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தமி�� ேபராசிாிய�, ச�க அறிவிய� �ைற, 

அ�பி� த�ம��க� ேவளா�ைம� க��ாி ம��� ஆரா��சி நிைலய�, 

தி��சிரா�ப�ளி-27 
 

ஒ� ச�தாய�தி� நலைன அறிவத�� அ�ச�தாய ம�களி� க��� வள� 
அள�ேகாலாக அைமகி�ற�.  இ�தைகய க���வள� கால� காலமாக ந� 
��ேனா�களிைடேய ேநாிய சீாிய பாைதயாக அைம�� வ�தி���� பார�பாிய� 
�றிைன இ�க��ைர ஆ�கி�ற�.   

சட��கைள, உண� �ைறகைள, கைல, விைளயா�� ேபா�ற 

நைட�ைறகைள நா� நம� ப�பா� என��, தமிழ�களி� மர� எ���, 
வா�விய� ெநறி�ைறக� எ��� ப���� வ���� பலவா� இய�பி 
இ���கி�ேறா�.  கால� காலமாக� கைடபி��க�ப�� வ�� அைன�� 
நைட�ைறக��, நிக��க�� ஒ�ெவா� நிைலயி�� அற� எ�பேத ெநறியாக� 
ெகா�� ந� வா��ைகைய ந� ��ேனா�க� அழகான பாைதயாக வ���� 
ெகா��தி��கி�றா�க�.  இ� நா� அறி�தேத.  பழ�க வழ�க�கைள�� 
நைட�ைறகைள�� நா� பார�பாிய� எ�� ெசா�வ�ேபாலேவ ந��ைடய 
��ேனா�களி� சி�தைனக��, பைட��க�� ஒேர மாதிாியான அற� சா��த 

சி�தைனகளாக� காண�ப�வைத அ��பைடயாக� ெகா��, நைட�ைறக� 

ம��ேம பார�பாிய� அ�ல, ந� ��ேனா�களி� ெசா���, அவ�த� 

சி�தைனக��, எ�ண�க�ேம பார�பாிய�தா� எ�பதைன� ேப� ெபா�ளாக 
நா� மா�ற ேவ���. ந��ைடய ��ேனா�களி� எ�ண�கைள�� மர� 
வழி�ப�டதாக� ெகா��, தைல�ைற மாறி��, ேபச�ப�� வ�கி�ற ஒேர 
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மாதியான எ�ண�கைள�� நா� பார�பாிய� எ�ேற �றி�பிட ேவ��� எ�� 
வ�����வேத இ�க��ைரயி� ேநா�கமா��. 

ெச�ைமயான க��� வள�ைத தமி��ச�தாய ம�களி� இல�கிய�களி� 
காணலா�.  இதைன அ��பைடயாக� ெகா�� ெதா�கா�பிய�, ச�க 

இல�கிய�க�, பதிெண�கீ�� கண�� ��க�, கா�பிய�க�, ப�தி 

இல�கிய�க� என ஒ�ெவா� கால�க�ட�தி� ேதா�றிய இல�கிய�க� �லமாக, 

ந� ��ேனா�க� வா��ைகயி� உயாிய ெநறிகைள� த� அ�பவ�தா��, 

அறிவா��, சி�ைதயா�� உண���, உைரக�லாக நம�� ஆ�கி 
அளி���ளதைன சா�றாக நா� எ���� ெகா�ளலா�. 

  ெதா�கா�பிய�, ப�ைட� தமிழாி� வா��ைக �ைறைய� பா��ற 
எ���� கா��� ஓ� ஒ��ய�வ�ற வி�மிய �லா��. ெதா�கா�பிய�தி� 
�ற�ெப�� ெச�திக� யா�� ப�ைட� தமிழ�த� வா�விய� இல�கணமாக 
மிளி�வதைன நம�� எ���� கா��வதாக அைமகி�ற�. இ�விட�தி� ஒ� 
உ�ைமைய நா� சி�தி�த� ேவ���.  காத�� �ர�� தமிழ��� உாி�தான 
ெபா�� என நா� மா�த��� ெகா�டா�� காத� நிக��க�� �ர நிக��க�� 
எ�லா ெமாழிகளி�� எ�லா நா�� பைட��களி�� க��ெபா�ளா� அைம�� 
பாட�களா�, இல�கிய�களா�, நாடக�களா� மிளி�கி�றன.  ஆயி�� இ�த இ� 

