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Abstract: The paper to reviews of the works of Dr. N.Nalini devi, at the point of view her 
multidimension and creative personality. She was make her research works on basis of 
Tamilology and feminism that were treated like her eyes and published many books in 
construct of theoretical like sociology and poetical aesthetic etc., 
 
ம�ைர ம,ைண� சா�.த த�*� ேபரா��ய�. ச1க� த�2� ஆ�.த ேதா�.த ஆ*.த 
உைழ�5" 6)ர� ேத&த7" இவ� எ:��க�� ெத$ப&<$றன. இவர� �.தைனயா� 
த�2$ =ர>", ஈர>" மண@<$றன. ெப,Aய�ைதB" ெப�யா�ய�ைதB" தைலேம� 
தா1<� ெப��த நைடேபா&பவ�. த$ எ:��கைளேய ஆBதமாக@ ெகா,& களமா&பவ�.” 
(ைவர>��, ப@: 4-5) 
 “கா%டாOP ெவ�ளமா�@ க)ைத கைர 5ர,ேடா&<ற ெமா2யான ந" த�2$ 
ேம$ைமைய நாQ" ெபா:�" ெதா:� வா*@ைகைய நட��@ ெகா,& இ��பவ�.”  
(க)ஞ� ெச$Sமைல த,டபாA ப@: 6-7) 
 “எ$ைன� ெபாP�தவைர க%&ைர எ:�வ�� என@V� எ.த� தைடB" இ�ைல. 
க%&ைர ம%&"தா$ த1V தைடW�லாம� எ$னா� எ:த >XB". க%&ைர எ:�ய 
ைகேயா& ஒ� க)ைத எ:தேவா, நாடக இல@<ய" ேபால� பைட�பேதா என@V� 
சா��ய��ைல. எ$Zைடய ஆQைமW� இ�தைகய ப,5 இ�ைல. ஆனா�, க%&ைர 
எ:�ய ைகேயா& அவரா� நாடக" பைட@க >XB". �Pகைத எ:�வ�" அவ�@V� 
சா��ய". ப$>க�பா�ைவ ெகா,ட� அவர� ஆQைம” (ஞாS,\� அA.�ைர). 
எZ" பல சா$ேறா�க�$ 5க :ைரகQ@V உ�யவரான ேபரா��ய� >ைனவ� நா.ந�Sேத) 
த�2ய�ைதB", ெப,Aய�ைதB" இ� க,களா�@ ெகா,டவ�. தன@ெகன@ காணலாV" 
தS��வ�ைத� த" பைட�5க�$ வ2 உலக]ய� ெச�� ெகா,X��பவ�. அ&�த&�த 
இழ�5க�னா� ெநாP1<� ேபான என@V மனமாOறான� ஆ,Xரா�& ‘அைலேப�’ எ$P 
^P" இவ�, தSைமW� �ண]ய என@V >க\� நா%கQட$ 5�ய உலக" காண இ�ேவ 
வXகா� ஆன� எ$P இ$ைறய ெதா2�_%ப" தன@V" த$ த�:@V" 
உP�ைணயானைத@ V]�&<றா�. 
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*** 
 
 “எ��பாராத ம���வ )ப�தா� ெச)��றைன இழ.தவ� எ$றா7" எ:��$ 
Vரலா� த$ �.தைன =�nகைள� த�*� ச�க��$ ெச)கQ@V இவ� ெதாட�.� �ர� 
வ�வ� வரேவO5@V�ய�. வய� எ$ப� உட7@V�தாேன த)ர உ�ள��@V இ�ைல 
எ$பைத இ.த அ"ைமயா� த$ 5லைமயா� அ])��@ ெகா,டா&<றா�” (ைவர>��, ப-4) 
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எ$ற ைவர>��)$ 5க:ைர@ேகOப� தைடக� பல கட.� ப$>க� பைட�பாOறைல 
உண���" வ,ண" உ�வா@<ய பைட�5க� பலவாV". 
