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ஆ"வா%க' இல#கிய'களி)  இல#கிய' திற$% ஆ"நிைல ப"தி%& 
வா# அர#கநாத(, ெப#சி&ேவனியா, ப"கைல&கழக( 
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 நாலாயிர' தி#ய%பிரப(த) தி#$ைறயி(#)* சமய$தி' எ"த$ 
கட#ைள& ப"றிய& எ"பதி& ேவ#ப%டா() இ"வில&கிய)* ம"ற! தமி$ 
இல#கிய'க(#) இைணயாக' பல சிற$த இல#கிய உ"திகைள! த"னக%ேத  
ெகா$%&'கிற* எ"பைத& கா#கிேறா'.  தி#$லாி' ஒ"நிைல 
வழிபா&'(ெகா+ைக எ"றி%லாம% ம"ற தி#$ைற நாய$மா&கைள* 
ேபாலேவ நாலாயிர' தி#ய%பிரப(த)* இ"நிைல வழிபா&ைடேய 
!த#ைமயாக& ெகா$%&'ப) உ"ைமேய.  கி#$%ண', வி#$ என 
உ"வ$கைள வழிப%& !ைறைய% ெகா$ேட நாலாயிர' தி#ய%பிரப(த) 
எ"த$ப&ட( எ"ேற !றேவ%&'.  நாலாயிர' தி#ய%பிரப(த) எ"ப$ 
ப"னி% ஆ"வா%களி) பாட$களி( ெதா$%பா$' எ"பதாக இ"#பி&' 
அவ#களி! ெபாியா&வா(, ந"மா%வா' ம"#$ ஆ"டா% ேபா$ேறாாி$ 
தா#க%  ம"றவ%கைளவிட தமி$%ப'பா)*+ அதிக% எனேவ !றலா%.   

ஆ"ெகா&டா(, சாமியாட' ம"#$ ெவறியா'ட) 

இைறவனி' அ"யா%களாக( சிவன%யா(க*+ ஆ"வா%க'( த"களி& 
எ"#$ வழி இல#கிய' திறைன ஒ" க"வியாக' பய#ப$%தி இைறப%தியி) 
உ"சநிைலைய) பலவா% ெதளி%ப'()கி+றன..  இ"#$ச நிைலயி& தமிழி% 
!ைவைய% ப"#வதா? இ"ைல இைறவனி' ப"திைய நா#வதா? எ"#$ 
இ"க$டான !ழ#$ ப"#ேபாாி' கவன$ ஊசலாட ேநாி%கிற(.   இைறப%தி 
எ"ப$ தமிழி% !ைவைய ெவளி%ப'()வத+கான ஒ" க"வி என# 
ெகா$ேவா'( உ"ளன%.  அேத ேநர$தி' தமிழி% திறைன& ெகா$ேட 
இைறப%திைய உணர$%&' எ"# அறிேவா'( உ"ளன%.  இ"#ழைல' 
ப"தியி& தமிேழா' ஆ"#த ஆ"வா%களி) எ"#$ வழி அறிகிேறா'.   

ந"மா!வா$ எ"திய தி#வா&ெமாழி எ"#$ !" 1102 பாட$கைள( 
த"னக%ேத ெகா$%&ள(. தி#வா&ெமாழி பாட$களி( சிற$%, பாட$% 
கைடசி& ெசா$ அ"#த பாட$% !த#ெசா'லாக வர அைவ ஒ" ெசா$ 
மாைலயாக அைம$தி!"ப$ அறியவ&'.  ‘ஆ"நிைல’ எ"#$ க"#ைத 
வ"#$%&' இ"பாட$க& இல#கிய உ"திக& பலவ$ைற'( பய#ப$%தி 
ஈ"#$%த'ைமயி' உ"ச$ைத' !ல#ப%&'கி*றன.  

நாமவ னிவ$வ% அவளிவ%வெளவ' 
தாமவாிவ&வ' அ"வி" !"ெவ"  
!மைவ யிைவ%ைவ யைவநல& தீ#கைவ 
ஆமைவ யாயைவ யா#நி&ற அவேர. (தி#வா&. 4) 
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ெமாழியி' ெசா$கைள ைமயமாக ைவ#$ எ"த$ப&ட இ"பாட& த"னிைல, 
!"னிைல, பட#$ைக; ஒ"ைம, ப"ைம; ஆ"பா%, ெப#பா%, அஃறிைன என 
அைன$% நிைலக&மாக இைறவ% திக$கிறா' எ"#$ க"#ைத 
வ"#$%&கிற&.   ‘நா#, அவ#, இவ#, உவ#, அவ#, இவ#, உவ#, எவ#, 
தா#, அவ#, இவ#, உவ#, அ", இ", உ", எ", ந"ல அைவ, இைவ, உைவ, 
எைவ, நல#, தீ#$ என அைன$%மாக அைவயாக'( எைவயாக'( நி#றா& 
அவ#’.  இ"பாடைல() தி#$லாி', “அவ#$ அவ#$ அவைன அறியா&” 
எ"#$ பாடைல&' ஒ"பி%& ேநா$கலா'.  இ"வி% பாட$க&' பிரதி% 
ெபய$% ெசா$கைள( பய#ப$%தி இைறவனி$ ெபா$ைள அறிய 
!"ப$கி'றன. (இைறவைன ெவ#ேவ% நிைலகளி' அறிவைத' ப"றி% கா#க 
Renganathan 2008). 