உண��சிகைள�� அ��பைடயாகக� ெகா�� திைண, �ைறக� அைம�� 
இல�கண வர�பி��� அட�கி இல�கிய மரபாக ஆ�கி ைவ�த ெப�ைம ந� 
தமி�ெமாழி�� ம��ேம உாி�தான சிற�பா��.  இ� சி�தைன� பா�ேக 
இ��வைர இல�கிய உலகி� மரபாக, பார�பாியமாக� கைட�பி��க�ப�� 
வ�கி�ற� எ�பத�� இ�ேவ� க����களி�ைல.  உலக வழ�கிைன நாடக 
வழ�காக� ெச�� கைலயாக மிளிர ைவ�த ெப�ைம ெதா�கா�பியைரேய 
சா��த�. 
ெதா�கா�பிய�தி� �ற�ெப�� ெச�திக� யா�� பைழய உலகவா��ைக��, 
ெச��� வழ�ைக�� அ��பைடயாக� ெகா�� விள�க�ெப�கி�றன.  ம�க� 
வா��ைகயி� இய�பாக� காண�ெப�� ஒ��க� ‘உலகவழ��’ எ���, 
அ��லக வழ�கி� சிற�தனவாக உ�ளவ�ைற� ேத��ெத���� பி�கால 
ம�களி� உலகவழ�� சிற�பாக நைடெப�த� ெபா���� �லவ�களா� பலபட� 
�ைன�� ெச�ய�ெப�வ� ‘நாடகவழ��’ எ��� வழ�க�ெப��.  இ�த 
இ�வைக வழ��க�� கல�தேத ‘ெச��� வழ�க�’ ஆ��.  ஆசிாிய� 
ெதா�கா�பியனாேர இவ�ைற, 

நாடகவழ�கி�� உலகிய� வழ�கி��

பாட� சா�ற�லெனறிவழ�க�”  - (அக�திைண-��.



ISSN: 23203412(P), 23491639(O) 
 

30 VII, 20 
 

எ�ற ��பாவி� �றி�பி�வ�.  எனேவ, ெதா�கா�பிய� ப�ைட� தமிழாி� 
வா��ைகைய� பா��ற எ����கா��� ஓ� ஒ��ய�வ�ற வி�மிய �� எ�ப� 
ெபற�ப��.   

ெதா�கா�பியனா� ‘அற�’ எ�பைத ஒ�றாக� �றி�பி�டாேரய�றி 
அதைன இ�லற� எ�ேறா, �றவற� எ�ேறா இர�டாக� ப��கவி�ைல.  
இ�ைம இ�ப� விைழ�� தா� காதல�� பாரா��ய மைனவி ம�கேளா� 
ஒ��கி��� நட�திய அ�� வா��ைக��, ��ைம ெதாட�க, ம�ைமயி�ப� 

அவாவி மைனவி ம�க� தம��� ெதா�� ெச�ய இ�ைமயி���� நீ�கி, 
இைறவ� தி�வ�ளி� தம� உண�விைன ேதா�வி�தி���� தவ வா��ைக�� ஓ� 
அற�தி��ேளேய அைம�த இ�வைக நிைலகளா�� எ�பதைனேய 
ெதா�கா�பிய�, 

“காம� சா�ற கைட�ேகா� காைல 
   ஏம� சா�ற ம�கெளா� �வ�றி  

அற��ாி ��றெமா� கிழவ�� கிழ�தி��  
சிற�த� பயி�ற� இற�தத� பயேன”            

(க�பிய�-��பா இள�) 
 எ�ற ��பாவினா� நம�� அறி����கி�றா�.  ெதா�கா�பியாி� 
இ�தைகய எ�ண�, அவ� மனித�ல� எ�வா� த��ைடய வா��ைகைய 
நக��தி� ெகா�� ெச�ல ேவ��� எ�� இல�கண� வ��பதாக அைமகி�ற�. 

