
 

 

Vg;uy; - [Pd;; 2019                                    ISSN: 2320-3412(P), 2349-1639(O) 

jkpoha;Tr; rq;fkk;                                                   gFjp VI, gjpg;G 17 19 

 
 ,izaj;jpy; gjptpwf;fk; nra;a www.iaraindia.com  

jkpoha;Tr; rq;fkk; - gd;dhl;L Ma;tpjo;  
ISSN: 2320-3412(P), 2349-1639(O)  

Impact Factor: 3.458(CIF), 3.669(IRJIF)  

gFjp VI, gjpg;G 17 - Vg;uy; - [Pd; 2019  
Formally UGC Approved Journal (64089), © Author 

 

rPtfrpe;jhkzpapy; Gyg;ghl;L cj;jpKiw 

 
Kidtu;.nr.fy;gdh 

உதவிப் பேராசிரியர் - தமிழ்த்துறை 
தருமமூர்த்தி இராவ்ேகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி இந்துக் கல்லூரி, சென்றை 

 
Kd;Diu 

      கைவு என்ேது மனிதர்களின் வாழ்வில் வரும் நன்றமறயயும் துன்ேத்றதயும் 

உணர்த்துவதற்காக கடவுள் அனுப்பும் முன் எச்ெரிக்றகயாகும்.நன்கு கற்ைறிந்த 

அறிவியலாளர்களும் இவற்றைபய நம்பியிருந்தைர்.ஆங்கில நாடக பமறதயாக 

திகழ்ந்த பெக் பியரும் தமிழ் முதல் காப்பியமாை  சிலப்ேதிகாரத்தின் ஆசிரியர் 

இளங்பகாவடிகளும் இவற்றின் அடிப்ேறடயில் தான் தன் காப்பியத்திறை 

இயற்றிைார். காப்பியங்களில் கைவாைது சேரும்ேங்கு வகிக்கின்ைை.காப்பிய கறத 

வளர்ச்சிக்கும் நிகழ்ச்சி பின்ைல்களுக்கும் கைவுகள் சிைந்த உத்தியாக 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை.கைவிறை ,காப்பியங்களில் நிகழப்போவறத உறரக்கும் 

உத்தியாக காப்பிய ஆசிரியர்கள் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர்.அச்ெத்பதாடு அல்லது 

ஆர்வத்பதாடு ஒன்றை  எதிர்ோர்ேதற்கு ஒரு கருவியாகவும் பின்ைாளில் 

நிகழப்போவறத முன்கூட்டிபய ஓரளவு குறிப்ோக அறிந்து சகாள்வதற்க்கு ஒரு 

வாய்ப்ோகவும் கறதறயபயா காப்பியத்றதபயா நடத்திச் செல்வதற்க்கு  ஒரு கறல 

நுட்ேமாகவும் கைறவ காப்பிய ஆசிரியர்கள் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர்,என்ேது 

உண்றமயாகும். 

 
த ொல்கொப்பியர்-கனவு 

‘’வினவுவார்க்கு ஏதில 

ச ால்லிக் கனவு ப ால்  

செருளும் மருளும் மயங்கி 

வரு வவ’’ 

எனும் இந்நூற் ாவில் கனவின் 

ென்வமவய விளக்கும் நிவலயில் 

மயக்கம்,உறக்கம்,ச ாய் ஆகிய கனவுத் 

சொடர்புவடய ச ாற்கவள 

சொல்காப்பியத்தில் கனவின் 

காட்சியாக எடுத்துவைக்கின்றார் 

சொல்காப்பியர்.பமலும் கனவின் 

நம்பிக்வகவய சொல்காப்பியர் , 

                கொ ல் ககம்மிகக் கனவின் 

அரற்றலும்  (த ொல்.1061:6)  

என்கிறார்.அொவது ெவலவியின் காெல் 

மிகுதியாபல ,கனவில்,ெவலவி 

புலம்புவவெத் ொய் பகட்க பநரிட்டது 

என்றும் ,ெவலவனானவன்  

ெவலவியின் கனவில் ப சுவதுண்டு 

என் வெ , 

                  ’’கனவும் உரித் ொல் 

அவ்விடத் ொன (த ொல்:1143) 

