா�: 

 

 “கசதப ஒழி�த ஈேரழ	 F3ட� 

 ெம��மய&< உடனிைல ரழெவாழி� திெர3+ 

 ஆ<மிP வி-பா	 மய&<� ெமாழியிைட 

 ேம#� உயி�ெம� மய&கள வி	ேற” (55) 

 

 “ங��	 கPவா� வ��	 யPேவ” (56) 

 “ஞந�	 த�மின� யகரெமா டா<�” (57) 

 

 “டற�	 கசப ெம�Hட	 மய.<�” (58) 

 “ணன�	 னின. கசஞபமய வPவ-�” (59) 

 

 “ம��	 பயவ மய.<� எ	ப” (60) 

 “யரழ �	ன� ெமாழி�த� ெம�வ-�” (61) 

 

 “லள�	 கசபவய ஒ	:�ேம” (62) 

 “ரழி அ�லன த��	 தா� உடனிைலH�” (63) 

 

 “யரழ ெவா?றி	 �	 கசதபஙஞநம 

 ஈெரா?றா� ரழ� தனி&<றி லைணயா” (64) 

 

 “லளெம� திாி�த னண�	 மகர� 

 ைந�தீ ெரா?றா� ெச�H C>ேள” (65) 

 

 “த�ெபய� ெமாழியி	 �தK� மய&க�� 
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 இ��ைற மாறிH� இயK� எ	ப” (66) 

 

எ	பன பவண�தியாாி	 ந	J� 9?பா&களா�. இவ?றி?< உைரH� 

எ+��&கா3+� தாி	 விாிH�. இ- பி8�, “கசதப ஒழி�த ஈேரழ	 F3ட�” 

எ	8� 9?பாவி	 உைர விள&க�தி� பி	வ-மா: ச.கர நம�சிவாய� 

<றி பி3+>ளா�. 

 

2. ச.கர நம�சிவாய� உைர 

 

“இPவிைட நிைலைய ஒ-ெமாழி ெதாட�ெமாழி எ	8� இர�@8. ெகா>ளா� 

ஒ-ெமாழி&ேக என& ெகா>வா-� உள�. எPவிட��வாி8�, இர�ெட;�� 

இண.கி  ெபா-���. ெபா-�� வாைய இைடநிைல ெய	ேறாதலா8�, 

இண.காதனவாி	 விகார ப+தலா8�, அ� 9?க-�த	 ெற	க!! எ	ப� 

உைர ப<தி. சிவஞான �னிவாி	 க-��� இ	னேத. பிரேயாக விேவக9� 

விள&க�� இஃேத. இ.ேக ம:&க ப3@- பவ� உ�சிேம� (லவ� ெகா> 

ந�சினா�&கினியேர. 

 

3.3 எதி�பா� ( 

 

ந�சினா�&கினிய� எதி�பா� ப� சாிதா	. அதாவ�, �த�நிைல எ;��க> - 

இ:திநிைல எ;��க> என ப+வன ஒேர ெசா�G� இ- பனவா<�. 

அ�ேபாலேவ, இைடநிைல எ;��களி	 இைய(� ஒ- ெசா�K&<>ேள 

இ- பதாகேவ ெகா>வேத ெபா-�தமா<�. ஆனா�, ெதா�கா பிய� க-�� 

ந�சினா�&கினிய� எதி�பா� ப� ேபா� இ- பதாக� ேதா	றவி�ைல. 

ெதா�கா பிய� க-��� ந�சினா�&கினியாி	 எதி�பா� பாக இ-&<மாயி	 

ேபாதிய எ+��&கா3+க> தர�@யவி�ைலேய. ெதா�கா பிய� கால�தி� இ-�த 

எ�ண?ற ெசா?க> பி?கால�தி� வழ&க?:வி3டன எ	: ந�(வத?கி�ைல. சில 

வழ&கறலா�. பல வழ&கறா. 

 

4. ஓ� உ�ைம 

 

ந�சினா�&கினிய� ஓ� உ�ைமைய உ>ள�தி� எ�ணி  பா�&காததா�  
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ம?றவ�கேளா+ மா:ப+கிறா�. அ�த உ�ைமயாவ�: 

 

இைடநிைல மய&க� எ	ப�, ஒ- ெசா�K& <>ேளேயா அ�ல� இ- ெசா?களி	 

இைய(&<>ேளேயா, ெம�களி	 இைய( - மய&க� எ ப@ அைம��>ள� எ	8� 

நிைலைமைய& F:வ�. 

 

ஆனா�, - உயி� மய.கிய�, (>ளி மய.கிய�, <?றிய Kகர  (ணாிய� எ	பன, 

இ-ெசா?க> இையH�ேபா�, இர�@?<� இைடேய இ�லாத ஓ� எ;�� 

(திதா�� ேதா	ற�, இ-&<� ஓ� எ;�� ம?ேறாெர;�தாக� திாித�, இ-&<� ஓ� 

எ;�� ெக3+ நீ.க� ஆகிய ேதா	ற�-திாித� ெக+த� எ	8� விகார.க> ப?றி& 

F:வன. 

 

இைடநிைல மய&க� இ	னத	:. விகாரமானேதா அ�ல� இய?ைகயாக உ>ளேதா 

- ஆ.< எPெவPெவ;��க> இைணய& F@யைல எ	ற �@ைவ ஓரள# F:வ�. 

 

எனேவ, இ-ெசா? (ண��சிநிைல ேவ: - இைடநிைல ெம��மய&க� ேவ: எ	ற 

உ�ைமைய ந�ச� உ>ள�தி� எ�ணியி-�தா� ம?றவேரா+ மா:படா�; 

இPவள# <ழ ப�தி?< இட� இ-�திரா�. 

 

5. எ+��&கா3+க> 

 

ெம��மய&க� ப?றி� �-&கமாக, எ+��&கா3+கCட	 ஒ- ெச�தி Fறி �@��& 

ெகா>ளலா�: 

 

ெம��மய&க�தி� ேவ?:நிைல மய&க�, உடனிைல மய&க� என இ-வைகக> 

Fற ப3+>ளன. ம.க�, அMச�, ந3(, ப�(, ஓ�#, ஆ�வ�, ெச�வ�, R�#, 

ெத><, க?பைன, ெத	ற� - ேபா	றவ?றி	 இைடயி� உ>ள ெம�க>, ப&க�தி� 

ேவ: ெம�கேளா+ மய.கிH>ளன. இ� ேவ?:நிைல மய&க�. 

 

ப&க�, எ.ஙன�, ப�ைச, மMைஞ, ப3ட�, ப�ண�, ெவ�நீ�, க�தி, க ப�, 

ெபா�ைம. ெவ�ய�. ெவ�ல�, ெதPவ�, ப>ள�, ெகா?றைவ, ெத	ைன - 



135 

 

ேபா	றவ?றி	 இைடயி� உ>ள ெம�க> த� ெம�கCடேனேய இைய��>ளன. 

இ� உடனிைல மய&கமா<�. ஒ?றளெபைடயி� எ�த ெம�H� இர�டாக இ-&<� 

எ	ப� அறி�த ெச�திேய. எ�லா 9?பா&க3<� உாிய எ+��&கா3+கைள� 

ெதா�கா பிய உைரயிK�, ந	J� உைரயிK� பா���&ெகா>ள ேவ�+�. 

இ.ேக ேநர�� உட� நல�� ேபாதவி�ைல. 

 

6. (திய இல&கண ஆ&க� 

 

இ&க3+ைரயி� இ�கா:� அறி�க ப+�திH>ள �தனிைல, இைடநிைல, 

இ:திநிைல எ	பவ?றி	 அ@ பைடயி� (திய இல&கண ஆ&க� எ	8� 

�ய?சி&< உதவ&F@ய F: எ	னெவ	: கா�ேபா�: 

 

ெதனாGராம	 க: ( நாைய ெவ>ைள நாயா&க� ெச�த �ய?சிேபால, பைழய 

இல&கண�தி?< மா?றாக  (திய இல&கண� பைட&<� �ய?சியி	 ேபரா� ஒ	: 

கிட&க ஒ	: ெச��வி+ேவாேமா எ	ற அ�ச��டேனேய இைத� ெதாிவி&கிேற	. 

 

6.1 மா?: வ@வ.க> 

 

ஸ, ஷ. ஜ, ஹ,d எ	ற கிர�த எ;��க3<� fa எ	8� உேராம	 எ;��&<� 

ஈடான ஒG (ைடய எ;��க> தமிழி� இ�ைல. சில இட.களி� ஸ எ	பத?< ‘�ச’, 

ஷ #&< ‘�ச’, ஜ #&< ‘Mச’ (ெப-Mேசாதி) ஹ#&< ‘ஃஅ’, d #&< ‘3ச’, fa #&< 

‘ஃப’ எ	பனவ?ைற மா?றாக  ேபாடலா� எனி8�, எ�லா இட.க3<� இ� ஒ�� 

வரா�. இ- பி8�, இ�த& கிர�த - ேராம	 எ;��கைள� தமிழி� ஏ?:&ெகா>ள� 

தய.கினா�, 4டாG	 - 24ெவ�3 - (^ �தGய பிறநா3டா� ெபய�கைளேயா 

அ�ல� சில பிறெமாழி வழ.<� இட.கைளேயா தமிழி� சாியாக& 

<றி பிட�@யா�. 

 

க�ப� லgமணைன இல&<வ	 என#� விTஷணைன 6டண	 என#� 

<றி பி3@- ப�ேபால, இ ெபய�கைள இ�டாG	, 2�ெவ�3+, (�� எ	: 

<றி பிடலா�. ஆனா� இதி� சி&க� உ>ள�. ‘4’ எ	பேதா அ�ல� எ�த� 

தனிெம�ெய;��ேம தமிழி� ெமாழி&< �தG� வரா�. 24ெவ�3 எ	பதி� ‘2’ 
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ெமாழி&< �தGK� ‘3’ ெமாழி&< இ:தியிK� வரா�. அதனா� க�ப� 

ெச பனி3+� த��>ள பாைதயி� வழிநட&க ேவ�+�. 

 

அறிவிய� வள��� வ-� இ�த& கால�தி�, இ�த� ெச பி+வி�ைதெய�லா� 

�?றிK� ஒ�� வரா�. எனேவ, தா�# மன பா	ைம ெகா>ளாம� 4, ஷ, ஜ, ஹ, 

d, fa ேபா	ற எ;��க3< இைணயாக - அேத ஒG பி� (திய வாிவ@வ.கைள  

பைட��& ெகா>ளலா�. ெமாழி&< �தGK� இைடயிK�, இ:தியிK� வ-� 

எ;��க> - வரா எ;��க> எ	8� வழியி� நி	: ஓரள# வில&< அளி&க 

ேவ�+�. 

 

சம�கி-த ெமாழியி� க, ச, ட, த, ப,- எ	8� ஐ�திK� நா	< நா	< எ;��க> 

உ>ளன. இவ?ைற� தமி� தவி��த இ�திய ெமாழிக> ஏ?:& ெகா�+>ளதாக� 

ெதாிகிற�. இ�த� (த�ைடயான) தைலெய;�� தமி;&<-தமிழ�&< 

ேவ�@யதி�ைல. தமி�� ெசா?க> இனிைமயாக ஒG&க& F@யைவ. 

 

�-.க&Fறி	, 4, ஷ, ஜ, ஹ, d, fa - இ	ன சில எ;��க3< எ ப@யாவ� 

மா?: ஏ?பா+ ெச�ய ேவ�@ய� ந� கடைமயா<�. ம?:� ெமாழி&< �தGK� 

இைடயிK� இ:தியிK� வர&Fடாத எ;��கC� வரலா� என விதிவில&< 

அளி&கலா� எ	பைத ந	Jலாேர ெதாட.கி ைவ�� நம&<& க?:� த�� 

ெச	:>ளா�. அஃதாவ�:- 

 

7. விதிவில&< 

 

 “த�ெபய� ெமாழியி	 �தK� மய&க�� 

 இ��ைற மாறிH� இயK� எ	ப” (66) 

 

எ	ப� ந	J� எ;�திய� 9?பா. இத?< மயிைல நாத� எ;திH>ள உைர 

வ-மா:. 

“எ	, �தனிைல இைடநிைலக3< உாியேதா� வ;வைம ( உண���த� ZதG?:. 

 

(இ->) எ;��&க> த�ெபய�கைள ெமாழிH மிட�� ஈ�+� ெசா	ன �ைறய	றி, 

�தலாகாதன �தலாகிH� (இைடயி�) மய.காதன மய.கிH� வர ெப:�. எ-:. 
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வ:. அவ?:>, லளஃகா	 �	ன� யவ#� ேதா	:�” (ெதா� - 9	மர(. 24) 

எ	பத8>, ளகர ெம���	ன� லகர� மய.கினவா:�, லகர� ெமாழி&< 

�தலானவா:. கா�க”. 

 

எ	ப� உைர ப<தி லளஃகா	 �	ன� எ	பதி� உ>ள லள எ	பவ?ைற �4 

என& ெகா>ளேவ�+�. ெமாழி&< �தG� வராத லகர�, இ.ேக ‘லள ஃகா	’ என 

ெமாழி&< �தG� வ�தி-&கிறதா�. லளஃகா	 எ	பதி	 இைடயிK>ள ‘ள’ (>) 

எ	ப� ‘ல’ (�) எ	ப�ட	 மய.கி உ>ளதா�. இனி இ�9?பா#&<� 

ச.கரநம�சிவாய� வ<��>ள உைர ப<தி வ-மா:. 

 

 “எனி	 ெமாழி �த� ஈ: இைட நிைலக3< 

 ஆவேதா� (றனைட Hண�-?:.” 

 

இ->. எ;��&க> த� ெபய�கைள ெமாழி�� நிைல ெமாழி வழிெமாழியாக  

(ண�&<மிட��, எ�லா ெமாழி �த?<�, இ.ஙன� விதி�தன#� 

வில&கியன#மாகிய எ�லா எ;��� �தலா�; (இைடநிைல) மய&க�தி?< இ.ஙன� 

விதி�தன#� வில&கியன#மாகிய எ�லா எ;��� மய.<� எ	: ெசா�Kவ� 

(லவ�. எ-:. 

 

இ.ஙன� எ�லா ெவ;��� தனி�தனி அத?க�ேவ �தலாக வ-ெமனேவ, ஈ?றி?< 

விதி�தன#� வில&கியன# மாகிய எ�லா எ;��� தனி�தனி அத?க�ேவ ஈறாக 

வ-ெமன� ெசா�லாேத அ-�தாப�தியா	 அைமதG	, ஈ:ெமன மிைகபட& 

Fறாெதாழி�தா�. 

 

உ-� “அவ?:>, லளஃகா	 �	ன� யவ#� ேதா	:�” எ	(ழி, லகர� �தலாகிH�, 

Fனி:தி ளகர ெவா?ேறா+ மய.கிH� நி	ற�. ‘ெக ’ ெபாி� எ	(ழி எகர� 

ெம�ேயா+ ஈறா� நி	ற�. பிற#� வைரயைறயி	றி வ-த� கா�க” - எ	ப� 

உைர ப<தி. 

 

எ�லா எ;��கC� �தG� வ-� எ	றதனா�, எ�லா எ;��கC� ஈ?றிK� வ-�  
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எ	ற ெச�திதாேன ெதாிய வ-கிற� எ	பதாக� ச.கர நம�சிவாய� FறிH>ளா�. 

ெமாழி&< ஈ?றி� வராத ‘எ’ எ	ப�� ‘&’ எ	பேதா+ ேச��� ‘ெக ெபாி�’ என& 

ெசா�G	 ஈ?றி� வ-� எ	பதாக எ+��&கா3+� த��>ளா�. 

 

8. (�தில&கண&F: 

 

எனேவ, இ ேபா� அறிவிய� - உலகிய� வள��� வ-� R�நிைல&< ஏ?ப, பைழய 

இல&கண விதிக> சிலவ?றி?<� ேதைவயான இட.களி� வில&< அளி��  (திய 

விதிக> ேச���& ெகா>ளலா�. இ�த& க-�ைத  (திய இல&கண அைம பி	 ஒ- 

Fறாக& ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

க-�� வழ.கிய க-_ல.க> (ஆசிாிய� ெபய-ட	), 

 ெதா�கா பிய� - ெதா�கா பிய� 

 உைரக> - ந�சினா�&கினிய� & இள�Xரண�. 

 ந	J� - பவண�தி�னிவ� 

 உைரக> - மயிைலநாத�, ச.கர நம�சிவாய� சிவஞான�னிவ� 

பிரேயாக விேவக� - � பிரமணிய தீ3சித� 

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

21. 21. 21. 21. ந	<=� நைட�ைற இல#கண��ந	<=� நைட�ைற இல#கண��ந	<=� நைட�ைற இல#கண��ந	<=� நைட�ைற இல#கண��    

 

இல&கண� எ	றா� எ	ன? 

 

இய?ைகயாக - தானாக ஓ+� ஆ:, க�டப@ ஓ@ எைதH� சிைத&காதவா:� அத	 

நீ-� 6ணாகாதவா:�, இைட& கால�தி� ம&களா� ெசய?ைகயாக இ- ப&க�� 

க3ட ப3ட கைரக> ேபா	றதா<� ெமாழி&< இல&கண�. இல&கிய� க�டத?ேக 

இல&கண� எ	ப� அறி�த ெச�தி. ம&களி	 ேப�� வழ&<தா	 இல&கியமா<�. 

அ ேப�� வழ&< பி	ன� எ;�� வ@வ� ெப?ற�. 

 

ேப�� வழ&<, ெதாட&க�தி� கைரயி	றி ஓ+� ஆ: ேபா� ஊ-&< ஊ� சிைத�� 

ேவ:ப3@-�த�. அைதெயா3@ எ;�� வ@விK� சிைத# காண ப3ட�. 

இ�நிைலைமைய எ�ணி  பா��த அறிஞ� சில�, க�டவ� க�டப@ ேப�தK� 

எ;�தK� Fடா; ெமாழிைய இ ப@�தா	 ேபச ேவ�+� - இ ப@�தா	 எ;த 



139 

 

ேவ�+� - எ	: ெபா�வான சில விதிகைள அைம�தன�. ஆ: ெசPவேன ஓ+�ப@ 

இட ப3ட கைர ேபால, ெமாழி ெசPவேன இய.<�ப@ வ<&க ப3ட விதிகேள 

இல&கண� எ	8� ெபய� X�டன. 

 

பய	 

 

ேமK� ேமK� ெமாழி சிைதயாமK� பிாியாமK� இ-&க உத#வ� இல&கண�; 

ெமாழிைய  பிைழயற  ேபச#� எ;த#� �ைண (ாிவ� இல&கண�; 

இல&கிய.கைள� �ைவ�� இ	(ற உத#வ� இல&கண�, I	: ெகா>ைகக> 

 

இல&கண� க?ப� ெதாட�பாக Iவைக& ெகா>ைகக> உ>ளன. ஒ	:: இல&கண� 

என ஒ	: க?பி&க பட ேவ�@யதி�ைல. நட�த ைபய	 எ	பதி� ‘நட�த’ எ	ப� 

ெபயெர�ச� எ	:�, good boy எ	பதி� ‘good’ எ	ப� adjective எ	:� ெதாி�� 

ெகா�+தானா ெமாழிைய  ேபச#� எ;த#� ேவ�+�? ேதைவயி�ைலேய! பல 

9�கைள  ப@ பதனா� தானாக இல&கண விதி அைம��வி+�. எனேவ 

இல&கண�ைத� தனி பாடமாக& க?கேவ�@யதி�ைல. இல&கண� க�லாமேலேய 

சில� இத�களி� எ;திவரவி�ைலயா எ	ப� �த� ெகா>ைக. 

 

இர�டாவ� ெகா>ைகயாவ�: இல&கண� எ	ற ஒ- பாட� க3டாய� தனிேய 

க?ேற தீரேவ�+�. இ	ேற�, ெமாழிைய �?றிK� பிைழயற  ேபச#� எ;த#� 

இயலா� - எ	ப�. 

 

I	றா� ெகா>ைக 

 

இல&கண� ேவ�டா எ	ப� ெபா-�தா�. அ� ேவ�@யேத. ஆனா�, இல&கண  

பாட�ைத� தனி  பாடமாக& க?பி&காம�, இல&கிய  பாட.கCட	 - அதாவ� - 

உைரநைட  பாட��ட8� க3+ைர  பாட�ெதா+� ெச�H> பாட�ேதா+� 

இைண��& க?பி பேத சால�சிற�த� - எ	ப�. 

 

I	: ப?றிய தீ� ( 

 

இல&கண  பாடேம ேவ�டா எ	பைத 9?:&< 9: ஒ��&ெகா>ளேவ �@யா�.  
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இல&கண� இ�ைலேய� ெமாழி சிைதH� - ெமாழி பிாிH�. அ+��-இல&கண  

பாட�ைத� தனி பாடமாக நட�த ேவ�டாஇல&கிய  பாட��ட	 இைண��& 

க?பி�தா� ேபா�� எ	பைத ஒ- சிறிதள#தா	 ஒ��&ெகா>ள �@H�. அதாவ�, 

ந+ நிைல  ப>ளிவைரH� இல&கண�ைத இல&கிய��ட	 இைண��& 

க?பி&கலா�. அத?< ேம?ப3ட உய�நிைல ப>ளி - ேம�நிைல ப>ளி 

வ< (களிK� க�YாிகளிK� தனி பாடமாக& க?பி ப� இ	றியைமயாததா<�. 

அPவள# ஏ	? எ�லாநிைல வ< (களிKேம, வா� ( ேந-.கா�, இல&கிய  

பாட�தி� இல&கண Z3ப.கைள எ+��&கா3@& க?பி&கலா�. ஆனா�, எ�லா 

இல&கண� ெச�திகைளH� இல&கிய  பாட�ேதா+ இைண��& க?பி&க 

�@யாதாதG	, இல&கண� தனி பாடமாகேவ க?பி&க பட ேவ�@ய� மிக#� 

இ	றியைமயாததா<�. 

 

க-வி  பாட� 

 

இல&கண�தி?< இPவள# இ	றியைமயாைம தர ேவ�@யத?< உாிய ம?ெறா- 

சிற�த காரண�� உ�+. ெமாழி ஒ- க-வி  பாட� (Tool Subject). அதாவ�, 

கண&<, அறிவிய�, வரலா:, நில 9� �தGய எ�லா  பாட.கைளH� ெமாழியி	 

வாயிலாகேவ க?பி&கிேறா�. கண&ைகH� க-வி  பாட� என& F:வ��+. 

அறிவிய� �தGய சில பாட.களி� எ�க> இ	றியைமயா இட�ைத  

ெப?றி- பதா�, கண&<� க-வி  பாடேம. கண&<&< அ@ பைடயான எ�க> 

எ;��&களி	 �-&க& <றி*ேடயா<�. எ�கைள நா� எ;�தாேலேய 

ஒG&கிேறா�. 999999999 என ஒ	ப� �ைற 9 எ	8� எ�ைண எ;திவி3+  

ப@&க ேவ�+மாயி	, “ெதா�h?ெறா	ப� ேகா@ேய ெதா�h?ெறா	ப� 

இல3ச��� ெதா�h?ெறா	ப� ஆயிர��� ெதா>ளாயிர��� 

ெதா�h?ெறா	ப� என எ;��களாேலேய ஒG&கிேறா�. எ�க> ெசா?களி	 

�-& ெக;��& (Short hand) <றி*+களா�. எனேவ, ஒ-வைக& க-வி  பாடமாக 

உ>ள கண&<&<� ெமாழி க-வி பாடமா<�. எனேவ, ெமாழிைய  பிைழயி	றி& 

ைகயாள� ெதாி�தா�தா	, ம?ற பாட.கைளH� பிைழயி	றி& க?: எ;த �@H�. 

ஆகேவ, இல&கண�தி	 இ	றியைமயா� ேதைவ இ ேபா� (லனா<�. 

 

ந	JG	 இட� 
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இ ேபா� �;ைமயாக& கிைட�தி-&<� தமி� இல&கண 9�கC>  

ெதா�கா பியேம பழைமயான� விாிவான�. இ�9�, ஒ- ேதா?ற�, 

இர�டாயிர�ைத�9: ஆ�+க3< �?ப3டதாக& க-த ப+கிற�. கி. பி. பதி	 

I	றா� 9?றா�@�, பவண�தி�னிவ� எ	பவ�, ந	J� எ	8� ஒ- ந�ல 

இல&கண 9ைல  பைட��� த��>ளா�. இ�9G� எ;�ததிகார�, ெசா�லதிகார� 

எ	8� இ- ெப-� பிாி#க> உ>ளன. ஒPெவா	றிK� உ3பிாி#களாக ஐ�� 

இய�க> உ>ளன. 

