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கட்டுரைச் சுருககம்:

ம�ொழி �ற்றும் வொழ்க்கை்ககைொன 
விதிகை்ை ஈர்்ககும் உலகின் பழ்�யொன 
நூலகைளில ‘ம�ொலகைொப்பியம்’ ஒன்்ொகும். �மிழ 
ம�ொழி �ற்றும் பணபொட்டு்ககு இஃது ஓர் 
உ்ைகைலலொகை உளைது. பல நூற்்ொணடுகைைொகை 
இைம்பூைணர், நச்சினொர்்ககினியர், 
சேனொவ்ையர், சபைொசிரியர் சபொன்் 
அறிஞர்கைள, ம�ொலகைொப்பியத்திற்கு உ்ைகைள 
எழுதியுளைனர். �மிழ இனத் �்லவரும், 
ஆழ்ந� �மிழப் புல்� மி்ககை எழுத்�ொைரு�ொன 
கை்லஞர் மு. கைருணொநிதி, இல்ககைண விதிகை்ை 
விை்ககுவ�ற்கு இல்ககிய்க குறிப்புகை்ைப் 
பயன்படுத்தித் ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொவிற்கு 
�னது உ்ை்யத் �னித்துவ�ொன மு்்யில 
எழுதியுளைொர்.

ம�ொழியியல மீ�ொன அவைது 
ச�ர்ச்சி்ககும், பண்டைய �மிழ இல்ககியப் 
பொைம்பரியத்தின் மீ�ொன அவைது 
அன்பிற்கும் இ்ந� உ்ை ஒரு ேொன்்ொகை 
நிற்கி்து. ம�ொலகைொப்பியத்தின் உலகைைொவிய 
�ன்்�்ககைொகை அவர் பொைொட்டுகி்ொர். அச� 
சநைத்தில, அவர் �னது முன்சனொடிகைளின் 
உ்ைகை்ை வி�ர்ேன ரீதியொகை �திப்பீடு மேய்து, 

த�ொலகொப்பியப் பூஙகொ வழிப் 
புலனொகும்
கரலஞரின் இலககணப்  
புலரை

Kidt® $njÉ
�மிழத்து்் �்லவர்,  

ஸ்ரீ எஸ்.இைொ�ேொமி (நொயுடு) ஞொபகைொர்த்� கைலலூரி, ேொத்தூர்.

உ்ை்ககும், வர்ண்னகைளு்ககும் இ்டையிலொன 
சவறுபொட்்டைச் சுட்டி்ககைொட்டுகி்ொர். 
மூலம், உ்ை குறித்� பகுத்�றிவு, �ற்றும் 
அ�ன் உலகைைொவிய �ன்்�, மு்ந்�ய 
நூற்்ொணடுகைளின் �ற்் அறிஞர்கைள 
சபொலலலொ�ல, தீவிைத் திைொவிடை சி்ந�்ன, 
கை்லஞரின் இலட்சியஙகைள இ்வ யொவும் 
அவைது உ்ையில மபொரு்நதி நிற்கின்்ன.

எனசவ கை்லநயம், பொணி, அறிவு 
�ற்றும் மேொலலொட்சி இல்ககியம் சபொன்் 
ச�ன்சு்வயுடைன் கூடிய இல்ககைணம் 
ஆகியவற்றுடைன் கை்லஞரின் உ்ை சி்்நது 
விைஙகுகி்து. கை்லஞரின் இல்ககியத் 
தி்்�யின் வொயிலொகைப் மப்ப்பட்டை, 
ம�ொழியியல தி்ன் குறித்து இ்ந� ஆய்வு 
மவளிச்ேம் சபொட்டு்க கைொட்டுகி்து. இது 
மூல உ்ையின் உயிசைொட்டைத்துடைன் நன்கு 
மபொரு்நதுகி்து.

த�ொலகொப்பியம்:

“�மிழரின் ம�ொழியொற்்்ல, பணபொட்டு 
வொழவியல கூறுகை்ை மவளி்ககைொட்டுவச�ொடு 
வருஙகைொலப் புத்துலகு்ககு வழிகைொட்டியொகைத் 
திகைழவது ஒலகைொப் மபரும் புகைழ 
ம�ொலகைொப்பிய�ொகும். சு�ொர் மூவொயிைம் 
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ஆணடுகைளு்ககு முற்பட்டை�ொகை்க கைரு�ப் 
பட்டைொலும் �மிழம�ொழியின் மு�ல 
நூலொகை்க கைரு�ப்படுகி்து. இதுசவ“ 
முன்்னப்பழம் மபொருட்கும் முன்்னப்பழம் 
மபொருைொய்ப் பின்்னப் புது்�்ககும் 
சபர்த்து�ப் மபற்றிய�ொய்த் திகைழும் இ�ன் 
ம�ொழியொற்்்லப் பலரும் சபொற்றிப் 
புகைழவர்”1 என்று அறிஞர் சு.அழசகைேன் 
குறிப்பிடுகி்ொர்.

த�ொலகொப்பிய உரை:

ம�ொலகைொப்பியத்தின் கைருத்்� 
உணைவும் உணர்த்�வும் புலவர் மபரு�்ககைள 
கைொல்நச�ொறும் முயன்று வ்ந�னர். 
அம்முயற்சியின் வி்ைவொய் உ்ைகைள பல 
மபருகின. உ்ைவைம் மகைொணடை மபருநூலொய்த் 
ம�ொலகைொப்பியம் திகைழகின்்து.

த�ொலகொப்பிய உரையொசிரியரகள்:

ம�ொலகைொப்பியத்திற்குப் ப்ழய 
உ்ைகைைொகை நீணடை உ்ைகைள கைொணப்படுகின்்ன.

1. இைம்பூைணர் – 
முழு்�்ககும்  (எழுத்து, மேொல, மபொருள)

2. சேனொவ்ையர் – 
மேொலலதிகைொைத்திற்கு �ட்டும்

3. சபைொசிரியர் - மபொருைதிகைொைம் 
சில இயலகைள

4. நச்சினொர்்ககினியர் - எழுத்து, 
மேொல,  மபொருளில சில இடைஙகைள

5. ம�ய்வச்சி்லயொர் - 
மேொலலதி கைொைத்திற்கு �ட்டும்

6. கைலலொடைர் - 
மேொலலதிகைொைத்திற்கு �ட்டும்.

மேொலலதிகைொைத்திற்குப் ப்ழய உ்ை 
ஒன்றும் உளைது.

பரைய உரையின் இயலபுகள்:

ப்ழய உ்ை ஒவமவொன்று்ககும் 
ஒவசவொர் இயலபு உளைது.

1. இைம்பூைணர்  உ்ை 

: �மிழ �ை்ப உணர்த்தும்  உ்ை 
கைொணலொம்

2. சேனொவ்ையர்  உ்ை : 
வடைம�ொழி இல்ககைண்க மகைொள்கை்யத் 
�ழுவிஒப்பிட்டுஎழு�ப்பட்டை உ்ை 
எனலொம்.

3. சபைொசிரியர்  உ்ை : 
இல்ககைண இல்ககிய ஆைொய்ச்சி நிைம்பிய 
உ்ையொகை அ்�கி்து

4. நச்சினொர்்ககினியர்  உ்ை 
: இல்ககியச்சு சு்வ நுகைர்ச்சி்ககு 
உறுது்ண புரிகின்்து.

5. ம�ய்வச்சி்லயொர்  
: இவைது உ்ையில சிலஇடைஙகைளிலபு 
து்� ஒளி கைொணப்படுகி்து.

6. கைலலொடைர்உ்ை : முன்்னய 
உ்ைகை்ைத் �ழுவி எழு�ப்பட்டை ேொர்பு 
உ்ையொகை உளைது.

பதினனைொம்  நூற்ொண்டில  
த�ொலகொப்பிய உரைகள்:

பதிசனழொம் நூற்்ொணடில மீணடும் 
ம�ொலகைொப்பிய  ஆைொய்ச்சி ம�ொடைஙகியது.

1. சிவஞொன (மு�லியொர்): ம�ொலகைொப் 
பியப்பொயிைம், மு�ற்சூத்திைம் 
ஆகிய இைணடிற்கும் விருத்தியு்ை 
எழுதினொர். இவவிருத்தியு்ை 
இல்ககைண ஆைொய்ச்சி்க கைருவூல�ொகைத் 
திகைழகின்்து.

2. சேொழவ்ந�ொன் அைேன் ேணமுகைனொர்: 
ம�ொலகைொப்பியப் பொயிைத்திற்கும் 
மு�ற் சூத்திைத்திற்கும் விருத்தியு்ை 
எழுதினொர்.

3. டைொ்கடைர் ே.சேொ�சு்ந�ை பொைதியொர் 
:ம�ொலகைொப்பியப் மபொருைதிகைொைத்தில 
அகைத் தி்ணயியல, பு்த்தி்ணயியல, 
ம�ய்ப்பொட்டியல ஆகிய மூன்றிற்கும் 
ஆைொய்ச்சி உ்ை இயற்றியுளைொர்.

4. பின்னஙகுடி ே.சுப்பிை�ணிய 
(ேொஸ்திரியொர்): ம�ொலகைொப்பிய 
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மேொலலதிகைொைத்திற்கு உ்ை இயற்றி 
யுளைொர்.

5. இைவழகைனொர் : ம�ொலகைொப்பியம் 
முழு்�்ககும்

6. சி.கைசண்ே(யர்): குறிப்பு்ை எழுதி 
யுளைொர்.

