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பபாருளுடக்கம் 
அலகு 1  

 மரபுக் கவிததகள் 
 

 பாடம் ஆசிரியர் பக்கம் 
1 தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து – நீராரும் கடலுடுத்த மனனான்மணயீம் சுந்தரனார்  

2 
சுதந்திரப் பெருமம 
பதாண்டு பெய்யும் அடிமம ொரதியார் 

 

3 வரிப்புலினய தமிழ் காக்க எழுந்திரு பாரதிதாசனார்  
4 புதிய சமுதாயம் நாமக்கல் கவிஞர்  

5 கவிதத 
உதைக்கவவண்டும் 

கவிமணி வதசிக விநாயம்  

6 நிலா சுரதா  
 

அலகு 2 
புதுக்கவிதத 

 பாடம் ஆசிரியர் பக்கம் 
7 அனுெவனம கடவுள் கண்ணதாசன் -  
8 என் அம்மாவிற்கு எழுதிய ெிறந்த நாள் வாழ்த்து வாலி  
9 பநஞ்னெ நில்! நில்! மீரா  
10 மரங்கள் மு. வமத்தா  

11 
னதாழர் னமாெிகீரனார் / என்ன மாதிரி 
அம்மாவின் பபாய்கள் / இைந்த வபனாவும் 
இருக்கும் வபனாவும் 

ஞானக்கூத்தன் 
 

12 பசடியுடன் ஒரு உதரயாடல் 
இப்பபாழுபதல்லாம் 

ஆத்மாநாம்  

13 மனிதம் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்  
14 பதாதலந்து வபானவர்கள் / கதவு அப்துல் ரகுமான்  
15 எண்ணங்கள் ஈவராடு தமிைன்பன்  
16 வகாடுகளும் சித்திரங்கவே தவரமுத்து  

 
அலகு 3 & 4 
உதரநதட 

 பாடம் ஆசிரியர் பக்கம் 
1 தமிழர் வரீம் 1 – 8 வதரயுள்ே கட்டுதரகள் ரா.பி. வசதுப்பிள்தே  
2 தமிழர் வரீம் 9 – 15 வதரயுள்ே கட்டுதரகள் ரா.பி. வசதுப்பிள்தே  

அலகு 5 
பமாழித்திறன் 

 பாடம் பக்கம் 
1 னநர்காணல் / ெழபமாழி / மரபுத்பதாடர் / விேம்பரத் பதாடர்  

 



பகுதி 1 – தமிழ்த் தாள் 1 - பருவம் 1 
அலகு 1  மரபுக் கவிததகள் 

1. மன ான்மணயீம் சுந்தர ார் 
 

பப. சுந்தரனார் (04.04.1855 – 26.04.1897) 
 
வகரோவிலுள்ே ஆலப்புைாவில் பபருமாள் – மாடத்தி அம்மாள் இதணயருக்கு 
மகனாய் 1855ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். வதவாரம், திருவாசகம் மற்றும் சமய 
நூல்கதே இேதமயிவலவய கற்றுத் வதர்ந்தார். நாகப்பட்டினம் நாராயணசாமி 
என்பாரிடம் தமிழ் பயின்றார். தமிைியக்கத் தந்தத என்று வபாற்றப்பபறும் 
மதறமதலயடிகளும் இவ்வாசிரியரிடவம தமிழ் பயின்றார். தம்முதடய ஞான 

ஆசிரியராகக் வகாடக நல்லூர் சுந்தர சுவாமிகதேக் பகாண்டார். தம் ஞான ஆசிரியதர நிதனவூட்டும் 
விதமாக மவனான்மணயீம் நாடகத்தில் சுந்தர முனிவர் என்னும் பாத்திரத்தத உருவாக்கினார். 1887ஆம் 
ஆண்டு ஆசிரியராகத் தமது பணிதயத் பதாடங்கிய இவர், 1885ஆம் ஆண்டு திருவனந்தபுரம் அரசர் 
கல்லூரியில் தத்துவத்துதறப் வபராசிரியராகப் பணிதயத் பதாடர்ந்தார். திருவனந்தபுரத்தில் 
தசவப்பிரகாச சதபயிதன உருவாக்கிச் சமயப் பணியிதனயும் பதாடர்ந்து வந்தார்.  
 தமிைிலும் ஆங்கிலத்திலும் நல்ல புலதமயுதடயவரான சுந்தரனார், Edward Bulwer-Lytton என்பார் 
எழுதிய The secret way, A Lost tale of Miletus என்னும் நூதலத் தழுவி 1891இல் தமிைில் மவனான்மணயீம் 
என்னும் நாடக நுலாக ஆக்கினார்.  
 முத்தமிைில் ஒன்று நாடகம். சிலப்பதிகாரத்திற்கு உதர எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் குணநூல், 
கூத்தநூல், சயந்தம், மதிவாணர் நாடகத் தமிழ். முறுவல் வபான்ற நூல்கதேப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். 
அவர் குறிப்பிடும் நாடக நூல்கள் இன்று வதர எதுவும் கிதடக்கவில்தல. ஆனாலும், உதரயாசிரியர்கள் 
அந்த நூல்கேிலிருந்து சில பகுதிகதே வமற்வகாோகக் காட்டியுள்ேனர். பிற்காலத்தில் நாடகத்துக்கான 
இலக்கண நூதலச் சாத்தனார் என்பவர் எழுதியுள்ோர். சங்க காலத்துச் சாத்தனாரும் இவரும் வவறானவர் 
என்பர். அந்த நூலில்,  
   வமானத்தில் இருந்த முன்வனான் கூத்தில் 
   உடுக்தகயில் பிறந்தது ஓதசயின் சுைவல 
   ஓதசயில் பிறந்தது இதசயின் உயிர்ப்வப 
   இதசயில் பிறந்தது ஆட்டத்து இயல்வப 
   ஆட்டம் பிறந்தது கூத்தினது அதமவவ 
   கூத்தில் பிறந்தது நாட்டியக் வகாப்வப 
   நாட்டியம் பிறந்தது நாடக வதகவய  (கூத்த நூல் – வதாற்றுவாய்) 
தமிைில் நாடக நூல்கள் இல்லாத குதறதயப் வபாக்கும் விதமாக மவனான்மணயீம் விேங்குகிறது. இந்த 
நாடக நூதலத் தவிர, நூற்பறாதக விேக்கம் (1888), திருவிதாங்கூர் பண்தடய மன்னர் கால ஆராய்ச்சி 
(1894), திருஞானசம்பந்தர் கால ஆராய்ச்சி (1895) ஆகிய நூல்கதேயும் எழுதியுள்ோர். பத்துப்பாட்டுக் 
குறித்த ஆராய்ச்சிக் கட்டுதர ஒன்தற ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ோர். 



 னெராெிரியர் சுந்தரனார் தமது நன்றிமயத் பதரிவிக்கும் வாய்ப்ொகக் கருதித் தாம் வாழ்ந்த மமனத் 
னதாட்டத்திற்குத் தம் ஆெிரியர் ஹார்வி அவர்கள் பெயமரச் சூட்டியனதாடல்லாமல் தம் மனனான்மணயீ 
நூலிமன அவருக்னக உரிமமயும் ஆக்கினார். சுந்தரனார் தமது 42வது வயதில் மமறந்தார். 
 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 
நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்மதக் பகழிபலாழுகுஞ் 
ெீராரும் வதனபமனத் திகழ்ெரத கண்டமிதில் 
தக்கெிறு ெிமறநுதலுந் தரித்தநறுந் திலகமுனம 
பதக்கணமு மதிற்ெிறந்த திராவிடநற் றிருநாடும் 
அத்திலக வாெமனனொ லமனத்துலகு மின்ெமுற 
எத்திமெயும் புகழ்மணக்க விருந்தபெருந் தமிழணங்னக   (1) 
ெல்லுயிரும் ெலவுலகும் ெமடத்தளித்துத் துமடக்கினுனமார் 
எல்மலயறு ெரம்பொருள்முன் னிருந்தெடி யிருப்ெதுனொல் 
கன்னடமும் களிபதலுங்குங் கவின்மமலயாளமுந்துளுவும் 
உன்னுதரத் துதித்பதழுந்னத பயான்றுெல வாயிடினும் 
ஆரியம்னொ லுலகவழக் கழிந்பதாழிந்துெிமதயாவுன் 
ெீரிளமமத் திறம்வியந்து பெயல்மறந்து வாழ்த்துதுனம.  (2) 

 
இமவ ென்னிரண்டும் தாழிமெ. 

கடல்குடித்த குடமுனியுன் கமரகாணக் குருநாடில் 
பதாடுகடமல யுனக்குவமம பொல்லுவதும் புகழானம.  (1) 
ஒருெிமழக்கா அரனார்முன் னுமரயிழந்து விழிப்ொனரல்  
அரியதுன திலக்கணபமன் றமறவதுமற் புதமானம.   (2) 
ெதுமமறயா ரியம்வருமுன் ெகமுழுது நினதாயின்  
முதுபமாழிநீ யநாதிபயன பமாழிகுவதும் வியப்ொனம.   (3) 
னவகவதிக் பகதினரற விட்டபதாரு ெிற்னறடு  
காலநதி நிமனக்கரவாக் காரணத்தி னறிகுறினய.    (4) 
கமடயூழி வருந்தனிமம கழிக்கவன்னறா அம்ெலத்துள்  
உமடயாருன் வாெகத்தி பலாருெிரதி கருதினனத    (5) 
தக்கவழி விரிந்திலகுஞ் ெங்கத்தார் ெிறுெலமக  
மிக்கநலஞ் ெிறந்தவுன்றன் பமய்ச்ெரித வியஞ்ெனனம.   (6) 
வடபமாழிபதன் பமாழிபயனனவ வந்தவிருவிழியவற்றுள்  
பகடுவழக்குத் பதாடர்ெவனர கிழக்பகாடுனமற் குணரானர  (7) 
வறீுமடய கமலமகட்கு விழியிரண்டு பமாழியானால்  
கூறுவட பமாழிவலமாக் பகாள்வர்குண திமெயறியார்.   (8) 
கமலமகடன் பூர்வதிமெ காணுங்கா லவள்விழியுள்  
வலதுவிழி பதன்பமாழியா மதியானரா மதியுமடயார்.   (9) 
ெத்துப்ொட்டாதிமனம் ெற்றினார் ெற்றுவனரா  



எத்துமணயும் பொருட்கிமெயு மிலக்கணமில்கற்ெமனனய.   (10) 
வள்ளுவர்பெய் திருக்குறமள மறுவறநன் குணர்ந்னதார்கள்  
உள்ளுவனரா மநுவாதி பயாருகுலத்துக் பகாருநீதி.    (11) 
மனங்கமரத்து மலங்பகடுக்கும் வாெகத்தில் மாண்னடார்கள் 
கனஞ்ெமடபயன் றுருனவற்றிக் கண்மூடிக் கதறுவனரா.   (12) 
 

2. பாரதியார் கவிதத 
 

சுப்பிரமணிய பாரதியார் (11.12.1882 – 11.09.1921) 

 

சின்னசாமி – இலக்குமி அம்தமயாருக்கு மகனாக 1882ஆம் ஆண்டு 
திருபநல்வவலி எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார். இவருதடய இயற்பபயர் சுப்பிரமணியன். 
சுப்தபயா என்வற உறவினர்கள் அதைத்தனர். 1897இல் பசல்லம்மாதே மணந்தார். 

 சிறுவயதிவலவய கவி புதனயும் ஆற்றல் பபற்றவராக இருந்தார். இவருதடய 
கவிபுதனயும் ஆற்றதலக் கண்டு வியந்த எட்டயபுரத்து அரசர் பாரதி என்னும் 

பட்டத்தத வைங்கி மகிழ்ந்தார். பதினாறு வயதில் தம் தந்தததய இைந்தபிறகு காசிக்குச் பசன்று 
அவருதடய அத்தத வடீ்டில் தங்கினார். அலகாபாத் பல்கதலயில் சமஸ்கிருதமும் இந்தியும் 
கற்றறிந்தார். எட்டயபுரத்து அரசரின் அதைப்தப ஏற்று மீண்டும் தமிைகம் வந்து அரசதவக் கவிஞராகச் 
சில காலம் இருந்தார்.  

 1904ஆம் ஆண்டு விவவகபானு இதைில் இவருதடய பாடல் பவேியானது. 39 ஆண்டுகள் மட்டுவம 
வாழ்ந்த இவர் தமிழ் ஆசிரியராக, இதழ் ஆசிரியராக, இலக்கியக் கவிஞராக, விடுததலக் கவியாக, 
இதைாேராக, வகலிச் சித்திரக்காரராகப் பன்முக ஆளுதமயாேராய் விேங்கினார். 

 ொரதியார் புதுமவயில் தங்கியிருந்த காலத்தில் இந்தியா, கர்மனயாகி, விஜயா, சூர்னயாதயம் 
ஆகிய இதழ்கமள நடத்தினார். எனினும், அவ்விதழ்கள் பதாடர்ந்து பவளிவரவில்மல. அமவ நின்று 
னொன நிமலயில் ொரதியின் இலக்கியப் ெமடப்புகள் ெல பவளிவந்தன. புதுதவயில் இருந்தவபாதுதான் 
அவர் ெக்திப் ொடல்கள், னவதாந்தப் ொடல்கள், சுயெரிமத, பெண் விடுதமலப் ொடல்கள், வென 
கவிமதகள் எனப் ெலவற்மறப் ெமடத்தார். அவருமடய ெமடப்புகளில் ஆகச் ெிறந்தமவயாகப் 
னொற்றப்பெறுவன குயில்ொட்டு, ொஞ்ொலி ெெதம், கண்ணன் ொட்டு. இந்த மூன்று பெரும்ொடல்களும் 
அவர் புதுமவயில் இருந்தனொதுதான் எழுதப்ெட்டன. 

 எத்துமணனயா அவர் எழுதியிருந்தாலும், விடுதமலக் கவியாகனவ அவர் நிமனவில் நிற்கிறார். 
னதெியக் கவி என்னற னொற்றப்ெடுகிறார். தமிழினல வென கவிமதமய அறிமுகப்ெடுத்தியவர் இவனர. 
ெிறுகமதகமள எழுதும் முயற்ெியில் ஓரளவு பவற்றியும் பெற்றார் எனலாம். தாகூரின் ெிறுகமதகமள 
பமாழிபெயர்த்துள்ளார். ெதஞ்ெலி னயாக சூத்திரங்கமளயும் ெகவத் கீமதமயயும் அவர் 
பமாழிபெயர்த்துள்ளார்.  

 இவருமடய புதிய ஆத்திசூடி ெலமரயும் கவர்ந்தது. இவர் ெமடத்ததினானலனய ஒரு புதிய 
இலக்கியவமக என்னும் தகுதிமயயும் பெற்றது. ொரதிதாெனும் இவர்வழியில் ஆத்திசூடி ஒன்மற 
எழுதினார். இந்தியாவினலனய தமிழ் நூல்கமள நாட்டுமடமமயாக்கல் திட்டத்தின்கீழ் முதன்முதலாக 
நாட்டுமடமமயாக்கப்ெட்ட ெமடப்புகள் ொரதியின் ெமடப்புகனள ஆகும். 

 கல்காத்தாவில் தாதாபாய் நவ்வராஜி ததலதமயில் நதடபபற்ற மகாசதபக் கூட்டத்தில் 
விவவகானந்தரின் சீடர் நிவவதிதா வதவிதயச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு பாரதிக்குக் கிதடத்தது. அந்தச் சந்திப்பு 
அவர் உள்ேத்தில் பபரிய மாறுதல்கதே உருவாக்கியது. பபண் விடுததல குறித்த பார்தவயும் பாரதிக்கு 



ஏற்பட இந்தச் சந்திப்பு ஒரு காரணமாக இருந்துள்ேது. பாரதி அவதரத் தம் ஞானகுருவாக 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  

 தமிழ்பமாைி மீது அதீத பற்றும், பல நாட்டு அறிவியல் பசல்வங்கதேத் தமிைில் 
பகாண்டுவரவவண்டும் என்றும் விரும்பியவர் பாரதியார். ‘பசன்றிடுவரீ் எட்டுத் திக்கும், கதலச் 
பசல்வங்கள் யாவும் பகாணர்ந்திங்குச் வசர்பரீ்’ என்று மக்கேிடம் வவண்டுவகாதேயும் தவத்தார். சமூக 
அவலங்கதேக் கண்டு ‘பநஞ்சு பபாறுக்குதிதலவய இந்த நிதலபகட்ட மனிததர நிதனத்துவிட்டால்’ 
என்று பாடியவர், சாதி சமய சைக்குகதேயும் பவறுத்தவர். புதிய சமுதாயம் மலரவவண்டும் என்று 
விதைந்தவர். 
 

1. தேசிய கீேங்கள் 
சுேந்ேிரப் பள்ளு - சுேந்ேிரப் பபருமை 

வரீ சுதந்திரம் னவண்டிநின் றார்ெின்னர் 
   னவபறான்று பகாள்வானரா? -- என்றும் 
ஆரமு துண்ணுதற் காமெபகாண்டார் கள்ளில் 
  அறிமவச் பெலுத்து வானரா?    (வரீ) 1 
 
புகழுநல் லறமுனம யன்றிபயல் லாம்பவறும் 
   பொய்பயன்று கண்டானரல் -- அவர் 
இகழுறும் இனத்பதாண் டியற்றியும் வாழ்வதற்கு 
   இச்மெயுற் றிருப்ொனரா?    (வரீ) 2 
 
ெிறந்தவர் யாவரும் இறப்ெ துறுதிபயனும் 
   பெற்றிமய அறிந்தானரல் -- மானம் 
துறந்தறம் மறந்தும்ெின் உயிர்பகாண்டு வாழ்வது 
   சுகபமன்று மதிப்ொனரா?    (வரீ) 3 
 
மானுட பஜன்மம் பெறுவதற் கரிபதனும் 
   வாய்மமமய உணர்ந்தானரல் – அவர் 
ஊனுடல் தீயினும் உண்மம நிமலதவற  

உடன்ெடு மாறுளனதா?     (வரீ)   4 
 
விண்ணி லிரவிதமன விற்றுவிட்  

படவரும்னொய் மின்மினி பகாள்வானரா? –  
கண்ணினும் இனிய சுதந்திரம் னொனெின்   

மககட்டிப் ெிமழப்ொனரா?    (வரீ) 5 
 
மண்ணிலின் ெங்கமள விரும்ெிச் சுதந்திரத்தின் 
   மாண்ெிமன யிழப்ொனரா? 



கண்ணிரண்டும் விற்றுச் ெித்திரம் வாங்கினால் 
   மகபகாட்டிச் ெிரியானரா?     (வரீ) 6 
 
வந்னத மாதரம் என்று வணங்கியெின் 
   மாயத்மத வணங்குவனரா? 
வந்னத மாதரம் ஒன்னற தாரகம் 
   என்ெமத மறப்ொனரா?     (வரீ) 7 

 

பேொண்டு பசய்யும் அடிமை 

(சுயராஜ்யம் னவண்டுபமன்ற ொரதவாெிக்கு ஆங்கினலய உத்தினயாகச்தன் கூறுவது) 
 

பதாண்டு பெய்யும் அடிமம -- உனக்குச் 

  சுதந்திர நிமனனவாடா 

ெண்டுகண்ட துண்னடா -- அதற்குப் 

  ொத்திர மாவானயா?    (பதாண்டு) 1 

 

ஜாதிச் ெண்மட னொச்னொ? -- உங்கள் 

  ெமயச் ெண்மட னொச்னொ? 

நீதிபொல்ல வந்தாய் -- கண்முன் 

  நிற்பகா ணாது னொடா.   (பதாண்டு) 2 

 
 

அச்ெம் நீங்கி னானயா? -- அடிமம! 
  ஆண்மம தாங்கினானயா? 

ெிச்மெவாங்கிப் ெிமழக்கும் -- ஆமெ 

  னெணுத பலாழித்தானயா?   (பதாண்டு) 3   

 

கப்ெ னலறுவானயா? -- அடிமம! 
  கடமலத்தாண்டு வானயா? 

குப்மெ விரும்பும்நாய்க்னக -- அடிமம! 
  பகாற்றத் தவிசுமுண்னடா?    (பதாண்டு) 4 

 

ஒற்றுமம ெயின்றானயா? -- அடிமம! 
  உடம்ெில் வலிமமயுண்னடா! 
பவற்றுமர னெொனத -- அடிமம 

  வரீியம் அறிவானயா?    (பதாண்டு) 5 

 

னெர்ந்து வாழுவனீரா? உங்கள் 

  ெிறுமமக் குணங்கள் னொச்னொ? 

னொர்ந்து வழீ்தல்னொச்னொ -- உங்கள் 

  னொம்ெமரத் துமடத்தீனரா?   (பதாண்டு) 6 

 

பவள்மளநிறத்மதக் கண்டால் -- ெதறி 
  பவருவமல ஒழித்தானயா? 



உள்ளது பொல்னவன்னகள் -- சுதந்திரம் 

  உனக்கில்மல மறந்திடடா.   (பதாண்டு) 7 

 

நாடு காப்ெதற்னக -- உனக்கு 

  ஞானஞ் ெிறிதுமுண்னடா? 

வடீுகாக்கப் னொடா -- அடிமம 

  னவமலபெய்யப் னொடா.      (பதாண்டு) 8 

 

னெமன நடத்துவானயா? -- பதாழும்புகள் 

  பெய்திட விரும்ொனயா? 

ஈனமான பதாழினல -- உங்களுக்கு 

  இமெவதாகும் னொடா.   (பதாண்டு) 9 

 

3. பாரதிதாச ார் 

 

பாரதிதாச ார் (29.04.1891 – 21.04.1964)  

 

இவருதடய இயற்பபயர் கனக சுப்புரத்தினம். பபற்வறார் கனகசதப – இலக்குமி 
அம்மாள் இதணயர். 

தமிழாெிரியராகப் ெணியாற்றிய இவர், சுப்ெிரமணிய ொரதியார் மீது பகாண்ட 
ெற்றுதலால், 'ொரதிதாென்' என்று தம் பெயமர மாற்றிக் பகாண்டார். தம் எழுச்ெி 
மிக்க எழுத்துகளால், "புரட்ெிக் கவிஞர்" என்றும் "ொனவந்தர்" என்றும் ெரவலாக 
அமழக்கப்ெடுெவர். இவர் குயில் என்னும் (கவிமத வடிவில்) ஒரு திங்களிதமழ 

நடத்தியவர். பாரதி வகட்டுக்பகாண்டதற்கு இணங்க, "எங்பகங்குக் காணினும் ெக்தியடா" என்று ஆரம்ெித்து, 
இரண்டு ொடல்கமளப் ொடினார். இவரின் முதற் ொடல், ொரதியாரானலனய 'ெிற ீ சுப்ெிரமணிய கவிதா 
மண்டலத்மதச் ொர்ந்த கனக சுப்புரத்தினம் எழுதியது' என்பறழுதப்ெட்டுச் 'சுனதெமித்திரன்' இதழுக்கு 
அனுப்ெப்ெட்டது. 

 ெத்துப் ெடங்களுக்குத் திமரக்கமதமயயும் உமரயாடல்கமளயும் எழுதியுள்ளார். தனிப்ெட்ட 
கவிததகள் தவிர முப்பதுக்கும் வமற்பட்ட திதரப்படப் பாடல்கதேயும் எழுதியுள்ோர். அரசியலிலும் 
தம்தம ஈடுபடுத்திக்பகாண்டார். புதுச்னெரி ெட்டமன்ற உறுப்ெினராக, 1954-ஆம் ஆண்டு 
னதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டார். அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ‘புரட்ெிக்கவி’ என்னும் ெட்டத்மத இவருக்கு 
வழங்கினார்.  

 இவருதடய எண்பதுக்கும் வமற்பட்ட பதடப்புகள் நூலாக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ேன. பமாத்தம் 14 
நாடகங்கதே எழுதியுள்ோர். அவற்றுள் சத்திமுத்தப் புலவர், இன்பக்கடல், இரணியன் அல்லது 
இதணயற்ற வரீன், கற்கண்டு, வசரதாண்டவம் குறிப்பிடத்தக்கதவ. திருக்குறளுக்கு (சில பகுதிகளுக்கு) 
உதர வதரந்துள்ோர். பாண்டியன் பரிசு, குடும்ப விேக்கு, அைகின் சிரிப்பு, எதிர்பாராத முத்தம், 
தமிைியக்கம் முதலான நூல்கள் தமிழ் அன்தனக்குச் சூட்டிய கவிமாதலகள். 

  “புதியனதார் உலகம் பெய்னவாம் பகட்ட 

னொரிடும் உலகத்மத னவனராடு ொய்ப்னொம்..” 

“தமிழுக்கும் அமுபதன்று னெர் - அந்தத் தமிழின்ெத் தமிபழங்கள் உயிருக்கு னநர்..” 

“எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிபழன்று ெங்னக முழங்கு!..”  



னொன்ற இவருமடய கவித்துளிகள் என்றும் அழியா வரம் பெற்ற வரிகள். 

 இவருதடய "ெிெிராந்மதயார்" என்ற நாடக நூலுக்கு, 1969-இல் ொகித்ய அக்காபதமியின் விருது 
கிமடத்தது. இவருமடய ெமடப்புகள் தமிழ்நாடு அரெினரால் 1990-இல் பொது உமடமமயாக்கப்ெட்டன. 

 
வரிப்புலினய தமிழ் காக்க எழுந்திரு 

ஒண்டமிழ்த்தாய் ெிலம்ெடியின் 
முன்னனற்றம் ஒவ்பவான்றும் 
உன்முன் னனறற்றம்! 
 
கண்டறிவாய்! எழுந்திரு நீ! 
இளந்தமிழா, கண்விழிப்ொய்! 
இறந்பதா ழிந்த 
 
ெண்மட நலம் புதுப்புலமம 
ெழம்பெருமம அமனத்மதயும்நீ 
ெமடப்ொய்! இந்நாள்! 
 
பதாண்டுபெய்வாய்! தமிழுக்குத் 
துமறனதாறும் துமறனதாறும் 
துடித்பதழுந்னத! 
 
உயர்தமிழ்த்தாய் இந்நிலத்தில் 
அமடகின்ற பவற்றிபயலாம் 
உன்றன் பவற்றி! 
 
அயரானத! எழுந்திருநீ! 
இளந்தமிழா, அறஞ்பெய்வாய்! 
நாம மடந்த 
 
துயரத்மதப் ெழிதன்மன 
வாழ்வினினலார் தாழ்மமயிமனத் 
துமடப்ொய் இந்நாள் 
 
பெயல்பெய்வாய் தமிழுக்குத் 
துமறனதாறும் துமறனதாறும் 
ெீறி வந்னத. 
  
வாழியநீ! தமிழ்த்தாய்க்கு 
வரும்பெருமம உன் பெருமம! 
வயிற்றுக்கு ஊற்றக் 
 
 



கூழின்றி வாடுகின்றார்; 
எழுந்திருநீ! இளந்தமிழா 
குமற தவிர்க்க 
  
ஆழநிகர் ெமடனெர்ப்ொய்! 
பொருள்னெர்ப்ொய்! இன்ெத்மத 
ஆக்குவிப்ொய்! 
  
ஊழியஞ்பெய் தமிழுக்குத் 
துமறனதாறும் துமறனதாறும் 
உணர்ச்ெி பகாண்னட 
  
உணர்ந்திடுக தமிழ்தாய்க்கு 
வருந்தீமம உனக்குவரும் 
தீமம அன்னறா! 
  
ெிணிநீக்க எழுந்திருநீ 
இளந்தமிழா, வரிப்புலினய, 
ெிற்மற நாளுக் 
 
கணிபெய்யும் இலக்கியம் பெய்! 
அறத்மதச் பெய்! விடுதமலபகாள் 
அழகு நாட்டில்! 
 
ெணிபெய்வாய்! தமிழுக்குத் 
துமறனதாறும் துமறனதாறும் 
ெழநாட்டானன, 
  
எதுபெய்ய நாட்டுக்னக 
எனத்துடித்த ெிங்கனம! 
இன்னற, இன்னன, 
 
புதுநாமள உண்டாக்குத் 
தமிழ்காப்ொய் புத்துணர்மவக் 
பகாணர்வாய் இங்னக 
 
அதிர்ந்பதழுக! தமிழுக்குத் 
துமறனதாறும் துமறனதாறும் 
அழகு காப்ொய் 
  
இதுதான் நீ பெயத்தக்க 
எப்ெணிக்கும் முதற்ெணியாம் 
எழுக நன்னற. 



4. நாமக்கல் கவிஞர் 
 
பவ. இராமலிங்கம் (19.10.1888 – 24.08.1972) 
நாமக்கல் மாவட்டத்திலுள்ே வமாகனூரில், பவங்கட்ராமன் அம்மனியம்மாள் 
இதணயருக்கு எட்டாவது மகனாய் 1888ஆம் பிறந்தார். வகாதவயில் பதாடக்கக் 
கல்விதயயும், திருச்சியில் பிஷப் பெபர் கல்லூரியில் இேங்கதலப் 
பட்டத்ததயும் முடித்தார். வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் எழுத்தராகவும் பின்னர்ப் 
பள்ேி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார்.  
 பார்ப்பதற்கு ஒேிப்படம் வபாலவவ வதாற்றத்ததத் தரும்படியான ஓவியம் 

வதரவதில் திறம் மிக்கவராக விேங்கினார். இவர் வதரந்த ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் ஓவியத்ததக் 
கண்டு வியந்து, 1911ஆம் ஆண்டு தில்லியில் (Coronation Park, Delhi) நடந்த ஜார்ஜ்மன்னரின் முடிசூட்டு 
விைாவில் (தில்லி முடிசூட்டுவிைா தர்பார் - The Delhi Coronation Durbar) இவருக்கு மன்னர் குடும்பத்தார் 
தங்கப் பதக்கத்தத வைங்கிச் சிறப்பித்தனர். வதசபக்திதய வேர்க்கும் கவிததப் வபாட்டி ஒன்று 1924ஆம் 
ஆண்டு நடந்தவபாது, அதில் பங்வகற்றுக் கவிதத எழுதித் தங்கப் பதக்கம் பபற்றார். மகாகவி பாரதியார் 
ஒருமுதற இவதர, “நீர் ஒரு புலவன் என்பதில் ஐயம் இல்தல” என்று பாராட்டியுள்ோர்.  
 நாட்டு விடுததலயில் வவட்தக மிகுந்த இவர், அரசின் ததட ஆதணகதேயும் மீறி அரசியல் 
கூட்டங்கேில் பங்பகடுத்தார். தம்முதடய வபச்சுத் திறத்தினால் இதேஞர்கதே விடுததலப் வபாரில் 
பங்வகற்கத் தூண்டினார். காந்தியக் பகாள்தககேில் பிடிப்புதடய இவர் 1930இல் நதடபபற்ற உப்புச் 
சத்தியாகிரகத்தில் கலந்துபகாண்டு ஓராண்டு சிதறத் தண்டதனயும் பபற்றார். 
 தமிைில் அைகிய, எேிய கவிததகள் எழுதுவதில் வல்லவராகத் திகழ்ந்தார். சுதந்திரப் 
வபாராட்டத்ததப் பற்றிய கவிததகள் எழுதியதாலும் காந்தியச் சிந்ததன மிகுந்த கவிததகள் 
எழுதியதமயாலும் ‘காந்தியக் கவிஞர்’ என்றும் ‘அகிம்தசக் கவிஞர்’ என்றும் வபாற்றப்பட்டார். 

  ’கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி, யுத்த பமான்று வருகுது 

ெத்தி யத்தின் நித்தி யத்மத, நம்பும் யாரும் னெருவரீ்’ 

என்னும் ொடமல உப்புச் ெத்தியாகிரகத் பதாண்டர்களின் வழிநமடப் ொடலாகப் ொடிச் பெல்வதற்கு 
இயற்றிக் பகாடுத்தார். 

 ‘தமிழ்நாட்டின் முதல் அரெமவக் கவிஞர்’ ெதவிமய வகித்த இவர், இந்தியாவின் மிக உயரிய 
விருதுகளில் ஒன்றான `ெத்ம பூஷண்’ ெட்டமும் பெற்றவர். ொகித்திய அக்காபதமியில் தமிழ்பமாழிப் 
பிரிவிற்கு உறுப்பினராகவும் பொறுப்பு வகித்தார். நாவல்கள், கட்டுமரகள், தன்வரலாறு, புதினங்கள், 
இலக்கியத்திறனாய்வுகள், கவிமதத் பதாகுப்புகள், நாடகம், உமர, பமாழிபெயர்ப்பு என்ெதாகப் ெல்னவறு 
ெமடப்புகமளப் ெமடத்துத் தமிழ்த் பதாண்டும் ஆற்றியுள்ளார். காந்தியச் ெிந்தமனனயாடு திருக்குறளுக்கு 
இவர் எழுதிய உமர ெலரும் விரும்ெிப் ெடிக்கும் உமரநூலாக விளங்குகிறது. இவருமடய 
‘மமலக்கள்ளன்’ என்னும் புதினம் திமரப்ெடமாகவும் ஆக்கப்ெட்டது. 

  ‘தமிழன் என்னறார் இனமுன்று, தனினய அவர்க்னகார் குணமுண்டு' 

'தமிழன் என்று பொல்லடா தமலநிமிர்ந்து நில்லடா' 

'மகத்பதாழில் ஒன்மற கற்றுக்பகாள் 

கவமல உனக்கில்மல ஒத்துக்பகாள்’ 

வபான்ற புகழ்பபற்ற கவித் பதாடர்களுக்குச் பசாந்தக்காரரான இவர் 1972இல் இவ்வுலதக நீத்தார். 



 
புேியசமுேொயம் 

 
ொட்டாளி மக்களது ெெிதீர னவண்டும்; 
       ெணம்என்ற னமாகத்தின் விமெதீர னவண்டும்; 
கூட்டாளி வர்க்கங்கள் குணமாற னவண்டும்; 
       குற்னறவல் பதாழில்என்ற மனம்மாற னவண்டும்; 
வடீ்னடாடு தான்மட்டும் சுகமாக உண்டும் 
       னவறுள்னளார் துன்ெங்கள் கண்ணாரக் கண்டும் 
நாட்னடாடு னெராத தனினொக உரிமம 
       நடவாதுஇங்(கு) இனிபயன்று நாம்அறிதல் பெருமம.       1 
 
உடலத்தின்வடிவத்தில் னெதங்கள் உண்டு; 
       உள்ளத்தின் எண்ணத்தில் வித்தியாெம்உண்டு; 
ெடலத்மத ஆள்கின்ற ெெிதாகம் எல்லாம் 
       ெகலர்க்கும் உலகத்தில் ெமமானது அன்னறா! 
கடல்ஒத்த பதாழிலாளர் பவகுொடு ெட்டும் 
       கஞ்ெிக்கு வழியின்றிக் கண்ணமீரக் பகாட்டும் 
மடமிக்க நிமலமமக்கு மாற்றில்மல யானால் 
       மனிதர்க்குஇங்(கு) அறிவுள்ள ஏற்றங்கள் ஏனனா?       2 
 
ெமெமிக்கபதாழில்பெய்து ெலன்முற்றும் யானரா 
       ெரிவற்ற முதலாளி ெறிபகாண்டு னொக 
ெெிமிக்கு மிகபநாந்த பதாழிலாளர் எல்லாம் 
       ெமகபயன்று நமமபயண்ணிப் ெழிபகாள்ளு முன்னால் 
வமெமிக்க நிமலமாற வழிபயான்று சூழ்னவாம் 
       வறுமமக்னக இடமற்ற ெமுதாய வாழ்மவ 
இமெமிக்க முமறகண்டு ஏற்ொடு பெய்னவாம் 
       எல்லாரும் குமறவற்ற நலபமய்தி உய்னவாம்.       3 
 

5. கவிமணி னதசிக விநாயம் 
 

 

கவிமணி வதசிக விநாயம் (27.07.1876 – 26.09.1954) 

 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ே வதரூரில், சிவதாணு – ஆதிலட்சுமி இதணயருக்கு 
மூன்றாவது குைந்ததயாக 1876ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். முதுகதலப் பட்டம் பபற்ற 
பிறகு ஆசிரியப் பயிற்சிப் பள்ேியில் படிப்தப முடித்தார். பின்னர்த் தாம் படித்த அவத 
பள்ேியில் ஆசியராகப் பணியாற்றினார். சில காலம் கைித்துத் திருவனந்தபுரம் 

பபண்கள் கல்லூரியிலும் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார்.  

 சிறந்த பதடப்பாேியாக விேங்கினார். ெக்திப் ொக்கள், இலக்கியம், வரலாற்று னநாக்குக் 
கவிமதகள், குழந்மதப் ொடல்கள், இயற்மகப் ொட்டுகள், வாழ்வியல் னொராட்டக் கவிமதகள், ெமூகப் 



ொட்டுகள், னதெியப் ொட்டுகள், வாழ்த்துப் ொக்கள், மகயறு நிமலக் கவிமதகள், ெல்சுமவப் ொக்கள் என 
விரிந்த தளத்தில் பெயல்ெட்டார்.  

 1938இல் ‘மலரும் மாதலயும்’ என்னும் நூதலப் பதடத்தார். குைந்ததகளுக்கான பல்வவறு 
பாடல்கள் இந்நூலில் உள்ேன. பகௌதம புத்தரின் வரலாற்மறயும், அவர்தம் பகாள்மககமளயும் 
விளக்கும் Sir Edwin Arnold என்பார் எழுதிய The Light of Asia என்னும் நூதலத் தழுவித் தமிைில் ‘ஆசிய 
வஜாதி’ என்னும் நூலாக பவேியிட்டார். பாரசீகக் கவிஞர் ஓமர் கய்யாம் கவிததகதே பமாைிபபயர்த்து, 
‘உமர்க் கய்யாம் பாடல்கள்’ என்னும் ததலப்பில் 1945இல் பவேியிட்டார். இவருதடய ‘மருமக்கள்வைி 
மான்மியம்’ என்னும் நூலும் இவருக்குப் பபருதம வதடித் தந்தது. 1922-இல் 'மனனான்மணியம் மறுெிறப்பு' 
என்ற திறனாய்வுக் கட்டுமரமய எழுதினார். 'காந்தளூர்ச்ொமல' ெற்றிய ஆய்வு நூமலயும் 
ெமடத்துள்ளார்.  

 கதர் பிறந்த கதத, குைந்ததச் பசல்வம், வதவியின் கீர்த்ததனகள், கவிமணியின் உதரமணிகள், 
அைகம்தம ஆசிரிய விருத்தம் வபான்ற நூல்களும் இவருக்குப் பபரும்புகதை வாரி வைங்கின. 2005இல் 
இந்திய அரசு சிறப்பு அஞ்சல்ததல பவேியிட்டு இவருக்குச் சிறப்புச் பசய்தது. 

 
கவிமே 

 
வண்டி அற்புதப் பொருளாம் - வண்டி 
     மாடும் அற்புதப் பொருளாம்; 
வண்டி பூட்டும் கயிறும் - என்றன் 
     மனத்துக் கற்புதப் பொருளாம். 
 
வண்டல் கிண்டி உழுனவான் - மகயில் 
     வரிவில் ஏந்தி நின்ற 
ெண்மட விஜயன் னொல - இந்தப் 
     ொரில் அற்புதப் பொருளாம். 
 
ெறக்கும் குருவி னயாபடன் - உள்ளம் 
     ெறந்து ெறந்து திரியும்; 
கறக்கும் ெசுமவச் சுற்றி - அதன் 
     கன்று னொலத் துள்ளும். 
 
ஈயும் எனக்குத் னதாழன் - ஊரும் 
     எறும்பும் எனக்கு னநென்; 
நாயும் எனக்குத் னதாழன் - குள்ள 
     நரியும் எனக்கு நண்ென். 
 
கல்லின்கமதகள் எல்லாம் - இரு 
     காது குளிரக் னகட்னென்; 
புல்லின் னெச்ெம் அறினவன் - அமதப் 
     புராண மகா விரிப்னென். 
 
அலகில் னொதி யான - ஈென் 
     அருளி னானல அமமயும் 



உலகில் எந்தப் பொருளும் - கவிக்கு 
     உரிய பொருளாம், ஐயா! 
 
உள்ளத் துள்ளது கவிமத - இன்ெம் 
     உருபவ டுப்ெது கவிமத; 
பதள்ளத் பதளிந்த தமிழில் - உண்மம 
     பதரிந்து மரப்ெது கவிமத. 
 
உமழக்க னவண்டும் 
மன்னும் சுதந்திரத்மத - நாட்டில் 
     மக்கள் அமடந்தவுடன் 
பொன்மன மமழயாக - வானம் 
     பொழிந்து பகாட்டிடுனமா? 
 
ொமல னொமலயாகிக் - கனிகள் 
     ெழுத்து தீர்ந்திடுனமா? 
னெமல னெமலயாகப் - ெருத்திச் 
     பெடிகள் காய்த்திடுனமா? 
 
ஆக்கம் னவண்டு பமனில் - நன்மம 
     அமடய னவண்டுபமனில் 
ஊக்கம் னவண்டுமப்ொ! - ஓயாது 
     உமழக்க னவண்டுமப்ொ! 
 
உண்ணும் உணவுக்கும் - இடுப்ெில் 
     உடுக்கும் ஆமடக்கும் 
மண்ணில் அந்நியமர - நம்ெி 
     வாழ்தல் வாழ்வானமா? 
 
பநற்றியின் வியர்மவ - நிதமும் 
     நிலத்தில் வழீ்ந்திடினல 
ெற்றும் வாடாமல் - சுதந்திரம் 
     தமழத்து வருமப்ொ! 
 
ஜாதிச் ெண்மடபயலாம் - ஓய்ந்து 
     தணிய னவண்டுமப்ொ! 
நீதி நாபடங்கும் - நிமலத்து 
     நிற்க னவண்டுமப்ொ! 
 
உலக மக்கபளல்லாம் - அன்னொடு 
     ஒரு தாய் மக்கமளப் னொல் 
கலக மின்றிவாழும் - காலம் 

           காண னவண்டுமப்ொ! 



6. சுரதா 
 

சுரேொ (Suratha; 23 நவம்பர் 1921 – 29 சூன் 2006) 

தஞ்மெ மாவட்டம் ெமழயனூர் (ெிக்கல்) என்னும் ஊரில் ெிறந்தவர். பெற்னறார் 
திருனவங்கடம் - பெண்ெகம் அம்மமயார் ஆவர். இவருதடய இயற்பபயர் இராசவகாபாலன். 
பள்ேிக் கல்விதய மட்டுவம பபற்ற இவர், ெீர்காழி அருணாெல னதெிகர் என்ெவரிடம் தமிழ் 
இலக்கணங்கமள முமறயாகக் கற்றார்.  

பதாடக்கத்தில் பாரதிதாசனாருக்கு உதவியாேர்வபால் இருந்து, அவருதடய கவிததகதேப் 
படிபயடுத்து நூல்கதே அச்சிடுவதற்கு உதவி புரிந்தார். அவர் மீது பகாண்ட அன்பினாலும் பற்றினாலும் 
பாரதிதாசனாரின் இயற்பபயரான சுப்புரத்தினம் என்பவதாடு தாசன் என்பததயும் வசர்த்துக்பகாண்டு, 
சுப்புரத்தினதாசன் என்று மாற்றிக்பகாண்டார். அததனச் சுருக்கிச் சுரதா என்று புதனபபயவராடு கவிததத் 
பதாகுப்புகள் பல பவேியிட்டார். நாேதடவில் சுரதா என்பவத இவருதடய இயற்பபயர் வபாலதமந்தது. 
தமிைக அரசின் அரசதவக் கவிஞராக நாமக்கல் கவிஞர் இருந்தவபாது அவருக்கு உதவியாேராகவும் 
இருந்தார்.  

 மரபுக் கவிததகள் எழுவதில் வல்லவர். புதிய புதிய உவதமகதேத் தருவதில் 
பபருவிருப்புதடயவர். அதனால், உவதமக் கவிஞர் என்வற வபாற்றப்பட்டார். 

 பசால்லடா என்னும் ததலப்பில் இவர் எழுதிய கவிதததய 1947இல் பபான்னி என்னும் இதழ் 
பவேியிட்டவதாடு, பாரதிதாசனின் கவிததப் பரம்பதரதயச் வசர்ந்தவர் என்வற அறிமுகம் பசய்தது. 
ததலவன் என்னும் இதுைின் துதணயாசிரியராகவும் பணியாற்றினார். அந்தக் காலகட்டத்தில் அகில 
இந்திய வாபனாலியிலும் இவருதடய கவிததகள் ஒலிபரப்பாயின. ”இரட்மடக்கிளவி னொல் இமணந்னத 
வாழுங்கள் ெிரிந்தால் பொருளில்மல” என்ற இவரது வரிகள் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒன்றாகும். 

 திமரத்துமறயிலும் தம்மம ஈடுெடுத்திக்பகாண்டார். 1949இல் மங்தகயர்க்கரசி என்னும் 
படத்திற்குக் கதத மற்றும் உதரயாடல் எழுதினார். பதாடர்ந்து படங்கள் பலவற்றுக்கும் பாடல்கள் எழுதத் 
பதாடங்கினார். அமுதும் னதனும் எதற்கு? நீ அருகி ில் இருக்தகயினல எ க்கு; ஆடி அடங்கும் 
வொழ்க்மகயடொ, ஆறடி நிலதை பசொந்ேைடொ; கண்ணில் வந்து மின் ல் னபால்; விண்ணுக்கு 
னமலாதட வபான்ற புகழ்மிக்க பாடல்களுக்குச் பசாந்தக்காரரான இவர், நூற்றுக்கும் வமற்பட்ட 
திதரப்பாடல்கதே எழுதியுள்ோர். 

 சிறுகததகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் காட்டிய இவர் கவிததகதேப் பதடப்பதிலும் பபருவிருப்பம் 
பகாண்டவராக இருந்தார். சாவின் முத்தம்  (1946) என்பவத இவருதடய முதல் கவிததத் பதாகுப்பு. 
பட்டத்தரசி (1956) என்னும் குறுங்காவியமும் இவருக்குப் புகழ் பபற்றுத் தந்தது. ஆனந்தவிகடனில் இவர் 
எழுதிய கவிததகதேத் பதாகுத்துச் சுவரும் சுண்ணாம்பும் என்னும் ததலப்பில் பவேியிட்டார். அமுதும் 
வதனும், பநய்தல் நீர், எச்சில் இரவு, பசான்னார்கள், பநஞ்சில் நிறுத்துங்கள் முதலான நூல்கதேப் 
பதடத்துள்ோர். 

 கவிததகதே மட்டுவம பவேியிடவவண்டும் என்னும் வநாக்கத்வதாடு 1955இல் காவியம் என்னும் 
இததை நடத்தினார். இலக்கியம், ஊர்வலம், விண்மீன், சுரதா என இதழ்கள் சிலவற்தறயும் பவேிட்டார். 
கவியரங்குகள் சிலவற்தறப் புதிய முதறயில் தர விரும்பிய இவர், ெடகுக் கவியரங்கம், கப்ெல் 
கவியரங்கம், விமானக் கவியரங்கம் னொன்றவற்மற நடத்தினார்.  

 இவருமடய னதன்மமழ என்னும் கவிமதத் பதாகுப்ெிற்குத் தமிழக அரெின் ெரிசு கிமடத்தது. 
1972இல் தமிழக அரெின் கமலமாமணி விருமதயும் பெற்றார். ொரதிதாென் விருதிமன 1978இல் பெற்றார். 
1982இல் கவியரெர் என்னும் ெட்டத்மதக் குன்றக்குடி அடிகளார் வழங்கி இவமரச் ெிறப்ெித்தார். 
இவருமடய நூல்கள் நாட்டுடமமயாக்கப்ெட்டுள்ளன. 



நிலா 
(‘பதள்ளுதமி ழுக்குதவு ெீலன்’ என்னும் காவடிச் ெிந்து பமட்டு) 

ஆமெபகாண்டு விண்பவளியின் மீது - மதி  
ஆமடயின்றி னயவுலவும் மாது - முகில் 

ஓமெ பகாண்ட மண்டெத்தில்  
ஊர்ந்துலவி வாழ்ந்துவரும் 

ஊமம - பவள்ளி  
ஆமம! 

 
னதெபமல்லாம் சுற்றிவரும் பதப்ெம் - குளிர்  

திங்கபளாரு ெங்குமணி அப்ெம் - ெிலர்  
 பூெலுக்கும் ஏெலுக்கும்  

பொங்கிபயழுங் காதலுக்கும் 
பொறுப்பு - நிலாச்   
ெிரிப்பு! 

 
வல்லிமட மங்மகயமர வாட்டும் - ஒளி 

வாங்கிமவத்து நம்மிடத்தில் காட்டும் - ஆமூர் 
மல்லபனன்ொன் னதாமளநிகர் 

மாமமலயின் உச்ெிமயப்னொய்  
வாழ்த்தும் - தமல 
தாழ்த்தும்! 

 
நல்லவர்தம் நட்பெனனவ வளரும் - ெில 

நாளிலதன் ஈரவுடல் தளரும் - இன்ெச்  
பொல்லமுதப் ொவலமரத்  

தூண்டிவிட்டுக் பகாண்டிருக்கும்  
னொதி - வான்  
ஊர்தி! 

 
பமாட்டுமுல்மலக் கட்டவிழ்ந்தாற் னொனல - பவள்ேி 

முத்திமரமி தக்குதுொர் னமனல - மதி 
பவட்டபவளி மீதினினல 

பவற்றிமன்னன் பவண்குமட னொல்  
விரியும் - நமக  
புரியும்! 

 
வட்டமிட்ட பவண்ணிலவின் மீது - காயம் 

வந்தமமயக் காரணந்தான் யாது - வண்ணக்  
கட்டழகி அஞ்ெனத்மத  

விட்படறிந்த தால்விமளந்த  
கமறனயா - பொந்தக் 
குமறனயா? 



அலகு 2    புதுக்கவிதத 
 

7. கண்ணதாசன் 
 

கண்ணதாசன் (24.06.1927 – 17.10.1981)  

 

இவருதடய இயற்பபயர் முத்ததயா. சாத்தப்பன் – விசாலாட்சி இதணயருக்கு 
எட்டாவது மகனாகச் சிறுகூடல்பட்டியில் பிறந்தார். காதரக்குடியில் வேர்ப்பு 
மகனாகச் பசன்றார்.  

இேதமயிவலவய கவி புதனயும் ஆற்றல் அவருக்கு இருந்தது. நான்காயிரத்திற்கும் 
னமற்ெட்ட கவிமதகள், ஐந்தாயிரத்திற்கும் னமற்ெட்ட திமரப்ெடப் ொடல்கள், 

கட்டுமரகள் ெல எழுதியவர். ெண்டமாருதம், திருமகள், திமர ஒலி, பதன்றல், பதன்றல்திமர, முல்மல, 
கண்ணதாென் ஆகிய இதழ்களின் ஆெிரியராக இருந்தவர். பத்துக்கும் வமற்பட்ட படங்களுக்குத் 
திதரக்கதத உதரயாடல்கதே எழுதியவதாடல்லாமல் படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்துள்ோர். 

 ெத்துக் குறுங்காப்ெியங்கமளயும் ஒன்ெது கவிமதத் பதாகுப்புகமளயும் ஆறு 
ெிற்றிலக்கியங்கமளயும் கவிமத நாடகம் ஒன்மறயும் ெமடத்த இவர், உமரநமடயிலும் தனி 
முத்திமரமயப் ெதித்தார். ெத்துச் ெிறுகமத பதாகுப்புகமளயும் இருெத்தாறு புதினங்கமளயும் எழுதிக் 
குவித்துள்ளார். தன்வரலாறு நூல்கள் நான்மகப் ெமடத்துள்ளார். இருெதுக்கும் னமற்ெட்ட கட்டுமர 
நூல்கள் எழுதியுள்ளனதாடு அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் என்னும் தமலப்ெில் ெத்துத் பதாகுதிகளும் 
பவளிவந்துள்ளன. மூன்று நாடகங்களும் இரண்டு பமாைிபபயர்ப்பு நூல்களும் இவருதடய பபருதமதயப் 
பதறசாற்றும். இவற்தறத் தவிர ஒன்பது நூல்களுக்கு உதரயும் எழுதியுள்ோர். ொதி, மதங்களில் தம்மம 
இமணத்துக் பகாள்ளாமல் பொது நிமலமயப் னொற்றியவர் இனயசு. காவியம் ெமடத்து அழியாப் புகழ் 
பெற்றவர். 