 ச>தாய)ய�, க)ைதWய� ேகா%பா&க�$ அX�பைடW7", ெப,Aய 
ேநா@<7", இல@<ய வரலாOP அX�பைடW7", ஈழ�பைட�பாள�$ 50-@V" ேமOப%ட 
\�கைள ஆரா�.�", மட� இல@<ய", த$ வரலாOP� 5�ன" எ$ற மாOP@ கள1க�7" 
5றநா�P, ��@Vற� என இல@<ய ஆ��கQமாக அைன��� �ைறக�7" பர.�ப%ட 
பா�ைவBட$ \�கைள� பைட���ள இ�ேபரா��ய� ெப,Aய" மOP" ெப�யா�ய��� 
ஆழ1காOப%டவராக� �க*<$றா�. 
 ம�ைர, ேசல", நாம@க�, �����, 5�ைக அரn கைல@க��� என� பல க���க�� 
35 ஆ,&@கால� பA. இத2ய�, ெமா2Wய� ப%டய� சா$]த*க�, ெபா:�ேபா@V– 
பX�த�, 5�ய பா�ைவக�� ஆ��� ேதட�, V]@ேகா� - த�2ய", ெப,Aய", தSமSத 
உ�ைம. ஆ��@ க%&ைரக� - 60@V" ேம�. அ$ைறய த�*நா& இத*, �னமA, 
�னமA@க��, ஆன.த)கட$, �.தைனயாள$, நாைள )XB", ெப,ேண �, 5�ய 
ெப,Aய", 5�� 5ன�, த�* ேநய" ஆ��@ ேகாைவ ேபா$றவO]� எ:�B�ளா�. 
ேபரைவ, த�*� ெத$ற�, ந=ன அ�ைவயா�, வா*நா� சாதைனயாள�, ����� ச@�, 
த�*�தா� என இவ� ெபOற உய�ய )��கேள இவைர அ]>க" ெச�வதOV� ேபா�மான�. 
 ப�ைன.� 5�ன1கைள ைம �%&� ச>தாய)ய� ேகா%பா&க�$ அX�பைடW� 
உ�வான ‘ராஜ" <��ணS$ 5�ன1க�� ச>தாய மாOற"’ எ$ற ஆ�� \� ெச$ைன 
மAவாசக� ப��பக ெவ��டாV". 
‘ச>தாய இயலா� (எ".எ$. �Sவா�) சம�<�த ஆ@க" என ஒ� ச>தாய 
மாOற@ேகா%பா&(ேம��ைல யா@க") ^P<$றன�. அ.தண� அ�லாதவ� அ.தண�$ பழ@க 
வழ@க1கைள� $பOPத� எ$ப� இத$ )ள@க". அ.தண�க� த" மர5கைள@ ைக)%& 
மOைற இன�தா�$ மர5கைள ேமOெகா�வைத@ �*�ைலயா@க" எ$ப�. ெதா2� வள��� 
இய.�ர� ெப�@க�தா� ேந�.��ள மாOற1கைள� ெதா2�ய", இய.�ர)ய" எ$ப�. எ$ 
ஆ�)� அ.தணரா@க" எZ" ேமSைலயா@க" சா�ய அX�பைடWலான�. ஆைகயா� அ� 
ேதைவW�ைல எ$P க�� அைன�� ம@க�ட��" க�) அ])ய� �.தைன வள���யா� 
ஏOப%&�ள ப,பா%& மாOறேம ேம��ைலயா@க" எ$P" த$னல" உைடைம, உண�� 
ேபா$றவOறா� ம@க�$ ப,பா& Vைற.� )%டைத@ �*�ைலயா@க" என வைரயP��@ 
ெகா,ேட$. அ��ட$ ச>தாய)யலா� ^றாத ஆ, ெப, சம$ைமைய�,சம$ைமயா@V" 
(சம�ைல ஆ@க") எ$ற 5�ய ேகா%பா%ைட உ�வா@<@ெகா,ேட$.  
 இ"மாOற1க� அைன��" ரா.<.W$ 15 5�ன1க� ஒ�ெவா$]7" எ�வாP 
இட"ெபOP�ளன என ஆ�.� ெதாV���ேள$. அ�வைர 5�ன1க� பO]ய ஆ��க� 
இல@<ய நய" இல@கண� �ற�5, பைட�5� �ற$ எ$ற �ைலWேலேய இ�.தன. இ.த@ 
ேகாண��லான ஆ�� >O]7" 5�தாக இ�.தைமயா� �றனா�வாள�ைடேய 
வரேவOக�ப%ட�.  