7. ஞொ.ச�வசநயப் பொவொணர் 
:ம�ொலகைொப்பியம் எழுத்து அதிகைொைத் 
திற்கு்க குறிப்பு்ை எழுதியுளைொர்.

8. ஆ.பூவைொகைம் பிள்ை :ம�ொல 
கைொப்பியம் மேொலலதிகைொைத்திற்கு்க 
குறிப்பு்ை விை்ககைம் அளித்துளைனர்.

9. கு.சு்ந�ைமூர்த்தி : ம�ொலகைொப்பியம் 
முழு்�்ககும்

10. ே.பொலச்ே்நதிைன்: உ்ை எழுதியுளைொர்.

இககொலத் த�ொலகொப்பிய ஆைொய்ச்சி:

இ்ககைொலத் ம�ொலகைொப்பிய ஆைொய்ச்சி 
நூலகைளிலும் பல உ்ைவிை்ககைஙகைள இடைம் 
மபற்றுளைன.

1. மு.இைொகைவ (அய்யஙகைொர்)  
மபொருைதிகைொை ஆைொய்ச்சி

2. கைொ.சுப்பிை�ணிய (பிள்ை பழ்ந 
�மிழர் நொகைரிகைம் (மபொருைதிகைொை 
ஆைொய்ச்சி)

3. கி.வொ.ஜகை்நநொ�ன் பயப்படைொதீர்கைள 
(எழுத்�திகைொை விை்ககைம்)

4. வொழும் �மிழ (மேொலலதிகைொை 
ஆைொய்ச்சி)

5. மவஙகைடைைொஜூலு  (மைட்டியொர்) 
எழுத்�திகைொை  ஆைொய்ச்சி

6. கை.மவள்ைவொைணனொர்  
ம�ொலகைொப்பியம்

7. மல.ப.கைரு.இைொ�நொ�ன்(மேட்டியொர்):  
ம�ொலகைொப்பியச்மேலவம்

8. சி.இல்ககுவனொர்: ம�ொலகைொப்பிய 
ஆைொய்ச்சி

9. �மிழறிஞர் சுப்பு (மைட்டியொர்)

10. புலவர் குழ்ந்� மபொருைதி 
கைொைத்திற்குச் சி்்ந� மு்்யில 
ஆய்வு்ை எழுதியுளைனர்

ம�ொலகைொப்பியத்திற்கு்க கைொல்ந 
ச�ொறும் எழு்நதுளை உ்ையி்னசய, 
1. ப்ழய உ்ை,  2. பிற்கைொல உ்ை,   
3. எளிய உ்ை, 4. ஆய்வு்ை,  5. ம�ொகுப்பு்ை,  
6. புது்� உ்ை எனப் பிரித்து்க கைொணலொம்.

உரை:

’உ்ை’ என்னும்மேொல �மிழில 
மநடுஙகைொல�ொகைசவ இரு்நது வருகி்து. உ்ை 
என்பது எழுத்துகைள வரிவடிவொய் அ்�்நது 
ஒலிவடிவொய் அவற்றின் �ன்்�்ய 
விை்ககைவருவது என்று�ொன் பலரும் மபொருள 
மகைொளகின்்னர். உ்ை்ககைப்படுவ�ொலஉ்ையொ
யிற்றுஎன்பர்.

�மிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் உ்ை 
ந்டையி்னப்  பற்றி அறிஞர் பலர் �ம் 
கைருத்்� மவளியிட்டுளைனர். ‘Encyclopaedia 
Britannica’  என்் சி்்ந� ஆஙகிலப் மபரும்  
அகைைொதி இவவு்ை ந்டைபற்றி நலல 
விை்ககைம் �்நதுளைது.  உ்ைந்டை 
என்பது  கைட்டு்க கைடைஙகைொது சபசும் அலலது 
எழுதும் ேொ�ொைண  எலலொ வேனஙகை்ை 
யும் மகைொளவ�ொகைொது.  உ்ைந்டை 
வொ்ககியஙகைள  இழும�ன்ம�ொழியொல 
நலல ஒழுகி்ே ந்டையொல, ம�ொடைர் 
நலமுடைன் ஓ்ே உணர்த்தும் மநறியொன் 
நன்கு வைர்ச்சியுற்் ம�ளளிய ந்டையில 
ம�ளி்நது மேலலுவனவொகை அ்�ய சவணடும். 
ம�ொழி்ககு இன்றிய்�யொ� மபயர் 
வி்னகைளுடைன் சேரும் உரிச்மேொற்கைளின்  �குதி 
அைவறி்நது அவற்்்ச் சேர்த்து வழஙகும் 
மு்்யும் உ்ைந்டையில வ்ைய்் 
மேய்யப்மப்ல சவணடும். ச�்வயற்் 
சிலவற்்் விட்மடைொழி�லும் உ்ைந்டை்ககு 
இன்றிய்�யொ�து. எனசவ, உ்ைந்டை 
என்பது மேய்யுள விதிகைளு்ககு வில்ககைொய் 
நின்று, இல்ககிய நலம் மகைடைொவ்கையில 
�்ககைள உளைத்தில ச�ொன்றும் உணர்வுகை்ை 
உலகு்ககு எடுத்து்ககைொட்டைப் பயன்படுவது 
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என்று மகைொளைல மபொரு்நதும்.”2 ச�லும் 
கைொல்நச�ொறும் உ்ைகைள ச�ொன்றுவ்�யும் 
கைொணலொம்.

“உ்ைந்டை எழுதுசவொரும் பி் 
இல்ககியஙகைள எழுதுசவொரும் அவைவர் 
�ம்கைொல நி்ல்ககு ஏற்பசவ ஏற்்மும் 
சி்ப்பும் மபறுகின்்னர். சிலப்பதிகைொை 
உ்ைந்டை்ககும், ஈட்டின் உ்ைந்டை்ககும், 
இன்்்ய உ்ைந்டை்ககும் எத்�்னசயொ 
�ொறுபொடுகை்ை்க கைொணகின்ச்ொம். அவைவர் 
அவவ்ககைொலநி்ல்ககும் �குதி்ககும் ஏற்ப 
எழுதிச் மேன்றிரு்ககின்்னர்”.3 எனசவ�ொன் 
உ்ைந்டை கைொல்நச�ொறும் �ொறுபட்டு்க 
கைொணப்படுகி்து.

எளிய உரைகள்:

ப்ழய உ்ைகைொைைொகிய இைம்பூைணர் 
வழி, எளி்�யொன மு்்யில, �ொணவர்கைள 
படித்துப் புரி்நதுமகைொளளும் வணணம் 
எளிய உ்ைகை்ைப் பலர் இயற்றியுளைனர். 
புலியூர்்கசகைசிகைன் (1961), மவள்ைவொைணனொர் 
(1983), ே.சவ.சுப்பிை�ணியன் (1993), 
�மிழணணல  (2003) ஆகிசயொர் இவவ்கையினர்.

ஆய்வுரைகள்:

ஆைொய்ச்சி சநொ்ககில ம�ொலகைொப்பி 
யத்திற்குப் பலர் உ்ைமயழுதியுளைனர். 
இவவு்ைகைொைர்கைள ப்ழய உ்ையொசிரி 
யர்கைளின் உ்ையி்னசய மூலஙகைைொகை்க 
மகைொணடு உ்ையியற்றின்�யொல ‘ஆய்வு்ை’ 
எனப்பட்டைது. ே.சேொ�சு்ந�ை பொைதியொர், 
ம�ொலகைொப்பியப் மபொருைதிகைொைத்தில 
அகைத் தி்ணயியல, பு்த்தி்ணயியல, 
ம�ய்ப்பொட்டியல ஆகிய மூன்றிற்கும் 
ஆைொய்ச்சி உ்ை இயற்றியுளைனர். ச�லும், 
சுப்பு (மைட்டியொர்), புலவர் குழ்ந்� 
ே.பொலசு்ந�ைனொர் மு�லிசயொரும் ஆய்வுகைள 
மேய்துளைனர்.

த�ொகுப்புரைகள்:

கைொல்நச�ொறும் ம�ொலகைொப்பியத்திற்குத் 
ச�ொன்றியுளை உ்ைகை்ை எலலொம் ம�ொகுத்து 
சநொ்ககி, அவற்றின் ம�ொகுப்பொய் அலலொ�ல, 

அவற்றிலிரு்நது ச�ொன்றிய கைருத்துகை்ைத் 
ம�ொகுப்பொய்்க மகைொணடு உ்ைகைள அ்�த்�னர். 
இவவ்கையில அருணொேலம் பிள்ை, 
ஆ.சிவலிஙகைனொர், மவள்ைவொைணனொர் 
ஆகிசயொர் உ்ைகைள ம�ொகுத்துளைனர். ச�லும் 
1963இல வ.அய்.சுப்பிை�ணியம், ஆபிைகைொம் 
அருைப்பன் ஆகிய இருவரும் சேர்்நது 
மேொலலதிகைொைத்தின் நொன்கு இயலகைளு்ககு 
�ட்டும் உ்ை்கசகைொ்வ இயற்றியுளைனர். 
அண்�யில ே.மவ.சு. ஒவசவொர் இயலு்ககும் 
�னித்�னிசய விரிவொகை உ்ை எழுதியுளை்� 
கைவனி்ககைத் �்ககைது.

