


ித்ினக்க ோவ 

க ோவின் க ோர்வை 

(தன்ணோட்டுத் ிழ் ஆண்டிழ் – ின் ஆய்ிழ்) 

 ந்  பூிில்  பிர் ோழ்வு செிக்  அருந்ப்தி புோிந்து  வனக்க ோில் 

எழுப்தி சய்ச்சுடோா் ிரு.இோஜத்ிணம் ஐோ அோா் பின்  ஆெியுடன், ஆய்வுத்டம் 

திக்கும் கோக் ில் இந் ின் ஆய்ிவ சோடங்கு ிகநோம். 

எம்துவநெோர் அவணத்து ி ழ்வு ளுக்கும் இவெவு சோிித்து உற்ெோ பட்டும் 

இோஜத்ிணம்  பிர்  ல்லூோிின் அநிவுத் ீதம் ிபி தூண்டுக ோனோய் செல்தடும் 

செல்வீோா் எம் ல்லூோித் வனோா் ிருி.ின ி இவீந்ின் அோா் ளுக்கும்  ல்ைி 

அறம் தவைக்   அோது தோடுதடும் ஆற்நல்ெோல் செனோா் ிருி.அருோ அகெோக் 

அோா் ளுக்கும் எங் பிா்ன் ணோர்ந் ன்நி! ிவ பவபத்து ிருட்ெோவப் கதோன 

எம் ல்லூோி ஆனோய்  ிவப ள் தப்த தல்னோற்நோனும் தோடுதடும் எம்  ல்லூோி 

பல்ோா் .தணீஸ்ோி அோா் ளுக்கும் எம் சஞ்ெோர்ந் ன்நி! 

தன்ணோட்டுத்  எண் (ISSN No) சதற்று, ஆய்வு பத்துக் ள் க ோர்வைோ  

க ோர்க் ப் சதற்று ித்ினக்க ோவ எனும்  ின்ணிோ  ின்னு ிநது.ிழ்க்  டலில் 

பழ் ி பத்சடுத் கதநிஞோா் பின் ஆய்வுத்கடலில்  ிவடத் அரும்சதரும் 

ஆய்வுச்ெிந்வண ள்  ெங்  ருி  ோனம் சோடங் ி தோிோென் ோட ம் ஈநோ   

க ோர்த்து ித்ினக்க ோவ ின்ணிவ ிநிஞோா் பின்  ங் பில் ச்செய்ில் 

சதருஉவ  ச ோள் ிகநோம். 



(E- Journal) 

 

                                          

,

,

,

,
  ( ),

   M.A., M.Phil.,  D.F.L., D.C.A., C.G.T  

 , M.A.,M.Phil.,D.G.T.,D.F.L.,Cer.in.Epi ,Cer.in DTP.,

 ,M.A.,M.Phil.,DPCS.,C.F.L.,Dip.in TempleArts  

 , M.A., M.Phil., Ph.D., C.L.P.,  

 p, M.A., M.Phil., Ph.D., 

 , M.A., M.Phil., Ph.D., C.G.T., D.F.L.,R.B.P.,D.E.O 

7. ,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,D.G.T.,D.F.L.,Dip.inTem.Arts.,    

1. 

; : bharathy@berkeley.edu 

; :  devi- 140768@yahoo.com 

 

vallimahs@yahoo.com

mailto::%20bharathy@berkeley.edu
mailto::%20%20devi-%20140768@yahoo.com
mailto::%20%20devi-%20140768@yahoo.com
mailto:vallimahs@yahoo.com


 

  :0060125275943

; : samjabarose@yahoo.com 

 & , , 

, :  9443731961  

anandkumargri@yahoo.co.in

 & ,

:  9865533125 

; pdrvelmurugan@gmail.com  pvelmurugan@cutn.ac.in 

 & ,

dramarajapandian@gmail.com

  , , , , 

miyNgrp: 9444327507 kpd;dQ;ry; : paa.ravikumar1@gmail.com

9. , , ,  ,    

miyNgrp:   9443123644 kpd;dQ;ry; : ulabalan@gmail.com 

 

 

  ( ),

 

  ( ),

 

  ( ),

 

  ( ),

 

  ( ),

4. M.A HDCA  

  ( ),  

mailto:samjabarose@yahoo.com
mailto:anandkumargri@yahoo.co.in
mailto:pdrvelmurugan@gmail.com
mailto:pvelmurugan@cutn.ac.in
mailto:dramarajapandian@gmail.com
mailto:paa.ravikumar1@gmail.com
mailto:ulabalan@gmail.com


epj;jpyf;Nfhitepj;jpyf;Nfhitepj;jpyf;Nfhitepj;jpyf;Nfhit    

t.vz;t.vz;t.vz;t.vz;    nghUslf;fk;nghUslf;fk;nghUslf;fk;nghUslf;fk;    gf;fk;gf;fk;gf;fk;gf;fk;    
1.1.1.1.    ப�ைடயப�ைடயப�ைடயப�ைடய    ஜாவாஜாவாஜாவாஜாவா    ெமாழியி�ெமாழியி�ெமாழியி�ெமாழியி�    மகாபாரத�மகாபாரத�மகாபாரத�மகாபாரத�    இைண� ேபராசிாிய� ைனவ� சாமி�க�� ெஜபமணி ஈசா�� சாேவ�/ Assoc. Prof. Dr மேனா�மணி ேதவி அ�ணாமைல / Dr. Manonmani 
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அறி�க�அறி�க�அறி�க�அறி�க�        
 

இ�தியாவி�	
 மலாயா� தீ�க��	
 இைடயிலான ெதாட�க� கால வ��தக, 
கலா�சார உற�க� கிறி��� பிற� �	 !"ேன இ%�� வ���ளன (Coedes, 1968). 
இ�த உற�க� இ�திய� கைதக� 	றி�பாக மகாபாரத!
 இராமாயண!
 மலாயா� 
தீ�க��	� பர� வத�	 வழிவ	���ள� (Ismail Hamid, 1987). மகாபாரத� கைத 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ ,"- வ.வ/களி+ எ1த�ப23�ளன. அைவ ப%வ/க� 
அைம�பிலான கைதக�, த1வ+ அைம�பிலான கைதக�, ேதா�பாைவ�5�� 
அைம�பிலான கைதகளா	
 (Khalid  Hussain, 1990). 
 
ஆ�	ஆ�	ஆ�	ஆ�	    �
ேனா�க��
ேனா�க��
ேனா�க��
ேனா�க�    
 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ மகாபாரத
 	றி�த தகவ+க� ப+ேவ-  �தக/க�
 
ஆ7ேவ3க�
 ஆ7�� க23ைரக�
 இ�ேதாேனசிய, மலா7, ஆ/கில
, ட�8 ஆகிய 
ெமாழிகளி+ வ���ளன. ஆனா+, தமி9ெமாழியி+ அதிகமான ஆ7�க� வரவி+ைல. 
Traces of the Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay Literature எ"ற 
 �தக�ைத Choo Ming Ding, Willem Van Der Molen (1918) ஆகிய இ%வ� ெதா	�� 
வழ/கி:�ளன�. இ� �தக�தி+ ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ எ1த�ப2ட மகாபாரத� 
கைத 	றி�த தகவ+க� விள�க�ப23�ளன. 
 
ேம;
, The Mahabharata in Mediaval Javanese எ"ற ஆ7�� க23ைரைய D. Van 
Hinloopen Labberton (1913) எ"பவ� Journal of the Royel Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland எ"ற ஆ7விதழி+ ெவளியாகி:�ள�. இ<வா7�� க23ைர 
இைட�கால ஜாவா இல�கிய�தி+ மகாபாரத� கைதக� 	றி�த தகவ+க� 
விள�க�ப23�ளன.   
                                                           
1
 The author is an Assiciate Professor in Tamil Language Programme, Sultan Idris Education University, Malaysia. 

2
 The co-author is a lecturer in Tamil Language Programme, Sultan Idris Education University, Malaysia. 
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Coedes (1968,) எ"பவ� The Indianized States of Southeast Asia எ�ற �ைல ட�	 
ெமாழியி� எ�தி��ளா�. இ��ைல Susan Brown Cowing எ"பவ� ஆ/கில ெமாழியி+ 
ெமாழி ெபய��� மலாயா� ப+கைல�கழக� பதி�பக�தி" வழி ெவளியி23�ளா�. 
இ� �தக�தி+ ெத"கிழ�	 ஆசியாவி+ இ�திய� ப*பா23� தா�க
 	றி�� 
விாிவாக விள�கி:�ளா�. 
 
H.B. Sarkar (1970), எ"பவ� Some Contribution of India to the Ancient Civilization of 

Indonesia and Malaysia எ�ற �ைல எ�தி��ளா�. இ����, இ�ேதாேனசியா, 
மேலசியா ஆகிய நா�களி� ப!ைடய நாகாீக வள��சி#$ இ�தியா ஆ&றி��ள 
ப'களி(ைப விள#கி��ளா�. இ���� ப!ைடய ஜாவா ெமாழியி� இட)ெப&*�ள 
மகாபாரத# கைதக� $றி,- ெதளிவாக விள#கி��ளா�. 
 
Ismail Hamid (1987), எ"பவ� Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama எ�ற �ைல 
மலா.ெமாழியி� இய&றி��ளா�. இ���� ப!ைடய மலா. இல#கிய வள��சிைய 
எ�,- இய)பி��ளா�. இ���� ப!ைடய மலா. இல#கிய வள��சி#$ ப!ைடய 
ஜாவா இல#கிய) எ/வா* ப'கா&றி��ள- எ�* விள#கி��ளா�. 
 
ேம0), Ismail Hamid (1985), Pengaruh epos Mahābhārata dalam kesusasteraan Melayu lama 

எ"ற ஆ7�� க23ைரைய Dewan Sastera எ�ற மலா. இல#கிய மாத இதழி� 
எ�தி��ளா�. அ/வா.1# க2�ைரயி� ப!ைடய மலா. இல#கிய வள��சியி� 
மகாபாரத) ஏ&ப�,தி��ள தா#க,ைத விள#கி��ளா�. 
 
இவைர( ேபா�ேற, Khalid Hussain (1990), எ"பவ%
 Hikayat Pandawa Lima எ"ற 
தைல�பி+ ெதாட� ஆ7�� க23ைரகைள Dewan Sastera எ�ற மலா. இல#கிய மாத 
இதழி� எ�தி��ளா�. மலா.ெமாழியி� ப4ச( பா!டவ�களி� கைத 
உ6வா#க,தி&$ ஜாவா ெமாழி மகாபாரத) ஏ&ப�,திய தா#க,ைத இ/வா.1# 
க2�ைரயி� விள#கி��ளா�. 
 
இவ�கைள, தவி�,-, மலாயா( ப�கைல#கழக விாி1ைரயாள�களான ேபராசிாிய� 
சி'காரேவ� ச�சிதான), ேபராசிாிய� இராேஜ�திர� 8னியா!9 ஆகிய இ6வ6) 
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ெத�கிழ#$ ஆசிய நா�களி� ப!ைடய நாகாீக வள��சி#$ இ�திய�க� ஆ&றி��ள 
ப'களி(ைப ஆ.1 ெச.-�ளன�. ேபராசிாிய� சி'காரேவ� ச�சிதான) அவரக� A 
Brief Survay of Hinduisme in South-East Asia Prior to 1500 A.D எ�ற ஆ.1# 
க2�ைரைய 1970இ0) The Ramayana Tradition in South-East Asia எ;) ஆ.1# 
க2�ைரைய 2004இ0) பைட,-�ளா�. ேபராசிாிய� இராேஜ�திர� 8னியா!9 
அவ�க� இ�திய ெத�கிழ#காசிய, ெதா�ைம, ெதாட�<க�: ஒ6 பா�ைவ எ�ற 
தைல(பி� 2017இ� ஆ.1# க2�ைர பைட,-�ளா�.  
 
ஆ�	ஆ�	ஆ�	ஆ�	    ெநறிெநறிெநறிெநறி    �ைறக��ைறக��ைறக��ைறக�    
    
இ<வா7�, ப* சா� அ=	!ைறயி+ வ.வைம�க�ப23�ள�. இ<வா7வி+ 
>லா7� அ=	!ைற ைகயாள�ப23�ள�. >லா7வி+ ஆ7��	� ெதாட� ைடய 
ஆ7ேவ3க�,  �தக/க�, ஆ7�� க23ைரக� ஆகியைவ ேத��ெத3�க�ப23 
விள�க!ைற அ=	!ைறயி+ தர�க� ேசகாி�க�ப2டன.  
    
ஆ�	�ஆ�	�ஆ�	�ஆ�	�    தர	க�தர	க�தர	க�தர	க�    ப��பா�	ப��பா�	ப��பா�	ப��பா�	    
 
ஆ7�� தர�க� ப*ைடய ஜாவா ெமாழி:
 இல�கிய!
, ப*ைடய ஜாவா 
ெமாழியி+ மகாபாரத
 ஆகிய இர*3 தைல�பி+ ஆ7�� தர�க� 
ப	�பாய�ப23�ளன. 
 
ப�ைடயப�ைடயப�ைடயப�ைடய    ஜாவாஜாவாஜாவாஜாவா    ெமாழி��ெமாழி��ெமாழி��ெமாழி��    இல கிய��இல கிய��இல கிய��இல கிய��  

 
8மா�திராவி+ ? விஜய அர8
 ஜாவாவி+ மாதார
 அர8
 ஏழா
 >�றா*.+ 
 க9ெப�- திக9�தன. இ<வி% அர8க�
 இ�திய� கலா�சார!
 இல�கிய!
 
மலாயா� தீ�களி+ பர�வத�	 !�கிய� ப/	 வகி���ளன. உதாரணமாக, ம�திய 
ஜாவாவி+ அைம�தி%�த இ�� ஜாவானிய அர8 இ�திய கலா�சார, இல�கிய 
வள��சி�	 ைமயமாக இ%�த�. ஜாவாவி" அதிகார�B�வ ெமாழியாக இ%�த 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி" வள��சி�	 அதிகமான சம8கி%த� ெசா�க� 
ேச����ெகா�ள�ப2டன.  ெதாட�க�தி+, பிரனகாி எ1��க�
 ப+லவ எ1��க�
 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழிைய எ1�வத�	� பய"ப3�த�ப2டன. இ�த !ய�சிக� 
கி.பி. 650 !த+ 850 வைர ப*ைடய ஜாவா ெமாழி வள��சியைடய வழிவ	�த�. 
சமCகி%த
 – ப*ைடய ஜாவா ெமாழி அகராதிக�
 அம�மாலா கா�பிய!
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ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ எ1த�ப23�ளன. சமCகி%த
 - ப*ைடய ஜாவா ெமாழி 
அகராதிக� சம8கி%த இல�கண
 க�பி�பத�	 அ.�பைட  �தகமாக� 
பய"ப3�த�ப23�ள�. அம�மாலா கா�பிய�தி" வழி கிழ�	 ஜாவாவி+ 
ைசேல�திர� வ
ச�தி" அரசரான ஜிேத�திரா கி.பி 775 !த+ 850 வைர ஆ2சி 
ெச7ததாக�
 இவ� ப*ைடய ஜாவா இல�கிய�தி" வள��சி�	�  ரவலராக 
இ%�தா� என�
 அறிய !.கிற� (Sarkar H.B. 1970). 
 
இவைர� தவி���, கிழ�	 ஜாவாவி+ ம"ன�களாக இ%�த த�மவ/சா, ஏ�ல/கா 
ேபா"ற ம"ன�க�
 ப*ைடய ஜாவா இல�கிய�தி" வள��சி�	� 
ப/கா�றி:�ளன�. மலாயா� தீ�களி+ பரவி:�ள ெப%
பாலான இ�திய 
இல�கிய/களி" த1வ+க� ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ இட
ெப�-�ளைத அறிய 
!.கிற�. ஜாவா ம�க� இCலாமிய சமய�ைத� த1விய பி", இ�� மத
சமய
 சா��த 
இல�கிய� பைட� க��	 !�கிய��வ
 வழ/கவி+ைல. இத" காரணமாக, பைன 
ஓைலகளி+ எ1த�ப2ட இ�� மத
சமய
 சா��த இல�கிய� பைட� க� ம�கி 
மைற�� ேபாயின. Sarkar, H.B. (1970), 5�-�ப. த�ெபா1� பைன ஓைலயி+ 
எ1த�ப2ட  ஒேர ஓ� இல�கிய� பைட�  ம23
 பாF தீவி+ இ%�பதாக� 
5றி:�ளா�. பைன ஓைலயி+ எ1த�ப2ட ம�ற இல�கிய� பைட� க� அைன��
 
மைற�� ேபா7 வி2டன.  
 
ப�ைடயப�ைடயப�ைடயப�ைடய    ஜாவாஜாவாஜாவாஜாவா    ெமாழியி!ெமாழியி!ெமாழியி!ெமாழியி!    மகாபாரத�மகாபாரத�மகாபாரத�மகாபாரத�    
    
இ�ேதாேனசிய�க� இCலாமிய சமய�தி�	 மா-வத�	 !"னா+, இ�திய 
இதிகாச/களான இராமயண�ைத:
 மகாபரத�ைத:
 ஜாவா ெமாழியி+ ெமாழி 
ெபய��தன�. ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ மகாபாரத� கைத, ப%வ/க� அைம�பிலான 
கைதக�, த1வ+ அைம�பிலான கைதக�, ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான 
கைதக� ஆகிய ,"- வ.வ/களி+ ெமாழி ெபய��க�ப23�ளன (Khalid  Hussain, 

1990). 
    
ப"வ$க�ப"வ$க�ப"வ$க�ப"வ$க�    அைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலான    மகாபாரத மகாபாரத மகாபாரத மகாபாரத     கைதக�கைதக�கைதக�கைதக�    
 
மகாபாரத� கைத ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ ,"- வ.வ/களி+ எ1த�ப23�ளன. 
அவ�றி" !த+ வ.வ
 ப%வ/க� அைம�பிலான கைதகளா	
. ப%வ/க� 
அைம�பிலான மகாபாரத� கைதக� ஆதி ப%வ
, சபா ப%வ
, வன ப%வ
, விராட 
ப%வ
, உ�திேயாக ப%வ
, GHம  ப%வ
, �ேராண ப%வ
, க�ண ப%வ
, ச+Fய 
ப%வ
, ெசௗ�திக ப%வ
, Cதிாி ப%வ
, சா�தி ப%வ
, அJசாசன ப%வ
, அ8வேமத 
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ப%வ
, ஆசிரமவாசிக ப%வ
, ெமௗசல ப%வ
, மகாபிரCதானிக ப%வ
, 8வ��க 
ஆேராஹன ப%வ
 ஆகிய பதிென23 ப%வ/கைள:
 உ�ளட�கிய பைட�பா	
. 
மகாபாரத�ைத� ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ ெமாழி ெபய��	
 ேபா� சம8கி%த 
8ேலாக/க�
 ேச��ேத எ1த�ப23�ளன.  இ�பதிென23� ப%வ/க�
 ப�தா
 
>�றா*.+ ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ ெமாழி ெபய��க�ப23�ளன (Khalid  

Hussain, 1990). 

 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ அைன��� பதிென23� ப%வ/க�
 ெமாழி 
ெபய��க�ப2ட ேபாதி;
, இ<வைன��
 த�ெபா1� கிைட�க�ெபறவி+ைல. ஆதி 
ப%வ
, சபா ப%வ
, விராட ப%வ
, உ�திேயாக ப%வ
, GHம  ப%வ
, ஆசிரமவாசிக 
ப%வ
, ெமௗசல ப%வ
, 8வ��க ஆேராஹன ப%வ
 ஆகிய ஒ"ப� ப%வ/களி" 
8வ.க� ம23ேம கிைட�க� ெப�-�ளன. வன ப%வ
, �ேராண ப%வ
, க�ண 
ப%வ
, ச+Fய ப%வ
, ெசௗ�திக ப%வ
, Cதிாி ப%வ
, சா�தி ப%வ
, அJசாசன 
ப%வ
, அ8வேமத ப%வ
 ஆகிய ஒ"ப� ப%வ/களி" 8வ.க� க*3 
பி.�க�படவி+ைல. காவி ெமாழியிF%�� ெமாழி ெபய��க�ப23�ள ெககாவி� 
பாரத�,தா (Kakawin Bharatayuddha) எ"ற >F" வழி �ேராண ப%வ
, க�ண ப%வ
, 
ச+Fய ப%வ
, ெசௗதிக ப%வ
 ஆகிய நா"	 ப%வ/க� ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ 
ெமாழி ெபய��க�ப2.%�த� எ"ப� உ-தி�ப3�த�ப3கி"ற�. காரண
 ெககாவி� 
பாரத�,தா எ"ற >+ இ�நா"	 ப%வ/கைள உ�ளட�கிய கைதகளா	
 (Khalid  

Hussain, 1990). 

 

த%வ!த%வ!த%வ!த%வ!    அைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலான    மகாபாரத மகாபாரத மகாபாரத மகாபாரத     கைதக�கைதக�கைதக�கைதக�        
 
பதிென23� ப%வ/க� அைம�பிலான கைதக� தவி���, காவி ெமாழியி+ த1வ+ 
அைம�பிலான மாபாரத� கைதக�
 பைட�க�ப23�ளன. கிழ�	 ஜாவாைவ கி.பி. 
991 !த+ 1016 வைர ஆ2சி ெச7த த�மவா/சா எ"ற ம"னாி" ஆ2சி கால�தி+ 
மகாபாரத� கைதக� த1வ+ அைம�பி+ பைட�க�ப23�ளன. அ�கால� க2ட�தி+ 
வா9�த  லவ�க� மகாபாரத� கைதகைள� த1வ+ அைம�பி+ பைட���ளன�. 
இவ�க� Kakawin Arjunawiwaha, Kakawin Bharatayuddha, Kakawin Bimasuchi, Kakawin 

Gatotkacharaya, Kakawin Bhomakavya, Kakawin Kreshnayana, Kakawin Hariwangsa, Kakawin 

Kreshnantaka ேபா�ற மகாபாரத# கைதகைள, த'க� ெசா�த# க&பைன, திறைன 
இைண,-, த�வ� அைம(பி� இய&றி��ளன� (Ismail Hamid, 1985). 
 
ேமேல 	றி�பிட�ப23�ள பைட� களி+, Empu Kanwa எ�ற ஜாவா <லவ� இய&றிய 
Kakawin Arjunawiwaha எ�ற �ேல மிக சிற�த �லாக# க6த(ப�கி�ற-. இவ� 



               epj;jpyf;Nfhit                                            6      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

ஏ�ல'கா ம�ன� ஆ2சி கால,தி� கிழ#$ ஜாவாவி� வா?�தவ�. இவ� இ��ைல 
வன( ப6வ,தி�6�- த�வி எ�தி��ளா�. இவ� ேபா� கால# க2ட,தி� ஏ�ல'கா 
ம�ன� தன- தி6மண,ைத ஆட)பரமாக நட,தியைத ைநயா!9 ெச.- இ��ைல 
இய&றி��ளா�. Berg, C.C. எ�பவ� Kakawin Arjunawiwaha எ�ற �� ஏ�ல'கா 
ம�ன;#$) @ விஜயா இளவரசி#$) இைடேய நட�த தி6மண,ைத# $றி(பதாக# 
Aறி��ளா� (Ismail Hamid, 1987).  
 
Kakawin Bharatayuddha எ"ற >+ Empu Sedah எ"பவரா+ ெதாட/க�ப23 Empu 

Panuluh எ"பவரா+ நிைற� ெச7ய�ப23�ள�. கி.பி. 1135 !த+ 1146 வைர 
ஆ2சியிF%�த ெஜயபாயா ம"னாி" ேவ*3ேகா��	 இண/க இ�த >+ 
இய�ற�ப23�ள�. இ�>+ பா*டவ�க��	
 ெகௗரவ�க��	
 இைடேய நட�த 
ேபாைர� ப�றி விள�	கி"ற� (Soekmono, 1973). Kakawin Hariwamsa எ"ற >+ Mpu 

Panuluh எ"பவரா+ இய�ற�ப23�ள�. இ�>+ கி%Hணாி" வா9�ைக வரலா�ைற 
விள�	கிற�. மகாபாரத�தி�	� பி" இய�ற�ப2ட ஹாிவ
ச
 எ"ற >ைல த1வி 
எ1த�ப23�ள� (Khalid  Hussain, 1990). Kakawin Gatotkacharaya எ"ற >+ Empu 

Panuluh எ"பவரா+ இய�ற�ப23�ள�. இவ� இ
ைம வா9��	
 ம-ைம 
வா9��	
 இ�>ைல இய�றியதாக� 	றி�பி23�ளா�. இ�>+ கேடாகஜனி" 
�ைண:ட" அபிம":��	
 ேதவி சி�தி 8�தாி�	
 இைடேய நைடெப�ற 
தி%மண�ைத� சி�தாி�கி"ற�. இ�>ைல இய�றியவ� இ�ேதாேனசிய கலா�சார�ைத 
இ�>F+ இைண���ளா�. ேம;
 இ�ேதாேனசிய இல�கிய/களி+ 
இட
ெப�றி%�	
 கைத மா�த�கைள இ�>F+ இட
ெபற ெச7��ளா�. ேதவி சி�தி 
8�தாி எ"ற கைதமா�த%
 இ�>F+  திதாக� ேச��க�ப2ட கைத�பா�திரமா	
. 
இ�கைத�பா�திர
 மகாபாரத� கைதயி+ இட
ெபறவி+ைல எ"ப� 	றி�பிட�த�க� 
(Khalid  Hussain, 1990).  
 
ேதா&பாைவ '�(ேதா&பாைவ '�(ேதா&பாைவ '�(ேதா&பாைவ '�(    அைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலானஅைம�பிலான    கைதக�கைதக�கைதக�கைதக� 

 
ப%வ/க� அைம�பிலான கைதக�, த1வ+ அைம�பிலான கைதக� தவி���, 
ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான கைதக�
 ஜாவாவி+ இட
ெப�-�ளன. 
ேதா�பாைவ�5�� ஜாவாவி+  க9ெப�ற ஒ% கைலயா	
. ஜாவாவி+ 
ேதா�பாைவ�5�� மகாபாரத� கைதக� வழி ந+ல க%��கைள� பர� 
 ஒ% 
ெபா1�ேபா�	 ஊடகமா	
. ஜாவாவி+ ேதா�பாைவ�5�� பதிெனா"றா
 
>�றா*.+ ஏ�ல/கா ம"ன� ஆ2சி� கால�தி+ உ%வா�க�ப2ட ஒ% கைலயா	
. 
Kakawin Arjunawiwaha, Kakawin Gatotkacharaya, Kakawin Bharatayuddha ேபா�ற கைதக� 
ேதா&பாைவ#A,- நட,-வத&$( பய�ப�,த(ப2��ளன (Ismail Hamid, 1987). 
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ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான கைதக� இ�ேதாேனசிய ம*வாசைன�	 ஏ�ப 
அைம�க�ப23�ளன. கா2டாக, இ�ேதாேனசிய� ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான 
கைதகளி+ ?கா�தி எ"ற கைதமா�த� ெப* கைதமா�தராக� பைட�க�ப23�ளா�. 
ஆனா+, இ�திய மகாபாரத� கைதயி+ ?கா�தி எ"ற கைதமா�த� ஆ* 
கைதமா�தராக� பைட�க�ப23�ளா� எ"ப� 	றி�பிட�த�க�. ேம;
, 
இ�ேதாேனசிய� ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான கைதகளி+ அ�ஜுன" "டா" 
ஜுவா"" அ+ல� "வால*.ேனா" ேபா"- சி�தாி�க�ப23�ளா�. ஆனா+, இ�திய 
மகாபாரத� கைதயி+ அ�ஜுன" சிற�த வி+ வி�ைத வி+லனாக� கா2ட�ப23�ளா�. 
ேம;
, இ�திய மகாபாரத� கைதயி+ சிற�த 	%வாக� பைட�க�ப23�ள �ேராண�,   
இ�ேதாேனசிய� ேதா�பாைவ�5�� அைம�பிலான கைதகளி+ ஏமா�-�காரராக� 
பைட�க�ப23�ளா� (Khalid  Hussain, 1990). 

 

��	ைர��	ைர��	ைர��	ைர    
    
இ�ேதாேனசியாவி+ இ�� சமய
 பரவி இ%�த கால�தி+ மகாபாரத� கைதக� 
பிரசி�தி� ெப�- விள/கின. கால ஓ2ட�தி+ இ�ேதாேனசிய� தீ�� 52ட/களி+ 
இ8லா
 சமய
 பரவிய ேபா� மகாபாரத� கைதக� !�கிய��வ
 இழ�� 
காண�ப2டன. ஆனா;
, ஆ7வாள�க� ெதாட�� இ�ேதாேனசிய� தீ�� 
52ட/களி+ காண�ப3
 மகாபாரத� கைதகைள ஆ7� ெச7� வ%கி"றன�. 
    
ேம&ேகா�ேம&ேகா�ேம&ேகா�ேம&ேகா�    )!க�)!க�)!க�)!க�     
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
 
கிறி����	 !" !தலா
 >�றா*3களிF%�ேத மலாயா� தீ�களி+ இ�திய� 
கைலக�,  கலா�சார
,  இல�கிய
 ஆகியைவ பரவி இ%�தைத� காண!.கிற�. 
ெதாட�க�தி+ மலாயா� தீ�� 52ட/க��	 இ�திய�களி" வ%ைக வாணிக�ைத  
ைமய�ப3�தி அைம�தி%�த�. காலேவா2ட�தி+ வாணிக� ெதாட� க� ப*பா23 
ெதாட�பா7 மாறின. ப*பா23� ெதாட� க� ஏ�ப2டேபா�, இ�திய� கைலக�
 
இல�கிய/க�
 மலாயா� தீ�களி+ ேவO"ற ெதாட/கின. அ�த வைகயி+, 
இ�தியாவி+  க9ெப�ற இதிகாச/களான மகாபாரத!
 இராமாயண!
 ப*ைடய 
ஜாவா ெமாழியி+ ெமாழி ெபய��க�ப23� பய"ப3�த�ப2டன. மகாபாரத� கைத 
ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ ,"- வ.வ/களி+ எ1த�ப23�ளன. அைவ ப%வ/க� 
அைம�பிலான கைதக�, த1வ+ அைம�பிலான கைதக�, ேதா�பாைவ�5�� 
அைம�பிலான கைதகளா	
. இ<வா7�� க23ைர ப*ைடய ஜாவா ெமாழியி+ 
இட
ெப�-�ள மகாபாரத� கைதகைள விள�	கிற�. 
Keywords: ப*ைடய ஜாவா ெமாழி, மகாபாரத
  
 
Even from the first centuries before Christ, it could be seen that the Indian arts, culture and 

literature had spread to the Malay islands. Initially, the coming of Indians to the Malay Islands 

was centered on business. Eventually, in the course of time, trade communication turned into 

cultural contact. With cultural connections, Indian arts and literature began to be rooted in the 

Malay islands. Due to that, the famous epics of the Mahabharata and Ramayana were translated 

into the ancient Javanese language and were used. The Mahabharata story was written in three 

forms of ancient Javanese language. They were stories of seasons, adaptation stories, and puppet-

show based stories. This research article explains the stories of Mahabharata in the ancient 

Javanese language. 

Keywords: ancient Java language, Mahabharata 
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  ச�க� ம�விய கால�� சமய�க�� கைலக�� 

 �ைனவ� அ�ைப ேலா.மணிவ�ண�, 

வி��ைரயாள� - தமி$�ைற, 

அர& கைல'க()�, ேம)�. 

��*ைர 

 தமி� இல�கிய வரலாறி� அறிஞ�களா� இ��டகால� எ�� அைழ�க�ப�� 

கால� கி.ப .!�றா� "றா�� வைரய லான காலமா$�. ச&க கால'தி� தமிழக'தி� 

நிலவ ய ேசர, ேசாழ, பா�*யர+ ஆ-சிைய� ைக�பறி� கள�ப ர� எ�ற ஓ�  இன� 

தமிழக'ைத ஆ-சி ெச0த+. இவ�க1 +வ�க'தி� !�� ப 2வ னராக' தமிழக'தி� 3$4+ 

ஒ� ப$திய ன� கா6சிய 7�, மெறா� ப 2வ ன� ேசாழநா-*� காவ 28�ப-*ன'தி7� 

!�றா� ெப��ப 2வ ன� ம+ைரய 7� த&கள+ தைலைமய ட'ைத நி�வ ய ��கலா�1 

என� க�த�ப�கிற+. ேவ�நா-ைட9 ேச�4த இவ�கள+ ெமாழி தமி� அ�லா+ பாலி 

ம�� ப ராகி�தமாக இ�4தைமயா� தமிைழ:� தமி� சா�4த கைலகைள:� இவ�க1 

ஆத2�கவ �ைல என' ெத2கிற+. இ��ப ;� ச&ககால'தி� ம�கள<டமி�4+ வ4த பழைம 

மர3க1 கள�ப ர� கால'தி7� ெதாடர'தா� ெச0தன. ஆய ;� சமண�, ெபௗ'த� ஆகிய 

சமய&கைள� கள�ப ர�க1 ஆத2'தத� காரணமாக அ9சமய&க1 சா�4த வழிபா-� மர3க1 

ம�கள<ட� பரவ ய �4தன. 

 கள�ப ர�கள+ ஆ-சி� கால'+9 சா��களாக நம�$� கிைட'தி��பைவ 

பதிென�கீ��கண�$ "�க@� இர-ைட� கா�ப ய&க@� சில ெதா�லிய� 

சா��க@மா$�. எனேவ இவ�கள+ கால'தி� நிலவ ய சமய9 சி4தைனக1, கடA1 சா�4த 

ந�ப �ைகக1, அ�கால'+� கைலகள<� நிைல பறி:� அறியேவ��ெமன<� 

ச&ககால'தி� தமிழக'தி� நிலவ ய �4த ெச0திகேளா�� ப�லவ� கால'தி� +வ�க'தி� 

இ�4த கைலயைமதிேயா�� இைண'ேத அறிய ேவ�*:1ள+. அBவைகய � இ�க-�ைர 

ச&ககால'தி� தமிழக'தி� நிலவ ய �4த நC'தா� வழிபா-� மர3 ெப�மளவ � நிலவ ய 

திைணவைக' ெத0வமர3 ஆகியவ�ட� 3திதாக வ4த சமயமர3க1 இைண4தேபா+ 
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நிலவ ய சமய� சா�4த கைலகைள:� இ�காலமான+ D4ைதய மர3�$� தம�$�ப � வ4த 

மர3�$� ஓ� பாலமாக இ�4தைத:� ேகாய லைம�3 ம�� இைற:�வ&கள<� வள�9சி 

நிைலைய:� ஆரா0கிற+. 

ந-தா� நிைன� வழிபா/ 

 தமிழக'தி� கிறிE+ சகா�த'தி$ D�ேப இற4தவ�கைள� 3ைத'த இட&கள<� 

ெப�&ககைள� ெகா�� வ-ட வ*வமாக அ��கி நிைனA9சி�ன� எ��$� வழ�க� 

இ�4+ வ4+1ள+. ேம7�  

32இற4தவ�கைள� 3ைத'த இட&கள<� பலைக� ககைள ைவ'+� கதி-ைட, கப+�ைக 

எ;� ஈம9சி�ன&கைள உ�வா�கி வழிப-� வ4+1ளன�. ச&க கால'தி$ D�ேப இ�4த 

இBவழிபாேட ச&ககால'தி� ந�க� வழிபாடாக மாறி, நாய�க� கால� வைர ெதாட�4த+. 

 ேவதகால நாக2க'தி� யாக�$�ட&க1 ச+ர�, D�ேகாண�, வ-ட� ஆகிய !�� 

வ*வ&கள<லி�4தன. வ-டவ*வ லான யாக�$�ட'திலி�4த ெந��ேப இற4தவ�கைள 

எ2�க� பய�ப�'த�ப-�1ள+. வ-டவ*வமான+ இற4தவ�கேளா� ெதாட�3ைடயதாக 

அைமவைத இதனா� அறியD*கிற+. இற4தவ�கைள� 3ைத'த இட&கள<� ெப�&ககைள 

வ-டமாக அ��$த� எ;� வழ�க� வ-டவ*வமான யாக�$�ட'+ட� 

ெதாட�3ைடயதாகிற+. ேம7� கி.D.!�றா� "றா�� Dத� அேசாகரா7� 

மறவ�களா7� 3'த��காக எH�ப�ப-ட EIப க@� வ-ட வ*வ'திேலேய 

அைமகி�றன. ப கால'தி� தமிழக'தி� ம�ன�க1 இற4தப � அவ�கள+ நிைனவாக 

அைம�க�ப�� ப1ள<�பைட� ேகாய �கள<� க�வைறக1Jட வ-டவ*வ � 

அைம�க�ப-டைம:� இதேனா� ெதாட�3ைடயதாகேவ அைமகிற+. 

 தமிழக'தி� ெப�&கக1 நC1ச+ரமாகேவா, ச+ரமாகேவா அ��கி ஓ� அைற 

உ�வா�க�ப-�, அத�ேம� ெப2ய பலைக�ககளா� !ட�ப-*��$� கப+�ைகக1 

அதிக அளவ � கிைட'+1ளன. 

 தைரைய' ேதா�* தைரய � உ-ப$திய ேலேய க� சிறி+ ெவள<ய � ெத2:�ப* 

அைம�ப+ கப+�ைகயா$�. இ�கக1 ச24+வ டாம� இ��பதகாக அைத9 Kறி7� 
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வ-டவ*வ � உ��ைட�கக1 ைவ�க�ப-*��$�. ஒ�� அ�ல+ இர�� 

க�வ-ட&க@� Kறி அைம�க�ப-*��$�. இBவைம�3 3'தசமய EIப க@ட� 

ஒ�ப ட'த�க+. அைம�ப � EIப க1 வ-ட வ*வ'தி� இ��ப ;�, அதைன9 Kறி� 

பாைத அைம'+ அைதெயா-* ேவலி:� அைம'தி��ப+ க�ப+�ைகய � க�வ-ட&க1 

Kறி அைம�க�ப�வ+ட� ஒ�3ேநா�க'த�கதா$�. தமிழக'தி� த�ம32 மாவ-ட'தி� 

ம-�� "ைற�ப+ கப+�ைகக1 இ+வைர க��ப *�க�ப-�1ளன.2 நC'தா� நிைனA 

வழிபா-*$ வ-டவ*A பய�ப�'த�ப-டதா�, ப கால'தி� தமிழக'தி� இ4+சமய� 

ேகாய க�வைற அைம�ப � வ-டவ*வ� பய�ப�'த�படவ �ைல. 

ந/க( வழிபா/ 

 ச&க கால'தி� தமிழக'தி� நிலவ ய வழிபா� ந�க� வழிபாடா$�. இ+ வ Cரமரண� 

அைட4த வ Cர�க@�$ எ��க�ப�� நிைனA�க� ஆ$�. உய � +ற4த கணவைன 

எ2L-��ேபா+ அ9சிைதய � த�ைன எ2'+�ெகா�ட ெப�க@�$� க� எ��க�ப-ட+. 

அ�க� ‘சதி�க�’ என�ப-ட+. ஆ��ேதா�� நிைனA� கக@�க�கி� வ Cர� வ ��ப  

உ�M� க1 Dதலானவைற� 3திய ம-கல'தி� பைட'+ வழிப�� வழ�க� இ�4+ 

வ4+1ளைமைய 3றநாNறி� வாய லாக அறியD*கிற+. 

 3'த� நிைனவாக� ேபரரச� அேசாக� I�கைள நி�வ னா�. D�ப+ இட&கள<� 

நி�வ�ப-ட I�கள<� ‘சாரணா'I�’ சிற�பானதாக� க�த�ப�கிற+. இ'த$ I�கேளா� 

ந�க� வழிபா� ெதாட�3ைடயதாக அைமகிற+. 

 கி.D.இர�டா� "றா�*� இ4தியாவ $' I+வராக வ4த ெஹலிேயாடரE 

எ�பவ�  ெபEநக� எ;மிட'தி� க�ட'I� ஒ�ைற நி�வ னா�. இ+ வ PMவ � 

வாKேதவ வழிபா-�ட� ெதாட�3ைடயதா$�.3  

 க�நாடக'தி� சமணசமய'ைத9 சா�4தவ�க@� இேதேபா� I�கைள 

அைம'+1ளன�.4 எனேவ இற4தவ�கள<� நிைனவாக� க� எ��ப+ எ�ப+ தமி�9 

ச!க'தி� ம-�ம�லா+ ப ற சமய&கள<7� பரவலாக இ�4+ வ4+1ளைத அறியலா�. 
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 இற4தவ�கைள' ெத0வமாக� க�தி வழிபட' I� நி�வ ய மர3. ப �னாள<� 

ெத0வ'ைத:� வழிபட' I� நி�வ�காரணமாய �4தி��கலா�. இ��� கிராம&கள<� 

Iைண நி�வ  அைத� ேகாய லாக� க�தி ம�க1 வழிப�வ+� உ��. 

மரவழிபா/ 

 இைறவ� உைறவதாக� க�தி மர&கைள வழிப�� வழ�க� ப�ைட�கால'தி� 

நிலவ  வ4+1ள+. வ Cதிக1 ச4தி�$� இட&கள<� ேமைட அைம'+ அதி� வழிபா-*$2ய 

ெபா�ளாக� க4+மர� நி�வ�ப��. இ'த$ அைம�3 ‘க4+ைட�ெபாதிய �’ என�ப�� இ�மர 

வழிபாேட ப�தி இல�கிய�, ம�� தல3ராண� கால&கள<� !�'தி, தல�, தC�'த� எ;� 

D�ெபா�1க@� D�கிய'+வ� ெபற ெபாH+ தல'+ட� தல வ �-சD� 

D�கிய'+வ� ெபற+. 3'த� ேபாதிமர'தி�கீ� அம�4+ தவ� ெச0+ ஞான� ெபறா� 

எ�பதா� ேபாதிமர� வழிபட�ப-� வ4த+. ப �ன� அ�மர'ைத9 Kறி சி�ேமைட 

உ�வா�க�ப-ட+. இ+ ‘ேபாதிமர�’ எ�றைழ�க�ப-ட+. இ�ேமைடய � மண� நிர�ப  

ேமJைர ேவய�ப-*��$�. இBவைம�ேப இ4+ சமய'தி� ப கால'தி� க�வைற:ட� 

ேகாய � அைமவத$ !லமாக அைம4த+. இ��� இ4+� ேகாய �கள<� தலவ �-சமாக 

மர� வழிபா-*� இ��பைத� பா��கலா�. 

ைவத-க' கட�6 வண'க� 

 காவ 2�8�ப-*ன'தி7� ம+ைரய 7� ைவதCக சமய� சா�4த ேகாய �க1 பல 

இ�4தைமைய இர-ைட� கா�ப ய&க1 வழி அறியD*கிற+. சில�பதிகார� 

‘கனா'திறDைர'த காைத’ய � மாலதி எ;� ெப�, 

1. இ4திரன+ ெவ1ைள யாைன�ேகாய � 

2. பலேதவ� ேகாய � 

3. Q2ய� ேகாய � 

4. காவ�ெத0வ� ச�பாபதி ேகாய � 

5. ேவபைட:ைடய D�க� ேகாய � 

6. இ4திரன+ பைட�கலமான வRஜிர� ேகாய � 
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7. மாசா'த� ேகாய � 

8. அ�க� ேகாய � 

9. ச4திர� ேகாய � 

10. பாச�ட9 சா'த� எ;� ஐயனா� ேகாய � 

ஆகிய ப'+� ேகாய �க@�$9 ெச�� அBவ ைற:�வ&கைள வழிப-டதாக9 ெச0திக1 

இட�ெப�1ளன. இைறவ;�$2ய வாகன&க1Jட வழிபட�ப-ட ெச0திய ைன 

ெவ1யாைன� ேகா-ட'தி� வாய லாகA�, இைறவ;ைடய ஆ:த&க1 வழிபட�ப-டைத 

வRஜிர� ேகா-ட'தி� வாய லாகA� அறியலா�. இ'த$ ஆ:த வழிபாேட ப கால'தி� 

ஆ:த&க1 ஆ:த3�ஷ�களாக ஆ�க�ப-� வழிபட�ப�� மர3�$ அ*ேகாலிய+. 

எ�'+�கா-டாக ைவணவசமய'தி� தி�மால+ கர&கள<� வ ள&கிய ஐ4+ ஆ:த&க@� 

(ப6சா:த&க@�) ஆ:த3�ஷ�களாக ஆ�க�ப-டைமைய� Jறலா�. (சா�� ச�கர� - 

ச�கர'தா�வா�) 

இ@திரவிழா�� வழிபா/� 

 ச&ககால'தி� ம�த நில'தி� ெத0வமாக வழிபட�ப-ட இ4திர வழிபா� ச&க� 

ம�வ ய கால'தி7� ெதாட�4த+. இ4திர;�$ இ�ப'திெய-� நா-க1 வ ழா 

எ��க�ப-டதைன இ�கா�ப ய&க@� K-�கி�றன. அBவ ழா ஆ��ேதா�� இைடயறா+ 

நைடெபறாவ *� ஆழி�ேபரைலயா� நா� அழி4+வ �� எ�� எ9ச2�க�ப-*��ப+ 

வ ழா�க1 எ�காரண'ைத D�ன<-�� தைடபடாம� நிகழ ேவ��� எ;� ெச0திைய 

வலி:�'+வதாக� ெகா1ளலா�. அ�கால'தி� இ�ப'திெய-� நா-க1 நட4த தி�வ ழாைவ 

ஒ-*ேய ப கால'தி� எH4த ஆகம"�கள<7� ப ர�ேமாசவ� எ;� 

ெப�4தி�வ ழாவான+ அதிகப-சமாக இ�ப'திெய-� நா-க1 நைடெபற ேவ��� என 

எHத�ப-ட+. ஆனா� தேபாைதயய Qழலி� வ ழாவ காக மி$தியாக நா-கைள9 

ெசலவழி�க D*யாதைமய � ப ர�ேமாசவ� ெப�மளவ � ப�ன<ர�� நா-கள<7� 

சி�அளவ � ஐ4+ நா-கள<7� ெகா�டாட�ப�கிற+. ச&க� ம�வ ய கால'தி� வழிபா-*� 

இ�4த இ4திர வழிபாடான+ மைற4+ ேபா$� அளவ $ இ4திரைன� பழி'+ அ�ல+ 

அகலிைகேயா� ெதாட�3ப�'தி� $ைற4+ இ�� இ�லாமேலேய மைற4+வ -ட+. 
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 ப�லவ� கால'+� க-�மான� ேகாய �கள<� வ மான'தள�ப$திய � கிழ�$� 

ப�கமான+ இ4திர;�ெகன அைம4தி�4த+. நாளைடவ � இBவழ�க� $ைற4+ 

வ மான'தி� கிழ�$� ப$திய � இ4திர� இட�ெப�வ+ தவ ��க�ப-ட+. 

சமயAெபாைறC�, கா$AD� 

 காவ 28�ப-*ன'தி� இ4திர;�$ ம-�மி�றி ப ற ெத0வ&க@�$� ேகாய � 

அைம'+ வழிப-டன� என D�னேர க�ேடா�. தவ ர காம;�$� அ&$ ேகாய �  

இ�4+1ள+. கணவைன� ப 24த ெப�க1 3கா271ள Q2ய $�ட'தி7�, ச4திர 

$�ட'தி7� நCரா* ம�மதைன வழிப-டன�. இ�கால'தி�  நிலவ ய சமய�ெபா+ைம 

உைடய ம�மத� வழிபா� ப கால'தி� ைசவ, ைவணவ சமய&கள<7� ேபாற�ப-ட+. 

மாலதி எ;� ெப� அ�கேதவ� ேகாய 7�$�, ஏைனய ைவதCக சமய� கடAள�கள+ 

ேகாய �க@�$� ெச�� பா�வ �கி இற4த பாலகைன உய ��ப �$மா� வழிப-ட நிக�A 

சமய�ெபாைறைய உண�'+கிற+. 

 ேகாவல� - க�ணகி இ�வ�� கA4திய*க@ட� 3கா2லி�4+ ம+ைர வ�வ+�, 

அ�கேதவைன' ெதாHவ+மான ெசய�கள<லி�4+ அ�கால'தி� கடA1 வழிபா�� ந-3� 

சமய&கைள� கா��3ண�A $றி�பாக9 K-ட�ப�வைத:� நா� ம��கD*யா+. 

க�லா�கள<மக� ெசய� சமண சமய'ைத:� $ைற'+ மதி�ப �வனவாக அைமகி�றன. 

இைறதி��� 

 தி�வர&க'தி� ஆய ர� தைலைய:ைடய பா�பைணேம� ப1ள< ெகா�டவ;� 

தி�மக1 வ ��ப  உைற:� மா�ப ைன உைடயவ;மாகிய தி�மாைல� பறி:�, 

ேவ&கடமைலய �ேம� ச&$, ச�கர'ைத' த� ைககள<� ஏ4தி ப-��பWதா�பர'+ட� 

நி�றேகால'தி� கா-சியள<�$� தி�மா� பறி:�, மா&கா-� மைறேயான<� 

J�வாய லாக அறியD*கிற+. ச&க� ம�வ ய கால'திேலேய இைறவன+, 

தி�A�வ&க1 பறிய க�'+ வள�9சியைட4+1ளைத இத�!ல� அறியலா�. 
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ம�ைரயி( இ�@த ேகாயி(க6 

 ச&ககால� Dத� ச&க� ம�வ ய கால� ம-�ம�லா+ Dகால� பா�*ய� கால� 

வைரய � ம+ைர நகரான+ இ�ைறய மாசிவ Cதிக@�$-ப-ட ப$தியாகேவ இ�4+1ள+. 

பா�*ய ம�னர+ அர�மைன இ�ைறய மXனா-சி K4தேரKவர� ேகாய 7�$ ஈசான 

!ைலய � அைம4தி�4த+ என ஆகம"� வ�லா� J�வ�. ‘3ற6ேச2ய �'த காைத’ய � 

ேகாவல� - க�ணகி இ�வ�� கA4திய*க@ட� ம+ைரைய ெந�&கிய அதிகாைல 

ேநர'தி� சிவெப�மான+ ேகாய லிலி�4+�, பா�*ய ம�னன+ அர�மைனய லி�4+� 

வா'திய&க@ட� காைல Dரச� ஒலி'த+”. இ9ெச0தி ேமக�ட ெச0தி�$ அர� 

ேச��பேதா� ம+ைரய � சிவெப�மா;�$ இ�ெபாH+ உ1ள இட'திேலேய சிறிய 

பர�பளவ � ேகாய � இ�4+1ள+ எ�பைத உ�தி ெச0கிற+.  

 ‘ஊ�கா� காைத’ய � சிவ�ேகாய �, க�ட� ெகா*:ைடய தி�மா�ேகாய �, 

கல�ைபைய� பைடயாக  உைடய பலராம�ேகாய �, ேசவெகா*ேயானாகிய 

D�க�ேகாய �, அறேவா�த� ப1ள< ஆகிய ேகாய �க1 ெதாட�பான ெச0திக1 

இட�ெப�1ளன. மாத2 எ;� ம&ைக வழிப-�வ�� ‘இய�கி’ எ;� ெத0வ�ேகாய � 

3ற6ேச2ய � ம+ைர�$� கிழ�ேக இ�4ததாக� Jற�ப-�1ள+. இ�ைறய ெத�ப�$ள� 

மா2ய�ம�ேகாய ேல சில�ப � Jற�ப�� இய�கி ேகாய லாக இ��கலா�. பலராம� 

வழிபா� அறேவ மைற4+வ -ட+. ம+ைரய � பலராம� ேகாய � எ&கி�4த+ எ�பதகான 

சா��க1 கிைட�கவ �ைல. 

 இ�ப$திய � $றி�ப ்ட�ப�� தி�மால+ ேகாய � இ�ைறய Jடலழக� ெப�மா1 

ேகாய லாக இ��கேவ���. ப2பாட� திர-� எ;� "� Jடலழக� ேகாய � உ1ள 

ப$திைய ‘இ�4ைதL�’ எனA� அ�ேகாய லி� எH4த�ள<ய ��$� இைறவைன 

‘இ�4தவளDைடயா�’ எனA� $றி�கி�ற+. இ��� அ�ேகாய லி� இைறவ� அம�4த 

ேகால'தி� இ��ப+ ப2பாட� திர-*� இ�க�'+�$ இைய3ைடயதாகிற+. இ�ப$திய � 

இட�ெப�� D�க�ேகாய � தி��பர&$�ற'+ அழி4+ேபான D�க�ேகாய லாக 

இ��கேவ��� என� க�த'ேதா��கிற+. ஏெனன<� ச&க� ம�� ச&க� ம�வ ய 

கால'தி� D�க;�$� ேகாய � இ�4+ சிவ�ேகாய � ம-தள<யாக இ�4+ மைற4+ 
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ேபான+ ஜ*�பரா4தக ெந�6ெசழியனா� எ-டா� "றா�*� சிவ;�$ என எ��க�ப-ட 

தேபாைதய $ைடவைரய � சிவெப�மா�, தி�மா�, +��ைக, கணபதி, K�ப ரமண ய� எ�ற 

ஐ4+ கடAள��$� ஐ4+ க�வைறக@� அைம�க�ப-டன. நாய�கம�ன�கள+ கால'தி� 

D�கவழிபா� ேமேலா&கேவ இ'தல'தி� சிவவழிபா� மைற4+ இ��வைர 

D�கவழிபாேட வ ள&கிவ�கிற+. 

ைவணவ� ெச(வா'F 

 ச&க� ம�வ ய கால'+ ைவணவ ெநறியான+ ச&ககால'திலி�4த நிைலையவ ட9 

சிற�3� வ ள&கிய+ என9 சில�பதிகார9 ெச0திகளா� சி4தி�க' ேதா��கிற+. 

திைணவைக' ெத0வ வழிபா� இ�4+வ4த ச&ககால'தி�Jட ெதா�கா�ப ய� நில&கைள� 

Jறி� ப �ன� அ4நில&க@�$2ய ெத0வ&கைள� J�மிட'+, $றி6சி நில'தி� 

ெத0வமான ேசேயாைன D�Jறா+ மாேயாைன� Jறியதகான காரண� “அ�கால'தி� 

மாேயா� வழிபாேட உய�4தி�4த+“ எ�ற D.இராகைவய&கார+ க�'+ ேநா�க'த�கதா$�. 

