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Abstract: The doctoral thesis which were supervising by the Dr.M. Sudha, who is the professor 

in the Dept. of Tamil, Alagappa University, Karaikudi, in the span of years between 2006 – 

2018. The objective of the paper is list out of the thesis and evaluate its research quality. 

 
 ெதா,�த� எ$ப� ப.ைட0கால" ெதா%ேட இ�3� வ�" ஒ� நைட7ைற. ச:க 
இல0;ய:க� 7த� இ0கால இல0;ய" வைர<லான இல0;ய� ெதா,�=கேள இத?,� 
சா$@. கால வைரயைற0, உ%ப&��த� ம%&ம$C ஒ� கால க%ட� சDக� Eழைல 
அCவத?," இ�ெதா,�= 7ய?�க� உத�=�G". ஒ� ெபா�.ைம ெதாட� =ைடய H�க� 
அ�ல� ஒேர பைட� பாள�$ ப��ைற� பைட�=க� ,C�� அCவத?,". அைவ ,C�த 
அ&�தக%ட ஆ��கJ0, 7$ேனாKயாக� பய$ ப&��0 ெகா�வத?," ெதா,�=க� 
பய$ப&;$றன. இ�ெதா,�=0 கைல<$ �ற�ைப� ப?C �. ,மேரச$ த$ வைல�L 
ப0க��� M@"ேபா�, 
 ‘ெதா,�=0கைல எ$ப� ெதா�த�ழ� கால" 7தேல த�N� அCய� ப%ட ஒ$றா,". 
இ�ெதாைக வழ0க:க�$ உத)ெகா.ேட �.ைவ. தாேமாதர" �ைள, உ.ேவ.சா�நாத�ய� 
ேபா$ேறா� ஓைல�PவKக�Q�3� ச:க இல0;ய:கைள எ&��� ப�����ளன�. 
த�N� அ�PH�க� உ�வா," 7$ன� வழ0;� இ�3த ஓைல� PவKகைள� ெதா,�� 
அ%டவைண�ப&��ய வரலா@" உ.& எ$@ M@வேதா&, ெம0க$�<$ ஓைல� PவK 
ேசக��=, அதனா� அCயலா," த�ழக" ம?@" த�*ெமாN<$ வரலா@ ,C��" 
எ&��ைர0;$றா�’ (�.,மேரச$, H? ெதாைக� ப��=க�, வைல�L ப0க", 21.04.2011)  
 இ3H� ெதாைகக� ஒ� ெமாN<� கால3ேதா@" ெவ�வ�" இல0;ய", கைல, 
அC)ய�, ஆ$Xக", ப.பா& ம?@" ற H�க� ,C��" ெத�)0," க�)களா,". 
நா%K$ வரலா@, ம0க�$ ப.பா&, நாக�க வள���, க�) ேம"பா& 7தQயவ?ைற 
அ&�� வ�" தைல7ைற<ன�0,� ெத�ய� ப&�த�", ெமாN<$ வள���0,� �ைண 
Y?க�" இ� பய$ப&" எ$ற க��� H?ெதாைகக�$ �ற�ைப உண���". அZவைக<� 
இ$@ க�) Y@வன:க� இல0;ய:க� சா�3� ப� ேவ@ ஆ�வாள�கைள உ�வா0; வ�" 
Yைல<� அZவா��க� ,C�த அட:க�, ஆ�)$ =�ய ேபா0,கைளG" மா@ப%ட 
�3தைனகைளG" எ&��ைர�ப ேதா& $வ�" =�ய ஆ��கJ0, 7$ேனாKயாக Y$@ 
உத�" எ$ற Yைல<� அழக�பா ப�கைல0கழக� த�*��ைற<� Yக*3த 7ைனவ�ப%ட 
ஆ��க� ,C�பாக ஆ��0 க%&ைர<$ )�� க�� ஒ�வ�$ வNகா%&தQ� உ�வான 
ஆ�ேவ&க� ,C�த அட:கைல� த�வதா� இ0க%&ைர அைம;$ற�. 