 இருந்து ொடிய இரங்கற்ொ என்று தாம் உயினராடு இருக்கும் னொனத தம்மமப் ெற்றி இரங்கற்ொ 
ொடி மவத்தவர். “கண்ணினல நீர் அதற்கு காலபமல்லாம் அழுவதற்கு”, “னொனால் னொகட்டும் னொடா, 
இந்தப் பூமியில் நிமலயாய் வாழ்ந்தவர் யாரடா” என்ென னொன்ற நிமனமவ விட்டு நீங்காத 
திமரப்ொடல்கள் ெல ொடியவர்.  

வசரமான் காதலி என்னும் நூலுக்காகச் சாகித்திய அக்காபதமி விருததயும் பபற்றுள்ோர். 
திதரப்படப் பாடல்களுக்கான வதசிய விருதிதனப் பபற்ற முதல் கவிஞர் இவவர ஆவார். தமிழகத்தின் 
அரெமவக் கவிஞராகவும் உலகம் புகழும் கவிஞராகவும் விளங்கிய கண்ணதாென் அபமரிக்காவில். 
இயற்மக எழுதினார். 

 
 

அனுபவதை கடவுள் 
ெிறப்ெின் வருவது யாபதனக் னகட்னடன் 
ெிறந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
ெடிப்பெனச் பொல்வது யாபதனக் னகட்னடன் 
ெடித்துப் ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
அறிபவனச் பொல்வது யாபதனக் னகட்னடன் 
அறிந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
அன்பெனப் ெடுவது என்பனனக் னகட்னடன் 
அளித்துப் ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 



ொெம் என்ெது யாபதனக் னகட்னடன் 
ெகிர்ந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
மமனயாள் சுகபமனில் யாபதனக் னகட்னடன் 
மணந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
ெிள்மள என்ெது யாபதனக் னகட்னடன் 
பெற்றுப் ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
முதுமம என்ெது யாபதனக் னகட்னடன் 
முதிர்ந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
வறுமம என்ெது என்பனனக் னகட்னடன் 
வாடிப் ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
இறப்ெின் ெின்னது ஏபதனக் னகட்னடன் 
இறந்து ொபரன இமறவன் ெணித்தான்! 
'அனுெவித்னததான் அறிவது வாழ்க்மகபயனில் 
ஆண்டவனன நீ ஏன்' எனக் னகட்னடன்! 
ஆண்டவன் ெற்னற அருகு பநருங்கி 
'அனுெவம் என்ெனத நான்தான்' என்றான்! 
 
 

8. வாலி 
 

வாலி (29.10.1931 – 18.07.2013) 

 

திருவரங்கத்தில் வளர்ந்த இவர், திருச்ெி மாவட்டம் திருப்ெராய்த்துமறயில் 
1931ஆம் ஆண்டு ெிறந்தார். இவருதடய இயற்பபயர் டி.எஸ். ரங்கராஜன். தமிழ் 
மீது பபரும்பற்றுக் பகாண்டவர். நண்பர்கள் துதணயுடன் ‘வநதாஜி’ என்னும் 
ததலப்பில் தகபயழுத்து இததை நடத்தினார். அந்த இதைியின் முதல் பிரதிதய 

பவேியிட்டவர் நாடறிந்த எழுத்தாேர் கல்கி அவர்கள்.  

 திதரப்படங்களுக்குப் பாடல்கள் எழுதும் வாய்ப்தபப் பபற்ற இவர் பத்தாயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட 
பாடல்கதே எழுதியுள்ோர். பதிவனழு திதரப்படங்களுக்குத் திதரக்கதத உதரயாடல்கதே 
எழுதியுள்ோர். ‘வதடமாதல’ என்னும் திதரப்படத்தத மாருதி ராவ் என்பாருடன் வசர்ந்து இயக்கியுள்ோர். 
சில படங்கேிலும் பதாதலக்காட்சித் பதாடரிலும் நடித்தும் இருக்கிறார்.  

 திதரப்படப் பாடலாசிரியாராகப் புகழ் பபற்றிருந்தாலும் சிறந்த கவிஞராகவும் நாடகப் 
பதடப்பாேியாகவும் தம் திறதமதய பவேிப்படுத்தியவர். இவர் எழுதிய பாண்டவர் பூமி, கிருஷ்ண 
விஜயம் பபரும் புகதை இவருக்கு ஈட்டித்தந்தன. ஆனந்த விகடனில் ‘நிதனவு நாடாக்கள்’ என்னும் 
ததலப்பில் பவேிவந்த பதாடரிதன இன்றும் அறிவுலகம் வபாற்றிக் பகாண்டாடுகிறது. சிறுகதத, 
உதரநதட, கவிதத எனப் பல்வவறு தேங்கேில் இருபதுக்கும் வமற்பட்ட நூல்கதே ஆக்கியுள்ோர். 
அம்மா, பொய்க்கால் குதிமரகள், நிஜ னகாவிந்தம், ொண்டவர் பூமி, கிருஷ்ண விஜயம், அவதார புருஷன் 
முதலான நூல்கள் மிகுந்த பாராட்டுகதேப் பபற்றன. இவர் எழுதிய திதரப்பாடல்கேில் 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் பாடல்கள் பதாகுக்கப்பட்டு ‘வாலி 1000’ என்னும் நூலாக 2011ஆம் ஆண்டு 
பவேிவந்தது. இவருதடய ‘கலியுகக் கண்ணன்’ என்னும் நாடகம் திதரப்படமாகவும் பவேிவந்தது. 



 2007ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு இவருக்குப் பத்மஸ்ரீ பட்டம் வைங்கிப் பபருதமப்படுத்தியது. தமிைக 
அரசு மகாகவி பாரதியார் விருதத வைங்கிச் சிறப்பித்தது. சிறந்த திதரப்படப் பாடலாசிரியருக்கான மாநில 
விருதிதன ஐந்துமுதற பபற்றிருக்கிறார். 

   

என் அம்ைொவிற்கு எழுேிய பிறந்ே நொள் வொழ்த்து 
 
எத்தமன பொந்தம் என் வாழ்வில் 
வந்தாலும் அம்மா 
உன் ஒற்மற ொர்மவயின் ெந்தம் 
எதுவும் தந்ததில்மல 
 
உன் கண்ணமீர எல்லாம் ெிரிப்ெில் 
மமறத்தாய் அம்மா 
இத்தமனநாளும் அது எனக்கு 
விளங்கியதில்மல 
 
நான் வளரும் ஒவ்பவாரு பநாடியும் 
உனக்கு ொரம் தான் 
பதரிந்தும் சுமக்கிறாய் 
ெத்து மாதம் வமர அல்ல 
உன் ஆயுள் காலம் வமர 
 
உன் காலம் நமரக்கும் னநரத்தில் 
என் னநரம் உனக்காய் 
இருக்க னொவதில்மல 
பதரிந்தும் 
காக்கிறாய் உன் 
இமமக்குள் மவத்து என்மன 
கடமமக்காக அல்ல 
கடனுக்காக அல்ல 
கடவுளாக 
 
உன் வாழ்வின் ஒரு ொதி 
உன் பெற்னறாருக்காய் 
மறு ொதி உன் ெிள்மளகளுக்காய் 
மனதார ெகிர்ந்தளித்து விட்டாய் 
என்றாவது உனக்காய் வாழும் 
உத்னதெம் உண்டா 
 
உன் அன்மனக்கு என்ன மகமாறு 
பெய்தாலும் உன்மன எனக்கு 
தந்ததிற்கு ஈடாய் 
ஒன்றும் பெய்ய இல்லாமல் 



முடமாய் நிற்கினறன் 
 
ஏழு பஜன்மங்களில் நம்ெிக்மக இல்மல 
 
இனி ஒரு பஜன்மம் 
இருந்து உயிரினமாய் ெிறந்தால் 
உன்மன எந்தன் மகளாக்கும் ொக்கியம் 
மட்டும் னொதும் 
 
ஒனர ஒரு னவண்டுனகாள் உன்னிடம் 
இன்று மட்டுமாவது 
உனக்காய் வாழ முயற்ெி பெய் 
 
என் இனிய ெிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் 
 

9. கவிஞர் மீரா 
 
 

மீரா – மீ. ராவஜந்திரன் 

1938 ஆம் ஆண்டு சிவகங்தகயில் பிறந்தார். மீனாட்சிசுந்தரம் – இலக்குமியம்மாள் 
ஆகிவயார் இவர்தம் பபற்வறார். மதுதர தியாகராசர் கல்லூரியில் தமிழ் முதுகதல 
பயின்றார். கவிஞர் அப்துல் ரகுமான் இவருதடய வதாைர். கவிஞர் இன்குலாபும் 
இவருக்கு நல்ல நண்பர். சிவகங்தக மன்னர் துதரசிங்கம் கல்லூரியில் 
வபராசிரியராகப் பணியாற்றி முதல்வர் பபாறுப்பு வதர உயர்ந்து ஓய்வு பபற்றார். 

கல்லூரிப்ெணி, ெமூகப்ெணி, ஆெிரியர் இயக்கப் ெணி இமவகளுடன் இலக்கிய ெணிமயயும் மிகவும் 
விரும்ெிச் பெய்தார். அன்னம் விடு தூது, கவி என்னும் ததலப்புகேில் இலக்கிய இதழ்கதே நடத்தியவர்.  

 திறனாய்வாேராக, இதைாேராக, பதிப்பாேராக, கவிஞராகப் பல்வவறு பதடப்புகதே 
வைங்கியுள்ோர். இவர் இருபது நூல்கதே எழுதியுள்ோர். இவருமடய கவிமத நூல்களுள்  ஊெிகள்,  
கனவுகள்+கற்ெமனகள்=காகிதங்கள் ஆகியமவ இலக்கிய பவளியில் மட்டுமல்லாது பொதுபவளியிலும் 
மிகப் ெரவலாக னெெப்ெட்டன. ஊசிகள் என்னும் நூதல அங்கதப் பா (எள்ேல் பா) என்வற வபாற்றுவர். 
பணத்துக்காகவும் பகாள்தகப் பிடிப்பின்தமயினாலும் பதவி ஆதசயினாலும் அரசியல் பசய்வவாரால் 
பபாதுவாழ்வு தரம் தாழ்ந்து வபானது என்பதத எள்ேி நதகயாடி இவர் எழுதிய குறும்பாக்கதே இன்றும் 
பலர் வபாற்றுவர். 

எங்கள் ஊர் எம்.எல்.ஏ 
ஏழு மாதத்தில் 
எட்டுத் தடமவ 
கட்ெி மாறினார் 
 
மின்னல் னவகம் 
என்ன னவகம்? 
 
இன்னும் எழுெது 
கட்ெி இருந்தால் 
இன்னும் னவகம் 



காட்டி இருப்ொர்..... 
 
என்ன னதெம் 
இந்தத் னதெம்? (ஊெிகள், ெக்கம், 13) 

 லிமிரிக் என்னும் கவிதத வடிவம் இவதரக் கவர்ந்தது என்றாலும், அந்த வடிவத்தத மட்டும் 
உள்வாங்கிக்பகாண்டு தமக்பகனப் புதுக்கவிததப் பாணிதய உருவாக்கிக்பகாண்டார். நமகச்சுமவ நமட, 
விமரிெனச் பொடுக்கு, ெிந்தமன நறுக்கு னொன்றமவ மீராவின் குறும்ொக்களிமடனய மிளிரும் மிடுக்கு 
என்று பொல்வர். ‘வா இந்தப் பக்கம்’ என்னும் நூல் இவருதடய உதரநதட வசீ்சுக்குச் சான்று. 

 தம் வடீ்டில் மாதந்வதாறும் ‘கவி இரவு’ நடத்தியவர். அதன்மூலம் பல்வவறு இேம் கவிஞர்கதே 
உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் நடத்திய அன்னம் பதிப்பகம்வைிக் கி. ராவின் நூல்கள் 
பவேிவந்தன.  இதன்மூலம் கி. ராஜநாராயணதன ஒரு நட்சத்திர எழுத்தாேராக மாற்றியவர் மீரா என்றும் 
பசால்வர்.  

 மீ.இரானெந்திரன் கவிமதகள், மூன்றும் ஆறும், மன்னர் நிமனவில், கனவுகள்+கற்ெமனகள்= 
காகிதங்கள், ஊெிகள், னகாமடயும் வெந்தமும், குக்கூ ஆகிய கவிதத நூல்கள் இன்றும் பலராலும் 
படிக்கப்பட்டுவருகின்றன.  

 தமிழ் வளர்ச்ெிக் கழகப் ெரிசு, ொனவந்தர் விருது, ெிற்ெி இலக்கிய விருது, தமிழ்ச் ொன்னறார் 
னெரமவ விருது, ெிற்ெி கவிமத விருது, கவிக்னகா விருது ஆகியதவ இவருதடய அயராத 
தமிழ்ப்பணிக்கு மகுடமாகச் சூட்டப்பட்டன என்று பசான்னால் மிதகயில்தல. 

 
பநஞ்தச நில்! நில்! 

திமெ மாறிப் னொகானத! பநஞ்னெ, நில்! நில்! 
பதளிவின்றிக் குழம்ொனத! என்றும் எங்கும் 
அமெனொட்டுத் திரிகின்ற காமள 
ஆகானத; கட்டின்றி அமலந்தி டானத! 
தமெகுருதி நரம்புகளின் பொல்லா இச்மெத் 
தாக்குதமலத் தாக்காமல் தகர்ந்து னொக 
இமெயானத! பநருப்ெழகுக் கிமரயா கானத! 
இமலயிழந்த மரத்னதாற்றம் எடுத்தி டானத! 
 
வாமனப்னொய்க் கிழிக்கின்ற மூங்கில் னொல 
வளர்வதற்குத் துடித்திட்ட நீனய, இன்று 
கூனிப்னொய்த் - தண்டுமிலாக் கீமர னொலக் 
குறுகிப்னொய் விடலாமா? ெெிபய டுத்த 
பூமனனொல் ொர்க்கானத! கண்ட கண்ட 
பூமவப்னொய்ப் புணர்கின்ற வண்டா கானத! 
னதமனப்னொல் இனிக்கிறனத என்றி ழிந்த 
னதகசுகம் னதடானத! ெிமதந்தி டானத! 
 
விழுஎன்று னெராமெ பொன்னால், நம்ெி 
வழீானத ெள்ளத்தில்! வயல் வாழ் நாங்கூழ்ப் 
புழுனொல வாழாமல் ஊண்பக டுக்கும் 
புழுவாக மாறானத! இலக்க ணத்தில் 
வழுஎன்றால் கூடஅதற்(கு) அமமதி உண்டு; 



வழுஉனக்கு வருமாயின் அமமதி இல்மல! 
கழுத்தளவு தண்ணரீில் மூழ்கிப் ெின்னர் 
கதறானத! ெதறானத! பநஞ்னெ, நில்! நில்! 
 
கற்ெமனக்கும் கனவுக்கும் காகி தப்பூக் 
காட்ெிக்கும் கவர்ச்ெிக்கும் பமாத்த மாக 
விற்ெமனக்குக் பகாடுக்கானத உன்மன, பநஞ்னெ! 
விழலுக்கு நீர் ொய்ச்ெ விமரந்தி டானத! 
‘அற்புதம் ஆ! உன் ஆக்கம் இமயம்’ என்னற 
அருகிருந்து ெத்துப்னெர் கூடிச் ெிந்தும் 
பொற்புகழ்ச்ெி மமழயினினல நமனந்து பவற்றுச் 
சுகங்காண ஏங்கானத! ஏமா றானத! 
 
பொருளுக்கும் பொன்னுக்கும் னொகத் துக்கும் 
பொய்ப்ொடல் புமனயானத! ‘நான் நான்’ என்னும் 
இருளுக்குள் நுமழயானத! பூத்தி ருக்கும் 
பநருஞ்ெியினல நடக்கானத! நில்! நில்! பநஞ்னெ! 
 

10. மு. னமத்தா  
 

மு. வமத்தா (05.09.1945) 

 

இவருதடய முழுபபயர் முகமது வமத்தா. வதனி மாவட்த்திலுள்ே பபரியகுேத்தில் 
பிறந்தார். பென்மன நந்தனம் அரசுக் கமலக் கல்லூரியிலும் ெின்னர்ச் பசன்தன 
மாநிலக் கல்லூரியிலும் தமிழ்ப் வபராசிரியராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றார். 

வானம்பாடி என்னும் புதுக்கவிதத இதைில் கவிததகள் எழுதி அறிமுகமானார். புதுக்கவிததகேில் 
புதுதமதயப் புகுத்தியவர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவர் எழுதிய கண்ணரீ்ப் பூக்கள் என்னும் பதாகுப்பு 
முப்பதுக்கும் வமற்பட்ட பதிப்புகதேக் கண்டுள்ேது என்பவத ஒரு சாததனதான். இவமரப் ெற்றிச் 
பொல்லும்னொது கவிஞர் அறிவுமதி, ''மு.னமத்தாவின் கண்ணரீ்ப் பூக்கள் கவிமத நூமலக் மகயில் 
மவத்திருப்ெனத பகௌரவம்“ என்று ொராட்டுகிறார். 

 இவருதடய கவிததகேில் எேிதம இருக்கும். சட்படன்று மனத்துள் பதிந்துபகாள்ளும். 
பைதமக்கும் புதுதமக்கும் பாலம் அதமப்பது வபான்ற உவதமகளும் உருவகங்களும் ஊன்றி நிற்கும். 
எேிய பசால்லாட்சிகோல் காட்சிகதேப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதில் தனித்து நிற்பவர். இவதரப் படிமக் 
கவிஞர் என்றும் அதைப்பர். 

 சமூகத்தத விமர்சிப்பதில் தயக்கம் காட்டியதில்தல. இவருதடய ‘வதசப் பிதாவுக்குத் 
பதருப்பாடகனின் அஞ்சலி’ இதற்கு ஓர் அத்தாட்சி. காதல், வசாகம், தன்னம்பிக்தக, வறீுணர்வு, எள்ேல், 
அரசியல், சமூக அக்கதற எனப் பன்முகச் சிந்ததனக் கவிததகதேப் பதடத்தவர். இவருதடய கவிததத் 
தாக்கத்தால் இதேஞர்கள் இவதரக் கதாநாயகனாவவ பகாண்டாடினார்கள்.  

 நபிகோரின் வரலாற்தற ‘நாயகம் ஒரு காவியம்’ என்னும் ததலப்பில் புதுக்கவிததயில் காவியம் 
பதடத்துள்ோர். சிறுகததத் பதாகுப்புகள் மூன்று பவேியிட்டுள்ோர். ஆனந்தவிகடன் பபான்விைாக் 
பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடத்திய புதின இலக்கியப் னொட்டியில் இவருதடய ‘வசாை நிலா’ 



என்னும் பதடப்பிற்கு முதல் பரிசு கிதடத்தது. இவருதடய ‘ஊர்வலம்’ என்னும் புதுக்விததத் 
பதாகுப்பிற்குத் தமிைக அரசின் விருது கிதடத்தது.  

கண்ணரீ்பூக்கள் (1974), ஊர்வலம் (1977), மனச்ெிறகு (1978), அவர்கள்வருகிறார்கள் (1980), முகத்துக்கு 
முகம் (1981), நடந்தநாடகங்கள் (1982), காத்திருந்த காற்று (1982), ஒரு வானம் இரு ெிறகு (1983), 
திருவிழாவில் பதருப்ொடகன் (1984), நந்தவனநாட்கள் (1985), இதயத்தில் நாற்காலி (1985), 
என்னுமடயனொதிமரங்கள் (1987), கனவுக்குதிமரகள் (1992), கம்ென் கவியரங்கில் (1993), என் ெிள்மளத் 
தமிழ் (1994), ஒற்மறத் தீக்குச்ெி (1997), மனிதமனத்னதடி (1998), ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வடீு (2004), மு.னமத்தா 
கவிமதகள் (2007), கமலஞருக்கும் தமிழ் என்று னெர் (2010), கனவுகளின்மகபயழுத்து (2016), நாயகம் ஒரு 
காவியம் (இறுதி ெமடப்பு) என இருபதுக்கும் வமற்பட்ட கவிததப் பதடப்புகளுக்குச் பசாந்தக்காரர். 

திதரப்படப் பாடலாசிரியராகவும் சிறந்து விேங்கினார். பாடு நிலாவவ, ராஜ ராஜ வசாைன் நான், 
வா வா வா கண்ணா வா, வதாடத்துல பாத்தி கட்டி, மயில்னொல பொண்ணு ஒன்னு, என் மன வானில் 
சிறதக விரிக்கும் னொன்ற புகழ்பெற்ற திதரப்பாடல்களுக்கு இவர் பசாந்தக்காரர். 

இவர் ‘ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வடீு’ (கவிமத நூல்) என்னும் நூலுக்காகச் ொகித்திய அக்காபதமி 
விருது பபற்றார். 

 
மரங்கள் 

 

மரங்கள் 

மானுட ஆண்மமக்கு 

மண் பகாடுத்த ெீதனங்கள் 

மரங்கள் 

 

நாங்கள் 

ெிறகுத் துடுப்புகள் 

பெலுத்திச் பெல்கிற 

ெடகுப் ெறமவகளின் 

ெயணியர் விடுதிகள் 

 

எந்தப் ெறமவக்கும் 

இருக்க இடங்பகாடுக்கும் 

பொதுவுமடமம வடீுகள் 

 

அதனால்தான்… 

தராதரம் அறியாத 

தான்னதான்றிப் ெறமவகள் 

எங்கள் தமலமீனத 

எச்ெமிட்டுச் பெல்கின்றன 

 

நாங்கள் 

சூடுெடுகின்ற 

பொந்தக்காரர்களுக்காக 

விரித்னத மவத்திருக்கும் 

பவண்பகாற்றக் குமடகள் 

 



மமழக்கும் ஒதுங்கும் 

மர நிமலயங்கள் 

ெரியாகப் னொடாத 

ெல்லமடப் ெந்தல்கள் 

ொத ொரிகளின் 

ெணிமமனக் கூடங்கள் 

 

மனிதர்கள் 

வாங்கி மவக்காத 

மண்ணின் விெிறிகள் 

 

மானுடர் கரங்களில் 

அகப்ெட்டுக் பகாண்ட 

மண்ணின் மகதிகள்… 

 

அதனால்தான் 

ஊருக்கு பவளினய 

உட்கார்ந்திருந்தாலும் 

எங்கள் 

மார்ெிலும் னதாளிலும் 

எண்கமள எழுதி 
மாட்டி மவக்கிறார்கள் 

 

நாங்கள் 

காற்று மன்னவன் 

கால்நமட யாத்திமரமயக் 

கண்டு முரெமறயும் 

கட்டியங்காரர்கள் 

 

தமரயில் நடக்கப் 

ெிரியப்ெடாத னொது 

காற்று எங்கள் 

தமலகளின் மீனத 

நடந்து பெல்கிறது 

 

பதன்றலின் ொர்மவயில் 

பெல்லப்ெிள்மளகள் 

நாங்கள் 

புயலின் கண்களில் 

புரட்ெிக்காரர்கள் 

 

பவட்டி பயடுத்தால் 

விறகானவாம்… பவய்யிலினல 

சுட்டு எடுத்தாலும் 

சுறுசுறுப்ொய் அடுப்பெரிப்னொம் 

 



நாங்கள் 

கல்லில் எறிந்தாலும் 

கம்ெில் அடித்தாலும் 

ெரிசு பகாடுக்கின்ற 

ெண்ெின் வார்ப்புகள் 

 

வானத்தில் நடக்கும் 

நட்ெத்திர இரவு 

விமளயாட்டு னமமடயில் 

 

தவறி விழுவமதத் 

தாங்கிப் ெிடிப்ெதற்காக 

மண்ணில் கட்டிய 

வமல விரிப்புகள் 

 

மனிதர்கள் 

தூங்கிய ெிறகும் 

வானத்தில் விளக்பகரிவது 

மரங்களுக்காகனவ 

 

11. ஞா க்கூத்தன் 
 

ஞானக்கூத்தன் (07.10.1938 – 27.07.2016) 
 

மயிலாடுதுதறக்கு அருவக உள்ே இந்தளூரில் 1938ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். தாய்பமாைி 
கன்னடம். இவருதடய இயற்பபயர் அரங்கநாதன். திருமந்திரம் நூலின் ஈர்ப்பினால் ஞானக்கூத்தன் 
என்று புதனபபயர் சூட்டிக்பகாண்டார்.  

எட்டுக் கவிதத நூல்கதே எழுதியுள்ோர். இரண்டு கட்டுதர நூல்கதேயும் 
பதடத்துள்ோர். ஞானக்கூத்தன் னநர்காணல்கள், கனவு ெல காட்டல், நம்மம அது தப்ொனதா?, 
பொன்னமத னகட்ட ஜன்னல் கதவு, அமலகள் இழுத்த பூமாமல ஆகிய நூல்களும் 

குறிப்ெிடத்தக்கமவ. 

 இவர் எழுதிய ‘எனக்கும் தமிழ்தான் மூச்சு, ஆனால், ெிறர்னமல் அமத விட மாட்னடன்’ னொன்ற கவிமதகள் 
அந்தக் காலத்தில் பெரிய சலசலப்தப உண்டாக்கின. ‘நமட’ ெிற்றிதழில்தான் ஞானக்கூத்தனின் கவிமதகள் முதலில் 
பவளியாயின. 'ெிரச்ெிமன' என்கிற கவிமதயின் மூலம் அறிமுகமான இவர், அன்று னவறு கிழமம, சூரியனுக்குப் 
ெின்ெக்கம், கடற்கமரயில் ெில மரங்கள், மீண்டும் அவர்கள், பென்ெில் ெடங்கள், ஞானக்கூத்தன் கவிமதகள், என் உளம் 
நிற்றி நீ, இம்ெர் உலகம் ஆகிய கவிமத நூல்கமளயும் ெமடத்துள்ளார்.  

 1970ஆம் ஆண்டு நண்ெர்கள் இராமகிருஷ்ணன், ொ. கந்தொமி, ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகினயானராடு இமணந்து 
“கெடதெற” என்னும் ெிற்றிதமழ நடத்தினார். ‘கெடதெற’ - ஒரு வல்லின மாத ஏடு. 'னகாெம் பகாண்ட இமளஞர்கள்' 
என்ற வாெகங்கள் இடம்பெற்றன. வாளும் னகடயமும் ஏந்திய ஒரு னொர் வரீனின் (இந்திய மரபு) ஓவியத்மதத் தங்கள் 
ெத்திரிமகயின் நிரந்தரச் ெின்னமாகப் பொறித்தார்கள். அன்மறய இமளஞர்கள் விரும்ெிய ெிற்றிதழ்களில் 
கெடதெறவிற்குத் தனி இடம் உண்டு.  

 1981இல் ‘கவனம்’ என்னறாரு ெிற்றிதமழத் பதாடங்கித் தானம ஆெிரியராகவும் இருந்து பவளியிட்டார். இதில் 
தனித்தன்மம பகாண்ட கவிமதகள், கமதகள், கட்டுமரகள் பவளியாயின. மிகக் குறுகிய காலம் மட்டுனம இந்த இதழ் 
நடத்தப்ெட்டிருந்தாலும் புதிய ெமடப்ொளர்கமள உருவாக்கியது எனில் மிமகயில்மல. ஆத்மாநாம் நடத்திய ை 
என்னும் சிற்றிதழுக்கு 1987ஆம் ஆண்டு ஞானக்கூத்தன் ஆசிரியராக இருந்தார். 



 “புதுக்கவிமதக்குக் காத்திரத்மதயும் பநகிழ்வுத் தன்மமமயயும் ஞானக்கூத்தன் ஒருங்னக அளித்தார் என்ெது 
மிமகயான கூற்று அல்ல. தமிழ்க் கவிமதயில் ெல்னவறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த பெழுமமயான ஒரு காலத்தின் 
அமடயாளம் ஞானக்கூத்தன்” என்று எஸ், ராமகிருஷ்ணன் இவமரப் ெற்றியும் இவருமடய கவிமதகமளப் ெற்றியும் 
மதிப்ெடீு பெய்கிறார். மனித சுயத்தின் இருப்பும், தவிப்புனம அவரது கவிமதகளின் ெிரதான உள்ளடக்கமாய் இருந்தன 
என்று ஒரு மதிப்ெடீு இவர் கவிமதகளின்மீது உண்டு. 

தேொழர் தைொசிகீரனொர் 
 
னமாெிகீரா 
மகிழ்ச்ெியினால் 
மரியாமதமய நான் 
குமறத்ததற்கு 
மன்னித்தருள னவண்டும் நீ 
 
பொந்தமாக உனக்கிருக்கும் 
ெங்கக்கவிமத யாபதான்றும் 
ெடித்ததில்மல நான் இன்னும் 
 
ஆனால் உன்னமல் அளவிறந்த 
அன்பு னதான்றிற்று 
இன்பறனக்கு 
 
அரொங்கத்துக் கட்டிடத்தில் 
தூக்கம் னொட்ட முதல்மனிதன் 
நீதான் என்னும் காரணத்தால் 
 
என்ன மாதிரி 
என்மன னநாக்கி ஒருவர் வந்தார் 
எமதனயா னகட்கப் னொவது னொல 
 
கமடயா? வடீா? கூடமா? னகாயிலா? 
 
என்ன னகட்கப் னொகிறாபரன்று 
எண்ணிக் பகாண்டு நான் நின்றிருக்மகயில் 
 
அனனகமாய் வாமயத் திறந்தவர் என்னிடம் 
ஒன்றும் னகளாமல் பென்றார். 
 
என்ன மாதிரி உலகம் ொர் இது. 
 

அம்ைொவின் பபொய்கள் 
 
பெண்ணுடன் ெினனகம் பகாண்டால் 
காதறுந்து னொகும் என்றாய் 



 
தவறுகள் பெய்தால் ொமி 
கண்கமளக் குத்தும் என்றாய் 
 
தின்ெதற் னகதும் னகட்டால் 
வயிற்றுக்குக் பகடுதல் என்றாய் 
 
ஒருமுமற தவிட்டுக்காக 
வாங்கினனன் உன்மன என்றாய் 
 
எத்தமனப் பொய்கள் முன்பு 
என்னிடம் பொன்னாய் அம்மா 
 
அத்தமனப் பொய்கள் முன்பு 
பொன்ன நீ எதனாலின்று 
பொய்கமள நிறுத்திக் பகாண்டாய் 
 
தவறு னமல் தவறு பெய்யும் 
ஆற்றல் னொய் விட்டபதன்றா? 
எனக்கினி பொய்கள் னதமவ 
இல்மலபயன் பறண்ணினாயா? 
 
அல்லது வயதானனார்க்குத் 
தகுந்ததாய்ப் பொய்கள் பொல்லும் 
பொறுப்ெினி அரொங்கத்மதச் 
ொர்ந்ததாய்க் கருதினாயா? 
 
தாய்ப்ொமல நிறுத்தல் னொலத் 
தாய்ப் பொய்மய நிறுத்தலாமா 
 
உன்ெிள்மள உன்மன விட்டால் 
னவபறங்கு பெறுவான் பொய்கள்? 
 
இழந்ே தபனொவும் இருக்கும் தபனொவும் 
 
ெந்னதகத்துடனன பதாட்டுப்ொர்த்னதன் 
மெயிலிருந்த னெனாமவக் கானணாம் 
வழியில் எங்னகா விழுந்து விட்டது 
நீண்ட நாட்களாய்ப் ெழகிய னெனா 
எங்னக விழுந்தனதா யாபரடுத்தானரா 
 
ஒருகணம் நிமனத்னதன் வழியில் அதன்னமல் 
வண்டி ஒன்று ஏறிவிட்டதாய். 



எண்ணிப் ொர்த்ததும் உடம்பு நடுங்கிற்று 
வண்டி எதுவும் ஏறியிராது. 
 
ெள்ளிக்கூடத்துப் ெிள்மளயின் மகயில் 
கிமடத்திருக்கலாபமன்று எண்ணிக் பகாண்னடன். 
முள்மளக் கழற்றிக் கழுத்மதத் திருகிப் 
ெல்லால் கடித்துத் தமரயில் எழுதி 
அந்தப் மெயன் ொர்ப்ெதாய் எண்ணினனன் 
அதற்கும் நடுங்கி எண்ணத்மத மாற்றினனன் 
 
எவனனா ஒருவன் கிழவன் மகயில் 
அந்தப் னெனா கிமடத்ததாய் எண்ணினனன் 
குடும்ெத்மத விட்டுத் பதாமலவில் வாழும் 
அந்தக் கிழவன் மகளுக்குக் கடிதம் 
எழுத முயன்று அவனுக்பகழுத 
வராமல் னொகனவ என்மனத் திட்டியதாய் 
எண்ணிக் பகாண்னடன் எனக்குள் ெிரித்னதன். 
 
மாமல வமரக்கும் நிம்மதியற்றுப் 
புதிய னெனா ஒன்று வாங்கினனன் 
னொதமனக்காகக் கமடயில் கிறுக்கினனன். 
வடீ்டுக்கு வந்ததும் முதலாம் னவமலயாய் 
எழுதிப் ொர்க்கக் காகிதம் மவத்னதன் 
என்ன எழுத? ஏனதா எழுதினனன் 
 
புதிய னெனா எழுத எழுத 
இழந்த னெனா இருப்ெமத உணர்ந்னதன் 
ஆமாம் எல்லாம் ஒன்றுதான் 
இழந்த னெனாவும் இருக்கும் னெனாவும் 
 

 

12. ஆத்மாநாம் 
 

ஆத்மாநாம் (18.01.1951 – 06.07.1984) 

 

இவருதடய இயற்பபயர் எஸ்.வக. மதுசூதன். நவனீத் தமிழ்க் கவிமதக்குப் 
பெரும் ெங்களிப்புச் பெய்த ஆத்மாநாமின் தாய்பமாழி கன்னடம். பசன்தன 
அம்பத்தூரில் பள்ேிப் படிப்தப முடித்த இவர், அரும்பாக்கம் து.வகா. தவணவக் 
கல்லூரியில் வணிகவியல் பட்டப் படிப்தப முடித்தார்.  

 நவனீக் கவிமதக்காக, ‘ழ’ என்ற ஒரு முன்னனாடி இதமழத் பதாடங்கி, 24 
இதழ்கமளக் பகாண்டுவந்தார். இன்றுவமர ஆத்மாநாம் எழுதியமவயாக, நமக்கு 



156 கவிமதகள் கிமடத்துள்ளன. இவற்மறத் பதாகுப்ொக்கித் தமிழ் வாெகர்களிடம் ஆத்மாநாமம 
நிமலநிறுத்தியதில் கவிஞர் ெிரம்மராஜனுக்குத் தமலயாய ெங்குண்டு. 

 “அகத்தில் புறத்மதயும் புறத்தில் அகத்மதயும் ஒருங்கிமணத்துக் கவிமதயின் நிர்ணய 
எல்மலகமள அகண்டமாக்கினார். வடிவத்மதயும் உத்திமயயும்விட உண்மமயின் உரத்த குரமலனய 
கவிமதயாகக் கண்படழுதினார். கவித்துவமான பொற்களில் அொதாரண அனுெவங்கமளப் 
ெகிர்ந்துபகாண்டார். இலக்கியத்தில் அரெியலுக்கு இடமில்மல என்ற குரமலக் கமடெிவமர 
புறக்கணித்தார். பவகுமானங்கமளயும் பகாண்டாட்டங்கமளயும் எளிதாகக் கடந்தார். பவகுமக்கள் 
கூட்டத்தில் ஒருவராக, னமட்டிமம உணர்வின்றித் தம்மமச் ெமநிமலயில் பொருத்திக்பகாண்டார். 
ொதாரண மனிதனாகவும், ெமூகப் பொறுப்மெத் தட்டிக்கழிக்காத கவிஞனாகவும் இயங்கினார். 
கவிமதகளும் வாழ்வியக்கத்தின் துடிப்ொன ெகுதிகனள என்ற முழுனநாக்மகத் துணிந்து முன்பனடுத்தார். 
அன்மெத் னதடிக் கூச்ெத்துடனும் ெதற்றத்துடனும் அமலந்தமலந்து அவதிப்ெட்டார். ொரத்மத இப்ெடிச் 
சுருக்கலாம்: நம் காலக் கவிமதயின் ஆகப் பெரும் ொதமனக் கமலஞர்களுள் ஒருவர்தான் ஆத்மாநாம்” 
என்று இவதரப் பற்றிய மதிப்படீ்தடக் ‘கனல் வட்டம்’ நூலின் ஆசிரியர் கல்யாணராமன் முன்தவக்கிறார். 

 
பசடியுடன் ஒரு உமரயொடல் 

 
ஒரு பெடி என்மனப் ொர்த்துச் ெிரித்தது 
நானும் புதிய அறிமுகத்மத மகிழ்ந்னதன் 
நீ யார் என்று அது என்மனக் னகட்டது 
நான்... நான், , , 
எதுவும் பொல்லத் பதரியவில்மல 
பெருமூச்பொன்மற பவளியிட்னடன் 
 
ஏன் இப்ெடி னலால் ெடுகிறாய் 
என்மனப் னொல் அமமதியாய் இனரன் 
 
காற்று என்மன அரவமணக்கிறது 
நானும் ஆடி அமெந்து ெந்துஷ்டிக்கினறன் 
இருந்த இடத்தினலனய பொர்க்கம் உள்ளது 
காற்று பமன்மமயானது 
குளிர்ச்ெிமய உடபலங்கும் நிமறக்கிறது 
காற்று வந்துபகாண்னடயிருக்கிறது 
நிற்ொடும் புறப்ொடும் அதற்கில்மல 
என்மனக் காதலிக்கும் காற்று 
இவ்வுலகம் முழுமதயும் காதலிக்கிறது 
எனது இமலகள் காற்றின் வருமகயால் 
மகிழ்ச்ெி நாட்டியம் நிகழ்த்துகின்றன 
அம்மா - காற்று நம்மம ஏன் காதலிக்கிறது என 
என்றுனம இமலகள் னகட்ெதில்மல 
 
மமழயும் அப்ெடித்தான் 
காலம் காலமாய் 
என்மன ஊட்டி வளர்க்கிறது 



ெனிக்காலத்தில் தூறும் மமழ 
கிளுகிளுப்பூட்டுகிறது 
 
காற்றும் மமழயும் என்மனப் னொஷிப்ெது னொல் 
சூரியனும் தன் மவரக் கிரணங்களால் 
என்மனப் ொர்க்கிறான் 
இதமாகச் ெில னநரம் 
இடமாகச் ெில னநரம் 
என் இமலகளின் ஒளிமய 
உலகுக்களிப்ெவன் அவன்தான் 
 
எனக்கு எவ்விதப் ெிரச்ெிமனயும் இல்மல 
நீ என்மனக் கிள்ளினால் ஒழிய 
 
ொர் என்மன 
நீ யார் என்றுனக்குப் புரியும் 
 

இப்பபொழுபேல்லொம் 
 
நன்றாகத்தான் இருக்கிறது 
பமத்பதன்ற புல்தமர 
ெில ெறமவகள் 
மீண்டும் மீண்டும் 
எமனத் னதடி வருகின்றன 
ஒரு மாற்றத்திற்காய் 
நானனா 
அவற்றின் வண்ணத்திலும் 
ெிறகடுக்குகளின் அழகிலும் 
அமிழ்ந்து னொகினறன் 
கண் விழிக்மகயில் 
நான் மட்டுனம இருக்கினறன் 
 
இப்பொழுபதல்லாம் 
ெறமவகமளத் னதடுகினறன் 
ஒரு மாற்றத்திற்காய் 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் 
 
 

பபா. பாலசுப்பிரமணியம் (29.07.1936) 

 

னகாமவ மாவட்டம், பொள்ளாச்ெி வட்டம் ஆத்துப்பொள்ளாச்ெி கிராமத்தில் ெிறந்தவர். 
இவருமடய பெற்னறார் பொன்னுொமி – கண்டியம்மாள். அண்ணாமமலப் 
ெல்கமலக்கழகத்தில் தமிழ் ெயின்றார். பொள்ளாச்ெி நல்லமுத்து மகாலிங்கம் 
கல்லூரியில் விரிவுமரயாளராகப் ெணியாற்றிய இவர், னகாமவ ொரதியார் 

ெல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துமறத் தமலவராகப் ெணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார்.  

 னெராெிரியர், கவிஞர், பமாழிபெயர்ப்ொளர், இதழாெிரியர் எனப் ென்முகம் பகாண்ட ஆளுமமயாளர். 
ெிற்ெி அறக்கட்டமளமய நிறுவியவர். ஆண்டுனதாறும் தகுந்த ெமடப்ொளர்களுக்கு விருதுகமள வழங்கி 
வருகிறது இந்த அறக்கட்டமள என்ெது குறிக்கத்தகும். 

 இருெது கவிமத நுல்கமள பவளியிட்டுள்ளார். பமாழிபெயர்ப்பு நூல்கள் ெதிபனான்றும் உமரநமட 
நூல்கள் ெதின்மூன்றும் ெமடத்துள்ளார். இவற்மறத் தவிர வாழ்க்மக வரலாற்று நூல்கள் (8), கவிமத 
நாடகம் (1), ெிறுவர் நூல்கள் (2), அறக்கட்டமளப் பொழிவு நூல்கள் (3), உமர நூல்கள் (3), அறக்கட்டமளப் 
பொழிவு நூல்கள் (3), பதாகுப்பு நூல் ஒன்மறயும் ெமடத்துள்ளார். ெதிபனாரு நூல்கமளப் ெதிப்ெித்துள்ளார். 
ஆங்கிலத்தில் A Comparative Study of Bharati and Vallathol (1991) என்பறாரு நூதலயும் ஆக்கியுள்ோர். இவர் 
ததலதமயில் சாகித்திய அக்காபதமி பவேியடீாகத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (3 பதாகுகள்) 
பவேிவந்துள்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. கதணயாைி, வள்ளுவம், கவிக்வகா ஆகிய இதழ்கேின் ஆசிரியர் 
குழுவிலும் இருந்துள்ோர்.  

 இருபதுக்கும் வமற்பட்ட ஆய்வு மாணவர்களுக்கு வைிகாட்டியாக பநறியாள்தக பசய்துள்ோர். 
இவருதடய கவிததகள் ஆங்கிலம், மதலயாேம், கன்னடம், மராத்தி, இந்தி ஆகிய பமாைிகேில் 
பமாைிபபயர்க்கப்பட்டுள்ேன. இவருதடய பதடப்புகள் குறித்து ஆய்வு நூல்கள் பவேிவந்துள்ேன. 

பமாழிபெயர்ப்புக்காகவும் (2001), ெமடப்ெிலக்கியத்துக்காகவும் (2003) இருமுமற ொகித்திய அகாதமி 
விருது பெற்றவர். தமிழக அரெின் ொனவந்தர் விருது, குன்றக்குடி ஆதீனம் கெிலர்விருது, திருவனந்தபுரம் 
தமிழ்ச் ெங்க மகாகவி உள்ளூர் விருது, மூத்த எழுத்தாளருக்கான லில்லி னதவெிகாமணி விருது என 
விருதுகள் ெலவற்மறப் பெற்றவர். இந்த ஆண்டு (2022) இவர் பத்மஸ்ரீ விருதிதனயும் பபற்றுள்ோர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

ைனிேம் 
 

நீல மின் விளக்கு விழிகள்  
ெளிச்ெிடப் ெளிச்ெிட  
உருக்குக் கவெ உடுப்பு 
நலுங்காமல் நடந்து 
 
அலுமீனிய விரல்களால்  
காமல வணக்கம் பெய்து  
ரொயன ரப்ெர் ஊதடுகள்  
இறுக முடிக்  
கட்டமளக்குக்  
காத்திருந்தது  



இயந்திர மனிதன்  
(பூதம்)? 
 
காமலச் ொப்ொட்டுக்  
கலர் மாத்திமரகமள  
பமன்றெடி  
சூரியக் கதிரடுப்ெில்  
பகாதித்த  
‘ெிரியஸ்’ நட்ெத்திர  
ஊற்று நீமரப்  
ெருகிய விஞ்ஞானி  
நிமிர்ந்து ொர்த்தான்.  
 
அவன் ொர்மவ ெட்டதும்  
னெவக யந்திரத்தின்  
எலக்ட்ரானிக் மூமளக்குள்  
‘கிர்’ பரனக் குறுகுறுப்பு  
 
னமமெ மீதிருந்த  
ெந்திர காந்தக்  
கல் ெித்தான்கமள  
விஞ்ஞானி விரல்கள்  
ெியானனாக் கமலஞனாய்த்  
பதாட்டு நகர்ந்தன  
 
ெதுரமாய் வட்டமாய்  
முக்னகாணப் பூள்ளியாய்  
னகள்விப் பொறிகள்  
இயந்திர மூமளச்  
‘பெல்’களில் சுறுசுறுத்தன  
 
தாமடக் கில்கள்  
பமல்ல அமெந்தன  
 
ஆணும் பெண்ணு மல்லாத  
ஒரு குரல் நாடாச் சுருபளன  
விரிந்து பவளி வந்தது  
“திருவாளர்  
விஞ்ஞானி அவர்கனள! 
இட்ட கட்டமளகள்  
யாவும் முடித்னதன்”  
 
 



கடற்கமர மணல் துகள்  
கணக்கு முடிந்தது  
ஆயிரம் வமளவு  
பநளிவுடனிருந்த  
தமலமுடி தந்திர்  
ரொயனச் னெர்க்மகயால்  
கம்ெியாய் நீண்டது  
 
காலம் துரம் ொரம்  
நுண்ணிய கணக்குகள் 
பநாடியில் தீர்ந்தன  
கமடெி கமடெியாய்  
நாய் வால் னகாணமலச்  
ெரி பெய்ய மட்டும்  
இரண்டு நாளாயிற்று  
புது மருந்பதான்மற  
ஊெியில் பெலுத்த 
னகள்விக் குறிவால்  
சுட்டு விரலாய்  
வடிவுற் றாயிற்று  
 
அடுத்த கட்டமள...  
அடுத்த கட்டமள...  
 
விஞ்ஞானி  
தமல னகாதிச் ெிந்திக்க...  
 
எதிரிலிருந்த  
பதாமலக்காட்ெித் திமர  
ெிவப்பு வண்ணத்தில்  
குளித்ததால்  
திடுக்கிட்டுப் ொர்த்தான்  
 
எழுத்துக்கள் திமரயில் 
எறும்ொய் நகர்ந்தன  
 
“அவெரச் பெய்தி  
அவெரச் பெய்தி!”  
 
“விஞ்ஞானி வினவகன்  
குழந்மத ஒளியரெி  
தானன திறந்து  
தானன முடும்  



வாெல் கதவில்  
பொம்மமமய எடுக்கக்  
குனியும்னொது  
ெிக்கி பநரிந்து  
ெிமதந்து  
மரணமுற்றாள்...” 
  
விஞ்ஞானி வினவகன்  
இயந்திரமானான்  
ஒரு கணம்  
பவளிறிற்று முகம்  
திமரயில்  
பவள்மளத் துணியில் 
பொதிந்த பெம்ெருத்திப் பூ முகம்  
குழந்மத முகம்  
நிஇழலாடி மமறந்தது  
 
“அம்மா...  
அம்மா...”  
 
விசும்பூம் அவன் குரல்  
விஞ்ஞான ொதனங்களில்  
 
ெட்டுப் ெட்டுப்  
புனர் ஜன்மபமடுத்தது  
 
ஒரு முமலயில்  
ஒலி அளக்கும்  
கருவியில் அவன் அழுமக  
ஒளிக் னகாடுகளாய்  
னரமககள் னொட்டது  
 
கண்ணரீில்  
கெங்கிய முகத்னதாடு 
துக்கத் தவிப்ெில்  
அவன் விறிடுமகயில் 
  
“அடுத்த கட்டமள  
அடுத்த கட்டமள...  
 
 
இயந்திர மனிதனின்  
வறண்ட  



குரல் குறுக்கிட்டது  
 
வார்த்மதகள் ஊருவின்றி  
அமடக்க  
மக விரல்கள் மரக்கிமளயாய்ப்  
ெின்னி இறுக  
 
மமழயில் நமனந்த  
குருவிச் ெிறகாய்  
இமமகள் அடித்துக் பகாள்ள  
விஞ்ஞானி அலறினான்...  
 
“ம் னொ... ெிொனெ  
அழு... அழு...  
அழு... னொ...”  
 
ஓய்ந்து னொய்  
ஒன்றும் விளங்காமல்  
நின்றது அழத் பதரியாத  
இயந்திர மனிதன்! 
 

14. அப்துல் ரகுமான் 
 
 

அப்துல் ரகுமான் (09.11.1937 – 02.06.2017) 

 

அப்துல் ரகுமான் மதுமரயில் ெிறந்தவர். மகதி என்னும் இவரின் தந்மத இலக்கியவாதி 
ஆவார். கவிக்வகா என்று வபாற்றப்படும் அப்துல் ரகுமான் வானியம்பாடி இஸ்லாமியக் 
கல்லூரியில் தமிழ்ப் வபராசிரியராகப் பணியாற்றினார்.  

இவர் கவிஞர்களின் கவிஞர் என்றும் ொராட்டுக்கும் பெருமமக்கும் உரியவர். 
‘புதுக்கவிமதயில் குறியீடு’ என்னும் தமலப்ெில் முமனவர் ெட்டம் பெற்றவர். ொல்வதீி என்ற கவிமதத் 
பதாகுதி மூலம் தம்மம ஒரு னொதமனப் ெமடப்ொளியாக இனங்காட்டிக் பகாண்டார். அத்பதாகுதி 
பவளிவந்த னொது கவிமதமய னநரடியாகத் தராமல் உவமமகள், உருவகங்கள், ெடிமங்கள், குறியடீுகள் 
ஆகியவற்றின்வழி பவளியடீ்டு முமறமய அமமத்துக் பகாண்டார். தமிழில் மஹக்கூ, கஜல் ஆகிய 
ெிறபமாழி இலக்கியங்கமளப் புமனந்ததிலும் ெரப்ெியதிலும் இவர் குறிப்ெிடத்தக்கவர் ஆவார். 

இவரின் ொல் வதீி, சுட்டுவிரல், னநயர் விருப்ெம், ஆலாெமன என்னும் கவிமத நூல்கள் புத்தம் 
புதிய ெிந்தமனகமளத் தாங்கிய நூல்கள் ஆகும். னநயர் விருப்ெம் என்னும் நூலில் உள்ள மண் என்னும் 
கவிமத னெரறிஞர் அண்ணாவால் பெரிதும் விரும்ெப்ெட்டு மீண்டும் மீண்டும் ெடிக்குமாறு னகட்கப்ெட்ட 
கவிமதயாகும். முதன்முதலில் மஹக்கூ கவிமதகமளத் தமிழுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தி எழுதிய கவிஞர் 
இவர், ஓரிரு வார்த்மதகளில் கவிமதகள் எழுதியவரும் இவனர. ெர்ரிலிெ கவிமதகமள முதன் முதலில் 
தமிழில் எழுதியவர் கவிக்னகா அப்துல் ரகுமான் ஆவார். ஜூனியர் விகடனில் பதாடர்ந்து இவர் எழுதிய 



கட்டுமரகள் ெல நூல்களாக மலர்ந்துள்ளன. அவளுக்கு நிலா என்று பெயர், கமரகமள நதிகள் 
ஆவதில்மல, ெலமவ பமாட்டு, உன் கண்ணில் தூங்கிக்பகாள்கினறன், முட்மட, வாெிகள் ஆகியன 
குறிப்ெிடத்தக்க நூல்களாகும். 