சில�பதிகார'தி� 3கா27� ம+ைரய 7� வடேவ&கட'தி7� தி�வர&க'தி7� உ1ள 

தி�மால+ ேகாய �கைள� பறி� J�வேதா� ம-�ம�லா+ ஆ09சிய� $ரைவ� ப$திய � 

தி�மால+ அவதார&க@� பாகவத� கைதக@� வ த4ேதாத�ப-�1ளன. க�றிைன வ Cசி 

வ ளாமர'ைத' தக�'த+, $�4தமர'ைத வைள'த+. திகி2யா� கதிரவைன மைற'த+, 

பாகட� கைட4த+, யேசாைதயா� க-ட�ப-ட+, ெவ�ெண0 உ�ட+, !Aல$�ட+, 

பா�டவ��காக' I+வனா09 ெச�ற+. க�சன+ உய � எ�'த+, இரண யைன 

நரசி�மவதார� ெகா�� அழி'த+. இல&ைக ெச�� இராவணைன அழி'த+ எனவ�� பல 

ெச0திக1 தி�மா� வழிபா� இ�4தைம�$9 சா��களா$�. 

  கி.ப .ஐ4தா� "றா�*� வட�ேக $�த�கள+ கால'தி�தா� வ PMவ � 

ைவணவ9 சமய� உய�4தநிைலைய எ0திய+. 3ராண&க1 பல இயற�ப-டன. அேதசமய� 

$ைடவைரகள<� இைறவன+ உ�வ&க1 3ைட�39சிப&களாக9 ெச+�க�ப-டன. 

இ�கைதக1 அேத கால�க-ட'தி� தமிழக'தி7� பரவ ன. 
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 ேவ-�வ வ2ய � இட�ெப�� காள< அ�ல+ அ�'தநா[Kவர� ேவட� த2�$� 

ெப�கள<� ஒ�பைனயான+ நா-��3றவ ய� சா�4த நிைலய � அைம4+1ள+. ஆனா� 

மாதவ ய � பலவ தமான J'+�கேளா ெசBவ ய� நிைலய � அைம4+1ளதாக' ெத2கிற+. 

 மாதவ  ஆ*ய J'+�க1 அைன'+� ைசவ, ைவணவ சமய&கைள9 சா�4தனவாக 

உ1ளனேவய�றி சமண, ெபௗ'த சமய&க1 ெதாட�பானதாகேவா 3'த�, மகாவ Cர� வா��ைக 

வரலாைற9 சி'த2�பனவாகேவா இ�ைல. எனேவ கைலகேளா� ேச�4+ வள�4த ைசவ, 

ைவணவ சமய&க@�$ இைணயாக ெபௗ'தD�, சமணD� தமிழக'தி� கைலமரேபா� 

ெதாட�ப �றி அற�க�'+�கைள:� +றவற'ைத:� ம-�ேம வலி:�'தியதா� 

ெதாட�9சியாக' த�ைம' த�கைவ'+� ெகா1ள அ9சமய&களா� இயலாம� ேபான+. 

ெபௗத வழிபாI/ மரD 

 சில�பதிகார கால'தி� தமிழக'தி� ெபௗ'த சமய'தி� ஹCனயான� ப 2ேவ 

பரவ ய �4+1ள+. ஆதலினா� ஹCனயான� ப 2வ �ப* இ&$ $றியW-� நிைலய � 3'த� 

வழிபட�ப-�1ளா�. 3'த2� வா��ைகய � ஐ4+ நிக�Aக1 D�கியமானைவ. அைவ 

1.3'த2� ப ற�3, 2.அவ� $��ப வா�ைவ ெவ�'+ நகர'ைத வ -� ெவள<ேய�த�, 

3.ேபாதிமர'த*ய � தவமி�'த�, 4.அவர+ Dத� ேபாதைன, 5.அவர+ மைறA எ�பனவா$�. 

இ4நிக�Aகைள ெபௗ'தகைலய � சாலமர�, யாைன, காைள, அ2யைண, $திைர, ேபாதிமர�, 

த�ம9ச�கர�, பாத9Kவ�, EIப� Dதலிய $றியW�களா� அைம'தன�. இவறி� சாலமர� 

3'த� அ�மர'த*ய � ப ற4தைன9 K-��. யாைன 3'த� ப ற4தெபாH+ மாயாேதவ  

யாைனத� வய ��$1 \ைழவ+ேபா� க�ட கனைவ� $றி�$�.  காைள அவ� ப ற4த 

2ஷப ராசிைய:�, அ2யைண அவர+ +றைவ:�, ேபாதிமர� அவர+ ேயாகநிைலைய:�, 

த�ம9ச�கர� அவர+ Dத� ேபாதைனைய:�, த�ம9ச�கர� அவர+ Dத� 

ேபாதைனைய:�, பாத9Kவ� அவ� பல ஊ�க@�$ நட4+ ெச�றைமயா� அB]�க1 

3ன<தமைட4தைத:� EIப� அவர+ இற�ைப அ�ல+ 3'தைர:� DHைமயாக� 

$றி�பதா0 அைம4தன.5 

 தமிழக'தி� இ�பதா� "றா�*� ப ப$திய � காவ 28�ப-*ன'தி� 

நிக�'த�ப-ட அக�வா0வ � 3'தர+ பாத� கிைட'+1ள+. இ+ பாலநா-�9 
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K�ணா�3�க� பாள'தா� ஆனதா$�. ேம7� மண ேமகைலய � “பW*ைக க�� 

ப ற�3ண�4த காைத”ய � வாய லாக 3'த பW*ைகய � அைம�ைப அறியலா�. எனேவ 3'தர+ 

உ�வ� க�லி� ெச+�$� வழ�க� வ�� வைரய � ெச&க� ம�� K�ணா�3� 

பாைறயா� ெச0ய�ப-டதாக அ�ல+ க-ட�ப-டதாக இ�4த+.6 இ�3'த பாத&க@�  

பW*ைக:� ேகாய � க-* வழிபட�படாம� திற4த ெவள<ய � ைவ'ேத வழிபட�ப-� 

வ4+1ளன. 

 வடஇ4தியாவ � கி.ப .ஒ�றா� "றா�*� மகாயாண� ப 2A ேதா�றிய ப �;� 

தமிழக'தி� ச&க� ம�வ ய கால'தி� Jட ஹCனயான ெபௗ'த�கைலேய 

பரவ ய �4+1ள+. 

 அேசாக� ேபரரK மாநில�வைர பரவ ய �4தைமயா� ஆ4திராவைர�$� ெபௗ'த� 

ெச�வா�$ ெபறி�4த அளவ $, தமிழக'தி� ச&க� ம�வ ய கால'தி� ெச�வா�$� 

ெபறி��கவ �ைல எ�றா7� இர-ைட� கா�ப ய&கைள ைவ'+� பா��கி�றேபா+ 

ம+ைரய 7�, 3கா27� ெபௗ'த� ப1ள<க1 இ�4தைமைய அறியD*கிற+. 

அழக�மைலய � இ��1ள ெசௗ4தரராஜ�ெப�மா1 ேகாய லி� க�வைற வ-டவ*வ'தி� 

அைம4+1ள+. ெபா+வாக ைவணவ�ேகாய �கள+ க�வைற ச+ரமாகேவா, நCளச+ரமாகேவா 

க�வைறய � இட�ெப�� இைறவன+ ேகால'ைத� ெபா�'+ அைம:�. அரச�க1 

இற4தெபாH+ அவ�கள+ நிைனவ ட'தி� எ��க�ப�� ப1ள<�பைட� ேகாய �கள<� 

ம-�ேம க�வைறைய வ-டவ*வ � அைம�ப+��. அ'த$ ப1ள<�பைட� ேகாய �க1 

ைசவ� ேகாய �களாகேவ அைம:�. அழக�மைலய � உ1ள வ-டவ*வ� க�வைற 

ெபௗ'த�கள+ கைலமரப � தா�க'தினா� அBவா� அைம4+1ளதா எ�ப+ 

ஆ0வ $2ய+. அ&ேக ெபௗ'த�கள+ EIப� இ�4+ ப �ன� ெபௗ'த'ைத 

ைவணவெம�� அேத EIப'தி� அதி-டான'தி�ேம� ைவணவ�ேகாய  க�வைற 

க-ட�ப-� ப �ன� கறள<யாக மாற�ப-*��க ேவ��� - என�J�� ெதா.பரமசிவ� 

அவ�கள+ க�'+ இ&$ ஏ3ைடயதாகேவ அைமகிற+. ேம7� இ&$1ள நி�றேகா� 

இைறவன+ ைககள<� வ ள&$� ச&$ ச�கர&கள<� ச�கரமான+ ப ரேயாக9 ச�கரமாக 

அைம4தி��பைத ெபௗ'த�கைள ெவ�ற ெச0திய � $றியWடாக� ெகா1ளலா� எ�ப+� 

ஏ3ைடயேத7  
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 ம+ைரய � ெபௗ'தசமய� சா�4த சி4தாேதவ �$� ேகாய � இ�4+1ள+ ஆ3'திர� 

அ�ேகாய � ம�டப'தி� த&கிேய பல2டD� உணA ெப� 

உட$ைற:ைடேயா��ெக�லா� உணவள<'+ எ6சியைத' தா;�� வா�கிற 

நிைலய �தா� சி4தாேதவ  எ;� ெப� ெத0வ� அDத9Kரப ைய ஆ3'திர;�$' த�கிற+. 

 ப �ன� அைத ஆ3'திர� இ4திர� ெச0த ஊ� காரணமாக மண ப�லவ'தCவ � உ1ள 

ெபா0ைகய � இட, அஃ+ உ2யநாள<� மண ேமகைலய ட� ேச�கிற+. ெபௗ'த� கைலமரப � 

உ1ள ெப��பாலான உ�வ&கைள ைவணவ� ஏ� த� மரப $ ஏப உ-ப�'தி� 

ெகா��1ள+. உதாரணமாக தி�மால+ ப'+ அவதார&கள<� எ-டாவ+ அவதாரமாக� 3'த 

அவதார'ைத ஏ��ெகா1@� Dயசி நட4+1ள+. அேதேபா� இ4+ சமய'தி� 

அ�ன8ரண  எ;� ெத0வவ*வ'ைத மண ேமகைலய � மா��வாகேவ க�+வ� மய ைல 

சீன<ேவ&கடசாமியவ�க1. 

சமண வழிபாI/ மரD 

 ச&க� ம�வ ய கால'+' ேதா�றிய ெப��பா�ைமயான இல�கிய&க1 

சமண�களா� பைட�க�ப-டதாக அைமகி�றன. கி.D.இர�டா� "றா�� அளவ � 

க�நாடக�ப$திய லி�4+ தமிழக� ேபா4த சமண' +றவ ய� ம+ைரைய9 Kறிய மைலகள<� 

த&கிய �4+ சமண� பர�ப :1ளன�. இவ�க1 வா�4த $ைக'தள&கள<� உ1ள சமண� 

சா�4த சிப&க1 யாA� ச&க� ம�வ ய கால'திக� ப 4ைதய கால'ைத9 

ேச�4தைவயா$�. அ�$ைக'தள&கள<� உ1ள ப ராமி� க�ெவ-��க1 யா� யா� 

சமண'+றவ க@�$� ப��ைககைள ெவ-*� ெகா�'தன� எ�ற ெச0திைய� J�கி�றன. 

இ�க�ெவ-��க1 ச&ககால'ைத9 சா�4தைவயா$�. தமிழக'தி� எ�பதி$� ேமப-ட 

இட&கள<� சமண'+றவ க1 த&கி சமய�க�'+�கைள� பர�ப :1ளன�. இவ�க1 த&கிய 

இட&கள<� ச&க� ம�வ ய கால� ெதாட�பான ெச0திக1 கிைட�கவ �ைல. அதனா� ச&க� 

ம�வ ய கால'தி� இவ�கள+ வழிபா-� மர3கைள அறித� அ2+. 
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ைவத-க சமய' கIடட'கைல'FA ெபௗத சமயதி� ெகாைட 

 சமய� சா�4த க-டட&கள<� நம�$� கிைட�$� கால'தா� Dப-ட க-ட&க1 

ெபௗ'தசமய� சா�4த EIப களா$�. அேசாக� கால'தி$ D4திேய இ'த$ EIப கைள 

ம�ண னா� அைம�$� வழ�$� இ�4+1ள+. ப �ன� எ�கால'தி� ெச&க க-*டமாக 

மாறிய+ என' ெத2யவ �ைல. என<;� கி.D.!�றா� "றா�*� அேசாகரா� 

க-ட�ப-ட EIப க1 ெச&ககளா�தா� க-ட�ப-�1ளன. இ4த EIப  க-*யப � 

அதைன9 Kறி மர'தா� ேவலி அைம�க�ப-ட+. ப �ன� மர'தாலான ேவலி 

சிதிலமானதா� க�லினாலான ேவலி உ�வா�க�ப-ட+. சமய� சா�4த க-டட'தி$ 

Dத�Dதலி� இ&$தா� கக1 பய�ப�'த�ப-�1ளன. இBேவலிய � நா�$ 

திைசகள<7� ேதாரணவாய �க1 என�ப�� \ைழAவாய �க1 அைம4தன. 

இ'ேதாரணவாய �க1 ப�ேவ� சிபேவைல�பா�க@ட� திக�4தன. இ9சிறிய 

ேவைல�பா�கேள ப கால'தி� இ4+ சமய'தி� ககள<� சிப&க1 ெச+�$வத$ 

ஆதாரமாக அைம4தன. 

 ெபௗ'த சமய9சி�ன&கள<� ைச'திய� எ�ப+ EIப �$ அ�'+ D�கிய'+வ� 

வா04த ஒ�றா$�. மைலைய�$ைட4+ அைம�க�ப�� $ைடவைரேய ைச'தியமா$�. 

அேசாகரா� ஆசிவக' +றவ க@�$ பாைற�$��கள<� ைச'திய� ெவ-ட�ப-�� ப �ன� 

க&க� ம�� சாதவாகன�களா7� இ�கைலமர3 ெதாடர�ப-ட+. இ�$ைடவைர� கைலமர3 

தமிழக� வ4+ ேசர ஒ�ப+ "றா��க1 ேதைவ�ப-�1ளன. 

 கா�ேல எ�;மிட'தி� உ1ள ைச'திய'தி� D�ப'தி ஏH I�க1 எ�ப-ைட 

வ*வ'+ட� அைம�க�ப-�1ளேதா� அ'I�கள<� அ*'தளமாக கலச� 

ெச+�க�ப-�1ள+. இஃ+ ஒ�கால'தி� மர'I�கைள� பா+கா�பதகாக அவறி� 

அ*ய � மண� நிர�ப�ப-ட பாைனகள<� I�கைள� பய�பா-�' ேதைவ க�தி நி�'திய 

அைம�3 ப �ன� கைல அழ$�காக� ப �பற�ப-ட+. 

 ‘நாசி�’ எ;மிட'தி� உ1ள $ைடவைர' I�கள<� அ*�ப$திய � ேமெசா�ன 

அைம�ப � பாைன இட�ெபறா+ I�கள<� உ9சிய � கலசவ*வ � பாைன அைம�3 

இட�ெப�1ள+. இ+ேவ ப கால'+ இ4+� $ைடவைரகள<� I�கள<� ேமப$திய � 
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கலச�, தா*, $ட�, பலைக Dதலான உ��3க1 அழகிகாக9 ெச+�க�ப�வத$ !லமாக 

அைமகிற+. 

 மகாராP*ர'தி� ‘கானேஹ2’ய � உ1ள ஹCனயான ைச'திய'தி� Dக�3 வாய லி� 

இ�ம�&கி7� இர�� மன<த உ�வ&க1 உ1ளன. இைவேய ப �னாள<� இ4+� 

ேகாய �கள<� வாய காவல�கள<� உ�வ&களாக� ப2ணமி'தன.8  

 தமிழக'தி� நC'தா� வழிபா-ேடா� ெந�&கிய ெதாட�3ைடயதாக� கக1 

அைம4ததினா� இ4+ சமய� சா�4த கைலக@�$� கக1 கி.ப .ஏழா� "றா��வைர 

பய�ப�'த�படவ �ைல. இ�மரைப' தக�'+, சா@�கிய ம�ன� ம&கேளச;�, ப�லவ 

ம�ன� மேக4திர;�, க�நாடக'தி7� தமிழக'தி� ெதா�ைட ம�டல'தி7� 

$ைடவைர�ேகாய �கைள Dத�Dதலாக' +வ�$கி�றன�. ம&கேளச� தன+ சேகாதர� 

கீ�'திவ�மன+ நிைனைவ� ேபா�� வ�ண� சிரா�'த'+ட� ெதாட�3ைடயதாக வ PM 

$ைடவைரைய வாதாப ய � நி�Aகிறா�. மேக4திரவ�ம� ம�டக�ப-� எ;மிட'தி� 

ப ர�மா, வ PM, சிவ� எ;� D�!�'திக@�$மாக ஒ� $ைடவைரைய' 

ேதா�வ �கிறா�. 

 மேக4திரவ�மன+ க�ெவ-*� !லமாக அவன+ கால'தி$D� தமிழக'தி� 

ேகாய �க-�வத$�, சமய� சா�4த இைற:�வ&கைள9 ெச0வத$� கக1 

பய�ப�'த�படவ �ைல எ�பைத அறியD*கிற+. இ9ெச0திைய அவன+ ம�டக�ப-� 

$ைடவைரய � உ1ள க�ெவ-� ெத2வ �கிற+. 

   “ஏ'த அன<Pடக� அ'�ம� அேலாக� 

    அKத� வ சி'ர சி'ேத� 

    நி��மாப த4 நி_ேபண ப ர�ேம 

    Eவர - வ PM - லஷிதாயதன�” 
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என அைம4+1ள இ�க�ெவ-� ெச&க�, மர�, உேலாக�, Kைத ஆகியைவ இ�றி 

இ�ேகாய ைல D�!�'திகளான ப ர�ம�, வ PM, சிவ� ஆகிேயா��$ அைம'த 

ெச0திைய9 ெசா�கிற+. 

 ப�லவ� கால'தி$D� க�ைல� பய�ப�'தி� ேகாய 7� இைற:�வ&க@� 

அைம�க�படாைமயா� தமிழ�க@�$� ேகாய க-�மானD� இைற:�வ&கள<� 

அைம�3� ெத2யவ �ைல எ�ப+ ெபா�ள�ல. Kைதய னா7�, ெச&ககளா7� சிறிய 

அளவ � ேகாய �கைள� க-*:�, இைற:�வ&கைள� பைட'+� வழிப-� வ4த தமிழக 

ம�க1 வடநா-�ட� ெகா�ட ெதாட�ப னா� 3'த சமய மர3கைள ஏ��ெகா�டன�. 

இ�மர3க@� கல4தேபா+ ஏகனேவ இ�4+ வ4த கைலமர3 ேம7� வ 2வைட4+ 

வள�4த+. 

 ந�க� மர3 இ&$ இ�4+ வ4த காரண'தினா�, பாைறய � $ைட4+ $ைடவைர 

மரைப9 சேற தய�க'+ட� +வ&கிய மேக4திரவ�ம� க�வைற இைற:�ைவ� 

க�லினா� ெச0யவ �ைல. ேம7� மேக4திரன+ $ைடவைரகள<� வாய காவல� 

உ�வ&க1 தவ ர ேவ� இைற:�வ&க1 சிப&களாகேவா 3ைட�3�வ&களாகேவா 

அைம�க�படாைம�$ ந�க� மரேப காரணமாகிற+. மேக4திரன+ $ைடவைரகள<� 

மர'தினாேலா, Kைதயாேலா ெச0ய�ப-ட இைற:�வ&கைள ைவ'+ வழிப-�1ளன� 

எ�பைத அ�$ைடவைரகள<� இைற:�வ&க@�$9 ெச0ய�ப�� தி�ம6சனநC� 

ெவள<ேய�வதகான ப ரநாள� இட� ெபறாததிலி�4+ அறியலா�. 

 நாயனமா�க@�, ஆ�வா�க@� கி.ப .ஆறா� "றா�� Dத� ஒ�பதா� "றா�� 

வைரய � பல இட&க@�$9 ெச�� அ&$ எH4த�ள<:1ள இைற:�வ&கைள� 

பா*:1ளன�. இவ�க1 ெச�� பா*ய ேகாய �க1 மடதள<களாக இ�4+ கறள<களாக 

மாற�ப-�1ளன. 

 Dதலா�வா�கள+ பாட�கள<� $றி�பாக� ெபா0ைகயா�வார+ Dத� 

தி�வ4தாதிய �, 

   “அவரவ� தா�தா� அறி4த வாேற'தி 
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    இவ2வ� எ�ெப�மா1 எ�� Kவ�மிைச9 

    சா�'தி:� ைவ'+� ெதாHவ� உலகள4த 

    !�'தி:�ேவ Dத� - (நாலாய ர� - 2095) 

எ;� பாKர'தி� !ல� க�லினா� ெச0ய�படாத இைற:�வ'ைத� ப ரதிPைட ெச0யா+ 

Kவ2� சா�'தி:�, ைவ'+� வழிப-டன� எ�பைத அறியலா�. க-�மான�ேகாய � 

க-ட'+வ&கிய ப �னேர ப ரதி-ைட ெச0:� மர3 ேதா�றிய ��க ேவ���. 

 $ைடவைர� ேகாய �கள<� Jட ப �ன� க-�மான� ேகாய �கள<� ெச0ய�ப�� 

$டDH�$ வ ழா�க1 நைடெபறி��க வா0�ப �ைல. ஏெனன<� பாைறைய� $ைட4+ 

$ைடவைர அைம�3 உ�வா�க�ப�வதா� ேமப$திய � கலச� ைவ�பதகான வா0�3 

இ�ைல. இ��ப ;� $ைடவைர� ேகாய 7�$1 அப ேஷகநC� ெதள<'+� 3ன<தமா�$� 

சட&$ ேமெகா1ள�ப-ட+ எ�பைத ம+ைர�க�கி� உ1ள யாைனமைல 

நரசி&க�ெப�மா1 $ைடவைர� ேகாய லி� உ1ள க�ெவ-� ெத2வ �கிற+. ஜ*லபரா4தக 

ெந�6ெசழிய� எ;� ம�னன+ ஆ-சி�கால'தி� அவன+ உ'தரம4தி2யாகிய மாற�கா2 

D�ேப இற4+படேவ அவன+ த�ப யாகிய மாற�எய ன� அ�$ைடவைரைய நிைறA 

ெச0+ நC� ெதள<'தா� எ�கிற+ அ�க�ெவ-�.9 எனேவ இ'த$ நC�ெதள<�$� மர3 ச&க� 

ம�வ ய கால'+� ேகாய �கள<7� இ�4தி��கலா� என� க�தலா�. 

 ஆ4திரமாநில� சி'I��க�கி� $*ம�ல� எ;மிட'தி� நட4த அக�வா0வ � 

மணககள<னா� ஆன இலி&கD� பWடD� கிைட'+1ளன. இத� கால� கி.D.இர�டா� 

"றா�� இ4த இலி&க� ம�� பWட'ைத9 Kறி9 ெச&ககளா� ஆன க�வைற 

அைம�க�ப-�, ப கால'தி� இ�க�வைற அைம�க�ப-� ப கால'தி� இ�க�வைற 

க�லினா� ஆன க�வைறயாக மாற� ெச0ய�ப-�1ள+.10 இேதேபா�ேற தமிழக'தி� 

ப கால'தி� எH4த ேகாய �க1 +வ�ககால'தி� Kைதயா7�, மர'தா7�, ம�ணா7�, 

ெச&ககளா7� ப*�ப*யாக வள�4+ கேகாய �களாக மாற� ெபறன எ�பத$� 

$*ம�ல� அக�வா0வ � கிைட'த ெச0திக1 சா�றாக அைமகி�றன.  
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 தி�ம&ைகயா�வா� த� பாடலி� “கட� ம�ைல� கிட4த க��ேப” என 

ம&களாசாசன� ெச0+1ளா�. தெபாH+ கடகைரய � உ1ள இராஜசி�மனா� க-ட�ப-ட 

க-�மான�ேகாய லி� உ1ள கிட4தேகால வ PMவ � தி�A�வ�தா� இவ� பா*ய 

தி�A�வ� என ந�ப�ப-ட+. ஆனா� ஆ�வா� பா*ய தி�A�வ� திற4தெவள<ய � ைவ'+ 

வழிபட�ப-ட ெச&க� Kைதயா� ஆன உ�வமாகேவ இ�4தி��க D*:�. ஏெனன<� 

இBவ ைற:�ைவேய கி.ப . 7-� " ேச�4த 8த'தா�வா�� பா*:1ளா�. 

ெதாFADைர 

ச&க� ம�வ ய கால'தி� தமிழக அரசியலி� கள�ப �ர+ ஆ-சி ஏப-டதா� "�க1 

$ைறவாக' ேதா�றி:1ளன அ�ல+ கிைட'தில. அேதசமய� ச&ககால'தி� இ�4த கடA1 

ெதாட�பான மர3க@�$� 3திதாக' தமிழக� ேபா4த சமண, ெபௗ'த மர3க@�$� இைடேய 

சில க�'+ ஒ�ைமக1 இ�4தன. இ�மர3கள<� கல�3 இ4+ சமய ம�� கைலகள<� 

வ 2வா�க'தி$ அ*ேகாலிய+. 

அJ'FறிADக6 

1. ேச+ராம�.$, தமி�நா-� சDதாய� ப�பா-��கைல வரலா�, ப.95, 1997. 

2. கி�Pண!�'தி.ச, ெச�வராK.ச, த�ம32 மாவ-ட' ெதா�லிய� ைகேய�, ப.19, 2005. 

3. Varatharaja Ayyar. E.S, A History of Tamil Literature, P.214, 1979. 

4. ேச+ராம�.$, ெபௗ'த�கைல வரலா�, ப.66, 2006. 

5. ேமல+, ப.11. 

6. மண வ�ண�. அ�ைப, தமிழக� ேகாய கைல வரலா�, ப.12, 2005. 

7. பரமசிவ�.ெதா, அழக�ேகாய �, ப.23. 

8. ேச+ராம�.$, D�ன+, ப.37, 2006. 

9. யாைனமைல� க�ெவ-�. 

10. `நிவாச�.ேக.ஆ�, ேவ&கடராம�.K, (ெமா.ஆ), ெத�ன<4திய� ேகாய �க1, ப.16, 1996. 

    
    



               epj;jpyf;Nfhit                                            25      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
The article “Religions and Arts of the Transitional Phase of Sangam Age” examines the arts 

thrived with the help of religions of the Kalabhra Age with references from the books of the 

same sage such as Pathinen Kilkanakku, Irattai Kaappiyangal and from archaeological evidences. 

The practice of worshipping the Dead during the Sangam Age was amalgamated with the 

religious rites. Types of worships, religious affirmations and conventions of Jainism and 

Buddhism are also explicated in the paper. The paper also makes use of literary references to 

remark that arts such as architecture, paintings and sculptures associated withtemples expose 

the religiosity of the people.  
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3ல�ெபயா ்தமி�  நாவ�க1 

- ந. இர'தின�$மா�,  

உதவ � ேபராசி2யா்,  

ம+ைர� க�7ா2,  

ம+ைர - 625 011,  

        

சிற$ வ 2'+  

வ ைதெயா�� அைல:� 

Dைள�க  

ஒ� ப *  

ம� ேத* 

- இ�$லா�  
  

ெந*ய இல�கிய மர3 ெகா�ட தமிழில�கிய9 Qழலி� 3தி+ 3திதான 
இல�கிய&க1 கால4ேதா�� ேதா�றி பரவ �ெகா�*��கி�றன, எ�ப+ ப ற 
இ4திய இல�கிய&கள<� இ�லாத ஒ��.  அ4த வைகய � தமி�9 ச!க 
அைசவா�க&கள<� இர�டாய ர'தி$ ப �3 ேபச�ப-� வ�� D�கிய இல�கிய� 
ேபா�காக இ��கிற+ “3கலிட இல�கிய�“. 3கலிட இல�கிய�, 3ல�ெபயா் 
இல�கிய�, $*ெபயா் இல�கிய� என� பலவாறாக வ ள<�க�ப�� இ�ேபா�$, 
தன<'த இல�கிய வைகைமயாக' தமி�9 Qழலி� அைடயாள�ப�'த�ப-� 
வ�கிற+. கவ ைத, சி�கைத, நாடக�, நாவ� என ப�ேவ�ப-ட இல�கிய9 
ெச�ெநறிகள<�  ஒ�றாக இட�ெப� பல 3திய ப�பா-�9 ெசா�லாட�கைள 
உ�வா�கி வ�வைத அவதான<�கD*கிற+. அ� பலதர�ப-ட ெசா�லாட�க1 
இ�4த ேபா+� “3ல�ெபயா் நாவ�க1“ எ�ற ெபா��ைமைய ம-�� இ&$ 
எ�'+�ெகா�� அத� ப�Dக'த�ைம, அதி� பயண �$� இல�கிய 
ஆ@ைமக@� அவா்த� நாவ�க@�, எ�'+ைர�ப ய�, உ1ளட�க�, ெமாழி, 
வ*வ� ேபா�ற தள&கைள ைமய�ப�'தி இ�க-�ைர அைமகிற+. 

 

 



               epj;jpyf;Nfhit                                            27      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

Dல�ெபயா் இல'கிய� – ேதாcற�, dழ(, விள'க� 

 3ல� எ�பத$ நில� எ�� ெபா�1 ெகா1ள�ப��.  பர�பைரபைரயாக 

வா�4+ வ4த ம�க1 த� நில'ைத வ -� இ�ெனா� நில'தி$ இட� ெபயா்வ+. 

Kயவ ��ப'+ட� த� D�ேனற'திகான ேவைல, ெபா�1 ேதட� ெபா�-� 

ஒ� நில'திலி�4+ இ�ெனா� நில'தி$ இட� ெபயா்வைத� $றி�ப+. இ+ 

மன<த வரலாறி� ெதாட�க கால'திலி�4ேத வ4+ெகா�*��ப+. இைவ $றி'த 

இல�கிய'ைத, நா� 3ல� ெபயா் இல�கிய� எ�� எ�'+� ெகா1ள D*யா+. 

அவைற, ேமகி� ெதாட�க'தி� “எமிகிேர�- லி-ேர9சா்“,எ�� அைழ'தனா் 

எ�ப+ $றி�ப ட'த�க+. அத� ெபா�1 ேவ� தேபா+ வழ&க�ப-� வ�� 

ெபா�1 ேவ�. ”தம+ வாழிட'தி� ெதாடா்4+ வாழD*யாத அக, 3றவய 

ெந��க*களா� வ7�க-டாயமாக அ&கி�4+ ெவள<ேய�கிறவைர, 

ெவள<ேயற�ப�கிறவைர 3ல� ெபயா்4தவா்களாக� ெகா1ளலா�.  இவா்கள<�, 

த'தம+ நா-��$1ேள ெபயா்4தவா்கைள உ1நா-��$1ேள 3ல� ெபயா்4தவா்க1 

எ��� ப ற நா�க@�$ த�ப �ேபா0 த6ச� ேகா�கிறவா்கைள அகதி, ஏதிலி 

எ��� வைக�ப�'தலா�. இ�ப*யாக 3ல�ெபயா்4+ ெச�வைத “ெமாழிெபயா் 

ேதய�“ என� பழ4தமி� இல�கிய&க1 K-�வ+��. 1 ஆக� 3ல� ெபயா் 

இல�கிய'தி$ தேபா+ “ைடயEேபாரா“ எ�� அைழ�கி�றனா். வ வ லிய'தி� 

பைழய ஏபா-*� கிேர�க ெமாழிெபயா்�ப �தா� இ4த வா�'ைத Dத� Dதலி� 

$றி�ப ட�ப-*��கிற+. அத$ “3வ ய � சா�ராஐ்ய&கள<7� சிதறி� கிட�பா0“ 

என� ெபா�1 வழ&க�ப-ட+. இEேரலி� இ�4+ நா� கட'த�ப-ட Lதா்கைள� 

$றி�பத$ இ4த வா�'ைத பய�ப�'த�ப-� கால�ேபா�கி� அவா்க1 பறிய 

இல�கிய&கைள:� $றி�க' ெதாட&கிய+. ப �3 ஆ&கில'தி� 1876இ� 

அயா்லா4தி� ப6ச'தினா� பாதி�க�ப-� அகதிகளானவா்கைள� $றி�பத$ 

“டேயாEபரா“ எ�ற ெசா�லாட� பய�ப�'த�பட அ+ வ 24+ உலக� DHவ+� 

பய�ப�'த�ப�� ெபா+9ெசா�லாக மாறிய+. 

 தமிழா்க1 இட�ெபயா்வ+ எ�ப+ ச&க கால'திேல ெதாட&கி வ -ட+. 

திைரகடேலா*:� திரவ ய� ேத� எ�ப+ தமிழா்கள<� D+ெமாழி. ஐ4+ நில 

வா��ைகய 7� க�ணகி ேகாவல� கைதகள<7� இட�ெபயா்த� எ�பைத� 

பா��க D*கிற+. ெதாழி� ெபா�-� இ4ேதாேனஸியா, பா்மா, வ ய-நா�, 

$*ேயறிய தமிழா்க1 உ��. காலன<ய ஆ-சியாளா்க1 த&க1 ேதைவகள<� 

ெபா�-� ப'ெதா�பதா� \ாறா�*� மேலசியா, சி&க�8ா், பா்மா, 

ெத�னா�ப 2�கா, உ1ள<-ட 40 நா�க@�$� ேம� தமிழா்கைள ஒ�ப4த� 
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Jலிகளா�கி9  ெச�றனா். “க�ப� ேபா�$வர'தி$ உக4த ெத�தமி�நா-*� சாதி� 

ெகா�ைமயா7� க�� ப6ச&களா7� அைல�கழி�க�ப-� ேக-பார�� கிட4த 

இ4த அ*'த-� தமிழா்க1 ப *'+9 ெச�ல�ப-� 1820இ� மேலயாவ � 

ப னா&கி7� 1824இ� இல&ைகய 7� 1840கள<� *2னடா-, கயானா, 

ெமா2ஷியEசி7� 1860கள<� ெத�னா�ப 2�காவ � ேநாடாலி7� 1870கள<� 

ட9K�காலன<யான K2நாமி7� 1879இ� ப ஐிய 7� இற�கிவ ட�ப-டனா்“ 2 அவா்க1 

த&க1 வா�வ யைல� கவ ைத, Kயவரலா�, நாவ� என எHதி வ4தேபா+� 

அவைற நா� அயலக இல�கிய� அ�ல+ அ�கைர இல�கிய� எ�ேற 

வைக�ப�'தி வ4ேதா�.  

 ஆனா�, எ�ப+க@�$ ப �3 இ�� ெபா�1 ெகா1ள�ப-� வ�� 3ல� 

ெபயா் இல�கிய� ேதா��வத$ ெதாட�க�31ள< ஈழ'தி� நட4த எ�ப'+ !�� 

ஐீைல கலவர�. சி&களவா்க1 நட'திய ேகார'தா�டவ'தி� ஈழம�க1 ெப�� 

அழிைவ9 ச4தி'தா�க1. அ+ க��3 ஐீைல எ�� இ�� வைர அைழ�க�ப�கிற+. 

ந�'தர ம�க1 உய � வாழA� த� இன'ைத� கா�கA� உலக� DHவ+� 

ெச�றனா். உறா� உறவ னா்கள சிதறி*�க�ப-டனா். ஐேரா�ப யா, அெம2�கா, 

நா�கள<� $றி�பாக ப ரா�E, ெசா்மன<, Kவ E, நா�ேவ, இ'தாலி, 

ெட�மா��,ெநதா்லா4+, கனடா ேபா�ற நாப+�$� ேமப-ட நா�க@�$ ேம� 

ெச�றனா்.. அவா்களா� எHத�ப�� இல�கிய� ெபா�1, வ*வ�, எ�'+ைர�3, 

ெவள<யW� என D�னா் எ�ேபா+� இ�லாத வைகய � 3திய திைசகள<� பயண �க' 

ெதாட&கிய+. கவ ைதய � ெதாட&கி ப �3 சி�கைத, நாவ�, Kயவரலா�, என 

வ ர4த தள&கள<� பயண �க' ெதாட&க அ+ “3ல� ெபயா் இல�கிய�” என 

அைடயாள�ப�'த�ப-ட+. ப �3 அ+ $றி'த உைரயாட�க1 வ மா்சன&க1 வர' 

ெதாட&க அ+ தன<'த வைகைமயாக நிைல ெகா�ட+. Dio – Sopra எ�ப+ Lத 

இல�கிய'ைத:�  dia Sopra வ�� சிறிய ‘d’ எ�ப+ ப ற நா-�� 3ல� 

ெபயா்4தவா்களான அகதிக1, ஏதிலிக1 ேபா�ேறாைர� $றி�பதாக இ�� 

வழ&க�ப-� வ�கிற+. காறி� வ ைதகளா09 சிதறி� பரAவைத இ+ $றி�$� 

எ�கிறா� க. சிவ'த�ப .  

 கவ ைதய � ெதாட&கிய இBவ ல�கிய வைகைம Dதலி� Kயஇர�கமாக 

கழிவ ர�க'ேதா� D� ைவ�க�ப-� ப �3 ேபாரா-ட வ*வ� J�கைள� 

ெகா�டதாக மாறிய+. அதனா�தா� சில வ மா்சகா்க1 ஈழ'+ எதி��ப ல�கிய� 

எ�� அைழ�கி�றனா். ஆனா�, இBவ ல�கிய வைகைமக1 ேதா��வத$ 

மைலயக இல�கிய� D�மாதி2 எ�� ேதா��கிற+. ஈழ'தி� 
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ேதய ைல'ேதா-ட&க@�$� 3ல�ெபயா்4த மைலயக ம�க1 த&க1 +யா்கைள 

தன<'த எ�'+ைர�ப � எHத' ெதாட&கி அ+ மைலயக இல�கிய� என தன<'த 

வைகைமயாக நிைல ெகா�ட+. மைலயக இல�கிய'தி� வ*வ�,உ1ளட�க�, 

எ�'+ைர�3 3ல� ெபயா் இல�கிய'தி$ D�;தாரணமாக� க�த D*:�. 

அயலக'தி� வாH� தமிழா்கள<� வா�வ ய� ெப�� ெந��க*மி�க+. அவைற 

அவா்க1 த&க1 எH'தி� பதிA ெச0+ வ�கி�றனா். நிறெவறி, நாேடா* வா�A, 

தன<ைம, தா0நா-*� மXதான ஏ�க� ேபா�றவைற சிறித�கள<� எHத' 

ெதாட&கினா். அ4த4த நா�கள<� இல�கிய&க1 வழியாக இைணவ+� அைம�3க1 

உ�வா�$வ+� இத�க1 ெகா�� வ�வ+மான நிக�Aக1 க-* எH�ப�பட இ+ 

கா�ெகா�ட+. ”இவா்க1 த&க1 தா0 ம�M�ேக:2ய ெபா+வான J-� 

நிைனAகைள, இல-சிய&கைள, ெதா�ம&கைள' த�கைவ'+� ெகா1வா். த&க1 

தா0 நா-*;ைடய ஊா்� ெபயா்கைள, இட&கைள,வரலா�கைள, சாதைனகைள 

மற�காம� கா�பாறி வ�வா்” 3 எ�கிறா� க. ப6சா&க�. உலெக&$� சிதறி� 

கிட�$� இல&ைக' தமிழா்க1 இ�பைட�3க1 வழிேய த�ைமேய க�டனா், 

இல&ைகய 7� இ4தியாவ 7� உலெக&கி7� இல&ைக' தமிழ2� 

பைட�3க@�$ ஒ� வாசக' தளD� அரசிய�ேதைவ:� ச4ைத மதி�3� 

உ�வானைதய�'+ ஊடக&க@� பதி�பக&க@� 3ல�ெபயா் இல�கிய� எ�ற 

3+வைகைமைய D�ன<�'த' ெதாட&கின” 4 அ+ இ�� பரவ  D�கிய 

வைகைமயாக வ*A ெகா��1ள+. 

Dல� ெபயா ்நாவ(ேபா'Fக6 

 3ல� ெபயா் பைட�3கள<� நாவ� கா'திரமான ஒ�றாக இட�ெப� 

வ�கிற+. ெதாட�க'தி� கவ ைத ெப�� பாய9ச�கைள நிக�'திய ேபா�$ ச� 

ப �னகா்4+ 3ைனகைதக1 வ Cா்யDட� தேபா+ எHத�ப-� வ�கி�றன. 

$*ேயற9 ச!கமான 8ா்வ Cக� $*க1 அ4நிய ேதச&கள<� இர-ைடமயமா�க7�, 

ஒ-�நிைல அவா்கள<ட� அ4நிய' த�ைமைய உ�வா�கின. 2009 

D1ள<வா0�கா7�$� ப �3 அழி�க�ப-ட நில&கைள எH+வத$ 3ைனA 

வ*வ� அவா்க@�$ வா0�பாக இ��கிற+. ேகாவ 4த�, அ. D'+லி&க�, வ ம� 

$ழ4ைதேவ�, ேதவகா4த�, ேஷாபா ச�தி, சய4த�, $ணா கவ யழக�, ேபா�ேறா� 

மிக D�கியமான எH'தாளா்களாக இ��கி�றனா். இவா்க1 தவ �'+ அரவ 4த 

அ�பா+ைர, மா. கி. கிறிE2ய�, தி.ெச.+ைர, பார'திப�, இ.தியாகலி&க�, 

ராேசEவா2 பாலK�ரமண ய� ேபா�றவா்க@� நாவ� ஆ�க&கைள ெவள<ய ்-� 

வ�கி�றனா். 
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ேகாவ 4தன<� 3தியேதா� உலக�, அ. D'+லி&க'தி� உ�ைம கல4த 

நா-$றி�3க1, வ ம� $ழ4ைதேவலி� ெவ1ளாவ , கசகறண�, ேதவகா4தன<� 

கனA9சிைற, ேஷாபா ச�திய � ெகா2�லா, �, பா�E, சய4தன<� ஆறாவ�, 

ஆதிைர, ஐீவ$மாரன<� கடA9சீ-�, $ணா கவ யழகன<� வ டேமறிய கனA, 

ந6K�ட கா� ேபா�ற நாவ�க1 வ*வ'தி7� எ�'+ைர�ப 7� பல 3திய 

திற�3கைள9 சா'தியப�'தின.  

இ4நாவ�கைள� பலவாறாக நா� ப$'+� பா��கலா�. 

1. ஈழ�ேபா� ஏப�'திய ெகா�ர&கைள� பதிA ெச0வ+. ேபா2னா� 

ம�கள<� இட�ெபயா்A, இன�கலவர�, $��களா� ெகா'+ ெகா'தாக ம�க1 

அழிவ+ ேபா�றவைற� ேபச�J*யைவ. ேகாவ 4தன<� 3தியேதா் உலக�, 

ேதவகா4தன<� கனA9சிைற இவைற மிக D�கியமாக� ேபKகி�றன. 

2. வ �தைல இய�க&கள<� நட4த மXற�க1, நசிAக1, அ+ ஏப�'திய 

ப ளAக1, அதனா� தன< ஈழ� கனவ � ஏப-ட ச2Aக1 ேபா�றவைற ேஷாபா 

ச�திய � ெகா2�லா, � ஆகிய நாவ�க1 ப �நவ Cன'+வ பாண ய லான 

Dைறகள<�  எHத�ப-� பல வ வாத&கைள� கிள�ப யைவ. 

3. ேபா�கால'தி� வ�ன<' தCAகள<� வா�4த எள<ய $*கள<� வா�வ ய� 

இய�பாக எ�'+ைர�க�ப�� ப ரதிகளாக அ. D'+லி&க'தி� உ�ைம கல4த 

நா-$றி�3க1, வ ம� $ழ4ைதேவலி� ெவ1ளாவ  ேபா�ற நாவ�க1 இ��கி�றன.  

4. ேபா��$�ப � ஈழம�கள<� ைகய�நிைல கிளா்'+� +�ப&கைள9 

சி'தி2�கி�றன $ணா கவ யழகன<� வ டேமறிய கனA, ந6K�ட கா� ேபா�ற 

நாவ�க1. 

5. ஈழ'திலி�4+ ேபாலி� கடA9 சீ-�க@ட� ப�ேவ� ஐேரா�ப ய 

நா�க@�$ கட� மா��கமாக ெச�7� ெந��க*க1, த6ச� 3$வதி� உ�வா$� 

மா;ட' +யர&க1  என வ 2கிற+ சய4தன<� ஆறாவ�, ஆதிைர, ஐீவ$மாரன<� 

கடA9சீ-� ஆகியைவ.   
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
    

“The analysis of Diasporic Novels in Tamil” reflects the internal and external crisis 

experienced by those who leave their native country and settle in a host country. The 

psychological trauma of the settlers are graphically portrayed by writers like Govindan , 

A.Muthulingam ,Vimal Kulanthaivel ,Devakanthan, Shobha Sakthi Saayanthan, Guna 

Kaviazhagan and some others. Apart from them the other major diasporic literary writers are 

Aravinda, Appathurai, M.K. Chryrrian, T.S.Durai, Parthiban, E.Thiyagalingam, Rajeshwari and 

Bala Subramaniyan. They write about the difficulties and struggles faced by the migrants during 

Tamil Eelam Liberation movement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               epj;jpyf;Nfhit                                            32      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த தட&க1 

- Eடாலி� ராஜா&க� 

‘சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த�’ அ�ல+ ‘சில�பதிகாரD� 

ெபௗ'தD�’ எ�ற தைல�ப � இ�க�'தர&கி� ேபச ேவ��ெம�� 

ேக-டேபா+ தைல�ைப சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த தடய&க1 எ�� 

அைம'த� ெபா�'த� ெப�� எ��' ேதா�றிய+. ஏென�றா� 

சில�பதிகாரD� ெபௗ'தD�, சில�பதிகாரD� சமணD� எ�� 

ஏதாவெதா� மத'ைத தC�மானகரமாக அ�ப ரதி�$2யதாக� Jறி 

‘நி�வ வ �வ+’ எள<ைம. ந�Dைடய கட4த கால'ைத ஏதாவெதா� 

அைடயாள'ேதா� (அ+A� நா� வ ��3� அைடயாள'ேதா�) 

இைண'+ வ ள�கிவ �வ+ ஒ� சா+�ய�. ஏபைவ, ஏக 

D*யாதைவ எ�ற எ�ற இர�� எ�ைல�$� இ&$� ேகா-பா�க1 

இ��கி�றன. அ�ேகா-பா-� சாகச'தி� ேமேகா1க1 த��க� என 

யாA� க�வ களாகA� ேகடய&களாகA� மாறி வ �கி�றன. 

வரலா� எ;�ேபா+ அதி� மன<த�க1 ச!க� $H�க1 

அவ�க@�$கிைடேய இ�4தி��க�J*ய வா��ைக Dைற, 

உறAக1, ேதைவக1 எ�� பா�'+ கட4த கால'ைத 324+ெகா1வ+ 

எள<ைமயானத�ல. அவ�க1 மன<த�க1. இய4திர&க1 அ�ல. 

க-�தி-டமாக வைரய��க�ப-ட இல�கண - இல�கிய 

வைரயைறக@� அ9K ப�பா-ைட ஒ-* இ4த "றா�� 

கால'தி$1 எHத�ப-ட இர�டாய ர� ஆ��கால'தி� 

வரலா��$1 \ைழ4ேத நா� ந�Dைடய கட4தகால'ைத 324+ - 

வ ள�கி - ெபா�'தி வ�கிேறா�. ந�Dைடய வழிபா�, சமய� 

ேபா�ற J�க@� இBவாேற தC�மான<'+�ெகா�� அதேகற 

வைரயைறேயா� ேபசிவ�கிேறா�. இ4நிைலய � சில�பதிகார� 

எ�;� ப ரதிைய $றி�ப -ட சமய'தி�கீ� உ1ளட�கி ேபKவதி71ள 
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இட�பா� க�திதா� இBவாறானதைல�3 ேத�4ெத�'+� 

ெகா1ள�ப-ட+. சில�பதிகாரD� ெபௗ'தD� எ�ற தைல�3� 

சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த' தடய&க1 எ�ற தைல�3� ஒ�ற�ல. 

இர�� த�� அ�'த&க@� ேவ�ப-டைவ. சில�பதிகார'தி� 

ெபௗ'தD� இ��கிற+, ப றA� இ��கி�றன எ�ற ெபா�ள<� 

சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த' தடய&க1 எ�ற தைல�ைப� பா��கலா�. 

மத'தி� வைரயைற 

மத� எ�ற ெசா� பறி இ�ைறய 32த� எ�ன? அலல+ 

க�வ �3ல'தி� அைத எ�னவாக அ�'த�ப�'தி�ெகா�� கட4த 

கால'தி� ேத�கிேறா�? எ�கிற ேக1வ  இ&$ அவசியமான+. 

ஐேரா�ப ய� வ�ைக�$� ப �னா� மத� எ�றா� எ�ன? எ�� 

உ�வான வைரயைறையேய நாD� க�வ �3லD� ஏ��ெகா�� 

ந�Dைடய கட4த கால ச!க'தி� அ+ எBவாறி�4த+? எ�� 

ேதட' +வ&கிவ �கிேறா�. மத� எ�பதி� இ�ைறய வைரயைறேய 

ஐேர�ப ய�களா� உ�வான பா�ைவ. $றி�ப -ட வழிபா�, $�மா�, 

3ன<த"�, ந�ப �ைகக1 எ�பதாக ஒ�&கிைண�க�ப-ட 

வ திDைறகள<� கீ� இய&$வதாக அவ�கள<� மத� பறிய 

ேயாசைன அைம4த+. அைவ ஒ�ேறாெடா�� கல�காம� இ��பேத 

மதமாக நC*�பதிலி��$� அ�'தமாக� பா��க�ப-ட+. இ4த 

வைரயைறய �ப*ேய அவ�க1 இ4திய ச!க'தி� ‘ேத’ வ*வD� 

இ��$� எ�� எதி�பா�'தா�க1. அ�ல+ அBவா� இ�லாதேபா+ 

அBவா� மாறி�ெகா1ள Dப-டா�க1. Dப-டேபா+ உ�வான+ 

தா� இ�ைறய இ4+மத� பறிய வைரயைற:� ப ற சமய&க1 

பறிய வைரய��3க@�. அதேகப இ&$ நிலவ ய 

பலவ தDைறைமகைள ஒ�றா�கி தC�மானகரமான 

வ திDைறக@�$1 அட�கி வ ள�க Dப-டன�. இ&$ 
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ம�கள<ைடேய சாமி, $ல�, சாதி, வழிபா-� மர3க1, சில ‘சமய’ 

Dைறைமக1 எ�ெற�லா� அைம4தி�4த நிைலைய அ�� 

வைரய��க�ப-ட மத� எ�ற எ�ைல�$1 இ�'தி வ ள�க 

Dப-டன�. த&கள<� அதிகார� காரணமாக நிைலெபறி�4தைத 

ஒ-* ம�கைள:� ெம�லெம�ல அத$1 இைண4+ இன&காண 

ைவ'தன�. இ�ேபா+ ெப�மளA க�வ  கபவ�களா0 மாறிவ -ட 

நா� சா�றித�கள<� மத� எ�ற ேத�ைவ ஏபவ�களா0 

ஆகிவ -ேடா�. அதனா� மத� வைரயைறக1 உ�வான+ எBவா� 

எ�ற கட4தகால ேயாசைனக@�$ட� ெச�லாம� சா�றித� சா�4+ 

மத� எ�ற அைடயாள'ைத9 ெசா�பவ�களா0 மாறிவ -*��கிேறா�. 

ஆனா� க�வ  ககாத வயதான கிராம� ெப2யவ� ஒ�வ2ட� மத� 

எ+ எ�� இ�ேபா+ ேக-டா7� சேற ேயாசி'+ சாதிையேயா, 

சாமிையேயா, $ல'ைதேயா ெசா�ல Dப�வைத� பா��கிேறா�. 

ஏெனன<� மத� எ�ப+ நவ Cன'தி� ேயாசனாDைற. 

ெபௗ'த – சமண மத&க@�கான வைரயைற 

இ4+ மத� ம-�ம�ல சமண� ெபௗ'த� ேபா�� இ&$ 

நிலவ ய மர3கைள:� Jட பைழய Dைற�ப* ெதா$�காம� தா&க1 

ெகா�*�4த மத� பறிய நவ Cன ேயாசைன Dைற�ேகப 

ெதா$�கA�, ெமாழிெபய��கA�, ம�ப* எHதA� ெச0தன� 

ஐேரா�ப ய�க1. இ�ைறய ெபௗ'த� சமண� எ�பைவ:� அBவா� 

ம�க-�மான� ெச0ய�ப-ேட ந�மிட� இ�� உலவ9 

ெச0ய�ப-�1ள+. அ�மத&க1 பறிய ந�Dைடய இ�ைறய 

வரலா��, 32த7� இBவா� ம�வ ள�க� ெச0ய�ப-ட 

வ த'தி�தா� ந�மிட� வ4தைட4+ இ��கிற+. ெபௗ'த� சமண� 

ைவதCக� ேபா�ற மர3க@�கிைடேயயான ஊடா-ட&க@� 



               epj;jpyf;Nfhit                                            35      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

கல�3க@� ப 2'+� இைண'+� ெதா$�க�ப-� மிஷன2 

மத&க@�கான நவ Cன அ�'த'தி� வ ள�க�ப-*��கி�றன. 

இதகிைடேய தா� வரலாறி7� தேபா+� ம�க1 

எBவாறி�4தா�க1? இ��கிறா�க1? ச!க� $றி�ப -ட 

கால&க@�$1 வைரய��க�ப-ட ச-டக&க@�கிைடேய தா� 

இ�4ததா? எ�பனவைற ேயாசி'+� பா��$� பா�ைவக1 இ&$ 

ேதைவ�ப�கி�றன. இ4த ேயாசைன�கான சா'திய'ைத 

ந�ைம�பறி எHத�ப-*��$� இ�ைறய வரலா� ந�ப �ைகக1 

த�'+ வ �கி�றன. அைவ எ�ேபா+� ல-சிய ச!க'ைதேய கா-ட 

வ ��3கி�றன. ஆனா� நம�$� கிைட�$� இல�கியவழி சில 

கைதயாட�க@� ம�க1 வழ�கா�க@� கைல4+ கிட4த, 

மர3க@�கிைடேய ஒ�ேறாெடா�� ஊடா*� கிட4த ப�ேவ� 

ந�ப �ைககைள வழிபா�கைள� கா-�கி�றன. இ�ைற�$�Jட 

எள<ய ம�க1 ேநா0ெநா* வ�� ேபா+� கPட� வ��ேபா+� 

சமய&க1 கட4+ த�காைவேயா மா2ய�மாைளேயா ேம2ையேயா, 

இய�பாக வண�கி9 ெச�வைத� பா��கD*:�. 

‘Kய�3வானதாக’� க�த�ப�� நா-டா� வழ�கா�க@� 

ெப�மர3க@� Jட த&க@�கிைடேய ஊடா-ட&க1 

ெகா�*��கி�றன. எ�லாவறி7� இ&$ கால� சா�4+ 

இட�சா�4+ கல�3 த�ைம இ�4+� நவ Cன ேயாசைன Dைற 

அவைற வைரயைற�$ உ-ப�'திேய பா��க வ ��3கிற+. 

