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ன் ைர. 
 
இந் ன் தற்குறிப்  அகம் ஆகும். 
 
பழந்தமிழ ைடய ஒப்பற்ற கு ம்ப வாழ்க்ைக பற்றிக் கூ கிற  இப்பகுதி. ஒ  
ச தாயத்தார் சிறந்த நாகாிக ம் பண்பா ம் ெபற் ச் சிறந்  வாழ்ந்தனர் எனில், 
அதன் அ ப்பைட அவர்க ைடய கு ம்ப வாழ்விேலதான் காணப்ெப ம். ட் ல் 
நல்வாழ்ைவப் ெபறாத ச தாயம், ெவளியில் சிறந்த வாழ்ைவப் ெப தல் என்ப  
ேவாில்லாத மரம் தைழத்த  என்ப  ேபாலத்தான். அகவாழ்  நன்கு 
சிறவாைமயாேலதான் ேராம, கிேரக்க, எகிப்திய நாகாிகங்கள் இன்  சாித்திரத்தில் 
மட் ம் இடம் ெப ம் நிைலைய அைடந் விட்டன. எனேவ, பழந்தமிழர் நாகாிகத்தின் 
ஆணி ேவராய் விளங்கிய அகவாழ்ைவ ன்  பிாிவாகக் காண்கின்ற  இப்பகுதி. 
 
'அகம்' என்பதன் அ ப்பைட ம், மனத் தத் வ ம், குறிக்ேகா ம் பய ம் 
ஆயப்ப கின்றன. உலகுக்கு ஒ  ெபா  மைறயாகிய குறள் க த் ப்ப  அைம ம் 
இல்வாழ்  எத்தைகயதாய் அைமதல் ேவண் ம் என்பைதக் காண்பேத அ த்த பிாி . 
இந்த இரண்  இலக்கணங்கைள ம் ெகாண்  சில அகப்பாடல்கள் ஆயப்ப கின்றன. 

ன்றாம் பிாிவாகிய 'இலக்கியத்தில் வாழ் ' என் ம் பகுதியில். 
அ த்  அைமவ  றம் ஆகும். 
 
ஒ  நாட்  மக்களின் ச தாய வரலாற்ைற அறியப் பல க விகள் உண் . ஒ  
காலத்தில் ஒ  ச தாயத்தில் ேதான்றிய கவிைதகைளக் ெகாண்  அக்காலத்  
வரலாற்ைற அறிய யல்வ  ஒ  ைற. 'இற்ைறக்கு இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு 

ன்னர் வாழ்ந்த நம் ன்ேனார்கள் என்ன நிைனத்தார்கள்? எவற்ைறத் தம் 



 3

குறிக்ேகாள் எனக் க தினார்கள்?' என்பவற்ைற அறித ம் ஒ  வைகச் ச தாய 
வரலாேறயாம். 
 
அன்ைறய சூழ்நிைலயில் தமிழ் மன்னன் ஏறத்தாழத் ெதய்வமாகேவ க தப் ெபற்றான். 
எனேவ, அவைனப் பற்றிச் சற்  விாிவாகக் காண்பதன் லம் தமிழ ைடய எண்ண 
ஓட்டங்கைள அறிய கிற . 'தமிழர் கண்ட அரசன்' என்ற பகுதி சற்  விாிவாகப் 
ேபசப்ப கிற . 'அன்ைறய தமிழன் எவற்ைற உண்டான்? எவ்வா  உ த்தான்?' 
என்பவற்ைற அறிவ ம் பய ைடய ெசயலாம். எனி ம், 'எவற்ைற அவன் உயிாி ம் 
ேமம்பட்ட குறிக்ேகாள்களாகக் ெகாண்டான்?' என்  அறிவ  மிகுதி ம் பய ைடய 
ெசயலாகும். எனேவ, இப்பகுதி இ தி அதிகாரமாகப் ேபசப்ப கிற . இத்தைகய 
உயர்ந்த றவாழ்ைவ ேமற்ெகாண் ந்தனர் தமிழர் என்  அறிகிேறாம். 
 
இந் ைல ெதாகுத் , ல்வ வம் தந்  ெவளியிட உதவிய சிவசக்தி 
கணிப்ெபாறியாள க்கு நல்வாழ்த் கள் உாியனவாகும். 
 
இந் ைல ெவளியிட் தவிய கங்ைக த்தக ைலயத்தா க்கு என் நன்றி உாியதாகும். 
 
                                            அ.ச. ஞானசம்பந்தன். 
ெசன்ைன,  10-11-98. 
----------------------------------------------------------- 
 

ெபா ளடக்கம் 
 
அகம் 
1.  அகத்தின் அ ப்பைட                 
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3.  இலக்கியத்தில் வாழ்                            

றம் 
4.  இலக்கியத்தில் வரலா                         
5.  நாட்  வள ம் மக்கள் வள ம்                  
6.  தமிழர் கண்ட அரசன்                          
7.  தமிழர் கண்ட அைமச்சன்                    
8.  தமிழர் கண்ட உண்ைமகள்               
--------------- 
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அக ம் ற ம்  
பாகம் 1 - அகம்  

 
1.    அகத்தின்அ ப்பைட 

 
சீ ம் சிறப் ட ம், உயர்ந்த குறிக்ேகா ட ம் ஒ  ச தாயம் வாழ ேவண் மாயின், 
அவ்வாழ்வில் அைமதி நிைறந்தி த்தல் ேவண் ம். அைமதி இல்லாத வாழ்வில் 
பண்பா  நாகாிகம், குறிக்ேகாள் என்பைவ ேதான்றா; ேதான்றினா ம் நிைலத்  
வளரா. பழந்தமிழன் வாழ்வில் சிறந்த குறிக்ேகா ம், பண்பா ம் நிைறந்  காணப் 
ெபற்றன எனில், அவ ைடய வாழ்  அைமதி நிைறந்ததாய் இ ந்தி க்கும் என்  
கூறத் ேதைவயில்ைல. அைமதி என்ப  றத்ேத இ ந்  வ வதன் ; அகத்ேத 
ேதான் வ . எத் ைண வி ம்பினா ம், விைலெகா க்க யன்றா ம் சில க்குக் 
கிட்டாத இவ்வைமதி, ஒ  சில க்கு எளிதாகக் கிைடத்  வி கிற . 
 
அைமதி ேதான் வ  எங்ேக? 
 
அைமதி அகத்ேத ேதான்றி மலர்வதாயி ம் அத ைடய வளர்ச்சிக்குப் ற ம் ஓரள  
உதவி ாிகின்ற . பல சந்த ப்பங்களில் றப்ெபா ள்கள் அைமதியின் வளர்ச்சிக்குத் 

ைண ாியாவி ம், இைட  ெசய்யாமல் இ ந்தாற்ேபா ம் என்  கூறத் 
ேதான் கிற . இதனாேலேய அைமதிைய நா  அைல ம் ெபாிேயார்கள், மக்கட் 
கூட்டம் இல்லாத கா  த யன ேநாக்கி ஓ வி கிறார்கள் ேபா ம்! கா  ேநாக்கி 
ஓ னா ம் றத்ேத அைமதியான சூழ்நிைலைய உண்டாக்கிக் ெகாள்ளலாேம தவிர, 
அகத்ேத - மனத்தின் உள்ேள - அைமதிையப் ெபற யா . அ  தாேன கிழ்ப்ப . 
அகத்ேத அைமதி பிறக்கப் றச்சூழ்நிைல ஓரள  ைணக் காரணமாகலாம். 
 
அைமதி ேவட்ைட 
 
உலகில் மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்ெவா வ ம் இவ் வைமதிைய நா  அைலகிறான். 
எத்தைகய சூழ்நிைலயில் வாழ்ந்தால் இ  எளிதில் கிட் ம் என்றறியப் பல்லாயிரக் 
கணக்கான ஆண் களாக மனித ச தாயம் வாழ்ந்  பார்க்கின்ற . தனி வாழ்க்ைக, 
ச தாய வாழ்க்ைக, கூட்  வாழ்க்ைக, அரசியல் வாழ்க்ைக என்ற பலவைக 
வாழ்க்ைகயி ம் மனிதன் நா  அைலவ  இவ் வைமதிையேய. 
 
தமிழன் கண்ட விைட 
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ஏைனய ச தாயத்தார் இத்தைகய அைமதி  ேவட்ைடயில் இறங்கு ன்னேர தமிழன் 
அைமதிைய அைடய மிகுதி ம் உத ம் ஒ  சூழ்நிைலையக் கண்டான். அ ேவ 
இல்வாழ்க்ைக எனப்ப ம். பிறநாட்டார் இல் வாழ்வின் இன்றியைமயாைமைய 
அறி ன்னேர இவன் அதன் ெப ைமைய நன்குணர்ந்தான். 
 
        அறன்எனப் பட்டேத இல்வாழ்க்ைக; அஃ ம் 
        பிறன்பழிப்ப  இல்லாயின் நன்கு                      (குறள்-49)  
 
என் ம், 
 
        இல்லறம் அல்ல  நல்லறம் அன்  
 
என் ம் எ ந்த கூற் க்கள் இவ் ண்ைமைய உணர்த்  கின்றன. அறத்தின் வழி 
வாழ்வதன் சிறப்ைப உணர்த்திய வள் வர், அ த்  'அறன்' எனப்பட்டேத 
இல்வாழ்க்ைக என்  கூ வாராயின், இல் வாழ்வின் சிறப்ைப ேவ  எவ்வா  
விளக்குவ ? ேம ம், அறம் என்ற ெசால்ைலேய ெபய்  'இல்லறம்' என்  ெபய ம் 
இ வாராயின், எத் ைணத் ரம் அதன் சிறப்ைப அறிந்தி ந்தனர் இத்தமிழர் என்ப  
கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
இ வைக அறி  
 
மிகப் பைழய காலத்ேதகூட மனிதன் தன் வாழ்  த் தன்ைம ைடயதாய் இ த்தல் 
ேவண் ம் என்  வி ம்பினான்.  வாழ்  என்  எதைனக் குறிக்கின் ேறாம். 
மனிதனிடத் க் காணப்ப ம் ெபாறி லன்க ம் அறி ம் நன்கு பயன்ப ம்ெபா  
அதைன வாழ்  எனக் கூ கிேறாம். ஏைனய விலங்கினங்களி ந்  மனிதைனப் 
பிாிப்ப  அவ ைடய ண்ைம ெபா ந்திய ைள. இம் ைளயின் பயனாக 
அவ க்குக் கிைடத்த  அறி . அறி  ஆயப் பயன்பட்ட . பரந் பட்ட உலகில் 
பல்ேவ  வ ட ம் உ ட ம் இயல் ட ம் ெபா ள்கள் காட்சி வழங்குகின்றன. 
வ , உ , இயல்  என்ற இவற்ைற நன்கு ஆய்ந்  இப்ெபா ள்களின் 
இைடேய ள்ள ேவற் ைமையக் காண்கிற  சாதாரண அறி . அ  கண் தலாய 
ெபாறிகளின் வழிப்பட்ட அறி ம் ஆம். இதைனய த்  ண்ணிய அறி  ெதாழிற் 
படத் ெதாடங்குகிற . ெபா ள்களின் இைடேய காணப்ப ம் இவ்ேவற் ைமகளில் 
ெபா த்தன்ைம உண்டாெவன ஆய்கிற  அந் ண்ணறி . ெபா த் 
தன்ைமையக்கண்  ேவ பட்ட வ , உ  இயல் ைடய ெபா ள்களில் 
ஒற் ைமையக் காண ற்ப கிற  ண்ணறி . சு ங்கக் கூறின், ேவற் ைமயில் 
ஒற் ைமைய ம் ஒற் ைமயில் ேவற் ைமைய ம் காண்பேத ண்ணறிவாகும். 
ெபாறி களின் லம் கண்ேடா ேகட்ேடா ெபா ள்களின் ேவ பாட்ைட அறி ம் 
அறிைவப் ெபா மைற, 
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            எப்ெபா ள் யார்யார்வாய்க் ேகட்பி ம் அப்ெபா ள் 
            ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அறி .                     (குறள்-423)  
 
என் ம், ேவற் ைமயில் ஒற் ைம கா ம் ண்ணறிைவ,  
 
         எப்ெபா ள் எத்தன்ைமத்  ஆயி ம் அப்ெபா ள் 
          ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அறி .                  (குறல்-355)  
 
என் ம் கூறிச்ெசல்கிற . பின்ைனய  ன்ைனயைத  விடச் சிறந்த  என்பைத ம் 
எளிதில் உணரலாம்.  அதனாேலேய வள் வ ம் ெபா ளின் தன்ைமைய  அறி ம் 

ண்ணறிைவ 'ெமய் ணர்தல்' என்ற அதிகாரத்தில்  ைவத் ள்ளார், இரண்ைட ம், 
'அறி ' என்ேற குறள்  குறிப்பிட்டா ம், இரண் ற்கும் ஓரள  ேவ பா   
உண்ெடன்பைத யா ம் எளிதில் அறிய ம். 
 

 வளர்ச்சி  
 
மனிதன் த்தன்ைமயைடய (Development of full  personality) இவ்வறி  மிக ம் 
இன்றியைமயாத . ஆனால்  எத் ைணச் சிறந்ததாயி ம் அறி  ஒன்ற மட் ம்  
ைவத் க் ெகாண்  மனிதன் வாழ யா . வாழ்ந்தா ம், அதைன  வாழ்  
என்  க த  யா . மனித வளர்ச்சியில் அறி  ஒ  பகுதிேயயாம்.  அள  மீறி 
இதைனேய ெபாிெதனப் ேபாற்றி வளர்த்தால்  மற்ெறா  பகுதியின் வளர்ச்சிைய இ  
தாக்கும். 
 
உதாரணம் 
 
குத் ச்சண்ைட ெசய்கிறவர்கைளப் பார்க்கிேறாம். அவர்கட்குப் ேபாாில் பயன்ப வன 
இரண்  ைகக ேம. ஆனால், ைககளில் மட் ம்  வன்ைமையப் ெபற்   
விட்டதால் ஒ வன் சிறந்த குத் ச் சண்ைட ரன் ஆதல்  இய மா? இயலேவ 
இயலா . ஏைனய உ ப் கைள ம்  உடன் வளர்க்காமல் ைககைள மட் ம் 
வ வைடயச்  ெசய்த ஒ வன் குத்தினால் அைதப் ெபா ப்ப  எதிாிக்கு  
இயலா தான். ஆனால், ெபா த் க் ெகாண்  அவன்  மீண் ம் குத்தினால் அதைனப் 
ெபா க்க ம் ைநவின்றி ஏற் க்ெகாள்ள ம் இவ க்கு மார்பி ம் கத்தி ம்  
வ ேவண்டாவா? குத் ச் சண்ைட ரன் உடல்  வ ம் வன்ைம ெபறாமல் 
ைகயில் மட் ம் வன்ைம  ெபற்றி ந்தால், அவன் ' ரன்' என்ற ெபய க்கு இலக்காக  
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மா? அவன்  ரன் ஆதல் கூ மா? ரன்  என்ற ெபய க்கு உாியவனாக 
ேவண் மாயின்,   உட ம் வன்ைம ெபற்றி க்க ேவண் ம்.  
 
ேவண்டப்ப வன இரண் .  
 
அேத ேபான்  'மனிதன்' என்ற ெபய க்கு ஏற்ப  ஒ வன் வாழ ேவண் மாயின், 
அவ க்கு இன்றியைம யாமல் ேவண்டப்ப வன இரண் . தலாவ  உள்ளத்   
உணர் ; இரண்டாவ  அறி . இரண் ம் வளம்  ெபற்றாலன்றி, அவன் த் 
தன்ைம ைடயவன் எனக்  க தப்படான். ஒன்ைறச் சு க்கி மற்ெறான்ைற வளர்ப்ப  
தால் விைளவ  தீங்ேகயாம். உலக சாித்திரத்ைத ஒ ைற  ேநாக்கினால், 
இவ் ண்ைம நன்குவிளங்கும். எத்தைனேயா ச தாயங்கள் மிக்க சிறப் டன் வாழ்ந் ம் 
நிைலேபறில்லா  மல் அழிந்ெதாழிந்தன.காரணம் யா ? உணர் , அறி  என்ற 
இரண்ைட ம் ஒ ங்ேக வளர்த்தி ந்தால் அைவ  நிைலெபற்றி க்கக் கூ ம். பலமான 
காற்ற த்தா ம், பிறர் தள்ளிவிட ேநர்ந்தா ம் இரண்  கால்கைள ம் ஊன்றி  
நிற்பவன் நன்கு நிற்றல் கூ ம். அவ்வாறன்றி ஒேர கா ல்  நிற்பவன் உயிைரப் 
பி த் க் ெகாண்  நிற்றல் கூ ேம  தவிர, பிறர் தாக்கினால் விழாதி த்தல் இயலா . 
அேத  ேபாலச் ச தாய வாழ் க்குத் ேதைவயான உணர் ,  அறி  என்ற இரண்  
கால்களினா ம் நிற்கும் ச தாயம்  காலம் என் ம் ேபய்க்காற்றா ம், பிற நாகாிகம் 
என்ற  இ யா ம் தாக்கப்ப ம் ழ்வதில்ைல. இதன்  ம தைலயாக ஒ  கா ல் 
நிற்கும் நிைல ஏற்பட்ட  ச தாயங்கள் நிைல ெபறவில்ைல. உணர்ைவேய  ெபாிதாகக் 
ெகாண்ட நாகாிகம் பைடத்த ச தாயம்  ழ்ச்சி ற்ற  - அறிைவேய 
ெபாிதாகக்ெகாண்ட ச தாயம்  ழ்ச்சி ற்ற . பழந்தமிழன் வாழ்வின் சிறப்  
யாெதனில்; உணர் , அறி  என்ற இவ்விரண்ைட ம் ஒ  ேசர வளர்க்க 

ற்பட்டைமேயயாம். 
 
அறி  வளர்ச்சியின் பயன் 
 
மனிதன் அறிைவ வளர்ப்பதால் ெப ம் பயன்  விஞ்ஞானம், ெபா ளாதாரம், அரசியல் 

த யைவ  களாம். இவற்றின் வளர்ச்சியால் மனிதனின் றவாழ்   
ெசம்ைமயைடந்த . ெவயி ம் மைழயி ம் அவதி ற்ற  மனிதன்,  கட் , 
ெந ப்  வளர்த்  வண்  ெசய்   வாழக் கற் க்ெகாண்ட  விஞ்ஞான அறிைவ 
வளர்த்ததன்  பயன். நிலத்திற் கிைடக்கும் பயைன நாைளக்கு ேவண் ம்  என்  
ேசமித்  ைவத் ப் பிற க்கும் பகிர்ந்  அளித்   வாழத் ெதாடங்கிய  ெபா ளாதார 
அறிைவ வளர்த்ததன்  பயன். கூட்டங்கூ  வாழத் ெதாடங்குைகயில் ஒ வைனத்  
தைலவன் என ைவத் க் ெகாண்  சட்ட திட்டங்கைள  ஏற்ப த்தி அவற்றிற்குக் 
கட் ப்பட்  வாழத் ெதாடங்கிய   அரசியல் அறிைவ வளர்த்ததன் பயன். இவற்ைற 
ேம ம்  ேம ம் வளர்ப்பதால் மனித ைடய அறி  வளர்ந்த . மனிதன் நன் ைறயில் 
ச தாயத்தில் பிற டன் கூ   வா ம் கைலையக் கற் க்ெகாண்டான். குைறந்த காலத்  
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தில் குைறந்த யற்சியில் நிைறந்த ெபா ைளப் ெபற் , நிைறந்த அள  ஓய்  
ேநரத்ைத ம் ெபற வழி ெசய்   ெகாண்டான். இைவ யா ம் அறி  வளர்ச்சியால்  
அவ ைடய றவாழ்  ெபற்ற பயன்களாகும். 
 
இனி, மனிதனால் ேதாற் விக்கப் ெப ம் ல்க ம்  இ  வைகப்ப ம். ஒ  வைக, 
அறிவின் ைண ெகாண்   ஆக்கப்ெப ம் அறிவியல் ல்கள். ஏைனயைவ 
உணர்வின்  ைணெகாண்  ெசய்யப் ெப ம் உணர்  ல்கள். இவற்ைறேய 
இலக்கியம் என்  கூ கிேறாம். தல்  ெதாகுப்பில் உள்ளனவாகிய அறிவியல் 

ல்கள் கால ேதச  வர்த்தமானங்களால் மா பைவ. ஓரள  எல்ைல ைடய  அறிவின் 
திறங்ெகாண்  ஆக்கப்ெப ம் இந் ல்கள், மக்கள் ச தாயம் அறி  வளர்ச்சி ெபற்ற 
பிறகு தங்கள்  பயைன இழந்  வி கின்றன. விஞ்ஞான உலகின் திற   ேகால் என்  
கூறப்ெபற்ற 'நி ட்டனின்' இயக்கச்  சட்டங்கள் (Laws of motion) 'ஐன்ஸ் ன்' 
ேதான்றிய பிறகு  ஐ தற்கும் ஏ வாய்விட்டன. அன்ைறய அறி நிைலயில்  
உண்ைமயாகக் க தப்ெபற்ற ஒன் , இன்ைறய அறி   நிைலயில் மாறிவிட்ட . 
உைடக்க யாத  என்  க தி  'அ ' (atom) என்  ெபயாிட்டார் டால்டன் என்ற 
ெபாியார் ண்ைமப் ெபா க்கு. அன்ைறய அறி த்  திறத் க்கு அ  சாி. ஆனால், 
இன்ைறய அறி  நிைல,  அ ைவத் ைளத்  அத ள் ஓர் உலகத்ைதேய 
காண்கிற . ேநற் வைர உண்ைமெயன்  க தப்பட்ட  ஒன்  இன்  
ெபாய்யாவைதக் காண்கிேறாம். இன்ைறய  உலகம் உண்ைம என்  நம் வ  நாைள 
உலகால்  எள்ள ம் நைகயாட ம் படலாம். இங்ஙனம் வளர்ச்சி  யைடந்த இந் ல்கள் 
அைனத் ம் அறிவின் ைணக்  ெகாண்  மட் ம் ஆக்கப்ெபற்றைவ. உணர்விற்கு 
இங்கு  ேவைலேய இல்ைல. உணர்வின் உதவியின்றித் ேதான் ம்  இவற்றால் ஓரள  
நற்பயன் விைளவ  உண்டாயி ம், தீப்பய ம் ேதான்றத்தான் ெசய்கிற . 
அ ைவத்  ைளத்  மின்அ , பரமா வாகப் பிாித்தால் பயன்  உண்டா 
இல்ைலயா என்ப  ஒ றம் இ க்கத் தீப்பயன்  உடன் விைளந் விட்ட . 
உணர்வின் உதவி இன்றி  அறிவின் பயனாகத் ேதான்றினைமயாேலதான் அ ைவத்  

ைளக்கும் ஆராய்ச்சி 'அ குண் 'ல் ந்த .  உணர் ம் அறி ம் ேசர்ந்  
வளர்ந்தி ந்தால், இவ்வா   'அ குண் ' ேதான்றி இ ப்பி ம், அ  'நாகசாக்கி' 
ஹிேராஷீமா' மக்கள் தைலயில் விழாமல் ச தாய  நன்ைமக்குப் பயன்பட் க்கும். 
 
