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fhe;jpfpuhk fpuhkpa epfh;epiyg; gy;fiyf;fofk; 
(kj;jpa fy;tp mikr;rfk;> ,e;jpa muR) 

Njrpaj; ju kjpg;gPl;Lf; FOtpd; ‘V’ jFjp ngw;wJ 
fhe;jpfpuhkk; - 624 302> jpz;Lf;fy; khtl;lk;> jkpo;ehL 

 

jkpo;j;Jiw 
 

Kidth; x.Kj;ijah kpd;dQ;ry;: muthiahtamil@gmail.com 
 

nre;jkpo; tsh;j;j ige;;jkpo;g; ghtyh; 
 

jkpoh;fs; miyfly; jhz;bg; G+kpg;ge;jpd; vl;Lj;jpf;Fk; tzpfh;fsha;> ciog;ghspfsha;> 
fiyQh;fsha;> Vtyh;fsha;g; gazpj;jdh;. Gyk;ngah;e;j kz;izj; jha; kz;zha;g; Nghw;wp cioj;J 
tsk;ngUf;fpdh;. jq;fpa ,lq;fspnyy;yhk; jaf;fkpd;wpj; jkpo; Kof;fk; nra;J>nrk;khe;j jkpior;; 
nropj;Njhq;fr; nra;jdh;. Ngr;irAk; vOj;ijAk; ,yf;fpaj;ijAk; %r;rhff; nfhz;L jkpiof; 
fhye;NjhWk; nrOikg;gLj;jpdh;. Vd; me;je;j ehl;bd; mYty; nkhopahfNt jha;j;jkpio 
Ml;rpgPlj;jpy;  Vw;wpitj;J moF ghh;j;jdh; (jkpo; gpwe;j kz;zpy;jhd; mjw;Ff; 
nfhLg;gpid ,y;iy). ,d;iwa etPd ,izaj; jkpopd; tsh;r;rpf;Fk; vOr;rpf;Fk; mth;fNs 
Kd;dj;jp Vu;. njhg;Gs;nfhb cwTfisg; gpd; njhlh;tJk; MjuTf;fuk; ePl;bj; jhq;FtJk; fhyj;jpd; 
NjitahFk;. me;jtifapy;jhd; rPh;kpF rpq;fg;G+h; kz;zpy; jd; tho;ehnsy;yhk; jkpior; nropf;fr; 
nra;J jkpowpQuhfNt tho;e;J kiwe;j ma;ah K.jq;fuhrd; mth;fisj; jkpoha;e;j kJiu kz;zpy; 
epidT $h;fpNwhk;. 
 
 jkpohrphpah; K.jq;fuhrd; ma;ah vdf;F ,uz;L tifapy; mwpKfk;. xd;W> mth; rpq;fg;G+hpy; 
jkpohrphpauhfg; gzpahw;wpa ckWg;Gyth; jkpo;nkhop epiyaj;jpy; ehd; fhyb itj;;jJ. ,uz;lhtJ> 

mtUf;fhd epidNte;jy; $l;lj;jpy; (,izatop) mtuJ gilg;ghd‘ehl;Lg;Gwj;jpy;’vd;w Ehy; 
Fwpj;J ciuahw;wpaJ (,e;j Ehiyf; fht;ah gjpg;gfk;> nrd;id ntspapl;Ls;sJ).vdJ 
ciuahlYf;fhfj; jkpohrphpahpd; jkpo;g; gzpfis mwpe;Jnfhs;s ,izaj;jpy; cyh te;jNghJ> 
rpq;fg;G+h; Njrpa Ehyfk; mtUila midj;J Ehy;fisAk; (ftpij> rpWfij> ehlfk;> ciueilf; 
fl;Liufs;> nkhopg;gapw;rp>ehl;Lg;Gwk; vd;W ehw;gJ Ehy;fs;) ,izaj;jpy; gjptpl;bUe;jJ tpag;igj; 
je;jJ. rpq;fg;G+h; Njrpa Ehyfk;jhd; jkpowpQh;  K.jq;fuhrd; gilg;Gfs; Fwpj;j ,e;jg; gd;dhl;Lf; 
fUj;juq;f Ma;Tf;Nfhit ntsptUtjw;F Mjhuk;> mbg;gil. ma;ah K.jq;fuhrd; gilj;j 
Ehy;fspd; jiyg;Gfs; mtuJ ,aw;ifNeaj;jpw;F> Fwpg;ghfg; G+j;Jf;FYq;fp kzk; gug;Gk; 
kyh;fspd;Nky; nfhz;l fhjYf;F milahsk;. G+r;nrz;L> rpe;jidg; G+f;fs;> kfue;jk;> kyh;f;nfhj;J> 
ngha;ifg; G+f;fs;> kyh;f;$il> kzq;fkOk; G+f;fs;> fw;gid kyh;fs;> epj;jpyg; G+f;fs;> kzf;Fk; 
ky;ypif> thifg; G+f;fs;> jhok;G+> jhkiug;G+> kzq;fth; kyh;fs;> #hpafhe;jp> tpz;ntspg; G+f;fs;> 
rhke;jpg; G+f;fs;> Kw;wj;J Ky;iyfs; vd;W Ehy; jiyg;Gfspy; vy;yhk; kyh;fspd; 
thridjhd;. ,jdhy;jhd; ,tuJ gilg;Gfs; fliyAk; jhz;b ky;ypif kzf;Fk; kJiuapy; kzk;; 
gug;Gfpd;wd. 
 
 ,th; fiyQh;>ehlf Mrphpah;> Nkil ehlf ,af;Feh;>ghlfh;>,yf;fpathjp> ftpQh;> rpWfij 
Mrphpah;> r%fj;njhz;lh;> jkpo;g; gapw;Weh;>jkpo;r; rq;f eph;thfp  vd;W jkpiof; fhf;fTk; gug;gTk; 
tyk; te;j jrhtjhdp. jkpo; Clfj; NjdP.  
 

 jkpowpQh; K.jq;fuhrd; ma;ahtpd; ‘ehl;Lg;Gwj;jpy;’vd;w Ehiy ,q;Ff; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y 

Ntz;Lk; vd;W vdf;Fg;gLfpwJ. ,e;j Ehypy; ehl;Lg;Gw tof;fhWfis (jhyhl;L> xg;ghhp> njk;khq;F> 
tpLfij) tha;nkhop tuthf> ehl;Lg;Gw ,yf;fpakhf czh;e;J eak; ghuhl;Lfp;d;whh;. jha;g;ghy; 
nfhLg;gJ epWj;jg;gl;l fhyj;NjhL jhyhl;Lg; ghlYk; Kj;jha;g;Gg; ngw;Wtpl;lJ vd;W $wp 
tUe;Jfpwhh;. kNyah> rpq;fg;G+h; gFjpfspy; ,ug;gh;> nrk;gidj; Njhl;lq;fspy; Ntiy nra;Ak; jkpo; 
kf;fs;> 

“fs;Sf;fil Xuj;jpNy 
fr;rhd;fil ek;kfil 
fr;rhd;thq;f te;jFl;b 
fUj;jf;Fl;b ek;kFl;b 



 
fs;Sf;filg; gf;fj;jpNy 
xl;Lf;fil ek;kfil 
rPg;Gthq;f te;jFl;b 

nrtj;jf;Fl;b ek;kFl;b>” 

vd;W jq;fspd; cly;typ jPuTk; ciog;gpd; fisg;igg; Nghf;fTk; fs;Sz;L Mbg;ghbaij kpFe;j 
<Lghl;NlhL gjpTnra;fpd;whh;.  

 
 jkpofj;jpNyNa tof;nfhope;JNghd tha;nkhop tpLfijfs; gytw;iw Mtzg;gLj;jpAs;shh;. xU 
rhd;W: 

“nea;ahj; JfpYLj;jp ePuhLk; ngz;Nz 

itahGhpf;F topNaJ fz;Nz?” 

“tidahj ghidapy; jz;zpnfhz;L NghwtNu 

itahGhpf;F mJjhd; ghij.” 
 
 NkYk; nrl;bahh;fspd; tl;bf;fzf;ifg; Gjph;fshf;fp ez;gh;fNshL gfph;e;Jnfhz;l 
epidTfisnay;yhk; njhFj;jspj;jpUf;fpd;whh;. . 
 

 jkpo; tzpfh;fs; kyhahg; ngz;fis kze;J tho;e;jjd; tpisthf ‘kyhf;fh nrl;bahh;fs;’ 
vd;w jdpr; r%fk; Njhd;wpapUg;gij vLj;Jf;fhl;b> ,jdhy; jkpOk; kyhahTk; 
(jkpq;fyk;Nghy) ,uz;lwf; fye;Jtpl;l nkhopf;fyg;igAk; mjd;top ntspg;gLk; Ngr;R 
tof;FfisAk; eifr;Ritahfg;  gjpTnra;Js;shh;. 
 
 rpq;fg;G+h; gw;wp vOjg;gl;l ehl;Lg;Gw ,yf;fpakhf ,d;Wtiu mwpag;gl;bUg;gJ 

eh.t.,uq;frhkpjhrd; ,aw;wpa ‘mjptpNdhj Fjpiug; ge;ja yhtzp’ (21 ghly;fisf; nfhz;lJ) 

vd;w Ehy;jhd;. ,dp rpq;fg;G+h; fy;tpj;jpl;lj;jpy; ehl;Lg;Gwtpay; ghlj;jpw;fhd Ehyhf> ,yf;fpa 
Nehf;fpy; ehl;Lg;Gw tof;fhWfis Muha;e;Jiuf;Fk; ma;ah K.jq;fuhrdpd; ehl;Lg;Gwj;jpy; vd;w 
EhiyAk; jhuhskhf ,izj;Jf;nfhs;syhk;.   
 
 Gyk;ngah;e;j jkpowpQh; K.jq;fuhrd; mth;fs; jkpo; ,yf;fpaj;jpd;; kPJ nfhz;bUe;j gw;Wk; 
JiwNjhWk; mth; Mw;wpAs;s tho;ehs; gq;fspg;GfSNk mth; kPz;Lk; jha; kz;zpy; 
Kisj;njOtjw;F tha;gspj;Js;sd. jkpOf;Fj; njhz;L nra;Nthd; kiwtJkpy;iy> 
kwf;fg;gLtJkpy;iy. jkpowpQiu epidT$Uk; ey;Ys;sq;fisg; ghuhl;b kfpo;fpNwd;.   
 

tho;j;JfSld; 

 

 

  



த ொகுப்புரை 

 

மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கமும், மதுரை குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு ரமயமும் இரைந்து 

‘சிங்கப்பூர்த்  தமிழறிஞர் மு. தங்கைாசனின் பரைப்பாக்கங்கள்’ என்ற பபாருண்ரமயில் 13.11.2021 

அன்று  உலகத் மிழ்ச்  சங்கத் ில் நைத் ிய  பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கில் வொசிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் 

கட்டுரைகளின் த ொகுப்பு இந்நூல். 

 

  மிழகத் ில்  ிருச்சி மொவட்டத் ில் உள்ள ‘ ளுரக பொ ர்பபட்ரட’ எனும் கிைொமத் ில் 

பிறந்து(1935)  மது மூன்றொவது அகரவயில் தபற்பறொருடன் மலொயவுக்குப் புலம் தபயர்ந் வர்  

மு.  ங்கைொசன். அங்குத்  மிழ்ப் பயின்று,  மிழ்க் கல்விக் கழகத்  மிழ்ப் பள்ளிகளில் பணியொற்றும் 

தபொருட்டு சிங்கப்பூர் வந் வர். 1961 மு ல் 1972 வரை ‘சிங்கப்பூர் தசம்பவொங்  மிழ்ப் பள்ளியில்’ 

 ரலரமயொசிொியைொகப் பணிபுொிந் வர்.  சிங்கப்பூர்க் கல்வி அரமச்சின்  மிழ்ப் பொடநூலொக்கக் 

குழுவில் இரணந்து சிறப்புறப் பணியொற்றியவர்.  சிங்கப்பூொின் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும்  மிழ் 

தமொழி வளர்ச்சிக்கும் அயைொது பொடுபட்டவர்.  அவர் எழு ிய நூல்கள் கவிர , சிறுகர , 

கட்டுரை, நொடகம், நொட்டுப்புறவியல் எனப் பன்முகமொனரவ. கவிஞர், கர தசொல்லி, அைங்க 

தநறியொளர், நடிகர், கல்வியொளர், சமூகப் பணியொளர் எனப் பல நிரலகளில்  னது பங்களிப்ரப 

ஆற்றியிருப்பது பபொற்றத் க்கது. மு. ங்கைொசனொொின்  மிழ்ப் பணிகரளத்  மிழகத் ிற்கு 

அறிமுகப்படுத்தும் தபொருட்டு ‘மு. தங்கைாசனின் பரைப்புகரை’ ஆய்வுக் கைமாகக் பகாண்டு, 

பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கத்ரத  ஒருங்கிரைக்கத் திட்ைமிட்டைாம். குறிஞ்சியின் அரமப்புக் 

குழுவினர் பல முரற கூடிக்  கருத் ைங்கப் பைிகரைப் பகிர்ந்து, முன் நகர்ந்டதாம். 

 

 “மு.  ங்கைொசனொொின் பரடப்புகரளத்“  மிழ் ஆர்வலர்களிடம் தகொண்டு தசல்லும் தபொருட்டு, 

அவொின் இருபத்த ட்டு நூல்கரளயும் மின்னூல் வடிவில்,  இரணயத்  ளத் ில் பகிர்ந்து, 

அவருரடய பரடப்புகரள ரமயமொகக் தகொண்டு ஆய்வொளர்களிடமிருந்து ஆய்வுக் 

கட்டுரைகரளப் தபற விரழந்ப ொம்.  மிழ் ஆய்வுச் சூழலில் அ ற்கு நல்ல பலன் கிரடத் து. 

பபைொசிொியர்கள், ஆய்வொளர்கள், ஆசிொியர்கள், முதுகரல மொணவர்கள் எனப் பல  ிறத் ொரும் 

 ங்களின் ஆய்வுக் கட்டுரைகரள அனுப்பி ரவத் னர். ஆய்வாைர்கள், எழுத்தாைாின் 

பரைப்புகைில் காைப்படும் பன்முக ஆற்றரலப் பல்டவறு நிரலகைிலிருந்து அணுகியிருந்தரம 

சிறப்பிற்குாியது. கட்டுரைகள் அரனத்தும் மு. தங்கைாசனின் தனிச்சிறப்ரபப் 

பரறசாற்றுவனவாக அரமந்திருந்தன. பதாைக்கத்தில் ஐம்பது கட்டுரைகள் வரும் என்ற 

எங்கைின் முன் முடிவுகரைத் தமிழ் ஆய்வுலகம் முறியடித்து 120 கட்டுரைகள் என்ற 

எண்ைிக்ரகயிரன எட்டியிருப்பது,  கருத்தைங்கின் பவற்றியாகும். மு. தங்கைாசனொொின் தமிழ்ப் 

பைிரய ஆய்வாைர்கள் நன்கு உள்வாங்கிக் பகாண்ைதன் புலப்பாட்ரைப் பார்க்க முடிந்தது.  

பரடப்பொளியின் சமூக அக்கரற,  மிழ்தமொழி மீ ொன பற்று ல்,  ொய்நொட்டின் மீ ொன ஏக்கம், 

சிங்கப்பூர் மற்றும் மபலயொவில்  மிழர் வொழ்வியல், புலம்தபயர்ச் சூழல், பரடப்பொளியிடம் 

கொணப்பட்ட  ிைொவிடப் பண்புகள் எனப் பல்டவறு தபொருண்ரமகளில் ஆய்வுப் பொர்ரவகள் விொிவும் 

ஆழமும் மிகுந்து தனித்துவமாக அரமந்திருந்தன. 



 இக்கருத்தைங்கம் சிறப்புற அரமயப் பல்டவறு தைப்பினர் தங்கைின் உரழப்ரப நல்கினர். 

கட்டுரைகள் வழங்கிய ஆய்வாைர்களுக்கும், கட்டுரைகரை நல்ல முரறயில் ஒடை எழுத்துருவிற்கு 

மாற்றியும் திருத்தம் பசய்தும் பகாடுத்த “டலசர் பாயிண்ட்” தைப்பினருக்கும் நூலாக வடிவரமத்த 

சான்லாக்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கும் அரதச் சிறப்புற  பவைியிட்ை ‘டபாதி’ ஆசிாியர் முரனவர்  

S. பாலகிருஷ்ைன் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் உாித்தாகட்டும்.    

 

 மு.தங்கைாசன் அவர்களின்  மிழ்ப் பணிரய உலகம் அறியச் தசய்ய விரளந்  அவொின் 

குடும்பத் ொருக்கும் அயலகத் ில் இருந்து சிறப்புற ஆற்றுப்படுத் ிய  கருத் ைங்க ஆபலொசரனக் 

குழு அறிஞர்களுக்கும் பநஞ்சம் நிரறந்த நன்றிகரை உாித்தாக்குகின்டறாம். உலகின் பல்டவறு 

இைங்கைில் உள்ை தமிழறிஞர்கரை ஒன்று திைட்டி தமிழின் இனிரமயிரனத் தைைி 

டபாற்றச்பசய்யும்  உலகத்தமிழ்ச் சங்க இயக்குநர் முரனவர்  ொ. லலிதா அவர்களுக்கும்  நன்றிகள் 

பல. ப ிப்புப் பணிகரளச் தசம்ரமயொகச் தசய்  நண்பர்கள் முரனவொா் பொ. சிங்கொைபவலன், முரனவொா்  

ஆ. பூமிச்தசல்வம் ஆகிபயொருக்கும் பல்டவறு பைிகரை இன்முகத்துைன் பசய்து பகாடுத்த நண்பர் 

நரகக் கரை பசந்தில், வடிவரமப்பாைர் பபைொசிொியொா் கார்த்திக்குமைன், மற்றும் சபாி, குமார் 

ஆகிடயார்களுக்கும் நன்றி.   

 

         இவண் 

 
 

முரனவர் ந. இைத் ினக்குமொர் முரனவர் பச. பொலகிருஷ்ணன் 

உ விப் பபைொசிொியொா்  

மதுரை கல்லூொி, மதுரை 

உ விப் பபைொசிொியொா்  

அதமொிக்கன் கல்லூொி, மதுரை 

 

                                                            

      

 
 

  



வொழ்த்துரை 

 

டொக்டர் சு.ப. ிண்ணப்பன், சொர்பு நிரலப் பபைொசிொியர், சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கரலக்கழகம், 

சிங்கப்பூர். 

 

 உலக நொடுகளில் நம்  மிழ்தமொழிரய அ ிகொைத்துவ தமொழிகளில் ஒன்றொக ஏற்றுக் தகொண்டு, 

அ ன் வளர்ச்சிக்குப் பல்லொற்றொனும் உ வி வருவது சிங்கப்பூர் நொடொகும்.  மிழ்க் கல்வி, தமொழி 

இலக்கியம், பண்பொடு, சமயம், சமூகம், கரல, நொகொிகம், மைபு, இனம் மு லிய பல்துரறகளின் 

வளச்சிக்கும் முன்பனற்றத்துக்கும் சிங்கப்பூர் அைசும், சமூக அரமப்புகளும் அைசுசொர் நிறுவனங்களும் 

ஒல்லும் வரகயொன் எல்லொம் த ொடர்ந்து உ விவருகின்றன. இ னொல், சிங்கப்பூர்த்  மிழ் இலக்கியம்  

கவிர , சிறுகர , குழந்ர  இலக்கியம், குறு நொவல்கள்\நொவல்கள், கட்டுரைகள், பக் ி நூல்கள் 

வொழ்க்ரகக் கட்டுரைத் த ொகுப்புகள்,  ிறனொய்வு நூல்கள், வொழ்க்ரக வைலொறுகள் எனப் பலவரகயில் 

1965மு ல் தசன்ற அரை நூற்றொண்டொக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இ ரனப் பற்றி டொக்டர் அ.வீைமணி 

விொிவொக ஒரு கட்டுரை எழு ியுள்ளொர். அ ில், ‘சிங்கப்பூர்த்  மிழிலக்கிய விரளச்சலுக்கு மகுடம் 

சூட்டுவது பபொல அரமந் து, அருண் மகிழ்நன்  ரலரமயில் மின்னிலக்கக் குழுவினர் முன்தனடுத்  

சிங்கப்பூர்த்  மிழ் இலக்கிய மின் த ொகுப்பு. உள்ளூர்த்  மிழ் மைபுரடரம அரமப்புகளும் ப சிய 

நூலக வொொியமும் இரணந்து தசயலொற்றி, இத் ிட்டம் சு ந் ிை சிங்கப்பூர் மு ல் 50 ஆண்டுகளில் 

தவளியிடப்பட்ட சிங்கப்பூர்  மிழ் இலக்கியம் அரனத்ர யும் மின்னிலக்க வடிவமொக்கி, 

இரணயத் ில் கிரடக்கச் தசய்யும் பநொக்கில் த ொடங்கப்பட்ட தபருந் ிட்டம். சிங்கப்பூர்த்  மிழ் 

இலக்கியத்ர ப் பொதுகொப்புடன் எ ிர்கொலச் சந்  ியினருக்குக் ரகயளிக்கும் வி மொக, 2013ஆம் 

ஆண்டில் சுமொர் 350 நூல்கள் மின்னிலக்க வடிவில் அன்பளிப்பொக அளிக்கப்பட்டு தவற்றிகைமொக 

முடிக்கப்பட்டது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

 

 இ ன் விரளவொக, சிங்கப்பூர்த்  மிழ் இலக்கியப் பரடப்புகரள யொரும் எங்கிருந்தும் எப்பபொதும் 

இரணய வொயிலொகப் தபற்றுப் படிக்கலொம். எனபவ சிங்கப்பூர் எழுத் ொளர்கள்  ங்கள் 

பரடப்புகரளத்  ொய் நொடொகிய  மிழகத் ிலுள்ள வொசகர்கள், பரடப்பொளர்கள், பல்கரலக் கழக 

ஆசிொியர்கள், ஆய்வொளர்கள், மொணவர்கள் மு லிய அரனவர்க்கும் அறிமுகப்படுத்துவ ிலும், 

அவர்களின் கருத்ர  அறிவ ிலும் அ ிக ஆர்வமுரடயவர்களொக உள்ளனர். இ ன் விரளவொக, 

சிங்கப்பூர்த்  மிழ் எழுத் ொளர் கழகமும் தசன்ரனப் பல்கரலக் கழகமும் இரணந்து சில 

ஆண்டுகளுக்கு முன் 2017இல் இைண்டு நொள் கருத் ொங்கு ஒன்ரற ஏற்பொடு தசய்து நடத் ின. 

அக்கருத் ைங்கில் சிங்கப்பூர்த்  மிழிலக்கியம் பற்றிப் படித்  கட்டுரைகரள, எழுத் ொளர் கழகத் 

 ரலவர்  ிரு. ஆண்டியப்பன் எவ்வளபவொ முயன்றும் த ொகுத்து நூலொக தவளியிட இயலவில்ரல. 

 

 இந்நிரலயில், மதுரை உலகத்  மிழ்ச்சங்கத் ினரும் குறிஞ்சி  மிழ்ப் பண்பொட்டு ஆய்வு 

ரமயத் ினரும் இரணந்து சிங்கப்பூர்த்  மிழ் இலக்கியப் பரடப்பொளர்களில் ஒருவைொக விளங்கி, 

கொலமொகியுள்ள  மிழொசிொியர் மு. ங்கைொசனின் பரடப்புகரள இரணயவழியிலும் நூல் வடிவிலும் 

படித்து, அரவ த ொடர்பொக ஏறத் ொழ 100 ஆய்வுக்கட்டுரைகரள எழு ச் தசய்து, கருத் ைங்கம் 

ஒன்ரற நடத்துவது என்பது, உண்ரமயிபலபய பொைொட்டத் க்க ொகும். சிங்கப்பூொில் 1982ஆம் ஆண்டு 

த ொட்டுப் பணியொற்ற வந்  கொலம் மு ல் ஆசிொியர் மு. ங்கைொசனொரை நொன் நன்கு அறிபவன். 

சிங்கப்பூொில் த ொடக்கப்பள்ளி மு ல் உயர்நிரலப்பள்ளி வரை, பல  மிழ்ப் பள்ளிகளில் 



 மிழொசிொியைொகப் பணியொற்றி, மு ல் சொ ரனயொளர் என்கிற விரு ிரனயும் தபற்றவர். என்மீது 

அன்பும் ம ிப்பும் தகொண்ட தபருந் ரகயொர். உயர்நிரலப் பள்ளிப் பொடநூல்\பயிற்று கருவிகள் 

 யொொிப்புக் குழுவில் நொன் ம ியுரைஞைொகப் பணியொற்றிய பபொது, அவரும் அக்குழுவின் உறுப்பினைொக 

இருந்து பல பொடங்கள்\பயிற்சிகள் உருவொக்கியவர் அப்பபொது, அவைது  மிழறிவுப் புலரமரய நொன் 

அறிந்து பபொற்றியுள்பளன்.  மிழொசிொியர் மட்டுமின்றித்  மிழ்க் கல்வி த ொடர்பொன பல தசயல்கரளத் 

 ிட்டமிட்டுச் தசய் வர்  ங்கைொசனொர். 

 

 சிங்கப்பூர்த்  மிழொசிொியர்களில், நொன் அறிந்  வரகயில் கவிர , கட்டுரை சிறுகர , நொடகத் 

த ொகுப்பு என 29 நூல்கள் 1982 மு ல் இதுவரை இவர் ஒருவர்  ொன் பரடத்துச் சிங்கப்பூர் 

இலக்கியத் ிற்குச் சிறப்பு தசய்துள்ளொர். இத்துடன் சிங்கப்பூொில்  மிழ் வளர்ச்சிக்கு அடிப்பரடக் 

கொைணமொக இருந்   மிழபவள் சொைங்க பொணிரயப் பபொற்றி சிங்கப்பூர் - மபலசியக் கவிஞர்கள் பொடிய 

ஒரு கவிர த் த ொகுப்ரபயும் தகொண்டு வந்துள்ளொர். இ ன்வழி இவொின் நன்றி உணச்சி நன்கு 

புலப்படும். இவொின் பரடப்பிலக்கியங்கள் சிலவற்றிற்கு நொன் அணிந்துரைகள் தகொடுத்துள்பளன். 

தவளியீட்டு விழொக்கள் சிலவற்றில் நூல்கரள அறிமுகம் தசய்து ரவத்துப் பபசியும் உள்பளன். 

இவொின் நூல்கள் பலவற்றிற்குத்  மிழ்ப்பூக்கள் தபயர்கரளத்  ரலப்பொகத்  ந்து, இவர்  ம் இயற்ரக 

அன்ரபயும் புலப்படுத் ி உள்ளொர்.  ொம் மட்டுமின்றி மற்றவர்கரளயும்  மிழ் இலக்கிய நூல்கள் 

எழு த் தூண்புயவர். தவளியீட்டு விழொக்கள் தசய்யும் பல்லொற்றொனும் உ வும் பண்பினர். இவருரடய 

நூல்கள்  மிழகப் பல்கரலக் கழகங்களில் இளங்கரல, முதுகரல, ஆய்வுப் பகு ிகளொக 

இருந் ரமரய நொன் அறிபவன். இயல், இரச, நடிப்பு என மூன்றும் கலந்  நொடகத் துரறக்கும் கூட 

இவர் ஆற்றிய நற்பணிகள் பலப்பல. தசம்பவொங்க  மிழ்ச் சங்கத் ில் இவர் தசய்  சமு ொயப் பணிகள் 

பல ஆகும். 

 

 எல்லொவற்றிற்கும் பமலொகத்  ம் பிள்ரளகள் நொல்வரையும்  மிழொசிொியப் பணியில் அமர்த் ி, 

அழகுபொர்த்   மிழொசிொியர் இவர் ஒருவபை எனலொம்.  மிழ்ப்பணி, இலக்கியப் பணி, கல்விப்பணி, 

நொடகப்பணி, சமூகப்பணி எனப் பன்முகம் தகொண்ட மு. ங்கைொசொனொொின் இலக்கியப் பனுவல்கரளத் 

 மிழ் நொட்டினர்க்கு அறிமுகம் தசய்து, ஆய்வுக் கட்டுரைகரள எழு  ரவத்து கருத் ைங்கமும் 

நடத் ியதுடன், கருத் ைங்கக் கட்டுரைகரளத்  த ொகுத்து மு. ங்கைொசனொர் நூல்கள் பற்றிய ஆய்வுக் 

பகொரவரயயும் தவளியிடுவத ன்பது சிறப்பிற்குொிய ொகிறது. சிங்கப்பூரைச் பசர்ந்   மிழ்ப் 

பரடப்பொளர் ஒருவர் பற்றிய ஆய்வைங்ரகத்  மிழகத் ில் நடத்துவது இதுபவ மு ன்முரற 

என்பர யும் இவ்விடத்துச் சுட்டிக்கொட்ட விரழகிபறன். இம்முயற்சியில் ஈடுபட்ட அரனவருக்கும் 

என் பொைொட்டும் வொழ்த்தும் உொியனவொகும். 

 

சு.ப. ிண்ணொப்பன் 

  



 

அனுபவ உரை : பன்முகத் திறனாைர் மு தங்கைாசனார்... 
 

சிங்கப்பூாின் முன்டனாடித் தமிழாசிாியர்கைில் அமைர் மு. தங்கைாசனார் அவர்களும் ஒருவர். அவர் 

மடலசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து தமிழாசிாியர் பைிரயத் பதாைங்கினார். ஆைம்பத்தில் 

பசம்பவாங் தமிழ்ப் பள்ைியில் ஆசிாியைாகவும் பிறகு தரலரமயாசிாியைாகவும் பைியாற்றினார். 

காலத்தின் கட்ைாயத்தினால் அப்பள்ைி மூைப்பட்ைதால், அவர் உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிரலப் 

பள்ைியில் தமிழ்பமாழியும் இலக்கியமும் கற்பிக்க அனுப்பப்பட்ைார். அப்பள்ைியும் 1976-இல் 

மூைப்பட்ைதால், இைங்கூன் சாரல உயர்நிரலப்பள்ைியில் தமிழ்க் கற்பிக்கச் பசன்றார். பிறகு, டநவல் 

டபஸ் உயர்நிரலப் பள்ைியில் தமிழாசிாியைாகப் பைிபுாிந்த பின் ஓய்வு பபற்றார்.   

 

 கல்வி அரமச்சின் உயர்நிரலப் பாைநூலாக்கக் குழுவில் சிறப்பு எழுத்தாைர்களுள் ஒருவைாக 

இைம்பபற்ற இவர், ‘தமிழ் மாரல’ என்னும் பாைநூல் வாிரச நூல்கரை எழுதினார். தமிழாசிாியர் திரு. 

மு. தங்கைாசனார் அவர்கரை நான் பல்லாண்டுகைாக அறிடவன். அவர் சிறந்த ஆசிாியர், சிறுகரத 

எழுத்தாைர், நாைக ஆசிாியர், கவிஞர், நடிகர், நாைகத் தயாாிப்பாைர் எனப் பன்முகத் திறன்கள் 

பரைத்தவர். அவர் அடுக்குபமாழியில் அழகாக எழுதும், டபசும் ஆற்றல் பரைத்தவர். நான் அவாிைம் 

பாைம் டகட்கவில்ரலபயன்றாலும் அவருரைய அழகிய தமிழ்நரையின் மீது காதல் பகாண்டு, 

அவரைப் டபால் எழுத டவண்டுபமன்று ஆரசப்பட்ைவன்.  

 

 ஆசிாியர் மு. தங்கைாசனார் அவர்கள் தமிழ்பமாழியிலும் தமிழ் இலக்கியத்திலும் ஆழ்ந்த புலரம 

உரையவர். அவர், தம் வாழ்நாள் முழுவதும் இலக்கியப் பரைப்புகரைப் பரைத்துக் பகாண்டிருந்தார். 

ஆசிாியர் பலரையும் நூல்கள் எழுதுமாறு ஊக்குவித்தார். டமலும், எழுத்தாைர் பலருக்கும் நூல் 

பவைியீட்டு விழா நைத்தி மகிழ்வார். நூல் பவைியீட்டு விழாவுக்காக மண்ைபத்ரத ஏற்பாடு பசய்து 

நானும் அவருக்குப் பலமுரற உதவியிருக்கிடறன்.  

 

 நான் பபாிதும் மதித்துப் டபாற்றும் தமிழாசிாியர்களுள் மு.தங்கைாசன் அவர்களும் ஒருவர். 

அவருரைய தமிழ்ப்பற்று, பதாைர்ச்சியான எழுத்துப்பைி இைண்ரையும் கண்டு 

வியந்துடபாயிருக்கிடறன். அவர் தம்முரைய மூன்று மகன்கரைத் தமிழாசிாியர்கைாக உருவாக்கினார். 

சிம்மக்குைல் பரைத்த அவர் சிறப்பாகப் டபசும் ஆற்றல் பரைத்தவர். சிங்கப்பூாில் தமிழ் அதிகாைத்துவ 

பமாழியாக ஆவதற்குப் பாடுபட்ை, திரு டகா.சாைங்கபாைியின் மீது அவர் டபைன்பு பகாண்ைவர். 

கவிஞர்கள் பலர் டகா.சாைங்கபாைிரயப் டபாற்றிப் பாடிய பாைல்கரைத் பதாகுத்துக் ‘கவிக்குலம் 

டபாற்றும் தமிழடவள்’  என்னும் பபயாில் நூல் ஒன்ரற அவர் பவைியிட்ைார். டமலும், அவர் பபயாில்  

தமிழடவள் நாைக மன்றம் ஒன்றிரன நிறுவி நாைகத்துரறக்குப் பங்காற்றினார். 

 

 ஆசிாியர் மு. தங்கைாசனார் அவர்கள் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர் சங்கத்திற்குப் டபைாதைவு பகாடுத்து 

வந்தடதாடு, அதன் வைர்ச்சியில் அக்கரறயும்  பகாண்ைவர். தமிழாசிாியர் சங்கக் கட்ைை நிதிக்காக, 

அவர் சங்கத்துக்கு டநைடியாக வந்து ஆயிைம் பவள்ைிரய நன்பகாரையாக வழங்கினார். தமிழ் முைசு 

நாடைடும் சங்கமும் இரைந்து, கைந்த இருபது ஆண்டுகைாக நல்லாசிாியர் விருது நிகழ்ச்சிரய 

ஏற்பாடு பசய்து வருகின்றன. அவருரைய இலக்கியத் பதாண்ரைப் பாைாட்டி அவருக்கு 2012-இல் 

வாழ்நாள் நல்லாசிாியர் விருது வழங்கிக் பகௌைவிக்கப்பட்ைது. டமலும், தமிழாசிாியர் சங்கம் 

முன்டனாடித் தமிழாசிாியர்கரைக் பகௌைவித்தடபாது மு தங்கைாசனார் அவர்கரைப் பாைாட்டிச் 

சிறப்பித்தது.  

 

 சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர்களுக்கு முன்மாதிாியாகத் திகழ்ந்த, திரு மு. தங்கைாசனார் அவர்களுைன் 

நான் பழகிய அந்த இனிய நாள்கரை எண்ைிப் பார்க்கிடறன். அவாின் நிரனவுகள் என் பநஞ்சில் 

என்றும் பசுரமயாக நிரலத்திருக்கின்றன. 

 

சி. சாமிக்கண்ணு 

தரலவர் உலகத் தமிழாசிாியர் டபைரவ  

முன்னாள் தரலவர் ஆடலாசகர்  

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர் சங்கம், சிங்கப்பூர் 



 

  



வாழ்த்துரை 

 
kiwe;j %j;j jkpohrpupau; jpU K.jq;fuhrdhu; mtu;fs;> jkpoNts; ehlf kd;wj;jpd; 

rhu;gpy; 1982-y; “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;" vd;w jkpou; jiytu; jkpoNts; 

Nfh.rhuq;fghzpapd; Gfo; Nghw;Wk; fhtpaj;ijத் njhFj;jspj;J tuyhW gilj;jtu; 

Mthu;. 

"mUe;jkpopd;  tsu;r;rpf;Fk;  mwpahik  ePq;fpnahspu; 

,Ue;jkpou;  epiyA+d;wp  Vw;wKw;W  tho;tjw;Fk; 

mUQ;Nrit  nra;Jau;e;j  mUe;jiytu;  nghd;dbf;Nf 

eWe;jkpopd;  ghj;njhFg;ig  ed;kyuha;g;  gilf;fpd;Nwhk;" 

vd;W vOjp “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;” E}iyத் jk; jiytUf;Nf 

fhzpf;ifahf;fpatu;. jkpoNtis epidT $Wk; mupa ghj;njhFg;G me;E}y;. 

jkpoNtspd; kiwtpw;Fg; gpd; mtiug; gw;wp ntspte;j Kjy; ftpij E}y; 

kl;Lky;y> Kjy; E}Yk; ,JthFk;> me;E}y; ntspaPl;ilj; njhlu;e;J gy rpwg;ghd 

E}y;fis vOjp ntspapl;Lப் NgUk; GfOk; ngw;wtuhthu;. mtuJ 29tJ E}y; 

"ehl;Lg;Gwj;jpy;" vd;w fl;Liuj; njhFg;G E}y;. ftpij> fl;Liu> rpWfij kw;Wk; 

ehlfk; vd gy Jiw E}y;fis ntspapl;L> miu E}w;whz;Lf;Fk; Nkyhf rpq;fg;G+u; 

jkpopyf;fpaj;jpw;F mUe;njhz;lhw;wpapUg;gtu; vdJ Mrpupau; jpU K.jq;fuhrd; 

mtu;fs;. mtu; “nghd;dp” kw;Wk; “nghd;durd;” Mfpa Gidngau;fspYk; 

vOjpAs;shu;. 

 
 njd;fpof;fhrpahtpNyNa xNu jkpo; cau;epiyg; gs;sp vd;Dk; ngUik ngw;w> 

ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; gs;spapy; ehd; gapd;wNghJ 1970fspd; 

njhlf;fj;jpy; mtuplk; jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpag; ghlk; fw;Fk; mupa tha;g;ig 

ehq;fs; ngw;Nwhk;. mtuJ jkpo;g; Gyikia mg;NghJ ehq;fs; fz;Nlhk;. moFj; 

jkpopy; Mtu; ghlk; elj;Jk; Nguoiff; fz;L> mtu; jkpoப; NgRk; mofpy; kaq;fpf; 

fple;Njhk; vd;W jhd; nrhy;y Ntz;Lk;. mJtiu ehd; gapd;w 

jkpohrpupau;fsplkpUe;J mtu; khWgl;Lj; jpfo;e;jhu;. ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; 

gs;spapy; vq;fSf;Fப் ghlk; fw;gpj;jNghJ> GJg;GJ jkpo;r;nrhw;fs;> ey;y cr;rupg;G> 

Njitahd vLj;Jf;fhl;Lfs; vd mtu; vq;fSf;F ghlk; elj;jpaNj> jdp ghzpahf> 

Gjpa mDgtkhf  ,Ue;jJ. mg;NghJ mtuJ ,d;ndhU gupkhzj;ij ehd; 

fz;Nld;. Mk;. mtuJ vOj;jhw;wy;.... 

 
 mg;NghJ xU Qhapw;Wf;fpoik  ehspjopy; (jkpo;Nerd; vd;W epidT) mtu; 

vOjpa “cyu;e;j cjLfs;” vd;w rpWfij ntspte;jNghJ mijg; ghu;j;J> gbj;J 

tpae;Njd;. khztu;fshfpa ehq;fs; mtuJ jkpohw;wiyAk; vq;fSf;F Mu;t%l;Lk; 

tifapy;> mtu; ghlk; fw;gpf;Fk; KiwfisAk; fz;L nrhf;fpg; NghNdhk;. 



 
 ftpQu;> rpWfij vOj;jhsu;> ehlff; fjhrpupau;> Nkilg; Ngr;rhsu;> ebfu;> r%fj; 

njhz;lu; vd gy Kfk; fhl;b> ey;yhrpupauhfTk;> ey;y FLk;gj; jiytuhfTk; 

kpspu;e;jtu;. ,g;gbAk; tifg;gLj;jyhk;> fy;tpg; gzp> FLk;gg; gzp> ,ay;> ,ir> 

ehlfk; vd Kj;jkpo;g;gzp ,JNt vq;fs; Mrpupaupd; jdp ghzpahf ,Ue;jJ. 

 
 mLj;J> mtu; Njhw;Wtpj;j> "jkpoNts; ehlf kd;wk;". jkpoNts; Nfh.rhuq;fghzp 

mtu;fs; kPJ nfhz;l msg;gupa kjpg;gpd; fhuzkhf> 1962-k; Mz;L mtu; ngaupy; 

kd;wj;ij epWtp moF ghu;j;jtu; Mrpupau; K.jq;fuhrdhu; mtu;fs;. “rpq;if - 

kNyrpa ehLfspy; tho;e;J tUfpd;w jkpou;fspd; tho;tpay; Kd;Ndw;wj;jpw;fhfTk;> 

jkpo; nkhop Nkk;ghl;Lf;fhfTk; mauhJ ghLgl;Lf; nfhz;L tUk; jdpg; 

ngUe;jiytu; jkpoNts; mtu;fspd; Nguhy; rpq;if - kNyah ehLfspy; ,JfhWk; 

ve;jnthU kd;wKk; ,y;yhj fhuzj;jhy; jiytu; jk; jpUg;ngauhy; ehlf kd;wk; 

mikj;jpLNthk; vd;W mikg;ghsu;fs; midtUk; xU Kfkhff; fUj;Jiuf;fNt> 

"jkpoNts; ehlf kd;wk;" vd;W ngau; R+l;lg;gl;lJ" vd;W kd;wj;jpw;F ngau; R+l;ba 

fhuzk; $Wfpwhu; Mrpupau;. kd;wj;jpd; top gy ehlfq;fis NkilNaw;wp ehlff; 

fiyia tsu;j;jNjhL> gy vOj;jhsu;fspd; E}y; ntspaPLfs;> fye;Jiuahly;fs; 

kw;Wk; ,yf;fpa epfo;r;rpfis Vw;ghL nra;J elj;jpAk; %j;j ftpQu;fis> 

vOj;jhsu;fisப்  ghuhl;b tpoh vLj;J> epjp jpul;bj; je;J fz;zpag;gLj;jpaijAk; 

rpq;fg;G+u;j; jkpOyfk; vd;Wk;  kwthJ. 

 
Mrpupau; topapy; khztd;  

 
 Mrpupau; K.jq;fuhrdhu; mtu;fspd; topj;jlj;jpy; mtu; Nghw;Wk; kNyrpa> 

rpq;fg;G+u; jkpou;fspd; xg;gw;wj; jiytu; jkpoNts; Nfh.rhuq;fghzp mtu;fspd; 

ngaupy; ehq;fSk; “jkpoNts; ew;gzp kd;wk;” vd;w ngaupy; kd;wk; mikj;J 

jkpo;g;gzp Mw;wp tUfpNwhk;. KJikapd; fhuzkhf mk;kd;wj;ij mtu; fiyf;f 

KbntLj;jNghJ> rpy ez;gu;fs; Vd; fiyf;fpwPu;fs;? kd;wk; mg;gbNa ,Uf;fl;LNk 

vd;wjw;F> “jiytu; ngauhy; md;W Xu; mikg;G ,y;iy. vdNt mtu; ngauhy; 

1958-y; jkpoNts; ehlf kd;wk; (gjpT ngw;wJ 1962-y;) vd;w mikg;igj; 

Njhw;Wtpj;Njd;. ,g;NghJ> jkpoNts; ew;gzp kd;wk; vd;w mikg;G ,Uf;fpwJ. 

vd;Dila khztu; jhd; me;j kd;wj;jpd;nrayhsu;.kd;wk; kpfr; rpwg;ghf 

nray;gLfpwJ. mtuJ E}w;whz;L tpohit rpq;fg;G+upy; kl;Lky;y> jkpofj;jpYk;> 

jkpou; jiytu; lhf;lu; fp.tPukzp mtu;fspd; Mjutpy;> Kj;jkpowpQu; lhf;lu; 

fiyQu; mtu;fs; fye;J nfhz;l rpwg;ghd tpohthf elj;jpf; fhl;bdhu;. gpd; 

vjw;F ,uz;L mikg;G?” vd;W ngUe;jd;ikNahL vq;fis mutizj;Jr; 

nrhy;ypapUf;fpwhu;. mtuJ ngUe;jd;ikia ,g;NghJk; epidj;J cUFfpd;Nwhk;. 

 



 rpq;fg;G+u; tuyhw;wpy; jkpo; kf;fSf;Fk;> jkpo; nkhopf;Fk; ngUikf;Fupa 

gzpahw;wpa jiytiug; gw;wp vd; Mrpupau; “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;” vd;w 

ftpijj; njhFg;G E}iyj; je;jhu;. mtu; khztuhd> ehd;" jkpoNts; rhuq;fghzp" 

vd;w tuyhw;Wj; njhFg;G E}iy 1998-y; vOjp ntspapl;Nld;. mtu; Nghw;wpa 

jiytiu ehDk; Nghw;wpNdd;. mtu; ngaupy; mike;j kd;wj;jpd; 

nrayhsuhf ,Uf;fpNwd;. mtu; ngupJk; kjpj;Jg; Nghw;wpa> Kj;jkpowpQu; lhf;lu; 

fiyQu; fye;J nfhz;l> “jkpoNts; E}w;whz;L tpoh”it nrd;idapy; elj;jpNdhk;. 

jkpoNtspd; 110tJ gpwe;j ehspy;> jkpoNtisg; gw;wp mwpQu; ngUkf;fs; $wpa 

fUj;Jiuj; njhFg;G E}yhd> "jkpoNts; gw;wp..." kw;Wk; “The Legacy of G. 

Sarangapani” (Mq;fpyk;) Mfpa ,U E}y;fisAk;> rpq;fg;G+upd; MwhtJ mjpgu; 

NkjF v];.Mu;.ehjd; mtu;fs; ntspapl;l me;j epfo;r;rpfs; midj;Jk; vd; 

Mrpupaiu ngUik nfhs;sr; nra;jpUf;Fk; vd;gjpy; vd;d re;Njfk;. 

 
 ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; gs;spapy; gapd;w NghJ> mtuplk; 

Ml;Nlhfpuhg;gpy; ifnaOj;J thq;fpaJ kw;nwhU kwf;f Kbahj epfo;r;rp. 

“md;G eyk; nropf;fl;Lk; 

mwpT eyk; rpwf;fl;Lk; 

Md;Nwhu; MrpngUfl;Lk;” 

vd;W vOjp ifnaOj;jpl;Lj; je;jhu;. 

 
 mtu; kiwtjw;F Kd; njhFj;J ntspapl ,Ue;j> vjpu;ghuhj tpjkhf 

mtuJ ,uq;fw; $l;lj;jpy; ntspaPL fz;l “ehl;Lg;Gwj;jpy;” vDk; E}iy ehd; 

gbj;J ,d;Gw;Nwd;. ehd; Nfl;L urpj;j gy ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; ,g;ghj; 

njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;sd. efu;Gwj;jpy;  tho;e;Jf; nfhz;L Vd; ehl;Lg;Gwj;jpy; 

vd;w jiyg;ig ,e;E}Yf;F Mrpupau; R+l;bapUf;fpwhu; vd;W rpe;jpj;Njd;. me;jj; 

jiyg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s fl;Liuia (gf;fk; 141) gbj;Jg; ghu;j;Njd;. 1958 Mk; 

Mz;L jkpo; KuR Mz;L kyupy; ntspte;j fl;Liu mJ .me;jf; fl;Liu 

vOjpajd; gpd;dzpiag; Mrpupau; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. Mz;L kyupy; rpq;fg;G+u; - 

kyhah vOj;jhsu;fspd; gilg;GfSf;Fk; md;G$u;e;J tha;g;gspf;f Ntz;Lk; vd;W 

ez;gu;fNshL> jkpoNts; mtu;fsplk; Ntz;LNfhs; itj;j me;j Mu;tj;ij vg;gbg; 

ghuhl;LtJ. ,yf;fpar; Rit kpFe;j ,f;fl;Liuia - ehd; gpwg;gjw;F xuhz;Lf;F 

Kd;Ng vd; Mrpupau; vOjpapUg;gij gbj;Jg; ghu;j;Jg; G+upj;Jg; NghNdd;. 

 

 rpq;fg;G+u; xU rpd;dQ; rpwpa jPT- efuk;. ehL. ,q;F tay; tug;G> fhL fodp> 

coTj; njhopy; tptrhak; vd;gnjy;yhk; fpilahJ. vdpDk;> jkpou;fspd;  nkhop> 

fiy> gz;ghL> fyhrhu tpOkpaq;fs; Nghd;wtw;iwg; Nghw;wpg; ghJfhf;f Ntz;baJ 

ekJ Kf;fpa flikahFk;. 



 
 Mz;LNjhWk; [dtup khjj;jpy; (ij khjj;jpy;) nghq;fy; tpohit 

tpl;by; ,e;jpah tl;lhuj;jpy; kl;Lky;yhJ> Gf;fpl; ghQ;rhq; kw;Wk; Fbaurpd; NtW 

rpy gFjpfspYk; Nfhyhfykhff; nfhz;lhb tUtJ ghuhl;lj;jf;fjhFk;. 

mt;Ntisapy;  jkpofj;jpd; rpwe;j ehl;Lg;Gwf; fiyQu;fis tutioj;J mtu;fs; 

ghLk; rpwg;ghd ehl;Lg;gwg; ghly;fisf; Nfl;Fk; ey; tha;g;gpidj; jkpou;fs; ngw;W 

tUtJ kfpo;r;rpf;FupaJk; ghuhl;Lf;FupaJkhFk;. jkpo; nkhop tpoh Vg;uy; khjk; 

KOtJk; kpf tpkupirahf vOr;rpNahL nfhz;lhlg;gl;L tUtij ehk; mwpNthk;. 

vdJ kjpg;gpw;Fk; kupahijf;Fk; cupa Mrpupau; mtu;fs; ,d;Dk; gy;yhz;Lfs; 

tho;e;jpUf;f Ntz;Lk;. jkpod;idf;F NkYk; gy mzpfyd;fisg; G+l;b moF 

Nru;j;jpUg;ghu;. 

 
tho;f  vd; Mrpupau; jq;fuhrdhu; jkpo;g;gzp ! 

tsu;f mtuJ Gfo;! 

 

md;Gld;> 

vk;. ,ypah]; 

nrayhsu; - jkpoNts; ew;gzp kd;wk; 

Mrpupau; - nrk;nkhop -r%f> ,yf;fpa ,jo; 

rpq;fg;G+u;  

  



மகிழ்வுரை : மனத்திரையில் முத்திரை பதித்தவர் 
 

நல்லாசிாியர் என்பவர் கற்பித்தலில் மட்டுமன்றி மாைவர்கள் மனங்கைில் என்றும் 

நிரலயான இைத்ரதப் பிடித்திருக்க டவண்டும். அந்த வரகயில், ஆசிாியர் திரு மு. 

தங்கைாசன் அவர்கள் என்றும் எங்கள் மனங்கைில் இைம்பிடித்திருப்பவர் என்றால் அது 

மிரகயாகாது.  

 

 ஆசிாியர் அவர்கள் 1973-ஆம் ஆண்டு உமறுப்புலவர் உயர்நிரலப் பள்ைிக்குத் 

பதாைக்கப்பள்ைியிலிருந்து மாற்றலாகி வந்தார். நானும் அந்த ஆண்டு உயர்நிரல ஒன்றில் 

டசர்ந்டதன். அவர் எங்கள் வகுப்புக்கு, வகுப்பாசிாியைாக இருந்தடதாடு தமிழ்பமாழி, 

இலக்கியம், வைலாறு ஆகிய பாைங்கரையும் எங்களுக்குக் கற்பித்தார். அதனால், தினமும் 

அவர் எங்களுக்குப் பாைம் கற்பிக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது.  

 

 அவர், ஒரு மைி டநைம் கற்பிக்க டவண்டிய பாைத்ரத அரை மைி டநைத்தில் கற்பிக்கும் 

ஆற்றல் பகாண்ைவர். எஞ்சிய அரை மைி டநைத்ரத மாைவர்கைின் திறன்கரை அறிந்து, 

அவற்ரற வைர்க்கும் முயற்சியில் பசலவிட்ைார். பாட்டு, கட்டுரை, நடிப்பு, பபாது அறிவு 

எனப் பலவற்றில் நாங்கள் சிறந்து விைங்க எங்கரை ஆற்றுப்படுத்தினார். 

கற்பிக்கின்றடபாது தாம் சூாியனாகவும் மாைவர்கரைச் சூாியகாந்தியாகவும் மாற்றும் 

அவைது திறரம எங்கரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது.  

 

 அவாின் மாைவர்கள் எந்தப் டபாட்டியில் கலந்துபகாண்ைாலும் பாிசு பபற்றார்கள். 

‘டபாட்டியில் பவன்றால் கிரைப்பது பாிசு; டதாற்றால் கிரைப்பது அனுபவம்,’ என்னும் தாைக 

மந்திைத்ரதக் பகாண்டிருந்தார். உயர்நிரல மற்றும் பதாைக்கக் கல்லூாிகளுக்கான 

கட்டுரைப் டபாட்டியில் எங்கரைக் கலந்துபகாள்ை ஊக்குவித்தார். நாங்கள் உயர்நிரல 

ஒன்று என்பதால் தயங்கிடனாம். எங்கைில் மூவரைப் டபாட்டிக்கு அனுப்பினார். 

அப்டபாட்டியில் நான் முதல் பாிசு பபற்டறன்; என் நண்பன் ஆறுதல் பாிசு பபற்றான். 

குைத்துக்குள் விைக்காக இருந்த எங்கள் திறரமரயக் குன்றின்டமலிட்ை விைக்காக்கினார். 

அரதப்டபாலடவ எந்தப் டபாட்டி நைந்தாலும் எங்கரைக் கலந்துபகாள்ைச் பசான்னார். 

டதசியத் பதாைக்கக் கல்லூாியில் நரைபபற்ற விவாதப்டபாட்டியில், “உமறுப்புலவர் 

உயர்நிரலப் பள்ைி மாைவர்கள் விவாதித்த தமிழ்பமாழி நரை எதிைைியினருக்கு விைங்க 

முடியாத அைவுக்குக் கடுரமயாக இருந்தது,” என்று நடுவர் சுட்டிக்காட்டும் அைவுக்கு 

மாைவர்கரைத் தயார்பசய்தார். 

 

 மாைவர்கைின் கட்டுரை அல்லது இலக்கிய வினாவுக்கான பதில் சிறப்பாக இருந்தால் 

அரதப் படித்துக்காட்டி பவகுவாகப் பாைாட்டுவார். இலக்கியப் பாைப்பகுதிகைில் 

இைம்பபறும் இனிய பசாற்பறாைர்கரை எவ்வாறு எழுத்துப் பரைப்புகைில் பயன்படுத்துவது 

என்பரதச் சான்றுகளுைன் கற்பிப்பார். இலக்கைச் சான்றுகளுக்குச் 

சமகாலத்திலுள்ைவற்ரறச் சான்றாகக் கூறுவார். குறிப்பாக, அைி இலக்கைத்ரதக் 

கற்பிக்கும்டபாது திரைப்பைப் பாைல்கரைச் சான்றாகக் கூறுவார். பதாிந்ததிலிருந்து 

பதாியாதவற்றுக்கு இட்டுச் பசல்லும் ‘காடன’ என்னும் கல்வியாைாின் கற்பித்தல் உத்திரயப் 

பின்பற்றிச் சிறப்பாகக் கற்பித்தார். 

 

 ஆசிாியர், உமறுப்புலவர் பள்ைியில் கற்பிக்கத் பதாைங்கிய அடத ஆண்டு, உயர்நிரல 

நான்கிற்குத் தமிழ்பமாழி மற்றும் இலக்கியம் கற்பித்த ஆசிாியர் பைியிலிருந்து 



விலகிக்பகாண்ைார். அதனால், ஆசிாியர் இைண்ைாம் பருவத்தில் காரலயில் அந்த 

மாைவர்களுக்கும் பிற்பகலில் எங்களுக்கும் கற்பித்தார். அந்த ஆண்டுத் டதசியநிரலத் டதர்வு 

எழுதிய மாைவர்கள் தமிழ்பமாழியிலும் இலக்கியத்திலும் மற்ற ஆண்டுகரைவிைச் 

சிறப்பாகத் டதறினர். அதன் பின்னர் ஆண்டுடதாறும் ஆசிாியர் அவர்கடை உமறுப்புலவர் 

தமிழ்ப்பள்ைி இயங்கியதுவரை டதசிய நிரலத்டதர்வு எழுதும் மாைவர்களுக்கு இந்த 

இைண்டு பாைங்கரையும் கற்பித்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 ஆசிாியர் அவர்கள், எங்கரை இலக்கியத் டதரனப் பருகிைச் பசய்தார். பதாைர்நிரலச் 

பசய்யுள் பகுதிரயக் கற்பிக்கின்ற டபாது, அதில் வரும் பாத்திைமாகடவ ஆசிாியர் 

மாறிவிடுவார். நா. பார்த்தசாைதியின் ‘பநற்றிக்கண்’ என்னும் புதினத்ரதக் கற்பிக்கின்ற 

டபாது, எங்கரைக் கதாமாந்தர்கைாகடவ வாழச் பசய்தார். திரைப்பைத்தில் 

டசாகக்காட்சிகரைப் பார்ப்பதுடபால் அவைது கற்பித்தல் இருக்கும். சிலடபாது பாைம் முடிந்த 

பின்னர்த் பதாண்ரை எல்லாம் புண்ைாகத் டதான்றும் அைவுக்குச் டசாகத்தின் உச்சிக்டக 

பகாண்டு பசல்வார்.  

 

 எங்கள் வகுப்பில் படித்த ஒருவர் திருமைத்திற்குப் பின்னர், தமிழ்ப் புழக்கம் இல்லாத 

அயல் நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தார். அவைது மைவாழ்க்ரகயில் சிக்கல் ஏற்பட்ைரதப்பற்றி 

முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்ச் சகமாைவருக்குத் தமிழில் கடிதம் எழுதி இருந்தார். அதில் 

அவர், “ஒரு பசடியின் எந்தப் பாகம் பழுதரைந்தாலும் பசடி துைிர்த்துக்பகாள்ளும். ஆனால், 

டவர் பட்டுவிட்ைால்... என் வாழ்க்ரக டவர் துைசியின் (பநற்றிக்கண் புதினத்தின் நாயகி) 

வாழ்க்ரகடபாலடவ பட்டுவிட்ைது. எனக்குச் சாற்றப் பிறர் இல்ரல; சாியத் டதாள் இல்ரல; 

டபாய்ச் டசைக் கரை இல்ரல,” என்று எழுதி இருந்தார். இரதப் படித்தடபாது என் விழியின் 

ஓைங்கைில் கசிந்திருந்த கண்ைீரை என்னால் மரறக்க முடியவில்ரல. எத்தரன ஆண்டுகள் 

ஆனாலும் தமிழ்பமாழிரய மறக்க முடியாத அைவுக்கு ஆசிாியாின் கற்பித்தல், ஈடுபாடு 

மிக்கதாக இருந்தது.  

 

 நான், ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்லூாியில் டசர்ந்தடபாது, நல்லாசிாியர் யார்? 

எதிர்மரறயானவர் யார்? என்று டபைாசிாியர் திரு ச. பதய்வநாயகம் அவர்கள் எழுதச் 

பசான்னார். நான் என் ஆசிாியர்கள் திரு மு. தங்கைாசன் அவர்கரையும், திரு க. இைாசப்பன் 

அவர்கரையும் முன்னிரலப் படுத்திக்பகாண்டு கருத்துகரை எழுதிடனன். என்னுரைய 

கருத்துகரைப் படித்துவிட்டுத் திரு ச. பதய்வநாயகம் அவர்கள், “நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ை 

நல்லாசிாியாின் பண்புநலன்கரை நீங்களும் பபற்று நல்லாசிாியைாகத் திகழ வாழ்த்துகிடறன்,” 

என்று குறிப்பு எழுதி இருந்தார். எனக்கு முன்மாதிாியாகவும் ஆடலாசகைாகவும் விைங்கிய 

திரு மு. தங்கைாசன் அவர்கள் என் உள்ைம் என்னும் தரையில் முத்திரை பதித்தவர். 

ஆசிாியரைப்பற்றிப் புகழ்ந்து பசான்னால், பசால் மாைாது; எழுதினால் ஏடு பகாள்ைாது. 

 

திரு அ. இைங்டகா 

ஆண்ைர்சன் உயர்நிரலப் பள்ைி (தமிழாசிாியர்) 

சிங்கப்பூர் 

 

  

 

 



நன்றியுரை 

 

மதுரை மாநகரின் உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு ரமயம் 

ஆகியவற்றின் சீரிய முயற்சியில் இப்பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கம் இனியய ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாண்டின் சதாடக்கத்தில் இயற்ரக எய்திய சிங்கப்பூர்த் 

தமிழறிஞர் மு. தங்கைாசனின் பரடப்பாக்கங்கரை ஆய்வுப் சபாருண்ரமயாகக் சகாண்டு 

இக்கருத்தைங்கம் அரமயப் சபற்றிருக்கிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு யமலாகத் 

தமிழாசிரியைாக யசரவயாற்றிய மு. தங்கைாசன் தம் எழுத்துப் பரடப்புகைால் 

சமூகப்பணியாற்றிச் சிறந்த பரடப்பாசிரியைாகவும் பரிணமித்துள்ைார். கவிரத, சிறுகரத, 

நாடகம், கட்டுரை என 25 நூல்களுக்கு யமல் பரடத்தளித்துள்ை அன்னாரின் சமாழித் சதாண்டு 

சிங்ரகயில் மட்டுமன்றி உலக அைவில் அறியப்பட யவண்டுசமன்னும் யநாக்கில் 

இக்கருத்தைங்கு ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 

 இக்கருத்தைங்கின் சதாடக்க விழாவில் தரலரமயுரையாற்றிய உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 

இயக்குநர், முரனர் தா. லலிதா அவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை வழங்கிய சிங்கப்பூரின் தமிழறிஞர் 

முரனவர் சுப. திண்ணப்பன் அவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி.  சதாடக்க 

விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினைாக வருரகயளித்துச் சிறப்புரை ஆற்றிய யபைாசிரியர் சாலமன் 

பாப்ரபயா அவர்களுக்கும், ஆசியுரை வழங்கி வாழ்த்தியருளிய குருமகாசந்திதானம் தவத்திரு 

சபான்னம்பல அடிகைார் அவர்களுக்கும் ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் சார்பில் சநஞ்சார்ந்த 

நன்றியிரனத் சதரிவித்துக்சகாள்கியறாம்.  

 

 தமிழறிஞர் மு. தங்கைாசன் அவர்களின் பரடப்பாக்கங்கள் என்பயத இக்கருத்தைங்கின் 

ரமயப்சபாருைாகும்.  அன்னாரின் நூல்கள் பலவும் மின்னூலாக்கப்பட்டுச் சிங்கப்பூர் யதசிய 

நூலகத்தின் இரணயப்பக்கத்தில் கிரடக்கப்சபறுவதால் ஆய்வுப்பணி எளிதில் 

யமற்சகாள்ைப்பட்டது.  ஆய்வாைர்கள் பலரும் இரணயத்தின் துரணசகாண்டு அந்நூல்கரை 

முரறயய பார்ரவயிட்டுத் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கு ஏற்ற வரகயில் நூல்கரைத் சதரிவுசசய்து 

ஆய்வுக்கட்டுரைகரைப் பரடத்தளித்துள்ைனர். நூற்றுக்கும் யமற்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 

இக்கருத்தைங்கிற்சகனச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அரவ இைண்டு சதாகுதிகைாக நூல் வடிவம் 

கண்டுள்ைன. சபரும் சிைத்ரதயயாடும் ஈடுபாட்யடாடும் ஆய்வுக்கட்டுரைகரை உரிய 

காலத்தில் அனுப்பி, இன்று சீரிய முரறயில் அவற்ரறப் பரடத்தளித்த ஆய்வாைர்கள் 

அரனவருக்கும் எங்களின் சநஞ்சார்ந்த நன்றியிரனத் சதரிவித்துக்சகாள்கியறாம்.  

மு. தங்கைாசனின் அவர்களின் நூல்களில் சவளிப்படும் சமாழிப்பற்று, சமுதாயப் பார்ரவ, 

வாழ்வியல் யநாக்கு, கவித்துவம் முதலான கூறுகரை நன்முரறயில் ஆய்வுசசய்து பரடப்புகள் 

சிறப்பாக அரமயப்சபற்றுள்ைன.  

 

 இக்கருத்தைங்கின் நிரறவு விழாவிற்குத் தரலரமயயற்றுச் சிறந்த முரறயில் உரை 

நிகழ்த்திய மதுரை காமைாஜர் பல்கரலக்கழக, தமிழியற்புலத்தின் யமனாள் தரலவர், முரனவர் 

மு. மணியவல் அவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை வழங்கிய காந்திகிைாம கிைாமியப் 



பல்கரலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துரறயின் தரலவர் முரனவர் ஒ. முத்ரதயா அவர்களுக்கும், 

அனுபவ உரை நிகழ்த்திய சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் மதியுரைஞர்,  

திரு சி சாமிக்கண்ணு அவர்களுக்கும், சிறப்புரையாற்றிய எழுத்தாைர் யசா.தர்மன் 

அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி உரித்து.   

 

 இப்பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கு சீரும் சிறப்புமாக நடந்யதறுவதற்கு நல்லறிஞர்களும் 

யபைாசிரியப் சபருமக்களும் பல்லாற்றானும் உதவியுள்ைனர். அவர்கைது சீரிய முயற்சியில் 

இக்கருத்தைங்கு தாம் வகுத்துக்சகாண்ட இலக்ரக இனியத எய்தியுள்ைது.  உலகத் தமிழ்ச் 

சங்கமும், குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ரமயமும் ஒன்றிரணந்து அயல்நாட்டுத் தமிழறிஞர்  

மு. தங்கைாசனாரின் பரடப்பாக்கங்கரை ரமயப்படுத்திப் பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கு ஒன்ரற 
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�. த�கராசனி� சி�தைன��ல� 

 

�ைனவா ்ேச. பாலகி��ண� 

உதவி� ேபராசிாியா், தமி� உயரா�� ைமய� 

 அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

அறி�க� 

“�. த�கராசனி� சி�தைன��ல�” எ�ற 

தைல�பிலான இ�த� க��ைர சி�க���� 

தமி� இல�கிய�பர�பி� நிக��த மா�ற� 

ப�றிய ஒ�  விவரைணேய.  ‘�. த�கராச�’ 

எ�ற தமிழா�ைமைய� ெகா�� அவாி� 

பைட�பா�க� ெச�திைசைய வாசி�க 

�ய�கிற�.  சி�க���� க�வி வரலா�ைற� 

க�டைம�பதி�� தமி��க�வி பயி��வி�த��� 

தமி� மாணவ�க� பலைர உ�வா�கியதி�� 

இவ�ைடய ப�களி��க� அள�பாியன. அேத 

சமய� சி�க��� இல�கிய வள��சி�� 

உயி���ட� ெசயலா�றி, நாடக�, சி�கைத, 

கவிைத, க��ைர, நா�டா� இல�கிய� 

ேபா�ற பைட�பில�கிய �ய�சிகளி� 

ெதாட��� இய�கியவ�. அ�த வைகயி� 

சி�க���� கைல, இல�கிய உ�னத�கைள 

அறி��தள�தி�� ெவ�சன ெவளியி�� 

இைண�த இவாி� பைட�பா�க�கைள 

��ைவ�� வாசி��� பா��கிற� 

இ�க��ைர. 

 “கைல - கலா�சார� ெப�மித�க��காக� 

ப�ட பா�கைள எ�லா� �� வ�வி� 

ெகா�� வரேவ���” (தாழ��: ���ைர, 

ப.10) எ�� தம�  �லா�க �ய�சிகைள� 

ப�றி� ��� ஆசிாிய�, தமிழக�தி� தி��சி 

த�ைக பாத� ேப�ைடைய� ேச��தவ�. 

1935ஆ� ஆ�� பிற�த இவ� 1938 இ� தம� 

��றாவ� அகைவயி� ெப�ேறா�ட� 

ஒ��கிைண�த மலாயாவி��� �ல� 

ெபய��தவ�. ஜ�பானியாி� வ�ைக, 

ெவ�ைளயாி� காலனி��வ�, ஒ��ப�ட 

மலாயா எ�� ��� ஆ�சி�கால� 

க�ட�கைள�� பா��தவ�. ஐ�ப�களி� 

பி�ப�தியி� தம� ஆசிாிய� பணியிைய� 

�வ�கிய இவ� இன� - ெமாழி - ச�தாய� 

ப��மி�கவராக� தமி� அைம��களி� 

ெபா��ேப��� பணியா�றியவ�. ெபா�� 

பணியி�� த�ைம ��னி��தி� ெகா�ட 

ச�க� ெசய�பா�டாளா.் சிற�த தமிழாசிாிய�. 

�லா�க� எ�ப�களி� ெவளிவ�தி��பி�� 

ஐ�ப�களி� பி�ப�தியி� எ�த� �வ�கியவ�. 

சி�க��� இல�கிய வைகைமகளி� ஒ� �திய 

ேபா�ைக உ�வா�கியவ�. தம� ப��ைற 

சா��த அறி�ட� சி�க���� தமி� இல�கிய� 

�ல�தி� கவிஞ�, ந�க�, உைரயாள�, 

சி�கைதயாசிாிய�, நாடகவியலாள�, 

ச�கவியலாள� என� பாிமாண�களி� 

இவர� ஆ�ைம பட��தி��த�. 

 கைலமக� தமி�� ப�ளியி� ஆசிாியராக, 

ெச�பவா� தமிழ� ச�க� தமி�� ப�ளியி� 

தைலைமயாசிாியராக, ெச�பவா� தமிழ� 

ச�க�தி� ெசயலராக, தமிழேவ� நாடக 

ம�ற�தி� நி�வனராக, உம��லவ� தமி� 
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உய�நிைல�ப�ளியி� தமி�ெமாழி�� - 

இல�கிய�� பயி��வி��� தமிழாசிாியராக, 

சி�க���� க�வி அைம�� தமி��பாட 

�லா�க வ��நராக� ெசயலா�றியவ�. 

ெதாட��� தமி� �ர�, தமி� ேநச� 

நாளித�க�, வாெனா�, ெதாைல�கா�சி 

வழியாக பர�த அளவி� இல�கிய� 

பணியா�றியவ�. இவர� ஆசிாிய, கைல, 

இல�கிய� பணிக��காக 2012 ஆ� ஆ��� 

வா�நா� ந�லாசிாிய� வி�� ெப���ளா� 

எ�ப� �றி�பிட�த�க�. 

 சி�க���� ச�க வரலா�றி� ஐ�ப�க� 

இன எ��சிமி�க மிக ��கியமான ஒ� கால� 

க�டமா��. இன எ��சிேயா� த�னா�சி 

உாிைமைய எதி�ேநா�கி  கலக �ர�  

எ��த கால� அைவ. சீன�க� சீன�க�வி 

இல�கிய�தி� வாயிலாக��, மலா��கார�க� 

“Angatan Sastrawan 50” எ�ற இல�கிய 

இய�க�தி� வாயிலாக�� த�க� இன, 

ெமாழி� ப�பா��� கலா�சார ேம�பா�கைள� 

தீவிர�ப��திய ேபா�, சி�க���� தமிழ�க�, 

ஒ� வித �ைன�ேபா�  இன எ��சி�கான 

ெசய�களி� ஈ�ப�டன�. சி�க��ாி� இய�கிய 

தமி��ப�ளிக� எ�லா� ஒ��கிைண�க�ப�� 

தமி�� க�வி� கழக�தி� கீ�� ெகா�� 

வர�ப�டன. அ�கால�தி�, தமி� வள��சி 

ெதாட�பாக��, இன எ��சி ெதாட�பாக�� 

சி�க��� மலாயா� தமிழ�க� ெசய�ப�டன�. 

இ�தைகய �ைன�பான ெசயலா�க� பி��ல�தி� 

�. த�கராச� ஆசிாிய� பணியி�� பைட�பா�க 

�ய�சிகளி�� ஒ� ேசர� பயணி�தா� எ�� 

�றலா�. 

 

�. த�கராசனி� பைட�பில�கிய� 

ப�களி��க� 

சி�க��� மலாயா� தமிழ�களி� வா�வியைல 

அறி�� ெகா�வத�� இவ�ைடய பைட��க� 

�ைண �ாிவேதா�, சி�க��� இல�கிய� 

கள�தி� ஒ� �திய சி�தைனைய உ�வா�கின. 

 

இவர� பைட��க�… 

நாடக� ெதா���க�: தாழ��, தாமைர��, 

மண�கவ� மல�க�, வி�ெவளி���க�, 

சாம�தி� ��க�, ��ற�� ��ைலக�. 

சி�கைத� ெதா���க�: ��ெச��, 

சி�தைன� ��க�, மல�� ெகா��, மல�� 

�ைட, மண�கம�� ��க�, க�பைன 

மல�க�, மண��� ம��ைக, 

கவிைத� ெதா���க�: கவி��ல� ேபா��� 

தமிழேவ�, அணிகல�, உதய�, மகர�த�, 

மா�ள�கனி, பனி��ளிக�, ெபா�ைக� 

��க�, நி�தில���க�, வாைக���க�, 

இ�ப�தி�நா�, �ாிய கா�தி. 

க��ைர� ெதா���:  தமி� எ�க� உயி�, 

இ�ப� தமி�, அ�த� தமி� 

நா����ற இல�கிய�:  நா���பற�தி� 

அ�வைகயி�  �. த�கராசனி� �ைன�லக� 

வாசி�பாள��� சி�க��� மலாயா� ச�க�தி� 

உ�ைம நிைலைய� பிரதிப��பதாக��, 

பைட��க� ெவ�� நிக��சி� ேகா�ைவயாக / 

த�ைட� பிரதியாக இ�லாம� உண�� 

நிைலகைள ேநா�கியதாக�� இ��பைத 

வைக�ப��தி உைர�கலா�. 

 

நாடக� பிரதிக�� கைல ெவளி�பா�� 

�. த�கராசனி� �த� எ���லக� பிரேவச� 

‘வ�சகி தானா?’ எ�ற தைல�பி� சி�கைத 
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(1955) தமி� �ர� நாளிதழி� ெவளிவ�த� 

எ�றா��, ‘விதிைய மதியா� ெவ�லலா�’ 

எ�ற ஓர�க நாடக�தி� �லேம இவர� 

பைட�பா�க� ெசய�பா� �வ��கிற� 

(தாமைர��: ப. 18). நாடக��ைறயி� மீ��ள 

ஈ�பா� காரணமாக ஏற�தாழ 1961 – 1975 

வைரயிலான கால� க�ட�தி� இவ�ைடய 

நாடக� ப�களி�ைப� தனி��வமாக 

வைரய��க ����. 

 1953 ஆ� ஆ�� மலாயா – ெஜா�� 

மாநில, ெஜா��பா� மாவ�ட ‘மாசா�’ 

�றநக� ப�தியி� இய�கி வ�த ‘கா�தி 

நிைன�� ெபா��ப�ளி’யி� நிக��த 

ெப�ேறா� தின விழாைவெயா��, ஓர�க 

நாடக� பைட��� ெபா��பிைனேய��� 

ெகா�ட ேபா� உ�வானேத ‘விதிைய 

ெவ�லலா�’ எ�ற நாடக�. பி�ன� மலாயா – 

��வா� மாவ�ட ‘��கி� ெப��’ ேதா�ட� 

தமி��ப�ளி�� மா�தலாகிய ேபா� 

இைளஞ�க� பலைர நாடக �ய�சியி� 

ஈ�ப��தி ‘ேசர� ெச����வ�’ எ�ற 

வரலா�� நாடக� ேமைடேய�ற�ப�ட�. 

ெதாட��� 1959 இ� கைலமக� ப�ளியி� 

பணியா��� கால�தி� ‘பதவி ேமாக�’, 

‘எ�லா� ந�ைம�ேக’, ‘ஏமா�த� யா�’, ஆகிய 

நாடக�க� ப�ளி மாணவ�கைள� ெகா�� 

பைட�க�ப�டன. 1961 ஆ� ஆ�� சி�க��� 

இ�திய ��கைல� கழக� சா�பாக கிராமிய 

நடன� ம��� பாட�களி� பி��ல�தி� 

‘மணமக� யா�’ எ�ற ேமைட நாடக� 

அர�ேக�ற�ப�ட�. 

 ெச�பவா� தமிழ� ச�க� தமி�� ப�ளி�� 

பணி மா�தலாகிய ேபா�, சி�க��� 

ஆசிாிய�க� ச�க� நட�திய நாடக� 

ேபா��யி� ப�ேக�� ‘தியாகி’ எ�ற 

வரலா��� க�பைன நாடக� பைட�க�ப�� 

�த� பாி� ெப�ற�. 1963 ஆ� ஆ��� 

சி�க��ாி� ெதாைல�கா�சி ஒளிபர�� 

�வ�க�ப�ட ேபா�, சி�க��ாி� வரலா��� 

பி�னணிைய ைமயமாக� ெகா�� 

‘ஆளவ�தா�’ எ�ற நாடக� ஒளிபர�பாகிய�. 

சி�க���� ெதாைல�கா�சி� தமி�� பிாிவி� 

ஒளிபர�பாகிய  �த� நாடக� எ�ற 

ெப�ைம��ாியதாக இ�நாடக� அைம�த�. 

நாடக��ைறயி� ஈ�பா�டா� ‘தமிழேவ� 

நாடக ம�ற�’ எ�ற அைம�பி� �ல� 

ஏற�தாழ பதிைன����� ேம�ப�ட 

நாடக�கைள� தயாாி�� ேமைடேய�றிய 

ெப�ைம இவைரேய சா��.  ‘கவியி� கன�’,  

‘தியாக� �ட�’, ‘நா� க�ட கன�’, 

‘க�ைண� பறி�த காத�’, ‘அ�ைத மக�’, 

‘எதிெரா�’, ‘ஏணி(னி)�ப�’, ‘��ெதாளி’ 

(��ெவளி�ச� எ�ற மைலயாள நாடக�தி� 

ெமாழிெபய���) ஆகிய நாடக�க� 

�றி�பிட�த�கன. ேம��, ெச�பவா� 

ஆ��� �ரட�ஸ�� நாடக ம�ற�தி�� 

எ�தி� ெகா��த ‘வானவி�’ நாடக� 

அர�ேகறாம� ேபா� வி�டைத��, ‘இல�சிய 

வா��’, ‘நீதி எ�ேக’ ஆகிய இ� நாடக� 

பிரதிக� ெதாைல�� ேபானைத�� தம� 

�றி��ைரயி� பதி� ெச�தி��கிறா� �. 

த�கராச� (தாமைர��: ப.25). 

 ஓ� இல�கிய� பைட��� ஒ� நாடக� 

பிரதி�� ேவ�ப�ட அள�ேகா�க�ட� 

இய��கி�றன. ஓ� இல�கிய� பைட�ெப�ப� 

த�னளவி� �ைன�க�டனான சி�திாி�ேப. 

ஆனா�, ஒ� நாடக� பிரதி ெப��பா�� 

தன��ாிய வா�வியைல மன�தி� ைவ�ேத 
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உ�வா�க�ப�கிற�. பா�ய கால 

ந�ப�களி� க�வி பயண�தி� நிக�� 

மனவிய��கைள ‘எதிெரா�’ நாடக� 

கா�சி�ப���கிற�. மத�க� கட�த அ�பி� 

ெப�வ�ைய ேஜாச�, க�த�, கதீஜா 

ஆகிேயாாி� அகவா�வி� அ��பணி�ைப 

‘தியாக� �ட�’ வ����தகிற�. கணவைன 

இழ�த ைக�ெப� மாிய�தி� வா�வி� 

க�ண� �ல� ஏ�ப�� ம�மல��சிைய� 

ேதா�ட��ற� �ழ�� நிக��த உ�ைம 

நிக�ைவ அ��பைடயாக ைவ�� ‘அ�ைத 

மக�’ பைட�க�ப����கிற�. ���ப 

உறவி� ேம�ைமைய, பைகைமைய, அதிகார 

ேவ�பா�ைட அ�ண� - த�ைக 

பாச�தி�டாக ‘வானவி�’ விள��கிற�. 

சி�க���� ெதாழி� வள��சியி� 

அபாிமிதமான ேபா�கிைன, உயாிய இல�சிய 

மா�த�களாக, உ�னதமான ��ம�களாக� 

சி�க��� ம�க� வாழ ேவ��� எ�ற ேவ�ைகைய 

‘ஏணி(னி)�ப�’ பா�ைவயாள���� விைத�கிற�. 

ஒ� ெப�ைண இ�வ� ேநசி��� காதைல� 

���ப உற�க�ட� ேந��தியாக 

விவாி�கிற� ‘மணமக� யா�’. 

 இவ�ைடய நாடக� பிரதிகளி� ெவளி�பா� 

ெகா��� கைத மா�த�க� அதிக 

வ����த�க� இ�றி, மனித இய��களி� 

ப�ேவ� ெநகி��கைள, சா�திய�கைள� 

சரளமாக� �ல�ப���� வைகயி� 

பைட�க�ப���ளன�. ��கியமாக, ���ப�, 

சேகாதர உற�க�, ந��, தி�மண�, காத�, 

ஏமா�ற�, பைகைம ேபா�றன ஒ� 

��லமான நாடக இய�பி� சமன�ப�� 

வி�வைத பிரதியி� வாசி�பி�டாக அறிய 

��கிற�. ேம��, கைத மா�த�க� 

ெப��பா�� ஒ�ெவா� நிக����� பிற�� 

தி���பவ�களாக – ஏ��� ெகா�பவ�களாக 

மா�கிறா�க�. �ரணிய� சி�தைன�ைடயவ�க� 

மரைப� கட�� ெச�வத�கான உ�ேவக�கைள�� 

அத�கான �கா�திர� ெகா�டவ�களாக�� 

நாடக� பிரதியி� அறிய�ப�கிறா�க�. 

 க�வி� க�ைக� தள�களி� நாடக�பிரதிக� 

சி�க� மி�கைவ எ��� க��திய��� 

மா�றாக நாடக எ���, நிக��, உைரயாட�, 

அர�க� பி��ல�, ெமாழி நைட இ�ப�யான 

�திய பாிேசாதைனகைள� ெதாட�� பயி�சிகளி� 

�ல� �. த�கராச� சா�திய� ப��தியி��கிறா�. 

சி�க��� நாடக வரலா�றி� இவாி� நாடக 

�ய�சிக� ெபாிதாக� ேபச�படாம� ேபாயி��  

அ�வள�  எளிதாக� �ற�த�ளி விட��யா� 

எ�பேத நித�சன�. 

 

கைதயா�க ெமாழி�� தனி��வ�� 

சி�க��ர�களி� தனி உண��கைள�� 

அவ�க��ேக உாிய வா�விய� சி�க�கைள�� 

இவ�ைடய சி�கைத� பைட��களி� காண 

��கிற�. “��ைம�பி�த� ெந�ைல� ப�தி�  

கைத மா�தைர��, தி.ஜானகிராம� த�ைச� 

ப�தி� கைத மா�தைர��, நா� ம�ைர, 

இராமநாத�ர� ப�தி� கைத மா�தைர�� 

ேத��ெத��� எ�தியி��பைத� ேபால� 

த�கராச� சி�ைக� தமிழைர� கதாபா�திர�களாக� 

ெகா�� நிைறய எ�த ����. அத�கான 

அ�பவ�� திற�� அவாிட� இ��கிற�” 

(சி�தைன� ��க�: அணி��ைர,ப.5) எ��  

�.த�கராச� கைதக� ப�றி நா. பா��தசாரதி 

தம� ���ைரயி� �றி�பி�வத� �ல� 

இவர� கைத��வ�, கைத ெசா��யி� 

�ரலாக இ�லாம� கைதைய நட�தி� 
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ெச�பவனி� �ரலாக இ��பைத� சி�கைத 

வாசி�பி� க��ணர ��கிற�. ��ெச��, 

மல��ெகா��, மல���ைட, மண�கம�� 

��க�, சி�தைன���க�, க�பைன மல�க�, 

மண��� ம��ைக எ�� சி�கைத� 

ெதா��பி� தைல�பி� மல���வ� நிைற�தி��ப� 

ேபால இவ�ைடய கைதக���� யதா��தமான 

ெமாழி நைட�ட� கைத��வ� ெபாதி�தி��பைத 

வாசி�பி� ஆரா��� அறிய ����. 

 

கவிைத : உண�வா�க�� யதா��த�� 

கவிைத எ�ப� ஒ� வைக உ�ெமாழி. 

ெமாழியி� ெபா�� சா��� நி��� ெசா�க��� 

உண�ேவ�ற� ெச��, வாசி�� நிைலயி� 

�திய அ��த�கைள உணர� ெச�வ� 

இ�ைறய இல�கிய� பைட�பி� ��கிய� 

பணியாக� ேபச�ப�கிற�. �றி�பாக, 

ெசா��� உண�� சா��த தள�ைத ேம�� 

விாி�ப��தகிற�: நீ�சி�ப���கிற� எ�ேற 

ெசா�லலா�. கவிைதயி� ைமய�ெபா�ளாக 

யாவ���� ெபா�வாகிய காத�, ெமாழி, 

நா���ப��, ச�க�, சி�தைன, உண��க�, 

உ�ைம ேபா�றவ�ைற ேத��ெத��த 

ெசா�களா�, ெசா� ேச��ைகயி� வாயிலாக, 

உண��� ெதா�தியி� ஆ�ப�ம�களாக ந� 

மன�தி� ப��தி��பதி� கவிைதயி� ப�� – 

ெசய�பா� ��கியமான�. கவிைதயி� 

ேம�ெசா�ன �ாித�க�ட� �. த�கராசனி� 

கவிைதகைள வாசி��� ேபா� மிக�� 

பழ�கமான அ�பவ�கைள இய�ைக சா��த 

க�பனா��த� நிைற�த  �ைன�களாக – 

ெப��பா�� மர�� கவிைத வ�வி� 

அைம�தி��கி�றன. எ�றா��, ச�க�தி� 

ப�ேவ� தள�களிலான அ�பவ�கைள, 

சி�க��� வா�� த�� உள ெந��க�ைய, 

ெபா�ைமயா�� �ல��� நிஜ�ைத, காதைல, 

ெம�ல பட��� வ�� வா�வி� ேபா�யாக 

மாறிவி�ட ெசய�ைக� த�ைமைய  

�. த�கராச� கவிைதக� கா��� ெகா��கி�றன. 

 “ஆைசயி� அள� ேவ��� 

 அ� கட�ேத� மாயி� 

 நீச�தி� கிட�� ேதா��� 

 நீ�ைமக� ெச��� ேபா��” 

(உதய�: ப.33) 

எ�ற கவிைத அளவி���ப�ட மன ஆைசயா� 

ேந�� ெந��க�கைள� ெதளி�பட ெமாழிகிற�. 

“ேந�றைம�த நிக�ெவ�லா� இ�� மா�ற� 

நிக��தி�த� நீ�லகி� இய�� தாேம”   

(மகர�த�: ப.77) 

எ�� மாறி வ�� வா��ைக� �ழைல 

இய�பாக எதி� ெகா��� மனநிைலைய 

இ�வாிக� ���கி�றன. 

“…………… ேந�ைம இ�லா 

ெந�� �வன� ேபரா�ற� ெச�லா� காேச… 

த�திறைம தானறி�� தைகைமெயா� 

தரணியி� தைழயாதா� ெச�லா� காேச” 

எ�� தனி மனித�களி� �ய ��ேன�ற�ைத 

– த�ன�பி�ைகைய – ேந�ைமயி�லாதவ�களி� 

இழிநிைலைய இ�கவிைத வாிக� 

உண���கி�றன. 

 “ெகாதி�பி����: ெகா�ைகய�ற 

ேபைர� க�� 

�ைமகி�ற மனமி����… 

தீைம மா���� 

பைதபைத�பி���� - பழ�தமி� ேம� 

எ��� ந�ல 

ப�றி����…  ச�தாய� 

ெதா�ட� மீ�� 
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மதி�பி���� : ம�மல��சி 

ேவ��� எ��� 

ம�காத ���பி����… 

ேப�சி� உ�ைம 

ெபாதி�தி���� - ஆனா�� 

�விைய வா��� 

ெபா�ைமகைள எதி��� நி��� 

திட�தா� இ�ைல..” 

 ெதாழி� ��ப�களி� அ�ர வள��சியினா� 

உ��சிைத�த மனித வா�வி� வி�மிய�கைள – 

ந�ன வா�� த�� மா�ற�கைள விசாரைண� 

��ப���� இ�த� கவிைத சி�க��� கவிைத 

மரபி� �திய �ய�சி எ�ேற �றலா�. 

 

க��ைர: ��ைமயான ெசா�க�� 

ேதைவயான க����க�� 

சி�க���� ப�ளிகளி� தமி�ெமாழி பயி�� 

மாணவ�கைள� க��தி� ெகா�� பாட�தி�ட�தி� 

அ��பைட� பயி�சிக���� ேத��க���� 

ஏ�ற வைகயி� க��ைரயா�க �ய�சி இவரா� 

அறி�க�ப��த�ப����கிற�. ேம��, இ� 

ெமாழி�ெகா�ைகைய� பி�ப�றி இ�க��ைரக� 

எ�த� ப����ப� �றி�பிட�த�க�. ‘தமி� 

எ�க� உயி�’ (2004), ‘அ�த�தமி�’ (2007) 

ஆகிய இ� க��ைர�பிரதிக�� வாசி�� 

நிைலயி� மாணவ�க��� ப��ைன 

சா�திய�கைள உ�வா��� அ��ைன�களாக 

அைம�தி��கி�றன. இவ�ைற நா�, ெமாழி, 

ச�தாய�, க�வி, உண��க�, உ�ைமக� 

ேபா�ற உபதைல��களி� தமி�ெமாழி� 

க�வி சா� ேகா�பா��� ச�டகமாக 

விாி�ப���கிறா�. சி�க���� ��ம�களி� 

உ�திெமாழிேயா� �வ��� பிரதியி� சமகால 

வா�விய�� இைளேயாாி� மன�ேபா��, 

ப�ெமாழி அறிவினா� விைள�� ந�ைமக�, 

��க� வாசி�பத� அவசிய�, சி�க��ாி� 

�திேயா� க�வி ேபா�ற க��ைரக� 

��கிய��வ� ெப�கி�றன. தம�� 

வி��பமான – ெவ�ேவ� தைல��களி� 

தனி��வமான க��ைரகைள அளி���ள �. 

த�கராச�, ‘இன, சமய, ெமாழி� 

ேபாரா�ட�க� ஒ� நா��� ��ேன�ற�தி��� 

ெப�� தைடயாக உ�ளன’ எ�� தைல�பி� 

உலகளவி� ெபா�ளாதார ���சிக� 

ஏ�ப�வத�� இ� ேபா�ற ேபாரா�ட�க� 

காரண� எ�� ஒ� ��ெமாழிைவ ைவ�கிறா�. 

ஆனா�, ேதசிய�, திராவிட�, தமி� எ�ற 

க��தா�க�கைள / அத� அரசிய� 

உ�ளட�க�கைள� தா� ��ைமயாக 

ெதாி�தி��தா��, உலகளாவிய �ழ�� 

உ�ளா��தி���� அரசியைல விள�க 

�ய�சி�தி��கிறா� எ�ேற க�த இடமி��கிற�. 

எ�றா��, மா�� உைரயாட��கான ஒ� 

ெவளிைய இ�க��ைர க�டைம�கிற� எ�ப� 

ெவளி�பைட. 

 

நா����ற� கைல மர�� ஆவணமா�க�� 

1958 ஆ� ஆ�� தமி� �ர� நாளிதழி� 

ஆ�� மலாி� பிர�ரமான “நா����ற�தி�” 

எ�� க��ைரயி� தைல�பி� இவரா� 

ேசகாி�க�ப�ட நா����ற� பாட�க� அைன��� 

ஒ�ேசர� ெதா��க�ப�� அ�ைமயி� (2021) 

�லாக ஆவண�ப��த� ப���ள�. இவ�ைடய 

மைற���� பிற� ெவளிவ�� �� இ� 

எ�ப� �றி�பிட�த�க�. சி�க��� - மலாயா 

ேதா�ட��ற�களி� வா�� ம�க� த�க� 

அ�றாட வா�வி��, ெதாழி�கள�களி��, 

விழா�களி�� ஓாிைசவாக� பா�� பாட�க�, 
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வா�ெமாழி மரபாக� ைகயளி�க�ப�� வ�தா��, 

அவ�ைற ேநாிைடயாக� ெச�� ேசகாி�� 

ைவ�த இவ�ைடய �ய�சி, இ�ைற�� 

சி�க��� இல�கிய வைகைமகளி� ஒ� ெப�� 

மா�ற�ைத உ�வா�கி��ளைத இத�வழி 

அவதானி�க ����. 

 

நிைறவாக… 

இ�த� க��ைரைய எ��வத�காக� சி�க��� 

இல�கிய வரலா�ைற வாசி�க ேந�ைகயி� 

சி�கைத, கவிைத, நாடக� ப�றிய விவரைணகைள� 

ேத�கிற ேபா�, பிற பைட�பாள�களி� 

விவரைணக� அதிகமாக� பதி� ெச�ய� 

ப����பைத�� ஒ�றிர�� இட�களி�  

�. த�கராசனி� ெபய� (ெபயரளவி�) 

�றி�பிட� ப����பைத�� ெவளி�பைடயாக 

அறி��ணர ��கிற�. ‘தர�ைத� க��தி� 

ெகா�� எ��� பைட�பாளி’ எ�� இராம. 

க�ணபிரானி� ���� இவ�ைடய பைட��க� 

‘அறெநறி சா��தைவ’ எ�ற �றி��� ம��ேம 

நம�� கிைட�கி�றன. ஏற�தாழ 1961 �த� 

1975 வைர ப�ளி� �ழ�� ப�ேவ� ேமைட 

நாடக�கைள அர�ேக�றிய இவாி� நாடக� 

ெதா��ைன� சி�க��� நாடக வரலா�றி� 

��ைமயாக ஆவண�ப��த ேவ���. “ெபா�� 

பணியி� மிைகயான ஈ�பா� கா��யதா� ஓ� 

எ���லக வனவாச� ேபா� இ�த பதிைன�� 

ஆ��களி�� எ�தவித இல�கிய� பைட�ைப�� 

அவ� ைகவ�ணமாக� ெகா�� வரவி�ைல” 

(நா����ற�தி�: ப.109) எ�ற �றி��ைர 

இவைர� ப�றி இட� ெப�றா��, “ஏ�களி� 

எ�வள� தா� எ�தி� �வி�தி��தா�� 

ஒ�றிர�� ��களாவ� உ�வா�க� 

ெபறாவி�டா� இல�கிய உலக�தி� ‘எ��தாள�’ 

எ�ற அ�ககீார� கிைட�பதி�ைல. இல�கிய 

ஆ�வாள�க� ��கைள ம��ேம ஆதாரமாக� 

ெகா�� விமாிசி�கிறா�க�” (மல��ெகா��: 

���ைர, ப.V ) எ�ற இவர� ���ைர� 

�றி�� ஒ� பைட�பாளியி� உ� ேவ�ைகைய� 

��ட� ��யதாக மா�கிற�. இவ�ைடய 

பழ�தமிழி� ��நிைனவி� ஆ�ைமயி���� 

ெவளிவ�� உண��க� பைட�பில�கியமாக - 

மல�களி� ெபய�களி� பல ெதா�திகளாக 

ெவளிவ���ளன. 

 சி�க���� க�வி� தி�ட�தி� வ����த� 

ெப�� ப��பா��� சி�தைன� திற��, 

பைட�பா�ற� சி�தைன� திற�� மாணவ�களிட� 

வள�வத�� ெபா��� மி�க ஆசிாியராக� 

திக��த �. த�கராசனி� தனி��வமான 

சி�தைனகைள� சி�க���� பைட�பில�கிய� 

�ழ�� வள��ெத��க ேவ��ய 

அவசியமி��கிற�. ஓ�ெவா� நா��� இல�கிய 

வரலா�றி�� வி�பட�க� அேநக� உ�ளன. 

அவ�ைற மீளா�� ெச�� ஆவணமா��� 

ெபா��� தமிழா�வாள�க��� உ��. அ�த 

வைகயி� பைட�பாளிக�, ஆசிாிய�க�, 

மாணவ�க�, தமிழா�வல�க� �. த�கராசனி� 

சி�தைன� �ல�ைத அ��த தள� ேநா�கி 

நக��தி� ெச�வத�� ��கிய விைனயா�ற 

ேவ��ய ேதைவ�� இ��கிற� எ�ேற நா� 

க��கிேற�. சி�க��ாி� இ��த தைகசா� 

பாவல�க� பலைர ஒ�� ேச��� பா�ெதா��� 

மலர� ெச�த, இவாி� மல�களிலான பைட��கைள� 

திறனா�� ேநா�கி� அ�கி, ெமாழி, க�வி, 

ச�க� கைல ப�றி இவர� நிைல�பா�ைட 

ெவ�சன ெவளியி� பரவலா�க� ெச�ய 

ேவ���. இ�ேவ இவ��� நா� ெச���� 

இல�கிய அ�ச�. 
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சி�க����  தமிழறிஞ�  �.த�கராசனி� தமி��பணி 
 

ச. பாலமணிக�ட� 

�ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, தமி���ைற 

 தியாகராச� க��ாி, ம�ைர 

ஆ������க� 
ேத�� ேதா�� இனிதா� த�ைம�ைடய தமி� ெமாழி�� எழி� ேச��ேதா� பல�. அ�பல�� பழ�தமி�� 

�லவ�க� ெதாட�கி, இ�கால� கவிஞ�க�வைர அைனவாி� ப��� �றி�பிட�த�க�. அ�தவைகயி� 

தமி� இல�கிய�தி� சிற�ைப உண��� தமி�நா�������, பிற மாநில�களி�����, அய� 

நா�களி����� பல� தமி�� பணியா�றி வ�கிறா�க�. அவ�க�� கட� கட�� ெச�� தமி� 

வள��தவ�க�� �றி�பிட�த�கவ� �.த�கராச� ஆவா�. அவ� அய�நா�வா� தமிழ�க�� தமி� 

எ��தாள�க�� ந�� அறி�� சிற�பி��ாியவ�. சி�க��ாி� வா��த கால�தி� தமி���� 

தமிழ�க���� அவ� ஆ�றிய பணி சிற�பான�. அவ� சி�க���வா� மாணவ�க��கான தமி�� 

பாட��கைள உ�வா��� தி�ட���வி� இைண�� பணியா�றியவ�. அ�வாறாக அய�நா�வா� 

மாணவ�க���� தமி�� பணியா�றிய த�ைமயி� வா�நா� ந�லாசிாிய� வி��� கிைட�க�ெப�ற 

த�கராச�, தம� பைட��களி� வழி ச�க�சா� க���கைள விைத��, ச�க�பணி�� ேமைட 

நாடக�க� பலவ�ைற அர�ேக�றி நாடக�பணி�� ஆ�றிய த�ைமயி� அவாி� ஒ��ெமா�த 

தமி��பணிைய இ�க��ைர எ���ைர�க ��ப�கிற�. 

 

���ைர 

ம�களி� வா�வியைல ைமயமி�� 

பைட��கைள� த�த த�கராச�, தி��சிைய� 

���கமாக� ெகா�டவ�. அவ��� ��� 

வயதாக இ����ேபா�, ெப�ேறா� அவைர 

மேலயாவி�� அைழ�� வ�தன�. அ��� 

ப�ளி�ப��ைப ����, ஆசிாிய� பயி�சி�� 

ெப�� தமிழாசிாியராக� தன� பணிைய� 

ெதாட�கினா�. பி�� சி�க������ ெச�� 

அ��� தமி� ஆசிாியராக பணியா�றியேதா� 

பல பைட��கைள� த�� தமி���� 

தமிழ���� சிற�� ெப���த�தா�. 

அ�வாறாக, தமி� ��� ந��ல��� அவ� 

ஆ�றிய தமி��பணிைய இ�க��ைர �� 

ைவ�கிற�. 

 

தைகசா� தமிழாசிாியராக 

ப���கைள� பைட�தளி���ள த�கராச�, 

அ��பைடயி� ஒ� ப�ளி� தமிழாசிாிய�. 

இ��பி�� அவ� ப�ளியி� மாணவ�க��� 

பாட� ெசா��� ெகா��ப� ம��ேம எ�� 

இ�லாம� ப�ேவ� ��கைள� ப��� 

தைகசா� தமிழாசிாியராக விள��� பாவல�. 

அ�ம��ம�லாம� ந��லா� �றி�பி�வ� 

ேபால, “உலகிய லறிேவா �ய��ண 

மிைனய�� / அைமபவ ��ைர யாசிாி 

ய�ேன”1 எ�ற ந�லாசிாிய���ாிய 

இல�கணமாகிய உலகிய� அறிேவா� 

உய��ண�� அைமய�ெப�றவ�. அ�வாறான 

உலகிய� அறிைவ அவ� த� பைட��கேள 

ெவளி�ப����. அ�த� த�கராச� 

மேலயாவி� ஆசிாிய� பயி�சிெப��, 

தமிழாசிாியராக பணியா�றினா�. பி�� 

சி�க��� கைலமக� ெதாட�க� ப�ளியி�� 

அ��ததாக, ெச�பவா� தமிழ� ச�க� 

ப�ளியி�� பணியா�றினா�. இ�வாறாக 

பணியா�றிய கால�தி�, பணியி� ஈ�பா�ேடா�, 

பல ச�க� பணிகைள� ெச�ததா� அவரா� 

எ���� பணியி� ஈ�பட ��யாம� ேபாக, 

சில ஆ��க� கழி�� மீ��� தன� 

எ���� பணியி� பல பைட��கைள� த��, 

தைகசா� தமிழாசிாியராக சி�க��ைர வல� 

வ�தா�. அவ� த� பைட��கைள கவிைத, 
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சி�கைத, நாடக�, க��ைர, நா����ற� 

பாட�களி� ெதா��� எ�ற நிைலகளி� 

வைக�ப��தலா�. இவர� பைட��களி� 

மரபா��த ெசா�க��, தமிழிய� சா��த 

ெச�திக�� விர�� த�ைம இவர� 

தமிழாசிாிய� �லைம�� ேம�� 

ெம����வன. பல பைட��க��� உாிைம 

உைடயவரான த�கராச� தன�ெகன� 

தனி��வ�ைத வ����ெகா��, பைட��லகி� 

��திைர� பதி��, பல ப�ளி மாணவ�கைள�� 

உ�வா�கி, க�வி பணியா�றிய சிற����ாியவ�. 

 

தா�ெமாழி ேப�� மா�பாளராக 

தா� ெமாழி� க�றேல ஒ�வனி� வள��சி�� 

உ��ைணயாக இ��க���ய� எ��� 

தா�ெமாழி� க�றேலா� பிறெமாழி� க�ற�� 

அவசிய� எ��� அவ� �றி�பி�கிறா�. 

இ�வாறான தா�ெமாழி �றி�த �ாிதைல 

த�கராச� அவர� பைட��களி� �ல� 

ெதளி����கிறா�. மா�த�க� பலெமாழிகைள� 

க�� ப�ெமாழி அறி� வா��க�ெப�றா�� 

தா�ெமாழி� ப�� உைடயவராக விள�க 

ேவ��� எ�பைத அறி����வதாக 

�த�� ப�ெமாழி அறி� ெபற ேவ��யத� 

சிற�ைப, பல வ�ண மல�கைள� ெதா��தா� 

அ� பல வ�ணமாக மிளி���, அ� க���� 

வி��தாகி மண�கம�வ�ேபால ப�ெமாழி 

அறி��, �க� உ�சி�� எ���� ெச��� 

ெப�றிய� எ�பைத, “ப�னிற மல�க� பதிய� 

ெச�ேத / ந�னிற மாைல நய�பட� 

ெதா��தா� / ெபா�னிற� ���� �க�மண� 

கம�� / ப�ெமாழி அறி�� அ�தைகய� 

பா�ேக”2 என�கா��, ப�ெமாழி அறி� 

வா��க� ெப�றவ�களாக இ��தா�� மா�த� 

அைனவ�� தா�ெமாழி�ப�� 

ெகா�டவ�களாக இ��க ேவ��� 

எ�பைத, “ஒ�ெவா� நிமிட� ேதா�� / 

உ�ள�தி� ெமாழியி� ப�� / ஒ�ெவா� 

மனித� தா�� / உயி��� நிகரா�� 

ெகா�டா� / ஒ�ெவா� ச�தா ய�தா� / 

உ�திெமாழி எ�லா� ஓ��� / ஒ�ெவா� 

நா��� எ��� / உயி���ட� வா��� 

ேம��”3 எ��� வ����தி� தா�ெமாழி�ப�� 

�றி�த� �ாிதைல த�கராச� ெதளி�ப���கிறா�. 

‘தமி� எ�க� உயி�’ எ�ற க��ைர� 

ெதா��பி�� அவ� இ�த� த�ைமயிேல 

க����கைள ��ைவ�ப� சி�தி�க�த�க�. 

சி�கைத� பைட��களி� தமி�� கவிஞ�கைள�� 

அவ�க��� விழா எ���� த�ைமைய�� 

தமி�� ப�வ�க� �றி�த� க����கைள�� 

த�கராச� கா��கிறா�. அதைன ‘க�பைன 

மல�க�’ எ�ற சி�கைத�ெதா��பி� தி�விள��� 

ெத�விள��� எ�ற சி�கைதயி�� 

‘ஆ�மா��த�க� அழிவதி�ைல’ எ�ற 

சி�கைதயி�� �றி�பி�வைத வாசக�க� 

அ�சி�கைதகைள ப����ேபா� உணர 

����. ‘தி�விள��� ெத�விள���’ எ�ற 

சி�கைதயி� ந�லசிவ� எ�பா� தி���ற� 

விழாவி��� ெச�கிறா�. அ�� சில�ெபா� 

ெச�ல�பனாாி� தி���ற� ெசா�ெபாழிைவ� 

ேக�கிறா� எ�பதாக�� ‘ஆ�மா��த�க� 

அழிவதி�ைல’ எ�ற சி�கைதயி� மேக�திர� 

எ�பவ� ெபா��ேபா��� ெபா��� 

�லக�தி��� ெச��, அகில�,  

நா. பா��தசாரதி, ெஜயகா�த� ேபா�ற 

பைட�பாளிகளி� பைட��கைள� ப��கிறா� 

எ�பதாக�� கா��கிறா�. இ�வாறாக 

த�கராசனி� பைட��க� ேதா�� 

பலவிட�களி� அவர� ெமாழி�ப�ைற� 

காண ����. 

 

மர��கவிைத பாவலராக 

பாவல�க� பல� ���கவிைதைய ேநா�கி� 

ெச�ற கால�தி� ெசா�க�� ெகா�டைம�த 

மர��கவிைதகைள� த��, வாசக�களி� 

உ�ள�ைத� ெகா�ைள ெகா�ள� ெச�தவ�. 

இவ� ப����� ேம�ப�ட கவிைத� 

ெதா���கைள ெவளியி���ளா�. அ��ட� 

இவ� நிைன�த உடேனேய கவிைத இய��� 
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ஆ�கவி எ�� நிைன��� அளவி� 

ப�ெபா��கைள� ப�றி கவிைத 

இய�றி��ளா�. ���ப வா��, அற�, நா�, 

ெமாழி என இவர� கவிைதயி� பா� 

ெபா��க� ப�கி�ெப��� த�ைமயன. 

இ��பி��, த��வ� சி�தைனக�, நா�� 

நட��க�, ச�தாய� சி�தைனக�, விழா�க� 

ப�றிய பா�க�, வா���� பா�க�, 

நிைனவ�ச� பா�க� என இவர� 

கவிைதகைள ஒ�வா� வைக�ப��தலா�. 

இ�கவிைதகளி� சிற�ைப ‘கவி�ெகா�ட� 

இ�பா�’ அவ�க�, “க�பைனயி� கட�� 

��கி த�க ராச� / கவிைத எ�� ����க� 

ெகா�� வ�தா� / ஒ�ைற�கா� நடனமி�� 

எ�� ேகாலா� / ஓவிய�க� காகித�தி� ேபச 

ைவ�தா�”4 என சிற�பி�கிறா�. அ�த� சிற�� 

ெபா��திய கவிைத� ெதா���களி� ���ப 

வா�ைவ� ப�றி �றி�பி�� கவிைதயி�, 

நைட�ைற க��தாக ���ப வா�� எ�றா� 

ஆயிர� பிர�சைனக� வ�� அைதெய�லா� 

நிைன�காம� வா�ைவ நக��த ேவ��� 

எ�� ெசா��� த�ைமைய எளிய நைடயி� 

ெசா�ெசறிவாக, “���பெமனி� பிர�சைனக� 

�வி�� ேதா��� / �ைம நிைற�� 

ெகா�கலனா� நிமி��� நி�� / ���ப�தி� 

தைலவனவ� �ைல�� ேபாகா� / 

�றி�ேகாளி� அ��பைடயி� ���� 

நி���”5 எ�� கா��கிறா�. இ�வாறான 

கவிைதகைள பா� மர��கவிைத பாவலராக 

த�கராச� ேபா�ற�ெப�கிறா�. 

 

ப��� பைட�பாளராக 

கவிஞ�, சி�கைத ஆசிாிய�, நாடகாசிாிய�, 

க��ைரயாசிாிய� எ�ெற�லா� பல 

திற�கைள� ெகா�ட த�கராச� பல 

��கைள� பைட�த சிற����ாியவ�. 

இதேனா� ெதா��பாசிாியராக�� விள��� 

த�ைமய�. ‘தமி� எ�க� உயி�’ எ�ற 

மாணவ�க��கான� க��ைர� ெதா��பி� 

அவ�களி� திறைன வள���� ெபா���, 

நா�, ெமாழி, க�வி, ச�தாய�, உண��க� 

எ�ற த�ைமயி� தமிழி�� ஆ�கில�தி�� 

க��ைரைய வழ�கி��ளா�. இ�க��ைர� 

ெதா���, க��ைர எ�த �ய�சி��� 

மாணவ�க��� வழிகா��யாக விள��� 

த�ைமய�. அ��ட� சி�க��� தமிழாி� 

வா�வியைல எ���� ெசா��� வ�ண� 

சி�கைதகைள��, வி�மிய� நிைற�த 

க���கைள எ���� ெசா��� நாடக� 

பைட��கைள�� வழ�கி��ளா�. 

 சி�க��ாி� தமி�� பணியா�றிய 

தமிழேவ� ேகா.சார�கபாணி அவ�களி� 

சிற��கைள எ���� ெசா��� வைகயி� 

சி�ைகவா� கவிஞ�க� பா�ய கவிைதகைள� 

ெதா���, ‘கவி��ல� ேபா��� தமிழ�’ எ�ற 

���� ெதா��பாசிாியராக�� இ���, 

ெதா���� பணிகைள� ெச���ளா�. 

‘நா����ற�தி�’ எ�ற ��� நா����ற 

ம�களி� வா�வியைல பிரதிப���� 

வைகயி� இைறவழிபா�, தாலா��, காத�, 

ப��ைவ, உற� எ�பன ேபா�ற தைல�பி� 

க��ைரகைள நா����ற� பாட�கேளா� 

வழ�கி��ளா�. இ���� பலதர�ப�ட 

நா����ற� பாட�கைள� கா����ளா�. 

இ�த�ைம எளிதானத�ல. நா��� 

�ற�பாட�க� �றி�த கள�பணி ெச�தா� 

ம��ேம அ� சா�தியமா��. இ�வாறாக 

கவிைத, சி�கைத, நாடக�, க��ைர எ�ற 

நிைலகளி� பல ��கைள� த�� தமி��பணி 

ஆ�றிய ெப�மகனாராக த�கராச� 

விள��கிறா�. 

 

அறிஞ�க� ேபா��� தமி� அறிஞராக... 

சி�க��� வா� ��ேனா� எ��தாளரான 

த�கராச� அறிஞ� உலக� ேபா�ற�த�க 

சிற����ாியவ�. இவ�ைடய கவிைதயிைன 

கவிஞ� �ரதா, “க�சிதமா� காவிய�க� 

பைட�பத�ேகா� / கவி��ளா� ; 

அ�னவ�தா� த�க ராச� / எ�சிைல�� 
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ேதனாக மா��� ச�தி / இவ� கவிைத�� 

உ�� எ�� �ணி�� ெசா�ேவ�”6 எ�� 

பாரா��கிறா�. இவர� ஒ�ெவா� பைட��க�� 

ச�தாய நல� �றி�� சி�தி�க ��ய� திற� 

மி�க�. “��ேபா�கான எ�ண� 

இ�கைதகளி� ேம� எ��பதாக ெதாிகிற�. 

இ�ெதா�தியி� உ�ள கைதக� அைன��� 

ந�ல சி�கைத�கான இல�சண�கைள 

ெகா����கி�றன”7 என இவர� 

‘��ெச��’ சி�கைத� ெதா��� �� �றி�� 

ெஜயகா�த�� �றி�பி�கிறா�. சமகால 

ச�க� பிர�சிைனகைள த��ைடய 

கைதகளி� வ��� அதைன� தீ��க� 

ேபாரா�� �றி�சிமல� நா.பா��தசாரதி 

அவ�க�� இவர� சி�கைத� ெதா��பிைன 

பாரா��கி�றா�. “அதாவ� ரசி�� 

மகிழ�த�க �ைவயான ஆ�ெறா��� ேபா�ற 

ெதளிவான தமி�நைட; ��� நிைற�த கைத� 

ேபா��”8 எ�� ‘சி�தைன���க�’ சி�கைத� 

ெதா��� �றி�� அவ� �றி�பி�கி�றா�. 

இ�வாறாக பல அறிஞ�க� ேபா��� 

பைட��கைள� த�� ெமாழி�பணியா�றிய 

இவர� சிற�ைப, “ெபா��� தமிழி� ����� 

சி�தைன / ெபா�ய ைவ�பவேரா! – ந� /  த�க 

ராச� தமிைழ� கா�க / த�ைமேய 

ைவ�பவேரா”9 என கவி�ெகா�ட� இ�பா� 

அவ�க�� பாரா��கி�றா�. 

 

தமிழேவ� நாடகம�ற ெபா��ெசயலாளராக.. 

த�கராச� நாடக�கைள இய��பவராக 

ம��மி�றி, பல ப�ளிகளி� மாணவ�கைள 

ைவ�� நாடக�க� அர�ேக�ற�� ெச���ளா�. 

பல நாடக�கைள எ�தி அர�ேக�ற� ெச�த 

இவேரா� நாடகம�ற�தி� அைம�பாளராக 

பல� ேச��� நாடக ம�ற� ஒ�ைற 

ஏ�ப��தினா�க�. அ�த நாடக ம�ற�தி��� 

தமிழ�களி� வா�விய� ��ேன�ற�தி��� 

பா�ப�ட தமிழேவ� அவ�களி� ெபயைர� 

���, அர� அ�கீகார� ெப�ற அைம�பாக 

அதைன உ�வா�கினா�க�. அ�வைம�பி� 

ெபா�� ெசயலாளராக இ��� பல நாடக�கைள 

அைம�பாள�கேளா� அர�ேக�ற�� ெச�� 

நாடக� பணியா�றினா�. அ��ட� 

ெதாைல�கா�சி, வாெனா� ேபா�றவ�றி�� 

ப�ளிக�, தமி�சா��த அைம��க� 

ேபா�றவ�றி�� நாடக�கைள அர�ேக�றி 

நாடக�பைட�பாளராக� தன�ெகன தனி 

��திைர பதி�தா�. 

 

���ைர 

ப��க� சி�தைனயாளரான த�கராச� 

அறிஞ� பல� ேபா��� சிற����ாியவ�. 

அ��ட� பல தமி�� பணிகைள�� ஆ�றிய 

தமிழறிஞ�. அவ� கவிைத� பைட��களி� 

மரபா��த ெசா�கைள�� க��ைரகளி� 

மாணவ�க� �ாி��ெகா��� வைகயி� 

எளிய ேம�ேகா�கைள�� சி�கைதகளி� 

தமி� இல�கிய� சா��த க���கைள�� 

கா��� த�ைம அவர� தமி�� �லைமைய�� 

தமி�� பணிைய�� கா��வன. அவ�ேறா� 

அவர� பைட��க� ��ைவ��� ச�க�சா� 

க���க� அவர� ச�க� பணிைய�� 

ெவளி�ப���வன. பல ப�ளிகளி�� தமி�சா� 

அைம��களி�� தமிழேவ� நாடக ம�ற�தி� 

சா�பி�� ேமைட நாடக�கைள அர�ேக�றிய� 

த�ைம அவர� பணிைய� கா��வன. 

இ�வாறாக, சி�க��ாி� க�வி� பணியா�றிய 

த�கராச� தமி��பணி, ச�க�பணி, நாடக�பணி 

என பல பணிகைள ஆ�றிய த�ைமைய தமி� 

��� ந��லக� எ��� ேபா���. 

 

சா�ெற� விள�க� �றி��க� 

ஆ��கநாவல�, (உ.ஆ.), ந���, ப�.4,5. 

�.த�கராச�, �ாியகா�தி, ப.9. 

ேமல�., ப. 10. 

�.த�கராச�, ெபா�ைக���க�, ப.13. 

�.த�கராச�,மகர�த�, ப. 26. 

�.த�கராச�, ெபா�ைக���க�, ப.3. 

ேமல�., ப.9. 

ேமல�., ப.12. 

ேமல�., ப.13. 
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�ைண�� ப��ய� 

ஆ��கநாவல� (உ.ஆ.), - ந��� 

கா��ைக�ைர – ப�தி – ��ைல 

நிைலய�, ெச�ைன – 13, �த�பதி��, 

1991. 

த�கராச�,�., - உதய�, விஜயா சபாி 

பதி�பக�, ெச�ைன – 96, �த�பதி��, 

1988. 

த�கராச�,�., - கவி��ல� ேபா��� 

தமிழேவ�, சி�க���, �த�பதி�� , 1992. 

த�கராச�,�., - ‘க�பைன மல�க�’ 

தமிழேவ� நாடக ம�ற�, சி�க���, 

�த�பதி�� , 1995. 

த�கராச�,�., - �ாியகா�தி, தமிழேவ� 

நாடக ம�ற�, சி�க���, �த�பதி��, 

1995. 

த�கராச�,�., - தமி� எ�க� உயி�, 

தமிழேவ� நாடக ம�ற�, சி�க���, 

�த�பதி�� , 1995. 

த�கராச�,�., - தாமைர� ��க�, தமி�ேவ� 

நாடக ம�ற�, சி�க���,  �த�பதி��, 

2008. 

த�கராச�,�.- நா����ற�தி�, ஜீவேஜாதி 

பதி�பக�,  சி�க���, �த�பதி��, 2002. 

த�கராச�,�.,  - ெபா�ைக� ��க�, அ�ைன 

சாரதா பதி�பக�, ெச�ைன – 03. 

�த�பதி��, 1992. 

த�கராச�,�., - மகர�த�, �வழகி பதி�பக�, 

ெச�ைன – 03. �த�பதி��, 1988. 
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�. த�கராசனி� நா����ற�தி� காணலா��  

இைறவழிபா�� �ைறக� 
 

�. பால��க� 
��ேநர �ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அழக�பா அர� கைல�க��ாி, காைர��� 

 

���ைர 

'ேகாயி� இ�லாத ஊாி�ைல' எ�� 

ெப�ைமைய� ெப�ற� தமிழக�.'ேகாயி� 

இ�லாத ஊாி� ��யி��க ேவ�டா�' எ�� 

��ெமாழி எ���ைர�கி�ற�. நா����ற 

ம�க� நா����ற� ெத�வ�கைள இைற 

ந�பி�ைக�ட��, அ�ச� கல�த உண��ட��, 

ஆதி அ�த� இ�லாதைவயாக��, பிற�� இற�� 

உ�ளைவயாக��, ப�பா�� உண�ேவா��, 

மனித உண�ேவா��, வழிபா� ெச�தன�. 

மைழ இ�லா� கால�� மைழ ேவ����, 

விைள�ச� ெப�க��, ேநா� ெநா� 

வராதி��க��, பைக ஏ�ப�� பைக���பி� 

சமரச �ய�சி�காக�� இைறைய வழிப�வ� 

உ��. ந�ல ச�ண� ேக���, ��க��� 

பா��த பி��� ெத�வ���� விழா 

எ��க�ப�கிற�. விழா எ��பத� வாயிலாக 

மனித மனதி�� மகி���, உற���� 

ெதாட��� ஏ�ப�கி�றன. இ�தைகயளவி� 

�.த�கராசனி� ‘நா����ற�தி�’ எ�� 

ப�வ�� காண�ப�கிற இைறவழிபா��� 

�ைறைமக� இ��பைத ஆ���  

ெபா��ைமகளா�� க�� ஆராய�ப�கி�ற�. 

 

வழிபா� 

மனித மன� ெகா� ேபா�ற�. மனமான� 

தனி�� நி�கேவா த�னியலாக� 

ெசய�படேவா இயலா�. ஏதாவ� ஒ�ைற� 

ப�றி�ெகா�� பட��� எ�வதா��. மனித 

மனநிைலகளி� விைளேவ வழிபா�. 

இய�ைகைய� க���ப��த��, மனித ம�க� 

ேநாயி���� நல�ெபற��, ச�தாய�தி� 

மகி��சியாக இ��க�� வழிபா�க� 

ெச�ய�ப�கி�றன. உட� நல� ேபண��, 

�ழ�ைத�ேப� கிைட�பத���, ெச�வ� 

ெசழி�ேபா� வா�வத��� வழிபா�க� 

நட�த�ப�கி�றன. 

 

வழிபா��� ேதா�ற� 

'வழிப�' எ�பதி���� பிற�த� வழிபா� 

எ��� ெசா�. வழிப� எ�பத�� வண��த�, 

வழியி� ெச��த�, பி�ப��த�, ெநறி�ப���த�, 

�ைச �ைற எ�� அகராதிக� ெபா�� 

த�கி�றன. ெத�வ�கைள மகி�வி�பத�காக 

ேம�ெகா��� ெசய�பா�க�� �ைச 

�ைறக�ேம வழிபா� எ���, இைறவ�ட� 

ஒ�றாக கல�பேத வழிபா� எ���, உ�ள�தி� 

கத�கைள இைறவ��காக� திற�� ைவ�பேத 

வழிபா� எ�� �றலா�. மனித� ��ப� 

ப�ைகயி� இைறவைன நிைன�� ேவ��கிறா�. 

இய�ைக வழிபா� ெதாட�கி இைற வழிபா�, 

தனி மனித வழிபா� எ�� ப�ேவ� வைகயி��, 

�ைறயி�� ெப�கி, வா��ைகயி� பிாி�க 

��யாத ஒ� �றாக வழிபா� நி�� நிைல�� 

வி�ட�. வழிபா� ப�ைட�கால� �தேல 

ெதாட�க�தி���ேத அைம���ள�. 

 "தமிழ�க� இய�ைகக�, வில��க�, 

மர�, ெச� ஆகியவ�ைற வழிப�டன�. பி�� 
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உ�வ வழிபா�க� ேதா�றிய�. ஆ� 

ெத�வ�கைள��, ெப� ெத�வ�கைள�� 

சிைலகளாக அைம�� வழிப�டா�க�. 

வழிபா��� ேதா�ற� நாளைடவி� ேகாயி�களாக 

ேதா�ற� ெப�ற�" எ�பா� ெத.�. பா�கர 

ெதா�ைடமா�. (தமி� ேகாயி�க� தமிழ� 

ப�பா�, ப.3) 

 

இைற வழிபா�� �ைறக� 

நா����ற ம�களா� ெதா��ெதா�� 

வழிப�� வ�� கிராம ெத�வ�கேள  

சி� ெத�வ�களா��. நா����ற�களி� 

நா����ற ெத�வ�க� அதிக��ளன. சி� 

ெத�வ�ைத நா����ற� ெத�வ�, கிராம 

ெத�வ�, ஊ�� ெத�வ�, எ�ைல�ெத�வ�, 

காவ� ெத�வ�, �ைண�ெத�வ� என� பல 

ெபயாி� அைழ�க�ப�கிறா�க�. சி�ெத�வ 

வழிபா� கிராம ம�களி� வா�ேவா� 

வா�வாக� பி�னி�பிைண�� வி�ட�. 

நா����ற�  ெத�வ�கேள நா����ற� 

கைலகளி� வள��சி��� காரணமாக 

விள��கி�றன. உலக�தி��ள உயி�க� எ�லா� 

கட�ைள �தலாக� ெகா�� இய��கி�றன 

தி�வ��வ� த� �ற�பாவி� கட�ைள �தலாக 

�றி�பி���ளா�. இதைன, 

"அகர �தல எ��ெத�லா� ஆதி 

பகவ� �த�ேற உல�" - �ற� 1:1  

எ��� �ற�பாவழி அறியலா�, 

"ேகாளி� ெபாறியி� �ணமிலேவ எ��ண�தா� 

தாைள வண�கா� தைல" - �ற� 1:9 

எ�ற �ற�பா இைறவைன �த�ைமயானவ� 

எ���, எ��� �ண�கைள�ைடய கட�ளி� 

தி�வ�கைள வண�காத தைலயான�, ேகளாத 

ெசவி, பாராத க� ேபால� பயன�றதா�� 

எ��� �றி�பி�கிற�. 

 

இைசேய இைற வழிபா� 

இைசயான� தமிழ�களி� வா�ேவா� இைய�த 

ஒ��. வா�� ��ைம�� வளமா��த இைசேயா� 

இைண�� வி�கிறா�க�. பிற�பி��, வா�வி��, 

வள��சியி��, இளைமயி��, ��ைமயி�� 

இ�தியாக இற�பி�� �ட இைசைய 

��ைவ��� த�க� வா��ைகைய இைசேயா� 

இர�டற இைண��� ெகா����கிறா�க�. 

இ�த இைச கா��� ெச��ளாக� 

பாட�ப�கி�ற�. கா��� ெச��� தமி� 

இல�கிய�க� பலவ�றி� �தலாவதாக 

அைம�� பாட�. கவிஞ� தா� பைட�க 

நிைன���ள ��ைன ெவ�றிகரமாக, ��ைமயாக 

இய�றி ���பத�� இைறவ� �ைண நி�� 

கா�க ேவ��� எ�ற க��தி� கா�� 

பாட�ப�கிற�. இதைன, 

"ஆ�தி��  அம��த ேதவைன 

ஏ�தி ஏ�தி� ெதா�ேவா� யாேம".  –  

(ஆ�தி �� கா��� ெச���) 

எ�ற வாிகளி� �����ள ப�, கிராம� �ற�களி� 

உ�ேளா�� அ�வ� ேபா� ெத�வ�கைள 

வண���  'தி��கா��'  ெச���ளைத அறிய 

��கிற�. 

 

விநாயகைர வழிப�� இைற வழிபா� 

இைற வழிபா��� பி�ைளயாைர வண��வ� 

எ�ப� உழவ�க��� இய�பான ஒ��. 

ேவளா�ைம� ெதாழி��� மிக�� 

ேவ�ட�ப�ட ெத�வமாக விநாயக� 

க�த�ப�கி�றா�. த�க� நில�கைள� 

ெச�பனி�� உ�� பயிாிட �ைன�� ��ன�, 

ம�ச�, அைர��, பி�ைளயா� பி���, 

அ�க���ைல� ெச�கி வண��வ� மர�. 

பி�ைளயாைர வழிப�� இைற வழிபா��� 

பாடலாக, 

'��தி ��தி விநாயகேர ��க�ணனா� 

த�மகேன 
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க�த��� �� பிற�த கணபதிேய'  

எ���, 

 ச�த�� ேபா��� ச�த� கவிைத ந� 

க�னி� தமி� ஔைவ�� தனி� தமிழி� 

பா�கி�றா�. இதைன, 

"��க� காி�க��� �மணிேய ந ீெயன�� 

ச�க� தமி� ���� தா" 

எ�ற வாிகளி� ��க�காி �க��� 

�மணிேய எ��� ��பி�ைகயா� பாத� 

எ��� பா�ய அேத ெபா�ளி� தா� கிராம� 

�ற�களி� பா�� நா��� 

�ற�பாட�களி��, 

'ஆைன �க�ேதாேன ஐய�கரனா� த�மகேன 

பாைன வயி�ேறாேன பா�வதியா� த� மகேன' 

பா��ைர��� பாரா�ட� ப�கி�ற�. 

 பல வைககளாக திக�கி�ற விநாயகைர 

நா����ற�தி� ��ட�, ெபா�க�, 

ெபாறிகடைல,அவ�, ேத�கா�, அ�க��� 

மாைல, வாைழ�பழ�, �ட�, ெந�, 

எ�ெண�, ஊ�ப�தி, ெவ�றிைல பா��, 

ச�தன�, ���ம�, �ணி ேபா�றவ�ைற 

ைவ�� வழிபா� ெச�கி�றன�. 

 

இய�ைகேய இைறவழிபா� 

நா����ற�தி� இய�ைகைய இைறயாக 

வழிபா� ெச���ளன�. ப�ைடய தமிழாி� 

இல�கண �லான ெதா�கா�பிய�, ம��� 

ச�க இல�கிய ��க�, கா�பிய�களி�, 

தாவர�க� ம��� வில�கின�க� 

ஆகியவ��ட� இைண�தைவயாக சி�� 

சமெவளி நாகாிக கால� வைர��, ஐ�� 

திைணகளாக� கட�ைள வண��வதாக 

�ற�ப�கி�ற�. 

"மாேயா� ேமய கா�ைற உலக�� 

ேசேயா� ேமய ைமவைர உலக�� 

ேவ�த� ேமய தீ��ன� உலக�� 

வ�ண� ேமய ெப�மண� உலக�� 

��ைல �றி�சி ம�த� ெந�த� என� 

ெசா��ய �ைறயா� ெசா�ல�� ப�ேம"  

       – (ெதா� -ெபா��: 951) 

எ�ற ��பாவான� திைண வழியாக இைற� 

த�ைமைய எ��திய��கிற�. 

"தி�கைள� ேபா���� தி�கைள� ேபா����" 

"ஞாயி� ேபா���� ஞாயி� ேபா����" 

"மா மைழ ேபா���� மா மைழ ேபா����".  

(சில�� - �கா� - பா. வாி : 1,4,7) 

எ�ற பாட� வாிகளி� தி�க�, ஞாயி�, மைழ 

என இய�ைகைய இைறயாக நிைன�� 

வழிப�டதாக சில�பதிகார�தி� இள�ேகாவ�க� 

�றி�பி�கிறா�. 

 

ெகா� �ைறயி� இைறவழிபா� 

கிராம��ற�களி� எ�ேபா�� வழிப�� 

ெத�வ�களி� மாாிய�ம�� ஒ�வராவா�. 

மா�க�ய�காாி எ���, அ�ைம ேநா� 

க��வி�டா� ��களி� ேவ�பிைல ெச�கி 

ைவ��, ஒ�ெவா� நா� மாைல�� 'அ�ம� 

விள��' ஏ�றி ைவ�� 'மாாிய�ம� தாலா��' 

ப��ப� ஒ� ஆ�மிக மரபாக உ�ள�. 

இதைன, பி�வ�� பாட� வாிக� வாயிலாக 

அறியலா�. 

"ஆயி மகமாயி ஆயிர� க��ைடயா� 

நீ�திாி �� நீ�கா த ெபா��ைடயா�"  

எ�ற வாிகளி� அறிய ��கிற�. 

 நா����ற�களி� ெகா�டாட�ப�� 

வ�� தி�விழா�களி� சர�வதி �ைஜ 

ஒ�றா��. ெகா� �ைறகளி� பா�வதி ேதவி, 

ெல��மி ேதவி ம��� சர�வதி ேதவி�� 

��� ��� நா�களாக இைற வழிபா� 

நட�த�ப�கிற�. 

 உலகி� மனிதனி� வா��ைக�� 

உயிாின�களி� வள��சி நிைலைய எ��திய��� 
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விதமாக��, மனித� ப��ப�யாக த�ைன 

கட�� வா��ைகயி� ��ேனற ேவ��� 

எ�பைத உண���� விதமாக� ெகா��ப�க� 

அைம�க�ப�கி�றன. இைறவழிபா�க� இ�� 

சமய�தி� ம��ம�ல; கிறி��வ�, இ�லா�, 

ைச�, ெபௗ�த� ேபா�ற பல சமய�களி�� 

இட�ெப�றி��கி�றன. எ�லா சமய�களி�� 

இைற வழியாக� சமய சகி���த�ைமயான� 

கா�ட�ப�வதாகேவ ��ட�ெப�கி�ற�. 

 

���ைர 

இய�ைகைய� க���ப��த��, ம�க� 

ேநாயி���� நல�ெபற��, ச�தாய�தி� 

மகி��சியாக இ��க��, இய�ைக, ெகா�, 

சி�ெத�வ�, இைச வழியாக ம�க� பல 

வழிபா�கைள� ெச�� வ�கி�றன�. 

நா����ற�தி� ெப��ெத�வ வழிபா�ைட 

விட� சி�ெத�வ இைறவழிபாடான விநாயக�, 

அ�ம� ேபா�ற வழிபா�க� மிக�ெபாிய 

அளவி� நைடெப�� வ�கி�றன. ப�ேவ� 

வைகயான இைற வழிபா��ைன நா����ற�தி� 

ம�க� நிக��திவ�வைத இ�க��ைர வாயிலாக 

அறிய ��கி�ற�. 

 

�ைண��ப��ய� 

�. த�கராஜ�, நா����ற�தி�, 2020, 

ஜீவேஜாதி பதி�பக�, சி�க��� - 521 254. 

ச.ேவ ��பிரமணிய�, ெதா�கா�பிய� 

ெதளி�ைர, ஜு� 2006, மணிவாசக� 

பதி�பக�, ெச�ைன 108. 

�லைம ேவ�கடாசல�, சில�பதிகார�, 

�ச�ப� 2007, பாைவ ப�ளிேகஷ��, 

ெச�ைன 14. 

எ�. சிவ��ரமணிய�, தி���ற�, ஆக�� 

2011, கம�சிய� பதி�பக�, ெத�னி�தியா. 

ச.ெம�ய�ப�, நீதி�� ெதளி�ைர, பி�ரவாி 

2012, மணிவாசக� பதி�பக�, ெச�ைன 108. 
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‘வாைக���க�’ கவிைதயி� ப��க� பா�ைவ 

 

�. பா�ேமாக� 

�ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, தமி� உயரா�� ைமய� 

விேவகான�தா க��ாி, மேனா�மணிய� ��தரனா� ப�கைல�கழக� 

 

���ைர 

‘வாைக���க�’ கவிைத� ெதா��பி� ப�� 

வைகயான ெவ�ேவ� தைல��களி� கவிைதக� 

இட�ெப���ளன இவர� பைட��க� 

ெமாழி�ப�ைற��, நா���ப�ைற�� ஊ��� 

ேநா�கி� பைட�க�ப���ளன. உலகி� ஒ�ெவா� 

மனித���� த�ன�பி�ைக, ெமாழி��லைம, 

க�பைன நா��ப��, க�வியி� சிற��, 

மாணவ� மா��, தா� த�ைதய� சிற��, 

ஒ��ைமேய பல� ஆகியவ�ைற ம�க��� 

ஊ��� ேநா�கி� ‘வாைக���க�’ எ�ற 

கவிைத�ெதா��� பைட�க�ப���ள�. 

 

ெமாழி�ப�� 

ஒ�வ�ைடய தா�ெமாழி  அவாி� அைடயாள� 

அதி�� தமி�ெமாழி உலகி� ேதா�றிய ெமாழிகளி� 

�த�ைமயான�. அ�ப��ப�ட தமி�ெமாழிைய 

த��ைடய தா� த�ைதய� ேபா�றியத�� 

நிகராக �.த�கராச� ேபா��கிறா� எ�பைத 

கீ��க�ட வாிக� �ல� அறியலா�. 

“��ைதய� தமிழ� வா�வினி� �கி��� 

எ�ைத�� தா�� இனிேத ேபா�றிய 

சி�தைன� கவ�� ெச�ெமாழி ஆ�� 

ச�த�� ேபா��� தமிேழ வா�க” 

ேம�� தமி�ெமாழி, பிறெமாழிகளி� �ைணயி�றி 

ெசழி�� வள�� த�ைம�ைடய�. அத��� 

காரண� அதி� ேதா�றிய இல�கிய, இல�கண 

��க� தா� எ�� ��கிறா�. 

“எ�தெமாழி �ைண�மி�றி இய��தமி� 

வா�கேவ 

சி�ைதகவ� எ�க�ெமாழி சி��தமி� 

வா�கேவ 

ெசழி��மி�க இல�கிய�க� ெச�தமி� 

வா�கேவ 

வ�ைமமி�க இல�கண�க� வா��தமி� 

வா�கேவ 

கைலம��த கனி�ததமி� க�னி�தமி� 

வா�கேவ 

நிைலேயா�கி நீ��வியி� ெந��ய��� 

வா�கேவ” 

 ேம�� ஒ�ெவா� மனித���� 

தா�ெமாழி�ப�� அவசிய�, அதி�� 

தா�ெமாழிைய� த� உயி��� நிகராக மதி�க 

ேவ���. அ�ேபால, பிறெமாழி கல�� 

ேப�� த�ைம�� மற�க ேவ��� எ�� 

ம�கைள வ�����கிறா� எ�பைத�  க�ீ�க�ட 

கவிைத �ல� அறியலா�. 

“கடைமைய மற�தா� வா�வி� 

க�ணிய� இழ�� ேபாவா� 

மடைமயா� பிறெமாழி தா�க� 

மா�றிட� �லப� ஆேமா? 

நட�பிய� மா�றி னா�தா� 

ந�ெமாழி கா�க� ��� 
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திட�ட� ேச��தா� த�ைம� 

தி��ேய தி��த ேவ���” 

ேம��, தமி�ெமாழி�� நிகரான ெமாழி 

இ��லகி� இ�ைல எ���, தமி�ெமாழி 

ேபா� சிற���ள ெமாழி இ��லகி� இ�ைல 

எ��� த� கவிைதயி� ேபா��கிறா�. 

“எ�ெமாழி�� எ�ெமாழிேபா� இனிதா 

வதி�ைல 

த�ெமாழிைய� �க���ைர��� தா�மிக� 

கா�ேபா�” 

எ�ற வாிக� �ல� தா�ெமாழி மீ� அவ� 

ெகா�ட ப��� �ல�ப�கிற�. 

க�வியி� சிற�� 

“க�க கசடற� க�றைவ க�றபி� 

நி�க அத�� தக”  (�ற� 391) 

எ�ற �ற��� ஏ�ப க�வியி� சிற�ைப 

ம�க��� �.த�கராச� தன� கவிைதக� 

�ல� �றி��ளா�. ஒ�வ� தா� ெப�ற 

க�வியினா� இ�த உலக� ேபா�ற வாழலா�; 

“ப��ப� யாக� க��� 

பாெர�லா� �க�ம ண�க 

ெந��ய� வா�� ெப�ேண 

நீ��வி ேபா�ற வா�வா�! ” 

எ�ற கவிைத வாிக� �ல� அறியலா�. 

ேம�� க�வி ஒ�வைன த� வா�வி� 

��ேன�றமைடய� ெச���. அ�த� 

க�விைய� தைடக� பல வ�தா�� தைடகைள� 

தா��, க�வி க�றா� இ�த உலகேம ேபா�ற 

வாழலா� எ�பைத�  �.த�கராச� ��� 

�ல� அறியலா�. 

“அ��பைடக� மாறாம� அ��� அ���� 

ப��ப�யா�� ப�தறேவ பயி�� வ�தா� 

ப���ண��த க�விேக�வி ப�க� கா�ேபா� 

ப��பநிைல� ப�டறிைவ� பாேர ேபா���” 

 �.த�கராச� ேபா�� “க�வியி� சிற�ைப 

��� விதமாக பி�ைச எ��தாவ� க�க ேவ��� 

எ�� அதி�ரராமபா��ய�” ��கிறா�. 

“க�ைக ந�ேற க�ைக ந�ேற 

பி�ைச �கி�� க�ைற ந�ேற” 
 

நா���ப�� 

ஒ� மனித��� ெமாழி�ப�� எ�வள� 

��கியேமா அ�ேபால தா�நா���ப��� 

��கிய�. அதனா�; தா�, நம� தா�� 

தி�நா�ைட� தாயாக பாவி��, பாரத�தா� 

என� ேபா��கிறா�க�. அ�ேபால �.த�கராச� 

கவிைதகளி� உலக நா�களி� பாரதநா� 

தனி��வமான நா� எ��� அ�� ��ெகா���ள 

நா� எ���, ப��களா� சிற�த நா� எ���, 

உலகி� ��யா�சி த��வ�தி��� சா�றாக 

விள��� நா� எ��� ேபா��கிறா�. 

“��யா�சி� த�ைமயி�� �கி��கா 

வ�ண� 

��யா�சி� ேகா�பா�ைடக ெகா�ேட 

ஆ�சி 

ெந��யி���� நீ�ைமயினா� நிைலெப� 

ேறா�கி 

ெகா��ய��தி� ேகாேலா�சி� ெகாழி��� 

நா� 

சி�ன�சி� நாடாக� ெசறி�த நா� 

ெபௗள� ெபா�� ெகா�ைகயினா� 

ெபய�ெப�ற நா� 

த�ன�பி�ைக ெகா��ல�கி� தனக�த 

நா� 

ந�னாெடன நானிலேம ேபா��� நா�” 

ேம��, இ�திய� தி�நா��� பல சாதி 

ம�க�� பலெமாழி ேப�� ம�க��, 

பலமத�தவ� இ��தா�� ஒ��ைமதா� 
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இ�திய நா��� பல� எ�பைத 

வாைக���க� கவிைதயி� �றி��ளா�. 

“இன� மத� ேபத� இ�லா 

இண�க� ெகா�ேட இய��� நா� 

உன�� என�� உாிைம எ�பதி� 

பிண�ேக இ�றி� ெபாிதைம நா�” 

அறியாைம 

“ேபதைம எ�பெதா�� யாெதனி� 

ஏத�ெகா� 

ஊதிய� ேபாக விட�”   (�ற� 831) 

எ�� அறியாைம�� விள�க� த�கிறா� 

வ��வ�. அறியாைம மனிதைன ��டாளா�கி, 

அவைன அழி��பாைதயி� இ�� ெச�கிற�. 

அறியாைம எ�ற இ�� இ�த உலக�ைத 

வி�� அகலாவி�டா�. இ�த உலக�ைத 

அறியாைம எ�ற இ�� அழி��வி�� 

எ�பைத �.த�கராச� தன� கவிைதகளி� 

ெவளி�ப��தி��ளா�. 

“அறியாைம இ��� நீ�கி 

அகிலேம சிற�க ேவ��� 

�ாியாைம க��ல நீ�கி� 

����� நான� ேதா�றி 

ெவறி�தன� விலகிேயா� 

வி�யலா� ச�தாய�தா� 

�ாி��ெகா� ��ைம நால� 

�மியி� ேதா�ற ேவ���” 

 ேம��, இ�நா��� ம�க� ெவ��� கைதைய� 

ேபசி, த� வா��ைகைய �ண��கி�றன� எ�� 

த� ஆத�க�ைத ெவளி�ப��தி��ளா�. 

“ெவ���� உைரயா� ��கைதக� 

ேபசியவவ� 

ச�ேற�� ெதாட�பி�லா� ச�கதிக� 

ப��ம�ற� 

ப��ெகா��� ெபா�� ேபா�� 

பா�ப��� ெகா����� 

ெதா��ேநா� ெதாட��திடாத �வ�க�க� 

ேவ���மா! ” 

அ�� 

 இ��லகி� எவரா�� ெவ�ல��யாத 

ச�தி அ�பி�� உ��. அதனா� தா� 

வ��வ�, 

“அ�பி��� உ�ேடா அைட���தா� ஆ�வல� 

��கணீ� �ச� த��”       (�ற� 71) 

எ��, அ�பி� மக��வ�ைத ��கிறா�. 

அ�ேபால �.த�கராச� தன� கவிைதகளி� 

இ��லகி� உ�ள ந�ப��க� அைன�தி��� 

அ��பைடயாக இ��ப� அ�� எ�� ��கிறா�. 

“மனிதாபி மாள����� ம��யிைர 

மதி�பத��� 

மனிதேநய� தைழ�பத��� மானசீக 

உற���� 

அணிகலனா� ெந�ச�தி� அைழ��வ�� 

அ�ேபதா� 

கனிேவா� �ைழ��வ�� க�ைண��� 

காரணமா�! 

 ேம��, இ��லகி� அ�பினா� எைத�� 

சாதி�க ���� எ�� தன� கவிைதகளி� 

�றி��ளா�. 

“ஒ�ேபா�� யா����; இளகாத க�மன�� 

தி�ேவா� திக���வ�� அ�பினா� 

உ�கிவி�� 

உ�காத ெந�ச�� உதவாத ைகக�� 

தி��தாத உ�ள�� ேத�வ�� பைகைம�� 

அ�ேபா� ேப�வதா� அரவைண��� 

த�ைமயினா� 

��ப�ைத� �ைட�த�ள எ�ேபா�� 

இய��வ��” 
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 இைத�ேபா��, இராம��க அ�களா�� 

இ��லக�ைத இய�கிவ�� பர�ெபா�ளாக 

அ�ைப அைடயாள� ப���கிறா� எ�பைத 

தி�வ��பா பாட� �ல� அறியலா�. 

“அ�ெப�� பி��� அக�ப�� மைலேய 

அ�ெப�� ������ அரேச 

அ�ெப�� வைல��� ப�� பர�ெபா�ேள 

அ�ெப�� கர�தம� அ�ேத 

அ�ெப�� கட��� அட�கி�� கடேல 

அ�ெப�� உயி�ஒளி� அறிேவ 

அ�ெப�� அ��� ளைம�தேப ெராளிேய 

அ��� வா�பர சிவேம” 

(தி�வ��பா) 

 

ந�றி மறவாைம 

மனித� கைட�பி��க ேவ��ய 

ந�ெலா��க�களி� ஒ�� ெச�ந�றி 

மறவாைம. அதனா� தா� வ��வ�, 

ெச�யாம� ெச�த உதவி�� ைவயக�� 

வானக�� ஆ�ற� அாி�”   (�ற� 101) 

எ�� ��கிறா�. ஒ�வ� ெச�ந�றிைய 

மற�தா� அவைர இ�த உலக�தி� உ�ள 

எவ�� மதி�பதி�ைல. அ�ேபால, ெச�ந�றிைய 

மறவாம� வா�ேவா� இ�த உலக� ேபா�ற 

வா�வா�க� எ�பைத �.த�கராச� த��ைடய 

கவிைதகளி� ெவளி�ப��தி��ளா�. 

“ெச�ந�றி மற�தா� த�ைம 

ெசக�திேனா� மதி�பதி�ைல 

ெம�ந�றி உண��ேதா� த�ைம 

ேமதினி மற�பதி�ைல 

எ�திய ந�ைத த�ைன 

எ�ேபா�� எ�ணி� பா���� 

ெச�தவ� சி�ைத எ��� 

�ளி��திட� ெச�வா� வா�வா�! ” 

 

த�ன�பி�ைக 

ந��ைடய வா�வி� த�ன�பி�ைக இ��தா� நா� 

வா�வி� சிகர�ைத அைடயாள�. த�ன�பி�ைக 

இ�லாத மனித� வா�வத��� பதிலாக இற�பேத 

ேம� எ�� பல அறிஞ�க� �றி��ளன�. 

அ�ேபால, �.த�கராச� த��ைடய கவிைதகளி� 

த�ன�பி�ைக மனிதனிட� இ��க ேவ��ய 

உய��த �ண�க�� ஒ�� எ�� த��ைடய 

கவிைதகளி� �றி��ளா�. 

“இைறவைன எதி���� ேப�� 

இய�பிைன� “தீர” னா��� 

இைறய�� ைசைக கா�ட 

எ��தத� ன�பி� ைகேய! 

ஒ�வைர ஒ�வ� ந��� 

உய��ண� இ�லா வி�டா� 

ஒ�ேபா�� ஆ�ம ேநய� 

உ�வாக� ேபாவ தி�ைல!” 

 

���ைர 

இ�வா� �.த�கராச� த��ைடய கவிைதகளி� 

மனித� வா�வத��� ேதைவயான பல 

ந�க���கைள�� �றி, அவேறா� மனித��� 

அ��பைடயாக இ��க ேவ��ய நா��� 

ப��, ெமாழிப�றி� அவசிய�ைத�� வாைக� 

��க� எ�ற கவிைத� ெதா��பி� �ல� 

எ���ைர�கிறா� எ�பைத இ�க��ைர 

�ல� அறியலா�. 
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எ�. த�கராசனி� நாடக�தி�கான ப�களி�� 
 

ஆ�. பிாியத�ஷினி 

�ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, இைச��ைற 

அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக�, சித�பர� 
 

���ைர 

அவ� யா�? அவ� 15 வ�ட�க��� ��� 

ேபாலேவ இ��தா�; அேத நீ�ட ச�ைட 

ச�ைட, அேத உைட ம��� அவர� நட�ைத 

அதிக� மாறவி�ைல. பல தமி� ெமாழி 
ெதாட�பான மாநா�க� ம��� 
க��தர��களி� அவ� பழ�கமான �க�. 

ம�றவ�கைள விட� ச�ேற ��ைடயாக, 

ப�கவா��� பிள�ப�ட த��த ெவ�ைள 

���ட�, அவ� ப�கைள அணியவி�ைல 

எ�றா��, சில ப�கைள காணவி�ைல! 
ஆனா� அவ� தமிழி� ேபச� ெதாட��� 

ேபா�, அவர� ேப�� இ��� ெதளிவாக�� 

மி��வாக�� இ����. �ேபா� ேதசிய 
�லக�தி� 39 தமி����தக�க� அவரா� 
எ�த�ப���ளன. அவ� ஒ� ஆசிாிய� எ�� 

ம��� ெசா�லாம�, தமி� ஆசிாிய� த�கராச� 

எ�� ெப�ைமயாக அறிவி��� ெகா�கிறா�. 
 
ஆர�ப வ�ட�க� 
1935 ஆ� ஆ�� தமி�நா��� பிற�த எ�. 
த�கரா� தன� ��� வயதி� மலாயா 
ெச�றா�. இர�டா� உலக�ேபா���� 
பிற� அவ� எ�த �ைறயான ப�ளியி�� 

ேசரவி�ைல, ேம�� தமி�ெமாழியி� ஆசிாியராக 

இ��த த�ைதயிடமி��� ���� தமி�ெமாழி� 

க�விைய� ெப�றா�. பி�ன�, அவ� 1954 

இ�ேஜா��ப��வி� உ�ள ஒ� ஆசிாிய� 
பயி�சி� க��ாியி� ப�ட� ெப�றா�. பி�� 
��கி��லா��� உ�ள ஒ� ஆசிாிய� 

ப�ளியி� நியமி�க�ப�டா�. 1957 இ�, அவ� 

தி�மண� ெச�� ெகா�டா�; இர�� 

ஆ��க���� பிற�, அவ� சி�க��ாி� 

��ேயறினா�. அ�� அவ� ஒ� நிர�தர 
ஆசிாிய�� பதவிைய� ெப�றா�. அவ� 40 

ஆ��க���� ேமலா� தமி�ெமாழி ஆசிாியராக 

இ��தா�. அவ� ப�ளியி� க�பி��� ேபா�,

ெமாழி ம��� அத� இல�கிய�தி� மீதான 
அவர� காத� ப�ளி ெசய�பா�க��காக பல 
நாடக�கைள எ�த�� அர�ேக�ற�� வழி 
வ��த�. 

 

சி�க��ாி� ஜ�பானிய ஆ�கிரமி�� 

அவ� சி�க��� ஜ�பானிய ஆ�கிரமி��, 

பிாி��� காலனி ஆ�சி ம��� சி�க��� 
மலாயாவி� ப�தியாக இ��த காலக�ட�தி� 
வா��தா�. அவ� தன� பிற�த இடமான 

இ�தியாவி� இ��� 80 வயதி�� ��� தன� 

பா���ட� மலாயா���� ெச�றா�. தமி� 
எ����கைள மண�� எ�த� க��� 

ெகா�வ� �த�, தமி� ஆசிாியராக ேவைல 

ெச�ய� ெதாட��� வைர, அவ� தமி� ெமாழியி� 

அைன�ைத�� ப��தா�. மேலசியாவி� 
ஆசிாியராக� பணியா�றிய சில வ�ட�க���� 

பிற�, அவ� சி�க��� ெச�றா�. ேம�� அவ� 

ஆசிாியராக� தன� பணிைய� ெதாட��தா�, 

ேம�� எ��� ம��� ச�க� பணிகைள� 
ெச�தா�. 
 அவ� தன� க�வி வா��ைகயி� பல 
பா�திர�கைள ஏ���ெகா�டா� - ஒ� 

ஆசிாிய�, ப�ளி �த�ைம, பாட�தி�ட அ�வல� 

�த�ேயா� 2012 இ�, தமி� �ர� ம��� 

தமி� ஆசிாிய� ச�க�தா� அவ��� வா�நா� 
க�பி�த� வி�� வழ�க�ப�ட�. 

 

அவ�ைடய க�ன உைழ�� 

அறிஞ�, நாடக ஆசிாிய�, நாவலாசிாிய�, கவிஞ� 

ம��� க��ைரயாள� ஆகிய �. த�கரா� 
நா�� தசா�த�க���� ேமலாக தமி� 



 

 
 

 
 22 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

ெமாழி ஆசிாியராக இ��தா�. ெச�வா���ள 
தமிழேவ� நாடக ச�க�தி� நி�வன 
உ��பினரான அவர� பைட�� இல�கிய 

ஆ�வ� அவைர ஒ� சிற�த எ��தாளராக��, 

தமி� ச�க�தி� ந�� அறிய�ப�ட இல�கிய 
வாதியாக�� ஆ�கிய�. அவர� பைட��க� 
ச�க� ம��� ���ப மதி��களி� பிர�சிைனக� 
ம��� ஒ�வாி� தாயக�தி� ஒ�வாி� 
அைடயாள�ைத ைமயமாக� ெகா�ட�. 
 எ�. த�கரா�வி� ஆர�பகால கவிைதக� 
ம��� சி�கைதக� ெச�தி�தா�க� ம��� 

ப�திாிைககளி� ெவளியிட�ப�டன, �றி�பாக 

தமி� �ர� ம��� தமி� மல�, தினசாி தமி�ெமாழி 

ெச�தி�தா�க� பல ஒளிபர�ப�ப�ட�. 
அவர� பைட��க� ச�க� ம��� ���ப 
மதி��க� ம��� தாயக�ைத� ப�றிய 
அைடயாள� ஆகியவ�றி� கவன� 

ெச���கி�றன, ேம�� ஒ� நா��� 

��ம�களா� சிற�பாக நைட�ைற� 
ப��த�பட ேவ��� எ�� அவ� க��� 
ந�ெலா��க�க� ம��� மதி��க� ப�றிய 
அ�கைறைய�� ெவளி�ப���கிற�. 
 
இல�கிய� பணி 
எ��தாள� த�கராசனி� �த� இல�கிய� 
பைட�� ‘விதிையஅறிவா� ெவ�ல ����’. 

அவ� இ�த நாடக�ைத அர�ேக�றினா�, 

அவ� ஆசிாிய� பயி�சியி� இ��தேபா�, 

சா�றளி�க�ப�ட ஆசிாியராக மா�வத�� 

��ேப. இ��பி��, 1956 ஆ� ஆ��� 

தமி� �ரசி� ெவளியிட�ப�ட ‘வனஜகிதானா’ 

எ�ற சி�கைத, அவைர ஒ� எ��தாளராக 

இல�கிய உலகி�� அறி�க�ப��திய�. 

அவ�றி� பல சி�கைதக�, நாடக�க�, 

கவிைத ம��� மாணவ�களி� ெதா��� 

ெதாட� (ெமாழிெபய���) ஆகியைவ �மா� 39 

இல�கிய� பைட��க� வைர 
ேச��க�ப���ளன. 
 அவர� பைட��களி� தைல��க� ஏ� 
��க�ட� ெதாட��ைடயைவயாக உ�ளன 

எ�� யாராவ� விசாாி�தேபா�, அவ� தன� 

நாவ�க� “இல�கிய உலகி� மல� ேதா�ட�தி� 

ஒ� சிறிய வாசைனைய வழ�க ேவ���” 

எ�� பதிலளி���ளா�. ெச�பவா� தமிழ� 

ச�க� 13 அ�ேடாப� 2012 அ�� பாரா�� 

வி��ைத நட�திய�, அத� உ��பின�களி� 

ஒ�வரான தி�. எ�. த�கராச� சமீப�தி� 
சி�க��ாி� த�தியான தமி� ஆசிாிய�க��� 

வழ�க�ப�ட ‘வா�நா� சாதைனயாள� 

வி��’ ெப�றத�காக. இ�த� சிற�� வி�ைத 

நிைன���� வைகயி�, ெச�பவா� தமிழ� 

ச�க�தி� �� & பி� ப�ளி� பராமாி�� 

ைமய� (HQ) யிஷூனி� உ�ள பாரா�� 

வி��� நைடெப�ற�. 
 

 
எ�.த�கராச� (ஐ�தாவ� இட�) காவியி� 

கன� 1962 

 

 
தமிழேவ� நாடக� ச�க� 

 

வி��க� & பாரா���க� 

எ�. த�கரா� 1995இ� க�வி அைம�சக�தி� 

பி�க� ப�தி ேச�தியாைவ (நீ�ட ேசைவ 

வி��) ெப�றா�. 2008இ� கவிமாைல 

இல�கிய அைம�பி���� கைணயாழி 
இல�கிய வி�ைத� ெப�றா�.ஒ� சிற�த 

எ��தாள�, எ�.த�கராஜூ தன� �த� 

கவிைத� ெதா�தியான ஜுவ�� �த� 22 
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��தக�கைள ெவளியி���ளா�. ந�மண 

ம��ைகயி� அவர� கைத ஒ�� (2001) 

ேதசிய �லகவாாிய�தி� வாசி����� 
ேத��ெத��க�ப�ட�!. 
 அவ� ெச�பவா� தமி�� ச�க�தி� 

ெசயலாளராக 12 ஆ��க� கடைமகைள� 

ெச�தா�. ேம�� ேம�நிைல�ப�ளி�கான 
நிதி திர�ட ந�ெகாைட இய�க�தி� ��கிய� 
ப�� வகி�தா�. ெச�பவா� தமி��ப�ளியி� 
�த�வ� ம��� ெச�பவா�தமி�� ச�க�தி� 
ெசயலாளராக அவர� இர�ைட� ெபா���க� 

அவர� இல�கிய� பணியி� இ��� 12 வ�ட 

இைடெவளி எ��க� காரணமாக இ��தா��, 

அவ� மாணவ�க���� ஆ�வ��ள ���க���� 
ெதாட��� நாடக வசன�கைள எ�தினா�. 
அவர� இல�கிய� பயண� தைடயி�றி, 
ெதாட�கிற�. 
 
சி�க��ாி� நிைலயான வள��சிைய� க�டா� 

எ��தாள�, ஆசிாிய� ம��� ச�க ேசவகாி� 

���ைற திறைமக�தா� எ�. த�கராசைன 

உ�வா��கி�றன. 80 வயதி� (2014), அவ� 

சி�க��ாி� நிைலயான வள��சிைய� க�டா�, 

உ��� தமி� இல�கிய� கா�சி��� ப�களி�தா� 
ம��� பல வழிகளி� ச�க�தி�� உதவினா�. 
சி�க��� மலாயா���� ஒ� மாநிலமாக 

இ��தேபா�, ெப��பா�� கிராம�கைள� 

ெகா�ட� ம��� ேதா�ட�க�. பிற�, 

சி�க��ாி� பல தமி� ப�ளிக� இ��தன. 
ெமாழி ஊடக�களி�ப� ப�ளிக� பிாி�க�ப�டன. 

எனேவ தமி�, சீன� ம��� மலா� ப�ளிக� 

இ��தன, ேம�� அைன�� பாட�க�� 

அ�த�த ெமாழிகளி� க�பி�க�ப�டன. ம�கைள 
ஒ�றிைண�க ஆ�கில ெமாழி ேதைவ�ப�ட�. 
சி�க��ாி� மாியாைத��ாிய தைலவ� தி� 

��வா��, "அ��த 20 ஆ��களி� நா� 

இ�த ஒ��ைமைய அைடேவ�" எ�� 

�றினா�. இ�� அ� வானளாவிய க�டட�க�, 

2ஆவ� ெமாழியாக தா�ெமாழி, இ�ெமாழி 

ெகா�ைகக� ம��� உலக�தர� வா��த 
க�வி ெகா�ட நகர�. 
 
���ைர 
கைல ச�க�தி� மிக ��த உ��பின�கள 
ம��� கைலக��� வா�நா� ��வ�� 

ப�களி�� ெச�தவ�க�. இ�த� கைலஞ�க�, 

நி�வாகிக�, க�வியாள�க�, �ரவல�க� ம��� 

சா�பிய�க� இ�� நா� அ�பவி��� 
���பான கைல ம��� கலா�சார� கா�சியி� 
அ��தள�ைத அைம�த பல சி�க��� கைல 
��ேனா�கைள உ�ளட�கிய�. கவிைதக���� 
சி�கைதக���� நாடக�க���� ேதைவயான, 
அ�ைமயான தமி��ெசா�கைள� பய�ப��தி 

���தாரணமாக விள�கிய தி� த�கராசைன, 

பைட�பாளி�ேக பைட�பாளி எ�றா� உ��� 
எ��தாள� தி� இராமக�ணபிரா�. அவ� 
அறி�க�ப��திய பல அ��ெசா�கைள நா� 

என� பைட��களி� பய�ப��திய� உ��," 

எ�றா� அவ�. தமிழேவ� நாடக ம�ற� எ�ற 
அைம�ைப நி�வி நட�திவ�தா� தி�.த�கராச�. 

 

�ைண�� ப��ய� 

ேகா. ��ணியவா�, மேலசியா ���கவிைதயி� 

ேதா�ற�� வள��சி��, இ�திைரயா 

நிைலய��, 2009. 

ெச�, ��ட�. எ�.ேஜ., (பதி��க�), 

சி�க��� ேம�பா��� ெகா�ைகக� 

ம��� ேபா��க�, ஆ��ேபா�� �னிவ� 

சி��பிர�, சி�க���, நி�யா��, 1983. 

1937 ம��� 1939 இ� ெவளியிட�ப�ட 

‘மைலய மா�மிய�’ சரவண ����பி�ைள 

��� த�பி�பி�ைள ஆகிய 2 ெதா�திகளி� 

பைட��, பி.எ�.எ�. ��� பழனிய�பனி� 

1938 மைலயவி� ேதா�ட�, ஆ�.பி. 

கி��ணனி� 1936 மைலயவி� இ�திய�க�, 

ேக.எ�.ச��, ம��� ஏ.மணி (பதி��க� 

1800 �த� இ�திரவரா� இ�த� ���களி� 

விாிவான கண��கைள அளி�கிறா�. 
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�. த�கராசனி� “சி�தைன� ��க�” சி�கைத� ெதா��� கா��� 

ச�தாய� சி�க�க� 
 

பிாியா. க 

உதவி� ேபராசிாிைய, தமி���ைற 

சிவ�தி ஆதி�தனா� க��ாி, பி�ைளயா��ர� 

 

���ைர 

சிற�த எ��தாளரான சி�க��� �. த�கராசனி� 

சி�தைன� ��க� சி�கைத� ெதா��� சிற�த 

இல�கிய நய�ைத ெவளி�ப���கிற�. 

சி�கைதக� ஆயிர� ப��க� கிைட�கலா�. 

ஆனா� சி�தைன மல��சிேயா� கிைட��� 

சி�கைத அமி�த� ேபா�ற�. சி�கைதக� 

ம��மி�றி க��ைரக�, கவிைதக� ம��மி�றி 

பல ��கைள�� ெவளியி���ளா�. 

இ�சி�கைதயி� ச�தாய�தி� ச�ட சி�க�க� 

அதிக அளவி� காண ��கிற�. 