���ெசா"க$ : ேமலா��, களம�0,", 7ைனவ� ப%ட, ஆ��க�, Doctoral studies, supervision 
Citation: Pதா 7. & இர)0,மா� இரா., (February 2021), “ேமலா��0 களம�0," 7ைனவ� ப%ட 
ஆ��க� (Doctoral studies in the field of supervision)”, IIETS (Inam: International E-Journal of Tamil Studies) 
(ISSN:2455-0531), Vol.6, Issue 25, pp.37-15 

*** 
 2006 7த� 2018 வைர 7ைனவ� 7.Pதா அவ�க�$ வNகா%&தQ� ெச�ய�ப%ட 
ஆ��க�� 7ைனவ� ப%ட" ெப?றவ�க� ப�� ஆ�வாள�க�. அZவா�� )வரமாவ�, 
 ச:க இல0;ய���   - 7 
 கா�ய இல0;ய���  - 1 
 இ0கால இல0;ய���  - 1 
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 ெபா� Yைல<�  - 1 
எ$பனவா,". 
ஐ+�,-"�. உ01ய. ெச34க$ 
 இரா. மா�7��வா� ‘ஐ:,@ H?C� உ<�ய� ெச��க�’ எ$ற தைல�� 
ெச�ய�ப%ட 7ைனவ�ப%ட ஆ�வான� இல0;ய�ைத அC)ய� ேநா0;� கா�" ஆ�வாக 
உ�வா; G�ள�. அக�பாட�க�� தைலவ$ தைல)<$ உ�ள�� உண��கைள 
ெவ��ப&�த ஓரC� 7த� ஐ3தC� வைர<லான உ<ன:கைள� பய$ ப&��ைக<� 
அவ?C$ ேதா?ற", அைம�=, ப.= ேபா$றனவ?ைறG" ப�� ெச���ளன� எ$பதைன0 
க��ேகாளாக0 ெகா.ட ஆ�வாள� அZ�<�ய� ெச��கைளG" அ"ம0க�$ 
இய?ைகGட$ இைய3த வா*)ைனG", இ$ைறய உ<�ய� ஆ��0, அK� பைடயாக 
அ$ைறய இல0;ய:க� அைம3���பைதG" எ&��ைர�பைத ேநா0கமாக0 ெகா.& 
ஆ�ேவ%ைட அைம���ளா�.  
 ‘ச:க இல0;ய:க�� தாவர:க�, )ல:;ன:க� ெதாட�பாக ெச�ய� ப%&�ள 
.எ�.சா�, ,.��வாச$, ச.ேவ.P�ரம�ய" ேபா$ேறா�க�$ ஆ��கைள ஆ�)$ 
7$னா�வாக0 ெகா.&�ளா�. ஐ:,@H?C� உ<�ய�, உ<�ய� ப?Cய )ள0க", 
ெதா�கா�ய�$ உ<�ன� பா,பா& ,C�� )���ைர���ளா�. ஐ:,@H?@ ,C�� 
7தலான ஐ3�ைணக�� காண�ப&" உ<�ன:க� ப?Cய ப�� ம%& ம�லாம� 
அZ�<�ன:க� ,C�த இ$ைறய அC)ய� ஆ��க�, அC)ய� ெபய�க� ,C��" ப�� 
ெச���ளா�. த�ழ�" தாவர7", ச:க�=லவ�$ ப� �ைற அC�, ப.ைடய இ3�ய� தாவர 
)ய� ேபா$ற H�கைளG" ஆ�ேவ& கைல0கள��ய:கைளG" �ைண0 ெகா.&, 
ஆ�வாள� அவ?ைற� �ைண H?ப%Kயலாக�" இைண���ளா�. 