 நாற்ெதுக்கும் னமற்ெட்ட இவருமடய ெமடப்புகள் தமிழுக்குப் பெருமம னெர்க்கக்கூடியமவ. 
1989இல் கமலமாமணி விருதிமனப் பெற்றார். ஆலாெமன கவிமதத் பதாகுப்புக்காக 1999ஆம் ஆண்டு 
ொகித்ய அக்காபதமி விருது கிமடத்தது

பேொமலந்து தபொனவர்கள் 
 
விடிந்தபதன்ொய் நீ அனுதினமும் – வான் 
பவளுப்ெது உனது விடியலில்மல 
முடிந்தபதன்ொய் ஒரு காரியத்மத – இங்கு 
முடிதல் என்ெது எதற்குமில்ல 
மணந்னதன் என்ொய் ெடங்குகளும் – பவறும் 
மாமல சூட்டலும் மணமில்மல 
கற்னறன் என்ொய் கற்றாயா? – பவறும் 
காகிதம் தின்ெது கல்வியில்மல 
பெற்னறன் என்ொய் எமதப்பெற்றாய்? – பவறும் 
ெிள்மளகள் பெறுவது பெறுவதல் 
குளித்னதன் என்ொய் யுகயுகமாய் – நீ 
பகாண்ட அழுக்னகா னொகவில்மல 
அளித்னதன் என்ொய் உண்மமயினல – நீ 
அளித்த பததுவும் உனதல் 
உமட அணிந்னதன் எனச் பொல்லுகிறாய் – பவறும் 
உடலுக் கணிவது உமடயல்ல 
விமடமயக் கண்னடன் என்றுமரத்தாய் – ஒரு 
வினாவாய் நீனய நிற்கின்றாய 
தின்னறன் என்ொய் அணுஅணுவாய் – உமனத் 
தின்னும் ெெிகளுக் கிமரயாவாய் 
பவன்னறன் என்ெர் மனிதபரல்லாம் – பெறும் 
பவற்றியினல தான் னதாற்கின்றார 
ஆட்டத்தில் உன்மன இழந்து விட்டாய் – உன் 
அெமலச் ெந்மதயில் விற்றுவிட்டாய் 
கூட்டத்தில் எங்னகா பதாமலந்துவிட்டாய் – உமனக் 
கூப்ெிடும் குரலுக்கும் பெவிடானாய 
‘நான்’ என்ொய் அது நீயில்மல – பவறும் 
நாடக வெனம் னெசுகிறாய் 
‘ஏன்’? என்ொய் இது னகள்வியில்மல – அந்த 
ஏன் எனும் ஒளியில் உமனத் னதடு? 
 
 
 
 



கேவு.. 
ெித்தன் 
கதமவ 
மூடிக்பகாண்டும் 
திறந்துபகாண்டும் 
இருந்தான் 
ஏன் இப்ெடிச் 
பெய்கிறாய்? 
என்று னகட்னடன் 
கதவு 
திறப்ெதற்கா? 
மூடுவதற்கா? என்று 
அவன் னகட்டான் 
அவன் னமலும் பொன்னான் 
கதவுகள் 
ெில னநரம் 
இமமகளாகத் 
பதரிகின்றன 
ெில னநரம் 
பூ விதழ்களாக 
மலர்கின்றன 
ெில னநரம் 
உதடுகளாகின்றன 
ெயணம் முடிந்து 
வடீு திரும்புகிறவனுக்கும் 
ெிமறயில் கிடப்ெவனுக்கும் 
கதவு திறப்ெது என்ெது 
ஒனர அர்த்தம் உமடயதல்ல 
கதவுகளுக்கும் 
ெிறகுகளுக்கும் 
ஏனதா இனம் புரியாத 
ெம்ெந்தம் இருக்கிறது 
கதவின் 
திறப்ெிலும் 
மூடலிலும் 
னகள்வியும் ெதிலும் 
இருக்கிறது 
கதவுகளில் 
ெந்திப்பும் இருக்கிறது 
ெிரிவும் இருக்கிறது 
நாம் 
உள்னள இருக்கினறாமா? 
பவளினய இருக்கினறாமா? 



என்ெமதக் 
கதவுகனள தீர்மானிக்கின்றன 
நாம் 
கதவு எண்களில் 
வெிக்கினறாம் 
மூடிய கதவு 
உள்னள இருப்ெவற்றின் 
மதிப்மெ 
கூட்டுகிறது 
நம் 
வடீ்டுக்கு மட்டுமல்ல 
நமக்கும் 
கதவுகள் உண்டு 
நாம் 
நமக்குள்னளனய பெல்லவும் 
நம்மமவிட்டு பவளினயறவும் 
ஜனனத்தில் 
ஒருகதவு 
திறக்கிறது 
மரணத்தில் 
ஒரு கதவு 
திறக்கிறது 
இரண்டிலும் நாம் 
ெிரனவெிக்கினறாமா 
பவளினயறுகினறாமா 
கதவுதட்டும் 
ஓமெ னகட்டால் 
யார் என்று 
னகட்கானத 
ஒரு னவமள அது 
நீயாக இருக்கலாம் 
 



 

15. ஈனராடு தமிழன்பன் 
 

ஈவராடு தமிைன்பன் (28.09.1933) 

இவருதடய இயற்பபயர் ந. பசகதீசன். பபற்வறார் பச.இரா. நடராசன் – வள்ேியம்மாள். 
பதாடக்கத்தில் மரபுக் கவிததகதே எழுதி வந்த இவர் புதுக்கவிதத என்னும் புதிய 
வனத்துக்குள் புகுந்து புறப்பட்டுப் புதிய புதிய தமிழ்க் கவிதத வடிவங்கதேத் தமிைில் 
பகாணர்ந்தார். அகவியல், அைகியல், அரசியல், உலகியல் எனப் பல்வதகப்பட்ட கவிப் பரப்தபத் 

தமிழ்ச்பசாற்கோல் கவி வயதல உழுதார். விடிபவள்ேி என்னும் புதனபபயதரயும் சூட்டிக்பகாண்டார். 

 தனிப்ொடல் திரட்டு - ஓர் ஆய்வு என்ற ஆராய்ச்ெிக்காக முமனவர் ெட்டம் பெற்ற இவர், பசன்தனப் 
புதுக்கல்லூரியில் தமிழ்ப் வபராசிரியராகப் பணியாற்றினார். மரபுக் கவிதத, புதுக்கவிதத, நாடகம், புதினம், சிறுவர் 
இலக்கியம் எனப் பல்வதகப்பட்ட தேங்கேில் நின்று அைிைாப் பதடப்புகள் பலவற்தறப் புதனந்துள்ோர். பபாதிதகத் 
பதாதலக்காட்சியில் பசய்தி வாசிப்பாேராகச் சில ஆண்டுகள் இருந்துள்ோர். தமிழ்நாடு அரெின் இயல் இமெ நாடக 
மன்றத்தின் நிர்வாகக் குழு உறுப்ெினராகவும் தமிழ்நாடு அரெின் அறிவியல் தமிழ் மன்றத்தின் உறுப்ெினராகவும் 
ெணியாற்றி உள்ளார்.  

 பதாடக்கத்தில் மரபுக் கவிதத எழுதி வந்த இவர், புதுக்கவிததயில் புதிய உத்திகதேக் தகயாளும் 
வித்ததகதேக் கற்றுத் வதர்ந்தார். அதனால்தாவனா என்னவவா, 

   எதற்கப்ொ எதுமக னமாமன 
மின்னமலப் ெிடித்து 
மவக்கவா ெட்டிப் ொமன?  

என்று வகட்கத் பதாடங்கினார். 

 சீன – ஜப்பான் பமாைிக் கலதவயாகத் வதான்றிய கவிதத வடிவம் தைக்கூ. பதாடக்கத்தில் பொக்கு (Hokku) 
என்று அதைக்கப்பட்டது. பொக்கு என்று பாரதியார் தம் கட்டுதரயில் இப்பாவதகதயக் குறிப்பிடுகிறார். இன்று 
தமிைில் துளிப்ொ, குறும்ொ, ெிந்தர், கரந்தடி, விடுநிமலப்ொ, மின்மினிக்கவிமத, வாமனக் கவிமத, அணில் வரிக் 
கவிமத என்று ெலவாறாக அமழக்கப்ெடுகிறது. லிைரிக் (Limerick) ஆங்கிலத்தில் னதான்றிய, ஐந்து வரிகள் பகாண்ட 
ெிறிய கவிமத. இந்த இருவமகப் ொவமககமளயும் இமணத்து படட் ொக்கர் (Ted Pauker) என்னும் கவிஞர் லிைமரக்கூ 
என்று ஒரு புதிய வடிவத்தத உருவாக்கினார். 

 இவ்வமகக் குறும்ொக்கமளத் தமிழில் ெமடத்து, 138 ொக்கமளத் பதாகுத்து, ‘பென்னிமமலக் 
கிளினயாப்ொத்ராக்கள்’ என்ற பெயரில் தமிழன்ென், பவளியிட்டுள்ளார். தமிழில் இவ்வமகப் ொவமகமய 
அறிமுகப்ெடுத்திய முன்னனாடி என்று இவமரச் பொல்லலாம். 

இவருதடய கவிததகேில் “வால்ட்விட்மனின் வசீகரத்தத உணரலாம். பாப்வலா பநருதாவின் சீற்றம் காணலாம். 
பாரதியின் எழுச்சிதய அனுபவிக்கலாம். பாரதிதாசனின் பமாைியுணர்தவ, சமுதாய அக்கதறதய நுகரலாம். தாகூரின் 
இயற்தகதயத் தரிசிக்கலாம். வள்ளுவரின் வாழ்வியல் பநறிக்குள் வாைலாம். வள்ேலாரின் மானுட வாஞ்தசதய 
அறியலாம். மார்டின் லூதர் கிங், மகாத்மாவின் வைிகதே, ரூமியின் சிந்ததனகதே, சித்தர்கேின் தத்துவங்கதே, 
பஜன் துறவிகேின் கருத்துக்கதே நாம் அறியலாம்” என்று தி. அமிர்தகவணசன் (அகன்) மதிப்படீு பசய்கிறார். 

 னதாணி வருகிறது என்னும் நூனல இவருமடய முதல் கவிமதத்பதாகுப்பு. ெிலிர்ப்புகள் (மரபுக் கவிமத), 
விடியல் விழுதுகள், தீவுகள்கமரனயறுகின்றன. நிலா வரும் னநரம். சூரியப் ெிமறகள் (மஹக்கூ கவிமதகள்), ஊமம 
பவயில், திரும்ெி வந்த னதர்வலம், நந்தமன எரித்த பநருப்ெின் மிச்ெம், காலத்திற்கு ஒருநாள் முந்தி, 
ஒருவண்டிபென்ரியு, வணக்கம் வள்ளுவ, தமிழன்ென் கவிமதகள் (தமிழக அரசு ெரிசு), பொதுவுமடமமப் பூொளம், 
மின்மினிக் காடுகள், ெிகரங்கள் னமல் விரியும் ெிறகுகள், பென்னிமமல கிளினயாப்ொத்ராக்கள், ஓமலச்சுவடியும் 
குறுந்தகடும், கவின் குறுநூறு, என்மனக்கவர்ந்த பெருமானார் (ஸல்), குமடராட்டினம் (ெிறுவர் ொடல்கள்) என்பனவாக 
ஐம்பதுக்கும் வமற்பட்ட நூல்கதேப் பதடத்துள்ோர். 

2001ஆம் ஆண்டு கதலமாமணி விருதிதனப் பபற்ற இவர், ‘வணக்கம் வள்ளுவ’ என்னும் கவிமதத் 
பதாகுப்ெிற்காகச் ொகித்திய அக்காபதமி விருமத 2004ஆம் ஆண்டில் பெற்றார். பெம்பமாழி தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவனம் வழங்கும், கமலஞர் கருணாநிதி பெம்பமாழி தமிழ் விருமதயும் பெற்றுள்ளார். வட அபமரிக்க தமிழ்ச் ெங்க 
னெரமவ, ‘உலகத்தமிழ்ப் ெடீ விருது’ பகாடுத்துச் ெிறப்ெித்துள்ளது.  



 
எண்ணங்கள் 

 
சூரியன் 
உன்மன பமாழிபெயர்ப்ொன்; 
சுடச்சுட எண்ணு! 
 
நிலா 
உன்மன பநட்ருச் பெய்துபகாள்ளும் 
ஈரமாக எண்ணு! 
 
மனிதனன! 
எண்ணங்களின் மடியில் ெடு! 
எண்ணங்கள் 
உன் மடியில் ெடுக்க எழு! 
 
உன் 
தூக்கம் கூடப் 
பூக்கத் துடிக்கும் 
ஓர் எண்ணமாய் இருக்கட்டும். 
 
மரணத்மதயும் 
உன் கமடெிச் ெிந்தமனயாக 
விட்டுவிட்டுப்னொ! 
 
எண்ணு மனிதனன 
எண்ணு! 
விண்மணயும் மண்மணயும் 
விரிவுெடுத்தும் 
விொலப் ெரப்ெிலிருந்து எண்ணு! 
 
ெரிணாமம் 
விலங்குகமள உரித்து 
பவளினய உன்மன எடுத்தது... 
உன் முகம் ொர்க்க அல்ல.. 
உன் அகம் ொர்க்க.. 
 
ஞாெகம் மவ! 
வமீணயின் ஆன்மாவில் 
இமெ இருப்ெதுனொல்... 
இமெ மட்டுனம இருப்ெதுனொல் 
இருக்கட்டும் உன் 
எண்ணங்களில் தூய்மம. 



 
காய்கள் 
தவம் பெய்கின்றன; 
வரங்களில் 
கனிகளாகின்றன. 
வரம் என்ெது 
அமடயப்ெடுவதல்ல.. 
ஆவது! 
 
இருட்டின் தியானம் 
விடியமலப் பெறுவதல்ல.. 
விடியல் ஆவது! 
 
ொட்டாக மாற முடியாதவன் 
ொடமுடியாது பதரியுமா? 
ொடமாக இல்லாதவன் 
எப்ெடிப் ொடம் நடத்துவான்? 
 
பவளிச்ெத்தின் புதல்வ! 
ெிந்தி .. ெிந்தித்து 
பவளிச்ெமாகி விடு! 
உயர்ந்தமத எண்ணு! 
 
மமலகள் 
மாமல சூட்டட்டும் உனக்கு! 
ஆழமாய் - 
பவகு ஆழமாய்ச் ெிந்தி! 
 
ஆழங்கமளத் 
தட்டில் மவத்துக் கடல்கள் 
ஆரத்தி எடுக்கும் உனக்கு! 
 
பொட்டுப் ெனித்துளிமய 
எண்ணு! 
அமத மமழயாய்ப் பூரணப்ெடுத்து! 
 
ஓர் 
ஒல்லி அரும்மெ நிமன! 
அதன் 
கருவில் இருந்து நீனய 
வனங்கமளப் ெிரெவம் பெய்! 
 
மின்மினிகனளாடு 



நீ னெசு! 
வார்த்மதகளுக்கு அர்த்தங்களாய் 
வரவமழத்துக் பகாடு 
நட்ெத்திரங்கமள! 
 
ஆனால், 
மலட்டு வாமனங்களில் 
மாட்டிக் பகாள்ளானத! 
 
ஓர் 
அமலயாய் இருப்ெது 
ெிமழயாய் விடாது 
அது 
கடலின் விமதயாய் இருந்தால்! 
 
விக்கல் விழாத தூக்கங்களில் 
நீ ஒரு கல்... 
பவறி இரவுகளில் 
நீ ஒரு விலங்கு! 
எண்ணும்னொது மட்டுனம 
நீ ஒரு மனிதன்! 
 
நீ பதய்வமாக னவண்டாம்; 
மிருகமாகவும் னவண்டாம்; 
மனிதனாக இரு! 
 
நீ 
அமுதமாக னவண்டாம்! 
ஆலகாலமாகவும் னவண்டாம்; 
தண்ணரீாக இரு! 
 
ஏன்? 
 
இது சுவர்க்கமாக னவண்டாம்; 
நரகமாகவும் னவண்டாம்; 
பூமியாக இருக்கட்டும்.. 
 
னொதும்! 
 
உன் 
ெிந்தமன நாளங்களில் 
மானுட இரத்தம் 
ெிந்திமெத்து ஓடட்டும்! 



வாழ்க்மகயின் உதடுகள் 
உன்மனப் 
புகழால் உச்ெரிக்கட்டும்! 
 
உன் 
கொலத்தில் எதற்குக் 
கணக்கற்ற இரகெிய அமறகள்? 
திறப்புகமளக் கருது! 
மரங்களும் உன் மரியாமதயும் 
விடுதமல பெறட்டும்! 
 
னநர்மமமய னநெி! 
பூட்டுகளிலிருந்து நிச்ெயம் 
இரும்பும் தப்பும் 
நீயும் தப்புவாய்! 
 
உண்மம நதியாக 
நீ இரு! 
இல்லாவிட்டால் 
உண்மம நதினயாரம் 
நீ குடியிரு! 
 
நல்லமத னநாக்கிய 
ொமதயாய் இருந்தால் என்ன? 
ொதங்களாய் இருந்தால் என்ன? 
நியாயத்தின் 
கன்னத்தில் நீ முத்தமிடு! 
இல்லாவிட்டால் 
நியாயம் 
உன் கன்னத்தில் முத்தமிடவிடு! 
 
ொர்த்தீனியப் ொத்திகளில் 
னமயவிடானத உன் ெிந்தமனகமள! 
முன்னுமரயில் 
சுகம் எழுதும் எல்.எஸ்டி.கள் 
முடிவுமரயில் 
னொகங்கமளனய எழுதும்! 
 
மாசு முகாம்களில் 
மயக்கும் விருந்துகள் இருக்கலாம்! 
மனத்மத அனுப்ெி மவக்கானத! 
 
காமத்தின் 



உறக்கம் கூடப் ெத்துப்னெர் 
கற்மெச் சூமறயாடிவிடும்! 
 
நடக்க முடியாத 
பொய் கூட, நான்கு உண்மமகள்னமல் 
கற்கமள விட்படறியும்! 
 
நமனய 
விருப்ெம் இருந்தால் அன்பு 
நதிகனளாடு நட்புக்பகாள்! 
 
எரிந்துவிடத் தீர்மானித்தால் 
என்னிடம் னகட்கானத 
பவகுளிக்கு இடம் பகாடு! 
 
கண்களில் 
னகாடாரிகனளாடு உன்வடீ்டுச் 
ென்னமலத் திறக்கானத! 
 
பெடி பகாடிகளின் இதயங்கள் 
இரத்தம் பகாட்டும்! 
 
துப்ொக்கிக் காடுகளில் 
சுற்றிவரும் 
மனத்தில் 
பகாமலவாமட இல்லாமல் 
னவபறன்ன இருக்கும்? 
 
உன் 
வயிற்றில் ெெி இருப்ெது 
நியாயம்! 
ஆனால் தட்டில் 
மற்றவன் உணவிருப்ெது? 
 
உன் உள்ளம் 
தூய்மம பெற ஒவ்பவாரு நாளும் 
புனலாடட்டும் 
அதற்காக 'அழுக்காறு' னதடி ஓடானத! 
 
வண்ணங்கள் 
னதமவபயனில் வானவில்லிடம் 
னகள்! 
 



ெச்னொந்திகள் 
ெரிொகத் தந்தாலும் னவண்டாம்! 
 
கூர்மமகள் 
னவண்டுபமனில் எழுதுனகால்கள் 
முமனகளில் உட்கார்ந்து னயாெி! 
ஓநாய்களின் 
ெற்களிடம் ெழகப் னொய்விடானத! 
 
எத்தமனப் 
பொத்தல்கள் விழுந்தால் என்ன? 
உன் மனம் 
புல்லாங்குழலாகட்டும்! 
இமெ 
பொங்கிப் பெருகட்டும்! 
 
காயம்ெட்ட 
எண்ணங்களுக்கு 
மறதி மருந்து னொடு! 
வாழ்க்மகச் ெிறபகழுப்ெி 
வானத்மத வலம் வா! 
 
 
 

16. தவரமுத்து 
 

இரா. தவரமுத்து (13.07.1953) 

 

வதனி மாவட்டம் வடுகப்பட்டியில் ராமசாமி – அங்கம்மாள் இதணயருக்கு 
மகனாகப் பிறந்தார். பென்மனப் ெச்மெயப்ென் கல்லூரியில் தமிழ் இலக்கியம் 
ெயின்றார். ென்னிரண்டு வயதில் கவிமத எழுதத் பதாடங்கினார். ெதினாறு 
வயதில் பவண்ொ இலக்கணம் மாறாமல் மரபுச் பெய்யுள் எழுதத் 
பதாடங்கினார். கல்லூரியில் ெடிக்கும்னொனத ‘மவகமற னமகங்கள்’ என்னும் 

கவிமதத் பதாகுப்மெ பவளிட்டார். 1979இல் ‘திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள்’ என்னும் கவிமதத் பதாகுப்மெக் 
பகாணர்ந்தார்.  

 கற்பதன நயமும் புதுதமப் புலதம வேமும் நாட்டுப்புறப் பாடற்கூறுகதேயும் தமிழுக்குச் 
வசர்த்தவர்கேில் குறிப்பிடத் தகுந்தவர். 

 1980இல் நிழல்கள் என்னும் ெடத்தின் மூலம் திமரப்டப் ொடலெிரியராக அறிமுகமானார். 
இவருமடய ‘இது ஒரு பொன் மாமலப் பொழுது’ என்னும் ொடல் புகழ் உச்ெிக்னக அமழத்துச் பென்றது. 
கவிதத, திதரப்பாடல்கள் என்று நிறுத்திக்பகாள்ோமல் புதினங்கள் பதடப்பதிலும் கவனம் பசலுத்தினார். 
‘வில்னலாடு வா நிலனவ’, ‘தண்ணரீ் னதெம்’, ‘வானம் பதாட்டுவிடும்’, ‘தூரம்தான்’, ‘கருவாச்ெி காவியம்’, 



‘கள்ளிக்காட்டு இதிகாெம்’, மற்றும் ‘மூன்றாம் உலகப் னொர்’ னொன்ற புதினங்கள் இவருமடய பெம்மாந்த 
உமரநமடத் தமிழுக்குச் ொன்று ெகர்கின்றன. 

இவருமடய புகழ்பெற்ற கவிமதத் பதாகுப்புகள் ெில – ‘மவகமற னமகங்கள்’, ‘ெிகரங்கமள னநாக்கி’, 
‘திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள்’, ‘என் ெமழய ெமன ஓமலகள்’, ‘தமிழுக்கு நிறமுண்டு’, ‘இந்தப் பூக்கள் 
விற்ெமனக்கல்ல’, ‘இந்தக் குளத்தில் கல்பலறிந்தவர்கள்’, ‘ெிற்ெினய உன்மனச் பெதுக்குகினறன்’, ‘இதனால் 
ெகலமானவர்களுக்கும், ‘இதுவமர நான்’, ‘ரத்ததானம்’, ‘னகள்விகளால் ஒரு னவள்வி’, ‘பகாஞ்ெம் னதனரீ் 
நிமறய வானம்’, ‘பெய்பயனப் பெய்யும் ம மழ’, ‘னநற்று னொட்ட னகாலம்’, ‘’ஒரு னொர்க்களமும் இரண்டு 
பூக்களும்’, ‘ஒரு பமளனத்தின் ெப்தங்கள்’. 

ொரதியாரின் வரலாற்மறக் “கவிராஜன் கமத” என்னும் தமலப்ெில் புதுக்கவிமதயில் இவர் 
எழுதினார். இந்த நூலுக்காப் ‘ொரதி இலக்கியப் ெரிசு’த்பதாமகயாக ரூ 10,000 பெற்றார். இவரது 
ெமடப்புகமள ஆய்வு பெய்து இதுவமர 4 னெர் முமனவர் ெட்டமும் 15 னெர் எம்ஃெில் ெட்டமும் 
பெற்றிருக்கிறார்கள்.  

ஆறாயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட திதரப்பாடல்கள் எழுதியுள்ோர். திதரப்பாடல்களுக்காக ஏழுமுதற 
வதசிய விருதுகதேப் பபற்றுள்ோர். ‘கள்ேிக்காட்டு இதிகாசம்’ என்னும் இவருதடய புதினத்திற்கு 2003ஆம் 
ஆண்டு சாகித்திய அக்காபதமி விருது வைங்கப்பட்டது. 2013ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருததயும் 
பபற்றுள்ோர். 

 
தகொடுகளும் சித்ேிரங்கதே 

என் 
ொதங்களுக்குக் கீனழ 
பூக்கள் இல்மல 
பமாய்த்துக் கிடந்தமவ 
முட்கனள. 
எனினும் 
ரத்தம் துமடத்து 
நடந்து வந்னதன். 
 
என்மனத் 
தடவிச் பென்றது 
பதற்னக குளித்து வந்த 
பதன்றல் அல்ல 
நுமரயரீல்கமள - 
கார்ென் தாள்களாய்க் 
கறுக்க மவக்கும் 
கந்தகக்காற்று 
இருந்தும் 
சுடச்சுடனவ 
நான் 
சுவாெித்து வந்னதன் 
 
ஆண்டு முழுவதும் இருந்த 
அக்கினி நட்ெத்திரத்தில் 
எரிந்து னொயிற்று 



எனது குமட 
ஆயினும் 
என் 
நிழலின் நிழலினலனய 
நீண்டதூரம் ஒதுங்கிவந்னதன் 
 
என் 
தமலக்கு னமனல 
ெருந்துகள் எப்னொதும் 
ெறந்துபகாண்டிருந்ததால் 
நான் இன்னும் 
பெத்துவிடவில்மல 
என்ெமத 
நித்தம் நித்தம் 
நிருெிக்க னவண்டியதாயிற்று 
 
என் நிர்வாணத்மத 
ஒரு மகயால் 
மமறத்துக்பகாண்டு 
என் 
அடுத்த மகயால் 
ஆமட பநய்து 
அணிந்து பகாண்னடன் 
 
இன்று- 
என் 
ெிரவாகம் கண்டு கமரகள் 
ெிரமிக்கலாம் 
ஆனால் - 
இந்த நதி 
ொமலவனப் ொமறகளின் 
இடுக்கில் கெிந்துதான் 
இறங்கி வந்தது 
 
தனது 
பொந்தக் கண்ணரீும் 
சுரந்ததால் 
இரட்டிப்ொனது 
இந்த நதி 
 
இந்த விமத 
தன்னமல் கிடந்த 
ொமறகமள 



முட்டி முட்டினய 
முமளத்துவிட்டது 
 
இன்று என் 
புண்கமள மூடும் 
பூக்களினால் 
நான் 
ெமாதானம் அமடவது 
ொத்தியமில்மல 
இந்தச் 
ெமூக அமமப்பு 
எனக்குச் 
ெம்மதமில்மல 
 
ெரிதம் என்ெது 
தனி ஒரு 
மனிதனின் 
அறிமுக அட்மடனயா...? 
அல்ல 
அது 
முடிமவத்னதடும் 
ஒரு ெமூகத்தின் 
பமாத்த விலாெம் 
 
இதுனவா... 
ரணத்னதாடு வாெித்த 
ெங்கீதம்... 
எனது 
ஞாெக நீனராமடயின் 
ெலெலப்பு... 
நசுங்கிய 
நம்ெிக்மககளுக்கு 
என் 
னெனாவிலிருந்பதாரு 
ரத்ததானம் 
 
 
இதில் 
ெில நிஜங்கமளச் 
பொல்லவில்மல என்ெது 
நிஜம். 
ஆனால் - 
பொன்னபதல்லாம் நிஜம் 



 
நான் 
வமரய நிமனத்தது 
ெித்திரம்தான். 
வந்திரப்ெமவ 
னகாடுகனள 
ஆனால் - 
னகாடுகளும் 
ெித்திரங்கனள! 
 
மனித னநெம்தான் 
வாழ்க்மக என்ெமத 
அறிய வந்தனொது 
என் 
முதுகில் கனக்கிறது 
முப்ெது வயது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அலகு 3 & 4 

உதரநதட: தமிழர் வரீம் 
ஆசிரியர்: ரா.பி. னசதுப்பிள்தை 

 
பபாருைடக்கம் 

 
எண்   ததலப்பு     பக்கம் 
 
1.  தமிழ்க்பகாடி னயற்றம்  

2.  தமிழர் ெமடத்திறம்  
3. தமிழ்நாட்டுப் னொர்க் களங்கள்  
4.  மான வரீம்  
5. வடதிமெ வணக்கிய வரீம்  
6.  கடலாண்ட காவலர்  
7.  தமிழ்நாட்டுக் னகாட்மடகள்  
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   ேைிழர் வரீம் 
1. தமிழ்க் பகாடி னயற்றம் 

 

ேைிழன் சரீ்மை  
தமிழன் என்னறார் இனம் உண்டு; தனினய அதற்பகாரு திறம் உண்டு. அத்திறம் முன்னாளில் தமல 

ெிறந்து விளங்கிற்று. "மன்னும் இமயமமல எங்கள் மமலனய” என்று மார் தட்டிக் கூறினான் தமிழன். " 
கங்மகயும் காவிரியும் எங்கள் நதினய" என்று இறுமாந்து ொடினான் தமிழன். "ெஞ்ெந்தி ொயும் ெழனத் 
திருநாடு எங்கள் நானட" என்று பநஞ்ெம் நிமிர்ந்து னெெினான் தமிழன்.  
 

ேைிழன் ஆண்மை  
ஆண்மம நிமறந்தவன் தமிழன். அந்நாளில் அவன் வாளாண்மமயால் ெமகவமர பவன்றான்; 

தாளாண்மம யால் வன்னிலத்மத நன்னிலமாக்கினான்; னவளாண்மம யால் வளம் பெருக்கினான். இது 
மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னன வாழ்ந்த தமிழன் நிமல. இன்றும் வடநாட்டில் அவன் மக வண்ணம் 
மண்ணுள் மூழ்கி மமறந்து கிடக்கின்றது. இந்தியாவின் எல்மலப்புறத்திலுள்ள பெலுச்ெியர் நாட்டினல 
தமிழ் இனத்மதச் னெர்ந்த பமாழிபயான்று இன்றளவும் வாழ்கின்றது.  
 

பேன்னொடு - ேைிழ்நொடு  
உயர்ந்தவர் தாழ்வர்; தாழ்ந்தவர் உயர்வர். இஃது உலகத்து இயற்மக. அந்த முமறயில் 

ெடிப்ெடியாகத் தாழ்ந்தான் தமிழன், வளமார்ந்த வட நாட்மட வந்தவர்க்குத் தந்தான்; பதன்னாட்டில் 
அமமந்து வாழ்வானாயினான். அந் நிமலயில் எழுந்தது, "வடனவங்கடம் பதன்குமரி ஆயிமடத் தமிழ் 
கூறும் நல்லுலகம்” என்ற வாெகம். 
 

இையப் பமடபயடுப்பு  
ஆயினும், இமயமமல தன் மமல என்ெமதத் தமிழன் மறந்தானல்லன். ெமடயூற்றம் உமடய 

தமிழ் மன்னர் ெலர் வடநாட்டின் மீது ெமடபயடுத்தனர்; வரீம் விமளத்தனர். பவற்றி பெற்றனர். னெர 
னொழ ொண்டியர் ஆகிய தமிழ் னவந்தர் மூவர்க்கும் அப்பெருமமயினல ெங்குண்டு.  
 

விற்பகொடி தயற்றம்  
னெரகுல மன்னருள் ொலப் பெருமம வாய்ந்தவன் பநடுஞ் னெரலாதன். அவன் இமயமமல 

வமரயும் ெமடபயடுத்துச் பென்றான்; எதிர்த்த ஆரிய மன்னமர அலற அடித்தான், ெிமற ெிடித்தான். 
இமயமமலயில் தனது வில்லுக்பகாடிமய ஏற்றி, "இமய வரம்ென்" என்னும் விருதுப் பெயர் பகாண்டான். 
அவன் புகமழப் ொடினார் பொய்யறியாப் ெரணர்.1  
 
 



புலிக்பகொடி தயற்றம்  
ெழங்காலச் னொழர் குலப் பெருமமபயல்லாம் தன் பெருமமயாக்கிக் பகாண்டவன் கரிகால் 

னொழன் என்னும் திருமாவளவன். அடனலறு னொன்ற அவ்வரீன் வடநாட்டின் னமற் ெமடபயடுத்தான், 
தடுப்ொர் எவருமின்றி, இமயமமலமய அடுத்தான்; விண்ணளாவிய அம் மமலமய அண்ணாந்து 
னநாக்கினான்; தன் னவகம் தடுத்தாண்ட அவ் விலங்கலின் மீது னொழ நாட்டு னவங்மகக் பகாடிமய 
ஏற்றினான். அவன் பெருமமமயச் ெிலப்ெதிகாரம் ொடிற்று.2 

பவற்றி வரீனாகத் தமிழ் நாட்மட னநாக்கித் திரும்ெி வரும் பொழுது திருமாவளவமன வச்ெிர 
நாட்டு மன்னன் வரனவற்று முத்துப் ெந்தமலத் திமறயாக அளித்தான். மகத நாட்டரென் தடுத்துப் னொர் 
புரிந்து னதாற்றான்; எட்டுத் திமெயும் புகழ் பெற்ற வளவனுக்குப் ெட்டி மண்டெத்மதத் திமறயாக இட்டு 
வணங்கினான். அவந்தி நாட்டு அரென் முன்னனம நண்ெனாதலின், மனம் உவந்து தமிழ் மன்னமன 
வரனவற்றுத் னதாரணவாயில் ஒன்று ெரிொகத் தந்தான். பொன்னாலும் மணியாலும் அன்னார் மூவரும் 
புமனந்து அளித்த அரும் ெரிசுகள்3 பூம்புகார் நகரின் ெித்திர மாளிமகயில் ெிறந்த காட்ெிப் பொருள்களாக 
அமமந்தன. அவற்மறக் கண்டு விம்மிதம் உற்றனர் வரீர் எல்லாம்.  
 

ைீன்பகொடி தயற்றம்  
ொண்டியரது மீனக் பகாடியும் இமயமமலயில் மிளிர்வதாயிற்று. அக் பகாடினயற்றிய மன்னவமனப் 
"ெருப்ெதத்துக் கயல் பொறித்த ொண்டியர் குலெதி” என்று ொராட்டினார் பெரியாழ்வார். அவன் வழி வந்த 
ொண்டியன் ஒருவன், 'ஆரியப்ெமட கடந்த பநடுஞ்பெழியன்" என்று ெிலப்ெதிகாரத்தினல குறிக்கப்ெடு 
கின்றான். பெருக்களத்தில் ஆரியமர பவன்றமமயால் பெழியன் அச் ெிறப்புப் பெயர் பெற்றான் என்ெது 
பவளிப்ெமட ஆண்மமயும் அருளும் வாய்ந்த அம் மன்னன் மதுமர மாநகரில் அரசு வறீ்றிருந்தனொது 
ொண்டி நாடு னெரும் பெருவாழ்வும் பெற்று விளங்கிற்று. அப் பெருமமமய னநரில் அறிந்த அயல் 
நாட்டான் ஒருவன்,  

பதன்னவன் நாட்டுச் ெிறப்பும் பெய்மகயும்  

கண்மணி குளிர்ப்ெக் கண்னடன்"4 

என்று வாயாரப் புகழ்ந்து வாழ்த்தினான்.  
 

ஆரிய அரசர் இருவர்  
இவ்வாறு இமயமமலயினல தமிழ்க்பகாடி ஏற்றி வரீப்புகழ் பெற்ற னவந்தமர மறந்தாரல்லர் 

வடநாட்டார். ஒரு தமலமுமற கழிந்தது. ெின்னும் தமிழ் னவந்தரது புகழ் மழுங்கவில்மல . ஒரு 
திருமணப்ெந்தரில் ஆரிய மன்னர் ெலர் குழுமியிருந்தனர். அவர்களுள் கனகன், விெயன் என்ற இருவர் 
தமிழரெமரக் குறித்து அெதியாடினர். " தமிழ் நாட்டரெர் ெமடபயடுத்து வந்து, இமயமமலயில் வில்லும் 
புலியும் கயலும் பொறித்த நாளில் எம்மமப் னொன்ற வரீசூர னவந்தர்கள் இந் நாட்டில் இல்மல னொலும்" 
என்று னெெி மகிழ்ந்தார்கள்.  
 

தசரன் சறீ்றம்  
வடநாட்டினின்றும் வந்த மாதவர் வாயிலாக அவ்வமெ பமாழிமயக் னகட்டான் னெரன் 

பெங்குட்டுவன். அவன் கண் ெிவந்தது; கரம் துடித்தது; "இன்னற வடநாட்டின் னமற் ெமடபயடுப்னென். 



தமிழரமெப் ெழித்துச் ெிறுமம னெெிய மாற்றாமரச் ெிமறெிடிப்னென்; ெத்தினி யாகிய கண்ணகிக்கு 
இமயமமலயிற் ெிமலபயடுப்னென், அச் ெிமலமய அவ்வரெர் தமலயில் ஏற்றி வருனவன்" என்று 
வஞ்ெினம் கூறினான். வரீர் ஆரவாரித்தனர். ெமட திரண்டு எழுந்தது. வஞ்ெிமா நகரினின்றும் 
வஞ்ெிமாமல சூடிப் புறப்ெட்டான் னெரன். ெல நாடும் மமலயும் கடந்து ஊக்கமாகச் பென்றது தமிழ்ச் 
னெமன.  

"காவா நாவிற் கனகனும் விெயனும்  
விருந்தின் மன்னர் தம்பமாடும் கூடி  
அருந்தமிழ் ஆற்றல் அறிந்திலர் ஆங்பகனச்  

ெீற்றம் பகாண்டு இச் னெமன பெல்வது"5 

என்று அதன் திறமுமரத்தான் னெரன்.  
 

ஆரியப் பமடயும் ேைிழ்ப் பமடயும்  
நீலகிரிமயயும் கங்மகயாற்மறயும் கடந்து ெமகப்புலம் புகுந்தது தமிழ்ப்ெமட அங்குக் கனகனும் 

விெயனும் எட்டு னவந்தமரத் துமணக்பகாண்டு னெரமன எதிர்த்தனர். இரு திறத்தார்க்கும் கடும் னொர் 
நிகழ்ந்தது. தமிழ்ப் ெமடயின் பவம்மமமயத் தாங்கமாட்டாது கூட்டுச் னெமன நிமல குமலந்து ஓட்டம் 
ெிடித்தது. கனக விெயர் னெரன் மகயிற் ெிக்கிக் பகாண்டார்கள். ஒரு ெகலிற் ெல னவந்தமரப் புறங் கண்ட 
னெரன் பவற்றி வரீனாகப் ொெமறயில் வறீ்றிருந்தான்; இமய மமலயிற் னொந்து ெத்தினிப் ெடிமத்திற்குரிய 
ெிமல பயடுத்து வருமாறு தன் னெனாெதிமய ஏவினான்.  
 

வரீப் பரிசேிப்பு  
கங்மகயின் பதன் கமரயில் நட்ெரெராகிய கன்னர் தமிழ் மன்னன் தங்குதற்குச் ெிறந்தனதார் 

ொெமற அமமத்திருந்தனர். அங்கு வந்து அமர்ந்தான் னெரன். ெமட வரீர் ெல்லாயிரவர் 
நிமறந்திருந்தார்கள். அவர்களுள் மாற்றாமர முருக்கி பவன்றவர் ெலர்; விழுப்புண் ெட்டவர் ெலர்; 
பெருக்களத்தில் உயிர் பகாடுத்துப் புகழ் பகாண்ட சூரரின் மமந்தர் ெலர். அவமர பயல்லாம் வருக 
என்றமழத்தான் வரீ மன்னன்; அவரது வரிமெயறிந்து பொன்னாலாகிய வாமகப் பூக்கமள முகமலர்ந்து 
ெரிெளித்தான். பெங்குட்டுவனது பெங்மகயாற் ெரிசு பெற்ற வரீர் பெருக்களத்திற் பெற்ற இன்ெத்திலும் 
ெிறந்தனதார் இன்ெ முற்றனர்.  
 

ஆரிய ைன்னருக்கு விடுேமல  
ெின்பு , பதன்னாட்மட னநாக்கிப் புறப்ெட்டான் னெரன்; இமயமமலயினல எடுத்துக் கங்மகயினல 

நீராட்டிய கண்ணகி ெிமலமயக் கனக விெயரின் முடினமல் ஏற்றினான்; பவற்றிமுரெம் அதிர, 
பவண்ெங்கம் முழங்க, ெிமறயரெர் தமலயில் இமயச்ெிமல விளங்க வஞ்ெிமாநகமர அமடந்தான். 
ெத்தினிக்னகாட்டத்தில் கண்ணகியின் ெிமல ஒரு நன்னாளில் நிறுவப்பெற்றது. அக் காட்ெிமயக் 

கண்களிப்ெக் கண்டனர் தமிழரெரும் அயல் அரெரும்.6 கண்ணகியின் திருவிழாமவ முன்னிட்டு விடுதமல 

பெற்ற கனகனும் விெயனும், "தமலக்கு வந்தது தமலச்சுமமனயாடு னொயிற்று" என்று உள்ளங் குளிர்ந்து 
ெத்தினிக் னகாட்டத்மத வணங்கித் தத்தம் நாட்மட னநாக்கிச் பென்றனர்.  
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2. ேைிழர் பமடத்ேிறம் 
 

நொற்பமட  
அரெர்க்குரிய அங்கங்களுள் தமலெிறந்தது ெமட ெமடத் திறத்தால் அரென் உட்ெமகமய 

அழிப்ொன்; புறப்ெமகமய ஒழிப்ொன். முன்னாளில் னதர்ப்ெமட, யாமனப்ெமட, குதிமரப்ெமட, 

காலாட்ெமட என்னும் நாற்ெமடயுமுமடய அரென் மிகச் ெிறந்தவனாக மதிக்கப் பெற்றான்.1 எல்லாப் 

ெமடகளுக்கும் மன்னனன மாபெருந் தமலவன்.  
 

யொமனப் பமட  
நால்வமகப் ெமடகளில் ஏற்றமும் னதாற்றமும் வாய்ந்தது யாமனப்ெமட. பெருக்களத்தில் 

வறீுபகாண்டு பவம்னொர் விமளப்ெதும், மாற்றார்க்குரிய மாட மதில்கமளத் தாக்கித் தகர்ப்ெதும் யாமனப் 
ெமடனய. அப்ெமடவரீர் யாமனயாட்கள் என்றும், குஞ்ெரமல்லர் என்றும் குறிக்கப்பெற்றனர். வலிமம 
ொன்ற அழகிய யாமன, ெட்டத்து யாமன என்று பெயர் பெற்றது. உயர்ந்த னமனியும், ஓங்கிய நமடயும், 
ெிறந்த பகாம்பும், ெரந்த அடியும், ெிறிய கண்ணும், பெந்நிற வாயும் உமடய யாமனனய அப் ெதவிக்கு 
உரியதாயிற்று. அரென், நாட்மடச் சுற்றிப் ொர்க்கப் புறப்ெடும் பொழுதும், ெமடபயடுக்கும் பொழுதும் 
ெட்டத்து யாமன மீனதறிச் பெல்வான். அவன் பகாடி தாங்கும் தகுதியும் அதற்னக உண்டு.  
 

தசரநொட்டு யொமனப்பமட  
தமிழகத்தில் மமலநாடாகிய னெரநாடு யாமனச் பெல்வமுமடயது. ஆதலால் அந்நாட்டுப் 

ெமடயில் யாமனப் ெமட ெிறந்தனதார் அங்கமாக விளங்கிற்று. அந் நாட்மட ஆண்ட அரென் ஒருவன் " 

ெல்யாமனச் பெல்பகழு குட்டுவன்” என்று ொராட்டப்ெடுகின்றான்.2 புலவர் ொடும் புகழுமடய வரீனாய் 

விளங்கிய அச்னெரன் னவழப்ெமடயால் விழுமிய புகழ் பெற்றவன் என்ெது பவளிப்ெமட.  
 

தசொழநொட்டு யொமனப்பமட  
னொழநாட்டின் னவழப்ெமடத் திறத்திமனப் ெிற நாட்டு அறிஞர் எழுதியுள்ள குறிப்புகளால் 

அறியலாகும். "னொழநாட்டு அரொங்கம் அறுெதாயிரம் னொர்க் களிறுகமள உமடயது. னொர்க்களத்திற் 
புகும் பொழுது அவற்றின் முதுகில் அமமந்த வடீுகளில் வரீர் நிமறந்திருப்ெர்; தூரத்திலுள்ள ெமகவர்கள் 
மீது வில்லம்பு துரப்ெர்; ஈண்டிய ெமகவர்மீது ஈட்டிமயப் ொய்ச்சுவர். னொர் முமனயில் வரீம் விமளத்து 
பவற்றி பெறும் னவழங்களுக்கு விருதுப் பெயர் பகாடுப்ெதுண்டு. அப் பெயர்கள் அவற்றின் பகாற்றத்மதக் 
குறிப்ெனவாக அமமயும். நாள்னதாறும் னொர்க் களிறுகமள அரென் ொர்மவயிடுவான்” என்று ெீனத்து 

அறிஞன் ஒருவன் எழுதிப் னொந்தான்.3 

 

பொண்டிநொட்டு யொமனப்பமட  
ொண்டி நாட்மட ஆண்ட வரீமன்னருள் ஒருவன் பெருவழுதி என்னும் பெயரினன். ெமகவர்கமள 

அறப்னொரால் பவன்று மறக்கள னவள்வி புரிந்தவன் அவன். யாமனப்ெமட அவனிடம் ெிறந்து 
விளங்கிற்று. “பகால்யாமன ெலனவாட்டிக் கூடா மன்னர் குழாம் தவிர்த்த பெருவழுதி” என்று 



னவள்விக்குடிச் பெப்னெடுகள் அவமன வியந்துமரக்கின்றன.4 ொண்டி நாட்டு மீனக் பகாடி அவன் ெட்டத்து 

யாமனயின் மீது பெருமிதமாக நிமிர்ந்து ெறந்த காட்ெிமயக் கண்ட கவிஞர் ஒருவர்,  
"பகால்களிற்று மீமிமெக் பகாடிவிசும்பு நிழற்றும்  
எங்னகா வாழிய"  

என்று மன மகிழ்ந்து வாழ்த்தினார்.5  

 

தவமேப் பமட  
கண்ணிமனக் காக்கும் இமமனொல அரெற்குக் காலத்தில் உதவி புரியும் வரீரும் முற்காலத்தில் 

இருந்தனர் அன்னார் அணுக்கப் ெமடயினர்; உற்றவிடத்து உயிர் வழங்கும் பெற்றியார். 
உடுக்மகயிழந்தவன் மக னொல் இடுக்கண் வந்த னவமளயில் ஏன்று உதவிய அவ்வரீர் "னவமளக்காரர்" 
என்று அமழக்கப் பெற்றார். தஞ்மெச் னொழ மன்னர் னெமனயில் னவமளக்காரப் ெட்டாளம் ஒன்று ெிறந்து 
விளங்கிற்று.  

 
ஒேமவ கண்ட வரீன்  

ெழங்காலத்திலும் இத்தமகய னவமளப்ெமட வரீர் இருந்தனர் என்ெது ஒளமவயார் ொட்டால் 
விளங்கு கின்றது. ஒரு நாள் ஓர் அரெமனக் காணச் பென்றார் ஒளமவயார். மது நிமறந்த பொற்கிண்ணம் 
அவன் முன்னன நின்றது. அங்கு முறுக்கு மீமெனயாடு பமய்காப்ொளனாக நின்றான் ஒரு னெவகன். அவன் 
முகத்மத ஒளமவயார் அமர்ந்து னநாக்கினார்; அவன் ஊரும் னெரும் னகட்டறிந்தார்; முகமலர்ந்தார்; 
ஆர்வத்னதாடு னெெலுற்றார்; 

"அரனெ! இவன் ெிறந்த குடியின் பெருமமமய மூன்று தமலமுமறயாக நான் அறினவன் ஒரு னொர் 
முமனயில் உன் ொட்டன் பெரும் னொர் புரிந்து பகாண்டிருந்தான். அவன் வில்லினின்றும் னொந்த 
அம்புகள் மாற்றார் னெமனமயச் ெின்னெின்னமாக்கின. அவ்வில்லின் பெயல் கண்டு விம்மிதம் பகாண்டு 
நின்றான் உன் ஐயன். அப்னொது ெமகவன் ஒருவன் விலாப் புறமாக நின்று வெீிய னவற்ெமட அவமன 
னநாக்கி னவகமாக வந்துபகாண்டிருந்தது. அதமன அவன் அறிந்தானில்மல. பநாடிப்பொழுதில் 
னவற்ெமடக்கும் அவனுக்கும் இமடனய ஒரு வரீன் வந்து நின்றான்; பவம்ெமடமயத் தன் மார்ெில் 
ஏற்றான், மடிந்து மண்னமல் விழுந்தான். அவமனத் தழுவி எடுத்தான் உன் ொட்டன், கடும் புண்மணக் 

கண்ணரீாற் கழுவினான்;7 அவன் விழுந்து ெட்ட இடத்தில் வரீக் கல் நாட்டினான்.  

"அவ் வரீனுமடய னெரன் இவன். அந்த முமறயில் அவன் பெயனர இவன் பெயர். அமர்க்களத்தில் 
இவனும் அருஞ் பெயல் புரிய வல்லான்; உனக்காக உயிமரயும் பகாடுப்ொன். தியாகம் இவன் 
ெிறவிக்குணம். ஆதலால் இக் கிண்ணத்திலுள்ள மதுமவ முதலில் இவனுக்னக பகாடு" என்று கூறினார். 

அது னகட்ட அரென் மனமகிழ்ந்து ஒளமவயார் ெணித்தவானற பெய்தான்.8  

  

மூலப் பமட  
ெல்வமகப் ெமடமயயும் மகயாண்டது ெழந்தமிழ் நாடு. மூலப்ெமட, கூலிப்ெமட, நாட்டுப்ெமட, 

காட்டுப் ெமட, துமணப்ெமட, ெமகப்ெமட என்னும் அறுவமகப் ெமடமயயும் உமடயராயிருந்தனர் தமிழ் 
மன்னர். ஆயினும் அவற்றுள் ொலச் ெிறந்தது மூலப்ெமடனய. அப்ெமட வரீர் வாமழயடி வாமழனொல் 
மன்னர்க்குப் ெமடத் பதாழிலாற்றும் மறக் குலத்தினர்; ெரம்ெமரயாற் பெற்ற னெராண்மமயும் மனத் 



திண்மமயும் உமடயவர்; ெமகவரது பவம்மமமயத் தாங்கி நிமலகுமலயாது நின்று னொரிடும் 

தன்மமயர். இத்தமகய மூலப் ெமடமயத் "பதால்ெமட" என்றார் திருவள்ளுவர்."9 

 

விமலப் பமட  
னவந்தர்க்குரிய ெமடகளுள் விமலப்ெமடயும் ஒன்று. " பொன்னின் ஆகும் பொருெமட” என்று 

அதன் தன்மமமய உணர்த்தினார் ெிந்தாமணியாெிரியர். முன்னாளில் விமலப் னொர் வரீராக 
விளங்கியவர்களுள் ஒருவர் னவளிர்குலத் தமலவர். அவர் னெராண்மம வாய்ந்தவர்; மாற்றாரின் 
கூற்றுவர்; பவற்றினமல் பவற்றி பெற்ற வரீர். பென்ற விடபமல்லாம் பெரு பவன்று உயர்ந்தமமயால் 
அவர் "முமனயடுவார்" என்னும் ெிறப்புப் பெயர் பெற்றார். னொர் முமனயினல னதால்வியுற்றவர் 
பெரும்ொலும் அவருதவிமய நாடுவர்; அதற்குக் மகம்மாறாகத் தக்க பொன்னும் பொருளும் பகாடுக்க 
இமெவர். முமனயடுவார் னொர்க்னகாலம் புமனந்து புறப்ெடுவார். மாற்றாமரத் தாக்குவார்; பவற்றி 
பெறுவார்; னெெிய பொருமளப் பெற்று மீள்வார்.  

அவ்வாறு கிமடத்த பொருளிற் பெரும்ொகத்மத அவர் அறவழியிற் பெலவிட்டார். 
வாளாண்மமயால் வந்த பொருமள அறபநறியிற் பெலவிட்டு அவர் இமறவன் 
திருவருளுக்குரியராயினார். திருத்பதாண்டர் புராணத்தில் னொற்றப்ெடுகின்ற அரனடியார் அறுெத்து 

மூவரில் முமனயடுவாரும் ஒருவராய் விளங்குகின்றார்.10 

 
பமட வகுப்பு  

இன்னும், இக் காலத்துப் ெட்டாள முமறயில் அமமந்த ெமடகளும் முற்காலத்தில் உண்டு. 
விற்ெமட, னவற்ெமட, மற்ெமட, வாட்ெமட முதலிய ெமட வகுப்புகமளத் தமிழ்ப் ொட்டினல காணலாம். 
விற்கமலயில் னதர்ந்திருந்தது முற்காலத் தமிழ் நாடு. மமல நாட்மட யாண்ட னெரமன்னர்க்கு 
வில்வித்மத குலவித்மதயாகனவ அமமந்தது, னெர நாட்டுக் பகாடியில் வில்லின் வடிவனம 
எழுதப்ெட்டிருந்தது. வில்லவன் என்ெது னெரமன்னர்க்குரிய குடிப் பெயராக வழங்கிற்று. இன்றும் ெமழய 
வில்லாண்மமமயக் காட்டும் வழக்கம் ஒன்று மமலயாள நாட்டில் உள்ளது. ஆண்டுக்கு ஒரு முமற 
மமலயாள மன்னர் தம் அரண்மமனயினின்று வில்லுடன் பவளிப்ெட்டு அம்பெய்து மீண்டு வருகின்றார்.  
 