 ரா.< அ.தண� எ$றா7" சா�ய ேவPபா%ைட ெவP�த >Oேபா@V� �.தைனயாள�. 
ெதாட@க��� கா.�ய�ைத� ேபாO]னா7" அத$ ேதா�)B" ெதா2லாள� மக�� 
ேபாரா%ட1கQேம அவ�ைடய கைத@ கள1க�. ஒ�ெவா� கைதையB" கைத �க:" 
இட1க� உ�ள ஊ�க�� Vைற.த� ஆP மாத1களாவ� த1< W�.� அவ�க�$ அக�5ற 
வா*@ைக� �@க�கைள ேந�� க,ட].த $னேர எ:�B�ளா�. அதனா� கOபைன@V இட 
��ைல. இர,& >ைற ேசா)ய� ஒ$]ய��@V� ெச$றவ� ஆைகயா� ெபா��ைடைம� 
�.தைனயாளராகேவ )ள1<னா�. க�) வள���, ெப,க�$ )&தைல@V� �ைண 
ெச�யாம� எ�� மைற )ைள�கைள� ேதாOP)���ள �ைலைய வள��� =@க" என@ 
V]�&<றா�.  
ெப, வள���, >$ேனOற", ேம"பா&, ேவPபா&, ெப,)&தைல, மாOற", சம$ைமேவP 
எ$P ெத�வாக வைரயP���ளா�. இ� ேபாலேவ ெதா2லாள� ச>தாய" தா*�த�ப%ட 
ச>தாய மாOற1கைளB" ெத��ப&�� B�ளா�. இைவ ஆ�)� )�வாக )ள@க� 
ப%&�ளன.’ (நா.ந�Sேத), >க\� ப��, 19.01.20). 
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எ$P ரா.<W$ 5�ன1க� V]�� \� உ�வாக@ காரண" எ$னெவ$பைதB" ரா.<W$ 
தS�த$ைமகைளB" அவர� பைட�5க�$ �ற�ைனB" தன� >க\� ப@க��� 
நா.ந�Sேத) V]� %&�ளா�. இ� இவர� ஆ*.த ஆ��� 5லைமைய@ கா%&<ற�. 
 n.ச>��ர��$ �Pகைத இய@க" எ$ற \� ெச$ைன, ஏகைலவ$ ப��பக 
ெவ��டாV". இ.\ைல� பO]� பைட� பா��ய� ^PைகW�, 
 “>Oேபா@V எ:�தாள�க�� �ற.த ஒ�வ� n.ச>��ர". க��தர1V ஒ$]� 
அ]>கமா< உட$றவா உOற உறவானவ�. அவ�ைடய பைட�5க� அைன�ைதB" 
�றனா�.� 300 ப@க அள)� எ:�� $ன�, 150 ப@க1களாக� n�@< உ�வா@க�ப%ட \� 
எ$P" மக��, ெதா2லாள�, தா*�த�ப%ட ம@க� எZ" 3 �வாக� வா*@ைகW� ஆ,, 
ெப, சம$ைம@கான �@க�கைள எ&��@கா%&<ற�. 
 ‘ேகாைவ, ஞாSW$ க)ைதஇய� ெகா�ைகக�’ எ$ற \�$ வ2 அ$P >த� இ$P 
வைர ஞாSW$ க)ைத� ெபா�� சம$ைமேய எ$P �P�<றா� ஆ��ய�. 
 கா�யா ப��பக ெவ��டான ‘த�* இல@<ய" மர5" 5�ைமB"’ இவர� மOெறா� 
\லாV". ெதா� கா�ய� கால" >த� இ$ைறய இல@<ய" வைர ந$ைம@V", 6ைம@V" 
இைடேயயான ேபாரா%டேம எ��மைற யாக�", ேந�மைறயாக�" இட" ெபOP 
மSத)&தைல எZ" சம$ைமேய ைமய" ெபOP�ள� எ$ற க��ைத இ.\� 
>$ைவ@<ற�. 