 ‘ெபா�ள�லவைர� ெபா�ளாக� ெச���’ நிைல ப�ைட� 
தமிழ�களிைடேய�� காண�ப�ட�.  ெச�வ� உைடயவ�க� உய��தவ�களாக�� 
வறியவ�க� தா��தவ�களாக�� க�த�ெப�றன�.  இஃ�, 

“இ�ைமயதிளி�� உைடைமய �ய��சி��”  - (அக�திைண-��.44) 

எ�ற ��பா அ�யா� ெபற�ப��.  ெபா�� உ�ளவ� உய��ேதா�, இ�லாதவ� 
இழி�ேதா� எ�ற மன�பா�ைம ப����ேத ெதாட��� வ��ெகா������ 
தவறான மன�பா�ைமயா��.  ஆயி��, ெச�வ�ைடயவ�க� பிற��� உதவி 

ெச�யா� த�னல�கார�களாக இ��பி� அவ�க� ம�களா� பழி�க�ப�டன�; 

அறிஞ�களா�� �லவ�களா�� ெவ��க�ப�டன�;  எ�பதைன, 

“ெகா��ேபா� ஏ�தி� ெகாடாஅ�� பழி�த��”  

- (�ற�திைண-��.29) 

எ�ற அ�யா� ெபற�ப�கி�ற�.  இதைனேய ஒளைவயா��,  

“இ�டா� ெபாிேயா� இடாதா� இழி�ல�ேதா�” –  (ந�வழி:2) 
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நம�� நிைன� ��கி�றா�, பல தைல�ைற தா���� ஒ��ப�ட சிநதைன 

ம��ம�ல; ந�லைத வ������ சி�தைன�மா��. 

ச�ககால�தி� வா��த ந� ��ேனா�களி� சி�தைன� ேபா�� 
எ�திைசைய ேநா�கியதாக இ��த� எ�பதைன� பதி� ெச��� ேநா�கி� 
எ���ெதாைக ��களி���� ஓாி� சா��க� ��ைவ�க�ப�கி�றன. அக� 
ேப�� க��ெதாைக, ந�றிைண, ���ெதாைக ஆகிய இல�கிய�க� 
அறி����கி�ற �ற�சி�தைனைய ஈ�� ஒ� ேசா� பதமாக� கா�ேபா�. 

ெபா�� ேத�� �வி�தா��, �க� ேச���� ெப�ைம ெகா�டா�� 
இ�லற வா��ைக எ�ப� உ�ைமயான அ�பிைனேய அ��பைடயாக� 
ெகா�� இய��கி�ற� எ�ற உ�ைமைய ந� ��ேனா�க� உண��� 
நிைன�� நிைன�� உ�கி வா��தி��கி�றா�க� எ�பதைன, உ�ைமயான 
அ�பி��தா� வ�ைமயி�� ெச�ைமயான இ�ப�திைன� ெபறலா� எ�� 
பி�வ�� பாடல�க� உண���கி�றன. 

“ ஒேராஓ ைகத��� தழீஇ – ஒேரஓ ைக 
    ஓ�ற� ��ைட உ��பவேர யாயி�� 
    ஒ�றினா� வா��ைகேய வா��ைக ”       (க�: 18:9-12) 

அ�ேபா� ெபா��திய இ�வா��ைகேயயானா��, ெபா�� 

இ�றியைமயாத�.  ஆயி��, அ�ெபா�� அற�தி� வழிேய ெபற�ப�டதாக 
இ��க ேவ��� எ�பதைன� பல இல�கிய�க� ப�ேவ� ��நிைலயி�� 
ெவளி�ப��தியி��கி�றன. ��ேனா� ஈ��ய ெச�வ�ைத� ெகா�� �கமா� 
வா�த��, ெபா�� ேத�� �ய�சியி�லாம� ேசா�பியி��த� ஆகிய 

இ�விர��� அறம��; மிக இழிவான� என� ���ெதாைக சி�தி�கி�ற�. 

“உ�ள� சிைத�ேபா� உளெரன� படா�  

  இ�ேலா� வா��ைக இரவி�� இளி�       (��: 283) 

  வா��ைகயி� அற�ெசய�க� பல �ாி�� ெச�ைமயான வா��ைக 
வா�வத��� பிற� கைடவாயி� ெச�� ெபா�� ேவ�� நி��� இழிநிைல 
அைடயாம���க�� ெபா�� மிக�� ேதைவ. ஆயி��, அ�ெபா�� தீயவழியி� 

ெப�றா� ஒ�வா� அழி�� எ���, அற�� அ�ேற ஆ�க�� ேத�� எ�கி�ற� 
அகநா��. 