வட்டுமட  
வரீர் உடுக்கும் உமட வட்டுமட என்று பெயர் பெற்றிருந்தது. வில்லாளருள் முதல்வனாக மவத்து 

எண்ணப்ெட்ட ெீவகன், மாற்றார் கவர்ந்து பென்ற ெசுக்கமள மீட்டுவரப் புறப்ெட்டனொது வட்டுமட 
உடுத்திருந்தான் என்று ெிந்தாமணி கூறுகின்றது. தாய்முகங் காணாது கதறியழுத கன்றுகளும், அவற்றின் 
துயர் கண்டு தரியாத ஆயர்களும் இன்புறும் வண்ணம் ெசுக்கமள மீட்டுத் தந்த ெீவகமன, வட்டுமடப் 
பொலிந்த தாமன வள்ளல்!” என்று அக் காவியம் வியந்து புகழ்கின்றது. முழந்தாள் அளவாக வரீர் 

உடுக்கும் உமடனய வட்டுமடயாகும்.11 விற்ெமடயில் மகனதர்ந்த வரீர் னதர்ந்த வில்லிகள்' என்று பெயர் 

பெற்றனர்.  
 
 
 



வரீ முரசு  
தமிழ் நாட்டு முடி மன்னர்க்கு மூன்று முரெம் உண்டு; ஒன்று நீதி முரசு, மற்பறான்று பகாமட 

முரசு இன்பனான்று ெமட முரசு. பெம்மமயின் ெின்னம் நீதி முரெம்; வண்மமயின் ெின்னம் பகாமட 
முரெம்; ஆண்மமயின் ெின்னம் ெமட முரெம்.  

பவம்மம வாய்ந்த புலிமய வறீுடன் தாக்கிக் பகாம்ெினால் ெறீிக்பகான்ற பெருங்காமளயின் 
னதாலாற் பெய்யப்ெடுவது வரீமுரெம். னொர் ஒடுங்கிய காலங்களில் அஃது அரண்மமனயில் ஒரு மணி 
மஞ்ெத்தில் வறீ்றிருக்கும். மன்னன் ெமடபயடுக்கும் பொழுது அம் முரெம் மாளிமகயினின்று எழுந்து 
முன்னன பெல்லும்.  
 

இமசக் கருவிகள்  
னொர்க்களத்தில் வரீ பவறியூட்டும் இமெக்கருவிகள் ெல இருந்தன. ெமறயும் ெம்மெயும், 

திட்மடயும் தடாரியும், முழவும் முருடும், கரடிமகயும் திண்டியும் அத்தமகய கருவிகள்.12 அவற்றின் 

பெயர்கள் ஒலிக்குறிப்ொல் அமமந்தனவாகத் னதான்றுகின்றன. ெம்ெம் என்று ஒலிப்ெது ெம்மெ; முர்முர் 
என்று ஒலிப்ெது முருடு ; கரடி னொல் கத்துவது கரடிமக. இவ்விமெக் கருவிகள் ஒன்று னெர்ந்து ஒலிக்கும் 
பொழுது வரீரது தமல கறங்கி ஆடும், நரம்புகளில் முறுக்னகறும்; னொர் பவறி ெிறக்கும்; வரீம் ெிறக்கும்.  
 

ைறவர்  
மனத்திண்மம வாய்ந்த வரீமர மறவர் என்று அமழத்தனர் ெழந் தமிழர். அவர் கல்பலனத் திரண்ட 

னதாளர்; கட்டமமந்த னமனியர்; முறுக்கு மீமெயர்; தருக்கு பமாழியினர்; வறீிய நமடயினர்; ெீறிய 
விழியினர்.  

"புகழ் எனின் உயிரும் பகாடுக்குவர். ெழி எனின்  

உலகுடன் பெறினும் பகாள்ளலர்."13 

 

தபரொண்மை  
னொர்க்களத்தில் முன் மவத்த காமலப் ெின் மவத்தலறியாத மறவனர சுத்த வரீர். தம்மம னநாக்கி 

வரும் ெமடக்கலத்மதத் துச்ெமாகக் கருதுவது அவர் இயற்மக. ெமடக்கலம் வரும் னொது விழித்த கண் 

இமமத்தல் அல் வரீத்திற்கு இழுக்கு.14 

அன்னார் மாற்றாரது ெமடக்கலத்தாற் பெற்ற வடுக்கமளப் பொன்னினும் மணியினும் னமலாகப் 
னொற்றுவர்; அவற்மறப் புகழின் ெின்னமாகக் கருதிப் பெருமம பகாள்வர்.  
 

ேழும்பன்  
முன்னாளில் தழும்ென் என்ற பெயருமடய தமலவன் ஒருவன் தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்தான். அவன் 

முகத்திலும் மார்ெிலும் அடுக்கடுக்காக வடுக்கள் அமமந்திருந்தன. னவலாலும் வில்லாலும் மாற்றார் 
எழுதியமமத்த வரீப்ெடம் னொல் விளங்கிற்று அவன் கட்டமமந்த னமனி. ெமகவர் ெமடக்கலத்தால் 
உழுது வரீம் விமளத்த உடம்ெிமனப் ொர்த்துப் ொர்த்து இன்புற்றான் அவ் வரீன்; ஒவ்பவாரு தழும்ெின் 
வரலாற்மறயும் னெெிப் னெெி பெருமிதம் அமடந்தான். நாளமடவில் அவனுமடய இயற்பெயர் மமறந்து 



னொயிற்று. தழும்ென் என்ற ெிறப்புப் பெயனர அவற்குரியதாயிற்று. தமிழ்ப் பெருங் கவிஞராகிய ெரணர் 

முதலினயார் அவன் னெராண்மமமய வியந்து ொடினர்.15  

 

புலிப் பல்  
னொர் ஒழிந்த காலங்களில் கருங்மக மறவர் காட்டினுள்னள னொந்து கடும் புலிகமளத் தாக்குவர். 

அவற்றின் வாமயக் கிழிப்ெர்; ெற்கமளத் தகர்ப்ெர்; பவற்றிப் ெரிொகிய அப் ெற்கமளக் னகாத்துத் தம் குல 
மாதர்க்கு அணிகலனாகக் பகாடுப்ெர். அதுனவ மறக்குடி மாதர் மதித்த நற்ெரிசு.  

"மறங்பகாள் வயப்புலி வாய்ெிளந்து பெற்ற  
மாமல பவண்ெல் தாலி"  

என்று ெழந்தமிழ்க் கவிமத அதன் பெருமமமயப் ொடிற்று.16  

 

புலிகடிைொல்  
முன்னாளில் கடும்புலி வாழும் காட்டினல முனிவர் ஒருவர் தவம் புரிந்திருந்தார். அவர்மீது 

ொய்வதற்குப் ெதி னொட்டது ஒரு பெரும் புலி. வரீம் வாய்ந்த தமிழ் மகன் ஒருவன் அப்னொது அவ் வழிப் 
னொந்தான்; புலிக்கும் முனிவருக்கும் இமடனய ொய்ந்தான், அவ்விலங்மகக் பகான்று முனிவர் உயிமரக் 
காத்தான். அன்று முதல் 'புலிகடிமால் என்று தமிழகம் அவமனப் புகழ்வதாயிற்று. அவன் குடி வழியில் 

வந்த தமலவர்க்பகல்லாம் அது ெட்டப் பெயராக வழங்கிற்று.17 

 

வரீப் பபயர்  
இன்னும், அந் நாளில் ெல வமகயான வரீப் பெயரிட்டு வாழ்ந்தனர் தமிழர். னவங்மக மார்ென் 

என்ெது ஒரு ெிற்றரென் பெயர். அச்பொல்லினல வரீம் வறீுகின்றது. இன்னும் விறல் மிண்டன், னகாட்புலி 
முதலிய பெயர்களும் ஆடவர் பெயர்களாக அமமந்தன.18 ெிங்கன் என்ற பெயரும் அக்காலத்தில் 
வழங்கிற்று. பொதியமமலக்கருனக ெிங்கன் என்ற தமலவனால் ஆளப்ெட்ட ொமளயம் ெிங்கன்ெட்டி 
என்று பெயர் பெற்றது. புலமம ொன்ற திருவள்ளுவரின் நண்ெராகத் திகழ்ந்த தமிழ்ப் பெருமகன், ஏனலல 
ெிங்கன் என்னும் பெயர் பெற்றிருந்தான் என்ெர். இவ்வாறு வரீப் பெயர் பூண்டு, வரீம் விமளத்தனர் 
ெண்மடத் தமிழர்.  
 

பகொற்றமவ வழிபொடு  
தமிழ் வரீர் வணங்கிய பதய்வம் பகாற்றமவ ஆகும். பவற்றி தரும் தானய பகாற்றமவ என்று 

பெயர் பெற்றாள்.  
"ெிலம்பும் கழலும் புலம்பும் ெீறடி  

வலம்ெடு பகாற்றத்து வாய்வாட் பகாற்றமவ"19   

யின் னகாயில் தமிழ் நாட்டுப் ொமல வனங்களிலும் மமலகளிலும் ெிறந்து விளங்கிற்று. ஆமனமமலத் 
பதாடரில் உள்ள அயிமர என்னும் குன்றின் மீது பகாற்றமவயின் னகாயில் ஒன்று முற்காலத்தில் 
இருந்தது. மன்னரும் மறவரும் அங்னக குருதிப் ெலி பகாடுத்து வழிொடு பெய்தார்கள். நாளமடவில் 
அயிமர மமல என்ற பெயர் ஐவர்மமல என மருவிற்று. ெஞ்ெொண்டவர் என்னும் ஐவர்க்கும் உரியது 



அம் மமல என்ற கமத எழுந்தது. அதற்கு இமெய அங்கிருந்த பகாற்றமவ ஐவர்க்கும் னதவியாய 

ொஞ்ொலி என்று அமழக்கப் பெற்றாள்.20 

 

வரீத் ேொய்  
வரீத்மதப் பெண்ணாக வழிெட்ட பெருமம தமிழருக்கு உரியதாகும். இம் மாநிலத்தில் ஆதி ெக்தியாக 
அமமந்தவள் பகாற்றமவ. ெழமமக்குப் ெழமமயாய்த் திகழ்ெவள் அவனள. தமிழகத்திற் ெமட 

வடீுபகாண்டு அருள் புரியும் வரீ முருகமன ஈன்ற தாய் அவனள.21 அரந்மத பகடுத்து வரம் தரும் திறம் 

வாய்ந்தவள் அவனள. 
 
 
1. "உறுப்ெமமந்து ஊறஞ்ொ பவல்ெமட னவந்தன்  
   பவறுக்மகயுள் எல்லாம் தமல" - திருக்குறள், 76  
2. இவமனப் ெதிற்றுப்ெத்து மூன்றாம் ெத்தில் ொமலக் பகௌதமனார் ொடியுள்ளார்.  
3. னொழர்கள் - நீலகண்ட ொஸ்திரியார், இரண்டாம் ொகம், முதல் ெகுதி. ெ. 230  
4. னவள்விக்குடிச் பெப்னெடுகள் கி.ெி. எட்டாம் நூற்றாண்டினல வமரயப்பெற்றன.  
5. புறநானூறு, 9. பநட்டிமமயார் ொட்டு.  
6. ஆெத்து னவமளயில் அஞ்ெல் என்று அருள் புரியும் முருகனவமள "னவமளக்காரப் பெருமாள்" என்றார், 
அருணகிரிநாதர்.  
7. “புரந்தார்கண் ணரீ்மல்கச் ொகிற்ெின் ொக்காடு  
   இரந்துனகாட் டக்க துமடத்து"  

என்ற திருக்குறள் ஈண்டுக் கருதத் தக்கது. 
8. புறநானூறு, 290.  
9. "உமலவிடத்து ஊறஞ்ொ வன்கண் பதாமலவிடத்துத்  
பதால்ெமடக் கல்லால் அரிது" - திருக்குறள், 762.  
10. "அமறக்பகாண்ட னவல்நம்ெி முமனயடுவாற் கடினயன்” என்று திருத்பதாண்டத் பதாமகப் ெதிகத்தினல 
ொடினார், சுந்தரமூர்த்தி.  
11. ெீவக ெிந்தாமணி, 468. “வட்டுமட - முழந்தாள் அளவாக வரீர் உடுக்கும் உமட வினெடம்" என்றார் 
நச்ெினார்க்கினியர்.  
12. னொர்க்களத்தில் முழங்கும் கருவிகமள ஒரு ொட்டில் பதாகுத்துமரத்தார் வில்லி. அதமன வில்லி 
ொரதம், ெதினனழாம் னொர்ச் ெருக்கத்திற் காண்க.  
13. புறநானூறு, 182.  
14. " விழித்தகண் னவல் பகாண்டு எறிய அழித்து இமமப்ெின் ஒட்டன்னறா வன்கண் அவர்க்கு" என்றார் 
திரு வள்ளுவர். ெமகவர் எறிந்த னவல் தன்மன னநாக்கி வரும்னொது கண்ணிமமத்தல் னதால்வி யாகும் 
என்ெது இக்குறளின் கருத்து. தமிழ்நாட்டுச் ெிறுவர் ஆடும் விமளயாட்டில் இக் கருத்மத இன்றும் 
காணலாம். “ எனக்குப் ெயப்ெடுவாயா, மாட்டாயா," என்று ஒருவன் னகட்ொன். "ெயப்ெட மாட்னடன்" என்று 
மற்றவன் பொல்வான். 'அப்ெடியானால் கண்மண விழித்துக் பகாண்டு என் முன்னால் நில்" என்ொன். 
அப்ெடி மற்றவன் நின்றவுடனன இவன் தன் இரு மககமளயும் ஓங்கித் தட்டுவான். அப்னொது அவன் 
கண்மண மூடி விழித்தால் னதால்வி; கண்ணிமமயாமல் நின்றால் பவற்றி.  



15. பெரும் புண்ணால் அழகு பெற்ற தழும்ென் என்ற கருத்தமமத்துப் ொடினார் ெரணர். " இரும்ொண் 
ஒக்கல் தமலவன் பெரும் புண் ஏர் தழும்ென்" - நற்றிமண, 300 நக்கீரரும் இவமனப் ொடினர்.  
16. ெிலப்ெதிகாரம், னவட்டுவ வரி, 27-28.  
17. புறநானூறு - 201.  
18. ''அடல் சூழ்ந்த னவல்நம்ெி னகாட்புலிக்கும் அடினயன்." - சுந்தரமூர்த்தி னதவாரம், திருத்பதாண்டத் 
பதாதகப் பதிகம். 
19. ெிலப்ெதிகாரம் : னவட்டுவ வரி, 63-64.  
20. னெரன் பெங்குட்டுவன், ெ. 181. ெழனியிலிருந்து ஏழு மமல் தூரத்திலுள்ள ஐவர்மமலயில் நூற்று 
அறுெதடி நீளமுள்ள குமகயும், ெழங்னகாயிலும் உள்ளன. M.M. III, 724.  
21. திருமுருகாற்றுப்ெமட, முருகமன " பவற்றி பவல் னொர்க் பகாற்றமவ ெிறுவன்" என்றும், "ெமழனயாள் 
குழவி” என்றும் குறிக்கின்றது.  
 
 
  



3. ேைிழ்நொட்டுப் தபொர்க் கேங்கள் 
 
 

தபரொமச  
ெமகயும் னொரும் எந்நாளும் இவ்வுலகில் உண்டு. மண்ணாளும் மன்னரின் ஆமெக்கு ஓர் 

அளவில்மல; அகில பமல்லாம் கட்டி ஆண்டாலும் கடல் மீதினல ஆமண பெலுத்த விரும்புவர்; கடலாட்ெி 
பெற்ற ெின்னர் வான பவளிமய ஏகனொகமாக ஆள ஆமெப்ெடுவர். இத்தமகய ஆமெயால் வருவது பூெல். 
"ஒருவமன ஒருவன் அடுதலும் பதாமலதலும் புதுவதன்று. இவ்வுலகத்து இயற்மக"1 என்றார் ஒரு 
தமிழ்க் கவிஞர்.  
 

பொரேப் தபொரும் ேைிழரசும்  
மண்ணாமெ ெிடித்த மன்னர் வாழும் இம்மாநிலத்தில் பநடுங்காலம் தன்னரசு பெற்று வாழ்ந்தது 

தமிழ்நாடு. வாமழயடி வாமழபயன வந்தனர் னெர னொழ ொண்டியர். ொரதப் னொர் நிகழ்ந்த னொது 
ெமகத்து நின்ற இரு ெமடக்கும் வளமாகச் னொறளித்தான் ஒரு தமிழ் னவந்தன். அவன் பெருமமமய 
வியந்து புகழ்ந்தது ொரதநாடு.  

"ஓர்ஐவர் ஈமரயும் ெதின்மர் உடன்பறழுந்த  
னொரில் பெருஞ்னொறு னொற்றாது தானளித்த  
னெரன் பொமறயன் மமலயன் திறம்ொடிக்  
கார்பெய் குழலாட ஆடானமா ஊெல்"  

என்று அச் னெரன் ெீர்மமமயச் ெிலம்பு ொடிற்று  
 

ேமலவணங்கொத் ேைிழகம்  
வடநாட்டு வம்ெனமாரியர் திக்பகட்டும் பவல்னவாம் என்று னதாள் பகாட்டி ஆர்த்துத் பதன்திமெ 

னநாக்கி வந்தனொது அவர் ெமட பவள்ளத்மதத் தடுத்துப் னொர் புரிந்தான் ெமழயன் என்னும் தமிழ் வரீன். 

அப்னொது வம்ெர் ெமடத்திறம் தமிழ் நாட்டில் முமனந்து பெல்ல மாட்டாது மடங்கி அடங்கிற்று.2 

அன்றியும் அனொகன் னொன்ற அருந்திறல் அரெர்களும் தமிழ் நாட்டின் தன்னரமெ மதித்தார்கள். 
அந்நாளில் வர்த்தகம் கருதி வந்த ெிற நாட்டாமரத் தமிழ்நாடு வரனவற்றது; அவனராடு னவற்றுமமயின்றிக் 
கலந்தது. ஆனால், தண்படடுத்து வந்தவமரத் தட்டி முறித்தது.  
 

ேிருைொவேவன்  
தமிழ்நாட்டு முடினவந்தருக்குள் அடிக்கடி னொர் நிகழ்ந்ததுண்டு. னொழ மன்னரில் 

திருமாவளவனும், ொண்டிய மன்னரில் பநடுஞ்பெழியனும் தாமாகனவ தமலபயடுத்த பெரு வரீர். 
இளமமயில் அரியமண ஏறினான் திருமாவளவன். எளிதில் அவமன பவல்லலாம் என்று கருதினர் ெமக 
னவந்தர். ொம்பு ெிறியதாயினும் பெருங்கழியால் அடித்தல் னவண்டும் என்ெது அவர் பகாள்மக. ஆதலால் 
னெரனும் ொண்டியனும் பெரும்ெமட திரட்டினர். ெிற்றரெர் ெதிபனாருவர் அவருடன் னெர்ந்தனர். னநெப் 
பெரும்ெமட வளவனுக்குரிய நாட்டின் னமற் பென்றது. அப்ெமடயின் வருமகமய ஒற்றர் வாயிலாக 



அறிந்தான் வளவன், ஊக்கம் உற்றான். மண்ணாமெ ெிடித்த மாற்றார் அமனவமரயும் ஒருங்னக அடித்து 
முடிப்ெதற்கு நல்லனதார் வாய்ப்பு னநர்ந்தது என்று எண்ணி மன மகிழ்ந்தான்.  
 

பவண்ணிப் தபொர்  
னொழியப்ெமட காற்பறறி கடபலனக் கதித்பதழுந்தது. ஆத்திமாமல அணிந்த திருமாவளவன் 

முன்னணியில் பெருமிதமாகச் பென்றான். பவண்ணியூரின் அருனக இரு திறத்தார்க்கும் பவம்னொர் 
நிகழ்ந்தது. னொர்க்களத்தில் ொண்டியன் அடிெட்டு விழுந்தான்; ஆவி துறந்தான். னெரன் மார்ெில் ஓர் அம்பு 
ொய்ந்து புறத்னத னொயிற்று. குறுநில மன்னர் குன்று முட்டிய குருவினொல் வறீு குன்றி ஓடினர். வளவன் 

வாமக மாமல சூடினான். கவிகள் ொமாமல சூட்டினர்.3 

 
பநடுஞ்பசழியன்  

தமிழ்நாட்மட அரொண்ட மற்பறாரு வரீ மன்னன் பநடுஞ்பெழியன். அவன் கருவினல 
திருவுமடயவன்; அஞ்ொத பநஞ்ெினன்; பெஞ்பொற் கவிஞன். இளமமயினல அவன் அரொளும் உரிமம 
பெற்றான். இளமமமய எளிமமயாகக் கருதினர் மற்மறய இரு னவந்தரும்; ெமடத்திறமற்ற ெிறுவன் 
என்று ஏளனம் னெெினர்.  

அதமன ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் பெழியன். பெருஞ் ெீற்றமுற்றான். மாற்றார் என் நாட்மடப் 
ெழித்தனர்; என்மனயும் இழித்துமரத்தனர். ெிறு பமாழி னெெிய அவ்வரெமரச் ெிதற அடிப்னென்; ெிமற 
ெிடிப்னென்; பவற்றி பெறுனவன். பெனறனாயின் என் குடிகள் என்மன இகழ்க; மாபெரும் புலவர்கள் என் 
நாட்மடப் ொடாபதாழிக" என்று வஞ்ெினம் கூறினான்; னொர்க்னகாலங்பகாண்டு எழுந்தான்.  
 

ேமலயொலங்கொனப் தபொர்  
தமலயாலங்கானத்தில் மாற்றாமரத் தாக்கினான்; வாமக மாமல சூடினான்.4 

"தமலயாலங்கானத்துச் பெருபவன்ற ொண்டியன் பநடுஞ்பெழியன்” என்று தமிழகம் அவமனப் ொராட்டி 
மகிழ்ந்தது.  
1. புறநானூறு, 76. 
2. இந்தியர் வரலாறு (எஸ்.னக. னகாவிந்தொமி) ெ. 96.  
3. "இருபெரு னவந்தரும் ஒருகளத் தவிய  
பவண்ணித் தாக்கிய பவருவரு னநான்தாள் கண்ணார் கண்ணிக் கரிகால் வளவன்"  
- பொருநர் ஆற்றுப்ெமட, 145-147  
4. "ெிறுபொல் பொல்லிய ெினங்பகழு னவந்தமர  
   அருஞ்ெமம் ெிமதயத் தாக்கி முரெபமாடு  
   ஒருங்கு அகப்ெனட எனாயின் பொருந்திய  
   என்னிழல் வாழ்நர் பெல் நிழல் காணாது  
   பகாடியன்எம் இமறபயனக் கண்ணரீ் ெரப்ெிக்  
   குடிெழி தூற்றும் னகானலன் ஆகுக" - புறநானூறு 72.  
5. ''தமலயாலங்கானத்தில் தன்பனாக்கும் இரு னவந்தமரக் பகாமல வாளில் தமல துமித்து” என்று கி.ெி. 
ெத்தாம் நூற்றாண்டில் வமரயப்ெட்ட ெின்னமனூர்ச் பெப்னெடுகளில் இச் பெய்தி கூறப்ெடுகின்றது. 



4. ைொன வரீம் 
 

ைொனங் கொத்ேொன்  
மானனம உயிரினும் ெிறந்தபதன்ெது தமிழ்நாட்டார் பகாள்மக. " மானங் பகடவரின் வாழாமம 

முன் இனினத” என்றார் ஒரு தமிழ்ப் புலவர். எனனவ, மானங் காத்த வரீமன மனமாரப் னொற்றும் வழக்கம் 
பதான்று பதாட்டுத் தமிழ் நாட்டில் உண்டு. நாட்டின் மானத்மதக் காத்தருளிய வரீன் ஒருவனுக்கு மானங் 
காத்தான்" என்ற ெட்டம் சூட்டிய நாடு தமிழ் நாடு. அவன் பெயமரத் தாங்கிய ஊர்கள் இன்றும் ொண்டி 

நாட்டில் நின்று நிலவுகின்றன.1 

 

விழுப்புண் புறப்புண்  
னொர்க்களத்தில் முகத்திலும் மார்ெிலும் புண்ெட்ட வரீமன எல்னலாரும் னொற்றுவர்,2 விழுப் புண் 

பெற்றான் என்று வியந்து னெசுவர்; வரீக்கல் நாட்டி வணக்கம் பெலுத்துவர். ஆனால், புறத்தினல புண்ெட்ட 
வரீமன எல்னலாரும் இகழ்வர்; னொர்க்களத்தில் புறங்காட்டி ஓடியதற்கு அமடயாளமாகிய அப்புண்மணப் 
ொர்க்குந்னதாறும் ெழித்தும் இழித்தும் னெசுவர். ஆதலால் மான வரீர் ஒருனொதும் புறப் புண் தாங்கி உயிர் 
வாழ இமெயார்.  
 

புறப்புண் பட்ட தசரலொேன்  
பெருஞ் னெரலாதன் என்னும் னெர மன்னன் வரலாறு இவ்வுண்மமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். 

பவண்ணிப் னொர்க்களத்தில் புறப்புண் ெட்டதாக எண்ணினான் னெரன். அப்னொனத உயிமர பவறுத்தான்; 
உண்ணா னநான்ெிருந்து உயிர் விடுத்தான்.  
 

தசரனுக்குப் பொரொட்டு  
அப் னொர் நிகழ்ந்த ஊரினல ஒரு பெண்மணி விளங்கினாள். அவள் குயக் குலத்திற் ெிறந்தவள்; 

கவிொடும் திறம் பெற்றவள். னொர்க்களத்மதக் கண்ணாற் கண்ட அம் மாது இருவமகயில் இன்ெம் 
உற்றாள். தன் நாட்டரென் - திருமாவளவன் - பவற்றி பெற்றான் என்றறிந்த நிமலயிற் ெிறந்த இன்ெம் 
ஒரு வமக. பெருக்களத்தில் னதாற்று ஓடிய னெரலாதன் மான வரீனாய் வடக்கிருந்து மாண்டான் என்று 
னகள்வியுற்ற னொது பெற்ற இன்ெம் மற்பறாரு வமக. வாமக சூடிய வளவமன னநாக்கி, "அரனெ, 
பவண்ணிப் னொர்க்களத்தில் மாற்றார் மீது ொடினாய்; பவற்றிமாமல சூடினாய்; வல்லவன் நீனய; ஆயினும் 

மானம் பொறாது உயிர் துறந்த னெரன் நின்னினும் நல்லவன்" என்று ொடினாள்.3 எனனவ வளவனது 

வரீத்மத வியந்து ொராட்டிய தமிழ் உலகம் னெரன் மானத்மதயும் மதித்துப் புகழ்ந்த பதன்ெது நன்கு 
விளங்கும்.  

ைொனங் கொத்ே சொைந்ேர் இரு வரீர் 
ஆெத்து னவமளயில் மாநில மன்னர்க்கு னநர்ந்த மானங்காத்து, மாயாப் புகழ் பெற்ற ெிற்றரெரும் தமிழ் 
நாட்டில் உண்டு. காவிரி நாட்மடச் னொழ மன்னனுக்கு மீட்டுக் பகாடுத்தான் ஒரு ெிற்றரென். பதாண்மட 



நாட்மட யாண்ட ெல்லவ மன்னனுக்கு னநர்ந்த ெழி தீர்த்தான் மற்பறாரு ெிற்றரென். இடுக்கண் கமளந்த 
அவ்வரீர், இருவமரயும் தமிழ் நாடு னொற்றிப் புகழ்ந்தது.  
 
உறந்மேப் தபொர்  

ெழங்காலத்தில் உறந்மதயில் அரொண்ட வளவன் ஒருவமனத் தாக்கினார் ெமகயரெர். ெகல் 
முழுவதும் னொர் நடந்தது. அந்தி மாமலயில் னொழியப் ெமடநிமல குமலந்தது. னொர்வரீர் புறங்காட்டி 
ஓடினர். னொழமனச் ெிமற ெிடிக்க மாற்றரெர் நாற்றிமெயும் துருவித் திரிந்தார்கள். மாறுனகாலம் 
புமனந்து, நழுவினயாடினான் வளவன். காரிருள் அவனுக்குப் னெரருள் புரிந்தது. பொழுது புலருமுன்னன 
நடு நாட்டில் உள்ள முள்ளூர் மமலமயச் பென்றமடந்தான் அம் மன்னன்.  
 

ேிருக்கண்ணன் தகொட்மட  
மமலயமான் மரெில் வந்த திருக்கண்ணன் என்ற குறுநில மன்னன் அப்னொது முள்ளூர்க் 

னகாட்மடமய ஆண்டுவந்தான். அவன் தஞ்ெமமடந்னதாமரத் தாங்கும் தமகமம வாய்ந்தவன்; வருந்தி 
வந்தமடந்த வளவமன அவன் வரனவற்றான், னகாட்மடயில் மவத்து ஆதரித்தான்.  
 

கொவிரி நொட்டின் நிமல  
காவலமன இழந்த காவிரி நாடு கலக்கமுற்றது. குடிகள் கண்ணரீ் வடித்தார்கள்; மாற்றார் 

பகாடுமமக்கு ஆற்றாது துடித்தார்கள். அந் நிமலமய அறிந்தான் திருக்கண்ணன்; மனம் வருந்தினான்; 
மன்னனுக்கு னநர்ந்த மானத்மதயும், மாந்தர் ெடும் துயரத்மதயும் ஒழிக்கத் துணிந்தான்.  
 

ேிருக்கண்ணன் பமடபயடுப்பு  
பெண்மணயாற்றங்கமரயினின்று ஒரு நன்னாளில் புறப்ெட்டது கண்ணன் னெமன. ஆங்காங்கு 

மமறந்திருந்த னொழிய வரீர் அப் ெமடயில் னெர்ந்தார்கள். உறந்மதயின் அருனக கண்ணன் னெமனக்கும் 
மாற்றார் னெமனக்கும் கடும் னொர் நிகழ்ந்தது. ெமகயரெர் மனத்திட்ெம் இழந்தனர்; ெறித்த 
பொருமளபயல்லாம் னொர்க்களத்திற் னொட்டு ஓட்டம் ெிடித்தனர்.  
 

பொரொட்டும் பட்டமும்  
பவற்றிபெற்ற கண்ணன், வளவமன உமறயூருக்கு அமழத்து வந்தான்; அரியாெனத்தில் 

அமர்த்தினான். மமழ முகங் காணாத ெயிர்னொல் வாடியிருந்த குடிகள் எல்லாம் அரென் வருமகயால் 
இன்புற்று மகிழ்ந்தார்கள். மானங்காத்தான் மமலயமான் திருக்கண்ணன் என்று ொராட்டினர் 
மாந்தபரல்லாம். ஆெத்துக் காலத்தில் அமடக்கலம் தந்து, அரமெயும் மீட்டுக் பகாடுத்த கண்ணமன 
மனமாரப் புகழ்ந்து ஏனாதிப் ெட்டம் அளித்தான் வளவன். அன்று முதல் " மமலயமான் னொழிய ஏனாதி 

திருக்கண்ணன்" என்று தமிழ் நாடு அவமனப் புகழ்வதாயிற்று.4 

 

பல்லவர்தகொன் - நந்ேி  
ெல்லவகுல மன்னனாகிய நந்திவர்மன் காஞ்ெி மாநகரில் அரசு புரிந்தான். அவனுக்குப் ெமகவர் 

ெலராயினர். ஆயினும் ெமடத் திறமும் ெண்ொடும் வாய்ந்த உதயெந்திரன் என்ற ொமந்தன் உற்ற 



துமணவனாக அமமந்தமமயால் நந்தி மன்னன் கவமலயற்றிருந்தான். கும்ெனகாணத்திற்கு அருனக 
இப்னொது நாதன் னகாயில் என வழங்கும் ஊர் அப்னொது ெல்லவ நகரமாகச் ெிறந்து விளங்கிற்று. நந்திபுரம் 
என்ெது அதன் ெழம் பெயர். அவ்வூரினல னகாட்மடயும் னகாவிலும் கட்டினான் நந்திவர்மன்.  
 

பேன்னவன் முற்றுமக  
அப்ெதியினல தங்கியிருந்த நந்தி மன்னமனப் ொண்டியன் இராஜெிம்மன் பெருஞ்னெமன பகாண்டு 

தாக்கினான்; னகாட்மடமய முற்றுமகயிட்டான். நந்தியின் ெிறு ெமட நலிவுற்றது.  
 

உேயசந்ேிரன் உேவி  
பதாண்மட நாட்டில் இடந்த உதயெந்திரன் அதமன அறிந்தான்; தன் னெமனனயாடு விமரந்து னொந்தான்; 
ொண்டியனது ெமடமயத் தாக்கினான். நாற்புறமும் நந்தி புரத்மத வமளத்து நின்ற மறப்ெமட உமலந்து 
ஓடத் பதாடங்கிற்று உதயெந்திரன் அதமன விடாமல் பதாடர்ந்து ஒறுத்தான்; நிம்ெவனம், சூதவனம் 
முதலிய னொர்க் களங்களில் மாற்றாமர முறியடித்தான், ெல்லவ னவந்தனுக்கு னநர்ந்த ெழிமய 

மாற்றினான்.5 

 

உேயசந்ேிரபுரம்  

காலத்தில் வந்து மானங்காத்த ொமந்தமன நந்தி மன்னன் மனமாரப் னொற்றினான்; அவன் வரீப்புகழ் 
என்றும் நின்று நிலவும் வண்ணம் உதயெந்திரபுரம் என்று ஓர் ஊருக்குப் னெரிட்டான். இப்னொது 
வடவார்க்காட்டில் உதனயந்திரம் என வழங்குவது அதுனவ.  
 

அவன் ேொடும் பீடும்  
இத்தமகய புகழ் அமமந்த வரீன் னவகவதியாற்றின் கமரயிலுள்ள வில்லிவலம் என்ற ஊரினல 

ெிறந்தவன்; பெருமம ொன்ற குலத்மதச் னெர்ந்தவன்;6 அருந்திறலும் ஆன்ற குடிப்ெிறப்பும் உமடய 

அவ்வரீன் ெல்லவ மன்னனுக்கு ஆெத்தில் உதவி பெய்து அழியாப் புகழ் பெற்றான்.  
 
1. இராமநாதபுரம் ஜில்லா, அருப்புக்னகாட்மடத் தாலூகாவில் மானங்காத்தான் என்னும் ஊர் உள்ளது. 
2. "விழுப்புண் ெடாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்  
   மவக்கும் தன் நாமள எடுத்து"  
   விழுப்புண் - முகத்திலும் மார்ெிலும் ெட்ட புண் என்று உமரத்தார், ெரினமலழகர்.  
3. "களியியல் யாமனக் கரிகால் வளவ  
  பென்றமர்க் கடந்தநின் ஆற்றல் னதான்ற  
  பவன்னறாய், நின்னினும் நல்லன் அன்னற  
  புறப்புண் நாணி வடக்கிருந் னதானன"  - புறநானூறு, 66.  
4. "எள்ளறு ெிறப்ெின் முள்ளூர் மீமிமெ  
  அருவழி யிருந்த பெருவிறல் வளவன்  
  மதிமருள் பவண்குமட காட்டி அக்குமட  
  புதுமமயின் நிறுத்த புகழ்னமம் ெடுந!"  - புறநானூறு, 174.  



5. காஞ்ெிப் ெல்லவர் (R. னகாொலன்), ெ. 123.  
6. உதனயந்திரச் பெப்னெடுகள்: S.i.i.Vol.II, part3.p 372. 
 
 

5. வடேிமச வணக்கிய வரீம் 
 

புலிதகசன்  
வடநாட்டில் உள்ளது வாதாெி நகரம்.1 அந்நகரில் பநடுங்காலம் ஆட்ெி புரிந்தனர் ெளுக்கர் குல 

னவந்தர். அக் குலத்தினல னதான்றினான் புலினகென் என்னும் வரீன் அவனது ெமடத்திறங்கண்டு நடுங்கினர் 
ெமகவபரல்லாம். மண்ணாமெ ெிடித்த புலினகென் கங்கமரயும் கதம்ெமரயும் பவன்றான்; அவர் ஆண்ட 
நாடுகமளக் கவர்ந்தான் மாளுவநாட்டு மன்னனும் அவனடி ெணிந்தான். புலினகென் பெற்ற பவற்றிகளால் 
வாதாெி நகரம் ஏற்றமும் னதாற்றமும் அமடந்தது.  
 

நரசிம்ைனும் புலிதகசனும்  
அக்காலத்தில் நரெிம்மன் என்னும் ெல்லவ மன்னன் காஞ்ெி மாநகரில் அரசு புரிந்தான். 

அவமனயும் பவல்லக் கருதிப் ெமடபயடுத்தான் புலினகென். அப்னொது ெல்லவன் னெமன விமரந்து 
எழுந்தது; ொளுக்கியப் ெமடமய மணி மங்கலத்தினல தாக்கிற்று. ெல்லவப் ெமடயின் னவகத்மதக் கண்ட 
புலினகென் ெின்வாங்கினான்; வாதாெிமய னநாக்கித் திரும்ெினான்.  
 

பமடத்ேமலவர் - பரஞ்தசொேியொர்  
மண்ணாமெ ெிடித்த புலினகெமன பநாறுக்கி, அவன் ெமடச் பெருக்மக அழித்தாலன்றித் தமிழ் 

நாட்டார் அச்ெமின்றி வாழுமாறில்மல என்ெமத அறிந்தான் நரெிம்மன், ெரஞ்னொதி என்னும் பெருஞ் 
னெனாதிெதியுடன் கலந்தான் "காட்மடக் கலக்கி னவட்மடயாடுதல் னொன்று புலினகெமன அவன் 
நாட்டிற்னொந்து அடித்து முடித்தல் னவண்டும்" என்று ெரஞ்னொதியார் கூறினார். அப்ெடினய பெய்க' எனப் 
ெணித்தான் அரென். தமிழ்ப் ெமட திரண்டு எழுந்தது. ெரஞ்னொதியார் அப்ெமடயின் தமலவராகப் 
னொர்க்களிற்றின் மீனதறிப் புறப்ெட்டார். 
 

பமடபயடுப்பு  
ெல்லவன் ெமட தன் நாட்மட னநாக்கி வரும் ொன்மமமய ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் 

புலினகென்; ஏளனம் னெெினான், " மாமல்லன் மதியிழந்தான்" என்றான். "ெல்லவக் காக்மககள் ெல்லாயிரம் 
வந்தாலும் வாதாெிக் னகாட்மடயின் ஒரு கல்மல அமெக்க முடியுமா?" என்று அெதியாடினான் அது 
னகட்ட அமமச்ெர் முதலினயார் ஆரவாரித்தனர். வாதாெியில் வரீர் ஆடிப்ொடி அகமகிழ்ந்தார்கள்; 

கள்ளுண்டு களித்திருந்தார்கள்.2  

வாதாெி நகரின் புறத்து வந்திறுத்தது தமிழ்ச்னெமன. புலினகென் எதிர்த்தான். பநடும்பொழுது 
இருதிறத்தாரும் கடும் னொர் புரிந்தார்கள். ெரஞ்னொதியின் முன்னிற்க மாட்டாது ெளுக்கர் னெமன 
ெின்னிட்டது. அது கண்ட புலினகென் நால்வமகச் னெமனனயாடும் னொர்க்களத்மத விட்டுக் 
னகாட்மடயினுள்னள னொயினான்.  



வலிமம ொன்ற வாதாெிக் னகாட்மடமய வமளத்தது தமிழ்ச் னெமன. ெரஞ்னொதியார் 
அக்னகாட்மடயின் மதில்கமளத் தாக்கித் தகர்க்கப் ெணித்தார். மமல னொன்ற யாமனகள் திண்ணிய 
மரங்கமளத் துதிக்மகயால் எடுத்து பநடிய மதில்கமள இடித்தன. எவ்வமகப் ெண்டமும் னகாட்மடயின் 
உள்னள பெல்லாதெடி காலாட்ெமடகள் கண்ணும் கருத்துமாய்க் காவல் புரிந்தன. ெில நாளில் னகாட்மட 
இடிந்தது. உள்னளயிருந்த புலினகெனது மறப்ெமட கடுமமயாக எதிர்த்தது. ஆயினும் மமடதிறந்து கடல் 
னொல் தமிழ்ச் னெமன னகாட்மடயின் உள்னள புகுந்து மாற்றாமரத் தாக்கி பவன்றது. புலினகெனும் 
னொர்க்களத்தில் விழுந்துெட்டான்.  
 

பரஞ்தசொேியொர் பவற்றி  
தமலவமன இழந்த னெமன தள்ளாடத் பதாடங்கிற்று. அதமன வமளத்துப் ெற்றுமாறு 

ெரஞ்னொதியின் ஆமண ெிறந்தது. புலினகென் முப்ெதாண்டுகளாகத் திரட்டி மவத்திருந்த பொன்னும் 
மணியும் ெரஞ்னொதியார்க்கு உரியவாயின. அவற்மறக்பகாண்டு அவர் தமிழ்நாட்டுக்குத் திரும்ெினார்.  

"ென்மணியும் நிதிக்குமவயும்  
ெகட்டினமும் ெரித்பதாமகயும்  

இன்னன எண் ணிலகவர்ந்னத  

இகலரென் முன்பகாணர்ந்தார்"3  

என்று அவர் வரலாறு கூறுகின்றது.  
நரெிம்மன் மனமகிழ்ந்தான்; பநடும்ெமக பதாமலத்த ெரஞ்னொதிமய மனமாரப் புகழ்ந்தான். 

வாதாெி நகரத்தில் பவற்றித் தூண் நாட்டினான்; வாதாெி பகாண்ட நரெிம்மன்' என்ற விருதுப் பெயர் 

பூண்டான்.4 அது முதல் ென்னரீாண்டு ொளுக்கிய நாடு அரெிழந்து அவலமாய்க் கிடந்தபதன்றால் 

ெரஞ்னொதியின் ெமடத்திறமமக்கு னவறு ொன்றும் னவண்டுனமா?  
 

பரஞ்தசொேிதய சிறுத்பேொண்டர்  
வாதாெிமய பவன்ற ெரஞ்னொதியார் வரீத்னதாடு ெீலமும் வாய்ந்தவர். மாற்றார்முன் 

அடனலறுனொல் விளங்கிய அவ் வரீர் பெருமான் ெிவனடியார் முன்னன தமலவணங்கித் தாழ்ந்து 
மககுவித்துத் துவண்டு நின்றார். பெற்றாமரச் பெறுத்த வரீர், ெிவனடியார் முன்னன ெிறியராய் நின்று, 
அவர்க்குத் திரு அமுது பெய்வித்தனல ெிறந்த அறபமனக் பகாண்டார். ஆதலால் அப்பெரு வரீமரச் ெிறுத் 
பதாண்டர் என்று திருத்பதாண்டர் புராணம் னொற்றுகின்றது.  
 

வொேொபி கணபேி  
னொழ நாட்டிலுள்ள ெழம்ெதியாய திருச்பெங் காட்டங்குடியினல னதான்றினார் ெிறுத்பதாண்டர். 

அவர் ெிவப்ெணிமயச் ெிறப்ெித்துத் னதவாரம் ொடிற்று. அவ்வூரில் ஒரு ெின்னஞ்ெிறு ெிள்மளயார் னகாவில் 
உள்ளது. அங்கு அமர்ந்தருளும் ெிள்மளயார் வாதாெி கணெதி என்னும் பெயர் பெற்றுள்ளார். வாதாெி 
நகரத்மத நீறாக்கிய ெிறுத்பதாண்டர் அங்கிருந்த கணெதிமய ஆதரித்பதடுத்து வந்து தம்மூரில் 
அமமத்தார் னொலும்! இன்று வாதாெி கணெதியின் பெருமம இமெயரங்கின் வாயிலாகத் தமிழ்நாபடங்கும் 
ெரந்து நிலவுகின்றது. வாதாெி நகரத்தின் பொருட் பெல்வத்மதப் பெற்றான் குனலாத்துங்க வளவன்; 
வாதாெி கணெதியின் அருட்பெல்வத்மதப் பெற்றார் ெிறுத்பதாண்டர் என்னும் ெரஞ்னொதியார்.  



கலிங்கம் பவன்ற கருணொகரன் வட கலிங்கம்  
பெருநில மன்னனாகிய குனலாத்துங்க னொழன் ஒரு நாள் ொலாற்றங்கமரயில் னவட்மடயாடக் 

கருதிப் ெரிவாரங் கனளாடு புறப்ெட்டுக் காஞ்ெிமாநகமர அமடந்தான்; அங்கு அரண்மமனயின் ஒருொல் 
அமமந்த ெித்திர மண்டெத்தில் ெிறப்புற வறீ்றிருந்தனொது ெிற்றரெர் ெலர் திமற பெலுத்தி அவனடி 
ெணிந்தார்கள். அந்நிமலயில் வடகலிங்க நாட்டு அரென் இருமுமற திமற பெலுத்தத் தவறினான் 
என்ெமத அறிந்தான் மன்னர் மன்னன்; உடனன ெமடத்தமலவமர னநாக்கி, "வடகலிங்கன் 
வலிமமயற்றவன்; ஆயினும் அவன் நாட்டு மமலயரண் வலிமம ொன்றது. நமது ெமட இன்னற எழுந்து 
அக்குன்றுக் னகாட்மடமய இடித்துக் கலிங்கமனயும் ெிடித்து வருக" எனப் ெணித்தான்.  
 

பமடத்ேமலவன் - கருணொகரன்  
அப் ெணி தமலனமற்பகாண்டான் கருணாகரன் என்னும் தாமனத் தமலவன். அவன் ெல்லவ 

குலத்துதித்த பெருவரீன்; வண்மடயர் னகாமகன்; பதாண்மடமான் என்ற ெட்டம் பெற்றவன். அவன் 

தமலமமயில் எழுந்தது தமிழ்ப் பெருஞ்னெமன; ெல ஊரும் ஆறும் கடந்து கலிங்க நாட்டிற் புகுந்தது.5 

னெமன பென்ற இடபமல்லாம் மதில் இடிந்தது; புமக எழுந்தது; பொழில் அழிந்தது; ெமட ெமடபயன்று 
குடிகள் ெதறி ஓடினர்;  

"ஒருவர் ஒருவர்னமல் வழீ்ந்து வடநாடர்  

அருவர் அருவர் என அஞ்ெி"6  

அரெனிடம் பென்று முமறயிட்டனர்.  
 

கலிங்கப் தபொர்  
அது னகட்ட அரென் ஆனவெமுற்று எழுந்தான்; "குனலாத்துங்கனுக்கு நான் எளியனனயாயினும் 

அவன் ெமடக்கு இமளத்தவனனா?" என்று கூறி நமகத்தான்; " என்னுமடய னதாள்வலியும் வாள்வலியும் 
அறியாது இங்கு அமமந்த கடலரணும் கருதாது எழுந்த னெமனமய இன்னன பொருதழிப்னென்" என்று 
புறப்ெட்டான்.  

கலிங்கப்ெமட திரண்டு எழுந்தது; தமிழ்ச் னெமனமய எதிர்த்தது. பெருக்களம் பெங்களமாயிற்று. 
ெமடயின் முன்னின்று கலிங்க மன்னன் கடும் னொர் புரிந்தான். இரு திறத்தாரும் நிகராகச் ெமர் புரியும் 
னொது கருணாகரன் ஒரு பெருங்களிற்றின் னமலமர்ந்து காற்றின் னவகத்னதாடு னொர் முமனயிற் 
புகுந்தான். தமிழ்ச் னெமன ஆரவாரித்தது; உள்ளங் கிளர்ந்பதழுந்து ஊக்கமாகத் தாக்கிற்று. கருணாகரனது 
னவகத்மதத் தாங்கமாட்டாமல் கலிங்கப் ெமட நிமல குமலந்தது. மன்னனும் மமறந்னதாடி ஒரு மமலக் 
குமகயில் ஒளித்தான். அவனுமடய கரிகளும் ெரிகளும், பொன்னும் பொருளும் கருணாகரனுக்கு உரிய 
வாயின. அவ்வளவில் அமமயாது மன்னன் ஆமணப்ெடி அவன் மாற்றரெமனயும் ெிடித்துச் பெல்ல 
விரும்ெினான்; அவன் ஓடிப் ெதுங்கிய மமலக்னகாட்மடமயத் னதடிக் கண்டு பகாண்டான். அதமன 
னவலாலும் வில்லாலும் னவலி னகாலி, இரவு முழுவதும் காத்து நின்றது. தமிழ்ப்ெமட. பொழுது விடிந்தது; 
மமலயரண் இடிந்தது; மாற்றரென் ெிடிெட்டான்.  
 
 
 



ேைிழர் பவற்றி  
பவற்றி பெற்ற தமிழ்ச் னெமன வரீ முழக்கத்னதாடு மீண்டது. கலிங்க நாட்டிற் கவர்ந்த 

பொருள்கமளபயல்லாம் குனலாத்துங்கன் அடிகளில் மவத்து வணங்கினான் கருணாகரன்.  
"கடற்கலிங்கம் எறிந்துெயத் தம்ெம் நாட்டிக்  
கடகரியும் வயமாவும் தனமும் பகாண்டு  
சுடர்க்கதிர்வாள் அெயனடி அருளி னனாடும்  

சூடினான் வண்மடயர்னகான் பதாண்மட மானன." 7 

இத்தமகய வரீப் புகழ் வாய்ந்த கருணாகரத் பதாண்மடமாமன ஈன்ற பெருமம னொழநாட்டு 
வண்டாழஞ்னெரி என்னும் ெிற்றூருக்கு உரியது. அவ்வூர்ப் பெயர் வண்மட என மருவி வழங்கிற்று. 
ஆதலால், கலிங்க பமறிந்த கருணாகரமன வண்மடயர் னகான் பதாண்மட மான்' என்று தமிழ்க் கவிமத 
புகழ்ந்து மகிழ்ந்தது.  
 
 
1. ெஜீப்பூர் ஜில்லாவில் உள்ளது வாதாெி. அதமன "வடபுலத்து வாதாெித் பதான்னகரம்" என்றார் 
னெக்கிழார். திருத்பதாண்டர் புராணம், ெிறுத்பதாண்டர், 6.  
2. "அந்நாட்டுப் ெமடவரீர் மாற்றார்க்குக் கூற்றுவர்; மதுமவ மாந்திப் னொர்க்களம் புகுவர்; னொர்க்களிறு 
களுக்கும் மதுமவ ஊட்டுவர். தன் ெமடத்திறத்தால் இறுமாப்புற்ற மன்னன் மற்மறய அரெமர 
மதிப்ெதில்மல" என்று எழுதியுள்ளான் ஹயூந்தாொங் என்னும் ெீனத்துறவி - இந்தியர் வரலாறு, 310-311. 
3. ெிறுத்பதாண்டர் புராணம், 6.  
4. காஞ்ெிப் ெல்லவர் ெரித்திரம், 98. -  
5. ொலாறு முதலாகக் னகாதமம ஈறாகப் ெதின்மூன்று நதிகமளக் கடந்து பென்றது அச்னெமன. - 
கலிங்கத்துப் ெரணி, 367-369 தாழிமெகளில் விவரம் காண்க.  
6. பெருந்பதாமக, 803 
7. கலிங்கத்துப்ெரணி, 471. 
  



6. கடலொண்ட கொவலர் 
 
 

தசரன் கலப்பமட  
தமிழ் நாட்டு மூனவந்தரும் நிலப்ெமடனயாடு கப்ெற் ெமடயும் உமடயராய் இருந்தனர். 

னெரநாட்மட யாண்ட பெங்குட்டுவன் கப்ெற்ெமடயின் வலிமமயால் ெமகவமர பவன்று “ கடல் 

ெிறக்னகாட்டிய பெங்குட்டுவன்"1 என்று புகழ் பெற்றான். அவன் தந்மதயாகிய பநடுஞ்னெரலாதன் 

கலப்ெமடபயடுத்துக் கடம்ெர் என்ற கடற்ெமகவமர பவன்றான்.  
 