புதுரை உரை:

கை்லஞர் மு.கைருணொநிதியின் 
‘ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொ’ ம�ொலகைொப்பியத்தின் 
இல்ககைண, இல்ககியச்சு்வ ச�ொன்், 
புது்�யொன உ்ையொகை அ்�்நதுளைது. அவர், 
பி் உ்ையொசிரியரினின்றும் சவறுபட்டு 
142 ம�ொலகைொப்பிய நூற்பொ்ககை்ை �ட்டும் 
எடுத்து்கமகைொணடு 100 �்லப்புகைளில 100 
�லர்கைைொகை உ்ை்யச் சித்திரித்துளைொர். 
கைொலத்�ொல மூத்� இல்ககைண நூலொன 
‘ம�ொலகைொப்பியம்’, ம�ொடைஙகுவது கைடைவுள 
வொழத்துடைன் அலல”4 என்று அவர் வியப்புடைன் 
ம�ொடைஙகி நம்்�யும் வியப்புடைன் நூலினுள 
அ்ழத்துச் மேலகி்ொர்.

இ�ற்கு இவரு்கசகை உரிய எளிய 
வருண்ன, உணர்ச்சிமிகு உ்ையொடைல 
கைல்ந� கைவி்� ந்டை ்கை்கமகைொடுத்துச் சி்்ககை 
்வ்ககி்து.

த�ொலகொப்பியப்பூஙகொ:

ம�ொலகைொப்பியத்திற்கு உ்ை எழுதிய 
அ்னவரும் அதிகைொைம், இயலகைள, நூற்பொ்ககைள, 
நூற்பொ்ககைளில நுவலப்பட்டை மபொருளகைள ஆகிய 
இவற்றின் மு்் ்வப்பில கைவனம் மேலுத்தி, 
அவற்றிற்கைொன கைொைணஙகை்ை ஆஙகைொஙகு 
கூறித் ம�ொலகைொப்பியத்தின் கைட்டை்�ப்்ப 
விை்ககியுளைனர். இத்�ன்்�யில 
உ்ை எழுது�ல உ்ையொசிரியர்கைளின் 
மபொது இயலபொகை அ்�்நதுளைது. சில 
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உ்ையொசிரியர்கைள அதிகைொைம், இயல 
ஆகியவற்றிற்குப் மபயர்்ககைொைணமும் 
கூறியுளைனர்.

கை்லஞர் பி் உ்ையொசிரியரின்றும் 
சவறுபட்டு அவற்றிற்குப் புதுவிை்ககைம் 
அளி்ககி்ொர். ம�ொலகைொப்பிய்க கைருத்துப் 
பு்�யலகை்ை உலகைறியச்  மேய்� 
உ்ையொசிரியர்கைளில கை்லஞரும் ஒருவர்.

சபைொசிரியர் கை.அன்பழகைனொர், 
“கை்லஞர் மு.கைருணொநிதி அவர்கைள 
ம�ொலகைொப்பியத்தி்ன �்ககைளிடைம் மகைொணடு 
மேலல சவணடும் என்னும் சவணவொவுடைன், 
�்ககைள படி்ககை விரும்பும் எளிய ந்டையில, 
படிப்பவர் ஆர்வத்்� வைர்்ககும் சு்வயொன 
கை்�்க குறிப்புகைளுடைனும், நி்னவில 
நிறுத்�த் து்ணயொகும் வைலொற்று விை்ககைச் 
மேய்திகைளுடைனும் இ்ந�ப் பூஙகைொ்வ 
இயற்றியுளைொர்”5 என்க குறிப்பிடுவொர். 
எனசவ, கை்லஞரின் உ்ை ந்டையொனது, 
ச�ல�ட்டு �்ககைளிடைம் �ட்டு�லலொ�ல 
பொ�ைனு்ககும் எளிதில புரியும் வணணம், 
இல்ககைணத்்�த் �ொன் ம�ளிவு்்ககைற்று, 
அ�ன் கைடினத் �ன்்�யி்ன இயன்் 
அைவு எளி்�ப்படுத்தி அ்னவரும் 
எளி்�யில அ�ன் சு்வயி்ன உணரும்படி 
அ்�த்துளை்�்ய அறியமுடிகி்து.

நூலின் அரைப்பு:

ம�ொலகைொப்பியம் முழு்�்யயும் அலசி 
ஆைொய்்நது, குறிப்பிட்டை நூற்பொ்ககை்ை �ட்டும் 
ம�ொகுத்து, அ்வ ஒவமவொன்றிற்கும் ‘�லர்’ 
என எண �்நது, “ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ” 
வொய் வடிவ்�த்துளைொர். அ்நநூற்பொ்ககை்ை 
142 �லர்கைளு்ககுள வரு�ொறு, ஒவமவொரு 
�லரு்ககும் ஒரு மபயரிட்டும் அ்ழத்துளைொர். 
இவற்றுள

• எழுத்�திகைொைத்திலிரு்நது 17 
நூற்பொ்ககைளு்ககும்,

• மேொலலதிகைொைத்திலிரு்நது 8 
நூற்பொ்ககைளு்ககும்,

• மபொருைதிகைொைத்தில 

அகைத்தி்ணயிலிரு்நது 26 
நூற்பொ்ககைளு்ககும்,

• பு்த்தி்ணயியலில 12 
நூற்பொ்ககைளு்ககும், 

• கைைவியலில 13 நூற்பொ்ககைளு்ககும்

• கைற்பியலில 15 நூற்பொ்ககைளு்ககும், 

• மபொருளியலில 15 நூற்பொ்ககைளு்ககும்.

• ம�ய்ப்பொட்டியலில 16 
நூற்பொ்ககைளு்ககும், 

• உவ்�யியலில 6 நூற்பொ்ககைளு்ககும்,

• �ைபியலில 17 நூற்பொ்ககைளு்ககும், என 
உ்ை அ்�த்துளைொர்.

ஒவமவொரு �்லப்பின் கீழும் கு்்்ந�து 
ஒரு நூற்பொவிலிரு்நது அய்்நது நூற்பொ்ககைள வ்ை 
எடுத்�ொணடு அவற்று்ககுப் மபொருத்��ொன 
கை்�கை்ையும், நிகைழச்சிகை்ையும் மகைொணடு 
சித்திரித்துளைொர்.

‘ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொ’ எழு�ப் 
பட்டை�ன் சநொ்ககைம்:

ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ எழு�ப்பட்டை 
சநொ்ககைத்தி்ன்க கை்லஞர் கூறு்கையில,

“ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொ ‘சகைொவொ’வில 
ஒரு �ொ� கைொலம் ஓய்மவடுத்து்க மகைொணடு 
ப்டை்ககைப்பட்டை ஓர் இல்ககியம்; 
ம�ொலகைொப்பியத்தின் ப்ககைம் சபொவ�ற்சகை 
அஞ்சுகி்ொர்கைள என்கின்் ஓர் 
அவச்மேொல்ல, எப்படியொவது அகைற்றிடை 
சவணடும�ன்ப�ற்கைொகை நு்ழ்நது �ொன் 
பொர்ப்சபொச� என்று நு்ழ்நது பொர்த்து, 
மவளிசய வ்நது ஒரு �ொ� கைொலத்திற்குப் 
பி்கு உலகைத்திற்கு, �மிழகைத்திற்கு, 
எழுத்�ொைர்கைளு்ககு, இ்ைஞர்கைளு்ககு, 
�ொணவர்கைளு்ககு என்று அ்னவரு்ககும் 
நொன் உை்ககைச் மேொன்னமேய்தி �ொன், அது 
ஒன்றும் ஆைணயம் அலல, வனம் அலல, 
கைொடு அலல, நு்ழயமுடியொ� இடைம் அலல, 
நு்ழ்நது இன்பம் அனுபவி்ககை்ககூடிய பூஙகைொ 
என்ப்� அறிவுறுத்துகின்் வ்கையிசல �ொன் 
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’ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ’ என்று அ்ந� நூலு்ககுப் 
மபயரிட்டுத் �மிழகைத்திலும், �மிழகைம் 
ேொர்்நதுளை பலசவறு �ொநிலஙகைளிலும் 
அ�்னப் பைப்புகின்் பணியிசல நொன் 
ஈடுபட்சடைன்”6என்க குறிப்பிடுகின்்ொர்.

கரலஞரின் இலககணப் புலரை:

கை்லஞர் இல்ககியப் புல்� 
வொய்்ந�வர் என்பச�ொடு, ம�ொலகைொப்பியப் 
பூஙகைொவிற்கு உ்ை எழுதிய பின் அவைது 
இல்ககைணப் புல்�யும் ம�ரிய வருகி்து. 
இல்ககைண்க மகைொள்கைகை்ை உளவொஙகி, 
அ�்ன இல்ககிய நிகைழவுகைைொகைப் பதித்து 
உ்ை கைணடுளைொர். எனசவ�ொன், சபைொசிரியர் 
டைொ்கடைர் வ.அய்.சுப்ை�ணியம். “கை்லஞர் 
மு.கைருணொநிதியின் ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொ 
சு்வயொகை எழு�ப்பட்டை�ொல முழுவ்�யும் 
(ஏ்த்�ொழ அய்்நநூறு ப்ககைம்) படித்ச�ன். 
ம�ொலகைொப்பியச் சூத்திைஙகைள நூறு்ககுத்�ம் 
அனுபவத்துடைன் உ்ை வகுத்துளைொர். சில 
இடைஙகைளில அகைம் மேய்யுள அ்�ப்பில ��து 
உ்ை்ய வ்ை்நதுளைொர்.