அ�ம��மி�லாம� ச�தாய சீ�தி��த க��� 

மைற���ள�. இைத� ப�றி இ�க��ைரயி� 

காணலா�. 

 

எ�ணி�பா� 

ம�மண� எ�ப� இ�ைறய ச�தாய�தி� 

பரவலாக� காண�ப�� ச�தாய நிைலகளி� 

ஒ��. எ�ணி�பா� சி�கைதயி� த��ைடய 

மைனவிைய இழ�த நப� ம�மண� எ�ற 

ஒ�� ேதைவயி�ைல என எ�ணி த��ைடய 

இர�� மக�க��காக த��ைடய 

வா��ைகைய� தியாக� ெச�தி��கிறா�. 

இ�ைறய �ழ��  தா� த�ைத ஒ�றிைண�� 

வள���� �ழ�ைதகேள ந�ப��க�ட� 

வள�வ� அாி�. இ�கைதயி� த�ைதயானவ� 

ந� ஒ��க�க�ட� த� �ழ�ைதகைள 

க�விழிக� ேபால வள��கிறா�. “�டா ந�� 

ேகடா� ����” எ�ப� பழெமாழி. த� 

இைளய மகனி� ேமாசமான ந�ப� ��ட� 

அவைன� பாதாள�தி�� அைழ��� ெச�ற�. தீய 

பழ�க வழ�க�க����, ெதாழி���� அ�ைம 

ஆனா�. 

 த� க�ைற இழ�த ப� ம�நீதி� 

ேசாழனிட� நீதி ேக�க, த� ஒேர மகைன� 

ேத�கா�� இ��, ெகா�� நீதி வழ�கினா�. 

அ� ேபால எவ�� நீதி ேக�காமேலேய த� 

மனசா�சி���, ச�க�தி��� நீதி வழ��� 

விதமாக த� மகைன� காவல�களிட� 

ஒ�பைட�� மரண த�டைணைய� ெப��� 

ெகா��தா� எ�� ஆசிாிய� கைதைய 

�����ளா�. இதி���� ச�தாய�தி� 

ஒ��ைக� பா�கா�பதி� ஆசிாிய��� உ�ள 

அ�கைற நம��� �லனாகிற�. இ�கால�தி� 

ஒ�  த�ைதயா�  இ�வா� ேந�ைமயாக வாழ 

���மா? எ�றா� அத�� வா��ேப இ�ைல 

எ�� தா� �ற ேவ���. த� மக��� 

தி�மண� ெச�� மாைல�� க���மாக� 

பா��க ஆைச�ப�டவ�, இ�தி� சட�கி� 

மாைல�� க���மாக� பா��தைத எ�ணி� 

ெகா����தா�, எ�� ஒ� த�ைதயி� 

மன��யைர ஆசிாிய� �ல�ப���கிறா�. 

ச�தாய�தி� �ழ�ைதைய வள��க தா� த�ைத 

இ�வ��  அவசிய�. ஒ�வ� இ�ைல 

எ�றா�� அ��ழ�ைத ந�வழியி� ெச�வ� 

க�ன� எ�ப�� இ�கைதயி� �லனாகிற�. 

 

��த�பா 

ஒ� ெப����� தி�மணமான�ட� �ழ�ைத 

பிற�க ேவ���. அ�தா� அவ��� 

தனி�ப�ட மகி��சிைய��, இ���டாாிட�� 

பர�பர ெந��க�தைத�� உ�டா���. 

“ஆ�மா� இ�லாதவ� அைடமைழ�� ராஜா, 

பி�ைள ��� இ�லாதவ� ப�ச�தி�� ராஜா” 

எ�ற பழெமாழி�� இண�க இ�கைதயி� 
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வ�� கைத மா�த�களாகிய த�பதியின���� 

�ழ�ைத பா�கிய� இ�ைல. 

 �ழ�ைத இ�ைலேய தவிர �ழ�ைதகைள 

வள��பதி� அதிக அ�பவ� ெப�றவ�. 

�ழ�ைதகைள வள��பதி� ெகா�ைள பிாிய� 

இ��த�. தன�� ஒ� �ழ�ைத இ�ைல 

எ�பைத ெவளி�கா�டாம� த� ெத�வி� 

உ�ள �ழ�ைதகைள� தா� ெப�ற 

�ழ�ைதகளாக� பாரா��� சீரா�� வள��தா�. 

“கட�ைள ந�பிேனா� ைகவிட�படா�” 

எ�பத�கிண�க த� கணவனி� ந�ப� த� 

மகைன� தாைர வா��தா�. 

 தா� ெப�ெற��கா வி�டா�� கட�� 

தன��� த�த மிக� ெபாிய பாிசாக 

அ��ழ�ைதைய வள��கிறா�. கட�ளி� 

அ�கிரக�தா� கிைட�த �ழ�ைத எ�ெற�ணி 

கட�ளி� அைடெமாழிைய த� �ழ�ைதயி� 

ெபய��� பி�னா� ைவ�தா�. கட�� 

ந�பி�ைக எ�ப� உலக வழ�கி� உ�ள ஒ� 

ெசய�. உலக� திற�பட இய��கிறெத�றா� 

அ� பர�ெபா�ளி� ெசயலா� தா� 

நட�கிற� எ�� ஆசிாிய� �றி��ளா�. 

 �த� �ழ�ைத வ�த ேநர� ஐ�� வ�ட 

மன ேவதைன�� ��� கா��� விதமாக 

அவ� க���றா�. இன��ாியா ச�ேதாஷ�தி�� 

�த� �ழ�ைத மீ� ைவ�த பாச� எ�ளள�� 

�ைறவி�ைல. இ�ைறய ச�தாய�தி� இ�ெசய� 

சா�தியமி�லா ஒ�றாகேவ இ����. தா� 

ெப�ற �ழ�ைத�ேக அதிக ��கிய��வ� 

ெகா��ேபா�. 

 அவ���� �ழ�ைத பிற�த உடேன தா� 

த�ெத��த �ழ�ைத இற�த�. பிற�த 

�ழ�ைத�� தா��பாைல அ���� ��ேப 

இ�ம��லைக� பிாி�த�. பி�� பி��தவளா� 

ெத�வி� அைல�தவ� மனநல ம���வமைனயி� 

அ�மதி�க�ப�டா�. இதி� ஒ� தாயி� 

மனநிைலைய ஆசிாிய� சி�தாி�கி�றா�. 

தன��� �ழ�ைத இ�ைல எ�ற நிைலயி� 

�ட ைதாியமாக இ��த ெப�, இ� 

�ழ�ைதக�� இ�ைல எ�ற�� மன 

ைதாிய�ைத இழ�தா�. மனித வா�வி� கா�, 

பண� �ட ெபாித�ல. த� ச�ததியின� ேபைர 

நிைலநா�ட ஒ� �ழ�ைத க���பாக 

ேவ��� எ�ற ச�தாய எதி�பாh�;ைப 

விள��வதாக ஆசிாிய� �����ளா�. 

 

காத� ��ைக 

காத� எ�ப� உயிாின�க��கிைடேய ஏ�ப�� 

பா�ய� ஈ���, அ��, அ�கைற ேச��� வாழ 

ேவ��� எ�பனவ�ைற உைடய ஓ� ஆைச, 

காத� ��ைக எ��� இ�சி�கைதயி�� 

வயி��� பிைழ���காக ெவளி�� ெச��� 

கதாநாயக� அ�� காத� வைலயி� வி�கிறா�. 

அவ��ெக�� ச�தாய�தி� எ�த உற�� 

இ�ைல. �� உற� வ�ைகைய எ�ணி� 

�ாி�பைட�தா�. 

 காத� ஆைச ஒ� ேநா�. அ� வள��� 

ெகா�ேட ெச��� த�ைம உைடய�. அ� 

தரீா ேநாைய� ேபா�ற�. அத�� ம��ெத�ப� 

இ�ைல. அதனாேலேய ��த� “ஆைசேய 

��ப�தி�� காரண�” எ�கிறா�. இ�த காத� 

ஆைசேய கதாநாயக���� ��ப�ைத� 

த�த�. உ�கி உ�கி காத��த காத�ைய� 

த� பண க�ட�தா� இழ�தா�. 

“ஒ�� ஜன�க�� ேவ�� இ�ேல 

பண�க�� ேவ�� ” 

எ��� பழெமாழி�� ஏ�ப உற�க�� 

இ�லாம�, பண�� இ�லாம� அ�ல�ப�டா�. 

இத� �ல� ச�தாய�தி� பண� ��கிய��வ� 

வா��ததாக� �றி��ளா�. 

 க�கைள� பா���� அ�� நிைற�த 

உ�ள�ைத� பா���� காத� �ல�ப�; என 

ச�க இல�கிய�க� எ��திய��கி�றன. 

இ�காலக�ட�தி� உட� அழைக� பா����, 

வசதி வா���கைள� பா���ேம பல���� 

காத� மல�கிற�. இ� ேபாலேவ கதாநாயகனி� 

காத�� அவனி� வ�ைமயா� சிைத�த�. 

காத�யி� ���ப க���பா�க��� ஒ��� 

ெகா�� இ�வ�� மன�வ�� பிாி�� 

வி�டன�. 

 எ�லா வைகயான ேநா�க���� ம��� 

இ��ப� ேபால இ�த காத� ேநா��� ஏ� 

ம��� இ�ைல எ�� தின� தின� அ�வதாக 

ஆசிாிய� கைதைய �����ளா�. 



 

 
 

 
 26 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

கச�த வா��ைக 

தி�மண� எ�ப� மனித வா�வி� அவசியமான 

ஒ��. அழகான வா��ைக இைறவ� 

ெகா���� பாி� எ�ேற �றலா�. மனிதனா� 

மனித ச�தாய�தி� நல� க�தி பைட�த 

ஒ��க �ைறேய தி�மண� ஓ� ஆ�� 

ெப��� ேச��� ஒ�வ��ெகா�வ� க���ப�� 

அவ�கள� வா��ைகைய� ���� ெபா��பி� 

நட��வத�� பல� அறிய� ெச��� ெசயேல 

மண� என�ப��. இ�சி�கைதயி� கைதமா�த�க� 

இ�வ�� வ�ைமயி� இ��தா�� மகி��சியாக 

வா��தன�. அ�றாட ச�பள�தி� மனநிைறவாக 

வா��தவ�களி� வா�வி� எம� ���கி�� 

கணவனி� உயிைர� களவா�� ெச�றா�. 

நி�மதியான வா��ைக சீரழி�த�. இர�� 

�ழ�ைதக�ட� அனாைதயாக நி�றா�. 

ம�மண� எ�ப� இ�ைறய ச�தாய 

அைம�பி� இ�றியைமயாத�. கணவைன 

இழ�த ஒ� ெப� ச�தாய�தி� தனி�� 

வா�வ� க�ன�. த� கணவனி� இ�தி 

வி��ப�ப� ம�மண� ெச�� ெகா�டா�. 

மகி��சியி� ெபா�கிஷமான வா��ைகைய 

மனநிைறேவா� வா��� வ�தா�. அத� 

பாிசாக இ�ெனா� �ழ�ைதைய� 

ெப�ெற��தா�. வா��ைக எ��� கால�சார� 

அவ� வா�ைவ மீ��� �ர��� ேபா�ட�. 

அ��த கணவ�� இற�தா�. 

 �ழ�ைத வள��பேத சிரமமாக இ���� 

த�ண�தி� ��� ெப� �ழ�ைதகைள� 

தனியாக வள��க ��ப�டா�. ெப�றவ��� 

பி�ைள பாரமா, எ�பத�கிண�க மிக�� 

க�ட�தி�� த� �ழ�ைதகைள ேந�ைமயாக 

வள��தா�, எ�பதி���� ஆசிாிய� 

தா��ள�ைத� பட� பி���� கா��கிறா�. 

 ெப� மன� எவ�� அறியாத �தி�. ஒ� 

ெப�ணிட� உ�ள இரகசிய�ைத அவ� 

நிைன�தா� ம��ேம ெவளி�ெகாணர ����. 

ெப�ணி� மன� எ��ேம �திரான�. 

இத�கிண�க இ�கைதயி� வ�� ெப��� 

தா� மைற�� வ�தி��த இரகசிய�ைத 

இர�� கணவ�களிட�� �றாம� மனதி� 

ைவ�தி��தா�, என ெப�ணி� மனைத� 

�றி�� கா����ளா�. 

 பிரசவ� எ�ப� ஒ� ெப���� 

ம�பிற�� எ�� ��வ�. த� �த� 

பிரசவ�தி� �ழ�ைத பிற�� இற�த�� 

������� ேபானவ���  த� கணவனி� 

வி��ப�ைத நிைறேவ�ற ��யவி�ைலேய 

எ�ற ஆத�க�� �ளி��த�. “தி�க�றவ����  

ெத�வேம �ைண” எ�பத�கிண�க அ�கி� 

இ��த ெப���� �ழ�ைத பிற�த�.  

ஆனா� அ�ெப� இற�� விடேவ, யா���� 

ெதாியாம� அ��ழ�ைதைய� தனதா�கி� 

ெகா�டா�. இ�ப� வா��ைகயி� அ�ேம� 

அ� வா�கி வா��தா�. இனி�பான 

வா��ைக�� கச�பான�. அ�ப� யா���� 

ெதாியாம� எ��த �விகார ��திாி�� த� 

கணவ�மா�க� இ�லாம� தி�மண� நைட 

ெப�வைத எ�ணி மனேவதைன அைட�� 

ெகா����பதாக ஆசிாிய� கைதைய ���கிறா�. 

 

ஓ�கா� 

த�ைதயி� க���பி� ந�ெலா��க�கைள� 

பயிலாத �ழ�ைத ந�ெனறி�படா�. க�வி 

எ��� ந�கனிைய ைகதவறிவி�டவ�க� 

வா��ைக�� கச�பானதாகேவ இ����. 

“ஏ�டறிைவ விட ப�டறி� ந�ல பல� த��” 

எ�ப� ��றி�� உ�ைம. இ�கைதயி� 

வ�� த�ைத�� ந�சி�தைனகைள� ெப�றவ�. 

��ைப அ��� ெதாழிைல� ெச�� வ�தா�. 

த� மக� ந�� ப���, ந�ல ெதாழி���� 

ெச�ல ேவ��� என வி��பினா�. ஆனா� 

மகேனா தீய� பழ�க வழ�க�க���� சி�கி 

க�விைய�� ைகவி�டா�. த�ைதயி� 

கனைவ� ��� �றாக உைட��� 

த�ளினா�. சிைற�சாைல வைர ெச��� 

அளவி�� அவன� ெசய�க�� வள��தன 

எ�ற ச�தாய� சி�கைல ெவளி� 

கா����ளா� ஆசிாிய�. 

 நம� ச�தாய�தி� தனிமனித� ஒ�வ� 

சிைற�சாைல ெச�றா� எ�றா� அவன� 

ந� மதி�� சிைத��வி��. அவ� 

அ�ச�தாய�தி� வா�வ�� க�ன�. 

இ�கைதயி� கதாநாயக�� ெதாழி��காக 

இட� ெபய��� ெவளி�� ெச�றா�. அ�� 

ஒ� ெப�ைண� தி�மண� ெச�தா�. 
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 தி�மண� எ�ப� இ�மன� இைண�த 

நிக��. இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� �ாி�� 

நட�தா� ம��ேம இ�லற வா�� 

ந�வா�வா��. இ�ைறய காலக�ட�தி� 

பலர� தி�மண உற� �றிவத�� காரண� 

பண வசதியி�ைம, தகாத உற��ைற, �ாித� 

இ�லா நிைல ேபா�றைவ ஆ��. “ஆைச 

அ�ப� நா� ேமாக� ��ப� நா�” 

எ�பத�கிண�க கைத� தைலவியி� 

மைனவி�� ஆ� மாத� ந�லப�யாக வா��� 

வ�தா�. த� கணவ��� ���ப�ைத நட�த 

ேபாதிய பண வர� இ�ைல 

 எ�றறி�த�� அவைன வி�� விலக 

ஆர�பி�தா�. இதி���� ஆைசயி� 

விைளவாக ச�தாய�தி� நிக�� சீ�ேகைட 

விள�கி��ளா�. 

 இ�ைறய ச�தாய�தி� தகாத உற� 

அதிகமாகி வி�ட�. ெப��பாலான தகாத 

உற�. பண அ��பைடயிேலேய நிக�கிற�. 

இ��� கதாநாயகி பண�ைத ேவ�� 

இ�ெனா�வைன மண�தா�. அவ�ட�� 

�ைற�ப� வாழாம� பல�ைடய ெதாட�பி� 

இ��தா�. ச�தாயேம ‘ஓ�கா�’ என 

அவ��� ப�ட� ���ய�. அவளி� தகாத 

உறவா� ெபய� ெதாியாத நப� அவைள� 

க�ட����டமாக ெவ��� ெகா�றதாக 

ஆசிாிய� கைதைய �����ளா�. 

 ெப����� �த�திர� கிைட�தா�� 

அதைன அளேவா� பய�ப��த ேவ���. 

இ�ைலெய�றா� இ�ப��ப�ட மன�கச�பான 

ெசயேல நைடெப��, எ�பதி���� ெப���� 

�த�திர� அவசிய� தா�. ஆனா� அதிக 

�த�திர� ச�க�தி� ஆப�தான� என 

ஆசிாிய� ெதளி��ப���கிறா�. 

 

���ைர 

தமிழாசிாியரான சி�க��� �.த�கராச� 

அவ�க� ஒ� சிற�த எ��தாள�. ச�தாய 

இ�ன�கைள� சி�கைதகளா�கி உ�ளா�. 

சி�தி�� ெசய�ப�� அறி� ந� 

ஒ�ெவா�வ���� இ��க ேவ��� எ��� 

ேநா�கிேல இ�சி�கைத�� “சி�தைன� 

��க�”  எ�� ெபய� �����ளா�. 

இ�சி�கைத ச�தாய சி�கைல பட�பி���� 

கா��வதாக உ�ள�. 
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ப��க ேநா�கி� அ�த�தமி� 

 

ெச. �மாேதவி 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற (�யநிதி) 

நா.ம.ச.ச. ெவ�ைள�சாமி நாடா� க��ாி, ம�ைர 

 

���ைர 

ெப�ேறாைர� ேபணி�கா�த�� அவசிய�, 

கலா�சார�, ந��, ேம�ம�க� நிைல, 

உைழ��, உணேவ ம���, தா�ெமாழி 

ேபா�ற பல க����கைள �. த�கராசனி� 

‘அ�த�தமி�’ ��� எ�ஙன� ைகயாள� 

ப���ள� எ�பைத விள��வதாக இ�க��ைர 

அைமகிற�. 

 

ெப�ேறாைர� ேபண� 

ெப�ேறாைர� ேபணி� கா�ப� நா� 

ஒ�ெவா�வாி� கடைமயா��. ‘வாைழ�� 

தா� ஈ�ற கா� ��ற�’ எ�ப� ேபால 

இ�ைறய தைல�ைறயின� த�ைன இ�வைர 

ெப�� வள���, ந�லேதா� நிைலயிைன 

அைடவத��� காரணமா� இ��த, தம� 

ெப�ேறாைர �திேயா� இ�ல�களி� ேச��� 

வி�கி�றன�. ெப�ேறாைர� ேப�வைத 

கடைமயாக எ�ணாம� பாரமாக எ�ணி� 

�ற�த��கி�றன�, �.த�கராச� தம� 

க��ைரயி�, பி�ைளக� ெப�ேறாைர� 

ேபண ேவ��� எ�� ச�ட� இய�ற�பட 

ேவ��� எ�� தைல�பிலான க��ைரயி�, 

இ�ைறய தைல�ைறயின���� ெப�ேறாாி� 

அவசிய�ைத எ���ைர���ளா�. இ�, 

சிரவண� த� ெப�ேறாைர� �ம�� ெச�வ� 

ேபா��, க�ண� த� தா���� ெகா��த 

வர�ேபா�� ெப�ேறாைர� ேபணாவி�டா�� 

�திேயா� இ�ல�களி� ேச���� அளவி�� 

ேமாசமானெதா� நிைலைய� ெப�ேறா��� 

ஏ�ப��த��டா� எ�பைத உண���கிற�. 

 

கலா�சார� 

வா�வி� அ��பைட� ப�பாடாக வ���� 

த�த கலா�சார� ெப�மித����ாிய�. ‘யா�� 

ஊேர யாவ�� ேகளீ�’ எ�ற ெசா�ெறாட� 

�ல� கணிய� ����றனா� உலக� 

��வைத�� ஒேர ஊராக��, அைன�� 

ம�கைள�� தம� உறவாக�� எ��வைத� 

காண ��கிற�. ஒ�ேற �ல� ஒ�வேன 

ேதவ� எ�ற வாிக� �ல� தி��ல� 

மனித�ல� ��வைத�� ஒ�றாக� காண 

எ��கிறா�. இைறவ� ஒ�வேன எ�� 

வ�����கிறா�. கணிய� ����றனா�, 

தி��ல� ஆகிய இ�வ�� மனித �ல�ைத 

எ�த அ��பைடயி�� பிாி�காம� 

அைனவ�ேம சம� எ�� சி�தி�கி�றன�. 

இ� அவ�களி� ந�ப�ைப மனித உலகி�� 

எ���ைர�பதாக அைம���ள�. 

 ‘வா�ய பயிைர� க�டேபாெத�லா� 

வா�ேன�’ எ�றா� இராம��க அ�களா�. 

‘யா� ெப�ற ேப� ெப�க இ�ைவயக�’ 

எ�றா� தா�மானவ�. இராம��க அ�களாாிட� 

பிற உயிைர�� த��யி� ேபா� எ��� 

க�ைணைய� காண ��கிற�. யா� ெப�ற 

அைன�ைத�� அைனவ�� ெபற ேவ��� 
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எ�ற மனிதாபிமான� தா�மானவாிட� 

உ�ள� ெப�ைமயளி�கி�ற�. �. த�கராசனி� 

‘தமி�� கலா�சார� எ��� ெப�ைம��ாியேத’ 

எ�� க��ைரயி� �ல�, நம�� ��ன� 

வா��தவ�களிட� எ�ப��ப�ட ந��ண� 

இ����ள� எ�பைத உணர ��கிற�. 

 

ந�� 

ஒ�ெவா�வ�� உ�ற �ைண ஒ�ைற 

நா�த� இய�பா��. அ�வா� உ�ற 

�ைணயாக; ந�பனாக வர�ெப�பவைர�� 

எ�வா� ெப�த� ேவ��� எ�� நம� 

��ேனா� வைரய����ளன�. ‘ேசாிட� 

அறி�� ேச�’ எ�ப� ��ேனா�களி� 

ெபா��ைரயா��. ஊெர�லா� ேதாழ� 

இ��தா�� உ�ற ேதாழ� ஒ�வ� இ��க� 

ெப�த� ேவ���. 

“�கநக ந�ப� ந�ப�� ெந�ச�� 

அகநக ந�ேப ந��” 

 உத�டளவி� இனி�பாக� ேப�கி�ற ந�� 

சிற�த ந�ப�ல; ெந�ச�தி� வ�சமி�லா� 

உ��ண��கேளா� ஒ�றி� பழ�கி�ற 

ந�ேப சிற�த ந�பா��. 

“உ��ைக இழ�தவ� ைகேபால ஆ�ேக 

இ��க� கைளவதா� ந��” 

 ஆப�� கால�தி�, தா� உ��தியி���� 

ஆைட ந�வினா� எ�வா� ைகக� 

விைர�ேதா� யா�� ஆைணயிடாமேலேய 

வில�� ஆைடைய, விடா�பி�யாக� பி���� 

ெகா�கிறேதா அ�வா� ஓ��ெச��, அதாவ� 

ந�ப� அைழ�காமேலேய விைர�� ெச�� 

உதவ ேவ���. அ�தைகய ந�ேப சிற�த 

ந�பா��. பாேலா� கல�த நீராக� பாிணமி�க 

ேவ���. ந��, ப�றிேயா� ேச��த க�றாக 

மாற��டா� எ�� �றி� �டா ந��� �டா 

ஒ��க�� �ற�ெதா��கி, ந�ெனறி கா��� 

ந�பி�ைக�� நாணயமி�க ந�பினைர�� 

நா�த� ேவ��� எ�� ��கிறா�. 

 

ேம�ம�களி� உய�வான நிைல 

ந�ப��க��, ந�ெலா��க�க�� 

ந�ெல�ண�க�� வா��க�ெப�ற ந���� 

பிற�ேதாராகிய ந�லவ�க� இ��பதாேலேய 

இ��லக� இ�� நிைல ெப�றி��கி�ற� 

எ�ப� சா�ேறாாி� அ�த வா��. இ�ப�� 

��ப��, வா��� தா���, ெச�ைம�� 

வ�ைம�� இ���� மனித வா�வி� ம�க� 

ேம�ம�களாக வா�வ� ெப�ைம��ாிய�. 

“அ�டா�� பா��ைவயி� ��றா 

தளவளா� 

ந�டா�� ந�ப�லா� ந�ப�லா� 

ெக�டா�� ேம�ம�க� ேம�ம�கேள 

ச�� 

��டா�� ெவ�ைம த��” 

 ப��பாைல எ�வள� கா��சினா�� அ� 

�ைவயி� ��றா�. ெவ� ச�� ஒ�ைற, 

உைல��ட�தி� இ�� எ�வள�தா� 

��டா�� அ�த� ச�� தன�ேக உாிய 

ெவ�ைம நிற�ைத இழ�கா� எ�ப� ேபால, 

அளவி�லாத ��ப�க� வ�தா�� ேம�ம�க� 

�வ�� ேபாக மா�டா�க�. 

“ஆ��� ெப��க� ற���� நா�ம�வா� 

ஊ��� ெப��கா� உல���� - ஏ�றவ��� 

ந�ல ���பிற�தா� ந����தா� ஆனா�� 

இ�ைலெயன மா�டா� இைச��” 

 பா� �ைவயி� ��றா� இ��ப� 

ேபா��, ச�கி� ெவ�ைம ேபா��, ஊ�� 

நீ� ேபா�� ேம�ம�களாக வா��� கா�ட 

ேவ���. 
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உைழ�� 

ஒ� மனித� ெவ�றியைடய ேவ��ெமனி� 

உைழ�பி� ��கிய��வ�ைத உணர ேவ���.  

‘உைழ�பி� வாரா உ�திக�� உளேவா’ 

எ�றா� ப��ன�த�க�. ேசா�ப���� உ�ள� 

தள����� இட�ெகா��காம� ெதாட��� 

ெசய�ப�டா� ெவ�றி ெபறலா�. உைழ�பி� 

ந�பி�ைக ைவ�� உைழ�தா� ம��ேம 

ேம�பா� காண ����. உைழ�� எ�ப� 

�ய�சி, த�ன�பி�ைக, உ�சாக� எ�பவ�றி� 

பிரதிப���. ‘ெத�வ�தா� ஆகாெதனி�� 

�ய�சித� ெம� வ��த� �� த��’ எ�ப� 

ெத�வ� �லவ� தி�வ��வாி� அ�த 

வா��. 

“உழ���� ெதாழி���� 

வ�தைன ெச�ேவா� - �ணி� 

உ��களி� தி��ேபாைர 

நி�தைன ெச�ேவா�” 

எ�� உைழ�ேபாைர உய��தி� பா�கி�றா�. 

உைழ�பவேர உய�வ�. உைழ�ேப உய�� 

த��. 

 

உணேவ ம��� 

அகில�தி� அைன�� உயி�� பிற��க�� 

உணவி�றி உயி� வா�த� அாி�. ‘உ�� 

ெகா��ேதா� உயி� ெகா��ேதாேர’ எ�ற 

மணிேமகைல வாியி� �ல�, உண� 

அளி�த�� உய�ைவ அறிய ��கிற�. உட�, 

உட� ஆேரா�கிய�தி�� ந��ணேவ �லாதார�. 

ேநாய�ற வா�ேவ �ைறவ�ற ெச�வ�. 

ந��ண�க� தா� ஊ�ட�ச���கைள� த��. 

உணவிைன� ��தமாக உ�ண ேவ���.  

�. த�கராச�, உணவி� அவசிய� �றி��� 

�றி��ளா�. 

 

தா�ெமாழி 

ெமாழி�ப�ேற நா���ப���� அ��பைட. 

ெமாழி�ப�� இ�லாதவாிட� நா���ப��� 

இ��கா�. தாயி� ேம� உ�ள அ�ைப� 

ேபால தா�ெமாழியி� மீ�� ப�� இ��த� 

அவசிய�. சி� வயதி� �த��த�� க��� 

ெமாழிேய தா�ெமாழி �ழ�ைத�� அத� தா� 

க���த�� ெமாழிேய தா�ெமாழி �ழ�ைதயி� 

உத�க� உ�சாி��� �த� ெமாழிேய தா�ெமாழி. 

“தாைய இக��தாைன� 

தா� த��தா� வி��வி� 

தமி� த��தா� வி��வி� 

தமிைழ இக��தாைன� 

தா� த��தா�� விடாேத; அ�த� 

தமிேழ த��தா�� விடாேத”  

எ�� தா�ெமாழியாகிய தமி� ெமாழியி� 

அவசிய�ைத எ���ைர�கிறா�. 

‘இ��தமிேழ உ�னா� இ��ேத� 

வாேனா� 

வ��தமி�த� ேவ���� ேவ�ேட�’ 

 தமிழ�தாேய நீ இ�த உலக�தி� 

இ��பதனா� இ�� உயி� தாி�� வா�கி�ேற�. 

நீயி�லாத உலக�தி�, ேதவ�க��� ம��ேம 

கிைட�க�ெப�� அமி�தேம கிைட�தா�� 

ஏ�கமா�ேட� எ�பத� �ல�, தமி� 

ெமாழியி� ம�ீ�ள ப�றிைன அறிய ��கிற�. 

 

���ைர 

ெப�ேறாைர� ேபணி�கா�ப� பி�ைளக� 

ஒ�ெவா�வாி� கடைமயா��. வா�வி� 

அ��பைட, கலா�சார�, ந�� ேம�ம�களி� 

உய�வான நிைல, உைழ�பி� உ�னத�, உணவி� 

அவசிய�, தமி�ெமாழி� ப�� ஆகியவ�ைற� 

ப��க ேநா�கி� �. த�கராசனி� 

‘அ�த�தமி�’ ����ல� அறிய ��கிற�. 
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ஒ� �க�டவாசியி� சில நாடக �ய�சிக� 
 

�ைனவ� ஆ. �மி�ெச�வ� 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

 அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

ஆ��� ���க� 

கட�த இ�பதா� ��றா��ைன, ெதாட��த இ� உலக� ேபா�களி� காலக�ட� எனி�, இ�ப�ேதாரா� 

��றா��� ெதாட�க�ைத ��னவ�றி� விைள�கைள அ�பவி��� கால� எ�� ��வ� 

ெபா����. ��ைதய �ழ�� �திய �திய க��பி���க�, நா�பி��த�, உலைகேய 

ச�ைதமய�ப���த� எ�� அதிர� நிைலைம; சமகால�தி� ஆ�த வி�பைன, அதிேகார வ�ைம, 

அளவ�ற ேநா�ைம, எதி�பாரா� �ல�ெபய��, ஏேகாபி�த அகதிைம எ�பவ�ைற எதி�ெகா�ள ேவ��ய 

வா�விய� ெந��க�க�. இ�வித� ப��க ெந��க�களி� சமீப�திய ஒ� வர�தா� ‘�க�ட��யர�’ 

எ�ப�. 

�க�ட� ேகார� எ�ப�, எ�ேபா�� தாேன உ�வாவ� அ�ல. இ�, யாேரா சில தர�பினாி� ஆதி�க 

மேனாபாவ�தி� விைளவா�, தி�டமி�� உ��ெபற ைவ�க�ப�வதாகிற�. ஆதிகால�ைதய 

அெல�ஸா�ட� ெதாட�கி, அ�ைம� கால�தி� ஆ�கானி�தானி� அைமதிைய� �ைல�த 

அெமாி�க�கார�க� வைர��மாக, பலதர�ப�ட ஆ�கிரமி�பாள�களா�, இ��லகி� �க�டவாசிய� 

ெதாட��� உ�வா�க�ப�ட வ�ணேம உ�ளன�. இ�வித நிைலைமயிைன� �றி�பி�ட ஒ�கால�தி�, 

��பினிய�களி� ெகா�� ெச�ைககளா� எ�தியவ�களாக இ�திய�க�� இ����ளன�. இ�வித� 

�ய�நிைலைமைய இ�திய�க� ஓாி� வ�ட�கள�ல; ஏற��ைறய நா�� வ�ட�களாக அ�பவி��� 

வ�தி��கி�றன�. ெவ�ைளய�களி� நா�பி���� ேமாக�தா�, இ�திய�க���, �றி�பாக� 

தமிழ�க��� ஒ� க�ட�தி�, த�க�ைடய ெசா�த நா�ைடேய இழ�க ேவ��ய ��பா�கிய 

நிைலயான�� உ�வான�. இத� காரணமாகேவ, இல�ைக, ப�மா, ெமாாீசிய�, பிஜி, சி�க���, 

மேலசியா என� தமிழ�க� �ல� ெபய��� ெச��, கா� தி��தி, க��� ெவ��,  ர�ப� பா� வ���, 

ேதயிைல ஒ���, நசிய ேவ��யதாயி��. இ�வித� �ய�நிைலைமைய எதி�ெகா�ட தமிழின�,  

அ��யைர� பிற��� ெவளி�ப��திட எ�தன� ெகா��, அத��� ப��க� காரணிகைள� 

ைக�ெகா�ட�. அத� ஒ���தா� �ல�ெபய� இல�கிய�. இ�வித இல�கிய வைகைமைய 

உ�வா�கிய பல�� ‘சி�க��� தமிழாசிாிய� �.த�கராச��’ ஒ�வராக� காண�கிைட�கிறா�. ெச�ற 

��றா���  ந��ப�தியி�, தி��சி� ப�தியி���� �ல� ெபய���, ஒ��கிைண�த மேலயாவி� 

அம���, உைழ�பா� உய��த ஒ� நபாி� மக� தா� இ�த� த�கராச�. கதாசிாிய�, க��ைரயாள�, 

கவிஞ� எ�கிற ப��க� தள�களி� இவ� �ழ�க �ய�சி�தி��தா��, அ��பைடயி� ஓ� ப�ளி 

ஆசிாியராக� பணிெச�த காரண�தி�, மாணவ�கைள ைமயமி�ட நாடக� ப�வலா�க �ய�சியி�, ச��� 

தனி��� பா��க�பட ேவ��யவராக� காண� கிைட�கிறா�. 

திற��ெசா�க�: �க�ட�, ப�வ�, �ளகா�கித�, �ய�, நீ�சி, கிட�ைக, அவதானி��, பிரதி, எ�தன�, 

�னரைம��, ��க�, ேகாமாளி, ெச�ைக, ���தி, நிஜநாடக�, ���க�, நசி�. 
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���ைர 

�.த�கராச� தன� பைட�பா�க இல�சிய 

வழியி� ஏற��ைறய இர�� டஜ� பைட�� 

�� உ�வா�க�ைத எ�ட �ய�ற எ�தன�தி� 

விைளவாகேவ, இ�ப� எ�கிற எ�ணி�ைகைய 

ஒ��ய நாடக�கைள� பைட�தி��கிறா�. 

இ��ட�, அவ�ைற இர�� ெதா�திகளாக�� 

ஆ�கி� த�தி��கிற இவாி� �ய�சி எ�ப�, 

�க�ட� �ழ�� வரேவ�க�த�க ஒ��தா�. 

இவ�ட� �ல�ெபய��� பல இட�பா�க�ட� 

வா�� சில தமி�� பைட�பாளிய�, பைட��� 

ெதாழிைலேய த� வா��ைகயி� இல�காக� 

ெகா��, நசி�தைல�த நிைலயி�, ெவ� 

கவனமாக� த� பைட�� �ய�சிைய��, 

பாட� நட��� பணிைய�� சாிசமாக� பாவி��, 

அவ�ைற� தம� ெவ�றி��� �க���மாக 

மா�றி� ெகா���ள வித�தி�தா�, இவ� 

காிசனமி�கவராக�� கவனி�க� த�கவராக�� 

ஆகியி��கிறா�. இ�ெசய� நிக��கைள 

இவாி� ��ேற பலவிட�தி� உர�� 

அறிவி�தி��கி�றன. 
 

�.த�காசனி� நாடக� ப�வலா�க 

�ய�சி�� அத�கான சில எ�தன�க�� 

“என� வா��ைக�கான ெதாழி� ம��� 

ச�தாய� ெபா��பணிக� எ�கிற 

ேபாரா�ட�களி�ேட, இ�கா�� நா� 

எ�தி� ேச��த ��தக�களி� எ�ணி�ைக 

ப�ெதா�ப� ம��ேம. கைல, கலா�சார� 

‘ெப�மித�க��காக’ நா� ப�ட 

பா�கைளெய�லா� �� வ�வி� 

ெகா��வர ேவ��� எ�ற ஓ� எ�ண� - 

உ��த� எ� இதய��� ஒ� ந�சாி�பாக� 

ெதாட��� இ��� ெகா����த�. ‘தமி�ேவ� 

நாடக ம�ற���காக��, இ�னபிற இனிய 

ந�ப�களி� ேவ��ேகா�க��காக�� நா� 

எ�தி, … இ��தவ�றி� ஒ�றிர�ைட 

உ��ப�யாக� ேச���, நாடக� ெதா��� 

�ைல ெவளியிட ேவ��� எ�ெறா� 

சி�தைனகளி� உ�வா�க�தா� இ���. 

எதிெரா�, தியாக� �ட�,  அ�ைத மக� எ�ற 

��� நாடக�களி� ெதா��பாக மல�� இ� 

‘தாழ��’  எ��ைடய இ�பதாவ� பைட�பா��”1 

எ�கிற த�னிைல விள�கமான�, இவ� 

நாடக� பைட�க �ய�றத� �ய�சியிைய 

ெவளி�ப��தி�� நிைலயி�, தா� நாடக 

�ைல உ�வா�க ேவ��யத� ேநா�க� 

எ�ன எ�பைத�� ெவ� ெவ�ள�தியாக� 

பி�வ�மா� பிர�தாபி��� இ��கிறா�. 

 நா�, “கவிைத� ெதா���,  

சி�கைத� ெதா���, உய�நிைல�ப�ளி 

மாணவ�க��கான க��ைர� ெதா��� 

��க� பலவ�ைற உ�வா�க� ெபற� 

ெச���ேள�. இய�, இைச எ�கிற 

இ�வைகயா�� ��க� பல பைட�தாகி 

வி�டன. ‘நாடக�’ எ�� தமிழி�� ��க� 

ெவளி�� ெச��வி�டா�, ‘��தமி�� 

பைட��களி�� கா� பதி�தி���� ஓ� ஆ�ம 

தி��தி என�� ஏ�ப��… தமிழேவ� நாடக 

ம�ற�தி� ெவளி��களாக ‘கவி��ல� 

ேபா��� தமி�ேவ�’  �த�ெகா��, ‘அ�த�தமி�’ 

ஈறாக, இ�கா�� ப�ெதா�ப� ��க� 

ெவளி�� ெச���ேள�. அ�த வைகயி� 

கவிைத� ெதா���க� எ��; சி�கைத� 

ெதா���க� ஏ�; உய�நிைல� ப�ளி 

மாணவ�க��கான க��ைர� ெதா���க� 

���; ஆக� ��த� பதிென�� ��க�. 

ப�ெதா�பதாவ� �� ‘தாமைர��’ எ�� 

நாடக� ெதா��� ��. இ�த �� ‘தாழ��’ 

எ�ப�.  இ� இ�பதாவ� (நாடக� ெதா���) 

�லா��. �� ெவளி��� �ய�சியி� 

எ��ைடய இல�� இ�ப� ��க� 

எ�ப�”2. அ��� நிைறேவறிவி�ட� என� 

பலவா� இவ� �ளகா�கித� ப���; 

ெகா�கிறா�. 

 ‘தமி�ேவ� நாடக ம�ற�’ எ�கிற ஓ� 

அைம�ைப இவேர நி�வி, ஏற��ைறய ஓ� 

அைர ��றா��கால� இவ� அதைன� 
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ைகயக�ப��தி ைவ�தி��த நிைலயி�,  

அ�ம�ற�திைன� ெதாட��� வழிநட�� 

வத�காக��, த�னிட� ப�ளியி� பயி�ற 

மாணவ�க���� பயி�சி அளி�பத�காக�ேம பல 

நாடக�கைள எ�தியேதா� இய�கி�� 

ந���� �ட வ�தி��கிறா�. 

 இவ�ைற, “சி�க��� வாெனா� ம��� 

ெதாைல�கா�சி நாடக�களி� ந��� 

வ�தவ�. நாடக�, சி�கைத, இல�கிய� ேப��, 

கவியர�க� ஆகியவ���� எ�தி�� ப�ேக��� 

வ�தவ�. சி�க��� க�வி அைம��� பாட�தி�ட, 

பாட�லா�க� ப�தியி� உய�நிைல� பிாிவி�, 

ஒ�� �த� நா�� வைரயிலான 

மாணவ�க���� ��தக�க� எ�தி� 

�க�ெப�றவ� … இல�கிய� ச�ைதயி� கைத, 

கவிைத, க��ைர ஆகிய இவ�த� 

பைட��களி�ேட ‘நாடக ���’ இட� 

ெப�வைத அறி�� மகி�கிேற�”3 என, இவாி� 

ேதாழெரா�வ�, இவைர� �க��தி���� 

��றி����  அறி��ெகா�ள ��கி�றன. 

 �.த�கராசனி� ேம�க�ட ெசய� 

நிைலகைள ��ைவ��� பா����ேபா�, ஒ� 

ப�ளியாசிாிய� த� �க�ட� பணி� �ழ�� 

த�ைன� த�கைவ�க��, த�ைன ெவளி�கா�� 

நி�பி�க�� என� சில கைல- 

இல�கிய� பைட��சா� ெமன�கிட�கைள� 

ெச�தி��கிறா� எ�ப��, அ�ெமன�கிட�க�� 

ெப��பா�ைமயன, தா� ெபா���வகி�த 

ம�ற�கைள��, த�மிட� பயி�ற 

மாணவ�கைள�� ைமயமி�ேட ெதாழி� 

ப����கி�றன எ�ப�� �ல�பா� 

ெப�கி�ற�. இ�த� �ய�சியாளாி� ப��க 

நாடக� பிரதிக�� ஏேத�� ஒ�ைற� 

ேத��� ஆ�வத� �ல�, அவாி� நாடக 

ஆ�க�திற�கைள மதி���டறிய ���� 

எ�கிற வித�தி�, இ�வா��� தைல�� 

ேத��� ெகா�ள�ப����கிற�. இத� 

நீ�சியாகேவ, இவ� பைட�த ‘அ�ைத மக�’ 

எ�� நாடக� பிரதி இ�வா���கான 

�த�ைமயாக� ெகா�ள� ெப�றி��கிற�. 

 ஏற��ைறய  ஈராயிர�ைத�� ஆ��கால� 

தமி��கைல இல�கிய வழி�தட�தி�, நாடக� 

கைல�ெகன� கணிசமான இட���. ஆதி 

மா�ட� த� உ�ள� கிட�ைககைள� ப��க 

ெம��பா� களி�வழி� �ல�ப��த �ய�றைம 

ெதா��, நட��நாளி� ஒ��ெமா�த� தமிழின�தி� 

வா�நிைலேய அதிந��பாக ஆகி�ேபா��ளைம 

வைர, தமி�� �ழ�� ந���� அ�சா� 

கைல��வா�க�� கா�திரமான இட�ைத� 

ெப�� வ���ளன.  பரத�, ப�ச பாரதீய�, 

பரத ேசனாபதிய�, சய�த�, �����, 

மதிவாண� நாடக �� எ�கி�ற ஆதிகால� 

பைட��� ப�வ�க� ஒ� �ற�; 

நா�கா��கார�க� (ந.���சாமி), ந�த� கைத 

(இ�திரா பா��தசாரதி), ெவறியா�ட� 

(ேச.இராமா�ஜ�), ஆதியிேல மா�ச� இ��த� 

(பிேரதா: பிேரத�), சாி�திர�களி� அதீத மி�சிய� 

(ச.��க�பதி) எ�கிற சமகால� பிரதிக� 

ம�ப�க�. இவ�ற�� �.த�கராசனி� 

நாடக� ப�வலா�க �ய�சியி� இட� 

எ�தைகய� என அ�மானி�க �ய�� 

ப�ச�தி�, த� தைலைமயாசிாியாி� தைய�� 

பா�ைவ�காக எ�த�ப�ட  ‘விதிைய ெவ�லலா�’ 

ெதா��, ைவ.தி�நா��கர� எ�பா���� 

சம��பி�பத�காக� ெதா��க�ப�ட ‘எதிெரா�’ைய� 

ெதாட���, சி�க���� ெதாைல�கா�சி ம��� 

வாெனா� நிைலய�தா�க� ைவ�த ேபா��யி�, 

ப�ேக�பைதேய �த�ைம ேநா�கமாக மனதி� 

ெகா�� வ�வைம�க�ப�ட ‘ெந��சி ��’ 

வைரயிலான, பலவித நாடக� ப�வலா�க� 

பிரய�தன�க� என விாி�� பரவி, நாடக 

சபா�கைள ைமயமி�ட, மாணவ� பயி�சிைய� 

க��தி�ெகா�ட, ெவ�ஜன ஊடக�களி� 

கவன�ைத� ெபற �ய�சி�த நாடக ஆ�க� 

ெச�ைககளாகேவ க�டைம�� உ�மாறி, 

நிைலெகா�கி�றன. இ��பி��, ‘ஒ� 
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�க�டவாசியி� நாடக �ய�சிகைள� 

க��தி�ெகா��, அ�சா� பதி�� பிரதி, 

யாேத�� ேத�மா?  என அவதானி�� அறிய 

��ப�ட ேவைளயி�,  ‘அ�ைத மக�’ எ�� 

பிரதி கவன�ைத ஈ��த�. அ�கவன ஈ��பி��,  

“ேதா�ட��ற� �ழ� வா��ைகைய� பி��லமாக 

ைவ��, ஓ� உ�ைம� ச�பவ�ைத 

அ��பைடயாக� ெகா�� கிள��� எ��தேத 

இ�நாடக�”4 எ�கிற வித�தி�, நாடக 

ஆசிாிய� த�தி��த ஒ� �றி���, 

“இர�டாவ� உலக� ேபா� ��வைட��, 

அ�ைறய மலாயா� ��டர� அைமதிெப��� 

ெகா����த நிைலயி�, ெபா�ம�க�, அவரவ� 

வா��த ப�திக��ேக தி��பி� ெச��, த� 

வா��ைகைய� �னரைம��� ெச�� ெகா�ள 

சி� வழி ஏ�ப����த �ழ��, ெஜா�� 

மாநில� ‘நி�� �டா� ேதா�ட� தமி�� 

ப�ளியி�’, ப��ைப� ெதாட�கி, அ�ேகேய 

ேதா�ட� ெதாழிலாள�க� நட�திய ‘அ�� 

அ���னா’ ��தி�  பால அ��யாக, ேவசேம�� 

ந��தி��த ெச�தி��”5  காரண�களாக 

அைம�தன. இ�வித ஈ��பிைனேய 

�லாதாரமாக� ெகா��, ‘அ�ைத மகைன’ 

அ�கியேபா�, அ� எதி�பா��பி�� 

எதி��ற�தி� இ��த�. 
 

தமி� நாடக வழி�தட�தி� ‘அ�ைத  

மக�’�கான இட� …. 

ெபா�வாக, தமி�நாடக� �ழ�� ஒ� 

நாடக�தி� அைம���ைறயான� �றி�பி�ட 

வித�களி�தா� இ��திட ேவ��� என 

எதி�பா��க�ப�ட�. �றி�பாக, “ெபா��த� 

எ�ப� ஒ��ைம உைடைம ஃ அஃ� இட�� 

கால�� ெசய�� என �வித�ப� ெம�ப 

ேம�றிைச வாண�”6  எ�பவாக, இ��க 

ேவ��� என ேவ�ட�ப�ட�. இ�வித 

அள�ேகா�க�ட� ‘அ�ைத மகைன’ 

எதி�ெகா�டேபா�, அத� ைமய�க� 

‘அ�ண� - த�ைக’ ய��கிைடயிலான 

�யெகௗரவ� பிர�சிைன�� (நபழ) அ�  

(பா�ைவயாள�க� எதி�பா�� பத�கிண�க) 

இ�தியி� தீ���, ��கமாவ�� எ�பதாக 

ஆகிவி�ட�. 

 சாி; க�தா� இ�வா� எனி�, 

கைதயாவ� ேதா�ட��ர� �க�ட வா��ைக 

நசிைவ விவரைண ெச��மா?  எனி�, அ��� 

அதனி���� வி�ப��, த� ேப�ைச� 

ேக�காம� தி�மண� ெச�� ெகா�ட 

பாவாயி எ�� த�ைகமீ�, ைவயா�ாி எ�� 

அ�ண� ெகா��� பரம பைக�ண�வி� 

விவரைணயாகேவ மாறி, ேத�கி வி����கிற�. 

இ�த� பைகைம�ண�விைன ெவளி�கா�� 

வைரவத�காக, ‘பழனி க�ண�மா காத�’; 

‘க�ண� மாிய� காத�’ எ�கிற ச�பவ�க� 

இைண��� ெகா�ள� ெப�றி��கி�றன. 

 �றி�பாக, த� ெப�ேறா�கைள� தன� 

பா�ய வயதிேலேய இழ�� வா�� ைவயா�ாி, 

அ�ம�ட� ேதா�ட� ெதாழிலாளியாக� பணி 

ெச��,  த��ைடய ஒேர த�ைகயான 

பாவாயிைய� க��� க���மாக� பாவி�� 

வள��கிறா�. பாவாயிேயா, தி�மண வயைத 

எ��ய��, தன��� பி��த ஒ�வைர 

மண���க வி��பி�� நிைலயி�,  எ�வித 

�கா�திர�மி�றி, ைவயா�ாி அதைன 

வ�ைமயாக எதி��க, அதைன மீறி, பவளாயி 

தி�மண� ����� பழனி எ�கிற ஒ� 

ைபய���� தாயாகிறா�. இ� இைடெவளியி� 

மண����, க�ண�மா எ�� மகைள� 

ெப��, மைனவிைய இழ�� வா�� ைவயா�ாி, 

த� த�ைகயி�ைடய கணவனி� 

இற�பி����ட� ேபாகாம�, ெவ� 

ைவரா�கியமாக, பவளாயி மீதான 

பைகைம�ண�ைவ� �ட� ேபா��, 

அைணயாம� பா�கா�கிறா�. இ�நிைலயி�, 
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இர�டாவ� அ�தியாயமாக அ�ைத மாம� 

ம�களான பழனி-க�ண�மா காதலான� 

சினிமா�பட� பாணியி�  ெதாட�கி 

நீ�;கிற�. இ� ெதாி�� ெப�வ�ம� 

ெகா��� ைவயா�ாி, தடால�யாக� த� 

மக���, க�ண� எ�� மா�பி�ைளைய� 

ேபசி ���க, அ� ைபய� (நாடக��� 

நாடகமாக), “ெபா�� தா��த �லமாக 

இ��பதனா� அ�த ஒ� பாயி�ட வ�சி, 

இ�த� க�யாண� நட�கா��க”7 எ�� �றி 

ம��க, உாிய ேநர�தி�, த�ைக பாவாயி 

வ��, அ�ணனி� மான�ைத� கா�பா�ற 

ெவ�ணி, தன�� ம�மகளாக� க�ண�மாைவ 

ஏ���ெகா�ளெவன இைச� ெதாிவி�க, 

ேமாத�� ெதாட�கிய சேகாதர சேகாதாி 

உற�, இ�தியி� பாச�தி� பிைண�� 

‘�பமாக’ ��கிற�. இ�தா� இ�நாடக�தி� 

கைத. 

 ‘இ�ப�’ எ�கிற எ�ணி�ைகயி� 

அ�க�க�களாக� ப���� ெகா��, ெவ� 

ெம�வாக� பயணி�கிற இ�நாடக�, ஏற��ைறய 

இ�ப� இ�ப�ைத�� ஆ��கால� கைத 

நிக��கைள� த��� ஏ�தியி��கிற�. 

இவ�ேறா� ‘கைத நிக�� கள�களானைவ’, 

ைமயமா�த�களான ைவயா�ாியி� �� 

பாவாயியி� ��, எ�பவாக��, ஒ�றிர�� 

இட�தி� காத� �ய� பா�வத���, �யர 

மன�ைத�  பகி�வத��ெமன� ேதா�ட� 

�ரமாக�� ம��ேம ஆகி, ஓ� அசலான 

ெதாைல�கா�சி நாடக�த�ைமைய� ெப��, 

�ல�க� ெகா�கிற�. 

 நாடக�தி�கான ‘கா�சி மா�ற�’ எ�கிற 

வைகயி�, திைரயான� எ�திர கதியி�, ெவ� 

ெசய�ைகயாக ஏ�றி, இற�க� ப�வதாக 

ம��ேம இ��கிற�. ஓ� உைரயாட�� 

இைடயிேலேய திைரைய� ேபா��வி�டா�, 

நிக���வ�த கா�சி நிைற� ெப��வி�� 

என� சிறா�ேபால, நாடகாசிாிய� ெச�தி��ப� 

ச�� அய�சிைய� த�கிற�. 

 ஒ�  நாடக�தி�� உயி��  

த�ைமைய� த�பவ�க� ெப��பா�� 

கதாமா�த�களாகேவ இ��ப� எ�ப� 

ெவளி�பைட. ஆனா� இ�பிரதியி� அ�பா 

ேவட� ��� இட�ெப�கிற ைமயமா�த� 

ைவயா�ாி��, எதி�நிைல பா�திர 

ேவசேம�றி���� இைணமா�த� ேஜாச���,  

அசலான சினிமா வி�ல�கைள� ேபா��, த� 

உடலைச�களா�� ம��� உைரயாட�களா�� 

க�டைம�க� ப����பெத�ப�, தர��ைற��ற 

தமி�� திைர�பட�கைள நிைன�ப���கிற�. 

இ��ட� இ�நாடக�தி�, ‘ேகாமாளி’ எ�கிற 

ஒ�வ� வ�ேத தீரேவ��� எ�� 

ஆத�க�ப������ பைட�பாளி, ‘�னியா��’ 

எ�� பா�திர�ைத� �ைற�பிரசவமாக 

ஈ�றி��ப� ேவதைன� �ாியதாக� ப�கிற�. 

இ�வாிைசயி� ெகௗரவ� கைதமா�த� 

ேவச�ைத� தா�கிவ�� க�காணி 

ம���ைவ�� ெபா��தம�� 

இைண�தி��பதி� தா� ெவ� �யரமான� 

மி�கிற�. 

 ஒ� நாடக� எனி�, ஆட�, பாட�, 

உைரயாட� எ�பனெவ�லா� அவசிய� 

ேதைவ எ�கிற மர�வழி மேனாபாவ�� 

ெவளி�பா�� இ�நாடக�ைத� ெபா��தவைர, 

பைட�பாளியா� ஏேகாபி�த அளவி� 

ெச�ய�ப����கி�றன. சா�றாக,  இ�நாடக� 

ெதாட���ேபா� அைம�க�ப���ள 

கா�சியைம�ைப ேநா�கி�, ��ெசா�ைமயி� 

அ��த� விள���. 

 “இட�: ேவைல�கா�. இ��ேபா�: பழனி, 

க�ண�மா, ம���. கா�சி: காத� களி�� 

உைரயாட�. (காத� சி��க� இ�பகீத� 

பா�, ஆ� மகி��தி��கி�றன�. ஆட�� 

பாட�� ���தபி�ன� இைமயாம� 

பா��த�). பழனி: க�ண�மா … எ�ன 

இ�னி�� ஒேர ச�ேதாஷமா ஆ�� 



 

 
 

 
 36 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

பா��கி����ேத… ? �. ெசா��.  

க�ண�மா: ���� … நீ�க வ��ேபா� 

ஆடாம, பாடம நா� இ��தா�தா� 

உ�க���� ேகாப� ����� ேமல 

வ���ேத… பழனி: (சிாி��) ஓேஹா … 

அதனாலதான? க�ண�மா: ஆமா நா�தா� 

பா��கி����ேத�. ஏ� நீ�க�� 

பா�னீ�க,”8 எ���, “அர�க� ப��. இட� : 

அவரவ� ��.  கா�சி: காத� பிாி�. ேசாக� 

பாட� ஒ�றி�� அபிநய�த�;. இ�வ�� 

பாட��� ந��த�”9 எ�கிற வித�தி�, 

அைம�க�ப����கி�ற உைரயாட� த�ைமைய 

ேநா�கி�, நிஜநாடக இய�க �.ராம�வாமி 

ம��� மண� ம�� இய�க ��க�பதி 

�தலான, தமி�நாடக� பைட�பாளியாிடமி��� 

�.த�கராச� ெவ� ெதாைலவி� இ��கிறா� 

எ�ப� ெதாிகிற�. இத�� இவ� �ல� 

ெபய��� மேலயாவி� இ��தி��ப���ட 

ஒ� காரணமாக இ��கலா� என நிைன�க� 

ேதா��கிற�. 

 ேம�க�ட ெச�ைககேளா�, நட��� 

கால�தி� நாடக�தி��� ெபா��தாதன  

என� �ற�த�ள�ப����கிற பலதர�ப�ட 

ச�பவ�க�� �ட, இ�நாடக�தி� �ைறவற 

இட�ெபற� ெச�ய�ப����ப�� 

நைக�பி��ாியதாக இ��கிற�. �றி�பாக, 

காத�� ேதா�வி ெப�றி�� இர�டா� 

ேஜா�ைய� ேச��த க�ண�, அ�வைர 

அதிேயா�கியனாக இ���, பிாி�சா� 

பிர�சிைன எ��த�டேனேய, “����வி��, 

சிகர� ேம� சிகெர� என� �ைக��� 

ெகா�ேட, கட�� மனிதனாக� பிற�க 

ேவ���”10 எ�ற சினிமா� பாட��� 

அபிநயி�� ந��ப��, மாிய� கைடநிைல 

ஊழியனான க�ணனிட� ெகா�ட 

காதைல� த�ைத ேஜாச� ம���மிட��, 

“அ�பா, காத� எ�ப� இ��பவ� - 

இ�லாதவ� பா��� ஏ�ப�வ� இ�ைல. 

க�ேணா� க� ேநா�ெகா�கி� எ�றா� 

வ��வ�”11 என, வ��வாி� �ரைல 

ேம�ேகா� கா�� ஒ��ப��, எதா��த 

�ழ�க���� ெபா��த வ�ண� 

இ��கி�றன. இ��ட�, நாடக� பைட�பாளி, ஓ� 

ஆசிாியராக அ��� ��க� தமிழக�தி���� 

�ற�ப�� வ�� தமி�� ப���, ப�ளியி� 

பணிெச��� தமிழாசிாியராக இ��பதா�, 

ஆ�கா�ேக, பாரதிதாச� �த� கைலஞ� 

க�ணாநிதி வைரயிலான நப�கைள� தம� 

வசன�களி�ேட �ைண�கைழ��� ெகா��, 

உைரயாட�கைள நக��தி� ெச�வ�� 

நாடகேவா�ட��ட� �ளி�� ெபா��தா� 

���தி� ெகா�� நி�கி�றன. 

 ஒ� ‘ச�க நாடக�’ எனி� ஏேத�� ஒ� 

க���, ஒ�  ‘தனி��வ வசன�’ ேவ��ம�லவா? 

அவ�ைற�� இ�பிரதியி� பைட�பாளி இ�� 

நிர�பி இ��கிறா�. சா�றாக, காத�� 

பிாி�ேநர� ேபா�� ேவைளயி�, காதல� 

க�ண�, தன�ெகன “இ�த உலகி� யா�ேம 

இ�ைல. நா� ஓ� அனாைத”12 எ�கிறா�. 

அத��� காத� மாிய�, பி�வ�மா� நீ� 

உைரயா�ற� ெதாட��கிறா�: “உலகி� 

பிற�த ஒ�ெவா�வ�ேம அனாைத இ�ைல. 

எ�லா� மனித �ல�. நா� எ�ேலா�� மனித� 

�ல�. மனித�க�தா� உற�, ந��, பாச�, 

அ�� எ�ெற�லா� நிைன�கிறா�க�. ம�ற 

உயிாின�க�, த�க� இன�தி�மீ� 

ந�பி�ைக�� ப��� ெகா�கி�றன. 

ப��தறி�ெப�ற நா� ஏ� அ�த� பர�த 

மன�பா�கிைன ஏ��� ெகா�ள��டா�. 

பிள� – �ச� -ஏ�ற�தா�� இவ�ைற� பிற 

உயிாின�க� க��வதி�ைலேய … நா� 

ம��� ஏ� அைத விடா�பி�யாக� பி���� 

ெகா�ளேவ���”13 எ�பதா�, அ� த��வ 

உைர அைமகிற�. இதைன� பா����ேபா�, 

மேலசியா – சி�க��ாி� ஏ�ப�� காத� 

பிாிவி�ேபா�, இ�வா�தா� த��வா��தமாக 
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உைரயா��வா�கேளா என நிைன�க�� 

ேதா��கிற�. 
 

ெதா���ைர 

ஆக ெமா�த�தி�, இ�நாடக� பிரதிைய 

ஆ��� அவதானி�தறிய ��ப�ட  நிைலயி�, 

இ�நாடகமான�  க�, கைத, நிகழிட�, கால 

அள�, கதாமா�த� பைட�� �ைற, 

ெமாழியா�ைக, உைரயாட� பா��, 

கா�சியைம���ைற, உண��தவ�� ெச�தி 

எ�கிற அைன��வித அக� க�டைம�பி�� 

சாி; ெதாட�க�, வள��சி, உ�ச�, ���சி, 

��� எ�கிற �ற�க�டைம�பி��, பலவித� 

சினிமா� தன�கைள ஒ��ேக உ�வா�கி,  

க��� – ெவ�ைள�கால� ெதாைல�கா�சி 

நாடக���கான த�ைமகைளேய ெவ�வாக� 

ெகா����பைமயான� அ�ப�டமாக� 

�ல�பா� ெப�கிற�. இ�நாடக� ம��மி�றி, 

இவாி� ஏைனய பைட��� பிரதிக� பல�� 

இேத த�ைமகைளேய ெபாி�� உ�வா�கி 

இ��பைம எ�ப�� க��டாகிற�. 
 

நிைறவாக … 

ெச�ற ��றா��� ந��ப�தியி�, 

�க�ட�ேத� ஒ��கிைண�த மேலயா���� 

ெபய���, ெதாட��த த� உைழ�பா� சி�க��� 

ெச��, வா��� ப�தய�தி� ெவ�றி ெப�ற 

ஒ� நப�, ப��க� தமி�சா� கைல - இல�கிய 

�ய�சியி���ட� த�ைன ெவ�வாக 

இைய��� ெகா���ள வித�தி�தா� 

�.த�கராச� எ�பா�, கவன�தி� ெகா�ள�பட 

ேவ��யவராகிறா�. எ�ேகா ஓாிட�தி� 

பிற�த மா�ட�, த� வா�விய� நிைலைம 

க�தி,  பிற �ல�ைத நா��ேபா�,  �க�ட�ேத�த�, 

உயிைர� த�கைவ�த�, உடைமகைள� ெபற 

�ய�சி�த� எ�பவாகேவ அவ�த� வா�நிைல 

ெபாி�� அைம��. அ�வா�, ெவ�வாக 

�ய��, த�ைம� த�கைவ�தபி�,  உடைமகைள� 

ெப�� அ�நப�க�, �த�� ைக�ெகா�வ� 

தம� ஆதி உற�கைள ேவர��பேதயா�. 

இதி���� ச�� ேவ�ப��, இல�கிய� 

வழி� தன� ேவ�கைள� தா� நில�தி� பா��ச 

எ�ணிய இ�பைட�பாளியி� ந��ய�சி 

ச�� விய����ாியதாகேவ� ப�கிற�. 

 “ம�� வளமி��க / மக�தான நா���க 

– நா�க� / நா�வி�� நா� வ�� – ம� / 

நா�டா� சீைமயிேல / மர� ெவ��� பா� 

�ம�� / மைலெவ�� ம� �ம�� / 

கா�ெவ��� க��ைட�� ைகேய�தி� �� 

வா�கி / பா�ப�ட கைதகைள�� / ப�ட 

��ப� அ�தைன�� / பா��ேல ெசா�ல� 

ேபானா� / பல கால� ஆ�ெம�� / எ�ணா� 

எ�ணி எ�ணி / ஏ��ேல நா� எ�தி 

ைவ�ேத�”14 என, ஒ� தமி�� ெப� 

மேலசியாவி����, தம� இன�தி� உ�ைம 

சா��த ஒ�வித� �ரைல ெவ� உ�ைமயாக 

எ��பி��ள நிைலயி�, 

 “உ�க� ெச�வ� �ைம�ட� எ�க� 

நா���� வா��க� / நீ�க� வசதியாக� த�க 

இடமளி�கிேறா� நா�க�! / எ�க��� ஆைச 

கா��� கவ��தி��க�� / எ�க� அழகிய, 

மணமாகாத ெப�கைள வச�ப��த��  / 

உ�கைள  நா�க� அ�மதி�கிேறா�. 

ஏென�றா�, நா�க� ெதாட��� உயி�வாழ / 

உ�க� பண� எ�க���� ேதைவ. உ�க� 

நா� தி��பிய��, நீ�க�  / ��ைம�� 

திறைம���ள எ�க� நகைர� / 

ெசா�ேலாவியமாக� தீ��கிறீ�க�; ஆனா� 

ெவ��கிற�ீக� / எ�க� அரசியைல, எ�க� 

வா��ைக ெநறி�ைறைய / அட���ைற�� 

ெகா�ைம�� உ�ளெதன� ெசா��கிற�ீக� / 

எனி�� எ�க� வா��ைக� ேதைவ உ�க� 

நல�கைள� / ெசழி�க� ெச�த��, மீ��� 

மீ��� தி��பி வ�கிறீ�க�! / வி��� 

ெகா���� இ�விய�த� உட�பா�டா� / 

உ�க��ெக�ன நல� கிைட�கிற�? / நானிைத 
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நிைன�� அ��க� விய�பைடகிேற�!”15 எ�� 

‘கி�பா� சி�’ எ��� கவிஞ� சி�க��ாி����, 

அத� உ�ைம �க�ைத� ேதா�ாி��� 

கா��கிறா�. 

 ேம�க�ட க��தா�ச�களி� அ��பைடயி� 

ேநா���ேபா�, ஒ��கிைண�த மலயா, 

ந�னகால� சி�க��� என இ� ேதச�களி�� 

�க�ட�ேத�� ெச��, “வ�த நா�ைட� 

ெசா�த நாடாக� ெகா�� ���ாிைம 

ெப��”,16 ஆசிாிய� பணியி� அ��� அர�� 

பணியி� அம���, மாணவ�களி� 

உய�வி��, ெமாழி - இன� தைழ�பி�கான 

�ய�சியி�� ஆ�ப��, தமி�� ச�தாய 

அ�கீகார�தி�காக ேவ��, கைல இல�கிய� 

பணிகளி�� த�ைம இைய��� ெகா����த 

�.த�கராசனி� ெசய�க� ஒ�வித�தி� 

உவ�பி��ாியனேவயா�. ஆனா��,  அ�� 

அவ� வா��த �க�ட� பிரேதச� ப�றிய மிக 

��பமான அவதானி��கைள; உடனி��த 

ேதா�ட� ெதாழிலாள�களி� ப��க�ப�ட 

வா�விய�� நசி�கைள, எதி�கால க�ட�தி� 

�கழிட� தமிழ�க� எதி�ெகா�ளவி���� 

இ�ன�சா� ெந��க�கைள மிக� ���யமான 

விவரைணகேளா�, நாடக��ைவ நனிெசா�ட� 

ெசா�ட, ேத��த ெமாழியா�ைகேயா�  

இவ� பைட�தி��தாேரயானா� உவ�பா 

யி��தி����. ஆனா� இவ�றி���� இவ� 

வி�ப����கிறா�. இ� ேபா�ேற,   

எ�கி��ேதா �ரேதச�தி���� வ�தம���, 

அ�கி��தவ�கேளா� ெவ���� ஒ���� உற� 

ெகா�டா� ைந��� வா�கிற ேதா�ட� 

ெதாழிலாள�க� ப�றிய ஓ� ஆவணமாகேவ 

இ�நாடக� க�டைம�க�ப����கிற� எ��� 

ெசா�ல வி��ப�தா�; ஆனா� இவ�றி���� 

இ� பிரதி�� வி�ப���ள�  எ�� 

ெசா�ல�தா� ேவ��யி��கிற�. 

 இ��தா�� ஒ� �க�ட ேதச�தி�, ப��க 

ெந��க�சா� வா�நிைலயி� �.த�கராச� கைல-

இல�கிய�ேதா� த�ைன� பிைண��� 

ெகா����தா� எ�பேத வரேவ�க���ய 

அ�ச�தா�. இ��தா��, கைல-இல�கிய� 

பைட�பைதேய த� வா�நிைலயாக� ெகா��, 

இ�திவைர த�களி� வா��ைகையேய 

அவ���காக ஒ��வி�� மைற�த, பா���ேகா� 

�லவ� பாரதி, தமி�� சி�கைதயி� தி��ல� 

��ைம�பி�த�, நவ�க� க��ைரயாள� 

ந�ல�, ந�ன நாடக க��தா பிரமி� எ�கிற 

தமிழில�கிய� சி�பிகளி� பைட��சா� 

இட�கைள� சி�க��� த�கராசனா� எ��ட, 

இ��� ெவ��ர� பிரயாண�ப����க 

ேவ��ேமா என இ�விட�� ெசா�ல� 

ேதா��கிற�. 
 

சா�ெற� விள�க� �றி��க� 

�.த�கராச�, தாழ��, ப�.10-11. 

ேமல�., ப�.16-17. 

�.த�கராச� (�.ஆ.), �.சதான�த� 

(வா.உ.), தாழ��, “என��� ெதாி�த 

ம���…!’, ப�.8-9. 

ேமல�., ப.240. 

ேமல�., பி�ன�ைட� ப�தி. 

பிாிாிமா�கைலஞ�, நாடகவிய�, ப.61. 

�.த�கராச�, ����, ப.224. 

ேமல�., ப�.139-140. 

ேமல�., ப.194. 

ேமல�., ப.200. 

ேமல�., ப.182. 

ேமல�., ப.178. 

ேமல�., ப.178. 

��த�மா� பழனிசாமி, நா� வி�� நா�, 

ப.14. 

கி�பா� சி� (கவி.ஆ.),  ‘சி�க��� வ�பவ���’, 

ப�.101-102. 

�.த�கராச�, ����, ப.7. 
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மல��ெகா�� சி�கைத� ெதா��பி� ச�தாய� சி�தைனக� 

 

�ைனவ� இல. ��ணிமா ேஜாதி 

தமி���ைற, உதவி� ேபராசிாிய� 

ேசானா கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, ேசல� 

 

ச�தாய மா�த��ேக�ப ப�ேவ� இல�கிய 

வள�கைள� ெப��கி� ெகா�� சிற��ட� 

விள��� ெமாழி தமி�ெமாழி யா��. 

தமி�ெமாழியி� எ��தா�வ� மி�க பைட�பாள�க� 

சி�கைதைய எ�தி ெவளியி�� வ�கி�றன�. 

சி�கைத இல�கிய�க� கட�த கால�ைத�� 

நிக�கால�ைத�� கா��� க�ணா�யாக 

ம��ம�றி எதி�கால ச�தாய�தி��� விழி��ண�� 

கா��பைவயாக அைமகி�றன. நட�பிய� 

உ�ைமகளி� சிறி� க�பைனைய� கல�� 

சி�கைத ஆசிாிய�க� நிக��சிகைள� பட� 

பி���� கா��கி�றன�. அ�வைகயி� 

எ�த�ப�ட சி�கைத தா� ‘மல��ெகா��’  

எ��� சி�கைத� ெதா��பா��. 

 

�.த�கராச� �லாசிாிய� அறி�க� 

‘மல��ெகா��’   சி�கைத� ெதா��பி� ஆசிாிய� �. 

த�கராச�. ெபா�னர�, ெபா�னி, 

ெச�வமணாள� சி�பிதாச�, தரா� ஆகிய 

�ைன ெபய�களி�� பைட�பில�கிய�கைள 

எ�தி வ���ளா�. சி�ைக மேலசிய 

நாளித�க�, வார மாத இத�க� 

ஆகியவ����� வாெனா� நிைலய�க���� 

இல�கிய� க��ைரக�, சி�கைதக�, 

கவிைதக� எ�தி��ளா�. 

 இவர� வா��ைக� ெதாழி� தமிழாசிாிய� 

பணியா��. சி�ைகயி� ேநவ�ேப� உய�நிைல� 

ப�ளியி� தமிழாசிாியராக� பணி �ாி�� வ�தவ�. 

எ�����ைற ம��� கைல��ைற ஆகிய 

இர���� ேசைவ ெச�தவ�. ப�ேவ� 

அைம��களி� தைலைம வகி�தவ�.சி�க��� 

��பதி�மாி� கவிைதகைள� ெதா��� 

“கவி��ல� ேபா��� தமிழேவ�” எ��� 

அாிய �ைல ெவளியி���ளவ�. ��ெச��, 

மல�� ெகா��, சி�தைன���க�, மண��� 

ம��ைக ஆகிய சி�கைத� ெதா���க��, 

அணிகல�, மகர�த�, உதய� ஆகிய கவிைத� 

ெதா���க�� ெவளியி�ட ெப�ைம��ாியவ�. 

 

மல��ெகா�� �� அறி�க� 

உயி� ந�ப�, அ�ைனயி� ��ற�, மல�, 

சிாி�தவ�, தனிமர� ��ைபயிேல ���மணி, 

�றி�த பா�, மாறாத வ�, வ�சகிதானா, 

இைறவ� தா� சா�சி எ�� ப��� 

சி�கைதக� அட�கிய ெதா��பா��. 

 இ�த� சி�கைத� ெதா��பி� ���ப�, 

காத�, ெப�களி� நிைல எ�ற 

��றிைன�� விள��வேத ஆ��� 

க��ைரயி� சாரா�சமா��. 

 

���ப� 

மனித ச�தாய�தி� மிக� பழைமயான 

நி�வனமாக� ���ப� திக�கி�ற�. 

���ப� எ��� நி�வனேம மிக�� 
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இ�றியைமயாத அ��பைட அலகாக� 

ெசய�ப�� வ�கி�ற�. “ச�க கால�தி�’��’ 

எ�ற ெசா�ேல ���ப� எ�ற ெபா�ளி� 

ைகயாள�ப�கிற�” (�றநா��, ஒ� ��� 

பிற�த ப�ேலா����, பா.எ�.183). 

 “�� எ�ற ெசா��� இ��� ���ப� 

உ�வாகியி��க  ேவ���” எ�கிறா�. 

(ஆ�.இராமநாத�, நா����ற� பாட�க� 

கா��� தமிழ� வா�விய�, ப.56). 

 ‘உயி� ந�ப�’எ�ற �த� சி�கைதயி� 

���ப� எ�ற அைம�� ��ட�ப���ள�. 

 த�க�மாளி� மக� தயாநிதி. தயாநிதியி� 

த�ைத ெச�பவா� க�ப�ப�டைற� ெதாழி� 

�ைறயி� ேவைல பா��தவ�.தயாநிதி 

உய�நிைல இர�டா� ப�வ�தி� ப���� 

ெகா�� இ��பவ�. 

 “ெச�பவா� ஷி�யா�� எ��� க�ப� 

ப�டைற. அ�த� கால� க�ட�தி� 

அசி�ெட�� �பா��ெம�� ேமேனஜ� 

எ��� அ�த�� ெப�றா� எ� த�ைத. 

அ�ேபா� கிைட�க� ெப�ற வ�மான�ைத 

அ��பைடயாக� ெகா�� என� த�ைதயா� 

�ணி�� கட�ப�� இ�ேபா� நா�க� 

வசி�� வ�� இ�த ஆன�த இ�ல�ைத 

எழிலா��த அைம�பி� க�� ���தா�” எ�� 

��வதி���� தயாநிதியி� த�ைதயா� 

ேமேனஜ� பதவியி� இ��பதாக��, அதி� 

வ�த வ�மான�ைத� ெகா�� �திதாக 

இ�ல� ஒ�� க�� ���ததாக�� காண 

��கி�ற�. (�.த�கராச�, உயி� 

ந�ப�,ப.9.). 

 “இ�த �ாித ேவக ��ேன�ற� 

இைறவ���� ெபா��கவி�லலேயா எ�னேவா 

எ� த�ைத அகால மரண��றா�.அ�� வைர 

ேவைல��� ேபாயறியாத ஆ���மா 

ேநாயாளியான எ��ைடய தாயா� 

நிைறவான ��ைட�� நிைற�த கடைன�� 

வி��� ெச�� வி�டா� எ�� அ��� 

பக�� அைலேமாதி� ெகா�� இ��தா�க�” 

எ�� �றி��ளா�.இத� �ல� தயாநிதியி� 

த�ைத இற�� வி�வதாக�� தாயா� 

ஆ���மா ேநாயாளியாக�� திக�கி�றா� 

எ�பதைன அறிய ��கி�ற�. (ேமல�,ப.9). 

 “ராஜ� உலகி� ஊ� ேப� ெதாியாத 

உ�றா� ெப�ேறா� இ�லாத ஒ���க�ைடய�ல. 

ப�� மாத� �ம�� ெப�ற பாச��ட� 

அ���� வள��த அ�ைன��, அ�ணா! 

அ�ணா எ�� ஆைச� த��ப அைழ��� 

அ��� த�ைக��, ஆைச� த�பி�� 

அவ��� இ��தன�.அ�ம��ம�ல நீ�ட 

பல கிைளக�ைடய ெந�மர� ேபா� 

கிைளஞ�� ேக�ைமய�� வா��க� 

ெப�றவ�. ஆதலா� த�ைதைய ம��� 

இழ�� வி�டா�.பா�ய வயதிேல அ�ல,!  

ப�வ� வ�த பி�ன� தா� த�ைத இற�தா�” 

எ�� ‘அ�ைனயி� ��ற�’எ�ற 

சி�கைதயி� ராஜ�ைடய அ�ைன��, 

உட�பிற�தவ�க�, ��ற�தா� ஆகிேயா�� 

இ��கி�றன� எ�பதைன� காண 

��கி�ற�. (�.த�கராச�, அ�ைனயி� 

��ற�, ப.20). 

 ராஜ����, த�க�தி��� தி�மண� 

இனிேத நைடெப�ற�. த�க�தி���, 

ராஜ�தி� தாயா���� சமாதான� இ�லாத 

காரண�தினா� தனி����தன� ெச�� 

வி�கி�றன�. இதைன ”ராஜ�� த�க�� 

தனி �� ���� தனி வா��ைக நட�தின�” 

எ�� ஆசிாிய� �றி��ளா�. (ேமல�,ப.23). 
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 “சி�தாமணி�� கா�த�ப�� க�யாண� 

ப�ணி� ெகா�� கி�ட�த�ட ஐ�� 

ஆ��க� ஆகிவி�டன. இ�லற� ந�லறமாக 

இ��த�” எ�� ��வதி���� சி�தாமணி�� 

கா�த�ப�� இனிைமயான இ�லற� நட�தி 

வ�கி�றன� எ�பைத உணர ��கி�ற�. 

(�.த�கராச�, தனிமர�, ப.37). 

 “கணவ� மைனவி எ�ற ப�த�தா� 

பிைண���ட நா�க� இ�லற வா��ைகைய 

ந�லறமாக� ெகா�� வா��ைக எ�� 

படைக உலக� எ�� ெப��கட�ேல கால� 

எ�� ���� ெகா�� எ�களி� அ�� 

எ�� �ாிய வாளா� ெபாறாைம எ�� வா� 

பிள�� வ�த திமில�கைள ெவ�� ���தி 

வி��� காத� ேஜா�களாக இ�பவானி� 

பற�� ெகா����ேதா�.” எ�� ��வதி���� 

ேவல�� ப�மினி�� தி�மண� ெச�� 

ெகா�� இ�பமாக வா��� வ���ளன� 

எ�பைத அறிய ��கி�ற�. (�.த�கராச�, 

��ைபயிேல ���மணி,ப. 49). 

 ���ப� எ�ற அைம�பி� அைம���ள 

சி�கைதக� சிற�பி��ாியதா�� 

 

காத� 

காத� ஓ� உ�னத உண��. உயிாின� 

அைன�தி��� ெபா�வான�. எனேவ தா� 

மனித இன� ேதா�றிய கால�தி� இ��� 

இ�� வைர மனித �ல�தா� ேபா�ற�ப�� 

ஒ�றா��. 

 “காத� எ�பவ�றி�� அ��, அவா, 

ஆ�ைத, ப�� �த�யவ�றி� ஒ�, ஆவ�, 

ஒ� பாட�, ெகாைல, காம ேநா�க�  

எ�� தமி� அகராதி விள��கி�ற�. 

(எ�.ெகௗமாாீ�வாி, ெகௗரா தமி� அகராதி, 

ப.251). 

 “அ�பி� ��களி� காத� தனி��வமான� 

அ��� ��க� பலவா�.அதி� வி�மிய� 

காத�”, எ�� �றி��ளா�. (தி�.வி.க, 

ச�மா��க ேபாத�� �ற��,ப.138). 

 ெச�ல�ப��, வ�ளிய�மா�� காத� 

தி�மண� ெச�� ெகா�டன� எ�பதைன,” 

வ�ளி�� ெச�ல�ப�� வயேலார� ச�தி��, 

வ�றாத பாச� வள���, ம�றவ�க� 

ேபா�ற,உ�றவ� உளமகிழ, ெப�றவாி� 

ச�மத� ெப��� காத�� ெவ�றி ெப�ற 

ந�றமி� மணம�க�” �றி��ளா�. 

(�.த�கராச�, மல�,ப. 26). 

 �ணசீல��, ெச�வமதி�� காதல�களாக� 

திக��தன�. ஆனா� இ�வாி� காத� 

நிைறேவறாத காதலாக ‘சிாி�தவ�’எ�� 

சி�கைதயி� ஆசிாிய� �றி��ளா�. 

இவ�கைள� ப�றி� ��� ேபா�,நா�க�  

காதல�களாேனா�. ���ெபா�ைம ஒ�ைற 

ஒ� �ழ�ைத�� வா�கி� இ� ெகா��தா� 

அ�த� ெபா�ைம எ�ன பா�ப�ேமா அ�த 

நிைல�காளானா� அவ�.என��� காத� 

பாிசாக அவ� ெபய� பதி�த ேமாதிர� ஒ��, 

த�க� ச�கி� ஒ��,சீமா ைக� க�கார� 

ஒ�� வா�கி� ெகா�� வ�� ெகா��தா�” 

எ�� �றி�பி���ளா�. (�.த�கராச�, 

சிாி�தவ�,ப. 32) 

 ேமாகனா��, தி��தவதாச�� 

��றா��களாக� காத��� வ�கி�றன�. 

”காத� ெச�தி தா� கா���தீ  ேபா� 

பர�ேம”எ�� ஆசிாிய� �றி��ளா�. 

இ�வர� காத�� நிைறேவறாத  
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காதலாக� சி�கைதயி� இட�ெப���ள�. 

(�.த�கராச�,  �றி�த பா�,ப.59). 

 ��க�� ��த�மா�� காத��� 

தி�மண� ெச�� ெகா�டவ�க�. 

இவ�களி� காதைல� ப�றி� ��� 

ேபா�,”விழி �ல� அ�றாட� ெமாழி ேபசி 

ெந�செமா�றி அழியாத� காத� வள��தன�” 

எ�� மாறாத வ� சி�கைதயி� �ல� 

அறிய��கி�ற�. (�.த�கராச�, மாறாத 

வ�,ப. 66). 

 வ�சகி தானா எ�ற சி�கைதயி� 

கதாபா�திர�களி� ெபய�கைள� �றாம�, 

இ� ேவ� ச�த��ப�களி� காத�க� 

ேபச�ப�கி�ற�.” அ�த மாஜி� காதல� 

வ�தா�. ம�னி�� வி� எ�ைன, உ�ைன 

எ�னா� மற�க ��யவி�ைல.நாமி�வ�� 

காதல�களாகேவ இ��ேபா� எ�� 

�றினா�.நா�� அவைர ந�பி எ�ைன�� 

இழ�ேத�. ஒ� �ழ�ைத��� தாயாகி�� 

வி�ேட�. அ�ெபா�� எ�ைன� ைகவி�� 

வி�� ெச�� வி�டா�”எ�� ஆசிாிய� 

�றி��ளா�. இ�த காத� மா�ப�ட 

காதலாக� திக�கி�ற�. (�.த�கராச�, 

வ�சகி தானா, ப. 73) 

 

விதைவ� ெப�களி� நிைல 

இைறவ� தா� சா�சி எ�� சி�கைதயி� 

விதைவ� ேகால� ��ட ெப�கைள� 

சி�தாி��� கா����ளா� ஆசிாிய�. 

 “அேதா அ�த ெப�சி� அம��தி��கி�றா� 

ஒ� ெப�. ெவ��ைட தாி�� 

விதைவ�ேகால� ��� விதி��� ேபா�, 

க�ணீ�� க�பைல�மா�, க���� 

தவ�ேகால� �����பவைள� ேபால 

அைமதிேய உ�வாக அம��தி��கிறா� 

“எ�� �றி��ளா�. கணவைன இழ�த 

ெப�க� ெவ��ைட அணிய ேவ��� 

எ�ப� ெதளிவாகிற�. (�.த�கராச�, 

இைறவ� தா� சா�சி,ப.79). 

 ஆதவ�� க�பக�� காத���� 

தி�மண� ெச�� ெகா�டவ�க�. ஆதவ� 

இற�த பிற�, க�பக�தி� நிைலயிைன 

எ���ைர��� ேபா�, ”ஆதவ���� பிாியா 

விைட ஆகம�க� க�பக�ைத மண�ேகால� 

�ண� ெச��,பிண�கா�ைய வல� வர� 

ெச��, ��ட�ப����த ��கைள� பி��� 

எறி�� வி��,ெந�றி� ���ம�ைத அழி��, 

ெவ�ைள� ேசைலைய� ேபா��தி, வ�ண� 

�டைவைய� கைல�� ெகா����த அவல� 

கா�சி, க�பக� அ��ெகா� தடைவ ெசா��� 

ெசா�� அ�தா�” எ�� விதைவ� 

ெப�ணி� நிைலயிைன� சி�தாி��� 

கா��கி�ற�. (ேமல�, ப.100) 

 

சீ�தி��த� தி�மண� 

ேவல�� ப�மினி�� தி�மண� ெச�� 

ெகா�டவ�க�. ஆனா� ேவலனி� 

ந�பனாக� திக�கி�றவனிட� ப�மினி 

த�ைனேய இழ�� வி�கி�றா�. அதைன 

ேவல� பா��� வி�கி�றா�. அ�ேபா� 

இ�வாி� நிைல ��றவாளிக� ேபா� 

இ��தன�. ேவல� இ�வைர�� ேச��� வாழ 

ைவ�கி�றா�.” உ�களி� காத�  பாைதயிேல 

க�ளி�காடாக அைமயவி�ைல. நீ�க� இ�வ�� 

இனி க�ள� காதல�களாக இ��க ேவ�டா�. 

கணவ� மைனவியாக வா��ைக நட���க� 

எ�� அவ�களி� ைகைய� பிைண�� 

ைவ�ேத� சீ�தி��த� தி�மண� ஒ�� 
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நட�பேத ேபா��” எ�� ேவல� �லமாக� 

தன� க��திைன ஆசிாிய� ெவளி�ப��தி��ளா�. 

(�. த�கராச�, ��ைபயிேல ���மணி, 

ப�.51-52). 

 

ெதா���ைர 

மல��ெகா�� எ�� சி�கைத� ெதா��பி� 

ப��� சி�கைதக� அட�கி��ள அ��தமான 

ெதா��பா��. ���ப� எ�ற அைம�� 

�றி�� உயி� ந�ப� சி�கைதயி� 

எ��திய�ப�ப���ள�. அ�ைனயி� 

��ற� எ�ற சி�கைதயி� ���ப 

அைம�பி� �ைறக� ப�றி�� 

தனி����தன� வா�� �ைறயிைன�� 

�ற�ப���ள�. தனிமர� எ�ற 

சி�கைதயி� கணவ� மைனவி வா�� 

இ�லற வா��ைக ந�லறமாக� திக�கி�ற�. 

வ�சகி தானா எ�ற சி�கைதயி� 

இட�ெப���ள ெப� கதாபா�திர� ெபாிய 

���ப�தி� பிற�தவளாக� சி�தாி�க�ப���ளா�.  

விதைவ� ெப�களி� நிைல �றி�� 

இைறவ� தா� சா�சி எ�� சி�கைதயி� 

க�பக� எ�ற ெப� �ல� ஆசிாிய� 

�றி��ளா� 
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கவிஞ� �. த�கராசனி� ப��� �லைம�திற� 

 

�ைனவ� மா. ெபாியசாமி 

தமி���ைற� தைலவ�, நா.ம.ச.ச  

ெவ�ைள�சாமி நாடா� க��ாி, நாகமைல, ம�ைர 

 

���ைர 

சி�ைக� தி�நா���� 1959 ஆ� ஆ�� 

வ�� தமி�� ப�ளிகளி� ஆசிாியராக� 

பணியா�றிய கவிஞ� �. த�கராச� அவ�க�, 

ப�ேவ� ப�வ�கைள� தமி�ெமாழி���, 

தமி� உலகி��� ஆ�கியளி���ளா�.  

ெமாழியாசிாிய� எ�ற ேபா�� எ��தாளராக� 

சிற���ளா�.  ப�ளி மாணவ�க���ாிய 

ஆ�றைல�� அறி��திறைன�� வள���� 

ேநா�கி�, த� சி�ைதயி� உதி�த 

க����கைள எ���ைர���ேபா� ப��� 

�லைமயிைன� பய�ப���கிறா�.  இ�த� 

சிற�பிைன ‘அ�த�தமி�’ எ��� ��� 

சா��களாக� ெகா�� இ�ப�தியி� 

விள�க�ப�கி�றன. 

 

உலக� ெபா�மைற 

“வ��வ� த�ைன உலகி���� த�� 

வா��க� ெகா�ட தமி�நா�”. 

எ��ைர�பா� பாரதியா�. 

 உலக�� ம�க����, உலக�� 

இைறயா�ைம��� �லா�ேகா� ேபா� 

ேந�பட நி�ப� தி�வ��வ� இய�றிய 

தி���ற�.  ப�ேவ� அறிஞ�க�, திற�பட� 

த��ைடய க����கைள ��பமாக 

எ���ைர��� ேபா� வ��வனி� 

�றள�கைள� ைகயா�வ���.  அ�ேபா� 

கவிஞ� த�கராச��, ஒ� நா� எ�ப� இ��க 

ேவ��� எ�பைத� ��கி�ற ேபா�, 

“பிணியி�ைம ெச�வ� விைளவி�ப� ஏம� 

அணிெய�ப நா���கி� ைவ��” 

எ�கிறா�. ேநா� ெநா�யி�லாைம, 

ெபா�ளதார� ெசழி��, விைள�ச� அதாவ� 

ஆ�க�, ��பமி�லாத இ�பமயமான 

வா��ைக, த�க பா�கா�� அர� ஆகிய 

ஐ��� தா� ஒ� நா����� ேபரழ� 

எ�பதா�� எ�� ��கி�றா�.  வ��வரா� 

ெசா�ல�ப�ட வள�க� அைன��� தா� 

வா�கி�ற நா���� அைமய 

ேவ��மானா� ஒ�ெவா� மனித�� 

‘கடைமைய� ெச�� உாிைமைய� ெப�’ 

எ�ற ெகா�ைகைய� கைடபி��� 

வாழேவ���’1 எ�� ேம�ேகா� 

கா���ைர�ப� அவர� �லைம ��ப�ைத� 

�ல�ப���கிற�. 

 

ச�கயில�கிய� �லைம 

கவிஞ� த�கராச�, சி�க��� நாடான� 

இர�டாயிரமாவ� ஆ��� விய�த� 

சாதைனக� ெப��, உலகி� தைலசிற�த 

வள�ைடய நாடாக�திக�� எ�பைத 

விள��கி�றேபா�, ச�க இல�கிய வாிகைள 

ேம�ேகா�கா�� விள��கிறா�. ��ேன�ற� 

சி�தைனகளி� ��கி� திைள��� 
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ெகா������ சி�ைக� தி�நா��� 

��ெப�� இன�தவ��, 

“ெப�ற தா�� பிற�த ெபா�னா�� 

ந�றவ வானி�� நனிசிற�தனேவ….!” 

எ��� உ�றேதா� உள�ப�பா� 

ஒ��கிைண��, இன�-ெமாழி-நிற� ஆகிய 

இ�ேனார�ன ேவ�பா�கைள� கட�� 

நி��� சிற�த ப�பினரா�, சீாிய 

சி�க��ரா�� ெச�ைம ெப��� திக��தி�� 

சீ�ைமயி� ெசறி�� நி�ேபா�. 

 ‘அரச� எ�வழி ��க� அ�வழி’ எ��� 

ெபா�ெமாழி�ேக�ப, ம�ன� உயி��ேத 

மல�தைல உலக�’ எ��� மணி�தமி�� 

சா�ேறா� மைறெமாழி�� ஏ�ப, ‘யா�� ஊேர 

யாவ�� ேகளி�’ எ��� கனி�தமி���லவ� 

கணிய� ����றனா� அவ�களி� 

க�ைண�� க��தி�ேக�ப மா�சிைம மி�க 

நாடாக மல��தி�ேவா�”2 எ�� விள�கி� 

��வ� அவர� ச�க� �லைமைய� 

�ல�ப���கி�ற�. 

 

நீதி�� �லைம 

‘��� நா��’ எ��� தைல�பி� 

க����கைள விள�கி� ேப�கி�ற ேபா� 

ஒளைவயாாி� நீதி�க��திைன ேம�ேகா� 

கா�� உண���கி�றா�. 

 “அ��தமி�� ெப�ம�க� அ��ட� 

‘ஒளைவ�பா��’ எ���, ‘ஒளைவ �தா��யா�’ 

எ��� அைழ��� ஒளைவயா� பழ�தமி�� 

ெப�பா� �லவராவா�.  அவ�, ஒ� ம�ன�த� 

����� விழாவி��� ெச�றி��தா�.  �லவ�க� 

பல�� அரசைர வா��தி� பா��ைச�தா�க�.  

அ�த ேவ�தைர வா��திய��மா� 

அைவயின� ஒளைவயாைர� ேக�டேபா� 

உடேன எ��தவ�, ‘வர��யர’ எ�� பாட� 

ெதாட�கினா�. 

“வர��யர நீ�ய�� 

நீ�யர ெந��ய�� 

ெந��யர� ���ய�� 

���யர� ேகா�ய�� 

ேகா�யர� ேகா�ய�வா�!” 

எ�றி�வா� வா���ைர வழ�கி அம��தா�. 

பாட�� ெபா�� எளிைமயாக�� 

இனிைமயாக�� இ��ததனா� அைனவ�� 

ஒைளவயாைர� பாரா��ன�”3 எ�� �றி, 

ஒ�ெவா� நா��� ந��� ம�க�� 

உைழ�பா� உய��� வாழ� 

க���ெகா�டா�, ஒ�ெவா� ���ப�தி� 

��� உய��.  இ�வா� ��க� உயர-

சிற�க-ெசழி�க-நா�� ந�வி�றி ஓ���! 

எனேவ, ஒளைவயாாி� அ�����த 

வா���� பாடைல� த�வி, ���பாடலாக, 

‘��யர நா�ய�� 

நா�யர நா�ய�ேவா�!’ 

என�பா� மகிழலா� எ�� விள��� �ழ� 

உண�� த�கராசனி� நீதி�� �லைமைய 

ெவளி�ப���கி�ற�. ேம��, உலக நீதி�� 

க��ைத�� இைளஞ�க��� 

ேம�ேகா�கா��� ேப�கி�றா� இவ�. 

 “க�ேபான ேபா�கி�, கா�ேபான 

ேபா�கி�, மன�ேபான ேபா�கி� 

சி�தைனயிைன� ெச�லவிடாம� அதைன� 

திைசதி��பி ந�லனவ�றி�பா� நா�ட� 

ெகா�ள� ெச�வேத ந�லறி� எ�பதா��.  

வய� அறி� �தி��சி உ�ளவ�க�  

நி�சய� மன� ேபான ேபா�கி� 

ேபாகவிடமா�டா�க�.  இள� பிராய�தின� 

இ� தீ�, இ� ந�� எ�� ப���ண�� 
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ஆ�ற� இ�லா�, பா��த மா�திர�தி� 

பக����� படாேடாப����� இல�காகி� 

ப��ழி� பாதாள�தி� ���� த�தளி��� 

ேபாவா�க�.  எனேவதா�, ‘மன� ேபான 

ேபா�ெக�லா� ேபாகேவ�டா�’ எ�� 

உலகநீதி எ��� ��� உண���கிற�”4 

என அறி����வத� வழி நீதி�� �லைம 

ெவளி�ப�கிற�. 

 

த�கால இல�கிய� �லைம 

ப�ெதா�பதா� ��றா��� இ�ெப�� எ� 

ஞாயி�களாக� ேதா�றி, தமி�ெமாழி��� கவிைத 

இல�கிய மர�கைள� ெப��� த�தவ�க� 

பாரதி��, பாரதிதாச�� ஆவா�க�.  

ச�க�தி� உண�� மி�க க����கைள எளிய 

நைடயி�, ைவர வாிகளா� வா��ெத��தவ�க�.  

இவ�கள� வாிகைள�� த��த இட�தி� 

இன�கா�� விள��வதி� த�கராசனி� 

�லைம நய� ெவளி�ப�கி�ற�. 

 “தனிெயா� மனித��� உணவி�ைல 

எனி� இ�த ஜக�திைன அழி�தி�ேவா�’ 

எ�� பா�னா� பா���ெகா� �லவ� 

பாரதியா�.  தனிமனித �ய�சியினா� 

நா���க� ��ேன�ற� தைழ�பதி�ைல.  

ஆகேவ, நா��� எ��சி��� ஏ�ற�தி��� 

அ��பைட �லாதார�, அ�நா��� தனிமனித 

��களி� சிற��� ெசழி��� ஆ��”5 எ�� 

க��� உைர�பதி� பாரதியி� பைட�பி� 

�லைம ெதளிகிற�.  ேம��, 

 நாைளய நட�பி� உ�ள நா�ட� �றி�� 

ஆ�� ெச�ேவா� எ�பைத ‘�தியேதா� உல� 

ெச�ேவா�’ எ�றா� பாரதிதாச� 

எ��ைர�பதி� பாரதிதாச� வாிக��, 

அவர� ��மா� �ைழ�ல�ைத� 

கா��கி�றன. 

 ஒ�வ���� தா�ெமாழி�ப�� எ�வா� 

இ��க ேவ��� எ�பத�� பாரதிதாசனி� 

வாிகைள ேம�ேகாளி��� கா��கி�றா�.  

இத�வழி கவிஞ� த�கராச�, பாரதிதாசனி� 

சி�தைனக���� த�ைன ஈ�ப��தியி���� 

தி�ப�ைத உணர��கிற�. எ���, 

எ�கால��� அறி��பா���� 

அ�ைனயாக� திக�வ� தா�ெமாழிேய.  

ஆகேவதா� பா���ெகா� �லவ� 

பாரதியாாி� தாசனான� ைப�தமி�� 

�ர�சி�கவிஞ� பாேவ�த� பாரதிதாச�, 

“தாைய இக��தாைன� 

தா� த��தா� வி��வி� 

தமி�த��தா� வி��வி� 

தமிைழ இழ�தாைன� 

தா�த��தா�� விடாேத; அ�த� 

தமிேழ த��தா�� விடாேத!” 

எ�� �ர�ழ�கமி�� அறி����கி�றா�. 

இ�த� தா�ெமாழி�ப�� எ�ேலா���� இ�த 

உலகி� ஒ�ெவா�வ���� இ��க ேவ��� 

எ�� இதயமா��� ��ேவ�. அ���, 

பழ�தமி�� பாவல� ஒ�வ���� கவிைத 

வாிகைள இ�� நிைன� ���திட வி��பி 

விைழகி�ேற�. 

‘இ��தமிேழ உ�னா� இ��ேத� 

வாேனா� 

வி��தமி�த� ேவ���� ேவ�ேட�’ 

 தமிேழ….தாேய….நீ இ�த உலக�� 

இ��பதனா� இ�� உயி�தாி�� 

வா�கி�ேற�.  நீயி�லாத உலக�தி�, 

ேதவேலாக ேதவ�க��� ம��ேம கிைட�க� 

ெப�கி�ற சாவா ம��ெதனி�� அதைன 



 

 
 

 
 47 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

ஏ�க மா�ேட�.  ெச�ெதாழிேவ� எ�ப� 

கவிைத அ�களி� விள�க�”6 எ�� ��� 

கவிஞ� த�கராசனி� சி�தைன 

ேநா�க�த�க�. 

 

���ைர 

கவிஞ� த�கராச� இ�த நா� எ�வா� 

வள�ெபற ேவ��� எ�ற சி�தைனைய� 

���ேபா� வ��வாி� க��ைத��, 

ஒளைவயாாி� சி�தைனைய�� �றி�பி�� 

உண���கிறா�. 

 ச�க கால இல�கிய வாிகளி� உண�ைவ, 

பாரதியா�, பாரதிதாசனி� கவிைதய�கைள� 

ைகயா��, ச�க�, தா�ெமாழி�ப�� 

ேபா�ற க��ைத விள��� �ைறகளி� 

அவர� ப��� �லைம நல� சிற�கி�ற�. 

 

ேம�ேகா�க� 

அ�த�தமி�, ப�.15-16. 

ேமல�., ப�. 25-26. 

ேமல�., ப�. 36-37. 

ேமல�., ப. 86. 

ேமல�., ப. 37. 

ேமல�., ப�. 58-59. 
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‘கட� விாி�த தமி� ஆ�ைம�’  கவிஞ� �. த�கராச� 

 

�ைனவ� பா. ெபாியவ� 

ெகௗரவ விாி�ைரயாள� (தமி�) 

அர� கைல� க��ாி, ேம�� 

 

�க��ைர 

எ�ண�தி� விைள�, க����வா�க� 

எ�� பாிமாண வள��சியி� தா� ெச���, 

மர��கவிைத, உைரநைட, ���கவிைத 

ேபா�ற இல�கிய வ�வ�க� உ�வா�க� 

ெப�கி�றன. சி�சில ேநர�களி� உட� 

பாவைனகளி��, இைச நய�களி�� 

ெவளி�ப�� நி���. ஆனா��, 

வா�விய�க�தி� மனித��ெக�ேற 

சிற�பாயைம�த ெமாழி�க�வியி� �ைண 

ெகா�� ெவளி�ப�� க��ேத 

நிைலயானதாக��, ஆ�ைமகளி� 

அைடயாளமாக�� நி�வ�ப��. 

 பதிய�ப�கிற எ�ண�ெதறி���கேள 

இல��கைள இய��கிற இல�கியமாக 

மிளி�கிற�. மிளி�� இல�கிய�தி� 

மி�னலா� எ�ண ஆ�ற� ெவளி�ப�வ� 

கவிைத ம��ேமயா��.  அதனி�� 

அைனவைர�� ஆ�ெகா��� ச�தி��, 

தனி��வ��, கவிைத�� ம��ேம உ��.  

காரண� எ�ண�தி� விைள� க���. 

க��தி� விைள� ெமாழி ெமாழியி� 

ெசறி�மி�க உ�ளட�க�தா� கவிைத��ாிய 

தனி�த�ைமயா��. 

 இ�க�ேணா�ட�ேதா�, கவிஞ�  

�. த�கராசனி� கவி ஆ�ைமைய உ�� 

ேநா�கலா�.  ‘நி�தில���க�’ எ�� கவிைத� 

ெதா��பி� எ�ப�திர�� கவிைதக� 

இட�ெப�கி�றன.  கவிைத��ாிய பா� 

ெபா��க�, நா�, ச�தாய�, கட��, மத 

ந��ன�க�, மனிதாபிமான�, அற�ப��, 

வா���� மன�பா��, தமி���� 

ெதா�டா�றியவ�கைள நிைன� �ற�, தமிழி� 

ெதா�ைம��வ�, தமிழாி� விழா�க� 

எ�பைவ அைமகி�றன. தமிழக�தி� பிற��, 

�ல�ெபய��� மேலசியா, சி�க��� நா�களி� 

க�வி பயி�� தமி� ஆசிாியராக� பணியா�றிய 

கவிஞ�, தமிழி� ெப�ைம ���� ஆ��திட, 

�ைவ�திட �ைன�� தமி��� ப�ேவ� 

வ�வ�களி� தமி�, தமிழாி� ெதா�ைம 

அைடயாள�கைள ெவளி�ெகாண�� 

ப�ேவ� அயலக� தமி� ஆ�ைமகளி� 

வாிைசயி� கவிஞ� �. த�கராசனா���� 

சிற�பான இட� உ�� என அ�தியிடலா�. 

 

ஆ�ைம: விாி�� �ாிய�� 

�ேலாக�தி� பர�� விாி��ப�ட 

நிலெவளியி� வா�கி�ற மா�ட�ைத� 

��வாக��, வைக�ப���� க�வியாக�� 

��நி�ப� ெமாழி. மா�ட இன�களி� எ� 

�த��� எ�றறிய ஏ�வாக ம�க� ேப�� 

ெமாழிேய சா�றாக உ�ள�.  அ�ம�க� 

வா�� நில�பர�ைப, நாடாக��, ேதசமாக�� 

வைரய���� ெபய� ைவ�க��, ம�களி� 
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ேதா�ற�, நிற�, ப�பா�, நாகாிக� 

அைன�ைத�� தா�� �த�� ெமாழிேய 

�த�ைம ெப�கிற�. 

 ஓ� இன�தி� ெதா�ைம��வ�, 

ப�ைம��வ� உ�ளி�ட ��கைள அறிய 

ெமாழிேய �த�ைம ெப�வதா�, ம�க� 

த�கள� தா�ெமாழிைய ம��ேம 

ெதா�ைம��வமி�கதாக அைடயாள� 

ப���வ� இய�பான ஒ�றா��.  தமி� 

ெதா�ைமப�றி கவிஞ� ைவர��� அவ�க� 

இ�வா� தட�பதி�கிறா�. 

“தமி� 

ம���� 

வ�ததி� 

ெமாக�ேசாதாராவி�� 

����� வ�த 

ெமாழி”   

(ைவர���, ெப�ெயன� ெப��� மைழ, ப.7) 

 �றி�பாக, பல நில�பர��களி� பல 

ெமாழிகளி� ந�வி�� உறவா�ய தமிழ�, 

தம� தா�ெமாழி மீ� ப��த��, ஈ���� 

ெகா����பேதா�, பா�கா��� வள���� 

வ���ளைத கவிஞ� �. த�கராசனி� கவிைத 

வழி� ெதளிய ��கிற�.  இ�வாறாக, வரலா� 

ெந�கி�� கவிைத இல�கிய�களி� வழி 

ஆ�ைம ெச��திய தமி�ெமாழி 

அயலக�களி�� வள� ��றாம� நி�� 

நிைல ெப�றி��கிற�. 

 ேம��, இன�பரவ�, இட�ெபய�த�, 

வாணிப�, ஆ�சி�ெதாட��, சமய ஊ��வ�, 

சமய��ச�க�, ச�க ஏ�ற�தா��க� எ�� 

��கைள� கட�� தமி��கவிைத 

நிைலெப�றி��பத�� கவிஞ� �. த�கராச� 

ேபா�ற ஆ�ைமக� தா� நிைல�த 

காரணியாகி�றன�. 

 

தமி�� ஆ�ைமக�� 

ஒ�ெவா� ெமாழி�� அ� உல�கி�ற 

பர�பி� த�ைன அைடயாள�ப���� 

பல�பல ஆ�ைமகைள நிைலநி����.  

அ�வா�ைமகேள அ�த ெமாழியி� 

ெப�ைமயா� நி�� மா�ட� ��க� 

அைன�ைத�� உ�வா�கி� ெகா�கி�றன.  

ஏெனனி�, ெமாழி�� ஆ�ைம�� 

ஒ���ெகா�� ெப�ைம ��� மா�ட�ைத 

மலர� ெச�கி�றன. 

 அ�வைகயி�, ஆ�கிலெமாழி ஈ�ற 

சிற�த ஆ�ைமக� ேஷ��பிய�, வி�ச�� 

ச��சி�, ெஜ�ம� ெமாழி த�த ஆ�ைம ‘கேத, 

இ�தா�நா� த�த ஆ�ைம மா�கிய வ��, 

சீனெமாழி த�த ஆ�ைம கா���ய� 

ேபா��, தமி�� ெதா�ைம�கால�ெதா�� 

இ�கால� வைர ப�ேவ� ஆ�ைமகைள� 

ெப�றி��கிற�.  �றி�பாக, அக�திய�, 

ெதா�கா�பிய�, தி�வ��வ� ெதாட�கிய 

20� ��றா��� பாரதியா�, பாரதிதாச� 

�த� ����கண�கான கவி ஆ�ைமக� 

அைடயாள�ப��த�ப�கி�றன�.  சிற�பாக, 

ந�ன ெமாழி இய�கிய�� த�தம� 

கவிைதக�வழி தமி�, தமிழ�களி� 

ெதா�ைம��வ�ைத��, ந�ன��வ�ைத�� 

தம� ஆ�ைமயி� பா� நி�வி��ளன�. 

 இத� ெதாட��சியாக �ல�ெபய��� 

வா�� தமி�� ��க�, அ�த�த நா��� 

��ைம�ச�க�ேதா��, ச�டவிய� மர� 

கேளா�� இைய�� த�கள� வா��ாிைமைய 

நிைலநி��தி� ெகா�டா�� �ட, 
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தா�ெமாழியி�பா�, தமி�நில�தி�பா� 

ப�பல கள�களி�, தம� ெமாழி�ப�ைற, 

இன�ப�ைற, கலா�சார� ப�ைற� ெதா��� 

ெகா� உற� ேபா� ேபணிவ�கி�றன� 

எ�ப� தி�ண�. 

 அ�வாிைசயி�, ‘நி�தில���க�’ எ�� 

கவிைத� ெதா��பி�, கவிைத�கான 

உ�ளட�கமாக நா�, ெமாழி, இன�, ச�க�, 

இைறைம, மத ந��ண�க�, விழா�களி� 

த�ெப�ைம, மா�ட உண��, தியாக 

அைடயாள�கைள நிைன�ற�, தனிநிைல 

வா��� மட�, வா�விய� அற� எ�� 

உ���கைள உ�வா�கி, கவிைத��ாிய 

பா�ெபா�ளாக தகவைம���ெகா��, 

ெமாழியி� ெநகி�� ெகா�� தம� தமி� 

ஆ�ைமைய நி�விட �ைன�தி��ப� 

ெமாழி�� வள� ேச��பதாகேவ அைமகி�ற�.  

இ��, ஒ�ெவா� கவிைதைய�� ெபா�� 

விள�க� �றி விள��வைதவி���, 

கவிைத�கான கள�ைத��, க�ைவ��, அ� 

ெச���� உ�ள�ீக�� தமி�ெமாழி���, 

தமிழ���� இ�கவிஞாி� கவி ஆ�ைமயா� 

விைள�தி�ட ேம�ைம��, உண��ேம ��கிய� 

எ�� க�� ேகாளி�ப� இவைர அைடயாள� 

ப���வ� அவசியமாகிற�. 

 �றி�பாக, அவர� கவிைதகளி� 

தமி�ெமாழி ஒ��தா�, மதேபத�க� கட��, 

மனிதைன� சி�தி�க ைவ�க, மா�ட�ைத 

வய�ப��த���ய க��ேகா�  ேம��, தமிைழ 

உடலா� ம��ம�ல; உயிரா�� உ�சாி�க 

���� எ�கிற அ��த�� திடமான 

பா�ைவ�� இவர� கவிைதக� வழி� 

�ல�ப�கி�றன.  பல கவிைதகளி�, 

பிறெமாழி� கல���, ெமாழியழி��� �றி�த 

எ�சாி�ைக உண�ைவ� த�வதாக�� 

இ��கி�றன.  ெதா���யாகிய தமி�, 

தமிழ�க�ைடய ஒ��ெமா�த 

வி�மிய�கைள�� ேசமி�� ெசறி���� 

கவிைதக� வழி கவிஞர� ஆ�ைம� திர��சி 

��ைம ெப���ளன எனலா�. 

 

கவிஞாி� உ�ளீ�� பா��ச�� 

ெமாழி எ�கிற க�வி, அ� இய��ற 

இய�கிய� பர�பி� எ�வைக� பயனீ�கைள� 

ெப�றி��கி�றன எ�பைத, அ�ெமாழி 

ஈ�ெற��த ஆ�ைமகைள� ெகா��தா� 

அளவிட ����.  அ�வைகயி�, க�ட�ற 

சி�தைனேயா� ‘நி�தில���க�’ எ�� 

ெதா��� தமிழி� ெச�ைமைய �ாிய�ேதா� 

எ��திய��கிற�.  ேம��, ப��க� த�ைமேயா� 

தம� ஆ�ைமமி�க விைதகளா� �ர�சி� கவி 

எ�� அைடயாள�ைத�ெப�� பாரதிதாச�, 

தமிழின ம�ீ��வா�க�தி� வழிகா��யாக��, 

மீ�சியாக�� அறிய�ப�வ� ேபா�, 

�.த�கராச��, அவர� கவிைதகளி� 

ெபா��ைம�� ���� பா��ச�� தமி� 

ேதசிய உண��க��� ஊ�ட� ேச��பனவாக 

இ��கி�றன. 

 

��னீ�� �தி��சி�� 

உலக�தி� எ�லாேம மாற���ய� எ�� 

க��ேகா�தா� மாறாத� எ�ப� கார� 

மா��� மா�ட����களி� �த�ைமயான 

க�வியாக ��ட� ப�வ� ெமாழி 

அ�ெமாழியி� விைன ெகா��, இன�, நா�, 

ச�க�, ப�பா�, அரசிய�, இைறைம, 

வழிபா�, அறெநறி�ப�த� எ�� காரணிக� 

கால�காலமாக எ�வா� உ�மா�ற� ெப�� 
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வ���ளன? அ�மா�ற�களி� நிக���ற 

சிைதக� அதி��க� எ�ன? எதி�நிைல 

வள��சி��ாிய காரணிக� யாைவ? 

எ�பனவ�ைற ஆ�வ�� சாியான 

வள��சியி� �ல�ைத� க�� ெதளிவ�� 

தா� மா�ட இன�தி� ����ள ��கிய� 

க��ேகா�க� இதைன அ�ெயா��, தமிழக�தி� 

ெதா�ைம�கால� ெதா�� 21ஆ� ��றா�� 

வைர, தமி�ெமாழியி� நிக��த மா�ற�க�, 

வள��சிக�, விைள�க� ப�றி ஆ��� விாி�� 

இ�காலக�ட�தி�� அவசியமாகிற�.  �ைள 

உைழ�பா� ெபா��� �க�� ஈ��� 

ஒ�ெவா� மனித������ த�ைம ஒ� தனி 

உலகமாக வ�வி��� ெகா��� 

மன�பா�ைக ஒ�ைற� ப�பா����� 

���கிவி�� �ழ��, தமிழ� மீ��, 

தமி�ெமாழியி� ஆ�ைம மீ�� அ�றாட� 

தா�க� ஏ�ப��வ�� �ழ��, தமிழக�தி� 

வா�� ெபா���ண�� மி�க அறிவாளி 

வ��க� எதி�விைன �ாி�திடாத, �ைன�� 

கா��டாத நிைலயி� கவிஞ� �. த�கராச� 

எ�� கவி ஆ�ைம, அயலக�தி� வசி�தா�� 

தா�ெமாழி மீ��, தமிழாி� ெதா�ைம 

அைடயாள�க� மீ�� தம� கவிைதகளி� 

வழி இழ�த ெப�ைமகைள மீ�ெட���� 

உண�ைவ�� உ��தைல�� இ�� 

நிர��கிறா�.  �றி�பாக,  

தம� ெமாழியா�ைமயா�, ெமாழி�ப�றா�, 

தமி���� தமிழ���� ���ண�� 

பா���கிறா�.  ‘தமி���� ெதா�� 

ெச�ேவா� மரணி�பதி�ைல. ஆ�, “ஓ� 

ச�க�தி��ாிய ஆ�ம உண�ைவ அளி�ப��, 

வழி�ப���வ��, வ��ப���வ�� 

அ�ச�க�தி� பிற�த அறிவாளிகளி� கடைம’ 

எ�பா� ஆ��ாிேயா கிரா��.  ஆகேவ, 

தமி�� ச�க�ைத ஓ�ைம�ப���வ�� தமி�� 

ேதசிய உண�ைவ எ��சி ெபற� ெச�வ��, 

இழ��வி�ட தமி� அைடயாள�கைள தமி�� 

கவி ஆ�ைமகளி� கள�களாக�� 

கடைமயாக�� அைம��� ெகா�வ� 

கால�தி� க�டாயமா��. 

 

நிைற�ைர 

மனித�, த�ைம ஆ�� ெமாழியி� மீ� 

ெகா�ட காத� அணி�ைசயான உண�வா��, 

அவ�க�ைடய ெமாழியி� உ�ள வ�வான 

க����க�, ெசாலவைடக� �ல� ெச�ைம� 

ெபா��ண���, ெதா�ைமயி� வ���, 

மா�தாி� உண�ைவ�� மனைத�� 

இய�பாகேவ க�வி�பி����.  இதைனேய 

கவிஞ� த�ெமாழிைய� ேபா��வ�� 

அத�வழி, இல�கிய வள�கைள� 

���பி�ப�� ெச�ைம�ப���வ�மான 

பணியிைன இ�� நிர��கிறா�.  இ�வா�, 

ெமாழி மீ� ப��� ெகா�வ��, அ�ெமாழி 

ேப�� ம�க� பர�ைப� த�மினமாக 

உண�வ�� உற� ெகா�வ��, அ�ெமாழி 

ஆ�� நில�பர�ைப� த� நாடாக 

உ��ெகா�வ��, ேந�விைள�களாக நி��, ேந� 

விைளவாக உயி��பி��� த�ைம 

இய�ைகயான ஒ�றா�� எ�பைத அறிவிய� 

வி�ஞான�� ெம��பி�கி�றன.  

ெதாட��சியாக, ெமாழி�ப���, இன�ப��ம, 

நா���ப��� ஒ���ெகா�� �ர�ப�டன 

எ�கிற க��� �ர�க��, எதி�மைற� 

சி�தா�த�க�க�� ��ைபவிட தமி�நில�தி��, 

அயலக�தி�� நி�� நிலவினா�� �ட, 

அ�ேற, அறிஞ� அ�ணா அவ�க�, 
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‘தமி�ெமாழி�ப�ைற� ��கிய மன�பா�ைம 

எ�� யா�� கண�கி�� விட��யா�.  அ� 

ெபா�ள�ற�” எ�கிறா�.  ேம��, தி�.வி.க. 

‘தா�ெமாழியினிட�� அ�பி�லா ஒ�வ�, 

தா�நா��� அ�பனாகா�.  நா�ட�பி�� 

நா�� ெமாழிய�ேப உயி� தா� 

ெமாழிய�ேறா? தா�ெமாழி� ப�றி�லாத 

இட�தி� ��ேன�ற� எ�ஙன� 

உ��ெகா���? ��ேன�ற�தி�� உயி� 

தா�ெமாழிய�ேறா? அத�மீ� கவைல 

ெச��தாதி��பி� நா��� கவைல எ�ஙன� 

நீ���? எ�கிறா�. (ேதச�ப�தாமி�த�, 

தி�.வி.க�யாண��தர�,                  ப. 126). 

 இ�ஙன�, இன�, நா�, ெமாழி, ச�க� 

எ�� வா�விய� க�டைம�ைப நி�வி�� 

ெமாழிைய உண�வ�� உண���வ�� கவி 

ஆ�ைமகளி� தைலைம�பணி எ�பைத, 

“கவிைதெய�� ேப��பி��� 

சகாராவி� வி�டா�� 

தமி�ெகா�� ேச��ேப�-�� 

தா��சாைல மீ�� ஒ� 

தாமைரயா� ��ேப�”  

(ைவர���, ெப�ெயன� ெப��� மைழ, 

ப.115) 

எ�� வாிக��� ஒ�ப, கவிஞ� �. 

த�கராசனி� ஆ�ைமயி� ���� தமி� 

நில�தி�பா� ப��ண�� ெகா����ப� 

இய�பான, இய�ைகயான ஒ�றாகேவ 

அவதாாி�க ��கிற�. 
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�. த�கராசனி� ‘�ாியகா�தி’ கவிைத� ெதா��� ���  

ெமாழி, நா�, ச�தாய� 

 

�ைனவ� ேராமா. ேப�சி��� 

உதவி�ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அர� கைல�க��ாி, ேம�� 

 

���ைர 

�. த�கராசி� ‘�ாியகா�தி’ எ��� கவிைத� 

ெதா��� ��� ெமா�த� எ�ப�� ��� 

கவிைதக� உ�ளன. இ�வா��� க��ைரயி� 

ெமாழி, நா�, ச�தாய� �றி�த அவர� 

இ�ப�� நா�� கவிைதக� ம��ேம ஆ�� 

ெச�ய�ப�கி�றன. 

 

‘�ாியகா�தி’ கவிைத� ெதா��� �� - 

�வ�ெபா�� 

சி�க��� தமிழாசிாிய� �. த�கராச� 

‘�ாியகா�தி’ எ��� த� மர��கவிைத� 

ெதா��� ��ைன� சி�க��ாி� த� ெசா�த� 

பதி�பாக 2013இ� பதி�பி�� ெவளியி���ளா�.  

இ���� ‘ெமாழி’ எ��� ப��பி� ஆ� 

கவிைதக��, ‘நா�’ எ��� ெபா��ைமயி� 

ஐ�� கவிைதக��, ‘ச�தாய�’ எ�� 

வைகைமயி� பதி���� கவிைதக�� 

‘பதி� ெச�� பாரா���பா’ எ��� 

தைல�பி� ப��� கவிைதக��, ‘ப��தளி�த 

பாரா���பா’ எ��� தைல�பி� ப��� 

கவிைதக��, ‘வி��� பாரா���’ எ�� 

ெபா��ைமயி� ஐ�� கவிைதக��, 

‘தி�விழா�க�’ �றி�� ஆ� கவிைதக��, 

நிைனவ�ச�யாக� பதி���� கவிைதக��, 

இைறைம� ெபா�ளி� ஐ�� கவிைதக�� 

என ெமா�த� எ�ப�� ��� கவிைதக� 

இட�ெப���ளன. 

 

�. த�கராசனி� ெமாழி�ண��� கவிைதக� 

�. த�கராச�, பாரதிதாசைன� ேபா�� த� 

‘தமி�வா���’ எ��� கவிைதயி� தமி��� 

எ�க� தமி�, இ�ப�தமி�, ச�க�தமி�, 

ச�த�தமி�, ெபா��மி�ப� த���தமி�, 

வள��த தமி�, இய�� தமி�, எ�க� ெமாழி, 

சி��தமி�, ெசழி��மி�க இல�கிய�க� 

ெசறி�த தமி�, வ�ைமமி�க இல�கண�க� 

வா��த தமி�, கைலம��� கனி�த தமி�, 

க�னி�தமி� (�.த�கராச�, �ாியகா�தி, ப. 

6) என� ப�ேவ� அைடகைள� ெகா���� 

சிற�பி���ளா�.  ஒ�ேவா� அைடெமாழியி�� 

தமிழி� சீ�மி� ப��க� ெவளி�ப�� 

நி�கி�றன.  இ�வாேற அவ� ‘இ�ப�தமி� 

வா�கேவ’ எ��� கவிைதயி�� 

இ�ப�தமி�, ச�த�தமி�, வள��த தமி�, 

ெமாழி��தமி�, �யெமாழி, இல��தமி� 

எ��� ஆ�சிகைள� (�. த�கராச�, �.�, 

ப.7) ெகா�� தமி�ெமாழிைய 

வா���கி�றா�.  அவ� ‘அ�ைன�தமி� 

வா�க’ எ��� கவிைதயி�, 

“பயிராகி விைளகி�ற பா�ைம யாகி 

அயரா �ைழ��� ந�லா�ைம த�� 
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உயிராகி உடலாகி உண��மாகி 

�யிலா ெதைம���� தமிேழ வா�க 

��ைதய� தமிழ� வா�வினி� �கி��� 

எ�ைத�� தா�� இனிேத ேபா�றிய 

சி�ைததைன� கவ�� ெச�ெமாழியா�� 

ச�த�� ேபா��� தமிேழ வா�க 

ப�ணக� ஞால� களி���திடேவ 

��னவ� யா��� �ைன�� வள��த 

ப�ெணலா� நிைற�� பாமண�கம�� 

எ�ண�� அ�ைன� தமிேழ வா�க”    

(�. த�கராச�, �.�, ப. 8) 

என, அ�ைன� தமிைழ வா���கி�றா�.  

இ�கவிைதயி� �த� நா�க�களி� ‘வானாகி 

ம�ணாகி….’ எ��� மாணி�கவாசகாி� 

தி�வாசக� பாட�� தா�க��, அ��த 

நா�க�களி� ‘எ�ைத�� தா�� மகி��� 

�லாவி’ எ��� பாரதியாாி� கவிைத� 

தா�க�� இட�ெப���ளன. �. த�கராச�, 

தமிழ�க� எ�த நா��� வா��தா�� 

அவ�க���� தமி� ெமாழி�ப�� 

ேவ��ெம�பைத� ‘தா�ெமாழி�ப��’ 

எ��� கவிைதயி� ெவளி�ப��தி��ளா�.  

தா�ெமாழி�ப�றி� ஊன� 

இ��க��டாெத�கிறா�. 

“விழிகைள இைமக� கா��� 

ெபா��பிைன விமல� த�தா� 

விழி��ட� இ��த� ேவ��� 

வியனிைம கடைம ய�ெற 

ெமாழியத� உய��� தா��� 

�கவாிக� ெபா��ேப யா�� 

விழியைன ெமாழிைய� கா�க 

��ைம ெப�த� ேவ���”  

(�. த�கராச�, �.�., ப. 10) 

இ�வா� ெமாழி�ண�ைவ� ேபா��� 

கவிஞ� ‘இ�ெமாழி�க�வி’ எ��� 

கவிைதயி� சி�க��� நா��� ஆ�கில�� 

தா�ெமாழி�� ப�ளி�க�வியி� ேவ��� 

எ�கி�றா�. 

 

�.த�கராசனி� நா��ண��� சி�தைனக� 

சி�க��� ம�க� கழக� எ��� அர�சா� 

அைம�� 2010இ� நட�திய கவிைத� 

ேபா���� �. த�கராச� ‘ம��லக 

ெசா��க�ாி’ எ��� கவிைதைய எ�தினா�.  

அ�கவிைதயி� அவ� ம��லக ெசா��க�ாி 

என� �றி�பி��, ேவ��ைமயி� ஒ��ைம 

கா�பேத அ�நா��� ப�பா� எ�கி�றா�. 

“த�னா�சி உாிைமக�� தனியா�சி� 

�த�திர�� 

ம�னா�சி� ��யர�� மல��� வ�ேத 

சிற�த��� 

ம��லக ெசா��க�ாி என�சா�ேறா� 

ம�டமி�� 

ெபா�னா�சி எ��லக� ேபா��கி�ற 

ந�லா�சி”. 

(�. த�கராச�, �.�, ப. 14.) 

இ�கவிைத வாிகளி� அவ� சி�க��� 

நா��� அரசிய� ம��� ஆ�சி� ேபா�கிைன 

ெவளி�ப��தி��ளா�. 

 

சி�க��� நா��� �ைற�க� 

சி�க��ாி� ெபா�ளாதார வள� வ��தகேம 

ஆ��.  அத��� காரணமாக அைம���ள 

சி�க���� �ைற�க�ைத ‘இனியவள� 

�ைற�கேம’ எ��� கவிைதயி� �றி��ளா�. 

“உலக�� நா�களி� 

வ�ைம� ேக�திரமா� 
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உைற�தி���� ந�லைம� 

உ�ைமயி� ந� ந�ேப� 

அைன��லக வ��தக�தி� 

அ��பைடேய �ைற�க�தா� 

அைன��லக நா�களி� 

அைம��வ�� ந��ற� 

சி�க���� �ைற�க�தி� 

ெச�ைமகைள� ேபா�றாத 

சீரா��த நா�கேள 

சீ�லகி� இ�ைலய�மா” 

(�. த�கராச�, �.�., ப�. 16-17.) 

 

 �. த�கராச�, சி�க��� நா��� 

�த�திர�தி� விழாவி�� உம���லவ� தமி� 

உய�நிைல�ப�ளி மாணவ�களி� கைல 

நிக��சி�காக� ‘சி�ைக� தி�மகேள வா�க’ 

எ��� கவிைத எ�தினா�.  அதி� சி�க��� 

நா��� நா�� ெமாழிக���� சம��வ� 

இ��பைத� ���� கா����ளா�. 

“ெச��ெமாழி நா�கி���� ஏ�ற� - 

உ�ற� 

இ��பைத� தா��களி� மா�ற�” 

(�. த�கராச�, �.�., ப. 18) 

 �. த�கராச� ‘சி�க��ாி� சீ�ைமக�’ 

எ��� கவிைதயி�, சி�க��ாி� பல 

இனம�க� வா��தா�� அவ�க� ‘ேதசிய�’ 

எ��� ���றவி� ஒ��ப�� வா�வைத� 

�றி�பி�கி�றா�. 

“ேதசிய ேசைவ ெச�கி�ேறா� 

ேதசிய� ப�பி� ெசழி�கி�ேறா� 

ேதசிய உறவி� ெதளிகி�ேறா� 

ேதசிய� எ�ேற வா�கி�ேறா�”  

(�. த�கராச�, �.�., ப. 19) 

சி�க��ாி� நா�� ேதசிய ெமாழிகைள� 

ேப�� ம�க� வா��தேபா�� அவ�க� த�க� 

உாிைமக��காக� �ர� ெகா��பா�க�.  

உற�கைள வள��க ைகெகா��பா�க�.  

ந�கடைமக��காக உயிைர�� ெகா��பா�க�.  

அாிய ந�ெசய�கைள� ெச�� ச�க 

ஒ�ைம�பா�ைட� பா�கா�பா�க� எ�கி�றா�. 

 

மைலநா� (மேலசியா) 

கவிஞ� �. த�கராச� தா� �த�� 

��ேயறிய மேலசியாைவ வா��தி ‘மா�ய� 

மைலயக� வா�க’ எ��� கவிைதைய 

எ�தி��ளா�.  அ�கவிைதயி� அவ�, 

“இய�ைகயி� வள�க� யா�� 

�ைறவற இனிேத ெப�ற 

இய�பினா� சிற�த ேதச� 

எழி�மைல நா� எ��� 

அய�விலா �ைழ��� ம�க� 

அணியைம� தா�கி ேயா��� 

ெசய�திற� மி�க நாடா� 

மேலசிய� ேதச� வா�க”    

(�. த�கராச�, �.�., ப. 24) 

என, மேலசியா நா��� வள�கைள� 

�றி�பி�� வா���கி�றா�. 

 

�. த�கராசனி� ச�தாய� சி�தைனக� 

�. த�கராச� இ�ைறய இைளஞ�களி� 

மன�ேபா�� மாறேவ��� எ�கி�றா�.  

இதைன அவ� ‘இைளேயா� த� மன�ேபா��’ 

எ��� கவிைதயி�, 

“இ�ெற�ன ெவ�� ம��� 

இ�மா��� ெகா�� ல��� 

ந�றா�� நாைள� ெக�ன? 

ந�ெலதி� கால� த�னி� 
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ெவ��வர ேவ�� ெம�ற 

வி��ப�� விைழ�� இ�ைல 

எ��தா� மீள� ேபாேமா? 

இைளேயா� த� இ�த�ேபா��”   

(�. த�கராச�, �.�., ப�. 28) 

என மனேவதைன�ட� ���� கா����ளா�. 

 

பணி� ேவ��� 

“பணி�ைடய� இ�ெசால னாத� ஒ�வ� 

கணிஅ�ல ம��� பிற”    (�ற�. 95) 

எ�றா� வ��வ�. �. த�கராச� ம�க� 

வ��வ ெநறியி� பணி�ட� வாழேவ��� 

எ�பைத� ‘பணிவ��’ எ��� கவிைதயி� 

வ����தி� �றி��ளா�. 

“ெச�வ�� ெபா��� ஏ�ற� 

சிற��ட� ெசழி��� காைல 

ந��ள� ப�பா� சா��� 

பணிவ�� நய��த� ேவ��� 

வ��வ� இதைன ய�ேற 

வ����த லாக� ெசா�னா� 

ெதௗள்ிய அ�தா� அ�த� 

தி���ற� க��ைத ஏ�ேபா�”  

(�. த�கராச�, �.�., ப. 30) 

இதைன� தவிர �. த�கராச� ‘ைவயக� 

ேபா��� ந�னா�’ (ப�.35-36) உைழ�பவ� 

தினமான ேம தின�ைத வா��தி��ளா�.  

அவ� ��ெயனி� எ��� கவிைதயி�, 

“���தி�� எ�ேலா���� 

���ப�� இ��ப��� 

���பதா� மதி�� ேபா�� 

�றியதி� ெகா�ள� ேவ���”   

(�. த�கராச�, �.�., ப. 40) 

என, ம��பழ�க�தா� ���ப� ெக�� என� 

�றி��ளா�.  ேம��, அவ� ‘பணிெயனி�’ 

எ��� கவிைதயி�, ந�லற� தைழ�க 

வ�ளலா� ெநறியி� ந�பணி ெச�ய ேவ��� 

எ�கிறா�. 

“வ�ளலா� அ�ளி� ெச�ற 

வா��ைதக� மற�க� ேபாேமா? 

ந�லற� தைழ�க ேவ��� 

ந�பணி �ாித� ேவ���”   

(�. த�கராச�, �.�., ப�. 41) 

 

நிைற�ைர 

சி�க��� தமிழாசிாிய� �. த�கராசனி� 

‘�ாியகா�தி’ கவிைத� ெதா��� ��� 

��ப�தியி�, ெமாழி ம��� ச�தாய� 

சி�தைனக� ெபா� நிைலயி�� நா��ண��� 

சி�தைனக� சி�க���, மேலசியா சா���� 

�ற�ெப���ளன. 
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�. த�கராசனி� ‘மண��� ம��ைக’ சி�கைத� ெதா��� கா��� 

வா�விய� சி�தைனக� 

 

மகால��மி. மா 

உதவி� ேபராசிாிைய, தமி���ைற  

சிவ�திஆதி�தனா� க��ாி, பி�ைளயா��ர� 

 

���ைர 

சிற�த தமிழாசிாியரான �. த�கராச� 

அவ�க�, ஆசிாிய� பணிேயா�, பைட��� 

பணிைய�� ெச�வேன ெச�� வ�கிறா�. 

ப�ேவ� நாளித�களி� அ�வ�ேபா� 

த��ைடய ெசா�த� ெபயாி��, �ைன� 

ெபய�களி�� சி�கைதக�, க��ைரக�, 

கவிைதக� எ�தியேதாட�றி, 1984-ஆ� 

ஆ������ பல ��கைள�� எ�தி 

ெவளியி�� வ�கிறா�. இவர� சி�கைதகளி� 

இட� ெப�� நிக��க� யா�� சி�க��ாி� 

நைடெப�றதாகேவ இ��கி�றன. மண��� 

ம��ைக எ�ற இ�த� சி�கைத� ெதா��� 

அவ�ைடய ஏழாவ� சி�கைத� பைட�பா��. 

இ�ெதா��பி��ள அைன��� கைதக�� 

யதா��தமான ச�பவ�களாக இ��தா�� 

உண��சி� த�ைமகேளா� ��ய வா�விய� 

சி�தைனகைள�� உ�ளட�கி��ளன. அவ�ைற� 

�றி�� இ�க��ைரயி� கா�ேபா�. 

 

வாைழய� வாைழ 

வாைழய� வாைழ எ�ப� இ�ெதா��பி��ள 

�த� சி�கைதயா��. மாமியா� - ம�மக� 

உற� எ�ெபா��� எதி�� �தி�மாகேவ 

ச�தாய�தி� காண�ப�கி�றன. இ�நிைலயான� 

அ������ள தா���� - மக���மான 

ந��றைவ� சிைத�� வி�வதாக�� - 

ச�தாய�தி��ள ஒ�ெவா� ��களி�� 

இ�நிைல வாைழய� வாைழயாக� ெதாட��� 

நிக��� ெகா����பைத ஆசிாிய�, 

வாசக�க���� ���� கா�ட வி��பியதா� 

இ�தைல�பிைன இ�கைத��� ேத�� 

ெச�தி��கலா�. ேம�� மனித�க� ஒ�ெவா�வ� 

இதய�தி�� தா��பாச� இ��க�தா� 

ெச�கிற�. அதைன� �ல�ப���� வா��� 

எ�ேபா�� அைமவதி�ைல. அதி�� இ�கால 

இைளய�க���� பாச� எ�பேத கிைடயா� 

எ�� பரவலாக� ேபச�ப�கி�ற�. அ� 

��றி�� உ�ைமய�ல எ�� இ�கைதயி� 

ஆசிாிய� நி�பி���ளா�. 

 ச�தாய�தி� ‘ஈ�� �ற�த�த�’ ம��ேம 

ஒ� தா��கான கடைம. ஆனா� இ�கைதயி� 

ஒ� விதைவ�தா�, தன� மகைன� 

சா�ேறானா��கி�ற ஒ� த�ைத�கான� 

பணிைய�� ேச��� ெச�கிறா�. ஆயி�� 

இ�வி�வ��கிைடேய ம�மக� எ�ற ஒ��தி 

வ�தா�, மக� த� தா� மீ� ெகா�ட 

பாச�ைத ெவளி�கா�ட இயலாம� ேபாரா�ைத 

மிக� ெதளிவாக ஆசிாிய� விள�கி��ளா�. 

‘அ�ைனய� தின�’ எ�ற ெகா�டா�ட நா� 

மக���, த� தா��பாச�ைத ெவளி�கா�ட 

வா��பிைன ஏ�ப��தி� ெகா��கிற�. மக� 

த� க�ணீரா� தாயி� மனைத� 

�ளி�வி�கிறா�. அ�தா�, ெப��த�ைமேயா� 

மகைன அரவைண��� ெகா��, ம�மக�� 

ஒ� நா� தி���வா� எ�� கா�தி��கிறா�. 

 ெப��பாலான இைளய�க� க�வி, 

ெதாழி� ம��� வியாபார� ேபா�ற 

காரண�களா�  ெவளிநா�களி� இ��க� 

���. ஒ� சில ���ப�களி� ெபா�ளாதார� 

பிர�சைனக� இ��கலா�. ஒ� சில 

���ப�களி� ேகாப தாப�க� �ட 

உற�கைள� பிாி�� ைவ�தி��கலா�. 

அ�தைகேயா��ெக�லா� அ�ைனய� 
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தின�ைத ஒ� ச�க விழாவாக� ெகா�டா�னா�; 

இைளய�க���� த�க� அ�ைனயைர� 

ெகா�டாட ஒ� வா��� கி��� எ�� 

����கா����ளா�. 

 

ெகா�ைம 

ஆசிாிய� ெபா�வாக தம� எ�லா� 

கைதகளி�� �ைஜ �ைறகைள� �றி 

ம�கல��ப�தி��ளா�. இ�கைதயி�� 

அ�வாேற �ைஜெய�லா� ெச�� ெகா��, 

கணவ��� அட�கி வா�கி�ற ஒ� 

மைனவிைய��, ெவ�ளியாக, பிறாிட� 

ெவ�வாக ஏமா�� ேபாகி�ற ஒ� 

கணவைன�� மிக யதா��தமாக� கா����ளா�. 

எனி�� கைதைய� ப��கி�ற வாசக�களாகிய 

நா� பிறாிட� ஏமா�� விட��டா� எ�ற 

வா�விய� சி�தைனைய அறி���தி��ளா�. 

உலக�தி� ஏமா�றி� பிைழ�ேபா� ேபா�� 

ேவட�க� பல நா� அவ�கைள� சாியாக� 

�ாி�� ெகா�� ஏமா�றமைடயாம� 

வா�வெத�ப� மிக�� க�னமான காாியமா��. 

பிறாிட� நா� கா��� க�ைணெய�ப� 

கழிவிர�கமா? மனித பலஹீன�களி� ஒ�றா? 

எ�� ஆசிாிய� ந�மிட� வின�கி�றா�. 

இ�கைதயி� வ�� அ�வல� ஒ�வ� க�ைண 

எ�ற ெபயாி� ஆயிர�கண�கி� பண�ைத 

இழ�தைத ஆசிாிய� ���� கா��கி�றா�. 

சி�க��� ேபா�ற தல�களி� ேவைலக���� 

ப�சமி�ைல. எனி�� ���பத�காக� சில 

ஆசாமிக� இ�வா� பிறைர ஏமா�றி� 

பிைழ�கி�றன� எ��� இ�தைகய�களா� 

தா� �றி�பி�ட ச�தாய�தி�� தைல 

�னி�� ஏ�ப�கிற� எ�பைத� 

கா�சி�ப��தி��ளா�. 

 வா��ைகயி� எ��� நிைலய�ற�. 

ஏமா�றி� பிைழ�பவ�க� எ�ேலாைர��, 

எ�லா நா�� ஏமா�றி� ெகா����க 

��யா� எ�தேவா� அத�ம�� எ�லா� 

கால����� நீ��கேவ நீ��கா� எ�ற 

வா�விய� த��வ�ைத�� இ�கைதயி� 

நி�பி���ளா� ஆசிாிய�. 

இல� கா�த கிளி 

க�டேத கா�சி ெகா�டேத ேகால� எ�� 

க�னிைம� ப�வ�தி� காத� வய�ப�� ஒ� 

இள�ெப�ணி� சீரழி�த வா��ைகைய� 

சி�திாி��� கா��கிறா�. இ�கைதயி� �ல� 

வா��ைகயி� ஒ��க� மிக�� ��கியமான� 

எ�ற வா�விய� சி�தைனைய வ�����கிறா�. 

ெப�ேறா�கைளேய ��செமன� ��கிெயறி�� 

வி��� ேப�க�ட� ஓ� வ�� ேபைத� 

ெப�க��� இ�தா� கதி எ�ப� ேபா�� 

கைதைய� ேசாக ���டேனேய �����ளா�. 

பிர�சிைனகளி� ெமா�த ����வேம 

மனித�க� எ�ப� ேபால இ�கைதயி� நாயகி, 

ஏராளமான பிர�சிைனகைள� ச�தி�பதாக� 

கா��கிறா�. வ�வ� வழியி� த�கா� வ�ேத 

தீ��. ��ப�களி� �ைமைய� ேதா� 

மா�றி� ெகா�ள ��யா� எ�ப� ேபா�ற 

வா�விய� சி�தைனகைள� கா����ளா�. 

ேம�� ஒ�ைற� ெப�ேறா� �ழ�ைத வள��� 

�ைற��ளதாகேவ இ���� எ��� ��வ 

ெஜ�ம ��ணிய பல� ப�தா� எ�லா�� 

நட�ேத�� அ� தவி��க ��யாத ஒ�� 

எ�ப� ேபா�ற சி�தைனகைள� கைதயி� 

�றி��ளா�. இ�கைத நாயகி திறைமயான 

அறி�� �ட� இ�ைல. எனி�� �ணிைவ� 

�ைணெயன� ெகா�� அவ� அைன��� 

பிர�சைனகைள�� சமாளி�� வா�வைத� 

ெதளி�ப��தி��ளா�. ஆயி�� அவளா� 

அவ� காத� கணவைன��, அ�� மகைன�� 

தி��த ��யவி�ைல. அவ�களா� அவ��� 

எ�த ஆதர�� இ�தி வைர கிைட�கேவயி�ைல. 

கைதைய யதா��தமான நிைலயி� �����ளா�. 

கைத�காக எ�ப� ேவ��மானா�� �பமாக 

���தி��கலா�. ஆனா� ஆசிாிய� அ�வா� 

ெச�யவி�ைல. அவ�ைடய அைன��� 

பிர�சைனக���� அவ�ைடய தவறான 

கணவ� ேத�ேவ காரணமா�� எ�பைத 

வ����தி��ளா�. 

 

தியாக� ெச�ம� 

ெச��� ெகாைட ெகா��தா� சீத�காதி. 

இ�ேவ இ�கைதயி� க�வா�� ெகா��கி�ற 
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வ�ள� ெப�ம�க� த�க��� எ��� 

ேவ��ெம�� ப���த� கிைடயா�. 

எ�ேபா�� அ�சா�ேறா� ெப�ம�க�, 

ஏைழகைள� க�டாேல எ�ன 

ெகா��கலா�? எவ�ைற� ெகா��கலா�? 

எ�� ம��ேம சி�தி�ப�. அ�வாேற 

 சி�க��ாி� டா�ட�.இராமசாமி எ�ற 

வ�ள� ஒ�வ� வா�;�த ச�பவ�ைத ெதளி�த 

நீேராைட� ேபா�� விள��கி�றா�. ஏைழ 

ம�க��� இலவச ைவ�திய�, 

ப�ளி��ட�க� க��வத�� பண� 

ெகா��த�, ந��த ப�திாி�ைககைள ஏ�� 

நட��த�, ந��த கைலஞ�க��� உதவி 

ெச�த� என த�னா� ���த உதவிக� 

அைன�ைத�� ெச�� வ�த ஒ�வ�, தா� 

இற�த பிற�� �ட த� ஈம� சட�ைக� 

தவி���, அத�� ஆ�� ெசலவிைன� �ட 

ஏைழக���� ெகா��க� �றி��ளைத 

அழகான ஒ� கைதயாக� சி�தாி���ளா�. 

 

 

 

�ளி�� ெதா���� 

அழகான ஒ� தா�ைம உண�ைவ 

ெவளி�ப���� அ�ைமயான சி�கைத. 

தா�ைம உண�ேவா� தா��பா�� 

விைலய�ற� எ�ற உ�ைமைய 

ெவளி�ப��தி��ளா�. �ழ�ைதக��� 

பண�ைத� ெசல� ெச�� வா��� ஆட�பர� 

ெதா��ைல விட அ��� அரவைண��� 

உைடய �ளிேய சிற�த� எ�பைத� ெதளி� 

ப��தி��ளா�. �ழ�ைதக� பராமாி�பி� 

அரவைண�ேப ��கியமான� எ�ற 

வா�விய� சி�தைனைய இ�கைதயி� ெதளி� 

ப��தி��ளா�. 

 

���ைர 

�. த�கராச� அவ�க� சிற�த 

சி�கைதயாசிாிய� ஆவா�. ஒ� ச�பவ�ைத 

அ�ல� ஒ� உண�ைவ ம��ேம ெகா�� 

சி� கைதகைள மிக அழகாக� பைட���ளா�. 

அவ� கைத� ெதா��பி�� ைவ���ள 

ெபய�கைள� ேபாலேவ கைதக� 

அ�தைன�� மண�கி�றன. யதா��த 

அைம��கேளா� கைதக� பைட�க� 

ப����தா�� அ�தைன�� வா�விய� 

சி�தைனகைள� ெகா�� விள��கி�றன. 
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தியாக� �ட�க� 
 

ப. மகாெல��மி 

��கைல ஆசிாிய�, �ைனவ� ப�ட ஆ�வாள� (ப�தி ேநர�) 
ம�ைர காமராஜ� ப�கைல�கழக�, ம�ைர 

 

���ைர 

 ‘��ைம�பி�த� கைதக�’ எ�ற சி�கைத� 

ெதா��பி� உ�ள ‘�திய ���’ எ�ற 

சி�கைத��, த�கராசனி� ‘க�பைன 

மல�க�’ எ�ற சி�கைத� ெதா��பி� உ�ள 

‘வி�ய�’ எ�ற சி�கைத�� ஒ��� 

ெச�ய�ப�� இ�க��ைரயி�  

எ��தாள�ப���ளன. 

 

தா�ைமயி�  தியாக�க� 

‘�திய ���’ கைதயி� வ�� 

மீனா�சிய�மா� எ�� கதா�பா�திர�, 

‘வி�ய�’ சி�கைதயி� வ�� ெத�வாைன 

எ�ற கதா�பா�திர��ட� எ�வா� ஒ�றி� 

ேபாகி�ற� எ�� பா��கலா�. 

��ைம�பி�தனி� ‘�திய ���’ 

சி�கைதயி� வ�� மீனா�சி அ�மா�, தன 

மக�களான அ�பிைய�� கி��ைவ�� த� 

க�ன உைழ�பினா� க��ாி வைர� ப��க 

ைவ�� மகி��தி�� அ�ைனயா� 

விள��கி�றா�. 

 ���ப வ�ைமைய அக�றி� ெகா�ள 

அ��ப�யி� ெவ�� தணி�� த� 

மக�களான அ�பிைய�� கி��ைவ�� 

ஆ�கிேலய� பாதிாியா�களி� சி� 

உதவி�ட� க��ாி� க�வி க�றிட� ெபாி�� 

பா�ப�கி�றா�. 

 அேத ேபா�ேற ‘வி�ய�’ சி�கைதயி�� 

த� மகைன� க�வியி� சிற�தவனா�கிட 

அவனி� அ�பா ஆ��க�, அ�மா 

ெத�வாைண�� வ�ைமயி� பி�யி� 

பாதி�க�ப����த ேபாதி�� த� 

உைழ�பினா� வ�� �ைறவான வ�மான�ைத�� 

அவ��காக� ெசலவி��, க�வி பயில�  

ெச�கி�றன�. எதி�பாராத விதமாக ஒ� 

விப�தி� த�ைத அகால மரண� 

அைட�திடேவ, ெத�வாைண பல ��களி� 

��� ேவைல ெச�� த� மகைன� ப��க 

ைவ�கிறா�. த� மகைன� ப�டதாாி ஆ�கி 

மகி��திடேவ பல கட� �ைமகைள ஏ��, 

அயரா� உைழ�கி�றா�. ெத�வாைன�� 

மீனா�சி அ�மா��, 

“மைன�த�க மா��ைடயா� ஆகி� 

த�ெகா�டா� 

வள�த�கா� வா��ைக� �ைண” 

எ�� �ற��ேக�ப வா�கி�றன�. 

ஆதவைன� ேபா�ேற அ�பி�� கி���� 

ப��பி� திறைமசா�க�. ெத�வாைனைய� 

ேபா�ேற த� மக�கைள அர� 

அதிகாாிகளா�கி மகிழ ேவ��� எ�பேத 

ஆைச... இத�காக இ�த இ� தா�மா�க�� 

வ�ைமயி� த�ைம மா���� ெகா�ட 

ேபாதி��, த�ைம� தியாக� �டரா�கி அதி� 

த� மக�கைள ெவளி�லக�தி��� சிற�த 

மனித�களாக� கா��ட உைழ��� ெகா�ேட 

இ��தன�. இ� இ�ைறய ச�தாய� 

��நிைலயி� ந��தர� ���ப�தி� வா�� 

அ�ைனய�களி� நிைலேயா� 

ஒ�றி�ேபாகி�றன எ�றா� அ� நித�சன�... 

 இ�சி�கைதக� ஏேதா ஒ� வைகயி� 

ஆ�கிேலய�க�ட� ெதாட��ைடய 

நிக��கைள� பிரதிப��கி�றன எனலா�. 

 

���ப� �ழ�� ெப� 

அ�பி��, கி���� பாதிாியா�களா� மத� 

மா�ற வச�ப��த�ப�� �ய�சிகளி� 

ேதா���ேபான ேபாதி��, ‘காத��� க� 

இ�ைல எ�ப�’. ஆனா� காத� சாதி மத�� 

பா��பதி�ைல எ�பைத உண��ததனா�,  

கி���� கிறி��வ� ெப�ணான ஜயாைவ 

மண��, மத� மாறி� ெச�� வி�கிறா�. 
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அ�ப�றி மீனா�சி அ�மாளி� ���ப 

உறவின�களா� விம�சி�க�ப�� ��நிைல 

ஏ�ப�கிற�. அதனா�, மீனா�சி அ�மாளி� 

���ப�ைத ஊைரவி�ேட ஒ��கி 

ைவ��வி�கி�றன�. ஆைகயா�, �யர� 

ேமாேலா�கி உயி� பிாி�� ெப�� ேபாரா�ட� 

��நிைல மனீா�சிஅ�மா���  உ�வாகிற�. 

கி��வி� மைனவி ஜயா ஒ� கிறி��வ 

ெப�ணாக இ��த ேபாதி��, மனித� 

த�ைம�ட� மீனா�சி அ�மாளி� 

மரண�ப��ைகயி� கி��ைவ� ெகா��த 

�னிதமான மீனா�சி அ�மாளி� சாீர�ைத 

ஏ�தி� பி��கி�றா�. ஏ�ற�தா��க� 

மனித�களிட� தா� எ�பைத ெஜயா தன� 

ெச�ைகயி� �ல� உண��தி� ெச�கிறா�. 

 ‘வி�ய�’ சி�கைதயி� த� மக���� 

தி�மண� ெச�� ைவ�தி�� ெத�வாைனயி� 

ெசய�, அவ��� மி��த மன நிைறைவ� 

த�கிற�. தா�� த� கணவ�� 

வயி�ைத�க�� வா�கிய �ைர ����, 

அவ�க� இ�வ�� மனநிைறவாக வா�வா�க� 

எ�� நி�மதி��� ��நிைலயி�, ேநாயி� 

பி�யி� பாதி�க�ப�� மரணமைடகிறா�. 

“மைனமா�சி இ�லா�க� இ�லாயி� 

வா��ைக 

எைனமா�சி� தாயி�� இ�” 

எ�ற �ற� ெசா��� க��ைத மற�த 

ம�மக� மாதவிேயா, ஆட�பர�களி� 

ெமா�த உ�வாக மாறி, ஆதவனி� 

ெபா�ளாதார�தி�� மீறிய ெசலவினா�, 

அ�த� �ைரைய அர�மைன� ேகா�ரமாக 

மா��கிறா�. இதனா�, அதிக கட� 

பாதி�பி�� உ�ளாகி, மன நி�மதி இழ�� 

ேநா�வா��ப�கி�றா�. ஆதவனி� 

ந�பனான பழனி�சாமியி� மைனவி 

பாிமளாவி� சி�கன�தினா�, அவ�க� 

மனநிைறவான வா�� வா�கி�றன�. 

இ�தியி�, பாிமளா ஆதவ� ���ப�தி�� 

உதவ ��வரேவ, �திய த�ன�பி�ைகேயா� 

உட�நல� ம�ீ� வ�கி�றா�. மாதவிேயா  த� 

ெசயைல எ�ணி� தைல�னிகி�றா�. இ�த 

இர�� சி�கைதக�� இ�ைறய ச�தாய� 

��நிைலயி� உ�ள ஏ�ற�தா��கைள� பட� 

பி���� கா��கிறன. இவ�றி� சாதி மத� 

பா�பா� எ�ப� ஏராள� ெபா�வாக 

வ�ைமயி� வா�பவ�க� எ�றாேல ஏேனா 

ஏளன� தா�... தா� எ�றாேல தியாக�தி� 

ம� உ�வ�தா�. அ�த வைகயி� இள� 

வயதிேலேய கணவைன இழ�� ைக�ெப�ணாக 

த� இ�மக�கைள�� க�ட�ப�� 

க�ணியமா� வள��பேத கடைமயா� 

ெகா�� வா��� வ�� மீனா�சி அ�மா�, 

பல ��களி� ப��� பா�திர� ேத��� த� 

மகைள எ�ப�யாவ� க��ாி ப��பிைன� 

ப��க ைவ��விட ேவ��� எ�ற கனேவா� 

வா�� ெத�வாைண ேபா�ற இ�வி� 

தா�கைள� ேபாலேவ இ��� எ�ண�ற 

தா�மா�க� இ�த� ச�தாய�தி� வா���� 

மைற���  ம����  ெகா�� தா� 

இ��கி�றன�. 

 

ச�தாய� �ழ� 

இ�ைறய ச�தாய நிைலயி� ந��தர� 

���ப�தி� வா�� அ�ைனய�களி� 

நிைலேயா� இ�சி�கைதயி� வ�� மீனா�சி 

அ�மா�, ெத�வாைண� கதா�பா�திர�க� 

ஒ�றி�ேபாகி�றன. த�னல� பாரா� த� 

பி�ைள�காக உைழ��� ேத��� வி�� அ�த 

தாைய� பா�கா��, பாச� ஊ��ட மற�� 

வி�கி�ற� ெப��பாலான இ�ைறய 

ச�தாய�. ஆனா�, த� ெப�ேறாாி� 

பாச�ைத�� தியாக�ைத�� உண���, 

�ாி�� ெகா�� பாச�ேதா�� ேநச�ேதா�� 

பா�கா�க எ��� ஆதவ� ,அ�பி 

ேபா�ேறா�� இ�ைறய ச�தாய�தி� 

உ�ளன� எ�பைத க��டாக� பா��க 

��கி�ற�. ெத�வாைண, மீனா�சி அ�மா� 

இ�வாி� கதாபா�திர� இ�றள�� ந� க� 

��னா� நடனமா�, நடமா�� பிண�களாக� 

க�ணீைர வர வைழ�கி�றன. அ�ைறய 

ச�தாய ��நிைலயி� இ��� இ�� வைர 

இ�த தா�மா�களி� நிைல மாறாம� இ��ப� 

ெப�� �யரேம... த� அ�ைனைய மற�� 

�யநல�தி�காக� காத� தி�மண� ெச�� 

ெகா��� கி��ைவ� ேபா�ற எ�ண�ேறா� 

இ�ைறய �ழ��� உ�ளன�. 
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ஆட�பரமான ��நிைல 

இ�� ச�தாய �ழ�� பிறாி� பா�ைவ�� 

ஆட�பரமாக வா�� �ைற ெப��பாலான 

���ப� ெப�களினா� பி�ப�றப�� 

வ�கிற� எ�றா� ந�மா� அ� ம��க 

��யாத உ�ைமேய... ஆதவனி� மைனவியி� 

ேபா��� அ�வாேற இ�சி�கைதயி� 

சி�திாி�க�ப���ள�. ஆதவனி� வ�மான�தி�� 

மீறி, அவ���ைட அல�காி�ப�� ஆட�பரமான 

ெபா��கைள வா�கி� �வி�ப��, த� வசதி 

வா��பி� ெப�ைமதைன� பிற� ேப�� 

வைகயி� வி��தளி�ப��... ஆைட ஆபரண 

அல�கார�களி� திைள�ப�� என, அவளி� 

ஆட�பர�தா� ஆதவ� கட� �ைமகளி� 

��கி� ேபாகி�றா�. இ�ைறய நாகாிக� 

ச�தாய� பி�னணியி� பல ���ப�க� 

இ�வா� தா� சீ� ேக�� வ�கி�றன. 

மாறாக ஒ�ெவா� ெப��� த� ���ப 

�ழ� உண��� த� கணவாி� 

வ�மானதி�ேக�ப� ���ப�ைத நட�தி��, 

�� வ�மான�தி�� வழிவைக ெச�� 

ெகா��� இ�ைறய ச�தாய�தி� பல 

ெப�க� இ��� வ�கி�றன�. இதனா� பல 

���ப�க� வ�ைமயி� பி�யி� இ��� 

மீ�� மகி��சியாக வா�கி�றன... 

 ஆட�பர� எ�ப� இ�ைறய நாகாிக� 

ச�தாய�திைன�  பி��� ஆ���� ஓ� 

உயி�� ெகா��� ேநாயா��. இத�� ம��� 

எ�ப� ேபா�� எ�ற மனநிைறவான 

வா��ைகதா�. மாதவி, பாிமளா எ�ற 

இ�வி� ெப�களி� நிைல�� இ�ைறய 

���ப�க���� சிற�த எ����கா�டா��. 

 

ெப�ேறாைர� கா��� பி�ைளக� 

இ�� �திேயா� இ�ல�கேள ெப�மளவி� 

அதிகாி��� காண�ப�கிறன. பி�ைளகளா� 

ைகவிட�ப�ட தா�, த�ைதயாி� க�ணீ� 

அ�ேக ெமௗனமாக உயிைர மா��� ெகா�� 

வ�கி�ற�. இ�நிைலதைன மா��� 

ேபா�கி� ‘�திய ���’ சி�கைதயி� வ�� 

அ�பியி� கதாபா�திர� சி�திாி�க�ப���ள�. 

த� அ�ண� கி�� காத� தி�மண� ெச�� 

ெகா��, த� தாைய� ைகவி�� ெச�ற 

நிைலயி��, தா� அவைள வி���ெச�லா�,  

ச�தாய� த�த இ�ன�கைள�� 

அவமாியாைதகைள�� தா�கி� ெகா��, 

த� தாைய� கா�ப��� ெசயலான� 

இ�ைறய இைளஞ�கைள வழி நட�த வைக 

ெச��� சிற�த பைட�பாக� திக�கிற�. 

‘வி�ய�’ சி�கைதயி� வ�� ஆதவ�, த� 

அ�ைனைய� கா�திட எ�ணி�� ேபா�, 

நிக�� அவளி� மரண� ந� க�களி� உதிர� 

வ��க ைவ�தி�� நிக��... தா� த�ைதய� 

இ���� ெபா�� அவ�களி� 

அ�ைமைய��, இற�த பி�� அவ�களி� 

தியாக�கைள�� உணராம� இ��பேத 

இ�நிைல�� அ��பைட� காரண�. 

மாமியா�, ம�மக� 

“த�கா���  த�ெகா�டா� ேபணி தைகசா�ற 

ெசா�கா��� ேசா�விலா� ெப�” 

எ�ற �ற� வழி வா�� பாிமளாவி� 

மாமியா� பா�திர�பைட�� இ�ேக மிக��  

சிற�பாக� கா�ட�ப���ள�. த� 

ம�மகைள மக� ேபா�� பாவி��� வழ�க� 

இ�ைறய ச�தாய ��நிைலயி� இ��தா�, 

பல ெப�களி� வரத�சைண� ெகா�ைமக��, 

மரண�க�� த��க�ப��. கி�� த� தா�ட� 

த�பி�� ேவைலயி�றி க�ட�ப�� ெச�தி 

ேக��, பண� அ���கிறா�. ஆனா�, அ�பி 

அைத� தி��பி அ��பி வி�கிறா�. 

இ�ெசயலா� வ��த�ப�ட கி�� தாைய� 

பா���வி�டாவ� வரலா� எ�� மைனவி 

ஜயா�ட� ெச�கி�றா�. அ�ேபா� அ�ண� 

த�பி இ�வாிைடேய ஏ�ப���� வா�� 

வாத�தா�, மன� கல�கிய மீனா�சி அ�மா� 

மய�கி விழேவ, ஜயா த� மாமியாைர� 

தா�கி�பி�கி�றா�. அவளி� அ�ைனைய� 

ேபா�ேற எ�ணி இ�தியி� க�ணீ� 

வ���� நிக��, ந� ெந�சிைன 

உ���கி�ற�. இ� ேபா�ற மாமியா� 

ம�மக�க� இ��ப� ஆேரா�கியமான 

���ப வா�வி�� அ��பைடயாக அைம�� 

எ�பதி� ஐய� இ�ைல. 
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���ைர 

இ�வா�, த�கராசைன ‘வி�ய�’ சி�கைத�� 

��ைம�பி�தனி� ‘�திய ���’ சி�கைத�� 

தா�ைமயி� ெப�ைமைய விள��� தியாக� 

ெசய�கைள எ���ைர�கி�றன. ேம��, 

���ப உற�களி� உ�னத நிக��கைள�� 

பட�பி���� கா��கி�றன. தைலவனி� 

ெவ�றி ேதா�வி�� �ைணவியேர காரண� 

எ�பைத�� இ�சி�கைதக� விள��கி�றன. 