கடற் கடம்பர்  
இப்னெரரெர் இருவரும் தமிழ் நாட்டு வாணிக வளத்மதப் ொதுகாக்கக் கருதினய கடற்னொர் 

புரிந்தனர் என்று னதாற்றுகின்றது. அவர் காலத்தில் கடல் வழியாக நிகழ்ந்த வர்த்தகத்தால் னெரநாடு 
ொலவும் வளமுற்றிருந்தது. அந் நாட்டில் அமமந்த முெிறி என்னும் துமறமுகம் உலகறிந்த நகரமாய் 
விளங்கிற்று. யவன நாட்டிலிருந்தும், அனரெியாவிலிருந்தும், எகிப்து நாட்டிலிருந்தும் வர்த்தகக் கப்ெல்கள் 

வந்த வண்ணமாயிருந்தமமயால், அத் துமற, "வளங்பகழு முெிறி"2 யாக விளங்கிற்று. ஆயினும், 

கடற்பகாள்மள அங்கு அடிக்கடி நிகழ்ந்து வந்தது. னமல் கடலின் இமடனய அமமந்த பவள்மளத் தீமவத் 

தம் இருப்ெிடமாகக் பகாண்டனர் இக் பகாள்மளக்காரர்.3 அவர் அடித்த வழிப்ெறியால் னெரமன்னர் 

ஆட்ெிக்கு இழுக்குண்டாயிற்று. கலனமறிய ெரக்கு கமர னெர னவண்டுனம என்ற கவமல வர்த்தகர் 
மனத்மதக் கலக்கியது. இவ்வாறு கடற் பகாள்மளயடித்துச் னெர நாட்டுக்குக் னகடிமழத்தவர் கடம்ெர். அக் 
கள்வமர ஒறுத்து, அவர் கலங்கமள அறுத்துச் னெரலாதனும் பெங்குட்டுவனும் வர்த்தக வளத்திமனப் 
ொதுகாத்தனர்.  
 

தசொழர் கடலொட்சி  
னொழநாட்டுக் கப்ெற்ெமடயும் ொலப் ெழமம வாய்ந்தது. கரிகால்வளவன் காலத்திற்கு முன்னன 

காவிரி நாட்மட யாண்ட னொழன் ஒருவன் கடலாட்ெி புரிந்தான் என்ெது ஒரு ெழம்ொட்டால் 
விளங்குகின்றது. கடற்காற்மற ஏவல் பகாண்டு கப்ெனலாட்டிய அக் காவலமன,  

"நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி  
வளிபதாழில் ஆண்ட உரனவான்"  

என்று புகழ்ந்தது தமிழ்க்கவிமத.4  

 

ேிருைொவேவன்  
இமயமமலயிற் புலிக்பகாடினயற்றிப் புகழ்பெற்ற திருமாவளவன் இலங்மகயிலும் அக்பகாடிமய 

நாட்ட விரும்ெினான்; கலப்ெமட எடுத்தான் ; கடல் கடந்தான்; இலங்மக அரெனனாடு னொர் புரிந்து 
பவன்றான்; ென்னரீாயிரம் ெிங்களவமரச் ெிமற பெய்து தமிழ் நாட்டிற்குத் திரும்ெினான் என்று இலங்மகப் 
ெழங்கமத கூறுகின்றது.  



ெில நூற்றாண்டுகள் பென்றன. தஞ்மெமயத் தமலநகராகக் பகாண்ட னொழர் குலம் தமல 
எடுத்தது. அவர்க்குரிய நிலப்ெமடயும் கலப்ெமடயும் வலுப்ெட்டன. ெராந்தக னொழன் இலங்மகயின் மீது 
ெமடபயடுத்தான்; ெிங்களச் னெமனமய பவன்றான்; அரெமனக் பகான்றான்; ெிங்களாந்தகன் என்னும் 
ெிறப்புப் பெயர் பெற்றான்.  
 

இரொஜ ரொஜன்  
அச்னொழன் வழி வந்த பெருனவந்தன் இராஜராஜன். அவனும் கடலாட்ெியில் கருத்தூன்றினான்; 

கப்ெற் ெமடமயச் பெப்ெம் பெய்தான்; தமிழ்க்கடல் முழுதும் தானன ஆளக் கருதினான்; னெர 
மன்னனுக்குரிய கப்ெற்ெமட நிமலயத்மதக் கடல் வழியாகச் பென்று தாக்கினான். காந்தளூர்ச் ொமலயின் 
அருனக இரு திறத்தார்க்கும் கடற்னொர் நிகழ்ந்தது. னொழன் பவற்றி பெற்றான்; கடலாதிக்கத்திற்கு 
அடினகாலினான்.  
 

இலங்மகயில் பவற்றி  
தமிழகத்மதச் னெர்ந்த குணகடல், குடகடல் ஆகிய இரு கடல் ஆட்ெியும் பெற்ற இராஜ ராஜன் 

இலங்மகயின் மீது பென்றான். அத் தீவகத்தின் தமலநகரம் அநுராதபுரம். அங்கிருந்து அரசு புரிந்தான் 
மகிந்தன் என்னும் மன்னன். அவமனத் தாக்கினான் தமிழ் னவந்தன். தமிழ்ப் ெமடயின் 
முன்னிற்கமாட்டாது ஈழப்ெமட உமலந்து ஓடிற்று. இலங்மக னவந்தனும் மனங்கலங்கித் தமலநகமர 
விட்டு அகன்றான். ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இலங்மகயின் தமல நகராயிருந்த அநுராதபுரம் அழிவுற்றது. 
ஈழநாட்டினல தமிழ்க் பகாடிமய நாட்டினான் னொழன்; அந்நாட்டுக்கு மும்முடிச் னொழமண்டலம் என்று 
பெயர் இட்டான். னொழர் ஆட்ெிக்கு உட்ெட்ட மாகாணங்களில் அம் மண்டலமும் ஒன்றாயிற்று. னகடுற்ற 
அநுராதபுரத்மதக் மகவிட்டு இராஜராஜன் பொலனருமவ என்னும் ஊமரத் தமலநகராக்கினான்; அங்குத் 
தன் பவற்றியின் ெின்னமாக ஒரு ெிவாலயம் கட்டினான். தமிழ் நாட்டுக் கட்டுமான முமறயில் அமமந்த 

அக் கற்னகாவில் ெிவ னதவாலயம் என்ற பெயனராடு இன்றும் அவ்வூரில் விளங்குகின்றது.5  

 

இரொதஜந்ேிரன்  
இவ்வாறு னொழ மன்னன் இலங்மகமயத் தமிழ் நாட்டுடன் இமணத்து ஆள 

விரும்ெினாபனனினும் ஈழத்தரென் ஊக்கம் இழந்தானல்லன்; வாமகமாமல சூடிய தமிழ் னவந்தன் 
திரும்ெிச் பென்றமதயறிந்து கரந்திருந்த இடத்தினின்றும் பவளிப்ெட்டான்; பெரும் ெமட திரட்டினான்; 
னொழனது நிலப் ெமடமயத் தாக்கினான். அமதயறிந்தான் இரானஜந்திர னொழன். இவன் இராஜ 
ராஜனுமடய வரீமமந்தன். தந்மதமயப் னொலனவ அவனும் இலங்மகயின் னமற் ெமடபயடுத்தான், 
ெிங்களப் ெமடமய பவன்றான்; மகிந்தனுக்குரிய மணி முடிமயயும் பொன் னணிமயயும் கவர்ந்தான்; 
அவமனயும் னொழ நாட்டிற்குக் பகாண்டு பென்றான்.  

ஆயினும், இலங்மகப் னொர் ஒடுங்கவில்மல நாட்டுரிமமயில் னவட்மகயுற்ற இலங்மகயர் , 
மகிந்தன் மகனாகிய இளம்ொலமன மமறவிடத்தில் மவத்து வளர்த்தார்கள்; மகிந்தன் தமிழ் நாட்டில் 
இறந்தான் என்றறிந்தனொது அம் மமந்தமன இலங்மகயில் மன்னனாக்கினார்கள். அது முதல் 
ஈழப்ெமடக்கும் னொழப்ெமடக்கும் பநடும் னொர் நிகழ்ந்தது. ஈழத்தரெர் ொண்டிய மன்னனராடு உறவு 



பகாண்டார்கள் ஆயினும் தமிழ் நாட்டில் னொழர் ஆதிக்கம் நிமலகுமலயும் அளவும் இலங்மகயில் 
புலிக்பகாடி ெறந்து பகாண்டிருந்தது.  
 

கடொரம் பகொண்ட தசொழன்  
இன்னும், கடல் சூழ்ந்த ெல நாடுகமளயும் பவன்று வரீப்புகழ் பெற்று விளங்கினர் னொழ மன்னர் 

இந்து மகா ெமுத்திரம் என இந்நாளில் வழங்கும் பெருங்கடலில் வளமார்ந்த தீவங்கள் ெல உண்டு. 
அவற்றுள் ென்னரீாயிரம் ெழந் தீவுகமள இராஜராஜன் கடற்ெமடயால் பவன்று மகப்ெற்றினான். அவன் 
மமந்தன் இரானஜந்திரன் "அமலகடல் நடுவுள் ெலகலம் பெலுத்திய" னெரரென். நிக்க ொர் என்று 
இக்காலத்தில் வழங்கும் மாநக்கவாரம் அப்பொழுது னதனமடந்த னொமலத் தீவகமாய் விளங்கிற்று. 
அமதக் மகக்பகாண்டான் இரானஜந்திரன் இன்னும் ொவக நாட்மட யடுத்துள்ள சுமத்திரா என்னும் 
தீவிலும் முற்காலத்தில் தமிழர் வாழ்ந்தார்கள் என்ெதற்கு ஊர்ப் பெயர்கள் ஒரு ொன்று. மமலயூர் என்ெது 
அங்னக ெிறந்திருந்த ஓர் ஊர். அவ்வூமரத் தன்னகத்னதயுமடய நாட்டுப் ெகுதியும் மமலயூர் என்று பெயர் 
பெற்றது. அந்நிலப் ெகுதியில் ஓடிய ஆறும் மமலயூர் எனப்ெட்டது. எனனவ, ஆதியில் தமிழர் 
ஊருக்கமமத்த பெயர், ெின்னர் நாட்டுக்கும் நதிக்கும் முமறனய அமமந்தபதன்று னதான்றுகின்றது. 
அத்தீவகத்திலுள்ள மற்னறார் ஊரின் ெழம் பெயர் ெண்மண என்ெது. இப்பொழுது அச்பொல் ென்னி என்றும், 
ெனி என்றும் மருவியுள்ளது. இவ்வூர்கமளயுமடய தீவகத்மத இரானஜந்திரன் கப்ெற்ெமடயால் பவன்று  
மகக்பகாண்டான்.  

மமலவளம் சுரக்கும் மலாய் நாட்டிலும் தமிழர் வாழ்ந்த இடங்கமள அவற்றின் பெயர்கனள 
காட்டும். காழகம் என்ெது அந்நாட்டின் ஒரு ெகுதி. ெழங்காலத்தில் காழகத்தில் விமளந்த பொருள் கடல் 

வழியாகக் காவிரிப் பூம்ெட்டினத்தில் வந்து இறங்கியது.7 அதுனவ கடாரம் என்றும், னகடம் என்றும் 

நாளமடவில் மருவி வழங்குவதா யிற்று. இப்பொழுது பகடா என்ற பெயரால் குறிக்கப்ெடும் நாடு அதுனவ. 
இன்னும் , தக்னகாலம் என்ெது மலாய் நாட்டிலுள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னன 
அங்குத் தமிழர் வர்த்தக வளம் பெற்று வாழ்ந்தார் என்ெது ொெனத்தால் விளங்கும். இவ்வூர் தக்னகாொ 
என்று இக்காலத்தில் வழங்கும்.  

இரானஜந்திரனொழன் கடாரம் முதலிய நாடுகமளக் கப்ெற்ெமடயால் பவன்றான்; அவ்பவற்றிச் 
ெிறப்பு விளங்கும் வண்ணம் கடாரம் பகாண்டான்' என்னும் விருதுப் பெயரும் பூண்டான். கலப்ெமடத் 
திறத்தால் கடலாண்ட அக் காவலமன,  

"னதனக்க வார்பொழில் மாநக்க வாரமும்  
பதாடு கடற் காவல் கடுமுரண் கடாரமும்  
மாப்பொரு தண்டாற் பகாண்டனகாப் ெரனகெரி "  

என்று ொெனம் ொடிற்று.  
 

ஆகொய விைொனம்  
ஆகாய விமானமும் தமிழ் இலக்கியத்தினல குறிக்கப்ெடுகின்றது. விமானத்மத வானஊர்தி 

என்றும், அதமனச் பெலுத்தும் ொகமன வலவன் என்றும் அமழத்தனர் ெழந் தமிழர் காட்ெிக்கினிய மயில் 
வடிவத்தில் அமமந்த ஒரு விமானத்தின் மாட்ெிமயச் ெிந்தாமணி கூறுகின்றது. அதன் விமெமய 
வலப்புறமாகக் மகவிரலால் அமெத்தால் விமானம் கிளர்ந்பதழுந்து ெறக்கும்; னமக மண்டலத்துக்கு 

னமலும் பெல்லும் ; இடப்புறமாக அமெத்தால் கால் குவித்து இறங்கித் தமரயினல நிற்கும்.8  



இத்தமகய விமானத்மத இயக்கக் கற்றிருந்தாள் ஒரு மங்மக ; அவள் கணவன் ஓர் அரென். 
அவமனத் தாக்கினார் ெமகவர். கருவுற்றிருந்த அரெிமய மயில் விமானத்தில் ஏற்றி பவளினயற்றினான் 
மன்னன். கணவன் கருத்மத மறுக்க மாட்டாமல் அப் பொறிமய இயக்கினாள் அப் ொமவ. அவள் கரம் 
விமெயில் இருந்தாலும் மனம் கணவமனனய னநாக்கிற்று. மயில் முன்னன இழுக்க, மனம் ெின்னன 
இழுக்க, ஒருவாறு ெறந்து பகாண்டிருந்தாள் அவள். அந்நிமலயில் ெமகவரது பவற்றி முரெம் அதிர்ந்தது. 
மங்மக கலங்கினாள், மக னொர்ந்தாள். இயக்கமிழந்த விமானம் கீழ்னநாக்கிச் பென்றது; ஒரு மயானத்தில் 
விழுந்தது. அதிர்ச்ெியால் மயக்கமுற்றுக் கிடந்த மாதரெி அங்கு ஓர் ஆண் மகமவப் பெற்றாள். அவனன 
ெீவகன்; ெிந்தாமணியின் கதாநாயகன்.  
 

தூங்பகயில்   
ஆகாயத்தில் ெறந்து பெல்லும் னகாட்மட னொன்ற பெரிய விமானமும் அந்நாளில் இருந்ததாகத் 

பதரிகின்றது. தூங்பகயில் என்ெது அதன் பெயர்.9 தூங்பகயில் ஊர்ந்து துயர் விமளத்த பகாடும் ெமகவமர 

பவன்றான் ஒரு னொழ மன்னன்; அவரது ஆகாயக் னகாட்மடமயத் தகர்த் பதறிந்தான்; "தூங்பகயில் 

எறிந்த பதாடித்னதாட் பெம்ெியன்" என்று தமிழகம் அவமன வியந்து புகழ்ந்தது.10 எப் ெமடயால் அவன் 

ஆகாயக் னகாட்மடமயத் தகர்த்தான் என்ெது இப்பொழுது பதரியவில்மல . எனினும், புலவர் ொடும் 
புகழுமடய ெழந்தமிழ் னவந்தருள் அவன் தமலெிறந்தவன் என்ெதில் ஐயமில்மல .  
 
 
1. ெதிற்றுப்ெத்து, ஐந்தாம் ெத்துப் ெதிகம்; புறநானூறு 369.  
2. அகநானூறு, 149.  
3. னெரன் வஞ்ெி, 5.  
4. புறநானூறு, 66.  
5. னொழர், முதற் ெகுதி, 206.  
6. ொவக நாடு - Java.  
7. ஈழத்துணவும் காழகத்து ஆக்கமும் - ெட்டினப்ொமல  
8. ெிந்தாமணி, நாமகள் இலம்ெகம், 235.  
9. தூங்பகயில் என்ெதற்கு னநரான ஆங்கிலச் பொல் Flying fortress என்ெதாகும். பென்ற பெரும் னொரில் அது  
மகயாளப்ெட்டது.  
10. "தூங்பகயில் எறிந்த பதாடி விளங்கு தடக்மக  
   நாடா நல்லிமெ நற்னறர்ச் பெம்ெியன்"  - ெிறுொணாற்றுப்ெமட, 80-81.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ேைிழ்நொட்டுக் தகொட்மடகள் 
  

அரண்ைமன  
நாட்மடக் காப்ெவன் அரென்; அவமனக் காப்ெது அரண்மமன. அரென் வாழும் இடம் அரண்மமன 

எனப்ெடும். அரண் என்ெது னகாட்மட . எனனவ, அரணுமடய மமனனய அரண்மமனயாகும்.  
தமிழகத்தில் ெழமமயும் பெருமமயும் வாய்ந்தது மதுமர மாநகரம் நிமனப்ெிற்கு எட்டாத 

பநடுங்காலமாகப் ொண்டியர் அத்தமலநகரில் அரசு வறீ்றிருந்தனர். அங்கு அமமந்திருந்த ஓர் 

அரண்மமனயின் ெிறப்ெிமனச் ெிலப்ெதிகாரம் எடுத்துமரக்கின்றது.1 மாளிமகமயச் சூழ்ந்து நின்றது 

பநடுமதில். ெலவமகப் பொறிகள் அம் மதிலில் அமமக்கப்ெட்டிருந்தன. மாற்றாமர மறித்துத் தள்ளும் 
இருப்புக் கமவ; தானன வமளந்து ெரமாரி பொழியும் யந்திர வில்; உருக்கிய பெம்மெயும் இரும்மெயும் 
மாற்றார் மீது வார்க்கும் உமலப்பொறி; ெற்றிய ெமகவர் கரங்கமளப் பொதிர்க்கும் ஊெிப்பொறி; கழுத்மத 
முறுக்கும் இரும்புத் பதாடர்; இன்னும் புலி, யாமன, ென்றி, ொம்பு இவற்றின் வடிவத்தில் அமமந்த 
பொறிகள்; இவற்மற பயல்லாம் பகாண்டு விளங்கிற்று மதுமரக் னகாட்மட  

 

ைமல அரண் 
பெங்குத்தாக எழுந்த மமலகமளச் ெிறந்த இயற்மக அரணாகக் பகாண்டனர் ெண்மடக் குறுநில 

மன்னர். குன்றுகளிற் னகாட்மட கட்டி அவர் ஆட்ெி புரிந்தனர். ொண்டி நாட்டினல ெறம்புக் னகாட்மட, 
பகாங்கு நாட்டில் பகால்லிக் னகாட்மட, னொழ நாட்டில் பெஞ்ெிக் னகாட்மட இமவ முற்காலத்தில் ெிறந்து 
விளங்கின.  
 

பறம்பும் பொரியும்  
ொண்டி நாட்டினல ெறம்பு மமலமய ஆண்டான் ொரி என்ற ெிற்றரென். அவன் னவளிர் குலதிலகன்; 

ஆண்மமயும் அருளும் வாய்ந்தவன். அங்க நாட்டு அரெனாகிய கர்ணனும் ெறம்பு நாட்டுத் தமலவனாகிய 
ொரியும் பகாமடக்கு வரம்ொகத் தமிழ் இலக்கியத்திற் குறிக்கப்ெடுகின்றனர். முல்மலக் பகாடிக்குத் னதர் 

பகாடுத்து எல்மலயற்ற புகபழய்திய ொரிமயத் னதவாரமும் விதந்து ொடிற்று.2 

 

மூதவந்ேர் முற்றுமக  
ொரியின் புகமழ அறிந்து எரிவுற்றனர் பெருநில மன்னர். னெர னொழ ொண்டியராகிய மூவரும் 

ஒன்று னெர்ந்தனர். பெரும் ெமட திரட்டினர்; ெறம்பு மமலமய முற்றுமகயிட்டனர்; ெில நாளில் ொரி 
ெரணமமடவான் என்று எதிர்ொர்த்திருந்தனர். ஆனால், மமலக்னகாட்மடயில் அவன் வாட்டமின்றி 
இருந்தான். கமழபநல்லும் ெலாக்கனியும் கிழங்கும் னதனும் குமறவறத் தந்தது அக்குன்றம்.  

 
கபிலர் பரிகொசம்  

ெலநாள் முற்றுமகயிட்டனர் ெமகனவந்தர்; ெறம்புக் னகாட்மடயின் திறங்கண்டு மனந்தளர்ந்தனர். 
அப்னொது ொரியுடன் இருந்த கெிலர் என்ற கவிஞர் ஒரு ொட்டிமெத்தார். "மாநில மன்னனர! இம் மமலயடி 
வாரத்தில் உள்ள மரந்பதாறும் உமது மதயாமனமயக் கட்டினாலும், ெரந்த பவளிபயங்கும் னதர்ப்ெமடமய 



நிரப்ெினாலும் உம்மால் பவற்றி பெற முடியாது. ெறம்பு மமலமயப் பெறுதற்குரிய வழிமய யான் 
அறினவன். உங்கள் வாமளக் கீனழ னொடுங்கள்; யாமழக் மகயில் எடுத்து வாெியுங்கள்; இன்னிமெ 
ொடுங்கள்; ொரியின் னகாட்மட வாயில் திறக்கும்; அவன் நாடும் மமலயும் உமக்கு நன்பகாமடயாகக் 

கிமடக்கும்” என்று ஏளனம் பெய்தார் கவிஞர்.3 

 

கன்னியர் கண்ணரீ்  
ஆள்விமனயால் பவல்ல முடியாத ொரிமயச் சூழ்விமனயால் வஞ்ெித்துக் பகான்றனர் பவஞ்ெின 

னவந்தர். அப்னொது அறம் வாடிற்று; ஆண்மம மாசுற்றது; ொரியின் பெண் மக்கள் இருவரும் தந்மதமய 
இழந்து தமியராயினர்; நாடிழந்து நல்குரபவய்தினர்; தாம் ெிறந்து வளர்ந்த ெறம்பு மமலமயக் கண்ணரீ் 

நிமறந்த கண்கனளாடு கமடெிமுமற னநாக்கி வறியராய் பவளினயறினர்.4 ொரியின் ஆருயிர்த் னதாழரான 

கெிலர் தம் அருந்துயமர அகத்தடக்கி அவர் கண்ணமீரத் துமடத்தார்; ஆறுதல் கூறினார்; அம் மங்மகயர் 
இருவமரயும் அமழத்துக்பகாண்டு ொண்டி நாட்டின் எல்மலமயக் கடந்தார்; பெண்மண நாட்மட 
வந்தமடந்தார்.  
 
 

கபிலர் முடிவு  
அருளுருவாய ொரி இல்லாமமயால் தமிழகம் கெிலருக்கு இருளகமாய்த் னதான்றிற்று. 

முடினவந்தர் இமழத்த தீமம அவரால் மறக்க முடியவில்மல; பொறுக்க முடியவில்மல. 
பெண்மணயாற்றங்கமரயில் பெருந்தீமய வளர்த்தார்; மும்முமற வலம் வந்து வணங்கினார்; ொரியின் 

பெண்மண வாழ்த்தினார்; பெந்தீப் ொய்ந்து உயிர் நீத்தார்.5 ெறம்புமமல யாண்ட ொரியும், புலனழுக்கற்ற 

புலவராகிய கெிலரும் நட்ெின் னநர்மமக்குப் பெருஞ்ொன்றாக விளங்கு கின்றனர்.  
 

பகொல்லிைமலக் தகொட்மட  
னெலம் நாட்டினல பகால்லி என்னும் மமலபயான் றுண்டு. அது முன்னாளில் னெரகுல மன்னருக்கு 

உரியதாயிருந்தது. வளமார்ந்த அம் மமலச் னொமலயில், எப்னொதும் பெந்னதன் துளிக்கும்; பெழும்ெலாப் 
ெழுக்கும்; ஈென் அருள் விளங்கும் அமறப்ெள்ளிபயன்னும் திருக் னகாயிலும், தீயவமர மருட்டியழிக்கும் 
பதய்வப் ொமவயும் அம்மமலயினல உண்டு.  
 

வில்லொேன் ஓரி  
இத்தமகய பகால்லி மமலயினல குறுநில மன்னனாக வாழ்ந்தான் ஓரி என்று பெயர் பெற்ற வரீன் 

வில்லாண்மமயில் அவன் நிகரற்றவன். முடினவந்தரும் அவனுதவிமய நாடினர். அமர்க்களங்களில் 
அவன் வில்லால் மடிந்த வரீர் எண்ணிறந்தவர். காற்றின் னவகமும், கனலின் பவம்மமயும் வாய்ந்த 
அம்புமாரி பொழிந்த அவ் வில்மல "வல்வில்" என்று எல்னலாரும் புகழ்ந்தனர்.  
 

ஓரியின் தவட்மட  
னொர் ஒழிந்த காலத்தில், அவ்வரீன் னவட்மடயாடிப் பொழுது னொக்குவான். அவ் னவட்மடகளில் 

ஒன்று ொட்டில் அமமயும் னெறு பெற்றது. ஒரு நாள் வல்வில் பலடுத்துத் தன்னந் தனியனாய்க் பகாடிய 



விலங்குகள் திரியும் பகால்லிமமலக் காட்டினுள்னள பென்றான் ஓரி. பெரிய யாமனபயான்று அவன் 
கண்பணதிர்ப்ெட்டது. உடனன வல்வில் வமளந்தது; அடுகமண எழுந்தது; னவழத்தின் தமலயில் 
னவகமாய்ப் ொய்ந்து பவளிப்ெட்டது; ெின்னும் விமெ குன்றாமல் பென்று குறுக்கிட்ட பெரும்புலிமயக் 
பகான்றது; அதமனயும் கடந்து ஒரு கமலமான் மீது ொய்ந்தது; னமலும் பென்று காட்டுப் ென்றிபயான்மற 

வடீ்டியது; அம்மட்டிலும் அமமயாது, புற்றினல இருந்த ஓர் உடும்ெின்னமற் ொய்ந்து ெினம் தீர்ந்தது.6  

 

பொணர் வியப்பும் ேிமகப்பும்  
அவ் னவட்மடமயக் கண்டது ஒரு ொணர் கூட்டம்; வியப்பும் திமகப்பும் உற்றது; 

"பகால்லிமமலயில் இப்ெடிக் பகாமல புரிந்தவன் யாவன்?" என்று அறிந்துபகாள்ள ஆமெப்ெட்டது. "இவன் 
விமளயாட்டின் பொருட்டு னவட்மடயாடும் வரீனா? அன்றி விமலப்பொருட்டால் விலங்குகமளக் 
பகாமல பெய்யும் னவடனா?" என்று ஒருவமரபயாருவர் வினவி நின்றார்.  
 

ஓரியின் தேொற்றம்  
அப்னொது வில்லாளன் அவர் நின்ற ெக்கம் திரும்ெினான். அவனுமடய ஏற்றமும் னதாற்றமும் 

அவர் கண்கமளக் கவர்ந்தன. வண்ண னமனி; திண்ணிய னதாள்; நறுஞ் ொந்தம் பூெிய ெரந்த மார்பு; பநடிய 
மக; பகாடிய வில்; கழல் அணிந்த கால்; ஏறு னொன்ற நமட - இவற்மறக் கண்டனர் ொணர்; 
பகால்லிமமல யாளும் பகாற்றவன் இவன் தானனா!' என்று எண்ணினர். கும்ெிடப்னொன பதய்வம் 
குறுக்னக வந்தனதா!' என்று வியந்து நின்றார்.  
 

இமசயரங்கு  
அந்நிமலயில் ொணரிமடனய ஆர்வம் பெருகிற்று. முழவும் ெிறுெமறயும் முழங்கின. 

இமெத்தழும்னெறிய மககள் தாளமிட்டன. ொணர் தமலவன் ெண்பணாடு ஒரு வண்ணம் ொடினான். 
பகால்லிமமலச் ொரல் ஒரு நல்லிமெ அரங்கமாயிற்று. இமெப் ொட்மட ஆர்வத்னதாடு னகட்டு மனம் 
தமழத்தான், வில்லின் பெல்வன். 'நல்லிமெயாளும் பகால்லிக் னகானவ' என்று எடுத்து இமெப்ொட்மடப் 
ொடி முடித்தான் ொணப் புலவன். தன் பெயமரக் னகட்ட நிமலயில் நாணித் தமல கவிழ்ந்தான் வரீன்; 
ொடிய ொணர் ெெி தீர, ஊன் கலந்த னொறும் உயர்ந்த மதுவும் அளித்தான்; நல்ல பொன்னும் மணியும் 
ெரிொகக் பகாடுத்தான்.  
 

ஓரியின் புகழ்  
ெமடத்திறமும் பகாமடத்திறமும் வாய்ந்த வல்வில் ஓரிமயப் ொராட்டிப் ொடினார், வன்ெரணர். 

அவரது ொட்டின் சுமவயறிந்து மகிழ்ந்தது ெழந்தமிழ் உலகம்.  
 

பசஞ்சிக் தகொட்மட  
திண்டிவனத்திற்கு னமற்னக உள்ளது பெஞ்ெிக் னகாட்மட. அஃது இயற்மகயான மமலக்னகாட்மட 

ஒன்னறாடு ஒன்று இமணந்த மூன்று குன்றுகளால் அரண் பெய்யப்ெட்டுள்ள அக்னகாட்மடயின் சுற்றளவு 
ஏழு மமல் என்ெர். அவற்றுள் உயர்ந்தது ராஜகிரி பயன்னும் பகாடுமுடி. பெங்குத்தாக அறுநூறடி எழுந்து 
அண்ணாந்து நிற்ெது அக்குன்றம். அங்குள்ள னகாட்மடக்கு வாயில் ஒன்னற; மமலயடிவாரத்திலிருந்து 



பெரும் ொமறகளின் இமடனய பநளிந்து வமளந்து பெல்லும் நமடொமத அவ்வாயிலுக்கு எதினரயுள்ள 
ஒரு ெறம்ெின் உச்ெியிற் பகாண்டு னெர்க்கும். அதற்கும் னகாட்மட வாயிலுக்கும் இமடனய அறுெதடி 
ஆழமும், இருெத்மதந்தடி அகலமும் உள்ள விடர் ஒன்று உள்ளது. அவ் விடமரக் கடந்து னகாட்மட 
வாயிமல அமடவதற்கு மரப்ொலம் ஒன்றுண்டு. ெமகவர் வரும்பொழுது ொலம் எடுக்கப்ெடும்; வாயில்  
அமடக்கப்ெடும்.  
 

பசஞ்சியில் பநல்லும் நீரும்  
அருங் னகாமடயிலும் வற்றாத ஊற்று நீர் உமடயது பெஞ்ெிமமலக் னகாட்மட. உணவுப் 

பொருள்கமள நிமறத்து மவத்தற்குக் களஞ்ெியங்களும், வழிொடு பெய்வதற்குத் திருக்னகாயிலும் அங்னக 
உண்டு. எனனவ, ெமகவர் ென்னாள் முற்றுமகயிட்டாலும் னகாட்மடயிலுள்ளார்க்கு வாட்டமும் 
னகாட்டமும் இல்மல. பநல்லும் நீரும் உமடய னகாட்மடமய பவல்லும் வமகயின்றிச் பெல்வர், ெமட 
பயடுத்த ெமகவர்.  
 

ைரொட்டியரும் ைகைேியரும்  
இத்தமகய மமலக் னகாட்மடக்குச் பெஞ்ெிபயன்று பெயரிட்டவர் தமிழர். ெழமமயான 

பெஞ்ெிமயப் புதுக்கி அரண் அமமத்தனர் விெயநகரப் பெருனவந்தர். ெிற்காலத்தில் அக்னகாட்மட மராட்டிய 
மன்னர்க்குத் தஞ்ெம் அளித்தது. அதமனக் மகப்ெற்றுதற்கு மகமதியப் பெரும்ெமட எட்டாண்டுகளாக 
முற்றுமகயிட்டு முயன்றபதன்று இந்திய வரலாறு கூறும். பெஞ்ெியில் அரொண்ட வரீனதெிங்கின் கமத 
வடீ்டுக் கமதயாக இன்றும் தமிழ் நாட்டில் வழங்குகின்றது.  

 
நீர் அரண் 

 

நீர் அரண்  
நீரும் ஒரு ெிறந்த அரணாகும். ஆழமான ஆறும் கடலும் ெில னகாட்மடகளின் இயற்மக அரணாக 

இன்றும் விளங்குகின்றன. தமிழ் நாட்டுக்குத் பதன்ொல் அமமந்த இலங்மக, கடல் சூழ்ந்த நாடு. ொரத 
நாட்டின் னமற் ெமட பயடுத்த ெமகயரெர் ெலர் இலங்மகயின் னமற் பெல்லா பதாழிந்ததற்குக் கடலரணும் 
ஒரு காரணமாகும்.  
 

அகழி  
இயற்மகயான நீரரண் இல்லாத இடங்களில் பெயற்மகயான நீர் நிமலகமள அமமத்துக் 

பகாள்ளுதல் வழக்கம். அமவ அகழி எனப்ெடும். அகழியில்லாத நிலக் னகாட்மட தமிழகத்தினல இல்மல. 
ெில னகாட்மடகமளச் சுற்றி அடுக்கடுக்காகப் ெல அகழிகள் அமமத்தலும் உண்டு. ஆறு அகழிகளால் 
அரண் பெய்யப்ெட்ட னகாட்மட பயான்று ஆறகழூர் என்று பெயர் பெற்றது. அக் னகாட்மடமய வாண 
குலத்தரெர் ஆண்டு வந்தார்.  
  

 



கிடங்கு  
கிடங்கு என்ற பொல்லும் அகழிமயக் குறிக்கும். கிடங்கு சூழ்ந்த னகாட்மடபயான்று முன்னாளில் 

ஆர்க்காட்டு வட்டத்தில் இருந்தது. அது கிடங்கில் என்னற வழங்கிற்று. ஓவியர் குலத்மதச் னெர்ந்த 
குறுநில மன்னர்கள் பநடுங்காலம் அக் னகாட்மடயில் இருந்து அரொண்டார் கள். அன்னார் ஆட்ெியில் 
அமமந்த நாடு ஓய்மான் நாடு என்று பெயர் பெற்றது. இப்பொழுது பதன் ஆர்க்காட்டு வட்டத்திலுள்ள 
திண்டிவனம் முதலிய ஊர்கள் அக்காலத்தில் ஓய்மானாட்மடச் னெர்ந்திருந்தன.  
 

கிடங்கிற் தகொைொன்  
ஓய்மான் குலத்மதச் னெர்ந்த தமலவர்களில் உயர்ந்த புகழ் வாய்ந்தவன் நல்லியக் னகாடன். 

அவனுமடய ெமடத்திறமும் பகாமடத்திறமும் ெிறுொணாற்றுப்ெமட என்னும் ெழந்தமிழ்ப் ொட்டில் 
அமமயும் னெறு பெற்றன. அப்ொட்டில் நல்லியக்னகாடன் கிடங்கிற் னகாமான் என்று குறிக்கப்ெடுதலால் 
கிடங்கு சூழ்ந்த னகாட்மட அவற்குரிய கடிநகராய் விளங்கிற்பறன்று பகாள்ளலாகும். திண்டிவனத்துக்கு 
அருனக கிடங்கல் என்ற ெிற்றூர் உள்ளது. அதுனவ ெமழய கிடங்கிற் னகாட்மடயாகும். ெிமதந்து அழிந்த 
அகழிகள் அதன் ெழம் பெருமமக்குச் ொன்று ெகர்கின்றன.  

 
கொட்டரண் 

 

கொவற்கொடு  
மரமடர்ந்த அடவியும் னகாட்மடக்குரிய அரணாகக் கருதப்ெட்டது. அகழியின் புறத்னத நின்று 

காட்டரண் னகாட்மடமயப் ொதுகாக்கும். அரணாக நிற்கும் காட்மடக் காவற்காடு என்றும், கடிமிமள 
என்றும் கூறுவர்.  
 

முள்ளூர்க் தகொட்மட  
மாற்றாரால் எளிதில் அழிக்க முடியாத கானட ெிறந்த அரணாகும். முள்ளும் முரணும் உமடய 

காடு முன்னாளில் மிகச் ெிறந்த அரணாகக் பகாள்ளப்ெட்டது. முள்மரக் காடு சூழ்ந்த மமலபயான்று 
ெழங்காலத்தில் ஒரு னகாட்மடயாக விளங்கிற்று. மமழவளமுமடய அம்மமலமய "மமயணி பநடுவமர" 

என்று ொடினார் ஒரு கவிஞர்.7 முள்ளூர்மமல என வழங்கிய அக் குன்றில் மமலயமான் னகாட்மட கட்டி 

அரொண்டான். முடிமன்னனாகிய பெருநற்கிள்ளியும் நாடிழந்த நிமலயில் முள்ளூர்க் னகாட்மடமய 
நாடியமடந்தான் என்றால் அதன் பெருமமக்கு னவறு ொன்றும் னவண்டுனமா?  
 

தவலங்கொடு  
முள்மரங்களில் வன்மம ொன்றது கருனவல். வட ஆர்க்காட்டில் கருனவலங்காட்மட அரணாகக் 

பகாண் டிருந்தது ஒரு னகாட்மட. அக் னகாட்மடயூர் னவலூர் என்று னெர் பெற்றது. அந்நாளில் னவலூமர 
அரண் பெய்த காடு இப்னொது அழிந்து நாடாய்விட்டது. 
 

 



வட்டக் தகொட்மட  
ஆயினும் கருனவலங்காட்மட அரணாகவுமடய னகாட்மட பயான்று இன்றும் கன்னியாகுமரியின் 

அருனக காணப்ெடுகிறது. வட்டக் னகாட்மட பயன்ெது அதன் பெயர். குமரிக்கடல் அதன் ஒரு ொர் அமமந்த 
அரண். கருனவலங்காடு மற்பறாரு ொல் உள்ளது. காட்டரணாகிய கருனவலங்காடு இன்றும் அழிவுறாமல் 
அங்கு நின்று காட்ெி தருகின்றது.  
 

புேியங்கொடு  
னவலங்காட்மடப் னொலனவ புளியங்காடும் ஒரு வல்லரணாகப் னொற்றப்ெட்டது. பதன் 

ஆர்க்காட்டுக் கிடங்கிற் னகாட்மடயின் அரணாக நின்றது ஒரு புளியங்காடு; அது திண்டிவனம் என்னும் 
வட பமாழிப் பெயர் பெற்றது. காலகதியில் கிடங்கிற் னகாட்மட ொழமடந்தது. காவற்காடு நாடாயிற்று. 
இப்பொழுது திண்டிவனம் பதன் ஆர்க்காட்டில் பெரியனதார் ஊராக விளங்குகின்றது.  
 

தகொட்மட ைேில் 
னகாட்மடக்குரிய அங்கங்களிற் ெிறந்தது மதில். இஞ்ெி, எயில், ஆமர, புரிமெ, பநாச்ெி முதலிய 

ெழஞ்பொற்கள் னகாட்மடயின் மதிமலக் குறிப்ெனவாகும்.  
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னன, தஞ்ொவூர் னொழ நாட்டின் தமலநகரமாயிற்று. அங்கு 

இயற்மகயான மமலயரண் இல்லாமமயால் உயர்ந்த மதில்கமள உண்டாக்கினர் னொழ மன்னர். அந் 
நகமர "இஞ்ெி சூழ் தஞ்மெ" என்று திருவிமெப்ொ ொடிற்று.  

எயில் என்ெது மதிலின் பெயர். ஏபழயில் என்ற னகாட்மட பயான்று அக் காலத்தில் இருந்தது. 
அதன் தமலவன் ஒரு குறுநில மன்னன். நலங்கிள்ளி என்னும் னொழன் அக் னகாட்மடமய 
முற்றுமகயிட்டுக் கவர்ந்தான். ஏழு மதில்களால் அரண் பெய்யப்ெட்ட வலிய னகாட்மடமய எளிதாகப் 

ெிடித்த நலங்கிள்ளியின் வரீத்மத வியந்து ொடினார் னகாவூர் கிழார்.8 இக் காலத்தில் ஏழு பொன் 

னகாட்மடபயன வழங்கும் ஊனர ெமழய ஏபழயில் என்ெர்.  
 

தபபரயில்  
எயில் என்னும் பெயருமடய ஊர்களும் தமிழகத்தில் ெில உண்டு. திருவாரூருக்கு அருனக 

னெபரயில் என்ற பெயருமடய ஊர் இருந்தது. அது ெிற்காலத்தில் னெபரயிலூர் ஆயிற்று; இப்பொழுது 
னெமரயூர் என வழங்குகின்றது. அவ்வூமரச் ொர்ந்த ெழம் புலவர் ஒருவர்  
னெபரயில் முறுவலார் என்று பெயர் பெற்றார்.  
 

கொனப் தபபரயில்  
ொண்டிய நாட்டுக் னகாட்மடகளில் மிகப் ெழமம வாய்ந்தது கானப்னெபரயில் உயர்ந்த மதிலும், 

ஆழ்ந்த அகழியும், அடர்ந்த காடும் அதற்கு அரணாக அமமந்தன. னவங்மகமார்ென் என்ற வரீப் 
பெயருமடய குறுநில மன்னன் ெழங்காலத்தில் அங்கு ஆட்ெி புரிந்தான்.  
 
 
 



உக்கிர பொண்டியன்  
னவங்மக மார்ென் மறப்ெமட வரீன்; ெமடச் பெருக்கால் ொண்டிய மன்னமனயும் மதியாது 

இறுமாந்திருந்தான். அந்நாளில் மதுமரயில் அரசு வறீ்றிருந்த ொண்டியன் ஒரு பெரு வரீன். னொழ 
மன்னனும் னெரமானும் அவனுமடய ெிறந்த நண்ெர்கள். தமிழறிஞர்கள் அவமனச் சுற்றபமனச் 
சூழ்ந்திருந்தார்கள். இவ்விதம் ெல்லாற்றானும் புகழ்பெற்று விளங்கிய ொண்டியன் ெமகவர்க்கு மிகக் 
பகாடியவன். அவமரக் கண்ணின்றி ஒறுப்ெவன்; ஆதலால் உக்கிரப் பெருவழுதி என்று பெயர் பெற்றான்.  
 

உக்கிரனும் தவங்மகயும்  
வழுதிக்கும் னவங்மகக்கும் ெமக மூண்டது. ொண்டிப் பெரும்ெமட எழுந்து கானக்னகாட்மடமய 

வமளத்தது; காவற்காட்மட அழித்தது; அகழிமயத் தூர்த்தது; எயிமலத் தகர்த்தது. னவங்மகமார்ென் 
அஞ்ொது வரீப்னொர் ெரிந்தான். அந்திமாமல வந்தது. காரிருள் எங்கும் ெரந்தது. கடல் மமட திறந்தாற் 
னொன்று ொண்டியன் ெமட கானக் னகாட்மடயினுள்னள ொய்ந்தது. னவங்மக மார்ென் மாறுனகாலம் 
புமனந்து காட்டிற் புகுந்து மமறந்தான். பொழுது விடிந்ததும் ொண்டியன் கானக் னகாட்மடமயக் 
மகப்ெற்றினான்; மீனக் பகாடிமய அதன்மீது நாட்டினான்; பெரும்புகழ் பெற்றான். கானப் னெபரயில் கடந்த 

உக்கிரப் பெருவழுதி' என்று தமிழுலகம் அவமனப் ொராட்டியது.9 

 

கொனப்தபர் - கொமேயொர் தகொயில்  
கானப்னெர் என்ற மூதூர் இப்பொழுது காமளயார் னகாயில் என வழங்குகின்றது. ஊரின் பெயர் 

மாறினாலும் மண்ணின் வாெி மாறவில்மல. உக்கிர ொண்டியமன னவங்மக மார்ென் எதிர்த்தாற்னொன்று, 
நூற்மறம்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்னன ஆங்கிலப் ெமடமயக் காமளயார் னகாயிலில் எதிர்த்தான் மருது 
ொண்டியன். 
 

ைருது பொண்டியன்  
ொஞ்ொலங்குறிச்ெிப் ொமளயக்காரனனாடு ஆங்கிலப் ெமட னொராடிக்பகாண்டிருந்த காலத்தில் 

காமளயார் னகாயில் வட்டத்தில் மருதப்ென் என்ற பெயருமடய தமலவர் இருவர் னதான்றினர். அப்பெயர் 
மருது எனக் குறுகி வழங்கிற்று. தமமயன், பெரிய மருது; தம்ெி, ெின்ன மருது. முன்னவன், னவட்மடயில் 
வல்லவன்; கானக னவட்மடனய அவன் கருத்மத முற்றும் கவர்ந்தது. ஆதலால், நாடாளும் உரிமமமயச் 
ெின்ன மருது னமற்பகாண்டான். காமளயார் னகாயிலுக்கு அருனகயுள்ள ெிறுவயல் என்ற ஊமரத் தன் 
இருப்ெிடமாகக் பகாண்டான் மருது. அவ்வூரில் அரண்மமன எழுந்தது; குடிெமட குழுமின. ெில 
ஆண்டுகளில் ெிறுவயல் ெல்லாற்றானும் ெிறந்த ஊராயிற்று. தமிழ்ப் ொவலர் அவ்வூமர நாடி வந்தனர்; 
மருதப்ெமனப் ொடிப் ெரிசு பெற்றனர்; அவன் ஆட்ெியில் அமமந்த காட்டின் வழியாக நள்ளிரவில் 
பென்றாலும் கள்ளர் ெயம் இல்மல என்ற னெச்சு எங்கும் ெரவியிருந்தது. இத்தமகய கட்டும் காவலும் 
உமடய தமலவமன மருது ொண்டியன் என்று நாட்டார் ொராட்டினார்கள்.  
 

அவன் ஆட்சித் ேிறன்  
மருது ொண்டியன் மாளிமகயில் விருந்தாளியாக இருந்த ஆங்கிலப் ெமடத்தமலவன் ஒருவன் 

அங்குக் கண்ட காட்ெிமய எழுதியுள்ளான். "ெின்ன மருது காட்ெிக்கு எளியவன்; கருமண வாய்ந்தவன். 



இந்நாட்டில் அவன் இட்டது ெட்டம். ஆயினும், அவன் மாளிமகயில் எவரும் தங்கு தமடயின்றிச் 
பெல்லலாம்; அவமனக் காணலாம். வந்தவர் எல்லாம் அவமன வாயார வாழ்த்தினர்" என்ெது அப்ெமடத் 
தமலவன் வாய்பமாழி. இவ்வாறு மருது ொண்டியனனாடு உறவாடிய ெமடத்தமலவனன ெின்பு அவன் 
ெமகவனாயினான்.  

ொஞ்ொலங்குறிச்ெியில் ஆங்கிலப் ெமடமய எதிர்த்த ொமளயக்காரனனாடு மருது ொண்டியன் 
உறவு பூண்டிருந்தான். அவ்விருவரும் வரீசுதந்தரம் னவண்டி நின்றார். ெிறர் அடிெணிந்து வாழ்வதினும் 
அடினயாடு மடிந்பதாழிதல் நன்று என்று கருதிய மானவரீர் அவர்; ஆதலால், ஆங்கினலயரது ெீற்றத்திற்கு 
ஆளாயினர். ஆயினும் மருது ொண்டியனது வல்லரணாகிய காமளயார் னகாயிமல மாற்றார் எளிதில் 
மகப்ெற்ற முடியவில்மல.  
 

கொமேயொர் தகொட்மட  
"நாற்ெது மமல் சுற்றளவுள்ள நாட்டின் நடுனவ அமமந்துள்ளது காமளயார் னகாட்மட ஆடு 

மாடுகமளச் பெல்வமாகவுமடய குடிகள் ெல்லாயிரவர் அவ்வட்டத்தில் வாழ்கின்றனர். மாற்றார் 
ெமடபயடுத்தால் அன்னவரிற் ென்னரீாயிரவர் னவலும் வாளும், குத்துக்னகாலும் துப்ொக்கியும் பகாண்டு 
னொர் பெய்யப் புறப்ெடுவர்” என்று ஆங்கிலச் னெனாதிெதி கூறுகின்றான்.  
 

பட்டொேமும் கொவற்கொடும்  
ெின்ன மருது வாழ்ந்த ெிறுவயல் மீது ஆங்கிலப் ெட்டாளம் ொடிற்று. அத் தமலவன் அப்பொழுது 

அங்கில்மல; மாற்றார் வந்து னெர்வதற்கு முன்னன குடிகள் தம் தம் வடீ்டில் பநருப்மெ மவத்தனர்; 
அடுத்திருந்த காட்டிற் புகுந்து மமறந்தனர். அப்பொழுது வெீிய பநடுங்காற்று அவர் இட்ட தீமய எங்கும் 
ெரப்ெிற்று. அந்தி மாமலயில் அங்கு வந்து னெர்ந்த ஆங்கிலப் ெமடயின் கண்பணதினர கரிந்த சுவரும், 
பொரிந்த கல்லும் காட்ெி யளித்தன.  
 

ைருது பொண்டியர் முடிவு  
அமதக் கடந்து காமளயார் னகாயிமலக் மகப்ெற்றக் கருதியது ஆங்கிலப் ெமட. வழியினல 

தமடயாக நின்ற காட்மடயழித்துப் ெமட பெல்வதற்கு ஏற்ற ொமதயமமக்க முற்ெட்டார் ெட்டாளத்தார். 
ஆறு மமல் தூரம் காட்மட பவட்டி விட்டால் காமளயார் னகாட்மடமயக் காணலாம். ஆயினும், அக்காடு 
ெட்டாளத்தின் வலிமமமயப் ெழித்து நின்றது. காட்டுப் னொரில் நன்கு ெழகிய மருதுொண்டியன் ெமட 
ெமகவர்க்கு எல்மலயற்ற பதால்மல விமளத்தது. காட்டின் கடுமமயும், மாற்றார் பகாடுமமயும் கண்டு 
ஆங்கிலப் ெமடவரீர் ஊக்கமிழந்தனர்; முப்ெது நாள் முயன்றும் முன்னனற முடியாத நிமல கண்டு 
முணுமுணுத்தனர்; அம் முயற்ெிமயக் மகவிட்டுத் திரும்ெினர்; ெின்பு மறவர் குலத் தமலவன் ஒருவமன 
அவ் வட்டத்திற்குரியவன் என்று ெட்டங் கட்டி அவனுதவியால் மருதுொண்டியர் இருவமரயும் ெிடித்துத் 
தூக்கு மரத்திலிட்டுக் பகான்றனர். ஆகனவ, முன்னாளில் * கானப்னெர்' எனப் பெயர் பெற்றிருந்த ொண்டி 
நாட்டுக் னகாட்மட காமளயார் னகாட்மடயாகச் பென்ற நூற்றாண்டு வமர நின்று நிலவிற்பறன்ெது நன்கு 

விளங்கும்.10 

 
 



பமட வடீு 
 

ெமடபயடுத்துச் பெல்லும் தமலவன் தங்கி யிருக்குமிடம் ெமடவடீு எனப்ெடும். அது, கட்டும் 
காவலும் உமடயது. கங்மகக் கமரயினல னெரன் பெங்குட்டுவன் தங்கியிருந்த ெமட வடீு அவன் 
பெருமமக்னகற்ற வமகயில் அமமக்கப்ெட்டிருந்தது என்ெது ெிலப்ெதிகாரத்தால் விளங்குவதாகும்.  
 

ைணப் பமட வடீு  
இத்தமகய ெமட வடீுகளில் பநடுங்காலம் தமலவர்கள் னெமனனயாடு தங்கும்ெடி னநர்ந்தால் 

அவ்விடத்தில் அங்காடி முதலிய வெதிகள் உண்டாகும். நாளமடவில் அஃது ஓர் ஊராக நிமலபெறுதலும் 
உண்டு. ொண்டி நாட்டில் பொருமன யாற்றங் கமரயில் ெமடவடீாகத் னதான்றிய இடம் இப்பொழுது 

மணப் ெமடவடீு என்ற ஊராயிருக்கின்றது.11 

 

பமட வடீு நகரம்  
ஆர்க்காட்டு வட்டத்தில் முன்னாளில் ஒரு ெமட வடீு எழுந்தது. குறும்ெர் னகாமான் 

குலத்தாருமடயது அவ் வடீு. குறும்ெர் னகாமான் ெிறந்த வரீன். அவன் நிறுவிய ெமட வடீ்மடச் ொர்ந்து 
குடிெமட மிகுந்தது. நாளமடவில் அது விரிந்து பெருகி ஊராயிற்று. குறும்ெர்னகான் ஆண்ட நாட்டிற்கு 
இதுனவ தமலநகரமாகவும் அமமந்தது.  