மேொற்பி்ழசயொ எழுத்துப்பி்ழசயொ 
இல்ல. கைல்ந�சபொ்ககும் இல்ல. ஒரு 
�ொ�த்தில எழுதி முடித்��ொகை்க குறித்துளைொர். 
பல அலுவலகைளு்ககு இ்டையில 
இத்�்கைய நீணடை நூல மேய்�்�்ககுப் 
பொைொட்டை சவணடும். அவர் விை்ககிய 
சூத்திைஙகைளில மபரும்பகுதியும் மபொருளியல 
சூத்திைஙகைள�ொம், அ�னொல அவர் உ்ை 
சு்வபடை அ்�்நதுளைது” (சுப்ை�ணியம், 
வ.அய்., கை்லஞர் ப்டைப்புலகைம், ப.1) என  
விய்நது பொைொட்டுவது  மபரிதும் சுட்டைத்�்ககைது.

உரைப் பண்புகள்:

இல்ககைணத்்�ப் பலொச்சு்ைமயன 
இனி்�யொ்ககிப் ப்டைத்து்க மகைொடுப்பதில 
கை்லஞர் எடுத்து்கமகைொணடை பணி சி்ப்பொனது 
எனலொம். “மூல நூலகைள �ஙகைச்சுைஙகைம் என்்ொல, 
அவற்றின் உ்ைகைள �ஙகைச் சுைஙகைத்திற்குள 
அ்�்நதுளை �ற்ம்ொரு ்வைச்சுைஙகை�ொகும். 
உ்ைகைள யொவும் அளை்க கு்்யொ� 
அமு�சுைபிகைள,” எப்சபொதும் வற்்ொ� ஆறுகைள,  
கைொல�ொற்்த்�ொல நி்லகு்லயொ� இ�யச் 

சிகைைஙகைள. ே�யம், அைசியல மு�லியவற்றின் 
�ொ்ககைத்�ொல கைலஙகைொ� கைடைலகைள” (அைவி்ந�ன், 
மு.்வ., உ்ையொசிரியர்கைள, ப.56) என்பொர் , 
உ்ைகைள குறித்து மு.்வ.அைவி்ந�ன் அவர்கைள.

த�ொலகொப்பியத்தின் �னிச் சி்ப்பு  
பறறிக கூறு�ல:

ம�ொலகைொப்பியத்்�சய பல 
இடைஙகைளில புகைழ்நதும், அ�னு்டைய 
இன்றிய்�யொ்� பற்றியும் கூறியுளைொர். 
அ�ன் சி்ப்புகை்ையும், அ�்னச் சி்ப்பித்தும் 
பல இடைஙகைளில கூறியுளைொர். கைொலத்�ொல 
மூத்�கைொப்பியம் ம�ொலகைொப்பியம் (ப.32), 
‘எல்லயிலலொப் மபரு்� மகைொணடை 
�மிழ ம�ொழி்ககு இல்ககைணத் ச�ொைணம் 
கைட்டும் இ்ந�்க கைொப்பியத்தின் சி்ப்புப் 
பொயிைத்்�ப் படித்�ொசல நொம் நம்்�யும் 
அறியொ�ல மேம்�ொ்நது நிற்சபொம் (ப.32) 
என்று கூறு்கையில ம�ொலகைொப்பியத்தின் 
மீது அவர் ்வத்திரு்ககும் உயர்்ந��திப்பு 
மவளிப்படுகி்து. ம�ொலகைொப்பியத் ச�ொட்டைம் 
(ப.36), ம�ொலகைொப்பியப் பலொ்ககைனியில அ்ந�்க 
கைைடுமுைடு�ொன் எழுத்�திகைொைம் (ப.36) என்றும், 
பலொப்பழத்தின் சு்ைசய மபொருைதிகைொைம் 
(ப.37) என்றும், அப்பலொச்சு்ை்யப் 
பொதுகைொ்ககும் பணியில மேொலலதிகைொைம் (ப.37) 
இடைம் மபற்றுளைது என்றும் சு்வபடை்க 
கூறியுளைொர்.

*“இது இல்ககைண நூல�ொன் என்்ொலும் 
ஏ்னய ம�ொழிகைளில உளை இல்ககைணநூல 
சபொன்்�ன்று! அண்� நூற்்ொணடில ச�ொன்றி 
வைர்்நது வரும் ம�ொழி ஆைொய்ச்சியும், ச�்ல 
நொட்டைவைொல விரும்பிப் சபொற்்ப்பட்டு 
வரும் இல்ககிய ஆைொய்ச்சியும், பணபொட்டு்க 
கை்லகைைொம் உயிரியல, உைவியல, 
வொழவியல மு�லியனவும் �ன்னகைத்ச� 
மகைொணடு இயஙகுகி்து” (கைருணொநிதி, மு., 
கை்லஞர், ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ, ப.202.) 
என்கி்ொர் கை்லஞர். “கைொலத்�ொல மூத்�தும் 
கைடித்துத் தின்்ொல �ட்டுச� சு்வ வழஙகும் 
கைரும்ப்னயதும் எளி�ொகைவும் இனிப்புத் 
�ை்ககூடிய கைனி்ககுவியல மகைொணடைதும் 
ம�ொலகைொப்பியம் எனலொம்” (ம�ொ.கைொ.பூ.ப.39.) 
என்றும் கூறுகி்ொர். ம�ொலகைொப்பியம் 
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ம�ொடைஙகுவது கைடைவுள வொழத்துடைன் அன்று 
என்பதும் (ப.32), ம�ொலகைொப்பியச� �மிழர் 
வொழவின் பலது்் பற்றி அறி�ற்குத்  து்ண 
புரிவ�ொகும் (ப.38) என்றும் ம�ொலகைொப்பியம் 
பற்றி்ககூறுகி்ொர்.

“எலலொ ம�ொழிகைளு்ககும் ஒலி�ொன் 
மூலம் என்ப�ொலும் இஃது எழுத்�திகைொைம் 
என்ப�ொலும் மு�ல நூற்பொ  எழுத்து எனத் 
ம�ொடைஙகுகி்து. ம�ொலகைொப்பிய்ைப் 
பின்பற்றித் �ொன் சபொலும் அய்யன் 
வளளுவரும் "அகைை மு�ல எழுத்ம�லலொம்” 
என்று திரு்ககு்்ை எழுத்திசலசய 
ம�ொடைஙகியிரு்ககி்ொர்” (ம�ொ.கைொ.பூ...ப.40) என்று 
ம�ொலகைொப்பியத்்�யும், திரு்ககு்்ையும் 
ஒப்பிட்டு சநொ்ககியுளைொர். ம�ொலகைொப்பியன் 
எனத் �ம் மபய்ை அ்�த்து்க மகைொணடுபழம் 
மபரு்�்ககும் பணபொட்டு்ககும் கைொப்பொகை 
நூல இயற்றிய ம�ொலகைொப்பியர் (ப.67) என்றும், 
'ம�ொலகைொப்பியத்தின் வழிகைொட்டு�லின் 
வழிவணிகைர்கைள பின்பற்் சவணடும்' (ப.108) 
என்றும் குறிப்பிடுகி்ொர். ம�ொலகைொப்பிய 
நூற்பொ, �ற்றும் உ்ை, அ�ற்கைொன விை்ககைம்    
இவற்்்ப் படியுஙகைள (ப.127) என்றும் 
கூறுகி்ொர்.

“உலகில பல பகுதிகைளில உருவொன 
இனஙகைள. ம�ொழிச் ேொ�னத்்�ப் 
பயன்படுத்தி்க மகைொளைத் ம�ொடைஙகின 
எனினும், அவற்றில, ம�ொழியில இல்ககியம் 
கைணடு, அ�ற்கு இல்ககைணமும் கைணடு, 
அய்யொயிைம் ஆணடு்ககு முன்சப ஆைம்ப�ொன 
வைர்ச்சி்ககு இைணடைொயிைம் ஆணடு்ககு 
முன்னசை ம�ருசகைற்றி்க  மகைொணடை 
மபரு்�யும் வைலொற்றுச் சி்ப்பும் �மிழ 
இனத்து்கசகை உணடு. அ�ற்கு  எடுத்து்ககைொட்டைொகை 
விைஙகுவச� ம�ொலகைொப்பியத்தின்  
மபொருைதிகைொை�ொகும்” (ம�ொ.கைொ.பூ.ப.42.) 
என்கி்ொர் கை்லஞர்.

'ம�ொலகைொப்பியம் சபொன்் நூல 
இல்லசயல நொம் கைொல்க கைணணொடிகை்ை 
இழ்ந�வைொயிருப்சபொம்' (ப.135), 
ம�ொன்்�்ககைொலச் மேய்திகை்ைத் ம�ொகுத்து 
வழஙகும் ம�ொலகைொப்பியம் (ப.210), சிலம்பு்ககு 
மிகை முற்பட்டை கைொலத்திசலசய சி்்ந� இல்ககைண 

இல்ககியப் பூஙகைொவொகைவும், �மிழர்்ககு்க 
கி்டைத்� கைருவூலச� �ன்சனரிலலொத் 
ம�ொலகைொப்பியம் (ப.292), இல்ககைண்க 
கைருவூல�ொம் ம�ொலகைொப்பியம் (ப.353), 
கைொலத்�ொல பொணினி்ககும், கைவுடிலயரு்ககும் 
முற்பட்டைது ம�ொலகைொப்பியம் (ப.527) 
என்பன அவைது  ம�ொலகைொப்பியம்  குறித்� 
கைணிப்புகைைொகும்.