 

பவண�தியா� ெதா�கா பிய�தி� உ>ள சில ெச�திகைள வி3+வி3டா�; 

ெதா�கா பிய�தி� இ�லாத பி?கால�தி� ம&களி	 நைட�ைற வழ&<களி� 

உ�டான சில ெச�திகைள ந	JG� ேச���>ளா�; ெதா�கா பிய�திK� 

ந	Jைல� �-&கமாக அைம��>ளா�. அதனா�, இ&கால�தின� ந	Jைல  

ெபாி�� ைகயா>கி	றன�. ந	JK&<  பிற< எ;�த எ�த 9�கC� ந	JG	 

இட�ைத  பி@&க �@யவி�ைல. எனேவ, நா�� இ ேபா� ெபாி�� ந	Jைல 

அ@ பைடயாக& ெகா�+ நைட�ைற இல&கண� ப?றி ஆராயலா�. நைட�ைற 

இல&கண� எ	ப�, இ&கால�தி� நைட�ைறயி� பி	ப?ற பட ேவ�@ய 

இ	றியைமயாத இல&கண� ெச�திகளா<�. ந	J� �;வ�� க?க பட 

ேவ�@ய� எனி8�, இ ேபா� நைட�ைற&< இ	றியைமயா� ேதைவ ப+கிற 

இல&கண� ெச�திக> சிலவ?ைற ந	JGG-�� எ+��& ெகா>ேவாமாக. 

 

ெமாழி  பயி?சியி	 வைக 

 

ேக>வி  பயி?சி, ேப��  பயி?சி, ப@ (  பயி?சி, எ;��  பயி?சி எனெமாழி  

பயி?சி நா�வைக ப+�. �ைற ைவ (� இஃேத. ேக3டைத�தா	 ேபச�@H�. 

தமி�& <ழ�ைதக> <ழவி  ப-வ�தி� ஆ.கில� ேக3க வி�ைல - தமி�தா	 

ேக3கிறா�க> - அதனா� அவ�களா� தமி�தா	 ேபச�@கிற�. தமி� ேக3காத 

ஆ.கில& <ழ�ைதகளா� தமி� ேபச �@வதி�ைல - ஆ.கிலேம ேப�கி	றன�. 

எனேவ, ேப�வத?<& ேக>வி  பயி?சி (காதா� ேக3<� பயி?சி) இ	றியைமயாத�. 

ஆகேவ, சிறா�க> ந�ல ேப��கைள& ேக3க நிர�ப வா� பளி&க ேவ�+�. 

தி-�தமாக  ேபசினா�தா	 தி-�தமாக  ப@&க#� எ;த#� �@H�. 

ெசா?ெபாழிவாள� ஒ-வ�, ‘உதாரணமாக வ�Kவைரேய எ+��& ெகா�Kேவாேம’ 

எ	: ேபசினா�. உ�ைமயாக நட�த� இ�. வ>Cவைரேய எ+��& 
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ெகா>Cேவாேம எ	: ேப�வத?<  பதி� இPவா: ேபசிH>ளா�. சில-&<, 

‘ெவ�ல� ப�ல�தி� பா�வ�� உ�+ ல, ள, எ;��கைள� தி-�தமாக ஒG&க 

இளைமயிG-�ேத பயி?சி ெப?றி-�தா�, இ�த இழிநிைல&< இட� ஏ?ப3@ரா�. 

இ	8� ஒ	:. தமிழ�கC>ேளேய சில ப<தியின� ‘ழ’ எ	பைத ‘ள’ எனேவ 

ஒG&கி	றன�. எனேவ, ல - ள - ழ எ	பவ?ைறH�, ர - ற எ	பவ?ைறH�, ண - ந - 

ன எ	பவ?ைறH� எPவா: ஒG&க ேவ�+ெமன  பயி?சி அளி&கேவ�+�. 

பிற பிய� 

 

எ;��களி	 பிற ( ஒG இல&கண�தி� இ-பதா� 9?றா�@�தா	 

ேமைலநா3@ன� க-�� ெசK�திH>ளன�. ெதா�கா பியேரா த� ெதா�கா பிய 

9G� இர�டாயிர�ைத�9: ஆ�+க3< �	ேப, இத?காக  பிற பிய� என ஒ- 

தனி இயேல அைம��>ளா�. பவண�தியா� த� ந	JG�, எ;�ததிகார�தி� உ>ள 

எ;�தியG�, எ;��  பிற ெபாG இல&கண�ைத விள&கிH>ளா�. எனேவ, இ�த  

ப<தி ந	JG� மிக#� க?க பட ேவ�@ய ஒ	றா<�. ஒG ( தி-�தினா�தா	 

ேப�� தி-���. ேப�� தி-�தினா�தா	, ப@ ப�� எ;�வ�� தி-�தமாயி-&<�. 

கிாீனி. (Greening) எ	8� அறிஞ�, “தி-�தமான எ;�� நைட எ	ப�, ஒ;.< 

ெச�ய ெப?ற ேப�� நைடயி	 பயேனயா<�” - எ	: FறிH>ளா�. இைத�தா	 

ஒளைவயா�, “சி�திர�� ைக பழ&க� ெச�தமி;� நா பழ&க�” - என ஒ- 

தனி பாடG� அறிவி��>ளா�. எ;�� க�+பி@ பத?< �	ேப, க�வி இ-�த�; 

அ� ேப��வாயிலாக#� ேக>வி வாயிலாக#� நைடெப?: வ�த� எ	8� க-�ைத 

ஈ�+ நிைனவி� ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

அளெபைட 

 

எ;�தியG� ‘இைச ெக@	’ (91) எ	: ெதாட.<� 9?பாவி� அளெபைட ப?றி  

பவண�தியா� FறிH>ளா�. ேபா� எ	பைத  ‘ேபாஒ�’ என#�, ெக+ ப�� 

எ	பைத& ‘ெக+ பNஉ�’ என#�, நி:�தி எ	பைத ‘நிறீஇ’ என#�, 

ெந@K&< பி	 அத	 இன&<றிைல அைம�� அளைப (மா�திைரைய - ஒG 

அளைவ) மி<தியாக எ+ ப� அளெபைடயா<�. 

 

இ&கால நைட�ைற இல&கிய�தி� அளெபைட ைகயாள படவி�ைல. ேமேல Fறிய  
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உயி� அளெபைட&ேக இ&கால�தி� இட� இ�ைலெயனி�, இல..< - எ..< 

எ	பன ேபா	ற ஒ?றளெபைட&< இ&கால�தி� சிறி�� இடமி�ைல. ஆனா�, 

‘அ�பிகாபதி காத� கா பிய�’ எ	8� என� 9G� நா	 அளெபைடகைள ஓரள# 

ைகயா�+>ேள	. 

 

ெதா�கா பிய-� ந	Jலா-�, ெச�Hளி� இைச (ஓைச) ெக+வதா� அPவிட�ைத 

நிர ப ம?ேறாெர;�ைத  ேபா3+ அளெப+&க� ெச�யேவ�+� என& 

FறிH>ளன�. இ� தவ: ெபா-> ெபாதி# க-திேய ெதாட&க& கால�தி� 

அளெபைட எ;�த�. நாளைடவி� அைத இட� நிர�ப  பய	ப+�த� ெதாட.கி 

வி3டன�. அளெபைட ெபா-> ெப:மான� உைடய�. 

 

க?ேபா�&<� �ைமைய& <ைற&க ேவ�@	, ந	J� பாட�தி3ட�திG-�� 

அளெபைடைய வில&கிவிடலா�. இேத ேநா&க�தி?காக, ந	JG	 ெதாட&க�தி� 

உ>ள பாயிர  ப<திையH� வில&கிவிடலா�. ேவ�+ேவா� பி?கால�தி� ப@��& 

ெகா>ளலா�. 

 

உ: பில&கண� 

 

ந	J� பதவியG� Fற ப3+>ள, �த� நிைல (ப<தி), இ:தி நிைல (வி<தி), 

இைட நிைல, சாாிைய, ச�தி (இைண (), விகார� (ேவ:பா+) எ	8� அ:வைக 

உ: ( இல&கண� க?க படேவ�+�. இ�த உ: பில&கண� க?பதனா� 

விைளH� பய	க> இர�+. ஒ	:: ெசா�லாரா��சி ெச�ய இஃ� உத#�; 

இர�+: (திய ெசா�லா&க� ெச�ய#� உத#�. நிக�கால இைட நிைலக> 

 

உ: பில&கண� ப?றி� ெதா�கா பிய� தனிேய Fறவி�ைல; �த� நிைல (ப<தி), 

இ:தி நிைல (வி<தி) எ	8� இர�ைடH� ப?றி ஆ.கா.<& FறிH>ளா�; 

இைடநிைல ப?றி அவ� ஒ	:� Fறி?றில�. ‘(தியன (<த�’ எ	ற �ைறயி�, 

ந	Jலா� FறிH>ளா�. ம&களி	 அ&கால நைட�ைற  ேப�� வழ&ைகெயா3@ 

இP#: (க> ந	JG� Fற ப3+>ளன. நிக�கால� கா3+� 

இைடநிைலகளாக& கி:-கி	:-ஆநி	: எ	8� I	:� <றி பிட ப3+>ளன. 

 

 “ஆநி	: கி	: கி: Iவிட�தி	 



144 

 

 ஐ�பா� நிக�ெபா;� அைறவிைன இைடநிைல” (143) 

 

எ	ப� ந	J�பா. இ�த நிக�கால இைடநிைலகைள� ெதா�கா பிய� Fறாத� 

ம3+ம	:; ச.க இல&கிய.களிK� இைவ இட�ெபறவி�ைல. ஆனா�, 

இைட&கால இல&கிய.களி� இைவ இட�ெபற� ெதாட.கிவி3டன. 

 

 “மி	ெனாளி� கான� இ	ேற 

 ேபாகி	ேற	 விைடH� ெகா�ேட	” 

 

எ	8� க�பராமாயண�தி	 (அேயா�தியா கா�ட� - ைகேகயி R�விைன  

படல�) பாட� ப<தியி�, ‘ேபாகி	ேற	’ என& ‘கி	:’ எ	8� இைடநிைல 

ஆள ப3+>ள�. ‘ேபாகிேற	’ எ	பைத&கா3@K� ‘ேபாகி	ேற	’ எ	ப� 

அ;�த� தி-�த�ைத அறிவி&கிற�. கி:, கி	: எ	பனேவ மி<தியாக 

இல&கிய.களி� இட� ெப?:>ளன. ‘ஆநி	:’ எ	ப� அாிதாகேவ உ>ள�. இ� 

I	:ேம நிக�கால� கா3@8�, கி:-கி	: எ	பவ?றி?<� ஆநி	: எ	பத?<� 

ேவ?:ைம உ�+. இத	 விள&க� வ-மா:: ெதாட� நிக�கால� 

 

ஆ.கில�தி� They go எ	பத?<, அவ�க> ேபாகிறா�க> எ	ப� ெபா->. இ�, 

Present Tense - நிக�கால� என ப+� They are going எ	பத?< அவ�க> ேபா�& 

ெகா�@-&கிறா�க> எ	ப� ெபா-> இ�, Present Tense continuous - ெதாட� 

நிக�கால� என ப+�. இ�த ஆ.கில வழ&கா:க> ேபால, கி: - கி	: எ	பன 

ெப?: நிக�கால�ைத& <றி&<�. ஆநி	: எ	ப� ெதாட� நிக�கால�ைத& 

<றி&<�. இத?< இல&கிய� சா	: கா3@னா�தா	, இ�த& க-�� ஏ?:& 

ெகா>ள ப+�. இல&கிய அக�சா	: இேதா:- 

 

ேதவார ஆசிாிய�க> Iவ-> ஒ-வராகிய நா#&கரச� தி-வாைன&கா ேதவார  

பதிக பாட� ஒ	றி� இதைன& ைகயா�+>ளா�. 

 

 “எ�தாய� எ�த�ைத எ��? ற�தா� 

 எ�மா+ ��மாடா� ஏவ� ந�லா�; 

 ெச�தா�வ� �த#வா� ஒ-வ ாி�ைல; 



145 

 

 சி:விறகா� தீI3@� ெச�லா நி?ப�”- 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. ஒ-வ� இற�� வி@	, ேவ: யா-� த� உயிைர வி3+, 

இற�தவாி	 உயி-ட	 �ைண ேபாக மா3டா�க>. ெச�த உட�பாகிய ெப-விறைக, 

மர&க3ைடயாகிய சி: விறகா� தீI3@& ெகாC�தி� ெச�வ� - எ	ப� இத	 

க-��. இ.ேக, ‘ெச�லா நி?ப�’ எ	பைத ஊ	றி ேநா&க ேவ�+�. �+கா3@� 

ஈம& கட	க> �@�த பிற<, தி-�பி  பா�&காம� 63@?<� ெச�ல ேவ�+� 

எ	ப�, ெதா	: ெதா3+  ெபாியவ�க> பி	ப?றி வ-� வழ&கமா<�. (இ ேபா� 

தி-�பி  பா�&காம� ேபானாK�, பி	ெபா-நா> தாமாக வ�� தா	 தீரேவ�+�). 

தி-�பி  பா�&க& Fடா� எ	ற காரண�தா� ெச	: ெகா�ேட இ- பா�க> 

எ	8� ெபா-ளி� ‘ெச�லாநி?ப�’ எ	ப� Fற ப3ட�. இ� ெதாட� நிக�கால� 

(Present Tense Continuous) ஆ<�. ‘ஆநி�’ எ	8� ேவ��ெசா� ெதாட��சிைய 

அறிவி&கிற�. ெச�லா நி?ப� என ‘ ’ எதி�கால இைடநிைல வ�தி-&கிறேத என 

வினவலா�. எ ேபா�� வழ&கமாக உ>ளைத எதி�கால�தா� ெசா�வ� மர(. 

“இய?ைக  ெபா-ைள இ?ெறன& கிள�த�” எ	ப� ெதா�கா பிய (கிளவியா&க�-

19) 9?பா. இ�த 9?பாைவ ந	Jலா-� அ ப@ேய த� 9G� (404) ெப�� 

ெகா�டா�. ஆ.கில�தி� ‘Would’ எ	8� �ைண விைன (Auxiliary Verb) ேபா+வ� 

ேபா	ற� இ�. 

 

எனேவ, உ: பில&கண� ெதாியி	, ெசா�லாரா��சி ெச��, அதனா� ெபற ப+� 

�ைவைய Zகர �@H�. ஆகேவ, ந	JG� உ>ள உ: பில&கண�ைத& க3டாய� 

க?க ேவ�+�. இ�த அைம (, ச.க கால�தி� இ�லாம�, பி	ன� வ�த 

நைட�ைற இல&கணமா<�. 

 

(ண��சி இல&கண� 

 

அ+��, (ண��சி இல&கண� மிக#� இ	றியைமயாததா<�. ந	JG� 

உயிாீ?:  (ணாிய�, ெம�*?:  (ணாிய�, உ-( (ணாிய� எ	8� I	: 

இய�களி� (ண��சி இல&கண� Fற ப3+>ள�. நிைலெமாழி என ப+� �த� 

ெசா�K�, வ-ெமாழி என ப+� இர�டாவ� ெசா�K� ஒ	ேறாெடா	: 
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(ண-�ேபா�-இைணH�ேபா�, இர�@?<� இைடேய ஏ?ப+� நிைலைமைய� 

ெசா�வத?<�தா	 (ண��சி இல&கண� எ	: ெபயரா�. மைழ ெப�த� எ	8� 

ெதாடாி� இைடேய எ�த மா:தK� இ�ைல; இ� இய�( (ண��சி. மைழ&கால� 

எ	8� ெதாடாி� இைடேய ‘&’ எ	8� வ�ெலா?: மி&கி-&கிற�; இ� விகார  

(ண��சி. இ�த  (ண��சி இல&கண� ெதாி�தா�தா	, எ�த இட�தி� 

இய�பாயி-&<� - எ�த இட�தி� (திதா� ஓெர;�� மி<� - எ�த இட�தி� 

இ-&<� எ;��கC> ஒ	: ெக+� - எ�த இட�தி� ஓெர;�� 

இ	ேனாெர;�தாக� திாிH� - எ	8� விதிகைள அறி�� ெமாழிைய  பிைழயி	றி 

எ;தவியK�. 

 

(ண��சி இல&கணேம தவ: 

 

ஒ-வைகயி� (ண��சி இல&கண அைம ேப தவறான� எ	: Fறலா�. கட� + 

தா# படல� எ	ப� கடறா# படல� எ	றா<� எ	ப� (ண��சி விதி. �>+தா> - 

தாமைர எ	ப� ‘�3டா3டாமைர’ எ	றா<� எ	ப� (ண��சி விதி. எ�லா  

(ண��சி விதிகC� இ	னைவேய. உ�ைமயி� இைவ சாியா? இ�த விதிக> 

இல&கண� எ	ற ெபயாி� எPவா: எ;த ப3@-&க& F+�? ‘இல&கிய� 

க�டத?< இல&கண�’ எ	றப@, ம&க> ெசா?கைள இைண��  ேப�� வழ&<க>, 

இPவா: தவறான உ-வ.கைள  ெப:கி	றன. இ�த அ@ பைடயி�, ெமாழி 

அறிஞ�க>, இ	னி	ன ெசா?க> ேசாி	 இ	னி	னவா: ஆ<� எ	: �@( 

Fறிவி3டன�. இ� தா	 (ண��சி இல&கண� ((ண��சி விதி) என ப+கிற�. 

 

இத	 பய	 எ	ன? இ�த �@# இ�லாவி@	, ம&க> இ	8� பலவிதமாக 

நாC&<நா> சிைத��  ேபசிH� எ;திH� வ-வ�. எனேவ, இ ப@�தா	 எ;த 

ேவ�+� என �@# க3@& Fறிவி@	, ேமK� சிைத&காம� ேப�வ� - எ;�வ� 

ஆகேவ, ெமாழி எ	8� ஆ: க�டப@ ஓடாதவா: இ�த இல&கண& கைர ஓரள# 

கா�� வ-கிற�. கால ெவ>ள�தி� இ�த& கைர உைடப@	, மீ�+� கைரைய  

(� பி&க ேவ�@ H>ள�. அதாவ�, மீ�+� இல&கண�தி� மா:த� 

ெச�யேவ�+�. இ�த மா:த�கைள  பி?கால உைரயாசிாிய�க> த� உைரகளி� 

ேச���&ெகா�+ உ>ளன�. ெதா�கா பிய�தி8� மா:தலாக� சில இட.களி� 

ந	J� F:வ�� இஃேத. இ�தா	 நைட�ைற இல&கண� என ப+கிற�. 

ஆனா�, மா:தைல ஓரளேவ ஏ?கலா�; க�டப@ ஏ?க �@யா�. 
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ந	JG	 தவ:க> 

 

ந	JG� உ>ள (ண��சி இல&கண� க?க பட ேவ�@ய� எ	: 

ெசா�ல ப3ட�. ஆனா�, ம&களி	 ேப�� வழ&கா?:&< மாறாக, ந	JG� - ஏ	 

- ெதா�கா பிய�திK.Fட, சில (ண��சி விதிக> Fற ப3+>ளன. இ�த� தவறான 

விதிகைள, ெமாழி அறிஞ�க> F@ ேபசி வில&கிவிட ேவ�+�. இவ?ைற& க?க 

ேவ�@யதி�ைல. இ�தைகய தவறான �@(கC> சிலவ?ைற& காணலா�. 

 

ஒ- ெமாழியிK>ள ஒG ( �ைறக> - (ண��சி விதிக>, ேவ:சில ெமாழிகளிK� 

ஒ�தி- ப��+. சில கா3+க> வ-மா:. 

 

கா� + ஒ@�த� எ	பைத ம&க> ேப�.கா�, கா� ஒ@�த� - கா� ஒ@�த� - 

காெலா@�த� - எ	கி	றன�. நிைலெமாழியாகிய கா� எ	பதி	 இ:தியி� உ>ள 

‘�’ எ	8� உட� (ெம�) எ;�தி	 ேம� வ-ெமாழி யாகிய ‘ஒ@�த�’ எ	பதி	 

�தG� உ>ள ‘ஒ’ எ	8� உயி� (எ;��) ஒ	றி (� + ஒ) ‘ெலா’ எ	றாகி, 

‘காெலா@�த�’ எ	ப� உ-வாயி?:. இதைன ந	J� 

 

“உட�ேம� உயி�வ�� ஒ	:வ� இய�ேப” 

 

எ	8� 9?பாவா� (204) அறிவி&கிற�. பிெரM� ெமாழியிK� இ�த விதி உ�+. 

Comment எ	8� பிெரM�� ெசா�ைல� தனிேய ஒG&<�ேபா� ெகா�மா(	)’ 

எ	ேற ஒG ப�. இ.ேக t எ	ப� ஊைம எ;�தா<�. நீ.க> எ ப@யி-&கிறீ�க>? - 

How do you do? - How are you? - எ	8� ெபா-ளி� comment allez vous எ	பைத 

ஒG&<� ேபா�, comment எ	பதி	 இ:தியி� t எ	8� ெம�ெய;�� ‘�’ எ	8� 

ஒG ெபற அத	ேம� வ-ெமாழி �தG� உ>ள ‘a’ எ	8� உயி� எ;�� ஒ	ற, ‘ta’ 

எ	பன ‘த’ எ	8� ஒG ெப:�. எனேவ, இ�ெதாட�, ‘ெசா�மா	 தேல #’ என 

ஒG&க ெப:�. allez, vous எ	பவ?றி	 இ:தி எ;��களாகிய Z, s எ	பன ஊைம 

(Silent) எ;��களா�. 
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அ+��, க� + உைட�த� எ	பைத ம&க> ஒG&<.கா�, க� உைட�த� - க� 

உைட�த� - க�Kைட�த� எ	கி	றன�. இ.ேக நிைலெமாழியி� ‘க’ எ	8� 

தனி&<றிG	 ப&க�தி� ‘�’ எ	8� ஒ?: இ-&க, அதேனா+, வ-ெமாழி �தG� 

உ>ள ‘உ’ எ	8� உயி� ேச-� ேபா� ‘�’ எ	8� ஒ?: இர3@�த� - அதாவ� - 

ம?ெறா- ‘�’ வ�� க� + � + உைட�த� = க�Kைட�த� எ	பைத உ-வா&கி?:. 

இதைன ந	J�, 

 

“தனி& <றி� �	ஒ?: உயி�வாி	 இர3+�” (205) 

 

என& F:கிற�. ஆ.கில�திK� இ�தைகய அைம ( உ�+. 

 

Big எ	ப�, Bi(பி) + g(&) என� தனி&<றி� �	 (�	 = ப&க�தி�) ஒ?: வ�த 

நிைலெமாழி யா<�. இதேனா+, வ-ெமாழியி�, Superlative degree <றி*டாகிய 

‘est’ எ	8� உயி� (e) �த� ெமாழி வ�த��, ‘g’ எ	8� ஒ?: இர3@&க, Big + g + 

est = Biggest எ	ப�� உ-வாயி?:. cut + t + ing cutting எ	ப�� இ�தைகயேத. 

 

தமிழி� “உயி�வாி	 உ&<ற> ெம�வி3ேடா+�” (164) எ	8� ந	8ா� விதி ப@, 

விள&< + எாி�த� என இர�+ உயி�க> இைணயி	 ஓ-யி� ெக+�. இ.ேக ‘<’ 

எ	பதி� உ>ள ‘உ’ ேபாக, ‘&’ எ	பதி� ‘எ’ ேசர விள&ெகாி�த� எ	ப� 

உ-வாயி?:. ஆ.கில�தி�, No one எ	பதி� ஓ� ‘O’ ெகட none எ	ப��, No + 

ever எ	பதி� உயி� O ெகட never எ	ப�� உ-வானைம கா�க. I have எ	8� 

ெபா-> உைடய Je + ai எ	8� பிெரM� ெதாடாி�, ‘�’ எ	8� உயி� ெகட, ‘J’ ai 

எ	ப� உ-வானைமH� கா�க. 

 

‘உயி�வாி	 உட�ப+ ெம�ெய	றா<�’ (162) எ	8� ந	J� விதி ப@, மணி + 

அ@�தா	 எ	பதி� உ>ள இ + அ எ	8� இர�+ உயி�கைள இைண&க ‘�’ 

எ	8� உட�ப+ெம� (ஒ	: ேச�&<� ெம�) வர, மணிய@�தா	 எ	ப� 

உ-வாயி?:. இேதேபா� ஆ.கில�தி� a + egg எ	பைத இைண&க, இைடேய N 

எ	8� உட�ப+ ெம�வர an egg எ	ப� உ-வானைமH� கா�க. 



149 

 

 

<றி பி3ட ஓ� இல&ைக அைடவத?காக இPவள# பயண� ேம?ெகா>ள 

ேவ�@யதாயி?:. காெலா@�த� எ	பதிேல, ஒG ( �ய?சி ‘கா’ என �தG� 

நீ�+ ெசலவிட ப3டதா�, அ.ேக ஒ	: இர3@&கவி�ைல. க�Kைட�த� 

எ	பதிேல, ஒG ( �ய?சி �தG� அ;�த� ெபறாம� அ+�� அ;�த� ெப?றதா� 

அ.ேக ஒ	: இர3@�த�. இ�தா	 இய?ைகயான (ண��சி விதி�ைறயா<�. 

 

ப�(  (ண��சி 

 

உ�ைம - இPவாறி-&க, ந	Jலா� ப�(� ெதாைக  (ண��சியி� தவறிவி3டா�. 