அறிவின் உதவியால் மட் ேம ேதான் ம் ெபா ள்  கள், அவ்வறி  வளர்ச்சி 
ெபற்றபின் பயன்படாமல்  ஒழிவைதக் கண்ேடாம். ஆனால், பின்னர்க் கூறப்ெபற்ற  
உணர்வின் அ ப்பைடயில் ேதான் ம் இலக்கியம்  இவ்வா  பயனற் ப் 
ேபாவதில்ைல. எத் ைணக் காலஞ்  ெசன்றா ம், மக்கள் ச தாயம் எவ்வள  அறி  
வளர்ச்சி  யைடந்தா ம், இைவ பழைமயானைவ என்  க தப்  ப வதில்ைல ஒ  
காலத்  வாழ்ந்த மக்கட்கு மட் ேம  வி ம்பத்தக்கதாய் இ ந்த  என்  
கூ வதற்கில்லாமல்  எக்காலத் ம் எவ்விடத் ம் வா ம் மக்கள் அைனவ க்  கும் 
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வி ம்பத்தக்கதாய் இ ந்த  என்  கூ வதற்கில்லா  மல் எக்காலத் ம் எவ்விடத் ம் 
வா ம் மக்கள் அைன வ க்கும் வி ம்பத்தக்கதாய் உள்ள ெப ைம இலக்கியத்  திற்கு 
மட் ேம உண் . சு ங்கக் கூறின், காலேதச  வர்த்தமானம் கடந்த ஒன்றாய் மிளிர்வ  
உணர்வின்  பயனாகத் ேதான் ம் இலக்கியம் என்னலாம். 
 
உணர்  வளர்ச்சி 
 
உணர்  வளர்ச்சியாேலதான் மனித ைடய மனம்  நிைறவைடயேவண் ம். 
எத் ைண அறிைவ வளர்த் க் ெகாண்  ேபானா ம், மனம் நிைறவைடயா . இ   
க திேய ேபா ம் தா மானவ அ களார், 
 
         சினம்இறக்கக் கற்றா ம் சித்திெயலாம் ெபற்றா ம் 
         மனம்இறக்கக் கல்லார்க்கு வாேயன் பராபரேம!                                                   
               (பராபரக்கண்ணி, 169) 
 
என்  கூறிப்ேபானார்! அறி  வளர்ச்சியால் மட் ம்  மனநிைறவைடய யா  
என்பதற்கு அெமாிக்கா, இரஷியா ேபான்ற ேமனா கள் உதாரணமாகும். இத்தைகய 
ஓர் இக்கட்டான நிைல ேதான்றக்கூ ம் என்பைத  அன்ைறத் தமிழன் நன்கு 
அறிந்தைமயின், உணர்ைவ ம்  அறி டன் வளர்க்கத் தைலப்பட்டான். அதன் பயேன  
அக வளர்ச்சியாம். உணர்  வளர்ச்சிைய 'அகம்' என்   கூறினான் பண்ைடத் தமிழன். 
அகமாவ  யா ? 
 
         "ஒத்த அன்பான் ஒ வ ம் ஒ த்தி ம் கூ கின்ற 
       காலத் ப் பிறந்த ேபாின்பம், அக் கூட்டத்தின் பின்னர் 
       அவ்வி வ ம் ஒ வர்க்ெகா வர் தத்தமக்குப் லனாக  
       இவ்வா  இ ந்த  எனக் கூறப்பட்டைத, யாண் ம்  
      உள்ளத் ணர்ேவ கர்ந்த இன்பம் உ வேதார் ெபா ள்  
      ஆக ன், அதைன அகம் என்றார்... இன்பேமயன்றித் 
       ன்ப ம் அகத்ேத நிக மாெவனின், அ ம் காமம்  
      கண்ணிற்ேறல் (க தினால்) இன்பத் ள் அடங்கும்." 
                          (ெதால். அகத்திைண. சூ. 1. நச்சி. உைர) 
 
அகம் என்பதற்குப் பண்ைடத் தமிழ் கண்ட விாி ைர  யாகும் இ . 'யான்கும் 
உள்ளத் ணர்ேவ கர்ந் ' என்   கூறினைமயின், இ ேவ உணர்ைவ வளர்க்கும் வழி  
என்ப  அறிய கிற .  
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அகத்திைண ம் தமிழ ம்  
 
உணர்ைவ வளர்க்கும் அகத்திற்குத் தமிழன் ெப   மதிப்ைபக் ெகா த்தான்; 
வாழ்வி ம் அதைனப் றத்ைதக்  காட் ம் உயர்ந்த  என்  க தினான். 
இலக்கணம்  வகுத்த ெதால்காப்பியனா ம் ' றத்திைண இயல்' என்ற ஒேர  இயலால் 

றத்ைதப்பற்றிக் கூறினார். ஆனால், அகத்தின்  சிறப்ைப அறிவிக்கப் ேபா ம் 
அதைன 'அகத்திைண  இயல், களவியல், கற்பியல்' என்ற ன்  இயல்களாற் 
ேபசினார்! அவ்வா  இலக்கணம் ெசய்ய ஒ  தனிக்  காரண ம் உண் . இலக்கியம் 
கண்டதற்குத்தாேன  இலக்கணம் கூறினார் ஆசிாியர்? இலக்கியம் எவ்வா   
வாழ்க்ைகையக் கண்ட ? இலக்கியம் தன்னிற் ெப ம் பகுதிைய அகத்திற்ேக தந்  
விட்ட . பத் ப்பாட்   என்ெறா  ெபாிய ெதாைக ல் சங்க இலக்கியத்தில்  உண் . 
அதில் உள்ள பத் ப் பாடல்க ம் றப்ெபா ள்  பற்றிேய ேபசுவதாகக் 
கூறப்ப கிற . ஆனால், உண்ைமைய ஆய்ந்தால் ' ல்ைலப் பாட் ,' 'குறிஞ்சிப்  
பாட் ,' 'ெந நல் வாைட' என்ற ன் ம் அகத்ைதப்  பற்றிய பாடல்கேளயாம். 
இலக்கண க்கம் காரணமாக  இைவ றத் ள் அடக்கப் ெபற் ள்ளன.  
 
அ த்  'எட் த் ெதாைக' என்றெதா  ெதாகுப்  உண் . ெதாைக ல்களாக எட்  

ல்கள் குறிக்கப்  ப கின்றன. இவற்றில் ' றநா ', 'பதிற் ப்பத் ' என்ற  இரண்  
தவிர, ஏைனய ஆ ம் அகப்பகுதி ல்கேள யாகும். வ ம் றம் என்  கூறப்ப ம் 
பத் ப்  பாடல்களில் ன்  அகம் பற்றியன; எட்  ல்களில்  ஆ  அகம் பற்றியன. 
இவற்றி ந்  இத்தமிழர் அகம்  பற்றி எத் ைணப் ெப ைம ெகாண் ந்தனர் 
என்பைத  அறிய கின்றதன்ேறா? 
 
ஐந்திைணப்பிாி   
 
அகம் எதைனப் பற்றிப் ேபசுகிற ? ஒ வ ம் ஒ த்தி  ம் பிறர் உதவியின்றித் தாேம 
எதிர்ப்பட்  ஒ வைர  ஒ வர் பார்க்கின்றனர். (இவ்வா  எதிர்ப்ப த க்கு 'விதி  
கூட் வதால்' என்  பைழய ல்கள் காரணம் கூ ம்). பார்ைவ ேநாக்காக கிற . 
அந்ேநாக்கில் ஒ வைர  ஒ வர் ஈர்க்கின்றனர். இ வ ம் தம் நிைலைம மாறி  ஒ வர் 
இன்றி மற்றவர் வாழ யாெதன்ற நிைலைய  அைடகின்றனர்; மனத்தால் கூ ய 
பிறகு உடலா ம்  கூ கின்றனர்; இவ்வா  பிறர் அறியாமல் பன் ைற  
கூ கின்றனர். இதைனக் 'குறிஞ்சித் திைண' என்   இலக்கணம் கூ ம்.  
 
இந்நிைல நீ க்ைகயில் இவர்கள் ெதாடர்ைபத்  தைலவி டன் ஓயாமல் 
காலங்கழிக்கும் ேதாழி ெமல்ல  அறிகிறாள். தைலவ ம் தைலவி ம் தம் இன்பேம  
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ெபாிெதன்  வாழ்ந்  வ கின்றனர். ஆனால், இ வ ம்  உலகில் வாழ்கின்றவர் 
தாேம! எனேவ, இவர்கள்  இவ்வா  கூ ப் பிாிவதால் ச தாயத்தில் மற்றவர்கள்  
இவர்கைளப் பற்றி யா  ேபசுவர் என்பைதத் தைலவி ம்  தைலவ ம் நிைனக்க 
ேநரமில்லாவி ம், ேதாழி  நிைனத் ப்பார்க்கிறாள். அவள் தைலவைனப் பார்த்   
விைரவில் மணஞ் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம் என்   ேகட்கிறாள். இ ம் 'குறிஞ்சித் 
திைண'யின்பாற் ப ம். 
 
தி மணம் ெசய்வ  என்றால் தைலவ க்குக் ைகயில்  ெபா ள் ேவண் ேம! எனேவ, 
தைலவிையப் பிாிந்   தைலவன் ெபா ள்ேதடச் ெசல்கிறான். தி மணம் நிகழ்ந்த  
பின் ம் ெபா ள் ேதடச் ெசல்வ ண் . இவ்வா   தைலவன் பிாிந்  ெசல்வைத ம் 
அதற்குாிய ஏற்பா கைள ம் கூ வ  'பாைலத்திைண' என்  இலக்கணங் கூ ம். 
 
தி மணம் ந்  இல்லறம் நடத் ம் நாளில்  தைலவன் பிாிந்  ெசல்வ ம் உண் . 
அந்நிைலயில்  தைலவி தன் கடைமகைளச் ெசய் ெகாண்  ட் ல்  இ ப்பாள். 
இதைன ' ல்ைலத் திைண' என்பர்.  
 
ெசன்ற தைலவன் குறித்த காலத்தில் மீளாவி ன்,  தைலவி மிக ம் வ ந் வாள். 
அவள் வ த்தம் அடக்கும்  நிைலநீங்கி வாய்விட்  அரற் ம் அளவிற்குச் ெசல் த ம்  
உண் . இவ்வா  அறத் வைத 'ெநய்தல் திைண' என்பர். 
 
ெபா ள் த யன ேத  மீண்  வந்த தைலவன்  ட் ந்  இன்பமாகப் ெபா  
ேபாக்குகிறான்.  அதிக ேவைல இல்ைலயாத ன், அவன் மனம் சும்மா  இ ப்பதில்ைல, 
ஓரள  ேசாம்பி ள்ள மனத்தில்  'சாத்தான்' கு  குகின்றான். எனேவ, தைலவன் 
தவறான வழிகளில் ெசல்லத் ெதாடங்குகிறான். பரத்ைதயர்  நட்ைபத் ேத ச் ெசல் ம் 
அவ க்கும் தைலவிக்கும் மன  ேவ பா  ேதான் கிற . அ  காரணமாகப் ச ம்  

லவி ம் ஏற்ப கின்றன. இ பற்றிக் கூ வைத 'ம தத்  திைண' என்பர்.  
 
தனி இ  திைணகள்  
 
இவ்வா  ஐந்  வைகயாக நைடெப ம் ட்   வாழ்ைவ - உணர்  வாழ்ைவ - 'அகம்' 
என்  கூறினர்.  இவற்ைறயல்லாமல், சில ற நைடக ம் (Exceptions)  உண் . சில 
சமயங்களில் தைலவர் சிலர் தைலவி தம்ைம  வி ம் கிராளா என்ப பற்றிக் 
கவைல றாமல் காதல்  ாிய ற்ப வ ம் உண் . ஒ தைலக் காமமாகிய  இதைனக் 
ைகக்கிைளத் திைண (Subnormal love)  என்பர். சில  சந்த ப்பங்களில் தம்ைமவிட 
வயதில் த்தாாிடம்  தைலவர்கள் அன்  ெசய்ய ற்ப வ ம் உண் .  இதைனப் 
'ெப ந்திைண' (Abnormal love)  என்பர்.  
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அகத்திைணயின் மதிப்   
 
ெப ம்ப யாகக் கூ மிடத்  அகப் பகுதியின் அ ப்  பைட இைவேய. இைவ 
அைனத் ம், நான்கு சுவர்கைள  எல்ைலயாக உைடய ட் ள் நைடெப வனேவ 
என்   கூறத் ேதைவ இல்ைல. பரந் ப் பட்ட ற உலகில்  நைடெப ம் வாழ்  

வைத ம் றம என்ற ஒ   பிாிவாகப் பிாித்  'சிறிய அள ைடய ட் ள்  
நைடெப ம் வாழ்ைவ அகம்' என ஒ  பிாிவாகப்  பிாித்தனர் பழந்தமிழர். இதன் 
காரணம் யா ? பரந்த இடத்தில் நைடெபற்றா ம் கு கிய இடத்தில் நைட 
ெபற்றா ம் இைவ இரண் ம் ஒத்த மதிப் ைடயன எனக்  க தக் காரணம் யா ? 
அளவால் இைவ மா ப ம், தன்ைமயால் ஒத்த மதிப் ைடயைவ என்ேற க தினர். 
 
ெதாைக ல்கள் ெசய்தவர்கள் இதைன நன்குணர்ந்த  ேதாடல்லாமல் ஒ  ப  
ேமேல ம் ெசன் விட்டார்கள்.  எட் த்ெதாைக ல்க ள் ஆ  அகத்திற்குத் 
தரப்பட்டன. ஏன்? ரத்ைதவிட அகம் சிறந்த  என்  அவர்கள்  க தியேத 
காரணமாகும். ஏன் அவ்வா  க தினார்கள்? கு கிய இடத்தில் நைடெப வதாயி ம், 
அகம்  சிறப்பைடயாவி ல், றம சிறக்க யா . ெபாிய  மரமாகப் றத்ேத ஒ  
ெபா ள் காட்சி நல்கினா ம்  கண் க்குத் ெதாியாத சிறிய ேவர்களாேலேய மரத்தின்  
வாழ்  நைடெப கிற . இச்சிறிய ேவர்கள் நன்கு  அைமயாவி ல் அப்ெபாிய மரம் 
நன்கு வாழ யா .  அேதேபாலப் பிறர் அறிய யாத சூழ்நிைலயில் சிறிய  

ட் ல் நைடெப ம் அகவாழ்  ெசம்ைமயாக அைமந் தால்தான் ற வாழ்  
ெசம்ைமப்ப ம். கு ம்பம் நன்கு  அைமந்தால்தான் ச தாயம் நன்கு அைமய ம்! 
தனி  மனிதன் சீர்தி ந்தினாலன்றிச் ச தாயச் சீர்தி த்தம்  என்ப  
குதிைரக்ெகாம் தான்.  
 
வள் வர் வழி  
 
இவ் ண்ைமைய நன்கு உணர்ந்த காரணத்தாேலதான்  ெபா மைற தந்த ெபாியார், 
உலகம் வதற்கும் நல்வழி  வகுக்கத் ெதாடங்குைகயில்  ைறையக்  
ைகயாள்கிறார். அவ க்கு ன்னர்த் ேதான்றிய பிேளட்ேடா  ேபான்றவர்கள் நா  
நலம் ெப ம் வழிையக் கூறினார்கள்.  ஆனால், வள் வர் இவ்வழிைய விட் த் தனி 
மனிதன்,  அவன் கு ம்பம் என்ற இரண்ைட ம் த ல்  ேபசுகிறார். இல்வாழ்க்ைக, 
வாழ்க்ைகத் ைணநலம்,  தல்வைரப் ெப தல், அன் ைடைம, வி ந்ேதாம்பல்,  
ெவஃகாைம, பயனில ெசால்லாைம த ய  அதிகாரங்கள் தனிப்பட்ட மனித ம் 
அவ ைடய  கு ம்ப ம் ெசம்ைமயைடயக் கூறப்ெபற்ற வழிகள்  அல்லவா? கு ம்பம் 
ெசம்ைமப் பட்டாலன்றிச் ச தாய ம் நா ம் ெசம்ைமயைடதல் இயலாெதன்பைத  
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நன்கறிந்தைமயின், வள் வர் இவ் வழிைய ேமற் ெகாண்டார். இக்க த் ப் பின்ன ம் 
விாிவாக ஆயப்ப ம்.  
 
கு ம்ப வாழ்க்ைக மனிதைனச் ெசம்ைமப்ப த்த  அவ்வள  இன்றியைமயாததா? ஆம் 
என்ேற க தினர்  பழந்தமிழர்; அதனாேலேய அகத்திற்கு அத் ைண  மதிப் த் தந்தனர். 
இ  ஏன் என்பைதச் சற்  விாிவாகக்  காண்ேபாம்.  
 
மனிதன் பிறந்  வளர்வதன் ேநாக்கம் த்தன்ைம  (Perfection) அைடவேதயாம். 
மனிதன் பிறக்கும்ெபா   தன்னலப் பிண்டமாகேவ பிறக்கிறான். காட்   
மனிதனாகப் பிறர் உதவிைய நாடாமல் வாழ்கின்ற  காலத்தில் இதனால் தவ  ஒன் ம் 
இல்ைல. ஆனால், நாகாிகம் மிகுந்த ச தாயத்தின் ஓர் உ ப்பாக அவன்  
வாழேவண் ய நிைலயில் இத் தன்னலம் ஊ  ெசய் ம்.  எனேவ, 
எத் ைணக்ெகத் ைண தன்னலத்ைத  ஒழிக்கிறாேனா அத் ைணக்கத் ைண அவன் 
சிறந்த  மனிதனாக வாழ ம். த்தன்ைம ெபற இ   மிக ம் இன்றியைமயாத . 
அவ்வாறாயின், தன்னலத்ைத  உதறித் தள்ள வழி யா ? இல்லறேம சிறந்த வழி.  
இவ்வா  கூ வதால் றவறத்ைத ேநர யாக ேமற் ெகாண்ேடார் சிறந்தவர்களாக 

யா  என்ப   க த்தன் .அவ்வா  ஆகின்றவர் ஒ  சிலேரயாவர்.  அன்னார் 
றநைடயாவேர (Exception) தவிர விதியாகார்.  

 
தைலவ ம் தைலவி ம்  
 
இல்லறத்ைதத் தமிழன் கூாிய ைரயில் ேமற்ெகாள்வ  தாள் மனிதன் 
தன்னலத்தி ந்  வி பட மா? என்பேத அ த்  வ ம் வினா. ஏைனய 
நாட் னைரப்  ேபாலத் தி மணத்ைதக் கூறாமல் தமிழர் அதைனக்  'கள ' என் ம் 
'கற் ' என் ம் பிாித்தனர். த ல் கள  ெதாடங்கும் ெபா ேத தைலவன் ஒன்ைற 
இழக்கிறான்.  அவ்வா  இழக்கப்ப வ  அவ ைடய அகங்காரம்  தைலவ ம் 
தைலவி ம் ஒத்த ெப ைம ைடயவர்கள்  எனக் கூற வந்த ெதால்காப்பியர், அ த் த் 
தைலவன்  சற்  உயர்ந்தவனாயி ந் தவ  இல்ைல எனக் கூ கிறார்.  
 
           ஒத்த கிழவ ம் கிழத்தி ம் காண்ப 
           மிக்ேகான் ஆயி ம் க வைர இன்ேற.             (களவியல் - 2) 
 
என்பதால் தைலவன் ெப ைமைய ஒ வா  அறியலாம்.  
 
இத் ைணச் சிறந்த தைலவன் தன் பாங்க ம்  ஏவல ம் நண்ப ம் ைடசூழ ேவட்ைட 
ேமற் ெசன்றவன், தைலவிையக் காண்கின்றான். அவைளக் கா ன்னர்  அவைனப் 
பற்றி நிைனப்பவர்கட்கு அவன் ெப ைம  ேதான்றாமற் ேபாகா . இத் ைணப் 
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ெப ைம காரணமாக  அவனிடம் ஓரளவாவ  ஆணவம் இல்லாமற்ேபாகா .  ேம ம், 
அவன், 'அறி ம் ஆற்ற ம் க ம் ெகாைட ம் ஆராய்த ம் பண் ம் நண் ம் 
பழிபாவம் அஞ்சுத ம்  த யனவாய் ேமற்ப ம் ெப ைமப் பகுதி ம் கைடப்  
பி ம் நிைற ம் கலங்கா  ணித ம் த ய வ யின்  பகுதி ம் உைடயவன்,' 
எனத் ெதால்காப்பியம் கூ கிற .  'ெப ைம ம் உர ம் ஆ உ ேமன' (கள -7)  
இவ்வள   சிறப் ம் உைடய ஒ வன் தன்ைனப்பற்றி உயர்வான  எண்ணங்ெகாண்  
த க்கி நிற்ற ல் தவ  இல்ைல.  
 
அகங்காரம் அழிதல்  
 
அகங்காரம் அள  மிஞ்சினால் பிைழேய தவிர,  அள டன் இ ப்பைத யா ம் குைற 
கூறார். இவ்வா ள்ள  தைலவன் ச தாயத்திற்கு யா  பயைன விைளத்தல்  கூ ம்? 
அவனிடம் காணப்ப வனவாக ேமேல கூறிய  சிறப் க்கள் அைனத் ம் அவன் 
ெப ைமைய மிகுதிப் ப த்தப் பயன்ப வனேவ தவிரப் பிற க்கு எவ்வா   
பயன்ப ம்? இத் ைணச் சிறப் ம் உைடயான் மனத்தில்  அன்  என்ப  
பிறந்தாலன்ேறா அவனால் பிறர் பயன்  ெபற ம்? இ வைர தன  
நலத்தின்ெபா ட்ேட  பிறர் வாழ்கின்றார்கள் என்ற க த் டேனதான் அவன்  
வாழ்கிறான். இன்ேறல், பாங்க ம் நண்ப மாய பலர்  தன்ைனப் ைட சூழ்ந்  
வரேவண் ம் என்  அவன்  நிைனவானா? தைலவிையப் பார்க்கின்றவைர அவன்  
தன்ைனப் பற்றி ம் உலைகப் பற்றி ம் ெகாண் ள்ள  எண்ணேம ேவ . அவைளப் 
பார்த்த டன் அவன   மனத்தில் த ல் ேதான் ம் எண்ணம் அவள் அழைகப்  
பற்றிய தான். அழைகக் கண்டெபா  அ பவிப்பதில்  தவ  இல்ைலயாயி ம், 
அவன் அதைனத் தன்னலத்  டேன தான் காண்கிறான். ஆனால், சில ேநரத்தில்,  
இவ்வ பவத்தில் அவன் ஒன்ற ஒன்ற அவ ைடய  நிைலைம மா ப கின்ற . தான் 
என்ற ைனப் க்  ெகாஞ்சங்ெகாஞ்சமாகக் கழன்  விட அழகில் தன்ைன  
அ ைமப்ப த் ம் நிைலைய அவன் அைடந் வி கிறான்.  இன் ம் சிறி  ேநரம் 
ஆன டன் அவளில்லாமல் தன்  வாழ்க்ைக ற் ப்ெபறா  என்  அறிகிறான் - அல்ல 
-  உணர்கிறான். இப்ெபா  அவ ைடய ெப ைம ம்  மதிப் ம், உர ம், நண்பர் 
குழா ம், தன்மதிப் ம்  ெபா ளற்ற ெவ ங்கூட்டமாய்க் காட்சியளிக்கின்றன  
அவ க்கு.  வாழ்வின் தற்ப யில் கால் ைவத்   விட்டான் தைலவன். இ வைர 
தன்ைனேய தலாக  ைவத்  எண்ணிய தைலவன், இனித் தன்னி ம் உயர்ந்த  ஒ  
ெபா ைளக் கண் விட்டான். அவள் இல்லாமல்  தனக்கு வாழ்  இல்ைல என்பைத 
உணர்ந்த அந்த  வினா யிேலேய தைலவ க்குப் வாழ்  பிறந்   வி கிற . 
 