 2000 ஆ,&களாக� த�2� இல@<ய மர5 �ேரா%ட" ேபா$P கால மாOற��OV 
ஏOறவாP த$ைன� 5�� ப&��@ ெகா,& இைடயறா� ெதாட�<ற� எ$பதைன� தன� 
ஆ�)$ >Xவாக� த.��ள� ‘த�2$ இல@<ய" மர5", 5�ைமB"’ எ$Z" \�. 1. 
நO]ைண. 2. ேபரா. க. ப. அறவாணS$ ��வ�Qவ". 3. க)ஞ� இ$Vலா� நாடக1க�. 4. 
ெஜயேமாகS$ ெகாOறைவ. 5. க)ஞ� அ]வS$ ெச" 5ல� ெபய� ��. 6. எ�.ெபா.)$ 
மாWS. 7. n. ேவ�ேகாபா�$ ெவ, Aைல. 8. ரா.<.W$ ச>தாய மாOற". 9. ெப,Aய 
ேநா@<� கO5. 10. �X@ ெகா&�த பாைவ எZ" 10 இய�க� >த� 7 \�க� வ2ேய 
ெதா�கா�ய� மரேப ேந�ைடயாக�", மைற>கமாக�" ெதாட�வைத \�$ வ2 இவ� 
ெச���ள ஆ�� அர, ெச���ள�. இP� 3 இய�க� 5�ைம ேநா@<� அைம.த 
க%&ைரக�. 
 “வரலாO]� ஆ,டா�$ வா*@ைக மைற@க�ப%&�ள�. ��மா� �� காத� 
ெகா,ட அவ� ேஜா�W� கல@க)�ைல. ந.தனா� ேபா� சமயவா�களா� 
ெகா�ல�ப%&�ளா� எ$ற க��ேகா�� கOபைனயாக எ:த�ெபOற நாடக" ‘�X@ 
ெகா&�த பாைவ’ எ$ற க��� இவர� ஆ��� பா�ைவைய உண���".”7 (நா. ந�Sேத), 
21.01.19) இ.\� V]�� மா�@�ய� த�ழ]ஞ� ேகாைவ ஞாS ^P" க��� இவர� ஆ��� 
ேதட7@V மVட" �%&வதா� உ�ள�. 
 ‘2000 ஆ,&கQ@V ேமOப%ட த�* இல@<ய வரலாO]Z� �ேரா%டமா�� 
ெதாட�" வளமான மர5 V]��" இ.த மர5 இைடயறா� த$ைன� 5����@ ெகா�வ� 
V]��" இ.\�� ஆ��ய� )�வாக ஆரா�<றா�. உலகமய" >த�ய ெந�@கXக� 
த�ைழB", த�* ம@கைளB" க&ைமயான தா@Vத7@V உ�ளா@< வ�" தOகால� �ழ�� 
த�* இல@<ய��$ ஆ��@கான ேதைவB", ெந]B" எ$னவாக இ�@க >XB" எ$பதOV 
இவர� ஆ��க� த@க சா$றாக அைமB" எ$ப�� ஐய��ைல. இவர� த�:ண��" ஆ�� 
ேந���B" இவ�@ேக உ�ய அழ<ய த�* நைடB" ந" ம�யாைத@V உ�யைவ! ெப,Aய" 
V]�� இவர� தS��வமான பா�ைவ ெப, )&தைல@கான உண�ைவ நம@V� 
ெத��P��" (ஞாS, வா*��ைர) எ$ப� பைட�பா��ய�$ த�:ண�ைவ, ஆ�� 
ேந���ைய, ெப,Aய� �.தைனைய எ&��ைர�பதாக உ�ள�.  
 ��@Vற�� ெப, சம$ைம இ�ைல என எ&��ைர@V" பைட�பா��ய�$ ப$>க 
ஆOறைல, ேந�ெகா,ட பா�ைவைய ெவ��ப&��" மOெறா� \� ‘காத� வ�Qவ$’ ஆV". 
‘உலக� ெபா�மைறயா<ய வா$5க* வ�Qவ" ^P" எ$பேத வ�வ��$ �ற�5’ எ$P 
த$Zைர அ����@V" ஆ��ய� ��@Vற�7" ெப, சம��வ" இ�ைல எ$ற சாடைலB" 
இ.\�� >$ைவ@<றா�. 
