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Abstract..The major objective of the research is to analyse A.Seenivasa Ragavan’s Poem translation 

techniques.A.Seenivasa Ragavan was a tamil Poet, writer, Orator and Professor. In 1968, he was awarded the Sahithya 

Academy award for Tami for his Collection of Poetry Vellai Paravai (The White bird).A.Seenivasa Ragavan translated 

The Iliod and The Odeyssey through English in to Tamil. Aa.see. Ra gave explanation about the equivalence in target 

language, it helps the readers to understand the words and he fallowed the Tamil   grammar for transliteration. The 

design of the study is based on qualitative method and Descriptive approach has been used in this research. This 

research revealed the techniques of translation in A.Seenivasa Ragavan’s Poems. 

Keywords: Poem,The Iliod, The Odeyssey,Translation,A.Seenivasa Ragavan 

ஆய்வுச்சாரம்.. ை ிழில் கவிதைக்காை முைல் சாகித்ய அகாமை ியின் விருதைப் மெற்றவர் 

அ.சீநிவாசராகவன். கவிஞராக  ட்டு ன்றி கவிதை ம ாழிமெயர்ப்பும் ம ற்மகாண்டவர் அ.சீநிவாசராகவன். 

கிமரக்கப் மெருங்காவியங்களாை இலியட், ஒடிஸி ஆகியவற்தற அ.சீநிவாச ராகவன் ஆங்கிெம் வழி ை ிழில் 

ம ாழி மெயர்த்துள்ளார்.ம ாழிமெயர்ப்ெில் அ.சீ.ரா., தகயாண்டுள்ள மநறிமுதறகதள ஆராய்வைாக 

இக்கட்டுதர அத ந்துள்ளது.ம ாழிமெயர்ப்ெின் மொது மூெ ம ாழியில் கூறப்ெட்டுள்ள மசாற்களுக்கு 

நிகராை மசாற்கதள,இெக்கும ாழி வாசகர்களுக்குப் புாியும் வதகயில் விளக்கம் ைருவது,மூெம ாழியின் 

மெயர்ச்மசாற்கதள இெக்கு ம ாழியாை ை ிழ் ம ாழியில் ஒலிமெயர்ப்புச் மசய்யும் மொது, ை ிழின் இெக்கண 

 ரபுக்கு ஏற்ெ ஒலி மெயர்ப்புச் மசய்துள்ளத ,மெயர்ச்மசால் ம ாழிமெயர்ப்ெின் மநறிமுதறகளில் ஒன்றாை 

எழுத்துப்மெயர்ப்புச் மசய்யா ல், இெக்கு ம ாழியின் இெக்கண  ரதெ முன்ைிதெப்ெடுத்ைி அ.சீ.ரா., 

ஒலிமெயர்ப்புச் மசய்துள்ள ைன்த தய மவளிப்ெடுத்துவைாக இந்ை ஆய்வு அத ந்துள்ளது.  

கருச்மசாற்கள் : கவிதை, இலியட், ஒடிஸி, ம ாழிமெயர்ப்பு,அ.சீநிவாசராகவன் 

ஆய்வு முன்மைாடி  

Chellappan. Ka, (2019). Mozhiyakkam, ம ாழியாக்கத்ைின் அடிப்ெதடகதளக் கூறும் இந்ை நூலில், கவிதை 

ம ாழிமெயர்ப்புக்காை மநறிமுதறகள் மூெம ாழி, இெக்கும ாழி ஆகியவற்தறக் மகாண்டு ஒப்பீட்டு 

மநாக்கில் ஆராய்கிறது. 