அந் நாளில் அந் நகரம் ெதினாறு மமல் சுற்றள வுமடயதாய், மாடகூடங்கள் நிமறந்ததாய்ப் 
ெல்லாற்றானும் ெிறப்புற்று விளங்கிற்று. அவ்விடம் இப்பொழுது ொழமடந்த காடாய்க் கிடக்கின்றது. 
அழிந்த னகாட்மடயின் அடிப்ெமட அதன் ெழம் பெருமமக்குச் ொன்றாக நிற்கின்றது.  
 

நொசமுற்ற நகரம்  
அந் நகரம் அழிவுற்றமதக் குறித்து வழங்கும் கமதகள் ெலவாகும். குறும்ெர் நாட்மடக் 

பகாடுங்னகால் மன்னன் ஒருவன் அரொண்டனொது மண்மாரி பெய்து ெமடவடீ்மட அழித்த பதன்ெர் ெிலர். 
கரிகால் வளவன் குறும்ெர் நாட்டின் னமற் ெமடபயடுத்து, ெமட வடீ்மடத் தகர்த்பதறிந்து, குறும்ெர் 
குலத்மத னவரறுத்தான் என்ெர் னவறு ெிலர். எவ்வாறாயினும் ெமடவடீு என்ற பெயர் அவ்வூருக்கு 
இன்றும் வழங்குகின்றது.  
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8. பபண்மண நொட்டுப் பபருவரீர் 
 
 

ைமலயைொன் நொடு  
தமிழ் நாட்டில் பெண்மணயாறு ொயும் நன்னாடு முன்னாளில் வண்மமக்கும் திண்மமக்கும் 

உமறவிடமாக விளங்கிற்று; அந் நாட்டின் ஒரு ொகத்மத பநடுங்காலம் மமலயமான் என்னும் ெட்டப் 
பெயருமடய ெிற்றரெர் ஆண்டு வந்தனர். அதனால் அது மமலயமான் நாடு என்றும், மலாடு என்றும் 

பெயர் பெற்றது. பெண்மணயாற்றின் பதன்கமரயில் உள்ள திருக்னகாவலூர் அதன் தமலநகரம்.1 வலிமம 

ொன்ற முள்ளூர்க் கானம் அதன் னகாட்மட.  
 

கொரியும் குேிமரயும்  
மமலயமான் குலத்தினல னதான்றினான் காரி. அவன் நிகரற்ற குதிமர வரீன். அவன் குதிமரக்கும் 

காரி என்ெது பெயர். அக் குதிமரயின் திறமமயால் பெரும் னொர்களில் பவற்றி பெற்றான் காரி வரீன். 

அவன் உதவிமய நாடினர் முடிமன்னர் மூவரும்.2 னொர்க்களத்மத னநாக்கி அவன் குதிமரயின் னமற் 

பெல்லும் னொது மண் நடுங்கும்; மாற்றார் மனம் ஒடுங்கும்.  
 

ஓரியும் கொரியும்  

பகால்லிமமல வரீனாகிய ஓரிக்கும், மமலயமான் காரிக்கும் இமடனய நாளமடவில் கடும்ெமக 

மூண்டது; இறுதியில் னொர் நிகழ்ந்தது.3 னொர்க்களத்தில் ஓரிமயக் பகான்றான் காரி; பகால்லிமமலமயக் 

மகக் பகாண்டான்; அதற்கு உரிமமயுமடய னெரமானிடம் ஒப்புவித்தான். அன்று முதல் னெரமானும் 
மமலயமானும் ெிறந்த நண்ெராயினர்.  
 

உரிமை தவட்மக  
வில்லாளருள் வல்லாளனாகிய ஓரிமய முடித்த வரீன் என்று எல்னலாரும் காரிமயப் 

ொராட்டினார்கள். அப் புகழுமர னகட்டு மகிழ்ந்த காரி தன் நாட்டில் சுதந்தரத்மத நிமலநாட்ட 
விரும்ெினான். அவன் முன்னனார் னொழ குல மன்னர்க்குத் திமற பெலுத்தும் ெிற்றரெராக 
வாழ்ந்திருந்தனர். முடிசூடி அரொளும் உரிமம அவர்க்கு இருந்ததில்மல . அந்த நிமலமய மாற்ற 
ஆமெப்ெட்டான் காரி. மமலயமான் நாடு தன்னரசு பெற்ற தனி நாடாதல் னவண்டும் என்ெது அவன் 



னவட்மக . ெிற்றரெர்களில் ெிலர் அவன் கருத்மத ஆதரித்தனர். திருக்னகாவலூரில் முடிசூடி அரொளத் 
துணிந்தான் அவ்வரீன்.  
 

முடிசூட்டு விழொ  
முடிசூட்டு விழாவிற்குரிய னவமலகள் முமறயாக நடந்தன. திருக்னகாவலூர் புத்துயிர் 

பெற்றாற்னொல் பொலிவுற்றது. வடீுனதாறும் சுமதயின் விளக்கம்; வடீுனதாறும் மங்கல முழக்கம்; மாடம் 
எங்கும் மணிக் பகாடிகள்; னமமட எங்கும் ஆடல் ொடல். பெண்மண யாற்றங்கமரயில் அழகுற அமமந்த 
அரண்மமன கண்ணுக்கு இனிய காட்ெியளித்தது. இன்னிமெயாளர் ஒருொல்; நல்லிமெ வரீர் ஒருொல்; 
குறுநில மன்னர் ஒருொல்; பெருநிலத் தமலவர் ஒருொல்; மயிலினம் னொன்ற மங்மகயர் ஒருொல். 
இவ்வாறு நல்லாரும் வல்லாரும் அணியணியாக அமர்ந்திருந்த மன்றத்தின் நடுனவ நின்றது ஓர் 
அரியாெனம். அதன்மீது வரீ ெிங்கம் னொல் வறீ்றிருந்தான் மமலயமான் காரி. மங்கல வாத்தியம் முழங்க, 
குலமாதர் குரமவயிட, ொவலர் ெல்லாண்டு ொட, குடிகளின் ொர்ொகப் பெண்மண நாட்டுப் பெரியார் 
ஒருவர் மமலயமானுக்கு மணிமுடி சூட்டினார். அன்று பதாட்டு ' மமலயமான் திருமுடிக்காரி என்னும் 
ெிறப்புப் பெயர் தாங்கி அவன் அரசு வறீ்றிருந்தான்.  
 

ேிருமுடிக்கொரி  

என்றும் வாடாத தமிழ்மாமல பெற்ற வள்ளல்களில் ஒருவன் திருமுடிக்காரி. பொய்யறியாக் 
கெிலர் அப்பெருந்தமகமயப் புகழ்ந்து ொடினார். "கெிலர் ொடிய காரிமய நாம் ொடுதல் எளினதா" என்று 

கருத்தழிந்து நின்ற கவிஞர் ெலர். அன்னவருள் ஒருவர் நப்ெெமலயார் என்னும் பமல்லியலார்.4  

எனனவ, புலவர் ொடும் புகழுமடயவன் திருமுடிக்காரி. பெண்மண நாட்டுக்குப் 

பெருமமயளித்தவன் திருமுடிக்காரி. வரீ சுதந்தர னவட்மகயின் ெின்னமாக விளங்கியவன் திருமுடிக்காரி.5  

 

வொணர்குல வரீம் 
ைகே நொடு  

தமிழ் நாட்டில் வாணர் என்னும் பெயர்பெற்ற குறுநில மன்னர் பநடுங்காலம் வாழ்ந்திருந்தார்கள். 
பெண்மணயாறு ொயும் நடு நாட்டின் ஒரு ெகுதி அவர் ஆட்ெியில் அமமந்த நாடு. அதற்கு மகத நாடு 
என்ற மறு பெயரும் உண்டு. அதனால் வாணர்குல மன்னமன மாகதர்னகான் என்றும், மகனதென் என்றும் 

தமிழ்ப் ொவலர் புகழ்ந்துமரப்ொராயினர்.6  

 

வொணர்குலப் பபருமை  
தமிழ் நாட்டு முடினவந்தரும் பெண்பகாள்ளும் பெருமம ொன்றது வாணர் குலம். கிள்ளி வளவன் 

என்ற னொழ மன்னன் ஒரு வாணர்குல மங்மகமய மணந்தான். ெீர்த்தி பயன்னும் பெயருமடய அந் 
நல்லாள் "மாவலி மருமான் ெீர்பகழு திருமகள்" என்று மணினமகமலக் காவியத்தினல 
னொற்றப்ெடுகின்றாள்.  
 
 
 



ஆமறக் தகொட்மட  
வாணர்குல மன்னர் னகாட்மட கட்டி அரொண்ட இடம் ஆறகழூர் என வழங்கிற்று. ஆமற என்ெது 

அதன் குறுக்கம். எனனவ, ஆமறக்னகான் என்ற பெயரும் வாணர்குல மன்னமனக் குறிப்ெதாயிற்று.7  

 

பஞ்சந்ேி வொணன்  
தமிழரின் ஆண்மமக்கு ஒரு ொன்றாக விளங்கும் கலிங்கப் னொரினல கலந்து பகாண்ட குறுநில 

மன்னருள் ஒருவன் வாணர் குலப் பெருமகன்.8 அவன் தஞ்மெத் தமலவன்; ெஞ்ெந்தி வாணன் என்னும் 

பெயரினன். காஞ்ெி மாநகரினின்றும் கலிங்கத்மத னநாக்கித் தமிழ்ச் னெமன எழுந்தனொது புலிக்பகாடி 
தாங்கிய னொர்க்களிற்றின்மீது ெமடத்தமலவன் - பதாண்மடமான் - பெருமிதமாகச் பென்றான். 
அவனுக்குப் ெின்னன ெல்லவர் னகாமான்; அவனுக்குப் ெின்னன வாணர் னகாமான். இவ்வாறாக நடந்தது 
தமிழ்ச் னெமன. எனனவ, கலிங்க நாட்டில் தமிழர் பெற்ற பவற்றியில் ெஞ்ெந்தி வாணனுக்கும் ெங்குண்டு 
என்ெது பொல்லாமனல விளங்குமன்னறா?  
 

பொண்டிப் தபொர்  
வாணர்குல வரீர் பெரும்ொலும் னொழ மன்னர் ொர்ொகனவ னொர் புரிந்தார்கள். மூன்றாம் 

குனலாத்துங்க னொழன் காலத்தில் ொண்டியினல னொர் மூண்டது. வரீொண்டியன் ெீறிபயழுந்தான்; ெிதறிக் 
கிடந்த மறப்ெமடமயத் திரட்டினான்; னொழர் ஆதிக்கத்மத உதறி எறிந்தான்; வரீ சுதந்தரம் பெறுவதற்கு 
பவம்னொர் புரியத் துணிந்தான். குடமமல நாட்டுச் னெரன் ஒரு ெமடயனுப்ெிப் ொண்டியமன ஆதரித்தான். 
இவற்மறபயல்லாம் ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் குனலாத்துங்கன்; உடனன ொண்டி நாட்டின்னமற் 
ெமடபயடுத்தான். கீழ்ொல் உள்ள பநட்டூரில் இரு திறத்தாரும் எதிர்த்து நின்றார்கள். பெருக்களம் 
பெங்களமாயிற்று. ொண்டியன், முன்னணியில் நின்று கடும் னொர் புரிந்தான்; வரீபமாழியால் 
மறப்ெமடமய ஊவக்கினான். ஆயினும் அவன் ெிறுெமட ெலிப்புற்றுத் தளர்ந்தது. புலிக்பகாடியின் 
முன்னன மீன் பகாடி தாழ்ந்தது. ொண்டியன் மணிமுடி இழந்தான்; ெட்டத்தரெிமயயும், ெமடகமளயும் 
மகவிட்டு ஓட்டம் ெிடித்தான். வரீமும், மானமும் விட்டு ஓடிய மன்னவன் னதவிமயச் னொழன் 

ெிமறப்ெிடித்தான்; தன் னவளத்தில் மவத்தான்.9  

 

பொணனுக்குப் பொண்டிநொடு  
பநட்டூர்க்களத்தில் னொழன் பெற்ற பவற்றியின் புகழ் எட்டுத் திமெயும் ெரந்தது. வாமகமாமல 

சூடிய னவந்தமன யும் வரீமரயும் இமெப்ொட்டில் ஏற்றினான் ஒரு ொணப் புலவன். அப்ொட்மடக் 
னகட்டான் குனலாத்துங்கன்; ஆனந்தமுற்றான்; பெவிக்குத் னதபனனப் ொணன் வார்த்த பதள்ளிய 
கவிமதமய, "அருந் தமிழ் விருந்து' என்று புகழ்ந்தான். அருனக நின்ற அப் புலவமன னநாக்கி, " உன் 
ொட்டுக்கு ஒரு நாட்மடப் ெரிெளிக்க ஆமெப்ெடுகினறன்; இப் ொண்டி நாடு இனி உனக்னக உரியது; தந்னதன்" 

என்றான்.10 கவிக்குலம் களிப்புற்றுக் கூத்தாடிற்று. " நல்ல ொட்டுக்கு நாட்மடப் ெரிெளித்தான் தமிழ் 

னவந்தன்" என்று ொராட்டினர் ஊரார் எல்லாம்.  
 
 
 



பொணனது நொணம்  
னொழன் னெெிய புகழுமர னகட்டு நாணினான் ொணப் புலவன். ொண்டி நாட்டின் அரசுரிமமமய 

ஏற்றுக்பகாள்ள அவன் மனம் இமெயவில்மல. தமிழ்ப் ொட்டின் சுமவயறிந்த னொழமனப் ெணிந்து 
னொற்றி, "அரனெ, ெண்னணாடு ெழகும் இப் ொணனுக்கு மண்ணாளும் ெதவி தகுமா? மெந்தமிழ் வழங்கும் 
ொண்டி நாட்மட நீனய ொதுகாத்துப் ெல்லாண்டு வாழ்க" என்று வாழ்த்தி நின்றான்.  
 

பொண்டிப் தபொரில் வொணதகொவரசன்  
ொண்டி நாட்டில் நிகழ்ந்த இப் னொரில் னொழ மன்னர்க்குப் னெருதவி புரிந்தவன் ஒரு 

வாணனகாவரென். ொண்டியன் னெமனமய முறியடித்த பெருமம அவனுக்னக ெிறப்ொக உரியதாகும். 
னொர்க்களம் ொடிப் புகழ் பெற்ற ொணப் புலவமன வாணனகாவரென் தன் னதாழனாகக் பகாண்டான்; னொர் 
ஒழிந்த காலத்தில் அவனனாடு ஆனந்தமாகப் னெெிப் பொழுது னொக்கினான். வாணனும் ொணனும்  
ஒரு நாள் இரவில் வாணன் மாறுனகாலம் பூண்டு யாருமறியாது பவளிப்ெட்டான்; ொணப் புலவனது 
வடீ்டின் அருனக பென்றான். கதவு அமடத்திருந்தது. அமதத் தட்டினான் வாணன். உள்னள இருந்த ொணன் 
கதமவத் திறவாமல், 'யார்? என்று னகட்டான். அதற்கு னவபறாரு பெயமரச் பொன்னான் வாணன். பெயர் 
மாறி இருந்தாலும் னெெிய குரல் மாறவில்மல. ொணன் ெட்படன்பறழுந்து கதமவத் திறந்தான்; பவளினய 
நின்ற வாணமனக் கட்டித் தழுவிக் பகாண்டு, "ஐயனன! அருந்தமிழ் வாணனன! அன்று ெமடத்திறத்தால் 
ொண்டியன் னெமர மாற்றினாய். என்றும் பகாமடத் திறத்தால் கார்னமகத்தின் னெமர மாற்றினாய். 
இவ்வாறு ெழகிய உனக்கு உன் பெயமர மாற்றுதல்  

அரினதா?" என்று நயமுறப் ொடினான் ொணன்.11 

 

வொணன் குறும்பு  
ெின்பனாரு நாள் ொணன் வடீ்டில் உமலனயற வில்மல; அமுதுெடி இல்மலபயன்று அன்புள்ள 

மமனயாள் அறிவித்தாள். வாணனகாவரெமனக் கண்டாற் கலிதீரும் என்று பொல்லிப் புறப்ெட்டான் 
ொணன் / வாணன் வழக்கம் னொல் நண்ெமன அன்புடன் வரனவற்றான்; “ உனது குமறமய அறிந்து 
பகாண்னடன்; இனதா வருகினறன்” என்று பவளினய பென்றான். ெிறிது னநரத்தில் வந்தது ஒரு யாமன. 
வாணன் அமதப் ொணன் முன்னன நிறுத்தி ஏற்றுக் பகாள்ளும்ெடி னவண்டினான். வாணன் " கிருது" உடனன 
ொணனுக்கு விளங்கிற்று. புன்னமக பூத்த அவன் முகத்மத னநாக்கி, "அண்ணனல! கமல வள்ளனல ! 
உமலக்குரிய ெண்டம் நாடி உன்னிடம் வந்னதன். குறிப்ெறியும் பகாற்றவனாகிய நீ, பகாமலக்குரிய 
இவ்விலங்மகக் பகாடுத்தானய ! வாணர் னகாமானாகிய உனக்கு இந்தப் ொணனனாடு என்ன ெமக?” என்று 

வினயமாகப் ொடினான்.12 அது னகட்டு இன்புற்ற வாணன் இனிய ெரிெளித்துப் ொணன் கவமலமயப் 

னொக்கினான்.  
 

ஏகம்பவொணன்  
இத்தமகய வாணர்குலம் ெல வரீமரத் தமிழகத்திற்குத் தந்தது. அவர்களுள் ஒருவன் 

ஏகம்ெவாணன். தமிழ் மணங்கமழும் ொமாமலமய அவர்க்குச் சூட்டி மகிழ்ந்தனர் பெஞ்பொற் கவிஞர். 
"வாணன் புகழுமரயாத வாய் உண்னடா? அவன் அடிெணிந்து நில்லாத அரசுண்னடா?" என்று வாயாரப் 



னொற்றினார் ஒரு கவிஞர்.13 வாமழயடி வாமழபயன வளர்ந்தது அவ்வாணர் குலம் ; வரீம் விமளத்தது; 

தமிமழ வளர்த்தது; அழியாப் புகழ் பெற்றது.  
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9. ேியொக வரீம்  
 

ேியொகத்ேின் சிறப்பு 
ெிறர் பொருட்டு ஒருவன் தன்னலம் இழக்கும் தமகமமனய தியாகம் ஆகும். தமிழகத்தில் என்றும் 

தியாகத்திற்குத் தனிப் பெருமமயுண்டு. “தமக்பகன வாழாப் ெிறர்க்குரியாளர்" என்று அத்தமகயாமரத் 
தமிழ்நாடு னொற்றுகின்றது. அன்னார் இருத்தலானல இவ் வுலகம் உள்ளது என்று ொடினான் ஒரு 

ொண்டியன்.1 

 

குைணனும் இேங்குைணனும்  
பகாங்குநாட்டின் பெருமமபயல்லாம் தன் பெருமம யாக்கிக்பகாண்டான் ஒரு பகாமடவரீன். 

அவன் முதிரம் என்னும் மமலமய ஆண்ட குறுநில மன்னன். குமணன் என்னும் பெயருமடய அக் 
னகாமகன், இரப்னொர்க்கு இல்மல பயன்று உமரக்கலாற்றாத இதயம் வாய்ந்தவன். அவமனத் தமிழகம் 
ொட்டாலும் உமரயாலும் ொராட்டி மகிழ்ந்தது. அதமன அறிந்தான் அவன் தம்ெியாகிய இளங்குமணன். 
அழுக்காறு அவன் மனத்மத அறுத்தது; முன்மனனயார் ஈட்டி மவத்த ெணமும், முதிரமமலயின் வளமும் 
பகாள்மள னொகின்றனனவ' என்று அவன் தமுறினான்; தமமயமனக் பகால்வதற்குச் சூழ்ச்ெி பெய்யத் 
பதாடங்கினான்.  
 

அரசு துறந்ே குைணன்  
தம்ெியின் வஞ்ெ மனத்மத அறிந்தான் குமணன் தன்னுயிமர அவன் பெரிதாகக் கருதவில்மல ; 

தம்ெி நிமனத்தமத முடிப்ொனாயில் ொவமும் ெழியும் வந்து அவமனப் ெற்றுனம என்று ெரிவுற்றான்; 
அதற்கு இடங்பகாடாது ஒரு நள்ளிரவில் எவரும் அறியாமல் மாளிமகமய விட்டகன்றான்.  
 

பகொங்கு நொட்டில் பபொங்கிய துயரம்  
இரக்கமற்ற இளங்குமணன் அரொளத் தமலப் ெட்டான். குமணமன இழந்த முதிரமமலக் குடிகள் 

ஆறாத் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார்கள்; தம்ெியின் பகாடுமமயானலனய தமமயன் அரசு துறந்தான் என்று 
அறிந்து குமுறினார்கள். குடிகளின் மனப்ொன்மமமய இளங்குமணன் நன்கறிந்தான். அவன் மனத்தில் 
அமமதியில்மல. தமமயன் உயினராடிருக்கு மளவும் தன்னாட்ெி நிமலபெறாது என்ெமத அவன் 
உணர்ந்தான்; கடுமமயான ஆமணபயான்று ெிறப்ெித்தான்; "குமணன் தமலமயக் பகாய்து வருவார்க்குத் 
தக்க ெரிசு கிமடக்கும்" என்று நாபடங்கும் ெமறயமறவித்தான்; அச் பொல் குடிகளின் பெவிமயச் சுட்டது. 
அவர் மனத்மத அறுத்தது. "குமணன் குலத்தில் இக் பகாடும்ொவி ெிறந்தானன" என்று அவர்கள் கண்ணரீ் 
பொரிந்தார்கள். ெிறந்த குடியின் பெருமமமய அழித்து அதன் மணத்மத மாற்றிய னெமதமய அமணன் 
என்று அமழத்தார்கள். முதிரமமலமயப் புலிகிடந்த புதர் எனக் கருதி விலகினர் புலவர் எல்லாம்.  
 
 
 



கொடும் குைணனும்  
நாடு துறந்த குமணன் தன்னந் தனியனாய்க் காட்டினுள்னள புகுந்தான்; காயும் கனியும் அயின்றான்; 

கானகப் புல்லினல துயின்றான்; பவம்மம நீத்த விலங்குகனளாடு உறவு பகாண்டு இன்புற்று வாழ்ந்தான்.  
 

குைணனும் கவிஞரும்  
அந்நிமலயில் அவமனத் னதடிக் கண்டு பகாண்டார் ஒரு புலவர்; 'கலி தீர்ந்தது' என்பறண்ணிக் 

கவி ொடத் பதாடங்கினார்; "ஐயனன ! வறுமம னநாய் என்மன வாட்டுகின்றது; ொடுொர்க்கும் மமனயாள் 
உண்ண ஒரு ெிடி னொறும் இன்றி வாடுகின்றாள். தாய்ப் ொல் காணாத தனி இளம் ொலன் அழுது 
னொர்கின்றான். குழந்மத தாய் முகம் னநாக்கினான்; தாய் என் முகம் னநாக்கினாள் ; யான் உன் முகம் 

னநாக்கி வந்தமடந்னதன் ஐயா" என்று உருக்கமாக எடுத்துமரத்தார்.2  

 

ேமலக் பகொமட  
அவர் ொட்மடக் னகட்டனொது குமணனது உள்ளம் அனலிமடப்ெட்ட பமழுகு னொல் உருகிற்று. 

அவன் கண்களில் கண்ணரீ் பொங்கிற்று. வாடி நின்ற வறிஞமன னநாக்கி,  
“அந்தநாள் வந்திமல அருந்தமிழ்ப் புலனவாய்  
இந்தநாள் வந்துநீ பநாந்பதமன அமடந்தாய்."  

"உனது வறுமமமய ஏமழனயன் எவ்வாறு தீர்ப்னென்” என்று தயங்கி நின்றான். அப்னொது மின்பனாளி 
னொன்று அவனுள்ளத்தில் ஓர் எண்ணம் ெிறந்தது; முகம் மலர்ந்தது. தன் உமடவாமள அவன் எடுத்தான்; 
புலவர் மகயினல பகாடுத்தான். திமகத்து நின்ற அவ்வறிஞமர னநாக்கி, "ஐயா! இவ்வாளால் என் 
தமலமய அரிந்து, என் தம்ெியிடம் பகாண்டு பெல்க. இத் தமலக்கு அங்னக விமலயுண்டு. தம்ெி தரும் 
பொருளால் உமது வறுமம னநாய் தீரும்" என்று ெரிவுடன் கூறினான்.  
 

ேியொகத்ேின் ேிறம்  
அவ்வுமர னகட்ட புலவர் திடுக்கிட்டார்; நடுக்க முற்றார்; பவறி ெிடித்தவர் னொல் வாளும் 

மகயுமாய் விமரந்து ஓடினார்; முதிரமமலயில் இளங்குமணமனக்  
கண்டார்; கல்லும் புல்லும் கமரந்துருகக் கதறினார்; “ இளங்குமணா! உன் தமமயமனக் காட்டினல 
கண்னடன்; என் ொட்மடச் பொன்னனன். அவன் முகம் வாடிற்று ெின்பு மலர்ந்தது; இந்த வாமள எடுத்தான்; 
என் மகயில் பகாடுத்தான்; தமலமய அறுத்து என் தம்ெியிடம் பகாண்டு பெல்க' என்றான். ஐனயா ! தன் 
தமலமயயும் பகாடுத்துத் தமிழறிந்த இவ்னவமழமய ஆதரிக்க இமெந்த வள்ளமல என்ன பொல்லி 

வாழ்த்துனவன்!" என்று குமணன் இருந்த திமெ னநாக்கித் பதாழுதார்.3  

 

ேியொகத்ேின் பவற்றி  
அவர் னெெிய ஆர்வபமாழியும், மகயில் அமமந்த உமடவாளும் இளங்குமணனது உள்ளத்மத 

உருக்கி விட்டன. உடன்ெிறப்பென்னும் ொெம், ெமகமமமய பவன்றது. னநெத்தால் எழுந்த னொகம் 
பநஞ்மெ அமடத்தது. உடனன அவன் அரியாெனத்மத விட்படழுந்தான்; புலவமரத் துமணக்பகாண்டு 
கானகம் புகுந்தான்; குமணமனக் கண்டு அடிெணிந்தான். ெிமழ பொறுக்குமாறு னவண்டினான்; முதிர 



மமலக்கு அமழத்துவந்து முன்னொல அரொள மவத்தான். குமணன் அளித்த தமலக்பகாமட விழுமிய 
பகாமட' என்று தமிழகம் இன்றளவும் பகாண்டாடுகின்றது.  
 

பொஞ்சொல வரீர்  
ொஞ்ொலங்குறிச்ெி ொண்டி நாட்டுப் ொமளயங் களுள் ஒன்று. அங்குப் ொமளயக்காரனாய் 

விளங்கிய வரீன் கட்டப்பொம்மன். அவன் தம்ெியும் ஒரு ெிறந்த வரீன். அவன் மூங்மகயனாதலால் 
ஊமமத் துமர பயன்று பெயர் பெற்றான். ொஞ்ொலப் ெமடவரீருக்கு அவன் கண்கண்ட பதய்வம், 
பவள்மளயரிடம் அவன் பகாண்டிருந்த பவறுப்புக்கு ஓர் எல்மலயில்மல.  
 

ஊமைத்துமர  
ஆங்கிலப் ெமடமயத் துச்ெமாகக் கருதினான் ஊமமத்துமர அவன் ஐந்தாறு துரும்புகமள 

இடக்மகயில் எடுத்து மவத்து அவற்மற வலக்மகயால் அடித்து வாயால் ஊதிவிடுவானாம். அதன் 
கருத்து, ஆங்கிலத் துருப்புக்கமள தாக்கிப் ெறக்க அடிக்கனவண்டும்' என்ெது. அவ் வாமணமய உடனன 
ொஞ்ொலச் னெமன நிமறனவற்றப் புறப்ெடும்; எதிர்நின்ற ஆங்கிலப் ெமகவமர அமறந்து பநாறுக்கும்.  
 

ஒரு தபொர்  
ஒரு நாள் ொஞ்ொலப் ெமடக்கும் ஆங்கிலப் ெமடக்கும் கடுமமயான னொர் நிகழ்ந்தது. 

ஊமமத்துமர முன்னணியில் நின்று ஊக்கமாகப் பொருதான். அந்திமாமல வந்துற்றது. ொஞ்ொலப் ெமட 
ெின்னிட்டது. அப்னொது கதிரவன் மமறந்தான். பவற்றி பெற்ற பவள்மளயர் னெமன ொெமறக்குத் 
திரும்ெிற்று.  
 

ஒரு வரீத் ேியொகம்  
னொர்க்களத்தின் அருனக ஒரு ெிற்றூர் இருந்தது. அவ்வூர் மறவர் ெிலர் ொஞ்ொலப் ெமடயிற் னெர்ந்திருந் 
தார்கள். அவர் திரும்ெி வரக் காணாமமயால் கவமலயுற்ற தாய்மார்கள் மகவிளக்பகடுத்துக் களத்மத 
நாடினர். பநடுனநரம் னதடிக் குற்றுயிராய்க் கிடந்த தன் மகமனக் கண்டாள் ஒரு தாய்; அவமன எடுத்து 
மடியினல ொய்த்துத் தண்ணரீ் பதளித்தாள். மமந்தன் கண் விழித்து னநாக்கினான். அவமன வடீ்டுக்கு 
எடுத்துச் பெல்ல முயன்றாள் தாய்; அப்னொது அவ்வரீன், "தானய! என்மன இங்னகனய விட்டு விடு! அனதா, 
நம் துமர அடிெட்டுக் கிடக்கின்றார்; அவமர எடுத்துச் பென்று காப்ொற்று. நம்பமல்னலாருக்கும் நலம் 

உண்டு" என்று மககூப்ெித் பதாழுதான்.4  

 

ேியொகத் ேொயும் தசயும்  
அது னகட்ட வரீத்தாய் முகமலர்ந்தாள்; ஊக்கமுற்று எழுந்தாள் ; ெிறிது தூரத்தில் ஊமமத்துமர 

குருதியாடிக் கிடக்கக் கண்டாள். தாய்மார் எல்னலாரும் னெர்ந்து அவமனத் தூக்கிபயடுத்து ஒரு 
குடிமெயிற் பகாண்டு னெர்த்தார்கள். இரவு முற்றும் கண்விழித்து மருந்து பகாடுத்துப் ெிமழக்க 
மவத்தார்கள். பொழுது விடிந்தது. "வரீத்தாய் னொர்க்களம் பென்றாள்; தன் மமந்தன் - தியாக வரீன் - 
மடிந்து கிடக்கக் கண்டாள்; பெருமிதம் பகாண்டாள். தன்னுயிரின் னமல் மவத்த ொெம் துறந்து, 
தமலவனுயிமரக் காப்ொற்ற விரும்ெி, பெற்ற தாமய அன்ொல் அனுப்ெிய மமந்தனது தியாகம் பெரினதா? 



அன்றிப் ெிள்மளபயனும் தள்ளரிய ொெம் தவிர்த்து, அவமனப் னொர்க்களத்தில் இறக்கவிட்டுத் 
தமலவனுயிமரக் காப்ொற்றிய தாயின் தியாகம் பெரினதா?' என்று வியந்து வினவினர் வரீபரல்லாம்.  
 

ஆன்ை வரீம்  
பெம்மனம் உமடயாரிடம் ெிறந்தனதார் ஆற்றல் உண்டு. அது கண்ணுக்குப் புலனாவதில்மல. 

ஆயினும், அதற்கு மாறாக மன்னனது மறப்ெமடயும் நிற்கமாட்டாது. ஆன்ம வரீம் என்ெது அதுனவ 
அத்தமகய திறம் வாய்ந்னதார் ெழந்தமிழ் நாட்டில் ெலர் இருந்தனர். அவருள் ஒருவர் திருநாவுக்கரெர். 
மனகந்திரன் என்ற ெல்லவ மன்னன் காலத்தில் வாழ்ந்த ஆன்ம வரீர் அவர். மத னவற்றுமம காரணமாக 
அவமர ஒறுக்கக் கருதினான், அம்மன்னன் அவமரக் பகாண்டு வரும்ெடி ஆமணயிட்டான். அப் ெணி 
தமலனமற்பகாண்ட அமமச்ென் ெமடத்துமணனயாடு எழுந்தான்; திருநாவுக்கரெரிடம் னொந்தான்; மன்னன் 
ஆமணமயத் பதரிவித்தான். அப்னொது அவரது ஆன்ம வரீம் பொங்கி எழுந்தது. "நாம் ஆர்க்கும் 
குடியல்னலாம், நமமன அஞ்னொம்" என்ற வரீபமாழி ெிறந்தது.  
 

பவம்மைமய பவன்ற பசம்மை  
அவர் அமறந்த மாற்றம் னகட்ட மன்னன் ெீற்ற முற்றான்; பவம்மம ொன்ற ஓர் யாமனமய ஏவி 

அவமரக் பகால்லப் ெணித்தான். அந்த யாமன கூடத்மதக் குத்தி ஒரு குன்றபமனப் புறப்ெட்டது. பகாம்ென் 
தம்மம னநாக்கி வரக் கண்டார் நாவரெர்; ெிறிதும் அஞ்ெினாரல்லர்; அயர்ந்தாரல்லர். பவஞ்ெின னவழத்மத 
னநாக்கி, "அஞ்சுவது யாபதான்றும் இல்மல; அஞ்ெ வருவதும் இல்மல” என்று பெஞ்பொற் ொமாமல ொடி 
நின்றார். வறீுடன் வந்த யாமன அடங்கிற்று; ஆன்ம வரீமர வலம் வந்து வணங்கிற்று; வந்த வழினய 
திரும்ெிப் னொயிற்று. யாமனயின் பவம்மமமயத் தமது மனச் பெம்மமயால் பவன்றார் திருநாவுக்கரெர் 
என்று தமிழகம் வியந்து புகழ்ந்தது. அவர் ொடிய வரீப்ொட்டு எங்கும் விமரந்து ெரவிற்று; தமிழ்நாட்டுக்குப் 
புத்துயிர் அளித்தது. மறப்ெமடமய அறப்ெமடயால் பவல்லலாகும் என்னும் பகாள்மகமயத் 
திருநாவுக்கரெர் தம் பெய்மகயால் பமய்ப்பித்தார். 
 
 
1, “உண்டால் அம்ம இவ் வுலகம்.........  
  தமக்பகன முயலா னநான்தாள்  
  ெிறர்க்பகன முயலுநர் உண்மம யானன." - இளம் பெருவழுதி ொடியது. புறநானூறு, 182 
2. புறநானூறு, 164. 
3. புறநானூறு, 165. பெருந்தமலச் ொத்தனார் ொட்டு.  

Reminiscences of the Dumb Brother 
4. "I have already" says General Welsh, "made mention, but I cannot close this account of horrors. Without a few words, in 
memory of one of the most extra-ordinary mortals I ever knew. A near relation of Kattabomma Nayaka, who was both deaf and 
dumb, was well known by the English under the appellation of dumby or dumb brother.  
"On the 24th May when the fort was wrenched from them and the whole army were retreating, pursued by our cavalry, poor 
Umai fell covered with wounds, near a small village, about three miles from Panjalamkurichi. As soon as our troops had returned 
from the pursuit. Colonel Agnew instantly ordered the Ettiapureans to follow them till night, offering rewards for any men of 
consequence, dead or alive. Our allies, consequently set out with great glee, somewhat late in the evening; and in the meantime 



an appearance of quiet induced some women of the village to proceed to the field of carnage, in the hope of finding some of 
the sufferers capable of receiving succour. Amongst the heaps of slain, they discovered the son of one of the party still breathing, 
and after weeping over him they began to raise him up, when exerting his little remaining strength, he exclaimed, 'O! Mother, 
let me die, but try to save the life of Swamy, who lies wounded near me.' The word he used fully justifies my assertion of 
their adoration, as its literal meaning is a deity. The woman, animated by the same feelings, immediately obeyed her dying son, 
and speedily found Umai weltering in his blood, but still alive; and these extraordinary matrons immediately lifted and carried him 
to the mother's house." - (History of Tinnevelly, Dr. Caldwell - p. 206.)  
 

10. வரீ விமேயொட்டு 
 
 

வரீ விமளயாட்டில் என்றும் விருப்ெமுமடயவர் தமிழர். னவட்மடயாடல், மல்லாடல், 
ஏறுதழுவுதல் முதலிய விமளயாட்டங்கள் மிகப் ெழமம வாய்ந்தனவாகும். னவட்மடமயத் பதாழிலாகக் 
பகாண்டவர் னவடர் என்றும், னவட்டுவர் என்றும் பெயர் பெற்றனர். மற்றும் வில்லாளராகிய பெருநில 
மன்னரும், குறுநில மன்னரும் பொழுதுனொக்காக னவட்மடயாடினர். காவிரிக் கமரயிலும், ொலாற்றங் 
கமரயிலும் ெரந்து நின்ற காடுகளில் னவட்மடயாடப் புறப்ெட்ட னொழமன்னன் னகாலத்மதக் கலிங்கத்துப் 
ெரணியினல காணலாம். மல்லாட்டத்தில் வல்லவர் மல்லர் எனப்ெடுவர். அன்னார் முற்காலத்து 
மன்னரால் மதிக்கப்பெற்றனர். முல்மலநில மாந்தராகிய ஆயர், ஏறு தழுவும் விமளயாட்டிற் ெிறந்து 
விளங்கினர். இன்றும் தமிழ் நாட்டிற் ெில ொகங்களில் ெல்லிக்கட்டு என்னும் பெயரால் இவ் விமளயாட்டு 
நமடபெறுகின்றது.  

 

தவட்மடயொடல் 
தமிழ் நாட்டு மமலகளிலும் காடுகளிலும் ெல வமகயான விலங்குகள் உண்டு. அவற்றுள் 

உருவிலும் திருவிலும் உயர்ந்தது யாமன. வரீம் உமடயது னவங்மக. கடுமம வாய்ந்தது கரடி பகாழுமம 
ொன்றது ென்றி. இமவ ெகற் பொழுதில் மரமடர்ந்த தூறுகளிலும் மமலக்குமக களிலும் மமறந்து வாழும்.  
 

தவட்மட பநறி  
னவட்மடயாடச் பெல்ெவர் வாய்ப்ொன இடங்களில் திண்ணிய கயிறு வமலகமளக் கட்டுவர்; 

னமாப்ெம் ெிடிக்கும் னவட்மட நாய்கமளக் கட்டவிழ்த்து விடுவர்; ெமறயமறந்து காட்மடக் கமலப்ெர். 
அப்னொது விலங்குகள் விழுந்தடித்து ஓடும். அவ்விதம் கமலந்னதாடும் உயிர்கமளக் கண்டெடி 

பகால்வதில்மல ெண்மட னவடர். னவட்மட பவறியிலும் ஒரு பநறியுண்டு.1 அவர் குட்டி விலங்குகமளக் 

பகால்ல மாட்டார்கள்; கருவுற்று வயிறமலத்து ஓடும் பெட்மட விலங்குகமள வமதக்க மாட்டார்கள்; 
இவற்மற விடுத்து வலிய விலங்குகமள வில்லால் எய்தும், வாளால் எறிந்தும் வழீ்த்துவர்.  
 

கொேத்ேி தவடன்  
பதாண்மட நாட்டுக் காளத்தி மமலச்ொரலில் னவட்மடயாடப் னொந்தான் ஒரு னவடன் அவன் 

திண்ணிய னமனி வாய்ந்தவன்; திண்ணன் என்னும் பெயருமடயவன்; இளமமயினலனய முமறயாக 



விற்கமல ெயின்றவன். னவடர் குலக் பகாழுந்தாய் விளங்கிய திண்ணன், முதல் னவட்மடக்கு எழுந்தான். 
காட்மடக் கமலக்க முன்னன னொந்த னவட்டுவர் ெமறயடித்தனர்; ெம்மெ முழக்கினர்; மக பகாட்டினர்; 
வமல விரித்தனர்; விலங்கினம் பவருவி எழுந்தது; நாற்றிமெயும் ஓடிற்று. களிறும் கமலயும், 
னவங்மகயும் கரடியும் னவடர் அம்ொல் அடிெட்டு விழுந்தன. அப்பொழுது பகாழுத்த ென்றிபயான்று 
கதித்பதழுந்தது; கட்டிய வமலமயக் கிழித்தது; காட்டிலும் னமட்டிலும் கடிது பென்றது.  
 

கண்ணப்பன்  
அப் ென்றிமயத் பதாடர்ந்து ஓடினான் திண்ணன் அவன் னதாழர்களான காடனும் நாணனும் ெின் 

பதாடர்ந்தார்கள். பவகுண்டு எழுந்த னவட்மட நாய்கமளத் திமிறி னவகமாகச் பென்றது அப்ென்றி. அது 
பென்ற இடபமல்லாம் பதாடர்ந்து பென்றான் திண்ணன். பநடுந்தூரம் னொந்து இமளத்துக் கமளத்து ஒரு 
னொமலயினல நின்றது அவ் விலங்கு. திண்ணன் அமத வில்லால் எய்து பகால்ல விரும்ெினானில்மல. 
அஞ்ொது அதன் அருனக னொந்தான்; உமடவாளால் பவட்டினான். ென்றியின் உடல் இரு துண்டாகித் 
தமரயில் விழுந்தது. திண்ணனுக்குப் ெின்னன எய்த்து இமளத்து ஓடிவந்த காடனும் நாணனும் அக் 
காட்ெிமயக் கண்டு வியந்து, "ஆடவன் பகான்றான் அச்னொ" என்று அகமகிழ்ந்து ஆரவாரித்தனர். இவ்வாறு 
கன்னி னவட்மடயாடிய திண்ணனன காளத்தியப்ெமனக் கண்டு, உளங்கெிந்துருகி, அன்பு பெய்து 
கண்ணப்ென் ஆயினான். னவடர் பெருமானாகிய திண்ணன் பெம்மமமயத் னதவாரம் புகழ்ந்து ொடிற்று.  
 

ைல்லொடல் 
உறந்மே ைல்லன்  

காவிரிக் கமரயிலுள்ள உமறயூர் ஒரு காலத்தில் னொழ நாட்டின் தமலநகரமாகச் ெிறந்திருந்தது. 
உறந்மத என்று அவ்வூமரப் புகழ்ந்து ொடினர் கவிஞர். உறந்மதயில் அரொண்ட னொழர் குலத்தின் 
பெருமமக்கு அடிப்ெமட னகாலியவன் தித்தன் என்ற னவளிர் தமலவன். அவன் ெிற்றரென் ஒருவமன 

பவன்று உறந்மதமயக் மகப் ெற்றினான்; னகாட்மட பகாத்தளங்கமள வலுப் ெடுத்தினான்.2 அவன் 

வழியில் வந்தவர் உமறயூர்ச் னொழர் என்று பெயர் பெற்றனர். தித்தன் மகன் நற்கிள்ளி என்னும் 
பெயரினன். அவன் அழகமமந்த னமனியன்; மல்லாடலில் வல்லவன். அவன் வரீத் னதாள்கமளக் கண்டு 
வியந்து மகிழ்ந்தாள் நக்கண்மண என்ற நங்மக; அவன் ஆண்மமமயப் புகழ்ந்து அழகிய கவியும் 
ொடினாள்.  
 

ஆமூர் ைல்லன்  
தித்தனுக்கும் அவன் மகனுக்கும் இமடனய மனக் கெப்பு உண்டாயிற்று. தமலநகமர விட்டு 

மமந்தமன பவளினயற்றினான் தந்மத. அரொளப் ெிறந்த நற்கிள்ளி ஆண்டி னொல ஊர் ஊராக 
அமலந்தான். ஆயினும் அவன் மனத்திண்மம உமலந்ததில்மல; ஆண்மம குன்றியதில்மல. அப்னொது 
ஆமூர் என்ற ஊரில் ஒரு மல்லன் இருந்தான். அவன் வலிமம ொன்றவன். ெலருடன் மல்லாடி பவன்று 
பெருக்கும் தருக்கும் உள்ளவன்; அவன் நாடிழந்த நற்கிள்ளிமய பவன்று ெீடு பெறக் கருதினான்; மல்லாட 
அமறகூவி அமழத்தான்.  
 
 



ைல்லொடிய ைொட்சி  
மல்லர் இருவரும் குறியிடம் புகுந்தனர். ெல்லாயிரவர் ஆண்களும் பெண்களும் அக்களத்மதச் 

சூழ்ந்து நின்றார். மற்னொர் பதாடங்கிற்று. கண்ணிமமயாமல் அக்காட்ெிமயக் கண்டு நின்றவர் அவர் 
ெிடியும் அடியும் கண்டு பெருவியப் புற்றார். அப்னொது இடியுண்ட மரம் னொல் தமரயிமட விழுந்தான் 
ஒருவன். மற்றவன் அவன் மார்ெின் மீது மண்டியாக ஒரு காமல மவத்து அழுத்தினான்; தமலயும் 
காலும் பநரிய வமளத்தான் ; உயிமர உடலினின்றும் ெிரித்தான்; ஏறுனொல் நடந்து பெருக்களத்தினின்று 
பவறினயறினான். அவன்தான் அரெிளங்குமரன் நற்கிள்ளி. சுற்றி நின்றவர் ஆரவாரித்தார்; 
ஊரிழந்தானாயினும் கிள்ளி வறீிழந்தான் அல்லன்' என்று வியந்து புகழ்ந்தார். 'இக்காட்ெிமயத் தித்தன் 

காணும் னெறு பெற்றானில்மலனய என்று ெரிவுற்றார்.3 

 

ஏறு ேழுவுேல் 
வறீுமடய ஏறு  

முல்மல நிலத்தில் வளமான புல்லுண்டு. அதமன வயிறார னமய்ந்து மாடுகள் அழகிய னமனி 
பெற்று விளங்கும். அந் நிலத்தில் வாழும் ஆயர்க்கு அமவகனள அரும்பெருஞ் பெல்வம். மாடுகளில் 
ஆண்மமயுமடயது எருது. அதமன ஏறு என்றும், காமள என்றும் கூறுவர். வறீுமடய ஏறுகள் கடும் 
புலிமயயும் னநர் நின்று தாக்கும்; வலிய பகாம்புகளால் அதன் உடமலப் ெறீிக் பகால்லும். இத்தன்மம 
வாய்ந்த எருதுகமளக் பகால்னலறு என்றும், மாக்காமள என்றும் தமிழ் நாட்டார் னொற்றுவர்.  
 

கொமேயும் கொமேயும்  
மஞ்பெனத் திரண்ட னமனி வாய்ந்த மாக்காமள கமளக் கண்டு ஆயர் குலத்து இமளஞர் 

அஞ்சுவதில்மல; அவற்றின் பகாட்டத்மத அடக்க மார்தட்டி நிற்ொர். ஏறுனகாள்4 என்ெது அவர்க்குகந்த வரீ 

விமளயாட்டு. அக் காட்ெி நிகழும் களத்மதச் சுற்றி ஆடவரும் பெண்டிரும் ஆர்வத்னதாடு நிற்ொர். பெல்வச் 
ெிறுவர் உயர்ந்த ெரண்களில் அமர்ந்திருப்ெர். ஏறுகளுடன் னொராடுவதற்கு மிடுக்குமடய இமளஞர்கள் 
ஆமடமய இறுக்கிக் கட்டி முறுக்காக நிற்ெர் அப்னொது முரசு அதிரும். ெம்மெ முழங்கும். 
பகாழுமமயுற்ற காமளகள் பதாழுவிலிருந்து ஒவ்பவான்றாக பவளிப்ெடும். களத்திலுள்ள கூட்டத்மதக் 
கண்டு கமனத்து ஓடிவரும் ஒரு காமள; கமலந்து ொயும் ஒரு காமள; தமல நிமிர்ந்து, திமில் அமெத்து, 
எதிரியின் வரவு னநாக்கி நிற்கும் ஒரு காமள.  

அவற்றின் மீது மண்டுவர் ஆயர்குல மமந்தர். பகாம்ெினல உள்ளது காமளயின் பதம்பு என்றறிந்து 
அதமனனய குறிக்பகாண்டு பெல்வர். வெமாகப் ெிடி கிமடத்தால் காமளயின் விமெயடங்கும்; வறீு 
ஒடுங்கும்; ஏறு னொர்ந்து விழும்.  
 

ஏறுதகொள்  
காமளயின் பகாம்மெப் ெிடித்தல் ஆண்மம, வாமலப் ெிடித்தல் தாழ்மம என்ெது தமிழர் 

பகாள்மக. வாமலப் ெிடித்தவன் காமளயின் காலால் உமதெட்டு மண்ணிமட வழீ்வான். ஆதலால் 
பகாம்மெ விட்டு வாமலப் ெற்றுதல் னகாமழயின் பெயல்; னதால்வியின் அறிகுறி. காமளப் னொரில் 
பவற்றி பெற்ற இமளஞமர ஆயர் குலம் வியந்து னநாக்கும்; இள நங்மகயர் கண்கள் நயந்து ொர்க்கும்.  



ஏறுடன் னொராட முமனனவார் எல்லாம் பவற்றி பெறுவதில்மல. பகாம்மெ நாடிச் பென்ற 
இடத்தில் தீங்கு விமளதலும் உண்டு. ெிடி தப்ெினால் அடிெட்டு விழுவர். எக்கெக்கமாய் அகப்ெடாமல் 
இடர்ப்ெடுவர்; காமளயின் பகாம்புகளால் குத்துண்டு குடலறுந்து குருதி வடிப்ெர். இங்ஙனம் ஈனமுற்ற 
இமளஞர் நிமல கண்டு ஆயர் வருந்துவர்; ஆர்வபமாழிகளால் அவர் துயரத்மத ஆற்றித் னதற்றுவர். 
பவற்றி பெற்ற காமளயும் வழீ்ந்த இமளஞரருனக பவம்மம நீத்து வாடி நிற்கும். னெராண்மமயின் 
அணியாகிய ஏறாண்மம கண்டு ஆயர்குல வரீர் அகங்களிப்ொர்.  
 

விலங்கு விமேயொட்டு 
யொமனப் தபொர்  

வரீ விமளயாட்டில் விருப்புற்ற தமிழர் உள்ளம் விலங்குப் னொர்களிலும் னவட்மகயுற்றது. 
மதயாமனகள் ஒன்னறாடு ஒன்று னொரிடக் கண்டு மகிழ்ந்தனர் தமிழ் மன்னரும் பெல்வரும். கருமமல 
னொன்ற களிறுகள் பெருமிதமாகக் குறியிடம் னொந்து ெிளிறும்; வரீ பவறி பகாண்டு ஓடும்; ொடும்; 
பநடுங்கரத்தால் அடிக்கும்; பகாம்புகளால் இடிக்கும். இக் காட்ெிமய மாளிமக னமமடயில் இருந்து கண்டு 

இன்புறுவர் காவலர் குன்னறறி நின்று யாமனப்னொர் காணும் பெய்மகமயக் குறித்துள்ளார் திருவள்ளுவர்.5 

அரெர் வாழும் தமலநகரங்களில் ஆமனப்னொர் காண்ெதற்பகனத் தனி மாடங்கள் அமமத்தலும் உண்டு. 
அத்தமகய மாளிமகயில் ஒன்று மதுமர மாநகரில் மவமகயாற்றின் வட கமரயில் இன்றும் காணப்ெடும். 
அந் நகரில் அரொண்ட நாயக்க மன்னர் யாமனப்னொர் விமளயாட்டுக் காண்ெதற்காக அமமத்தது அவ் 
வெந்த மாளிமக. தமக்கம் என்னும் பெயர் வாய்ந்த அம்மாடம் இப்பொழுது மதுமர மாவட்டக் 

கபலக்டரின் குடியிருப்ொக விளங்குகின்றது.6  

 

ஆட்டுப் தபொர்  
இந் நாளிலும் நாட்டு மாந்தர் விருப்புடன் கண்டு களிப்ெது ஆட்டுப் னொர். ஆட்டுக் கடாக்கமளப் 

னொட்டிக்காகனவ வளர்ப்ெர் ெிலர். அவற்மறப் பொருதகர் என்ெர் திருவள்ளுவர்.  
"ஊக்க முமடயான் ஒடுக்கம் பொருதகர்  
தாக்கற்குப் னெரும் தமகத்து"  

என்ெது அவர் அருளிய திருக்குறள். னொரிடும் ஆடுகள் ஒன்மறபயான்று உருத்து னநாக்கும்; எழுந்து 
தாக்கும்; ெின் வாங்கும்; முன்னனறும்; கதித்துப் ொயும்; குதித்து முட்டும்; விலக்கினாலும் விடாது 
பவம்னொர் விமளக்கும்.  
 