ஒேர ப ரதி�$1 ேவ�ப-ட மர3க1 

கட4தகால� ப ரதிகள<� சமண�, ெபௗ'த�, ைவதCக�, உ1d� 

மர3க1 ஆகியைவ அ�'த�'+� இைண'+� வ லகி:� 

காண�ப�கி�றன. அதனா�தா� ஒேர ப ரதி�$1 பல மர3க1 
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காண�ப�வ+�, அவைற அBவளவ � 324+ெகா1ளாம� நவ Cன 

வைரயைற�ேகப ஒ� $றி�ப -ட சமய� சா�4ததாக வ ள&கி� 

ெகா1ளA� Dயசி�கிேறா�. சில�ப � சமய�, வழிபா-� மர3க1 

எ;�ேபா+ சமண� ெபௗ'த� ஆசீவக� ைவதCக� ேபா�ற ேபா�$க1 

உ1ளன. இவறி� எ+ அதிகமாக 3ழ&கி:1ளேதா அ9சமய'தி� 

ப ரதியாக  அைத வ ள�கி ‘த��க�’ ெச0+ தி��தி ெகா1கிேறா�. 

அத�ப* சில�பதிகார� ஒ� சமண� ப ரதி எ�� 

ெப��பா�ைமேயாரா� ஏக�ப-*��கிற+. எனேவ இ&$ அ+ 

ெபௗ'த� ப ரதிேய எ�� ம�ெமா� D*ைப நி�Aவ 

பா��பைதவ டA� ப ரதி�$1 நிலவ ய ��$� ப�ேவ� மர3க@�$1 

ெபௗ'த மர3� எBவா� நிலவ :1ள+ எ�� காணDபடலா�. 

அத$ D�3 இர�� வ சய&கைள ‘ெதள<A’ப�'தி� ெகா1ளலா�. 

சில�பதிகார� சமண�ப ரதி எ�� ெசா�ல�ப-டா7� அைத 

ைஜன சமய�ப ரதி எ�ற ெபயரா� ெசா�வேத ெபா�4+�. ஏெனன<� 

சமண� எ�ற ெசா�ைல ைஜன� எ�பதகான மா�9ெசா�லாக 

ைகயாள' ெதாட&கி நாளைடவ � ைஜன� எ�பைதேய சமண� 

எ�றா�கிவ -டன�. ேவதம�லாத அைவதCக மர3கைள 

$றி�ப �வதகான ெபா+9ெசா�லாகேவ சமண� ைகயாள�ப-� 

வ4தி��கிற+. ந� பைழய இல�கிய&கள<� ெபௗ'த� ஆசீவக� 

ேபா�ற மர3கைள:� சிரமண/ சமண எ�ற ெபா�ள<ேலேய 

$றி'+1ளன�. இ4த� கவனஈ��ைப நவ Cன கால'தி� ெச0தி��பவ� 

அேயா'திதாச� (1845-1914). ெபௗ'தD� சமணD� ஒ�ேற எ�� 

D*ெவ��$� அவ� ெபௗ'த சமய'தி�, இ�லற'ேதாைர தவ �'+ 

+றேவாைர $றி�$� ெசா�ேல சமண� எ�றா�. எனேவ அ+ சமண� 

தன< சமயமாக� க�த�ப�வ+ ச2யானத�ல எ�றா�. இBவா� 

மய&கி அறிய�ப�வதா� சமண� எ�றறிய�ப�பவைறெய�லா� 
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ெபௗ'தம�ல எ�ற D*A�$ வ�கி�றன� எ��� ெத2வ 'தா�. 

அவரளவ � சமணD� ெபௗ'தD� ஒ�ேற. 

இ4த வ சய'தி� மய ைல சீன<ேவ&கடசாமிய � (1900-1980) 

வ ள�க� D�கிய'+வ� ெப�கிற+. அவ� ப ராமண மத� சிரமண 

மத� எ�ற இர�ைட� J�கிறா�. (இ�ைற�$ ைவதCக�, அைவதCக� 

எ�கிேறா�) சிரமண� எ�ற ெசா� தமிழி� சமண� என வழ&$�. 

அத�ப* ெபௗ'த ைஜன ஆசீக� உ1ள<-ட மத&க1 அைவதCக 

மத&களாகி�றன, அதாவ+ சிரமண� எ�றைழ�க�ப-டன. 

அேயா'திதாச� ேபா�� அவ�� “ப�ைட�கால'தி� ெபௗ'த ைஜன 

மத&க@�கான  ெபா+�ெபயராக சமண� வ ள&கிய+” (ப.73) 

எ�கிறா�. மேறா2ட'தி7� “சமண� எ�ப+ ைஜன ெபௗ'த 

+றவ க@�கான ெபா+�ெபய�. ஆய ;� இ�ேபா+ தமி�நா-*� 

ைஜனமத'தினைர ம-�� $றி�க' தவறாக வழ&க�ப�கிற+” (ப.138) 

எ�றா�. ஆனா� ெபௗ'தD� தமிH� "ைல எHதிய மய ைல 

சீன<ேவ&கடசாமிேய சமணD� தமிH� (1954) எ�ற "ைல:� 

எHதினா�. இ+ அவ�J�� ேமக�ட க�'தி$ Dர�ேபால இ+ 

ேதா�றினா7� "லி� D�;ைரய � ைஜன� எ�;� ெசா�7�$� 

பதிலாக சமண� எ�;� ெசா� வழ&க� ப-�1ள+. அத� காரண� 

“இBவ9சக'தி� வடெமாழ அ9ெசH'+க1 அதிக� 

இ�லாைமேயயா�” எ�� J�வத� !ல� சமண� தன<மதம�ல, 

ைஜன'ைதேய சமணமாக� Jறினா� எ�ற ெதள<ைவ அவ� த�கிறா�. 

இத�ப* பா�'தா� ந�Dைடய சமய வரலாைற இ'தைகய 

32த�கைள உ1வா&கி� 3திதாக பா��கேவ�*ய நிைலய � 

இ��பைத அறி4+ெகா1கிேறா�. 

எனேவ நா� பைழய ப ரதிகள<� சமண� எ�றறிவ+ 

ெபௗ'தமாகA� ெபௗ'த� எ�றறிவ+ ைஜனமாகA� ெத2யலா�. 
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நா� அைத அ�ப*ேய ந� சமகால வரலாறிய7�$1@� 

ெகாணரலா�. ஒேர மத'தி$1 இ�லற� ஒ� ெபயேரா�� 

அதிேலேய +றவற� ேவெறா� ெபயேரா�� அறிய�ப�வைத� 

பா��கிேறா�. ஒ� மத'தி� கிைள'த ேபா�ெகா�� ப �னா� 

தன<�ேபா�காகA� மாறிவ டலா�. அ4த' தன<யான (ப கால) 

ேபா�கி� 32தைல எ�'+�ேபா0 அைவ ப 24திராத கால'தி� 

ேபா�காகA� பா��கிேறா�. இBவா� பல $ழ�ப&கேளா�தா� 

பலA� இல�கிய&கள<7� ப ற ப ரதிகள<7� உ1ளன. ஒேர வ ஷய� 

ப ரதிய � ஒ�வாறி��க அேதவ சய� வழ�கா� நைடDைறய � 

ேவ� மாதி2 இ��கிற+. ம�க1 ஒ� மரப லி�4+ மெறா� 

மரப $ உடன*யாக மாறிவ �கிறவ�களாகேவா பைழயைத 

Dறி7� மற4+வ �பவ�களாகேவா இ��பதி�ைல. ச!க�$H 

எ�ற Dைறய � ம�கள<ைடேய ப�ேவ� ெதாட�3க1, நிைனAக1, 

நைடDைறக1, ச!க உளவ ய� சா�4+ ஊடா�கி�றன. 

ெபௗ'த'தி$� ைஜன'தி$� Jட வ*வ� வழிபா� த'+வ� 

நைடDைற சா�4+ ெந��கமான ெதாட�3க1 இ��பதா� ம�க1 

இர�*$1ள<�4+� ஊடா*ய ��பைத நா� 324+ெகா1ளேவ 

ேவ�*:1ள+. இ'தைகய $ழ�ப&கைளெய�லா� ஏ�'தா� நா� 

கட4தகால'ைத� பா��க ேவ�*ய ��கிற+. அேதா� இ+ 

க�M�$� 3ல�படாத வைகய � ம�கள<ட� 3ழ&$� ப�பா-� 

அைடயாள&களாகA� இ��கிற+. இதி� எ4த ஒ�ைற:� உடேன 

மாறேவா அழி�கேவா 3$'தேவா D*வதி�ைல. 

வடநா-*லி�4+ வ4த சமய&கள<� Dதலி� ெவறிெபற+ 

ெபௗ'தேம எ�� $றி�ப �� மய ைல சீன<.ேவ&கடசாமி ெபௗ'த 

$ைகக1 பலA� ப �ன� ைஜன�களா� ைக�பற�ப-ட+ எ�கிறா�. 

எனேவ ஒேர $ைகய � சில இட&கள<� ெபௗ'த அைடயாள&க@� 

சில இட&கள<� ைஜன அைடயாள&க@� சில இட&கள<� 
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இர�*$� ெபா+வான அைடயாள&க@� கால'திேகப, 

ைக�ெகா1வா�ேகப மாறிவ4தி��கி�றன. இ4நிைலய � பைழய 

ப ரதிகள<� ஒேர இட'தி� ெவBேவ� ‘சமய’ உ�வ&க1 

இ��பைத:� ம�க1 எ�லாவைற:� வழிப�� ேபா�$க1 

இ��பைத:� இ�ப �னண ய 7� 324+ெகா1ள ேவ�*:1ள+. 

எனேவ சமய&க1 பறிய நிைலபா-ைட அ�திய -ட 

வைரயைறக@�$ ெவள<ய லி�4+� ேயாசி�கேவ�*ய ��கிற+. 

ெதா�மD� ப ரதி:� 

இன< சில�பதிகார� எ�;� ப ரதி�$1 \ைழயலா�. க�ணகி - 

ேகாவல� - மாதவ  கைத எH'+�ப ரதி வழ�கா� நைடDைற 

எ�� இர�டாகA� இ��கி�றன. ப ரதிய 7� வழ�காறி7� 

ைமய�கைத ஒ�ேற என<;� வ*வ'தி7� நC-சிய 7� D�;2ைம 

ெப�� அ�ச&கள<7� இர��� நிைறய ேவ�பா�கைள� 

ெப�1ளன. வழ�காறி� ப$தி�ேகப கைதய 7� வ*வ'தி7� 

ப�ேவ� மா�த�க1 உ1ளன. அேதேவைளய � க�ணகி ப ரதிைய� 

கா-*7� வழ�காறினா�தா� ம�களா� அறிய�ப-*��கிறா1. 

தமி�நா-*� க�ணகி வழிபா� ெப2தாக இ�ைல. மாறாக 

தமிழக'தி71ள ெப� ெத0வ வழிபா-ேடா� அவ1 கல4தி��பதாக 

ஆ0வாள�களா� க�த�ப�கிறா1. ேகரள'தி� அ*'த-� ம�க1 

ெத0வமாகA� ஈழ'தி� ெபௗ'த ெப� ெத0வமாகA� இ��கிறா�. 

ேம7�, நாடகமாக - பாடலாக - சட&காக அவ1கைத உலAகிற+. 

இ4த� ப �னண ய லி�4+தா� சில�பதிகார� எ�;� எHத�ப-ட 

ப ரதிைய� பா��கேவ�*:1ள+. அ*�பைடய � $��பெமா�றி� 

நட�$� கைத இ+. மா��ெப� சகவாச'தா� த� ெசா'+�கைள 

இழ4த கணவ�, உறா� - ஊரா� - சாதியா� பழி�க6சி த� 

மைனவ ைய அைழ'+�ெகா�� ேவe2� ப ைழ�க9 ெச�கிறா�. 
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அ&$ ெச0யாத $ற'திகாக $ற� சா-ட�ப-�� 

ெகா�ல�ப�கிறா�. D�ப � அறியாம� த� கணவைன ம-�ேம 

ந�ப வ4+ நி�கதியாக நி$� ெப�ண � சா+ மிர�� 

கா�ெகா1ளாத நிைலைய எ-�கிறா1 மைனவ . இ+ அ�ேபாைதய 

கைத ம-�ம�ல இ�ேபா+� Jட, பல $��ப&கள<� நட�க�J*ய 

கைததா�. இதி� அ4த� ெப�ண � நி�கதி:� +யரD�தா� கைத. 

அவ1 ேகாப� ெகா1கிறா1; ஆ'திர� ப�கிறா1; அர-�கிறா1; 

சப �கிறா1 (இ4த சப 'த� இல�கிய'தி� இயைக தா�*ய ஊைர 

எ2'த 3ைனவாக மாற�ப-*��கிற+) இ4த� ெப�ண � +யர� 

பறிய கைத ம�கள<ைடேய உலவ  ெச�வா�$ ெபற ெதா�மமாக 

மா�கிற+. ப றிெதா� த�ண'தி� இ�கைதைய அறிய ேந�கிற ஒ� 

பைட�பாள< (இள&ேகாவ*க1) இ4த வா�4+ெக-ட $��ப'தி� 

உ9சமாக ெப� எ�பவள<� தCரா'+யர'ைத பைட�பா�கி இ��கிறா�. 

இ�கைத ெதா�ம� கைதயாக இ�4+ எH'+�$ வ4தி��க 

ேவ��� எ�� ைவயா32�ப 1ைள க�திய ��ப+ ச2ேய. க�ணகி 

கைதேயா� ெதாட�3ெப�� ‘ஒ�Dைல இழ4த தி�மாப'தின<’ 

ேபா�ற ெதா�ம&க1 இ�4+வ4தைம ப ற இல�கிய� ப ரதிக1 

!லD� நம�$' ெத2யவ�கிற+. (நறிைண) 

இBவா� ெதா�ம�கைதைய எ�'+ இல�கிய� ப ரதியாக 

மா��ேபா+ அ4த ஆசி2யன<� ேத�A, வ ��ப�, பைட�பா�க 

சா'திய�, அவ� கால9 ச!க அரசிய� ப�பா-� காரண க1 எ�ற 

ப �3ல'தி� உ��ெப�கிற+. பைட�பாக ஒH&$ப�'+�ேபா+ 

ேச��க�ப�வ+� நC�க�ப�வ+� K��க�ப�வ+� வ 2�க�ப�வ+� 

ேச�4தேத ப ரதி. இBவா�தா� !�� அரK, !�� கா�ட�, !�� 

உ�ைமக1, !�� பா'திர&க1 எ�ற ப$�3 Dைற�ேகப ப ரதி 

உ1ளட�க�ப�கிற+. இத�ப* தா� சில�பதிகார ப ரதிசா�4+ இ�� 

வைரய 7� ப�ேவ� வ வாத&க1 நட4+வ�வைத� பா��கலா�. 
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இைட9ெச�க� தி23 வ �பட� ேபா�ற நிைலபா�கைள எ��ேபா� 

உ��. வ6சிக�ட� இள&ேகா எHதியத�ல. ம+ைரேயா� கைத 

D*கிற+ எ�ேபா�� உ��. பதிக�, உைரெப� க-�ைர, வர4த� 

காைத ேபா�றன ப �னா� இைண�க�ப-டன எ�� ெசா�ேவா�� 

உ��. இைவ எ�லாவைற:� தா�* உைரயாசி2ய�க1 உைரக1 

இ��கி�றன, பழ�ப ரதிக1 மXதான ந�Dைடய இ�ைறய 32த�க1 

எ�பைவ இ4த உைர வ ள�க&க1 சா�4தேத. !ல� ப ரதி�$� உைர 

எHத�ப-டைம�$மான கால இைடெவள<, அதி� நட4த மாற&க1, 

உைர எHதியவ2� சமய� ம�� அவ�கால சமய9 ெச�வா�$ 

எ�� எ�லா� ேச�4த+தா� ந�Dைடய இ�ேபாைதய அ4த 

ப ரதிய �/கால'தி� சமய� பறிய ேயாசைன. எனேவ ந� ைக 

வ ரலி��கி� நHவ  ஓ�� ப2களாகேவ இ��கி�றன ப ரதிகைள 

ந�3� ந� வரலா� ந�ப �ைகக1. எனேவ நா� இ�� சமய� 

ேபா�ற அ�ச&கைள அ�திய ட எ�'+�ெகா1@� எH'+ ப ரதி 

எ�பேதJட த�னளவ � எ'தைனேயா மா�த�கைள 

உ-ெகா�டதாகேவ இ��கிற+. இ'தைன�$� ப �ன� கிைட'+1ள 

இ�ப ரதிைய ைவ'+�ெகா�� அவறி� இ��பைதேய அ�ைறய 

கால'தி� மாறாத வரலாறாக� க�தி அதிலி��$� ‘சமய�’ தா� 

அ�ைறய சமயமாக இ�4தி��கிேறா� எ�� க�தி வ4தி��கிேறா�. 

உ�ைமய � பைட�ெபா�ைற அ�ப*ேய ச!க'ைத ப ரதிபலி�$� 

க�ணா*யாக� பா��கD*யா+. ஆனா� கட4த கால'ைத� பறிய 

நவ Cன கால'தி� வரலா� தள'தி$ ‘தரAக1’ கிைட�காதேபா+ 

அ�ப ரதிையேய வரலாறாக� பா��கிேறா�. இ�32தேலா� 

சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த தடய&க1 எ�ற இ'தைல�ப $1 

\ைழ:�ேபா+ நா� பலி'தவைரய லான வரலாைறேய 

பா��கD*:� எ�ற 32தைல மனதி� இ�'தி�ெகா1ள ேவ���. 

••• 
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சில�பதிகார ப ரதி:1 ைமய�கைத, அதேனா� ெதா-�� 

வ லகி:� ெச�7� கிைள�கைதக1, பா'திர&க1, நில�ப$திக1, 

நகர&க1, அரச�க1, ம�க1 $Hவ ன�, வழிபா�, வ ழா�க1, சமய 

ெம0�ைமக1 என நிர�ப  இைழ4ேதா�கி�றன. 

சில�பதிகார� ப ரதிய � கைதயான க�ணகி வரலா� கா�ப ய 

ஆசி2யரான இள&ேகாவ*க@�$ சா'தனாரா� (சீ'தனா�) 

ெசா�ல�ப�வதாக ப ரதி J�கிற+. அ'தகவ� ப ரதி:1 இர�� 

இட&கள<� Jற�ப�கிற+. Dதலி� பதிக�. ப �ன� கைத�$1, அரK 

+ற4த +றவ யான இள&ேகா $ணவாய � ேகா-ட'தி� 

த&கிய �4தா�. அ&$ வ4த $�ற�$றவ�க1 தா&க1 இ4த 

வன�ப$திய � ேவ&ைக மர'த*ய � 3தியவளான ஒ� ெப�ைண� 

க�ேடா�. அஃ+ அறி4த�1 நC எ�றன�. $�ற�$ரவ�க1 ெசா�லிய 

அ'த�ண'திேலேய Dதலி� இள&ேகா அைத ேக1வ ப�கிறா�. 

அவ1 ெபயேரா வரலாேறா அவ;�$' ெத2யவ �ைல. ஆனா� 

அவ;�$ D�ேப அ�கைதைய' ெத24தி��பவராக அ&கி�4த 

சா'தனா� இ�4தா�. “யா� அறி$வ� அ+ப-ட+” எ�� Jறி 3கா� 

ெதாட&கி ம+ைரய லி�4+ க�ணகி ெவள<ேயறிய+ வைர 

கைதைய� J�கிறா�. இதைனயறி4த யா� அத$� காரணமான 

D�வ ைன கைதைய:� ச�பவ� நட4த த�ண'தி� க�ணகிD� 

ேதா�றி ம+ைர மாெத0வ� ெசா�னகைதைய:� தா� ேக-டதாக9 

சா'தனா� J�கிறா�. அதாவ+ க�ணகி கைதைய ம-�ம�ல 

அவ@ைடய D�வ ைன� கைதைய:� அறி4தவனாக சா'தேன 

இ��கிறா�. அ�'+தா� இள&ேகாA�$ அவ� J�கிறா�. ப ற$ 

“நா-�+� யா�ஓ� பா-�ைட9 ெச0:1” எ�� இ�வ�� ேச�4+ 

எH+� ேயாசைனேயா� சா'தனாைர:� அைழ�கிறா� இள&ேகா. 

சா'தேனா “D*ெகH ேவ4த� !வ��$� உ2+ அ*க1! நCேர அ�@க” 

எ��Jறியதனா� ப �ன� இள&ேகாேவ ப ரதிைய எHதினா�. இைத 
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கா�ப ய'தி$1 \ைழ:� D�ேப +�டாக ("� எH4த காரண� 

J�ேவ��ெம�ற காரண'தா� எHதி9 ேச��க�ப-டதாகA� 

இ��கலா�) அைம4த பதிக� த�� ெச0தி;  இBவ ட'தி� சில 

ேக1வ க1 எHகி�றன. கைத ெத24தி�4+� கைத தா� எHதாம� 

இள&ேகாA�$ தி��ப  த4த+ ஏ�? D*ெகH !ேவ4த��$ உ2ய+ 

எ�பதா� இள&ேகாேவ எ�றா�, D*ேவ4த��$ உ2யைத சா'த� 

எHதD*யாத நிைலய ��பதாக அவேர J�வ+ேபா� 

எ�'+�ெகா1ளலாமா? எ�'+� ெகா1ளலா� எ�றா� அ4த� 

காரண� எ�ன? இைத இ�ேக1வ கேளா� நி�'தி ேமேல ெச�லலா�. 

ப ரதி�$ ெவள<ேய பதிக'தி� ெசா�ல�ப-ட இேத கைத 

ப ரதி�$1 வ6சி�கா�ட� கா-சி�காைதய � (இ�கா�டேம 

!லாசி2யரா� எHத�படாம� ப �ன� எHதி ேச��க�ப-ட+ எ�� 

க�ேவா�� உ��) சிசில மாற&கேளா� ெசா�ல�ப-�1ளைத� 

பா��கலாம. பதிக'தி� இள&ேகாவ ட� க�ணகி கைதைய ெசா�ன 

சா'த� இ&$ அரச� அரசியாகிய ேசர� ெச&$-�வ� ேவ�மா1 

ஆகிேயா2ட� ெசா�கிறா�. ேம7� இதி� க�ணகி கைதைய ம-�� 

ெசா�கிறா�. D�வ ைன கைத எ+A� ெசா�லவ �ைல. பதிக'தி� 

இ��ப+ேபா� கைதய � D*வ � இள&ேகா ேநா�கி இைத "லாக 

எH+க என�J�� அ�சD� இ�ைல. க�ணகி ெத0வமா�க�ப-ட 

ப � இ�தி� கைதயாகிய வர4த� காைதய � "லாசி2யேர 

கைத�$1 ஒ� பா'திரமாக வ4+ ேவ��வ+ேபா� அைம4+ 

இ��கிற+. பதிக'ைதவ ட ப ரதி�$1ள<��$� கா-சி�காைத 

ந�3�ப* உ1ள+. கா-சி�காைத ச�பவ'ைதேய ப ரதி எHத�ப-ட 

காரண'ைத�Jற ேவ��ெம�பதகாக "லாசி2யரைன சி�P*'+ 

இைண'+ எHதிய+ேபா� இ��கிற+. இர�� வ*வ&க@�$� 

இ'+ைண மா�த�க1 இ�4தேபாதி7� இர�*7 க�ணகி 

கைதைய Dதலி� அறி4தவனாகA� ெசா�பவனாகA� இ��பவ� 
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த�டமி� ஆசா� சா'த� தா�. ப ரதி:1 ெபௗ'த' தடய&க1 

எ�ப+ இ4த பதிவ லி�4ேத ஆர�ப '+வ �கிற+. 

ேகாவலன<� ‘$ல’ெத0வ� 

க�ணகிைய� ப 2'+ மாதவ ேயா� ெச�றைத தவ �'+ 

ேகாவல� நப�3கைள� ெகா�டவனாகேவ சில�பதிகார ப ரதிய � 

பைட�க�ப-�1ளா�; ைமய�கைதைய தவ �'+ க�ணகி மாதவ ைய 

வ ட கிைள�கைதகைள ெகா�டவ� ேகாவலேன. க�ணகிைய� 

ப 24தைம�காக வ�4+கிறவனாகA� மாதவ  மX+ பழி 

JறாதவனாகA� அவ� இ��கிறா�. இ'தைகய ேகாவல� கடலி� 

க�ப� ெச7'தி வாH� வண க $��ப'ைத9 ேச�4தவ�. 

ேகாவலன<� $லெத0வ� மண ேமகலா ெத0வ� கா�ப ய'தி� 

ெவBேவ� கடAள�கேளா� அவ;� க�ணகி:� 

ெதாட�3ப�'த�ப-டா7� அவன<� $லெத0வ� மண ேமகைல 

எ�ப+ $றி�ப ட'த�க+. கடலி� பயண� ெச0:� வண க�க@�$ 

வழிகா-ட�J*ய, +�ப'திலி�4+ மX-க�J*ய கட�வா� ெத0வ�. 

இ4த வைகய � ேகாவலன<� ெதாழி7� ெத0வD� ஒேர தள'தி� 

இைணகி�றன.  

“இ4திர� எ�ப+ 3'தைரேய $றி�$�” எ�கிறா� 

அேயா'திதாச�. ஐ4+ இ4தி2ய&கைள (3ல�கைள) அட�கியவ� 

எ�பதா� ஐ4திர�. ஹிேகாசகா Dதலி� ெபௗ'த ெப� ெத0வமான 

தாராேவா� மண ேமகைலைய ெதாட�3ப�'+கிறா�. கடைல 

ெத0வமாக� J�� கைதகைள மிக�கவனமாக ஆரா:�ேபா+, 

மண ேமகைல ெத0வ� தாராவ � ெத�ன<4திய வ*வ� எ�ப+ 

ச4ேதக'திகிடமி�றி D*வாகிற+ எ�கிறா�. அத�ப* 

“மண ேமகைல இ4திரன<� ேவ��ேகாள<� அ*�பைடய � 

ெசயலா�பவ1 எ�ப+ ெத�இ4தியாவ $ ஒ� பழைமயான 



               epj;jpyf;Nfhit                                            45      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

க�'தா�க�” எ�கிறா�. அதாவ+ ெத�ப$தி அ�ல+ தமி��ப$தி 

ெபௗ'த'தி$2ய தன<'த�ைம இ'ெத0வ� எ�� ெத2கிற+.  

ேம7� ஹிேசாகதா சேற மாறி இ'ெத0வ'ைத ெபௗ'த'ேதா� 

ெதாட�3ப�'+கிறா�. மண ேமகைல கா�ப ய'தி� Jற�ப�� இ4திர� 

ேதவேலாக அதிபதி அ�ல. மாறாக இ4திர� தியான< 3'த அ�ேசா�யா 

ம�� ச�தி மாமகீய � மகனான வRரபாண :ட� அைடயாள� 

காண�ப�கிறா1. வRரபாண யானவ1 ச�பாபதி எ�� 

அைழ�க�ப�கிறா1 எ�கிறா�. ச�பாபதி மண ேமகைல கா�ப ய'தி� 

$றி�ப ட�ப�கிறா1. ச�பா எ�றா� இ*:ட� J*ய மி�ன� 

எ��� பதி எ�றா� கடA1 எ��� ெபா�ளா$�. ச�பாபதி எ�றா� 

இ*மி�னலி� கடA1 எ�ப+ ெபா�1. இ4தவைகய � 

மண ேமகைலேய $லெத0வ� ஆகிறேபா+ ேகாவல� ெபௗ'த 

மரைப9 ேச�4தவனாகிறா�. 

ஆனா� ேகாவல� மரப ன� 8�வ� Dதேல ெபௗ'த�களாக 

இ�4தா�களா? உ1d� வழிபா-ேடா� இைண'த ப ற$ ெபௗ'த 

ந�ப �ைகைய ஏ� மண ேமகலா ெத0வ'ைத ஏறனரா? எ�ற 

அ0ய� உ�வாவதகான இட� கைதயாடலி� இ��கிற+. 

ேகாவலன<� D�ேனா� ஒ�வ� கடலிேல வண க� பயண� 

ெச0தேபா+ ந1ள<ரவ � கல� உைட4+ த'தள<'தா�. அ�ேபா+ 

இ4திர� ஏவலி� ெபா�-� அ&$ வா�4+வ4த மண ேமகலா 

ெத0வ� அவைன� கா�பாறிய+ (அைட�கல�காைத) அ+Dதேல 

மண ேமகைல $லெத0வமானைத� ேபால ெத2யவ�கிற+. இ+ 

D4ைதய மரப லி�4+ மாறிேய இ�மரப $ வ4தி��கிறா�க1 

எ�பதகான $றியW� ேபால இ��கிற+. எ�ப*ய ��ப ;� 

மண ேமகலாைவ� $லெத0வமாக ஏ�வ -ட கால'ைத ேச�4தவ� 

ேகாவல�; எனேவ அவ� D�ேனா� கால� Dத� அ�மர3 நC*'+ 

வ�கிற+. 
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ேகாவல� ெபௗ'த� எ�றா� அவ� மாதவ :� 

மண ேமகைல:� மசா'+வா;�ேபால ெபௗ'த அைடயாள� 

ெகா�டவ�களாக இ�லாத+ ஏ� எ�ற ேக1வ  எழலா�. அவ� 

+றவற ெபௗ'த� அ�ல. அவ� இ�லற ெபௗ'த�. ேகாவல� 

இ�லற ெபௗ'தனாக இ�4தா� எ�ற Lக'தி$ வ7ேச��க 

ம+ைர� கா�ட� ெகாைல�கள�காைதய � “சாவக ேநா�ப க1 

அ*க1 ஆதலி�” எ�ற வ2 அைமகிற+. சாவக� எ�றா� 

ெபௗ'த'தி� இ�லற'தாைர� $றி�$�. மண ேமகைல ெத0வ'தி� 

ஆப'தி� கா�பா�� இ9ெசயேல மண ேமகைல கா�ப ய'தி7� 

நிக�கிற+. அதாவ+ ேகாவலன<� மக1 மண ேமகைல�$ 

உதய$மாரனா� ேநர இ�4த இைடL�கைள மண ேமகலா ெத0வ� 

நC�கிய+. 

மண ேமகலா ெத0வ� ெபௗ'த ெத0வேம எ�பைத 

DHைமயாக ஏ� சா��க1 சிலவைற த�கிறா� மய ைல 

சீன<.ேவ&கடசாமி. Dதலி� அ'ெத0வ'தி� வரலாைற� J�கிறா�. 

ேபாதிச'+வராகிய 3'த� மாயாேதவ ய � வய றிலி�4+ ப ற4+ 

ப2நி�வாண� அைடகிற வைரய � இைடL� ேநராவ�ண� நா�$ 

ெத0வ அரச�க1 ெபா��ேபகிறா�க1. அ+ ேபாதிச'+வ��$ 

ம-�ம�லா+ ெபௗ'த த�ம'ைத ப �பறி ஒH$� ந�ேலா��$� 

ெபா�4+�. இதகாக ம�Mலகி� ஆ&கா&ேக சி�ெத0வ&கைள 

இ��க9ெச0+ பா+கா�$�ப* க-டைளய -டா�க1. அBவா� 

இ�'த�ப-ட ெத0வ&க@1 ஒ�ேற மண ேமகலா ெத0வ�. கடலி� 

பயண� ெச0ேவா��$ ஏப�� +யைர நC�$வ+ அ'ெத0வ'திகான 

கடைம. இ4த வரலாைற� J�� மய ைலயா� மிக� 

பழைமயானெத�� க�த�ப�கி�ற 3'தஜாதக� கைதகள<� இர�� 

இட&கள<லி�4+ இ'ெத0வ'ைத� பறிய வரலா� 

Jற�ப-*��பதாக� Jறி அவறி� K��க'ைத:� த4தி��கிறா�. 
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ச&க ஜாதக� எ�;� கைதய � ச&க� எ�பவ;� மகாஜனக 

ஜாதக� எ�பவ;� மண ேமகலா ெத0வ'தா� 

கா�பாற�ப-*��பைத கா-�கிறா�. (ச&க� கைதய � Dத�ப$தி) 

சில�பதிகார'தி7�, DH�ப$தி மண ேமகைல ஆதிைரய � கணவ� 

கைதயாகA� சிசில மாற&கேளா� இட�ெபறி��கிற+) இேதா� 

நி�லாம� ெபௗ'த�கைதக1 அட&கிய இரசவாகின< எ�;� 

"லி7� பலைக க�ட தி�னEஸ வ'+ எ�;� +�� பலைக 

ெகா�'தவ� கைதய 7� மண ேமகலா ெத0வ�கைத 

இட�ெபறி��பைத� J�கிறா�. க�ெபா*யா ேதச'தி7� சயா� 

ேதச'தி7� மண ேமகைல பறிய கைதக1 வழ&$வைத 

சி�வ�லXவ  எ�பவ� எHதியதிலி�4+� ேமேகாளாக� கா-�கிறா�. 

ச - ேகச - தா+வ�ச� எ�;� ப கால'+ பாலிெமாழி "லி� 3'த� 

க-டைள�ேகப மண ேமகலா கடைமயா�பவளாக இ��பைத� 

கா-�கிறா�. இல&ைகய � சி&கள�கள<ைடேய வழ&$� கைதக1 

சிலவறி7� மண ேமகைல பறிய $றி�3க1 இ��பதாகA� 

J�கிறா�. இBவா� Jறியவறி� க�ெபா*யா சயா� ேதச�கைதக1 

யாவறி7� மண ேமகலா ெத0வ� ேநர*யாக ெபௗ'த கட�வா� 

ெத0வமாக இ��கிற+ எ�ப+ $றி�ப ட'த�க+. 

இர-ைட� கா�ப ய&களா? எதி�� 3தி�மான கா�ப ய&களா? 

இBவா� ேகாவல� D�ேனா� பறி சில�ப � கிைட�$� 

$றி�ேபா� மண ேமகைல த�� $றி�ைப இைண'+� பா��க 

ேவ�*ய ��கிற+. ேகாவல;�$ 9 தைலDைறக@�$ D�ப �4த 

ேகாவல� எ�ேற ெபய� ெகா�*�4த D�ேனா�கள<� ஒ�வ� 

3கா� அழி:ெம�ற தC��க த2சன'தா� வ6சிய � 3'த��$ ேகாய � 

எH�ப ய �4தா�. அவ� ேசரம�ன;�$ ந�ப�. அ4த 3'த� 

ேகாய ைல த2சி�க வ6சி நக��$� ெச�றி�4தா�. இ&$ 
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சில�பதிகார ேகாவல;�$ ஒ�ப+ தைலDைற�$ D�ேப ெபௗ'த� 

இ�4த+ எ�� Jற�ப�வத� !ல� அத� இ��3 கால'தா� 

ப �ேனா�கி9 ெச�கிற+. 

சில�பதிகார� ைஜன� கா�ப யமாக அறிய�ப�வத$ அதி71ள 

பல ெத0வ� $றி�3க@�, ேநர* மதநிைலபா� இ�ைம:� 

Dத�ைம காரணமாக� ெகா1ள�ப�கிற+. அேதா� சமண'ேதா� 

ெதாட�3ைடயதாக அறிய�ப�� வண க அைடயாள� ேகாவலன<� 

ெதாழி�, 3கா� நகர நிைல ஆகியவைற அ*�பைடயாக� ெகா�� 

அH'த� ெப� வ �கிற+. ஆனா� அ'+ைண ெவள<�பைடயாக 

இ�லாவ -டா7� ேகாவல� ெபௗ'தமர3 சா�4தவராக 

க�+வதகான $றி�ைப சில�பதிகார� த4+வ �கிற+. 

சில�பதிகார கைதயான க�ணகி கைத சா'தனா��$' ெத2:�. 

அவ� !ல� இள&ேகா அறி4தா�. ஆனா� அறி4த கைதைய 

கா�ப யமாக இள&ேகா தா� நC-*'தா�. அறி4தத$� 

எHதியத$மான இைடெவள< எ�ன எ�� நம�$' ெத2யவ �ைல. 

எைவெயைவ ேச��க�ப-ட+. நC�க�ப-ட+, மாற�ப-ட+ எ�பைவ 

நம�$' ெத2யவ �ைல. கா�ப ய அைமதி�$ ம-�ம�லாம� த� 

க�'திய� அைமதி�$� ஏப இள&ேகா எHதிய ��பா�. எHதிய 

ப �னா� அைத� ப*'தி��க�J*ய சா'தனா� எ�ன 

நிைன'தி��பா�. தா� ெசா�ன+ கா�ப ய வ*வ � சிற�பாக 

ெவள<�ப-ட+ எ�ேறா ெவள<�படவ �ைல எ�ேறா ஏேத;� ஒ�� 

நிைன'தி��க�J��. அைத நா� ேநர*யாக அறியD*யவ �ைல. 

சில�பதிகார'தி� மத அைடயாள&க@�, த'+வ&க@� 

I�கலாக இ�லாம� கைதயாடலி� ேபா�கி� இ��கி�றன. 

அதனாேலேய அதைன ைஜன கா�ப யமாக நி�Aேவா�க@�$ ஒ� 

வசதி வ4+வ �கிற+. ஆனா� சில�பதிகார பா'திர&கள<� 
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ெதாட�9சியாக அைம:� மண ேமகைல பா'திர'ைத ைவ'+ 

சா'தனா� அ�'ெதா� கா�ப ய� எH+கிறா�. அதி� சில�பதிகார� 

ேபாலி�லாம� ெவள<�பைடயாக சமய'ைத9 சா�4+ எH+கிறா�. 

அ4த மாற� ஏ�? இ�மாற'திகான காரண'ைத ேவ� 

மாதி2யாகA� வாசி'+� பா��கலாமா? எ�� ேயாசி�க'  

ேதா��கிற+. 

த�னா� ெசா�ல�ப-ட கைத [தியாக எHத�ப-ட Dைற�$ 

எதிராக அ�ல+ மாறாக அ�கைதய � ‘உ�ைமயான வ*வ�’ 

எ�� க�தி சா'தனா� எHத Dயசி'த ப ரதி எ�� 

மண ேமகைலைய ெசா�லலாமா? அதாவ+ சில�ப � மைற�க�ப-ட 

ெபௗ'த சமய&கைள அவ� மண ேமகைல !ல� மX-ெட��க 

Dயசி'தாரா? ேகாவலன<� D�ேனா� கால� Dத� வழிப-� வ4த 

$லெத0வ� என�ப-ட மண ேமகைலய � ெபயரா� கா�ப ய� 

இய�வ+ Jட அதகான எதி�வ ைன எ�� க�திய ��க� 

Jடாதா? சில�பதிகார ேகாவல;�$ D�ேப இ�4+வ4த 

ெபௗ'த'ைத இைடய � எH4த சில�பதிகார� உ2யDைறய � 

ப ரதிபலி�காதேபா+ அ�'+வ4த மண ேமகைல !ல� ப ரதிபலி�க 

Dயசி�க�ப-டதா? ஏெனன<� சில�பதிகார'தி� சில இட&கள<� 

$றி�பாகA� சில இட&கள<� ெசா�ல�படாதனA� மண ேமகைலய � 

தி��ப ெவள<�ைடயாகA� வ 2வாகA� எHத 

Dயசி�க�ப-*��பைத� பா��கிேறா�. இ4தவைகய � அைவ 

இர-ைட�கா�ப ய&க1 எ�றைமவைதவ ட எதி��3தி�மான 

கா�ப ய&க1 ஆகிவ �கி�றன. 

ஏெனன<� சில�பதிகார நாயகைன ேகாவல� ெபௗ'த மரைப9 

சா�4தவ� எ�ற $றி�3 சில�பதிகார'ைதவ ட மண ேமகைலய � 

வ 2வாக� Jற�ப�கிற+. அதாவ+ சில�ப � $றி�பாக வ�வ+ 
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மண ேமகைலய � ெவள<�பைடயாகிற+. இ4த மண ேமகலா 

ெத0வ'தி� ெபறைர த� மக@�$ Q-*ய ேகாவல� எ�பைத 

ம-�ம�லா+ 9 தைலDைறக@�$ D�ப �4ேத அவ� 

D�ேனா�க1 ெபௗ'த�களாக இ�4தா�க1 எ�பைத 

மண ேமகைலேய J�கிற+. அதாவ+ ேகாவல� ெபௗ'த மரப னேன 

எ�பைத மண ேமகைல மX��� உ�தி�ப�'+கிற+. சில�பதிகார� 

ெசா�லாதைத மண ேமகைல ஏ� Jறேவ���? சில�ப � 

வ �ப-�வ -ட+ எ�ேறா ெசா�ல�படவ �ைல எ�ேறா 

மண ேமகலாயாசி2ய� க�திய ��கலா�. அத�ப* அைத அH'த� 

த4+ கா-ட 9 தைலDைற D4திய ேகாவலைன கா-*ய ��கலா�. 

இ4த வாசி�3�$ மாறாக சில�பதிகார� கைதயாடைல ப �3வ4த 

மண ேமகைல� கா�ப ய� ெபௗ'தமாக மாற உ�வா�கிய கைதகேள 

இ4த� 3திய இைண�3க1 எ�ற ம�ெமா� வாசி�3� இ&$ 

நிக�'த� படலா�. அத$� இடமி��கிற+. ஆனா� மண ேமகைல 

சில�பதிகார'தி� $றி�பாக ெசா�ல�ப-டவைறேயா 

ெசா�ல�படாம� மி9சமானவைற நிர�3கிற வ த'திேலா தா� 

வ 2வா�கிய ��கிற+ எ�பைத இ&$ கவன'தி� இ�'த 

ேவ�*:1ள+. 

சில�பதிகார'தி� ேகாவல� க�ணகி மரண'தி$� ப � 

ேகாவலன<� த4ைத (மா)சா'+வா� ெபௗ'த' +றைவ ஏகிறா�. 

மண ேமகைலய � இ4த மாசா'+வா� உ'தரA�ப*தா� மண ேமைல 

வ6சிய லி�4+ ெச�� கா6சிய 71ள அறவண அ*கள<ட� 

தவ�பய சி ேமெகா1கிறா1. அ+ம-�ம�லாம� வ6சி ெச�ற 

மண ேமகைல ேகாவல� க�ணகி Dப ற�ப ேலேய ெபௗ'த�களாக 

இ�4தைத� ேக-டறிகிறா1. இ&$ இ+ ஒ� D�கியமான $றி�3 

ேகாவல� இ�ப ற�ப � ம-�ம�லா+ Dப ற�ப ேலேய ெபௗ'த� 

எ�� Jற�ப�கிற+. சில�பதிகார'தி� இ4த அைடயாள� 
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ம&கலா�க�ப-டத$ மா�ேபால மண ேமகைல ேகாவல� 

மரப னைர ெபௗ'த�க1 எ�� ெவள<�பைடயாக� J�கிற+. 

இ4த Dப ற�3 கைத சில�பதிகார� ம+ைர�கா�ட� 

க-�ைர�காைதய 7�, மண ேமகைலய � வ6சி மாநக� 

3�ககாைதய 7� மாறாம� அ�ப*ேய இட�ெபறி��கிற+. ஆனா� 

மண ேமகைலய � ம-�� இ�கைத சேற நC*�க�ப-� J�த� 

கைதயாக வ 24தி��கிற+. இ4த வ 2A அ�கைதய � மX+ ெபௗ'த' 

ெதாட�ைப� J�� ப$தியாக இ��கிற+. அBவ 2A 

சில�பதிகார'தி� இ�ைல. அதாவ+ சில�பதிகார� அ�கைதய � 

DH�ப$திைய ெசா�லா+ வ -�வ -ட+ேபாலA� அ�கைதய � 

DHப$தி இ+தா� எ�� J�வ+ேபாலA� மண ேமகைல ப ரதிய � 

இ4த9 ெசா�ல� Dைற அைம'தி��கிற+. 

வ6சி நகர� வ�� மண ேமகைல அ&$ சிைலயாக நி$� த� 

தா0 க�ணகி ேகாய லி� 3$4+ அவைள வண&$கிறா1. அ�ேபா+ 

அவள<ட� ம+ைரைய அழி'த$ காரண� ேக-கிறா1. ம+ைரய � 

த�D� ம+ராபதி ெத0வ� ேதா�றி Dப ற�ப � ெச0த 

தCவ ைனயாேலேய அ'+�ப'ைத நா&க1 அ;பவ �கிேறா� எ�� 

Jறியைத தி��ப9 ெசா�7கிறா1. சில�பதிகார'தி� ம+ராபதி 

ெத0வ� ேபK� ப$திேய இட�ெபற, அைத�ேக-ட க�ணகி 

மண ேமகைலய � அைதேய ெசா�7கிறா1. அ+வைரய 7� 

ெபௗ'த� ெதாட�பாக ேகாவல�, மசா'+வா�, மாதவ , மண ேமகைல 

ஆகிேயா� ெதாட�3ெகா1@� ப$திகேள இ��க, மண ேமகைல 

கா�ப ய'தி� க�ணகிேய அைத9 ெசா�7கிறா1. அதாவ+ 

ெபௗ'த'ேதா� ெதாட�31ளவளாக இ&$ கா-ட�ப�கிறா1. மற 

ப$திய லி�4+ அ�ப$தி இ4தவைகய � ேவ�ப�கிற+. 
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ம+ராபதி ெத0வ� அBவா� Jறிய ப �;� ேகாப� 

அட&காம� ம+ைரைய எ2'ேத� எ�� ேம7� J�கிறா1 

க�ணகி. (சில�பதிகார'தி� இ9ெசய�பா� மாறி அைம4தி��கிற+) 

ெதாட�4+ “அ�பா� மகத நா-*� கப ைலய�பதிய  3'த ஞாய � 

உதி'+ ேபாதி மர'தின*ய � எH4த�ள<ய �4+ நா�வைக 

சா'திய&கைள:� அறி4+ ப�ன<ர�� சா�3கைள:� 

ேதாற&கைள:� அவறி� அழிைவ:� வ ள&க�Jறி 

இ9ச�கரவாள DHவ+� த�மெவாள<ைய வ CK&கால'தி�, யா� 

அBAபேதச ெமாழிகைள� ேக-�' +ற4+ தி�வாணமைடேவ�; 

இ�பயைன யா� அைடத$�காரண�, D�3 காவ 2�8� ப-*ன'தி 

3'தைச'திய'தி71ள இ4திரவ கார ேமழிைன:� உ� த4ைத:ட� 

ஏ'திய 3�ண யேம. யா� நி�வாண'ைதயைடவ+ பல நாைள�$� 

ப �ேப யாய ;�, அ+கா�� பலவைகயாகிய சி'திகைள:� 

ெச0+ெகா�*��ேப�. இ+ நிக; நC இ4நக271ள பல சமயவாதிக1 

J�� ெகா1ைககைளெய�லா& ேக-� அவ�1 ஒ��� உன�$ 

உ�ைமெய�� ேதா�றாைமயா� ப �3 ெபௗ'த சமய'ைத� 

பறிெயாH$பைவ” (ப.190) எ�� மண ேமகைலய ட� ெசா�கிறா1 

க�ணகி. அத�ப* க�ணகி:� இ�ப ரதிய � ெபௗ'த 

மரப னளாகிறா1. இBவா� சில�பதிகார'தி� ெபௗ'த தடய'ைத 

மண ேமகைலைய:� இைண'+� பா�'தா�தா� 324+ெகா1ள 

D*கிற+. 

ப'தின< கைதயாட�க@� ெபௗ'தD� 

சில�பதிகார'தி� தன<'த�ைமேய க�ணகி எ�;� ெப�ைண 

ைமயமி-ட ப'தின< வழிபா�தா�. ப'தின< மர3 சில�பதிகார'தி$� 

D�ேப இ�4தன. அ4த' ெதாட�9சிய � கா�ப ய� 

உ�வாகிய ��கிற+. ப'தின< ெதா�ம'தி$� ெபௗ'த மரப $� 
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ெந�&கிய ெதாட�3க1 இ�4+1ளன. எனேவ இBவ ர�ைட:� 

இைண'+� பா��பதி� நியாய� உ1ளன. ஈழ'+ ப'தின< ெத0வ 

வழிபா-� மர3 பறி ஆரா04த அெம2�க ப 2�Eட� 

ப�கைல�கழக மான<டவ ய� ேபராசி2ய� கணநா' ஓபயேசகர 35 

ப;வ�கைள:� அவறி71ள ெதா�ம� கைதக1 சிலவைற:� 

மதி�ப -�1ளா�. அவறி� ெபௗ'த'ேதா� ெதாட�3ைடய 

ெதா�ம�கைதகைள:� கா-*:1ளா�. 3'த�ைடய Dப ற�ப � 

ப'தின< அவ��$ தான� வழ&கி:1ளா1 எ�ெறா� ஐதCகD� மன<த 

ச4ததியா�க ெசய�Dைற�$ அ�பாப-ட நிைலய � ப'தின< 

நCல'தாமைரய � ேதா�றினா1. இ�திய � அவ@�$ ஏப-ட 

3'ெதாள<�கான வ ��ப'தி� மைலய � தியான� ேமெகா�டா1 

எ�ெறா� ஐதCகD� இ�4தைத� கா-�கிறா�. இல&ைக கயவா$ 

ம�ன� க�ணகி ப'தின< ெத0வமாக மாற�ப-ட ப �னா� வ4+ 

வழிப-� ெச�றா� எ�� சில�பதிகார� J�கிற+. ஏகனேவ 

இல&ைகய � ெபௗ'த� இ�4தா7� கயவா� வ�ைக !ல� 

ப'தின< வழிபா� ெச�� கல4ததா? ப'தின< எ�ற சி4தைன 

ெபௗ'த'திேலேய இ�4+ க�ணகி கைதயாடேலா� கல4+ 

ெச�வா�$ ெபறதா? எ�ப+ ஆராய�ப�� ேபா+ இ+ 

அறிய�படலா�. 

ஆனா� சில�பதிகார ப ரதிய � அ�லா+ தமிழக வா0ெமாழி 

மரப லி�4த க�ணகி கைதேயா� ெபௗ'த' ெதாட�3 Jற�ப�வ+ 

ந� கவன'ைத ஈ��பதா0 உ1ள+. ச�Dகராஜா சிறிகா4த� இதைன 

இBவா� J�கிறா�. இல&ைகய � தகால'தி� ேபாற�ப-� வ�� 

ஐதCக'தி� ச�ரா (Sakra) எ;� கடAள�கள<� ெபௗ'த அரச�, 

தியான� ேமெகா�*�4த ப'தின<ைய வ ள<'+ ேசாழ அரச;ைடய 

ந�ல அரசா-சி நிலவA� ெகா*ய வ�ைமய ைன D*A�$ 

ெகா��வரA�, +�அரசனான பா�*ய;ைடய க�வ'திைன 
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அட�கA� அவைள மX��� 8மிய � ப ற�$�ப* 

ேக-��ெகா�டதாகA� ெசா�ல� ப�கி�ற+. ப'தின< அத$ 

உட�ப-� பா�*ய ம�ன;ைடய பழ'ேதா-ட'தி� த&க 

மா&கன<யாக� க�A� அவத2'தா1. அ4த மாயச�தி:1ள 

மா&கன<ைய ஒ�வரா7� பறி�க D*யவ �ைல. அ�ேபா+ 

ஒ�வயதான மன<தராக வ4த ச�ரா அதைன பறி'+ த�வத$ 

உட�ப-� அதைன ேநா�கி அ�3 எ0தினா�. அ�ப னா� அ*:�ட 

மா&கன<ய லி�4+ ெவள<வ4த பழ9சாறான+ பா�*ய ம�ன;ைடய 

ந��க�ண � ப-� (ெநறி�க�ண �) அ�க�ைண இ�லா+ 

ெச0த+. அதனா� பய&ெகா�ட அரச� அ�பழ'ைத' 

த&க�ேபைழய � ைவ'+ காவ 2ய � வ -டா�. அ+ காவ 2 

+ைறDக'ைத அைட4தேபா+ அ&ேக $ள<'+� ெகா�*�4த 

இர�� வண க�கள<� ஒ�வ� அ�ெப-*ைய வ C-��$� 

ெகா��ெச�றா�. ஏH நா1 கழி'+ திற4+ பா�'தேபா+ அதி� 

அழகான ெப� $ழ4ைத இ�4த+. அ�$ழ4ைத வள�4+ ப �ன� 

மெறா� வண க;ைடய மகனான ‘பல&கா’ (ேகாவலைன� 

$றி�$� ெபய�) எ�;� வண க;�$' தி�மண� ெச0+ ைவ'தா� 

எ�� அ4த ஐதCக� ெதாட�கிற+. அ&$ ப'தின<ய ;ைடய 

ேதாற'திகான !லமான+ 3'த�ைடய வா�வ ய7ட� 

ெதாட�3ைடய நிைலய � வ வ2�க�ப-� ப �ன� சில�பதிகார 

ஐதCக'+ட� நிைறA ெப�கி�ற+. (ப�.150,151 ெபௗ'த மரப � ப'தின< 

ெத0ேயா: கணநா' ஓபயேசகர ஆ0A) 

இல&ைகய � நிலA� இ4த ஐதCக'தி� !ல� நம�$ சில 

ெச0திக1 கிைட�கி�றன. Dதலாவதாக இ+ க�ணகி கைதயாக 

இ�4தா7� சில�பதிகார ப ரதிய � கைத அ�ல. மாறாக, தமிழக'தி� 

க�ணகி பறி உ1d� கைதயாடலாக வழ&க�ப�கிற கைதயா$�. 

இ4த� கைத ெபௗ'த மரேபா� இைண4+ இல&ைகய � இ��கிற+. 



               epj;jpyf;Nfhit                                            55      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

இ4த� கைத ெபௗ'த மரப லி�4+ வ4+ வழ�காறாக மாறியதா? 

வழ�காறிலி�4+ ெபௗ'த மரப $ ெச�றதா? எ�� 

ெத2யவ �ைல. அ�'தாக இல&ைகய � நிலவ னா7� அ4த 

ஐதCக'தி� ேசாழ�, பா�*ய� ஆகிய தமி��ப$தி ம�ன�க1 

பறியதாகA� இ�4+ அ+ 3'த� வா�வ ய7ட;� இைணகிற+. 

இ+ ெபௗ'த மரப ;1 3ழ&கிய தமி�'ெதாட�ைப� கா-�கிற+. 

இைவ இ�;� ஆராய�பட ேவ�*யதாக உ1ள அேத ேவைளய � 

ஏேதாெவா� வைகய � ப'தின< மரபான+ ெபௗ'த'ேதா� 

ெதாட�3ெபறதாக இ��கிற+ எ�பைத இ4த ஐதCக� கா-�கிற+. 