ெச�ைம + ஆ�ப� எ	ப�தா	 ேசதா�ப� எ	றாயி?: - ப�ைம + தா� எ	பேத 

ைப�தா� எ	றாயி?: - எ	: FறிH>ளா�. இ�ெச�தி ‘ஈ: ேபாத�’ (136) எ	8� 

9?பாவா� ெதாிவி&க ப3+>ள�. கா� + ஒ@�த� = காெலா@�த� எ	ப�� க� + 

உைட�த� = க�Kைட�த� எ	ப�� இய?ைகயான ம&க> வழ&கா?:  (ண��சி 

விதியா<�. ஆனா�, இ�ேபால, ெச�ைம + ஆ�ப� எ	பைத� ெச�ைம ஆ�ப� - 

ெச�ைம ஆ�ப� என  பதினாயிர� �ைற Fறி8� ேசதா�ப� எ	ப� உ-வாகா�. 

ப�ைம + தா� எ	பைத  ப�ைம�தா� - ப�ைம�தா� என 9றாயிர� �ைற Fறி8� 

ைப�தா� எ	ப� உ-வாகா�. இவ?றி	 உ�ைமயான (ண��சி விதி வ-மா::- 

 

ெச�ைம + ஆ�ப� எ	ப� ேசதா�ப� எ	றாக வி�ைல; ேச� + ஆ�ப� எ	பேத 

ேசதா�ப� எ	றாயி?:. ேச� எ	8� ெசா�K&<� ெச�ைம (சிவ () எ	8� 

ெபா-> உ�+. ‘சில�பி	 ேம��த சி: ேகா3+�ேசதா’ எ	8� ந?றிைண  (359) 

பாட� ப<தி கா�க. இதிK>ள ேசதா’ எ	பைத� ேச� + ஆ என  பிாி��� சிவ (  

ப� என ெபா-> ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

அ+��- ப�ைம + தா� எ	ப� ைப�தா� எ	றாகவி�ைல. ைப + தா� எ	பேத 

ைப�தா� எ	றாயி?:. ‘ைப’ எ	8� ஓெர;�� ஒ- ெமாழி&ேக ப�ைம எ	8� 

ெபா-> உ�+ எ	பைத, ‘ைப தீ� பாணெரா+, (மைலப+கடா�-40), ‘Z� ைப-தீ� 

க+�ெபா+’ (ெப-� பாணா?: பைட-105) �தGய இல&கிய வழ&<களா� 

அறியலா�. ‘ைப தீ� பாண�’ எ	பத?<, ப�ைம-வளைம தீ��த ஏைழ  பாண� 

எ	ப� ெபா-ளா�. எனேவ இ�த  ப�(� ெதாைக  (ண��சி விதிகைள 

அறிஞ�க> ஆ��� ந	JGG-�� வில&கிவிட ேவ�+�. 
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ெதா�h:� ெதா>ளாயிர�� 

 

ம?:� - ஒ	ப� + ப�� எ	ப�தா	 ெதா�h:எ	றாயி?: - ஒ	ப� + 9: 

எ	ப�தா	 ெதா>ளாயிர� எ	றாயி?: என� ெதா�கா பிய�� ந	JK� 

F:கி	றன. 

 

 “ஒ	பாெனா+ ப��� 9:� ஒ	றி	, 

 �	னதி	 ஏைனய �ரணி, ஒPெவா- 

 தகர� நிறீஇ , பஃதக?றி, னPைவ 

 நிரேல ணளவழி திாி ப� ெநறிேய” (194) 

 

எ	ப� ந	8ா?பா. இ�த  (ண��சி விதிக> 9?:&< 9: தவறா<�. ஒ	ப� + 

ப�� - ஒ	ப� ப�� எ	: ஓராயிர� �ைற Fறி8� ெதா�h: எ	ப� வரா�. 

ஒ	ப� + 9: - ஒ	ப� 9: என ஒ- 9றாயிர� �ைற Fறி8� ெதா>ளாயிர� 

எ	ப� வரா�. இ�த எ�களி	 (ண��சிக3<� ேவ: விதிக> உ>ளன. �-&கமாக 

அைவ வ-மா::- 

 

ெதK.< ெமாழியி� ஏ; (7) எ	பைத& <றி&<� ெசா� ‘ஏ+’ எ	பதா<�. ஏ+ 

எ	8� ெசா�K&< ‘அ;த�’ எ	8� ம.கலம?ற ெபா-C� உ�+. அதனா� 

சில�, ஏ; (7) எ	8� எ�ைண& <றி&க, ‘ஏ+’ எ	8� ெசா�ைல  

பய	ப+�தாம� ‘ஆற	 ஒ&க3@’ (ஆ:� ஒ	:�) எ	8� ெசா�ைல  

பய	ப+��வ�. இ� ேபாலேவ, தமிழி� ஒ	ப� (9) எ	8� எ�ைண& <றி&க  

ப�ைட& கால�தி� ‘ெதா�+’ எ	8� ெசா� பய	ப+�த  ெப?ற�. இ� 

ெசா�K&< இ	8� ேவ: ெபா->க> உ>ளைமயா� <ழ ப� உ�டா<� 

ஆதலா8�, <றி பாக இ�ெசா�K&<  பர�ைதைம (மாமா ேவைல) எ	8� 

ெபா-C� சில ப<திகளி� உ�டாதலா8� இ� ெசா�K&<  பதி� ‘ஒ	ப�’ 

எ	8� ெசா�ைல  பய	ப+�தின�. இத?< எ;��� சா	: கா3@	 விாிH 

மாதG	 வி+ பா�. ஒ	ப� எ	8� ெசா� ெதா�கா பிய� கால��&< �	ேப 

வழ&கி� வ�� வி3ட�. 
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ஒ	ப� எ	பத?<, ஒ	: <ைற�த ப�� அதாவ� ப�தி� ஒ- ப<தி <ைற�த� 

எ	ப� ெபா->. ப��&< �	னா� ஒ	: ேபா3டா� ஒ	ப� எ	8� ெபா-> 

கிைட பைத இல�தீ	 எ�ணி� (Roman Number) காணலா�. X எ	ப� 

இல�தீனி� ப��. அத?< �	னா� ஒ	: ேபா3+ IX எ	: எ;தி	 ஒ	ப� 

எ	ப� கிைட&<�. 19 எ	பைத� தமிழி� ப�ெதா	ப� எ	:�, ஆ.கில�தி� 

nineteen எ	:� ஒG&கிேறா�. இல�தீனி� XIX எ	: அைம�தா� X + IX = (10 + 9 

=) 19 ஆ<�. இல�தீ	 ெமாழியி� இதைன ஒ	: <ைற�த இ-ப� - அதாவ� - 

undeviginti எ	கி	றன�. இல�தீனி�, Viginti எ	றா� இ-ப�; de எ	றா� from - 

அதிG-�� கழிவ�; un எ	றா� ஒ	:. எனேவ, ஒ	: <ைற�த இ-ப� (20-1=19) 

எ	8� ெபா-ளி� 19=XIX ஒG&க ப+கிற�. 

 

தமி� எ�க>, க(1), உ(2), -(5), எ(7), அ(8), வ(1/4), ப(1/20) என எ;��-வ.களா� 

<றி&க ப+த� ேபாலேவ, இல�தீனிK� V(5), X(10) என எ�க> எ;�தா� 

<றி&க ப+கி	றன. இவ?றி?< �	னா� ஒ	: ேச�&கி	, IV = 4, 1X = 9 எ	பன 

கிைட&<�. இ�த எ� அைம ( ஒ?:ைமயி	 �ைண ெகா�+ ெதா�h:, 

ெதா>ளாயிர� எ	பவ?றி	 (ண��சி விதி&<� தீ�# காணலா�. 

 

ெதா> + 9: = ெதா�h: - அதாவ� - 9றி� - ப�� ப�தி� ஒ- ப<தி 

<ைற�த� எ	ப� இத	 ெபா->; அதாவ� (100 - 10 =) 90 எ	பதா�. ெதா> + 

ஆயிர� = ெதா>ளாயிர� - அதாவ� - ஆயிர�தி� - ப�� 9றி� ஒ- ப<தி <ைற�த� 

எ	ப� இத	 ெபா->. அதாவ� (1000 - 100) 900 எ	பதா�. ெதா> எ	பத?<� 

�ைள&க  ப3ட� - <ைற&க  ப3ட� எ	8� ெபா-> உ�+. ‘ெதா>ைள& கா�’ 

எ	8� வழ&கா: கா�க. எனேவ, ஒ	ப� + ப�� எ	ப�தா	 ெதா>ளாயிர� 

என#� ஆனதாக& F:வ� தவறா<�. 

 

ஆகேவ, இ�த  ெபா-�தா  (ண��கி விதிகைள ந	JGG-��� 

ெதா�கா பிய�திG-���, வில&கி விட ேவ�+�. என� ‘தமி� இல�தீ	 பால�’ 

எ	8� 9ைல  ப@�தா� இ� ப?றி இ	8�, விாிவாக அறி�� ெகா>ளலா�. 

அ+��, இனி, ஒ?: மிக� - மிகாைம ப?றிய (ண��சி விதிகைள  பா�&கலா�. 
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வ�ெலா?: மி<� / மிகா இட.க> 

 

இ�த ேவ?:ைமயி� வ�ெலா?: மி<�; இ�த ேவ?:ைமயி� மிகா�. இ�த 

அ�வழியி� ஒ?: மி<�; இ�த அ�வழியி� மிகா�. இ�த� ெதாைகயி� மி<�; 

இ�த� ெதாைகயி� மிகா�. இ�த எ�ச�தி� மி<�; இ�த எ�ச�தி� மிகா�. இ�த& 

<?றிய Kகர�தி� மி<�; இதி� மிகா� - எ	ெற�லா� விதிக> 

ெசா�ல ப3@-�தG	, ேவ?:ைம  (ண��சி, அ�வழி  (ண��சி, ேவ?:ைம� 

ெதாைக, ப�(�ெதாைக, இ-ெபய� ஒ3+  ப�(�ெதாைக, உவைம� ெதாைக, 

விைன� ெதாைக, உ�ைம�ெதாைக, விைன �?:, விைனெய�ச�, ெபயெர�ச�, 

<?றியKகர� (�?றிய Kகர� �தGயன ப?றி ந	JGG-�� ெதளிவாக& 

க?:&ெகா>ள� ேவ�+�. அ	ெமாழி� ெதாைகைய ஆ<ெபயாி� அட&கி& 

க?கலா�. 

 

வ�ெலா?: மி<� இட.க> 

 

& - � - � -   எ	8� வ�Gன ஒ?:க> மிக&F@ய இ	றியைமயாத சில 

இட.கைள  பா�&கலா�. கீேழ தர ப+� எ+��&கா3+களி� ஒ?: மி&கைத& 

காணலா�. 

 

<வைள& க� - உவைம�ெதாைக. சாைர  பா�( - இ- ெபய� ஒ3+  

ப�(�ெதாைக. ஓடா& <திைர - ஈ: ெக3ட எதி�மைற  ெபயெர�ச�. ஓ@  

ேபானா	 - ‘இ’ ஈ?: இற�தகால விைனெய�ச�. ேபா�  பா��தா	 - ‘�’ ஈ?: 

இற�த கால விைனெய�ச�, ப@&க�ெச	றா	 - ‘ெசய' எ	8� வா�பா3+ 

விைனெய�ச�. 

 

ெச��  ேபாயி?: = வ	ெறாட�& <?றிய Kகரமாக உ>ள ‘ெச��’ எ	8� 

வா�பா3+ விைனெய�ச�. 

 

அவன	றி� ெச�தி-&க �@யா�, அவ	 இ	றி� ெசய� நட&கா� - அ	றி, இ	றி 

எ	8� <றி ( விைனெய�ச� எ3+� ெதாைக - வ	ெறாட�& <?றிய Kகர�. 

ந�+&கா� - ேவ?:ைம� ெதாைகயாக உ>ள ெம	ெறாட�& <?றியKகர�. 
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அ.<, இ.<, எ.<, ஆ.<, ச.<, யா.<, ஆ�+, ஈ�+, யா�+ எ	8� 

இட ெபா-> உண���� ெம	ெறாட�& <?றிய Kகர.களி	 பி	 வG மி<�. 

ஒ?ைற& கா�, இர3ைட� தைலக> - இ:தியி� ‘ஐ’ ெப?ற எ�S  ெபய�க>. 

 

6+ + சா பா+ = 63+� சா பா+, வயி: + ேபா&< = வயி?:  ேபா&< - ஒ?: 

இர3@�த ெந@� ெதாட� - உயி��ெதாட�. 

 

இ:தியி� ‘ஐ’ ெப?:வ-� சில ெசா?க>-ப�ைட& கால�, ேந?ைற& FG, 

அ?ைற� தி.க>. 

 

அ ைபய	 - அ�த  ைபய	, இ ெபா-> - இ�த  ெபா-> - அ, இ, �3+. 

எ&<திைர - எ�த& <திைர - எ வினா. 

�-கைன  பா��ேத	 - இர�டா� ேவ?:ைம - ‘ஐ’ உ-(. 

க�ண8&<� த�தா	 - நா	கா� ேவ?:ைம - ‘<’ உ-(. 

பலா பழ�, களா&கா� - ‘ஆ’ ஈ?: மர  ெபய�க>. 

ஈ&F3ட�, தீ (� - ஈ இ:தி� தனி ெந@�. 

 

மர�+கிைள=மர&கிைள, வ3ட�+பலைக=வ3ட  பலைக - இ:தி ‘�’ ெகட நி	ற 

அகர ஈ?:  ெபய�� ெசா?க>. 

 

ேக3டா�  பிணி&<� தைக - இர�டா� ேவ?:ைம� ெதாைகயாக உ>ள 

உய�திைண  ெபய�க>. ேம? Fறியி- பனவ?றி	 ப&க�தி� வ�ெல;�� 

வ-ெமாழிவாி	 இைடயி� வ�ெலா?: மி<�. 

 

வ�ெலா?: மிகா இட.க> 

 

இனி வ�ெலா?: மிகா இட.க> வ-மா::- ந�பித�தா�, அறிஞ� ெசா	னா�-என 

உய�திைண  ெபயாி	 பி	 வG மிகா�. 

 

ெச��, எ	8� வா�பா3+ விைனெய�ச.கC>, ப3+  ேபாயி?:-வி?:& 

ெகா�டா	 எ	பன ேபா	ற வ	ெறாட�& <?றியKகர.களி� தவிர, ம?றப@ 
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வ�� க?றா	, ெகா�� ெச	றா	-என ெம	ெறாட� இைட� ெதாட�& <?றிய 

Kகர.களாக உ>ள ‘ெச��’ எ	8� வா�பா3+ விைனெய�ச.களி� மிகா�. 

 

அ	:, இ	:, எ	:, ப�+, ��� �தGய கால ெபா-> த-� ெம	ெறாட�களி� 

மிகா�. 

 

எ3+� ெதாைக, ப��  பா3+ என எ3+, ப�� எ	8� எ�S  ெபய�களி� 

தவிர, ேவ: எ�த எ�S  ெபய�களிK� மிகா�. 

 

ெபா�வாக, வ	ெறாட� அ�லாத ம?ற ெதாட�& <?றியKகர.களி� அ�வழியி� 

ெப-�பாK� மிகா�. 

 

��� <மரா, கத# ெபாி�, அ� சிறி�, இ� ெபாி�, எ� காிய�, அPவள#-

இPவள#-எPவள# ெகா+�தா� �தGய �?றிய Kகர.களி� மிகா�. 

 

உ�ணிய ெச	றா	 -‘ெச�யிய’ எ	8� வா�பா3+ விைனெய�ச�, மிகா�. ஓடா& 

<திைர எ	ப� ேபா	ற ஈ:ெக3ட எதி� மைற  ெபயெர�ச.களி� தவிர, ேவ: 

எ�த  ெபயெர�ச�திK� மிகா�. 

 

வ�த ைபய	, வ-கிற ைபய	 = ெதாிநிைல விைன  ெபயெர�ச�. காிய <திைர, 

சிறிய கா+-<றி (  ெபயெர�ச�, ஓடாத <திைர= எதி� மைற  ெபயெர�ச�. வா�க 

க�ணா, வாழிய (லவ-விய.ேகா> விைன�?:, ஓ+ �-கா, ெகா+ த�பி-

�	னிைல ஏவ� ஒ-ைம விைன�?:. 

 

ேவ?:ைம உ-(கC>. இர�டாவதி	 ‘ஐ’, நா	 காவதி	 ‘<’ ஆகிய உ-(க> 

தவிர, ேவ: எ�த ேவ?:ைம உ-(களிK� மிகா�. 

 

மகெனா+ - மகேனா+ ெச	றா� - ஓ+, ஓ+ I	ற	 உ-(க>. மைலயினி	: 

<தி�தா	, 63@G-�� (ற  ப3டா	 - நி	:, இ-�� - ஐ�த	 ெசா�K-(க>. 

என� ைக, எ	8ைடய ெபா->-அ�, உைடய-ஆற	 உ-(க>. க�ணா ெகா+, 
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�-கா ெச�-எ3டா� ேவ?:ைமயி� மிகா�. அவனா ெச�தா	 - ‘ஆ’ ஈ?: வினா 

அவேனா ெச�தா	 - ‘ஓ’ ஈ?: வினா. நாேன ெச�ேத	-ஈ?: ‘ஏ’ இைட� ெசா�. ஓ+ 

<திைர, தா�<ழ� - எ�த விைன� ெதாைகயிK� மிகா�. இர# பக� ப@�தா	, 

ைககா� பி@�தா	-உ�ைம�ெதாைக, மாதாபாச�-தமி� எ;��-வ� ெப?ற 

வடெமாழி� ெதாடாி� மிகா�. 

 

பதிென3+ ெம�ெய;��&கC> � - � - � எ	8� I	றி� தவிர, ம?ற பதிைன�� 

ெம�ெய;��&கC> எத	 ப&க�திK� இ	ெனா- ெம�வரா�. எனேவ, 

க?&க�+, ந3 (, ஆ3�சி எ	ெற�லா� எ;�த� தவ:. 

 

<:&< வழி 

 

ந	J� 9?பா&கைள மற��, அவ?றிG-�� எ+�த ஒ- பிழிவாக ஒ- <:&< வழி 

கா�பா�. ெபா�வாக எ�த ஈ?றி� �@H� அஃறிைண  ெபய�� ெசா?க3<� 

பி	ேன - சிற பாக ‘இ’ ஈ?றிK� ‘ஐ’ ஈ?றிK� �@H� அஃறிைண  ெபய�� 

ெசா?க3<  பி	ேன, வ-ெமாழியி� ெபய�� ெசா�வாி	 இைடேய வ�ெலா?: 

மி<�. வ-ெமாழியி� விைன� ெசா� வாி	 இைடேய ஒ?: மிகா�. சில 

எ+��&கா3+க> வ-க;- அாிசி�ேசா:, மைல பாைத, வர<& கMசி, தா� பா�, 

யா�&க�பி - வ-ெமாழியி� ெபய��ெசா?க> வ�ததா� வ�Gமி&க�. 

 

அாிசி ேபா3டா�, மைலக�டா	, வர< த�தா�, தா� ேபசினா>, யா� ெகா+�தா� - 

வ-ெமாழியி� விைன�ெசா?க> வ�ததா� ஒ?: மிகவி�ைல. 

 

இ�த விதி ெப-�பாK� ெபா-���. ‘மைல கிழ ேவாேன’ எ	ப�ேபா� எ.ேகா 

ஒ-சில விதிவில&< இ-&கலா�. 

 

இைட - ெமG மி<த� 

 

இ� கா:� வ�Gன ஒ?: ப?றி  பா��ேதா�. இனி, இைடயின ஒ?: ப?றிH� 

ெம�Gன ஒ?: ப?றிH� பா�&கலா�:- 
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இைடயின ஒ?:கC> ‘P’ தவிர ம?றைவ மிகா: அPவ�@, இPவ�@, எPவ�@ - 

அ, இ-�3+; எ வினா. ெம�Gன ஒ?:&கC> �, 	 எ	பன எ.<� மிகா. ம�, 

ெபா	 என� தனி&<றிG	 பி	 இ- பி	 வ-ெமாழியி� உயி�வ�தா�, ம� + 

எ+�தா	 = ம�ெண+�தா	, ெபா	 + அள�தா	 = ெபா	னள�தா	 என 

இர3@&<�. 

 

அ.ஙன�, இ.ஙன�, எ.ஙன�, யா.ஙன� - என� �3@K� வினாவிK� ‘.’ மி<�. 

 

அMஞா	:, இ�நா�, எ�மா+ - என� �3@K� வினாவிK� M, �, � எ	பன மி<�. 

 

ெம�Mஞான�, ெச��ந	றி, ெச���ைற - என� தனி&<றி� ப&க�தி� ‘�’ வ�த 

நிைலெமாழிகளி�, M, �, � மி<�. 

 

மா.கா�, மா�தளி�, மா�பழ�, விளா.கா�, விளா�பழ�, காயா�X - என� சில 

மர ெபய�களி� ., �, � - ெமG மி<�. 

 

ேமேல, இைட - ெமG மி<தG�, மிக#� இ	றியைமயாதன எ+��& 

கா3ட ப3+>ளன. எ�த ஒ?:� மி<தேலா மிகாைமேயா ெபா-> ெபா-�த� 

க-திேயயா�. உட�ப+ ெம� 

 

மணி தீ-தைல எ	8� இ - ஈ ஐ எ	8� ஈ:களி� �@H� நிைலெமாழிகளி	 பி	 

உயி� �த� வ-ெமாழிவாி	, இைடயி� ‘�’ எ	8� ெம� ேதா	:�. ேச - ேத 

ேபா	ற ‘ஏ’ ஈ?:� ெசா?களி	 பி	 உயி�வாி	, இைடயி� �, P எ	பவ?றி� 

ஏதாவ� ஒ	: ேதா	:�. ம?ற உயிாீ?:� ெசா?களி	 ப&க�தி� உயி�வாி	 

இைடயி� ‘P’ேதா	:�. இ�த �, P எ	8� ெம�க3< ‘உட�ப+ ெம�’ 

(இைண&கிற ெம�) எ	: ெபயரா�. எனேவ, மணி x ஓைச எ	பைத மணிேவாைச 

எ	ப� தவ:; மணிேயாைச எ	பேத சாி. பலா இனி� எ	பைத  பலாயினி� என� 

தவ:; பலாவினி� எ	பேத சாி. 
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இ� நி?க,- ஒ--க--ெப- எ	பவ?றி	 பி	 ஆசிாிய�, இ->, ஒளி என உயி� �த� 

வ-ெமாழி வாி	 ஒ- ஆசிாிய�, க- இ-> ெப- ஒளி என� தவ: ஓராசிாிய�, 

காாி->, ேபெராளி எனேல சாி. 

 

ெக+த� - திாித� 

 

இ�கா:� (ண��சி விதிகC>, இைடேய ஓ� எ;�� ேதா	றி மி<தைல  ப?றி  

பா��ேதா�. இனி, இைடேய எ;�� ெக+த� ப?றிH� திாித� ப?றிH� பா�&கலா�. 

 

காெலா@�த� என உட� ேம� உயி� ஒ	: தைலH�, க�Kைட�த� என� 

தனி&<றிG	 ப&க�தி� உ>ள ஒ?: இர3+தைலH�, விள&ெகாி�த� என ஈ-யி� 

இைணயி	 ஓ-யி� ெக+தைலH� �	( க�ேடா� ேமK� சில கா�பா�. 

 

மர� + ேவ�=மரேவ� என#�, வ3ட� + வ@வ�= வ3ட வ@வ� என#� ஈ?: ‘�’ 

ெம� ெக+த� உ�+. 

 

ம� + <ட� = ம3<ட�, ெபா	 + <ட� ெபா? <ட� என ‘�‘ எ	ப� ‘3’ ஆக#�, 

‘	’ எ	ப� ? ஆக#� திாிH�. 

 

ெபா	 + ெதா@ = ெபா?ெறா@, �> + தா> + தாமைர = �3டா3டாமைர என 

நிைலெமாழி ஈ:� வ-ெமாழி �தK� ஆகிய இர�+ேம திாிதK� உ�+. இPவா: 

இ	8� பல உள. 

 

ேம? <றி பி3+>ள (ண��சி விதிகைள ெய�லா� ந	< க?:� ெதளியி	 

பிைழயி	றி எ;தலா�; ெச�H>கைள� ச�தி பிாி��  ெபா-> (ாி�� ெகா>ள#� 

இயK�, இைவெதாட�பான ந	8ா� பா&கைள எ�லா� க?:& ெகா>ளேவ�+�. 

 

வழ&கிய� 

 

‘இல&கண� உைடய�’ (267) எ	8� ந	J� பாவி� உ>ள ஆ: வழ&கிய�கC>,  
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சிற பாக ம2உ, இட&கரட&க�, ம.கல� எ	8� I	ைறH� க3டாய� க?றறிய 

ேவ�+�. 

 

(��ேசாி (�ைவ என#�, ெச	ன ப3டண� ெச	ைன என#� ம-வி - �-.கி - 

வ-வ� ம2உ என ப+�. இதைன ஒ-வைக� �-&ெக;�� (Short hand) எ	:� 

Fறலா�. நைட�ைற இல&கண� எ	ற ெபயாி� இ� மிக#� ேதைவ. 