த�ொலகொப்பியரைச் சி்ப்பித்�ல:

ம�ொலகைொப்பிய்ைப் பல இடைஙகைளில பல 
மபயர்கைள மகைொணடு அ்�த்துளைொர் கை்லஞர். 
அ்வயொவும் சி்ப்புப் மபயர்கைைொகைசவ 
அ்�்நதுளைன. எம்�ொன் ம�ொலகைொப்பியர் 
(ப.41), ஐ்நதிைம் உணர்்ந� ம�ொலகைொப்பியர் 
(ப.34), கைொப்பியச�சலொன் (ப.257), கைொப்பியர் 
(ப.259), ம�ொலகைொப்பியனொர் (ப்க.261, 307), 
அய்யன் ம�ொலகைொப்பியர் (ப.292), ஆசிரியர் 
ம�ொலகைொப்பியனொர் (ப.300), மூத்� �மிழ 
ஆேொன் முதுமபரும்  புலவர் ம�ொலகைொப்பியர் 
(ப.314), இல்ககைண்ககிழவர் (ப.400) என்று பல 
இடைஙகைளிலம�ொலகைொப்பிய்ைச் சி்ப்பித்து 
எழுதியுளைொர்.

உரையொசிரியரகளின் உரைத் �ன்ரைகள்:

உ்ையொசிரியர்கைள பலரின் உ்ைத் 
�ன்்�கைள குறித்தும், அ�ன் நி்், 
கு்்கைள பற்றியும் குறிப்பிடுகி்ொர். 
மபொருைதிகைொைப் பழ்ந�மிழச் மேொற்கைள 
அலலது மேொற்ம்ொடைர்கைளு்ககு உ்ைமயழுதிய 
உ்ையொசிரியர்கைள பலரும், அ்னவரும் 
புரி்நதுமகைொளளும் வ்கையில எளி்�யொன 
உ்ைகை்ைசயொ, விை்ககைஙகை்ைசயொ 
வழஙகைவில்ல என்றும், கைற்பொ்்ப் 
பொ்�கைளிசலசய இல்ககியப் பயணத்்� 
நடைத்தியுளைனர்" (ம�ொ.கைொ.பூ.ப்க.134,135) 
என்று பி் உ்ையொசிரியர்கைளின் �ன்்� 
யி்னச் சுட்டியுளைொர். அவர்கைளின் ந்டை, 
கைடின�ொனது என்று கூறினொலும், சில 
இடைஙகைளில அவர்கைளின் கைருத்துடைசனசய 
கை்லஞரும் கைருத்ம�ொருமித்துளைொர்(ப.244). 
மவள்ை வொைணனொ்ைப் பற்றி்க 
குறிப்பிடு்கையில, நடுவுநி்ல சநொ்ககு்டைய 
நலல �மிழறிஞர், எச்ேொர்பும் இலலொ�வர். 
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�மிழச் ேொர்பு �ட்டுச� உரியவர் (ப.485) 
என்ச் புகைழகி்ொர். மு்னவர். �மிழணணல, 
மு்னவர். ே.சவ. சுப்பிை�ணியன், மு்னவர். 
வ.அய்.சுப்பிை�ணியனொர் ஆகிசயொரின் உ்ை 
ம�ொழியியல சநொ்ககில அ்�்நதுளைது எனப் 
பொைொட்டுவொர் (ப.485)

உரை முைண்பொடுகள் சுட்்டல:

பல உ்ைகை்ை்க கைற்றும், உ்ை 
முைணபொடுகைளு்ககுள நு்ழ்நது �னது உ்ை 
முடி்பத் ம�ரிவித்திரு்ககும் இடைஙகைளும் 
கைொணப்படுகின்்ன. 'ஏசனொர் �ைபு' (�லர் 
21), 'இன்பம்' (�லர் 64), 'வழ்ககு' (ப.366), 
சபொன்்வற்றிற்கு அவர் �ரும் உ்ை முடிபுகைள 
சி்நதி்ககைத்�்ககைன. மீளஆய்வு்ககும்உரியன.

'�ைபுநி்லதிரி�ல மேய்யுட்கில்ல 
' (�ைபியல.நூ.92) என்் நூற்பொவிற்கு 
(�லர்97) அவர்��து பல கைவி்�கை்ை 
எடுத்�ொணடு உ்ை வகுத்திருப்பது குறி்ககைத் 
�கு்ந�து. ்ை்ககூ கைவி்� வ்ை அவர் 
சி்நதித்திருப்பதும் (ப.506) சபொற்று�ற்குரியது. 
ேஙகைம் மு�ல இன்்்ய கைவி்�கைள வ்ை 
அவர் சுட்டியிருப்பது அவைது இல்ககியப் 
பைப்பி்ன, நவீனஆற்்்லமவளிப்படுத்துவ
�ொய்அ்�கின்்து.

உவரைகள் எடுத்�ொளு�ல:

இல்ககியத்்� அழகுபடுத்தும் மு�லணி 
அலலது �ொயணி உவ்�சயயொகும். அது 
கைொலத்�ொல மிகைவும் முற்பட்டைது�ொகும். 
ம�ொலகைொப்பியர் 'உவ�வியல' என ஓரியசல 
வகுத்திருப்பது சபொலச் ேஙகைப்பொடைலகைளிலும் 
ஏ்த்�ொழ ம�ொணணூறு விழு்ககைொடு உவ்�சய 
இடைம் மபறுகி்து என்னும் “�மிழணணல” 
(�மிழணணல., இல்ககிய வைலொறு, ப.160.) 
கைருத்துப்படி, இல்ககியத்்� அழகுபடுத்தும் 
மு�ல அணி உவ்�சயயொகும். எலலொ 
அணிகைளு்ககும் 'சவைொய்' விைஙகுவதும், மிகைத் 
ம�ொன்்�யொனதும், இவவுவ்�யணிசய 
ஆகும். கைவி்�கை்ைத் �குதியொ்ககுவதும், 
அழகுபடுத்துவதும் உவ்�கைசையொகும். 
இத்�்கைய சி்ப்பு்டைய 'உவ்�'யி்ன்க 
கை்லஞர் ��து உ்ையில பல இடைஙகைளில 

்கையொணடுளைொர். ஏ்த்�ொழ 150்ககும் 
ச�ற்பட்டை உவ்�கைள நூலினுள எடுத்�ொைப் 
பட்டுளைன. கீழ்ககைணடைவொறு உவ்�கைள 
எடுத்�ொைப்படுகின்்ன.

1. அஃறிணைணை உைர்திணையுடன் 
ஒப்பிடுதல்

"மநலலு்ககுளளிரு்நது அரிசி 
�்ல கைொட்டுவது சபொல 
மவள்ை விழிகைள 
இ்�கைளின் இடு்ககுகைளில 
ஒளிகைொட்டிய வணணமிரு்ந�ன” 
   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.41)

இஙசகை மநலலு்ககுள இரு்ககும் 
அரிசியொனது, இ்�கைளின் இடு்ககுகைளில 
ஒளிவிடைம் கைணகைளு்ககு உவ்�யொகை்க 
கூ்ப்பட்டைது.

“....... வற்்ொ�
 நதி சபொல்க கைருத்துகை்ை 
வொரி வழஙகும்
 ஆற்்ல மிகு அறிஞன்”
    (ம�ொ.கைொ.பூ.ப.62)

இஙசகை அறிவியலின் மேயலொனது, 
கை்லஞரின் உ்ைத்தி்த்திற்கு ஒப்பிடைப் 
படுகி்து.

“அவர்கைள �ம்்� அறியொ�ல 
�்ல கைவிழ்நது மகைொணடை கைொட்சி, 
கைொம்புகைனம் �ொஙகைொ� 
கைொைணத்�ொல குனி்நது மகைொணடை 
கை�ல �லர்்க கூட்டைம் சபொல இரு்ந�து   

   "(ம�ொ.கைொ.பூ,ப.63)

அறியொ்� மகைொணடை �்ககைள 
�்லகைவிழ்ந� கைொட்சியொனது, �ொ�்ை 
கைொம்பு கைனம்�ொஙகைொது �்ல குனி்ந�துடைன் 
ஒப்பிடைப்படுகி்து.

“�ொயின்்கை அவளமீது 
ம�லலப்படைர்்ந� மகைொடி
சபொலவும்”  (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.167)

இஙசகை �ொயின் ்கையொனது படைர்்ந� 
மகைொடி்ககு உவ்�யொகை்க கூ்ப்பட்டுளைது.
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"�னி்�த் �ணலில
பே்ல்க மகைொடிவ�ஙகிடைசவொ நொன்! ”   

   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.188)

�்லவி வொடுவது பே்ல்க மகைொடி 
வொடுவ�ற்கு உவ்�யொகை்க கூ்ப்பட்டுளைது.

“சபொர் நடை்ந� இடைத்தில, புலிமயொன்று
யொ்னகைள நடுசவ சி்ககியது  சபொல 
சி்ககி உறுதிப்பொட்டின் 
வலி்�யொல மவளிவருகி்ொள”   

   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.196)

புலிமயொன்று யொ்ன நடுசவ சி்ககிய 
�ன்்�யொனது, சபொரில வீைன் மவளிப்பட்டை 
�ன்்�்ககு உவ்�யொகை்க கூ்ப்படுகி்து.