“அற�கைட� படாஅ வா��ைக�� எ��� 
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    பிற� கைட� ெசலாஅ� ெச�வ�� இர��� 
    ெபா�ளி� ஆ��”                      
 (அக�:155) 

‘நாகாிக�’ எ�றா� எ�ன?  நாகாிக வா��ைக எ�பத� ெபா�� யா�? 
எ�பத�� ந�றிைண மிக அழகாக விள�க� த�கி�ற�.  ந� ��ேனா�களி� 
ெச�ைம� திற� வா��த சி�ைத மிக அழகாக ெவளி�ப���கி�ற�. பிற� மன� 
��படாத ெசா��� ெசய�� நிைற��, உய��த ப�� ெகா�ட ம�கைளேய 

நாகாிக� உைடயவ�க� எ�கி�ற� ந�றிைண.  ஏேத�� ஒ� காரண� க�தி, த� 
உயிரான ந�ப� ந�ைசேய த�கி�றா� எ�பைத அறி�தி��தேபா�� தன��� 
ெகா�ய ந�சிைன� த�கி�ற ெசயைல� க�� சின� ெகா�ளா�, அதைன 
ம��பதனா� த� ந�பனி� உ�ள� வ���ேம எ�ெற�ணி ��னைக �க� 
மாறாம�, சிறி�� தய�கமி�றி மன� ��படாம� ந�சிைன உ�பவேன நாகாிக� 
மி�கவ� எ�கிற� ந�றிைண. 

“��ைதயி��� ந�ேடா� ெகா��பி�  

     ந��� உ�ப� நனிநாகாிக�”     (ந�றிைண:355) 
பிற� மன� ேநாகா� நட�கி�ற த�ைமேய மனித� ப�பாக� ெகா�ள� 
ெப�கி�ற�. இத� �லமாக, ந� ��ேனா�களி� அற� ேதா��த சி�தைன எ�ன 
எ�பத�கான பதி�ைர வ��ெப�கி�ற�. 

  ந� ��ேனா�களி� சி�தைன�� சிகர� க�ட�ேபால, இ��றநா���� 
பாட� ம�ட� ���கி�ற�. ந� ��ேனா�களி� ெச�விய சி�தைனைய� 
ெதளி�ற அழ�ப��தி� �ற�� �றநா�� ேபால ஒ� இல�கிய� உ�டா? 
எ�� ேபா��� விதமாக இ�த� பாட�க� எ�லா� �ைனய�ப������. சா�� 
சில: 
   “யா�� ஊேர யாவ�� ேகளி� 
    தீ�� ந��� பிற�தர வாரா 
    ேநாத�� தணித�� அவ�ேறார�ன  
    சாத�� ��வ� அ�ேற வா�த� 
    இனி�என மகி�� த��� இலேம”     (�ற�:192:1-5) 

எ�லா ஊ�க�� நா�க� வா�கி�ற ஊேர; எ�லா ம�க�� எ�கள� 

உறவின�கேள; நம�� உ�டா�� ந�ைம�� தீைம�� நா� ெசா��கி�ற 

ெசா�லா��, ெச�கி�ற ெசயலா�� ந� எ�ண�களா�� உ�வாவேதய�றி 

ேவற�ல; பிற��� இற��� உலக� ெபா�வா��.  உயி� வா�ைவ இனிய� எ�� 
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மகி��சி அைட�த�� இ�ைல; ெவ��� உ�டா��ேபா� உயி� வா�ைவ, 
��ப� எ�� ெவ��த�� இ�ைல எ�� சா�� உலக வா�விய� த��வ�ைத 
மிக அழகாக எ���ைர�கி�ற�.  இ�ேபாலேவ, 

“ ஈெயன இர�த�ழி�த�� அதெனதி�  
 ஈேய ென�ற� அதனி�� இழி�த�� 

     ெகா�ெளன� ெகா��த� உய��த�� அதெனதி� 
 ெகா�ேள� எ�ற� அதனி�� உய��த��”  (�ற�:204)  

ந� ��ேனா�களி� சி�தைன�� எ�ணேவா�ட�க�� எ�தைகய ெப�ைம��, 

உ�னத��, ��ைம�� நிர�பிய� எ�பத�� இ� �றநா�� அ�ேய 
உ�சமா��. 
  ஒ�வாிட� யாசக� ேக�� இர�த� எ�ப� மிக மிக இழிவான�; அ�தைகய 

இழிெசயைல, த�மான�ைத வி�� ஒ�வ� ைகநீ�� யாசக� ேக���ேபா�� 

க�ைண இ�லா� ஈேயென�� ம��த�, யாசி�தைலவிட�� மிக�� இழிவான� 
எ�கிறா� கைழதி� யாைனயா�.  த�ைன நா� வ�ேவானி� மன��றி�ைப 
அறி�� அவ� ேக�காமேலேய அவ� நிைன�பவ�ைற� ெகா��த� எ�ப� மிகமிக 
உய�வான�.  அ�வா� ேகளாமேலேய ெகா����, ேதைவயி��தேபா��  
அதைன வா�கமா�ேட� என ம��த� அைதவிட�� மிகமிக உய�வான� 
எ�கிறா� �லவ�.  ஆக, நைட�ைற வா��ைகயி� மிக இழிவான� எ�? மிக 