Kirsten Malmkjaer and Kevin Windle, Francis R. Jones, (2012). The Translation of Poetry என்ற நூல், கவிதை 

ம ாழிமெயர்ப்ெின் நிதெகதள விளக்கியுள்ளது. ெிற ெதடப்பு ம ாழிமெயர்ப்புகதள விட, கவிதை 

ம ாழிமெயர்ப்ெில் ஒலி, மசால், கட்டத ப்பு ஆகியவற்தற இெக்கு ம ாழிக்குக் மகாண்டு மசல்வதை 
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விளக்குகிறது. இது  ட்டு ல்ொ ல், சிந்ைதை, உதரயாடல் ொங்கிொை நதட, இெக்கு ம ாழியில் வாசிக்க, 

புாிந்து மகாள்ள இெகுவாகவும் இருக்க மவண்டும் என்று எடுத்துதரக்கிறது.  

Juliane House, (2013). Translation, ம ாழிமெயர்ப்புக்காை விளக்கம், மநறிமுதறகள்,நிகரன்கள், 

ம ாழிமெயர்ப்ெின் மொது மூெப்ெதடப்தெ அணுக மவண்டிய முதற ஆகியவற்தற எடுத்துதரக்கிறது. 

Veeralakshmi, (2020). Translating Akira kurosawa’s Akahige  (Red beard ) film’s English subtitles in to Tamil and 

its critical Analysis என்ற ஆய்வுக்கட்டுதரயில் ம ாழிமெயர்ப்ெின் மநறிமுதறகதள எடுத்துதரக்கிறது. 

Veeralakshmi S, (2020) Source Language and Target language in Poem Translation, என்ற ஆய்வுக்கட்டுதர, 

கவிதைதய ம ாழிமெயர்க்கும் மொது மூெ ம ாழியில் இருந்து மெயர்ப்பு ம ாழிக்கு மகாண்டு மசல்லும் மொது 

ம ற்மகாள்ள மவண்டிய இெக்கண, இெக்கிய மநறிமுதறகதள அறிவுசார் கவிதையியல் மகாட்ொட்டின் ெடி 

ஆராய்ந்துள்ளது. 

Veeralakshmi, (2020). Mind in Japanese Poet Dogen Zenji’s Poems - Translation and its Analysis என்ற 

ஆய்வுக்கட்டுதரயில் கவிதை ம ாழிமெயர்ப்ெில் மூல்ெ ம ாழி, இெக்கு ம ாழிக்கு ாை நிதெப்ொட்தட 

உதரக்கிறது. 

புது ம ருகு 

‘புது ம ருகு’ நூலில் அ.சீ.ரா., ை ிழ் இெக்கியங்கள், வடம ாழி  ற்றும் ஆங்கிெம ாழி இெக்கியங்களின் 

மைான்த தயயும், அந்ை ம ாழிகளில் உருவாை புதுத  இெக்கியங்கதளயும் ஆராய்ந்துள்ளார். 

இரா ாயணக் காப்ெியத்ைிலிருந்து உருவாை ைாகூாின் ொடல், ஒடிஸி இலியத் ஆகியவற்றிலுள்ள ொடல், 

மெல்லி, உ ர்தகயாம், சமராஜிைிநாயுடு ஆகிமயாாின் ெதடப்புகதளயும் இந்நூலில் அ.சீ.ரா., 

ஆராய்ந்துள்ளார். ெரந்துெட்ட இெக்கிய அறிதவயும், இன்ெத்தையும் வாசகர்களுக்குத் ைர மவண்டும் என்ற 

மநாக்கில் அ.சீ.ரா., ‘புதும ருகு’ நூதெ உருவாக்கியுள்ளார். ‘கல்கி’ இைழில் மைாடராக வந்ை கட்டுதரகள் 

இந்நூலில் மைாகுக்கப்மெற்றுள்ளை என்ெதை அறிய முடிகிறது. இெக்கியங்கதளப் புதுத மநாக்குடன் 

அணுகும் முதறதய, ைிறைாய்வுத் ைளத்ைிலிருந்து மசயல்ெடுத்ைியைன் விதளமவ  அ.சீ.ராவின் ‘புதும ருகு’  

நூல் எைொம். 

