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அலகு – 1 

அ. மரபுக்கவிதை 

1. பாரதி – நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் 

2. பாரதிைாசன் - தைாழதன! உன்னிடம் சசால்தவன்! 

3. நாமக்கல் கவிஞர ் - உலகம் வாழ்க! 

4. ஜீவானந்ைம் - தகாடிக்கால் பூைமடா 

5. முடியரசன் - ைதலதம வகிப்தபாம்  

6. கண்ணைாசன் - புதியதைார ்உலகு சசய்தவாம்  

 

ஆ. புதுக்கவிதை 

1. மு. தமைை்ா – தைசப்பிைாவுக்கு ஒரு சைருப்பாடகனின் அஞ்சலி  

2. கவிக்தகா அப்துல்;ரகுமான் - மானுடை்தின் மகுடாபிN~கம்  

3. மீரா – காைல் என்ன கை்திரிக்காயா?  

4. தவரமுை்து – மரங்கதைப் பாடுதவன்  

----- 

அ. மரபுக்கவிதை 

1. பாரதி – நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் 

சுப்பிரமணிய பாரதி - அறிமுகம்  

எட்டயபுரை்தில் வாழ்ந்ை சின்னசாமி ஐயருக்கும் லட்சுமி அம்மாளுக்கும் 

11.12.1882ஆம் நாை் பிறந்ை சுப்பிரமணிய பாரதியார ் ‘சுப்தபயா’ என்று 

அதழக்கப்பட்டார.் ைன் 11ஆம் வயதில் பை்ைியில் படிைத்ு வரும்சபாழுதை 

கவிபுதனயும் ஆற்றதல சவைிப்படுைத்ினார.் இவருதடய கவிை்திறதனப் 

பாராட்டி, ‘பாரதி’ என்ற பட்டம் எட்டப்ப நாயக்க மன்னரால் எட்டயபுரம் அரச 

சதபயில் வழங்கப்பட்டது. 

1897ஆம் ஆண்டு சசல்லம்மாதை மணந்ைார.் 1898  ஆம் ஆண்டு சைாழிலில் 

ஏற்பட்ட பண இழப்பினால் வறுதம நிதலயிதன அதடந்ைார.் இைதன 

எடத்டயபுரம் மன்னருக்குை் சைரிவிைத்ு சபாருளுைவி வழங்குமாறு கடிைை்தில் 



தகட்டுக்சகாண்டார.் பின்னர ்எடத்டயபுரம் அரண்மதனயில் பணி கிதடைை்து. 

சிறிது காலங்கைிதலதய அப்பணியிலிருந்து நீங்கி, காசிக்குச ்சசன்றார.்  

1898  முைல் 1902 வதர அங்கு ைங்கி இருந்ைார.் பின்னர ்எடத்டயபுரை்தின் 

மன்னரால் அதழைத்ு வரப்பட்டு அரண்மதன ஒன்றினில் பாரதி வாழ்ந்ைார.் ஏழு 

வருடங்கை் பாட்சடழுைாமல் இருந்ைபின்னர,் 1904 ஆம் ஆண்டு மதுதரயில் பாரதி 

எழுதிய பாடல் ‘விதவகபானு’ இைழில் சவைியானது. வாழ்நாை் முழுதும் 

பல்தவறு ைருணங்கைில் பை்திரிதக ஆசிரியராகவும் மதுதரயில் தசதுபதி 

தமல்நிதலப் பை்ைியில் ைமிழாசிரியராகவும் பணியாற்றியுை்ைார.் 

ைமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, சமஸ்கிருைம் மற்றும் வங்காை சமாழி 

ஆகியவற்றில் புலதம சபற்றவர.் பிறசமாழி இலக்கியங்கதைை் ைமிழ் 

சமாழிக்கு சமாழிசபயரை்்தும் உை்ைார.் 

குயில் பாட்டு, கண்ணன் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபைம் ஆகியன அவர ்பதடப்புகளுை் 

ஆகசச்ிறந்ைன. 

பாரதியார ் சுதைசமிை்திரனில் உைவி ஆசிரியராக நவம்பர ் 1904 முைல் 

ஆகஸ்ட் 1906 வதர பணியாற்றியதைாடு ைம் வாழ்நாைின் இறுதியிலும் ஆகஸ்ட்  

1920 முைல்  சசப்டம்பர ் 1920 வதர அவ் இைழின் உைவி ஆசிரியராகப் 

பணியாற்றினார.்  

சக்கரவரை்்தினி என்ற மகைிர ் மாை இைழிலும் இந்தியா என்ற வார 

இைழிலும் புதுசத்சரியில் வாழ்ந்ைதபாது சூரிதயாையம், கரம்தயாகி, ைரம்ம் 

ஆகிய  இைழ்கைிலும் ‘பாலபாரைா ஆர ்யங் இண்டியா’ என்ற ஆங்கில இைழிலும் 

ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார.் 

ைமிழ், ைமிழர ் நலன், இந்திய விடுைதல, சபண் விடுைதல, சாதி மறுப்பு 

மற்றும் பல்தவறு சமயங்கை் குறிைத்ு கவிதைகளும் கட்டுதரகளும் எழுதிய 

பாரதி, 11.09.1921 ஆம் நாை் காலமானார.் 

‘நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும்’ 

(மனை்தை வாழ்ை்துைல்) 

பாரதியார ்

பாரதியார ்எழுதியுை்ை ‘நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும்’ என்ற ைதலப்பில் 

அதமந்ை கவிதையில் மனை்தைப் பலவாறு தபாற்றி வாழ்ை்தியுை்ைார.் அது பற்றி 

இக்கட்டுதரயில் விரிவாகக் காண்தபாம். 

 



ஓட்டி மகிழ்ந்திடுவவாம் : 

    நிலதவயும் விண்மீதனயும் காற்தறயும் ஒருதசர தவைத்ு அைதன அழுை 

அழதகக் குடிைை்துதபால தகால சவறி பதடை்துவிட்தடாம். அங்கும் இங்குமாக 

எங்கும் உலவும் மனம் என்ற சிறு பறதவயிதன எங்கும் ஓட்டி மகிழந்திருதவாம்.  

நிலாளவயும் வானை்து மீளனயும் காை்ளையும் 

வநரப்ட ளவை்ைாங்வக 

குலாவும் அமுைக் குழம்ளபக் குடிை்தைாரு 

வகால தவறி பளடை்வைாம்; 

என்று பாரதியார ் மனம் எனும் பறதவதய எல்லா இடைத்ிலும் உலவ விட்டு 

மகிழ்தவாம் என்று கூறியுை்ைார.்  

ஒப்பவைார ்தெல்வம் இல்ளல : 

    ைாரதக என்ற மணிை்திறை்கை் எல்லாவற்தறயும் சாரந்்தி இருப்பைற்காகச ்

சசல் மனதம! என்று ைன் மனை்தை அனுப்பிதவக்கின்றார ் பாரதி. அவற்றின் 

வழியாகக் கிதடக்கப்சபறும் இன்பைத்ை அனுபவி மனதம என்று பாரதி 

மனை்திடம் கூறுகின்றார.் 

“சீர விருஞ்சுடர் மீதனாடு வானை்துை் 

திங்களளயுஞ் ெளமை்வை 

ஓரழ காக விழுங்கிடும் உள்ளை்ளை 

ஒப்பதைார் தெல்வமுண்வடா?”   

 விண்மீசனாடு நிலாதவயும் இதணை்துப் பக்குவப்படுை்தி அைதன ஓர ்

அழகாக்கி விழுங்கிடும் மனை்துக்கு ஒப்பானசைாரு சசல்வம் இல்தல என்கிறார ்

பாரதி. 

நல்ல மனம்: 

  பன்றியானது மண்ணில் விழுந்து தசற்றில் புரளும் பண்புதடயது. 

அைதனப் தபால இல்லாமல், மண்தணவிட்டு விண்ணக்குச ் சசன்று விரும்பி 

உலவுவதும் சவற்றிதயை் தைடுவதும் மனம்ைான். அை்ைதகய மனம் ஒரு 

வண்டிதயப் தபால ஓடுகிறது.  

“முன்றிலில் ஓடுதமார ்வண்டிளயப் வபாலன்று 



மூன்றுலகுஞ் சூழ்ந்வை 

நன்று திரியும்வி மானை்ளைப் வபாதலாரு 

நல்ல மனம் பளடை்வைாம்.” 

மூன்று உலகங்கதையும் சுற்றிவரும் விமானை்தைப் தபான்றது மனம் 

என்கிறார ் பாரதியார.் அை்ைதகய நல்ல மனம் நம்மிடம் உை்ைது என்று கூறி 

அந்ை மனை்தை வாழ்ை்துகிறார.் 

நல்ல ஒலிகளளக் தகாண்டு வா : 

காற்று ைான் வரும் வழியில் எதிரப்்படும் சைன்தனயின் கீற்றுக்கதைச ்

சலசல என ஒலிசயழுப்பச ்சசய்துவரும். அைை்தகய காற்றிதனக் குதிதரயாகக் 

சகாண்டு மனம் அதில் ஏறும். அை்ைதகய மனை்திதன நாம் சபற்றுை்தைாம். 

“சின்னப் பைளவயின் தமல்தலாலி தகாண்டிங்கு 

வெர்ந்திடு நை் காை்வை! 

மின்னல் விளக்கிை்கு வானகங் தகாடட்ுமிவ் 

வவடத்டாலி வயன் தகாணர்ந்ைாய்? ”  

சின்னப் பறதவயின் சமல்லிய ஒலிகதைக் சகாண்டு வந்து இங்குச ்

தசரப்்பாய்க் காற்தற என்று பாரதி காற்றிடம் தகட்கின்றார.் ஆனால், காற்தறா 

இனிதமைராை வாகன ஒலியிதனக் சகாண்டுவந்து ைருகிறது. அைனுடன் சற்றுக் 

தகாபங்சகாை்கிறார ்கவிஞர.்  

எண்ணை்ை ஒலிகள்: 

காற்று பலவதகயான ஒலிகதைக் சகாண்டுவருவைாகப் பாரதியார ்

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் அதவ பின் வருமாறு: 

“வீதிக் கைளவ அளடப்பதும் கீழ்ை்திளெ 

விம்மிடும் ெங்தகாலியும், 

வாதுகள் வபசிடு மாந்ைர் குரலும் 

மைளல யழுங் குரலும்”  

மணிதயாதச, நாய்கைின் குதரப்சபாலி, பிசத்சசயடுப்பவரின் 

அதழப்சபாலி, வீதிகைில் மனிைரக்ை் ைை்ைம் வீடட்ுக் கைவுகதை அதடக்கும் 

ஒலி, கீழ்ை்திதச வானில் தகட்கும் சங்சகாலி, குழந்தைகைின் அழுகுரசலாலி. 



இவ்வாறு பல ஒலிகதைக் காற்றுசகாண்டுவருகிறது என்று பாரதி 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் இவ்வாறு காற்று சகாண்டுவரும் ஒலிகதை எண்ணிவிட 

முடியாது என்றும் அவர ்குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

2. பாரதிைாென் - வைாழவன! உன்னிடம் தொல்வவன்! 

பாரதிைாென் - அறிமுகம்  

பாரதிைாசன் 29.4.1891 ஆம் நாை் புதுசத்சரியில் பிறந்து, சபரும் புகழ் 

பதடை்ை பாவலர.் இவருதடய இயற்சபயர ் கனகசுப்புரை்தினம். 

ைமிழாசிரியராகப் பணியாற்றிய இவர ்சுப்பிரமணிய பாரதியார ்மீது சகாண்ட 

பற்றுைலால் பாரதிைாசன் என்று ைம் சபயதர மாற்றிக்சகாண்டார.்  

இவதரப் ‘புரட்சிக் கவிஞர’் என்றும் ‘பாதவந்ைர’் என்றும் பரவலாக 

மக்கை் அதழைை்னர.் இவர ் ‘குயில்’ என்னும் கவிதை வடிவில் ஒரு திங்கைிைழ் 

நடை்தி வந்ைார.் புதுசத்சரி சட்டமன்ற உறுப்பினராக 1954ஆம் ஆண்டு 

தைரந்்சைடுக்கப்பட்டார.்  

சபண்கைின் நலம் பற்றியும் சபாதுவுடதமச ் சிந்ைதன சாரந்்தும் பல 

பாடல்கதை இயற்றியுை்ைார.் ைமிழ் சமாழியின் மீது ஆழமான பற்றுதடயவர.்  

தபண்கல்வி பை்றி, 

“கல்விஇல்லாை தபண்கள் களர்நிலம் அந்நிலை்தில் 

    புல்விளளந்திடலாம் நல்ல புைல்வரக்ள் விளளைல்இல்ளல” 

    என்றும் விைளவ மறுமணம் பை்றி, 

“வாடாை பூப்வபான்ை மங்ளக நல்லாள் 

    மணவாளன் இைந்ைால் பின்மணை்ைல் தீவைா” 

என்று புரட்சிகரக் கருைத்ுக்கதை சவைிப்படுை்தியுை்ைார.் இவரது 

அதனை்து பாடல்களும் நான்குசைாகுதிகைாகை் சைாகுக்கப்பட்டுை்ைன.  

இவர ் பதடப்பான ‘பிசிராந்தையார’் என்ற நாடக நூலுக்கு 1970-இல் 

சாகிை்ய அகாடமியின் விருது கிதடைை்து. இவருதடய பதடப்புகை் ைமிழ்நாடு 

அரசினரால் 1990-இல் சபாது உதடதமயாக்கப்பட்டன. இவருக்கு 

மன்னரம்ன்னன் என்ற மகனும் மூன்று சபண்குழந்தைகளும் உை்ைனர.் கவிஞர ்

21.4.1964-இல் இயற்தக மரணம் எய்தினார.் 



பாரதிைாசன்  ‘தைாழதன உன்னிடம் சசால்தவன்’ என்ற ைதலப்பில் ஒரு கவிதை 

எழுதியுை்ைார.் அக்கவிதையில் இைம் பதடப்பாைரக்ளுக்குச ் சில 

அறிவுதரகதைக் கூறியுை்ைார.் அது பற்றி இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 

அளலயடிக்கும் இனிளம: 

        அமிழ்ைம் என்ற சசால் இனிதமதயக் குறிக்கும். அந்ை இனிதம சசந்தைன், 

கரும்பு, மா, பலா, வாதழ என்ற முப்பழங்கைிலும் தைான்றும் என்று பாரதிைாசன் 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் ஆண்கை் நிலை்தை உழுது, விதைவிைை் சநல்மணிகதைக் 

கற்புதடய சபண்கை் அரிசியாக்கிப் பாலில் குதழை்து சநய்யும் சவல்லமும் 

தசரை்து ஏலமும் பருப்பும் இடட்ு அதை அன்தபாடு இதலயில் தவக்கும் தபாது 

சபாங்கலின் இனிதம அதலயடிக்கும். இைதனப் பாதவந்ைர ் பின்வரும் 

கவிவரிகைில் கூறியுை்ைார.் 

“தூய மாைர ்ைமிழ்ப்பண் தொல்லிக் 

குை்திய அரிசி பாலிை் குளழயப் 

புை்துருக்கு தநய்யும் தவல்லமும் புணர 

ஏலமும் பருப்பும் ஞாலம் மணக்கை் 

வைாலுரிை் திட்ட பழை்தைாடும் அன்தபாடும் 

இளலயி லிடட் தபாங்கலில் இனிளம” 

புதுக்கருை்து: 

சபரிய திதரப்படை்திற்குக் கதை, வசனம், திதரக்கதை எழுதும் 

பதடப்பாைதன! நீ உன் மனை்தை உறுதியால் தைாண்டினால் அதிலிருந்து 

புதுக்கருைத்ுக்கை் சவை்ைம் தபால விதரந்து பாய்ந்துவரும் என்று பாதவந்ைர ்

குறிப்பிடட்ுை்ைார.்  

“நீவய எண்ணி நீவய எழுதுக! 

உள்ள மைளன உறுதியால் வைாண்டினால் 

தவள்ளப் புதுக்கருை்து விளரந்து பாயும்.” 

அறிவுளரகள்: 

    பிறர ் எழுதிய பாட்டின் அடிதயை் திருடாதை! பிறர ் எழுதிய பாட்டிலிருந்து 

சசாற்கதைை் திருடாதை! பிறரின் கருைத்ுக்கதைை் திருடி அவற்தற உன் 

கருை்ைாக எழுைாதை! பிறரின் தபசச்ிதனக் தகட்டு அவற்றிலிருந்து நல்ல 



சசாற்கதை எடுைத்ு அவற்தற உன் சசால்லாகக் கூறாதை! இவ்வாறு நீைை ்

திதரப்படம் எழுதுதவாருக்குப் பாரதிைாசன் அறிவுதர வழங்கியுை்ைார.் 

“அயலார் பாட்டின் அடிளயை் தைாடாவை 

அயலார் பாட்டின் சிலதொல் அகை்றி 

உன்பாட் தடன்தை உளரக்க வவண்டாம் 

பிைரின் கருை்ளைப் தபயரை்்தைழு ைாவை 

பிைரின் வபெச்ின் தொல் தைாட வவண்டாம்.” 

திருடும் வநாய்: 

    பிறருதடய பதடப்புகைின் அடிதய, சசாற்கதைக் கருை்துக்கதைை் திருடி 

ைம்முதடயைாக எழுதிவந்ைால், பிற்காலை்தில் பிறருதடய முழுப் பதடப்தபதய, 

நூதலதய திருடும் அைவுக்கு தநாயாக மாறிவிடும் என்று பாதவந்ைர ்

எசச்ரிை்துை்ைார.்  

“அடிளயை் திருடிெ ்தொல்ளலை் திருடிப் 

படிந்ை வழக்கம் அயலார் பளடை்ை 

நூளலவய திருடும் வநாயும் ஆனவை!” 

நம்ளம மதிக்க மாட்டாரக்ள்: 

    பிறர ் எழுதிய பாட்டின் அடிதயை் திருடுைல், பிறர ் எழுதிய பாட்டிலிருந்து 

சசாற்கதைை் திருடுைல், பிறரின் கருைத்ுக்கதைை் திருடி அவற்தறை் ைன் 

கருை்ைாக எழுதுைல் தபான்றவற்தறச ் சசய்ைால்; பிற மாநிலை்ைவரக்ை் 

ைமிழகை்தை மதிக்க மாட்டாரக்ை் என்று பாரதிைாசன் குறிப்பிட்டுை்ைார.் 

3. நாமக்கல் கவிஞர ் - உலகம் வாழ்க! 

நாமக்கல் கவிஞர ்தவ. இராமலிங்கம் பிள்ளள; - அறிமுகம்  

நாமக்கல் கவிஞர ் சவ. இராமலிங்கம் பிை்தை ைமிழறிஞரும், கவிஞரும் 

ஆவார.் இராமலிங்கனார ் தசலம் மாவட்டம் தமாகனூரில் 10.10.1888 ஆம் நாை் 

அம்மணிம்மாை், சவங்கடராமன் ஆகிதயாருக்குப் பிறந்ைார.்  

திருசச்ிராப்பை்ைி மாவட்ட காங்கிரஸின் சசயலாைராகவும், கரூர ்

வட்டாரக் காங்கிரஸ் ைதலவராகவும், நாமக்கல் வட்டாரக் காங்கிரஸ் 

ைதலவராகவும் பணியாற்றியவர.் தைசபக்திமிக்க ைமது தபசச்ினால் பல 



இதைஞரக்தை தைசை் சைாண்டரக்ைாக மாற்றியவர.் அரசின் ைதட 

ஆதணதயயும் மீறி, கூட்டங்கைில் சசாற்சபாழிவாற்றியவர.் 1932இல் 

நதடசபற்ற உப்புச ்சை்தியாக்கிரக்ப் தபாராட்டை்தில் கலந்துசகாண்டு ஓராண்டு 

சிதறை் ைண்டதன சபற்றவர.் ‘அரசதவக் கவிஞர|் பட்டமும், ‘பை்ம பூ~ண்| 

பட்டமும் சபற்றவர.் 

 முைலில் பாலகங்காைர திலகர ் தபான்றவரக்ைின் தீவிரவாைைை்ால் 

ஈரக்்கப்பட்ட இவர,் காந்தியடிகைின் சகாை்தககைால் ஆடச்காை்ைப்பட்டபின் 

அகிம்தச ஒன்றினால் மட்டுதம விடுைதலதயப் சபறமுடியும் என்ற முடிவுக்கு 

வந்ைவர.் 

நாமக்கல் கவிஞர ் காந்தியடிகதைப் பற்றி, ‘உலகம் வாழ்க’ என்ற 

ைதலப்பில் ஒரு கவிதை எழுதியுை்ைார.் அதில் அவர ் காந்திதயப் பற்றியும் 

காந்தியம் பற்றியும் கூறியுை்ை கருை்துக்கதை இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 

புகழ ஆளில்ளல 

  கவிதையில் சபரியவர ் கம்பர.் கவிதைகை் பாடி நம்தமப் 

சபருதமசகாை்ைச ்சசய்ய இன்று கம்பனில்தல. கற்பதனக் காவியங்கை் பாடக் 

காைிைாசனும் இல்தல. காதுக்கினிய கீரை்்ைதனகதைப் பாட இன்று 

தியாகராஜரும் இல்தல. தைசிய கவிதைகதைப் பாடிக்குவிை்ை பாரதியும் இன்று 

நம்மிதடதய இல்தல. இவரக்ை் இருந்திருந்ைால் காந்தியின் புகதழப் 

பாடியிருப்பர.் பூமியிலுை்ை அறிவுக்சகல்லாம் புதுதமதயை் ைந்து நமக்குப் 

புண்ணியமும் கண்ணியமும் புகழும் தசரை்ை், அவருக்கு நிகராக 

தவசறாருவதரயும் சசால்ல முடியாை உை்ைமராகிய காந்திதயப் புகழ்ந்துபாட 

இன்று ஒருவரும் இல்தல. 