 

மல. க;#தைல& கா� க;#த� எ	:�, ‘T’ எ	பைத ‘பP6’ (  + ஈ) எ	:� 

மைற�கமாக& F:வ� இட&க� அட&க� ஆ<�. இஃ�� மிக#� ேதைவ. 

ெச�தாைர� �Mசினா� - இய?ைக எ�தினா� - ைகலாச - ைவ<�த பதவியைட�தா� - 

தி-நா+ அணி ெச�தா� எ	ெற�லா� F:வ� ம.கல�. வழ&கா?றி� இ	ன பிற 

மிக#� இ	றியைமயாதைவ. ெதாடாில&கண� 

 

எ;��களா� ஆன� ெசா� - ெசா?களா� ஆன� ெசா?ெறாட�. ெசா?ெறாடைர� 

ெதாட� என#� வா&கிய� என#� Fறலா�. ெதா�கா பிய�� ந	Jலா-� 

எ;�ததிகார�� ெசா�லதிகார�� எ;தினா�கேள தவிர, ெதாட� அதிகார� என� 

தனிேய ஒ	:� எ;தவி�ைல. ஆனா�, ெதா�கா பிய� ெதாடரதிகார�ைத - 

அதாவ� ெதாடாில&கண�ைத, ெசா�லதிகார�தி	 ஒ	ப� இய�கC> 

�தலாவதான ‘கிளவியா&க�’ எ	8� இயK> FறிH>ளா�. அத	 பி	ேப, 

ெபய��ெசா�, விைன�ெசா�, இைட�ெசா�, உாி�ெசா� ஆகிய ெசா?களி	 

இல&கண�ைத� தனி�தனி இயG� FறிH>ளா�. 

 

உளவிய� �ைற 

 

ெசா�லா� ஆன� ெதாடராதG	, ெசா�Gல&கண� �தG� Fறி� 

ெதாடாில&கண� பி	( F:வ� ‘காரண காாிய �ைற’ (Logic Method) ஆ<�. 

ெதாட� ப?றி �தG� Fறி  பி	ன�� ெசா?கைள  ப?றி& F:வ� உளவிய� 

�ைற (Psychological Method) ஆ<�. இவ?:> பி	னேத சாியான�. ம&க> 

ெதாடராகேவ ேப�கி	றன�; ெசா� - ெசா�லாக இைடெவளி வி3+  ேப�வதி�ைல. 

�த?கால ம&கC� இ&கால& <ழ�ைதகC. Fட, ெதாடராகேவ ேபசின�. 

ேப�கி	றன�. சில ேநர� தனி�ெசா� Fறினா�, ஒ- ெதாட� அதி� 
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ெதா&கியி- பதாக  ெபா-> ெகா>ள� ேவ�+�. தனி� ெசா�K&< மதி ேபா 

ெபா-ேளா இ�ைல. ெதாடராக� ெசா�K� ேபா� தா	 ஒPெவா- ெசா�K� உாிய 

மதி ( ெப:கி	ற�. க?பி&<� ஆசிாிய�, தனி� தனி� ெசா� த�� ெசா?ெறாடாி� 

(வா&கிய�தி�) அைம�� எ;��ப@ மாணா&க�&<  பயி?சி அளி பா�. ெதாடாி� 

வ-� ேபா�, க@னமான அாிய ெசா�K&<� ெபா-> விள.க& F+�. இத?<� ‘த	 

ெபா-ைள� தாேன விள&<� ெதாட�’ எ	: ெபய� F:வ�. தனி� ெசா�K&< 

மதி ( இ�லாத� ேபாலேவ, தனி எ;��&<� மதி ( இ�ைல. ெசா�G� வ-� 

ேபாேத ெசா�லாக வ-� ேபாேத தனி எ;��&< மதி ( உ�+. 

 

ஒ- ெசா� ெதாட� 

 

தனி� ெசா�K&< மதி ( இ�ைல எனி8�, சில இட.களி�, ஒ- ெசா�ேல ஒ- 

ெதாடாி	 ெபா-ைள� த-வ��+. <ழ�ைத அ�மாைவ ேநா&கி 'அ�மா’ எ	: 

ஒேர ெசா� ெசா�G விளி�தா�, அ�மா த�ணீ� ேவ�+� - அ�மா பா� ேவ�+� 

- அ�மா கா� ேவ�+� - என ஒ- ெதாடேர அதி� அட.கியி- பதாக  ெபா-> 

ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

இல&கண இ	ப� 

 

இல&கண& <றி பி	 வாயிலாக இல&கிய�ைத� �ைவ&<� பயி?சிH� ேவ�+�. 

கா3டாக விைன� ெதாைகைய எ+��& ெகா>ேவா�. விைன� ெதாைக எ	ப� 

ெபயெர�ச�தி	 �-&கேமயா<�. வா��த மைன - வா�கி	ற மைன - வா;� மைன 

எ	பன#�, �தி��த கனி - �தி�கி	ற கனி - �தி-� கனி எ	பன#�, �ைறேய 

�&கால� கா3+� ெபயெர�ச.களா<�. வா� மைன, �தி� கனி எ	பவ?றி� உ>ள 

வா�, �தி� எ	பன விைன� ெதாைகக>. இவ?றி� கால� கா3+� ‘�’, ‘கி	:’ 

எ	8� இைட நிைலகC�, ‘உ�’ எ	8� வி<திH� ெதா&< (மைற��) இ- பதா�, 

இைவ விைன� ெதாைக என ப+�. அதாவ�, விைன&< இ	றியைமயாததாக& 

க-த ப+� கால� மைற�த ெபயெர�ச� விைன� ெதாைகயா<�. 

 

“விைனயி	 ெதா<தி கால�தியK�” (ெதா� - ெசா� எ�சவிய� -19) எ	ப� 

ெதா�கா பிய 9?பா. விைனயி	 ெதா<தி எ	ப� விைன�ெதாைக. 
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“கால� கர�த ெபயெர�ச� விைன�ெதாைக” (364). எ	ப� ந	J�. எ�த விைன� 

ெதாைகயிK� இைடயி� ஒ?: மி<தேலா, ஓெர;�� ெக+தேலா, ஒ	: 

ம?ெறா	றாக� திாிதேலா - எ�#� Fடா�. விைன� ெதாைக ப?றி� 

ெதாி�தா�தாேன எ�த மா:தK� இ	றி இய?ைகயாக எ;த�@H�! இ�த  

பயேனா+, இதி� உ>ள ெமாழி நய�ைத� �ைவ பத?< சா�தனாாி	 மணிேமகைல 

9GG-�� ஒ- ப<திைய& கா�ேபா�:- 

 

மாைல&கா3சி ஒ	ைற� சா�தனா� (ஷு3@. ெச��) பட� பி@��& 

ெகா+��>ளா�. அைத நா	 ப@ பவாி	 உ>ள�திைரயி� (ஆ பேர3 ெச��) 

ேபா3+& கா3+ேவ	: 

 

ஒ- நா> மாைல மய.<� ேநர� - ஒ- தாமைர� தடாக�. காதல�களாகிய ேசவ� 

அ	ன� ஒ	:� ெபைட அ	ன� ஒ	:� தடாக�தி� தாமைர மல�ேம� தாவி� 

தாவி விைளயா@& ெகா�@-�தன. ெபைட அ	ன� விைளயா@யதா� அய��� ஒ- 

ெபாிய மல� ேம� அம��த�. அ ேபா� அ�மல� இய?ைகயாக& <வி�� I@ 

ெபைட அ	ன�ைத மைற�� அட&கி& ெகா�ட�. ெபைடைய& காணாத ேசவ� 

�?: �?:� ேத@, பி	 தாமைர மலரா� Iட ப3@-�தைத அறி��, இத�கைள - 

ெம�வாக அ	:-க�டப@ விைர�� கிழி�� ெபைடைய அைழ��& ெகா�+ 

கைரேயறி வி3ட�. இதைன, மணிேமகைலயி�-மணிேமகலா ெத�வ� வ�� 

ேதா	றிய காைதயி� உ>ள (123-126) 

 

 “அ	ன� ேசவ� அய��� விைளயா@ய 

 த	8: ெபைடைய� தாமைர அட&க  

X�ெபாதி சிைதய& கிழி��  ெபைடெகா�+-ஏற” 

 

எ	8� பாட� ப<தியா� அறியலா�. ஈ�+, த	8: ெபைட, அட&க, ெபாதி 

சிைதய& கிழி��-எ	8� ெசா�லா3சிக> <றி பிட�த&கன. 

 

ேசவK&< நீ� எ	றாேல அ�ச� (அல�ஜி) ஏ?ப3+ வி3ட�. த�ணீாினி	:� 

நீ�ட இைடெவளி உ>ள ஓ� இட�தி� த.க ேவ�+� என எ�ணிய�. கைரயி� 

உ>ள ஒ- ெச@யி� த.கலாமா? ெச@ உயர� இ�ைல. த�ணீ-&<� ெச@&<� 

இைடெவளி <ைற#. அதனா� ஒ- மர�தி� த.க எ�ணிய�. மர� எ	றா� 

உய��த மரமாயி-&க ேவ�+ேம! எனேவ, அ.கி-�த மர வைககளி� உய��ததான 
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ெத	ைனயி� த.க எ�ணிய�. இ-�த ெத	ைன மர.க3<>C� உய��த - மிக 

உய��த ெத	ைன மர�ைத� ேத��ெத+�த� - அ�த மிக உய��த ெத	ைனயிK� 

எPவிட�தி� அமரலா�? ஏதாவ� ஒ- மடG� (ம3ைடயி�) தாேன அமர ேவ�+�! 

எ�த மடG� அமரலா�? நா>ப3டதா� கீ� ேநா&கி� ெதா.<� மட�களி� அமர  

பி@&கவி�ைல. ப&க வா3ட�தி� நீ3@& ெகா�@-&<� ந+�தர மட�களிK� த.க 

வி- ப� இ�ைல. ேம�ேநா&கி� ெச.<�தாக உய��� நீ�+ ெகா�@-&<� 

மடGேல த.க வி-�பிய�. ஏெனனி�, அ�த மட�, விநா@&< விநா@ உய��� 

ெகா�ேட இ-�ததா�. (இ�த& க-�ைத� ெசகதீச ச�திரேபாசி	 ஆரா��சியாK� 

அறியலா�). எனேவ, அ�த மடGேலேய த.க எ�ணிய�. இதைன, அ�த  பாட� 

ப<திைய� ெதாட���>ள 

 

“ஓ.< இ-� ெத.கி	 உய�மட� ஏற” (126) 

 

எ	8� அ@யா� அறியலா�. ‘ஓ.<’ எ	8� விைன� ெதாைக, மர� ஓ.கி& 

ெகா�ேட - உய��� ெகா�ேட இ-&கிற� எ	பைத அறிவி&கி	ற�. உய� மட� 

எ	8� விைன�ெதாைக, மட� (ம3ைட) ேநர��&< ேநர� உய��� 

ெகா�@-&கி	ற� எ	8� நய�ைத அறிவி&கிற�. உய���ெகா�ேட 

இ- பதா�தா	 ‘மட� அமர’ எ	: Fறாம�, ‘மட� ஏற’ என இ	8� ஏ: 

�கமாகேவ இ- பதாக� சா�தனா� (ைன�� ஓவிய ப+�திH>ளா�. ஓ.< ெத.< - 

உய�மட� எ	8� விைன�ெதாைககளி� ெபாதி�� கிட&<� ெமாழி நய��ைவ - 

இல&கண இ	ப� இ ேபா� விள.கலா�. 

எனேவ, ந	JG� உ>ள இல&கண& <றி (கைள& க?பி&<�ேபா�, இய	ற 

அள# இல&கிய�ேதா+ இைண��  ெபா-�தி& கா3@ இ	ப� ெபற� ெச�த� 

ேவ�+�. இதனா�, மாணா&க� இல&கண�ைத ஆ�வ�ட	 க?ப�. 

 

இல&கண�தி	 இ	றியைமயாைம 

 

பல இல&கண� ெச�திகைளH� க?: ெமாழிைய  பிைழயி	றி  ேபச#� எ;த#� 

ேவ�+� எ	ப� இ�கா:� அறிவி&க ப3ட�. இல&கண விதி ெதாியாம? 

ேபானா� எ	ன? ஏற&<ைறய& க-�ைத� ெதாிவி�தா� ேபாதாதா எ	: F:பவ� 

இ	:� உள�. அவ�க> ேப�வ�ேபா� எ;த ேவ�+� எ	:� F:வ�. 
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இதனா� ஏ?ப+� இழ ( ெசா�K� தர�த த	:. ேப�வ�ேபா� எ;த ேவ�+� 

எனி�, யா� ேப�வ� ேபா� எ;த� ேவ�+�. ஒேர ெமாழிைய, Iைல&< Iைல 

ெவPேவ: விதமாக  ேப�கி	றனேர. இ ப@ேய ேபா�&ெகா�@-�தா� ெமாழி 

சிைத�� பிாிH�. தமிழி� ெதாட&க& கால�தி� ேபச ப3ட ெசா�K-வ.க>, 

எ;�� வ@வ� ெப?ற��, இல&கண நைட உைடயனவாக& க-த ப3டன. 

நாளைடவி� அP#-வ.க> ேப�� ெமாழியி� சிைத�� வழ.க படலாயின. 

பி	ன�, சிைத�த அ�த� தமி� வ@வ.கேள, ந�ல இல&கண நைட உைடயனேபா� 

க-த ப3+, ேவ:-ேவ: ெமாழிகளாக மாறி  பிாி�தன. இPவா: சிைத�� 

பிாி�தத?<� சில எ+��&கா3+க> வ-மா:: 

 

தமி� --  ெதK.< --  க	னட� --  மைலயாள� -- 

அ�ண	  அ	ன  அ�ணா  -- 

த�பி  த�(+  த�ம -- 

அ&கா>  அ&க  அ&க  -- 

தா�தா  தாத  தாத -- 

மாம	  மாம  மாவ  அ�மாவ	 

ஊ� --  ஊ�ட  ஊ� 

மைழ  வாென  மெள  மழ 

பக�  பகK  அகிK  பக� 

யா�  எவ-  யா-  யாரா8 

ஊ�  ஊ-  ஊ-  ஊாி 

ஊ-&<  ஊாி&கி  ஊாிேக  ஊாிேல 

க�  க�S  க�S  க�S 

I&<  �&<  I.கி  I&< 

வா�  --  பாயி  வாயி 

ெசவி  ெசP#  --  ெசவி 

நா�  --  --  நாயி 

தைல  தல  தெல  தல 

எ-�, காைள  எ�� எ�� காள 

ஏ;  ஏ+  ஏC  ஏ; 

F�  F+  FC  F; 

அ�,இ�,எ�  அதி,இதி,எதி  அ�,இ�,எ�  அ�,இ�,எ� 
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தமி� --  ெதK.< --  க	னட� --  மைலயாள� -- 

கைட  கட  கெட  கட 

மைல  மல மெல  மல 

கைர  கர  கெர கர 

உர�  ேராK  ஒர�  ஒர� 

ெக+  ெச+  ெக+  ெக+ 

இைல  எல  --  -- 

ஐ��  ஐ�  ஐ�  அM� 

யா	  நா	 ஏ8,  ேந8  நா8 ஞா	 

ப��  பதி  ஹ��  ப�� 

ெபய�, ேப�  ேப-  ெஹச-  ெபய� 

பா�(  பா�  ஹா#  பா�( 

<	:  --  --  <	8 

ெகா	:  --  --  ெகா	8 

தி	:  --  --  தி	8 

மக	  --  மக8  -- 

மக>  --  மகC  -- 

 

ேமேல கா3@யவ?றி� உ>ள ெதK.<, க	னட�, மைலயாள� ஆகிய 

��ெமாழிகளி	 இல&கண நைட� ெசா?க> ஏற& <ைறய� தமி� ெமாழியி	 ேப�� 

வழ&கி� உ>ள ெகா�ைச� ெசா?க> ேபால இ- பைத யாவ-� அறிவ�. எனேவ, 

<றி பி3ட ஓ� இல&கண நைடைய  பி	 ப?றாம�, க�டப@ ெமாழிைய& 

ைகயாளி	, ஒ- ெமாழி� ெசா?க> பலெமாழி� ெசா?களாக மா:� - அதாவ�, பல 

ெமாழிகளாக  பிாிH�; அதனா�, ம&க> ப�ேவ: ெமாழியினராக  பிாிவ�. ேசர 

நா3+� தமிழ�க> மைலயாளிகளாக ஆனைம அறி�த ஒ	ேற. 

 

இல�தி	 ெமாழியிG-��, இ�தாG, பிெரM�, 4பானி^, ேபா���கீசிய� �தGய 

ெமாழிக> பிாி�த� இ�த மாதிாிேய யா<�. இவ?:> சிலவ?ைற Spoken Latin 

எ	: சில� ெசா�வ�; அதாவ�, இல�தீனி	 ெகா�ைச  ேப�� வ@வ.கேள 

இ�ெமாழிகளாக�திாி�தன எ	ப�. இதி� சில�&<& க-�� ேவ?:ைமH� 

இ-&கலா�. 
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எனேவ, இல&கண�, ம&க> பிாியாதி-&<�ப@ அவ�களிைடேய ஒ-ைம பா3ைட 

உ�டா&<கிற� எனலா�. ெதா�கா பிய�தி� உ>ளவ?:> சிலவ?ைற நீ&கிH�, 

இ�லாத சிலவ?ைற� ேச���� ந	Jைல  பவண�தியா� பைட��>ளா� எ	ப� 

உ�ைமதா	 அதனா�, நைட�ைற இல&கண� எ	: ெசா�G& ெகா�+ அள# 

மீறி& க�டப@ ெமாழியி� மா?ற� ெச�ய&Fடா�. ஒ- சிறி�� மா?ற� 

ெச�ய&Fடா� எ	: பி@வாதமா� �ர3+�தனமா�  ேபச&Fடா�. ஆ�த� ம	ன� 

(King Arthur) த� இ:தி&கால�தி� ெபaவ� (Bedeiver) எ	8� அைம�சைர ேநா&கி, 

“The old order changeth yielding place to new” எ	: Fறினாரா�. அதாவ�, பழைம 

(�ைம&< இட� த�� மா:கிறதா�. இைத�தா	 பவண�தியா� த� ந	JG	 

இ:தியி� பி	வ-மா: Fறி ேபா�தா�. 

 

 “பைழயன கழிதK� (தியன (<தK� 

 வ;வல கால வைகயி னாேன” (462) 

 

க3+ைர&<& க-�� வழ.கிய க-_ல.க> 

 ெதா�கா பிய� - ெதா�கா பிய� 

 ந	J� - பவண�தி �னிவ� 

ந?றிைண - பாட� 359 – கபில� 

 மைலப+ கடா� - இரணிய �3ட��  ெப-.<	V�  ெப-. ெகளசிகனா� 

 ெப-� பாணா?: பைட - க@யY� உ-�திர. க�ணா�. 

 மணிேமகைல - சா�தனா� 

 தி-நா#&கரச� ேதவார� - தி-வாைன&கா  பதிக� 

 க�ப ராமாயண� - க�ப� 

 ஒளைவயா� தனி பாட� 

 அ�பிகாபதி காத� கா பிய� - ��தர ச��கனா� 

 தமி� இல�தீ	பால� - ��தர ச��கனா� 

 ெமாழியிய� க-��க> 

 ஆ.கில� - பிெரM� - இல�தீ	 - இல&கண& <றி (க> சில 

 ெதK.< - க	னட� - மைலயாள� - இவ?றி	 ெசா?க> சில பி?ேச�&ைக 

 ‘ஏ’ - இைட�ெசா� 

 

(திய க�+பி@ ( 
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இ� ெதாட�பான ெச�திைய& Fற, க�பராமாயண� - கி3கி�தா கா�ட� - ந3(& 

ேகா> படல�தி� உ>ள ஒ- ெச�Hைள ேநா&கி� ெச�லலா�. 

 

அ8ம	 Fறிய R�#ைரகைள� த	 அறி#& F�ைமயா� ஆ��தறி�த �&கிாீவ	, 

அ8மைன ேநா&கி, ெபா	ைன  ேபா	றவேன! உ	ைனேய உைடைமயாக  

ெப?ற என&< இயலாத� ஒ	:மி�ைல. இராமனிட� ேபாேவா� வ-க எ	: Fறி� 

ெச	: தன&<� தாேன ஒ�தவனாகிய இராமனி	 தா> ேச��தா	. 

 

 அ	னவா� உைரெயலா� அறிவினா� உண�<வா	 

 உ	ைனேய உைடய எ?< அாிய� எ ெபா-ளேரா 

 ெபா	ைனேய ெபா-#வா� ேபாெதன  ேபா�வா	 

 த	ைனேய அைனயவ	 சரண�வ� தSகினா	 (16) 

 

‘உ	ைனேய உைடய’ எ	ப� ெபா-> ெபாதி�த ெதாட�. நீேய எ	 �; உைடைம  

ெபா-> என#�, எ	 உைடைம  ெபா->கC> நீேய சிற�த உைடைம என#�, 

மிக#� சிற�தவனாகிய உ	ைனேய யா	 உைடைமயாக உைடேய	 என#� இ�த� 

ெதாட-&<  ெபா-> Fறலா�. இ.ேக (திய இல&கண& <றி ( ஒ	ைற& 

க�+பி@��>ேள	. அதாவ�: 

 

‘ஏ’ எ	ற இைட� ெசா�K&<� ேத?ற�, வினா, பிாிநிைல, எ�, ஈ?றைச என ஐ�� 

ெபா->க> உ�ெடன#�, ‘உ�’ எ	8� இைட�ெசா�K&< எ�ச�, சிற (, ஐய�, 

எதி�மைற, �?:, எ�, ெதாிநிைல, ஆ&க� எ	8� எ3+  ெபா->க> 

உ�ெடன#� ெதா�கா பிய� இைடயியG� FறிH>ளா�. 

 

 “ேத?ற� வினாேவ, பிாிநிைல, எ�ேண, 

 ஈ?றைச இPைவ�� ஏகா ர�ேம” (9) 

 

 “எ�ச� சிற ேப ஐய� எதி�மைற 

 �?ேற எ�ேண ெதாிநிைல ஆ&கெம	: 

அ பா ெல3ேட உ�ைம� ெசா�ேல”(7) 
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எ	பன 9?பா&க>. 

 

‘ஏ’ இைட� ெசா�K&<� ெதா�கா பிய� FறிH>ளவ?ேறா+ ‘இைசநிைற’ எ	ற 

ஒ	: F3@ ‘ஏ’ ஆ: ெபா-ளி� வ-� எ	: ந	Jலா� இைடயியG� 

FறிH>ளா�. 

 

 “பிாிநிைல வினாஎ� ஈ?றைச ேத?ற� 

 இைசநிைற என ஆ: ஏகார�ேம” (3) 

 

எ	ப� 9?பா. ‘உ�’ (உ�ைம) எ	8� இைட� ெசா�K&< ந	Jலா-� எ3+  

ெபா->க> FறிH>ளா�. 

 

 “எதி�மைற சிற ( ஐய� எ�ச��?: அளைவ 

 ெதாிநிைல ஆ&கேமா+ உ�ைம எ3ேட” (6) 

 

எ	ப� 9?பா. 

 

ெதா�கா பிய-� ந	Jலா-� ‘உ�’ எ	8� இைட�ெசா�K&ேக ‘சிற (’ எ	8� 

ெபா-> உ�+ எ	:>ளன�; ‘ஏ’ எ	8� இைட�ெசா�K&<� ‘சிற (’ எ	8� 

ெபா-> உ�ெடன அவ�க> Fறி?றில�. ‘ஏ’ எ	8� இைட�ெசா�K� ‘சிற (’ 

எ	8� ெபா-> த-� என அ@ேய	 (�. ச.) F:கிேற	. இைத விள&க மீ�+� 

‘உ	ைனேய உைடய’ எ	8� ெதாட-&< வ-ேவா�. இத?<, ‘நீேய எ	 �; 

உைடைம  ெபா->’ என  ெபா-> Fறி	 ‘ஏ’ ேத?றமா<�. ‘எ	 உைடைம  

ெபா->கC> நீேய சிற�த உைடைம’ என  ெபா-> Fறி	 ‘ஏ’ பிாிநிைலயா<�. 

மிக#� சிற�தவனாகிய உ	ைனேய யா	 உைடைமயாக உைடேய	’ என  

ெபா-> Fறி	 ‘ஏ’ சிற ( ஆ<�. ெதா�கா பிய-� ந	J� இய?றிய 

பவண�தியா-� Fறாத சிற (  ெபா-> ‘ஏ’ எ	8� இைட� ெசா�K&<� உ�+ 

எ	ப�தா	 அ@ேயன� (�& க�+பி@ பா<�. 

-------------- 
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22. 22. 22. 22. பத( $ண��சி>� வி%தி( $ண��சி>�பத( $ண��சி>� வி%தி( $ண��சி>�பத( $ண��சி>� வி%தி( $ண��சி>�பத( $ண��சி>� வி%தி( $ண��சி>�    

 

1. ெசா� (ண��சி 

 

‘பத  (ண��சிH� வி<தி  (ண��சிH�’ எ	8� தைல ( என&<� தர ப3+>ள�. 