உய�வான� எ�? என �� ைவ�கி�றா� �லவ�.  இ� ேபா�ற ந� 

��ேனா�களி� சி;நதைன�ேபா�� எ�ண, எ�ண விய�பிைன� த�கி�ற�.  
எ�தைகய உய��த சி�தைன இ�ெவன மைல�க ைவ�கி�ற�. 

�ற�ெமாழிைய� கட�த ேவ� ெபா�� உலக வா�விய� நைட�ைறயி� 
இ�ைலெய�ேற உைர�ப� ச�திய வா�கா��. வ��வனி� வா�கி�� 
இைணயான ேவ� சி�ைத எ�ெமாழியி��, எ�நா�டவாி�� நா�கி�� வா�கி�� 
இைய�தி��கிறதா எ�ப� ஐயேம. வ��வனி� எ�ணேவா�ட� ஒ�ேற 
இ�க��ைரயி� உறதி�பா���� வ�ேச��பதாக அைம��.  1330 �ற�க�ேம 
ந� ��ேனா�களி� ெச�விய வா��ைக நைட�ைற�� சா�றாக அைம�தா�� 
விழி �� ெதா�ட�ேபால, வ��வனி� ஒ� சில �ற�கைள ம��ேம நா� 

இ�க��ைரயி� ைகயாளலா�.  ந� ��ேனா�களி� அறேம எ�ண�; எ�ணேம 

ெசா�; ெசா�ேல ெசய�; ெசயேல அற�; அறேம வா�வாக� தனிமனிதனி� 

வா�விய�, �றளா� வழிெமாழிய�ப����கிற�. 
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“ெச�றவிட�தா� ெசலாவிடா தீ� ஒாீஇ 
ந�றி�பா� உ��ப� அறி�” 

   - (தி�.422) 
அறி� எ�பத�� இல�கண� வ���� வ��வ� ‘ெம��ெபா�� கா�ப� அறி�’ 
எ�கிறா�.  ேம��, மன� ெச��கி�ற பாைதயிெல�லா� ந�ைம ெச�லவிடா� 
த��� ந�லைத ேநா�கி ந� வா��ைக� பாைதைய� ெகா�� ெச���வேத 
அறி� எ�பதா�� என மிக அழகாக விள�க� த�கிறா�, வ��வ�.  
இ�சி�தைனைய நா� ச�� ஆராய� ��ேவாேமாயி� ந� ��ேனா�களி� 
ேந��தியான வா�விய� ெநறி�ைற �ாியலா��. 

எ�தைகய ெம�த க�வி ெப�றவராயி�� தா� ப��த க�விைய� ெகா�� 
தவறான வழிைய� ேத��ெத��பாேனயானா� அவ� அறி�ைடயவ� எ�ேறா; 

ேமதாவி எ�ேறா உைர�தலாகா�. அவ� அறிவ�றவேன ஆவா�.  ஏெனனி�, 
அறி� எ�ப� ஒ�வைன ந�ல வழி�� ம��ேம அைழ��� ெச���.  எ� 
ஒ�வைன ந�ல பாைத�� ெச���கிறேதா அ�ேவ அறிவா��.  ந�றி� பா� 
ம��� உ��பேத அறி� எ�� ��� ெச��� வ��வனி� வா�� 
இ�க��ைர�� சிற�� ேச��பதா��.  அ�ேபாலேவ, ம��ெமா� சி�தைன,     

உ�ைம எ�ப� யா�?  உ�ளைத உ�ளப� இய��வ� எ�� நா� 

உைர�ேபா�.  ஆனா�, வ��வனி� சி�ைத ேவறாக, உயாியதாக 

அைம���ளைத� கா�ேபா�.  வா�ைம என�ப�வ� யாெதனி�, யாவ���� 
எத��� தீைம தராத ெசா�ேல வா�ைம எ�கிறா� வ��வ�. 