 

  



 

 
 

 
 64 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

‘சி�தைன� ��க�’ சி�கைத�  ெதா��பி�  இைழேயா�� �ல�ெபய�  

தமிழ�களி�  வா�விய�  நிைல�பா�க� 

 

நா. மணிக�டபிர� 

�ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அெமாி�க� க��ாி,  ம�ைர 

ஆ��� ���க� 

ெதாட�ககால�ெதா�� மனித�க� ம��� வில��க� இட� வி�� இட�, ெபய��� ெகா��தா� 

வ�கி�றன�. ஆனா�, அ�வா� ெபய�வத�கான காரண�க�தா� ஒ�ெவா� காலக�ட�தி��� ஏ�ப 

மாறி�ெகா�ேட இ��கி�றன. ந�ன கால�தி� பிாி��ஷாாி� ஆ�சியி� ஏ�ப�ட காலனி ஆதி�க 

ஒ����ைற, இ� உலக�ேபா�க�, தா� வ�ஷ� ப�ச�, ேபாிட�, இய�ைக�சீ�ற� ேபா�ற 

காரண�க��காக� �ல�ெபய�வான� நிக��� வ�த�. இ�காலக�ட�தி�தா� வரலா�றி�, 

தமிழ�களி� �ல�ெபய��� அதிக அளவி� நிக����ள�. ெமாாீசிய�, பிஜி ஆ�திேர�யா, ஐேரா�பா 

ேபா�ற நா�க��� தமிழ�க� அ�ைமகளாக��, ��களாக�� �ல�ெபய��தன�. ேம��, சில� 

மேலசியா, சி�க���, ப�மா �தலான நா�க���� க�காணிகளா� ேதயிைல� ேதா�ட�களி��, ர�ப� 

ேதா�ட�களி�� ��களாக அ��ப�ப�டன�.  அ�� அவ�களி� வா�நிைல எ�ப� மிக�� 

ந�வைட�ததாகேவ அைம�த�. இர�டா� உலக�ேபா���� பி�ன� ஏ�ப�ட ஆ�சி மா�ற�தினா� 

���ெதாழிலாள�க� வி�வி�க�ப�டன�. சில� த�களி� தாயக� தி��பின�. பல� த�க� 

வா�நிைலயிைன இழ��, அ��க�ட நா��ேலேய ��ேயறின�. பி�ன� தா�க� அ�காலக�ட�தி� 

அ�பவி�த இ�ன�கைள��, வ�கைள��, ேவதைனகைள�� உலகி�� ெவளி�ப��த, 

சி�ப�திாிைகக�, கவிைதக�, வா�ெமாழி�பாட�க� ேபா�ற வ�வ�களி�, இல�கிய�க� வாயிலாக 

ெவளி�ப��த� ெதாட�கின�. இத� �ய�சியாகேவ தமி� இல�கிய�களி� ‘�ல�ெபய� இல�கிய�’ 

எ��� ��வைக இல�கிய�பர�� உ�வாகிய�. �ல�ெபய� இல�கிய� ப�வ�கைள� ெப��பா�� 

‘�ல�ப� இல�கிய�’ எ�ேற இல�கியவாதிக� �றி�பி��வ�கி�றன�. ஏென�றா�, அ�வைக 

இல�கிய�களி� அகதியா�க�ப�டத� �யர�, �க�ட� ேத�� பயண�ப�ட அ�பவ�, �க�ட நா��� 

எதி�ெகா��� பிர�சிைனக� ேபா�ற விடய�க� அ�வில�கிய�களி� ைமய�ெபா��ைமயாக 

அைமகிற�. இத� ெவளி�பாடாக, சி�க���, மேலசியா, கனடா, ஆ�திேர�யா �தலான நா�களி� 

இ��� �ல�ெபய� இல�கிய�க� தமி��� அறி�க�ப��த�ப�டன. இ�வைக  இல�கிய�க� 

மனிதனி� அகநிைல நிக��க� ம��� �றநிைல நிக��களி� ஒ� பதிவாகேவ பைட�க�ப�கி�றன. 

இத�ப�, சி�க���� தமி�� சி�கைதக�, �ல�ெபய� தமிழ�களி� வா�வியைல� பதி� 

ெச��வ�கி�றன. அ�த வைகயி�, அ�நா��� ��ேனா� எ��தாளரான �.த�கராச� அவ�க�, தா� 

வா�� கால�தி� வா�வியைல மிக�� ேந��தியாக� த� சி�கைதகளி� பதி� ெச���ளா�. அவர� 

சி�கைதக�வழி, சி�க��ாி� �ல�ெபய��� வா�� தமி� ம�களி�  வா�விய� நிைல�பா�க� ப�றி 

ஆ�வேத இ�க��ைரயி� ஆ��� ேநா�க� ஆ��. 
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Summary of the Study 
From the beginning, humans and animals have been 

moving from place to place. But the reasons for 

such a shift are changing from time to time. 

Colonial oppression under British rule in modern 

times, the two world wars, the ore year famine, the 

disaster, the natural calamity caused the emigration. 

It was during this period that the emigration of 

Tamils took place on a large scale throughout 

history. Tamils migrated to Mauritius, Fiji, 

Australia and Europe as slaves and mercenaries. 

And some were sent to Malaysia, Singapore, 

Burma, etc., by the Kangani as hire in the tea estates 

and rubber estates. Their living conditions there 

were very poor. Mercenaries were liberated by a 

regime change after World War II. Some returned 

to their homeland. Many lost their livelihoods and 

settled in the country. Later, they began to express 

to the world the sufferings, pains and sufferings 

they experienced at that time, in the form of 

pamphlets, poems, and oral literature. As a result of 

this, a new genre of literature called 'Diaspora 

Literature' was formed in Tamil literature. Diaspora 

Literary Works Mostly ~ Lamentation Literature | 

Literary scholars refer to it. This is because such 

literature is central to the tragedy of being a refugee, 

the experience of asylum seekers, and the problems 

faced in a refugee country. As a result, diaspora 

literature from Singapore, Malaysia, Canada and 

Australia was introduced to Tamil. This type of 

literature is created as a record of the subjective and 

objective events of man. Accordingly, Singapore 

Tamil short stories are recording the biographies of 

diaspora Tamils. In that sense, M. Thangarasan, the 

country's foremost writer, has very neatly recorded 

the biographies of his time in his short stories. 

Through his short stories, the Tamil people living 

in exile in Singapore; The purpose of this article is 

to examine biological conditions. 

 

திற��ெசா�க� (Key Words) 

�ல�ெபய� (DiasPora), �க�ட� (Refuge), 

�க�ட நா���ப�� (Refuge Patriotic), 

அகநிைல (Subjective),  �றநிைல (Objectivity). 

 

���ைர 

தமி�ெமாழி ஈராயிர� ஆ��க��� ��ன� 

ெதா��, இ��வைர அத� வ�ைம 

��றாம�, பிற ெமாழி க��கிைடேய 

ெச�விய� ெமாழியாக நிைல�� நி�கிற�. 

ஏென�றா�, தமி� இல�கிய�களி�, மர� 

இல�கிய�க�, ந�ன இல�கிய�க� என 

����� இல�கிய வைகைமக� ம��ம�லா�, பல 

க�ட�வி�� ெவ�ேவ� நா�களி� அக�, 

�ற��ழைல உ�வா�கி, அ�நா�களி� வா�� 

�ல�ெபய��த� தமி� எ��தாள�களா�, தமிழி� 

இல�கிய�க� பைட�க�ப�வேத இத� 

காரணமா��. �றி�பாக, அ�ைட நா�களி� 

வா�� தமி� எ��தாள�களி� பைட��க�, 

தமி� இல�கிய�தி�� ேம�� வ� 

ேச��தி��கி�றன எனலா�. �றி�பாக 

சி�க���, மேலசியா, ஐேரா�பா, ஆ�திேர�யா 

ேபா�ற நா�களி� தமி� ெமாழியி� வள��சி 

எ�ப� மிக�� �றி�பிட�த�க ஒ�றா��. 

உதாரணமாக, சி�க��ாி� தமி� இல�கிய� 

எ�ப� சி�க��ாி� வரலா��� பி�னணிைய��, 

அ�நா��� ம�கைள�� சி�தாி��� 

வைகயி��, சி�க���� தமி� எ��தாள�க� 

இல�கிய�க� எ�தி� ெகா�ேட வ�கி�றன�. 

இதனா� ����� ெசா�கைள�� 

பா�ெபா��கைள�� தமி� ெமாழி�� 

அறி�க�ப���கி�றன�. அ�தவைகயி�, 

சி�க��ாி� ��ேனா� எ��தாளரான 

�.த�கராச� அவ�க� கவிைத, சி�கைத, 
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க��ைர, நாடக�, நா����றவிய� ஆகிய 

இல�கிய வைகைமகளி� பைட��க� 

பைட���ளா�. அவ�றி� சி�க���வா� 

தமிழ�களி� �ல�ெபய� �யர�க�, இவர� 

பைட��களி� இ�லாவி��� �ல�ெபய��த 

ம�கைள� ப�றியான வா�விய� நிைல�பா�க� 

இட�ெப�கி�றன. இதைன ைமயமி��, இவர� 

சி�கைத ��களி� ஒ�றான ‘சி�தைன���க�’ 

எ��� சி�கைத� ெதா��பி� இட�ெப�� 

சி�கைதகளி� காணலா�� தமிழ�களி�  

வா�விய�நிைல  �றி���  கா�பேத  

இ�வா�வி�  ���ைரயாக  அைமகிற�. 

 

சி�க���� தமி� இல�கிய� 

உைரநைட இல�கிய வைகயி�, �ைனவில�கியேம 

இ�� பலரா�� �ைனய�ப��� 

ெப��பாேலாரா� வாசி�க�ப��� வ�கிற�. 

அ�த� �ைனவில�கிய�கிய�களி� சி�கைத�� 

கவிைத�� ம��ேம தன� ஆ�ைமகைள 

விாி��ப��தி� ெகா�� ஆழமாக�� 

அகலமாக�� இ��� ����� கிைளகைள 

ேவ��றி நம�� அறி�க�ப��தி� 

ெகா�ேடயி��கி�றன. “ஆ�கிேலய�களி� 

காலனி��வ ஆ�சியி�ேபா�, அவ�களா� 

ெதாழிலாள�களாக� ெத� கிழ�காசிய 

நா�களி� ஒ�றான, அ�ைறய மலாயாவி��� 

சி�க������ ெத�னி�திய� தமிழ�க� 

தின���களாக� ெகா�� வர�ப��, ேதா�ட� 

�ற�களி�� சாைல ம��� இரயி�பாைத 

நி�மாணி��களி�� ேவைல�கம��த�ப�டன�. 

அ�த� தைல�ைறயி� வாாி�களான இர�டா�, 

��றா�, நா�கா� தைல�ைறயினாி� 

பைட��கைள�தா�, இ�� மேலசியா 

ம��� சி�க��� வா�வியைல� சி�தாி��� 

�ைனவில�கிய�களாக அைடயாள� கா�ட�ப�� 

வ�கி�றன.”1 எ�� ��ேனா� எ��தாளரான 

நா.ேகாவி�தசாமி  �றி�பி�கிறா�. அ�வைகயி�, 

சி�க��ாி� �ைனவில�கிய�களி� ஒ�றான 

சி�கைத இல�கிய�களி�, �றி�பாக, 

�.த�கராசனி� சி�கைதக�, சி�க��� 

வா�வியைல யா�ஙன� சி�தாி�கி�ற� 

எ�பைத� காணலா�. 

 

தமி��  சி�கைதகைள�  ப�றிய  ஒ�   

��ேனா�ட�  பா�ைவ 

தமிழி� சி�கைத வ�வ�தி��� பாரதியாாி� 

‘ரயி�ேவ �தான�’ சி�கைதேய �த�ைமயான� 

என��, ஆனா� சி�கைத வ�வ� மிக�� 

சாியாக அைம�த� வ.ேவ.�. ஐய� எ�திய, 

‘ம�ைகய�கரசியி� காத�’ எ�ற ெதா��பி��ள 

‘�ள�த�கைர அரசமர�’ எ�ற சி�கைதேய 

எ�� பல இல�கிய ஆ�வாள�க� 

���ைர���ளன�. அத� பி�ன�, 

��ைம�பி�தனி�  கைதயா�க�  ந�ன�  

பைட�பா�க�தி�� வி�தி��, இ�� உலக� 

��வ��  பர��  வா��  தமிழ�களா�  

தமிழிய� பைட��க� ெப�கிவ�கி�றன. 

தமி� நா�ைட அ��� மேலசியாவி�� 

சி�க��ாி�� அ�த�த நா��� ப�பா��� 

��க�ட��, தமிழ� மரபி� ��க�ட��,  

வி�மிய�க�ட��  சி�கைதக�  �ைனய�ப��  

வ�கி�றன. 

இ�ைறய சி�க��ாி� ��ேனா�� 

தைல�ைற எ��தாள�களி� ‘�.த�கராசனா�’ 

ெப��  இட� 

இல�கிய�  மனிதனிடமி����  அவனி�  

வா��ைகயி�����  ேதா�றியதா��.  மனித 

வா�வி� அவ� சா��த ச�க�தி�, ெதாட�பி� 
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ஒ��ெமா�த அ�பவ�தி� பா��சலாகேவ 

பைட�பில�கிய�க� உ�வாகி�றன. 

இ�தைகய பைட�பில�கிய�க� மனிதனி� 

அகநிைல நிக��க� ம��� �றநிைல 

நிக��களி� ஒ� பதிவாகேவ அ�க� 

வகி�கி�றன. இ���றி�ப�, சி�க���� 

சி�கைதக� இ�தைகய அகநிைல ம��� 

�றநிைல நட��கைள� பதி� ெச�தி��கி�றன. 

சி�க��ாி� ��ேனா�� தைல�ைற 

எ��தாள�களான �.�.��சாமி, ேச.ேவ.ச��க�, 

�.த�கரா�, நா. ேகாவி�தசாமி,  ேஜ.எ�.சா�, மா. 

இள�க�ண�, பி. கி��ண�, ந.பழநிேவ�, 

சி�ைக தமி��ெச�வ�, ச�காி இராம�ஜ�, 

க�ண�மா, ஏ.பி.ச��க�, இராம. 

க�ணபிரா�, ெபா�.��தரரா� என� பல� 

அவ�க� வா�� கால�தி� வா�வியைல 

மிக�� ேந��தியாக� த�களி� சி�கைதகளி� பதி� 

ெச���ளன�. அ�வைகயி�, சி�க��ாி� 

��ேனா� எ��தாளரான ‘�.த�கராச�’ 

அவ�க�த� பைட��களி� வழி, தமி� 

ெமாழி��� ெப�ைம  ேச��தவ�  ஆவா�. 

 இ�தியாவி� பிற�த சி�க���� 

தமிழறிஞ� �.த�கராச�, ���  

வயதி� ஒ��கிைண�த மலாயாவி��� 

�ல�ெபய��தவ�. ஜ�பானியாி� ஆ�ைக, 

ெவ�ைளயாி� காலனி��வ�, ஒ��ப�ட 

மலாயா எ��, ��� ஆ�சி� கால� 

க�ட�கைள�� பா��தவ�. சி�க��ாி� 

வள��சிைய� ப��ப�யாக� க�டவ�. 

1960களி� இவ�, சி�க��ாி� தம� ஆசிாிய� 

பணியிைன� ெதாட�கினா�. ஆசிாிய�, 

எ��தாள�, ச�க� ெதா�ட� என� 

ப��க�க� இவ�����. ஆசிாிய�, ப�ளி 

�த�வ�, சி�க���� க�வி அைம�சி� 

பாட�தி�ட அதிகாாி என� ப�ேவ� 

ெபா���கைள வகி�தவ�.  ேம��, 

‘தமி�ேவ� நாடக ம�ற�’ எ�ற அைம�ைப 

நி�வி�� நட�தி வ�தவ�. கவிைதக�, 

க��ைரக�, நாடக� ெதா��� �ய�சிக�, 

சி�கைதக� ம��� மாணவ�க��கான 

க�ற� வள�க� என, 40 ��கைள� 

பைட���ளா�. �.த�கராச� �ல�ெபய� 

எ��தாள� எ�� �றினா�� இவர� 

பைட��க� சி�க��� தமி� ம�களி� 

ப�பா��  வா�வியைல  ைமயமி�ேட 

அைமகிற�. ‘க�ேபா� கிளா�பா’, ‘ெஜா�� 

பா�’,  ‘சீலா� ேதா�ட�’, ‘��கி� தீமா ேரா�’ 

�தலான இட�களி� வா�� ேதயிைல� 

ேதா�ட� ெதாழிலாள�களி� அ�பவ�, 

காத� வா��ைக, ���ப வா��ைக ேபா�ற 

ெபா��ைமகேள இவர� சி�கைதகளி�� 

கவிைதகளி�� காண�கிைட�கி�றன. 2013 

ஆ� ஆ��� சி�க���� க�வி அைம��, 

தமிழாசிாிய� ச�க�, தமி� �ர� ஆகிய 

���� இைண��  இவ���  ‘வா�நா� 

ந�லாசிாிய� வி��’ ெகா���, இவைர�  

சிற�பி�தைமெய�ப� �றி�பிட�த�க�. 

 

�க�ட நா���ப�றிைன  உ�வா�கி ��ள  

‘எ�ணி�பா�’ சி�கைத 

மனிதராக� பிற��� எ�ெவா�வ��, த� 

தா�நா��� மீ� ப���ெகா�டவராக 

இ��ப�. உலகி� எ�தெவா� �ைல��� 

ெச�றா�� தா�நா�ைட�� தா� பிற�த 

ம�ைண�� மனதி� நிைன��� ெகா�ேட 

இ��ப�. அ�தவைகயி� �ல�ெபய� 

ெதாழிலாள�க� அ�நிய நா����� 

�ல�ெபய���, �க�ட நா��� த� 
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வா�ைவ� கழி��� ெகா�� வ�தா�� 

தான� பிற�த நா��� மீ� எ��� 

ப���ெகா�டவராகேவ இ��கி�றன�. 

ஆனா� ஒ�சில� ம��ேம, தா� 

�ல�ெபய��� ெச�ற நா��� மீ� 

ெகா�டவ�களாக�� உ�ளன�. அ�த 

வைகயி� �.த�கராசனி� ‘எ�ணி�பா�’ 

சி�கைத  இத���  சிற�த  உதாரணமாக 

இ��கிற�. 

 எ�ணி�பா� எ�கிற சி�கைதயி� 

இட�ெப�கிற �ல�ெபய��� சி�க��ாி� 

ஒ� தமிழ�, இவ� த� மக� சி�ைக 

அரசா�க�தி�� எதிராக� ேபாைத� ெபா��  

கட��கிறா� எ�பைத அறி�த�ட�, ெசா�த 

மக� எ��� பாரா�, சி�வயதி�  தன��� 

�க�ட� ெகா��த, சி�க��� நா���மீ� 

ெகா���ள� ப�றி�  காரணமாக, 

நீதிம�ற�தி� அவ���� ����த�டைன 

நபராக ஆகிவி�கிறா�. இதைன த� 

உ�ளட�க� ெபா��ைமயா�க ெகா���ள 

கைததா� அவ� நிைன�தா�ேபால,  

சி�க��ாி�  அரசா�க அதிகாாியாக� பணி 

ெச�� வ�கிறா�. இர�டாவ� மக� 

‘அ�பான�த�’, தன��� ப��� ஏறவி�ைல 

எ�� ��ெவ���, லாாி �ைரவராக� 

பணியா�றி வ�கிறா�. இ��பி�� 

இ�வி�வ�� �ண�தி� சிற�தவ�க� தா� 

எ�� எ�ணி� ெகா����கிறா� 

மேக�திர�. தி�மண வயைத எ��ய�� 

இ���� கலா�சார�தி�ப�, ெபா��ைப 

அவ�களிடேம வி��வி�� நி�மதியைடகிறா�. 

ஒ�நா� இர� மேக�திரனா� தனிைமயி� 

இ����ேபா�, இ�வ�� ெவளி�� ேவைல 

எ�� �றி�ெச��வி�கி�றன�. அவ�க� 

இ�வ�� ���� இ�லாத அ�சமய�, இர� 

உணவிைன அ��தி வி��, தனிேய த� அைற��� 

ெச�� ஓ�ெவ���� ெகா����கிறா�. 

இ�நிைலயி� இர�டாவ� மக� அ�பான�த� 

அைறயி�, யாேரா வ�� ெச��� ச�த�  

எ�கிற�  எ��  எ�ணி, மா�யி� உ�ள 

அவ� அைற��� ெச��� பா��கிறா�. 

அைறயி� கத� திற�க�ப�� உ�ளைத 

க�� தி��கி��,  உ�ேள  �ைழகிறா�. 

அ�ெபா��தா�, த� மக� �ைரவராக 

பணியா�றிய ேபா��, க�ைத க�ைதயாக 

�பா� ேநா��கைள ெகா�� வ�� 

ெகா���� காரண� அவ���� �ாியவ�த�. 

இைளயமக� அ�பான�த�, ���ேலேய 

ேபாைத�ெபா�� வி�கிறா� எ�பைத 

அறி�� மன�ைட�� ெச�வதறியா� 

பத�ட� அைட�த�ட�, சி�க��ாி�  

ேபாைத�ெபா�� த����பிாிைவ� ெதாட�� 

ெகா��, த� ெசா�த மக� எ�� �ட 

பா��காம�, அதிகாாிகளிட� கா��� 

ெகா���, அவ���  நீதிம�ற�தி�  ���� 

த�டைன��   வா�கி�ெகா��கிறா�. 

 நீதிபதிகளி� ேக�விக��� மேக�திரனா�,  

“ஐயிர��  தி�களா� அ�கெமலா�  ெநா�� �ம�� 

ெப�ெற���, பா��� – சீரா�� அ��� 

பக�� அயரா�  க� விழி�ேபா�  கா�� 

வள��� காைள� ப�வ�தி� த� மகைன� 

க�� மகி��� ெகா����த ஒ� தா�... 

த��ைடய மக� ஒ� ‘ேபாைத� ெபா�� 

�ழ�கியாக – வழ�கியாக இ��கி�றா�’ 

எ�� ெதாி�த�ட� ச��� தய�கா� 

ேபா���� அறிவி�� அவைன� 

க�விேல��� கா�சிைய� கல�காமா� 

ெப�மித�ேதா� பா��� மா�டா�...! 
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அ�தைகய ‘தியாக� தாயா�’ வா�� 

ெப�ைம��ாிய சி�ைக� தி�நா��� 

எ��ைடய இ�த� ெசய� மிக�� 

சாதாரண�”3 எ��, சிறி�� கல�கமி�றி 

மேனாதிட��ட� அர� தர�பினாி� 

ேக�விக���� பதிலளி�கிறா�. 

 சி�க��ாி� �ல�ெபய��� வா��� 

வ�தா�� த� மக�, ேபாைத�ெபா�� 

கட��பவனாக உ�ளா� எ�பைத 

அறி�த�ட� பாச�தி��� அ�பி��� இட� 

ெகா��காம� தன�� அைட�கல� ெகா��த 

�க�ட நா��� ேம� ப��� ெகா�டவராக 

இ��கிறா� எ�ப� இ�� �றி�பிட�த�க 

ஒ�றா��. எனேவ சி�க���வா� தமிழ�க�, 

த�கள� தா� நா���மீ� ப��� 

ெகா�டவ�களாக இ��தா��, அேத 

ேவைளயி� தா�க� வா�� நா��� மீ�� 

ப�� உ�ளவ�களாக இ��கி�றா�க� 

எ�பதைன ஆசிாிய� �.த�கராச� 

‘எ�ணி�பா�’ சி�கைதவழி நம�� 

உண���கிறா�. 

 

‘சி�தைன� ��க�’ சி�கைத�  ெதா�தி  

ப�றியான  மதி��ைர 

1988ஆ� ஆ�� ெவளிவ�த �.த�கராசனி� 

‘சி�தைன���க�’ எ��� சி�கைத� 

ெதா��பி� எ�ணி�பா�, ��த�பா, காத� 

��ைக, கச�த வா��ைக, ஓ�கா�, உல��த 

உத�க�, பி�ைளேயா பி�ைள, வி�����சி, 

இதய�����, இதயராக� ஆகிய 10 

சி�கைதக� இட�ெப���ளன. அைன�� 

கைதகளி�� ஆசிாிய� கைதயி� �� 

���க�ைத நா�� வாிகளி�, �றி�பாக 

எ���� ெச�வைத காணலா�. கைதயி� 

சார�ைத� பழெமாழி வாயிலாக� கா��, 

அத� காரண�ைத கைதயி� உ�ச�தி� 

காண��கிற�. ‘எ�ணி�பா�’ எ��� �த� 

சி�கைதயி� இத� சாயைல காண����. 

ெமாழிநைட எ�� பா����ெபா��, “�ாி�... 

�ாி�! ெதாைலேபசி அலறிய�.”4 எ���, –  

“‘ெதா�க��’ ச�த� ேக�ட�.”5 எ���, 

“‘சட�..! சட�..!’ அவாி� ெச��� ஒ�ேயா�, 

‘பட�..! பட�..!’ எ�� அவர� ெந�ச� ���� 

ேபா�� ேபா�ட�”6  ேபா�ற ஓைசகைள 

அத� அைம�பிேலேய பதி�ெச�வத� 

வாயிலாக, ெவ�சன ம�கைள� கவ�� 

வைகயி��, “��க�, சா�தி ����த�தி� 

ேபா�, அவன� மனநிைல ந�பாி� 

க�டாய�தி�காக, பா��த� திைர� 

பட�ைதேய, ��றாவ� �ைறயாக பா��க� 

ெச��� அல�சிய� இ��த�”7  எ�� 

ெபா��தமான உவைமக�� கா�சி�ப�வைத 

இவர� கைதகளி� காண��கிற�. 

 ெபா�வாக, எ��தாள�க� த� சி�கைத� 

ெதா��பிைன ெவளியி��ேபா�, அ�ெதா�தியி� 

உ�ள ஏேத�� ஒ� சி�கைதயி� 

தைல�ைபேய அ���� �த�ைம� 

தைல�பாக அைம�ப�. ஆனா� இவர� 

சி�கைத� ெதா�திகளி� தைல��க�, 

இ�ெதா�தியி� இட�ெபறாத ெபயராகேவ 

உ�ள�. த�கராச� அவ�க�, தமி�ெமாழி 

மீ��,  ��க� மீ�� மிக�� ஈ���� 

ெகா�டவ�ேபா��. அவர� சி�கைத� 

ெதா���க�, கவிைத� ெதா���க�, 

நாடக�க�, க��ைரக�, நா����றவிய� 

ஆகிய அைன�� ��களி� தைல��க�� 

மலாி� ெபயைர ைமயமி�ேட அைமவ� 

இவர� பைட��களி� தனி�சிற�பாக 
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அைமகிற�. உதாரணமாக மல���ைட, 

சி�தைன���க�, நி�தில���க�, மல�� 

ெச��, மல��ெகா��, �ாியகா�தி, 

அ�த�தமி�, தமி� எ�க� உயி��� ேந� 

எ�ெற�லா� ெபய�க� ��� இ��பைத 

காண��கிற�. 

 ஒ��கிைண�த மேலசிய, சி�க��� 

கால�களி� அ�நா����� �ல�ெபய���, 

சி�க��ாிேலேய த� இ�திநா� வைர 

எ���� பணிைய� ெதாட���வ�த த�கராசனி� 

பைட��களி�, அ�� வா�� தமி� ம�களி� 

வா�விய� �ழைல, இல�கிய நய�ேதா�� 

�ைனேவா�� எ����கா����ளா�. 

இவர� கைதகளி� தமிழ�களி� அ�றாட 

வா�விய� �ழ� ம��ேம எ��தாள�ப���ள�. 

பிற நா��னாி� கல��க� ப�றிய பதி�க� 

காண� கிைட�கவி�ைல. அ�வா� 

இட�ெப�றி��தா�, அைவேய ��ைமயான 

அய�நா�� �ழைல உ�வா�கி��ள� 

எ�� �ற����. தமி�ேப�� ம�கைள 

ம��ேம ைமயமி�� ெச�வதா�, தமி� 

நில��ழ�� எ�� �ைனகைதக� எ�ற 

எ�ண�, வாசக�களிைடேய எ�கிற�. 

“சி�க��� தமிழ�க�, �க�ட நா��ன�ட� 

ச�க உற� ெகா�ளாம� தனி�தீவாக 

வா��� விட ��யா� எ���, அவ� 

வா�வி� கல�பவ� �ைனகைதகளி�� 

வரலா�; வர ேவ���. அ�ேபா�தா� 

எதா��தமாக இ��க ����”8 எ�� 

நா.பா��தசாரதி அவ�க� இ���� 

அணி��ைர� ப�தியி� ��கிறா�. 

 

 

 

���ைர (Conclusion) 

�.த�கராச� எ�திய  ‘சி�தைன� ��க�’ 

சி�கைத�  ெதா�தியி�  இட�ெப��  

‘எ�ணி�பா�’ எ�� சி�கைதயிைன 

��ைவ�� எ�த�ப�ட இ�க��ைரயி� 

வாயிலாக, சி�க��� தமிழ�களி� �க�ட 

நா���ப�றிைன ைமயமி�� அைம�க� 

ப���ள�. இ�கைதயி� ேதா��� ைமய� 

கைதமா�தைர� ேபாலேவ எ��தாள���� 

�க�ட நா�� ம�களி� மீ� ப��� 

ெகா�டவராக இ��தி��கிறா�. சி�க������ 

�ல�ெபய��� ெச��, த� இ�தி வா�நா� 

வைர� கழி�தா�� த� பைட��களி�, 

சி�க��� ம�களி� தா�க� ம��ேம 

இட�ெப���ள�. அகதிகளி� �யர�க��, 

�க�ட நா��� ஏ�ப�� பிர�சிைனக�� அவர� 

பைட��களி� காண��யவி�ைல. 

அ�ெபா��ைமயிைன� தவி���வி��, 

சி�க��ாி� ேதா�றிய தமி�� �ைனகைத 

இல�கியமாக� க�தினா�, எளிைமயான 

ெமாழிநைட��, சி�ைக நா��� வா�விய� 

�ழைல��, அ�� வா�� தமி� ம�களி� 

ப�பா��� கலா�சார�ைத��, அ�நா�� 

ம�களி� ேப�� வழ��� ெசா�கைள��, 

����� வைகயான கைத�கள�கைள�� 

இவ�த� ��களி� காண��கிற�. 

இ�தவைகயி� இவர� எ��� �ய�சி, தமி� 

இல�கிய�தி�ெகன  ெப�� ேப�றிைன� 

ெப���தர� ��ய  இல�கிய�க�  எ�� 

�ற ����. 
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சா�ெற� விள�க��றி��க� 

கா.சிவ�த�பி, உலக� தமிழில�கிய வரலா�, 

ப.356. 

�.த�கராச�, சி�தைன� ��க�, ப.9. 

ேமல�., ப.27. 

ேமல�., ப.7. 

ேமல�., ப.34. 

ேமல�., ப.93. 

ேமல�., ப.67. 

ேமல�., ப.5. 

 

�ைண��  ப��ய� 

சிவ�த�பி.கா.,(�.பதி.ஆ.), - ‘உலக� 

தமிழில�கிய வரலா�’   

ெதா�தி – 3 (கி.பி. 1851-2000), 

 உலக� தமிழார��சி நி�வன�, 

 தரமணி, ெச�ைன – 600008. 

 �த�பதி��, 2012. 

த�கராச�.�., - ‘சி�தைன� ��க�, 

 விஜயா சபாி பதி�பக�, 

 ெப����, ெச�ைன – 600096, 

 �த�பதி��, 1988. 
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‘மா�ள�கனி’ கவிைதயி� வா�விய� அற� 

 

�ைனவ� �. மல�விழி 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

ெச�தமி�� க��ாி, ம�ைர 

 

���ைர 

இய�ைகெயழி� மா�ள�கனியிைன� பிள�� 

பா����கா� ெவ���� ேபா�� 

அைம�ெதாளி�� இ��ைவ ந��� இனிய 

மணி�பர�க� த�� இ�ப� திர�சி ப�றி� 

கவிஞ� �றி��ளா�. தமிழாசிாியராக, ச�தாய� 

ெதா�டராக, கைலஞராக, சி�கைதயாசிாியராக, 

கவிஞராக வள��சி��ற, ��ைமயான 

சி�தைனகளி� சில ��கைள எ��திய��� 

பைட�பாக மல����ள� மா�ள�கனி. 

��ப�ைத�� தைல�பிலான கவிைதகளி� 

ெப�� பாலானைவ ெந��கவிைதக�. மனித 

வா��ைக நல���� திகழ தனிமனிதனி� 

ப�கிைன� பல பா�களி� ஆசிாிய� உண��தி 

ெச�கி�றா�. 

 

அற� 

மனித� தன�ெகன வைரய���� ெகா�ட 

ஒ��க�ைறகளி� ெதா�திேய அற� 

என�ப��. “அற� எ��� ெசா�ைல 

அ�◌ூஅ� என� பிாி��� தீைமைய 

அ��ப� எ��� ெபா��கா�ப�.”1 மனித 

வா��ைக மா�சி�ற மனித� மனிதனாக 

வா��� ெத�வநிைலைய அைடய, 

அவ�ைடய சி�தைனகைள��, உண��கைள�� 

�ைற�ப��தி, ெநறி�ப��தி இய��� 

இய�ைக� ேபரா�றேல அறமா��. 

 

அற�தி� இல�கண� 

“ஒ� மனித� ச�தா�ேதா� இைண�� 

வா�வத���, அ�ல� தனிேய நி�� 

சிற�பான தனிமனிதனாக இய��வத���, 

அ�வா� இய��� தனிமனித�ைடய ப�� 

நல�கைள உ�வா�கி ைவ��� 

�றி�ேகா�க���� அற� எ�ற ெபய� 

வழ�க�ப���ள�.”2 

 அற� எ�பைத� ப�ைட� தமி�� 

சா�ேறா� ஒ� ெகா�ைகயாகேவா, 

ேகா�பாடாகேவா ெகா�ெடா�வி�ைல. 

அதைன வா��ைக ெநறியாகேவ 

ெகா�ெடா�கின�. 

 

அற�தி� தைலைம 

 அற�, ெபா��, இ�ப� ��ற�� 

அறேம தைலைம�� சிற��� வா��த�, 

அற�தி� அ��பைடயி� ம�ற இர��� 

இய�கி வ�தன. இதைன, 

“சிற��ைட மரபி� ெபா��� இ�ப�� 

அற�� வழி� ப�உ� ேதா�ற� ேபால”3 

எ�� �றநா�� ெதளி��ப���கி�ற�. 

 

�றி�ேகா� 

மனித வா��ைக நல���� திகழ, தனி 

மனிதனி� ப�கிைன� பல பா�களி� 
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ஆசிாிய� உண��தி� ெச�கி�றா�. 

‘�றி�ேகா�’ எ�� கவிைதயி� �ல� கவிஞ� 

தனிமனித� மனித ச�தாய வள��சி�� ஆ�ற 

ேவ��ய பணிகைள விள��கி�றா�. 

“எ�ப�ேயா வா��தி�ேவா� எ�ேற 

எ�ணி 

இல�கி�றி இ��தி�த� எ��� தீதா�! 

எ�ப��� வா��திடலா� எ�ற ஒ�� 

இழிதைகைம எதி�ேபா�� இ�லா 

வா��ைக 

இ�ப��தா� வா�வைமய ேவ��� 

எ�ேற 

எ��தைம�� ெகா�ைகநல� �றி�ேகா� 

இ�ப� 

த�ப�தா� ைவ�காத தனி�த ப�� 

தைழ��வர� �றி�ேகாளி� தாக� 

ேவ���!”4 

எ�� தனிமனித��� இ��கேவ��ய 

�றி�ேகா� நிைற�த வா��ைகைய 

அறி����வேதா�, இல��கைள உண���� 

�றி�ேகா�க� எ�ென�ன எ�பைத�� 

���� கா��கிறா�. 

 �றி�ேகா� உைடயா� ஆணவ� எ�� 

��ேறறி� ெகா�காி�க ேவ��யதி�ைல 

எ�பைத கவிஞ� மறவாம� �றி�பி�கி�றா�. 

ஒ�ெவா� மனித�� ெசய�ப��� தன� 

நிைலைய� ெதாி�� ெகா�ள ேவ��ெமன 

ஆசிாிய� ஆரா���ண��� வ����தி��ளா�. 

 

வளமான வா�� 

தமி�ெமாழியி� ஏ�றமி� இல�கிய�க� 

பா�களி� �ல�ப�கி�றன. வ��வாி� 

வா�ெமாழி ஆசிாியாி� கவிைதகளி� பாவல� 

த�கராச� ச�ேற விலகி நி��, இ�ைறய 

வா��ைக�� ேவ��யைத எ�ணி� 

பா��கி�றா�. 

“க�ற�னா� பயென�ன? க�றைத�ேபால 

கவி�லகி� க�றபய� கா�டேவ���! 

க�றவ�ைற� சி�தி��� கைட�பி���� 

கனிவா��� ஒ��தேல “க�பி�” 

ேம�ைம! 

ெப�றதி� எ�லா�� ெப�ைம ேச���� 

ெபாி� வ�� அைமகி�ற ேப�யா�� 

க��வ�த சி�தைனயி� ‘கா��த�’ ஆ�� 

களிமன��� ேப�வைக கால� ெவ���”5 

ச�தாய ம�மல��சியி� தன� எதி� 

ேநா�கிைன உண��த வி���� பாவல�, 

ச�தாய�தி� மகி�ைவேய த� மகி�வாக� 

கா�கி�றா�. ச�தாய வள��சி அற�ைத 

நிைலநா��� ஒ�றாக இ��க ேவ��� 

எ��� கவிஞாி� மன� வி���கிற�. 

 

���ப� 

இ�லற� ேம�� ���ப�கேள ��க� ஆ��. 

அ�தைகய ��க� நா��� வள�தி�� 

உ��ைண �ாிகி�றன எ�பைத கவிஞ� 

எ�ணி� பா��கி�றா�. ���ப� எ�ன 

ெவ�பத�� மிக�� ��ணிய விள�க 

ெமா�ைற ‘���ப� ஒ� விள��’ எ�� 

தைல�பிலான கவிைதயி� த�கி�றா�. 

“����� இ�ளக�ற விள�� ேவ��� 

விள��ெமழி� �டதனி� ���ப� ேவ���! 

பா����� ப�ணைம� ஒளி�ேவ யாகி� 

பழ� தமி�� பா�ட��� உய��� நி��� 

கா����� நனிமகி�� ெச���ேபா�� 

ந�லெதா� ���ப� ந�விள�ேக 

யா��!”6 

வா�வி� ெவ�றி 
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 கவிஞாி� உலகளாவிய சி�தைனக� 

இ���லக வா��ைகேயா� நி�� 

விடவி�ைல. மனித� வா��ைக�� உக�த 

க����கைள எ���� ெசா��� கவிஞ� 

மனித உயி� நாடேவ��ய இல�ைக�� 

எ�ணி� பா��கி�றா�. வா�வி� ெவ�றி 

எ�� கவிைத வாிகளி� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட விதிைய எ�ணி� 

பா��கி�றா�. 

“வா�ெவனி� ெவ�றியா�� 

வ�தைம ேதா�வி ப�றி� 

தா�ெவ�� ெசா��� ஆ�க� 

தனி��ேம �ல��� ெப��! 

��கட� உலக� த�னி� 

ெசா��கேம கா�பா ���; 

ஆ�மன� ��ேள ேசா��� 

அய���� நிைலய� உ�ேட”7 

 

���ைர 

கவிஞ� த�கராச� அவ�களி� கவிைதகளி� 

வா�விய� அற�க� பர�� விாி�� 

காண�ப�வைத அறிகிேறா�. இைவ, பாவலாி� 

ச�தாய� சி�தைனக�, வா�விய� அற�க� 

என� ப�ேவ� ��கைள உ�ளட�கி நி�கி�றன. 

‘மா�ள�கனி’ மனித வா��ைகயி� ப�ேவ� 

நிைலகைள உண���� கவிைதகைள� 

த�னக�ேத ெகா���ள�. 

�றி��க� 

க.த.தி�நா��கர�, தி���ற� ஆரா��சி-2, 

ப.23. 

பா.தி�ஞானச�ப�த�, பழெமாழியி� அற� 

சி�தைன, ப.443. 

ஔைவ �.�ைரசாமி�பி�ைள (உ.ஆ.), �ற. 

பாட�.31, ப.88 

�.த�கராச�, மா�ள�கனி, ப�.17: 18. 

ேமல�., ப.73. 

ேமல�., ப.88. 

ேமல�., ப.103. 

 

�ைண��ப��ய� 

த�கராச� .� - மா�ள�கனி தமி�ேவ� 

நாடக ம�ற�  பிளா�: 733; 03-368 

 இஷா� அெவ��-5 சி�க���-2776. 

தி�நா��கர� க.த. - தி���ற� நீதி 

இல�கிய� தி���ற� ஆரா��சி, 

ெச�ைன ப�கைல�கழக�, ெச�ைன. 

- பழெமாழியி� அற�சி�தைன ேதசிய� 

க��தர�க� (ெதா�தி-2), 

அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக�, 

சித�பர�. 

�ைரசாமி�பி�ைள வ.�.(உ.ஆ.), -

 �றநா�� கழக ெவளி��, ெச�ைன. 
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�ாியகா�தி  கவிைத� ெதா��பி�  

கவிஞ� �. த�கராசனி� ச�தாய� பா�ைவ 

 

ேச. மாசிலாமணி 

 

�� ெப�� தமிழாசிாிய� �. த�கராச� 

அவ�க� தன� ‘�ாியகா�தி’  கவிைத� 

ெதா��பி� இ�ைறய இைளஞ�களி� 

மன�பா�கிைன�� அவ�களி� நிைல� 

பா��ைன��, தமி� ெமாழியி� வள��சி�காக 

இ�ைறய இைளய� ச�தாய� எ�வா� 

உயா�தேவ��� எ�பைத�� கவிஞாி� 

ப�களி�பாக இ�க��ைரயி� காணலா�. 

“இ���� வைர எ��ேவா�, 

இய�றவைர எ�மேனாரா� 

எதி�வ�� தைல�ைறயினாிட� ெச�றைடய� 

ெச�ேவா�” 

என��� ேபா�� எ�ற மன� ேவ�டா�. 

இ����வைர ச�தாய�ைத ேம�ப��த��, 

இைளஞ�களி� ேம�பா���காக�� எ��ேவா� 

எ�� ��கிறா�. 

 

ப�ெமாழி அறி� 

பல ெமாழிகைள ஒ�வேரா அ�ல� ஒ� 

ச�கேமா பய�ப���வ� ம��� ப�ெமாழி� 

பய�பா�ைட ஊ��வி�ப�� ஆ��. 

உலகமயமா�க�, ப�பா�� 

ெவளி�பா���த�ைம ேபா�ற காரணிகளா� 

ப�ெமாழி��லைமயான� ஒ� ச�க 

நிக�வாக விள��கிற�. 

 தமி��� மிக�ெபாிய ெதா�டா�றிய 

கா��ெவ� �த� பா���ெகா� �லவ� 

பாரதி வைர அைனவ�� ப�ெமாழி 

வி�தக�க� ஆவா�க�. 18� 

��றா��ேலேய இராணி ேவ�நா�சியா� 

அவ�க� த�  கணவைன� ெகா�றவ�கைள 

உ�� ெமாழியி� சரளமாக� ேபசி ைஹத� 

அ� உதவி�ட� அவ�கைள� ெகா�� 

இழ�த த� நா��ைன��, ம�கைள�� 

மீ�ெட��தா� எ�� பல� அறி�த உ�ைம. 

ஒ� மனித� இ�ெமாழிகைள� க��� 

ேத��தா� அவ� இர�� மனித�க���� 

சம� எ�ப� ��ேனா�க� �றிய ���. 

நம� கவிஞ�� இைதேய வ����தி, 

“ெமாழி பல க��� ேத��தா� ெச��� 

வழிெய�லா� வாயி� திற�� வழிவி�� 

விழி பல ெப��� பா�ைவ மி��தா� 

எழி� பல ேதா��� ஏ�ற� ெபறலா�! 

எ�தைன ெமாழிக� ப��தா� �தா� 

அ�தைன ஆ�ற� ெப�கி� ப�கி 

��தைன அறி�� தி��� ��� 

வி�தாக� திற�க� விைள�திட� 

கா�ேபா�! 

எ�ற ��றி� வாயிலாக இ�ைறய 

இைளஞ�க� ப�ெமாழி அறி� ெப�றி��க 

ேவ��� எ�பைத காண ��கிற�. 

 

தா�ெமாழி�ப�� 

இ�ைறய இைளஞ�களி� ெமாழி�ப�� 

க�கைள எ�வா� இைமக� கா�கி�றேதா 

அ�வாேற நா�� ந� தமி�ெமாழிைய� கா�� 
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வ��கால�தி�� ெகா�� ெச�ல ேவ��� 

எ�பைத, 

“விழிகைள இைமக� கா��� 

ெபா��பிைன விமல� த�தா� 

விழி��ட� இ��த� ேவ��� 

விய� இைம கடைமய�ேறா? 

ெமாழியத� உய��� தா��� 

“�கவாிக� “ ெபா��ேப ஆ�� 

விழி என ெமாழிைய� கா�க 

��ைம ெபய�த� ேவ��� 

இைளேயாாி� மன�பா�� இ�ைற 

இைளஞ�க� விடைலயா�� 

��றி� ேத��� விதிெயன� ெசா��� 

ெகா�வா�” 

எ�� இைளய� ச�தாய� த� கடைமைய 

மற�� விதியி� ேம� பழி ேபா�கி�றா� என 

வ��தினா�. 

“கா� ���த வானி� எ�� 

கவி� நிலா ேதா�ற� ேபாேமா” 

எ�� ��வத� �ல� இைளஞ�க� மாற 

ேவ��� எ�பைத அறிய ��கிற�. 

 

பணிவ�� 

இைளஞ�க� எ�வா� ெபாிேயா�களிட� 

பணி�ட��, மாியாைத மதி��க�ட�� 

பழகேவ��� எ�� ��கிறா�. ெபா�ைம, 

பணி�ைடைம, சகி��� த�ைம�ட� பழக 

ேவ��� எ�� ��கிறா�. 

 பணித� எ�ப� பர�பர� மதி�த� 

ஆ��. �னி�தி�� ெகா�ைக அ�ல ��பி�� 

கர�கேள ஆ�� அ�தைகய பணிவா� 

மதி��� மாியைத�� ச�தாய�தி� உய��. 

ெச�வ�, ெபா�� ஏ�ற� ெப�� 

இ����ேபா� ந�ல பணிதலா� உ�ள� 

சிற�பாக இ���� எ�பைத வ��வ� 

அ�ேற �றினா�. 

“க�ணைன� க�ணி� ேநா�கி� 

கனி�தன�, 

இ��ட ��சி 

��உற�பணி�� ேமனி வைந�, 

வா��ைத�� 

நி�றா�”      

(க�பராமாயண� அேயா�தியா கா�ட� : 

40) 

 இைளஞ�க� பலவித ேம�ப�ள�க� 

���சி, வ�சக� இைவெய�லா� கட�� 

நீ�கா உயர�ைத அைடயேவ��� எ�பைத 

பாைதயி� ேம� எ�� இ��தா� ப�ள�� 

இ���� அதைன� �ாி�� ெகா�� 

க�ட�க�� வி�க�� உ�� எ�றா� 

அத���சமமாக இ�ப�க� வ�� எ�பைத 

“வா��தவ� ���த ��� 

���தவ� எ��த ��� 

���தி�� நிைலக� யா�� 

�ர���� எ�ண� ���சி 

ஆ��த ந� அறி����ைம 

ஆ�றதா� விைள�த ���சி 

வா��தவ� ���� ேபாவா� 

���தவ� �� ெகா�வா�” 

எ�பதி� வாயிலாக வா�வி� அைன�� 

�யர�கைள�� சவாலாக 

எதி�ெகா�ளேவ��� எ�கிறா�. 

 உைழ�ேப உய�� த�� உைழ�பினா� 

கிைட�த ெவ�றியி� மக��வ� அள�பாிய�. 

ஓ��திடாத  உைழ�பினா��, �����பான 

மன�தினா�� உய��த அறிஞ�க� எ��� 

வரலா�றி� உைற�தி��பா�க�. 
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“விழ��� இைற�த நீரா� 

விைள�பய� ஏ�� இ�றி 

உழ�றி�� ச�தாய�ைத 

ஒ�கண� எ�ணி� பா��� 

அழ�ப� �ழவா ��� 

���த ந�ஆ�ம ேநய� 

இைழ�திட உல� கா��� 

இய��ள� உைழ�பா� உய��ேதா�” 

ந� ��ேனா�க� இ�ப��தா� வாழ 

ேவ��� எ�பதி�காhக ப�ேவ� 

இல�கண�கைள��, இல�கிய�கைள�� 

எ�தி நம�� நீதி ெநறி�����ளன�. ஆனா� 

நா� தைலவிதி என ெநா�� வா�கிேறா� 

 விதி எ�பத�� பல ெபா��க� உ�ள�. 

விதி�ைற எனப� த�டைன அளி�த� 

ஆ��. விதி�திட� எ�ப� த�டைன 

விதி�த� ஆ��. விதியி� எ�றா� அ� 

த�விைனயி� (ேவைல) உ�ள ெசயேல 

ஆ��. 

 நம� ெகா�ைககளி� மனித ேநய� 

ேவ��� எைத� ெச�தா�� அதி� ந�லன 

ஒளி�த� ேவ���. ேத�த� ெபா�ளாக 

இ��தா�� அதி��  ஒ� த�ம� ேவ���. 

நம� நா��� தா� ��� உ�� எ�பைத 

உணர ேவ��� எ�� கவிஞாி� கவிைத 

வாயிலாக அறியலா� 

“விதியிைன ெவ�ல� ��� 

விள�� ந� சா�ேறா� ெசா�வா� 

விதிவச� எ�� ெசா�� 

ஈ�� ந� �ைன�� ெகா�வா� 

விதியிைன ெவ�றா� உ�ேடா? 

வினா�கைள ெதா��� நி�பா� 

�தியத� ��ப�தாேல 

மா���ேம ெவ�றி க�டா�!” 

உலகி� எ�வள� ெபாிய ��ப�கைள�� 

த� அறிவா� ேபா�கலா� எ�பைத 

‘மதிெயன�’ கவிைத �ல� ஊ�க�ைத 

ஏ�ப���கிறா�.” 

“உலகிய� மனித வா��ைக 

உழ�றி�� இ�ைள�ேபா�கி 

உலகிைன உ�ய�ெச��� 

உய� தமி��சா�ேறா� ேபா�� 

நிலவி�� இ��ைட� ேபா�கி 

நிைறெயாளி நீள� த�ேத 

உலெகலா� மகி�� வ�ண� 

ஒ� ‘மதி’ வானி� ேதா���!’’ 

வானி� உ�ள இ��ைடேய ேபா��வத�� 

ஒ� மதி ேதைவ�ப�வ� ேபால ந�வா�வி� 

உ�ள இ��ைட� ேபா��வத�� ந� ��தி 

(மதி) யி� ேதைவைய உண���கிறா�. 

 �� ெப�� தமிழாசிாிய� �. த�கராச� 

அவ�க� த� வா�ைவ ெதாட�க�ப�ளி 

ஆசியராக� ெதாட�கி த� உைழ�பா� 

ப�ேவ� கவிைதகைள��, க��ைரகைள��, 

சி�கைதகைள�� தமி���� ெதா�� 

ெச��,  ந�லாசிாிய� வி�� வைர ெப��  

உய��த கவிஞாி� ச�தாய� பா�ைவைய 

இ�க��ைரயி� வாயிலாக அறிய ��கிற�. 
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�.த�கரா�வி� ‘�ாிய கா�தி’  கவிைத� ெதா��பி�  

இல�கிய� ெசறி� 
 

ெவ. மாாி�ெச�வி 
��கைல இர�டாமா�� தமிழில�கிய� 

ஏ.பி.சி. மகால��மி மகளி� க��ாி, ������ 

 

���ைர 

கவிைத எ�ப� சிலர� விர�க� வழி 

உலைக� கா��� எழி�மி� இய�ைக. 

இ�தைகய கவிைதகைள பல ��களா�கி 

ைவ�தவ� �.த�கரா�. இவ�த� கவிைத 

��களி� இல�கிய நய��ட� சில இல�கண 

நய�கைள�� ைகேகா��க ைவ���ளா�. 

கவிைத வாிகளி� ெபா��ைம ெபா�� 

�ைதயலாக� ெதளிகிற�. நம� க�பைன�� 

விாிகிற�. 

 அ�னார� கவிைத� ெதா���களி���� 

நா� ஆ���� எ����ெகா�ட தைல�� 

�ாியகா�தி எ�� கவிைத� ெதா��பா��. 

இ� 2013 ஆ� ஆ�� ெவளிவ���ள� . பல 

வி��கைள�� ப�ட�கைள�� ெப�ற  

�.த�கரா�, தமி� ஆ�ைமயி� சிற�தவ� 

எ�பைத அவர�  வாிக� கா��கி�றன. 

தமி��ர� நாளிதழி� வாரா�ேதா�� ஆ�ட� 

கணி�� எ�திய ‘ேசாதிட சிேரா�மணியா�’ 

எ��� ப�ட� ெப�ற அமர� எ�.பி.ேக. 

இராஜமாணி�க� அவ�க��� இ��ைல� 

காணி�ைகயா��கிறா�. �ாியகா�தி� கவிைத� 

ெதா��பி� தைல��க� ெசா� வள�, 

இல�கிய நய� ேபா�றவ�ைற 

அ��பைடயா� ெகா��  

அைம�தி��கி�றன. இவ�ைற விள�க�ைற 

ஆ�வாக� கா�ேபா�. 

 

ெமாழியி� ெச�ைம 

ெமாழி எ��� தைல�பி� ஆ� கவிைதக� 

அைம���ளன. இைவயைன��� ெமாழியி�  

சிற�பிைன��, பிற ெமாழிகைள� ப��பதா� 

விைள�� ந�ைமகைள�� ��கி�றன. 

ேம��, ெமாழி�ப��ட� ��ய 

நா���ப��� ெதாிகிற�. தமிழ�ைனைய� 

தம� வாிகளி� வழி வா���கிறா�. 

ப�ெமாழி� �லைம ேவ��� எ�ப� 

பாரதியாாி� க��ேதா� ஒ��ப�கிற�. 

“பிற நா�� ந�லறிஞ� சா�திர�க� 

தமி� ெமாழியி� ெபய�த� ேவ��� 

இறவாத �க�ைடய �� ��க� 

தமி� ெமாழியி� இய�ற� ேவ���” 1 

ேம�கா�� வாிக� ெம��பட 

ேவ��ெமனி�, ப�ெமாழி அறி� ெபற 

ேவ���. தன� தா�ெமாழி� ப�றிைன� 

�றி, தமிழான� தரணி எ��� தைழ�க 

ேவ��யத�கான பணிகைள�� ��கிறா�. 

“ெமாழியத� உய��� தா��� 

�கவாிக� ெபா��ேபயா�� 

விழியிைன ெமாழிைய� கா�க 

��ைம ெப�த� ேவ���” 

  [ �ாியகா�தி, ப -10,] 

ந� ெமாழி சிற�க நா�தா� �� ெகா�� 

உைழ�க ேவ���. 

 

நா� எ��  தைல�� கா��� சி�ைக நா� 

நா� எ�� தைல�பி� அைம�த கவிைதக� 

சி�க��ாி� சிற��கைள� ��கி�றன. 

இ�கவிைதகைள ப����கா� சி�க������ 

���லா ெச�� வ�த அ�பவ� 

கிைட�கிற�. ேம�க�ட வரா� ம��லக 

ெசா��க�ாி எ�� தைல�பி� கீ� உ�ள 

கவிைதயி�, சி�ைக நா��� வளைம�� 

சிற��� வாிகளாக வ��க�ப���ளன. 

அ�நா�� ம�க� ெசா�த ��, ெதாழி��ட� 

ெசழி��, ப�ேவ� இன�,ெமாழி கல�த ச�தய 

அைம��� ெகா�� வா�கி�றன�. 

“ெச�� ெமாழி நா�கி���� ஏ�ற�-

உ�ற� 

இ�ப�ைத�� ஆ��களி� மா�ற�” 

 [�ாி, ப-18] 
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எ�� வாிக� சி�ைக நா��� ேதசிய அ�வ� 

ெமாழிகளான தமி�, ஆ�கில�, மா�ட�� 

ைசனீ�, மலா� எ�� நா�� ெமாழிகைள� 

�றி��ளா�. இத� வழி சி�க��ைர� �றி�த 

ெச�திக� ெதாிகி�றன. மா�ய� மைலயக� 

வா�க எ��� தைல�பி� கீ� சி�க��ாி� 

தைலவ�கைள�� கா��கிறா�. 

“மா��மி� ��� அ��� 

ம�னிய சீ� ர�மா� எ�பா� 

மா� உய� மேலசிய�தி� 

ம�� �க� த�ைதயான�” 

[�ாி, ப – 22] 

இ�வாிக� 1955 �த� 1957 வைர 

மேலசியாவி� �த� பிரதம ம�திாியாக� பதவி 

வகி�த அ��� ரா�மைன� �றி�கிற�. இவ� 

‘�த�திர� த�ைத’ என��, மேலசிய�த�ைத 

என�� இ�� வைர ேபா�ற�ப�கிறா�. 

 

�.த�கரா� கா��� ச�தாய� 

ச�தாய� எ�� தைல�பி� கீ�� காண�ப�� 

கவிைதக� இ�ைறய ச�தாய�,வா�வி� 

உய�� தா��� ேபா�றவ�ைற� 

�றி�பி�கிற�. தமிழி� இ�ைறய இைளய 

ச�தாய� தன� சீ�ைம �ைல�� 

சிைத��வைத� ��கிறா�. பணிவ�� 

எ��� தைல�பி� வ��வாி� �றைள த� 

வாிகளி� ெபாதி���ளா�. 

“நி�லாத வ�ைற நிைலயி� எ��ண�� 

��லாி வா�ைம கைட” 2 

ஒ� ெசா� பலெபா�� எ�� தைகைமயி� 

சில கவிைதக� அைம���ளன. இதைன 

ந���, 

“ஒ� ெபா�� �றி�த பல ெசா� ஆகி�� 

பல ெபா�� �றி�த ஒ� ெசா� ஆகி�� 

அாி� உண� ெபா�ளன திாிெசா� ஆ��” 3 

எ�� ��கிற�. விதி,மதி,�� எ�� 

ெசா�களி� ஒ� ெசா� பலெபா�� எ�பைத� 

கவியா�கி��ளா�. 

விதி எ��� கவிைதைய�  ���கா� , 

“விதிெயன� ெசா�னா� இ�� 

விைள ெபா�� ெவ� ேவறா��” 

[�ாி, ப - 37]  

எ�கிறா�. விதி, மதி, பணி, �� எ�� 

தைல��களி� அத�கான ெபா��கைள� 

கா��கிறா�. ‘மதி’  எ�பத�� அறி�, நில� 

மதி�பி�த� ேபா�றவ�ைற,, அவ�றி� 

சா�� கல�� கவி�சாறா�கி��ளா�. ‘��’ 

எ��� ெசா�லாட��, வ��வ� எ� 

க��ைத� ���தி க� அ���த�,  

���ப�, ��மக� ேபா�ற ெபா��கைள� 

ெகா����ளா�. 

 “�வாத ��ைல” எ��� கவிைதயா� 

��� எ�தாத  ெப�ப�� பா�ைட வினா 

விைட�  கவியாக வ����ளா�. 

“ேத���� ெப�ணண��� ெதளியாம� 

நி�ேற 

ெதாிைவயா� ஏெதா��� ெதளியாம� 

இ�ப� 

ேபா��� �ற� பா���� ெபா�ெறா�யா� 

உ�ள� 

ெபா�மிெய�� ெப�றவர��� ��சிாி�ேப 

ஈ�தா�” 

[�ாி- ப - 40] 

எ�ற வாிகளி�, ெதாிைவ [26-32] வய��ள 

ெப�ணானவ� எதி� ெகா��� ச�க� 

ேக�விகைள �வாத ��ைல �லனா��கிற� . 

 ‘விழ��கிைர�த நீ�’ எ��� தைல�பி�, 

ச�க �ட ந�பி�ைககைள�� தைலவ�களி� 

ேபாரா�ட�க� �ணாவைத�� சா���ளா�. 
 

பதி� ெச�த பாரா���பா 

ெபா�வாக� �றி�பி�� ேபா� பாரா�� 

�ைற ெகா�� அைமவ� பாரா���பா 

ஆ��. எனி�� த�கரா� அவ�க� ��� 

பாரா���பா ஒ�வாி� வரலாைற�� சிற�ைப�� 

��வதாக அைமகிற�. தைல��க� அவர� 

இல�கிய� ெச�ைமைய� கா��கி�றன. த�கமா� 

அறி�� ெசா�� எ�� தைல�பி�, 

“வ�ேவ� எ�பா� எ�ற� 

வய���� மி�கா� ந�ப� 

அ��பைட சிறி�� மாறா 

அைம�பினி� நட�தவ�ைற 

ப�ப�யாக� ேத��� 

பதி�தைவ ெந�சி� ேத�கி 

நிைன�தைவ எ�தலானா�” [�ாி, ப – 58] 
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 “�ரமானிெயன விள�கி நி�பா�, ெபா� 

நல� ேபா�றி�� ��ணியனா� வா�க நீ�, 

ம�னிய சீற�� மா�சிைம ஆ��,�ைர தீ��த 

ெபா�யா ெநறி, அ�ப�ணா��ேகா� 

அணி��ைர” ேபா�ற தைல��க� அவர� 

இல�கிய� ெசறிவிைன� கா��கி�றன . 

 

நா�ைட� �க�� நா� வா��� 

‘நா� வா���’ எ��� தைல�பி� கீ�, பல 

ப��ைகக�� தி�விழா�க�� �ற�ப���ளன.  

தமிழ� தி�நா� வா�க எ�� தைல�பி� கீ�, 

“வ��வ� ஆ��� ேதா�ற� 

வ�� ைத� தி�நாளா� இ�நா� 

ெசா��ேவா� தமிழ� ேபா��� 

�த�திர� தி�நா� எ�ேற” 

[ �ாி, ப - 118] 

எ�ற வாிகளி�, வ��வ� ஆ�� ,ெபா�க� 

சிற�ைப� ��கிறா�. “தி�வ��வ� 

ஆ�ெட�ப� நட�� ஆ�ேடா� 31 

ஆ��கைள� ��ட� கிைட�ப� ஆ��”. 

 “ெபா�கேலா ெபா�க�” எ��� தைல�� 

உழவ�கைள�� அவ�த� கைள�� நீ��� 

ெபா�க� விழாவிைன�� சிற�பி�கிற�. 

“ கைள�ெப�லா� நீ�கி ஓ��� 

கைள பயி� ெசா�லாம ெபா�க�” 

[�ாி, ப - 121] 

 “விழா எ��� திற�த வாச� வழி ந� 

ம�கைள அறி�� ெகா�ள  ���� எ�பா� 

கவிஞ�  தா��”5 அத�ப�, சி�க��ாி� 

தீபாவளி வாயிலாக அ�ம�கைள� கா��கிறா�. 

 

இைறைம ��� அ�� ெநறி 

‘இைறைம’ எ��� தைல�பி� அைன�� 

சமய�  கட�ளைர�� பா�கிறா�. கவியாக 

இைறைய வ����ளா�. இைறைமெய�பத� 

ேநா��, அ��, பாி�, அ�� எ�பதைன 

அழ�ற வ����ளா�. 

 இ�லா� சமய ேநா�பிைன வ��வ� 

��� ேநா��ட� ஒ��ைம� 

ப��தி�பா�கிறா�. ‘உ�ைம நல�த� 

ேநா��’ எ�கிறா�. இ�விைறைம�  

பாட�க� அைன��� ேமாைன நைட 

ெகா�� அைம���ளன. 

 

���ைர 

‘�ாியகா�தி’ எ��� கவிைத� ெதா��� 

ச�தாய�, ெமாழி, நா�, பாரா���பா, 

தி�விழா�க�, நிைனவ�ச�, இைறைம 

ேபா�ற தைல��களி� கீ� ப�ேவ� 

கவிைதகைள� ெகா�� அைம���ளன. 

அ�கவிைதக� அைன��� ேமாைன, எ�ைக, 

இைய� ேபா�ற இல�கண நய�கைள� 

ெகா�� அைம���ளன. 

 இைற அ�பி� ஆழ�, ச�தாயெநறி, 

விழா�க�, சி�க��ாி� சிற��க� 

ேபா�றைவ எ���� கா�ட�ப���ளன. 

 ெசா�லா�சி மி�க கவிைதகளாக��, 

பிறைர� �க�வதி�� க��திைன� ேபாதி�� 

கவிைத ெச���ளா�. இைவ அைன��� 

இ�கவிைத� ெதா��பி�� உயிேரா�ட� 

ெகா��கி�றன. 

 

ேம�பா�ைவ ��க� 

பாரதியா�, ேதசிய கீத� -3 

வி�கி���யா. ெந� 

தி�வ��வ�, தி���ற�, 331 

பவண�தி �னிவ�, ந��� ெசா�, 272 

�. ச�திேவ�, நா���றவிய� ஆ��,  

ப�-235 
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கவிெமாழி�� ந�பி�ைகக�� 

(சி�க��� �.த�கராச� கவிைதகைள �� ைவ��) 

 

ம. மீனா�சி ��தர� 

ப�தி ேநர �ைனவ� ப�ட ஆ�வாள� 

ம�ைர காமராஜ� ப�கைல�கழக�, ம�ைர 

 

���ைர 

கவிஞ� ச�க மன�தி� சா�சியாக�� 

கால�தி� சா�சியாக�� இ��கிறா� கவிஞ� 

எ�பவ� த�னிட��ள கவியா�ைம� 

ப�பினா� பிறாிடமி��� தனி��� 

காண�ப�பவனாக இ��தா�� அவ�� 

ச�க�தி� ஓ� அ�கமாகேவ வா�கிறா�. 

அவனிடமி��� கிைள�� வள�� 

எ�ண�க���, ச�க�தி� அவ� கா�� 

கா�சிக���� வா�ப�பவ�க���� 

ப�கி�லாம� இ�ைல. ச�க�தி� 

எ�ண�கைள� கவிைதயி� ெவளி�ப���� 

கவிஞ� அ�ெவ�ண�கேளா� மா�ப�ட 

க���ைடயவ� எ���, அதேனா� 

உட�ப�டவென��� உ�தியாக எ��� 

�றிவிட ��யா�. ஆனா�, அவன� 

ெவளி�ப��த� �ல� கவிஞ��, அவன� 

வாிக�� அவ� வா��த கால�தி�, ச�க 

மன�தி� சா�சியாக நி�� நில�கிறா�க� 

எ�பைத உ�திபட� �றலா�. அ�வைகயி� 

சி�க���� கவிஞரான �.த�கராசனி� 

கவிைத� ெதா���கைள வாசி��� ேபா�, 

இ��லகி� மனித வா�� �றி�த 

அ��பைடயான ந�பி�ைகக� அவர� 

கவிைத வாிகளி� ெதாட��� 

ெவளி�ப�வைத� காண ��கிற�. 

 அ�த அ��பைடயான ந�பி�ைகக� 

ஆசீவக, சமண, ெபௗ�த, ைவதீக சமய� 

க����கேளா� ெதாட���ளைவ எ�றா�� 

அவ�ைற� கால�ேதா�� மனித �ல 

வள��சியி� உ�வான ந�பி�ைககளாகேவ 

க�த ேவ���. மனித வா�ைவ� 

தீ�மானி�பதாக� க�த�ப�� ‘விதி’ ப�றிய 

அ�ந�பி�ைககைள� கவிஞ� �.த�கராசனி� 

கவிைதகளி� வழி ஆரா�வேத இ�க��ைரயி� 

ேநா�கமா��. 

“�ைறயத� வழிேய ���”1 

 மனித ச�க� த� �ய�சி�� 

அ�பா�ப�� நட��� நிக��க��� ‘விதி’ 

எ��� ெபய� ��� வழ��வைத நா� 

அறிேவா�. காரண� இ�றி நிக�� 

ஒ�றி��� காரண� ேத�ய மனித�திரளி� 

ஒ��ெமா�த அ�பவ�தி� விைளவா� 

க�டறிய�ப�ட ஒ�றாக ‘விதி’ எ��� 

ேகா�பா� விள�கி வ�கிற�. 

 மனித��� ஏ�ப�� இ�ப ��ப�, 

உய�� தா��, அவ�ைடய ெசய�க�, 

விைள�க� ஆகிய அைன��ேம ‘விதி���’ 

க���ப�டைவ, ‘விதியி�’ ப�ேய நிக�பைவ. 

விதியான� மனித� பிற���ேபாேத 

நி�ணயி�க�ப�கிற�. இ�த� தைலவிதிைய 

மனித �ய�சிகளா� மா�றி விட ��யா�, 
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கட�ளா� �ட எ�ற ந�பி�ைகைய விதி 

ப�றிய ஆதி ந�பி�ைகயாக� ெகா�ளலா�. 

 இ�விதிைய தமி�� ெச�வில�கிய�க� 

‘ஊ�’ ‘�ைற’ என வழ��கிற�. 

“ஊழி� ெப�வழி யா�ள ம�ெறா�� 

�ழி�� தா��� ���”2 

 

“ெப�த� மிழ�த� மிைட� �த�� 

உ�மிட� ெத�த�� ��க�க ��த�� 

ெபாிதைவ நீ�க�� பிற�த�� சாத�� 

க�வி�ப�ட ெபா�ேத கல���”3 

 

“  …………………..  ேபாியா�� 

நீ� வழி�ப�உ� �ைணேபாலா�யி� 

�ைற வழி�ப�உ� எ�ப�”4 

எ�� தமி� இல�கிய�க� மனித 

அ�பவ�திரளி� ைமயமான அ�க��ைத� 

ேப�கி�றன. 

 ச�க�தி� நி�� நிலவிவ�� அ�க��ைத� 

கவிஞ� �.த�கராச� தன� கவிைதகளி� 

ெதாட��� ெவளி�ப���கிறா�. பிற�பிேலேய 

ஒ�வன� வா�வி� ேபா�� நி�ணயி�க�ப�� 

வி�கிற� எ�பைத 

“இ�டப� எ�தைலயி� எ�தி ைவ�த 

என���� ��ேனாாி� இ�ப��ப� 

ப�டறி�� பழெமாழிேய பதி�� ேதா���”5 

எ��� வாிகளி� ��கிறா�. இ�விதிேய 

மனிதனி� உய����� தா����� அ��பைட 

எ��� ந�பி�ைகைய, 

“அகில�ைத ஆ��ைவ��� ஆ�ற� ெப�ற 

அ��திரேள விதியைம�� ஆ�� 

வ�டம� வா�ைமய� ��ளி ெதா�ேட 

வ�தைமய ேவ��ெமன� விதியி� 

வா���” 6 

எ�கிறா�. விதிைய மா�ற ��யா�, 

பிற�பினா� அைமவ�, பிற��� ேபாதி��ேத 

ெதாட�வ� எ��� க��ைத, 

“அ�ெற�தி ைவ�த��� அழி�ெத�த� 

ேபாேமா 

அகில�தா� வழ�கா�றி� அலமல��� 

���” 7 

எ��� வாிகளி� ��கிறா�. மனித� 

விதியா� நிக�வைத ஏ��� ெகா�வைத� 

தவிர ேவ� வழியி�ைல. விதிைய மா��� 

வ�லைம மனித��கி�ைல நட��� ந�ைம��� 

தீைம��� விதிேய காரண� அ�காரண�தி� 

வழி நிக�� காாியேம மனித வா��ைக 

எ�பைத, 

“வி��ப� விைழவி� தா�க� 

விைளவ� விதியி� ��க�! 

நதியத� ேபா�ைக மா�ற 

ந�மாேல ஆ� ேமாகா� 

விதியத� வழிேய ெச��� 

விய��வி மா�த வா��ைக!” 8 

எ�கிறா�. விதிைய மனித�களா� ம��ம�ல 

இைறவனா�� மா�ற இயலா�. கட��� 

விதி�� க���ப�டவேன எ�ற க���� 

ச�க�தி� உ��. அ�க��ைத� த� கவி 

வாிகளி� 

“ஆ����� ஆ�டவனா� இ��த 

ேபா�� 

ஆ�� ைவ��� விதி�பயைன அைடய 

ேவ��� 

ேவ����� விதி�பய�தான 

விைள�ேத தீ�� 

ேவ�டா� நி�றி��� விதிேய ���” 9 

எ�� ெவளி�ப���கிறா�. 
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ெதாட��� வ�� விைனேய விதி 

‘விதி’ எ�ப� ஒ�வ� பிற��� ேபா� தானாக 

நி�ணயி�க�ப�வ� அ��. மனித� ெச�த, 

ெச��� விைனயி� விைளேவ எ�ற 

ந�பி�ைக�� ச�க�தி� நில�கிற�. ஓ� 

உயி� அ�பவி�பைவ ��ன� அ�த உயி� 

ெச�த விைனயி� விைளேவ, மனித வா�வி� 

ஏ�ப�� ந�லனவ�றி��� அ�லனவ�றி��� 

அவன� ெசய�கேள காரண�. ந�விைன�� 

தீவிைன�� இ�பிற�பி� ம��ம�லா� 

பிறவிக� ேதா�� ெதாட��� வ�� எ�ற 

ந�பி�ைக�� இ�ச�க�தி� உ��. 

த��வவாதிக� இதைன ‘விைன�ேகா�பா�’ 

எ�ப� இ�க��ைத 

“ஊ�விைன வ�� உ��;த� ஆக��” 10 

“உ�ைம விைனவ�� உ��த� ஒழியா� 

எ�� ெம�ைம� கிளவி” 11 

“��பக� க�டா� பிற�ேக� த�ேக� 

பி�பக� க�� வி��” 12 

“பிற��கி�னா ��பக� ெச�யி� 

தம�கி� 

பி�பக� தாேம வ��” 13 

எ�� தமிழில�கிய�க� ��� கவிஞ� 

�.த�கராச� இ�விைன� ேகா�பா�ைட�� த� 

கவிைதயி� கா��கிறா�. 

“இ�பிற�பி� நாமைட�� இ�ப ��ப� 

இனிதா��த ��பிற�பி� பயேன யா��” 14 

எ�கிறா�. 

 

விமலனவ� விதி�தேத விதி 

ேமேல �ற�ப�ட ஊ� ேகா�பா����� 

விைன� ேகா�பா����� மா�ப�ட 

ந�பி�ைக�� ச�க�தி� உ��. விதி எ�ப� 

இய�ைகயா�, விைனயா� நிக�வ� அ��. 

இைறவேன மனிதனி� விதிைய எ��கிறா� 

இைறவேன எ�லாவ�றி��� காரண க��தா. 

இைறவ�  நிைன�தா� விதிைய மா�ற 

���� எ�பேத அ�ந�பி�ைக. 

விைனைய வ���� ெத�வ�ைத� 

ெதா�கா�பிய� ‘ பா�வைர� ெத�வ�’ 

என� �றி�பி�வா�. 

“கால �லக �யிேர �ட�ேப 

பா� வைர ெத�வ� விைனேய �த�” 15 

எ�ப� அ���பா அ�க�. இைறவைன 

நா�� ெச��� மனித� ��ட�தி�� 

இ�க��ேத ஆணிேவ�. கவிஞ� �.த�கராச� 

இ�ந�பி�ைகைய, 

“இ�ப��தா� நட�தி�த� ேவ��� 

எ�ேற 

எழி�லைக ஆ��ைவ��� இைறவ� 

த�னி� 

எ�ப��தா� விதியைம�� இைறவ� 

இ�த 

எழிலா��த ேப�லைக இய��கி�றா�”16 

எ�கிறா�. மனிதன� ெசய�க� 

அைன�தி��� இைறவேன காரண� எ��� 

க��தி� 

“நட�ப� நட�ேத தீ�� 

ந��ைற அ�ளி� தீ���” 17 எ�கிறா�. 

இைறவைன ேவ��வத� �லமாகேவ 

ந�விதிைய� ெபறலா� எ�ற ைவதீக 

ந�பி�ைகைய 

“ேவ��வ� ந� ெபா���, விைழ� 

ேந�த� 

விைனமா�சி ���பவனி� விைழேவ 

யா��! 

ந�ீ�ைற�� ெந���க� ெச�வெத�லா� 
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நிைலயா�ைம� பைட�பாள� நிக���� 

வி�ைத!” 18 

எ��� வாிகளி� பா�கிறா�. 

 

���ைர 

மனித வா�வி� ெசய�கைள� தீ�மானி�ப� 

எ�? எ��� சி�தைனயி� விைளவாக� 

ேதா�றிய ஊ�� ேகா�பா�, விைன� 

ேகா�பா�, இைற�ேகா�பா� ஆகிய ��றி� 

அ��பைடயி� அைம�த ‘விதி’ ப�றிய 

ந�பி�ைககைள� கவிஞ� �.த�கராச� த� 

கவிைதகளி� எ�வா� ைகயா���ளா� 

எ�பைத இ�க��ைர விள�க �ய���ள�. 

கவிஞ� ‘விதி’ ப�றிய இ�த ��� வித 

ந�பி�ைககைள� ெகா�டவரா அ�ல� 

ச�க�தி� க��ைதேய த� கவிைதகளி� 

ைகயா���ளாரா எ�பத�� அவேர 

இ�வா� பதி� ��கிறா�. 

 “மர� வழி ேபா�றி ��ேனா�க� ெசா�� 

ைவ���ள க����க���� �திய வ�வ� 

த���ேள�. வ�ண�க�� வ�வ�க�� 

�தியனவாக இ��கலா�; எ�ண�க�� 

எ��சிக�� ��ேனா�த� அ���வ�கைள� 

பி�ப�றிேய அைமகி�றன. என� கவிைதகளி� 

�க��சிக�� அ�த அ��பைடயி� 

அைம�தனேவயா��.” 

 ‘விதி’ ப�றி ச�க�தி� நி�� நில�� 

���விதமான க����கைள �.த�கராச� 

உ���ண��� ெவளி�ப��தி, கவிைத 

எ�ப� ச�க மன�தி� �ரலாக�� கால�தி� 

�ரலாக�� இ��பைத நி�வியி��கிறா�. 
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ெதா�கா�பிய�, ெதா�கா�பிய� 

�.த�கராச�, மா�ள�கனி, �வழகி 

பதி�பக�, �த�பதி�� �ச’1989, 

�.த�கராச�, நி�தில���க�, தி ேநசன� 

பிாி�ட��, ெந�ேவ� -803, �த�பதி�� 

�ச’2001, 

�.த�கராச�, மா�ள�கனி, �வழகி 

பதி�பக�, �த�பதி�� �ச’1989, 

�.த�கராச�, பனி��ளிக�, �வழகி 

பதி�பக�, ெச�ைன-14. 
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சி�க���� தமிழறிஞ� �.த�கராசனாாி� பைட��� திறனி�  

ச�க� சி�தைன�� தமி� வள��சி�� 

 

ேபரா. பா. ��தீ�வாி 

உதவி�ேபராசிாிய�, தமி���ைற, ஏல விவசாயிக� ச�க� க��ாி 

ேபா�நாய�க�� 

 

�ல� ெபய��த தமிழ�களி� தமிைழ� 

�னரைம�தவ�களி� தசாவதார தமிழறிஞ� 

த�கராசனா� அ�யா தைல�ேதா�கினா� 

எ�ப� இ�த மண��� ம��ைகயி� மண� 

கம�கிற�. இ�சி�கைதயி� இவ� வா��த 

வா��ைதக� தமி� எ�� உட�ைப� 

ெக��க� ெபா��கி எ��த ெநா���� 

தீனிக� அ�ல. இ� க�ெவ��� சி�தைனயி� 

கால�தா� அழியாத காவிய� என� 

க��ண��ேத�. சி�கைத எ�� சி� 

���� இ�த� தமி��கிளிைய அைட�திட 

��யா�. இவாி� எ�ண� சிற�கைள 

எ��� இய�ப �றி�பி�ட வா��ைதகளா� 

வ��� எ��க இயலா�. இ�த ‘மண��� 

ம��ைகயி� �ளி�� ெதா����’ �ற�ேத 

ேதா�றிய ��� ��ைடக� அ�ல. இ� 

அக�தி���� பிற�த அ�திவார�க� 

 

கைத� க� 

ச�க�தி� ஏ�க�கைள�� வா�விய� 

சி�தைனகைள�� சி�கைத�காக ம��� 

வ��� தராம�, வ��கால�தி� வ�� 

வாைழய� வாைழக��� ஆ��� திறைன 

அ�ளி� த���ளா� எ�ப� நா� இவ� 

தமிைழ� �ைவ�ததி� திைக�� நி�ற 

த�ண�க�. இவ� பைட�பி� ெபய��காக 

ெபய� ைவ�கமா� ெப�� சி�தைனயி� 

�ைணேயா� அ��ெப�� க��ைத, த� 

ஆவைல, அணிகல�களா� ‘அ�பான�த�’ 

என  ெபயாி�� சி�கைதயி� அ��� 

ஆன�த�� மனித மா�பி�� மக�தான� 

எ�ற உ�க�ைவ� கைத�க�ைவ, 

கனிய��ட� தைலயாய தமிழா� மண��� 

தமிழி� த�த இவர� பைட��� திறைன 

உய��தி� ெசா��, உண�வா� நிைற�ேத�. 

‘�ளி�� ெதா����’ எ�� சி�தைனயி� 

ேதாரண� ெதா��ைலவிட ெசவி��தாயி� 

ெதா��� சீைலயி� வாரண� ஆயிர�தி� 

வ�லைம கிைட���, வர� த��, அ�� 

வா���� எ�ற உ�க�ைவ உய��தி 

பி��ததா� இ�சி�கைதயி� கைத�க�வி� 

க�ணிய�ைத� க��ண��ேத�. தா��பா� 

ஊ��னா� த�கேமனி தர� �ைற�� எ�ற 

மாய வா��ைகைய த� �ய தமிழா� 

�ைட�ெதறி�தைத வாசி�பி� 

����ண��ேத�. 

 

பைட�பாளி ெச�தமிைழ ம��ேம 

�வாசி�பாேரா? 

பைட�பாள� இ�பைட�பி� ைகயா�ட 

தமி�� ெசா�க� த�ேபாைதய வழ��� 

ெசா�களா� வா��தி��கலா�. ஆனா� 
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இவர� பதி�க� அ��ைன�� அழ�� 

தமிழிேல மிளி�கிற�. “ைகயட�க 

ெதாைலேபசி” என� பதி� ெச�த� “ஒ� 

பாைன� ேசா���� ஒ� ேசா� பத�” என 

எ�ண� ேதா��கிற�. வா��ைதகைள� 

ெதளி�ெத��� ந� தமி�� சி�தைனயி� 

ெதளி�தி��கிறா� எ�பதா� இவர� 

பைட��க� ��வைத�� நம��� கிைட�த 

“தமி�� �ைதய�” என அறிய ��கிற�. 

இவர� தமிழா��த பைட�ைப வாசி��� 

வா��� கி��ய� நம�� கிைட�த 

வர�பிரசாத� எ�ேற ெதளிய ��கிற�. 

எ�ப� ஒ� பைட�பாளி தன� சி�ைத 

�ளியள�� மா�� ெமாழி�� 

ம��யிட��டா� எ�ற மன�பா�கி� 

ஆ�� ��வ�� ஆய�தமாகி இ��ப� 

இவர� பைட�பி� பளி�ெசன�ப�கிற�. 

தா� அறி�த தமிைழ அ�� அச� மாறாம� 

அ�ப�ேய அ��த தைல�ைற�� த�தி�� 

எ�ண� உ�ள� எ�ப��, இவரா� 

இ�தரணியி� தமி�� தைல�ேதா��� 

எ�ப��, இவ� ெசா� தமி�� ெசா��� 

தைலைமயிட� எ�ப��, பைட�பாளி 

ெச�தமிைழ ம��� �வாசி�பவ� எ�ப��, 

இவர� �வாச� தமிைழ நா� ேநசி�த�� 

வாசி�த�� கால� நம�� த�த ெகாைட 

எ�ப�� ஆக� சிற�த உ�ைம ஆ��. 

 

ெபய� ���வதி� ெப�மித� 

இ�சி�கைதயி� ஆசிாிய� கைத மா�த�களி� 

ெபய� ���யதி� நா� ெப�மித� 

ெகா�கி�ேற�. இ�பைட�பி� அ�பான�தனி� 

தா��� அ�பழகி எ��� ெசவி��தாயா� 

உ�ெவ��த பணி�ெப�ணி�� அழக�மா� 

எ��� ெபய� ���யதி� பைட�பாளியி� 

உ�ைம �க�ைத கைத வ�வி� உ��கி� 

த���ளா�. இ�த அழ� அ�மா��� தா�ைம 

உண�� மி��ேதா�கி கிட�கிற� எ�பதா� 

அழக�மா� எ���, �ழ�ைத மீ� அ�� 

மி��தி��தா�� தா��பா� ெகா��பதா� 

த� ேமனியழ� ��றி�ேமா எ�� எ�ணி 

கால� �ழ�� க���� கிட�கிறா� 

எ�பதா� அவ��� ‘அ�பழகி’ எ��� 

ெபயாி�டாேரா என� க�த� ேதா��கிற�. 

 இ��டைறயி� ����பா� ���� கிட�த 

�த�வ��� �ாிய ஒளியா� வ�த அழக�மா� 

தா��பா� ஊ��யதா� அவ��� அ��� 

ஆன�த�� கிைட�த� எ�பைத ����கா�� 

அ�த� பி�ைள��  ‘அ�பான�த�’ எ�ற 

ெபயைர� பைட�பாள� ைவ�தா� எ�� 

எ�ண� ேதா��கிற�. இ�ல�தி�� 

ெச�வ�ைத ஈ�� வ�� நாத��� 

‘ெச�வநாத�’ என� ெபயாி�ட� ெப�மித� 

ெகா�ள ைவ�கிற�. ���ப�� ��த 

��ம�க���� ெபய� ����ேபா� 

பா���� பா��� ெபய� ���னா� ேபா��, 

இ�ல�தி� அ�பிைக எ�� தா�ைம� 

ேகாயி�� ெத�வ��ட� மணிேயாைச�ட� 

அ�ேபா� வா��� வ�தைத நம�� ெசா�ல 

அ��மணி எ��� கனகா�பிைக எ��� 

ெபய� ���னா� ேபா��. இவர� பைட�� 

ஆக� சிற�த பைட�� எ�பைத�� ெபய� 

���வதி� ெப�மித� க�டைத�� 

நானறி�ேத�. 

 

ஏ�க�தி� ஆ�க� 

இ�சி�கைத க��தாவான அழக�மா� 

வ�ைமயி� பி�யி� வா�� ெகா���ள 
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நா�� ெச�வ� ெசழி�பா� வா��திடலா� 

எ�ற ஏ�க�ேதா� ச�பாதி�க பல 

ச�த��ப�க� வ�த��, தா� ெப�ற 

ெச�வ�ைத� பிாி��  அ�பி�� ஏ��� 

அ�ன�பறைவயா� அய�நா� ெச�� 

ஏ�கி� தவி��� ெகா������ 

மணி��ளிகளி� மக��� பதிலாக ஒ� 

மகவி�� தா��பா� ெகா��� தாக� 

தீ��த��, “ஊரா� பி�ைளைய ஊ�� 

வள��தா� த� பி�ைள தானா� வள��” 

எ�ற வா��ைதகைள ெகா�� வ�� வ���� 

சி�ப� ெச�த�� அழக�மா��� ஏ�க�தி�� 

ஆ�க� நிக��த� எ�� வாசி�பவைர 

வச�ப��திய திற� பைட�பாளியி� 

ப�வைக� திறைன எ��திய��கிற�. 

 

எ�ப� ெசா�ேவென�� இ�ப�� 

ெசா�னாேரா? 

த� தாைய ஏ� மாத�தி� பிாி�� த� தாயி� 

ைககளி���� த� பா��யி� 

அரவைண�பி�� �ல� ெபய��ததா�� த� 

தா� நா�ைட வி�� கால�தி� க�டாய�தா� 

பிைழ��� ேத� உயி�ெகா��த த�ைதேயா� 

அய�நா� �ல�ெபய��தைத�� த� 

வள��சி�பாைத�� வா��� வ�த ேபா�� 

ெபாிேயாரா� தி�மண� ���த�டேன 

பிாி�� ெச�ல ேவ�டா� எ�� 

த��தா�ெகா�டதா� பிறிெதா� நா� 

மேலயாவி���� சி�க����� ெச�ற�� 

எ�� எ�தைனேயா வ��கைள எ�ப� 

சிைலயா� வள��ப�? த� உ��ண���� 

எ�ப� உயி� ெகா��ப�? இர�த�தி� 

பாிச�தி� ��த� ேபா��� ெகா������ 

எ�ண� ��ற�கைள எ�ப� சிறக��க� 

ெச�வ�? இதய�தி� ��த எ�ண�கைள 

எ�ப� சைபயி� ேதாரணமா�� க�� அழ� 

பா��ப�? வள��த ப�வ�தி� த�ைன வா�� 

வைத�த வா��ைத அ��களா� எ�ப� 

ெவ�றி� திலக�ைத ��தமி�வ�? 

ஊெனா�� உயிெரா�� ஓ�� ெகா����த 

தைட� க�கைள எ�லா� த�� எறி�� 

ெவ�றி� ப��க��களி� �� நைட 

ேபா�டைத எ�ப� ெவளி�ச�தி��� ெகா�� 

வ�வ�? எ�� சி�தி�தைத, 

ெசய�ப��தியைத எ�ப�� ெசா�ேவ� 

எ�� இ�சி�கைதயி� கைதமா�த�க� 

வ�வி� இ�ப��ெசா�னாேரா? என எ�ண� 

ேதா��கிற�. 

 

கால�தா� அழி�தி�ெமன இ�க�ெவ��� 

பதி�தாேரா? 

வழ�கா� ெமாழிக� வ�விழ�� 

ெகா������ இ��ழ��, தமி� 

வா��ைதக�, மா�� ெமாழிகளா� 

ெச�லாி��� ெகா������ இ�ேவைளயி�, 

த�னா� ���த ம��� ��ேதா� உதி��த 

பழெமாழி ����கைள அ��த��த தமி�� 

ச�க�தி�� அ�ளி�தரலா� எ�� 

எ�ணிேயா கால�தி� ேகால�ைத த� 

வா��பி� வ��க, 

“ அவனி�றி ஓ�அ��� அைசயா�” 

“நிைன�ப� நாமாயி�� ���ப� அவ�” 

“எ�லா� அவ� ெசய�”  எ�ற 

ெபா�ெமாழிகைள 

 த� பைட�பி� பதி� ெச���ளா�. 

ேம�� அழக�மா��� பல வா���க� 

வ��� த� ைக ந�வி ேபா�வி�ட� எ�பைத 

ெசா�லேவா அ�ல� ஆசிாிய� த� ெசா�த 
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வா�வி� தா� தி�மண� ஆன �திதி� 

த�ைதயாாி� அ�பி�� க���ப�� 

அய�நா��� பணி�� ஆவலா� இ���� 

கால�  ைகவில�கி� க���� கிட�த த� 

கைதைய� ெசா�ல� �ணி�தாேரா 

எ�னேவா? 

 “உட�� நிைறய எ�ெணய ேத��சி�� 

மண�� கிட�� �ர�டா�� ஒ��ற 

ம��தா� ஒ���” எ�ற உலக நியதிைய 

த� பைட�பி� உய��தி� பி����ளா�. 

ேம��, 

“இ�ைலேயா� பி�ைளெயன ஏ��ேவா� 

பலாி��க இ�� வ�� ஏ� பிற�தா� 

ெச�வ மகேன” 

எ�� திைர�பாடைல இ�� பதி�தைத நா� 

சாதாரண வா��ைதக� எ�� ���� 

விட��டா�. இ�சி�கைதயி� அழக�மா� 

த�ைன� தாேன சா�� ெகா�கிறா� 

எ�பத�காக��, த� �ழ�ைத� ெச�வ� 

அ��ஜ�ைத எ�ணி வ���கிறா� 

எ�பதி�காக��, இ�பைட�பாள� 

இ�பாடைல பதி� ெச�ததாகேவ நம�� 

ேதா��கிற�. 

 

ச��யி� இ��ததா� தா� இ�த அக�ைப�� 

வ�தேதா? 

இ�பைட�பி� பைட�பாளாி� ��கிய கைத 

மா�த� அழக�மா��� ெவளிநா� ெச�� 

த�மான��ட� வ�மான� ஈ�� த� 

���ப�தி� வ�ைம நிைலைய மா�ற 

எ�ணி, �கவைர ச�தி�� ேவைல ேகாாி 

வா���க� வ��ேபா� தம� ���ப�தாாி� 

ேவ��ேகா��� இண�க தி�மண� ெச�� 

ெகா��, தன� அவாைவ உ� ைவ�� ��� 

உற�க ைவ�� மீ��� பணிவா��� 

கிைட�த�� பிைழ���காக� த� 

பி�ைளைய� பிாி�� வா�� �ழைல��, த� 

பி�ைளக��� தா� வி���� ெபயைர 

ைவ�திட ��யா�, த� ெப�ேறா� இ�ட 

தமி��ெபயைர ம��கா� ஏ��� ெகா�ட 

ெச�வநாத� அ�பழகி த�பதியி� “ெபாிேயா� ெசா� 

ேகள�” எ�� பதிவிைன�� ஆ��தறி�� ேபா� 

பைட�பாள� த� ெசா�த வா�நாளி� 

“த�ைதெசா� மி�க ம�திரமி�ைல” எ�ற 

ெபா�ெமாழி�� இண�க வா��த ஒ��க�, 

ச��யி� இ��ததா� தா� இ�சி�கைதெய�� 

அக�ைப�� வ�த� எ�பைத அறியலா�. 

 

ஆபரண�தி� ெச����� உ�� ேசதார�� 

உ�� 

இ�த ‘மண��� ம��ைகயி� �ளி�� 

ெதா����’ எ�� கைத�க�ைவ கா�� 

ேபா�� கைத மா�த�கைள வ�வைம��� 

ேபா�� ஒ� த�ண�தி� ஏ�ப�� இழ�ைப, 

ஏ�க�ைத ம�ெறா� கைத மா�தைர� 

ெகா�� நிவ��தி ெச�தி��ப� இவர� 

பைட��� திறனா��. அதாவ� அ�பான�த� 

ஏ�க�ைத அழக�மா� சாி ெச�தா�. 

அ�பழகி தன� நிைல�பா�ைட உண��� 

கைடசியி�, கைத� சிைதவிைன ஏ�ப��ததா� 

அ�ெப�� வ�ட�திேல பயணி�தா�. ேம�� 

அ��மணி, ெச�வநாத� ம��� 

கனகா�பிைக ஆகிேயா�க� தமி�� ச�க�தி� 

அ�கமாக திக��தா�க�. இ�வைன�ைத�� 

உ�� ேநா��� ேபா� இ�த சி�கைதெய�� 

ஆபரண� த�க�ைத ெச��கியதி� பைட�பாள�  

“இ� சிற�த பைட��” எ�� ெச��� 

ெப��வி�டா�. ேம�� இ�சி�கைதயி� 
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சால�சிற�த கதா�பா�திர� அழக�மா� த� 

அ��ஜ�ைத�� த� ���ப�ைத�� பிாி�தைத 

ேசதாரமாக ெகா��� அ�பான�தைன 

த�கமாக� ��� ெகா�டா�. ஆதலா� 

இ�பைட�பி�� ெச����� உ�� 

ேசதார�� உ�� எ�ப� இ�பைட�பி� 

ெதளிவாகிற�. 

 

ெத�� தமிழி� ேத��ைவ தி�தி�கிறேத 

பைட�பாசிாிய� ைகயா�ட ெசா�க� 

பிறெமாழி கல�பி�றி பதிவாகி��ள�. த� 

பைட��க� அ��ைனயி�� ெபா� ேநா�க�ைத, 

ச�க நீதிைய, ந�ெலா��க�ப�ைப ம��� 

ேந�மைற சி�தைனைய பதி� ெச�� 

ைவ�தி��ப� “��றி� ேம��ட விள�கா�” 

மிளி�கிற�. வா��ைதயி� ேகா�ைவ, கைத� 

பைட�பி� ச�க�தி� மீ� அவ� ெகா�ட 

பா�ைவ, ெப�களி� இ�ல��ைம ம��� 

உ�ள� �ைமைய எ��திய�பிய�, பழ�தமிழாி� 

வா��ைக வழ�கா�கைள� �ளி�� சி�தாம� 

அ�ளி� ெகா��த�, இ�த மைழ��ளிக� 

விழ��� இைற�த நீராகாம� விைள�ச��� 

வழி ெச�த� ேம�க�ட அ��ைனயி�� 

ப��க� சி�தைனயாள�, தசாவதார தமிழறிஞ�, 

சி�க���� த�கராசனாாி� ெத�� தமிழி� 

ேத� �ைவ, வாசி��� ந� நாவி� தி�தி�கிற� 

எ�பைத இ�திறனா�வி� ெதாி�� 

ெகா�ேட�. 
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மா�ள�கனி கவிைத� ெதா��பி� உைழ�பி� மக��வ� 
 

ேபரா. �. �����மா� 
உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற 

தியாகராச� க��ாி, ம�ைர 

 

���ைர 

இ�த மா�ள�கனி எ��� இ� கவிைத� 

ெதா��பி� ஆசிாிய� �.த�கரசனா� ஆவா�. 

சி�க��ாி� வா��� தமி��பணி ெச�� 

எ��தாள�களி� தமிழ���� ெதா�டா�றிய 

மிக ��கியமான எ��தாள� ஆவா�. 

இ�ெப�மகனா� கவிஞராக ம��ம�லாம� 

சி�கைத� பைட�பாளிபாக�� உ�ளா�. 

மல�� ெகா�� ��ெச�� ேபா�ற சி�கைத� 

ெதா���கைள�� ‘மகர�த�’ ‘மா�ள�கனி’ 

உதய� ேபா�ற கவிைத� ெதா���கைள�� 

தமி���� ந��லக�தி�� அளி���ளா�. 

அயலக�தி� ெப�� பைட�பாளியாக ம��� 

இ�லாம� எ��தாள�கைள பைட�� ாீதியாக 

ஒ��கிைண��� உய�வான பணிைய�� 

ெச�தா�. கவிஞ�. �.த�கரசனா� கவிஞ� 

ம��ம�லா� ப��ைற வி�தகராக�� வல� 

வ�தா�. ேமைட� ேப�சாள�, ந�க� 

பாடலாசிாிய� ேபா�ற ப��க ஆ�ைம� 

திறைன�� ெகா�� பைட��லகி� 

தன�ெகன தனி ��திைரைய பதி�தவ� 

ஆவா�. அ�னார� தமி� இல�கிய 

பைட��க� நா���, ச�க�தி� 

ஏ�ற�திைன ேநா�கமாக� ெகா�� 

ெவளிவ�தன எனலா�. தன� பைட��களி� 

ச�தாய வள��சி�கான க����கைள 

��றாம� பா���� ெகா�டா�. 

த�கராசனா� அவ�கள� பல கவிைதகைள 

வாசி��� ெபா�� த�ன�பி�ைக��, நா�� 

��றாத ���ண��சி�� மனதி� 

உ�வாவன� தவி��க இயலவி�ைல. ேம�� 

�.த�கராசனா� கவிைதகளி� உைழ�� 

எ��� விய�ைவ� ெகா�ைக ேவ��றி 

வள����ளைத� காண��கிற�. உ�ைம 

உைழ�� ேபா�ற உைழ�பாள�களி� ெகா�ைக 

வழி�பாைதகைள தன� கவிைதகளி� எ�வா� 

உ�வா�கி��ளா� எ�பதைன� காணலா�. 

 

கவிைதகளி� உைழ�� ப�றிய க����க� 

‘இய��� எதி��பா���� எ�� கவிைதகளி� 

இட�ெப�� வாிக� உைழ�பி� ேம�ைமைய 

எ���� கா��வத� உ�ள�. 

‘ஊ��� உைழ�பா�த� 

உ�ைமெயதி� பா��ெப�லா� 

ேத��� ெபா�னழ� 

ேத��� வ�� மா�சிைமேபா� 

பா���� ச�தாய� 

பதி��வர ேவ��வதா�. 

ப�க�-54 

 உைழ�பா�க� எ��ேம தன�காக ம��� 

உைழ�பதி�ைல. உைழ�பி� ம���வ� எ�ப� 

அ� ஒ�சார��� ம��� பய�ப�வதாக 

இ��கா� எ�பதா� உைழ�பவ�களி� 

ெப�ைம��, மனநிைல�� பிற� நல� சா��� 

உைழ�ப� எ�பதா�. 

 

கவிஞ� �.த�கராசானா� பாட�களி� 

உைழ�� 

கவிஞ� �.த�கராசனா� பாட�களி� 

உைழ�� ப�றிய க����க��, நைட�� 

பாரதியா� பாரதிதாசனா� ேபா�ற கவிைத 

ஆ�ைமகளி� கவிைதகைள ��� 

அைம���ளைத� காணலா�. ‘��தா�� 

வர�’ கவிைதயி� 
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‘தா��� வ�� த�ைமெயலா� 

உைழ�பா� ஓ�கி� 

தகனவிெயலா� தைழ��வ��; தா��ைக 

தீச�' 

-ப�க�-6 

 

'ஞான� எ�பேதா� ெசா��� ெபா�ளா� 

ந�ல பாரத நா��ைட வ�தீ�! 

ஓ�� க�வி�ைழ�ைப மற�தீ�! 

-ப�க�-206. 

 இ� கவிஞ�க�ேம தா��� வ�� 

நிைலைம�� உைழ�� எ�ற ஒ�றிைன 

மற�த�தா� காரண� எ���, ஓ�கிய 

உய�வி�� உைழ�� எ�� ெசய�பாேட 

காரணெம��� ��கி�றன�. �.த�கராசனி� 

உைழ�� ப�றிய பாட� க����க� தன� 

��ேனா�யான மகாகவி பாரதியாாி� 

உைழ�� ப�றிய கவிைத க��தா�க�ேதா�� 

ஒ�றி� ேபாவைத� காண��கிற�. 

 ேம�� �.த�கராசனாாி� சில 

உைழ�பி� மக��வ�ைத� ெசா��� 

கவிைதக� �ர�சி�கவி பாரதிதாசனாாி� 

பாட� வாிகேளா� இைணவைத� காணலா�. 

உைழ�� சா��� வா�பவ� இ�ச�தாய� 

உய��� வாழேவ��� எ�பதா��. 

உைழ�பவ�களி� மனதி� இ��� இய��� 

உ�ைம உைழ�� ஆகிய எ�ண�க� 

அவ�கைள�� உய��தி ஊ� ம��� உலக� 

எ�� மனித ச�தாய�ைத�� உய���வதாக 

இ���� எ�பதைன இ�கவிைத வாிகளி� 

ெச�தியாக  அைமகிற� எனலா�. 

'எ� ெப�ைம? 

எ� சி�ைம? 

எ�� கவிைதயி� 

பா��ேக உைழ��� ந� பா�ைம ஓ�கிய 

ப�தான சி�ைமெயலா� பற�� ேபா��!'' 

-ப�க�-59 

 உைழ�பாள�களி� �ணமாக கவிஞ� 

�.த�கராசனா� கவிைதகளி� உண���� 

விசயெம�ப� உலக�தி�� உைழ��� 

ம�களி� ப��க� எ�ப� ம�ற எ�லா 

சி�ைமகைள�� இ�லாம� ேபா��� 

�ண�ைடயதா� எ�கிறா�. உைழ��� 

உைழ�பாள�கேள இ��லக�திைன உ�வி�க 

வ�தவ�க� எ�கிறா�. உைழ�� எ�� 

ெசய�பா� மனித மன�களி� உ�ள எ�லா 

க�ள�கைள�� நீ�கிவி�� த�ைமைய� 

ெகா����கிற� எ�கிறா�. உலக�தி� 

சி�ைமகைளெய�லா� உைழ�� எ�� 

ஆ�த� ேபா��கிற� எ�கிறா�. 

 �.த�கராசனாாி� உைழ�ேபாேர 

உய�வ�' எ�� கவிைத வாிக� 

'உலக�தி� ப�ேவளா� ஒளி��� நி��� 

உய��ைறக� ஓ�ெவ�றி� உைழ�த 

ந�ேலா� 

உலக�தி� வள��சியிைன உ�ள� 

ெகா�� 

உவைமயிலா உைழ�பதைன ஒ��� 

த�ேத 

உலக�தி� நிைலயி�ப ஊ��� 

ெக�லா� 

ஒ�மதிய� வள�பிைறேபா� உய��� 

ஓ�கி 

உலக�தி� உய���கா� உைழ�த 

சா�ேறா� 

ஓ��கமா�� �க�ெவ�றா� உலக 

ேநா�கி� 

-ப�க� -100 

 �ர�சி�கவி பாரதிதாசனாாி� உைழ�பி� 

வ�லைமைய� ெசா��� கவிைத வாிக�, 

'ம�க� நிக�' கவிைதயி� 

''ெதாழிெல�லா� நி�� வி�டா� 

எழிெல�லா� பறிெகா���� இ�த�லக� 

எ�லா�� ெதாழிலாள� 

எ�லா�� ஆளவ�தா� எ�றா��ேவா�'' 

-ப�க�-444 



 

 
 

 
 92 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 கவிஞ� �.த�கராசனா�. அவ�களி� 

உைழ�� ப�றிய கவிைத வாிக� ��ேனா� 

கவிஞரான பாரதிதாசனாாி� கவிைத� 

க��ேதா� ஒ���ளைத� காணலா�. 

 உைழ�� ஒ�ேற ந�ைம உலக அளவி�� 

உய���� இ�த உலக� ெதாழி��ாிவைத, 

ெதாழிலாள�கைள இழ�� வி�டா�, தன� 

இய�க�திைன நி��தி� ெகா��� 

ெதாழிலாள� எ��ைறயி� உைழ�பிைன 

ேம�ெகா�டா�� அ��ைற உலகி� 

உய��, ெதாழிலாள�க�� தன� 

உைழ�பினா� உலகி� உய�விைன  

அைடவ� என பாரதிதாச�� அவ�வழி 

�.த�கராசனா�� உைழ�பி� கார�திைன 

த�கள� கவிைதகளி� ஓேர மாதிாியாக 

ெவளியி���ளைத� காணலா�. 

 

���ைர 

கவிஞ� �.த�கராசனா� சி�க��� உைழ�பி�� 

ேப� ெப�ற நா��னி� வா��திவ� தன� 

இல�கிய�தி� பா�ப�ட உைழ�பினா� 

இல�கிய��ைறயி� �றி�பி�ட இட�திைன 

த�க ைவ���ளா�. தன� 'மா�ள�கனி' 

எ�� கவிைத� ெதா��பினி� உைழ�பி���, 

அத� மக��வ�ைத எ���� ெச�வ� 

ேபால��, பலகவிைதகைள வ����ளைத� 

இ�வா�வி� வழி க�ேடா�. மனித வா�வி��, 

அவன� உய�வி�� உைழ�� ஒ�ேற 

�லதன� எ�� க��திைன இவர� 

கவிைதக� ஆணி�தரமாக� ��கி�றன. 

தன� கவிைத உலகி� ��ேனா�களான 

மகாகவி பாரதியா�. �ர�சி�கவி பாரதிதாச� 

ேபா�ேறாாி� கவிைத� க����கைள 

ஒ��� கவிைதக� பைட�தி��பைத 

இ�வா�வி� வழி காணலா�. 

 

�த�ைம� சா�றாதார�க� 

'மா�ள�கிளி' �.த�கராசனா�. �வழகி 

பதி�பக�, 29/2, சீனிவாச� ெப�மா� 

ச�னதி ெத�, இராய�ேப�ைட, 

ெச�ைன-600 014. 

 

�ைணைம� சா�றாதார�க� 

மகாகவி பாரதியா� கவிைதக�, பாரதியா� 

சி�� ெவளி�� சி.ஜ.�.நக�,  

ெச�ைன - 600 035. 

பாரதிதாச� கவிைதக�, பாரதிதாச� தீ இ�� 

ெவளி��, கிழ�� சி.ஜ.�. நக�,  

ெச�ைன-600 035. 
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�ல�ெபய� தமிழாி� நா�டா� வழ�கா�றிய� பதி�க� 

 

�ைனவ� ெப.���ரா� 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற  

அர� கைல ம��� அறிவிய� க��ாி 

 ேவ�ப�த�ைட, ெபர�ப�� மாவ�ட� 

 

நா����ற ம�களி� வா�விய� 

வி�மிய�கைள விள��� அறிவியேல 

நா��� �றவியலா��. அ�நா��� 

�றவிய�� ெதா�ம�கால� பழ���களி� 

பழ�க வழ�க�க�, ப�பா�க�, 

ந�பி�ைகக�, சட��க�, சமய� இைவ 

ஏ��� எ�தா வா�ெமாழி இல�கிய�களாக 

மர� வழியாக� பி�ப�ற�ப�கி�றன. 

நா����றவியைல� �றி��� எ�ற ெசா� 

1846 ஆ� ஆ��� வி��ய� ஜா� தாம� 

அவ�களா� உ�வா�க� ெப�ற�. இத��� 

பிறேக இ��ைறயி� �ைறயான ஆ��க� 

ெதாட�கி�� எ�ற இர�ைட� ெசா� 

நா�டா� வழ�கா�றியைல� �றி�கிற�. 

நா�டா� வழ�கா�றிய� எ�ப� ம�களி� 

பழ�க வழ�க�க�, ப�பா�, ந�பி�ைகக�, 

இல�கிய�க�, கைதக�, பழெமாழிக�, 

வா�ெமாழி வரலா�, வி�கைதக�, வா�ெமாழி� 

பாட�க�, கைதக� ேபா�றவ�ைற� 

ேசகாி�� வ���, ெதா���, ஆரா��� 

ஆவண�ப���� அறி�� �ைறயாக 

மல��த�. இ��ைறயி� வள��சியான� 

நா�டா� பாட�க� �றி�த ஆ��க� 

ெமாழியிய�, ப�பா�� மா�டவிய� 

அ���ைறகளி�� நிக��� வ�கிற�. 

இ�வறி���ைறயி� ��ேனா�யாக 

வி��ய� ஜா� தாம� விள�கி��ளா�. 

நா�டா� வழ�கா�றிய� எ��� 

ெசா�லா�சிைய நா.வானமாமைல �த�� 

பய�ப��தி��ளா�. அத� பி� 

ேபரா.ேத.��� 1981 ஆ� ஆ�� நா�டா� 

வழ�கா�றிய� �ைறைய� பாைளய� 

ேகா�ைட சேவாிய� க��ாியி� ெதாட�கினா�. 

இ�வாறாக நா����ற ம�களி� ப�ப�ட 

வா�வியேலா� இர�டர� கல�த 

பைட�பாள�க� ச�க வரலா�� 

எ�ச�கைள�� ெமாழியிய� அ��பைட� 

��கைள�� வா�ெமாழி மர�கைள�� 

ந��ண��தவ�க�. இவ�க� நா�டா� மண� 

கம�� வழிபா��� பாட�க�, தாலா��� 

பாட�க�, காத� பாட�க�, ப�மல�� 

பாட�க�, ஒ�பாாி� பாட�க� எ��� 

பாட�கைள� ேசகாி��, வ���, 

ெவளி�ப���கி�ற த�ைம��� �ல� 

ெபய��த பைட�பாள�க� த�ம�சா��த 

��வ���யி� கட�த கால நிக��கைள 

ஆவண�ப���கி�ற நிைல ெய�ப� 

ேவ�ப�ட ஆ�� ���க�களைள� ெப�� 

அைமகிற�. அ�த வைகயி� தி��சி மாவ�ட� 

த�ைக பாத� ேப�ைட எ��� கிராம�தி� 

பிற�த �.த�கராச� அவ�க� த��ைடய 

��� வயதி� �ல�ெபய��� மலாயா ெச�ற 
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ேபாதி�� த��ைடய ��வ���யி� மண� 

மாறா� நா�டா� வழ�கா�றிய� பதி�க� 

த��ைடய நா����ற�தி� எ��� ��� 

பதி� ெச���ளைவ� ப�றி க�டறிவேத 

இ�வா��� க��ைரயி� ேநா�கமா��. 

 

நா�டா� வழ�கா�றிய� 

நா�டா� வழ�கா�க� ெதாட�க கால�களி� 

வா�ெமாழி மர�கைள� ேசகாி�� 

ஆவண�ப���வனாக ம��ேம விள�கின. 

பி�ன� ப�பா�� மா�டவிய�� 

ஓர�கமாயின. இத� அ��த க�ட 

வள��சியாக நா����ற ம�களி� 

வழ�கா�கைள ைமயமாக� ெகா�� 

நா�டா� வழ�கா�றிய� எ�ற தனி அறி�� 

�ைற உ�வான�. ேஜ�� ஃபிேரச� எ�ற 

மா�டவியலாள� நா�டா� வழ�கா�க� 

ெதாட�பாக 1908 ஆ� ஆ��� பி�வ�மா� 

�றி�பி���ளா�. ப�பா�� நிைலயி� 

உய��� விள��� ம�களிைடேய �ராதன� 

சி�தைனக�, நைட�ைறக� ஆகியன எ�சி 

நி��� ேபா� அ� நா�டா� வழ�காறா��. 

இ�வா� கட�த கால�தி� மி�ச�கைள� 

�ம�� நி��� ஒ�றாகேவ நா�டா� 

வழ�கா�க� பா��க�ப�ட�. வா�ெமாழி 

அ�ல� எ�த�படாத சா��கைள ஏ��� 

ெகா�வத�� வரலா�றியியலாள�க� 

தய��கி�றன�. இ�தய�க�தி��� பி�வ�� 

��� காரண�கைள� �றி�பி�வ�. 

1. எ�த�படாதன�� வா�ெமாழி மர�� 

ந�ப� தகாதனவா��. 

2. ஆவண�க� பிற சா��களி� 

�ைண�ட� எ�த�ப�� உ�ைமகேள 

ந�ல வரலாறாக இ��க ����. 

3. க�வியறிவி�லாத ம�க� காலவாிைச 

�ைறைய� ெபா�� ப���வதி�ைல 

இதனா� நா�டா� வழ�கா�களி� 

வரலா�� உண�� இ��பதி�ைல. 

 நா�டா� வழ�கா�க� எ�ப� ச�க�தி� 

தி�ட வ�டமான வைரயைறகைள உ�வா�கி 

அதன��பைடயி� எ�த�ப�� இல�கிய 

உ�வா�க�தி���� ��றி�� ேவ� 

ப�டைவ. நா�டா� பாட�க� ச�க ம�களி� 

இைய�� த�ைமேயா� பணி�தள� ம��� 

ப�பா�� வி�மிய�க� அ��பைடயி� 

உ�வா�க� ப�கி�றன. இ�வழ�கா�க� 

பாமர�க�, கிராம��ற�தா�க� ஆகியவ�களி� 

வா�வியேலா� இைண�க�ப�� அவ�களி� 

ெபா�ளாதார, ப�பா��� 

பி�னைட�கேளா�� இைண��� 

பா��க�ப�கிற�. நா�டா� பாட�க� ம��� 

கைதகைள ம�களி� ச�க வரலா� ம��� 

ம�களி� வா�விய� ெவளி�பாடாக 

ெவளி�ப�டன. நா�டா� வழ�கா�றியைல 

நா�� வைகயாக� பிாி�ப�. 

1. வா�ெமாழி இல�கிய� 

2. ெபா��சா� ப�பா� 

3. நா�டா� நிக���� கைலக� 

4. நா�டா� சமய�, சட�� ம��� 

ந�பி�ைகக� 

 நா�டா� ம�களி� வா�ெமாழி 

இல�கிய�க� நா����ற ம�களி� கைதக�, 

கைத� பாட� எ�� நிைலயி� ம��� 

அட�கா� ெபா��சா� ப�பா�, நிகழ��� 

கைலக�, நிக��தா� கைலக�, சமய�, சட�� 

ம��� ந�பி�ைகக� எ��� அைன��� 

��க�� உ�ளட�கியதா��. 
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இைறவழி�பா��� பாட�க� 

பழ�தமி�� ச�க� பலதைல�ைறகைள� 

கட�� வ�த ேபாதி�� நாகாிக மா�ற�தி��� 

அறிவிய� வள��சி��� ப�யாகாம� தா��� 

பி��� பாமர�க�, ப��தவ�க�, ஏைழ, 

பண�கார�க� எ�ற ேவ�பா� இ�லாம� 

எ�லா ம�களிட�� நி�� நிலவி 

ஆழேவ��றி பழைம� த�ைம சிைதயா� 

த�க ைவ��� ெகா�ட� ெத�வ ந�பி�ைக, 

இ�ந�பி�ைக எ�லாவிதமான ந�பி�ைக���� 

�ல ந�பி�ைகயாக விள��கிற�. 

 நா�டா� வழிபா� எ�ப� ப�பா� மர� 

சா��த அதிகார� ��வம�ற நி�வன 

மயமா�க�படாத த�ைமயி� உ�ள�. 

இ�ெத�வ வழிபா��� ���� 

ெத�வவழிபா�, �ல ெத�வவழிபா�, ஊ�� 

ெத�வவழிபா� ம��� ெவ�சன� 

ெத�வவழிபா� என� பல வைகக� 

காண�ப�கி�றன. உளவிய� ேபரறிஞ� 

சி�ம�� பிரா�� அவ�க� இய�ைகயிட�� 

மரண�தி��� பி�வ�� நிைலயிட�� 

மனித� ெகா�ட அ�சேம வழிபா���� 

அ��பைட எ�� ��கிறா�. சி� ெத�வ 

வழிபா� ெப��ெத�வ வழிபா�ேடா� 

ெதாட�பி�லாத� இ��த ேபாதி�� 

நா����ற�தி� எ�ற ��� விநாயக�, 

மா�க�ய�காாி, மாாிய�ம�, சர�வதி, 

அ�ைனமாி ப�றிய பாட�க�� 

இட�ெப���ளன. சி�, ெப� மத� ெத�வ� 

பாட�க�� இ���� இட�ெப��� கா��� 

ெச�கிற�. ஆதி மனிதனி� ந�பி�ைககளா� 

தா� த�னல உண���, ச�தாய உண��� 

ேமேலா�கி நி�கிற�. நா�டா� ம�களி� அ�ச 

உண�வினா��, இய�ைக�� அ�பா�ப�ட 

ெசய�பா�கைள உணர��யாத ெபா�� 

மனித மனமான� சிலவ�றி��� காரண� 

க�பி��� ெகா�கிற�. 

 “இய�ைக� ேதா�ற�களாகிய கதிரவ�, 

மதி, மைழ, மி�ன�, �தலான ெபா��கைள� 

க�� ஏ�ப�ட விய��, அதி��சி, அ�ச� 

எ��� உ�ள�� உண��கேள சமய� 

ேதா�ற� காரணமாயின என���� மா�� 

��லாி� க��� இ��� சி�தி�க�த�க�. 

�.த�கராசனி� நா����ற�தி� இைறவழி 

பா��� தி��கா�பாக விநாயக� வழிபா��� 

பாட� இட�ெப���ள�. ேவளா� 

ெத�வ�தி� �லவராகேவ விநாயக� பாட� 

இட� ெப���ள�. 

“மா��� ெகாள�பைடயி� மா���ைட 

ஆயிரமா� 

ஆ��� ெகாள�பைடயி� அதிரச� 

ஆயிரமா� 

எ��� ெகாள�பைடயி� எ����ைட 

ஆயிரமா� 

க��� ெகாள�பைடயி� கட���ைட 

ஆயிரமா�, 

���� ெகாள�பைடயி� ெகா��க�ைட 

ஆயிரமா� 

இ�தைன�� ஒ�பதமா� - எ�க� 

ச�பாணி� பி�ைளயா���” 

- (நா����ற�தி�, ப.27) 

 ேவளா�ைம� ெதாழி��� ேவ�ட�ப�ட 

ெத�வமாக�� ெசழி�பி��ாிய ெத�வமாக�� 

விநாயகைர க��கி�ற த�ைமைய� 

பதிவி���ளா�. ெகாள� பைடயி� (ெகா�டைகயி�) 

விநாயக��� பைட�க�ப�ட பலகார 

வைககைள� ப��ய����ளா�. 
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 நா�டா� வழிபா�� �ைறகளி� ெப� 

ெத�வ�கேள மி�தியாக� ேபா�ற� 

ப�கி�றன. இன���� ச�தாய�தி� 

ெதாட�க கால� �த� இ�� வைர 

ெச�ைமயி� அைடயாளமாக�� வ�ைமயி� 

�றி�டாக�� ெப� ெத�வ வழிபா�க� 

க�த�ப�டன. அ�ம� எ�ற ெபா�� 

ெபயரா� வழ�க�ப�� ெப� ெத�வ�க� 

ெப�ைம ம��� தா�ைம� ப��க� ெப�� 

விள��கி�றன. நா�டா� ம�களிட� 

ேதா��� ‘அ�ைம ேநா�’ ‘மா�க�யகாாி’ 

எ�ற ெப� ெத�வ�தி� தி�விைளயாடலா� 

தா� ேதா��கிற� என� க�தின�. அத�� 

ேந��தி� கடனாக, மாவிள�� ஏ��வ�, க�சி 

கா��சி ஊ��வ�, தா� ெச�� ேபா�வ�, 

தீ�ச�� ஏ��வ�, கரக� �ம�� வ�வ� 

எ�� ேந��� ெகா�கி�றன�. அ��ழ�� 

மாாிய�ம���� தாலா��� பா�வ�� 

உ��. 

“உ�சியிேல ேபா�ட ��ைத உடேன 

இற�கிவி� 

�க�திேல ேபா�ட ��ைத ��ேன 

இற�கிவி� 

க��திேல ேபா�ட ��ைத காணாம� 

ஆ�கிவி� 

ெந�சிேல ேபா�ட ��ைத நி�காம 

ெச�சிவி� 

வயி�றிேல ேபா�ட ��ைத வாிைசயா 

இற�கிவி� 

ேதாளிேல ேபா�ட ��ைத �ணிவா 

இற�கிவி� 

பாத�� ��ைதஅ�மா நீ பாராம 

இற�கிவி�” 

- (நா����ற�தி�, ப.34) 

 சர�வதி �ைஜ நா� ��வ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. நவரா�திாி ப��ைக 

��ைக அ�மனி� ஒ�ப� அ�ச�கைள 

வழிப��� ெகா�டா� கி�றன. �த� ��� 

நா�க� ��ைகய�மைன�� அ��த ��� 

நா�க� ல��மி ேதவிைய��, கைடசி ��� 

நா�க� சர�வதி ேதவிைய�� வழிப�வ�. 

இ�வழிபா��� ��களி� ெகா�ைவ��� 

மர� காண�ப�கிற�. இ�மரபி���� 

மா�ப�� ஆசிாிய�க�� மாணவ�க�� �� 

�டாக� ெச�� ெபாிய அ�டாவி� 

எ�ெண� ேசகாி��� ெகா�� வ�� 

ஊ��ேகாவி���� ெகா��� வண�கின� 

எ�� �றி�பி�கி�றா�. 

“சர�வதி�� எ�ெண� 

ச�ேதாசமா� வா��த��� 

பி�ைளயா��� எ�ெண� 

ெப�ைமயா� வா��த��� 

ந�ெல�ெண� இ�ைலெய�� 

நாைளவா எ�னாேத 

விள�ெக�ெண� இ�ைலெய�� 

பி�ேனவா எ�னாேத 

சா�தி� கதவைட�� அய��� 

ேபாயி��� 

ஆளி�ைல எ�� ெசா�� அ��ற� வா 

எ�னாேத” 

- (நா����ற�தி�, ப�.36-37) 

 “சி�ெத�வ வழிபா� ேவத� கட�ேளா� 

ெப�� பா�� ெதாட�� ெகா�ளாத�, 

���த� கட�ளாக� க�தி வண�க�படாத�. �ைச, 

தி�விழா �த�யவ�றி� தி�டவ�டமான 

வைரயைற இ�லாத�” (நா����றவிய� 

ஆ��, ப.57) எ�� �.ச�திேவ� 

�றி�பி���ளா�. நா����ற ம�க� 
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வழிப�� ெத�வ�க� இ�� ெத�வ� ம��� 

இ�லா� கி���வ� ெத�வ�� இ��க 

ேவ��� எ��� ெகா�ைகைய�ைடயவ� 

�.த�கராச�. 

“மாிேயஉ� காவ�ல மனதிர�க� 

ைவ�பாேய 

கா�பா�த ேவ�ம�மா க�னிேமாி 

மாதேவ 

பாவி� கிர��� பாி��த மாதாேவ 

மாதாேவ எ�றா� மைல�� இள�ம�மா 

க��தேர எ�றா� க��� கைர�ம�மா” 

- (நா����ற�தி�, ப.37) 

 ெத�வ ந�பி�ைகக� ம�களா� 

உ�வா�க�ப��� ச�தாய�தா� 

பா�கா�க�ப�கி�றன. கால�க� ேதா�� 

ஒ� இன����களி� இ��� ம�ெறா� 

இன���வி��� பரவி தமி��ச�தாய�தி� 

ேவ��றி நிைல�தி���� ப�பிைன 

நா�டா� ந�பி�ைகக� ெப�றி��கி�றன. 

 

தாலா��� பாட�க� 

 �ழ�ைத ெப�ெற��த தாயி� 

த��ண��� பாடேல தாலா�டா��. எனேவ 

தா� தா�ைம உலகி�� வழ�கிய �த� 

இல�கிய� பாி� தாலா�� எ�பா� 

தமிழ�ண�, ெதா��ைலயா��, நாவா��, 

ெப�ற �ழ�ைதைய ��க ைவ�பத��� 

பா�� தாலா��� பாட� நாவினி��� 

ெதௗ;� தமி� பாடலா��. இ�தாலா��� 

பாட�கைள சில இட�களி� ராரா� என 

வழ�கிவ�கிற�. ேம�� தலா�ைட� 

தாரா��, தாேலேலா, ஓரா��, ேராரா��, 

ேராரா��, ெதா���பா��, ஓலா��, 

தி��தாலா��, என� ப�ேவ� ெபய�க� 

இ�ைறய உலகிய� வழ�கி��, இல�கிய 

வழ�கி�� வழ�கி வ�கி�றன. தமிழி� 

தாரா�� எ�� ��வ� ேபா�� 

மைலயாள�தி� தாரா�� எ��� ெத��கி� 

ஊ�ேசாதி எ��� க�னட�தி� ேஜா�ல 

எ�� ��வ� எ�;� �.ச�திேவ� 

(நா����ற இய� ஆ�� ப..43) 

�றி�பி���ளா�. 

 தா�� ேச�� எ�ற உற�� பிைண�பிேல 

பிற�த இய�ைககைல தா� தாலா�� எ�� 

தமிழ�ண�� தா� ஆழ�காண ��யாத 

அ���கட� அ�கட�� விைள�த 

வல��ாி��ேத தாலா�� எ�� ஆ�. 

அழக�ப�� �றி�பி���ளன�. தாலா��� 

பாட�க� தாயாி� மனநிைல�ேக�ப ��கிய 

ெந�ய வ�வ�கைள� ெப�� அ�வா� 

பாட�ப�� தாலா��� பாட�க� 

�ழ�ைதைய வ�ணி�பதாக�� �ழ�ைதக� 

விைளயா�� ம��� பய�ப���� க�விக� 

ப�றியதாக�� அைம�� �றி�பாக� 

தா�மாமனி� ெப�ைம�� சிற��� க�பைன 

கல�� உய�;�தி பாட�ெப��. 

எ�ெண� ேத���� தைல��கி 

ஈ��கிேபா� ேச�ெகா��கி 

இ�கி���கா� எ���வ�� இளராஜ� 

உ�மாம� 

ைதலமி��� தைல��கி தாமைரேபா� 

ேச�ெகா��கி 

ச�ைடேம� ச�ைடேபா��� 

சாிைக�ச�ைட ேம�ேபா�� 

��ளி�ச�ைட ேபா�� வ�� ேபா�விஜய� 

உ�மாம� 

காைலயிேல எ��திாி�சி க�ேசாி��� 

ேபாயி��� 
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பாராைவ� ேபா��வ�� பா��யனா� 

உ�மாம� 

ந��கா��� ஒ�மடமா� ெவ�ளி 

ெச�வா� �ைஜமட� 

�ைஜமட� க��ைவ�த ��ணியனா� 

உ�மாம� 

- (நா����ற�தி�, ப.45) 

 

 'ஆ�� ெப��� இைண�� வா�கி�ற 

வா�விேல பி�ைள�கனிய�� ஒ�� 

ெப�றிட ேவ��� எ�� அைனவ�� 

வி���வ� இய�ைகேய ஆ�பி�ைள� 

கனிய�� இ�லாவி�டா� அவ�கள� 

�ல�ெகா�� வளர வா�பி�லாம� ேபாவதா�� 

ச�க� அவ�கைள மல� மல� எ�� 

���வதா�� பி�ைள� ேப�ைற அைனவ�� 

வி���கி�றன�. எ�� �றி�பி���ளா�. 

�.ச�திேவ� (நா����ற இய� ஆ�� 

ப:45) 

'மல� மல�ெய�� ைவயக�தா� ஏசாம� 

மல� எ�ற ெசா�ைல மா�ற� பிற�த 

க�ேணா? 

எ�க��ல� ம�காம� எதி��த�ல� 

ஏசாம� 

த�கமணி� ெபா�கிவி�ைத� தானாள 

வ�தக�ேணா? 

(நா����ற�தி� ப.41) 

 தா�மா�க� மல� எ�ற ெசா�ைல� 

தா�கி� ெகா�ள ��யா� ��ப�ப�வா�க�. மல� 

எ�ற ெசா�ைல ேவரர��� �ல� தைழ�க 

வ�த க�ேண எ�� தா� த� எ�ண 

உண��கைள ெவளி�ப���கி�றா�. தாலா��� 

தா���ாிய இல�கிய மாதலா� அதி� 

த��ட� பிற�த தா�மாமனி� ெப�ைம�� 

அவ�க� ெச��� சீ�வாிைசகைள�� 

தா����� ெப�ைமகைள�� க�பைன� 

ேத� ஏறி பச �ைனவா� தா�, �ழ�ைத 

அ�ைகைய நி��தா� அ�கிற� 

எ�ெற�ணேம தா� மாம� வா�கிவ�� 

ெபா��களி� சிற�ைப� பா�கிறா�. 

'பா�ச�� ேபா�டா� -எ� க�ேண உ� 

பவளவா� ேநா�ெம�� 

ெபா�னாேல ச�ெக��க� 

ேபாயி��கா� உ�மாம� 

ச�ெக��க� ேபான�க உ�க� மாம� 

ச�திரேரா �ாியேரா.....?" 

(நா����ற�தி� ப.45) 

 தாலா��� பாட�க� அ�வைரயைறயி�றி� 

காண�ப�� ஏெனனி� �ழ�ைதயி� 

��க�ைத� ெபா��� வ�வ� ெப�� சில 

�ழ�ைதக� தா�ட� ேச��� �ர� 

ெகா��ப�� உ�� அ�வா� �ழ�ைதக� 

���வத�� ேநர� எ���� ெகா��� 

ேபா� நீ�ட வ�வ�ைத�� உடேன 

��கிவி�டா� ��கிய வ�வ�ைத�� ெப�� 

வா�ெமாழியாக பாட�ெப�� தாலா��� 

பாட�க� பாடேவ�பா�ட� காண�ப�� 

ஏென�றா� நிைன�த ேபா� நிைன�தவா� 

பாட� ெப�வதா�. 

 

காத� பாட�க� 

தமி�� ச�க� காதைல�� �ர�ைத�� 

இர�� க�களாக� ெகா�டன�. இைத 

எ��தில�கிய�க� அக�திைண, �ற�திைண 

என�பா��ப���� வயெதா�த இ�வாி� 

உ�ள ேவ�ைகயா� ஏ�ப�� உண��சியி� 

ெவளி�பாடாக ேதா��வ� காத� பாட�க� 

அக இல�கிய�களி� ��ட� ெப�� காத�� 



 

 
 

 
 99 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

நா�டா� இல�கிய�களி�� ��ட�ெப�� 

காத�� ஒ��ப��� �ர�ப��� அைமகிற�. 

��� ஒ�வ� ெபய�ெகாள�ெபறா� எ�ற 

அகமர� ச�க� இல�கிய�களி� காண�ப�� 

ஆனா� நா�டா� வழ�கா�றிய�� இட� 

ெப�� காதேலா மாம� ெபயைர� ��� 

அைழ�ப�� உ��. 

 இல�கிய� ேதாழிைய இ�ேக காண 

��யா� காதல�� காத��� ேந��ேந� 

ச�தி��� தம� இ�ப ��ப�கைள�� 

வி���, ெவ����கைள�� பகி��� 

ெகா�கி�றன�. இல�கிய� காதைல� ேபா�� 

நா����ற� காத��� ைக�கிைன��, 

ெப��திைண�� உ��" எ�� �.ச�திேவ� 

(நா����ற இய� ஆ��. ப.50) 

�றி�பி���ளா�. இ�காத� பாட�க� 

ஏதாவ� ஒ� ேவளா� ெதாழி� ெச��� 

ேபா� பிற�கி�றன நா����ற�தி� 

பதிேவ�ற�ப�;ட காதேலா வய�ெவளிகளி� 

மல�கி�ற�. காத� மீ� ெகா�ட இ�ப 

ேவ�ைகயா� காத�ைய வ�ணி���பா�� 

த�ைம�� ேக� ெச�� பா�கி�ற பாட�� 

காத� ெமாழி�� ம�ெமாழியாக  காத� 

எதி��பா�� பா�வ�� இட� ெப���ளன. 

இ�காத� பாட�க� கைத�பாட� ேபா�� 

ெதாட��சிய ஒ�காத� கா�சிைய� ப��ேபா� 

மனதி� ப�மமா�கி��ளா� �.த�கராச�. 

'இ��� சி��தவேள எ��ண���� 

ஏ�றவேள 

நைடமி��� உைடயவேள நா�வாேர� 

உ�ைன� ேத�" 

எ�� பா�கிறா�. அவ� பா���� பதி� தர 

ம��� நி��� அவளிட� மீ��� 

பா�கிறா� 

'வாைய� திறவாேயா ம�வா��ைத 

ெசா�லாேயா 

தாைள� திறவாேயா தனிவா��ைத 

ெசா�லாேயா" 

��தான வா�திற�� உ�தார� ெசா�லாேயா" 

'ெகா�ைட��� �வாேவ� ெகா�வ�தி� 

ைபயாேவ� 

ெந�தி��� ெபா�டாேவ� நலீவிழிமயாேவ� 

��தானி� ெதா�க�ேய ��ளாகி 

ஒ��ேவ� நா� 

கா��� ெம��யாேவ� ைகவைளய� 

தானாேவ� 

ப�சைண ெம�ைதயி� ப��ைக 

மலராேவ�." 

(நா����ற�தி� ப�.58-59) 

 

'ெச�� ம��சா�� ெசலவழி�சி� 

ேபானா�� 

ெச�த இட�தினிேல ெச�க�ாீ�� �வா�� 

��ேப� 

மாண� ம��சா�� ைவ��த� 

ேச��தா�� 

மா�ட இட�தினிேல ம��ைக��வா�� 

��ேப�" 

(நா���ற�தி�. ப.60) 

 அவ� இ�வள� ஆழமாக� த� 

உ�திெமாழிைய� ெசா�ன பிற�� அவ� 

பாட�� பரவச� ெகா�டாேளா பர�த அவ� 

மா�பி� வி��தாேளா ெக�சி� 

ெகா�சியவனி�; ெந�ச�தி� இ� கா�� 

மி�சி� ெகா����தவ� த�ச� ���தா� 

எ�� �றிவி�� ம�ெறா� வய��ற�தி� 

ஏ�ற� இைற��� தைலவைன� பி� 

ெதாட�கிறா� ஆசிாிய�. நா�டா� காத� 
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பாட�க� ஏ�ற� இைற��� ேபா�� 

வய�களி� கைளெய���� ேபா�� நா�� 

ந�� ேபா�� கதி� அ���� ேபா�� பாட� 

ெப�� பாட�களாக த� நிைன�கைள 

நா��� �ற�தி� பதிேவ�ற� ெச���ளா�. 

 

ஒ�பாாி� பாட�க� 

இற�தவ�க��காக� பாட�ப�� பாட�கேள 

ஒ�பாாி. இ� ெப�க��� உாிய�. தமிழி� 

ஒ�பாாிைய� பிலா�கண�, பிண�கான�, 

ைகய�நிைல, �ல�ப�. இர�க�பா, 

சா��பா��, இழ��பா��. அ�ைக�பா�� 

என� பலவைகயாக� ��வ�. நா�டா� 

வழ�கா�களி� தா�, த�ைத, கணவ�, 

பி�ைள, உ�றா�, உறவின�, எவேர�� 

இற��வி�டா� ஒ�வ�ைடய அதாவ� 

ெப�களி� உ�ள�தி� எ�கி�ற ��ப 

உண�ைவ ெவளி�கா�ட ஒ�பாாி 

பாட�ப�கிற� இற�தவ�க� ப�றிய 

நிைன�க� அ�ெவா�பாாியி� பகிர�ப�� 

ஒ�பாாி என� பிாி�� ஒ�ப� ெசா�� 

அ��பா�� என� ெபா�� �றி��ள� 

ெச�ைன� ப�கைல�கழக தமிழகராதி மன 

அைமதி�காக�� ஆ�த��காக�� �யர�ைத� 

தா�கி� ெகா�ள ெப�க� �ல��கி�றன�. 

ஒ�பாாி� பாடைல ச�க இல�கிய�க� 

ைகய�நிைல� பாட� என� �றி�பி���ளன. 

நா����ற�தி� ஒ�பாாி�பாடைல� �ல�ப� 

எ�ேற �றி�பி���ளா� ஆசிாிய�. 

 த� மகைன இழ�த தா� மகனி� 

ெப�ைமகைள�� அவ�ைடய �ண 

நல�கைள��ேபணி வள��க�ப�ட 

வித�திைன�� தா� ேநசி�த த�ைமகைள�� 

தாயி� ��ற� நிைற�த அவல� பாடலாக 

ெவளி�ப���கிறா�. 

'ேகா�� திரவியேம ெகா��� ைவயா� 

பா�கியேம 

அைணயா� திரவியேம அதி�டமி�லா 

அ�சரேம 

ெபா�ேன ெபா�ேள ெபா�ளி���� 

ெப�டகேம 

ந�ல ெபா�ேள நைகயி���� நாணயேம" 

'எ�� �ர விடமா�ேடா� எம���� 

பறிெகா��ேதா� 

���� படவிடமா�ேடா� �த���� 

பறிெகா��ேதா�. 

கா�ற��க விடமா�ேடா� கால��ேக 

ச�மதி�ேதா� 

ெவயி� பட விடமா�ேடா� ேவல��ேக 

ச�மதி�ேதா�" 

(நா����ற�தி� ப�-98-99) 

 பி�ைளயி�லா வா�� ேப� வா�� 

எ�ப� பழெமாழி தா�ஒ��தி த� 

�ழ�ைதைய சீரா��, பாரா��, ராரா�� 

ெபா�ைன� ேபா�� எ���,�ற�� படாத 

அளவி�� வள��தவ���� தா� 

பி�ைள�ைடய ெப�ைம ெதாி�� ஒ�பாாி 

எ�ப� ஒ���ெசா�� அழாம� உண��சியி� 

உ�ள� ��ற�� ெவளி�பாடா�� 

ெந�ச�தி� அ� ஆழ�தி���� ெவ���� 

கிள�� இைச�ட� ��ய பாடேல 

ஒ�பாாியா��. 

 'இற�தவ�களி� ஆவி ஒ�பாாிகளா� 

சா�தியைடவதாக�� ஒ�பாாி பாடாவி�டா� 

ஆவிக� ����� எ��� இ��லக� விட� 

ம��லக� 
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ெச�ல ஒ�பாாிக� இற�ைககளாக 

உத�கி�றன எ��� ஆவிக� �ல� தீ�� 

வராம� கா�கலா� எ��� ம�க� 

ந��கி�றன�" எ�� �.ச�திேவ� (நா����ற 

இய� ஆ�� ப.60) பதிவி���ளா�. 

 தி�மணமாகி அய�ாி� வா��ைக 

நட��� மகெளா��தி த� த�ைதயி� 

இற��� ெச�திேக�� அவல� �ைவ த��ப 

ஒ�பாாிைவ��� கா�சி பட� பி���� 

கா����ளா� ஆசிாிய�. 

'மைலைய� ��தி� க�ெபா��கி -எ� 

மா�ட��ேக க�பதி�சி - எ�ைன 

மதி�க இடமி�லாேம ம�விேல 

த��னீ�ேகா- இ�த 

ம�ைவ வி��� தா��வர-என�� 

மாமா�க� ெச��ம�பா" 

(நா����ற�தி� ப�:116) 

 ெசலவா��ட� வள��த எ�ைன 

ெச�வா�� �ைற�த இட�தி� எ�ைன� 

தி�மண� ெச�� ெகா��� நா� க�ட�ப�� 

வா��ைக நட��கி�ற த�ைம த� த�ைத 

மீ� ஏ�றி ஒ�பாாி பா�கிறா�.. கணவைன 

இழ�த ைக�ெப� ஒ��தி விதைவயான 

ேகால�ைத எ�ணி ��ெகா�� அ�கிறா�. 

���, ெபா��� ெபா�னாலான 

அணிகல�கைள�� அணிய ��யாம� 

தவி�கி�ற தவி��� விதைவ� ெப�ைண 

ச�ன� ெபா�ளா�கி ச�தாய� ேநா��கி�ற 

த�ைம இ�யா� இற��கிற� ெந�சி� 

அ�ெப�ப�� ேவதைன�� விர�தி�� 

��ப�� ெசா��மளா� எதி�கால� 

��ப�கைள எ�ணி கதறி அ�கிறா�. 

'ந�பிேன� உ�கைள ந�லாபலா மர�ைத 

நா��த� �மர�ைத 

ந�லபலா அழி�� நா��த� �அழி�� 

ந�பினவ� �ணாேன�" 

'ச�கி� ��� தயி� கைடையயிேல 

மா�க�ய� ெகா�கி வி�� ம�யி� 

விழ�காாியேமா 

மிள� சி�தா� �க�� வ�ச அ��ய� 

�க�� வ�ச அ��யைல ���சி ைவ�க 

நாளா�ேசா 

க�� சி�தா� க�பதி�ச அ��ய� 

க�பதி�ச அ��யைல� கழ�றிைவ�க 

நாளா�ேசா" 

(நா����ற�தி� . ப.118) 

 கணவனி� இற��� �யர� தா�கி� 

ெகா�ள ��யாம� மைனவி கணவனி� 

இற���கைள�� அவ� த��ட� இ�லாததா� 

அைடய� ேபா�� ��ப�கைள�� பா�வா�. 

இ�ெவா�பாாி பாட�க� இட�தி�ேக�ப�� 

இற�தவ�க��� ஏ�பவ� மா�ப�� த�ைம 

ெகா�ட�. 

 

��� 

�ல� ெபய� தமிழரான �.த�கராசனி� 

நா��� �ற�தி� நா�டா� வழ�கா�றிய� 

��கைள� �திய ேகாண�தி� விள�கி��ளா�. 

 நா�டா� வழ�கா�றிய� �ைற 

பைட�பாள�க���� �ல� ெபய� 

பைட�பாள�க���� த��ைடய எ�ண�கைள 

ெவளி�ப���வதி� ேவ��ப�ட த�ைம 

காண�ப�கிற� அதாவ� ெதாட� ெச��� 

ேபா�� பாட�கைள� ெதா��� 

விள�கி��ளா�. 

 வழி�பா���பாட�களி� விநாயக�, 

அ�ம�, அ�ைனமாாி எ�ற கலைவைய� 

த���ளா�. தாலா��� பாட�களி� 
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பி�ைளயி� ெப�ைம�� பிற�த ���� 

ேம�ைம�� ஓ�கி ஒ��கி�றன. 

 காத� பாட�க� வய� ெவளிகளி�� 

ஏ�ற� இைற��� ேபா� பாட�ப�கிற�. 

இ�பாட� ெதாட��� காத� மீ� பா�வ�� 

அவனிட� ம�ெமாழி ேக�ப�� மீ��� 

ெக��வ� மி��வ�மா� காத� 

பாட�கைள� ப��பவ� மனதி� காடசிகளாக 

பதி� ெச���ளா�. 

 ஒ�பாாி பாட�களி� மகைன இழ�த 

தா�� கணவைன இழ�� மைன�� அைட�� 

��ப�கைள மிக� ெதளிவாக விள�கி��ளா�. 

 நா�டா� வழ�கா�றிய� எ�ப� கட�த 

கால பதி�கைள� ேசகாி�� ஆவண�ப���வதா�� 

இைத ந��ண��த ஆசிாிய� �.த�கராச� 

கட�த கால நிைன�கைள �ைறயாக� 

ேசகாி�� வ��� விள�கிய வித� 

சிற�பி��ாிய�. 

 

பய�ப�ட ��க� 

�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ஜீவேஜாதி 

பதி�பக� 254 ெத�பனி� �திாி� 21, 460 

சி�க��� 52, 254. 

�.ச�திேவ�, நா����ற ஆ��, மணிவாசக� 

பதி�பக�, 31, சி�க� ெத�, பாாி�ைன, 

ெச�ைன-8. 
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�. த�கராசனி� ‘வாைக���க�’ ��� த� வரலா��� பதி�க� 

 

இ. ��கெல��மி  

��கைல�தமி� இர�டாமா�� 

அர� கைல�க��ாி, ேம��  

 

���ைர 

�. த�கராசனி� பைட��க� பல உ�ளன.  

அதி�� கவிைத ��க��� அதிகமாக 

��களி� ெபயைரேய �லாசிாிய� �����ளா�.  

அதி� ‘வாைக���க�’ எ��� கவிைத� 

ெதா��பி���� �த� ஐ�� ப�திைய 

ம��� ஆ���� எ����ேள�. 

 ‘வாைக���க�’ கவிைத� ெதா��� ப�� 

விதமான தைல��களி� எ�ப�திெர�� 

கவிைதகைள உ�ளட� கி��ள�.  இதி� 

தா�ெமாழி�ப��, நா���ப��, க�வியி� 

சிற��, த�ன�பி�ைக, தா� த�ைதய� சிற�� 

ேபா�ற உண��கைள� ப�றி, அழகிய 

நைடயி� அைம�த கவிைதக� மலாி���� 

ேத� ெசாாி�� ெகா��வ� ேபா� 

அைம���ளன. 

 ‘வாைக��’ எ�ற�ட� நம�� 

நிைனவி�� வ�வ�, பழ�கால�தி� ேபாாி� 

ெவ�ற �ரமறவ�க� வாைக�� �� 

வ�வைத� �ற�திைண இல�கண�தி� வழி 

அறிேவா�. இ�வா�வி� வாைக���க� 

��� வழி அறி�� ெச�திகைள� 

கா�ேபா�. 

 

ெமாழி�ப�� 

நா� எ�� இ��தா�� ந� தா�ெமாழிைய 

மற�க� �டாத�லவா? ந� தா�ெமாழியா� 

தமி��� �த�� வண�க� ெதாிவி�கிறா� �. 

த�கராச�. 

“எ�க� தமி� இ�ப�தமி� எ��� 

வா�கேவ 

ச�க� தமி� ச�த�தமி� எ��� 

வா�கேவ!”  

(வாைக���க�, ப. 3) 

எ�� தமிைழ இ�ப�தமி�, ச�க�தமி�, 

ச�த�தமி� எ�� பலவா� �க��� 

��கி�றா�. 

 இல�கிய�தி� ெச�ைமயா� தமி�ெமாழி 

உலகி� உ�ள ெமாழிகளிேல உ�னத� 

ெப�� நி�கி�ற� எ���, கால�தா� ��த 

க�னி�தமிேழ, உலக ெமாழிக��ெக�லா� 

வழிகா��யாக�� இ��பைத� கவிைதயி� 

க�� களி��ற��, �லாசிாியாி� ெமாழி� 

ப�ைற�� அறிய��கிற�. 

 க�வியி� ��ேன�ற� அைடய 

வா��ைகயி� ேசாதைனக� வர�தா� 

ெச���.  ப��பறிைவ வரமா�� ெப�� 

வா��ைகயிேல சிற��ற� தவறிவி�டா� 

பிற� வா��ைகெய�லா� ேவதைனக� 

ம��ேம வ�� எ�பைத, 

“எ�ைக�� ேமாைன�� இைய�� 

வ�தா� 

ெபா�வாக� சிற���� விள��� 

பா�க�! 
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அ�ேபா�தா� இ�ெமாழிக� க��� 

ேத��தா� 

ெம�வாக� ப�டறி� மிளி��� ேம��!”  

(ேமல�., ப. 9) 

என� கவிைதயா�கி உ�ளா�.  பா�க� 

எ�ைக�� ேமாைன�� இைய�� வ�தா� 

சிற�� ெப�� விள���.  அ�ேபால, 

இ�ெமாழிக� என� தமிைழ�� ஆ�கில�ைத�� 

க��� ேத��தா�, தனி மனித வா��ைக 

சிற�பைட�� எ�� இ�ெமாழி� க�வியி� 

��கிய��வ� ப�றி� ��கிறா�. 

 

ப�ெமாழி அறி� 

 தா�ெமாழி, ஆ�கில��ட� பிறெமாழிகைள�� 

க���ெகா�ள ேவ��� எ�கிறா� கவிஞ�.  

ஒ� நா�� அரச��� அ�த நா��� ம��� 

தா� மதி��.  ஆனா� க�வி க�றவ��ேகா 

ெச�ற இடெம�லா� சிற��. ஒ�வ� 

ப�ெமாழிகைள�� க���ேத��தா� ெச��� 

வழிெய�லா� வாயி� திற�� வழிவி��.  

வா�வி� ஏ�ற� ெபறலா� எ�கிறா�  

�. த�கராச�. இ�ைறய காலக�ட�தி� 

ப�ெமாழிகைள� க��� ெகா�வ� ஒ� 

சவாலான ெசயலாகேவ உ�ள�.  ஏெனனி� 

இ�ைறய மாணவ�க� தா�ெமாழியாகிய 

தமி�ெமாழிைய�� �ட� க��� ெகா�வதி� 

மி��த சிரம� அைடகி�றன�. ப�ெமாழி� 

�ழ�� வா�ேவா��� இ� ெமாழி அறி� 

ேதைவ எ�கிறா� �லாசிாிய�. 

 

தா� த�ைதைய� ேபா��த� 

��தக� ப��த� ேவ���.  �� பல க�ற� 

ேவ���.  ெப�ற ந� �த�திர�ைத� ெபாி�� 

ேபணி� கா�க ேவ��� எ�பைத 

மாணவ�க� த� ெந�சி� பதியைவ��� 

ெகா�� ெசய�பட ேவ��� எ�கிறா� 

த�கராச�. 

“பா���� ேபாதி� ந�ல 

ப��கைள� ெசா��� கா�� 

வா� ஆ��� பழ�க� வி�� 

வளைமய� மாறா நி�� 

கா�கா��� �டா ந�� 

கணி�தறி�� வழிக� �றி 

��கா��� ெநறிக� த�ைம 

��பமா�� ெசா��� அ�ைன! 

ேசாதைனக� ேதா��� ெபா�தி� 

�தாாி�க� க��� ெகா�� 

ேவதைனக� சிறி�� ஆ�ேக 

ெவளி�கா�டா வ�ண� கா�� 

ேபாதைனக� ெச�ேத அ�பி� 

ெபா��க� ேபா�ற ேவ���!”  

(ேமல�., ப. 22) 

 இ�தைகய வ�ண�, ந�ம�க�ேப� 

ெப�� உலக� ேபா�ற வா�� ெபா�ம�க� 

ெப�ேறா� ஆவ� எ��, தா� த�ைதய�களி� 

கடைமகைள�� தம� கவிைத� ப�தியி� 

�றி�பி�கி�றா�. 

 

�. த�கராசனாாி� த� வரலா� 

தி�டமி�� தீ�மானி��� �றி�ேகா�டேன 

இ�ட அ� எ���ைவ�� எ��சிேயா� 

க���பா��டேன க�ணிய��ட� வா��ைகைய 

வாழேவ���.  அத�� �த�� ந�பி�ைக 

ேவ���.  ந�ைமேய நாேம ந��கி�ற மன� 

ேவ��� எ�� ந�பி�ைகைய� ப�றிய 

கவிைத, வாசக�களாகிய நம�� ந�பி�ைகைய 

ஊ��கிற�. 
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 நம�� ந�பி�ைகைய விைத�த அவேர 

ஏ� பிற�ேத�….? எ�கிறா�.  நா� ஏ� 

பிற�ேதா� எ�ற வினா எ�லா���� 

எ�வ���.  நானாக� பிற�தி�� 

வ�ேதனா? இ�ைல, தா� பிற�த 

காரண�ைத� தாமறி�� ெகா�ளாத 

மா��மி�� எ� ெப�ேறா� மர�வழி ெச�த 

பிைழ எ�ற விர�தி மன�ேபா�கிைன� காண 

��கிற�. 

“பிற��வ�த ேநர�தி� ெபாி�வ�த 

எ�ெப�ேறா� 

மைற��வி�டா� மன�கவைல; 

‘ம�மல��சி� காலமி�! 

திற�த மன��ட� எ�ைன� தின��க��� 

மகி��தா�க� 

அவ�க� இற��வி�டன� 

எ�ைனஎமென�ேற இ���ைர�தா�! ” 

 இ� ம�மல��சி� கால�. அதனா� 

எ�ைன திற�த மன��ட� தின� 

�க�கி�றன� எ�னெவ��? எ�ைன 

எமென�� தி��கி�றன�. அேதா� 

நி�கவி�ைல. நா� பிற�த ேநர�தி� யா� 

ெச�த பாவேமா ெதாியவி�ைல.  ‘காலரா’ 

எ�ற ெகா�ய ேநா� வ�� ஊ�ம�க� 

பலேபாி� உயி�பறி��� ெச�ற�.  

ஊ�ம�க� பலேப� பைதபைத�� இற��விட 

ேந��ததா� நா� எமனாேன� எ�� எ�ைன 

இக��தன�.  நா� எ�ன ெச�வெத�� 

அறியாத ஓரா��� �ழ�ைத. 

 இைத�ப��த�ட� நிைனவி�� வ�வ� 

ஒ� பழெமாழி.  ‘உைலவாைய ��விடலா� 

ஆனா� ஊ� வாைய �ட���மா?’ எ�ப� 

பழெமாழி.  உைலவாைய ��வத�� 

ஒ�கரேம ேபா�ெம�ப�.  பி�வ�� 

விைள�கைள எ�ணாம� விைத�தி�� 

நிைல�ைல�க ைவ��� ெசா�ேகாைவைய 

��� ஊ�ம�க� நிைலவாைய அைட�பத�� 

நீ�டகர� ேவ��� எ�கிறா�. 

 நா� தா��தா�� ேய�� நா� 

உய��தா�� ேய�� இ� ெபா�லாத உலக�.  

நா�தா� கவனமாக இ��க ேவ��� எ�� 

நிைன�க���ய வய� அவ���� 

கிைடயா� என த� வா��ைக� �யர�ைத 

ம�ெறா� கதா�பா�திர�தி� மீ� ஏ�றி� 

ெகா�கி�றா�. 

 

தி�மண�� ம�மண�� 

 ஆ���பா� ஊ�� வள��த அ�ைன வழி 

பா��, உ�றா� உறவின� பா�� 

வைச�பா����� பதி� ெசா��� 

எதி��பா��� பா�வத�� ��யாம� மன� 

ெநா�� எ�ைன ம���ைமயா� வள��தா�. 

 ஐேயா! பாவ�. பா����� வயதாகிவி�ட�.  

ெப�ற மக�� இற��வி�டா�.  அ�த� 

பிாிைவ� த��� ைவ��, ஆ�ற��யாத 

ெப��ேசாக� அ�த பா��ைய வா�� 

வைத�த�. ெப�றவைள இழ��வி�ட 

ேபர���� பா�கா�� ேவ��� எ�� 

நிைன�கிறா�.  அ�வா� நிைன��� ேபா� 

அவள� சி�றறி��� எ��ய�.  சி�மகைள 

மண���� சி�ற�ைன ஆ�கிைவ�ப� 

எ�� எ��கிறா�.  அவ� ெச�தபிைழ 

அ�ேகதா�! 

 சி�மகைள� தி�மண� (ம�மண�) 

���க� சி�தி�த தாயா���, தா� ம�தார� 

எ�ற எ�ண� பி�னாளி� அவ� மன���� 

ேதா��� எ�ற உ�ைமைய ஒ� சிறி�� 

உணராம� உ��த�ட� ��ெவ��தா�. 
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 த� உட�பிற�தவ� இர�த�தி� உயி�தைன� 

கா�பா�ற உட�பிற�த இைளயமக� 

உட�ப�வா� எ�ெற�ணி, அ�த� 

தாயானவ� த� உட�பிற�தா� எ�லா�� 

ஒ��கமாக� ச�மதி�க, உடனி��ேதா� 

வா����க� �றி� தி�மண�� நட�� 

உற�க� மல���விட ஆர�பி�தன. 

“கால�தா� ப�வம�� க�ைணயதா� 

கனி��வர� 

சீல�தா� சி�ற�ைன சீ�ம�ட� ��ய�� 

ேகால�க� சீ��ைல�க� ெகா�டெவறி 

தைலயா�ட� 

ஞால�ேதா� ெசா��ைவ�த நியாய�க� 

ெபா��பதி�ைல!” 

(ேமல�., ப. 48) 

 க���ற சி�ற�ைன கட��த� 

க�ைணயா� தி�மக� ேபா�ற அழகான 

ெப��ழ�ைதைய ஈ�ெற��தா�.  அவைள� 

க��� க���மா� தி�ேவா� 

தின�ேபா�றி வள���வ�தா�.  ந�ல 

மகி��சிேயா� ஒ� சில ஆ��க� கட�� 

ெச�றன.  ஆனா�, நா� ஊ�ம�களிட� 

வா�கிய பழி�ெசா�க� எ�ைன விடவி�ைல.  

எ�ைன ஓடஓட விர��ன. 

 உட�பிற�ேத ெகா��கி�ற உ�ேநா��� 

ஆ�ப��, க��� க���மா� வள��� 

வ�த திட�ெப�ற அ��ழ�ைத, திர�ெம�� 

இற��வி�ட�.  அ�வள�தா�, உட�பிற�ைப�� 

த�கைவ�த� ெகா�ள��யாத உயி� பறி��� 

எம� எ��, நாவி� அட�கமி�லா� 

ெசா�களினா� எ�ைன� சி�தி தின�� 

ஆராதைன ெச�தா�க�. 

 அ�த� கால� இர�டாவ� உலக�ேபா� 

நைடெப�ற கால�.  பைகநா�� அர�க� தா� 

���கிவி�ட �ர�கி சரமாாி பாய, இராசயன� 

கலைவக� விைள��வி�டன. அதனா� உயி� 

பறி��� அளவி�� ேநா� ெநா�க� பரவ 

ஆர�பி�தன.  அ��த��� இர�� ��� 

அ���கைள ஈ�ெற��� அ�தைன�� 

ேநா�களினா� அ��த��� இற��வி�டன. 

 ெதா���வ�த ஏ���கைள ெதா��திட�� 

�டவி�ைல. நா� எ���வ�த இ�பிற�� 

எத��? என ெநா�� ெகா�ேட�.  ேவ� 

வழியி�றி உயி� வா��ேத�. 

 ஜ�பானிய� ேதா�வி அைட��� 

ஆ�கிேலயாிட� சரணைட��� ெச�� 

வி�டன�. த�பாம� தைலெய��� ஆ�கிேலய� 

தைலெய��� அரசால வ�தன�.  ஓரளவி�� 

ேநா� ெநா�க� �ைற�தன.  ம�க�� 

மகி��தி��தன�. 

 மீ��� எ� அ�ைனயி� ‘ஆசி�வாத�’ 

ெப�றதனா� ம�ப��� ஒ� ெப��ழ�ைதைய 

ஈ�ெற��� மகி��தா�க�.  எ�ேபா�� ேபா� 

இ�லாம� இ�மக� எழி�ெபறேவ நா� 

இைறவைன ேவ��� ெகா�ேட�.  

த�பிய� எ�தைல�� எ�� தனியைமதி 

ெகா�ேட� நா�. 

 இ�வாறாக, சி�ற�ைனயி� ெகா�ைம�� 

ஆ�ப�ட சி�வ� ஒ�வ� கால�ேபா�கி� 

சி�தி�� எ�திய அ�பவ ��திைர இ� என� 

த� கட�த கால வரலா�ைற� பதி� 

ெச���ளா� �. த�கராச�. ேம��, இைத 

எ���ேபாேத எ� நிைன�க� பல 

ஆ��க� பி� ெச�� வ��வி�டன.  ஒ� 

சி�வனி� மன� அைட�த ��ப�ைத இ�த� 

கவிைத ெவளி�ப��திய�.  ‘ஏ� பிற�ேத�’ 

எ�ற இ�கவிைத பலேபாி� நிைன�கைள 

உ�ப��தி� ெகா���ள�. 
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 இ�கவிைத��� பி�, பி��றி�� ஒ�� 

இ��த�.  அதி� சி�ன�மா… எ�� அவ� 

அைழ�ததி�ைல எ��.  ஏெனனி�, அ�த� 

சி�வனி� மன� அ�த அளவி�� 

பாதி�க�ப���ளைத நா� காணலா�. 

 இ�தியாக, அ�த சி�வ� மன 

உ�திேயா� இ��ததனா� ‘வாைக��ைவ’ 

�ட ���த� எ�ப� �றி�பிட�த�க�.  

��ப�தி�� �ணி�ட� இ��தா�. 

“��ப�தி� �ணி� ேவ��� 

��க�தி� விழி�� ேவ��� 

இ�ப�தி� எளிைம ேவ��� 

ஏ�க�தி� நியாய� ேவ��� 

வ�ம�தி� வா�ைம ேவ��� 

வா�ட�தி� ஊ�ட� ேவ��� 

ெஜ�ம�தி� ேந�ைம ேவ��� 

ெஜகெம�லா� ேபா�ற ேவ���!”  

(ேமல�., ப. 67) 

 கவிஞாி� வாைக �டேவ��� எ�ற 

ஆவ� ‘ஏ� பிற�ேத�’ எ�ற கவிைதயி� 

வழிேய பதி� ெச���ளைத� காண 

��கிற�. 

 இ�த ‘வாைக���க�’ எ�ற கவிைத� 

ெதா��பி��ள கவிைதக� அைன���, பல 

���களா� ேச��க�ப�ட ���மணி மாைல 

ேபா�ற எ�ண� வாசக�க��� உ�வா�� 

எ�பதி� ஐயமி�ைல. 

 

���ைர 

வாைக���களி� உ�ள ெமாழி�ப��, 

நா���ப��, க�வியி�சிற��, சி�தைன 

உண��க� ஆகிய அைன��� மாணவ� 

ெச�வ�க��கான மாைலயாக� கா�சி 

யளி�கி�றன. மல�கி�ற ��க� அைன��� 

மாைலயா�வதி�ைல.  சில ��க� உதி�கி�றன.  

பல ��க�, அதி�� ��க��கிைடேய சி��� 

��க� இைறவனி� க��தி� மாைலயா�கி�றன. 

அ�ேபால, மாணவ� ெச�வ�க�� க�னமாக 

மன உ�தி�ட�� த� ந�பி�ைக�ட�� 

உைழ�பவ� உய��த நிைலைய அைடவா� 

எ�பதி� எ�த மா�ற�� இ�ைல எ�பைத� 

கவிைதயா�கி��ளா� �. த�கராச�, 

‘��க� எ�லா�றி��� மண��� 

மணமி�லா மல�கேள கிைடயா� 

ந�மண� கம�வதி� ச�� 

��த� �ைற� ஏ�படலா�!’  