3'தக ஜாதக� கைதக@� சில�பதிகார கைத� ப$திக@� 

அேதேபால சில�ப � ெசா�ல�ப�� சில $றியW�க@� 

கைதக@� 3'த ஜாதக� கைதகள<� ெசா�ல�ப�வதாக இ��ப+� 

இ&$ $றி�ப ட'த�க+. வழ�$ைர காைதய � ேபா+ ேசாழ மரைப 

வ வ2�$� ேபா+ க�ணகியா� $றி�க�ப�� சிப  ச�கரவ�'திய � 

3றாவ � பசி�காக தைசைய அ�'+� ெகா�'த நிக�A 3'தக ஜாதக 

கைதய � இட�ெப�1ள+. 3'தஜாதக� கைதய லி�4ேத இ�கைத 

ெபய�4தி��க ேவ���. ப ற$ க�ணகிய � ப'தின<' த�ைம�கான 

$றியWடாக மா�ைப' தி�கி எறி4த நிக�A க�த�ப�கிற+. 

அ�கைதய � !ல� 3'தஜாதக� கைதய லி�4+ வ4தி��க 

ேவ��� எ�� க�த�ப�கிற+. அதாவ+ 3'த ஜாதக� 

கைதெயா�றி� பசியா� தவ �$� தா0�3லி ஒ�� த� $-*ையேய 

தி�ன Dயசி'தேபா+ _பாவதி எ�;� ெபௗ'த ப �$ண  த� 

மா�ைப' தி�கிெய�'+ தா0�3லி�$ உணவாக' த4+ 

பசியாறினா1. க�ணகிய � மா�ப ழ�ப $ இ+ேவ 

D�;தாரணமாக இ�4தி��க ேவ��� எ�� க�த�ப�கிற+. 

இ'தைகய 3'த ஜாதக� கைதகைள� கா-* க�ணகி ெபௗ'த 
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மரைப9 சா�4த ெப� எ�ேற மய ைல சீன<.ேவ&கடசாமி:� 

ேசா.ந.க4தசாமி:� க�+கி�றன�. 

காவ 28�ப-*னD� ெபௗ'த ெதாட�3க@� 

காவ 28�ப-*ன� ப�ைடய தமி� நகர&க@1 

Dத�ைமயான+. ேசாழ� கால'தி� ைமய நகரமாகA� D�கியமான 

வண க நகரமாகA� வ ள&கிய+. அழி4+ேபானதாக க�த�ப�� 

இ4நகர� இ�4த இட'தி� (இ�ேபாதி��$� 8�3கா� ப�ைடய 

காவ 28� ப-*ன'தி� எ9சமாக க�த�ப�கிற+) அ�ைம காலமாக 

நட'த�ப-ட அக�வா0Aகளா� ெபௗ'த� ெசழி'தி�4தைம�கான 

சா��க1 கிைட'+ அைவ அ0ய'திகிடமி�றி நி�வ�ப-�1ளன. 

இல�கிய� ப ரதிகள<� அ4நகர� ெபறி�4த D�கிய'+வ'ைத ேந� 

ெச0:� வ தமாக ெதா�லிய� அகழா0A D*3க1 அைம4தி��ப+ 

$றி�ப ட'த�க+. உ1ளப*ேய காவ 28�ப-*ன� ெபௗ'த "�கள<� 

வ 2வாக ெசா�ல�ப-�1ள+. 3'த ஜாதக கைதகள<ேலேய இB]� 

ெசா�ல�ப-*��$� அளவ $ ெபௗ'த ெதாட�ைப� ெபறதா$�. 

“3'த ஜாதக கைத ஒ�றி� இ4த நகர� டமிள (தமி�) ேதச'தி� 

உ1ளெத��� அக'தி அ�ல+ அகி'தி எ�ற ெபௗ'த Dன<வ� தவ� 

ெச0தாெர”��� Jற�ப�வதாக மய ைல சீன<.ேவ&கடசாமி 

$றி�ப �கிறா�. ேம7� இB]� பாலிெமாழி ெபௗ'த "�கள<� 

கவ Cரப-*ன� எ�� Jற�ப-�1ளதாக� J�கிறா�. சில�பதிகார� 

கா-�� காவ 28� ப-*ன'தி� இ�4ததாக� Jற�ப�� ஏHவ காைர 

என�ப�� இ4திர வ காைர அேசாக2� உறவ னரான மகி4த� 

(மேக4திர�) க-*னா� எ�� J�மளவ $ ெபௗ'த' ெதாட�3��. 

தமி�நா-� ப�ைடயகால ெபௗ'த ெப2யா�க@1 ஒ�வராக� 

Jற�ப�� 3'த த'த� (கி.ப .4ஆ� "றா��) எHதிய 

அப த�பவதார� எ�;� பாலிெமாழி "லி7� 3'தவ�ச� எ�;� 
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"7�$ எHதிய ம+ர'தவ லாஸின C எ�;� உைரய � இ�திய 7� 

இB]ைர� பறி:� இ&$ க-ட�ப-*�4த ெபௗ'த�ப1ள< பறி:� 

வ 2வாக $றி�ப -�1ளா�. அவ�த�� $றி�ப � !ல� 

காவ 28�ப-*ன'தி� ெந�&கால� ெபௗ'த� வ ள&கி 

வ4தி��கேவ��� எ��� அ+ ெச�வா�$ ெபறதாக 

இ�4தி��கிற+ எ��� Lகி�க ேவ�*ய ��கிற+. 

சில�பதிகார'ைத:� மண ேமகைல:� ெதாட�3ப�'+கிற மெறா� 

சா�றாக இ4நகர� பறிய பதிA அைம4+1ள+. அ4த அளவ $ 

இர�� கா�ப ய&கள<7� கைத�ேபா�கி� ைமயசரடாக� 3கா� 

அைம4+1ள+. 

சில�பதிகார'தி� ெப�� ப 2A கா�ட�. !�� கா�ட&களாக 

அைம4+1ள சில�ப � Dத� கா�ட� காவ 28� ப-*ன'தி� 

ெபயரா� அைம4+1ள+. அதாவ+ 3கா� கா�ட�. ேகாவல� 

க�ணகி தி�மண�, ஆட� ஆ@ைமயான மாதவ  ெபா�-� 

ேகாவல� க�ணகிைய� ப 2த�, மாதவ  ேகாவல� ஊட�, 

க�ணகிய ட� மX��� வ4தைட:� ேகாவல� அவேளா� 

ம+ைர�$� 3ற�ப�த� ஆகிய கைத�ப$திக1 இ�கா�ட'தி� 

அைம4+1ளன. இதNடாக 3கா2� நைடெப�� இ4திரவ ழா பறிய 

வ வரைண அH'தமாக� பதிA ெச0ய�ப-�1ள+. இ4திர� எ�ப+ 

ஐ4திர� எ�ற 3'த� வழிபா�. அ�'+ நா� கா� காைதய � 

சாலின<ய � கணவ� Dப ற�3 காைதய � மாலதி எ�ற ெப� பல 

ெத0வ&க1 D�3 ெச�� Dைறய �வதாக� Jற�ப-�1ள+. 

அ�ேபா+ ேகா-ட&க1 (ேகாய �கள<ல) பலA� ெசா�ல�ப�கி�றன. 

அ�'ததாக 3காைர வ -� க�ணகி:� ேகாவல;� ம+ைர�$9 

ெச�7�ேபா+ அ&கி�4த பலெத0வ&கைள வண&கி9 ெச�வ+ 

$றி�ப ட�ப�கிற+. மா�, அ�கேதவ�, ஐ4+ கிைளகைள உைடய 

ெப2ய அரசமர'த*ய � இ��கி�ற 3'தைர வண&$கிறா�க1. 
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ெதாட�9சியாக ஏH 3'த� வ கா�கைள வண&கிவ -� நக2� 

வாய ைல� கட4தன�. இவைற' தவ ர 3கா� நகர'தி;டனான 

ெபௗ'த' ெதாட�3க1 $றி�பாக9 ெசா�ல�படவ �ைல. 

இ4நிைலய �தா� 3காைர' த� கா�ப ய'தி� வ ள�$� 

மண ேமகைல அதைன ம�உ�தி ெச0கிற+. காவ 28�ப-*ன'தி� 

மX+ ெபௗ'த'தி� உ2ைமைய சா'தனா� நி�Aகிறா�. 

மண ேமகைலய � 3கா� ம-�ம�லா+ 3கா� - வ6சி - கா6சி 

எ�ற இைண�ப � ெபௗ'த' ெதாட�3 வ வ2�க�ப�கிற+. சில�ப � 

3கா2� ெதாட�9சியாக ம+ைர:� வ6சி:� Jற�ப�கிற+. ஆனா� 

இத$ மாறாக 3காேரா� 3க�ெபற ெபௗ'த ைமயமான 

கா6சி3ர'ைத மண ேமகைல ெதாட�3ப�'+கிற+ எ�ப+ 

$றி�ப ட'த�க+. இBவா� சில�பதிகார� தராத அH'த'ைத 

மண ேமகைல த�கிற+. சில�பதிகார'தி� இ4திரவ ழாவ �ேபா+ 

‘அறேவா� ப1ள<ய � அறேனா�பைட’ நிக�4த+. மண ேமகைல 

3கா2� இ�4த ப1ள<ைய ‘மாதவ� உைறவ ட�’ எ�� வ 2�கிற+. 

மாதவ  வச4த மாைலய ட� ெச0தி ெசா�லி அ;�3�ேபா+ “ஈ&கி� 

மாதவ� உைறவ ட� 3$4ேத�” எ�ேற J�கிறா1 (ஊரல� உைர'த 

காைத) இ4த� ப1ள<ேயா� அறவண அ*க1 

ெதாட�3�ப�'த�ப�கிறா�. இ+ ெபௗ'த�ப1ள<ேய எ�பைத 

மண ேமகைல உ�திப�'+கிற+. 3கா� அழி4த ப �னா� அறவண 

அ*க@� மாதவ :� வ6சி�$9 ெச�� ப �ன� கா6சி�$ 

வ4தா�க1 எ�கிற+. (வ6சிய லி�4+ மசா'+வா;� 

மண ேமகைலைய கா6சி�ேக ஏ$கிறா�) இ&$ Dத�ைமெப�� 

நகர&க1 ஒ�3றமி��க சமய� எ�ற Dைறய � ெபௗ'த'தி$ 

எ�ற Dைறய � கா6சிைய மண ேமகைல ேத�4ெத�'+� ெகா�ட+ 

அ�ல+ சைம'+� ெகா�ட+ எனலா�. காவ 28�ப-*ன'தி� 

ெபௗ'த அைடயாள'ைத Dத�ைமப�'தாத இள&ேகாவ கான 
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சா'தனா2� எதி�வ ைன அ�ல+ J�தலான இைண�3 எ��� 

இதைன வாசி�கலா�. 

அறவண அ*க1 எ�பவ� வரலா�� பா'திரமாக இ�4+ 

3ைனவ ேகப வ Eத2�க�ப-டவரா? Dறி7� இல�கிய'திகான 

3ைனவா? எ�ப+ ெத2யவ �ைல. ஆனா� அவ� இர�� 

ப ரதிகள<7� ெசா�ல�ப�கிறா�. இ��ப ;� அவ� ெபௗ'த 

Dன<வராக அH'த� தர�ப-*��ப+ மண ேமகைல� ப ரதிய �தா�. 

மாதவ  சில�ப ேலேய ெபௗ'த� ப1ள<யைடகிறா1. அவ@�$� 

மண ேமகைல�$� ெபௗ'த த�ம'ைத ேபாதி�பவ� அறவண 

அ*கேள. 

சில�ப � இ�லாத ெபௗ'த அைடயாள'ேதா� 

மண ேமகைலய � காவ 28�ப-*ன� வ வ2�க�ப-�1ள+. சில�ப � 

Jற�ப-ட ஏH 3'த (இ4திர) வ காைரகைளய�றி உவவன� எ�;� 

86ேசாைலய � ந�வ � பள<&கினா� ெச0ய�ப-ட சி�ேகாய � 

ஒ�றி� 3'தர+ பாதபW*ைக இ�4ததாக மண ேமகைல J�கிற+. 

இ�ப-*ன'தி� K�கா-ட� ேகா-ட'ைத அ�'+ ச�கரவாள� 

ேகா-ட� எ�� ெபௗ'த�களா� அைழ�க�ப-ட ேகா-ட� 

அைம4தி�4த+. இ�ேகா-ட'+1 ச�பாபதி எ�;� ெபௗ'த ெத0வ� 

ேகாய � ெகா�*��பதாகA�, ேகாய லி� Iெணா�றி� 

க4திபாைவ எ�;� ெத0வ உ�வ� அைம4தி�4தெத�பைத:� 

மண ேமகைல வ வ2�கிற+. மண ேமகைலய � ேவ��ேகா1ப* 

ேசாழ அரச� சிைற9சாைலைய அற9சாைலயாக மாறிய+ இB]2� 

தா�. 
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D*Aைர 

ெபௗ'த� எ�� ெவள<�பைடயாக நாமறி4+1ள தடய&கைளேய 

இ�க-�ைரய � எ�'+�ெகா�ேடா�. அேதேவைளய � சில�பதிகார� 

ப ரதிய � ெபௗ'த தடய&க1 எ;�ேபா+ அ�ப ரதிைய ம-�ேம 

ைவ'+ 324+ெகா1ள D*யா+ எ�ற 32தைல� ெப�கிேறா�. 

அதனாேலேய மண ேமகைலைய:� ஒ�பைவ'+ இர�*7� 

ஊ��பாAமாக நிலவ ய �4த ெபௗ'த' தடய&கைள� 324+ெகா1ள 

Dயசி�க�ப-ட+. அ4தவைகய � இ'தகவ� யாA� 

அ�திய -டைவ அ�ல. ேம7� ஆ0A�$ உ2யைவ. ெபௗ'த� 

பறிய சமகால'தி� 3திய 32த�கைள:� தரAகைள:� வ 24+ 

ப �னண ய � ைவ'+ ஆரா:�ேபா+ ெபௗ'த� பறி ம-�ம�ல ந� 

ச!க'தி� வழிபா-� மர3 சா�4த வரலா� $றி'+� எH+வதகான 

Dைறைமக1 ைகJட�J��. 

பய�ப-ட "�க1, க-�ைரக1 

1. அலா0சியE. ஞான (ெதா.ஆ.) அேயா'திதாச� சி4தைனக1 – 

ெதா$தி II 

நா-டா� வழ�காறிய� ைமய�, 

பாைளய&ேகா-ைட, 1999. 

 

2.  இள&ேகாவ*க1   சில�பதிகார� (!லD� உைர:�) 

      3லிL� ேகசிக� (உ.ஆ.) 

      சாரதா பதி�பக�, ெச�ைன, 2018. 
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3. ச�Dகராஜா சிறிகா4த�  ெபௗ'த மரப � ப'தின< 

ெத0ேயா: 

      கணநா' ஒபயேசகர ஆ0A (க.ைர) 

      சில�பதிகார�: கவ ைதய ய�  

ப�பா-*ய� – ெமாழிய ய� – 

அரசிய� 

சில�3. நா. ெச�வராK (ப.ஆ.) 

3+9ேச2 ெமாழிய ய� ப�பா-� 

ஆரா09சி நி�வன�, 3+ைவ, 

மா�9 2013. 

4. சபார'தின�, எE.ப .,   தமி�நா-*� ெபௗ'த' 

தா0'ெத0வ&க1 

      வ*வD� ந�ப �ைக:� (க.ைர) 

      அ�3ேவ4த� (ெமா.ெப.) 

      எதா�'த ெபௗ'த�, 

      Eடாலி� ராஜா&க� (ப.ஆ.) 

      ஆழி ப�ள<ஷ�E, ெச�ைன,  

                                    *ச�ப� 2012 

5. சாமிநாத0ய�, உ.ேவ. (ப.ஆ.),  சில�பதிகார!லD�  

அ��பதAைர:� 

      அ*யா��$ ந�லா�ைர:� 

உ.ேவ.சா. "�நிைலய�, ெச�ைன,    

1978. 
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6. சாமிநாத0ய� உ.ேவ. (ப.ஆ.),  மண ேமகைல (ஏழா� பதி�3) 

உ.ேவ.சா. "� நிைலய�,   

ெச�ைன, 1981. 

 

7. ேவ&கடசாமி சீன<. மய ைல  ெபௗ'தD� தமிH� 

      ` ெச�பகா பதி�பக�, 

      ெச�ைன, 2010 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
    
“Evidences of Buddhism in Silappathikaram” examines the evidences of Buddhism 

found in Silappathikaram. The researcher has counter-argued the notion that only 

Jainism is represented in Silappathikaram and has brought out evidences that the 

book contains multi-religious views including Buddhism. The researcher further 

points out that the ancient history of traditional worship is yet to be explored in 

Silappathikaram. 
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சில�பதிகார
தி�சில�பதிகார
தி�சில�பதிகார
தி�சில�பதிகார
தி�    ைஜன�ைஜன�ைஜன�ைஜன�    

அஅஅஅ....����....அறவாழிஅறவாழிஅறவாழிஅறவாழி    

தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�    
தமி	நா�தமி	நா�தமி	நா�தமி	நா�    சமண�சமண�சமண�சமண�    ேபரைவேபரைவேபரைவேபரைவ, , , , வ�தவாசிவ�தவாசிவ�தவாசிவ�தவாசி....    

        ““““ேபாதிலா�ேபாதிலா�ேபாதிலா�ேபாதிலா�    தி�வினா�தி�வினா�தி�வினா�தி�வினா�    �க�ைட�க�ைட�க�ைட�க�ைட    வ�ெவ���வ�ெவ���வ�ெவ���வ�ெவ���    

            தீதிலாதீதிலாதீதிலாதீதிலா    வடமீனி�வடமீனி�வடமீனி�வடமீனி�    திறமிவ�திறமிவ�திறமிவ�திறமிவ�    திறெம���திறெம���திறெம���திறெம���    

            மாதரா�மாதரா�மாதரா�மாதரா�    ெதா�ேத!தெதா�ேத!தெதா�ேத!தெதா�ேத!த    வய#கியவய#கியவய#கியவய#கிய    ெப�#$ண!%&ெப�#$ண!%&ெப�#$ண!%&ெப�#$ண!%&    

        காதலா�காதலா�காதலா�காதலா�    ெபய�ம�'#ெபய�ம�'#ெபய�ம�'#ெபய�ம�'#        க(ணகிெய�க(ணகிெய�க(ணகிெய�க(ணகிெய�    பா�ம�ேனாபா�ம�ேனாபா�ம�ேனாபா�ம�ேனா””””    

எ"- சிராவக ேநா"பியான க*ணகிைய இள/ேகாவ.க� ெப%ைம�ப3�தி 
அறி!க
 ெச7கி"றா�. 

 “சில�பதிகார
 எ"றா+ க*ணகி; க*ணகி எ"றா+ க� “ எ"பா� சில
 � 

ெச+வ� ம.ெபா.சி. அவ�க�. 

 “க*ணகி ந+லா�  கா� நகாி+ அைமதி� ெப*ணாக� ேதா"றி,  ம�ைரயி+ 

Pர
 விைள��, வQசியி+ வானவ� வா9� ெப-கிறா�. ப�தினி வழிபா2ைட 

இள/ேகாவ.க� இ�>+ வாயிலாக ெவ�றிகரமாக நிைறேவ�-கிறா�. ம*ணக 

மா�த��	 அணியான க*ணகி, வி*ணக மா�த��	 வி%�தாகிய ெச7திைய இ�>+ 

திற
பட� சி�தாி�கிற�“ எ"பா� ?  ராண� ெச
ம+ ேபராசிாிய� ெஜ.?ச�திர" 

அவ�க�. 



               epj;jpyf;Nfhit                                            64      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

 “!.ம�க� வரலாேற ஆ�ிகா�பிமாக� பிறநா3களி+ எ+லா
 அைம�� 

விள/க, 	.ம�க� வரலாேற ஆதிகா�பியமாக� தமி9நா2.+ அைம�� விள/	கிற�” 
எ"- இள/ேகாவ.களி" சில�பதிகார�ைத� ேபா�-வா� ேபராசிாிய� 
ெத.ெபா.மீனா2சி 8�தரனா� அவ�க�. 

 ‘ேசர"  த
பி இைச�த’ சில
பி" ெப%ைமகைள� தமி9 5-
  ந+;லக
, 

	றி�பாக வள%
 ச!தாய
, க+Rாி நிைலயிலாவ� ெதாி��ெகா�ள ேவ*ட
 

எ"J
 உய��த ேநா�க�ேதா3  ‘தி Cடா*ட�3 ஃபய� ஒ��C இராஜர�தின
 மகளி� 

க+Rாி’ (த"னா2சி), சிவகாசி ேம�ெகா*3�ள�. 

 க+Rாி� தமி9�ைறயி" ெபா"விழா ஆ*ைட� ெகா*டா3
 வைகயி+ ஒ% 
ேதசிய�  க%�தர/கி�	� தி2டமி23,  சில�பதிகார
: சமய
, த��வ
, ெதா+மர  

எ"J
 க*ேணா2ட�தி+, சா"ேறா�க�  நா+வேரா3  எ"ைன:
 அைழ��, 
க%�தர/கி+ க%���கைள� பகி��� ெகா��
 வா7�பிைன வழ/கிய க+Rாி 
நி�வாக�தின%�	
, !த+வ%�	
, தமி9��ைற�	
 எ" ந"றிைய 

உாி�தா�	கிேற". 

 “சில�பதிகார�தி+ ைஜன
” எ"J
 தைல�பி+ உைரயா�ற எ"ைன 

அைழ�தி%�கிறீ�க�: ந"றி. ‘Cரமண’ எ"J
 ெசா+, சமண, சமண�, சமண
 எ"J
 

விாி�கைள� ெப�ற�. இ"- தமிழக�தி+ ைஜன
 சமண
 எ"-
 

அைழ�க�ெப-கிற�. சமண�ைத� பி"ப�-பவ�க� சமண�க�. 

 சில�பதிகார�தி+ ைஜன
 (சமண
) பல நிைலகளி+ வF:-�த� ெப-கிற�. 
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�த!�த!�த!�த!    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

    கா�பிய மா�த�க� – 	றி�பாக� கா�பிய� தைலவி:
 தைலவJ
 

ைஜன�களாக இ%�கிறா�க�. க*ணகிைய:
 ேகாவலைன:
 ‘சாவக ேநா"பிக�’ 

எ"ேற மாதாி அைழ�பா�. இ"றள�
 தமிழக�தி+ வா1
 சமண�க� 

‘சிராவகசிராவகிய�’ எ"ேற 	றி�பிட� ெப-கிறா�க� எ"பைத:
 	றி�பிட 

வி%
 கிேற". 

 ”வ3நீ/	 சிற�பி" மைனயக
 மற��” ‘வி3தலறியா வி%� ட"’ மாதவிேயா3 

ெச+;
 ேகாவல", விைனயி" ெசயலா+ மீ*3
 க*ணகிைய நா. வ%கிறா"; 

‘	"றைனய ெச+வ
 ெதாைல�த’த�	 வ%��கிறா". அவைன� ேத�-
 வைகயி+ 

“சில
 ள ெகா*
” எ"J
 க*ணகியி" ெசா�க� அவJ�	 ்  திய வழிைய 

வ	��� ெகா3�கி"றன. விைல மதி�ப�ற க*ணகியி" சில
ைப வி�-வ%
 

ெச+வ�ைத !தலாக� ெகா*3, மீ*3
 வாணிக
 ெச7� இழ�த 

ெச+வ�ைதெய+லா
 ஈ2ட ேவ*3
 எ"- அவ" வி%
 கிறா". 

  ““““ெப�நிலெப�நிலெப�நிலெப�நில    )�தா*�)�தா*�)�தா*�)�தா*�    ெப�மக�ெப�மக�ெப�மக�ெப�மக�    தைலைவ!ததைலைவ!ததைலைவ!ததைலைவ!த    

            ஒ�தனி&ஒ�தனி&ஒ�தனி&ஒ�தனி&    $�கேளா$�கேளா$�கேளா$�கேளா    �ய��ேதா#$�ய��ேதா#$�ய��ேதா#$�ய��ேதா#$    ெச-வ!தா�ெச-வ!தா�ெச-வ!தா�ெச-வ!தா�””””    

                        ம#கலவா	!%�ம#கலவா	!%�ம#கலவா	!%�ம#கலவா	!%�    பாட-பாட-பாட-பாட-    31,3231,3231,3231,32    

எ"- ேபா�ற�ெப-
 மாசா��வா" எ"J
 ெப%வணிகனி" மகனான தா", 

மீ*3
  காாி+ சி-வணிக
 ெதாட/	த+ 5டா� எ"பதனா+, ம�ைர மாநக� 



               epj;jpyf;Nfhit                                            66      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

ெச"- ெபா%ளீ2ட வி%
 கிறா". அவJைடய வி%�ப�ைத அ�ப.ேய 

ஏ�-�ெகா��
 க*ணகி,  ேகாவலேனா3 ம�ைர� பயண�ைத ேம�ெகா�கி"றா�. 

  கா� நகர�ைத வி23 நீ/	
 ேகாவலJ
, க*ணகி:
, பா
பைணேம+ 

அறி�யி+ ெகா��
 மணிவ*ணனான தி%மா+ ேகாயிF" வலப�கமாக� ெச"-, 
 �த�  அ%ளிய பிடக >�ெபா%ைள அைனவ��	
 விள/	மா- விாி��ைர�	
 
சாரண� வ%
 இ�திர விகார/க� ஏழிைன:
 கட�� ெச+கி"றன�.  

  லா+ உணைவ� �ற��, ெபா7யாைம அற
ேபா�றி, அ1�கா-, அவா, 

ெவ	ளி ஆகியவ�ைற� ைகவி2டவ�க�; சமண ஆகம/கைள� ெதளி��, 

ஐ
 ல"க�
 அட/கிய ெகா�ைகயினரா7, ெம7�ெபா%� உண��த ேமேலா� 

ஆகிேயா� 53
, அ%க" ேகாயி+; அ%க�, சி�த�, ஆ�சாாிய�, உபா�தியாய�, ச�வ 
சா��க� எ"றைழ�க�ெப-
 பQச பரேம2.க� நிைலெப�ற ஐ�� ச�தி:
 
ெபா%�தியி%�	
 ெபாிய ம"ற
; சாரண� வ%
ேபா� அவ�க� அற!ைர�க 

இ+லற�தாேரா+ அைம�க�ப2ட ஒளி:ட" 5.ய சிலாவ2ட
 (ேமைட) ஆகியவ�ைற 

வல
வ�� வண/கி� ெச+கி"றன�. 

  ““““�ல.(�ல.(�ல.(�ல.(    %ற�%%ற�%%ற�%%ற�%    ெபா/யாெபா/யாெபா/யாெபா/யா    விரத!விரத!விரத!விரத!    

            தவலதவலதவலதவல    நீ!தறி!நீ!தறி!நீ!தறி!நீ!தறி!    தட#கியதட#கியதட#கியதட#கிய    ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    

            ெம/வைகெம/வைகெம/வைகெம/வைக    0ண��த0ண��த0ண��த0ண��த    வி�மிேயா�வி�மிேயா�வி�மிேயா�வி�மிேயா�    $ழீஇய$ழீஇய$ழீஇய$ழீஇய    

            ஐவைகஐவைகஐவைகஐவைக    நி�றநி�றநி�றநி�ற    அ�க!அ�க!அ�க!அ�க!    தான!%4தான!%4தான!%4தான!%4    

            ச�திச�திச�திச�தி    ைய�%�ைய�%�ைய�%�ைய�%�    த�)ட�த�)ட�த�)ட�த�)ட�    5�5�5�5�,,,,    
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            வ�%வ�%வ�%வ�%    தைலமய#கியதைலமய#கியதைலமய#கியதைலமய#கிய    வா�ெப�வா�ெப�வா�ெப�வா�ெப�    ம�ற!%�ம�ற!%�ம�ற!%�ம�ற!%�        

            ெபால�6ெபால�6ெபால�6ெபால�6    பி(�பி(�பி(�பி(�    நல#கின�நல#கின�நல#கின�நல#கின�    ெகா�நிழ-ெகா�நிழ-ெகா�நிழ-ெகா�நிழ-    

            நீரணிநீரணிநீரணிநீரணி    விழவி'�விழவி'�விழவி'�விழவி'�    ெந��ேத�ெந��ேத�ெந��ேத�ெந��ேத�    வி�வி'7வி�வி'7வி�வி'7வி�வி'7    

            சாரண�சாரண�சாரண�சாரண�    வ8உ�வ8உ�வ8உ�வ8உ�    த$தி0(த$தி0(த$தி0(த$தி0(    டாெமனடாெமனடாெமனடாெமன    

            உலகஉலகஉலகஉலக    ேநா�பிகேநா�பிகேநா�பிகேநா�பிக    ெளா�#$டெளா�#$டெளா�#$டெளா�#$ட    னி:டனி:டனி:டனி:ட    

            இலெகாளி4இலெகாளி4இலெகாளி4இலெகாளி4    சிலாதல�சிலாதல�சிலாதல�சிலாதல�    ெதா�%ெதா�%ெதா�%ெதா�%    வல#ெகா(�வல#ெகா(�வல#ெகா(�வல#ெகா(�””””    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    15151515----25252525    

அவ�க� ெசா+கி"றன�. 

  கா� நகைர வி23 நீ/	
 ேகாவலJ
 க*ணகி:
 க��திய.களி" தவ� 
ப�ளியி%�	
 ேசாைலைய அைடகி"றன�; அ/ேக த/கியி%�	
 அ.களாைர� 

க*3 வண/	கி"றன�;  வ�� வண/	
 இ%வாி" த	திகைள:
 ஒ% ெநா.யி+ 

உண��� ெகா�கிறா� க��திய.க�. 

 “உ%வ!! ் உய�	.� பிற� 
 உய� ேபெரா1�க!
 அ%க� ெப%மானி" 

ஆகம உைரகைள ஒ% சிறி�� பிறழாத ேநா" 
 உைடய நீ/க�, 

தீவிைனயாள�கைள� ேபால உ/களிட�ைத வி23 நீ/கியத�	ாிய காரண
 எ"ன?” 

எ"- ேக2கிறா� க��திய.க�. 

  ““““உ�;#உ�;#உ�;#உ�;#    $ல'$ல'$ல'$ல'    )ய�ேப)ய�ேப)ய�ேப)ய�ேப    ெரா�&க)�ெரா�&க)�ெரா�&க)�ெரா�&க)�    

            ெப�மக�ெப�மக�ெப�மக�ெப�மக�    றி�ெமாழிறி�ெமாழிறி�ெமாழிறி�ெமாழி    பிறழாபிறழாபிறழாபிறழா    ேநா���ேநா���ேநா���ேநா���    
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            உைட<உைட<உைட<உைட<    ெர�ேனாெர�ேனாெர�ேனாெர�ேனா    ;�க;�க;�க;�க    ணாளாி=ணாளாி=ணாளாி=ணாளாி=    

            கைடகழி�கைடகழி�கைடகழி�கைடகழி�    தி#ஙன#தி#ஙன#தி#ஙன#தி#ஙன#    க�தியக�தியக�தியக�திய    வாெற�வாெற�வாெற�வாெற�””””    

                        10  10  10  10  ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    46 46 46 46 ––––    49494949    

    ேகாவல" ேப8கிறா"; ”ெப%�தவ�தீ�! த/க� வினாவி�	 விைட5-
 

நிைலயி+ இ�ேபா�தா" இ+ைல. ம�ைர ,W� ெச"- வாணிக
 ெச7� 

ெபா%ளீ23
 ேவ2ைகேயா3 நா" வ���ேள"“. 

  ””””உைரயா:உைரயா:உைரயா:உைரயா:    �-ைல�-ைல�-ைல�-ைல    0�தவ!0�தவ!0�தவ!0�தவ!    தீ�யா�தீ�யா�தீ�யா�தீ�யா�    

            ம%ைரம%ைரம%ைரம%ைர    ?@�?@�?@�?@�    வைரெபா��வைரெபா��வைரெபா��வைரெபா��    ேவ:ைகேய�ேவ:ைகேய�ேவ:ைகேய�ேவ:ைகேய�””””    

                            10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    50505050----51515151    

    ேகாவல" சமண சமய�ைத� சா��தவ" எ"பைத ஜீவப�� T.S.?பா+ 

அவ�க�
 ‘இள/ேகாவ.க� சமய
 யா�’ எ"J
 த
!ைடய >F+ 	றி�பாக 

உண���கிறா� (ப�க
 35) மா/கா23 மைறேயா", ேகசிக", மாடல" எ"- ,"- 

அ�த�கைள� ேகாவல" ச�தி�கிறா". 

  ““““தீ%தீ�தீ%தீ�தீ%தீ�தீ%தீ�    சிற�பி�சிற�பி�சிற�பி�சிற�பி�    ெத�னைனெத�னைனெத�னைனெத�னைன    வா	!திவா	!திவா	!திவா	!தி””””    

                            11 11 11 11 ––––        கா�கா(கா�கா(கா�கா(கா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    30303030    

 வ�தி%�த  மா!� மைறேயா" மா/கா23 மைறேயாைன !தF+ ேகாவல" 
ச�தி�கிறா". 
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  ““““யா%யா%யா%யா%    A�?�A�?�A�?�A�?�    ஈ#ெக�ஈ#ெக�ஈ#ெக�ஈ#ெக�    வரெவனவரெவனவரெவனவரெவன””””    

                            11 11 11 11 ––––        கா�கா(கா�கா(கா�கா(கா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    32323232    

ேநராக� ேகாவல" அவைன� ேக2கிறா"; வண/கவி+ைல. 

ஒ% மடேலா3 மாதவியினா+  அJ�ப�ப3
 ேகாசிக" எ"J
 அ�தண", 

கா2.ட�ேத ேகாவலைன� பா��கிறா". அவJைடய தள��சி, நிறமா�ற
, ேதா�ற� 
ெபாFவி+ ேவ-பா3 ஆகியைவ காரணமாக அவ" ேகாவல" தானா எ"பைத 
உ-தி�ப3�தி� ெகா�ள வி%
 கிறா". அ/	 அ%கிF%�	
 மாதவி� ெகா.ைய� 

பா���, 

“ேகாவல" த"ைனவி23� பிாி�ததினா+ மி	�த �"ப�ைத அைட�த 

மாதவிேபால நீ:
 ெவயி;�	 ஆ�றா� வா.� �" -கிறாேயா?” எ"- ேக2கிறா". 

ெசவிம3�	
 ேகாவல", 

 ““““யா%றீயா%றீயா%றீயா%றீ    5றிய5றிய5றிய5றிய    ……………………”……………………”……………………”……………………”    

                        13 13 13 13 ––––        �ற7ேசா◌ியி�!த�ற7ேசா◌ியி�!த�ற7ேசா◌ியி�!த�ற7ேசா◌ியி�!த    காைதகாைதகாைதகாைத    54545454    

எ"- இர*டாவதாக� ச�தி�	
 ேகாசிகைன� ேக2கிறா" ; வண/கவி+ைல.  

 ,"றாவதாக அவ" ச�தி�	
  அ�தணண" மாடல". 	மாியா. மீ*3வ%
 

மாடல மைறேயா", வழிநைட��"ப
 நீ/க, க��திய.க� த/கியி%�	
 

இட�ைதயைடகிறா". அவைன� க*ட அளவிேலேய விைர�� ெச+;
 ேகாவல" 

அவ" தி%வ.கைள வண/	கிறா". 



               epj;jpyf;Nfhit                                            70      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

  ““““ேகாவல�ேகாவல�ேகாவல�ேகாவல�    ெச��ெச��ெச��ெச��    ேசவ�ேசவ�ேசவ�ேசவ�    வண#கவண#கவண#கவண#க””””    

                        15 15 15 15 ––––    அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&    காைதகாைதகாைதகாைத    19191919    

 !தFர*3 அ�தண�கைள:
 வண/காத சிரவகனான ேகாவல" மாடலைன� 
க*ட அளவி+ வண/கியத�	� காரண
, அவJ
 சமண அற/கைள� பி"ப�-பவ" 

எ"ப�தா" எ"- ஜீவப�� அவ�க� 	றி�பி3வா�க�. 

 ேகாவல" க*ணகிய� சமண அற/கைள� பி"ப�-பவ�க� எ"பதனா+  
தா", அவ�கைள� ‘சாவகேநா"பிக�’ எ"- மாதாி 	றி�பி3கி"றா�. அவ�க� 

சைம�பத�	ாிய  திய பா�திர/கைள உட" ந+க�ெசா+கிறா�. அவ�க� 

உ*=வத�ேக�ற Bவா� கா7�	
 பலாவி" !தி��தகா7, வைள�த 

வாிகைள:ைடய ெவ�ளாி�கா7, மா�ள/கா7, மா/கனி, வாைழ�கனி, சாFயாிசி, 

பா+, ெந7 !தFயவ�ைற மாதாியி" ஏவ�ப. ந/ைகய� த%கி"றன�. இ/	 சிராவக 

ேநா"பிக� உ*=த�	ாிய ெபா%�க� 	றி�பாக உண��த�ப3கி"றன. 

  ““““சாவகசாவகசாவகசாவக    ேநா�பிகேநா�பிகேநா�பிகேநா�பிக    ள�கள�கள�கள�க    ளாதD�ளாதD�ளாதD�ளாதD�    

            நா!@(நா!@(நா!@(நா!@(    ந#ைகெயா�ந#ைகெயா�ந#ைகெயா�ந#ைகெயா�    நா�வழி�நா�வழி�நா�வழி�நா�வழி�    பEஉ�பEஉ�பEஉ�பEஉ�    

        அஅஅஅ    �சி�சி�சி�சி    லா&$த=லா&$த=லா&$த=லா&$த=    கைம�தந=கைம�தந=கைம�தந=கைம�தந=    கல#க�கல#க�கல#க�கல#க�    

        ெந�யாெந�யாெந�யாெந�யா    தளிமி�தளிமி�தளிமி�தளிமி�    நீெரன&நீெரன&நீெரன&நீெரன&    5ற5ற5ற5ற    

            இைட&$லஇைட&$லஇைட&$லஇைட&$ல    மட�ைதய�மட�ைதய�மட�ைதய�மட�ைதய�    இய-பி=இய-பி=இய-பி=இய-பி=    $�றா$�றா$�றா$�றா    

            மைட&கல�மைட&கல�மைட&கல�மைட&கல�    த�ெனா�த�ெனா�த�ெனா�த�ெனா�    மா(�ைடமா(�ைடமா(�ைடமா(�ைட    மரபி=மரபி=மரபி=மரபி=    

            ேகாளி�ேகாளி�ேகாளி�ேகாளி�    பாக=பாக=பாக=பாக=    ெகா�#கனி!ெகா�#கனி!ெகா�#கனி!ெகா�#கனி!    திர�கா/திர�கா/திர�கா/திர�கா/    
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            வா�வாி&வா�வாி&வா�வாி&வா�வாி&    ெகா�#கா/ெகா�#கா/ெகா�#கா/ெகா�#கா/    மா%ள�மா%ள�மா%ள�மா%ள�    பF#கா/பF#கா/பF#கா/பF#கா/    

            மாவி�மாவி�மாவி�மாவி�    கனிெயா�கனிெயா�கனிெயா�கனிெயா�    வாைழ!வாைழ!வாைழ!வாைழ!    தீ#கனிதீ#கனிதீ#கனிதீ#கனி    

            சாDசாDசாDசாD    யாிசியாிசியாிசியாிசி    த�பா=த�பா=த�பா=த�பா=    பயெனா�பயெனா�பயெனா�பயெனா�””””    

                        16 16 16 16 ––––        ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&    காைதகாைதகாைதகாைத    18181818----27272727    

த%கி"றன�. 

 அ%க" அற�ைத !1ைமயானக� பி"ப�-
 ேகாவலJ�	
 க*ணகி�	
 
வழி��ைணயாக இைணவத�	� க��திய.க� !.� ெச7கிறா�. இனிைம பய�காத 

ெசா�கைள� தவி���, 	�ற ம�ற ேக�வி� ெச+வாி" அறி�ைரகைள – 

அற�ைரகைள� ேக23ண���, அ%க� ெப%மாைன வழிப3வத�காக� தீ�தீ� 
ம�ைர�	� ெச+;
 வி%�ப
 மத�	�ள� எ"பதனா+ தா!
 உட" வ%வதாக 
அ.களா� அவ�களிட
 உைர�கி"றா�; அ<வாேற  ற�ப3கி"றா�. 

  ““““மற;ைரமற;ைரமற;ைரமற;ைர    நீ!தநீ!தநீ!தநீ!த    மாச�மாச�மாச�மாச�    ேக�விய�ேக�விய�ேக�விய�ேக�விய�    

                அற;ைரஅற;ைரஅற;ைரஅற;ைர    ேக:டா#ேக:டா#ேக:டா#ேக:டா#    கறிவிைனகறிவிைனகறிவிைனகறிவிைன    ேய!த!ேய!த!ேய!த!ேய!த!    

            ெத�றமி	ெத�றமி	ெத�றமி	ெத�றமி	    ந�னா:�!ந�னா:�!ந�னா:�!ந�னா:�!    தீ%தீ�தீ%தீ�தீ%தீ�தீ%தீ�    ம%ைர&ம%ைர&ம%ைர&ம%ைர&    

            ெகா�றியெகா�றியெகா�றியெகா�றிய    ;�ள;�ள;�ள;�ள    )ைடேய)ைடேய)ைடேய)ைடேய    னாதD�னாதD�னாதD�னாதD�    

            ேபா%வ-ேபா%வ-ேபா%வ-ேபா%வ-    யா'�யா'�யா'�யா'�    ேபா%மி�ேபா%மி�ேபா%மி�ேபா%மி�……”……”……”……”    

எ"- அ.களா� கிள
பி வி3கி"றா�. 
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 ம�ைரயி"  றநக�  ற�ேசாியி+ த/கியி%�	
 ேபா�, த�காாிட
 க*ணகி 

ேகாவலைர ஒ�பைட�க ேவ*3
 எ"- அ.களா� வி%
 கி"றா�. அவ� 
வி%�பத�ேக�ப மாதாி எ"J
 இைட�	ல மட�ைத அ.களாைர வ�� 
வண/	கி"றா�. மாதாிைய வா9��
 அ.களா�, ப8�கைள எ+லா வைகயாJ
 

 ர��, அைவ வழ/	
 பா+ப3ெபா%�கைள அைனவ��	
 த%
 ஆய� 

வா9�ைகயி+ 	�ற
 ஒ"-
 இ%�கா�. மாதாி:
 	�றம�றவ�; !தியவ�; ப* 
 

அ%� உ�ள!
 ெகா*டவ�. அவளிட�தி+ க*ணகிைய அைட�கல
 த%வதனா+ 

	�ற
 ஒ"-
 ேநரா� எ"- ந
 
 அ.களா� அ<வாேற ெச7கிறா�. 

  ““““ஆகா!ஆகா!ஆகா!ஆகா!    ேதா�பிேதா�பிேதா�பிேதா�பி    ஆ�பய�ஆ�பய�ஆ�பய�ஆ�பய�    அளி&$�அளி&$�அளி&$�அளி&$�    

            ேகாவல�ேகாவல�ேகாவல�ேகாவல�    வா	&ைகேயா�வா	&ைகேயா�வா	&ைகேயா�வா	&ைகேயா�    ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��    பாபாபாபா    �-ைல�-ைல�-ைல�-ைல    

            தீதில�தீதில�தீதில�தீதில�    )%மக�)%மக�)%மக�)%மக�    ெசHவிய�ெசHவிய�ெசHவிய�ெசHவிய�    அளிய�அளிய�அளிய�அளிய�    

            மாதாிமாதாிமாதாிமாதாி    த�'ட�த�'ட�த�'ட�த�'ட�    மட�ைதையமட�ைதையமட�ைதையமட�ைதைய    இ�!%த=$இ�!%த=$இ�!%த=$இ�!%த=$    

            ஏ%�ஏ%�ஏ%�ஏ%�    இ�ெறனஇ�ெறனஇ�ெறனஇ�ெறன    எ(ணினஎ(ணினஎ(ணினஎ(ணின    ளாகிளாகிளாகிளாகி” ” ” ” ஒ�பைட&கிறா�ஒ�பைட&கிறா�ஒ�பைட&கிறா�ஒ�பைட&கிறா�....    

                        15 15 15 15 ––––        அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&    காைதகாைதகாைதகாைத    120 120 120 120 ––––    124124124124    

 அைட�கல
 த�தேதா3 த
!ைடய கடைம !.��வி2டதாக அ.களா� 
க%தவி+ைல. அவைள எ�ப.ெய+லா
  ர�க ேவ*3
 எ"பைத:
 எ3��� 

ெசா+கிறா�. ”க*ணகிைய ந"னீரா2., ெச/கய+ ெந3/க*களி+ ைமதீ2., 

ேதெம"5�தF+ சில மல�கைள� X2., Wய  டைவ உ3�தி, ேதாழி:
, ெசவிF:
, 

தா:
 நீேய ஆகி�தா/	” எ"- அ.களா� ெநகி9�� ேபா7 ேப8கிறா�. 
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  ““““ம#கலம#கலம#கலம#கல        மட�ைதையமட�ைதையமட�ைதையமட�ைதைய    ந�னீந�னீந�னீந�னீ    ரா:�4ரா:�4ரா:�4ரா:�4    

            ெச#கய-ெச#கய-ெச#கய-ெச#கய-    ெந�#க(ெந�#க(ெந�#க(ெந�#க(    அ�சன�அ�சன�அ�சன�அ�சன�    தீ:�!தீ:�!தீ:�!தீ:�!    

            ேதெம�ேதெம�ேதெம�ேதெம�    5�த=5�த=5�த=5�த=    சி�மல�சி�மல�சி�மல�சி�மல�    ெப/%ெப/%ெப/%ெப/%    

            @ம�@ம�@ம�@ம�    உKஇ!உKஇ!உKஇ!உKஇ!    ெதா-ேலா�ெதா-ேலா�ெதா-ேலா�ெதா-ேலா�    சிற�பி�சிற�பி�சிற�பி�சிற�பி�    

            ஆய)�ஆய)�ஆய)�ஆய)�    காவL�காவL�காவL�காவL�    ஆயிைழஆயிைழஆயிைழஆயிைழ    தன&$!தன&$!தன&$!தன&$!    

            தா0�தா0�தா0�தா0�    நீேயநீேயநீேயநீேய    யாகி!யாகி!யாகி!யாகி!    தா#$தா#$தா#$தா#$…..”…..”…..”…..”    

                        15 15 15 15 ––––        அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&    காைதகாைதகாைதகாைத        ----131131131131----136136136136    

“எ"Jட" வ�தி%�	
 க*ணகி ந+லாளி" க*ணகி ந+லாளி+ வ*ண� 

சீர.கைள இத�	!"னா் நில மக�
 க*டறியா�; கதிரவனி" க3ைமயான 

ெவ�ப�ைத:
 த"ேக�வ" ெபா%23� தா/கி� ெகா*3, த"Jைடய �யர
 ப�றி 
நிைன��
 பா◌ா◌்�காத க� �கட
 B*ட இ�ெத7வம+ல� ேவ- ெபாF�ைடய 
ெத7வ�ைத யா
 க*டதி+ைல” எ"- உணா்�சிவய�ப23 அ.களா◌ா◌ ்மாதி◌ா◌ிட
 

ேப8கிறா◌ா◌்.  

 ““““எ�ெனா�எ�ெனா�எ�ெனா�எ�ெனா�    ேபா�தேபா�தேபா�தேபா�த    இள#ெகா�இள#ெகா�இள#ெகா�இள#ெகா�    ந#ைகத�ந#ைகத�ந#ைகத�ந#ைகத�    

        வ(ண4வ(ண4வ(ண4வ(ண4    சீற�சீற�சீற�சீற�    ம(மக�ம(மக�ம(மக�ம(மக�    அறி�தில�அறி�தில�அறி�தில�அறி�தில�    

        க�#கதி�க�#கதி�க�#கதி�க�#கதி�    ெவ�ைமயி=ெவ�ைமயி=ெவ�ைமயி=ெவ�ைமயி=    காதல�காதல�காதல�காதல�    தன&$தன&$தன&$தன&$    

        ந�#$%யந�#$%யந�#$%யந�#$%ய    ெர/ெர/ெர/ெர/    திநா��லரதிநா��லரதிநா��லரதிநா��லர    வா�!வா�!வா�!வா�!    

        த�%ய�த�%ய�த�%ய�த�%ய�    காணா!காணா!காணா!காணா!    தைகசா-தைகசா-தைகசா-தைகசா-    6#ெகா�6#ெகா�6#ெகா�6#ெகா�    
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    இ�%ைணஇ�%ைணஇ�%ைணஇ�%ைண    மகளி�&மகளி�&மகளி�&மகளி�&    கி�றிகி�றிகி�றிகி�றி    யைமயா&யைமயா&யைமயா&யைமயா&    

        க=�&க=�&க=�&க=�&    கட�6(டகட�6(டகட�6(டகட�6(ட    இ!ெத/வஇ!ெத/வஇ!ெத/வஇ!ெத/வ    ம-ல%ம-ல%ம-ல%ம-ல%    

        ெபா=�ைட!ெபா=�ைட!ெபா=�ைட!ெபா=�ைட!    ெத/வ�ெத/வ�ெத/வ�ெத/வ�    யா#க(யா#க(யா#க(யா#க(    �லமா-�லமா-�லமா-�லமா-””””    

                    15 15 15 15 ––––    அைட&கல&காைதஅைட&கல&காைதஅைட&கல&காைதஅைட&கல&காைத    ––––    137137137137----144144144144    

சமண
 (ைஜன
) பிற உயி�க��	� �"ப
 ெச7தைலேயா, அ+ல� அைவ 

�" -�த�ப3தைலேயா !�றாக வி%
 வதி+ைல. ஓ� ஈ எ-
  5ட 

�" -�த�ப3வைத�  சமண
 ஏ�-� ெகா�வதி+ைல. இைத நி-�
 ஓ� நிக9� 

க*ணகியி" வா9வி+ இட
ெப-கிற�. 

தி%வர/க�தி+ காவிாியி" ெத"கைரயி+ உ�ள ஒ% B
ெபாழிF+ ேகாவலJ
 
க*ணகி:
 அ.களா%ட" த/கி ஓ7ெவ3��� ெகா*.%�	
 ேபா�, ஒ% 

வ
ப�பர�ைத:
 வ-ெமாழியாளJ
 அ/	வ%கி"றன�. க*ணகி ேகாவலைர� 

82. அ.களாாிட
 அவ�க� எ"- ேக2கிறா�க�. 

“இவ�க� எ"ம�க� ; மானிடயா�ைகய�; வழிநைட� பயண�தா+ 

வ%��கி"றன�. அவ�களிட
 ெச+லாம+ விலகி� ெச+;/க�” எ"ப� அ.களாாி" 

பதி+. “ஒ%வயி�றி+ பிற�ேதா�, கணவ" மைனவியாக� 5. வா9த;
 உ*ேடா?”  

எ"- எ�ளி நைகயா3
 வைகயி+ அவ�க� வ
  ேப8கி"றன�. 

 ““““ம&க�ம&க�ம&க�ம&க�    காணீ�காணீ�காணீ�காணீ�    மானிடமானிடமானிடமானிட    யா&ைகய�யா&ைகய�யா&ைகய�யா&ைகய�    

        ப&க�ப&க�ப&க�ப&க�    நீ#$மி�நீ#$மி�நீ#$மி�நீ#$மி�    பாி�ல�பாி�ல�பாி�ல�பாி�ல�    பினெரனபினெரனபினெரனபினெரன    
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        உட�வயி=உட�வயி=உட�வயி=உட�வயி=    ேறா�க�ேறா�க�ேறா�க�ேறா�க�    ஒ�#$ட�ஒ�#$ட�ஒ�#$ட�ஒ�#$ட�    வா	&ைகவா	&ைகவா	&ைகவா	&ைக    

        கடவ%கடவ%கடவ%கடவ%    )(ேயா)(ேயா)(ேயா)(ேயா….”….”….”….”    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    225225225225----228228228228    

அவ�களி" தீெமாழி ேக23 க*ணகி த" இ%ெசவிகைள:
 ெபா�தி�ெகா*3 
கணவ"!" ந3/கி நி�கிறா�. 

 ““““எ�*ந�எ�*ந�எ�*ந�எ�*ந�    ேபாLமிவ�ேபாLமிவ�ேபாLமிவ�ேபாLமிவ�    எ�6#எ�6#எ�6#எ�6#    ேகாைதையேகாைதையேகாைதையேகாைதைய””””    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    231231231231    

எ"- சீ�ற
 ெகா��
 க��திய.க�, 

 ““““)�*ைட&)�*ைட&)�*ைட&)�*ைட&    கா:��கா:��கா:��கா:��    )%நாி)%நாி)%நாி)%நாி    யாெகனயாெகனயாெகனயாெகன….”….”….”….”    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத––––    232232232232    

சாப
 ெகா3�� வி3கிறா�. 

 ச�- !"ன� மனிதவ.வி+ த/கைள எ�ளி நைகயா.யவ�க� அ.களாாி" 
சாப�தினா+ த/கள%ேக 	-நாிகளாக ஊைளயி3வைத� ேக23 க*ணகி:
 
ேகாவலJ
  வ%��கி"றன�. த/கைள�  *ப3�தியவ�க� எ"றா;
 அவ�க� 
நாிகளாக மாறி ஊைளயி3
 �"ப�ைத� க*ணகியினா+ தா/கி� ெகா�ள 
!.யவி+ைல. “ஒ1�க ெநறிகளினி"-
 நீ/கியவ�க� நீ�ைமய+லாத தீெமாழிகைள� 

5றினா;
, அத�	 அவ�களி" அறியாைமேய காரண
. எனேவ ெச7தவ�தீ�! 
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அவ�க��	 உ7:
 கால
 அ%ள+ ேவ*3
” எ"- க*ணகி:
 ேகாவலJ
 

அ.களாைர ேவ*3கி"றன�. 

  ““““ெநறியி�ெநறியி�ெநறியி�ெநறியி�    நீ#கிேயா�நீ#கிேயா�நீ#கிேயா�நீ#கிேயா�    நீரலநீரலநீரலநீரல    5றி'�5றி'�5றி'�5றி'�    

            அறியாஅறியாஅறியாஅறியா    ைமெய�ைமெய�ைமெய�ைமெய�    றறிய-றறிய-றறிய-றறிய-    ேவ(��ேவ(��ேவ(��ேவ(��    

            ெச/தவ!ெச/தவ!ெச/தவ!ெச/தவ!    தீ�A�தீ�A�தீ�A�தீ�A�    தி�)�தி�)�தி�)�தி�)�    பிைழ!ேதா�&பிைழ!ேதா�&பிைழ!ேதா�&பிைழ!ேதா�&    

            $/தி&$/தி&$/தி&$/தி&    கால�கால�கால�கால�    உைர<உைர<உைர<உைர<    ேராெவனேராெவனேராெவனேராெவன””””    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    237237237237----240240240240    

எனேவ இ"னா ெச7தா��	
 இனியேவ ெச7ய ேவ*3
 எ"J
 மன� 
ப�	வ!
 , பிற� �"ப
 க*3 ெபா-���ெகா�ள !.யாத ெநQச!
 க*ணகி�	� 

சமண
 த�த ெகாைட எனலா
. 