'சவட்்டை்ககு வ்ந� சவ்ந�ர்  �ொஙகைள
ஏச�ொ, ஒரு �ொ்னப் சபொல என்்ன
சவட்்டையொடிவிட்டு” (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.202)

இஙசகை �ொன், ஒரு மபணணு்ககு 
ஒப்பொ்ககைப்படுகி்து.

2. உைர்வுக்கு உவணை சுடடல்

�னி� உணர்வுகை்ைசய உயிர்கைளுடைன் 
ஒப்பிட்டு்க கூ்ப்படுகி்து.

”துளளி்க குதி்ககி் முைட்டு்க
குழ்ந்�்யப் சபொல அடைம் பிடித்து
ஆட்டைம் சபொடும் கைொ�உணர்வின்
உச்ேகைட்டைமும் ” (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.210)

இதில துளளி்ககுதி்ககும் குழ்ந்�யின் 
மேயலொனது கைொ�உணர்சவொடு ஒப்பிடைப் 
படுகி்து. மேய்ல உணர்வுடைன் 
ஒப்பிட்டுளைொர்  கை்லஞர்..

3. விலங்குகணை உவணைகைாக எடுத் 
தாளுதல்

குயிலின் வொய் அலகைொனது    புனலி்க 
மகைொடியின் ம�ொட்டு்ககைளு்ககைொகைப் ஒப்பிடைப் 
படுகி்து.

"குயிலின் வொய் அலகு சபொன்் கூரிய
ம�ொட்டுகை்ையு்டைய புனலி்க    

   மகைொடியின்
பூ்ககைைொல ம�ொடு்ககைப்பட்டை 

�ொ்ல்ய்க கைரிய
முடியில சூட்டி்க மகைொணடு”
   (ம�ொ.கைொ.பூ. ப.210)

புலி: புலியின் கைண்ண மவண்�யொன 
ச�ொலு்ககு ஒப்பொய்ச் சுட்டியுளைொர்.

“புலியின் கைண்ணப் சபொல 
மவண்�யொன ச�ொல எனும்
கைள்ை” (ம�ொ .கைொ.பூ,ப.232)

மவண்�்ககு ஒப்பொய் புலியின் 
கைண்ண்க கூறு�ல இயலசபயொயினும், ச�ொல 
எனும் கைளளிற்கு ஒப்பொய்்க கூறு�ல இயலபு்ககு 
மீறிய சி்ந�்னயொய் உளைது.

அடணட: அறுபட்டை அட்்டை 
துடிதுடிப்பது, இஙசகை சபொரில அறுபட்டை 
வீைனின் �்லயும் உடைலும் ஆடுவ�ற்கு 
ஒப்பொகை்க  கூ்ப்படுகி்து.

“அறுபட்டை  அட்்டையின் உறுப்புகைள,
மபருநிலத்தில படியொ�ல 
ஆடித் துடிப்பது சபொல
அ்சவ வீழ்நதுபடைொது 
அவன் �்லயும் உடைலும்
கைொல்கைகைளும் \
ஆடி்கமகைொணடும் துடித்து்க
மகைொணடுமிரு்ககின்்ன”
   (ம�ொ.கைொ.பூ, ப...233)

மீன்கள்: �ன்ன்னச் சுற்றி �ொற்்ொர் 
சபொரிடுவது, அயி்ை மீன்கைளின் கூட்டைத்திற்கு 
ஒப்பிடைப்படுகி்து. இ்ந�  உவ்�யிலிரு்நது 
அவன் �ொற்்ொ்ைத் துச்ேம�ன �திப்ப்�சய 
அறியமுடிகி்து.

“�ம்மு்டைய உயிை்னய சவ்ந�்ன
�ொற்்ொர் ப்டைவீைர்கைளும், 
�ைபதிகைள சிலரும்
அயி்ை மீன்கைளின் கூட்டைம் சபொல 
சூழ்நது மகைொணடு 
சபொரிடும்நி்ல்யச் ேற்று
ம�ொ்லவில சபொரிட்டு்க 
மகைொணடிரு்ந� ஒரு
வீைன் கைணடுவிட்டைொன்”
   (ம�ொ.கைொ.பூ, ப.233)
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புலி, நொகைம்: அடிபட்டை புலியும், 
நொகைமும் மீணடும் சீறியம�ன்்ொல எத்�்கைய 
மகைொடூை�ொன நி்ல ஏற்படுச�ொ, அ�்னசய 
வீைனின் வீைத்திற்கு ஒப்பிடைப்படுகி்து.

”என் �்லவனு்ககு
ஆபத்�ொ? என்று கைனல �ணடி விட்டை
கைணகைசைொடும் ்கையில ஏ்நதிய   
கைட்கைச�ொடும்
அஙகுப் பொய்்ந�ொன் அடிபட்டை
புலி சபொல!
மிதிபட்டை நொகைம் சபொல!”
   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.233)

உவ்�யுடைசனசய ம�ொடைரி்ன 
முடித்துளைபொன்்� ஆர்வத்்�த் தூணடுவ 
�ொயுளைது.

பரு்நது, கிளி: �்லவன், �்லவி்ய்க 
கைொணச் மேன்் சவகைத்திற்கு  ஒப்பொகை, பரு்நது 
கிளி்ய சநொ்ககிச்     மேலலும் சவகைம் 
கூ்ப்படுகி்து.

“பரு்நம�ொன்று கிளிசநொ்ககிப் 
பொய்வது சபொல
பொஙகைன் மேொன்ன தி்ேசநொ்ககிப் 
ப்்நது மேன்்ொன்”
    (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.264)

பிற ப�ாருள் உவணைகள்:

முைசு: முைசுகைள முழஙகும் ேப்�த்திற்கு 
உவ்�யொகை இடிமுழ்ககைமும், கைடைலில 
உணடைொகும் புயலும் கூ்ப்படுகி்து.

“சபொர் ம�ொடைஙகிடை 
இரு�ைப்பிலும் முைேஙகைள
ஒலி்ககின்்ன. ஒன்று  சகைொ்டைகைொல 
இடிமுழ்ககைம் சபொல! �ற்ம்ொன்று 
மகைொ்ந�ளித்து்க கைடைல �ொணடும் 
புயலமுழ்ககைம் சபொல! "
   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.233) 
இத்ம�ொடைரி்ன உவ்�்ய்க 

மகைொணசடை  முடித்திருப்பதும், கை்லஞரின் 
ந்டைச்சி்ப்பிற்குச் ேொன்்ொய் உளைது.

ைாழ்: சபொரில பு்முதுகிட்டு ஓடும் 

சகைொ்ழமயொருவனது மேயலொனது. யொழ 
நைம்பு அதிர்வ�ற்கு ஒப்பொகை்க கூ்ப்படுகி்து.

"ஒரு சகைொ்ழ்ககு இஙகு
இருப்டையிலும் இடைமில்ல 
மயன்று்ைத்து
மிைட்சியினொல மீட்டிவிட்டை 
யொழ நைம்பு சபொல
ச�னி அதிர்சவொ்ை  
அ்டையொைம் கைணடு
அவ்ை்ககைைம் விட்டு
ஓட்டிவிட்டை நிகைழச்சிகைளும்
ஒன்றிைணடு விதிவில்ககைொகை உணடு!"   

   (ம�ொ.கைொ.பூ, ப.233)

4. விணை உவணைகள் �ைன்�டுத்துதல்

சிட்டுப் சபொல ப்்நது விட்டைொள 
என்பதில அவள ப்்நதுவிட்டை மேயல 
சிட்டு்க குருவி ப்ப்பச�ொடு ஒப்பிட்டு்க 
கூ்ப்பட்டுளை்�யொல இஃது வி்ன 
உவ்�யொகை்க கைரு�ப்படுகி்து”(ம�ொ.கைொ.பூ, 
ப.480)

5. �ைன் உவணை எடுத்தாளுதல்

"�்ழ நிகைர்வளைல” ”(ம�ொ .கைொ.பூ, ப.165) 
என்பதில �்ழ எவவொறு நலலவர் மகைட்டைவர் 
என்று பொைொ�ல மபய்கி்ச�ொ, அ்�ப் 
சபொல அைேன் என்பவன் �ன்்னநொடி வரும் 
அ்னவரு்ககும் மபொரு்ை வழஙகுவொன். 
இதில �்ழ என்பது பயன்உவ்� ஆகி்து.

6. பைய் உவணைகள் சுடடல்

“ேஙகை்னயகைழுத்து” (ம�ொ.கைொ.பூ.ப.280) 
என்பதில ேஙகி்னப் சபொன்று அவளு்டைய 
கைழுத்து இரு்ந�்�ச் மேொலலிய�ொல  இது 
ம�ய் உவ்� ஆயிற்று.

7. உருஉவணை �ைன்�டல்

“மபொன்னொர் ச�னியொள” (ம�ொ.கைொ.பூ, 
ப.423) என்பதில மபொன்்னப் சபொன்் 
நி்மு்டையவள. இதில உருஉவ்� ஆயிற்று. 
"குழல சபொன்் ம�ொழி" - இ்ே்ய மேவியொல 
�ட்டுச� உணை முடியும். “ச�ன் சபொல 
இனி்ககும்" - சு்வயி்ன நொவினொல �ட்டுச� 
உணை முடியும். 
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அணிகள் எடுத்�ொளு�ல:

1. உருவக அணி

உவ்� அணியில உப�ொன 
உபச�யஙகைள சவறு சவ்ொன்வ என்் 
எணணம் அகைலவதில்ல. உருவகைத்தில 
இைணடும் ஒன்ச் என்் அசப� உணர்ச்சி 
�்லமயடு்ககி்து. எனசவ, உவ்�யின் 
மேறிவொர்்ந� வடிவச� உருவகைம் எனலொம்.