பழ�தமி�-(திய தமி� எ	ப��, பழ�தமி�� ெச�திகைள  (திய தமி�& க3+ைரயி� 

எ+��& ெகா>ள&Fடா� எ	ப�� அறி&ைகயி� <றி பிட ப3+>ளன. 

 

எனேவ, ெதா�கா பிய�, ந	J� �தGய இல&கண 9�கைள நா	 

ெதாட ேபாவதி�ைல. அவ?ைற அறேவ மற��-அதாவ�-அ ப@யாக எ�த ஒ- 

9K� இ�ைல எ	பதாக& க?பைன ெச�� ெகா�+� நா	 ெசா�தமாக  (� 

இல&கண� பைட பவ	 எ	பதாக எ�ணி&ெகா�+� ெச�திைய� 

ெதாட.<கிேற	. இ� ம3+ம	:; ெமாழியிய� எ	8� ஒ	: இ- பதாக#� 

எ�ணாம� ெதாட.<கிேற	. 

 

பத  (ண��சி எ	பைத� ெசா� (ண��சி எ	:�, வி<தி  (ண��சி எ	பைத 

இ:திநிைல  (ண��சி எ	:� தமிழி� Fறலா�. ெசா� (பத ) (ண��சி எ	றா� 

எ�லா வைக  (ண��சிகைளH� ெதாட ேவ�@ வ-�. அதாவ�-உயிாீ?:  

(ண��சி, ெம�*?:  (ண��சி, ேவ?:ைம  (ண��சி, அ�வழி  (ண��சி இ	ன 

பிறவ?ைற எ�லா� <றி பிடேவ�+�. இ�த  (ண��சிகC> சிலவ?ைற  ப?றி 

ெந+.காலமா� யா	 எ�ணியி-�த சில ெச�திகைள இவ� தர& 

கடைம ப3+>ேள	. 

 

(ண��சி எ	ப� ெசய?ைகயாக� ெச�� ெகா�ட ஓ� ஏ?பா+. இ�த� ெசா�ைலH� 

அ�த� ெசா�ைலH� இைண�� எ;��ேபா�, ந+வி� இ	னி	ன நிைலைமக> 

ஏ?படலா� எ	: எ�ணி யா-� த� ெசா�த �ைறயி� (ண��சி இல&கண� வ<&க 

வி�ைல. 

 

�தG� எ;��க>, பி	 எ;��களா� ஆன ெசா?க>, பி	 ெசா?களா� ஆன 

ெசா?ெறாட�க> எ	ற காரண காாிய �ைற ெதாட&க& கால�தி� இ-�ததி�ைல. 

அதாவ�, ெதாட&க& கால�தி�, ம&க>, அ....�....மா.....என எ;�� எ;�தாக  
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ேபசவி�ைல; அ�மா... ேசா: ேபா+ என� ெசா� ெசா�லாக#� ேபசவி�ைல. அ�மா 

ேசா: ேபா+ என இய?ைகயான ெசா?ெறாடராகேவ ேபசின�. 

 

ஏேதா <-3டா� ேபா&கி� ம&க> ெமா�ைதயாக - ஒG� ெதா< பாக  

ேபசியவ?றிG-�� ெசா?க> பிாி�ெத+&க ப3டன. பி	, ெசா?களிG-�� 

எ;��க> பிாி�ெத+&க ப3டன. நாளைடவி�, எ;��க> ப?றிH� ெசா?க> 

ப?றிH� ெசா?ெறாட�க> ப?றிH� இல&கண� வ<&க ப3+>ள�. 

 

1-2 தவறான (ண��சி 

 

எ>ளிG-�� எ+&க ப3ட ெந�ைய எ>ெந� எ	: <றி பி3டன�. அ� 

நாளைடவி�, எ>ெந� - எ>ெந� எ�ெண� - எ�ெண� எ	: ெசா�K� நிைல 

ெப?ற�. பி	ன�, எ> + ெந� எ	பன ேபா	றைவ ேச��தா� எ�ெண� 

எ	ப�ேபா� ஆ<� எ	ற ெசய?ைகயான விதி கிைட�த�. விள&< எாிய ஊ?:� 

எ�ெணைய, விள&< எ�ெண� எ	றன�. இ� நாளைடவி�, விள&< எ�ெண� - 

விள&< எ�ெண� - விள&ெக�ெண� - விள&ெக�ெண� எ	: ெசா�ல ப+� 

நிைலைய அைட�த�. இ ப@ ஆ<� அைம (&<  (ண��சி இல&கண� எ	8� 

ெபய� தர ப3ட�. ஆனா�, இ�த இல&கண� தவறான அைம பா<�; எ> ெந� 

எ	: ெசா�வ��, விள&< எ�ெண� எ	: ெசா�வ�ேம தவ: இ�லாத 

ெபா-�தமான வழ&காறா<�. 

 

1-3 ெபா-��� (ண��சி 

 

�> ெபா-�திய த�ைட உைடய தாமைரைய �> தா> தாமைர எ	றன�. இ� 

பி	ன� �3டா> தாமைர �3டா3டாமைர எ	: ஒ- வைக இல&கண விதி ப@ 

எ;த ப3ட�. �3டா3டாமைர எ	ற ெபய� உ>ள ெபா-> எ�#� இ�ைல. �> 

தா> தாமைரதா	 உ>ள�. இ�ேவ ெபா-�தமான�. 

 

கட� தா# படல� எ	பதைன& கடறா# படல� என ஏேதா இல&கண� வ<�� 

எ;தின�. இ� தவ:. கட� தா# படல� எ	பேத ெபா-�த�. 

 



169 

 

தமி� வி��வா8� தமி� ��கைலH� (எ�.ஏ.#�) ப@�த ஒ-வ� ‘இ:தி னிைல’ 

எ	: எ;தினா�. இ� இவ-ைடய தவ: அ	:. இல&கண ஆசிாிய�களி	 

தவறா<�. இல&கண ஆசிாிய�க>, �த� நிைல எ	ப� �த நிைல-�தனிைல 

எ	றா<� என விதி ெச�தன�. இ�த� தவறான �ைறைய  பா��த அ�த ஆசிாிய� 

இ:தினிைல எ	: எ;தினா�. இ ப@ எ;தலாமா எ	: ேக3டத?< �தனிைல 

எ	: எ;��ேபா�, இ:தினிைல எ	:தாேன எ;த ேவ�+�?- எ	: அவ� 

Fறினா�. 

 

இPவிதமாக, இல&கண விதிக> எ	8� ெபயரா� எ;த ப+� (ண��சி விதிக> 

அைன��� இய?ைகயானைவ அ�ல - ெசய?ைகயானைவேய. அPவள# ஏ	? 

(ண��சி விதிக> எ	பன எ�லாேம தவறான �@#கேள. 

 

1.4 Iவைக விகார.க> 

 

ம&க> ெசா?ெறாடராக  ேப�வ� எ	8� க-�� �	னேர ெசா�ல ப3ட�. ம&க> 

ெசா?ெறாடராக  ேப��ேபா�, �தG� நி?<� ெசா�K� (நிைலெமாழிH�), அ+�� 

வ-� ெசா�K� (வ- ெமாழிH�) ேச-�ேபா� இைடயி� சில மா?ற.க> 

ஏ?ப+கி	றன. ெவ>ளி + கிழைம = ெவ>ளி + & + கிழைம = ெவ>ளி& கிழைம 

என#�, தி- + அ@ = தி- + P + அ@ = தி-வ@ என#�, அ.ேக இ�லாத எ;��க> 

(திதா�� ேதா	:கி	றன. ெபா	 + தாமைர = ெபா?றாமைர, ந� + நா+ = ந	னா+ 

எ	பனவ?றி�, சில எ;��க> ேவ: எ;��களா�� திாிகி	றன. மர� + ேவ� = 

மரேவ�, இள� + நீ� = இளநீ� எ	பவ?றி� எ;��க> ெக+ கி	றன. ெசா?க> 

(ண-�ேபா� ஏ?ப+� மா:த�க> இ	ன பிற. <ள� + ெவ3@னா	 = <ள� 

ெவ3@னா	 என இய�பாக இ- ப�� உ�+. 

 

1.5 ேப�ேச இல&கண� 

 

ெசய?ைக  (ண��சி �ைறயி� எ;தினா�, இவ� இல&கண� ப@�தவ� - 

இல&கணமாக எ;�கிறா� எ	ப�. ஆனா�, இைவ எ;��� தமி� அ�ல - அதாவ� - 

இல&கிய� தமி� அ�ல - இைவ ேப��� தமிேழ. 
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எ;��க> ேதா	றிH� திாி��� ெக3+� ேபச ப+கி	ற ேப��� தமி� 

வழ&கா:கேள, இல&கண� உைடயைவ என& க-த ப3+ இல&கிய.களி� இட� 

ெப?:>ளன. 

 

‘இல&கிய� க�டத?< இல&கண�’ எ	றப@, ம&க> எ;த� ெதாட.கியேபா�, 

எைத  ேபசினா�கேளா - எPவா: ேபசினா�கேளா அைதேய அPவாேற எ;தின�. 

இைத இைத - இ ப@ இ ப@ேய எ;த� ேவ�+� என  பி	ன� அறி#:�தின�. 

இத?<  (ணாிய� (மய. கிய�) அதாவ� (ண��சி யில&கண� எ	8� ெபய� 

R3ட  ப3ட�. 

 

1.6 ந	ைமH� ேநா&க�� 

 

இ�த  (ணாிய� ெச�H� ந	ைம - அத	 ேநா&க� எ	ன? ம&க> ேமK� ேமK� 

மா:தலாக எ;தாம�, இ�த அளேவாடாவ� ஒேர மாதிாியா� எ;த ேவ�+�. 

அ ப@ இ�ைலேய�, ெமாழி இ	8� மாறி& ெகா�ேட ேபா� ேவெறா- ெமாழி 

ேபா	ற நிைலைய அைட�� வி+� - இத?< இட� தரலாகா� - எ	ப�தா	 

(ண��சி இல&கண�தி	 ந	ைமH� ேநா&க�� ஆ<�. ஒேர மாதிாிைய  

பி	ப?றாததனா�தா	, ேசாழ நா3+ ெமாழிH� பா�@ய நா3+ ெமாழிH� தமி� 

எ	8� ெபய-�, ேசர நா3+ ெமாழி மைலயாள� எ	8� ெபய-� ெப?: ேவ: 

ேவ: ெமாழிகளா� வி3டன. 

 

இதிG-�� அறிய& F@யதாவ�:- இன�� நா+� ேமK� ேமK� பிாியாதப@ 

ஒ-ைம பா3ைட& கா&<� த<தி இல&கண�தி?< உ�+ எ	பதா<�. 

 

இ ெபா;� நைட�ைறயி� இ-&<� (ண��சி விதிகைள மி<தியா� மா?றினா�, 

பைழய எமனா- (திய எமனா எ	: ேக3ட�ேபால, பைழய தமி� - (திய தமி� என 

ெமாழி இர�+ ெமாழிகளாக  பிாி��வி+� இ+&க� (ஆப��) ேந��� விடலா�. 

 

இ� ெதாட�பாக நா� இ ேபா� ெச�ய& F@யதாவ�:- இ ேபா� நைட�ைறயி� 

இ-&<� (ண��சி விதிகC>, ேவ�@யவ?ைறH� ெபா-��கி	றவ?ைறH� 

ைவ��& ெகா�+, ேவ�டாதவ?ைறH� ெபா-�தாதவ?ைறH� வி3+ விடலா� 

எ	பேத. 
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1.7 ேவ�டா  (ண��சிக> 

 

ேவ�டாதைவ எ	பன:- �த� நிைல எ	பைத �தனிைல என எ;தாம� �த� 

நிைல எ	ேற ெதளிவா� எ;தலா�. மா8� மயிK� எ	பைத, நிைலெமாழி *?: ‘�’ 

எ	பைத& ெக+�� மா8 மயிK� எ	: எ;தாம�, மா8� மயிK� எ	ேற 

ெதளிவாக எ;தலா�. க> மல� எ	பைத& க�மல� எ	ெற;தாம�, க> மல� 

எ	ேற ெதளிவா� எ;தலா�. �>தா> தாமைர எ	பைத �3டா3டாமைர என 

எ;தாம�, �> தா> தாமைர எ	ேற (ாிH�ப@ எ;தலா�. 

 

1-8 ேவ�+� (ண��சிக> 

 

இ�ேபால எ�லா  (ண��சி விதிகைளH� ெச�ய ேவ�@ய தி�ைல. க� +அ@ 

எ	பைத, க� + � + அ@ என ம?ெறா- ‘�’ இர3@&க� ெச�� க�ல@ என 

எ;தலா�. இ�, தவி�&க �@யாத-ஓரள# இய?ைகயான ேப�� வழ&கா<�, 

ெதாட&க& கால�தி	 ேப�� வழ&ேக எ;�� வழ&காக எ;த ப3ட� எ	பைத 

மீ�+� நிைனவி� ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

8-1 க�ல@ 

 

இ.ேக, தனி& <?ெற;�தி	 ப&க�தி� ெம�ெய;�� வ��>ள (க�) நிைல 

ெமாழியி	 �	, உயி�எ;�ைத �தG� ெகா�ட (அ@) வ-ெமாழி வ-மாயி	, 

இ	ெனா- ெம�ெய;�� இர3@�� வ-�. இPவிதியி	 ப@, க� + அ@ எ	ப�, 

க� + � + அ@ = க�ல@ எ	றாயி?: என விதி வ<�தி- பைத ஏ?:& ெகா>ளலா�. 

 

ஆ.கில�திK� இ�த அைம ( உ�+. Big (Bi - பி, g-& = பி&) எ	8� தனி& 

<றிG	 பி	 ஒ?: வ�த நிைலெமாழியி	 �	, e எ	8� உயிெர;�ைத �தலாக 

est (Superlative Degree) எ	8� <ற*+ வாி	, இைடேய ம?ெறா- ‘g’ எ	8� 

ெம� வ�� big + g + est = biggest எ	றா<� எ	8� விதிகிைட&கிற�. Thin + n + 
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er = Thinner, Cut + t + ing = Cutting என  பல எ+��&கா3+க> ஆ.கில�தி� 

உ>ளன. 

 

1-8-2 கால@ 

 

கா� + அ@ = கால@ எ	8� (ண��சிH� ஏ?க�த&கேத. க�ல@ எ	பதி� க� + � + 

அ@ என ‘�’ இர3@��>ள�. கா� + அ@ = கால@ எ	பதி� ‘�’ இர3டாதத?< 

உாிய காரண� எ	ன? க�ல@ எ	பதி�, �தெல;�தி� ஒG �ய?சி மி<தியாக� 

ெசலவழி&க படவி�ைல; அதனா�, இர�டாவ� எ;�தி� ஒG �ய?சி அ;�த� 

ெப:கிற�; அதனா� ‘�’ இர3@&கிற�. ஆனா� கா� + அ@ எ	பதி� 

�தெல;�தாகிய ‘கா’ எ	8� ெந3ெட;�தி	 ஒG�ய?சி மி<தியாக� 

ெசலவானதா�, அ+�த எ;�தி� ஒG �ய?சி <ைறகிற�. அதனா� ‘�’ இர3டாம� 

கா� + அ@ = கால@ எ	ேற ஒG&க  ப+கிற�. கட� + ஓைச கடேலாைச, அகல� + 

ஆயி?: = அகலமாயி?: - என� தனி& <றிG	 ப&க�தி� இ�லாம�, தனி 

ெந@K&<  ப&க�திK�, ஒ	:&< ேம?ப3ட எ;��க> ெகா�ட ெசா?களி	 

ப&க�திK� உயிைர �தலாக& ெகா�ட வ-ெமாழி வாி	, நிைல ெமாழி ஈ?: 

ெம�ேயா+ வ-ெமாழி �தG� உ>ள உயி� இைண�� உயி�ெம� எ;�தாக 

ஒG&<�. 

 

பிெரM� ெமாழியிK� இ�த அைம ( உ�+. Comment allez vous எ	8� 

பிெரM�� ெதாடாி	 ஆ.கில  ெபய� ( How are you எ	பதா<�. Comment How, 

allez = are, Vous = you. நீ� எ ப@ இ-&கிறீ�? எ	ப� இத	 ெபா->. Comment 

எ	பைத� தனியாக ஒG&<�ேபா� ‘ெகா�மா	’ எ	ேற ஒG&கேவ�+�. இ:தி t 

ஒG ெபறா ஊைம (Silent) எ;��. இ�த t எ	பேத, Comment allez vous எ	8� 

ெதாடாி� வ-�ேபா� ‘�’ எ	8� தகர ஒG ெப:கிற�. வ-ெமாழியி� allez என a 

எ	8� உயி� �த� ெமாழி இ- பதா�, ெகா�மா	 தேல # (Commen ta lez vous) 

எ	: ஒG&க  ப+கிற�. (Comment = ெகா�மா	, allez = அேல, vous = #. 

ஆ.கில�தி� ‘@’ எ	8� டகரஒG ெப:� t எ	ப�, பிெரMசி� ‘ேத’ என� தகர ஒG 

ெப?: ஒG&க ப+�). 
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1-8-3 ப�த@ 

 

நிைலெமாழி ஈ?றிK� வ-ெமாழி �தGK� உயி� இ- பி	, ஏதாவ� ஓ� உயி� 

ெக+�. ப�� + அ@ எ	பன இைணயி	 ப�த@ எ	றா<�. ப�� எ	பதி	 ஈ?றி� 

(� + உ) ‘உ’ எ	8� உயி� உ>ள�. அ@ எ	8� வ-ெமாழியி	 �தG� ‘அ’ 

எ	8� வ- ெமாழியி	 �தG� ‘அ’ எ	8� உயி� உ>ள�. இர�+ உயி�க> 

உட�( (ெம� எ;��) இ	றி ஒ	றா. ஆகG	, ப�� எ	பதி	 ஈ?: ‘உ’ ெகட, ப�� 

எ	: நிைல ெமாழி உ>ள�. இேதா+ ‘அ’ ேச-�ேபா� (�+அ=த) ப�த@ என 

ஆகிற�. 

 

இ�த அைம ( ஆ.கில�திK� உ�+. No + one = எ	ப�, ஓ� 'O' ெக3+ None 

எ	றாயி?:. No + ever எ	ப� 'O' எ	:� உயி�ெகட Never எ	றாயி?:. 

 

பிெரMசிK� இ�த அைம ( உ�+. Je + ai (I have) எ	பன இைணH�ேபா�, je 

எ	பதி	 ஈ?றி� உ>ள ‘e’ எ	8� உயி� ெகட J’ai எ	8� உ-வ� உ�டாகிற�. 

‘e’ ெக3ட� எ	பத?< அைடயாள� ஆக j எ	பத	 ப&கதி�, எ	8� 

‘எ;�ெத�ச&<றி’ (Apostrophe) இட ப3+ J’ai எ	றாயி?:. 

 

1.8.4 மணிெயாG 

 

உட�( (ெம�) இ�லாம� இர�+ உயி�க> இைணய �@யா� எ	ப� 

உ�ைமதா	. அPவா: இைணயி	, இர�@� ஓ� உயி� ெக+� என& க�ேடா�. 

ெக+வ� (ெப-�பாK�) நிைலெமாழி ஈ?: உயி�தா	. அ ப@ ஓ� உயி� 

ெகடவி�ைலயாயி	, இர�+ உயி� கைளH� இைண&க இர�@?<� இைடயிேல 

ஏதாவ� ஒ- ெம� வரேவ�+�. எ. கா.:- மணி + ஒG = ம� இ + ஒG = ம� இ + � 

+ ஒG = மணிெயாG. இ.ேக, நிைலெமாழி ஈ?: இகர உயிைரH�, வ-ெமாழி 

�தG� உ>ள ஒகர உயிைரH� உட�ப+�த (இைண&க) ‘�’ எ	8� ெம� இைடேய 

வ��>ள�. 

 

நிலா + ஒளி = நி� ஆ + ஒளி = நி� ஆ + P + ஒளி = நிலாெவாளி. இ.ேக நிைலெமாழி  
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ஈ?: ஆகார உயிைரH� வ-ெமாழி �தG� உ>ள ஒகர உயிைரH� இைண&க ‘P’ 

எ	8� ெம� வ��>ள�. நா� ஒG&<� ேபா�, ந�ைமH� அறியாம�, � எ	பேதா, 

P எ	பேதா ஓ@ வ�� இைடயி� வி;கிற�. 

 

இர�+ உயி�கைள இைண&க இைடயிேல ெம� வ-வ� ஆ.கில�திK� ஓரள# 

உ�+. ஒ- Xைன எ	பத?< ஆ.கில� A cat எ	பதா<�. இPவா: ஒ- வில.< 

எ	பத?< A animal எ	: எ;தலாகா�. ஏெனனி�, உயி� எ;�தாகிய, A எ	8� 

ஓெர;�� ெமாழி�	, a எ	8� உயி� �த� வ-ெமாழியாகிய animal 

வ�தி- பதா�, இைடயிேல ‘n’ எ	8� ெம�ெய;�� இ3+ An animal என� 

ேவ�+�. a, e, i, o, u, எ	8� ஐ��� ஆ.கில�தி� உயி� எ;��க>. (இல�தீனி� 

‘y’ எ	ப�� ேச��� உயி� ஆறா<�. ஆ.கில�திK� copy �தGய சில ெசா?களி� y 

உயிெர;�தாக ஒG&<�.) 

 

ஆ.கில�தி� an animal, an egg, an idea, an ocean, an umbrella என a எ	பைதH�, 

a, e, i, o, u, எ	8� உயிெர;��&கைளH� இைண&க இைடயிேல N எ	8� ெம� 

வ��>ளைமைய& காணலா�. 

 

A union எ	பனவ?ைற இைண&<�ேபா� An union எ	: இைடயி� N இ3+ 

இைண&கலாகா�. இ.ேக ‘U’ எ	ப�, umbrella எ	பதி� ‘அ’ எ	ற உயி� ேபா� 

ஒG ப�ேபா� இ	றி, [னிய	 என [ எ	8� (� + ஊ) ெம�ெய;�தாக 

ஒG பதா�, A union எ	: தா	 எ;த� ேவ�+�. 

 

ஆனா�, ஒ- மணி ேநர� எ	8� ெபா-ளி� ‘An hour’ எ	: எ;�கிறா�கேள - 

இ.ேக வ-ெமாழி �தG� உயி� இ	றி, ‘h’ எ	8� ெம�ய�லவா உ>ள�? - எ	: 

வினவலா�. hour எ	பதி� h எ	பத?< ஒG ேப இ	றி, ‘அவ�’ என உயி� �த� 

வ-ெமாழிேபா� ஒG பதா� An hour என எ;�கி	றன�. 

 

தமி�, ஆ.கில�, பிெரM� எ	8� ��ெமாழிகளிG-�� த�த எ+��&கா3+களா� 

ெதாிய வ-வதாவ�: (ண��சி விதி எ	ப�, ம&களி	 ேப�� வழ&கா?ைற ஒ3@ேய 

எ;�ததா<� எ	ப�. 
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1-8-5 ெபா-��வன#� ெபா-�தாதன#� 

 

எனேவ, க�ல@, கால@, ப�த@, மணிேயாைச ேபா	ற எளிய (ண��சி விதிகைள 

ைவ��& ெகா>ளலா�. �3டா3டாமைர, கடறா# படல� ேபா	ற வGய 

(ண��சிகைள  பி	ப?றாம� விடலா�. ம?:�, ஒ	ப� + ப�� எ	பன ேச��� 

ெதா�h: என#�, ஒ	ப� + 9: எ	பன ேச��� ெதா>ளாயிர� என#� 

ஆனதாக& F:� ெபா-ள?ற (ண��சி விதிகைள அறேவ அக?றி விடலா�. 

ஏெனனி�, ஒ	ப� ப�� - ஒ	ப� ப�� என ஆயிர� �ைற Fறி8� ெதா�h: 

எ	8� ெதா< ெபாG கிைட&கா�. ஒ	ப� 9: - ஒ	ப� 9: என  பதினாயிர� 

�ைற Fறி8� ெதா>ளாயிர� எ	8� ெதா< ெபாG கிைட&கா�. அேத ேநர�தி�, 

க� அ@, கா� அ@ எ	பவ?ைற, க� அ@ - க� அ@ = க�அ@, கா� அ@ - கா� அ@ = 

கால@ என ஓாி- �ைற FறினாKேம க�ல@, கால@ எ	8� ெதா< ெபாGக> 

கிைட&கி	றன. எனேவ, ெதா�h:, ெதா>ளாயிர� எ	பவ?றி	 (ண��சி 

விதிகைளH� நீ&கிவிடலா�. 

 

இPவாறாக, ெபா-��� (ண��சி விதிகைளH� இய?ைகயாக ேவ�ட� த<� 

(ண��சி விதிகைளH� ெகா>ளலா�. ெபா-�தாத - ேவ�டாத (ண��சி விதிகைள� 

த>ளலா�. 