!றி$பாக ‘ஆ"ெகா&டா(’ எ"#$ க"#ைத ந"மா%வா' பாட$களி$ 
கா#கிேறா'. இ"க$%&' ச"ககால&ெதா)* வழ#கிவ&' ‘சாமியா&’, 
‘ெவறியா'ட)’ ேபா$ற க"#$கேளா( இைய$தி'(பைத ஒ"பி%& ேநா$கலா'.  
இைறவேன த"ைன ஆ"ெகா&டா( எ"# !"# ந"மா%வா' இைறவேன 
எ"லாமாக இ"#கிறா( என# பி#வ%& பாட$வழி ெதாிவி&கிறா).  

ஆனா$ ஆ"ைடயா' எ"றஃ ேதெகா& !க#$வ#$ 
தாேன இ"ன$%ெச() எ"ைன !"ற$% தானானா$ 
மீனா% ஆைம$ மா# நர சி#க% மா#$%றளா#$ 
கானா$ ஏன#மா&' க"கி யா#இ%ன# கா#வ%ணேன. (தி#வா. 
5-1-10) 

‘மீனாகி'( ஆைம$மாகி$( நரசி%க'மாகி*+ !"ைடயனாகி*+ 
கா#$% வசி$%& ப"றி%மாகி%) இ"ன$ க"கி$% ஆகி$ற 
கா#வ%ண', எ"ைன !"வ$மாக! தானாக 
ஆ"கி"ெகா'டா);  ‘ஆனா$’, ‘ஆ"ைடயா'’ என இனிைமயான 
அ"# ெச#$ எ"ைன !"#மாக ஆ"ெகா&டா(.’ 

மீ#, ஆைம ேபா$ற அவதார&கைள எ"#$ அ"# ெச#$ எ"ைன அவனாக 
ஆ"கிெகா'டா) எ"#$ எ"ண$ கவிஞனி& கவிைதவழி ெவளி%ப'()* 
இைற$ப&தியி* உ"ச நிைல எனலா%.  

 சாமி மனிதைர' பி#$% ெவறியா'ட) ஆ"வைத ‘சாமி ஆ"த$’, ‘சாமி 
பி#$த&’ எ"#$ ெபய$களி( த"ெபா&'( பழ#க%தி( இ"#பைத அறிேவா'.  
இ"தைகய' ப"பா$ ச"க$ பாட$களி$ ‘ெவறிெகா'’, ‘ெவறி%ாி’, 
‘ெவறியா'ட)’ எ"#$ ெசா$கேளா( ‘ேவலைன’ ஈ"ப"$தி வழ#கி வ"வைத% 
கா#கிேறா'.   

!வி! கய#தைல !"நா%& !ழ#$ ேதா$ 
ஞாயி%ேற( நிற$தைக நளின%&' பிறவிைய 
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காஅ$ கட#$ ேச எ"! ெச#ேவ&! 
சா#வ! தைலவ! என# ேபஎ விழவி$% 
ேவலவ$ ஏ"#$ ெவறி%& உளேவ (பாி. 5:11-15) 

‘ேவல$ ஏ"#$ ெவறி’ எ"#$ ப"# தமி$% ப"பா$ேடா' இைண$த ஒ" 
ப"பாக இ" நிைலகளி' காணேவ&'யி*+கிற-. 1   பாிபாட% ேபா$ற 
இைறவழி' பாட$களி$ இ" இைறவ% ஆ"ெகாள ஆ"# ெவறியா'டமாக+, 
ம"ற அக# பாட$களி$ இ"ெவறியா)ட+ைத உவைமயாக( ெகா$ட ஆ"-
ெப# உறவி% ஆணி$ ெவறிைய'( !றி$பதாக இ"#கிற'.   