 ‘)ல:,�,பறைவக� ஆ;யவ?ைற ஆரா�3� வைக���, அைவ எ3த Yல��� 
வள�" உட� அைம�ைப0 ெகா.டைவ எ$பைத உண�3� அ3த Yல��� ப��ெச��, 
அZ�<�ன:க�$ Yற", உண�, வா�" இட", இன� ெப�0க 7ைற, உடQய�, வா*)ய� 
M@க� ேபா$ற இ$ைறய )ல:, Hலா� க.& ஆரா�3� ெத�3�ெகா.ட உ.ைமகைள 
ஐ:,@H@ பாKய =லவ�க� பல ஆ<ர" ஆ.&கJ0, 7$னேர ப��ெச�� த:க� 
அC)ய� அC�றைன Y@)� ெச$@�ளன�’ எ$ற ஆ�� 7Kைவ� த0க� சா$@கJட$ 
Y@)� த3��ள ஆ�வாள�, ச:க இல0;ய" 7�ைமG" இZவா@ காண� படேவ.Kய 
ஒ$@ எ$ற ேமலா��0 கள�ைதG" த3��ளா�. 
ச+க இல
6ய74. வரலா",9 ப4;க$ 
 ‘ச:க இல0;ய��� வரலா?@� ப��க�’ எ$�" தைல�� ஆ�வாள� 
ந.இராேஜ3�ர$ அவ�களா� உ�வா0க�ப%ட ஆ�ேவடா,". ச:க இல0;ய��� 
காணலா," வரலா?@� ப��க�$ வNயாக� த�* மரைப வாழைவ��0 ெகா.K�0," 
பழ3த�*இல0;ய:க�$ த�� �ற�ைப எ&��ைர�ப�", வரலா?@ அK�பைட<� 
பழ3த�ழக�ைத ஆ.ட ம$ன�க� ப?Cய வரலா?@0 ,C�=கைள இல0;ய� சா$@களாக� 
ப�� ெச�வைதG" ேநா0கமாக0 ெகா.ட இZவா�ேவ& ச:க இல0;ய:க�� 
அ�ேபாைதய அரசா%� ப?Cய வரலா?@0 ,C�=க� =லவ�களா� ப�� ெச�ய�ப%&�ளன 
எ$ற க��ேகாைள 7$ைவ�� அதைன Y@)G" உ�ள�.  
 எ%&� ெதாைக H�கைள ம%&" )�� க�� 7த$ைம ஆதாரமாக0 ெகா.ட 
இZவா�ேவ& இரா. இராகைவய:கா�, க.ப.அறவாண$, கா. ேகா)3த$ ஆ;ேயா�$ 
�றனா�� H�க� உ%பட 90-0," ேம?ப%ட H�கைள� �ைணயாக0 ெகா.&", த�* 
அட:;ய அகரா�க�, கைல0 கள��ய:க� ேபா$றவ?C$ �ைண ேயா&" 
உ�வா0க�ப%டத?," )�3த �ைணH?ப%Kய� சா$றா;ற�. இZ வா��0கான 
7$ேனாK ஆ��கைள� ப%KயQ%ட இZவா�வாள� வரலா@ எ$பத$ )ள0க7", ப��� 
$ =ல7", அக இல0;ய��� வரலா?@� ப��க�, =ற இல0;ய��� வரலா?@� ப��க�, 
அக�=ற இல0;ய��� வரலா?@� ப��க�, வரலா?@� ப��க� ஒ� ம���& எ$ற ஐ3� 
இய� ப,�=க�� ஒேர ��ைமேயா& தர�கைள� ெதா,��� த3��ளா�. ,C�பாக, 
இZவா�ேவ%K$ எ%&� ெதாைக இல0;ய:க�� காணலா," வரலா?@� ப��க� எ$ற 
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$�ைண�=, அ%டவைணக� இ� வ�" ஆ�வாள�கJ0கான ஆ��0கள" உண���" 
ப,�யா,". 
 ஏற0,ைறய 834 வரலா?@� ப��க� உ�ளன என இன"கா�" ஆ�வாள� 
Dேவ3த�க�, ,@Yல ம$ன�க�, =லவ�க�, ம0க� என அைனவ�0," உ�ள உற� Yைல 
ப?C )���", அவ?C� ,@Yல ம$ன�கJ0,",=லவ�கJ0," இைடேய ஓ� இண0கமான 
உற� Yைல இ��ப� ெத�வா;ற� எ$ற த$ ஆ�� 7KைவG" த�;றா�. வரலா?@� 
ப��க�$ அK�பைட<� ம$ன�கைள� ப?Cய தரவ�ைச, Dேவ3த�கைள� ேபா� ,@Yல 
ம$ன�க� ெப?C�3த ம��=, ம$ன�கJ0;ைடேய காண�ப%ட பைகைம உண�� என 
எ%&�ெதாைக வN அCயலா," வரலா?@� ப��க� அைன�ைதG" 231 ப0க:க�� 
)���ைர���ளா�. 