தெயவல கடினம் 

எதையும் பிறருக்குச ் சசால்லுவசைன்பது எல்தலாரக்்கும் எைிய 

சசயலாகும். ஆனால், சசான்னபடி நடந்துசகாை்வது மிகவும் கடினம். 

கணக்கில்லாமல் நீதிகதை எழுதுபவரக்ை் அவ்வாறு எழுதுவது பிறருக்குைை்ான், 

நமக்கல்ல என்று எண்ணுவாரக்ை். இவ்வுலகை்தில் நாமறிந்ை ைதலவரக்ளுை் 

சசான்னதைச ் சசய்ய முயன்றவர ் இவரை்ான். இவதரப்தபால் தவசறாருவர ்

இல்தல. இந்தியை் ைாய் இந்ை உலகை்துக்தக சகாடுைை் இதணயில்லாை சசல்வம் 

நம் காந்தி. 

தபருளம மிகு காந்தி 

சகாதல, கைவு, சபாய், சூது, வஞ்சகம் ஆகிய சகாடுதமகதைதய 

விை்தைகைாய் வைரை்்துக்சகாண்டு ைதலசிறந்ை பிறவிசயன்று 



சசால்லிக்சகாை்ளும் இம்மனிை வரக்்கம், ைங்களுக்குை் 

சண்தடயிடட்ுக்சகாண்டு மடிவதைை் ைடுக்க நிதனை்ைார.் உலகில் உை்ை 

மனிைரக்ை் எல்லாம் தவறுபாடின்றிக் கலந்துவாழ ைனி ஒருவராக இருந்து 

ைவம்புரிந்ைவர ் காந்தி. அப்படிப்பட்டவர ் விதல மதிக்க முடியாை 

சசல்வமல்லவா? காந்திதயப் சபற்றதைவிட நம் நாட்டிற்கு தவசறன்ன 

சபருதம தவண்டும்.  

உை்ைமர் காந்தி 

புை்ைரின் துறதவப் பற்றிப் படிக்கும்தபாதும் தபாதிமரம் அவருக்கு ஞானம் 

வழங்கியதை நிதனக்கும்தபாதும் ஏசுசபருமான் சிலுதவயில் அதறயப்பட்ட 

தபாதும் மகிழ்சச்ிதயாடு உயிரச்காடுை்ை கதைதயக் தகட்கும்தபாதும் 

எதிரிகைாய்ை் ைன்தனக் சகால்ல வந்ைவரக்ைிடமும் கருதண காட்டிய நபியின் 

தபதரச ் சசால்லும்தபாதும்; உைை்மதரப் பாரை்்தைாமா என்னும் ஏக்கம் 

ஒவ்சவாரு நாளும் என் மனை்தில் உதிப்பதுண்டு. 

காந்தியின் ஆளெ 

எனதுடதலக் குை்தீட்டியின் ஒருபுறைை்ால் குைை் தவண்டும். தகாடாரி 

ஒருபுறை்தைப் பிைக்கதவண்டும். ைடியடியில் சிக்கி ரைை்ம் வரும்படியாக 

அகப்பட தவண்டும். நாலாபுறமும் பலர ் சூழ்ந்துசகாண்டு உதைக்கதவண்டும். 

இதவ அதனை்தையும் நான் சபாறுைத்ுக்சகாண்டு அகிம்தச வழி நடப்தபன். 

அதனவதரயும் அதைதபால் நடக்கச ்சசய்து, அதைப் பாரை்ை் மகிழ்சச்ியிதலதய 

உயிரத்ுறக்க தவண்டும் என்பதை என் உயரந்்ை ஆதச என்கிறார ்காந்தி. 

அகிம்ளெ வழி 

அவருதடய ஆதசதய எண்ணிப் பாரை்்ைால் எலும்புகை் இைகுமல்லவா? 

நிதலை்திருக்கும் சரிை்திரங்கை், கதைகைில் கூட இைை்தகய சசாற்கதை 

ஒப்புதமயாகக் காட்ட முடியுமா? கன்றுக்குை் ைாய்தபால உயிரக்ளுக்காக 

உருகும் காந்திதய நாம் தநரில் கண்தடாம். உலகை்தின் துன்பங்கதைசயல்லாம் 

நீக்க அகிம்தசதய சிறந்ை மாரக்்கம் என்று நாம் இன்று சசால்லிக் சகாை்ைக் 

சகாடுை்து தவை்துை்தைாம். 

ஒப்பை்ை காந்தி 

கவியரசரக்ைின் கற்பதனக்கும் எட்டாை துணிவு காந்தியிடம் இருந்ைது. 

அவருதடய கருதணதயக் கடலுடன் ஒப்பிட முடியாது. ஏசனனில் கடல் 

சவை்ைம் குதறவு. புவியரசரக்ளும் ைதலவணங்கும் புனிைமான வாழ்க்தக 

வாழ்ந்ைவர.் சபாறுதம என்னும் சபருதமக்கு அவதர உைாரணம். 

ைவதயாகிகளும் அதமதி தைடும் ைைரந்்து எழுபைச்ைான்பைாம் வயதிலும் 



இதைஞரக்ளுக்கும் இல்லாை ஊக்கை்தைாடு சசயல்பட்ட ஒப்பற்றவர ்நம் காந்தி. 

அவருதடய அகிம்சா வழியால் உலகம் அதமதியாக வாழ தவண்டும் என்கிறார ்

நாமக்கல் கவிஞர.் 

4. ஜீவானந்ைம் - வகாடிக்கால் பூைமடா 

ப. ஜீவானந்ைம் - அறிமுகம் 

நாகரத்காயிதல அடுை்ை பூைப்பாண்டி என்ற கிராமை்தில் 21.8.1907 ஆம் 

நாை் பிறந்ைார.் ைந்தை பட்டை்ைார.் ைாய் உதமயம்மாை். சபற்தறார ்இட்டசபயர ்

சசாரிமுை்து. ஐயனார ்என்ற கிராம சைய்வை்தின் பல்தவறு சபயரக்ளுை் ஒன்று 

சசாரிமுை்து|. 

கடலூர ் சட்டமன்றை ் சைாகுதி ஹரிஜன வகுப்தபச ் தசரந்்ை காங்கிரஸ் 

எம்.எல்.ஏ. மகை் கண்ணம்மாதவை ் திருமணம் சசய்துசகாண்டார.் ஆனால், 

அந்ை அம்தமயார ்குமுைா என்ற சபண் மகதவப் சபற்சறடுை்ை சில நாை்கைில் 

காலமானார.் அைன்பிறகு 1948-ஆம் ஆண்டு பை்மாவதி என்னும் சபண்தணக் 

கலப்புை் திருமணம் சசய்து சகாண்டார.் உஷா, உமா என்ற இரு சபண் 

குழந்தைகளும் மணிக்குமார ்என்ற மகனும் பிறந்ைனர.் 

தவக்கம் சை்தியாக்கிரகம், சுசீந்திரம் தீண்டாதம இயக்கம், 

சுயமரியாதை இயக்கம் தபான்றதவகைில் ைனிப் பங்தகற்றவர.் சசன்தன 

வண்ணாரப்தபட்தடை் சைாகுதியிலிருந்து சவன்று சட்டமன்றை்திற்குச ்

சசன்றார ்ஜீவா. 1952 முைல் 1957 வதர அவர ்சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்ைார.் 

ஏறைை்ாழ நாற்பது ஆண்டுகை் சபாதுவாழ்க்தகயில் ஈடுபட்டு 

தியாகங்கை் பல புரிந்ை சபாதுவுடதமை் ைதலவர ் ஆவார.் ஏறை்ைாழ பைத்ு 

ஆண்டுகதை சிதறயில் கழிைை்வர.் காந்தியவாதியாக, சுயமரியாதை இயக்க 

வீரராக, ைமிழ்ப் பற்றாைராக, அதனை்திற்கும் தமலாக ஒரு சபாதுவுதடதம 

இயக்கை் ைதலவராக படிப்படியாக உயரந்்ைவர.் ைம்தம நாை்திகராக 

அறிவிை்துக் சகாண்டவர.் 

கதல இலக்கிய உணரவ்ுை்ை ஜீவா சபரும் இலக்கியவாதியாகவும், 

பை்திரிக்தகயாைராகவும் திகழ்ந்ைவர.் குடியரசு, பகுை்ைறிவு, புரட்சி, ஜனசக்தி, 

ைாமதர ஆகிய பை்திரிதககைில் கவிதைகளும் ஆய்வுக்கட்டுதரகளும் 

எழுதியுை்ைார.் பாரதியின் பாதைதயப் பின்பற்றி பாமரரக்தை எழுசச்ி சபறச ்

சசய்ை பாடல்கை் பலவற்தறப் பாடியவர.் சபாதுவுதடதம கட்சிக் கூட்டங்கைில் 

முைல் முதறயாகை் ைமிழ் இலக்கியப் சபருதமகதை தபசி, ைமிழ்க் 

கலாசச்ாரை்தைாடு, கட்சிதய வைரை்்ைவர.் 18.1.1963ஆம் நாை் காலமானார.் 



     தகாடிக்கால் பூைம் என்பது சைாழிலாைி. அவன் தபாகை்தின் வடிவம். அது இந்ை 

உலகை்தில் உை்ை நான்கு திதசகளும் அதிரும் படியாக எழுந்து நடந்து வந்ைது. 

“வகாடிக்கால் பூைமடா – தைாழிலாளி 

வபாகை்தின் ரூபமடா 

நாடி எழுந்ைதுபார் - குவலயம் 

நாை்றிளெயும் அதிர 

வைடிய வைகம் ஒன்வை- நளடதநஞ்சு 

தீப்தபாரிப் பாரள்வ ஒன்வை 

ொடிக்குதிை்து முன்வன – முன்வனறிை் 

ைாவிவய தெல்வளைப் பார”் 

  இந்ைப் பூைம் சவந்து புதகந்து உருக்கும் சைாழிற்சாதலயின் 

சந்துகைிலிருந்தும் இருடக்ுதககைிலிருந்தும் சபாந்துகைிலிருந்தும் புறப்பட்டு 

வந்ைது. அது புறப்பட்டதும் அதுவதரை் சைாழிலாைிதயப் பிதணை்திருந்ை 

அடிதமச ் சங்கிலிகை் சநாறுங்கின. நாலாயிரம் ஆண்டுகைாக 

நதடமுதறயிலிருந்ை சைாழிலாைிதய அடிதமப்படுைத்ும்; சகாடிய சட்டங்கை் 

மண்ணில் புதைந்ைன. 

“தபாந்துகளில் இருந்வை – தைாழிலாளி 

பூைம் புைப்பட்டதும் 

ளநந்து தநாறுங்கினவவ – ெங்கிலிகள் 

நாலாயிரம் வருடம் 

வந்ை பழங்கட்டுகள் - தபாடிகட்டு 

மண்ணில் புளைபடட்வை” 

சைாழிலாைியான அந்ைப் பூைம் புதுமன்னன் தபாலச ்சசங்சகாடி பரப்பிை ்

சைருக்கைில் புகுந்ைது. அைனால் முைலாைிகைின் எலும்புகை் முறிந்ைன என்று 

கவிஞர ்குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

 

 



5. முடியரென் - ைளலளம வகிப்வபாம்  

முடியரென் - அறிமுகம்  

கவியரசு முடியரசன் ைமிழ்நாட்டின் மூை்ை ைதலமுதறக் கவிஞரக்ளுை் 

ஒருவர.் தைனி மாவட்டம், சபரியகுைை்தில் சுப்பராயலு-சீைாலக்்ஷமி என்பாரக்்கு 

அக்தடாபர ் 7, 1920-இல் பிறந்ைவர.் துதரராசு என்ற இவரது சபயதர முடியரசன் 

என்று மாற்றிக் சகாண்டார.் பாரதிைாசதனாடு மிக சநருங்கிப் பழகி அவருதடய 

முற்தபாக்கு எண்ணங்கதை ஏற்றுப் பாடியவர.் ைந்தை சபரியார,் தபரறிஞர ்

அண்ணா ஆகிதயாருடன் சநருங்கிப் பழகியவர.் சாதி மறுப்புை் திருமணம் 

சசய்து சகாண்டவர.் சடங்குகதை மறுைை்வர.் இவரது மதறவின் சபாழுதும் எச ்

சடங்குகளும் தவண்டாம் என்று வலியுறுை்தி, அவ்வாதற நிதறதவறச ்சசய்ைவர.் 

காதரக்குடி மீ. சு. உயரந்ிதலப் பை்ைியில் ைமிழாசிரியராகப் பணிபுரிந்ைவர.் 

இலக்கியப் பங்கைிப்புகை்: பூங்சகாடி, காவியப்பாதவ, வீரகாவியம் 

என்னும் காப்பியங்கை். முடியரசன் கவிதைகை் என்ற கவிதை நூல். 

இவரது கவிதைகதைச ்சாகிை்திய அகாசடமி இந்தியிலும் ஆங்கிலை்திலும் 

சமாழிசபயரை்்து சவைியிட்டுை்ைது. பூங்சகாடி என்ற காவியம் 1966-இல் ைமிழக 

அரசின் பரிதசப் சபற்றுை்ைது. பறம்பு மதலயில் நடந்ை விழாவில் குன்றக்குடி 

அடிகைாரால் “கவியரசு" என்ற பட்டம் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

கவிஞர ் முடியரசன் ‘ைதலதம வகிப்தபாம்’ என்ற ைதலப்பில் ஒரு 

கவிதை எழுதியுை்ைார ் அக்கவிதையில் சபாதுவுதடதமக் கருை்துக்கதைக் 

கூறியுை்ைார.்  அதவ குறிை்து இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 

விதிமுளை  

பிறரின் உதழப்பிதனச ்சுரண்டுபவரக்தையும் உற்பை்திப் சபாருடக்தை 

அதிக விதலக்கு விற்க நிதனைத்ு அவற்தறப் பதுக்கிதவைத்ுச ்சசயற்தகயான 

ைடட்ுப்பாதட உருவாக்குபவரக்தையும் அவரக்ளுக்குை் துதணயாக 

இருப்தபாதரயும் பழிை்துதரக்க தவண்டும். அை்ைதகதயாரின் சசயல்கதைை ்

ைவிரக்்கும் வதகயில் விதிமுதறகதை வகுக்க தவண்டும் என்று கவிஞர ்

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

மதிக்க வவண்டியனவும் மிதிக்க வவண்டியனவும் 

கவிஞர ் முடியரசன், மனிை உதழப்பிதன மதிக்க தவண்டும் என்றும் 

சகாடுதமயான வறுதமதய மிதிை்து அழிக்க தவண்டும் என்றும் 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.்  

“மனிைளன உளழப்பிளன மதிப்வபாம் - தகாடிய 



வறுளமளய இடரிளன மிதிப்வபாம் 

இனியநல் லுலகிளனப் பளடப்வபாம் 

எதிரவ்ரும் ைளடகளள உளடப்வபாம்” 

மறுக்க வவண்டியனவும் தவறுக்க வவண்டியனவும் 

பணக்காரர,் ஏதழ என்ற ஏற்றை்ைாழ்வுகை் உலகில் இருக்கும் என்றும் 

இை்ைதகய தவறுபாட்டிற்குக் காரணம் கடவுைின் சசயல்ைான் என்றும் 

தமட்டுக்குடியினர ்கூறுவாரக்ை் என்று கவிஞர ்முடியரசன் குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

“கடவுளள விதியிளன மறுப்வபாம் - தூய 

கடளமளய உரிளமளய மதிப்வபாம் 

மடளமளய அடிளமளய தவறுப்வபாம் - நல்ல 

மதியிளன உணரவ்ிளன  வளர்ப்வபாம்” 

கவிஞர ் முடியரசன், ஏதழ – பணக்காரன் என்ற தவறுபாட்தடக் 

கடவுை்ைான் வகுைை்ார ்என்ற கருை்தையும் அவ்வாறு வகுை்துை்ை விதியிதனயும் 

மறுக்க தவண்டும் என்கிறார.் அடிதமைை்னை்தை சவறுக்க தவண்டும் என்றும் 

கூறியுை்ைார.் 

தகாடுக்க வவண்டியனவும் எடுக்க வவண்டியனவும் 

கவிஞர ் முடியரசன், விவசாயக் குடிமக்கை் வயல்கைில் ைை்ைமது 

உதழப்பிதனக் சகாடுக்க தவண்டும் என்றும் அவரக்ைின் உதழப்பால் 

விதையும் பயிரக்தை அறுவதட சசய்து அைன் வழியாகக் கிதடக்கும் 

பணை்தை முழுவதுமாக எடுக்க தவண்டும் என்றும் குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

“வயல்கைில் உதழப்பிதனக் சகாடுப்தபாம் - அங்தக 

வருபயன் அதனை்தையும் எடுப்தபாம் 

துயரிதல எனமடல் விடுப்தபாம் - உதழப்பால் 

சுரந்திடும் சபாருை்கதை மடுப்தபாம்” 

தபாதுவுளடளமயில் நாடு தெழிக்கும் 

சபாருடக்தை உற்பை்தி சசய்யும் புதிய எந்திரங்கதையும் துணிகதை 

சநய்யும் ைறிகதையும் உருவாக்கிப் பயன்படுைை் தவண்டும். அதில் புதிய 



சநறிமுதறகதைாடு உதழக்க தவண்டும். அைன் வழியாக நாட்டின் நிதலயிதன 

வைப்படுை்தி உயரசச்சய்ய தவண்டும் என்று கவிஞர ்குறிப்பிட்டுை்ைார.்  

“புதுமுதற உலகிதனப் பதடப்தபாம் - அங்தக 

சபாதுதமயில் அறசநறி விரிப்தபாம்  

உைவிடும் மனை்தைாடு சிறப்தபாம் - உலகில் 

ஒரு சரி நிகசரன இருப்தபாம்” 

கவிஞர ் முடியரசன், புதிய முதறயில் உலகிதன உருவாக்க தவண்டும் 

என்றும் அந்ைப் புதிய உலகில் சபாதுவுடதம என்ற அறசநறிதய விரிக்க 

தவண்டும் என்றும் குறிப்பிடட்ுை்ைார.்  

பிறருக்கும் உைவும் மனநிதலயில், நாம் உலகில் அதனவரும் சரிசமம் 

என்ற நிதலயில் வாழ்தவாம் என்று கவிஞர ்குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

ைளலளம வகிப்வபாம் 

நம் உடல் அதடயும் தசாரத்வ நமது பதக என்று நிதனைத்ு அைதனை ்

ைகரக்்க தவண்டும். ஒவ்சவாரு நாளும் ைைை்மது கடதமயிலிருந்து ைவறாமல் 

உதழக்க தவண்டும். சவைிநபரக்ை் நமது உதழப்பிதனச ்சுரண்ட நிதனைை்ால், 

அவரக்தைை் ைடுக்கும் அணியில் நாமும் தசரந்்துக்சகாண்டு, அைன் 

ைதலதமதய வகிை்து எதிரிகதை விரட்டியடிக்க தவண்டும் என்று கவிஞர ்

கூறியுை்ைார.் 

6. கண்ணைாென் - புதியவைார ்உலகு தெய்வவாம்  

கண்ணைாென் - அறிமுகம்  

24.6.1927 ஆம் நாை் பிறந்ை கண்ணைாசன், புகழ் சபற்ற ைமிழ்ை ்திதரப்படப் 

பாடலாசிரியரும் கவிஞரும் ஆவார.்  

இவரது இயற்சபயர ் முை்தையா. இவர ் நான்காயிரை்திற்கும் தமற்பட்ட 

கவிதைகை், ஐந்ைாயிரை்திற்கும் தமற்பட்ட திதரப்படப் பாடல்கை், நவீனங்கை், 

கட்டுதரகை் பல எழுதியவர.்  

சண்டமாருைம், திருமகை், திதர ஒலி, தமைாவி, சைன்றல், சைன்றல்திதர, 

முல்தல, கண்ணைாசன் ஆகிய இைழ்கைின் ஆசிரியராக இருந்ைவர.் ைமிழக 

அரசின் அரசதவக் கவிஞராக இருந்ைவர.்   



சிறந்ை வசனகரை்ாவுக்கான தைசிய விருதை 1961-ஆம் ஆண்டு 

‘குழந்தைக்காக’ என்ற படை்திற்கு வசனம் எழுதியதமக்காகப் சபற்றார.் 1980 

ஆம் ஆண்டு  ‘தசரமான் காைலி’ என்ற பதடப்புக்காகச ்சாகிை்திய அக்காசைமி 

விருது சபற்றவர.் 

இவரது புதனசபயரக்ை் - காதர முைத்ுப் புலவர,் வணங்காமுடி, 

கமகப்பிரியா, பாரவ்திநாைன், ஆதராக்கியசாமி.  

இவர ்இதறவன் கண்ணபிரான் மீதுசகாண்ட பற்றின் காரணமாகை் ைன் 

சபயரிதனக் கண்ணைாசன் என்று மாற்றிக்சகாண்டார.்  

இவரது கவிதைகை் ஏழு சைாகுதிகைாகை் சைாகுக்கப்சபற்றுை்ைன. 