த்தன்ைமயின் வளர்ச்சி  
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தைலவி தனக்கு இன்றியைமயாதவள் என்   தைலவன் க ம் ெபா கூடத் 
தன்னலேம அங்குக்  காட்சியளிக்கிற . என்றா ம், தாேன, உலகம் என்ற  
நிைலயி ந்  இறங்கிவிட்டான் இப்ெபா . அவன்  அவைள அைடந்  இன்பம் 
ெபற ேவண் ம் என்ற  நிைனவி ம் ஓரள  தன்னலத்ைதக் காண்கிேறாம். களவிற் 
கூ  அவர்கள் பிறர் அறியாம ம், சில காலம் ேதாழி,  பாங்கன், பின்னர் ஊரார் 
என்பவர்கள் அறிய ம்  கூ கிறார்கள். இக் கூட்டத்தினால் இ வ ம் இன்பம்  
ெபறி ம் தைலவன் இன் ம் தன்னலக் கலப் ைடயவ  னாகேவ இ க்கிறான்; பிறர் 
பழி ற்றல் த யவற்றால்  தைலவி வ ந் வாேள என்பைதப் பற்றி அதிகக் கவைல  
ெகாள்ளாமல் கள க் கூட்டத்ைதேய வி ம் கிறான். இச் சூழ்நிைல இன் ம் அவன் 
தன  இன்பத்ைதேய  ெபாிதாகக் க கிறான் என்பைதேய அறிவிக்கின்ற .  ேதாழி 
பன் ைற அவைனக் கண்  அவன் ெசயல்  தகாத  என்  இ த் க் கூறிய சில 
சந்த ப்பங்களில்  அவ ைடய அன்பின் ஆழத்திற்குச் ேசாதைன நிகழ்வ ம்  உண் . 
தைலவி தனக்குக் கிைடக்க மாட்டாள் என்ற  நிைல ஏற்ப மாயின், தைலவன் 
'மட ர்தல்' என்பைத  ேமற் ெகாண்ேட ம் தன் ைடய அன்ைப ெவளியிட  

யல்கிறான்.  
 
அன் க்குச் ேசாதைன    'மட ர்தல்' என்ப  பண்ைடய வழக்கம். பனங்க க்  கினால் 
குதிைர ஒன்  ெசய்  தான் வி ம் ம்  தைலவியின் படத்ைத எ திக்ெகாண்  
தைலவன் அப் ெபாம்ைமக் குதிைரயின்ேமல் ஏறிக்ெகாள்வான். ெத ப் பிள்ைளகள் 
அக் குதிைரைய இ க்கும்ேபா  தைலவ டம்பி ந்  கு தி ெப கும். இதைனக் 
கண்ட ஊரார்  அப்ெபண்ைண அவ க்கு மணம் க்க ந் வர்; இப்  பழக்கம் 
எத்தைகயதாயி ம் தைலவ ைடய மனவளர்ச்சி  யில் ஒ  ப ையக் காட் கிற . 
தைலவிையப் ெபற  ேவண் த் தன்மானத்ைத ந் றந்  பனங்க க்கினால்  ெசய்த 
குதிைரயில் ஏறத் தைலவன் ற்பட்டான் எனில்,  அவன் அகங்காரம் ற் ம் அழிந்  
விட்டெதன்பதற்கு  இதனி ம் சான்  ேவ  ேவண் ேமா? 
 
                                    ...ேபா ள் 
      அடல் மாேமல் ஆற் ேவன் என்ைன மடல்மாேமல் 
     மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி !, சான்றீர்  
 
                                    ...ைவயம் 
     ர  ஊக்கும் உள்ளத்ேதன் என்ைன இர  ஊக்கும் 
     இன்னா இ ம்ைப ெசய்தாள் - அம்மா, சான்றீர்  
 
                                    ...வ நாவின் 
     வல்லார் ன்ெசால் வல்ேலன் என்ைனப் பறிர் ன்னர்க் 
     கல்லாைம காட் யவள் - வாழி, சான்றீர்               (க த்ெதாைக - 141) 
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க த்ெதாைகயில் காணப்ெப ம் இம் ன்  தாழிைச  க ம் உண்ைமக் காத ல் 
அகங்காரத்திற்கு அழி  ஏற்ப  கின்ற  என்  ேமேல நாம் குறிப்பிட்டைத 
வ த்   கின்றன. 
 
              அடல் மாேமல் ஆற் ேவன்  
 
என்  ெசால் ம்ெபா  அவன் உடல் வன்ைம ம், 
 
                               ...'ைவயம் 
            ர  ஊக்கும் உள்ளத்ேதன்  
 
என்  கூ ம்ெபா  அவன் ெநஞ்சுரத்ைத ம், 
 
                           ...'வ நாவின் 
            வல்லார் ன் ெசால்வல்ேலன்', 
 
என்  எ த் ைரக்கும்ேபா  அவன் கல்விப் ெப க்கம்,  கற்றன ெசால்ல வல்ல 
ஆற்றல் என்பனவற்ைற ம் அறிய  கின்ற . 
 
இம் ன்  க த் க்கைள ம் ஒட்  ெமாத்தமாகப்  பார்க்கும்ெபா  தைலவ ைடய 

 ஆ ைம ம்  (Personality) ெவளிப்படக் காண்கிேறாம். 
 
இ வைர கூாியனவற்ைறச் சு க்கமாகக் கண்டால் சில உண்ைமகள் ெதற்ெறன 
விளங்கும். உலகின் பிற  இடங்களில் வா கின்றவர்கள் காதைலப் பற்றிச் சிந்தித்த  

ைறயில் இத் தமிழர்கள் சிந்தித்ததாகத் ெதாியவில்ைல.  
 
ஆண் ெபண் உறவின் அ ப்பைடேய காதல் என்   உலகில் வாழ்கின்ற பல ம் 
நிைனத்தி ந்த ேவைளயில்  தமிழர் பலப  ன்ெசன்  காதல் என்ப  ஒ வைக  
மனநிைல என்  கூறிப் ேபாந்தனர்.  
 
ஒ  தைலவ க்கு அன்றாடம் எத்தைனேயா ெபண்  கைளப் பார்க்கின்ற வாய்ப்  
ஏற்ப கின்ற ; இத்தைகய  வாய்ப்  தைலவிக்கும் உண்டாகலாம் எனி ம்  
பார்க்கின்ற ெபண்கள்பால் எல்லாம் இவன் மனம் ெசல்வதில்ைல; தைலவிக்கும் 
இவ்வாேற. 
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இன் ம் ெசால்லப்ேபானால் பல ெபண்கள் ஒேர  தைலவைனப் பார்க்கின்றனர். 
ஒ த்தி தவிர பிறர் எவர் மனத்தி ம் எத்தைகய கிளர்ச்சி ம் ேதான் வதில்ைல.  
கூட்டமாக இ க்கின்ற ெபண்கள் அைனவ ம் ஒேர  ேநரத்தில் ஒேர 
தைலவைன(ேய)க் கண்டா ம் இவள்  ஒ த்தி தவிர ஏைனேயார்க்கு எவ்வித மனச் 
சலன ம்  ஏற்படவில்ைலயாம்.  இந்த ஒ த்திகூட இேத தைலவைன இதன் ன்னர்ப் 
பன் ைற கண் ந் ம் எவ்விதமான மனப் ேபத ப் ம் ெகாண்டவள் அல்லள். 
 
ஆனால் இன்  அவைனப் பார்த்த உடன் மனத்தில் ஒ  மாெப ம் மாற்றம் ஏற்பட்  
விட்டைதக் காண்கிறாள்; கூ கிறாள். 
 
          லர் குரல் ஏனல் ைழ ைட ஒ சிைற 
          மலர் தார் மார்பன் நின்ேறான் கண்ேடார் 
          பலர்(தில்), வாழி-ேதாழி!-அவ ள், 
          ஆர் இ ள் கங்குல் அைணெயா  ெபா ந்தி 
         ஓர் யான் ஆகுவ  எவன் ெகால்,  
         நீர் வார் கண்ெணா  ெநகிழ் ேதாேளேன?                 (அகம்-82, 13-18) 
 
இன் ம்கூட அத் தைலவன் இவளிடம் ேநேர வந்  தன் ைடய காதைல 
ெவளிப்ப த்திப் ேபசியதாகத் ெதாியவில்ைல. 
 
யாைன ேவட்டம் க்க அவன் யாைன தப்பிச் ெசன்ற வழி, ஆயத்தாெரா  கூட்டமாக 
நின்றவர்கைளப் பார்த்ேத, 
 
"ஒ  யாைன இப்பக்கம் தப்பிப்ேபான . கண்டீேர?" எனப் ெபா வாகத்தான் 
ேகட்டான். தைலவிையத் தனிேய ேகட்க ம் இல்ைல; வினாவிற்கு அப்ெபண் ர் 
விைட தந்ததாக ம் ெதாியவில்ைல. 
 
திைனப் னத்தில் நிற்கும் இவள், தன் உட ன் ெப ம் பகுதி மலர் குரல் ஏனலால் 
மைறக்கப்பட விளங்கினாள். எ த்த ஓர் வினாவிற்கு எதிர்மாற்றம் ெபறாதவனாய் 
அவன் ேபாய்விட்டான். 
 
அவைனக் கண்ட, அவன் வினா ேகட்ட, ெபண்கள் அைனவ ம் (ேதாழியர்) 
அ ைமயாய் உறங்குகிறார்கள். அத் ைணப் ெபண் ாிைடேய இவள் மட் ம் 
தைலயைணேய ைணயாய் ெநகிழ்ந்த ேதாள்கேளா , ெநக்கு ெநக்கு நீ  
நிைனப்பவளாய் நீர் ஒ க்கு அறாத கண்கேளா  இர  வ ம் உறங்காமல் 
விழித் க் ெகாண் க்கிறாள். 
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           உ வ வல்வில் பற்றி, அம்  ெதாிந் , 
           ெச ச் ெசய் யாைன ெசல்ெநறி வினாஅய் 
           லர்குரல் ஏனல் ைழ ைட ஒ சிைற       (அகம்-82,11-13) 
 
நின்ற தைலவைனக் கண்ட பல ள் ம் ெநகிழ்ேதாள் இவேள வ ந் கின்றாள். 
 
(நன்கு கட்டப்பட்ட அழகிய வில்ைல ஒ  ைகயில் பற்றிக்ெகாண்  கூர்ைமயான 
அம் கைள ஆராய்ந்  மற்ெறா  ைகயில் ைவத் க்ெகாண் , 'ேபார் ெசய்த ல் வல்ல 
யாைன ெசன்ற வழி இ ேவா?' என்  வினவிய வனாய் கதிர் ற்றித் தைல சாய்த்த 
திைனப் னத்தில் ஒ  பக்கமாக நின்  எம் டன் ேபசிய மலர் மாைல அணிந்த 
தைலவன் நிற்பைதக் கண்டவர் பலர். அப் பல ள் ம் ெசறிந்த இ ட்ேடா  கூ ய 
இவ் இரவில் தைலயைண ெயா  ெபா ந்தி, நான் ஒ த்தி மட் ேம நீர் நிைறந்த 
கண்ெணா  ெநகிழ்ந்த ேதாேளா  இ ப்ப  ஏன்?) 
 
இப்பாட ல், குறிஞ்சி பாடக் கபிலர் என்ற ெமாழிையேய ஏற்ப த்திய லன் 
அ க்கற்ற அந்தணாளன் ஆகிய கபிலர்ெப மான் குறிப் ப் ெபா ள் ( ன்னம்) என்ற 
ஒ  கவிைத அழைகப் ெபய் ள்ளார். 
 
பாட ன் தல் 10 அ கள் மைல அழைக ம், அச் சார ல் நடக்கின்ற இயற்ைக 
நிகழ்ச்சிகைள ம் ஈ  இைணயற்ற ைறயில் வ ணிக்கின்றன. 
 
          ஆ  அைமக் குயின்ற அவிர் ைள ம ங்கின் 
          ேகாைட அவ் வளி குழ ைச ஆக 
          பா  இன் அ விப் பனிநீர் இன்னிைச 
         ேதா  அைம ழவின் ைத குரல் ஆக, 
          கணக்கைல இகுக்கும் க ங் குரல் ம்ெபா  
           மைலப் ஞ்சாரல் வண்  யாழ் ஆக 
          இன்பல் இமிழிைச ேகட் , க  சிறந்  
          மந்தி நல்அைவ ம ள்வன ேநாக்க, 
         கைழ வளர் அ க்கத்  இய  ஆ  மயில்"          (குறிஞ்சிப்பாட் ) 
 
காற்றில் அைசகின்ற ங்கி னிடத்  உள்ள ெதாைளகள் வழியாக, ேகாைடக் காற்  

குந்  றப் ப வதனால் குழ ைச ேதான் கிற ; உயர் பாைறயி ந்  கீழ் 
ேநாக்கிப் பா ம் அ வி நீர், கட்டப்பட்ட ழவின் இனிய இைசையத் 
ேதாற் விக்கின்ற . கூட்ட மாக உள்ள கைலமான்களின்; க ய குரல் ெப வங்கியம் 
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ேபால் ழங்குகின்ற . மைலச் சார ல் த் க் கு ங்கும் மலர்களில் உள்ள ேதன் கர் 
வண் களின் ாீங்காரம் யாழிைச ேதாற் விக்கின்ற . 
 
ஒ நடன நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னியம் (Back ground music) ஆக இைவ அைமகின்றன. 
 
இவ் இனிய இன்னிைசச் சூழ ல் மயில்கள் தம் கலவம் விாித்  ஆ கின்றன. 
ஆட்டத்ைதக் கண்ட நல்ல மந்திகள் ம ண்  ேநாக்கினவாம்.  இத்தைகய வளம் 
ெசறிந்த மைலநாட் த் தைலவன் அவன். 
 
ேமேல கூறப்பட் ள்ள இயற்ைகக் காட்சி, சங்கப் பாடல்கள் பலவற் ள் ம் 
காணப்ப ம் குறிஞ்சி நில வ ணைனேய. 
 
என்றா ம் ண்மாண் ைழ லம் மிக்க இவ் வந்தணாளைனப் பற்றி மட் ம் 
"குறிஞ்சிக் கபிலன்" என்  ஏன் ேபாற்றினார்கள்? அதற்கு ஏதாவ  காரணம் இ க்கத் 
தாேன ேவண் ம். 
 
ஆழ்ந்  ேநாக்கினால் குறிப்பின் லம் தன் க த்ைதக் கவிைதயில் வ த் வார் 
இப் லவர் ெப மகன் என்பதைன அறிய கிற . 
 
இப்பாட ன் தனிச் சிறப் , காதல் என்ப  ஒ  மன நிைல என்பதைன ம் அ  'ெபாள்' 
எனத் ேதான் ம் என்பதைன ம் ஒேர சூழ ல் பலர் இ ப்பி ம் குறிப் 
பிட்டவர்கைளேய அ  தாக்குகிற  என்பதைன ம் பிற்பகுதி எ த் க்காட் கிற . 
இதில்கூட ஒ  ண்ைம யான குறிப்  ஒன்  ெபறைவக்கின்றார் கபிலர். 
 
இம் மைலநாட் த் தைலவன், அவைனக் கண்ட ெபண்கள் அைனவ ம் 
ஓ ர்க்காரர்கேளயாவர். எனேவ இத்தைலவி உள்ளிட்ட பல ம் இத் தைலவைன 
இதற்கு ன் பல ைற கண் க்கக் கூ ம். ஆனால் இத்தைன தடைவகளி ம் 
அப்ெபண்க க்ேகா அல்ல  தைலவிக்ேகா எவ்வித மனப்ேபத ப் ம் 
ேதான்றியதில்ைல. 
 
ேவட்டம் க்க தைலவன் ேவட்டம் கு நாட்கள் ேதா ம் இவ்வழி உள்ளிட்ட 
பலவழிகளில் விலங்குகைளத் ேத ச் ெசல்வ ண் . 
 
வழியில் நிற்பவர்கைளக் காணின் தான் தப்பிய விலங்கு அவ்வழி ேபாயிற்ேறா என்  
ேகட்ப ம் இயல் பான  தாேன. 
 
இதற்கு ன்னர்ப் பல ைற கண்ட தைலவன்; பல நா ம் தைலவியின் உடன் 
வ கின்ற ேதாழியர், பலவைக களில் அவன் ேகட்கும் வினா. 
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ஆனால் இ வைரயில் இல்லாத ஒ  ைம இன்  நிகழ்ந் விட்ட . தைலவி 

மாற்றம் ெபற் விட்டாள். 
 
இ  எப்ப  நிகழ்ந்த ? தைலவி உள்ளிட்ட எவர்க்கும் இதற்கு விளக்கம் கூற 

யவில்ைல. இப்ப  திடீெரன்  ேதான் கின்ற ஒ  மன நிைலையக் காதல் என்  
கூறினர் இத்தமிழர். 
 
இ பற்றி இப்பாடல் பகுதியில் எவ்வித விளக்க ம் இல்ைலேய? இ  நாமாக இட் க் 
கட் க் ெகாண்  கூ வதா? என்  சிலர் நிைனக்கலாம். இதைன இவ்வள  
விளக்கமாகப் பா னால் இவன் கவிஞனாகேவ இ க்க யா . அதி ம் சிறப்பாக 
கபிலனாக இ க்க யா  என்றால் இவ்விளக்கத்ைத எங்ேக ெப கிேறாம். 
 
இயற்ைக வ ணைனக் கூ கின்ற ெபா  ஓர் அற் தமான ெசால் ெபய்  
இத் ைணப் ெபா ைள ம் நாம் ெப மா  ெசய் விட்டார் ெபாய்யா நாவிற் கபிலர். 
 

ங்கி ற் காற்ற க்க குழேலாைச பிறப்ப ம், அ வியில் ழேவாைச எ வ ம், 
வண்  யாழ் ெசய்வ ம் மயில் ஆ வ ம் என் ம் மைலச் சார ல் நிகழ்வனேவ. 
 
தின ம் நைடெப ம் இந்த மயி ன் ஆட்டத்ைத அங்ேகேய வா ம் குரங்குகள் 
பார்ப்ப ம் இயல்ேப. இதைனத்தான் லவ ம் கூறி ள்ளார். என்றா ம் அன்றாடம் 
நைடெப ம் இந்நிகழ்ச்சியில் இன்  ஒ  ைம குந் விட்ட . இதைன ஒ  
ெசால் ன் லம் ெவளிப்ப த் கிறார். 
 
'மந்தி ம ள்வன ேநாக்க' என்ற ெசாற்கைளக் கவனிக்க ேவண் ம். மயி ன் 
ஆட்டத்ைதத் தின ம் காண்கின்ற மந்திக க்கு ம ட்சி எங்கி ந்  வந்த ? ம ட்சி 
வந்த  என்  லவர் கூ வதால் அன்றாடம் ேபாலன்றி இந்த மயில் ஏேதா ஒ  

ைமயான ைறயில் ஆ கின்ற  என்  மந்தி ெதாிந்  ெகாள்கிற  என்னலாம். 
வழக்கமான ஆட்டமாக இ ந்தால் மகிழ்வ  அன்றி ம ள்வ  ஏ ? 
 
இம் ம ட்சிக்குக் காரணம் ஆட்டத்தில் நிகழ்ந்த ைம; ைம காரணமாக ம ட்சி 
ஏற்பட்ட  என்ப  ெவளிப்பைட. இக் குறிப்  பிற்பகுதியில் ெசால்லப் ெபற்ற 
க த்திற்கு அங்குரமாக அைமயக் காணலாம். 
 
அன்றாடம் கா ம் தைலவன் உடன் இ க்கின்ற ேதாழிமார், எனி ம் இன்  ஏேதா 
ஒ  ைம நிகழ்ந்  விட்ட . இன்  ம ட்சி ஏற்பட்ட ; தைலவிக்கு உறக்கம் 
ேபாய்விட்ட . 
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இக் க த்ைத வ த் ம் வைகயில் கு ந்ெதாைகப் பாடல் ஒன்  விளக்கம் 
த கின்ற . 
 
          காமம் காமம்' என்ப; காமம் 
         அணங்கும் பிணி ம் அன்ேற; ணங்கிக் 
          க த்த ம் தணித ம் இன்ேற; யாைன 
          குளகு ெமன்  ஆள் மதம் ேபாலப் 
           பாணி ம் உைடத் , அ  கா நர்ப் ெபறிேன            (கு ந்ெதாைக 136) 
 
(காமம் காமம் என்  உலகினர் கூ ம் அ  ேதான் ம் வ த்தேமா, பீ க்கும் ேநாேயா 
அன் . ண்ைமயதாகி மிகுதேலா குைறதேலா இல்லாத . தைழ உணைவ ெமன்  
தின்  அதனால் யாைன மதம் ெகாள்வ  ேபால கண்  மகிழ்வாைரப் ெபற்றால் 
ெவளிப்ப ம் ெசவ்விைய ம் உைடய .) 
 
இப்பாட ல் காமம் என்ற ெசால் ற்கு இன்  நாம் க ம் ெபா ள் தந்  இடர்ப்படக் 
கூடா . சங்க காலத்தி ம் காமம் காதல் என்பைவ ஒேர ெபா ைடய பாியாயச் 
ெசாற்களாய் வழங்கப்பட்டன. 
 
யாைன தின்ப  பச்ைச நிற அதிம ரத் தைழ. இதன் பயனாக விைளவ  மதம். அ  
க  நிறத்த . மரத்தின் தைழகள் அம் மரத்திற்கு எவ்விதமான மாற்றத்ைத ம் 
த வதில்ைல. தைழையத் தின்  க்கும் வைரயில் யாைன எவ்வித மாற்ற ம் 
ெப வதில்ைல. யாைன மட் மா, பிற விலங்குக ம் அல்லவா தின்கின்றன. அைவ 
எவ்வித மாற்ற ம் ெப வ  இல்ைலேய. 
 
தின ம் உண் ம் அத் தைழயால் ஏேதா ஒ நாள் மட் ேம அ  மதம் ெப கின்ற . 
 
எனேவ குளகிற்கும், மதத்திற்கும் உள்ள ெதாடர்  என்ன என்  விளங்கிக் ெகாள்ள 

வதில்ைல. 
 
அ  ேபாலேவ பல ைற கா ம் தைலவைன ஏேதா ஒ நாள் கண்ட ேபா  
தைலவிக்கு மனமாற்றம் ஏற்ப  கின்ற . தைலவ க்கும் இந்த மனமாற்றத்திற்கு 
அவர்கள் சந்திப் தான் காரணம் என்  ெசால்ல யா . ஏன்? பல ைற 
சந்தித்தவர்கேளதாம். ஆனால் இன் தான் அவர்க க்குள் இம் மனமாற்றம் 
நிகழ்கிற . 
 
இ  எ  ேபாலத் ெதாி மா? தைழையப் பலகால் தின்றா ம் ஏேதா ஒ நாள் 
யாைனக்கு மதம் ஏற்ப  கின்றேத அ ேபால. எனேவ இத்ெதாடர்ைப நம்மால் 
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ரணமாக விளங்கிக் ெகாண்  ெசால்ல யா  என்ற க த்ைத மிைளப் 
ெப ங்கந்தன் இப்பாட ல் பா ள்ளான். 
 
இேத லவன் கு ந்ெதாைக பாட ல், 
 
            காமம் காமம்' என்ப; காமம் 
            அணங்கும் பிணி ம் அன்ேற; நிைனப்பின், 
            ைதச்சுவல் க த்த ற்றா இளம் ல் 
           தா ைதவந் தாங்கு  
            வி ந்ேத காமம் ெப ந்ேதாேளாேய!               (கு ந்ெதாைக-204) 
 
(காமம், காமம் என்  உலகினர் குறிப்பி ம் அ  வ த்தேமா, ேநாேயா அன் . ேமட்  
நிலத்தில் தைழத்த திராத இைளய ல்ைல திய பசு நாவால் தடவி இன் வ  
ேபால நிைனக்கும் காலத்  திய இன்பத்ைதத் த வதாகும்.) 
 
என்  கூ கின்றான். 
 
இவ்வி  பாடல்களில் தல் இ  அ கள் ஒத்தனேவ. இவ்வா  கூ கின்றதனால் ஒ  
க த்ைதப் ெபற ைவக்கின்றான். 
 
ெதால்காப்பியம் ெதாடங்கி இக்காலம் வைர அகத் ைற பற்றிப் ெபாிய 
இலக்கியங்க ம், பல்ேவ  பாடல் க ம் ேதான்றியி ப்பி ம் பல ம் அதைன நன்கு 

ாிந்  ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. அதனால்தான் ேபா ம் 'காமேநாய்' என் ம் 
கூட அக்காலத்திேலேய கூறினர். 
 
இப்ப த் தவறாக நிைனக்கக் கூடா  என்  க திேய ேபா ம் லவர் இ  
பாடல்களி ம் காமம் என்ப  நம்ைம வ த் ம் அணங்ேகா பிணிேயா அன்  எனக் 
கூ கின்றான். 
 