ச+க இல
6ய74. கைதக$ 
 ெபா.7��மா�<$ ‘ச:க இல0;ய��� கைதக�’ எ�" ஆ�ேவ& ‘கைத )ள0க", 
ச:க இல0;ய��� கைதக�, ச:க� =லவ�க�$ கைத��ற$ எ$ற இய� ப,�=க�� 
ப,�ேநர ஆ�வாக ேம?ெகா�ள�ப%&�ள�. ச:க இல0;ய:க�� காண�ப&" கைதகைள 
G", அ� M@" அ$ைறய சDக�ைதG", அ$@ பய$பா%K� இ�3த கைதகைள� த0கவா@ 
பய$ப&��0 ெகா.ட =லவ�க�$ �ற$ ,C��", அ0கால�� வழ:;ய ம$ன�, கட�ள� 
ப?Cய கைதகைளG" )ர��ைர���ளா�. ச:க கால0 கைதக�$ ந"பக�த$ைம ,C��", 
அ0கைதக� வN உண��த� ப&" உ.ைமக� ,C��" )ள0; G�ளா�. ச:க கால� சDக��� 
வழ:;வ3த கைதகைள )ள0; Gைர�பைத ேநா0கமாக0 ெகா.ட ஆ�வாள� அ0கைதக� 
அைன�ைதG" ப�� ெச���ளேதா&, கைதகைள� த0க 7ைற<� பய$ப&��0 ெகா.ட 
=லவ�க�$ பைட�=��றேன �ற�=0 ,�ய� எ$பதைனG" தன� ஆ�� 7Kவாக� 
த3��ளா�. பழ:கைதகJ", பழெமாNகJ", கைத0கள" ேபா$ற �ைண H�கJட$ 241 
ப0க:க�� தர�கைள அ%டவைணயாக� $�ைண��" த3��ளா�. 
ச+க இல
6ய+க=. ேதா?
கான உவைம9 பயAபாBC வைரயைற 
 ‘ேதாN0கா<$ Yல"ெபய�3 �ைரயா�’ எ$@ ெதா�கா�ய" M@" ேதாN0கான 
உவைம� பய$பா%& வைரயைற H?பாைவ 7$�@�� ச:க இல0;ய:கைள 
ஆரா�3��ளா� ப. Yேவ�தா. ெதா�கா�ய இல0கணேம ச:கஇல0;ய:க�� ெபா�3� 
வ�வதாக0 க��ேகாைள அைம��0 ெகா.ட ஆ�வாள� அத?கான� சா$@கைள ஆ@ 
இய�க�� )���ைர���ளா�. �ைண வா�யாக0 காண�ப&" பாட�க�$ எ.�0ைக, 
அவ?@� ேதாN M?@ உவைம�பாட�க� என இன:க.& ெதா�கா�ய H?பாைவ� 
ெபா���0 க.&�ள ஆ�வாள� அைத அ%டவைண�ப&��� $வ�" ஆ�வாள�கJ0, 
உத�" வ.ண" த3��ளா�. H?பா�0, இையய0 காண�ப&" பாட�க� ம%&ம$C 
7ர.ப%& வ�" பாட�கைளG" இய�ேதா@" எ&��0கா%KG�ளா�. 
ந"�ைண0. ெமா?த. 