இர�டாவ(இர�டாவ(இர�டாவ(இர�டாவ(    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

    சமண�தி" (ைஜன�தி") விைன� ெகா�ைக சிற�பாக வF:-�த�ப3கிற�. 

 சீர/க�ைத அ3�த ஒ% ேசாைலயி+ க��திய.களி" க*ணகி:
, ேகாவலJ
  

த/கியி%�	
 ேபா�, ‘த%ம
’ சா�-
 சாரண� ேதா"-கி"றன�. ,வ%
 அவ�களி" 

தி%வ.கைள வண/	கி"றன�.  அ�ப. அவ�க� வண/	
ேபாேத, ேகாவலJ
 

க*ணி:
 அ�ப. அ/	 வ%வத�	ாிய பழவிைனைய:
, இனி அவ�க��	 
வரவி%�	
 �"ப/கைள:
 சாரண� தைலவ� தம� !�கால!
 உண%
 உண�வா+ 
(அவதிஞான
) ந"	 உண��� ெகா�கிறா� எ"றா;
 வி%�  ெவ-� கைள 
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!�றாக� த
ைமவி23 நீ/கிய Pர� அவ� எ"பதனா+ அவ�க��	 வரவி%�	
 
�"ப�தி�காக அவ� வ%�தவி+ைல. மாறாக� க��திய.கைள விளி�� விைனயி" 

வFைமைய� ப�றி� ேப8
 சாரண� தைலவ� “ஒழிக எ"- நா
 ெசா"னா;
 

ஒழியா� வ�� த"பயைன� ேதா�-வி�	
 ஆ�ற+ ெப�ற� தீவிைன. விைளநில�தி+ 

இ2டவி��ேபா+ ேதா"றி, வள���, பய"தர� ெமாட/	
 ேபா�, யாரா;
 

அதைன� த3�க !.யா�”. எ"- வF:-�தி� 5-கி"றா�. 

  ““““கழிெப�$கழிெப�$கழிெப�$கழிெப�$    சிற�பி=சிற�பி=சிற�பி=சிற�பி=    க;�திக;�திக;�திக;�தி    காணா/காணா/காணா/காணா/    

            ஒழிெகனஒழிெகனஒழிெகனஒழிெகன    ெவாழியாெவாழியாெவாழியாெவாழியா    @:��@:��@:��@:��    வ-விைனவ-விைனவ-விைனவ-விைன    

            இ:டஇ:டஇ:டஇ:ட    வி!திவி!திவி!திவி!தி    ெனதி��%வ�ெனதி��%வ�ெனதி��%வ�ெனதி��%வ�    ெத/திெத/திெத/திெத/தி    

            ஒ:�#ஒ:�#ஒ:�#ஒ:�#    காைலகாைலகாைலகாைல    ெயாழி&க;ெயாழி&க;ெயாழி&க;ெயாழி&க;    ெமா(ணாெமா(ணாெமா(ணாெமா(ணா””””    

                        10 10 10 10 ––––    நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    170170170170----173173173173    

சாரண� தைலவாி" 5�- உ*ைமயாகிற�. ‘சீர.� சில
பி" ஒ"- ெகா*3 ேபா7 

மாறிவ%வ"’ எ"- த" மைனவியிட
 ெசா+Fவி23� ெச+;
 ேகாவல" , 

ெபா"ெச7 ெகா+ல" ஒ%வைன� ச�தி�கி"றா";  அரச மாேதவி அணிவத�	� 

த�கதான சில
பிைன அவனா+ மதி�பிட இய;மா எ"- அவைன� ேக2கிறா". 
ேகாவலைன த" P2டக�ேத இ%�திவி23 விைர�� ெச+;
 ெபா"ெச7 ெகா+ல" 
பா*.ய" ெந3Qெசழியைன வண/கி, அரமாேதவியி" சில
ெபா"றிைன� 

களவா.ய தி%டைன� தா" பி.�� ைவ�தி%�பதாக� ெசா+கிறா". ேதவியி" 
ஊடைல� தீ��க விைர�� ெச"- ெகா*.%�	
 ேவ�த" காவலைர� 5வியைழ�� 
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ஆராயாம+ ஆைண பிற�பி�கிறா". ேதவியி" கா�சில
  க�வ" ைகயதாகி+ 

ெகா"- அ�சில
பிைன� ெகாண�க எ"- ஆைணயி3கிறா". விாிவாக ஆ7�� 

உ*ைமைய� ெதளி�த பி"னேர அர�ன த*டைன வழ/க ேவ*3
. ‘விைனவிள 

கால
 ஆதF"’ ேவ�த" ஆரா7�� பா��காம+ ஆைணயி23வி3கிறா".  

  ““““விைனவிைளவிைனவிைளவிைனவிைளவிைனவிைள    காலகாலகாலகால    மாதD�மாதD�மாதD�மாதD�    யாவ%�யாவ%�யாவ%�யாவ%�    

        சிைனயல�சிைனயல�சிைனயல�சிைனயல�    ேவ�ப�ேவ�ப�ேவ�ப�ேவ�ப�    ேதராேதராேதராேதரா    னாகினாகினாகினாகி    

        ஊ�கா�ஊ�கா�ஊ�கா�ஊ�கா�    பாளைர&பாளைர&பாளைர&பாளைர&    5வி5வி5வி5வி    ஈ#ெக�ஈ#ெக�ஈ#ெக�ஈ#ெக�    

        தா	6#தா	6#தா	6#தா	6#    ேகாைதேகாைதேகாைதேகாைத    த�கா=த�கா=த�கா=த�கா=    சில��சில��சில��சில��    

        க�றியக�றியக�றியக�றிய    க�வ�க�வ�க�வ�க�வ�    ைகயைகயைகயைகய    தாகி-தாகி-தாகி-தாகி-    

        ெகா�ற4ெகா�ற4ெகா�ற4ெகா�ற4    சில��சில��சில��சில��    ெகாண�கெகாண�கெகாண�கெகாண�க    ஈ#ெகனஈ#ெகனஈ#ெகனஈ#ெகன””””    

16 16 16 16 ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&ெகாைல&கள&    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    148 148 148 148 ––––    153153153153    

“ெகா+ல” – ‘ெகாண�க’ எ"- ேவ�த" 5றியி%�க ேவ*3
. ெபா" 
ெச7ெகா+லனா+ 	�ற
 சா2ட�ப2டவைன உயி%ட" ெகா*3 வ�தா+ தா" 
விசாாி�க !.:
; விசாாி�தி%�தா+ உ*ைம ெவளிவ�தி%�	
; ேகாவல" 

இற�தி%�க மா2டா". ஆனா+ ேகாவலனி" விைன விைளகால
 “ெகா"ற� சில
  

ெகாண�க ஈ/ெகன” பா*.யைன� ெசா+ல ைவ��வி3கிற�. 

 இேதநிைல மாடல மைறேயானா;
 82ட�ப3கிற�. மாவியிட
 தா"ெப�ற 

மக��	� ெபய� 523
 விழாவி+ பல%�	
 ெபா"மாாி ெபாழி�தா" ேகாவல". 
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அவனிட�தி+ ெபா" ெப-வத�காக வ�த ஓ� அ�தண !தியவைன மதயாைன ஒ"- 
த" �தி�ைகயா+ ப�றி� ெகா�கிற�. விைர�ேதா. அவைன� கா�பா�-
 ேகாவல" 

“க%ைண மறவ"” ஆகிறா". த" 	ழ�ைதைய� கா�பா�றிய கீாி�பி�ைள த" 

பி�ைளைய� ெகா"-வி2டதாக, தவறாக !.ெவ3��� ெகா"ற ெசய;�காக� த" 
மைனவிைய பிாி�� ெச"ற கணவைன� ேத.� ெகாண��� ெதாைலயாத 
ெப%Qெச+வ
 த�� “ெச+லா� ெச+வ” னாகிறா". ப�தினி ஒ%�தி மீ� பழி 

8ம�தியவைன� த" பாச� கயி�றா+ பி.��*=
 Bத
 ப�றி� ெகா��
ேபா�, 

அவைன� கா�பா�ற !.யாம+ அவ" 	3
ப�தினாி" பசி�பிணிைய� ேபா�கி, 

ப+லா*3  ர�த “இ+ேலா� ெச
ம+” ஆகிறா". இவ�ைறெய+லா
 நிைன�ப3�தி� 

ெச+;
 மாடல", “நானறி�த வைரயி+ இ�த� பிறவியி+ நீ ெச7த ெசய+க� 

அைன��
 ந+விைனகளாகேவ இ%��
, தி%மகைள ஒ�த சிற� கைள� 

ெப�றி%�	
 க*ணகி:ட" �"ப
 எ7�வத�	� காரண
 ப*ைடய விைனகேளா?” 

எ"- வ%��கி"றா". 

  ““““இ�ைம4இ�ைம4இ�ைம4இ�ைம4    ெச/தனெச/தனெச/தனெச/தன    யானறியானறியானறியானறி    ந-விைனந-விைனந-விைனந-விைன    

        உ�ைம�உ�ைம�உ�ைம�உ�ைம�    பய�ெகா-பய�ெகா-பய�ெகா-பய�ெகா-    ஒ�தனிஒ�தனிஒ�தனிஒ�தனி    0ழ�தி!0ழ�தி!0ழ�தி!0ழ�தி!        

        தி�!த$தி�!த$தி�!த$தி�!த$    மாமணி&மாமணி&மாமணி&மாமணி&    ெகா��%ட�ெகா��%ட�ெகா��%ட�ெகா��%ட�    ேபா�த%ேபா�த%ேபா�த%ேபா�த%””””    

15 15 15 15 அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&அைட&கல&    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    91 91 91 91 ––––    93939393    

மாதவியிடமி%�� யாழிைன வா/கி ஆ�-வாி:
 கான+ வாி:மாகிய இைச� 
பா23க� பலவ�ைற� ேகாவல" பா3கிறா". அவ" பா.ய 
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பாட+க� அைன��
 அக��ைற சா��ததாகேவ அைம�ததா+, அவ�ைற� 

ெசவிம3�	
 மாதவி ”ம"Jேமா� 	றி� *3 இவ" த"னி+ மய/கினா"” என� 

க%தி, தாJ
 ஓ� 	றி�பின� ேபா+ பாட� ெதாட/	கிறா�. ஊ9விைன அவ��	 

அ�ேபா"ற ஓ� எ*ண�ைத உ*டா�	கிற�. அவ� பா. !.�த பி"ன�, தா" 

கான+ வாிபாட, அவ� ேவெறா"றி ேம+ மன
 ைவ��� பா3கிறா� எ"- ேகாவல" 

தவறாக நிைன�கிறா". அத�	
 காரண
 ஊ9விைனதா". 

  ““““கான-வாிகான-வாிகான-வாிகான-வாி    யா�பாட!யா�பாட!யா�பாட!யா�பாட!    தாெனா�றி�ேம-தாெனா�றி�ேம-தாெனா�றி�ேம-தாெனா�றி�ேம-    மன�ைவ!%மன�ைவ!%மன�ைவ!%மன�ைவ!%    

        மாய�ெபா/மாய�ெபா/மாய�ெபா/மாய�ெபா/    பல5:�பல5:�பல5:�பல5:�    மாய!தா�மாய!தா�மாய!தா�மாய!தா�    பா�னாெளனபா�னாெளனபா�னாெளனபா�னாெளன    

        யாழிைசேம-யாழிைசேம-யாழிைசேம-யாழிைசேம-    ைவ!%!த�ைவ!%!த�ைவ!%!த�ைவ!%!த�    ஊ	விைனவ�%ஊ	விைனவ�%ஊ	விைனவ�%ஊ	விைனவ�%    உ�!தாகD�உ�!தாகD�உ�!தாகD�உ�!தாகD�    

        உவ;=றதி#க�உவ;=றதி#க�உவ;=றதி#க�உவ;=றதி#க�    )க!தாைள&)க!தாைள&)க!தாைள&)க!தாைள&    கவ;&ைககவ;&ைககவ;&ைககவ;&ைக    ெஞகி	�தனனா/�ெஞகி	�தனனா/�ெஞகி	�தனனா/�ெஞகி	�தனனா/�    

        ெபா�தீ#$&ெபா�தீ#$&ெபா�தீ#$&ெபா�தீ#$&    கழி�ததாகD�கழி�ததாகD�கழி�ததாகD�கழி�ததாகD�    எ�%ெம��டஎ�%ெம��டஎ�%ெம��டஎ�%ெம��ட    ெனழா%ெனழா%ெனழா%ெனழா%””””    

7777----கான-வாிகான-வாிகான-வாிகான-வாி    ––––    52525252    

 ேகாவல" மாதவிைய� பிாி�� கிள
பி வி3கிறா". 

 மாதவிைய� பிாி:
 ேகாவல" ேநராக� க*ணகியிட
 ெச+கிறா"; அவேளா3 

ம�ைர ெச+கிறா"; விைனவைள கால
 காரணமாக� ெகாைல:*கிறா". ம�ைர 

மாநக� எாி�� பி"ன� ேசரநா3 ெச+;
 க*ணகி ப�தி� கட�� ஆகிறா�. 

அவ��	� சிைல அைம�க ேசர" ெச/	23வ" இமய
 ெச+கிறா". க*ணகி� 

கட���கான க+ைல, கனகவிசய� த
 !.மீ� ஏ�றி� ெகாண�கிறா". இ/ஙன
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கனகவிசயைர� 8ம�க ைவ�த� மாதவி மட�ைத கான�பாணி எ"- ேசர" 
ெச/	2வனிட
 ெசா+கிறா" மாடல மைறேயா". 

  ““““வா	கவா	கவா	கவா	க    ெவ#ேகாெவ#ேகாெவ#ேகாெவ#ேகா    மாதவிமாதவிமாதவிமாதவி    மட�ைதமட�ைதமட�ைதமட�ைத    

        கான=கான=கான=கான=    பாணிபாணிபாணிபாணி    கனககனககனககனக    விசய�விசய�விசய�விசய�    த�த�த�த�        

        )�!தைல)�!தைல)�!தைல)�!தைல    ெதாி�%ெதாி�%ெதாி�%ெதாி�%    …………………………………………………………………………………………………………………………………………    

27 27 27 27 ––––    நீ��பைடநீ��பைடநீ��பைடநீ��பைட    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    49494949----51515151    

இைவ அைன�தி�	ேம காரண
 ஊ9விைன தா". 

+
றாவ(+
றாவ(+
றாவ(+
றாவ(    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

 சாரண� ம�-
 க��திய.களின வாயிலாக சமண�ைத அைடயாள�ப3��
 
உ�திைய இள/ேகாவ.க� பய"ப3��கி"றா�. க��திய.கேளா3 க*ணகி:
, 

ேகாவலJ
 சாரணைர வண/	
 ேபா�, விைனயி" வFைமைய:
 உாிய ேநர�தி+ 
அ� த" கடைமைய� ெச7:
 எ"பைத:
 க��தி�	� 	றி�பாக உண���
 
சாரண�க� அ3�� அ%க� ெப%மாைன� ேபா�றி� பர�கி"றன�. 

  ““““அறிவஅறிவஅறிவஅறிவ    னறேவானறேவானறேவானறேவா    னறி;வர�னறி;வர�னறி;வர�னறி;வர�    பிக�ேதா�பிக�ேதா�பிக�ேதா�பிக�ேதா�    

        ெசறிவ�ெசறிவ�ெசறிவ�ெசறிவ�    சிேன�திர�சிேன�திர�சிேன�திர�சிேன�திர�    சி!த�சி!த�சி!த�சி!த�    பகவ�பகவ�பகவ�பகவ�    

        த�மத�மத�மத�ம    )த-வ�)த-வ�)த-வ�)த-வ�    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�    த�ம�த�ம�த�ம�த�ம�        

        ெபா�ள�ெபா�ள�ெபா�ள�ெபா�ள�    �னித��னித��னித��னித�    �ராண��ராண��ராண��ராண�    �லவ��லவ��லவ��லவ�    

        சினவர�சினவர�சினவர�சினவர�    ேதவ�ேதவ�ேதவ�ேதவ�    சிவகதிசிவகதிசிவகதிசிவகதி    நாயக�நாயக�நாயக�நாயக�    
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        பரம�பரம�பரம�பரம�    $ணவத�$ணவத�$ணவத�$ணவத�    பர!திபர!திபர!திபர!தி    ெவாளிேயா�ெவாளிேயா�ெவாளிேயா�ெவாளிேயா�    

        த!%வ�த!%வ�த!%வ�த!%வ�    சா%வ�சா%வ�சா%வ�சா%வ�    சாரண�சாரண�சாரண�சாரண�    காரண�காரண�காரண�காரண�    

        சி!த�சி!த�சி!த�சி!த�    ெபாியவ�ெபாியவ�ெபாியவ�ெபாியவ�    ெச�ம-ெச�ம-ெச�ம-ெச�ம-    திகெழாளிதிகெழாளிதிகெழாளிதிகெழாளி    

        இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ�    $ரவ�$ரவ�$ரவ�$ரவ�    இய-$ண�இய-$ண�இய-$ண�இய-$ண�    எ#ேகா�எ#ேகா�எ#ேகா�எ#ேகா�    

        $ைறவி-$ைறவி-$ைறவி-$ைறவி-    �கேழா��கேழா��கேழா��கேழா�    $ண�ெப�#$ண�ெப�#$ண�ெப�#$ண�ெப�#    ேகாமா�ேகாமா�ேகாமா�ேகாமா�    

        ச#கர�ச#கர�ச#கர�ச#கர�    ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    சய��சய��சய��சய��    ச%)க�ச%)க�ச%)க�ச%)க�    

        அ#க�அ#க�அ#க�அ#க�    பய�ேதா�பய�ேதா�பய�ேதா�பய�ேதா�    அ�&னஅ�&னஅ�&னஅ�&ன    அ��)னிஅ��)னிஅ��)னிஅ��)னி    

        ப(ணவ�ப(ணவ�ப(ணவ�ப(ணவ�    எ($ண�எ($ண�எ($ண�எ($ண�    பா!தி-பா!தி-பா!தி-பா!தி-    பழ�ெபா��பழ�ெபா��பழ�ெபா��பழ�ெபா��    

        வி(ண�வி(ண�வி(ண�வி(ண�    ேவதேவதேவதேவத    )த-வ�)த-வ�)த-வ�)த-வ�    விள#ெகாளிவிள#ெகாளிவிள#ெகாளிவிள#ெகாளி””””    

10 10 10 10 நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    176 176 176 176 ––––    189189189189    

சாரண�த
 தி%ெமாழிகைள� ேக23 ெநQச
 ெநகி1
 தவ ,தா2. 
க��திய.க�, த" ெசவி, நா, க*, ெம7, ைக, தைலஉ�சி, மன
 ஆகியைவ அ%கனி" 

 க1�க"றி  பிறிெதா"றி�	 இைசயா எ"- 	றி�பி3கி"றா�. 

““““ஒ�மீ�ஒ�மீ�ஒ�மீ�ஒ�மீ�    றவி!ேதாறவி!ேதாறவி!ேதாறவி!ேதா    ேனாதியேனாதியேனாதியேனாதிய    ஞான!ஞான!ஞான!ஞான!    

    தி�ெமாழி&தி�ெமாழி&தி�ெமாழி&தி�ெமாழி&    க-லெத�க-லெத�க-லெத�க-லெத�    ெசவியக�ெசவியக�ெசவியக�ெசவியக�    திறவாதிறவாதிறவாதிறவா    

    காமைனகாமைனகாமைனகாமைன    ெவ�ேறானாயிர!ெவ�ேறானாயிர!ெவ�ேறானாயிர!ெவ�ேறானாயிர!    ெத:�ெத:�ெத:�ெத:�    

    நாமநாமநாமநாம    ம-ல%ம-ல%ம-ல%ம-ல%    நவிலாநவிலாநவிலாநவிலா    ெத�னாெத�னாெத�னாெத�னா    

    ஐவைரஐவைரஐவைரஐவைர    ெவ�ேறாெவ�ேறாெவ�ேறாெவ�ேறா    ன�யிைணன�யிைணன�யிைணன�யிைண    ய-ல%ய-ல%ய-ல%ய-ல%    
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    ைகவைர&ைகவைர&ைகவைர&ைகவைர&    காணி'#காணி'#காணி'#காணி'#    காணாகாணாகாணாகாணா    ெவ(க(ெவ(க(ெவ(க(ெவ(க(    

    அ�ளற�அ�ளற�அ�ளற�அ�ளற�    6(ேடா�6(ேடா�6(ேடா�6(ேடா�    தி�ெம/&தி�ெம/&தி�ெம/&தி�ெம/&    க-லெத�க-லெத�க-லெத�க-லெத�    

    ெபா�ளி-ெபா�ளி-ெபா�ளி-ெபா�ளி-    யா&ைகயா&ைகயா&ைகயா&ைக    6மியி=6மியி=6மியி=6மியி=    ெபா��தா%ெபா��தா%ெபா��தா%ெபா��தா%    

    அ�கஅ�கஅ�கஅ�க    ரறவரறவரறவரறவ    னறிேவா=னறிேவா=னறிேவா=னறிேவா=    க-லெத�க-லெத�க-லெத�க-லெத�    

    இ�ைக0#இ�ைக0#இ�ைக0#இ�ைக0#    5�5�5�5�    ெயா�வழி&ெயா�வழி&ெயா�வழி&ெயா�வழி&    $வியா$வியா$வியா$வியா    

    மல�மிைசமல�மிைசமல�மிைசமல�மிைச    நட�ேதா�நட�ேதா�நட�ேதா�நட�ேதா�    மலர�மலர�மலர�மலர�    ய-லெத�ய-லெத�ய-லெத�ய-லெத�    

    தைலமிைசதைலமிைசதைலமிைசதைலமிைச    உ4சிஉ4சிஉ4சிஉ4சி    தானணி�தானணி�தானணி�தானணி�    ெபாறாஅ%ெபாறாஅ%ெபாறாஅ%ெபாறாஅ%    

    இ�தியிஇ�தியிஇ�தியிஇ�தியி    D�ப!D�ப!D�ப!D�ப!    திைறெமாழி&திைறெமாழி&திைறெமாழி&திைறெமாழி&    க-ல%க-ல%க-ல%க-ல%    

    ம�தரம�தரம�தரம�தர    ேவாதிெய�ேவாதிெய�ேவாதிெய�ேவாதிெய�    மண��ைடமண��ைடமண��ைடமண��ைட    ெபயரா%ெபயரா%ெபயரா%ெபயரா%””””    

10 10 10 10 நா�கா(நா�கா(நா�கா(நா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    194 194 194 194 ––––    207207207207    

நா
காவ(நா
காவ(நா
காவ(நா
காவ(    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

ைவதீக சமய� க%��கைள ம-�பதி" ,ல
 சமண�தி" ெகா�ைககைள நிைல 
நி-�த
 !ைறைய� சில�பதிகார�தி+ காண !.கிற�. 

உைற\ைர வி23நீ/	
 ேகாவல", க*ணகி, க��திய.க� எ"J
 ,வ%
 

ெத"திைச ேநா�கி� ெச"- ஓ� இளமா�காவி+ த/	கி"றன�. அ�ேபா� 

பா*.யைன வா9�தி� ெகா*3வ%
 மா/கா23 மைறேயானிட
, ம�ைர�	� 

ெச+;
 வழிக� ப�றி வின�கிறா" ேகாவல". ,"- ெநறிகைள� ெசா+;
 

அ�தண", இட�ப�க ெநறியி+ ெச"றா+ தி%மா+ 	"ற�ைத அைடயலா
. அ/	 



               epj;jpyf;Nfhit                                            84      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

 *ணிய சரவண
, பவகாரணி, இ2டசி�தி எ"J
 ,"- ெபா7ைகக� உ�ளன. 

அவ�றி+ ப.�ெத1�தா+ !ைறேய இ�திரனி" ஐ/கர >ைல� க�-� ெதளியலா
; 

பழ
 பிற� ணரலா
: வி%
பியைதெய+லா
 ெபறலா
. 

 ““““�(ணிய�(ணிய�(ணிய�(ணிய    சரவண�சரவண�சரவண�சரவண�    ெபா��%விெபா��%விெபா��%விெபா��%வி    ராயி�ராயி�ராயி�ராயி�    

    வி(ணவ�வி(ணவ�வி(ணவ�வி(ணவ�    ேகாமா�ேகாமா�ேகாமா�ேகாமா�    வி�Oவி�Oவி�Oவி�O    ெல/%வி�ெல/%வி�ெல/%வி�ெல/%வி�    

    பவகாபவகாபவகாபவகா    ரணிப��ரணிப��ரணிப��ரணிப��    தா�விதா�விதா�விதா�வி    ராயி=ராயி=ராயி=ராயி=    

    பவகாபவகாபவகாபவகா    ரண!தி=ரண!தி=ரண!தி=ரண!தி=    பழ�பிற�பழ�பிற�பழ�பிற�பழ�பிற�    ெப/%வி�ெப/%வி�ெப/%வி�ெப/%வி�    

    இ:டஇ:டஇ:டஇ:ட    சி!திசி!திசி!திசி!தி    எ/%விஎ/%விஎ/%விஎ/%வி    ராயி�ராயி�ராயி�ராயி�    

    இ:டஇ:டஇ:டஇ:ட    சி!திசி!திசி!திசி!தி    எ/%வி�எ/%வி�எ/%வி�எ/%வி�    நீேரநீேரநீேரநீேர””””    

11 11 11 11 ––––    கா�கா(கா�கா(கா�கா(கா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    98 98 98 98 ––––    103103103103    

எ"- மா/கா23 மைறேயா" ேகாவலனிட
 5-கிறா". 

 விாிவாக� ேப8
 மைறேயானி" க%���கைள� ெசவிம3�	
 க��திய.க� 
அவ" ெவளி�ப3�திய ,ட� க%��கைள ம-��� ேப8கிறா�. 

 “ந"மைற வ+லவேன! நீ 5றியப. பில�தி+  க ேவ*.ய ேதைவ 

எ/க��கி+ைல. இ�திர" இய�றிய ஐ�திர >Fைன அ%க" அ%ளிய பரமாகம�தி+ 

பர�க� காணலா
. ெச"ற பிற�பி" பய"கைளெய+லா
 இ�த� பிற�பி+ 

கா*கிேறா
 அ+லவா? வா7ைமயினி"-
 சிறி�
 பிறழாம+ உலக��யி�கைள� 

 ர�பவ� ெபற !.யாத அ%
ெபா%� எ��
 இ+ைல. ஆகேவ  *ணியசரவண
, 
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பவகாரணி, இ2டசி�தி ஆகியவ�றி+ ப.�ெதழேவ*.ய ேதைவ எ/க��கி+ைல” 
எ"- ெசா+வதி" வாயிலாக ,டந
பி�ைககைள ஏ�-�ெகா�ளாத சமண�தி" 
ெகா�ைகைய அ.களா� நி-�கிறா�. 

““““நல��ாிநல��ாிநல��ாிநல��ாி    ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    நா�ைறநா�ைறநா�ைறநா�ைற    யாளயாளயாளயாள    

        பில��கபில��கபில��கபில��க    ேவ(��ேவ(��ேவ(��ேவ(��    ெப=றிஈ#ெப=றிஈ#ெப=றிஈ#ெப=றிஈ#    கி-ைலகி-ைலகி-ைலகி-ைல    

        க�ப!க�ப!க�ப!க�ப!    தி�திர�தி�திர�தி�திர�தி�திர�    கா:�யகா:�யகா:�யகா:�ய    OD�OD�OD�OD�    

        ெம/�பா:ெம/�பா:ெம/�பா:ெம/�பா:    �ய=ைகயி��ய=ைகயி��ய=ைகயி��ய=ைகயி�    விள#க&விள#க&விள#க&விள#க&    காணா/காணா/காணா/காணா/    

        இற�தஇற�தஇற�தஇற�த    பிற�பி�பிற�பி�பிற�பி�பிற�பி�    எ/தியஎ/தியஎ/தியஎ/திய    ெவ-லா�ெவ-லா�ெவ-லா�ெவ-லா�    

        பிற�தபிற�தபிற�தபிற�த    பிற�பி�பிற�பி�பிற�பி�பிற�பி�    காணாகாணாகாணாகாணா    ேயாநீேயாநீேயாநீேயாநீ    

        வா/ைமயி�வா/ைமயி�வா/ைமயி�வா/ைமயி�    வழா%வழா%வழா%வழா%    ம�'யிம�'யிம�'யிம�'யி    ேரா��ந�க&$ேரா��ந�க&$ேரா��ந�க&$ேரா��ந�க&$    

        யாவ%யாவ%யாவ%யாவ%    )(ேடா)(ேடா)(ேடா)(ேடா    எ/தாஎ/தாஎ/தாஎ/தா    அ��ெபா��அ��ெபா��அ��ெபா��அ��ெபா��””””    

11 11 11 11 கா�கா(கா�கா(கா�கா(கா�கா(    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    152 152 152 152 ––––    159159159159    

ேகாவலைன� பிாி�தி%�	
 க*ணகிைய� பா��க வ%கிறா� அவ�ைடய 
ெந%/கிய ேதாழி ேதவ�தி. அவளிட
 தா" க*ட கன� ப�றி� 5-கிறா� க*ணகி. 

“நீ நி" கணவனா+ ெவ-�க�படவி+ைல. !�பிற�பி+ உ" கணவJ�காக ேநா�க 

ேவ*.ய ேநா"  ஒ"ைற� ெச7ய� தவறிவி2டா7, வ%�தாேத” எ"- ேதாழிைய� 

ேத�-
 ேதவ�தி,  “ேசாம 	*ட
, Xாிய 	*ட
 எ"J
 �ைறகளி+ ,9கிெய1�� 

காமேவ� ேகா2ட
 ெதா1தா+, இ
ைமயி+ உ" கணவேனா3 இ" �- 
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வா9வேதா3, ம-ைமயி;
 ேதவரா7� பிற�� ேபாக Bமியி+ இ"ப
 ]கரலா
” 

எ"கிறா�.. 

  ““““ைக!தா0ைக!தா0ைக!தா0ைக!தா0    ம-ைலம-ைலம-ைலம-ைல    கணவ=கணவ=கணவ=கணவ=    ெகா�ேநா��ெகா�ேநா��ெகா�ேநா��ெகா�ேநா��    

        ெபா/!தா=ெபா/!தா=ெபா/!தா=ெபா/!தா=    பழ�பிற�பி=பழ�பிற�பி=பழ�பிற�பி=பழ�பிற�பி=””””    

9 9 9 9 கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�    உைர!தஉைர!தஉைர!தஉைர!த    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    55, 5655, 5655, 5655, 56    

  ““““ேசாம$(ட7ேசாம$(ட7ேசாம$(ட7ேசாம$(ட7    PாியPாியPாியPாிய    $(ட�$(ட�$(ட�$(ட�    %ைற%ைற%ைற%ைற    ?	கி&?	கி&?	கி&?	கி&        

        காமேவ�காமேவ�காமேவ�காமேவ�    ேகா:ட�ேகா:ட�ேகா:ட�ேகா:ட�    ெதா�தா�ெதா�தா�ெதா�தா�ெதா�தா�    கணகவெரா�கணகவெரா�கணகவெரா�கணகவெரா�    

        தாமி�தாமி�தாமி�தாமி�    ��வ��வ��வ��வ    �லக!%!�லக!%!�லக!%!�லக!%!    ைதயலா�ைதயலா�ைதயலா�ைதயலா�    

        ேபாக7ெச/ேபாக7ெச/ேபாக7ெச/ேபாக7ெச/    6மியி'�6மியி'�6மியி'�6மியி'�    ேபா/�பிற�ப�ேபா/�பிற�ப�ேபா/�பிற�ப�ேபா/�பிற�ப�    யாெமா�நா�யாெமா�நா�யாெமா�நா�யாெமா�நா�    

ஆ�%�ஆ�%�ஆ�%�ஆ�%�    ……………………………………………...”……………………………………………...”……………………………………………...”……………………………………………...”    

9 9 9 9 கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�    உைர!தஉைர!தஉைர!தஉைர!த    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    59 59 59 59 ----    63 63 63 63     

ேதாழியி" �"பதைத� ேபா�	வத�கான வழி!ைறகைள மிக நீளமாக� 
ேதவ�தி ெசா"னேபா� அவ�ைற அைமதியாக� ெசவிம3�த க*ணகி, அைவ 

,டந
பி�ைகயி" பா�ப2டைவ எ"பதனா+ ஒேர ெசா+F+ ம-��வி3கிறா�. 

  ““““Qட��Qட��Qட��Qட��    …………………………………”…………………………………”…………………………………”…………………………………”    

9 9 9 9 கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�கனா!திற�    உைர!தஉைர!தஉைர!தஉைர!த    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    64646464    
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 அவ� ெசா+F!.�த ச�- ேநர�தி+ ேகாவலேன அவைள� ேத.�ெகா*3 
வ��வி3கிறா". 

  ““““வா	வி�ப�வா	வி�ப�வா	வி�ப�வா	வி�ப�    ேதவ�ேதவ�ேதவ�ேதவ�    எனமய#கிஎனமய#கிஎனமய#கிஎனமய#கி    வா	!%த-வா	!%த-வா	!%த-வா	!%த-    

        பா	ப:டபா	ப:டபா	ப:டபா	ப:ட    ெத/வெத/வெத/வெத/வ    மய&$மய&$மய&$மய&$””””    

- அ�#கல4அ�#கல4அ�#கல4அ�#கல4    ெச��ெச��ெச��ெச��    

ஐ-தாவ(ஐ-தாவ(ஐ-தாவ(ஐ-தாவ(    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

 கா�பிய� ேபா�கி+ உ7��ண%
 வைகயி+ சமண� க%��கைள ஆ/கா/ேக 
இள/ேகாவ.க� ைவ��� ெச+கிறா�. 

 அற
 பிறழாம+ ெநறிநி�ற+ எ"ப� சமண�தி" அ.�பைட. ஆனா+ தவ 

வFைம ெப�ற க��திய.க�, தா" �றவிெய"பைத� க%தாம+, க*ணகி மீ� 

ெகா��
 பாச
 காரணமாக இர�� பயண�தி�	 உட"ப3கிறா�. சமண� �றவிக� 
கதிெராளி மைற�த பி"ன� இர� ேநர�தி+ பயண
 ேம�ெகா�ள�5டா� எ"J
 
விைதிைய:
 மற��, “பவ�த%
 பாச
 க��திெக3க” எ"- சாரண� 	றி�பாக 

உண��திய பி"ன%
 அ.களா� இர�� பயண
 ேம�ெகா�கிறா�; க*ணகி�காக 

ேம�ெகா�கிறா�. விைள� எ"ன? 

  ““““எ�ேனாஎ�ேனாஎ�ேனாஎ�ேனா    �வாவ்ிைன�வாவ்ிைன�வாவ்ிைன�வாவ்ிைன    உ�!தஉ�!தஉ�!தஉ�!த    ேதாெவனேதாெவனேதாெவனேதாெவன    

        உ(ணாஉ(ணாஉ(ணாஉ(ணா    ேநா�ேபாேநா�ேபாேநா�ேபாேநா�ேபா    �யி��யி��யி��யி�    ………………..” ………………..” ………………..” ………………..” வி��வி��வி��வி��    நிைலநிைலநிைலநிைல    

27. 27. 27. 27. நீ��பைடநீ��பைடநீ��பைடநீ��பைட    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    82, 8382, 8382, 8382, 83    
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அ.களா%�	 ேந�கி"ற�. அற
 எ�ேபா�ேம த" கடைமைய� ெச7:
 எ"பைத 

உ7��ணர !.கிறத+லவா? 

 ேசர" ெச/	23வ" நாடா�
 ெபா-�ேப�- ஐ
பதா*3க� கட�த 
பி"ன%
 அற�கள ேவ�வி ெச7யா� மற�கள ேவ�வியிேலேய நா2ட
 ெகா�வைத 
மாடல மைறேயா" ேவ�தJ�	 எ3��� ெசா+ல வி%
 கிறா". ப*3 ெகா. க2.� 

பற�த பல� இ"றி+ைல எ"ப�தா" உலகநியதி. எனேவ யா�ைக, ெச+வ
, இளைம 

ஆகியன நிைலய�றைவ எ"பைத ேவ�தJ�	 எ3��� ெசா+கிறா". 

  ““““யா&ைகயா&ைகயா&ைகயா&ைக    நி-லாநி-லாநி-லாநி-லா    ெத�பைதெத�பைதெத�பைதெத�பைத    0ண��ேதா/0ண��ேதா/0ண��ேதா/0ண��ேதா/    

        ம-ல�மாம-ல�மாம-ல�மாம-ல�மா    ஞால!%ஞால!%ஞால!%ஞால!%    வா	ேவா�வா	ேவா�வா	ேவா�வா	ேவா�    ம�#கி-ம�#கி-ம�#கி-ம�#கி-    

        ெச-வ�ெச-வ�ெச-வ�ெச-வ�    நி-லாநி-லாநி-லாநி-லா    ெத�பைதெத�பைதெத�பைதெத�பைத    ேவ-ேபா�!ேவ-ேபா�!ேவ-ேபா�!ேவ-ேபா�!    

        த(டமி	த(டமி	த(டமி	த(டமி	    இக	�தஇக	�தஇக	�தஇக	�த    ஆாியஆாியஆாியஆாிய    ம�னாி�ம�னாி�ம�னாி�ம�னாி�    

        க(டைனக(டைனக(டைனக(டைன    ய-ைலேயாய-ைலேயாய-ைலேயாய-ைலேயா    காவ-காவ-காவ-காவ-    ேவ�ேதேவ�ேதேவ�ேதேவ�ேத    

        இளைமஇளைமஇளைமஇளைம    நி-லாநி-லாநி-லாநி-லா    ெத�பைதெத�பைதெத�பைதெத�பைத    எ�!தீ#$எ�!தீ#$எ�!தீ#$எ�!தீ#$    

        உண�;ைடஉண�;ைடஉண�;ைடஉண�;ைட    மா&க�மா&க�மா&க�மா&க�    உைர&க-உைர&க-உைர&க-உைர&க-    ேவ(டாேவ(டாேவ(டாேவ(டா””””    

28 28 28 28 ந�க=ந�க=ந�க=ந�க=    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    150 150 150 150 ––––    156156156156    

 ஓ� உயி� தா" ெச7:
 ந+விைன தீவிைனக�� ேக�பேவ பல பிறவிகைள 
எ3�	
 எ"ப� ெபா7யி+ கா2சியாளாி" உ*ைம ெமாழி எ"பைத:
 ேவ�தJ�	 
மாடல" நிைன�ப3��கிறா". 
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            ““““ெச/விைனெச/விைனெச/விைனெச/விைன    வழி!தா/வழி!தா/வழி!தா/வழி!தா/    உயி�ெசLஉயி�ெசLஉயி�ெசLஉயி�ெசL    ெம�ப%ெம�ப%ெம�ப%ெம�ப%    

        ெபா/யி-ெபா/யி-ெபா/யி-ெபா/யி-    கா:சிேயா�கா:சிேயா�கா:சிேயா�கா:சிேயா�    ெபா�*ைரெபா�*ைரெபா�*ைரெபா�*ைர    ……………………………”……………………………”……………………………”……………………………”    

28. 28. 28. 28. ந�க=ந�க=ந�க=ந�க=    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    167, 168167, 168167, 168167, 168    

 ேம;
 தா
 ெச7:
 விைனக��ேக�ப உயி�க� நா�கதி� 8ழ�சியி+ சி�கி, 

மாறி மாறி பிறவிக� எ3�	
 எ"பைத:
 மாடல" வF:-��கிறா". ேதவ� 

மனிதராக�
, மனித" வில/காக�
, வில/	 நரகராக�
 பிற�க� 53
. கதி (பிறவி, 

பவ
) எ�வானா;
 ெச7:
 விைனக��ேக�பேவ அைம:
. 

 உயி�களி" இ�த நா"	 கதிக� ப�றி� சமண
 பர�க� ேப8
. 

  ““““வி(வி(வி(வி(ேணா�ேணா�ேணா�ேணா�    உ�வி�உ�வி�உ�வி�உ�வி�    எ/தியஎ/தியஎ/தியஎ/திய    ந-Lயி�ந-Lயி�ந-Lயி�ந-Lயி�    

        ம(ேணா�ம(ேணா�ம(ேணா�ம(ேணா�    உ�வி�உ�வி�உ�வி�உ�வி�    மறி&கி'�மறி&கி'�மறி&கி'�மறி&கி'�    மறி&$�மறி&$�மறி&$�மறி&$�    

        ம&க�ம&க�ம&க�ம&க�    யா&ைகயா&ைகயா&ைகயா&ைக    6(ட6(ட6(ட6(ட    ம�'யி�ம�'யி�ம�'யி�ம�'யி�    

        மி&ேகா/மி&ேகா/மி&ேகா/மி&ேகா/    வில#கி�வில#கி�வில#கி�வில#கி�    எ/தி'�எ/தி'�எ/தி'�எ/தி'�    எ/%�எ/%�எ/%�எ/%�    

        வில#கி�வில#கி�வில#கி�வில#கி�    யா&ைகயா&ைகயா&ைகயா&ைக    வில#கியவில#கியவில#கியவில#கிய    இ�'யி�இ�'யி�இ�'யி�இ�'யி�    

        கல#கஞ�கல#கஞ�கல#கஞ�கல#கஞ�    நரகைர&நரகைர&நரகைர&நரகைர&    காணி'#காணி'#காணி'#காணி'#    காS�காS�காS�காS�””””    

28 28 28 28 ந�க=ந�க=ந�க=ந�க=    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    159 159 159 159 ----164164164164    

இவ�ைறெய+லா
 விாிவாக�
 	றி�பாக�
 ேசர" ெச/	23வJ�	 
எ3��� ெச+வதி" வாயிலாக� சமண�தி" நிைலயாைம� ெகா�ைக, விைன� 
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ெகா�ைக, நா�கதி� �"ப
 ம�-
 பிறவி� 8ழ�சி ஆகிய சமண அற/கைள மாமடல" 

எ3��� ெசா+கிறா". இவ�ைற� கைதயி" ேபா�கி+ ைவ��� க�ேபா� 

உ7��ண%
ப. இள/ேகாவ.க� கா�பிய�ைத� க2டைம�தி%�கிறா�. 

ஆறாவ(ஆறாவ(ஆறாவ(ஆறாவ(    நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!நிைலயி!    

 ‘	ணவாயி+ ேகா2ட�� அர8 �ற�தி%�த 	ட�ேகா�ேசர+ இள/ேகாவ.க�’  

வாயிலாகேவ சமண� க%���க� ெவளி�ப3�த�ப3கி"றன. 

 	ணவாயி+ எ"ப� தி%�	ணவாயி+ எ"J
 ஊ�. ேகா2ட
 எ"ப� அ%க" 

ேகாயி+ எ"பா� அ.யா��	 ந+லா�. “	ணவாயி+ ேகா2ட��� கட�ள� !"ன�� 

�ற�தி%�த இள/ேகாவ.க�” எ"பா� அ%
பத�ைரயாசிாிய�. ெகா�ள+ ேவ*3
. 

கட�ள� எ"J
 ெசா+ சமண இல�கிய/களி+ �றவியைரேய 	றி�கி"றன. 

எ3���கா23: 

  ““““காச�காச�காச�காச�    %றவி�%றவி�%றவி�%றவி�    மி&க&மி&க&மி&க&மி&க&    கட;ள�கட;ள�கட;ள�கட;ள�    சி�ைதசி�ைதசி�ைதசி�ைத    ேபாலேபாலேபாலேபால””””    

சி�தாமணிசி�தாமணிசி�தாமணிசி�தாமணி    ––––    851851851851    

 !1!த� கட�2ெகா�ைகைய� சமண
 ஏ�-� ெகா�வதி+ைல எ"பைத:
 
நா
 நிைனவி+ ெகா�ள ேவ*3
. 

 சில�பதிகார�தி+ 	றி�பிட�ப3
 	ணவாயி+ ேகா2ட
 எ"ப� தி%�X� 
மாவ2ட�ைத� ேச��த மதிலக
 எ"ப� அறிஞ� க%��. “அ�த� கால�தி+ மதிலக
 

ைஜன சமய���	
 க+வி�	
 ைமயமாக இ%�த�. !" கால�தி+ பல ைஜன� 
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ப�ளிக�
 ைஜன சமய ைமய/க�
 ேகரள� ப	திகளி+ இ%�தன. பிற	 சமய� 

கா9� க� காரணமாக அைவ அழி��
 உ%மாறி:
 ேபாயின. மதிலக�திேலேய 

ெபாியெதா% சமவ சரண
 எ"ற ைஜன� ஆலய
 இ%�த�. அைத� சா��� அ�க
 

ப�க/களி+ பல ைஜன� ேகாயி+க� இ%�தன” எ"J
 தகவ+கைள “ேகரள 

விேசஷா/” எ"ற இ�தி >F" ஆசிாிய�, அறிஞ� ஏ.?தர ேமன" அவ�க� “பல 

கலாசார நா3” எ"ற தைல�பி+ எ1தி:�ளா� எ"- எ3��� கா23வா� ஜீவப�� TS. 

?பா+ அவ�க�. எனேவ ‘	ணவாயி+ ேகா2ட�� அர8 �ற�தி%�த 

	ட�ேகா�ேசா+ இள/ேகாவ.க�’ ஒ% ைஜன� எ"ப� நி-வ�ப3கிற�. 

  ““““ெத/வ�ெத/வ�ெத/வ�ெத/வ�    ெதளிமி�ெதளிமி�ெதளிமி�ெதளிமி�    ெதளி�ேதா��ெதளி�ேதா��ெதளி�ேதா��ெதளி�ேதா��    ேபSமி�ேபSமி�ேபSமி�ேபSமி�” ” ” ” எ�ப%எ�ப%எ�ப%எ�ப%    

30 30 30 30 வர�த�வர�த�வர�த�வர�த�    காைதகாைதகாைதகாைத    ––––    187187187187    

 அ.களாாி" ஆைண. ெத7வ�தினா+ ஒ"-
 ஆகா� எ"பைத� ெதளி�� 

ெகா��த+ ேவ*3
. தீ� ெசய+கைளேய ெச7:
 ஒ%வைன அவJைடய 

ெசய+களி" விைள�களிF%�� எ�த� கட�ளா;
 கா�பா�ற !.யா�. அவனவ" 

ெச7கி"ற ெசய+க��ேக�பேவ அவனவJ�	� பல"க� கிைட�	
. ந�ெசய+க� 

ந"ைமகைள:
 தீ�ெசய+க� தீைமகைள:
 தா" தர !.:
. இவ�ைற 

மா�றியைம�பத�	 எ�த ஆ�றலா;
 இயலா� எ"பைத� ெதளி��, ெதளி�ேதாைர� 

பி"ப�-த+ ேவ*3
 எ"ப�தா" அ.களாாி" !.�த!.�. 

 ெகா+லாைம, ெபா7யாைம, க�ளாைம, பிற"மைன விைழயாைம, மி	ெபா%� 

வி%
பாைம எ"பன சமண�தி" விரத/க�; உண�, ஆைட, ம%��, பா�கா�  
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எ"பன தான/க�; இளைம, ெச+வ
, யா�ைக எ"பன நிைலயாைமக�;  ஊ" 

உ*ணாைம, ெச7�ந"றி ெகா+லாைம, ெபா7�சா"- 5றாைம, ெபா%*ெமாழி 

நீ/காைம எ"பன இ+லற�தாாி" கடைமக�. விைனவழி வரேவ*.ய பல" 

வ�ேததீ%
 எ"பைத ஓ���, இ+லற
 ேபா�றி, அறேவா� அைவ�கள
 அகலா� 
வா9த+ அவ�கள� வா9விய+ !ைற எ"- சமண அற/கைள� ெதா	��� ெசா+F 
அ.களா� கா�பிய�ைத நிைற� ெச7கி"றா�. 

 ெசா+F" ெச+வ� தி%.ரா.பி.ேச�பி�ைள அவ�களி" ஒ% க%�ைத இ/	 

	றி�பி23 !.�ப� ெபா%�தமாக இ%�	
 எ"- க%�கிேற".  

 “ேகாவலJ
 க*ணகி:
  கா� நகர�தினி"-
  ற�ப23 ம�ைர மாநகர
 
ேச%
 வைரயி+ அவ�க� நட�த வழிகைள:
 கா3கைள:
 விாிவாக� 5-
 
ப	தியி+ அ<வி%வ%�	
 �ைணயாக வ�� அ%� ெச7கி"ற ெபாிேயாெர+லா
 
அ%க சமய� சா"ேறா�களாகேவ விள/	கிறா�க�” எ"- சில�பதிகார விள�க
 

எ"J
 தம� >F+ 	றி�பி3கி"றா� அறிஞ� தி%.ரா.பி.ேச��பி�ைள அவ�க�. 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
Principles of Jainism are mentioned in different ways in silappathikaram. It describes Kannagi 

and Kovalan as “Saavaga Nonbigal”; Kovalan worships Maadalan who is a follower of Jainism 

and its religious principles. This reveals his ardent love for Jainism. Even food items consumed 

by them like cucumber, mango, pomegranates, banana, Jack fruit, milk, ghee and other items are 

those loved by the Jains. All these are preached in sillappathikaram. Jainism never permits any 

harm to living beings. Another best example of foreigneers in gainism is when kovalan and 

kannagi are teased by the mockers and cursed by kovunthiadigal they ask that he should forgive 

them. Even the karma of Jainism is based on three basic fundamentals of Silappathikaram. Thus 

it is obvious that a lot of evidences are prevalent in  sillappathikaram. 
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அற�அற�அற�அற�    உண����உண����உண����உண����    உ	ைமகஉ	ைமகஉ	ைமகஉ	ைமக    
)ைனவ�)ைனவ�)ைனவ�)ைனவ�    FFFF....சதாசிவ�சதாசிவ�சதாசிவ�சதாசிவ�,,,,    

உதவி�ேபராசிாிய�உதவி�ேபராசிாிய�உதவி�ேபராசிாிய�உதவி�ேபராசிாிய�, , , , தமி	!%ைறதமி	!%ைறதமி	!%ைறதமி	!%ைற,,,,    
ெச�ைன&ெச�ைன&ெச�ைன&ெச�ைன&    கிறி!தவ&கிறி!தவ&கிறி!தவ&கிறி!தவ&    க-Tாிக-Tாிக-Tாிக-Tாி    ((((தததத),),),),    

தா�பர�தா�பர�தா�பர�தா�பர�, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன    ----    600 059.600 059.600 059.600 059.    
�
.ைர�
.ைர�
.ைர�
.ைர    

அற
, ெபா%�, இ"ப
, P3 எJ
 நா"	
 மனித வா9வி" 
உ-தி�ெபா%2க� எ"ப� ஆ"றவி�தட/கிய� சா"ேறா� வா�	. இ�நா"கி+ 
ெபா%� !த"ைமயான�. அதனா+ அைத !தF+ ேத.� ேச��த+ ேவ*3
. பிறரா+ 
பழி�க�படாத வைகயி+ ச
பாதி�த� ெபா%ைள� ெகா*3 அற
 ெச7த+ ேவ*3
. 
அ<வா- பிற%�	� ெச7:
 உதவியா+ வ%வேத இ"ப
. ஆக அற
, ெபா%�, 
இ"ப
 எJ
 ,"- உ-தி�ெபா%�
 ஒ%வ%�	� கி23மாயி" P3ேப- 
என�ப3
 பிறவாத ெப%நிைல� கிைட�	
 எ"ப� சா"ேறா�க� ெமாழி:
 ஒ%வைக 
!.�. ம�ற ,"- உ-தி�ெபா%2கைள:
 வி3�� அற
 எJ
 ஒ"ைற� ப�றி 
ம23ேம இ<விட��� ேபச�ப3கிற�. 
அற�அற�அற�அற�    எ
பத
எ
பத
எ
பத
எ
பத
    ெபா"�ெபா"�ெபா"�ெபா"�    

அற
 எ"பத�	� ைகயற
, த%ம
, நீ�ைம, >�பய" நா"கிெனா"-, 
ெபாிேயா� இய+பிெலா"- என� ெபா%� த%கிற�. நா.கதிைரேவ�பி�ைளயி" தமி9 
ெமாழி அகராதி. அறேவா� எனி+ �றேவா�, பா��பா�, !னிவ� என�
 அறேவா" 
எனி+ அ%க", த%மெநறிேயா", பா��பா", !னிவ" என�
 ெபா%� 
5ற�ப3கிற�. அற�கட�� யா� எனி+ இயம" 	றி�பிட�ப3கிறா�.1 நீதி 
ேந�ைமயாக, ந3நிைல� த"ைமேயா3 பிற%�	� தீ/	 பயவாம+ நா" க%தி� 
ெச7ய�ப3
 ெசய+க� யா�
 அற
 சா��தைவயா	
. தீய வழியி+ ெச+ேவாைர:
 
ந+வழி�ப3��
 ேநா�கி+ பைட�க�ப3
 இல�கிய/க� யா�
 நீதி இல�கிய/க� 
அ+ல� அற இல�கிய/க� என அைழ�க�ப3கி"றன. பதிென*கீ9�கண�கி+ 
பதிேனா% அற இல�கிய/க� இட
ெப�-�ளன. தி%�	ற�, நால.யா� இர*3
 
அற���பா+ எJ
 தனி�ப	�ைபேய ெகா*3�ளன. ந3நிைலைமேயா3 நி"- 
ப8வி" �ய�ேபா�கி+ மJநீதி� ேசாழ" எJ
 ெபய%ைடய ம"னைன:
 
வரலா�றி+ கா*கிேறா
. 
 சில�பதிகார
 5-
 ,"- உ*ைமகளி+ ஒ"- ‘அரசிய+ பிைழ�ேதா��	 
அற
 5�றா	
’ எ"பதா	
. இ<�*ைமைய பா*.ய" ெந3Qெசழியனி" 
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ெசய+க� ,ல
 நி-வ�ப3கிற�. மணிேமகைல  �தைன அறேவா" என� 5-கிற�. 
ேம;
, ‘அற
 ெச7 ேகா2ட
’ எ"பத�	 அற�சாைல, த%ம ச�திர
, அ"ன ச�திர
 
என�
 ‘அற
 ெச7 மா�க�’ எ"பத�	 ந"ைம�  ாிேவா� என�
 மணிேமகைல 
823கிற�. அறவண அ.க� மணிேமகைல�	 பசி� �"ப�தி+ வா3ேவா��	 
அ��ய� ேபா�கி ந"ைம ெச7த+ ஒ"ேற சிற�த அறமா	
 என உபேதச
 
ெச7கி"றா�. அத"பி"ேப மணிேமகைல ஆ �திரனிட
 அ!த8ரபிைய� ெப�-, 
ஆதிைர எJ
 ந+லாளிட
 பி�ைச� ெப�-, காயச*.ைகயி" ெப%
 பசிைய� தீ��� 
ைவ�கி"றா�. இதைன� சீ�தைல�சா�தனா�, 
   ““““ம&க�ம&க�ம&க�ம&க�    ேதவ�ேதவ�ேதவ�ேதவ�    எனஎனஎனஎன    இ�இ�இ�இ�    சா�&$�சா�&$�சா�&$�சா�&$�        

    ஒ!தஒ!தஒ!தஒ!த    )�வி�)�வி�)�வி�)�வி�    ஓ�ஓ�ஓ�ஓ�    அற�அற�அற�அற�    உைர&ேக�உைர&ேக�உைர&ேக�உைர&ேக�    
    பசி�பிணிபசி�பிணிபசி�பிணிபசி�பிணி    தீ�!த-தீ�!த-தீ�!த-தீ�!த-    எ�ேறஎ�ேறஎ�ேறஎ�ேற    அவ��அவ��அவ��அவ��    
    தவ�ெப�தவ�ெப�தவ�ெப�தவ�ெப�    ந-ந-ந-ந-    அற�அற�அற�அற�    சா=றினா�சா=றினா�சா=றினா�சா=றினா�””””    
                ((((மணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைல, , , , அஅஅஅ....ெதாெதாெதாெதா....காைதகாைதகாைதகாைத, 116, 116, 116, 116----119)119)119)119)    

என� 5-வத" வழி அறியலா
. 
 ேநா:�றவ�க��	 அவ�களி" நிைல அறி�� ேநா7 	ணமா	
ப. ம%��வ
 
அளி�த+ எ"ப� ம%��வ�களி" கடைம. இ"ைறய ெபா1தி+ ம%��வ
 எ"ப� 
அற
 சா��ததாக இ%�கவி+ைல. வணிக
 சா��த ஒ"றாக மாறி�ேபான நிைல கவைல 
த%வதா7 உ�ள�. ம%��வ" அற
 சா��தவ" எ"பைத பழ�தமி9 இல�கிய/க� 
823கி"றன. ேநா:�றவ�க� �"ப
 க%தி அவ�களி" வி%�ப�தி�ேக�ப ம%��வ
 
ெச7த+ எ"ப� சிற�த ம%��வ" ஒ%வJ�	 அழக+ல. ேநாயி" த"ைமயறி��, 
அதைன� ேபா�	
 வழியறி��, 8யநலமி"றி சிகி�ைச அளி�தேல சிற� ைடய�. 
அற
 சா��த�. அதனா+ ம%��வ%
 ‘அறேவா"’ என அைழ�க�ப2டா�. இதைன 
ந�றிைணயி+ ந�ற/ெகா�றனா� எJ
  லவ�, 
   ““““அ��பிணிஅ��பிணிஅ��பிணிஅ��பிணி    உ�ந�&$உ�ந�&$உ�ந�&$உ�ந�&$    ேவ:ட%ேவ:ட%ேவ:ட%ேவ:ட%    ெகாடாஅ%ெகாடாஅ%ெகாடாஅ%ெகாடாஅ%    
                    ம��%ம��%ம��%ம��%    ஆ/�%ஆ/�%ஆ/�%ஆ/�%    ெகா�!தெகா�!தெகா�!தெகா�!த    அறேவா�அறேவா�அறேவா�அறேவா�””””    
                                        ((((ந=ந=ந=ந=.136 : 2.136 : 2.136 : 2.136 : 2----3)3)3)3)    
எ"- தம� பாடல.களி+ 5-கி"றா�. ம%��வ�க� அற
 சா��தவ�க� எ"ப� 
இ"-
 ேநா:�ற அைனவ%
 மனதி+ ெகா��
 நிைல இ%�� வ%கிற�. 
 அற
 எ"ப� நீதி எJ
 ெபா%ளி;
 பா��க�ப3கிற�. நீதி வழ/	
 
ம"ற/கைள அைவய
 என�
 அைழ�தன�. ம"ன� ஆ2சி� கால�தி+ இ�தைகய 
அற
 5-கி"ற அைவய/க� பல இ%�தன. அரசா2சி எ"ப� அற�ைத 
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!த"ைமயாக� ெகா*ட�. அரச" நீதியி" ப�கமி%�ேத ஆ2சி� ெச;�தினா". 
உறவின�க� எ"பதா+ அவ�கைள அற�ண���
, அ+லாேதாைர  ற�த�ளி:
 
வா1
 நிைல ம"ன�களிட
 இ%�க�ெபறவி+ைல. ந3� நி"ற ஆ2சியாளரா7 
ம"ன�க� இ%�த நிைலயிைன ம�ைர இளநாகனா� எJ
  லவ�, 
    
                                ““““அறெநறிஅறெநறிஅறெநறிஅறெநறி    )த=ேற)த=ேற)த=ேற)த=ேற    அரசி�அரசி�அரசி�அரசி�    ெகா=ற�ெகா=ற�ெகா=ற�ெகா=ற�    
                அதனா-அதனா-அதனா-அதனா-    நமெரன&நமெரன&நமெரன&நமெரன&    ேகா-ேகா-ேகா-ேகா-    ேகாடா%ேகாடா%ேகாடா%ேகாடா%        
                பிற�பிற�பிற�பிற�    என&என&என&என&    $ண#$ண#$ண#$ண#    ெகா-லா%ெகா-லா%ெகா-லா%ெகா-லா%””””    
                                ((((�ற��ற��ற��ற�.55 : 10.55 : 10.55 : 10.55 : 10----12)12)12)12)    
எ"J
 பாடல.களி+ 823கி"றா�. 
 அற�கட�� வழ/	
 நீதிைய� ேபா"-, ம"னனி" ெச/ேகா+ ஆரா7�� 
வழ/	கி"ற நீதிைய ேவ*3ேவா�, ம"னைன எளிதி+ கா=
 வா7�ைப� 
ெப-வா�களாயி" அ� மைழ ேவ*3
 கால�தி+ உடேன மைழ ெப7தைமைய� 
ேபா"றதா	
 எ"பைத ெவ�ைள�	. நாகனா� எJ
  லவ�, 
   ““““அற��ாி�அற��ாி�அற��ாி�அற��ாி�    த�னத�னத�னத�ன    ெச#ேகா-ெச#ேகா-ெச#ேகா-ெச#ேகா-    நா:ட!%நா:ட!%நா:ட!%நா:ட!%    
                )ைறேவ(�)ைறேவ(�)ைறேவ(�)ைறேவ(�    ெபா�தி�பத�ெபா�தி�பத�ெபா�தி�பத�ெபா�தி�பத�    எளிேயா�எளிேயா�எளிேயா�எளிேயா�    ஈ(�ஈ(�ஈ(�ஈ(�    
                உைறேவ(�உைறேவ(�உைறேவ(�உைறேவ(�    ெபா�தி�ெபா�தி�ெபா�தி�ெபா�தி�    ெபய-ெபய-ெபய-ெபய-    ெப=ேறாேரெப=ேறாேரெப=ேறாேரெப=ேறாேர””””    
                                    ((((�ற��ற��ற��ற�.35 : 14.35 : 14.35 : 14.35 : 14----16)16)16)16)    
எ"- உைர�பதி" வழி அறியலா
.  