மாங்கனி, ஆட்டனை்தி ஆதிமந்தி, அரை்்ைமுை்ை இந்துமைம், இதயசுகாவியம், 

சிவகங்தக சீதம, மனவாசம் முைலான 60 நூல்கதை எழுதியுை்ைார.்  

இவருக்கு இருமதனவியரும் ஒன்பது ஆண் மக்களும் ஐந்து சபண் 

மக்களும் உை்ைனர.் 17.10.1981 ஆம் நாை் காலமானார.் 

கண்ணைாசன் புதியதைார ் உலகு சசய்தவாம் என்ற ைதலப்பில் ஒரு 

கவிதை எழுதியுை்ைார ் அக்கவிதையில் ைமிழரக்ைின் ைனிைை்ன்தம மற்றும் 

புதிய உலகின் சிறப்பு தபான்றவற்தறை் சைரிவிை்துை்ைார.் அதவ குறிைத்ு 

இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 

அன்பு காடட்ும் ைமிழர்: 

“எங்தகல்லாம் மானிடம் 

  இன்முகம் காடட்ுவமா 

  அங்தகல்லாம் ைமிழரக்ள்  

  அன்பிளனக் காடட்ுவார்!” 

  எங்சகல்லாம் மானிடம் இன்முகம் காட்டுதமா அங்சகல்லாம் ைமிழரக்ை் 

ைம் அன்பிதனக் காட்டுவைாகக் கண்ணைாசன் குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

இந்ைப் பரந்ை உலகை்தைை் ைம் ஊர ் என்றும் இந்ை ஊரில் உை்தைார ்

எல்லாம் ைம்முதடய உறவினர ் என்றும் கலகமில்லாை வாழ்க்தகை் ைமிழரக்ை் 

ைம் கவிதையில் நாட்டுவர ்என்று கண்ணைாசன் கூறியுை்ைார.் 

 

 



ைமிழர் ைன்ளம:  

“அைை்துயர் ைமிழரக்ள் 

   துயரைக் கூடுவார ்

   திைை்துயர் மக்களில் 

   சிைப்புை வாழுவார்!” 

ைமிழரக்ை் நல்லதவ உை்ை இடை்தில் முைலாலாக நிற்பார.் ஆனால், தீதம 

உை்ை இடை்தில் நிற்காமல் அகன்றுவிடுவார ் என்று   கண்ணைாசன் 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

ைமிழரக்ை் சபான்தபான்று மதிப்பில் உயரந்்ை ைங்கைின் நாட்டிதனதய 

ைங்கைின் உலகமாக நிதனை்துை ் ைம்முதடய உயிரத்பாலக் காை்ைனர ் என்று  

கண்ணைாசன் கூறியுை்ைார.் 

இந்தியா அளழக்கிைது: 

“இந்ைநாள் நல்லநாள் 

இன்பவம நிளையும்நாள் 

இந்தியா ைமிழளர 

ஏதிர்வநாக்கி நிை்கும்நாள்!” 

இந்ை இனிய நாைில் இன்பம் நிதறயும் நாைில் இந்தியா ைமிழதர 

எதிரத்நாக்கி நிற்கும் நாை் என்று கூறிய கவிஞர,் இந்தியா ைமிழதர எதிர ்தநாக்கி 

இருப்பைாகக் குறிப்பிடட்ுை்ைார.்  

  படிை்ைவன் தமலானவன், கடுதமயான சைாழில் சசய்பவன் நமக்குை ்

தைாழன் என்று நிதனப்பதை ைமிழ்க்கடன் என்ற கவிஞர ்குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

புதிய உலகம்: 

“எங்கணும் தைாழில்மயம் 

எங்கணும் களலமயம் 

தபாங்குவமார ்சுகம்வரும் 

புதியவைார் உலகிவல!” 



  புதிய உலகை்தில் எங்குப் பாரை்்ைாலும் சைாழில்மயமாகவும் எங்குப் 

பாரை்்ைாலும் கதலமயமாகவும் எல்லா இpடை்திலும் சுகம் சபாங்கும்படியாகவும் 

இருக்கும் என்று கவிஞர ்கூறியுை்ைார.்  

  பசி என்றுை் ைம்மிடம் கூறுதவார,் ைம் பதகவராக இருந்ைாலும் ‘புசி’ என்று 

கூறி, உண்ண உணவு ைருபவர ்ைமிழர ்என்று கவிஞர ்குறிப்பிட்டுை்ைார.் 

ஆ. புதுக்கவிளை 

மு. வமை்ைா – வைெப்பிைாவுக்கு ஒரு தைருப்பாடகனின் அஞ்ெலி 

மு.வமை்ைா - அறிமுகம்  

மு. தமை்ைா (முகமது தமை்ைா) சசப்டம்பர ்5, 1945ஆம் நாை் சபரியகுைை்தில் 

பிறந்ைார.் இவர ் சசன்தன மாநிலக் கல்லூரியில் ைமிழ்ப் தபராசிரியராகப் 

பணியாற்றி ஓய்வு சபற்றவர.் புதுக்கவிதைக்கு ஏற்றம் ைந்ை கவிஞரக்ளுை் 

இவரும் ஒருவராவார.் 

உவதம உருவகங்கைில் பழதமதயயும் புதுதமதயயும் இதணைை் 

மு.தமை்ைா, வைமான கற்பதன, எைிய நதட, எைிய சசால்லாட்சி, மனிை 

உணரவ்ுகைின் படப்பிடிப்புகைால் மக்கை் உை்ைை்தைக் கவரந்்ைவர.் இவதரப் 

பின்பற்றி இதைஞரக்ை் பலர ்கவிதை எழுை ஆரவ்ம் சகாண்டனர.் 

காைல் தசாகமும், ைமிழ்ை் ைாகமும் இதழதயாடும் அவரது கவிதைகை் 

அவ்வப்தபாது கூரத்மயான சமூக விமரச்னங்கைிலும் இறங்குவதுண்டு. சமூக 

விமரச்னை ் சைானியில் அதமந்ை ‘தைச பிைாவுக்கு ஒரு சைருப் பாடகனின் 

அஞ்சலி’ என்ற கவிதை மு.தமைை்ாவுக்கு புகழ் தைடிை் ைந்ை கவிதை ஆகும். 

‘வானம்பாடி’ என்ற புதுக்கவிதை ஏடட்ின் வாயிலாக அறிமுகம் ஆன 

கவிஞரக்ளுை் மு.தமை்ைா முன்னணியில் நிற்பவர.் 

இவருதடய பதடப்புக்கை்: கண்ணீரப்் பூக்கை், ஊரவ்லம், திருவிழாவில் 

ஒரு சைருப்பாடகன், நந்ைவன நாட்கை், சவைிசச்ம் சவைிதய இல்தல, 

ஆகாயை்துக்கு அடுை்ை வீடு. 

மரபுக்கவிதைகை், புதுக்கவிதைகை், சிறுகதை, நாவல், கட்டுதரகை் 

முைலியவற்தறப் பதடப்பதிலும் வல்லவரான மு. தமைை்ா அைத்ுதறகைில் 

பதிதனந்திற்கும் தமற்பட்ட நூல்கதை சவைியிடட்ுை்ைார.் அவருதடய 

நூல்களுை் ‘ஊரவ்லம்’ ைமிழக அரசின் முைற்பரிசிதனப் சபற்ற கவிதை 

நூலாகும். இவரது ‘தசாழ நிலா’ என்னும் வரலாற்று நாவல் ‘ஆனந்ை விகடன்’ 

இைழ் நிகழ்ை்திய சபான்விழா இலக்கியப் தபாட்டியில் முைல் பரிசு சபற்றது 



ஆகும். ைற்தபாது தமை்ைா திதரப்படை் துதறயிலும் கவனம் சசலுைத்ி 

வருகின்றார.் 

மு. தமை்ைா ‘தைசப்பிைாவுக்கு ஒரு சைருப்பாடகனின் அஞ்சலி’ என்ற 

ைதலப்பில் ஒரு கவிதை எழுதியுை்ைார.் அதில் இன்தறய இந்தியாவின் 

இழிநிதலதய எடுைத்ுதரை்துை்ைார.் அது குறிை்து இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 

காந்தி சிளலயும் வைெப் படமும்: 

   அதமதிதய வடிவான காந்தியடிகைின் சிதலதயப் பாரக்்கும் 

தபாசைல்லாம் மு. தமைை்ா அழுதுவிடுவைாகை் ைன்னுதடய கவிதையில் 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

“வைெப்படை்திலுள்ள 

வகாடுகள் - 

விடுைளலக்குப் வபாராடிய 

வீரை் தியாகிகளின் 

விலா எலும்புக் கூடுகள்!” 

தைசப்படை்தில் உை்ை தகாடுகை் நம் நாட்டு விடுைதலக்குப் தபாராடிய 

வீரை் தியாகிகைின் விலா எலும்புக் கூடுகை் என்று உவதமப்படுை்திக் 

கூறியுை்ைார ்கவிஞர.் 

பிெள்ெப் பாை்திரம்: 

மு. தமை்ைா குறிப்பிடும் ஆபுை்திரன் காந்தியடிகைாவார.் அவர ் கடலில் 

மூழ்கிக் கண்சடடுை்ை அமுைசுரபிைான் இந்திய விடுைதல. ஆனால் அைதன 

நாம் சரியாகப் பயன்படுை்ைாைைால் அது இப்தபாது ஒரு பிசத்சப் பாை்திரமாக 

உை்ைது. இக்கருை்தைை்ைான் மு. தமை்ைா,  

“அமுை சுரபிளயை்ைான் 

நீ ைந்து தென்ைாய் 

இப்வபாது 

எங்கள் ளககளில் இருப்பவைா 

பிெள்ெப் பாை்திரம்!” 

என்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 



சுைந்திர மாளிளகயில் எலிகள்: 

விடுைதலப் தபாராட்டை்தில் பங்சகடுைை் வீரரக்ளுை் தீவிரவாைை்தைப் 

பின்பற்றிய பகை்சிங் முைலாதனாதரக் காந்தியவாதிகை் 

புறக்கணிை்துவிட்டனர.் அைனால்ைான் இப்தபாது சுைந்திர இந்தியாதவ எலிகை் 

சுரண்டுகின்றன என்று கவிஞர ்குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

“ெரிை்திர மாளிளகயில் 

அஹிம்ளெப் வபதராளியில் 

பகை்சிங்குகள் 

மளைக்கப்பட்டைால் ைானா 

சுைந்திர மாளிளகளய 

எலிகள்  

சுரண்டுகின்ைன? ”   

ஆடட்ு மந்ளைகள்: 

மயிலுக்குப் தபாரத்வ ைந்ைவன் வை்ைல் தபகன்.  அவனது மரபில் வந்ை 

அரசியல் வாதிகை் மக்களுக்கு எதையும் வழங்கவில்தல. மக்கைின் கந்ைல் 

ஆதடதயயும் அவரக்ை் கைவாடிச ்சசன்றனர.் 

“ஆடுகளள 

உனக்காக வளரை்்வைாம் 

நாளளடவில் நாங்கவள 

மந்ளை ஆடுகளாய் 

மாறிப்வபாவனாம்!” 

ஆடுகதைப் தபாலதவ மனிைரக்தை தமய்க்கும் ஆளும்வரக்்கை்தினர ்

ஆடுகைிலிருந்து பாதலப் சபறதவ விரும்புகின்றனர.் அந்ை ஆடட்ுக்குை ்தீவனம் 

சகாடுக்க மறுக்கின்றனர.் அவரக்ளுக்குக் தகயூட்டாக பல சலுதககை் 

கிதடைத்ுவிடுகின்றன. ஆடுகைான மனிைரக்ை் மந்தைக்கூட்டங்கதைப் தபாலச ்

சுயமுடிவு எடுக்கைச்ைரியாமல் அதமதியாக இருக்கின்றனர.்  

 



தபாருந்ைாெ ்ெடட்ம்:   

  பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் பின்பற்றப்பட்ட சட்ட சநறிமுதறகதைதய நாமும் 

பின்பற்றுவைால் அதவ ைற்காலை்திற்குப் சபாருந்ைாைைாக இருக்கின்றன. 

அைனால்ைான் ைருமம் தைாற்று ைரம் ஸ்தூபிகை் ைை்ைாடுகின்றன. 

“ெடட்க் கட்டிடங்களில் 

ஓடள்டகள் விழுந்துவிடட்ன. 

வயைாகிப்வபானைால் 

ைர்ம ஸ்தூபிகள் 

ைள்ளாடுகின்ைன” 

 ஆளும் வரக்்கை்தினர ் பாவங்கதைை ் ைனிை்ைனிதய சசய்துவிட்டு 

அவற்தற சமாைை்மாகை் தீரை்்துக்சகாை்ை புண்ணிய ஸ்ைலங்களுக்குச ்சசன்று 

பரிகாரங்கை் சசய்துசகாை்வைால் அவரக்ை் தூய்தமயாகதவ 

காட்சியைிக்கின்றனர.் 

வபாலிக் காந்தியவாதிகள்: 

  புதிய ஆடச்ியாைரக்ை் பைவிதயற்றாலும் அவரக்ை் ஏதழகைின் 

நல்வாழ்வுக்கு ஏதும் சசய்வதில்தல. அைனால்ைான் ஏதழகை் 

கண்ணீரவ்ிடுகின்றனர.் உப்பு மலரக்ை் என்பது கண்ணீரை்்துைிகதைக் 

குறிக்கிறது. 

“வெரிகளில் மடட்ும் நீ 

யாை்திளர தெய்வாய் 

என்பளைை் 

தைரிந்துதகாண்டைால் 

உன்ளன வநசிை்ைவரக்ள் 

வைெை்ளைவய 

வெரியாக மாை்றிவிட்டாரக்ள்!” 

 காந்தியவாதிகை் தபால தகராட்தடதய நூற்றுக்சகாண்டு ஆட்சிக்கு 

வந்ைவரக்ை் இப்தபாது, அந்ைக் தகராட்தடயில் ைங்க நூல் நூற்பைாகக் கவிஞர ்

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் ைங்க நூல் என்பது அவரக்ை் பணக்காரரக்ைிடம் 



தகயூட்டுப்சபற்று, ைங்கைின் வசதிவாய்ப்புகதை உயரை்்திக்சகாை்வதைக் 

குறிக்கும். 

ஏ. கவிக்தகா அப்துல்ரகுமான் - மானுடை்தின் மகுடாபிதசகம்  

அப்துல் ரகுமான் - அறிமுகம்  

‘கவிக்தகா’ என்று சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்படும் அப்துல் ரகுமான் 

நவம்பர ் 2, 1937-ஆம் நாை் பிறந்ைார.் இவர ் கவிஞரும், ைமிழ்ப்தபராசிரியரும் 

ஆவார.் ‘வானம்பாடி’ இயக்கக் கவிஞரக்தைாடு இதணந்தியங்கியவர.் 

புதுக்கவிதைை் துதறயில் ைம்தம நிதலநிறுை்திக் சகாண்டவரக்ளுை் இவர ்

சிறப்பு மிகக்கவர.் 

இவர,் ‘பால்வீதி’ என்ற கவிதைை ்சைாகுதி மூலம் ைம்தம ஒரு தசாைதனப் 

பதடப்பாைியாக இனங்காட்டிக் சகாண்டார.் அைச்ைாகுதி சவைிவந்ை தபாது 

கவிதைதய தநரடியாகை் ைராமல் உவதமகை், உருவகங்கை், படிமங்கை், 

குறியீடுகை் ஆகியவற்றின் வழி சவைியீட்டு முதறதய அதமை்துக் சகாண்டார.் 

ைமிழில் கவிதைக் குறியீடுகை் குறிைத்ு ஆராய்ந்து முதனவர ்பட்டம் சபற்றவர.் 

ைமிழில் தஹக்கூ, கஜல் ஆகிய பிறசமாழி இலக்கியங்கதை முதனந்ைதிலும் 

பரப்பியதிலும் இவர ்குறிப்பிடை்ைக்கவர ்ஆவார.் 

1960-க்குப் பின் கவிதை உலகுக்கு வந்ை இவர,் கவியரங்கக் 

கவிதைகைாலும் சிறப்பதடந்துை்ைார.் சிதலதட வாரை்்தைகைால் தகட்தபாதரக் 

கவரவ்து இவரது பாணி. வாணியம்பாடி இஸ்லாமியக் கல்லூரியில் ைமிழ்ப் 

தபராசிரியராகப் பணி புரிந்ைவர.் ‘ஆலாபதன’ கவிதைை் சைாகுப்புக்காக 

சாகிை்ய அகாடமி விருது சபற்றவர.் ைமிழ்நாடு வக்பு வாரிய ைதலவராக 2009 தம 

முைல் 2011 வதர பணியாற்றி வந்ைார.் 2.6.2017 ஆம் நாை் காலமானார.் 

பூமி என்ற கூட்டில் வைரும் மனிைனாகிய பறதவக் குஞ்சுக்கு 

காபிரிதயலின் சிறகுகை் முதைை்துவிட்டன என்று கூறுவதிலிருந்து, மனிைன் 

சபற்ற ைன் நம்பிக்தகதயை்ைான் கவிஞர ்இங்குச ்சிறகுகை் என்று குறியீடாகச ்

சுட்டியுை்ைார ்என்பது சைரியவருகிறது. 

“பூமிக்கூட்டின்  

மானுடக் குஞ்சுக்கு 

காபிரிவயலின் சிைகுகள் 

முளளை்துவிட்டன.” 



  கிரகங்கைின் ைதலசயழுை்தைதய மாற்றி எழுதும் எழுதகாதல மனிைன் 

ைன் தகயில் தவைத்ிருக்கிறான். அவன் தகை்ைடியின் அதசவுக்குச ்சமுை்திரம் 

கூடப் பிைந்து வழிவிடும். 

  இந்ை உலகில் மதறந்து கிடக்கும் ரகசியங்கதை மனிைன் ைன் அறிவியல் 

முழக்கை்ைால் உதடைச்ைரிந்து, சைரிந்துசகாை்கிறான். 

  அவன் ைன் அறிவால் உயரந்்து அந்ை வாமன அவைாரம் தபால வைரந்்து 

வருகிறான். அவன் வைரச்ச்ிக்கு அந்ை வானம்கூடப் தபாைாது என்று கவிஞர ்

சுட்டியுை்ைார.் 

ஆைாமின் வாரிசுகைின் பாைங்கைில் ‘ஜின்’கைின் ைதலவன் ைதல 

பணிகிறான். பஞ்ச பூைங்கதையும் அடிதமயாக்கிய மனிைனுக்கு இந்ை உலக 

சிம்மாசனை்தில் மகுடாபிதசகம் நதடசபறுகிறது. 

“பஞ்ெ பூைங்கள் 

கப்பம் கட்டப் 

பிரபஞ்ெ சிம்மாெனை்தில் 

மானுடை்திை்கு 

மகுடாபிவெகம் நடக்கிைது” 

      அந்ை மனிைன் இன்று மிகப்சபரிய சசாரக்்கை்தைக் கட்;டிசயழுப்பிவிட்டான். 

இதறவன் விலக்கி தவை்ை கனியின் விதையிலிருந்து அவன் அதை 

உருவாக்கினான். இதுவும் அவன் சிறப்புகளுை் ஒன்று. 

எ. மீரா – காைல் என்ன கை்திரிக்காயா?  

மீரா - அறிமுகம்  

மீரா என்ற மீ. ராதசந்திரன் 1938 ஆம் ஆண்டு சிவகங்தகயில் பிறந்ைவர.் 

சிவகங்தகக் கல்லூரியில் படிைத்ு அங்தகதய தபராசிரியராகவும் 

பணியாற்றியவர.்  

இவரது பதடப்புகை்: இராதசந்திரன் கவிதைகை், மூன்றும் ஆறும், 

தகாதடயும் வசந்ைமும், ஊசிகை், கனவுகை் ூ  கற்பதனகை் ஸ்ரீ காகிைங்கை், 

குக்கூ, வா இந்ைப் பக்கம் (கட்டுதரை் சைாகுப்பு), மீரா கட்டுதரகை்.  

இவரச்பற்ற விருதுகளும் பரிசுகளும்: ைமிழ் வைரச்ச்ிக் கழகப் பரிசு, 

பாதவந்ைர ்விருது, சிற்பி இலக்கிய விருது, ைமிழ்ச ்சான்தறார ்தபரதவ விருது. 



கவிஞர ் மீரா ‘காைதலா காைல்’ என்ற ைதலப்பில் எழுதியுை்ை கவிதையில் 

காைல் பற்றிய அக்காலச ்சமுைாயை்தின் கருை்து இடம்சபற்றுை்ைது.  

 இக்கவிதையில் இடம்சபற்றுை்ை சைாடரக்தை எழுைை்ாைர ்

வாணிமணாைன் என்பவர ் இரவில், ‘காைல் என்ன கைை்ரிக்காயா?’ என்ற 

ைதலப்பில் ஒரு சைாடரக்தையிதன எழுதினார.்  

 பகலில் அவர ் வாரச ் சந்தைக்குச ் சசன்றார.் அங்குச ் சசன்று 

கை்ைரிக்காய் வாங்க நிதனைை்ார.் விதல தகட்டார.் விற்பதனயாைர ்

கை்ைரிக்காய் கிதலா ரூபாய் இரண்டு என்றார.்  

 கை்ைரிக்காயின் விதல மிகவும் கூடைல் என்று; நிதனை்ைார ்

வாணிமணாைன். இவரது முகக் குறிப்தப அறிந்துவிட்ட விற்பதனயாைர,் 

‘மலிவாய் அை்ைிக்சகாை்ை கைை்ரிக்காயா?’ என்று தகாபப்பட்டுக் தகட்டார.்  

இலக்கியை்தில்ைான் காைல் மிகவும் உயரந்்ைைாகக் கருைப்படுகிறது. ஆனால், 

சமுைாயை்தில் காைல் மலிவானைாகதவ கருைப்படுகிறது என்ற கருை்திதனக் 

கவிஞர ்மீரா இக்கவிதையின் வழியாகச ்சுட்டிக்காட்டியுை்ைார.்  

ளவரமுை்து – மரங்களளப் பாடுவவன் 

ளவரமுை்து - அறிமுகம்  

தைனி மாவட்டம், சபரியகுைம் அருகில் உை்ை வடுகபட்டியில் 

ராமசாமிை்தைவர ் - அங்கம்மாை் ஆகிதயாருக்கு மகனாக ஜ தல 13, 1953 ஆம் 

நாை் தவரமுை்து பிறந்ைார.் சசன்தன பசத்சயப்பன் கல்லூரியில் ைமிழ் 

இலக்கியம் பயின்றார.் 1980ல் ‘நிழல்கை்’ திதரப்படை்தில் ‘இது ஒரு 

சபான்மாதலப் சபாழுது’ எனை் சைாடங்கும் பாடதல முைன் முைலில் 

இயற்றினார.்  

சிறந்ை பாடலாசிரியருக்கான இந்திய அரசின் விருதை ஏழு முதற 

சபற்றுை்ைார.் நிழல்கை் (1980) எனும் திதரப்படை்தில் “சபான்மாதலப் சபாழுது" 

எனும் பாடதல முைன்முைலில் எழுதிய இவர ் இது வதர 6000க்கும் தமற்பட்ட 

பாடல்கதை எழுதியுை்ைார.்  

இவருதடய மதனவியின் சபயர ் சபான்மணி. இவருக்கு இரு 

மகன்கை்,சபயரக்ை் மைன் காரக்்கி, கபிலன் தவரமுைத்ு. 