எனவும் , கண்கள் உறங்க மறுத்து 

கனவில் மயங்கியிருந்ெெவன 

                  ’’கண் துயில மறுத் ல் 

கனத ொடு மயங்கல்(த ொல்.1216:5)  

 எனவும் கூறுகின்றார்.  இலக்கியத்தில் 

கனவுகள் ச ரும் ாலும் பின் 

நிகழ்வனவற்வற முன்ணுணர்த்தும்  

நிவலயிபலபய 

அவமகின்றன.இலக்கியக் கனவுகளில் 
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தீவமவய முன்கூட்டி 

உணர்த்துகின்றவவொன் 

மிகுதி.அவ்வவகயில் சீவக 

சிந்ொமணியில் ச ண்களின் கனவு 

எவ்விெ முக்கியத்துவத்வெப் 

ச ற்றுள்ளன என் வெ இைட்வடக் 

காப்பியக் கனவுகளுக்குப் பின் 

காணலாம். 

இரட்கடக் கொப்பியத்தில் கனவு 

சிலப்பதிகொரம் 

        ெமிழர் ஊழ்விவனயின் ால் 

நம்பிக்வக உவடயவைாய் 

இருந்ெவமக்குச்  ான்றுகள் உண்டு. 

சிலப் திகாைத்தில் மூன்று கனவுகள் 

எடுத்துவைக்கப் டுகின்றன.கண்ணகி, 

பகாவலன், ாண்டிமாபெவி ஆகிய 

மூவரும் காணும் கனவுகள்  ற்றி 

முவறபய கனாத்திறம் உவைத்ெ 

காவெ,அவடக்கலக் 

காவெ,வழக்குவைக் காவெ என்ற 

 குதிகளில் எடுத்துக் 

கூறப் ட்டுள்ளன.இக்கனவானது 

காப்பியத்தின் பின் நிகழ்வுகவள 

முன்னபை காட்டும் ென்வமயிவனக் 

சகாண்டுள்ளன.பமலும் காப்பியக் 

கவெப்ப ாக்கிற்கு உைமூட்டுவொக 

அவமகின்றன.    

           ’’கடுக்கும் என் தெஞ்சம் 

கனவினொல்,என்கக 

             பிடித் னன் பபொய் ஓர் 

தபரும்பதியுள் பட்படம், 

             பட்ட பதியில் படொ த ொரு 

 ொர்த்க …………….’       (சிலம்பு-45-48) 

கண்ணகி,பெவந்தியிடம் ொன் கண்ட 

கனவிவனக் கூறுகின்றாள்.அக்கனவு 

யாசெனின் நானும் என் கணவரும் ஒரு 

ச ரு நகருள் நுவழந்பொம்.அவ்வூர் 

மக்களால் ச ரும் ழி ச ற்று,அெனால் 

பகாவலனுக்கு ஒரு துன் ம் 

உண்டாயிற்சறனக் பகள்வி ட்டு 

அை னிடம் ச ன்று 

வழக்குவைத்பென்.அெனால் 

அவ்வூருக்கும் அை னுக்கும் 

தீங்குண்டாயிற்று,என்று கண்ணகி 

பெவந்தியிடம் கூறினாள்,என்ற 

இப் ாடல் கனத்திறம் உவைத்ெ 

காவெயில் இடம் 

ச ற்றுள்ளன.இக்கனவால் கண்ணகி, 

பகாவலன் மதுவை 

ச ல்வதும்,மதுவையில் பகாவலன் , 

கள்வன் எனக் கூறப்ச ற்றுக் 

சகாவலயுண்டதும் கன்ணகி 

 ாண்டியனிடம் வழக்குவைத்ெதும், 

 ாண்டியன் இறந்ெதும் மதுவை 

தீயிற்க்கு இவையானதும்,பின்பு 

பகாவலனும் கண்ணகியும் வானுலகம் 

அவடெலும் அவள் கண்ட கனவாக 

அவமவவெயும் 

காணமுடிகின்றது.இவள் கண்ட கனபவ 

சிலப் திகாைத்தின் திருப்புமுவனயாக 

அவமந்ெது.ஆகபவ ஒரு 

ச ண்ணிற்க்கும் கனவிற்க்கும் உள்ள 

சொடர்பு மிகவும் சநருக்கமானது 

என் வெ சிலப் திகாைம் வழி அறிய 

முடிகின்றது. 