ேகளா% எ"ல ேதாழி ேவல$ 
ெவறிஅய' கள#$% சி#பல தாஅய (அக#. 114) 

‘ேக#! ேதாழிேய! ேவல$ைடய ெவறியினா( அய#$% ேபா$% 
கள#தி& சிறி$% பலவாகிற(…’ 

இஃெதவ" ெகா$ேலா ேதாழி ெம#பர&' 
எ"வ$ !"#த ஏ"# !யர$ 
ெவ#ைமயி( தா#வ%& !றீஇ ந" வயி$ 
அறியா& அய#$த அ"ைன%& ெவறிெயன 
ேவல$ உைர$%& எ"ப ஆக#$ 
வ"ண$ மி#$த அ"ண$ யாைன 
நீ#ெகா' ெந#$ !ைன யைம#$வா'# !ைற$ெத! 
க" ேபா$ நீல$ த"கம% சிற$%& 
!"ற நாடைன உ"#ெதா'( 
ெந#$ ந"# !"உமவ" ப"#த% படேர (ந". 273). 

‘இ" எ"னெவ"& அறிேய& ேதாழி!  உட#ெப&லா# பர#$ 
எ"லா இட#களி'( காம$தினா( ஏ"ப$ட !யர$.  ந"பா% 
இ"#த வ"#த% அறியா& அய#$% !"கிய ெப#$%& 
ஏ"ப$ட& ேவலனி& ெவறியா'ட)தினாேலேய எ"ப$ எ"றா%, 
நிற$ மி#$த யாைன நீ# ெகா$%& ெந#ய !ைனைய% ெகா$ட 

																																																													
1	“... நி#ைன அைழ$ேபனாகிய !சாாியானவ(, ‘நி#ைன& ேபா$றி' !தி$! 
அைழ$% இய#$% ெவறியய&கள)*+, அ"ச$ைத உ"டா%& அ" 
விழ$%கள(தி*+, நீ அவ#பா& ேதா$றிவ(த)* உ"ைமேய!” 
(!"#$%ேகசிக*, 2002:61).  
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இட#$!" உாிய தைலவைன மன#தி& நிைன%&' ேபாெத&லா( 
அவ# ப"ைப அறி$% ேபாெத&லா( எ" ெந#$ ந"#$கிற(’.2 

இ"பாட&களினி+, ‘!"ற$% தானானா$’ என# !"# ந"மா%வாாி( 
!"ைற%& ‘ேவலனி& ெவறி’ என அறி$% ச"ககால& !"ைற%& ஒ"வா% 
அறி$%ணரேவ*+யி-!கிற%.  இ"#பி&' ‘ேவலனி& ெவறி’ எ"ப$ 
‘சாமியாட'’ ம"#$ ‘சாமியா&ட(’ என அறி$%வ'( இ"கால இைற$ ப"#$% 
இைய$ததாகேவ அறியேவ'().  ச"ககால& பாட$களி$ ‘ேவலனி& ெவறி’ 
எ"#$ ப"ைப உவைமயாக ‘ஆ"-ெப#’ உறவி% ‘ஆணி$’ 
ெவறி%ப'()*% பரவலாக' பய"ப$%திவ)வைத+ கா#கிேறா'.  இ"ேதா& 
‘ேவலனி& ெவறியய& கள#’ எ"#$ வழ#$% அழ# ம"#$ ெசறி% நிர$பிய 
இட#$%&' உவைமயாக( ச"க$ பாட$களி$ பய#ப$%திவ)வைத+ 
கா#கிேறா'. 

 
எ"மண% கினேவ மகி$ந !"றி% 
நைன$தி' !"கி" !"தா% ெவ#மண& 
ேவல$ !ைன$த ெவறியய& கள#ெதா'( 
ெச#ெந% வா#ெபாாி சிதறி ய"ன 
எ"க$ ந"ணிய எ"#$ விய$%ைற 
ேநாிைற !"ைக ப"றி% 
!ர மகளிேரா !"ற !ேள. 
                    -ேகா$ெப'( ேசாழ%. (!"#. 53). 

ஆ"டா% பாட$களி( சிற$%& இல#கிய' திற$% 

 ஆ"டா% பா#ய தி#$பாைவ ம"#$ நா#சியா' தி#ெமாழிைய நா# 
‘அக#’ ம"#$ ‘ப"தி’ எ"#$ இ" க"ேணா&ட(களி+ அலசேவ&'ய) 
ேதைவ.  வி#$வி% மீ# ஆ"டா%&' இ"#த அளவிலா' காதைல 
ெவளி%ப'()வதாக வ"# இ"த இர#$ பாட$ ெதா$திக'( பி#ன%& தமி$% 
ச"க$தி' எ"த ஒ" இல#கிய$% ெச#யாத தா#க%ைத ஏ"ப$%தி இ"ன$% 
மா#கழி மாத$தி& வி#$ைவ வழிபட எ"# பய#ப$% இல#கியமாக) 
திக$%& வ"வ# ேநா$க&த$க(.  பிர$% த"#வஞானியான மி#ச% ேபாகா%& 
அவ#களி' ‘இல#கிய'களி) ஈ"#$%த'ைம*+’ எ"#$%கா(டாக 
ஆ"டாளி' தி!"பாைவைய( !றலா%. ஆ"டா% இைறவ% ேம# இ"#த 
காதைல ெவளி%ப'(த இல#கிய'ைத* பய#ப$%திய() அ"ேவ ெபாிய அக 
இல#கியமாக)* ப"தி இல#கியமாக)* இ"ன$% தமிழ%களிைடேய 