 

1-9 ெபா-> உ>ள (ண��சிக> 

 

இ�கா:� இர�+ ெசா?க> (ண-�ேபா� உ�டா<� ேதா	ற� திாித� ெக+த� 

ஆகியமா:த�கைள  பா��ேதா�. இ�த மா:பா+க> எ�த  (� ெபா-ைளH� 

தரவி�ைல. (� ெபா->க> த-� மா:த�கC� உ�+. அவ?:> சில 

கா�ேபா�: 

 

1.9.1 நாேலகா� 

 

நா� + கா� = நா� + உ + கா� = நாKகா�. நா� + ஏ + கா� = நாேல கா�. இ�த 

இர�@?<� ெபா-> காS.கா� ேவ:பா+ உ�+. நாKகா� எ	ப� நா	< 
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கா�கைள& <றி&கிற�. நா� எ	பதி	 ஈ?றி� உ>ள ‘உ’ எ	பைத� சா���வ-� 

எ;�� சாாிைய - எ	ப�. இ�த ‘உ’ சாாிைய, தமிழி8� ெதK.கி� மி<தி. இ�த ‘உ’ 

சாாிைய&<  ெபா-> இ�ைல; ம&களி	 ஒG இ:தியி� இைசேபா� நீ>கிற� 

எ	8� ஒ-சா� ஒG இ	ப�ைத� தவிரேவறி�ைல. 

 

ஆனா�, நா� + ஏ + கா� = நாேலகா� எ	பதி�, இைடயி� உ>ள ‘ஏ’ எ	பத?<  

ெபா-> உ�+. நாேலகா� எ	பதி�, நா	< காK&<& <ைற#� இ�ைல - 

மி<திH� இ�ைல - நா	ேக கா�க> ம3+ேம என இ�த ‘ஏ’ ேத?ற ெபா-ைள� 

(உ:திைய�) த-கிற�. இத?< ேவெறா- ெபா-C� உ�+. நா� + ஏ + கா� = 

4x¼= 1 (ஒ	:) எ	8� ெபா-> அ�. இ.ேக ‘ஏ’ எ	ப�, ெப-&க� <றியி	 

வ@வா� நி	:, ெப-&க� ெபா-ைள� த-கிற�. ம?:�, 4+¼= 4¼ எ	8� 

ெபா-C� இத?< உ�+. 

 

1-9-2 க�ப. F� 

 

க�( + F� = க�( + அ� + F� = க�ப.F� எ	பதி�, க�( - F� எ	பவ?றி	 

இைடயி� உ>ள ‘அ�’ எ	பைத  ெபா-> அ?ற சாாிையயாக எ�ணலாகா�. 

க�பா� ஆன F� என I	றா� ேவ?:ைம உ-(� பய8� ஆக இ�த அ� உ>ள�. 

இ� ெபா-> உளள�. 

 

1-9-3 க- பMசா: 

 

க-�( + சா: = க-�( + அ� + சா: = க- ( + அ� + சா: = க- பMசா:, 

எ	பதி�, இைடயி� உ>ள ‘அ�’ எ	ப�, க-�பிG-�� எ+&க ப3ட சா: என 

ஐ�தா� ேவ?:ைம உ-(� பய8மான ெபா-> த�� நி?கிற�. (நீ&க� ெபா-> 

உ-() 

 

1.9.4 ேவல.கிைள 

 

ேவ� + கிைள = ேவ� + அ� + கிைள = ேவல.கிைள எ	பதி�, இைடயி� உ>ள  
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‘அ�’ எ	ப�, ேவலமர�தின� கிைள என ஆறா� ேவ?:ைமயி	 ‘அ�’ 

உ-( ெபா-ளிK�, ேவலமர�தி� உ>ள கிைள என ஏழா� ேவ?:ைம உ-(� 

(இ�) பய8மான ெபா-ளிK� இ- பதாக& ெகா>ளலா�. ஆக, அ� எ	ப� 

ேவ?:ைம உ-பாக#� ெசய�ப+கிற�. 

 

1-9-5 <ர.கி	 வா� 

 

<ர.<வா�, எG, வைள எ	பன, <ர.கின� வா�, எGயின� வைள என ஆறா� 

ேவ?:ைம� ெதாைகயாக உ>ளன. <ர.கி	 வா�, எGயி	 வைள எனி8� 

ெபா-> அ	னைவேய. ஆனா�, இ.ேக ‘இ	’ எ	ப�, ஆறா� ேவ?:ைம உ-பாக 

உ>ள�. இைத ெவ?:� சாாிைய என� ெபா-�தா�. <ர.கி	 வா�, எGயி	 

வைள எ	பன ஆறா� ேவ?:ைம விாியா<�. 

 

1-9-6 மர�தி	ேம� ஏறினா	 

 

மர�தி	ேம� ஏறினா	, மர�தி	 கீ� அம��தா	 எ	பனவ?றிK� ‘இ	’ 

ஆறா�ேவ?:ைம  ெபா-ளி� உ>ள�. மர�தின� ேம�ப<தியி� ஏறினா	; 

மர�தின� கீ� ப<தியி� அம��தா	 என  ெபா-> ெகா>ள� ேவ�+�. மர�� 

எ	பதி� உ>ள ‘அ��’ எ	ப� சாாிைய. இைத� �ைண உ-( எ	:� 

ெகா>ளலா�. மர�தி	ேம�, மர�தி	கீ� எ	பன ஆறா� ேவ?:ைம விாியா<�. 

ேம� ஏறினா	, கீ� அம��தா	 எ	பன ஏழா� ேவ?:ைம� ெதாைகயா<�. க�, 

கா�, கைட, இைட, தைல, திைச, �	, பி	, வல�, இட�, ேம�, கீ� உைழ, உழி, 

உ>, அக� �தGயன இட ெபய�களா<�. (ேவ�+மானா�, இவ?ைற, ஏழா� 

ேவ?:ைம இட  ெபா-> உண���� ெசா� உ-(களாக& ெகா>ளலா�) 

 

1-10 ஆறா� ேவ?:ைம உ-(க> 

 

�-க	 6+, �-க	 6+க> - எ	பன ஆறா� ேவ?:ைம� ெதாைக. இவ?ைற 

விாி பி	 �-கன� 6+, �-க	 6+க> என வ-�. வ-ெமாழியி� வ-� 

உைடைம  ெபா-> அஃறிைண ஒ-ைமயாயி- பி	 ‘அ�’ உ-(�, அஃறிைண  
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ப	ைமயாயி	 ‘அ’ உ-(� வரேவ�+� எ	ப� விதி. வ-ெமாழி  ெபய� 

அஃறிைணயா� இ�லாம�, மக	, ந�ப	 எ	பனேபா� உய�திைண  

ெபயராயி	, �-கன� மக	, �-கன� ந�ப	 என� தவ: எ	: 

ெசா�ல ப+கிற�. எனேவ, இவ?ைற �-க8&< மக	, �-க8&< ந�ப	 என 

நா	கா� ேவ?:ைம  ெபா-C&<& ெகா�+ ெச�ல ேவ�+மா�. ஆனா� இ� 

நைட�ைற&< ஒ�� வரா�. எனேவ, இதிG-�� த பி&க, �-க8ைடய மக	, 

�-க8ைடய ந�ப	 என ‘உைடய’ எ	8� ெசா�K-( பய	ப+�த ப+கிற�. 

அ�ல�, �-க	 6+, �-க	 ந�ப	 என� ெதாைகயாக எ;த ப+கிற�. 

 

1-10-1 சி&க� 

 

இPவள# சி&க� ஏ	? இ.ேக ஒ- (��ெதளிைவ ஏ?ப+�தி& ெகா>ளலா�. 

உைடைம  ெபா-> உய�திைணயாயி8� அ	றிைணயாயி8� இர�ைடH� 

ெபா�வாக& க-தி �-கன� 6+, �-கன� மக	 எ	: எ;த�◌ா�. தி-மண 

அைழ பித�களி� என� மக	, என� த�பி எ	பன ேபா	றனேவ 

எ;த ப+கி	ற	. 

 

என� மக	 எ	ெற;தியி-�த தி-மண அைழ பித� ஒ	ைற ஒ-வ�, 

தி-�த�தி?காக எ	னிட� கா3@ன�. நா	, என� மக	 எ	பைத எ	 மக	 என  

ேபா3ட8 பிேன	. என� மக	 என �தG� எ;தியவ� எ	பத	 எ	பைத  

பா��� வி3+, எ�த மைடய	 என� மக	 எ	பைத எ	 மக	 எ	: ேபா3டா	 

எ	: தி3@னாரா�. 

 

1-10-2 ஆ.கில�தி� 

 

இஃ� இ.கன� இ-&க, என� மக	 எ	: ேபா+வைதH� F� சீவிய 

இல&கண&கார�க> ஒ��&ெகா>ள மா3டா�க>. அவ�க>, ஆ.கில�திK� ஆறா� 

ேவ?:ைமயி� இ� ேபா	ற சி&க� உ>ளேத - ஆ.கில�தி� மா:த� ெச�ய 

ஒ��&ெகா>வா�களா? - என வின#கி	றன�. ஆ.கில� சி&கலாவ�:- மாணவன� 

அைற எ	பத?< Student's Room எ	: எ;தேவ�+�. மாணவ�களி	 வி+தி 
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எ	பத?< Student’s Hostel எ	: எ;தேவ�+�. அதாவ� உைடயவைர& 

<றி&<� நிைல ெமாழி ஒ-ைமயாயி- பி	, ‘S’ எ	8� ஆறா� ேவ?:ைம உ-ைப 

‘S’ என �	னா� ‘எ;�ெத�ச& <றி’ (Apostrophe) ேபா3+ எ;தேவ�+�. 

நிைலெமாழி ெபய� ப	ைமயாயி- பி	, S’ என S எ	பத?<  பி	னா� 

‘எ;�ெத�ச& <றி’ ேபாடேவ�+�. நா?காGயி	 கா�க> என உைடய ெபா-> 

அஃறிைணயாயி	 chair's legs என எ;தலாகா�. legs of the chair என உைடைம  

ெபா-ைள �	8� உைடய ெபா-ைள  பி	8� எ;தி இைடயிேல of எ	8� 

ஆறா� ேவ?:ைம உ-ைப அைம�த� ேவ�+�. 

 

தமிழி� உைடைம  ெபா-> அஃறிைணயா உய� திைணயா - ஒ-ைமயா ப	ைமயா 

எ	: க-த ப+கிற�. ஆ.கில�திேலா, உாிய ெபா-> அஃறிைணயா உய� 

திைணயா - ஒ-ைமயா ப	ைமயா எ	ப� க-த ப+கிற�. ஆ.கில�தி� மா:த� 

ெச�யாவி@8�, தமிழிலாவ� ெச�யலாமா - என அறிஞ�க> ஆ�க. 

 

1-11 (� பி�த� 

 

இ� கா:� ெசா�(ண��சி ெதாட�பாக யா	 Fறிய சில (திய ெச�திகைள  (திய 

தமிழி� ேச� பதாக யா	 எ�ணவி�ைல. வழிவழி வ-� தமிழிேலேய இவ?ைறH� 

ேச���& ெகா>ளலா� எ	ேற க-�கிேற	. உைரயாசிாிய�க> (திய (திய 

க-��கைளH� எ+��& கா3+கைளH� ேச���� ேச����R+ ஆற விடாம� 

ெச�� தமிைழ  (� பி��& ெகா�+ வ�தி-&கிறா�க>. 

 

ஆனா�, இைத, ெதனாG ராம	 க: ( நாைய ெவ>ைள நாயாக ஆ&க 

�ய	ற�ேபா�, பைழய தமிைழ  (திய தமிழாக ஆ&<வதாக& ெகா>ளலாகா�. ஒ- 

வி3@� �	னேமேய இ-&<� ெபா->கேளா+, ேமK� சில ெபா->கைள வா.கி 

ைவ��, 63+ வா�&ைகைய அழ<ைடயதாக#� வள�ைடயதாக#� ஆ&<வ� 

ேபா	றேத இ�. பைழய 63ைட இ@��  (� 6+ க3+வ� ேபா	ற� அ	: 

இ�. 

 

2. வி<தி  (ண��சி 
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ேமேல, இ�வைரH�, ெசா�ேலா+ ெசா�(ண-� ெசா� (ண��சிக> சில 

ெசா�ல ப3டன. இனி, ெசா�ேலா+ இ:தி நிைல (வி<தி) (ண-� (ண��சி விதிக> 

ப?றி� சில கா�பா�:- 

 

2-1 க> வி<தி 

 

க-��, <றி ( எ	8� ஒ-ைமHட	 ‘க>’ எ	8� ப	ைம வி<தி ேசாி	, 

இைடயிேல ‘&’ மி<�� க-��&க>, <றி (&க> என� சில� எ;�கி	றன�. 

அதாவ�, வ	ெறாட�& <?றியKகர�தி� வG மி<� எ	ற அ@ பைடயி� இPவா: 

எ;�கி	றன�. யா8� �	ெப�லா� இPவாேற எ;திேன	. இ ேபா� ‘&’ 

மி<&காம�, க-��க> - <றி (க> எ	ேற எ;�கிேற	. 

 

வ	ெறாடாி	 �	 ஒ- ெசா� வ-ெமாழியாக வ�தாேலேய ஒ?: மிகேவ�+�; 

வி<தி ேச��தா� மிக ேவ�டா - எ	ப� சிலாி	 க-��. க> எ	ப�� ப	ைம  

ெபா-> த-� ஒ- ெசா�ேலயாயி8�, விள&< - �+&< எ	பவ?ேறா+ க> ேச��� 

விள&<&க> - �+&<&க> எ	: ெசா�வ�, இய?ைகயாயி	றி எ	னேவாேபா� - 

ெசய?ைகயா�� ெதாிகிற�. விள&<க> - �+&<க> எ	: ெசா�வேத 

இய?ைகயா� - அழகா� இ-&கிற�. இைத ஒ��&ெகா>ள �@யா� - & மி&ேக 

தீரேவ�+� எனி�, இய�பாH� இ-&கலா� - மி&<� இ-&கலா� - இதைன 

விக?பமாக& ெகா>ளலா� எ	ற �@#&< வ-வைத� தவிர ேவ: வழியி�ைல. 

 

2-2 என� 

 

 “பயனி�ெசா� பாரா3+ வாைன மகெனன� 

 ம&க3 பத@ என�” (<ற> - 196) 

 

எ	8� <றளி�, �தG� உ>ள ‘என�’ எ	பத?< ‘எ	: ெசா�லாேத (ெசா�ல?க)’ 

எ	ப� ெபா->. இ:தியி� உ>ள ‘என�’ எ	பத?< ‘எ	: ெசா�Kக’ எ	ப� 

ெபா->. இ.ேக ‘அ�’ எ	ப� விய.ேகா> விைன�?: வி<தி. என� எ	பைத 

உட	பா3+  ெபா-ளி� ெசா�K� ேபா�, (எ	 + க) எ	க எ	ப� ேபா� எ	 + 



181 

 

அ� = என� எ	றாகிற�. எதி�மைற  ெபா-ளி� ெசா�K�ேபா�, எ	 + அ� 

எ	பவ?றி	 இைடேய ஏேதா ஓ� எதி�மைற இைடநிைல (ண��� ெக3டதாக� சில� 

F:வ�. இ� ெபா-�தா�. அத3@  ேப�� ஒG&<றி ( இ.ேக எதி�மைற  

ெபா-> த-வத�லாம�, ‘அ�’ எ	8� வி<தியி� அ	ைம  ெபா-C� 

மைற�தி- பதாக& ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

2-3 (ண��� ெக+த� 

 

(ண��� ெக+த� எ	ப� எ�ண�த&க�. சில இட.களி� வி<தி (ண��� 

ெக3ட� என& F:வ�. இ� ெபா-�தா�. (ண�வ� ஏ	? பி	 ெக+வ� ஏ	? ெச�, 

உ� எ	8� �	னிைல ஏவ� ஒ-ைம விைன �?றி�, ‘ஆ�’ எ	8� வி<தி 

(ண��� பி	 ெக3டதாக& F:வ�. அ�ேதா இவ�க> எளிய�! �தG� (ண�வ�� 

பி	 ெக+வ�� ஏ	? இ.ேக வி<தியி	றி  ப<திேய ஏவைல� ெச�கிற�. இ	8� 

ேக3டா�, ெச�வா� எ	பதனி8� ‘ெச�’ எ	பதி�, ஏவ� அ;�த� ெப?:>ளதாக� 

ெதாிகிற�. 

 

ம?:� உ� எ	ப�, ஐ வி<தி (ண��� ெக3+ �த� நீ�+ ‘ஊ�’ எ	றாயி?: 

என#�, திைர எ	பதி� ‘இ’ வி<தி (ண��� ெக3டதாக#� உைரயாசிாிய�க> சில� 

F:வ� மிக#� இர.க�த&க நிைலயா<�. 

 

விய.ேகாளி� இ&கால�தி� ‘அ�’ வி<தி பய	 ப+�த ப+வதி�ைல. வா�க ேபா� 

வாழிய எ	ப� உ�+. வாழிய� எ	8� வழ&< <ைற��வி3ட�. அதாவ�, ‘இய�’ 

எ	8� விய.ேகா> வி<தி அ-கி வி3ட�. 

 

2-4 அ�ல 

 

இ�த ேவைலைய� ெச�த விைன�த� அவ	 அ�ல	, அவ> அ�ல>, அவ� 

அ�ல�, அ� அ	:, அைவ அ�ல எ	: எ;தேவ�+� எ	கி	றன�. அதாவ� 

பா� வி<திக> ேபா3+ எ;தேவ�+�. ஆனா�, பல�, அவ	 அ�ல - அவ� அ�ல - 

அ� அ�ல - அைவ அ�ல எ	ேற எ;�கி	றன�. இைத ஏ?:&ெகா>ள 

ேவ�+ெமனி�, அவ	 இ�ைல, அவ> இ�ைல, அவ� இ�ைல, அ� இ�ைல, 
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அைவ இ�ைல எ	: F:� ‘இ�ைல’ எ	ற ெபா�� ெசா�ேபால அ�ல எ	பைத& 

ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

2-5 எ�லா-� 

 

நா.க> எ�ேல�� ப@�ேதா�, நீவி� எ�O-� ப@ T�, அவ�க> எ�லா-� 

ப@ பா�க> என, த	ைம  ப	ைமைய எ�ேல�� எ	பதாK�, �	னிைல  

ப	ைமைய எ�O-� எ	பதாK�, பட�&ைக  ப	ைமைய எ�லா-� எ	பதாK� 

<றி பிடேவ�+� எ	கி	றன�. இ ேபா� பல� நா.க> எ�லா-�, நீ.க> 

எ�லா-�, அவ�க> எ�லா-� எ	ேற எ;�கி	றன�. த	ைம  ப	ைமயி	 ‘ஏ�’ 

வி<திையH�, �	னிைல  ப	ைமயி	 ‘ஈ�’ வி<திையH� இவ�க> வி3+வி3டன�. 

எதி� கால  ேபா&கி�, ஆ� வி<தி ஏ?ற எ�லா-� எ	பேத நிைல�� வி+�ேபா� 

ெதாிகிற�. 

 

2-6 வி<தி ேம� வி<தி 

 

‘உ�’ எ	ப�, ‘நீ உ�’ என� த	விைன  ெபா-C�, ‘உ�பி’ எ	ப�, (அவைன) 

உ�ண�ெச� என  பிற விைன ெபா-C� த-கி	றன. நட, நட பி ேபா	றன#� 

இ	னேவ. இ.ேக ‘பி’ வி<தி ேச��� த	விைனைய  பிறவிைனயா&<வ� 

�ைவயாH>ள�. ஆ.கில�தி� இவ?ைற, Make him eat, Make him walk எ	ப�. 

Make எ	8� ஒ- ெசா�G	 ேவைலைய, தமிழி� ‘பி’ எ	8� ஓெர;�� ஒ- 

ெமாழியாகிய வி<திேய ெச�� வி+கிற�. உ�பி பி என வி<திேம� வி<தி வ-� 

ெசா�, நீ உ� - நீ அவைன உ�ண� ெச� - எ	ற ெபா-ைள� தராம�, நீ 

அவனிட� (சைமய�காரனிட�) ெசா�G வி-�தினைர உ�ண�ெச� எ	ற 

ெபா-ைள� த-வ� �ைவேம� �ைவயாH>ள�. ஆனா�, உ�பி பி, நட பி பி 

என வி<திேம� வி<தி இ3+ வழ.<வ� இ&கால�தி� அ-கிவி3ட�. 

 

பழ.கால வழ&<களாகிய எ	றிசிேனா�, எ	மனா�, எ	ம� எ	பனவ?றிK>ள 

வி<திகைள  பய	ப+�தி எ;�வ� ெப-�பாK� இ ேபா� இ�ைல. 
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2-7 உ+&ைக 

 

சில ெசா?களி� இர�+ விதமான வி<திக> இ- ப��+. உ+&ைக எ	பத?< 

உ+�த� எ	: ெபா-> ெகா>ளி	 ‘ைக’ வி<திH�, உ+&க ப+� உைட என� 

ெசய பா3+ விைன ெபா-> ெகா>ளி	 ‘ஐ’ வி<திH� இ- பதாக& 

ெகா>ள ப+கி	றன. 

 

கால வி<திக> 

 

ஒ- விைன �?றி� �த� நிைலயாகிய ப<தியி	 ேவைல விைன அதாவ� ெசய� 

இ	ன� எ	பைத அறிவி ப�. இைடயி� உ>ள இைட நிைலயி	 ேவைல 

கால�ைத அறிவி ப�. இ:தியி� நி?<� வி<தியி	 ேவைல விைன�தைல (விைன 

ெச�தெபா-ைள) உண���வ�. ெச�கிறா	 எ	பதி�, ெச� எ	8� ப<தி 

ெச�Kத� எ	8� ெசயைலH�, கி: எ	8� இைடநிைல நிக�கால�ைதH�, ஆ	 

எ	8� வி<தி ெச�கிறவ	 ஓ� ஆ�மக	 எ	8� விைன �தைலH� 

அறிவி&கி	றன. சில விைன �?:களி�, இைடநிைல ெச�H� கால� கா3+� 

ேவைலைய வி<திகேள ெச�� வி+கி	றன. 

 

2-8-1 <�+� 

 

உ�< - உ�<� - <, <� எதி�கால� கா3+கி	றன. ெச	: - ேச:� - :, :� 

�ைறேய இற (� எதி�#� கா3+கி	றன. வ�� - வ-�� - �, �� �ைறேய 

இற (� எதி�#� அறிவி&கி	றன. உ�+ - உ�+� - +, +� இற�த கால� 

அறிவி&கி	றன. இPவி<திக> இ ேபா� அ-கிவி3டன. 

 

2-8-2 ெச�H� �?: 

 

‘உ�’ வி<தி ஏ?ற ெச�H� எ	8� வா�பா3+ விைன�?: நிக�கால�� 

எதி�கால�� கா3+� என� ெசா�ல ப3+>ள�. இ� எதி�கால� கா3+� எ	பேத 

ெபா-�த�. எ ேபா�� நிைலயாH>ளைத& <றி&<� ெபா-ளிK� இ� வ-�. எ. கா: 

த�ணீ� <ளி-�; ெந- ( �+�. 
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2-8-3 ெச�H� ெபயெர�ச� 

 

ேவைல ெச�H� ைபய	, எ	பதி� உ>ள ெச�H�’ எ	8� ெபயெர�ச�தி	 

வி<தியாகிய ‘உ�’ எ	ப�� எதி�கால� கா3+�. 

 

ெச�H� எ	8� வா�பா3+ விைன�?:� இ	னேத. மைலயாள ெமாழியி� ஒேர 

விைன�?: உ-வ� எ�லா  பாK&<� வ-வ� ேபா	ற� இ�. அவ	 வ-�, 

அவ> வ-�, அ� வ-�, அைவ வ-� என நா	< பா�க3<� ெபா�வா� நி?<� 

இ�த நிைல, இல&கண� க�லாதா�&<& <ழ ப� விைளவி&<�. எனேவ, இ�த 

அைம ைப நீ&க#� ெச�யலா�. 

 

2-9 விைனெய�ச வி<திக> 

 

இ:தியாக விைனெய�ச வி<திகைள ேநா&கி� ெச	: பயண�ைத �@&கலா�. 

அவ	 ஊைண வி;.கா உ:பசி நீ&கினா	 - எ	பதி� உ>ள ‘வி;.கா’ எ	ப� 

எதி� மைறேபா� ெசா	ைம&<� ெதாிகிற�. ஆனா�, அத?<  ெபா-�ைமயி� 

‘வி;.கி’ என  ெபா-> ெகா>ள� ேவ�+�. எதி�மைறேபா� இ- பத?< 

உட	பா3+  ெபா-> ெகா>வ� ப?றி� சில� விய பைடகி	றன�. இத?<� 

‘ெச�யா’ எ	8� வா�பா3+ விைனெய�ச� எ	: ெபய� F:வ�. 