மணிபமககல 

மொ வியின் கனவு 

                         கொமன் ககயறக் கடெக   

அறுக்கும்  

                          மொதபருந்   க்தகொடி 

ஈன்றகன என்பற, 

                           ெனப  பபொலக் 

கன கத்து உகரத்ப ன்    (மணி.7:36-38) 

என்று,இம்மணிபமகவலப்  ாடல் 

மாெவி கண்ட கனவுச் ச ய்திவய 

எடுத்துவைக்கின்றது.மணிபமகவலயில்

,மாெவியின் கனவிபல மணிபமகவலப் 

பிறந்ெ பவவளயிபல மணிபமகலா 

செய்வம் பொன்றி ‘காமனும் 

ச யலற்றுப் ப ாகுமாறு,ச ரும் 

துன் ங்கவளப் ப ாக்கும் மிகப் ச ரிய 

ெவக்சகாடியிவன நீ ச ற்றவன’ என்று 

துயிசலழுப்பிய காவெ 

கூறுகின்றது.மணிபமகலா செய்வம் 

கனவில் கூறியவெப் ப ாலபவ 

மணிபமகவலயும் மக்களின் 

துன் ங்கவளப் ப ாக்கி வாழ்கின்றாள். 

சீ க சிந் ொமணியில் கனவு 

       ஐம்ச ருங்காப்பியங்களுள் சீவக 

சிந்ொமணி காலத்ொல் 

முென்வமயானொகும்.வடசமாழியில் 

உள்ள சீவகன் கவெகள்  லவற்வறப் 

பின் ற்றித் ெமிழில் இயற்றப் ட்ட 

நூலாகும்.இந்நூலிற்கு முெல் நூல் 

‘’க்ஷத்திை சூடாமணி’’ஆகும்.இந்நூல் 

3145  ாடல்கவளக் 

சகாண்டது.இந்நூலில் கனவு எவ்விெ 

முக்கியத்துவத்வெப் ச ற்றிருந்ெது 

என் வெயும் , பமலும் அக்கனவினால் 

 ச் ந்ெனும் கட்டியங்காைனும் அைவ  

இழக்க பநரிட்டது என் வெயும் 

பின்வருமாறு காணலாம்.இந்நூலில் 

இடம் ச ற்ற கனவுகள் காப்பியத்தின் 

கவெபயாட்டத்திற்க்கும் , பின் 
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விவழவுகளுக்கும் துவணபுரிவபொடு 

கவெக்கருவாகவும் அவமகின்றன. 

இந்ெ வவகயிபல இக்கப்பியத்திபல 

விவ வயக் கண்ட கனவாக நாமகள் 

இலம் கத்தில் ஒன் து  ாடல்களும் 

பகம ரியார் இலம் கத்தில் பகம ரி 

கண்ட கனவாக ஒரு  ாடலும் 

கட்டியங்காைனின் காமக்கிழத்தி கண்ட 

கனவாக ஒரு  ாடலும்  என  திசனாரு 

 ாடல்கள் கனவிவன உணர்த்தும் 

 ாடல்களாக அவமந்துள்ளன. 

இக்கனபவ அை னின் வீழ்ச்சிக்கும், 

அவனது பிள்வளகளின் வைவிற்க்கும் 

கருவாக அவமந்ென. 

விகசகய கண்ட கனவு 

         காவலப்ச ாழுதினிபல விவ வய 

மூன்று கனவுகவளக் கண்டாள். 

அக்கனவுகள் மீண்டும் மீண்டும் 

மனதிபல பொன்றியொல் அஞ்சி 

நடுங்கினாள். 