																																																													
2	‘ெவறி என ேவல$ உைர$%& எ"ப’ எ"#$ அ"#$ ‘இ" !"கண%& எ"# 
ேவல$ !றாநி&'( எ"ப$’ என அ. நாராயணசாமி ஐய# உைரயி& 
!றி$பி&கிறா). (நாராயணசாமி 1962: 467). 
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ெதாட%&' திக$%& வ"வ#$ ஆழமாக& சி#தி%க'த%க(.  ஆ"டா% 
பாட$களா$ கவர$ப&ட" தமி$% ப"பா$ தி#மண& ெப#கைள' 
தி#மண&களி) ஆ"டாளாக ேவட$ தாி$க& ெச#கிறா(க). (Venkatesan 2010, 
p.33). இ" ேபா$ற இல#கிய'க( வழி$ பி#ப$ற&ப'( பல வழ#க%க& 
தமி$% ப"பா$ைட ஒ" இல#கிய' ப"பாடாக& க"#$ க"#ைத 
வ"#$%&வதாகேவ ெகா$ளேவ()*.  

 இல#கிய' பாட$க& ம"களிைடேய பிரபல%ப&' ேபா$% அைவ 
அ"றாட வா#வி% ெதாட%&' பாட$ப%& இைறவழிைய( !"#$ ேபா$% 
அ"தைகய பாட$களி( உாிைம இல#கிய'ைத எ"தியவாிடமி&'( 
பா#பவ%&'( ம"#$ ேக#பவ&'() மா#ற%ப'கிற* எனலா%.  (கா#க 
Renganathan 2014, p. 652). ஏெனனி% இல#கிய'ைத எ"தியவாி( அேத 
ஆ"வ$ ம"#$ ஈ"பா%ைட( பா#ேவா&' ேக#ேபா&' ெப#கி&றன).  
ஆ"டா% வி#$ைவ அைடயேவ'( ஈ"பா%"ட' எ"திய பாட$க& 
தி#மண& ஆகாத ெப#க% த"க$%& ந"ல கணவ$ ெபறேவ&' அேத 
ஈ"பா%"ட' அ"பாட&கைள" பா#வ%கிறா)க* ம"#$ ம"றவ%க' 
பா#வைத' ேக#$வ&கிறா*க+.  மா#கழி மாத$% அைத$ ெதாட%&' ைத 
மாத$தி& பிற$%& தமிழ%& ப"பா$%& இ"வில&கிய) வழி இர#டற& 
கல#$%ள$ எ"#$ ெச#திைய( “ைத# பிற$தா' வழி$ பிற$%&” எ"#$ 
வா#$ வழி அறிகிேறா'.  

 தி#$பாைவ$ பாட$க& ஒ"ெவா&'( இ"ேவ% ெபா$ைள' 
த"களிைடேய ெகா$%&'பனவாக அறியலா'.  ஒ"#, அைவ ஆ"டா% 
ம"ற$ ெப#களி' கவன$ைத' கவ#$% த"ேனா& தா# இைறவைன 
அைட$% ெபா$%& அவ#க%& இைறவைன& பாட அைழ$பதாக இ"#$%. 
ம"ெறா&', ம"ைகய&க' பா#$ ேபா$ ம"ற$ தி#மண& ஆகாத ெப#கைள' 
த"கேளா' இைண$%&ெகா*+ அவ#க% எ"ேலா&'() ஒ" வழி பிற$க 
இைறவைன ேநா$கி' பா#வதாக இ"#$%.  இைதேய பி#வ%& பாட$ 
ெதளி%ப'()கிற). ஆ"டா% பா#$ேபா& நாராயணைன( தன#ேக 
ெபறேவ&'( பா#கிறா'.  ம"ற$ ெப#க% பா#$ேபா& அவ#க%&' 
மனமிைய&த கணவ$ கிைட%கேவ() நாராயணைன ேவ#$வதாக 
இ"#கிற'. இ"வழியி' இல!கிய% பாட$க& எ"திய கவிஞனி& 
வி#$ப&'() அ"பா%ப"# அவ#ைற& பா#$ ம"#$ ேக#$% மனித%க'()* 
உாிைம&ைடய அ"களாக அைமகி&றன.  