கவிஞர ் தவரமுை்து ‘மரங்கதைப் பாடுதவன்’ என்ற ைதலப்பில் ஒரு 

கவிதை எழுதியுை்ைார.் அக்கவிதையில் மனிைனுக்கு மரங்கை் வழங்கிய 

சகாதடகை் பற்றியும் மனிைன் மரைத்ை மறந்துவிட்ட ைன்தம குறிை்தும் 

விைக்கியுை்ைார.் அதவ பற்றி இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 



மரை்ளைப் பழிை்ை புலவரக்ள்: 

  வை்ளுவர ் மக்கட் பண்பில்லாைவதர மரம் என்றும் ஒைதவ நீட்தடாதல 

வாசியாைவதன மரம் என்றும் பாரதி; பாஞ்சாலிதய மீட்காை பாமரதர சநட்தட 

மரங்கை் என்றும் உவதமப்படுை்தினர.் 

“வாரும் வள்ளுவவர! 

மக்கட் பண்பில்லாைவளர 

என்ன தொன்னரீ?் 

மரம் என்றீர ்

…… 

வணக்கம் ஒளளவவய! 

நீட்வடாளல வாசியான் 

யாதரன்றீர்? 

மரம் என்றீர ்

………. 

பக்கை்தில் யாரது 

பாரதிைாவனா!? 

பாஞ்ொலி மீடக்ாை 

பாமரளர என்னதவன்றீர்? 

தநடள்ட மரங்கள் என்றீர”் 

ஞானம் ைந்ை மரம்: 

  மனிைன் ைராை ஞானை்தைக் கவிஞருக்கு மரம் ைந்ைது. மரைத்ின் கிதைகை் 

விண்மீனுக்குை் தூண்டில் தபாடக்கூடியன. சிரிப்பில் ஊற்றிதவை்ை இதலகளும் 

உயிர ் ஒழுகும் மலரக்ளும் உதடய மரதம ைனக்கு ஞரன்ம் ைந்ைைாகக் கவிஞர ்

கூறியுை்ைார.் 

 

 



மனிைனும் மரமும்: 

  கவிஞர ்தவரமுைத்ு ைன்னுதடய கவிதையில் மனிைனுக்கும் மரை்திற்கும் 

உை்ை தவறுபாடுகதைப் பட்டியலிட்டுை்ைர.் மனிைன் முப்பது வயதுக்கு தமல் 

வைர மாட்டான். ஆனால் மரதமா இருக்கும் வதர பூப் பூக்கும். இறக்கும் வதர 

காய் காய்க்கும் என்று கூறியுை்ைார.்  

  மரை்தின் கிதைதய சவட்டி நட்டால் அது கிதைை்து வைரந்்து மற்சறாரு 

மரமாகும். மனிைனின் உடல் உறுப்தப சவட்டினால் அது ைனிைத்ு வைரந்்து 

மனிைனாகாது. ஏன் மீண்டும் அது அதை உறுப்பாகக் கூட வைராது.   

மரை்தை அறுை்ைால் அதில் உை்ை வதையங்கை் அது எை்ைதன 

வயதுதடயது என்பைதனக் காட்டிவிடும். மனிைதன அறுை்ைால் சசலவுைான் 

மிஞ்சும்.  

 மரம் தகாதடக் காலை்தில் ைன் இதலகதை உதிரை்்துவிடும். சமாட்தட 

மரமாகக் காட்சிைரும். பின்னர ் மீண்டும் ைதைைத்ுவிடும். மனிைனுக்கு முடி 

சகாட்டி சமாட்தடயானால் மீண்டும் வைராது.   

ஆக, ‘மனிைதனவிட மரதம உயரந்்ைது’ என்று கவிஞர ் மரை்திற்கும் 

மனிைனுக்கும் தவறுபாடு கூறியுை்ைார.் 

மரை்தின் தகாளட: 

      கவிஞர ்தவரமுைத்ு ைன்னுதடய கவிதையில் மரை்தை இழந்ைால் நாம் 

இழப்பதவகை் எதவ என்பது குறிை்துக் கூறியுை்ைார.் 

  நாம் சுவாசிை்து சவைிவிடும் காற்று காரப்ன் -தட- ஆக்தஸடு. அைதன 

மரங்கை் சுவாசிைத்ு ஆக்ஸிஜதன சவைிவிடுகின்றன. அதுதவ நமது சுவாசக் 

காற்று. மரங்கை் இல்லசயனில் நாம் சுவாசக் காற்றுக்குை் திண்டாட 

தவண்டிவரும். 

  மனிைனுக்கும் மற்றும் உயிரக்ளுக்கும் நீதர அடிப்பதடைத்ைதவ. நீதரை ்

ைருவது மதழ. மரங்கைால்ைான் மதழப் சபாழிவு மிகுகிறது. மரங்கை் 

இல்தலசயனில் மதழப் சபாழிவு குதறந்துவிடும். பின்னர ்நீருக்காக மனிைனும் 

உயிரினங்களும் அவதியுறும். 

இதவ மட்டுமல்ல இன்னும் இந்ைப் பட்டியல் பின்வருமாறு நீளுகிறது.  

“உண்ணக்கனி – ஒதுங்க நிழல் 

உடலுக்கு மருந்து – உணரவ்ுக்கு விருந்து 



அதடயக்குடில் - அதடக்கக் கைவு 

அழகு தவலி – ஆடைத்ூைி 

ைடவை ்தைலம் - ைாைிக்க எண்சணய் 

எழுைக் காகிைம் - எரிக்க விறகு” 

இை்ைதகய உைவிதயச ் சசய்யும் மரம் மனிைனுக்கு இன்றியதமயாைது. 

அைனால்ைான் கவிஞர ் மனிைனின் முைல் நண்பன் மரம் என்கிறார.் ஆனால், 

மனிைதனா மரை்தை அழிப்பதிதலதய கண்ணும் கருைத்ுமாக இருக்கிறான். 

“மனிைனின் முைல் நண்பன் 

மரம் 

மரை்தின் முைல் எதிரி 

மனிைன் 

ஆயுைங்கதை மனிைன் 

அதிகம் பிரதயாசிைை்து 

மரங்கைின் மீதுைான்” 

    அைனால்ைான் கவிஞர ் மரை்திற்கு முைல் எதிரி மனிைன்ைான் என்று 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் 

 

அலகு – 2 

உளரநளட 

 

எண்ணங்கள் 

எம்.எஸ். உையமூரை்்தி 

ைஞ்தச மாவட்;டை்திலுை்ை மயிலாடுதுதரயில் விைநகர ் என்ற 

கிராமை்தில் எம்.எஸ். உையமூரை்்தி பிறந்ைார.் தவதியியலில் முதுநிதலப் பட்டம் 

சபற்றார.் சீரக்ாழியில் ஆசிரியராகவும் குடந்தை அரசுக் கல்லூரியிலும் கிண்டி 

சபாறியியல் கல்லூரியிலும் உைவிப் தபராசிரியராகவும் பணியாற்றினார.் 

பின்னர,் தமற்படிப்புக்காக அசமரிக்கா சசன்றார.் விஸ்கான்சி 



பல்கதலக்கழகை்தில் டாக்டர ் பட்டம் சபற்றார.் பை்ைாண்டுகை் அங்குை்ை சில 

கல்லூரிகைில் தபராசிரியராகப் பணியாற்றினார.் 

இவருக்கு சீைாலட்சுமி என்ற மதனவியும் சிைை்ாரை்்ைன், அதசாகன், கமலா 

என்ற மூன்று குழந்தைகை் உண்டு. 

விஸ்கான்சினில் உணவு ையாரிக்கும் நிறுவனை்தில் ைதலதம 

நிரவ்ாகியாக நான்கு ஆண்டுகை் பணியாற்றினார.் 

பாரக்்கிதை சகமிகல்ஸ் என்ற சபயரில், ரசாயனப் சபாருை் உற்பை்தி 

சசய்யும் நிறுவனைத்ை 1982ஆம் ஆண்டு சைாடங்கினார.் 

இவர ் சிறந்ை ஆசிரியர ் விருதும் புல்பிதரட் அறிஞர ் என்ற சிறப்பும் 

சபற்றவர.் பின்னர ் 1987ஆம் ஆண்டு முைல் இந்தியாவில் வசிக்கை் 

சைாடங்கினார.் அப்தபாது மக்கை் சக்தி இயக்கம் என்ற ஒன்றிதனை ்

சைாடங்கினார.்  

எண்ணங்கை், நம்மால் முடியும் ைம்பி உை்பட 21 நூல்கதை எழுதினார.் 

மக்கைிடை்தில் ைன்னம்பிக்தகதய வைரப்்பதை இவரின் குறிக்தகாைாகும். 

அைதனை் ைன் வாழ்நாைில் சிறப்பாகச ்சசய்ைார.்  

எல்லாம் முடியும்  

‘மனிைன் எங்தக தபாக விரும்புகிறாதனா அங்தகைான் அவனது 

இருப்பிடம்’ என்றார ்வான் பிரான். இவர ்சஜரம்ன் நாட்டில் வாழ்ந்ை ராக்சகட் 

விஞ்ஞானி. இவர ் அங்கிருந்து அசமரிக்கா வந்ைார.் இருபது ஆண்டுகைாக 

அசமரிக்க வான்சவைிை் திட்டை்தை நிரவ்கிைை்ார.் முைல் மனிைதனச ்

சந்திரனுக்கு அனுப்பி தவக்க உைவினார.் சந்திர மண்டலை்தைச ் சில நாை் 

மனிை வீடாக மாற்றிய சாைதனதய நிகழ்ை்திய இவர.் அைற்கு முன் யாராவது 

சந்திரமண்டலை்திற்குச ் சசல்லதவண்டும் என்று நிதனைை்ால் அது முடியாை 

காரியமாகதவ கருைப்பட்டிருக்கும்;. ஆனால், இப்தபாது இது 

சாை்தியமாகிவிட்டது. நமது வாழ்வில் பல காரியங்;கதை நாம் ‘முடியாது’ 

என்று சசால்லதவ ையாராக இருக்கிதறாம். 

அைற்குப் பதிலாக ‘முடியும்’ என்ற எண்ணை்தை மனை்தினுை் 

விதையுங்கை். சைாடரந்்து ‘முடியும்’ என்று சிலநாை் எண்ணும்தபாது 

அசச்சயதலச ்சசய்யக் கூடிய வழியும் பிறக்கும்.  

லட்சியம் 

குறிக்தகாை் அல்லது லட்சியம் என்பது, நம் மனை்தில் ஒரு சங்கிலிை ்

சைாடரான எண்ணங்கதை ஏற்படுை்துகிறது. மனை்தின் ஆக்க சக்திகதை 



சவைிதய வரசச்சய்து அவற்றிற்கு தவதல சகாடுக்கிறது. லட்சியம் மனை்திதல 

வலுப்சபறப் சபற, மனை்தின் ஆக்க சக்தி சசயலாக மாறுகிறது. 

ஆதசகைில் நியாயம் இருக்கும்தபாது, நமது ஆதசகை், பிறர ்

உரிதமகதைப் பாதிக்காைதபாது, ஆதசகைினால் நமக்கு உண்தமயான 

ஈடுபாடு நிரந்ைரமாகை் துவங்கும்தபாது, ஆதசகை் நமது மனை்தில் திடமாக 

வலுப்சபறும்தபாது அதவ லட்சியமாகின்றன. 

எைிைாகச ் சாதிக்கக்கூடிய சிறிய காரியங்கதைக் சகாடுை்து, 

குழந்தைகளுக்குப் பை்ைியில் உற்சாக மூடட்ுங்கை் என்று மனநூலார ்

கூறுகின்றனர.் இப்படிப் பல சிறிய சாைதனகை் மனை்தில் ஒரு பழக்கை்தை 

ஏற்படுை்தி விடுகின்றன. ஒரு சவற்றி மனநிதலதய அதவ 

அதமைத்ுவிடுகின்றன. இந்ை அனுபவம் பின்னால் சபரிய லட்சியங்கை் 

சாைதனயாவைற்கு வழி காட்டுகிறது. 

அவெரப் பிராணிகள்  

லட்சியங்கதை அடிக்கடி மாற்றிக்சகாண்தட இருப்பவரக்ை் எந்ை 

ஊருக்கும் தபாவதில்தல. அவரக்ை் நம்பிக்தகயில்லாைவரக்ை், அவசரப் 

பிராணிகை் என்று எம்.எஸ். உையமூரை்்தி கூறுகிறார.் 

நமது லட்சியம் ஈதடறுவது என்பது நமது சைைிவான லட்சியை்தையும் 

அதில் நமக்குை்ை ஈடுபாட்தடயும் நமது லட்சியை்திலிருந்து வழுவாை நமது 

உை்ை உறுதிதயயும் நிதனவு மூலம் ஆழ்மனை்திற்கு நாம் மாற்றும் எண்ண 

வலிதமதயயும் (பிராரை்்ைதனதயயும்) சபாறுை்து அதமயும். 

அடுை்ை முளை தவை்றி 

மனம் ஒரு சிறு குழந்தைதபால. அதை எப்படி தவண்டுமானாலும் 

வைரக்்கலாம். குழந்தைக்கு நாம் உற்சாகம் ஊட்டி வைரப்்பதுதபால, நம் 

மனை்திற்கு நாம் அடிக்கடி உற்சாகம் ஊட்ட தவண்டும். ஊக்கம் ைர தவண்டும். 

நாம் ஓரிரு முதற தைாற்றுவிட்டால், அைற்காக, நாதம ஒரு தைால்வி என்று 

எண்ணக்கூடாது. மாறாக நம் லட்சியைத்ிற்கு, லட்சியப் பாதைக்கு நாம் ஒைி 

காட்ட தவண்டும். ‘அடுை்ை முதற சவற்றி சபறுதவன்’ என்று நமக்கு நாதம 

நம்பிக்தக ைரதவண்டும். 

 

 

 



சிறு துளி தபரு தவள்ளம் 

எைிைாகச ் சாதிக்கக்கூடிய சிறிய காரியங்கதைக் சகாடுை்து, 

குழந்தைகளுக்கும் பை்ைியில் உற்சாக மூடட்ுங்கை் என்று மனநூலார ்

கூறுகின்றனர.் இப்படிப் பல சிறிய சாைதனகை் மனை்தில் ஒரு பழக்கைதை 

ஏற்படுை்தி விடுகின்றன. ஒரு சவற்றி மனநிதலதய அதவ அதமைத்ு 

விடுகின்றன. இந்ை அனுபவம் பின்னால் சபரிய லட்சியங்கை் 

சாைதனயாவைற்கு வழிகாட்டுகிறது. 

இைம் உை்ைங்கதை ஊக்குவிை்து உற்சாகப்படுை்ை தவண்டும். மாறாக, 

அவரக்தைக் தகவலமாகக்கிச ் சிறுதமப்படுை்துவைன் மூலம் அவரக்ை் 

எதிரக்ாலை்தைதய நாம் நாசமாக்குகிதறாம். எதிரக்ாலச ் சமுைாயை்தைதய 

பாழாக்குகிதறாம். 

தவை்றியின் ரகசியம் 

  சவற்றிக்கான ைாரக மந்திரை்தை இரு சசாற்கைில் கூறதவண்டுசமன்றால் 

அது ‘சதைக்காை மனம்’ என்பதுைான். சலியாை உதழப்பும் சைாடரந்்ை 

ஈடுபாடும்ைான் சவற்றியின் ரகசியம்.  

தைால்வி ஏற்படுவது இயல்பு. மனம் சதைப்பதும் இயல்பு. ஏசனனில் நமது 

உடலில்கூட ஒருவிை பருவகாலம் தைான்றி மதறவைாக இப்தபாது மன 

மருைத்ுவரக்ை் கண்டுபிடிை்திருக்கிறாரக்ை்.  

பதிதனந்து நாதைக்கு ஒருமுதற சந்திரன் தைான்றி மதறவது தபால, 

சபண்கை் உடலில் ஏற்படும் மாைந்திர மாற்றம்தபால, மனிை உடலும் 

உற்சாகை்திற்கும் தசாரவ்ுக்குமாக தமலும் கீழுமாகச ் சசன்றுவருகிறது என்று 

கண்டுபிடிை்திருக்கிறாரக்ை். ஆகதவ, உடல் ைைரந்்து தபாவது தபால மனமும் 

ைைரந்்து தபாவது இயல்புைான். 

அசமரிக்காவின் புகழ்சபற்ற சமக்டானால் என்ற உணவுவிடுதி 

சைாடரந்்து, ஒரு விைம்பரை்தை எல்லாப் பை்திரிதககைிலும் சவைியிட்டது.  

“தமதல சசல்லுங்கை். விடாமுயற்சிக்கு ஈடாக இவ்வுலகில் எதுவுமில்தல. 

திறதம ஈடாகாது. திறதமயிருந்தும் தைால்வி சபறுதவார ் இயல்வு. 

தமைதமை்ைனம் ஈடாகாது. பலன் காணா தமதைகை் என்பது பழசமாழி. கல்வி 

மட்டும் ஈடாவதில்தல. இந்ை உலகம் படிை்தும் பாதை ைவறியவரக்ைால் 

நிதறந்திருக்கிறது. விடா முயற்சியும் உறுதியும் மட்டும் சரவ் வல்லதம 

பதடை்ைதவ”    



இவ்வாசகங்கை் சாைாரண மனிைதனயும் உற்சாக மூட்டவல்லதவ. இதவயும் 

சவற்றியின் ரகசியங்கை்ைான். 

ெளளக்காமல் வபாராடு  

 ஒரு நிறுவனம் லாபை்தை மட்டும் எண்ணி ைன் சபாருதைப் பற்றி மட்டுதம 

விைம்பரம் சசய்யாமல் இப்படிப் சபாதுமக்களுக்குப் தபாதிக்கும் 

உற்சாகமூடட்ும் நல்ல வாசகங்கதை பிரசுரம் சசய்வது அசமரிக்க நாட்டில் 

அவ்வப்தபாது நிகழும். 

 சமக்டானால் உணவு விடுதியின் ைதலவர ் தரகிராக் என்பவர ் ைன் 

வாழ்க்தகயில் 60 வயதுக்கு தமல்ைான் எல்லாவற்தறயும் சாதிக்கை் சைாடங்கி, 

முன்தனறினார.் எைற்கும் சதைக்காமல் இறுதிவதர தபாராடி சவற்றிகண்ட 

மனிைர ்அவர.்  

அதிவலவய உழன்றுதகாண்டிரு 

 விடாமுயற்சியுடன், கிதடைை்தை விடாது பிடிை்துக்சகாண்டு 

முன்தனறிவரக்ை் பலர.் கால்வின் கூலிட்ஜ், ‘முன்தனறிய பலருக்கும் சபரும் 

தமதைை்ைன்தமதயா, கல்வியறிதவா, திறதமதயா கூட இல்தல. அவரக்ை் 

அதிதலதய கிடந்து ‘உழன்று சகாண்டு’ இருந்ைவரக்ை் என்ற ஒதர காரணம் 

அவரக்தை முன்தனற்றியது’ என்றார.் 

 படிப்தபா, திறதமதயா இல்லாை ஒரு சாைாரண மனிைர ் தவறு 

வழியில்லாமல், தவறு சைாழிலில்லாமல், அரசியல் கூட்டங்களுக்குச ் சசன்று 

தபசிவந்ைார.் அந்ை மனிைர ் நாைதடவில் தபசப் தபச மக்களுக்குை் சைரிந்ை 

நபராகி, பின் ைதலவரானார.் நம்மிதடதய நடமாடும் இை்ைதகய பல 

அரசியல்வாதிகதை நீங்கை் உடனடியாக அதடயாைம் கண்டுசகாை்ைக் கூடும். 

இது வியப்பு அல்ல.  

 ‘என் உை்ைை்தில் எழுவது எப்படி ஒன்றிதலதய ஊறிப்தபாய் 

ஊடாடிக்சகாண்டிருப்பது, அைத்ுதறதய அறிந்துசகாை்ளும் வாய்ப்பாக எனக்கு 

அதமந்து, பின்னால் அை்துதறயில் நான் சவற்றிசபறக் காரணமாக 

அதமந்துவிடுகிறது’ என்கிறார ்எம்.எஸ். உையமூரை்்தி. 

     எம். எஸ். உையமூரை்்தி எழுதிய ‘எண்ணங்கை்’ என்ற நூலில் மனப் பயிற்சி 

பற்றி ஒரு கட்டுதர இடம்சபற்றுை்ைது. அக்கட்டுதரயில், மனை்திற்குப் பயிற்சி 

அைிைத்ு அைன் வழியாகச ்சாைதனகதைப் புரிவுது பற்றி எம். எஸ். உையமூரை்்தி 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் அது பற்றி இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம்.  