(வாைக���க�, ���ைர) 
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சி�க��ாி� தமி�� க�வி: �.த�கராசனி� ‘தமி� எ�க� உயி�’  

�ைல ��ைவ��… 

 

ெவ. ��க� 

�ைனவ�ப�ட ஆ�வாள�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

ெதாட�கமாக… 

தமிழ�க� ப�ேவ� ேதச�க���� பல 

காரண�க��காக� �ல� ெபய��� 

ெச���ளன�. அ�வா� ெச�ற ம�க� 

அ�நா��� வள��சி��� ெப�� ப�களி��� 

ெச���ளன�. அ�தவைகயி� காலனிய 

கால�தி� ப�ேவ� காரண�க��காக 

தமிழ�கைள� பிாி��� ஆ�சியாள�க� பல 

நா�க���� ெகா�� ெச�றன�. 

மைலகளி� ேதயிைல, கா�பி ேபா�ற 

பயி�கைள விைளவி�க, கா�கைள� தி��தி 

பயி�கைள� ெச�வத��, நீ�ட ெந�ய ரயி� 

பாைத அைம�பத�காக, �ர�க� 

ெதாழி��காக என� ப�லாயிர�கண�கான 

தமிழ�கைள இல�ைக, மேலசியா, சி�க���, 

ப�மா, ஆ�திேர�யா, ஆ�பிாி�கா ேபா�ற 

பல நா�க��� ெகா�� ெச�றன�. 

இதைன� ெதாட��� 1819 ஆ� ஆ�� �த� 

இ�தியா, சீனா, இல�ைக ேபா�ற நா�களி� 

இ��� அதிகமான ம�க� சி�க��ாி� 

��ேயறின�. அவ�களி� உைழ�பா� 

அ�நா�ைட வள�ப��தினா�. 1994 ஆ� 

ஆ�� ம�க� ெதாைக� கண�ெக��பி�ப� 

2873800 மி��ய� ம�க� சி�க��ாி� 

வா�கி�றன�. இதி� 7.1 சத�த�தின� இ�திய 

ம�க�. அவ�க�� ஒ�றைர இல�ச� ம�க� 

தமிழ�க�. இ�த ��ளி விவர�க� 

சி�க��ாி� தமி�� க�வியி� வரலா�ைற 

அறி�� ெகா�வத��� பய�ப��. 

 

 

சி�க��ாி� தமிழ�களி� ச�க அைம�� 

இ�தியாவி���� தமிழ�க� ஆ�கிேலய 

ஆ�சி� கால�தி� ர�ப� ேதா�ட�களி� 

ேவைல ெச�வத�காக (1825 - 1873) அதிகமான 

எ�ணி�ைகயி� ெகா�� வர�ப�டன�. 

ம�ற இன�� ம�கைள விட� சி�க��ாி� 

தமிழ�க� சி�பா�ைமயின�. சி�க��ாி�, 

மேலசியாவி� உ�ளைத� ேபா�� ப�ேவ� 

இன ம�க� வா��� வ�தா�� தமிழ�க� 

அதிக�. எனேவ தா� இ�� தமி� 

ெமாழியான� ஆ�சி ெமாழியாக உ�ள�. 

��� ெதாழிலாள�களான தமிழ�க� 

அதிகமாக� ��ேயறியதா� அவ�க� 

ேப�கி�ற தமி�ெமாழிைய� ‘��� தமி�’ 

எ��� ‘��பாைஷ’ எ��� ‘���கார� 

பாைஷ’ எ��� ‘���தமி�’; எ��� 

அைழ�க���ய நிைல சி�க��ாி� இ��த�. 

ேம��றிய க���ட� மணி எ�பவாி� 

��றிைன இ�� இைண��� 

பா����ேபா�, சி�க��ாி� நிைலயிைன� 

��தலாக அறி�� ெகா�ளலா�. அதாவ�, 

“ர�ப� ேதா�ட� பா�டாளிகளாக� ெகா�� 

வர�ப�டவ�க�� ஆதிதிராவிட�களி� 

எ�ணி�ைக ஐ�ப� வி��காடாக� 

சி�க��ாி�� ��றி� ஒ� ப�காக 

மேலசியாவி�� இ��த�” (தமி� இனி 2000 

ப�. 353) எ��� க��தான� ஒ� 

விஷய�ைத� ெதளி� ப���கிற�. அதாவ� 

‘உய�வான தமி�’, ‘தா��த ���கார� தமி�’ 

எ�ப�ேவ அ�. இ�திய, தமிழக� �ழைல� 

ேபாலேவ சி�க��ாி�� ‘ப�நிைலயா�க�’ 
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காண�ப�ட� எ�ப� ேம��றிய ��றி� 

�ல� ெதளிவாகிற�. 

 ெபா�வாக, உைழ��� வ��க�� ம�க� 

த��ைடய தா�ெமாழிைய� தவிர ேவ�� 

ெமாழிைய அறியாதவ�க�. இதனா� 

தமி�ெமாழி ம��� ேப�கி�ற ம�கைள 

இழிவாக� பா��கி�ற ேபா�� சி�க��ாி� 

நிலவிய�. இதைன எ�.எ�.�.ல��மியி� 

��� ேம�� உ�தி�ப���கிற�. 

“சி�க��ாி� தமிழ�க������ இ�ேவ�ப�ட 

வ��க�க� இ��தன. ஆ�கில� க�ற 

உய�ம�ட தமிழ�க����, தமி� ம��ேம 

க�ற அ�ம�ட தமிழ�க���� இைடேய 

ெபாிய இைடெவளி இ��� வ�த�. தமி� 

ம��ேம க�ற தமிழ�க� ெப��பா�� தமிழ� 

பிரதிநிதி��வ சைப (TRC) யி� 

ஆதரவாள�கேள! ஆ�கில� க�ற உய�ம�ட� 

தமிழ�க� தமி� ம��ேம க�ற அ�ம�ட� 

தமிழ�கைள� தா��த சாதியினராக� க�தின�” 

எ�கிறா� (தமி� இனி 2000 ப�-353). 

இ�தைகய ச�க� பி��ல�திேலேய 

சி�க��ாி� தமி�� க�விைய��, உய�நிைல 

மாணவ�க��காக �.த�கராச� எ�திய 

‘தமி� எ�க� உயி�’ எ�ற �ைல�� 

அவ�ைடய தமி��பணிைய�� அறி�� 

ெகாள ேவ��யதாகிற�. இைவேய 

இ�வா��� க��ைரயி� ேநா�க�களாக 

அைமகிறன. 

 

 

சி�க��ாி� க�வி� ெகா�ைக�� தமி�� 

க�வி�� 

ஆ�கிேலய ஆ�சியி� கீ� இ��த சி�ைக 

1959 இ� த�னா�சி உாிைமைய� ெப�கிற�. 

இத�பி� இ�ைறய மேலசியா, சி�க��� 

இைண�த நாடான ‘மேலசியா’ எ�� 

அைழ�க�ப�ட�. 1965ஆ� ஆ��� 

மேலசியாவி� இ��� ‘சி�க���’ எ�ற தனி 

நாடாக� பிாி�த�. இ�வா� தனிநாடாக 

ஆனபி� அ�நா��� அதிகார��வ 

ெமாழிகளாக நா�� ெமாழிக� திக��தன. 

அைவ மலா�ெமாழி, சீனெமாழி, தமி�ெமாழி, 

ஆ�கிலெமாழி ஆகியனவா��. இதி� ஆ�கில 

ெமாழியான� அரசா�க�தி� நி�வாக 

ெமாழியாக விள��கிற�. நாடா�ம�ற�தி� 

ேம��றிய நா�� ெமாழிகளி� எதி� 

ேவ��மானா�� உைரயா�றலா�. எனேவ, 

தமி� ெமாழியான� இ��� அதிகார� 

��வ��ள ெமாழியாகிற�. ேம��, சி�க��� 

அரசா�கமான� உய� க�விைய ����� 

மாணவ�க� �ைற�த ப�ச� இர�� 

ெமாழிகைள� க��, அதி� ேத��சி 

ெப�றி��க ேவ��� எ�� வ����த� 

ெதாட�கிய�. 

 இ�த� பி��ல�தி� ஆ�கில உய�நிைல� 

ப�ளிகளி� தமிைழ� க�பி��� �ைற 

ஆர�பி�க�ப�ட�. ��� உய�நிைல� தமி� 

நிைலய�க� ேதா��வி�க�ப��, அ��, 

தமி� க�பி�க�ப�ட�. 1966 �த� உய� 

நிைல�� தமி��பாட� க�டாய 

மா�க�ப�ட�. ெதாட�க�தி� ப�கைல 

மாணவ�க��� தமி� வ���க� ஏைவ�� 

நட�த�படவி�ைல. ெப��பா�� ‘�திேயா� 

க�வி கழக�’ எ�ற அைம�� நட�தியவ�றி� 

க�வி க�றா�க�. பி��தா� க�வி 

அைம�சினா� ���க வ��� 

ெதாட�க�ப�ட�. 1969 ஆ� ஆ����� 

பிற�தா� க��ாிகளி� �ைறயாக� தமி� 

அறி�க�ப��த�ப�ட�. 1986 இ� 

உய�நிைல� ப�ளிகளி� தமி��த� ெமாழி 

வ���க� ஆர�பி�க�ப�டன. 1991 ஆ� 

ஆ������� சில ெதாட�க� ப�ளிகளி�� 

வ���க� ெதாட�க�ப�டன. 

 

தமி�� க�வி�கான பாட��க� 

ெதாட�க�தி� சி�க���� ப�ளிகளி� 

�ைறயான பாட�தி�டேமா, பாட��கேள 

இ�லாமேலேய தமி� க�பி�க�ப�� வ�த�. 

1961 ஆ� ஆ��தா� சி�க��ாி� 

ப�ளிக��ெக�� �ைறயான பாட� தி�ட� 

தயாாி�க�ப�ட�. ேம��, 1972ஆ� 

ஆ��வைர மேலசியாவி� இ��� 

ெகா��வர�ப�ட பாட ��கேள 

இ�ப�ளிகளி� பய�ப��த�ப�டன. 1983 
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ஆ� ஆ����� பிற�தா� உ��� 

ஆசிாிய�களா� எ�த�ப�ட தமி�� பாட 

��க� இ��� பய�ப��த�ப�டன. 

‘பாட�தி�ட ேம�பா��� கழகம’ எ�ற 

அைம�� ேதா��வி�க�ப�ட பி�னேர 

தமி�� பாட ��கைள� தயாாி��� பணியி� 

ஈ�ப��த�ப�டன. இ�தைகய வரலா��� 

பி��ல�தி� இ���தா� சி�க���� தமி�� 

க�வி அ� ெப�� இட�திைன�� பா��க 

ேவ��யி��கிற� 

 

தமி� எ�க� உயி� �� ப�றி�� �லாசிாிய� 

ப�றி�� ���க அறி�க� 

‘தமி� எ�க� உயி�’ ��� ஆசிாிய� 

�.த�கராச�. இவ� கி�ட�த�ட ஐ�ப� 

ஆ��க� (1951 - 2001) தமிழாசிாியராக, 

தைலைமயாசிாியராக, சி�க���� க�வி 

அைம�சி� தமி�� பாட �லா�க� ��வி� 

எ��தாளராக� பணியா�றி ஓ�� ெப�றவ�. 

23��� ேம�ப�ட ��க� எ�தி��ளவ�. 

அவ��� ஏ� சி�கைத� ெதா���க��, 

எ�� கவிைத� ெதா���க�� அட���. இ� 

தவிர க��ைர ��க��, நாடக�க�� என 

ஏராளமான ��கைள எ�தி��ளா�. 

 தமி� எ�க� உயி� எ�� இ���� 

ெவ�ேவ� த�ண�களி� எ�திய 23 

க��ைரக� இ���� இட�ெப���ளன. 

க��ைரக� எ�பைதவிட� க�வி அைம��� 

தமி��பிாி�, ச�தாய அைம��க�, 

விழா����க� ேபா�றைவ நாடளவி� 

நட�த�ப�ட அைன��� ப�ளிக��கான 

ேப���ேபா��க�, ெசா�ேபா� ேபா�ற 

வ�றி��� ேப�வத��� தயா� ெச�ய�ப�ட 

தயாாி��களா��. இ�தைகய தயாாி��கைள� 

பா�கா�� ைவ�தவ��� கால�தி�� 

ஏ�றவ�ைற ம��ேம இவ� ெதா����ளா�. 

இ���� த�கராச� ஒ�ெவா� 

க��ைரைய�� பைட�க� சில 

அ��பைடயான ெநறி�ைறகைள� 

கைட�பி����ளா�. அதி� ���ைரைய� 

தைல�ைப ஒ��ய விள�கமாக��, இைடயி� 

ேப�ெபா�� ப�றி� ெதளிவாக ஒ� சில 

ப�திகளி��, ெபா��ைம�� ஏ�ப இல�கிய� 

சா��க�, மர��ெதாட�க� ேபா�றைவ 

அைம��ப� இ�ேப���கைள அைம���ளா�. 

ேம��, ச�தாய� சி�தைன, ெமாழி�ப��, 

நா���ப��, க�வி, இ�ெமாழி� க�வியி� 

��கிய��வ� எ�� ப�ேவ� 

ெபா��ைமகளி� எ�தி��ளா�. க�வி 

க��� மாணவ�கைள க��தி� ெகா�ேட 

இ���ைன எ�தி��ளா�. �றி�பாக, தமி�� 

க�வி க��� மாணவ�கைளேய க��தி� 

ெகா�� அவ�க���� பய�ப�� 

ப�யாகேவ எ�தி��ளா�. இ�ப�றி� 

���ேபா� “உய�நிைல ஒ�� இர�டா� 

ப�வ�க� பயி�� மாணவ�க��� உாிய ஒ� 

க��ைர� ெதா��� ��. ெமாழி, க�வி, நா�, 

ச�தாய�, உண��க�, சி�தைனக� �த�ய 

ப�ேவ� சிற�த அைம�பி� இ�ப�தி��� 

தைல�பிலான க��ைரக� இட� ெப���ளன. 

இ�வ���க��கான தமி�ெமாழி� 

பாட�தி�ட�தி� அ��பைடயி� பயி�சிக���� 

ேத��க���� ெகா��க� ��ய. 

எதி�பா��க���ய தைல��கைள ஒ��� 

க��ைரக� ெதா��க�ப���ளன” (தமி� 

எ�க� உயி� - �.த�கராச�, ப�—III) எ�� 

த�கராச� ��வத� வழிேய அறி�� 

ெகா�ள ��கிற�. இ��ைல� 

ெபா��தவைர மாணவ�க��கான பயி�சி� 

காக��, ேபா��க���� எ�த�ப�டைவ. 

எனேவ, எ����ெகா�ட தைல�ைப அதைன 

ஒ��ய விள�கமாக��, ெதாட�கமாக��, 

அைம�� ந�வினி� தைல�� சா��த 

ெச�திகைள மிக�� அ��தமாக��, ெதளிவாக�� 

அைம���ளா�. இ��ட�, அத�� ஏ�ற 

ேம�ேகா� விள�க�, பாட�க�, ெச���க�, 

எ����கா��ட ெதாட�க�, ெபா��தமான 

க��திைன வ����த� ��ய ஆ�ேறாாி� 
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அ�பவ ெமாழிகளான பழெமாழிக�, ��ளி 

விவர�க� �த�யைவ இட�ெப�மா� 

அைம�� ��வாக ஏ�கனேவ ெசா����ள 

க����களி� சார�களி� அ��தமாக 

��தா��பாக ���க�ப���ள�. 

 உலகி� உ�ள ��த ெமாழிகளி� 

ஒ�றான தமி�ெமாழி 2000 ஆ��க� 

பழைமயான இல�கியவள� ெகா�ட ெமாழி. 

இ� இட�தி�� ஏ�ப, கால�தி�� ஏ�ப� 

த�ைன தகவைம��� ெகா�ள ��ய�. 

இ�க��ைர� ெதா��பி� இ�தியாக� 

ெசா�னவ�ேறா� ெபா��தி� பா��க 

ேவ���. வா�விய� ேதைவ�காக� 

�ல�ெபய��� ெச�� பிற இன�தவேரா� 

இண�கி வாழேவ��ய வா�விய��ழ�, 

அ�நா���ெமாழி, ப�பா�, அரசிய� 

��நிைலகைள� கட�ேத த�ைன� 

தகவைம��� ெகா�ள ����. இ�த 

அ�ச�திைன� கவன�தி� ெகா�ள 

ேவ��ய� அவசியமான�. ேம�ெசா�ன 

சி�க���� தமி�� க�வி வரலா�ைற��, 

அத�கான பாட�தி�ட உ�வா�க�ைத��, 

அத� பி��ல�ைத�� அறி��ேபா�தா� 

இ���� சார� �ாியவ��. த�கராச� 1991 

�த� 1996 வைர சி�க���� க�வி அைம�சி� 

பாட�லா�க� ��வி� எ��தராக 

பணியா�றி��ளா�. ேம��, பல 

ப�தா��க� தமிழாசிாியராக��, தைலைம 

ஆசிாியராக�� பணியா�றிய அ�பவ�தி���� 

இ�����ள க��ைரகைள எ�தி��ளா�. 

இ���� நா�, ெமாழி, க�வி, ச�தாய�, 

உண��க� எ�� சி� சி� ப�திகளாக� 

பிாி��, அ� ெதாட�பான க��ைரகைள 

அைம���ளா�. ேம��, சி�க���� க�வி 

அைம�� இ�ெமாழி� ெகா�ைகைய 

வ����தி� ெகா����பதா� இ���� 

உ�ள 23 தமி�� க��ைரக�� ஆ�கில�தி� 

ெமாழிெபய��க�ப��� ேச��க�ப���ளன. 

‘ஒேர தைல�பி� க��ைர தமி� ெமாழியி�� 

ஆ�கில�தி�� எ�வா� எ�த�ப���ள� 

எ�பைத அறி�� ெகா�ள ேவ���. அ�த� 

�ாி��ண�� ஏ�ப�டா� தமி�ெமாழி வழி 

சி�தி�� ஆ�கில�தி��, ஆ�கிலெமாழி வழி 

சி�தி�� தமிழி�� க��ைரக� எ��� 

ஆ�றைல மாணவ�க� இய�பாக� ைகவர� 

ெப�வா�க�. இ�த ேநா��ட� தமி� எ�க� 

உயி� க��ைர� ெதா��� உ�ள�” (தமி� 

எ�க� உயி� - �.த�கராச�, ப�—III) எ�� 

��வத� �ல� �லாசிாியாி� ெதாைலேநா�� 

நம��� ெதளிவாகிற�. 

 

��வாக… 

இ���� உ�ள க��ைரகளி� ���க� 

ெசா��த�, ெதளி�ர� ெசா��த�, சா�� 

கா��� ெசா��த�, அ��கி� ெசா��த� 

ேபா�ற உ�திக� கைட�பி��க�ப���ளன. 

ேம��, இல�கிய வாிக� ெதாட�கி ம�க� 

வழ�கி� உ�ள நா����ற� பாட�க�, 

சினிமா� பாட�க� என எ�லாவ�ைற�� 

ெகா���, த� க��ைத வ����த� சாியான 

இட�தி� எ����கா��யி��ப� ெபா��தமாக 

அைம���ள�. ேபா��க��� உாிய கால 

அள� க�தி மிக� ���கமாக� சில 

க��ைரக� அைம���ளன. சி�க��ாி� 

தமி�� பயி�� மாணவ�கைள ம��ேம 

கவன�தி� ெகா�� எ�த�ப���ளன. 

அத�ேக�ப தமி�, ஆ�கில� என இ� 

ெமாழிகளி� எ�த�ப���ளைம சிற�பான 

பணியா��. சி�க��� மாணவ�க� 

ம��ம�லாம� ஏைனய ப�தி 

மாணவ�கைள�� கவன�தி� ெகா�� 

இ��தா� இ��� சிற�பாக அைம�தி����. 

ேப��� ேபா���கான அைம�பிேல 

இ�க��ைரக� அைம���ளன. வாசி�பி��� 

ஏ�ப இ�க��ைரக� அைம�தி��தா� 

ந�றாக இ��தி���� எ�பைத� தவிர 

ம�றப� சிற�பாகேவ இ�க��ைர� ெதா��� 

அைம���ள�. 
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பய�பா�� ��க� 

�ைனவ� ந.க�காசல� (ப.ஆ.) தமி� எ�க� 

உயி� - �.த�கராச� (�.ஆ) அயலக� 

தமி��கைல, இல�கிய�, - சமகால� 

ெச�ெநறிக�  

�ைனவ� ச.சிவகாமி, (ப.ஆ.) தமி� இனி 2000, 

பா.மதிவாண� ஆ��� ேகாைவ 2010 

இரா.ேமாக�, �.மணிேவ�, கி.நா�சி���, 

�.ேச��பா��ய� (ப.ஆ.) 
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�ல�ெபய� தமி�� பைட�பாளாி� ெமாழி ஆ�ைம 

 

�ைனவ� இரா.��கான�த� 

ெகௗரவ விாி�ைரயாள�, தமி���ைற 

அர� கைல� க��ாி, ேம�� 

 

���ைர 

தமி�ெமாழி ப��க� த�ைம�ைடய�. இஃ� 

அைன��� �ைறகளி��, நா�களி�� 

தனி�த அைடயாள��ட� விள��கிற�. 

கட�த ஐ�ப� ஆ��களி� தமி� இல�கிய�க� 

அைட���ள வள��சி இ�றியைமயாத�. 

இ�ைறய ந�ன� பைட�பாள�களிட� 

�ல�ப�� ெமாழி வள�, ெசா�வள� �ாிய� 

மி�க�, க�பைன மி�க�, அணிக� விரவிய�, 

உ��ைர�� ப�ம�க��, �றி��க��, 

இ��ைம�� மி�க�. ேம�� ேப��நைடயி� 

அைம�த வழ�கா�க�, பலெமாழிக�, வ�டார 

வழ��� ெசா�க�, பிறெமாழி� ெசா�லாட�க� 

ம��� ச�க இல�கிய� ெசா�ெறாட�க� என 

ப�ேவ� உ�திகைள� ெகா��� விள��கிற�. 

அவ��� பிற நா�� ந�ன தமி� இல�கிய� 

பைட�பாள�க� தமி�ெமாழியி� மா�பிைன� 

ெச�ைமயாக அவ�த� பைட��களி� 

ெவளி�ெகாண����ளன�. இ�வைக� 

பைட��க� �ல�ெபய� தமிழ�களா� 

எ�த�ப�டைவேய ஆ��. 

 இ�பைட�பா�ைமக�, தமி�நா������ 

ப�ேவ� காரண�க��காக அய� நா�களி� 

ெச�� ��ேயறி, பல தைல�ைறகளாக 

வா��� வ�தா�� த�க� வா�� ம�ணி� 

மர��ேக�ப, தமி� இல�கிய�கைள அவ�றி� 

ெச�ைம மாறா� பைட�கி�றன�. இ�வைகயி�, 

தமி� நா������ பல தைல�ைறக��� 

�� இல�ைக, மேலசியா, சி�க���, 

அெமாி�கா, என� ப�ேவ� நா�க���� 

��ேயறிய ம�களி� வா��ைக� �ழைல� 

பி�னணியாக� ெகா���, ச�க� தமி�� 

சா�ேறா�களி� க����கைள� மறவா� 

பதி� ெச�கி�றன�. அ�வைகயி�, சி�க���வா� 

தமி�� பைட�பா�ைம �.த�கராசனி� ெமாழி 

ஆ�ைம ம��� ெமாழி உண��கைள ஆ�வதாக 

இ�க��ைர அைமகிற�. 

 

ஆ�ைம� ப�� 

ெதாழி� ��ப�, கைல, ேப��, ெமாழி, 

விைளயா�� என அைன�� திறைமக�� 

வா�வி� இ�றியைமயாத திறைமகளாக நா� 

உண��தி��பி��, இவ�றி��� அ�பா� 

ேபச���ய ைமய�ெபா�ளாக விள��வ� 

ஒ� தனிமனித�ைடய ஆ�ைம� ப�ேபயா��. 

“ஒ� தனி மனித� தன� ���� �ழேலா� 

உற� ெகா��� சிற�பான �ைறைய அவர� 

சி�தைன, உண��க�, நட�ைத ஆகியவ�றி� 

ஒ��ெமா�தேம அவர� ஆ�ைம� ப��” ப -

1(ஆ.ேம). எனேவ, ஆ�ைம� ப�� எ�ப� 

த�ைம ஒ��ெமா�தமாக அைடயாள�ப��த���ய 

உ�சப�ச நிைலேய என� க�த��கிற�. 

ேம��, நா� அ�றாட வா�விய� ��நிைலகளி� 

நா� எதி�ெகா��� மா�த�க�, ச�க� 
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பிர�சிைனக�, ச�தி�க���ய ச�க உற�க� 

ேபா�றவ�ைற எ�வா� ைகயா�கிேறாேமா 

அவ�ைற� ெபா��ேத ஒ�வாி� ஆ�ைம� 

ப�பிைன� �ாி�� ெகா�ள ����. 

 ேவதா�த�தி� அ��பைடயி� ‘ப�சேகாசா 

எ��’ ஐ�� வைகயான ஆ�ைம� ப�பி� 

அ��பைடயி�, ஒ� தனி மனிதனி� ஆ�ைம� 

ப�பிைன �ாி�� ெகா�ள ����. அைவ: 

1. “அ�னைமய ேகாசா (உட�ய� ஆ�ைம)  

2. பிரணமய ேகாசா (ஆ�;ற� ஆ�ைம)  

3. மேனாமய ேகாசா  

4. வி�ஞானமயேகாசா அறி� ஆ�ைம 

05. ஆன�தமய ேகாசா மகி�� ஆ�ைம”2 (ப�-

17-18 ஆ.ேம) 

என ஐவைக� ப�பி� �ல� தனிமனிதனி� 

ஆ�ைம� ப�பிைன அறியலா�. இவ���, 

சி�க��� வா� தமி�� பைட�பாள� �.த�கராச� 

அவ�களி� ஆ�ைமைய அறி� ஆ�ைம 

எ�� ப��நல�களி� �ல� அவர� ஆ�ைமைய 

உணர��கிற�. இ�வறி� ஆ�ைம எ�ப�, 

“த�க அறிவிைன� ெப�� அத�ப� 

ப���ண��� சி�தி�� ெசய�ப�வைத� 

�றி���, இஃ� ெபா�வான க�வி ம��மி�றி 

அற�� கைள�� ெபாிேயா�களி� வா��ைக 

வரலா�கைள�� ந�ல இல�கிய�கைள�� 

த��வ ேமைதகளி� ��கைள� ப��ப�� 

ேப���கைள ேக�ப�� இ�வைக ஆ�ைம 

சிற�க உத��” (ப-18ஆ.ேம) எ�� க��தி� 

அ��பைடயி�, �ல�ெபய� எ��தாள� 

�.த�கராச� அவ�களி� ‘மண��� 

ம��ைக’ எ�� சி�கைதயி� வாயிலாக� 

பைட�பாளாி� ெமாழி ஆ�ைம, ெமாழி 

உண�விைன உ���ணரலா�. 

 

கைத�� கைத அைம�� �ைற�� 

தமி�ெமாழி மிக மிக ேவகமாக வள��� 

வ�கி�ற கால� இ�. இ�ைறய ந�ன 

பைட�பாள�களி� பைட��கேளா மிக ���கமான 

ெபா�� ப�றியைவயாக� பைட�க�ப�� 

வ�கி�றன. இ�வைக� பைட�பாள�க� 

ஒ�வேர ப�ேவ� �ைறகளி� �லைம 

ெப�றவறாக இ��க இயலா�. அவ�கள� 

ச�க�, ப�பா�, பழ�கவழ�க�, உள இய�� 

ேபா�ற ப��களி� அ��பைடயி�, அவர� 

�ைறயி� சிற�� விள�க ����. இ�ைறய 

நிைலயி�, “ஈயிரமாயிர� பைட�பாள�க� 

உ�வாகி�றா�க�. ந�ல க�பைன� திற� 

ெகா�ட இைறஞ�க� .......... அைடயால� 

ெதாியாம� ெதாைல�� ேபாகி�றா�க�. 

காரண� …… அவ�களிட� ேவ��ய 

அள���� திறைம இ��பி�� ெமாழி 

வளமி�ைல, நைடயழகி�ைல, ….. 

அவ�க�ைடய பைட�பி� மணமி�ைல …. 

ெபா�ம�க� பாரா��� வ�ண� சிற�� 

விைளவதி�ைல”4 (ப-88 ெமா.ப) எ�பைத� 

கா�கி�ேறா�. ஆனா�, �ல�ெபய��த 

தமி�� பைட�பாளரான �.த�கராச�; 

அவ�களி� பைட�பா�கமான� ப��க� 

த�ைம�ைடயதாக� காண�ப�கிற�. ேம��, 

இவர� பைட��களி� ெசா� வள�, ெபா�� 

வள� ெகா�� வாசக�கைள� சி�தி�க 

ைவ�க���ய ெசா�லா�சி� ேத���, 

இல�கண வள��, தமிழ�களி� 

பழ�கவழ�க�க� ந�பி�ைகக�, பழெமாழிக�, 

கைதமா�த�களி� உைரயாட�களி� த�ைம, 

வ�டார ெமாழிகளி� தா�க�, ச�க� 

சா�ேறா�களி� அற�க���க�� இட� 

ெப���ளன. ேம��, கைதமா�த�களி� 
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ெபய� ைவ���ைற, கைத��� தைல�பி�� 

�ைற, கைதயி� ெதாட�க� ம��� ���க� 

அைம�� வித�ைத� ெபா��� அவ� 

அ��ைறயி� தனி�த ஆ�ைமைய� 

ெப���ளா� எ�பைத அறிய��கிற�. 

ேம��, ெமாழி�ப�றாளரான இவாி� 

‘மண��� ம��ைக’ சி�கைத� 

ெதா��பி��ள ‘ெகா�ைம, தியாக� ெச�ம�, 

இல� கா�த கிளி, �ளி�� ெதா����, 

தீ��� தீ����’, ஆகிய கைதகளி� ெதாட�க� 

அதிகாைல� ெபா��ட� க��த� ெசறி� 

மி��� பர��ப�ட ெமாழி ஆ�ைம� த�ைம 

உைடயதாக� காண�ப�கிற�றன. 

 “உலக�தா� இ��ேபா�ைவைய விள�கி� 

ெகா�� ெம�� ெம�ல க�மல��� 

ெகா����தா�. ேசவ� �வி� 

ெகா����த� ெபா�� ‘ெபா�’ என� 

�ல��� ெகா����த�”. (ப-16) “அதிகாைல 

ஐ�� மணி ……. அச�� 

ப����ெகா����த ெச�தாமைர 

க�மல��� எ��தா�” (ப-28) “ேபராசிாிய� 

ஞானேசகர� ……. அதிகாைல ஆ� 

மணி�ெக�லா� தம� காைல� கடைன 

�����ெகா�� க��ாி��� ேபாக� 

தயாராகி வி�வா�” (ப-41), ”உலக� நி�திரா 

ேதவியி� அரவைண�பி���� ெம�ல 

ெம�ல வி�ப��� ெகா����த�. ….. 

ஆதவ� அ�வானி� உதயமாகி� 

ெகா����தா� ெபா�� ‘ெபா�’ என� 

�ல��� ெகா����த�. அதிகாைல ஆறைர 

மணி ஆகியி��க����. அ��மணி அற 

வழிபா� ெச�� ெகா����தா�” (ப-61) 

எ��, ேவ�ைடய கைதயி� ெதாட�க� 

அதிகாைல� ெபா�திைன 

அ�ெயா�றி��ள�. ேம��, �ல�ெபய�� 

தமிழ�களி� வா�விய� �க�� வி�யைல 

ேநா�கியதாக�� கைதயி� தைல��, கைத 

மா�தாி� ெபய� ைவ�� �ைற�� தமி�மண� 

கம�� வ�ண� அைம�க�ெப�றி��ப� 

அவாி� தமி�ெமாழி ஆ�ைம��, தமிழ� 

எ�ற உண�ைவ�� கா��கி�றன. ேம��, 

ம��ைக எ�றாேல மண��� த�ைம 

உைடய�. சி�கைதயி� தைல�� தமி� மண� 

கம�� த�ைம ெகா�� ‘மண��� ம��ைக’ 

எ��� சி�கைதயி� ஒ�ெவா� தைல���, 

தமி�ெமாழியி� �ைவைய மி�வி��� 

கா��கி�றன. அவ��� ‘வாைழய� வாைழ’ 

எ�� கைதயி� தா�ைமயி� மா�ைப 

எ���ைர� பதி���� தா�ெமாழிைய�� 

தா�ைமைய�� ஒ�றாக� பாவி��� 

ப��ைடயவ� இவ� எ�ப� 

ெதளி�ெப�கிற�. 

 

ெமாழி��-கைத மா�த� ெபய�� ெதாி�� 

ம�க� எ�வள�தா� ந�ன உலகி� வா��� 

ெகா����தா��, தமிழ�க� த� 

ெமாழியிைன��, ப�பா��ைன�� அயலக� 

ப�பா��� பழ�கவழ�க�க��� ஆ�படாம� 

த� பைட��களி� ெவளி�ப��தி வ�கி�றன�. 

அ�வைகயி�, �ல�ெபய� பைட�பா�ைம 

�. த�கராசனி� பைட��க� யா��, எ��� 

மாறாத தமி�மண� கம�� த�ைம�ட� 

வ�� தைல�ைற�� ��ேனா�யாக� 

திக�கி�றன. 

 �ல�ெபய� பைட�பாள�க�� தா�ைமைய� 

ேபா��� விதமாக ‘வாைழய� வாைழ’ கைத 

உ�ள�. ச�க� ைவ��� தமி� வள��த 

பா��ய நா��� சிற�பான ��ைத 
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நிைனவி� ெகா�� ‘��த�மா�’ எ���,  

அயலக� பணி� ெப�ணாக (ேவைள�காாி) 

வள� வ�� கதாபா�திர�தி�� ‘அழக�மா�’  

எ���, ெச�தாமைர – ஆதவ� - 

கமல�க�ண�, அ��மணி - அ�பழகி, 

மாதவி – தனெல��� - ��ேகாைத, 

அர�கநாத� - ஆன�தி- அரவி�த�- 

ஆதிச�காி என�� கைத மா�த�களி� ெபய� 

ெதாி� �ைறைம, �ய தமி� மன� கம�� 

த�ைம�ைடயதாக� காண�ப�கி�றன. ஒ� 

பாைன� ேசா���� ஒ�ேசா� பத� 

எ�பைத� ேபால, தா�ைம�� ��த�மா� 

எ��� பிைள�� ேத� அயலக� ெச��� 

பணி� ெப�ணி�� அழக�மா� எ���, 

ெபய�� ைவ�தி���� �ைற இவாி� ெமாழி 

ஆ�ைம��� ெமாழி உண�வி��� சா�� 

பக�கி�றன. 

 

சி�ைதயி� - இல�கிய நய� 

தமி�ெமாழி வா�வி� உ�தி� ெபா��களாக 

அற�, ெபா��, இ�ப�, ��ேப� 

எ�பனவ�ைற இய��கிற�. இ�வைம�பி� 

தமிழ�க� அற�ெதா� நி��, த� வா�வி��� 

ேதைவயான ெபா��கைள ஈ��, அற�தி� 

வாயிலாக ஈ��ய ெபா�ைள இ�ப� 

���தா� �� ேப�றிைன அைடய ����. 

ேம�� தமிழ�களி� வா�விய�� ைமய� 

��ளியாக�� அற� எ�ப� தைலயாய 

ப�பாக�� தமிழ�க� ெகா���ளன�. 

இதைன� ச�க� சா�ேறா�க� அற 

இல�கிய�களாக மானிட வா�வி�� 

இ���ெச���ளன�. இ�ைறய ந�ன 

கால�தி�� “மனித வா��ைகயி� 

ஒ��க�கைள இ�றியைமயா� பி�ப�ற 

ேவ���”5(ப-48த.இ.வ) எ�� க��திைன 

உ�ளீடாக� ெகா��, உலக மயமாத� எ�� 

�ழ�� ஏ�ப�ட “அரசிய� மா�ற�, அர�க� 

மா�ற�, சமயநிைல மா�ற�, ம�க� சி�தைன 

மா�ற� ஆகியவ�றி� காரணமாக ……. 

அறெநறி� கால� தைல ��கிய�. இ�த 

காலக�ட�தி� தா� இல�கிய�க� அற�ைத 

வழி����வைத� தம� தைலயாய 

ேநா�கமாக� ெகா�டன”6 (ப-49த.இ.வ). 

இ�ைறய �ழ�� மனித� ேமைலநா�� 

நாகாிக�தி�� மாறினா�� தமி�� 

பைட�பாள�க� தமிழ�க�, தமி�ெமாழி எ�ற 

உண��க� காண�ப�கிற�. அதி�� 

�ல�ெபய��த தமி�� பைட�பாள�க� ேமைல 

நா�களி� இன�, ெமாழி, ப�பா�, கலா�சார�, 

பழ�கவழ�க� எ�ற நிைலகளி� 

ஆ�ப�டா��, அவ�களி� எ����களி� 

�ாிய� ச��� �ைறயாத தமி�ெமாழி 

உண�ேவா��, ச�க� சா�ேறா�களி� 

ெகா�ைக� பி���� ெகா�டவ�களாக 

உ�ளன� எ�ப� அவ�கள� பைட��களி� 

வழிேய அறிய��கிற�. 

 அவ�றி�, உலக� ெபா�மைற�� 

அ�ைவயி� ��ெசா���, அறெநறி� 

கைதக��, ச�க� பாட�களி� க��தாளமி�க 

ெசா�ெறாட�க�� இைறெநறி� ெசா�க�� 

த�த� பைட��களி� நிைன� ��கி�றைத 

காணலா�. அவ��� ‘மண��� ம��ைக’ 

சி�கைதயி� “ஈ�� �ற� த�த� எ�  தைல� 

கடேன” (ப-08), அவன�றி ஓ� அ��� 

அைசயா�” (ப-65), ெபா���வன ேபாமி� 

எ�றா� ேபாகா” (ப-68,112) “ேபாகாத 

இட�தனிேல ேபாக ேவ�டா�” (ப-137), 

தீயாைர� கா�ப�� தீேத”, ஒ�ைற 
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நிைன�கி� அ� வா��தி�ெடா�றா��”, 

ெந�சார� ெபா�த�ைன� ெசா�ல ேவ�டா�” 

(ப�-139-140), “�ைர தீ��த ந�ைம 

பய��ெமனி� ெகா� ெசா��க” (ப-140), 

“ேம� ம�க� ேம� ம�கேள”(ப-105), 

“க�ேணா� க� ேநா�ெகா�கி� 

வா�ெசா�க� எ�ன பய�மில” (ப-123). 

 இ�வா�, �ல�ெபய�� தமி�� 

பைட�பாளராக இ��தா��, க�றவ���� 

ெச�ற இடெம�லா� சிற�� எ�பைத� ேபால 

�. த�கரானி� பைட��களி� தமி� 

இல�கிய�தி�  தா�க� விரவி� கிட�பத� 

�ல�, இவாி� தமி�ெமாழி உண���, 

ஆ�ைம�� �ல�ப�கி�றன. 

 

தமிழாி� பழெமாழி� பய�பா� 

தமிழாி� வா�ெமாழி இல�கியமாக, அ�றாட� 

வா�விய� ��களி� பய�ப��த�ப�கி�ற 

ஒ�றாக பழெமாழி விள��கிற�. இஃ�, 

“��ப�, ���க�, ஆழ�, ெம�ைம �தலான 

தன�ேக உாி�தான பல சிற�� இய��கைள� 

ெகா������”7 (ப-182வ.ேநா.த.இ.வ). 

இ�பழெமாழிைய அ�த�த வ�டார 

வழ��க��� ஏ�ப�� ம�களி� வா�விய� 

ப�பா�, கலா�சார�, சமய� ேபா�ற 

��நிைல�� ஏ�ப�� பய�ப��தி��ளன�. 

ேம��, தமிழ�க� பிைள��� ேத� எ�த அய� 

நா����� �ல� ெபய��� ெச�றா��, 

எ�ெமாழிைய� பயி�றா�� அவ�களிட� த� 

தா�ெமாழியி� தா�க�, வழ�கா�களி� 

தாேன �� வ�� ேதா��� இய��கைள 

காண����. இஃ� தமிழ�ைடய 

உண�ேவா�, உயிேரா� கல�த ஒ�றா��. 

இதைன, 

 “ப�ட கா�ேல ப��; ெக�ட ��ேய 

ெக��” (ப-130), “ெப�த மண� பி�� பி�ைள 

மண� க��”(ப-34), “விர��� த�க ��க�” 

(ப-37), “ெசவிட� காதி� ஊதிய ச��” (ப-39), 

“எ� எ�றா� எ�ைணயாக நி�றா�” (ப-70), 

“ஊரா� பி�ைளைய ஊ�� வள��தா� தா� 

பி�ைள தாேன வள��” (ப-76) எ��, 

மண��� ம��ைக சி�கைதயி� தமிழ�களி� 

பழெமாழி��� ப�சேம இ�ைல எ�� ��� 

அளவி��, த� பைட��களி� ெமாழி 

உண�ேவா� த� ெமாழி ஆ�ைமைய� 

பய�ப��தி��ளா�. ேம��, �ல�ெபய��த 

தமிழ�க� எ�� நிைலயி�, இ�பைட�பாள� 

ஒ� சில பழெமாழிகைள� கால�, 

இட���நிைல�� ஏ�ப, ெசா�களி� 

த�ைமயி� மா�ற� ஏ�ப�� ெபா�� 

மாறாம� எ��திய�பி��ளா�. 

 விர��ேக�த ��க� எ�பைத “விர��� 

த�க ��க�” (ப-37) எ���, கால� ெபா� 

ேபா�ற� எ�பைத “ெபா�ைத� 

ெபா�ெனன� ேபா��” (ப-41) எ���, 

“யாைன வ�� பி�ேன மணிேயாைச வ�� 

��ேன எ�பைத� ேக� வ�� பி�ேன மதி 

ெக�� வ�� ��ேன” (ப-88) எ���, தம� 

ெமாழி ஆ�ைமைய இட��ழ��� ஏ�ப� 

ெபா�� வ�வ� மாறாம�, தமி�ெமாழியி� 

ெகா�ைக� பி��ேபா�, த� பைட��களி� 

பய�ப��தியத� �ல�, பைட�பாளா ்ெமாழி 

ஆ�ைம�� ெமாழி உண��� மி�கவ� 

எ�ப� �லனாகிற�. 

 

உலகெமாழிகளி� ேதம�ர� தமி� உண�� 

தமி� ெமாழி�ெக�� ஓ� இனிய ப��� 

ஆ�ைம�� இய�ைகயாகேவ உ��. 
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இதைன, யாமறி�த ெமாழிகளிேல தமி� 

ெமாழிேபா� இனிதாவ� எ��� காேணா�; 

ேதம�ர� தமிேழாைச உலெக��� பர�� 

வைக ெச�திட� ேவ���; தமிழென�� 

ெசா�லடா தைல நிமி��� நி�லடா எ�� 

தமிழி� சிற�ைப��, மா�ைப�� தமி�� 

சா�ேறா�க� ேபா�றி��ளன�. இ����க� 

வ��ப���� வைகயி� �ல�ெபய�� தமி�� 

பைட�பாள�க� நிைறேவ�றி வ�கி�றன�. 

உலக ெமாழிக��ெக�லா� தா�ெமாழியாக��, 

��த ெமாழியாக�� தமி�� ெச�ெமாழி 

விள��கிற�. உலகி� �த� மனித� 

ேதா�றிய கால�தி� அவ� ேபசிய ெமாழி 

தமி� ெமாழியா��. 

 உலகி� ெதா�ைம வா��த ஏ� 

ெமாழிக�� தமி�ெமாழி�� சிற���� 

விள��கிற�. இஃ� உய� தனி� 

ெச�ெமாழி��ாிய பல சிற���கைள� 

ெப���ள�. எ����கா�டாக, வ��வாி� 

��பா� உலக�ெபா� மைறயாக� 

ேபா�ற�ப�கிற�. இ�� ெவளிநா�களி� 

க�வி��ைற, அரசிய�, ச�ட�, ஆ�சி ெமாழி 

எ�� ப�ேவ� நிைலகளி� நிைலெப�� 

விள��கிற�. அவ�ைற எ����கா��� 

விதமாக ‘மண��� ம��ைக’ சி�கைதயி�, 

 “சி�க��� வா� தமி� ம�க��� ….. 

ெபா� நல மன�பா�ைம�ைடயவ� 

எ�பதா� ‘தமி� �� ந��ல����’; ெப�� 

ேபாிழ�� எ�ற ெச�தி தமி� �ர� எ�� 

நாளிதழி� ெவளியாகி இ��ைத”, “நீ�� �த� 

ெச�பவா� க�ேபா� மலாயி 

வைரஎ����ெகா�டா�, ெச�பவா� தமிழ� 

ச�க�… மரணநிதி தமிழ� சைப, தமி�ேவ� 

நாடக ம�ற�, ெப�ரா இைச���, .. 

நாராயண ���ல� ேபா�ற தமி� 

அைம��க� ெசய�ப�டன. ேம��, நீ�� 

ப�தியி� டா�ட� இராமசாமி அவ�க� ….. 

�லக�ைத இய�க� ெச�தத�� இல�கிய� 

ப��ைடய இைளஞ�கைள உ�வா�கி 

ஊ��வி�தா�” ப� 41-49. ேம��, தமிழ�களி� 

பைட��க� யா�� அ�ைறய �ழ�� 

ெவளிவ�த நாளித�களி� க��ைரகளாக��, 

கவிைத களாக��, சி�கைதகளாக�� 

ெவளிவ�தன. “தமி� இல�கிய�ைத 

வள��ததி� �� நி�றைவ ப�திாிைககேள. 

1924 �த�… தமி�� ப�திாிைகக� 

ெவளியாக� ெதாட�கின. 1950 �த� … 

எ��தாள�களி� சி�கைதகைள ெவளியிட� 

ெதாட�கின. சி�கைத� ேபா��கைள 

நட�தின. சி�கைத எ��� �ைறைய� ப�றி 

பாட�க� ஞயி� சிற�� மல�களி� 

ெவளியாயின. இவ��� தமி�ேநச�, 

தமி��ர� …. �றி�பிட�த�கனவா��”8 (ப-

310த.இ.வ.). இ�வா�, தமிழ� எ��� ெச�� 

��ேயறினா�� தமிழ�க��கான ெசா�த 

இல�கிய�ைத� பைட�தன�. அ�வைகயி� 

�.த�கராசனி� பைட��க� ஒ� ைம� க� 

எனலா�. 

“ஆயிர�� ெதா�ளாயிர�� எ�ப�களி� 

இ�தி� ப�தியி�, தமி��ர� நாளித�….. 

தைடப����த�. அ�த�கால� க�ட�தி� 

தமி�மல� எ�ற ப�திாிைக சி�க��ாி� 

ெதாட�க�ப�ட�. ஆர�ப�தி� தைல��கலாக 

வ��ெகா����த தமி� மல�, தமி��ர� 

நாளித� …. சாி����ளான�….. தமி�மீ�� 

தமிழ�மீ�� ெகா����த தா�க�தினா� 

த��ைடய ச�பா�திய�ைத �த�டாக� 

ெகா��தா�. … தமி� இல�கிய� அவர� 
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தாப�ைத தணி�த�. தமி� இைச … 

இதய���� இதமளி�த�. டா�கட� 

இராமசாமி அவ�க� அ�ேபாைதய ேர�ேயா 

சி�க��ாி� ‘வாெனா� ைவ�திய�’ எ�ெறா� 

நிக��சியி� ப�ேக�� வ�தா�….. 

நிக��சியி� …. வழ�கிய ெதாைக … 

அ�பமாக இ��தா�� தமி� ெமாழியி� அ�த 

நிக��சி ெதாடர ேவ��� எ�பதிேலேய 

க��� க���மாக இ��தா�. அ� அவாி� 

தமி�� ப�ைற� �ல�ப��திய�” ப�-51-52 

எ�� ���களி� �ல�, �.த�கராச� 

�ல�ெபய� தமி� பைட�பில�கிய� 

ெச�மலாக� திக����ளா�. ேம��, அவ� 

தமி�ெமாழி மீ��, தமிழ�க� மீ�� மி��த 

ப�றாளராக�� திக����ளா� எ�பைத 

அறிய��கிற�. 

 

�திய ெசா�லா�க� 

�ல�ெபய� தமி�� பைட�பாள�க� 

தமி�ெமாழியி� மீ� ெகா���ள ப��� 

ஆ�ைம�� ெச�ைமயனதாக இ��ததா�, 

அவ�க� வா�� �றவய��ழ��� ஏ�ப த� 

பைட��களி� �திய �திய ெசா�லாட�கைள� 

பைட�கி�றன�. “தமி� ெமாழியி� ெச�ெறா�தி -

வள��சியிைன ெமாழியி� ெசா� மா�ற� 

எ�ற வைகயி� விள�கலா�. இய�ெச�களி� 

பிறெமாழி� ெசா�களி�� ெதாட��சியான 

ெபா�� மா�ற�க�� நிக����ளன. 

ெபா�� மா�ற�க� ஒ� �றி�பி�ட 

ெபா�ளைம�ைப�  கா�� நி�கி�றன”  

(ப-62த.ெமா. வ) எ�� க��தி�� இண�க 

�ல� ெபய�� தமிழ�க� த� பைட��களி� 

வழியாக, அவ�க� வா�� �றவய��ழ��� 

ஏ�ப, �திய �திய தமி�� ெசா�லாட�கைள 

உ�வா�கி��ளன�. அைவ: 

 “�வதிக�” (ப-07), “ஆயாச�  ெப����”, 

(ப-07), “ஏதி�யா�” (ப-06), “�ப� ேபா�ட”(ப-

10), “பாவா�மா�களாக க�த�ப�வ� 

கைட�ேதறேவ ��யா�” (ப-09), “வி�கி���ேபாவா�

” (ப-11, 39, 54), “மானசீகமாக, ைக�க�ய�” (ப-

17), “அ�தா�����ைச” (ப-32, 46, 45), 

“ைக��வாைலைய” (ப-38),  “மாத ச�சிைகக�” 

(ப-47), “தாதிய�க�” (-47, 54), “அபிலாைசைய” 

(ப-65, 131), “மானசீகமாக தா�பாியமான” (ப-

129), எ��, தமிழாி� உண��கைள 

உ�வா�கி� ெகா��, தா� வா�� 

ப�பா����ழ��� ஏ�ப� �ல�ெபய� 

பைட�பாள�க� தமிழி� �திய ெசா�லாடைல� 

பைட�கி�றன�. இ�ெசா�களி� வ�வ� 

இட�தி�� இட� ேவ�ப�டா�� 

கால���நிைலைய ஏ��, ெபா�� அைம�பி� 

உ�வானைவயாக உ�ளன எனலா�. 

இ�வைகயான �திய ெசா�லாட�க� 

இவ�த� சி�கைதகளி�, வ�டாரெமாழி� 

கல�ேபா�, ம�சா��த ம�களி� 

வழ�கா�றி�� ஏ�ப இய�பாக அைம��. 

இ�வைகயி� �.த�கராசனி� பைட��க� 

ெமாழி வள� மி�கன எ�ப� �லனாகிற�. 

 

���ைர 

�ல�ெபய�� தமி�� பைட�பாள� �.த�கராசனி� 

‘மண��� ம��ைக’ சி�கைதயி� �ல� 

பைட�பாள� தமி� ெமாழி உண���, தமிழ� 

எ�ற மா���, தமி� ெமாழி இல�கிய�தி� 

மீ� அவ��கி��த ெமாழி� �லைம�� 

விள��கி�றன. ேம��, தமி�நா��� 

பிற�� சி�க���வா� தமிழராக வா��� 
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வ�தா��, இவர� பைட��க� ‘ெச�தமி� 

நாெட�� ேபாதினிேல, இ�ப� ேத� வ�� 

பா�� காதினிேல’ எ�� ெசா��� அளவி�� 

ெமாழி��லைம ெகா��, சால� சிற�தவனவாக� 

காணலாகி�றன. 

 

பய�ப�ட ��க� 

எ�.��தரசீனிவாச�, ஆ�ைம ேம�பா�, 

தாமைர ப�ளிேகஷ�� பி (��). 

�ைனவ� கி.இராசா, தமி� இல�கிய வரலா� 

–  41 பி, சி�ேகா இ�ட��ாிய� 

எ�ேட�, அ�ப��� ெச�ைன-600 050, 

3-� பதி��- 2020. 

ெத.ெபா.மீ தமி� ெமாழி வரலா� ச�ேவாதயா 

இல�கிய� ப�ைண,                    ம�ைர- 

625 001, பதி��- 1982. 

கா. ப�டாபிராம� ெமாழி� பய�பா�. 41 பி, 

சி�ேகா. இ�ட��ாிய� எ�ேட�, 

அ�ப��� ெச�ைன-600 098, 4-� பதி��- 

2009. 

�ைனவ�. பா�யாேமாி வைகைம ேநா�கி� 

தமி� இல�கிய வரலா� – 41பி, சி�ேகா 

இ�ட��ாிய� எ�ேட�, அ�ப��� 

ெச�ைன-600 050, 3-ஆ� பதி��- 2020. 

 

���க� �றி��க� 

ஆ.ேம. - ஆ�ைம ேம�பா� 

த.இ.வ. - தமி� இல�கிய வரலா� 

த.ெமா.வ. - தமி� ெமாழி வரலா� 

ெமா.ப. - ெமாழி� பய�பா� 

வ.ேநா.த.இ.வ. - வைகைம ேநா�கி� தமி� 

இல�கிய வரலா� 
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அ�த�தமி� : க�வி�� அற�� 
 

ெச. ெம�வி� ராஜா 
உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற 

 அெமாி�க� க��ாி,  ம�ைர 

 

“ஆசிாிய� பணிேய அற�பணி அத�ேக 

உ�ைன அ�பணி” எ�ற ஆ�ேறாாி� 

ெமாழி�கிண�க, தமிழாசிய� பணியி� த�ைன 

��ைமயாக அ��பணி��� ெகா�ட   

தி�.�.த�கராச� சி�ைக� தி�நா���,  

தா�ெமாழி� ப�ைற��, அற�ைரகைள�� 

மிக� சிற�பான�ைறயி� ப�ளி மாணவ�க��� 

வழ�கி��ளா�. அைவம��ம�லாம� வா�விய� 

ெநறிகைள��, அற�க����கைள��, வாழ� 

ேதைவயான உ�ைமகைள�� எளிய 

�ைறயி� மாணவ�க���� ெச��ேச�� 

வைகயி� தம� ‘அ�த� தமி�’ எ��� ��� 

�லமாக எ���ைர�தைன� க�� 

ெசா�வைத ேநா�கமாக� ெகா�� இ�த 

ஆ��� க��ைர அைமகிற�. 

 

தா�ெமாழி� ப�� 

சி�க���, ெத�கிழ�காசிய நா�க�� ஒ� 

சி�ன�சிறிய தீவாக��, ெபா�ளாதார� 

ெசழி��மி�க நாடாக��, ப�ெமாழி� ச�கமாக� 

திக�கி�ற நாடாக�� விள��கி�ற�. சீன�, 

மலா�, தமி�, மைலயாள�, ஆ�கில� ஆகிய 

பல ெமாழிக� ேபச�ப�டா�� 1930 ஆ� 

ஆ����� பிற�, ப�ளிகளி� நா�� 

விதமான க�வி�ைற� ெசய�பா�க� 

ெகா��வர�ப�டன. �றி�பாக ஆ�கில�, 

மலா�, சீன�, தமி� என� தனி�தனிேய 

ப�ளிக� இ��தன. இைவ சி�க��� 

ம�களிைடேய  இண�கமான ஒ� ெபா�� 

ெதாட�� ெமாழி�� வழி ெச�யவி�ைல. 

மாறாக, ம�களிைடேய பல ஏ�ற�தா��க� 

ஏ�பட� காரணமாக அைம�தன. 1960 களி� 

ஏ�ப�ட அரசிய� மா�ற�க� தா�ெமாழி�� 

��கிய��வ� ெகா��தன. இ�ெமாழி�க�விைய 

அறி�க�ப��திய�. இ�ைறய  �ழ�� 

தமி�ெமாழிைய� க�பத��� அதைன� 

பய�ப���வத��� வா����  வசதி�� 

ெப��கி��ளன. ஆனா�, அ�ைம� �ழ�� 

தமி�ெமாழி� �ழ�க� �ைற�� வ�வைத 

உண��த �.த�கராச� அவ�க�, “தா��� 

இைணயாக ஆ�ேறாரா� �றி�க� ெப�றைவ 

தா� ெமாழி�� தா�நா�� ஆ��. அ�� 

பா��� வள��பா� தா�, அறி� பா��� 

வள���� தா�ெமாழி, ப�த பாச�கைள 

உண���வா� தா�, ப�பா��� 

ெப�மித�கைள உண���� தா�ெமாழி, 

அ��ட� சி�தைன� ெசறி�கைள ஊ�� 

மகி�� தா�ெமாழி” என� சி�ைக 

மாணவ�க���� தா�ெமாழியி� சிற�ைப 

எ������� அவ�, பாரதி ம��� 

பாரதிதாசனி� கவிைதகைள�� ேம�ேகா�கா��, 

தா�ெமாழியா� தமி�ெமாழியி�   அவசிய�ைத 

உண���கிறா�. 

 

தமி�ெமாழி� க�வி 

சி�ைகயி� இ�ெமாழி� க�வி� ெகா�ைக��� 

பி�னாக, க�வி� �ட�களி�� 

ெவளியிட�களி�� ஆ�கிலெமாழியி� ஆதி�க� 

அதிகாி�ததி� காரணமாக��, இர�டா� 

ெமாழியாக� தமி�� பயி��வி�க�ப�� 

காரண�தினா��, சி�ைக வா� தமிழ�களா� 

தா�ெமாழியாகிய தமி�ெமாழிைய�  பய�ப��த� 

இயலாத �ழ� ஏ�ப�ட�. இத� காரணமாக, 

தமி�ெமாழி� க�விைய இ�தியா ம��� 

இல�ைகயி���� ��ேயறிய தமி�  

மாணவ�க� �ற�கணி�க� ெதாட�கினா�க�. 

இ�நிைலயி�, பிறெமாழி ஒ�றி� க��ைர 

அ�ல� கவிைத எ�த�ேபா�� ஒ�வ�, த� 

தா�ெமாழியி�  அதைன� க�பைன ெச��, 

சி�தி��� ெதாி�� ெகா�ள���� எ�பதைன 

உண��த ஆசிாிய�, 

“தா�ெமாழி��  ஆ�கில�� தைகைம�ட� 

எ�ேலா�� 

ஆ��தி��     இ�ெமாழியி�  ஆ�ற�க�    

ெப�றா� 
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பா���வ�� பா�ைமெயலா� 

உ�ைன�ேத� வ�தைண�� 

ேதா���வ��  ெச�வவள�  ெத��லக� 

�க��ேத���!”2  

என, இ�ெமாழி� க�வியி� தா�ெமாழி 

அைன�தி��� அ��பைட எ�பைத� 

����கா��கிறா�. எனேவ, அ�நிய ேதச�தி� 

வா�� தமிழ�க���� தமி�ெமாழியி� �ாித� 

அவசிய� எ�பைத ஆசிாிய� திற�பட 

விள�கி��ளா�. 

 

மாணவ�க��� 

�.த�கராச� அவ�க� தன�� வா���� 

கிைட��� ேபாெத�லா�  சி�ைக 

மாணவ�களி� எதி�கால� �றி���, 

உலகமயமா�க�� சி�கி� தம� 

ப�பா�ைட��, கலா�சார�ைத��  இழ�� 

தவி��� மாணவ�க���, ந�ல பல 

அறி�ைரகைள� தம� ேப�சி� �லமாக��   

எ��தி� �லமாக�� வாழ�கி��க�ளா�. 

சமய� க�வி�� அறெநறி�க�வி�� 

அவ�கைள ேம�ைம��ளவ�களாக மா��� 

எ�ற ந�பி�ைக ெகா��, அவ�ைற� த� 

பைட��களி� �ல� உலகாிய� ெச�தா�. 

 

சமய�க�வி 

ந� ��ேனா�க� இல�கிய, இதிகாச ��க� 

�லமாக�  ேபாதி�த இைறவழிபா�, த��வ�க�, 

ச�பிரதாய� ெப�மித�க�, ச�மா��க 

ெநறிக�, சமய�ேகா�பா�க� ஆகியவ�ைற� 

ைகவி�டத� காரணமாக, பழைமயி� 

அ���வேட இ�லாம�, ��ைமயி� 

சி�னமா� மாறியி���� சி�க���, பல இன, 

ச�தாய� கல���ள ஒ� நாடக� 

பாிணமி�தா��, ப�பா�களி� �ர�ப�� 

இன�, சமய�, ெமாழி என ேவ�ப��தி� 

ெகா�ட இ�ைறய இள� தைல�ைற 

மாணவ�க�, நாகாிக ேமாக�தி� சில�, 

யாாிட� எ�ப� எ�ன ேபசேவ��� எ�� 

ெதாியாம��, ம�� பழ�க�தி��� த�ைம 

ஆ�ப��தி� ெகா���, உலக 

ஆ��பாி��களி��, ஆணவ�களி��, 

ஆசாபாச�களி�� தம�கான சவ��ழிைய 

ேநா�கி ஓ��  மாணவ ச�க�ைத� தி���� 

வைகயி�   ப�ளி� பாட�தி�ட�திேலேய  

சமய�க�விைய அரேச ஊ��வி�க ேவ��� 

என வ�����கிறா�. 

 சமய�க� அைன��� மனிதைன 

ந�ப��க�, ந�ெலா��க� நிைற�தனவாக 

உ�வா�க வி���கிறன. எனேவ சமய�க�வி 

“நம� நா��� ப�பா��த – அ�பா��த – 

பணிவா��த – க�ெடா��� மி�க ச�தாய� 

உ�வா���” எ�ப�ட�, நபிக� நாயக�தி� 

ெபா�ெமாழிகைள��, மணிேமகைல ��� 

ம�, மாமிச ெவ��ைப��, க��சிய� 

த��வ�ைத��, பாரத� ம��� இேய�வி� 

கைதகைள�� ேபாதி�பதி� �லமாக��  

மாணவ�க���  ஒ��க� நிைற�த க�விைய, 

அவ�களி� இள� வயதிேலேய க�பத� 

�ல�, ப�மர�� ஆணிேபா� மனதி� பதி�� 

எ�� உண���,   அறிவா��த ச�தாய�ைத� 

சமய� க�வி உ�வா�க வழிவ���� என 

இ���� ெவளி�ப��தி��ளா�. 

 

அறெநறி� க�வி 

”திைரகட� ஓ���  திரவிய� ேத�’, “ேக�� 

வி��ெச�வ� க�வி ெயா�வ�� மாட�ல 

ம�றயைவ” எ�ற சா�ேறாாி�  ���க��� 

இண�க, க�வி�� ெச�வ�� ம�களா� 

ேதட�ப�� இர�� ��கிய� ெபா��க� 

ஆ��. க�வி க���ேபா� ��கியமாக 

அறெநறி� க�விைய� க����றி� க�க 

ேவ���. அறெநறி தவறினா� ��ப� 

ஏ�ப�� எ�� ந�பி, அைனவ�� பிற���� 

தீ�� ெச�யாம� அ�ைப� ெப��க 

ேவ��� என� கீ�நிைல� ப�ளிகளி� 

ேபாதி�தா��, அதைன உணரா�  

இ�ைறய சி�க��ாி�, ெப�ேறாாி� 

அ�ைமகைள உணராம��, ெப�ேறாைர� 

ைகவி��, அவ�கைள ஆதரவ�றவ�களாக 

வி�கி�றவ�கைள� க�ைமயாக� சா�கிறா� 

�.த�கராச�. “��ேதாைர� ேபணி� கா�த� 

இைளேயாாி� தைலயாய கட� எ�ப� 

க��சிய� அவ�களி� த��வ�”. எனேவ, 

அறெநறி� க�வியி� ��கிய�ைத உண��� 

மாணவ�க� ப����ேபா� 
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ெப�ேறா�கைள��, �தியவ�கைள�� 

மதி�� எ�ப� நட�கேவ��� எ�பைத அ� 

ேபாதி�கிற�. “பல இன� ச�தாய� கல���ள 

நா�களி� வா���வ�� நா�  பிற�பி� 

ேபதமி�ைல எ�ற அறெநறி உண����”  

என, சிற�பாக� த� ��� 

எ����கா����ளா�. 

 

���ைர 

�.த�கராச� அவ�க� சி�க��ாி� 

தமிழாசிாியராக� தம� பணிைய� 

ெதாட�கியவ�.அ�நிய ேதச�தி�� த� 

ம�ணி� ெப�ைமைய மறவா�,தா� 

ம��ம�லாம� த�ைம� சா��தவ�கைள�� 

ஒ��க�ேதா� ��ய க�விைய� க�க 

ேவ��னா�. ஒ��க� ஒ�வைன உய��த 

நிைல��� ெகா�� ெச��� எ�பைத 

உண���, திற�பட� த� பைட��களி� 

ெவளி�ப��தி��ளா�. “ஐ�தி� வைளயாத� 

ஐ�பதி� வைளயா�” எ�ற பழெமாழி�ேக�ப, 

சி�வயதி� ப��� ம��� ேபாதா�; ந�ல 

பழ�க வழ�க�கைள�� ேச��ேத க���ெகா�ள 

ேவ��� எ�பைத ந�� உண��தவ�. 

எனேவ, ம�ற ஆசிாிய�கைள விட ஒ� 

தமிழாசிாியரா� மாணவ ச�தாய�தி�� 

அ�கி� ெச�� அற�ைர �ற���� 

எ�பைத ெம�பி��� கா��யவ�. இத�� 

அவ�த� பைட���கேள சிற�த சா��க�. 

 

பா�ைவ ��க� 

�.த�கராச�  - அ�த� தமி�? 

ஔைவயா� -ெகா�ைறேவ�த� – 39. 

�.வரதராச� தி���ற� – 400 உைர. 

சி�க��ாி� தமி�வழி� க�வி ேந�� இ�� 

நாைள – சி�க��� தமிழாசிாிய� ச�க�. 

சி�க���. 

சி�க��ாி� தமி�ெமாழி� க�வி – சி�க��� 

தமிழாசிாிய� ச�க�. சி�க���. 
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�.த�கராச� கவிைதயி� ைகயா�ட தான� 
 

�. ராஜா 

��கைல இர�டாமா�� தமிழில�கிய� 

�ம� ஆ�டவ� கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, தி�வாைன�காவ�, தி��சி 

 

���ைர 

தன�� மி�சி�தா� தான�� த�ம�� எ�� 

ெபாிேயா�க� ெசா�வா�க�. அதாவ�, 

நம�� மி�சிய� ேபாக, ம�றவ�ைற� 

தானமாக��, த�மமாக�� ெச���க� எ�� 

�றினா�க�. தான� பல வைக�ப��. 

எ�ென�ன தான� ெச�தா� எ�ன பல� 

கிைட��� எ�� �.த�கராச� அவர� 

கவிைதயி� அழகாக, �ாி�� வைகயி� 

ெகா����ளா�. 

 

அ�னதான� 

மனித� உயி� வா�வத�� ஆதாரமாக 

உ�ள� உண�. அத� ெபா���� பிற���� 

தான� ெச�த�� அத� பல�க��, 

தான�தி� சிற�த� அ�னதான�. அ�ன� 

இ�ட�� சி�ன� ெக���ேபாகா�. 

 ெபா�, ெபா�� எ�வள� ெகா��தா�� 

மன� தி��தி ெகா�வதி�ைல. ஆனா�, 

ஒ�வ� ேவ��ெம�� ேக�டவாயா�, 

ேபா�ெம�� ெசா�� மனநிைறேவா� 

எ�வ� சா�பி��ேபா� ம��ேம தான� 

ெச�த ��கிய ேநர�திேலேய பலைன 

ெதாிய�ப���வ� அ�னதான�.  

அ�னதான� ெச�தா� ��வ ெஜ�ம 

க�மவிைனக� தீ��. பி���களி� 

ஆசி�வாத� கிைட���. 

 

ஆசிாிய� ப�றி 

 ஓ��ெப�ற ��த தமி� ஆசிாிய�� தமி� 

எ��தாள�மான �. த�கராச� இ�ைறய� 

தமிழாசிாிய�க� பல���� தமி�� க�பி�த 

ஆசானாக��, கவிைத� ெதா���, க��ைர� 

ெதா���, மாணவ�க��கான க�ற� 

வள�க�, நாடக� ெதா��� என� 

கி�ட�த�ட 23 ��க��� ஆசிாியராக�� 

விள�கி��ளா�. 

 ”வா�நா� ���� எ�தி தமி�� ெதா�� 

ஆ�றியவ� தி� த�கராச�. பல 

எ��தாள�கைள ஊ��வி�� ��தக 

ெவளி��க��� ஏ�பா� ெச�� 

நிக��சிகளி� கல��ெகா�� தமி�� பணி 

ஆ�றியவ� அவ�.” 

 இ�தியாவி� பிற�த அவ�, ��� வயதி� 

மலாயாவி�� அைழ�� வர�ப�டா�. 

கி�ட�த�ட 1960களி� தம� ஆசிாிய�� 

பணிைய� ெதாட�கிய அவ�, அ�ைறய 

ெச�பவா� தமி�� ச�க�தி� தமி�� ப�ளி, 

உம�� �லவ� தமி� உய�நிைல� ப�ளி, 

ர��� ேரா� உய�நிைல� ப�ளி, ேநவ� 

ேப� உய�நிைல� ப�ளி �தலான பல 

ப�ளிகளி� ஆசிாிய�� பணி ஆ�றி��ளா�. 

 

தான�க�� அத� பல�க�� 

1. ம�ச� தான� – ம�கள� உ�டா�� 

2. �மி தான� – இகபர�க�க� 

3. வ��ர தான� (�ணி) – சகல ேராக 

நிவ��தி 

4. ேகா தான� (ப�மா�) – பி��சாப 

நிவ��தி. இ�ல�தி� ேதாஷ�க� 

வில��. பலவித �ைஜகளி� பல�க� 

கிைட���. 

5. திலதான� (எ��) – பாப விேமாசன� 

6. �ல தான� (ெவ�ல�) – �ல அபிவி��தி – 

��கநிவ��தி 

7. ெந� தான� – ��ேப� அைடயலா�-

ேதவதா அ��ரஹ� 

8. ெவ�ளி தான� – பி��க� ஆசிகிைட��� 
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9. ேத� தான� – �க�த�� இனிய�ர� 

10. ெசா�ண தான� (த�க�) – ேகா� 

��ணிய� உ�டா�� 

11. த�ணீ� தான� – மனசா�தி ஏ�ப�� 

12. க�பளி (ேபா�ைவ) தான� – ��ெசா�ன 

��ச�ன பயநிவ��தி 

13. பழவைகக� தான� – ��ரப��ர 

அபிவி��தி 

14. பா� தான� – ச�பா�கிய� 

15. ச�தன�க�ைட தான� – �க� 

16. அ�னதான� – சகல பா�கிய�க�� 

உ�டா��. 

 

மனதி���� தான� 

இ�லாதவ�, ஒ�வனிட� தான� ேக��� 

த�ண�தி�, இ��பவ� இ�ைல எ�� 

���ேபா�, அவ� இற�தவ���� சமமா�� 

க�த�ப�கிறா�. ந� இ�� மத� ஒ�ைற� 

��கிற�. தான� ெச�யாம� �ட 

இ���வி�; ஆனா� தான� ெச�பவைத� 

த��காேத.’ அ� ெபாிய பாவ� எ��. 

 எ�ேலா���� ெகா���� மன� எ�ப� 

அைம��வி�வதி�ைல. அ�ப� உலகி� 

உ�ள அைன�� ம�க���� அ�த மன� 

வ��வி�டா�, தான� எ�ற ெசா� இ�லாம� 

ேபா�வி��. சம��வ� விைள�� வி��. 

ஏென�றா�, இர�க��ள மனித�, த�னிட� 

ேக��� ��ேப ெகா���வி�வா�. 

“இ�லாதா� இ��பவைர எதி��� 

ேநா��� 

இய�பதைன இர�தி�த� எ�ேற 

ெசா�வா� ! 

இ�லாதா� நிைலயறி�� இ��ேபா� 

ஆ�� 

இய�றவைர ஈ�தி�த� தான� எ�ேபா�” ! 

 

அ�த�கால தான� 

அ�கால�தி� தான� எ�ற ெசா� ெகாைட 

எ�ற ெபயாி� இ���, இ�� தானமா�� 

திாி���ள�. அ�� ஆ�ட ம�ன�க� 

அளி�த தான� ஒ�நா� பய�பா���கான� 

அ�ல. அ� ெப�பவாி� ஆ����� 

பய�ப�� வைகயி� அளி�க�ப�ட�. ���, 

பவள�, ைவர�, ைவ�ாிய� ம��� பலநிைல 

தான�க� வழ�க�ப�டன. �லேசகர 

ஆ�வா��� மீனா�சி ���மாைலைய� பாி� 

அளி�� இவ�ைற  நிைன� ப���கிற�. 

“அ�கால� �ரவல�க� அளி�த தான� 

அணிமணிக� ெபா��ெச�வ� “ ஆ�� “ 

ம��� 

எ�கால� நிைல�தி���� இையபி ேனா� 

எழிலா��த விைளநில�� இனிய தா�� 

��கால� ேபா��ெமழி� ��� மாைல 

��மதியி� ஒளிேதா��� ��ைம ைவர� 

தி�ெகலா� �க�மண�க� ெதாி�� ேத�� 

தி�ம��� தான�க� ெதளி�த ேநரா�” ! 

 

ம�ன�க� அளி�த தான� 

கைடேய� வ�ள�க� அளி�த தான�கைள 

எைட ேபா�� பா��ப� அாி�. அவ�ைற 

அ�ைறய ந� தமி� இல�கிய�க� வைக 

பிாி�� நம��� கா��கி�றன. இ��� பல 

ம�ன�க� தான�தி� சிற�� 

விள�கி��ளன�. 

 பதி���ப�� ேபா�ற ��க� ேசரம�ன�க� 

தான� வழ��� வ�ள� த�ைமகைள நம��� 

பட�பி���� கா��கி�றன. உதாரணமாக, சிபி� 

ச�கரவ��தி த�னிட� அைட�கல� ���த 

�றாவி�காக� த� கா� தைசகைள அ���, 

�லா�ேகா�� ைவ�� த��ைடய வ�ள� 

த�ைமைய நிைலநா����ளா� என� 

சில�பதிகார� �த�ெகா��, பல 

தமிழில�கிய�க� நம��� கா��கி�றன. 

“கைடேய� வ�ள�க� கவி�த ந�ல 

கா�மன�தி� க�ைணயதி� கனி�த 

தான� 

எைடேபா��� பா��கெவாணா இய�பி� 

த�ைம 

இதய�தி�  ஈர�ைத�  கா���; ேதா���” ! 

 

உயி�தான� - அ� உய�தான� 

சில� த� உட� �ைறயா� மன� வி��பி 

வாழ� ச�திய��, ந� ��ேன வா�கி�றன�. 
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க�ணிழ�� உட� உ��� இழ�� வா��  

எ�வள� ேபைர அ�றாட வா�வி� நா� 

ச�தி�கி�ேறா�. உலகி� பிற�த இ�த� 

பிற�பி� ந�மிட� உ�ளைத� தான� 

வழ��வைத விட� ேப� ேவ� எதி�� 

��ணிய� கிைட�க� ேபாவதி�ைல. க� 

தான�, இர�ததான� இ��� பல 

உ������ தான�க� உலகி� 

ம�றவ�கைள வாழைவ�கெவன உ�ளன. 

“இ�தய�� எழி�யிாி� இ�ப நா� 

எ��� “ சி� நீரக�� “ இர�த நாள� ; 

உ�பா�ைவ உ��ப�வா� க��� 

ம��� 

உாி�தெதா� உடலைம�� �ைறைய� 

ேபா�க 

தி��ள�தி ேனாடைம�� ெதளி�த 

தான�”! 

 

எதி�பா��� இ�லா தான� 

ெபா�வாக, இ��� ந� நா��� 

எதி�பா��ைப ��னி��திேய தனமான� 

ெகா��க�ப�கிற�. ஆனா�, அ�� ந� 

நா��� ந� ��ேனா�க� எ�தவித 

பிரதிபல�� எதி�பாராம� தான� வழ�கின�. 

அதைன� த� ��பிற�பி� கடைம எ��� 

க�தின�. இ��� ஆரா��� ேநா�கினா� 

ஒ�ெவா� காலக�ட�தி�� மனிதனி� 

மன��, உதவி ெச��� உ�ள�� �ைற�� 

ெகா�ேட வ�கி�றன எனலா�. உலக� 

ேபா��� வைகயி� வா��த ம�ன�க�, 

�ரவல�க� ேபா�ேறா� இ�� இற��� பல 

ம�களி� மனதி� வாழ� காரண� அவ�க� 

ெச�த தானேம யா�. 

“இ�ைற�� ந�நா�ைட இைய�த ம��� ; 

எ�தைகய எதி�பா��� தான� த�னி� ? 

அ�ைற�� ந���ேனா� அளி��� த�த 

அறிவா��த ��பிற�பி� அ�யா�� 

ேதா�றி 

நி�றைம�� உட��ைறயி� நிைலைம 

எ�ணி 

ெந��வள� நா�ேதா�� வ��தி� ேதா�� 

க�றிமன� தள�வதனா� கால� த��� 

க�ணியைர� கா��மன தான� ேவ���” ! 
 

ச�தாய தான� 

நா� நம� ச�ததியின��காக� ேச��� 

ைவ��� ெசா�� அவ�க��� ம��ேம 

பய�ப��. ஆனா�, இ�த� ச�தாய�தி�காக 

நா� ெச��� தானமான�, ந� வ�ச�தி��� 

��ணிய�ைத ேச����. நா� ஒ�வ���� 

ெச��� தான�தி�� பிரதிபலனாக ேவ� 

ஒ�ைற எதி�பா��தா�, அத��� ெபய� 

தான� அ�ல, “வியாபார�”.! 
 

���ைர 

பழ�கால� ெதா�ேட தானமான� ந�மிட� 

இ��� வ�கிற�. இ��� மனித� உயி���ட� 

இ��பத�கான ஒேர சா�சி தான� தா�. 

தன��� ேதைவயான� ேபாக மீத��ள 

அைன��� ம�றவ��� உாிய� எ�பைத� 

பல மத�க� அறி�����கி�றன. கவிஞ� 

தி� �. த�கராச� அவ�க� அைத மிக� 

ெதளிவாக, தன� கவிைதகளி� பட� பி���� 

கா����ளா�. தான� ெச��� மன� இற�த 

பி��� வா�கிற�. தான� ெச�யா மன� 

வா��ேபாேத இற�கிற� எ�பேத 

பைட�பாளியி� ஆணி�தனமான க���. 

“ஆமைம�� தான�க� அைன��� ஈ�� 

அறிவிய�� ேக�றா�ேபா� அளி��� 

கா�� 

தாமைம�� த�ம�தி� தைலைம யாேவா� 

தன��வைம இ�லாத தான� ெச�ேத”!. 

“நாமளி��� தான�க� ‘நம�ேகா’ ; அ�ல 

ந�மவ��ேகா நாளைடவி� ஆக� ���! 

ேசமம� ச�தாய� ெசழி�� ேநா�க� 

ெசறி�ைடய அைம�பதனி� ெச�ேவா� 

தான�”! 

 

�ைணைம ஆதார�க� 

மகர�த� – �வழகி பதி�பக�, ெச�ைன. 

�றநா�� - ஔைவ. �.�ைரசாமி பி�ைள – 

கழக ெவளி��.
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�. த�கராச� சி�கைதகளி� ெமாழிநைட 
 

�ைனவ� ெச. ெரஜினா 

உதவி� ேபராசிாிைய, தமி���ைற 

ெஜயரா� அ�னபா�கிய� மகளி� த�னா�சி� க��ாி, ெபாிய�ள�  

 

ஆ��� ���க� 
நம� எ�ண�கைள�� க����கைள�� ெமாழியி� வாயிலாக ெவளி�ப���கிேறா�. ஒ�ெவா� தனி 

மனித�� த� திற��� ஏ�ற வைகயி� ெமாழிைய� பய�ப���கிறா�. ெமாழியான� பய�பா��� 

பல ேவ�பா�க� ேதா��கி�றன. இ�ேவ�பா� ெமாழி சா��த – ெமாழி சாராத எ�ற இ� வைககளி� 

அைமயலா�. அவரவ� ஆ�ைம� திற��ேக�ப�� ெமாழி� பய�பா� ச�க ம��� ெமாழி� 

திற��ேக�ப�� ேவ�ப�கி�ற�. ஒ� மனித� பய�ப���� ெமாழியைம�பிைன�� ெமாழி� 

பய�பா�ைட�� ஒ��கிைண�� ேநா�கி, அத� த�ைமயிைன� ெதளிவாக ெவளி�ப���கிற�. இத� 

வாயிலாக �. த�கராசனி� ெமாழியறி�, ஆ�ைம� திற�, தனி�திற�, ைமய� ெபா��ைம, அைத 

ெவளி�ப���� பா��, எளிைம, ெதளி�, ெசறி� ம��� எ�ேலாரா�� ஏ��� ெகா�ள�ப�� த�ைம 

ஆகியவ�ைற அறிய உத�கிற�. 

கட�� ெசா�க� ��காய�, ேநவ�ேப�, அறிவாலய�, ைக��� 

 

���ைர 

ெபா�வாக ‘நைட’ எ�ப� மனிதனி� ெசயைல� 

�றி�பத���, அவன� ஒ��க�திைன� 

�றி�பத��� பய�ப��த�ப�� வ�� 

ெசா�லா��. இ�ெசா� கைல�ெசா�லாக 

இ�ைறய ெமாழி இல�கிய ஆ��களி� 

பரவலாக�  பய�ப��த�ப�� வ�கிற�. 

ஒ�வ� தன� எ�ண�ைத ெவளியி�� 

�ைறையேய ‘நைட’ எ�கிேறா�. 

ெமாழியைம�பி� அ��பைடயி� எ���, 

ெசா�, ெதாட� ம��� வா�கிய� ேபா�றைவ 

நைடயைம�பாக அைமகி�றன. 

 இல�கிய� பைட�பாளிகைள� பா�ப��தி� 

பா��பத�� ‘நைட’ உத�கிற�. ெமாழிைய� 

ப�றிய ஆ�� இல�கிய�ேதா� 

ெதாட��ைடயதாக� க�தினா�� அ� 

இல�கிய ஆ�வாக� ெகா�ள�படமா�டா�, 

அ� ெமாழி ஆ�வாக� ெகா�ள�ப��. 

ஆனா�, நைடைய� ப�றி ஆ�� ெச�கி�ற 

ேபா� அ�வா�� இல�கிய�ேதா� 

ெந��கமான ெதாட��ைடயதாக� க�த�ப�கிற�. 

‘நைட’ இல�கிய�தி�� ம��� உாிய� 

எ�பதா�, அதைன� தனி�தனி  ஆசிாிய�க�ட� 

நைடைய� ெபாி�� இைண��� 

பா��கி�றன�. உதாரணமாக, ஜானகிராமனி� 

நைட, �.வ.வி� நைட, கைலஞாி� நைட, 

அ�ணாவி� நைட, ெஜயகா�தனி� நைட 

எ�ெற�லா� �றி�பி�� அளவி�� 

பைட�பாளிகளிட� தனிநைட��, தனி� 

ப��க�� ெவளி�ப�� நி�பைத� ேபா�� 

�. த�கராசனி� ெமாழி நைடைய�� 

அைம���ள�. 

 

சி�கைதகளி� நைட� ேபா�� 

‘நைட’ எ�ப� ஆைட உ��தி வ�த மனித� 

எனலா�. ஆசிாியாி� சி�கைதகளி� 

நைட�ேபா�� ப��பவ�க���� ச����டாம� 

இ��கிற�. ப��த�ட� �ாி�� ெகா��� 

வைகயி� கைத� ேபா�� எளிைமயான 

நைடயி� உ�ள�. சி�கைதகளி� ம�க� 

நைட�ைற வழ�கி� உ�ள ெசா�கைள 

மி�தியாக� பய�ப��தி� ெச�வ� சிற�பான 

ஒ�றா��. ேம��, சி�கைதைய� ப��ேபா� 
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ேநாி� ேக�ப� ேபாலேவ சிற�பான 

ெசா�கைள அைம�தி��கிறா�. நைட 

எ�பத��� ப�ேவ�ப�ட இல�கண�க� 

பலரா�� தர�ப���ளன எ�பைத, 

“���க� ெசா�ல�, விள�க ைவ�த�, 

நவி�ேறா��� இனிைம, ந�ெமாழி 

�ண��த�, 

ஓைச�ைடைம, ஆழ�ைட�தாத� 

�ைறயி� ைவ�ேப, உலக மைலயாைம, 

வி�மிய� பய�த�, விள�� உதாரண�� 

ஆ�த� ���� அழெக�� ப�ேத” 

(ந���,எ���: �.13) 

எ�� பல இய��க� ���� அழெக�பா� 

பவண�தி �னிவ�. சி�கைத இல�கிய�தி� 

கைத ெசா�ல�ப�� �ைறயி��, க��� 

ெவளி�பா����� பய�ப���� ெசா�, 

ெதாட� அைம�� �ைறயினா�� நைட� 

சிற�ைப அறியலா�. 

 

ேப�� வழ��� ெசா�க� 

சி�கைதகளி� ெப��பா�� ேப�� வழ��� 

ெசா�கைளேய மி�தியாக� பய�ப��தி 

��ளா�. பைட��களி� உயி��;���பான 

கைத மா�த�கைள ெவளி�ப��த� ேப�� 

ெமாழிைய �த�ைமயாக� ைகயா���ளா�. 

சி�கைதகளி� பய�ப��திய ேப�� வழ�� 

நைட��� சில சா��க� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன. “உ�க��� ஆ�� 

���க: இ�ப�தா� உ�கைள� ப�தி� 

ேபசி�கி����ேதா�: இேதா வ�����க...!”  

(க�பைன மல�க� - அ��வ ந�ப�க�: ப.38) 

 ேம�� இைவ ேபா�ற ேப�� வழ��� 

ெசா�கைள� சி�கைதகளி� காண ��கிற�. 

 

பிறெமாழி� ெசா�க� 

சி�கைதகளி� இட�ெப�� பிறெமாழி� 

ெசா�களான ஆ�கில��, வடெமாழி� 

ெசா�கைள�� பய�ப��தி��ளா�. ேப�� 

வழ�கி� ஆ�கில� ெசா�க� நீ�க ��யாத 

அளவி��� ெச�வா�கிைன� ெப���ளன. 

வாசக��, கைத மா�த���� ஒ� ெந��க�ைத 

ஏ�ப��த��, �ழேலா� ஒ�ற�� பிறெமாழி� 

ெசா�கைள� ைகயா�வைத� காண ��கி�ற�. 

 

ஆ�கில� ெசா�க� 

கைதகளி� ேதைவயான இட�களி� ஆ�கில� 

ெசா�கைள மி�தியாக� பய�ப��தி��ளா�. 

அ�வா� பய�ப���வதா� எளிதாக� 

கைதைய அறி�� ெகா�ள ��கிற�. 

சி�கைதகளி� பய�ப��தி��ள ஆ�கில� 

ெசா�களான,  “வா��ைகயி� அைழ�பி�”

 �ைவயான ெதாடாி� இ��� 

ெகா����கி�றேபா� ெதாைலேபசியி� 

அலறேவ, இ� ஒ� ெதாைலேபசியா? அ�ல� 

ெதா�ைல ேபசியா...? என மன���� 

அ���� ெகா�ேட எ��� ெச�� 

“ாிசீவைர�” ைகயி� எ��� “கேலா” எ�றா�  

எதி� தர�பி� இ��� பதி� இ�ைல; பதிேல 

இ�ைல...!  (எ�ணி�பா�. ப�. 1 ) 

 க��மான� ெதாழி� �ைறயி� 

“கா��ரா��” எ��� “ேலப� ச�ைள” 

ெச��� க�ெபனிகளி� வழி, “அ��த� 

��களா�” ேவைல��� ேச��� எ�ேபா�� 

உ�ள அ�த எளிைம வா��ைகைகேய 

இ�ேபா�� ெதாட��� ேம�ெகா�வ� 

எ�ப�தா� அ�த ����� மாநா��� 

���...! (க�பைன மல�க�, அ��வ 

ந�ப�க� - ப.35) 

 ஆ�கில� ெசா�கைள� கைத�ேபா�� 

யதா��தமாக இ��க ேவ��� எ�ற 

ேநா�கி��, ேப�� வழ�கி� ஆ�கில� 

ெசா�ைல� கல�� ேப�� ம�கைள� 

பட�பி���� கா��வதாக அைம���ள�. 

 

வடெமாழி� ெசா�க� 

இல�கிய�தி� பய�ப���� 

வடெவ����கைள நீ�கி� தமிழா�க விதி 

வ����ளா� ெதா�கா�பிய�. 
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“ வடெசா� கிளவி வடெவ�� ஒாீஇ 

எ��ெதா� �ண��த ெசா�லா ��ேமா” 

(ெதா�. ெசா�. �.401) 

 சி�கைதகளி� ேப�� வழ�கி� இட� 

ெப�� ெசா�கைள� பய�ப���வ� ேபால 

வடெமாழி� ெசா�க� கைதேயா�ட�திைன� 

சிற�பாக� ெகா�� ெச�ல��, கைத 

ப���� வாசக��� ஆ�வ�ைத ஊ�ட�� 

வடெமாழி� ெசா�க� ைகயாள�ப���ளன. 

 “எதி����� இ��� “��ரபாத�” ஒ���� 

ெகா����த�. தி�மதி கனகா�பிைக பற��� 

கா�பிைய� ெகா�� வ�� டா�ட� 

ந�லசிவ����� ெகா���வி��� 

ெகா����தா�”  (க�பைன மல�க�, 

தி�விள��� ெத�விள���, ப.1) எ���, 

“கட� ெதா�ைலகைள� சமாளி�க��, 

வ�தைம�� நி�கி�ற  மாத�தி� ���ப� 

ெசல�கைள “ஜீரணி�க��, ஆன வர� 

ெசல�� தி�ட� (ப�ெஜ�) ஒ�ைற 

மன����� ேபா��� �ழ�பி� ெகா�� 

நட�� ெகா����தா�. ேம��, “மன� 

கண�கி� ம�ன�” எ�� ம�றவ�க� 

ேபா��� ஆதவ� மன�����ேளேய 

ப�ெஜ� ஒ�ைற உ�வா�கி� ெகா���, 

உ�வகி��� ெகா��� இ��ததனா� 

உண��சிய�ற ஒ� பி�ப� ேபால� த� 

����� நட�� ெகா����தா�” (க�பைன 

மல�க�, வி�ய� - ப.77 - 78) 

 ேம��, இ�� மாைல ஆறைர மணி�� 

“�ம�க� �ைஜ” எ�ற நிைன� ��தைல� 

ேதாழிக� இ�வ�� பாிமாறி� ெகா�ட 

நிைலயி� அவரவ�க� ���� இ���� 

கவச� கத�கைள ம��� ���� ெகா�� 

“ைப ைப” ெசா��ய வ�ண� மைற�தன�....! 

(க�பைன மல�க�, �ர��� பா�ைவயி� - 

ப.108) 

ஜீரண�  -  ெசாிமாண� 

�ைஜ   - வழிபா� 

உ�திேயாக� -  ேவைல 

ேம�� �ம�க�, ம�கள�, பிரசாத� இைவ 

ேபா�ற வடெமாழி� ெசா�க� 

ைகயாள�ப���ளன எ�பைத அறிய 

��கிற�. 

 

வி��ப� ெசா�க� 

ந� அ�றாட வா�வி� அ��க�� ேபச� 

��ய ெசா�க� வி��ப� ெசா�களாக� 

பய�ப��த�ப�கி�றன. இதைனேய, “இ�ைல.., 

ஒ� ேப���காக� ேக�ேட�... அ�வள�தா�....! 

ஆமா� �ம�க� அவசரமாக ஓ�வ�� 

எ�னேவா இரகசியமாக� ெசா��வி��� 

ெச�றா�கேள... அைத நீ கவனி�தாயா..? 

எ�� ஒ� ேக�விைய� ேக�� ைவ�தா�.....!”  

(ேமல�., 116) இ�ப� வி��ப� ெசா�கைள� 

ைகயா���ளன�. 

 

ெதாட�நிைல 

ஒ�ெவா� பைட�பாளி�� தன�ெகன� சில 

�றி�பி�ட ெதாட� அைம��கைள� தி��ப� 

தி��ப� பய�ப���கி�றன�. இ�ெதாட� 

அைம���கைள இன� கா�வத� �ல� 

பைட�பாளிைய இன� காண ��கிற�. ஒேர 

மாதிாியான ெதாட� அைம�மானா� 

ப��பவ���� ச�����த��, அ�வாறி�றி 

ப��பவாி� வி��ப�தி�ேக�ற வ�ண� 

சிறிய ெதாட�களாக��, ெந�ய ெதாட�களாக�� 

அைம�தா�� ஆசிாிய� தா� ெசா�ல வ�த 

ெபா�ைள� ெதளிவாக��, திற�பட�� �ற 

����. இ� பைட�பாசிாியாி� தனி�த�ைமைய 

ெவளி�ப���� ேநா�கமாக அைமகிற�. 

 பைட���களி� இனிைம க�தி �ர� 

ெதாட�, உவைம� ெதாட�, அ���� ெதாட�, 

இர�ைட� கிளவி, பழெமாழி� ெதாட� 

ேபா�றைவக� பைட�க�ப�டன. இவ�றி��� 

சில சா��க� பி�வ�மா�): 
 

�ர� ெதாட� 

ெசா��� ெபா��� மா�பட� 

ெதா��ப� ‘�ர�’ ஆ��. 
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“ெசா���� ெபா�ளி�� �ர�த� 

�ரேண” 

(ெதா�, ெபா��, ெச��. �.400) 

எ�� ெதா�கா�பிய ��பாவா� அறிய 

��கிற�. 

 சி�கைதகளி� �ர� நய�க� 

ைகயாள�ப���ளன. இத��� சா�றாக, 

“ஏழா��க��� ��ன� ஏ��மதி 

இற��மதி ெதாட�பான நா� ேவைல ெச��� 

க�ெபனி��� தைலைம நி�வாகியாக� பதவி 

உய�� ெப�� ஒ� தமிழ� வ�தா�” (க�பைன 

மல�க�, �ர��� பா�ைவயி� - ப.117) 

எ���, ����� �� வாச�ப�...  

எ�� பழெமாழி ெசா�வா�க�, 

ேக�வி�ப�டதி�ைலயா? இ�ப�க� ஏ�� 

மகி�� இதய����� ��ப�கைள�� 

�ணிேவா� எதி� ெகா��� வ�ைம  

இ��க ேவ���; ெபா��ப��தி� 

ெகா�ளாவி�டா� ��ப� ஒ� 

ெபா��டாகா�”  (க�பைன மல�க�, ���� 

பா�ைவயி� - ப.120) எ���, ஜானகி�� 

இர�ைட மகி��சி.... அ�ல, அ�ல... 

“��ேப�” மகி��சி... ஆ� தன��� தா� 

நிைன�தேத நட�த� ஒ� மகி��சி, �யா� 

ெம� தா�ைம� ப�றிைன எ�தினா� எ�ப� 

ஒ� மகி��சி, அவ��� ஒேர பிரசவ�தி� 

ஆ�� ெப��� கிைட�� வி�ட 

இ�மக�� ேப� மகி��சி...! (க�பைன 

மல�க�, ந�பி�ைக - ப.147) இைவ ேபா�ற 

�ர� ெதாட�கைள� பய�ப��தி��ளா�. 

 

உவைம� ெதாட� 

ஒ� க��திைன ம�ெறா� க��ேதா� 

ஒ��ைம�ப���வ� உவைமயா��. ெதாி�த 

ெபா�ைள� சிற�பாக� �ற��, பிற��� 

எ���� ெசா��� ெபா�� அழ�பட� 

ெசா�ல�� உவைம பய�ப�கிற�. 

 

“ப��� ெதாழி�� பய�ெம� றிவ�றி� 

ஒ��� பல�� ெபா�ெளா� ெபா�� 

�ண�� 

ெதா��ைம ேதா�ற� ெச��வ �வைம” 

(த��.,38) 

எ�� த��யாசிாிய� உவைம�� விள�க� 

த���ளா�. 

 இ�தைகய உவைம� ெதாட�க� 

சி�கைதகளி� ைகயாள�ப��ளன. 

 

அ���� ெதாட� 

அ���� ெதாட� எ�ப� பிாி�தா� ெபா�� 

தர� ��ய�. ஒ� ெசா� அைச நிைலயாகேவா 

அ�ல� ெபா�� நிைலயாகேவா அ�ல� 

இைச நிைலயாகேவா இர��, ���, நா�� 

என அ��கி வ�த� அ���� ெதாட� 

என�ப��. 

இதைன ந��லா�, 

“அைசநிைல ெபா��நிைல 

இைசநிைற�ெகா� ெசா� 

இர�� ��� நா� ெக�ைல�ைற 

அ����”20 

         (ந���, �.395, ப.352) 

எ��� ��பாவி� விள�க� த���ளா�. 

 ஆசிாியாி� பைட��களி� அ����ெதாட� 

உண�� ம��� ெசய� ெவளி�பா� 

ஆகியைவ கைத மா�தாி� உ�ள�� 

உண��சிைய ெவளி�ப���கிற�. 

 “இ�த� த�தைல�� யா� ெப� 

ெகா��பா�க�?” எ�� பழனிசாமியி� 

த�ைத இராமச�திரேன அ�வ�ேபா� த� 

மைனவி க�ண�மாளிட� ெசா��� ெசா�� 

அய��� ேபாவா�. “இவ����� எ�ேகா 

ஒ��தி பிற�தி��பா�, வ�� வா��பா�, 

கவைல�படாதீ�க” எ�� க�ண�மா� 

அ��க� ஆ�த� ெசா�வா�”. 

 இைவ ேபா�ற உண��சிகைள 

ெவளி�ப���� அளவி�� அ���� 

ெதாட�கைள� ைகயா���ளா�. 
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இர�ைட� கிளவி 

ெசா�கைள� பிாி�தா� ெபா�� தராத� 

இர�ைட� கிளவி. இதைன� ெதா�கா�பிய�, 

“இர�ைட� கிளவி இர��� பிாி�திைசயா” 

      (ெதா�.ெசா�. �.48) 

எ��� ெதா�கா�பிய ��பாவி� 

அறிகிேறா�. 

“அழ�மணி ம�டப�தி� ெபா�ம�க� 

திர� மி��த ஆ�வ�ேதா� நைக��சைவ 

மிளி�� சில�ெபா�யாாி� ேப�சி� 

இலயி��� ெகா����த� “சில��” 

கணீ�கணீ� என ஒ���� 

ெகா����த�”  (க�பைன மலா�க�, 

தி�விள��� ெத�விள���, ப.9 ) 

எ���, கால�தி� மிகமிக விைரவான 

எ�தைனெய�தைன காாிய�க� நட�� 

���� வி�கி�றன... (க�பைன மலா�க�, 

அ��வ ந�ப�க�, ப.15) எ���, அேதா...!  

“மா��ெக� ��ாீ�” �ைனயி� இ����, 

ஷ��க விலா� உணவக�. இ�ேபா� 

பி�பக� இர�� மணி ஆகியி��த� 

சனி�கிழைமய�லவா....? அ�வலக� “மதிய�” 

����, அ�வலக� பணியாள�க� ம�தியான 

உண���� ெப��பா�� ������ ெச�� 

வி�வா�க�. உணவக�தி� ��ட�. இ�ைல. 

இ�வ�� “பரபர��” இ�லாம� அைமதியாக 

“இைல� சா�பா�ைட” இனி� �ைவ�� 

மகி��தன� (க�பைன மல�க�, ஆ�மா��த�க� 

அழிவதி�ைல - ப.47), ேம��, அ��ெகா� 

தடைவ அகல�கைர “பா�ட�” ��தாைனைய� 

சாி ெச�� ெகா�� மிக�� பரபர�பாக 

ஏராளமாக எ�சியி��த பிரசாத வைககைள� 

“ெபா���” ேபா��� ெகா���� 

ெகா����தா�...!  (க�பைன மல�க�, �ர��� 

பா�ைவயி� - ப.114)  எ���, எ�களி� 

மதி����� மாியாைத��� உாிய தனராஜ 

�பதி எ�ைற��ேம ேசா��� காண�ப�ட 

தி�ைல. எ�ேபா�� ���� ெவ�� 

�����பாக� ப�பர� ேபா� இய��வ�. 

(க�பைன மல�க�, �ர��� பா�ைவயி� - 

ப.119) இைவ ேபா�ற இர�ைட� ெசா�க� 

சி�கைதகளி� காண�ப�கி�றன. 

 

பழெமாழி� ெதாட� 

பழெமாழிக� ஓைச நய�தி�ேக�ப� 

ெதாடரைம��க� மா�ப�கி�றன. ஓைச 

நய�தி� �லேம அைவ ேக�ேபாைர� 

கவ�கி�றன. க��ைத விட ஓைசேய 

இ�ெக�லா� �த�ட� ெப�கி�ற�. 

பழெமாழிகளி� எ�ைக அ�ல� ேமாைன 

அ�ல� இர��� தவறாம� இட� 

ெப�கி�றன. பழெமாழிக� ெப�� பா�ைம 

ந�ீட ெதாட�களாக இ��பதி�ைல, பழெமாழி 

எ�ற ெசா�ைல ‘��ெமாழி’ எ�� ெதா�கா�பிய� 

��வா�. ��ெமாழியான� யா�பி� ஏ� 

ப�திகளி� இ�தியாக� ெசா�ல�ப�� 

ஒ�றா��. 

 அைவ ��ைம, ���க�, ஒளி�ைடைம, 

ெம�ைம ேபா�ற பல�� விள��மா� 

ேதா�றி� க�தின ெபா�ைள ���த�� வ�� 

ஏ�ைவ� �றி�தன ‘��ெமாழி’ எ�� 

��வா�. 

இதைன, 

“��ைம�� ���க�� ஒளி�ைடைம�� 

எ�ைம�� எ�றிைவ விள�க� 

ேதா�றி� 

�றி�த ெபா�ைள ���த�� வ�உ� 

ஏ� �த�ய ��ெமாழி எ�ப” 

(ெதா�.ெபா��.ெச��. �.176) 

எ�� ��பாவா� உணர ��கிற�. 

 சி�கைத� ெதா��பி� உ�ள  ஆ� 

கைதக��, மனித �ல�தி� எ�ண�கைள� 

பட� பி���� கா��கி�றன. “எ� வைளயாக 

இ��தா�� த� வைளயாக இ��ப�தா� 

ந�ல� எ�ற உ��ண�� ஆ��க���� 

எ�ேபா�� இ��� வ�த�”  (க�பைன 
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மல�க�, வி�ய� - ப. 80, எ���, “��ைட� 

க���பா�; க�யாண� ப�ணி� பா�” 

எ�ெறா� விள��ெமாழி கால� காலமாக 

வழ�கி வ�� க����களி� ��ப�ைத 

ஆதவ� இ�ேபா� தா� உ��� 

உண��தான” (ேமல�., ப. 86) எ���, 

����� �� வாச�ப�... எ�� பழெமாழி 

ெசா�வா�க�, ேக�வி�ப�டதி�ைலயா? 

இ�ப�க� ஏ�� மகி�� இதய����� 

��ப�கைள�� �ணிேவா� எதி�ெகா��� 

வ�ைம இ��க ேவ���. ெபா��ப��தி� 

ெகா�ளாவி�டா� ��ப� ஒ� 

ெபா��டாகா�”  (க�பைன மல�க�, ���� 

பா�ைவயி� - ப.120) எ���, ����� �� 

வாச�ப�... எ�� பழெமாழி ெசா�வா�க�, 

ேக�வி�ப�டதி�ைலயா? இ�ப�க� ஏ�� 

மகி�� இதய����� ��ப�கைள�� 

�ணிேவா� எதி�ெகா��� வ�ைம இ��க 

ேவ��� ெபா��ப��தி� ெகா�ளாவி�டா� 

��ப� ஒ� ெபா��டாகா�”  (க�பைன 

மல�க�, ���� பா�ைவயி� - ப.120) 

 ேம��, இ�ேபா�ற  பழெமாழிக� 

சி�கைதகளி� இட�ெப���ளேதா�, உண��சி 

நைட, வ�ணைன நைட, இய�ைக வ�ணைன 

ேபா�றைவக�� இட� ெப��� கைதக� 

ெம���ட�ப���ளன. 

 

ெதா���ைர 

சி�கைதகளி� ம�க� நைட�ைற வழ�கி� 

உ�ள ெசா�கைள மி�தியாக� பய�ப��தி� 

ெச�வ� சிற�பான ஒ�றா��. ேம��, 

சி�கைதைய� ப��ேபா� ேநாி� ேக�ப� 

ேபாலேவ சிற�பான ெசா�கைள 

அைம�தி��கிறா�. சி�கைத இல�கிய�தி� 

கைத ெசா�ல�ப�� �ைறயி��, க��� 

ெவளி�பா����� பய�ப���� ெசா�, 

ெதாட� அைம�� �ைறயினா�� நைட� 

சிற�ைப அறிய ��கிற�. 

 நைடகளா� சிற�பைட�த 

பைட�பாளிகளி� ஒ�வரா� பைறசா�றி 

நி�கிறா�. ��ைமைய� பைட�க வி���� �. 

த�கராச� தன� பைட�பி� பலவைக 

நைடகைள� ைகயா���ளா�. ெமாழிநைட 

வாயிலாக ம�களி� ேப��வழ�ைக��, 

பழெமாழிகைள��, பிறெமாழி� 

ெசா�லா�சிகைள�� பைட��� கா��� 

திற� சி�கைத வ�டார�தி� ஆசிாியைர 

இன�கா�ட� �ைணெச���. கைதமா�தாி� 

ப�ைப ெவளி�ப��த�� மன�ண�ைவ� 

பட�பி����கா�ட�� உ�திைய� 

ைகயா���ளா�. தா� ெப�ற, க�ட பிறர� 

அ�பவ� கீற�கைள இ�சி�கைதயி� 

ெவளி�ப��தியைத இ�க��ைர வாயிலாக 

அறி�� ெகா�ள ��கிற�. 

 

���ைர 

நைடகளா� சிற�பைட�த கைதக� 

பைட�பாளனி� திறைமகைள� பைறசா�றி 

நி���. ��ைமைய� பைட�க வி���� 

ஆசிாிய� தன� பைட�பி� ப�வைக 

நைடகைள� ைகயா���ளா�. ெமாழிநைட 

வாயிலாக ம�களி� ேப��  

வழ�ைக��, பழெமாழிகைள��, பிறெமாழி� 

ெசா�லா�சிகைள�� பைட��� கா��� 

திற� சி�கைத வ�டார�தி� ஆசிாியைர 

இன�கா�ட� �ைணெச���. கைதமா�தாி� 

ப�ைப ெவளி�ப��த��, மன�ண�ைவ� 

பட�பி����கா�ட�� உ�திைய� 

ைகயா���ளா�. தா� ெப�ற, க�ட, 

பிறர� அ�பவ� கீற�கைள இ�சி�கைதயி� 

ெவளி�ப��தியைத ஆசிாியாி� கைதக� 

வாயிலாக அறி�� ெகா�ள ��கிற�. 
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�.த�கராசனி� ‘நா����ற�தி�’ ஒ����� தாலா�� 

 

�ைனவ� அ.ேரவதி 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற  

ெகௗசான� கைல ம��� அறிவிய� க��ாி ����ேப�ைட, இராமநாத�ர�  

 

���ைர 

நா����ற இல�கிய வைகக�� மிக�� 

ெதா�ைமயான� தாலா�டா��. தா�ைம 

உண�வி� ெவளி�பாடாகேவ தாலா�� 

மல�கிற�. தாயி� நாவைசவி� தாலா�� 

எ�ற ந���� பிற�கி�ற�. தா� த� 

�ழ�ைதயிைன� ப�றிய க�பைனயி�தா� 

தாலா�� பா�கிறா�. “�ழவி ம��கி�� 

கிழவதா��”1 என� ெதா�கா�பிய� 

�றி��ளா�. (ச.ேவ.��பிரமணிய�, ெதா�கா�பிய�, 

�ற�திைணயிய�, ப.29) ச�க இல�கிய�தி� 

தாலா�� எ�ற ெசா�லா�சி காண�ப�கிற�. 

ஒ�வ� ெகா��� காதைலவிட, உட� 

பிற�தா� வா�ைசையவிட, ஏ�? உலகள��� 

அ�ளிைன�� விட, பி�ைள� பாசேம 

ஆழமானாதாக, வ�ைமமி�கதாக, உண��சி 

மயமானதாக�� க�த�ப�கிற�. தா�� 

ேச�� எ�ற உற��பிைண�பிேல பிற�த 

இய�ைக� கைலதா� தாலா��. தாயி� 

எதி�பா���க�, தா�ைமயி� தவி��, இைறவனி� 

நாம�க� ேபா�றைவ தாலா��� இட� 

ெப�கி�றன. உ�ள� கவ�கி�ற ெதௗ்�தமி� 

நா����ற� பாட�களிேல தாலா��� 

பாட�க� எ���ேதா�� இனி�க வ�லன. 

நாவினி�க� ��ய ந�ைகயாி� தாலா�� 

ேக���ேதா�� ெந�சினி��� திற�ைத 

உைடயன. மனிதைன� �னிதனா��� மழைல� 

ெச�வ� ெபற�காிய ஒ� ெப��ேப�. அ�தைகய 

ேப� ெப�ற மழைல� ெச�வ�தி� சிற�ைப� 

தாலா��� பாட�க� வழி  விள��வதாக 

இ�க��ைர அைமகி�ற�. 

 

தாலா�� ெசா�ெபா�� விள�க� 

தா� + ஆ�� எ�ற இ� ெசா�களி� ேச��ைகதா� 

தாலா��. தா� எ�றா� நா��. �ழ�ைதயி� 

அ�ைக ஒ�ைய அட�க� தா� இத�கைள� 

�வி��, நாவிைன ஆ��� �லைவயி�கிறாேள 

அத���தா� தாலா�� எ�� ெபய�. தா� 

எ�ற ெசா���� நா�� எ�ப� ெபா��. 

�ழ�ைதகைள உற�க ைவ�பத��� தா�மா�க� 

நாவைச��� பா�� சி� பாட�க���� 

தாலா�� எ�� ெபய�. தா�ைம உலகி�� 

வழ�கிய �த� இல�கிய� பாி�தா� 

தாலா��. மைல மீதி��� பா�� ெவ�ள�வி 

ேபால, பனிபட��த �ல� வி�ய�� மல�� 

கதிெராளி ேபால, உ�ள�கவ� இைச 

தா��ள�தி� ஊ�றாகிற�. தாலா��� 

கவிைதயாகிற�. “நைடயழகி� 

ெஜய�ெகா�டாைர��, இனிைமயி� 

இள�ேகாைவ��, க�பைனயி� க�பைன��, 

ெசா�லா�சியி� மாணி�கவாசகைர�� 

நாகாிக வழ�க�தி� ச�க��லவ�கைள�� 

ஒ��ைமயாக� ெப��� ெப�ைம�ட� 

விள��கிற� தாலா��”2 எ��, தாலா��� 
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சிற�ைப� ��வ� தமிழ�ண�. (தமிழ�ண�, 

தாலா��, ப.21) “தா� ஆழ�கான ��யாத 

அ���கட� இ�கட�� விைள�த வல��ாி 

��ேத தாலா�� எ�பா�”3 ஆ� அழக�ப�. 

(ஆ�.அழக�ப�, தாலா��க� ஐ��, ப.17) 

“தாயி� அ�ைப�� ேசைய� ��றிெய�� 

க�பைனைய�� பாடலாக வழ��� பா���வ� 

தாலா��”4 எ�கிறா� நா.வானாமாமைல. 

(நா.வானாமாமைல, தமிழ� நா��� 

பாட�க�, ப.70). 

 இ�வா�, ப�ேவ� அறிஞ�களி� 

க����கைள� ெகா�� பா����ேபா� 

�ழ�ைதகைள உற�க ைவ�பத��� தா� 

பா�� இைச� பா�ேட தாலா�� எ�பைத 

அறிய ��கி�ற�. 

 

அகராதி த�� விள�க� 

தாலா�� எ�ற ெசா����� பல அகராதிக� 

விள�க� ��கி�றன. ஓரா�� எ�ற ெசா� 

கழக�தமி� அகராதியி� காண�ப�கி�ற�. 

த�கால� தமி�� ெசா�லகராதி ஒ� 

விைளயா�� எ���, பி�ைள� 

கவி���பிெனா��� என� ெசா� விள�க� 

த�கிற�. �ழ�ைதகைள உற�க� ெச��� 

பா�� எ�ற ெசா�லா�சிைய ��ேகா தமி�-

தமி�-ஆ�கில அகராதியி� காண ��கிற�. 

 

தாலா��� தனி�சிற�� 

ெதா���தா� மனிதனி� ெதாட�க� ப�ளி 

தா� தா� �ழ�ைதயி� �த� ஆசிாிய�. 

இ��லக�ைத� �ழ�ைத�� அறி�க�ெச��� 

சிற���� உாியவ� அதைன� ெப�ற தா�. 

தா� பா�� இனிய பாட�� இைசயி� 

�ழ�ைத த�ைன மற�� உற��கி�ற�. 

�ழ�ைத��� தாலா��� பாட�� ெபா�� 

�ாியா�; எனி��, அத� இைசயி� மய�கி 

அ�ைகைய மற�� உற�கிவி�கிற�. கவிைத� 

�ைவஞ�கைள� ைகக�� நி�க ைவ��� 

அள���� தாலா�� சிற�� விள��கிற�. 

 

பா�ேவா� 

தாலா��� பா�வதி� ெப�� ப�� 

வகி�பவ� ெப�ற தாயாவா�. நாகாிக� 

வள��� வி�டதாக� ��� இ�கால�தி�, 

தி�மணமாகி �ழ�ைத ெப�ற�ட� தா� 

தாலா��� பா�வைத அ�வளவாக 

வி���வதி�ைல. அ�சமய�தி� �ழ�ைதயி� 

அ�ம�மா (தாயி� அ�மா), அ�ப�மா 

(த�ைதயி� அ�மா), ெபாிய�மா ஆகிேயா� 

பா�வ�. ஆனா�, அேத தா� நாலாவ� 

�ழ�ைத அ�ல� ஐ�தாவ� �ழ�ைத ெப�ற 

நிைலயி� அத�ேக�ப வய�� அதிகாி�த 

பிற� ��பி��த தய�க�, ��செம�லா� 

விலகி, தாேன தாலா��� பா�கிறா�. 

�ழ�ைதைய� ெதா���� இ��� ம�யி� 

ைவ��� ேதாளி���� தாலா��� 

பா�வ���. 

 

ேக�ேபா� 

�ழ�ைத�காக� தாலா��� பா�வெதனி�� 

ம�றவ�க� அைத� ேக�க வா�����. 

கணவ���� ���ப�தி� பிற அ�ப�க����, 

ப�க�� ������ ேக�பதாக� தாலா�� 

அைமகிற�. தாலா�� எ�ப�, சாைட 

ேப�த� எ�ற �றி��� ெபா�ைள உ�ளட�கி 

அைம�தி��பைத�� காணலா�. த� 

கணவ��ேகா, ��ற�தா��ேகா அவ�கைள� 

�க��ேதா, இக��ேதா ெச�திேய�� 
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அறிவி�க ேவ���, அத��� தாலா��� 

பாட�கைள�� ஓ� உ�தியாக� பய�ப��தி� 

ெகா�கி�றன�. 

 

�ழ�ைதயி� க� அழைக வ�ணி��� 

தாலா�� பா�த� 

�ழ�ைத அ�� ெகா����பைத எ�தெவா� 

தா�� சகி��� ெகா�ளமா�டா�. பி�ைள 

அ��வி�டா� பி� அவ�க��� எ�த 

ேவைல�� ெபாிதாக இ��கா�. பா���, 

சீரா��, ெகா�சி� �லாவி, ஆராேரா பா�� 

��க ைவ�த பி�ன�தா� ஆ�த� அைடவா�க�. 

அ�ப�� தாலா��� ��கைவ�க� பா�� 

ேபா�, அவ�க��� அ�த� க�பைன�� 

அ��கி� ெசா��� அழ� தமி�� அத�ேக�ற 

இைச நய��ட� தாலா��� பா�கி�றா�. 

இதைன, 

“உற�காத க���� ஊசிெகா�� 

ைமெய�தி 

��காத க����� �சிெகா�� 

ைமெய�தி 

ேதா���க�� எ�க �ைர�க�ணைன� 

ேபா��வி�டா 

ேதா������ கீேழ �ைணயி��பா� 

மாாிய�மா!” 5 

(�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ப.40) 

எ�ற இ�பாட��, க�ேண கானமயிேல, 

ெபா�ேன க���� இைணயாக� ��த 

மர�தி� ேதென��க� ��றிவ�� வ�� 

எ�� �ழ�ைதயி� க�ணழைக� க�பைன 

ெச��, வ�ணி�� உற�க� ெசா��� 

பா�கிறா�க�. உற�காத க����, 

��காத க���� ஊசிெகா�� ைமதீ��, 

சீவி�சி�காாி��� ெதா��� க��� 

ேபா��வி�டா�, அ�த� �ழ�ைதயி� 

ேபரழைக� ெதா������ கீேழ அம��த 

வ�ண� பா��� இரசி��� ெகா����பா� 

அ�ைன எ��, �ழ�ைதயி� க� அழைக 

வ�ணி��� தாலா��� பா�வைத� 

காண��கி�ற�. 

 

�ல� கா�க வ�த ெச�வ� 

�ழ�ைத அழாம� இ��பைத அறி�த தா�, 

உடேன தாலா�ைட றி��திவிட� �டா� 

எ�� க�தியதா�, தாலா��� பாடைல 

நி��தாம� ெதாட�கிறா�. 

“மல� மல�ெய�� ைவயக�தா� ஏசாம� 

மல� எ�ற ெசா�ைல மா�ற� பிற�த 

க�ேணா? 

எ�க� �ல� ம�காம� எதி��த �ல� 

ஏசாம� 

த�கமணி� ெபா�கிஷ�ைத� தானாள 

வ�த க�ேணா?”6 

(�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ப.41) 

 தா�மா�க� மல� எ�ற ெசா�ைல 

ெந�ைச� �ைள��� ஒ� ெந��சி 

��ளாகேவ க��வா�க�. ேவெற�த வைகயான 

வைசயிைன�� �ட� ெபா���� ெகா�வா�க�. 

மல� எ�� ம��� யாராவ� ஏசிவி�டா�, 

ேபசிவி�டா� அவ�களா� ெபா���� 

ெகா�ளேவ ��யா�. மல� எ�ற ெசா�ைல 

மா�ற� பிற�த க�ேண எ��, வினாைவேய 

விைடயா�கி� பா�கி�றா�க�. எ�க� �ல� 

எ�கேளா� மைற�� விடாம���க� ச�ததி 

இ�லாமேலேய வா��� சாியாகிவி�டா�க� 

எ��, அ�ைட அயலக�தா� �ைற 

ெசா�லாம�, பழி ெசா�லாம� இ��க, 

எ�களி� வாாிசாக வ�த ெச�வ� எ��� 
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மன� �ளி��� பா�வைத� காண 

��கி�ற�. 

 

�ழ�ைதயி� ேபரழ� 

த� மகனி� காிய நிற�ைத� க��நிற�, 

காயா�� ேமனி எ�ெற�லா� ெசா��, 

ேவ��ெம�ேற வ���காக அ��ெகா�� 

��காம� இ��கிறா�. இ��� அ�த 

அ�ைன��� தி��தி ஏ�படவி�ைல. 

“ெவ�ளி தைல��கி வி��தா� சனி��கி 

சனி��கி� ெப�ெற��த – எ� க�ேண நீ 

த�கமணி� ெபா�கிஷேமா தானாளவ�த 

க�ேணா? 

எ�க� �ல மாணி�கேமா – எ� க�ேண நீ”7 

(�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ப.43) 

எ�ற இ�பாட��, ெவ�ளி�கிழைம 

தைல��கி வி��தா� சனி�கிழைம ந�ல 

ேநர�தி� ெப�ெற��த �ழ�ைதேயா, 

த�க�ெப�டகேமா, நீ எ�க� வழி வ�த எழி� 

��ேதா, தவ� கிட�� கிைட�த ��ேதா 

எ�ெற�லா� ேக�வி ேக��, ேக�விகைளேய 

பதிலா�கி� த� பி�ைளயி� ேபரழைக�� 

ெப�ற வைகயிைன�� ெபாி�வ�� 

பா�டாேலேய பா�கி�றா�. 

 

மாம� �க� 

�ழ�ைத, பா�� ேக�பதி� சைள�கா� 

ேபா���கிற�. பா����� ப�க� தாளமாக 

அ�த� �ழ�ைத அ�� ெகா����த�. 

தாயா� பா�� ெகா�ேட இ��தா�. 

மாமாவி� சிற��கைள ெய�லா� ெசா�னா� 

மன� �ளி��� உற�கிவிட� ��� எ�� 

நிைன�� மாமாவி� சிற��கைள பா��ய� 

இ�� பாட� ெதாட��கிறா�. 

“எ�ெண� ேத���� தைல��கி 

ஈ��கி ேபா� ேச�ெகா��கி 

இ�கி���கா� எ���வ�� இளராஜ� 

உ� மாம� 

ைதலமி��� தைல��கி தாமைரேபா� 

ேச�ெகா��கி 

ச�ைடேம� ச�ைடேபா�� சாிைக� 

ச�ைட ேம� ேபா�� 

��ளி� ச�ைட ேபா��வ�� ேபா� 

விஜய� உ�மாம�”8 

(�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ப.45) 

எ��, மாம� �ளி�பைத��, வகி� எ���� 

தைலசீ�� வித�ைத��, கா� எ��� வ�� 

அழைக��, ேகா������ ேபா� வ�� 

க��ர�ைத��, உைட����� உய�ைவ��, 

�ைஜமட� க�� ைவ�த ��ணிய�ைத�� 

மாமாவி� சிற��களாக� �றி� பா�கிறா�க�. 

மாமாவி� சிற��கெள�லா� �றி �ழ�ைத��� 

தாலா��� பாட� பா�கி�றா� தா�. 

 

இல�கிய� தகவ�க� 

தா� த� �ழ�ைதைய� தாலா���ேபா�, 

இல�கிய�கைள� �றி� தாலா��கிறா�. 

இல�கிய�களி� வ�� வ�ளி ேவல� 

கைதைய� ��கிறா�. 

“ப�ைச நிற� வ�ளி பவளநிற� ெத�வாைன 

நீலநிற� ேவலவ� எ� க�ேண 

நி��தவ� ெச�தாேரா? 

ந�ீடமர� ெந�� ெந�யமர� மாவி��ைப 

ெச�தி� ேவலவ�� எ� க�ேண 

ேவ�ைக மர� ஆனாேரா”9 

(�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ப.49) 

 ��கனி� கைதைய� ெசா��கி�றா�. 

ப�ைச நிற வ�ளிைய��, பவளநிற� 



 

 
 

 
 137 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

ெத�வாைனைய�� மண�பத�� ��க� 

நி�� தவ� ெச�தாேரா எ���, ேவ�ைகமரமான 

விபர�ைத��, �றேவட� ெகா�ட ��றிைன�� 

ப��ப�யாக� ைப�தமி�� பா��� வ���� 

ெசா�வைத ேக�க� ெதவி�டாம� இ��கி�ற�. 

வ�ளி�ெகா� பட��� கிட�கி�ற மைல� 

பிரேதச�திேல ெகா� ேபா�ற வ�ளி 

ேதா�றினா�. ெகா�பட��த வ�ளி��� 

ெகா� ெகா�� ேத�� ப�வ�. அதாவ�, 

வாைல� ப�வ�. வ�ளி�காக ��க� 

�றேவட� ெகா�டாேரா எ�� பா�வ� 

கவிஞ�க� த� க�பைன� திற�கைள 

ெய�லா� ஒ��ேக மி��� உய��த 

க�பைனயாக� திக�கி�ற�. 

 இைவ ம��� இ�லாம� ப�தி 

ச�ப�த�ப�ட கைதக��, க�ண பர�பைர� 

கைதக�� ந� தமிழ�ைனய���� 

த�ணீ�ப�ட பா�. ஆகேவ, கைத��� 

கைதயாக�� ப�தி��� ப�தியாக�� 

சிவெப�மா� சாிைதைய��, தி���க� 

தி�விைளயாடைல�� �றி, த� பி�ைள�� 

சி�வயதிேலேய இல�கிய� ெச�திகைள�� 

உட� தாலா��� த� தா� ����வைத� 

காண��கி�ற�. 

 

 

 

���ைர 

தா�ைமயான�, இ�த உலகி�� வழ�கிய 

�த� இல�கிய� பாிசாக� தாலா�� 

விள��கிற�. தாலா��� பாட�க� �ல� 

தாயி� சிற��க�, மாமனி� �க� ம��� 

இ�லாம� தாலா��� பாட� பா��ேபா� 

தவமி��� �ழ�ைத ெப�றத� சிற��� �ட� 

�ற�ப�கிற�. தாலா��� பாட�களி� தா� 

தன��� �ழ�ைத வர� ெகா��த ெத�வ�கைள 

மறவாம�, ந�றி� ெப���ட� �க��� 

பா�கி�றா�. தா� த� �ழ�ைதைய உற�க 

ைவ���ேபா�, ப�ேவ� இல�கிய� 

பதி�கைள�� �றி� தாலா����� ெப�ைம 

ேச��பைத�� இ�க��ைரயி� காண 

��கி�ற�. 

 

பா�ைவ ��க� 

�.த�கராச�, நா����ற�தி�, ஜீவேஜாதி 

பதி�பக�, சி�க���. 

தமிழ�ண�, தாலா��, ெச�வி பதி�பக�, 

காைர���. 

ஆ�.அழக�ப�, தாலா��க� ஐ��, பாாி 

நிைலய�, ெச�ைன. 

நா.வானமாமைல, தமிழ� நா��� பாட�க�, 

நி� ெச��ாி�� ஹ��, ெச�ைன. 
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“வாைக� ��களி�” விாி�� மர�� ��ைம�� 

 

டா�ட� லாவ�யா ெஜயரா�, M.A., D.F.L., (B.Ed.Special), Ph.D 
உத� ேபாரா��யா ்(�ய ��� ���), ம�ைர க���, ம�ைர  

 

�ைழவாயி� 

வள��� வ�� இ�ைறய இல�கிய உலகி� 

நாவ�, சி�கைத எ�� ஒேர க�வி ெகா�� 

ஒ�ைறய��பாைத ேபா� ெச�� 

ெகா������ இல�கிய வள��சியி� 

மா�ற��ட� வள��� வ�வ� கவிைத. 

கவிைத எ�ப� ���க� ெசா�� விள�க 

ைவ�ப� எனலா�. கவிைதயிைன எளிய 

வ�வ�தி� அைனவ�� �ாி�� ெகா��மா� 

ஒ� �� வ�வ�ைத உ�வா�கியவ� 

பாரதியா�. ”தமி�� கவிைத வரலா�றி� 

���கவிைதயி� ேதா�ற�தி�� த��ைடய 

உைரநைட� கவிைதக� �லமாகேவ 

பாரதியா� �த� �தலாக� ெகா�ச� 

வி�தி�டா�” என ந. �. ெஜயராம� 

�றி�பி�கிறா�. .அத� அ��பைடயி� 

பா����ேபா� வாைக� ��க�’ எ�ற 

தைல�ேப பழ�கால�தி� பைடெய���� 

உ�க��காக ெவ�றியி� ெப�மிதமாக 

ெப�மித� அைட�மா� �ட�ப�� ெபா��� 

எனலா�. அ�தா� வாைக�� எ�ப�. 

இதைன வாசி��� ேபாேத “���க ��ன�”  

எ�� வாயி���� �ைழ�� ேபாேத அவர� 

ேம�ெகா� வாிகளி� மண� கம�கிற� 

ெவ�றி��ாிய �விைன ஆசிாிய��� 

காணி�ைகயா�கி  இ�த ஆ��� 

க��ைரயிைன� ெதாட��கிேற�. 

 

 

கவிைதயி� பா� ெபா�� 

கவிஞ� �. த�கராச� எ�த���ய 

வித�திேல மர��கவிைத ேபா�ற ஒ� 

ேதா�ற�ைத� ெகா��தா�� இல�கண� 

மாறாம� எளிய இனிய வ�வ�தி� 

அைனவ�� �ாி�� ெகா�ள���ய வ�ண� 

���கவிைத ேபா�ற சாய�� 

அைம�தி��ப�தா� இ�த ‘வாைக� ��க�’ 

எ�ற கவிைத� ெதா���. இதைன மர� மீறாத 

க����க� நிைற�த ஒ� ெதா��� எ�ேற 

ெசா�லலா�. மர��கவிைத�� ���கவிைத�� 

இ�ேக ைக���கி   நி�கி�றன. எ�வா� 

இ��தா�� கவிைத எ�ேபா�� கவிைத தா�. 

அ� க����க� நிைற�த ச�தாய�தி��� 

பயனளி�க���ய வைகயி� இ��ப� தா� 

இ�த வைக� ��க� எ�ற வாைக� ��க� 

ெதா���. 

 வாைக� ��க� எ�ற ��� 72 

கவிைதகைள ஆசிாிய� எ�தி��ளா�. 

கவிைதக� அைன��� ெமாழி� ப��� 

நா��� ப��� நிர�பி இ��பைத� 

காணலா�. இ� தமி�ம�க���� 

சி�தைனைய� ���வதாக�� உண�விைன 

ஊ��வதாக�� அைம���ள�. இ���� 

க�வி, நா�, ச�தாய�, ெமாழி உண��க�, 

சி�தைன, விழா�க�, வா����க�, 

உைர���, கவியர�க� எ�� ப�பல பா� 

ெபா��கைள ஆசிாிய� அைம��� 

பா�யி��கி�றா�. 
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 ெதா�ைம மி� ெமாழிகளிேலேய  �ய  

ெமாழி எ�ற ெதா�ைம� �றி�டாக அத� 

சிற��கேளா� கவிைத விள��கி�ற�. 

 தமிைழ உயி�, உட�, உண��, மான� 

என விய����� வைகயி� ஆசிாிய� தன�  

சி�தைனயிைன அைம�கி�றா�. தமிைழ 

வ�ணைன ெச���ேபா� த��� தமி�, 

இய��� தமி�, சி�� தமி�, ெதளி�த தமி� 

க�னி�தமி�, ெதாி�த தமி� எ�ெற�லா� 

பலவைககளி� ேபா��கிறா� கவிஞ�. 

 

கவிைதயி� ேபா�� 

இ�ைறய காலக�ட�தி��� த��தா� 

ேபா�� கவிைதயி� ேபா�� அைம���ள�. 

அதாவ�, இ�ெமாழி எ�ற அ��பைடயி� 

ஆ�கில� ம��� அ�லா� பிற ெமாழிக�� 

ெதாி�தி��க ேவ��� எ�� ஆசிாிய� 

மிக�� ேந��தியாக� ��கி�றா�. 

 

கவிஞாி� ெசா�லாட� 

 ‘அைம���ள கவிைதக� ெமாழியி� ஓ� 

ஆதார ��திைய மீள ��யாத ஒ� 

அ��பைடைய நம��� ெசா�கி�றன’ 

(தமிழவ� தமி� கவிைத�� ெமாழித� 

ேகா�பா�� ப�க� 63 1994). இத�கிண�க 

கவிைதயான� ெதாட�க� �த� ��� வைர 

எ�த ஒ� வா��ைத ேதட�� இ�லாம� சீ�பட 

�றவ�த க���கைள கவிஞ� பல இட�களி� 

அ��தமாக�� வ����தி�� ��கிய��வ� 

ெகா���� ��கி�றா�. 

‘ெமாழி கா�க இன� கா�க 

க�ணிைம ேபா�’ 

 அ�த வைககளி� கவிஞ� அவ�களி� 

கவிைதகளி� உ�ள ெசா�லா�சி� திறைன 

அறிய��கி�ற�. 

 

தைல�� 

கவிஞ� சில ேந��திைய ைகயா����கிறா�. 

கவிைதைய தைல�ேப எ�தி வ�வதாக 

உ�ள�. கவிைதயி� க��ைத பல இட�களி� 

ெவளி�ப���கி�றன. தைல�� சி�தி�க 

ைவ�பதாக�� ப��க� ���வதாக�� 

உ�ள�. 

 

ெமாழி�ப��  

தன� கவிைதயிைன பா��ேபா� பல 

இட�களி� நா�, ச�தாய�, மனித�க� என 

ஒ�ெவா� நிமிட�� உலகி� ப�ேறா� 

கவிைதகளி� வா��ைதகளா� ஓ�கிய �ர��  

உயி��� நிகரா� ெகா�ள ேவ��� 

எ�கிறா�. 

 

கவிைத நைட 

ஆசிாிய� த��ைடய கவிைத நைடயி�   

எ�ைக, ேமாைன, இைய� என இல�கண� 

மாறாம� பல இட�களி� கவிைதயிேல 

ைகயா�கி�றா�. ேம��, அ���� ெதாடைர 

இவ� பய�ப��தி இ��கி�றா�. 

 ப��ப� (ப.7), தின�தின� (ப.5) எ�� 

அ���ெமாழி வாிகளி� ஒ� அ��த�ைத� 

ெகா��கி�ற�. தமி�ெமாழி ம��ம�லா� 

ப�ெமாழி� �லைம ெப�றி��க ேவ��� 

எ�பைத ஆசிாிய� பல இட�களி� 

வ����தி� ��கி�றா�. 
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எ�ைக 

கால�, ஞால�, சீல� (ப.6) ெமாழி��� தமி� 

ெமாழி எ�ற எ�ைக வ�மா� பா�கி�றா�. 

‘கால�தா� ��ததா� க�னி� தமிேழ 

ஞால�தி� ெமாழிக��� வழிகா��யா��’ 

 க�வியி� சிற�ைப� ���ேபா� பாெர�லா� 

�க� மண��� (ப.6) க�றவ�களி� 

��கிய��வ�ைத இ�ேக �றி�பி�கி�றா�. 

“க�வியி� ��ேன�வத��" எ�ற தைல�பி� 

����, ந�பி�ைக, �ைனவ�� ேபா�ற 

வா��ைதக� ஒ� ‘Positive Energy’ த�வ� 

ேபா�� உ�ளன. 

 

இைய� 

��தக�தி� ��கிய��வ�ைத வாசி���ேபா� 

இய�� எ�ற அ��பைடயி� அைன�� 

வாிகளி�� ெப��பா�� ‘ேவ���’ எ�ற 

வா��ைத ைகயாள�ப�கி�ற�. இ�வா��ைதயி�  

ெகா�ேட பல இட�களி� கவிைதயிைன 

���கி�றா�. இதைன� ேக���ேபா�� 

ப����ேபா�� பாரதியாாி� மனதி� உ�தி 

ேவ��� எ�ற வா�கிய� நிைனவி�� 

வ�கி�ற�.’ ேவ��� ‘எ�ற வா��ைத 

வ�ைம ெபா��திய வா��ைத. கவிஞாி� 

மன� �றி�ேகா� இ�விட�ேத கா�ட�ப�� 

உ�ள�. “��ைம ஞால� �மியி� ேதா�ற 

ேவ���” (ப.27) எ�கிறா�. 

 

உவைம  

“ெதா��� வி� வா�கி நி���  ேவட� 

ேபா��’’ (ப.8) 

எ�ற வாிகளிேல உாிைமயிைன� ைகயா�வத� 

�ல� நா� க�டாயமாக� க�ற� ேவ��� 

எ�ற வாிகைள வ�����கி�றா�.. எ�ைக�� 

ேமாைன�� ேபா� ஆ�கில�� தமி�� (ப.9) 

என ெமாழியி� வளைமைய நா� எ�வா� 

ெப��க ேவ��� எ�பைத�� �றி�பி�கி�றா�. 

‘���ப�தி� ெவ�ப தா�க� 

�ைற�� ெச�வ��� 

த�மா�ற� எ��� ��சியி� 

தா�க�� அைமய����.’ 

 ெமாழி எ�ற வித�தி� இவ� அைன�� 

ெமாழிக���� ��கிய��வ� ெகா��கி�றா�. 

அதி�� தமி�� ஆ�கில�� ஒ�ேசர ஒ�வ� 

க�ற� இ��க ேவ��� எ�பைத� பல 

இட�களி� தன� கவிைதகளி� �றி�பி�கி�றா�. 

 சி�க����� வ��வ� வ�தா� சிற�பாக 

இ��தி���� என� தன� க�பைனயி�  

சிற�பாக எ�தி��ளா�. அதி��  மகி��சி, 

அ��, ெச�ேகா� நிைற�த இட� சி�க��� 

என��, வளமி�க �மி எ�பைத�� (ப.15) 

ெப�ைமேயா� மகி��சிேயா�� �றி�பி�கி�றா�. 

மேலசியா ேதச� ப�றி வா��தி (ப.20) 

பா���ளா�. இய�ைக வள�கைள �றி�பி�� 

இய�ைக �றி�� கவிைதயி� பல இட�களி� 

காண�ப�கி�ற� எழி� மைலநா� எ�ெற�லா� 

வ�ணைன வா��ைதகைள ைவ�கி�றா�. 

 

க��� 

கடைம, க�ணிய�, க���பா� எ�பதைன 

மிக�� வ�����கி�றா�. ந�ல ��ம�களி� 

ஒ��ைமயான ச�தாய�ைத�� வள��க 

ேவ��� எ�பதி� அவ�ைடய ேநா�க� 

இ��கி�ற�. 

 

க�பைன 

ஆஹா (ப.16) என விய��, ��வத� �ல� 

அழ�மைல நா� என இய�ைகயி� அழகிைன 

ஆ�சாிய��றி�ட� �றி�பி�கி�றா�. 
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ச�தாய� 

மனிதனி� வா��ைகயி� ேதைவயான 

மனிதாபிமான�, மனிதேநய�, மான�, 

உைழ�� எ�பைத� த��ைடய ‘அ�ேப 

வழிகா��’ எ�ற கவிைதயி� கவிஞ� 

��கி�றா�. மனித���� த�ன�பி�ைக 

எ�ப� எ�ன எ�பத�கான ஒ� 

வைரயைறைய��, த�மீ�� த� 

அயலவ�களி� மீ�� க�டாய� ந�பி�ைக 

ேதைவ எ�பைத�� பல இட�களி� 

வ����தி� ேப�கி�றா�. 

 

ச�தாய ஒ��ைம 

ேதைவய�ற �� கைதக� ேபசி இ��க� 

�டா�. வா��ைகயிைன ந�ல வித�தி� 

ெசலவிட ேவ��� எ�பைத வ�����கி�றா�. 

ேம��, ஒ��ைம மி�க ச�தாய� 

உ�வா�க�பட ேவ��� எ�கிற கால�தி� 

அ�ைம ெதாி�த ைட�� பிரஷ� எ�ற 

ஆ�கில வா�கி�கிண�க அ�வ�ேபா� 

அ��தமாக� பல இட�களி� கவிைதகளி� 

கா��கிறா�. 

 

நிைலயாைம த�ைம 

வா��ைகைய ஆழமாக� சி�தி�� 

நிைல�க���ய நிைல இ�லாதைவ  எைவ 

எைவ எ�பைத, 

‘யா��� யா� தா� ��தி 

யா��� ெதாி�� நீ இ�ேக’ 

என� கவிைதயி� நிைல�தி��க� ��ய� 

�மி எ��� மா�ட�க� நிைல இ�லாதவ�க� 

எ�பைத�� ����கா��கி�றா�. 

 

 

வா��ைக 

வா�வி� ஒ�வ� உயர அ��பைடயாக 

அவர� மனதி� சி�தைன  எ�ப� இ��த� 

ேவ���. இதைன அ��, ெபா��, க�ைண, 

இர�க� உய��த த�ைம எ��, 

“ெதளி�த ந� ஆ��நீ� தீ��த� 

ெவளி�பைட உ�ள� விள���” 

என உவைம�பட� ேப�கிறா�. 

 

ேசாக உண��  

“அ��த��� அ���கைள ஈ�ெற��� 

இர��  ��� 

அ��த��� ேநா�களினா� அ�தைன��  

இற�� பட” 

என    அ�ைனைய இழ�த சி�வனி� ேசாக�ைத�  

கா��கிறா�.  அ�ேபா�தா� இ�தியி�  

வா��ைகயி� ெவ���� ெகா�டவரா� 

பிற�� எத�� (ப.49) எ�ற உ��ண�� 

ஏ�ப�கி�ற� எ��� �றிபிபி����கிற�. 

 

நிைற�ைர 

பைட�பாளி, த� கவிைதகளி� �ல� 

அ�பவ�ைத�� உண��சிகைள�� ெசா��� 

வாசக�களிைடேய மனதி� எ�தி� கா��� 

�ைறயிைன� ைகயா����கிறா�. தனிமனித மன 

விவகார�கைள�� அ�மன உைள�ச�கைள�� 

கன�நிைல எ�ண�க�, க�பைனக� என 

பலவ�ைற�� கவிஞ� த�கராச� அவ�க� 

ெவளி�ப��தி யி��கிறா�. ஒ� ச�தாய�தி�� ஒ� 

ந�ல வழிகா�டலாக இ��பேதா� ம��ம�லாம�, 

இைளய தைல�ைறயின� பி�ப�றி வா�வத��� 

சிற�� வா��த இவ�ைடய கவிைதக� 

வாசக�கைள ஈ���� த�ைம உைடயதாக 

இ��கி�றன. 
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�. த�கராசனி� ‘அ��வ ந�ப�க�’ எ�ற  

சி�கைதயி� ச�தாய� சி�தைன 

 

�ைனவ� சா. விேனா�யா சாெலாமி ச�திரகா�த� 

உதவி� ேபராசிாிய� (ப. நி.), தமி���ைற 

� மீனா�சி அரசின� மகளி� கைல�க��ாி, ம�ைர 

 

‘�.த�கராசனி� அ��வ ந�ப�க� எ�ற 

சி�கைதயி� ச�தாய� சி�தைன’ எ�ற 

தைல�பி� இ�த ஆ��� க��ைர 

அைம���ள�. 

 “உலக�தி� ‘�ர ேநா��’ப�றி� சி�தி��� 

ெகா�வா� மிக�சிலேர…! ம�ைறய ெப��பாேலா� 

அ�ைறய நட��களி� ஆ�வ� கா��, அதனிேலேய 

உழ��, ‘�ர��� ப�ைச’ ேநா�கி� 

கால�ைத� கட�தி வி�வா�க�” (க�பைன 

மல�க� ப. 15) எ�� கைதைய ஆர�பி�கிறா� 

ஆசிாிய�. மனிதாபிமான வா��ைகயி� 

‘ப�த�க�’ எ�பத�� மதி��� மாியாைத�� 

ெகா��� வா��த ��� சா�சிய�க� என 

��� ந�ப�கைள� �றி�பி�கிறா� �. 

த�கராச�. எதி�பா���கைள விட 

ஏமா�ற�கேள இ��லைக� ெப��பா�� 

ஆ���பைட�கி�றன. ஆ�ெகா��கி�றன. 

இத��� அ�த �வேர சிற�த எ���� 

கா��க�. �வ�� ஏற��ைறய இ�பதா��கால 

ந�பி� �தி��சி உ�ளவ�க�. 

ஒ�வ��ெகா�வ� உ��ைணயா� வா��ைகயி� 

நைடபயி�றவ�க�. 

 

ந�ப�க� 

ஆயிர�� ெதா�ளாயிர�� ஐ�பதா� 

ஆ��� ெதாட�க�தி� ‘ேநவ� ேப�’ 

எ��� நாவா� தள�தி� ‘அ�ெர���’ 

எ��� அ��பைட� பயி�சிெப�� 

ெதாழிலாள�களாக ேவைல��� ேச��தவ�க�. 

பயி�சி ெப�� கால�க�ட�திேலேய பழகி� 

ெகா�டவ�க�. பலேப� ேந��க�ேபா���� 

வ�� பயி�சி� பணிகளி� ேச��தா�க�. 

அவ�க�� “ெவ�ட�” பணி�� ம�� ெச�த 

���சா� எ�பவ��, ‘ெபல�ப�’ ெதாழி� 

�ைற�� ம� ெச�த பி�ைச ����� 

‘எல��ரசிய�’ ஆக ம� ெச�த இ�மாயி�� 

அட��வா�க�. (க�பைன மல�க� ப�. 

18,19) 

 ஒேர கால� க�ட�தி� ஒேர 

பணிமைனயி� ேவைல��� ேச��தா�� ஒ�த 

உய� க���ைடயவ�கேள ஒ��கிைணவா�க�. 

பயி�சி� ப�டைறயி� பழகி, ப��பா���� 

க�ப�களி� பணிெச���ேபா� ெந��க� 

ஆகி ���ப ந�ப�களாகி வி�டவ�க�. இ�த 

�வாி� ��தவ� ���சா�. அ��தவ� 

இ�மாயி�. இைளயவ� பி�ைச���. இர�� 

��� வய� ஏ�ற� தா��ைடயவ�க�. 

 

ேவைலவா��� 

எ�ெக�ேகா ேவைலேத� இ�தியாக 

‘ேநவ�ேப�’ க�ப� ப�டைறயி� ெதாழி� 

ெச�ய ேவைல��� ேச��தவ�க�. நிைலயான 

ேவைலைய�� நிர�தர வ�வாைய�� ெப�� 

ேபறாக� க�தியவ�க�. �வ�� ெவ�ேவ� 

ப�திகளி� வா��தவ�க�. ஒேர ப�தி��� 

��ெபய��� வாடைக ��களி� ��ேயறின�. ஒ� 

���ப� மகி��சியாக வாழ� பண� ேதைவ. 

அைத ஈ��வத�� ேவைல ேதைவ. 

 

���ப��ழ� 

ெவ�ட� ���சா��� ஆ�பி�ைளக�. 

எெல��ாீசிய� இ�மாயி��� நா�� 

பி�ைளக�, ெபல�ப� பி�ைச ������ 

��� பி�ைளக�. ஒ�ெவா�வ���� 

கைடசி ம��� ஒேர ைபய�. ���� 

���தன�மா� இ��த இ�த ���ப�க���� 

�ைற�த ப�ச வ�வா� ேபா�மானதாக 
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இ�ைல. ‘இ�லத� இ�லவ� மா�பானா�” 

எ��� உலக� ெபா�மைற ��� 

த��வ�தி�ப� அ�த� ���ப� தைலவிகளி� 

சாம��திய�தா�� சா�ாிய�தா�� ���ப�க� 

தைழ�தன. ‘இ�லா� அக�தி��க இ�லாத 

ெதா�றி�ைல’ எ�ற ஆ�ேறாாி� அ�தவா�� 

�வ���� ஓ� அைமதிைய� த�த�. 

“பி�ைளகைள� ப��க ைவ�ப� �த�ெகா�� 

த�களி� மாம� மாமிய���� ேசைவ 

ெச�வ� வைர அைன�ைத�� எ�த� 

�ைற�� ேநராதவா� இ�ல�தரசிக� இனி� 

கவனி��� ெகா�டா�க�” (க�பைன மல�க� 

ப.22) இதி�, வ��வ� �றிய ‘வா��ைக� 

�ைண நல�’ சிற�பாக ெவளி�ப�வைத� 

காண ��கிற�. வ�வா� �ைற� எனி�� 

அத��� ���ப�ைத இனிேத நட��� 

���ப� தைலவிக� பாரா�ட�ப�வ� 

சாியான ெசயலாக ஆசிாிய� ெவளி�ப��தி��ளா�. 

த� பி�ைளகைள�� ���ப�ைத�� 

ம��ம�ல; மாம� மாமிய���� ேசைவ 

ெச�தன� எ�ற ெச�தி மகி��சி 

அளி�பதா��. இ�கால�தி� த� ெப�ேறாைர 

�திேயா� இ�ல�தி� வி�� பி�ைளக�ட� 

ஒ�பி��� பா��� வ��த ேவ��ய நிைல 

உ�ள�. 

 ��� ���ப�தி� ��திய 

தைல�ைறயின� ‘��தி’ ெப��வி�டன�. 

அவ�களி� பி�ைளகளி� க�வி, �ைண 

ேத�� த�� ெசய�பா�க� என அ��த��த 

ெப��ெசல�க� காரணமாக நீ���த 

ெந��பாக� ‘கட�’ பிர�சிைன�� அதிக� 

ஏ�ப�ட�. நாணய விவகார�களி� ‘நாணய�’ 

தவறாத, நாநய� ெப�� விள�கியதனா� 

அறி�கமாகி வ��� ெதாழி� �ாி�� 

ெச��யா�க��, ‘வைர�� ப�திர�’ 

எ�தாமேலேய பண� த�� உதவினா�க�. 

‘எ��ப� பி�ைச ெகா��ப� த�ம�’ எ�ப� 

ேபால, இவ�க� வ���� வா�கிவ�த 

கடனி� ேவைலயிட�� ந�ப�க���� 

‘ைகமா���’ ெகா��� உத�வ�� உ��. 

ைகமா�� வா�கியவ�க� தி��ப�ெகா��காம� 

ஏமா�றியவ�க�� உ��. ��� ���ப�களி�� 

�த� ெப�பி�ைளகளி� தி�மண�தி� பண 

ெந��க��� ஆளாயின�. ெப� பி�ைளகைள� 

��கக� அ��பிய பி� ெப��பார� நீ�கிய� 

ேபால ��� ���ப�தி� த�பதிய�க�� 

ெப���� வி�டன�. கைடசி� பி�ைளைய� 

க��தி� ெகா�� வா��� வ�தா�க�. 

 

பணிநிைற� 

“ஐ�ப�ைத�� வயைத �� பி�னாக� 

கட��� இ�த �வ�� ேசமநிதி இ��ைப 

எ��� ‘கட� உதவி’ கைள� தீ���, 

க�ணியமாக வா��� ெகா����தா�க�. 

�வ�� ‘ெம��க �பி�’ எ�� ெச�பவா� 

�யா�� டா�டேர உ�தி� ப��தியதா�, 

ெதாழி� நீ��� ‘எ��ெட��’ கிைட�க� 

ெப�� ேவைல ெச�� வ�தா�க�.” (க�பைன 

மல�க� ப�. 26,27) 

 “��னவ�களி� ேவ��ைகயான ஒ� 

ேக�வி. �ழ�ைத பிற�தி��கிற� எ�� 

�றினா� “உன�கா? ஊ��கா?” எ�� 

ேக�பா�களா�. ‘உன�கா?’ எ�பத� பதி� 

ஆ�மக�. “ஊ��கா?” எ�பத� பதி� 

ெப�மக�.” (க�பைன மல�க� ப. 27) ��� 

���ப�களி�� ஆ�பி�ைளக� த� 

�ைணகைள� தாேம ேத�� ெகா�டன�. 

இ�தி� கால� வைர இ��க ேவ��ய� 

இ�த� ‘பி�ைள’ ேயா� தாேன எ�� எ�ணி, 

‘இ��த இ��ைப’ எ�லா� அ�ளி� ெகா��� 

அ��� மா� �� ஒ�� வா�கின�. ஆனா� 

ெப�ேறா� பைழய வாடைக ��களிேலேய 

ெதாட��� வா��தன�. 

 

பிாி���ய� 

��� இ�ல� தைலவிய�� ஒ� 

சனி�கிழைம� ச�ைதயி� ெபா��க� வா�கி, 

வாடைக� காாி� �� தி���� ேபா� மண� 

லாாி காாி� ேமாதி �வ�� ப�யானா�க�. 

‘மைனவியைர� பறிெகா��� வி��, தனிைம� 

��ப� தகி�க மாளா� �யரைட�தா�க�. 

“எ�கேளா� வ�� இ��க�” எ�� ெப� 

பி�ைளக� எவ�� மன ஆ�த��காக ஒ� 
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வா��ைத ெசா�லவி�ைல. ைபய�க� ம��� 

த�க� த�ைதய�கைள� த�கேளா� வ�� 

த�கியி����ப� அைழ�தா�க�. ஓரா�� 

நிைனவ�ச���� பிற� அ� ப�றி 

ேயாசி�ேபா� எ�றன� த�ைதய�க�. 

ைபய�க� வ����தவி�ைல. ம�மக�க�� 

ம��� எ��� �றவி�ைல.” (க�பைன மல�க�, 

ப�. 30-31) பாச�ைத� ெகா��, பண�ைத� 

ெகா�� வள��த ெப� பி�ைளக�� ஆ� 

பி�ைளக�� ெப�ேறாாி� வய� �தி��த 

கால�தி� அவ�கைள பராமாி�பைத� 

�ைமயாக� க��� அவல� ஒழிய ேவ���, 

நா� �ழ�ைதகளாயி��த ேபா� ந� 

ெப�ேறா� நம�காக� ெச�த தியாக�கைள 

நா� எ�ணி� பா��க ேவ���. 

“��ேதாைர� ேபணி�கா�த� இைளேயாாி� 

தைலயாய�கட�” எ�ப� க�ஃ�சிய� 

அவ�களி� த��வ� (�. த�கராசனி� 

அ�த�தமி�, ப. 103) ‘உ� ேதவனாகிய 

க��த� உன��� ெக��கிற ேதச�திேல உ� 

நா�க� ந�ீ�தி��பத���, ந ீந�றாயி��பத���, 

உ� ேதவனாகிய க��த� உன��� 

க�டைளயி�ட ப�ேய, உ� தக�பைன�� 

உ� தாைய�� கன� ப��வாயாக’ 

(உபாகம� 5:16) எ�கிற� விவி�ய�. 

 க�ப�ப�டைற ஆ��ைற�� இய�க�தி� 

ஈ�ப�ட�, ஏ�கனேவ பணி ஓ�� ெப�ற 

இ�த �வ�� ேவைலயிழ�தன�. த�ைம�த� 

தாயா�களி� தைல� திவச���� வ�� ேபா� 

ஆ�மாத கால� கட�� வி�டேபா�� ஒ� 

நாளாவ� த� த�ைதய��� ஆ�த� 

ெசா�லேவா, அ�சரைணைய� கா�டேவா 

வரவி�ைல எ�பதா� அ�த �வ�� 

ஆத�க�ேதா� ேபசி� ெகா�டன�. 

க��மான� ெதாழி� �ைறயி� ‘கா��ரா�ட’ 

எ���, ‘ேலப�ச�ைள’ ெச��� க�ெபனிகளி� 

அ�����களா� ேவைல��� ேச��� 

அ�றாட� ெசல�க��� �� ெப�றன�. 

அ�த ேவைலைய ‘மான�’ க�தி வி�� 

வி�டன�. வாடைக ��கைள� கா�ெச�� 

மக�க� ��க���� ெச�றன�. ‘வ�� 

வி�டேத ெதா�ைல’ எ�ற எ�ண�ைத 

அவ�க� பா�ைவகளி� க�டன�. “மயி� 

நீ�பி� வாழா� கவாிமா� அ�னா�” (�ற� 

969) எ�ற வ��வ� வா�கி�கிண�க, 

அ�கி��� ெவளிேயறின�. � 

நாராயணமிஷினி� ெபா��பி� இய�கி 

வ�� “வேயாதிக ேநாயாளிக� இ�ல�தி� 

ேவைல வா��� ெப�றன�. பி�ைச��� 

சைமய� உதவியாள�, இ�மாயி� ேதா�ட�கார�, 

���சா� உ�ளக� ��ைமயாள� என� 

ெபா��ேப��� ெசய�ப�டன�. 

 

���ைர 

இ�த உலக�தி� மனிதாபிமான�� 

ந�றி�ண��சி�� அறேவ ெச�ெதாழி�� 

ேபா�விடவி�ைல எ�பத�� எ���� 

கா��களா� இ�த �வாி� ஆ�ைக���ப�� 

பணி�ாி��, ெதாழி� ��ப�க� க��� 

ெகா�ட பல�, அ�வ�ேபா� இவ�கைள� 

பா���� ேபாக வ�தன�. ‘ைக�ைற’ யாக� சில 

ெபா��கைள� ெகா�� ெகா��தன�. 

வேயாதிக ேநாயாளிக� இ�ல�தி� த�கி� 

பணி�ாி�� ந�ப�க� �வ�� தின�� 

மாைல ஆ�மணி��� �ளி��, இைற 

வழிபா� ெச��, ஆேற ��கா� மணி�� 

ஒ�றாக அம��� ேபசி� ெகா����பா�க�. 

இ�திவைர ந�ப�களாக இ��த இவ�க� 

‘அ��வ ந�ப�க�’ எ�பைத ஆசிாிய� 

ெதளிவாக� கா����ளா�. 
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கவிஞ� �. த�கராசனி� ‘மா�ள�கனி’ கவிைத� ெதா��பி� 

ெவளி�ப�� ச�தாய� சி�தைனக� 

 

�ைனவ� இரா. வி��� பிாியா 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி�� �ைற 

எ�. ஜி. எ� க��ாி, ெபா�ளா�சி 

 

���ைர 

சி�க��ாி� ��த கவிஞ�க�� ஒ�வராக 

விள�க� ��யவ� �. த�கராச�. 

இவ� கவிைத, நாடக� என� பைட��லகி� 

தன�ெகன ஒ� தனி�த இட�ைத� பி��தவ�. 

தமிழாசிாியராக, ச�தாய� ெதா�டராக, 

கைலஞராக, சி�கைத யாசிாியராக, கவிஞராக 

வள��சி அைட�தவ�. தமி��ப�� மி�கவா.் 

2008 இ� கவிமாைலயி� கைணயாழி வி�� 

ெப�றேதா�, 2012 இ� ந�லாசிாிய� வி��� 

ெப�றவ�. 23��� ேம�ப�ட ��கைள 

இய�றி��ளா�. தன� 86 ஆவ� வய� வைர 

தமிேழா� நிைறவான வா�ைவ வா��தவ�. 

பல ஆ��க� ெச�பவா� வ�டார�தி� 

வா���, அ���ள தமி�� ச�தாய ம�களி� 

இ�ப ��ப�களி� ேநர�யாக� ப�ேக���ளா�. 

அவர� பைட�பி� நா�காவ� கவிைத� 

ெதா��பாக  1989 இ� �வழகி பதி�பக�தி� 

வாயிலாக ‘மா�ள�கனி’ ெவளி வ�கி�ற�. 

“மா�ள�கனி” கவிைத� ெதா��பி� 

��ப�ைத�� தைல��களி� கவிைதக� 

இட� ெப���ளன. கவிைதகளி� 

ெப��பாலானைவ ெந�� கவிைதக�. 

ஒ�ெவா�றி�� �� வாிக� வைர 

அட�கி��ளன. இ�கவிைதக� ஒ�ெவா��� 

ச�தாய�தி��� ேதைவயான சி�தைனகைள 

ெவளி�ப���வேதா�, ப�ேவ� நிக��கைள� 

பட� பி���� கா��� விதமாக�� 

அைம���ளன எ�பைத விள��� வித�தி� 

இ�க��ைர அைமகி�ற�. 

 

���ப� 

ச�தாய�தி� ஓ� ஆ��, ெப��� ேச��� 

நட��கி�ற வா��ைகைய� ���ப� எ�ப�.  

இ�வா��ைக சிற��� ெபற�காரண� 

இ��� இ��� அற� ெச�வேதயா��. 

அதனாேலேய இதைன இ�லற� எ�றன�. 

இ��� இ��� அற� ெச�வதாேலேய, 

���ப� தைலவிைய இ�லா� எ�றன�. 

இ�ெசா�ைல இ�+ ஆ� என� பிாி�� 

இ�ல�ைத, ��ைட ஆ�கி�றவ� எ�� 

ெபா�� ெகா�டா�� தவறாகா�. ����� 

ஒளியாக அைமபவ� ெப�ேண. 

இதைன, 

“����� இ�ளக�ற விள�� ேவ���; 

விள�� ெமழி��டதனி� “���ப�” 

ேவ���!...” 

“ம�ைகயைர� “�லவிள��” எ�ேற �றி 

மதி�தி�த� ந� தமிழ� மரேப யா��!” 

“ந�லெதா� ���ப� ந�விள�ேக 

யா��!” 
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“மைனயற�தி� மா�ெப�லா� 

மன���ேபா�றி 

மதி��வர� �ாி��ண�வி� 

மா�சியா��!” 

எ�ற இ�வாிகளி� கவிஞ� ெப�ைமயி� 

நிைலைய��, ���ப�தி� அைம�ைப�� 

விள��கி�றா�. கணவ� மைனவி உற� 

எ�ப� ஒ�வைரெயா�வ� �ாி�� 

ெகா���ேபா� சிற�பைடகி�ற�. “�ைறயி�லா� 

���ப�க� இ��ப��டா?” எ�கி�றா�.  

இர�� உ�ள�க� ஒ�� நட���ேபா�தா� 

உற�க� பறிமாற�ப�கி�றன. இ�தியாவி� 

ப�பா�ைட இ����ப அைம�ேப கா�கி�ற�. 

இ�ைறய தி�மண�களி� பல ஆட�பரமாக 

நட�� ���த பி�, ஒ� மாத ��வி��� பல 

தி�மண�க� விவாகர�� வழ��களி� 

சி�கி� தவி�கி�றன. இத�� அ��பைட 

இ�லற வா�வி� �ாித� இ�லாைம��, 

வி��� ெகா��� வாழாைம�ேமயா��. 

இதைனேய வ��வ��, 

“அ��� அற�� உைட�தாயி� 

இ�வா��ைக 

ப��� பய�� அ�”   

(�ற�.45) 

எ�� �றி�பி�கி�றா�. ஒ� ���ப� 

தைலவ���, அ����ப�தி��� 

ேதைவயான ெபா��கைள ஈ��� த�வ� 

கடைம. ெபா�� இ�லா��� இ��லக� 

இ�ைல. ‘திைரகட� ஓ��� திரவிய� ேத�’ 

எ�ப� பழெமாழி. ெபா�� உ�ளவைரேய 

இ��லக� ேபா���. அ�கடைமைய� 

சாிவர� ெச�யாதவ�க� ெச�லா� காசி��� 

சம� எ�பைத, 

“அ�����ப� அணி�ெதாளிர� கடைம 

ஆ��� 

ஆ�ைமயிலா அ�க�தின� ெச�லா�காேச!” 

“ெவ�����ப� எ�� கிைலயி� 

விைள�� ேம�� 

விைனயா�க� ெகா�ளாதா� ெச�லா�காேச!” 

எ�ற வாிகளி� எ���ைர�கி�றா�. ேம��, 

ெப�க� த�ைம� த�கா��� ெகா�ள 

ேவ���; இ�ைலெயனி� அவ�க�� 

ெச�லா�கா�தா� எ�பைத� 

“த�கா��� ெகா�ளாத த�ைம� 

ெப�ணா� 

தாரணியி� த� மதி�ைப இழ�தகாேச!” 

என� �றி�பி�கி�றா�. 

 

மழைல� ெச�வ� 

கட���� அ��த ப�யாக நா� நிைன��� 

ஓ� உய��த உ�ள� ஒ�� உ�ெடனி�, அ� 

�ழ�ைத� ெச�வேம ஆ��. “ஒ� மனித� 

வா��தா� எ�பத�� அவ� ஒ� �டாவ� 

க�� இ��க ேவ���. ஒ� �ழ�ைதயாவ� 

ெப�றி��க ேவ���. ஒ� �லாவ� எ�தி 

இ��க ேவ���.” (http.//தினமலா்; com.) 

எ�கி�ற� இ�தா�ய� பழெமாழி. 

