தமி$ இல#கிய'களி) எ"ளி நைகயாட!" மிைக%ப'(தி* !ற"#
வா# அர#கநாத"
மிைக% ப"#தி& !"வ$% வ"ச$ !க#$சி அணிேயா' எ"ளி நைகயா&வ()
இல#கிய'களி) மிக$% அதிகமான ஈ"#$% திற$ ெகா$டைவ எனலா%. இைத ஆ"கில&தி(
“satire” எ"#$ தமிழி% “அ"கத%” எ"# !றி$பி&கி(றன*. இ"த இல#கிய#'றி) த"ைம
எ"ன?

இ"

இல#கிய!தி$

எ"ஙன%

ைகயாள&ப(கிற+

எ"பத%கான

விள$க&கைள

ெமாழியிய' ம"#$ இல#கிய# ேகா$பா&களி) !ைறயி& அறியேவ'(ய) அவசியமாகிற*.
ேப#$% தமிழி%& இ"வில&கிய) ப"# இ"#பைத' காணலா%.

“அவ#$%& தா# ெபாிய

!ேபர% எ"# நிைன%&!”, “அாி$ச&திர! !"#$% அ"#த !"#$காரனா அவ#?”, “!"#ர
வி#$தா'( மீைசயி' ம" ஒ"டவி&ைல எ"பா" அவ#”, “உ"க$ கா#$% மைழ ெப#கிற'”
ேபா$ற வழ#$களி( ம"றவ%கைள எ"ளி நைகயா&' த"ைம உ"ளன எனலா%.

தா# த"

!ழ#ைதைய “எ" ராசா” எ"பைத மிைக%ப'(த* எனலா#. சில! த"க$ மைனவிைய ‘ேதேன’
என அைழ$பைத எ"ளி நைகயா&வதா இ"ைல மிைக%ப'(தலா எ"பைத யா# யாைர எ"த$
!ழ#$ அைழ$கிறா)க* எ"பைத& ெபா$%& அறியேவ'(யி)*+,.
ெதா$கா&பிய* அ"கத% பாட$க&'( விள$க& த"#ேபா' அவ#றி& “வைச” ம"#$ “நைச”
இ"#பதாக( கா#$கிறா'.
வைசேயா'( நைசேயா'( !ண#$த& றாயி%
அ"கத% ெச#$% எ"மனா& !லவ$ (ெதா$. 434).
தி#$%றளி( பல பாட$களி$ அ"கத% ெபா$% இ"#பைத' கா#கிேறா'.
க"#ைடய ெர#ேபா' க"ேறா& !க#திர'(
!"#ைடய' க"லாதவ' (!ற#. 393).
க"லாதாாி' க"க# இர#$ !"க$ என உ"வக%ப'(தி+ க"லாேதாைர நைக$கிறா(
தி#வ%&வ'. இ"ஙனேம அறி$%&'ேவா+ இ"லாத அரச$ பைகவ%க& இ"ைலெய'றா*+
ெக#வா& எ"# பி#வ%& !றளி% !"வ$% ெதா$கா&பிய !"பாவி' ெகா$%க&ப(ட
அ"கத இல#கண&'#( இைய#தேத.
இ"#பாைர இ"லாத ஏமரா ம"ன"
ெக#$பா ாிலா$% ெக#$. (!ற#. 448)
“இ"#பாைர”

எ"#$

“இ"#கி&ற

பாைரைய”

அறி$%&'ேவாராகிய

உ"வகமாக இ"# பய#ப$%தியி()பதாக, ெகா$ளலா'.

அைம$ச&க()*

“ஏமரா ம"ன"” எ"ப$ “ஏம#”

எ"#$ ெசா$%& எதி$மைர! ெபா$ளி' உலக வா#$ைகயி) பாச$க&'( அ"ைம%ப'(
வி#$% ெவ#$%கைள) த"#காத ம"ன" என# ெகா$வ& ஒ" விள$க&. “ம"#” எ"#$

ெசா$ இ"கால& தமிழி% நீ#நிைலகளி) த"#$% !வராக& பய#ப$%தி வ"வ# இ"#
!றி$பிட'த)க+.