              ’’த ொத் ணி பிண்டி 

த ொகலந் ற வீழ்ந்  துஎண் 

                 முத் ணி மொகல முடக்கிட 

னொக 

                ஒத்  ன் றொள் ழி பயமுகை 

பயொங்குபு 

                 க த் து பபொல  ைர்ந் க  

யன்பற’’(சீ க.ெொமக:223) 

இப் ாடல் விவ வய கண்ட கனவவப் 

 ற்றி  பின்வருமாறு கூறுகின்றது. 

1. ஓர் அப ாக மைத்தின் கிவளகள் 

முறிந்து சகட அடி  ாய்ந்து விழுந்ெது. 

2. மைத்தின் பவரிபல நட்டு வவத்ெது 

ப ால ஓர் அப ாகக் கன்று 

3. அப ாக மைத்வெப் ப ால எட்டு 

முத்துமாவலவய உவடயசொரு 

மணிமுடிவயத் ொங்கி ஓங்கி 

வளர்ந்ெது,என ொன் கண்ட மூன்று 

கனவுகவளயும் கூறுகிறாள். 

அக்கனவிவனக் பகட்ட  ச் ந்ென் 

கனா நூலின் வழியாக அந்ெக் 

கனவுகளின் ச ாருளிவன அறிந்து 

அவற்றில் நல்லனவற்வற மட்டும் 

விவ வயயிடம் கூறினான். 

விவ யபய நீ கனவில் கண்ட நன்முடி 

உன் மகனாகும். மணமிகு எட்டு 

மாவலகள் அவனால் மணக்கப் டும் 

எட்டு மங்வகயர் ஆவார். முவளத்ெ 

அப ாகக்கன்று உன் மகனின் 

ஆக்கமாகும் என மூன்றாக்கிக் கூறி 

நிறுத்தி அப ாகமைக் கிவள அடி 

 ாய்ந்ெென்  யவனக் கூறாமல் 

விட்டான்.அப ாக மைம் முறிந்து 

வீழ்ந்ெென்  யன் யாது?என்று 

விவ வய பகட்டாள்.அெற்கு 

 ச் ந்ென் ச ண்பண! அத்ெவகய ஒரு 

தீங்கு எனக்கு இப்ப ாபெ வை 

இருப் வெ அது குறித்ெது என்று 

கூறினான். சிந்ொமணியின் ஆசிரியர் 

பமற்கண்டவாறு விவ வய கண்ட 

இம்மூன்று கனவுகவளயும் 

காப்பியக்கவெவய சவளிப் டுத்தும் 

உத்தியாகப்  யன் டுத்தியுள்ளார். 

பகமசரி கண்ட கனவு 

       நின் மகள் எவவனக் கண்டு 

நானுகிறாபளா அவ்வாடவபன 

அவளுக்கு கணவன் ஆகுவன், என்று 

ப ாதிடன் கணித்துச் ச ால்ல 

பகம ரியின் ெந்வெ  சு த்திைன் 

 ல்பவறு ஆடவர்கவள ென் மவனக்கு 

வைவவழத்து உ  ரிக்கின்றான்.ஆனால் 

இவர்கவளக் கண்ட பகம ரி நாணங் 

சகாள்ளாெவெ எண்ணி 

வருந்துகின்றனர். ஊழ்வலி 

உண்வமயினால் சு த்திைன் கவடக்குச் 

சீவகன் ச ல்கின்றான்.சீவகவன ென் 

மவனக்கு அவழத்துச்ச ன்றவுடன் 

அவவனக் கண்ட அளவிபலபய 

பகம ரி நாணமுறுகிறாள்.இவெக் 

கண்ட சு த்திைன் பகம ரிவயச் 

சீவகனுக்கு மணம் ச ய்து 

வவத்ொன்.இக்பகம ரியுடன் சீவகன் 

இரு திங்கள்கள் ெங்கியிருந்து ஆைா 

இன் ம் அருந்திவிட்டு,பகம ரி அறியா 

வண்ணம் அவ்விடத்வெ விட்டு 

அகன்றவுடன் , அவன் ச ல்வது ப ால் 

கனவு காண்கிறாள். 