���ப�தி� நட�கி�ற ச�ைடக� பல 

சமாதான� ெப�வத���, மன��ழ�ப� நீ�கி 

மன� அைமதிெப�� மகி�வைடவத��� 

மழைல� ெச�வேம காரண�. ஒ� �� 

பண�தினா�, ெச�வ�தினா� ம��� 

ெச�ைம ெபறா�. அதனா� பல� இ�ை�; 

பய� இ�ைல. ��ைமயான ெச�வ� 

மழைல� ெச�வேம. இத�� ஈ� இைண 

எ��� கிைடயா�. இதைன, 
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“இ�லற�தி� ந�ப�� இனிைம ேபா�றி 

இைய�� வ�� ந����ப� எ��� 

���� 

ந�லற�தி� ந�பயனா� நய�� 

ேதா��� 

ந� ம�க� ேப�கேள நா��� ெச�வ�" 

எ�றவா�, இ�மழைல� ெச�வ�ைத� 

�க��� உைர�கி�றா�. ம�க� ேப�றி� 

சிற�ைப� பா��ய� அறி�ைட ந�பி��, 

“பைட��� பல பைட��� பலேரா� 

உ��� 

உைட� ெப�� ெச�வ� ஆயி�� 

இைட�பட� 

���� நட��, சி�ைக நீ��, 

இ��� ெதா��� க�வி�� �ழ��� 

ெந��ைட அ�சி� ெம�பட விதி���� 

மய��� ம�கைள இ�ேலா���� 

பய��ைற இ�ைல – தா� வா�நாேள”  

(�ற�:188) 

எ�ற வாிகளி� அறி����கி�றா�. இதைன 

உண��தா� நம�� ெச�வ�தி� மீ� ப�� 

ஏ�படா�. இ�ைறய கால க�ட�தி� 

ெபா�ளாதார�தி�காக� ெப�ேறா�க�, 

ேவைல��� ெச��� ேபா� �ழ�ைத���, 

தா���மான பாச அரவைண�� பல 

ேநர�களி� இ�லா� ேபா� வி�கி�ற� 

எ�பைத�� ம��க இயலா�. 

 

�றி�ேகா� 

நா� ஒ� �றி�ேகாைள அைடய 

ேவ��மானா� அதைன� ப�றிய எ�ண� 

ந� மனதி� ஓ��ெகா�ேட இ��க ேவ���. 

அ�ெபா��தா� அத�கான ெவ�றிைய� 

காண����. த�ன�பி�ைகயி� தனி�த 

அைடயாளமாக� திக�� விேவகான�த�, நா�  

‘�றி�ேகாைள அைட�� வைர� ேபாராட 

ேவ���; எ�� ��கி�றா�. இ��மியி� 

பிற�தா� ம��� ேபாதா�; எ�ப� வாழ 

ேவ���; எத�காக வாழ ேவ��� எ�ற 

சி�தைன ந� மனதி� எழேவ���. ஆ�, 

மா�கைள� ேபால, க�ைல��, ம�ைண�� 

ேபால வா��தா� பய� இ�ைல. இதைன 

நா� உணர ேவ���. இவ�ைடய 

‘�றி�ேகா�’ எ�� கவிைத இதைன� பதி� 

ெச�கி�ற�. 

“எ�ப�ேயா வா��தி�ேவா� எ�ேற 

எ�ணி 

இல�கி�றி இ��தி�த� எ��� தீதர�! 

எ�ப��� வா��திடலா� எ�ற ஒ�� 

இழி தைகைம ......................................" 

 மனிதனி� நிைலயா வா��ைகயான� 

நிைற�ைடய வா��ைகயாக மா�வ� 

அவ�ைடய ைகயிேலேய உ�ள� எ�பைத 

இ�வ�களி� பதி� ெச�கி�றா�. த�கால� 

���கவிைத ெயா��, 

“நா� க���பா�ைட� ���� கா��� 

ஒ� சிவ�� ��ேகாண� சி�ன�. 

ேந�� – கைர�� ேபான கன� 

நாைள -  ந�ப ��யாத க�பைன 

இ�� – ைகயி� இ���� காகித� 

ஆ�ற� மி�கவ� காகித� 

த�ைன காவிய� ஆ�கலா�.” 

(�ைனவ� ைவ. இராம�,  கவிஞ�. 

மீராவி� கவிைத நய�, ப. 32) 

எ�� �றி�பி�கி�ற�. ஏதாவ� சாதி�க 

ேவ��� எ�ற ஆ�ற� மனதி� எ��தா�, 

சாதைனயாளராக� சாி�திர�தி� இட� ெபற 
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���� எ�பைத இத� வழி அறிய 

��கி�ற�. 

 

விடா �ய�சி 

விடா�ய�சி எ�ப� ெவ�றியி� இரகசிய�. 

நா� ெவ�றி ெப�வத�கான ஆ�த�� 

இ�ேவ. �ய�சி�� ���� ��ளி 

ைவ���ேபா�தா� ஒ�வ� ேதா�வியைடகிறா� 

எ�ப� சாண�கியாி� வா��. ஆைகயா�, எ�த 

ஒ� ெசயைல�� பாதியி� வி��விட� �டா�. 

��ைமயாக அ�ெசய� நட���வைர� ேபாராட 

ேவ���. �ைதயைல� ேத� ஒ�வ� 

��கா��ழி ேதா��ய பி� ேசா�ேபறியானா�, 

பி�னா� வ�� �ழிைய� ேதா��� 

இ�ெனா�வ� அ�பலைன� ெப�வா� 

எ�கி�ற கைதைய� ேபால அைம�� வி��. 

“மைல சாி�� ���தா�� மசியா நி��� 

மனவ�ைம ெதாட� �ய�சி மா�ேபயா��! 

“நாமா���� ��ய�ேல� நமைனய�ேசா�” 

நாவரச� நம� களி�த அ�த வா��!" 

“ெந�ச வ�ைமயா� எைத�� ஈ�� 

வைள�திட ���ம�மா!” 

எ�பைத� கவிஞ� பைற சா��கி�றா�. 

ஒளைவயா�� ‘ஊ�க ம� ைகவிேட�’ எ�� 

�றியி��கி�றா�. த�ன�பி�ைகையவிட� 

��தலான  ஊ�க� ேவ� எ��� இ�ைல. 

ேதா�விைய� க�� �வளாம�, ந�ைம 

நாேம ஊ�க�ப��தி� ெகா�ள ேவ���. 

�மர ��பர�� தம� �லான 

 

“நீதிெநறி விள�க�தி�” 

“ெம� வ��த� பாரா�பசி ேநா�கா� 

க���சா� 

எ�ெவவ� தீைம�� ேம�ெகா�ளா�- 

ெச�வி 

அ�ைம�� பாரா� அவமதி��� ெகா�ளா� 

க�மேம க�ணாயினா�” 

எ�� �றி�பி�கி�றா�. இைவ ேபா�ற 

அறி�ைரகைள நா� பி�ப�றினா� வா�வி� 

��ேன�ற� அைடயலா�. 

 

இலாப ந�ட� 

வா��ைகயி��, ெதாழி��� இலாப ந�ட� 

எ�ற ஒ�� இ�லாம� இ�ைல. இலாப�ைத� 

பா��� மன� மகி�கிேறா�. ந�ட�ைத� 

பா��� மன� கல��கிேறா�. ெவ�றி எ�ற 

ஒ�� இ��பி�, ேதா�வி எ�ற ஒ��� 

இ����. ந�ல�, ெக�ட�, பிற��, இற��, 

இ�ப�, ��ப� எ�ற ஒ�� வா�வி� 

நைடெபறாம� இ��கா�. கவிஞ� தன� 

இலாப ந�ட� எ�ற கவிைதயி�, 

“எதி�பா��� எ�ெறா�� இ��பதாேல; 

எ�ணிய� நட�காத ஏ�க� ேதா���! 

எதி�பா��� இய��வேத மனித ெந�ச�; 

இ�ைலெயனி�  “ஏமா�ற�” எ�பதி�ைல!” 

எ�� தம� எ�ண�ைத� ���கி�றா�. 

விளா�பழ�ைத� திர�� உ��ைட 

ஆ�கியவ� யா�? கலா�பழ�ைத� க��� நிற� 

ஆ�கிய� யா�?  எ�� எ�ப� �ற��யாேதா 

அைத� ேபால ஒ�வாி� ந�விைன, தவீிைனயா� 

நட�க���யன நிக��. எைத�� எதி�பா��� 

ஏமா�ற� அைடய� �டா�. உட�, அறி�, 

ெச�வ� என� பலவ�றி�� ஒ�வ� சிற��ற 

இ��க ேவ��� எ�� எ�ணினா��, 

அைத ��ைமயாக அைடய ��யா� 

எ�பைத உண��� ெகா�ள ேவ���. 

இதைன, 
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“வள�பட ேவ�டாதா� யா� யா�� 

இ�ைல 

அள�தன ேபாக� அவரவ� ஆ�றா� 

விள�கா� திர��னா� இ�ைல கள�கனிைய� 

கா� என�ெச�தா�� இ�”  

(நால�ய�. 103) 

எ�ற அ�க� ெதளி� ப���கி�றன. 
 

எதி� பா��� 

மனித�க� ஒ�ெவா�வாிட�� எ�த ஒ� 

காாிய�தி�� எதி�பா��� எ�ற ஒ�� 

இ����. வா�வி� நா� நிைன�த ஒ�� 

கிைட�க ேவ��� எ�ற எதி�பா��� 

எ�ேலாாிட�� இ����. எதி�பா��� இ�லாத 

வா��ைகயி� பிர�சிைன வரா�. மன� 

அைமதி உ��. ஒ�� நட�காத ேபா� எ�த 

ஒ� ெசய��� ஏமா�ற� நிகழா�. 

இராவணனி� எதி�பா��� சீைதயிட� 

நடெபறவி�ைல. ���பனைகயி� எதி�பா��� 

இராமனிட� நைடெபற வி�ைல. இ�ேபா�ற 

எதி�பா���க� அவ�களி� மன 

ஏமா�ற�ேதா� நி�பதி�ைல. அவ�களி� 

அழி���� காரணமாக அைமகி�ற�. 

இலவ�கா� ப���ெம�� கிளி ந�பினா� 

அ� ெவ��� ப�சா� மா��. ‘இலவ�கா� 

ப��கா�’. இ�கிளிைய� ேபா� மனித�க� 

ஒ�ைற நிைன�� ஏமா�ற� அைடகி�றன�. 

�ர������ நீ�ட ெகா�ைய� பா���  

பா�� என நிைன�தா� ஏமா�றேம. ேப���� 

�க���� ஆைச� பட��டா�. இ� 

ஏமா�ற�ைத, 

“எதி�பா��� எ�ெறா�� இ��பதாேல 

எ�ணிய� நட�காத ஏ�க� ேதா���! 

எதி�பா��� இய��வேத மனித ெந�ச�; 

இ�ைலெயனி� “ஏமா�ற�” எ�பதி�ைல!” 

எ�� வாிகளி� ��கி�றா�. 

உைழ�ேபாேர  உய�வ� 

உைழ�பி�லாம� உய�� இ�ைல. 

ம�திர�தா��, த�திர�தினா�� வா��ைகயி� பய� 

இ�ைல. மன�தி�ைமேயா� உைழ�தா� 

வா�வி� உயரலா�. வா��� வ��வைர நா� 

கா�தி��கா� வா��ைப நாேம ஏ�ப��தி� 

ெகா�ள ேவ���. அத�� ெந�சி� உர� 

ேவ���. மன� ��ப�டா�� �ழா�, 

தா�� மன�பா�ைம இ�றி� 

த�மான��ட� இ��க ேவ��� அ�ேபா� 

அ�வா�� ெசா��கமாக இ����. ���� 

வழியி� ெச�பவ�களி� �க� நீ��கா�. ஒ� 

நா� �ைல��. க�ன உைழ�� 

இ�ைலெயனி� தரணியி� �க� இ�ைல. 

த�மீ� ந�பி�ைக இ�லாதவ�க� த�மான�ைத 

இழ�தவ�களாவ�. அவ�களி� பாைத�� 

தவறானதாகேவ அைம��. இதைன, 

“ம�திர�தா� மா�கா�க� ��� கா�சி 

ம��லகி� எ�ேற�� 

மல��த��டா? ” 

எ�ற வாிகளி� கவிஞ� எ��தா�கி�றா�. 

உைழ�� உ�ைமயாக இ��தா� உய�� 

தானா�� ேத�வ��. வா��ைக� பயண�தி� 

நா� சாதைன எ��� சிகர� அைடய, நம�� 

ேவ��ய �லதன� உைழ�� ம��ேம. 

“உைழ�பிலாெத வ�� இ�த உலகினி� 

உய��ததி�ைல; 

உைழ��தா� உய�� ந��� உ�னத� 

வா�வி�ெவ�றி!” 

“எ�ெவவ���� இ��லகி� உய��ேதா�ற� 

எ���வ�� த��ைன�� உைழ�ேபயா��!” 

எ��, நீ�� ெச�கி�ற� உைழ�� �றி�த 

இ�கவிைத. கவிஞாி� ெவ�றி�� உைழ�� 
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�லதனமா� இ����ளைமைய� 

காண��கி�ற�. 

“ெத�வ�தா� ஆகா ெதனி�� �ய�சித� 

ெம�வ��த� �� த��” (�ற�: 619) 

எ�ற �றளி� இதைன அறிய ��கி�ற�. 

நா� ேசா�ேபறி�தனமாக இ��தா�, 

ம�ெறா�வ� உைழ�பி� வா��தா�, 

பிற�பி�கான பல� இ�லாம� ேபா�வி�� 

எ�பைத� கவிஞாி� வழி அறிய ��கி�ற�. 

இைறய�ளா� எ��� நட��� எ�� 

நிைன�க� �டா�. இத��� பதில�யாக, 

“இைறவேன கதிெய�றாகி இ��திடா 

எ��சி ேவ��� 

இைறவனி� அ��� ேதா�றி 

இைய�தி�� வா�வி� ெவ�றி!” 

எ�ற வாிகளி� உைர�கி�றா�. 

 

க�வி 

க�வியான� இ�ன ச�க�தின��� ம��� 

உாிய� எ�� ஒ��கி விட ��யா�. 

அைனவ���� ெபா�வான ஒ�றாக� க�வி 

விள��கி�ற�. பிற���� ெகா��பதா� 

�ைறயா�. வில��களி�� மனித� 

ேவ�ப�� நி�பத�� இ�ப�ேப அ��பைட. 

அறிவி� ஆ�ற� விாிவைடய��, பிறரா� 

மதி�க�பட��, ெச�வ� தைழ�க��, 

த�ன�பி�ைக வ��ெபற��, நம�� 

ஊ��ேகாலாக விள��வ� க�விேய. 

க�லாத மா�த�க�, ெவ�றியைடயாத 

�கைழ�ைடயவ�க�, மனதி� உ�ளைத 

ெவளி�ப��தாத மதி�பிழ�த ெசா�க�, 

அைவ�� பய�� திறைமைய ெவளி�ப��தாத 

ெசா�லாள�, ஒ��க� இ�லாதவ�, 

கனிவி�லாத காாிய�க� ெச�பவ� 

ேபா�றவ�க� ெச�லாத காசி���சம� எ�� 

���, கவிஞ� தம� க��ைத உைர�கி�றா�. 

“க�ற�னா� பயென�ன? க�றைத�ேபா� 

கவி�லகி� க�ற பய� கா�ட ேவ���! 

க�றவ�ைற� சி�தி��� கைடபி���� 

கனிவா��� ஒ��தேல “க�பி�” ேம�ைம!” 

எ�ற கவி�பாட� அ�களி� க��� 

“க�க கசடற க�பைவ க�றபி� 

நி�க அத��� தக” (�ற� : 391) 

எ�ற வ��வாி� க��தி�� உட�ப��� 

ெச�வைத� காண ��கி�ற�. 

 

விதி 

ம�க� ெபா�வாக வா��ைகயி��ள 

�ைறபா�கைள எ�லா� த�கேளா� 

வா�பவ�க� மீேதா அ�ல� ெத�வ�தி� 

மீேதா �ம�தி வி�கிறா�க�. ஏதாவ� 

பிர�சிைன வ��ேபா� ‘எ�லா� எ� 

தைலவிதி’ எ�� �ைற��கி�றன�. விதிைய 

யாரா�� ெவ�ல��யா�. இ��லகி� நம�� 

வரேவ��ய� வ�ேத தீ��. அறிவா� 

ெவ�றா� யா�� இ�ைல. இ��தி��பி� 

இற�� எ�பேத கிைடயா�. இதைன, 

“மதியதனா� விதிவச�ைத மா�ற����; 

ம���க� ப��தறிவி� மா�� ���! 

“விதியைம�ைப மதி�ைறவா� ெவ�றா� 

உ�டா? 

ெவ�திற�� விைள�தி�டா� இற�ேப 

இ�ைல” 

எ�ற வாிகளி� எ���ைர�கி�றா�. “விதி 

எ�றா� எ�ன? அ� எ�ேக இ��கிற�? 

எைத விைத�ேதாேமா அைத�தா� அ�வைட 

ெச�கிேறா�. நம� விதிைய நாேம வ���� 

ெகா�கிேறா�. எனேவ, அத�ெபா���� 
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���வத��� ஒ�வ�மி�ைல; பாரா��வத��� 

ஒ�வ�மி�ைல.” (பி.எ�. ஆ�சா�யா, �வாமி 

விேவகான�த� வா��� வா���, ப. 48) எ�ற 

ெச�தியி� வழி இதைன உண��� ெகா�ள� 

ேவ���. 

 

���ைர 

���ப�ைத எ�ப� வழிநட�த ேவ���; 

�ழ�ைத� ேப�றி� ��கிய��வ� எ�ன?; 

க�வியி� இ�றியைமயாைம, உைழ�பி� 

உ�னத�; வா��ைகயி� நா� எைத ேநா�கி� 

பயணி�கி�ேறா�; அைடய ேவ��ய �றி�ேகா� 

எ�ன? ஒ�ைற� சாதி�க ேவ��ெமனி� நா� 

எைத விட��டா� என� பலக����கைள 

உ�ளட�கியேதா�, ச�தாய� ேம�ப� 

வத��� ேதைவயான இ�ன பிற க����கைள�� 

ஆசிாிய� தன� கவிைதகளி� பதி� 

ெச�தி��கி�றா�. இவ�ைற� பி�ப�றினா� 

வா�வி� உயரலா�; நல� ெபறலா� எ�பைத 

இ�� அறிய ��கி�ற�. 
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‘ெபா�ைக���க�’ கவிைதயி� ச�தாய� சி�தைன 

 

�ைனவ� கி.ேவ�கா 
�த�வ�(ெபா.), ெச�தமி�� க��ாி, ம�ைர 

 
���ைர 
இய�ைகைய இனிைமயாக �க�� கவிஞ� 
ந��ய��கைள, மன�ேகா�ட� தவி���� 
ந�க���கைள� த� பைட��க� �ல� 
வ�����வ�. க�னி�தமிைழ� க�ணா�� 
க��� கவிஞ� ெப�ம�க�� பாவல� 
�.த�கராச�� ஒ�வ�. இவ� ��த 
தமிழாசிாிய�. வா��ைகயி� ப��த அ�பவ� 
மி�கவ�. நாடக�, சி�கைத, கவிைத� 

பைட�பாள�; கைலயா�வ� ெகா�டவ�. 

இவ�ைடய கவிைத� தைல��க� சில 
இல�கிய வாிகைள நிைன���வதாக 
உ�ளன. கவிஞாி� உ�ள��ய�ைவ 
ெவளி�ப���கிற� �.த�கராசனி� 
‘ெபா�ைக���க�’ எ��� கவிைத� 
ெதா���. 
 

கவிைத 
கவிஞ� உண��சி அ�பவ�ைத� ெபற, 
ஒ�நய� �ைணெச�வைத உண���, 
தைளக� என ஓ� அைம�பிைன��, 
அ�வைரயைற�� ஏ�ப��திய நிைலயி� 
மர��கவிைத ேதா�றிய�. எ�ைக, 
ேமாைனகளி� ெபா��� ேவ�டாத 
ெசா�கைள அைடெமாழி களா�கி��, 
அைசநிைல எ�ற ெபயாி� ேவ�ெறன� 
ெதா���� தவி��க ேநாி�வைத 
உண��தவ�க�, ெசா����க� க�தி� 
���கவிைத எ�ற ஒ� வைகைமயிைன� 
ேதா��வி�கலாயின�. 
 

ச�தாய� 
ச�க� எ�ப�, “தனிமனித உற�க� பி�னி� 

பிைண�� அைம�தி���� இைழம� (Tissue) 

ஆ��”1 எ�� ேமாாி� கி�� ெப��� எ��� 
அறிஞ� �றி��ளா�. அேதேபா��, 

மனித���� ச�கவிய�� (Sociality)  

இய�ைகயிேலேய இ��கிற�. இ�த� ச�க 
இய�� காரணமாக அவ� பிறேரா� ��� 

பழ�� வா��� ஏ�ப�கிற�. அ�வா� ��� 
பழக ��ப�� ேபா� ச�க� ேதா�றி 
வி�கிற� எ�� அாி�டா��� 
�றி�பி�கிறா�. 
 மனித� பிற���ேபாேத பிற�ைடய 
���ற�, �ைண ேபா�றைவ 
ேதைவ�ப�கி�றன. தனிமனிதனி� சி� சி� 
ெதா�திேய ச�தாய� ஆ��. தனிமனித� 
சிற�பாக� ெசய�ப�டா�தா� ச�தாய� 
சிற�பாக� ெசய�பட ���� எனேவ, 
ஒ�ெவா� தனிமனித���� ச�தாய அற� 
எ�ப� இ�றியைமயாத��, கைட�பி�� 
ெதா�க ேவ��ய�� ஆ��. 
 மனிதைன “ஒ� ச�க� பிராணி”2 எ�� 
��கிறா� அாி�டா���. தனி�த நிைலயி� 
மனித� வா��த ேபா� அவன� நட�ைதக� 
சாதாரணமாக இ��தன. “தனிமனித� 
பா�கா�ப�ற �ழ�� �ழ�பமைட�� 
வ�தா�. இதனா� மனித� த�ைன ஒ�த 
மனித உற�கைள ஒ� பி�ன� ேபா� 
அைம��� ெகா�� ெசய�பட� 
ெதாட�கினா�”3. இ�தைகய மனித 
உற�கைள�ெகா�ட பி�ன�கேள ச�க� 
என�ப�ட�. 
 

நாணய� 
கவிஞாி� உலகளாவிய சி�தைனக�, ச�தாய� 
ெபா���க� இ�கவிைத� ெதா��பி� 
ெவளி�ப�கி�றன. மனித� வா��ைக�� 
உக�த க���கைள எ���� ெசா��� 
கவிஞ�, மனிதனி� �யமாியாைதைய 
‘நாணய�’ எ��� கவிைத வாிகளி� 
எ���ைர�கி�றா�. 

“நாணய� இ�லாவி�டா� 
நானில� மதி�கா ெத��� 
நாணிய� இ�லா தாயி� 
நா��ன� இக�வா� எ���! 
‘நா’நய� இ��தா� தாேன 
ந�ப�� தைழ�� ஓ��� 
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நாணய� தைலயா? �வா? 

நா���� ேபா��யா��!”4 

எ�ற கவிைத வழி எ���� �ற�ப���ள�. 
 

ஆ�திர� 
இன ந�ைவ�� ெமாழி ந�ைவ�� ஆ�திர 
ெமாழிகளா� எ��திய��� பாவல�, 
ச�தாய� வளர� பா�ப�� தைலவ�கைள� 
பா��ேபா� உ�ள� ெநகி��� 
பாரா��கிறா�. 

“ேந�ைமயி� நி�லா ேதா��� 
ெநறியைத� கா�� ேபாதி� 
நீ�ைமயி� நி�பா� ‘ேகாப�’ 
ெநறி�தி�� நியாய� உ�� 
ேச�ைமயி� இலாப� எ�ணா� 
ெசறி�தி�� ப�� யா�� 
��ைமயி� ெகா��� ேகாப� 
ெகா��� த�ம மா��”5 

எ�ற கவிைத �ல� �ற�ப���ள�. 
 

���ப� 
தனிமனித� எ�வாெற�லா� ���ப 
வா��ைக நல�ற, ச�தாய� வள�ெபற� 
பா�படலா� எ�பைத விடா�ய�சி, ேந�ைம, 
ஆைணபல� எ��� பல கவிைதகளி� 
கவிஞ� எ���ைர���ளா�. 
 மனிதைன� க��தி� ெகா�� 
�ைனய�ெப�ற கவிைதகளாயி��, அைவ 
யைன��� தனிமனிதைன உலகளாவிய 
சி�தைனக��� இ���� ெச�கி�றன 
எ�ேற �ற ேவ����ள�. இ�, 

“உலெக��� வா�கி�ற ஊாி� ம�க� 
உ��த�ட� எதி�பா���� உ�ள� 
ேதா�� 
நில�மகி� நீ�ைமெயலா� ம�கல�க� 
நி�ெறாளி�� நிைன�களி� ஆகம�க� 
உல�ெமழி� சி�தைனக� உய��த 
ெத�றா� 
உளமா��த உ��ண�� ஓ�கி ேயா��� 
�லவி மகி� ���ப�தா� ெகா��� 
ைவ�த 
ெகா�வரமா�� ெகா�டதைன� 
ேபா�றலாேம!”6 

எ�ற கவிைத �ல� எ���� 
�ற�ப���ள�. 
 

தா��தமி� 
ஆசிாிய�, தா�க�ட தமிழி�ப�திைன� 
சி�தி�கி�றா�. அ��� தமி��பாவி�ப� 
அவைர ேம�� கவ��தி��பைத, அவ� 
எ�ணி� பா��கி�றா�. 

“தமி�ெமாழிைய� தா�ெமாழியா� 
ெகா�ேடாெர�லா� 
தமதின�தா� தைன�காணி� தய�க� 
இ�றி� 
தமி� ெமாழியி� ேப�கி�ற தைகைம 
எ��� 
தனி�ெதாளி�� ப���ள� தளிர� 
ேவ��� 
அமி�தாய தமி�ெமாழியி� அ�ைம 
ேபா�றி 
அ�றாட� �ழ�கிவ�� ஆ�ைம 
ேதா��� 
தமி�ெமாழியா� தா�ெமாழியி� ப�� 
ெகா�� 
‘தமி� ேப��’ தா�மீக� வள�த� 
ேவ���”7 

எ�றவாறாக, ச�தாய� சி�தைனகைள ம��� 

கவிஞ� �றி�பிடவி�ைல; தமிைழ��, 

தமிழைர�� மற�கவி�ைல எ�பைத��  
இ�கவிைத ���கிற�. 
 
���ைர 
தனிமனித� சிற�பாக� ெசய�ப�டா� தா� 
ச�தாய� சிற�பாக� ெசய�பட ����. 
எனேவ, ஒ�ெவா� தனி மனித���� ச�தாய 
அற� ம��� ெமாழி�ப��� ப�றி கவிஞ� 
த� ‘ெபா�ைக���க�’ எ��� கவிைத� 
ெதா��பி� சிற�பாக ெவளி�ப��தி��ளா�. 
 

அ���றி��க� 

வா�விய� கள�சிய� (ெதா.08), ப .590. 

ேமல�, ப.618. 

ேக.ேக.பி�ைள, தமிழக வரலா�� ம�க� 

ப�பா��, ப.84. 

�.த�கராச�, ெபா�ைக� ��க�, ப.30. 

ேமல�., ப.66. 

ேமல�., ப�.107, 108. 

ேமல�., ப.59. 



 

 
 

 
 154 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

'உதய�' கவிைத� ெதா��பி� மனிதேநய� சி�தைனக� 

 

�ைனவ�. பா. ஜா�ச� 

உதவி�ேபராசிாிய�, அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

மனிதேநய� எ�ற ெசா���� 'மனித� 

மனிதைன மதி��� ெச���� அ��’ எ�� 

�ாியா அகராதி விள�கமளி�கிற�. மனித� 

த�ைனெயா�த பிற மனிதனிட��� 

ெச���� அ�ேபா� மனித� அ�லாத பிற 

உயி�களிட��� ெச���� அ��, பாி�, 

இர�க� ஆகியவ�ைற மனிதேநயமாக� 

க�தலா�. இல�கிய�க� ெதா��ெதா�� 

வா�விய� அற�கைள மனித��� 

அறி����கி�றன. இ�க��ைர, சி�க���� 

தமி� எ��தாளரான �. த�கராசனி� 

பைட��களி� ஒ�றான 'உதய�' எ��� 

கவிைத� ெதா��பிைன ஆ���களமாக� 

ெகா���ள�. இ�கவிைத� ெதா��பி� 

��ப�திர�� கவிைதக� உ�ளன. 

இ�கவிைதகளி� இைழேயா�� மனிதேநய� 

சி�தைனக� இ�� ஆராய�ப�கி�றன. 

 

மனிதேநய� 

இ�ைறய கால�தி� மனிதேநய�, ேப�சளவி��, 

எ��தளவி�� ம��� காண�ப�கிற�. 

இர�டாயிர� ஆ��கால� தமி� இல�கிய� 

பயண�தி� ெதா�� ெதா�� மனிதேநய� 

சி�தைனக� ெதாட��� வ�கி�றன. 

“எ�ேலா�� இ���றி��க நிைன�ப�ேவ 

அ�லா� 

ேவெறா��� அறிேய� பராபரேம” என� 

தா�மானவ��, 

வா�ய பயிைர� க�டேபாெத�லா� 

வா�ேன�”  

எ�� வ�ளலா��, “அ�பி� வழிய� உயி�நிைல 

அ�பி� வழியி� இய��� உட�ேப உயி�நி�ற 

உட�பா��” எ�� ��கிறா� வ��வா.் 

இவா ் பா�ய பாட�க� மனித ேநய 

உண��கைள ெவளி�ப���கி�றன. 

 அ��, பாச�, ப��, ஈ�, இர�க�, 

க�ைண, ப��, சேகாதர��வ�, தா�ைம 

ேபா�றைவ �ல� ம�களிட� மனிதேநய�ைத 

உணர��கிற�. கிைட�த�காிய மனித�பிறவிைய 

ேநசி�ப��, சாதி மத�க��� அ�பா�ப�� 

மனிதேனா� மனித� இைண�� அ�� 

ெச��தி மகி�ேவா� வா�வ�ேம மனித 

ேநயமா��. 

 

அைமதி 

அைமதி  எ�பத��� பல ெபா��க� தமிழி� 

உ�ளன. எனி��,  இ� ேபா�, பைகைம, 

வ��ைற எ�பவ���� எதி��ெசா�லாகேவ 

பய�ப��தப���ள�. த�கால� பய�பா��� 

அைமதி எ�ப�, பைகைம இ�லாத ஒ� 

நிைலைய� �றி��� க����வா��. இ�ேக 

பிற மனித� உடனான ெதாட��க�� மதி��, 

நீதி, ந�ெல�ண� எ�பவ�ைற அ��பைடயாக� 

ெகா����பைத� �றி�கி�றன. இேத 

�ாித�� அ��பைடயி�, ஒ�வ� தன� ெசா�த 

உண��களி� அ��பைடயி� அைமதி 



 

 
 

 
 155 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

ெப�த� எ�ற நிைல�� உ��. இ� மன 

அைமதி அ�ல� நி�மதி எ�பேதா� 

ெதாட��ப�ட�. பல வழிகளி��, அைமதி 

எ�பத� அ��பைடயான ெபா�ளி�, 

�ர�பா�களி� �ல�களாக� பா�கா�பி�ைம, 

ச�க நீதியி�ைம, ெபா�ளிய� ஏ�ற�தா�� 

எ�பன ����கா�ட�ப�கி�றன. 

 மா� ம�வி�லா மன��, ேபா�ெம�ற 

நிைற�� இனிய ப��� ெப��� கட�ைள� 

தின�� வழிப�வத�வழி ெச�லாி��� 

சி�தைனக� இ�லாத சி�தைனயி� அைமதி 

தவ�� எ�கிறா� எ��தாள� �. த�கராச�. 

“கைறப� யாம� உ�ள� 

கனி�தி��  அைமதி கா�� 

நிைறமன� இ��க� ெப�றா� 

நிைலெப�  அைமதி நீ�� 

�ைறெநறி� ப��� ேபா�ற 

�கி�மன� சா�தி யா�� 

இைறவழி பா��� �ல� 

இைய�தி�� அைமதி கா�ேபா�!” 

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘அைமதி’  

ப�. 26) 

எ�� அைமதி கா�பத�� �லமாக 

ெநா�ெலா��க�க��  இைறப�தி��  

இ��கி�றன எ�ப�  இ��� ��ட�ப�கிற�. 

“கவைல�� கல�க� ம��� 

க��தி�� எாி�ச� அ�ச� 

கவணதா� வைள�� ேம�� 

கனிவிலா�  ெபா 

றாைம எ��� 

அவல�க� மன�தி� 

அைமதிைய இழ�� நி�ப�”  

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘அைமதி’ ப�. 27) 

 சில �ண�க�� சில தயீ�பழ�க வழ�க�க�� 

மனித அைமதிைய� சீ��ைல��� த�ைம 

ெகா�டைவ எ�பைத ேம��றி�பி�ட 

கவிைத வாிக� �ல�ப���கி�றன. 

 

இ�கித� 

ம�ைறேயா� த� உண��ைள மா��ற 

மதி�� மன� ேநாகாதவா�, �கமல��சி�ட� 

இனிைம கல�த ெசா�கைள� ேப�த� எ�பேத 

இ�கிதமா�� எ�கிறா� �.த�கராச�. 

வி���ெகா��த�, சகி���த�ைம, �ாி��ண��, 

பணிவ��, ெதா�ைல தாராைம 

ஆகியவனெவ�லா� இ�கித� எ�ற 

ெசா����� அட���. 

 

“இ�ெசாலா� ஈர� அைளஇ� 

ப��இலவா� 

ெச�ெபா�� க�டா� வா�� ெசா�”  

(�ற� : 91) 

எ�பேத வ��வ� வா��ெசா�. பிற��� 

உதவி ெச�ய ��யாவி�டா�� �ட – அைத 

இதமாக� ெசா�ல ேவ���. இனிய 

ெசா�லாவி�டா�� இ�னா� ெசா�ைல� 

ைகவி�க என ேவ��கிறா� வ��வ�. 

“த�னிைல உண�வி� ஆ�க� 

தமரவ� ���� சா�� 

ெபா�னிைல உ�ள� ெகா�ள� 

ெபா�றிடா�  திறேமயா�� 

��னிைல அறி�ேத எ�த 

ெமாழித�� இ��த� ேவ��� 

த�னிைல அ�த� ப�ேப 

நய�த�� இதெம� றா�� இ�கித�”  

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘இ�கித�’ ப�. 27) 
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 பிறைர எ�தவித�தி�� ேநாக� 

ெச�யாம� இதமாக� ேபசி�� ப�பிைனேய 

இ�கித� எ�� கவிஞ� ��வைத 

இ�பாட�வாிகளி� �லமாக உணர இய��. 

ஒ�வாிட� ேப��ேபா� அவ� மனநிைல 

அறி�ேத நா� ெசா�கைள� ைகயாள 

ேவ���. பிற� மன� ��ப�� வைகயி� 

ேப�வ� மனிதேநயம�ற ெசயலாக 

அைம��வி��. 

“�றிபட� ேப�� ���க� 

���ட� �டா ெத��� 

பிற�மன� ேநா�க� ெச�யா� 

ெப�றி�� இதேம யா��”   

(உதய� கவிைத� ெதா�தி-  

இ�கித�- 39) 

 க��சின�ெகா�� பிறாி� மன�ைத 

�றிய�ப���� ெசா�க� ��வைத� தவி���, 

இதமான ெசா�கைள� பய�ப���� ெசய�� 

மனித ேநய�தி� ெவளி�பாேட. 

 

ஊேரா� ஒ�� வா�த� 

'ஊேரா� ஒ�� வா�' எ�ப� ��ைர. 

த�கால� �ழ�� 'உலேகா� ஒ�� வா�' 

எ�பேத ெபா��தமானதாக இ����.  

மனித�க� எவ�ேம உலகி� தனி�� வா�த� 

சா�தியம�ற�. நா� இ�த மா�ட 

ச�தாய����� ச�கமமாக ேவ���. உலக 

நைடயிைன� �ாி��ெகா�� அதேனா� 

ேமாதாம� ஒ��� ேபாக���யதாயி� ஒ�� 

ஒ��த� ேவ���. ஒ�� ஒ�க இயலாத� 

எனி�, அதைன நா� வி���� நிைல�� மா�ற 

�ய�த� ேவ���. இ�ஙனமி�றி 

�ர�ப�� நி���, கலக�கைள வள���� 

வா�த� �டா�. 

 இ�த உலகி� எ�லாவ����� ேமலான� 

மனிதேநயேம. ஆதலா�, உலக மா�த��� 

ந�ல� ெச��� வழியி� வா�தேல ஒ��க�ைடய 

வா��ைக. உலக மா�ட ச�தாய��ட� ஒ�� 

உட� நி�� வா�தேல ஒ��க�ைடைம. 

 

"உலக�ேதா� ஒ�ட ஒ�க� பலக��� 

க�லா� அறிவிலா தா�" (�ற� 140) 

எ�� வ��வ� இைண�� வா�த�� 

சிற�பிைன� ��வ� இ�� ேநா�க�பால�. 

“ஒ�வ��� ஒ�வாி�� �ைணயா� 

எ�ேற 

உ��காவ� கா�ெப�ணி ஒ�ேகா� 

���� 

தி��டேன ஒ��ைமயி� ெதளி�� 

ேத��த 

திக�பழைம க�கால� திற�� ெசா��� 

உ�மவ�றி� ��ப�தா� உைலயா 

ேதா�க 

ஒ�காவ� பைடயாக உய��� நி�றா� 

வ����ப� வள�காவ� பைடயா� 

நீ��� 

வ�ெதாளி��த வரலா�றி� �வ� 

கா�ேபா�.”  

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘காவ�’  

ப�.  53) 

 மனித வா��ைகயி� ஏ�ப�� ��ப�க� 

நீ�கி, அைனவ�� இ���� வாழ 

ஒ�வ��ெகா�வ� �ைண�ாி�� வா�� 

ப�பிைன உைடயவ�களாக� திகழ 

ேவ��ெம���, வரவி���� ��ப�கைள 

ஒ�மி�� எதி�ெகா�ேவாமாகி�, அைவ 

ந�ைமவி�� ஓ� மைற��வி�� எ��� 
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ஒ��ைமயி� வ�ைமைய� கவிஞ� 

நிைன���கிறா�. 

 

ஒ�ைம�பா� 

உலகி� அைமதி நில�வத��� சமத�ம 

ச�தாய� மல�வத��� ம�களி� ஒ��கிைண��� 

மன�களி� ஒ�ைம�பா�� இ�றியைமயாத 

ேதைவக�. நா� ந�னாடாக�� வள�தி� 

ெபா�னாடாக�� திக�வத�� ���த�காரணமாக 

விள��பவ�க� அ�நா�� ம�கேள ஆவ�; 

இைத� தா� ஒளைவயா�, 

“நாடா ெகா�ேறா காடா ெகா�ேறா 

அவலா ெகா�ேறா மிைசயா ெகா�ேறா 

எ�வழி ந�லவ� ஆடவ� 

அ�வழி ந�ைல வாழிய நிலேன”  

(�ற� 187) 

எ�� ெபா��ெமாழி� கா�சி �ைறயி� 

பா�யி��கிறா�. 

 �. தமிழரசனி� கவிைதகளி�  மனித 

ஒ�ைம�பா��� அவசிய�ைத� �றி��� 

மனித ச�க�ைத��, நா�கைள�� ��ேன�ற� 

பாைதயி� ெகா��ெச�வ� அ� 

யா�ஙனெம�லா� �ைண�ாி�� எ�பைத� 

�றி��� விாிவாக� ேப�கிறா�. 

“ஒ�கர�தா� ஓைசயி�� ஒ��த� 

உ�டா? 

உ��கர�க� இைண�தா�� ஒ��தா 

ல�ேறா 

தி�விள�� �ழ�ேகாைச ேதய� கா�� 

ெதளி�ண���� த��வ�ைத� ேத��� 

நா�� 

ெச��கதனா� மைன�����  ெசறி�� 

��ள� 

ெச�ெறாழி�� ஒ�ைம�பா ேடா�க� 

ெச�தா� 

உ��கள�க� ஏ�மி�� உைறயா வா�� 

உ�ைமயிேல ெப��மகி� உய�ைவ� 

கா�ேபா�”  

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘ஒ�ைம�பா�

’ ப�.  138) 

 ஒ�கர�ைத� த�� ஓைசெய��ப 

இயலாத�ேபால, ஒ�வராக� தனியாக நி�� 

��ேன�ற�ைத� கா�ப� இயலாத�. 

மன�ெச��ைக அக�றி ஒ�மி�� நி�� 

ெசய�ப��ேபா� எவரா�� த��க இயலாத 

உய�ைவ� ெப�� மகிழ���� எ�� 

அறி����கிறா� கவிஞ�. 

 

அட�க� 

 அட�க� எ�பைத ஒ� ஒ��கமாக ந� 

��னவ�க� க�தி இ��கிறா�க�. மனித 

வா��ைக��� சிற�த அட�க� ேதைவ. 

பழ�கால�தி� அட�க� எ�ற ஒேர ெசா� பல 

ஒ�கலா�கைள�� வ����திய�.  தி���ற�ப� 

பணி�டைம�� அட�க�ைடைமயிேலேய 

அட�கியி��கிற�. அ���� த�னட�க�, 

நாவட�க�, ெபாறிக� அட�க�, �லனட�க� 

எ�ெற�லா� ெசா�ல� ெப�கி�றன. 

மனித� அைட�� ஒ�க ேவ��ய 

ந�ப��க� பல�பல. அவ��� தைலயாய� 

த�னல ம���. கிேர�க� சி�தைனயாள� 

சா�ர��� மனித� ேம�ெகா�ள ேவ��ய 

�த�நிைல� ப��களாக� த�னட�க�ைத�� 

�லனட�க�ைத�� �றினா�. �. த�கராசனி� 

உதய� ெதா��பி� அைம���ள 'அள�'  

எ�ற கவிைத அட�க�ைடைமயி� 

அவசிய�ைத��, வா��ைகயி� அைன��� 
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�ைறகளி��  எ�ைல வ��� வாழேவ��யத� 

க�டாய�ைத�� நம��� ேபாதி�கிற�. 

“ஆைசயி� அள� ேவ��� 

அ�கட� ேத� மாயி� 

நீச�தி�  கிட�� ேதா��� 

நீ�ைமக� ெச��� ேபா��.. 

ேதட�� அள�� ப�� 

தீய ேபராைச நீ��� 

நாட�� அள� நா�ட� 

நய�த� நாக ாீக� 

ஊட�� அள� மீறி� 

உ��தலா� பிள� ேந��”  

(உதய� கவிைத� ெதா�தி- ‘அள�’ ப�.  33) 

 அளவாக ஆைசெகா��தேல சிற�த�. 

ேபராைச� ப�� தீைமக� நட�பத��� 

காரணமாகிவி��. ெபா��ேத�வதி�� �ட 

நம�� எ�ைல ேவ���. ேபா�ெம�ற 

நிைறவான மன��ட� இ��ேபாமாகி� 

தீைமக� எளிதாக ந�ைம அ�டா�. எ�ைல 

மீறிய ஊட� நிர�தர� பிளவி��� 

காரணாமாகிவி�� எ��� இ�� 

எ�சாி�க�ப�கிற�. 

 

ெதா���ைர 

தமிழறிஞ�  �. த�கராசனி� உதய� 

கவிைத�ெதா�தியி� காணலா�� மனிதேநய� 

சி�தைனகைள� பி�வ�மா� கா�டலா�. 

 மனித வா�வி� அைமதி கா�பத�� 

ந�ெலா��க�க��  இைறப�தி��  

இ��கி�றன. சக மனித�களி�  உண��ைள 

மா��ற மதி�� மன� ேநாகாதவா� இனிய 

ெசா�கைள� ேப�வ�� மனிதேநய�ைத 

ெவளி�ப���� ஒ� ெசயலா��. 

 மனித வா��ைகயி� ஏ�ப�� ��ப�க� 

நீ�கி, அைனவ�� இ���� வாழ 

ஒ�வ��ெகா�வ� �ைண�ாி�� வா�� 

ப�பிைன உைடயவ�களாக� திகழ ேவ���. 

மனித மன�களி��ள மன�ெச��ைக அக�றி, 

ஒ�மி�� நி�� ெசய�ப��ேபா� எவரா�� 

த��க இயலாத உய�ைவ� ெப�� மகிழ����. 

 ஒ��க�க�� சிற�த�� , தைலயாய��  

த�னட�க� எ�ற ஒ��கமா��. மனித� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ய �த�நிைல� ப��களாக� 

த�னட�க��  �லனட�க�� இ��கி�றன. 

 

பா�ைவ ��க� 

�. த�கராச�- உதய�, விஜயா சபாி 

பதி�பக�, ெச�ைன, 1996. 

தி���ற�- தி�வ��வ�, ெகா�றைவ 

பதி�பக�, 2009. 

�றநா�� �ல�� உைர�� - உ.ேவ.சா 

(உ,ஆ), டா�ட� உ.ேவ.சா. ��நிைலய�, 

ெச�ைன., 2002. 

�ைனவ� ேச.ெஜய��மாாி, ெச�வில�கிய�களி� 

மனிதேநய� சி�தைனக�, 2010. 
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�.த�கராசனி� ‘உதய�’ கவிைதயி� ப��க� 

 

�. ஜா�சி 
உதவி� ேபராசிாிய�, ெகௗசான� கைல ம��� அறிவிய� க��ாி 

 ����ேப�ைட, இராமநாத�ர� மாவ�ட� 

 

���ைர 

தமி� இல�கிய வரலாறான� கால�ேபா�கி� 

�திய இல�கிய வ�வ�கைள ஏ��� பல 

பாிமாண நிைலகைள�  கட�� வள��� 

வ�கிற�. யா�பி� பி�யி� பா வைகக� 

நைட மாறி ���கவிைதயாக� ெதாட�கி, 

பலவைககளி� மாறி, ச�க�தி�  

ேபாிட� ெப�கி�ற�. உ�ைமகைள��, 

உண��கைள��, நா�, விழா�க� ம��� 

உ�வக�க� அ��பைடயி� 30 கவிைதகைள� 

பைட��, மாெப�� �கைழ அைட�த 

�.த�கராசனி� க���� ெசறிவிைன 

எ��திய��மா� இ�க��ைரயி� ெபா��ைம 

அைமய�ெப�கி�ற�. 

 

ப��க� 

ப�� எ�ற ெசா� ப�பா�, ப�ப�த�, 

ப�ப��த�, ப��டைம எ�பனவ�றி� 

பிற�தைவயா��. ப�� எ�பத��� �ண�, 

த�தி, வித� என பல ெபா�� உ��. 

அ�பினா�, உண�வினா� பாடறி�� ஒ��த� 

ப�பா� எனலா�. "ப�ெபன� ப�வ� 

பாடறி�� ஒ�க�" என� க��ெதாைக (பா-

133 யி�) வாிகளி� அறிய��கிற�. 

'ெப��பா�� சிற�த வா��ைக�� அ��பைடயாக 

அைமகி�ற உ�ள� பா�கி� ெவளி�பாேட 

ப�பா� எ�கிேறா�'  என�  ெத.ெபா. 

மீனா�சி��தரனா� (தமி�� பிற ப�பா�� ப- 

1984: 9) �றி�பி�கி�றா�. ஓாின�தி� 

ப�பா� அத� உ�ைமக�, உண��க�, 

ெமாழி, விழா�க�, ஒ�ைம�பா�, ��ைம, 

அரசிய�, ச�தாய நிைல, உ�வக�க�, நைட, 

�றி�ேகா� ேபா�றவ�றி� வாயிலாக� 

�றி�பிடலா�. 

"ப��ைடயா�� ப���� உலக� 

அ�இ�ேற� 

ம���� மா�வ� ம�"       - �ற�:996 

ப��ைடயவ� இட�தி� வா��ைக 

எ�ேபா�� நிைல�� நி��� எ�பைத� 

தி�வ��வ� ெதளிவாக விள�கி��ளா�. 

 

உதய� 

அகில�தி� அதிகாைல ேநர�ைத, வி�காைல� 

ெபா�தி� கதிேரா� எ�வைத அ��பைடயாக� 

ெகா�டேத உதயமா��. ���ண��சி 

தர���ய ஒ� ெசா�லாக உதய� எ�ற ெசா� 

இட�ெப�கிற�. எழிலா��� உதி�ெத��த 

மாெப�� பைட�பாக �. த�கராச� எ�திய� 

உதய�. உ�ளட�கி இ��பவ��� உ�ள�ைத 

உ��திய� உதயமா��. உதய� எ�ற 

ெசா����� ச�திேராதய�, ��ேயாதய�, இதய�, 

அ�த�தய�, திாிதய�, ��ணிேயாதய� என� 

பல ெபா����. "உதய�தி ென�றி ேச��த 

ெவா��ட�" -  (சீவகசி�தாமணி : 2153) 

எ��� வாிகளி�, உதய� எ�ற ெசா� 

��ட�ப�கி�ற�. இ�பதா� ��றா�ைட� 

சா��த கைலவாணனா�, ேதச வி�தைல�காக� 

பாட�ப�ட கா�பியமாக உதய� இ��கிற�. 

கா�தியி� சடல� எாி�க�ப�ட ேபா� 

அதி���� �ற�ப�ட ெந��பி� எ��சிேய 

உதய� என�ப�கிற� எ�� த� ���கான 
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ெபய��காரண�தி� �றி�பி�வைத 

அறிய��கி�ற�. 

"அதிகாைல அ�வான� ெச�ைம ேகால� 

அ�றாட� பா���மகிழ அழ�� சல� 

உதய�தி� ேகாயி� மணி ஒ���� 

மா�ேக 

உ�மன��� கைறயா�� ஒழி�� ஈ�ேக"  

-  உதய� ப.49 

எ�ற கவிைத வாிகளி�, உதய�தி� ெச�ைம� 

ேகால�ைத �.த�கராச� அழகாக� 

சி�திாி���ளா�. 

 
அைமதி�� அள�� 
இய�ைகேயா� இய�த மன� ெகா�� 

வா��தா� இனிைம�� எளிைம�� ெப��, 

வா��ைக அைமதியைட�� எ�கிறா�. இதைன, 

"இய�ைகயி� ப��� ெந�ச� 

இைண�தி�� இய�ைப� க�டா� 

வய�ப�� அைமதி ��� 

வ�விலா மன�ைத� கா�ேபா�"  

-  (அைமதி ப.26) 

எ�ற கவிைதயி� �.த�கராச� �����ளா�. 

எத���, எ�ேபா��, எ�ெற��� ஓ� அள� 

ேவ���. ஆைச எ�றா��, ெபா�� 

ேத�த� எ�றா��, உண� எ�றா�� ஓ� 

அள� எ�பேத சிற�த� எ�கிறா�. இதைன,  

"எத��ேமா� அள� ேவ���". "ஆைசயி� 

அள� ேவ���"; "ேதட�� அள�� ப��" – 

(அள�- ப : 32,33) எ�ற கவிைத வாிகளி� 

ஊட���, வாட���, நாட���, ெவ��பதி��, 

நி��பதி�� அள� ேவ��ெம�� �.த�கராச� 

த� பைட��களி� சி�திாி���ளா�. 

 

அழ�� நிைற�� 

தமி�ெமாழியி� அழ� எ�பத�� வ��, 

எழி�, ெபாழி�, அணி, ேகால�, சி�கார�, 

அல�கார� எ�� ெபா��ப��. மனிதனி� 

ப�பான மனேம அழகாக இ��க ேவ��� 

எ�� ஆசிாிய� ெவளி�ப��தி��ளா�. 

வ�ைமயி�� ெச�ைம�ட� வா�தேல சிற�� 

எ�� ஔைவயா� ெமாழிகி�றா�. இதைன, 

"வ�ைமயி�� ெச�ைம�ட� வா�த� 

எ��� 

வறிஞ��� அழகா�� எ�றா� அ�ைவ"  

எ���, 

"பழ�க�ைத� ப�பாக ெகா�ேட 

ேபா��� 

ப�பழ� மி�காைர� பாேர ஏ���"  

(அழ� -ப.73) 

எ�ற வாிகளி� வாயிலாக, அழ� எ�ப� 

ந�ேபேர. ந�லர�, த�ம� ப��,  

இதய� ��ைம எ�� �.த�கராச� 

எ��திய�பகி�றா�. 

 மனநிைற� எ�ப� ெபா�, ெபா�� 

நிைறவாக� கிைட�பதி� இ�ைல. இைறவனி� 

பைட�பி� �ைறயான ���த�பய� ெப�த�, 

கைறப�யா வா��, ேந�ைம, உ�ைம� 

த�ைமதா� வா�வி� நிைற� எ�� 

எ������கிறா�. இதைன, "கைறப� யாம� 

இ�ைம கனி�தி� வா��� ெச�ைம 

நிைற�திட� ஆயி� ம�ைம ஆ����" – 

(நிைற� ப:114) எ�ற கவிைத வாிக� நி�திய 

நிைறவிைன அழகாக எ��திய��கிற�. 

 

எ��சி�� ஏ�ற�� 
ஒ��கிைண��� ப�� நா���� ந�ல 

உறைவ� ேச����. ந�பி�ைக ெநகி�� 

வ�ண� ம�க� அைனவ�� ெசய�பட 

ேவ���. ஒ���ெநறி அரசிய��, 

வா�ைம��, ச�திய��, ேந�ைம �ண��தா� 

மனித�ல� வாழ���ய நா���� ேவ��ெம�� 

�.த�கராச� த� கவிைதகளி� ��கி�றா�. 

சி�விர�க� ஐ�� ேபா�� மனித இன� 
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ேச��� ெசழி��ட� வா��தா�, �த�திர� 

எ�ப�, ந�மிட� நிைல�� நிைல�� நி��� 

எ��� எ��சி வாயிலாக ஏ�ற� 

கிைட��ெம��� விள��கி�றா�. இதைன, 

"உலகைன��� ஒ��கிைண��� 

உ�ைமய� த�ற� 

ஒ�வ�ட� சீ�ைமயதா� ஒளி�� 

ேதா�ற�" - எ��சி��, ஏ�ற�� - ப:116 

சி�விர�க� ஐ�த◌ி�� ேசர� ேச��ேத 

ெச��உ�ள� ைகயதனி� ெசழி��� 

ஆ��" – (ேமல� - பா:119) 

எ�ற கவிைத வாிக� விள��கி�ற�. 

 

��ைம� ப�� 

நா� என�� எ�ன ெச�த� எ�� ேக�காேத; 

நா���� நா� எ�ன ெச�ேத� எ�� 
��ம�க� ஒ�ெவா�வ�� ேக�கேவ��� 

எ�� �றியவ� அறிஞ� ெக�ன�. நீ�வ�றிய 

கால�� ெந���ள�ைத நீ��கி�ற 

நீ��பறைவயான ப�� ��ைமய�ல எ���, 

அ��ள�ைத வி�டகலாநி��, அ����ப 

இ�ப வா���கைள� பகி��� ெகா�கி�ற 

நீ����களி� நிைல�ப�ேப ��ைம என �. 

த�கராச� த� கவிைதகளி� ���கிறா�. 

இதைன, 

"நீ����க� ெபா�ைகயனி� நிலவ� 

கா�ேபா� 

ெந��வள� நீரா�க� இ���� ேபா�� 

நீ����க�  நீ��பறைவ நீ�ைம கா�� 

ெந���வியி� நிைலம�கா� ��ைம 

யாத�"                  

- (��ைம ப:134) 

எ�ற வாிகளி� ��ைம� ப�ைப 

அறிய��கிற�. 

 

 

ஒ�ைம�பா�� உண�� 

திைர கடேலா�� திரவிய� ேத� எ��� 

ெபா�ெமாழி�கிண�க, நா� வா�கி�ற 

நா�ைடேய த�க� ெசா�த நாடாக� 

ெகா��, ஆ�கா�ேக நிைல��றி 

வா��தவ�கேள மனித�க�. ஒ� மனித��� 

வி���ெகா���� மன�பா�ைம, சகி���த�ைம, 

�ாி��ண�� ஆகிய ந��ண ந�ெச�ைகக� 

நா���க� நா�� இ��தா� ேபா��, 

அைனவ�� இனிதாக வாழலா�. ஒ�ைம�பா��� 

மக��வ�ைத நா�� ைக� �ளலா� 

எ�கிறா�. இதைன, 

"ஒ��ைம�ேகா� வி�தா�� ஒ�ைம�பாேட 

உல��ேகா� ச�தா�� உ�ைம� பா��"  

(ஒ�ைம�பா� - ப:137.) 

எ���, 

"க�வி�� வா��ந� கல�பி ேனா���� 

கனிவா��த தி�வா�� கனி�த ப�� 
ஒ�ைம�பா ெட��ந�ல உய��த பா�� 
உ�வாக� தின�ேபா�றி உண��� 

வா�ேவா�"- (ேமல� ப:140) 

எ�ற வாிகளி� அறிய��கிற�. 

விழா�களி� ெகா�டா�ட� 

"வர��யர நீ�ய��, நீ�யர ெந��ய��, 

ெந��யர� ���ய��, ���யர� 

ேகா�ய��,ேகா�யர� ேகா�ய�வா�"  

எ���ளா� ஔைவ 

 இதைன அ�ேயா� ப�றி சிற��ற� த� 

கவிைதகளி� பதி���ளா� கவிஞ�  இதைன, 

"பயி��ெதாழி� ெச��� ந�லா� பாாினி� 

எ��� உ�ளா� அய�விைன� ேபா�கி� 
ெகா��� அ�வைட ந�னா� 

ெபா�னா�"  

(ெபா�க� ப:153)  

எ�ற வாிகளி� அறிய��கிற�. 
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உ�வக�களி� ப�� 
கால ஓ�ட�தி� ப���ண�வா� ஏ�ப�ட 

ஒ�வ�வ��, சி�திர வ�வ��, வாிவ�வ�களாக� 

பாிணமி�� எ����க� ேதா�றலாயின. 

பயி�சியினா� இ�பிற�பி� அைம�ெதாளி�� 
வ�ெல���. ப�� �ய�சியினா� எ�� 
பிற���கிையபா�� ந�ெல��� எ��தைம�� 
சிற�ெப�லா� எ��கி�ற வ�லானி� 

இய�பதனி� இையேபயா�� என� �ணி� 

ெகா�� வாழலா� எ��� எ����க� தா� 

ந� ஆ�த� எ��� �.த�கராச� இய��கி�றா�. 

 ஆதிகால மனித� த��ைடய 
காலமா�ற�தா� ப�வைக அறிவிய� 
ேநா�கி�� மாறின�. கா�கறிக� ெவ��� 
க�திைய� க�கால� க��க��� ��ைமயா� 
க�டறி�தன�. இ�வா�, பலவ�ைற 
ஆ��தறி�த பி�கால�தாாி� அறி����ைம 
க�� பல ஆ�� உ�ைம ெவளியி�� 
��ேன�ற� பாைதயி� வி�தி�ட� 
மனித�ல� எ�� எ���ைர�கி�றா� 
கவிஞ�. 
 வள�பிைறயா�� ேதா�றி, வ�ண 
வானி� ஊ���, வா�வா�� வாழ���ய 
ம�க�, வள��வியி� வா�� நல��ரண�ைத 
ெப�ற வ�வமாக, அறிவிய�� 
அ��பைடயி� சீ�ெப�� வா�வதாக 
�.த�கராச� த�  கவிைதகளி� பதி� 

ெச���ளா�. இதைன, 

"சா��� வ�� எ����கேள சா�ெப��� 

ஆ�� சா��தி��� �ைண�ாிேவா� 

சகந��� ஆவா�"  

– (எ��� ப: 166)  

எ���,  

"கா�கறிக� ெவ��வத�� க�தி க�டா� 

க�கால� க��க��� ��ைம யாேல" – 

(கட��� மனித�� - ப.169) 

எ�ற வாிகளி� எ���க� ப�றி�� 

மனிதனி� உ�ேநா�� பா�ைவைய�� 

எ���� �����ளா�. 

 

���ைர 

கவிைதயான� சி�தைனயி� ���� 

ெச�நாவி� ப���� ெசவியினிேல வ�� 

கனிய���ய�. அ�தைகய அளவி� 

க����கைள உதி�க� ெச�த �.த�கராச� 

அவ�க�, ‘உதய�’ எ�ற தைல�பி�  

த��ைடய அழ�ண��சிைய��, ப�பான 

�ண�த�ைமயிைன�� சிற�த ெசா�கைள�� 

த��த இட�களி� பய�ப��தி, கவிைதயாக 

உ�வா�கி� ெகா��தைமைய இ�க��ைர 

வாயிலாக அறிய��கிற�. 

 

�ைண ��ப��ய� 

த�கராச� .�, உதய�, �த�பதி�� 1988, 

விஜயா சபாிபதி�பக�, ெச�ைன - 96. 

பா�கியேமாி, தமி� இல�கிய வரலா�,  

ஜூ�, 2011, நி� ெச��ாி �� ஹ��, 

ெச�ைன - 96. 

��பிரமணிய�, எ�.சிவ, தி���ற�, 2011, 

கம�சிய� பதி�பக�, ெத�னி�தியா. 

அ�ணாமைல. �ப, க��ெதாைக, ஏ�ர� 

2003, ேகாவி�� மடாலய�, ேகாவி�� 07. 
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சி�க���� தமிழறிஞ� �. த�கராசனி� க��ைரகளி�  

‘ேவதாகம� தா�க�’ 

 

பா. ஜி� ேடனிய� த�கரா� 

உதவி�ேபராசிய� ம���, ப�திேநர �ைனவ� ப�ட ஆ�வாள� 

தமி���ைற, அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

‘சி�க���� தமிழறிஞ� �. த�கராசனி� 

க��ைரகளி� ேவதாகம� தா�க�’ எ��� 

தைல�பி� இ�த ஆ��� க��ைர 

அைம���ள�. அவ� எ�திய ‘அ�த�  

தமி�’ எ�ற க��ைர� ெதா��பி� ச�தாய�, 

உண��க� எ�ற பிாி�களி�  

அைம���ள க��ைரக� ஆ���� 

எ����ெகா�ள�ப���ளன. 

 

சமய�க�வி 

சமய�க� மனித��� அவ� வாழ ேவ��ய 

வழிைய� க��� ெகா��கி�றன. சி� வய� 

�தேல ����� ப�ளியி�� சமய�க�வி 

க��� ெகா��க�ப�கிற�. ‘த�� ெச�தா� 

சாமி க�ைண� ��திவி��’ எ���, �றி 

அட�கி ைவ��� ���� ெப�ேறா� க��� 

ெகா��கி�றன�. �ழ�ைதக� விைல�ய��த 

ெபா��கைள வா�க ஆைச�ப��ேபா� 

‘கட�ளிட� ேக�, அவ� வா�கி� த�வா�’ 

எ���, ‘ேநா��ற �ழ�ைதயிட� கட�ளிட� 

ேக�, அவ� �க� த�வா�’ எ��� ெப�ேறா� 

��வ���. அ�ைறய இதிகாச ��கேள 

இ�ைறய சமய� க�வி�� ஆதார�களா� 

அைம�ெதாளி�கி�றன. சமய� ெதாட�பான 

இதிகாச ��கேள ச�மா��க ெநறிகைள 

மனித �ல����� ேபாதி�தி��கி�றன. 

ஒ�ெவா� மத� ேகா�பா�களி� வாயிலாக��, 

அ�வ� மத����ாிய ெநறிகைள� 

பி�ப��வத� - கைட�பி��பத� �ல� - 

மனித ச�தாய�தி� ஒ�ேவா� உ��பின�� 

��ைம ெப�கி�றா�: வா�ைம 

ெப�கி�றா� எ�ப� ஆ��பா�டமி�லாத 

அைமதி� ேப��ைமயா��’ (அ�த�தமி�-

ப.97). விவி�ய�தி� மனித� எ�ப� 

தன�க��தவேரா� பழக ேவ���, ���ப�தி� 

எ�ப� நட�� ெகா�ள ேவ��� எ�ற 

விதி�ைறக� எ�லா� �ற�ப���ளன. 

கட�ேள த� ம�கைள� தா� அவ�க���� 

ெகா��க� ேபா�� ேதச����, அவ�கைள 

வழிநட�த ேமாேச எ�ற தைலவைன 

ஏ�ப��தி, அவ� ைகயி� ம�க� 

வாழேவ��ய �ைறகைள� க�டைளகளாக 

எ�தி� ெகா��தா�: ம�க���� ெசா��� 

ெகா��தா�. (யா�திராகம� 20 – 35 

அதிகார�க�) 

 இைறவழிபா�, ச�மா��க ெநறிக�, 

சமய� ேகா�பா�க� ஆகியவ�ைற� ப�தா� 

பச�� தனமாக� க��� இைளய 

ச�தாய�தினாி� ப�பா�கள�ற பா�மன� 

ெதளி�� – ெதாி�� – ப�திமன� உ�வாக 

ேவ���: அத�வழி உ��ப�யானெதா� 

ந��� ம�க� உ�வாக ேவ���” 
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(அ�த�தமி� ப� 97,98) ேவதாகம�, 

‘பி�ைளயானவ� நட�க ேவ��ய வழியிேல 

அவைன நட��: அவ� �தி�வயதி�� அைத 

விடாதி��பா� (நீதிெமாழிக� 22:6) எ�� 

��கிற�. ‘சமய�க�வி உண���� ச�மா��க 

ெநறிகைள� பயி�றா� நம� நா��� 

ப�பா��த – அ�பா��த – பணிவா��த – 

க�ெடா��� மி�க ச�தாய� உ�வா�� 

எ�பதி� ஐயமி�ைல’ (அ�த�தமி� ப�. 99) 

எ�கிறா� ஆசிாிய�. 

 

ப��தறி� 

ப��தறி� மனித இன���� இைறவனா� 

அளி�க�ப�ட ஒ� ெபாிய வர�பிரசாத�. 

“உண��தா�: ஒளி��தா�: மனிதனாக! 

வில�கைனய வா��ைகயி���� வி�ப�� 

ேவ�ப�� விள�கினா� மனித�: 

மனிதனாக”! (அ�த�தமி� ப. 96) கட�� 

உ�டா�கிய ந�ைம தீைம அறிய�த�க 

மர�தி� கனிைய மனித� பறி�� உ�டதா� 

அவ� மி�க� ேபா�� இ�லாம� ப��தறி� 

உ�ளவனானா�. ‘இேதா, ம�ஷ� ந�ைம 

தீைம அறிய�த�கவனா� ந�மி� ஒ�வைர� 

ேபா� ஆனா�’ (ஆதியாகம� 3:22) எ�றா� 

கட��. 

 

ந�ெலா��க� 

“ஒ��க� வி��ப� தரலா� ஒ��க� 

உயிாி�� ஓ�ப� ப��”  

(தி���ற� 131) 

எ�றா� வ��வ�. ‘ “மத� ஏதாயா� எ��? 

ம�ஷ� ந�னாயா� மதி” எ�� மைலயாள 

ேதச�தி� வா��த மா��க ெநறி� ெபாியா� � 

நாராயண �� எ�பவ� �றினா�. சமய� 

ெபாியா�க��, மத��ரவ�க�� இதைன 

இல�காக� ெகா��தா� சமய� பணி �ாி�� 

வ�கிறா�க�’ எ�கிறா� ஆசிாிய�. 

(அ�த�தமி� ப�. 100,101) 

 ேவதாகம�தி� இேய��� ம�க� 

ந�வழியி� நட�கேவ அவ�க���� 

ேபாதைன ெச�தா�. ‘அவ� திரளான 

ஜன�கைள� க�� மைலயி� ேம� ஏறினா�. 

அவ� தம� வாைய� திற�� அவ�க��� 

உபேதசி��� ெசா�ன� எ�னெவ�றா�…..’ 

(ம�ேத� 5,6,7 அதிகார�க�) இதைன 

மைல�பிரச�க� எ�� ��வா�க�. 

ந�கிாிையக� ெச�ய ேவ���, சேகாதர� 

மீ� ேகாப� ெகா�ள� �டா�, ேகாப� 

ெகா�வ� ெகாைல ெச�வத��� சமமா��. 

கட�� இ��கிறா�. அவ� உதவி ெச�வா�. 

ம�ச� உ�க��� எவ�ைற� ெச�ய 

வி���கிறீ�கேளா, அைவகைள நீ�க�� 

அவ�ைற� ெச���க� எ�� ேபாதைன 

ெச�தா�. இைவேபால பல ந�ல காாிய�கைள 

ேவதாகம� ம�க���� ேபாதி�கிற�. 

 ‘எ�� ேதா� ேபா��த உட�பி�� 

இ��கி�ற மனித� உண��சிக��� 

ஆ�பட� ��யவ�. இ� இய�ைகயி� 

ந�ல��. ஆயி� உண��சிக� காரணமாகேவ 

ஒ��க� ேக�க� விைள�� விட� 

�டாத�லவா? இதைன எ�சாி�� எ�ேபா�� 

மனித �ல�ைத ந�ெனறி� ப���வத�காகேவ 

இதிகாச� கைதக��, நா�மைற ேவத�க�� 

சமய ���ரவ�களா� உ�வா�க�ப�டன.’ 

(அ�த�தமி� ப.101) ேவதாகம�தி�� 

ேயாேச�� எ�ற இைளஞைன� தவறான 

ேநா�க��ட� ெந��கிய ெப�, அவ� 

ேவைல பா��த எஜமானி� மைனவி 
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எ�றா�� விலகி ஓ�னா�. அதனா� 

ெபா����ற� சா�ட�ப�� சிைறயி� 

அைட�க�ப�டா�. ஆனா�, பி�ன� அ�த 

எகி�� ேதச�தி��� பிரதம ம�திாி ஆனா� 

எ�ற ெச�தி �ற�ப���ள�. (ஆதியாகம� 

39 – 50 அதிகார�க�) 

 இேய���, ‘ஒ� �திாிைய இ�ைசேயா� 

பா��கிற எவ�� த� இ�தய�தி� 

அவேளாேட விபசார� ெச�தாயி��. உ� 

வல� க� உன�� இடற� உ�டா�கினா�, 

அைத� பி��கி எறி�� ேபா� (ம�ேத� 5: 

28,29) எ�� ம�க���� ேபாதைன 

ெச�தா�. 

 ‘வழிதவறி� ெச��� மகைன� பா��� 

“ெப�த வயி� ப�தி எாி�தடா” எ�� தா� 

அ�கலா���� ெகா�கி�றா�. உடேன 

மக� ேக�கி�றா�, “ஏ� ெப�ேத, யா� 

உ�ைன� ெப�க� ெசா�னா?” எ�� 

ஆ��பாி�கி�றா�. அ�த மகைன� 

தி���வ� எ�ப�? “மாதாவி� கால�ேய 

ெசா��க�” எ�றா� மா��க ெநறி வ�லா� 

அ�ண� நபிக� நாயக�. இ�த மைற 

ெமாழிைய - இைறெமாழிைய� க�பி�பத� 

�ல� தி��தலா�: க�பத� �ல� தி��தலா�

’ எ�கிறா� ஆசிாிய� �. த�கராச� 

(அ�த�தமி� ப� 101,102) 

 ேவதாகம�தி� ஏசாயா எ�ற தீ��க� 

‘தக�பைன ேநா�கி: ஏ� ஜநி�பி�தா� 

எ���, தாைய ேநா�கி: ஏ� எ�ைன� 

ெப�றா� எ��� ெசா��கிறவ��� ஐேயா! 

எ�கிறா�. (ஏசாயா 45:10) சாெலாேமா� எ�ற 

ஞானி ‘தக�பைன� பாியாச� ப�ணி, தாயி� 

க�டைளைய அச�ைட ப��கிற க�ைண 

நதியி� காக�க� பி����, க�கி� 

���க� தி���’ (நீதிெமாழிக� 30:17) 

எ�கிறா�. 

 ‘உலகி� எ�த ஒ� மத�� “��, ��தா�: 

மாமிச� உ�: மா�ட�தி� ெவறி ெகா�” 

எ�� �றவி�ைல’ (அ�த�தமி� ப�. 102) 

எ�கிறா� ஆசிாிய�. 

 ேவதாகம� ‘ம�பான� இர�த 

வ�ணமாயி��� பா�திர�தி� பளபள�பா�� 

ேதா��� ேபா� நீ அைத� பாராேத: அ� 

ெம�வா� இற���. ��விேல அ� பா�ைப� 

ேபா� க����, விாியைன� ேபா� தீ���. 

உ� க�க� பர�திாீகைள ேநா���: உ� 

உ�ள� தா�மாறானைவகைள� ேப��’ 

(நீதிெமாழிக� 23:31-33) ‘ம�பான� 

பிாியைர�� மா�ச� ெப��தீனி�காரைர�� 

ேசராேத. ��ய�� ேபாஜன� பிாிய�� 

தாி�திரராவா�க�’ (நீதிெமாழிக� 23: 20,21) 

எ�� ேபாதி�கிற�. 

 

ெப�ேறாைர மதி�த� 

“இ�லா� பிறவா� அ�ளா� �ைறயா�” 

எ�ப� ந� ��ேனா� நம�க�ளிய அ�த 

வா��. ெப�ேறாைர� ேப�த� 

பி�ைளகளி� தைல�கட� எ�பதைன 

வ����தேவ, “த�ைத தா�� ேப�” எ�ற 

ெசா�ெறாடரா�க� அறெநறி ��களி� 

காண�ப�கிற�. “த�ைத�ெசா� மி�க 

ம�திரமி�ைல: தாயி� சிற�தெதா� ேகாயி�� 

இ�ைல” எ��� பழ�தமி� நீதி ��க� 

பைறசா�றி� ெகா����கி�றன.” (அ�த�தமி� 

ப�. 146,147) எ�� த� க��ைரயி� 

�றி�பி�� கவிஞ� �. த�கராச�, பி�ைளக� 

ெப�ேறாைர� ேபண ேவ��� எ�� ஒ� 
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ச�ட� க�டாய� இய�ற�பட ேவ��� 

எ�கிறா�. 

 ேவதாகம�, “உ� ேதவனாகிய  க��த� 

உன��� ெகா��கிற ேதச�திேல உ� 

நா�க� நீ��தி��பத���, நீ 

ந�றாயி��பத���, உ� ேதவனாகிய க��த� 

உன��� க�டைளயி�டப�ேய, உ� 

தக�பைன�� உ� தாைய�� கன� 

ப��வாயாக” (உபாகம� 5:16) எ�� 

க�டைளயாக� �றி��ள�. கன� 

ப��வ� எ�ப� அ��ட� அவ�க���� 

கீ��ப���, அவ�க� மன� மகிழ நட�� 

ெகா�வதா��. 

���ைர 

சமய�க�வி மனித��� ந�வழி கா��, 

ந�ப��கைள வள��கிற�. ந�ெலா��க�தி�� 

ஆதாரமாக விள��கிற�. ெமா�த�தி� 

மனித� உலகி� எ�ப� வாழ ேவ���? 

எைத� ெச�ய ேவ���? எைத� ெச�ய� 

�டா� என க��� ெகா��கிற� எ�பைத 

ஆசிாிய� எ���ைர���ளா�. ேவதாகம�� 

அவ� �றி��ள ெச�திகைளேய 

வ����தியி��பதா� ஆசிாிய� க���களி� 

ேவதாகம� தா�க� ெவளி�ப�கிற�. 
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கவிஞ� �.த�கராசனி� ‘பனி��ளி’ கவிைத� ெதா��பி� வழி 

வா�விய� சி�தைனக� 

 

�ைனவ� ந. ெஜய�தா 

உதவி� ேபராசிாிய� எ�.ஜி.எ� க��ாி,  ெபா�ளா�சி 

 

கவிஞ� �.த�கராச�  ஓ��ெப�ற ��தமி� 

ஆசிாியா ் தமி� எ��தாள�.  கவிஞாி� 

மைனவி தி�மதி ெர.ெச�ல�மா�. இவ�க� 

நா�� மக�க�� இர�� மக�க�� 

பதினா�� ேபர��ழ�ைதகைள�� ெகா�ட  

ஒ�  ெப�����ப�தா�. 

 இவ�  இ�கால இல�கிய�தி� கவிைத, 

சி�கைத, நாடக� என� த� �லைமைய� பல 

வைகயி� நிைல நா����ளா�.  பைட��லகி� 

தன�கான பல வி��கைள�� ெப�ற 

ெப��தைக.   தமி� �ர�, க�வி அைம��, 

சி�க���� தமிழாசிாிய� ச�க� இைண�� 

ஏ�பா� ெச�த ந�லாசிாிய� வி�� 

நிக��சியி� 2013ஆ� ஆ�� வா�நா� 

சாதைனயாள� வி��ெவ�ற  �வ�� 

இவ�� ஒ�வ� எ�ற சிற����ாியவ�. 

இவ�ைடய சாதைனக��� வி�தாக 

��ேனா�கைள�  தம�  ��� 

�றி�பி�கி�றா�. 

 நம� ��ேனா�க� மனித ேநய 

��ப�க� எதைன�� வி�� ைவ�கா�   

எ�லாவ�ைற�� ப�றி� பா�யி��கி�றா�க�.  

வ�ண�க��  வ�வ�க��  �தியனவாக  

இ��கலா�,  எ�ண�க�� எ��சிக�� 

��ைனேயா� த� அ���வ�கைள� 

பி�ப�றிேய அைமகி�றன எ��  �றி, 

தன� கவிைதகளி� தா�க�க�� அ�த 

அ��பைடயி� அைம���ளன எ�� பதி� 

ெச�கி�றா� கவிஞ�. ��ேனா� வழி வ�த 

கவிஞாி� கவிைத� க����க� எ�வா� 

நம� வா�வியேலா� ெபா���கிற� 

எ�பைத ஆ�வதாக இ�க��ைர அைமகிற�. 

 

வா�வி� நி�மதி 

வா�வி�  நி�மதி த�வ� எ�? எ�ற 

ேக�வி�� விைட ெதாியாம� தவறான 

க�ேணா�ட�தி� தா�மாறாக� ெச�கிேறா�. 

மனித��� மகி��சி�� மனநிைற�� 

வா�வி� ேதைவ எ�பைத �ாி�� ெகா��, 

அதைன  அைடவத�கான வழிகைள  பல 

�ைறகளி� ேத�கிறா�. ேதட� எ�ற 

நிைலயி� ெச�வ� �த�ைம ெப�கிற�. 

வா�வி�  நி�மதி ெபற  ெச�வ� ஒ�ேற எ�ற 

க��ைத� ெகா��   ஓேடா�கி�றா� 

நி�மதியிழ��. 

“பணெம��மாைய�கீ�� 

ப�பிைனஅட�ைவ�ேத 

இன�ெக�பா�ைமேபா�றா 

இய�பினா�� கைமதி எ�ேக?”      

(பனி��ளி  ப. 20) 

எ�பத� வழி  நிர�திர� இ�லாத 

ெச�வ�தி�காக நி�மதி இ�லாம�    

வா�கி�ேறா�  எ�பைத உண���கிறா�. . 
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ேம�� நி�மதிய�ற நிைலைய� கவிஞ� 

ப��ய��கிறா�. 

“அ�சிேய அ�றாட�தா� 

அைம�தி��மன�தி��ச� 

எ�சிேயஇ������ப 

எமனவ�மிர�ட����� 

��சி��ேபா��வ�ேத 

�ர�திேயவிர��ேயா���”    

(பனி��ளி ப.18) 

 நா� எ�த ஒ� ெசய���� அ�சிேய 

வாழ���ய நிைல. ����ேபா� �ட 

மனதி� ேபாரா�ட�க��� எ�ைல எ�பேத 

இ�ைல என��, நி�மதி இ�லாத 

மன�ைடயவ�க�  இ��லகி� ேகாடான 

ேகா�யாக உ�ளன�; இவ�க� இய�ைகேயா� 

வா�� வா�ைவ  அழி��, நாகாிக� எ�ற 

வைகயி�  ெசய�ைக �ைறயி�  பல 

��ேன�ற�கைள� ேத�   நி�மதிைய 

இழ�கிேறா�   எ�பைத, 

“இய�ைகயி�இய�ைபெவ��� 

இய�திர�க�தி� ேதா�ற� 

ெசய�ைகயி�நாகாிக� 

ெசழி�பதி�சிர�ைதெகா�ேட 

�ய�சியி��ைன��நி�பா� 

��மனஅைமதிகாணா�”   

(பனி��ளி ப.22) 

எ�ற வாிகளி� �ல�  உண���கிறா�. 

 நி�மதி ேத� அைல��  மனித� 

நி�மதியி�லா  நிைலைய� �றி�பி��� 

அத�கான வழிைய��  �றி�பி�கிறா� . 

“த�மதிநிைறவா� ஈ�� 

த�கனெகா�டா� வா�வா�!” 

எ�ற  வாிகளி�  வழிேய த� அறிவி� வழி 

ெகா�� த�ைன வழி�ப��தி ெகா�� 

வா��தா�  மன நிைற� அைடயலா� 

எ�கிறா�. ஆ� ,'ெந�சத� அைமதி� 

தீ��ேப  நி�மதி எ�ேற ஆ��!’ எ�ற அவாி� 

வாி  மன அைமதி நி�மதி  எ�பைத 

வ�����கிற�.  

“இ�த மன அைமதி�� வ��வ�,, 

யாதனி� யாதனி� நீ�கியா� ேநாத� 

அதனி� அதனி� இல�”  (�ற� 341) 

 ஒ�வ� எ�ெத�த� ெபா��களிடமி��� 

ப�� நீ�கியவனாக இ��கிறாேனா, 

அ�த�த� ெபா��களா� அவ� ��ப� 

அைடவதி�ைல எ�ப� க���. ஆகேவ, 

��ப�தி���  காரண�  ஒ�றி�  ம�ீ  ஆைசயா�  

ெகா�ட ப��தா�, எதி�� ப�ற�றவனாக 

இ��தா� நி�மதியான  வா�ைவஅைடயலா� 

எ�பைத உண��� வாழலா�. 

 

ஏமா�ற� 

வா�வி�  ஆயிர�   மா�ற�க�   வ�தா��   

மாறாம� வ�வ�  ஏமா�ற�  எனலா�. 

ஏெனனி�, பிற�த� �த�ெகா�� 

ஒ�ெவா�ைற�� எதி�பா��� வா�வதா� 

ஏமா�ற�க�  ஏ�ப�கிற�.  இ�த 

எதி�பா��பா� வ��  ஏமா�ற�ைத கவிஞ�, 

எதி�பா��� மா�த�த� இய�ேப யா�� 

“இ�ெச�தா� அ�விைள�� எ�ப 

ெத�ண� 

எதி�பா��� எ�றா��; இ�லா தீ�� 

"எவ�ைகதா� நீ�ெமன" இய�ப� 

ேபாேமா? 

எதி�பா��� எ�ெறா�� இ��ப 

தா�தா� 

‘‘ஏமா�ற�" எ�ப��� இ��� டா�� 
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எதி�பா��� இ�ைலெயன� ெகா�டா 

��� 

ஏமா�ற� எ�பத��� இடேம யி�ைல!”     

(ப. 31) 

எ�ற வாிகளி� எதி�பா��ேப ஏமா�ற� 

எ�பைத வ�����கிறா�.    ஆ�;  பிற�த 

�ழ�ைதைய  அ�மா ேபால  இ�ைல அ�பா 

ேபால  எ�� ெசா�ல �ைன��ேபா� 

ஆர�ப�திேலேய  அ��ழ�ைத த�  �ய�ைத 

இழ�� வி�கிற�. பி� வள�� 

ேபா��  ப���� ேபா��  அவைர�ேபால 

இவைர�ேபால எ�� எ�ைல மீறிய 

எதி�பா���கைள மனதி�� �ைத�� 

வி�கி�றன�,  நிைன�த� நிைறேவறாத 

ேபா�  ஏமா�ற�ைத� ெப�கிேறா�. எனேவ, 

பி�ைளகளிட� �றி�ேகா�ட� இ��க� 

ெசா�லலா�.  கடைமகைள� ெச�யலா�.  அைத 

வி��� எதி�பா���களி�  பார�  இ�லாம� 

இய�பா� வி�டா� எைத�� ஏமா�ற� 

இ�லா�   சாதி�பா�க�   இ�ைறய 

இைளஞ�க�. 

ேநாய�ற வா�� 

"உ�ள� ெப��ேகாயி� ஊ� உட�� 

ஆலய�”            (தி�ம�திர� -தி��ல� ) 

 மனித� உயி�வாழ உட�ேப ஆலயமாக� 

திக�கிற�. சி�திர� எ�த �வ� மிகமிக 

அவசிய�. அைத�ேபால உயி� வாழ  உட�� 

அவசிய�.   நா� வா�� வா��ைக ேநாய�ற 

வா�வாக இ��க ேவ���. ெபா�வாக,  நா� 

இைறவனிட� ேவ��� ேபா�, அ�பா! 

இைறவா!. ேநா� ெநா� இ�றி வாழைவ எ�� 

ேவ��வ� இ��� வழ�கமாக உ�ள�. வா�� 

வா�� நலமாக வாழ ேவ��� எ�பைத 

உண����ளன� . 

 'ேநாய�ற வா�ேவ �ைறவ�ற ெச�வ�' 

எ�ற பழெமாழி�� ஏ�ப  வா��� ேநாயி�றி 

நிைற ெச�வேதா� வாழ  ேவ��ெமன 

��ேனா�க� உைர���ளன�. அத�வழிேய 

ந� கவிஞ�� இ�க��ைதேய வ�����கிறா�. 

“ேநாய�ற வா���� ேநா��"  

(பனி��ளி ப�.124) 

எ�ற வாிக�, இய�ைக �ைறயி� வா��த 

ம�க�  த� உட�நல�தி� மீ� அ�கைற 

ெகா��  மாத�தி� அ�ல� வார�தி� ஒ� 

நா� உ�ணா ேநா�� இ���, ேநாய�ற 

வா��ைகைய வா����ளன� எ�பைத� 

���கி�றன. ேம��, 

“உடல��� உ�ள�தா� பிைண�த 

ஒ�ேற உ�ள�தி� ேசா�ெவ�றா� உட� 

ேசா�� 

உட�தனி� ேநாெய�றா� உ�ள� 

ேசா��த                                              

 உ�சாக� ஊ�க�க� இழ�� நி���...”  

(பனி��ளி ப.125) 

எ�ற வாிக�, 'அக�தி� அழ� �க�தி� ெதாி��' 

எ�ற சா�ேறா� வா�கி� ப� உட�� 

உ�ள�� இைண�ேத இய��கிற�றன. 

உ�ள�  ேசா��தா�  உட� ேசா�� ெப�� 

.எனேவ  மனேநாயி�றி வாழ� ெசா�கிறா�.. 

“க�ெவளி சி�த��, 'ேகாப� ெகா�ளாேத 

மனேம” 

எ�� மனைத ப��வ�ப���கிறா�. 

வ��வ��, 'மன நல� ம��யி���' 

எ�பதி�  உட� நல�தி�� மனநல� ��கிய� 

எ�பைத பைறசா��கிற�. மனநல� ேபால 

உட� நல�தி��  உணவி� ��கிய��வ�ைத��  

�றி�பி�கிறா�. இதைன, 
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“அளவறி�� உ���க ; அ�தா� ந�ல 

ஆேரா�கிய� த�ெம��" 

   (பனி��ளி  ப.126) 

ச��க� பலவ�ைற�  சா��� நி��� 

சமநிைலயான  உண�களி� கவன� 

ைவ���                   (பனி��ளி ப. 125) 

எ�ற வாிகளி� உணா்��கி�றன உட���� 

ேதைவயான ச�தான உண�கைள  அளேவா� 

உ�� வா��தா�  எ�த ேநா�க��   

இ�றி நல�ட� வாழலா� எ�கிறா� 

பைட�பாளி.  பிணியி�லா  வா�ைவ  வாழ 

உட� நலைத� பா�கா�க ெசா�கிறா�.   உணேவ 

தா� ம���  எ�பைத உண���கிறா�. 

இைதேய தா� வ��வ��, 

“ேவ�டாவா� யா�ைக��   அ��திய� 

அ�ற� ேபா�றி  உணி�” எ�கிற�. 

 உ�ட உண� ெசாி�த பிற� ம� ேவைள 

உணைவ உ���ேபா� உட�நல�தி��� ேக� 

இ�ைல. அதனா�, உ�மைல நாராயணகவி, 

"பா���ேகா�க  ந�லா�  பா����ேகா�

க -ெகா�ச� 

ப��வமாக ஒட�ெப� பா����ேகா�க"  

(கவிவள� ப. 8) 

எ���, 

“பாதி வய��� ேசா�  அதில பாதி நீ� 

பசிெய��தக  தி���க -மா��� 

பா� ��ைட கீைர  பாத� ெகா�ைட -

ந�ல 

பழவ��க� அதிகமாக உ���க”   

(கவிவள� ப. 9) 

எ���  உட�பி�கான  உண� ��கிய��வ� 

�றி�� வ�����வைத இத� வழி அறியலா�. 

 

அறி��� உண� 

உட� நல�தி��  எ�வா� ந� 

உண�  ேதைவேயா, அ�வா�  அறி���� 

ந�ல �லான உண� ேதைவ எ�பைத, 

“ெநறி�ண���� ந��ணவா� நீதி 

��க� 

ந���க� ந�லறி��� உணேவயா�� 

ந�றமிழி� இல�கிய�க� ஆ�� ந�ல 

ெதா���க� அைன��� தா� 

��ைமயான 

ெதாைகயறி��� உணவாகி”   (ப� 161) 

 ந�ேலாரான ��ேனா�களி� 

அறி�ைரக� எ�நா�� நம�� ேவ��� . 

அவ�க� வ��த வழியி��  இய�றிய 

��களி� �ைணயி�� வா��� 

வ�தா�  ந�லறி�ெப�� வளமான வா�ைவ 

வாழலா�. அறிைவ  வள��க இல�கிய� 

ெதா�� ஆ�மிக� வைரயிலான  ந�ல ��க� 

ந�ைம ெச�ைம�ப���வைத 

எ��திய��கிறா�. 

 

�ைண��க� 

�.த�கராச� - பனி��ளி, 

சமண�னிவ�க� - நால�யா�, 

�..வரதராசனா� (உ.ஆ ) - தி���ற�, 

ப�மேதவ� (உ.ஆ விேவகசி�தாமணி), 

ெபா .மா.பழனிசாமி , க.தனல��மி (ப.ஆ) - 

கவிவள�, 

தி��ல�- தி�ம�திர�. 
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�. த�கராசனி� ‘வாைக���க�’ கவிைத� ெதா���  

ெவளி�ப���� ச�தாய  ேம�பா��� சி�தைனக� 
 

�ைனவ� இரா.ெஜய�தி 
உதவி� ேபராசிாிய� 

ந�ல����க��ட�  மகா��க�  க��ாி, ெபா�ளா�சி 

 

மனித� த� எ�ண�கைள� பிற���� 

ெதாிவி��� ேநா�க�தி� ைசைக ெமாழி 

ேதா�றிய�. நாகாிக� வள��த பிற� ைசைக 

ெமாழியி���� ேப��ெமாழி�� மா�ற� 

ெப�ற�. ேபச� க��� ெகா�ட பிற� 

ேப��ெமாழி எ���ெமாழி�� அ��தளமி�ட�. 

எ���ெமாழிைய அ��பைடயாக� ெகா�� 

அறிஞ�க�  ப�ேவ� எ�ண�பதி�கைள த� 

எ����களி� ெவளி�ெகாண��தன�. ஆர�ப 

காலக�ட�தி� ெச��� நைடயி���த எ��தி� 

பல மா�ற�க� நிக��தன. மர��கவிைதக�  

வசன கவிைதக�, ���கவிைதக� ஏ�ப�டன. 

கவிைதக� ப�ேவ� க����கைள ம�க���� 

ெதாிவி��� பணிைய ெச�வேன ெச�தன. 

இ�தைகய  வாிைசயி�  கவிஞ� �. த�கராசவி� 

‘வாைக���க�’ கவிைத� ெதா���  

ெவளி�ப����  ச�தாய ேம�பா��� 

சி�தைனக� �றி�� ஆரா�வதாக  இ�வா��  

அைமகி�ற� . 

‘வாைக� ��க�’ கவிைத� ெதா��� �� 

 பழ�கால ம�ன�க� பைடெய���� 

ெச�� ெவ�றிெப��� தி����ேபா� 

ெவ�றியி� ெப�மித அைடயாளமாக 

‘வாைக� � அணிவ� மர� . ேபா��கள� 

ெச��� ேபா� �ர�கைள ‘வாைக �� வா’ 

எ�� வா��தி அ���� மர�� இ��தத�. 

அைத� ேபா�ேற இ� ெதா��� ���  பல 

அாிய  க����க� இட�ெப���ளன. இதி� 

தமி�ம�க� அைனவ����  இன�ப��, 

ெமாழி�ப��, நா���ப�� ஆகியனவ�ைற 

ஊ��வனவாக அைம���ளேதா�, அவ�களி� 

சி�தைனைய�  �ேட�றி  ெசய� 

ப���வனவாக�� அைம���ளன. கவிைதக�  

ெசா��ைவ, ெபா���ைவ, தமி�ெமாழியி� 

சிற��  ஆகியவ�றி� ஆ�ைமைய� கா��� 

விதமாக�� பைட�க�ப���ளன. 

 

தமி�ெமாழியி� சிற�� 

ம�க� அைனவ�� த� தா� ெமாழிைய��, 

பிற�த  ெபா� நா�ைட��  த� இ� 

க�களாக� ேபா�றி�  �க�வா�க�. கவிஞ��   

தமி�  ெமாழியி� சிற�பிைன விய�� 

பாரா��கி�றா�. தமி�ெமாழி யான�  

ச�க�களி� ேதா�றிய ேதா�ற வரலா� 

�றி��� அைன�� ெமாழிக���� 

அ��பைடயாக விள��� த�ைம �றி��� 

த� கவிைத வாிகளி�  எ���ைர�கி�றா� . 

இதைன, 

“எ�க� தமி� இ�ப�தமி� எ���  

வா�கேவ! 

ச�க�தமி� ச�த�தமி�    எ��� 

வா�கேவ! 

எ�க� தமி� 

ெபா��மி�ப� த���தமி� �க�மண�க 

வா�கேவ! 

வ�க��த� �மாியிைட வள��ததமி� 

வா�கேவ! ” 

(வாைக���க� ப.3) 

 தமிழி� சிற�பாகிய  ெதா�ைம,  ��ைம, 

ச�த� நாகாிக� சிற��கைள� த� கவிைத 

வாிக� �ல� இ�கவிஞ� �றி�பி�கி�றா�. 

 

ெமாழி�ப�� 

ெமாழி எ�ப� க���� பறிமா�ற�தி�கான 

க�வியாக அைமகி�ற�. மனித�க� 

அைனவ�� அவரவ� ெமாழியி� மீ� 

இய�ைகயாகேவ ப�� உைடயவராக� 

திக�வா�க�. அைத�ேபாலேவ கவிஞ�� த� 
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ெமாழியி� மீ� மி��த ப��ைடயவராக 

விள��வைத அறிய��கி�ற�. இதைன, 

“ஒ�ெவா� நிமிட� ேதா�� 

உ�ள�தி� ெமாழியி� ப�� 

ஒ�ெவா� மனித� தா�� 

உயி��� நிகரா�� ெகா�டா� 

ஒ�ெவா� நா��� எ��� 

உயி���ட� வா��� ேம��.” 

(வாைக� ��க� ப.4) 

எ��� வாிக� உ�தி�ப���கி�றன. 

இவ�றி� வழி நா�, ெமாழி, இன� ஆகிய 

அைன��� ��ேன�வத�� ெமாழி�ப�� 

இ�றியைமயா� ேதைவயாக விள��வைத 

மனித�க� அைனவாி� உ�ள�களி�� 

பதியைவ��� சி�தி�க� ெச���ளா�. 

 பாரதியா� தமி�ெமாழி�ப�றி�  சிற�பிைன�  

த� கவிைத வாிகளி�  எ������வைத�  

காண��கி�ற�.  இ� கவிஞ�க�� 

தமி�ெமாழியி� சிற�பிைன உலகறிய� 

ெச�யேவ��� எ�ற உய�ேதா�கிய  

சி�தைனைய� காண��கி�ற�. இதைன� 

பி�வ�� வாிக�  உ�தி�ப���கி�றன. 

“யாமறி�த ெமாழிகளிேல 

தமி�ெமாழிேபா� 

இனிதாவ ெத��� காேணா� 

பாமரரா�, வில��களா�, உலகைன��� 

இக��சிெசால� பா�ைம ெக�� 

நாமம� தமிழெரன� ெகா���� 

வா��தி�த� ந�ேறா? ெசா��� 

ேதம�ர� தமிேழாைச உலகெமலா� 

பர�� வைக ெச�த� ேவ���” 

(பாரதியா�  கவிைதக�) 

 இ� கவிஞ�க�� தமி�ெமாழியி�மீ� 

மி��த ப��ைடயவ�களாக� திக��தைத 

��ணிதி� அறிய ��கி�ற�. 

 

தா�ெமாழி�� ஆ�கில�� 

ஒ� மனித���� தா�ெமாழிைய�   ேபாலேவ  

ஆ�கிலெமாழி அறி�� அவசியமான 

ஒ�றா��. வா��ைக ��ேன�ற�தி�� 

வழிவ���� இ�ெமாழியி� சிற�ைப�� 

கவிஞ� எ���� ��கி�றா� 

“எ�ெமாழி�� எ�ெமாழிேபா� 

இனிதாவதி�ைல 

த�ெமாழிைய� �க���ைர��� தா�மீக� 

கா�ேபா�! 

இ�ெமாழியி� இல�கிய�க� ஏ�ற� 

க�ேட 

ெச�ெமாழியா� �உதறிஞ�  ெச�பின� 

அ�ேற” 

(வாைக� ��க� ப.6) 

“தா�ெமாழி�� ஆ�கில�� தைகைம 

ேபா�றி 

ஆ��தி�� இ�ெமாழியி� ஆ�ற� 

ெப�றா� 

பா���வ�� பா�ைமெயலா� உ�ைன 

நா�� 

ேதா���வ�� ெச�வவள� ேதச� 

ேபா���.” 

(வாைக� ��க� ப.9) 

எ���  வாிக� �றி�பி�கி�றன. 

 ேதச� ேபா��� அள� சிற�� விள�க 

ஆ�கில ெமாழியி� ேதைவைய அைனவாிட�� 

விள�க� ெச�கி�றா�. 

 

��தக� ப��பத� அவசிய� 

ஒ� நா� ��ேன�வத�� அ�த நா��� 

உ�ள அைனவ�� க�வி க�க ேவ��� 

எ�� க�வியி� அவசிய�ைத எ���� 

��கி�றா�. 

“��தக� ப��த� ேவ���: �ாி��ெகா� 

ஆ�ற� ேவ���! 

நி�த�� ப��த� ேவ���, நீ�ய 

ெபா�ைம ேவ��� ! 

வி�தக� ேபா�ேற  ேதா��� ! 

விைன�திற�  வளர ேவ��� !”  

(வாைக� ��க� ப.11) 

 ��தக� ப��பான� மனிதைன அைன�� 

வித�களி�� உய���� சிற�பி�� உாிய� 

எ���, அதைன உண��� ெசய�ப��த 

ேவ���  எ��� ச�தாய ேம�பா���� 

வழிவ��கி�றா�. 
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க�வியி� சிற�� 

மனிதைன மனிதனாக இ��க� ெச�வ� 

க�வி, இ� அறியாைம இ�ைள� ேபா�க� 

��ய க�வி அைனவ���� அவசியமான�. 

ஒ�றா��. அைனவ�� க�வியி�  சிற�ைப  

அறி��, க�வி க�றா�  ேம�ைம  நிைலைய 

அைடய ���� எ�பைத� த� கவிைத 

வாிகளி� ���� கா��கி�றா�. இதைன, 

“ெசா�றிற�தா� ெவ�� வ�ேத 

ேசா�விலா ெதாளி�வா ர�மா! 

ப��ததனா� ஞான� ெப�ேற 

ப��பறி யாதா� எ��� 

இ���ைர த�னி� நீ�கி 

எழி�லக� ேபா�ற வா�வா�! ’’ 

(வாைக���க� ப..7) 

எ���, 

க�வி�சிற�� �றி��, 

“இளைம� கால�தி� க�விைய 

க�விைய�  �ற�கணி�தவ� 

இற�த கால�ைத இழ�தவ� 

எதி�கால வா�வி�� இற�தவ�." 

எ��� ����கிறா�. இ�க��தான� த�வழி 

க�வி மனிதைன அைன�� வித�தி�� 

தயா�ப���வதாக அைம���ளைத  

அறிய��கி�ற�. 

 

ந�ம�களி�  உ�வா�க� 

ந�ல ச�தாய� உ�வாவத��� �ழ�ைதகைள 

ந�ல �ைறயி� வள��ப� ெப�ேறாாி� 

கடைமயாக� க�த�ப�கிற�. ந�ம�க�ேப�றி�  

சிற�பிைன  வ��வ��, 

“ெப�மவ��� யாமறிவ� இ�ைல 

அறிவறி�த 

ம�க�ேப� அ�ல பிற. ”        �ற� (61) 

எ�கிறா�, 

 ந�ல அறி�ைடய ம�கைள�  ெப�வேத   

எ�லா சிற���கைள�� விட மிக�சிற�த 

ேபறாக�  க��த�ப�கி�ற�. ந�ம�க�ேப� 

�றி��� கவிஞ�� த� கவிைத வாிகளி� 

பி�வ�மா� ��கி�றா�. 

 

"ந�ம�க� ேப� ெப�� 

நானில� ேபா�ற வா�� 

ெபா�ம�க� ெப�ேறா� ஆவா� 

�ாி�தி�� எ���� கா�� 

த�ம�க� தைழ�� இ�த� 

தாரணி ஏ�றி� ேபா��� 

ந�ம�க� நா��� காக 

நய�தி�� ந�ேலா� ஆவா�" 

(வாைக���க�  ப.22) 

 ந�ம�கைள� ெப�றவ�க�, உலக ம�க�  

அைனவ�� ேபா�ற�  ��ய அள� சிற�ைப 

உைடயவ�களாக� க�த� ப�வா�க� 

எ���,  ந�ம�கைள  உ�வா��� கடைம 

ெப�ேறா�க��� உ�� எ��� ச�தாய� 

ெபா���கைள� ����கா��கி�றா�. 

 

ெச��ந�றி அறித� 

இளைம� ப�வ� �தேல  ஒ�வ� ம�றவ���� 

ெச�த ந�றிைய மறவாம�, அைத நிைன��� 

பா���� ப�ைப வள��ெத���� பணிைய� 

ெச�வேன ெச��� �ய�சியி�  ஈ�பட 

ேவ��� எ�� ச�தாய ��ேன�ற� 

சி�தைனைய ��ைவ�கி�றா�. இதைன, 

“உத�டளவி� ந�றி ெசா��� 

உ�ள�க� இ��ப ��� 

பத�றேம ச��� இ�லாம� 

பா�ைமக� �க�தி� ேதா���" 

(வாைக���க�  ப.41) 

எ�கிற வாிக� உ�தி�ப���கி�றன. ந�றி 

மற��� ெசயைல மிக�� கீ�ைமயானதாக� 

�றி�பி�கி�றா�. ச�க இல�கிய�, 

மகாபாரத�, தி���ற�, அற இல�கிய�க� 

ஆகிய அைன���  ெச��ந�றி அறித�� 

சிற�பிைன  வ�����கி�றன. 

“எ�ந�றி ெகா�றா���� உ���டா� 

உ�வி�ைல 

ெச�ந�றி ெகா�ற  மக��”        

   (�ற�.61) 

 ஒ�வ� எ�தைகய ெசயைல� ெச�தா��, 

அவைர ம�னி�க ����. ஆனா�, 

ெச�ந�றிைய மற�தா� அவைர ம�னி�கேவ  
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��யா� எ�� வ��வ��  ெச��ந�றி 

மற�த� ப�றி� �றி�பி�கி�றா�. 

 

அ�� ெச�த�� அவசிய� 

உலக� அைன��� அ�� எ��� ஒ�ைற� 

ெசா�லா� �ழ�கி�ற�. ஓரறி� உயிாின� 

�த� ஆறறி� உயிாினமாகிய மனித� வைர 

அைன�� உயிாின�க�� அ�� ெச�வைத 

வா��ைகயி� �றி�ேகாளாக�  ெகா�� 

வா�கி�றன. கவிஞ�� அ�� ெச�வதி� 

அவசிய�ைத த� கவிைத வாிகளி�  எ���� 

��கி�றா�. 

“அகில�தி� உய���� அ��தா� 

பகி������ ப����� க�ைணதா�  

ைககா�� 

மகி��சி�ட� உல�த��� ம�மல��சி 

வா����� 

�கி��� வ�� அ���ள� �ைள�� 

வ�� திைசகா��" 

(வாைக���க�,  ப.41) 

எ�பத� வாயிலாக, 

 உலக உய�வி�� அ��பைட� காரணமாக 

விள��� அ�பி� ஆழ�ைத பைறசா�றி 

சி�தி�க� ���கி�றா�. 

 

 

 

 

மாணவ� மா�� 

மாணவ�க� வ��கால� ச�தாய�தி� 

அ��பைடயாக விள��பவ�க�. அவ�களி� 

த�ைமகைள� கவிஞ� த� கவிைத வாிக� 

பக�கி�றன. 

“மாணவ� எ�றா� இளைம 

மாணவ� மா� அவ� என�� 

மாணவ�ப�வ� எ��� ஆ�� ���� 

மாணவ�  எ�ேறஇ� ம�பைத ேபா���" 

(வாைக���க�,  ப.26) 

 மா�பா� உய��தவ�க� மாணவ�க� 

உலக� ேபா��� அள� அவ�களி�  உய�� 

��ேன�ற� பாைதயி� ெச�ல ேவ��� 

எ�� த� உ�ள�கிட�ைகைய  ெவளி�ப��தி, 

ச�தாய ��ேன�ற�தி�கான   வழி�ைறைய� 

�றி�பி�கி�றா�. 

 �.த�கராச� ச�தாய ��ேன�ற�தி�� 

அ��பைடயாக  விள��� தமி�ெமாழியி� 

சிற��, தமி�ெமாழி�ப��, தா�ெமாழி ஆ�கில 

ெமாழியி� சிற��, ��தக� ப��பி� அவசிய�, 

க�வியி� சிற��, ந�ம�க�ேப�, ெச�ந�றி 

அறித�, அ�� ெச�த�� அவசிய�, மாணவ� 

மா�� ேபா�றவ�ைற� த� கவிைதகளி� 

எ���� கா�� விள�கி��ளைத இ�க��ைர 

பதி� ெச���ள�. 
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“��ெச��” சி�கைதயி� பைட�� உளவிய� - ஓ� பா�ைவ 
 

�. ெஜயல��மி  
உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற  

ம�ைகய��கரசி மகளி�  கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, பரைவ, ம�ைர 

 

ஆ������க� 

உளவிய� உ�ள�தி� ேகால�கைள�� ேகாண�கைள�� ஆரா�கிற ஓ� அறிவிய� ஆ��. இல�கிய� 

ஒ� பைட�பாளியி� ைகேத��த ெச�திறனா� ம��ம�ல; பிர�திேயகமான ஒ� மன எ��சியினா�� 

அைமவதா��. ஒ� மன�தி� வழியாக இ�ெனா� மன��டன அ� ேப�கி�ற�. மனித வா�வி� 

அ�பவ�கைள�� ஆழமாக�� அழகாக�� சி�திாி�க �ய�கிற�1 (ஆ�� தி. �. நடராச�. திறனா��� 

கைல ப.88) இத� அ��பைடயி� த�கராசனி� பைட�பான “��ெச��” சி�கைத� ெதா�தியி� 

காணலா�� பைட�பா�க உளவியைல ெவளி�ெகாண�வேத இ�க��ைர. 

��ெச�� - சி�கைதக� ‘விைளயா�� ெபா�ைம’�த�‘திலகவதி’வைர எ�ைலயாக அைம���ள�. 

இல�கிய� ஏ�ப���கிற உறைவ�� தா�க�ைத�� கா�த�. 

 

விைளயா�� ெபா�ைம 

இ�த� சி�கைதயி� ெச�ல�ப� கைதயி� 

ந�லவனாக�� ஒ��க� உ�ளவனாக�� 

ெப�க� மீ� அதிக மதி�� உ�ளவனாக�� 

சி�திாி�க�ப���ள�. �வாயி  கணவ��� 

அட�கி நட�பதாக�� கா�ட�ப���ள�. 

லாாி �ைரவரான ெச�ல�ப�, தா� ேவைல 

பா���� ேதா�ட�தி� அைன�� 

ெப�க��. ேவைல��� ெச�றா�� த� 

மைனவி எ�வித ேவைல��� அ��பாம� 

������ேளேய அைன�� வசதிக�� 

ெச�� ெகா��� அ�கைற�ட� கவனி��� 

ெகா�கிறா�. அவ��� இர�� �ழ�ைதக� 

பிற�கி�றன. ஆர�ப காலக�ட�தி� ெச�வ� 

ெசழி��ட� இ��த ���பமான� தி�ெரன 

ஏ�ப�ட ெச�ல�ப� மைறவினா� தைலகீ� 

மா�ற� ஏ�ப�கிற�. �வாயி  இர�� 

�ழ�ைதகைள வி��வி�� ேவைல��� 

ெச��� நிைல ஏ�ப�கிற�. மன அ��த� 

ம��� உைழ�பினா� பல�னமைட�� 

�வாயி  இற�� வி�கிறா�. �ழ�ைதக�� 

அனாைத ஆகி�றன. இற���  ேவைல 

பா���� ேதா�ட�� ெபாிய கிரானியிட� 

தா� ேசமி�� ைவ���ள ெச�வ�ைத 

ெகா���வி��, த� �ழ�ைதகைள�� 

பா�கா�பாக� பா���� ெகா���ப��� 

அவ� ேவ���ெகா�கிறா�. ஆனா�� 

ெபாிய கிராணி  ேவைல�கார சி�வ� ேபால 

நட��கிறா�. இ�நிைலயி�  ெபா�னிைய 

வர�பி� அமர ைவ��� ெகா�� ேதா�ட 

ேவைல ெச�கிறா�. அ�ேநர� கிராணி ேப�தி 

ஒ� ெபா�ைம�ட� ேதா�ட��� ப�க� 

வ�கிறா�.  அைத� பா��� ெபா�னி ெபா�ைம 

ேவ��� எ�� அட� பி��கிறா�. ஒ� 

காலக�ட�தி� கிராணியி� ேப�தியிட� 

பி��கி வி�கிறா�. இதனா�  �ழ�ைத 

அ�கிற� கிராணியான வ�� நிக�ைவ 

பா���வி��  அ��க ைகைய ஓ�கிய கிராணிைய 

த�ளிவி�� த�ைக ெபா�னிைய� ��கி� 

ெகா�� அ�த இட�ைத� கட�� பல ைம� 

�ர� ெச�� தாக� எ��ைகயி� அ�கி� 

உ�ள ேதா�ட�தி� பணி�ாி�� பணியாளிட� 

த�ணீரான� ேக���ெபா�� உ�ைம 

அறி�� பணியா�; இனிேம� த��ட� 

இ��க� எ�� த�க ைவ��� ெகா�கிறா�. 

கதாநாயகனி� இற����� பி�� 

�ழ�ைதகளி� வா��ைக ேபாரா�ட� 

மனைத� பாதி�கி�ற�. 

 

�� பாட� 

சி�கைத�� ேசாக உண��கைளேய 

மிைக�ப��தி நி�கி�ற�. கதாநாயக� �� 
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வாடைக�� ேத� அைலகிறா�. ஒ� �� 

வாடைக�� கிைட�கிற�. மா� �டாக 

இ��கிற�. அ�த� �����ற� �ழைல 

ஆரா��� பா��கி�றா�. ���� ஒேர 

இைர�சலாக� ப�ேவ� ஆ��பா�ட�க� 

உட� காண�ப�கி�ற�. ஒ� அைமதி 

�ழலாக� சி�திாி�க�ப�கிற�. ��கைட��� 

ெச��� கதாநாயக� ஒ� �தியவைர� 

பா��கிறா�. அவ� ெவ�ைள ஆைட அணி�� 

ைகயி� த��ட� ஒ� மிரா�தார� ேபா�� 

கா�சி அளி�கிறா�. அவைர� பா��த�ட� 

கதாநாயக�, ��கைட�கார� யா� இவ� 

எ�� விசாாி�கிறா� ��கைட�கார� கைத 

ெசா�வ� ேபால நக�கிற�. �தியவ� �த�� 

ஒ� தி�மண� ெச�� 3 பி�ைளகைள 

ெப�கி�றா�. ��� ெப��ழ�ைதக� 

ஆட�பரமான வா��ைக வ�மான�ைத 

��வ�� ஆட�பரமாக வா��� தீ��கிறா�. 

இ���நிைல ச�ைட�கார�  இன�தவ� 

ெப�ைண இர�டா� தாரமாக தி�மண� 

ெச�� ெகா�கிறா�. அவ��� 6 பி�ைளக� 

பிற�கி�றன. ெமா�த� 9 பி�ைளக�  

இைளயதார�தி��. �த� இர�� ஆ� 

�ழ�ைதக� பிற�கி�றன� கால� ெச�ல� 

ெச�ல வேயாதிக�தி� காரணமாக வ�மான� 

தைடப�கிற�. இர�� ���ப�� 

வ�ைமயி� த�ள�ப�கி�றன. ��த தார� 

�� ேவைல ெச�� இர�� ெப�கைள� 

க��� ெகா��கிறா� ஒ� ெப� தாேயா� 

இ��கிற�. இர�� ஆ�பி�ைளக�� 

த�தைலக�. ஊாி� ��ற� ெசய�க� பல 

�ாி�� சிைற� த�டைன� ைகதிகளாக 

அைட�க� ப�கி�றன�. வயதி� காரணமாக 

�தியவ� ப��ைகயி� ப��த ப��ைகயாக, 

இர�� மைனவிமா�க�� அவைர� 

கவனி�பத�� எ�வித வசதி�� இ�லாம� 

ப��ைகயி� கிட�தி ைவ�தி��கிறா�க�. 

அ�வள� ஆட�பரமாக வா��தவ� 

ப��ைகயி� கிட�� ��ேணா�� ஆைட 

இ�லாம�� உண� இ�லாம�� 

சிரம�ப�கிறா�. இ�தியி� ஒ� நா� இற�� 

ேபாகி�றா�. சிைறயி� ��ய இ� 

பி�ைளக�� வ�� ஈம�கிாிைய 

ெச��வி��� ெச�� வி�கிறா�க�. 

இவ�ைறெய�லா� பா���� ெகா�� இ�த 

கதாநாயக� வா��ைக எ�ப� ஒ� பாட�. 

அ� சாியான �ைறயி� ப��� வாழ 

ேவ��� எ�ற சி�தைன மனதி��� 

எ�கி�ற�. அ�க� ப�க�தி� உ�ளவ�க� 

இவ� ந�றாக இ���� ெபா�� பண� 

வா�கி அ�பவி�தவ�க�, இற���� �ட 

வரவி�ைல எ�� ��வ�� அவ� காதி� 

வி�வதாக� கைத ��கி�ற�. இ� ஒ� 

அவல��ைவ நிைற�த கைத� பைட�பாகேவ 

அைமகி�ற�. 

 

அ�ைன�காக 

இ�சி�கைத�� மனைத பாரமா�� 

கைதயாகேவ அைமகி�ற�. இ�கைதயி� 

கதாநாயக� அ�ளான�த�. இவ� ஒ� 

ம���வமைனயி� பணியாளராக� 

பணி�ாிகிறா�.  அ��ாி��ள ஆ� �த� 

அ�ப� வய�� கிழவி வைர இவைர 

அைனவ�� ைக ராசி�கார�க� எ�� 

ெசா���ப�யாக இவ� பா���� அைன�� 

ேநா�க�� �ணமைடகி�றன. எ�வித 

உண��சி��� ஆளாகாம� இ�ப 

��ப�கைள ெவளி�கா�டாம� ந�நாயகமாக 

விள�கிய  அவ�,  தி�மண வய� கட�� வி�ட 

பி��� தி�மணமாகாத நிைலயி� ஊராாி� 

வ����த��� இண�க தி�மண� ெச�� 

ெகா�கிறா�. ஐ�� வ�ட�க� �ழ�ைத 

இ�லாம� இ��கி�றா�. அ�ேபா�� அவ� 

உண��சிகைள, கவைலைய, வ��த�ைத 

ெவளி�கா�டவி�ைல. ஐ�� வ�ட�க���� 

பி�� மைனவி க��ப� தாி��� �ழ�ைத 

ெப�ெற��கிறா�. ம�க��� மகி��சி ஒ� 

ப�க� ஐேயா எ�ற ���ர� ஒ�ப�க�. 

�ழ�ைத பிற�த�ட� மைனவியானவ� 

இற�� வி�கி�றா�. ஊ� ம�க� அைனவ�� 

ைகராசி�கார டா�ட�. இவ��� இ�வா� 

ஆகிவி�டேத என வ��த�ப�கி�றன�. 

ஆனா� அ�ேபா�� அ�ளான�த� எ�வித 

உண��சி�� இ�லாம� அைமதியாகேவ 

காண�ப�கி�றா�. பிற�த �ழ�ைதயி� 

ெபய� க�ண�. அவ� பிற�த உடேனேய 

தாைய வி��கிய பி�ைள எ�� ஏ����� 
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ேப����� ஆளாகி�றா�. அைனவரா�� 

ஒ��க�ப�கிறா�. அ���� ஏ�கி நி�றா�. 

இ��பி�� அவ� த� அ�ைன�ட� 

அ��க� ேபசி� ெகா�கிறா�. மனதளவி� 

தாேய எ�ைன வி�� இற�த�� ��ற� நா� 

பிற�ததா� நீ இ��தா� எ�� ஊ� ம�களிட� 

���கி�றன�. இ��பி�� நா� உன�� 

ெச�ய ேவ��ய கடைமக� நி�சய� 

ெச�ேவ� எ�� அ��க� ேபசி� 

ெகா�கிறா�. வள��� ெபாியவனான�� 

ப��கி�றா�. ந�றாக ப��� ேவைல��� 

ெச�கிறா�. ஆனா�, அவ�ைடய கன� 

நாளாக அைம�த� �த� நா� �த� மாத� 

ச�பள�. ச�பள� பண�தி� அ�ைன�காக 

மல�வைளய� வா��கிறா�. க�லைற�� 

ேபாக வி���கி�றா�. மல�வைளய�  

வா�கி�ெகா�� ��ச�தி� எதி�பாராம� 

வ�த லாாியி� அ�ப�� இற�� 

வி�கி�றா�. அவ�ைடய கன�� அேதா� 

சிைதகி�ற�. இைத த�ைத பா���� 

ெகா����கி�றா�. ஒ� இைம� ெபா�� 

நட��வி�ட� என அவ� வ��த� 

அைடகிறா�. அவ� மக� வா�கி�� வ�த 

மல� வைளய�ைத அவ�ைடய இற���� 

ைவ�பதாக� கைத ��கிற�.  க�ண� 

இற��� த�வாயி�� அவ�ைடய ஆ�மா 

ேப�வதாக எ�த�ப���ள� தாேய எ� 

��ற� எ�ன  பிற��� ெபா��� நா� 

உ�ைன� காண��யவி�ைல. இற��� 

ெபா��� நா� உ�ைன காண ��யவி�ைல 

எ�� ��வதாக� கைத ��கி�ற� 

 

ம�ச� கயி� 

இ�கைத ெதாட��� ெபா�� ஒ� கன�த 

��நிைலைய உ�வா��கிற� ெவ�ளி�கிழைம 

எ�றாேல திலகாவி�� ெவ��� உ�டாகிற� 

எ�� ெதாட��கிற� கைத. அவ� விதைவ� 

ெப�ணாக கா�சி த�கிறா�. ெவ�ளி�கிழைம 

அைன�� ெப�க�� ம�களகரமாக� 

ேகாயி���� ேபா� வ��ெபா��� ச�ேதாசமாக 

இ��பைத க��� ெவ�ளி�கிழைம வராம� 

இ��க ேவ��� எ�� எ��கிறா�. 

காரண� தி�மண நாள�� அவ�ைடய 

கதாநாயக� ெச�ல�ப� இற�ததா�� 

திலகாவி� க�யாண நா�. ேகாலாகல 

ஏ�பா�க� நைடெப�கிற� ேமளதாள� 

ஏ�பா� ெச�ய�ப�கிற�. அல�கார ேமைட 

அைம�க�ப�கிற�. தி�மண�தி�� ேவ��ய 

அைன��� சட��க�� ெச�வதாக ஆசிாிய� 

கா��கிறா�. வி��தா� தி�மண� எ�ற 

��நிைலயி� ந�பனி� சதியா� விப�தி� 

ந�ல� கதாநாயக� இற�� வி�கி�றா�. 

இற�� வி�வ� ேபால ம���வமைன 

டா�ட�க� ேபா� நாடக� ஆ�கிறா�க� 

அவ� ��ைமயாக� �ண� அைட��, பி�� 

சில மாத�க� கழி�� திலகாவிட� ந�ப� 

நாகராஜ� தா� விப�ைத உ�வா�கி 

உ�ளா�, எ�ற உ�ைமைய� �றி, உ� 

கணவ� உயிேரா� தா� இ��கிறா� எ�� 

அவ�களிட�  ந�லவைன ஒ�பைட�கி�றன�. 

மீ��� அவ�க���� தி�மண� 

நைடெப�கிற�. ம�ச�கயி� இ��பதாக� 

கைத ��வைடகிற�. 

 

அவ� 

சி�கைதயி� வ�� ந��சாமி எ�பவ� 

அ��ாி� ஒ� மாியாைத��ாிய நபாி� 

பி�ைளயாக அறிய�ப�கிறா�.  ந��சாமி 

ஒ� த��� பி�ைளயாக வ�கி�றா�. 

ந���சாமி அ�வள� ஒ��� அழக� 

இ�ைல; அசி�க� எ��� ெசா�ல ��யா�. 

ஒ��யாக, க��பாக எ��பான ேதா�ற� 

உைடயவ� அ�ல. அதனாேலேய அவ���� 

ெப� அைமயவி�ைல. பல இட�களி� 

ெப�ேத�� �வ�� ேபாயி��தா�. 

இ���நிைலயி� அ�த ஊாி� ஒ� ெப� 

இ��பதாக� பா��க� ெச�கிறா�க�. அ�ெப� 

ந���சாமி ஏ���ெகா�கிறா�. ந���சாமி��� 

ச�ேதக�. எ�ப� எ�ைன ஏ���ெகா�டா�. 

நா� தா� அழ� இ�ைலேய எ�� 

ேநர�யாக� ெப�ணிட� ேக�� வி�கிறா�. 

அத�� அ�ெப� அழ� எ�ப� ��கியம�ல. 

அ�கைற எ�ப� தா� ��கிய�. ஒ�வ� மீ� 

ஒ�வ� அ�கைற ெச��தினா� இ�வா��ைக 

நிைறவைட�� எ�� �றிவி�கிறா�. இைத� 

ேக�� ந���சாமி�� மகி��சி. ம�வாரேம 
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தி�மண ஏ�பா� ெச�ய�ப�கிற�. ேதாரண�க� 

க�ட�ப�கி�றன. ம�கல வா�திய�க� 

�ழ��கி�றன. இ�நிைலயி� தி�மண�தி��� 

ேதைவயான ெபா�ைள வா��வத�� ந���சாமி 

த� ந�ப� நாகராஜ� வ��யி� 

ெச�கிறா� ெச��வி��� தி���� ெபா�� 

வழிெந�கி�� நாகராஜனிட� த� வ��கால 

மைனவிைய� ப�றிேய ேபசி �லகா�கித� 

அைடகி�றா�. அவ� ஒ� அதிசய பிறவி 

எ�� �றி� சிாி�கி�றான. தி�ெரன 

அவ�ைடய சிாி�ெபா� நி�கி�ற�. வாயி� 

�ைர த�ள� ேப�� ��� இ�லாம� 

கிட�கி�றா�. உயி� ம��� இ��கி�ற�. 

எ�ன நட�த� எ�� ெதாியாம� நாகராஜ� 

அவசர அவசரமாக வ��ைய ம���வமைன�� 

எ���� ெச�கி�றா�. மல� ஜல��ட�; 

ப����கிட�த ந���சாமிைய ம���வ� 

ேசாதி�கி�றா�. அவ� இற�� வி�டதாக 

அறிவி��� ெகா��கி�றா�. வி��தா� 

தி�மண� எ�ற ��நிைலயி� �� 

அல�கார� ெச�ய�ப�� இ����ெபா�� 

இ�ெச�தியான� தி�மண ��ைட 

அைல�கழி���� உ�டா��கிற�. அவ� 

தி� பிரைம பி��தவ� ேபா� நி�கி�றா�. 

ம�கல வா�திய�க� அைன��� ஒ�பாாியாக 

மா�கி�றன. தி�மண�தி��� ெகா��வர�ப�ட 

மாைலக� பிணமாைலயாக மாறி அவ� 

உட�பி� வி�கி�றன. அதிகமகி��சி�� 

��க�� மாரைட�� உ�டா�� எ�ற 

வித�தி� ந���சாமி இற�� வி�கி�றா�. 

இ�த இழ�ைப அவளா� தா�கி� ெகா�ள 

��யவி�ைல இ�தியி� தி�மண ஊ�வல� 

ெச�கிற�. அவ� வாச� ப� தா�டாம� 

இ�தி ஊ�வல�ைத� பா���� 

ெகா����கிறா�. �ர�தி� ஒ� பாட� 

ஓைச. பா�� பாட வாெய��ேத� எ�ற 

பாட� ஓைச ேக�கி�ற�. அவ� க�ணீ� 

நிைற�த க�கேளா� ந���சாமியி� 

ேபா�ேடாவி� ேபாட�ப����த மாைலைய 

எ���� த� க��தி� அணி�� ெகா�� 

அவ��காக அவ� வாழ எ��கிறா�. 

 

 

ஆைச 

இ�கைதயி� ந�ப�க� இ�வ�� ெச�ைனயி� 

உ�ள நா��ய அர�க�தி� நா��ய� 

கா�பத��� ெச�கி�றா�க� அ�ேபா� 

ெசய�ைகயாக ெச�ய�ப����த நீ����சி�� 

அ�கி� அதிகமான காதல� ��ட�ைத 

அவ�க� கா�கிறா�க�. அதி� ப�திாிைக 

ந�ப��� ஈ�பா� ெச�லவி�ைல. அவ� பல 

வித�தி�� எாி�சலைடகிறா�. இ�தியாக, ஒ� 

ப�க� ெச�ைகயி� தி�ெரன ஒ� ம�கலான 

ஒளியி� ஒ� ெப� கைல�த ேகச��ட�� 

உதி��த மல�ட�� கைல�த ஆைட�ட�� 

இற�� கிட�கிறா�. ப�க�தி� அவ�ைடய 

காதல� எ�� எ���ப�யான ஒ� 

இைளஞ� கதறி அ�� ெகா����கி�றா�. 

இ�வா� கைத ெச�கி�ற�. ப�திாிைக 

நி�ப� உ�ைம எ�ன எ�� ெதாி�� 

ெகா�வத�காக அ�ெப�ைண� ப�றிய 

விவர�கைள அறி�� ெகா��, ������ 

ெச�� விசாாி�கிறா�. விசாரைணயி�ேபா� 

ெபாிய பண�கார� நீலக�ட அவ��� ஒேர 

ஒ� �ழ�ைத பிேரமா அவ� ெச�வ�ெசழி��ட� 

வள��க�ப�கிறா�. தி�ெரன ஒ�நா� 

அவ��� கா��ச� ஏ�ப�கிற� ப��த 

ப��ைகயாக. ஒ� மாத�தி�� 

ேம��பிைழ�பாேளா என எ���ப� 

ம���வ சிகி�ைசயி� இ��� வ�கிறா�. 

ம���வ� நீலக�ட� மைனவிட� மைற�� 

ரகசியமாக ஏேதா �றிவி��� ெச�கி�றா�. 

இ�நிைலயி� பிேரமா பாி�ரண� �ண� 

அைட�த�ட� அவ� உற��கார�க� ெப� 

ேக�� வ�கிறா�க� ெப�ேறா�க� ஏேதேதா 

காரண�க� ெசா�� த���� 

ெகா����கிறா�க�. ெந��கிய 

ெசா�த�கார� ஒ�வ� மிக வி��பமாக ெப� 

ேக�கேவ, ேவ� வழியி�றி  பிேரமா த� 

காதலைன, காதைல ெவளி�ப��த 

எ��கிறா�. அேதேபால காதலைன ெப� 

ேக�க வ��ப�� �றேவ அவ�� 

ெப�ேக�� வ�� பிேர�மாவி� ெப�ேறாாிட� 

ச�மத� வா��கிறா�. அ�றிர� அவ�க� 

ெச�ைன நா��ய  அர�க�தி��� ெச�கி�றன�. 

இ�வ�� தனிைமயி� ச�தி��� ெகா�கிறா�க�. 
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வி��தா� தி�மண� எ�ற ��நிைலயி� 

அவ�க� இ�வாி� ச�தி�� உட� 

ேவ�ைக��� ��டேவ இ�வ�� உட� 

உறவி� ஈ�ப�கி�றன�. அ�வா� ஈ�ப�� 

ெபா�� பிேரமா தி�ெரன இற�� வி�கிறா�. 

காரண� யாெதனி� தி�� ஏ�ப�ட 

கா��சலா� அவ�ைடய உட� நிைல 

தா�ப�திய�தி�� ஈ� ெகா��கா� எ�ற 

தகவைல� தா� ம���வ� அவளி� 

ெப�ேறாாிட� �றி வி��� ெச�றி��தா�. 

அதனா� அவ�க� ெப�ேறா�க� தி�மண�ைத� 

த��� வ�தன�. பிேரமாைவ� த� காதைல� 

ெசா���ேபா� இைறவ� வி�ட வழி எ��  

நிைன�ேத ெப�ேறா�� ச�பாதி�கி�றன�. 

ஆனா�, தி�மண�தி�� ��னேர இ�வா� 

ஏ�ப�� எ�ப� அவ�க� எதி�பா��கவி�ைல. 

மண ஊ�வல�தி� ெச�லேவ��ய பிண 

ஊ�வல�தி� ெச�வ� எ�ணி காதல� 

க�ணீ�வி�� கதறி என அ�கி�றா� 

இ�கைத ��வைடகிற�. 

 

வாாி� 

ெச�ல�, மாணி�க� இ�வ�� ேதா�ட�தி� 

ேவைல ெச��� ��� ெதாழிலாள�க�. 

இ�வ���மிைடேய அள��� மறீிய அ�ேபா� 

��ய காத� உ�வாகியி��கிற� இ�வ�� 

ேவைல பா���� தள�தி� அ�வ�ேபா� 

இைடெவளி கிைட��� ெபா�� 

ஒ�வ��ெகா�வ� ���� ஊ��� 

வ�கி�றன�. சிறி� கால இைடெவளி��� 

பி�� இ�வ�� தி�மண� ெச�� 

ெகா�கி�றன�. இ�லற வா��ைக நிைறவாக 

ெச�கி�ற�. கால�க� பல கட�� 

ெச�கி�றன. இ�வ���� வாாி� உ�வாகேவ 

இ�ைல. இதனா� மாணி�க�தி� தா� 

த�கமா� மி��த ேவதைன�� உ�ளாகி, 

�ழ�ைத�ேப� இ�லாததா� ெச�ல�மாைவ� 

சிறி� சிறிதாக ஏச ஆர�பி�கி�றா�.  ம� 

தி�மண� ெச��ெகா���ப� மாணி�க�ைத 

வ�����கிறா�. மல� என வைச பா�கிறா�. 

தா�க ��யாத ஒ� காலக�ட�தி� ெச�ல�மா 

��கி�� த�ெகாைல�� �ய�கிறா�. 

மாணி�க�தா� கா�பா�ற�ப�கிறா�. மாணி�க� 

ஒ� ��ெவ��க ட�னி� உ�ள 

ம���வமைன�� அைழ��� ெச�� 

ெச�ல�மா ஊசி ேபா���ெகா�கிறா�. ப�� 

மாத�க� கட�� ெச�ற�� அழகான ஆ� 

�ழ�ைத. வாாிைச� ெப�ெற��கிறா�. 

த�க�மா நா�  ��வ�� �ழ�ைத உடேன 

கழி�கி�றா�. த�க�மா மன நிைலைய� 

க�ட மாணி�க� ேகாழி��ைட ெபாறி��� 

க�விைய� க�பைன ெச�� ெகா�கி�றா�. 

த� தாயி� நி�மதி�காக� தா� இ�வா� 

ெச�ததாக எ�ணி ெகா�கி�றா�. 

��ைட��� இய�திர����� உ�ள உற� 

நிைல ெச�ல�மா��� ஏ�ப�� விட��டா� 

எ�� எ�ணி� ெகா��, அ��க� 

�ழ�ைதைய� கவனி��� ெகா� எ��  

��வதாக கைத ��வைடகிற�. ெசய�ைக� 

க��தாி�� �ல� �ழ�ைதைய� 

ெப�ெற����ளா�; உ�ைமயான வாாி� 

உ�வாகவி�ைல எ�பேத இ�கைதயி� 

��வாக அைம�த�. 

 

அ�த உ�ைம 

இ�கைதயி� கதாநாயக� ராஜேசகர� ப����� 

�ரனாக� சி�திாி�க� ப���ளா�. அத�காகேவ 

த�ைன ஆய�த�ப��தி வ�கி�றா�. 

அ�வாறான ��நிைலயி� அவ���� 

பா�ண�� மிக அதிகமாகி இ�ப ேவ�ைக 

ஏ�ப�கிற�. அைத அவனா� க���ப��தி� 

ெகா�ள ��யவி�ைல. இ�நிைலயி� அவ� 

டா�டைர ஆேலாசைன ெச�� த��� ஊசி 

ேபா���ெகா�ள� ��ட�ப�கி�றா�. 

அேதேபால பல�ைற இ�ப ேவ�ைகைய� 

தவி��பத�� ஊசி ேபா��� ெகா�கிறா�. 

இ�நிைலயி� உலக அளவிலான ப����� 

ேபா��யி�� ெவ�றி ெப�கிறா�. 

அவ�ைடய ரசிைக மல�விழி. இ�வ���� 

இைடேய காத� மல�கிற�. தி�மண� ஆக 

மா�கிற�. தி�மண�த�� �த�நா� இரவி� 

இ�த இ�பேவ�ைக காரணமாக மிக�� 

க�ைமயாக நட�� ெகா�கிறா�. மல�விழி 

மய�கினா�. இ��தா�� அவ�ைடய இ�ப 

ெவறி அட�கவி�ைல. பி�� த�ைன�தாேன 

நிைன�� ெவ�க�ப�கிேற�. இ�வா� த� 
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மைனவிைய� ெகா�ைம� ப��த�ப��த� 

ப�பைத எ�ணி ராஜேசகர� ம�நா� 

��கி�� த�ெகாைல ெச�� ெகா�கிறா�. 

த��ைடய ��ற� காரணமாகேவ தா� 

த�ெகாைல ெச�� ெகா�டதாக ைடாியி� 

எ�தி ைவ��வி�� இற�� வி�கிறா�. ��� 

ெபா��� வைளய�� ம�களகரமாக வ�� 

மைனவியானவ� கல�கி ெச�வதறியாம� 

ம�கள� இழ�பதாக� கைத ��வைடகிற�. 

இைத� ேபா�ேற �னிதவதி, திலகவதி 

கைதக�� அவல��ைவ உைடயதாகேவ 

��வைடகி�றன. 

 

���ைர 

பைட�பாளி �. த�கராச� த�  பைட�பி� 

மணம�க� தி�மண� ���� �த� நாேளா 

அ�ல� ம�நாேளா இ�வாி� ஒ�வ� இற�� 

வி�வதாக�� ஒ�வ� இற�த��காக 

வா��ைகைய� தியாக� ெச�வதாக�� 

அைம���ெச�கிறா�. பைட�� உளவிய� 

பா�ைவயி� அ��பைடயி� பைட�பாளி த� 

வா�நாளி� த� �யவா��ைகயிேலா அ�ல� 

த� ந�ப� வா��ைகயிேலா ஏேதா ஒ� 

வைகயி� பாதி�ைப உண����ளாேரா என 

எ�ண�ேதா��கிற�. காரண� ஒ� 

சி�கைத� ெதா��� ��வைத�� ஒேர 

மாதிாியான கைத� பி�னைல�� 

அவல��ைவைய�� பதி��� ெச�வ� 

பைட���கான கால� �ழ� ம��� 

பைட�பாளி மனநிைலைய ஒ�பிட����கிற�. 

 

பா�ைவ �� 

�.த�கராச�. ‘��ெச��’ சி�கைத� 

ெதா���, ைத �லகெவளி��-19. �த� 

பதி��-1985. 
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மண��� ம��ைக சி�கைத� ெதா��பி� ���ப� �ழ�க� 

 

தி�மதி ெஜயேஜாதி 

உதவி�ேபராசிாிய�, தமி���ைற 

ேசானா கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, ேசல�  

 

�. த�கராச� 

இவ� தமிழாசிாிய�. சி�க��ாி� வசி�பவ�. 

அ���ள கைலமக� தமி��ப�ளியி� 

ஆசிாியராக� பணியா�றியவ�. தமி��ர�, 

தமி� ேநச� ஆகிய நாளித�களி� 

சி�கைதக�, க��ைரக�, கவிைதக� எ�தி� 

ெகா��, த� பைட��கைள ெவளியி�டவ�. 

பல ��கைள எ�தி ெவளியி���ளா�. 

மண��� ம��ைக எ��� இ��� 

இவ�ைடய ஏழாவ� பைட�பா��. 

 

மண��� ம��ைக 

தமிழ�களி� ப�பா��� ம�கள� 

ெபா��களி� ம��ைக�� ஒ��. ம��ைக 

எ�றாேல அத� மண� நிைன��� வ��. 

ம��ைகைய� பி��காதவ�க� யா�� 

இ��கமா�டா�க�. “மா�றா� ேதா�ட�� 

ம��ைக��� மண���” எ�பா� ேபரறிஞ� 

அ�ணா. மண��� ம��ைக சி�கைத� 

ெதா��பி� ெமா�த� 9 சி�கைதக� உ�ளன. 

அைவ ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� வாச�ைத� 

ெகா����பைவயாக அைம���ளன. 

 

வாைழய� வாைழ 

�. த�கராச� ஐயாவி� மண��� 

ம��ைகயி� �த� சி�கைத. மனிதவா�வி� 

வாைழய�வாைழ எ�பைத பல நிைலகளி� 

பி�ப�றலா�. எ�வா� எ�றா� சிற�தவ�களி� 

வா�வி� நிக�� நிக��சிக��� உதாரணமாக 

வாைழய� வாைழ எ�ற ெசா�ைல� 

பய�ப���வ�. வாைழ எ�ப� த�ைன� 

ெகா�� த��ைடய இன�ைத அ��த��� 

வளர இட� ெகா��கிறேதா, அைத� ேபா� 

மனித�க�� வாழேவ��� எ�ப�. 

 இ�கைதயி� அ�ைனய� தின� 

ெகா�டா�ட� சிற�பிட� ெப�கி�ற�. தா� 

��த�மா�, மக� தனிகாசல� பிற�� ஐ�� 

ஆ��களி� ��த�மா விதைவயாகி வி�டா�. 

ேவைல��� ேபா�வி�� ������ தி��பி� 

ெகா������ ேவைளயி�, ��த�மாளி� 

கணவ� ம�லாாி ேமாதி மரண��றா�. இள� 

வயதி� விதைவயான ��த�மா� த��ைடய 

�ழ�ைதைய வள���� ேநா�கி� ம�மண� 

ெச�� ெகா�ளவி�ைல. மகனி� நல� க�தி, 

த��ைடய ஆைசகைளெய�லா� வி��� 

த�ளியதா�, சீதால��மி எ��� ெப�ைண, 

த� மக��� மண� ���கிறா�. 

 இனிேத ெச�ற வா�வி� சி�ன அதி��சி 

கா���ெகா����த�. தணிகாசல� – 

சீதாெல��மி தனி� ���தன� ெச�றா�க�. 

அவ�க�ட� மைனவியி� தாயா� இ��� 

வ�தா�. சில ஆ��க� சீதாெல��மி �கபிரசவ� 

ஆகி �� தி��பினா�. தணிகாசல�தி� 

மாமியா� ஆர�தி எ��� வரேவ�றா�. 
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 இ�கா�சிகைள� க�ட ��த�மாளி� 

மன� ேவதைன�ப�ட�. நம��� ஒ�நா� 

வ��. அ�வைர ெபா�ைமயாக இ��ேபா� 

எ�ப� ேபா� இ��தா�. 

 தாயி� மனநிைலைய� பட�பி���� 

கா��வ�ேபா�, ���ப� எ�றா� ஆயிர� 

இ����; எ�லாவ�ைற�� அ�சாி��� 

ெச�வ�தா� வா��ைக. தாயி� இதய�ைத� 

ேக�டா�� எ���� ெகா���� மகனி� 

மனநிைலைய வயதான இதய�ைத எ���� 

ெச��� ேபா�, வழியி� மர� த��கிவி��� 

கேீழ வி�� மகைன, ‘மகேன அ�ப��வி�டதா’ 

எ�� ேக�கிறதா�. எ�ேபா�� த��ைடய 

மக��காகேவ வா�� நிைலைய இ�கைதயி� 

எ�ண�களி���� அறியலா�. 

 வாைழய� வாைழ கைதயி� தாயி� 

அ�பிைன� �ாி��ெகா�ளாத தணிகாசல� 

அ�ைனய� தினவிழாவி� கல�� ெகா�� 

எ� அ�ைன��� ெச�யேவ��ய சிற�ைப� 

ெச�யவி�ைலேய எ�� மன� வ���கி�றா�. 

இ�தியி� த��ைடய மகைன எ���வ�� 

த��ைடய தாயி� கா�� ேபா�� 

ஆசீ�வாத� வா�க� ெச�கிறா�. த� தாயி� 

க�ணிரா� �ழ�ைத ஆசீ�வதி�க�ப�வைத 

எ�ணி மகி�கி�றா�. 

 ெவளிநா�களி� பி�ைளக� ெப�ேறாைர 

வி��� க�வி, ேவைல, வியாபார� எ�� 

ெச�கிறா�க�. ெப�ேறாாி� உ�ைமயான 

அ�ைப� �ாி��ெகா�ள ��யாத நிைலயி�, 

தணிகாசல� இ�தியி� தாயி� அ�ைப 

உண�� வைகயி� கைதைய �����ளா� 

ஆசிாிய�. “ஈ�� �ற�த�த� எ� தைல� 

கடேன” எ��� �றநா���� பாடைல 

எ���� ெசா��, ந� உ�வா�க���ேக 

அ�ைனதா� �ல� காரண� உ�பைத 

உ���ண�� வைகயி� அைம���ளா�. 

 “அ�மா…! நாைள�� அ�ைனய� தின�. 

அதிகாைலயி� �ைச ெச�த��ாிய மாைலக�, 

உதிாி���க�, பழ�க� எ�லா� வா�கி 

வ��வி�ேட�.” எ�� ��வதி���� 

அ�ைனய� தின�ைத �த�ைம�ப���வதாக� 

சி�கைதயி� �ற�ப���ள�. (�. த�கராச� - 

வாைழய�வாைழ). 

 “சீதாெல��மியி� பி�வாத�தா� 

தனி����தன� ேபாக ேந��த�. ��� 

ஆ��க��� ��ன� பிாி��� ேபான 

தணிகாசல� அேத வ�டார�தி� 

தனி����தன� நட�திவ�தா�. அவ�ட� 

அவ� மைனவியி� தாயா� இ���வ�தா�.” 

(�. த�கராச� - வாைழய�வாைழ). 

 இத� �ல� தணிகாசல� மைனவி�ட��, 

தாயா�ட�� வா��� வ�கிறா� எ�பைத 

அறிய��கி�ற�. 

 “ஒ�தா��� ஒேர ெச�வ மக�. அவைன� 

தி�மண� ெச�� ெகா���ப� ேவ��� 

ெகா�டா� தா�” எ�� ��வதி���� 

தி�மண�தி��� தயாராக மக� இ��கிறா� 

எ�பைத உணர ��கி�ற�. (ேமல�– ப – 12). 

 

ெகா�ைம 

ெகா�ைம எ��� சி�கைத �ைரசாமியி� 

���ப� �ழைல ைமயமாக� ெகா�� 

எ�த�ப�ட சி�கைதயா��. 

 �ைரசாமியி� மைனவியி� ெபய� 

சாலா�சிய�மா�. இவ� அ�வலக�தி� 

ேவைல பா��பவ�. இவ�ைடய மைனவி 

���ப� ெபா����� உாியவராக� 

திக�பவ�. 
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 “�ைரசாமி அ�வலக�தி��� �ற�ப�� 

வி�டா�. ம�ச� ���ம மல�� ெபா�ேவா� 

அவைர எதி��ெகா��, வாயில வைரவ�� 

வழிய��பி ைவ��� வழ�க�ப�யான 

கடைமநிைற���� பி� சாலா�சிய�மா 

கதைவ� தாழி��� ெகா�� ������ 

�ைழ�தா�. தி�மண� ெச��ெகா�� 

வ�ததி���� சாலா�சிய�மாைள ேவைல�� 

அ��பியதி�ைல. ���ப� ெபா��� 

ம��ேம அவ���” (�. த�கராச� ெகா�ைம 

– ப – 17) எ�� �றி��ளா�. 

 “�ைரசாமி த�பதிக���� க�ைண 

உண�� ேமேலா�கிய�. இ�வ���� 

க�க� கல�கிவி�டன. க�ணிர��� 

ஒ�ைறேய கா�ப�ேபா� உ�ள�தா� 

ஒ�மி�த க���ைடய வா�விைணய�. 

இ�ேபா� �ைரசாமி த�பதிகளி� விழிக� 

ேபசி�ெகா�டன.” (ேமல�– ப – 22) எ�� 

��வதி���� க��� ஒ�மி�� வா�� 

த�பதிகளாக� திக�கி�றன� எ�பைத 

உணர��கி�ற�. 

 

இல�கா�த கிளி 

கமல�க�ண�, ெச�தாமைர ஆகிய 

இ�வ�� கணவ� மைனவியராக� 

திக�பவ�க�. இவ�க��� ஆதவ� எ�ற ஒ� 

மக� இ��தா�. 

 “ெச�தாமைரயி� மக� ஆதவ�. 

அவ�ைடய த�ைதைய� ப�றி� ேக�� 

அவைள ந�சாி��� ெகா����தா�. 

அதனா� ெச�தாமைர எ�ைற��� இ�லாத 

அள��� அவைன� ச��� க�ைமயாகேவ 

ேகாபி��� ெகா�டா�”  எ�பதி���� 

ெச�தாமைரயி� மக� ஆதவ� த�ைதைய� 

ப�றி� ேக��� விதமாக� 

கதா�பா�திர�திைன அைம���ளா� 

ஆசிாிய� எ�ப� �லனாகி�ற�. 

(�.த�கராச� - இல�கா�தகிளி– ப- 28). 

 

தியாக� ெச�ம� 

டா�ட� இராமசாமி, வழ�கறிஞ� ெந��ெசழிய� 

ஆகிேயா� சி�கைதயி� கதா�பா�திர�களாக� 

திக�கிறா�க�. 

 “���� இ���� ம�றவ�க� மைனவிம�க� 

எ�ேலா�� ப��ைக��� ெச��வி�டாக�.” 

எ�பதி���� இராமசாமியி� ���ப 

அைம�பிைன அறிய��கி�ற�. (�.த�கராச� - 

தியாக�ெச�ம� - ப- 56). 

 

�ளி�� ெதா���� 

இ�த� சி�கைதயி� அ��மணி, கமலா�பிைக, 

ெச�வநாத�, ெச�வநாதனி� மைனவி 

அழக�மா� ஆகிேயா� கைதமா�த�களாக� 

திக�கி�றன�. 

 “அ��மணியி� அ�ைம� �ைணவியா� 

கனகா�பிைக” எ�� ��வதி���� 

கணவ� மைனவியராக� திக�கி�றன� 

எ�பைத உணர��கி�ற�. (�. த�கராச� - 

�ளி�� ெதா���� - ப -61). 

 “அ��மணியி� மக� ெச�வநாத�. 

ெச�வநாதனி� மைனவிதாயா�� 

ேப�ெப�றி��தா�க�” எ�� ��வதி���� 

ெப�களி� நிைலயிைன� காண��கி�ற�. 

 “அழக�மா� தமி�நா��� ஒ�ந��தர� 

���ப�தி� பிற�� ந�ல ப�� நல�கேளா� 

வள��தவ�. வள��க�ப�டவ�. அழக�மாளி� 

த�ைதயா� ஏேதா ஒ� க�ெபனியி� கிளா��காக 

ேவைல பா���வ�தா�. �ைற�தப�ச வ�மான�தி� 
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க�ணிய�ேதா� ���ப�ைத நட�திவ�தா�. 

அழக�மா� ஒ�ைற�ெகா�மக�. அவைள� ப�தா� 

வ���வைர அதாவ� எஸ.எ�.எ�.சி. 

வைரப��கைவ�தா�” எ�� �றி��ளா�. 

இத��ல� அழக�மா� ந��தர� ���ப�ைத� 

ேச��தவராக�� அவ�ைடயமக� ப�தா� வ��� 

ப��� ���� இ��கி�றா� எ�பதைன�� 

அறிய��கி�ற�. (ேமல�., ப – 63). 

 

தீ��� தீ���� 

இராஜேசகர� எ�ற கதா�பா�திர� உ�தியான 

���கைள எ��பதி� வ�லவராக� 

பைட�க�ப���ள�. “இரஜேசகர� 

ல�தாைவ�� அவள� தாயா� மாதவிைய�� 

தனிேய அைழ�� வ�� அமர� ெச�� ��� 

வைகயான தீ��கைள�� �ைறேய 

விள�கமாக� �றினா�.” எ�பதி����, 

மைனவி தாயா� எ�� ���பமாக 

வசி��வ�பவ� இராஜேசகர� எ�ப�� 

ெதளிவாகிற�. (�.த�கராச�, தீ��� 

தீ����, ப -85). 

 

எ�சி�கனி 

“ெபாியதனியா� ���� இ�ேபா� அவ� 

ம��� த�ன�தனியரா� இ��தா�. உ�ைமயி� 

அ�த���� அர�கநாத�, அவ�த� மைனவி 

ஆன�தி, மக� அரவி�த� ஆகிேயா� 

இ��கி�றன�.” எ�� ��வதி���� ஒ� 

���ப அைம�� �ைற கா�ட�ப���ள�. 

(�. த�கராச�, எ�சி�கனி– ப – 102). 

��பா� ���த �ைன 

“ேதவகி ஒ�வா� த�ைன ஆ�வாச�ப��தி� 

ெகா�டா�. உைட மா�றி�ெகா�� 

ெவளிேய வ�தா�. அ�மா��, அ�பா�� 

அைமதியாக உ�கா�� ெதாைல�கா�சி 

பா���� ெகா����தா�க�.” எ�� 

��கி�றா�. இத� �ல� தா� த�ைதய� 

எ�ற ���ப�ைற இட�ெப���ள பா�� 

சிற�பி��ாியதா��. (�. த�கராச� - ��ப� 

���த �ைன, ப – 126). 

 

ெதா���ைர 

வாைழய� வாைழ, ெகா�ைம, இல�கா�தகிளி, 

தியாக� ெச�ம�. �ளி�� ெதா����, தீ��� 

தீ����, எ�சி�கனி, ��பா� ���த �ைன 

எ�ற ஒ�ப� சி�கைதக� அட�கிய 

ெதா��ேப மண��� ம��ைக.  

 சி�க��ாி� வா���ெகா�� இ��கி�ற 

மனித�களி� ���ப அைம�பிைன� ப�றி 

ஆசிாிய� �றி��ள பா�� சிற�பி��ாியதா��. 

 தியாக� ெச�ம� எ��� சி�கைதயி� 

இராமசாமியி� தியாக� ப�பிைன அறிய 

��கி�ற�. 

 ���ப� எ�ற அைம�� இ�ைலேய� 

மனித�களி� வாழிட� சிற�பைடயா� 

எ�பைத விள�கி� ெசா�கிறா� ஆசிாிய�. 
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�.த�கராசனி� ‘பதமிய�’ 

 

�ைனவ�  ைச. ெஜ�மா 

உதவி� ேபராசிாிய�, அர� கைல� க��ாி, ேம�� 

 

���ைர 

“எ��ேத தனி��� ெதாட���� ெபா�� 

தாி� பதமா�” (ந��� �.எ.128)  எ�� 

பவண�தி�னிவ�, ‘பத�’ எ�ற ெசா�ைல 

வைரய��கிறா�. ‘பத�’ எ�ற ெசா� ப��வ�, 

��ைம, மிதமான த�ைம (�ாியாவி� 

த�கால�தமி� அகராதி ப.892) எ�� 

ெபா��ப��. நய�, �தி��சி, ெபா�ளாழ� 

எ��� ெபா��பட���ய�. சி�க���� 

தமிழறிஞ� �.த�கராசனி� கவிைதக��, 

கவிைத�பத� ைகயா�ைக�� ப��வ�, 

��ைம, மித�, நய�, �தி��சி, ெபா�ளாழ� 

மி��ததாக உ�ளன எ�� �றினா� 

மிைகயாகா�. எனேவ, “எ�லா� பத�� ‘பத�’ 

மி��தனேவ” எ�� ��� அள��� 

�.த�கராசனி� கவி�பத�க� உ�ளன. 

இவாி� பத� மி��த கவி�ெசா�க�, 

ெசா��� இய�ைப உண���வ�ட�, 

அத� இய���, ெபா��� கால�தி�ேக�ப 

ெம�ேக�� த�ைம வா��தன எ�பைத 

உண���வ� ேபா� உ�ளன’ எ�� 

க��ேகாைள ��ைவ�� �.த�கராசனி� 

‘ெபா�ைக� ��க�’ எ�� ��� 

இட�ெப�� கவிைதகைள, “�.த�கராசனி� 

‘பதமிய�’ எ�� தைல�பி� இ�க��ைர  

ஆராய விைழகிற�. 

 

 

�� - ஆசிாிய� - அறி�க� 

சி�க���� தமிழறிஞ� �.த�கராச� 1960 

இ� ஆசிாிய�பணிைய� ெதாட�கிய�  

ப��க�ெபா��பாள�. ��ப�ெதா�ப� 

��கைள எ�தியவ�. கைணயாழி வி�� 

(2008),  வா�நா� ந�லாசிாிய� வி�� (2012) 

ேபா�ற வி��கைள� ெப�றவ�. நாடக�, 

சி�கைத, க��ைர �த�ய ப��ைறயி� தட� 

பதி�தவ�. 1992இ� ெவளிவ�த 

‘ெபா�ைக���க�’ எ�� கவிைத�ெதா��� 

இவாி� ப�தாவ� �� ஆ��. இ��� 

ஐ�ப� கவிைதகைள� ெகா���ள�. 

இ���� க����க� அைன��� மிக� 

ேத��த ெசா�லா�சி�ட� தமி��ப��, உலக 

அைமதி மீதான ப��, வா�வி�� வழிகா��� 

அறி�ைரக� எ�ற ேகாண�களி� விாி�� 

கிட�கி�றன. இவ���, பத�மி��த 

க����கைள� த��� ெகா�ட 

பத�களான ‘��’, ‘நாணய�’, ‘க�ணா�’, 

‘நைக��ைவ’, ‘ஆ�திர�’ ஆகியன 

க��ேகாைள நி�பி�க, ஆ�வி�� 

எ����ெகா�ள�ப�கி�றன. 

 

1. �� 

��’ எ�� ெசா� ெபய��ெசா�லாக நி�பி�, 

‘���ப�’, ‘ம�க�’ எ�ற ெபா�ைள� 

�றி���. விைன�ெசா�லாக நி�பி�, 

‘அ���’ எ�� ஏவ� விைனைய� �றி�� 
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நி���. ச�க ேநா�கி� க�டா�, ‘க� 

அ���த�’ எ�� விைனயி� ப�ைப 

உண��தி நி�கிற�. இவ�ைற �.த�கராசனி� 

கவிைதகளி� காண  ��கிற�. 

 “��” எ�ற கவிைதயி� “ ‘��’ெயன� 

ெசா�னா� ��யிைன� ெக���� க�ளா�’

… ‘அ��ெதன�’ �றி�� நி���… 

‘���பமா�’ எ��� ஆ��’… ‘��மக�’ 

மா�� ைர���!... ���பதா� மதி�� 

ேபா��… ‘����’ ெய�ேற அ�ைன 

�ழ�ைத�� வள��பா� ஊ��’,..  அ� ‘��’ 

யா�� ேபா�தி� அைம�தி�� “சாி�” 

எ�லா�!” (�.த�கராச�, ெபா�ைக���க�, 

அ�க�:1-5,8,11-ப.29) எ�ற அ�களி�, ‘��’ 

எ�ற ெசா� ப�வைக�ப�ட ெபா��ட� 

இ�ப� �ைற கவிைதயி� இட�ெப�கிற�. 

 ‘���ப�’, ‘அ���’ ‘ப��த�’ எ��� 

ெசா�க� �ைறேய ெபய�, ஏவ�, 

ெதாழி�ெபய� ஆகிய ெபா��கைள 

உண���வ�ட�, ‘��யிைன�ெக���� க�

’ எ�ற ெபா�ைள�� கவிஞ� �த� 

அ�யிேலேய உண���கிறா�. எ�ைகயாக� 

‘��’ எ�ப�ட� ‘அ�’ எ�� 

ெசா�ைல�பய�ப���� ேபா�, ‘��’ 

��மகனி� வா�வி� ‘அ�’�பைடயானா�, 

வா��ைக சாி��வி��  (அ� ‘��’ யா�� 

ேபா�தி� அைம�தி�� “சாி�” எ�லா�!”) 

அதாவ�, ‘வா��ைக’ சீ��ைல��வி�� 

எ�� கால�தி�ேக�ப அறி�ைர ��� 

ெதாடராக இ�வ� இ��தா��, ‘��’ எ�ற 

ெசா�ைல� க�ட�ட� ‘சீ��ைல�’ எ�� 

ேம�� ஒ�ெபா�ைள உண���� 

ெசா�லாக� கவிஞாி� கவிைத அ�களி� 

அைடயாள� காண��கிற�. ேம��, 

பத�தி� இய��� ெபா���, 

கால�தி�ேக�ப ெம�ேக�� த�ைம 

வா��தன எ�பைத�� இ�ெசா�பய�பா� 

உண��தி நி�கிற�. 

 

2. நாணய� 

‘நாணய�’ எ�ப� ‘பண�தி� மதி��’, 

‘மனித� மதி�பாக, க�ணிய��ட� நட�� 

ெகா��த�’ எ�� இ�ெபா��ப��. 

இ�ெசா����� கழக�தமி� அகராதி, 

‘உ�ைம, உய��, உேராச�, க���பா�, 

ேந�ைம, வழ�க�, வா���பிசகாைம, 

��திைரயிட�ப�ட கா�, இய�ைக நிக��சி, 

வில�கி� ��கி��� கயி�’ எ�� 

ெபா��ைர�கிற� (ப.601). ‘நா, நய�’ எ�� 

பிாி�தா� ‘ேப��ெபா�� நய�மி��த 

ெசா�கைள� பய�ப���த�’ எ��� 

ெபா�� ெகா�ளலா�. இ�வா�, நய�மி��த 

ெசா�கைள� பய�ப��� வதா� எ��� 

ந�ெபயேர ‘க�ணிய மி�கவ�;’, 

‘நாணயமி�கவ�’ எ�பனவா��. இைவயைன��� 

மனித���� கி��� ச�க மதி��களி� 

அள�ேகா�கைள� �றி��� ெசா�க� ஆ��. 

கவிஞ� �.த�கராச� நாணய� எ�பத��ாிய 

ெபா�ைள, “ெசா��ேல உ�திகா��� 

ேசா�விலா� ப�� ஒ��, ெசா��ேம� 

ெசா�க� யா�� �க�த�� ‘ெத�ற�’ ஒ��, 

ெவ��ந�ெசா��� பா�கி� விைள�திட� 

��� ஒ��… ‘நா’ நய� இ��தா� தாேன 

ந�ப�� தைழ�� ஊ���” (அ�க�:6-

8,3:ப.30)எ�ற அ�களி� ��கிறா�. 

இ�வ�க�,  கழக�தழி� அகராதி �றிய 

ெபா��களி� ‘வா��� பிசகாைம’ எ�ற 

ெபா�ைள ‘நாணய�’ எ�ற ெசா����ாிய 
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ெபா�ளாக வைரயைற ெச�கி�றன. 

அ�ம��மி�றி, ‘ெசா�ன ெசா��ேல 

உ�தியாக நி�ற�’ எ�பேத ‘நாணய�’. 

இத�காகேவ ‘நா’ நய�’ எ�� ெசா�ைல� 

பிாி��� ெபா�� ெபறைவ�கிறா�. அ�வா� 

இ��ப�, பிற���� �க�ைத� த�� 

ெசா��� பா�கி� அ�ெசா� நம��� 

ெவ�றிைய� த�� எ��� கவிைதய�க� 

ெபா��ண���கி�றன. 

 இவ�றி� வழியாக, ‘ெசா�ன ெசா��ேல 

உ�தியாக நி�ற�’ எ�ற ெபா��ப�� 

‘நாணய�’ எ�ற ெசா�, பிற���� �க�ைத� 

த��, நம��� ெவ�றிைய� த��’ எ�ற 

பய�பா�கைள உ�ளா��� ெகா���ள�. 

‘நாணய�’ எ�ற ெசா��� பத�ைத 

(ெபா�ளாழ�, நய�) �க��ப�யாக இவாி� 

கவிய�க��, பத ஆ�ைக�� உ�ளன எ�� 

�ற��கிற�. 

 

3. க�ணா� 

‘க�ணா�’ எ�� ெசா� க�ேம� இ�� ஆ�, 

�க� கா��� ஆ� எ��� ெபா��களி� 

நா� வழ�கி வ�கிேறா�. அதி��, �க� 

பா���� க�ணா�, த��� இ���� 

ெபா�ைள அ�ப�ேய கா��� த�ைம 

உைடய� எ��� அளவிேலேய இ��வைர, 

‘க�ணா�’ எ�ற ெசா�ைல� பய�ப��தி 

வ�கிேறா�. �.த�கராசனி� ‘க�ணா�’ 

எ�ற தைல�பிலான கவிைத ச��� 

ெபா�ளாழமி�க� கவிைதயாக இ��பதாக 

எ�ண�ேதா��கிற�. “நிறமிலா� ெபா�ேள 

யா��: நிற�திைன� கா�� நி���. கரவிலா 

நிைலயி� நி�� க��ெபா�� �ல� கா���, 

அறெமலா� ேபா��� ந�ல அகமத� 

உண�� த�ைன பிரதியா�� ப���� ஆ� 

ெபாிதைம �கேம ஆ��! தி�ெவலா� 

ெப���ேத�� ெதளி�தந� அறி� ேதா���. 

உ�ெவலா� �க�தி� ேதா�� உ�னத 

உன�வி� ஆ�க� ம�விலா மன�தி� 

��ைம, மா�ெபாளி� ஆகி� ேத��� த�� 

நிைற��ைம� ேதா�ற� த�தி� ‘க� ணா�’ 

ஆ��” (அ�க� 5-12:ப.33) எ�ற அ�களி� 

‘க�ணா�’ ெபா�ளி� நிற�ைத�� கா���; 

நிறம�றைத�� நிறம�றதாகேவ கா���. 

எனேவ, க�ணா� ‘கர�’ அ�ற ப�ைப 

உைடய� எ�� அ�ெசா��� ப�ைப� 

கவிஞ� உண��தி இ��கிறா�. 

 ேம��, ‘மன�தி� உண��க�, அறிவி� 

ெதளிவா� ஏ�ப�� உ�னத உண��க�, 

மன�தி� ��ைம ஆகிய அைன�ைத�� 

கா��வ� க�ணா� எ��� ��கிறா�. 

இ�வா�, க�ணா�யி� ப�ைப 

உண���� ேபா�கி� �க�ைதேய 

க�ணா�யாக உ�வக�ப���� ேபா�கிைன�� 

இ�தி அ�களி� (நிைற��ைம� ேதா�ற� 

த�தி� க�ணா� ஆ��) காண��கிற�. 

அதாவ�, “அக�தி� அழ� �க�தி� ெதாி��” 

எ�பைத�ேபா�, மன�தி� உண��க�, 

மன���ைம, அறிவி� ெதளி� �த�ய 

யாவ�ைற�� �க� எதிெரா��பதா�, 

�க�ைதேய க�ணா�யாக உ�வக�ப���� 

ேபா�கிைன�� இ�கவிைதயி� உணர��கிற�. 