“ம"”

எ"#$

விைன%!"

“த"#$”

எ"#$

ெபா$ைள'

ெகா$ளேவ()யி,-கிற/. ம"#$ “ஏம#” எ"# ெசா$ ந"றிைனயி( “பா#காவ&”
எ"# ெபா$ளி' வ"வ#$ ேநா$க&த$க(. “ஆ"நல% உ"ளி வாி$ எம#$ ஏம# ஆ"#
மைல !த# ஆேற.” (ந". 192:11-12). “ஏம#” ம"#$ “ஏ"” எ"#$ ெசா$க& “த"#$” ம"#$
“அற#” ஆகிய ெபா$%களி) வ"#$ளைத( ச"க இல#கிய'தி) கா#கிேறா'.

இவ#$%&

“உலக$ பாச$க&” என உ"வக% ெபா$% பட, “ம"” எ"#$ ெசா$ “த"#$” எ"#$ ெபா$%
பட,

“ஏ"”, “மரா” எ"#$ ெதாடைர உலக$ பாச$கைள( த"#$ ெபா$ வா!வி# ஈ"படாத

ம"ன" என# ெகா$ளேவ()யி,-கிற/. இ"#ற%"# ேநர$யான ெபா$ளி' “இ"#பாைர”
எ"#$ ெசா$ைல' “பைடக%&'” உ"வக% என# ெகா$டா& ‘சாியான பைடக%ட&
பா#கா%&’ இ"லாம" இ"#$% ம"ன" எதிாிக& இ"லெய&றா)* அழி$க&ப(வா+”
என#$,

உ"வக%

ெபா$ளி!

சாியான

அறி$%&'ேவா+

இ"லாத

உலக

ஆைசக%&'

அ"ைம%ப'ட ம"ன" பைகவ% இ"லாவி'டா)* ெக#வா&’ என#$ ெகா$ளலா'.
அக#பாட'களி' ெப#$பா&$ பர#ைத !"#$%& ெச#$ தி#$%$ தலவைன&
தைலவியி' ேதாழி எ"ளி நைகயா&வ( ேபா$ற பாட$க& வ"வைத% காணலா!.
உ"#$% ெதா$%&' !"#$ ெசாீஇ&'
தைழயணி ெபா$%த ஆயெமா& !வ#றி
விழெவா& நி#றா& நீேய இஃேதா&
ஓரா$ வ"சி% சீாி% வா#$ைக'
ெப#நல& !"மக% வ"ெதன
இனிவிழ வாயி%& எ"#$ இ"#ேர. (!"!ெதாைக. 295)
உ"#தி&', ெதா$%&', !"#$ சிற$பான தைழயணிக( ெகா$ட இ"ல$தி" !கெழா&
இ"#தா&. தைலவியினா) சிற$%$ ெப#$ அவைள% !ற#! நீ பர#ைதயிட) ெச#$ சீாி%லாத
வா#$ைகைய நட#$கிறாேய! அ"தைகய ெப#நல& !"மக% தி#$ப வ"ததா% இ"#$
சீாிழ&'வி)ட' எ"# தைலவைன ேநா$கி' ேதாழி நைக$பதாக வ"கிற& இ"பாட&.
மிைக%ப'(த*
எைத$%

மிைக%ப'(தி*

!ற#

எ"ப$

ேப#$

வழ#கி&'

இல#கிய'களி)*

அதிகமாக' பய#ப$%த'ப($ வ"கிற&. “க" ெந#ச%கார)”, “எறி நா#$”, நிைறய இ"#$%
ேவைலைய “வ"# ேவைல இ!"கிற&” எ"# ெசா$வ&
மிைக%ப'(த*+, எ"#$%கா("க).
க"ெவ%&களி" மிைக%ப'(தி* கா#$% க"#$க%