 

2-9-1 விைனெய�ச வா�பா+க> 

 

விைனெய�ச�தி?<� ெச��, ெச�(, ெச�யா, ெச�[, ெச�ெதன, ெசய, ெசயி	, 

ெச�யிய, ெச�யிய�, ெசய?ெகன �தGய வா�பா+க> உாியனவாக� ெசா�ல ப3 

+>ளன. இவ?றி	 இ:தியி� உ>ள, உ, (, ஆ, ஊ, என, அ, இ	, இய, இய� 

எ	பன �ைறேய இவ?றி	 வி<திகளா<�. உ, (, ஊ �தGய வி<திகைள  ேபால 

‘ஆ’ எ	ப�� விைனெய�ச வி<தியா<�. இ�, மா+க> ம�ைண� தி	னா எ	பதி� 

உ>ள தி	னா எ	பத	 ஈ?றி� உ>ள ‘ஆ’ எ	8� எதி�மைற விைன�?: வி<தி 

ேபா	ற த	:. ெச�யா எ	றா� ெச�� - வி;.கா எ	றா� வி;.கி எ	8� 
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ெபா-> த-� உட	பா3+ விைனெய�ச வி<தியா<�. ெச� + ( = ெச�(, ெச� + ஊ 

= ெச�[ எ	பனேபா�, ெச� + ஆ = ெச�யா என& க-�� ெகா>ள� ேவ�+�. 

 

ெச�� எ	8� ெபா-ளிK>ள ெச�(, ெச�யா, ெச�[ எ	பனவ?றி	 இ:தியி� 

உ>ள (, ஆ, ஊ எ	8� வி<திகேள இற�த கால� கா3+கி	றன. ெசய எ	பதி� 

‘அ’ வி<தி நிக� கால� கா3+�. ெசயி	, ெச�யிய, ெச�யிய� எ	பவ?றி� உ>ள 

இ	, இய, இய� எ	8� வி<திக> எதி� கால� கா3+�. இவ?:>, ெச��, ெசய, 

ெசயி	 எ	8� வா�பா+கேள இ	: ெப-வாாியாக  பி	ப?ற ப+கி	றன. 

ெச�யா, ெச�யிய எ	பன ெச�Hளி� ஓரள# பி	ப?ற ப+கி	றன. ெச�(, ெச�[, 

ெச�ெதன, ெச�யிய� எ	பன வழ&கி� அ-கி வி3டன. 

 

2-9-2 ெசய வா�பா+:- நிக�கால� 

 

‘ெசய’ எ	8� வா�பா+ நிக� கால� கா3+� என ப3ட�. அவ	 

ப@&க&க�ேட	 - எ	ற இட�தி� ‘ப@&க’ எ	8� ெசய வா�பா+ நிக�கால� 

கா3+கிற�. காS�ேபா� அவ	 ப@��&ெகா�@-�தா	. அதனா� இ� 

நிக�காலமா<�. 

 

2-9-2-1 காரண  ெபா-> - இற ( 

 

நீ� பா��ச ெந� விைள�த� எ	பதி� உ>ள ‘பா��ச’ எ	8� ெசய வா�பா+, 

காரண ெபா-ளி� உ>ள விைன ெய�ச� என ப+�. நீ� பா��சிய 

காரண�தா�தாேன ெந� விைள�த�? நீ� பா��சிய பி	 ெந� விைள�ததா�, 

‘பா��ச’ எ	ப� இற�த கால  ெபா-Cைடய� எ	:� Fறலா�. 

 

2-9-2-2 காாிய  ெபா-> - எதி�# 

 

ெந� விைளய நீ� பா��சினா� எ	பதி� உ>ள ‘விைளய’ எ	8� ெசய வா�பா+, 

காாிய  ெபா-ளி� உ>ள விைனெய�ச� என ப+�. ெந� விைள�தாக ேவ�@ய 

காாிய�தி?காக�தாேன நீ� பா��ச ப3ட�. இனி எதி� கால�தி� ெந� 
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விைளவத?காக�தாேன நீ� பா��சினா�க>? எனேவ, ‘விைளய’ எ	ப� எதி�கால 

விைனெய�ச  ெபா-ளி� உ>ள�. 

 

2-9-3 ெச�யி வா�பா+ 

 

விைனெய�ச வா�பா+ ெதாிவி�தவ�க>, 'இ’ எ	8� வி<தியி� �@H� 

விைனெய�ச வா�பா+ ப?றி ஒ	:� Fறவி�ைல. இ� இற�த கால� <றி பதா<�. 

ஓ@  ேபானா	, வி;.கி வி3டா	, வ-�தி இ-�தா	 - எ	பவ?றி� உ>ள ஓ@, 

வி;.கி, வ-�தி எ	பன ‘இ’ எ	8� வி<தி ெகா�ட இற�த கால 

விைனெய�ச.களா<�. இவ?ைற, ஓ+ + இ = ஓ@, வி;.< + இ = வி;.கி, வ-�� 

+ இ = வ-�தி என  ப<திH� வி<திHமாக  பிாி&கலா�. எனேவ, இவ?றி?<� 

‘ெச�யி’ எ	8� வா�பா+ எ	: ெபய� R3டலா�. ெச� + இ = ெச�யி. ஆ ஊ 

ேச��� ெச�யா, ெச�[ எ	8� வா�பா+ அைம�தவ�க> ெச� + இ = ெச�யி 

எ	ற வா�பா3ைட அைம&காத� விய பாH>ள�. 

 

உகர� கடதற ஊ��� இய�பாH�, ஏைன எ;�� ஊ��� இகரமா�� திாி���, 

ெந@O?: �தனிைல �	ன� யகர� வர� தா	 ெக3+�, இற�த கால� ப?றி வ-�-

எ	: ெதா�கா பிய உைரயாசிாிய� ேசனாவைரய� FறிH>ளா�. 

 

‘உ’ எ	ப� ‘இ’ என� திாி�த� எ	: ெசா�வ� ெபா-�தா�. ஓ@, ஆ@, வ-�தி, 

தி-�தி, மய.கி, தய.கி எ	பன ேபா	ற ‘இ’ ஈ?: இற�த கால விைனெய�ச.களி	 

இ:தியி� உ>ள ‘இ’ எ	பைத நீ&கிவி@	, ஓ+, ஆ+, வ-��, தி-��, மய.<, 

தய.< என& <?றியKகர ஈ?:� ெசா?கைளேய காண �@H�. இவ?றி	 

இ:தியி� உ>ள ‘உ’ எ	ப� ‘இ’ ஆக� திாியவி�ைல. இ�த& <?றியKகர.க> 

ெகட, நி?கி	ற 3, �, & எ	ற ெம� ேம� ‘இ’ ஏறி ஓ@, தி-�தி, தய.கி என 

இற�தகால விைனெய�ச.க> உ-வாயின. 

 

ெச� எ	பேதா+ (, ஆ, ஊ எ	பன ேசாி	 ெச�(, ெச�யா, ெச�[ எ	8� இற�த 

கால விைனெய�ச.க> உ-வாகி	றன. ெச� எ	பேதா+ ‘உ’ ேசரேவ�+மாயி	, 
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ெகா��, க�+, ெச	: என � (�+உ = �), 3 (3+ உ = +), ? (?+உ = :) எ	8� 

இற�த கால இைட நிைலக> ‘ெச�' எ	பத?<� 'உ' எ	பத?<� இைடேய வ-�. 

 

ெச�(, ெச�யா, ெச�[ எ	பன ேபால, ‘இ’ எ	8� வி<தி ேச��� (ெச� + இ =) 

‘ெச�யி’ எ	8� வா� பா3ைட  (திதாக உ-வா&கலா�. 

 

ெகா�, ெப� ேபா	ற விைன� ெசா?களி	 அ@ பைடயி� வா�பா+ அைம&காம�, 

‘ெச�’ எ	பத	 அ@ பைடயாக& ெகா�+ வா�பா+ அைம�தி- பதி	 காரண�, 

எ�லா� ெதாழிK� ெச�ய ப+வ� ஆதG	, எ	க - எனேவ, ெச� எ	ப� 

விைன�ெசா?களி	 ெபா�  ேபரா3சியாக (பிரதிநிதியாக) ஆ&க  ெப?ற�. ேபா�, 

ஆ�, உaஇ, நிைலஇ எ	பன சி: வரவினவாதG	 வா�பா+ ெசா�ல படவி�ைல. 

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

23. 23. 23. 23. ெம�(பா)ெம�(பா)ெம�(பா)ெம�(பா)----ஓ� அறி�க�ஓ� அறி�க�ஓ� அறி�க�ஓ� அறி�க�    

 

 “ம.ைக ஒ-�தி த-� �க�� 

 எ.க> மாதமி�&< ஈ@�ைல” (பாரதிதாச	) 

 

 “ேத-�ெதா:� இனிதா� தமி�ேபா	: 

 இவ> ெச.கனிவா� 

 ஆ-�ெதா:� இனிதா� அமி�தா� 

 என தா-யி�&ேக” 

(தMைச வாண	 ேகாைவ-ெபா�யாெமாழி  (லவ�) 

 

 “நவி�ெதா:� 9�நய� ேபாK� பயி�ெதா:� 

 ப�(ைடயாள� ெதாட�(”(<ற> - 783) 

 

 “Who entertains the harmless day 

 with a well – chosen book or a friend” 

(Charaeter of The Happy Life by Henry Wotten) 
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ேம?கா3@H>ள பாட�க> இல&கிய இ	ப� �ைவயி	 சிற பிைன விள&<கி	றன. 

ேத��த இல&கிய  பைட பாள�க>, எ�த� ெசயைலH� கைல நய�ெபற& F:வதி� 

வ�லவ�க>. மகி��சி&< உாிய ெசய� ம3+ம	:; �	ப�தி?< உாிய 

நிக��சியாயி8� அதைன� �ைவமிக விள&<வ�, எ+��&கா3+க> சில 

கா�ேபாேம:- 

 

அகைவ மிக#� �தி��த �தியவ> ஒ-�தி த	 வா�நாைள  பழி&கிறா>. நா	 

இPவள# நா> வா��� கிழி�த� ேபாதாதா? இ	8� எ�தைன ஆ�+ கால� எ	 

தைலேம� ேபா3+ ைவ&க ப3@-&கிறேதா ெதாியவி�ைல; இ�த  பாழா� ேபான 

சா# எ ேபா� வ-ேமா என  (ல�(கிறா>. ‘�&காK&< ஏகா�	’ எ	ற காள 

ேமக�தி	 தனி  பாடK&< மாறாக, I	றாவ� காலாகிய ேகாG	 

�ைணெகா�ேட இர�+ கா�கைளH� இய.க� ெச�கிறா>. எ3@ எ3@ அ@ 

எ+�� ைவ&க வி�ைல; அ.<ல�-அ.<லமாக நக�கிறா>. உண# இ�லாத பசி ஒ- 

(ற� வா3+கி	ற�. தைலமயி� ெவ>ைள 9� க?ைறைய விாி��  

ேபா3டா?ேபா� இ-&கிற�. க� ெதாி�தாK� நைடயி� சிறிதாவ� �	ேன?ற� 

இ-&கலா�; க�S� ெதாியா�. கா�களி	 ேவைல&< உத#� ேகாேல க�களி	 

ேவைல&<� உத#கிற�. அதாவ�, ேகாேல காலாக, ேகாேல க�ணாக& ெகா�+ 

�?ற� வைர&<. Fட ேபாக �@யாதவளாக உ>ளா>. ��ைமயா� ஏ?ப3ட 

தா�# இ�. 

 

இவ>தா	 இ ப@ெயனி�, இவCைடய ம-மக> ேபர  பி>ைளக> உ3ப3ட 

இவள� <+�ப�தி	 நிைல இ	8� ெகா@�. <ழ�ைத&<  பிற உண#களிK� 

தா� பா� உணேவ மிக#� இ	றியைமயாத� எ	: ெசய?ப+�தி வா��த 

பழ.கால� அ�. தா� பா� <@&<� ப-வ�தி� ேபாதிய தா� பா� கிைட&கா 

வி3டாேலேய பிற உண#  ெபா->கைள நா+த� மர(. இ�த 63+& 

<ழ�ைதக3ேகா, ேவ: உண#  ெபா-> எ	ப� அறியாத ஒ	றா<�. எனேவ, 

அைவ தா� பாைலேய ந�பி� தாயி	 �ைலகளிG-�� பா� <@&க வி�ைல - பா� 

வ�தா� அ�லவா <@&கலா� - பா� இ-�தா� அ�லவா வ-�. எனேவ, பா� வ-மா 

என� தாயி	 �ைலகைள  பிைச�� பா�&கி	றன�; பா� வரவி�ைல; எனேவ, 

�ைலைய ெம	: தி	ப�ேபா� வா�கைள அைச��& ெகா�@-&கி	றன�. 
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தாயி	 இர�+ ப&க இ+ (களிK� பல சி: பி>ைளக> அம���ெகா�+ 

இPவா: ெச�கி	றனரா�. 

 

கணவ8� மைனவிH� ப+&ைகயைறயி� தாராளமாக நட��ெகா�ட பழ.கால� 

அ�. அதனா�, ஒ- <ழ�ைத பா� மற பத?< �	ேப - அதாவ� அ&<ழ�ைத பிற�த 

ப	னிர�டாவ� மாத�திேலேய அ+�த <ழ�ைத பிற�� வி+கிற�. பிற�த 

<ழ�ைதைய  பா� <@&கவிடாம� �	 <ழ�ைத ேபா3@ ேபா3+ அ;� அட� 

பி@&கிற�. ஒ- வய�& <ழ�ைதேயா+ அத?<� ��திய <ழ�ைதH� ேபா3@ 

ேபா+கிற�. பசி… பசி… பசி. எனேவ பல <ழ�ைதக> இ+ ைப� �?றி 

அம���ெகா�+ தாயி	 �ைலகைள �?:ைகயி3+>ளன. வளமான உட�( 

உைடயவ�களிK� வளம?ற உடGனா�&<& <ழ�ைத மி<தியா�  பிற&<� 

எ	8� க-��� ஈ�+ எ�ண� த&க�. 

 

�தGேலேய உட� ெமG#; �யரேமா மி<தி - மி<தி. ேமK� இPவா: <ழ�ைதக> 

பிைச�� தி	பதா� சீ� அ?ற �ைலகCட	 தா� ெபாி�� மன� உைட�� 

ேபானா>. எ	 ெச�வ�! உண# எ	ற ேபாி� ஏதாவ� ஆ&க ேவ�+ேம. 

ேதா3ட��& < ைப& கீைரயி	 நிைன# வ�த�. < ைப& கீைர வ?றாத ‘அ�த 

�ரபி’யாக நா>ேதா:� அைட&கல� த�� வ�த�. கீைர� ெச@க> பறி&க  பறி&க 

ெமா3ைடயா� வி3டன. வ:ைம வ��� ஏதாவ� அளி&<� வ>ள� ேபால, 

ெமா3ைடயாகிH�, அதிG-�� (திதா�& கிைள�� �?றாம� இ-&கி	ற 

இள.ெகா;��கைள  பறி��, வ�தா>, அ+ பி� நீ� உைல ைவ�� அதி� 

< ைப& கீைர&ெகா;��கைள இ3+ ேவக ைவ�தா>. ெகா;�� பMசா� வி3ட�, 

உ ( ஒ- ேகடா? இ-�தா� தாேன உ ( ேபாடலா�. உ (&ேக வழியி�ைல எனி�, 

ேமா-&< எ.ேக ேபாவ�? ெவ?:&கீைர� த�ணீேர எ�லா-&<� 

உணவாகி	ற�. உய��த உண# மற&க ப3ட�. 

 

ஆ>பாதி - ஆைடபாதி எ	பா�க>. அவள� உைடேயா அ;&ேகறிய உைட, அஃ�� 

உட�( �;வைதH� மைற&க�@யாத அைவ, <ைற ஆைட, இ&கால�தி� 

உைடவள� இ-���, (�நாகாிக& ெகா+ைமயி	 ேபரா� சில� அைர<ைறயா� 

உ>ளா�கேள - அவ> நிைல இ	னத	:. இ�லாத ஏழைமயா� இ�த நிைல 

ஏ?ப3ட�. 
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இ�த நிைலயி�, எ�லாைரH� கா பதாக& F:� அவ> ேபா?றவா ெச�வா>? 

மாறாக, (பா;� ெத�வேம! உ	 தைலயி� ஓ� இ@விழ& Fடாதா எ	: ெசா�லாம� 

உ>ள�தி� உ	னி�) ெத�வ�ைத� தி3+கி	றா>. வா�&ைகயி� ஓ� இ	ப�� 

���தவ> அ�ல>. ம?:�, உ	ைன& க3@&ெகா�+ எ	ன நல� க�ேட	? 

ந�ல �ணிமணி உ�டா? நைக ந3+ உ�டா? ஆரவார உண# உ�டா? 

எ	ெற�லா� Fறி& கணவைன� தி3@னாளா? அ�தா	 இ�ைல. ஐேயா! ந� 

கணவ� இ�த பா+ ப+கிறாேர - அவ� ந	றா� இ-&க ேவ�+� - எ	: 

கணவ	ேம� அ	( ெசK��கிறா>. இ�தா	 தைல&க?ேபா! 

 

இ�த� ெச�தி, <மண ம	னைன  (லவ� ெப-M சி�திரனா� பா@ய 

(றநாJ?: பாட� ஒ	றி� உ>ள�. பாட� ப<தி வ-க: 

 

 “வா; நாேளா @யா�+பல உ�ைமயி	 

 தி�த� ெச�லா ெத	8யிெரன  பல(ல�� 

 ேகா�கா லாக& <:�பல ஒ�.கி 

 9�விாி� த	ன க� பின> க��யி	: 

 

 �	றி� ேபாகா �தி�வின> யாH� 

 பச�த ேமனிெயா+ படரட வ-�தி 

 ம-.கி� ெகா�ட ப�<: மா&க> 

 பிைச�� தின வா@ய �ைலய> ெபாிதழி��, 

 < ைப& கீைர ெகா�க� ணைக�த 

 �?றா இள�தளி� ெகா��ெகா�+ உ பி	: 

 நீ� உைலயாக ஏ?றி ேமாாி	: 

 அவி� பத� மற�� பாசட< மிைச�� 

 மாெசா+ <ைற�த உ+&ைகய> அற�பழியா� 

 ��வா ளாகிய எ	ெவ� ேயாC� 

எ	றா.< இ-வ� ெநMச�� உவ ப” (159:1-15) 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. <மணைன  ெப-Mசி�திரனா� பா@ய அ+�த பா3@K� இ�த 

நிைலைய& காணலா�. 
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63@� உண# இ�லாைமயா� <ழ�ைத� சி:வ	 63ைட மற�� ெவளியிேலேய 

இ-�தா	. எPவள# ேநர�தா	 பசிேயா+ ெவளியி� இ-&க �@H�? அ�மாவிட� 

பா� <@&கலா� எ	: வ�� தாயி	 பா� இ�லாத வ?றிய �ைலைய� �ைவ��  

பா��தா	; பா� வரவி�ைல. Fழாவ� ேசாறாவ� இ-&<மா எ	: உண#& 

கல.கைள (பா�திர.கைள) ெய�லா� �ைறயாக� திற�� திற�� பா��தா	; 

ஒ	:� இ�ைல. உடேன பசி தா.காம� அழ� ெதாட.கி வி3டா	. அவன� 

அ;ைகைய நி:�த� தா� எ	ென	னேவா �ய?சிக> ெச�� பா�&கிறா>: ‘அேதா 

(G வ-கிற� - நீ அ;தாயானா� அ� பி@��&ெகா�+ ேபா�வி+�’ எ	: 

ெசா�G  பா��தா> �@யவி�ைல. அேதா நிலா பா� - எPவள# அழகாயி-&கிற� 

பா�’ எ	: நிலாைவ& கா3@னா> - அ;ைக நி?கவி�ைல. ‘அ பா இ ப@�தா	 

இ- பா� எ	: அ பாேபா� ந@��& ேகாண.கி கா3+வாேய - அ�ேபா� 

இ ேபா� கா3+ பா�&கலா�’ - எ	: ஒ- ேபா&<& கா3@  பா��தா> - 

பயனி�ைல. தா� ஒ	:� ெச�வதறியா� ெசா� ெலாணா��ய� உழ�தா>. இ�த& 

க-�தைம�த (ற நா8?:  பாட� ப<தியாவ�:- 

 

 “இ�Kணா� �ற�தG	 இ�மற� �ைறH� 

 (�Kைள& <+மி  (த�வ	 ப	மா� 

 பா�இ� வ: �ைல �ைவ�தன	 ெபறா அ	 

 F;� ேசா:� கைடஇ ஊழி	 

 உ>ளி� வ:.கல� திற�தழ& க�+ 

 மற (G உைர��� மதிய� கா3@H� 

 ெநா�தன ளாகி Z�ைதைய உ>ளி  

 ெபா@�தநி	 ெசPவி கா3ெடன  பல#� 

 வினவ லானா ளாகி நனவி	 

 அ�ல� உழ ேபா>......” (160:17-26) 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. இ பாட�கைள  ேபாலேவ வ:ைமயி	 எ�ைலைய& 

கா3+கிற - <மணைன  ெப-�தைல� சா�தனா� பா@ய (றநாJ?:  பாட� 

ஒ	றி	 ப<திைய& கா�ேபா�. 

 

நீ�ட நாளா� ஆ&<வைத (சைமயைல) மற�ேத வி3ட - ெகா�ைமக> உய���>ள 

அ+ பி?<> ஆ�பி (காளா	) X�தி-&கிற�. பசி தா.க �@யாம�, பா� 

இ	ைமயா� ேதாேலா+ ேதாலா� ஒ3@� �-.கி  பா� வ-� க�S� (�வார��) 

அைடப3+வி3டதாயி	 ெபா�லாத ெவ?: �ைலகைள� �ைவ��� �ைவ��  



192 

 

பா���� பா� கிைட&காைமயா� ‘ஓ’ என அ;கி	ற <ழ�ைதயி	 �க�ைத� தா� 

ேநா&கி& க�கைள நீ� நிைற�த <ளமா&கி& ெகா�டா>. பாட� ப<தி வ-க:- 

 

 “ஆ+ நனி மற�த ேகா+ய� அ+ பி� 

 ஆ�பி X�ப� ேத�( பசி உழவா  

 

 பாஅ� இ	ைமயி	 ேதாெலா+ திர.கி 

 இ�G N��த ெபா�லா வ:�ைல 

 �ைவ�ெதா: அjஉ�த	 மக���க� ேநா&கி 

 நீெரா+ நிைற�த ஈாித� மைழ&க� எ	 

மைனேயா>......” (164: 1-7) 

 

எ	ப� பாட� ப<தி. 

 

ேமேல த��>ள பாட�களி� ��ைம - வ:ைம ஆகியவ?றி	 உய� எ�ைலக> 

ஓவிய ப+�தி& கா3ட ப3+>ளன. 

 

த	னிK� இைளயவ�கைள ேபா� தா	 இய.க �@யவி�ைலேய எ	ற தா�# 

மன பா	ைமயா�, �தியவ> த	 வா�நாைள  பழி&கிறா>. <ழ�ைதகC� தாH� 

அ;வ�, அவ�களி	 வ:ைமயி	 ெகா+ைமயிைன  (ல ப+��கிற�. 

 

��ைமையH� வ:ைமையH� (லவ�க> ெசா� ஓவிய ப+�தியி- ப� அவ�களி	 

(லைமயி	 வளைமைய அறிவி&கிற�. இ�த< (லைம� திறைமைய ஒ- கைல எ	: 

Fறலா�. இ�தைகய கைல அைம ( இ�ைலேய�, ப@ பவ�க> பாடைல இ	(ட	 

�ைவ��  ப@&க இயலா�. 

 

இ� பாட� கைல-அதாவ� இல&கிய& கைல ம3+� அ	:; இதைன நாடக& கைல 

எ	:� Fறலா�. இ.ேக அறிவி&க ப3+>ள �தியவ>, <ழ�ைதக>, தா� 

ஆகிேயா� ெசய�ப3@- பைத ேபா� அ ப@ேய நாடக�தி� ந@��& கா3@	, 

ம&க> இல&கிய�ைத� �ைவ ப� ேபாலேவ நாடக�ைதH� �ைவ ப�. 
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இ�த� �ைறயி�, நாடக�ைதH�, இல&கிய�ைதH� ஒ- நாணய�தி	 இ-ப&க.க> 

எனலா�. இல&கிய�தி8� நாடகேம ��திய�. ெதாட&க& கால�தி� அதாவ� 

எ;த ப@&க� ெதாியாத கால�திேலேய - எ;�� க�+ பி@&காத கால�திேலேய 

F�� அதாவ� நாடக� வழ&க�தி� இ-�த�. பி	ன�, ந@�த நாடக.க> 

எ;த ப3டன. பி	ன�, எ;த ப3ட நாடக.க> ந@&க ப3டன. இ.ஙனமாக  

பாடK� ந@ (� ஒ- நாணய�தி	 இ-ப&க.களாக இ-�தன. 