 



ஹிப்னாடிெம் 

      மனிைதர ஒரு மயக்க நிதலக்கு, அதரை்தூக்க நிதலக்கு அதழை்துச ்

சசன்று, அவன் மனை்திற்குச ் சில கட்டதைகதைப் பிறப்பிப்பைாகும். மனம் 

அதரை்தூக்க நிதலயிலிருக்கும்தபாது கண்மூடியிருக்கிறது. நமது புலனறிவு 

நமக்கு இருப்பதில்தல. அப்தபாது ஆழ்மனம் விழிை்ை நிதலயில் இருக்கிறது. 

சிந்ைதனகதைக் கட்டதைகதை ஏற்றுக்சகாை்ளும் நிதலயில் இருக்கிறது. 

அப்தபாது ஹிப்னாதடஸ் சசய்பவர,் ‘நீங்கை் இப்தபாது வட 

துருவை்திலிருக்கிறீரக்ை். அைன் குைிதர உணரவ்ீரக்ை்’ என்று கூறினால், 

உடதன ஹிப்னாதடஸ் சசய்யப்பட்ட மனிைர ் குைிரால் நடுங்குகிறார.் 

ஹிப்னாதடஸ் சசய்பவர,் ‘உன் சுண்டு விரலில் சவப்பம் ஏற்படுகிறது. 

சகாப்புைம் தைான்றுகிறது’ என்றால், அவர ்சுண்டு விரலில் சவப்பம் கூடுவதை 

நாம் கருவியால் அைந்து பாரக்்க முடியும். இதுைான் ஹிப்னாடிசம். 

மனப் பயிை்சி      

  ஆழ்மனம் எதை நம்புகிறதைா, அதை உடல் நிதறதவற்றுகிறது. எந்ைக் 

கற்பதனதயயும் நாம் ஆழ்மனை்தினுை் தபாட்;டால் அைதன நிதறதவற்றும் 

சக்தி நம் ஆழ்மனைத்ிற்கு உை்ைது.  

நதடமுதற வாழ்வில், ஆழ்மனை்திற்கு எண்ணங்கதைப் புகவிடும் ஒதர 

முதற நமது நிதனவு மூலம் மட்டும்ைான். எப்தபாதும் ஒன்தறப் பற்றிை ்திரும்பை ்

திரும்ப நிதனப்பதை தவண்டுதகாைாய், பிராை்ைதனயாய் ஆழ்மனை்தில் புகுந்து 

நல்ல பலதனை் ைருகிறது. 

  மனப் பயிற்சி, விதையாட்டில் மட்டும்ைான் பயிலதவண்டும் என்பதில்தல. 

எந்ைை் துதறயில் நாம் இருக்கிதறாதமா அைற்தகற்ப நாம் மனப் பயிற்சிதய 

தமற்சகாை்ைலாம். 

மனப் பயிை்சியின் விளளவுகள்  

மனப் பயிற்சிக்குப் பதில், பல இடங்கைில் இைற்கு ஒரு வடிவம் சகாடுை்து, 

பல விஷயங்கதை நாம் சடங்குகைாகச ் சசய்கிதறாம். பல சடங்குகை் 

உண்தமயிதலதய நமது மன எண்ணங்களுக்குப் புறவடிவம் சகாடுக்கப்பட்ட 

சசயல்கைாகும்.  

    மனை்தில் நாம் அதடய விரும்பும் கதடசிநிதலதயப் படம் பிடிை்துவிட்டால் 

தபாதும் என்று மனநூலார ்கூறுகின்றாரக்ை். நாம் அதடய விரும்பும் பைவிதய 

மனை்தில் சைைிவாக்கி அப்படை்தை மனக் கண் திரும்பை் திரும்ப 

முன்தவை்ைால், நமது ஆழ்மனம் மற்தறய காரியங்கதைை் ைாதன 



நிகழ்ை்துகிறது. வாழ்க்தகயில் சவற்றி சபற்ற பலரும் அவரக்ை் எழுதிய எல்லாப் 

புை்ைகங்கைிலும் வலியுறுை்திக் கூறும் உண்தம இதுைான்.  

      ‘கால்ஃப்’ பந்து விதையாடும் அசமரிக்காவின் ைதலசிறந்ை விதையாட்டு 

வீரர,் “கால்ஃப் பந்து தபாய்க் குழியில் விழுவதைைை்ான் 

எண்ணிக்சகாண்டிருப்தபன். அந்ை நிதனவு என் உடல் இயக்கை்தைதய ஆட்டிப் 

பதடை்துச ் சரியானபடி பந்தை அடிக்கிறது என்று நம்புகிதறன்” என்று 

கூறியுை்ைார.் 

    அருகருதக உடக்ாரந்்துசகாண்டு மீன் பிடிை்துக்சகாண்டிருந்ை இருவரில் 

ஒருவர ் மீன்கதைப் பிடிைத்ுக் குவிை்துக்சகாண்டிருந்ைார.் மற்றவர ்தூண்டிலில் 

ஏதைா ஒன்றிரண்டு மீன் விழுந்து சகாண்டிருந்ைது. அதிகமாக மீன் பிடிை்ைவதரப் 

பாரை்்து, “என்ன ைந்திரம் சசய்கிறீரக்ை்? இவ்வைவு மீன் விழுவைற்கு!” என்று 

தகட்டைற்கு அவர,் “நான் ைண்ணீருக்கு அடியில் தபாய், ‘தூண்டிலில் 

மாட்டிக்சகாை்’ ‘தூண்டிலில் மாட்டிக்சகாை்’ என்று கூறிக் 

சகாண்டிருக்கிதறன். மீன்கை் ஒன்தற மாற்றி ஒன்று மாட்டிக்சகாை்வைாக என் 

மனை்தில் படம் ஓடுகிறது” என்று கூறினார.் 

     எம். எஸ். உையமூரை்்தி எழுதிய ‘எண்ணங்கை்’ என்ற நூலில் பாராட்டும் 

உை்ைம் என்ற ைதலப்பில் ஒரு கட்டுதர இடம்சபற்றுை்ைது. அக்கட்டுதரயில், 

பிறதரப் பாராட்டும் சிந்ைதனதய மனை்தில் பதிை்துக்சகாை்ைதவண்டும். 

அைனால் பல நன்தமகதை அதடய முடியும் என்று எம்.எஸ். உையமூரை்த்ி 

குறிப்பிடட்ுை்ைார.் அது பற்றி இக்கட்டுதரயில் காண்தபாம்.  

ைளடகள் 

     ைனிமனிை முன்தனற்றைத்ுக்குப் சபரிதும் ைதடயாக இருப்பது, மனிைன் ைன் 

மனை்தில் பிறதரப் பற்றிக் சகாண்டுை்ை சபாறாதம, சவறுப்பு தபான்ற 

உணரச்ச்ிகதை. இவ்வுணரச்ச்ிகதை நம்தமச ் சங்கிலியாய்ப் பிதணை்து 

நம்தமக் கட்டிப் தபாட்டிருக்கின்றன. நாம் இதை உணரும் தபாது, நாம் இதை 

அகற்றும்தபாது ைவதயாகிகைின் கருதண நம்மிடமிருந்தும் புறப்படும்.  

புதுளம 

     வாழ்வில் முன்தனற வாழ்வில் புதுதம தைதவ. தபான பாதையில் தபாய், பல 

புது வி~யங்களும் புது வழிகளும் கண்டுபிடிக்கப் படுவதில்தல. புதிய சிந்ைதன, 

புதிய வழி என்று நம்மிடம் புதுதம விரும்பு மதனாபாவமும் புதிய பாதையில் 

நடக்கை் தைரியமும் தவண்டும். ஒரு குடும்பை்தில் எல்தலாரும் விவசாயிகைாக 

இருக்கும்தபாது, ஒருவர ் விஞ்ஞானியாக விரும்பினால் அைற்கும் தைரியம் 

தவண்டும். பிற எதிரப்்புகதைச ் சமாைிக்கும் துணிவு தவண்டும். சபரிய 

சனாைனக் குடும்பை்தில் பிறந்ை சபண், சினிமா நடிதகயாக விரும்பினால் 



அைற்கு அசாைாரண தைரியம் தவண்டும். புதிய கருைத்ுக்கை் மூதையில் புதிய 

புரைப் சபாருை்கதை உருவாக்குகின்றன என்று மூதை மருை்துவரக்ை் 

சைரிவிை்துை்ைனர.் 

    புதிய வழியில் சசல்லும்தபாது சபரும்பாதலார ் எதிரப்்பாரக்ை். 

கண்டிப்பாரக்ை். பயமூட்டுவாரக்ை். சகாஞ்சம் மாறுபட்ட உதட 

உடுை்திக்சகாண்டு சவைியில் சசன்று பாருங்கை். நமது ஊரில் எல்தலாரும் நமது 

உதடதயப் பற்றிதய குறிப்பிடுவாரக்ை். உதடக்தக இப்படி என்றால், 

மனசமாை்துக் காைல் திருமணம் சசய்து சகாை்வதைப் பற்றிக் தகட்கதவ 

தவண்டாம். 

உள்ளை்தில் உறுதி 

     சபாது அபிப்பிராயம் நம்தமப் பயமுறுை்ைலாம். ஆனால், அைற்காகப் சபாது 

அபிப்பிராயம் என்றும் சரியாக இருக்கும் என்பைல்ல உண்தம. சபாதுமக்கை் 

எப்தபாதுதம சாயுற பக்கதம சாயும் சசம்மறியாடுகை். ஆனால், நமக்கு நம் 

சகாை்தகைில் உறுதி தவண்டும். பிறர ் கண்டனை்தைக் கண்டு கலங்காை 

உை்ைம் தவண்டும். 

பாராடட்ும் பண்பு 

    பாராட்டுவது ஒரு வைரந்்ை மனப்பண்பு. பாராட்டு எங்கு தைதவதயா அங்குப் 

பாராட்ட தவண்டும். பிறதரப் பாராட்டும்தபாது நாம் உயரக்ிதறாம். 

பாராட்டப்படுபவர ்உற்சாகை்ைால் ைன்னம்பிக்தக சபற்று தமலும் உயரக்ிறார.் 

   கடவுதைை்ைான், ைதலவதரை்ைான் பாராட்ட தவண்டும் என்பதில்தல. நமக்குக் 

கீழ் தவதல சசய்தவாதர நாம் பாராட்ட தவண்டும். அடி நிதலயிலுை்தைார ்

ைன்னம்பிக்தகக்காக ஏங்கி தமல் தநாக்குகின்றனர.் ையங்காது பாராட்டுங்கை்.  

    பாராட்டு பல நல்ல காரியங்கதையும் அற்புைங்கதையும் சசய்யை ்

தூண்டுகிறது. இனிய வாரை்்தைகை் இருக்கும்தபாது இன்னாை வாரை்்தைகதை 

நாம் ஏன் பயன்படுைை் தவண்டும்?. பழமிருக்கும்தபாது காதயயா கடிப்பாரக்ை்?    

 

 

 

 

 



அலகு – 3 

இலக்கணம் 

எழுை்திலக்கணம், எண், தபயர், முளை, பிைப்பு, வடிவம், மாை்திளர, 

முைல் எழுை்துக்கள், தமாழி இறுதி எழுை்துக்கள், இளடநிளல தமய்மயக்கம், 

தமாழி, பகுபை உறுப்பு, வடதமாழி எழுை்து. 

இலக்கணம் - அறிமுகம் 

     சமாழிக்கு அழதகக் சகாடுப்பது இலக்கணம்.  ஒரு சமாழிதயப் பிதழயின்றி 

எழுை, தபச மற்றும் படிக்க வகுை்துை்ை தகாட்பாடுகதை இலக்கணமாகும். இது 

சமாழிச ்சிதைதவை ்ைவிரக்்கும். 

ைமிழ் இயற்றமிழ், இதசை்ைமிழ் மற்றும் நாடகை ் ைமிழ் என மூன்று 

பாகுபாடுகதை உதடயது.  இதவதய முை்ைமிழ் எனப் தபாற்றபடக் காரணமாக 

விைங்குகிறது.  முை்ைமிழுக்கும் இலக்கணம் இருப்பினும், சபாதுவாக ைமிழ் 

இலக்கணம் என்பது, இயற்றமிழ் இலக்கணை்தைக் குறிக்கிறது.  இயற்றமிழ் 

என்பது சசய்யுை் மற்றும் உதரநதடயின் உை்ைடக்கமாகும்.  ‘சைால்காப்பியம்’ 

இயற்றமிழின் முைல் இலக்கண நூலாகும்.  

எழுைத்ு இலக்கணைத்ில், எழுை்துகைின் வதககை், அதவ ஒலிக்கும் கால 

அைவு, எழுை்துகை் பிறக்கும் முதற ஆகியனவும் சந்தி இலக்கணமும் 

இடம்சபற்றுை்ைன. சந்தி இலக்கணம் என்பது இரண்டு சசாற்கை் தசரும்தபாது 

முைல் சசால்லின் கதடசி எழுை்திலும் இரண்டாம் சசால்லின் முைல் எழுை்திலும் 

ஏற்படும் மாற்றங்கதைச ்சசால்லுவது ஆகும். 

எண்ணும் எழுை்தும் 

“எண்தணழுை்து இகவழல்”  

என்பது, ஒளளவப் பாட்டியின் அறிவுளர.  

“எண்என்ப ஏளன எழுை்தைன்ப இவ்விரண்டும் 

கண்என்ப வாழும் உயிரக்்கு” (392) 

என்ற குறைில், வாழ்கின்ற உயிரக்ளுக்கு எண்ணும் எழுைத்ும் இரண்டு 

கண்கதைப் தபான்றது என்கிறார ்வை்ளுவர.்  

நம் ைமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்கைில் கி.மு. 3500 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னால் எழுந்ை இலக்கணம்ைான் சைால்காப்பியம். இது எழுை்ைதிகாரம், 



சசால்லதிகாரம், சபாருைதிகாரம் என மூன்று அதிகாரங்கதைக் 

சகாண்டுை்ைது.  

எழுை்ைதிகாரை்தில் எண்ணின் அடிப்பதடயில் எழுைத்ுக்கதைப் பற்றிப் 

தபசிய சைால்காப்பியர,் எழுை்து என்பதைப் பற்றி விைக்கம் கூறவில்தல 

என்றாலும், சைால்காப்பியருக்குப் பின்னால் வந்ை நன்னூதல எழுதிய பவணந்தி 

முனிவர ் எழுைத்ு என்பது, சமாழிக்கு முைற்காரணமாகவும் அணுை்திறை்கைின் 

கூட்டமாகவும் ஒலிப்பது எழுை்து என்பார.் இைதன, 

“தமாழிமுைை் காரணமாம் அணுை்திைள்  

ஒலி எழுை்து” 

என்ற நூற்பாவால் நாம் அறியமுடிகின்றது. 

 எழுை்திலக்கணம் என்பது எண், சபயர,் முதற, பிறப்பு எனப் பல 

நிதலகைில் தபசப்பட்டுை்ைது. குறிப்பாக எழுைத்ுக்கதைப் பற்றிப் தபசவந்ை 

சைால்காப்பியர,் 

“எழுை்தைனப் படுப 

அகரமுைல் னகர இறுவாய் முப்பஃதைன்ப 

ொர்ந்துவரல் மரபின் மூன்ைலங்களடவய” 

என்ற நூற்பாவில், 

எழுைத்ுக்கை் என்பன, அகர முைல் னகர இறுதியாக உை்ை முப்பது 

எழுைத்ுக்கை் என்றும் இைதனச ் சாரந்்துவரும் எழுை்து மூன்று ஆக, முப்பைத்ு 

மூன்று எழுை்துக்கதைக் கூறியுை்ைார.்  

இவ்வாறு கூறப்சபற்றுை்ை எழுை்துக்கதை, 

அ முைல் ஒள வளரயுள்ள 12 

க் முைல் ன் வளரயுள்ள  18 

              ------------- 

       ஆக தமாை்ைம்   30     எழுை்துக்களாகும்.  

                       ---------------   

இவ்வாறு இடம்சபற்றுை்ை முப்பது எழுை்துக்கதைச ் சாரந்்து வருவது 

குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஆய்ைம் என்ற மூன்சறழுைை்ாகும் என்பதை, 



“அளவைாம் 

குை்றியலிகரம் குை்றியலுகரம் ஆய்ைம் என்ை 

முப்பாை்புள்ளியும் அவை்வைாரன்ன” 

என்ற நூற்பாவால் நாம் அறியமுடிகின்றது. 

எனதவ, சைால்காப்பியர ் காலை்திற்கு முன்பு தமதல சசால்லப்சபற்ற முப்பை்து 

மூன்று எழுை்துகளும் சமாழிகைில் தபசப்பட்டு வந்ைாலும் எழுைத்ு எைை்தன? 

என்ற வினாவிற்கு முைலில் உை்ை முப்பது எழுை்துக்கதை என்று கூறிவந்ைனர ்

என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடை்ைக்கைாகும்.  

தபயர ்

அகர முைல் னகரம் வதரயுை்ை முப்பது எழுைத்ுக்கை்ைான் நம் ைமிழ் 

சமாழியில் ஒரு சசால் உருவாவைற்கு முைற்காரணமாக இருப்பைால் 

சைால்காப்பியருக்குப் பின்னால் வந்ை நன்னூலார ் இந்ை முப்பது 

எழுைத்ுக்களுக்கும் ‘முைல் எழுை்து’ எனப் சபயரிட்டார.் இைதன, 

“உயிரும் உடம்புமாம் முப்பது முைவல” 

என்ற நூற்பாவால் அறியலாம். 

உயிர் எழுை்துக்கள் 

அகரம் முைல் ஒைகாரம் வதரயுை்ை பன்னிரண்டு எழுை்துக்களும் உயிர ்

எழுைத்ுக்;கை் என முன்தனார ்சபயரிட்டனர.் இங்கு உயிசரழுை்துக்கதை அைன் 

ஓதசயின் அடிப்பதடயில், 

குறில் - அ, இ, உ, எ, ஒ என்றும்; 

தநடில் - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஓள எனவும் 

சுடட்ு – அ, இ, உ என்றும் தபயரிடப் தபை்ைது. 

தமய்தயழுை்துக்கள்: 

 ககரம் முைல் னகரம் வதரயுை்ை 18 எழுை்துக்களும் சமய்சயழுைத்ுக்கை் 

எனப் சபயரிட்டனர.் இம் சமய்சயழுை்துக்கதை, 

    வல்லினம் - க, ெ, ட, ை, ப, ை 

    தமல்லினம் - ங, ஞ, ண, ந, ம, ன 



   இளடயினம் - ய, ர, வ, ல, ழ, ள 

என்சறல்லாம் வதகப்படுை்திப் சபயரிடப்சபற்றுை்ைதமயும் நாம் 

அறியமுடிகின்றது. 

தபயர ்வளக 

சபயர ்தவப்பதில் இரண்டு வதககதைக் சகாண்டனர.் காரணம் கண்டு 

தவப்பது காணப் சபயர ்என்றும் காரணம் இல்லாமல் தவப்பது இடுகுறிப்சபயர ்

எனவும் அதழைை்னர.்  

உயிர், தமய் என்னும் தபயர்  

 உயிர,் சமய் என்னும் சபயரக்ை் எழுைத்ுக்களுக்குக் காரணம் கருதிதய 

தவக்கப்சபற்றது. அைாவது, உயிரானது உடதல இயக்கக் கூடிய 

ைன்தமயுதடயது. உயிர ் ைனிதய இயங்கக் கூடியது. தமலும் பன்னிரண்டு 

உயிசரமுை்துக்களும் சசால்லில் ைனியாகவும் சமய்சயழுை்துக்களுடன் 

தசரந்்தும் அவற்தற இயக்கியும் வருவைால் ‘உயிர ்எழுை்துக்கை்’ எனப் சபயர ்

தவை்ைனர.்  

தமய் என்பது உவளமப்தபயர ்

உடம்பானது ைாதன இயங்காமல் உயிர ் இயக்க இயங்குகின்றது. 

அதுதபாலக் ககரம் முைலிய பதிசனட்டு எழுைத்ுக்களும் சசால்லில் முைலில் ைான் 

மட்டும் இடம்சபறாமல் உயிதராடு தசரந்்து உயிரச்மய்யாக இடம்சபறுவைால் 

உவதம காரணமாகப் பதிசனட்டு எழுை்துக்களுக்கும் சமய்சயழுை்து எனப் 

சபயர ்வந்ைது என்பர.் 

இைற்கு, “சமய்ப்பதிசனட் டதனயும் இயக்கிை ்ைான் அருவாய் வடிவின்றி 

நிற்றலின் உயிராயிற்று” என்றும், “பன்னீருயிரக்்கும் ைான் இடங் சகாடுை்து 

அவற்றான் இயங்குந் ைன்தம சபற்று உடம்பாய் நிற்றலின்” சமய்யாயிற்று 

எனவும் நசச்ினாரக்்கினியர ்உதரசயழுதியிருப்பது குறிப்பிடை் ைக்கைாகும். 

ொரத்பழுை்து என்னும் தபயர ்

முைசலழுை்துக்கைான உயிர ்மற்றும் சமய் எழுை்துக்கதைச ்சாரந்்து வரும் 

எழுதுை்துக்கதைச ்சாரச்பழுை்துக்கை் என்பர.் 

“ொரந்்துவரல் மரபின் மூன்ைலங் களடவய” 

என்ற நூற்பாவின் வழியாகை் சைால்காப்பியர,் சாரச்பழுைத்ுக்கதை மூவதகப் 

படுை்தியுை்ைார.் அதவ, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஆய்ைம் என்பனவாகும்.  