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 ‘எ$ )ள@<� உ$ இ��’ எ$ப� க)ைத உல<� கா�ப��த தட மாV". 
“பா&ெபா��க� மாPப%டா7" ஒ�ெவா� க)ைதW7" \லா��ய� உள)ய� சா�.ேத 
இய1V<றா�.”(க)ஞ� வ�ைல �யா, ப.3)  ெப,Aய" சா�.�, ெப, )&தைல சா�.� 
உ�வா<B�ள இவர� க)ைத ெப, Aய��$ மா,ைப� ெப� �தமா�� ரகடன" 
ெச�<ற�. ச�க ேநா@V, காத� க)ைதக�, ெப,Aய� �.தைனக�, ேபா�@Vர�க� என� 
பழைமB", 5�ைமBமாக ஆழமான க���க� �ைற.த க)ைத� ெதாV�பாக இ.\� 
காண�ப&<ற�. 
ச>தாய மாOற1க�, ேம"பா& / >$ேனOற", மாOற" / சம�ைல எ$ற வைகW� 
ெதாV@க�ப%ட� இ.\� எ$<றா�. ேம7", ‘வாடாம��’ அவர� �ற.த 5�ன". அ$ைறய 
நா�� அவ�ைடய �Pகைதக�� காண�ப%ட உண���@ ெகா.த��5, அவைர� �P கைத 
இய@கமாகேவ க�த ைவ�த� எ$P" ^P<றா�. ச>தாய@ கவைல Bட$ ெப,க� பO] 
எ.த� �Pைம யான 5ைனேவா, க��ேதா இ�லாத n. ச>��ர��$ பைட�5க�” (நா. ந�S 
ேத), >க\� ப��, 20.01.19) எ$பதைனB" ^P" ஆ��ய� இ.\� உ�வா@க" V]��", 
n.ச>��ர��$ பைட�5� �றைனB" ப�� ெச�<றா�. 
 ராஜ" <��ண$, n.ச>��ர" ஆ<ய இ�ெப�" பைட�பாள�க�$  உ�வா@க1க�� 
காணலாV" சம$ைம� ச>தாய", ெப, சம$ைம, மSத )&தைல ேபா$ற ^Pகைள எ&� 
�ைர�பதாக இ�)� \�கQ" அைம.��ளன. 
 இல@<ய வைகக� மாP ப%டா7" மSத )&தைலேய ைமய" ெபPவைத எ&��@ 
கா%&வதாக அைமB" இவர� மOெறா� \� ‘த�* இல@<ய வரலாP பைட�ல@<ய� 
பா�ைவ’. இ� கா�யா ப��பக��$ வ2 ெவ�Wட�ப%&�ள�. 
 ‘இ� பாட��@கான \� அ$P. த�2� இS இல@<ய வரலாP எ�பX எ:த�பட 
ேவ,&" எ$பதOV" இSேம� ஆ,டாைள எ�வாP ேமைல நா&கQ@V 
அ]>க�ப&�தேவ,&" எ$பதOV" இ.\� >$ேனாX.இ.\� உடனXயாக ஆ1<ல��� 
ெமா2 ெபய�@க�ப%& ேமைல அ]ஞ�க�ட" ெகா,& ேச�@க�பட ேவ,&". இைற 
இல@<ய1கைள எ�வாP ஆராய ேவ,&" எ$பைத இ.\� ெத��P�� உ�ள� எ$ற 
தன� \� V]�த ேபரா. ம�தநாயக��$ க��ைத எ&��@கா%Xய ஆ��ய� நா.ந�Sேத) 
இ�வைர இல@<ய வரலாPக� இல@<��$ வரலாறா<ய ெபய�, ஆ��ய�, கால", �ற�5 
ஆ<யவOைறேய ^P<$றன. இல@<ய1க� கா%&" ம@க� வரலாOைற@ ^ற)�ைல. 