“வா�ைம ெயன�ப�வ� யாெதனி� யாெதா���  

   தீைம யிலாத ெசால�”         -  (தி�.291) 

எ�த� பிற உயி���� தீ�� தராத ெசா� (அ� ெபா�யாக இ��பி��), எ�ேவா 
அ�ேவ வா�ைம எ�கிறா�.  தீைம த�� ெசா�லாக இ��பி� (அ� 
உ�ைமயாகேவ இ��தா��) அ� ெபா� எ�ேற உைர�க�ப��.  அ��த 
�றளிேலேய விள�க� த�கிறா� வ��வ�. 

“ெபா�ைம�� வா�ைமயிட��� �ைர தீ��த 
   ந�ைம பய��� எனி�”           -  

(தி�.292) 

ெபா�யாகேவ இ��பி��, அ�ெபா�யினா� ஒ� ந�ைம விைள�மாயி� அ�த� 
ெபா� �ட வா�ைமெய�ேற க�த�ப�� எ�கிறா� வ��வ�. வ��வனி� இ�த 
இ� சி�தைனக� ேபா��, ந� ��ேனா�களி� அ��தமான ��ைமயான 
வா�விய� ெநறிகைள ெசா�வத��. 
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கா�பிய�களி� ஒ� சா�றாக சில�பதிகார� ஈ�� ேபச�ப�கிற�.  
இைரைய� ேத� இைர�ைப நிர��வ�� இன�ெப��க�ேம வா��ைக எ�ப� 
வில��களி� நிைலயா��.  மனித ச�தாய� வில�� நிைலயி���� பல �ர� 
கட��, நாகாிக� எ�� நிைலைய அைட�� வள��� இ�� மனித� ஐ��ல�க� 
�ல� தா� அ�பவி�த அறிைவ� ெகா�� பலவ�ைற� க�டறி�� �����ேய 
உண��, சி�தி��� ப��தறிைவ�� வள����ளா�.  இ�தைகய அறிவி� 

த��வ�, மனித�ைடய உைழ��, ஆ�ற�, ந�ெசய�, அ�பவ� ேபா�றவ�றி� 

�ல� அபாிதமான வள��சி நிைலைய  க�வி, அறி�, திற�க� எ�பனவ�றி� 

�லமாக ெம��பி��� ெகா����கி�றா�.  இ� இ�ைறய நிைல.  ஆனா�, 

அ�ேற இள�ேகாவ�க� ெப����, உ���� ம��ேம இ�பெம�� க�தி 
வா��ைகைய� ெதாைல�பவ�க� ��ப� கட�� ���வா�க� எ�பைத 
ேகாவல� வாயிலாக உண���கி�றா�. 

���ப அைம��� இ�லற �ைற�� சீராக அைம�� ச�தாய�தி� 
ெசய�ப�மானா� நா��� வள��, ஆ�சி��, ம�களி� நல�� சீராக அைம�� 
எ�பதைன�� இள�ேகாவ�க� விள��கிறா�. 

“ வான�ெபா�யா� வள� பிைழ� பறியா� 
     நீணி� ேவ�த� ெகா�ற� சிைதயா� 
     ப�தினி� ெப��� இ��த நா�” 
எ�� க��ைட� ெப��� உைற�� நா��� வா�மைழ ெபா��கா�;  நா�� 

வள� ��றா�;  அரசனி� ந�லா�சி சிைதயா� எ�� வ�����கி�றா�. 

ேம��, இள�ேகாவ�க� க�ணகியி� வாயிலாக த��ைடய அ��தமான 
எ�ண�ைத�� த��ைடய ��ைமயான சி�தைனைய�� மன�ேபா�கிைன�� 
பதி� ெச�கி�றா�.  வி��ேதா�ப� ப�பி� தமிழ�களி� �த�ைம நிைல��, 
இ�லற வா�வி� வி��ேதா�ப��கான ��கிய��வ�ைத�� இள�ேகாவ�களி� 
எ�ணேவா�ட� ெதளி�ப���கி�ற�. ேகாவல�� க�ணகி�� ம�ைர மாநக� 
ெச�றேபா� மாதாி இ�ல�தி� த��கி�றன�. அ�ேபா� ேகாவல�, 
க�ணகியிட� த�ைன� பிாி�தி��தேபா� மிக�� ����ற நிைலயி� 
ேவதைனேயா� கட�த பாைதைய நிைன��ப���கி�றா�. அத�� க�ணகி, 
ேகாவலனிட� த�கைள� பிாி�த ��ப�ைதவிட�� த�ைன மிக�� பாதி�த 
ேவதைன எ�ெவன க�ணகி நிைன� ��கி�றா�. 
   “அறேவா��� அளி�த�� அ�தண� ஓ�ப�� 
    �றேவா��� எதி��த�� ெதா�ேலா� சிற�பி� 
    வி��ெததி� ேகாட�� இழ�த எ�ைன ”                       
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(சில��.16, 71-73)  