 

 “அ+�த� கா3+� பளி.<ேபா� ெநMச� 

 க+�த� கா3+� �க�” (<ற> - 706) 

 

எ	றப@, அக�தி� (மன�தி�) உ>ளைத �க�தி� ெதாிH� <றிகளா� அறிவத	றி, 

ம?ற ெம�H: (க> ெச�H� ெசயGனாK� அக�தி� உ>ளைத அறி�� 

ெகா>ளலா�. அதாவ�, அக�தி� உ>ளைத, ெம�யி� (உட�பி�) ெதாிH� 

<றிகளாK� ெசய�களாK� அறி�� ெகா>ளலா�. இPவா: அக�தி� உ>ளைத 

ெம�யி	 ெசய�பா+ ெகா�+ அறி�� ெகா>வத?< ெம� பா+ (ெம�+பா+ = 

ெம�யி� ப+வ� - ெதாிவ�) எ	8� ெபய� வழ.க ப3+>ள�. 

 

(றநாJ?:  பாடG�, �திேயா� பல (ல�தா>, <:�பல ஒ�.கினா>, 

க��யி	றா>, I	றி� ேபாக �@யாதா> என& Fற ப3@- பன ��ைமயா� 

ஏ?ப3ட ெம� பா+களா<�. 

 

(லவாி	 மைனவி ெதாட�பாக& Fற ப3+>ள பச�த ேமனி, பட� அட வ-�தி, 

வா@ய �ைலய>, ெபாி� அழி��, �?றா இள�தளி� ெகா��, உ ( இ	:, நீ� 

உைலயாக, ேமா� இ	:, அவி� பத� மற��, அட< மிைச��, மாெசா+, <ைற�த 

உ+&ைகய>, அற� பழியா, �Pவா> எ	பன வ:ைம காரணமாக ஏ?ப3ட 

ெம� பா+களா<�. 

 

‘நீ� உைலயாக ஏ?றி’ எ	ப�, பாைலேயா - ேமாைரேயா உைலயாக ஏ?:� 

ப�ைடய பழ&க� ஒ	ைற அறிவி&கிற�. ேவ: இ�லாைமயா� நீைரேய உைலயாக 

ஏ?றினா>. பா�-ேமா� இ�லாவி@8�, அாிசி கைள�த நீைரயாவ�, ேசா: வ@�த 

கMசி நீைரயாவ�, ஏ?:வ�� உ�+ இதைன, 
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 “ெத�ணீ� அ+(?ைக யாயி8� தா>த�த� 

 உ�ணGJ.< இனிய தி�” (1065) 

 

எ	8� <றளாK� அறியலா�. பாேலா-ேமாேரா, வ@�த கMசி நீேரா - எ�#� 

இ	றி எ�த  பைசH� இ	றி� ெதளி�த நீ� உைலயிேல ஆ&கிய எளிய 

உணவாயி8�, த	 உைழ பா� கிைட�தைத உ�ணG8� இனிய உண# 

ேவெறா	:� இ�ைல எ	ப� இ&<ற3பாவி	 க-��. 

 

அ+�த பாடK� இ	னேத. இ� உணா� �ற�த�, இ�ல� மற�� உைறத�, வ: 

�ைல �ைவ�த�, ெபறாைம, வ:.கல� திற�த�, அ;த�, மற (G உைர�த�, 

மதிய� கா3+த�, த�ைதயி	 ெசPவி கா3+த�, அ�ல� உழ�த� - எ	பன வ:ைம 

காரணமாக ஏ?ப3ட அ;ைக நிைல - வ:ைம காரணமாக ஏ?ப3ட ெம� பா3+� 

ெசய�க>. 

 

இ�தைகய ெம� பா+க> ப?றி� ெதா�கா பிய� த� ெதா�கா பிய 9G	 

ெபா-ளதிகார�தி� ‘ெம�  பா3@ய�’ என ஒ- தனி இயேல அைம�� 

விள&கிH>ளா�. 

 

ெம� எ	பத?< ெம��ைம - ெபா-�ைம என  ெபா-> ெகா�+, உ>ள�தி� 

உ>ள உ�ைம (ெம��ைம) நிக��சி ெவளியா�&<� ெதாிH�ப@ ெவளி ப+த� 

ெம� பா+ என� சில� விள&க� அளி��>ளன�. 

 

ெதா�கா பிய உைரயாசிாிய�கC> ஒ-வராகிய ேபராசிாிய� எ	பவ�, “ெம� பா+ 

எ	ப� ெபா-3பா+ அஃதாவ� உலக�தா� உ>ள நிக��சி ஆ�+ நிக��தவாேற 

(ற�தா�&<  (ல ப+வேதா� ஆ?றா	 ெவளி ப+த�” என ெம� பா+ எ	பத?< 

விள&க� அளி��>ளன�. இவ-� இவ� ேபா	ற சில-�, ‘ெம�’ எ	பத?< உட�( 

என  ெபா-> ெகா>ளாம�, உ>ள�தி� நிக;� உ�ைம-ெம��ைம நிக��சி எ	ற 

மாதிாியி� ெபா-> ெகா�+>ளன�. 
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ெம� எ	பத?< உட�( என  ெபா-> ேகாடேல ெபா-�தமான�. ஒ-வரா� 

உ>ள�தி� உணர ப3ட நிக��சி ெம�யி� அதாவ� ெவளி உட�பி� ெவளி ப3+� 

ெதாிவேத ெம� பா+ என  ெபா-> ேகாடேல அைம#ைடயதா<�. 

 

ெம� மய&க� 

 

இல&கண�தி� ெம�ெய;��களி	 மய&க� ப?றி F:வ� ெம�� மய&க� 

என ப+�. இ.ேக மய&க� எ	ப� கல�த� - F+த� எ	8� ெபா-ள�. இ� 

இ.ஙனமாக, சில� ெம� எ	8� ெசா�K&<  ெபா-> F:வதி� மய&க� 

அைட��>ளன�. ெம� எ	ற��, அவ�க3< உ�ைம எ	8� ெபா-> வ-கிறேத 

தவிர, உட�( எ	8� ெபா-> வ-வதி�ைல. 

 

உட�( ெம�யான� இ�ைலயா� - ெபா�யானதா� - அழிய& F@யதா�. விள&ைக 

அவி�தைல விள&ைக  ெபாிதா&<த� எ	: F:� ம.கல வழ&< ேபால, 

ெபா�யான உட�ைப ெம� எ	: F:த� ஒ- வைக ம.கல வழ&< எ	ப� சில�. 

 

ம?ெறா- சாரா� பி	வ-மா: F:கி	றன�:- இ�த உட�( ெபா�யானதா�. 

ஆனா�, ெம�யான இைறவ	 இ�த உட�(&<>ேள இ- பதா�, உட�( தானி ஆ< 

ெபயரா� ‘ெம�’ என ப3டதா�. 

 

இவ�க> அைனவ-� ஓ� உ�ைமைய மற��வி3டன�. உட� எ	ற ெபய-� 

உட�( எ	ற ெபய-� எPவா: ஏ?ப3டேதா அPவாேற ெம� எ	ற ெபய-� 

ஏ?ப3ட� எ	பைத அவ�க> எ�ணினார�ல�. உட�, உட�( எ	8� ெபய�க> 

வ�தத?< இய�பான காரண� ஒ	:� Fற �@யாத� ேபாலேவ, ெம� எ	பத?<� 

இய�பான காரண� Fற �@யா�. ெபா� - ெம� எ	ற அ@ பைடயி� வG�� 

ெசய?ைகயான காரணேம Fற �@H�. 

 

ஓாிட�தி� வா��தவ�க> உட� எ	றன�. இ	ேனாாிட�தி� இ-�தவ�க> உட�( 

எ	றன�. ேவேறாாிட�தி� வசி�தவ�க> ெம� எ	றன�. அைனவ-� பி?கால�தி� 

கல�� ெகா�டேபா�, I	: ெசா?கைளH� ஒேர ெபா-> உைடயனவா� அறி�� 

ஏ?:&ெகா�டன�. ஒ- ெபா-> ப� ெபய�க> ஏ?ப3ட வரலா: இ	னேத. 
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இ.ேக தி-வ>Cவாி	 உதவிைய நா@ பா� ேபா�. த	 எதிேர இ-&<� 

ெபா-ைள அPவாேற கா3+கிற க�ணா@ைய  ேபா�, உ>ள�தி� உ>ள 

உண�ைவ அ ப@ேய �க� அறிவி&<� எ	8� க-��ைடய 

 

 “அ+�த� கா3+� பளி.<ேபா� ெநMச� 

 க+�த� கா3+� �க�” 

 

எ	8� <ற3பா ஈ�+ எ�ண�த�. “அக�தி	 அழ< �க�தி� ெதாிH�” எ	8� 

��ெமாழியி	 க-��� இ	னேத. 

 

இ.ேக �க� எ	ப� ெம� (உட�பி	 ப<தி); ெநMச� க+�த� (அக�தி	 அழ<) 

எ	ப� (ெம�யி� ெதாிH�) பா+ ஆ<�. ப+வ� பா+, ப+த� = ேதா	:த� – 

ெதாித�. 

 

எனேவ, ெம� பா+ எ	பத?< இPவா: ெபா-> ெகா>Cதேல ெபா-�தமான�. 

 

ேமேல ெதாட&க�தி� கா3ட ப3+>ள (றநாJ?:  பாடG�, �தியவ> 

ஒ-�தியி	 ��ைம காரணமாக அவ> உ>ள�தி� எ;�த இழி#ண��சி (தா�# 

மன பா	ைம) அவCைடய உட� - உ: (களி� ஏ?ப3ட மா:த�களா� 

அறிய ப3டைத& க�ேடா�. இ�த ெம� பா3@?<, ��ைம காரணமாக வ�த 

‘இளிவர�’ எ	: ெபயரா�. இளிவர� எ	றா� இழிவா�. 

 

ம?:� அ (றநாJ?:  பாட�களா� வ:ைம காரணமாக ஏ?ப3ட அ;ைகைய 

அறி�ேதா�. இ�த ெம� பா3@?<, வ:ைம காரணமாக வ�த ‘அ;ைக’ எ	ப� 

ெபய�. இPவா: பல ெம� பா+க> ெதா�கா பிய ெம� பா3@யG� 

அறிவி&க ப3+>ளன. இனி அைவ ப?றி& கா�பா�. 

 

ெதா�கா பிய� ெபா-ளதிகார� - ெச�HளியG	 �த� 9?பாவி�, ெம� பா+ 

ெச�Hளி	 உ: (கC> ஒ	றா<� எ	: FறிH>ளா�. ெதா�கா பிய� 

ெம� பா3@யG� ெம� பா3ைட அறி�க� ெச��>ள �ைற தி-�தமாயி�ைல. 

எ+�த எ+ பிேலேய, 
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 “ப�ைண� ேதா	றிய எ�ணா	< ெபா-C� 

 க�ணிய (றேன நானா	< எ	ப” (1) 

“நாGர� டா<� பாKமா -�ேட” (2) 

 

எ	: FறிH>ளா�. � ப�திர�+ (எ�ணா	<) ெபா-ளா�. அைவ பதினாறிK� 

(நானா	<) அட.<மா�. அ�த  பதினா:� எ3@� (நாGர�+) அட.<வ�� 

உ�டா�. 

 

ெதா�கா பிய� இPவா: Fறியி- ப�, க�ைண& க3@& கா3@� வி3ட� ேபால 

இ-&கிற�. பMச பா�டவ� எ�தைன ேப� எ	பைத விள&க வ�த ஒ-வ�, பMச 

பா�டவ� க3@� காைல  ேபால I	: ேப� எ	: ெசா�G இர�+ விர�கைள& 

கா3@ ஒ	: என எ;தி  பி	 அைதH� அழி�� வி3டாரா�. இ�த மாதிாியி�, 

ெதா�கா பிய� � ப�திர�ைட  பதினாறா&கி  பி	 பதினாைற 

எ3டா&கிH>ளா�. ஆனா� இத?<. கீ�& <ைற&கவி�ைல. அ+�� I	றாவ� 

9?பாவி� எ3+ எ	ென	ன எ	: அறிவி��>ளா�. 

 

 “நைகேய அ;ைக இளிவர� ம-3ைக 

 அ�ச� ெப-மித� ெவ<ளி உவைக எ	: 

 அ பா� எ3ேட ெம� பா+ எ	ப” 

  

எ	ப� 9?பா. � ப�தி��+, பதினா: எ	: Fறிய இட.களி� ‘ெம� பா+’ 

எ	8� ெசா�ைல  பய	ப+�தாம�, எ3ைட& Fறிய இட�தி�தா	 ெம� பா+ 

எ	8� ெசா�ைல அறி�க� ெச��>ளா�. எ3+ இ	ன� - இ	ன� என எ3+  

ெபய�கைள& Fறி விள&கியவ�, � ப�திர�+ எ� எ� - பதினா: எ� எ� என  

ேப�� - I�� கா3@னாாில�. அதனா�, உைரயாசிாிய�க> ம�ைடைய உ�ட��& 

ெகா�+, � ப�திர�+&<�, பதினா:&<� <றி பாக  ப3@ய� ேபா3+& 

கா3@H>ளன�. இனி உைரயாசிாிய�களி	 வழி நி	: � ப�திர�ைடH� 

எ3ைடH� கா�பா�. 
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எ3+ வைக ெம� பா+கC> �தG� Fற ப3+>ள ‘நைக’ எ	பைத எ+��& 

ெகா>ேவா�. நைக எ	றா� சிாி (. (1) <ழ�ைத <ழறி& <ழறி  ேப�கிற�. (2) 

அைத& காதா� ேக3கிேறா�. (3) உ>ள�தி� இ	ப உண��சி& <றி ( 

ேதா	:கிற�. (4) அதனா� வா� வி3+� சிாி&கிேறா�. இ.ேக நைக எ	8� 

ெம� பா+ ெதாட�பாக நா	< நிைலகைள& கா�கிேறா�. அதாவ�: சிாி (& 

காரணமான ெபா-> அ�ல� ெசய� - அைத& காSத� அ�ல� ேக3ட� - அதனா� 

உ>ள�தி� உ�டா<� உண�# - அதனா� ெவளியி�, அதாவ� உட�பி� 

காண ப+� மா?ற.க>. இPவா: எ3+ ெம� பா+க3<� நா	< நா	< 6த� 

ெப-&கி  பா��தா� (8x4=32) � ப�திர�+ ெம� பா+க> கிைட&கி	றன. இ�த& 

கண&< ேபராசிாியாி	 உைரவழி& கிைட பதா<�. 

 

இள�Xரண� எ	8� ெதா�கா பிய உைரயாசிாியாி	 32 எ	8� கண&< ேவ: 

மாதிாியான� - மிக#� எளிய�. ெதா�கா பிய�, நைக �தலாகிய ெம� பா+க> 

எ3+� நா	< நிைல&கள	க> வழியாக� ேதா	:� - அதாவ�, ஒPெவா	:� 

நா	< நா	< வைக ப+� எ	பதாக (8x4=32) � ப�திர�+ ெகா�ட ப3@ய� 

பி	னா� த��>ளா�. இள�Xரண� இ�த � ப�திர�ைட எ+��& ெகா�+>ளா�. 

 

� ப�திர�+ பதினாறாக ஆன விவரமாவ�: <ழ�ைத <ழறி  ேப�த� - அைத& 

காதா� ேக3ட� எ	8� இர�ைடH� சிாி பி	 காரண� என ஒ	றா&கி& 

ெகா>ள� ேவ�+�. அ+��, உ>ள�தி� ேதா	:� உண��சி& <றி ( - அதனா� 

ெவளியி� உட�பி� ேதா	:� மா?ற� ஆகிய இர�ைடH� ஒ	றா&கி& ெகா>ள� 

ேவ�+�. இPவிதமாக நா	ைக இர�டாக� �-&கினா�, (8+2=16) பதினா: எ	ற 

பதி� கிைட&<�. 

 

நைக எ	8� ெம� பா+ ெதாட�பாக நா	< F:க> க�ேடா�. நா	ைக 

இர�டா&கிேனா�. இர�ைட ‘நைக’ என� �-&கமாக ஒ	றா&கினா�, 

ெம� பா+க> நைக �தலாக உவைக ஈறாக எ3+ வைக ப+� எ	ற �@# 

கிைட&<�. 

 

இPவாறாக ஐ�ெபாறிகளா� ெபா->க> அறிய ப+வ�� அதனா� உட�பி� 

ேதா	:� <றிகC� ெம� பாடா<� எ	ற க-�� மிக#� எளிைமயாக  



199 

 

ெபற ப+�. இதனா� தா	, ெச�HளியG�, ெச�Hளி	 ஓ� உ: பாகிய 

ெம� பா3ைட விள&க வ�த ெதா�கா பிய�, 

 

 “உ���ண�# இ	றி� தைலவ- ெபா-ளா	 

 ெம� பா �@ ப� ெம� பாடா<�”(204) 

 

 “எ�வைக இய�ெநறி பிைழயா தாகி 

 �	8ற& கிள�த �@வின� அ�ேவ” (205) 

 

என& Fறி  ேபா�தா�. 

 

ப�ைண 

 

ெம� பா3@யG	 �த� 9?பாவிேலேய, ெம� பா3ைட அறி�க� ெச�ய� 

ெதாட.கிய ஆசிாிய� ெதா�கா பிய�, இ�த ெம� பா+க> ப�ைணயி� 

ேதா	:வன எ	8� ெபா-ளி�, 

 

 “ப�ைண� ேதா	றிய எ�ணா	< ெபா-C� 

 க�ணிய (றேன நானா	 ெக	ப” 

 

எ	: FறிH>ளா�. ப�ைண எ	பத?<  ேபராசிாிய� த-� விள&கமாவ�:- 

“�@யாைட ேவ�த-� <:நில ம	ன-� �தலாேனா�, நாடக மகளிாி	 ஆடK� 

பாடK� க�+� ேக3+� காம� Zக-� இ	ப விைளயா3+” எ	ப�. இத?< 

இள�Xரண� த-� ெபா-ளாவ�: “விைளயா3+ ஆய�” எ	பதா<�. இத?<� 

ெதா�கா பிய� FறிH>ள ெபா-> விைளயா3+ எ	ப�. 

 

“ெகடவர�, ப�ைண ஆயிர�+� விைளயா3+” (22) 

 

எ	ப�, ெதா�கா பிய� - ெசா�லதிகார� - உாியிய� 9?பா. ெகடவர� எ	ப� 

ஒ-வைக விைளயா3+. ப�ைண எ	ப� ஒ-வைக விைளயா3+. 
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ப�ைண எ	ப� ஒ- விைளயா3+ என� ெசா�லதிகார� - உாியியG� Fறிய 

ெதா�கா பிய� அ+�த ெபா-ளதிகார - ெம� பா3@யG�, ப�ைண� ேதா	றிய 

எ�ணா	< ெபா-C�” என ெம� பா+க> ப�ைணயி� ேதா	:வதாக& 

Fறியி- ப� <ழ ப�� விய (மாH>ள�. இதனி8� ‘விைளயா3+ ஆய�’ 

(விைளயா+� F3ட�) என இள�Xரண� Fறியி- ப� ஓரள# ந	:. இதனி8�, 

‘நாடக மகளிாி	 ஆடK� பாடK� க�+� ேக3+� காம� Zக-� இ	ப 

விைளயா3+’ என  ேபராசிாிய� Fறியி- ப� மிக#� ந	:. 

 

இதிG-�� அறி�� ெகா>ள ேவ�@யதாவ�: பல� F@ ஆடK� பாடK� ெச�H� 

நிக��சிH� ெதா�கா பிய� கால�தி� ‘விைளயா3+’ என  ெபய� வழ.க ப3ட� 

எ	பதா<�. ேமK� அறியேவ�@ய�: பல� F@ ஆட� பாடKட	 நட��� 

நாடக�தி� இ�த எ3+ ெம� பா3+  ப�(கைளH� காணலா� எ	பதா<�. 

 

ஆட� = F�தாகிய நாடக� தமி�. பாட� இைச�தமி�. F�ைத& காS�ேபா�� 

இைசைய& ேக3<� ேபா�� எ3+ ெம� பா+களி	 �வ+கைள அறியலா�. 

 

ஒ- நா> ஒ- திைரேயாவிய� (சினிமா) பா���& ெகா�@-�தேபா�, கைத� 

தைலவ8� (Hero) வி�ல8� ேபாாி+� கா3சி நட��ாெ◌�@-�த�. ெவ?றிH� 

ேதா�விH� மாறி மாறி� தாவிH� ஊசலா@& ெகா�+� இ-�தன. ஒ- ேநர�, 

வி�ல	 கைத� தைலவைன& ெகா	: வி+வா	 ேபா	ற க3ட� வ�த�. அ ேபா� 

ெப�க> ப<தியிG-��, வி�லைன& <றி பி3+ ‘அவைன விள&<மா?றா� 

அ@H.க@ - அவைன  பழ��ைட ப& க3ைடயா� அ@H.க@’ எ	ற <ர�க> 

எ;�தன. ெப�@� சில� இPவா: <ர� எ; பின�. 

 

இதிG-�� அறிவதாவ�:- ெம� பா+ ந@க�களிடமி-�� கா3சிைய& 

கா�பவ�களிட�� ஏ?ப3+வி3ட� எ	பதா�. இ�தைகய ஒ	றிய ெம� பா3+ 

நிைலைம&<� தா	 ‘ஒ��ண��சி’ (Sympathy) எ	8� ெபய� உளவியG� 

தர ப3+>ள�. 

 

சா# 63@?<� ெச	றவ�க> 63@னாி	 �யர�ைத& க�+ தா�� �யர ப+வ� 

உட� உ: (களா� �யர�ைத ெவளி ப+��வ� ஒ- வைக ெம� பா+ தா	. 
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ஆனா� இைத ஒ- கைல எ	: Fறவியலா�. நாடக� கா�பவ�கC� தம� 

உண�ைவ ஒ��  ெப:மா: ந@க�க> ந@&<� ந@ பிைன ெம� பா3+& கைல 

எனலா�. இ�ேபாலேவ, 9லாசிாிய�க>, 9G� க-�ைத அறிவி&<� கவ��சியான 

�ைறயினா�, 9ைல  ப@ பவ�க> ஒ��ண��சி ெப:மா: எ;�வ�� 

ெம� பா3+& கைல என ப+�. 

 

F3ட� எ	8� ெபா-C� உைடய ப�ைணயி� ேதா	றிய எ�ணா	< ெபா-> 

என� ெதா�கா பிய� Fறியி- பதா�, நாடக�தி	 உயி� நா@ ெம� பா+ என& 

Fறலா�. ெதா�கா பிய உைரயாசிாிய� இள�Xரண� ‘இவ?றி	 பிாிைவ நாடக 

9G� கா�க’ எ	: FறிH>ளா�. உைரயாசிாிய�க> இ-வ-� ெசயி?றியனா� 

இய?றிய ெசயி?றிய� எ	8� நாடக 9? ெச�திக> சிலவ?ைற� த� 

உைரயிைடேய அறிவி��>ளன�: 

 

ெம� பா+ இர�+ நிைல&கள.களி	 அ@ பைடயி� ேதா	:�. கா3டாக அ�ச� 

எ	ற ெம� பா3ைட எ+��& ெகா>ளலா�. அM�த?< உாிய (G ேபா	றைவ ஒ- 

நிைல&கள	. அவ?ைற& க�+ அM�பவ� ம?ெறா- நிைல&கள	. இதைன 

அறிவி&<� ெசயி?றிய 9?பா, 

“இ-வைக நில�தி	 இய�வ� �ைவேய” 

எ	ப�. ெசயி?றியனா� ‘�ைவ’ எ	: Fறியி- ப� ஒ-வைக மிர3சிைய� த-கிற�. 

அஃதாவ�:- �ைவ எ	ப�, வடெமாழியி� உ>ள ‘ரச�’ எ	8� ெசா�G	 ெமாழி 

ெபய� பா<�. நவரச� எ	8� வடெமாழி� ெசா�லா3சிதா	 ஒ	ப� �ைவ 

என ப+கிற�. நவரச.கC> ஒ	றாகிய சா�த� (அைமதி, ந+நிைல) எ	பதி� 

உடG� எ�த மா?ற�� இ�ைலயாதG	 அைத நீ&கி ெம� பா+ எ3+ என ப3ட� 

- என� சில� F:கி	றன�. 

 

அதாவ�, ெம� பா+க> எ3+� வடெமாழியிG-�� ெதா�கா பியரா� எ+�� 

அறிவி&க ப3டதாக அ	னாரா� Fற ப+கிற�. இ&க-�ைத� தமி� அறிஞ�க> . 

சில� ம:��, தமிழிG-�� (�ைவ) ரச� எ	8� ெபயாி� ெம� பா+க> 

வடெமாழியி� அறி�க  ப+�த ப3டன என� த&க சா	:க> கா3@ 

நி:#கி	றன�. ம?:�, ெதா�கா பிய-&< �	ேப, தமிழி� ெம� பா+ ப?றி& 

F:� 9�க> இ-�தன எ	பைத, 
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 “ப�ைண� ேதா	றிய எ�ணா	< ெபா-C� 

 க�ணிய (றேன நானா	< எ	 ” 

 

எ	8� 9?பாவி�, ‘எ	: F:வ�’ எ	8� ெபா-> உைடய ‘எ	ப’ எ	8� 

ெசா� அறிவி&<�. ெம�  பா3@	 �-&கமான அறி�க� இ�த& க3+ைர. 

 

------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------    

 