கிமரக்கக் காவியங்கள் 

ஆங்கிெக் கவிதைகதள  ட்டு ல்ொது கிமரக்கப் மெருங்காவியங்களாை இலியட், ஒடிஸி ஆகியவற்தறயும் 

அ.சீ.ரா. ‘புது ம ருகு’ நூலில் ஆராய்ந்துள்ளார். ‘ஒடிஸி’தய மடன்ைிஸன் ஆங்கிெத்ைில் ம ாழிமெயர்க்க, 

அதை ை ிழ் வடிவ ாக்கித் ைந்துள்ளார் அ.சீ.ரா.  

‘மசாம்ெல் அம்ெெம்’,  

‘துயில்நாடு’,  

‘ஓடாய் உதழப்ொமைன்?’ 

‘மசாம்ெல் சித்ைாந்ைம்’,  

‘ெதழய நிதைவுகள்’,  

‘துயில்ஞாை மொைம்’  

http://www.jetir.org/


© 2020 JETIR July 2020, Volume 7, Issue 7                                                                                www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2007073 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 615 
 

ஆகிய கட்டுதரகள் மடன்ைிஸைின் ‘The Lotus-eaters’ - ‘துயிற்கைி அருந்ைியவர்’ என்ற ஆங்கிெப் ொடதெ 

த ய ாகக் மகாண்டு எழுைப்மெற்ற கட்டுதரகள் ஆகும். இக்கட்டுதரகளில் இடம்மெற்றுள்ள ொடல்கதள 

அ.சீ.ராமவ ஆங்கிெத்ைில் இருந்து ை ிழில் ம ாழி மெயர்த்துத் ைந்ைமைாடு, கிமரக்க ம ாழியின் 

மசால்ொடல்கதள ஆங்காங்மக சிறு குறிப்புகளுடன் விளக்கியுள்ளார். 

“ ந்ைாரப் பூங்மகாழுந்தும்,  ாலி  ெரும் மவய்ந்ை 

விந்தைப் ெடுக்தகயிமெ சாய்ந்து,  துர இதசத் 

ைாொட்டுப்ொடி இளந்மைன்றல் நத வருட” (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ப.230) 

என்று ொடல் வாிகதளக் கூறிச்மசல்லும் அ.சீ.ரா. அப்ெக்கத்ைின் அடிப்ெகுைியில் குறிப்ொக, 

“ ாலி என்ெது ம ா ர் குறிப்ெிடும் மவண் ெர் 

 ந்ைிர சக்ைி வாய்ந்ைது” (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ப.230) 

என்று கூறியுள்ளார். மவற்றுநாட்டு இெக்கியத்தை வாசகர்களுக்கு விளங்கதவக்கும் வதகயில் கூறிச்மசல்லும் 

ொங்தக அ.சீ.ரா.வின் கட்டுதரகளில் காண முடிகிறது.  

‘மசாம்ெல் அம்ெெம்’ என்ற கட்டுதரயில் கிமரக்க வீரர்கள் துயில் நாட்தட அதடந்ைதை ‘ஒைஸ்மஸ’ (The 

Odyssey) யின் காவிய நாயகைாை ஒைஸீஸ் கூறுகிறான். “மொடஸ் என்ற ஒருவதக  ெர்ப் பூண்தட உணவாக் 

மகாள்ளும்  க்கள் வாழும் நாடு அது”. (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ெ.209) என்று கூறி “Lotus”. இது நம்முதடய 

ைா தரதயக் குறிக்கும் Lotus அன்று. ம ா ர் குறிப்ெிடும் மொடஸ் (Lotus) அவனுதடய கற்ெதையில் 

உைித்து, காவிய உெகில்  ட்டும் ெயிராகும் ஒரு பூண்டு. அைன்  ெதரயும், கைிதயயும் ைின்றால், மசாம்ெலும் 

தூக்கமும் ஏக்க ின்த தயயும் உண்டாகு ாம்.  துயிற்மசருந்ைி என்று ை ிழில் அதை அதழக்கொம்”(அ.சீ.ரா. 