உ"க$ !ழ#கைட' ேதா$ட&' வாவி$%  
ெச#க%னீ( வா# ெநகி%&' ஆ"ப$ வா# !"பின கா#  
ெச#க% ெபா$% !ைர ெவ#ப% தவ#தவ$  
த"க$ தி#$ேகாயி) ச"கி%வா( ேபாத%றா!  
எ"கைள !"ன$ எ"#$வா' வா#ேப&'  
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ந"கா% எ"#திரா( நாணாதா% நா#ைடயா'  
ச"ேகா& ச"கர% ஏ"#$ தட#ைகய'  
ப"கய% க"ணாைன' பாேடேலா& எ"பாவா&. (தி#$. 487). 

 
‘உ"க$ !"#$%& பி#$ற&தி( இ"#$% நீேராைடயி* ஓ"# க"நீாி' 
ெநகி%&' ஆ"ப$ மல#க% !"பியைத( காண$%. ெச#க%ெபா(யா% 
அைம$க&ப(ட$ !ைரயி& அ"யி% ெவ#ைள& ப!கைள! ெகா$ட தவ 
ெநறி ேபா$றியவ)க+ த"க$ைடய தி#$ேகாவி)* ச"#கைள ஊதி 
எ"கைள எ"#பினா(க*. ந"றாக& ேப#$ திறைமைய' ெகா$ட 
ெப#ேண! எ"#தி&! !"ச$ அைடயேவ!டா$. ந"றாக& ேப#$ திற$ 
ெகா$ட நா#ைக உைடயவேள! ச"ேகா& ச"கர%ைத() ெகா$ட 
திடமான ைக#ைடயவ' நாராயண&! அழகான க"கைள உைடயவ& 
அவ#! அவைன% ேபா$றி' பா#ேவா&! எ"#ைடய மனதி%& இனிய 
ெப#கேள எ"#தி&'க)!’ 

 

இ"தைகய அ"கைள ‘அக# பாட$வாிக(’ ஆகேவ ேநா$கேவ!"யி%&கிற).  
ச"ககால&தி) அக# பாட$க&'() இ"த அ"க$%&' உ"ள ேவ#பா& 
எ"னெவனி' ச"ககால&தி) பாட$க& தைலவனி' பிாிவா% !ய#ப%& 
தைலவியி' நிைலையேய ெப#$பா&$ எ"#திய'(கி*றன. ஆனா$ இ"# 
தைலவனி' மனைத% கவ#$ !ய#சியி& ஈ"படேவ'(! ெப#க% 
அைனவ%& !யலேவ&'யைதேய ‘அக#ெபா'(’ என# 
ெகா$ளேவ()யி,-கிற/.  ச"ககால அக#பாட'களி' தைலவி தைலவைன& 
கவ#$ வ"ண$ எ"#$% எ"த !ய#சிைய'( நா# காணவி&ைல. மல#க% 
தா#ைவ& கா#றி& !சி வ"#கைள' கவ#$ உவைமைய& பல பாட$களி$ 
கா#கிேறா!.  ஆனா$ தைலவி தைலவைன& கவரேவ%& எ"#$% எ"த 
!ய#சிைய'( ச"ககால& !லவ$க& த"களி& பாட$களி$ எ"தி%&ளதாக நா# 
காணவி&ைல.  அதாவ% ச"ககால&தி) தைலவி தைலவனி' பிாிைவ எ"ணி% 
பசைல ேநா$%டவளாக இ"#பைதேய கா#கிேறா'. ப"தி%பாட(களி( மிக 
!"கிய இட#ைத& ெப#$ ‘தி#$பாைவயி*’ தைலவைன& கவ#$ !ய#சியி& 
ஈ"ப"$ தைலவி அவ#ைடய ேக#ைம கிைட%காத த"ண$தி& தைலவைன 
மன# வ"தப%& தி#$கிறா(. இ"ப$% ச"க$ பாட$க&'() ப"தி% 
பாட$க&'() இைடேய இ"#$% ஒ" !"கிய ேவ#பா& எனலா%.  !றி$பாக$ 
ெப#ைம ெப#$பா&$ ஆ"ைமேயா( இைண$%ேபாவைதேய ச"க$ 
பாட$களி$ கா#கிேறா'.  சில இட#களி' ேதாழியி' வழியாக' தைலவைன& 
தி#$% அ"க$ ச"க$பாட(களி( வ"கி%றன. 3  ஆனா$ தி#$பாைவயி* 

																																																													
3	 “…ெந#த% உ"க" ைபதல க"ழ$ பிாித% எ"ணிைன ஆயி$” - அக#. 10 
‘ெந#த% மலைர% ேபா$ற க"#ைடய' எ" ேதாழியி' க"க#. அவைள% 
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ஆ"டாளி' எ"ண ெவளி%பா( ‘வி#$ப&’, ‘!ய#சி’ ம"#$ ‘ெவ#$%’ 
எ"#$ !"# நிைலகளி' அவ# பாட$வழி அறிகிேறா'.  ‘ெவ#$%’ நிைலயி& 
எ"த$ப&ட நா#சியா' தி#ெமாழியி) ஆ"டாளி' சின$தி& ெவளி%பா(ைட+ 
கா#கிேறா'. 