“அறெநறியாள�க��� உண� ெகா��த��, அ�தண�கைள� ேப�த��, 
�றவிய�கைள எதி�ெகா�� உபசாி�த�� சிற�த�. ந� ��ேனா�கைள�ேபால  
நா�� வி��தின�கைள எதி� ெகா�டைழ�� �கமல��சிேயா� உபசாி��� 
கடைமைய இழ�தவளாக� ����ேற�” என ேவதைன��கி�றா�. இ�லற� 
கடைமயி� ��ைமேய வி��ேதா�ப�� �லமா� நிைறேவ�வதாக� 
க�ணகியி� ��� ெம��பி�கி�ற�. கணவைன� பிாி�த ��ப�திைனவிட��, 

ந� தா�த�ைதயைர� ேபா��, வி��தின�கைள எதி� ெகா�டைழ�� 

வி��ேதா���, கடைமைய இழ�தவளா�� ����ேற� எ�� க�ணகியி� 
மா�பிைன உய��ப��த இள�ேகாவ�க� ைகயிெல��த ெசா�ல��க� 
தைல�ைற தா��ய மரபா��.    

ெம�, வா�, க�, ���, ெசவி எ��� ஐ��ல�களா� உணர�ப�கி�ற 
�லனறி� ப�றி வ��வ�� இள�ேகாவ�க�� பலபட� ��கிறா�க�.  இேத 
சி�தைனைய ஆ�வா� பா�ர�க�� ெதளி�ப���வதைன ஈ�� காணலா�.   

ஆ�வா�க��, நாய�மா�க�� வ��வாி� சி�தைனையேய 
அ�ெயா�றியி��கிறா�க�.  ந� ��ேனா�களி� எ�ணேவா�ட�களி� 
எ�தெவா� ெதா��� இ�ைல எ�பைத உணரலா�. ந�மா�வா� தம� 
தி�வா�ெமாழியி�, “ஒ� நாயக�” எ�� ெதாட��� பா�ர�களி� 

இ�சி�தைனைய� பதி� ெச���ளா�. ஐ��லனறிேவ அறி� வள��சியி� ஆதார�; 

அறி�� த��வ�தி� அ��பைட, ஐ��ல�க� �ல� மனித��� அறி��, அத� 
�ல� இ�ப�� கிைட�கி�றன எ�பதா��.  அ�தைகய இ�ப�களி� �க�� 
த�க����� இ��க ேவ���.  அள� மீ��ேபா�, க���பா� தள��ேபா� 

ெப����ப��, தீ��� வ�� ேச�கி�ற�.  இ�தைகய �ழ�� ந�ைம� கா�பேத 
ஆறாவ� அறி�.  இ�தைகய அறிேவ மனிதைன ெம��ஞான�தி�� இ��� 
ெச�� மனிதைன ந�வழி� ப���கி�ற�. 

“க�� ேக�� உ�� உயி��� உ�றறி�� ஐ��ல�� 
   ஒ�ெடா� க�ேண உள”       

- (தி�.1101)   

எ�� வ��வனி� ��றிைன அ�ெயா��ேய, ந�மா�வா��,     

 “க��ேக� ���ேமா� ���ழ�� ஐ�க�வி 
   க�ட இ�ப� ெதாிவாிய அளவி�லா� சி�றி�ப� 
   ஓ�ெடா�யா� தி�மக�� நீ�ேம நிலாநி�ப 
   க�டசதி� க�ெடாழி�ேத� அைட�ேத� உ� தி�வ�ேய”  
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(தி�வா�ெமாழி) 
 தி�வா�ெமாழியி� ம�களி� ேம�ைமைய ��னி��தி� பா�கி�றா�.  
ம�களிட�தி� ப�தி ெநறி தைழ���ேபா� ெதா�ட� ெப�கி நி�� உலகி� 
��ப�க� ெதாைல�� இ�ப�க� ெப��வதாக ந�மா�வா� பணி�� 
பா�கி�றா�.  இதைனேய ேபயா�வா��, 