நீதி வழ/	கி"ற ம"ற/க� ம"ன�களி" அர*மைனயி;
, ம�க� வா1
 
ஊ�களி;
 இ%�க�ெப�றன. நீதி ேவ*. வ%ேவா��	 ந3�நிைலேயா3 
தீ��பளி�தன. இ�தைகய அைவய/க� பல இ%�தேபா�
 ேசாழம"னாி" உைற\ாி+  
இ%�க�ெப�ற அைவயி+ அற
 எ"-
 நிைலெப�றி%�த� எ"பைத ந�றிைண, 

““““மற�ெக�மற�ெக�மற�ெக�மற�ெக�    ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�    உற�ைதஉற�ைதஉற�ைதஉற�ைத    அைவய!%அைவய!%அைவய!%அைவய!%    
            அற�அற�அற�அற�    ெகடெகடெகடெகட    அறியாதா#$அறியாதா#$அறியாதா#$அறியாதா#$””””    
                                    ((((�ற��ற��ற��ற�.58 : 7.58 : 7.58 : 7.58 : 7----8)8)8)8)    

எ"-
  றநா_-, 
                    ““““அற�%7Fஅற�%7Fஅற�%7Fஅற�%7F    உற�ைதஉற�ைதஉற�ைதஉற�ைத””””    
                            ((((�ற��ற��ற��ற�.58 : 9).58 : 9).58 : 9).58 : 9)    
                                                                            ““““மற#ெக�மற#ெக�மற#ெக�மற#ெக�    ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�    உற�ைதஉற�ைதஉற�ைதஉற�ைத    அைவய!%அைவய!%அைவய!%அைவய!%    
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                                                                                அற�நி��அற�நி��அற�நி��அற�நி��    நிைலயி=நிைலயி=நிைலயி=நிைலயி=    றாகD�றாகD�றாகD�றாகD�””””    
                            ((((�ற��ற��ற��ற�.39 : 8.39 : 8.39 : 8.39 : 8----9)9)9)9)    
                                                                            ““““சா�ேறா�சா�ேறா�சா�ேறா�சா�ேறா�    இ��தஇ��தஇ��தஇ��த    அைவய!%அைவய!%அைவய!%அைவய!%    உ=ேறா�உ=ேறா�உ=ேறா�உ=ேறா�””””    
                            ((((�ற��ற��ற��ற�.266 : 8).266 : 8).266 : 8).266 : 8)    
எ"-
 ம�ைர�காQசி, 
                  ““““சிற�தசிற�தசிற�தசிற�த    ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    அற�5�அற�5�அற�5�அற�5�    அைவய)�அைவய)�அைவய)�அைவய)�””””    
                            ((((ம%ைரம%ைரம%ைரம%ைர.492).492).492).492)    
எ"-
 வ%
 பாடல.க� அ�கால அறெநறி ம"ற/கைள எ3��ைர�கி"றன. 
ம"ன�களி" கால�தி+ ம�க��	 ந3நிைலேயா3 நீதி வழ/	
 அைவய/களி" 
ெதாட��சிேய இ"- நா
 கா=
 நீதி ம"ற/களா	
. ஒ<ெவா% மாவ2ட/களி;
 
இ<வைக நீதி ம"ற/க� உ�ளன. மாநில நீதிம"ற/க�
 ெசய+ப23 வ%கி"றன. 
        இ�தைகய அைவய/களி+ 5.யி%�	
 சா"ேறா�க� க+வியி+ சிற�� 
விள/கின�. க+வியி+ சிற�த சா"ேறா�க� 5.யி%�	
 அைவ�கள�தி+, ஒ% த�ைத 
த"மகைன எ+ேலாாிJ
 ேம
ப23 விள/	மா- க+வி அளி�தேல சிற� ைடய� 
எ"பைத வ��வ�, 
                  ““““த�ைதத�ைதத�ைதத�ைத    மக=$ஆ=��மக=$ஆ=��மக=$ஆ=��மக=$ஆ=��    ந�றிந�றிந�றிந�றி    அைவய!%அைவய!%அைவய!%அைவய!%    
                                                                            )�தி)�தி)�தி)�தி    இ��ப4இ��ப4இ��ப4இ��ப4    ெசய-ெசய-ெசய-ெசய-””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.67).67).67).67)  
எ"- 5-கி"றா�. 
      ஒ%வனிட
 ேதா"-
 ெபாறாைம, ஆைச, சின
, க3Qெசா+ எJ
 நா"ைக:
 
வில�கி நட�தவ� அறமா	
. அற
 ெச7ேவா� சிற�ைப:
 ெச+வ�ைத:
 ெப-
 
த	தி:ைடயவ�. ஒ%வJ�	 அற
 ெச7வைத� கா2.;
 ேம
ப2ட ெச+வ
 
ேவெறா"-மி+ைல. அ<வா- ெச7யாம+ வி3வைத� கா2.;
 ேக3 த%வ� 
ேவெற��மி+ைல. ஒ%வ" மனதி+ 	�ற
 இ+லாதவனாக இ%�பேத அற
. 
ஒ<ெவா%நா�
 அற
 ெச7� வ%பவ��	, அ�ெசயF" பயனாக, மீ*3
 
இ
ம*=லகி+ பிறவாத P3ேப- கிைட�	
. அற
 ெச7வதா+ வ%வேத 
இ"பமா	
. ஒ<ெவா%வ%
 அற
 ெச7� வா9த+ ேவ*3ெம"பைத வ��வ�,  
                  ““““அற!தா�அற!தா�அற!தா�அற!தா�    வ�வேதவ�வேதவ�வேதவ�வேத    இ�ப�ம=�இ�ப�ம=�இ�ப�ம=�இ�ப�ம=�    எ-லா�எ-லா�எ-லா�எ-லா�    
                                                                            �ற!த�ற!த�ற!த�ற!த    �க���க���க���க��    இலஇலஇலஇல””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.39).39).39).39)    
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எ"- உைர�கி"றா�. 
      ஒ%வர� இ+வா9�ைகயி+ அ" 
, அற!
 நிைற�தி%�	மாயி", அ�ேவ 
அ<வா9�ைகயி" ப* 
, பயJ
 ஆ	
 எ"கிறா� வ��வ�. இதைன, 
                ““““அ���அ���அ���அ���    அற'�அற'�அற'�அற'�    உைட!தாயி�உைட!தாயி�உைட!தாயி�உைட!தாயி�    இ-வா	&ைகஇ-வா	&ைகஇ-வா	&ைகஇ-வா	&ைக    
                                                                    ப(��ப(��ப(��ப(��    பய'�பய'�பய'�பய'�    அ%அ%அ%அ%””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.45).45).45).45)    
எJ
 	ற2பா வழி அறியலா
. 
      அற
 எ"- சிற�பி��� ெசா+ல�ப2ட� இ+வா9�ைகேய ஆ	
. அ��
 பிறரா+ 
பழி�க�படாத W7ைம:ைடயதாக இ%�	மானா+ மிக�
 ந"- எ"பைத வ��வ�, 
                  ““““அற�என�அற�என�அற�என�அற�என�    ப:டேதப:டேதப:டேதப:டேத    இ-வா	&ைகஇ-வா	&ைகஇ-வா	&ைகஇ-வா	&ைக    அஃ%�அஃ%�அஃ%�அஃ%�    
                                                                            பிற�பழி�ப%பிற�பழி�ப%பிற�பழி�ப%பிற�பழி�ப%    இ-லாயி�இ-லாயி�இ-லாயி�இ-லாயி�    ந��ந��ந��ந��””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.49).49).49).49)    
எ"- உைர�கி"றா�. தவசிகைள விட வFைமமி�கவ� யாெர"றா+ பிறைர 
அறவழியி+ நட�க ைவ��, தாJ
 அ<வழியி+ பிறழா� நி"- நட�தேல ஆ	
 
எ"கிறா� வ��வ�. 
      பிறாி" ெபா%�மீ� ேபராைச� ெகா*3 வா1
 அறியாைம, அற>+கைள� 
க�-� ேத��தவ�களிட
 இ+ைல. அற�ேதா3 நட�பவ" எ"- ெசா+ல�ப3பவ", 
பிறJ�	 உாிைமயானவளி" ெப*ைமைய வி%
பாதவனாவா". அற!
 ஒ1�க!
 
நிர
பிய சா"ேறா�க� பிற"மைனயாைள வி%
பமா2டா�க� எ"பைத, 
              ““““பிற�மைனபிற�மைனபிற�மைனபிற�மைன    ேநா&காதேநா&காதேநா&காதேநா&காத    ேபரா(ைமேபரா(ைமேபரா(ைமேபரா(ைம    சா�ேறா�&$சா�ேறா�&$சா�ேறா�&$சா�ேறா�&$    
                                                            அற�ஒ�ேறாஅற�ஒ�ேறாஅற�ஒ�ேறாஅற�ஒ�ேறா    ஆ�றஆ�றஆ�றஆ�ற    ஒ�&$ஒ�&$ஒ�&$ஒ�&$””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.148).148).148).148)    
எJ
 வ��வாி" 	ற� 823கி"ற�. 
      அற
 எ"ற ஒ"- இ+ைல என�ேபசி, தீ/கானைவகைள� ெச7தைலவிட, 
ஒ%வைன� காணாத இட�தி+ பழி��� ேபசிவி23, அவைன� க*ட�
 ெபா7யாக� 
சிாி�� !க
மல�த+ தீயதா	
 எ"கிறா� வ��வ�. இதைன,  
      ஒ%வைன� காணாத ேபா� பழி���ேபசி, அவைன� க*ட�
 ெபா7யாக ந.�� 
உயி�வா9வைதவிட, இற�� ேபாவதா+, அவJ�	 அற>+க� ெசா+;
 ந"ைமக� 
வ��ேச%
 எ"பைத வ��வ�, 
                ““““�ற�5றி��ற�5றி��ற�5றி��ற�5றி�    ெபா/!%உயி�ெபா/!%உயி�ெபா/!%உயி�ெபா/!%உயி�    வா	தD�வா	தD�வா	தD�வா	தD�    சாத-சாத-சாத-சாத-    
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                                                                    அற�5��அற�5��அற�5��அற�5��    ஆ&க�ஆ&க�ஆ&க�ஆ&க�    த��த��த��த��””””    
                            (((($ற�$ற�$ற�$ற�.183).183).183).183)    
எ"- உைர�கி"றா�. 
      மற��
 5ட ஒ%வJ�	� ேக3 நிைன�த+ 5டா�. அ<வா- எ*ணினா+ 
அற�கட�� தீ/	 த%
 ெசய+கைள நிைன�தவJ�	 அ<வாேற எ*=
 எ"பைத 
வ��வ�, 
                ““““மற�%�மற�%�மற�%�மற�%�    பிற�ேக�பிற�ேக�பிற�ேக�பிற�ேக�    Pழ=கPழ=கPழ=கPழ=க    Pழி�Pழி�Pழி�Pழி�    
                                                                    அற�P��அற�P��அற�P��அற�P��    P	�தவ�P	�தவ�P	�தவ�P	�தவ�    ேக�ேக�ேக�ேக�””””    
                        (((($ற�$ற�$ற�$ற�.204).204).204).204)    
எ"- 823வத" வழி அறியலா
. 
    
��	ைர��	ைர��	ைர��	ைர    
                        ‘அற
 ெசய வி%
 ’ எ"கிறா� ஔைவ. நா
 வா1
 கால�தி+ பிற%�	� தீ/	 
நிைனயாதி%�த+, பிற" மைனவிைய நிைனயாதி%�த+, பிற" ெபா%�மீ� ஆைச 
ெகா�ளாதி%�த+ ேபா"றைவ அற
 த%
 ந"ைமகளா	
. அற�ேதா3 வா9தேல 
இ+வா9�ைகயி" பயனா	
. உலக உயி�க� மகி9�சி:-
ப. ெச7:
 ந+விைனக� 
யா�
 அற>+கைள� க�-ண��தவ�களா+ ெச7ய�ப3வதா	
. ம�க��	� 
�"பம�ற ஆ2சிைய� ெகா3�ப� ம"ன��	 அறமா	
. ேநா:�ேறாாி" நிைலயறி�த 
ம%��வ
 பா��தா+ ம%��வாி" அறமா	
. எ+லாவைக அற/கைள:
 விட த
 
மனதி+ 	�ற
 இ+லாதவராக இ%�த+ ேமலானதா	
. அற�ேதா3 வா9�தா+ 
P3ேப- கி23
 எ"ப� உ*ைம. 
    
rhd;nwz;tpsf;fk;rhd;nwz;tpsf;fk;rhd;nwz;tpsf;fk;rhd;nwz;tpsf;fk;    

1. நா.கதிைரேவ�பி�ைளயி" தமி9 ெமாழி அகராதி. 
    
AbstractAbstractAbstractAbstract    
The article titled “Truths established by Dharma” examines how the first and foremost of the 

fourattributes of human life (Dharma, Polity, Love and Domestic life) i.e. Dharma is portrayed in 

literature. Dharma of Politics praised by Silapathikaram, Dharma of serving people celebrated 

by Manimegalai and the principles of Dharma portrayed in the books of Sangam Literature are 

elaborated with the central focus on Avvaiyar’s saying ‘Aram Seya Virumbu’(Have Desire to do 

Dharma). 
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ெதா�கா�பிய
ெதா�கா�பிய
ெதா�கா�பிய
ெதா�கா�பிய
    ேகா�பா�ேகா�பா�ேகா�பா�ேகா�பா�    ெச�தாமைரெச�தாமைரெச�தாமைரெச�தாமைர    நாவ��நாவ��நாவ��நாவ��    உவைம�சிற���உவைம�சிற���உவைம�சிற���உவைம�சிற���    ைனவ� மேனா�மணி ேதவி அ�ணாமைல / Dr. Manonmani Devi M.A.R Annamalai
3
 & இைண� ேபராசிாிய� ைனவ� சாமி�க�� ெஜபமணி ஈசா�� சாேவ�/ Assoc. Prof. Dr. Samikkanu Jabamoney 

Ishak Samuel
4
  

�
.ைர�
.ைர�
.ைர�
.ைர    
இல�கிய
 எ"ப� ஓ� இல�கிைன� 	றி�ேகாளாக� ெகா*ட�. ஒ% 

	றி�ேகா� ெகா�ளாத பைட�பில�கிய�ைத உல	 ஏ�கா�. 	றி�ேகா� எ"ப� ஒ% 
மத வழி�ப2டேதா, P3 ேநா�கியேதா, அரசிய+, ெபா%ளிய+, ச,கவிய+ சா��த 
ெகா�ைக ெகா*டேதா ம23
 அ+ல. மானிட வா9வி+ ஆ*, ெப* உறவி+ 
காதF+, இ+லற�தி+, உறவி+, வாணிக
, அர8 ஆ2சி !ைற, ச!தாய ஒ� ர� 
ேபா"றவ�றி+ நிைல ெபற ேவ*.ய அ.�பைடயான உ*ைமகைள�  ல�ப3��
 
அழகிய ெவளி�பா3
 இல�கியேம எ"ெற3�� ெமாழிகி"றா� 
க.அ"பழக"(இல�கிய�  ைதய+: 1999, 5) அ<வைகயி+, த�கால இல�கியமாக� 
க%த�ப3
 நாவ+ இல�கிய�தி+ அ� தமான 13 நாவ+கைள இல�கிய உலகி�	 
அழ	ற த��, நாவ+ உலகி+ தன�ெகன ஒ% !�திைர பதி���ெகா*டவ�  
!.வரதராச" அவ�களாவா�.  

 
ஒ% நாவ+ தனி�சிற�ைப� ெப-வத�	 அவ�றி+ ைகயாள�ப3
 உ�திக�
 

ஒ% காரண
 எனலா
. உ�தி ]=�க/கேள நாவைல ெவ�றி�பாைத�	 அைழ��� 
ெச+கி"றன. உ�தி ,ல
 ஆசிாியாி" ெமாழி�திறJ
 எ1�தா�ற;
 ெவளி�ப3��
 
ஆ�ற;
 அ+லாம+ கைல�திற!
 சிற� -கி"ற�. அ<வைகயி+, டா�ட� !.வ, த
 
நாவ+க� அைன�தி;
 சிற�பான உவைமகைள� சிற�த உ�தி!ைறயாக பய"ப3�தி 
இ%�பைத யா%
 ம-�கவியலா�. ஒ% ெச7திைய� க�ேபா� உ�ள�ேத பதிய 
ைவ�திட அதேனா3 ெதாட� ைடய ெபா%ைள உவைமயாக� 5-வ� உலகிய+ . 
அ<வைகயி+, க�றறி�த சா"ேறாராகிய !.வரதராசனா�, இய+பான ெபா��த"ைம 
நிைற�த உவைமகைள� ெகா*3 த
 கைதகளி+, தா
 5றவ�த க%�திைன 
வாசக�களி" உ�ள�தி+ ஆழமாக� பதிய ைவ�	
 !ய�சியி+ ெவ�றி க*3�ளைம 

                                                           
3
 The co-author is a lecturer in Tamil Language Programme, Sultan Idris Education University, Malaysia. 

4
 The author is an Assiciate Professor in Tamil Language Programme, Sultan Idris Education University,  Malaysia. 
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ந
ைம விய�க ைவ�கி"ற�.  !.வரதராச" அவ�களி" !த+ நாவலான ெச�தாமைர 
நாவF+ ைகயாள�ப23�ள உவைம�சிற� கைள� ெதா+கா�பிய ேநா�கி+ ஆ7� 
ெச7வேத இ�க23ைரயி" ேநா�கமா	
. 

 

உவைமயி
உவைமயி
உவைமயி
உவைமயி
    இல கண�இல கண�இல கண�இல கண�    
தமிழில�கண�தி+ உவைமயணி எ"ப� அறியாத ஒ% ெபா%ைள 

விள�	வத�காக அறி�த ஒ% ெபா%ேளா3 ஒ� வைம�ப3�தி விள�	வ� ஆ	
. 
ெபா%�கைள� ெதளிவாக� பிற� உ�ள�தி+ ப8மர�தாணி ேபா+ பதியைவ�பத�	 
உவைமக� �ைண ாிகி"றன. உவைமயணிைய ேம;
 விாி���5றினா+, ஒ"ைற 
ஒ�பிட ெகா*3 வ�த ெபா%� உவமான
 எ"-
 ஒ�பி23 கா2ட ந
மிட
 உ�ள 
ெபா%� உவேமய
 எ"-
 விள�கலா
. சிற� , நல", வF, காத+ ஆகிய நா"கிைன 
நிைல�கள"களாக� ெகா*3 உவைம பிற�	
. 

 
உவைமயி
உவைமயி
உவைமயி
உவைமயி
    வைகக�வைகக�வைகக�வைகக�    

ெதா+கா�பிய� 5�-�ப., உவைம எ"ப� எ3���ெகா*ட ெபா%�, 
அதைன ஒ�த ெபா%�, இர*.�	
 இைடேய:�ள ெபா��த"ைம, 
இ<விர*ைட:
 இைண�பத�	� பய"ப3
 ெசா+(உவம உ% ) எ"J
 நா"	 
5-கைள� ெகா*ட�. இதைன, ெபா%ளதிகார�தி+ உவமவிய+ எ"J
 ப	தியி+  
விைன, பய", ெம7, உ% எ"- நா"காக ெதா+கா�பிய� வைக�ப3�தி:�ளா�. 
அள�, 8ைவ, த*ைம, ெவ
ைம, ந"ைம, தீைம, சி-ைம, ெப%ைம, ெபா%� ப�றிய 
உவைமக� இ�த நா"கி+ அட/	
 எ"கிற� ெதா+கா�பிய
. இதைன, 

 
விைனவிைனவிைனவிைன    பய�பய�பய�பய�    ெம/ெம/ெம/ெம/    உ�உ�உ�உ�    எ�எ�எ�எ�றறறற    நா�ேகநா�ேகநா�ேகநா�ேக    
வைகெபறவைகெபறவைகெபறவைகெபற    வ�தவ�தவ�தவ�த    உவம!உவம!உவம!உவம!    ேதா=ற�ேதா=ற�ேதா=ற�ேதா=ற�                            ((((ெதா-ெதா-ெதா-ெதா-....ெபா��ெபா��ெபா��ெபா��.272, 272, 272, 272, இள�இள�இள�இள�1)1)1)1)    

 
எ"J
 >�பாவி" வழி அறியலா
. 
கா23: 

1. 	யி+ேபா+ பா.னா� - விைன:வைம 
2. ஆ+ேபா+ நிழ+ெகா3�தா" - பய" உவைம 
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3. கய+ேபா+ விழி - ெம7:வைம 
4. ெபா"ேபா+ ேமனி - உ%�வைம 

எ"பைவயா	
.  
ஒ% ெபா%ளி" சிற�ைப வF:-�தேவ உவைம அைம�க�ப3கிற�. ஒ% 

ெபா%ளி" உய�ைவ� கா2ட அதனிJ
 உய��த ெபா%ைளேய உவைமயாக அைம�க 
ேவ*3
 எ"பேத ெதா+கா�பிய� சி�தைன. இதைன� ெதா+கா�பிய�, 
 

‘‘‘‘உய��தத�உய��தத�உய��தத�உய��தத�    ேம=ேறேம=ேறேம=ேறேம=ேற    உ�*#உ�*#உ�*#உ�*#    காைலகாைலகாைலகாைல.’.’.’.’    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((ெதா-ெதா-ெதா-ெதா-....ெபா��ெபா��ெபா��ெபா��.274, .274, .274, .274, இள�இள�இள�இள�.1224).1224).1224).1224) 
எ"- 5றி:�ளா�. 
 
ெச-தாமைரெச-தாமைரெச-தாமைரெச-தாமைர    நாவ3!நாவ3!நாவ3!நாவ3!    உவைமக�உவைமக�உவைமக�உவைமக� 

 !.வரதராசனா� எ1திய பதி","- நாவ+கைள:
 அலசி 
ஆரா7�ேதாமானா+, எ+லா நிைலயி;
 தா
 5ற வ�த க%�தி" ஆழ�ைத வாசக� 
மனதி+ பதிய ைவ�	
 ேநா�கி+, Xழைல விள�	
 ெபா��த"ைம ெகா*ட 
உவமான/கைள� ைகயா*3, அறியாத ெபா%ைள:
 வாசக�க� அறி:
 வ*ண
 
எளிைமப3�தி� கா2.யி%�கிறா�. அ<வைகயி+, அவர� !த+ நாவலான 
ெச�தாமைர நாவF+ அவ� பய"ப3�தி:�ள உவைம எ"J
 அணிைய� 
ெதா+கா�பிய� கா23
 நா+வைக உவைமகளி+ ெபா%�தி  ஈ/	 கா*ேபா
. 
 
விைனவிைனவிைனவிைன    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம 

ெசயலா+ அைமகி"ற உவைம விைன:வைமயா	
. 	யி+ேபா+ பா.னா� 
எ"பதி+ 	யிF" ெசய+ பா3த+. இ� விைன உவம
 ஆ	
. ெச�தாமைர நாவF+ 
அதிகமான இட/களி+ இ<�வைம ைகயாளா�ப23�ள�. எ.கா2டாக திலக�தி" 
எ*ண அைலகளாக வ%
 ப	தியி+ இ<�வைமைய !.வ பய"ப3�தி:�ளா�.  
 
    “ஒ% ேவைள அ�த� சாமியா� பா��தி%�பாேரா அவ� அ/ேக Bைச 

ெச7� ெகா*.%�தா� அ+லவா? அவ� பா��தி%�பா�. அவ%ைடய 
Bைசயா? Bைன எFவைள எதிேர ெச7:
 Bைசதா". ஆனா+ ஒ% 
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ந"ைம. அவ� ேநா�க
 எ" தா7ேம+ இராம+ எ" ேம+ 
இ%�ப�தா".” (ெச�: ப�. 23) 

 
இ<விட�தி+, ‘Bைன எFவைள எதிேர ெச7:
 Bைசதா"’ எJ
 வா�கிய�தி+ 

‘Bைச’ எJ
 ெசா+;�	�பி" ‘ேபா+’ எJ
 உவம உ%  ேச��பி" அ� உவைம 
அணியி" பய"பா3 எ"ப� ெதளிவா	
. Bைன எFவைள !"ேன Bைச ெச7:
 
ெசய+ எத�	 நைடெப-கிற�? எFைய� பி.�க ேவ*3
 எ"ற ேநா�க�தி+தா". 
அ� ேபால தா" அ�த சாமியா� எ" தாயா� !" ெச7� வ%கிறா�. ஆனா+ ந+ல 
ேவைளயாக எ" தாயா%�	 வைல விாி�காம+ என�	 வைல விாி�கிறா� எ"ற 
ெபா%ளி+ இ<�வைம பய"ப3�த�ப23�ள�. இ/	, Bைன எF வைளயி" !"ேன 
Bைச ெச7:
 ெசயைல உவமானமாக கா2.யத" வழி, சாமியாாி" தீய எ*ண�ைத� 
ெதளிவாக !.வ விள�கி:�ளைம சிற� �	ாிய�. 
 

ெதாட���, ““““என&காகஎன&காகஎன&காகஎன&காக    ம�த�ப'�ம�த�ப'�ம�த�ப'�ம�த�ப'�    எ�ேனா�எ�ேனா�எ�ேனா�எ�ேனா�    இ��தா�இ��தா�இ��தா�இ��தா�. . . . அவ�அவ�அவ�அவ�    
இய=ைகயானஇய=ைகயானஇய=ைகயானஇய=ைகயான    ஊ&க!ேதா�ஊ&க!ேதா�ஊ&க!ேதா�ஊ&க!ேதா�    இ-இ-இ-இ-ைலைலைலைல. . . . அ��ப#கைரயி-அ��ப#கைரயி-அ��ப#கைரயி-அ��ப#கைரயி-    இ��தஇ��தஇ��தஇ��த    6ைனைய6ைனைய6ைனைய6ைனைய    ேமைசேம-ேமைசேம-ேமைசேம-ேமைசேம-    
வி:டா-வி:டா-வி:டா-வி:டா-    இ�&கஇ�&கஇ�&கஇ�&க    )�யாம-)�யாம-)�யாம-)�யாம-    தவி�ப%தவி�ப%தவி�ப%தவி�ப%    ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    தவி!%&ெகா(���தா�தவி!%&ெகா(���தா�தவி!%&ெகா(���தா�தவி!%&ெகா(���தா�.”(.”(.”(.”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&. 90). 90). 90). 90) 
எJ
 வாிகளி+, ம%த�பனி" தவி�ைப வாசக�க��	� கா2சிப3��
 ேநா�கி+ 
அ3�ப/கைரயி+ உண�க��	 ம�தியி+ மகி9�சியாக இ%�த Bைனைய ஒ"-
 
இ+லாத ேமைச ேம+ வி2டா+ எ�ப. தவி�	ேம அ�ப.� தவி�தா" எ"- மிக�
 
இய+பான ஒ% உவைமைய� ெகா*3 !.வ வ%ணி�தி%�ப� அவர� 
க�பைனயா�றைல நம�	 ந"	  ல�ப3�தி�கா23கிற�. இ/	, ம%த�பனி" தவி�  
எJ
 ெசயைல� ெதளிவாக விள�	வத�காக விைன உவைம அணி 
ைகயாள�ப23�ளைத� காண !.கி"ற�.  
 

இைவ ேபா"-, ேம;
 பல விைன உவைமக� ெச�தாமைர நாவ+ !1�
 
பரவலாக ைகயாள�ப23�ளன. எ.கா2டாக: ““““யாேராயாேராயாேராயாேரா    ஓ�ஓ�ஓ�ஓ�    அ�ைமயா�அ�ைமயா�அ�ைமயா�அ�ைமயா�    மாாிய�ம�மாாிய�ம�மாாிய�ம�மாாிய�ம�    
விழாவி-விழாவி-விழாவி-விழாவி-    வ��வ��வ��வ��    ெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைம    ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    ஒேரஒேரஒேரஒேர    அளவாகஅளவாகஅளவாகஅளவாக    அைச�%அைச�%அைச�%அைச�%    ெகா(ேடெகா(ேடெகா(ேடெகா(ேட    வ�%வ�%வ�%வ�%    
நி�றாநி�றாநி�றாநி�றா����”(”(”(”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&. 85). 85). 85). 85) எJ
 வாிகளி+ ைகயாள�ப23�ள உவைமயான� 
அ
ைமயாாி" நைட எJ
 ெசயைல மாாிய
ம" விழாவி+ அைச�� வ%
 
ெபா
ைம�	 ஒ�பி23� கா2. இ%�பதா+ இ� விைன உவைமயாக ெகா�ள�த�க�.  
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ேம;
,  
 அ�!த%அ�!த%அ�!த%அ�!த%    கா:��கா:��கா:��கா:��    பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-    ெந7ச�ெந7ச�ெந7ச�ெந7ச�    
                                                க�!த%க�!த%க�!த%க�!த%    கா:��கா:��கா:��கா:��    )க�)க�)க�)க�                                                                                                                                    $ற�$ற�$ற�$ற�----    706706706706               
                         
எ"J
 	றி�பறித+ அதிகார�தி+ தி%வ��வ� பய"ப3�திய உவைமைய:
 மிக 
]2பமாக, !.வ ெச�தாமைர நாவF+ பய"ப3�தி உ�ளைம ஈ/	 
ஒ� ேநா�க�த�க�. வ��வ� பளி/	ேபா+ ெநQச
 என 	றி�பி2டைத, !.வ  
““““உ(ைமைய�உ(ைமைய�உ(ைமைய�உ(ைமைய�    பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-பளி#$ேபா-    எ�!%4ெசா-Dஎ�!%4ெசா-Dஎ�!%4ெசா-Dஎ�!%4ெசா-D    வி:டா�வி:டா�வி:டா�வி:டா�”(”(”(”(ெசெசெசெச����: : : : ப&ப&ப&ப&.131).131).131).131) எ"- 
ைகயா*3�ள பா/	 விய�க�த�க�. உ�ளைத உ�ளவா- ெசா+Fவி3
 பளி/	 
க+F" ெசயைல� 	றி�பதா+ இ� விைன உவைமயாக ெகா�ள�ப3கிற�. 
 

ெதாட���, ஔைவயா� அ%ளிய ,�ைரைய உவைமயாக�  பய"ப3�தி:�ள 
!.வ வி" பா/	 இ/	 ஒ� ேநா�க�த�க�. ““““அ(ணைன4அ(ணைன4அ(ணைன4அ(ணைன4    சி�வயதி-சி�வயதி-சி�வயதி-சி�வயதி-    ஊைமஊைமஊைமஊைம    எ��எ��எ��எ��    
அ&கா;�அ&கா;�அ&கா;�அ&கா;�    நா'�நா'�நா'�நா'�    ேபசிவ�ேதா�ேபசிவ�ேதா�ேபசிவ�ேதா�ேபசிவ�ேதா�. . . . இ�ேபா%இ�ேபா%இ�ேபா%இ�ேபா%    ஏற&$ைறயஏற&$ைறயஏற&$ைறயஏற&$ைறய    அ�ப�!தா�அ�ப�!தா�அ�ப�!தா�அ�ப�!தா�    இ�&கிறா�இ�&கிறா�இ�&கிறா�இ�&கிறா�. . . . 
தி(ப(டேமாதி(ப(டேமாதி(ப(டேமாதி(ப(டேமா, , , , �திய�திய�திய�திய    ஆைடேயாஆைடேயாஆைடேயாஆைடேயா, , , , �!தக#கேளா�!தக#கேளா�!தக#கேளா�!தக#கேளா    எவ=ைற�ப=றி0�எவ=ைற�ப=றி0�எவ=ைற�ப=றி0�எவ=ைற�ப=றி0�    அவ�அவ�அவ�அவ�    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    
நாளிL�நாளிL�நாளிL�நாளிL�    அைல�ததி-ைலஅைல�ததி-ைலஅைல�ததி-ைலஅைல�ததி-ைல; ; ; ; இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    நாளிL�நாளிL�நாளிL�நாளிL�    அைலவதி-ைலஅைலவதி-ைலஅைலவதி-ைலஅைலவதி-ைல. . . . ெபா�ைமயாகெபா�ைமயாகெபா�ைமயாகெபா�ைமயாக    இ��%இ��%இ��%இ��%    
கிைட!தேபா%கிைட!தேபா%கிைட!தேபா%கிைட!தேபா%    மகிமகிமகிமகி	4சிேயா�	4சிேயா�	4சிேயா�	4சிேயா�    ெப=�&ெகா�வா�ெப=�&ெகா�வா�ெப=�&ெகா�வா�ெப=�&ெகா�வா�. . . . ஓ�ஓ�ஓ�ஓ�    மீ�மீ�மீ�மீ�    ஓடஓடஓடஓட    உ�மீ�உ�மீ�உ�மீ�உ�மீ�    வ�மள;�வ�மள;�வ�மள;�வ�மள;�    
வா�வா�வா�வா�    இ�&$மா�இ�&$மா�இ�&$மா�இ�&$மா�    ெகா&$ெகா&$ெகா&$ெகா&$” ” ” ” எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    பா:ைட�பா:ைட�பா:ைட�பா:ைட�    ப�&$�ப�&$�ப�&$�ப�&$�    ேபா%�ேபா%�ேபா%�ேபா%�    ேக:$�ேக:$�ேக:$�ேக:$�    ேபா%�ேபா%�ேபா%�ேபா%�    
அ(ணைனஅ(ணைனஅ(ணைனஅ(ணைன    நிைன!%&நிைன!%&நிைன!%&நிைன!%&    ெகா�வ%ெகா�வ%ெகா�வ%ெகா�வ%    உ(�உ(�உ(�உ(�”(”(”(”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&.97)..97)..97)..97). ஈ/	, ெகா�கி" ெசயைல 
அ*ணனி" ெசய;�	 !.வ உவைமயாக� கா2.:�ளைம, த�க உவைமகைள� 
சாியாக� ைகயா�வதி+ அவ� ெவ�றிெப�-�ளா� எ"பைத� கா23கிற�. ெசய+ 
	றி�தைமயா+ இ� விைன உவைம வைகயி+ ெபா%�தி:�ள�. 
 

ேம;
, 5றி�ெச"றா+ இ�ேபா"ற இ"J
 பல விைன உவைமக�, 
ெச�தாமைர நாவ+ !1�
 ைகயாள�ப23�ளன. கா2டாக ““““�!தக!தி�!தக!தி�!தக!தி�!தக!தி����    ப&கப&கப&கப&க    
எ(ைண!எ(ைண!எ(ைண!எ(ைண!    தவறாகதவறாகதவறாகதவறாக    அ4சி:���தைத!அ4சி:���தைத!அ4சி:���தைத!அ4சி:���தைத!    தி�!%வ%தி�!%வ%தி�!%வ%தி�!%வ%    ேபாலேபாலேபாலேபால    இ��த%இ��த%இ��த%இ��த%.”(.”(.”(.”(ெச�ெச�ெச�ெச�::::ப&ப&ப&ப&. 130); . 130); . 130); . 130); 
““““ஏேதாஏேதாஏேதாஏேதா    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ெதா!%ேநா/ெதா!%ேநா/ெதா!%ேநா/ெதா!%ேநா/    எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன    )தD-)தD-)தD-)தD-    ப=றியபிற$ப=றியபிற$ப=றியபிற$ப=றியபிற$    அவைள0�அவைள0�அவைள0�அவைள0�    ப=றிப=றிப=றிப=றி    வ�!%வ%வ�!%வ%வ�!%வ%வ�!%வ%    
ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    இ��த%இ��த%இ��த%இ��த%    அ�ைறயஅ�ைறயஅ�ைறயஅ�ைறய    நிைலைமநிைலைமநிைலைமநிைலைம.”(.”(.”(.”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&.130).130).130).130) ேபா"றவ�ைற� 5றலா
. 
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பய
பய
பய
பய
    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம 

பய" ப�றி 5-
 உவைம பய" உவைமயா	
.  ஆ+ேபா+ நிழ+ெகா3�தா" 
எ"பதி+ ஆ+ எ"ப� ஆலமர�ைத� 	றி�கி"ற�. ஆலமர�தா+ வ%கி"ற பய" 
ம�க��	 நிழ+ ெகா3�த+ ஆ	
. இ/	 ஆலமர�தா+ ஏ�ப3கி"ற பயைன� 
	றி�கி"ற�. ஆகேவ இ� பய" உவைமயா	
. 
 

பய" க%தி ைகயாள�ப23�ள உவைமக� !.வ வி" நாவ+களி+ அதிக
 
காண�ப3கி"றன. அ<வைகயி+, ெச�தாமைர நாவF+ இள/ேகாவி" எ*ண 
அைலகளாக வ%
 ப	தியி+ மிக அ� தமான ஓ� உவைமைய� ைகயா*3�ளா�. 
 
    ““““எ�எ�எ�எ�    அ�ைனஅ�ைனஅ�ைனஅ�ைன    ந-லவ�தா�ந-லவ�தா�ந-லவ�தா�ந-லவ�தா�; ; ; ; ஆனா-ஆனா-ஆனா-ஆனா-    மிகமிகமிகமிக    ந-லவ�ந-லவ�ந-லவ�ந-லவ�; ; ; ; அதனா-அதனா-அதனா-அதனா-    த�ைனத�ைனத�ைனத�ைன    
அறியாம-அறியாம-அறியாம-அறியாம-    பிற�&$!பிற�&$!பிற�&$!பிற�&$!    தீைமதீைமதீைமதீைம    ெச/கிறா�ெச/கிறா�ெச/கிறா�ெச/கிறா�. . . . த�த�த�த�    த#ைகயி�த#ைகயி�த#ைகயி�த#ைகயி�    மகைளமகைளமகைளமகைள    வDயவDயவDயவDய    அைழ!%அைழ!%அைழ!%அைழ!%    வ�%வ�%வ�%வ�%    
தாேனதாேனதாேனதாேன    வள�&கிறா�வள�&கிறா�வள�&கிறா�வள�&கிறா�. . . . வ�%வ�%வ�%வ�%    சிலசிலசிலசில    நா�நா�நா�நா�    இ��%இ��%இ��%இ��%    மகி	�%மகி	�%மகி	�%மகி	�%    ேபாவ%ேபாவ%ேபாவ%ேபாவ%    உறவின�உறவின�உறவின�உறவின�    வழ&க�வழ&க�வழ&க�வழ&க�. . . . ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    
W:�&W:�&W:�&W:�&    $ழ�ைதைய$ழ�ைதைய$ழ�ைதைய$ழ�ைதைய    ம=ெறா�ம=ெறா�ம=ெறா�ம=ெறா�    W:டா�W:டா�W:டா�W:டா�    வள��பதி-வள��பதி-வள��பதி-வள��பதி-    பய�பய�பய�பய�    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன? ? ? ? தீைமதீைமதீைமதீைம    அ-லவாஅ-லவாஅ-லவாஅ-லவா    
விைள0�விைள0�விைள0�விைள0�? ? ? ? இய=ைகயானஇய=ைகயானஇய=ைகயானஇய=ைகயான    வள�4சிவள�4சிவள�4சிவள�4சி    இ-லாம-இ-லாம-இ-லாம-இ-லாம-    ேபா/ேபா/ேபா/ேபா/    வி�ேமவி�ேமவி�ேமவி�ேம? ? ? ? ப!%ப!%ப!%ப!%    வய%வய%வய%வய%    
வைர&$மாவ%வைர&$மாவ%வைர&$மாவ%வைர&$மாவ%    ெப=ேறாாிட�ெப=ேறாாிட�ெப=ேறாாிட�ெப=ேறாாிட�    வளரவளரவளரவளர    ேவ(டாவாேவ(டாவாேவ(டாவாேவ(டாவா? ? ? ? )ைள&$�ேபாேத)ைள&$�ேபாேத)ைள&$�ேபாேத)ைள&$�ேபாேத    எ�!%எ�!%எ�!%எ�!%    வயD-வயD-வயD-வயD-    
ந�வதா-ந�வதா-ந�வதா-ந�வதா-    )=றிL�)=றிL�)=றிL�)=றிL�    ெகடாதாெகடாதாெகடாதாெகடாதா? ? ? ? நா=�நா=�நா=�நா=�, , , , வளரவளரவளரவளர    ேவ(�யேவ(�யேவ(�யேவ(�ய    அள;அள;அள;அள;    வளரவளரவளரவளர    ேவ(�ேமேவ(�ேமேவ(�ேமேவ(�ேம!”(!”(!”(!”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : 
ப&ப&ப&ப&. 30). 30). 30). 30)    
  

இ/	, நா�ைற !ைள�	
 ேபாேத எ3�� வயF+ ந3வதா+ !�றி;
 ெக23 
வி3
 எJ
 பய" க%தி ைகயாள�ப23�ள உவைம வழி, 	ழ�ைதக� 	ைற�த� 
ப�� வய� வைர�	மாவ� ெப�ேறா�களிட
 வளர ேவ*3
 எ"-
 ஒ% 
P23�	ழ�ைதைய ம�ெறா% P2டா� வள��பதா+ இய�ைகயான வள��சி 
இ+லாம+ ேபா7 வி3
 எ"-
  மிக� ெதளிவாக, வாசக�க� அத" விைளவா+ 
ஏ�ப3
 தீைமைய ந"	  ாி�� ெகா��
 வைகயி+ த�க உவமான�ைத� 
ைகயா*.%�	
 திற" எ*ணி எ*ணி விய�க�த�க�. 
 

ெதாட���, ““““த#ைகைய�த#ைகைய�த#ைகைய�த#ைகைய�    ப=றிப=றிப=றிப=றி    ஒ���ஒ���ஒ���ஒ���    ெதாியாதவ�க�ெதாியாதவ�க�ெதாியாதவ�க�ெதாியாதவ�க�    அ�ப�4அ�ப�4அ�ப�4அ�ப�4    ெசா�னா-ெசா�னா-ெசா�னா-ெசா�னா-    
கவைலகவைலகவைலகவைல    இ-ைலஇ-ைலஇ-ைலஇ-ைல. . . . ஆனா-ஆனா-ஆனா-ஆனா-    அவைள�அவைள�அவைள�அவைள�    ப=றிப=றிப=றிப=றி    ந�றாக!ந�றாக!ந�றாக!ந�றாக!    ெதாி�தவ�க�ெதாி�தவ�க�ெதாி�தவ�க�ெதாி�தவ�க�,,,,பலபலபலபல    கால�கால�கால�கால�    
பழகினவ�க�பழகினவ�க�பழகினவ�க�பழகினவ�க�    இ�ப�இ�ப�இ�ப�இ�ப�    நா&நா&நா&நா&    5சாம-5சாம-5சாம-5சாம-    5�வதா5�வதா5�வதா5�வதா? ? ? ? அறியாைமஅறியாைமஅறியாைமஅறியாைம!!!!அறியாைமஅறியாைமஅறியாைமஅறியாைம! ! ! ! Oறா(�Oறா(�Oறா(�Oறா(�    



               epj;jpyf;Nfhit                                            105      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

வா	�தாL�வா	�தாL�வா	�தாL�வா	�தாL�    இவ�க�இவ�க�இவ�க�இவ�க�    ம&களாகம&களாகம&களாகம&களாக    )�யா%)�யா%)�யா%)�யா%. . . . தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�    6ைவ46ைவ46ைவ46ைவ4    F=றி&F=றி&F=றி&F=றி&    
$தி!%&ெகா(��$தி!%&ெகா(��$தி!%&ெகா(��$தி!%&ெகா(��    க!தி&க!தி&க!தி&க!தி&    ெகா(��ெகா(��ெகா(��ெகா(��    அ�த�அ�த�அ�த�அ�த�    6வி�6வி�6வி�6வி�    மண!ைதமண!ைதமண!ைதமண!ைத    எ�ளள;�எ�ளள;�எ�ளள;�எ�ளள;�    அறியாமேலஅறியாமேலஅறியாமேலஅறியாமேல    
இ�&கி�றஇ�&கி�றஇ�&கி�றஇ�&கி�ற    தவைளக�தவைளக�தவைளக�தவைளக�! ! ! ! மன!தி�மன!தி�மன!தி�மன!தி�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    அறியாதவ�க�அறியாதவ�க�அறியாதவ�க�அறியாதவ�க�! ! ! ! வய%வய%வய%வய%    ஏறினாL�ஏறினாL�ஏறினாL�ஏறினாL�    ப:டப:டப:டப:ட����    
பதவிபதவிபதவிபதவி    ெப�கினாL�ெப�கினாL�ெப�கினாL�ெப�கினாL�    இவ�க*&$இவ�க*&$இவ�க*&$இவ�க*&$    ?ைள?ைள?ைள?ைள    ம:��ம:��ம:��ம:��    களிம(ணாகேவகளிம(ணாகேவகளிம(ணாகேவகளிம(ணாகேவ    திர(�திர(�திர(�திர(�    உ�(�உ�(�உ�(�உ�(�    
கிட&$மாகிட&$மாகிட&$மாகிட&$மா?”(?”(?”(?”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&. 81). 81). 81). 81) எ"J
 வாிகளி+, !.வ, மனித�களி" அறியாைமைய� 
தவைளக��	 ஒ�பி23 உவைம கா2. உ�ளா�. ஈ/	, விைள� 
கா2ட�ப23�ளதா+ இ� பய" உவைமயாக க%த�ப3கிற�. த/ைக:ட" பலகால
 
பழகியவ�கேள அவைள�  ாி�� ெகா�ளாம+ நா�5சாம+ ேப8
 அறியாைமைய 
மிக�ெதளிவாக விள�	
 வ*ண
 வாசக�க� பல%
 க*.%�	
 கா2சிைய 
உவைமயாக 5றிய திறனான� நாவF" கைத 5-
 ேபா�ைக ேம;
 ெம%ேகற� 
ெச7��ள�. 
  
ெம�ெம�ெம�ெம�    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம 

ஒ"ற" வ.வ�ைத ம�ெறா"றி" வ.வ�ேதா3 ஒ� ைம� ப3�தி� கா23வ� 
ெம7 உவைமயா	
.  கய+ேபா+ விழி எ"பதி+ கய+ எ"ப� மீைன�	றி�கி"ற�. 
மீைன�ேபா"ற வ.வ!ைடய க* எ"- இ/	 ஒ� வைம ப3�த�ப23�ள�. 
ஆகேவ, இ� ெம7 உவைமயா	
. 
 

!.வ வி" ெச�தாமைர நாவF+ ெம7 உவைமக� அதிக
 ைகயாள�படவி+ைல.  
““““அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    W��W��W��W��    வ�%வி:ட%வ�%வி:ட%வ�%வி:ட%வ�%வி:ட%. . . . ெம-லெம-லெம-லெம-ல    நட�ேத�நட�ேத�நட�ேத�நட�ேத�. . . . மரவ:ைடமரவ:ைடமரவ:ைடமரவ:ைட    ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    வ�வ�வ�வ�வ�வ�வ�வ�    சி�!%சி�!%சி�!%சி�!%    
ஊ��%ஊ��%ஊ��%ஊ��%    ெச-L�ெச-L�ெச-L�ெச-L�    வர�வர�வர�வர�    ெப=றி��தா-ெப=றி��தா-ெப=றி��தா-ெப=றி��தா-    மகி	�தி��ேப�மகி	�தி��ேப�மகி	�தி��ேப�மகி	�தி��ேப�. . . . அ�ேபா%அ�ேபா%அ�ேபா%அ�ேபா%, , , , அவ�அவ�அவ�அவ�    திKெரனதிKெரனதிKெரனதிKெரன    
ெவளிேயெவளிேயெவளிேயெவளிேய    வ�%வ�%வ�%வ�%    மரவ:ைடயானமரவ:ைடயானமரவ:ைடயானமரவ:ைடயான    எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன    மிதி!தி��தாL�மிதி!தி��தாL�மிதி!தி��தாL�மிதி!தி��தாL�    சாக!சாக!சாக!சாக!    
%ணி�தி�%ணி�தி�%ணி�தி�%ணி�தி��ேப��ேப��ேப��ேப�.”(.”(.”(.”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&. 39).. 39).. 39).. 39). இ<வாிகளி+, மரவ2ைட ேபா+ வ.வ
 எJ
 
உவைமயான�, ேநர.யாக சிறிய வ.வ�ைத�  கா2சி�ப3��வத�காக 
ைகயாள�ப23�ளைமயா+, இ� ெம7 உவைமயாக ெகா�ள�த�க�. 
உ"உ"உ"உ"    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    
ஒ% ெபா%ளி" நிற
 அ+ல� உண�� சா��த த"ைம 	றி��� 5ற�ப3
 உவைம 
உ% உவைம என�ப3கிற�. உ% உவைமைய இர*3 வைகயி+ ேநா�கலா
. நிற
 
எ"ப�  ற
சா��த�. உண�� சா��த த"ைம எ"ப� அக
 சா��த�. ெபா"ேபா+ 
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ேமனி எ"பதி+ ேமனி ெபா"ைன ஒ�த நிற�தி+ இ%�பைத� கா23கிற�. எனேவ, 
இ� நிற
 சா��த உ% உவைம. ெச�தாமைர நாவF+ ஆ/கா/ேக உ% உவைமைய 
!.வ பய"ப3�தி:�ளா�.  
 