அக# ெபா$ளி' வி#$%, !ய#சி ம"#$ ெவ#$% 

 ஆ"டா% பாட$களான ‘தி#$பாைவ’ ம"#$ ‘நா#சியா' தி!ெமாழி’ 
எ"#$ இ" பாட$ ெதா$%பி( வழி இ"ெனா& !"கிய உ"ைமைய&' 
அறியேவ'(யி)*கிற,.  ‘வி#$%’, ‘!ய#சி’ ம"#$ ‘ெவ#$%’ எ"#$ 
ெதாட%&சியான க"#$கைள ஆ"டா% பாட$களி( வழி 
அறி$%ணரேவ*+யி-.கிற%. இைதேய ஏ.ேக. இராமா%ச' ஆ"வா% 
பாட$களி! உ"ள ெவ#ேவ% நிைலக& எ"# !"கிறா' (கா#க A. K. 
Ramanujan 1981).  ஆ"டா% பாட$க& வி#$வி% மீ#$ள அளவிலாத 
வி#$ப&ைத) கா#$% வழியிேலேய ெதாட%&கிற*. பி#ன% அ" !ய#சி எ"# 
நிைலைய& தா#$ கைடசியி' ெவ#$% நிைல%&' ெச#கிற'.    

ஆ"டா% கட#ளி& மீ# தன# அளவ$ற வி#$ப&ைத ஆழி$ ச"கிட& தா# 
ெகா$%& உைரயாட' வழி ெதாிவி&பதாக& பி#வ%& பாட$ வழி அறிகிேறா'. 

 
க"#$ர& நா#ேமா கமல$% நா#ேமா,  
தி#$பவள( ெச#வா&தா( தி#தி#தி !"#$ேமா,  
ம"#ெபாசி)த மாதவ%ற% வா#$%ைவ'( நா#ற%&,  
வி#$%&'( ேக#கி%ேற% ெசா$லாழி ெவ#ச%ேக.  (தி#$. 567). 

‘மாதவனி' வாயி% !"ெகா&"'(!) ெவ#ச%ேக !"! நா# 
இைறவ%&' அளி$%& க"#$ர&தா) நா#ேமா? நா# அவ#$%& 
!"# அழகிய மலாி% ந"மண%&தா) நா#ேமா? பவள$ ேபா$ற தி#$ 
ெச!வா$ ம"#$தா' தி#தி$%&மா? !"றம"ற மாதவனி' 
வா#$%ைவைய() அவ#ைடய மண#ைத&' அ"பவி&க வி#$ப&'() 
ேக#கிேற&. என#$# கிைட%காத அ"ேப%ைற" ெப#ற ெவ#ச%ேக 
!". அவ#ைடய வா#$ !ைவைய%& அவ# ந"மண%ைத() ெபற 
நா# வி#$%&ேற) என மாதவனிட&  நீ என#காக# !"!’ 

நாராயணி' வா#$ !ைவைய% !ைவ$க& !"#$% ஆ"டாளி' ஏ"கமான 
எ"ண$ைத இ"பாட&' அ"களி&'() அறிகிேறா'.  வி#$ப&ைத& 
ெதாிவி&'( பாடலாக ம"#ம$லாம$ ஆழி$ச&கி( வழி த"#ைடய 
வி#$ப&ைத நிைறேவ'றி(ெகா,ள !ய#சி ெச#$% பாடலாக&' இ"பாடைல 
																																																																																																																																																																																					