 ச:க இல0;ய:கJ� ஒ$றான ந?Cைண<� அைம3��ள மன$ அN3� ெமாNG" 
M?@கைள� ெதா,�� அவ?@� ப�� ெச�ய�ப%&�ள ஆ�)? ,�ய கல:; ெமாNத� 
எ�" அக உண�)ைன எ&��ைர�ப�", அ� M?றாள�0,� த0க எ:ஙன" ேவ@ப%& 
அைம3��ளன எ$பதைனG", அவ�க� உ�ள��� அ0கல0க" ஏ?ப&வத?, உக3த 
கார�களாக�", Eழ�களாக�" அைமவன எைவ? எ$பைதG" ஆரா�3� 
ெவ��ப&��வைத ேநா0கமாக0 ெகா.ட ஆ�வாள� கா.ச��யD���, எ0கால��" 
எ"ம0கJ" ஏ?@� ேபா?ற�த0க வைக<� அைம3��0," அக உண��� பா0கைள� 
த$னக�ேத ெகா.ட� ச:க இல0;ய:க� எ$ப�", இZ�ண�� கைளG" 
உள)ய�அK�பைட<� ஆ�3� உண�3� அதைன� த:க� பா0க�$ வN த3��ளன� 
=லவ� ெப�ம0க� எ$பதைனG", இத$வN ச:க ம0க�$ வா*)யைல இ$@" அCG" 
வ.ண" இல0;ய:க� ப�� ெச���ளன எ$பதைனG" க��ேகாளாக0 ெகா.& அதைன� 
த$ ஆ�)$ வN சா$@கா%K Y@)G�ளா�. ந?Cைண<� உ�ள 400 பாட�க�� 
M?@வா�யாக கல:; ெமாNG" பாட�கைள இன"க.& அதைன ஐ3� இய�க�� 
)���ைர� ��ளா�. �ைண அK�பைட<� காண� ப&" கல:; ெமாNG" பாட�கைள 
அ%டவைண�ப&��G" த3��ளா�. 
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ச+க இல
6ய+க=. தைல	
கான உவைம9 பயAபாBC வைரயைற 
 ‘;ழ) ெசா�Q$ அவளC ;ள)’ எ$ற தைல)0கான உவைம� பய$பா%& 
வைரயைற ,C�த� ெதா�கா�ய H?பாைவ ைமயமாக0 ெகா.& உவைம M@தQ� 
தைல)0,�ய வைரயைற எ$ன? அவ� உவைம M@ைக<� எ3த அள)� 7த�, க�� 
ெபா��கைள� பய$ப&�தலா". அZ)ல0கண 7ைற� பK ச:க இல0;ய� தைல) M?@� 
பாட�க� அைம3��ளனவா? ெதா�கா�ய�ைத� $ப?C�தா$ ச:க இல0;ய:க� 
அைம3��ளனவா? எ$ற ப�ேவ@ )னா0கJ0, )ைடேத&தைல ேநா0கமாக0ெகா.& 
‘ச:கஇல0;ய:க�� தைல)0கான உவைம� பய$பா%& வைரயைற’ எ$ற தைல�� 
ஆ�� ேம? ெகா.ட ஆ�வாள� ப.ேகா,லவ���� இல0கண )��பKதா$ ச:க 
இல0;ய:க� அைம3��ளன எ$ற க�� ேகாைளG" Y@)G�ளா�. ேம�" ெதா� 
கா�ய" M@" தைல) ப?Cய ேகா% பா&கைள ஒ� இயQ� )���0க.&�ள ஆ�வாள� 
�ைணவா�யாக, தைல) M?@ உவைமகைள� ச:க இல0;ய:க� 7�ைமG" க.& 
)���ைர���ளா�. ெதா�கா�ய�ைத� $ெதாட�3த �3தைனைய0 க.டா�", �ல 
பாட�க�� காண�ப&" மய0க:க� ெதா�கா�ய" அ�ல� அைத� ேபா$ற ஏேத�" ஒ� 
இல0கண�ைத� $ப?C ச:கஇல0;ய:க� எ�3��0கலா" எ$ற Yைல<� ஆ�� 
ெச�யலா" எ$ற ேமலா��0, அKேகா�;றா�. 
அகநாH"�. உ01ய. 