 த�தி� ‘க� ணா�’ எ�� 

பிாி�����வதா�, அறிவி� ெதளி�, 

உண�வி� உ�னதநிைல, மன�திேல ��ைம 

�த�யன அைடய�ெப�ற க�ேநா�� 

நிைலேய பிறைர�ப�றி� சாியாக  எைடேபா�� 

த�திைய உைடய� எ�பைத உண��தேவ 
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“த�தி�  ‘க�ணா�’ ” எ�� �றி�பி�வதாக� 

க�த இ�வ�க� இட� ெகா��கி�றன. 

எனேவ, த�தி உைடய க�க� சாியாக 

எைடேபா�� அ�ேவ ‘க�ணா�’ எ��� 

�ாி��ெகா�ள இ�வ�க� இட� த�கி�றன. 

 எனேவ, ஒ� ெசா����� பல ேகாண�தி� 

ெபா�� உண���� �.த�கராசனி� பத 

ஆ�ைக� பா�� சிற�பி��ாிய�. இவாி� 

‘பத ஆ�ைக’, ெசா��� ெபா����� பத� 

ேச��கிற�. ஒ�ெசா��� ப�ைப 

ெம���� இ��கிற�. ‘ஒ�வாி� �க�’ 

அறிவி� ெதளி�, உ�னத உண�� நிைல, 

மன���ைம �த�யவ�ைற� பிற���� 

க�ணா� ேபா�  உண���� எ��ண��தி 

“ஆ��க�” எ�� �திய ெசா�ைல உ�வா�க 

ைவ�தி��கிற�. சிற�த க�ேநா�� நிைலேய 

‘க�ணா�’ எ�� ��� ெபா�ைள� ெபற 

ைவ�தி��கிற�. 

 

4. நைக��ைவ 

‘நைக��ைவ’ எ�ப� சிாி��, மகி��சியா� 

விைள�� ஒ�வைக ெம��பா� எ�ப� நா� 

அறி�தேத. இ�நைக��ைவ, ‘எ�ள�, இளைம, 

ேபதைம, மட� எ�ற நா�கி� காரணமாக� 

பிற�கிற� எ�� ெதா�கா�பிய� ��கிற� 

(�.எ.1198). அதாவ�, பிறாி� ஏளன�தி�� 

ஆளாத� (எ�ள�), இளைமயா� மட�பட 

நட�� சிாி�க�ப�த� (இளைம), 

அறிவி�ைமயா� பிற� சிாி���ப� ேந�த� 

(ேபைதைம), ஒ�ைற ம�ெறா�றாக 

மா�றி�ண�த� (மட�) எ�� காரண�களா� 

‘நைக��ைவ’ ேதா��கிற�. �.த�கராச� 

‘நைக��ைவ’ �றி��� பி�வ�மா� 

�றி�பி�கிறா�. ‘நைக��ைவ’ எ�ேற 

ெசா�வா�: நைக�தி�� வ�ண� ேதா�றா!, 

‘நைக��’ைவ எ�ப ேதேபா� நய�ளா� 

சிாி�� ைவ�பா�! ‘நைக’��ைவ ஆ�� 

ெப��� நைம�திட� கா�ேபா� இ��!  

‘ந’ைக��ைவ அ�த� ேபா��� ந�ைமயி� 

சி���பா� உ�ேட! … சிாி�பைல எ�ப 

ெதா�� ெசறி�தி�� க��� ��ப�! 

சிாி�திட� ெசா��� ஒ�� சி�தைன�ேக�� 

இ�லா… க��ெபா�� ஒ�ேற ஆயி�, 

க�ணிய� கனி�� ேவ��� உ��ெபா�� 

உைலயா ேதா�கி உ���வ� ���� ந�ல 

தி��ெபா�� திைள�� ண��ேத 

தி�வியமாக� ேச��� “ம�”�ெபா�� 

ைவ��� ெசா�ல� மய��நைக� �ைவேய 

யா��” (அ�க�1-6,9-12:ப.37). இ�வ�களி�, 

இ��, நைக��ைவ�காக� ேபசிய ேப�சி�; 

நைக��ைவ இ�லாதேபா�� ெம�பைன��� 

சிாி�ப� எ�� ‘ஒ�பைன நைக��ைவ’ைய� 

த� கவிைதகளி� கவிஞ� அைடயாள� 

கா��கிறா�. உ�ைமயான நைக��ைவ 

எ�ப� ெசறி�த க��� ��ப��ட�, 

சி�தைனைய� ���� ஒ�றாக, ஏேத�� 

சிற�த க�ைவ� த��� ெகா������. 

இைவயைன��� இைண�� மைறெபா�ளாக, 

ம�ெபா�ளாக ந� சி�தைனைய� சி���� 

வி��. அ�ேவ, பிறைர மய�கைவ��� 

நைக��ைவயாக மிளி�� எ�� நைக��ைவ 

பிற��� காரண�ைத� கவிஞ� �றி�பி�கிறா�. 

இ�க���, ெதா�கா�பிய� �றிய எ�ள�, 

இளைம, ேபைதைம, மட� �த�ய 

நா��ட�, ஒ�பி��� கா�� அள��� பத� 

மி�க ெபா�ைள� த��� ெகா���ள�. 

ேம��, உ�ைமயான நைக��ைவயி� 

ப�ைப�� உண���கிற�. இவாி� பத 
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ஆ�ைக ப�வைகயான ெபா�ைள�� 

த�கிற�. (‘ந’ ைக��ைவ அ�த� ேபா��� 

ந�ைமயி� சி���பா� உ�ேட!) ந�ைகயி� 

ைகயி� சைம�த  அ�த� ேபா�ற உணவிைன 

உ�டவ� அைட�� சி���ைப� ேபால 

நைக��ைவ சி���ைப� த��. அ�த�தி� 

�ைவைய, அதைன உ�டவரா� அ�தியி��� 

�ற��யாத� ேபால நைக��ைவயி� 

மைறெபா�ைள உண��தவாி� உண�ைவ�� 

அ�தியி��� �ற��யா� எ�பன வ�ைற� 

த� பத�ேகாைவயா� கவிஞ� �.த�கராச� 

உணரைவ�கிறா�. ஆ�� ெப��� 

வி���� நைக உய��தத�ல. (‘நைக’��ைவ 

ஆ�� ெப��� நைம�திட� கா�ேபா� 

இ��!) சி�தைனைய� ���� ெசறி�த 

க��� ��ப�, சிற�த க�, மைறெபா��, 

ம��ெபா��, சி�தைன� சி����, பிறைர 

மய�கைவ�த� �த�ய ப��கைள� 

ெகா�ட நைக��ைவேய உய��த� எ�� 

“நைக��ைவ” எ�ற கவிைதயி� கவிஞ� 

உண���வைத உணர��கிற�. 

 இவ�றி� வழியாக� கவிஞ�, நைக��ைவ 

பிற�க� காரண�, உ�ைமயான நைக��ைவயி� 

ப��க� ஆகியவ�ைற உண���வ�ட�, 

கவிஞாி� ேத��த பத ஆ�ைக, சிற�த 

ெசா�ேகாைவ,  நைக��ைவைய உண��த 

ெசா��� பதமறி��, பத� பிாி�� உண���� பத� 

மி��த க����க� ஆகியவ�ைற உணர 

��கிற�. 

 

5. ஆ�திர� 

ெதா�கா�பிய�, ‘ெவ�ளி’ பிற��� காரண�களாக 

“உ��பைற (உ���கைள ெவ��த� 

ேபா�ற ������� ெசய�க�) ��ேகா� 

(��ம�கைள வ���த�),  அைல 

(த�ெகா��அ��த�), ெகாைல (ெகா�ல 

�ய�த�)” (�.எ.1204) ஆகியவ�ைற� 

�றி�பி�கிற�. ெவ�ளி பிற�க ேவ�சில 

காரண�கைள�� �.த�கராச� த� 

கவிைதகளி� ��கிறா�. இத��, ‘ஆ�திர�’ 

எ�� கவிைதயி�,’ ேகாப�’ எ�� ெசா�ைல� 

கவிஞ� பய�ப���கிறா�. “ேந�ைமயி� 

நி�லா … ெநறியைத� கா�� ேபாதி� 

நீ�ைமயி� நி�பா� ேகாப�” (அ�க� 9-

11:ப.66).’ ‘கர����’ அணி�த தாப�, 

கவி�ததா� விைள�த ேகாப�” (அ�க� 17-

18:ப.67). தாபேம தா��� ெந�ச� 

தைக�ததா� ெப�ற ேதா�வி� �பேம �ல�கி 

நி��� ப�பினி� ��ைம ேநா�கா� 

ேகாபேம எ��� ெகா�வா�”(அ�க�.25-

28:ப.67-) எ�ற அ�களி�, ேந�ைமயி�லா 

ெநறியி� நி�பவைர� க�டா��, வ�சைன, 

கள�, ெபா�, உேலாப� �த�யவ�ைற� 

�றி�பி�� ‘கர�’ காரணமாக��, ��ப�தா� 

தா���ட ெந�ச� ெப�ற ேதா�வி 

�ைகவதா�� ேகாப� பிற��� எ�� 

�றி�பி�கிறா�. ‘ேகாப�’ எ�ப� மனித� 

ப�பி� ��ைமைய� ெக���� எ�பைத 

இத� வழியாக உண���கிறா�. 

 ேகாப�தி� இ��பவ�க�, த�ைன�தாேன 

“தனிைமயி� சபி��� ெகா�வா�”(அ�.25:ப.67). 

“த�னிைல மைற���… உறைவ�தா���… 

பணிவ��ேபா���… இ��ல� அழிய� 

கா�ேபா�”(அ�க� 33-36:ப.68) எ�� 

��கிறா�. ேகாப�ைத நீ��வதா� அைட�� 

ந�ைமைய� ேகாப�ைத அைண�க� ெதாி�� 

உள� பைட�தவ�களா� உள� நிைற�த 

அ�ல� அழி�தி�� (அ� 27:ப.68) எ�� 
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��கிறா�. ேகாப�தினா� அைட�� தீ�ைக� 

��� ேபா�கி�, ேகாப�ைத� தவி���� 

வழி�ைறகைள, “��ேகாப�தா� எ��தேத 

…பிாிவி� ஆ�க�”… நா�திர� நய�� 

ேபா�ற�, நய�திட ேவ��� நா��”(அ�க� 

31:ப.68), “த�ேகா ப�தி� த�ைம த�நிைல 

மறீாவ�ண�, ெசா�ேகா நய�ைத� ேபா�றி�, 

�ழ� ‘�’�தைரேய ெவ���…“உ�ள� ேதா�� 

நனி�திவ� பாிமா�ற�க� ெச��ேம க��தி� 

ேந��தா� ெச�பைக தாேன நீ���” 

(அ�க�3-4:ப.66) எ�ற அ�களி� ��கிறா�. 

அதாவ�, ேகாப�தி� அள� மீறாம�, ேகாப� 

ெகா�ள� த�தி�ைடய விடய�தி��� 

ேகாப�பட ேவ���. ேகாப��ட� ேப�� 

ெபா��, உண��சி வச�ப�வதா�, 

அ��ண��சிகேள பாிமாற�ப�கி�றன. 

உண��சிவச�ப�ட ேப�ேச பிறாி� 

ேகாப�ைத� ���கி�ற�. ��ப�ைத 

உ�டா��கிற�. அ��தவ� மனதி��, உண��சி 

வச�ப�� ெச��� ெசய�க� ெச�றைடயாம�, 

க����க� ம��� ெச�றைட�தா� பைகநீ���. 

மன அைமதி கி���. எனேவ, ேகாப�தி� 

ேப�� ெபா�� நாவி���� எ�� 

ெசா�கைள� ேகா��பதி� கவன��ட��, 

ெசா��� ‘பத�’ உண����  ேபச ேவ��� 

எ��  இ�வ�களி� கவிஞ� 

அறி����கிறா�. 

 இவ�றி� வழியாக, �.த�கராச�, ேகாப� 

பிற�க� காரண�, ேகாப�தா� அைட�� த�ீ�, 

அைத� தவி��பதா� அைட�� ந�ைமக� 

�த�யவ�ைற� ��� ேபா�கி�, ேகாப�தி�� 

பத�ைடயவ�றி��� பதமான�ைறயி� பத� 

மி��த வா��ைதகைள� பய�ப��தி� 

ேகாப�படேவ��� எ�� ேகாப�ப�� 

�ைற, ேகாப�தி� ேப�� நய�, நயமி� 

வா��ைத� பய�பா���ேதைவ ேபா�ற 

க����கைள உண���வதாக� �ற��கிற�. 

 

���ைர 

�.த�கராசனி� கவி�ெசா�க� பத� 

மி��தனவாக உ�ளன. இவாி� கவி�பத 

ஆ�ைக, ெசா�களி� இய�பிைன ��ைமயாக 

�க��ப�யாக இ��ப�ட�, ெசா��� 

இய���, ெபா��� கால�தி�ேக�ப ெம�ேக�� 

த�ைம வா��தன எ�பைத�� உண��தி 

நி�கிற�. ஒ� ெசா����� பல ேகாண�தி� 

ெபா�� உண���� �.த�கராசனி� பத 

ஆ�ைக� பா��, ெசா��� ெபா����� பத� 

ேச��கிற�. அதாவ�, ப��வ�, ��ைம, மித�, 

நய�, �தி��சி, ெபா�ளாழ� �த�ய 

ப��கைள உைடய� பத�மி��த ‘ெசா�’ 

எ��ண��தி இ��கிற�. ஒ�ெசா��� 

ப�ைப ெம������ இ��கிற�. ��� 

பத�ைத உ�வா�க ைவ�தி��கிற�. ��� 

ெபா�ைள� ெபற ைவ�தி��கிற�. சிற�த 

ெசா�ேகாைவ, ெசா��� பதமறி��, 

ெசா�ைல� பிாி�� உண���� பத� மி��த 

க����க� ஆகியவ�ைற இவாி� கவிைதகளி� 

உணர ��கிற�. ேகாப�தி� ேப�� நய�, 

நயமி�வா��ைத� பய�பா���ேதைவ ேபா�ற 

க����கைள�� உண��தி நி�கிற�. 

 ெமா�த�தி�, இவாி� பத ஆ�ைக, 

ெசா�களி� பத�கைள� ெதளிவி��� த�ைம, 

பத�மி�க ெசா�பிாி��க�, ெசா�ேகா���க� 

�த�யன கவிஞ� இய�றிய அைன�� 

��கைள�� இைண�� ‘�.த�கராசனி� 

பதமிய�’ எ�ற �� ஆ�விைன ேம�ெகா�ள 

“ெபா�ைக� ��க�” எ�� கவிைத� ெதா��� 

இட�த�கிற�. இத�கான, ��ேனா� 

ஆ�வாக இ�க��ைர அைமகிற�. 
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ஏ��� எ�தா� பாட� ெதா��பாளி �. த�கராச�: 

நா���ற�தி� எ�� �ைல ��ைவ�� 

 

�ைனவ� த.�.ஸா�தா� 

உதவியாள�, வ�டார� க�வி அ�வலக� 

 கணிய�பா�, ேவ�� மாவ�ட� 

 

���ைர 

சி�க��� �. த�கராச� அவ�க� சிற�த 

எ��தாள��, ஓ��ெப�ற ��த தமிழாசிாிய�� 

ஆவா�. இவ� சி�கைதக� ம��மி�றி 

நா����ற� பாட�கைள� ெதா��பதி�� 

அதிக ஆ�வ� ெகா�டவராவா�. சி�க��� 

நிக��சிகைள அதிக� த� ��� பகி�� 

ஆசிாிய�� ஆவா�. இ��ைல இவ� 

வி�தியாசமான �ைறயி� எ�த ��ப���ளா� 

எனலா�. 

 

இைற வழிபா� 

சமய� எ�ற ஒ�� தமிழ�களிட� எ�ெபா�� 

ேதா�றிய� எ�� அ�தியி�� �ற இயலா�. 

ஆனா�, இைற ந�பி�ைக ம�களிைடேய 

ப��ெதா�� இ��� வ���ள�. ெதாட�க 

கால�களி� விநாயகைர �த� கட�ளாக 

எ�ணின�. எ�த ஒ� காாிய� ெச�வத��� 

��� பி�ைளயா� �ழி ேபா�வ� இய�ைக 

அதைன இ��� ந�மா� காண ��கிற�. 

இ����� �த� தைல�பாக ஆசிாிய� இைற 

வழி�பா�ைட� ேத�� ெச�தி��கிறா�. 

 உழ�� ெதாழி��� ேவ�ட�ப�ட 

ெத�வமாக� க�த�ப�டவ� விநாயக� 

ஆவா�. ம�சைள அைர��� பி�ைளயா� 

பி��� வழிப��, உழவ�க� த�க� 

நில�ைத� சீ� ெச��, உழ�� ெதாழி� 

ெச�வ� வழ�க� எ�ற ெச�திைய ஆசிாிய� 

நம��� ெதளி��ப���கிறா�. இதைன, 

“ஆைன �க�ேதாேன ஐ�கரனா� 

த�மகேன, 

பாைன வயி�ேறாேன பா�வதியா�த� 

மகேன” 

 இ�ப�, விநாயக���� பலவைகயான 

பாட�கைள நா����ற ம�க� 

பா�யி��கிறா�க� எ�ப� ஆசிாியாி� 

எ��� நய�தி� ந�மா� உணர ��கிற�. 

 சி�ெத�வ வழிபா�களி� மிக�� பிரபல� 

வா��த� மாாிய�ம� வழிபா� ஆ��. 

த��ைடய �ைறகைள நிவ��தி ெச��� 

விதமாக அ�மனிட� ேவ�� வழிப�டா� 

ந�ைமேய நட��� என ந�பின�. தா� 

ேவ��ய� ந�லப�யாக நட�ேதறினா� 

உன�� மாவிள��� ேபா�கிேற�, க�சி 

கா��சி ஊ��கிேற�, தா� ெச�� ேபா�கிேற�, 

தீ�ச�� ஏ��கிேற�, ��� காணி�ைக 

ெச���கிேற� எ�� ேவ��� ெகா�வா�. 

“யா� கட� ஆனா�� மாாி கட� ஆகா�” 

எ�ப� பழெமாழி. இ�ப� ேவ��ய� 

நட�ேதறிய பி� த� காணி�ைகைய� 

ெச��தவி�ைல எ�றா� அ�ம� ேவ� 

விதமாக� ேசாதைனகைள� த�வா� என 

ந�பின�. 

 கிராம��ற�களி� அ�ைமேநா� 

மாாிய�மனா� வ�வதாக ந�பி�ைக உ�ள�. 

அ�ைமேநா� க�டவ�க���� ெச��� 

சட�� �ைறகைள��  ஆசிாிய� ெதளி�ற 

எ���ைர�கிறா�.  

 கைலமக� எ�� அைழ�க�ப�பவ� 

சர�வதி. க�வி�� அதிபதியாக சர�வதி 

ேதவி க�த�ப�கிறா�. 

“தாேய சர�வதிேய ச���க�ேதா� 

ேதவியேர” 

எ�ற பாட� �ல� சர�வதி பிர�மனி� 

�ைணவி எ�பைத ந�மா� எளிதாக அறிய 

��கிற�. நா����ற�களி� ெகா�டாட�ப�� 
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விழா�களி� சர�வதி �ைஜ பிரசி�தி� ெப�ற 

ஒ��. ���டாக எ�ெண� ேசகாி�� 

ஊ��ேகாவி��� ெகா���, பாட���தக�கைள 

ைவ�� �ஜி��, பிரசாத� ெகா���� 

வழ�க� ��னேர இ��ததாக ஆசிாிய� 

��கிறா�. இ�� ெத�வ�க� ம��மி�றி 

கிறி�தவ மத�தின�� இைறவழிபா� 

ெச�ததைன�� �றி�பி���ளா�. 

“மாிேயஉ� காவ�ல மனதிர�க� 

ைவ�பாேப 

கா�பா�த ேவ�ம�மா க�னிேமாி 

மாதாேவ 

பாவி�கிர��� பாி��த மாதாேவ” 

எ�ற பாட� வாியி����, மாதா க�னி 

ேமாியிட� எ�கைள நீ தா� கா�பா�தி வழி 

நட�த ேவ��� எ�� ம�க� 

�ைறயி�கி�றன�. இ��லகி� உ�ள 

எ�ேலா�� ஒேர இன� எ�பைத ஆசிாிய� 

ெதளி�ப��திகிறா�. “கட�� ஒ�ேற” 

ஆனா� ந� வண��� வித� தா� ேவ�. 

ஆைகயா�, எ�லா மத� கட�ைள�� ஆசிாிய� 

விள�க ஆைச�ப�டா�� அவ���� ேபாதிய 

பாட�க� கி�டாத காரண�தா� ேவ� மத 

ெத�வ�கைள அவ� �றி�பிடவி�ைல. 

“ கட�ைள ந�பிேனா� ைகவிட�படா�” 

எ�பத�கிண�க, ப��ெதா�� இ�� வைர 

கட�� ந�பி�ைக நா����ற ம�களிைடேய 

அதிக� நிலவி வ�கிற� எ�பைத ஆசிாிய� 

அழகாக எ���ைர���ளா�. 

 

தாலா�� 

�ழ�ைதயி� அ�ைகைய நி��த�� ��க 

ைவ�க�� பாட�ப�� பா�� தாலா�� 

ஆ��. தாலா�� நா�டா� பாட� வைககளி� 

�றி�பிட�த�க�. தாலா��� பாட�க� 

கிராமிய ம�களி� வா��ைகேயா� அவ�களி� 

உண��கேளா� பி�னி� பிைண���ள�. 

இ�தாலா��� பாட�க� இனிைமயான 

இைசைய உைடயன. 

 �ழ�ைத எ�ப� ஒ� தாயி� 

வர�பிரசாத�. அ��ழ�ைத அ�தா� தாயி� 

மன� பைதபைத���. தாலா��, சீரா�� 

வள���� �ழ�ைதயி� அ�ைகைய நி��த� 

க�பைனயா� பாட�கைள� பா�வ� வழ�க� 

“மாேன ம��ெகா��ேத – க�ேண நீ 

மல�விாி�த ம��ைக�;�! 

கா��� �யிேல – க�ேண நீ 

க�ெட��த பா��� �யி� …….” 

 �ழ�ைதைய வில��க�, பறைவக�, 

��கேளா� உ�வக�ப��தி� தாலா�� 

பாட� பா�வ� இய�ைகேய. இ�� ஆசிாிய� 

மா�, கா��� �யி�, மாி� ெகா���, 

ம��ைக ஆகியவ�ேறா� ஒ��ைம�ப��தி 

ஒ�தா� பா�வதாக� �றி��ளா�. 
 �ழ�ைத இ�லாத ெப�ைண “மல�” 
என� ��வ� உலக வழ��. அ�ெசா� ஒ� 
ெப�ணி� மனைத எ�வா� ��தி� கிழி��� 
என� பிற� எ��வதி�ைல. ெப� மன� 
ெம�ைமயான�; அ�மனைத� காய�ப��த 
மிக� �லபமான ெசா� “மல�”. இ�ப�� 
ெபயெர��த ஒ� தா� த� �ழ�ைதயி� 
வ�ைகயா� அ�ெபய� மைற�தைத எ�ணி, 

“மல� மல�ெய�� ைவயக�தா� ஏசாம� 

மல� எ�ற ெசா�ைல மா�ற� பிற�த 

க�ேணா? 

எ�க� �ல� ம�காம� எதி��த�ல� 
ஏசாம� 
த�கமணி� ெபா�கிஷ�ைத� தானாள 

வ�த க�ேணா? ………” 

எ��, தாலா�� பாடேலா� த� உ�ள� 
க��ைத�� ெவளி�ப���வதாக நா����ற 
பாட�க� அைம���ளன என ஆசிாிய� 
��கிறா�. 
 ஒ� �ழ�ைத��� தா�மாம� உற� 
எ�ப� ��கிய��வ� வா��த ஒ�றாக 
ச�தாய�தி� க�த�ப�கிற�. ஒ� �ழ�ைத 
பிற�த� �த� தி�மண� வைர ��கிய��வ� 
வா��த உற� தா�மாம� உற�. அ�ப��ப�ட 
தா�மாம� �ழ�ைத��� பல ெபா��க� 

வா�கி வ�வ� உ��. அதைன, 

“பா�ச�� ேபா�டா� - எ� க�ேண உ� 

பவளவா� ேநா�ெம�� 

ெபா�னாேல ச�ெக��க� 

ேபாயி��கா� உ�மாம� ……” 
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எ��, தா�மாம� ெப�ைம ேப�வதாக 

ஆசிாிய� தா�மாம� உறைவ உய��தி 

கா��� பாடைல இதி� �����ளா�. 

 “கா�ைக��� த� ��� ெபா����” 

எ�ப� உ�ைமேய. �ழ�ைதயி� 

அ�ைகைய� தணி�பத��� ���வத��� 

தாலா��� பாட�க� நா����ற ம�களி� 

ைகயி���த மிக� ெபாிய ெபா�கிஷ� எ�ேற 

ெசா�லலா�. 

 

காத� 

காத� எ�ப� உயிாின�க��கிைடேய 

ஏ�ப�� ஒ�வித அ�� எ�� ெசா�லலா�. 

ஒ�வ� தா�, த�ைத மீ� ெகா���ள 

அ�பி���, காதல�, காத� ம�ீ ெகா���ள 

அ����� வி�தியாச� உ��. ச�க 

இல�கிய�க� �த� நா����ற இல�கிய�க� 

வைர காத� பரவி��ளைத ந�மா� அறிய 

����. 

 “காத��� க�ணி�ைல” எ�ப� 

பழெமாழி. நா����ற� தைலவ� 

தைலவியி� ��தைல��, நைடைய�� 

வ�ணி��� பா�கிறா�. 

“எ�ெண�� தைலயழகி இ�ேதா�� 

ெப�ணழகி 

தி��பி நட�ைகயிேல சீவ�பறி ேபா�தட 

…… ” 

 உ�ள�தி� எ�� எ�ண�கைளேய 

பாட�களாக� பா�வதி� கிராம��ற ம�க� 

தைலசிற�தவ�க� எ�பைத இ�பாட� 

வழியாக ஆசிாிய� நம�� உண���கிறா�. 

ேம��, இ�பாட�க� ெப� அ�ல� ஆணி� 

அ�க அைம��கைள� ெகா�ேடா அ�ல� 

அவ�களி� �ணநல�கைள� ெகா�ேடா 

பாட�ப�கிற�. 

“இ��� சி��தவேள எ��ண���� 

ஏ�றவேள 

நைடமி��� உைடயவேள நா�வாேர� 

உ�ைன�ேத�” 

 சிறிய இைடைய� ெகா�ட ெப�ேண, 

த� �ண�ேதா� ஒ�தவேள, ந�னைடைய 

உைடயவேள, உ�ைன� ேத� நா� 

வ�ேவ�. வி�ய�காைலயிேல வய�� கைள 

எ��கி�றா�. இ�ெபா�� நா� நி�க��மா, 

ெச�ல��மா என தைலவிைய� பா���� 

காத� வச�பட� ேக�பதாக அைம���ள�. 

எ�வளேவா பாட� இ��க ஆசிாிய� 

இ�பாடைல� ேத�� ெச���ள�. அவர� 

கைலநய�ைத� கா��கிற�. 

 காத� அதிகமாகி ��க� வராம� தவி�த 

காதலனி� மனைத ெவளி�ப���வதாக, 

“உற�க� பி��கைலேய 

உ� மய�க� தீரைலேய 

ப�� ெம�ைத ���த� 

பா�� �ளி��த� …… ” 

எ��� பாடைல ஆசிாிய� இ���� 

�றி�பி���ளா�. அ�த� காதலா� உற�க� 

வராத� பல���� நிக�� நிக��. இதைன 

அழகான பாடலாக வ�வைம�த� சிற��மி�க 

ெசயலா��. 

 

ப��ைவ 

ப�ேவ� நய�களி� ப�ேவ� �ைவ�பட� 

பாட�க� விரவி வ�வ� ப��ைவ பாட�க� 

எ�ப�. பா��ேதா�� ��� சி�தைனைய� 

பிற�பி�க� ெச��� பாட�கேள நா����ற� 

பாட�க�. இைறவைன வா���� வா���� 

பாடேலா� ெதாட�கி ெகா��� தாலா��� 

பாட� வைர இட� இைவ ெப�கி�றன. 

“மல�டா� ெப�கிவர மா�ைளேய 

��ெசாாிய 

�ர�டாசி மாத�திேல ெபா�ேபா� 

வ�தவேன …… ” 

எ��, ப�� வ�டமாக� �ழ�ைத இ�லாம� 

இ�ேபா� �ழ�ைத� பா�கிய� கிைட�தைத 

எ�ணி மகி�வதாக இ�பாட� அைமகிற�.  

ஒ� ���ப�தி� �ழ�ைத எ�ப� 

��கியமான விஷய�. ���ப� தைழ�க� 

�ழ�ைத ��கிய� எ�பைத இ�பாட� 

வழியாக நம�� �ல�ப�கிற�. 

 கிராம��ற�களி� கா� ���� நிக��சி 

ஒ� சிற�� மி�க விழாவா��. கிராம� 

�ற�களி�  எ�த ஒ� விழாவானா�� அதி� 

பாட�க� ��கிய��வ� ெப�வ� இய��. 
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“மா�பி�� ெகா�� ம�ைர சிமி�கி 

ெகா�� 

கா���த வாராக கனக�� உ�கள�மா� 

- எ�ராசா..” 

 இ�வா�, காதணிவிழா எ�வா� 

நைடெப�� எ�பைதேய ஒ� பாட� �ல� 

ெதளிவாக� பா���ளன�. 

தாலா��� பாடைல� ேக�, கி�ட� �ல� 

வி�தியாசமான �ைறயி�� பா���ளன� 

எ�பைத, 

“ேகா������ ெதா�� �றி�சிேம� 

உ�கா�� 

ேகைச விசாாி��� ெகவ�னேரா 

உ�கள�பா? ......” 

 எ�ற இ�பாட� �ல� அறிய ��கிற�. 

ேநர�தி��� த��தா� ேபால பாட�கைள 

மா�றி அைம�பவ�க� கிராம��ற ம�க� 

எ�பைத அறிய ��கிற�. இ�ைறய 

கால�தி� இ�பாட�கைள� ேக�ப� மிக�� 

அாிதாக உ�ள�. 

 

உற� 

நா����ற ம�க� இய�ைகேயா� ஒ�றிய 

வா�ைவ வா�பவ�க�. அவ�கள� உற� 

�ைற பர�� விாி�� காண�ப�வ� இய��. 

உற��ைறேய அவ�கள� வா�வி� 

அைடயாளமாக� திக��த�. ஆனா�, 

நக���ற�களி� இ�வாறான உற��ைற 

த�ேபா� �ைற�� வ�வைத ந�மா� 

க��டாக� பா��க ��கிற�. 

 ஒ� ெப�ணி� காதைல உண��த 

��ற�தா� �சகமாக� பாட�கைள� பா� 

வ�தன�. “அசடைன�� அறி�� ��ைம 

உ�ளவனா� மா�றி வி�� காத�” எ�ப� 

சா�ல� ���� க���. காத��த காதலேன 

த�ைன� ெப� ேக�க வ�த ெப�ைமைய� 

பா�� பாட�கைள�� நா����ற ம�க� 

பா���ளன�. 

“க�னி� கிைச�த கணவ�தா� 

எ��ெசா�� 

ம�ைக� கிைச�த மணவாள� 

எ��ெசா�� …” 

எ��� பாட� �ல� விள�கி��ளன�. 

தி�மண�தி� ஜாதக� பா��த� எ��� 

நிக��சி �த� தி�மண� நட�ேத��  வைர  

ஒ�ெவா� நிக���, உற��ைற�� 

பாட�களாக� பா���ளன� எ�பைத 

ஆசிாிய� அழகாக விள�கி��ளா�. இ�ைறய 

கால�தி� எ�த ஒ� நிக�வி�� உற�க� 

அைனவ�� ��� சிற�பி�ப� க�னமாகேவ 

உ�ள�. 

 

���ைர 

நா����ற� பாட�க� ப�ேவ� கால�களி� 

வா��த ப�ேவ� ம�களா� பாட�ப�டனவ. 

இத�கான பாட�கைள� ெதா��ப� மிக�� 

அாிய ெசய�. சி�க��� �. த�கராச� 

அவ�க� த��ைடய க�ன �ய�சியா� 

இ�பாட�கைள� ேசகாி���ள� ந�மா� 

உணர ��கிற�. இவாி� தமிழறி��, 

இல�கிய� �லைம�ேம இவர� பைட����� 

காரணமாகிற�. 
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�.த�கராச� கவிைதகளி� ச�தாய� சி�தைனக� 

 

தி�மதி அ.� ஜனனி 

உதவி� ேபராசிாிய� (தமி���ைற) 

நா.ம.ச.ச. ெவ�ைள�சாமி நாடா� க��ாி, நாகமைல, ம�ைர 

 

���ைர 

�.த�கராச� சி�க��ாி� தமிழாசிாியராக� 

பணியா�றியவ�. அவ� “�ாியகா�தி” எ�ற 

த� கவிைத� ெதா��பி� ம�க���� 

ேதைவயான ச�க ேம�பா��� சி�தைனகைள� 

பைட�தளி���ளா�. அவ�ைற� ப���ண���, 

அவ�றி� இட� ெப�� ச�தாய� 

சி�தைனகைள எ���ைர��, அத�வழி 

ச�க� நல� ெபற விைழவதாக இ�க��ைர 

அைமகிற�. 

 

தியாக உண�� 

நா��� �த�திர�தி�காக� ெதா�டா�றியவ� 

பல�. அவ�கைள� பாரதியா�, 

“�ர�த�திர� ேவ��நி� றா�பி�ன� 

ேவெறா�� ெகா�வாேரா? ” 1  

என� ��கிறா�. ேம��, �த�திர�ைத� 

ெபற� பல சி�ரவைத, ��ட�க�, தியாகவ� 

ெப�றவ�க�, ேபாரா�ட �ர�க� எ�பைத� 

ப���ேகா�ைட க�யாண ��தர�, 

“சிைற வா��ைக ேவ�றாாி� ெகா�ய 

ச�ட� 

சி�ரவைத ��ட�க� யா�� தா�கி� 

ேதகெமலா� தியாகவ�� ெப�� நி� 

சி�க�கா�!”2 

எ�� �றி��ளா�.இ�தைகய ேபாரா�ட 

�ர�கைள நிைன�ப��தி, அைனவ�� 

ேபா�றேவ��� என �.த�கராச�, 

“அ�ைம�தைள வில�ெகா��� அ�ைம 

நா�ைட 

அ�ம��� �ாிேயாேர ஆள� ெச�ய 

ப�ைம�தள� அைம�தி�� பாேர 

ேபா��� 

ப�யி�� உ�வா��� பைடைய� ேதா�றி 

வி�ைம�� வழி வ��த �� ெப�றா�. 

விைளபயைன நாடறி�� விதி��� 

ேபா���!”                                 – (ப.26) 

எ�ற கவிைத வாிகளி� பதி� ெச���ளா�. 

 

அரசிய� ��ேன�ற� 

அரசிய�� உ�ேளா� சிற��ற ஆ�சி 

ெச�தி�டா� நா� பல வைககளி� 

��ேன�ற� ெப��, உய�வைட��. 

“�ைற ெச�� கா�பா��� ம�னவ� 

ம�க�� 

இைறெய�ற ைவ�க� ப��”3 

எ�ப� வ��வ� க���. இதைனேய 

�.த�கராச� அவ�க��, 

“�ைறெய��� பிறழாத �தி��சி ேயா� 

��னி�� நாடா�ேவா� �ைறைம 

ஆ�சி 
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நிைறெய��� ந���யா� ேபா�ற� 

ப�டா� 

ெந�� வள� அர�வர லா�றி� நி�பா�”   

(ப.26) 

என �ைற பிறழாம�, ந�ல அறி� ெப�� 

�ைறயான ஆ�சி ெச�பவ�, ந�ல 

��ம�களா� ‘நிைறவான பணி ெச�ய���யவ�’ 

என� ேபா�ற�ப�டா�, அரசிய� வரலா�றி� 

எ��� நிைல�� நி�பா� எ�� �.த�கராச� 

அவ�க� த� கவிைத வாிகளி� பதி� 

ெச���ளா�. 

“கா�சி� ெகளிய� க�� ெசா�ல� 

அ�லேன� 

மீ���� ம�ன� நில�”4 

என வ��வ� ெப��தைக, ம�க� கா�பத�� 

எளியனாக��, க��ெசா� �றாதவனாக�� 

இ��தா�, அ�தைகய ம�னைன உலேகா� 

ேபா��வ� எ�பா�. ஆனா�, �.த�கராச� 

அவ�கேளா, �ைற காணாத அரசிய� ம��� 

கைற ப�யாத கர�க� ெகா�ட க�ணியமானவைர 

ம�க� அைனவ�� ேபா��வா�க� எ�� த� 

கவிைத வாிகளி� பதி� ெச���ளா�. 

இதைன, 

“�ைற காணா அரசிய�� ��ற� எ�ேற 

�வலய�தா� 

�க��தி�வா���றா�ேபா�ற� 

கைறெய��� ப�யாத கர�க� ெகா�ட 

க�ணியைர� கா�ம�க� கனி�� 

ேபா���!”    (ப.26) 

எ�ற கவிைத வாிக� �ல�ப���கி�றன. 

 

க�வி ��ேன�ற� 

க�வியி� ��ேன�ற� காண ேவ��ய� 

இ�றியைமயாததா��. க�வி ��ேன�றமைட�த 

நா� சிற����. க�வி க�றவ� ெசா�ைலேய 

அறிஞ� ஏ���ெகா�வ� எ�பா� வ��வ�. 

“க�லாதா� ஒ�ப� கழியந� றாயி�� 

ெகா�ளா� அறி�ைட யா� ”5 

எ�� ��� க��ைத �.த�கராச� அவ�க�, 

இைளஞ�க� க�வி க��� கடைமைய 

அறியா� உ�ளா�க� என, 

“கடைமைய உணரா ெந�ச� 

க�வியி� நா�ட� இ�ைல!”    – (ப.28) 

எ�ற த� கவிைத வாிகளி� பதி� 

ெச���ளா�. 

 

பணி�ைடைம 

பிறாிட� பணிவாக நட�ப� எ�ேலா���� 

ந�ைம த��. ெச�வ�க� பணிவாக நட�ப�, 

ெச�வமாகி� ெப�ைமைய� த�� எ�� 

கீ�வ�� கவிைதகளி� பதி� ெச���ளா�, 

“சிற��ட� ெசழி��� காைல 

ந��ள� ப�பா� சா��� 

பணிவ�� நய�த� ேவ���”  

(ப.28) 

இதைனேய வ��வ� ெப��தைக, 

“எ�லா���� ந�றா� பணித� அவ���� 

ெச�வ��ேக ெச�வ� தைக��”6 

எ�� த� �றளி� �றி��ளா�. 

 

ெபா�நல� சி�தைன 

����� ம��ேம உைழ�� வாழாம�, 

நா���காக உைழ��, ந�ேலா�க� வா��ததனா�, 

ந�ல பயைன அைனவ�� அைட�திட 

���த� எ�� கீ�வ�� கவிைத வாிகளி� 

�ல�ப���கிறா� �.த�கராச� அவ�க�. 

“����� ம���தா� விைழ��ப�ேலா� 

ெவ�ைமயிைன எதி��தி�வா� 
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நா���� உைழ�தி�ட ந�ேலா� எ��� 

நானிலேம �க�பாட ந�ணி� ேத�வா�”    

– (ப.26) 

 

சாைல� பா�கா�� 

சாைலகளி� பயண� ெச��� ேபா�, மி��த 

கவன�ட��, எ�சாி�ைகயாக�� ெச�ல 

ேவ���. சாைலைய� கட�க அைனவ���� 

சமமான ெநறிைய� சாைலகளி��ள பா�கா�� 

விள��க� கா��கி�றன. அவ�ைற� 

பி�ப�ற ேவ��� எ�பைத �.த�கராச� 

த� கவிைத வாிக� �ல�ப����, 

“சாைலைய� கட�� ெச��� 

சம��வ ெநறிைய� ெசா��� 

ேவைலைய �ைறயா�� ெச��� 

விள��ெபா� எழிலா� நி��� 

சாைலக� பா� கா��� 

சாரணி விள�� கா���”      – (ப.31) 

 

உைழ�பி� ேம�ைம 

உைழ�பவ� இ�ைலெய�றா� இ��லகேம 

இ�ைல. உைழ�பி��� சிற�� உ��. 

எ�பைத வ��வ� ெப��தைக��, 

“விைன�க� விைனெகட� ஓ�ப� 

விைன�ைற 

தீ��தாாி� தீ��த�� உல� ”7 

எ�பா�. இதைனேய �.த�கராச� அவ�க��, 

உைழ�பினா� ெவ�றி அைடயலா�, 

உைழ�பவைர எ��ம உள���வமாக 

வா��த ேவ���. உைழ�பவ� இ��லகி� 

இ�ைலெய�றா� உ�ப�தி எ�ப� 

இ��கா� எ�பா�. இதைன� கீ�வ�� 

கவிைத வாிக� �ல� அறியலா�. 

 

“உைழ�பினா� ஒளி�� ெவ�றி 

உ�னத� அைடய� கா��� 

உைழ�பவ� த�ைம எ��� 

உள���வ� வா��த ேவ���!  (ப.35) 
 

மனிதேநய� ேபா�ற� 

மனிதேநய� உைடயவ� உைழ�பா� 

இ��லைக� கா�ப�. உயி�களிட�தி� அ�� 

மனிதேநய�ைத உ�வா��� எ�பைத 

வ��வ� ெப��தைக, 

“எ�பி லதைன ெவயி� ேபால� கா�ேம 

அ�பி லதைன அற�”8 

எ�பா�. இதைனேய �.த�கராச� 

அவ�க��, 

“விைளபய� ஏ�� இ�றி 

உழ�றி�� ச�தா ய�ைத 

ஒ�கண� எ�ணி� பா��� 

அழ�ப� ��வா ��� 

���தந� ஆ�ம ேநய�!            (ப.35) 

என, எ�த பய�� இ�லா� இ���� 

ச�தாய�ைத நிைன��, வ��தி ந�ைம 

விைளய தீயி�ப�� ��வா� ���ப�தா� 

ஆ�ம மனிதேநய� எ�� பதி� ெச���ளா�. 
 

���பழ�க� வி�ெடாழி�த� 

���பழ�க�தினா�, சா�ேறா� பழி�� 

ஆளாவா�, �கைழ இழ�பா� எ�பைத, 

“உ�க� படாஅ� ஒளியிழ�ப� 

எ�ஞா��� 

க�காத� ெகா�ெடா�� வா� ”9 

என வ��வ�ெப��தைக �றியதைன, 

�.த�கராச� அவ�க��, 

“���தி�� எ�ேலா ���� 

���ப�� இ��ப ��� 

���பதா� மதி�� ேபா��!”   (ப.35) 
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எ�� த� கவிைத வாிகளி� பதி� 

ெச���ளா�. 

 

ெதா���ைர 

�.த�கராச�, த� கவிைதகளி� ச�தாய� 

சி�தைனகளாக, �த�திர� ேபாரா�ட 

�ர�களி� தியாக உண�ைவ� ேபா�ற 

ேவ���; அரசிய�வாதிக�, �ைறபிறழா�, 

�ைறயி�லா�, கைறப�யாத கர�கேளா� 

ஆ�சி ெச�ய ேவ���. இைளேயா���� 

க�வியி� நா�ட� ேவ���; சாைல 

பா�கா���, பணிவ��� ேவ���; 

���பழ�க� பழிைய� த��; ச�தாய�தி� 

ந�ைம விைளய ஆ�மேநய� ேவ��� என 

எ���ைர���ளா�. 

அ���றி��க� 

பாரதியா� பாட�, �த�திர�தி� ெப�ைம, 

ப.56. 

ப���ேகா�ைட க�யாண��தரனா� பாட�க�, 

ப.439. 

தி���ற�, �ற� எ�: 388, ப.80. 

ேமல�., �ற� எ�: 386, ப.80 

ேமல�., �ற� எ�: 404, ப.84 

ேமல�., �ற� எ�: 125, ப.26 

ேமல�., �ற� எ�: 612, ப.126 

ேமல�., �ற� எ�: 77, ப.16 

ேமல�., �ற� எ�: 921, ப.188 
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�. த�கராசனி� ‘மா�ள�கனி’ கவிைத உண���� ச�க�சி�தைன 

 

�ைனவ� இர. ஷீலாராணி 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அர� கைல�க��ாி, ேம�� 

 

���ைர 

கவிஞாி� உலகளாவிய சி�தைனக� இ��லக 

வா��ைக�� மிக�� இ�றியைமயாத 

ேதைவயாகி வி�ட�. ச�தாய� மலர 

ேவ��ெமனி� தனி மனித�� த� 

வா��ைகயி� மலர ேவ���. அ�த வைகயி� 

இ�கவிைத� ெதா��பி� ஆசிாிய� ப�ேவ� 

நிைலகளி� நி�� ச�க� வளர நா�, 

���ப�, தனி மனித� என ஒ�ெவா�வ�� 

வளர ேவ��� எ�ற நிைலயி� 

இ�கவிைதயி� த��வ�கைள� த� 

சி�தைன� திர�டாக� த���ளா�. 

 மனித வா��ைக சிற����� திகழ 

ேவ��ெமனி� தனிமனித� ச�தாய�தி�� 

ஆ�ற ேவ��ய கடைமக� ப�ேவ� 

நிைலகளி� சிதறி� கிட�கி�றன. அவ�ைற 

ஒ�றிைண��� ேநா�கி� த��ைடய 

�றி�ேகா�, விடா�ய�சி, ேந�ைம, இ�மா�� 

நீ��க, ஆைண பல�, இலாப ந�ட�, ��� 

நா�� �தலான கவிைதகளி� வாயிலாக� 

ச�க� சி�தைனகைள� ச�க வள��சி�� 

அவ� எ��� இய�பியைத� காண 

��கி�ற�. 

 

��� நா�� 

ஒ� தனி மனித� எ�பவ� ச�தாய�ைத 

வள��� எ��க ேவ��ெமனி� அவ� சில 

பணிகைள ஆ�ற ேவ����ள� எ�பதைன� 

தன� கவிைத வாயிலாக ஆசிாிய� 

எ��திய�பி��ளா�. 

“இ�ல�தி� ந�ப�� இனிைம ேபா�றி 

இைய��வ�� ந����ப� எ��� 

���� 

ந�லற�தி� ந�பயனா� நய�� 

ேதா��� 

ந�ம�க� ேப�கேள நா��� ெச�வ�” 

 ஒ� தனிமனித� எ�பவ� இ�லற�ைத� 

சிற�பாக நட��� இய�� ெப�கி�றேபாேத 

அவ� நா��� சிற����� திகழ ���� 

எ�கிறா�.  ேம��, 

“சா�ேறாரா� �க�பா�� ‘சதக�’ ெப��� 

சாி�திர�� நாயகரா�� சைமத� 

ேவ���” 

எ�� ��வத� வாயிலாக, சா�ேறாராக� 

திக�வதைன� ����கா��கி�றா�. இ�லற� 

சிற�பாக இ���� ���ப�கேள ��க� 

ஆ��. அ����ப�தா�தா� நா��� வள��சி 

சிற�பாக இ���� எ�பதைன�� ஆசிாிய� 

���� கா��வதைன நா� அறிய ��கி�ற�. 

 

�றி�ேகா� 

ஏ����ைர�கா� கறி�� உதவாத� ேபா� 

�றி�ேகா� இ�லாத வா��ைக ெவ�� 

ெவ�� வா��ைகயாகி வி��. எனேவ, ந� 
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வா��ைகயி� நா�ெச��� ஒ�ெவா� 

ெசய�� ஒ� இல�� ேநா�கிய �றி�ேகா� 

ெகா�டதாக இ��க ேவ���. எ�ப��� 

வாழலா� என எ�ணா� இ�ப��தா� வாழ 

ேவ��� எ�ற �றி�ேகா�ட� தி�ட�க� 

தீ�� நா� வா��ேபா� வா�� சிற�பைட��. 

“�றி�ேகாைள இல�சியமா�� �றி��� 

ெசா�வா� 

ெகா�ைகயைத ேநா�காக� ெகா�ள� 

ேவ��� 

�றி�ேகாைள� ெசயலா��� தி�ட� 

தீ��� 

��றமிலா அரசியலா� ெவ�றி கா�பா�” 

 ேம��, தனிமனித��� எ�ென�ன 

�றி�ேகா� இ��க ேவ��� எ�� 

உண���� ஆசிாிய� இல��கைள அைடய 

எ�ென�ன �றி�ேகா�க� ேதைவ 

எ�பதைன�� தம� கவிைத வாயிலாக 

ெவளி�ப���கி�றா�. �றி�ேகா� உைடயா� 

ஆணவ� எ��� உ�சியி� ஏறி� க�வ� 

ெகா�ள ேவ��யதி�ைல எ�பதைன�� 

எ���ைர�கி�றா�. இல�� ேநா�கி 

�றி�ேகாைள அைடய வி���� ஒ�ெவா�வ�� 

தன� நிைலைய எ�ணி, அத�� 

ஏ�றா�ேபா� இல�ைக நி�ணயி�க ேவ��� 

எ�பதைன�� ெதளி�ப���கிறா�. அ�வா� 

ெச�யாதவ�களி� கதி எ�னா�� எ�பதைன 

வரலா�� நிக�� ெகா�� அ�����கி�றா�. 

“த� வ�ைம தானறி�� �றி�ேகா� 

உ��� 

த�கெதா� நிரலைம��� தனக��; 

மா�றா� 

த� வ�ைம� தரமறி�� ெசறி�� த�ைம 

தானறி�� ெபா��தேல இலெக�றா�� 

பி� வ�ைம தானறி�� �றி�ேகா� 

ெகா�ளா� 

�� வ�ைம தன���� எ��� 

ேபா�கி� 

பிற� வ�ைம எ�ெற��� ெபா���� 

ேபா�� 

�வன�தி� சா�திர�க� ெபா���ண����” 

எ�� தன� திறைம அறி�� �றி�ேகா�ட� 

இல�ைக ேநா�கி ெவ�றி ெபற ேவ��� 

எ�பத� �ல� ச�தாய ம�களி� நிக�ைவ 

எ��திய��கி�றா�. 

 

தனிமனித� ெசய� 

ஒ� தனிமனித� எ�வாெற�லா� ���ப� 

நல� ெபற� பா�பட ேவ���. ச�தாய� 

நல�ெபற� பா�பட ேவ��� எ�பதைன� 

தன� விடா�ய�சி, ேந�ைம, ஆைணபல� 

�தலான கவிைத வாயிலாக ஆசிாிய� 

ெவளி�ப��தி� ெச�வதைன� காண 

��கி�ற�. 

 இவ�ைடய கவிைதக� அைன��� 

தனிமனிதைன உலகளாவிய சி�தைன�� 

இ���� ெச�வதைன�� நா� காணலா�. 

“தள�வி�லா� ெதாட��ய�சி ெவ�றி 

த�ைன� 

தரணியி� வரலா� தாி��� ெசா���” 

 ெகா�ைகயிேல பி��� உ�ேளா� 

���ேபா� உய��� நி�பா� எ�பதைன��, 

�ய�சியி� பயனா� ெகா�ைகயி� சிற�� 

விள��வா� எ�பதைன�� அத� �ல� 

ெவ�றி கி��� எ�பதைன�� எ���ைர��� 

ச�க வா���� வழிகா��கி�றா�. 
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இலாப ந�ட� 

தனிமனித� ஒ�ெவா� நா�� தா� 

கண�கி�� வர�� கண�கி� ெதாட�கி த� 

வா��ைகயி� த�ைம வழி நட�தி� ெச��� 

உலக நட�� நிக��க�வைர உண��தி 

நி�கிற�. 

“வரெவ�றா� ெசலவி���� வா��ைக 

எ�றா� 

வ�மி�ப ��ப�க� வழ�கமா�� 

உறெவ�றா� உ�பைக�� ஒளி�தி���� 

உலக�தி� நட�பி�தா� உ�ைம 

கா�ேபா� 

கரெவா��� இ�லாம� கனி�� ெந�ச� 

கவினா��� ஒளி��தி��� கணி��� 

பா���� 

தரெம��� தைக�ெதாளி�� இலாப 

ந�ட� 

தைழ�� வ�� யாாிதைன� த��கவ�லா�” 

 வாணிப�தி� இலாப ந�ட� எ�ப� வ�� 

ேபா�� எ�ப� உலக நியதி. ந� 

வா��ைகயி� ச��க�க� ந�ட� ஆ��. 

ந�வா��ைக இலாப� ஆ��. அரசிய�� 

இலாப ந�ட� எ�ப� ேத�த� ேநர�தி� வ�� 

ெவ�றி ேதா�வி. காதல�க� வா�வி� இலாப 

ந�ட� எ�ப� எ� என ஒ�ெவா�வாி� 

வா�வி�� இலாப ந�ட� என எ���ைர��� 

ஆசிாிய�, 

“எ�ேலா�� வி���வ� இலாப� ஆ�� 

எ�ேபா�� இலாப�க� இையவ ��ேட 

எ�ேலாாி� வி��ப�ேபா� இலாப� 

ம��� 

இ��� வ�தா� எதி��தா� ேதா�வியி�ைல 

எ�ேலா�� எ��வ� இய�ேபயா�� 

எ�றா�� எ��வ� இைறவ� அ�ேறா 

ந�ேலா�� ந�ட�க� எதி�வ��� 

ந��ைறவ� த�ீ�ைபயா� மா�ற வ�லா�” 

 இலாப�தி� ந�ட� இ��பைத யா�� 

எ�ணி� பா��பதி�ைல. அைவ இ�ப�தி� 

மைற�� ேபா�வி�கி�றன. எனேவ, 

மனித�களாகிய நா� இலாப�தி� வர���ய 

ந�ட நிைலகைள எ�ணி வா��ைக நிைலைய 

ேம�ப��த எ��ைகயி� ��ப நிைல 

எ�லா� இ�ப நிைலயா� மா�� எ�கிறா�. 

 

���ப� ஒ� விள�� 

இ�லற�ேதா� வா��ைக வா�� 

���ப�கேள ��க� ஆ��. அ�த ��கேள 

நா��� வள��சி�� உ��ைணயாக 

விள��கி�றன எ�� எ�ணி� பா��கிறா� 

ஆசிாிய�. ���ப� எ�றா� எ�ன எ�பத�� 

விள�க� தர �ய�கிறா�. 

“����� இ�ளக�ற விள�� ேவ��� 

விள��ெமழி� �டதனி� ���ப� 

ேவ���” 

���ப�க� வா�� ��க�தா� நாடாகி�றன 

எ�பதைன ‘��� நா�ம’ எ�ற கவிைதயி� 

�றி�பி���ளா� ஆசிாிய�. 

 

ச�தாய� சி�தைனக� 

கவிஞ� தா� எ�திய கவிைதகளி� ச�தாய� 

சி�தைனகைள� பட�பி���� கா����ளா�. 

ச�தாய� பர�� காண�ப�வைத அவ�த� 

கவிைதகளி� ப�ேவ� நிைலகளி� காணலா�. 

தமி� ெமாழியி� இல�கிய வள��சியிைன� 

காண ��கி�ற�. வ��வாி� வா��க� 

அவ�த� கவிைதகளி� ப��� உ�ளைத 

அறிய ��கி�ற�. அ��ட�, அ�வாிகைள� 

தம� கவிைதகளி�� எ��தா���ளா�. 
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அ�வா� எ��தா�ைகயி� வ��வாி� 

�றளினி�� ச�� விலகிநி�� வா��ைக��� 

ேதைவயானவ�ைற எ�ணி� பா��� 

விள�கி��ள த�ைமயிைன நா� காண��கி�ற�. 

‘வளமான வா����’ நலமான சி�தைனக� 

எ��� தைல�பி� அைம�த கவிைதகளி� 

வ��வ� �றிய, 

“க�றதனா� ஆய பய� எ�ெகா� 

வாலறிய� 

ந�றா� ெதாழாஅ� எனி�” 

எ�பதைன அ� ஒ�றி, 

“க�ற�னா� பயென�ன க�றைத� 

ேபா� 

கவி�லகி� க�றபய� கா�ட ேவ��� 

க�றவ�ைற� சி�தி�� ஒ��தேல ‘க�பி�

’ ேம�ைம” 

எ�ற கவிைத வாிகைள� கா����ளா�. 

ேம��, அ�ச� உைடயா��� அர� இ�ைல 

எ��� தைல�பி� அைம���ள கவிைத 

�ல�, 

“அ��வத�� அ�ெச�றா� �றளி� 

ஆசா� 

அஃதிலா� ேபதைமயி� அைவவி� 

ஆ�வா� 

அ�சாைம எ�� நிைறவி� அ�சிய�சி 

அ� ைவ�பா� ேகாைழெய�� ஆகி� 

ேத�வா�!” 

எ�� இ�ைறய வா���� இ�றிைமயாத 

க����கைள எ���� கா����ளா�. இ� 

வ��வாி�, 

“அ��வ� அ�சாைம ேபைதைம 

அ��வ� 

அ�ச� அறிவா� ெதாழி�” 

எ�பேதா� ஒ�பி�� ேநா�க�த�க� ஆ��. 

 ச�தாய ம�மல��சியி� தன� 

எதி�ேநா�கிைன உண��த வி��பிய கவிஞ� 

த� மகி�வாக ச�தாய�தி� மகி�ைவைய� 

கா�கிறா�. அற�ைத நிைலநா��� வைகயி� 

ச�தாய வள��சி இ��க ேவ��� எ�� 

எ��கிறா�. இதைன அவர� ‘��தா�� 

மல��சியி�’ கவிஞனி� எதி�ேநா�� எ��� 

கவிைத வாயிலாக ெவளி�ப���கி�றா�. 

“ஊ� மகி�ைவ உள�ெகா�� உைழ�� 

ந�கி 

ஓ�கிவ�� ெப��ைன�பி� உய��� 

வ�தா� 

ேந�நிக�� நியாய�க� த�ம� ெவ��� 

நீ�ைமெயலா� நிைல �வியி� நிைல�க 

ேவ���” 

 ச�தாய ம�மல��சியி� அறிவா�ற��� 

��கிய��வ� ெகா���� ஆசிாிய� அறிவி� 

�ைணெகா�� ���லக� பைட�பதைன� 

���ன� க�ட மகி��சி�� ஒ�பி��� 

�றி��ளதைன� காணலா�. 

“மதியதனா� ந� வா�வி� மல��சி 

கா�ேபா� 

மடைமெய�� இ��ேபைய ம�ய� 

ெச�ேவா� 

�தியெதா� ந��லக� ெபா�ய� 

ெச�ேவா� 

���னலா� மகி��சி எ��� ெபா�க 

ைவ�ேபா�” 

எ�� �றி�பி�கி�றா�. 

 ச�தாய� கா�� கவிஞ� தமிைழ�� 

தமிழைர�� மற�கவி�ைல. தமி� இ�ப�ைத��, 

தமி�� பாவி�ப�ைத�� மி�தியாக எ�ணி� 

பா��கிறா�. 
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“எ�ைக ெயலா� இைய�� வர 

எ��� வ�� ேமாைனயைத� 

ப�ைமயினா� அைம�� ெப�� 

பா�ைமயினா� சீரைசக�” 

 ேம�� ‘ெச�லா�கா�’ எ�ற கவிைதயி� 

வாயிலாக� ேதச�ைத�� ெமாழிைய�� கா�க 

இயலாதவ�க� ெச�லா�கா� எ�� 

�றி�பி�கி�றா�. 

“இன�கா�க ெமாழி கா�கா எ��� இ�ேக 

இய�றாத தைல�ைறயின� ெச�லா�காேச!’ 

எ�� �றி�பி�கி�றா�. ேம��, 

‘த� திறைம தானறி�� தைகைமேயா� 

தரணியிேல தைழ யாதா� ெச�லா� காேச 

க� திறைம இ�லாதா� க��தி� ஓ�ட� 

கால�தி� கைரசலதி� ெச�லா� காேச 

வி� திறைம என� ேபா�ற� விள�கி 

நி��� 

விாிவா��த க��லைம ெச�லா�காசா? 

ம� திறைம �லனா�� மா�சியா�� 

மா�லக� �ர�சிெயலா� ெச�லா�காேச?” 

 இ��மியி� வா�ேவா� த� திறைம அறி�� 

ெசய�பட ேவ��� எ��� �றி�பி�கிறா�. 

இலாப ந�ட� என�� கவிைத �ல� இன 

பல� �ைற�� வி�ட நிைலயிைன 

க���ைர�கி�றா�. 

“பணபல�தா� எைத�� தா� ப��க� 

ெச��� 

ப�யைமயி� நி�றில�� பழ�க� 

கா�ேபா� 

இன பல�தி� ஐ�கிய�தா� எ�த ஒ�ைற 

இ�கா�� அைட���ேளா�” 

எ�கிறா�. ெமாழி, இன ந�விைன� ப�றி 

ஆ�திர� ெகா��� ஆசிாிய� ச�தாய� 

வளர� பா�ப�� தைலவ�கைள எ�ணி� 

பா��கி�றா�. அவ�கைள� ப�றி பா�கி�ற 

ெபா�� மிக�� உ��கமாக� தம� கவிைத 

வாயிலாக� பாரா��கி�றா�. கால� ெச�ற 

தமிழேவ� அவ�க��� ஒ� நிைனவ�ச� 

பைட�க நிைன�த ஆசிாிய� தமிழேவ� 

நிைனவா�ச� எ��� கவிைத வாயிலாக 

அவைர எ�ணி உ��கி�ற வாிக� பி� 

வ�மா� அைமகிற�. 

“ஏ� மைற�தா� என நா�� எ�ணி� 

பா��ேத� 

எ�தைனேயா சி�தைனக� எ��� நி�க 

ஏ� மைற�தா� எ�பத�� எ�த ஒ�ைற 

ஏ�பெதன இ��வைர இைய�த தீ��பா� 

ஏ� மைற�தா� எ�� நா� 

ஏ���ெகா�ள 

இயலா� தவி�கி�ேற�. என�� ம��� 

ஏ� மைற�தா� என� �ற� கனவி� 

ேதா�றி 

எ� தைலவா எ� மன�ைத� 

ேத��வாயா?” 

எ�� �ல��� அவர� ெந�ச� ��றைல 

அறிய ��கி�ற�. ச�தாய�தி� ஒ�வாி� 

இழ�� தனிமனிதைன�� ச�தாய�ைத�� 

பாதி�கிற�. 

 அவ�க�ட ஒ�வ� மைற�த� 

அவைர�ேபா� ஒ�வ� நம�� கிைட�பாேரா 

என ஏ��� உ�ளமாக� காண ��கி�ற�. 

அய�நா�ைட நா�� உ�ள� மேலசியா 

அைம�ச� ஒ�வாி� பணிைய� பாரா�ட 

எ�தணி���ேபா� அ� ந�நா��� தைலவ� 

அ�லேவ எ�� ஒ��கி விட மன� எ�ணா�, 

நா���ப�� எ�ப� எ�நா��� இ��தா�� 

அவ�க��� உ�வாக ேவ���. அ�த 

வைகயி� மேலசியாவி� இ��தா�� நா��� 
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தைலவராக அவ� ெச�த பணியிைன� 

பாரா�ட விைள��ேபா�, 

“தமிழ�ைன அ�� ெப�ற தைகைமேயா� 

த�கி�றா� வா���ைக��� ேதா�வி 

இ�ைல” 

எ�� கவிஞ� தா� தய�கலா� எ�றா�� 

தமிழ�ைன அ��ெப�ற த�கராச�, ச�தாய� 

பாரா��� உய��த ஒ� மாெப�� தைலவைர� 

தய�கா� பாரா��கி�றா� எனி�, நா��� 

மீ� அவ� எ�த அள� ப��ைடயவ� 

எ�பதைன அறி��ெகா�ள ��கி�ற�. 

நா���ப�� அவாிட� உ�ள ச�தாய� 

சி�தைனைய நம�� ெவளி�ப���கி�ற�. 

 

வா�வி� ெவ�றி 

மனித வா��ைக�� மிக�சிற�த க����கைள 

எ���� ெசா��� கவிஞ�, மனித உயிரான� 

இ��லகி� நாட ேவ��ய சில 

இல��கைள�� எ�ணி� பா��கி�றா�. 

அ�தவைகயி� தன� வா�வி� ெவ�றி எ�ற 

கவிைத வாிகளி� மனித ச�தி�� அ�பா�ப�ட 

விதியிைன எ�ணி, 

“இ� ேவ��� அ� ேவ�டா� எ�ேற 

நா�� 

இைட�கிைடேய எ��கி�ேறா� 

ேப�கி�ேறா� 

எ� நட�க ேவ��ெம�� எ��� ��� 

எ�லா�� அ� வழிேய எ��� நி���” 

எ�கிறா�. மனித வா��ைக எ�ப� இைறவ� 

வ��த ஒ�ேற ஆ�� எ�� ந��� ஆசிாிய�, 

அைன�ைத�� எ�ணி� பா��� வி�ைதயாக 

விய���� நி�கிறா�. ச�தாய�தி� விதிைய 

மதியா� ெவ�ல ���மா? எ�பத�ேக�ப 

இைறவ� வ��த ெசயைல எ�ணி விய��� 

ஆசிாியாி� நிைல சிற�பான�. 

 

ஒ��ைம – ேவ��ைம 

ேவ��ைமயி� ஒ��ைம கா�ேபா� 

எ�பத�கிண�க, ஆசிாிய� இ�ேவ� தைல�பி� 

ஒ��ைம ேவ��ைமயிைன எ��திய��கி�றா�. 

மனித� ஒ�வ��� ஒ�வ� மன�தா�க� 

இ�றி வா�த� ேவ��� எ�பதைன� 

����ேபா�, 

“இன� கல�பி� எ��� வ�� 

இ�வாறான 

இண�கமிலா ேவ��ைமக� எ��� 

ேதா��� 

�ண�ேக�ைட� ெகா�ெறாழி��  நா��� 

ந�ைம 

ெகாழி�� வர� ��ம�க� பா�ப�� 

இன��ச� ேதா�றாத இல�� நீ�ைம 

எ�� மிவ� இனிேதா� இைய�� 

ேபா�றி 

மன�தா�க� வி�ெடாழி�� மா�பி� 

நி�றா� 

மணி� கதவ� திற�� வர ம��சி நீ���” 

எ�� ��� அவ� ஒ��ைமயிைன 

எ��திய���ேபா�, 

“உ�ள�தி� உண��களா� ஒ��� 

ேபானா� 

உ��� வ�� �செலலா� ஒழி�� ேபா��” 

எ�கிறா�. ேம��, 

“ஒ� கர�தா� ைக த�ட� ஓைச த�ைன 

ஒ��� வர இயலா� உ�ைம ஆமா� 

இ� கர�க� இைண�தா� தா� ஒ���� 

ஓ��� 

இ�ேபால தா� வா��ைக நல�” 
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எ�� ஒ��ைமயினா� ஏ�ப�� ந�ைமகைள�� 

ேவ��ைமயினா� ஏ�ப�� �ச�கைள�� 

விள��கி�றா�. 

 

���ைர 

கவிஞாி� உலகளாவிய சி�தைனக� இ���லக 

வா��ைகேயா� நி�� விடவி�ைல. மனித 

வா��ைகயி� ப�ேவ� நிைலகைள, 

சி�தைனகைள� த�னக�ேத ெகா�� 

விள��� சிற�த �லாக ஆசிாியாி� இ��� 

ெசய�ப�டா��, கவிஞாி� இல�கிய� 

சி�தைனயி� �தி��சியிைன நம�� உண��தி 

நி�கி�ற�. ச�தாய� பிரதிப��பி� த�ைமயாக� 

கவிைதயி� ஒ�ெவா� ப�தி�� ம�க���� 

ப�ேவ� ந�சி�தைனகைள உண��தி 

வழிவ��கிற�. 
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�. த�கராசனி� சி�கைதகளி� கள�� கைதயாட�� 
 

ப. ேஷ� ெச�ய� அ� 

�ைனவ� ப�ட ஆ�வாள�, ெவ.ப.�. தமிழிய� ஆ�� ைமய� 

ம.தி.தா. இ��� க��ாி ேப�ைட, தி�ெந�ேவ� 

 

���ைர 

இ�பதா� ��றா��� தமி�� �ைன�லகி� 

கவனி�க�த�க ��களான ப�பா� ம��� 

கலா�சார�ைத இல�கிய�தி� ஊடாக� பதி� 

ெச�கிறா� �. த�கராச�.  சி�க��� நா��� 

ெபா� �லக�தி� சி�கைத ெதா���க�, 

க��ைர� ெதா���க� ம��� நாடக� 

ெதா���கைள��, வரலா�� ஆவணமாக 

எ���லகி�  அைடயாளமி���ளா�. 

�.த�கராசனி� சி�கைத� ெதா��பான 

‘க�பைன மல�க�’ ஆ��� ெபா��ைமயாக 

விள�க�ப�கிற�. 

 

�ைனவி� விடய�க� 

“�ைவயான ஒ� அ�பவ�, வா��ைகயி� ஒ� 

ெவ�றி, அற உண�வா� விைள�த ஒ� சி�க� 

இவ�றி� ஏேத�� ஒ�� அ�ல� இைவ 

ேபா�ற ஏேத�� ஒ�� ஒ� ந�ல நிக�� 

சி�கைதயி� அ��பைடயாக அைமயலா�”1 

எ�ற �ாித� ெகா�ளலா�. ேம��றிய� 

ேபா�, சி�கைத �ைவயான அ�பவ� 

எ�றா��, அத�டாக கால�ைத� பதி�ெச�வ� 

எ�ப� அ���வ��� அைடயாளமாக� 

ெகா�ள�ப�கிற�.  அவ�ைடய சி�கைத� 

ெதா��பி� வழியாக� தனிமனித 

உண��கைள��, இ� ெமாழியினாி�  

உற�� பிைண�ைப�� ���யி��கிறா�  

தமி��கட��. வழிபா�� ந�பி�ைக எ�ப� 

ெமாழி�� அ�பா�ப�டைவ என�� த� 

�ைனவி� வழி� கா��ட �ய�கிறா� 

ஆசிாிய�. 

 

பைட�பில�கிய�தி� கால��வ� 

தமி� இர�டாவ� ஆ�சிெமாழி எ���, 

ேவ��ெமாழி நா��� வி��ப�பாட�தி� 

தமி� இட� ெப���ள� எ�பத� 

கால��வ�ைட அ��தமாக� பதி� 

ெச���ளா� ஆசிாிய�. இல�கிய� எ�பத� 

ெபா�� கால�தி�ேக�றா� ேபா� ெபா��, 

இட� ெபய�ேம தவிர,  அ� பைட�க�ப�ட 

கால�தி� அ���வ�ைட அத� தா�கமாக� 

ெப��வ�� எ�பதைன �. த�கராசனி� 

பைட�� ெவளி� ப���கிற�. இதைன, 

 “சி�க��� ேதசிய ப�கைல�கழக�தி� 

தமி� மாணவ�க� தமி� ேபரைவ எ�ற ஓ� 

அைம�ைப உ�வா�கி ைவ�தி��கி�றா�க�. 

இத� வழி இர�� ஆ��க��� ஒ��ைற 

தமி�ெமாழி - தமி� இல�கிய� வள��சி ப�றிய 

மாநா� நட��வா�க�’’.(ப.11) எ�ற வாிகளி� 

வழியாக அறியலா�. சி�க��� மாணவ�களி� 

ப��, தமி�ெமாழி வள��சி �றி�� இ��தைத  

அறிய ��கிற�. இர�டா���ெகா��ைற 

நைடெப�ற� எ�� கால�ைத� பதி� 

ெச�வதி� ��கிய��வ� த���ளா�.  

இதைன� ேபா��, 

 “சி�க��ாி� ஆறா� உலக தமிழாரா��சி 

மாநா�ைட நட�த ேவ���       எ�ற தி�ட� 

1982- இ� உ�வான�”2 எ�ற வாிகளி� 

வழியாக, ேம�� தமி� வள��சி �றி��� 
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அத� கட�த கால ெச�திகைள�� 

உ�தி�ப���கிறா�. இதைன�ேபா�� 

ஆசிாிய� “அ��வ ந�ப�க�” சி�கைதயி�; 

 “ஒ� தைல�ைறயி� கால�க�ட�   எ�� 

�லபமாக ஒேர வாியி�  ெசா�� விடலா�. 

வா��ைக� கால� எ�ப� ஒ� வாியி� 

அட�க� ��யதா? ” (ப� .17,18) எ�ற 

வாிகளி� வழியாக, கால�தி� ேதைவைய� 

ெபாி�� க��கிறா�. த��ைடய 

பைட�பில�கிய�தி� த� வா��ைக�கால� 

��வைத�� பதி� ெச�ய �ய�சி���ளா�. 

ஆனா�, அத���ப�ட கால� ைக�டவி�ைல 

எ�பைத� ேபா�ற ஏ�க�ைத அவ��� 

அவதானி�க ��கிற�. 

 “ஆயிர��� ெதா�ளாயிர�� ஐ�பதா� 

(1950) ஆ��� ெதாட�க�தி� “ேநவ� ேப�

” எ��� நாவா� தள�தி� “அ�ெர���” 

எ��� அ��பைட� பயி�சி ெப�� 

ெதாழிலாள�களாக ேவைல��� ேச��தவ�க�

”(ப.18,19) எ�� த�கராசனி� பைட�பில�கிய 

ஆ�ைமகளி�, கால�தி� வைரயைறகைள 

ெப�மளவி� த���ளா�. ேவ�� ெமாழி 

நா��� ெதாழி� தள�கைள��; அத�� 

நிகரான ஆ�ைட�� பதி� ெச�வ� எ�ப� 

எதி�கால ேநா��களி� ெப�� பழைமயான 

ஆவணமாக விள��� என� �ாி��ணர 

��கிற�. இதைன� ேபா��, “ஒ��கிைண�க� 

ெப�ற மேலசியாவி� ஒ� மாநிலமாக� 

திக��த சி�க��� 1965-ஆ� ஆ�� 

தனி���யரசாயி��”3 எ�ற வாிகளி� 

வழியாக, �த�திர நாடாக� சி�க��� 

அறிவி�க�ப�டத��� �றி�பி����ற ஒ� 

ஆ�� (கால�) ேதைவ எ�பதைன� 

ேபா��� �.த�கராசனி� பைட��க� 

கால�தி� அ���வ�ைட� ெப��� 

ெச�கி�றன. 

தனிமனித உண��க� 

எ���லகி� ந�ல பி�பமாக��, கைத 

ெசா��யாக�� விள�க, பைட�பாளி�� 

நக��தி ெகா�� ெச�வத�� ஏ�வான 

பா�திர�பைட�ேப ��கியமானதா��.  

அ�வாறான கதாபா�திர�க��� உயி��டமாக� 

தனிமனித உண��கைள� பி�னி� பிைண�� 

���கி வி���ளா� �.த�கராச�. அத�ைடய 

ேவகமான�  ‘ஆ�மா��த�க� அழிவதி�ைல’ 

எ�ற சி�கைதயி� ெதாிகிற�. “நா�ப�ைத�� 

வய� ஆகிவி�ட ��கா� கிழவ���� ெப� 

ெகா��க யா� ச�மதி�பா�க�? ச�தாய 

அைம�� ாீதியி� ந�� சி�தி��� பா���� 

ேப��க�.” (ப.65) எ�ற வாிகளி� வழியாக, 

தி�மண� ஆகாத ஆ� இன�தி�ைடய தனி 

உண�விைன ெவளி�ச� ேபா��� கா��கிறா�.  

தனிமனித உண����� ச�தாய அைம�பி� 

தைல��ைட ெவளிெகா��கிறா�. இத� 

வழியாக தனிமனித உண�� ஒ�� தனி�ப�ட 

மனிதனி� உண�� அ�ல எ�ற ெப�� 

உளாீதியான இட��பா�ைட இ�விட�தி� 

���கிறா� ஆசிாிய�.  ஆ� பா�திர�தி� மன 

உண�விைன� ெகா��த பைட�பாள� 

ெப�ணி� �ணாதிசிய�க�� ��கிய 

மானைத�� ெதளி�ப��தி��ளா�. இதைன, 

“மாதவி�� பாிமளா�� நீ�ட ேநர� ேபசி 

ெகா����த பி� பிாி�� ெச�றா�க�.  

மாதவி மன��ைமயி� இற�க�ைத மானசகீமாக 

உண��தா�.” (ப.103) எ�ற வாிகளி� 

வழியாக மகளிாி� ப�பாக, ஒ� ெச�திைய 

ம�ெறா�வாிட� கட��வ� எ�பதைன� 

சா�றாதாரமாக ஆ�கி, இ�விட�தி� நி��கிறா�. 

ேம��, அவ�க���� பாிமாறி� ெகா�வத� 

ேநா�கமாக அைடப�ட ெப�களி� 

வி�தைலயான�, இ�றள�� அவ�க� ேபசி� 

ெகா�வ� ம��ேம எ�ற �ாிதைல� ெதா��� 
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ெச�கிறா�. மன��ைம�� இற�கி மானசகீமாக 

உணர���ய மனெவ��சிைய� பைட�பாள� 

ெவளி�ெகாண�வ� எ�ப� தனிமனித 

உண��களி� ஊடாக, ச�க� ெப�� 

க��ைத ��நி���கிறா�.  இதைன� 

ேபா�� ெப�ணி� இய�பாக, 

 “ஆதவனி� தா� ெத�வாைன இற�� 

��� மாத�க� ��ைமயாக ��யவி�ைல.  

மாதவியி� “தைலயைணக�” ெம�வாக 

ஆதவனி� கா�களி� ஒ��க�� ஓத�� 

ெதாட�கின.” (ப.85,86) 

 எ�ற வாிகளி� வழியாக, தா�வழி� 

ச�க� சி�தைனக� மைற��, ஆணாதி�க� 

தைல�ைறக� வழிநட��கி�றன எ�ற 

ேகா�பா�ைட ம�த��கிறா� ஆசிாிய�.  

ஆணாதி�க� ச�தாய�தி�, மைற�க ஆதி�க 

வ��கமாக ெப�ணின� ெசய�ப�வைத 

ெவளி�ப���கிறா� ஆசிாிய�. தனிமனித 

உண��களி� ெவளி�பாேட ஒ�� ெமா�த� 

ச�தாய� எ�பைத� க��தி� ெகா�ள 

��கிற�. இத�வழியாக சி�கைதகளி� 

கள��, கைதயாட�� எ�ற தைல�பி� 

ஊடாக, கைதயாட�� ெப�� வைகயான 

கள�திைன ெவளி�ப���வ� எ�ப� 

தனி��வமாக ெவளி�ப�கிற�. ேம�� 

ஆசிாிய��� ெப� இன� மீ� தனி�ப�ட 

கச��ண�வி� ெவளி�பாேடா எ��� �ட� 

க�த��கிற�. 

 

இ�ெமாழியினாி� உற�� பிண�க� 

தமி�� சி�கைதகளி� க��ேதா�டமான� 

சி�க��� இல�கிய உலகி�� த�ைன 

அைடயாள�ப��தி� ெகா�ட�.  இல�கியமான� 

இ�ெமாழியின� எ�ற ெப�� ேவ�பா�ைட� 

கட��, ��றி�மாக உற��பிைண�ைப 

ஏ�ப��திய� எ�றா� மிைகயாகா�.  

�.த�கராசனி� எ���க�� இ��ற�� 

பிைண�ைப அ��தமாக� பதி� ெச�கி�றன. 

இதைன, ‘�ர��� பா�ைவயி�...!’ சி�கைதயான�, 

 “மிஸ�. யா� க�ன� �ழிய� 

சிாி���ெகா�ேட மல��க� கா��ய ேபா� 

இ�வ�� பர�பர� “��மா�னி�” ெசா��� 

ெகா�டா�க�.  ����வ� ��� 

ெகா�டா�க�.”  (ப.107) எ�ற வாிகளி� 

ெவளி�பாடான� கா��� த�கிற�. 

தமி�ம�க�, சி�க��� ம�க� எ�� 

ெவ�ேவ� ெமாழி, இன�, ப�பா� கட�த 

ம�களி� உற��பிைண�ைப இத�வழி 

உணர ��கிற�. ‘மல��க�’ எ�ற 

உவைமயி� வழியாக ஆசிாிய� மி��த 

��னைகைய�� அ�ைப�� எ���ைர�கிறா�. 

ேம��, ��மா�னி� எ�ற ஆ�கில� 

ெசா�ைல அ��தமாக� பதி� ெச�வத� 

காரணமாக, வழ�கமான ெசா�லாடலாக இ� 

க��தி� ெகா�ள�ப�கிற�.  இ�ெமாழியினாி� 

உற��பிண�கமான� ம�கைள� தா���� 

எ��தாள�களிட�� பர�பர� ெகா���ள� 

எ�பதைன, 

 “மேலசிய இத�� மேலசிய� தமி� 

எ��தாள� ச�க�� சி�க���� 

பைட��கைள� பிர�ாி�தன.  இ�நா�க���� 

இைடேய எ����பால� திடமாக இ��த�”4 

எ�ற வாிகளி� வழியாக அறியலா�. ம�கைள 

ஒ�றிைண�க ேவ�� எ����, எ��தாள�� 

பாலமாக� தகவைம��� ெகா�டைத 

இத�வழி அவதானி�க ��கிற�. இதைன� 

ேபா�� “ந�பி�ைக” சி�கைதயி� 

கைதயாட��, 

 “இ�ேவ� இன�ைத� ேச��த இ�வி� 

���ப�தா�� இைடேய அ�தைகயெதா� 

ெந��க��, பாசபிைண��� எ�வா� 
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ஏ�ப����க� ���....? கால�தி� 

�தி��சியி� கனி�� வ�த அ�ேபா”(ப.133) 

எ�ற வாிகளி� வழியாக, மனித ேவ��ைம 

கட�த உற�கைள ஆசிாிய� பதி� 

ெச���ளா� எ�� �ாி��ணர ��கிற�. 

 

தமி��கட�� வழிபா�� ந�பி�ைக 

சி�க��ாி� மிக�� பிரசி��� ெப�ற 

வழிபா���தல� எ�ப� ‘��க� ேகாவி�’ 

எ�� அைனவ�� அறி�தேதயா��. இதைன, 

 “இவைர அதிக� வழிப�பவ�க� தமிழ�கேள 

இதனா� இவ� தமி��கட�� எ��� 

அைழ�க�ப�கிறா�”5 எ�ற வாிகளி� 

வழியாக� ���கிறா�. ‘��க�’ தமி�� 

கட�� எ�பதைன� �ாி��ண��� ெகா�ள 

ேவ���. இத�டாக �. த�கராசனி� 

பைட��களி� வழியாக தமி��கட��, 

தமி��ப�பா� இர�ைட�� கைத�கள�தி� 

கைதயாடலாக நி��கிறா�. 

 “ஜானகி�� �யா� ெம��� �த� நாளி� 

தி�ட�ப�, ெச�பவா� ப�தியி� எ��த�ளி� 

ேகாயி� ெகா������ �னிதமர� � பால 

��பிரமணிய� ஆலய�தி��� ெச�றா�க�.” 

(ப.146) 

 எ�ற வாிகளி� வழியாக, இ�ெமாழியின� 

எ�ற பிாி� இ��தா��, கட�� ந�பி�ைக 

எ�பதி� ஒ��ைமயாக இ��பைத� 

காண��கிற�. தமி��கட�� எ�� ��கைன 

அைடயாள�ப���வ�  ேவ��ெமாழியினாி� 

ந�பி�ைகைய� சிைத�பத��� சம�.  

��க�கட�ைள� தமி��கட�� எ�ற ��கிய 

வைரயைற��� உ�ப���வ� எ�ப� 

எ�தைன அப�த� எ�ற �திய �ாிதைல� 

ெதா��� ெச�கிறா� ஆசிாிய�. 

“ந�பி�ைக ெதா�தாைர ந��ைற நா�� 

கா���”                  (ப.148) 

எ�ற வாிகளி� வழியாக, ந�பி�ைகேயா� 

வண�க� ��ய எ�தேவா� இைறவண�க�� 

நா�� கா��வி�� எ�கிறெவா� மத� கட�த 

மக��வத�ைத எ���ைர���ளா�. 

�.த�கராசனி� பைட�பான� சி�க��� 

��கனி� ந�பி�ைக ம��ம�லா�, ெபா� 

ெவளி�தள�தி�� ந�பி�ைக� ெகா��தைல� 

��வ� ெதாிய வ�கிற�. 

 

���ைர 
சி�க��� பைட�பி� தா�கமான� 

இ�க��ைரயி� ெவளி�ப�கிற�.  கால�தி� 

ேதைவைய� �ாி��ண�வ� எ�ப� 

ெமா�தமான மனித வா��;ைக ஓ�ட�ைத 

நி�ணயி�கிற�.  இதைன �.த�கராச� த� 

வா�ைவ ைமயமி��� பதி� ெச���ள� 

பாரா����ாிய�. ேம��, கட�� ேவ��ைம, 

ம�க� ஒ��ைம �றி��� க�பைன மல�க� 

ெவளி�ப��திய தகவலான� அபாிமிதமான�.  

தைல�பி�ேக�றா� ேபா� இைவ அைன��� 

விதவிதமான மண�ைடய மல�க� ேபா�றைவ 

தா�. ஆனா�, ‘க�பைன மல�க�’ எ�பதி� 

ஆசிாியாி� பைட�� க�பைனயான� தானா?’ 

எ�ேறா� ஐய�தி�� அதைன உ�ப���வ� 

�ரணாக அைமகிற�. 

 
�றி��க� 

�. வரதராச�, தமி� இல�கிய வரலா�, 

ப.267. 

மா. இராைமயா, மேலசிய� தமி� இல�கிய 

வரலா��� கள�சிய�, ப.485. 

ேமல�., ப. 

சீதாெல��மி, சி�க��ாி� சி�கைத 

இல�கிய�: அாிமா ேநா��, வரலா�� 

��ேன�ற��. ப.65 (ஜனவாி 2010.) 

��க� - தமி� வி�கி���யா, www.murugan, 

Wikipedia. 



 

 
 

 
 210 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

�.த�கராசனி� ‘உதய�’ – வா��ைதக� க�டைம��� ச�க அற� 
 

�ைனவ� ெப.ெஹ�றி ஜூ�ய� 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

ஆ������க�  

“�.த�கராசனி� ‘உதய�’ - வா��ைதக� க�டைம��� ச�க அற�” எ�பேத இ�க��ைர�கான ஆ��� 

தைல�பாக� ெதாி� ெச�ய�ப���ள�. ‘உதய�’ எ�ப�, கவிஞ� �.த�கராசனி� கவிைத�ெதா��� 

��க�� ஒ��. ஆசிாிய� ெமா�த� பதிெனா� கவிைத ��கைள� ப�ேவ� தைல��களி� கீ� 

ெவளியி����பி��, க��ைரயி� ஆ������க� க�தி, இ�வாசிாியாி� கவிைத��க�� ஒ�றான 

‘உதய�’ எ�� இ�கவிைத� ெதா��� ம��ேம ஆ�வி�கான �த�ைம� சா�றாதாரமாக� 

பய�ப��த�ப���ள�. 

‘உதய�’ கவிைத� ெதா��பி� ச�க�, அரசிய�, வரலா�, அற�, த��வ�, மனித�, ெப�ணிய�, 

இைறயிய�, உலகா�த�, தமி�ெமாழி, ெபா��டைம, ப��தறி�வாத� என� ப�ேவ� தள�களி� 

கவிைதக� இட�ெப���ளன. இைவயைன�தி�� ஆசிாியாி� ச�க ேநா�� ேமேலா�கி நி�கி�ற�. 

இ� கவிஞாி� கவி��வ மா�பிைன� �ல�ப���கிற�. கவிஞாி� ச�கேநா�கி� ச�க�தி�கான அற� 

ம��� தனிமனித அற� �றி�தான சி�தைனக� வ��ப���ளன. இத�ெபா��� இ�கவிைத� 

ெதா��பி� ஆசிாிய� ைமய�ப��த வி��பிய அற� ெதாட�பான சி�தைனகேள இ�க��ைரயி� 

விள�க�ப���ளன. 

 

���ைர  

‘அற�’ அ�ல� ‘ஒ��கெநறி’ எ�ப� 

ச�க�தி� ஒ�வாி� நட�ைத� ெதாட�பான 

பா�ைவகைள� �றி�கி�ற�. “அற� எ��� 

ெசா�, �றி��� ெபா��க� பல எனி�� 

‘ந�ப��’ அ�ல� ‘ஒ��க�’ எ��� 

ெபா�ளிேலேய ெப��பா�� வழ�கி 

வ���ளைம க�த�த�க�”1.   இைத ச�க�தா� 

ஏ���ெகா�ள�ப�ட நட�ைதகளி� ெதா��� 

எனலா�. “ஒ��க ெநறிக� எ�லா� 

ச�தாய�தி�� ஒ��ேபா� இ��பதி�ைல. 

கால�, ந�பி�ைகக�, ப�பா� எ�பவ�ைற� 

ெபா��� ேவ�ப�கி�றன. ஒ��கெநறிக� 

ச�க�, ெம�யிய�, சமய�, தனிமனிதாி� 

மன�சா�சி ேபா�றவ�றா� வைரய��க� 

ப�கி�றன”2. ேம��, ‘அற�’; எ�ப� ந�ல 

ப�ைப உண���வ�. நீதி வ�வா� 

த�ைமைய� �றி�பி�� ெசா�. ‘அற�’ 

எ��� ெசா���� அகர�த�, கடைம, 

த�ம�, க��, ��ணிய�, அற��, 

அற�கட��, அற�சாைல, த�மேதவைத, 

யம�, த�தியான�, சமய�, ஞான�, ேநா��, 

இத�, இ�ப�, ந�விைன என� ெபா�� 

உைர�கி�ற�3. 

 

தமிழ� வா�விய�� அற�  

தனி மனிதைன�� ச�தாய�ைத�� 

ெச�ெநறிப���� ஒ��க ெநறியாக அற�ைத 

ம�க� க�தின�. இ��லக வா�� 

சிற�பத��� ��ேன�ற� அைடவத��� 

மன�ப�பி��� அறவா�� இ�றியைமயாததாக 

அைமகி�ற�. ம�க� த� வா�வி� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ய உ�தி�ெபா��களாக 

அற�, ெபா��, இ�ப�, �� எ�� 

நா�வைகயான வா�விய� ேகா�பா�க� 

��ைவ�க�ப�கி�றன. இவ��� அறேம 

தைலயான�. தமிழ�களி� வா�வியலான� 

இ�லற�, �றவற�, காதலற�, ேபாரற�, 
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அரசியலற� என� ப�ேவ� நிைலகளி� அற� 

சா��� க�டைம�க�க����த�. அ�வைகயி� 

கால�ேதா�� தமி� இல�கிய�களி� வழியாக� 

பதி��ற அற� ெதாட�பான ெச�திகைள 

இ�� எ����கா��வத� வழியாக தமிழ�க� த� 

வா�விய�� எ�ஙன� அற�ெசய�பா�க�ட� 

ெதாட�ப����தன� எ�பைத��, கால�ேதா�� 

அற�தி�கான ெபா��ைமயிைன�� 

�ாி���ெகா�ள ����. 

 

கால�ேதா�� தமி� இல�கிய�களி� 

அற�சி�தைனக� 

தமிழாி� சி�தைனமரபி� ச�க இல�கிய� 

ெதாட�கி ந�ன இல�கிய� வைர அற� 

ெதாட�பான ப�வ�க� பைட�பா�க� 

ெப���ளன. �றி�பாக, அற� ெதாட�பான 

ெபா��ைமக� கால�தி�� ஏ�றவா� 

க�பி�க�ப�� வ�வதைன� பைட�பில�கிய 

பதி�களி� வழி உ���ணர ����. 

இ�க��திைன வ��ப���� விதமாக� சில 

இல�கிய� சா��கைள� பி�வ�� ப�தியி� 

எ����கா�� விள�கலா�. 

 �தலாவதாக, ச�க இல�கிய� 

ெதா��பி��ள �றநா��றி� இட�ெப���ள 

“சிற��ைட மரபி� ெபா��� இ�ப�� 

அற��வழி� ப�உ� ேதா�ற� ேபால”4 எ�� 

பாட�வாியிைன எ���� ெகா�ேவா�. இ� 

ேசாழ� நல�கி�ளியி� மறமா�ைம 

பாரா�� ேகா��கிழா� பா�ய�. இ�பாட�� 

‘ெபா��� இ�ப�� அற��வழி� ப�உ�’ 

எ��� சிற�த ஒ�கலா�� ெநறியிைன 

இ��லவ� �� ைவ�கி�றா�. சிற�� மி��த 

�ைறைமயா� ெபா��� இ�ப�� 

அற�தி��� பி�ப�டனவாகேவ க�த�ப�� 

எ�ற க��� இ�பாட��� உைர�க� 

ப���ள�. “ம�னா உலக�� ம��த� 

�றி�ேதா� த��க� நிறீஇ� தாமா�� தனேர”5 

இ� �றநா��றி� �மணனி� 

ெகாைட�திற�ைத� ெப��தைல� சா�தனா� 

பா�ய�. பசி எ�� வ�தவ�க���� த� 

தைலைய� ெகா��க� �ணி�த 

ெகாைடெய�� மா�பிைனையேய சிற�த 

அறமாக என இ��� ேபா�ற�ப���ள�. 

“ஈ�� �ற�த�த� எ�தைல� கடேன / 

சா�ேறா� ஆ��த� த�ைத��� கடேன / 

…….. களி� எறி�� ெபய�த� காைள��� 

கடேன”6 எ�� �றநா���� பாட� வாிக� 

அவரவ� கடைமைய அவரவ� சாியாக 

ஆ��வேத சிற�த அறெநறிெயன 

வ����த�ப���ள�. 

 தமி�ெமாழியி� �த� கா�பியமான 

சில�பதிகார� “அரசிய� பிைழ�ேதா��� 

அற���� ஆவ�உ�”7 என அரசிய� 

அற�ைத வ����தி��ள�. சில�பதிகார�தி� 

ெதாட��சியாக எ��த மணிேமகைலயி� 

உ�� ெகா��ேதா� உயி�ெகா�� ேதாேர / 

உயி��ெகாைட ��ட உரேவா� ஆகி�, / 

கய�க� ந�லற� க�டைன”8 எ�ற ெச�தி 

இட�ெப���ள�. இ��லகி� 

பசி�தவ�க��ெக�லா� உண� வழ��வேத 

சிற�த அற� என இ�கா�பிய வாிக� நம��� 

�ல�ப���கி�றன. சமயெநறி� கால�தி� 

தி��ேகாயி� பணி ெச�த�, வி��ேதா�ப�, 

யாவ���� ஈத� ேபா�றைவக� அறமாக 

��னி��த� ப�கி�றன. மகாகவி பாரதி 

“ஆ�ேகா� ஏைழ�� எ��தறிவி�த�”9 சிற�த 

அறமாக� ���கி�றா�. இ�வாறாக 

கால�ேதா�� மனித வா�விய��கான 

அற�சி�தைனக� க�பி�க�ப�� 

வ���ளைமைய� பரவலாக� காண��கி�ற�. 

 ேம�க�ட விள�க�களி� அ��பைடயி� 

பா��கி�றேபா� மனித� ச�க�தி��� 

ேதைவயான ஒ��க ெநறிக� அறமாக 

��ைவ�க�ப��, அைவ �ைறயாக� தமிழ� 

வா�விய�� வ����த�ப���ளைமைய 

நா� அறி��� ெகா�ளலா�. அ�வாேற, 

அற�சி�தைனகைள� கால�ேதா�� த��ைடய 

பைட��களி� வ����த� பைட�பாளிக� 

தவறவி�ைல. இ�வாிைசயி� கவிஞ� 

�.த�கராச� அவ�க�� த��ைடய ‘உதய�’ 

எ�� கவிைத ��� ச�க�தி��� 

ேதைவயான அற�க����கைள� ப�ேவ� 

ேநா�� நிைல�ட� பதி�ெச���ளா�. 
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இதைன விள��� �ய�சிேய க��ைரயி� 

பி�வ�� ப�திகளி� இட�ெப���ள�. 

 

‘உதய�’ �த�ைம�ப���� அறெநறி� 

சி�தைனக�  

கவிைத எ�ப� ெவ�மேன வா��ைதக� 

க�டைம��� சி�� விைளயா�ட�ல. 

‘வா��ைதக���� இைழேயா��� மதி��ப 

அரசியேல கவிைத’ எ�ப� க��ைரயாளாி� 

எ�ண�. ஒ�ெவா� பைட�பாளி�� தன��� 

ெமௗன� கா��, ெமௗன�தி� வி��ச� ெப�ற 

த�க�ைடய எ�ண�க���� ப�ேவ� 

வித�களி� வ�வ� ெகா��க எ��கி�றன�. 

அ�ேவ ‘பைட�பா�க ��ப�’ ெப�� 

ப�வலாகி நி�கி�ற�. பைட�பாளியி� 

பைட�பா�க ��ப�, அவ� ெவளி�ப���� 

க����களி� மைற அரசியலாகி, வாசகனி� 

வாசி�� அ�பவ�தி� விாிவைடகி�ற�. 

 ‘உதய�’ எ�� கவிைத� ெதா��� 

ஆசிாியாி� வா��ைகய�பவ�, 

தமி�ெமாழி�ப��, ச�கேநா��, ப��தறி� / 

ெபா��டைம� பா�ைவ, இைறயிய� 

அ�பவ� ேபா�ற தள�தி� நீ�கமற 

நிைலெப�� பைட�பாக உ�ெப���ள�. 

ஆசிாியாி� கவிைதக���� ைமய� 

ெகா������ இய�கியைல வாசி��� 

�ைவஞ�க� ஒ�ெவா�� ��பாக 

உண���ெகா�ள இய��. அ�வைகயி� 

இ�கவிைதக� ஒ�ெவா�றி����� 

அறெநறி�சி�தைனக� இய�கி�ெகா�� 

இ��பைத இ�க��ைரயாள� த� வாசி�� 

அ�பவ�தி� ெப�கிறா�. 

 �தலாவதாக, இ�கவிைத� ெதா��பி� 

ேபச�ப���ள ச�க� சா��த அற�க����க� 

ச�க� ப�பா�� நடவ��ைககைள 

ைமயமி�டதாக அைம���ளன. தனிமனித�, 

ச�க� ப�பா�� நி�வன�தி� ஓ� அ�க� 

தா�. இ��பி��; �த� வைகயி�கீ� 

ப�பா�� நி�வன�தி� �றவ�வ�களாக� 

க�த�த�க ���ப�, சமய�, சாதி, 

இைவக��� இைடயிலான இண�க�க�, 

�ர�க� ேபா�றவ�ைற� �றி�பிடலா�. 

�றவ�வ�க��� இைடயி� �ர�க� 

உ�வா�� ேபா� அைவ ச�க ஒ�ைம�பா�ைட / 

ஒ��ைமைய� பாதி��� வைகயி� 

அைம��வி�கி�றன. இ��ர�கைள� 

தவி���� விதமாக� ச�க அற�க� 

வ����த�ப�கி�றன. இதைனேய 

�.த�கராச� அவ�க�� த��ைடய 

கவிைதகளி� ெச���ளா�. 

 ‘உதய�’ கவிைத� ெதா��பி� 

இட�ெப���ள ‘பிைழயி�லா� ச�தாய� 

ெப�ைமயா��’10 எ�� வாியான�, ஆசிாிய� 

காண வி���� ச�தாய�ைத ந� க��� 

நி���கி�ற�. ��ற�க� எ�வி�லாத 

ச�தாய� மனித இன�தி��� ெப�ைம என� 

�றி�பி�கிறா�. “ஒ�ைம�பா ெடதனாேல 

ஓ��� எ�றா� / உலகாய த��வ�ைத ஓ��� 

ேநர�! / தி�வா�� மனித�ல� பிற�ேப ஆ�� 

/ திக�மா�த� பிற�ெபா�றா� ேத�� ேபத�”11 

எ�� வாிகளி� வழியாக� பிற�பி� 

ஓ�ைமைய� கவிஞ� �றி�பிட 

வி���கி�றா�. மனித� பிற�� ஒ�ெறன 

எ��� மனித �ல�தி� ஒ�ைம�பா� 

நிைலெப�� எ�ப� கவிஞாி� க���. 

இ�க��ைத ேம�� வ��ப���� வித�தி� 

அைம�த “ஒ��ைம�ேகா� வி�தா�� 

ஒ�ைம� பாேட / உல��ேகா� ச�தா�� 

உ�ைம� பா��!”12 எ�� கவிைதவாிகைள� 

�றி�பிடலா�. இதனி���� மனித 

ஒ�ைம�பாேட உலக� நிைல�த�� உக�த 

வழி எ�பைத� கவிஞ� வ����தி��ளா�. 

 இர�டாவதாக, இ�கவிைத� ெதா��பி� 

இட�ெப���ள தனிமனித� சா��த அற� 

க����கைள� கா�ேபா�. தனிமனித��கான 

வா��ைக ெநறி, ெந�ச� ��ைம, மைனயற�, 

இைணயி� ஓ�ைம, ெப��க�ைண, வ�ைமயி� 

ெச�ைம, சகி��� த�ைம, அட�க�ைடைம, 

பிற� மைனேநா�கா நிைல, ந�ல ப�� 
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எ�ெவ�ப�, அறவா�� எ�வா� அைமய�ெபற 

ேவ��� எ�பைவ ேபா�றான 

அற�க����கைள எ����கா����ளா�. 

தனிமனித� சா��� கவிஞ� ��ட வி���� 

அற�க����கைள இனிவ�� ப�திகளி� 

கா�ேபா�. 

 “நிைன�தி�� ெந�ச� ��ைம / 

ேந�ைம�� இைணேய யா��!”13 எ�ற 

கவிைதவாிக� ‘இைண’ எ�� தைல���கீ� 

இட�ெப���ள கவிைதயி� இட�ெப���ளன. 

‘இைண’ எ�ற தைல�பான�, ���ப 

உற�களா� பிைண�க�ப�ட ஆ�, ெப� 

எ�� இைணகைள� �றி�பி�� ேநா�கிேல 

ெதாி� ெச�ய� ெப�றி��பி��, இ�க��ைத 

வ��ப���� விதமாக� கவிஞ�, ப�ேவ� 

அற� ெதாட�பான இைணகைள உ�வா�கி, 

தா� ெசா�ல வி��பிய ெச�திைய� 

ெதளி�ப��தி��ளா�. ேம�க�� 

கவிைதவாிகளி� ��ட�ப���ள 

ெந�ச���ைம / ேந�ைம இர��� 

ெவளி�பைடயான இைண �றிக�. 

இ�விைண �றிக� ‘���ப�’ எ�ற 

ப�பா�� நிைலகள���� ஒ�றிைண���ள 

ஆ���� ெப����மான அற�ைத 

வ����தி நி�கி�றன. 

 இத� ெதாட��சியாக, இைறவைன 

ைமயமி�� அற�ைத வ������ ேபா�� 

இவ�ைடய கவிைதகளி� காண��கி�ற�. 

சா�றாக, “உலக�தி� ஏ�ற� தா�� / 

எ�ணாத இைறக�ைண இனிேத ஏ�ேபா�”14 

எ�� கவிைத வாிகைள இ�� 

எ����கா�டலா�. இைறைய ைமயமி�ட 

அதிகார அரசிய� உலகெம��� 

க�டைம�க�ப���ள� எ�ப� ம��க 

இயலா உ�ைம. இ�வதிகார அரசிய�, மனித 

ஒ�ைம�பா�ைட ேக�வி���ளா��கி�ற�. 

இ�க��ைத�தா� கவிஞ� �.த�கராச� 

அவ�க� த� கவிைதயி� விமாிசன� 

ெச���ளா�க�. இைறவ� ெபயரா� 

உ�வா�க�ப�� பிாிவிைனகைள� கைள��, 

இைறக�ைண எ�லா சமய�கட����� 

ஒ�ெறன பைற� சா�றி��ளா�. “அழெக�லா� 

எ�ேக எ�றா� / இதய��� ��ைமயிேல 

இ���� எ�ேபா�”15 எ�� கவிைத வாிக�� 

மனித� ேவ��கி�ற இதய���ைமைய 

வ����தி நி�கி�றன. கவிஞாி� 

பா�ைவயி� மனிதாிட�� காண�ப�� �ற 

அழைகவிட, அக அழேக ேமேலா�கிய�. 

வ��வ� ���� அக���ைம, �ற���ைம 

ெதாட�பான க����க� கவிஞாி� 

க���ட� ேநா�க�த�கன. வ��வாி� 

க��தி�ப�, ‘அக���ைம எ�ப� 

வா�ைமயா� அைமய�ெப��’16. அதாவ�, 

மனித�களி� ந�நட�ைத�ைறயா� 

(அற�தா�) அக���ைம அைமய�ெப�� 

எ�ப� வ��வாி� க���. வ��வாி� 

இ�வா�ைக�தா� �.த�கராச�� த� 

கவிைதயி� வழி விள�க��ப���ளா�. 

 

‘நீ�ைம’ எ�� ெசா����� விாிவைட�� 

அற�� கவி��  

‘நீ�ைம’ எ�� ெசா����� சிற�த �ண�, 

எளிைம, அழ�, ஒளி, நிைலைம, ஒ��ர� எ�ற 

ப�ேவ� ெபா��ைமக� உ��. பயி�� 

வ�� �ழ��� ஏ�ப இ�ெசா���கான 

ெபா��ைமக� ேவ�ப�கி�றன. சா�றாக, 

“நிைற உைடைம, ந�ீைம உைடைம ெகாைடேய”17 

என� ெதாட��� ஏலாதி பாட�� ‘நீ�ைம’ 

எ�� ெசா� ‘ந��ய��’ எ�� 

ெபா�ளிேலேய பய�ப��த�ப���ள�. 

இதைன�ேபா�ேற வ��வ�தி� 

இட�ெப���ள “சீ�ைம சிற�ேபா� நீ��� 

பய�இல ஃ நீ�ைம உைடயா� ெசா��”18 

எ�� �றளி� ‘நீ�ைம’ எ�� ெசா� ‘ந�ல 

ப�� உைடயவ�’ எ�ற ெபா�ளிேலேய 

பய�ப��த�ப���ள�. ேம��, “இனிைம�� 

நீ�ைம�� தமி� எனலா��”19 எ�� பி�கல 

நிக�� �றி�பி�வத� வழியாக, தமி��� 

‘நீ�ைம’ எ�ற பிறிெதா� ெபா��� உ�� 
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எ�பைத�� அறியலா�. எ�வழிப���, 

‘நீ�ைம’ எ�� ெசா� ேந�ைம, ந�லப��, 

சிற�த �ண� ேபா�ற அற��ட� 

ெதாட��ப�ட ெசா�லா�சிேயயா��. கவிஞாி� 

‘உதய�’ கவிைத� ெதா��பி� இய�கியலாக 

அறேம �த�ைமப�கி�ற� எ�ற க��� 

இ�க��ைரயி� ��ப�தியி� 

����கா�ட�ப�ட�. ‘நீ�ைம’ எ�� ெசா� 

அற��ட� ெதாட��ைடய ெசா�லாக 

இ��கி�ற காரண�தா� கவிஞ� இ�பைட�� 

��வதி�� ��பதி��� ேம�ப�ட 

இட�களி� ‘நீ�ைம’ எ�� ெசா�ைல� 

ப�ேவ� �ழ�களி� பய�ப��தி, தா� 

உண��த வி��பிய அற�க����கைள 

வ��ப��தி��ளா�. ஆசிாிய� 

பய�ப��தி��ள ‘நீ�ைம’ எ�� ெசா�ைல 

இ��� கவிைத� �ழ�ட� எ����கா�� 

விள��வதி� வழியாக, இ�பைட�பி� 

விாிவைட���ள அற�சி�தைனகைள விாிவாக 

அறி���ெகா�ளலா�. 

 நீ�ைமைய� கவிஞ� “நிைல மறவாத 

நீ�ைம”20, “அல�சிய� ப��தா நீ�ைம”21, 

“அம��கள� ப��தா நீ�ைம”22 எ�ெற�லா� 

�றி�பி�கிறா�. இ�கவிைதவாிகளி� நீ�ைம 

எ�� ெசா�ைல கவிஞ� வைக�ப��தி 

பா��தி��ப�ேபால ேதா���. ஆனா�, அ� 

அ�வாறி�லாம� கவிைத�கான �ழ�ட� 

ெபா��தி� பா����ேபா� ‘ஒ��க�’ எ�ற 

அறெநறிைய� ப�ேவ� நிைலகளி� 

ைமய�ப��தி ேபசியி��பைத உ���ணர 

����. ேம��, “நீ�ைமயா� அைமதி 

கா�ேபா�”23, “நீ�ைம�� அைமதி�� 

தைழ���”24 என இ�ேவ� இட�களி� 

கவிஞ� இ�ெசா�ைல� பய�ப��தி��ளா�. 

இ�த� கவிைதவாிகைள� ப����ேபா�, 

எதனா� அைமதி உ�டா��? எ�ற 

வினா��, நீ�ைமயாேல அைமதி உ�டா�� 

எ�ற பதி�� கிைட�க� ெப�கி�றன. சிற�த 

நட�ைத �ைறகளா� அ�ல� அறவழி�ப�ட 

வா�விய� �ைறகளா� ம��ேம 

இ��லக�தி� / மனித ச�க�தி� அைமதி 

கிைட�க�ெப�� எ�ற அற�க��ைதேய 

ஆசிாிய� இ��� ெதளி��ப���கி�றா�. 

 இத� ெதாட��சியாக, “வி��லக 

ேவ�தர� ேபா��� நீ�ைம”25 என� 

�றி�பி�கிறா�. இத� ேநா�க�, வி��லக 

ேவ�த�களா� மிக�� ேபா�ற�ப�� 

�ண�க�� ஒ�றாக நீ�ைம உ�ள� 

எ�பைத� ெதளி���தேவ. வி�ணவ�களா� 

மனித�க� ேபா�ற�பட ேவ��ெம�றா� 

மனித�க�  அறவா�ைவ ேத��ெத���, 

அத�வழி நிைல�தி��கேவ��� எ�ற 

க��ைத வ����தேவ கவிஞ� இ�வா� 

�றி�பி���ளா� எனலா�. அ��தநிைலயி� 

“ெந��ய��த ப���� நீ�ைம காவ�”26 என� 

�றி�பி�கிறா�. அதாவ�, மனித�களி� 

உய��த ப����� �ைணயாக நி�ப� 

அவ�ைடய சிற�த �ண�கேளயா�� 

எ�கிறா�. சிற�த �ண�க� அறவழி 

ெநறிப�கி�றன எ�பைத உண���வேத 

இ�� கவிஞாி� ேநா�க�. ேம��, “விாி�லகி� 

உதய�க� விைள��� நீ�ைம”27 என� கவிஞ� 

�றி�பி�கிறா�. அதாவ�, பர�� விாி���ள 

உலக�தி� �ர�கைள� கைள�ெதறி��, 

�திய ச�க உ�வா�க�தி�� வி�தி�வ� 

மனித�களி� அறெநறிவழி�ப�ட ச�க 

நட�ைதகேள எ�ப� கவிஞாி� க���. 

ேம��, கவிஞ� “இைறய�ளி� நீ�ைம 

ேவ���”28 என த� வி��ப�ைத 

ெவளி�பைடயாக� பதி� ெச���ளா�. 

 ேம�� கவிஞ� �.த�கராச� அவ�க�, 

“நில�கா��� நீ�ைமயிைன ெந�சி� ���”29 

என� �றி�பி�கிறா�. அதாவ�, சிற�த 

அற�திைன, ஒ��க�திைன, ப�பிைன 

ெந�சி� நி��தி, அதனி�� வ�வாம� 

வா��ேபா� இ�நில� கா�க�ப�� எ�ற 

க��திைன ��நி���கி�றா�. ேம��, 

“ெந�ச�தா� கள�கமிலா நீ�ைம”30 என� 
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கவிஞ� �றி�பி��ேபா�, இதய���ைமேய 

மனிதனி� தைலயாய அற�ப�� எ�பைத 

நா� அறியலா�. 

 

தா�ைம ேபா��� மன�பா��� 

அறேநா���  

கவிஞ� �.த�கராச� இர�� வயதாக 

இ����ேபாேத த��ைடய தாைய 

இழ�தவ�. தாயி� இற�பி��� பி�ன�, 

சி�ற�ைனயி� ெப�� அ��றவி� வள��தவ�. 

த��ைடய சி�ற�ைன, த�ைதைய� 

தி�மண� ெச���ேபா� “பாவாைட 

க�டெவா�ணா� பத�ெதாியா”31 நிைலயி� 

இ��தா� என� �றி�பி��கி�றா�. த� 

எ�ண�, த� வா�� எ�ெவ���ட� 

தி�டமிட� ெதாியாத அ�நாளிேல த� 

சேகாதாி�காக��, த� சேகாதாியி� 

மக��காக�� த� வா�ைவ அ��பணி��, 

அற�தி� சிற�த த� சி�ற�ைனைய� கவிஞ� 

த� கவிைதயி� ேபா�ற� தவறவி�ைல. 

சி�ற�ைனயி� ஒ�ப�ற தா��ள�ைத��, 

அவாி� அ��பணி�� மி�க அற வா�ைவ�� 

த� கவிைதயி� எ����கா��, அறவா�வி��� 

த� சி�ற�ைனைய ஒ�ப�ற அைடயாளமாக 

நிைலநி��தி��ளா�. இத��� சா�றாக, 

‘அைமதி’ எ�� உ�தைல�பி� அைம�த 

கவிைத வாிகைள� ��டலா�. “தனிைமயி� 

இ��ேத இ�ப� / த�தி�� அைமதி காண� / 

த�ைமைய வி��பி� ெச�றா� /  தனியரா� 

இ��� சி�னா� / இ�ைம�� எதிர� காணா/ 

இ��தி�� ெவ�ைம� ��  / தனிைமேய 

இனிைம எ�றா� / தகி���� ��ப� 

ெப�றா�” 32. 

 இ�கவிைதயான� ‘உ�ைமக�’ எ�� 

ெப�� பிாிவி� கீ� இட�ெப���ள�. 

இ�கவிைத�� அைமதி அைமதியி�ைம, 

அைமதி ��� மன� வ�விலா மன� எ�� 

இ� எதி�ைமக� கவி��வ�தி� 

விாிவைட���ளன. இத�� மனித உற�க�, 

���ப� ேபா�ற ேம�ெசா�ன எதி�ைமகைள� 

பிைண��, அத�வழியாக மனித வா�விய��கான 

அற�ைத �த�ைம�ப��தி��ளா�. �றி�பாக, 

அட�கமி�ைமயா� மனித�களிட�ேத ஏ�ப�� 

மன அைமதியி�ைமைய� �றி�பி���ளா�. 

இத� ெதாட��சியாக, ெச�வ நிைலயாைமைய 

வ����தி, ெச�வ�தி� மீ� மனித மன� 

ப���ெகா���ேபா��, அதைன 

இழ���ேபா�� ேந��தி�� ��ப�க�, மன 

அைமதியி�ைம ேபா�றவ�ைற�� த� 

கவிைதயி� ெதளி�ப��தி��ளா�. 

இத�ெதாட��சியாக, ��தாி� மன அைமதிைய 

எ����கா��, ��த� அைமதி எ�� ‘இைண 

இ�ைம’கைள உ�வா�கி��ளா�. இ�த 

‘இைண இ�ைமக�’ கவிைதயி� 

‘உ�ைம’யி� ஆழ�திைன ேம�� 

அ��த�ப��தி��ளன. 

 உ�ைமயான அைமதிைய� பிரதிப��தி�� 

இ�கவி��வ�தி�தா� கவிஞ� த� தாைய� 

சிற�பி���ளா�. அைமதி�கான தனி�தெதா� 

அைடயாளமாக� த� தாைய� கவிஞ� 

�����ளா�. ேம����ய கவிைதவாிகளி� 

ெம��தாக இைழேயா����� சில 

ெசா�கைள ம��� பா��தா� கவிஞ� த� 

தாைய� ேபா��� மன உ�ள�ைத� 

�ாி��ெகா�ள����. இத�� ��ப�தியி� 

எ����கா��ய கவிஞாி� வா��ைக� 

பி��ல� மிக அவசியமாகி�ற�. கவிஞாி� 

சி�ற�ைன த� வா�நா� ��வ�� எ�தவித 

எதி�பா���� இ�லா�, அைமதி நிைற�த 

�க��, அைமதியான மன��ள�� உைடயவராக 

இ��தா� எ�பதைன� கவிைதைய வாசி��� 

அைனவ���� �ல�ப��. �றி�பாக, ேமேல 

எ����கா��ய கவிைதவாிகளி� தனியரா� 

இ��� சி�னா� / இ�ைம�� எதிர� காணா/ 

இ��தி�� ெவ�ைம� �ழ:  / “தனிைமேய 

இனிைம எ�றா� / தகி���� ��ப� 

ெப�றா�” எ�� வாிக� கவிஞாி� தாயி� 
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மன�ண�விைன� பிரதிப��கி�றன. கவிஞாி� 

தாயானவ� எதி�ேநா�� எ��மி�றி, 

தனி�தி��� த� உட�பிற�த சேகாதாியி� 

பி�ைளைய� த� மகனாக எ�ணி, த� 

வா�ைவ அ��பணி�� உண��ட� அளி�த, 

அ�தாயி� மன�ண�விைன, அறவா�விைன 

ந� க��� கா�சி�ப���கி�றன. 

 

அற�� ெப�ைம��  

தமி�� கவிஞ�க�� ெப��பா�ைமயாேனா� 

த�க�ைடய பைட��களி� ெப�ணி� 

ெப�ைமக�, ப�� நல�க� �றி�� 

அதிகமாக� ேபசி��ளன�. அவ�க�� 

�றி�பாக, தமிழி� ஆக�சிற�த மிக�ெப�� 

கவிஞ�களாக� ேபா�ற�ப�� பாரதி��. 

பாரதிதாச�� ெப�ைண��, ெப�ைமைய�� 

ேபா�றி, த� கவிைதகளி� ெகா�டா���ளன� 

எ�� �றினா� மிைகயாகா�. இ�வ�� 

ெப�ணி�ைடய மன�ண�விைன� பிரதிப��த 

நிஜ பைட����களாக� கா�சி�ப�டன�. 

அ�ஙன�, கவிஞ� �.த�கராசனி� கவிைதகளி�� 

ெப���, ெப�ைமைய�� 

ேபா�ற�ப���ளைத� காண��கி�ற�. 

இ�� ெப�, ெப�ைம என� தனி�தனியாக� 

�றி�பி�வத� ேநா�க�, ‘ெப�’ எ�� 

ெசா���ேபா� அ� ேநாிைடயாக� 

பா�ன�ைத அைடயாள�ப���� ெசா�லாக��, 

ெப�ைம எ�� ெசா���ேபா� ெப���கான 

உண��க�, உாிைமக�, ப�பா��� 

ெசய�வ�வ�க� ேபா�றவ�ைற� 

���வனவாக���ளன. இ�வைகயி� 

கவிஞாி� பா�ைவயி� ெப�, ெப�ைம 

�றி�தான �ாித�க� அவ�த� கவிைதகளி� 

பிரதிப��பைத இனிவ�� ப�திகளி� 

காணலா�. 

 “ெப���� ஒ� ெப�ைம / 

ெப��க�ைண� தா��ள�”33 என� கவிஞ� 

���� இ�கவிவாிகளி� ெப�ணி� 

ப��நலைன ேநாிைடயாக� ேபா��� 

மன�பா�கிைன� பா��க ��கி�ற�. 

ெப�ைமயி� அைடயாள� தா�ைம எ�பைத�� 

தா�ைம எ�பேத ெப�ணானவ� இ�த� 

ச�க�தி�� வழ�கி�ட ெப��க�ைண 

எ�பதாக� �ாி���ெகா�ளலா�. அேதேநர�தி�, 

ெப���கான உாிைம �றி�� இ�கவிஞ� 

ேப��ேபா� “க�ேறாாி� அறி�ைரக� 

கனி�� ஏ�கா� / க�னியவ� ‘ெப��ாிைம 

க�டெத�ன?”34 எ�ற வினாவிைன�� �� 

ைவ�கி�றா�. ெப��ாிைம எ�ப� ெவ�� 

வா��ெசா� அ�ல;$ ெப���கான 

வா��ாிைம. இதைன� ெப��ேபா� 

ெப�ணானவ� தன�கான �யமதி���கைள 

இழ�க��டா� என� கவிஞ� வி���கிறா�. 

க�ற�� வழி கிைட�க�ெப�� ந�லறிைவ 

அறவழி�ப��தி, ‘ெப�ண�ைம’ எ��� 

அறியாைமயிைன� கைள�தி�வேத சாியான 

ேபா�� எ�பைத� கவிஞ� த� கவிைதயி� 

���கிறா�. கவிஞ� எ�க��திைன 

கவி��வ�ப��தினா�� அத�� 

அற�சி�தைனகைள �ைற�ப��தி ந��வைத 

அவ�ைடய கவிைதக� ��வதி�� 

காண��கி�ற�. இத�� ேம��றி�பி�ட 

கவிைதவாிகேள சா�� பக�கி�றன. 

 

தமி� ெமாழியி� ெப�ைம�� அற�� 

கவிஞ� �.த�கராச� த��ைடய ‘உதய�’ 

கவிைத� ெதா��பி� தமி�ெமாழியி� 

ெப�ைமயிைன� ேபச� தவறவி�ைல. தமி� 

ெமாழி எ����களி� ஆதி வ�வ�, எ���  

உ�வா�க�ைறக�, வள��சி நிைலக�, 

இல�கண ��க� ேபா�றவ�ைற ‘எ���’ 

எ�� கவிைதயி� வழியாக�; �றி�பி���ளா�. 

‘உதய�’ எ�� இ�கவிைத�ெதா��பி� சில 

கவிைதகைள� ெதாட��வத�� ��பாக 

கவிஞ� அவ�க� அ�கவிைத �றி�த சில 

�றி���கைள உைரநைடயாக� த�� 

ேபா�கிைன இ�ெதா��பி� ைகயா���ளா�. 

அ�வைகயி� இ�கவிைத �றி�தான 

�றி��களி� “தமி� ெமாழியி��ள உயி� - 

ெம�, உயி�ெம� - ஆ�த எ����க��, 
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ெமாழி – �த� - சா�� - இன எ����க�� 

ச�தாய� ப�பா��� அ��பைடயி��, 

த��வா��த�களி� நிைல விள�கமாக�� 

இைம�ெதாளி�வ� உலகாயத நிைலயி� ஒ� 

ெப�� வி�ைதயா��”35 என� �றி�பி�கி�றா�. 

உலக ெமாழிகளி� இ�லாத தனி��வ� 

தமிழி� இ��பதைனேய கவிஞ� இ��� 

���கி�றா�. 

 இத� ெதாட��சியாக, “ஒ�ட�பி� ஓ�யி� 

தா� ஒ�றிட�� ��� / ஒ�வ��� 

ஒ��திெய��� உய�ப�� நா�� / சீரலகி� 

த��வ�ைத� ெசறி��ண��தி� கா��� / 

ெச�தமிழி� எ��தைம�� ெச�� ப�ைப� 

கா���”36 எ�� கவிைத வாிகைள இ�� 

எ����கா�டலா�. இ�வாிகளி� தமிழி� 

எ��தைம�ைப� �றி�பி��ேபாேத ஒ�வ��� 

ஒ��திெய��� தமிழ�� ப�பா��� உய� 

க��ெநறியிைன�� ����கா��யி��ப� 

சிற�பி��ாியதாக அைமகி�ற�. இத� 

ெதாட��சியாக வ�� “ சா��� வ�� 

எ����கேள சா�ெப��� ஆ�� / 

சா��தி��� �ைண�ாிேவா� சகந��� 

ஆவா�! / ேந���வ�� இ�ப��ப 

ெநகி��சிகளி� ஊ��� / நிைல�கிைளயா� 

ஏ��இன எ��தாகி நி�பா�”37; கவிைத 

வாிக� யா�� எ����களி� 

வைகைமபா��ைன� ����கா�ட� 

��யேத. அதனி��� கவிஞ� �.த�கராச� 

அவ�க�, ஒ�ெவா� மனித���� சக ந�பாக 

அைம�தி���� ச�க அைம�பிைன��, ச�க 

உற�களி� வழி� க�டைம�க�ப�� இன 

எ��சிைய�� ����கா�ட� தவறவி�ைல. 

இ�ேவ கவிஞாி� பைட�பில�கிய� 

சிற�பி�� மிைக சா�றளி�க� ��யதாக 

அைமகி�ற�. 

 

அற�� ப��தறி��  

“ப��தறி� எ�ற ெசா���� ப��தறித�, 

ப���ண�த� என தமி� அகர�த�க� 

ெபா�� உைர�கி�ற�. ப��தறி��ளவ� 

எ�பத��� ‘ப���� பா��பவ�’ எ�ற 

விள�க�� ெகா��க�ப�கிற�. ப��தறி� 

எ�றா� விேவக�, வியாச� என�� ெபா�� 

�ற�ப�கிற�. இ�த இர��� வட 

ெசா�களா��. எனேவ ப��தறி� எ�ப� ஒ� 

ெபா�ைள� ப��� வைக�ப��தி, அறித� 

எ�ப� ெபா�� ஆ��. ப��தறி� 

என�ப�வ�, ெபா��களி� நிக��களி� 

க����களி� ��கைள அவதானி��, 

ஆ��� அவ�றி� இய��களி� இ��� 

சா��கேளா� �றவய ேநா�கி� 

எ�பி�க���ய ���கைள ��ைவ��� 

வழி�ைறைய�� இைத ஏ�வா��� மனித 

அறி� ஆ�றைல�� �றி�கி�ற�”38. 

ப��தறிவி� ேநா�க� ெம��ெபா�ைள 

அ�ல� உ�ைமைய� க�டறிவேத ஆ��. 

அ�வைகயி� ப��தறிவாத�ைத 

��னி���� ேபா�கிைன �.த�கராசனி� 

இ�கவிைத� ெதா��பி� காண��கி�ற�. 

 “ப��தறிவி� உதய�தா� ப��த ஏ�ற� / 

பர�பர�பைரயா�� பழ�கைதயா� இ��� 

வ�த /ப���ண�ேவ இ�லாத பழ�க� 

ெகா�ைக ஃ ப���ண��� பாழறி�� பதாி� 

நீ�க� / ெதா��தி�ட �லறி� �ல�க� பாைத 

/ ெதாட��தி�ட அவல�க� ெதாைல�த 

ேபா��”39 எ�� கவிைதவாிக� ஆசிாியாி� 

ப��தறிவி��� சா�� பக�கி�றன. 

ப��தறி�� சி�தைனயா�தா� ச�க� 

ஏ�ற�� மா�ற�� ெப�� எ�கிறா�. 

�ைனய�ப�ட பழ�கைதக�� ப��தறிவா� 

�ல�க� ெப��, ஏ�ற�தா�ெவா�னா ச�க� 

உ�வா�� எ�பேத கவிஞாி� எ�ண�. 

ச�க�தி� “ேப��� ெபா�நல�க� 

பித�றா�த�ைம”40  உ�வாகேவ��� என� 

கவிஞ� �றி�பி�கி�றா�. 

 “அைணயாத ேஜாதிவிள� க�ளி� த�த / 

ஆ�மீக ெநறியாள� அாிய சா�ேறா� / 

விைனயாகி நி�ெறாளி��� விள�கி� 
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கா�� / ெவ�ேவ� திற�தைம�� 

விைளவி� மா�த� / தைனெய�ணி� தா� 

வ��தி� சாதிேபத� / த�ைமகைள ஒழி��விட 

�ைன�த சா�ேறா� / இைணயா�� 

சம�தவ�ைத எ����ெசா��”41  எ�ற 

கவிைதவாிக� இைறெநறியிய� வழியாக� 

க�பி�க�ப�� சம��வ�ைத� 

பிரதிப��கி�றன. இ�கவிைத ��வ�மாக 

வ�ளலாாி� இைறய�பவ�ைத��, 

அறவா�ைவ�� பைட�பா�கி நம��� 

த���ளா�. இதன� ேநா�க� வ�ளலாாி� 

அறவா�ைவ மனித�க� ஒ�ெவா�வ�� 

பி�ெதாடரேவ��� எ�பேதயா��. இத� 

ெதாட��சியாக, “நா��ன� ��ேன�றந� 

நா�� எ�ணி / ச�ட�ைத மதி��சம 

த�ம�ப�ேப / சா���வ�� ��ைமச� 

மா��க� தாேன”42 என� �றி�பி�கி�றா�. 

மனிதச�க� அைன�தி��� ச�ட�� நீதி�� 

சமமான� ெபா�வான� எ���, சமத�ம� 

ப�� அறவழிெநறி�ப�த� ேவ��ெமன�� 

�றி�பி�கி�றா� கவிஞ�. ேமேல 

எ����கா��ய அைன��� கவிைதகளி�� 

கவிஞாி� அறெநறி� சி�தைன  ேமேலா�கி 

நி�கி�றன. 

 

���ைர 

கவிஞ� �.த�கராச� அவ�களி� ‘உதய�’ 

கவிைத� ெதா��� அற�ைத வ������ 

‘கவிைத அற��’ எ�� �றினா� 

அ�மிைகயாக�. அ�வைகயி� கவிஞ� 

எ�தள�தி� நி��, எைத� �ைன�தா�� 

அதனி�� அற� நி�சயமாக ஊடா� நி��� 

எ�ப� அவர� பைட�ைப வாசி��� 

யாவ���� �ாி��. இ�கவிைத� ெதா��பி� 

ஆசிாிய� ேபசிய அற�சி�தைனக� 

எ�கால�தி��� ெபா���� த�ைமயன. 

எனேவ கவிஞாி� இ�கவிைத� ெதா��� 

கால�தா� அழியாத, ஆக�சிற�த பைட�பாக 

நிைல�தி��� எ�ப� உ�ைம. 

 உதய� கவிைத� ெதா��பிைன 

வரலா��� பி��ல�தி� (சி�ைக வரலா�), 

ச�கவிய� இய�கிய� பா�ைவயி�, 

த��வா��த நிைலயி�, ெபா��ைடைமவாத� 

பி��ல�தி�, உளவிய� பா�ைவயி�, 

இைறயிய� பி��ல�தி� இ��� 

���கமாக ஆ�� ெச�வத�� இட���. 

�றி�பாக, இ�கவிைத� ெதா��பி� 

இட�ெப���ள இ�ைமகைள ம��� 

க��தி�ெகா�� ஆ�� ெச�யலா�. 

 

அ���றி���க� 

நா.பா�சாமி(�.ப.ஆ.), 

‘வா�விய�கள�சிய�’(ப�தி.2), ப.40. 

https://ta.wikipedia.org >wiki > dt. 15.10.2021 

நா.கதிைரேவ�பி�ைள, தமி� ெமாழி அகராதி 

(ெச�பதி��), ப.154. 

ஞா.மாணி�கவாசக�(உ.ஆ.), ‘�றநா��’, 

பா.எ�.31, ப.56. 

ேமல�, பா.எ�.65, ப.229. 

ேமல�, பா.எ�.312, ப. 

�.ெச�ல�ப�(உ.ஆ.), ‘சில�பதிகார�’, 

பதிக�, பா.வ.எ�:55, ப.22. 

�����ேகசிக�(உ.ஆ.), ‘மணிேமகைல’, 

பா�திர� ெப�ற காைத, பா.வ.எ�:96, 

ப.114. 

பாரதியா� கவிைதக�, ப.36. 

�.த�கராச�, ‘உதய�’, ப.173. 

ேமல�, ப.138. 

ேமல�, ப.50. 

ேமல�, ப.42. 

ேமல�, ப.49. 

ேமல�, ப.72. 

அ.மாணி�க�(உ.ஆ.), ‘தி���ற� ெதளி�ைர’, 

�ற�.எ�.298, ப�.60-61. 
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‘ஏலாதி’, பா.எ�.6. 

அ.மாணி�க�(உ.ஆ.), ‘தி���ற� ெதளி�ைர’, 

�ற�.எ�.195, ப�.40-41. 

பி�கல�னிவ�, ‘பி�கல நிக��’, 

�.எ�.580, ப.492. 

�.த�கராச�, ‘உதய�’, ப.35. 

ேமல�., ப.38. 

ேமல�., ப.40. 

ேமல�., ப.26. 

ேமல�., ப.79. 

ேமல�., ப.52. 

ேமல�., ப.56. 

ேமல�., ப.51. 

ேமல�., ப.84. 

ேமல�., ப.130. 

ேமல�., ப.149. 

ேமல�., ப.172. 

ேமல�., ப.28. 

ேமல�., ப.104. 

ேமல�., ப.173. 

ேமல�., ப.164. 

ேமல�., ப.165. 

ேமல�., ப.166. 

http://nakkeran.com > what –is –meant –
rationalism, dt.15.10.2021. 

�.த�கராச�, ‘உதய�’, ப.50 

ேமல�., ப.50. 

ேமல�., ப.59. 

ேமல�., ப.133. 
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தமிழறிஞ� �. த�கராசனி� ‘தமி� எ�க� உயி�’ க��ைர� 

ெதா��பி� தமி�ண�� 

 

�ைனவா ்ெப. கி. ேகாவி�தரா� 

உதவி� ேபராசிாியா், தமி���ைற, ம�ஹ�� உலா� க��ாி 

ஆ��ா், தி��ப��ா ்மாவ�ட�, தமி� நா� 

 

 

���ைர  

இ���றா��� தமி� இல�கிய ம�மல��சியி� 

வள��சி� ��க�� ஒ�� உைரநைட� 

தமிழா��. கால�ேதா�� ெமாழிநைட மாறி� 

ெகா�ேட வ�கிற�. உைரயாசிாியாக்� 

கால�தி� வள��ேதா�கிய உைரநைட ��� 

இ�� ேம�ேம�� ெச�ைமெப��, 

எளிைம�ட�� எழி�ட�� விள��கி�ற�. 

எ�ண�ைத�� உணா்�சிைய�� உாிய�ைறயி� 

பிற� உள�ெகாள எ���ைர��� ேபா� தா� 

பைட�பாளாி� ெமாழி ஆ�ைம�திற� ந�� 

�லனா��. உயி������ட� த� க��ைத 

ெவளி�ப���� ஆ�ற� சில��ேக அைமகி�ற�.  

“எ�ெபா�ள வாக� ெசல�ெசா��� 

தா�பிறாவ்ா� 

��ெபா�� கா�ப� அறி�”  

(�. எ.424) 

எ�றா� வ��வா.்  

 அாிய ெபா�ைள எளிைமயாக� ெசா�ல 

ேவ���. பிறா் ��� ��பமான ெபா�ைள�� 

உணா்�� ெகா�ள ேவ���. இ�விர��ேம 

அறி� எ�றா� வ��வா். உணா்��� திற��, 

உண�� திற��தா� அறிவா��. 

 �ய ெசா�களி� ���றவா� மலா்வ� 

அழகிய ெமாழிநைட க��� ெபா���ேக�ப� 

ெசா�கைள� ேதாவ்தி� விழி���, �லைம��, 

பயி�சி�� ேதைவ. இல�கண, இல�கிய, 

பிறெமாழி� �லைம� பி�னணிேயா� உ�வா��. 

��� நைட ந�ைம இ������; 

��ெபா�� அறி�� �லைமைய� ெச�ைமயா���. 

நாடறி�த ந�றமி�� தமிழறிஞ�� ப��ைற� 

�லைமயாள�� உைர ��சி� வ�லவ�மான 

சி�க��ா�் தமிழறிஞ�மான �.த�கராசனி� 

க��ைர� ெதா��� எ��� இ���� 

ெவளி�ப�கிற தமி�ணா்ைவ� ப�றி 

இ�க��ைரயி� கா�ேபா�. 

 

ப�பா� 

ப�பா� எ�ப� அக�தி� ேதா��வ� 

ஆ��. நாகாிக� எ�ப� �ற�ேதா�ற�தி� 

அறிய�ப�வ� ஆ��. ஆ�கில�தி� ப�பா� 

Culture  எ���, நாகாிக� Civilization எ��� 

ேவ�ப��தி அைழ�க� ெப�கி�ற�. தமிழி� 

நாகாிக� எ�� ெசா� க�ேண�ட� எ�� 

ெபா�ளி� பழ�தமிழி� இல�கிய�தி� 

ைகயாள�ப���ள�. “ந��� உ�பா ்

நனிநாகாிகா”். ந�பா்க� ந�� உ�ண� 

தரமா�டா�க�; த�தா� வா�கி உ�ப� 

நாகாிக� எ�றன�. இ�ேறா அ�ெசா��� 

ெபா�� நைட, உைட, பாவைனகைள� 

�றி�� நி�கிற� ப�பா� ஒ� வா�விய� 
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ெநறி என� க��ெதாைக ��� 

“ப�ெபன�ப�வ� பாடறி�� ஒ�க�” 

(க��.16) இ�க��ைத ந�றிைண, “பய�� 

ப��� பாடறி�� ஒ�க�” (ந�.160 என 

நவி�கிற�.  ம�கைள வில��களி���� 

பிாி�தறிய� ெச�வ� ப�பா�. ப�பா�ைடய 

ம�க� இ��பதா� உலக� இய�கி� 

ெகா����கிற� எ�பா�க�. இ�க��ைத 

ஆசிாியா ்�. த�கராச� “தமி� எ�க� உயி�“ 

எ��� க��ைர� ெதா��பி� க�ீ�கா�மா� 

உைர�கிறா�. மாணவாக்� ��ேன�வத�� 

�த� �த�� அவாக்���� தனி�த பல 

சிற�� மி�க ப��க� இ��க ேவ���. 

“ஒ��க� வி��ப� தரலா� ஒ��க� 

உயிாி�� ஓ�ப� ப��” 

எ�ற வ��வாி� ெபா�ெமாழி��, ஏ�ப 

ஒ��க� உயா்� த�வதா�, நா� அதைன ந� 

உயிாி�� ேமலாக� க�தி� ேபா�ற ேவ���. 

எ�வள�தா� நா� க�றி��தா�� க�வி 

எ��� வி��ச�தி� உ�சாணி� கிைளயிேலேய 

�� க��யி��தா��, ஒ��க� (ப�பா�) 

எ�� ஒ�� இ�ைலயாயி�, கிைள �றி��, 

நா� கீேழ வி�வ� தி�ண�. ஆகேவ ஆசிாியா் 

ப�பாேடா� நட��� ெகா�ளேவ��� 

எ�கிறா�. (தமி� எ�க� உயி� ப.70) 

 

�� வா�த� 

உலகி� தனிமனித வா��ைக எ�ப� 

எவ���� இ�ைல. எ�தெவா� தனி 

மனித�� பிறா ் உதவியி�றி� தா� ஒ�வேர 

இ�த உலகி� தனி�� இய�கிட ���� எ�� 

ெசா�லேவ ��யா� ஒ�வ���� பிறா்த� 

உதவி ”ஒ�ெபா�� ஞால�� உளநா� 

வைர�� ேவ�ட�ப��” எ�ப� உலகிய� 

சா�ேறா�களி� ெத�ளிய தீா்�பா��.  

கா�ைகக� ேபா� ��வா�த� ேவ��� 

எ�பதைன, 

“உ�றா� உறவினா ்அைனவைர�� 

உ�ண அைழ�� உ���ேம 

ெச�தா� ஒ�� அைவகளிேல 

ேச��� யா�� அ�தி�ேம”  

(� இ ப. 17) 

எ��� பாட�, த�க� வ��த�ைத� பகி��� 

நம�� உணா்��கிற�. உணைவ உ���ேபா�, 

ஒ� கா�ைக அைன�� உற�கைள�� 

கைர�� அைழ�� உ���. த� இன�தி� 

ஒ� காக� இற�தி�� ��டமாக� ேச��� 

அ��. அ�த� ஒ��ைம��� ெப�ைம���� 

கா�ைக வா�வி� சிற�ைப அழ வ�ளிய�பா 

கா��கிறா�. ேம��, ஒ��கிைண�� வா�� 

வா�வி� ெச�ைமைய��, உைழ�பி� 

ெப�ைமைய�� ேத��� கா��கிற� 

எ�பைத ஆசிாியா,் 

“ேச��ெதா�றா� வா�வதனா� 

ேசம� ெப�� ெமன� 

ெதாிவி��� ேதனீயி� 

ேத� �� பா�” 

“ேதனிைன வ��ைன� ேபா� 

தீ�தமி�� காவிய� ேபா� 

மானிட� நானில�தி� – �� 

வா�வா�� வா��தி�ேவா�” 

  

(�.இ. ப. 91) 

என�� கா��கிறா�. ேதனீ�களி� ��, �� 

வா�� ப�� ஆகியவ�ைற எளிய இனிய 

கவிைத வாிகளி� எ���ைர��, மாணவா்களி� 

உ�ள�தி� ஒ��ப�ட வா�வி� சீா்ைமயிைன� 
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�ல�ப���கிறா�. இேதேபா� எ���க� 

�� வா�� சிற�பிைன நாக ��ைதயா 

எ��� ஆசிாியா் க�ீ�கா�மா� விள��கிறா�. 

“எ��� ந�ல எ��� 

இைண�� வா�� ்எ��� 

�� வா�� ப�� 

ெகா������ எ���”    

(சி. அ, ப. 54) 

என� ����கா��, மாணவா்களி� உ�ள�தி� 

��வா�� ப�பிைன விைத�கிறா�. 

 ம�களைனவ�� மா�கேளாடைனயரா� 

வா��த க�கால�தி�, மனித �ல�தி� 

அ�றாட இ�றியாைமயா� ேதைவகளி� 

அ��பைடயி� �ைளவி�ட ஒ��ைம, 

ஆ�ேபா� தைழ�� அ��ேபா� ேவேரா�, 

ெசழி�� அடா்��, படா்��, விாி�� 

கா�சியளி�கி�ற�. க�கால�தி� கனி�த 

இ�த ஒ��ைமதா� இ�ைறய இ�பதா� 

��றா��� ெபா�கால�தி� மனித�ல� 

அைட�தி��கி�ற மக�தான அறிவிய� - 

அரசிய� – ெபா�ளிய� ��ேன�ற�க����, 

நாகாீக �தி��சி��� அ��பைட� காரண� 

எ�பைத நா� உண��� ெகா�ள ேவ���.” 

�� வா��தா� ேகா� ந�ைம” - எ�� �� 

வா��த ந�ைம உணராமலா� ெசா�னா�க� 

நம� ��ேனா�க�….? எ�� தமி� எ�க� 

உயி� எ��� க��ைர� ெதா��பி�, �� 

வா��தா� ேகா� ந�ைம எ�பைத 

விள��கிறா�. (தமி� எ�க� உயி� ப. 7) 

 

ெமாழி 

ஒ� நா�� ம�களி� நாகாிக நிைலைய “ 

உ�ள�ைக ெந���கனி ேபா�“ பிற 

ம�க��� எ����கா��வ� அ�ம�களி� 

ெமாழிேய ஆ��. அ�ெமாழிைய அறி�த 

சிற�த அறிஞாக்ளா� ம��ேம, அ�ம�களி� 

நாகாிக நிைலைய ��ைமயாக அறிய ����. 

ெமாழி எ�ப� ெதாட� பாட��� பய�ப�கி�ற 

ஒ� �ைறைம ஆ��. இ� ஒ� ெதா�தி� 

�றி��கைள�� அவ�ைற �ைறயாக� 

ைகயா�வத�கான விதி�ைற�� ெகா���ள�. 

ெமாழியான� ��ெபா�� பா�பா��, 

ப��தறிைவ வள��க���ய இல�கண� 

ெகா�டதாக�� இ��தா� அ�ேவ சிற�த 

ெமாழி. 

 ெமாழியான� பிற��, இற��, வளா்�சி, 

இட� ெபயா்த� ம��� கால�தி�ேக�ப 

மா�ற� என� பல மா�த�கைள உ�ளட�கிய�. 

எ�த ஒ� ெமாழி மா�ற� அைடயாம� 

இ��கிறேதா அ�த ெமாழி சிற�த ெமாழி 

என�ப��. கால�தி�� ஏ�றா� ேபா� மா�� 

ெமாழிேய வா�� ெமாழி” ஆ��. தமி�ெமாழி 

கால�ேதா�� வளா்�சி ெப�ற ெமாழி ஆ��. 

பல தமிழறிஞா்க� தமி� ெமாழிைய ஆ�� 

ெச�� அதைன வளர� ெச���ளன�. இத�� 

(எ.கா) �ரமா�னிவா ் ேபா�றவாக்ைள 

�றி�பிடலா�. 

 பழ�கால�தி� வா��த வ�த �த�கால 

ம�க�, இ�கால� �லவா்கைள� கா���� 

ெமாழி அறிவி� சிற�தவா்களாக விள�கினா.் 

கா�சி, க��� எ��� இ� வைக� 

ெபா��கைள�� ���கி ஆரா���, 

அவ�றி� சிற�பிய���� ஏ�ப அழகிய 

ெபா��கைள, �றிகளாக ேவ�ப��த�, 

ஒ��ப��த�, இன�ப��த� எ��� 

���ைறயி� அைம�தி��கி�றனா். தமி�ெமாழியி� 

இ��றியி�ைம எ�ப� மிக� சிற�த ஒ��. 

இைததா� ெதா�கா�பியா,் 
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“எ�லா� ெசா��� ெபா���றி�தனேவ” 

எ�கிறா�. ஆனா�, பல ெசா�க� ஒ�� 

ேசா்�தா� ம��ேம ெபா�� ேதா�றா�. 

அவ�ைற ஆ��� ஆராய ேவ���. இதைன 

ெதா�கா�பிய�, 

“ெமாழி�ெபா�� காரண� விழி�ப� 

ேதா�றா”  

(ெதா� -877) 

 இ��றியி�லாம� ஒ� தா�ெமாழிைய 

உ�வா�கிய�. இ� அ�கால  ��ம�களி� 

அறிைவ� கா���. அேதா�ம��� 

அ�லாம� தமிழி� எ�லா� ெசா�க�� 

இய�ைகயாக அைம�தைவயா�. 

 “ஆைடயி�றி� பிற�த மனித� ஆைசயி�றி� 

பிற�கவி�ைல!” எ�றா�. கவிஞா.் மனித� 

த� ேவ�ைகயிைன – விைழவிைன – 

க��திைன� �ல�ப���வத���, �ாி�� 

ெகா�ள� ெச�த��� ெமாழி எ�றெவா�� 

ேதைவ�ப�ட�. ைசைககளி� �ல��, ஒ� 

வழி�� க����கைள உணா்�தி� ெகா�டா�.  

வ�தவ� ஒ�ையேய ெமாழியா�கி� ெகா�டா�, 

ஒ�யான� வாிவ�வ� ெப�� எ��தாகி, 

ெசா�லாகி, ெசா�ெறாடராகி, ெமாழியாகி 

மலா்�� மண��, இ�வா� ேதா�றிய 

உலகி� பழைம வா��த ெமாழிக�� 

ைப�தமிழா� பழ� தமி�� ஒ��! 

 பழ� ெப�ைம வா��த ெமாழிக�� 

உலகி� சிற��, ெசழி��, ெச�மா�த நிைலயி� 

இல�கி வ�வ� ெச�தமி� ெமாழியா��. ஒ� 

ெமாழி வள�ெப�� விள�கிட ேவ��ெம�றா�, 

அ�ெமாழி�� இல�கிய�க� நிைற�தி��க 

ேவ���. எ�ணிலட�கா இல�கிய� 

ெச�வ�க� இ��பதனாேலதா�, “எ�� 

ேதா�றினேளா இ�த �தாைத” என��, 

”�வா� சாவா ��தமி�” என�� க�றறி�த 

ெப�ம�க� ேபா�றி� �க��� ��கி�றனா.் 

உலக ெமாழிகளிேலேய தமி�ெமாழியி�தா� 

இல�கிய�க��, இதிகாச�க��, மைற 

��க�� மி��� காண�ப�கி�றன. மனித� 

மனிதனாக வாழேவ���. எ�பத��ாிய 

மக�தான க����கைள� ெசா�ல�தா� 

இல�கிய�க��, �ராண�க��, ேவத 

��க�� ேதா�றின எ�ப� ெமாழி�� 

வ�லா�த� க��தா��. இதைன ஆசிாியா,் 

ெமாழியி� இ�றியாைமைய� தா� எ�திய 

க��ைர ெதா��பாகிய தமி� எ�க�“ உயி� 

எ��� ��� விள�கி��ளா�. (தமி� 

எ�க� உயி�. ப. 36). 

 

���ைர 

உலகி�  அறிேவா� அ�ளிய� வா�ெநறிகைள�� 

ேபா�றிய நட�பிய� ேதசியவாதி சி�க��ா�் 

தமிழறிஞா ் �. த�கராச�  அவாக்�. 

இவ�ைடய தமி� எ�க� உயி� எ��� 

க��ைர� ெதா��பி�, ப�ேவ� �ைறகைள� 

சா��த க����க� இட� ெப���ளன. 

ஆ��தக�ற தமி���லைம இவாிட� 

காண�ப�கிற�. ச�க இல�கிய�க� �த� 

மகாகவி பாரதியா� பாட�க�வைர ேம�ேகா� 

கா��, ��பமாக விள��கி�ற ஆ�விய� 

திற� ெவளி�ப�கிற�. ஆ�கில�� தமி�� 

ந�கறி�த சி�க��ா�் தமிழறிஞா ் �. 

த�கராச�  அவாக்�, தா� ெமாழியி� 

மா�ைப அைனவ�� அறிய�� வைக� 

ெச�தவா.் இவா ்  ம�ணி� ந�ல வ�ண� 

வாழ ��ப�டா�� உலக�ேதா� ஒ�� ஒ�கி 

வாழேவ��ய நி�ப�த�தி�  உ�ள மனித� 

தா� எ�ற வ�ட�ைத உல� எ�ற 
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வ�ட�ேதா� ெபா��தி�� உரச� இ�லா� 

இய�க ேவ��ய க�டாய�தி� உ�ளனா ்

எ�பைத�� தம� க��ைர� ெதா��பி� 

விள��கிறா�. ேம��, அ��பைட� ேதைவகளா� 

உண�, உைட, உைற�� ேபா�� 

ேதைவயாகி�ேபான ெமாழிய� வள�� ���� 

கால�ேதா�� ேதா�றிய இல�கிய�தி� வழி 

உணர�ெப��. மனிதனி� பாிமாண 

வளா்�சி�ேக�ப அவன� ெமாழியி�� 

பலவளா ்சிைத மா�ற நிைலக� காண�ப�டன 

எ�கிறா� ஆசிாியா.் 

 

 

 

பய�ப�ட ��க� 

�.த�கராச�, தமி� எ�க� உயி�, தமிழேவ� 

நாடக ம�ற�, பிளா� 733.# 03-308, 

ய��� அவனி�, சி�க��ா் 760 733. 

அழ. வ�ளிய�பா, �ழ�ைத இல�கிய�, 

வானதி பதி�பக� 1979, 23, தீன தாயள 

ெத�, ெச�ைன 17. 

தி�வ��வா,் தி���ற�, நா்மதா ெவளி��, 

தி. நகா ்ெச�ைன-17. 

���ா்�ேகசிக� (ெதளி�ைர), ெதா�கா�பிய�, �பா 

பதி�பக�, பிளா� எ� 11 ெஜயழனட 

�தா்சனா, அபா��ெம��� மாட�பா�க�, 

ெச�ைன – 73. 
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�.த�கராசனி� சி�கைதகளி� 

‘ெப�க� �றி�த மர�வழி� க��தா�க�க�’ 

 

�ைனவ� ம.ெச�ேகா� ேமாி 

தமி� உயரா�� ைமய�, உதவி� ேபராசிாிய� 

அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

மனித�ல�தி� வள��சி�கான அ�கமாக� 

திக�� ெப�, அவ� பி�ப�ற எ�தணி�க�ப�� 

ப�பா�ச�களானைவ சகமாக� பயணி�க���ய 

ம�ெறா� பா�ன�தி� எ�ண� 

க��தா�க�தி��� ப�ேவ�ப�ட 

சி�தனாவாத�கைள விைத�� 

வள��ெத��க�ப�� இ�� வைர நிைலெப�� 

நி�கி�றன. இ�த� அ�ச�கேளா� வள��ெத�� 

மா�ட� உலகி� எ�திைச��� ெச��� த� 

எ�ண ஊடா�ட�தி� விைத�க�ெப���ள 

ஒ��க� க� ெகா��தா� ேநா�கவிய�� 

எ�பேத எதா��த�.  

 ெதா�ைமயான இல�கண ��க��, 

அவ�ைற அ�ெயா�றி எ��த இல�கிய�க�� 

ெப� �றி�த ஒ��க �ைறகைள 

வைரயைற�ப��தி� ெச�கி�றன. இ�த� 

அ�ேகா�ைன அளைவயாக� ெகா�ேட 

ஒ�ெவா� காலக�ட�தி�� ெப� எ�பவ� 

அ�க�ப�டா�. ச�க அக�பா�களி� 

உைடைம� ெபா�ளாக��, �க��� 

ெபா�ளாக�� சி�திாி���ற ெப�ைம, 

�ற�பா�களி� த� த�ைத, தைமய�, மகனி� 

�ர�ைத உலேகா��� உண���� ேநா�கி� 

�தி� மகளிெரன, �ரமி�கவ�களாக� 

கா�சி�ப��த�ப�டா�க�. அத�க���� 

ேதா�ற� ெப�ற கீ��கண�� ��க��, 

ப�தி�ப�வ�க�� சி�றி�ப�தி�கான 

ெப�ைமைய� �ற�� வா�தைல� கடெனன 

வ����தின. 

 கால�காலமாக ��ேனாரா� அவரவ� 

எ�ண அைலக���� திணி�க�ப�ட சி�தனா 

�ைறகளானைவ, சமகாலக�ட அதி�வைலக� 

தா����ேபா� �திய ம�மல��சி எ�ண�க� 

ேதா�ற� ெப�வத�கான வழி பிற���. 

சா�றாக,  ெதா�கா�பிய� த� இல�கண�தி�, 

“அ�ச� நா�� மட�� ����த� நி�ச�� 

ெப�பா��ாிய” எ�கிறா�. இ�நா�� 

�ணா�ச�க�� சிற�� இ��கேவ��� 

எ���, இைவேய ெப�ைம��ாிய 

இல�கண�களாக�� ����கா��கி�றா�. 

இ�தைகய தமி�மரபி� கிைள�ெத��த பாரதி, 

ெப� வி�தைல �றி��� ெப� சம��வ� 

�றி��� உ�ச� ெதானியி� �ர� 

எ��பியேபா�, ‘நா�� அ�ச�� நா�க�� 

ேவ��மா�’ எ�கிற மா��� க��திைன 

��ைவ�தா�. ஆயி��, அவைன�� 

அறியாம�, அவ� எ�ண ஆழ�தி� 

பதி�தி��த ெப� சா��த வா��ைத 

அ���க�, அதாவ� த� சி�தனாவாத�தி�� 

�ர�ப�ட பதி�கைள அவ� த� கவிக� 

தா�கி வ�வ�� க���. பா�சா� 

சபத�தி�, “ெந�ைட மர�கெளன நி�றா�க� 

ெப�ைட �ல�ப�க�” எ�கிற வாி, 

ேம��றிய க��திைன விள��வத�� அர� 

ேச����. 

 இைவ ேபா�ற மரபா��த ெபா��ைமகைள 

உ�வா�கி� திக�� �ல�ெபய��த 

எ��தாள�க�� �.த�கராச� அவ�க� 

�றி�பிட�த��தவ�. பழ�தமிழ� கட� கட�� 

வாணிப� ெச�தி��பி��, ஆ�கிேலயாி� 

ஆ�சியி�ேபா�, �றி�பாக பல நா�களி� 

காலனிய ஆதி�க� ேமேலா�கி திக��த 

�ழ��, காலனிய ேதச�களி� 

பணிெச�வத�ெக�ேற அைழ��� 

ெச�ல�ப�ேடாாி� தமிழ� அதிக எ�ணி�ைகயி� 
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இட� ெப�றன�. மேலயா, சி�க��� ேபா�ற 

நா�களி� தமிழ�க� தின���களாகேவ 

பிைழ�� நட�தின�. இ�வா� பணியா�றிய 

அ��த��த தைல�ைறயினேர க�வி�� 

�க�� அைட��, உய�பதவிகளி� ேகாேலா�ச 

�ய�ற�. இவ�க� த�கள� வா�வியைல 

இல�கியமாக வ��க� ெதாட�கின�. அ�வில�கிய 

வ�வ�க�� ஒ�றான சி�கைத வ�வ�திைன� 

ெபாி�� ைகயிெல��த �.த�கராச� அவ�க�, 

கைதயி� ைமய�ெபா��ைமகைள சி�க��ாி� 

வா�� மனித�களி� வா�விய�, சகமனித�கேளா� 

ெகா���ள உற� சா��த �ாித�கைள� 

க�வியாக� ெகா�ேட பைட�தளி���ளன�. 

சி�க��ாி� ஆசிாியராக� பணிைய� 

ெதாட�கிய இவ�, ப��ப�யாக வள��சி 

ெப�� ப�ளி �த�வராக, சி�க���� க�வி 

அைம�சி� பாட�தி�ட அதிகாாியாக�� பணி 

ேம�பாடைட�தவ�. இவ� கவிைதக�, 

க��ைரக�, நாடக� ெதா���க�, சி�கைதக� 

ம��� மாணவ�க��கான க�ற� வள�க� 

என� பல இல�கிய வ�வ�களி� ��கைள� 

பைட���ளா�. இவ� த� பைட��க�� 

ஒ�றான ‘மல�ெகா��’ எ�� சி�கைத� 

ெதா��பி� இட� ெப���ள கைதகளி�டாக� 

திக��� ெப�க� �றி�த மர�வழி� 

க��தா�க�கைள இன�கா��வதாக 

இ�க��ைர அைம�ப�கிற�. 

 

�ர�ப�ட தா�ைம 

இல�கியவாசி�பி� ெந�ைய இ�ெதா��பி� 

�த� கைதயிேலேய இன�கா��யி���� 

ஆசிாிய�, �ணி�ச�மி�க தா�ைம உண�ைவ� 

����கா��வேதா� நி��விடாம�, ெப� 

எ�பவ� ஆைண� சா��� வா�பவளாக�� 

சி�திாி�கி�றா�. ‘உயி� ந�ப�’ எ�கிற 

கைதயி� தவறான வழியி� ெபா�� ேச���� 

தயாநிதிைய, அவன� ந�ப� அ�ச�ப� 

தி��தி ந�வழி�ப���கிறா�. த� மகனி� 

தீயவழி�ைற க�� அதி��த தா� அவைன 

வி��� பிாிகி�றா�. யாைர�� அ��� 

பிைழ�காம� சாைலைய� ெப��கி, பண� 

ஈ��� தாைய� க�ட தயாநிதி ம�னி��� 

ேகாாி�� அவைன வி��� விலகி� 

ெச�கி�றா�. த�ன�பி�ைகேயா� உயாிய 

எ�ண�ெகா�ட தா�ைமைய� சி�தாி�தவ� 

தி�மண� ���த மக� ராஜ�, த� மைனவி 

த�க�ேதா� தனி����தன� ெச�கி�றா�. 

அவனி� தா� தனி�� விட�ப�கிறா�. தா� 

ெப�ெற��த பி�ைளைய��ட தா� 

க�களி� கா�ட ம��கி�ற மகனி� 

பாச�தி�காக�� அ�காைம�காக�� 

ஏ��பவளாக ‘அ�ைனயி� ��ற�’ கைதயி� 

இட�ெப�� தா� சி�திாி�க�ப����பத� 

வழி, இ�ேவ�ப�ட �ணா�ச� ெகா�ட 

தா�ைமைய இன�கா��கிறா�. 

 

உண��கைள ேவர���� ெசா�பத�க�  

அய� ேதச�களி� வசி��� ெப�க� உண�� 

ாதீியாக��, ெபா�ளாதார நிைலயி�� 

ஆ�க��� சாிநிக� சமானமாக வா�கி�றன�; 

எ�கிற ேநா�கி� �ைன�க� அைமய� 

ெப�றி��பி��, ‘மல�’ எ�கிற பழ�ெசா�லாட� 

ெப�ெணா��தியி� உயிைர� பறி�தி�� 

நிைலைய� ����கா����ளா�. “��த� 

���சியாக� ைத�த�.. அறி� ேந�திரமிழ�� 

கிழவி ‘மல��� மச�ைக�� வ��வி�டதா’ 

எ��ைர�தா� ெவ��ெக��” (�.த�கராச�, 

மல��ெகா��,ப.28.) இ�வா��ைதைய� 

ேக�ட அ�ெப�, ஊ�ணியி� த� உயிைர 

மா��கிறா�. அவ� கணவேனா ‘நா�தா� 

மல�’ என அர��கிறா�. பாதி�க�ப�பவ� 

ெப�ணாகேவ இ��பைத��, எ�தைகய 

நாகாிக ேம�பா� அைடய�ெப�றா�� 

ெப�க��ெக�ேற உ�வா�க�ெப�ற 

பத�க� எ�வித மா�ற�பா�� இ�லாம� 

பிரேயாகி�க�ப�வைத�� இ�கைத 

உண���கிற�. 
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உட�சா��த க�பித�  

ெப�ணி�� ம��ேம வ����த�ப�ட, 

வ����த�ப�கி�றன ஒ�� க�� எ�கிற 

சி�திர�. சிாி��� சிாி��� ேப�பவாி� க�� 

ஆ�களி� பா�ைவயி� வினா��றிைய 

எ���கிற�. ‘சிாி�தவ�’ எ�� இ�கைதயி� 

‘ெச�வமதி’ எ�� ெப�, க�� �றி�தான 

மதி���ைட� தக���, த� உட� இ�ைசைய� 

தீ���� ெகா��� ேவ�ைட�ைடயவளாக� 

சி�திாி�க� ெப�றி��கி�றா�. ேமாக�, 

�ணசீல�, ��த� ஆகிய பல ஆடவ�கேளா� 

ெந��கமாக� பழ�கி�றா�. “அத��� 

பிற�� எ� உட� தகி�ைப� தா�க 

��யவி�ைல – எ�னா�. ெவ�க�ைத 

வி��� ெசா�கிேற�. எ� உட�, �க� 

ேக�ட�. ‘�சி க�ட �ைன உாிைய உாிைய� 

தா�வ� ேபால’ ேதக �க� க�ட எ� உட� 

அைத நா�வதி� விய�ெப�ன இ��கிற�?” 

(மல��ெகா��, சிாி�தவ�, ப.32.) எ�கிறா� 

ெச�வமதி. ‘த��� ேவ�ைக கிழவ� �� 

கிள�த� கிழ�தி�� இ�ைல’ எ�கிற 

ெதா�கா�பியாி� வாி, தைலவி த� 

உள�ெத�� இ�ைசைய தைலவ� �� 

உைர�த� �டா� எ�கிற�. இ��பி��, 

ச�க இல�கிய�தி�, ‘க��� உ�ணா� 

கல�தி��படா� என��� ஆகா� எ�ைன��� 

உதவா� பசைல உணீ�’ எ�� பாட��, 

‘���ேவ� ெகா� தா��ேவ� ெகா�’ எ�� 

பாட�� தைலவி த� வி��ப�ைத 

இைலமைறகாயாக� ெசா�வைத� ���� 

ெச�கிற�. இ�மரபி� ெதாட��சியாகேவ 

இ�கைதயி� இட�ெப�� தைலவி த�னிட� 

ெந���� ஆடவாிட� உள இ�ைசைய 

அ�ப�டமாக ெவளி�ப���வதாகேவ 

சி�திாி�கி�றா�. 

 ‘��ைபயிேல ���மணி’ எ�� 

சி�கைதயி� ஆ�களி� தவ�கைள 

ம�னி�� அ�� ெச��� உயாிய �ணா�ச� 

ெகா�ட உ�ைம� த�ைம 

ெகா�ேடாராக��, ெப�க� த�க� உட� 

இ�ைசகைள நிைற�ெச�ய எ�த� 

கீ�நிைல�� ேவ��மானா�� நக�வ� 

எ�பதாக�� ைமய�ெபா��ைம 

அைம�ப�கிற�. ேவல� த� மைனவியி� 

தகாத உறைவ� க�களா� க��� எ�வித 

உண��சிகைள�� ெவளி�கா�டாம�, 

ெவ��ைபேயா, ெவ��ட வா��ைதகைளேயா 

பிரேயாகி�காம� அைமதியாக, அ�தவறிைன 

ஆேமாதி�கி�றா�. அேதாட�லாம�, “அ�தா�...! 