அ.சீ.ரா. எ-5, ெ.209) என்று விளக்கிச் மசல்கிறார் அ.சீ.ரா. ‘மசாம்ெல் அம்ெெம் ’முைல் ‘துயில் ஞாை மொைம்’ 

வதரயிொை இறுகட்டுதரகளும் ‘துயிற்கைி அருந்ைியவர்’ ‘The Lotos-eaters’ என்ற ஆங்கிெப் ொடதெ 

ஆராய்வைவாகமவ அத ந்துள்ளை. துயிற்கைிதய அருந்ைிய கிமரக்க வீரர்களின் நிதெதய விளக்கிச் 

மசல்வைாக இக்கட்டுதரகள் அத ந்துள்ளை.  

“ ைிைனுதடய  ைநிதெ, ைைக்குச்சார்ொை மசய்ைிகதள, மவளி உெகத்ைிலிருந்து மைர்ந்மைடுத்துக் 

மகாள்ளுகிறது; அந்ைச் மசய்ைிகள்  ட்டும  உண்த  என்று நம்ெி, அவற்றால் ெின்ைிய சித்ைாந்ைம் ஒன்தற, 

ைன்தைச் சுற்றிச் சிெந்ைி வதெதயப்மொல், அத த்துக் மகாள்கிறது. சித்ைாந்ைம்  ைத்தை ஆட்மகாண்டு 

அதைத் ைிருத்துவைற்கு  ாறாக,  ைநிதெமய சித்ைாந்ை ாக விாிகிறது. இதைத்ைான் துயிற்கைி அருந்ைிய 

கிமரக்க வீரர்களிடம் காண்கிமறாம்” (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ெ.223) என்று கிமரக்க வீரர்களின்  ைநிதெதய 

எடுத்துக்காட்டுகிறார் அ.சீ.ரா. துயிற்கைிதய அருந்ைிய ெின்மசயல் இழந்ை கிரக்க வீரர்கள் மொாில் ெட்டதுயர், 

மொாிலிருந்து ைிரும்ெியமொது கடற்ெயணத்ைில் அனுெவித்ை இன்ைல்கள் ஆகியவற்தற நிதைத்து மசயெற்ற 

இந்நிதெமய சிறந்ைது என்று கருதுகின்றைர். கிமரக்க வீரர்களின் துயில் நிதெதயக் குறித்து, 

“தூக்கத்ைில் ெிறந்ை இந்ைத் ‘துயில் ஞாை மொைம்’ உண்த தயக் காட்டவில்தெ. எல்ொ  ைிைரும் 

அவ்வப்மொது உணரும் மசார்வு, சலிப்பு, மசாம்ெல், அதவ அகண்ட கார ாய் வடிமவடுத்ைால் என்ை ஆகும் 

என்ெதைமய இங்கு காண்கிமறாம். ஒவ்மவாரு  ைிைைிடமும் எப்மொைாவது வந்து, கணமநரம் மைான்றி 

 தறயும் மசாம்ெல் என்ற நிதெ, அந்ை வா ைன், வாைமும் தவயமும் நிதறந்து வளர்ந்ைால், ைிாிவிக்கிர ைாக 

ஓங்கிைால், என்ை ஆகும் என்ெதைமய ‘துயிற்கைி அருந்ைியவர்’ என்ற ஆங்கிெப் ொடல் கற்ெதை மசய்து 

ொர்க்கிறது. ம ா ர் என்ற கிமரக்க  கா கவிஞன் ைந்ை சிறு குறிப்மொன்தற, ஆங்கிெக் கவிஞன் 
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மடன்ைிஸன் இப்ெடி ஒரு காவிய உெக ாக விாித்ைான்”               (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ெ.235) என்று 

கூறியுள்ளார் அ.சீ.ரா. 