                 ’’ெொளினும் தபருகு கின்ற 

                   ெககமதி யகனய கொ ற் 

                   பகள் கனக் கனவிற் 

கொணொள் 

                   கிைர்மணிப் பூணி ெொபை’’   

(சீ க.பகம:1506) 

என இப் ாடலில் பகம ரி கண்ட 

கனவாக ஆசிரியர் கூறுகின்றார். 

அொவது மணிகள் இவழத்ெ 

கலனணிந்ெவளாகிய, ொமவைப் 

பூப்ப ான்ற முகத்வெயுவடயவள், 

நாள்பொறும் வளர்கின்ற பிவறவய 

சயாத்ெ காெவலயுவடய கணவன் 

ென்வனக் கனவிபல காணெவளானாள், 

அொவது கனாக்காண்கின்றவள் அவன் 

ப ாகக்கண்டாள் என்று நச்சினார்க் 

கினியர் உவை வகுக்கின்றார். 
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கட்டியங்கொரனின் கொமக்கிழத்திக் கண்ட 

கனவு 

        கட்டியங்காைன் சீவகனிடம் 

அைசிவன இழக்கப் ப ாகின்றான், 

என் வெ வலியுறுத்தும் வவகயிபல 

அவனது காமக்கிழத்தி கனவு 

காணுவொகவும் ஓர் குறிப்பு 

கூறப் ட்டுள்ளது. 

                   ’’பபொக மகளிர்  லக்கண்க 

டுடித்  தபொல்லொக் கனொக்  

                      கண்டொள்,ஆக மன்னற் 

தகொளிமழங்கிற் றஞ்சத் க்க குரலினொற் 

                  …………………மண்ணும்  

விண்ணு மதிர்ந் னப     

(சீ க.மண்:2173) 

அொவது , கட்டியங்காைனின் 

காமக்கிழத்தியரின் வலக்கண்கள் 

துடித்ென.அவர்கள் தீய கனவுகவளக் 

கண்டனர்.கட்டியங்காைனுக்கு பமனி 

ஒளி மங்கியது.கூவகயானது , 

அைண்மவனயிபல  கற் காலத்திபல 

அஞ் த்ெக்க குைலினால் குழறிக் கூவ, 

சவற்றி முை ம் ஒலி அவிய , 

வானத்தினின்றும் குருதி மவழ ச ய்ய 

நிலமும் வானமும் அந்நாசடங்கும் 

அதிர்ந்ென,என்ற இக்குறிப்பின் 

பிைதி லிப் ாக சவப் முற விழித்துக் 

கண்டார் அச் முறச் ச வ்வாவய 

மடித்து, முகில் நிவறந்ெ வானிலிருந்து 

திங்கள் வீழ்வது ப ால கட்டியங்காைன் 

வீழ்கின்றான் என ென் காவியத்தில் 

ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். 

த ொகுப்புகர          

       இக்காப்பியத்தில் ச ண்கள் 

கண்டுள்ள கனபவ ஒவ்சவாரு 

இடத்திலும் முக்கிய  யணமாக 

அவமந்துள்ளவெ நம்மால் அறிய 

முடிந்ெது. ெமிழ்க் காபியங்களில் 

கனவு,காப்பிய மாந்ெர்களின் மனம் 

 ற்றித் செரிவிக்கவும்,காப்பிய 

மாந்ெரின் இறப்வ த் செரிவிக்கவும் 

ச ரும் ாலும் வகயாளப் ட்டிருப் து 

இவ்வாய்வால் அறியப் ட்ட 

உண்வமகளுள் ஒன்றாகும். 

 சிந்ொமணிக் கனவு,பின்னர் 

நவடச றக் கூடியவெ முன்னபை 

அறிவிக்கும் அறிவிப் ாகவும் 

அறிகுறியாகவும் அவமந்துள்ளது. 

சிந்ொமணி காப்பியப் ச ண்களான 

விவ வய, பகம ரி, கட்டியங்காைனின் 

காமக்கிழத்தியர் ஆகிபயாரின் 

கனவுகள் பின்னர் நிகழவுள்ள 

நிகழ்வவ அழகாக எடுத்தியம்  

பியிருப் வெ இக்கட்டுவையின் 

வாயிலாக நாம் கண்படாம். 

 