!தலாவதாக, ““““எளிைமயிேலஎளிைமயிேலஎளிைமயிேலஎளிைமயிேல    விள#$�விள#$�விள#$�விள#$�    அழ$அழ$அழ$அழ$    பாலா=றி�பாலா=றி�பாலா=றி�பாலா=றி�    ெதளி�தெதளி�தெதளி�தெதளி�த    
ஊ=��ேபாலஊ=��ேபாலஊ=��ேபாலஊ=��ேபால    இ�&க&இ�&க&இ�&க&இ�&க&    க(ேட�க(ேட�க(ேட�க(ேட�”(”(”(”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&.74).74).74).74) எJ
 வாிகளி+ காண�ப3
 
உவைமைய ேநா�	/கா+, ஒ% ெப*ணி" எளிைமயான ேதா�ற�தினா+ உ*டான 
அழ	�	� பாலா�றி" ெதளி�த ஊ�- உவைமயாக ைகயாள�ப23�ள�. பாலா�றி" 
ெதளி�த ஊ�- எ�த�சலன!
 இ"றி W7ைமயாக இ%�	
. அ�ேபால, 
அ�ெப*ணி" அழகான� அவள� மாச�ற 	ண�ைத:
 உ�ள�W7ைமைய:
 
எ3�திய
 வைத� 	றி�பி3
 வைகயி+ மிக நா8�காக த�க உவைமைய� 
ைகயா*3�ள திற" ேபா�-த�	ாிய�. இ/	 உண�� சா��த த"ைமேய 
உவைமயாக ெகா�ள�ப23�ளதா+ இஃ� உ% உவைமயாக ெகா�ள�த�க�.  
 

ேம;
, ““““அவைள!அவைள!அவைள!அவைள!    ேத�&ெகா(�ேத�&ெகா(�ேத�&ெகா(�ேத�&ெகா(�    சாைலயி-சாைலயி-சாைலயி-சாைலயி-    ேபானேபா%ேபானேபா%ேபானேபா%ேபானேபா%    எதிாி-எதிாி-எதிாி-எதிாி-    வ�தைத�வ�தைத�வ�தைத�வ�தைத�    
பா�!த%�பா�!த%�பா�!த%�பா�!த%�    �ைதய-�ைதய-�ைதய-�ைதய-    க(டவைன�க(டவைன�க(டவைன�க(டவைன�    ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    மகி	�ேத�மகி	�ேத�மகி	�ேத�மகி	�ேத�”(”(”(”(ெச�ெச�ெச�ெச�: : : : ப&ப&ப&ப&.110.110.110.110).).).). ஈ/	, 
மகி9�சி�	 உவைமயாக  ைதய+ கா2ட�ப23�ள�.  மகி9�சி எ"J
 த"ைம 
இ<�ைமைய� சா��� வ%வதா+, இஃ� உ% உவைமயாக ெகா�ள�த�க�. 
 

ெதாட���, ““““அவைளஅவைளஅவைளஅவைள    ம:��ம:��ம:��ம:��    ம�த�ப�ம�த�ப�ம�த�ப�ம�த�ப�    அ�த&அ�த&அ�த&அ�த&    காத-காத-காத-காத-    ேநா&$ட�ேநா&$ட�ேநா&$ட�ேநா&$ட�    க(���பா�க(���பா�க(���பா�க(���பா�    
எ��எ��எ��எ��    எ(ணஎ(ணஎ(ணஎ(ண    எ(ணஎ(ணஎ(ணஎ(ண    எ�எ�எ�எ�    ெந7Fெந7Fெந7Fெந7F    பிள�த%பிள�த%பிள�த%பிள�த%    ேபாலேபாலேபாலேபால    வ��தலாேன�வ��தலாேன�வ��தலாேன�வ��தலாேன�”(”(”(”(ெச�ெச�ெச�ெச�::::ப&ப&ப&ப&.127)..127)..127)..127). 
ஈ/	, ம%த�பாி" வ%�த
 எJ
 உண�வி" ஆழ�ைத வாசக�க� உண%
 வைகயி+,  
ெநQ8 பிள�தா+ ஏ�ப3
 �யர�ைத உவைமயாக ைகயா*.%�	
 பா/	 
	றி�பிட�த�க�. வ%�த�தி�	 உவைமயாக ெநQ8 பிள�த+ கா2ட�ப23�ள�. 
வ%�த
 எJ
 த"ைம இ<�வைமைய� சா��� வ%வதா+, இஃ� உ% உவைமயாக 
ெகா�ள�த�க�. 
  
இ-தியாக, “, “, “, “அ��ற�அ��ற�அ��ற�அ��ற�    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ேபFவ%ேபFவ%ேபFவ%ேபFவ%, , , , எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ேக:ப%ேக:ப%ேக:ப%ேக:ப%    எ��எ��எ��எ��    ெதாியவி-ைலெதாியவி-ைலெதாியவி-ைலெதாியவி-ைல. . . . 
நட�ேத�நட�ேத�நட�ேத�நட�ேத�. . . . ஆனா-ஆனா-ஆனா-ஆனா-, , , , ேவகமாகேவகமாகேவகமாகேவகமாக    நட&கநட&கநட&கநட&க    மன�மன�மன�மன�    இ-ைலஇ-ைலஇ-ைலஇ-ைல. . . . ேகாட�பா&க�ேகாட�பா&க�ேகாட�பா&க�ேகாட�பா&க�    ெந�#கெந�#கெந�#கெந�#க    ெந�#கெந�#கெந�#கெந�#க    
எைதேயாஎைதேயாஎைதேயாஎைதேயா    ெபற)�யாதெபற)�யாதெபற)�யாதெபற)�யாத    ெபா�ைள�ெபா�ைள�ெபா�ைள�ெபா�ைள�    ெப=�ெப=�ெப=�ெப=�    இஇஇஇழ�%ழ�%ழ�%ழ�%    வி�வ%வி�வ%வி�வ%வி�வ%    ேபா-ேபா-ேபா-ேபா-    
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ேதா�றிய%ேதா�றிய%ேதா�றிய%ேதா�றிய%.”(.”(.”(.”(ெந7ெந7ெந7ெந7: : : : ப&ப&ப&ப&. 77). 77). 77). 77) எJ
 வாிகளி+ ‘இழ�� வி3வ� ேபா+’ எ"ப� 
ெசயைல� 	றி�தா;
 ‘ேதா"றிய�’ எ"ப� உண�ைவ� 	றி�பதா+ இ� விைன 
உவைமயி;
 உ% உவைமயி;
 ெபா%�தி வ%கிற�.  
 
நிைற	ைரநிைற	ைரநிைற	ைரநிைற	ைர 

8%/க�5றி", ெச�தாமைர நாவF+ விைன, பய", ெம7 ,உ% எ"ற நா"	 
நிைலகளி;
 உவைமக� ைகயாள�ப23�ளன. இ�நாவF+ விைன உவைமகைளேய 
!.வ அதிக
 ைகயா*3�ளா�. தா
 5றவ�த க%�ைத� ெதளிவாக விள�க, 
உவமானமாக அவ� ைகயா*3�ள அைன�� உவைமக�
 எளிைமயானதாக�
 
இய+பான த"ைம ெபா%�தியதாக�
 இ%�பைத� காண!.கிற�. ேம;
, ச/க 
இல�கிய/களி+ காண�ப2ட உவைமகைள:
 வாசக�களி" உ�ள/கைள� கவ%
 
வைகயி+ பய"ப3�தி:�ளைம !.வ வி" இல�கிய ஈ3பா2ைட:
  லைமைய:
 
பைறசா�-வதாக அைம���ளன. ேம;
, பைட�பில�கிய�தி+ த�க உவைமகைள� 
பய"ப3�த� சிற�த க�பைன ஆ�ற+ ேவ*3
 எ"பைத யா%
 ம-�கவியலா�. 
அ<வைகயி+ !.வ வி" உவைமகைள ஆரா7வத" வழி, அவர� க�பைன ஆ�ற;
 
இல�கண அறி�
  லைம� திற!
  லனாகி"றன.  
    
பய
ெகா�ட )!க�பய
ெகா�ட )!க�பய
ெகா�ட )!க�பய
ெகா�ட )!க�    
வரதராச", !. 2007, ெச�தாமைர, பாாி நிைலய
, ெச"ைன. 
இராஜேகாபால�சாாியா�,ேக. 2003, அணியிய-அணியிய-அணியிய-அணியிய-, க*ண�ப" பதி�பக
. 
விஜயகா��,க.,ெச�தி+	மா�,ம.,தீபல28மி,த. 2010, , , , இல&கணஇல&கணஇல&கணஇல&கண    ேநா&கி-ேநா&கி-ேநா&கி-ேநா&கி-                
    ெசHவிய-ெசHவிய-ெசHவிய-ெசHவிய-    இல&கிய#க�இல&கிய#க�இல&கிய#க�இல&கிய#க�,  ல
, ெச"ைன. 
8�பிரமணிய",ச.ேவ. 2009, ெதா-கா�பிய�ெதா-கா�பிய�ெதா-கா�பிய�ெதா-கா�பிய�    அறி)க�அறி)க�அறி)க�அறி)க�, மணிவாசக� பதி�பக
. 
பால8�பிரமணிய".!.பி. 1999, இல&கிய�இல&கிய�இல&கிய�இல&கிய�    �ைதய-�ைதய-�ைதய-�ைதய-, B
 கா� பதி�பக
. 
நடராச",மா. 2008, இல&கியஇல&கியஇல&கியஇல&கிய    ேம/4ச-ேம/4ச-ேம/4ச-ேம/4ச-, நி\ ெசQசாி  � ஹ�C(பி)F2,ெச"ைன. 
AbstractAbstractAbstractAbstract    
 The article titled   “Application of the Theory of  Comparison in Tholkappiyam to 

Senthamarai”  examines the  principles of Grammar in Tholkappiyam with reference to 

Senthamarai written by M.Varatharajan. The researcher has also brought to light the similes and 

imageries, peculiar to Sangam Literature, found in the Novel. 
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kiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wf

Kd;DiuKd;DiuKd;DiuKd;Diu    

 cyf ,yf;fpaq;fspy; 18 Mk; E}w;whz;by; khngUk; khw;wk; Vw;gl;lJ. nghJthf 

njhlf;ff; fhyq;fspy; xt;nthU ehl;bYk; me;j ehl;Lf;Fhpa 

nry;thf;Fg; ngw;W ,Ue;Js;sd. mNj Nghy me;j ehl;Lf;Fhpa ,yf;fpa tbtq;fSk; 

,yf;fz mikg;GfSk; kpFe;j nry;thf;Fld; tpsq;fpAs;;sd. Mdhy; 18 Mk; 

E}w;whz;by; INuhg;gpah;fspd; gutyhy; ,yf;fpa

Muk;gpj;jd. ,e;jpahtpy; cs

tbtq;fis cs;thq;fpd. mjd; tpisthf GJf;ftpij >ehty; > rpWfij  Nghd;wit 

kpfg; gutyhf vy;yh nkhopfspYk; gutpd. me;j mbg;gilapy; kiyahs nkhopapYk; 

Gjpa tbtq;fs; Njhd;wpd. GJf;ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; gy ftpQh;fshy; 

vOjg;gl;ld. ,f;ftpijfspy; ,lk;ngw;Ws;s ikag;nghUs;fs; kiyahs ehl;bw;F 

kl;Lk; chpajhf ,y;iy. etPd ,yf;fpa tbtk; vg;gb vy;yh nkhopfSf;Fk; 

nghJthdNjh mJNghy GJf;ftpijfspy; cs;s fUj;Jf;fSk; vy;yh kdpjh;fSf;Fkhd 

nghJthd rpe;jidia ikakhff; nfhz;Ls;sd. me;j tifapy

kiyahsf; ftpijfspy; fhzg;gLk; nghJikf; fUj;jpaiy Muha;fpwJ.

ghLnghUs; ghLnghUs; ghLnghUs; ghLnghUs;     

 kiyahsf; ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; kpFjpahf ntspte;J 

nfhz;bUf;fpd;wd. Mdhy; ,f;fl;Liu neLQ;rhiyg; Gj;jhpd; E}W Kfq;fs; vd;Dk; 

jiyg;gpy; mike;Js;s n[aNkhfdpd; nkhopngah;g;Gf

vLj;Jf;nfhz;L mtw;wpy; ,lk; ngw;Ws;;s nghJikahdg; ghLnghUisf; fhZfpwJ. 

 ghLnghUs;fs; etPdf; ftpijfspy; xl;Lnkhj;j

vd;gij ,f;ftpijfs; fhl;Lfpd;wd. me;j tifapy; 

1.1.1.1. vs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;if

,it Nghd;wtw;iw kiyahsf; ftpij ghLnghUshff; nfhz;Ls;sJ. nghJthfNt 

GJf;ftpijfs; ,e;jj; jd;ikia vy;yh nkhopfspYk; nfhz;Ls;sd;.~ftpijf; fiy 

vd;gJ nghOJ Nghf;Ff; fiyay;y mJ tpQ;Qhdj;ijg; Nghy kdpj tho;f;iff;Fg; 

gad;gl Ntz;Lk;. Rje;jpu > rkj;Jt > rNfhjuj;Jt rKf
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kiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfkiyahsf; ftpijfspy; nghJf;$Wfs;s;s;s; 

Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;
cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;
xg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiw

kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;

cyf ,yf;fpaq;fspy; 18 Mk; E}w;whz;by; khngUk; khw;wk; Vw;gl;lJ. nghJthf 

njhlf;ff; fhyq;fspy; xt;nthU ehl;bYk; me;j ehl;Lf;Fhpa ,yf;fpaq;fs; kl;LNk 

nry;thf;Fg; ngw;W ,Ue;Js;sd. mNj Nghy me;j ehl;Lf;Fhpa ,yf;fpa tbtq;fSk; 

,yf;fz mikg;GfSk; kpFe;j nry;thf;Fld; tpsq;fpAs;;sd. Mdhy; 18 Mk; 

E}w;whz;by; INuhg;gpah;fspd; gutyhy; ,yf;fpaq;fSk; GJikia Vw;Wf;nfhs;s 

Muk;gpj;jd. ,e;jpahtpy; cs;s midj;J nkhop ,yf;fpaq;fSk; Gjpa ,yf;fpa 

tbtq;fis cs;thq;fpd. mjd; tpisthf GJf;ftpij >ehty; > rpWfij  Nghd;wit 

kpfg; gutyhf vy;yh nkhopfspYk; gutpd. me;j mbg;gilapy; kiyahs nkhopapYk; 

Gjpa tbtq;fs; Njhd;wpd. GJf;ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; gy ftpQh;fshy; 

Ojg;gl;ld. ,f;ftpijfspy; ,lk;ngw;Ws;s ikag;nghUs;fs; kiyahs ehl;bw;F 

kl;Lk; chpajhf ,y;iy. etPd ,yf;fpa tbtk; vg;gb vy;yh nkhopfSf;Fk; 

nghJthdNjh mJNghy GJf;ftpijfspy; cs;s fUj;Jf;fSk; vy;yh kdpjh;fSf;Fkhd 

nghJthd rpe;jidia ikakhff; nfhz;Ls;sd. me;j tifapy

kiyahsf; ftpijfspy; fhzg;gLk; nghJikf; fUj;jpaiy Muha;fpwJ. 

kiyahsf; ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; kpFjpahf ntspte;J 

nfhz;bUf;fpd;wd. Mdhy; ,f;fl;Liu neLQ;rhiyg; Gj;jhpd; E}W Kfq;fs; vd;Dk; 

jiyg;gpy; mike;Js;s n[aNkhfdpd; nkhopngah;g;Gf; ftpijfis kl;Lk; 

vLj;Jf;nfhz;L mtw;wpy; ,lk; ngw;Ws;;s nghJikahdg; ghLnghUisf; fhZfpwJ. 

etPdf; ftpijfspy; xl;Lnkhj;j kdpjh;fSf;Fkhdjhf ,Uf;fpwJ 

vd;gij ,f;ftpijfs; fhl;Lfpd;wd. me;j tifapy;  

vs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;ifvs;sy; 2.vjhh;j;jk; 3.,ay;G epiy 4.,aw;if    

,it Nghd;wtw;iw kiyahsf; ftpij ghLnghUshff; nfhz;Ls;sJ. nghJthfNt 

GJf;ftpijfs; ,e;jj; jd;ikia vy;yh nkhopfspYk; nfhz;Ls;sd;.~ftpijf; fiy 

vd;gJ nghOJ Nghf;Ff; fiyay;y mJ tpQ;Qhdj;ijg; Nghy kdpj tho;f;iff;Fg; 

gad;gl Ntz;Lk;. Rje;jpu > rkj;Jt > rNfhjuj;Jt rKfj;ij cUthf;f cjt 

,jo;-1 

     

    
Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;Kidth; nr.utprq;fh;    

cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;cjtpg; Nguhrphpah;    
xg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiwxg;gpyf;fpaj;Jiw    

jkpopaw;Gyk;jkpopaw;Gyk;jkpopaw;Gyk;jkpopaw;Gyk;    
kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;kJiu fhkuhrh; gy;fiyf; fofk;    

kJiukJiukJiukJiu----    625021.625021.625021.625021. 

cyf ,yf;fpaq;fspy; 18 Mk; E}w;whz;by; khngUk; khw;wk; Vw;gl;lJ. nghJthf 

,yf;fpaq;fs; kl;LNk 

nry;thf;Fg; ngw;W ,Ue;Js;sd. mNj Nghy me;j ehl;Lf;Fhpa ,yf;fpa tbtq;fSk; 

,yf;fz mikg;GfSk; kpFe;j nry;thf;Fld; tpsq;fpAs;;sd. Mdhy; 18 Mk; 

; GJikia Vw;Wf;nfhs;s 

;s midj;J nkhop ,yf;fpaq;fSk; Gjpa ,yf;fpa 

tbtq;fis cs;thq;fpd. mjd; tpisthf GJf;ftpij >ehty; > rpWfij  Nghd;wit 

kpfg; gutyhf vy;yh nkhopfspYk; gutpd. me;j mbg;gilapy; kiyahs nkhopapYk; 

Gjpa tbtq;fs; Njhd;wpd. GJf;ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; gy ftpQh;fshy; 

Ojg;gl;ld. ,f;ftpijfspy; ,lk;ngw;Ws;s ikag;nghUs;fs; kiyahs ehl;bw;F 

kl;Lk; chpajhf ,y;iy. etPd ,yf;fpa tbtk; vg;gb vy;yh nkhopfSf;Fk; 

nghJthdNjh mJNghy GJf;ftpijfspy; cs;s fUj;Jf;fSk; vy;yh kdpjh;fSf;Fkhd 

nghJthd rpe;jidia ikakhff; nfhz;Ls;sd. me;j tifapy; ,f;fl;Liu 

 

kiyahsf; ftpijfs; etPdj; jd;ikapy; kpFjpahf ntspte;J 

nfhz;bUf;fpd;wd. Mdhy; ,f;fl;Liu neLQ;rhiyg; Gj;jhpd; E}W Kfq;fs; vd;Dk; 

; ftpijfis kl;Lk; 

vLj;Jf;nfhz;L mtw;wpy; ,lk; ngw;Ws;;s nghJikahdg; ghLnghUisf; fhZfpwJ.  

kdpjh;fSf;Fkhdjhf ,Uf;fpwJ 

,it Nghd;wtw;iw kiyahsf; ftpij ghLnghUshff; nfhz;Ls;sJ. nghJthfNt 

GJf;ftpijfs; ,e;jj; jd;ikia vy;yh nkhopfspYk; nfhz;Ls;sd;.~ftpijf; fiy 

vd;gJ nghOJ Nghf;Ff; fiyay;y mJ tpQ;Qhdj;ijg; Nghy kdpj tho;f;iff;Fg; 

j;ij cUthf;f cjt 
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Ntz;Lk;’ vd;fpwhh; kPuh.(vjph;fhyj; jkpo; ftpij g. 35) ,e;jf; $w;wpid midj;J 

nkhopf;ftpijfspYk; fhz KbfpwJ. 

 fhyq;fs; khWfpd;w NghJ rKjhaj;jpy; kf;fspd; Njitf;Nfw;wthW ftpijfSk; 

jk; ghLnghUs;fis khw;wpf; nfhs;fpd;wd.,jid n[aNkhfd; $Wk; NghJ “ 

kiyahsf; ftpijapd; khwpa Kfj;ij ehk; ,f;ftpijfspy; fhzyhk;. Rr;rpjhde;jd; > 

ghyre;jpud; > Rs;spf;fhL Nghd;w Ke;ijaf; ftpQh;fspd; Fuy; Xirf;F vjpuhd 

,d;ndhU Xir fyfk; > Nfhgk; nfhz;l Fuy; murpay; rhh;e;j Nfhgk;> mwk; rhh;e;j 

Nfhgk; > mth;fs; vOjpa ftpijfspy; nksdq;fs; ,y;iy nksdj;Jf;fhsd NjlYk; 

mtw;wpy; ,y;iy. mth;fs; fz;lJ xU gf;fk; Xir> kWgf;fk;  Mo;e;j jh;krq;flkhd 

mikjp” vd;W $Wfpwhh;. ,J jhd; kiyahsf; ftpijfspd; jd;ik. 

  

kiyahsf; ftpQh;fskiyahsf; ftpQh;fskiyahsf; ftpQh;fskiyahsf; ftpQh;fs; 

 kiyahsj;jpy; GJf;ftpQh;fs; gyh; cz;L. mth;fspy; fy;gw;wh ehuhazd;> 

mdpjh jk;gp> gp.gp.uhkr;re;jpud; > b.gp. uh[Ptd;> tPuhd; Fl;b > md;th; myp Nghd;wth;fs; 

Fwpg;gplj;jf;fth;fs;. ,th;fspd; ftpijfs; n[aNkhfdhy; jkpopy; nkhopngah;f;fg; 

ngw;Ws;sd. 

vs;sy; jd;ik 

 ghLnghUspd; jd;ikfspy; midj;J nkhopf;ftpijfspYk; vs;sy; jd;ikiaf; 

fhzKbAk;  jkpopy; kPuh mth;fs; murpay; epiyiag; gw;wp Fwpg;gpLk; NghJ Ntfk; 

vd;Dk; jiyg;gpy; vs;sy; jd;ikapy; ftpijiag; Gide;Js;shh;. mJ Nghy ftpQh; 

thyp ngha;f;fhy; Fjpiu vd;Dk; ftpijj; njhFg;gpy; vs;sy; jd;ikapy;  ftpijiag; 

Gide;Js;shh;. ,J NghyNt kiyahsf; ftpijfspYk; vs;sy; jd;ikiaf; 

fhzKbfpwJ. nja;tNk vd;Dk; jiyg;gpy; fy;gw;wh ehuhazd; kpfr;rpwe;j vs;sy; 

jd;ik nfhz;l ftpijiag; Gide;Js;shh;.  

  nja;tNknja;tNknja;tNknja;tNk/cq;fs; clk;Gf;F vd;d?cq;fs; clk;Gf;F vd;d?cq;fs; clk;Gf;F vd;d?cq;fs; clk;Gf;F vd;d?    

        vq;NfapUe;njy;yhk; vq;NfapUe;njy;yhk; vq;NfapUe;njy;yhk; vq;NfapUe;njy;yhk; /cq;fisg; ghh;f;f tUfpwhh;fs;?cq;fisg; ghh;f;f tUfpwhh;fs;?cq;fisg; ghh;f;f tUfpwhh;fs;?cq;fisg; ghh;f;f tUfpwhh;fs;?    

        ePq;fs; vq;Fk; NghtePq;fs; vq;Fk; NghtePq;fs; vq;Fk; NghtePq;fs; vq;Fk; NghtJkpy;iyJkpy;iyJkpy;iyJkpy;iy    

        nuk;g Kbatpy;iyNah?nuk;g Kbatpy;iyNah?nuk;g Kbatpy;iyNah?nuk;g Kbatpy;iyNah? /thry; jpwf;fg;gLifapy;thry; jpwf;fg;gLifapy;thry; jpwf;fg;gLifapy;thry; jpwf;fg;gLifapy;    

        Ml;fs; Kz;babf;fpwhh;fs;Ml;fs; Kz;babf;fpwhh;fs;Ml;fs; Kz;babf;fpwhh;fs;Ml;fs; Kz;babf;fpwhh;fs; /ePq;fNsh ePq;fNsh ePq;fNsh ePq;fNsh     

        jpz;izf;Ff; $l tUtjpy;iyjpz;izf;Ff; $l tUtjpy;iyjpz;izf;Ff; $l tUtjpy;iyjpz;izf;Ff; $l tUtjpy;iy/thry; %bag; gpwF thry; %bag; gpwF thry; %bag; gpwF thry; %bag; gpwF     

        Nfhapypy; xU < $l ,y;iy.Nfhapypy; xU < $l ,y;iy.Nfhapypy; xU < $l ,y;iy.Nfhapypy; xU < $l ,y;iy.    (g.14)(g.14)(g.14)(g.14)    

,f;ftpijapy; vs;sy; jd;ik ,Ue;jhYk; rKjhaj;jpd; tpopg;Gzh;itf; ftpQh; 

fhl;bAs;shh;. ,J jkpopy; GJikg;gpj;jd; vOjpa flTSk; fe;jrhkpg; gps;isAk; 
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rpWfijia xj;J ,Uf;fpwJ. nkhopfs; NtWNtwhf ,Ue;jhYk; ghLnghUspy; 

Vw;gLfp;d;w xw;Wik xd;whfNt jhd; ,Uf;fpwJ. 

 

vjhh;j;jk;vjhh;j;jk;vjhh;j;jk;vjhh;j;jk;    

 kiyahsf; ftpijfspy; kdpjdpd; vjhh;j;jkhd tho;f;ifg; gpd;ddp 

kpfj;njspthff; fhzKbfpwJ. fy;gw;wh ehuhazdpd; neLQ;rhiyg; Gj;jh; ftpij kpf 

Kf;fpakhd ftpijahfj; njhpfpwJ. kdpjh;fSf;F ehs;NjhWk; GJg;GJ mDgtq;fs; 

epfo;e;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;  ,e;jr; #o;epiyapy; ftpijg; gpwf;Fk; tpjj;ijg; Gj;jiuf; 

nfhz;L tbj;Js;shh; ftpQh; 

  New;W ehd; New;W ehd; New;W ehd; New;W ehd; /    neLQ;rneLQ;rneLQ;rneLQ;rhiyiaf; FWf;Nf flf;Fk; hiyiaf; FWf;Nf flf;Fk; hiyiaf; FWf;Nf flf;Fk; hiyiaf; FWf;Nf flf;Fk;     

        Gj;jidf; fz;Nld;; Gj;jidf; fz;Nld;; Gj;jidf; fz;Nld;; Gj;jidf; fz;Nld;; /rhaq;fhyg; gugug;gpy;; rhaq;fhyg; gugug;gpy;; rhaq;fhyg; gugug;gpy;; rhaq;fhyg; gugug;gpy;; /    flf;f Kbahky; flf;f Kbahky; flf;f Kbahky; flf;f Kbahky;     

    ,g;gf;fk;  ,g;gf;fk;  ,g;gf;fk;  ,g;gf;fk;  /    ntF Neukhf epd;wpUe;Njd;.  ntF Neukhf epd;wpUe;Njd;.  ntF Neukhf epd;wpUe;Njd;.  ntF Neukhf epd;wpUe;Njd;.  /    Ik;gNjh; Ik;gNjh; Ik;gNjh; Ik;gNjh; /mWgNjh; mWgNjh; mWgNjh; mWgNjh; 

/vOgNjh; vOgNjh; vOgNjh; vOgNjh; /tUlk; ePsKs;s tho;tpy;; tUlk; ePsKs;s tho;tpy;; tUlk; ePsKs;s tho;tpy;; tUlk; ePsKs;s tho;tpy;; /    vg;gbg; ghh;j;jhYk; xU xd;wiu vg;gbg; ghh;j;jhYk; xU xd;wiu vg;gbg; ghh;j;jhYk; xU xd;wiu vg;gbg; ghh;j;jhYk; xU xd;wiu 

tUlk;; tUlk;; tUlk;; tUlk;; /ehk; ,g;gb flf;f Kbahky;ehk; ,g;gb flf;f Kbahky;ehk; ,g;gb flf;f Kbahky;ehk; ,g;gb flf;f Kbahky; /fhj;J fhj;J fhj;J fhj;J epw;fpNwhk;epw;fpNwhk;epw;fpNwhk;epw;fpNwhk; /vd;W vz;zpagbvd;W vz;zpagbvd;W vz;zpagbvd;W vz;zpagb    

mg;NghJ xUtd;mg;NghJ xUtd;mg;NghJ xUtd;mg;NghJ xUtd; /rw;Wk; jaq;fhky;rw;Wk; jaq;fhky;rw;Wk; jaq;fhky;rw;Wk; jaq;fhky; /nkJthf neLQ;rhiyiaf; flg;gijf; nkJthf neLQ;rhiyiaf; flg;gijf; nkJthf neLQ;rhiyiaf; flg;gijf; nkJthf neLQ;rhiyiaf; flg;gijf; 

fz;Nld;.fz;Nld;.fz;Nld;.fz;Nld;.    

      vd;W ftpijiag; Gj;jiuf; nfhz;L vOjpAs;shh;. ,e;epfo;T xt;nthU 

kdpjUf;Fkhd tho;f;if mDgtk;. ehk; neLQ;rhiyia mt;tsT vspjhff; fle;J tpl 

KbahJ. mjw;fhf fhj;Jf;nfhz;bUg;gJ tof;fkhd xd;whFk;. mt;thW jhd; 

,f;ftpijapy; xUtd; fhj;Jf;nfhz;bUf;Fk; Ntisapy; kw;nwhUtd; rw;Wk; jaq;fhky; 

ifiaf; fhl;bathW ele;J nry;fpwhd;. ,Wjpapy; mtd; me;j neLQ;rhiyiaf; fle;J 

tpl;lhd; vd;gij kpf vjhh;j;jkhd Kiwapy; 

  xU tz;bAk;xU tz;bAk;xU tz;bAk;xU tz;bAk; / mtmtmtmtDf;fhf Ntfj;ijf; Fiwf;ftpy;iyDf;fhf Ntfj;ijf; Fiwf;ftpy;iyDf;fhf Ntfj;ijf; Fiwf;ftpy;iyDf;fhf Ntfj;ijf; Fiwf;ftpy;iy    

        ,ay;ghd,ay;ghd,ay;ghd,ay;ghd/ mfd;wmfd;wmfd;wmfd;w/ jdpj;jjdpj;jjdpj;jjdpj;j/ vg;NghJk; mq;fpUf;Fk; ghijapy;vg;NghJk; mq;fpUf;Fk; ghijapy;vg;NghJk; mq;fpUf;Fk; ghijapy;vg;NghJk; mq;fpUf;Fk; ghijapy;    

        mtd; ele;J kWgf;fk; Nrh;e;jhd;. (g.16)mtd; ele;J kWgf;fk; Nrh;e;jhd;. (g.16)mtd; ele;J kWgf;fk; Nrh;e;jhd;. (g.16)mtd; ele;J kWgf;fk; Nrh;e;jhd;. (g.16)    

vd;W Gide;Js;shh;. ,f;ftpijg; gw;wp n[aNkhfd; ” nksdj;Jf;Fk; epk;kjpf;Fk; Neh; 

vjpuhd nrhy; neLQ;rhiy ek; ehfhpfj;jpd; ,jak;. xU fzk; $l xahj Jbg;G  

cNyhfk;> rj;jk;> Gif> Ntfk;> Nghf;F> tuT> Nghl;b mJ jhd; GJikg;gpj;jd; 

nrhy;thNd ~kfh krhdk; my;yJ buhk; ehfhPfk; ,e;E}w;whz;ilg; gw;wpg; Ngr te;j gy 

vOj;jhsh;fs; fiyQh;fs; neLQ;rhiyia mjd; FwpaPlhfr; nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;. 

mq;Nf Xlhj Kl;b Nkhjhj vjw;Fk; ,lkpy;iy. ehuhaddpd; ftpijapy; 

neLQ;rhiyapy; rl;nld;W te;J tpLk; Gj;jh; jUk; mDgtk; myhjpahdJ.” vd;fpwhh;. 
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 ,t;thwhf nkhopngah;f;fg; ngw;w kiyahs etPdf; ftpijfspy; vjhh;j;jkhd 

Nghf;fpid kpFjpahfNt fhzKbfpd;wd. Ftpij vd;gJ nkhop fle;J > ehL fle;J> 

vy;NyUf;Fk; nghJthd rpe;jidiaf; nfhz;ljhf tpsq;FfpwJ. ,jpy; kiyahsf; 

ftpijj; jkpo;nkhop ,yf;fpaq;fspy; cs;s xUkpj;jf; fUj;ijf; nfhz;bUf;fpwJ 

vd;gJ n[aNkhfdpd; $w;wpdhy mwpaKbfpwJ. 

 

 Cyff; ftpijnay;yhk; xNu tpjkhd rpe;jidg; Nghf;fpidf; nfhz;bUg;gjw;Ff; 

fhuzk; vy;yh ehLfspYk; rpf;fy;fs; fhzKbfpd;wd. vdNt rpf;fy;fis ikakpl;lg; 

gilg;Gf;fs; cUthFk; NghJ vjhh;j;jk; ftpijapy; xl;bf;nfhs;fpwJ.NkYk; ftpijfs; 

FwpaPl;il ikakhf itj;J fiyahfg; gilf;fg;gLfpwJ. vdNt jhd; ve;j 

nkhopf;ftpijahf ,Ue;jhYk; mJ cyfg; nghJikahdjhf khWfpwJ. 

 ~fiyapay;-gilg;gpyf;fpaj;jpy; - jdpg;gl;l FwpaPLfs; nghJepiyf; FwpaPLfshf 

khWfpd;wd. mJNghy nghJepiyg; gz;Giladthf Njhw;wkspg;git. jdpg;gl;l czh;T 

epiyfshf Mfpd;wd. vd;W jp.R.eluhrd; jkJ ftpijnaDk; nkhop vd;Dk; E}ypy; 

$Wfpwhh;. ,e;jj; jd;ikapy; kiyahsf; ftpijfspy; nghJikepiyf; FwpaPLfs; 

thrpg;gthpd; jdpg;gl;l czh;T epiyahf khWfpd;wd. 

,ay;G epiy,ay;G epiy,ay;G epiy,ay;G epiy    

 kiyahsf nkhopf; ftpijfspy; ,ay;G rhh;e;j fUj;jpay; nfhz;l ftpijfs; 

kpFjpahff; fhzKbfpd;wd. ehuhazdpd; kpiff; ftpij xU ,ay;ghd ftpijahff; 

nfhs;syhk;. nghJthf capUs;s ftpij thpfs; ve;j nkhopapy; vOjg;gl;bUe;jhYk; 

ek; czh;Tfspy; jP Vw;Wfpd;wd. czh;r;rpfSf;Fr; rhiz gpbf;fpd;wd. kdj;ij 

trPfhpj;j ftpij thrfq;fis mLj;jtUld; gfph;e;J nfhs;Sk; xUtpj MtYk; 

gugug;Gk; jhd; ftpij nkhopngah;g;GfSf;F fhuzkhfpd;wd. vd;gh; ghyh. ,f;$w;Wf; 

Nfw;g kiyahsj;jpy; cs;s ftpij mikfpwJ. 

  gy;  tUtJ gpwF jhd;gy;  tUtJ gpwF jhd;gy;  tUtJ gpwF jhd;gy;  tUtJ gpwF jhd; /    ehf;fpd; ,iltplhj cgruizapy;ehf;fpd; ,iltplhj cgruizapy;ehf;fpd; ,iltplhj cgruizapy;ehf;fpd; ,iltplhj cgruizapy;    

        nky;y nky;y mJ tsh;fpwJnky;y nky;y mJ tsh;fpwJnky;y nky;y mJ tsh;fpwJnky;y nky;y mJ tsh;fpwJ/ jaq;fp jaq;fp jaq;fp jaq;fp jaq;fp jaq;fp jaq;fp jaq;fp     

        fl;lhaj;jpfl;lhaj;jpfl;lhaj;jpfl;lhaj;jpw;Fg; gzpe;Jw;Fg; gzpe;Jw;Fg; gzpe;Jw;Fg; gzpe;J/ rpwpJ rpwpjhfrpwpJ rpwpjhfrpwpJ rpwpjhfrpwpJ rpwpjhf    

        mjdhy; jhd; NghYk;mjdhy; jhd; NghYk;mjdhy; jhd; NghYk;mjdhy; jhd; NghYk; / gy;ypLf;fpy; VjhtJ rpf;fpf;nfhz;lhy; gy;ypLf;fpy; VjhtJ rpf;fpf;nfhz;lhy; gy;ypLf;fpy; VjhtJ rpf;fpf;nfhz;lhy; gy;ypLf;fpy; VjhtJ rpf;fpf;nfhz;lhy;     

        gy; rw;W cile;J Nghdhy;gy; rw;W cile;J Nghdhy;gy; rw;W cile;J Nghdhy;gy; rw;W cile;J Nghdhy; / gy; Jisapy; VjhtJ khl;bf;nfhz;lhy;gy; Jisapy; VjhtJ khl;bf;nfhz;lhy;gy; Jisapy; VjhtJ khl;bf;nfhz;lhy;gy; Jisapy; VjhtJ khl;bf;nfhz;lhy;    

        ehf;Ff;F  gjw;wk; VWfpwJehf;Ff;F  gjw;wk; VWfpwJehf;Ff;F  gjw;wk; VWfpwJehf;Ff;F  gjw;wk; VWfpwJ/ ,Ug;Gf; nfhs;tJ ,y;iy ,Ug;Gf; nfhs;tJ ,y;iy ,Ug;Gf; nfhs;tJ ,y;iy ,Ug;Gf; nfhs;tJ ,y;iy     

        gy; gpLq;fpdhy; gy; gpLq;fpdhy; gy; gpLq;fpdhy; gy; gpLq;fpdhy; / me;jf; FopapypUe;J mJ tpyFtjpy;iyme;jf; FopapypUe;J mJ tpyFtjpy;iyme;jf; FopapypUe;J mJ tpyFtjpy;iyme;jf; FopapypUe;J mJ tpyFtjpy;iy    

        gy; ,Ue;j ,lj;ijNagy; ,Ue;j ,lj;ijNagy; ,Ue;j ,lj;ijNagy; ,Ue;j ,lj;ijNa/ Nehz;bagb ,Uf;Fk;Nehz;bagb ,Uf;Fk;Nehz;bagb ,Uf;Fk;Nehz;bagb ,Uf;Fk;    

        mJ jpUk;g tUfpwjhmJ jpUk;g tUfpwjhmJ jpUk;g tUfpwjhmJ jpUk;g tUfpwjh/ tsh;e;J tpl;ljh vd;d?tsh;e;J tpl;ljh vd;d?tsh;e;J tpl;ljh vd;d?tsh;e;J tpl;ljh vd;d?    
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        vd;nwy;yhk;vd;nwy;yhk;vd;nwy;yhk;vd;nwy;yhk; /     gy;tpl;L nrd;w rpytw;wpy;gy;tpl;L nrd;w rpytw;wpy;gy;tpl;L nrd;w rpytw;wpy;gy;tpl;L nrd;w rpytw;wpy;    

        mJ tpOe;J Gus;fpwJ (g.17)mJ tpOe;J Gus;fpwJ (g.17)mJ tpOe;J Gus;fpwJ (g.17)mJ tpOe;J Gus;fpwJ (g.17)    

,f;ftpij ,ay;ghd epiyia ikakpl;lf; ftpij Mdhy; ,q;F mike;Js;s gy gpujp 

nfhz;l fUj;jpaiy xt;nthUtUk; mtutUf;Nfw;wj; jd;ikapy; czh;e;J nfhs;;s 

KbfpwJ. xUtUf;F xU gpur;rpid vd;why; mjidj; JUtpj;JUtpj; J}zhf 

khw;wpf;nfhs;tJ ,q;F gy;ypyhj ,lj;ij ehf;F Rk;kh tpLtjpy;iy mjidj; 

Nehz;bf;nfhz;NlapUf;Fk;  mJ Nghy xU gpur;rpidia tpl;L tplhky; mjidf; 

ftdj;jpy; nfhz;L mikjpaw;w tho;f;ifia tho;e;J nfhz;bUg;gth;fs; vy;yh 

ehLfspYk; cs;sdh; vd;Dk; tpjj;jpy; ,f;ftpij nghJikahd kdpj tho;tpaiy 

ikakhff; nfhz;l ,ay;G epiyf; ftpij vdf; $wyhk;. 

,aw;if,aw;if,aw;if,aw;if    

 nghJthf vy;y nkhopf;ftpijfspYk; ,aw;if vd;gJ jdf;fhd mjpfhuj;ijj; 

jf;fitj;Jf; nfhz;Ls;sJ. ghurPfj;jpy; $l Nuh[Tf;F Kf;fpaj;Jtk; cz;L. ftpQh; 

rpw;gp xU ~fpuhkj;J ejp’ yvd;Dk; ftpijiag; gilj;Js;shh;. ftpQh; gokya; 

~FNuhl;ld;fNshL nfhQ;r Neuk;’vd;Dk; ftpij;njhFjpiag; gilj;Jsshh;. ,J Nghy 

gyUk; gy ,aw;if rhh;e;j ftpijfisg; gilj;Js;sdh;. kiyahsj;jpy; mdpjh jk;gp 

vd;Dk ;etPdf; ftpQh; ,aw;if rhh;e;j ftpijiag; gilj;Js;shh;. mJTk; kdpj 

tho;f;iff;Fj; Njitahd cztpd; mbg;gilapy; mike;j tay; ntspfisAk> Mw;W 

ntspfisAk; ftpijfspy; gilj;Js;shh;. ehk; cz;Zk; czTk; mJ cUthFk; 

,lkhd taiyAk; ek; fz; Kd; fhl;Lk; ftpij moNfh moF. 

  xU kjpar;#by;xU kjpar;#by;xU kjpar;#by;xU kjpar;#by; / xU Nkir Nky; xU Nkir Nky; xU Nkir Nky; xU Nkir Nky;     

        ehk; Nrh;e;J cz;Zk; ehk; Nrh;e;J cz;Zk; ehk; Nrh;e;J cz;Zk; ehk; Nrh;e;J cz;Zk; / ,e;jr; Nrhw;wpd; ,e;jr; Nrhw;wpd; ,e;jr; Nrhw;wpd; ,e;jr; Nrhw;wpd;     

        xt;nthU gUf;ifapd;xt;nthU gUf;ifapd;xt;nthU gUf;ifapd;xt;nthU gUf;ifapd; / cs;Sf;Fs;Nscs;Sf;Fs;Nscs;Sf;Fs;Nscs;Sf;Fs;Ns    

        vj;jidNah ney;tay;fs;.vj;jidNah ney;tay;fs;.vj;jidNah ney;tay;fs;.vj;jidNah ney;tay;fs;.    

vd;W taiy mwpKfg;gLj;Jk; ftpQh; kiyahs ehl;Lf; ftpQh;. ,q;F ftp 

Qiu kwe;J tpl;lhy; ftpij jkpo; ftpijahfNt Njhd;Wk; me;j mstpw;F ,e;jf; 

ftpijg; nghJikj; jd;ikia mile;Js;sJ. 

  taytaytaytay;fspy;;fspy;;fspy;;fspy; /    ePNuhilfspy;ePNuhilfspy;ePNuhilfspy;ePNuhilfspy; / Js;sp mkpOk; kPd;fs;Js;sp mkpOk; kPd;fs;Js;sp mkpOk; kPd;fs;Js;sp mkpOk; kPd;fs;    

        njhiytpy; VNjh ehl;by; ,Ue;J njhiytpy; VNjh ehl;by; ,Ue;J njhiytpy; VNjh ehl;by; ,Ue;J njhiytpy; VNjh ehl;by; ,Ue;J /te;jpuq;Fk; fpspfs;te;jpuq;Fk; fpspfs;te;jpuq;Fk; fpspfs;te;jpuq;Fk; fpspfs;    

        gRikiagRikiagRikiagRikia/ epWj;jhky;epWj;jhky;epWj;jhky;epWj;jhky; / rphpf;f itf;Fk; rphpf;f itf;Fk; rphpf;f itf;Fk; rphpf;f itf;Fk; /     nfhQ;Rk; fhw;Wfs;.nfhQ;Rk; fhw;Wfs;.nfhQ;Rk; fhw;Wfs;.nfhQ;Rk; fhw;Wfs;.    

        Foe;ijfs;Foe;ijfs;Foe;ijfs;Foe;ijfs; /    ififififfs; tphpj;Jfs; tphpj;Jfs; tphpj;Jfs; tphpj;J/ tpohky; XLk; tug;Gf;fs; (g.26)tpohky; XLk; tug;Gf;fs; (g.26)tpohky; XLk; tug;Gf;fs; (g.26)tpohky; XLk; tug;Gf;fs; (g.26)    

,e;j epfo;Tfs; ,d;Wk; fpuhkq;fspy; fhzf;fplf;fpd;wd. ,J kiyahs nkhopf;F kl;Lk; 

chpa ftpijah? ,y;iy vy;yhUf;Fkhd nghJthd ftpij ftpQd; vd;gtd; 
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jd;idAk; jhd; rhh;e;jpUf;fpd;w ehl;ilAk; nkhopiaAk; jhz;b rpe;jpf;f Ntz;Lk; . 

mg;;NghJ jhd; ftpQd; Mthd;. mdpj;jh jk;gp ,t;thW rpe;jpj;J ftpijia 

midtUf;Fkhdjhfg; gilj;Js;shh;. 

KbTiuKbTiuKbTiuKbTiu    

 ftpij vd;gJ etPdj;jd;ik mile;j gpd;G cyfnkhopfs; midj;jpYk; xNu 

tpjkhd rpe;jidg; Nghf;fpidf; nfhz;Ls;sJ. jdpg;gl;l ftpij vd;gijtpl vy;yh 

nkhop kf;fSf;Fkhd ftpijahf ftpijiag; gilj;J tUfpd;wdh;. me;j tifapy; 

kiyahsf; ftpQh;fSk; jkJ ftpijfis nghJik rhh;e;J gilj;Js;sdh; vd;gij 

fhzKbfpwJ. 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
The research article titled, “Common Features of Poems in Malayalam” deals with the 

poems translated into Tamil by Jeyamohan. Artistic features such as satire, realism, naturalism 

etc. are analysed comparatively in the poems translated from the Malayalam poets such as 

Kalpatta Narayanan, Anitha Thambi, P.P. Ramachandran, T. P. Rajeevan, Veeraan Kutty, Anwar 

Ali with regard to Modern Tamil ambience. 
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,dtiutpay;,dtiutpay;,dtiutpay;,dtiutpay;    Nehf;fpy; gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs;Nehf;fpy; gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs;Nehf;fpy; gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs;Nehf;fpy; gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs;    

Kidth; gh.jkpourp>Kidth; gh.jkpourp>Kidth; gh.jkpourp>Kidth; gh.jkpourp>    
jkpo;j;Jiw cjtpg; Nguhrphpah;>jkpo;j;Jiw cjtpg; Nguhrphpah;>jkpo;j;Jiw cjtpg; Nguhrphpah;>jkpo;j;Jiw cjtpg; Nguhrphpah;>    

ma;a ehlhh; [hdfp mk;khs; fy;Y}hp>ma;a ehlhh; [hdfp mk;khs; fy;Y}hp>ma;a ehlhh; [hdfp mk;khs; fy;Y}hp>ma;a ehlhh; [hdfp mk;khs; fy;Y}hp>    
rptfhrp.rptfhrp.rptfhrp.rptfhrp.    

    

gz;ghl;L khdpltpaypd; Kf;fpakhd gphpthf ,dtiutpay; mike;Js;sJ. xU 

Fwpg;gpl;l rKjhaj;jpy; thOk; kf;fspd; gpwg;G Kjy; ,wg;G tiuapyhd tho;tpaw; 

$Wfis mth;fNshL Fwpg;gpl;l ehl;fs; my;yJ Mz;Lfs; jq;fp tho;;e;J fsMa;T 

Kiwfspd; %yk; ngwg;gLk; Kjd;ikahd juTfisf; nfhz;L tpsf;fkhf vOJtJ 

,dtiutpayhFk;. ,t;tifahd ,dtiutpaiy ,yf;fpaj;Jld; njhlh;GgLj;jp Ma;T 

nra;jy; ,d;wpaikahjjhf mikfpd;wJ. 

nrhw;nghUs; tpsf;fk; nrhw;nghUs; tpsf;fk; nrhw;nghUs; tpsf;fk; nrhw;nghUs; tpsf;fk;  

    khdpltpay; fiyr;nrhy;yfuhjp Ethnography vDk; nrhy;Yf;F kdpjtpdg; gug;G kdpjtpdg; gug;G kdpjtpdg; gug;G kdpjtpdg; gug;G 

tpsf;ftpaytpsf;ftpaytpsf;ftpaytpsf;ftpay; vd;Wk; gphpl;lhdpf;fh jfty; fsQ;rpak;> Fwpg;gpl;l khdplr; rKjhak; 

xd;wpidg; gw;wpa tphpthd Muha;r;rp tpthpg;G ,dtiutpayhFk; vd;Wk; tpsf;fk; 

jUfpd;wd. 

,dtiutpay; $Wfs; ,dtiutpay; $Wfs; ,dtiutpay; $Wfs; ,dtiutpay; $Wfs;     

    Gtpr;#oy;> Rw;Wr;#oy;> fhyepiy> FbapUg;G epiy> nghUs;rhh; gz;ghL> FLk;g 

mikg;G> jpUkz Kiw> tho;tpaw; rlq;Ffs;> gz;ghl;L takhf;f Kiw> tho;f;ifg; 

nghUshjhuk;> iftpidj; njhopy;fs;> kuGrhh; rlq;Ffs;> rka ek;gpf;iffs;> ke;jpuk;> 

tpohf;fs;> tpisahl;Lf;fs;> mofpaw; rpe;jidfs;> tof;fhWfs;> <kr;rlq;Fs; vDk; 

tifapy; ,dtiutpay; $Wfs; mikag; ngWfpd;wd. 

kf;fs; tpOkpaq;fs; kf;fs; tpOkpaq;fs; kf;fs; tpOkpaq;fs; kf;fs; tpOkpaq;fs;     

    gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs; fhl;Lk; kf;fs; tpOkpaq;fshf Vw;Wf; 

nfhz;Ls;stw;iw Nehf;Fk; NghJ mth;fSila tho;f;ifapy; Njhd;wp tsh;e;j 

xOf;fq;fisAk; jdpr; nrhj;Jhpik mbg;gilapy; tsh;e;jpUe;j Nfhl;ghLfisAk; 

gz;ghLfisAk; fhzKbfpwJ. ,it gpw;fhyj;jpy; mwnewpapd; $Wfshfg; 

Nghw;wg;gl;ld.  
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Goq;Fg; nghUs; gz;ghL Goq;Fg; nghUs; gz;ghL Goq;Fg; nghUs; gz;ghL Goq;Fg; nghUs; gz;ghL     

 ,aw;if tsq;fisg; gz;ghl;Lg; gilg;GfshfTk; fiyg; gilg;GfshfTk; 

khw;wpf; nfhs;tijNa ‘Goq;Fg; nghUs;rhH gz;ghL’ vd;fpNwhk;.  

 kdpjd; capH tho;tjw;F mbg;gilahdit czT> cil> ciwAs; Mfpa 

%d;whFk;. czTg; nghUl;fisg; ghJfhj;J itf;fTk;> Nrfhpf;fTk; vLj;J tuTk; rpy 

nghUl;fs; Njitg;gl;ld. mtw;iw kdpjd; jdJ gl;lwptpd; fhuzkhfr; nra;J 

gad;gLj;jp tUfpd;whd;.  

kz;ghz;lq;fs; kz;ghz;lq;fs; kz;ghz;lq;fs; kz;ghz;lq;fs;     

 cNyhfq;fspd; fz;Lgpbg;gpdhy; mjpYk; Fwpg;ghf tpiy kypthd mYkpdpag; 

ghj;jpuq;fs; tUiff;Fg; gpwF fpuhkj;J mLg;gq;fiufspy; kl;ghz;lq;fspd; vz;zpf;if 

Fiwe;Jtpl;lJ. ehl;Lg;Gw kf;fspd; czTg; gof;fj;jpy; kl;ghz;lq;fs; kpFjpahfg; 

gad;gLj;jg;gl;ld. mtw;Ws; Fwpg;gplj;jf;fit rl;b> ghid MFk;.  

 gytifahd ghidfis ehl;Lg;Gw kf;fs; gad;gLj;jp ,Uf;fpd;wdH. 

mLf;Fg;ghid> Nrhw;Wg;ghid> $o;g;ghid> khTg;ghid ghy;g;ghid> NkhHg;ghid> 

fodpg;ghid Nghd;wit ,t;tifapy; mlq;Fk;.  

  ~~. . . . . . . . . . . . . – njhy; rpwg;gpd;  

  xz;zpwg; ghjphpg;G+r; NrHjyhw; Gj;NjhL 

  jz;zPHf;Fj; jhd;gae; jhq;F.|| (ehyb.139) 

vd;w mbapy; goikahd rpwg;gpidAila mofpa ghjphpg;G+itr; NrHe;jpUg;gjhy; 

Gjpa kz;ghidahdJ> jd;dplj;jpy; cs;s jz;zPUf;F eWkzj;ijf; nfhLf;Fk; vd;w 

nra;jp ,lk;ngw;Ws;sJ.  

njhl;bnjhl;bnjhl;bnjhl;b    

 NrhW tbj;j fQ;rp> rhg;gpl;lg; ghjjpuq;fisf; fOtpa ePH Mfpatw;iw Cw;wp 

itg;gjw;Fg; gad;gLk; ghidNa njhl;bg;ghid vdg;gLk;. ,jpYs;s fopTePH khl;Lj; 

njhl;bapy; Cw;wg; gl;LtpLk;. tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; (m) cs;thrYs;s tPLfspy; thrypy; 

itf;fg;gl;bUf;Fk;.  
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  ~~gd;wpf;$o;g; gj;jhpy; Njkh tbj;jw;why;|| (ehyb.257) 

vd;w mbapy; gd;wpf;Ff; $o;thHf;Fk; njhl;b ,lk;ngw;Ws;sJ.  