ம ா ாின் ஒைிஸி காவியத்தை  ட்டு ல்ொது இலியட் காவியத்தையும், அ.சீ.ரா. ‘புது ம ருகு’ நூலில் 

ஆராய்ந்துள்ளார். ‘ைந்தையின் ைியாகம்’, ‘ைந்தையும்  களும்’ ஆகிய இரு கட்டுதரகளும் ‘இலியட்’ 

காவியத்தை ஆராய்வைாக அத ந்துள்ளை. ம ா ாின் இலியட் காவியத்ைில்,  ன்ைன் அகம்மைன் ைன்  கள் 

இெிஜீைியாதவ, மைய்வத்ைின் மவண்டுமகாதள ஏற்றுெலி மகாடுக்கிறான். இந்நிகழ்தவத் ‘ைந்தையின் 

ைியாகம்’ என்ற கட்டுதரயில் அ.சீ.ரா. விளக்கியுள்ளார். இக்கட்டுதரதய அடுத்து இடம்மெற்றுள்ள ‘ைந்தையும் 

 களும்’ என்ற கட்டுதரயில் Walter Savage Laudor என்ற கவிஞாின் ஆங்கிெப்ொடல் ஆராயப்ெட்டுள்ளது. 

இலியட்டில்,  ன்ைன் அகம்மைன் ைன்  கதள ெலி மகாடுத்ை கதைதய அடிப்ெதடயாகக் மகாண்டு, 

இெிஜீைியாவும் அகம னும் என்ற ொடதெ Walter Savage Laudor இயற்றியுள்ளார். ைந்தை,  கள் இருவாின் 

உதரயாடல் வடிவ ாக இப்ொடல் அத ந்துள்ளது. ெழங்காப்ெியத்ைில் புதுத  வடிவ ாக இப்ொடல் 

அத ந்துள்ளது  என்கிறார் அ.சீ.ரா. இெிஜீைியா ைன் ைந்தையுடன் உதரயாடுவதைப் ெற்றிக் கூறும் அ.சீ.ரா. 

“இந்ைப்மெச்சிெ இெிஜீைியாவின் குழந்தை உள்ளம் மைாிகிறது. மைய்வம் எங்மகமயா மநடுந்தூரத்ைில் 

இருக்கிறது என்று எண்ணுவதும், மைய்வத்ைின் குரதெக் மகட்ெது, உெக ஒலிகதளக் மகட்கும் இந்ைக் 

காைிைால்ைான் என்று நிதைப்ெதும் குழந்தை  ைத்துக்மக முடியும். ‘என் உயிதரக் காப்ொற்றுங்கள்’ என்று 

ெயமவறியில் இெிஜீைியா மைாடங்கவில்தெ. ஆைால் அதுைான், ைன் உயிதரக் காப்ெதுைான், அவளுதடய 

எண்ணம். ஆைால் அதை மநரடியாக இங்மக மசால்ெவில்தெ. அதைமநாக்கி, ையங்கி ையங்கி, ைந்தையின் 

அன்ெில் நம்ெிக்தகமயாடு, இெிஜீைியாவின் மெச்சு ைவழ்ந்து மசல்கிறது.” (அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ெக்.261-262) 

என்று இெிஜீைியாவின் நிதெதய விளக்குகிறார் அ.சீ.ரா. 

கிமரக்க  காகாவியங்களாை ‘The Illiad’, ‘The Odyssey’ என்ெைவற்தற அ.சீ.ரா. ை ிழில் இலியது, ஒைஸ்மஸ 

என்று ம ாழியாக்கம் மசய்து கூறியுள்ளார். ‘Trojah’ என்ற இைத்ைாதரக் குறிக்க துமராயன் என்ற 

மசால்தெயும் ‘Troy’ என்ற நகதர ‘துமராய்’ என்றும் அவர் ம ாழியாக்கம் மசய்து வழங்குகின்றார். 