(இல@<ய��$ வ2 வரலாP) ச1ககால", ப�லவ� கால", ேசாழ� கால�ைத� ெபாOகால" 
எ$<$றன. உ,ைமW� அரச�கQ@V அரnைடைம� ச>தாய��@V� ெபாO காலேம த)ர 
ம@கQ@V இ�ைல. �ல"5, க"பராமாயண", ெப�ய5ராண" ேபா$றைவ அரச�க�$ 
)��ப��@V இண1க எ:த�ப%டைவ. ச>தாய� ��ேக&கைளேய ^P<$றன. க"ப� 
‘ம$னவZ" �ேயா? வளநா&" உனேதா’ எ$P ெநா.� பாXB�ள தS�பாட� இதைன அர, 
ெச�B". இ�லாைம� �$ப��7" ஏOற� தா*�@ ெகா&ைமW7" வத1<ய ம@கQ@V 
இைறவ$தா$ த"ைம@ கா�பாOற ேவ,&"; கா�பாOPவா� எ$ற ந"@ைகைய மத" எZ" 
அைம�$ �ல" இைற இல@<ய1க� ேவ�$ற� ெச���ளன. அைவ ^P" கட�Q@V� 
இ��பவ$ மSத$தா$. மSதைன மSத$தா$ கா�பாOற >XB" எ$ற உ,ைமேய 
இவO]� ெபா�.��ள� எ$ற க���கைள இ.\� )ள@< B�ளைமையB" 
)���ைர@<$றா�. (நா. ந�Sேத), 5லன�ப��, 25.01.20) 
 ஈழ�த�* ம,A7" இ�தைகய )&தைல� ேபாரா%டேம பல �ைலக�� 
காண�ப&வைத இல@<ய� ேபாரா� ‘எ�.ெபா. )$ பைட�பாQைமB" ப$>க� 
பா�ைவB"’ எ$ற \� எ&��ைர@<ற�.  
 ‘நாZ" எ$ த�:"’ எ$ற \� க���க�� \�க�� அவ� ஆO]ய� த�*�பA 
பO]ய ப��பாV". அ�ேபா� மா�@�ய� த�ழ]ஞ� ேகாைவ ஞாSBடனான ந%5" பயZ" 
பO]ய அவ�ைடய மட�க� �லவO]$ ெதாV�5 ‘ந%O ெப�.த@க யா�ள’  எZ" \லாக 
உ�வா<B�ள�. 
 ‘5றநா�P த�ழ�$ ேப�ல@<ய"’ இவர� மOெறா� �ற�பான பைட�பாV". 
5�தாக� ேதா$]ய அரnைடைம� ச>தாய" ேபா�கைள வரேவOP� 5க*.� பாXZ" 
ேபா�னா� )ைள.த க&ைமயான )ைள�க� க,& ேபா��லா� ச>தாய�ைதேய இ�)ல@ 
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<ய" வ�BP��<$ற� என�", ‘உ,ப� நா2! உ&�பைவ இர,ேட’ என� ெபா� 
உைடைம� �.தைனW� சம$ைம� ச>தாயேம 5றநா�O]� அX�பைட என�" 
உைர@<ற� இ.\�. 
 ‘ெந�ச@ கதைவ ெம�ல� �ற.�’ எZ" த$ வரலாOP� 5�ன" தSமSத 
ெப,�@V இ�ைல 
 சம�ைல எS� 
 அ� 
 ம,�@V" இ�ைல  
 நா$  
 ேபாரா&வ� 
 எ�@V" ��Wட��.தா? 
 =*��" இ��ட��.தா? 
 கண@கOற ேக�)க� 
 க,ணா��� 
 ஆ&<$றன 
 க,ைண )OP 
 ஓ)ய" வா1க�ேபா� 
 ஒேர ேநர��� �ைத.தன 
 க,�" ஓ)ய>"’ 
என� ெப, சம$ைம, இ$ைறய கால��� ச.�@V" ேமாசமான எ�� )ைனக�, நா%X$ 
நட�5� ேபா$ற அைன�ைதB" ெவ��ப&��<$றன. இ� ேபா$ற ஆழமான ெபா�Qைட@ 
க)ைதக� இ.\� >:வ�" காண@ <ைட@<$ற�. 