“ஓ��த மன�தரா� ஐ�தட�கி ஆரா��� 
    ேப��தா� பிற�ேப�� ேப��கலா�”    
 மன�ைத ஒ��க�ப��தி, ஐ��ல�கைள�� அட�கி ஆரா��� 
ெபய��தா� பிற�ைப�� தவி��கலா� எ�கி�றா�. இேத சி�தைனைய 
அ�பர�களா� �லமாக தவ�தி� ��ற��� அ�களா� விள��கி�றா�. மானிட 
வா��ைக, �ல�களி� �க��களா� ஆன�.  இ�த ஐ��ல�க�� உயிாி� 

நல�தி�� ஒ�திைச�� உ�ளவா� இய�கினா�, உயி� நல���.  ஆனா�, எ�த 
உயி��� ந�ைம ெச�� இ�ப� தரேவ��ேமா அ�த உயி�ட� இ�த 
ஐ��ல�க�� ஒ��கிைணவதி�ைல.  ஐ��ல�க�� அறி�� ஒ���ெகா�� 
ேபாரா�கி�றன.  உயிாி� அறியாைம�� மி�தி�� காரண�,“ெச���” எ�ப�.  

இ�ேவ அைன��� தீைமக���� வாயி�ப�யா��. இதைனேய, 

“அைன��ல�� ஆளலா� எ�� ேப�� 
   ஆ�கார� தவி�ெந�ேச அமர��காக 
   �ைன�� வ�� மதி� ���� ெபா�ற அ�� 
   ��கிய ெவ� கிைலவைள��� ெச�தீ ��க 
   நிைன�த ெப�� க�ைணய� ெந��தான ெம�� 
   நிைன�மா நிைன�த�கா� உ�யலாேம”               (6665) 

 சமய வா��ைகயி� பய�, ஐ�ெபாறிகளி� ��ைமேய. ஐ��ல�களி� 
��ைமயி� உயி� அ�பி� தைழ�� வள�தேலயா��.�க�தி�� �ற�தி�� ஒ�� 
இைய�தேத ��ைம; ��ைம அ�� ெந�சான�; அ�� வய�ப�ட�. ஆக, ந� 
��ேனா�களி� எளிய சி�தைன அைன��� ெவ�ேவ� கால�க�ட�தி� 
ெவ�ேவ� ம�களா� ேபச�ப�டதாயி�� இைவ அைன��� ஒேர ேந��ேகா��� 
அற�, அ�� எ�� இ� விழிக� உைடயதா� ஒ�ைறேய ேநா��� 
பா�ைவ�ைடயதா� அைம�தி��பதைன� க�ேடா�.  ந� ��ேனா�களி� 
சி�தைன அ�� வய�ப�டதாக��, அற� சா��� நி�பைத�� விாி��� �றி பல 
சா��க�ட� நிைற�� நி�கிற� இ�க��ைர. 

� ெவ�ேவ� காலக�ட�களி� வா��த �லவ�க�, அவ�களா� இய�ற�ப�ட 
இல�கிய�க� யா�� எ��ைன அற� வய�ப�டதாக இ��த� எ��� 
அேத ேநர�தி� ஒ� ெபா�� �றி�த அ�த� தனி மனிதனி� எ�ண�� 
ெசா��� எ�தைகய ெபா�� ெசறி� மி�கதாக�� அற� இய��வதாக�� 
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ஒ�ெவா� தைல�ைறைய� கட��� ஒேர மாதிாி இல�கண� ேபசி 
வ�தி��கிற� எ�பதைன�� ேம�க�ட இல�கிய� சா��க� 
நி��கி�றன. 

� ெவ�ேவ� கால�க�ட�தி� வா��த ஒ�ெவா� தனிமனித�� எ�ப� 
ஒ��ேபாலேவ சி�தி�தி��கிறா�க� எ�ப��� ஈ�� சா�றாக� 
ேகா���, தமிழ�த� எ�ண�க�� பார�பாியேம எ�பைத இ�க��ைர 
ெம��பி�கி�ற�. 

� தமிழ�களி� நைட�ைறக�� பழ�க வழ�க�க� ம��ேம பார�பாிய� 
அ�ல; தமிழ�த� சி�தைனக�� அத� ேபா���; அைவ சா��த எ�ண�, 

ெசா�, சி�ைத�� ஒேர ேபா�கி� ந� ��ேனா�களா� ேபச�ப�� 
வ�தைத�� பார�பாிய�தி��� நா� அைட�கலா� எ�பேத 
இ�க��ைரயி� நிைறவா��. 
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