 க.இராேஜ3�ர�$ ‘அகநா�?C� உ<�ய�’ எ$�" ஆ�ேவ& அகநா�?C� 
ப�வா;G�ள உ<�ன:க� வைக�ப&��த�", அZ�<�ன:க� ,C�த இ$ைறய 
அC)யலாள�க�$ க���0கைளG", ச:ககால��0 காண�ப%ட உ<�ன:கைள �%பமாக 
அC3�, அவ?ைற ம�த வா*)யேலா& $�� ைண3� க��ெபா�ளாக இ$ைறய 
அC)யலாள�க�$ 7$ேனாKயாக� ப��ெச���ள =லவ�க�$ ப$7க� �றைன 
எ&��ைர�பைதG" ேநா0கமாக0 ெகா.ட ஆ�வாள� இ$ைறய அC)ய� ஆ��கைள)ட 
இய?ைகேயா& இைய3� வா*3த ச:க ம0க�$ அC)ய� =லைம ேபா?ற�த0க� எ$ற 
க��ேகாைள ஆ�)$ வN Y@)G�ளா�. 
 உ<�ய� )ள0க" ம?@" �ைண வா�யான உ<�ய� ெச��கைள தன� 
இய�க�$வN )���ைர���ளா�. 7$ேனா�க�$ அC��%ப�ைத அCய ற 
இல0;ய:க��" உ<�ன ஆ�ைவ ேம?ெகா�ள ேவ.&" எ$ற ேமலா�� கள�ைதG" 
MCG�ள ஆ�வாள�$ உ<�ன:க� ,C�த அ%டவைண, அத$ Yழ?பட:க� 
ஆ�வாள�கJ0, உத�வன. 
கா9Iய+க=. அற மாJதக$ 
 ‘மா3த� பைட�= எ$ப� கா�ய��$ உ<� நாKயா,". அத$ வNேயதா$ தா$ 
சDக��?,0 Mற )ைழ3த அற�ைத� பைட�பா��ய� வQG@��;$றா�.’ அ�தைகய 
கா�ய மா3த� பைட�=க� ,C��", அத$ வN உண��த�ப&" அற" ம?@" கா�ய 
ஆ��ய�$ பைட�=��ற$ ,C��" எ&��ைர�பைத ேநா0கமாக0 ெகா.& 
‘கா�ய:க�� அறமா3த�க� எ$ற தைல�� பா.ெத$ற� த$ ஆ�ைவ Yைற� 
ெச���ளா�. ஐ"ெப�:கா�ய", ஐ��@கா�ய:கைள ஆ�� எ�ைலயாக0 ெகா.ட 
ஆ�வாள� கா�ய:க� ெதாட�பான 7�ெப�: கா�ய:க�� அற0 ேகா%பா&க�, 
Yல0ேகா%பா&க�, சமய0 ேகா%பா&க� ேபா$ற 7$னா��க�$ �ைணGட$, சமய" 
சா�3த அற:கைள எ&��ைர0கேவ கா�ய:க� ேதா$Cன எ$பதைன0 க��ேகாளாக0 
ெகா.& சா$@கJட$ Y@)G" உ�ளா�. கா�ய:க�� அற", ஐ"ெப�", �@" 
கா�ய:க�� அற", அதைன எ&��ைர0," மா3த�க�, ஆ��ய�$ =லைம��ற$ 
ேபா$றைம )ள0க)ய� ம?@" சDக)ய� அ�,7ைறக�$ வN ஆரா�3��ளா�. 
கா�ய:க� ெதாட�பான 80-0," ேம?ப%ட �ைண H?க�$ ப%Kய�", மா3த�கைள0 
கா�ய அK�பைட<� அC7க" ெச���ள $�ைண�=" $வ�" ஆ�வாள�கJ0,� 
ெப��" உத�பைவயா,". 