இைதனை் சைால்காப்பியர,் 

“அளவைாம், 

குை்றியலிகரம் குை்றியலுகரம் ஆய்ைம் என்ை 

முப்பாை் புள்ளியும் அவை்வைாரன்ன” 

என்ற நூற்பாவில் சைைிவாகப் தபசுகின்றார.்  

 சைால்காப்பியருக்குப் பின்னால் வந்ை நன்னூலார,் சாரச்பழுை்துக்கை் 

பை்து என்கிறார.் அதவ, உயிரச்மய், ஆய்ைம், உயிரைசபதட, ஒற்றைசபதட, 

குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஒைகாரக் குறுக்கம், 

மகரக்குறுக்கம், ஆய்ைக்குறுக்கம் என்பனவாகும். 

அளதபளட 

சசய்யுைில் ஓதச குதறயுங்காலை்தில் சநட்சடழுை்து அைசபடுக்கும். 

இதுதவ, அைசபதடயாகும். இதைைை்ான் சைால்காப்பியர,் 

“குன்றிளெ தமாழிவயின் நின்றிளெ நிளைக்கும்” 

என்பார.் சைால்காப்பியரின் வழியில் நின்று சகாண்டுைான் நன்னூலாரும், 

“இளெதகடின் தமாழிமுைல் இளட களட நிளல தநடில் அளபாம்” 

என்றார.் 

தபசச்ுவழக்கிலும் சசய்யுைிலும் அைசபதடவரும் என்பது சைால்காப்பியர ்

சகாை்தக. சசய்யுைில் மட்டுதம அைசபதட வரும் என்பது பின்னால் வந்ை 

சான்தறார ்கருை்து. 

அைசபதட வதககை் 

பிற்கால உதரயாசிரியரக்ை் அைசபதடகதை இரண்டு வதகப்படுை்தினர.் 

அதவ,  

1. உயிரளதபளட 

2. ஒை்ைளதபளட என்பனவாகும். 

 

 

 



1. உயிரளதபளட 

 உயிசரழுைத்ு அைசபடுப்பது உயிரைசபதடயாகும். அைாவது சசய்யுைில் 

ஓதச குதறகின்றசபாழுது உயிசரழுைத்ுக்கைில் சநடில் எழுைத்ுக்கை் ஏழும் 

அைசபதடயாக வரும். 

உயிரைசபதட வதக 

உயிரைசபதட நான்கு வதகப்படும். அதவ, 

1. இயற்தக அைசபதட, 

2. சசய்யுை்  அைசபதட, 

3. இன்னிதச அைசபதட, 

4. சசால்லிதச அைசபதட என்பனவாகும். 

இயற்தக அைசபதட 

தபசச்ு வழக்கில் இருப்பது இயற்தக அைசபதடயாகும்.  

சான்று: ஆடூஉ, மகடூஉ. 

சசய்யுைிதச அைசபதட 

சசய்யுைில் இடம்சபறுவைால் இது சசய்யுைிதச அைசபதட எனப் சபயர ்

சபற்றது.  

ொன்று:  

சைாழாஅர,்  

சைாழாஅை். 

இன்னிளெ அளதபளட 

சசய்யுைில் ஓதச குதறகின்ற சபாழுது இனிய ஓதசதய உண்டாக்கும் 

விைை்தில் குறில் சநடிலாக அைசபடுப்பது இன்னிதச அைசபதடயாகும்.  

ொன்று:  

சகடுப்பதூஉம்,  

எடுப்பதூஉம். 



தொல்லிளெ அளதபளட 

ஒரு சபாருை் ைரும் சசால்தல தவறு ஒரு சபாருை் ைரும்படி அைசபதட ஆக்குவது 

சசால்லிதச அைசபதடயாகும்.  

ொன்று:  

‘எழுக’ என்னும் ைன்விதனச ் சசால்தல ‘எழூஉக’ எனப் பிறவிதனச ்

சசால்லாக அைசபதடயாக்கிய சைால்காப்பியர ்கூற்தறதய நல்ல சான்றாகக் 

கூறலாம்.  

ஒற்றைசபதட 

சைால்காப்பியர ்ஒற்றைசபதட பற்றிை் ைனியாகக் கூறவில்தல என்றாலும், 

“நீடட்ம் வவண்டின் அவ்வளவுளடய கூட்டி தயழூஉக”     

எனக் கூறியிருப்பைால், சமய்சயழுை்தின் அைதவயும் தைதவப்படும் 

இடை்தில் தசரை்்து ஒலி எழுப்புக எனக் கூறியைாகக் சகாண்டு இைதன 

ஒற்றைசபதடயாகக் கூறினார ்என்பர ்சான்தறார.்  

ொன்று:  

எங்ங்கு,  

கண்ண். 

பின்னால் வந்ை நன்னூலார ்ஒற்றைசபதட 42 என்றார.்  

1. ஒற்றைசபதட இருகுறில்கதை அடுை்து அைசபடுக்கும். சான்று: இலங்ங்கு 

சவண்பிதற. 

2. ைனிக்குறிதல அடுை்தும் அைசபடுக்கும். சான்று: எல்ல்லாம் எனக்குை்ைான். 

3. ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ை் என்ற பைத்ு சமய்சயழுை்துக்களும் ஆய்ை 

எழுைத்ும் ஒற்றைசபதடயாக வரும்.  

குை்றியலுகரம் 

குறுகி ஒலிக்கும் உகரம் குற்றியலுகரம் எனப்படும். இைதன, குறுதம + 

இயல் + உகரம் எனப் பிரிக்கலாம். 

ஒரு மாை்திதர அைவு ஒலிக்கதவண்டிய உகரமானது இடம்பற்றுக்தகாடு 

காரணமாக அதர மாை்திதரயாைவு குறுகி ஒலிப்பைால் இது குற்றியலுகரம் 

எனப் சபயர ்சபற்றது.  



குை்றியலுகரம் இடம்தபறும் விைம் 

1. குற்றியலுகரம் வல்லின சமய்சயழுைத்ுக்கதைதய பற்றுக்தகாடாகக்  

  சகாண்டுவரும். சான்று: கு, சு, டு, து, பு, று. 

2. குற்றியலுகரம் ஒரு சசால்லில் இறுதியில்ைான் இடம்சபறும்.  

3. சபரும்பாலும் மூன்சறழுை்ைாலான சசால்லிதலதய இடம்சபறும். சான்று:  

   உலகு, சுக்கு, பட்டு, பந்து. 

4. இரண்சடழுைை்ாலான சசால்லில் இடம்சபற்றால் முைசலழுை்து  

  சபரும்பாலும் சநடிலாகதவ இருக்கும். சான்று: காடு, நாடு. 

குை்றியலுகரை்தின் வளக 

குற்றியலுகரம் இட வதகயால் ஆறுவதகப்படும். அைாவது, குற்றியலுகரை்திற்கு 

முன்தன எந்ை  எழுை்து இருக்கிறதைா அந்ை எழுை்தைக் சகாண்தட இைற்குப் 

சபயரிடப்சபறுகின்றது. 

1. தநடில் தைாடர் குை்றிலுகரம்.  

ொன்று:  

நாடு,  

காடு,  

வீடு,  

பாடு. 

2. ஆய்ைை்தைாடர் குை்றிலுகரம்.  

ொன்று:  

எஃகு,  

அஃகு. 

3. உயிரை்் தைாடர் குை்றிலுகரம்.  

ொன்று:   

எடு,  



ஏடு,  

ஆடு,  

ஓடு. 

4. வன் தைாடர ்குை்றிலுகரம்.  

ொன்று:  

பாக்கு,  

தபசச்ு,  

பட்டு. 

5. தமன்தைாடர் குை்றியலுகரம்.  

ொன்று:  

பங்கு,  

பஞ்சு,  

பந்து. 

6. இளடை்தைாடர் குை்றியலுகரம்.  

ொன்று:  

அழகு,  

மிைகு,  

வரகு. 

 

குை்றியலிகரம் 

குறுகி ஒலிக்கும் இகரம் குற்றியலிகரம் எனப்படும். இைதன, குறுதம + 

இயல் + இகரம் எனப் பிரிக்கலாம். 

ஒரு மாை்திதர அைவு ஒலிக்கதவண்டிய இகரமானது இடம் பற்றுக்தகாடு 

காரணமாக அதர மாை்திதரயைவு குறுகி ஒலிப்பைால் இது குற்றியலிகரம் எனப் 

சபயர ்சபற்றது. 



குை்றியலிகரம் இடம்தபறும் விைம் 

குற்றியலிகரம் நிதலசமாழியாக இருக்க, வருசமாழி யகரை்தை 

முைலாகக் சகாண்ட சசால்லாக இருக்குமானால், நிதலசமாழியின் இறுதி 

எழுை்ைாகிய குற்றியலுகரம் திரிந்தைா, சகட்தடா இகரமாக ஒலிக்கும்.  

ொன்று:     

நிதலசமாழி    வருசமாழி     சைாடரச்மாழி 

எஃகு  + யாது  = எக்கியாது 

அசச்ு  + யாது  = அசச்ியாது 

நாடு  + யாது  = நாடியாது       

ஆய்ைம் 

ஆயுைமாகிய தகடயை்தில் உை்ை மூன்று புை்ைிகதைப் தபால இருப்பைால், 

இைதன ஆய்ை எழுைத்ு என்றனர.் சைால்காப்பியர ் ஆய்ை எழுை்தை 

முப்பாற்புை்ைி என்கிறார.் இைதன முப்புை்ைி என்றும் புை்ைி எனவும் அதழப்பர.் 

ஆய்ைம் இடம்தபறும் விைம் 

1. ஆய்ை எழுை்து குறிலுக்குப் பின்னும் வல்லின உயிரச்மய்க்கு முன்னும்  

  ைான் இடம்சபறும். 

2. ஆய்ை எழுை்து ஒரு சசால்லில் முைலில் மற்றும் இறுதியில்  

  இடம்சபறாது. 

3. இது ஒரு சசால்லில் இதடயில் மட்டுதம இடம்சபறும். சான்று: அஃது. 

முளை 

எழுைத்ுக்கதைப் பற்றிப் தபசவந்ை சைால்காப்பியர,்  

 “எழுைச்ைனப் படுப 

அகரமுைல் னகர இறுவாய் முப்பஃசைன்ப 

சாரந்்துவரல் மரபின் மூன்றலங்கதடதய” 

என்ற நூற்பாவில், 



எழுைத்ுக்கை் முப்பது என்றும் அைதனச ்சாரந்்து வரும் எழுை்து மூன்று எனவும் 

சபாதுவாய்ப் தபசியவர,் 

அ முைல் ஒை வதரயுை்ை பன்னிரண்டும் உயிர ்எனவும் 

க் முைல் ன் வதரயுை்ை பதிசனட்டும் சமய் எனவும் 

இவற்தறச ் சாரந்்து வரும் எழுை்துக்கைாக, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், 

ஆய்ைம் என்சறல்லாம் முதறயாக வரிதசப்படுை்திக் கூறியுை்ைார.் 

இைதன, 

“ஒைகார இறுவாய் பன்னீசரழுைத்ும் உயிசரன சமாழிப” 

“னகர இறுவாய்ப்  பதிசனண் எழுை்தும் சமய்சயன சமாழிப்”  

“அதவைாம், 

குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஆய்ைம் என்ற  

முப்பாற் புை்ைியும் அவற்தறாரன்ன”  

என்ற நூற்பாவின் வழியாகக் காணலாம். 

 சைால்காப்பியருக்குப் பின்னால் வந்ை நன்னூலார ் இனை்தின் 

அடிப்பதடயிலும் சிறப்பின் காரணமாகை்ைான் எழுைத்ுக்கை் முதறப் 

படுைத்ுப்பட்டுை்ைன என்பதை, 

“சிைப்பினும் இனை்தினும் தெறிந்துஈண்டு அம்முைல் 

நடை்ைல் ைாவன முளையா கும்வம” 

என்கிறார.்  

அைாவது, உயிர ் ைனிை்து இயங்கும் ைன்தம உதடயைாலும் சமய்தய 

இயக்கும் சிறப்பிதன உதடயைாலும் உயிசரழுைத்ு முன்னும் சமய்சயழுை்து 

பின்னுமாக முதறயாகப் தபசப்பட்டுை்ைது. 

இனமுளை 

உயிர ் எழுை்து அைன் ஓதசயின் அடிப்பதடயில் குறிலும் சநடுலுமாக 

அடுை்ைடுை்து அதமந்திருக்கும் விைம் இனமுதறக்கு நல்ல சான்றாகும். 

குறிப்பாக, அஆ, இஈ, எஏ என்பவற்தறயும் க்ங், சஞ்், ட்ண் என வரும் 

சமய்சயழுை்துக்கதையும் இனமுதறக்கு நல்ல சான்றாகக் கூறலாம். 



மாை்திளர 

‘மாை்திதர’ என்னும் சசால் கால அைதவக் குறிப்பது. நாம் எழுை்திதன 

உசச்ரிக்கின்ற சபாழுது ஏற்படுகின்ற காலை்தின் அைதவ மாை்திதர என்பர ்

சான்தறார.் 

 கண்ணிதமப் சபாழுதும் தகசநாடிப் சபாழுதும் ஒரு மாை்திதர என்பர.் 

இங்தக, 

“ஆவியும் ஒை்றும் அளவிைந் திளெை்ைலும் 

வமவும் இளெவளி   பண்டமாை் ைாதியின்” 

என்ற நூற்பாவில் இதசக்தகற்ப சில இடங்கைில் எழுைத்ுகை் 

மாை்திதரயைவில் நீண்டு அைாவது, அைவு கடந்து ஒலிப்பதும் உண்டு என்கிறார;் 

நன்னூலார.் 

மாை்திளர 

மூன்று மாை்திதர சபறுவது – உயிரைசபதட 

இரண்டு மாை்திதர சபறுவன – உயிர ்சநடில், உயிரச்மய் சநடில். 

ஒரு மாை்திதர சபறுவன – உயிரக்்குறில், உயிரச்மய்க் குறில், ஐகாரக்  

                   குறுக்கம், ஒைகாரக் குறுக்கம், ஒற்றைசபதட.  

அதர மாை்திதர சபறுவன  - சமய், குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஆய்ைம். 

கால் மாை்திதர சபறுவன – மகரக்குறுக்கம், ஆய்ைக் குறுக்கம் 

என்பவற்தறச ்சான்றாகக் கூறலாம். 

வடிவம் 

சபாதுவாகை் ைமிழ் எழுை்துக்;கை் இரண்டு வடிவங்கதைக் சகாண்டதவ. அதவ,  

1. ஒலி வடிவம், 

2. வரிவடிவம் 

என்பனவாகும். 

ஒலி வடிவம் 



எழுைத்ுக்கை் பிறக்கின்ற முதறயிதலதய ஒலிவடிவை்தை நாம் உணர 

முடிகின்றது. 

குறிப்பாகை் ைதலக்காற்றும் சநஞ்சுக்காற்றும் வாய் வழியாக வந்து 

ஒலிப்பைன் வாயிலாக உயிசரழுைத்ுக்கை் பிறக்கின்றன. என்பதைை ்

சைால்காப்பியர,் 

“பன்னரீுயிரும் மிடை்றுப் பிைந்ை வளியின் இளெக்கும்” 

என்று கூறியுள்ளார.் 

வரி வடிவம் 

உயிர் எழுை்தின் வடிவம் 

உயிர ் எழுை்துக்கை் ைனிைத்ும் குறில் சநடில் என அைன் இனை்தின் 

அடிப்பதடயில் வடிவைத்ுடன் அதமந்திருக்கிறது.  

சான்று: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ என்பனவற்தறக் கூறலாம். 

சமய்: எழுை்தின் வடிவம் 

சைால்காப்பியர ்சமய்சயழுை்தின் வடிவை்தை, 

“சமய்சயழுைத்ுகை் எல்லாம் புை்ைி சபறும்” என்றும் 

உயிரத்சரந்்து உயிரச்மய்யாக மாறுகின்ற சபாழுது புை்ைிகை் நீங்கிய 

வடிவை்தைப் சபறும் என்கிறார.்  

புை்ைிசபற்றுவரும் சமய் - க், ங், ச,் ஞ், ட், ண். 

உயிரச்மய் எழுைத்ு – க, ங, ச, ஞ, ட, ண. 

பழங்காலை்தில் எகரமும் ஒகரமும் குறிலாக இருந்ைால் புை்ைிசபற்றும் 

புை்ைி நீங்கினால் அது சநடிலாகவும் இருந்ைதமதய, 

“தைால்ளல வடிவின எல்லா எழுை்தும் ஆண்டு 

எய்தும் எகரம் ஒகரதமய் புள்ளி” 

என்கிறார ்நன்னூலார.் இைற்கு, 

குறில்  - எ;, ஒ; 

சநடில் - எ, ஓ என்பன சான்றாகும். 



ஒலிவடிவம், வரிவடிவம் 

எழுைத்ுகளுக்கு ஒலிவடிவம், வரிவடிவம் என்று இருவதக வடிவங்கை் 

உண்டு. எழுை்துகதை இந்ை இரண்டு வடிவங்கைிலும் காணலாம். இவற்றில் ஒலி 

வடிவம் முைன்தமயானது. எழுை்துகதை ஒலிப்பதை ஒலி வடிவம் எனப்படுகிறது, 

எழுைத்ுகதை எழுதிக்காட்டுவது வரி வடிவம் எனப்படும், 

அ, இ, உ, க், ச,் ப்   

எழுைத்ு இலக்கணை்தில் வரி வடிவை்தைவிட, ஒலி 

வடிவம்முைன்தமயானது. ஒலிதய அடிப்பதடயாகக் சகாண்தட எழுை்துகைின் 

இலக்கணம் சசால்லப்படுகிறது. 

ைமிழ் எழுை்துகளின் எண்ணிக்ளக  

ைமிழில் எழுை்துக்கை் உயிசரழுை்துகை், சமய்சயழுைத்ுகை் என இரு 

பிரிவுகைாகப் பிரிைத்ு அறியப்படுகின்றன. இவற்றுை் அ முைல் ஒை வதரயான 12 

உயிசரழுைத்ுக்கை் அவற்றுக்குரிய கால அைவுகளுக்கு அதமய குறில், சநடில் 

என இரண்டாக வகுக்கப்படுை்ைன.  

க் முைல் ன் வதரயான 18 சமய்சயழுைத்ுக்கைில் குறில், சநடில் என்ற 

வதகப்பாடு இல்தல. சமய்சயழுைத்ுக்கை் உயிசரழுை்துக்களுடன் தசரந்்து 

உருவாகும் 216 உயிரச்மய் எழுை்துக்கை், அவற்றில் அடங்கியுை்ை 

உயிசரழுைத்ுக்கைின் வதகதயப் சபாறுை்துக் குறிலாகதவா சநடிலாகதவா 

அதமகின்றன. 

எழுை்தின் வளககள் 

ைமிழ் எழுைத்ு இரண்டு வதககதைக் சகாண்டுை்ைது. அதவ, 1.முைல் 

எழுைத்ு 2.சாரப்ு எழுைத்ு. 

முைல் எழுை்து 

சமாழிக்கு அடிப்பதடக் காரணமாக இருக்கும் உயிரஎ்ழுை்துகை், சமய் 

எழுைத்ுகை் ஆகியதவ முைல் எழுைத்ுகை்என்று கூறப்படும். 

உயிர ் எழுை்துகை் குறில், சநடில் என்றும், சமய்எழுை்துகை் வல்லினம், 

சமல்லினம், இதடயினம் என்றும் ஒலிஅடிப்பதடயில் பிரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

ைமிழ் உயிர் எழுை்துக்களின் பிைப்பு  

ஒலிக்கும் ஆற்றல் நிதறந்ை உயிரினது முயற்சியால் உை்தை நின்ற 

காற்றானது எழுப்ப, எழுகின்ற சசவிப்புலனாம் அணுக்கூட்டம் மாரப்ு, கழுை்து, 



ைதல, மூக்கு ஆகிய நான்கிடங்கதையும் சபாருந்தி, உைடு, நாக்கு, பல், 

தமல்வாய் ஆகிய நான்கு உறுப்புகைினுதடய முயற்சிகைால் தவறு தவறு எழுை்து 

ஒலிகைாய்ை் தைான்றுைல் அவற்றின் பிறப்பாகும். 

உயிசரழுைத்ுக்களுக்கும் இதடயினை்திற்கும் பிறப்பிடம் கழுைை்ாகும். 

சமல்லினம் மூக்தக இடமாகப் சபாருந்தும். வல்லினம் மாரத்ப இடமாகப் 

சபறும். 

முைல் எழுை்துக்களுை் அ, ஆ ஆகிய இரண்டும் அண்ணை்தின் 

சைாழிலாகிய அங்காை்ைலால் பிறப்பனவாகும். இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ ஆகிய ஐந்தும் 

அங்காப்புடதன தமல்வாய்ப்பல்தல நாக்கடியினது ஓரமானது சபாருந்ைப் 

பிறக்கும். உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒை ஆகிய ஐந்தும் உைடுகை் குவிைலால் பிறக்கும். 

ைமிழ் தமய் எழுை்துக்களின் பிைப்பு  

ஒலிக்கும் ஆற்றல் நிதறந்ை உயிரினது முயற்சியால் உை்தை நின்ற 

காற்றானது எழுப்ப, எழுகின்ற சசவிப்புலனாம் அணுக்கூட்டம் மாரப்ு, கழுை்து, 

ைதல, மூக்கு ஆகிய நான்கிடங்கதையும் சபாருந்தி, உைடு, நாக்கு, பல், 

தமல்வாய் ஆகிய நான்கு உறுப்புகைினுதடய முயற்சிகைால் தவறு தவறு எழுை்து 

ஒலிகைாய்ை் தைான்றுைல் அவற்றின் பிறப்பாகும். 