 சம$ைம� ச>தாய��@V� ெப,க�$ அக )&தைலேய >:ைம யான வ2 எ$P 
எ&��ைர@V" ‘அக)&தைலேய ெப, )&தைல’ எZ" \� ஒ�ெவா� ெப,�", 
ெப,Aய� �.தைனயாள�" வா��� உ�வா1க ேவ,Xய பைட�பாV". இ.\�� இவ� 
>$ைவ@V" 6��க� ெப, )&தைல@கான அX�தள1களாV".  

1. ெப,A$ அக உண�� )&தைலேய >:ைமயான ெப, )&தைல ஆV".  
2. அக உண�� )&தைல எ$ப� பா�ய� )&தைல. இ�வைர பரவலாக அ]ய�படாத �ற.த 
ெந]>ைறேய இ� 6��. சOP அ����யாக இ�@V" அதனா� எ$ன? 
3. அக உண�� )&தைல ெபற கயைம �ைற.த மர5கைள@ க%டாய" ைக)ட ேவ,&" 
4. பா�ய� )&தைல V]�த 5�த7@காக ப�� க���க�� பா�ய� க�)ைய@ 
க%டாயமா@கேவ,&". 
5. பா�ய� ெதாட�பான அ�ய1க�, ேநா�க�, 6�@V" வ2க� V]�த உட�ய�, உள)ய�  
)ள@க1க� பரவலா@க�படேவ,&". 

எ$P வ�ைச� ப&�த�ப&" ெப, )&தைல@கான 6��க� ச�க� பா�ைவ@V@ ெகா,& 
ெச�ல ேவ,XயனவாV". 
 ஆ,, ெப, சம�ைல ேவ,&" எ$ப� ெப,க�$ அ]யாைமேய. ெதாட@க 
நா%க�� ெப,ேண ஆைண )ட� பல வைகW7" உய�.� )ள1<னா� எ$ற வரலாOP 
உ,ைம அ�வ�ேபா� க&" பாைறகQ@V இைடேய தைல �%X >க" கா%X� ��@V" ெசX 
என� த$ இ��ைப@ கா%X )&<$ற�. க)@ேகா)$ ஒ� பாட� இதைன அர, ெச�� 
ெபா%X� அைற<$ற�. 
  ெப,ேண! 
  � 
  ஆைண)ட 
  ேமலானவ� 
  ஆனா� 
  5��ெக%&� ேபா� 
  ஆ�@V� சமமாக 
  ஆைச�ப&<றா�!’ 
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என� ெப, சம$ைம எ$பெத$ன எ$ப� V]��� த$ �.தைனைய@ க)@ ேகா க)ைதW$ 
�ைணBட$ >க\�� ப�� ெச���ள ேபரா��ய�$ ந�S ேத)W$ பைட�5க� 
ெப�"பா$ைமB" ெப, சம$ைம V]��� ேபnவதாக உ�ளன. ெப,Aய", ெப�யா�ய", 
ச�க ேநா@V அர�ய�, )2�5ண��, ச1க" >த� இ@கால" வைரWலான ஆ��� 
பா�ைவக�, ஈழ� பைட�5க�, க)ைத என அைன��� தள1க�7" \�க� பைட��", 
>க\� ப@க1க�� த$ க���கைள� ப�)%&" வ�<றா�. 
 ெதாட@க��� எ&��@ கா%Xய ைத� ேபால� த�*�ேதட� �@க இ�ேபரா��ய�$ 
பைட�5க� எ�ைம யாக�", n�1க@ ^] )ள1க ைவ�ப தாக�", இ$ைறய 
தைல>ைறWன�@ ேகOற �.தைனகைள )ைத�ப தாக�" V]�பாக� த�*இல@<ய1கைள 
அ&�த க%ட�ைத ேநா@< நக���" ஆ��� பா�ைவBட$, தன@ேகB�ய ஆ��ய� பA 
அ��த அZபவ��ட$ \�கைள உ�வா@< B�ளா�. இைவ இ$ைறய �றனா�வாள�கQ@V 
உP �ைணயாV" \�க� எ$ப� ம%& ம�லாம� ப��, க���க�� பாட� �%ட1க�� 
இைண@க ேவ,Xய \�கQமா". 
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