இ
கால இல
6ய ஆ3; 
 ‘சDக ேநா0;� �ர�� ஜா;�ராஜா)$ பைட�=க� - ஒ� ம���&’ எ$�" 
தைல�� இ.7கம� உேச$ ெச���ள ஆ�� பைட�பாள�$ சDக ேநா0ைக 
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)���ைர0;ற�. �@கைத, =�ன", க%&ைர எ$ற பல தள:க��" தட" ப��� வ�" ஜா;� 
ராஜா இPலா�ய� எ$பதா� அவ� சDக" ,C�த )�3த பா�ைவGட$, )N�=ண�ைவ� 
�.&" வைக<� த" பைட�=கைள அ����ளா�. அவ?ைற ம���& ெச�� )ள0;G�ள 
ஆ�வாள�, அத?கான� சா$@கைளG" எ&��0கா%K தன0ெகன� த�ைம� ெப@" 
வைக<� சDக ேநா0ேகா& ராஜா)$ பைட�=க� உ�ளன எ$ற க��ேகாைளG" 
Y@)G�ளா�. ஐ3� =�ன:க�, D$@ �@கைத� ெதா,�=க�, நா$, ெதா,�= H�க� 
7த$ைம ஆதாரமாக0 ெகா.& நா$, இய�க�� தம� ஆ�ைவ )���ைர���ளா�. 
�ைணH?ப%Kய�ட$ பைட�பாள�டனான ேந�காண�, அவ�$ )வர0 ,C�=, இPலா�ய 
வழ0,� ெசா?க� அ%டவைண ேபா$ற $�ைண�= ெதாட�3� ஆ��கJ0,� 
பய$பட0MKயைவ. 
காலJேதா,L தMழ இைச 
 இைச ம?@" இைச0 க�)க� ப?Cய ஆ�� ச:க கால" 7த� இ0கால" வைர<லான 
இைச<$ வள���ைய இல0;ய� சா$@க� வN எ&��ைர�ப�", அத?, பய$ப&�த�ப%ட 
க�)க� ,C��" ப�� ெச�வன ேநா0கமாக0 ெகா.& ‘கால3ேதா@" த�ழ� இைச’ எ$ற 
தைல�� மா.ம�க.டனா� எ�த� ெப?ற இZவா�ேவ& இைச வள���ைய 
இல0;ய:க� ப�� ெச���ளன எ$பைதG", பைட�பாள�க� இைசயCேவ இத?கான 
காரண" எ$@", இைச ம0க�$ வரேவ?=0, உ�யதாக இ�3தைமயா�தா$ இல0;ய:க� 
வN ெகா.& ேச�0க�ப%டன எ$பைதG" க��ேகாளாக0 ெகா.& அதைன� சா$@க�$ 
வN Y@)G" உ�ளா�. 
 7?கால", இைட0கால", த?கால" எ$ற இய� ப,�� ச:ககால" 7த� இைச 
ப?CG", அத?, பய$ப%ட இைச0 க�)க� ,C��", அைத� ப�� ெச���ள 
இல0;ய:க� ம?@" இைறயC� �0க பைட�பாள�க� ,C��" )��� ஆரா�3��ளா�. 
,C�பாக இைச ம?@" இைச0 க�)க� ,C�த Yழ?பட:க� அ%டவைணகJ", த?ேபா�" 
காண�ப&" அ�ல� மைற3� ேபான இைச0 ,C�=க� ,C��", மாCய இைச ம?@" 
இைச,C�த0 கைல�ெசா?க� ம?@" இைச0 க�)க� அைம�= ,C��" )�����ப� 
ஆ��ல;?,� ேதைவயான தர�க� ஆ,". 
 இZவா@ இ�கா@" Yைற� ெச�ய�ப%ட ப�� 7ைனவ� ப%ட ஆ��க�� ச:க 
இல0;ய", கா�ய இல0;ய", இ0கால இல0;ய:க� ெதாட�பான ஆ��க� 
ேம?ெகா�ள�ப%& Yைற�" ெச�ய�ப%&�ளன. ‘மா?C ேயா��த�’ எ$ப�", அZவா@ 
க���� ெகா�ள�ப%ட 7K)$ ேநா0;� த0க அ�,7ைறகைள0 ைகயா.&, 
7$னா��க�, �ைணH?க�, ஆ�ேவ&க�, கைல0கள��ய:க�$ உத)Gட$ த$ 
க��ேகாைள Y@)<��ப�ட$ ேமலா��0 கள:கைளG" அைடயாள" கா%K� ெச$ற 
இZவா�ேவ&க� இ�வ�" ஆ�வாள�கJ0, வNகா%Kயா� அைமG". 
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