அடிநா தமல்வாயடிதயச ் தசரக் ககர ஙகரங்களும் இதடநா 

தமல்வாயிதடதயச ்தசரச ்சகர ஞகரங்களும் நுனிநா தமல்வாய் நுனிதயச ்தசர 

டகர ணகரங்களும் பிறக்கும். ைகரமும் நகரமும் தமல்வாய்ப் பல்லினது அடிதய 

நாக்கு நுனி சபாருந்ைப் பிறக்கும். தமலுைடும் கீழுைடும் சபாருந்ைப் பகரமும் 

மகரமும் பிறக்கும். நாக்கினடியானது தமல்வாயடிதயப் சபாருந்ை யகரம் 

பிறக்கும்.  

  தமல்வாதய நாக்கின் நுனியானது ைடவ ரகரமும் ழகரமும் பிறக்கும். 

தமல்வாய்ப் பல்லின் அடிதயயும் தமல்வாதயயும் முதறதய நாவின் ஓரம் 

ைடிைத்ுப் சபாருந்ைவும் ைடவவும் லகரமும் ைகரமும் பிறக்கும். தமல்வாய்ப் 

பல்தலக் கீழுைடு சபாருந்ை வகரம் பிறக்கும். தமல்வாதய நாக்கின் நுனி மிகப் 

சபரர்ுந்தினால் றகரமும் னகரமும் பிறக்கும்.    

தமாழி இறுதி எழுை்துகள்  

சசால்லுக்கு இறுதியில் வரும் எழுை்துகதை சமாழி இறுதி எழுைத்ுகை் 

என்று கூறுவர.் சமய் எழுைத்ுகை் இயல்பாகதவ சசால்லுக்கு இறுதியில் வரும்.  

உயிர ் எழுை்துகை் பன்னிரண்டில் அ, இ, உ மூன்றும் அைசபதடயாக 

மட்டுதம சசால்லுக்கு இறுதியில் வரும். ஏதனய அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ,ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒை 

ஆகிய உயிர ்எழுை்துகை் சமய்யுடன் தசரந்்து சசால்லுக்கு இறுதியில் வரும். 



வல்லினம், சமல்லினம், இதடயினம் என்று சமய் எழுை்துகை் மூன்று 

வதகப்படும். இவற்றில் வல்லின சமய் எழுை்துகை் சசால்லுக்கு இறுதியில் 

வருவது இல்தல. சமல்லின சமய் எழுை்துகை் ஐந்தும், இதடயின சமய் 

எழுைத்ுகை் ஆறும் ஞ, ண, ந, ம, ன,ய, ர, ல, வ, ழ, ை ஆகிய பதிசனாரு சமய் 

எழுைத்ுகளும் குற்றியலுகரமும் ஆக இருபை்து நான்கும் சசால்லுக்கு இறுதியில் 

வரும். 

வவை்றுநிளல தமய்ம்மயக்கம்  

ஒரு சமய் எழுை்தை அடுை்து தவறு ஒரு சமய்எழுைத்ுச ் தசரந்்து வருவது 

தவற்றுநிதல சமய்ம்மயக்கம் எனப்படும். 

ஒரு சசால்லில் ஒரு சமய் எழுை்தை அடுை்து ஓர ் உயிரச்மய் எழுைத்ு 

வரும்தபாது இரண்டு சமய் எழுைத்ுகை் அடுை்ைடுை்து வருகின்றன. அப்படி 

வரும்தபாது அதவ இயல்பாக இருந்ைால் அது தவற்றுநிதல சமய்ம்மயக்கம் 

எனப்படும். 

எடுை்துக்காட்டாக, நான்கு என்னும் சசால்லில் ன் என்னும் சமய்எழுைத்ும் க் 

என்னும் சமய் எழுை்தும் இயல்பாக இதணந்து ஒலிக்கின்றன. எனதவ இது 

தவற்றுநிதல சமய்ம்மயக்கம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

இதுவதர க், ச,் ை,் ப் என்னும் நான்கு சமய் எழுை்துகை் ைவிர, ஏதனய 

பதினான்கு சமய் எழுை்துகளும் பிற சமய் எழுை்துகளுடன் தசரந்்து வரும்.  

உடன்நிளல தமய்ம்மயக்கம் 

ஒரு சமய் எழுை்துக்குப் பின் அதை சமய் எழுைத்ு வருவது  உடன்நிதல 

சமய்ம்மயக்கம் எனப்படும். 

சமய் எழுை்துகை் பதிசனட்டில் ர,் ழ் என்னும் சமய் எழுைத்ுகதைை் ைவிர 

ஏதனய பதினாறு சமய் எழுை்துகளும் உடன்நிதல சமய்ம்மயக்கை்தில் வரும். 

பகுபை உறுப்பில் இளடநிளல 

பகுபை உறுப்பில் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இதடயில் உை்ை உறுப்பு 

இதடநிதல எனப்படும். இது இரண்டு வதகப்படும். அதவ, சபயரிதடநிதல, 

விதனயிதடநிதல என்பவாகும்.  

சபயரிதடநிதல காலம் காட்டாது. விதனயிதடநிதல காலம் காட்டும். 

இதடநிதலகை் கால அடிப்பதடயில் மூன்று வதகப்படும். அதவ, இறந்ைகால 

இதடநிதல, நிகழ்கால இதடநிதல, எதிரக்ால இதடநிதல என்பனவாகும். 

      இறந்ைகால இதடநிதலகை் - இன், ை், ட், ற. 



சான்று – (பாடு+ இன் +ஆன்) பாடினான் 

       (நட +ை ்+ ந் + ஆன்) நடந்ைான் 

      (உண் + ட் + ஆன்)  உண்டான் 

       (கல் +  ற் + ஆன்) கற்றான். 

நிகழ்கால இதடநிதலகை் - கிறு, கின்று, ஆநின்று. 

சான்று – (நட + கிறு + ஆன்) நடக்கிறான் 

        (நடூ கின்று+ ஆன்) நடக்கின்றான் 

        (நட +ஆநின்று+ ஆன்) நடவாநின்றான் 

எதிரக்ால இதடநிதலகை் - ப், வ். 

சான்று – (நட + ப் + ப் +ஆன்) நடப்பான் 

       (சசல் + வ் + ஆன்) சசல்வான் 

ஆரியதமாழி ைமிழில் வடதமாழியாைல்  

ஆரிய சமாழியில் உயிர ் எழுை்தை அசச்ு, சுரம் என்றும் சமய் எழுை்தை 

அல், வியஞ்சனம் என்றும் கூறுவர.் 

     கவரக்்கம், சவரக்்கம், டவரக்்கம், சுவரக்்கம், பவரக்்கம் என்பன ஆரிய 

ஐவருக்கச ்சசாற்கைாகும்.  

     ஆரிய சமாழியில் உயிசரழுை்துப் 16. ஆவற்றுை் ஆரியை்திற்தக உரிய 

சிறப்சபழுை்துக்கை் ஆறு. ஆரியை்திற்கும் ைமிழுக்கும் சபாதுவான எழுை்துக்கை் 

சமாை்ைம் 10 ஆகும். 

      ஆரிய சமாழியில் சமய்சயழுைத்ுகை் 37 ஆகும். ஆவற்றுை் ஆரியை்திற்தக 

உரிய சிறப்சபழுைத்ுக்கை் 22 ஆகும். ஆரியை்திற்கும் ைமிழுக்கும் சபாதுவான 

எழுைத்ுக்கை் சமாைை்ம் 15 ஆகும். 

      ஆரியை்திற்கும் ைமிழிற்கும் சபாது எழுைை்ாகி விகாரமின்றிை் ைமிழில் வந்து 

வழங்கும் வடசமாழிதயை் ைற்சமம் என்பர.் 

சான்று – அமலம், கமலம், குங்குமம். 



      ஆரியை்திற்தக உரிய சிறப்சபழுை்ைாலும் சபாதுவுஞ் சிறப்புமாகிய 

ஈசரழுைை்ாலும் ஆகிை் திரிைல் முைலிய விகாரம் சபற்றுை் ைமிழில் வந்து 

வழங்கும் வடசமாழி ைற்பவம் எனப்படும்.  

சான்று – சுகி, தபாகி, சுை்தி (ஆரியை்திற்தக உரிய சிறப்சபழுைத்ு) 

       அரன், சசபம், ஞானம் (சபாதுவுஞ் சிறப்புமாகிய ஈசரழுைத்ு)   

அலகு – 4 

இலக்கிய வரலாறு 

   1. மரபுக்கவிளை 

   2. புதுக்கவிளை 

   3. உளரநளட 

வைாை்ைம் 

மரபுக்கவிளை  

நமக்குக் கிதடைத்ுை்ை நூல்களுை் மிகவும் சைான்தமயானைாக 

விைங்குவது சைால்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூலாகும். இந்நூல் மூவாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டைாகக் கருைப் சபறுகின்றது. இைற்கும் முந்தையனவாக 

இலக்கண நூல்கை் இருந்திருக்கின்றன. அவ்விலக்கண நூல்கை் ‘எை்ைிலிருந்து 

எண்சணய் எடுக்கப்படுவது தபால| இலக்கியை்திலிருந்து இலக்கண நூல்கை் 

ஏற்படுகின்றன என்னும் விதிக்கு இணங்க, ைமக்கு முற்பட்ட இலக்கியங்கதைக் 

சகாண்டு இலக்கணம் வகுை்ைனவாகும். இலக்கண நூல்கைில் சசய்யுை் 

சைாடரப்ான எழுைத்ு, சசால், அகம்-புறம் என்னும் பாடுசபாருை் குறிைை் 

சசய்திகை், யாப்பு, அணி ஆகியன பற்றிய வதரயதறகை் இடம் சபற்றிருக்கும். 

எனதவ இவற்தறக் கருதிப் பாரக்்கும்தபாது, சசய்யுை் என்னும் கவிதை வடிவம் 

ஐயாயிரை்திற்கும் தமற்பட்ட ஆண்டுக்காலை் சைான்தமயுதடயது என 

உறுதிபடக் கூறலாம். 

சவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, பரிபாடல் ஆகியன குறிைை் 

இலக்கணங்கதைை ் சைால்காப்பியம் எடுைத்ுதரக்கின்றது. இதறயனார ்

கைவியல் உதரயில் மதறந்து தபான சங்க நூல்கைின் குறிப்புகை் இடம் 

சபற்றுை்ைன. முதுகுருகு, முதுநாதர, கைரியாவிதர ஆகிய ைதலச ் சங்க 

நூல்களும், கலி, குருகு, வியாழமாதலயகவல், சவண்டாைி ஆகிய இதடச ்சங்க 

நூல்களும் அவ்வதக நூல்களுை் அடங்கும். சிற்றிதச, தபரிதச என்பன 

கதடசச்ங்கை்தில் இருந்து மதறந்ைவற்றுை் அடங்கும். ‘மதறந்துதபான 



ைமிழ்நூல்கை்| என மயிதல சீனிதவங்கடசாமி, இவ்வதக நூல்கை் குறிை்துை ்

ைனிசயாரு நூதல எழுதியுை்ைார.் அவற்றின்வழி மரபுக்கவிதையின் 

சைான்தமதய நன்கு அறியலாம். 

“தைான்று நிகழ்ந்ைது அளனை்தும் உணரந்்திடும் 

சூழ்களல வாணரக்ளும் - இவள் 

என்று பிைந்ைவள் என்றுண ராை 

இயல்பின ளாம்எங்கள் ைாய்” 

எனப் பாரதியார ் பாடும் பாடல், மரபுக்கவிதையின் காலை ்

சைான்தமக்கும் சபாருந்ைக் கூடியைாகும். 

புதுக்கவிளை 

பைச்ைான்பைாம் நூற்றாண்டுவதர ைமிழ் இலக்கிய வடிவம் என்பது 

சசய்யுை் வடிவமாகதவ இருந்ைது. இந்நூற்றாண்டில் தமதலநாட்டில் பதழய 

யாப்பு உருவை்திலிருந்து விலகி, இதயபுை் சைாதட (Rhyme) முைலியன இன்றி 

உதரநதடச ்சாயலில் புதிய கவிஞரக்ை் கவிதை பதடக்கை் சைாடங்கினர.் 

    1892-ல் அசமரிக்கக் கவிஞர ் வால்ட் விட்மன் புல்லின் இதலகை் என்ற 

ைதலப்பில் சவைியிட்ட பன்னிரண்டு கவிதைகதைக்  சகாண்ட சைாகுப்பு, 

யாப்பு மரதபப் புறக்கணிை்து ஃப்ரசீவரஸ்் (Free verse) என்னும் வசன கவிதையாக 

அதமந்ைது. அவரை்ம் பாடுசபாருளும் பிறர ்  இதுவதரயில் தபசாப் சபாருைாக 

அதமந்ைது. இவதர அடிசயாற்றி  எமரச்ன், காரல்் சான்ட்சபரக்், லின்ட்தஸ, 

வாசலஸ் ஸ்டீவன்ஸன், ஸ்டீவன் கிதரன், அமி தலாவல் தபான்ற எண்ணற்ற 

கவிஞரக்ை் வசன கவிதை பதடக்கலாயினர.் 

    பிசரஞ்சு நாட்டிலும், ரிம்பாடு என்னும் இைங்கவிஞர,் 1886ஆம் ஆண்டு ஒைி 

சவை்ைம் என்னும் ைதலப்பில் சவரஸ்் லிப்தர என்ற கட்டற்ற கவிதைகதைப் 

பதடை்ைார.் இவதரயடுை்து 1889-இல் வியல் கிரிப்பின் என்பவர ்கட்டற்ற கவிதை 

என்ற அறிவிப்புடன் ைம் கவிதைகதை சவைியிட்டார.் 

     இைை்ாலி, ஸ்பானிஷ், சசரம்ன், ருஷ்ய சமாழிகைின் இலக்கண மரபுகைிலும் 

சநகிழ்சச்ியும் மாற்றமும் ஏற்படை் சைாடங்கின. பிசரஞ்சு நாட்டினரின் 

சரர்ியலிசம், இை்ைாலியக் கவிஞரக்ைின் ப்யுசச்ரிசம், சஜரம்ானியரின் 

எக்ஸ்பிர~னிசம் என்பன அவ்வந்நாடுகைின் மரபுக்கவிதை நிதல கடந்து வசன 

கவிதைகதைை் தைாற்றுவிக்கலாயின. 



     ‘விட்மனின் பாடலில் எதுதக, தமாதன, ைதை எதுவுதம இருக்காது. வசன நதட 

தபாலதவ இருக்கும்’ கவிதைதயப் சபாருைில் காட்ட தவண்டுதமசயாழியச ்

சசால்லடுக்கில் காட்டுவது பயனில்தல எனக்கருதி வசன நதடயிதலதய அவர ்

எழுதிவிட்டார|் என்பார ்மகாகவி பாரதியார.் மரபுக் கவிதையில் வல்லவரும் ைம் 

பல்தவறு பாடல்கதை அதிதலதய பதடை்ைவருமாகிய பாரதியார ் வசன 

கவிதையில் விருப்புற்றவராகை ்ைாமும் காட்சிகை் என்னும் ைதலப்பில் பல வசன 

கவிதைகதைப் பதடை்துை்ைார.் 

    பாரதிதயை் சைாடரந்்து ந.பிசச்மூரை்த்ி, கு.ப.ராஜதகாபாலன் தபான்தறார ்

புதுக்கவிதை பதடக்கலாயினர.் 

    புதுக்கவிதைகை், பை்திரிதககைில் சவைியிடப் சபற்றுப் படிப்படியாகச ்

சசல்வாக்குப் சபற்றன என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடை்ைக்க ஒன்றாகும். 

வளரெ்ச்ி 

மரபுக் கவிளை 

    ஏறைை்ாழ ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தைான்றிய மரபுக்கவிதை வடிவம் 

இன்றும் நிதலசபற்று வருகின்றது. இலக்கியம் என்றாதல அது 

மரபுக்கவிதைைான் என்று விைங்கிய கால கட்டங்கதைப் பைச்ைான்பைாம் 

நூற்றாண்டு வதரயில் காண முடிகின்றது. 

    ‘முைலில் தைான்றியது, மிகுந்ை கட்டுப்பாடு இல்லாைைாகிய 

ஆசிரியப்பாவாகும்’ வரவர ஓதச நலம் கருதியும் சசப்பமான நிதலதய 

எண்ணியும் சிற்சில கட்டுப்பாடுகை் தைான்றியிருக்கும். ஆசிரியப்பாதவ 

அடுை்து அைதனாசடாை்ை இயல்புதடய வஞ்சிப்பா தைான்றியசைனலாம். 

அடுை்துக் குறை் சவண்பா உை்ைிட்ட பலவதக சவண்பாக்களும், பிறகு 

மருட்பாவும், அைன் பிறகு கலிப்பாவும், பரிபாடலும் தைான்றியிருைை்ல் 

தவண்டும். அடுை்து வந்ை காலை்தில் விருை்ைப்பா, ைாழிதச, துதற என்பன 

பயன்பாட்டிலதமந்ைன| என்பார ்அ.கி.பரந்ைாமனார.் 

     யாப்பிலக்கணம் குறிை்து அகை்தியம், அவிநயம், காக்தகபாடினியம், 

தகயனார ் யாப்பியல், சங்க யாப்பு, பல்காயம், பனம்பாரம், சபரிய பம்மம், 

மதயசச்ுரர ் யாப்பு, மாபுராணம், வாய்ப்பியம், யாப்பருங்கலம் எனப் பல்தவறு 

இலக்கண நூல்கை் காலந்தைாறும் தைான்றி வந்துை்ைன. இந்நூல்கை் 

சைால்காப்பியக் காலம் சாரந்்தும், காரிதகக்கு முன்னரும் தைான்றியனவாகும். 

    காரிதகக்குப் பின், வீரதசாழியம், இலக்கண விைக்கம், சைான்னூல் விைக்கம், 

சுவாமிநாைம், முைத்ுவீரியம், அறுவதக இலக்கணம் என்னும் நூல்களும் 

யாப்பிலக்கணம் உதரப்பனவாய் அதமந்துை்ைன. 



    சங்க இலக்கியை்தில் அகவலும், நீதி இலக்கியை்தில் சவண்பாவும், பிற்காலக் 

காப்பியங்கைில் விருை்ைமும், குறவஞ்சி, பை்ளு முைலியவற்றில் சிந்துப் 

பாடலுமாக மரபுக்கவிதை வடிவம் சிறந்து வந்துை்ைது. 

புதுக்கவிதை 

    கி.பி.1930-1945 காலகட்டை்தில் மணிக்சகாடிக் குழுவினர,் பாரதியாதர 

அடுை்துப் புதுக்கவிதை இயற்றியவரக்ைாவர.் அவரக்ளுை் 

கு.ப.இராசதகாபாலன், ந.பிசச்மூரை்்தி, புதுதமப்பிைை்ன், வல்லிக்கண்ணன் 

ஆகிதயார ் குறிப்பிடை்ைக்கவரக்ை். மணிக்சகாடி இைழின் காலகட்டை்திதலதய 

சஜயபாரதி, சூறாவைி, கிராம ஊழியன், கலாதமாகினி தபான்ற இைழ்கைிலும் 

புதுக்கவிதைகை் பல இடம் சபற்றன. 

    கி.பி.1950-1970 ஆண்டுகைில் இரண்டாம் நிதல வைரச்ச்ி அதமந்ைது என்பார ்

ந.சுப்புசரட்டியார.் எழுைத்ு, இலக்கிய வட்டம், நதட தபான்ற இைழ்கைில் 

புதுக்கவிதைகை் சவைிவந்ைன. 1962-ஆம் ஆண்டு புதுக்கவிதை வரலாற்றில் 

சிறப்புதடயைாகும். 

    எழுபதுகைில் ைாமதர, கசடைபற, வானம்பாடி தபான்ற இைழ்கைில் 

புதுக்கவிதைகை் சவைியிடப் சபற்றுச ்சிறப்புற்றன. 

    புை்ைி, சவை்ைம், உையம், கைம்பம், ரசிகன், நீ, அதலகை், ஐ என்னும் 

புதுக்கவிதைச ்சிறு சைாகுப்புகளும் சவைிவந்துை்ைன. 

     புதுக்கவிதை, ஈழை்திலும் மறுமலரச்ச்ி, பாரதி, ஈழதகசரி, மல்லிதக, க-வி-தை 

தபான்ற இைழ்கைில் சிறப்புற வைரந்்து வந்துை்ைதமயும் இங்குக் 

குறிப்பிடை்ைக்கது. 

     புதுக்கவிதை குறிைை் சசய்திகதையும் சைைிவிதனயும் புலப்படுைத்ி 

வரன்முதறப் படுைத்ிய சபருதம திறனாய்வு நூல்களுக்கு உண்டு. இதவ ஒரு 

வதகயில் மரபுவழி யாப்பிலக்கண நூல்கதை ஒை்ைன எனலாம். 

~புதுக்கவிதையின் தைாற்றமும் வைரச்ச்ியும்| என்பது வல்லிக்கண்ணன் 

எழுதியது. புதுக்கவிதை தபாக்கும் தநாக்கும் என்னும் நூல் ந.சுப்புசரட்டியாரால் 

எழுைப்பட்டது. புதுக்கவிதை - ஒரு புதுப்பாரத்வ என்பது கவிஞர ் பாலாவின் 

பதடப்பு. புதுக்கவிதை வைரச்ச்ிக்கு இை்ைகு நூல்களும் சபரும்பணியாற்றுவது 

குறிப்பிடை்ைக்கது. 