The Illian  - இலியது 

The Odyssey  - ஒைஸமஸ 

Trojah   - துமராயன் இைம் 

Troy   - துமராய் நகரம் 

Odysseys  - ஒைஸீஸ் என்ற கிமரக்க அரசன் 

Ithaca   - இைாகா - சிறுைீவு 

Calchas  - கால்சாஸ் என்ற பூசாாி 

Artemis  - அர்மை ிஸ் என்ற கன்ைித் மைய்வம் 

என்று அ.சீ.ரா. மவற்றும ாழிச் மசாற்கதளத் ை ிழில் ஒலிமெயர்ப்பு மசய்வமைாடு, சிெ மசாற்கதளத் ை ிழில் 

ம ாழிமெயர்ப்பும் மசய்துள்ளார். ‘Lotus’ என்று ஒடிஸியில் வழங்கப்ெடும்  ெர்ப் பூண்டு, ைா தரயன்று. இது 

ம ா ாின் கற்ெதையால் உருவாைது என்று கூறிவிட்டு,“துயிற்மசருந்ைி அல்ெது துயிற்பூண்டு என்று இந்ைச் 

மசடிதய நாம் குறிப்ெிடுமவாம்”( அ.சீ.ரா. அ.சீ.ரா. எ-5, ெ.212.) 

 என்று கூறுகிறார் அ.சீ.ரா. மவற்றும ாழிச் மசாற்கதள அப்ெடிமய ெயன்ெடுத்ைாது அவற்தறத் 

ை ிழிற்கு ஏற்ெ ஒலிமெயர்ப்பும், ை ிழில் ம ாழிமெயர்ப்பும் மசய்துள்ளத  அ.சீ.ரா.வின் ெரந்துெட்ட 
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ம ாழியறிதவப் புெப்ெடுத்துகிறது. அவர் ம ாழிமெயர்ப்பு, ஒலி மெயர்ப்பு மசய்யப்ெட்ட மசாற்கதளக் 

கட்டுதரயிலும் அவற்றிற்கு நிகராை ஆங்கிெச்மசாற்கதள  அந்ைைந்ைப் ெக்கங்களின் அடிப்ெகுைியில் 

நட்சத்ைிரக் குறியிட்டும் வழங்கியுள்ளார்; ம லும் சிெ மசாற்களுக்காை மொருதள சிறு குறிப்புத் ைந்து 

விளக்கியுள்ளார்.அ.சீ.ரா. ம ாழிமெயர்ப்புப் ெணிதய ம ற்மகாள்ளும்மொது, மவற்றும ாழி 

இெக்கியங்களுக்குத் ை ிழ் வடிவம் மகாடுத்து ஆய்வு மசய்துள்ளத  வாசகர்களுக்குக் கருத்தை எளிைாக 

விளங்கச் மசய்யும் உத்ைியாக உள்ளது. 

முடிவுதர 

அ.சீநிவாசராகவன் கவிஞராகவும் ஆங்கிெப்மெராசிாியராகவும் ென்முகப் ொி ாணங்கதளக் 

மகாண்டவர்.ஆங்கிெப்மெராசிாியராக இருந்ை மொதும் ஒலிமெயர்ப்ெின் மொது ஆங்கிெச்மசால்தெ 

அப்ெடிமய ஒலிமெயர்க்காது, ை ிழ் இெக்கண  ரெிதைப் ெின்ெற்றி ம ாழிமெயர்த்துள்ளத  , ஒலி 

மெயர்ப்ெிற்காை மநறிமுதறகதள உணர்த்துகிறது. நிகரன்கதள வாசகருக்குப் புாியும் வதகயில் விளாக்கம் 

ைந்துள்ளத  ம ாழிமெயர்ப்ெின் உத்ைிகதள விளக்குகிறது. 
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