ேபா$ற ேப#$ வழ#$க&

ேப#$%

தமிேழாட(லா*

க"ெவ%&'

தமிழி%&

இ"தைகய

மிைக%ப'(த%ப*ட

வழ#$க& இ"#க# கா#கிேறா'. கட#$%&' தானமாக& ெகா$%&' ஆ"க$ எ"#$ சாகாத
ம"#$ !"பைடயாத ஆ"களாக இ"#$% எ"பைத& “சாவா$வா ஆ"” எ"#$ ச"திர&'
!ாிய%& இ"#$% வைர ேகாவி& தான$க& உாிைம&ைடயதா* இ"#கேவ'(); ேகாவி&'
உ"ள விள$%க' எறி$த வ"ண$ இ"#கேவ'()

எ"ப$ ேபா!ற க"#$கைள'

“ச"திராதி'தவைர” எ"#$ பல க"ெவ%&களி" !றி$பி&'($பைத+ காணலா%.
…த" ெபா$ளி'! ெவ!"கிற நில" இ!ெவாி&' நில$% !"நி%கா ேதவதானமா&
இவ#$% ச !திராதி&தவைர)* காணியா& வி#ெற#றி& பாி$கிரக' ெச#ல%கடவதாக+,
இ"ப$ ச"மதி&'( க"ெவ%&' !"#ெதா' (South Indian Inscriptions. VIII. No. 74:7)
… !ரசிகாமணி) ப"லவைரய( ைவ#த ெநா$தா விள$கினா( சாவா$வா ேபரா% நிசத%
உழ#$ ெந#யா& எாிவதாக !"#த ஆ" (SI. XIX. No. 257)
இல#கிய'களி) மிைக%ப'(த*
ச"க$ ெதா$% இ"கால& வைர உ"ள இல#கிய'களி) மிைக%ப'(த* எ"#
உ"திைய' பலவா% பய#ப$%தியி()பைத+ காணலா%.

மிைக%ப'(த*+ !றவ$வைத'

ப"#ேபாாி' “மனைத% ெதா$வ&” ேபா$ற ஒ" உ"திேய எனலா%.
இ"ைம மாறி ம"ைமயாயி'(
நீயாகிய ெர# கணவைன
யானாகிய& நி# ெந#$ ேந#பவேள (!". 49)
இ"பிற"& மாறி ம" பிற$பானா'( எ"லா பிற$%களி() நீேய என# கணவனாக!" நாேன
உ" ெந#சி& இ"#பவ& எ"#$ மிைக%ப'(தி( தைலவி தைலவைன ேநா$கி !"வதாக
இ"#கிற' இ"த$ !"#ெதாைக) பாட$.
….
பாஅ$ !ளி$பி&', பக! இ"ளி%&,நாஅ$ ேவத ெநறி திாியி%&திாியா% !"றெமா'
.. (!ற#. 2)
எ"# !றநா%& பாட$% வ"# “பா# !ளி$தா'(, பக# இ"ளானா&', நா#$ ேவத$க&
திாி$தா%& !"ற$தா' மாறமா$டா&க(” என வ"# ெதாடாி& மிைக%ப'(தைல+ கா#கிேறா'.
எ"தவிதமான எதி$பாராத நிக$%சி நிக$%த ேபாதி&' !"ற$ திாியா% என மிைக%ப'(தி
வ"#$%&கிற&.

எதி$பாராம) நட#ப% எ"ப$ வழ#கமான நிக$%.

வழ#க% மீறலா&.

ஆனா$ !"ற$ திாியா% எ"ப$ இ"# மிைக%ப'(த* என# !றேவ%&'. “பா# !ளி$ப&”,
“பக# இ"#வ"” ேபா$றைவ இய#ைகயாக

நிக$வன ஆனா$ வி#$ப&தகாதன.