JLg;GJLg;GJLg;GJLg;G    

 $o;f; fpz;Ltjw;Fg; gad;gLk; kur;rl;lj;jhyhd fUtpNa JLg;G vdg;gLfpwJ. 

nghpa ghidfspy; gad;gLj;Jtjw;Fr; rw;W ePsk; FiwthdjhfTk; JLg;Gfs; 

mike;jpUf;Fk;. ,jidg;> 

  ~~. . . . . . . . . . . . . . ghw;$io 

  %io RitAzuh jhq;F.|| (ehyb.321) 

vd;w mbfs; czHj;Jfpd;wd.  

msitfs;msitfs;msitfs;msitfs;    

 nghUl;fis msg;gjw;F msTf; fUtpfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jidj;> 

  ~~Njhw;wk;rhy; QhapW ehopah itfYk;|| (ehyb.7) 

  ~~fUq;nfhs;Sk; nrq;nfhs;Sk; J}zpg; gjf;nfd;W||  

         (ehyb.387) 

vd;w mbfs; thapyhf mwpa Kbfpd;wJ.  

jpUkzr; rlq;Ffs; jpUkzr; rlq;Ffs; jpUkzr; rlq;Ffs; jpUkzr; rlq;Ffs;     

 jpUkz tho;T vd;gJ XH MltDk; xU ngz;Zk; ,ize;J tho;tNj vdyhk;. 

rq;fg; ghly;fspy;> jpUkzk; vd;w nrhy;> ~tJit|> ~kd;wy;|> ~kzk;| vd;w nrhw;fshy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,d;iwa rKjhaj;jpy; ngUk; gFjpapdH jpUkzj;ij ~fy;ahzk;| 

vd;w nrhy;yhNyNa Rl;b tUfpd;wdH. ~~,r;nrhy;yhl;rp rq;f ,yf;fpaj;jpy; 

gapyg;gltpy;iy vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. Mdhy;> Mhpar; rhHG kpFe;j fhykhd rq;f 

kUtpa fhy fl;lj;jpy; ,r;nrhy;yhl;rp ,yf;fpa tof;Fg; ngw;wnjdg; 

gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs; njhptpf;fpd;wd|| vd;gH. ,r;nrhy;yhl;rp ehybahhpYk;> 

Mrhuf;NfhitapYk; gapd;W te;Js;sikiag;> 
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  ~~gy;yh uwpag; giwaiwe;J ehs;Nfl;Lf;  

  fy;ahzQ; nra;J fbg;Gf;f – nky;ypaw;  

  fhjd; kidahSk; ,y;yhsh vd; xUtd; 

  Vjpd; kidahis Nehf;F.|| (ehyb.86) 

  ~~fy;ahzk; NjtH gpjpHtpoh Nts;tp – vd;W  

  Itif ehSk; ,fohJ mwk;nra;f.|| (Mrh.Nfh.48) 

  ~~mwj;njhL fy;ahzk; Ms;tpid $iu  

  ,wg;gg; ngUfpaf; fz;Zk; - jpwg;gl;lhH 

  kd;dhpd; Nkk;gl nra;aw;f.|| (Mrh.Nfh.85) 

 vd;w mbfspd; %yk; mwpayhk;.  

<kr;rlq;Ffs; <kr;rlq;Ffs; <kr;rlq;Ffs; <kr;rlq;Ffs;     

 ~~jkpo;ehl;by; fp;;.K. %d;whk; E}w;whz;by; ,Ue;J fp.gp. Kjy; (m) ,uz;lhk; 

E}w;whz;L tiuapy; ngUq;fy; fhyk; epytpajhff; fUjg;gLfpwJ. ,e;jg; ngUq;fy; 

fhyj;ijr;; rq;ffhyk; vd;gH ,yf;fpa tuyhw;whsHfs;.||rq;f fhyj;jpy; Ntl;ilj; 

njhopYk; (FwpQ;rp> nea;jy;> ghiy)> fhy;eil tsHg;Gj; njhopYk; (Ky;iy)> 

Ntshz;ikj; njhopYk; (kUjk;) eilngw;W te;jd. Ntl;ilj; njhopy; kl;Lk; nra;J 

te;j njhy; goq;fhyj;jpy; ,we;jtHfspd; cliy mlf;fk; nra;ahJ gwitfSk;> 

tpyq;FfSk; jpd;DkhW tpl;LtpLtH vd;W ek;gg;gLfpwJ.  

 Ntshz;ikj; njhopypy; <Lgl;ltHfs; xNu ,lj;jpy; jq;fp tho;e;jdH. mtHfs; 

,we;jtHfspd; cly;fis mg;gbNa tpl;Ltpl;Lr; rpwpJ fhyj;jpw;Fg; gpd; vYk;Gfisr; 

Nrfhpj;Jg; Gijj;jdH. ngUq;fw; rpd;dq;fspy; fpilj;j vYk;Gfs; vhpf;fg;gl;ld 

vd;gjw;F vq;Fk; rhd;Wfs; ,y;iy. ,e;jg; ngUq;fw; rpd;dq;fs; CUf;F ntspNa ePH 

epiyfSf;F mUfpy; fpilg;gijf; nfhz;L> mt;thW Gijj;j kf;fs; Ntshz;ikj; 

njhopypy; <Lgl;ltHfshf ,Ug;gH vd;w fUj;jpid ntspapl;Ls;sdH.  

 fhy;eil tsHg;Gj; njhopiy Nkw;nfhz;L tho;e;jtHfs; Gy;ntspfis Nehf;fp 

,lk;tpl;L ,lk; ngaHe;J nrd;wdH. MfNt> mtHfs; ,we;jtH cliy mUNf fplf;Fk; 

fl;ilfisg; Nghl;L vhpj;Jtpl;Lr; nrd;wdH vd;W ek;gg;gLfpwJ.  
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 ~~rq;ffhyj;jpy; ,we;jtHfisj; jhopfspy; Gijj;jdH vd;gijAk;> Rl;L vhpj;jdH 

vd;gijAk; GwehD}w;wpd; thapyhf mwpaKbfpd;wJ. rq;f fhyj;jpNyNa Gijf;Fk; 

tof;fk; Fiwe;J RLk; tof;fk; ngUfpaJ|| vd;gH.  

rlq;F Kiwfs; rlq;F Kiwfs; rlq;F Kiwfs; rlq;F Kiwfs;     

 cliytpl;L capH gphpe;j clNdNa jiyf;fUfpy; tpsf;F Vw;wp itg;gH. ,we;j 

clypd; thapy; mhprp NghLtH. ,jid ~tha;f;fhprp| vd;W $WtH. mjd;gpd; Jzpahy; 

tha;> if> fhy; Mfpatw;iwf; fl;btpLtH. ,jid> 

  ~~ehHj;njhLj;J <Hf;fpnyd; ed;wha;e;J mlf;fpnyd;|| (ehyb.26)  

vd;w mb czHj;Jfpd;wJ. ,we;jtH tPl;by; giw mbf;Fk; tof;fk; 

fhzg;gLfpwJ. %d;W Kiw giw mbg;gH. %d;whtJ Kiw giwabf;Fk; NghJ 

nrj;jtHfisj; Jzpahy; %b kiwj;Jj; J}f;fpf; nfhz;L neUg;ig vLj;Jf; nfhz;L 

RLfhl;il Nehf;fpg; Gwg;gl;Lr; nry;tH. ,jidr;> 

  ~~nrd;Nw vwpa xUfhy; rpWtiu 

   epd;Nw vwpa giwapid – ed;Nwfhz; 

   Kf;fhiyf; nfhl;bDs; %bj;jPf; nfhz;nlOtH 

   nrj;jhiur; rhthH Rke;J.|| (ehyb.24) 

vd ehybahUk; Fwpg;gpLfpd;wJ. NkYk;> $l;lkhff; $b cwtpdH $tp mo> 

gpzj;ijj; J}f;fpf; nfhz;L nry;tijf;> 

  ~~fzk; nfhz;L Rw;wj;jhH fy;nyd; wyw.|| (ehyb.25)  

vd;w mb czHj;JfpwJ.  

tpoh kuGfs; tpoh kuGfs; tpoh kuGfs; tpoh kuGfs;     

 gz;ghl;bd; mbg;gilapy; cUthdJ tpohkuGfs;. mit ehL> ,dk;> nkhop> FO 

Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; NtWgl;L tpsq;FtJz;L. vdNt jhd; gz;ghLfs; NjhWk; 

tpohkuGfs; khWgLfpd;wd. tpoh kuGfs; vd;gJ tpohf;fspy; njhd;W njhl;Lg; gapd;W 

tUk; rpy tof;fhWfisf; Fwpg;gjhFk;. mit xU jiyKiwapdhplkpUe;J mLj;J 

tUk; jiyKiwapdHf;F kuG topapy; Gfl;lg;gl;ljhfNt fhl;rp jUfpd;wJ. gz;ghl;by; 

epfOk; khw;wq;fis tpohkuGfspy; Vw;gLk; khw;wq;fs; nfhz;lwpayhk;. tpoh kuGfs; 
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nfhz;L xU gz;ghl;bd; jd;ikfis epr;rapf;fyhk;. gpw gz;ghl;bd; jhf;fj;jhy; 

tpohkuGfs; khw;wk; ngw;wpUg;gjidj; jkpopyf;fpaq;fs; czHj;Jfpd;wd. fhyj;jpw;F 

Vw;g tpohf;fspd; Nghf;fpYk; rpy khw;wq;fs; epfo;e;Js;sd. njhlf;fj;jpy; rpwg;Gld; 

tpsq;fpa tpohf;fs; ,d;W nghyptpoe;J rlq;F epiyapNyNa epw;fpd;wd.  

fhHj;jpif tpoh fhHj;jpif tpoh fhHj;jpif tpoh fhHj;jpif tpoh     

  fhHj;jpif tpsf;fPL gw;wpa Fwpg;Gj; jkpopyf;fpaq;fspy; gutyhfg; 

Ngrg;gl;bUg;gJ nfhz;L mf;fhyj;jpy; ,t;tpoh rpwg;ghff; fUjg;gl;likj; 

njhpatUfpd;wJ. ,t;tpohitg; ~ngUtpoh| vdTk; ~fhHj;jpifr;rhW| (fs.eh.17) vdTk; 

,yf;fpaq;fs; Rl;br; nry;fpd;wd. fhHj;jpif tpoh epiwkjp ehspy; nfhz;lhlg; 

gl;ljhfTk; tpsf;Nfw;wp topgLjNy rpwg;gplk; ngw;wjhfTk; mwpfpd;wNwhk;. 

mfehD}w;Wg;ghly; mt;tpohtpd; njhlf;fk;> nray; Mfpatw;iwr; rpwg;Gld;> 

  ~~kiofhy; ePq;fpa khf tpRk;gpw; 

   FWKay; kWepwq; fpsu kjpepiwe;J 

   mWkPd; NrU kfypUs; eLehs; 

   kWFtpsf; FWj;J khiy J}f;fpg; 

   gotpwy; %J}Hg; gyUld; Jtd;wpa  

   tpoTl dau tUfjpy; yk;k||  

vd;W Rl;Lfpd;wJ. ,q;F tpoh ,utpy; vLf;fg;gl;ljhfj; njhpfpwJ. mt;tpohtpy; 

tpsf;Ffs; Vw;wp itg;gNj rpwg;ghff; fUjg; gLfpwJ. fstop ehw;gjpy;> 

  ~~MHg;G vOe;j Qhl;gpDs; Mshs; vjpHj;J Xbj; 

   jhf;fp vwpju tPo;jUk; xz;FUjp 

   fhHj;jpifr; rhw;wpy; foptpsf;ifg; Nghd;wdNt 

   NghHf;nfhbj; jhidg; nghUGdy; ePHehld; 

   MHj;J mkH ml;lfsj;J.|| (fs.eh. 17) 

vdg; NghHf;fsj;jpd; FUjpNahL ,iaj;Jg; NgRtJ nfhz;L fhHj;jpif ehspy; 

tpsf;Nfw;WjNy rpwg;gplk; ngw;wjid ca;j;Jzu Kbfpd;wJ.  
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 fhHehw;gJ ~eykpf;f fhHj;jpifj; jpUtpoh| vdTk; mjpy; jiyehs; tpsf;fk; 

rpwg;ghd xd;W (fh.eh. 63) vdTk; Rl;Lfpd;wJ. ,g;ghlypy; ~jiyehs; tpsf;fk;| vdr; 

Rl;bapUg;gJ nfhz;L ,t;tpoh rpy ehl;fs; njhlHe;J eilngWtJz;L vd;gJk; mjpy; 

jiyehNs rpwg;Gkpf;fnjd;gJk; Gyg;gLfpd;wJ. ,d;Wk; jkpo;ehl;by; fhHj;jpif 

tpsf;fpl;L tpoh nfhz;lhlg;gl;L tUtJk; jiyehspy; tpsf;Ffs; kpFjpahf 

,lk;ngWtJk; gpw ehl;fspy; rpy tpsf;Ffs; Vw;wg;gLtjidANk tof;fkhff; 

nfhz;bUf;fpd;wdH.  

 tpohf;fspd; NghJ Foe;ijfisj; Njhspy; Vw;wp tpohitf; fhl;Lk; kuG 

,Ue;Js;sJ vd;gij> 

  ~foptpohj; NjhNsw;WthH| (go.eh. 137) 

vd;w gonkhop tpsf;Ffpd;wJ. ,d;Wk; fpuhkq;fspy; ,k;kuG gpd;gw;wg;gl;L 

tUfpd;wJ.  

ke;jpuk; ke;jpuk; ke;jpuk; ke;jpuk;     

 rka mbg;gilapy; ,aw;ifiaf; fle;j Mw;wypy; ek;gpf;if nfhz;L 

nraw;gLifapy; ke;jpuq;fspYk; ek;gpf;if nfhs;syhapdH kf;fs;. ngUe;nja;tq;fisAk; 

fpuhk NjijfisAk; mtw;wpd; msg;gUQ; rpwg;Gf;fisAk; kf;fspd; epidg;gpy; vOg;Gk; 

tifapy; mtw;iw topglg; gad;gLgit ke;jpuq;fshFk;. ke;jpuk; vd;gJ Mw;wy; 

tha;e;jjhfj; njhd;ikf; fhyj;jpNyNa czug;gl;lJ. mJ rhd;NwhH nka;k;nkhopahfpa 

Ntjj;Jld; ,izj;Jr; rpe;jpf;fg;gl;Ls;sJ.;jpuk; ~Nghyr; nra;jy;| vd;w nfhs;ifapid 

mbg;gilahff; nfhz;lJ. rka ek;gpf;ifAilatHfs; gyUk; ke;jpuq;fspy; epuk;g 

ek;gpf;if nfhz;Ls;sdH. kha ke;jpuq;fspdhy; Mtpiaf; fl;Lg;gLj;jTk; 

jpUg;jpg;gLj;jTk; Kide;jdH. fhyg;Nghf;fpy; khake;jpuq;fis ,aw;ifiaf; 

fl;Lg;gLj;jTk;> giftHfis mopf;fTk;> Nehiaf; Fzg;gLj;jTk; gad;gLj;jpdH.  

khe;jphpfH ke;jpuj;jpdhy; ghk;gpd; Nfhgj;ij mlf;fp> mijj; jd; trg;gLj;jpf; 

nfhs;thHfs; vd;gij> 

  ~~ke;jpuj; jhw;gpzpg;gH khehfk;. . . .||(ehd;.12)  

  ~~Fwp mwpahd; khehfk; Ml;Ltpj;jy; ,d;dh|| (,d;.eh.29) 

  ~~,LePw;why; igmtpe;j ehfk; Nghy;. . . .||(ehyb.66) 

Nghd;w mbfs; njspTgLj;Jfpd;wd.  



               epj;jpyf;Nfhit                                            121      kyH-1         ,jo;-1 

 

 

 ,t;thnwy;yhk; kf;fSf;F ke;jpuj;jhy; njhz;L nra;gtHfis ke;jpurpj;jp 

nfhz;ltHfshf cyfk; ,d;wsTk; Nghw;wp tUfpd;wJ.  

njhFg;;Giu :njhFg;;Giu :njhFg;;Giu :njhFg;;Giu :    

 ,tw;whd; rq;f kUtpa fhy ,yf;fpaq;fspy; ,dtiutpay; $Wfs; 

njhFj;Jiuf;fg;gl;Ls;sd. gz;ilj; jkpo;r; r%fk; gz;ghl;L khdpltpaypd; $Wfis 

Kw;wpYk; ngw;wpUe;jJ vd;gijr; rq;fg; ghf;fs; top mwpaKbfpd;wJ. vdpDk; 

fhyg;Nghf;fpy; jha;topr; r%fk; khwp mjpfhu th;f;fr; r%fkhf khw;wk; ngw;Ws;s 

jd;ik Nghy ,dtiutpay; $WfspYk; khw;wk; fz;Ls;sJ. gz;ghl;L kuGfspd; 

jd;ikfs; fhyr; #oYf;F Vw;g khwpg; NghAs;sij rq;f,yf;fpaq;fis 

kWthrpg;gpw;Fl;gLj;Jk; NghJ mwpa KbfpwJ. 

Jiz E}y;fs; :Jiz E}y;fs; :Jiz E}y;fs; :Jiz E}y;fs; :    

1. fhe;jp> f. - jkpoH gof;f tof;fq;fSk; ek;gpf;iffSk; 
2. Nfhjz;luhkd;> kh. - ehl;Lg;GwtpaYk; gz;ghLk; 
3. Rthkpehjd;> m. - jkpo;ehl;L rKjha gz;ghl;L tuyhW 
4. gf;jtj;ryghujp - gz;ghl;L khdpltpay; 

    
AbstracAbstracAbstracAbstractttt    
The Research Article on “Ethnography in Padhinenkizhkanaku Literature” focuses on a specific 

community’s way of living from their birth till death. The researcher has made an in-depth 

analysis about their way of living, their geographical location, environmental set up, their use of 

materials, utensils, familial set up, marital set up, their customs, culture, their unique beliefs, 

social and religious values adhered by them are taken into account for the research. The findings 

of the research show that Time does not allow anybody to adhere to their originality as they also 

underwent several changes and started leading life accepting the changes. 
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பாரதிதாச� நாடக�களி( சமய ெதா�ம�க6 

�ைனவ� தி. Fமா� 

உதவிA ேபராசி�ய�  

தமிழிய(�ைற, அ�ணாமைலA ப(கைல'கழக�. 

 

 இ�பதா� "றா�*�  ம�க1 மனதி� இட�ெபற இ�கவ ஞ�களாக� 

பாரதி:� பாரதிதாச;� அறிய�ப�கி�றன�.  இவ�க@1 பாரதிய � பைட�3க1 இ4திய 

ேதசிய� ேநா�கிய� பா�ைவைய உைடயதாக உ1ளன.  ஆனா� அவ2� 

சமகால'தவரான பாரதிதாசன<� பைட�3க1 இ4திய ேதசிய'ைதவ ட 

தமி�ேதசிய'திேக Dத�ைம அள<'த+.  தமிழ�க1 மX+ நிக�'த�ப-ட ப�பா-� 

பைடெய��3கைள:� ப ற இன�, ெமாழிய � தா�க&கைள:� இவ2� பைட�3க1 

எதிெராலி'தன. இவ� ஆ2யமயமா�கலா� எH4த சமய, சாதிய ந�ப �ைகக1, 

ெமாழிசா�4த அைடயாள&க1 தமி� இன'தி� மX+� ெமாழிய � மX+� ெச7'திய 

ஆ@ைமகைள' தன+ பைட�பா�க'திறனா� ெவள<�ப�'+கிறா�.  இத$' தமி� 

இன'தி$1 கல4+ நி�� அவ�கள<� ப�பா-� வள�9சி�$' தைடயாக அைம4த 

சாதிய, சமய அைடயாள&கைள' தக�'ெதறி:� ேநா�ேகா� ெதா�ம� 

க�'தாட�கைள� ைகயா��1ளா�.  கடA1 ம��3 இய�க'தினரான பாரதிதாச� 

ெதா�ம&கைள� ைகயா@� த�ைம ெப2+� வ ய�ப $2ய ஒ�றா$�. அவ2� 

கவ ைதக1, கைத�பாட�க1, நாடக&க1, சி�கைதக1, $ழ4ைத இல�கிய&க1, 

ெசாெபாழிAக1, க-�ைரக1 ஆகியவ�1 பழ&கைத மர3க1 எBவா� ைகயாள� 

ெப�கிற+ எ�ப+ உ�ேநா�க'த�கதாக உ1ள+.   
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பாரதிதாச� பைடADக6 அறி�க� 

 பாரதிதாச� பைட�3க1 ப�வைகயான ப 2Aகள<� உ� ேநா�க�ப�கி�றன.  

இவ2� பைட�3களான கவ ைதக1, கைத�பாட�க1, நாடக&க1, சி�கைதக1, 

$ழ4ைத இல�கிய&க1. ெசாெபாழிAக1, க-�ைரக1 ஆகியவைற 

திறனா0வாள�க1 தா&க1 எ�'+�ெகா�ட ெபா��ைம�ேகப அவறி� 

த�ைமகைள மாறி� ப$'+� ெகா��1ளன�.  சா�றாக� கைத�பாட�கைள 

நாடக&க1 எ���, நாடக&கைள� 3தின� எ���, கவ ைதகைள� கைத�பாட� 

எ���, கவ ைதைய� கைத�பாட� எ��� மாறியைம'+� ெகா1கிற ேபா�$ 

இவ�கள<ைடேய காண�ப�கி�ற+.  எனேவ, அவ2� பைட�3க1 $றி'த வைரயைற 

ேதைவ�ப�கிற+.  ‘பாேவ@த�� பாIடாளிC�’’’’ எ�ற "லி� இவ2� பைட�3கைள� 

ப$�$� இலமா. தமி$நாவ� எ�பவ� பாI/ m(க6 - 58, நாடக mலக6 - 17, 

திைரAபட�க6- 6, Dதின� - 1, கைதக6 - 3, ெசாcெபாழி�க6 - 3, இல'கணm(க6 - 

2, கI/ைரெதாட� - 1, வினாவிைட - 1 என இவ2� பைட�3கைள' ெதா$'+1ளா�. 

இவ2� கவ ைதக1 இட�ெப�� பலவைகயான பைட�3க1 D. சாய3 மைர�காய2� 

‘பாரதிதாச� ஆ0A� ேகாைவ’ எ�ற க-�ைர' ெதா$�3 "லி� கைத�பாட� என� 

ெபய2ட�ப-�1ளன.  சா�றாக  ‘Fறிnசி   திI/’, ‘மணிேமகைல ெவ�பா’, 

‘தமிழ�சியி� கதி’ ஆகியனவைற� $றி�ப டலா�.  இவ� பாரதிதாச� 

பைட�3கைள� கவிைத m(க6 - 33, கைதAபாட(க6 - 17, நாடக�க6 - 12, 

சிoகைதக6 - 2, இல'கண� - 2, Fழ@ைத இல'கிய� - 2, ெசாcெபாழி� - 1, ேக6வி 

பதி( - 1, �p'Fக6 - 1, கI/ைர - 1 என 72 m(கைள இவ� அறிDக�ப�'+கிறா�.  

இBவ �வ��கிைடேய உ1ள Dர�பா�கைள� ேபாலேவ K.இள&ேகா எ�பவ2� 

‘பாரதிதாச� நாடக�க6 ஓ� ஆs�’’’’ எ�ற "லி� கா-ட�ெப�� நாடக&க1 சாய3 

மைர�காய2� "லி� கைத�பாட�களாக இட�ெப�கி�றன.  சா�றாக' தமிழ9சிய � 

க'தி, பா�*ய� ப2K, 3ர-சி�கவ  ஆகியனவைற நாடக&க1 என� $றி�$� ேபா�$ 

K.இள&ேகாவ ட� காண�ெப�கிற+.  ேம7� ‘பாரதிதாச� Dதின�க6’’’’ எ;� 
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K.இள&ேகாவ � ெதா$�3 "லி� பாரதிதாசன<� ஒ�ப+ பைட�3க1 3தின&க1 என 

அறிDக� ெச0ய�ப�கி�றன.  ஆனா�, தமி�நாவ� எ�பவ2� "� ‘வா� வயலா� 

வரலாo அ(ல� ெக/வா� ேக/ நிைனAபா�’’’’ எ�ற ஒேர "ைல ம-�ேம 

3தினமாக அறிDக�ப�'+கிற+.  பாரதிதாசன<� ‘எதி�பாராத �த�’’’’ எ�ற "� 

இவரா� கவ ைத "லாக� $றி�க�ெப�கிற+.  ஆனா�, K. இள&ேகாவா� 3தின� 

என9K-ட�ெப�கிற+.  ேம7�, பாரதிதாச� "�கைள� பதி�ப 'த ப. ஆ�Dக� 

எ�பவ� இவ2� ‘தமிழ�சியி� கதி’’’’ ‘க�ணகி DரIசி' காAபிய�’’’’ 

ஆகியனவைற� கீ�வ�மா� பதிA ெச0கிறா�.  

“தமிழ�சியி� கதி ஒ� DரIசி' காAபிய�; தமிழ� இனமான உண�� 

எu�சி' காAபிய�; தமிழ�கைள - தமிழ� மா�ைப - தமி$A ப�ைப - தமிழ� 

நலைத த-sதிIட த-யவ� ேதசி�கி� ஆIசியி( நைடெபcற 

ெகா/�ேகா�ைமைய எ/�ைர'F� வரலாco ஏ/! க�ணகி' காAபிய� 

ேபா�றேதா� கவி�மிF கcD' காAபிய� - மறதி ஒ�தி ம�னைன எதி��' 

க�wIJ இழி@ேதா� ஆIசிைய எ�திட வழிகாI/� அரசியc காAபிய�”
1
  

எ�பதிலி�4+ தமிழ9சிய � க'தி, க�ணகி 3ர-சி� கா�ப ய� ஆகியன கா�ப ய� எ�ற 

ப$�3Dைறய � கா-ட� ெப�வைத அறியலா�.  ஆனா�, இைவகைள தமி�நாவ�, 

பா-� "�க1 எ�ேற $றி'+1ளா�.  ஆனா�, ‘தமிழ�சியி� கதி’’’’ நாடக� எ�ற 

ப$�ப $1 ெகா�� வ�கிறா�. K. இள&ேகா.  ேம7�, ‘ஏைழ உழவ� அ(ல� 

�F@த ச@தி�ைக’’’’ எ�ற பைட�3 K. இள&ேகாவா� 1994 இ� ெதா$�க�ெபற 

‘பாரதிதாச�  Dதின�க6’’’’ எ�ற "லி�, 3தினமாக9 K-ட�ெப�கிற+.  ஆனா�, 1990 

இ� ெவள<வ4த இவ2� ஆ0A "லான ‘பாரதிதாச� நாடக�க6 ஓ� ஆs�’’’’ எ�ற    

"லி�     ‘ஏைழ உழவ�’’’’ எ�ப+ நாடக� எ�ற ப$�ப $1 கா-ட� ெப�கிற+.  இேத 

"லி� பாரதிதாச� ‘Fயி( இதழி(’’’’ எHதிய இ4"� பறிய க�'+� பதிA 

ெச0ய�ப-�1ள+.  அதி�, 
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“பாேவ@த� இயcறி ெவளிவ@�6ள காAபியமான ‘காதலா? கடைமயா?’ �தலி( 

‘ஏைழ உழவ�’’’’ எ�ற ெபய�( ப(லா�/க6 ��ன� எuதA ெபcற�”
2
  

எ�ற க�'+� உண�'த� ெப�1ள+. இதி� ‘ஏைழ உழவ�’’’’ எ;� பைட�3 

கா�ப ய' த�ைம உைடயதாகA�, அ+ ப �ன� ‘காதலா? கடைமயா?’ எ;� நாடகமாக 

ம�தலி'தி��கிற+ எ�பைத:� அறிய D*கிற+.  இ'தைகய ப�ேவ� 

Dர�பா�கைள:� சி�க�கைள:� உ� ேநா�கி ஆரா:� ேபா+ அவ2� நC�ட 

பைட�3களான நாடக&க1, கைத�பாட�க1, கா�ப ய&க1 ஆகியனவைற 

‘நாடக�க6’’’’ எ�ற ப$�ப $1 ெகா�� வரலா�.  இவ2� சி�கைதக1, 3தின&க1 

ஆகியனவைற ‘சிoகைதக6’’’’ எ�ற ப$�ப $1 உ� ேநா�கலா�.  இைவ ஒழி4த 

ப ற கவ ைதகைள� ‘கவிைதக6’ எ�ற ப$�ப $1 ஆராயலா�.  ேம7�, 

ெசாெபாழிAகைள:� க-�ைரகைள:� ‘கI/ைர’’’’ எ�ற ப$�ப $1@�, வ னா-

வ ைடக1, +M�$க1 ஆகியவைற      ‘�p'Fக6’’’’  எ�ற ப$�ப $1@� 

உ�ேநா�கலா�.  இ'தைகய ப$�3Dைறக@1 நாடக&கைள ஆ0A� களமாக 

இ�க-�ைர ெகா1கிற+. 

பாரதிதாசனி� ெதா�ம�க6 

 இ4திய ேதசிய வ �தைல�$�ப � தமி�ேதசிய� எ�ற ேகா-பா-ைட 

D�ைவ'+ திராவ ட இய�க&க@� ப$'தறிA9 சி4தைனக@� எH4தன.  ெப2யா2� 

Kயம2யாைத இய�க� ப �னண ய � ெதா�டரா0 இைண4த பாரதிதாச�, அவ2� 

ெகா1ைககைள� ப �பறி த� பைட�3கைள உ�வா�கினா�.  Kயம2யாைத ப$'தறிA 

இய�க&க@�$ எதி�நிைலய � இ�4த சாதி, சமய, 3ராண ந�ப �ைககைள 

DHைமயாக உ1வா&கி� ெகா�ேட ெப2யா� அவறி� காண�ப�� 

!டந�ப �ைககைள:�, சாதிசமய� ேபத&களா� வ ைள:� தCைமகைள:� சா*னா�.  

இவ2� ெகா1ைககைள DHைமயாக� ப �பறிய பாரதிதாச� சமய ந�ப �ைககைள' 
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த� க�'தி$ ஏப மாறியைம'+� ெகா�� அவைற DHைமயாக� பதிA ெச0+ 

தம+ பைட�3கைள அைம'+� ெகா��1ளா�. 

  “தா� சா�@த இய'கதிcF ஏcப Dராண�கைளA ெபாs xIைடக6 எ�o� 

xடந�பி'ைககளி� விைள�க6 எ�o� சாதிமத ேபத�கைள வள�Aபைவ 

எ�o� தமிழினைத� சாs'க ஆ�ய� ெசsத d$�சி வைலக6 எ�o� க�திய 

பாரதிதாச�, பைடAபாளியாக இய�F� தளதி( Dராண�களி� 

ெச(வா'கிலி�@� த�ைம வி/வி�' ெகா6ள �Jயவி(ைல”
3
  

எ;� க.ப6சா&க'தி� க�'ைத� ெகா�� உ�ேநா�$�ேபா+, பாரதிதாச� 3ராண 

இதிகாச மர3கைள அவறி� காண�ப�� கைத� பா'திர&கைள9 Kயம2யாைத 

சா�பான க�'தா�க� ப �னண ய ேலேய பய�ப�'+வைத உணர D*கிற+.  3ராண 

மர3கள<� பாரதிதாச� கவன� ெச7'தியைதவ ட ப$'தறிA இய�க� 

ப �3ல'திேலேய இய&கி இ��பைத அறிய D*கிற+.  இவ2� ெப��பாலான கைத� 

பா'திர&க1 3ராண-இதிகாச மர3கள<� மைற�க�ப-ட கைத�பா'திர&களாகA� 

எதி�நிைல� பா'திர&களாகA� அைமவைத� காணலா�.  இரண ய�, அகலிைக, 

மண ேமகைல, ஆ3'திர�, இராவண� Dதலான பா'திர&கைள' தமி�ேதசிய� 

ேபKவதகாகA� Kயம2யாைத இய�க� ப �னண ைய இன� கா-�வத$� 

பய�ப�'+கிறா�.  இத�!ல� 3ராண� கைதயாட�கைள உண�'+வ+ ம-�ேம 

ெதா�ம� எ�ற த�ைம�$ மாறாக, அ�3ராண&க@�$1 ஊடா*நி$� எதி�நிைல� 

பா'திர&கள<� உண�Aகைள:�, தகால ெகா1ைக�$ அரணா$� ேபா�ைக 

அைடயாள�ப�'+� த�ைமைய ெவள<�ெகாணரA� பய�ப�'த�ப�கி�றன 

எ�பைத அறியலா�. 

“மனித அ*பவைத� சித�Aபேதா/ அதcF விள'க�� த�கி�ற ெதா�ம� 

எ�ைஸ'ேலாபீJயா ேபா�ற�.  அ� {o� உ�ைம சா�oகளா( நிoவAபட 

�Jயாத�.  வா$'ைக அ*பவதி� அJAபைடயி( எu@த�.  கவிஞ� 
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ெதா�மைத தன� பைடAD ேநா'க�க�'F ஏcப பய�ப/தி' ெகா6கிறா�.  

திறனாsவாள� ெதா�ம� ஒ�o எ}வாo கவிைதயாக மல�@தி�'கிற� 

எ�பைத'க�/ {oத( ேவ�/�”
4 

எ�ற க�'தி� அ*�பைடய � பாரதிதாசன<� ெதா�ம&கைள உ� ேநா�$�ேபா+ 

அவ� பய�ப�'+� ெதா�ம&க1 இய�க� ப �னண ய ேலேய எH4+1ளைமைய 

அறியலா�. 

 இவ2� $றி6சி'தி-*� அைம:� கைதயாட�க1 தமி�ெமாழி�$� தமி� 

இன'தி$மான உ2ைமகைள� ேபசேவ எH4+1ள+ என' ெதள<யலா�.  பாரதிதாச� 

இ4"லி� ப 2A 9இ� ப�வைகயான சமய' ெதா�ம&கைள:� சாதிய' 

ெதா�ம&கைள:� அைடயாள�ப�'+கிறா�.  கடAள�கைள:� அவ�கைள 

உ�வா�கிய ஆ2ய�கைள:� அவ�களா� 3ைனய�ப-ட தமிழின'தி� 

இயலாைமைய:� ெவள<�ப�'+கிறா�.  இதி� ‘விேனாைத’’’’ எ;� ஆ2ய�ெப� 

பா'திர� அறிDக� ஆவத$ D� இ�4த $றி6சி'தி-*� நிைலைய, 

  ‘‘Fைறவி�றி ெதா�ைம ேபால 

   வாs@த� Fறிnசி திI/ 

   மதமி(ைல Fறிnசி திIJ( 

   மத�ெபcற சாதி யி(ைல! 

   இ�ெபா�6 எ�o த�ச� 

   ஈ@திIட உ�வ� காIJ  

   மதிமாs'F� ேகாயி லி(ைல”
5 
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என� பா�கிறா�.  இ&$' ெதா�ைம எ�ற ெசா�ைல� ைகயா@� பாரதிதாச� பழைம 

எ�;� ெபா�@ண�'+மா� அதைன� பய�ப�'+கிறா�.  பழ4தமிழக'தி� 

நிைலைய உண�'+வத� !ல� சாதி, மத�, ேகாய � Dதலான த�ைமக@� கடA1 

பறிய ேகா-பா�� இ�ைல எ�பைதேய இத� வழி நி�Aகிறா�.  ஆ2ய�ைடய 

வ�ைக�$� ப �ன� தமிழக'தி� சாதி, சமய ஆதி�க� அதிகமானைத:� அத$' 

ெதா�ைம� கைதகைள ஆ2ய�க1 Q�9சியாக� ைகயா�டைத:� எதி��$� 

ேநா�க'திேலேய இவ2� ெதா�ம&க1 பயண �கி�றன. 

“கட�ைளA பcறிய கைதக6 யா�� உ�ைமய(ல;  அைவ யா�� 

ேபாcறத'கைவC� அ(ல”
6 

எ�� ப ளா-ேடா மிக' ெதள<வாக' ெதா�ம&கைள9 சா*னா�.   இவ� வழிய ேலேய 

பாரதிதாச� பய�ப�'+� ெதா�ம&க1 அைம4+1ளன.  எனேவ, இவ2� 

பைட�3கள<� காண�ப�� ெதா�ம&க1 அவ� சா�4த இய�க� ப �னண ைய உண�'த� 

பய�ப�'த�ப-டைவக1 என அH'தமாக உைர�கலா�. 

சமய ெதா�ம�க6 

 ‘‘மத�� சட�Fக�� மனிதைன �Iடாளா'F� க�விக6.  மத� மனித 

மனைத மய'F� ேபாைதA ெபா�6” எ�ற க�'தாட�க1 ெபா+Aைடைம 

சி'தா4த'தி7� Kயம2யாைத இய�க� ப �னண ய 7� 

அறிA�'த�ப�பைவகளா$�.  மன<த மன'தி� ப�ைப:� ப�பா-ைட:� 

ெச�ைம�ப�'த7�காக எH4த சமய எ�ண&க1 கால�ேபா�கி� அவ�க@�கிைடேய 

ப 2வ ைனவாத'ைத:� ஒ��$Dைறகைள:� உ1ள Cடா�கின.  மன<த மன'ைத� 

ப�ப�'த எH4த 3ராண� கைதயாட�கேள இ9சமய� J�களாகA� இ��பைத 

ம��கவ யலா+.  சமய ஆ0வாள�க@� ெதா�மவ ய� ஆ0வாள�க@� ‘‘‘‘ெதா�ம�, 

சமய�’’’’ எ;� இ� J�கைள:� ஒேர நிைலய � உ� ேநா�கி வ�கி�றன�. 
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“மனிதA ப�பாI/ வள��சியி( ெதா�ம� எ�F �Jகிற�.  சமய� எ�F 

ேதா�oகிற� எ�o ந�மா( அoதியிI/ நிைலயான ஒ� D6ளிைய ைவ'க 

�Jயா�.  சமயதி� �u வரலாcைறC� பா�'F�ேபா�, அ� 

ெதா�ம'{oகேளா/ பி�'க �Jயாத அளவிcF இைண@�6ள�.  இ�ெனா� 

ப'க� ெதா�ம� அத*ைடய ப�படாத xலவJவதிேலேய ெப�ய அளவி( 

பி�னா( மலரA ேபாகி�ற சமய எ�ண�கைள உIேகாளாக' 

ெகா�J�'கி�ற�”
7 

எ�னE- ேகசி� எ�ற ெஜ�மான<ய அறிஞ2� இ�க�'ைத ேநா�$�ேபா+ சமய'தி� 

ேதாறD� ெதா�ம� கைதயாட�கள<� J�க@� ப 2'தறிய D*யாத 

இைணேகா�களாக அைம4+ வ �வைத அறியலா�. 

“ஆ�மீக உலகி( FறிAபிடத'க உ�ைமகைளC� ��ைமகைளC� 

ெதா�ம� (ஆலவா) த�*6 ேத'கி ைவ�6ள�.  சமய� சா�Dைடய எ@தA 

பJமமாயி�@தா��, அ@தA பJம� ெதா�மேதா/ ஒIJ உறவாJயி�Aபைத' 

கா�கிேறா�.  ெதா�மைத வி/�� சமயைத ஆsேவா� உ�வைத வி/� 

நிழைல ஆsபவ� ஆவா�.  சமயதி� ஆ$@த ��ணிய ேநா'F, அJAபைட' 

க��க6 யா�� ெதா�மதி( ேதாs@� கிடAபைத' காணலா�”
8 

ேம7�, ஒBெவா� ெதா�ம� கைதக@� ெப2ய அளவ � உ�ெவ��$� சமய 

எ�ண&க@�கான கள&களாக அைமவைத:� உண�4+ ெகா1ளலா�.  

பழ4தமிழக'தி7� இ4தியாவ 7� ம�கள<ைடேய பரவ ய பழ&கைதக1, 

பழமர3�கைதகளாகி சமய&கேளா� இைண4+ 3ராண� கைதயாட�களாக 

உ�ெவ�'+� ப �ன� ெதா�ம&களாக இ�கிவ �வைத இத�வழி உண�'தலா�.  

ஆனா�, இ'ெதா�ம� கைதயாட�கைள ேமலாதி�க வ��க� அ*ைமவ��க'ைத9 

Kர��த7�கான க�வ களாக� பய�ப�'+� ேபா+ அைவ ெப2+� வ ம�சன'தி$ 

உ1ளாகி�றன. 
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நாடக�களி( சமயெதா�ம�க6  

“பாரதிதாசனி� ‘இரணிய�’ தமிழகதி� பல பFதிகளி( நJ'கAபI/ 

ம'க6 ெச(வா'ைகA ெபcற ெப�ைம'F�ய�.  திராவிட இய'கதா� நாI/ 

ம'களி� அறியாைம இ�ைள ந-'FவதcF இ@நாடகைத ஒ� க�வியாக' 

ெகா�டன�.  ஆ�ய இனதி� d$�சிையC� தமி$Aப�பாIJ� 

தனித�ைமையC� ‘இரணிய�’ தமி$ம'க�'F எ/�'காIJய�.  நாடக 

இல'கண�கைளA ேபாcறி, மிக திற�பட ‘இரணிய�’ நாடகைத 

உ�வா'கிC6ளா�”
9 

 பைழய இதிகாச கைத மர3கள<� ‘இரணிய கசிD’ எ�ற அர�க� ைவணவ சமய� 

கடAளான தி�மாைல வண&காதவனாகA�, அவன<� ெபயைர�Jட 

உ9ச2�காதவனாகA� கா-ட�ெப�கிறா�.  இ�கைதயாட� வாய லாக ைவணவ 

சமய'ைத உய�'தி� ப *�கA� தி�மாைல� ேபராற� மி�க கடAளாக உ�வகி�கA� 

அவ;ைடய' தி��ெபயைர உ9ச2�காதவ� மன<தன�ல� எ�பைத:� 

உண�'+வதகாகேவ இ�கைதயாட� 3ைனய�ப-�1ள+ என� பாரதிதாச� 

க�திய ��கிறா�.  அதனாேலேய இரண யைன' தமிழனாகA� திராவ ட' 

தமி��ப�பா-*� தன<'த�ைமைய� ெபறவனாகA� மாறியைம�கிறா�.  இவ2� 

இரண ய� எ�ற இ'ெதா�ம� Kயம2யாைத இய�க� ப �3ல'திேலேய 

அைம�க�ப-�1ளைத இத� வழி அறியலா�.  பாரதிதாசன<� இ4நாடக'தி$' 

தைடவ தி'த இ4திய அரசா&க'தி� அரசாைணய �,  

“இ@நாடகதி� �'கிய' Fறி'ேகா6 ஆ�யைர த-யவரா'கி அவ�களி� 

Dகைழ அழிAபேதயாF�.  இர�டாவ�, இன உண��சிைய w�Jவி/வதாக�� 

இ�'கிற�.  இ'காரண�களா( இ@நாடக� ம'க6 ேமைடயி( நJ'க 

தைடவிதி'கAபI/6ள�”
10 
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எ;� க�'+ D� ைவ�க�ப�கிற+.  பாரதிதாசன<� இரண ய� எ;� ெதா�ம� 

Kயம2யாைத இய�க� ப �3ல'தி� ெவள<�ப-ட+ எ�பத$ இ4த ஆைணேய 

த�க9சா�றாக அைமகிற+.  ேம7�, இ�கைதய � த�ைம $றி'த ெப2யா2� 

ேப_ைர:� இரண ய� கைத Kயம2யாைத இய�க'தி� ப �3ல'தி� ெவள<�ப-ட+ 

எ�பைதேய உண�'+கிற+.  பைழய மர3கைள மாறி 3+ைம�$ இட� ெகா��$� 

ேநா�கிேலேய ைவணவ சமய'தி� ெதா�மமான இரண யைன� பாரதிதாச� 

பய�ப�'தி இ��கிறா� எ�பைத:� இத�வழி' ெதள<யலா�. 

“இரணிய� கைதயி( வ -ரரச� d$�சிதிற� &யம�யாைத ஆகியைவக6 

விள�கினேதா/ பFதறி�'F ந(ல உணவாக�� இ�@த�.  அதனா(, சில 

விஷய�களி( தைலகீ$ மாoதலாக�� கJன வா�ைதயாக�� காணலா�.  

மாoத�'F அவசியமான�� பதி�'FA பதிலான�மான வா�ைதக6 

இ�@தா(தா� பழைம மாற� ச@த�Aப� ஏcப/�”
11 

 ெப2யா2� இ�Dழ�க� சமய� சா�4த பைழய ெதா�ம&கைள9 Kயம2யாைத 

இய�க� ெகா1ைகக@�$ ஏப மாறியைம'+� ெகா1@� ேபா�$ைடய+ எ�பைத 

இன&கா-�கிற+.  ெப2யாைர� ப �பறிய பாரதிதாசன<� Kயம2யாைத� 

ெகா1ைகைய ெவள<�ப�'+� நாடக&களாக ‘ேகாயி( இ� ேகாண�க6, சமண�� 

ைசவ��, xைள ைவதிய�, ஆ�ய பதினி மா�ைஷ’’’’ ேபா�றைவ 

ெதா�ம&க@�கான பல தட&கைள� பதி'+9 ெச�கி�றன.  இவ�1 ‘ேகாயி( இ� 

ேகாண�க6’’’’ எ�;� நாடக'தி� க�வ ேய ேகாய � எ;� ெகா1ைக 

வலி:�'த�ப�கி�ற+.  மத9சட&$களா� மன<த !ைள Dட�க�ப�வைத இ4நாடக' 

ெதா�ம&க1 3ல�ப�'+கி�றன.  ேகாய �கள<� ெச0ய�ப�� மத9சட&$கைள� 

ப-*யலி�� பாரதிதாச� இ4நாடக'தி�,  
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“அபிேஷக�, சா�பJ, ஆராதைன, ேவதபாராயண�, பிரசாத விநிேயாக�, 

ெப�ய ேமள�, சி�ன ேமள�, சாமி அ�ம� தி�Aப6ளி, தி�'கைட'காAD, 

ப�டாரதி� ேதவாரA ப�ேணா/ ேகாயி( கதவைடAD”
12 

என ைவதCக சமய'தி� மX+ ஈ�பா�1ள ஒ� தாய � வழியாக உண�'+கிறா�.  இதி� 

ெதா��ெதா-�� ப �பற�ப-� வ�� சமய� சா�4த பல ெசா�லாட�கைள� 

பாரதிதாச� இன� கா-�கிறா�.  ேம7�, தி�!ல2� ‘படமா ட'ேகாயி( பரம�'F 

ஒ�o ஈயி(’’’’ எ�ற பாடைல� பய�ப�'தி ஏைழக@�$ உ�ைமயாக உதவ  

ெச0வேத உ�ைமயான கடA1 எ�பைத வலி:�'+கிறா�. 

 ‘சமண�� ைசவ��’’’’ எ�ற நாடகதி( ‘‘கuத�C� சிoெதா�ட�'F' 

கதி ஒ�o கிைடதா( மகிழாமலா இ�Aப�’’
13

 எ�ற ெதாடைர அைம�பத� 

வாய லாக தமிழில�கிய வரலாறி� எ�ணாய ர� சமண�கைள� கHேவறிய ைசவ 

சமய'தா2� 3ராண� கைதயாட�கைள� ப$'தறிA� ப �3ல'தி� நி�� 

வ ள�$கிறா�.  சமணசமய� சா�4தவ�க1 ைசவ சமய'தாரா� கHேவற�ப-ட 

வரலாைறேய இ�கைத உண�'+கிற+.  அ�கால'ேத நிக�4த கHேவற நிக�Aகைள 

இ4நாடக� DHைமய 7� ப$'தறிA9 சி4தைனக@டேனேய உ� ேநா�$கிறா�.  

இ4நாடக'தி� த�ைம பறி� J�� K. இள&ேகா, 

 “ச�ப@த� காலதி( சமண� எ�ணாயிரவ� கuேவcறAபIடதான� தமிழ� 

எ�ணாயிரவைர' ெகா�றத�'F அைடயாள� எ�o பாேவ@த� வ�@தி 

எuதிய� இ@நாடக�”
14

  

என� பதிA ெச0கிறா�.  ைசவ சமய'தி� எH9சி:� சமணசமய'தி� வ C�9சி:� 

எ�ணாய ர� சமண�கள<� உய ��ெகாைலயா�தா� நிைறேவறின எ�பைத 

ம��கவ யலா+.  ‘அ�ேப சிவ�’’’’ எ;� க�'+ ைசவ சமய'தாரா� 

D�ைவ�க�ப-டா7� க�ைணயற ெகாைலகள<னாேலேய ைசவ� வள�4த+ 
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எ�பைத� பாரதிதாச� இ4நாடக'தி� வழி தம+ ேவதைன� $ரலா� 

ெவள<�ப�'+கிறா�. 

“சட�Fக6 xடந�பி'ைக நிைற@தைவயாகேவ அைம@� வி/கி�றன.  மனித 

சி@தைனைய திைச தி�Aபி மனிதைன அJைமயா'F� சட�Fகளி� இய(D 

ந�ைம ேகாபமைடய ைவ'கிற�.  இ�ைறய நைட�ைற'F ஒ}வாதைவ, மிF@த 

அoெவoAைப த�கி�றன.  ஆனா�� இ@த� சட�Fகைள �cறாகA 

Dற'கணி'க �Jவதி(ைல.  இத�மீ� அu'FகைளC� w&Aபடல�கைளC� 

அகcறிA பா�தா( அத*6 வரலாco� ெசsதி ஒ�o இ�AபைதA D�@� 

ெகா6ளலா�.  இ@த வரலாco� ெசsதிக6 ெதா�ைம� சிறAD மி'கைவ”
15

  

ெதா�ம&கள<� சிற�3� $றி'த இ�க�'ைத� பாரதிதாசன<� நாடக'ேதா� ஒ�3 

ேநா�$� ேபா+ மன<த9 சி4தைனைய' திைச தி��3வதகாக9 சமய'தி� மX+ 

அவ�களா� உ�வா�க�ப-ட கைறகைள:� சமண�கள<� ைசவ சமய'தா2� 

அ�வ��க'த�க ெசய�பா�கைள:� உண�4+ ெகா1ளலா�.   

  இவ2� ‘ஆ�ய பதினி மா�ைஷ’’’’ எ�ற நாடக� Dன<வ�க@ைடய 

வா��ைக Dைறகைள:� கடAைள:� நைகயா�� த�ைம ெபறதா$�. 

  ‘‘�தலி( மண@தவ� இற@தா� 

   மா�ைஷ, ஆளனி(லா� �J'கிறா6 

   ப�@� வாகன� வ@� ப�' 

   கணவ�கைள அ�6 ெசsகிறா�”
16

   

வ தைவ ம�மண'ைத வலி:�'தி ‘காதைல த-sத கI/Aபா/’’’’ Dதலான 

பைட�3கைள உ�வா�கிய பாரதிதாச� ேம$றி'த வ2கள<� மா2ைஷைய 

(கணவைன இழ@தவ6) நைக�3�$2ய ெபா�ளாக ைவ'+� ேபKகிறா�.  கணவைன 
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இழ4த ஒ� ெப� ேவெறா�வைன மண4+ ெகா1ளலா� எ�ற க�'தி� உட�பா� 

உைடயவரான இவ� ‘ப�@� வாகன� வ@� ப�' கணவ�கைள அ�6 

ெசsகிறா�’’’’ எ;� ெதாடைர� பய�ப�'தி ைவணவ சமய'ைத நைகயா�கிறா�.  

இத� !ல� ஒ�வ;�$ ஒ�'தி எ;� தமி��ப�பா-ைட நிைல நி�'+கிறா�. 

 

  ‘‘ெதா�ம�க6 மனிதைன ெநறிதவரறி அைழ�� ெச(வன”
17

  

எ�ற ப ளா-ேடாவ � க�'+வழி பைழய ெதா�ம&க1 அ�ல+ ெதா�ம� 

கைதயாட�க1 மன<தைன ெநறிதவறிய வா��ைக�$1 த1ள< வ �வன எ�ப+ இ&$ 

உண�'த�ெப�கி�ற+.  பாரதிதாச;� இ'தைகய க�'+ வழிேய பயண �பைத 

அறியலா�. 
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Abstract 

 

The research article, “Religious myths in the plays of Bharathidaran” highlights the various 

myths that are a hindrance to cultural development. Basics of self esteem movement are 

poignantly described with the help of Iranniyan myth by the playwright. Moreover, the paper 

elaborates how certain myths force human beings to a characterless divergent path.  



ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வைவவற்கப்படுகின்றன 

நித்திலக்வகோரவ 

விதிமுறைகள் 

ிழ் கூறும் ல்லுனகில் ஆய்வுத்தடலுக்காண ஓாா் புி கபம். இம்ின்ணிழ் 

2019 ஆம் ஆண்டு முல் ிழ் ஆய்ாபாா்களுக்காக புி ஆண்டிாக னவுள்பது. 

இவ் ஆய்ிில் ிநிஞாா்கள், ததாசிாிாா்கள், அநிஞாா்கள், ஆய்ாபாா்கள் ற்றும் 

ிழ் ஆாா்னாா்கள் அனணரும் கட்டுன எழுனாம். 

சங்க இனக்கிம் முல் ற்கான இனக்கிம் னினாண இனக்கி ஆய்வுகள், 

இனக்கம், தால்லில், தாிில், ாட்டுப்புநில், அநிில் ிழ் ற்றும் 

ிதாடு தாடாா்புனட திந துனநகளும் ஆய்வுப்ததாருபாகனாம். 

கட்டுனகபில் கூநப்தடும் கருத்துக்களுக்கு அக்கட்டுன ஆசிாித 

ததாறுப்தாார். கட்டுனாபாா்கபின் கருத்து இழ் ஆசிாிாா் குழுின் கருத்ினண 

திிதலிப்தண அல்ன. தனடப்புகனபச் சுருக்கவும், ிருத்வும் ஆசிாிாா் குழுிற்கு முழு 

உாின உண்டு. ஆய்வுக்கட்டுனகள் முனடனகபாக அனல் தண்டும். 

ஆய்வுப்ததாருதபாடு தாடாா்புனடாக கட்டுன அனல் தண்டும். கட்டுன 

எழுத்துரு ஒருங்குநிில் அனல் தண்டும். கட்டுன எழுத்துரு அபவு 10. 

கட்டுனாபர் ஆய்வுச் சுருக்கத்ன ஆங்கினத்ில் ங்க தண்டும். 

ஆய்வுக்கட்டுனகனப srisrijaa@gmail.com என்ந ின்ணஞ்சல் முகாிக்கு அனுப்தவும். 

mailto:srisrijaa@gmail.com