தற்பாட ல் யாைன, குளகு என்  உவைமையக் காட்  உாியவர்கைள உாிய 
காலத்தில் கண்டால் (கா  நர்ப் ெபறிேன) இம் மனநிைல ேதான் ம் என்கிறான். 
 
இரண்டாம் பாட ல் இன் ம் ெசறிவாக ஒ  க த்ைதப் ெபற ைவக்கின்றான். பின் 

ன்ற களில் இளம் தல், தா, வி ந்  என்ற ன்  காணப்ப  கின்றன. 
 

தா கூறினைமயின் அந்தப் ல்ைலப் பற்றிக் கறித்  ெமன்  தின் ம் நிைல 
ம க்கப்ப கின்ற . 
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ற்றா இளம் ல் என்பதனால் அதற்குாிய பக்குவம்  கூறப்ப கின்ற . அதைன 

உண்ணாமல் ைதவரல் என்ப   காதல் என்ப  உட  ணர்ச்சிையக் காட் ம்  
உள்ளப் ணர்ச்சிையேய குறிகின்றைம ெதளி . 
 
உண்ைமயான காத ல் அன்றாடம் ைம  ேதான் ம் என்பதைன 'வி ந்ேத காமம்' 
என்பதன் லம்  ெபற ைவக்கின்றார்.  
 
கபிலன், மிைளப் ெப ங்கதன் ஆகிேயார் பாடல்  களில் ெசால்லப் ெபற்ற க த் கள் 
ஏறத்தாழ 28  அ களில் ேபசப்பட் ள்ளன.  
 
க ைகத் ைளத்  எ கடைலப் கட்டவல்ல  வள் வப் ேபராசான் தன் ஒ  
குறட்பாவில் இத் ைணக்  க த் க்கைள ம் ெபய்  காட் கிறார்.  
 
              மலாி ம் ெமல்  காமம்; சிலர் அதன் 
              ெசவ்வி தைலப்ப  வார்.                         (குறள்-1289) 
 
இக்குறட்பா ஆழமான ெபா ட் ெசறி  உைடய . 
 
மலர் என்ற ெசால்லால் ஒ  குறிப்பிட்ட ேநரத்தில்  அதற்கு அைமந்  உள்ள ெபயைரக் 
குறிப்பி கிறார். 
 
அ ம் , ைக, ேபா  என்பன இதற்கு ன்  நிைலையச் சுட் வன. , ெசம்மல் 
என்பன பின்  நிைலையக் காட் வன.  
 
எனேவ மலர் என்பதால் காதற்குாிய பக்குவத்ைத  அறிய ேவண் ம் என்  
நிைன ட் கிறார். ேம ம்  ெமல்  என்  குறிப்பி வதன் வாயிலாய் இம்மன  
நிைலையத் ெதாிந் ெகாள்ளா விட்டால் காதல் சாதலாகி  வி ம் என்பதைன ம் ெபற 
ைவக்கிறார். 
 
இரண்டாம் அ யில் ெசவ்வி (பக்குவம்) என்ற  ெசால்ைலப் பயன்ப த் வதன் லம் 
இ  மன  நிைலையேய குறிப்பி ம் என்  வ த் கின்றார்.  
 
மலாின் பல்ேவ  நிைலகைள அறியாமல் ெப ம்  பான்ைமயர் அ ம்  தலாக 
ெசம்மல் ஈறாக உள்ள  எல்லா நிைலகைள ேம மலர் எனக் ெகாள்கின்றனர்; 
கூ கின்றனர். 
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அேத ேபால் காதல் என்பதன் உண்ைமப் ெபா ள்  அறியாதவர்கள் அ  ஒ  வைக 
மனநிைல என்  உணர  மாட்டாேம எல்லாவற்ைற ம் இச்ெசால்லால், குறிப்பி   
கின்றனர். 
 
இதைன வ த் வேத, 
 
           "சிலர் அதன் ெசவ்வி தைலப் ப வார்" என்ற ெதாடர்.  
 
மனநிைல மாற்றத்திற்கு உாிய . 
 
ஒ  குறிப்பிட்ட ேநரத்திற்குாிய . 
 
ஒ  குறிப்பிட்ட பக்குவத்தில், ஒ  குறிப்பிட்டவைரக்  கா ம்ெபா  அைமவ  
என்பன ேபான்ற க த் க்  கைளெயல்லாம் ேமற்காட்டப் ெபற்ற குறட்பா  
விளக்குகிற .  
 
இக்குரட்பா, (கு ந்ெதாைக) மிைளப் ெப ங்கந்தனின்  ெப ந்ெதாைக விளக்கம் 
என்னலாம். 
 
இேத ேபாலேவ கு ந்ெதாைக 204ஆம் பாட ன்  விளக்க உைரயாக அைமவ .  
 
        அறிேதா றறியாைம கண்டற்றால் காமம் 
         ெசறிேதா ம் ேசயிைழ மாட் .                            (குறள்-110) 
 
 என்ற குறட்பாவாகும்.  
 
'வி ந்ேத காமம்' என்  கவிஞன் அன்றாடம் விைள கின்ற ைம குறித் ப் 
ேபசுகின்றான்.  
 
வள் வர் மனித மனநிைலயின் (Human Psychology) ண்ைம அறிந் , மிைளப் 
ெப ங்கதன் பாடைல  ேவ விதமாகக் காண்பிக்கிறார். 
 
மனித உளவியல் வல் னரான வள் வர் அறிேதா  அறியாைம கண்டற்றால் என்  
கூ ம்ெபா  'பலகாலம்  இத்தைலவியின் உடன் வாழ்ந் ம் ேநற்  இந்தப் ைம  
ையக் காணவில்ைலேய' என் ம் வியக்கும் தைலவனின் மன நிைலையக் 
குறிப்பி கின்றார்.  
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இன் ம் ஒ ப  ேமேல ெசன்  பலகாலம் ஒன்றித்   வா ம் தைலவன் தைலவியர் 
ஒ வைர ஒ வர் பாி ரண  மாக அறிந் ெகாண்டதாக நிைனக்கும்ெபா கூட அ   

ரணத் வம் அைடவதில்ைல என்  உணர்வர்.  இதைனேய,  
            'அறிேதா ம் அறியாைம கண்ட அத்தன்ைம ேபால்'  
என்  ேபசுகிறார். 
 
அறி  வள ம் இயல் ைடய . எனேவ ேநற்ைறவிட, இன் ம், இன்ைறவிட 
நாைள ம் வளர்கின்ற தன்ைமய . 
 
அதனால் இன்ைறய அறி  வளர்ச்சியால் ேநற்ைறய  நாம் அறியாைமைய அறிய 

கின்ற .  
 
இவ்வா  கூ வதன் லம் எத் ைண ஆண் கள்  ஆனா ம் காத ல் ேதான் ம் 

ைம, தல் நாள்  அறியாைமைய அறிவிக்கின்ற  என்  ெபற ைவக்கின்றார்.  
 
இந்தக் குறட்பாைவ இன்ன ம் ஆழமாகச் சிந்திக்க  ேவண் ம். ஐம்பதாண் கள் 
இல்லறம் நடத்தி உடல்  தளர்ந்த நிைலயில் உள்ள தைலவன் தைலவியர்  உட றவின் 

லம் திய இன்பத்ைதக் காண மா? நிச்சயமாக யா .  
 
அப்ப யி க்க, காமம் ெசறிேதா ம் ேசயிைழயார்  மாட்  அறிேதா ம் அறியாைம 
கண்ட அற்  (அத் தன்ைமய ) என்  இப்ேபராசான் பா வாேனயானால்  நிச்சயமாக 
இவன் இைண விைழச்ைசக் குறிக்கவில்ைல  என்ப  ெதளி  என்  அறிய ம். 
 
எனேவ இத்தமிழர் கண்ட காதல், காமம் என்பன  உலகின் பிறநாட்டார் கனவி ம் 
சிந்திக்காத ஒன் ; ஓர்  ஒப்பற்ற க த்  என்  ன்னர்க் கூறிய  இப் பாடல்  களால், 
(அகம், கு ந்ெதாைக, தி க்குறள்) தந் ள்ள  விளக்கங்களால் வ த்தப் ெபறல 
காணலாம்.  
 

ட்  ஆட்சி அவ ைடயேத! 
 
இத் ைணயள  பண்பட் விட்ட தைலவன், தன்  மனத் க்கிைசந்த மங்ைக 
நல்லா டன் இல்லறம்  ெதாடங்குகிறான். ட்  வாழ்க்ைகயில் நல்ல அ பவம்  
ெபற்ற தமிழர் தைலவ ைடய உாிைமக்கும் அதிகாரத்  திற்கும் வரம்  கட் னர். 

ட் ள் தைலவன் தைலவி  என்ற இ வர் இ ப்பதால் ெகாண்  ெச த் ம் 
உாிைம  யா ைடய  என்ற வினாத் ேதான் மன்ேறா? இ வ ம்  அதிகாரம் 
ெச த்தத் ெதாடங்கினால் அ  இரட்ைட  ஆட்சியாக (Dual Government) மாறித் 
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தீைம பயக்குேம தவிர  நன்ைம பயவா . எனேவ, ெப ைம ம் உர ம்  
தன்னியல்பாகக் ெகாண்ட தமிழ் மகன், ட்   ஆட்சிையத் தைலவியிடம் ஒப்பைடத்  
விட்டான்.  அதனால், அவ க்கு இல்லாள் என்ற ெபயர் ேதான்ற  லாயிற் . எல்லாப் 
ெபண்பாற் ெபயர்கட்கும் ஆண்பாற்  ெபயர் ஒன்றாக கூ ம் தமிழ் ெமாழியில் இல்லாள்  
என்பதற்கு ஏற்ற ஆண்பாற்ெபயேர இல்லா  ேபாயிற் .  இ  எதைன 
உணர்த் கின்ற ? ட்ைடப் ெபா த்தவைர  அவேள அரசி என்பைத ம் ட் ள் 
தைலவ ைடய  அதிகாரம் ெசல்வதில்ைல என்பைத ம் உணர்த் கின்ற  தன்ேறா? 
ஆண்மகன் தன் மதிப்ைப இன் ங் ெகாஞ்சம்  விட் க் ெகா த் விட்டான்.  
ைவத்தைமயின்  அவ ைடய அகங்காரம் ெப ம்பகுதி அழியத் ெதாடங்கி விட்ட . 
அகங்காரம் அழியத் ெதாடங்கேவ, அன்   வளரத் ெதாடங்குகிற . தன்ைனப் பற்றி 
மட் ம் அன்   ெகாண் ந்த தைலவ க்குத் தன்ைனயல்லாத  ெகாண் ந்த 
தைலவ க்குத் தன்ைனயல்லாத  பிறாிட ம் அன்  ெசய் ம் வாய்ப்ைபத் 
ேத த்தந்த   கு ம்பேம யன்ேறா? 
 
அன்பின் விாி   
 
தைலவியினிடம் ெசன்ற அன் , பின்னர்  அவ ைடய உயிர்த்ேதாழி, தாயார், 
சுற்றத்தார் எனப்  பலாிடத் ம் பர கின்ற . இதைனய த் த் தனக்குப்  பிறக்கும் 
குழந்ைதகளிடம் அன்  விாிகின்ற . இந்த  அள வைரத் தைலவ ைடய அன்  
விாிந்  அகங்காரம்  குைறந்த  உண்ைமதான். ஆனா ம், பிற க்காகத்  
தன்னலத்ைத வ ம் விட் க் ெகா க்கும் சந்த ப்பம்  இன் ம் ஏற்படவில்ைல. 
எனி ம், கு ம்பத் தைலவன்  ஆன டன் திய கடைமகள் ேதான் கின்றன 
அவ க்கு! 
 
தான் கு ம்பம் ைவத்த  தன் ைடய இைடயறா  இன்பத்தின் ெபா ட்ேட என்  
நிைனத்தான் தைலவன்; ஆனால், இப் திய கடைமகள் தன் ைடய இன்பத்திற்கு  
இைட றாய் நிற்றைலக் கண்டான். ஒ  ெபாிய ேபாராட் டம் நிகழ்கின்ற . அவன் 
ஓயா  ேவண்  நிற்கும் இன்பத்  திற்கும் அவைனப் பி த்  உந் ம் கடைமக்கும் 
இைடேய  ெப ம்ேபாராட்டம் நிகழ்கிற . கடைமைய நிைறேவற்ற  ேவண் மாயின், 
அ ைமக் காத ையப் பிாிந்  ெசல்ல  ேவண் ய கடப்பா  ஏற்ப கிற . என்ன 
ெசய்வான்  தைலவன்! பலநாள் அ பற்றிச் சிந்திக்கின்றான். இ தி  யாகக் கடைம 
உணர்ேவ என்சுகின்ற . இல்லறம் நடத்   வதன் பயன் இத்தைகய கடைமகைள 
நிைறேவற் வேத  என்பைத அறிகின்றான். ேம ம், இக்கடைமகைள 
நிைறேவற் வேத  என்பைத அறிகின்றான். ேம ம், இக்கடைமகைள நிைற  
ேவற் வதில் அவன் தியேதார் இன்பத்ைதக் காண் கிறான். தைலவி டன் உைரவேத 
இன்பம் என்  நிைனத்தி ந்த தைலவ க்கு இவ்வின்பம் ைமயாய்  உள . அவன் 
தன  இன்பத்ைத விட் க் ெகா த் ப்  பிற க்கு மகிழ் ட்டப் பழகுகிறான். இதனால், 
ேம ம்  அவ ைடய மனம் விாிவைடகின்ற . 
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குறிக்ேகாள் மாற்றம்  
 
இவ்வா  பிற க்காக வாழ்வதில் இன்பங் காணத்  தைலப்ப வதால் விாிவைடந்த 
அவன  மனம், தன்  கு ம்பம், சுற்றம், அண்ைட விட்டார், ெத வார், ஊரார்,  
நாட்டார் என்ற ைறயில் விாிந் ெகாண்ேட ெசல்கிற .  இ தியில் அவன், 
 
             யா ம் ஊேர; யாவ ம் ேகளிர்                      ( றம-192) 
 
என்ற உணர்ைவப் ெப கின்றான். இ ேவ மனிதன் ெப கின்ற  வாழ்வாகும். 
தன்னல வ வாய் இ ந்த  மனிதைனப் பிறர் நலம் ேப ம ெப ந்தைகயாக  
மாற்றிய  இல்லறம் என் ம் நல்லறம். தான் ெப ம்  இன்பம் ஒன்ைறேய 
குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் ந்த  மனித க்கு அக்குறிக்ேகாள் நாளாவட்டத்தில் மாறத்  
ெதாடங்குகிற . நல்ல ைறயில் இல்லறம் நடத்திவரத்  ெதாடங்குைகயில் தனக்ெகன 
வாழாப் பிறர்க்குாியாளன்  ஆவேத அவன  குறிக்ேகாளாக மாறிவி கின்ற . இத் 
தைகய உயர்ந்த பண்ைப அகவாழ்  நல்குவதாேலதான்  ரத்ைதவிட அகத்திற்கு 
அதிக மதிப் த் தந்தனர் தமிழர்.  
 
இல்லறத்தின் பயன் தன்னலத்ைத ஒழித்  வாழ்தேல  என்பைதக்கண்ேடாம். தன்னலம் 
சிறி  ஒழியத் ெதாடங்கு  ைகயில் அவ்விடத்தில் அன்  பிறக்கின்ற  என்பைத ம்  
கண்ேடாம். இ தியாக அவ ைடய குறிக்ேகாள் மா   பட் த் தனக்ெகன வாழாப் 
பிறர்க்குாியாளனாக மா ம்  ெபா  அன்  என்ற சிறிய ெபா ள் இ ந்த அவன்  
உைடய மனத்தில் 'அ ள்' என் ம் திய ஒளி ேதான் கிற . ெதாடர் ைடயாாிடம் 
மட் ஞ் ெசல்வைத அன்   என் ம், ெதாடர்பில்லாதாாிடத் ஞ் ெசல்வைத அ ள்  
என் ங் கூ வார். இல்லறத்தால், அகவாழ்வால் கிைடக்கும்  இவ்வ ட் 
ெப க்கத்ைதப் ெபா  மைறயாசிாியர், 
 
           அ ள்என் ம் அன் ஈன் குழவி ெபா ள்என் ம் 
            ெசல்வச் ெசவி யால் உண் .                        (குறள்-757) 
 
என்  குறிக்கிறார். 
 
மனிதன்  வாழ்  ெப ம்ெபா  அ ள்  அவனிடம் வ ம் நிைறந்  
வி கிற . அகவாழ்   வாழாம ம் ஒ  சில ெபாியவர்கள் அ ள் வாழ்ைவப்  
ெப வ ண் . இத்தைகயார் விதிவிலக்ேகயாவர். இவர்  கைளக் ெகாண்  
அைனவ க்கும் இ  இய ெமன்   நிைனத் விட ேவண்டா. அகவாழ்  மனிதைன 

  வாழ்  வாழப் பழக்குகிற  என்ப  ெபா ச் சட்டம்.  சட்டத்திற்கு விதி 
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விலக்காகச் சிலர் அைமந் வி வதால், சட்டம் ெபாய் என்  ஆகி வி வதில்ைல. 
அவ்விதி  விலக்ேக சட்டத்ைத நிைலநாட்டப் ேபாதிய சான்றாகும்.  
 
இ கா ம் அகத்திைண வாழ்வின் அ ப்பைடத்  தத் வம் யாெதன்பைதக் கண்ேடாம். 
இத் ைணச் சிறந்த  தத் வங்கைள ம் மனத் ட் ெகாண்  தி வள் வர்  தம் ைடய 
ஒப்பற்ற தி க்குறளில் அகவாழ்  பற்றி  விாித் ப் ேபசுகிறார். அதைன ம் சற்  
விாிவாகக்  காண்டல் ேவண் ம். நீதி ல் ஆக ன், குறள் சிறந்த  இல்லறம் 
அைமயேவண் ய அ ப்பைடத் ேதைவகைள  ம், அத்ேதைவகள் நிரம்ப ஏற்ற 
வழிகைள ம் மட் ம்  கூறிச் ெசல்கிற . இலக்கியங்களிற் காணப்ப வ ேபால, 
தைலவர் தைலவிய ைடய வாழ்  எங்ஙனம் அைமய  ேவண் ம் என்பைதக் குறள் 
விாித் க் கூ வைதக்  காணலாம்.  
----------------------------------------------------------- 
 

2.  வள் வர் கண்ட அகவாழ்  
 
ம தத்திைண வளர்ச்சி  
 
மனிதன் ஆதியில் பச்ைச இைறச்சிையத் தின்  பல  காலம் வாழ்ந்தான்; அதன் 
பின்னர்ப் பல்லாயிரம் ஆண்   கள் கழித் ச் சில விலங்குகைளப் பி த் ப் பழக்கித்  
தனக்கு ேவைல ெசய்ய அவற்ைறப் பயன் ப த்தினான்.  இதன் பின்னர் பல 
ஆண் கள் கழித் த்தான் 'கு ம்பம்'  என்ற ஒன்ைற ைவத்  நிைலயான வாழ்க்ைக 
வாழத்  ெதாடங்கினான். இக் கு ம்ப வாழ்க்ைகயிேலதான் தமிழ்  இலக்கணங்கூ ம் 
'ம தத்திைண' ேதான்றலாயிற் . ம தத்  திைணயில் பல கு ம்பங்கள் ஒன்  ேசர்ந்  
வாழ வழி  வகுத் க் ெகாண்டன. இப்ெபா தான் மனித ைடய  ச தாய வாழ்க்ைக 
(Social life) ெதாடங்கிற் . இத்தைகய  வாழ்க்ைகயில் பல அல்லல்க ம் உடன் 
ேதான்றின.  நன்ைமைய ம் தீைம ங் கலந் தாேன உலகம் வாழ்கிற ! இ வைர 
ஒ வைரப் பற்றி ங் கவைல ெகாள்ளாமல் தன் நலன் ஒன்ைறேய க தி வாழ்ந்த 
மனித க்கு,  இப்ெபா  திய அ பவங்கள் ேதான்றலாயின.  இவற்றில் ஓரள  
மகிழ்ச்சி ம் ஓரள  ெவ ப் ங்  காணலாயினான் ம தநில மனிதன். தன் டன் 
வாழ்ைவ  நடத்த வந் ள்ள ஒ  ெபண்ணின் நலத்தீங்குகளில் தா ம்  பங்கு ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கியேத அவன  திய  அ பவம். ேம ம், ட் ள் தங்கியி க்கும் 
அவ க்கும்  ேசர்த்  உண  ேதடேவண் ய ெபா ப் ம் அவனதா  யிற் . 
நாளாவட்டத்தில் அவர்கள் வாழ்வின் பயனாகத் ேதான்றி ள்ள  உயிர்கட்கும் 
உண  ேசகாிக்க  ேவண் ய கடைம அவனதாயிற் . இக் கடைமகளில்  ஓரள  
மகிழ்ச்சி இ ந்தைத அம மனிதன் உணராமற் ேபாகவில்ைல. இம் மகிழ்ச்சிேய 
உலகிைட மனிதன்  ச தாய வாழ்க்ைக வாழ வழி ெசய்த . தனிக்  கு ம்பங்கள் பல 
ஓாிடத்தில் தங்கி வாழ ேவண் மாயின்,  ஒெவா வ ம் தம் உாிைமையச் சிறி  
இழக்கத்தான்  ேவண் ம். சுதந்தரத் டன் வாழ்ந்  பழகிய மனித க்குத்  தன் 
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வி ப்பம் ேபாலச் ெசயல் ெசய் ம் உாிைம, சிறி   குைறந்தா ம் அதிக மனக் கசப் த் 
ேதான்றத்தாேன ெசய் ம்? அவ்வித நிைலைமயி ந்  அவன் வி பட  ஒேர ஒ  
வழிதான் உண் . அவ்வழிதான் ஊர்  வைத ம் ஒ  கு ம்பமாக நிைனத்  வா ம் 

ைற. இவ்வித வாழ்க்ைக த ல் வ த்தத்ைதத் த ம்  ஒன்றாயி ம், நாளைடவில் 
ஓர் இன்பத்ைத ம்  தரலாயிற் . பிறர்க்ெகன வா ம் வாழ்க்ைகயில் ஒப்பற்ற  இன்பம் 
இ த்தைல உணரத் தைலப்பட்ட அன் தான்  மனிதன் விலங்கி ந்  ேவ  பிாிந்  
வாழ்ந்தான் என்   கூற ேவண் ம்.  
 
இ  வைக அறம்  
 
ேமற்கூறிய ைறயில் ஒ  ச தாயம் அைமய  ேவண் ம். ஆனால், சுலபமாகக் 
கூறிவிட்ேடாேம தவிர,  வாழ்க்ைகயில் இந்நிைல அைமயப் பலகாலம்  ெசல் ம். 
இத்தைகய ச தாயத்ைத அைமக்கேவ குறள்  அ ேகா ற் . உலகிைடப் பிறந்த 
ஒவ்ெவா வ ம் வாழ  உாிைம ெபற்றவன்தான். அவ்வாழ்க்ைக எத்தைகயதாக  
அைமதல் ேவண் ம்? இல்வாழ்க்ைக என்  கூறப்ெப ம்  இ வர் கூ  வா ம் 
வாழ்க்ைக ம், றவறம் என்   ஒ வேன வா ம் வாழ்க்ைக ம் உலகிைட உண் . 
இவ்வி  வைகயி ள் எதைனக் குறள் ேபாற்றிக் கூறிற் ? இவ்வினாவிற்கு விைட 
பலர் பலவாறாகக் கூறினர்.  ஆனால், இைவ இரண் ன் அ ப்பைடைய ம் நன்கு  
ஆய்ந்தால், சில உண்ைமகள் நன்கு விளங்கும். றவி  எதன்ெபா ட்  வாழ்கிறான்? 
தன் ஆன்ம ஈேடற்றத்தின்  ெபா ட்  என்  கூசாமல் விைட கூறலாம். ஆனால், 
இல்வாழ்வான் தன் வாழ்ேவா , பிறர் வாழ்ைவ ம்  பய ைடயதாகச் ெசய்யேவ 
வாழ்கிறான்.  
 