பிாிய நீ எ"ணினா'!; “ெபா$யா& அறிெவ& நி# மாய$ அ"ேவ” - அக#. 256 
‘ெபா$%ேப'( உ"#ைடய மாய$ைத நா# ந"# அறிேவ&’.	
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நா# கா#கிேறா'. இ"#$ பல நா#சியா'(தி*ெமாழி. பாட$களி$ சின$தி& 
உ"ச$ைத' காண$%கிற(. !றி$பாக!, ‘…தட#ைலக$, மானிட வ"!ெக$% 
ேப#!"ப$% வாழகி& ேல#க%டா( ம"மதேன.”  ( நா#சி. 508) என 
இைறவ%&ேக தன# உட#$%&க( என# !"# பாட$%, ‘…ஏம"ேதா& 
ெத#ற%&கி) கில$கா&நா னி#$ேபேன.’  (நா#சி. 578) என இைறவேனா( 
இைண$தி'(க வி#$%வைத( !றி$பி&' பாட$% ‘ெகா$ைக த"ைன% 
கிழ$ேகா'( அ!ளி$ பறி$தி& டவ#மா&வி( எறி#ெத& அழைல தீ#ேவேன.’  
(நா#சி. 634) ‘என# மா#பக&ைத ேவேரா% பி#$கி அவ"ைடய மா#பி& எறி$% 
என# காம$பசிைய* தீ#$%&ெகா*ேவ-’ என# சின$ைத$ ெதாிவி&'( 
பாட$% ஆ"டாளி' ெவ#ேவ%ப'ட மனநிைலைய ‘வி#$%’, ‘!ய#சி’ ம"#$ 
‘ெவ#$%’ என# ப"#ப"யாக' கா#$வைத( கா#கிேறா'.  இ"தைகய 
பாட$க&' ‘அக’ இல#கிய'தி) ஒ" !" எனேவ ெகா$ளேவ()*.  

 இ"# தைலவ% தைலவியி' வி#$ப&'() இண#காத நிைலைய& 
கா#கிேறா'. ஆனா$ ச"க$ பாட$களி$ தைலவ% தைலவிேயா) இ"ப$ 
அ"பவி&'வி() அவைள வில$% நிைலையேய பல இட#களி' கா#கிேறா'.  
இ"வைகயி( தைலவி எ"பவ% எ"ெபா&'( தைலவ%&' 
ஈ"ெகா"&பவளாகேவ இ"#கிறா( எ"பைதேய ச"க$பாட(க) 
சி#தாி&கி(றன.  ேதாழி வழிேய கவிஞ%க& தைலவனி' மாய$ேபா'ைக 
ெவளி%ப'()கி+றன.. பி#வ%& !"#ெதாைக) பாட$ இத#$ ஒ" 
எ"#$%கா(".  

க"#த" பய#ைல மா#த !"றி% 
திைனபி& உ"!" ெப#$க& நாட 
ெக#$ட& !வ#த உதவி க"#$ 
!"ெப%" மற#த ம"ன" ேபால 
ந"றிமற& தைமயா யாயி$ ெம#சீ&' 
க"மயி& கலாவ% த"ன இவ" 
ஒ!ெம$ !"த$ உாியவா நின$ேக. 
-கபில%.  (!"#. 225). 
 

‘!"க$%& க"# தன# ம"யி%&'( பா# ப"கி% ெகா$%&'க( ப"  
திைனைய உ"#$ ெப#$க& நா#ைட& ேச#$தவேன!  ேபாாி% ெவ#றி க"# 
அரைச ஆ"# ம"ன" தன#$ உதவிேயாைர மற#த% ேபால தைலவி 
உ"ேனா&'(த அ"ைப மற#தா& எ"றா% மயி$றைக( ேபா$ற அழகான 
ம"#$ ெம#ைமயான அவ#ைடய !"த$ இனி உன#$ 
உாிைமயாயி'(கா*?’.  தைலவியி' அ"ைப மற#த தைலவேன தைலவி இனி 
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உன#$# கிைட%கமா(டா) எ"# ேதாழி வழி அறிய%ப'கிற).  தன# அ"ைப 
எ"#ேம ெபறாம& !ற#கணி#க'ப)டவ, எ"# ஆ"டா% !"கிறா'.  
அ"ைப% ெதாட%&' ெபறாம& இைடயி& வி#$வி#$% ெச#ற தைலவைன& 
ப"றி% கபில% !"கிறா'.  இ"வழியி' ச"ககால&தி) ஆணி$ 
அறவழியி'()* விலகிய நிைலைய& !றி$பி&'$ ெப#ணி& பணிவான 
!ண#ைத ேம#ப%&'# நிைலைய& கா#கிேறா'.  இத#$ எதி$மாறாக) ப"தி 
இல#கிய'தி) ஆணி$ அறவழியி!"#$ தவறாத நிைலைய&' ெப#ணி& 
பி#வாத !ண#ைத&' கா#கிேறா'.  இ"#ழைல'( ச"கால&தி)*+, 
ப"தி"கால()"* ம"விய இல#கிய'தி)  மா#ற%தி( ஒ"றாக& ெகா$ளலா'.  