எ�� எ� மைனவி எ� கா�� வி��� 

‘ம�னி��க�’ எ�� கதறினா�, ‘அ�ணா!’ 

எ�� அைழ. நா�தா� ம�னி��வி�ேடேன; 

ேபா த�ைகேய ேபா �கேம வா��க�” 

(மல��ெகா��, ��ைபயிேல ���மணி, 

ப.52.) எ�� த� மைனவியி� வி��ப�தி�� 

ஏ�ப, ந�பேனா� அவைள இைண�� வாழ 

ைவ�கி�ற மகா ��ஷனாக� சி�திாி�கி�றா�. 

 

�றி�த பா�  

பா�ற� சா��த சி�க�கைள� �ணி�� 

எதி�ெகா��� ெப�கைள� சி�திாி�த 

ஆசிாிய�, ஆ�களா� வ�சி�க�ப�ட 

ெப�களி� நிைலைய�� ����கா��கி�றா�. 

ேமாகனாவிட� ெந��கி� பழகிய தி��தவதாச�. 

ஆைச வா��ைதகைள� �றி ���த பி�, 

சாதக� ெபா��த� இ�ைல எ��ைர�த 

அ�மாவி� ெசா�ைல மன�தி� நி��தி, 

ேச��� வா��த ேமாகனாைவ வி���� 

பிாிகி�றா�. அவ� பயண�ப�ட ரயி� 

விப�����ளானைத அறி�த ேமாகனா 

வா�ைவ இழ��வி�ேடாேம எ�� எ�ணி� 

சி�த� கல��கி�றா�. ஆனா�, தி���வதாசேன 

�ைற�ெப�ைண மண�� மகி��ட� 

ெதாட�கிறா� வா�ைவ. ேமாகனாேவா சி�த� 

சிைத�த நிைலயி� சாைலேயாரவாசியாகி�றா�.  

இவளி� வா�வியைல �றி�த பாேலா� 

ஒ�பி�கி�றா� ஆசிாிய�. 

 இ�ெதா��பி�� இட�ெப�ற சி�கைதக�� 

மிக நீ�ட கைதயான ‘இைறவ�தா� சா�சி’ 

எ�� சி�கைத தவிர, பிற கைதக� அைன��� 
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வ�வ�, உ�ளட�க� ெபா��ைமயி� அைமதி 

ெப�� இல��கி�றன. கைதயி� ���க� 

ெதா�கி நி�காம� ��ைமயைடவதாக 

அைம����ளன. இ��பி��, கைதயி�டாக 

ெபா��தம�ற ெசா�லாட�க� 

பய�ப��த�ப���ளன. சா�றாக ‘மதைல�ேகா� 

மழைலயி�ைல’, ‘க��ர�ைத� ைக��டா�கினா�’, 

‘தவி�தா� தளி�டலா�’, ‘தண���வாக’, 

‘மாமியி� மன�கச�� ம�மல��சி ெப�ற�’ 

ேபா�ற ெசா�ெறாட�க� ச�த�தி�காகேவ 

�ைனய�ெப���ளன. 

���ைர 

மர�வழி�ப�ட மன�திட� மி�க� ெப�ைமைய� 

கா�சி�ப��திய ஆசிாிய�, தா� வா��த 

ேதச�தி�, அ�ைறய கால� �ழ�� 

எதி�ெகா�ட சாமானிய� ெப�களி� 

பா�ய� சா��த சி�க�கைள��, உண��கைள��, 

ஏ�க�கைள�� சி�திாி�தேதாட�லாம� க�� 

பிற��� வா�� ெப�களி� வா�விய� 

நசி��தா�ேபா�� எ�கிற மேனாபாவ�திேலேய 

ஒ�ெவா� கதா�பா�திர�ைத�� ேபச 

�ய�றி��கிறா�. 
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சி�ைகயி� தமி�� ச�தாய�� ப�பா�� 
 

�ைனவ� ெச. ேசாபியா ெப�சமி� 

உதவி� ேபராசிாிய�,  தமி�� �ைற 

அெமாி�க� க��ாி,  ம�ைர 

  

�.த�கராச� அவ�க� தன� அ�த�தமி� 

எ�ற க��ைர� ெதா��பி� சி�க��ாி� 

ச�தாய� பா�ைவயி�, அைவயட�க�ைத 

ஒ�ெவா� க��ைரயி� �த�� தவறாம� 

ஆர�பி��, தா� �ற வ�த க����கைள� 

பதி� ெச���ளா�. நம� ேதசிய விழா�க� 

எ�ற தைல�பி� சி�க��� நா��ற�� 

நீாினா� �ழ�ப�ட� எ��� சி�க��� 

இய�ைக வள� அ�ற� எ�பைத�� நம�� 

��கிறா�. 

 சமய ேபத�க� இ�ைல எ�பைத 

எ���� ��கிறா�. சி�க��ாி� வா�� தமி� 

ம�க� சீன�க�, மலா��கார�க� அவ�களி� 

கலா�சார� ப�பா� ப�றி ��� ஆசிாிய� 

சி�க��� ம�களி� கல�சார� ப�பா�ைட� 

�றவி�ைல. 

 

விழா�க� 

சி�க��ாி� வா�� ம�களி� சில விழா�கைள 

சி�க��� அரசா�க� ேதசிய விழா�களாக 

நியமி�� வி��ைற அளி���ள�. தீபாவளி, 

ேநா��� ெப�நா�, சனீ���தா��, கிறி��ம� 

என இ�த விழா�க��� வி��ைற அளி���ளன 

வரேவ�கிேறா�. எ�றா�� சி�க��� 

ம�களி�, விழா�க� ப�றிய ெச�திக� 

இட�ெபறவி�ைல. 

 சி�க��� பிற நா�� ம�க���� 

ெபாி�� ��கிய��வ� ெகா��கி�றன�. 

அவ�களி� உண��க� மதி�க�ப�கி�றன 

எ�� �றி, விழா�க� ெகா�டாட�ப�கி�ற 

வித�திைன�� சிற�பாக எ��� இய��கி�றா�. 

 

இைளேயா�களி� மனநிைல 

இ�ைறய இைளஞ�களி� ப��கைள 

ேவதைன�ட� �றி� ெச�கிறா�. க�ணதாச� 

பாட� வாிகைள��, தி���றைள�� க��ைரயி� 

எ���கா�� உண���கிறா�. க�ணதாச� 

பாட� வாிகளி���� �ழ�ைதயாக இ���� 

ெபா�� ந�� உற�க ேவ���; வள��� 

வி�டா� ���வத�கான ேநர கால� 

இ��கா� எ�கிறா�. ஓ�யா� விைளயா�� 

ேபா� உற�க� வரா�, ப�ளி�ப�வ�தி� 

��கமி��கா�, இள� வயதி� பலவித 

எ�ண�க�, மன� நிைலயி�லாம� 

அைல�� த�ைமைய� ��கி�றன�. 

ேம��, இள�வய� இைளஞ�க� 

ெபாியவ�களி� ��திமதிகைள ேந��� 

ேநராக இக��� அவ�களி� மனைத� 

��ப�ப���கி�றன�. அ� எ�லா 

இட�களி�� நட�கிற�. கால�தா� அழியாத 

‘தி���ற��’ மன� ேபான ேபா�கி� எ�த 

ஒ� ெசயைல�� ெச�ய��டா� எ�பைத� 

�றி��. ேமைல நா��� கலா�சார�தி� மீ� 

ேமாக� ெகா��, தறி ெக�� அைலகி�றன�. 

இள� வயதினைர ஆ��� பைட��� 

ேபாைத� ெபா�� பழ�க�, பண �க�த� 

ம��� உ�லாச ஆட� என அநாகாிக� 

பழ�க�களி� சி�கி, த�க� வா�ைவ 

அழி��� ெகா�� இ��கி�றன�. 

 இவ�கைள ந�வழி�ப��த சி�க��� 

அரசா�க� இரா�வ� ேசைவைய� 

க�டாய�ப��தி உ�ள�. அத� காரணமாக 

��ற� ெசய� �ாிேவாாி� எ�ணி�ைக 

கணிசமான அள� �ைற�� உ�ளதாக� 

��கிறா�. அ�ம��மி�றி, அ�த� ச�ட�ைத 

ெப�க���� நைட�ைறப��த ேவ��� 

எ��� �றகிறா�. வா��ைகயி� 

கைறயி�லாம� ெவ�ைள ஆைட ேபால 

��ைமயாக வாழ �தறிஞ� ��� 

அறி�ைரகைள� ேக�� நட�க ேவ���. 
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 இ�த க��ைரயி� வாயிலாக, சி�க��ாி� 

கலா�சர�தி� சீ�ேக�ைட ஆசிாிய� பதி� 

ெச���ளா�. அ�ம��மி�றி சீ� ேக�ைட 

த��பத�கான வழிகைள�� சி�க��� அர� 

ேம� ெகா�� வ�வதாக� �றி��ளா�. 

 இ�ைறய இைளேயா� த� மன�ேபா�� 

எ�ற க��ைரயி� திைர�பட மய�க�, 

ஃேபஷ� எ�ற ெபயாி� நாகாிக� அ�ற 

ெசய�, இைறய�ளி� ெபயரா� ப�ப�ற 

ெசய�கைள ெச�த�, மன��ழ�ப�, அக���ைம 

– �ற���ைம அ�ேறாரா� அறி� மய�க� 

ெகா�டவ�களா�, �றி�ேகா� இ�லாதவ�களா� 

எ�ப�ைத�� வி��கா� ம�க� வா��� 

வ�வதாக ஆசிாிய� பதி� ெச�கிறா�. 

“உ�டால�ம இ��லக� “எ��� �றநா���� 

பாட� ெபா�ளா�, இன� சா��த மர�வழி� 

ப�பா�கைள இ�ப�ைத�� வி��கா� 

ம�க� கைட�ப��பதா� தா� ச�தாய� 

கணி�பி� தமிழ�� உய��� நி�கிேறா�; 

இ�� இைளேயா�களி� மன�ேபா�� 

அழிைவ ேநா�கியதாக உ�ள� எ�பைத� 

சி�திாி��� கா��கிறா�. 

 

�திேயா� க�வி 

ஆசிாிய�, சி�க��� எ�பைத சி�ைக எ�� 

அைழ�கிறா�. பதிென� கீ��கண��� 

பாடைல��, ப��ன�தா�, �றநா�� பாட� 

வாிகைள�� ெகா�� ெப�ேறா�, க�வி 

க��� �ைறயி� எ�வித� த�க� �ழ�ைதக��� 

உ��ைணயாக இ��கி�றன� எ�பைத� 

�றி, �திேயா�� க�வி எ�ற க��ைரைய 

எ�த �ைன���ளா�. 

 மாணவ� ப�வ�தி� ப��காம�, 

ெந�மணிக���� பதிலாக ெந�மணியி� 

இைடயி� இ���� பதைர�ேபா�, க�விைய 

இழ�� வள��� வ�கி�றன�. கவைலகள�ற, 

கள�கம�ற மனதி�தா� க�விபதி�� எ�பைத 

எ�ணாம� கால�ைத இழ��வி�கி�றன�. 

இ�ப��ப�டவ�க� ம�ீ�� ப��க எ��� 

ேபா�, அவ�க��காக� சி�க��� அர� 

�திேயா�� க�விைய ஏ�ப��திய�, அதி� 

பயனைட�ேதா� எ�ணி�ைக அதிக� எ�� 

ஆசிாிய� �திேயா�� க�வியி� ெப�ைமைய 

நம�� எ����கா���ளா�. 

 ப�ளி�ப�வ�தி� ப��க ��யாத 

���ப� �ைமயி� காரணமாக க�விைய 

இழ�தவ�க�, ேவைல ெச��ெகா�ேட 

�திேயா� வ����களி� ேச��� ப���� 

த�கள� வா��ைக� தர�ைத உய��தி 

இ��கிறா�க�. அ� ம��மி�றி, சி�க��� 

அரசா�க� தா�ெமாழி� க�வி, ச�தாய� 

கல��� காரணமாக உலக� ெதாட�� ெமாழி 

ஆ�கில� ம��� கைல, இைச, ெதாழி�, 

விைளயா�� என அைன��� க�வி��� 

�திேயா��க��� ���ாிைம வழ��வைத� 

க��ைரயி� பதி� ெச���ளா�. 

 

சமய�க�வி 

சமய�க�வி எ�ற க��ைரயி�, மனித �ல� 

ேதா�றி வள�� வ�த வித�, ந�ைம தீைமக� 

அறி�த வித� இைவ யா�� இைறவனா� 

அளி�க�ப�டைவ எ���, உலக�தி� 

ெமாழியாக� ைசைக, ெச�ைக, ஒ���றி�� 

ஆகியவ�ைற� பய�ப��தின� எ���, அ�த 

ஒ���றி�� ‘அ��திர� ஒ� எ��� 

ஆகிய�” எ�ற ந��லாாி� ��பாவி�� 

இன�க வாிவ�வ� ெப�ற�. 

 சில ெமாழிக� ேதா�றி சி� 

கால�திேலேய இ�லாம� ேபாயின. பழ� 

ெப�ைம வா��த ெமாழிகளாக� தமி�, சீன�, 

கிேர�க� இ��கி�றன எ�� ��கிறா�. 

அதி� கால�தா� அழியாத தமி� எ�ண�ற 

இதிகாச,கா�பிய ��க� பல அவ��� 

கைரயா� ைகயா� அழி�க�ப�� எ�சி��ள 

��க�� மனித� த� வா�நா� ��வ�� 

ப��தா�� ப��க ��யாதைவயாக உ�ளன. 

அ�த இதிகாச ��க� தா� சமய�க�வி� 

ஆதார�. 

 “சமய� க�வி ச�பிரதாய�களி� வழி 

மனித ச�தாய�ைத� தி��த���ய ஆ�ற� 

ெப�ற� எ�பைத நா� மற�� விட� �டா�.” 
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எ�ற சமய� க�வியி� ேம�ைமைய� �றி� 

ெச�கிறன�. அெமாி�க அதிப� ாீக� �றிய 

க����கைள ��ைவ�கிறா�. 

 “சமய�ைத உதறி வி�டா� கிாீ�, ேரா� 

நாகாிக�க� ���சியைட�தைத� ேபா�� 

அெமாி�க நாகாிக� ���சி அைட�� வி��” 

சமய� க�வி மனிதைன மனிதனாக மா��� 

ஒ� ப���ேகாடாக ஆசிாிய� �.த�கராச� 

��கிறா�. அ�தத�த சமய ந�பி�ைக��ேளா�, 

அ�த�த� சமய� ேகா�பா�கைள� பி�ப�றி 

நட�தா�, ச�தாய� சிற�பான இட�ைத 

ேநா�கி நக�� எ�ப� அவ�ைடய க��தாக 

உ�ள�. 

 ந�ெலா��க வள��சியி� சமய� க�வியி� 

ப�� அள�பறிய�. நீ����க� எ�லா� 

இ�தியி� கட�� ச�கமி�கி�றன. அ� 

ேபால உலக மத�க� எ�லா� மனித� 

மனிதனாக வாழ ேவ��� எ�ற க��தி� 

ச�கமி�கி�றன. மனிதனி� உண��சிகைள� 

க���ப��தி ந�ெனறி�ப��தேவ இதிகாச� 

கைதக�� நா�மைற ேவத�க�� 

உ�வா�க�ப�டன. ெப�ேறா�களி� 

ேப��க���� ெசவிெகா�, ஊைன�தி�� 

ஊைன வள��காேத எ�� உலக மத�க� 

��வைத ஆசிாிய� பதி� ெச���ளா�. 

 அத�� ஆதரவாக நபிக� நாயக�, 

மணிேமகைல, க�ஃ�சிய� ேபா�றவ�களி� 

க���க� ��ெமாழிய�ப�கி�றன. இேய� 

கிறி�� �றிய உபேதச�க�, மகா பாரத��, 

இராம கைத��, பிற இதிகாச�க�� 

உண���கி�ற உ�ைம� த��வ�க� 

எ�ணிலட�கா எ�� சமய�க� ம�க��� 

ேபாதி�கி�ற, ந�வழிப���கி�ற க����கைள 

ஆசிாிய� ��கிறா�. அதனா�, அவாி� 

அைன�� மத�க� ப�றிய அறிவிைன நா� 

விள�கி� ெகா�ள ��கிற�. 

 சமய� க�வி ��� இ�தி� க���, 

“எ�ேலா�� இ���றி��க ேவ��ேம அ�லா� 

யாெமா�றறிேயா� பராபரேம” எ�ற இராம��க 

வ�ளலாாி� த��வ�ைத ��ெமாழியாக 

ஆசிாிய� க��ைரயி� நிைற� ெச�கிறா�. 

 

தமிழ�� தழிழ�� ப�பா�� 

‘உல��ேக நாகாிக� க���ெகா��த இன� 

தமி� இன�’ எ�� ெப�ைமயாக ஆர�பி��, 

வணிக ெதாட���, கலா�சார� ெதாட��� க� 

ெவ��க� என� பலவ�ைற எ��� இய�பி 

உ�ளா�. ேம��, உலக நா�களி� உ�ள 

க�ெவ��க�� தமி�� ப�பா�ைட� 

பைறசா��வதாக� ��கிறா�. தமிழ�, சனீ�களி� 

ப�பா��� ெப�மித�கைள எ���� ��கிறா�. 

பணிவ�� எ�ப� பழ�தமிழ�களி� பார�பாிய� 

ெசா��; அத�� உதாரணமாக, கிரா�� 

�ற�களி� அைம�தி���� ���க� மிக� 

தா�வாக அைம�க�ப������. காரண� 

பணி�� வா, �னி�� ேபா எ�பத�காக எ�� 

�றின�. பாரதியா�, பாரதிதாச� பாட�க� 

தமிழ�� ப�பா���� ஒ� ெப�� 

ஊ��ேகா�களாக விள��வைத நா� அறிய 

����. 

 

தமி�� ச�தாய�தி� காண வி���� 

��ேன�ற� 

இைளஞ�களி� ஓரள� க�வி க�றவ�க� 

�த� உய�க�வி க�ேறா� வைர 

அைனவ�ேம ஆ�கில�தி� ேப�வைதேய 

ெகௗரவமாக� க�தி உைரயா�கி�றன�, 

தமி�� ேபச� ெதாியா� எ�ப� மிக� ெபாிய 

ெகௗரவமாக� பா��கி�ற நிைல��� 

த�ள�ப��வி�ேடா�. இ�த நிைல நீ��தா� 

“ெவ�ல� தமி� ெம�ல இனி�சா��” எ�ற 

�ர�சி� கவிஞ� பாரதிதாசனி� கவிைத 

அ�க� உலகி� ெசய�ப�� நி�க ேந��. 

அ�ைம� கால�தி� ேதா��வி�க�ப�ட 

‘ேம�டாி�’ இய�க� நாடளாகிய நிைலயி� 

ந�ல ��ேன�ற� க�ட�. பிற இன, 

ச�தாய�தினாி� ெமாழி�ப�ைற� பா��தாவ� 

தமி�� ச�தாய� இ�� பி�ப�ற ேவ��� 

எ�� ேவதைன�ப�கிறா�. 
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இைளய ச�தாய�தின� தமி� ெமாழி 

��கைள� ப��க ேவ��� எ�� வி��ப� 

ெதாிவி�கிறா�. ஆ�கில ெமாழியி� 

திைள��� ெகா������ தமி�� ச�தாய 

இைளஞ�க� பழைமைய� பராமாி��� 

பதியனவ�றி� ஏ��ைடயவ�ைற ஏ��� 

ெகா�� வா��� மகி�� ��ேன�ற�ைத� 

காண வி���கிேற� எ�� இய��கி�றா�. 

 

ெதா���ைர 

கவிஞ� �.த�கராச� சி�க��� வா� 

ந�லாசிாிய�. அவ�ைடய அ�த� தமி�� 

க��ைர� ெதா��பி� ச�தாய� எ�ற 

தைல�பி�, சி�க��� ம�களி� வா��ைக 

�ைறகைள, ஒ���கைள� சி�திாி���ளா�. 

ஒ�ெவா� க��ைர ஆர�பி��� ெபா��� 

அைவயட�க�ைத� பி�ப�றி, பணிவ��ட� 

ம�னி�க ேவ��கிேற�, �ற� �ணி�ேத� 

எ�ற வா�கிய�ைள� �றி� ெச�கி�றா�. 

நம� ேதசிய விழா�க� எ�ற தைல�பி� 

சி�க��ாி� ப�ேவ� ம�க� ��யி��கிறா�க� 

எ���, அவ�களி� மத�, ெமாழி, ப�பா�, 

கலா�சார� அைன��� மா�ப�டா�� 

அவ�களி� விழா�க� வரேவ�க�ப�� 

சி�க��� அரசா�க�தா�  வி��ைற 

அளி�க�ப�டதா�� �ற�ப���ள�. 

சி�க��ாி� ���க ம�க� அவ�க� 

ப�பா�, கலா�சார�, ெமாழி, மத� �ற�பட 

அவ� விைழயவி�ைல. ஏெனனி�, அவ� 

தமிழராக இ��பதா� சி�க��ாி� தமி� 

ம�களி� வா�வியைல� சி�திாி�பதிேலேய 

அவாி� க��ைரக� ��வ�� இட� 

ெப���ளன. இைளஞ�களி� மன�ேபா�� 

��றி�� ேவ�ப�டதாக, மா�ப��வி�டதாக 

ேவதைன அைடகி�றன�. ப�ைடகால இதிகாச, 

�ராண� கைதக� ந�வழிப���� ேநா�க��ட� 

பைட�க�ப�டதைவ.  அவ�ைறெய�லா� 

இ�கால இைளஞ�க� ெப�ைம�ப���வதி�ைல 

எ�� ��கிறா�. க�வி எ�ற தைல�பி� 

�திேயா�� க�வி�கான காரண�, �திேயா�� 

க�வியி� ஆ�வ� மி��தவரா� இ��க� 

காரண�ைத� �றி, சி�க��� அரசா�க� 

�திேயா�� க�விைய நட�தி 

ஊ��வி�பதாக� ��கிறா�. சமய� க�வி 

ம�கைள ந�வழி�ப���� ஒ� க�வியாக� 

ெசய�ப�டதாக விள�க� அளி�கிறா�. 

மனிதனி� ந�ெலா��க வள��சியி� 

சமய�களி� ெகா�ைகக�, ந�பி�ைகக� 

வ��ேச�கி�றன எ�பைத விள��கிறா�. 

தமிழ�� தமி�� ப�பா�� எ�ற தைல�பி� 

தமிழாி� நிைல தா�வைத��, தமி� ெமாழி 

அழிைவ ேநா�கி� ேபாகிற� எ�பைத�� 

���கி�றா�. தமிழ�� தமிழ�க�� 

கா�க�ப�கி�றன� எ�றா�, அ� 

இ�ப�ைத�� வி��கா� ம�களி� ந�ெனறி 

வா��ைக எ�பைத எ��� இய��கி�றா�. 

தமி�, தமிழ�க�, ப�பா� �தலானவ�றி� 

கலா�சார� கள�சியமாக அவாி� 

க��ைரகைள எ���� ெகா�ளலா�. 

 

  



 

 
 

 
 233 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

கவிஞ� �. த�கராசனா� கவிைதகளி� ச�க அற� சி�தைனக� 
 

தி� ம. ஞானேசகர� 

��த தமிழாசிாிய�, உ�ல��� உய�நிைல�ப�ளி, சி�க��� 

 

ச�க கால� ெதா�� இ�� வைர தமி� 

இல�கிய�க� ப�ேவ� ேகாண�களி� 

ப�கி� ெப�கினா��, ெப��பா�� அற� 

எ�ப� அத� அ��பைடகளி� இ�றியைமயாத 

ஒ�றாக உ�ள� எ�� �றலா�. மனிதனாக� 

பிற�தவ� வா�வா�� வாழ ேவ��� 

எ�பேத அறிஞ�களி� சி�தைனயா��. 

“அற�, ெபா��, இ�ப�, �� அைடத� 

��பயேன,” எ�பா� ந��லா�. அ�வைகயி�, 

கவிஞ� �. த�கராசனாாி� ��களி� அற� 

சி�தைனக� எ�வாெற�லா� 

விைத�க�ப���ளன எ�ப� �றி�த 

சி�தைனயி� விைளேவ இ�க��ைரயா��. 

த�கராசனா�, ஆசிாிய� பணியா�றியதாேலா 

எ�னேவா அவ�ைடய கவிைதகளி� 

வா�விய� சி�தைனக� மிக�� �றி�பிட�த�க 

இட�ைத� பி����ளன எ�ேற �றலா�. 

“இ�லற� ப�றிய க���கைள ஐய� 

வ��வ� வழி நி���, தா�ெமாழி� 

ப�றிைன� ப�றி� ேப��ெபா�� தமி�� 

கவிஞ�க� பாரதி, பாரதிதாச� வழி நி���...,”1 

கவிஞ� த� பைட��கைள வழிநட�தி� 

ெச���ளதாக� ��கிறா� ேரவதி. 

 கவிைத, சி�கைத, நாடக� என� 

பல�ைறகைள�� ெதா�� எ�தி��ளவ�. 

ெபா�ைக���க�, வாைக� ��க�, நி�தில� 

��க� என� ெப��பா�� த� ��க��� 

மல�கைள� சா��ேத ெபயாி���ள�� 

சி�தி�க ேவ��ய ஒ�றா��. �றி�பாக, 

‘பனி��ளிக�’ எ�ற அவ�ைடய கவிைத 

��� கவிைதக��� அவ� இ������ 

தைல��கைள� பா��தாேல ச�தாய�தி� 

ேம� அவ� ெகா����த அ�கைற �ல�ப��. 

�ழ�ைத, ெசய��க�� ெசயலா�க��, இ�தா� 

வா��ைக, உ�ள���ைம, ெபாறாைம, 

ெபா�ைம, �ாி��ண�ேவ ெவ���, ேகால�, 

ஈர�, சாதைன ெச�ேவா�, மனம� 

ெச�ைமயானா�, ேநாய�ற வா�� என 

அவ�ைடய தைல��க� விாிகி�றன. 

 ‘ெபா�ைக� ��க�’ எ�ற �ைல 

எ����ெகா�டா� மதி��, ��, நாணய�, 

ெதளி� ெகா�ேவா�, உலக சமாதான�, 

உலக� அைமதி ெபற, எதி�நீ�ச� இ�ப�, 

ஆ�திர�, ஆைன பல�, ஆட�பர�, மனித 

ேநய� ேபா�ற�, ம�கல� எ�ப மைனமா�சி, 

உைழ�ேப உய�� ந���, உ�ள� ெப�� 

ேகாவி�, ெநறி நி�றா� நீ� வா�வா� என� 

தனி மனித�� ச�தாய�� வா�வா�� வாழ 

ேவ��� எ�ற சி�தைனயி� அைம�த 

தைல��களாகேவ உ�ளன. 

 ‘வாைக� ��க�’ எ�ற ��� க�வியி� 

சிற��, உாிைம�� கடைம��, ந��� ம�க� 

உ�வா�க�, மாணவ� மா��, �தியேதா� 

உலக� ெச�ேவா�, அ�ேப வழிகா��, 

வா��ைக ெநறி, ேபா�ெம�ற மன�..?, 

ெச�ந�றி மறவாைம, மதிெயன�..., நைர�� 

திைர��, ெச��ந�றி மற�தா�, ஒ��ைம 

உலைக ெவ��� என� தனி மனித�, 

ச�தாய�, நா� எ�பனவ�ைறெய�லா� 

கட�� உலகளாகவிய சி�தைனக� 

மிளி�கி�றன. இவ�றி����, ‘வா��தா� 

ம��� ேபாதா�; அ� ைவயக� ேபா��� 

வா�வாக இ��கேவ���’ எ�பேத 

அவ�ைடய ேபரவா எ�� �றலா�. 

 �ழ�ைதயி� சிற�ைப�� அவசிய�ைத�� 

விள��வத�காக� தி�வ��வ�, த� 
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தி���றளி� ஓ� அதிகார�ைதேய 

ஒ��கியி��பைத அைனவ�� அறிவ�. 

"ெப�மவ��� யாமறிவ� இ�ைல 

அறிவறி�த 

ம�க�ேப� அ�ல பிற"   

(�ற� எ�: 61) 

இ�ைற��� �ழ�ைத� ேப�றிைன 

அதிகாி�பத��� சி�க��� அரசா�க� 

ெப��ய�சி எ��� வ�கிற�. 

"�ழ�ைதைய� ெப�றா� ெந�ச� 

�ைழ�தி�� இ�ப� கா�பா� 

மழைலயி� �க�ைத� பா��� 

மகி��தி�� நிைலைய� கா�ேபா� 

�ழ�ைசயி� அ�த� ���� 

�ழ�ைதயி� மழைல� ேப�சி�”2... 

என, பனி��ளிக� எ�ற ��� ‘�ழ�ைத’ 

எ�ற தைல�பி� வ�� கவிைதயி�, 

�ழ�ைதயி� சிற��கைள� பலவாறாக 

எ���ைர��, �றி�பாக� சி�க��ாி� வா�� 

ம�க��� அத� அவசிய�ைத 

உண��தி��ளா�. 

"அறிவறி�� ெச�ப�த� ஆ�ைம யா�� 

அளவறி�� ெசய�ப�த� அைமேவ 

யா�� 

ெசறிவறி�� ெசய�ப�த� சீ�ைம யா�� 

சிற�பறி�� ெசய�ப�த� தீ��க மா�� 

ெநறியறி�� ெசய�ப�த� ேந�ைம யா�� 

நி�ெறாி�� விள�கதனி� நீ�ைம யா�� 

�றியறி�� ெசய�ப�த� ��ைம யா�� 

ெகா�ைகவழி நி�றி�த� ேகா�ைம 

யா��"3 

எ�ப� ‘பனி��ளிக�,’ எ�ற அேத ��� 

ெசய��க�� ெசயலா�க��..! எ�ற 

தைல�பிலான கவிைதயி� இட�ெப�ற சில 

வாிகளா��. ஆ�ைம, அைம�, சீ�ைம, 

தீ��க�, ேந�ைம, நீ�ைம, ��ைம, ேகா�ைம 

என ப�ேவ� ந�ெலா��க�களி� ெசா�ெபா�� 

விள�கமாக அைம���ள� இ�கவிைத. 

தனிமனிதனாக இ��தா�� ச�தாயமாக 

இ��தா�� எ�வா� ெசய�படேவ��� 

எ�பதைன விள��� இ�கவிைதைய� 

ப����ேபா� க��ெதாைகயி� 

இட�ெப���ள, ‘ப�ெபன� ப�வ� 

பாடறி� ெதா��த�,’ எ�ற பாட� 

நிைன��� வராம���கா�. கவிஞ� ச�க 

இல�கிய�தி� எ�த அள���� 

ேதா��தி��கிறா� எ�பைத�� அத� 

பாதி�� அவ�ைடய கவிைதயி� எ�த 

அள��� இட�ெப���ள� எ�பைத�� 

இத��ல� அறியலா�. 

"ஆ��த� எ�ப� ஒ�� அல�தவ��� 

உத�த� 

ேபா��த� எ�ப� �ண��தாைர� 

பிாியாைம 

ப�ெபன� ப�வ� பாடறி� ெதா��த� 

அ�ெபன� ப�வ� த�கிைள 

ெசறாஅைம 

அறிெவன� ப�வ� ேபைதேயா� 

ெசா�ேநா�ற�" 

...  ...  ... ...        

(க��ெதாைக, 133) 

 ஒ� ச�தாய� மகி��சியாக�� அைமதியாக�� 

திக��திட ேவ��ெம�றா� உ�ள� ��ைம 

மிக�� ��கிய�. அத�� இைறவழிபா�, 

ந�ல ���ப வா��ைக, ேப�சி� ந�னய�, 

ெசா�னய�, க�ணய�, அரசிய�� ��ைம, 

உரசிய� இ�லா தனிமனித வா��ைக, 

ம�றவ� மன� ேநாகா அளவி� வா�� 

வ�சகமி�லா ெந�சக� ��ைம, இ�ப�� 

பல�� ேதைவ எ�பைத�� அவ�ைடய 

கவிைதயி� ெதளி�ப��தி��ளா�.4 

 ‘ஊ�விைன உ��� வ�� ஊ���’ எ�� 

சில�பதிகார� ���. விதி�பய� விள�ேத 

தீ�� எ�� ’ெபா�ைக� ��க�’ எ�ற த� 

கவிைத ��� ��கிறா�5 நம� கவிஞ�. 

‘உ�ள� ெப�� ேகாயி� ஊ�ட�� ஆலய�’ 

(தி�ம�திர� 1823) எ�பா� தி��ல�. இதைன 

வழிெமாழிவதாக உ�ள�, ‘உ�ள� ெப�� 

ேகாவி�!’   எ�ற தைல�பி� அைம���ள 

கவிஞாி� கவிைத. இ��லகி� பிற�� வ�த 

எழி� ேபா��வ� எ�ப� எ��யி�� 

த��யி�ேபா� எ��� இர�கமி�க சி�ைதயி� 
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உ�ள� எ�கிறா�6. ேம��, அ��கா� 

ெகா�ளாத அ�� ெந�சேம ச�னி தான� 

எ��� ெதளி�ப���கிறா�. 

 உைழ�� இ�லாம� உலக� இ�ைல. 

உைழ�ைப� ேபா�றாத ச�க� ஒ�நா�� 

உயரா�. உைழ�பி� வாரா உ�திக� உளேவா 

எ�பா� ப��ன�த�க�. பாரதியா�� த� 

�திய ஆ�தி��யி� ‘கிைள பல தா�ேக�’ 

எ�� ��வ�� உைழ�காம� ேசா�பி 

இ��தைல ஊ��வி�த� �டா� எ�பைத 

வ����தேவ ஆ��. இதைன� ெபாி�� 

விள��� வித�தி� இட�ெப���ள� 

‘ெபா�ைக� ��க�’ எ�ற ��� 

இட�ெப���ள ‘உைழ�ேப உய�� ந���’ 

எ�ற தைல�பிலான கவிைத. 

“பக�கன� கா�பதிேல ப��கா ெவ�றி 

பா�ப�� உைழ�பதிேல பதி�� ஊ�றி 

அக�விள��� அறிவிய�� ��ேன� 

ற�தி� 

அைம�ெதாளி�� ந��லகி� ஆக� 

கா�ேபா� 

இக�ண�� எ���தா� ெகா�ளா நி�� 

எதி��ந� வா���கைள இைய�� 

ேபா�றி� 

�க�வா�� ெபற�த�க ��ஷ வா��� 

ேபா��தைல� ெப�றிடலா� ெபா��� 

வா��"7 

 இ�ைற�� உலக� அறிவிய�� 

வள��சியி� உ�ச�ைத ேநா�கி� ெச�� 

ெகா����கிற�. ஆனா�, மனித ேநயேமா 

காணாம� ேபா��ெகா����கிற� எ�� 

பல�� ��கி�றன�. அதைன� பைறசா��� 

வைகயி� �திேயா� இ�ல�க� ஆ�கா�ேக 

�ைள���ெகா����கி�றன. ெப�ற தா� 

த�ைதயைரேய �ைமெயன� க���, ெபா�ைள� 

ேபா��� ச�கமாக உலகேம மாறி� 

ெகா����கிற�. வசதி வா���கேளா 

ெப�கி� ெகா����கி�றன. மன�கேளா 

���கி�ெகா����கி�றன. தனிமனித �த�திர� 

எ�ற ெபயாி� தவறான அ���ைறக� 

அர�ேக�கி�றன. வயதான கால�களி� 

ெப�ேறா�கைள� தனி��வி�� ேபா�� 

அதிகாி�� வ�கி�ற�. இவ�ைறெய�லா� 

மா��வத�கான ம��தாக ‘தா� த�ைதய� 

சிற��’ எ�ற தைல�பி� வாைக� ��க� 

எ�ற ��� அைம���ள� ஒ� கவிைத. 

"அவனியி� அ�மா அ�பா அ�ைமயா� 

வா��த� எ�றா� 

தவ�ேப� எ�ேற ஆ�� த�ைததா� உற� 

எ��� 

உவ�தி�� இ�ப மா�� உ��தலா� 

எ�ணி� பா��தா� 

�வ�த� எளிய தாேமா ேநா�றலா� அைம�த 

த�ேறா?”8 

ெமாழி இழ�தா� �கவாிைய இழ�க ேநாி��; 

வா�� நில�ைத�� இழ�க ேநாி�� எ�� 

��வ�. இ�ைற��� பி�ைளக���� 

ெபய� ���வதி��ட பல ���ப�களி� 

ெமாழி கா�பா�ற�ப�வதி�ைல. இத� 

அவசிய� உண��� கவிஞ� த� �ாியகா�தி 

எ�ற ���, ெமாழி எ�ற  எ�ற தைல�பி�, 

தமி� ெமாழிைய� ேபா��� வித�தி�� 

அதைன வ������ வித�தி�� ப�ேவ� 

கவிைதகைள இய�றி��ளா�. இ�ைற��� 

தமிழ�க� ெச�� கா�ைவ�காத இடமி�ைல 

எ�� ��� அளவி�, உலகி� ப�ேவ� 

நா�களி�� பரவி வா�கி�றன�. அ�த 

நா�களிெல�லா� தமிழ�க� த�க� ெபய� 

ெபாறி��� அளவி� ப�பல சாதைனகைள�� 

நிக��தி வ�கி�றன�. எ�த இட�தி� 

வா�கிேறாேமா அ�த இட�தி��� ெப�ைம 

ேச���� வைகயி� வாழ ேவ���. அதனா� 

தா� ஒளைவயா� ஓ� இட�தி��� ெப�ைம 

அ�விட�தி� வா�� ம�கைள� ெபா��த� 

எ�� ��வா�. 

"நாடா ெகா�ேறா ; காடா ெகா�ேற� 

அவலா ெகா�ேறா ; மிைசயா ெகா�ேற� 

எ�வழி ந�லவ� ஆடவ�, 

அ�வழி ந�ைல ; வாழிய நிலேன"  

(�ற� 147) 

எ�ப� ஒளைவயாாி� அ�த ெமாழி. வா�� 

ம�க� தா� வா�� நா����� ெப�ைம 

ேச���� வைகயி�� நா��� ப�றிைன 

ெவளி�ப���� வைகயி�� நா� எ�ற 

தைல�பி� ப�ேவ� கவிைதகைள இய�றி� 
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ேச����ளா�. ம��லக ெசா��க�ாி, இனிய 

வள� �ைற�கேம, சி�ைக� தி�மகேள வா�க! 

சி�க��ாி� சீ�ைமக� எ�ெற�லா� �க��� 

அத� சிற��கைள� ச�ீ��கி மகி��தி��கிறா�. 

 பிற��ெகன வா�� உ�ள� 

உைடயவ�களா�தா� இ�த உலக� இ��� 

நிைலயாக இய�கி�ெகா����கிற� எ�ப� 

கட�� மா��த இள�ெப�வ�தியி� 

�றநா���� பாட� (�ற� 182) ��� 

உ�ைம. அ�� ெதா�� இ�� வைர 

இ�ப��ப�ட உ�ள� உைடயவ�களி� 

சி�தைனக�, அற�க���க� யா�� 

தனிமனிதைன�� தா�� ச�தாய� 

ேநா�கியதாக உ�ளன. அதனா�தா�, 

அவ�க�ைடய க���க� இல�கிய�களாக� 

கால�க� பல கட��� க�ட�க� பல 

கட��� சாகா வர� ெப�றைவகளாக 

வா���ெகா����கி�றன.  “இற�த பிற�� 

நீ�க� மற�க�படாதி��க ேவ��ெம�றா� 

ஒ�� சிற�த பைட��கைள எ���க�; 

அ�ல� பிற� உ�கைள� ப�றி எ��� 

அள��� அ��த��ள வா��ைகைய 

வா��க�”9 எ�றா� ெப�சமி� 

ஃபிரா��ளி�. அ�த வைகயி�, கவிஞ� �. 

த�கராசனா� ேம�ெகா�ட இர����ேம 

ெசா�த�காரராக இ��கிறா� எ�� 

உ�தியாக� �றலா�. 

பா�ைவ ��க� 

கி. ரா. ேரவதி, கவிஞ� �. த�கராச� 

கவிைதக� ஓ� உ�ளட�க� பா�ைவ 

(எ�.ஃபி� ப�ட ஆ��), எ�தியதா� 

ேப�கிேற�, ல��மி ெவளி��, ஜனவாி 

2001. 

�. த�கராச�, பனி��ளிக�, �வழகி 

பதி�பக�, ெச�ைன, �த� பதி�� 1992, 

ப. 46. 

ேமல�., ப. 49. 

ேமல�., ப. 64. 

�. த�கராச�, ெபா�ைக� ��க�, அ�ைன 

சாரதா பதி�பக�, ெச�ைன, �த� பதி�� 

1992, ப. 116. 

ேமல�., ப. 120. 

ேமல�., ப. 126. 

�. த�கராச�, வாைக� ��க�, தமிழேவ� 

நாடக ம�ற�, சி�க���, �த� பதி��-

2003, ப. 43. 

வான� வச�ப�ேம, மீ�யா கா�� ேர�ேயா, 

சி�க���, �டா�ஃேபா�� பிர�,  ப. 64. 
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‘வாைக���க�’ கவிைதக� - ப��க ஆ�� 

 

�ைனவ� ேஜா. பிாி��  

உதவி� ேபராசிாிய�, அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

ஆ��� ���க� 

சி�க���� தமிழாசிாிய� �.த�கராச� சிற�த தமி��பைட�பாள�. சி�க��� ம��� மேலசியாவி� 

தமி�ெமாழி�� இல�கிய�� உய��� வா��� தமிழாசிாியராக� ேபாதியா�றி வ�தா�. எ��வதி� 

ஈ�பா� ெகா�� 23 ��கைள ெவளி���ளா�. இய�, இைச, நாடக� ஆகிய ��தமி�களி� ��திைர 

பதி�தவ�. 
 

���ைர 

இவ�ைடய பதிென�டாவ� �லாக� 

பாிணபி�த� ‘வாைக���க�’ எ�� �� 

வாைக���க� ��� ப��வைகயான 

ெவ�ேவ� தைல��களி�, ��தானைவ 

தனி�பாட� தைல��களி� 72 கவிைதகைள 

எ�தி��ளா�. இ�ெதா��பி� இட�ெப���ள 

கவிைதக� அைன��� ெமாழி�ப��, 

நா���ப�� ஆகியனவ�ைற� தமி��ெபா� 

ம�க��� ஊ��வனவாக உ�ளன. 

ெசா��ைவ, ெபா���ைவ ஆகியவ�றி� 

ஆ�ைமைய� கா��கி�றன. கவிஞ� 

�.த�கராசனி� வாைக� ��க� எ�� 

இ�ெதா��� ெமாழி, க�வி, நா�, ச�தாய�, 

உண��க�, சி�தைனக�, வா����க�, 

உைரவி�� எ��� ��கைள� ெகா�டதாக 

அைமகிற�. 

 

ெமாழி ப�றிய சி�தைன 

தா�ெமாழிைய� க� எ�ப�; பிற 

ெமாழிகைள� க�ணா� எ�ப�. நம� 

அறிவி� �த� திற�ேகா� நம� தா�ெமாழியா��. 

பிற�த� �த� ந� தா�ெமாழியிேல 

ேப�கிேறா�. ெமாழி எ�ப� அறிவி� சாளர�. 

நம� க����கைள�� ேதைவகைளய� பிற���� 

ெதாிவி�க ெமாழி உத�கிற�. ெமாழியி� 

�லேம நா� அறிவிைன� ெப�கிேறா�. நம� 

தாயிடமி��� நா� க��� ெமாழிைய� 

தா�ெமாழி எ�கிேறா�. ஒ� தா� த� 

�ழ�ைத�ட� உைரயா�� ெமாழி 

தா�ெமாழியா��. 

 கவிஞ� �.த�கராச� உ�ள�தி� 

ெமாழி�ப�� ேவ��� எ�கிறா�. ஒ�ெவா� 

மனித�� தா�ெமாழிைய உயி��� நிகராக� 

ெகா�ள ேவ���; உண�வி� ஒ�ற 

ேவ��� உன உண�வி�� எ��சியாக 

அைமவ� தா�ெமாழி எ�� �றி, அைத� 

தின� தின� ேபா�ற ேவ��� எ�கிறா�. 

இதைன “உண�ெவ�லா� ெமாழியி� ஒ�றி 

உண��திட ேவ��� எ��� இண� எ� 

இ�ப� ேபா��� எ��தி�� உ�சாக க�க� 

தின� தின� ேபா��கி�ற நிக� ஒ�  

ெமாழியிய� எ��� �ைன�தி�� எ��சி� 

�ல� ���ர� ெமாழிைய� கா�ேபா�” 

எ�கிறா�. 

 தமி�ெமாழி பல ெமாழிக�� சிற�பான�. 

இல�கிய� ெச�ைம வா��த�. உலகி��ள 

ெமாழிக��ெக�லா� வயிகா��யாக� 
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திக�வ�. இ�ெமாழியி� இல�கிய�க� 

எ�லா� ஏ�ற� க�ட ெச�ெமாழி என 

�தறிந� ெசா�கி�றன� எ�கிறா�. 

 இதைன, ‘கால�த� ��தைவ’ க�னி�தமிேழ 

ஞால�தி� ெமாழிக��� வழிகா��யாக 

சில�த� சிற�தெதா��� தமிேழ எ���, 

கால��� த�ன� ெமாழியாக�திக��” 1 

எ��� கவிைத� ப�தியி� �ல� 

அறியலா�.. 

 

க�வி�சி�தைன 

“க�வி எ�ப� �ழ�ைதகைள உட� ம��� 

மன வள��சி�� அறி�, ந�ெலா��க� ஆகிய 

மதி��ட� வள��சி�� உத�� ஒ� ச�க 

அைம�� ஆ��.”2 

 க�வி எ�ப� ஒ� ச�க நி�வனமா�� 

இைளய தைல�ைறைய வழிநட��வதி�� 

ச�தயா�தி� ப�களி��� ெச�ய ைவ�பதி�� 

க�வி ��கிய�ப�� வகி�கிற�. அறி� திறைம 

ேபா�றவ�ைற� த��, ஒ� �திய ச�க�ைத 

உ�வா�கி, ப�பா�, நட�ைத ேபா�றவ�ைற� 

த�� மனிதைன ��ைமயாக ஆ�ற� உ�ள 

மனிதனாக மா�ற� அைடய� ெச�கிற�. 

 வா�வி� ேபாதைனக� ஏ�ப�� ேபா� 

க�வியறிவா� அ� ேசாதைனக� மா�றலா�. 

வா��ைக சிற�பத��� க�வி மிக�� 

அவசியமா��. க�வியா� ந�பி�ைக ஏ�ப�� 

ேசாதைனகைள ���தி, வா�வி� ெவ�றி 

ெபறலா� எ�கிறா� கவிஞ�. இைத “அ���வ�� 

ேசாதைனைய அ��� ���தி, வி�தைல 

ேவ�ைக�ட� க�றா� ெவ�றி”3 எ�ற வாிக� 

�ல� அறியலா�. 
 

இ�ெமாழி�க�வி 

இ�ெமாழிகளி� க�பி�க�ப�வ�. 

இ�ெமாழி�க�விைய�  ெப�� �ழ�ைதக� 

இ�ெமாழிகளி�� �லைம ெப�கி�றன. இ� 

மிக�� பிர�திேயகமான க�வியா��. 

இ�ெமாழி�க�வி எ�ப� இ�ெமாழிகளி� 

அறிைவ அ��பைடயாக� ெகா�ட�. 

இ�ெமாழிகளி� பயி�� �ழ�ைதக� இர�� 

ெவ�ேவ� ெமாழிகைள ஒ��கிைன�பத�கான 

அறிைவ� ெப�கி�றன. கவிஞ�� இ�ெமாழிக� 

ப���ண��தா� இ�த ந�நாேட இ�கர�க� 

�வி���ைன வண�கி ஏ���. ப�டறி� 

மிளி�� எ�கிறா�. இதைன, 

 “அ� ேபாலதா� இ�ெமாழிக� அறிவ 

ேச��தா� ெபா�வாக� ப�டறிவ மிதி��� 

ேப��”4 எ�ற வாிக� �ல� அறியலா�.  

 

சி�க��� ப�றிய சி�தைன 

சி�க��� சிற�த நா� ம�பி�ைல; நா�லா�சி 

வழ��� நா�. இ�� வள� எ�ெற��� 

தைழ��� நா�. அைன��ல நா�க�� 

வி���� நா�. அணி ேசரா� ெகா�ைகைய 

உைடய நா�, சி�ன�சி� நாடாக 

இ��தா�� த�ன�பி�ைக�ட� திக�� 

நா�. இ�த உலகேம ந�னா� என� 

ெகா�டா�� நா� எ�கிறா� கவிஞ�. இதைன 

“கவிைத� தி� நாெட�றா� சிற�த நா� 

ப�கமி�லா நா�லா�சி பதி�� நா�”5 எ�ற 

பாட� �ளிக� �ல� அறியலா�.   

 

�திய உலைக�பைட�ேபா� 

�திய உலைக� பைட�பதி� அைனவ�� 

�ைன��ட� ெசய�ப�ேவா�. ��ைம� 

சி�தைனக� அைனவ� மனதி�� ேதா�ற 

ேவ���. அறியாைம எ�� இ�� நீ�கி 

அகில� சிற�க ேவ��� எ�கிறா�. 

�ாியாைம நீ�கி� �� ஞான� ேதா�ற 

ேவ���. ஒ� �திய ச�தாய ம�மல��சி 
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�மியி� ேதா�ற ேவ��� எ�கிறா� கவிஞ�. 

இதைன, “�ாி�� ெகா� ��ைம ஞால� 

�மியி� ேதா�ற ேவ���” 6எ��� பாட� 

வாிக� �ல� அறியலா�. 

 

அ��� சி�தைன 

மனித ேநய�, இர�க�, பாச� ஆகியவ�ைற� 

�றி��� ஒ� ந�ெலா��கேம அ�� என�ப�கிற�. 

ேம��, ம�ெறா�வாி� ந�ைம�காக பாி�ரணமான 

அ�கைற�� த�ைன ம�ற வி�வாச� ெகா�ட ஓ� 

எ��சியான மனநிைலைய அ�� எனலா�. 

 கவிஞ�, அ�பினா� ஆகாத�� உ�ேடா 

எ�கிறா�. அதிகார பல�தினா� சாதி�க 

��யாதைத, ஆணவ�தா� சாதி� ��யாதைத 

அ�பினா� சாதி�� விடலா� எ�கிறா�. 

க�மண�� உ�ைமயான அ�பினா� கைர�� 

வி��இ பைகைம அக��இ ��ப�ைத 

�ைட��� 

 “இயலாத காிய�க� இைய����� அ�பினா� 

�ய��ேம சாதி�த சாதைனக� ஏராள�”7 

எ�ற வாிக� �ல� அறியலா�. 

 

ெச�ந�றி மறவாைம 

‘ந�றி மற�ப� ந�ற�� ந�ற�ல� அ�ேற 

மற�ப� ந��’ எ�ற வ��வனி� 

வா�கி�கிண�க ஒ�வ� ெச�த உதவிைய நா� 

எ��� மற�க� �டா�. ஆனா�, தீைமைய 

அ�ெபா�ேத மற�� விடேவ��� எ�� 

��கிறா�. கவிஞ�� உத�டளவி� ந�றி 

ெசா��� உ�ள�க� உலகி� உ��. 

அ�ப� இ��க� �டா�. ெச�த உதவிைய� 

ெபாிதாக� க�தேவ���. ெச� ந�றி 

மற�தாைர உலக�தா� மதி�பதி�ைல ெப�ற 

உதவி சிறியதாக இ��தா�� அதைன�� 

ந�றி�ட� நிைன��� பா��க ேவ���. 

 “ெச�ந�றி மற�தா� த�ைம ெசாக�திேனா� 

மதி�பதி�ைல” 8 எ�ற வாிக� �ல� 

அறியாலா�. 

 

ஒ��ைம 

ஒ��ைம உலைக ெவ���; ஒ�� ப�டா� 

உ�� வா��. தமிழ�க� ஒ��ைம�ட� 

இ��த� ேவ��� எ�கிறா�. ஒ��ைம உலைக 

ெவ���. அ�ைப� ெப�க� ெச���. இன�தி��� 

ஒ��ைம உண�� மிக அவசிய� எ�கிறா� 

கவிஞ�. இதைன, 

 “ஒ��ைம உலைக ெவ���. உண��தா� 

சா�ேறா� ெசா�னா�”9 எ�ற பாட� வாிக� 

�ல� அறியலா�. 

 

ஆ�� ���க� 

வாைக���க� ��� ப��வைகயான ெவ�ேவ� 

தைல��களி� ��ப�திர�� கவிைதகைள� 

கவிஞ� எ�தி��ளா�. இவ�ைடய கவிைதக� 

அைன��� இன�ப��, ெமாழி�ப��, 

நா���ப�ைற� தமி�� ெப�ம�க��� 

ஊ��வதாக அைமகி�றன. 

 

அ���றி��க� 

�.த�கராச�, வாைக���க�. (ப.6). 

UNOSCO (1975) A system approach to teaching 
and learning procedures: A guide of Educators 
in Developing countries, Paris. 

�.த�கராச�, வாைக���க�, (ப.8). 

ேமல�., (ப.9). 

ேமல�., (ப.12). 

ேமல�., (ப.27). 

ேமல�., (ப.40). 

ேமல�., (ப.42). 

ேமல�., (ப.64). 
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'ம�ச� கயி�' ��ைவ��� தமி�� ப�பா� 
 

ேபரா. மா. மீனா�சி��தர� 

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி� உயரா�� ைமய� 

அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

���ைர 

க���� ேதா�ட�களி�� மிள� ெத�ன� 

ேதா��களி�� ேவைல ெச�வத�காக வ�காள 

விாி�டாைவ� கட��, 1800 ���� 

ெத�னி�திய�க� சி�க��� வர�ெதாட�கின�. 

ெபா�ளாதார ஏ�ற� க�திேயா த�த� 

நா�களி� நிலவிய ேபாாி����� ப�ச�தி� 

இ���� த��வத��, த� வா�வி� மா�ற� 

க�திேயா அவ�க� வ�தன�. ��ேயறிய 

இட�தி� எ�ன ��ப�க� இ��பி�� 

அ��பா�ப�� த�ைம உய��தி� ெகா�ள 

ேவ��ெமன மன� �ணி�ட� அ�ேக வாழ� 

தைல�ப�டன�. 1890ஆ� ஆ�டளவி� ஒ�ப�த 

பிைண���� உ�படாத உைழ�பாள� ஆகிய 

தமிழ�க� கணிசமான அள���� 

��ேயறிவி�டன�. மேலய ச�ட�ைற� 

��களாக உைழ�க வ�ேதா� ஒ�ப�த� ெக� 

���த பி�ன�� நீ��� த�க ��ப�டன�. 

அவ�க� வ�ச�தின�� அ�ேகேய வாழ 

ெதாட�கின�. வளர ெதாட�கின� எ��� தி� 

��கான�த� ��வ� கவனி�க�த�க�. 

தமிழ� வா�� அ�ைட நா�களி� தமி�� 

க�வி தமி� த�ைச 1986 ( ப- 105) சி�க��ாி� 

வா�� தமிழ�க� தமி� ப�பா��� மீ�� 

தமி� இல�கிய�தி� மீ�� ெபாி�� ஈ�பா� 

கா�� வ�கி�றன�. அ�வைகயி� �.த�கராச� 

அவ�களி� ‘��ெச��’ எ�� சி�கைத� 

ெதா��பி� இட�ெப�� ‘ம�ச�கயி�’ எ�� 

சி�கைத�  தமி� ப�பா��� பிரதிப���� 

வித�ைத ஆ�வேத இ�க��ைரயாக 

அைமகிற�. 

 

தைல��� ெபா��த� 

ப��வ�ப�ட நில�ைத� ப�ைண நில� 

எ�ேபா�. அ�பவ�க� �ல� ஏ�பட���ய 

ப��வ�ைத� ப�� எ��� அ�ேவ 

நிைலயாக ெதாட�� ேபா� ப�பாடாக 

மா�ற�ப�வைத�� ந�மா� உணர ����. 

ப�� என�ப�வ� பா� அறி�� ஒ��த� 

என  ெந�த� க�யி� ந�ல��வனா� ��கிறா�. 

தமிழ�களி� வா�விய�� நிைலய�ற ப�பாக 

‘ம�ச� கயி�’ தா� தைல�ைறகளி� நீ�சி 

ஆ��. வாாி�� �ழ�ைத�ேப� இ�றள�� 

ேபா�ற�ப�வைத� காணலா�. அைவகைளேய 

சி�கைதயி� தைல��களாக �����ளா� 

ஆசிாிய�. ப�பா� எ�ப� ெவ�ம�க� திர� 

சா��தேத அ��பைட ப��க� சிலவ�றி�� 

��க�ட�� வில��� ம�க� திரைள 

அைடயாள�ப���வ�, ப�பா�� ேவ�கைள� 

க��, அவ�றி� வா�விைன�� ���சிைய�� 

அைடயாள� கா��� கைதகளாக இவ�ைற 

நா� காணலா�. 

 

ம�ச� கயி� 

இ�கைத தமி� �ர� இதழி� 29.03.1959 அ�� 

ெவளிவ�த�. ேகாலால��� ப�தி� வ�டார 

தமிழ� தி�நா� விழாவிைனெயா��, சி�கைத� 

ேபா��யி� �த� பாி� ெப�ற�. கைதயி� 

ெதாட�க�திேலேய இத� உயி�நா�யான 

கைதயி� க�விைன ��ைவ��, அத� 

நீ�சியாக� கைத� பி�னைல வ�வைம�� 

அதைன ைமயமி�ட கைதைய ���� 

ைவ��� பைட�பாளியி� ேநர�திைன� 

சி�கைதயி� காணலா�. ெதாட�க�தி� 

இ�திவைர தா� ெசா�ல ேவ��ய 

க����கைள ெதா�வி�லாம� ெம��ட� 

நக��தி ெச�வ�� இத� தனி�சிற�� தா�. 

“இர� எ�டைர மணி ஆகி இ����. 

நிலமட�ைத இ�� எ�� காிய ேபா�ைவைய 

இ��� �� பா��� ெகா����தா�. ஒேர 
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��மி���”(ப� - 31) எ�� வ�ணைன�ட� 

ெதாட�கினா�� அ��த சில வழியிேலேய 

கைதயி� தைலவி திலக�திைன அறி�க� 

ெச�கிறா�. திலக�திைன அறி�க� ெச��� 

ேபா�, “திலகா திலக� இழ�� ெவ�ைள� 

�டைவ உ��தி �தியி� ேபாேவா� ஒ� 

ேவதைனேயா� பா���� ெகா����தா�. 

அவ� விழிகளி� நீ� ெப�கி இ��த�” (ப.31) 

திலகா யா�, ஏ� திலக� இழ�� விர�தி�ட� 

க�ணீ� ெப�கி�� காண�ப�கிறா� எ�� 

ப��ேபாாி� மனதி� ஓ� ஆ�வ�திைன� 

��ட� ��யதாக அைம��, இத�� பி� 

எ�ன நட��� எ�ற எ�ண�ைத�� ��� 

விட���ய ெதாட�கமாக அைம���ள�. 

“���ம� அழி�� ��த� அவி��� ம�ச� 

மைற�� மன�களி� இ���� திலகா��� 

இ�� உலகேம �னியமாக கா�சியளி�த�” 

(ப. 31) 

 ெப���கான இ�த அைடயாள� 

ச�தாய�தா� ��ைமயான அ�கைறேயா� 

கவனி�க�ப�� வ�� இ� உய� ��ட�தி� 

எ�லாவைகயான அைனவ���மான 

ெதாட��சியாக இ��பைத காண ��கிற�. 

இ�த� ெதாட��சி எ�ப� உட� சா��த� 

ம��ம�� ம�க� திரளி� எ�லா வைகயான 

அைச�களி�� எ��� அத� இய�க�களி�� 

உ�ளா��ததாக இய�கி�ெகா�ேட இ��கிற�. 

���ம�, ம�ச� எ�பன ெப����ாிய 

ம�களகர� எ�பதா��. அைத இழ�தா� 

அவ��� உலகேம �னிய�ஆகிவி�டைத 

கா��கிறா� ஆசிாிய�. 

 

ஊரா� ஏச� 

தி�மண�தி�� �� திலகா  

ெப�க��ேக ��மாதிாியானவளாக 

கா�சி�ப��த�ப�கிறா�. பழ�க 

வழ�க�க��� எ����கா�டாக விள�கினா�. 

அ�த ஊாி����� அவ� வயெதா�த சி�வ� 

சி�மிக�� ப�பி� திலகமாக விள�கினா� 

(ப� 33 34). இ�� ப�பி� சிகர� என வ�ச� 

ெதா�ட திலகா, த� கணவைன 39 நா�களி� 

இழ�த�ட� பலவிதமான ஏச�க��� 

ஆளா�க�ப�கிறா�. திலகா திலக� 

இழ�தா�... தி� இழ�தா�.... வ�ண� ேசைல 

ெவ�ைள��டைவ ஆக மாறிய�. ம�ச� 

கயி� அ��த�. பி�ன� ேகாண� 

ெகா�ைடயாக மாறிய�. நாக பாச� இ��த� 

ெக�ைட�கா� ெப��� இ��� ெச�வா� 

ேதாஷ�தி� ெபாியவ�. ஆனா� ��ஷைன 40 

நாளி� தி�� வி�டா�. பாவ� ந�ல ைபய� 

ந�ல ஆணி� சா��� நரக பாச�� ெச�வா� 

ேதாஷ�� காரண� எ�� அ�கலா��� 

ெகா�டா�க� ச�பிரதாய�ைத ந��� 

ஆ�திகவாதிக�( ப -39). இ�த� ச�க�தி� 

க��திய� ெதாட��சியாக இைத நா� 

காணலா�. ந�ல நிைலயி� இ����ேபா� 

வா���வ�� அதி���� மா��ேபா� 

இழிவான க����களா� அவ�க� மனநிைலைய 

சிைத�ப� இ�த ச�க� ��ென���� 

ெச�வைத பைறசா��கிற�. இ� அ�பாவி� 

தனமான�; �டந�பி�ைக ெகா�ட�. 

மாறிவ�� உலக�ைத� பா��க ம��ப�. 

சமகால� ச�க�தா� பாிதாப�ேதா� 

ம�னி�க�பட ேவ��ய�. இ�த� ச�க 

உளவிய� அ�ைம�ப�ட நா�களி� ம��ேம 

நைட�ைற சா�தியமா��. 

 

நாகராஜனி� ���சி 

கைத� பா�திர�களி� எதி�நிைல� பா�திர�களி� 

ெசய�பா�க� கைதேயா�ட�தி��� 

ஆ�வ�தி��� சிற�த� எதி�நிைல 

பா�திர�க�தா� தைலைம� பா�திர�தி� 

த�ைமகைள ெவளி�ெகா�� வ�வன. 

அ�வைகயி�, கைத தைலவனான ந�லா� 

அவ� ஒ� ந�லவ� ெபய��ேக�ற 

�ண���� ஏ�ற ெபய� (ப- 34). எ�� 

அறி�க�ப���கிறா� ஆசிாிய�. அேத 

ேவைளயி� நாகராஜ� ஒ� �ரட� ���க� 

ெகா�ய சி�த� பைட�தவ� 

அேயா�கிய�க��� அவ�தா� ஆசிாிய�  

(ப 39), எ�ற அறி�க� இவைன� ப�றிய 

பலவிதமான எதி� எ�ண�க� 

உ�வாகி�றன. த� த�ைகயி� கணவ� 

ந�லா� எ�பைத�� விட, த� காத� 
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ேதா�வி�� இவ� தா� காரண� எ�கி�ற 

எ�ண� அவைன� தீ����க�ட� ��ய 

மனநிைலைய ஏ�ப��திவி�ட�. அத� 

விைளவாக அவனி� ���சியா� ந�லா� 

ெகா�ல�ப�கிறா�. ந�லா� த� ைம��ன� 

நாகராஜைன மனமார ம�னி�� விட 

எ�ணினா�� டா�ட� த� கடைமயி���� 

தவறாம� நீதிைய நிைலநா��வி�டா�. 

நாகராஜனி� ���சி��� தீனி ேபா�ட� 

ஊ�களி� ேப��தா�. திலகா��� நாகபாச� 

ெச�வா� ேதாஷ�� இ��கிற�. 40 நாளி� 

கணவ� இற�� வி�வா� எ�� ஊாி� 

உ�ளவ�க� �டந�பி�ைகயி� ������� 

ெகா����த� அறி�த நாகராஜ� த� 

எ�ண�ைத ���தி ெச�� ெகா�டா�. 

 

கைதயி� ��� 

இ�சி�கைத ம�களகரமாக ெதாட�கி 

இ�தியி� ம�களகரமான ���ட� ��கிற�. 

அ�கால�தி� ��� எ�ப� எ�ேபா�� ந�ல 

விதமாக�தா� ��ய ேவ��� எ�கிற 

எ�ண� பைட�பாளியி� மனதி� உதி�க 

ேவ���. த�னா� அ��� எறிய�ப�ட 

ம�ச� கயி��� மீ��� ம�� 

ஏ�ப��வி�டைத எ�ணி ம���லா மகி�� 

ெகா�டா� ம�ைக. ந�லா� இ�ேபா� 

திலகாவி� க��தி� ம�ச� கயி� மி�னிய� 

(ப 42). 

 

���ைர 

ப�பா� எ�ப� ெதா�ைமயான அைச�களி� 

ெதாட��சியா��.  இ� உயி� திர�களி� 

கால� சா��த அைச�களி� ெவளி�பா� 

(ெதா. பரமசிவ� ம�ச� மகிைம (ப12) 

கால��வ� 2019). ப�பா� எ�ப� ெசா��� 

ெசா� அ�லாத மர�க�� சா��த�. மர� 

எ�ப� ப�பா��� ேவ�க� ஆ��. ம�ச� 

கயி� எ�ப� ப�ென��காலமாக ந� 

ப�பா��� அைடயாளமாக இ��வைர 

ெதாடர�ப�� வ�வைத ந�மா� அறிய 

��கிற�. 
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நாடக� பைட�பா�க�களி� �லனா�� 

“நாடக� க�டைம��� ��க�” 

 

�ைனவ� �. ேமகலா   

உதவி� ேபராசிாிய�, தமி���ைற, அெமாி�க� க��ாி,ம�ைர 

 

���ைர 

சி�க��� வா� தமி� ந��ல��� ந�� 

அறி�கமானவ�, ந�ல கவிஞ�, எ��தாள�, 

நாடக� பைட�பாள� என� ப��க� 

பா��ைடயவ� தைகமி� தமிழாசிாிய� �. 

த�கராச�. தமி�ெமாழி சிற�க ேவ��� 

எ�ற தணியாத தாக� ெகா��, ச�தாய 

அைம��க� பலவ�றி�� தைலைம��வ�, 

ெசயலா�ைம� ெபா��ேப��� பா�ப�ட 

தைகைமயாள�. “தமிழகேவ� நாட ம�ற�” 

ஒ�ைற நி�வி, அைர ��றா��� கால� 

க��� கா�தேதா�, ம�ற�தி� 

அர�ேக�ற�களாக� ப�ேவ� நாடக�கைள 

எ�தி��, இய�கி��, ந���� வ�த 

சிற����ாியவ�. சாி�திர, ச�க நாடக�க� 

பலவ�ைற எ�திய ெப�ைம��ாியவ�. 

ேம��, சி�க��� வாெனா� – ெதாைல�கா�சி 

நாடக�களி� ந��த� ெப��தைகயாள�. 

இ�த� ெப�ைம��ாிய த�கரா� ஐயாவி� 

நாடக� பைட�பா�க�களி� �ல�ப�� 

நாடக� க�டைம��� ��கைள ெவளி� 

ெகாண�வேத இ�க��ைரயி� ேநா�கமா��. 

 

தமிழி� நாடக� எ�ற ெசா�லா�சி 

தமிழி� நாடக� எ�ற ெசா����� பதிலாக� 

��� எ�ற ெசா�ேல இல�கிய�களி� 

காண�ப�கிற�. ��த�கேள �ராண, இதிகாச 

நாடக� பா�திர�க� ஏ�� ந��தன�. 

��தரா���பைட, ெபா�நரா���பைட 

�த�ய ப���பா�� ��க� நாடக�, இைச 

சா��த கைலஞ�க� ம�ன�கைள வா��தி� 

பாிசி� ெப�வைத எ����கா��கி�றன. 

“நாடக� (Drama) எ�ற ெசா���� �றாமா 

(Drama) எ�கிற ஆ�கில� ெசா�ைல� 

பய�ப���வ�. நாடக� எ��� ெசா� 

வடெமாழியி� அ�யாக வ�த� எ��� இ� 

சம�கி�த� ெசா�லாகிய நா��யா- 

வி���� வ�த� எ��� ��வ�. 

அத�ைடய ேவ��ெசா�லான ‘ந�’ எ�ப� 

�ராதன� திராவிட� ெசா�லாக இ��கலா� 

என� சில ேபராசிாிய�க� க��வா�க�. நா� 

ெபாி�� பய�ப���கி�ற �றாமா (Drama) 

எ��� ெசா�ைலேய எ��ேபா�. இத� 

க��� ‘ெச�ய�ப�ட�’ ‘நிக��த�ப�ட�’ 

எ�பதா��. இ� ஒ� கிேர�க� ெசா��� 

அ�யாக வ�த�. ‘நிக��த�ப�ட�’ எ�ற 

ெசா��ன�யாகேவ எ��� ெசா� 

ஆ�கில�தி� வ�த�”எ�கிறா� கா.சிவ�த�பி. 

தி.க.ச��க� இத�� ��� விள�கமான� 

ேவ�ப�� அைமகிற�. “நா�+அக� = 

நாடக�, நா�ைட அக�தி� ெகா�ட� 

நாடக�. அதாவ� நா��� ெச�ற 

கால�ைத�� நிக�கால�ைத�� 

வ��கால�ைத�� த� அக�ேத கா��வதா� 

நா�+அக� = நாடக� எ�� ெபய� 

ெப�றி��கிற�” எ�கிறா�. 

 

இல�கிய�தி� நாடக� ெசா�லாட�க� 

இல�கிய�தி� நாடக� எ�ற ெசா� ச�க 

இல�கிய�தி�� அத��� பி�ைதய 

இல�கிய�களி�� பல�பட� 

பய�ப��த�ப���ள�. 

 ‘நாடக மகளி�’ (�ற�.125) என� 

�றநா�� �றி�பி�கிற�. 
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“பாட� ஓ���� நாடக� நய���” 

(ப��ன�.113) எ�� ப��ன�பாைல நாடக� 

நிக���ேவா�   ப�றி� ��கிற�. 

 ஆனா�, சில�பதிகார� நாடக� 

கணிைகயரா� நிக��த�ப�வதாக� 

�றி�பி�கிற�. “நாடக� ஏ���   நாடக� 

கணிைக” (சில��.பதிக�.15:16) எ���, 

மணிேமகைலயி� நாடக� ப�றி, “நாடக 

மட�ைதய� நல�ெக� �தி”(மணி.15) எ�� 

�ற�ப���ள�. 

 “நாடக� க�� வாழாதவ� வா��ைக 

எ�லா� சவர� வா��ைகேய” (சீவக�.230) 

எ��� ���கி�றன. கால�ேதா�� நாடக� 

கைல வள��சி ெப�� வ�ததைதேய இைவ 

ெவளி�ப���கி�றன 

 

ஐேரா�பிய வ�ைக��� பி� நாடக 

உ�வா�க� 

இல�கிய வைகைம ேபாலேவ நாடக�� 

இய�ற�ப�வத�� ஐேரா�பியாி� வ�ைகேய 

காரணமாக இ����ள� எனலா�. 

ஆனா��, தமிழி� இய�ற�ப�ட �த� 

நாடகமாக� ������ நாடக� என 

ஆ�வாள�க� ெகா�கி�றன�. “கி.பி.1119 

ஆ� ஆ�� கமாலய� ப�ட� எ�பா� 

������ நாடக� எ�ற நாடக �� ஒ�ைற 

இய�றி��ளா�” எ�கிறா� ெபா�. 

இள�ேகாவ�. இ�வா� இய�ற�ப�ட 

நாடக�தி�� ��ேனா� இ��தா�� 

அத��� பி� ெபாிதாக நாடக ��க� 

இய�ற�படவி�ைல. ������ நாடகேம 

�த� நாடக� எ�� �றி�பத�� உாிய 

சா��க� இ��தா�� தமிழி� ேதா�றிய 

�த� நாடகமாக சீ�காழி அ�ணாசல� 

கவிராயாி� நாடகேம அ�வேகாஸா� 

�ற�ப�கிற�. “இ�வைகயி� 1771இ� 

சீ�காழி அ�ணாசல� கவிராய� எ�பவரா� 

எ�த� ெப�ற ‘இராம நாடக� கீ��தைனக�’ 

�த� �லாக� க�த� ெப�கிற�. இைத� 

ெதாட��� ெபாிய �ராண� கீ��தைன, ந�த� 

சாி�திர� கீ��தைன, தி�விைளயாட� 

கீ��தைன �தலான நாடக� கீ��தைனக� 

இய�ற�ப���ளன” எ�கிறா� இவ�. 

இத��� பி�னேர தமிழி� நாடக�க� 

பரவலாக ெவளிவர� ெதாட�கின. 

 

நாடக வைகக� 

பல அறிஞ�க� தமிழி� நாடக�க� 

எ�தி��ளன�. அைவ பல திற�தனவாக��, 

�ைவ�ைடயனவாக��, வ�வினவாக�� 

அைம���ளன. இ�வா�, உ��ெப�ற 

நாடக�கைள வரலா�� நாடக�, �ராண 

நாடக�, ச�க நாடக�, இைச நாடக�, எ�� 

பா�ப���வ���. இ�நாடக�க� வசன 

நைடயி�� கவிைத நைடயி�� 

அைம�தைவயா��. இ�தைகய நாடக�க� 

எ�த�ப���, சில மா�ற�க�ட� 

ேமைடேய�ற�ப�� நாடக�களாக�� 

அைம�தி��கி�றன. 

 

வரலா�� நாடக�க� 

வரலா�� நாடக� எ�ப� நட�த 

நிக��சியிைன வரலா�றி���� த�வி�� 

ெபா���ைவ, ெசா��ைவ�ட� அழகிய� 

��ப��ட� வ���� த�வதா��. “வா� 

வழிேய வழ�கி வ�த வரலா��� 

கைதகைள�� நாடகமாக எ�தி��ளன�. 

 

�ராண நாடக�க� 

சமய�களி�����, �ராண�களி����� 

கைத� க��கைள எ���� ெகா�� 

நாடகமாக இய�றி ந��ப� �ராண 

நாடகமாக� ெகா�ள�ப�கிற� 

 

ச�க நாடக�க� 

ச�க நாடக�க� த�கால�திய ச�க�தி� 

நட��� நிக��சிகைள அ��பைடயாக� 

ெகா�� ந��க�ப�வதா��. காசி வி�வநாத 

�த�யா� எ�தி ந��த 'ட�பா�சாாி விலாச�' 

இத�ெகா� சிற�த சா��. ஆசிாிய�. 
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த�கரா�வி� கவிைதக� அைன��� ச�க 

நாடக வைகைய� சா��தைவயா��. 

 

இைச நாடக�க� 

இைசேயா� ேச��� ந��க�ப�வ� இைச 

நாடக�க� என�ப��. இைவ கவிைத வ�வி� 

காண�ப�வனவாக�� அைமகி�றன. தமிழி� 

�த� இைச நாடக� எ�� ப.வ.இராமசாமி 

ராஜூ எ�திய பிரதாப ச�திர விலாச� 

�ற�ப�கிற�. 

 

நாடக� க�டைம��க� 

க�டைம�� எ�ப� ஒ� இல�கிய�ைத� 

ெசறிவானதாக அ�ல� ெபா��ைடயதாக� 

ெச��� ஒ�றா��. க��த� எ�றா� ஒ�� 

ேச��த�. ஓ� இல�கிய�தி� ப�ேவ� 

��கைள ஒ�றிைண�� அ�வில�கிய�ைத� 

ெபா��ைடயதா��த� என� ெகா�ளலா�. 

நாடக�தி� ெதாட�க� வா���, வண�க�, 

வ�ெபா�� ஆகியனவ��� ஒ�றிைன� 

ெப�� அைமவ� இய�பா��. ஒ�ெவா� 

நாடக�� அ�க�, கள�, கா�சி எ�ற 

ப�திகைள� ெகா�� அைமகி�ற�. அ�க� 

�த�ைம உ��பாக��, கள� உ� 

உ��பாக�� ெகா�ட நாடக�க�� அ�க� 

�த�ைம உ��பாக�� அர�� �த�ைம 

உ��பாக� ெகா�� ஒ� நாடக��, அ�க� 

�த�ைம உ��பாக�� கா�சி உ� 

உ��பாக�� ெகா�ட நாடக�க� என 

அ�க�, கள�, அர��, கா�சி எ�ற ப��பி� 

நாடக�களி� ப�திக� அைம���ளன. 

ஒ�ெவா� நாடக�� ஒ� �றி�பி�ட 

கைத�க�ைவ ��றி அைம�க�ப���ள�. 

ேம��, நாடக�க� ப�ேவ� ���கைள 

உ�ளட�கியதாக��, அற�, ெபா��, 

இ�ப�, ��ேப� எ�ற நா�� உ�தி� 

ெபா��கைள உ�ளட�கியதாக��, ேம�� 

ச�தி எ�� �ற�ப�கி�ற ெதாட�க�, 

வள��சி, உ�ச�, ���சி, ��� எ�ற ஐ�� 

நிைலகைள உ�ளட�கியதாக�� 

காண�ப�கி�றன. இ�தைகய நாடக� 

க�டைம��� ��க� ஆசிாியாி� 

நாடக�களி� ெசறி�� காண�ப�கி�றன. 

 

நாடக� ெதாட�க� 

நாடக�களி� ெதாட�க�தி� வா��� ம��� 

வண�க� இட�ெபற ேவ���. இவ�ைற� 

பாயிர� எ�� ��வ� மரபா��. ந�ன 

இல�கிய�தி� பாயிர� எ�ப� ���கமாக� 

ெகா�ள�ப�கிற�. ஆசிாிய�ைடய நாடகமான 

‘தாமைர��’ வி�� ���ைர��, 

அணி��ைர��, ஆ��ைர��, வா���ைர�� 

உ�ளன. 

 

நாடக� ப�திக� 

நாடக� ப�திக� எ�ப� நாடக�தி� 

�த�ைம� உ���க� ம��� 

உ�உ���கைள� ப�றி� ��வதா��. 

ஆசிாியாி� ‘வானவி�’எ�ற நாடக� ‘அர�க�’ 

எ�ற �த�ைம உ��ைப� ெகா�� 

பைட�க�ப���ள�. ேம�� ‘ஏணி(னி)�ப�’ 

ம��� ‘மணமக� யா�?’ ேபா�ற நாடக�களி� 

‘கா�சி’ எ�ற உ� உ��ைப� ெகா�டதாக�� 

இய�ற�ப���ள�. 

 

நாடக�களி� கைத�க� 

மனித�ைடய வா��ைகயி� ��கியமான�� 

வா��ைக�� ��கியமான�� 'மனிதேநய�' 

ம��ேம. மனிதேநய�ைத அ��பைடயாக� 

ெகா�ட வா��ைகயி� வ�� ��ப�க� 

வானவி��ைன� ேபா�� மைற�� வி�� 

எ�ற கைத�க�ைவ ைமயமாக� 

ெகா�ட�தா�‘வானவி�’ எ�ற நாடக�. 

 இ�கால இைளஞ�க� அதி�� �றி�பாக, 

சி�க��� இைளஞ�க� ஆட�பர வா��ைகைய 

ம��ேம வி��ப���யவ�களாக உ�ளன�. 

அ�த ஆட�பர வா��ைக�காக ஏ�ைம 

நிைலயி� த��ைடய உற�கைள� 

பா��பதைன��, த��ைடய வா��ைகயி� 

��ேன�ற�தி�காக உைழ�த ஏ�ைமயான 

ெப�ேறா�கைள� �ற�கணி�க�� ெச�கி�றன�. 

ச�க�தி� �ைரேயா�யி���� இ�த நிைலயிைன 
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மா�ற நிைன�� ஆசிாிய� த��ைடய 

“ஏணி(னி)�ப�” எ�ற நாடக�தி� இதைன� 

கைத�க�வாக� ெகா���ளா�. 

 மனித� எ�வா� ��நிைல�ேக�றவா� 

த�ைன மா�றி�ெகா�கிறா� எ���, 

அ�தைகய மா�ற�தினா� ம�றவ�க� 

எ�வா� பாதி�க�ப�வா�க� எ�பதைன� 

�ட நிைன�க மற�� வி�� அவல நிைலயி� 

மனித� உ�ளதைன த��ைடய “மணமக� 

யா�?” எ�ற நாடக�தி� கைத�களமாக� 

ெகா���ளா�. 

 

உ�தி�ெபா��க� நா�� 

இல�கிய� ��ைம ெபற ேவ��மாயி� அ� 

நா�� விதமான உ�தி�ெபா��கைள 

எ������பைவயாக இ��க ேவ���. 

ஆசிாிய� த��ைடய ஒ�ெவா� 

பைட��களி�� இ���தி�ெபா��கைள 

எ�����றி��ளா�. 

 

அற� 

கா�பிய�க��, தமி� ��க�� அற� 

ேபாதி�தைல ��கிய� கடைமயாக� 

ெகா���ளன. “தமிழில�கிய�களி� அற� 

எ�ற ெசா� ஒ��க�, உய��ேதா� வழ�� 

(வழ�கியலைண) ந��நிைலைம, நீதி 

உைடைம, ��ணிய� ேபா�ற ெபா��களி� 

வழ�கி வ�வைத� காண��கிற�” எ�� 

க.த.தி�நா��கர� �றி�பி�கிறா�. 

நாடக�க�� ந�ெலா��க� �த�யவ�ைற 

வ����தி, தீைமைய� ெச�ேவா� தம� 

ெசயைல உய��தி� �றினா�� அவ�க��� 

ெச�ைம�ைடேயா� தீைமைய உணர� ெச�� 

ந�வழி��� ெகாணர ேவ��� எ�பைத, 

“ந�ெலா��க�ைத நனி விாி��ைர�த� 

ந�ெலா�� க�ளா� ந�ைம ெய�த�� 

தீெயா��க�தி� றீைமைய� ெச�ப�� 

தீெயா�� க�ளா� தீ�� றழித�� தீய�த� 

தீைமைய� சிற�பி� �ைர�பி�� 

ெச�ைமேயா ரதைன� சின��ைர யாட� 

மாியநா� ெபா�ளி� ளற�தி� பாலவா�” 

(நாடக. 22) நாடக�தி� ேநா�க� 

ந�ெலா��க�ைத விாி��ைர�த� ேவ���. 

ந�ெலா��க� உைடயா� ந�ல நிைல 

எ��வைத�� தீெயா��க� உ�ளவ�க� 

தீயகதியைடவைத�� நாடக�க� ெவளி�ப��த 

ேவ���. ந�ெலா��க�கைள� கைடபி��� 

மனித�க� த� வா�ைவ அைம��� ெகா�ள 

ேவ��� அைதேய ெபாிேயா� ேபா��வ�. 

“ம�ைறய ம�க��� உயி�க��� த� 

நிைனவா�, ெசா�லா�, ெசயலா� தீ�கி�றி 

நட�தேல ஒ��க� எ�� ெபய� ெப��” 

எ�� ஒ��க�ைடைம�� விள�க� 

��கிறா� ஜி.வரதராஜ�. அ�வா�, பிற��� 

தீ�கிைழயாதி��த� ம��ம�ல, மனதா�� 

நிைனயாதி��தேல ஒ��க� எ�பதா��. 

இ�தைகய ஒ��க�தா� மிக�சிற�த 

அறமாக� க�த�ப�� எ�ற ெகா�ைக 

உைடயவராக ஆசிாிய� திக�கி�றா�. 

‘வானவில’; எ�ற நாடக�தி� ��த� எ�ற 

தைலைம� கதாபா�திர� ‘��’�� அ�ைம�ப�� 

த� இ�ப வா��ைகைய� ெதாைல�கிறா�. 

இ�தியி� மன�தி��தி இ�வா��ைகைய 

இ�ப வா��ைகயாக மா��கி�றா�. த� 

�டமான மைனவியிட� அ�� ெச��த� 

க���ெகா�� மனிதேநயமி�க தைலவனாக 

மா�கிறா�. (வானவி� - ப.எ� 112) 

மனிதேநயேம தைலசிற�த அறமாக ஆசிாிய� 

��கி�றா�. 

 

ச�தி 

ஒ� நாடக� ெதாட�க�, வள��சி, உ�ச�, 

���சி, ��� எ�ற ஐ�� நிைலகைள� 

ெகா�� அைம��. இ�வா� ஒ� கைத 

ெதாட�கி ��வைத� �றி�பேத ச�தி 

என�ப�கிற�. ச�தி எ�ப� நாடக� 

க�டைம��� ��களி� மிக ��கியமானதாக� 

க�த�ப�கிற�. இைத, நாடகவிய�, “�கேம 

பிரதி �கேம க��ப� விைள� ���தேலா 

ைடவைக யா��” (நாடக.32) என� �றி�கிற�. 
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“அாி�டா��� கால�தி� ெதாட�க�, 

ைமய�, இ�தி எ�� ��� நிைலகளாக 

நாடக�ைத� ப���� பா��த இல�கண� 

ப�ெதா�பதா� ��றா��� ெதாட�க�, 

வள��சி, உ�சநிைல, ���சி, ��� என 

ஐவைக நிைலகைள வ��த�” எ�� 

�றி�பி�கிறா� சிவ.இள�ேகா. இ�ைவ�� 

நிைலகைள�� நாடக ��க� ெகா����க 

ேவ���. ஆசிாியாி� நாடக�க� 

அைன��� இ�தைகய ச�தி அைம��கைள 

உ�ளட�கியதாக அைம���ளன. 

 

ெதாட�க� 

ஒ� நாடக�தி� ெதாட�க� இனிைம�ட� 

ெதாட�க ேவ��� (நாடக.33). “வானவி�” 

நாடக�தி� (�ைவ�ெதா�� வண�கி) 

ெகா��க�ணா.......ெகா��க.....மகி��சி 

த��ப� (ப.எ� - 1) எ�ற மகி��சி�ட� 

ஆர�பமாகிற�. ேம��, ஏணி(னி)�ப� எ�ற 

நாடகமான� ெபாியசாமி – �மாரசாமி எ� 

மக� சா�திேயாட வ�ைகைய மகி��சியா 

ெகா�டா�றதா ��� ப�ணியி��ேக� 

(ப.எ� - 116) எ�� மகி��சிேயா� 

ஆர�பமாகிற� 

 

வள��சி 

நாடக�தி� வள��சி நிைலைய பிரதி �க� 

(நாடக.34) என� �றி�கிற� நாடகவிய�. 

ெதாட�க�தி�� அ��� கைத வள�வதா��. 

இதைனேய வள��சி எ�கிேறா�. “வானவி�” 

எ�ற நாடக�தி� ��த� எ�ற பண�கார� 

கதாபா�திர� மீனா எ�ற �டமான 

ெப�ணி� ச�கீத�தி� மய�கி காதைல� 

ெதாிவி�கிறா�. காத� எ�ற ெமா�� மலராக 

விாிகி�ற�.மீனாவி� அ�ண� காத��� 

ப�ைச�ெகா� கா�ட நாடக� வி�வி��பாக 

ெச�கி�ற�. இதைனேய நா� வள��சி 

எ�கிேறா�. 

 

 

உ�ச� 

நாடக�களி� உ�ச நிைலைய நாடகவிய� 

க��ப� ‘க�� �தி���ழி’ (நாடக.35) 

எ�கிற�. கைதயி� உ�ச� ஓ� ஏ�ற�ைத� 

ெகா����பதா��. “வானவி�” எ�ற 

நாடக�தி� மீனாவி� அ�ண� ��தாி� 

காத��� இைசவிைன� ெதாிவி�க 

வி�வி��பாக ெச�ற நாடகமான�, 

தி�ெர�� ஒ� தி��ப�திைன அைடகி�ற�. 

��தாி� அ�பா ெபாிய �தலாளி. அவ� 

அ�காத��� ம���� ெதாிவி�கி�றா�. 

ம��பிைன�� மீறி நைடெப�ற 

தி�மண�தி� சில நா�களிேலேய ��த� 

���� அ�ைமயாகி, ேநசி�த மீனாைவேய 

ெவ��க ஆர�பி�பேதா� கைத 

உ�ச�திைன� ெதா�கி�ற�. 

 

��� 

நாடக�களி� கைத ��ைவ எ��வைத 

நாடகவிய� ‘கா��த கதிாிைன ய��� 

ந�ெபா�’ (நாடக.37) ெச�த� என� 

�றி�கிற�. ஆசிாியாி� வானவி� நாடக�தி� 

���� அ�ைமயான ��த� மன�தி��தி 

மீனாைவ ேநசி�க ஆர�பி�கிறா�. 

அைனவ�� மகி��சி அைடவேதா� நாடக� 

��விைன அைடகி�ற�. ‘தாமைர��' எ�ற 

ெதா��பி� உ�ள அைன�� நாடக�க�ேம 

இ�ப��ப�ட ச�தியிைன 

உ�ளட�கியதாகேவ உ�ளன. 

 

��வாக 

இல�கிய� ெசறிவானதாக இ��க 

ேவ��ெம�றா�  அ�வில�கிய� இல�கண 

விதிக��� உ�ப����க ேவ��� எ�� 

��வ� மர�. ஆசிாிய�ைடய 

நாடக�பைட��க� அைன��� நாடக� 

க�டைம��� ��க�ட� ெபா��தி வ�� 

திறைன�ெகா��, ஆசிாியாி� ��மா� 

திற�ைத��, அ�திற� அவ�த� பைட��களி� 

அவைர�மறியா வ�ண� இைழேயா����� 

திற�ைத�� இ�க��ைர வழி அறிய 

��கி�ற�. 



 

 
 

 
 248 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

‘மண��� ம��ைக’ சி�கைத� ெதா��பி� கா�சி�ப��த�ப�� 

இைளஞ�களி� வா�விய� சி�க�க� 
 

ரா. ெஜனிப� 

தமி� உயரா�� ைமய�, உதவி� ேபராசிாிய�  

அெமாி�க� க��ாி, ம�ைர 

 

ெதாட�கமாக 

‘திைரகட� ஓ��� திரவிய� ேத�’ எ�ற 

சா�ேறா�களி� வா�கி��� ஏ�ப, தமிழ�க� 

கட�கட�� ெச��   ெபா�ளீ����ளைத 

வரலா� நம��� கா��கிற�. சி�க��ைர� 

ெபா��தவைர, ஆ�கிேலயாி� ஆ�சி�கால�தி� 

ர�ப� ேதா�ட�களி� பணி�ாிவத�� 

இ�கி��� அைழ��� ெச�ல�ப�டவ�க�, 

ஏைனய காரண�க��காக� �ல�ெபய��� 

ெச�றவ�க� என, சி�க��� ம�க� 

ெதாைகயி� சி�பா�ைமயினராக� தமிழ�க� 

உ�ளன�. சி�க��ாி� சீன�க� அதிக 

அளவி� உ�ளன�. எனேவ, ப�ேவ� 

நா��ன�, ெமாழியின�  வசி�க� ��ய 

நாடாக� சி�க��� உ�ள�. சி�க��ாி� 

அரசிய�, ெபா�ளாதார�, கலா�சார� 

ேபா�றவ�றி� வள��சியி� தமிழ�களி� 

ப�களி�� அள�பாிய�. எனேவ தா�, 

சி�க��ாி� தமி� ஆ�சி ெமாழியாக 

அ�கீகாி�க�ப���ள�. ெபா�வாக, 

�ல�ெபய��� ெச�ற நா�களி� தமிழ�க� 

அைடய���ய வா�விய� சி�க�கைள� 

சி�க���வா� தமிழ�க�� ச�தி�கேவ  

ெச�கி�றன�. தனிமனித� ச�தி�கி�ற 

இ�ன�க�, ேபாரா�ட�க�, வா�விய� 

சி�க�க�, மகி��சி� ெகா�டா�ட�கைள� 

பிற���� கட�த���ய ஊடக�க� 

இ�ைற�� ஏராளமாக இ��தா��, 

இல�கிய� எ�� ஊடக� தனி��வமான�. 

இதி� மனித மன�கைள அழகியேலா�� 

கவி��வ�ேதா�� ெசா�ல����. இ�வள� 

சிற��ைடய இல�கிய� �ைறயி� 

சி�கைதவ�வமான� சி�கலான�.  

அ�வ�வ�ைத� ைகயா�வத�� என� 

தனி�த ேமதைம ேவ���. சி�கைத எ�� 

வ�வ�ைத �. த�கராச� ைகயா���ள 

வித�திைன�� அவர� ‘மண��� ம��ைக’ 

சி�கைத� ெதா��பி� கா�சி�ப�� 

இைளஞ�களி� வா�விய� சி�க�க� 

ெவளி�ப��த�ப�ட வித�திைன�� 

கா�பேத இ�க��ைரயி� ேநா�கமாக 

அைமகிற�. 

 

‘இைளஞ�’ எ�� ெசா���� அகராதி த�� 

ெபா�� 

இைளஞ� எ�ற ெசா����� �ாியாவி� 

த�கால� தமி� அகராதியான�” இளைம� 

ப�வ�தி� இ���� ஒ�வ�” எ���, 

“வா�ப� “ எ��� ெபா�� த�கிற�. 

�ாியாவி� த�கால�தமி� அகராதி ப-163) 

இேத ப�வ�தி� ெப�பாலைர� �றி�க 

இைளஞ� எ�ற ெசா� பய� 

ப��த�ப�வைத� காண ��கிற�. 

ஆ�கில�தி� ெசா�ல�ப�கி�ற லழரவா 

எ�ற ெசா�ைல� ேபாலேவ தமிழி� இைளஞ� 

எ�� ெசா�பய�ப�கிற�. 

 

சி�க��ாி� தமி�� ச�க�� இைளஞ�க�� 

சி�க��ாி� �ல�ெபய��� ெச�ற தமிழ�க� 

�ல�ெபய��ட� த��ைடய ெமாழி, 

கலா�சார�, ப�பா� ேபா�றவ�ைற�� 

ெகா�� ெச���ளன�. எனேவ, தமிழக�தி� 

காண�ப�வைத� ேபாலேவ சி�க��ாி�� 

சாதிய� பா��பா�க�, வ��க  ேவ�பா�க�  

காண�ப�கி�றன. ேவ�பா�க� 
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காண�ப��ேபாேத அத��� சி�க�க�� 

ேதா��வ� இய�பாக அைம�� வி�கிற�. 

இ�தைகய �ழ��, “சி�க���� தமி� 

எ��தாள�களி� ெப��பாேலா�  த�கைள 

அைடயாள� கா���ெகா�ள வி��பவி�ைல” 

(எ�. எ�.�. ெல��மி – தமி�இனி-ப.360) 

எ�ற ���, ஒ� விடய�ைத� 

ெதளி�ப���கிற�. அதாவ�, தனி��வமான 

அைடயாள�க�ட� (த�� இல�கிய�, 

ெப�ணிய இல�கிய�, மைலயக இல�கிய�) 

பைட�பில�கிய�க� ெவளி�படவி�ைல. 

மாறாக, ெபா��த�ைமயான தனிமனித 

வா�� ப�றி�� அ�றாட நிக��க�, காத�, 

���ப� ேபா�றவ�ைற�� அவ�றி� 

ஏ�ப�கி�ற சி�க�கைளேய ெப��பாலான 

சி�கைதயாள�க� தம� கைதகளி� 

எ�தி��ளன�. “சி�க��� �ைனகைதக���� 

அ�ம�ட� தமிழ�கைள� ப�றி�� 

அவ�க�ைடய பிர�சிைனகைள� ப�றி�� 

அதிகமாக எ�தியவ� மா. இள�க�ண� 

ஆவா�” எ�� (தமி� இனி 2000 – ப.360) 

ல��மியி� க��� ஏ��ைடயேத. 

ஏென�றா�, தனி��வமான ��கைள� 

ெப��பாலாேனா� கவன�ப��த� தவறி��ளன�. 

 சி�க��ாி� இைளஞ�க� க�ட�ற 

வா��ைகைய வா�கி�றன�. ெப��பாலாேனா� 

ப�ளி�ப��ைப� பாதியி� ைகவி��, 

ேபாைத� ெபா��க��� அ�ைமயாகி 

வி�கி�றன�. சாியான வழிகா��த�� 

ேவைல வா���க�� இ�லாைமயா� 

தி���, ேபாைத�ெபா�� கட�த� ேபா�ற, 

தீய பழ�கவழ�க�களி� ஈ�ப�கி�றன�. 

வ�ைமநிைலயினா� பர�தைமயி� ஈ�பட���ய 

�ழ� உ�வாகிற�. ேம��, சினிமா 

பிரபல�களி� மீதான ேமாக� 

இைளஞ�களிைடேய அதிகமாக� காண�ப�கிற�. 

அதனா�, சினிமா� பிரபல�களி� 

ெபய�கைள� த��ைடய ெபயாி� 

��ெனா�டாகேவா, பி�ெனா�டாகேவா 

ைவ���ெகா��, சிைகயல�கார� 

ம���,ஆைடகளி� ஒ��க�ற த�ைமயி� 

இ��கி�றன�. அதிகமான வ���கட�, 

���பழ�க�, நா�ந�ப� �தா�ட� ேபா�ற, 

ப�ேவ�  ச�க� சி�க�கைள� சி�க���வா� 

இைளஞ�க� எதி�ெகா�ள ேவ����ள�. 

இ�தைகய ச�தாய� சி�க�கைள த� 

சி�கைதகளி� �. த�கராச� பதி� 

ெச���ளா�. 

 

‘மண��� ம��ைக’� ெதா��பி� 

ெவளி�ப�� இைளஞ�களி� வா�விய� 

சி�க�க� 

�. த�கராச� சி�க��� தமி� 

எ��தாள�க�� ��த எ��தாள�� 

��ெப��கவிஞ�� ஆவா�. இவ� கவிைத, 

சி�கைத, நாடக�, க��ைரக� என ப�ேவ� 

�ைறகளி� தம� ப�களி�பிைன� ெச�தவ�. 

ஐ�ப� ஆ��க���� ேமலாக, ஆசிாிய�பணி, 

தமி�ெமாழி�பாட �லா�க� ��வி� 

எ��தாள� என ப�ேவ�  ெசய�பா�களி� 

த�ைம ஈ�ப��தி� ெகா�டவ�. ‘மண��� 

ம��ைக’ எ�� சி�கைத�ெதா��� த�கராசனி� 

ஏழாவ� சி�கைத� ெதா��பா��. 

இ�ெதா��பி� ெமா�த� ஒ�ப� சி�கைதக� 

இட�ெப���ளன. இ�கைதக� இைளஞ� 

ச�தாய�தி� ப�ேவ� பிர�சிைனகைள� 

ேப�வதாக உ�ளன. 

 இைளஞ� ச�தாய� சா��யமாக� 

தி��வைத ‘ெகா�ைம’ எ�� சி�கைதயி� 

பதி�ெச���ளா�. எ�வாெற�றா� சி�க���� 

தமிழ�களிைடேய அதிகமாக� காண���ய 

ஆ�மிக ந�பி�ைக எ�ப�, மிக�� 

�டந�பி�ைகயாக வள����ள�. இ�த� 

கைதயி� உ�ள �ைரசாமி, விசாலா�சிய�மா 

எ�ற த�பதிய� ஒ� ���� வசி�� 

வ�கி�றன�. ஒ� நப� கதைவ� த�� நா� 

ப�க�� அ���மா� ��யி��பி� 

��யி��கிேற�. “நா� அவசர�தி� ����சாவி 

மணிப�� எ�லாவ�ைற�� எ���வி�ேட� 

எ�� நிைன�� கதைவ இ��� 
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அைட��வி�ேட�. எ�ைகயி� எ��� 

இ�ைல” எ�� �றி கடனாக� பண�ைத 

தி��வைத� பதி�� ெச�கிறா�. இ�ெதா��பி� 

��றாவ� கைதயாக ‘இல�கா�த கிளி’ எ�ற 

கைத அைம���ள�. இதி�, இைளஞ�க� 

ெப�கைள எ�வா� மனதளவி�� 

உடலளவி��  ஏமா��வைத� ெவளி�பைடயாக 

எ���� கா��கிறா�. அ�வலக�தி� ேவைல 

ெச�வ� ேபா��, ேந��தியாக ஆைட 

உ��தி� ெகா�� ைப�� ைக�மாக 

ேந��தியாக� த�ைன� கா�� கமல� 

க�ண�, ‘ெச�தாமைர’ எ�� ெப�ைண 

ஏமா�றி� தி�மண� ெச�� ெகா�கிறா�. 

ெச�தாமைர, சிரா��� சாைலயி� உ�ள 

கைடயி� பணி� ெப�ணாக ேவைலபா��� 

வ�கிறா�. அ��பைடயி� கமல�க�ண� 

ேபாைத� ெபா�� ஏஜ�� இைளஞ�கைள 

ச�தி��� ேபாைத� ெபா��கைள 

விநிேயாக� ெச�கிறவ� ஆவா�. இதைன 

அறி�த அவ� மைனவி இைத� �றி�� 

ேக��� ெபா��, அவளிட� ச�ைடயி�கிறா�. 

ேம��, அவ���� தின�� 10 ெவ�ளி 

ெகா��க ேவ��� . அ�வா� இ�ைலெய�றா� 

அவளிட� தின��  தின�� ச�ைடயி�கிறா�. 

அ�வா� ஒ�நா� பண� தராததா� 

க��பிணியான ெச�தாமைரயிட�, “ெசல���� 

கா� ெகா���� சி�காாிக� பல� என�காக� 

கா�தி��கிறா�க�. இ�ேறா� சாி, இனி 

எ�ைன இ�� எதி�பா��காேத! ேவ��மானா� 

விவகார�� எ�தி� ெகா�! ��ைப” 

(�.த�கராசனி�, மண��� ம��ைக ப-33) 

எ�� ெகா�ச�� மனிதாபிமான�� இ�லாம� 

நட�� ெகா�வைத��, இள�ெப�க� 

இ�தைகய ஏமா���  ேப�வழிகைள ந�பி 

வா��ைகைய இழ�பைத�� இ�கைதயி� 

எ��கிறா�. 

 சி�க��ாி� இைளஞ�க� ேபாைத�ெபா��, 

தி��� ேபா�ற ப�ேவ� ��ற� ெசய�களி� 

ஈ�ப�கி�றன�. தா� ந�பிய ஆடவ�, ெப� 

எ��� பாராம� �ேராக� ெசய��ாிகி�றன�. 

இ�ெதா��பி� எ�டாவ� கைதயாக 

அைம�தி��ப� ‘��பா� ���த �ைன’ 

எ�� கைதயி� நட��நராக பணிெச�ய� 

��ய ேதவகி எ��� ெப�ைண பலநா�க� 

பி�ெதாட���  காத��பதாக� �றி, அவைள 

ந�பைவ�� தி���� ெசய�� ஈ�ப�வைத� 

பதி� ெச���ளா� �.த�கராச�. 

இ�கைதயி� த�மராஜூ எ�ற இைளஞ�, 

தா� காத��த இள�ெப�ைண “நாைள�� நீ 

உ�னிட� இ���� ஆைடயாபரண�கைள 

அணி�� ெகா�� ஒ� க�யாண� ெப� 

ேபா� அல�காி��� ெகா�� வர ேவ���”  

(�.த�கராச� மண��� ம��ைக,  

ப-122) எ�� �றிய ஆைச வா��ைதைய ந�பி 

அ�ெப� ெச�ல, �தாி� மைற�தி��த 

த�மராஜூ� ��டாளிக� அவ�ைற� 

ெகா�ைளய��கி�றன�. பி�ன�, காவ� 

�ைற�� �காரளி�க� ெச�ைகயி�, 

தி������ த�மராஜூ� ப�� இ��பைத� 

பா��� ேதவகி அதி��சியைடகிறா�. 

இ�வா�, தா� காத��த ெப�ைண 

ந�பைவ�� ஏமா��கி�ற �ைறயிைன 

இ�கைதயி� ஆசிாிய� பதி� ெச�கிறா�. 

 

��வாக 

சி�க��ாி� ஆசிாியராக�� தைலைம 
ஆசிாியராக�� பணியா�றிய அ�பவ� 

த�கராச���� சி�கைத எ�த� 

ைகெகா����ள�. ெதாட��� 

மாணவ�கேளா�� இைளஞ�கேளா�� 
அதிகேநர� இ��க� ��ய பணி ஆசிாிய� 

பணி. அ��, இைளஞ�க� எதி�ெகா�ள� 

��ய� சி�க�கைள� பா��பவராக�� �க� 

ெகா��பவராக�� இ��கிறா�. இ�தைகய 

பி��ல�தி� பதி�ம வயதி� உ�ள 

இைளஞ�களி� சி�க�கைள��, தி�மண� 

எ�� ெபயாி� இைளஞ�க� ெச�கி�ற 

ேமாச�, ந�பி�ைக� �ேராக� 

�த�யவ�ைற�� பதி� ெச���ளா�. 

ேம��, அ�ைறய சி�க���� தமிழ�க� 

(இைளஞ�க�) எதி�ெகா�ட விவாகர��� 

பிர�சிைனகைள��, ெப�க� எளிதி� 
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ஏமா�வைத�� பட�பி���� கா��கிறா�. 

��றா��ைன� கட���ள தமி��சி�கைத 

வரலா�றி�, சி�கைதக� ப�ேவ� 

ேசாதைனகைள��, ேபச�படாத சி�கலான 
விடய�கைள�� எ����கா�� வ�கி�றன. 

அ�தவைகயி�, �. த�கராச� ������ 

கைத�கள�கைள� தம� கைதகளி� ���� 

ெச�கிறா�. கைதக���� சாி, ெபய�ைவ�பதி� 
இவ� பழைமயான �ைறையேய ைகயா�கிறா�. 

ேம��, சி�க���� தமிழ�களி� வா�விய� 

சி�க�கைள இ��� ���யமாக� பதிவிட 

ேவ��ய ேதைவ �. த�கராச�  ேபா�ற 

��த பைட�பா�க��� உ��. 

�ைண நி�ற ��க� 

�. த�கராச�, மண��� ம��ைக, பதி�பக� 

தமிழேவ� நாடக ம�ற�, �த�பதி�� – 

2001. 

பா.ரா.��பிரமணிய�, �ாியாவி� த�கால� 

தமி� அகராதி, �ாியா ெவளி��, ெச�ைன 

�த�பதி��, 2000. 

மதிவாண�(ப.ஆ.), தமி�இனி 2000 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 252 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

நா����ற�தி� காத� 
அ. ேத�ெமாழி 

உதவ�� ேபராசி�யா ்- தமி� 

ம�ைகயா்�கரசி மகள�� கைல  

ம��� அறிவ�ய� க���, பரைவ, ம�ைர 

 

 

நா����ற ம�கள�� வா�வ�யலி� 

இட�ெபற���ய பாட�க�, கைதக�, 

கைத�பாட�க�, பழெமாழிக�, வ��கைதக� 

ேபா�றைவ அவா்கள�� ப�பா��ைன 

ெவள��ப���வனவாக அைம���ளன. 

நா����ற ம�கள�ைடேய வழ�கி� 

உ�ள பாட�க� அவா்கள�� எ�ண 

ெவள��பாடாக�� க���� ெப�டகமாக�� 

உ�ளன.  இதி� காத� பாட�கைள� 

காதல� பா�வ�, காதலி பா�வ�, 

எதி��பா��, ேபா���பா�� என 

வைக�ப��தலா�. இ� எ���ேதா�� 

இதய� இன��க� ெச�வ�. இய�ைகயாக� 

பா�� பாட�கேள இ�ப� பய�பனவாக 

உ�ள�. உய����ணாே்வா� உ�ள�� 

ஆைசகைள எ��திய��வ�.       இ�ஆ��� 

க��ைரய�� �. த�கராசன�� நா��� 

�ற�தி� (2020) எ�ற �லி� இட� 

ெப���ள காத� பாட�க� 

வ�ள�க�ப���ள�. 

 

காதலி வ�ணைன 

நா����ற�தி� வய��ற�தி� ஏ�ற� 

இைற��� ெகா��� வ�ைத வ�ைத��� 

ெகா��� இ���� ந�மவா்க�, 

“க�ண�� கைட�பா�ைவ காதலியா ்

கா��வ��டா� 

ம�ண�� �மர��� மாமைல�� 

ஓா்க�கா�...”  

(நா����ற�தி�, ப.56) 

எ�� பாேவ�தா் �றிய ைப�தமி�� 

க����ெகா�ப� காத� ேவக�தி� 

ேவைலகைள கழன�ய�� ���ரமாக 

ெச��ெகா����கி�றனா். காதல� 

த� காதலிைய வ�ண���� பா�� 

உண��� ெப��காக,  

“எ�ெண�� தைலயழகி இ�ேதா�� 

ெப�ணழகி 

தி��ப� நட�ைகய�ேல சவீக�பறி 

ேபா�த�! 

நைடயா நைடயழகி நாதா�கி� 

காதழகி 

ேகாவ�� சிைலயழைக� ெசா��த� 

உ�னழ�!”  

(நா����ற�தி�, ப.56) 

எ�ெண� மி��க� ��த� ���� 

நட��வ�� நாயகிைய� பா��த�ட� 

க�பைன கைர�ர�� ஓ�கிற�. 

இ�ேதா�� இளைமய�� எ��பாக� 

திக�கிற�. ந� தி��ப� நட�தா� 

திைசெய��� உ�ைன� தி��ப�� 

பா���� இைட அைசய நட��� உ� 

நைடெயா� தன� அழ� உ� கா�க� 

நாதா�கிைய� கா��கி�றன எ�� 

வ�ண��கி�றா�. 

 

ெபா�னாக� �க�த� 

காண�க� ேகா� ேவ��� என 

காதலிய�� அழைக மாநிற ேமன�யா�, 

அ�த ேமன�ய�ேல ஆதவன�� ஒள� ப�கி�ற�. 

அவ� நி�� ெகா����பேதா வய� 

வர�ப�� ேமேல, அவள�� இ�த� 

ேபெரழிைல அவ� க�பைன ெச�� 

பா��கிறா�. ”த�க�ைத� கா��சி� 

தைரய�ேல வ��டா� ேபா�... ெபா�ன 

உ��கி �மிய�ேல வ��டா�ேபா�...” 

எ��தா� அவனா� உவைம �ற  

��கிற�. ”உ�ைன� �வ�� சி�திரமாக 

எ�தி அழ� பா��கலா�. படமாக 
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வைர�� ப�ைமயாக அழ� பா��கலா�...” 

த�க�ைத� கா��சி� தைரய�� வ��டா� 

ஆதவன�� ஒள���, ம�ண�� நிற�� 

ேச��� ெப�ண�� அழ��� அழ� 

ெச���. அழகி எ�� ம��� �றி�ப�ட 

வ���பவ��ைல அவன� காத� ெந�ச�. 

அழ��� அழ� ெச��� ேபரழ� 

பைட�தவ� ந� எ�பைத�தா� இ�த 

வ�களா� ெசா��கிறா�. இதைன, 

“�வ�� எ�தலா� சி�திர�ேபா� 

பா��கலா� 

பட�தி� எ�தலா� ப�ைமேபா� 

பா��கலா� 

த�க�ைத� கா��சி தைரய�� 

வ��டா�ேபா� 

ெபா�ைன� கா��சி �மிய�ேல 

வ��டா�ேபா�”  

(நா����ற�தி�, ப.57) 

எ�ற பாட� அ� உணா்��கிற�. 

 

எ� �ண���� ஏ�றவேள 

காதல� காதலிைய உ���ேபா� 

இைடசி��� உ�னதமா� அழ� 

மிள��� எ�னவேள, எ��ைடய 

ப��க��� ஏ�றவேள, மி��காக 

நைடநட�� ந� எ�ைன� ேத�வர 

ேவ�டா�, நா� உ�ைன� ேத� 

வ�கிேற� எ�� ��வேதா� காைல 

ேநர�, மைற��� மைறயாத வ��ய� 

காைல இ�ள�ேல ந� கைள எ���� 

வய�பர���� நா� வ�� உன�காக� 

கா�தி��கிேற�. உ�ைன� பா��� 

வ���� ேபா�வ�ட��மா? எ�� அவள� 

வ���ப�ைத வ�ன�கிறா� எ�பதைன, 

”இ��� சி��தவேள எ��ண���� 

ஏ�றவேள 

நைடமி��� உைடயவேள நாவாேர� 

உ�ைன�ேத� 

காைல� க��கலிேல கைளெய���� 

ெபா�மய�ேல 

ந�ல� க���ய�ேல நி�க��மா 

ேபாக��மா?”  

(நா����ற�தி�, ப.58) 

எ�ற பாட� அ� வ�ள��கிற�. இேத 

ெபா�ள�� கவ��ேபரர� ைவர��� 

“���� சி��தவேள எ�ைன ���ம�தி� 

கைர�தவேள” எ�� தன� கவ�ைத 

வ�கைள அைம���ளா�.   

 

ஒ� வா��ைத ெசா� க�ேண 

காதல� காதலிைய� ெகா��கிறா�, 

ெக��கிறா�, அவ� மி��கிறா� 

அ�தா� எ�� ஒ� வா��ைத ெசா� 

க�ேண எ�� தாைள�திறவாேயா 

தன�வா��ைத ெசா�லாேயா எ�பதைன 

நா� எ�வளேவா ேபசிவ��ேட� பதி��� ந� 

ஒ� வா��ைத� �ட� ேபசவ��ைலேய. 

����ப�கைள ெகா��ல��� உ� 

ேமாகன வா�திற�� பதி� ெசா�ல 

மா�டாயா? எ�� வ��தி ேக�கிறா�. 

இதைன, 

“வாைய� திறவாேயா ம�வா��ைத 

ெசா�லாேயா 

தாைள� திறவாேயா தன�வா��ைத 

ெசா�லாேயா 

��தான வா�திற�� உ�தார� 

ெசா�லாேயா”  

(நா����ற�தி�, ப.58) 

எ�ற பாட� அ�க� உணா்��கி�றன. 

இ�� தாைள� திறவாேயா எ�� 

காதல� த� காதலிய�� மன�கதைவ� 

திற�க� ெசா�கிறா�. ேம��, ��தான 

வா�திற�� உ�தார� ெசா�லாேயா 

எ�ப� “ஒ� ெபா�யாவ� ெசா� 

க�ேண உ� காதல� நா�தா� எ�� 

அ�த ெசா�லி� உய�� வா�ேவ�” எ�ற 

ைவர���வ�� பாட� வ�க�ட� 

ஒ��ேநா�க�த�க�. 
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ெந�தி��� ெபா�டாேவ� 

 காதல� காதலிைய ேநா�கி, நா� ந� 

வ���ப� ��கி�ற மலராகி வ��ேவ�. 

உ� ேசைலய�� ெகா�வ�ேதா� 

இைண�� இைடய�� ெதா��� ைபயா� 

இ��ேப�. கிராம��ற� ெப�க� 

�����ைபைய ெவ�றிைல� பா��, 

சி�லைற� கா� �தலியைவ ைவ�க� 

பய�ப���வா். தி�மணமான ெப�க� 

காலி� ெப�வ�ர��� அ��த வ�ரலி� 

அண���ெகா��� ேமாதிர� ேபா�ற 

ஒ� வைக அண�ெச� ெபா���� 

ெம�� எ�� ��வ� மர�. கிராம� 

�ற�கள�� ெவ�ள�யா� ெச�த பாதசர�, 

பாத� ெகா��, கா��, ெம�� ேபா�ற 

அண�கல�கைள அண��� ெகா�ள 

ேவ���. கலகலெவ�� உ�ற� 

சி��ெபாலிேயா� ேபா�� ேபா�ேம 

அ�த� ைகவைளய� ஆகிவ��ேவ� 

எ�� த� உ�திய�ைன அவ� அவள�� 

ஒ�ேவா� அண�ெச� ெபா��க���� 

உவைம ெசா�லி� பா�கி�றா�. இதைன, 

“ெகா�ைட��� �வாேவ� 

ெகா�வ�தி� ைபயாேவ� 

ெந�தி��� ெபா�டாேவ� ந�லவ�ழி 

ைமயாேவ� 

��தான�� ெதா�கலிேல ��ளாகி 

ஒ��ேவ� நா� 

கா��� ெம��யாேவ� ைகவைளய� 

தானாேவ� 

ப�சைண ெம�ைதய�ேல ப��ைக 

மலராேவ�”  

(நா����ற�தி�, ப.59) 

எ�ற பாட� அ� ெவள��ப���கிற�. 

இ�பாட� காதல� எ�ேபா�� த� 

காதலி�ட� இ��பைதேய வ����கிறா� 

எ�பைத� �ல�ப���கிற�. 

 

அ�ப�� ஆழ� உ�தியான� 

காதலி காதலன�ட� இளைம� ப�வ� 

கட�தா� வ�டா� பற�பா� எ�� �ற, 

அத�� ம�ெமாழியாக காதல� சா��வைர 

உ�ைனவ���� ப��யமா�ேட�. இற�� 

இ�த உட� அழி�தா�� ம�ண�� 

�ைத�க�ப�ட ந�கா��� நா� 

ெச�க�ந�ா்� �வாக� ��தி��ேப�. 

மா�டப�� ைவ��த� ெச�� 

ேச��தா�� (��தி ெப�� இன� 

இ��லகி� ப�றவா� ேபானா��) உ� 

உட� �ைத�க�ப�ட இட�தன�� 

ம�லிைகயா�� ��� வ�� எ� 

அ�ப�� ஆழ�ைத இ�த உல��� 

உண���ேவ� எ�� உ�தி 

��கி�றா�.  

“ெச�� ம��சா�� ெசலவழி�சி� 

ேபானா��  

ெச�த இட�தின�ேல ெச�க�ந��� 

�வா�� ��ேப� 

மா�� ம��சா�� ைவ��த� 

ேசா்�தா�� 

மா�ட இட�தன�ேல ம�லிைகயா�� 

��ேப�!“  

(நா����ற�தி�, ப.60) 

எ�� த� காதலி� ஆழ�ைத� 

�ல�ப���கிறா�. மா�� ம��சா�� 

ெச�க�ந�ா்� �வா�� ��ேப� எ�பைத 

ஒ�த வ�க� ெவ�ள��திைர திைர� 

பட�தி� ”நா� சா�ப� ஆனா�� எ� 

காத� வா�ேம. அ�த சா�ப� ம��� 

உன�காக� சில ��க� ���ேம” எ�� 

காண�ப�கிற�. 

 

காதலன�� தவ��� 

காத� நிைனவாகேவ எ�ேபா�� 

இ��பதனா� என�� உற�க� ப���க 

வ��ைல. ப��ெம�ைத ��ளாக� 

���கிற�. பா� �ள��கிற�, பாயச�� 

கச�கிற� எ�� த� ஏ�கநிைலைய 

அவ��� உண���கி�றா� காதல�. 

இதைன, 

“உற�க� ப���கைலேய 

உ�மய�க� த�ரைலேய 
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ப�� ெம�ைத ���த� 

பா�� �ள���த� 

பாயச�� கச��த�”  

((நா����ற�தி�, ப.65) 

எ�ற பாட� வ�க� உணா்��கி�றன. 

காதலா்க��� இய�ைக நிக��க� 

யா�� மா�ப�ேட காண�ப��. இ�� 

காதல��� ப�� ெம�ைத ���கிற�, 

பா� �ள��கிற�,  பாயச� கச�கிற� 

எ�� உலக நிக��க� யா�� மா�ப�ேட 

ேதா��கிற�. இ� ேபா�றெதா� 

ெபா��ைமய�� கவ��ேபரர� ைவர���� 

த�ப� திைர�பட�தி� “��� நில� �டாத 

��ய� ஓ�� நிமிஷ� உைற�� வ�ஷ�” 

எ�ற வ�கைள அைம�தி��பா�. 

 

த�ண�ா ்வ���� 

காதலி த� மன�தி� ஆைசகைள� 

காதல��� எ�����ற ஆ�� ந�ைர� 

�தாக அ���கிறா�. த� எ�ண� 

�வ�யைல� பா�டாக� பா��ெகா�ேட 

ெசா�கிறா�.  

“ஓ�கி�ற த�ண�ய�ேல ஒர�சிவ��ேட� 

ச�தன�ைத 

ேசா்�தி�ேசா ேசரைலேயா ெசவ�தம�சா� 

ைககள�ேல 

கல�காத த�ண�ய�ேல கைர�சிவ��ேட� 

ச�தன�ைத 

ஒ���ேசா ஒ�டைலேயா உ�கேளாட 

ைககள�ேல”  

(நா����ற�தி�, ப.67) 

எ�ற பாட� வ�ள��கிற�. 96 வைக 

சி�றில�கிய�கள�� ஒ�றான �� 

இல�கிய�தி� க��ைத ைமயமி�டதாக 

இ�காத� பாட� வ�க� உ�ளன. 

அ�சமி�ைல அ�சமி�ைல எ�ற 

திைர�பட� பாடலி�� இேத வ�ய�� 

ஒ�தக��தைம�த பாட� இட�ெப�� 

ப��ெதா��கெள�லா� அைனவைர�� 

�����க� ெச�த�. 

 

நிைன�ைகய�� ஓ�வ�தா� ஆகாேதா? 

காதல� காதலிைய� ேத�வ�� ெபா�� 

அ�� பல�� ேவைல ெச�� 

ெகா����கிறா�க�. காதலியா� 

காதலன�ட� ஆைசயாக மன�வ���� 

ேபச ��யவ��ைல. காதலைன எ�ண�� 

தன� உ�ள� ��றைல� தன� 

இயலாைமைய மன� ஒ�றி எ�த ஒ� 

ெசயைல�� ெச�ய ��யாத நிைலய�ைன 

ஏ�க��ட� பா�டாக� பா�கிறா� 

எ�பதைன, 

”ப��தி எ��ைகய�ேல பலரறிய 

வ�தம�சா� -  நா� 

ஒ��தி ெநைன�ைகய�ேல ஓ�வ�தா� 

ஆகாேதா? 

ம�ச� �ள��ைகய�ேல மதிேலறி 

பா��த ம�சா� - எ� 

ெந�ச� நிைன�ைகய�ேல ேந��வ�தா� 

ஆகாேதா?  

காரவ ���� தி�ைணய�ேல கறி�� 

ம�ச� அைர�ைகய�ேல 

எ�னெபா� ேபா�டேயா இ��தைர�க 

��யைலேய? 

(நா����ற�தி�, ப.67) 

எ�ற பாட� அ�க� உணா்��கிற�. 

இேத ெபா��ைமய�� ஆ���கார 

அலேம� எ�ற திைர�பட�தி� 

இட�ெப�ற பாட�� ஈ�� நிைன� 

ெகா�ள�த�க�. 

 

நிைற�ைர 

ப��பறி� இ�லாத நா����ற 

ம�கள�ைடேய ெவள��ப�� அ�� 

உ�ைமயான�. ஏமா�றாத�. எைத�� 

வ���ப�யவா்க��காக வ���� ெகா��ப�. 

அவா்கள� காத� உணா்� ேவைல 

ெச��� இட�தி� இய�ைகயாக� ேதா�றி 

வளா்வ�. காதலிய�� மன��றி�ைப 

காதல� ெவள��ப���வ��, காதலன�� 

உணா்ைவ அறி�� காதலி ெசய�ப�வ�� 

ஈ�� �றி�ப�ட�த�க�. மன� ஒ�த 
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இ�வ�� த�க� மன��றி��கைள� 

காத� பாட� வழி ெவள��ப���கி�றனா். 

ஒ� ெப� ஆடவைன வ���ப�னா�� 

த� காதைல �தலி� ��வ� இ�ைல. 

�தலி� காதைல ெவள��ப���வ� 

ஆ�மகேன. இ� ச�க இல�கிய�கேளா� 

ஒ��ேநா�க�த�க�.      �.த�கராசன�� 

நா��� �ற�தி� எ�ற �லி� 

இட�ெப�ற காத� பாட�கள�� ஆவண� 

பதி� ேபா�றி� பாரா��த����ய�. 
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தாலா��� பாட�க� கா��� வா�வ�ய� 
 

�ைனவா் பா. ேந�ஜி 

உதவ�� ேபராசி�யா ்- தமி� 

ெச�தமி�� க��� 

தமி� உயரா�� ைமய�, ம�ைர 

 

. 

நா����ற ம�கள�� பழ�கவழ�க�கைள�� 

ப�பா�கைள�� ந�ப��ைககைள�� 

உ�ளட�கிய� நா����றவ�ய�. இ� 

ம�கள�� வா��ைகைய� கா��� 

க�ணா�யாக வ�ள��கிற�. நா����ற� 

பாட�கள�� தாலா��� பாட�க� தன��சிற�� 

வா��தைவ. தாலா�� எ�பதி� தா� 

எ�றா� நா�� எ��� நா�ைக ஆ��� 

பா�வதா� தாலா�� எ��� ெபயா ் ஆ��. 

�ழ�ைதகைள� ��க ைவ�க� ெப�களா� 

தாலா��� பாட�ப�கிற�. எ���ேதா�� 

இன��கவ�ள�. மன�தைன� �ன�தனா��� 

மழைல� ெச�வ� ஒ� ெப��ேப�. 

தாலா���பாட� க�பைன�� அ���� 

ெசா��� கல�� இராக��ட� 

பாட�ப�கிற�. இதி� ெபா�வாக� 

ெப�கள�� தா�வ ���� ெப�ைம கணவன�� 

வ���� ெப�ைம �ழ�ைதய�� சிற��க� 

இட�ெப�கி�றன. ஆ�களா� தாலா��� 

பாட�ப�வ� இ�ைல. �. த�கரா� 

அவா்கள�� நா����ற�தி� (2020) எ�ற 

�லி� இட�ெப���ள தாலா��� பாடலி� 

வா�வ�ய� சி�தைனக� இ�ஆ��� 

க��ைரய�� வ�ள�க�ப���ள�.  

 

�ழ�ைதைய� ெத�வ� கா��� 

�ழ�ைதைய� ெத�வ� கா��� எ�ற 

ந�ப��ைக அைனவ�ட�� உ�ள�. உற�காத 

க���� ஊசி ெகா�� ைம த��� சவீ� 

சி�கா��� ெதா��லி� ேபா��வ��டா� 

அ�த �ழ�ைதய�� ேபரழைக  ெதா����� 

கீேழ அமா�்த வ�ண� அ�ைன மா�ய�மா 

பா��� ரசி��� ெகா����பா� என� தா� 

பா�கிறா�. இதைன,  

“உற�காத க���� ஊசிெகா�� 

ைமெய�தி 

��காத க����� �சிெகா�� 

ைமெய�தி 

ெதா���க�� எ�க �ைர� க�ணைன� 

ேபா��வ��டா 

ெதா������ கீேழ �ைணய���பா� 

மா�ய�மா!”  

(நா����ற�தி�, ப.40) 

எ�ற பாட� அ� �றி�ப��கிற�. 

 

தாய�� �ைற த�ா்�க வ�த �ழவ� 

தி�மணமான ப�ற� ெப����� தா�ைம 

எ�ப� ேபா��த����ய�. சில ஆ��க� 

�ழ�ைத� ெபறாத நிைலய�� அ�ெப�ைண 

ச�க�தா� மல� எ�ற ெசா�லா� 

ஏ�கி�றனா். “�ழ�இன�� யா�இன�� 

எ�பா்த� ம�க� மழைல�ெசா� ேகளா தவா“் 

(�ற�.66) எ�கிறா� வ��வா.் �ழ�ைத� 

ெச�வ� பர�பைர� ெசா�� எ�ற எ�ண� 

ச�க�தி� ந��ட காலமாக நில�கிற�. 

�ழ�ைத� ேப� இ�லாத ெப� ஒ��தி தா� 

�ழ�ைத� ெப�ற ப��னா ் அ��ழ�ைதைய� 

ப�றிய தாலா���பாடலி� தாய�� 

�ைறத�ா்�க வ�த க�மண�ேய எ�கிறா�. 

இதைன, 

“மல� மல�ெய�� ைவயக�தா� ஏசாம� 

மல� எ�ற ெசா�ைல மா�ற� ப�ற�த 

க�ேணா? 

எ�க��ல� ம�காம� எதி��த�ல� ஏசாம� 

த�கமண�� ெபா�கிஷ�ைத� தானாள 

வ�தக�ேணா? 

க��மண� ெபா��மண� க�தேராட 

ேவ�மண� 

ேவ�மண� ெதா��லிேல வ�ைளயாட 

வ�தக�ேணா?” 

(நா����ற�தி�, ப.41) 

எ�ற பாட� அ�க� �ல� தா�மா�க� மல� 

எ�ற ெசா�ைல ெந�ைச� �ைள��� ஒ� 

ெந��சி ��ளாகேவ� க��வா�க�. 



 

 
 

 
 258 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

ேவெற�த வைகயான வைசய�ைன�� �ட� 

ெபா���� ெகா�வா�க�. மல� எ�� 

ம��� யாராவ� ஏசிவ��டா� ேபசிவ��டா� 

அவா்களா� ெபா���� ெகா�ளேவ ��யா�. 

�ழ�ைத ப�ற�த ப��� தாய�� தாலா��� 

தாய�� �ைற த�ா்�க வ�த �ழவ� எ�ப� 

ெவள��ப���ள�.  

“ப�� வ�சமா பாலன��லா வாசலிேல 

ைகவ�ள�� ெகா�� கலித�ா்�க 

வ�தவேனா 

வ�ள�கி�ட ெவ�ெண�ேபா� ெவ���கி 

நி�ைகய�ேல 

கல�திலி�ட பா�ேபா� ைக��ழ�ைத 

வ�தாேயா!“  

((நா����ற�தி�, ப.73) 

தாய�� தாலா��� ெந�ச� ெநகிழ ைவ���  

ெகா�� தமி� தாய�� மன உணா்வ�� 

ெவள��பாடாக அைம���ள�. இ� உளவ�ய� 

ேநா�கி� ஆ�வ����ய�. 

 

அவன�றி ஓர��� அைசயா� 

கிராம��ற�கள�� மக�ேப� இ�லாதவா்க� 

இைறவழிபா��� �ல� தா�க� �ழ�ைத�ேப� 

ெபறலா� எ�� ந��கி�றனா். இதனா� 

எ�லா� அவ� ெசய� எ�� ஆ�டவன�டேம 

த�ச� அைடகி�றனா.் �ழ�ைத 

இ�லாதவா்க� அரசமர�ைத� ��றி வல� 

வ�� நவ�கிரக �ைஜ ெச�� ப��ைள வர� 

ேக�ப� இய�பான பழ�கவழ�கமாக இ��� 

வ�கி�ற�. இைறவ� க�ைண ெகா�டா� 

எ��� நட��� எ�ற ஆ��த 

ந�ப��ைகய�ைன,  

“ெவ�ள� வ�ள�ெக��� ெவ�கல�க� 

ஓைசய��� 

த�க வ�ள�ெக��� ச��கனா� 

ேகாய�லிேல 

ந�த��� ப��ைளயாேர நா�நட�ேத� 

மாமா�க� 

ைக��ழ�ைத த�த��னா ைகவ�ள�� 

ஏ�தி�ேவ� 

உ�சிமைல� க�தா உயா்�தமைல 

ேவ���கா 

சா��தமைல� க�தாஎ� ச�சல�ைத� 

த��ம�யா!”  

(நா����ற�தி�, ப.72) 

எ�ற பாட� அ�க� ெவள��ப���கிற�. 

�ழ�ைதய�� சிற��  

த� மகன�� க�ய நிற�ைத� க��நிற�, 

காயா�� ேமன� எ�ெற�லா� ெசா�லி 

ேவ��ெம�ேற வ���காக அ��ெகா�� 

��காம� இ��கிறாயா...? எ�� 

ெச�லமாக� க��� ெகா�� க��ற�� 

எ�� ேக���ெக�கிறா� ஒ� தா�.  

“ெகா��� கன�ேய ேகா�படா மா�கன�ேய 

வ���� அ�தாேயா வாெய�லா� 

பா�வ�ய...! 

க�� நிற�தாேன -  த�ப� 

காயா�� ேமன�யேன”  

(நா����ற�தி�, ப.42) 

எ�ற பாட� அ� உணா�்�கிற�. ேம�� ந� 

எ�க� வழி வ�த எழி� ��ேதா - பா�டனா� 

பர�பைரய�� பா�கான மாண��கேமா - 

ெத��ெத��த ��ேதா - ேதா்�ெத��த 

��ேதா - தவ� கிட�� கிைட�த ��ேதா 

எ�ெற�லா� �ழ�ைதைய வ�ண��கிறா�. 

 

தா�மாமன�� ெப�ைம 

�ழ�ைதய�� அ�ைக��� காரணமான 

தாலா��� பாடலி� தா� த� உறவ�னா்கள�� 

ெபயா்கைள� ெசா�லி� பா�கிறா�. 

ெச�டா�� ச�கா�� ைகய�னா�� எ�� 

ம�றவா்க� அ��த �ைறய�ைன� ெசா�லி� 

ேக��வ��� மாமாவ�� �ைற ெசா�லி� 

ேக��� ேபா� ம��� ம��ெகா���� 

�ைவ� ெசா�லி� ேக�ப� ந� ெந�ைச� 

ெதா��வ���� ெச��� ெசா�லாக 

அைம�தி��கி�ற� எ�கிறாரா.் இதைன, 

“மாமா அ��சாேரா ம��ெகா���� 

�வாேல 

தா�தா அ��சாேரா தாழ��� ெச�டாேல 

அ�பா அ��சாேரா அரள���� ெச�டாேல 

பா�� அ��சாேரா பா� வா���� 

ச�காேல”  

(நா����ற�தி�, ப.44) 

எ�ற பாட� அ� உணா்��கிற�. ேம�� 

தா�மாம� �ள��பைத�� வகி� எ���� 

தைல ச�ீ� வ�த�ைத�� கா� எ���வ�� 

அழைக�� ேகா������ ேபா�வ�� 

க�ப�ர�ைத�� உைட����� உயா்ைவ�� 

�ைஜமட� க��ைவ�த ��ண�ய�ைத�� 

மாமாவ�� சிற��களாக� �றி� பா�கிறாரா்க�. 

இதைன, 
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“��ள��ச�ைட ேபா��வ�� ேபா�வ�ஜயா் 

உ�மாம� 

காைலய�ேல எ��தி��சி க�ேச���� 

ேபாய���� 

பாராைவ� ேபா��வ�� பா��யனா� 

உ�மாம� 

ந��கா��� ஒ�மடமா� 

ெவ�ள�ெச�வா� �ைஜமட� 

�ைஜமட� க��ைவ�த ��ண�யனா� 

உ�மாம�”  

((நா����ற�தி�, ப.45) 

எ�ற பாட� அ� �றி�ப��கிற�. 

 

கா���� வ�ழா 

கிராம��ற�கள�� கா����� நிக��சிைய� 

சிற��மி�க வ�ழாவாக� ெகா�டா�வா�க�. 

ெச�வ��ழ�ைத ஒ����� காதண�வ�ழா 

நைடெப�கிற�. காதண� வ�ழாவ����ய 

மா�ப��� ெகா�� ம�ைர சிமி�கி ெகா�� 

கா���த வாராக கன�� உ�கள�மா�. எ� 

ராசா கா���த வ�தி���� வா��� 

ெசா��� ஆசா� எ�� பா�காக ெசா�ல� 

ேக�� தா�மாமன�� சிற�பாக அ�நிக�வ��,  

“பா�� பத�� ப�ச�சி ����ண�  

எ�� இ�நாழி இள�ேத�கா ���� 

அ�ள� வ�ள���க அ�ைமமக� காத�சி 

சி�தி வ�ள���க ெச�வமக� காத�சி” 

(நா����ற�தி�, ப.74) 

“�ழ�ைதய�� அழைக� க�� ப�றா ்

ரசி��வ��டா� அத�� ேநா� வ�� எ�� 

தா�மா�க� ந��கிறா�க�. இ�த ந�ப��ைக 

�ராதன ம�திரவாத�தி� அ��பைடய�� 

எ��த�. சில க�க���� த�ைமைய 

வ�ைளவ���� ச�தி��ெட�ப� 

ம�திரவாத� க���. க�ப�டா� ேநா� 

ெநா� வ�� எ�ப� ந�ப��ைக. கா����� 

�ழ�ைத உடலி� ஏதாவ� சி�காய 

ெமா�ைற ஏ�ப���வ�� எமைன ஏமா�ற� 

ெச��� த�திர�க�. அழகான 

�ழ�ைதகைள� க�� எம� ஆைச�ப�� 

வ��வானா�. அதனா� �ழ�ைதக� 

இற��ேபா��. எமைன ஏமா�ற உடலி� 

சி�காய� ஏ�ப��திவ��டா� ேபா�மா�. 

இ�த ந�ப��ைக தமி�நா� ம���ம�லாம�, 

ம�திய ஆசியாவ���, உலகெம��� நிலவ� 

வ�த�. �ழ�ைதய�� ஆ�ைள� பா�கா��� 

சட�� ஆைகயா�, இதைன� ெப�க� 

மகி��சிேயா� ெகா�டா�வா”் (தமிழா ்

நா��� பாட�க�, நா. வானமாமைல, ப�. 100-

101). க�ேண� படாம� இ��பத�� 

��ணா��� ம�ச�� கல�� தி�� ��றி� 

ேபா�� வ�த�திைன��, 

“க�ேண� ைதயாம க�வாண�� 

சர�ேபா�� 

��ணா��� ம�ச�� ��திெயறி 

��யா்��”  

((நா����ற�தி�, ப.74) 

எ�� பாட� வ�க� எ���ைர�கி�ற�. 

 

���த வ ���� ெப�ைம 

தாலா��� ���த வ ���� ெப�ைமயாக 

கணவ�, மாமனா�, கணவன�� த�ப�, 

அ�ண� ேபா�ேறா� ப�றி ெபா�வாக� 

பாட�ப�கிற�. �. த�கரா� அவா்கள�� 

நா����ற�தி� �லி� ஒ� ெப� த� 

கணவைன� கி�ட� ெச�� பா�வதாக� 

பதி�ெச���ளா�. இதைன, 

“ேகா������ ெதாற�� �றி�சிேம� 

உ�கா�� 

ேகைச வ�சா���� ெகவா்னேரா 

உ�கள�பா? 

பாராைவ� ேபா��வ�� பா��யேரா 

உ�கள�பா? 

இ�கி�� கா� எ���வ�� இளராசா 

உ�கள�பா?  

(நா����ற�தி�, ப.76) 

இ�வா� த� கணவைன� தாலா��� 

பாடலிேலேய ேகலிெச�� பா�� பல 

பாட�க� இ��கி�றன. வ�ரச� ெதான���� 

பா�கி� வ�கட� ெச�� பா�� வ�கடகவ�� 

தாலா��� பாட�க�� இ��கி�றன எ�� 

�றி�ப����ளா�.  

 

நிைற�ைர 

தா�ைம உணாவ்�� ெவள��பாடாகேவ 

தாலா�� மலா்கி�ற�. தாய�� நாவைசவ�� 

தாலா�� எ��� ந����� ப�ற�கி�ற�. 

தா� ஆழ�காண ��யாத அ���கட� 

அ�கடலி� வ�ைள�த வள��� ��ேத 

தாலா��. ஆ�� ெப��� இைண�� 

வா�� வா�வ�� ப��ைள�கன�ய�� ஒ�� 

ெப�றிட ேவ��� எ�� வ����வ� 
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இய�ைக. �ழ�ைத�ேப���காக ஏ��� 

நிைல காண�ப�கிற�. மக�ேப�ைற வ���ப� 

தா� தா� ெச�த ேவ��தைல 

எ�ண��பா��கிறா�. �ழ�ைதைய� 

ெதா��லி� இ�� ஆ��� ெபா�� 

உ�ள�தி� எ�� க�பைனகைள� 

தாலா�டாக� பா�கிறா�. த� உ�ள�� 

உண��சிகைள ஆைசகைள� ஏ�க�ைத� 

தாலா��� �ல� ெவள��ப���கிறா�. 

தாய�� தாலா��� ப�ற�தவ ���� ெப�ைம, 

���தவ ���� ெப�ைம �ழ�ைதய�� 

சிற��க� ேபா�றைவ ெவள��ப�கி�ற�. 

ச�க ம��� உளவ�ய� அ��பைடய�� 

ெப�ண�� மன���ற��கான வ�காலாக� 

தாலா�� அைமவைத உணர��கிற�. 
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K. jq;fuhrdpd; ‘G+r;nrz;L’ Gyg;gLj;Jk; jkpou;fspd; tho;tpay; 
 

f. KUfd;  
topfhl;L Mrpupau;  

ngz;bkpau; cau;epiyg; gs;sp> rpq;fg;G+u; 
 

Xu; vOj;jhsd; jhd; tho;fpd;w fhyj;jpy; 
jdf;F mike;j FLk;gr; R+oy;> rKjhar; R+oy; 
Nghd;wtw;wpy; Vw;gl;l mDgtq;fspd; 
ntspg;ghl;ilNah my;yJ jhd; fhz tpUk;gpa 
khw;wq;fisNah r%fr; nray;ghLfisNah 
vOj;jpy; tbf;fpd;whd;. mt;thW tbf;fg;gLk; 
,yf;fpaq;fs; ftpij> fl;Liu> ehty;> rpWfij 
vd ntspg;gLfpd;wd. mjdhy; ,yf;fpaq;fspy; 
ntspg;gLk; fUj;Jfs; me;j vOj;jhsd; mtd; 
tho;e;j fhyf;fl;lj;jpy; fUf;nfhz;litahfNt 
,Uf;Fk;. mjdhy;jhd; ,yf;fpak; fhyj;jpd; 
fz;zhb vdTk; r%fj;jpd; tpisr;ry; vdTk; 
$wg;gLfpwJ. vOj;jhsu; K. jq;fuhrd; mtu;fs; 
,e;jpahtpy; gpwe;J ,sk;tajpy; kyhahtpw;F 
te;J fy;tp fw;W> kzKbj;J Mrpupag; gzpia 
Nkw;nfhz;lhu;. gpwF> rpq;fg;G+Uf;Fg; 
gzptha;g;gpw;fhfr; nrd;W jd; FLk;g 
tho;f;ifia epiyg;gLj;jpf; nfhz;lhu;.  
nghUshjhuj; NjitfSf;fhf Mrpupag; 
gzpiaAk; nkhopg;gw;wpd; fhuzkhf vOj;Jg; 
gzpiaAk; r%fj;jpd;ghy; cs;s mf;fiwapd; 
ntspg;ghlhf r%fg; gzpiaAk; tho;ehs; 
KOtJk; Nkw;nfhz;ltu;. mjdhy; ,tu; 
khyhahj; jkpou;fspd; tho;tpaiyAk; 
rpq;fg;G+u;j; jkpou;fspd; tho;tpaiyAk; ed;F 
mwpe;jpUe;jhu;. jhd; re;jpj;j kdpju;fisg; 
gw;wpAk; mtu;fs; tho;e;j tho;f;if Kiwfisg; 
gw;wpAk; mtu;fspilNa fhz tpUk;gpa 
khw;wq;fisg; gw;wpAk; ftpijfshfTk; 
ehlfq;fshfTk; rpWfijfshfTk; mt;tg;NghJ 
jkpo;Nerd;> jkpo;KuR ehspjo;fspYk;> r%f 
kd;w tpohf;fspYk; ntspg;gLj;jp te;Js;shu;.  
 G+r;nrz;L> rpe;jidg; G+f;fs;> kyu;f;nfhj;J> 
fw;gid kyu;fs;> kyu;f;$il> kzq;fkOk; 
G+f;fs;> kzf;Fk; ky;ypif vd VO rpWfijj; 
njhFg;Gfis ntspapl;Ls;shu;. ,tw;wpy; ‘G+r;nrz;L’ 
jhd; K. jq;fuhrd; ntspapl;l Kjy; rpWfijj; 
njhFg;ghFk;. ,j;njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s 10 
rpWfijfSk; 1959f;Fk; 1976f;Fk; ,ilg;gl;l 
fhyj;jpy; vOjg;gl;lit. ,it ahTk; jkpo; 
Nerd;> jkpo;KuR ehspjo;fspy; ntspte;J 
thrfu;fspd; ghuhl;ilg; ngw;w gpd;dNu 1985Mk; 
Mz;L E}yhfj; njhFf;fg;gl;Ls;sd. ,tw;wpy; 
tpisahl;Lg; nghk;ik> GJg;ghlk;> kQ;rs; 
fapW> thupR Mfpa ehd;F rpWfijfSk; 
kNyrpar; R+oiy ikakhff; nfhz;L 
vOjg;gl;Ls;sd. md;idf;Ff; fhzpf;if> 
mts;> Mir> Gdpjtjp> jpyftjp Mfpa Ie;J 
rpWfijfSk; rpq;fg;G+u;r; R+oiy ikakhff; 
nfhz;L vOjg;gl;Ls;sd. me;j cz;ik vd;w 
rpWfij kNyrpar; R+oypy; Muk;gpj;Jr; 
rpqfg;G+upy; Kbtjhf vOjg;gl;Ls;sJ. 

‘G+r;nrz;L’ rpWfijj; njhFg;gpy; ,lk; 
ngw;Ws;s rpWfijfs; Gyg;gLj;Jk; jkpou;fspd; 
tho;tpaiyg; gw;wp mwpa Kw;gLtNj 
,f;fl;Liuapd; Nehf;fkhFk;.  
 
kf;fl;NgW  
jkpou;fs; ve;j ehl;by; vj;jifa R+o;epiyapy; 
tho;e;jhYk; jpUkzk; nra;Jnfhs;tijAk; 
Foe;ijfisg; ngw;Wf;nfhs;tijAk; tho;tpd; 
Ngwhff; fUjp tho;e;Js;sdu;. ‘‘kaf;FW 
kf;fis ,y;Nyhu;f;Fg; gaf;Fiw ,y;iyj; jhk; 
thOk;ehNs’’  vd;W GwehD}W $Wtij 
,Ugjhk; E}w;whz;Lj; jkpou;fSk; tho;tpd; 
gadhff; fUjp te;Js;sdu;. K. jq;fuhrdpd; 
G+r;nrz;L fijj;njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s 
gj;Jf; fijfspy; tpisahl;Lg; nghk;ik> 
Mir> thupR> Gdpjtjp> jpfytjp vd Ie;J 
fijfspy; Foe;ijapd;ikapdhy; xU ngz; 
jd; FLk;gj;jpypUe;Jk; r%fj;jpypUe;Jk; 
vj;jifa Vr;Rf;Fk; Ngr;Rf;Fk; Mshfpwhs; 
vd;gijg; gbg;Nghupd; ,jaj;ij cUf;Fk; 
mstpw;F K. jq;fuhrd; ntspg;gLj;jpAs;shu;.  
 “tsu;f;f – gbf;f itf;f trjpAk; tha;g;Gk; 
,Ug;gtu;fSf;Fj;jhd; VNdh thupRfs; 
,Ug;gjpy;iy. mg;gbNa ,Ue;jhYk; mG+u;tkhf 
xd;W my;yJ ,uz;L ,Uf;Fk;. Muk;gg; 
gs;spf;F mDg;gf;$l mUfijaw;wtu;fSf;Fj;jhd; 
Mz;ltd; VNdh mjpfkhff; flhl;rk; 
jUfpd;whd;’’  vd ‘Mir’ vd;w rpWfijapy; 
$Wtjd;%yk; r%fj;jpy; rpyu; Foe;ijfSf;fhf 
Vq;fpa epiyiaf; fhz KbfpwJ.  
 ‘thupR’ vd;w rpWfijapy; ‘‘fy;ahzk; 
gz;zp tr;rp mQ;rp jPthsp te;J Nghapbr;rp... 
fUth? cUth...? k;.. xz;izAk; fhNzhk;. 
Nej;J fy;ahzk; gz;zpf;fpl;l ePyhtjp $l 
KOfhk ,Uf;fpwhshk;. Nghd tU\k; 
gz;zpf;fpl;l G+thap jhahapl;lh... ehd; vd;d 
tU\k; xd;dh ngj;Jf;fr; nrhy;Nwd;. Mirf;F 
xz;Z Ntzhk;...? NgU nrhy;ywJf;fhtJ xU 
Ngug;gps;is....? k;...’’  vd;W ntWg;igf; fhl;Ltijf; 
Fwpg;gpLfpwhu;. ‘fhyk; Nghd fhyj;jpy; xU 
Ngug;Gs;sa ghu;j;JlZKd;D Ntz;lhj 
flTisnay;yhk; Ntz;bf;fpl;Nld;. xz;Zk; 
gypf;fNy’ vd;W kidf;fl;by; cl;fhu;e;Jnfhz;L 
ntw;wpiyr; rUf;F tUk; fpotpfsplk; nrhy;yp 
mq;fyha;f;fpwhu;.  ‘jq;fk;khspd; jhgj;ijj; 
jPu;f;Fk; me;j xd;Wf;F topNa ,y;iy. fzf;F 
tof;F ,y;yhky; flTs; nfhLf;fpwhu; gy 
tPLfspy;. fzf;fhf – fl;lhf – Kj;jhf – 
xd;Nw xd;Wf;Fj;jhNd thLfpwhu;fs;. ghtk;... 
VNdh mtu;fs; Nky; gfthDf;Ff; $l gupjhgk; 
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gpwf;ftpy;iy. Ntz;Lk; vd;W Jbg;gtu;fSf;Ff; 
fpilf;fhj tprpj;jpuk; vd;dNth’ vd;W 
ghu;g;gtu;fs; $l Gyk;gNt nra;fpwhu;fs;. 
jdf;F xU Foe;ij ,y;iyNa vd;W 
khzpf;fKk; nry;yk;khTk; mbf;fb Gyk;GtJk;> 
xUj;jUf;Fk; xU ghtKk; kdrwpQ;rp 
nra;ahjNghJk; ,e;jf; flTs; Vd; ,g;gb Xu 
tQ;rid nra;a Ntz;Lk; vd;W flTisf; 
fupj;Jf; nfhl;Ltijf; fhzKbfpwJ. NkYk;> 
kUj;Jt Kiwapy; ntw;wpfz;L fUj;jupj;jNghJ> 
‘kyL vd;w cyfg;gopr; nrhy;ypypUe;J 
tpLgl;Ltpl;Nlhk; vd;w kfpo;r;rpapy; vf;fspj;jhs; 
me;j ,sk; Ve;jpioahs;’  vd;W 
Fwpg;gpLtjpypUe;J xU ngz;zpd; kdk; 
vt;tsTJ}uk; ghjpf;fg;gl;bUf;fpwJ vd;gij 
K. jq;fuhrd; jhd; ghu;j;j rKjhaj;jpd; 
gpujpgypg;ghf ntspg;gLj;Jfpwhu;.  
 ‘cyfj;jpy; vy;yh tir nkhopfisAk; 
jhq;fpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy;> ‘eP kyb’ vd;w 
xU nrhy;iy kl;Lk; VNdh kq;ifaUs;sk; 
jhq;fpf;nfhs;s kWj;JtpLfpwJ’ vd;W 
nrhy;tjd;%yk; Foe;ij ,y;iy vd;w xU 
Fiw xU ngz;iz vt;tsT J}uk; 
ghjpj;Js;sJ vd;gij mwpa KbfpwJ. 
jd;idj; jd; kfisg;Nghy ghu;j;Jf;nfhz;l 
jq;fk;khs;> jiy KOfpl;lh... Njhf;\p Gbr;rt’ 
vd;W tof;fkhd fjhfhyl;Nrgk; nra;tJk;> 
‘,d;ndhd;D fl;bf;fpl;lhd;D jiyghlh 
mbr;rpf;fpNwd;. Nfl;lhj;jhNd> jythzp 
ke;jpuj;Jy ga jiyRj;jpf; nflf;Fwhd;’ vd;W 
thu;j;ijfshy; tijf;Fk;NghJ ,Wjpapy; 
nry;yk;kh J}f;Fg;Nghl;Lf;nfhs;fpwhs;. fhjypj;Jf; 
fuk;gpbj;jtidf;$l vz;zpg; ghuhky; 
capiutplj; Jzpfpwhs; vd;why; mtspd; 
cs;sg; Nghuhl;lj;ijg; Gupe;Jnfhs;s KbfpwJ.  
‘Gdpjtjp’ vd;w rpWfijapy; mk;gythzUf;Fk; 
,uhrk;khTf;Fk; jpUkzk; Mfp gj;J tUlq;fs; 
fle;j epiyapYk; Foe;ijfs; ,y;iy. 
‘‘Nfhapy; fl;bf; Fk;ghgpN\fk; elj;jpa me;jg; 
Gz;zpathDf;fh Foe;ij gpwf;ftpy;iy?> 
nfhLj;Jr; rpte;j iffisg; ngw;w me;jf; 
Fztjpf;fh Foe;ij ,y;iy vd;W 
mq;fyha;j;Jf; nfhz;lhu;fs; n[YG Njhl;lj;J 
kf;fs;. mUs;ehjupd; rhgk;jhd; jdf;Fg; 
Ngug;gps;is ,y;yhky; nra;Jtpl;lJ vd;W 
rptQhdk; fpuhzpahu; fyq;Ffpwhu;. VNjh 
fpu`f; NfhshW vd etf;fpuf G+i[ nra;tJk; 
rlq;F rk;gpujhaq;fspy; <Lgl;Lg; ngUk; 
ftiyapy; Mo;e;jpUe;jhu; fpuhzpahupd; kidtp 
guNk];tup. Kw;gpwtpapy; nra;j ghtq;fshy; 
jhd; jq;fSf;Ff; Foe;ijfs; gpwf;ftpy;iy 
vd;W ,uhrk;kh jk;gjpfs; ,isj;jdu;’’ vd;W 
‘Gdpjtjp’ fijapy; Rl;bf; fhl;Lfpwhu;. 
  
 ‘jpyftjp’ vd;w rpWfijapy; mwpthde;jpf;Fk; 
kjpaofDf;Fk; jpUkzkhfp Foe;ijfs; 

,y;yhj R+o;epiyapy;> ‘mwpthde;jp xU Ntis 
kyL jhNdh? ,JTk;$l Kw;gpwg;gpd; 
Co;tpidg; gaNdh...? vd;W mwpthde;jpapd; 
ngw;Nwhu; ey;YrhkpAk; ey;yk;khSk; 
rpe;jpf;fpd;wdu;. fypahzk; Mfp %Z tUj;Jf;F 
Nky Mapbr;rp..! ,d;Dk; mwpthde;jpf;F ,e;j 
kaf;fk; the;jpd;D xz;ZNk ,y;iy...! mLj;j 
Vohk; khjk; ,e;jf; iffs; epiwa tis fhg;G 
Nghl;L moF ghu;j;jhfZk;; ,y;iy... ,e;jj; 
jiy tPq;fpLk; vd;W kpul;bf; nfhl;L itf;Fk; 
khkpahiuf; fhl;Lfpwhu;.   
 ‘Gdpjtjp’ vd;w rpWfijapy; nrt;ntz;nza; 
thu;f;fr; nrhy;Yfpd;wNghJ> ‘ehd; NgW ,y;yhjts;’(115) 
vd;W ,uhrk;kh jaq;Ftijf; Fwpg;gpLfpwhu;. 
rKjhaj;jpd; ghu;it xUgf;fk; ,Ue;jhYk; 
ngz;fs; jq;fisj; jhq;fNs jho;j;jpf;nfhz;L 
xJq;FtijAk; ghu;f;f KbfpwJ. gpwu; $Wk; 
mtr;nrhy;Yf;F mQ;rp mtu;fshfNt jq;fisj; 
jho;j;jpf; nfhs;fpd;wdu;.  
 ‘ehd; gpwe;j fhuzj;ij ehNd 
mwpKKd;dk; ePAk; te;J Vd; gpwe;jha; kfNd! 
vd;W eypTgLk; FLk;gj;jpy; ehiye;J gpwe;J 
njhiyAk;NghJ ehs;NjhWk; ftiyg;gl;Lf 
;nfhz;bUf;Fk; ,tu;fSf;F eWf;fha; xd;Nw 
xd;W gpwe;J Miria epiwNtw;wpdhy; 
Mfhjh?’ Mirf;F mizNghl;L Ntbf;if 
ghu;f;f me;jg; gfthDf;Fj;jhd; mg;gb vd;d 
MirNah? vd;W ,iwtid nehe;J 
nfhs;tijg; ghu;f;f KbfpwJ.  
 ghy;kuj; Njhl;lq;fspy; tho;e;j kf;fs; 
Vo;ikapy; thbdhYk;> ‘‘ngWktw;Ws; ahkwptJ 
,y;iy mwptwpe;j kf;fl;NgW my;y gpw’’  
vd;w FwSf;Nfw;g mwptwpe;j kf;fisg; 
ngWtijf; fhl;bYk; rpwe;jjhf> gpw vjidAk; 
fUJtjpy;iy. ,ijNa K.jq;fuhrd; jdJ 
gdpj;Jspfs; ftpij E}ypy; Foe;ij vd;w 
ftpijapy;> 

“Foe;ijiag; ngw;whu; neQ;rk; 
Fioe;jpLk; ,d;gk; fhz;ghu;’’   

vd;W Fwpg;gpLfpwhu;.  
 Foe;ij ngwhj jk;gjpiaf; FLk;gj;jpdUk; 
rKjhaj;jpdUk; ,opj;Jk; gopj;Jk; NgRk; epiy 
xU gf;fk; ,Ue;jhYk; Mz;gps;is Ntz;Lk; 
vd;W tpUk;gpaijAk; mjw;fhd tha;g;gpy;yhj 
NghJ Vq;fpaijAk;$l K. jq;fuhrd;   ‘tpisahl;Lg; 
nghk;ik’ vd;w fijapy; ‘Mirf;nfhU 
nghz;Zk; M];jpf;nfhU MZk;’ mg;gBd;D 
ngupatq;fNs nrhy;ypapUf;fhq;fb G+thap’ 
vd;W Ngr;rpahj;jhg; ghl;b ePl;b Kof;fp 
nel;Lapu;j;Jf;nfhz;Nl nrhd;dhu;fs;’’ vd;W 
$Wtjd;%yk; G+thj;jh fpotpapd; Mz; thupR 
Ntz;Lk; vd;w vjpu;ghu;g;igf; fhzKbfpwJ. 
‘jpyftjp’ vd;w fijapy;> ‘Mirf;F %d;W 
gpwe;Jk;> M];jpf;F xd;W$lg; gpwf;ftpy;iyNa 
vd;gjpy; Xu; Mjq;fk; ey;Yrhkp FLk;gj;jpdUf;F 
vg;NghJk; ,Ug;gJz;L. nfhs;sp itj;J m];jp 
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fiuf;Fk; Md;kPf epiwTf;F Mz; thupR 
,y;iyNa’ vd;w ntJk;giyf; fhl;Lfpwhu;. 
mNjhL epy;yhky; ngz; gps;isfs; $l 
,Lfhl;Lf;Nf te;J nfhs;sp itf;fpwhq;f vd;w 
elg;gpaiyr; rKjhaj;jpw;F vLj;Jf;$wp 
thrfu;fis MWjy; gLj;Jfpwhu; K. jq;fuhrd;.  
jk; fhy kf;fspd; tho;tpaypy; fhzg;gLk; 
Vf;fq;fisAk; mjdhy; Vw;gLk; tpisTfisAk; 
fhZk; vOj;jhsu;fs; cs;sij cs;sthNw 
vLj;jpak;Gtij kl;LNk Nehf;fkhff; nfhs;shky; 
mjw;Fj; jPu;T fhzj; J}z;Ltjd;%yk; 
vOj;jhsd; rKjhaj;jpd; kPJs;s jd; 
mf;fiwia ntspg;gLj;Jfpwhd;. ,t;tifapy; 
K. jq;fuhrd; jhd; vOjpa ‘thupR’ vd;w 
rpWfijapy; ‘Nfhop Kl;ilia ,ae;jpug; 
nghwpapy; itj;J kpd;rhuj;jhy; FQ;R nghupf;f 
itf;fpd;w tpQ;Qhd tprpj;jpuj;ijf; fw;gid 
nra;Jnfhz;L nry;yk;khisAk; me;j 
khjpupapy; ghu;j;jhd;’ vd;W mwptpaypd; 
tsu;r;rpia czu;e;jpuhj Vioj; 
njhopyhspfspd; tho;f;iff;F tpsf;Nfw;wp 
itf;Fk; tpjkhff; fijapd; gpur;rpidf;Fj; 
jPu;T fz;bUf;fpwhu;. ,ijr; rKjhak; vg;gb 
Vw;FNkh vd;w IaKk; mtUf;F vOe;jpUf;f 
Ntz;Lk;. mjdhy;jhNdh vd;dNth eaj;jF 
ehfuPfk; vd;gjw;fhf ekf;F xj;Jf;nfhs;shj 
czitf;$l rpy rkaq;fspy; rhg;gpl 
Ntz;bapUg;gij cjhuzkhff; $Wfpwhu;. 
Kl;ilia ,ae;jpuj;jpy; milfhj;jy; Nghy 
Crp Nghl;Lf; Foe;ij ngWtijj; jPu;thff; 
Fwpg;gpLfpd;whu;.  
 jpyftjp vd;w rpWfijapy; ‘fU’ jhdk; 
ngw;Wr; Nrhjidf; Foha; Foe;ij 
ngw;Wf;nfhs;tijj; jPu;thff; $wp> mjd;%yk; 
mj;jk;gjpfs; gpwupd; J}w;WjYf;F Kw;Wg;Gs;sp 
itg;gjhfg; gilj;Jf;fhl;b mwptpaypd; 
tsu;r;rpiag; gad;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;W rKjhaj;jpw;F mwpT+l;Lfpwhu;. mNjrkak; 
mij Vw;fj; jaq;Fk; ngz; kdj;ijAk; 
gilj;Jf;fhl;Lfpwhu;. ‘‘mwptpay; rhjidf;Fk;> 
me;j ahNuh xUtuplk; Neubahfr; Nrhuk; Ngha; 
xU Foe;ijf;Fj; jhahtjw;Fk; vd;d NtWghL? 
,iae;J nfl;lhYk; type;J nfLf;fg;gl;lhYk; 
nkhj;jj;jpy; nfl;lJ nfl;lJ jhNd? ahNuh 
xUj;jupd; fUTf;F... mrpq;fk;; mrpq;fk;...! ehd; 
Xu; vr;rpy; fdpahfptpl;Nld;. clw;FiwNghy; 
kyl;Lj; jd;ik vd;gJk; ,aw;ifahfNt 
Vw;gLfpd;w FiwghLjhNd..!’’  vd;W ngz;fSf;F 
,ay;ghfNt Vw;gLk; kdg;Nghuhl;lj;ijg; 
gf;Ftkhf vLj;Jiuf;fpwhu;.  
 Nju;e;j fy;tp QhdKk;> epiwe;j 
mDgtKk;> jkpo; kPJk; jkpou; kPJk; khshj 
gw;Wk; ghrKk; nfhz;Ls;s ,tu; jkJ 
fUj;jhokpf;f gilg;Gf;fshy; jkpo;g; gz;ghl;L 
tpOkpaq;fis ,q;Fs;s jkpou; ,y;yq;fs; 
NjhWk; nfhz;Lnry;yj; Jiz epd;wpUf;fpd;wdu;. 
‘’vd;idg; nghWj;jtiu ,yf;fpag; gilg;Gfs; 

ve;j tbtpdjhf ,Ue;jhYk; ,Wjpr; rhuk; 
rKjhaj;jpw;F Vjhtnjhd;iw mwpTWj;j 
Ntz;Lk;’’  vd;W K. jq;fuhrNd Fwpg;gpLtJ 
,q;F epidT $wj; jf;fjhFk;. 
 