          இல்வாழ்வான் என்பான் இயல் ைடய வர்க்கும் 
          நல்லாற்றின் நின்ற ைண                             (குறள்-41) 
 
என்ப  குறள். எனேவ, இ  பயன் எய்த வா ம் இல் வாழ்ைகேய வள் வர் ெபாி ம் 
வி ம் கிறார் என்பதில்  ஐயமின் . இ  க திேய அவற், 'அறன்' எனப்பட்டேத  
இல்வாழ்க்ைக என்  கூ கிறார். இல்வாழ்க்ைக என்ற  ஒன்றாேலேய உலகம் நன்கு 
வாழ கிற . தான் ஒ வன்  மட் ம் வாழ வழி ெசய் ம் றவறத்ைதக் காட் ம்  
இல்லறத்ைதேய இத்தமிழ்ச் ச தாயம் ெபாி ம்  வி ம்பிய . அ  க திேய ேபா ம் 
இைறவைனக்கூட  'அம்ைமயப்ப' னாக இச்ச தாயம் கண்ட ! ேம ம்,  
இயற்ைகேயா  ஒன்றிய வாழ்  நடத் தேல மனித க்கு  ஏற்ற . இயற்ைக 
ெவள்ளத்ைத எதிர்த்  நீந்திச் ெசல் தல்  என்ப  ஒ  சில க்கு ஒல் வேத தவிர, 
அைனவ ம்  ெசய்தற்கு ஏற்றதன் . ேம ம், பல ைடய நன்ைம க தி  வா ம் ஒ  
வாழ்க்ைக, தன் நன்ைம ஒன்ைறேய க தி  வா ம் வாழ்க்ைகையவிடச் சிறந்த  
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என்பதில் தைட  என்ைன? அன்றி ம், உயிர் வாழ்வின் அ ப்பைடயில்  
அைமந்தி ப்ப  'அன் ' என்ற ஒன்றாகும். அதன் இன்றி  யைமயாைம பற்றிப் 
ேபா ம் ஓர் அதிகாரேம வகுக்கிற   குறள். அ ைடைம அத் ைணச் சிறந்ததாயின், 
அதைன  வளர்க்கும் வழி என்ன? இல்வாழ்க்ைகையவிட அன்ைப  வளர்க்கும். 
உ க வி ஒன்  உண்ேடா? இைவ எல்லாவற்ைற ம் ஊன்றி ேநாக்கின், 'அறன்' 
எனப்பட்டேத  இல்வாழ்க்ைக' என்பதன் ெபா ள் ஆழம் விளங்காமற்  ேபாகா .  
 
அறம் என்ப  யா ? 
 
ேமல் அதிகாரத்தில் அறத்தின் சிறப்ைப ம், உயிர்கள்  அறஞ்ெசய்யேவண் ய 
இன்றியைமயாைமைய ம் நன்கு  வ த்தினார். 'ெசயர்பால  ஓ ம் அறேன, 
அறத்தான்  வ வேத இன்பம்,' என்ெறல்லாம் கூறி, அறன் வ த்தி  னால், 'அறன் 
என்ப  யா ?' என்ற வினாத் ேதான்றத்  தாேன ெசய் ம்? அவ்வினாவிற்கு விைட 
கூ வார் ேபால  'அறன் எனப்பட்டேத இல்வாழ்க்ைக' என்கிறார் ஆசிாியர். 
'எனப்பட்ட ' என்  கூ வதால் 'அறம்' என்றா ம்  'இல்வாழ்க்ைக' என்றா ம் 
ஒன்ேற என்பைதப் ெபற  ைவக்கிறார். இைவ இரண் ம் ஒ  ெபா ள் குறித்த இ   
ெசால் என்ற ெபா ம் அங்குக் காண்க. இனி ம்  ஐயப்ப வார் இ ப்பின், அவர் தம் 
ஐயத்திைன ம்  அ த்தற்கு 'அன் ம் அற ம் உைடத்தாயின் இல் வாழ்க்ைக பண் ம் 
பய ம் அ ,' என்ற குறளால்  இல்வாழ்வின் பயன் அறமாகும் என் ம் கூறினார்.  
'இல்வாழ் ' அல்ல  'அறம்' என் ம் பயன் விைளய  ேவண் மாயின், ஒ  பண்  
ேவண் ம்; அ ேவ அன்   என்ப . அன்  என் ம் பண்  அறம் என் ம் பயைன  
விைளக்கிற . ேவ  ஒ  வைகயாகக் கூ மிடத்   அன்பினில் அறம் ேதான் கிற  
என்னலாம். அன்பில்லா  விடத்  அறம் ேதான்றா . அன் , இல்வாழ்வில்  ேதான் ம் 
என்றால், அற ம அங்ேகதாேன ேதான் ம்? எனேவ, எவ்வைகயில் கண்டா ம் 
ச தாய  வளர்ச்சிக்குக் காரணமான இல்வாழ்ைவேய வள் வர்  ேபாற்றிக் கூ கிறார் 
என்ப  நன்கு விளங்கும். இனி,  அ ேவ உலகிைட வா ம் வாழ்க்ைகயில் சிறந்த   
என்பைத ேவெறா  வைகயி ம் கூ கிறார். 'அறன் எனப்பட்டேத இல்வாழ்க்ைக,' 
என்  கூறிய குறளின் அ த்த பாடலாகக் காட்சியளிப்ப  எ ? 'ைவயத் ள்  
வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்' என்ற அ ங்க த்தன்ேறா? ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் 
என்ப  இல்லறத்தில்  நிற்றேல என்பதற்குப் பாிேமலழக ம் 'இல்லறத்ேதா    
கூ வா ம் இயல்பினால்' என் தாேன ெபா ள்  கூ கிறார்? இ கா ங் 
கூறியவாற்றான் வாழ்க்ைகயில்  ெசம்ைமயான  இல்லறேம என வள் வர் க திக்  
கூறிய  அறியப்ப ம். இனி அவ்வில்லறம் அைமய  ேவண் ம் ைறபற்றிக் 
காணலாம்.  
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அன்பில்லாத இல்லறம் 
 
குறள் கண்ட ெசம்ைமயான வாழ்க்ைக இல் வாழ்க்ைகேய என்பைதக் கண்ேடாம். 
இல்வாழ்க்ைக  என்  கூறின டன் எத்தைன கு ம்பங்கள் மனக்கண் ன்  
ேதான் கின்றன! ஆம்! ெபா ந்தாக் கு ம்பங்கைளத்  தான் கூ கிேறன். 'வற்றல மரம் 
அைனயா க்கு இந்த  மாைன வகுத்திட்ட பிரமைன யான் காணப்ெபறின் -  அற்ற 
தைல ேபாக அறாத தைல நான்கிைன ம் பற்றித்  தி கிப் பறிேயேனா!' என்  
ஔைவப் பாட்  பா னா ளாம் ஒ  ெபா ந்தாக் கு ம்பத்ைதப் பார்த்  விட் . பாவம்! 
பாட்  இக்காலத்தில் இ ந்தி ந்தால் ற் பகுதிையப் பன்ைமயாக ைவத்தன்ேறா 
பா யி ப்பாள்! அெமாிக்காைவச் சற் ப்பா ங்கள்! ஆம்! பணத்தில்  ரண்  ஒப்பற்ற 
ெகா ப்பில் கூத்தி ம் அெமாிக்காதான்! ன்  தி மணங்களில் இரண்  தம் 
தி மண  வி தைல ெப கின்றனவாம்! ஏன்? வாழ்க்ைகயின் அ ப்  பைட 
ெதாியாைமயாேலதான். 'அன் ம் அற ம் உைடத்தாயின்' அன்ேறா அ  
இல்வாழ்க்ைக எனப்ப ம்? இைவ இரண் ம் சி  அள ம் இல்லா  நைடெப ம்  
வாழ்க்ைகைய என் என்ப ? அ  ஒ  வைகக் கூட்  வியாபாரம். ஆனால், 
வாணிகங்கூட இ வர் ேசர்ந்   நடத் வதானால், ஓரள  ஒத்  நடக்கும்; அன்   
இல்ைலேயல் றி ம். அங்ஙனம் இ க்கக் கு ம்பம்  எவ்வா  நைடெப ம்.  
 
எத்தைகய மைனவி? 
 
வள் வர் இல்வாழ்க்ைக இன்றியைமயாத  என்   கூறிவிட்டைமயின் இல்வாழ்வில் 
ஒ வன் ஈ படத்  ெதாடங்குகிறான் என்  ைவத் க்ெகாள்ேவாம். எப்ப ப்  பட்ட 
மைனவி இ ந்தால் இல்வாழ்  நன்கு நைடெப ம்  என்பைத ஆராய ேவண்டாவா? 
ஆராயா  ஒ   ெசயைலச் ெசய்தல் ேபராபத்தில் அன்ேறா ெகாண்   வி ம்? நட் ச் 
ெசய்தைலக்கூட ஆராயாமல் ெசய்தல்  ஆகா  என்கிறார் ஆசிாியர். 
ேவண்டாவிட்டால் விட்   விட்  ஓ விடக்கூ ய நட்பிற்ேக 'நாடா  நட்ட ற் ேக   
இல்ைல,' என்றால், விட்  ஓட யாத இல்வாழ்விற் குவான் எவ்வள  ஆராய 
ேவண் ம்? ஆகேவ,  'எத்தைகய மைனவி ேவண் ம்?' என்ற வினாவிற்கு  அவைரேய 
விைடேகட்டல் நலம் த ம். 'மைனத்தக்க  மாண் ைடயாளாகி' அவள் இ த்தல் 
ேவண் ம்  என்கிறார். மைன வாழ்க்ைகக்கு ஏற்ற மாண் கள் பலவற் ள் ஞ் சிறந்த  
'கற் ' என்ற ஒன்றன்ேறா? கற்   என்ப  என்ன? விைட விாி  மாயி ம், சு ங்கக் 
கூற  ேவண் மாயின், ஒ  குரேள ேபா மான . 
 
           தற்காத் த் தற்ெகாண்டான் ேபணித் தைகசான்ற 
           ெசாற்காத் ச் ேசார்விலாள் ெபண்                      (குறள் - 66) 
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என்பேத கற்பின் விாி ைர. இைவ அைனத் ஞ் ெசய்யக்  கூ யவேள ெபண் என்றால், 
இத்தைகய ெபண்ேண  இல்வாழ்விற்கு உகந்தவள் என்ப  கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
ெபண்ணின் ற இயல் கள்  
 
இவ்வள  சிறப் ம் அைமந்தி ப்பி ம், அப் ெபண்  ேவ  ஓர் இயல் ம் உைடயாைள 
இ த்தல் ேவண் ம்  அ ேவ கு ம்பம் நடத் ம் ைற. இதைனச் சு க்கமாகத்  
'தற்ெகாண்டான் வளத்தக்காள் வாழ்க்ைகத் ைண,' என்  குறள் கூ கிற . 
'வளத்தக்காள்' என்பதற்குக்  கணவன் வ வாய்க்ேகற்ப வாழ்  நடத் பவள் என்பேத  
ெபா ள். எவேளா ஒ  ெபண்ைண எவேனா ஓர்  ஆண்மகன் மணந் ெகாண்  
வாழ்தல்தான் இல்வாழ்க்ைக  என்ற எண்ணம நம்மில் பலர் உள்ளத்தில் ேதான்றி  
யி க்கிற . ஆனால், வள் வர் வகுத்த வாழ்க்ைக  ைறயில் காட்சி த ம் ெபண், 
ேமற் கூறிய இலக்கணம்  அைமந்தவளாக இ த்தல் ேவண் ம். 'இத்தைகய ெபண்  
கிைடத்  வாழ்  நடத் ைகயில் ேவ  எ  இ ந்தால்  என்ன?' இல்லாவிட்டால் 
என்ன என்ற எண்ணம  ேதான்றத்தான் ெசய் ம்! இங்ஙனம் குரளாசிாியர் மனத்  தி ம் 
ேதான்றியி க்கும் ேபா ம்! அதனாேலேய அவர், 
 
            இல்ல என் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ள என் 
            இல்லவள் மாணாக் கைட                      (குறள்-63) 
 
என்  வின கிறார். இேத க த் ப் பிற்காலத்தி ம் ேபசப்  ப கிற . 'இல்லாள் 
அகத்  இ க்க இல்லாத   ஒன்றில்ைல,' என்ப  ேபான்ற உைரகள் இக் க த்ைத  
வ த்தல் காண்க. இேத க த்ைத ேமனாட் க்  கவிஞரான 'ேபாப் ' என்பவர், 
 
             'All other goods by fortune's hands are given 
             A wife is the peculiar gift of heaven.' 
 
என்  கூ தல் காண்க. பைழய விவி ய ேவத ம் 'A Virtuous woman is a crown 
to her husband.' என்ேற கூ கிற .  
 

ண்ணிய க த் . 
 
இத் ைணச் சிறந்த மைனவிைய ஒ வன் ெபற் க் கு ம்பம் நடத்தத் 
ெதாடங்கிய டன் இல்லறம் என் ம் நல்லறம் நன்கு நைடெபற் வி ம் என்  
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கூறிவிட மா? இவ்வறத்தின் அ ப்பைட அறியப்படாவி ன் வள் வர் வகுத்த 
வாழ்க்ைக நைடெப மா? பின்னர் அ ப்பைட எங்ேக உள ? மனிதன் கு ம்ப 
வாழ்வி ம், ச தாய வாழ்வி ம் சிறப்பைடய ேவண் மாயின், அதற்கு அற 
அ ப்பைட ெதாிந்  இ த்தல் ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடையக் குறள் 'அறன் 
வ த்தல்' என்ற அதிகாரத்திேல ெசால் ச் ெசல்கிற . 
 
                மனத் க்கண் மாசுஇலன் ஆதல் அைனத் அறன் 
                ஆகுல நீர பிற.                     (குறள்-34) 
 
என்ற குறேள அ ப்பைட. இதைனக் கூறாதார் இல்ைல. ஆனால், இவ்வ ப்பைடயில் 
வாழ்வாைரக் காண்டேல அ ைமயி ம் அ ைம! அறம் என்  கூறின டன் 
அஞ்சிவிட ேவண்டா; மனம் ய்ைமயாக இ த்தேல அறம் என்  கூ கிற  இக் 
குறள். இைதவிட எளிைமயாக அைதப்பற்றிக் கூறல் இயலா . 'த மத்ைதச் ெசய்', 
என்  கூ ம் வாழ்க்ைக ைறையக்காட் ம் இ  எவ்வள  உயர்ந்த  என்ப  
கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
கு ம்பத் ப் பாீட்ைச. 
 
மனத் க்கண் குற்றம் இல்லா  இ க்க ேவண் ய கூ பா  ஆண் ெபண் என்ற 
இ பாலா க்குந் தாேன கூறப் ெபற்ற ? எனேவ, மனத் ய்ைம உைடய இ வர் 
இல்லறம் நடத் தேல அறத்தின் அ ப்பைடைய அறிந்  வாழ்வதாகும். இங்ஙனம் 
வாழ்  நடத் பவர்கள் அறம் உணர்ந்தவர்களா என்பைத எவ்வா  அறிவ ? பிறர் 
அறிவ  ஒ  றம் இ க்கட் ம். வாழ்  நடத் ம் இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் 
ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண்டாவா? ெதாிந் ெகாள்ள எளிய ஒ வழி கூ கிறார் ஆசிாியர். 
கு ம்பம் நடத் தல் அவ்வள  எளிய காாியம் அன் . இரண்  ேவ பட்ட மனங்கள் 
க த்  ஒ மித்  வாழ ேவண் ய சமயத்தில் எத்தைன இடர்ப்பா கள் ேதான் ம்! 
எல்லாவற்ைற ம் விடப் ெபாிய ஓர் இடர்ப் பாட்ைடக் கூ கிற  குறள். இளம்ப வம் 
உைடய ஒ வ ம் ஒ த்தி ம் ேசர்ந்  வா ம் ெபா தான் இப்ெபாிய இடர் 
ேதான் ம். இ ேவ ஒ வர் ேமல் ஒ வர் ெகாள் ம் ஐயம். ஐேயா! எத்தைன நல்ல 
வாழ்க்ைககள் இந்த ன்  எ த் களால் (ஐயம்) பாழாயின! ஐயம் என்ற ஒன்  

குந் விட்டால், அ  ற்றச் சிறி காலங்கூட ேவண் வதில்ைல. ஓயா  
ெந ங்கிப்பழக ேவண் ய கட் ப்பா ைடய இ வ ள் இ  குந் விட்டால், அதன் 
பின்னர் ஒவ்ெவா  ெசால் ம் ெசய ம் ப் ெபா டேன தான் காட்சி யளிக்கும். 
ெவகுவிைரவில் இ  ற்றிக் கனிந்  பயனளித் வி ம். இதனால் விைள ம் அல்லல், 
ெகாைல வைரயிற் ெகாண்  ெசல் ம் என்பைத 'ேஷக்ஸ்பியர்' எ திய 'ஒெதல்ேலா' 
நாடகத்தால் அறிகிேறாம். ஏன்? தினம் தினம் ெசய்தித்தாள்களில் வ ம் இத்தைகய 
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ெசய்திகளா ம் அறிகிேறாம். ஆகேவ, இதைனத் த க்கக் குறள் ற்ப கிற . 
எவ்வா ? 'மனத்  மாசில்லா  இ ப் பேத அறம்,' என்  கூறி, 'ெசயற்பால ேதா ம் 
அறேன' என்  வ த் வதால் மனத் ய்ைம எவ்வள  இன்றி யைமயாத  
என்பைதக் காண்கிேறாம். மனத் ய்ைம ைடய இ வ ள் ஒ வர் மற்றவர்ேமல் 
'ஐயம்' ெகாள் தல் எவ்வள  தவறான ! ஆனா ம், இத் தவற்ைற இ பாலாாி ம் 
ஆண்பாலாேர மிகுதி ஞ் ெசய்பவராத ன், அவர்கட்காகேவ இக்குறள் எ ந்த . 
'சிைறகாக்குங் காப்  எவன் ெசய் ம்?' அதாவ  ஒ  ெபண்ைணக் காக்க ேவண் ம் 
என்  க தி அவைள ெவளியிற் ேபாகவிடா  காப்பாற் ேவன் என்  ஒ வன் 

றப்ப வ  எத் ைணத் தவறான ! இங்ஙனம் காவல் ாியத் ணிவ  ஒ  
பயைன ம் விைளக்கா . ேபாவ  ஒ  றம் இ க்க, அதற்கு எதிர்ப்பயைனச் 
ெசய்த ங் கூ மன்ேறா? ஓயா  ஐ ற்ற மனம் ெவ ப் க் காரண மாக ேவ ங்கூடத் 
தவற்ைற இைழக்க ற்படலாம் அன்ேறா? மனித மனம் இவ்வள  'விந்ைத' 
நிைறந்த ! த ப்பில் வழி அடங்கி இ க்கும் குழந்ைதகூட, ஓயா  ஒ வர் த த் க் 
ெகாண் ்ந்தால் அத் தவற்ைறச் ெசய்ய ற்ப தல் கண்கூ . எனேவ இத்தைகய 
காவல் ஒ  பயைன ம் தாரா  என்றார். அன்றி ம் மனத் ய்ைம ைடயான் என்  
தன்ைனக் கூறிக்ெகாள் ம் ஒ வன் இத்தைகய இழி ெசய ல் இறங்குதல் தகுமா? 
அவனவ ைடய மனத் ய்ைமையப் பார்த் க் ெகாள்வதற்கு ஒ  வழி இ தான், 
காரணமின்றி ம் அற்பக் காரணங்கைளக் ெகாண் ம் பிறர் ேமல் ஐயம் ெகாள் ம் 
ஒ வன், தன்ைன மனத் க் கண் மாசில்லாதவன் என்  எவ்வா  கூறிக்ெகாள்ள 
இய ம்! 'என்னளவிற் காவல் ெசய்யத் ேதைவ இல்ைல; காவேல ேவண்டாவா?' 
என்றால் அதற்கும் விைட கூ வார் ேபால ஆசிாியர் 'மகளிர் நிைற காக்கும் காப்ேப 
தைல', என்கிறார். 
 
மனத் க்கண் மாசில்லாத ஒ வ ம் ஒ த்தி ம், தம் ள் க த்  ஒ மித்  
இல்வாழ்வில் ஈ ப வேத அறம் என் ம், அவ்வாழ்வில்  நம்பிக்ைக டன் 
இ ப்பேத அவ்வறத்தின் அ ப்பைட என் ம் காணலாம். இனி இங்ஙனம் வா ம் 
வாழ்க்ைக ச தாயத்திற்கு உ ைண யாக எங்ஙன் அைமகிற  என்பைதக் 
காண்ேபாம். 
 
வாழ்வின் பயன் 
 
மனத் க்கண் மாசு இல்லாத ஒ வ ம் ஒ த்தி ம் தம் ள் க த்  ஒ மித்  
இல்வாழ்வில் ஈ ப கிறார்கள் என்றால், அ ேவ அறவாழ்க்ைக என்  கண்ேடாம். 
இத்தைகய வாழ்க்ைகயின் பயன் என்ன? ெப தற்காிய ெசல்வம் ஒன்ைற 
அைடதலாம். வற்றல் மரம் ேபால உள்ள வாழ்க்ைக தளிர்ப்பைடய ேவண்டப்ப வ  
யா ? வாழ்க்ைகெயன் ம் ேபாராட்டத்தில் அைலப் ண்  தத்தளிக்கும் மனத்திற்கு 
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அைமதி ேவண் மானால், எங்ேக ெசல்வ ? அறவழி நிற்கும் ஒ வன் இல்வாழ்க்ைக 
அவ க்கும் பிற க்கும் பயன்பட ேவண் மாயின், ஒ  ெசல்வம் அவன்மாட்  
இன்றியைமயா  இ த்தல் ேவண் ம். அவ்வாிய ெசல்வம் 'மக்கட்ேப ' என்  கூறப் 
ப ம். எத் ைணச் சிறப் ைடய வாழ்க்ைகயாயி ம், மக்கட்ெசல்வம் இல்லாத 
வாழ்க்ைக சுைவயற்ற தான். 
 
           ...     ...      இைடப்படக் 
           கு கு  நடந் , சி ைக நீட் ,  
           இட் ம் ெதாட் ம் ெகௗவி ம் ழந் ம், 
           ெநய் ைட அ சில் ெமய்பட விதிர்த் ம், 
           மயக்கு  மக்கைள இல்ேலார்க்குப் 
           பயக்குைற இல்ைல தாம் வா ம் நாேள,            ( றம்-188) 
 
என்  பாண் யன் அறி ைட நம்பி கூறிய  ஆழ்ந்  சிந்திக்கற்பால . 
குழந்ைதச்ெசல்வம் ெபற்ற பின்னர்த் தான் மனித மனம் விாிவைடகிற . தன்னலம் 
ஒன்றால் சூழப்பட் ள்ள மனித மனம் விாிவைடந் , அன்ெப ம் நலத்தால் பிறைரக் 
கட் த் தமர் ேபால ேநசிக்கிற . ெசால்வதற்கு மிக எளிதாக உள்ள இச்ெசயல், 
ெசய்வதற்கு மிக ம் அ ைமயான  என்ப  கூற ேவண்டா. பிறைரத் தமர் ேபால 
ேநசிக்கும் நிைல ஒ வனிடம் வரேவண்  மாயின், அப்பழக்கத்திற்கு தற்ப , 
இல்வாழ்விேலதான் அைமந்  கிடக்கிறா . பிற க்காகத் தன்னலத்ைத விட் க் 
ெகா க்கும் மனப்பான்ைம கு ம்பத்திலல்லாமல் ேவ  எங்ேக ேதான்ற ம்? 
 