இேத

பாட$% வ"# “வான வர#பைன! நீேயா, ெப#ம!” எ"# “வான$தி' உ"சிைய' ெதா$ட
ெப#ைம&ைடேயாேன!” எ"# !க#$சிைய) !"வ$ “மிைக%ப'(த*” ஆ"#.

காத$யி' அழைக வ"ணைன ெச#வதி'( காதல% த"#ைடய காதைல$ காத$%&
வ"#$%&வதி)* மிைக%ப'(த* இ"லாம" இ"#கா&.

எ"#$%கா(டாக ந"றிைனயி(

(166) தைலவ% தைலவியி' அழைக வ!ணி#பதாக வ"# பாட$% பய#ப$%&' உவைமக&
மிைக%ப'(தி* ெகா$%க&ப()*&ப+ ெதாி%&.
ெபா$ைன'( மணிைய&'

அவ# உட#$ வாசைன மி#$த !"த"#

ேபா$றைவ எ"கிறா" (ெபா$%& மணி$% ேபா$% யாழநி&

ந"ன$ ேமனி%& நாறி%& க"#$%); அவ# க"க# !வைள ேபால%& அழகான ேதா$க$ வ"
வ"#பான !"கி% ேபால%& இ"#கி&றன எ"கிறா" (ேபா$ம பைண$% ேபா$% யாழநி&
மாத$ உ"க$% வன"பி% ேதா$%);
கா#$

ேபா$

அறநிைலயி(

அேதாட&லாம& அவ#ைடய உட#$%&கைள*

ஈ"ப$டவ'களி+

மன#களி'ைப

அவ#

அைட$த&

ேபா$%&கிற* எ"கிறா" (இைவகா& ேதா$% அக#ம%&' யா#$ அற#நிைல ெப#ேறா'
அைனேய&); நீ எ"ைன% பிாியாேத! ந" காத$ கட#$% ெபாிய& எ"கிறா% (யாதனி&
பிாிேகா? மட#ைத! காத$தா%& கட#$% ெபாிேத!).

இ"ஙன% இல#கிய'களி) வ"#

வ"ணைனக' ெப#$பா&$ உவைமகைள' பய#ப$%தி மிைக%ப'(தி* !"வனவாகேவ
இ"#$%. இ"த உ"தி%& ப"#ேபாைர எளிதி% ஈ"#$% இல#கிய' த"ைமகளி( ஒ"ேற என#
!றேவ$%&.
சிறிய உ"ைமைய& ெபாி%ப&'தி)கா+&த,
இ"#$ சில பாட$களி$ சிறிய உ"ைமகைள' !தாகரமாக ஆ"கி" ெகா$%&'
உ"திைய'( கா#கிேறா'.

ம"யி% பா# நிற$பியி'(பதா+ ெப# மா#க% வ" தா#கா%

பாைல% !"#க# க"#கைள ேநா$கியி($)* எ"ப$ ெபா!வான உ"ைம.

பி#வ%&

தி#$பாைவ$ பாட$% இ"#$ைமைய( ெபாி%ப&'தி) க"#$%& பா# ெகா$%க !"யாம&
எ"ைம ஒ"# த"#ைடய பாைல இ"ல$தி' வாச$% கற#$ வாசைல& ேசறா%கிவி)ட+
எ"# மிைக%ப'(தி% பா#யி&'பைத* கா#கிேறா'.
கைன$திள( க*ெற-ைம க"#$% இர)கி
நிைன%& (ைலவழிேய நி./பா2 ேசார
நைன$தி'ல) ேசறா/0) ந1ெச'வ4 த5கா7!
பனி$தைல )ழ நி, வாச0 கைடப3றி
சின$தினா' ெத* இல-ைக0 ேகாமாைன3 ெச4ற
மன#$%& இனியாைன- பாட01 நீ வா5திறவா5
இனி$தா' எ*+திரா- ஈெத'ன ேப2ற4க6!
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