ஆசிரியர் �்லவன் - �்லவியி்டைசய 
நிகைழும் கைைவியல ம�ய்ப்பொடுகை்ை்க 
குறிப்பிடு்கையில,

“ம�ொண்டைவ்ை வ்ந� 
வொர்த்்� மவளிவைொ�ல
இைணடு இ�ழ்க கை�வும் அ்டைத்�ொள!
அ்நதி வொன்க கைன்னமிைணடும் 
ச�லும் சிவ்நதிடை
அவன் மேயல எதிர்பொர்த்து்க 
கைொத்திரு்ந�ொள”  (ம�ொ.கைொ.பூ, ப.442)

என்று உருவகை அணி்யப் பயன்படுத்தி 
யுளைொர்.

2. தன்ணை அணி

ஒரு மபொருளின் �ன்்�யி்ன, 
அ�ற்குரிய மேொற்கைைொல உ்ைப்பது 
�ன்்� எனும் அலஙகைொை�ொகும். இ�்னத் 
�ணடியலஙகைொைம்,

“எவவ்கைப் மபொருளும் 
ம�ய்வ்கை விை்ககும்
மேொன்மு்் ம�ொடுப்பது 
�ன்்� ஆகும்"
என்று கூறியுளைது. 
ஆசிரியர் ��து நூலில கைொ�லின்    

 குணத்�ன்்�யி்ன,
“கைணதுஞ்ேொர் பசி சநொ்ககைொர் "
    (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.273)

“குைத்தில மகைண்டைமீன் துளை 
�்்ந�ொலும்

நதியில வொ்ை மீன் வை �றுத்�ொலும்
இ்ந�்க கு�ரி �ட்டும் கைொத்திருப்பொள 

கு�ைனு்ககைொகை!  (ம�ொ .கைொ.பூ.ப.301)

'கைன்னற் சு்வயொகை்க கைனியின் ேொ்ொகை்க 
(�ணடி.நூ.39)

கைொ்ந�ப் பி்ணப்பொகை" (ம�ொ.கைொ.பூ. ப.457)

என்று பல இடைஙகைளில �ன்்�யணியின் 
சு்வபடை அ்�த்துளைொர்.

3. விர�ாத அணி

�ொறுபட்டை மேொலலொலும், மபொருைொலும் 
�ொறுபட்டு இயலபு்டைய வி்ை்வத் 
�ருவது விசைொ� அணியொகும். இ�்னத் 
�ணடியலஙகைொைம்,

"�ொறுபடு மேொற்மபொருள 
�ொறுபொட்டு  இயற்்கை
வி்ைவு �ைஉ்ைப்பது 
விசைொ�ம் ஆகும்.” (�ணடி.நூ.151) 

என இயம்பியுளைது. �்லவன் - 
�்லவியின் கைனவு மவளிப்பட்டை கைொலத்துத் 
�்லவி,

“மநருப்பு்க கைதிைவன் குளி்ைப் 
மபொழி்ந�ொன்; 

நீ என்னருகில இரு்ந� சபொம�ன்றும்
குளிர் நிலொ மவப்பம் மகைொட்டியது;
நீ என்்னப் பிரி்நதிரு்ந� சபொம�ன்றும், 
உடைன் சபொ்ககைொ? உடைனடி �ணவிழொவொ?
உ�டிைணடும் ஒட்டித்�ொன் 
கிடை்ககு�ொ? என்
வினொவு்ககு வி்டையளி்ககை 
ஒரு மநொடி சநைம்
தி்ப்ப�ற்கும் �று்ககு�ொ?’

   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.575)

என்று புலம்புவ�ொகை ஆசிரியர் ப்டைத்து்க 
கைொட்டியுளைொர்.

இதில மநருப்பு, குளிர், வினொ, வி்டை, 
அருகில, ம�ொ்லவில, ஒட்டு�ல, தி்த்�ல, 
'எனச் மேொற்கைள ஒன்று்கமகைொன்று �ொறுபட்டு 
இருத்�லின் மேொலவிசைொ�ம் ஆயிற்று. 
உடைன்சபொ்ககு, �ணவிழொ என்பன மபொருள 
விசைொ�ம் ஆயிற்று.
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4. பின்வருநிணலைணி

மேய்யுளுள, முன்னர் வ்ந� மேொலலொவது 
மபொருைொவது �னித்�னியொகைசவொ அலலது 
ஒன்று சேர்்நச�ொ பின்னர்ப் பலவிடைஙகைளில 
வருவது பின்வருநி்லயணி ஆகும்.

"முன்வருஞ் மேொலலும் 
மபொருளும் பலவயின்
பின்வரும் என்னிற்பின்
வருநி்லசய" (�ணடி.நூ.160)                                    

இதில ஒரு மு்் வ்ந�மேொல, ஒசை 
மபொருளில பின்னும் பின்னும் வரு�ல 
மேொலமபொ ருள பின்வருநி்லயணி.

"நி்லமப்சவ வொழவது 
�ொன் நிகைரிலலொ்க கைொஞ்சி,
�்லமகைொடுத்துத் �ன்�ொனம்
 கைொத்திடைச் மேொலலுவது �ொன் 
கைொஞ்சி   (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.254);

 இஙகு 'கைொஞ்சி', 'கைொஞ்சி' என்று கைொஞ்சித்தி
்ண்யப்பற்றி்ககூறியுளைொர்.

5. அதிசைஅணி

கைவிஞன் �ொன் கைருதிய ஒரு மபொருளினது 
அழகி்ன உவ்நது மேொலலுஙகைொல 
கைவிஞருலகைத்தின் கைற்ப்ன வைம்்ப்க 
கைடைவொ� நி்ல்�சயொடு கைற்ச்ொர் விய்ககும் 
வணணம் கூறுவது அதிேய அணியொகும்.

“�னப்படும் ஒரு மபொருள 
வனப்புவ்நது்ைப் புழி
உலகு வைம் பி்வொ நி்ல்�த்�ொகி
ஆன்ச்ொர் வியப்பத் ச�ொன்றுவது 
அதிேயம்” (�ணடி.நூ.53)

என்பது நூற்பொ.

“சிலம்பு்ககு மிகை முற்பட்டை 
கைொலத்திசலசய
சீர்மிகு இல்ககைண இல்ககியப் 
பூஙகைொவொகை,
�மிழர்்ககு்க கி்டைத் �கைருவூலம்
�ன்சனரிலலொத் ம�ொலகைொப்பியம்!" 
   (ம�ொ.கைொ.பூ.ப.292)

இஙகுத் ம�ொலகைொப்பியத்தின் சி்ப்பி 
்னயும், ம�ொன்்�யி்னயும்; விய்நது 
கூறுவ�ற்கைொய், சிலம்பிற்கு மு்நதியது என்றும், 
�மிழர்்ககு்க கி்டைத்� கைருவூலம் என்றும் 
கூறியிருப்ப�ொல இது அதிேய அணியொயிற்று.

6. நுட�அணி

நுட்பம் என்பது அறி�ற்கு அரு்�யொனது. 
பி்ர் கைருத்தி்ன உணர்்நது அ�ற்குரிய 
�றும�ொழி்ய மவளிப்ப்டையொகை்க கூ்ொ�ல 
குறிப்பினொசலொ அலலது ம�ொழிலினொசலொ 
ஊகித்து அரி�ொகை அறியத்�்ககை மேய்்கைத் 
தி்மு்டையது நுட்ப அணியொகும்.

"ம�ரிவு சவறுகிைவொது குறிப்பினும்   
   ம�ொழிலினும்

அரிதுணர் வி்னத் தி்ம் நுட்ப�ொகும்."   
   (�ணடி. நூ.45)

என்பது நூற்பொ.

"இ்ந�்க கைொலகைட்டைத்துப் மபணகைளின் 
நி்லசயொடும், அவர்கைள அனுபவி்ககும் 
உரி்�கைசைொடும், இைணடைொயிைம் 
ஆணடுகைளு்ககு முற்பட்டை கைொலகைட்டைத்துப் 
மபணகைளின் நி்ல ஆணகைளின் நி்ல 
ஆகியவற்்்ப் பழம்மபரு வைலொறுகைளிசலொ, 
இல்ககியஙகைளிசலொ படித்துப் பொர்த்துவிட்டு 
அவற்்்த் �வ்ொகைவும், �ை்ககு்்வொகைவும் 
வி�ர்சித்து்க மகைொணடிருப்ப்�விடை, அ்ககைொல 
நி்ல்ய அறி்நது மகைொளைத் து்ணபுரியும் 
ேொ�னஙகைைொகை �ட்டுச� அவற்்்ப் பொர்்ககை 
சவணடும்” (ம�ொ.கைொ.பூ, ப.354) இத்�்கைய 
நுட்ப�ொன கைருத்்�்க கூறிநுட்ப அணி்ய 
அ்�த்துளைொர். 

7. உைர்வு நவிற்சி அணி

கைற்சபொரும் சகைட்சபொரும் விய்நது 
�கிழும்படி மபரிய்�ப் மபரிய�ொகைவும், 
சிறிய்� மிகைச்சிறிய�ொகைவும் தி்்�யுடைன் 
கூறுவது இது. �னப்படும் ஒரு 
மபொருள வனப்புவ்நது்ைப்புழி, உலகை 
வைம்பி்வொநி்ல்�த்�ொகி, ஆன்ச்ொர் 
வியப்பத் ச�ொன்றுவது அதிேயம்! எனத் 
�ணடியலஙகைொைம் கூறும் அதிேய அணிசய 
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உயர்வு நவிற்சி எனலொம்.