தசவற் தபொர்  
ெறமவயினத்திலும் னொர் உண்டு. பகாழுமமயான னகாழிகள் பெய்யும் னொரும், கடுமமயான 

காமடகள் புரியும் னொரும் கண்டு மகிழ்ந்தனர் ெண்மடத் தமிழர். இன்றும் தமிழ் நாட்டில் ெல 
விடங்களில் னெவற்னொர் நிகழ்ந்து வருகின்றது. "கறுப்புறு மனமும், கண்ணிற் ெிவப்புறு சூட்டும் காட்டிச்' 
னெவல்கள் பெய்யும் ெண்மடமயப் புகழ்ந்து ொடினார் கம்ெர். கத்தியும் முள்ளும் காலிற் கட்டிச் 
னெவல்கமளப் னொரிடச் பெய்தலும் உண்டு. ொய்ந்தும் ெடிந்தும் அமவ ஒன்மறபயான்று அடிக்கும் 
ொன்மமமயக் கண்டு மாந்தர் ஊக்க முறுவர். னொழ நாட்டின் ெமழய தமலநகராகிய உறந்மதயில் வரீக் 
னகாழிகள் ெிறந்திருந்தமமயால் னகாழியூர் என்ற பெயர் அதற்கு அமமந்தது என்ெர். 



1. "பவடிெடவிரி ெிறுகுருமளகள்  
மிமெப்ெடுபகாமல விரவார்  

  அடிதளர்வுறு கருவுமடயன  
அமணவுறுெிமண அமலயார்  

  பகாடிபயனஎதிர் முடுகியும்உறு  
பகாமலபுரிெிமல மறனவார்.''  - திருத்பதாண்டர் புராணம், கண்ணப்ெர், 36.  

2. “பநாச்ெி னவலித் தித்தன் உறந்மத."  - அகநானூறு, 122.  
3. புறநானூறு, 80.  
4. ஏறுனகாள் = ஏறு தழுவுதல்.  - பதால்காப்ெியம், பொருள், 53 உமர.  
5. "குன்னறறி யாமனப்னொர் கண்டற்றால்"  - திருக்குறள் 758.  
6. ஆராய்ச்ெித் பதாகுதி - மு. இராகமவயங்கார், ெ. 298.  
 
 

11. வரீ ைொேர்  
 

வரீத் ேொய் 
தமிழ் நாட்டில் பெண்களும் மனத்திண்மம உமடய வராய் விளங்கினார்கள்; தன் மக்கள் வரீப்புகழ் 

பெறல் னவண்டும் என்று ஆமெப்ெட்டார்கள். னொர்க்களத்தில் உயிர் பகாடுத்துப் புகழ் பகாண்ட மமந்தர் 
பெயல் கண்டு அவமரப் பெற்ற னொதிலும் பெருமகிழ்வுற்ற வரீத் தாயர் ெலர் தமிழ் நாட்டில் இருந்தனர்.  
 

வொபேடுத்ே ேொய்  
வயது முதிர்ந்து, வற்றி உலர்ந்து, தள்ளாத நிமலயில் இருந்தாள் ஒரு தாய். அவள் மகன் னொர் 

புரியச் பென்றான். அவன் பவற்றி பெற்று வருவான் என்று எண்ணி எண்ணி, அவள் உள்ளம் 
தமழத்திருந்தாள். நாள்னதாறும் மாமலப் பொழுதில் தன் வடீ்டுத் திண்மணயில் அமர்ந்து, ஒளியிழந்த 
கண்களால் அவன் வரும் வழிமய னநாக்கியிருந்தாள். ஒரு நாள் அவள் அடிவயிற்றில் இடி விழுந்தாற் 
னொல், " உன் மகன் ெமகவருக்குப் புறங்பகாடுத்து ஓடினான் என்று ெிலர் பொல்லக் னகட்டாள்; உடனன 
வரீானவெமுற்று எழுந்தாள்; வடீ்டினுள்னள ஓடினாள்; ஓர் அரிவாமள எடுத்தாள்; அதமனக் மகயிற் 
ெிடித்துக்பகாண்டு னொர்க்களத்மத னநாக்கிப் புறப்ெட்டாள்; ''என் மகன் னெடியாய்ப் புறங்காட்டி ஓடியது 
உண்மமயாயின் அவனுக்குப் ொலூட்டிய மார்மெ இவ்வாளால் அறுத்திடுனவன்" என்று மனங்பகாதித்துக் 
கூறினாள்; னொர்க்களத்தில் ெிணங் களினூனட பெல்லும் பொழுது தமல னவறு, உடல் னவறாய்க் கிடந்த 
தன் மமந்தமனக் கண்டாள்; அவ்வுருவத்மதச் னெர்த்பதடுத்து அமணத்தாள், ஆனந்தம் உற்றாள்; மகமனப் 

பெற்றனொது அமடந்த இன்ெத்தினும் அப்னொது பெரியனதார் இன்ெமுற்றாள்.1  

 

ஆடவரும் ஆண்மையும்  
ஆடவர் என்று பெயர் ெமடத்தார் எல்லாம் ஆண்மம யுமடயரா யிருத்தல் னவண்டும் என்ெது 

ெண்மடத் தமிழர் கருத்து. ெிள்மளமயப் பெற்று வளர்த்தல் நற்றாயின் கடமம; ெீலனாக்குதல் தந்மதயின் 



கடமம. வாள் எடுத்து வெீி, வலிய யாமனமயக் பகான்று வருதல் அப் ெிள்மளயின் கடமம' என்று 

ொடினார் பொன்முடியார் என்னும் புலமம ொன்ற தமிழ் வரீத்தாய்.2  

 

கேிபறறிந்ே கொமே  
நால்வமகப் ெமடயும் உருத்து நின்று னொர் புரியும் பெருக்களத்தில் ஆண் யாமனகமள அடித்து 

வழீ்த்துதல் வரீத்துள் வரீமாக மதிக்கப்ெட்டது. "மகனவல் களிற்பறாடு னொக்கி வருெவன், பமய்னவல் 

ெறியா நகும்" என்றார் திருவள்ளுவர்.3 ஒரு வரீன் வறீிட்ட ஆமனயின்மீது தன் னவமல விட்படறிந்தான். 

அஃது அடிப்ெட்டு விழுந்தது. அப்பொழுது மற்பறாரு யாமன அவமனத் தாக்க வந்தது. இன்பனாரு னவல் 
கிமடத்தால் இந்த யாமனமயயும் முடித்திடலானம என்று அங்குமிங்கும் ொர்த்தான். அந் நிமலயில் 
அவன் மார்ெில் மதத்திருந்த னவல் ஒன்மறக் கண்டான். அதுவமரயும் னொர் பவறியில் தன் னமனியிற் 
ொய்ந்திருந்த னவமலயும் அறியாதிருந்த வரீன், அமத ஆர்வத்னதாடு ெறித்து இழுத்தான்; னவழத்மதக் 
பகால்ல ஒரு னவல் கிமடத்தனத என்று மகிழ்ந்தான்.  

 

ஒரு ேொய் பபற்ற இன்பம்  
னொர்க்களத்தில் யாமனயுடன் பொருது உயிரிழந்த வரீரும் பெரும் புகழ் பெற்றார்கள். 

பநடுங்காலம் ெிள்மளயில்லா ஒரு மாது முதுமமப் ெருவத்தில் ஒரு புதல்வமனப் பெற்றாள். மலடி 
பெற்ற மகன் என்று ஊரார் மமறவாகப் னெெினர். அம் மகன் காமளப்ெருவம் எய்திய பொழுது தாயின் 
தமல பகாக்கிறகு னொல் பவளுத்தது. அந் நிமலயில் நாட்டினல ஒரு னொர் மூண்டது. னொர்க்களம் பெல்ல 
ஆமெப்ெட்டான் மமந்தன். தன் முதுமமயும் கருதாது, அவன் அருமமயும் ொராது உடனன ஆெி கூறி 
அனுப்ெினாள் அத் தாய். அமர்க்களத்தில் ஒரு யாமனனயாடு னொர் பெய்தான் அவ் வரீன்; அவ் விலங்மகக் 
குத்திக் பகான்றான், அந்தக் களத்தில் தானும் விழுந்து மடிந்தான். அச் பெய்திமயக் னகட்டாள் தாய், 
ெிறவிப் ெயமனப் பெற்றவள் னொல் னெரின்ெம் உற்றாள்.  

"களிபறறிந்து ெட்டனன் என்னும் உவமக  

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரினத"4 

என்று அவ் வரீத் தாமயப் புகழ்ந்தார் ஒரு புலவர்.  
 

வயிற்மற அறுத்ே வரீத்ேொய்  
இத்தமகய இன்ெம் கிட்டாதவள் மற்பறாரு தாய் அவள் மகனும் னொர்க்களம் னொந்தான். ஆனால், 

ெமகவமர பவன்றானல்லன். ஒரு யாமனயின் மீது னவற்ெமடமய வெீினான். அவ் யாமன விழுந்து 
ெடவில்மல; னவனலாடு ஓடிவிட்டது. அப்னொது பவறுங் மகயனாய்த் திரும்ெினான் மமந்தன்; வடீு வந்து 
னெர்ந்தான். னொர்க்களத்தில் நிகழ்ந்தமத அறிந்தாள் அவன் தாய்; மிக வருந்தினாள்; இதுவமர இவ்வாறு 
யாமனமயப் னொகவிட்டுப் புறங்காட்டித் திரும்ெியவன் என் குடியில் யாருமில்மல. என்றுமில்லாத வமெ 
இன்று உன்னால் வந்தமடந்தனத!'  
   "எம்இல் பெய்யாப் பெரும்ெழி பெய்த  

கல்லாக் காமளமய ஈன்ற வயினற"5 

என்று மனம் பநாந்து, "இவமனப் பெற்ற ொழும் வயிற்மறப் ெறீி எறினவன்" என்று ெீறி எழுந்தாள். மான 
வரீம் அவள் னெச்ெில் மணக்கின்றதன்னறா?  



வரீப் புலி  
ஒரு ெிற்றூரில் குடிமெயில் வாழ்ந்தாள் மற்பறாரு மாது. அவமளக் காண வந்தாள் ஓர் இள 

நங்மக. " தானய! தள்ளாத வயதில் இக்குடிமெயில் தன்னந்தனியாக இருக்கின்றானய. உன் மகன் எங்னக?” 
என்று னகட்டாள். "அம்மா, என் மகன் எங்னக னொனானனா நான் அறினயன். புலியிருந்த குமக னொல் 
அவமனப் பெற்ற வயிறு இது. இங்குக் காணாவிட்டாலும் அவமனப் னொர்க்களத்தினல காணலாம்" 

என்றாள் வரீத் தாய்.6  

 

வரீ உள்ேம்  
ஓர் ஊரினல கடும் னொர் நடந்தது. வடீ்டுக்பகாரு வரீன் னொர்க்களம் னொந்தான். மாதர் , விருப்புடன் 

ஆடவமர வழி அனுப்ெினர் ஒரு மாது, முதல் நாள் நடந்த னொரில் தமமயமன இழந்தாள்; மறுநாள் 
நடந்த னொரில் கணவமன இழந்தாள். ெின்னும் னொர் நின்ற ொடில்மல. குடும்ெத்தில் ெிறு மெயன் 
ஒருவனன எஞ்ெி நின்றான். காமலயில் னொர்ப் ெமற முழங்கிற்று; வரீமரப் னொர்க்களத்திற்கு அமழத்தது; 
அது னகட்டு எழுந்தாள் அம் மாது. இருநாளிலும் னொர் புரிந்து இறந்து ெட்ட தமமயமனயும் 
தமலவமனயும் நிமனந்து அவள் தயங்கவில்மல; அருமமப் ெிள்மளமய அன்னொடு அமழத்தாள் ; 
பவண்மமயான ஆமடமய உடுத்தாள் தமலமயச் ெீவி முடித்தாள்; னவமல எடுத்துக் மகயினல 

பகாடுத்தாள்; னொர்க்களத்மத னநாக்கி அவமன விடுத்தாள்.7 "என்னன அவள் வரீ பநஞ்ெம்!" என்று தமிழகம் 

வியந்து நின்றது.  
 

வரீ ைொபத்ேினி 
இல்லறனம நல்லறம் எனக்பகாண்ட தமிழ்நாட்டில் எண்ணிறந்த ெத்தினிப் பெண்டிர் வாழ்ந்தனர். 

ஆயினும் கற்பென்னும் திண்மமயால் வரீம் விமளத்த மாதர் ஒரு ெிலனர. அன்னவருள் தமலமம 
ொன்றவள் கண்ணகி.  
 

கண்ணகியின் பபருமை  
தகள் னொழவள நாட்டினல ெிறந்தாள் அம் மங்மக, ொண்டி நாட்டினல கற்ெின் ஆற்றமலக் 

காட்டினாள், னெர நாட்டினல பதய்வகீமுற்றாள். எனனவ, அவள் மூன்று தமிழ் நாட்டிற்கும் உரியவள். 
அவள் ெிறந்தமமயால் தமிழகம் பெருமமயுற்றது.  
 

ைதுமரயிற் பகொடுமை  
மதுமர மாநகரில் பநடுஞ்பெழியன் என்னும் ொண்டியன் அரசு வறீ்றிருந்தான். கண்ணகியும் அவள் 

கணவனாகிய னகாவலனும் அந் நகமர அமடந்தார்கள். மமனயாளது மணிச் ெிலம்மெ விற்றுவரக் 
கமடத்பதருவிற் பென்றான் னகாவலன். அரண்மமனச் ெிலம்மெக் களவாடினான் என்று குற்றம் ொற்றிக் 
காவலாளர் அவமனக் பகான்றுவிட்டார்கள்.  
 

கண்ணகியின் சறீ்றம்  
அச் பெய்திமய அறிந்தாள் கண்ணகி; பொறுக்க லாற்றாது பொங்கி எழுந்தாள் , விழுந்தாள்; 

பொருமி அழுதாள். அப்னொது அவள் உள்ளத்தில் ஓர் ஊக்கம் ெிறந்தது; கற்ெின் வரீம் கனன்று எழுந்தது; 



விண்ணினல விளங்கிய கதிரவமன னநாக்கி, "ஏ, காய் கதிர்ச் பெல்வனன! கள்வனனா என் கணவன்?" என்று 
அவள் கதறினாள்; னகாவலன் பகாமலயுண்ட இடத்மத னநாக்கி ஓடினாள்; குருதி பவள்ளத்திற் கிடந்த 
கணவமனக் கண்டாள்; அவன் னமனியில் விழுந்து கல்லும் கமரயக் கண்ணரீ் பொரிந்து அழுதாள்.  
 

கண்ணகியும் பொண்டியனும்  
"பகாடுங்னகால் மன்னன் ஆளும் இந் நாட்டில் அறம் உண்டா? முமறயுண்டா? ஆண்டவன் 

உண்டா?" என்று அவள் அலறினாள்; தன் கணவன் குற்றமற்றவன் என்ெமத உலகறியக் காட்ட 
விரும்ெினாள்; மன்னன் மாளிமகமய னநாக்கி நடந்தாள். அரியாெனத்தில் தன் அரெினயாடு 
அமர்ந்திருந்தான் ொண்டியன். அவன் முன்னன மாெமடந்த பமய்யளாய், மணிச் ெிலம்னெந்திய மகயளாய் 
நின்று கண்ணரீ் வடித்தாள் கண்ணகி. அக் னகாலத்மதக் கண்டு திடுக்கிட்டான் ொண்டியன். அவள் வடித்த 
கண்ணரீ் அவளுள்ளத்மத அறுத்தது.  

கலக்கமுற்ற காவலன் முன்னின்று கண்ணகி வழக்குமரத்தாள்; னகாவலன் கள்வனல்லன் என்று 
ஐயந்திரிெற நிறுவினாள். அவள் பொல்மலக் னகட்ட ொண்டியன் னொர்வுற்றான். அவன் பவண்குமட 
தாழ்ந்தது; பெங்னகால் தளர்ந்தது. அவன் அரியமணயினின்று மயங்கி விழுந்தான்; உயிர் துறந்தான். 
இவற்மறபயல்லாம் கண்ணுற்ற ொண்டிமானதவி நடுங்கினாள்; கண்ணகியின் துயரத்மதக் கண்டு 
துடித்தாள்; அவளடிகளில் விழுந்து பதாழுதாள்; ஆவி துறந்தாள்.  
 

வரீக் கற்பு  
மன்னனும் மானதவியும் மடிந்த ெின்னரும் கண்ணகியின் ெீற்றம் மாறவில்மல. பகட்டவர் 

நிமறந்த மதுமர மாநகமரயும் சுட்படரிக்கக் கருதினாள் கண்ணகி;  
அந் நகரின் நடுனவ நின்று,  

"ெட்டாங்கு யானும் ஓர் ெத்தினினய யாமாகில்  
ஒட்னடன் அரனொடு ஒழிப்னென் மதுமரமயயும்"  

என்று வஞ்ெினம் கூறினாள். மதுமரயம்ெதியினல தீப்ெற்றிக் பகாண்டது. தீயவர் உமறந்த இடபமல்லாம் 
தீப்ெட்டு ஒழிந்தது. வருந்திய மனத்தளாய்க் கண்ணகி அவ்விடத்மத விட்டகன்றாள். 
 
 
1. புறநானூறு, 278.  
2. புறநானூறு, 312.  
3. திருக்குறள், 774. 
4. புறநானூறு, 277.  
5. புறத்திரட்டு, 1460 (பென்மனப் ெல்கமலக் கழகப் ெதிப்பு)  
6. புறநானூறு, 86.  
7. புறநானூறு, 279.  
 
 
 
 



12. வரீக்கல் 
 

வரீமர வியந்து னொற்றிய நாடு தமிழ்நாடு. னொர் முமனயில் விழுப்புண் ெட்டு விழுந்தவர்க்கும், 
கடும்புலிமயத் தாக்கி பவன்ற காமளயர்க்கும், இன்னனாரன்ன வரீம் விமளத்தவர்க்கும் வரீக்கல் நாட்டிச் 
ெிறப்புச் பெய்தனர் தமிழ்நாட்டார்.  
 

நடுகல்  
வரீருக்கு நாட்டுதற்னகற்ற கல்மல முதலில் னதர்ந்பதடுப்ொர்; எடுத்த கல்மலப் புனித நீராட்டுவர்; 

வரீனுமடய ெடீும் னெரும் அதில் எழுதுவர்; உரிய இடத்தில் அதமன நாட்டுவர்; மாமலயும் மயிற் ெலீியும் 

சூட்டுவர் இவ்வாறு நட்ட கல்மலத் பதய்வமாகக் பகாண்டு வணங்குதலும் உண்டு.1  

 

பத்ேினிக் தகொயில்  
மதுமர மாநகரில் கற்பென்னும் திண்மமயால் வரீம் விமளத்தாள் கண்ணகி. அப்பெருமாட்டிமய 

"மாபெரும் ெத்தினி" என்றும், "வரீ ெத்தினி" என்றும் வியந்து புகழ்ந்தது தமிழுலகம்.2 னெர நாட்மட யாண்ட 

பெங்குட்டுவன் என்னும் வரீ மன்னன் அமதயறிந்து விம்மிதமுற்றான்; வரீருக்குரிய ெிறப்புக்கமள அக் 
கற்ெரெிக்குச் பெய்ய முற்ெட்டான், மமலகளில் உயர்ந்த இமய மமலயிற் ெிமலபயடுத்தான் ; நதிகளிற் 
ெிறந்த கங்மகயில் நீராட்டினான்; ெத்தினியின் வடிவத்மத அச்ெிமலயில் வடித்தான்; வஞ்ெி மாநகரில் 
கட்டிய னகாட்டத்தில் அப் ெடிமத்மத நிறுவினான். ெத்தினிக் னகாட்டம் என்று பெயர் பெற்ற அந் நிமலயம் 
கற்புக் னகாயிலாகக் காட்ெியளித்தது.  
 

உறந்மேச் தசொழன்  
உள்ளத்தில் உமறத்பதழுந்த உயரிய பகாள்மகயால் உண்ணாவிரதம் பூண்டு உயிர் துறந்த 

உரனவாரும் ஆன்ம வரீராகத் தமிழ்நாட்டிற் னொற்றப்ெட்டார்கள். அன்னவருள் ஒருவன் னகாப்பெருஞ் 
னொழன். உறந்மத என்னும் தமலநகரில் ெிறந்து விளங்கினான் அம் மன்னன். ொன்னறார் ெலர் அவன் 

நண்ெராக அமமந்தனர்.4  

 

உண்ணொ தநொன்பு  
பெல்வமும் வரீமும் ெீலமும் உமடயவனாயினும் தன் மக்களின் பதால்மலயால் அவன் மனம் 

மிக்க துன்ெம் அமடந்தது. தன் கருத்துக்கு மாறாக நடந்த மக்கமள ஒறுத்துத் திருத்தலாம் 
என்பறண்ணினான் அவன்; ஆனால்,  

"ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாமள இன்ெம் பொறுத்தார்க்குப்  
பொன்றும் துமணயும் புகழ்"  

என்ற பொய்யா பமாழிமய நிமனந்து ெீற்றம் தீர்ந்தான்; உலக வாழ்மவ பவறுத்தான்; உறந்மதமய விட்டு 
அகன்றான்; வடக்கு னநாக்கி நடந்தான்; ஓர் ஆற்றின் இமடக் குமறயில் அமர்ந்தான்; உண்ணா 
னநான்ெிருந்தான். அவன் வரீத்னதாள் பமலிந்தது; பொன்னிற னமனி பொலிவிழந்தது. ெெிப்ெிணிமயப் 
பொறுத்துப் புன்னமக பூத்த முகத்தினனாய் விளங்கிய புரவலன் நிமல கண்டு மனம் உருகினர் 



ொன்னறார். ெில நாளில் அவன் நல்லுயிர் உடமல விட்டுப் ெிரிந்தது.5 அப்னொது உடனிருந்த அன்ெர்கள் 

அந்த ஆன்ம வரீனுக்குக் கல் நாட்டினர்; கண்ணரீ் வடித்தனர்; கல்லினல நின்ற காவலமனத் தமிழ்ச் 
பொல்மாமல அணிந்து னொற்றினர். அந் நடுகல்மலக் கண்டார் ஒரு கவிஞர்; அடக்க முடியாத 
துயரத்தால் வாய்விட்டு அரற்றினார். "ஐனயா, நடுகல் ஆயினான் நல்லரென்! கவிஞமர ஆதரித்த காவலன்! 
கூத்தமரக் பகாண்டாடிய பகாற்றவன்! அறபநறி வழுவாத புரவலன் ! ஆன்னறாரிடம் அன்பு வாய்ந்தவன்! 
பமல்லிய லாரிடம் பமன்மமயுமடயவன்! வல்லியலாரிடம் வன்மம யுமடயவன்! அறனவார்க்குப் 
புகலிடம்! இத்தமகய னமமதயின் உயிமரக் கவர்ந்தானன கண்ணற்ற கூற்றுவன்! மாெற்ற புலவரீ்! 
அவமன ஏசுனவாம், வாரீர்!" என்று தம் ஆற்றாமமமய அறிவித்தார் கவிஞர்.6  
 

தவங்மகமயக் பகொன்ற வரீன்  
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னன ொலாற்றங்கமரயில் ஒரு பெரும்புலிமயக் பகான்ற வரீன் 

இன்றும் கல்லினல நின்று காட்ெி தருகின்றான். தமலயிற் குட்மடயும், இமடயில் ஆமடயும் கட்டிய 
ஆண் மகன் புலினயாடு னொர் பெய்யும் ொன்மமயில் அமமந்துள்ளது அவ் வடிவம். புலி, முன்னங் 
கால்கமளத் தூக்கி அவமனத் தாக்குகின்றது; இடக் மகமயப் ெற்றிக் கடிக்கின்றது; அந்த நிமலயில் 
அவனது வலக்மகயில் அமமந்த வாள் அதன் வயிற்றினூனட ொய்கின்றது. இவ்வாறு வாளாண்மமயால் 

னவங்மகமயக் பகான்ற வரீனுக்கு வரீக்கல் நாட்டினர் தமிழர்.7  

 

ஆநிமர ைீட்ட வரீர்  
இன்னும், வட ஆர்க்காட்டில் உள்ள ஆம்பூரில் அகளங்கன் என்ெவன் ஒரு தமலவனாக 

விளங்கினான். ஒரு நாள் நுளம்மெப் ெல்லவர் ெமட ஆம்பூரிற் புகுந்தது; ெசு நிமரகமளக் கவர்ந்தது. 
அமதக் கண்டனர் இருவர். ஒருவன் அகளங்கன் மமந்தன்; இன்பனாருவன் அவன் மருகன். இருவரும் 
னொந்து மாற்றாமரத் தடுத்தனர்; பவம்னொர் பதாடுத்தனர்; ெசுக்கமள மீட்டனர்; ஆயினும் னொர் 
முமனயில் விழுந்து ெட்டனர். உயிர் பகாடுத்துப் புகழ் பகாண்ட இருவரும் வரீக்கல்லில் இன்றும் 
விளங்குகின்றார் கள். வலக்மகயில் வாளும், இடக்மகயில் வில்லும் பகாண்டு னொர் புரியும் னொது, 

மாற்றார் விடுத்த அம்புகள் அவர் மார்ெில் ொயும் ொன்மமமயக் காட்டுகிறது அக் கல்.8 இத்தமகய நடுகல் 

நூற்றுக்கணக்காகத் தமிழகத்தில் உண்டு.  
 

வள்ளுவர் கொட்டும் வரீக்கல்  
வரீக்கல்லின் மாட்ெிமய ஒரு நாடகக் காட்ெியாகக் காட்டினார் திருவள்ளுவர். ஒரு னொர்க்களம், 

இரு திறத்தார் ெமடயும் அணிவகுத்து நிற்கின்றது. அப்பொழுது முன்னணியில் உள்ள ஒரு வரீன் ெற்று 
முன்னன வந்து, "மாற்றானர!" என்று இடினொல் முழங்குகின்றான். எல்லாக் கண்களும் அவமனனய 
னநாக்குகின்றன; எல்லாச் பெவிகளும் அவன்ொல் திரும்புகின்றன. அப்னொது அவன் னெசுகின்றான்; " னொர் 
புரியப் னொந்த வரீனர! உமக்குக் காலில் நிற்க விருப்ெமா? கல்லில் நிற்க விருப்ெமா? காலில் நிற்க 
விரும்ெினால் என் தமலவன் முன்னன நில்லாதீர்! இதற்கு முன் அவன் எதிர் நின்னறார் எல்லாம் இன்று 
கல்லினல நிற்கின்றார்கள். ஆதலால் னொர்க்களத்மத விட்டு ஓடுங்கள்" என்று உறுதியாகப் னெசுகின்றான். 
அவன் னெச்ெின் பொருள் என்ன? "உயினராடிருக்க ஆமெப் ெட்டால் என் தமலவமன எதிர்க்க னவண்டாம். 
னொரில் அடிெட்டு, உயிர் விட்டு, வரீக் கல்லில் நிற்க ஆமெப்ெட்டால் ெமடக்கலம் எடுக்கலாம்; னொர் 



பதாடுக்கலாம்” என்ெது அவன் கருத்து.9 எனனவ, புகனழ உயிரினும் பெரிபதனக் கருதிய தமிழ் வரீர் 

எந்நாளும் ெமடக்குப் ெிந்தியவரல்லர் என்ெதும், அன்னாமரத் தமிழகம் னொற்றிப் புகழ்ந்து வழிெட்டது 
என்ெதும் நடுகல்லால் நன்கு விளங்கும்.  
 
 
 
1. "காட்ெி கால்னகாள் நீர்ப்ெமட நடுகல்  
  ெீர்த்தகு ெிறப்ெிற் பெரும்ெமட வாழ்த்தல்" - பதால்காப்ெியம்: புறத்திமண 5.  
2. "ஆரஞர் உற்ற வரீெத்தினி"- ெிலப்ெதிகாரம் : ெதிகம், 24.  
3. பதால்காப்ெியம் கூறுமானற காட்ெி, கால்னகாள், நீர்ப்ெமட, நடுகல், வாழ்த்து என்ென ெிலப்ெதிகாரத்தில் 
ஐந்து காமதகளாக அமமந்துள்ளன.  - வஞ்ெிக்காண்டம், காமத . 25-29  
4. புறநானூறு, 218.  
5. "......................... இமயத்துக்  
  னகாடுயர்ந் தன்ன தம்மிமெ நட்டுத்  
  தீதில் யாக்மகபயாடு மாய்தல் தவத்தமலனய" - னகாப்பெருஞ்னொழன் ொட்டு - புறநானூறு, 214. 
6. "மவகம் வம்னமா வாய்பமாழிப் புலவரீ்  
  நனந்தமல உலகம் அரந்மத தூங்கக்  
  பகடுவில் நல்லிமெ சூடி  
  நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனனவ."  - பொத்தியார் ொட்டு : புறநானூறு, 221. 
7. Ep. Ind. Vol, IV., P. 179.  
8. Ep. Ind. Vol. IV., P. 180.  
9. "என்ஐமுன் நில்லன்மின் பதவ்விர்; ெலர் என்ஐ  
  முன்நின்று கல்நின் றவர்"    - திருக்குறள், 771. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. வரீ விருதுகள் 
 

வரீம் - ைனத்ேிண்மை  
னொர்க்களத்தில் பவற்றி பெறுதற்குப் புயத்திண்மம மட்டும் னொதாது; மனத்திண்மமயும் 

னவண்டும். "விமனத் திட்ெம் என்ெது ஒருவன் மனத்திட்ெம்” என்ெது வள்ளுவர் வாய்பமாழி. 
மனத்திட்ெமற்றவர் னகாமழகள்; னெடிகள். 'புலியடிக்கு முன்னன னெடிமயக் கிலியடிக்கும்' என்ெது இந் 
நாட்டுப் ெழபமாழி.  
 

ஏனொேிப் பட்டம்  
மனத்திட்ெமுமடய ெமடத் தமலவமரத் தமிழ் மன்னர் ெிறப்ெித்தனர்; ஏனாதிப் ெட்டமளித்துப் 

ொராட்டினர். அப் ெட்டத்தின் ெின்னம் ஓர் அழகிய னமாதிரம். அதமன அரென் மகயால் அணியப்பெற்ற 
ெமடத்தமலவர் பெருமதிப்புக்கு உரியவராயினர்;  

".................. னொர்க்பகல்லாம்  
தானாதி யாகிய தார்னவந்தன் னமாதிரம் னெர்  

ஏனாதிப் ெட்டத் திவன்"1  

என்று நாட்டார் ஏத்தும் நலம் பெற்றனர். னொழ மன்னரால் ஏனாதிப் ெட்டம் வழங்கப் பெற்றவர் னொழிய 
ஏனாதி என்று ெிறப்ெிக்கப்ெட்டார்கள். அன்னவருள் ெிலர் பெருமமமயப் ெழங் கவிமதயிற் காணலாம்.  
 

ேிருக்கிள்ேி  
திருக்கிள்ளி என்ெவன் னொழிய ஏனாதிகளில் ஒருவன். அவன் ெிறந்த னொர்வரீன்; எப்பொழுதும் 

முன்னணியில் நின்று மாற்றாமரத் தாக்கும் மதுமகயாளன். அவன் முகத்திலும் பமய்யிலும் 
கரடுமுரடான தழும்பு நிமறந்திருந்தது. அதமனப் ொர்த்துப் ொர்த்து அவ்வரீன் பெருமிதமுற்றான்; வரீப் 
புகழின் ெின்னமாகக் கருதி விம்மிதமுற்றான்.  
 

ைொடலன் புகழுமர  
திருக்கிள்ளிமயக் கண்டு ெரிசு பெறச் பென்றான் மாடலன் என்ற கவிஞன்; விழுப்புண்ெட்ட 

திருனமனிமய வியந்து னநாக்கினான். ஒவ்பவாரு தழும்ெின் வரலாற்மறயும் அக் கவிஞனிடம் 
எடுத்துமரத்தான் வரீன். அது னகட்ட மாடலன் திருக்கிள்ளியின் பெருமமமயத் பதள்ளிதின் உணர்ந்தான்; 
ஏனாதி நாதனன! உன் னமனி கண்ணுக்கினிய தன்று; ஆயினும் உன் புகழ் பெவிக்கு இனிது. உன் முன்னன 

புறங்காட்டி ஓடிய ெமகவனரா காட்ெிக்கு இனியர்; ஆனால், மாட்ெியற்றவர்" என்று மகிழ்ந்து ொடினான்.2  

 

குட்டுவன்  
குட்டுவன் என்ெவன் மற்பறாரு னொழிய ஏனாதி. அவமனயும் புகழ்ந்து ொடினான் மாடலன். 

அப்னொது குட்டுவன் முக மலர்ந்தான்; ஒரு யாமனமயத் தருவித்துப் ெரிெளித்தான்; அவ்விலங்மகக் 
கண்டு அஞ்ெிய மாடலன் பமல்லப் ெின்வாங்கினான் " பகாடுத்த ெரிசு னொதாது னொலும்!" என்று எண்ணி 
அதனினும் பெரியனதார் யாமனமய வருவித்துக் பகாடுத்தான் குட்டுவன். அந் நிமலயில் அவன் 



பகாமடத் திறத்திமன இகழ்வது னொலப் புகழ்ந்து ொடினான் மாடலன்; வயிறு காயும் புலவருக்கு இவன் 
களிறு தருவான். ெெித்து வரும் கவிஞர்க்குப் ெகடளிப்ொன். ஆதலால் அறிஞனர! இவன் நாட்மட 

அணுகாதீர்” என்று நயம்ெட உமரத்து நல்ல ெரிசு பெற்றுச் பென்றான்.3  

 

பொண்டிய ஏனொேி  
மதுமர மாநகரில் மாறன் ெமடயன் என்ற ொண்டியன் அரொண்ட னொது எட்டி என்னும் வரீன் 

ஏனாதிப்ெட்டம் பெற்று விளங்கினான். மாறனுக்கும் னெரனுக்கும் இமடனய ெமக மூண்டது. மமல 
நாட்டின் மீது ெமடபயடுத்தான் மாறன். ொண்டிய ஏனாதி ெமடத் தமலமம பூண்டான்; மமலநாட்டு 
மன்னனது அருவியூர்க் னகாட்மடமய முற்றுமகயிட்டான். ொண்டிப் பெரும்ெமட னகாட்மடயின் 
அகழிமயத் தூர்த்தது; மதிமல இடித்துத் தகர்த்தது. அவ் வழியாக மண்டிற்று ஏனாதியின் னெமன. அமத 
மறித்துத் தடுத்து மானப் னொர் புரிந்தனர் மமலநாட்டு வரீர். இரு திறத்தார் ெமடயிலும் பொருது 
வழீ்ந்தவர் ெலர். ஆயினும் ஏனாதியின் னெமன பநரித்னதறி பவற்றி பெற்றது; னகாட்மடமயக் 
மகப்ெற்றியது. அன்று முன்னணியில் நின்று அரும் னொர் புரிந்த வரீர் இருவர். அவர் ஏனாதியின் 
மாளிமகச் னெவகர்; ஒருவன் பெயர் ொத்தன்; மற்றவன் பெயர் சூரன். அவ் விருவரும் னொர்க் களத்தில் 
விழுப்புண் ெட்டு வழீ்ந்து மடிந்தனர். அவர், "னகாட்மடமய அழித்து நன்று பெய்து ெட்டார்" என்று 
ொராட்டினான் ஏனாதி நாதன்; உயிர் பகாடுத்துப் புகழ் பகாண்ட இருவர்க்கும் வரீக்கல் நாட்டிப் 

னொற்றினான்.4  

 

ைொரொயப் பட்டம்  
மன்னர் வழங்கிய மற்பறாரு ெட்டம் மாராயம் என்ெது. பதால்காப்ெியர் காலத்திற்கு முன்னனர 

இப்ெட்டம் தமிழ் நாட்டில் வழங்கிற்று. இராஜராஜனொழன் தஞ்மெயில் அரொண்டனொது மாராயப் ெட்டம் 
பெற்ற னெனாதிெதி ஒருவன் ெிறந்து விளங்கினான்; அவன் மமலநாட்டின் னமற் ெமடபயடுத்தான்; னெர 
ொண்டியமரச் பெருக்களத்தில் பவன்றான்; விழிஞம் என்னும் துமறமுகத்மதக் மகக் பகாண்டான் கீர்த்தி 
வாய்ந்த அச் னெனாதிெதிக்குப் ெஞ்ெவன் மாராயன் என்ற ெட்டம் வழங்கினான், வரீ மன்னனாகிய 
இராஜராஜன்; அவமன னவங்மக நாட்டுக்கும் கங்க நாட்டுக்கும் மகா தண்ட நாயகனாக நியமித்தான். 

மாராயம் என்னும் பெயருமடய ஊர்கள் தமிழகத்தில் உண்டு.7  

 

ேேவொய் அரியநொேர் 
அரியநொேர்  

னெராண்மம வாய்ந்த ெமடத் தமலவருக்குத் தளவாய் என்ற ெட்டமும் அளித்தனர் பெருனவந்தர். 
தமிழ் நாட்டில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னனர அப் ெட்டம் பெற்று விளங்கியவர் அரியநாதர். காஞ்ெி 
மாநகர்க்கு அருனகயுள்ள பமய்ப்னெடு என்னும் ெிற்றூரில் ஓர் எளிய னவளாண் குடியிற் ெிறந்தவர் அவர்; 
வாழ்தல் னவண்டி வடக்னக பென்றார்ழ 
 

ேேவொய்ப் பட்டம்  
அந் நாளில் துங்கெத்திமர யாற்றங்கமரயில் விஜயநகரப் னெரரசு தமலெிறந்து விளங்கிற்று. அத் 

திருநகரில் கிருஷ்ண னதவராயர் அரசு வறீ்றிருந்தார். மதிநலம் வாய்ந்த அரியநாதர் அவர் அன்புக்கும் 



ஆதரவுக்கும் உரியராயினார்; ெமடக்கலப் ெயிற்ெி பெற்றார்; வட நாட்டினின்றும் னொந்த னெர் பெற்ற 
மல்லன் ஒருவமன மற்னொரில் பவன்று மன்னன் மனத்மத மகிழ்வித்தார்; கணிதப் புலமமயால் அவன் 
உள்ளம் கவர்ந்தார்; னொர்க் களங்களில் கண்ணுங் கருத்துமாய் நின்று பவற்றி னமல் பவற்றி பெற்றார்; 
மன்னன் மனம் உவந்து அவர்க்குத் தளவாய்ப் ெட்டமும் வரிமெயும் அளித்தான்.  
 

அரியநொேர் தசமவ  
விஜயநகரப் பெருனவந்தரின் கர்த்தாக்களாக நாயக்கர் தமிழ்நாட்மட ஆளத் தமலப்ெட்டார்கள். 

அவர் ஆட்ெிக்கு அடிப்ெமட னகாலியவர் விஸ்வநாதர் என்னும் நாயக்கர். அவரும் அரியநாதரும் ஆருயிர் 
நண்ெர்கள். இருவரும் தமிழ்நாட்டில் அரும்ெணி ஆற்றினர்; குழப்ெத்மத ஒழித்தனர்; வளப்ெத்மதப் 
பெருக்கினர்; ொமளயங்கமள வகுத்தனர்; ெயிர்த்பதாழிமல வளர்த்தனர். அவர் முயற்ெியால் அமமதியும் 
ஆக்கமும் பெற்றது தமிழகம்.  
 

அரிய நொயகபுரம்  
இத்தமகய நலம் புரிந்த அரியநாதருமடய மகவண்ணமும், பமய்வண்ணமும் இன்றும் 

பதன்னாட்டில் விளங்கக் காணலாம். திருபநல்னவலிக்கு அருனக பொருமன யாற்றங்கமரயில் 
அமமந்துள்ள அரிய நாயகபுரம் என்ற வளமார்ந்த ெிற்றூர் அவர் பெயர் தாங்கி நிலவுகின்றது. 
மதுமரயம்ெதியில் குதிமரயின் மீது அமர்ந்த னகாலத்தில் அவர் உருவச்ெிமல இன்றும் 
காட்ெியளிக்கின்றது. 
 
 
 
1. பெருந்பதாமக, 455.  
2. புறநானூறு, 167.  
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6. முதல் இராஜராஜ னொழன் (உலகநாத ெிள்மள ). ெ. 30.  
7. கீழ்மாராயம் என்னும் ஊர் தஞ்மெ நாட்டுக் கும்ெனகாண வட்டத்தில் உள்ளது.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. தபர் பேரியொப் பபருவரீர் 
 

தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்த னொர்களில் வரீம் விமளத்தவர் எண்ணிறந்தவர். அன்னார் ெடீும் பெயரும் 
முமறயாக எழுதப்ெடவில்மல . ஆயினும், அவர் ஆண்மமக்குச் ெில ஊர்கனள ொன்றாக நிற்கின்றன.  
 

பொலொற்று பவன்றொன்  
ொலாற்றங் கமரயில் நிகழ்ந்த னொர்கள் ெலவாகும். அப் னொர்க்களங்களில் பெருகிய பெந்நீர் 

ொலாற்றில் சுரந்த தண்ணனீராடு கலந்து ஓடிற்று. அவ்வாற்றங்கமரயில் பவம் னொர் புரிந்து பவற்றி 
பெற்றான் ஒரு வரீன். அவமனப் "ொலாற்று பவன்றான்" என்று தமிழ் நாட்டார் ொராட்டினர். அப்ெடிப்ெட்ட 

பெயர் பகாண்ட ெல ஊர்கள் இன்றும் ஆர்க்காட்டு வட்டத்தில் உண்டு.1 

 

பசய்யொற்று பவன்றொன்  
அவ்வானற பெய்யாற்றங்கமரயில் நடந்த னொரில் மாற்றாமர பவன்று னமம்ெட்டான் ஒரு 

தமலவன். அவமனச் " பெய்யாற்று பவன்றான்" என்று ெீராட்டினர் தமிழ் மக்கள். அவ் விருதுப் பெயரும் 

ஊர்ப்பெயராயிற்று.2 தமிழ்நாட்டார் ெீர்குமலந்து ெிறுமமயுற்றமமயால் அவ்வூர்ப் பெயர்களும் 

ெிமதவுற்றன. ொலாற்று பவன்றான், பெய்யாற்று பவன்றான் என்ற பெயர்கள் முமறனய ொலாத்து 
வண்ணான் எனவும், பெய்யாத்து வண்ணான் எனவும் இப்பொழுது மருவி வழங்குகின்றன. மாறுெட்ட 
ெமகவமர முடுக்கியடித்த வரீத்தமலவமர, ஆற்றங்கமரயில் ஆமடமய மடித்துத் துமவக்கும் 
வண்ணாராகக் காண்கிறது இக்காலத் தமிழகம்!  
 

சரந்ேொங்கி  
இன்னும் ெரமாரி பொழியும் னொர்க்களத்தில் ெஞ்ெலமின்றி நின்று னொர் புரிந்தனர் தமிழ் நாட்டு 

பமய்வரீர். மாற்றார் வில்லினின்று எழுந்து வந்த அம்புகமள மமல னொன்ற தன் மார்ெினல தாங்கி 
நிமலகுமலயாமல் நின்றான் ஒரு வரீன் அவ் வரீத்மதக் கண்டு வியந்தனர் இரு திறத்தாரும்; ெரந்தாங்கி 
என்றும் ெிறப்புப் பெயர் அளித்துச் ெீராட்டினர். அறந்தாங்கிய ெீலன் பெயர் தஞ்மெ நாட்டினல ஓர் ஊருக்கு 
அமமந்தாற் னொன்று ெரந்தாங்கிய வரீன் பெயர், ொண்டி நாட்டு நிலக்னகாட்மட வட்டத்தில் ஓர் ஊரின் 
பெயராக நின்று நிலவுகின்றது.  
 

கமண முறித்ேொன்  
வில்லாண்மமயுமடய மற்பறாரு வரீன் மாற்றார் விடுத்த பகாடுங்கமணகமளத் தன் பநடுங் 

கரத்தாற் ெற்றினான்; முறித்பதறிந்தான்; அவ் வருஞ்பெயமலக் கண்டு வியந்தது வரீர் உலகம். கமண 
முறித்தான்' என்ெது அவனுக்குரிய ெிறப்புப் பெயராயிற்று. அப் பெயர் பெற்ற ஊர் பதன்னாட்டு 
அறுப்புக்னகாட்மட வட்டத்தில் உள்ளது.  
 

 
 



பயைறியொன்  
"அச்ெமில்மல, அச்ெமில்மல, அச்ெபமன்ெ தில்மலனய" என்று ொடினார் ொரதியார். அதற்கு 

எடுத்துக் காட்டாக முன்னாளில் விளங்கினான் ஒரு வரீன். அவமனப் ெயமறியான்' என்று தமிழகம் 
ொராட்டியது. தஞ்மெ நாட்டினல அறந்தாங்கி வட்டத்தில் உள்ள ெயமறியான் என்ற ஊர் அவன் பெயர் 
தாங்கி நிற்கின்றது.  
 

அழியொே நிமனவுச் சின்னம்  
இன்னும் மறம் அடக்கி, அமர் அடக்கி, எப்னொதும் பவன்றான் முதலிய ெட்டப் பெயர்கள் 

இப்னொதும் ஊர்ப் பெயர்களாக வழங்குகின்றன. இத்தமகய வரீம் விமளத்தவர் இன்னார் என்ெது 
விளங்கவில்மல; அவர் ஊரும் னெரும் பதரியவில்மல ; குலமும் குடியும் துலங்கவில்மல . ஆயினும், 
அவர் காட்டிய வரீம் நம் நாட்டு ஊர்ப் பெயர்களில் நின்று ஒளிர்கின்றது. வரீற்கு நாட்டும் நடுகல் ஒருகால் 
அழியலாம்; உருவச் ெிமல ஒடிந்து விழலாம்; ஆனால், ஊர்ப் பெயர்களில் வாழும் இவ் வரீர் புகழுக்கு 
எந்நாளும் இறுதியில்மல . 
 
 
1. வட ஆர்க்காட்டு ஆரணி வட்டத்தில் ொலாற்று பவன்றான் என்ற ஊர் உள்ளது; னவலூர் வட்டத்தில் 
அப் பெயருமடய மற்னறார் ஊர் உள்ளது.  
2. வட ஆர்க்காட்டுச் பெய்யாற்று வட்டத்தில் பெய்யாற்று பவன்றான் என்னும் ஊர் உண்டு; பதன் 
ஆர்க்காட்டு விழுப்புர வட்டத்தில் பெய்யாற்று பவன்றான் என்ற மற்னறார் ஊர் உள்ளது. 
 
 
 

15. வரீப் புகழ்ைொமல 
 

வரீமும் ஈரமும்  
தமிழ் நாட்டுக் கவிகள் எஞ்ஞான்றும் ெமடத்திறத்மத யும் பகாமடத் திறத்மதயும் ொராட்டிப் 

ொடுவர். “ னெராண்மமயும் ஊராண்மமயும் உமடயவர் னமனலார்; அவனர புகழத் தக்கவர். வரீமும் ஈரமும் 
அற்றவர் கீனழார். அன்னாமரப் ொடுதல் கவிமதக்கு இழுக்கு ; நாவிற்கு அழுக்கு" என்ெது அவர் பகாள்மக.  
 

ஒேமவயொரும் பசல்வரும்  
புலமமயுலகத்தில் ஒளமவயாருக்குத் தனிப்பெருமம உண்டு. " ஒளமவ வாக்குத் பதய்வ வாக்கு" 

என்று கருதப் ெட்டது. ஆதலால், அரெரும் பெல்வரும் அவர் வாயால் வாழ்த்துப் பெற ஆமெப்ெட்டார்கள்; 
ஒருநாள் ஒளமவயார் ஒரு ெிற்றூரின் வழியாகச் பென்றுபகாண்டிருந்தார். அவ்வூர்ச் பெல்வர் இருவர் 
அவரிடம் னொந்து, "அம்மமனய உமது வாக்கால் எம்மமயும் ொடுக" என்று னவண்டி நின்றார்.  
 
 
 



வமசப் பொட்டு  
அவ்விருவமரயும் நன்றாகத் பதரிந்தவர் ஒளமவயார். வரீத்திற்கும் அவருக்கும் பவகு தூரம். 

னொர்க்களத்தின் அருனக அவர் னொனதில்மல. ஈரமும் இரக்கமும் அவர் மனத்மத எட்டிப் ொர்த்ததில்மல. 
இத்தமகய ெதடிகள் ொட்டுப் பெற ஆமெப்ெட்டது கண்டு ஒளமவயார் உள்ளத்துள்னள நமகத்தார்; அருனக 
நின்ற இருவமரயும் குறுநமகயுடன் னநாக்கி, "பெல்வச் னெய்கனள! என் ொட்டு னவண்டும் என்று 
னகட்கின்றரீ்கனள! உம்மம நான் எப்ெடிப் அல்லர்; அதமன பவல்லுமாற்றிந்து னமனல பெல்லுவர். 
ெழமமயும் பெருமமயும், ஆண்மமயும் அறிவும் வாய்ந்த தமிழ்நாடு ஒருமமயுடன் உமழத்தால் 
பெருமமயமடயும்; வருங்காலத்தில் ொரத நாட்டின் மணிமுடியாகத் திகழும்; ஆெிய கண்டத்தின் 
அவிபராளியாக விளங்கும். ஒன்றுெட்டால் தமிழர்க்கு உண்டு வாழ்வு.  
 
 

முடிவுமர 
 

விழுைிய வரீம்  
"னதான்றிற் புகபழாடு னதான்றுக" என்றார் திருவள்ளுவர். அவ்வுமரயின் வழிநின்று வரீப்புகழ் 

பெற்றது ெழந் தமிழ்நாடு. ொரில் உயர்ந்த ெனிவமர னமல் நின்றது ெழந்தமிழர் வரீம். கங்மக நாட்டில் 
கதித்பதழுந்த ெமகவமர அறுத்தது தமிழர் வரீம். கடல் கடந்து மாற்றாமரக் கலக்கியது தமிழர் வரீம். 
இது பென்ற காலத்தின் ெிறப்பு.  
 
 

ைறவர் நிமல  
அன்று நாற்றிமெயும் னொற்ற ஏற்றமுற்று வாழ்ந்த தமிழ்நாடு இன்று ஊக்கம் இழந்து 

உறங்குகின்றது. மன்னரும் மதிக்க வாழ்ந்த மறக்குலம் இமடக்காலத்தில் அடக்கி ஒடுக்கப்ெட்டது. 
அக்குல வரீரது முறுக்கு மீமெ உருக் குமலந்தது. ெமணத்த னதாள் ெதங்குமலந்தது; மாற்றார் தமல 
ெறித்த மறவரது பநடுங்கரம் இன்று கழனியினல கமள ெறிக்கின்றது.  
 

அணுகுண்டு  
ஆயினும் தமிழர் வரீம் அறனவ அழிந்துவிட வில்மல . வறீுபெற்றுத் தமிழர் தமலபயடுக்கும் 

காலம் விமரந்து வருகின்றது. அக்காலத்தில் தமிழ் நாடு புத்துயிர் பெறும். வருங்காலம் அணுகுண்டுக் 
காலம் என்ெர். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னனம அணுமவயும் துமளத்து ஆராய்ந்தனர் தமிழர். 
நுண்மமயான அணுமவ நூறு கூறாக்கலாம் என்று கண்டனர் தமிழர்; அணுவின் நூறிபலாரு கூறுக்குக் 
னகாண் என்ற பெயரும் பகாடுத்தனர். ஆதலால் அணுகுண்மடக் கண்டு துணுக்கமுறுெவர் தமிழர் 
ொடுனவன்? னொர்க்களத்மத நீங்கள் கண்ணால் கண்டதுண்டா? வறுமம வாய்ப்ெட்ட அறிஞர் வாய் 
விட்டுமரப்ெமதச் பெவியால் னகட்டதுண்டா? எவனரனும் உம்மால் எள்ளளவு நன்மமனயனும் 
இதுவமரயில் பெற்ற துண்டா? எட்டாத மரத்தில் எட்டிக்காய் ெழுத்தாற் னொன்றது உம்மிடம் உள்ள 
பெல்வம்" என்று வமெொடி அவ்விடம் விட்டு அகன்றார். பெல்வர் இருவரும் தருக்கிழந்து தாழ்வுற்றனர்.  
 