%lg;gof;f tof;fq;fspd; jhf;fk;  
K. jq;fuhrdpd; rpWfijfspy; %lg;gof;f 
tof;fq;fshy; ngupJk; ghjpf;fg;gl;l 
FLk;gq;fisf; fhz KbfpwJ. ‘kQ;rs; fapW’ 
rpWfijapy; jpUkzkhfp Kg;gj;njhd;gNj 
ehspy; ey;yhd; tpgj;jpy; ,wf;f> jpyfh 
tpjitahdhs;. xd;Wk; mwpahj jpyftjp 
Cuhupd; J}w;wYf;F Mshfpwhs;. ‘ehf ghrk; 
,Ue;jJ... nfz;ilf;fhy; ngUj;jpUe;jJ... 
nrt;tha; Njh\j;jpy; ngupatshdhs;; GU\id 
ehw;gJ ehspy; jpd;Dl;lhs; vd;W rhj;jpu 
rk;gpujhaq;fis ek;Gk; M];jpfthjpfspd; 
thu;j;ijfs; jpyfhit jpdk; jpdk; tijj;jd’ 
vd;W $Wfpwhu;.  
 ‘md;idf;F kupahij’ vd;w rpWfijapy; 
gpurtj;jpd;NghJ jha; ,we;JtpLfpwhs;. 
Foe;ij fz;zidj; je;ij tsu;j;J tUfpwhu;. 
‘jhia thupf;fl;bf;fpr;rp’> ‘te;J nghwe;jNj 
mtUf;Fd;D xU jupj;jpuk; Gbr;rJ’> ‘jiyapy 
Ropa tr;rpf;fpl;L nghwe;jg;gNt njupAk; 
Gz;zpatjp NghapLths;D’> ‘jupj;jpuj;jpd; 
gpujpgypg;G’ vd;nwy;yhk; mf;fk; gf;fj;jpdupd; 
tirnkhopfisf; Nfl;Lf;Nfl;L fz;zdJ 
,jak; ghiwahfptpl;bUe;jJ. ,jw;Ff; 
fz;zd; vd;d nra;a KbAk;. fz;zdpd; 
Fuyhf K. jq;fuhrd; rKjhaj;jpw;Fj; jdJ 
rhl;ilabiaf; nfhLf;fpwhu;. ‘‘,aw;if 
cd;id ms;spf;nfhz;L Nghdjw;F vd;idf; 
nfhy;fpwhu;fNs mk;kh... ehdh cdf;F 
vkdhNdd;? ehd; cdf;F eQ;R+l;bNddh? 
Fuy;tisia newpj;Njdh? nfhLths; nfhz;L 
jhf;fpNddh? fhyd; cd;idf; 
nfhz;LNghdjw;F ehd;jhd; fhuzk; 
vd;fpwhu;fNs! ngw;Wj;jhd; Nghl;Ltpl;lha;. 
gpj;ju;fspilNa rpj;jk; Fok;gp thoTk; 
itj;Jtpl;lha;. eQ;Rf; fUj;Jfisj; 
jhq;fpf;nfhs;Sk; JzpT jhk;kh!’’  vd;W 
Ntz;LtJ thrpg;Nghu; xt;nthUtiuAk; jd; 
jtw;iw czu itf;fpwJ.  
 ‘thupR’ vd;w rpWfijapy; 
nry;yk;khSf;Fk; khzpf;fj;jpw;Fk; jpUkzk; 
Mfp Ie;J Mz;Lfs; fope;Jk; gps;is 
ngwhjNghJ> ‘fz;zhyj;jz;zpf;Nf tlf;Ff; 
$iuapy; ,Ue;J nfssp gspr; gspr;nrd;W 
nrhy;ypf;fpl;Nl ,Ue;jpr;rp> ehd; mg;gNt 
epidr;Nrd; – ,J vd;dNkh VNjhd;D’ vd;W 
Foe;ijg; Ngw;Wf;Ff;$l rFdk; ghu;f;Fk; 
kf;fspd; mwpahikiar; Rl;bf;fhl;Lfpwhu;.   
 
 ‘mts;’ vd;w rpWfijapy;> ‘‘[hjfk; 
vd;nwhU nrhy;ypy; ek;gpf;ifaw;wpUg;gtu;fs; 



 

 
 

 
 264 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

$l jq;fSf;nfd;W VjhtJ ey;yJ nfl;lJ 
tUk;NghJ ufrpakhf uhrpgyd; ghu;j;Jf; 
nfhs;fpwhu;fs;’’  vd;W nrhy;tjd; %yk; ehj;jpfk; 
NgRgtu;fsplKk; mt;tg;NghJ R+o;epiyf;Nfw;g 
%l ek;gpf;iffspy; ehl;lkpUe;jij mwpa KbfpwJ. 
ey;Yrhkpapd; eype;j cly; Njhw;wj;jpdhy; 
ngz;fs; gyUk; jpUkzk; nra;Jnfhs;s 
Kd;tuhj epiyapy; Cuhu;> ‘ey;Yrhkpf;F ey;y 
gyd; ,y;iyahk;’ vd;Wk;> ‘tpthfrk;gj;J 
,y;iy’ vd;Wk;>  ‘K$u;j;j gpuhg;jNk Kg;gj;ije;Jf;Fg; 
gpd;dhy;jhd;’ vd;Wk; Nrhjplk; nrhy;yg;gl;ljhfg; 
gythW Gwk; NgRtJk;> [hilkhilahfg; 
Ngr;RtJk; Gz;gl;Lf;fple;j ey;Yr;rhkpapd; 
neQ;irg; GiuNahlr; nra;jJ vd;W K. 
jq;fuhrd; Fwpg;gpLfpwhu;. jha;khkh Nfhghydpd; 
FLk;gKk; Cu;thia %l KbaiyNa vd;W 
%f;ifr; rpe;JtijAk; ahUk; mwpahky; 
,y;iy.  
 jPik elf;fpd;wNghJ [hjfj;ij itj;Jf; 
Fiw $Wk; rKjhak; ey;yJ elf;fpwNghJk; 
mNj [hjfj;ij itj;Jg; Gfo;e;J NgRtijAk; 
jk; rpWfijapy; Fwpg;gpl;Ls;shu;. ey;Yr;rhkpf;Fg; ngz; 
fpilj;jNghJ fpù q;fspd; khw;wkhf ,Uf;fyhk; 
vd;Wk;> nghd; fpilj;jhYk; Gjd; fpilf;fhJ 
vd;Wk;> ekf;Fg; nghd;Dk; GjDk; Nru;e;Nj 
fpilj;jpUf;fpwJ vd;Wk; kfpo;tijf; fhl;Lfpwhu;.  
 ‘Mir’ rpWfijapy; cly;eyk; NjWk; 
kfSf;F nel;b Kwpg;gijAk;> fy;nywp 
gl;lhYk; fz;nzwp glf;$lhJk;ghq;f> jpl;br; 
Rj;jpg; NghlZk;’ vd;Wk; mf;fhyg; gof;f 
tof;fq;fisf; Fwpg;gpLfpwhu;. ‘thupR’ fijapy; 
jd; kUkfs; jha;ikaile;J tPL jpUk;Gk;NghJ 
jq;fk;khs; Muj;jp Rw;wp tuNtw;gJ 
Nghd;wtw;iwj; jkpou;fs; fly; fle;J 
tho;e;jNghJk; jtwhJ gpd;gw;wp te;jij mwpa 
KbfpwJ.  
 
tujl;riz 
jkpou;fs; $ypj; njhopyhsu;fshf tWikapy; 
tho;e;jNghJk; jpUkzk; vd;W tUfpd;wNghJ 
tujl;riz thq;Fk; gof;fj;ijj; jtwhky; 
filg;gpbj;J te;jpUf;fpd;wdu; vd;gij K. 
jq;fuhrd; 1964 Mk; Mz;L vOjpa Gdpjtjp 
fijapy; njspthff; Fwpg;gpLfpwhu;. nry;tr; 
nropg;gpy; tho;e;j mUs;ehju; jd; jk;gp 
mk;gythzUf;Fr; rhjhuz Fkh];jhthf 
Ntiy ghu;j;j rptQhdk; fpuhzpahupd; ngz;izj; 
jpUkzk; nra;J itf;fg; ngz; Nfl;L te;jhu;. 
mk;gythzu; ,uhrk;kh fhjy; tptfhuk; njupe;jpUe;Jk; 
rk;gpujhag;gb tujl;riz–rPu;tupir tpguq;fs; 
Nfl;L Kbj;jhu;. ‘gir tp\aj;jpy; gpb jsuhky; 
,Ue;jhu; mUs;ehju;–NgUf;Fk; mtUf;Fk; 
nfhQ;rk;$lg; nghUj;jkpy;yhkypUe;jJ’. ‘ek;g 
ghyprpf;F xj;Jtu khl;lhq;flh jk;gp... vd;W 
M[hDghF mUs;ehju; %thu; jpUk;gptpl;lhu;’ 
vd;W Fwpg;gpLk; vOj;jhsu;> FUbf;F uh[fz;zp 
vd;Wk;> fUg;ghapf;Fr; rptg;ghap vd;Wk; Ngu; 

,y;iyah vd;d? vd;Wk; $Wtjd;%yk; rpy 
kdpju;fs; ngaUf;Nfw;g ele;Jnfhs;stpy;iy 
vd;gijg; Gyg;gLj;Jfpwhu;. ‘‘tujl;riz vd;gJ 
thioab thioahf tof;fj;jpy; te;Jtpl;l 
gz;G. mij khw;wpaikf;f epidg;gJ kuGnfl 
toptFg;gjhFk;. gzj;jhy; vijAk; rhjpj;J 
tplyhk; vd;w %l ek;gpf;if rpy kdpju;fspd; 
mZf;fspy; epiwe;Jtpl;lJ’’  vd;gjw;F 
mUs;ehjiuAk;> mJ ntWk; fhfpjkhf 
kjpg;NghUk; ,Ue;jdu; vd;gjw;F mk;gythziuAk; 
Mrpupau; gilj;Jf;fhl;Lfpwhu;.  
 
Vkhw;Wjy; 
Vkhw;Wgtu;fSk; VkhWgtu;fSk; vy;yhr; 
rKjhaj;jpYk; ,Uf;fNt nra;fpd;wdu; vd;gij 
‘tpisahl;Lg; nghk;ik’ rpWfijapy; mofhfr; 
rpj;jupf;fpwhu; Mrpupau;. Ntiyf;Fr; nrd;wwpahj 
G+thap jd; fztd; nry;yg;gid ,oe;j gpwF 
Foe;ijfis tsu;g;gjw;fhfg; ngupa fpuhzp 
tPl;by; Ntiyf;fhupahfpwhs;. nry;yg;gdpd; 
,wg;Gf;fhf mDjhgk; fhl;bf; fk;ngdpahu; 
,uz;lhapuk; nts;sp mDg;gpaijf;$l ngupa 
fpuhzpahu; ghJfhg;ghf itj;jpUg;gjhff; $wp 
jd;dplNk itj;Jf;nfhs;fpwhu;. G+thap jd; 
eiffis vy;yhk;$l ngupa fpuhzpahupd; 
Ngq;Fg; ngl;bapy; ghJfhg;ghf ,Uf;fl;Lk; 
vd;W nfhLf;f mitfSk; fpuhzpahupd; l;uq;f; 
ngl;bapy; mile;Jtpl;ld. G+thap Nehapdhy; 
,we;jNghJ jd; Foe;ijfisg; ghu;j;Jf 
;nfhs;Sk;gb Ntz;Lfpwhs;. Mdhy;> ngupa 
fpuhzpahupd; kidtp mf;Foe;ijfisj; 
Jd;GWj;Jg ;NghJ mf;Foe;ijfs; mt;tPl;il 
tpl;L ntspNaWfpd;wdu;. nra;jpawpe;j fpuhzpahu; 
G+thapapd; gps;isfisg; gw;wpf; ftiyg;gl;ljhfj; 
njupatpy;iy. ‘rhtpiaf; fpYfpYj;Jr; 
rkhjhdg;gLj;jpdhu; jd; kidtpia! mOfpd;w 
Foe;ij fpYfpYg;G Ml;b MRthrg; 
gLj;Jtjpy;iyah; mijg;Nghy;! mOjts; 
rpupj;jhs;. mk;kNfh mjpy;jhd; vj;jid ,d;gk;’ 
vd;W fpuhzpapd; vz;zj;ij mofhfg; 
glk;gpbj;Jf; fhl;Lfpwhu; vOj;jhsu;.   
 
Gwk; NgRjy; 
Nfhapy; ,y;yhj Cupy; FbapUf;f Ntz;lhk; 
vd;W $Wtjw;Nfw;g njhopyhsu;fs; thOk; 
Njhl;lg;Gwj;jpy; Nfhapy; ,y;yhjijf; fz;L 
mk;gythzu; Nfhapy; fl;l Kaw;rp nra;fpwhu;. 
,jw;F Kd;G vLj;j Kaw;rpfis vy;yhk; 
Gwk;NgrpNa jLj;Jtpl;ldu;. ‘NjndLf;fpwtd; 
Gwq;ifia topf;fhkyh ,Ug;ghd;? cof;F 
vz;nza; thq;fp cof;F vz;nza; tpw;why;> 
kpDf;nfz;nza; kpr;rg;glhjh? vd;nwy;yhk; 
nghd;nghopfs; Ngrp ed;ik nra;gtiuAk; 
nra;a tplkhl;lhu;fs; vd;W jkpou;fspd; 
Gwk;NgRk; gz;ig Rl;bf;fhl;Lfpwhu;. ‘VJkpy;yhg; 
gpur;rpidf;Fr; Rk;khL Nfhyp itj;Jtpl;L> 
Kd;Df;F tUgtid %d;Nw ehl;fspy; 
%iyapy; cl;fhu itj;Jtpl;Lj;jhd; %r;RtpLk; 
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n[d;kq;fs;. ,J fhyq;fhykha; te;Jtpl;l 
rhgf;NfL’ vd;W jkpou;fspd; Gwk; NgRk; 
gof;fj;ijr; rhLtNjhL jhDk; ey;yJ nra;a 
khl;lhu;fs;; ey;yJ nra;a tUgtiuAk; 
tplkhl;lhu;fs; vd;W ,dj;jpd; Fzj;ij 
NeubahfNt rhLfpwhu; K. jq;fuhrd;.  
 
Nghu;f;fhy tho;f;if 
[g;ghdpau;fspd; gilnaLg;gpd;NghJ njhopyhsu;fs; 
mDgtpj;j Jd;gq;fSf;Fr; rhd;whf ‘thupR’ 
vd;w rpWfijia tbj;jpUf;fpd;whu;  
K. jq;fuhrd;. Fz;Lkio nghope;jNghJ 
miye;J jpupe;J capu; gaj;jpy; tho;e;jijf; 
fhl;Lfpwhu;. ‘‘jha;yhe;jpd; fhQ;rdGupapypUe;J 
njd;gu;khtpd; Nkhy;kpd; tiu kuz 
,uapy;ghij vd;W tuyhw;whrpupau;fshy; 
Fwpg;gplg;gLk; njhlu;tz;bg; ghij mikf;fr; 
rg;ghdpau;fs; jkpoiu typa ,Oj;Jr; nrd;wdu;’’  
vd;w mf;fhy tuyhw;Wr; nra;jpia> rpahKf;F 
kuzg;ghyk; NghLtjw;F $g;gpl;Lf;nfhz;L 
Ngha;tpLthu;fNsh vd;w gaj;jpy; gfy; 
KOtJk; Ruq;fj;jpy; jq;FtijAk;> ,uT 
Neuj;jpy; ahUf;Fk; njupahky; tPl;bw;F 
tUtijAk;> tpbtjw;Fs; Ruq;fj;jpw;Fr; nrd;W 
kiwe;Jnfhs;tijAk; fijapd; ,ilNa 
gbf;Fk;NghJ me;j mghafukhd tho;f;ifia 
,f;fhy thrfu;fshYk; czu KbfpwJ. 
tha;g;G fpilj;jtu;fs; jq;fspd; gps;isfis 
[g;ghdpaupd; Ml;rpf;fhyj;jpy; jkpofj;jpw;F 
mDg;gpg; gj;jpukhf ,Uf;fr; nra;Js;sijAk; 
Gyg;gLj;Jfpwhu;.  
 
Njhl;lg;Gwj; njhopyhsu;fspd; tho;f;if 
‘thupR’ rpWfij Njhl;lg;Gwj;jpy; jkpou;fspd; 
md;whl tho;f;ifKiwia kpfj; njspthfg; 
glk;gpbj;Jf; fhl;Lfpwhu;. mtu;fs; njhopy 
;epkpj;jkhfg; gad;gLj;jpa nghUl;fs;> mjpfhiy 
vOe;J mtu;fs; jahuhfp Ntiyf;Fg; Gwg;gLk; fhl;rp> 
nghOJGyu;tjw;Fs; Ntiyia Muk;gpf;f Ntz;ba 
fl;lhar; R+oy; Nghd;wtw;iw mofhfg; 
glk;gpbj;Jf; fhl;Lfpwhu;. 
‘Nej;J te;jtd;; vd;d Neu;j;jpah tho;whd;! 
flq; fg;gp ,y;yhk fr;rpjkh FLk;gk; 
elj;Jwhd;’ vd;W rpf;fdkhfr; nryT 
nra;gtu;fspd; tho;f;ifr; rpwg;igAk;> ‘Nghlg;gh 
nuz;LGl;b G+g;Nghl;l fpshRy’ vd;gjpypUe;J 
Fbg;gof;fk; cilatu;fshf ,Ug;gijAk;> 
‘Nej;Jf;$l xU %f;Fj;jpa ghrhf; filapy 
tr;rpl;L te;Njd;’ vd;gjpypUe;J nghUshjhu 
epiyapy; Vo;ikapy; tho;f;if elj;JtijAk; 
‘tpisahl;Lg; nghk;ik’ rpWfijapy; mofhfg; 
gilj;Jf;fhl;Lfpwhu; K. jq;fuhrd;. ‘ek;ktu;fs; 
gyu; jiy$l xOq;fhfr; rPtpf;nfhs;tjpy;iy> 
rpyu; Fbj;Jtpl;L miwFiwahf 
mOf;Fg;gbe;j Milfis cLj;jpf;nfhz;L 
miythu;fs;’ vd;W njhopyhsu;fspd; 

epiyikia ‘GJg;ghlk;’  rpWfijapy; 
ntspg;gLj;Jfpwhu;.  
 nghUshjhu epiyapy; eype;jpUe;jhYk; 
kdpjhgpkdj;NjhL xUtUf;nfhUtu; cjtpaha; 
tho;e;jijAk; fhzKbfpwJ. ‘Cu;y fy;ahzkhk; 
khu;y re;jdkhk; vd;gJNghy ahu;tPl;by; 
tpN\rkhf ,Ue;jhYk; Rw;W tl;lhuj;jpy; 
cs;stu;fs; vy;NyhUk; te;J cjtp nra;tJk; 
kfpo;r;rpapy; jpisg;gJk; jkpou; kuG. ,J 
thioab thioahfj; njhlu;fpwJ vd;Wk;> 
‘vj;jid fhyj;J kDrd;! Nghfhk ,Ue;jh 
vd;dh neidr;rpf;FthW; Nghap jiyiaf; 
fhl;Bl;L tUNthk;. ehisf;F ekf;F xU 
ey;yJ nfl;lJd;dh ekf;F ehY NgU tuZNk’ 
vd;nwy;yhk; epidj;J xUtUf;nfhUtu; ifnfhLj;J 
cjtp nra;J tho;e;jij K. jq;fuhrd; 
kwthky; ‘kQ;rs; fapW’ rpWfijapy; 
ntspg;gLj;jpAs;shu;.  
 
fy;tpawpT ngw;w rKjha tho;f;if  
K. jq;fuhrd; Mrpupauhfg; gzpahw;wpatu; 
vd;gjhy; njhopyhsu; rKjhak; fy;tpawpT 
ngw;W tho;f;ifapy; rpwf;f Ntz;Lk; vd;w 
Ntl;if cilatuhf ,Ue;jpUf;fpwhu;. thupR> 
Gdpjtjp> jpyftjp vd %d;W rpWfijfspYk; 
gbg;gwpT ngw;wtu;fspd; tho;f;if gpwu; 
Nghw;Wk;gb ,Ue;j epiyia vLj;Jf;fhl;br; 
rKjhaj;jpy; cs;s ,isau;fs; fy;tpapd; 
mtrpaj;ij czu;e;J gbf;f Ntz;Lk; vd;w 
J}z;Ljiy Vw;gLj;jpAs;shu;. ‘thupR’ vd;w 
rpWfijapy; jkpo;ehl;by; Muk;gf; fy;tpia 
Kbj;Jtpl;L kNyrpahtpw;F tUk; khzpf;fk; 
Muk;gj;jpy; Gy;ntl;Ljy;> tpijeLjy; Nghd;w 
vspa Ntiyfisr; nra;Jnfhz;L khiy Neu 
tFg;gpy; Mq;fpyj;ijAk; Njrpa nkhopahd 
khyha; nkhopiaAk; gbj;Jf; Nfk;gpupl;[; tiu 
cau;fpwhu;. Gy; ntl;Lk; Ntisapy; Muk;gpj;j 
njhopy; fhupajuprpahfTk; Njhl;lr; 
nrayhsdhfTk; NkNd[uhfTk; gbg;gbahf 
cau;tij mofhf tpsf;fpAs;shu;.  
 ‘md;idf;Ff; fhzpf;if’ vd;w rpWfijapy; 
ed;F gbj;j mUshde;jupd; tho;f;ifiaf; 
fhzKbfpwJ. mUshde;ju; xU b];gd;rupapy; 
buruhfg; gzpGuptijAk; ngaUf;Nfw;g lhf;liutplTk; 
kf;fs; tpUk;Gk; ifuhrpf;fhu buruhfTk; 
fhl;lg;gLfpwhu;. jd; kfd; fz;zidAk; ed;Fg; 
gbf;f Ntiyj;J ey;y Ntiyapy; mku;j;Jtijf; 
fhzKbfpwJ. mNj rkaj;jpy; kidtpapd; 
,wg;gpw;Fg; gpwF cw;whu; cwtpdupd; er;rupg;ghy; 
kWkzk; nra;Jnfhs;tijAk; gpwF FbAk; 
Fbj;jdKkhf khwpaijAk; fhz KbfpwJ.  
 ‘jpyftjp’ vd;w rpWfijapy; ed;Fg; gbj;Jg; 
gl;lk; ngw;w etehfupfkpf;f ey;Yrhkpapd; FLk;gj;jpd; 
tho;f;ifiaf; fhzKbfpwJ. ey;Yrhkp jdJ 
%j;j kfs; md;Gf;furpia Mrpupauhf;fp Mrpupauhfg; 
gzpGupAk; md;gurDf;F kdKbj;J itf;fpwhu;. 
mwpthde;jp cau;epiyg; gs;spapy; gbf;fpd;wNghNj 
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ey;y tud; Njb te;jjhy; jpUkzk; nra;J 
itj;JtpLfpwhu;. filrpkfs; md;dG+uzp 
njhlf;ff; fy;Y}upapy; gbf;fpwhs;. ‘tof;fwpQuhfTk; 
kUj;JtuhfTk; ,sq;fiyg; gl;ljhupahfTk; 
Njwpa ngz;fSf;Fj; jFe;j Ntiy tha;g;Gk; 
tho;f;ifj; JizAk; mikjpy; fhyjhkjk; 
Mtjhy; gy ngz;fSf;F cupa fhyj;jpy; 
jpUkzk; elg;gjpy;iy. rKjhaj;jpy; gbj;Jg; 
gl;lk; ngw;w Mz;kf;fs; kpfTk; FiwT. 
mg;gbNa gbf;fr; nrd;whYk; ‘kQ;rspy;’ 
(,e;jpau;fs; rPdg; ngz;fisj; jpUkzk; 
nra;Jnfhs;tJ) kdk; gwpnfhLj;JtpLfpwhu;fs;’ 
vd;W $WtjpypUe;J mf;fhyr; r%fr; R+oiy 
czuKbfpwJ. mjdhy; ey;Yrhkp Nghd;Nwhu; 
jq;fs; ngz; gps;isfis mjpfk; gbf;f 
itf;f tpUk;gpdhYk; tho;f;ifj; Jizia 
mikj;Jf;nfhLg;gjpy; cs;s rpukq;fis 
mwpe;J ey;y tud; tUk;NghJ jhkjpf;fhky; 
kfpo;r;rpNahL jpUkzk; nra;JnfhLj;j R+oiy 
K. jq;fuhrd; mofhf ntspg;gLj;jpAs;shu;. 
 ‘Mir’ vd;w rpWfij rKjhaj;jpd; 
cau;kl;lf; Fbapdupd; tho;f;ifiaf; 
fhl;LfpwJ. nrhe;jj; njhopy; elj;Jk; 
ePyfz;liuAk; mtuJ nry;tr; nropg;Gkpf;f 
tho;f;ifiaAk; mofhfg; glk; gpbj;Jf 
;fhl;Lfpwhu; K. jq;fuhrd;. Njrpa muq;fj;jpy; 
$Lk; fyhurpfg; ngUkf;fspd; $l;lj;ijAk;> 
rPdr; rpq;fhupfspd; eil cil Njhw;wj;ijAk;> 
cld;fl;il VWtJNghy clyq;fs; xd;W 
Nru;e;J ele;J nfhz;bUg;gijAk; fhl;rpg;gLj;jpa  
K. jq;fuhrd;> fz;zuhtpf; fhl;rpfisf; 
fz;Ltpl;l fz;fisf; fq;if ePu;tpl;Lf; fOt 
Ntz;Lk; vd;W Kbf;fpd;whu;. ePyfz;lu; 
gpNukhitg; gz;gl;l R+oypy; tsu;j;jpUe;jhYk; 
R+oy; gpNukhTf;Fr; rw;W ijupaj;ij 
tutioj;jJ.  fiyepfo;r;rpf;Fr; nrd;w gpNukh 
N[hbfs; kdk;tpl;Lg; Ngr kiwtplk; 
NjbaNghJ fhjw;rpl;Lfs; gRk; Gw;wiuiag; 
gQ;R nkj;ijahf;fpf; nfhz;bUg;gijf; fz;l 
gpNukhtpd; neQ;rpy; gpNuik czu;T gpwe;jJ. 
,d;Dk; ,uz;L ehl;fspy;jhd; jpUkzk; Mfg; 
NghfpwNj; mg;Gwk; vd;d? vd;w kpifg;gl;l 
rpe;jidNahL ,lk; fpilj;jJk; mku;e;jdu;-
,y;iy rha;e;jdu;’ vd;W K.jq;fuhrd; 
fhl;Lfpwhu;.  
 
Mlk;gutho;T  
Njhl;lj;njhopyhsu;fshf thOk; jkpou;fs; 
Nrkpg;G ,d;wp ,Ue;jijAk; tUkhdk; 
tUk;NghJ Cjhupahf ,Ue;Jtpl;Lg; gpd; 
tUe;JtijAk; ‘GJg;ghlk;’ vd;w rpWfijapy; 

mofhfg; gilj;Jf;fhl;Lfpwhu;. ed;F rk;ghjpf;fpd;w 
fhyj;jpy; FLk;gj;ijf; ftdpf;fhky; Mlk;gu 
tho;f;if tho;tijAk;> trjpahd tho;f;iff;F 
Mirg;gl;Lg; ngz;fs; ,uz;lhe;juhkhf 
tho;f;ifg;gLtijAk; fhl;Lfpwhu;. nghUsPl;Lk; 
Mz; FLk;gj;ijf; ftdpf;fhjNghJ ngz;gps;isfs; 
FbAk; Fbj;jdKkhf ,Ug;gijAk; Mz;gps;isfs; 
CjhupfshfTk; jPag; gof;fq;fs; cilatu;fshTk; 
tsu;tijAk; Rl;bf; fhl;Lfpwhu;. ‘tho;f;ifapy; 
tskhf ,Uf;Fk;NghJ vjpu;fhyk; vd;w xd;iwf; 
fUjhjjhy; tWik thl;bw;W. nrhu;f;fk;-eufk; 
vd;gJ NtW vq;Fk; ,y;iy. me;jg; ngupatu; 
eufj;ij ,q;NfNa fz;lhu;’ (20). vd;W $Wtjd; 
%yk; tpid tpijg;gtd; tpidaWg;ghd; vd;w 
Kd;Ndhu;fspd; thf;fpid epidTgLj;Jfpwhu;. 
NkYk;> ‘ngupatupd; cy;yhr Gupapy; gtdp 
te;J Vg;gk; tpl;ltu;fs; ,wg;Gf;Ff;$l 
tutpy;iynad;W mq;fpUe;jtu;fs; Ngrpf; 
nfhz;ldu;’ vd;W $Wk;NghJ Raeykpf;f 
rKjhakhf khwp tUtijf; Nfhbl;Lf; fhl;Lfpwhu;. 
FLk;gj;jpy; jiyik rupapy;yhjNghJ tho;f;ifg;gLk; 
ngz;fSk; mtu;fsJ gps;isfSk; gLk; 
ghl;il thrfu;fSf;F vspikahfg; Gupa 
itf;fpd;whu; K. jq;fuhrd;.  
 fw;gJk; NgRtJk; kl;Lk; $lhJ. fw;wij – 
NgRtijr; nraypy; fhl;LtJjhd; fz;zpak;. 
Ik;nghwpfis mlf;fp> ePjpf;Fk; Neu;ikf;Fk; 
,yf;fhf tho;f;if newpfis mikj;Jf; 
nfhs;tNj fl;Lg;ghL. Gydlf;fk;> newpgpwohikNa 
fl;Lg;ghL vd;W tho;f;iff; Fwpf;Nfhis 
mk;gythzupd; nfhs;ifahf K. jq;fuhrd; 
gilj;jpUg;gJ r%fj;jpd;kPJs;s mtuJ 
mf;fiwiag; Gyg;gLj;JfpwJ.  
 K. jq;fuhrd; jdJ Muk;gfhyr; 
rpWfijfspd;top mtu;fSld; tho;e;j rf 
kdpju;fspd; md;whl tho;tpaiyAk;> mtu; 
fz;l Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; tho;tpaiyAk;> 
gbj;jtu;fspd; tho;f;if cau;tiltijAk;> 
mNj Neuj;jpy; mwptpaYf;Fk; gof;ftof;fq;fSf;Fk; 
,ilNa Vw;gLk; kdg; Nghuhl;lq;fisAk;> 
trjpahf tho;Nthupd; Mlk;gu tho;f;ifiaAk;> 
Kw;Nghf;F vd;W tuk;GkPWk; tho;f;ifapy; 
ehl;lq;nfhs;Nthupd; tho;f;ifr; rPuopitAk; 
njspthf vLj;Jf;fhl;Lfpwhu;. gpur;rpidfis 
kl;Lk; $whky; mg;gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T 
fhz;gjw;fhd toptiffisAk; jhd; gilj;j 
fhjhg;ghj;jpuq;fspd; topNa thrfu;fs; Vw;Fk; 
tifapy; moFglf; $Wfpwhu;. 
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rpq;fg;g+h;j; jkpowpQh; K.jq;fuhrdpd; ‘kyh;f;$il’ rpWfijj;; njhFg;gpy; 
gz;ghl;L mk;rq;fs; 

 
f. NjtNrdh 

Kidth; gl;l Ma;thsh; 
kJiu rptfhrp ehlhh; gNahdpah;> kPdhl;rp ngz;fs; fy;Y}hp> g+te;jp 

 
 
Kd;Diu  
cyfpy; kdpjd; Njhd;wpa ehspypUe;Nj fij 
nrhy;Yk; fiyAk; Njhd;wp tsh;e;Js;sJ 
vdyhk;. ,yf;fpaq;fs; Njhd;Wtjw;F Kd;Ng 
FLk;g tpohf;fspy; fij nrhy;YtJk; Nfl;gJk; 
vy;yh ehLfspYk; vy;yh kf;fsplKk; 
tha;nkhopahf ,Ue;Js;sJ. fl;Lf;fijfs;> 
ctikf;fijfs;> fw;gidf;fijfs; 
Nghd;witfs; goq;fhye;njhl;Nl kf;fs; 
kj;jpapy; toq;fp te;Js;sd. ,k;kuGtopapy; 
rpWfijAk; tha;nkhopg; gutyhy; Njhd;wp 
tsh;r;rpAw;W mjw;nfd;W jdp ,yf;fzk; 
tFf;fg;gLk; mstpw;F epiyngw;Ws;sNjhL gpw 
,yf;fpa tiffspd;Wk; jdpj;j gz;gpidf; 
nfhz;Ls;sJ. ,e;jpahtpy; cs;s 
jkpowpQh;fSk; ntspehLfspy; cs;s 
jkpowpQh;fSk; jkpo;r;Nrhiyf;F g+f;fshfpa 
rpWfijfis tho;f;iff;F cfe;jthW 
je;jtz;zk; cs;sdh;. me;j tifapy; 
rpq;fg;g+h; jkpowpQh; K.jq;fuhrdpd; gy 
gilg;GfSs; "kyh;f;$il" vd;Wk; rpWfijj; 
njhFg;G fhyj;jpw;F Vw;wthW khw;wk; 
nfhs;Sk; kdepiy nfhz;l kdpjh;fSf;F 
ve;ehSk; mth;fis tpl;L ePq;fhj gz;ghl;L 
mk;rq;fis vLj;jhSfpwJ. ,f;fl;LiuahdJ 
K.jq;fuhrdpd; rpWfijj; njhFg;ghd 
"kyh;f;$il" nrhhpAk; gz;ghl;Lf; $Wfis 
vLj;Jf; $w tpiofpwJ. 
 
rpWfij tpsf;fk;: 
kdpj tuyhw;wpy; r%f #o;epiyf;Nfw;g 
rpWfijahdJ gy;NtW tbtq;fisg; 
ngw;Ws;sJ. 'khpah]; fij tsh;r;rp> kh;kk; 
%yk; cr;rfl;lj;ij miljy;> epiwthd KbT 
Nghd;wit ,Uf;f Ntz;Lk;” vd;fpwhh;. 
rpWfijahdJ rpwpa mstpy; mike;J 
xUgf;fk; my;yJ ,uz;L gf;fq;fs; vd;w 
Kiwapy; cUthf;fg;gLfpd;wd. jkpoz;zy; 
rpWfij vd;gjw;F 'tho;f;ifapy; epfOk; 
epfo;r;rpia my;yJ Xh; czh;r;rpiaf; 
fUthff; nfhz;L gpd;dg;gLtjhFk;” vd;W 
tpsf;fk; jUfpwhh;. 
 
gz;ghl;L mk;rq;fs;: 
gz;ghL> fyhr;rhuk; vd;gJ nghJthf kdpj 
nraw;ghl;Lf; Nfhyq;fisAk; mj;jifa 
nray;ghLfSf;Fr; rpwg;Gj; jd;ikfisAk; 
Kf;fpaj;Jtj;ijAk; Fwpf;fpd;wJ. nghJthf 
,J kdpjhpd; eltbf;iffisAk; FwpaPl;L 
mikg;GfisAk; Fwpf;fpwJ vdyhk;. gz;ghL 

kf;fSila gof;ftof;fq;fs;> ek;gpf;iffs; 
Nghd;witfisf; $wyhk;. ngUk;ghYk; rpwe;j 
tho;f;iff;F mbg;gilahf mikfpd;w 
cs;sg;ghq;fpd; ntspg;ghl;ilNa gz;ghL 
vd;fpNwhk;. me;j ntspg;ghL 
RitAzh;TfshFk; eilAzh;TfshfTk; 
Njhd;Wk;. 'gz;Gilahh; gl;Lz;LyF' vd;whh; 
ts;Sth;. 'gz;ngdg;gLtJ ghlwpe;J xOFjy;' 
vd;wJ fypj;njhif. ,t;thpirapy; gz;ghl;bd; 
xU$whd  gof;ftof;fq;fspy; ,y;yw 
gof;ftof;fq;fs; rpytw;iw ,f;fl;Liu 
vLj;jhSfpwJ. xOf;f newpfSk; 
tho;f;ifKiwfSk>; ePjp $Wk; gof;fk;> <if> 
r%ff;fl;likg;G> Ghpe;Jzh;Tfs; 
Nghd;witfisg; gw;wpj; njspNthk;. 
 
xOf;fnewpfSk; tho;f;if KiwfSk;: 
'md;Gk; mwDk; cilj;jhapd; ,y;tho;f;if 
gz;Gk; gaDk; mJ' 
vd;w ts;Stf; fUj;J ,y;ywk; ey;ywkhf 
tpsq;Ftjw;F tho;tpizah;fSf;Fr; 
nrhy;yg;gl;ljhFk;. rpq;fg;g+h; K.jq;fuhrdpd; 
'kyh;f;$il” vd;Dk; rpWfijj; njhFg;Gfs; 
ahTk; ,izahs; jtwtpl;l newpfisNa 
nrhy;ypr; nry;fpwJ. ,y;tho;tpy; md;G> 
mutizg;G fye;jpUe;Jk; re;Njfk; vd;w gz;G 
fzthplNkh my;yJ kidtpaplNkh 
Njhd;wptpl mJ Jd;gkhd FLk;gkhf khwpr; 
rpije;J kdk; rQ;ryj;Njhl ,Ug;gJkhfr; rpy 
fijfspy; gilj;J cs;shh;. 'Mik GFe;j 
tPL” vd;w rpWfijapy; mUshde;jUk; mth;jk; 
Jiztpahh; mUshk;gpifAk; fz;zpizauhaf; 
fUj;njhUkpj;J vspik> ,dpik> jd;dk;gpf;if 
Mfpa gz;Geyd;fshy; ,y;ywk; ey;ywkhf 
,iae;J nfhz;bUe;jJ. 'kq;fsfukhd 
ngah;fisf; nfhz;l Cuse;j Mikfs; 
mUshde;jhpd; mYtyfj;jpy; gzpGhpe;J tUk; 
rPdg;ngz;kzp xUtiur; rpd;dtPlhff; 
nfhz;Ls;shh; vd;w tpa+fj;ijf; nfhQ;r 
nfhQ;rkhf ‘tp’ Crp %yk; Vw;wp 
mUshk;gpifapd; neQ;rj;jpy; tputr; nra;J 
tpl;lhh;fs;” vd;wthW ,y;ywk; ,y;yhj mwkhf 
tpsq;FtijAk; vOj;jhsh; gilj;Js;shh;. 
 Jiztdpd; cs;sj;J czh;Tfis Ghpe;J 
nfhs;shj Jizahshy; FLk;gk; rpwg;gpid 
va;jtpy;iy vdj; 'njd;wYk; GaYk;”> 
'tpbnts;sp" vd;w gilg;Gfs; 
ntspg;gLj;JfpwJ 'jh;kf; fzf;F” gilg;G 
khwptUk; tho;f;if Kiwfis ntspr;rk; 
Nghl;L fhl;LfpwJ. moFkiyapd; gps;isfs; 
,UtUk; ntspehLfspy; gbj;J me;ehl;Lg; 
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ngz;fisNa vspikAld; jpUkzk; nra;J 
te;J epw;fpd;wdh;. Mdhy; mth;fSf;Fr; Nru 
Ntz;ba M];jpfs; mth;fisr; Nrh;fpwJ. 
'fhfpjg;g+f;fs;" vd;w rpWfij fhl;rpg; 
nghUSf;fhf itf;fg;gLk; fhfpjg;g+f;fs; 
NghyNt FLk;gf; fl;likg;Gf;fhfNt tPl;by; 
,y;yhs; ,Uf;fpd;whs; vd;w tho;T Kiw 
Fwpg;gplg;gLfpwJ. 
 rKjhag; Nguq;fpy; jhd; jiy J}f;f 
Kbahj msTf;fy;y 'jiyFdpT" Vw;glj;jf;f 
msT mUs;kzpapd; ,jaj;ijf; Fj;jpf; 
File;jpLk;. 'ehfhpfg; Nghh;itiaf;" fdpnkhop 
vd;iwf;Fg; Nghh;j;Jf; nfhs;s njhlq;fpdhNsh 
md;iwf;Nf Njhd;wpa kdg;g+ry; 
thf;Fthjkhfp> tho;f;iff; fhyj;jpy; 
'gl;bkd;wq;fs;" Njhd;wpa epiyapy; me;j 
'ghjpg;G" Vw;gl;L tpl;lJ vd;wthW xOf;fnewp 
jtwpa kidtpahy; fztd; gLk; Jd;gq;fis 
gilg;ghsh; fhl;Lfpwhh;.  
 
<if 
'nrQ;Nrhw;Wf; fld;” vd;Dk; rpWfijapy; 
mkuhtjp vd;Dk; ngz; topg;gwpf; 
nfhs;isah;fsplk; rpf;fpj; jtpf;Fk; NghJ 
,uz;L eha;fs; Fiuj;J mtis 
fhg;ghw;WfpwJ. gpd; mt;tpuz;L eha;fisg; 
gw;wp rpe;jpf;Fk; NghJ jhd; njhpfpwJ. 
mitjhd; rpWtajpy; md;NghL cztspj;J 
tsh;j;j nry;yg;gpuhzpfs; vd;W. <if gyd; 
mspg;gij gilg;ghsh; fhl;bAs;shh;. 'jh;kf; 
fzf;F' rpWfijapy; moFkiy jd; 
cwTfsplk; <ifg;gz;Gld; ele;J nfhz;lhh; 
vd;w gz;ghl;L mk;rk; gilg;gpy; gjpthfpwJ.  
 
ePjp $Wk; gof;fk; 
ePjp $Wk; gof;fk; xU gz;ghl;L mk;rkhfg; 
ghh;f;fg;gLfpwJ. 'neQ;rf; fdy;' vd;Dk; 
rpWfijapy; fUzhde;jh; vd;w muR Copah; 
r%ftpay; jPh;T gpur;rpidfs; gphptpy; Ntiy 
ghh;g;gtuhfg; gilf;fg;gl;L kdKwptpw;F 
tUfpd;w ,izah;fSf;F ePjp $wp> mth;fis 
xd;wpizar; nra;Ak; ew;gof;fk; 
cilatuhfTk; gilj;Js;shh;. 
 
Ghpe;Jzh;Tfs; 
gilg;ghsh; ,y;yw tpOkpaj;jpd; fztd; - 
kidtpapilNa Ghpjy; czh;T ,Uf;f 
Ntz;Lk; vd rpWfijj; njhFg;G KOtJk; 
Mzpj;jukhfg; gjpT nra;Js;shh;. ,J 
xOf;fnewpfs; vd;w gz;ghl;L mk;rkhfg; 
ghh;f;fg;gLfpwJ. 
 %Z khrk; 'Nghd];” th;uJ njhpQ;rp Kd; 
$l;bNa vOjpapUf;fpwhq;f..... mDg;gpitq;f 
.......... vd;W jd; fLfLfg;igj; njhlq;fp 
,Ue;jhh;. md;gurdpd; md;Gj; Jiztpahh;. 
vg;NghJk; Nghy; mijAk; nghUl;gLj;jhky; 
,ad;w msTf;F mDg;gpitj;J tpl;lhh;. 
jq;ifaplkpUe;J ed;wpf;fbjk; te;jpUf;f 
Ntz;Lk;. ,d;Wk; xU nfhe;jspg;ig 
vjph;ghh;f;fyhk;. cs;sj;J czh;Tfisg; Ghpe;J 
nfhs;shky; mfq;fhhpaha;j; jpfOk; jd; 

kidtpiag; gw;wpNa Mokhfr; rpe;jpj;Jf; 
nfhz;bUe;jhh;. ,jw;nfhU KbNt ,y;iyah” 
vd;wthW kidtpapd; Ghpjypd;ikahy; fztd; 
gLk; kdf; FKwy;fis tpbnts;sp 
rpWfijapy; rpj;jhpj;Jf; fhl;Lfpwhh;. 
 nghWikf;Fk; xU vy;iyAz;L 
mUshk;gpif njhlh;e;J nfhz;bUe;j 
Nghuhl;lj;jpd; NghJ xUehs; mUshde;jh; 
czh;r;rpg; gpok;ghfp tpl;lhh;. me;jNtfj;jpy;> 
'cd;idg; nghWj;jtiu ehd; nrj;Jg; Ngha; 
tpl;Nld;". ,g;NghJ ehd; xU eilgpzkhfj; 
jphpfpNwd;. NghJkh... NghJkh...? vd;W ,iue;J 
tpl;lhh; vd;wthW 'MikGFe;j tPL" fijapy; 
$Wfpwhh;. Ghpjy; czh;T ,y;yhky; FLk;gk; 
rpjwpa epiyapy; ,Ug;gij rpj;jhpf;fpwhh; 
gilg;ghsh;. 
 
r%ff; fl;likg;G 
FLk;gk; rpjWz;L Nghfhky; ,Uf;fTk; 
r%fj;jpy; jdf;fpUf;Fk; kjpg;ig 
khpahijiaf; fl;bf;fhj;Jf; nfhs;sTk; 
Ntz;Lnkd;why; mjw;Fhpa xNu top czh;r;rpf; 
nfhe;jspg;Gfis mlf;fpf; nfhz;L tho;tNjahFk;. 
me;jnthU mikjpg; glyj;jpy;jhd; mUshde;jh; 
,g;NghJ ,ae;jpufjpapy; ,aq;fpf; 
nfhz;bUf;fpd;wdh; vd;wthW gpwiug; Nghy 
tho Kbatpy;iy vd;whYk; me;j 
mikg;gpyhtJ thoNtz;Lk; vd;w fUj;ijg; 
gjpT nra;fpwhh;. 
 rpq;fg;g+h;j;; jkpowpQh; ek; jkpo; r%ff; 
FLk;g fl;likg;G Kiwfs; vt;thW 
mike;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gij jtwhky; gjpT 
nra;Js;shh;. 'Mik GFe;j tPL”> 'tpbnts;sp”> 
'thapy;yhg;g+r;rp”> 'neQ;rf;fdy;”> 'FUtpf;$L”> 
"fhfpjg;g+f;fs;"> ',Jjhd; cyfk;" Nghd;w 
rpWfijj; jiytpfs; midtUNk 
Ghpjypd;ikAlDk;> r%ff;fl;likg;ig kPwpath; 
fshfTk; gilf;fg;gl;Ls;sdh;. mt;thwhd 
jiytpfSld; r%ff; fl;likg;gpd; 
mbg;gilapy; FLk;gk; rpijtpy;yhky; nry;y 
Ntz;LNk vd;gjw;fhf Jd;gj;ij 
Vw;Wf;nfhz;L ntWg;Gzh;TlNd tho;fpd;whh;. 
r%ff; fl;likg;G vd;w gz;ghl;Lf;$W 
kdpjdpd; tho;tpw;F kpfTk; mtrpakhd 
njhd;whfg; ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 
 
KbTiu 
xU rKjhaj;jpd; mbg;gilahf Nt&d;wpj; 
jpfo;tJ FLk;gkhFk;. mq;Fjhd; jdpkdpjd; 
jd;Dld; neUq;fpa gy;NtW cwTfNshL 
neUf;fkhfj; njhlh;G nfhs;fpwhh;. 
mj;njhlh;gpdhy; Vw;gLk; ,d;gk;> Jd;gk; Nghd;w 
jhf;fj;jpw;Fk; Ml;gLfpd;whd;. tho;tpNdhL 
gphpf;f Kbahj xd;whf ek; gz;ghL> fyhr;rhuk; 
mike;Js;sJ. gz;ghL jtWk; NghJ tho;Tk; 
jLkhw;wk; nfhs;fpwJ. ,d;iwa ,ae;jpukakhd 
cyfpy; gazpg;Nghh;fSf;F gz;ghl;Lf; 
$WfisAk; mjd; mtrpaj;ijAk; mwpar; 
nra;tij Nehf;fkhff; nfhz;Nl ,f;fl;Liu 
gilf;fg;gl;Ls;sJ. 
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K. jq;fuhrdpd; “khJsq;fdp” Gyg;gLj;Jk; rKjhar; rpe;jidfs; 
 

Kidth; m. fNzrd; 
jkpo;j;Jiw nfsut tphpTiuahsh; 

muR fiy kw;Wk; mwptpay; fy;Y}hp> rptfhrp 
 
Kd;Diu 
gilg;ghsd; jhd;thOk; rKjhaj;jpy; jdf;fhd 
Xh; ,lj;jpy; jd;id epiyepWj;jpf; nfhz;L> 
mtd; fz;LzUk; vz;zw;w ghh;itfisj; 
jd;dfj;Nj nfhz;Ljhd; vOj;Jfshf kyur; 
nra;fpwhd;.  kyh;e;j vOj;Jf;fs; G+f;fspd; 
thrkha; gy;NtW kf;fspilNa kfue;j 
gilg;Gfsha; thridahy; kzk; tPrpf;nfhz;L 
,Uf;fpwJ.  mq;qdNk rpq;fg;G+h; K. jq;fuhrdpd; 
“khJsq;fdp”Ak; gy;NtW rKjhar; rpe;jidfisj; 
jhq;fp epd;W> kf;fsplk; Njdha;j; jpj;jpj;Jf; 
nfhz;bUf;fpwJ.  mjdbg;gilapy;> mtw;Ws; 
fhzg;gLk; rKjhar; rpe;jidfis Ma;tjha; 
,f;fl;Liu mikfpwJ. 
 
rKjhak; - tpsf;fk; 
gz;ilf;fhyj;jpy; ehNlhbahfj; jphpe;j kdpjd; 
$btho;e;j epiyiaNa rKjhak; vd;gh;. 
“jhd;”> “jdf;F” vd;wpUe;jtd; “jkf;F” vd;w 
epiyf;F cah;e;jNghJ jhd; xU mikg;G 
cUthFfpwJ.  mJNt rKjhak; vdg;gl;lJ. 
 rKjhak; vd;gjw;Fj; jkpo;g; Ngufuhjp> 
“kd;gij’> ‘kf;fspd; jpus;’> ‘nghUspd; jpus;’> 
‘Nfhapy; epUthf mjpfhupfspd; $l;lk;’> 
‘nghJthdJ’> ‘cld;gbf;if’> “Ch;g; nghJr; 
nrhj;J’ ” 1 vdg;nghUs; $WfpwJ.  ,jw;F 
Mq;fpy-jkpo;g; Ngufuhjp> 

“$l;L tho;f;iff; FO> kd;dha el;Gf; FO> Nrh;f;if> 
Njhio> Fbik> njhFjp> gz;GilNahh; FO”2 

vd;W tpsf;fk; nfhLf;fpwJ.  gpuhd;]; 
ehl;lwpQh; Nj. ngh;dhy;l;> rKjhak; vd;gJ 
rKjhaj;jpd; Gyg;ghL vd;Wk;> ,yf;fpak; 
kdpjFyj; njhlh;GilaJ vd;Wk; $Wth;.3 
xg;gpyf;fpa mwpQh; N`hpnytpd; tpsf;fk; 
$Wifapy;> ,yf;fpaKk; rKjhaKk; 
xd;iwnahd;W gpd;dpg; gpize;jit vd;gij> 

 “,yf;fpaj;jpw;Fk; rKjhaj;jpw;Fk; 
,ilNaAs;s cwTfs; 
gu];gukhdit vd;Wk;> ,yf;fpak; 
rKjhaf; fhuzpfspd; 
tpisT kl;Lky;y> rKjha tpisTfspd; 
fhuzKkhFk;” 4 

vd;W Fwpg;gpLfpwhh;.  
 rKjhak; vd;gjw;Fr; r%ftpayhh; 
$Wifapy;> 

A Society is a large, permanent, Self-
Sufficient, Self-Perpetuating group of       
interacting people who shame certain 
common values and beliefs” 5 

vd;W Fwpg;gpl;Ls;shh;.  Mf> ,yf;fpag; 
gilg;ghf;fq;fs; midj;Jk; kf;fspd; 
tho;f;ifia VNjDk; xU tifapy; tpsf;fpr; 

nry;tdthfTk;> FOf;fshf $l;lq;fshf 
tho;e;jth;fs; rKjha mikg;ghfTk; tho;e;jdh; 
vd;gijAk; fhl;LfpwJ. 
 
“khJsq;fdp”apy; rKjhar; rpe;jidfs; 
caphpdq;fs; gyTk; tpUk;gp cz;zg;gLk; 
khJsk;gok; gy;NtW mLf;fLf;fha; 
nrwpe;jpUg;gijg; NghyNt rpq;fg;G+h; K. 
jq;fuhrd; ma;ah mth;fspd; khJsq;fdpAk; 
gy;NtW kf;fspd; rpe;ijfis xUq;Nf jpul;b 
itj;jhw;Nghy; mike;Js;sJ.  rKjha 
eyDf;fhTk;> ehl;bd; ngUikf;fhfTk; 
cyfshtpar; rpe;jidf; fUj;Jf;fis xNu 
ngl;lfj;Js; mikj;Jj; je;Js;shh;.  kf;fs; 
tho;thq;F tho;e;jplTk;> tskhd 
tho;f;ifiag; ngUf;fp moFw mikj;jplTk; 
,tuJ ftpijj; njhFg;G toptif nra;fpwJ. 
 
ehl;bd; tsk; 
xUehL gy;NtW Jiwfspy; rpwe;J 
tpsq;Ftjw;Ff; fhuzkhfj; jpfo;tJ 
kdpjh;fNs.  mk;kdpjh;fs; ey;yth;fshf> 
ty;yth;fshf> ew;gz;G cilath;fshfj; 
jpfoNtz;Lk; vd;why; mwj;jpd; khz;Gfs; gw;wp 
mwpe;jpUj;jy; Ntz;Lk;.  mwj;jpd; khz;Gfs; 
mwpe;j kf;fshy; kl;LNk xUehL Neh;ikahd 
topapy; Kd;Ndw;wk; mila KbAk;.  Mwtop 
my;yhj tUkhdk;> tho;f;if> Ml;rp Mfpad 
gop> ghtq;fisr; Rke;J mope;J NghFk; 
vd;gij> 

“ey;ywj;jpd; ew;gadha; eae;J Njhd;Wk; 
ed;kf;fl; NgWfNs ehl;bd; nry;tk; 
nty;ywj;jpd; tpsq;FGfo; khl;rp ahf 
tpise;Jte;J mwpthh;e;J tphpe;J yhTk;” 6 

vd;Dk; ftpij thpfshy; Gyg;gLj;Jfpwhh; 
Mrphpah; K. jq;fuhrd;.  ehl;bw;Fg; ngUik 
Nrh;f;Fk; nry;tq;fshd ,aw;if tsk; 
fdpkq;fs;> mwptpay; Kd;Ndw;w tsh;r;rp 
Mfpad tpsq;fpdhYk; mwj;NjhLk;> 
Neh;ikahfTk; kdpjd; thoj; 
jiyg;gltpy;iynad;why; mtDf;Fk; mtdJ 
re;jjpf;Fk; jPikfshd gop> ghtq;fs; te;J 
NrUk; vd;gijf; $wpAs;shh;.  ,ijj; jhd; 
jpUts;StUk; kf;fl;NgW vd;Dk; 
mjpfhuj;jpy;> 

“ngWktw;Ws; ahkwptJ ,y;iy mwptwpe;j 
kf;fl;NgW my;y gpw” 7 

vd;Dk; Fwspy; $wpAs;shh;.  mjhtJ> 
“mwptpy; rpwe;j ey;y gps;isfis tpl> 
,y;tho;f;ifapy; rpwe;j NgW vJTkpy;iy” vd 
,f;Fwl;ghTf;F ciu fz;Ls;shh;  K. 
fUzhepjp.  ehl;bd; tsh;r;rpf;Fk;> tPl;bd; 
tsh;r;rpf;Fk; vj;jid NgWfis xUtd; 
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ngw;wtdhfpDk; ey;y Gjy;th;fis tplr; 
rpwe;jJ vJTkpy;iy vd;gij ,f;Fws; 
vLj;Jf; fhl;LfpwJ.  ,Nj fUj;ijj;jhd; 
ftpQh; thyp mth;fSk;>  

“ey;y ey;y gps;isfis ek;gp 
,e;j ehNl ,Uf;FJ jk;gp 
rpd;dQ;rpW iffis ek;gp – xU 
rhpj;jpuk; ,Uf;FJ jk;gp” 8 

vd;W $wpapUf;fpwhh;. 
 
flikAzh;T: 
G+kpjdpy; gpwe;j kw;w caphpdq;fisf; fhl;bYk; 
kdpj caph;fSf;Ff; $Ljyhd kjpg;GfSz;L.  
mjdhy; jhd; mwpTzh;thy; Kd;Ndwpr; 
nry;fpwhd;.  mt;thW rpe;jidNahl;lq;fshy; 
tsh;e;J nry;gtDf;F rKjhak; Kd;Ndw;wk; 
fhz rpy mwpTiufisf; $Wtij ehk; 
fhzKbfpwJ.  ,jid> 

 “<d;wpq;F Gwe;je;J ,iae;J fhj;J 
,sk;gps;isg; gUtj;jpy; ,dpjha;g; 
Nghw;wpj; 
Njhd;wptUk; Jyf;fq;fs; fy;tpr; nry;tk; 
Njha;e;Jtuj; je;ijatd; Jizaha; 
epd;Nw  
Md;wtpe;j mlq;Ffpd;w midj;Jk; fw;f 
Matop Nkw;nfhs;Sk; Mz;ik Ntz;Lk;”.9 

vd;Dk; ftpij thpfs; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wd.  
xUjha; Foe;ijiag; ngw;nwLj;J ,dpjhff; 
fhj;J epd;why; kl;Lk; NghjhJ.  me;j ,sik 
tha;e;j gps;isg; gUtj;ijg; Nghw;wp Ngzp 
fhf;fTk; Ntz;Lk;.  ehs;NjhWk; tsh;e;J tUk; 
fy;tpr; nry;tj;ijg; ngw je;ijatd; 
mUfkh;e;J Jizaha; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  
vy;yhtw;iwAk; mlf;fp Ms;tjw;Ff; fw;gNjhL 
kl;Lk; epd;W tplhky;> mtw;iw jpwk;gl 
elj;Jtjw;F Mz;ik Ntz;Lk; vd;Wk; 
$Wfpwhh;.  ,f;fUj;J GwehD}w;wpy; 
nghd;Kbahh; ghba ghliy xj;jpUg;gjhf 
mike;Js;sJ.  mjhtJ> rKjhaj;jpy; 
xt;nthUtUf;Fk; xU flik ,Uf;fpwJ 
vd;gij> 

“<d;W Gwe;jUjy; vd;jiyf; flNd> 
rhd;Nwhd; Mf;Fjy; je;ijf;Ff; flNd”.10 

vd;Dk; GwehD}w;Wg; ghly; thpfs; 
Gyg;gLj;Jfpd;wd.  ehlhSk; kd;dtd; Kjy; 
tPlhSk; ngz;bh; tiu midtUf;Fk; 
flikAzh;T Ntz;Lk; vd;gij ,g;ghly; 
thpfs; nka;g;gpf;fpwd. 
 
Fwpf;Nfhs; 
kdpjd; jhd;nfhz;l ,yf;F mila 
Ntz;Lnkd;why; Fwpf;Nfhs; kpfTk; Kf;fpak;.  
“Fwpf;Nfhs; ,y;yhj tho;f;if JLg;G ,y;yhj 
glifg; Nghd;wJ” vd;gh; mwpQh;fs;.  mjd;gb 
md;whl tho;Tf;Fj; Njitahd czT> cil> 
,Ug;gplk; midj;Jk; ,Ue;J> md;whlk; 
vg;gbAk; tho;ehisf; flj;jp tplyhk; vd;W 
vz;Zgth;fSf;Ff; Fwpf;Nfhs; vd;gNj 
fpilahJ.  mt;thW Fwpf;Nfhs; ,d;wp 

Nrhk;Ngwpahf tho;jy; rKjhaf; NfL vd;Wk;> 
,opthd tho;f;if vd;Wk; ,bj;Jiuf;fpwhh; 
Mrphpah;.  ,f;fUj;jpid> 

“vg;gbNah tho;e;jpLNthk; vd;Nw vz;zp 
,yf;fpd;wp ,Ue;jpLjy; vd;Wk; jPjhk;! 
vg;gbAk; tho;e;jplyhk; vd;w xd;W  
,opjifik; vjph;Nehf;F ,y;yh 
tho;f;if”.11 

vd;w ftpij thpfshy; $Wfpwhh; K. jq;fuhrd;.  
mjhtJ> vWk;G Kjy; cyfpd; kpfg; nghpa 
caphpdq;fs; tiu midj;JNk VNjh 
xUtifapy; cioj;Jf; nfhz;L 
czitj;Njb jhd; tho;fpd;wd.  ,q;Nf> 
“Njly; cs;s caph;fSf;Nf tho;tpy; Rit 
,Uf;Fk;> Njly; vd;gJ cs;stiu 
tho;f;ifapy; Rfk; gpwf;Fk;” vd;Dk; jpiuthpg; 
ghly; ,jw;F nkU$l;Ltdthf cs;sd.  
xUtdJ tho;f;if nkr;Rk;gbahf 
,Uf;fNtz;Lkhdhy; “mjpy; Nkd;ikahd 
Nehf;fNkh> flik czh;Nth> ghrNkh ,Uf;f 
Ntz;Lk;”.12 vd;ghh; vkh;rd;. 
 
tplhKaw;rp 
tho;f;ifapy; ntw;wpfs; te;J Nrh;tjw;nfd;W 
jdpahf xUNeuk; vJTk; fpilahJ 
tplhKaw;rpNahL nray;gLth;fsplj;jpy; ve;j 
Neuj;jpYk; ntw;wpfs; te;JNrUk;. Kad;why; 
KbahjJ vJTkpy;iy vd;W nrhy;thh;fs;.  
KbahJ vd;W vz;Zk; fbdkhd xd;W$l 
jpUk;gj; jpUk;g tplhKaw;rpAld; nra;jhy; 
epr;rakhf ntw;wpia cz;lhf;Fk;.  ve;jr; 
nraiyr; nra;tjw;F Kaw;rp vLf;fpwNkh mjpy; 
rhjpj;J tplTk; KbAk;. ve;jnthU 
rhjidahsUk; njhlf;fj;jpNyNa rpfuk; 
njhl;lJ fpilahJ. gy Nrhjid 
fisnay;yhk; jhq;fpNa rhjidahsuhf 
MfpapUg;gh;.  ,ijj;jhd; Mrphpah; K. 
jq;fuhrd; mth;fs;> 

nfhd;We;jhd; Nghl;bLthh; vd;w NghJk; 
nfhLk;neQ;rf; FwpapDf;Nf mQ;rh neQ;rk; 
nfhz;Le;jhd; Fwpf;Nfhspy; newpaha; epw;Fk; 
$h;kjpahh; nfhs;Kidg;gpy; ntd;Nw jPh;thh;”.13 

vd;Dk; ftpij thpfspy; Fwpg;gpl;Ls;shh;.  
mjhtJ> xUth; jhk; nfhz;l ,yf;fpid 
miltjw;F gy;NtW jilfs; te;jnghOJk;> 
jd;capiuf; $l tpl;LtpLk; #o;epiyfs; 
te;jNghJk;> nfhLikahd neQ;rk; 
nfhz;ltDf;F vjpuhf mQ;rhj neQ;rk; 
cilatuhfj; jpfoNtz;Lk; vd;Wiuf;fpwhh;.  
mJkl;Lky;y jhd;nfhz;l Fwpf;Nfhis 
miltjw;Fhpa nfhs;iffis cila 
$h;ikahd mwptpidAilath;fs; ,Wjpapy; 
ntw;wpiaNa milth; vd;Wk; Gyg;gLj;Jfpwhh;.  
,tuJ tplhKaw;rp ntWk; thh;j;ijfs; my;y> 
mJ kdpjh;fSf;fhd jhuf ke;jpuk; vd;gij> 

“Kaw;rp jpUtpid ahf;Fk;Kaw;rp apd;ik 
,d;ik GFj;jp tpLk;”.14 

vd;w jpUf;FwSk; nka;g;gpf;fpwJ.  mjhtJ> 
xUtd; ntw;wp ,yf;if miltjw;F Kaw;rp 
Ntz;Lk; vd;Wk;> mJ jd;dk;gpf;ifAld; $ba 
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tplhKaw;rpahf ,Ue;jhy; rpwg;ghdJ vd;Wk; 
$wpa jpUts;Sth; “Kaw;rpapy;yhky; ,Uf;Fk; 
xUtid ,Uspy; nfhz;LNgha;r Nrh;e;J tpLk;” 
vd;Wk; vr;rhpf;if nra;fpwhh;.  ,ijj;jhd; xU 
ftpQd;> 

“tplhKaw;rp vd;w xw;iwE}y; 
rhpahf ,Ue;jhy;  
ntw;wp vd;Dk; gl;lk; 
ek; ifapy;”.15 

vd;W Fwpj;Js;shd;.  Mf tplhKaw;rp vd;Wk; 
xw;iwthp E}iyg; gpbj;Jf; nfhz;lhy; 
ntw;wpahfpa fdpiag; gwpj;J tplyhk; vd;w 
ek;gpf;ifia ,q;Nf tpijj;Js;shh;. 
 
Neh;ik 
‘Neh;ik’ vd;Dk; jkpo;r;nrhy; Mq;fpyj;jpy; 
Honesty vd;W toq;fg;ngWfpwJ.  Neh;ik 
vd;gJ cz;ikf;F khwhf elf;fhj epiyiaf; 
Fwpg;gjhFk;.  Neh;ik vd;gjid xUthpd; 
clyikg;igf; nfhz;Nlh> fy;tpawpitf; 
nfhz;Nlh mwpaKbahJ.  xUth; elj;ijapd; 
cz;ik ntspg;ghl;bidf; Fwpg;gjhFk;.  
NgRfpd;w Ngr;rpy; cz;ikAk; njspTk; 
,Uf;Fkhdhy; Neh;ikahsuhf thoyhk;.  
mjdhy; jhd; nghpNahh;fSk; eheak; Ntz;Lk; 
vd;whh;fs;.  ehtpypUe;J gpwf;Fk; thh;j;ijfs; 
eakhf ,Ug;gJk;> gpwuJ kdj;ijj; 
Jd;GWj;jhky; miktJk; Neh;ik vd;Dk; 
nghUspy;; toq;fg;gLfpwJ.  ,ijj;jhd; 
Mrphpah; K. jq;fuhrd; mth;fs; jk; 
ftpijfspy;> 

“nrhy;Yk;Kd; ed;whf Nahrpj;Jr; nrhy;yy; 
Nrhh;tpy;yhr; RluhFk; eheaj;jpd; ghq;F 
nty;YWjp tpidahf;fk; ehzaj;jpd; tps;sy;  
tpioAnkopy; ey;Yyfpd; tphpe;JtUk; 
Neh;ik”.16 

vd;W $wpAs;shh;.  mjhtJ> xUthplk; 
NgRifapy; Ngrf;$bath; ed;whfr; rpe;jpj;Jg;  
NgRjy; Ntz;Lk;.  rpe;jpj;Jk;;> vjph;fhy 
tpisitAk; Nehf;fpdhy; ,e;j cz;ikGhpAk;;.  
mjdhy; Rlnuhspapy; Neh;ikahdJ NfhGukhf 
cah;e;Njhq;fp epw;Fk;. nraiy tpidahy; 
nty;Yk; NghJ ntw;wp> Njhy;tp ,Ug;gpDk; 
Neh;ikahy; ed;ik tpisAnkd;why; mjid 
ey;yth; cyfk; ghuhl;bNa kfpOk; vd;Wk; 
Fwpg;gpLfpwhh;.  mijtpLj;J gadw;w 
nrhw;fisr; nrhy;Yk; NghJ xUtd; 
Neh;ikaw;wtdhfTk;> ngha;adhfTk; 
tpsq;Fthd;.  mjdhy;jhd; kw;wthplk; NgRk;NghJ 
cjl;lstpy; ,y;yhky; cs;sj;jsT 
cz;ikahfg; NgrNtz;Lk; vd;ghh; ts;Sth;.  
,jid> 

“kdj;njhL tha;ik nkhopapd; jtj;njhL 
jhdQ;nra; thhpd; jiy”.17 

vd;w Fws; topj; njspayhk;.  mjhtJ xUtd; 
cs;sk; mwpa cz;ikiag; NgRgtdhfpy; 
mtd; jtKk; jhdKk; nra;gtiuf; fhl;bYk; 
cah;e;jtdhff; fUjg;gLthd; vd;W $Wfpwhh;.  
,e;j cz;ik epiyiaj; jpUts;Sth; 
“tha;ik” vd;Dk; nghUspy; tpsf;fpr; 

nry;fpwhh;.  ,t;tha;ik gw;wpa jpiug;glg; 
ghlnyhd;Wk; ,q;Nf Nehf;fj;jf;fjha; 
mikfpwJ. 

“neQ;Rf;Fj; Njit kdr;rhl;rp – mJ 
ePjpNjtdpd; murhl;rp 
mj;jid cz;ikf;Fk; mtd;rhl;rp – 
kf;fs; 
muq;fj;jpy; tuhJ mtd;rhl;rp”.18 

 ew;gz;Gfs; epiwe;j kdpjDf;F flTs; 
vd;w xd;W ,y;iy.  mtDf;Ff; ‘flTs;’ 
mtdJ kdr;rhl;rpNa.  kdj;jpw;F cfe;j> 
rhd;Nwhh;fshy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
nray;fis kl;LNk gpwh;kdk; Jd;GwhjthW 
nra;JKbg;ghh;.  mtw;Ws; rpyNeuk; njha;T 
Vw;gl;lhYk; KbT mth;fSf;fhd ntw;wpia 
kl;LNk Njbj;jUk;. ,J Neh;ikahy; kl;LNk 
cz;lhf;f KbAk; vd;W $Wfpwhh;. 
 

KbTiu 
kdpj tho;tpaYf;Fj; Njitahd mbg;gilr; 
rpe;jidfis jkJ gilg;Gfshd ftpijfs;> 
rpWfijfs; thapyhfj; njspthf thrpf;fr; 
nra;jjd; fhuzkhf> jkpo;r; rKjhak; kpfTk; 
rpwg;Gw;W caUk;. mt;tifapy; jkpowpQh; K. 
jq;fuhrdpd; khJsq;fdpf; ftpijapy; 
fhzg;gLk; rKjhak; rhh;e;j rpe;jidfspy; rpy 
kl;Lk; ,q;Nf gjptpl;bUg;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  
,it jtpu gpw rKjhar; rpe;jidfs; ,jDs; 
nghjpe;Js;s epiyapy; mtw;iwAk; 
ntspf;nfhzh;e;jhy; Ma;Tyfk; rpwg;Gg; ngWk; 
vd;gjpy; Iakpy;iy.   
 

Fwpg;Gfs; 
fof mfuhjp> g.38 
rpjk;guehjd; nrl;bahh;> Mq;fpy-jkpo; mfuhjp> 

g.48 
jp.R. eluhrd;> jpwdha;Tf; fiy> g.51 
jp.R. eluhrd;> NkyJ> g.51 
lhf;lh;. Mj.Kj;ijah> ghfNdhp ehl;L kf;fspd; 

kuGk; gz;ghLk;> g.50 
jkpowpQh; K. jq;fuhrd;> khJsq;fdp> g.17 
NjtNeag; ghthzh;> jpUf;Fws;> g.87 
ftpQh; thyp> jpiuapirg; ghly;fs;. 
jkpowpQh; K. jq;fuhrd;> NkyJ> g.18 
GypA+h; Nfrpfd;> GwehD}W> ghly; vz;:312 
jkpowpQh; K. jq;fuhrd;> NkyJ> g.21 
Rfph;jh g];kj;> MSik tsh;r;rp> g.24 
jkpowpQh; K. jq;fuhrd;> NkyJ> g.25 
nfskhhP];thp> jpUf;Fws; ghpNkyofh; ciu> 

g.192 
ftpQh; ,dpad;> jpUk;gpg;ghh;> g.60 
jkpowpQh; K.jq;fuhrd;> NkyJ> g.30 
NjtNeag; ghthzh;> NkyJ> g.180 
ftpQh; fz;zjhrd;> jkpo;j;jpiug; ghly;. 
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‘thifg; G+f;fs;’ ftpijj; njhFg;gpy; ‘thif rKjhak;’ 

 
jp. ru];tjp 

cjtpg; Nguhrpupau;> jkpo;j;Jiw 
 

Kd;Diu 
khDlf; fiyfspy; kfj;jhdJ ,yf;fpaf; 
fiyahFk;. fhyj;Njitf;Nfw;g cyfk; 
khWk;NghJ mk;khw;wj;jpw;Nfw;g kdpjid 
topelj;Jk; Mw;wy; ,yf;fpaf; fiyf;Fg; 
ngUkstpy;cz;L. mjdhy;jhd; ,yf;fpak; 
kyu;j;Njhl;lk; Nghd;W ehs;NjhWk; GJg;GJg; 
nghypTld; kyu;e;J nfhz;L ,Uf;fpwJ. ,ay;> 
,ir>ehlfk; Mfpa Kj;jkpopYk; Kj;jpiu 
gjpj;j rpq;fg;G+u;j;;; jkpowpQu; K.jq;fuhrd; 
mtu;fs; jkJ gilg;Gf;fs; 
ngUk;;;ghd;ikahditfSf;F kyu; rhu;e;j 
jiyg;Gfs; toq;fp> jkpo; ,yf;fpak; vd;w 
kyu;j;Njhl;lj;ij NkYk; kzk;fkor; 
nra;Js;shu;. jkpo;ehl;bd; jpUr;rp khtl;lj;jpy; 
gpwe;j ,tu; jkJ %d;W tajpy; kyhah nrd;W 
jkpio tpUk;gpf; fw;Wj; jkpohrpupauhfg; 
gzpaku;e;jhu;. vOj;jhsu;> Mrpupau;> r%fj; 
njhz;lu; vd;W gy gupzhkq;fisg; 
ngw;wpUg;gpDk;> jk;ikj; jkpohrpupau; vd;W 
mwpKfg;gLj;JtjpNyNa tpUg;gk; nfhz;ltu;. 
2012,y; ‘tho;ehs; ey;yhrpupau; tpUJ’ ngw;w 
jkpohrpau; K.jq;fuhrd; mtu;fs; rpWfij> 
ehlfk;> fl;Liu vdg; gy ,yf;fpa 
tifikfisg; gilj;jpUg;gpDk; ,tu; gilj;j 
ftpijfs; kuGf;ftpijfshf mike;jpUg;gJ 
jdpr;rpwg;G. mt;tifapy; ‘thifg; G+f;fs;’ vd;w 
jkJ ftpijj; njhFg;gpy; rKjhak; 
thif#lj; Njitahd fUj;Jf;fisg; 
gjpTnra;Js;shu;. mf;fUj;Jf;fisg;gw;wp  
,t;tha;Tf; fl;Liu vLj;jpak;GfpwJ. 
 
thifg; G+f;fs; - E}y; mwpKfk; 
‘thifg; G+f;fs;’ vd;w ftpijj;njhFg;ghdJ 
K.jq;fuhrd; mtu;fspd; ehw;gJ E}y;fSs; 
gjpndl;lhtJ gilg;ghfg; gupzkpj;j E}yhFk;. 
2003,y; ntspte;j ,f;ftpij E}ypy; ntt;NtW 
jiyg;GfSld; $ba vOgj;jpuz;Lf; 
ftpijfs; ,lk;ngw;Ws;sd. ,f;ftpijfs; 
midj;Jk; ehL> nkhop> rKjhak; Fwpj;j 
rpe;jidfis kf;fSf;F mwpTWj;Jk; 
tifapy; mike;Js;sd.  
 ntw;wpapd; milahskhf thifkuj;jpd; 
kyu;fs; #l;lg;gl;L ntw;wpf;fspg;igg; 
gfpu;e;jjhfj; jkpo; ,yf;fpaq;fs; tpsf;Ffpd;wd. 
,d;wsTk; ‘ntw;wpthif #bdhu;’ vd;wnjhlu; 
tof;fpy; cs;sJ. ew;Fbkf;fs; Gjpacyfk; 
gilg;gjw;fhd tho;f;if newpfis tFj;J> 
rKjhak; thif#lj; Njitahd topfis 
thifg; G+f;fspy; tFj;Js;shu; Mrpupau;. 

 
 
ew;Fbkf;fs; cUthf;fk; 
kdpju;fs; xd;whfr; Nru;e;J thOk; njhFg;Ng 
rKjhak; vdg;gLk;. xt;nthU kdpjDk; jdJ 
Foe;ijg; gUtj;jpypUe;J jhd; rKjhaj;jpy; 
kdpjdhfkhw;wk; ngWfpwhd;. kf;fs; khf;fshf 
khwhkypUg;gJ ngw;Nwhupd; tsu;g;G 
epiyapy;jhd; cs;sJ. xUtd; rKjhaj;jpy; 
ngUk;Gfiog; ngw;whYk; my;yJ mjw;Fkhwhf 
mtJ}W Vr;Rf;fisg;; ngw;whYk; ngw;Nwhupd; 
tsu;g;GepiyiaNa mitKjypy; jhf;F 
fpd;wd.vdNt rKjhaj;jpw;Fk; ehl;bw;Fk; 
ey;yFbkfid cUthf;FtJ ngw;Nwhu;fspd; 
flik vd;gjid K.jq;fuhrd; mtu;fs;> 
 “ghy;Cl;Lk; Nghjpy; ey;y 
 gz;Gfisr; nrhy;ypf; fhl;b 
 ……………………………………….. 
 E}y;fhl;Lk; newpfs; jk;ik 
 El;gkha;r; nrhy;Yk; md;id! 
 Mjupj;Jg; Nghw;wpf; fhj;J 
 mutizj;Jg; NghFk; je;ij”    

(thifg; G+f;fs; - gf;.22) 
 ,f;ftpijtupfspy; tpsf;fpAs;shu;.E}y;fs; 
$Wk; ey;newpfis md;idgps;isfSf;Fg; 
Gfl;Ltjhff; $wg;gLfpwJ. ,jpypUe;J md;id 
fw;Wj;Nju;e;jtshf ,Uf;fNtz;Lk; vd;gijAk; 
mwpTWj;Jfpwhu; Mrpupau;. 
 

fy;tp 
rKjhak; Kd;NdwKiwahd fy;tpKiw 
mtrpakhfpwJ. xUrKjhaj;jpd; fy;tp 
tsu;r;rpNa> mr;rKjhaj;jpd; gpwtsu;r;rp 
epiyfSf;F mbj;jskha; mikfpwJ. ehl;bd; 
tsu;r;rpiaj; jPu;khdpg;gjpYk; fy;tpKiwNa 
mbj;jskhfpwJ. fy;tpapd; NjitahdJ 
rKjhak;> ehl;bw;F kl;Lkpd;wp mtutu; 
tho;f;ifapd; Kd;Ndw;wj;jpw;Fk; 
Kidg;ghfmikfpwJvd;gij> 

“tho;f;ifapy; Kd;Ndw;wk; milaNtz;bd;  
tho;f;ifapy; fy;tpeyk; rpwf;fNtz;Lk;!” 

(thifg; G+f;fs; - gf;.26) 
vDk; ftpijtupfspy; jkpowpQu; K.jq;fuhrd; 
mtu;fs; gjpTnra;fpwhu;. 

“mwpahik ,USk; ePq;fp 
mfpyNk rpwf;fNtz;Lk;! 
……………………………………… 
GJg;GJQhdk; Njhd;wp 
ntwpj;jdk; tpyfpNahb 
tpbayhy; rKjhae;jhd; 
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Gupe;Jnfhs; GJikQhyk; 
G+kpapy; Njhd;wNtz;Lk;!”    

(thifg; G+f;fs; - gf;.27) 
 rPu;kpFrKjhak; rpwg;Gwmika mwpahik 
ePq;fp> GJik Qhdk; Njhd;w Ntz;Lk; vd;W 
Mrpupau; ,f;ftpijapy; tpsf;Ffpwhu;. 
 
md;G 
,t;Tyfk; ‘md;G’ vd;wgz;gpy;jhd; ,aq;fpf; 
nfhz;bUf;fpwJ. kdpjd; rfkdpjNdhL 
kl;Lkpd;wp tpyq;Ffs;> gwitfs; vd midj;J 
capu;fsplj;Jk; md;Gld; gofNtz;Lk;. Mdhy; 
,d;iwa kdpjrKjhaj;jpNy md;ghdJ 
mupjhfp tUfpwJ. kdpjNeak;> fUiz> 
ey;kjpg;G Nghd;w ew;gz;Gfs; midj;jpw;Fk; 
md;G vd;Dk; gz;Ng %yjdkhfmikfpwJ. 
rpwe;j rKjhak; cUthf md;Ng topfhl;baha; 
mikfpwJ vd;gij> 

“kdpjhgpkhdj;Jf;Fk; kd;Dapiukjpg;gjw;Fk; 
kdpjNeak; jiog;gjw;Fk; khdrPfcwTf;Fk; 
mzpfydha; neQ;rj;jpy; mike;JtUk; 
md;Ngjhd;  
fdpNthLFioe;JtUk; fUizf;Fk; fhuzkhk;!”  

(thifg; G+f;fs; - gf;.32) 
vd ,f;ftpijapy; tpsf;Ffpwhu; Mrpupau;. 
 
ew;nwhz;lhw;Wjy; 
,d;iwa ,ae;jpu cyfpy; xt;nthU kdpjDk; 
jd;idAk; kwe;J cioj;Jf; nfhz;bUf;fpwhd;. 
jd; mz;il tPl;lhupd; Kfk;$l mwpahky; 
,aq;fpf; nfhz;bUf;Fk; kdpjtho;tpy; 
nghJeyk; ngUk;ghd;ik Fd;wptpl;lJ. Mdhy; 
rKjhak; Kd;Ndw nghJeyk; mtrpak; 
vd;gjidMrpupau;> 

“rKjhar; nropg;Gf;Frhu;e;Js;s ,dj;Jf;F 
……….……  
ew;nwhz;LVw;GlNdnra;Jte;jhy; 
Fzf;Fd;Wvd;Nw,t; TyFd;idg; ghuhl;Lk;!” 

(thifg; G+f;fs; - gf;.22) 
vd;Dk; ftpijtupfspy; gjpTnra;fpwhu;. 
 
tho;f;if newpKiwfs; 
xt;nthU kdpjDf;Fk; jdpj;jdp tho;f;if 
mikTKiw cz;L. tho;f;ifia Kd;Ndhu; 
tFj;jnewpfSld; jpl;lkpl;L tho;e;jhNy 
rKjhaj;jpy; ntw;wp fhzKbAk;. flikf;Fg; 
gzpfisr; nra;J>fl;Lg;ghLfspd;wpf; 
Fwpf;Nfhspy;yh tho;f;if tho;e;jhy; 
rKjhaj;jpy; epiyj;jtho;T tho ,ayhJ. 
rKjhaKk; ntw;wp fhzKbahJ. xt;nthU 
kdpjdpd; Nghw;Wfpd;w tho;f;ifKiwapy; jhd; 
rKjhaj;jpd; ntw;wpmike;Js;sJ vd;gjid> 

“jpl;lkpl;Lj; jPu;khdpj;Jf; Fwpf;NfhSlNd 
,l;lmbvLj;Jitj;JvOr;rpNahL 
fl;Lg;ghl; LlNdey; fz;zpak; Nghw;wp 

njhl;Lj;njhlu; eilKiwNaJyq;Fk; 
tho;f;if!”            (thifg; G+f;fs; - gf;.34) 

vd;W K.jq;fuhrd; mtu;fs; ghq;Fwg; 
gjpTnra;Js;shu;. 
 
epiyapy;yh khDlk; 
epiyahd ,t;Tyfpy; kdpjtho;f;if 
epiyapy;yhjJ. epiyapy;yh kdpju;fSf; 
fpilNaahd Ntw;WikfshdJ ehl;bd; kf;fs; 
njhifiatpl mjpfupj;Jr; nry;fpd;wd. 
epiyapy;yh khDlg; gpwg;gpy; Vio> gzf;fhud;> 
Vw;wk;> jho;T> Kjyhsp> njhopyhsp vd;W 
gzj;jpd; kPJk; gjtpapd; kPJk; mthnfhz;L 
md;whltho;f;ifia tho kWf;fpd;wdu;. 
epiyapy;yh kdpj tho;tpy; vtw;wpd; kPJk; 
gw;wpd;wp thoNtz;Lk; vd;w epiyahikf; 
fUj;jpid> 

“NgUf;Fk; Gfo;khiyf;Fk; 
ngupJNkmiythu; jhKk; 
ghUf;Nffzf;FjPu;f;Fk; 
fhyd;fuk; gw;wpr; nry;thd;!”   

(thifg; G+f;fs; - gf;.29) 
vDk; ftpijtupfspy; Mrpupau; Rl;bf; 
fhl;bAs;shu;. 
 
KbTiu 
jkpohrpupau; K.jq;fuhrd; mtu;fs; ‘thifg; 
G+f;fs;’vd;wftpijj;njhFg;gpy; ew;nrhw;fisf; 
ftpkhiyahfj; njhFj;Jr; rpwe;jtifapy; 
kf;fsplk; nrd;WNrUk; tz;zk; gilj;Js;shu;. 
,f;ftpijj; njhFg;G E}ypy;>rKjhak; thif 
#Ltjw;fhd topKiwfs; tFj;Jf; 
$wg;gl;Ls;sd. ngw;Nwhu; flik> fy;tpapd; 
,d;wpaikahik> nghJg; gzpg;NgZjy;> 
tho;f;ifnewp> epiyahik Nghd;w rKjhak; 
Kd;NdWtjw;fhd fUj;Jf;fs; kf;fspd; 
rpe;jidfisf; fpsu;e;njor; nra;tdthf 
mikfpd;wd.  
 
ghu;it E}y;fs; 
K. jq;fuhrd;> K.>thifg; G+f;fs;>jkpo;Nts; 

ehlfkd;wk;>rpq;fg;G+u;> 2003. 
Nkhfd;>,uh.>kzpNty;>K.>ehr;rpKj;J>fp.>NrJgh

z;bad;>J}.>(g.M.)> Ma;Tf;Nfhit>,e;jpag; 
gy;fiyf;fofj; jkpohrpupau; kd;wk;> 2007. 

Rg;igah>nrh.> ftpQu; jq;fk; %u;j;jp> 
(g.M.)>Ma;Tf;Nfhit>cyfj; jkpo;g; 
gz;ghl;L ,af;fk;> 2013. 
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�. த�கராசனி� அணிகல� கவிைத கா��� ச�க� பா�ைவ 

 

� ைனவ� �. இராஜெல��மி  

உதவி� ேபராசிாிய�,   தமி���ைற                                                                         

ெகௗசான� கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, ����ேப�ைட 

 

���ைர  

இல�கிய வ�வ�களி� ஒ�� கவிைத. இ� 

ப�ைடய கால� ெதா�� இ�ைறய கால� 

வைரயி�� கவிைத நைட ேபா�கிற�. இத� 

எ��சி கிபி 19, 20 ஆ� ��றா��� அதீத 

வள��சிைய� ெப�ற�. ந� உண�வி� 

ேதா��� எ�ண�களி� வி���கைள 
விாி�� சி�தைன ஊ�ைற ெப��க� ெச�வ� 

கவிைத எனலா�. அ�கவிைத ச�தாய� 

தள�தி� உ�ள ம�களி� பிர�சிைனகைள 

எ��� விள��வ� ஒ� உ�னத� க�வியாக 

ெசய�ப�கிற�.  எனேவ �. த�கராசனி� 

அணிகல� கவிைதகளி� ச�தாய� பா�ைவ 

எ��� ஆ�� ெபா��ைமயி� இ�க��ைர 

அைமய� ெபற��ள�. 

 
ஆசிாிய�� கவிைத�� 

த�கராச� தி��சி மாவ�ட�தி� உ�ள �சிறி 

வ�ட� ���கப�� ஒ�றிய�தி� பாத� 

ேப�ைட எ��� சி��ாி� 6/ 11/ 1934 அ�� 

பிற�தா�. தி�.ர. ��� �ராசாமி நா����� 

தி�மதி. ெபா�ன�மா���� மகனாக� 

ேதா�றியவ�. தன� இர�� வயதி� 

அ�ைனைய இழ�� சி�ற�ைனயான 

இராஜ�மா� பா�� அ�மணி அ�மா� 

ஆகிேயாாி� அரவைண�பி� வள��தா�. 

இவாி� மைனவி ெச�ல�மா� ஆவா�.  

இவ��� 4 மக�க� 2 மக�க�14 ேபர� 

பி�ைளக� ஆகிேயா�க� உ�ளன�. 15/01 

/2021 அ�� இைறவன� ேச��தா�. இவ� 

'ஒ� ந�க� நாடகாசிாிய�, ேமைட நாடக 

இய��ன� க��ைரயாள� ஆ�வாள� 

ெதா��பாசிாிய� இல�கியவாதி கவிஞ� 

சி�கைத எ��தாள� ச�க� ெதா�ட� என 

ப��க�த�ைம"  உைடயவராக இன� 

கா�ட�ப�கிறா�. (எ�.ேக., சி�க���, 

அணி��ைர- அணிகல�: ப�: 10) 

 “அணிகல�” எ�ற கவிைத ெப�ணி� 

அணிகல� ேபா�� ப�ேவ� வைகயான 
வா�விய� க����கைள எ���� 

��கி�ற�, இ�கவிைத� ெதா��பி� 

��ப� தைல��க� இட� ெப���ளன.  

கவிைதக� அைன���  வா��ைகயி� 

��கைள எ���� கா��கி�ற� கவிஞ� 

க�ேணா�ட�தி� ம��� அ�லாம� 

நைட�ைற உ�ைமகைள �ற�கணி�� 

விடாம� ��கி�ற�. அ�ேபால உலகிய�, 

மனிதாி� ேநா�கி�� க����கைள 

கவிைதகளி� வாயிலாக கவிஞ� 

ெவளி�ப��த �ைனகி�றா�. 

 
ச�க� ெதா�� 

பர�த நில�பர�பி� த�க�ைடய அைன�� 

ேதைவகைள�� நிைறேவ�றி ெகா�� 

ஒ��கிைண�� வா�கி�ற ம�க� ��டேம 

ச�தாய� எனலா�. இ�ச�தாய�தி� 

வா�கி�ற ம�க� அைனவ�� த�னல� 

இ�லாம� ச�தாய�தி�� த�னா� இய�ற 

அள� ேசைவ ெச�திட உத�� 

மன�பா�ைமைய� ெதா�� எ�� �றலா�. 
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 'ெதா�டால�  �ைண�� இ�ைல 

ெதா�ட லா� உயி��� ஊதிய� இ�ைல' 

எ�ற வாிக� ெதா��� சிற�ைப அ�ப�  

பைறசா��கி�ற�.  இ�ப� எ�ற கவிைத 

தைல�பி� ஒ�ப� வைகயான இ�ப�கைள 

கவிஞ� நவி�கி�ற�.  அதி� கவிஞ� கா�� 

இ�ப� எ�ற ெதா��ைன ��கி�றா�. 

உலகி� பலவிதமான இ�ப�க� 

நில�கி�றன. அதி� உலக�தி� உ�ள  

உயி�க���� தமிழாி� வா�� உண����� 

ெதா�� எ�வள� அவசிய� எ�பேத 

கவிைதயி� வாயிலாக ெவளி�ப��த 

�ைனகி�றா� கவிஞ�. அைனவாி� நல� 

கா�க �ற�ப�ட   ந�றைலவ�க� அ�� 

ெகா�டவ�க�. சா�ேறா�க� அைனவ��  

ெதா�� ெச��� அ�ப�கள. அவ�களி�  

கா�கைள� பணி�� ெசய�படேவ நா� 

க�ட இ�ப� எ�� ச�க�ெதா�� 

எ�பைத  கவிைதயி� �ல� எ���� 

கா��கி�றா�. இதைன கவிைத, 

 "உலக�தி� உய����� ஒ�டமிழ� 

வா�� உ����� தமிழ�கைள உண��சி 

ெபற� ெச�� 

 நல� கா�க �ற�ப�ட ந�றைலவ� அ�� 

 நனி சா�ரா சார�க பா�யவ� ெசா��� 

 நல�கா�க� தா� பணி�� ெசய�படேவ 

நா��  

 நா�வேத  நானில�தி� நா� க�ட 

இ�ப�"  (அணிகல�   ப�:162) 

எ�� த� கவிைதயி� தா� க�ட  

இ�பமான ெதா�ைட �றி�பி�கிறா�. 

ந�லவ�களாக வா�பவ�க��� இ��லகி� 

�க� உ�� ம�றவ�க��� இ�ைல எ�பேத 

�றநா�� பாட�, 

"இவ� இைச �ைடேயார��� க�ல� 

அைன��� 

உய�நிைல �லக�� உைற�� இ�ைம"  

(�ற� - 50) 

எ�� �றி�பி�கிற�. 
 
க�பி� தி�ைம 
�வாத ��ைல எ��� கவிைத சி�கைத 

சி�தாி�பா� அைமய�ெப���ள�. 

இ�கவிைதயி� கவிஞாி� உ�ள ��ைற  

ந�� அறிய��கிற�. ேதவைத எ��� 

கவிைதயி� 'க�டழ� ��தல� கா�ேமக� 

ேபால" எ�ற கவிைதைய� ெதாட�கி 

க���ேட காேதா� நி�றனேவ கனி�த�� 

����ப� ெகா�� மல�� பாைவ' எ�� 

ெப�ைண அழ� ெசா�களி� வ�ணி�� 

கவிஞ� ��கி�றா�. அத�� அ��த 

நிைலயி� ெப�ணி� க�பி� தி�ைமைய  

எ���� ��கிறா�. 

"க��ட�� மி�னிைட�� க�ணகியி� 

மா���  

கணிெமாழி ேப�சா�� க�டாக ெப�றா�' 

(அணிகல�: ப� :149)  

எ�� ��கிறா�. இ�கவிைதயி� ெப�ணி� 

க�பி� தி�ைணைய திற�பட �ைன�� 

��கி�றா�. �த� கவிைதயி� ெப�ைண 

வ�ணி�� �க��� �றிய கவிஞ�, அேத 

ேவைளயி� க�பி� ெப�ைமேய ேபா��� 

இய�ைப காண��கிற�. இதைன 

ெதா�கா�பிய�.  

 "உயிாி�� சிற�த�� நாேன; நாணி�� 

 ெசயி�தீ� கா�சிக க��� சிற�த��"  

(ெதா�: கள�: 23) 

எ�� ��கிற�. அ�ேபால தி���ற�� 

ெப�ணி� க��ைப 

"ெப�ணி� ெப��த�க யா�ள க�ெப��� 

தி�ைம உ�டாக� ெபறி� "        (�ற� :54) 

எ�� ��கிற�. 
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உலகிய� சமரச� 
ெவ�றி ேதா�வி எ��� கவிைத தைல�பி� 

ப�ேவறான ேகாண�களி� கவிஞ� த� 

பா�ைவைய�  �ைத�கி�றா�. இ�கவிைத 

வாிகளி� மனித�களி� ெவ�றி ேதா�விைய 

விாிவாக ேப�கி�ற�. கவிைத� ெதாடாி�  

ேத� ���� உ�ள ேதைன எ��ப� 

மனித�க��� ெவ�றி.  அ�ேபால ேத� 

���� உ�ள ேதனீ�க��� அ� 

ேதா�வியாக அைமகிற�. கவிைத 

வாசி���ேபா� சி�தைன�� பலவித�தி� 

வி��தாக உ�ள�. இதைன கவிைத, 

 "ேபா�தா� ேதா�வியி�� ெபா�ய� 

பா��� 

 ெபா��தி�ேனா� மர�தி� ேபா�� 

த�ச�"      (அணிகல�:ப�:110) 

எ�ற கவிைத ெவ�றி ேதா�விைய விள��� 

க����ள  பாடலாக கவிஞ� �ைன���ளா�. 

இதைன ெதாட��� 'ஆைன��� அ� 

ச����' எ�ற வாிக� ந�ல சி�தைன�� 

உணவாக திக�கிற�. மனிதனி� ெவ�றி 

ஒ�வ��� இ�ப�ைத�� ேதா�வி 

ம�ெறா�வ��� ��ப�ைத�� ெகா���� 

எ�ற உலகிய� உ�ைமைய எ��� 

��கிற�. 

 ேதா�விதா� ெவ�றி�� �த� ப�. 

�த�ப�ைய எ���ைவ�க �வளாத 

ெந�ச�ைத� ெப�த� ேவ���. 

ேதா�விைய எதி�ெகா��  �ணி�� 

ெசய�ப�டா� ெவ�றி எ��� மல� 

பாைதயிைன அைடயலா�. ஒ�வ� ெச��� 

ெசய�க� அைன��� ெபா�னாக மா�� 

எ�பைத,  

 "ேதா�வியிைன எதி�ெகா�டேட 

�ணி��  

 ெதா�டெதலா� ெபா�னா��"  

(அணிகல�: ப�:107) 

எ�� ��கிற�. எனேவ எ� ெவ�றி? எ� 

ேதா�வி? எ�� ெதாியாதவ�க� ேமைதக�. 

இ�ேபைதயின� எ� ெவ�றி ெதாியாம� இ� 

தா� ெவ�றி என எ�ணி மகி�வ� தவறான 

ஒ�றா��. எ� ெவ�றி எ�� 

சா�ேறா�க��� ெதாி��. இதைன கவிைத , 

"அ� ெவ�றி அலெவ�ேற அறி�� 

சா�ேறா� 
அதிசயி��� பா���வி�வா� அ��க�  
ேதாழேட 
�� ெவ�றி எ�ெக�ேற �ைன�� 
ேவ���  

�ைள�தி�ட காளா�க� ��ைம அ�ல!"  

(அணிகல�:ப�:108) 

எ�கிறரா�. �ைன�� எ�றா� �ய�சி. 

இதைன வ��வ� 

"ெத�வ�தா� ஆகா� எனி�� �ய�சி 

த�  

ெம� வ��த� �� த�� "        (�ற�:619)  

எ�கிற�.  

 
பைக�� உற�� 
உலகி� வா�� ம�க� அ�பா� 

க���டவ�க�. 'யா�� ஊேர யாவ�� 

ேகளி�' எ�ற �றநா��றி� வாி��� 

ெசா�த� உைடயவ�க�. இ��லகி� 

பிற�தவ�க� அைனவ�� உற� எ�ற 

பால�தி� பயண� ப�டவ�க�. இவ�க� 

உதவி ெச��� மன� உைடயவராக 

காண�ப�வா�க�. உற� , பைக எ�ற இ� 

தள�தி� வா�விய� ேநா�கி� 

இய��பவ�க�. ஆ�டவ� பைட�பி�  

உய�� தா�� இ�றி அைனவ�� 

சமமானவ�க�. உலகி�  பைகக�  ஏ�� 

இ�ைல. உற��� இைடயி� �ச�க� 

நிக�கி�றன. அதனா� உற��� இைடேய 

பைக ஏ�ப�கிற� எ�பைத அழகாக கவிஞ� 
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வ�ணி�� �ைன�� கவிைதகளி� 
ைகயா�கி�றா�. 

 "ஆ�டவ� பைட�பி� ஆமா�  

 அழிபைக இ��த  ��ேடா?. 

 கா�ட� உற��  �ச� 

 ............................................................. 

      நீ�ட வ� இய��� நீ�ைம 

      ெந�� �வி உைர��� ேந�ைம" 

(அணிகல�: ப�: 105) 

எ�� கவிைத �றி�பி�கிற�. உற� �றி�� 

அ�ைவயா�  

 "ெகா���� ஆ�ப�� ெந�த�� ேபாலேவ  

       க�� உறவா� உற�"  (��ைர : பா :17) 

எ�� உறவி� ேம�ைமைய ��ைரயி� 

வாயிலாக ��கி�றா�. 

 
இைற ந�பி�ைக 

ஒ�ெவா� மனித� ந�பி�ைகயி� 

அ��பைடயி� எ�� கி�றா� ஒ�ெவா� 

நாள◌ு� வி��� எ�ற ந�பி�ைகேய உற�கி 

அழி�கி�றா�  இைறவ� உற� ந�ப� 

ச�க� இைவெய�லா� ந�பி�ைக மீ� 
ெசய�ப�கிற� ச�க கால�தி� ெதாட�கி 
இ�ைறய கால� வைரயி� ந�பி�ைக வழி 

தட�தி� மனித� பயண�ப�� 

ெகா����கி�றா� அ�வாறான 

ந�பி�ைகேய கவிஞ� இைறவ� மீ� ைவ�� 

��� கவிைதேய, 

"மைற ெமாழியி� அ����ைம 

மல��தா� அ�த 

ம��தி� ந�பி�ைக ம��சி நீ���! 

இைறய�ளி� ந�பி�ைக இ��க� 
ெப�றா� 
எ�நா�� மனவைமதி இல�க� 

கா�ேபா�"     (அணிகல�:ப�: 112) 

எ�� கவிஞ� ��கிறா� இைறவ� மீ� 

ெகா��� ந�பி�ைகேய நம�� மன 

அைமதிைய ெகா���� எ�� கவிைதயி� 

வாயிலாக அறிய ��கிற� 

 
���ைர  
�.த�கராச� தா� க�ட ச�க�ைத 

கவிைதகளி� பதி� ெச�கி�றா�. மனித�க� 

ச�க�தி� அவ�களி� ேதைவகைள ���தி 
ெச�வத� அ��பைடயி� இ���  ெவ�றி 
ேதா�வி நிைல�பா�ைட�� �றி�பி�கிறா�. 
ச�க�தி� ெகா��� உற� பைக ேபா�ற 
க��தா�க�கைள�� கவிைதகளி� கவிஞ� 

பதி� ெச�கி�றா�. அ�ேபால ெப�ணி� 

அழைக ெம���� கா��, பி�ன� க�பி� 

தி�ைம அழகாக வ��� கா��கி�றா�. 

அ�ேபால ச�க�தி� ேவத�களி� அ�� 
��ைமைய�� அத��ல� இைறவ� மீ� 

ந�பி�ைக ெகா�வதா� மன� அைமதிைய 

நா�� எ�ற க��ைத�� பதி� ெச�ய�ப�� 

உ�ள�. எனேவ கவிஞ� க�ட ச�க�தி� 

நிைலைய கவிைதகளி� அழ�ட�  ெச��கி  
ச�க�தி� மா�ற�ைத  நய�ேதா� எ���� 

கா��கி�றா�. 

 
�ைண�� ப��ய� 
�.த�கராச�- அணிகல� -�லக� நா�சியா� 

ேகாயி� த�ைச மாவ�ட�. �த� பதி�� 

:ஆக�� 19 85. 

ேவ�கடசாமி நா�டா�-அ�ைவயா� அ�ளிய 

��ைர - ைசவ சி�தா�த ��பதி��� 

கழக� ெச�ைன 600 001. ஒ�பதாவ� 

பதி�� : சனவாி 1950. 

வரதராசனா�- தி���ற�- ைசவ சி�தா�த 

��பதி�� கழக�. �த� பதி�� ேம-1949. 

ச.ேவ.��பிரமணிய�--ெதா�கா�பிய�-

மணிவாசக� பதி�பக�-சனவாி-2003 
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�. த�கராசனி� “தமி� எ�க� உயி�”  எ��� க��ைர� ெதா��பி� 

பழெமாழிக� 

 

�ைனவா ்த. அ�தா 

ெகௗரவ விாி�ைரயாளா், தமி���ைற 

���ர�க� அரசினா் கைல�க��ாி (த�னா�சி), ேவ��  

 

���ைர 

இல�கிய�தி� ஓா ்அ�கமாக� காண�ப�வ� 

பழெமாழி ஆ��. அ�பவ அறிைவ� ���கிய 

ெசா�களா� வழ��வேத பழெமாழியி� 

ேநா�க�� ெசய�மா��. பழெமாழிகைள� 

ெபா�ம�களி� உ�ள�களி� ��த ஒ�வாி� 

கவிைதக� எனலா�. கவிைதக���ாிய 

எ�ைக, ேமாைன, யா�பைமதி, 

அணியழ�க�ட� அைவ திக�கி�றன. 

ெபா� ம�களி� வா��ைகய�பவ�களி� 

பிழிேவ பழெமாழிகளாக உ��ெப�கி�றன..  

ஓா ் அ�பவெமாழி உ�வான�டேன அ� 

பழெமாழி எ�ற த�திைய� ெப�� 

வி�வதி�ைல. அ� கால� காலமாக� 

ப�லாயிர�கானவாக்ளி� நாவி� நடமா�� 

பி� ெச�ைமயான வ�வ�திைன� ெப�� 

வா�கி�ற�. த�க� வா��ைகயி� 

ஏதாவெதா� சமய�தி� பழெமாழிகைள� 

பய�ப��தாதவேரா ேக�வி�படாதாேரா 

ஒ�வ�� இ�ைல எனலா�. அதனா� 

அவ�ைற� ��ம�களி� கவிைத வாாிக� 

எனலா�. 

 பலேபாக்�ைடய ��� அ�பவ� 

பிழிவாக இ��பதா� பழெமாழிக� ம�களி� 

ெந�சி�� நாவி�� நிைலெப�கி�றன. 

பழெமாழிக� ம�களி� வா��ைகேயா� 

பி�னி� பிைண�தி��பதா� அைவ ச�தாய 

ம�களி� மன�ேபா��க��� ஏ�ப 

அைம��வி�கி�ற� அதனா� அைவ 

ச�தாய வரலா�றி��� �ைண�ாிவனவக 

உ�ளன. 

 

ஆசிாியாி� ச�தாய அ�கைற 

விைர��ப�ட தகவ� ெதாடா�்க�� 

வாெனா�, ெதாைல�கா�சி ேபா�ற 

ஊடக�க�� மனித வா��ைகைய ெவ� 

ேவகமாக மா�றி வ�கி�றன. சி��ா ் இய� 

(கிராமிய�) எ��� ஒ�ேற இ�லாம� 

ேபா�வி�ேமா எ��� அளவி�� இவ�றி� 

ேவாக்� பர���, ஆ���� ெச�கி�றன. 

சி��ா ் ம�களி� சி�தைன� தட�களி� 

தடய�களாக விள��� நா����ற� 

பாட�க�, கைதக�, பழெமாழிக�, 

வி�கைதக� ஆகியவ�றி� ஊ��� க�க� 

ேவகமாக அைடப��� ெகா����கி�றன. 

ேவகமாக வளா்�� வ�� அறிவிய� 

ம��ம�றி, �ர�ப�ட ெபா�ளாதார 

அைம��� கள�க�� சி��ா ் ம�களி� மன 

நிைலைய அைல�கழி�� வ�கி�றன. இ�திய 

அரசா� வா���� ெச�ய�ப�ட பண� 

எ��� ஒ�� இ��பைத�� இ�� வைர 

அறியாம� ப�டமா�� ஒ�ைறேய அறி�� 
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வா��ைகைய நட��� பழ��� ம�க�� 

இ�தியாவி� இ��� வா�கி�றனா.் அேத 

ேவைளயி�, வாெனா�, ெதாைல�கா�சி 

ேபா�ற ஊடக�களா� ஈா்�க�ப�� மன 

அளவி� அவாக்� ���ைற மனிதாக்ளாக 

உலா வ�கி�றனா.் இனமர�� ���க��, 

வ�டார ெமாழி ேப�� ம�க��, சி��ா ்

ம�க�� ேம�ெகா�ெடா��� மர� சா� 

நிைலகைள� பதி� ெச�ய ேவ��ய க�டாய 

�� எ�ேபாைத�� விட இ�ேபா� மி�தியாக 

ஏ�ப����கிற�. �றி�பாக, ெமாழி 

ஊடக�களாக விள��� நா����ற� 

பாட�க�, கைதக� வி�கைதக�, 

பழெமாழிக� ஆகியவ�ைற ெமாழி நல� 

க�தி��, ெமாழி வள� ேசா்�க�� ெதா��� 

ெநறி�ப���வ� இ�ச�தாய ம�களி� 

கடைம எ�� ப��க� ெகா�ட ப�பாளா ்

�.த�கராசனா� தம� ேமைட�ேப�சி� 

பழெமாழிைய� ைகயா�கி�றா� 

 

உறவி� ேதா�ற� 

 “���� ெப�ேறா� – உ�றா� உறவினா ்– 

��ற�தா� – சேகாதர� ஆகிேயாாிட� 

பணிேவா��, மாியாைதேயா��, அ�ேபா��, 

ப�ேபா��, அட�க�ேதா��, பழக ந�றா� 

எாிகி�ற விள�கா� இ��தா�� 

���ேகா� ஒ�� ேவ���” எ�பத� 

ேக�ப, ெப�ேறா�க� ���ேகாலாக 

இ��ப� ந��� ம�கைள உ�வா�க 

வழிவ����. 

 பணிவ�� எ�ப� ஒ� வா��ைக ெநறி 

அதைன ஒ� மாயா ஜால� ேபா� 

ைகவர�ெபற ��யா�. “ஐ�தி� வைளயாத� 

ஐ�பதி� வைளயா�” – ெதா��� பழ�க� 

��கா� ம��� எ�� பழெமாழிக� 

��வா�க�  எ�� தமி� எ�க� உயி� 

எ��� க��ைர�ெதா��பி� உற��ைறயி� 

அவசிய�ைத எ���ைர�கிறா�. (த.எ.உ. ப. 

16) 

 மனித� �த�திரமானவ�. அவ� 

உறெவ��� ச�கி�யா� பிணி�க� 

ப����கிறா� எ�பா் அறிஞா.் 

அ���றி�ேக�ப நாேடா�யாக திாி�த 

மனித��� நிைல�த வா�ைவ ஏ�ப��தி� 

ெகா�ள அைம�த காரண�க� பலவா��. 

அவ�றி� இ�றியைமயாத� உற� 

அைம��� ஒ�றா��. இ��ற� 

அைம�பான� ஒ�ெவா� தனி மனித�ைடய 

பல�தி��� பல�ன�தி��� �ைண 

நி�கலாயின. அைவ உாிைமக�, கடைமக�, 

ஒ��� ஆகியவ�றி�� வி�தி�டன. ேம�� 

ம�, ெபா� ெப� ஆகிய �வாைசக�� 

அவனிட�தி� உ�வா�வத�� அ��பைட� 

காரணிகளாக�� அைம�தி��தன எனி� 

மிைகய��. 

 மனித உற�க� பலவைக�ப�� ஆயி��, 

இவ�ைற ���� ���ப�, தனி����ப� 

என இ�வைகயாக� பா�ப��தலா�. ���� 

���ப�தி� கணவ� – மைனவி தா�-த�ைத, 

ம�க�, அ�ண� த�பி, அ�கா�- த�ைக, 

தா�தா- பா�� எ�� நிைலயி� உற�க� 

காண�ப��. தனி����ப அைம�பி� 

கணவ� – மைனவி, பி�ைளக� எ�� 

உற�நிைல ம��ேம உ��. இவா்கைள� 

தவிர பிற உற�கைள ப�காளி உற�க�, 

�ைறைம உற�க� எ��� வைக� 

ப��தலா�. இதி� உற�க� எ�ப� 

இ��கிற� எ�பைத தமி� எ�க� உயி� 
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க��ைர� ெதா��பி� ஆசிாியா ் �. 

த�கராச� மிக அழகாக கீ��கா�மா� மிக 

���யமாக பட� பி��� கா��கிறா�. 

 

பி�ைள உற� 

பிற����� காரணமாகிய  த�ைதேயா 

பி�ைள� க� தீா்�க வ�த ெப�� ெப�டக�” 

என� ேபா�றி த� படா்�த மா� மீ� அடா்�த 

ேதா� மீ�� ேபா�� வளா�்� வளா்�த பி� 

ப�ளி�� அ��பி க�வியறி� ெபற� 

ெச�கி�றா�. இர� பக� பாரா� 

அ��பா�ப�� உைழ�� வ��, வி���� 

ெபா�ெள�லா� விைள��� த�� உ�வா�கி 

தி�வா�கி ��கி�றா�. ெப�� ெத�வமா� 

த�ைத 

 இ�தைகயவா� அ��பா�ப�� வளா�்� 

ஆளா��கி�ற த�ைத�� தா�ேம 

ெத�வ�க� எ�பதைன அ��தமி�� பா�� 

ஓளைவ �தா��” அ�ைன�� பிதா�� 

��னறி ெத�வ�” எ�றா�. மாதா, பிதா, ��, 

ெத�வ� எ�றா� ஒ� மக� �த�� தா�, பி� 

த�ைத அத�பி� ஆசிாியா,் அத��� 

பிற�தா� ெத�வ� எ�ப� அறி�கமாகிற�. 

 ஓதாம� ஒ� நா�� இ��க ேவ�டா� 

ஒ�வைர�� ெபா�லா�� ெசா�ல ேவ�டா� 

– மாதாைவ ஒ� நா�� மற�க ேவ�டா�! 

எ�றா�. உலகநீதி அ�ளிய உலகநாத 

�த�யா� ஆகேவ, தாயி�லாம� நானி�ைல – 

தனிேய எவ�� பிற�ததி�ைல – என�� ஒ� 

தா� இ��கி�றா� எ�ற பாட��ேக�ப 

தாைய மறவாைம ேவ���. 

 தாயி� சிற�தெதா� ேகாயி�மி�ைல 

த�ைத ெசா�மி�க ம�திரமி�ைல எ�ப� 

தமி���� ந��லக� ேபா��� 

ெபா��ைரயா�� ”மாதாவி� கால�ேய 

ெசா��க�” எ�� �றினா� மா��கெநறி� 

ேபெராளி அ�ண� நபிக� நாயக�. 

 இ�வா� இல�கிய�க�� இதிகாச�க�� 

த�ைத – தாயாி� ெப�ைமக� ேப�கி�றன. 

ஆனா�, இ�வி�பதா� ��றா��� எழி�மி�க 

நாகாிக வளா்�சிேல திைள��� ெகா������ 

ஒ� சிலா் – ஏ�? இ�ேபா� மிக� பலா ்எ�ேற 

�றி�பிடலா�. 

 த�களி� தா� த�ைதயைர அவா ்

க�ைடய ��ைம� கால�தி� த�க� நிழ�� 

த�கள� பா�கா�பி� ைவ��� ேபா�றி� 

பா�கா�காம� �திேயா� இ�ல�களி� 

ெகா��ேபா�� ேசா்�� வி�கி�றனா். 

 ேபா ்ெசா�ல� பி�ைள ேவ��� – வாாி� 

ேவ�ட� எ�� ���தவாக்� அனாைத 

களா� ஆதரவ�ைறவாக்ளா� ஆ�க�ப�� 

விசி�திர�தா� இ�� நிக��� ெகா���� 

கி�ற�. 

 இ�ெற�ன எ�பதிேல இ�மா�� வி�� 

உலக� இ� ”நாைள நம��� இ�த� கதி தா� 

வ��” எ�� சி�தி�க� தவ�வதா�தா� இ�த 

நிைல. 

 பா�ட���� க�சி வா���� 

தி�ேவா�ைட மைற�� ைவ�த சி�வனிட� 

ஏ� மைற�� ைவ�தா� எ�� ேக�ட இள� 

த�ைத�� மக� �றிய பதி� எ�ன 

ெதாி�மா? உன��� க�சி ஊ�ற இ�ேபாேத 

தி�ேவாைட� ேசகாி�� ைவ�ேத� 

எ�ப�தா� த� உ�ள�களி� இட� இ�லா� 

காரண�தா� �திேயா� இ�ல�களி� தா� 

ம�ைதயைர� ெகா�� ெச�� 

அனாைதகளா� வி�� வி�� இய� 
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இ�லற�தா��� ஒ�ைற நிைன�ப��த 

நிைன�கி�ேற�. 

 ”காேவாைல �ழ� ���ேதாைல 

சிாி��மா�” எ�ப� பழெமாழி அ�த� 

���ேதாைர�� ஒ�நா� காேவாைலயா�� 

விசி�திர� ெதாடா்�தி�� ெப�ைம வா��த 

இ�த உலக�தி�தா� வா��� 

ெகா����கி�ேறா� எ�பைத மற�� 

விடாம� ெப�ற தாைய��, ேபணி� 

பா�கா�த த�ைதைய�� ேபணி� பா�கா�க 

ேவ���.  எ�� தமி� எ�க� உயி� எ��� 

க��ைர� ெதா��பி� ஆசிாியா ்  மக� 

வளா்�த அவ� த�ைத�� தி�ேவா�ைட 

எ��� ைவ��� கா�சிைய அழகாக பட� 

பி����கா��கிறா� (த.எ.உ. ப.87) 

 

ந�பி�ைக 

நா� எ��கி�ற எ�ண� தா� வா��ைக 

எ�பைத ந�பி�ைக ஊ��� வைகயி� தா� 

க��ைத� ெதா��பி�  ”��யா� எ�ெறா� 

ெச�ைக இ���மானா� இ�த ��டா� 

தனமான வா��ைதைய எ�னிட� 

ெசா�லாேத” எ�� ���கினா� ஆ�கில� 

ேபரறிஞா ் வா� ெப�ேலா இ�த� 

ெபா�ெமாழி மனித �ல�தி�� மாணவ 

ச�தாய�தி��� த�ன�பி�ைக���� ஓா ்

அைற�வலா��. ”மன� உ�டானா� 

மா��க� உ��” எ�ற மா��மி� 

ெபா�ெமாழி ேபா�றி மன� தி�ைம�ட� 

த�ன�பி�ைக ெகா�� தளரா �ைன��� 

தாழா ���ர�� கா��னா� த�தி�க� 

ெவ�றி தா�வ�� ேச��..! எ�கிறா� 

ஆசிாியா.்(த.எ.உ. ப. 93) 

 

 ”�ய�சி தி�விைன யா��� �ய�றி�ைம 

 இ�ைம ���தி வி��”�ற�. எ� (ப.616) 

எ�� தி�வ��வா ் ��கி�றறா�. 

த�ன�பி�ைகேயா� ��ய மனித �ய�சிேய 

வா�வி� ெவ�றிகைள� ெகா���� 

�வி��� எ�ப� உலகளாவிய 

ஆ�ேறா�களி� ஒ�மி�த க��தா�� 

எ�கிறா� ஆசிாியா ்�. த�கராச� 

 

பழெமாழிைய� தவறாக�  �ாித� 

”ேபா�ெம�ற மனேம ெபா� ெச��� ம���” 

எ��� ெபா�ெமாழிைய� சாிவர� �ாி�� 

ெகா�ளாம� அதைன� ெப�� ேபாதைனயா� 

ஏ���ெகா�ட ேபைதைம� ேபா�கைம�த 

ேநா��! அ��தவ�த� சிற�த வா��ைகைய� 

பா��� அ��கா� ெகா�ளாம� இ��க 

ேவ��� எ��� ஒ��க� நிைற�த உய��த 

சி�தைனகைள� ேதா��வி�பத�காக� 

�ற�ப�டேத இ�த� ”ேபா�ெம�ற மனேம 

ெபா�ேச��� ம���” எ��� ெபா�ெமாழி 

ஆ��  எ�� ஆசிாியா ் த� க��ைர� 

ெதா��பி� விள�கி��ளா�. (த எ. உ. ப. 96) 

 

���ைர 

எ��� தமி�, எதி�� தமி� எ�� தம� 

உைரயி� �ழ�கியவா.் �. த�கராசனா� 

மேலசியா, சி�க��ா ் க�வி��ட�களி�� 

ஏ�களி��, இைசயி�� என தமி� உாிய 

இட�ைத ெபறேவ��� எ�� அயரா� 

உைழ�� எ�ெபா��� ெசய�ப�டா�.   

மேலசியா, சி�க��ா ் தமிழி� இ�ைறய 

நிைலைய ����கா�� அ�த நிைலைமைய 

மா�றியைம�� �திேயா� உலக� ெச�ேவா�, 

தமி���� ���யி� ஊ��ேவா� 
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எ�கி�றா�. அத�� ஒேர வழி எ�லாத 

�ைறகளி�� தமி��� உாிய இட�ைத� 

ெபற� ெச�வத�� தம� உைரயி� �ல� 

தம� தமி� ஆ�வ�ைத ம�களிைடேய 

�க��னா�. ம�களிட� எளிய வழி 

ெச�றைடய தம� உைரயி� இைட இைடேய 

பழெமாழிைய� ைகயா�டா�. 

 

 

 

பய�ப�ட ��க� 

�.த�கராச�  தமி� எ�க� உயி� 

     தமிழேவ� நாடக ம�ற� 

     பிளா� 733.#  03-308 

     ய��� அவனி�  

     சி�க��ா ்760 733 

தி�வ��வா ்  தி���ற� 

     நா்மதா ெவளி�� 

   தி. நகா ்ெச�ைன 17 
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“மல�ெகா��” சி�கைதகளி� வா�விய� 

 

�ைனவ� ெவ.பாிமள� 

உதவி�ேபராசிாிய�, தமி�இல�கிய��ைற 

ந�ல����க��ட� மகா��க� க��ாி, ெபா�ளா�சி 

 

���ைர 

��ெப�� தமிழாசிாிய� �.த�கராச� 

அவ�க� இ�தியாவி� பிற�தவ�. தன� 

��றா� வயதி� மலாயவி�� அைழ��� 

ெச�ல�ப�டா�. 1960 இ� த� ஆசிாிய� 

பணிைய� ெதாட�கியவ�. ப�ேவ� 

வி��கைள� ெப�றவ�. தமிழாசிாிய�க� 

��ேனற ேவ��� எ�ற வி��பி� 

தமிழாசிாிய� ச�க�தி�� �ணாக 

விள�கினா�. த�ன�பி�ைக ஊ��� 

ஆசிாியராக விள�கியவ�. சி�கைத�  

ெதா���க�,க��ைரக�, கவிைதக�  

உ�ளி�ட பலவ�ைற எ�தி 

ெவளியி���ளா�. அவாி� மல�ெகா�� 

எ��� சி�கைத ப��� சி�கைதகைள 

உ�ளட�கியதா��. அதி� ஆசிாிய� 

பதிவி���ள வா�விய� ��கைள 

ஆரா�வதாக இ�க��ைர அைமகிற�. 

 

வ�ைம 

மனித� வாழ அ��பைட� ேதைவக� உண�, 

உைட, இ��பிட� ஆ��. இதி� �ைற� 

ஏ�ப�� ேபா� தா� மனித� ப�ேவ� 

இ�ன�க��� ஆ�ாகி�றா�. அ�தைகய 

இ�லாத நிைலேய வ�ைம என�ப�கிற�. 

வ�ைம எ�ப� மிக�� ெகா�ைம 

யானதா��. அ��� இளைமயி� வ�ைம மிக 

ெகா�ைமயான�.  

ெகா�� ெகா�� வ�ைம ெகா��  

அதனி�� ெகா�� இளைமயி� வ�ைம  

எ�கிறா� ஔைவயா�. “உயி�ந�ப�” 

கைதயி� தயாநிதி எ�பவ� இற��வி�டா�. 

ந�ல ேவைலயி� இ��ததா� கட� வா�கி 

�� க��யி��தா�. அவ� தீ�ெரன 

இற��வி�கிறா�. அதனா� கட� �ைம 

அதிகமாகிற�. அ��ழ�� தயாநிதி தவறான 

ெதாழி��� ெச�கிறா�. அவ� 

அ�ெதாழி��� ெச�றத�கான த�னிைல 

விள�கமாக “���ப�தி� வ�ைம நிைல 

எ�னை� �ைடய� ெதாட�கிய�.. 

எ��ைடய ப��� ���� நா� ேவைல 

ெச�� ெகா�� வர�ேபா�� வ�மான�ைத 

எதி�ேநா�கி� ெகா����தா�க�”(ப� -10) 

எ�� ���ப�தி� வ�ைம நிைலயா� 

ஏ�ப�ட மா�ற�ைத������ளா�. 

 

ேபாைத ம����கட�த� 

“உயி�ந�ப�” கைதயி� தயாநிதி ேபாைத 

ம��� வியாபார� ெச�கிறா�. அைத�க�ட 

அவ� ந�ப� ” பாவகரமான காாிய�கைள� 

ெச�� ெபா�ளீ��� பண�காரனா� 

வா�வைத� கா���� நீ வ�ைமயி� வா� நீ 

ெச�� ேபா ”(ப� -12)  எ�ற  ேம�ேகாைள� 

கா��� தவறான ெதாழிைல� ெச�ய��டா� 

எ�� வ�����கிறா�. 
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ந�� 

இல�கிய�க� �றி�பி�� உற� வைககளி� 

சிற�பிட� ெப�வ� ந�பா��. ந�பி�காக 

தி�வ��வ� நா�� அதிகார�கைள 

வ����ளா�. ந�ைப, 

�கநக ந�ப� ந��அ�� ெந�ச�� 

அகநக ந�ப� ந��              (�ற� 786) 

எ�கிறா� தி�வ��வ�. தயாநிதி ேபாைத 

ம���� கட�த� ெச�கிறா� எ�பைத 

அறி�த அவ� ந�ப� அ�ச�ப� த� 

ந�பைன காவ��ைறயினாிட� இ��� 

கா�பா�றி அவைன ந�வழி�ப���கிறா�. 

உ��ைக இழ�தவ� ைகேபால அ�ேக  

இ��க� கைளவதா� ந��   (�ற� 788) 

எ��� �ற��� இல�கணமாக� திக��தைத 

“உயி�ந�ப�” கைத விள��கிற�. 

 

தாய��� ேந�ைம�� 

ஈ�� �ற�த�த� எ�தைல� கடேன (�ற�, 

312) எ�கிற� �றநா��.  ெப�� வள��� 

ச�தாய�தி� ந�ல மனிதனாக உலவ வி�வ� 

தாயி� கடைமயா��. ஆனா� “உயி�ந�ப�” 

கைதயி� வ�� தயாநிதி  ���ப� �ழ� 

காரணமாக ேபாைத�ெபா�ைள� கட�தி பண� 

ச�பாதி�கிறா�. அைத அறி�த பி�� அவ� 

தா� அ�பண�தி� வா��தைத நிைன�� 

வ��தி ��ைட வி�� ெவளிேயறி ���ர�� 

பணி ெச�� த� வா��ைகைய நட��கிறா�. 

இ�ெசய� தாயி� ேந�ைமைய விள��கிற�.  

 தா�, த�பி, த�ைக எ�� பாசமான 

���ப�தி� பிற�த ராஜ� த�க� எ��� 

ெப�ைண காத��� தி�மண� ெச�� 

ெகா�கிறா�. ராஜனி� தா���� 

த�க�தி��� ஒ�� வராத காரண�தா� ராஜ� 

தனி����தன� ெச�கிறா�. அைத நிைன�� 

அவ� தா� ேவதைனயைடகிறா�. அவ��� 

�ழ�ைத பிற�கிற�. அ��ழ�ைதைய ராஜ� 

த� தாயிட� கா�பி�கவி�ைல. அைத 

நிைன�� மி��த ேவதைனயைடகிறா�. 

“அ�ைனயி� ��ற�” எ��� கைதயி� 

தாயி� பாச�� மகனி� பாசம�ற த�ைம�� 

�றி�க�ப���ள�. 

 

�ழ�ைத 

�ழ�ைதைய ஒ� ெச�வமாக� க��வ� 

தமிழக�தி� ப��. த� ம�கேள த�களி� 

ெபா�� எ�� க��� நிைல இ�� வைர 

உ�ள�. 

�ழ�இனி�  யா�இனி�  எ�ப� த�ம�க� 

மழைல ெசா� ேகளாதவ� (�ற� 66) 

எ�கிற� தி���ற�. அ�தைகய �ழ�ைத� 

ெச�வ�ைத� ெபறாதவ�கைள� ச�க� 

மிக�� கீ��தரமாக ேப�வைத� 

காண��கிற�. ஆ��� �ைறயி��தா�� 

அதி� ெப�ேண பாதி�க�ப�கிறா�. மல� 

எ�� ெபய� ெப�கிறா�. ச�தாய� ம��� 

���ப�தி� அவ� ெசா�ல�� ஆளாகிறா�. 

�ழ�ைத இ�ைல எ�றா� ேவ� தி�மண� 

ெச��� ஆ�க�� உ�ளன�. �ழ�ைத  

இ�ைலெய�றா� ெபணகேள அதிக� 

பாதி�க�ப�கி�றன�. “மல�” எ��� 

கைதயி� வ�� வ�ளி எ��� 

கதாபா�திர�தி�� �ழ�ைத இ�ைல. 

மாமியா� உ�ளி�ட அைனவ�� அவைள 

வா��ைதகளா� ������கி�றன�. ஊரா� 

அவைள மல� எ�� ேப�வைத� ேக�� இழி 

ெசா�க� தா�காம� த�ெகாைல ெச�� 

ெகா�கிறா�.அவளி� கணவ��� தா� 

�ைற எ�ப� அவ� இற�த பி�� தா� 

ெதாிகிற�.  �ழ�ைதயி�ைம�� ெப� 



 

 
 

 
 285 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

காரண� இ�ைல எ�றா�� த�டைனைய 

ெப�ேண அ�பவி�க ேவ����ள� 

எ�பைத “மல�” எ��� கைத 

�ல�ப���கிற�. 

 

க�� 

க�� எ�ப� ெப�ைண  அதிகார�தட� 

இய��கிற�. ச�க கால�தி� க�� எ��� 

ெசா� தி�மண வா��ைக�� பி�ன� வா�� 

வா��ைகைய� �றி�கிற�..தி�மண�தி��  

��ேப காதெல��� ெபயரா�� 

பலா�கர�தி� ெபயரா�� ெப�க� த�க� 

க�ைப இழ�கி�றன�. 

 ஒ�வ��� ஒ��தி எ�� வா�� 

ச�தாய�தி� தவ� ெச�கி�றவ�களாக 

“சிாி�தவ�” எ��� கைதயி� வ�� 

ெச�வமதி�� ேமாக�� அைமகி�றன�. 

தி�மண�தி�� ��னேர ெந��கி� 

பழ�கி�றன�. த� அ�ண�ட�  ெச�வமி 

ெவளிேய ெச��� ேபா� அைத பா��த 

ேமாக� அவைள தவறாக நிைன�� அவைள 

வி�� பிாி�� ெச�கிறா�. ஆ�� ெப��� 

ேச��� ெச�றா� காத� எ��� நிைன��� 

ச�தாய�தி� மனநிைல ��ட�ப���ள�. 

 பலைர� காத���� மனநிைல 

உ�ளவளாக ெச�வமதி இ��கிறா�. 

இ�தைகய த�ைம�ைடய ெப�க�� 

ச�தாய�தி� இ��கி�றன� எ�றா�� 

இ�கதாபா�திர� ஏ��� 

ெகா�ள��யாததாகேவ இ��கிற�. 

 “��ைபயிேல ���மணி “எ��� 

கைதயி� வ�� ேவலனி� மைனவி ப�மினி. 

அவ� ேவலனி� ந�பேனா� ேச��� தவ� 

ெச�கிறா�. அைத�க�ட ேவல� அவ�க� 

இ�வைர�� ேச��� ைவ��வி�கிறா�. 

மைனவி தவ� ெச�கி�ற ேபா�� அைத 

ப�றி� �ைற �றாம� த� மைனவியி� 

உண��கைள மதி�� அவைளத� 

ந�ப�ட� ேச��� ைவ�� வி�கிறா�. 

ச�தாய�தி� உ�ள வழ�க�கைள மா�றி 

அைம��� த�ைம�ைடயவனாக 

�ர�சிகரமாக ேவல� ெச�ய�ப�டா��  

அவனி� மைனவி கணவ� �� தவ� 

ெச�வ� எ�ப� அவளி� கீழான நிைலைய� 

���கிற�. க�� எ�� ெசா�ல வ�தா� 

அைத இ�க�சி�� ெபா�வி� ைவ�ேபா� 

எ�ற பாரதியி� வாிக� ஆ��� ம��ம�றி 

ெப�க���� ெபா���� எ�பைத 

உண���கிற�. 

 

�டந�பி�ைக 

�டந�பி�ைக எ�ப� ச�தாய�தி� உலவி 

வ�� ேமாசமான பழ�கமா�� . இ�றள�� 

அ�பழ�க� ச�தாய�தி� நிலவி வ�கிற�. 

ேஜாதிட�, ஜாதக� ேபா�றவ�றி� ேம� 

ெகா�ட ந�பி�ைகயா� பல� ெபா�ைள 

இழ�பேதா� பல ��ப�கைள�� 

அ�பவி�கி�றன�. அ�வைகயி� “தனிமர�” 

எ��� கைதயி� வ�� கா�த�ப���� 

சி�தாமணி��� நீ�ட நா�க� 

�ழ�ைதயி�ைல. பி�ன� ெவ�க��� உ� 

மக� பிற�கிறா�. அவ� தீ�ெரன 

ேநா�வா��ப� சி�தாமணி கட�ைள 

ேவ��� ெகா�கிறா� . பி�ன� அ��ழ�ைத 

�ணமைடகிற�.  பல மாத�க��� பி�ன� 

கா�த�ப� ேநா�வா�பட சி�தாமணி 

ேஜாதிட� பா��கிறா�. �ழ�ைதயிற�தா� 

கணவ��� ஆப�� எ�� ேஜாசிய� �றி 

விட த� �ழ�ைதைய ெகா�ல ��� ெச�� 

மி�சார�க�பிைய� ெதாட� ெசா�கிறா�. 



 

 
 

 
 286 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 2 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

அைத� ெதா�ட �ழ�ைத�� இற�� 

வி�கிற�.  அைத� ேக�ட கணவ�� இற�� 

வி�கிறா�. ேஜாதிட ந�பி�ைகயா� த� 

�ழ�ைதைய� ெகா�ற தாயி�  

�டந�பி�ைகைய அறிய��கிற�. 

 “�றி�த பா�“ எ��� கைத ெச�வா� 

ேதாஷ� �றி�த �டந�பிகைகைய� பதி� 

ெச�கிற�. ேமாகனா�� தி��தவாச�� 

காத��கி�றன� அவைள தி�மண� ெச�� 

ைவ�க தி��தவாசனி� தா� வி��பவி�ைல 

. அைத ” ெச�வா� ேதாஷ�தி� 

ெபாியவளானவ�. நா�ப� நா�க���� 

அ���வி�வா� ” (ப� -60) எ�பதா� 

அறிய��கிற�. 

 

காத� மண� 

ஆ�� ெப��� ஒ�வைர ஒ�வைர 

வி��பி ெச�� ெகா��� மணேம காத� 

தி�மணமா��. ெப�ேறா�க� ச�மத��ட� 

அ�ல� உட�ேபா�� ெச�ேறா தி�மண� 

ெச�� ெகா�வ�. காத� தி�மண�ைத 

���ெதாைக,  

யா�� யா�� யாராகியேரா 

எ�ைத�� ��ைத�� எ��ைற ேகளீ�  

ெச��ல� ெபய� நீ� ேபா� தா� 

கல�தனேவ       (���ெதாைக – 40) 

எ�கிற�. 

 ேமாகனா தி��தவாச�� காத�� 

கி�றன�. அவ�களி� வி��� 

ஒ���ெகா�ளாத காரண�தா� அவ�க� 

வி�ைட வி��� ெச�� தி�மண� ெச�� 

ெகா�கி�றன�. ேமாகனா பண� நைக 

ஆகியவ�ைற� ெகா�� ெச�கிறா�. பி�ன� 

ேவைல�காக ெச��� ேபா� அவ� ெச��� 

இரயி� விப�தி���ளாகிற�. தி��தவாச� 

இற��வி�டதாக நிைன�� ேமாகனா 

ைப�தியமாகிறா�.  அவ� காத��� ��ைட 

வி�� ெவளிேயறிய காரண�தா� அவ� 

த�ைத இற�� வி�கிறா�. அவ��� ஆதர�� 

இ�லாத காரண�ததா� ைப�தியமாக 

அைலகிறா�. ஆனா� தி��தவாச� 

ேமாகனாைவ� ைகவி�� வி�� த� மாம� 

மகைள தி�மண� ெச�� ெகா�கிறா�. 

அவைள கால� ேபா�கி� மற��� 

வி�கிறா�. இ�� காத�னா� த� 

���ப�ைத இழ�� ைப�தியமாகி எ�த 

ஆதர�� இ�லாம� தனயாக �தியி� ��ற  

ேவ��ய நிைல��� ெப� 

த�ள�ப�கிறா�. ஆனா� ஆ��� எ�த 

பாதி��� இ�ைல எ�பைத “�றி�த பா�” 

எ��� கைத ���கிற�. 

 

ம�மண� 

ஆ�ேணா ெப�ேணா ஏ�கனேவ தி�மண� 

ெச�� ஏதாவ� ஒ� காரண�தினா� த�க� 

இைணைய இற�தி��தா� அ�ல� 

இைணயா� ைகவிட�ப�டாேலாமீ��� 

ெச�� ெகா��� தி�மணேம ம�மண� 

என�ப�கிற�. 

 ��க� ��த�மா� எ��� ெப�ைன 

ம�மண� ெச�� ெகா�கிறா�. ஆனா� அ� 

ஆறாத வ�வாக அவனி� மனதி� 

த�கியி��க ேவ���. அதனா� அவைள 

”அ���வி�டவ� ” எ�� �றிவி�கிறா�.  

அ� அ� ெப�ணி� மனதி� ஆறாத  வ�வாக 

மாறிய�. ஆ�க�  உயாிய மன� 

பைட�தவ�களாக� த�ைன� கா��� 

ெகா�ள ம�மண� ெச�வைத� ேபா�ற 

க��தா�கேம இதி� ெவளிப�கிற�. 
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உ�ைமயான அ�கைற அதி� 

காண�ப�வதி�ைல. 

 

ெப�களி� இய��  

க�பக��  ஆதவ�� காத��� தி�மண� 

ெச�� ெகா�கி�றன�. எதி�பாராம� 

ஆதவ� ஒ� விப�தி� இற�.� வி�கிறா�. 

அத�� பி�ன� தா� க�பக� கா்�பமாக 

இ��ப� ெதாிகிற�. அைத அவ� மாமியா� 

ச�ேதக� க� ெகா��  பா��கிறா�. 

க�பக�ைத ��ைட விட� ெவளிேயற� 

ெசா�கிறா�.  ஆனா6� க�பக� அைத ம��� 

வி�� த� மாமியாைர மக�  ந�றாக� 

பா���� ெகா�கிறா�. மாமியா�  த�ைன� 

�ைற �றினா�� த� கணவனி� இட�தி� 

இ��த த� மாமியா��� அைன��� 

ெச�கிறா�.   �ழ�ைத பிற�  அ��ழ�ைத 

ஆதவைன� ேபாலேவ இ��கி�ற�. 

ெப���� ெப�ேன எதிாியாக அைம�� 

த�ைமைய�� ெப�க� நிைன�தா� 

எ�ப��ப�ட �ழ��� ஒ��க��ட� 

வாழலா� எ�பைத�� ெப�க� ஒ� 

ெபா��ைப ஏ���ெகா�டா� 

அை�கடைமயி� இ��� தவற மா�டா�க� 

எ�பைத�� அறி�� ெகா�ள ��கிற�.   

 ெப�, ஆ� எ�� இ�லாம� தவ� 

ெச��� ேபா��  காண�ப�கிற�. 

ஒ��க��ட� வா�� ெப�க�, த�க� 

கடைமைய ெச��� ெப�க�, தாய��  

ெகா�டவ�களாக ம�கைள ந�ல�ைறயி� 

வள��க ேவ��� எ��� 

த�ைம�ைடயவ�களாக ெப�க� 

இ��பைத� காண��கிற�. தவ� ெச��� 

ெப�க�� ��ட�ப���ளன�. ஆ�க� 

ெச��� தவ�க��� ெப�க� த�டைன 

அ�பவி��� நிைல�� ��ட�ப�கிற�.  

க�பி� கா�� �ர�  ப�றி�� 

�ற�ப���ள�. ெப��பா�� ெப�கேள 

இ�கைதயி� ஆதி�க� ெப�கி�றன�. 

ச�தாய�தி� இ���� ெப��பாலான 

நிைலைய உ�ள� உ�ளப� ��வதாக 

மல��ெகா�� எ��� சி�கைத ெதா�தி 

அைமகிற�. 

 

�ைண��ப��ய� 

�.த�கராச� - மல�ெகா�� 

�வழகி பதி�பக� 

ெச�ைன -14 

�த�பதி�� -1988 

�.ெவ.பால��பிரமணிய�(உைரயாசிாிய�)-

 ���ெதாைக 

நி� ெச��ாி �� ஹ�� பி �மிெ�ட 

அ�ப��� ெச�ைன 

��றா� பதி�� – 2007 

�.ெவ.பால��பிரமணிய�(உைரயாசிாிய�)

 -�றநா�� 

 நி� ெச��ாி �� ஹ�� பி �மிெ�ட 

 அ�ப��� ெச�ைன 

 ��றா� பதி�� – 2007 

தி�வ��வ� - தி���ற� பாிேமலழக� உைர 

ரா� பிர�ர� 

ெச�ைன 

�த�பதி�� -2003 
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ப��கேநா�கி�  மகர�த�  கவிைத� பைட�� 

 

�ைனவ� வ.ேகாபாலகி��ண� 

உதவி�ேபராசிாிய�, தமி���ைற 

ேசானா கைல ம��� அறிவிய� க��ாி, ேசல� 

 

பைட��க� எ�ப� வாசகைன ெவ�வ� 

ம��ம�ல.  ச�க�தி� மா�ற�ைத 

ஏ�ப��த���ய ஆ�த� ஆ��. இ�மா�ற� 

எ�தைகய வ�வ�தி�� அைமயலா�. 

த�ன�பி�ைக ஊ��வ� ேபால��, 

தவ�கைள� கைளவத�கான அறி�ைர 

யாக��,  வா�விைன ேம�ப���� 

ஏணியாக��, ம�க���� சிற�த அற�ைர 

த�� ேபாதி மரமாக�� எ��தாள�க� த�த� 

பைட��கைள� பைட�கி�றன�. இ�பைட��க� 

கவிைதயாக��, சி�கைதயாக��, ெந��� 

தினமாக��, நாடகமாக�� உ�ெவ��கி�றன. 

இவ��� ெவளிநா� வா� தமிழ�களி� 

பைட��க�� அட���. சிற�பி�� சிற�� 

எ�ப� ேபால ெவளிநா� வா� தமி�� 

பைட�பாள�க�� ��ெப�� தமிழாசிாிய� 

�.த�கராச� பைட�� தனி� சிற�பிட� 

ெப�கி�ற�. ஏெனனி�, இ�� வா�� பல 

��ேனா� இைளஞ�க���� தமி�� 

க�பி�த ஆசானாக��, ப�ேவ�ப�ட 

க����கைள� ெகா�ட கவிைத� ெதா��� 

��க�, கலைவகளாக விள��� க��ைர� 

ெதா��� ��க�, நாடக� ெதா��� ��க� 

என நா�ப�  பைட��கைள� பைட�த 

ெப�ைம��ாிய அறிஞ� ஆவா�. இவ�ைடய 

மகர�த� கவிைத� பைட�� ப��க�த�ைம� 

ெகா���, இ�ைறய ச�க�தி�� ேவ��ய 

க�����கைள� தா�கியி��பைத�� 

காண��கிற�. இவ�ைற� ப�றி ஆரா�வேத 

இ�க��ைரயி� ேநா�கமா��. 

 

��ெப�� தமிழாசிாிய� �. த�கராச� 

��ெப�� தமிழாசிாிய� �.த�கராச� 

எ�பவ� சிற�த தமி� ஆசிாியராக 

விள�கியவ�. ந� தமி� ம� ���கமாக 

இ��தா��,  த� ெப�ேறா�ட� மேலசியாவி�� 

��� வயதிேல ெச�றவராவா�. ெவளிநாடாக 

இ��பி�� தமி�நா�ைட�� தமி� 

ம�ைண�� மறவாத மனித� எ�ேற 

ெசா�லலா�. அ�தளவி��� தமி� மீ�� 

தமிழ�க� மீ�� ேபர�� ெகா�� வா��த 

மாெப�� மகா� எ�� ெந�ச� நிைறய 

�றலா�. இ��க�ைரக� அைன��� ெவ�� 

வா��ைதக� அ�ல. இவ�ட� பழகிய 

தைகசா�ற தமிழ�க� பி�வ�மா� பதி� 

ெச�கி�றன�. 

 சி�க���� தமிழாசிாிய� ச�க�தி� 

��னா� தைலவரான சி.சாமி�க��, 

“வா�நா� ���� எ�தி தமி�� 

ெதா�டா�றியவ�. பல எ��தாள�கைள 

ஊ��வி�� ��தக ெவளி��க��� ஏ�பா� 

ெச�� நிக��சிகளி� கல��ெகா�� 

தமி��பணி ஆ�றியவ� ெதாட�க கால�தி� 

தமிழாசிாிய�க� நிைலயிைன ேநாி� பா���, 
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அ�பவி�த அவ� தமிழாசிாிய�க� ��ேனற 

ேவ��� எ�பதி� கவன� ெச��தினா�. 

ெப��பாலாேனா� தமிழாசிாிய�க� ஆக 

ேவ��� எ�� ஊ��வி�த அவ� த� ��� 

மக�கைள�� தமிழாசிாியரா�கி அழ� 

பா��தவ�. அ�ம��மி�றி தமிழாசிாிய� 

ச�க�தி��� கைடசி வைர��� ஒேர 

நிைலயாக��, வ�வான ஆதரவாக�� 

வ�ைமயான �ணாக�� விள�கினா�.”1 

எ�� �க��� ேபசி��ளா�. ேம��, 

இ�ெப��தைக�ட� க�வி� க�ற 

அ.இள�ேகா எ�பவ�, “அவ� க�பி�த 

பாட�க��, வழ�கிய ஆேலாசைனக��, 

பய�ப��திய ெசா�க�� ��தானைவக� 

எ���, தமி� இல�கிய வ���கைள அவ� 

நட��வ� ம��மி�றி ந���� கா�பி�பா�. 

எவ�� எளிதி� மற�க ��யாத 

அ�பவ�கைள எ�களிட� வி��� 

ெச���ளா� எ�பேத உ�ைம. அவ�ட� 

பழகிய நா�க��, க���ெகா�ட 

பாட�க�� எ� மன�தி���� 

அகலாவ�ண� க�ெவ�டா� பதி�� 

கிட�கி�றன.”2 எ�� ��வத� �ல� 

�.த�கரா�ைவ�  ப�றிய எ�ணேவா�ட� 

அ�நா��� ஆக�சிற�தெதா�தா�க�ைத� 

தா�கி நி�பைத ெத�ள�ெதளிவாக 

அறி��ெகா�ள��கிற�. எ��தாள� இராம 

க�ணபிரா� எ�பவ�, “தமி��ெசா�கைள� 

பய�ப���வதி�� ைகயா�வதி�� 

இவ��� நிக� இவேர எ�� 

உண�����வமாக� பதிவி�கிறா�. கவிைத 

க����, சி�கைதக����, நாடக� 

க���� ேதைவயான அ�ைமயான 

தமி��ெசா�கைள� பய�ப��தி பிற��� 

���தாரணமாக திக��தவ� எ���, அவ� 

அறி�க�ப��திய பல அ��ெசா�கைள நா� 

என� பைட��களி� பய�ப��தி பல �ைற 

ெவ�றி க���ேள�.”3 எ�� ��வத� 

�ல� இவ�ைடய எ����களி� ஆ�றைல 

ந�� �ாி��ெகா�ள��கிற�. இ�தைகய 

பைட�பாளாி� எ����க� இ�ைறய 

ச�க�தி��� ேதைவ�ப�வைதேய ேம� 

கா�� அறிஞ�களி� க����க� விள�கி 

நி�கிற�. �றி�பாக, இைளய ச�தாய� 

தி�ெகன பலதர�ப�ட க����க� இத�� 

ெபாதி�� கிட�கிற� எ�ேற ெசா�லலா�. 

அ�தைகய ஆ�க���வமான அற�ைரக��, 

அறி�ைரக�� நிர�பிேய காண�ப�கிற�. 

 

மகர�த� – கவிைத �� க�டைம�� 

கவி��ல� ேபா��� தமிழேவ�, அணிகல�, 

உதய� ேபா�ற கவிைத ��க� வாிைகயி� 

மகர�த� எ�� கவிைத� ெதா��� சிற��ட� 

திக�கி�ற�. இ� ஒ� மர��கவிைத 

�லா��. 1988-இ� ெச�ைன �வழகி 

பதி�பக�தி� �த�பதி�பாக இ�பைட�� 

ெவளிவ�கி�ற�. ஐ�� தைல��களாக� 

ப��� ஒ�ெவா�றி���� ஆ� 

தைல��களி� க��தாட�கைள� ெகா�� 

�.த�கராச� பைட�தி��கிறா�. அவ� 

எ��தா������ க��ெபா��க� 

எ�லாேம, �றி�பாக ���ப�, இறவா��க�, 

ப��பிைன, தான�, �ர��� ப�ைச, 

ம�க�ேப�, ஊ�விைன எ�பன 

மனிதாபிமான�ைத விள�கி நி�கி�றன. 

அயரா உைழ���� அக�படாத அ��ெபா�� 

யா�மி�ைல எனலா�. ெசா�நய� ஆசிாிய� 

ைகவ�த கைலயாக� திக�கி�ற�. 
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பாட�களி� தி�ப��ப�, ெதளி�,  விள�க� 

�த�ய ப��க� நிைற�த ெசா� ெசறி� 

மி��தி��கி�ற�. அ�ெசா�ெபா��கேளா� 

ப��ேபா� த� சி�தைனைய இர�டற� 

கல�� த�கைள இ�ப ெவ�ள�தி� திைள�க 

ைவ��� கவிைத நய�� கல�தி���மாயி� 

அணிகல�களா� ெம�ேக�ற�ப�ட 

அழ�ந�ைகயா� அைம�தி���� அழகிய 

கவிைத� திர�� எ�� மகர�த� கவிைத� 

ெதா��ைப� �றலா�. 

 

எ�ணியைத இனிைமயா��ேவா� 

மனித� சில ேநர�களி� பல வித�களி� 

சி�தி�க���யவ�. அவ�ைடய சி�தைன 

பய��ளவிதமாக இ��தா� பாரா��க� 

�வி��. அ�ேவ, தைலகீழாக இ��தா� 

ஏச�க�� �ச�க�� வர�ெச���. 

இதைனேய கவிஞ� இனிைமயாக 

எ��ேவா� எ�� உைர�காம� 

எ��வைத இனியா��ேவா� என 

ெமாழிகி�றா�. நா� ேப�� ேப���� ெசா� 

��கிய� என� �றி�பி�கிறா�. த� 

கவிைதயி� ெசா� தா� ஒ� மனிதைன 

அழகா�கிற� எ�கிறா�. ெதா�கா�பிய� 

மனித அறிைவ ஆறாக� ப���ைர�கிறா�. 

இ�வறிைவ தா� மனித �ல� ப��தறி� 

எ�கிற�. ந�ல�, ெக�ட� எ�ற 

இர�ைட�� ப��தறி�தாேல ேபா�மான� 

எ�ண�க� வ�ண�க� ஆ�� 

எ��ைர�கிறா�. இதைன� கவிஞ�, 

“இ�தீ� இ�ந�� எ�ேற ஒ�ைற 

எழி� ெந�ச� ப���ண�வா� ஏ�ற� ந�ல 

ெபா�விெலா� �னித�தி� த�ைம யா�� 

ெபா��தி� ேம� மனித�ல� ேபா��� 

ப�பா�!”4 

எ��ைர���ளா�. இ�வாறாக 

மனித�ல�தி�கான உ�னத க����கைள� 

பதி� ெச��கா��� பைட�பாக 

�.த�கராச� பைட��க� திக�வைத� 

காண��கிற�. 

 

சி�தைனைய� ெசறிவா��ேவா� 

சி�தி�ைத� ெசய�ப���வேத எ�ணமா��. 

இ�ெவ�ண�தி�� �த� ஊ�� 

சி�தைனயா��. இ�சி�தைனயா�க� எ�ப� 

இ�ைறய ச�தாய�தி���, இைளய 

தைல�ைற��� ந�ல வழிகா�டைல 

����கா��� விதமாக இ��கிற�. �றி�பாக 

���ப�ைத� ப�றி�� ���ப 

உ��பின�கைள� ப�றி�� அைம���ள�. 

ஏென�றா�, இ�� நிைறய ���ப�க� 

விவாகர�� நிைலயி� ேபா�� 

ெகா����கி�றன. இ�தைகய ���ப 

உ��பின�க���� சி�தைன� திறைன 

ஊ��� விதமாக இ�தைகய தைல�பிைன� 

கவிஞ� ைகயா���ளா� எனலா�. இதைன, 

“இ�லற�தி� தைலவனவ� இ�வாெற��� 

இனி�வ��� சி�தைனயி� இைய�� ��கி 

ந�லற�தி� வழிநி�� நா� ேபா���”5 

எ�கிறா�. ஆகேவ ���ப அ�க�தி� 

இ��ேபா� ஆணாக இ��தா�� ெப�ணாக 

இ��தா�� சி�தி�க���ய ெசய� திற� 

ந�ைம பய��� வித�தி� இ��தா� ம��ேம 

���ப� ந�ல பாைதயி� ெச��� எ�பைத 

கவிஞ� சி�தைன� சிறக��� எ�ற தைல�பி� 

மர�� கவிைதயாக� பைட�தி��ப� ச�க 
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சி�தைன�� ந�ல வ�வ� ெகா��தி��ப� 

ேபா�றதா��. 

 

கடைமேய க�ணாக� ெகா� 

ஒ� மனித���� கடைம ��கியமானதா��. 

மகைன நல�ட� வாழ ைவ��� �ண� 

தா��� உ�ெட�றா� அ� கடைம. 

ெப�ேறா��� ந�ெபயைர ெப���தர 

ேவ��� எ�� நிைன�� ெசயலா��கி�ற 

எ�ண� ெகா�ட மக��� அ� கடைம. 

இ�வா� இ��லகி� கடைமேயா� 

ெசய�ப�கி�ற மனித�கைள எராளமாக� 

பா��கலா�. அ�த கடைம எ�வித�தி� 

இ��க ேவ��� எ�பைத �.த�கராச� 

விள�கி��ளா�. அதாவ�, 

“கட�தைன வா�வி ெல��� க�தா 

நி��� 

களிம�க� நி�மதிைய� கா�பதி�ைல 

கடைம�கா� உைழ�தி�வ� எ��� 

காணா� 

கனிமன�� நி�மதிைய; கல�கி� 

ேசா�வா� 

உடனி�� பிர�சிைனைய� தீ��கா 

உ�ள� 

ஒ�ேபா�� நி�மதிைய உண�வ 

தி�ைல!”6 

எ�பத� �லமாக� கடைமயி� 

��கிய��வ�ைத உணர��கிற�. கடைமைய� 

சாிவர ெச�யவி�ைல எனி� நி�மதி 

கிைட�கா� எ�கிறா� கவிஞ�. இ� ேபா�ற 

க��ைத அறவில�கிய�களி�� காணலா�. 

�றி�பாக, பழெமாழி நா�றி� 

“கட�ெகா�� ெச�வா� கட�”7  எ�பைத 

சா�ேறா� மீ� ஏ�றி� ேப�கிற�. அதாவ�, 

சா�ேறா�க� தா� ெப�ற ெப���� உாிய 

கடைமைய� (தி�மண�) த�க சமய�தி� 

ெச�தாக ேவ���.ெச�ய ��யாத �ழ� 

எ�ப�டா� அத�கான கடைன� ெப�றாவ� 

ெச�ய ��ப�வ�. அ�ப� ெச�தாெலாழிய 

மனநி�மதி இ���ேம தவிர இ�ைல 

ெய�றா� ெப�� ��ப�தி�� ஆளாக 

ேவ��ய� சா�ேறா�கேள எ�பைத 

இ�விட�தி� எளிைமயாக� �ாி�� 

ெகா�ளலா�. தி�நா��கரச� கடைமைய� 

ப�றி பி�வ�மா� பா���ளா�. 

“ந� கட� பைன ெப�றவ� ப�கின� 

ெத� கட�ைப தி��கர ேகாயிலா� 

த� கட� அ�ேயைன�� தா��த� 

எ� கட� பணி ெச�� கிட�பேத”8 

எ�� பா�யி��பத� �லமாக கடைமயி� 

உண�� எ�தைகய� எ�பைத எ�ணி� 

பா��க��கிற�. த�கால�தி� �ட கவிஞ� 

வா� ெத�வ�தா� பட�தி�காக கடைம 

எ�ப��ப�ட� எ�பைத� த� கவிைத (எ� 

��ெற��தி� எ���சி����… கடைம 

அ� கடைம) வாியி� விள�கியி��கிறா�. 

இ�வாறாக அறவில�கிய� �த� த�கால 

இல�கிய� வைர கடைம �றி�� 

விள�கியி��ப� அத� ��கிய��வ�ைத� 

க�திேயயா��. கவிஞ� �.த�கராச�� 

இ�வாிைசயி� நி�� விள�க� காரண� தா� 

ம�ைணவி�� வ�தா�� ஒ� ேபா� கடைம 

எ�ற உண�ைவ�� வி��வி�� வர��டா�. 

அேதா� கடைம எ�ற உண�ைவஒ� ேபா�� 

மற�க��டா� எ�ற த��ண�ைவ 

ம�களி� உண�வாக ஏ�றி���வ� 

சிற�பி�� சிற�பா��. 
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ந�லெதா� ���ப� 

சி�தைன��� ���ப�தி��� ப�த� உ�� 

எ�பைத ��னேம கவிஞ� 

விள�கியி��தைத� பா��க ���த�. 

அதனி� ெதாட��சியாக� ���ப�தி�கான 

இய��கைள� �றி�� ���ப� எ�ற 

தைல�பி� பா �ைன���ளா�. கணவ�, 

மைனவி, பி�ைளக� என ���ப 

உ��பின�கைள� ப�றி த� கவிைதயி� 

ஊேடேபசியி��கிறா�. �� வ��வ�, 

“இ�ல ெதனி�லவ� மா�பானா ��ளெத 

னி�ல வ�மாணா� கைட”9 

எ�� மைனவியி� இய�பிைன 

எ����கா��கிறா�. ���ப����� 

ெப�ைம வர���ய �ண�க� ம��� 

மைனவியிட�தி� இ���மானா� அ�த 

���� இ�லாத� ஒ��மி�ைல. அ�த 

ந��ண�க� மைனவியிட�தி� இ�லாம� 

ேபானா� அ�த ���� ம�ற எ�ன 

இ��தா�� இ�லாத� ேபால�தா� என 

விள�கி நி�கிறா� வ��வ�. அ�ம��மி�றி,  

“எ�பிற��� தீயைவ தீ�டா 

பழிபிற�கா� 

ப��ைட ம�க� ெபறி�”10 

 அதாவ�, பழி பாவ�க��� 

ஆளாகிவிடாத ந�ல �ண��ள ம�கைள� 

ெப�றா�, அவ�கைள� ெப�ற த�ைத 

தாய��� அவ�க�ைடய ம� பிறவிகளி� 

ஏ� பிறவிக� வைரயி�� ��ப� வரா� 

எ�� விள��கிறா� வ��வ� ெப��தைக. 

ேம�க�ட க����க��� ஈ� இைணயாக� 

கவிஞ� அவ�க�� த� கவிைதயா� 

விள��வைத அறிய��கிற�. இ�தைகய 

���ப இய�பிைன� �றி�� கவிஞ� 

த��ைடய மர��கவிைதயி� �லமாக 

விள�கி� ெச�வைத� காண��கிற�. 

அதாவ�, 

“தா�த�ைத பி�ைளக�� தைழ�� 

ேம�� 

தா�மீக� த��வேம ���ப� ஆ��! 

கா�கனி�� உதி��தந�ல வி��� 

கா��� 

ககன�தி� இனவி��தி கனி�� ேதா�ற 

ஆ�ெபா�ளா� அைம�தி�� அ�த 

உ�ைம 

அ���வ��� அ��பைடேய ���ப� 

ஆ��!”11 

என� ���ப�தி� இய�ைப� �றி�� 

அழகாக எ��திய��வதி� �லமாக� 

காண��கிற�. ���ப� எ�ப� ெபய� 

ெசா�வத��� பி�ைளக�� அ��த��த 

தைல�ைறகைள உ�வா��வத��� ேதைவ 

எ�பைத வ������ விதமாக 

அைம�தி��பைத� கவிஞாி� வாிக� 

ெதளி�ப���கி�றன. ேம��, பாேவ�த� 

பாரதிதாசனி� வாிகைள� ப�றி ர�தின� 

���கமாக விள�பியி��பைத�� பா��க 

��கி�ற�. இதைன, 

“ந�லெதா� ���பம�� நனிசா� க�வி 

நய���ப� கைல�கழக� பா�ைம 

ந���”12 

எ�ற ந�லெதா� ���ப� ப�கைல�கழக� 

எ�ற �க��ெப�ற வாியிைன நனிமி�க 

வாிகளாக விள�கி� ெச��� திற� மிக 

எளிைமயாக� பைட�பாளாிட� காண� 

ப�வைத அறியலா�. அ�ம��மி�றி, 

“வரவறி�� வா���வ�� வழ�க� 

ேவ��� 
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வ�தைம�� இ��கணைத வைள�த� 

ேவ��� 

தரமறி�� பழ�கி�ற த�ைம ேவ��� 

தாென�ற க�வமைத� தக��க ேவ��� 

உறவறி�� உல�கி�ற ஒ��க� 

ேவ��� 

உ�ைமயிைன� �ாி��ண�� உய�� 

ேவ��� 

கரவாி�� ஒ���கி�ற க�ம� ேவ��� 

க�ணிய�க� ேபா��கி�ற கனி� 

ேவ���!”13 

என ஒ��ெமா�த ���ப�தி�கான ேதைவைய 

மிக�க�சிதமாக� ேபசியி��பைத� கவிைதயி� 

காண��கிற�. ஒ� ���ப�தி� தா�� 

த�ைத�� சாியாக அைம�தா� ம��ேம 

அ����ப� ந�ல நிைலைய ேநா�கி� 

பயணி���. இ�ைலெயனி�, த�டவாள� 

தி���� தட��ர�ட ெதாட�வ�� ேபால 

சிதறி�ேபா��. இதனா� பி�ைளக� 

பாதி�க�ப�வா�க�. அவ�க�ைடய 

வா��ைக�� ேக�வி� �றியா��. 

இ�ப��ப�ட நிைல��� ெச�ல��டா� 

எ�பதி� மிக கவனமாக� பைட�பாள� 

விள��வைத அவ�ைடய பைட�பான 

கவிைத �� மகர�த� வழி ெதளியலா�. 

ேம��, சாியான பாைதயி� ெச��� ஒ� 

���ப� கால�தி�ேக�றவா� எ�வா� வாழ 

ேவ��� எ�பத��� த��த இல�கண�ைத 

வ��� ஈ�தளி�தி��ப� இவ�ைடய 

ஒ��ெமா�த திறைன�� பிரதிப���� 

வித�தி� இ��பைத� கா�கிேறா�. 

வ��வ� ஓாி� அதிகார�தி� ெச�பி� 

ெச�கி�ற க��திைன� கவிஞ� த� ஒேர 

பாவி� வ���� ெச�வைத� கா��ேபா� 

இவ�ைடய பைட�பா�ற� ேமேலா�கி 

யி��பைத� கா�கிேறா�. 

 ப��கேநா�கி� மகர�த� கவிைத� 

பைட�� எ�� இ�க��ைரயி� வாயிலாக� 

கவிஞாி� கவி��லைம��, இல�கண� 

ம��� இல�கிய� �லைம�� காண��கிற�. 

அேதா� அவ�ைடய கைத, க��ைர ம��� 

கவிைத பைட��களி� ப�ேவ� 

ச�தாய���க� அட�கியி��பைத�� 

பா��க��கிற�. இவ�றிைன ஆரா��� 

ஆ��லகி�� எ����ெசா�ல இள� 

தைல�ைறயின� ��வரேவ���. ேம��, 

தமி� ம��� தமி� ம�ைண� 

சா��தவ�கைளவிட ெவளிநா�வா� தமிழ� 

களிட� காண�ப�கி�ற தமி���ைவைய� 

பிற�� அறி�� வ�ண� ஆ�வாள�க� 

த�களி� ஆ���திற�ைத ��ெப�� 

தமிழாசிாிய� �.த�கராச� பைட��களி�� 

கா�� ச�க ேம�பா���� உ�ற 

உ��ைணயாக ெசய�பட ேவ��� எ�பேத 

இ�க��ைரயி� ��ேநா�கமா��. 
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வ��தமான� பதி�பக�, ெச�ைன 
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