மக்கட் ெசல்வம் 
 
இல்வாழ்க்ைகயி ம், குழந்ைதச்ெசல்வம் ஏற்பட்ட பிறகு அக்கணவ ம் மைனவி ம் 
அைடகின்ற மன மா தைல நாம் உலக அ பவத்தில் நன்கு காணலாம். எத் ைண 
வன்ெனஞ்சாயி ம் இச்ெசல்வம் ஏற்பட்ட பிறகு அந்ெநஞ்சு மா தல் அைடயக் 
காண்கிேறாம். ெபா ந்தாத் தி மணங்கள்கூட இச்ெசல்வம் ஏற்பட்ட பிறகு மனம் 
ெபா ந்திய வாழ்வாதைலக் காண்கிேறாம். 
 
           இம்ைம உலகத்  இைசெயா ம் ெபா ந்தி 
           ம ைம உலக ம் ம இன்  எய் ப 
           ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சிச் 
           சி வர்ப் பயந்த ெசம்மேலார்.                    (அகம்-66) 
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என்  இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்ேப ஒ  தமிழன் கூறினான் என்றால், 
இச்ெசல்வத்தின் பயைன இந் நாட்டார் நன்கு அறிந்தி ந்தனர் என்ப  கூற ேவண் வ 
தின் . 
 
இல்வாழ்வில் குந்த ஒ வன் ச தாயத்திற்கு நன்கு பயன்பட ேவண் மாயின், 
அவ க்கு இச்ெசல்வம் மிக ம் இன்றியைமயாத  என்ப  கண்ட வள் வப் 
ெப ந்தைகயார் ' தல்வைரப் ெப தல்' என்ற ஓர் அதிகாரேம வகுத் ச் ெசன்றார். 
அம்மட்ேடா  இல்ைல, வாழ்க்ைகத் ைண நலம் சிறப்பைடய இ தான் 
இன்றியைமயாத  என் ம் கூறினார். அவ்வதிகாரத்தின் இ திக் குறள், 
 
             மங்கலம் என்ப மைனமாட்சி; 
            மற்றதன் நன்கலன் நன்மக்கட் ேப .               (குறள்-60) 
 
என்  கூ தலால், ன்னர்க் கூறப்ெபற்ற க த் க்கள் வ தல் காணலாம். 
 
எத்தைகய குழந்ைத? 
 
குழந்ைதச் ெசல்வம் ேவண் வ  என்  கூறின டன் எத்தைகய குழந்ைத என்  
ேகட்கத் ேதான் கிறதல்லவா? குழந்ைதகள் என்ற ெபய டன் ேப ம் பிசாசும் 
இ ந்தால் அவ் இல்வாழ்  சிறப்பைட மா? உ தியாகச் சிறப்பைட யா . எனேவ, 
மக்கள் எத்தைகயவர்களாக இ த்தல் ேவண் ம் என்பைத ஆசிாியர் குறிப்பாகப் ெபற 
ைவக்கிறார்; 
 
           அறி  அறிந்த மக்கள்,            (குறள் 61)  
           பழி பிறங்காப் பண் ைட மக்கள்    (குறள் 62) 
 
என்  கூ வதால் இத்தைகய மக்கட்ேப தான் ேவண்டத் தகுவ  என்பைதப் ெபற 
ைவக்கிறார். 'பிறந்த பிள்ைள கள் பிற்காலத்தில் நல்லவர்களாகேவா, 
தீயவர்களாகேவா இ ப்பதற்கு நாம் என்ன ெசய்ய ம்? அ  அவர் க ைடய 
ெபா ப்ேப தவிர நம்மால் ஆவ  ஒன் ம் இல்ைல,' என்  கூ வார் உளராயின், 
அக்கூற்ைற ம க்கிறார் ஆசிாியர். பிள்ைளகள், ெபற்ேறார்க்கும் ச தாயத்திற்கும் 
நன் ைறயில் பயன்ப பவர்களாக இ க்குமா  ெசய்தல் நம  கடைம. பயிற்சியால் 
இந்நற் பழக்கங்கள் அவர்கட்கு வ மா  ெசய்வ  ஒ றம். அ த்  இயற்ைகயில் 
அைமந் ள்ள பண் களாயின ம் நற்பண் களாக அைமதல் ேவண் ம். இைவ 
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இரண் ம் நன்கு அைமந்தால் ஒழிய ஒ வன் வ ம் நல்லவனாக இ த்தல் 
இயலா . 
 
இயற்ைகப் பண்  
 
இரண்டாவ  கூறப்ெபற்றைத த ற் காண்ேபாம். குழந்ைதக்கு இயற்ைகயாக 
அைம ம் பண் கள் நல்லன வாக இல்வழி, ெசயற்ைகயில் த ம் நற்பழக்கங்கள் சிறப் 
பைடயா, இயற்ைகயாக அைம ம் பண் கட்கு யார் ெபா ப்பாளர்? இக்கால 
விஞ்ஞான ம் மனத்தத் வ ம், தாய் தந்ைதயேர என விைட கூ கின்றன. தாய் 
தந்ைதயர் நற்பண் கள் உைடயவராய் இ ப்பின், குழந்ைதகள் ேவ  பண் கள் 
உைடயவர்களாக இ த்தல் இயலா . மனத் தத் வம் நன்குணர்ந்த வள் வர் 
இக்க த்ைதப் பலவிடங் களில் வ த்திச் ெசல்கிறார். 
 
                 மனத் யார்க்கு எச்சம் நன்றாகும் (குறள்-456) 
 
               தக்கார் தகவிலர் என்ப  அவரவர் 
               எச்சத்தாற் காணப் ப ம்               (குறள்-114) 
 
என்ற இவ்விரண்  குறள்க ம் ஒ  ெபாிய உண்ைமைய நமக்குக் கூ கின்றன. 
 
                மனத் க்கண் மாசிலன் ஆதல் அறன் (குறள்-34) 
 
என்  கூறிய ஆசிாியர், ஒ வன் அற வாழ்க்ைக வாழ்கிறானா என்  அறிந் ெகாள்ள 
இங்கு வழி கூ கிறார். எவ்வள தான் ஆராய்ந்தா ம் ஒ வ ைடய ற 
வாழ்க்ைகைய ைவத் க்ெகாண்  அ  அறவாழ்  என்ற க்கு வர யா . 

ய்ைம ம் ெசம்ைம ம் உைடய வாழ் , பிறைர ஏமாற்றக்கூட நடத்தப்படலாம். 
அவ்வாழ்க்ைக அத் ைணச் சிறப் ைடய  அன்  என்  குறிக்கேவ 'ஆகுல நீர பிற' 
(குறள்-34) என் ம் கூறினார். ஆசிாியர். மனத் க்கண் உள்ள ய்ைமைய அறிய, 
ெசால் ம் ெசய ம் பயன்ப தல் உண்ைமயாயி ம், சில சமயங்களில் மனத் ய்ைம 
இன்றி ம் றத் ய்ைம காணப் ெப கிற . இத்தைகய ந கர்களின் அந்தரங்கத்ைத 
அறிய ஏேத ம் வழி உண்ேடா? விளியில் இவ்வள  ய்ைம ைடய இவர்க ைடய 
அகம் எத்தைகய  என்  காண்டல் ேவண் ேம! இேதா வழி வகுக்கிறார் ஆசிாியர். 
யாைர ஆராய ேவண் ம் என்  நிைனக்கிேறாேமா, அவர்க ைடய பிள்ைளகைளக் 
ெகாண்  அவர்களின் அகத் ய்ைமைய ஆராயலாம். 'அவர் மிகமிக நல்லவர்; ஆனால், 

ர்வ ெசன்ம பாவம். பிள்ைளகள் ேமாசமாய் இ க்கின்றார்கள்!' என்  சிலைரப் பற்றி 
ெசால்லக் ேகட்கிேறாம். இக்கூற்  உண்ைமயா? 'அன் ' என ம க்கிறார் ஆசிாியர். 
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மனம் யவராக ஒ வர் இ ப்பாேரயானால், நிச்சயமாக அவ ைடய எச்ச ம்-
பிள்ைளக ம்-நன்றாக இ க்கும் என்  உ தியாக்க் கூ கிறார். எவ்வள  ற 
உலகத்ைதத் தம  ெவளி ேவடத்தால் ஏமாற்றினா ம், மனத்தின் உண்ைமத் 
தன்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் தன்ைம பிறக்கும் குழந்ைதகளிடம் இ க்கின்ற . 
இதைன இன் ம் வ த்தேவ 'தக்கார் தகவிலர் என்பைதயறிய அவர்கள் எச்சேம 
சிறந்த க வி' என்ப  மீண் ம் குறிக்கப் ெப கிற . 
 
இக்குற க்குப் பல்ேவ  வைகயாகப் ெபா ள் கூறப் ெப கிற . ஒப்பற்ற 
உைரயாசிாியராகிய பாிேமலழக ங் கூட மா பட்ேட ெபா ள் ெகாள்கிறார். ஆசிாியர் 
வள் வாின் மனத்தத் வ க்கம் அறியப்படாைமயின், இப்பிைழபா  
ேநாிட்டேதா என் கூட நிைனக்க ேவண்  ள . அன்றி ம் பாிேமலழகாின் 
வடநாட்  நாகாிகக் ெகாள்ைக ம் இவ்வா  ெபா ள் கூறக் காரணமாய் 
இ ந்தி க்கலாம். இக்காலத்தில் எச்சம் என்பதற்கு 'எஞ்சி நிற்கும் கழ்' என் கூடப் 
ெபா ள் விாிக்கப்ப கிற . எவ்வாற்றா ம் தகுதி இல்லாதவர் கழ் ெபற்  
வாழ்தைலக் கண்ட நாம், இ பதாம் ற்றாண் ல் வாழ்கிற நாம், இவ்வா  ெபா ள் 
கூறினால் அ  ெப ந் தவறாக அன்ேறா ம்? இனி இக்க த்ைதச் சற்  
விாிவாகக் காண்ேபாம். 
 
தாய் தந்ைதயர் காரணம் 
 
தாய் தந்ைதயாின் அகமனம் எத்தைகய பண்பாட்ைட  அைடந்தி க்கிறேதா, அந்த 
அளவிற்குத்தான் மக்கள்  மன ம் பண்பட்  நிற்கும். ஒேரா வழி தக்கார் என்  நம்மால் 
க தப்ப கிறவர்க க்குத் தகவில்லாத பிள்ைள  கள் பிறக்கக் காண்கிேறாம். 
இத்தைகய சந்த ப்பங்களில் ெகாஞ்சம் நின்  ஆராயேவண் ம். ஒ வைரத் தக்கார்  
என்  நாம்  ெசய்ய என்ன யற்சி எ த் க்  ெகாண்ேடாம்? அவ ைடய ற 
வாழ்க்ைகையக் கூர்ந்   கவனிப்ப  ஒன்  தவிர, ேவ  என்ன வழிையக் ைகயாள 

ம்? பிறர் தன்ைன நன்கு மதிக்கேவண் ம் என்   க கிற ஒ வன், அப் பிறர் 
தன்ைனக் கா ம் ேநரம்  அைனத்தி ம் ெசம்ைமயாகத்தாேன நடந் ெகாள்வான்? 
அதி ம் தன்ைன எத்தைகயவனாக உலகம் க த  ேவண் ம் என்  நிைனகிறாேனா, 
அவ்வைகயில் தான்  வாழ்வதாகப் பிறர் க மா  ெசய்வ  ஒ  ெபாிய  காாியமா? 
உதாரணமாக ஒன்ைறப் பார்ப்ேபாம்; ஒ வன்  'பத்தான்' என்  தன்ைனப் பிறர் க த 
ேவண் ம் என்   நிைனக்கிறான். ஆகேவ, காைலயில் இரண்  மணி ேநரம் ைசயில் 
இ ந்  பலத்த சத்தத் டன் மணி அ க்கிறான்; உட்கார்ந்தா ம், எ ந்தா ம் 'சிவ 
சிவா' என்  பலத்த  சத்தம் இ கிறான்; பத்த க்குாிய ஏைனய ேகாலங்கைள  
அணிந் ெகாள்கிறான். பலகாலம் இந்நிைலயில் அவைனக்  காண்கிற உலகம் 
அவைனச் 'சிறந்த பக்தன்' என்   கூ வதில் வியப்ெபான் மில்ைல. ஆனால், 
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ைசயில்  அமர்ந்த அவன், 'காதலாகிக் கசிந்  கண்ணீர் மல்கி' இைறவன் கைழ 
ஒ கிறானா இல்ைலயா என்பைத யார்  கூற ம்? ைககள் மணி அ க்க, வாய் 
ேதவாரத்ைத  ஓதலாம். ஆனால் இைவ இரண் ன் ெசய ம்  ஈ படாமல் அவன் 
மனம் க ப் ச் சந்ைதயில் ெபா ள்ேசகாிக்கும் வழிைய ஆராய்ந்  ெகாண் க்கலா  
மல்லவா? அல்ல  வ மான வாிைய ஏமாற்றப் ெபாய்க் கணக்கு எவ்வா  ைனவ  
என்ற ஆழ்ந்த சிந்தைனயில்  ெசல்லலாமல்லவா? ன்னர்க் கூறிய இரண்  ெசயல்  
கைள ங் ெகாண்  அவைன அன்பன் என்  கூ ம்  பிைழ யா ைடய ? 
இப்ப ப்பட்ட அன்பர்கள் என் ம்  இ ந்தி ப்பார்கள் ேபா ம்! அல்லாவி ல், 
 
            ெபாக்க மிக்கவர் ம்நீ ங்ககண்  
            நக்கு நிற்பன் அவர்தைம நாணிேய                   (தி ைற 5:90:9) 
 
என்  தி நா க்கரசர் ெப மான் கூ வாரா? இத்தைகய  ஒ வ க்கும் பிள்ைள 
பிறந்  அவன் தவறான வழியில்  ெசன்றால், அதில் வியப்  என்ன இ க்கிற ? சில  
நாட்க க்கு ன்னர் 'ேதச பக்தர்' பலைரக் கண்ேடாம். அவர்க ைடய றவாழ்க்ைக 
ஒன்ைற மட் ங்கண்   விட்  மகாத் மாவின் உண்ைமச் சீடர்கள் என்  நாம்  
நிைனத்த  உண் . ஆனால், சந்த ப்பம் வாய்த்த டன்  இந்த உண்ைமச் சீடர்கள் 
அாிசிையப் ப க்க ம், 'கள்ள மார்க்ெகட் ' வாணிபம் ெசய்ய ம் சிறி ம் பின்வாங்க  
வில்ைல. இத்தைகய கல் மனம் உைடயார்க்கு எச்சம்  (மக்கள்) எவ்வா  நன்றாய் 
இ க்க ம்? 
 
அகமனம் 
 
பிறர் தம்ைமக் கா ங்காலம் அைனத்தி ம்  ேபா யாகத் யவர் ேபால ந க்கும் 
இவர்கள் மனம்  உண்ைமயில் க ங்கல் தளமிட்  டப்பட்ட சாக்கைட  ேயயாகும். 
குழந்ைத தாிக்கின்ற காலத்தில் இச் சாக்கைட  திறக்கப்ப கிற . க த்தாிக்கும் 
காலத்தில் தாய் தந்ைதயர்  என்ற இவ ைடய மன ம் எந்நிைலயில் ஈ பட் க்  
கிறேதா, அேத பண்  அைமந் தான் குழந்ைதகள்  ேதான் ம். இற்ைற னால் 
மனவியல் லார் கூ வ  ஒ  றம் இ க்க, பழந்தமிழ ம் இைத நன்கு 
அறிந்தி ந்தான்  என்பைத உதாரண கத்தா ம் அறியலாம்.  
 
உதாரணம்  
 
ஏழாம் ற்றாண் ல் தமிழ்நாட் ல் ஒ  ரட்சி  ேதைவயாய் இ ந்த . அப் ரட்சிைய 
நடத்தி ைவக்க  ஒ வர் ேதைவப்பட்டார். ேதைவையத் தமிழ் நாட்டார்  பல ம் 
உணர்ந்தனர். ஆனால், இ வர் மட் ந்தான்  அத்தைகய ரட்சியாளர் தம்மிடம் 
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ேதான்றேவண் ம்  என்  ஒ தைலயாக நிைனத்தனர். ஒ வர், பாண் மா  
ேதவியரான 'மங்ைகயர்க்கரசியார்,' இரண்டாமவர், ேசாழ  நாட் ல் சீர்காழியில் 
வாழ்ந்த 'சிவபாத இ தயர்' என்ற  ெபாியார். ஆனால், தலாமவராய் உள்ள 
அரசியா க்கு  இந்நிைன  பயன்பட வழியில்ைல. ஏன்? அவர் இல்  வாழ்க்ைக 
பயனற்றதாகிவிட்ட . ேம ம், அவர் மட் ம்  இந்நிைன  ெகாண் க்க, அவ ைடய 
கணவன் ேவ   நிைனவில் இ ந்தான். இரண்  மா பட்ட க த் ைடய  அவர்கட்கு 
இத்தைகய குழந்ைத பிறத்தல் இயலாத  ெதான் . எனேவ, சீர்காழிக் கு ம்பத்தார் 
எண்ணம  ர்த்தியாகிற . ஊராைரப்ேபால ஒ  சாதாரணக்  குழந்ைத ேவண் ம் 
என்  மட் ம் அத்தாய் தந்ைதயர்  நிைனக்கவில்ைல. தமிழ் நாட்ைடச் சீர்ப த்த ஒ  

ரட்சி  யாளர் தங்கட்கு மகனாகப் பிறக்கேவண் ம் என்ேற  அவர்கள் அல் ம் பக ம் 
நிைனந்தார்கள். அவர்கள்  நிைனைவ ம் வாழ்க்ைகைய ம் இேதா கவிஞர் ேசக்கிழார்  
படம் பி த் க் காட் கிறார்.  
 
          மைனயறத்தில் இன்ப ம் மகப்ெப வான் வி ம் வார் 
          அைனயநிைல தைலநின்ேற ஆ யேச வ க்கமலம் 
           நிைன ற ன் பரசமயம் நிராகாித்  நீறாக்கும் 
           ைனமணிப் ண் காதலைனப் ெபறப்ேபாற் ம்                                                                     
                                தவம் ாிந்தார்.                                (ெப.  - 1922) 
 
தி ஞானசம்பந்தர் ஏன் சீர்காழியில் ேதான்றினார்? அப்ப யானால், இன்ைறக்கு 
நாட் ல் உள்ள குைறபா   கைளப் ேபாக்க ஏன் ஒ வர் ேதான்றக் கூடா ? 
என்ெறல்லாம் பிதற் ம் ேபைதகட்கு விைட கூ வார் ேபாலச் ேசக்கிழார் பா கிறார். 
இேத குறிக்ேகா டன்  தா ம் தந்ைத ம் இ ந்ததனாேலதான் ஞான சம்பந்தர்  
அக்கு ம்பத்தில் ேதான்றினார். தாய் தந்ைதயர் தக்க  மனத் திண்ைம ைடயவராயின், 
குழந்ைத ம் அவ்வாேற  ேதான் ம், 'உேராம சாம்ராஜ்யத்தின் ழ்ச்சி' என்ற  மாெப  

ைல இயற்றிய ெபாியாராகிய 'கிப்பன்'  என்பார், ழ்ச்சியின் காரணங்கள் பல 
கூ கிறார். அவற் ள் ஒன்  வ மா : 'ேராமா ாிப் ெபண்கள்' ர  வழிபா  ெசய்  
ஓயா  ரர்கைளப் பற்றிேய தியானம்  ெசய்  ெகாண் ந்த நாளில் நல்ல ரர்கள் 
அவர்கள்  வயிற்றில் ேதான்றினார்கள். ஆனால், அவர்கள் அக்குறிக்  ேகாைள மறந்  
களியாட்ட வாழ்க்ைக நடத்த ஆரம்பித்த  டன் அவர்கள் வயிற்றில் ேகாைழகள் 
ேதான்றலானார்  கள், இக்கூற்ைற நன்கு ஆராய்ந்தால், நாம் இ  வைரயிற்  கூறியன 
எவ்வள  உண்ைம என்ப  விளங்கும்.  
 
உண்ைம ெவளிப்பா   
 
க த்தாிக்கும் காலத்ேத மனித ைடய அகமனம்  எவ்வா  உளேதா, அவ்வாேற 
குழந்ைத ேதான் ம்  என்ப  எவ்வா  எனக் காண்ேபாம். ேபா  வாழ்   வா ம் 
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ஒ வன், ஓயா  விழித்தி ந்  தன் ெசாற்கள்  ெசய்ைக என்ற இரண்ைட ம் 
காத் க்ெகாள்கிறான்; இைவ இரண் ம் பிறரறியத் தவ  ேநராமல்  கவனித் க் 
ெகாள்கிறான். ஆனால், உறக்கம், ணர்ச்சி  த க்கி வி ம் ேநரம், ம்மல் வந்த ேநரம், 
எல்ைலயற்ற  க்கம் வந்த ேநரம் ஆகிய இவற்றில் இப் ேபா  மனிதன்  தான் 
வழக்கமாகக் ைகயா ம் விழிப் த் தன்ைமையக்  ைகயாள இய வதில்ைல. இந் 
நிைலகளில் இவன் மனத்தில் எந்த எண்ணம கு ெகாண் க்குேமா, அ ேவ  
ெவளிப்ப ம். ஒ  மனிதன் உண்ைமத் தன்ைமைய அறிய  ேமேல கூறிய ேநரங்கேள 
மிக ம் சிறந்தைவகள். ேகாபேம  வரா  தனக்கு என்  கூறிப் பிறர் தாண்ைகயில்  
அவ்வாேற நடந் ெகாள் ம் ஒ வைன ஆழ்ந்த க்கத்  தில் திடீெரன்  எ ப்பினால், 
உண்ைம விளங்கும்.  அவன் பழகாத நாய் ேபால எ ப்பியவைரப் பி ங்கு  தைலக் 
காணலாம். ஓயா  ேவ ம் மயி ந் ைண, என்   கூ பவன், ம்பிய டன் 'ஐேயா!' 
என்  கூ தைள ம்  உலகிைடக் காணலாம். அகமனம் ய்ைம ெபற்ற  
ெபாிேயார்கள் மட் ேம இந்நிைலயி ங்கூடத் தவறாமல் இ ப்பார். இ  க திேய 
ேபா ம்,  
 
                ம்மேலா  அ ந் யர் ேதான்றி ம் 
                அம்மலர் அ யலால் அரற்றா  எந்நா; 
'                இடாி ம் தளாி ம் உன்கழல்  
                ெதா  எ ேவன்,                                   (தி ைற 4:1) 
 
என்  ஞானசம்பந்த ம், 
 
             வ க்கி ழி ம் உன் தி ப்ெபயர் அல்லால் 
             மாற்  நான் அறிேயன் ம மாற்றம்                  (தி ைற 54:1) 
 
எனச் சுந்தர ர்த்திக ம் அ ளினார்! 
 
அகமனம் ய்ைம ெபற்ற ஒ வ க்குத்தான் கூடற்  காலத் ம் மனம் ய்ைமயாக 
இ க்கும். அப்ெபா   ேதான் ம் பிள்ைளக ம் உயர்ந்த பண்  உள்ளவர்களாய்  
இ ப்பார்கள். இக்க த் டன், 
 
         மனந் யார்க்கு எச்சம் நன்றாகும்                (குறள் 456)     
 
         தக்கார் தகவிலர் என்ப  அவரவரர் 
          எச்சத்தாற் காணப் ப ம்                              (குறள்-114) 
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என்ற குறள்கட்குப் ெபா ள் காண்டல் எவ்வள   எளிதாய் உள்ள ? இக்க த்ைத 
ேம ம் வ த் வார்  ேபான்  ஆசிாியர், 
 
             நலத்தின்கண் நாாின்ைம ேதான்றின் அவைனக் 
             குலத்தின்கண் ஐயப் ப ம்                       (குறள்-958) 
 
என் ங் கூ தல் காண்க, 
 
இவ்வா  ெபா ள் கூ வதால் இ க்கின்ைம ம்  அறிதல் ேவண் ம். தக்கார் 
ஒ வ க்குப் பிள்ைள இல்ைல  எனில், அதனால் அவைரக் குைற ைடயார் எனக் 
கூறல்  ேவண்டா. இவ்வாறன்றிப் பாிேமலழகர் 'தக்கார் தகவிலர்'  என்ற குற க்குப் 
ெபா ள் ெகாள்வ  ேபாலக்  ெகாண்டால் பல இைட கள் வ தல் கண்கூ .  
ஆசிாியர் பாிேமலழகர் இக்குற க்கு, 'இவர் ந நிைல  உைடயார், இவர் நட  
நிைல இலர் எ ம் விேசடம்  அவரவ ைடய நன்மக்கள  உணைமயா ம் இன்ைம  
யா ம் அறியப்ப ம்,' என்  கூ கிறார். இவ்வா   கூறினால், மணஞ்ெசய் ம் 
பிள்ைளப் ேபறில்லாத  சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள், ஞானசம்பந்தர், ெபாியாழ்வார், 
சாக்கிரட்டீஸ் ேபான்ற ெபாியார்கள் ந  நிைலயற்றவர்  கள் என்  கூறேவண் ய 
இடர்ப்பா  வ தல் காண்க.  
 