ஒேமவயொரும் அேிகைொனும்  
இத்தன்மம வாய்ந்த ஒளமவயார் ஆண்மமயாளமர வாயார வியந்து ொடியுள்ளார். அதிகமான் 

என்ற தமலவன் அப்னெறு பெற்றவன். அவ் வரீனுக்காகத் பதாண்மட மானிடம் தூது பெல்லவும் 
இமெந்தார் ஒளமவயார்.  
 

ேகடூர் யொத்ேிமர 
அேிகைொனும் தசரைொனும்  

அதிகமானும் னெரமானும் ஒரு குடும்ெத்மதச் னெர்ந்தவர்கள். னெரமான் மமலநாட்மட யாண்டான். 
அதிகமான் பகாங்கு நாட்டில் அரசு புரிந்தான். இருவரும் ெமடத்திறம் வாய்ந்தவர், வரீப்புகமழ 
விரும்ெியவர்;  
ஆதலால் னொர் பதாடுத்தனர்.  
 

ேகடூர்ப் தபொர்  
அதிகமானுக்குரிய நாட்டின் னமற் ெமடபயடுத்தான் னெரன்; வலிமம ொன்ற தகடூர்க் னகாட்மடமய 

முற்றுமக யிட்டான்; தாக்கித் தகர்த்தான்; பவற்றி பெற்றான். பொன் முடியார் என்ெவர் 
அக்காலத்திலிருந்த கவிஞர்; நிகழ்ந்த னொமர னநரில் கண்டவர். தகடூர்க் னகாட்மடயின் திண்மமயும், 
அதிலமமந்த ெலவமகப் பொறிகளும், ெமடயின் பெருக்கமும் அவர் ொட்டால் அறியலாகும். 
னொர்க்களத்தில் வரீம் விமளத்த பெரும் ொக்கன் என்ற ெமடத் தமலவனும் அவரது ொட்டில் அமமயும் 
னெறு பெற்றான்.  
 

ேகடூர் யொத்ேிமர  
தகடூர் யாத்திமர என்னும் தமிழ் நூல் அப்ெமட பயடுப்ெின் தன்மமமயயும், னொரின் 

பவம்மமமயயும் எடுத்துமரக்கின்றது. பெரும்ொன்மம உமர நமடயாகவும், ெிறுொன்மம பெய்யுளாகவும் 
அமமந்தது அந் நூல்  
 

அேிகைொன் பபருமை  
தகடூர் என்னும் மூதூர் இக்காலத்தில் தருமபுரி என்ற பெயர் பகாண்டு வழங்குகின்றது. அதனருனக 

அதமன் னகாட்மட என்ற ெிற்றூர் உண்டு. அதிகமான் பெயரால் அமமந்தது அக்னகாட்மட, அதிகமான் 
னகாட்மட என்ெது அதமன் னகாட்மட என மருவிற்று. அக் னகாட்மட இடிந்தது; பகாற்றவன் மடிந்தான். 
ஆயினும் அதிகமான் பெயர் இன்னும் அழியாது நின்று நிலவுகின்றது.  
 

பசங்தகொன் ேமரச் பசலவு 
பசங்தகொன் பமடபயடுப்பு  

பெங்னகான் என்ெவன் ெழங்காலத் தமிழரெருள் ஒருவன். அவன் ஆண்ட நாடு பெருவளநாடு, 
அந்நாட்டில் மணிமமலயும், னெராறும், முத்தூரும் இருந்தன என்ெர். அம் மன்னவன் அயல் நாட்டின் மீது 
ெமடபயடுத்தான்; னொர் புரிந்தான்; பவற்றி பெற்றான். அப்னொமரப் ொடினார் னெந்தன் என்ற பெந்தமிழ்க் 



கவிஞர். " பெங்னகான் தமரச் பெலவு என்ெது அப்ொட்டின் பெயர். யாத்திமர என்ற வடபொல்மலப் 
னொலனவ பெலவு என்ற தமிழ்ச் பொல்லும் ெமடபயடுப்மெக் குறிப்ெதாகும். எனனவ, தமரவழியாகச் 
பெங்னகான் ெமடபயடுத்து மாற்றாமர பவன்ற பெய்தி அப்ொட்டினல குறிக்கப்ெட்டபதன்று கருதலாம்.  
 

கேவழி நொற்பது 
பசங்கண்ணனும் தசரைொனும்  
னொழ மன்னனாகிய னகாச் பெங்கண்ணனும், னெரமானும் மாறுெட்டனர். கழுமலம் என்னும் இடத்தில் 
இருவர் னெமனக்கும் பெரும்னொர் நிகழ்ந்தது. னெரமான் னதாற்று ஓடினான். அவமனப் ெிடித்துச் ெிமறக் 
னகாட்டத்தில் அமடத்தான் பெங்கட் னொழன்.  
 

கேவழிப் பொட்டு  
னொர் நிகழ்ந்த களத்மதப் புகழ்ந்து ொடினார் பொய்மகயார். நாற்ெது ொட்டுமடய அந் நூல் களவழி 

நாற்ெது” என்னும் பெயர் பெற்றது. பெருக்களத்தில் உருத்து நின்ற வரீரின் ஏற்றமும், குருதி பொரிந்த 
யாமனகளின் னதாற்றமும் பொல்னலாவியமாக அக் களவழியினல எழுதிக் காட்டப்ெடுகின்றன. 
கருங்குன்று னொன்ற யாமனகள் குருதியினல மூழ்கிச் பெங்குன்று னொலக் காட்ெியளித்தன என்றும், 
மகயறுெட்ட யாமனகள் ெவளம் பொரியும் மெனொல் பெந்நீர் உகுத்தன என்றும், துணிெட்ட 
துதிக்மகமயத் தூக்கிச் பெல்லும் ெறமவகள் கருநாகத்மதக் கவ்வி எழுகின்ற கருடமன ஒத்தன என்றும் 
னொர் களத்மதப் புமனந்துமரத்தார் பொய்மகயார்.  

அக் களப்ொட்மடக் னகட்டான் வளவர் னகாமான்; பெந்தமிழ்க் கவிமதயின் சுமவமய நுகர்ந்தான்; 
பெவ்விய இன்ெமுற்றான்.  
 

பொவலர் விண்ணப்பம்  
அந் நிமலயில் ஒரு விண்ணப்ெம் பெய்தார் கவிஞர் : "அரனெ, உன் ெமடத்திறத்தால் ெமகவமர 

பயல்லாம் அடக்கினாய்; னொமர ஒடுக்கினாய்; மாற்றார் தந்த மட்டற்ற திமறப் பொருளால் மாடக் 
னகாயில்கள் கட்டினாய். ஈென் கழனலத்தும் பெல்வனம பெல்வம்' என்ெமதச் பெய்மகயினல காட்டினாய். 
நீ ஆளும் தமிழ் நாடு பதய்வத் திருநாடு. இந் நாட்டில் எவரும் கவமலயுற்றுக் கண்ணரீ் வடித்தல் ஆகாது. 
உன்னனாடு னொர் பெய்து னதாற்ற னெரமான் ெிமறயிமடத் னதம்புகின்றான். அம் மன்னமனச் 
ெிமறயினின்றும் விடுவித்தருளல் னவண்டும். உன் ெிமறக் னகாட்டம் அறக்னகாட்டமாதல் னவண்டும்” 
என்று மன்னன் னெவடி பதாழுது நின்றார்.  
 

தசரைொன் விடுேமல  
அம் பமாழி னகட்ட வளவன் முகம் மலர்ந்தது. பொய்மகயார் விரும்ெிய வண்ணனம ஆமண 

ெிறந்தது. ெிமறக் கதவும் திறந்தது. னெரமான் வந்து னொழனடி ெணிந்தான். பெங்கண்ணன் அவமன 
அமர்ந்து னநாக்கினான்; ஆர்வமுற எடுத்தமணத்தான்; முடி மன்னர்க்குரிய ெிறப்பெல்லாம் அளித்தான், 
மமல நாட்டுக்கு அனுப்ெினான். 'காவலன் கண்ண ீ மரக் களவழி மாற்றியது என்று எல்னலாரும் 

களிகூர்ந்தார்.1 

 



கலிங்கத்துப் பரணி 
கலிங்கத்துப் பரணி  

கலிங்க நாட்டின் மீது ெமடபயடுத்து பவற்றி பெற்ற குனலாத்துங்க னொழன் ஒரு ெரணிப் ொட்டின் 
தமலவனாயினான். கலிங்கத்துப் ெரணி என்று வழங்கும் அக் கவிமத தமிழ் நாட்டாரது பவற்றிமய 
முழக்கும் வரீ முரெம்.  
 

பரணித் ேமலவன்  
னொர்க்களத்தில் ஆயிரம் யாமனகமள பவன்றுயர்ந்த வரீனன ெரணிப் ொட்டின் தமலவனாக 

அமமயத் தக்கவன் என்ெது தமிழர் பகாள்மக. கலிங்கப் னொரில் மாற்றாரது ெல்லாயிரக்கணக்கான 
யாமனப் ெமடமய அழித் பதாழித்தது குனலாத்துங்கன் னெமன. பவற்றி பெற்ற அரெமனப் புகழும் 
வாயிலாகச் னொழர் குலத்தின் நலத்மதயும், நாட்டின் வளத்மதயும் நன்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றது ெரணிப் 
ொட்டு.  
 

புகழ் புரிந்ே தசொழர்  
அப்ொட்டினல தவறு பெய்த தன் மகமன முமற பெய்து அழியாப் பெருமமயுற்ற மனுனவந்தமனக் 

காணலாம். அமடக்கலமாக வந்தமடந்த புறாவின் உயிமரக் காக்குமாறு தன் பொன்னமனிமய அரிந்திட்ட 
புரவலமனக் காணலாம்; மாற்றாருமடய வானக் னகாட்மடகமளத் தகர்த்பதறிந்த தனிப்பெரு னவந்தமனக் 
காணலாம். பெஞ்பொற் கவிமதயால் பவஞ்ெினம் தீர்ந்து ெிமறெிடித்த னெரமன விடுவித்தருளிய 
பெங்கண்ணமனயும் காணலாம்.  
 

பரணிக்தகொர் சயங்பகொண்டொன்  
இத்தமகய ெீர்மம வாய்ந்த கலிங்கத்துப்ெரணி ொடிய கவிஞர் நன்னிலம் என்ற ஊருக்கு 

அருனகயுள்ள தீெங்குடியிற் ெிறந்தவர்; பெயங்பகாண்டார்' என்னும் ெிறப்புப் பெயர் வாய்ந்தவர்; கவிச் 
ெக்கரவர்த்திப் ெட்டம் பெற்றவர்; அவர் ொடிய கலிங்கத்துப் ெரணிமயப் ெின்ெற்றி ஒட்டக்கூத்தர் முதலாய 
கவிஞர் ெரணிப்ொட்டு இமெத்தார்கள். ஆயினும், இன்றளவும் கலிங்கத்துப் ெரணினய தமல ெிறந்த 
ெரணியாகக் கற்னறாரால் மதிக்கப்ெடுகின்றது. "ெரணிக்னகார் ெயங்பகாண்டான்" என்று ொராட்டப் பெற்றார் 
அக் கவியரெர். 
 
 
1. இதமன னவறு வமகயாகக் கூறுதலும் உண்டு. சூரிய நாராயண ொஸ்திரியார் எழுதிய மானவிஜயம்' 
முதலிய நூல்களிற் காண்க.  
 

"வொழிய பசந்ேைிழ்; வொழ்க நற்றைிழர்." 
 

முற்றிற்று. 
 

 



அலகு 5 
பமாைித்திறன் 

1. வநர்காணல் 
2. பைபமாைி 
3. மரபுத்பதாடர் 
4. விேம்பரத் பதாடர் 

 
பிறந்ததுமுதல் பமாைிதயக் கற்று வருகிவறாம். முதலில் வகட்கிவறாம்; வகட்டதத 

உள்வாங்கிக்பகாண்டு வபசுகிவறாம். பிறகு பமல்லப் படிக்கக் கற்கிவறாம். முதலிரண்டும் எல்வலாரும் 
பசய்யக்கூடியது. படித்தல் என்பததப் பபாருத்தவதர, நன்கு கற்றவரிடமிருந்வத படிக்கக் 
கற்றுக்பகாள்ேமுடியும். வகட்டல், வபசுதல், படித்தல் ஆகிய மூன்று திறன்கவோடு மிக இன்றியதமயாத 
திறனாக இருப்பது எழுதும் திறன்.  

எழுதும் திறன் என்பது தனிப்பட்ட சிறப்புதடயது. அனுபவத்தின் மூலவம எழுத்தாற்றல் திறன் 
வசமாகும். அதனால்தான், இததன ஆக்கத் திறன் என்பர்.  

மனத்தில் வதான்றும் எததயும் பிறருக்கு விேங்கும்படி எடுத்துச்பசால்வதற்குத் தனித்திறன் 
வவண்டும். விருப்பு, பவறுப்பு, எண்ணம், உணர்வு என்பனவற்தற பவேிப்படுத்த பமாைி உதவுகிறது. 
எல்லாராலும் ஓரேவுக்குப் வபசமுடியும். மிகச் சிலரால் மட்டுவம சிறந்த பபாைிஞராக விேங்கமுடியும். 
ஆனாலும், சுதவ குன்றாதபடி எழுதக் கூடியவர்கள் மிக மிகக் குதறவவ. எழுத்தாற்றதல ஒவர நாேில் 
தகவரப் பபறமுடியாது. பயிற்சியால் மட்டுவம எழுத்துக்கதல வசமாகும். 

கவிதத, கட்டுதர, கதத என்னும் கேங்கதேயும் தாண்டி இன்று பமாைி பல்வவறு தேங்கேிலும் 
பயணிக்கிறது. விேம்பரம் என்னும் துதறயில் ஒருவர் சிறந்து விேங்குவவண்டுபமன்றால் நல்ல பமாைி 
ஆளுதம வவண்டும். பசாற்சிக்கனம் அந்தத் துதறக்கு பபரிதும் இன்றியதமயாதது. 
பசய்தித்தாள்களுக்பகன்ற தனி நதட உண்டு. திதரத்துதறக்கும் பமாைிநதட உண்டு. புதிது புதிதாகத் 
துதறகள் கிதேத்து எழுந்தாலும் பமாைித்திறன் உள்ேவர்கள் மட்டுவம பவற்றிபபறமுடியும். வள்ளுவர், 
“பசால்லுக பசால்தலப் பிறிவதார்பசால் அச்பசால்தல, பவல்லுஞ்பசால் இன்தம அறிந்து” என்கிறார்.  

 எழுத்தாற்றதலக் கூர்ப்படுத்த பமாைித்திறதன வேர்த்துக்பகாள்ேவவண்டும். பமாைித்திறன்களுள் 
பிதையின்றி எழுதுவதும் ஒன்று. பமாைியின் மரபுகதே அறிந்துபகாள்வதும் இன்றியதமயாத ஒன்றாகும். 
பைபமாைிகதேயும் மரபுத்பதாடர்கதேயும் எவ்வாறு பயன்படுத்த வவண்டும் என்பததக் குறித்து இந்தப் 
பகுதி விவரிக்கிறது. பபாருத்தமான இடத்தில் பபாருத்தமான முதறயில் பபாருத்தமானதத மட்டுவம 
எவ்வாறு பயன்படுத்தவவண்டும் என்பததப் பார்க்க இருக்கிவறாம். இவற்வறாடு வநர்காணல் என்றால் 
என்ன? எவ்வாறு வநர்காணல் பசய்யவவண்டும்? வநர்காணலுக்கான ஆயத்தப் பணிகள் என்ன என்ன? 
வினாக்கதே எவ்வாறு பதாடுக்கவவண்டும்? முதலான பசய்திகதேத் பதரிந்துபகாள்ே இருக்கிவறாம். 
விேம்பரத் பதாடர்கதே உருவாக்கிப் பைகவும் இந்தப் பகுதி கற்றுத்தருகிறது. 

 
 
 
 



I னநர்காணல் 
 

ஒருவதர வநரில் கண்டு, உதரயாடித் தகவல்கதேப் பபறுவவத வநர்காணல். இன்று வநரில் 
மட்டுமல்லாமல் ஏவதனும் ஓர் ஊடகத்தின்வைியாகவும் வநர்காணதல அதமத்துக்பகாள்ே முடியும்.  
 ஏவதனும் ஒரு வநாக்கம் கருதிவய வநர்காணல் நடத்தப்பபற வவண்டும். அந்த வநர்காணலால் 
பயனும் இருக்கவவண்டும். யாதர வநர்காணல் பசய்ய இருக்கிவறாவமா அவரிடமிருந்து வததவயான 
தகவல்கதேப் பபறுவவத இதன் முதன்தமயான வநாக்கம் என்றாலும், வநர்காணல் பசய்பவர் மிகுந்த 
பதேிவுடன் பதற்றம் இல்லாமலும் தகவல்கதே வநரிய முதறயில் திரட்டவவண்டும். வாபனாலி, 
பதாதலக்காட்சி, இதழ்கள், கணினிவதலபயாலி என எத்ததகய ஊடகமாக இருந்தாலும் 
வநர்காணலுக்கு என்று தனிப்பட்ட இலக்கணம் உண்டு. 
 
னநாக்கங்கள் 
 வம்பு வபசுவது அன்று வநர்காணல் என்பதத வநர்காணல் பசய்பவர் புரிந்துபகாள்ேவவண்டும். 
வநர்காணல் என்பது எவ்வித வநாக்கமுமின்றி பவறும் பபாழுது வபாக்குவதற்கானது அன்று. எந்தக் 
காரணத்திற்காகத் தகவல்கள் வததவப்படுகின்றன என்பததப் புரிந்துபகாண்டு வினாக்கதே 
அதமத்துக்பகாள்ேவவண்டும். பபாதுவான வநாக்கங்கள் சில, 
 நடப்பு அறிதல் – குறிப்பிட்ட வநரத்தில் நடந்துபகாண்டிருக்கும் நிகழ்வுகள் குறித்துத் தகவல்கள் 
வசகரித்ததல இதன் வநாக்கம் எனலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பரபரப்பான அரசியல் நிகழ்வுகள், 
விதேயாட்டுக் கேநிகழ்வுகள் வபான்ற வநரத்தில் கேத்திற்வக பசன்று உரியவர்கேிடமிருந்து 
பசய்திகதேப் பபறுதல். 
எதிர்னநாக்கல் அறிதல் - இனி நடக்கவிருக்கும் இன்றியதமயாத நிகழ்வுகள், அடுத்தகட்ட 

நடவடிக்தககள் வபான்றவற்தற அறிய தகுந்தவர்கேிடமிருந்து பசய்திகதேப் பபறல். 
ஆளுதமதய பவைிக்பகாணரல் – அரசியல் ததலவர்கள், விதேயாட்டு வரீர்கள், திதரக் 

கதலஞர்கள், பதாைிலதிபர்கள், அறிவியல் மற்றும் பிறதுதற சார்ந்தவர்கள் வபான்வறாரின் 
ஆளுதமகதே பவேிக்பகாணர்ந்து பவேிப்படுத்த பசய்திகதேத் திரட்டுதல். 

 
னநர்காணல் வதககள் 

 பசய்திகதேச் வசகரிப்பதற்காக வநர்காணல் பசய்வதுண்டு. அரசியல் ததலவர்கள், விதேயாட்டு 
வரீர்கள் வபான்வறாதரச் சந்தித்துத் தகவல்கதேப் பபறுதல். விதேயாட்டு நிகழ்வுகள் நடக்க 
இருக்கும்வபாது அந்தத் துதறசார்ந்த வல்லுநர்கள், திதர, நாடகத்துதறக் கதலஞர்கதேச் சந்தித்துத் 
தகவல்கதேப் பபறுததல ஆளுதம விேக்க வநர்காணல் என்பர். இன்று பதருவில் வபாவவார் 
வருவவாரிடம் தகவல்கதேப் பபாழுதுவபாக்கிற்காகப் பபறுவததப் பபாழுவபாக்கு வநர்காணல் என்னும் 
வதகக்குள் அடக்குவர். இதணயத்தின்வைி, குறிப்பாகக் கணினி பமன்பபாருள்பகாண்டு வநரதல 
உதரயாடல் (Video Conference) மூலமாகவும் வநர்காணல் நடத்தப் பபறுகிறது. மின்னஞ்சல் வைியாகவும் 
வநர்காணல் நடத்தப்படுகிறது.  
 
 
 



பயன்கள் 
 வநர்காணல் மூலம் பயன்களும் உள்ேன. புதிதாகச் பசய்திகதே உருவாக்கமுடியும். மக்கள் 
எண்ண ஓட்டங்கதே அறியமுடியும். மாறுபட்ட கருத்துகள் இருந்தால் அவற்தறயும் பவேிக்பகாண 
முடியும். அரசு, மற்றும் ஆளுதமயாேரிடமிருந்து அதிகாரபூர்வமான அறிக்தக (அ) விேக்கங்கதேப் 
பபறமுடியும். புதியவர்கதே உலகிற்கு அறிமுகம் பசய்துதவக்கமுடியும். அரசின் திட்டங்கதே 
மக்கேிதடவய பகாண்டுவபாய்ச் வசர்க்கமுடியும். வநயர்கள் (அ) வாசகர்கேிடம் ஓர் இதணப்தப 
ஏற்படுத்திக்பகாள்ே வநர்காணல் உதவுகிறது. பபாழுதுவபாக்குகதே விரும்புவவார்க்கும் சிறு 
மகிழ்ச்சிதயத் தரும். எல்லவாற்தறயும்விடச் சுதவயான கட்டுதர வாசகர்களுக்குக் கிதடக்கும். 
 

னவண்டியதும் னவண்டாததும் 
 வநர்காணல் பசய்பவர்கேிடம் சில பண்புகள் வவண்டப்படுகின்றன. வவண்டாத குணங்களும் 
உள்ேன. எதவபயல்லாம் வவண்டும், எதவபயல்லாம் வவண்டாம் என்பதத அறிந்துபகாண்டால் நல்ல 
ஊடகவியலராக ஆக முடியும். 
 
னவண்டியதவ 

1. வநர்காணல் பசய்பவர் யாதர வநர்காணல் பசய்யப் வபாகிவறாம் என்பதத முன்கூட்டிவய 
தீர்மானித்துக்பகாள்ே வவண்டும்.  

2. வநர்காணலுக்கான வநாக்கம் என்ன என்பதத முன்கூட்டிவய முடிவு பசய்துபகாள்ேவவண்டும். 
3. வநர்காணலுக்கான வநரம் மற்றும் இடத்தத வநர்காணல் தரப்வபாகிறவிடம் முன்கூட்டிவய வபசி 

அதற்வகற்ப ஆயத்தம் பசய்துபகாள்வது இன்றியதமயாதது. 
4. வநர்காணலுக்குத் வததவயான பபாருள்கதே முதறயாகச் வசகரித்துக்பகாள்ேவவண்டும். 
5. வநர்காணல் வநாக்கத்திற்கு ஏற்ப வினாக்கதே முன்முடிவு பசய்துபகாள்வது, வததவப்பட்டால் 

எழுதி தவத்துக்பகாள்வது நல்லது. 
6. குறித்த வநரத்தில் வநர்காணதலத் பதாடங்கிடவவண்டும். 
7. பிறர் மதிக்கும்படி நாகரிமாக உதட அணிந்துபகாள்ே வவண்டும் என்பதத 

மறந்துவிடக்கூடாது. 
8. வநர்காணல் தருபவரிடம் வநர்காணலுக்கான வநாக்கத்ததச் பசால்லிவிடுவது நல்லது. 
9. பரபரப்புக்காகக் வகள்விகதேத் பதாடுக்கக்கூடாது. 
10. கூடுமானவதர அந்தரங்கமான வகள்விகதேக் வகட்காமல் இருப்பது சிறப்பு. 
11. நிதானமாகவும், பதேிவாகவும், யார்மனத்ததயும் புண்படுத்தாத விதமாகவும் வினாக்கள் 

இருப்பின் சிறப்பு. 
12. வநர்காணல் தருபவர் ஆர்வத்வதாடு பதில் தருவது வபான்ற வினாக்கள் இருப்பின் சிறப்பு. 
13. வநர்காணல் தருபவதரப் வபசவிடவவண்டும். 
14. வநர்காணல் தருபவர் வநாக்கத்ததத் தாண்டிச் பசல்லாதபடியாகப் பார்த்துக்பகாள்ேவவண்டும். 

விலகிச் பசல்கிறார் என்றால், துதணக்வகள்விகள் எழுப்பி வைிநடத்தி வரவவண்டும் 
15. வததவக்வகற்பத் துதணக் வகள்விகதேக் வகட்கவும் தயக்கம் இருக்கக்கூடாது. 



16. வநர்காணல் தருபதவ வநருக்கு வநர் பார்த்துக்பகாண்டு வகள்விகதேக் வகட்வவண்டும். நீங்கள் 
ஆலட்சியம் காட்டுவதுவபால் பதரிந்தால் வநர்காணல் தருபவர் சங்கடப் படலாம். வவண்டிய 
பசய்திகள் கிதடக்காமல் வபாகலாம். 

17. மிரட்டும் பதானியில் குரவலா, வினாவவா இருக்கக்கூடாது. 
18. வநர்காணல் தருபவதர அவசரப்படுத்தக் கூடாது. பபாறுதம பபான்வபான்றது என்பதத 

உணர்ந்து நடந்துபகாள்ேவவண்டும். 
19. நம்முதடய வமதததமதயக் காட்ட வநர்காணல் இல்தல என்பததப் 

புரிந்துபகாள்ேவவண்டும். 
20. வநர்காணல் தருபவருக்கு எரிச்சவலா அல்லது வகாபம் ஏற்படுத்தும் வினாக்கதேவயா 

பதாடுக்கக்கூடாது. 
21. எவற்தற பவேியிடலாம் அல்லது தவிர்க்கலாம் என்பதத வநர்காணல் தருபவரிடம் 

முன்கூட்டிவய வபசித் தீர்மானித்துக்பகாள்வதும் சிறப்பு. 
22. தனிப்பட்ட ஆதாயத்துக்கு வநர்காணதலப் பயன்படுத்திக்பகாள்ேக்கூடாது. 

 
 

னவண்டாததவ 
1. அடிபணிந்வதா விசுவாசம் மிக்கவராகவவா காட்டி வநர்காணல் பசய்யக்கூடாது. 
2. வநர்காணல் தருபவருக்குப் பபரிதாக ஒன்றும் பதரியாது என்று நிதனத்து அலட்சியம் 

காட்டக்கூடாது. 
3. இதடக்குறிக்கீட்தட முற்றிலும் தவிர்க்கவவண்டும். 
4. கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் அததன விவாதப் பபாருோக்கிவிடக் கூடாது. 
5. வநர்காணல் பபாருண்தமயில் இருந்து விலகிச் சர்ச்தசகதே உருவாக்கிவிடக் கூடாது. 
6. வததவயற்ற வபச்சுகதேத் தவிர்த்தல் வவண்டும். 
7. வநர்காணதல அவரசரப்பட்டு முடித்வதா அல்லது வததவயற்று நீட்டித்துக்பகாண்வடா அல்லது 

விவாதத்தத வேர்த்துக்பகாண்வடா வபாக்கக்கூடாது. 
 
வநர்காணதலக் காட்சி ஊடகத்தில் வைங்கும்வபாது வநர்த்தியாகத் பதாகுப்பாக ஆக்கிக்பகாள்ேவவண்டும். 
வநரதலயாக இருப்பின் சுதவ குன்றாதபடியாக வைிநடத்தி வினாக்கதே முதறப்படுத்திக் 
பகாள்ேவவண்டும். எழுத்து ஊடகமாக இருந்தால் வகள்வி – பதில் என்னும் முதறயிவலா அல்லது 
கட்டுதர வடிவிவலா அதமத்து பவேியிடலாம்.  
 
 
II பழபமாழி 
 ஒரு சமூகத்தின் அனுபவ பமாைிகவே பைபமாைி. வாழ்க்தகயின் மூலமாகப் பபற்ற பட்டறிவவ 
நீண்டகாலமாக இருந்துவரும் சிந்ததன பமாைிகவே பைபமாைி என்றும் கூறலாம். பைபமாைிகள் இல்லாத 
சமதாயவம இல்தல. வாய்பமாைியாக பைபமாைிகதே ஒரு சமூகம் கடத்தி வருகிறது. சமூகம் மற்றும் 
பமாைியின் பைதமக்கு ஏற்பப் பைபமாைிகேின் எண்ணிக்தகயும் கூடுதலாக இருக்கும். 
நாட்டுப்புறவியலின் கூறாகவும் பைபமாைி இருக்கிறது. 



 பைபமாைிகேில் பசாற்சிக்கனம் உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட சூைதல, நிகழ்தவ விேக்கப் 
பைபமாைிகள் உதவுகின்றன. எதுதகயும் வமாதனயும் இயல்பாக அதமந்திருக்கும். எேிய மக்கோல் 
உருவாக்கப் பட்டதமயால் இதில் பண்டிதத் தன்தமதயப் பார்ப்பது அரிது. பிறப்புமுதல் 
இறப்புவதரக்குமான சூைலுக்கு ஏற்பப் பைபமாைிகள் உண்டு.  
 பைபமாைிதயக் குறிக்க முதுபொல், முதுபமாழி, ெழபமாழி, ெழஞ்பொல், பொலவமட, 
பொலவாந்திரம் வபான்ற பசாற்கள் தமிைில் வைங்கப்படுகின்றன.  பதால்காப்பியர், 
 
    நுண்மமயும் சுருக்கமும் ஒளியுமடமமயும் 

எண்மமயும் என்று இமவ விளங்கத் னதான்றி 
குறித்த பொருமள முடித்தற்கு வரூஉம் 
ஏது நுதலிய முதுபமாழி என்ெ   (பசய்யுேியல் 177) 

என்பதாகப் பைபமாைி குறித்த விேக்கத்ததத் தருகிறார். 
 நுட்பமானதாகவும் சுருக்கமுதடயதாகவும் பதேிவுதடயதாகவும் எேிதமயானதாகவும் விேங்கும் 
இம் முதுபமாைிகள் விேக்கவவண்டியதற்குத் துதணயாக இருந்து சூைதமகதே உணர்த்துவதாக 
இருக்கும் என்கிறார். 
 பைபமாைி என்னும் பசால்லாட்சி முதன்முதலில் அகநானூற்றில் காணப்படுகிறது. நன்றுெடு 
மருங்கில் தீதில் என்னும், பதான்றுெடு ெழபமாழி (அகம்.110). முன்றுதறயதரயனார் எழுதிய பழபமாழி 
நானூறு என்னும் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல் தமிைில் உண்டு. பமாத்தம் நானூறு பைபமாைிகள் 
அந்நூலுள் உே. இதுவவ பைபமாைி குறித்த பதைய தமிழ் நூல். ெழபமாழி நானூறு நூமலத் பதாடர்ந்து 
னதான்றிய நீதி ெதகங்களிலும், நாலடியார், இன்னாநாற்ெது முதலான நீதி நூல்களிலும் ெழபமாழிகள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அப்ெர் ொடிய திருவாரூர் ெழபமாழிப் ெதிகத்தின் ஒவ்பவாரு ொடலிலும் ஒரு 
ெழபமாழிமயப் ெயன்ெடுத்துகின்றார். 1) மகயினால் பதாழாது ஒழிந்து கனி இருக்கக் காய் கவர்ந்த 
கள்வனனனன 2) முன்பு இருக்கும் விதி இன்றி முயல் விட்டுக் காக்மகப்ெின் னொனவானற 3) அருகு 
இருக்கும் விதி இன்றி அறம் இருக்க மறம் விமலக்குக் பகாண்டவானற 4) ெண்டு எலாம் அறியானத ெனி 
நீரால் ொமவ பெயப் ொவித்னதனன 5) என் ஆகத்து இருத்தானத ஏதன் னொர்க்கு ஆதனாய் அகப்ெட்னடனன 
6) எப்னொதும் நிமனயானத இருட்டு அமறயில் மலடு கறந்து எய்த்தவானற 7) விதி இன்றி மதிஇலினயன் 
விளக்கு இருக்க மின்மினித்தீக் காய்ந்தவானற 8) ொவினயன் அறியானத ொழ்ஊரில் ெயிக்கம் புக்கு 
எய்த்தவானற 9) தட்டாமனச் (குற்றமில்லாதவதன) ொரானத தவம் இருக்க அவம் பெய்து தருக்கினனனன 
10) கறுத்தாமனக் கருதானத கரும்பு இருக்க இரும்பு கடித்து எய்த்தவானற. இமவபயல்லாம் நமக்கு 
கிமடக்கும் ெழபமாழிகளின் வரலாற்றுப் ெதிவுகள்.  

பைபமாைிகள் பதாடர்பாக நூல்கள் பல பவேிவந்துள்ேன. தமிழுக்கு இதணயான ஆங்கிலப் 
பைபமாைிகதேயும் ஒப்பிட்டு நூல்களும் வந்துள்ேன. ெடீ்டர் பெர்ெிவல் (Peter Percivel) 1842இல் 1873 
ெழபமாழிகமளக் பகாண்ட ெழபமாழி அகராதிமய ஆங்கில பமாழிபெயர்ப்னொடு பவளியிட்டார். இவனர, 
ெழபமாழிகமளத் பதாகுத்து பவளிட்ட முன்னனாடி. ஜான் லாெரஸ் 1894இல் தமிழ்ப் ெழபமாழி 
அகராதிமயச் சுருக்கமான ஆங்கில விளக்கங்களுடன் பவளியிட்டுள்ளார். இத்பதாகுப்ெில் 9417 
ெழபமாழிகள் உள்ளன. பஹர்மான் பஜன்ஸன் 1897இல் தமிழ்ப் ெழபமாழிகளின் வமகப்ெடுத்தப்ெட்ட 
பதாகுப்பு என்னும் நூமல பவளியிட்டார்.  



 னத. லூர்து என்ொர் ெழபமாழிக்கான இயல்புகள் என்று எமவபயமவ என்று வமரயமற பெய்து 
தருகிறார்.  
 

1 ெழபமாழி ஒனர மூச்ெில் பொல்லக் கூடியதாய் இருக்க னவண்டும். 
2 சுருக்கம் அதன் மூலப் ெண்ொகும். 
3 ெிறந்த பொருள் தருவதாய், பெறிவு மிக்கதாய் இருக்க னவண்டும். 
4 காராொரமாகக் கூர்மமயுடன் திகழனவண்டும். 
5 எல்லாவற்மறயும் விட மக்களால் நன்கு ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு, விரும்ெப்ெட்டு அன்றாட 

வாழ்க்மகயில் எல்னலாராலும் ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்டு ெயன்ெடுத்தப்ெடல் னவண்டும். ெழபமாழி 
மீண்டும் மீண்டும் பொல்லப்ெடும் னொனத (currency) ெமழய பமாழியாகும் என்ெனத னமற்கண்ட 
கருத்தாகும். ெழபமாழியின் இயல்ொக னத. லூர்து னமலும் ெிலவற்மறப் ெின்வருமாறு 
குறிப்ெிடுகின்றார். 

6 னகாட்ொட்டளவில் ொர்க்கும்னொது ஒரு ெழபமாழியில் இரு பொற்கள் இருந்னத தீரும். ஒரு 
பொல்லில் ெழபமாழி அமமயாது. ஆனால் ஒரு பொல்மலக் பகாண்டமமயும் வழக்காறுகள் 
உண்டு. எனினும் அவற்மறப் ெழபமாழி என்று கூறுவதில்மல. 

7 ெழபமாழிகள் வாய்பமாழி இலக்கிய வழக்காறுகளில் நிமலத்த பதாடர்புமடயனமவயாம். (Fixed 
phrasegenre) 

8 ெழபமாழி உமரநமட ொர்ந்தது. எனினும் கவிமதக்குரிய எதுமக, னமாமன, முரண்பதாமட 
னொன்ற ஒலிநயங்கமளப் ெழபமாழியிலும் காணலாம். 

9 ெழபமாழி, ெிறிதுபமாழி அணிகமளப் னொலக் கருதிய பொருமள மமறத்து ஒன்று பொல்லி 
மற்பறான்மற விளக்குவனவாக அமமயும். 

10 ெழபமாழி, அது வழங்கும் இயற்மகச் சூழமலப் பொருத்னத ெழபமாழியாகும். 
11 ெழபமாழி உருவகமாகவும் அமமயும். 
12 ெழபமாழி உவமமப் ெண்பு பகாண்டது. 
13 ெழபமாழி னநர் பொருளும் உணர்த்தும். 
14 ெழபமாழி தற்ொர்ெற்றது 
15 வாழ்க்மக அனுெவத்திலிருந்து ெிக்கமலத் தீர்க்க உதவுவது ெழபமாழி. 
16 ெில ெழபமாழிகள் ெில கமதகமளப் ெிழிந்பதடுத்த ொறு னொல அமமகின்றன. 

 
பழபமாழிகள் சில 
 அக்கம்ெக்கம் ொர்த்துப் னெசு / அகல் வட்டம் ெகல் மமழ. / அகல உழுகிறமத விட ஆழ உழு. / அஞ்ெினல 
வமளயாதது ஐம்ெதினல வமளயுமா? / அக்கமரக்கு இக்கமர ெச்மெ. / அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டபதல்லாம் 
னெய். / ஆமெ பவட்கமறியாது. / ஆெத்துக்குப் ொவமில்மல. / ஆறிலுஞ் ொவு நூறிலுஞ் ொவு. / ஆமனக்கும் 
அடிெறுக்கும். / இக்கமர மாட்டுக்கு அக்கமர ெச்மெ. / இருவர் நட்பு ஒருவர் பொமற. / இளமமயிற் கல்வி கல் னமல் 
எழுத்து. / ஈயார் னதட்மடத் தீயார் பகாள்வர். / உப்ெிட்டவமர உள்ளளவும் நிமன. / ஊர் வாமய மூட உமலமூடி 
இல்மல. / ஊனராடு ஒத்து வாழ். / எதார்த்தவாதி பவகுென வினராதி. / எலி அழுதால் பூமன விடுமா? / எறும்பு ஊரக் 
கல்லுந் னதயும். / ஒரு ொமனச் னொற்றுக்கு ஒரு னொறு ெதம். / கண்டனத காட்ெி பகாண்டனத னகாலம். / காற்று 
உள்ளனொனத தூற்றிக்பகாள். 
 



III மரபுத்பதாடர் 
 பசால்லுக்குச் பசால் பபாருள் தராமல் மக்கள் பயன்பாட்டில் எந்தப் பபாருேில் அதமந்துள்ேவதா,  
வைிவைியாக வரும் குறிப்புப் பபாருள்படும்படி வருவவத மரபுத்பதாடர். பைபமாைிதயப் வபாலவவ மரபுத்பதாடரும் 
முன்வனார் பசான்ன பதாடர்கவே. பைபமாைி வநர்ப் பபாருதேத் தரும். மரபுத்பதாடர் வவறுபட்ட பபாருள் தருவதாய் 
இருக்கும் என்பவதாடு பசாற்கதேப் பபரும்பாலும் மாற்றமுடியாது. மரபுத் பதாடர்கள் இல்லாத பமாைிகவே இல்தல 
என்வற கூறலாம்.  
 அவன் இப்வபாது கம்பி எண்ணுகிறான் – என்னும் இந்தத் பதாடருக்கான வநர்ப் பபாருதே எடுத்துக்பகாண்டால் 
கதடயிலிருந்து வாங்கிவந்த கம்பிகள் எத்ததன உள்ேன என்று கணக்குப் பார்த்துக்பகாண்டிருக்கிறான் என்று 
பபாருள்படும். ஆனால், மரபுத்பதாடர் குறிப்புப் பபாருதே மட்டுவம உணர்த்தும். சிதறயிலிருக்கிறான் என்று குறிப்புப் 
பபாருதே உணர்த்துகிறது இந்தத் பதாடர்.   
 வாதல சுருட்டிக் பகாள் – அதமதியாக இருக்கவும் என்னும் குறிப்புப் பபாருதேத் தருகிறது இந்தத் பதாடர். 
வநர்ப்பபாருதே எடுத்துக்பகாண்டால் குைப்பம் மட்டுவம மிஞ்சும். 
  
மரபுத்பதாடர்கள் சில 
 திருடன் இப்வபாது மாமியார் வடீ்டில் இருக்கிறான். / உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்பகு வந்தா தக்காேி 
சட்டினியா? / கயிறு திரிக்காவத / பவட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு / கமத கட்டுதல் / அள்ளிக் குவித்தல் / காகிதப் புலி 
/ இளிச்ெவாயன் / ஈனயாட்டுதல் / உமலமவத்தல் / காக்கா ெிடித்தல் (கால்மக ெிடித்தல்) / வாயில் மண் னொடுதல் / 
மகநீட்டுதல் / வாய்ப்பூட்டு / தமலயாட்டி பொம்மம / ெல்மலக் காட்டுதல் / தமலமயச் பொறிதல் / மூக்கு உறிஞ்சுதல் 
/ பதறிக்கவிடுதல் / தூள் ெறக்கும்.  
 
IV விைம்பரத்பதாடர் 
 இன்தறய உலகம் விேம்பர உலகம். விேம்பரம் இல்லாமல் பதாைிலில் பவற்றி பபற இயலாது. 
அதனால்தான், பதாைில் பசய்வவார் தங்கள் பபாருள் குறித்துத் பதாடர்ந்து விேம்பரம் பசய்கிறார்கள். மக்கேிடம் 
தங்கள் பபாருதே எேிதில் பகாண்டு வசர்க்க விேம்பரவம சிறந்த வைி. விேம்பரமும் பதாைிலில் ஒரு முதலீடு 
என்பதத யாரும் மறக்கவவண்டாம்.  
 விேம்பரத்தில் கவர்ச்சி மட்டுவம வபாதுமானது இல்தல. வநர்தம இருக்கவவண்டும். பபாருள்கேின்மீது 
நம்பிக்தக ஏற்படுத்துவதாய் இருக்கவவண்டும்.  
 நாவேடுகள், வார - மாத இதழ்கள், சுவபராட்டிகள், பதாதலக்காட்சி, வாபனாலி, இதணயத்தேங்கள் வபான்று 
எந்த ஊடகமாக இருந்தாலும் எல்லா இடங்கேிலும் விேம்பரங்கதேப் பார்க்கலாம். ஒவ்வவார் ஊடகத்துக்குமான 
விேம்பர உத்திகள் வவறுபடும். காட்சி ஊடகங்கேில் படங்கோகக் காட்டமுடியும். அச்சு ஊடகங்கேில் ஒேிப்படத்துடன் 
பதாடர்கவே ஆட்சி பசய்யும். வாபனாலி வபான்ற பசவி ஊடகங்கேில் பதாடர்கவே இன்றியதமயாததவ. 
 சிந்திக்கதவக்கக் கூடிய பதாடர்கள் பபருத்த ஆர்வத்தத உண்டு பண்ணும். படிப்வபார் கவனத்தத ஈர்க்கும். 
மக்கேிதடவய விதரந்து பகாண்டு வசர்க்கும். எயிட்ஸ் விைிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த ஒரு காலத்தில் “என் து புள்ைி 
ராஜாவுக்கு எயிட்ஸா?”  என்பறாரு நான்கு பசாற்கவே பகாண்ட விேம்பரம் பரபரப்தப ஏற்படுத்தியது. யார் அந்தப் 
புள்ேி ராஜா என்று பதரிந்துபகாள்ே மக்கேிதடவய ஆர்வம் பபருகியது. ஆனால், அததவிட முக்கியமானது, பாமர 
மக்கேிடமும் எயிட்ஸ் என்பறாரு பசால்தலக் பகாண்டு வசர்த்தது இந்த விேம்பரம்.  
 விேம்பரங்கதே வடிவதமக்க, பவேிட நிறுவனங்கள் பல இருக்கின்றன. விேம்பரங்கதே 
எழுதுவபதற்பகன்வற பலதரயும் பணியமர்த்துகின்றனர். மிக அதிக அேவில் விேம்பரம் பசய்யும் முதல் பத்து 
நிறுவனங்கேின் விேம்பரச் பசலவு மட்டுவம ஆண்டுக்கு ரூபாய் 12,000 வகாடி. இந்த அேவு விேம்பரம் பசய்கிறார்கள் 
என்றால் விேம்பரத்தின் வததவ என்ன என்பததப் புரிந்துபகாள்ே முடியும்.  
 அச்சு ஊடகங்கேில் மிகப் பபரிதாக விேம்பரம் பசய்துவிடமுடியாது. பக்கம் பக்கமாக எழுதிக்பகாண்டிருந்தால் 
படிப்பவர்களுக்கும் வநரம் இருக்காது. சிறு பதாடர்கள் மூலமாக மட்டுவம மக்கேிடம்  பகாண்டு வசர்க்கமுடியும். 
விேம்பரத் பதாடர்கள் எழுதுவவத ஒரு கதல மட்டுமல்ல உேவியல் சார்ந்ததுமாகும்.  



 உற்பத்திதயப் பபருக்குவதற்காகவவ விேம்பரங்கள் பசய்கிறார்கள் என்பவத முதன்தமயான வநாக்கு. 
என்றாலும், வவறு சில காரணங்களுக்காகவும் விேம்பரங்கள் வததவப்படுகின்றன. நிறுவனங்கள் தங்கள் பிராண்ட் 
எனப்படும் பதாைிற்சின்னத்தத மக்கள் மனத்துள் பதியவும் விேம்பரங்கள் பசய்கின்றன. மக்கேிடம் அறிவிப்பதற்கான 
பசய்திகதே விேம்பரங்கள் வைிவய எேிதில் பகாண்டு வசர்க்கமுடியும் என்பதாலும் விேம்பரங்கள் 
வததவப்படுகின்றன. இன்று வதர்தல் வநரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் விேம்பரம் பசய்வததயும் பார்க்கிவறாம். ஆக, 
மக்கேிடம் எேிதில் ஒரு பசய்திதயக் பகாண்டு வசர்க்கவவண்டுமானால் விேம்பரவம மிகச் சீரிய வைியாக இருக்கிறது.  
  
விைம்பரத்தின் தன்தமகள் 
 சுருங்கச் பசால்லி விேங்க தவத்தல் என்பவத விேம்பரங்கதேப் பபாருத்தமட்டில் தாரக மந்திரம். நீண்ட 
பதாடர்கவோ, மிக அதிகமாக வயாசிக்கச் பசய்வவதா விேம்பரத்துக்கு ஒத்து வராத பண்பு நலன். விேம்பரத் 
தகவல்கேில் சுதவ பகாஞ்சமும் குதறயக்கூடாது. நம்பிக்தகதய உண்டு பண்ணுவதாய் இருக்கவவண்டும். 
கவனத்தத ஈர்க்காத எந்தத் பதாடரும் படமும் பயனற்றதவ. மனத்தத ஈர்க்கும் பமாைிநதட இன்றியதமயாதது. 

“உண்தமயின் உதரகல்” என்று ஒரு நாவேடு தன்னுதடய நாவேட்டிற்கான விேம்பரத் பதாடர்கதே எழுதியது. 
மக்கேிதடவய ஒரு நம்பிக்தக உருவாக்க இத்ததகய பதாடர்கள் வததவ. இரண்வட பசாற்கள் மக்கள் மனத்தில் நிற்கப் 
வபாதுமானது என்பதற்கு இது சான்று. ஒரு வசாப் நிறுவனம், “அைகு பபற சுலபமான வைி” என்று பவேியிட்டது. 
இன்பனாரு வசாப் நிறுவனம், “சினிமா நட்சத்திரங்கேின் அைகு தரும் வசாப்” என்று பவேியிட்டது. இன்பனாரு 
நிறுவனம், “டாக்டர்கள் பரிந்துதரப்பது” என்று நம்பிக்தகதய விததக்க முயல்கிறது. “உங்கள் பற்பதசயில் உப்பு 
இருக்கிறதா?” என்று ஒரு நிறுவனம் விேம்பரப்படுத்துகிறது. பதாதலக்காட்சிப் பபட்டிகதே விற்பதன பசய்யும் 
நிறுவனம், “உரிதமயாேரின் பபருதம, அண்தட வடீ்டாரின் பபாறாதம” என்று பவேியிட்டது. மற்ற பதாதலக்காட்சிப் 
பபட்டிகதே வாங்குவததவிட இந்தத் பதாதலக்காட்சிப் பபட்டிதய வாங்குவது உங்களுக்குப் பபருதம என்கிறது 
எல்லாரும் பபாறாதமப் படுவது வபான்ற பபருதம இருக்கிறது என்கிற மனப்பான்தமதய உண்டுபண்ண முயல்கிறது. 

கண்தம விற்கும் நிறுவனம் ஒன்று, கண்தம தீட்டப்பட்ட அைகிய கண்ணின் படத்தத பவேியிட்டு “Waterproof” 
என்னும் வாசகத்தத மட்டும் எழுதியது. அழுதாலும் கண்தம கதரயாது என்று பபாருள்படுத்துகிறது. பற்பதச 
நிறுவனம் ஒன்று, “ஒேிரும் பற்கள் பநாடியிவல” என்று பவேியிட்டது.  
 
விைம்பரத் பதாடர்கள் எழுதிப் பழகுக 
 பற்பதச / வசாப்புத்தூள் / பதாதலக்காட்சிப் பபட்டி / நாவேடு / வார இதழ் / மருத்துவமதன / இரும்புக் 
கம்பிகள் / பசங்கல் நிறுவனம் / வண்ணப்பூச்சு / பூட்டு சாவிகள் / குேிர்சாதனப் பபட்டி / குேிரூட்டிகள் / சலதவ 
எந்திரம் / இதணயவைிச் வசதவ / தகப்வபசி / துணிமணிகள் / ஆதடகள் / ஆவராக்கிய பானங்கள் / ததலவலி மருந்து 
/  மின் விேக்குகள் / வபனாக்கள் / மரக்கலன்கள் /  
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வி ாத்தாள் அதமப்பு 
 

பருவம் 1 
பமாத்த மதிப்பபண்கள் 75 

 
பகுதி அ ( 10 X 2 = 20) 

 
(பமாத்தம் 12 வினாக்கள். எதவவயனும் 10 வினாக்களுக்கு மட்டும் ஓரிரு பதாடர்கேில் விதட தரவவண்டும். 
ஒவ்பவான்றும் 2 மதிப்பபண்கள். அலகு 1, 2, 3, 4 ஆகிய பகுதிகேிலிருந்து மட்டுவம சரிசமமாக வினாக்கள் 
அதமயவவண்டும்.) 
 
 

 பகுதி ஆ ( 5 X 5 = 25) 
 

(பமாத்தம் 8 வினாக்கள். எதவவயனும் 5 வினாக்களுக்கு மட்டும் 100 பசாற்கேில் விதட தருதல் வவண்டும். 
ஒவ்பவான்றுக்கும் 5 மதிப்பபண்கள். அலகு 1, 2, 3, 4 ஆகிய பகுதிகேிலிருந்து வினாக்கள் இடம்பபறுதல் வவண்டும்) 
 

பகுதி இ ( 10 X 3 = 30) 
 
(பமாத்தம் 5 வினாக்கள். 3 வினாக்களுக்கு மட்டும் 200 பசாற்கேில் விதட தருதல் வவண்டும். ஒவ்பவான்றுக்கும் 10 
மதிப்பபண்கள். அலகு 1, 2, 3, 4, 5 ஆகிய அதனத்து அலகுகேிலிருந்தும் வினாக்கள் இடம்பபறுதல் வவண்டும். அலகு 
5 பமாைித்திறன் பகுதியிலுள்ே வினாக்களுக்கு விதட கண்டிப்பாக எழுதுதல் வவண்டும். வநர்காணலுக்கு 4 
மதிப்பபண்கள். பைபமாைி, மரபுத்பதாடர், விேம்பரத் பதாடர் ஆகியவற்றுக்கு (3 X 2 = 6) இரண்டிரண்டு மதிப்பபண்கள்.)   