சமய இல#கிய'களி) தமி$% ெசா$க&' வட# ெசா$க&' 

 சமய இல#கிய'க( த"னக%ேத வட" ெசா$க& பலவ$ைற'( 
தமி$%ெசா)கேளா- இைண$% ஒ"#$% ஒ"# ஈடாக அவ#றி& 
ஈ"#$%த'ைமைய ஏ"ப$%தியதா*தா+ இ"கால&தமிழி+ அதிகமான 
வட#ெசா'க) தமிழ%களிைடேய பய#பா%&'( வ"தன எனலா%.  
இ"வைகயி( அ"தைகய ஈ"#$%த'ைமேயா- சமய இல#கிய'களி) 
பய#ப"#த%ப&ட இ"வி% ெமாழிகளி( ெசா$கைள() !"#$ 
ேநா$கேவ'(ய* அவசியமாகிற*. 

பாிதி, ஞாயி%, !ாிய%, பகலவ% 

  பாிதி எ"# ெசா$ைல' “பாிதிேபா& றி#ேமனி உைடயா& ற"ைன 
(ேதவார& 6.29.8)”,	பாிதிேபா& றி#ேமனி' பா#நீ& றாைன (ேதவார& 6.29.9) என 
இைறவனி' தி#ேமனி'( நிற$ைத உவைமயாக( பய#ப$%தி()ளைமைய 
அறிகிேறா'. “ெவ#கதி'( பாிதி வ"ட$ !"ேபா& விள$% வாேர” 
(தி#ய%பிரப(த) 4.5.10) என# பாிதியி& ெவ#ைம& த"ைமைய& 
பய#ப$%தி()ளைமைய- கா#கிேறா'.  “பாிதிநிய ம"தாைன' பா# ராைன” 
(ேதவார& 6.79.5), “பாிதி நியம%தா( ப"னி%நா( 
ேவத$% ேவ#வி% !ைக$ ேமாவா…” (ேதவார& 6.2.2)	 என வ"# பாட$களி$ 
“பாிதிநியம(தா)” என# பாிதியி& ெபா$%&ண(ேதா+ சிவைன& 
!றி$பி&வைத*+ கா#கிேறா'.  

… 
விாிதிைர !"நீ% ம"திணி கிட$ைக& 
பாிதிஅ& ெச#வ% ெபா$ைம இ"றி 
நனவி% இய#ற% ஆயி$%… (அக#. 382) 

இ"த அகநா%&'( பாட$% பாிதியி& பர#த% த"ைமைய ஒ"பி%&'"ப( 
ேநா$க&த$க(.  பி#வ%& !றநா%&'( பாட$% பாிதி எ"#$ ெசா$ைல 
வ"ட வ"#$ள உலக$ எ"# ெபா$ளி' !றி$பிட$ப'()$பைத அறிகிேறா'. 
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அண#$ைட அ"ண" கண#ெகா&'ஒளி+ெதன., 
ேச#விள'( சிற$பி& ஞாயி% காணா$, 
இ"#க% ெக#$த பாிதி ஞால$% 
இ"#ைபெகா) ப"வர% தீர$, க"#திற'  
… (!ற#. 174) 

சில இட#களிேலேய பய#ப$%த'ப($)ள “பாிதி” எ"# ெசா$ைல' கா#$%& 
“ஞாயி%” எ"# ெசா$ைல' ச"க !"களி&! (கி#ட%த#ட 38 இட#க%) சமய 
இல#கிய'களி) (கி#ட%த#ட 34 இட#க%) பரவலாக' பய#ப$%த'ப($ 
வ"தி%&பதி(%") “பாிதி” எ"# ெசா$ வழ#கிழ&தைம#*# காரணமாக& 
ெகா$ளலா'. இ"வி% ெசா$கேளா( “!ாிய%” எ"# ெசா$ைல'( சமய 
இல#கிய'களி) !"#தியி'!கி$றன'.  !றி$பாக இ"ெசா&ைல) தி#$லாி' 
தி#ம%திர'தி( ச"த$ேதா' ெகா$%& இ"ெசா&'() ஈ"#$%த'ைமைய+ 
ெகா$%தி()பைத ேநா$கேவ'()*ள,. 

!ாிய கா#த%& !"ப$%& ேபாலேவ 
!ாிய கா#த% !"ப$ைச' !"#டா 
!ாிய% ச"நிதி யி#$% மா#ேபா& 
!ாிய% ேதா$ற&' அ"ற மல#கேள.  (தி#ம%. 117). 

‘!ாிய% கதி$களி& !"#$%ள ெவ#ணிற' ப"# எ"#$ 
!"# எறியா&!  அ"ஙனேம !ாிய% கதி$கைள' !"றி 
ந"#ழேல எ"#$ ெப#மித' ெகா$%ேம தவிர மல#க% 
எத#$% அ"# எ"விட&' இ"#கா&.’   

ேம#ேகா& !"க$.  
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