எனேவ, நல்ல அறவாழ்க்ைக உைடய ஒ வன்  நடத் ம் இல்வாழ்க்ைக 
ெசம்ைம ைடய தானா என்   காண ேவண் மாயின், அவன் மக்கேள தக்க 
உைரகல் என்ற ஆசிாியர் கூ கிறார்.  
 
ேப க்குப் பிள்ைள  
 
வாழ்க்ைகத் ைண நலம் என்ற அதிகாரத்தின்  இ திக் குறள் நன்கு 
சிந்திக்கற்பாலதாகும். வழக்கம்  ேபாலப் பின்னர் வ ம் அதிகாரத்திற்குத் 
ேதாற் வாயாக மட் ம் இக்குறள் அைமயவில்ைல. மனித வாழ்க்ைகயில் 
அைனத்ைத ம் ெப வதற்ேகா, அன்றி இழப்பதற்ேகா  காரணமாக இ ப்ப  மைன 
வாழ்க்ைகதான். மைனயாள்  நற்பண் ைடயவளாயின், வாழ்க்ைக பயன் ெபறலாம்; 
அன்ேறல், அைனத் ம் இழந்ததாகேவ க தப்ப ம். இ   க திேய 'மங்கலம் என்ப 
மைனமாட்சி' என்றார். இனி இவ் இல்வாழ்க்ைகயின் பயன் மக்கட்ேப  என்றார். 
அ ம்  நன்மக்கள் ெபற்றால் ஒழியப் பயனாகக் க தப்  ப வதில்ல. தம் குளம் 
விளங்கேவா, அன்றிப் ' த் '  என் ம் நரகில் ழாமல் ெபற்ேறாைரக் காக்கேவா  
' தல்வர்ப் ேப ' ேவண் ம் எனப் பல ம் நிைனய  லாயினர். ஆனால், வள் வர் 
அவ்வா  நிைனத்தாரல்லர். ன்னவர் க த் ப்ப  பிறக்கும் குழந்ைத எப்ப   
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இ ப்பி ம் சாிேய. 'ேபைதயாய் இ ப்பி ம் பிள்ைள  பிள்ைளதாேன? ேப க்கு ஒ  
பிள்ைள என்  இ ந்   விட்டா ம் சாி,' என்பார் க த்  வள் வ க்கு உடன்  பா  
அன்  ேபா ம்! அதனாேலேய மக்கள் என்   குறிப்பி ம் இடங்கள் அைனத்தி ம் 
ெப ம்பா ம்  அைடெமாழி ெகா த்ேத கூ கிறார். 'நன்கலம் நன்மக்கட்  ேப ' 
'அறி  அறிந்த மக்கட்ேப ' என்பன ேபான்ற  இடங்கள் இக்க த்ைத 
வ த் கின்றன. 
 
பண் ைட மக்கள்  
 

தல்வைரப் ெப தல் என்ற அதிகாரத்தின்  த ரண்  குறள்க ம் மக்கள் என்ற 
ெபா ச்  ெசால்ைலேய ஆள்கின்றன. எனேவ ஆண் ெபண் என்ற  ேவ பா  
இன்றிேய ஆசிாியர் பா கிறார் என்ப  நன்கு  ெதாியப்ப ம். இந்த இரண்  
பாடல்க ம் சிறந்த  உட்ேகாேளா  திகழ்கின்றன.  
 
              'ெப ம் அவற் ள் யாம் அறிவ  இல்ைல அறி  அறிந்த 
                மக்கட்ேப  அல்ல பிற.'                 (குறள்-61) 
 
              'எ பிறப் ம் தீயைவ தீண்டா; பழிபிறங்காப் 
               பண் ைட மக்கட் ெபறின்.'                  (குறள்-62) 
 
ெவண்பாவிற்கு அழகுெசய் ம் ேமாைனையக்கூடத் றந்   விட்  மக்கள் என்ற 
ெசால் க்கு ஆைட வழங்குகிறார்  ஆசிாியர். எத்தைகய மக்கள் ேவண் ம்? அறி  
நிரம்பிய  மக்கேள ேவண் ம். மனிதைன ஏைனய விலங்கு  உலகினின் ம் பிாிப்ப  
அவன் ெபற் ள்ள அறி   ஒன்ேறயாகும். எனேவ, அதன் இன்றியைமயாைம அதிகம்  
வ த்தப்பட ேவண் வதில்ைல. என்றா ம் மக்களாய்ப் பிறந்ேதார் பலர் 
இவ்வறி  இல்லா ம், இ ந் ம் பயன்  ப த்தா ம் இ ப்ைபக் காண்கிேறாமாக ன், 
அறி ைட  மக்கள் ேவண் ம் என்றார். எத் ைணச் சிறப் ைடய  தாயி ம், இவ்வறி  
கூர்ைமயான வாள் ேபான்ற  ஒன்றாகும். இதைனப் ெபற்ற ஒ வன் தக்க பண்பில்லாத  
வனாயின், இவ்வறிவாகிய வாைளக்ெகாண்  தனக்கும்  பிறர்க்கும் தீங்ைகேய 
இைழப்பான். எனேவ, அறி   எ ம் வாள் நன்கு பயன்பட ேவண் மாயின், 
இதனி ம்  ேமம்பட்ட ஒன்  கூடேவ இ த்தல் ேவண் ம். அதைன  மனத் ட் 
ெகாண்ட ஆசிாியர் விடா  அதைன அ த்த  குறளில் கூறி ள்ளைம காண்க. சிறந்த 
அறிவாயி ம், அ   நன் ைறயில் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்ப மா  ெசய்வ   
நற்பண்ேப ஆகும். அப் பண்  இல்வழி, அறி , நலன்  விைளக்காததன்றித் தீைமேய 

ாித ங்கூ ம். இ  க திேய  ஆசிாியர் அ த்த குறளில் 'பண் ைட மக்கள்' 
ேவண் ம்  என்றார்.  
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பண் டன் கலந்த அறி   
 
அறிவின் ெசய ம் பண்பின்ெசய ம் பகுத்தறியப்பட்ட  ேவண் வனவாகும். 
இன்ைறக்குப் பல ம் அறி க்குத்  தைலைம இடம் அளித்  வழிபடத்ெதாடங்கி 
உள்ளனர்.  அவர் க த் ப்ப  அறி  ஒன்  மட் ம் உலைக ஆளத் ெதாடங்கி 
விட்டால், அந்நாள் நன்னாளன் . உலகம்  அழி ம் நாள் அன்ேறயாகும். 
ெபா ள்களின் ேவ   பாட்ைடக் கூர்ந்  அறிவ  அறி . ெப ம்பா ம்  
ஒற் ைமப்பட்ட இயல் கள் வாயந்த இ  ெபா ள்கைள  ஆராய்ந்  அவற்றின் 
ஒற் ைம ேவற் ைம க தி  இரண்டாகப் பிாித் க் கூ வ  அறிவின் ேவைல. பயன்  
க தா  ஆராய்ந்  ெசன்  ெபா ளின் உண்ைமத்  தன்ைமையப் லப்ப த் வ  
அறிவின் ெதாழிலாகும்.  ஆனால், இங்ஙனம் ெசய்வதால் உள்ள நலந் தீங்குகைளப்  
பற்றி அறி  கவைலப்ப வதில்ைல. அ ைவப் பற்றி  ஆராய ற்ப வ  அறி . 
'அ ' என்ப  பகுக்க  யாத ஒன் , என்  ஒ  காலத்தில் நிைனத்த ம்  கூறிய ம் 
அறி தான். அேத அ ைவப் பயன்க தா   உைடத்  அத ள் இ க்கும் 
ெபா ள்கைளக் காணத்  த் க் கண்ட ம் அறி தான். இவ்வ வின் சக்தி  
எவ்வள  என்  காண ற்பட்ட ம் அறி தான்.  அ ைவத் ைளத்  அளவற்ற 
ஆற்றைல ெவளியிட்ட  அறி க்கு வணக்கம்! ஆனால், இன்  நம்மில் பல ம்  
இவ்வாற்றைல ெவளியிட்ட அறிைவப் ேபாற்றி வியவா   ற் கிேறாம். நாகாசாக்கி, 
ஹிேராஷிமா என்ற நகரங்களில்  வாழ்ந்  இன்  எஞ்சியவர்கள் இந்த அறிைவப் 
ேபாற்   கிறார்களா என்பைத அவர்கைளக் ேகட்டாள் அல்லேவா  ெதாி ம்! காரணம் 
என்ன? அறி  பண்பாட் டன்  கலவாமல், ேகவலம் அறி  மாத்திைரயாய் நின்   
ெதாழிற்ப வதனால் இந்நிைலக்குத்தான் வர ேநாி ம்.  தம் அறிவின் பயன் மக்கட் 
ச தாயத்திற்கு நலம்  விைளவிப்பதா, தீங்கு விைளப்பதா என்ப  பற்றிக்  
கவைல றாமல் ெசய்யப்ப ம் அறிவின் ெசயல்  எ வாயி ம் அ  உலேகாரால் 
பழிக்கேவ ப ம்.  
 
இனிப் 'பண் ைடைமயாவ  யா ?' எனக் காண்டல்  ேவண் ம். இச்ெசாற்கும் 
ெபா ள்கூற வந்த ஆசிாியர்  பாிேமலழகர், 'ெப ைம சான்றாண்ைமகளில் தாம் 
வ வா  நின்  'எல்லா இயல் க ம் அறிந்  ஒத்   ஒ குதல்' எனப் ெபா ள் 
கூறினார். க த்ெதாைகயில்  'பண்ெபனப் ப வ  பாடறிந்  ஒ கல்' (க . 133) என  
வ வ ம் காண்டற்குாிய . இப்பண்பா  இல்லாத அறி ,  ெப ந்தீங்ைக விைளத்  
'அ குண் ' ேதாற் வதற்ேக  பயனாம். இ  க திேய ேபா ம் ஆசிாியர், 
 
         அரம்ேபா ம் கூர்ைமய ேர ம் மரம்ேபால்வர் 
         மக்கட்பண்  இல்லா தவர்                      (குறள்-997) 
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 எனக் கூறினார்! பண்பா  இல்லாதவர் அறி , அழித்தல்  ஒன்றிற்ேக காரணமாகும் 
என்பைத இதனால் நன்கு  அறியலாம். பண்பாட் ற்கு, ஆசிாியர் த ம் சிறப்   
இத் ைணய  என்  அறிந்தபின், மக்கட்ேபற்றில் எ த் க்  கட்டப்ெபற்ற குரல்களின் 
ெபா ைள நன்கு சிந்திக்க  ற்படல் ேவண் ம். பிள்ைளகள் கூர்ைமயான அறி ம்,  
சிறந்த பண் ம் அைடயப்ெபற்றவராக இ த்தல் ேவண் ம்  என்  கூ வதன் 
க த்ெதன்ன? பிள்ைளக  தீர்ப்ப  ெதான்றற்காகேவ பிள்ைளப்ேப  ேவண் ம் என 
ஆசிாியர்  கூறி இ ப்பின், இத்தைன அைடெமாழிகள் தந்திரார். எனேவ, இதன் 
உட்ேகாள் ஒன்  இ த்தல் ேவண் ம்  அ  யா ? பிள்ைளகள் நாைளச் ச தாயத்தின் 

ண் களாக இ க்க ேவண் பவரல்லேரா? அவர்களின்  சிறப் ம் சிறப்பின்ைம ம் 
ேநாக்கித்தாேன நாைளச்  ச தாயம் அைமயப் ேபாகிற ? எனேவ, நல்ல ச தாயம்  
நாட் ல் அைமய ேவண் மாயின், நன்மக்கட்ேப   ேவண் ம் என ஆசிாியர் 
வ த் கின்றார். ைவயத் ள்  வாழ்வாங்கு வாழ வழிவகுக்கும் ஆசிாியர், 
நன்மக்கட்  ேபற்ைற ம் அதில் ஒ  கூறாக ைவக்கிறார்.  
 
ச தாயப் பிராணி  
 
ஒ  மனிதன் வாழ்க்ைக, அகம்- றம் என இ   பகுப்பாகி இயல்கிற . அகம் 
ெப ம்பா ம் ட் ள் தைலவன் தைலவி மக்கள் சுற்றத்தார் என்பவ ள் அடங்கி  
வி த ன், அதில் ச தாயம் பற்றிய வினாவிற்குத் ேதைவ  இல்ைல. ஆனால், 
எத்தைகய மனித ம் ட் ள்ேளேய  தங்கித் தன் காலத்ைதக் கடத்திவிட யா . 

ட்ைட  விட்  ெவளிேய வந்த டன் தன்ைன ஒத்த மனிதர்  களிடம் கூ ப் பழக 
ேவண்  உள . அங்ஙனம்  பழகுங்கால் தன் இயற்ைகேயா  ஒத்தவர்க டன் நட் க்  
ெகாள்ள ம், மா பட்டவர்க டன் மா  ெகாள்ள ம்  ெதாடங்குகிறான். இந்நிைல 
மாறிப் பிறர் இயற்ைக  தன்னியற்ைக டன் ஒத்ததாக அைமயாதவிடத் ங்கூட  
அவர்க டன் ேசர்ந்  வாழ ைனகிறான். இம் யற்சி  யால் சகிப் த் தன்ைம 
பிறக்கிற . தன்னி ம் ேவ பட்ட  க த் ைடயா ங்கூட இப்பரந்த உலகில் வாழ 
உாிைம  ெபற்றவர்கேள என்  வ ம் உண ம் நிைலயிேல  தான் ஒ  மனிதன் 
பண்பா  ெபற்றவன் ஆகிறான்.  இத்தைகய பண்பா  இல்ைல எனில், வாழ்க்ைக 
வறண்ட  பாைலவனம் ஆகிவி ம். 'மனிதன் ச தாயப்பிராணி' (Man  is a social 
animal) என்ற பழெமாழி உண்ைமயான  இந் நிைலயிேலதான், உலகிைடப் 
பிறந்ததன் பயன் இ   வைகப்ப ம். ஒன் , ஆன்ம ன்ேனற்றம். அ  பிறர்  உதவி 
இன்றித் தன் யற்சியாேலேய நைடெப வ .  இரண்டாவ , ச தாயத்தில் உள்ள 
தன் ேபான்ற பிறர்  நலமைடயத் தன் வாழ்க்ைகையச் ெச த் வதாகும்.  இவ்வி  
வைகப் பயைன ம் அைடய வள் வர் ல்  வகுக்கிறார். ஏைனேயார் ம் குறள் 
சிறப்பைடவ   இத் ைறயிேலேய ஆம். இவ்வி  பயைன ம் அைடய  இ ேவ  வழி 
வகுக்காமல், ஒன்றன லேம மற்ெறான்ைற  அைடயக் குறள் அ  ேகா கின்ற ; 



 46

இரண்டாவ   பயைன அைடயச் ெசய் ம் யற்சியிேலேய தற்  பயைன ம் அைடய 
வழி ெசய்கிற .   
 
ச தாயத் ெதாண்டன் 
 
இல்லறவியல் வ ம் இவ்விரண்டாம் வழிைய  வகுப்பேதயாகும். அதி ம், 
' தல்வைரப் ெப தல்' என்ற  அதிகாரத்தின் இவ்வி  குறள்க ம் ச தாயம் நன்கு  
நைடெபறேவ வழிகாட் கின்றன. ஒ வன் எத் ைணச்  சிறந்தவனாயி ம், பிறர் 
வாழத் தன் வாழ்க்ைகையச்  ெச த் பவனாய் இ ப்பவனாயி ம், அவன் எச்ச ம்  
அவ்வா  பயிற் விக்கப்பட இல்ைல எனில், பயனின்றாய் ம்.  
 
பிள்ைளகட்கு இயற்ைக, ெசயற்ைக என இ   இயல் கள் உண்  என்ப  

ற்கூறப்ெபற்ற . ெசயற்ைக  ைறயால் அவர்கைள நல்லவர் ஆக்கும் வழி,  
 
              தந்ைத மகற்கு ஆற் ம் நன்றி அைவயத்  
              ந்தி இ பச் ெசயல்                    (குறள் - 67) 
 
என்ற குறளால் கூறப்ப கிற . எனேவ, இயற்ைகயாக  அவர்மாட்  
அைமயேவண் வன கூர்த்த அறி ம் சிறந்த  மக்கட்பண் ம் ஆகும் என்பைத இங்குக் 
குறிப்பிட்   விட்டார். இங்ஙனம் இயற்ைகயாகேவ இவ் விரண் ம்  அைமந்  
ெசயற்ைகயால் ெபற ேவண் ய அைவயத்   ந்தி இ க்கும் நிைலைய ம் ெபற்  
விட்டால், ஒ வன்  ெபறேவண் ய பகுதி வ ம் ெபற்றவனாவான்.  இத்தைகய 
ைமந்தைனப் ெபற்றவன் மகிழ்ச்சியைடயக்  ேகட்பாேனன்? அதி ம் அம்மகைனச் 
'சான்ேறான்'  என்  பிறர் கூறக் ேகட்ட தாய், ஈன்ற ெபா திற் ெபாி   உவக்கும் 
என்பதி ம் வியப்  என்ைன? குைறபாட்ைட  அறியத் தாய் மனப்பான்ைமயால் 

யா  ஆகலா ம்,  குண ம் குற்ற ம் நா க் குணம் மிக்க வழிேய 'சான்ேறான்'  
என்  பிறர் கூ வார் ஆகலா ம், அவர்கள் கூறியைதக்  ேகட்டெபா  அவள் 
ெபாி ம் உவக்கும் எனக்கூறினார்  ஆசிாியர்.   
 
இத்தைகய பிள்ைளகைளப் ெப வதாேலதான் மனித  மனம் விாிவைடகின்ற . 
தன்னலம் கு ெகாண் ந்த  மனத்தில் மைனவி இடம் ெபற்  ஓரள  விாிவைடயச்  
ெசய்யி ம், தல்வர்ப் ேபற்றின் பின்னேர மனிதன் த்  தன்ைம அைடய கிற . 
அதன் பின்னேர  ச தாயத்தின்  உ ப்பாக ஒ வன் வாழ கிற . வாைழ 
இ ந்  பயன் உதவிய பின்னர் அதன் கீழ்க்  கன்  ேதான்றி அேத பயைன நல்குதல் 
ேபால, அவன்  பிள்ைளக ம் ஏற்ெகனேவ ெபற் ள்ள அறி , பண் ,  கல்வி நலன் 
இவற்றால் ச தாயத்திற்கு உத ம்  சான்ேறார்கள் ஆகின்றார்கள்.  
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வாழ்வாங்கு வாழ்தல்  
 
ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்த ன் அ ப்பைட  எங்கு உள ? இவ்வினாவிற்கு 
விைட பலர் பலவாறாகக்  கூ வர். ஆனால், எல்லா விைடகைள ம் ேசர்த்  ஒ   

 காண ற்படல் ேவண் ம். எத்தைகய  வாழ்க்ைகயில், தனக்கும் பிற க்கும் 
மிகுதியான பயன்  உண்டாகிறேதா, அத்தைகய வாழ்க்ைகையேய 'வாழ்வாங்கு'  
வா ம் வாழ்க்ைக என்ற க்கு வ தல் கூ ம். இந்த  நிைலைய ம் சு க்கிக் 
கண்டால், பிறர் ெபா ட்   வாழ்வேத வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கம் என்ற உண்ைம  
ெதற்ெறனப் லனாகும். ேமலாகப் பார்க்கும் ெபா   அைனவ ம் கைடபி க்க 

யாத ஒ  ெகாள்ைக  ேபாலத் ேதான் ம் இ . ஆழ்ந்  சிந்தித்தால், நாம்  
அைனவ ேம வாழ்க்ைகயின் ெப ம் பகுதிைய பிற க்  காகேவ வாழ்கிேறாம் என்  
அறிதல் கூ ம். இ   எவ்வா  என்பைதக் காண்ேபாம்.  
 
தன்னலப்பிண்டம்  
 
சி  குழந்ைதயாய் இ க்கும் ெபா  ஒவ்ெவா   வ ம் தன்னலப் பிண்டமாகேவ 
இ க்கிேறாம் என்பதில் ஐயமின் . த்தேதவன்கூட இவ்விதிக்கு விலக்கன் . தாய்  
தந்ைதயைர அறிந்  ெகாள் ம் நிைல வந்த பின் கூட  இந்நிைல ற்றி ம் 
மா வதில்ைல. பிற ைடய நலந்  தீங்குகைள ஆராயாமல் தன் ைடய நலத்ைதக்  
கவனிக்கேவ அைனவ ம் உளர் என்ற மன நிைலயில்  குழந்ைத இ க்கக் 
காண்கிேறாம் அல்லவா? சாதாரண  மாகத் தாேன விைளயா க் ெகாண் க்கிற  
ஒ   குழந்ைத, ஆனால், தன் தா டன் யாராவ  ஒ வர் ேபச  வந்த டன் தாயின் 
கவனம் ேவ  இடம் ெசல்வைதக்  குழந்ைத ெபா ப்பதில்ைல. அவள் கவனம் ற் ம்  
தன்பால் வரேவண் ம் என்ற எண்ணத்தால், இ  வைர  சும்மா விைளயா ய குழந்ைத, 
தாய் பிற டன் ேபச  ஆரம்பித்த டன் அழத் ெதாடங்குகிற . ேபச்ைச நி த்தித்  
தன்ைனத் தாயானவள் க்கிய டன் அ ைக நின்   வி கிற . ஆனால், சில 
வினா களில் தாயின் ம யி  ந்  இறங்கி விைளயாட ஓ  வி கிற . இங்ஙனம்  
ெதாடங்கும் 'தன்னலம்' எளிதில் நம்ைம விட் ப்  ேபாவதில்ைல. ேதாழர்க டன் 
ேசர்ந்  விைளயா ம்  குழந்ைத ைகயில் ைவத்தி க்கும் ஒ  ெபா ைளக்ேகட் ப்  
பார்த்தால் உண்ைம விளங்கும். தன்ெபா ைளப் பிறாிடம்  தர எளிதாக அக் குழந்ைத 
உடன்ப வதில்ைல.  
 
ெபாிேயார் தன்னலம்  
 
'தன்னலம்' என்  கூறினால் ெவ க்கத்தகுந்த  ெசால்லாய் அ  விளங்குகிற . 
ஆனால், நைட ைறயில்  நைடெப வ  அ தான். குழந்ைத தன் தின்பண்டத்ைதத்  
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தர ம ப்ப ம், ஒ  நாட்டார் பிற நாட்டா க்கு  வி தைல தர ம ப்ப ம் இேத 
அ ப்பைடயில்  ேதான் வனேவ. பாரசீக எண்ெணய்க் கிண கைள அந்த  நாட் னர் 
ேதசிய மயமாக்கக் கூடா  என்  ஆங்கிேலயர்  ஏன் கைரந்தனர்? வடெகாாியர் 
ெதன்ெகாாியர் ேமல்  பைடெய ப்ப  பற்றி அெமாிக்க ம் இரஷிய ம் கைரவதன் 
க த்ெதன்ன? சு ங்கக் கூறினால், 'சுயநலம்'  என்ற ெசாற்ெபா ள்தான் இச்ெசயல்கள் 
எனலாம்.  ஆனால் இவ்வா  கூறினால் அவர்கள் ஒப் க் ெகாள்ள  ம ப்பார்கள். 
என்றா ம், உண்ைம உண்ைமேய, இளைமயில் உடன் பிறக்கும் இத்தன்னலம் இ தி 
வைர  மனிதைன விடா  பற்றி இ த்த ம் உண் ; வய  ஏற  ஏற அதிகப்ப த ம் 
உண் . ஒேராவழி ஒ  சிலாிடம்  இ  குைறந்  நாளாவட்டத்தில் அற் ப் ேபாத ம்  
உண் . 
 