"வலலினம், ம�லலினம்,
இ்டையினம் ஒன்றுபட்டுத் 
“�மிழ” என்ச் 
�கைத்�கைொய ஒளிபைப்பிடும்சபொது;
�மிழர்கைள பல கூறுகைைொகைப் 
பிைவுபட்டுப்
பொழபட்டு்க கிடைப்பது நியொய்ந�ொனொ?   

   "(ம�ொ.கைொ.பூ.ப.65)

இஙகுத் �மிழ எழுத்தின் ஒற்று்�்ய்க 
கூறிவிய்ககைச் மேய்து, அ�னுடைசனசய, 
�மிழர்கைள �ம்முளபிைவுபட்டு்க கிடை்ககும் 
சிறு்�யி்னயும் விய்நது கூறியுளைொர்.

"ஆளு்�்ககைொகை அ்�்ககைப்பட்டை  
எலலொப் பிரிவுகைளுச� வருணம் 
கைொைண�ொன பிரிவுகைள
என்பது குறுகிய சநொ்ககுடைன் வொ�ொடும்
'மபரிசயொர்'(?)கைளின் வ்ககிைச் 
சி்ந�்னசய
�விை சவறில்ல " (ம�ொ.கைொ, 149)

இஙகு வருணப் பொகுபொட்்டைப் 
பிரித்�வர்கை்ைப் மபரிசயொர் என்று 
இழிவுபடுத்தி்க கூறியுளைொர்.

"பண்டைத் �மிழர் ஒருவரு்கமகைொருவர் 
சபொரிட்டு
மவற்றியும் ச�ொலவியும் 
அ்டை்ந�வர் எனினும்,
இருநி்லயிலும் அவர்கைள 
வீைம் வி்ைத்�னர்.
தீைம் கைொட்டினர். �ொனம் 
கைொத்�னர் என்ப�ற்குத்
ம�ொலகைொப்பியத்திற்குத் து்ண நின்று
பு்நொனூறும் அவ்வயொர் 
வொயிலொகைச் ேொன்று
கூறுகி்�ன்ச்ொ!"  (ம�ொ .கைொ.பூ, ப.211)

இஙகுப் பண்டைய வீைர்கைளின் வீைமும், 
�ொனமும், ம�ொலகைொப்பியம் அ�்னப் 
பதிவு மேய்துளை �ன்்�யும், அ�்னசய 
அவ்வயொர் எடுத்து்ககூறியுளை மு்்்யயும் 
விய்நது சபொற்றியுளைொர்.

"விஞ்ஞொனப் புது்� 
கைொைண�ொகை அம�ரி்ககை
நொட்டு முயற்சியினொல ஆ
ம்ஸ்ட்ைொங என்பவர்
ே்நதிை�ணடைலத்தில கைொலடி ்வத்து, 
மகைொடி நொட்டித் திரும்பினொர். 
அஙகு்க கி்டைத்�
ஒருவ்கை்க கைற்கை்ையும் 
மகைொணடுவ்ந�ொர் "  (ம�ொ.கைொ.பூ,ப.213)

இஙகுப் புது்�்ய்க கைணடுவிய்நது 
கூறுவ�ொய் அ்�த்துளைொர்.

எனசவ, கை்லஞர்  ம�ொலகைொப்பியத்திற்குப் 
புது்�யொகைத் ��து பொணியில பலவி� 
உத்திநயஙகைசைொடு உ்ைமயழுதிச்மேலகி்ொர். 
இவைது உ்ை அவைது இல்ககிய இல்ககைணப் 
புல்�்ய, ப்டைப்பொற்்்ல, தி்னொய்வுப் 
புல்�்ய, மேொலலொற்்்ல, �மிழ, 
�மிழர் குறித்� உணர்வுகை்ை, ேமு�ொய 
விழிப்புணர்வுகை்ை, மவளி்ககைொட்டிச் சி்்நது 
விைஙகுகி்து எனலொம்.

அடிககுறிப்புகள்:

1. அழசகைேன், சு., ‘அழகுஇ�ழ, ஜனவரி 
2003, ப.52.

2. En. Britanaica, Vol.18, PP.59 & 592. 
3. பை�சிவொன்ந�ம், அ.மு., �மிழ 

உ்ைந்டை, ப.47.
4. கைருணொநிதி, மு.,கை்லஞர், 

ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ, ப.33.
5. கைருணொநிதி, மு., கை்லஞர், 

ம�ொலகைொப்பியப்பூஙகைொ, ப.18.
6. கைருணொநிதி, மு., கை்லஞர், 

ம�ொலகைொப்பியர் விருதும்! 
தூயவர்பொைொட்டும்! ப.11. 

7. சுப்ை�ணியம், வ.அய்., கை்லஞர் 
ப்டைப்புலகைம், ப.1.

துரணநின்் நூலகள்:

1. அகைத்தியலிஙகைம் ே.. - ம�ொழியியல 
- மேொலலியல - 1, மபயரியல, 
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கைழகைம், அணணொ�்லநகைர், 
மேன்்ன (1979)
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�மிழ ம�ொழியியற் கைழகை மவளியீடு 
- 13.,அணணொ�்லநகைர், மேன்்ன 
(1982)

3. அைவி்ந�ன், மு.்வ., 
உ்ையொசிரியர்கைள, �ணிவொேகைர் 
பதிப்பகைம், மேன்்ன (1968)

4. அழசகைேன், சு., (ம�ொ.ஆ) இல்ககைண 
ஆய்வு, ம�ொலகைொப்பியம் 
ம�ொலகைொப்பியர் �ன்்ம், நொஞ்சில 
ஆப்மேட் பிரிணடைர்ஸ், 69-1, 
நீதி�ன்்ேொ்ல, நொகைர்சகைொவில(2001)

5. ஆதித்�ன், ஏ., இல்ககைணப் புது்�, 
ேஙகுமுத்து மவளியீடு, �து்ை (1982)

6. கைருணொநிதி மு. கை்லஞர் – 
ம�ொலகைொப்பியப் பூஙகைொ, �மிழ்ககைனி 
பதிப்பகைம், மேன்்ன (2003)

7. ேணமுகை�ொஸ், அ., �மிழம�ொழி 
இல்ககைண இயலபுகைள, முத்�மிழ 
மவளியீட்டு்க கைழகைம், யொழப்பொணம் 
(1992)

8. ஜுன் லொைன்ஸ், மே., (ப.ஆ), 
ம�ொலகைொப்பிய இல்ககைண 
ம�ொழியியல சகைொட்பொடுகைள, உலகைத் 
�மிழ ஆைொய்ச்சி நிறுவன மவளியீடு, 
மேன்்ன (2001)

ஆசிரியர குறிப்பு:

திரு�தி மு்னவர். பி. ஸ்ரீச�வி அவர்கைள, 
இைஙகை்லத் �மிழ  இல்ககியம், சிவகைொசி 
ஸ்டைொணடைர்டு ஃபயர் ஒர்கைஸ் ைொஜைத்தினம் 
�கைளிர் கைலலூரியிலும், முதுகை்லத் �மிழ 
இல்ககியம், சிவகைொசி அய்ய நொடைொர் ஜொனகி 
அம்�ொள  கைலலூரியிலும், மு்னவர் 
பட்டை ஆய்வி்ன �து்ை கைொ�ைொேர் 
பலகை்ல்ககைழகைத்திலும் மபற்்வர். '�மிழநூல 
உணர்த்தும் �மிழ இல்ககைணம்' என்னும் 
இல்ககைண நூ்ல மவளியிட்டுளைொர். 
‘பரிபொடைலில ஆன்மீகைமும் உலகியலும்' 
எனும் நூலி்ன உலகைத் �மிழொைொய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் வொயிலொகை மவளியிட்டுளைொர். 
பதிப்பொசிரியைொகை 6 நூலகை்ை 
மவளியிட்டுளைொர். 

ஏ்்ககு்்ய ஐம்பது ஆய்வு்க 
கைட்டு்ைகை்ை எழுதியுளை இவர் �சலசியொ, 
இலங்கை சபொன்் மவளிநொடுகைளு்ககுச் 
மேன்று கைட்டு்ை வொசித்தும், கைருத்�ைஙகை 
நிகைழவி்ன நிகைழத்தியும் வ்நதுளைொர். 
ஒருஙகி்ணப்பொைைொகைத் ச�சிய �ற்றும் 
பன்னொட்டு நிகைழவுகைள பல நிகைழத்தியுளைொர். 
கைொ்நதியச் சி்ந�்ன, விசவகைொன்ந�ர் ்�யத் 
ச�ர்வு, நொட்டுப்பு்வியல ஆகியனவற்றில 
பட்டையஙகை்ைப் மபற்றுளைொர். பத்து 
ஆணடுகைளு்ககும் ச�ல ஆசிரியப் பணியில 
அனுபவம் மபற்்வர். �ற்ே�யம் ேொத்தூர், 
ஸ்ரீ எஸ். ைொ�ேொமி நொயுடு ஞொபகைொர்த்�்க 
கைலலூரியின் �மிழத்து்்த் �்லவைொகைப் 
பணியொற்றி வருகின்்ொர்.
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