 

 

 



தபயரக்்காரணம் 

    மரபுக் கவிளை 

    சைான்று சைாட்டு வரும் ைன்தமயுதடயது என்பதை மரபு என்னும் சசால் 

உணரை்்தி நிற்கின்றது. இனிய ஓதச நயம் அதமந்ை பாடல்கதைக் தகட்டுப் 

பழகியவர,் அதை ஓதசயில் பாடல் புதனய முயன்று, பிறர ்படிக்கவும், இவ்வாதற 

புதியன பதடக்கவும் ‘பாடல் அதமப்தப| எழுை்து, அதச, சீர ் என அதமை்து 

ஒழுங்குபடுை்தியிருை்ைல் தவண்டும். இவ்வாறு யாப்பிலக்கணம் தைான்ற, 

அடுை்ைடுை்து வந்ைவர ்அம்மரபு மாறாமல் கவி பதடக்கை் சைாடங்கினர.் 

    பாக்கதையடுை்துப் பாவினங்களும், அவற்தறயடுைத்ுக் கும்மி, சிந்து 

தபான்றனவும் தைான்றின. இவ்வாறுைான் பாடப்படதவண்டும் என்னும் 

வதரயதற இருப்பைால் சிைறாை வடிவமாகப் பாதுகாக்கப் சபற்றுக் 

காலந்தைாறும் இம்முதற பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. 

    பாடுசபாருளும் உை்திகளும் புதியனவாயினும் மரபு இலக்கணை்தின்படி 

பதடக்கப்படுைலின் இதவ மரபுக்கவிதை எனப்படுகின்றன. 

    புதுக்கவிளை 

    ஆசிரியப்பா, சவண்பா, விருைை்ம், சிந்து எனக் காலந்தைாறும் யாப்பு 

வடிவங்கை்   சசல்வாக்குப் சபற்றுவந்ைன. தமனாட்டுை் ைாக்கை்ைால் உதரநதட 

சசல்வாக்குப் சபற்ற நிதலயில், யாப்பிலக்கணை்திற்குக் கட்டுப்படாமல் 

கவிதை உணரவ்ுகளுக்குச ்சுைந்திரமான எழுை்துருவம் சகாடுக்கும் இப்பதடப்பு 

முயற்சி, வசன கவிதை என்தற அதழக்கப்பட்டது. பின்னர,் யாப்பில்லாக் 

கவிதை, இலகு கவிதை, கட்டிலடங்காக் கவிதை தபான்ற சபயரக்தை 

அவ்வப்தபாது சபற்று வரலாயிற்று. 

    பழக்கை்தில் உை்ை நிதலயிலிருந்து சிறிைைதவா முற்றிலுதமா மாறுபட்டுை ்

தைான்றுவது புதுதம எனப்படும். வழிவழியாக மரபு சகடாது 

யாப்பிலக்கணை்தைாடு சபாருந்தி வரும் கவிதைகைிலிருந்து மாறுபடும் 

கவிதைப் பதடப்புைான் புதுக்கவிதை ஆகும். புதுக்கவிதைகை் உருவை்ைால் 

மட்டுமன்றி, உை்ைடக்கம், உை்திமுதறகை் ஆகியவற்றாலும் 

புதுதமயுதடயனவாகும். 

“இலக்கணெ ்தெங்வகால் 

யாப்புெ ்சிம்மாெனம் 

எதுளகப் பல்லக்கு 



வமாளனை் வைரக்ள் 

ைனிதமாழிெ ்வெளன 

பண்டிை பவனி 

இளவதயதுவும் இல்லாை 

கருை்துக்கள் ைம்ளமை்ைாவம 

ஆளக் கை்றுக்தகாண்ட 

புதிய மக்களாட்சி முளைவய 

புதுக்கவிளை”  (ஊரவ்லம்) 

என தமை்ைா கூறும் புதுக்கவிதை, புதுக்கவிதையின் இலக்கணை்தையும் 

இயல்தபயும் புலப்படுைத்ும். இைதன, சாதல இைந்திதரயன் உதர வீசச்ு எனக் 

கூறுவார.் 

இன்ளைய நிளல 

     பைச்ைான்பைாம் நூற்றாண்டுக்குப் பின் சமாழியதமப்பிலும், சவைியிடும் 

பாங்கிலும் மாறுைல்கை் ஏற்பட்டன. அவற்தற விரிவாகக் காணலாம். 

மரபுக்கவிளை 

    நற்றமிழ், சைைிைமிழ், சவல்லும் தூயைமிழ் தபான்ற இலக்கிய இைழ்கைில் 

வல்லதம பதடை்ை மரபுக் கவிஞரக்ைின் பதடப்புகளும், தபாட்டிக் கவிதைகை் 

பலவும் இன்றும் சவைிவந்து சகாண்டிருக்கின்றன. கவியரங்குகைில் மரபுக் 

கவிதைகை் சிறப்பிடம் சபறுகின்றன. பாரதியார ் பிை்தைை் ைமிழ், காமராசர ்

பிை்தைை் ைமிழ், சிவாஜிகதணசன் பிை்தைை் ைமிழ் என்பன தபான்ற மரபுவழி 

இலக்கியங்கை் இன்றும் பதடக்கப் சபற்று வருகின்றன. மருதூர ்

அரங்கராசனின் யாப்பறிந்து பாப்புதனய என்னும் நூல் இன்தறய நிதலயில் 

மரபுக்கவிதை பதடப்பவரக்்கு ஏற்ற வதகயில் இயற்றப் சபற்றுை்ைது. 

புதுக்கவிளை 

    உயரந்ிதலக் கல்வி பயிலும் மாணவரக்ை் உட்படப் பலரும் எைிதில் 

எழுதுவைாகப் புதுக்கவிதை விைங்குகின்றது. சபண்ணியம், ைலிை்தியம் என்பன 

தபான்ற சகாை்தகவாதிகளும், கவியரங்கம் நிகழ்ைத்ுதவாரும், சமுைாயை்தின் 

பல்தவறு ைரப்பினரும் புதுக்கவிதை நூல்கதை சவைியீடு சசய்யும் 

வழக்கை்தைை ்சைாடரந்்து காணமுடிகின்றது. 



    நாைிைழ்கை், வார இைழ்கை், பல்தவறு மாை இைழ்கை், தை, நறுமுதக தபான்ற 

காலாண்டிைழ்கை் எனப் பல வதக இைழ்கைிலும் புதுக்கவிதைகை் சிறப்பிடம் 

சபறக் காண்கிதறாம். 

    தஹக்கூ (துைிப்பா), சசன்ரியு (நதகை் துைிப்பா), லிமதரக்கூ (இதயபுை ்

துைிப்பா) என்னும் வதககளும் புதுக்கவிதையின் சாராம்சமாய் நாளும் 

ைதழை்து வருகின்றன. 

ைமிழ் உளரநளட வரலாறு 

     அசச்ு இயந்திரங்கைின் வரவால் ைமிழில் முைலில் மலரச்ச்ி சபற்றது 

உதரநதடதய. பல வதகயான கட்டுதர நூல்கை், சிறுகதை, நாவல், சமாழி 

சபயரப்்புகை், திறனாய்வு, உதரயாசிரியரக்ை் எனப் பல்பிரிவுகளுை் உதரநதட 

வைரந்்ைது.  

    1904ஆம் ஆண்டில் சவைியிடப்சபற்ற ைமிழ் உதரநதடயின் வரலாறு என்ற 

(ரத்ைவழசல ழக வுயஅதட Pசழைந) ஆங்கில நூல் வி.எஸ். சசங்கல்வராய 

பிை்தை என்பவரால் எழுைப்பட்டது.  

உளரநளடயின் சிைப்பு: 

     உதரநதடக்கு யாப்புக் கட்டுப்பாடு இல்தல. படிப்தபார ் எைிதில் 

கருை்துகதைப் சபறமுடியும். சைைிவாகவும் எைிதமயாகவும் கருை்துப் 

பறிமாற்றம் நிகழ உைவும். 

உளர வளக: 

     நன்னூலார ்பதிநான்கு உதர வதககதைக் குறிப்பிடட்ுை்ைார.் அதவ பாடம், 

கருை்து, சசால்வதக, சசாற்சபாருை், சைாகுை்துதர, உைாரணம், வினா, விதட, 

விதசடம், விரிவு, அதிகாரம், துணிவு, பயன், தமற்தகாை் என்பனவாகும். 

பளழய உளரயாசிரியரக்ள்: 

     ைமிழகை்தில் தவற்று நாட்டவர ்ஆட்சி நிகழ்ந்ைதபாது சங்க இலக்கியங்கைின் 

சசல்வாக்குக் குதறந்ைது. அைதனக் கற்பாரும் கற்பிப்பாரும் மிகக் குதறந்ை 

அைவில் இருந்ைனர.் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர ் சங்க இலக்கிய 

வரிகளுக்குப் சபாருை் காண்பது கடினமாக இருந்ைது. கற்பிப்தபார ் சபாருை் 

கூறுவதில் பாடதபைம் ஏற்பட்டது. 

     இக்காலகட்டை்தில் ைமிழ் அறிஞரக்ை் பதழய இலக்கியங்களுக்கு உதர 

எழுதினர.் இவரக்தை உதரயாசிரியரக்ை் என்று அதழை்ைனர.் கி.பி. 12ஆம் 



நூற்றாண்டு முைல் கி.பி.18 ஆம் நூற்றாண்டு வதர உை்ை காலை்தை 

‘உதரயாசிரியரக்ைின் காலம்’ என்பர.் 

     அடியாரக்்கு நல்லார,் நசச்ினாரக்்கினியர,் இைம்பூரணர,் கல்லாடர,் 

தசனாவதரயர,் தபராசிரியர,் பரிதமழலகர,் நக்கீரர,் சைய்வசிதலயார,் 

மயிதலநாகர ்தபான்தறார ்பதழய உதரயாசிரியரக்ை் ஆவர.் 

     மதறமதலஅடிகை், தசாமசுந்ைரனார,் தவங்கடாசலம், ைமிழண்ணல், 

புலியூரக்்தகசிகன், ந.மு.தவங்கடசாமி நாட்டார,் பின்னை்தூர ்

நாராயணசாமிஐயர,் துதரசாமிப்பிை்தை ஆகிதயார ் இருபைாம் நூற்றாண்டு 

உதரயாசிரியரக்ை் என்பர.் 

வமளலநாடட்ுை் ைமிழ் உளரயாசிரியரக்ள்: 

     ஐதராப்பிய பாதிரிமாரக்ை் ைன் சமயைத்ைப் பரப்பைற்குை் ைமிழில் உதரநதட 

நூல்கதை எழுதினர.் அவரக்ளுை் ைை்துவ தபாைகர,் வீரமாமுனிவர,் சீகன் பால்கு 

ஐயர,் தரனியஸ், கால்டுசவல், எல்லீசு, இலாசரசு ஆகிதயார ் தமதலநாட்டுை ்

ைமிழ் உதரயாசிரியரக்ை் ஆவர.் 

மணிப்பிரவாள நளட: 

     ைமிழகை்தைக் கைப்பிரரக்ை் ஆண்டதபாது ைமிழ்நாட்டில் சமண மைமும் 

சபௌை்ை மைமும் சசல்வாக்குப் சபற்றன. அசச்ூழலில் வடசமாழிச ்சசாற்கை் பல 

ைமிழ் சமாழியில் கலந்ைன. வடசசாற்களும் ைமிழ்ச ்சசாற்களும் கலந்து எழுதும் 

நதடதய மணிப்பிரவாை நதட என்பர.் 

     மணி என்றால் முை்து. பிரவாைம் என்றால் பவைம். சவண்ணிறமான முை்தும் 

சசந்நிறமான பவைமும் மாறி மாறி சைாடுைை் மாதல தபான்றது இந்நதட. 

இைதனக் கலப்பு நதட என்று கூறுவர.் மண்டலபுருடர ் எழுதிய ஸ்ரீபுராணம் 

இந்நதடயில் எழுைப்பட்டது.  

தெந்ைமிழ் நளட: 

     ைமிழ்சமாழி மீது மிகுந்ை பற்றுக்சகாண்ட ைமிழ் அறிஞரக்ை் சிலர ்சசந்ைமிழ் 

நதடயில் நூல்கதை எழுதினர.் அவரக்ளுை் பரிதிமாற்கதலஞர,் மகிழ்நன், 

கா.சு.பிை்தை, ந.மு. தவங்கடசாமி நாட்டார ்தபான்தறார ்குறிப்பிடை்ைக்கவரக்ை்.      

ைனிை்ைமிழ் நளட: 

     பிறசமாழிச ்சசாற்கதை முழுதமயாகை் ைவிரை்்துை ்தூய ைமிழ்ச ்சசாற்கதைக் 

சகாண்டு மரபான நதடயில் எழுதுவைதனை் ைனிை்ைமிழ்நதட எனலாம். 

இவ்வதக நதடதய ஓர ்இயக்கமாகதவ நடை்தியவர ்மதறமதலயடிகைாவார.் 



இவ்வதக நதடயில் எழுதுதவார ் ைங்கைின் சபயதரயும் தூய ைமிழில் 

மாற்றிக்சகாண்டனவர.் சான்றுகை்: தவைாசலம் - மதறமதலயடிகை், சூரிய 

நாராயண சாஸ்திரி – பரிதிமாற்கதலஞர.் 

மறுமலரெ்ச்ி உளரநளட: 

     குதறந்ை அைவு கல்வி அறிவு சபற்றவரக்ளும் எைிதில் புரிந்துசகாை்ளும் 

வதகயில் அறிவியல், அரசியல், சபாருைியல், உலகியல் சாரந்்ை சசய்திகதை 

வழங்கும் நதட மறுமலரச்ச்ி நதட ஆகும். சான்றுகை்: தினை்ைந்தி, தினகரன், 

மாதலமுரசு ஆகிய நாைிைழ்கைின் சமாழிநதடகை். 

உளரநளட முன்வனாடிகள் 

    அசச்ு இயந்திர அறிமுகம் ைமிழ் உதரநதட வைரச்ச்ியில் சபரும் பங்கு 

வகிைை்து. அசச்டிைை் உதரநதட நூல்கை் பல வருவைற்குப் பல அறிஞரக்ை் 

காரணமாகை் திகழ்ந்ைாரக்ை். அைை்தகய முன்தனாடிகைாகிய 

ைமிழறிஞரக்தைப் பற்றிக் காண்தபாம். 

வ.உ.சிைம்பரம் பிள்ளள 

    இவர ்இந்திய விடுைதலப் தபாராட்டைத்ில் முன்னணியில் நின்றவர.் இலக்கிய 

வைரச்ச்ிக்கும் பை்திரிதக வைரச்ச்ிக்கும் துதணநின்றவர.் இவர ் சமய்யறிவு, 

சமய்யறம் என்ற நீதி நூல்கதைை் திருக்குறை் கருை்துக்கதை ஒட்டி விைக்கி     

எழுதியுை்ைார.் ‘மக்களுக்காகை் சைாண்டு சசய்ய ஆரவ்மும், தமதடப்தபசச்ுப் 

பயிற்சியும் இருந்ைபடியால் வ.உ.சி யின் நதடயில் சநகிழ்சச்ி 

காணப்படுகிறது’ என்கிறார ்மு.வ. 

திரு.வி.கலியாண சுந்ைரனார ்

    ைமிழாசிரியராக இருந்து பின் பைத்ிரிதக ஆசிரியராகி, சைாழிலாைர ்

ைதலவராகவும் விைங்கிய திரு.வி. கல்யாண சுந்ைரனாரின் உதரநதட எைியது; 

இனியது. இவரது பை்திரிதகை் ைமிதழ, தைசபக்ைன், நவசக்தி என்ற 

பை்திரிதககை் மூலம் அறியலாம். மனிை வாழ்க்தகயும் காந்தியடிகளும், 

முருகன் அல்லது அழகு, சபண்ணின் சபருதம, ைமிழ்சத்சாதல என்ற நூல்கதை 

எழுதியுை்ைார.் 

தெல்வக்வகெவராய முைலியார ்

    சசல்வக்தகசவராய முைலியார ் திருவை்ளுவர,் கம்பநாடர,் ைமிழ், ைமிழ் 

வியாசங்கை், வியாச மஞ்சரி, கண்ணகி கதை, அவிநவக் கதைகை், 

பஞ்சலட்சணம் முைலிய நூல்கதைப் பழசமாழி கலந்ை நதடயில் எழுதிை ்

ைமிழுக்கு அழகும் சமருகும் ைந்ைார.்  



வபராசிரியர் பூரணலிங்கம்பிள்ளள 

    தபராசிரியர ் பூரணலிங்கம்பிை்தை ைமிழ்க் கட்டுதரகை், மருை்துவன் மகை், 

கதையும் கற்பதனயும் என்ற நூல்கதை எழுதியுை்ைார.் 

பண்டிைமணி கதிவரெஞ் தெடட்ியார ்

    பண்டிைமணி கதிதரசஞ் சசட்டியார ்உதரநதடக் தகாதவ என்ற ைனது நூலில் 

பதழய இலக்கியைத்ில் உை்ை சசாற்கதைப் பயன்படுை்தி எழுதியுை்ைார.் நீண்ட 

வாக்கியங்கதை உதடயது இவர ்நதட. 

அலகு – 5 

பளடப்பாை்ைல் 

பளடப்பாை்ைல் - அறிமுகக் குறிப்புகள் 

    பதடப்பாற்றல் அல்லது ஆக்கதிறன் என்பது புதிய கருைத்ுக்கதை, 

கருை்துருக்கதை, அல்லது சபாருடக்தை ஆக்கக் கூடிய சிந்ைதனதயயும் 

அதைச ் சசயற்படுை்ை வல்ல ஆற்றதலயும் குறிக்கிறது. பதடப்பாற்றதல 

ஏதுவாக்குவதில் சமூகச ்சூழதமவுக்கும் முைன்தமப் பங்குண்டு. பதடப்பாற்றல் 

பற்றி பல துதற தகாணங்கைில் ஆய்வு சசய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் 

சைைிவான அறிவியல் வதரயதற இன்னும் இல்தல. 

    சபாதுவாக பதடப்பாற்றல் கதலகளுடனும் இலக்கியைத்ுடனும் இதணை்துப் 

பாக்கப்பட்டாலும் சபாறியியல், அறிவியல், கட்டிடக்கதல, நதகசச்ுதவ, 

வணிகம் என பல துதறகைிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பதடப்பாற்றல் 

சிலருக்கு இயல்பாக அதமந்ைாலும், சபரும்பான்தமயாதனார ் இைதனப் 

படிப்பறிவாலும் பட்டறிவாலும் சபறுகின்றனர.் 

சபாதுக்கட்டுதரகை் எழுை பைத்ு விதிகை் 

1. கட்டுதரக்கான கருை்துக்கதைப் பல நூல்கதைப் படிப்பைன் மூலமும் 

கல்விச ் சான்தறாரக்ைிடை்துக் தகட்டறிவதின் வாயிலாகவும் தசகரிைத்ுக் 

சகாை்ை முடியும். ஆகதவ, அதை முதறயாக அவ்வழியில் சபற தவண்டும். 

2. முன்னுதரதய நன்றாக அதமை்துக்சகாண்டு, சபாருளுதரயில் 

கூறப்தபாகும் கருைத்ுக்கதை எதை முைலில் சைாடங்குவது எதை இறுதியில் 

முடிப்பது என வரிதசப்படுை்ை தவண்டும்.  

3. சபாருளுதரப் பகுதியில் கருை்துக்கதைச ்சிறுசிறு பை்திகைாகப் பிரிை்தும் 

தவண்டுசமனில் துதணை் ைதலப்புகை் அதமைத்ும் எழுதுைல் தவண்டும். 



4. ஒவ்சவாரு பை்தியிலும் முைல் வரியில் சிறிது இடம்விட்டுப் பை்தியின் 

சைாடக்கம் அதமயுமாறு எழுதுைல் தவண்டும்.  

5. வரியின் சைாடக்கைத்ில் ஒற்சறழுை்தைா (புை்ைி எழுை்து), ைனி எழுை்தைா 

வருைல் கூடாது. தகசயழுைத்ு அழகாக இருை்ைல் தவண்டும். 

6. கட்டுதரயின் சபாருளுக்கு ஏற்ப தமற்தகாை், பழசமாழிகை், உவதமை ்

சைாடரக்ை், சான்தறாரின் சபான்சமாழிகை் ஆகியவற்தறக் கட்டுதரயில் 

அதமைத்ுக் கட்டுதரதயச ்சுதவயாகவும் அழகாகவும் மாற்றுைல் தவண்டும். 

7. கட்டுதரயில் இயன்றவதர பிறசமாழிச ் சசாற்கதை எழுைாமல் 

சபாருைை்மான ைமிழ்ச ் சசாற்கதைப் பயன்படுை்துைல் தவண்டும். சகாசத்ச 

நiதட கலவாமலும் எைிய இனிய நதடயில் எல்தலாரக்்கும் புரியும் வதகயில் 

எழுதுைல் தவண்டும். 

8. கட்டுதரயில் எழுைத்ுப் பிதழ, சந்திப் பிதழ, இலக்கணப் பிதழ இல்லாமல் 

எழுதுைல் தவண்டும். வல்சலழுை்து மிகும் இடங்கை், மிகா இடங்கதை 

அறிந்திருந்ைால் சந்திப் பிதழகைில்லாமல் கட்டுதரதய அதமக்கலாம். 

9. ஒரு சசால்லுக்கும் அடுை்ை சசால்லுக்கும் இதடயில் தபாதுமான 

இடம்விட்டு எழுதுைல் தவண்டும். 

10. கட்டுதர எழுதி முடிை்ை பின்னர ்பிதழகை் இல்லாமல் இருக்கிறைா என்று 

சரிபாை்ைல் தவண்டும். இருப்பின் உடன் நீக்குைல் தவண்டும். 

இவ் விதிகதைப் பின்பற்றிப் சபாதுக்கட்டுதர எழுதினால் சிறப்பான 

மதிப்சபண்தணப் சபற இயலும். 