இ  வைகத் தன்னலம்  
 
இங்கு தன்னலம் என்  கூ வ  தனிப்பட்ட  ஒ வ ைடய நலத்ைத ம், ஓர் 
இனத்தின் நலத்ைத ம்  குறிப்பி வதாகும். தனிப்பட்ட ஒ வன் தன் ெசாந்த  
நன்ைமைய விட் விட் ப் பிற ைடய நலத்ைத நாட  ற்ப ம் ெபா  அ  உயர்ந்த 
ஒன்றாகக் க தப்  ப கிற  உண்ைமதான். ஆனால், ஓர் இனம் வ ம்  கூ த் தன் 
நலன் ஒன்ைறேய க த்திற்ெகாண்  அதன்  ெபா ட்  பிற ச கத்தின் அல்ல  
இனத்தின் நலைனப்  பாதிக்கக் கூ ய ெசயல்கைளச் ெசய்தால், அ ம்  தன்னலம் 
என் தாேன குறிக்கப்ப ம்? இந்தப் பரந்த  ெபா ளி ம் த ற் குறித்த கு கிய 
ெபா ளி ம், ஆக இ  ெபா ள்களி ேம 'தன்னலம்' என்ற ெசால் இங்குப்  
பயன்ப த்தப் ப கிற .  
 
தன்னலம் குழந்ைதயிடம் மிகுதியாகக் காணப்ப   வதற்கு மனத்தத் வ லார் 
பல்ேவ  காரணங்கள்  காட் வர். அைவ நமக்குத் ேதைவ இல்ைல. தன்னிடம்  உள்ள 
இப்பண்ைபக் குழந்ைத மைறக்க யல்வதில்ைல.  ஆனால், ெபாியவர்கள் கூ மான 
வைர இைதப் பிறர்  அறியாதப  நடந்  ெகாள்கிறார்கள். இவ்வா  அைனவ 
ாிடத்தி ம் காணப்பட்டா ம், இப்பண்  உயர்ந்த  என்  கூ வதற்கில்ைல. மிகத் 
தாழ்ந்த ஒ  குணந்தான்  இ . இப்பண்  நிைறந்த ஒ வன் ச தாயப் பிராணி  
அல்லன். பல டன் கூ  வாழ அவன் தகுதி அற்றவன்  ஆவன். ஆனால், 
இப்பண்ேபா  பிறக்கும் ஒ வன் தக்க  வைகயில் ச தாயத்தில் வாழ ேவண் மாயின் 
அதற்கு  ஒ  வழிதான் உண் . அதாவ , இதைனக் கூ மானவைர  கைளந்  
எறிவ தான். எவ்வள க்ெகவ்வள  இ   ஒ வனிடமி ந்  கைலயப்ப கிறேதா, 
அவ்வள க்கு  அவ்வள  அவன் சிறந்தவன் ஆகலாம்; ச தாயத்தில்  சிறப் ட ம் 
வாழலாம். 
 
சீர்தி த்தம்  
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எவ்வா  இதைனக் கைளவ ? நம்ைம ம் அறியாமல்  நாம் சீர்தி ந்தத்தான் 
ெசய்கிேறாம். குழந்ைதயாய் இ ந்த  ெபா  ஒ வ க்கு ஒன்  தர ம த்தவன், 
ெபாியவன்  ஆன டன் தன் மைனவி மக்கள் என்பவர்க்குத் தன்  ெபா ைளப் பகிர்ந்  
ெகா க்க ன் வ கிறான்; ஏன்? பல சமயங்களில் தன் நலந்தீங்குகைளப் பாரா  
அவர்கள்  நலத் டன் இ க்கப் பா ப கிறான். இப்ெபா  பைழய  தன்னலம் 
ஓரள  அகல்கிற . இன் ஞ் சில காலங்  கழித் த் தன் மைனவி மக்கள் என்ற 
நிைலக்குப் பிறகு  தன் சுற்றத்தார் என்பவர்கட்காக ம் தன் ைடய  வாழ்க்ைக உள  
என்பைத உணரத் தைலப்ப கிறான்.  அதன் பின்னர்த் தான் வாழ்க்ைக நடத் ம் இடம், 
ெத ,  ஊர், மாவட்டம், நா  என்  அவ ைடய பற்   விாிவைடயக் காண்கிேறாம். 
ஆதியில் இ ந்த தன்னலேம  மாறி இங்ஙனம் விாிந்  இடம் த கிற . ஒ  சிலைரப்  
ெபா த்தமட் ல் அவர்கள் என் ம் ஒேர மாதிாியாக  இ ப்பைத ம் உலகிைடக் 
காண்கிேறாம். மைனவி  மக்க க்குச் ேசா  ேபா வைதகூடத் த மக் கணக்கில்  
எ ம் ஒப்பற்ற பிறவிகள் அவர்கள். ஆனால், ெப ம்பாலார் ன்னர்க் கூறிய 

ைறப்ப  விாிந்   ெசல் ம் பற் ைடயவேரயாவர்.  
 
இனி இத்தன்னலம் ஏன் இவ்வா  பாிணமித்   விாிகிற  என்பைதக் காண்டல் 
ேவண் ம். இ  தானாக  விாிவைட ம் ஒன்றா, அல்ல  நாமாக இதைன  
விாிவைடயச் ெசய்ய ேவண் மா? நாமாகத்தான் இதைன  விாி ப த்த ேவண் ம். 
மனித மனத்ைத அ த்திக்  ெகாண் க்கும் ஒ  ெபாிய கல்லாகும் இத்தன்னலம்  
என்ப . இதைன அப்பால் ரட்ட ேவண் மானால்,  வ வான ஓர் இ ம் க் கம்பி 
ேவண் ம். அக்கம்பிதான்  'அன் ' என்பதாகும். அன்  எ ம் கம்பியின் அ யில்  
'உ தி' என் ம் ஆப்ைப ைவத்  ெநம்பினால், தன்னலம்  என் ம் ெப ங்கல் ரண்  
வி ம்.  
 
அன்  
 
அன்  என்ப ம் இயற்ைகயில் மனித மனத்தில்  அைமந்  விட்ட ஒ  பண்பாகும். 
இதைன நன்கு  வளர்ப்பவர்  மனிதன் ஆக ம். இஃ  இல்லாதவைர மனித 
இனத்திற்கூடச் ேசர்த்தல் அாி   என்பர் ஆசிாியர் வள் வர்.  
 
            என் இல் அதைன ெவயில்ேபாலக் கா ேம 
            அன் இல் அதைன அறம்.'               (குறள்-77) 
 
            அன்பின் வழிய  உயர்நிைல; அஃ இல்லார்க்கு 
            என் ேதால் ேபார்த்த உடம் .          (குறள்-80) 
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 என வ ம் குறட்பாக்கள் இக்க த்ைத வ த்தல்  காண்க. இவ்வன் ைடயாேர 
ச தாயத்தில் நன்கு வாழ  ம். தன்ைனத்தாேன ெபாி ம் பற்றி நிற்கும் இந்த  
அன்  விாிந்  தல் த ல் கு ம்பத்தில் பட கிற . 
 
அந்நிைலைய எளிதில் அறிந் ெகாள்ள இய ம். எப்ெபா  ஒ வ க்குக் 
குழந்ைதகளிடம் உண்ைம  அன்  சுரக்கிறேதா, அப்ெபா  'குழ ம், யா ம்' ஓரள  
அவ க்குச் சுைவ குைறந் வி ம். அவர்கள் ெமய்  தீண் ய டன் உட க்கு ஒ  

திய இன்பம் ேதான் ம்.  அவர்கள் சி  ைக அளாவிய கூழ் அமிழ்தி ம் ஆற்ற  
இனிைம ைடயதாகக் காணப்ப ம். தன  ஐம்ெபாறிகளா  ம் அவர்க ைடய 
இன்பத்ைத ஒ வன் அ பவிக்கத்  ெதாடங்குைகயிேலதான் அவன் அன்   
விளக்கம்  ெபற்றெதன்  கூற ம்.  
 
இத்தைகய அன்  ஒன்ேற மனிதைன ைவயத் ள்  வாழ்வாங்கு வாழ வைக ெசய் , 
பின்னர் அவைன  வா ைற ம் ெதய்வத் ள் ம் ஒ வனாகச் ெசய்கிற .  தன்னலம் 
ேபால இயற்ைகயாகேவ ஒ வன்மாட் த்  ேதாற் கிற இந்த அன்பான , 
அவனாேலேய ேபாற்றி  வளர்க்கப்படல் ேவண் ம். அவ்வா  வளர்ப்பதனாேலேய  
அவன் ச தாயத்தில் சிறந்த உ ப்பினன் ஆதல் கூ ம்.  ன்பின் அறியாதாாிடத்  
அன்  ெச த்திப் பழகுதல்  எளிதன் . எனேவ, தன் மக்களிடத்திேலேய அதைன  

த ற்ெசய்  பழக, ஆசிாியர் வழி வகுத்தார். தன்னலம்  என் ம் ேபய் பி த்தவைன 
அப் ேபயினிடத்தி ந்  வி விக்கேவ குழந்ைதச் ெசல்வம் பயன்ப கிற .  
 
இைச ெவ க்கிறதா? 
 
இைச ெவ க்கிறதா உங்கட்கு? குழ ம், யா ம்  ெவ ப் த் தட் கின்றனவா? இவ் 
வினாைவக் ேகட்டாள்  விைட தரப் பல ம் கூசுவர். உலக மகாகவி 'ேஷக்ஸ்பியர்' 
கூறிய  ேபால 'இைசயில் ஈ படாதவன் எக் குற்றவ ம்  ெசய்வான்,' என்ற ைறயில் 
தம்ைமப் பற்றிப் பிறர்  என்ன நிைனப்பார்கேளா என்ற க த்தால் உண்ைம  கூற 
மாட்டார்கள். உலகில் பிறந்த மக்கள் அைனவ ம் ஓரளவாவ  இைசயில் 
ஈ படத்தான் ெசய்வர்.  விலங்கினங்களிற்கூடப் பல இைசயில் ஈ ப ம் என ல்  கள் 
கூ கின்றன. மதங்ெகாண்ட யாைன ம் இைசக்குக்  கட் ப் பட்  நிற்குமாம்.  
 
          காழ்வைர நில்லா க ங்களிற்  ஒ த்தல் 
         யாழ்வைரத் தங்கியாங்கு                         (பாைலக -1) 

 
எனக் க த்ெதாைக கூ வதால் இவ் ண்ைம நன்கு  விளங்குகிற . 
 
இனிய மழைல  
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கண்ணன் குழல் வாசித்தெபா  மா க ம்  ஏைனய ெகா ய விலங்குக ம் அவன் 
இைசயில்  ஈ பட்  அப்ப ேய நின் விட்டன என் ம், ஆனாயர்  குழல் 
ஊதியெபா , 
 
                 'மரங்கள் மலர்ச்சிைன ச யா; கான்யா ம் க த்  ஒடா' 
 
என்  கூறப்ப கிற . இத் ைணச் சிறப்  வாய்ந்த  இைசயில் ஈ படாத மனம் 
உைடயார் இ க்க ம்  கூ மா? இவ்வா  இ க்க ம், ஆசிாியர்,  
 
             குழல்இனி  யாழ்இனி  என்ப தம்மக்கள் 
             மழைலச் ெசால் ேகளாதவர்                          (குறள்-66) 
 
என்  கூறக் காரணம் என்ைன? இக்குற க்கு உைர கூற  வந்த ஆசிாியர் 
பாிேமலழகர், 'இைசையக் ேகட்டவர்  அவற்றி ம் மழைலச் ெசால் இனி  என்பார் 
என்ப   குறிப்ெபச்சம்.' என்  ெபா ள் எ திச் ெசன்றார்.  
 
இக்குறளில் வள் வப் ெப ந்தைக கூறிய  உயர்   நவிற்சி அணியா என்ப  
ஆராய்தற்குாிய . இதற்கு  ன்னர் உள்ள குறளி ம் 'அவர்தம் ெசால் ேகட்டல்  
இன்பம் ெசவிக்கு' என்  கூறப்ெப கிற . இவ்வா   இரண்  இடங்களிற் 
கூற்றேவண் மாயின், தக்க காரணம்  இல்லாமல் ஆசிாியர் கூறமாட்டாரன்ேறா? 
 
இைசயில் ஈ ப பவர்  
 
குழல், யாழ் த ய இைசக் க விகளில் இைச  ேதான் கிற . இந்த இைசயில் 
அைனவ மா ஈ ப   கின்றனர்? இல்ைலேய! காரணம் என்ன? சிலர் இைசயில்  
தம்ைமேய மறந் வி கின்றனர்; சிலர், இைசையத்  தைலயி யாகக் க கின்றனர். 
ஈ ப த் ம் இயல்   இைசயினிடம் மட் ம் காணப்ப மானால், அைனவைர   
மல்லவா அ  ஈ ப த்த ேவண் ம்? எனேவ, இைசயில்  ஈ ப வதற்கு இரண்  
நிபந்தைனகள் உண்  என்ப   விளங்கும். ஒன் , இைச ஈ ப த் ம் தன்ைம 
ெபற்றதாய்  இ த்தல் ேவண் ம். இரண்டாவ , அதைனக் ேகட்பவர் தக்க மனநிைல 
உைடயவராய், பண்பட்ட மனம்  உைடயவராய், இ த்தல் ேவண் ம். இைவ 
இரண் ம்  ேச ம் ெபா  இைச இனிைமயாய் இ க்கிற . இந்த  நிைலயில் என்ன 
நைடெப கிற  என்பைதக் காண்டல்  ேவண் ம். 
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நல்ல பண்பட்ட மனம் உைடய ஒ வர் இைசையக்  ேகட்கிறார் என்  ைவத் க் 
ெகாள்ேவாம். அவ ைடய  நான்கு ெபாறிக ம் ேவைல அடங்கச், ெசவி ஒன்   
மட் ேம ெதாழிற்ப கிற . மன ம் அச் ெசவிக்கு  உ ைணயாய் இ ந்  இைச 
இன்பத்தில் ஈ ப கிற .  ேகட்கக் ேகட்க மனம் அடங்கி ஒன்றிவி கிற . இந்த  
'ஒன்றல் தன்ைம' (Harmony) தான் இைச நமக்குத் த ம்  ெபாிய ெசல்வம். 
இந்நிைலயில் ஒன்றி இ க்கும்  ஒ வ க்கு மனம் மா பட்டா ம் இைச 'அபஸ்வரம்' 
ஆகிக் ேகட்டா ம் ம ப ம் ஒன்றல் தன்ைமைய அைடவ  இைசயில் 
இய மாயி ம், அவ்ெவான்ற ன்  பயனாக அன்  பிறப்பதில்ைல. ஒன்றல் தன்ைம 
நாளா  வட்டத்தில் தன்னலம் என்ற இயல்ைப மறக்க உத ம்  என்ப  உண்ைமேய. 
கைலஞன் 'தான்' என்ற  அகங்காரத்ைத மறந்  உயர்நிைல அைடவ  இவ் ஒன்றல்  
தன்ைமயாேலேய ஆகும்.  
 
இைச ஈ பா  ேபாதா   
 
ஆனால், ச தாயத்தில் ஓர் உ ப்பாய் இ ந்   பிற க்கும் தனக்கும் பயன்ப ம்ப  
வாழ்ைவ நடத்த  ேவண் ய கடப்பா  உைடய ஒ வன், இத்தைகய ஒன்றல்  தன்ைம 
மட் ம் ெபற்றி ந்  பயன் இல்ைல. அவ ைடய  தனிப்பட்ட ன்ேனற்றத்திற்கு அ  
பயன்ப மாயி ம், பிற க்கு அவன் பயன்படமாட்டான். இைசயில்  ஈ பட் த் 
தன்ைன மறக்கும் இயல்பால் ச தாயத்திற்கு  ஒ வன் என்ன பயைன விைளக்க 

ம்? எனேவ,  ச தாயத்தில் வா ம் ஒ வன் மனம், ேவ  வைகயில்  
பழக்கப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவன் வாழ்க்ைக நன்கு  நைடெபற ஒேர வழிதான் 
உண் . அதாவ  அவன்  அன்  நிைறந்த மனத்ைதப் ெபறல் ேவண் ம். அன்ைபப்  
ெபற வழி யா ? குழந்ைதகளிடந்தான் மனித ைடய  அன்  நன்கு வளர்கிற . 
குழந்ைதகளிடத்தில் பழகுவதில்  தனிப்பட்ட ஓர் இன்பத்ைத ம் அவர்கள் மழைலையக் 
ேகட்பதில் ஒ  தனி மகிழ்ச்சிைய ம் எவன் ெபற  கிறேதா, அவேன த் தன்ைம 
ெபற்ற மனிதனா  கிறான். மனிதன் த் தன்ைம ெபற இ  ஒ  வழி  என்பைதப் 
பழங்காலத் தமிழன் நன்கு கண் ந்தான்.  இதனாேலேய இலக்கியத்தி ம் குழந்ைத 
இடம் ெபற்ற .  பிற்காலத்தில் குழந்ைதையப் ேபாற்றப் 'பிள்ைளத் தமிழ்' என்ற தனி 
இலக்கியேம ேதான்றலாயிற் . 
 
இத்தைகய அாிய, குழந்ைத இன்பத்தில் ஈ ப வ   எளி  என்ப ம் ேநாக்கற்பால . 
மனிதன் ெபாறிகளின்  வழி இைசைய அ பவித் த் தன்னி ம் ேவ பட்ட  அந்த 
இைசயில் ெசன்  ஒன் வைதக் காட் ம் சுலப  மான  குழந்ைதயினிடம் 
ஒன் வ . குழந்ைத என்ப   தந்ைதயின் 'நகல்' அல்ல  'பிரதி' தாேன? தாேன ேவ   
வ வமாய் இ க்கிற  அக்குழந்ைதயிடம் ஒ வன்  ஒன் வ  எளி  அன்ேறா? 
எனேவ, குழந்ைதயிடம்  உண்ைமயான அன்  நிைறந்த ஒ வ க்குக் குழ ம்  யா ம் 
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ஓரள  ெவ த் வி ம் என்ப  உண்ைமயன்ேறா? இக்க த்ைத வ த் ம் 
அகநா ற் ப் பாடல் ஒன்   நிைன  கூர்வதற்குாிய .  
 
குழல் ெவ த்த தைலவன்  
 
தைலவன் ஒ வன் பரத்ைத ட் ற்குச் ெசல்லப்  றப்பட்டான். திய ஆைட 
அணிகளால் தன்ைன  அலங்காரம் ெசய் ெகாண்  ேதர்ேமல் ஏறி வ கின்ற  
அத்தைலவன், தன் ைடய தல்வன் தி வழிேய தளர  நைட டன் நடந்  
வ வைதக் கண்டான்; ேதர்ப் பாக க்குத் ேதைர நி த் மா  உத்தரவிட்டான்; கீேழ  
இறங்கிக் குழந்ைதைய எ த் க்ெகாண்  ட் ற்குள்  வந்தான்; குழந்ைத அவைன 
விட ம த் , அழத்  ெதாடங்கி விட்ட . தைலவன் ேவ  வழியின்றித்  தவித்தான். 
பரத்ைத ட் ல் அவன் வரைவ எதிர்பார்த்   இைச ழக்கம் நைடெப கிற . 
அவைன வா என  அைழப்ப  ேபால் அந்த இைச அவ ைடய காதில்  வந்  விழ ம் 
குழந்ைதயினிடம் ெகாண் ள்ள அன்பால்  தைலவன் பரத்ைத  ெசல்லாமல் 
நின் விட்டான். இக்  க த்ைத அழகிய அகப்பாடல் குறிக்கிற .  
 
        இம்ைம உலகத்  இைசெயா ம் விளங்கி 
        ம ைம உலக ம் ம வின்  எய் ப 

         ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சிச்   
         சி வர்ப் பயந்த ெசம்ம ேலார்எனப் 
         பல்ேலார் கூறிய பழெமாழி எல்லாம் 
         வாேய யாகுதல் வாய்த்தனம் ேதாழி!  
          நிைறதார் மார்பன் ெந நல் ஒ த்திெயா  
          வ ைவ அயர்தல் ேவண் ப் வதின் 
          இயன்ற அணியன் இத்ெத  இறப்ேபான் 
          மாண்ெதாழின் மாமணி கறங்கக் கைடகழிந்  
          காண்டல் வி ப்ெபா  தளர் தளர் ேபா ம் 
          ங்கட் தல்வைன ேநாக்கி ெந ந்ேதர் 
          தாங்குமதி வலவஎன்  இழிந்தனன் தாங்கா  
          மணி ைர ெசய்வாய் மார்பகஞ் சிவண ல் ப் ெப ம .....  
         இமிழ்கண் ழவின் இன்சீர் அவர்மைன 
         பயிர்வன ேபாலவந் திைசப்ப ம் தவிரான் 
          .....அ ங்கினன் அல்லேனா....                                   (அகம்-67) 
 
இைசயில் ஈ ப கிற ஒ  மனம் மட் மன்  இப்  பாட் ல் கா ம் தைலவ ைடய 
மனம்; அைத ம்விட  அவன் பரத்ைதமாட்  வி ப் க்ெகாண்  றப்பட்டான்  
அன்ேறா? இவ்வா  இ ந் ம் அவன் இரண்   இன்பங்கைள ம் றந் விட்  
இ ப்பதற்குக் காரணமாய்  இ ந்த  எ ? தைலவிக்கு வ த்தம் உண்டாகும் என்ற  
ெப ேநாக்கத்தால் அவன் நின் விடவில்ைல. அவ்வாறா  யின், அவன் 
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றப்பட் க்கேவ மாட்டான். ஊரார்  அவைன ஏளனம் ெசய்வர் என்பதற்காக ம் 
அவன்  நின் விடவில்ைல. அவ்வாறாயின், பலர் அறியத் ேதாில்  ஏறிக்ெகாண்  

றப்பட் க்கமட்டான். பின்னர் ஏன்  அவன் ெசல  தைடப்பட்ட ? 
மைனவிமாட் க்  ெகாண்ட காத ம், பிறர் பழிச்ெசால் ல் ெகாண்ட  அச்சத்தி ம், 
வ ய ஒன்றால் அன்ேறா அவன் ேபாவ   தைடப்பட்ட ? அ  எ ? அவன் 
குழந்ைதமாட் க்  ெகாண் ந்த அன் தான். குழந்ைதயிடம் இத்தைகய அன் ைடய 
ஒ வ க்கு இைச ெவ த்  வி ம் என்பதில்  ஐயம் என்ன? ஆம்! குழல் இனி , யாழ் 
இனி  என்பர்; யாெரன்றால், 'தம் மக்கள்' மழைலச் ெசால் ேகளாதவர்.  'தம் மக்கள்' 
என்  ஆசிாியர் கூறிய  ஆராயத்தக்க .  ேம ம் 'அமிழ்தி ம் ஆற்ற இனிேத தம் 
மக்கள் சி ைக  அளாவிய கூழ்' என் ம் கூ கிறார் அன்ேறா? ெபா   வாகக் 
குழந்ைதச் ெசல்வதில் ஈ பட்  இன்பம்  அைட ம் ஒ  நிைல எளிதன் .  
 
இல்வாழ்க்ைகைய அன் ப் ெப க்கத்திற்கு அ ப்  ப யாக ைவக்கிறார் ஆசிாியர் 
என்ப  ன்னேம கூறப  ெபற்ற . அந்த அன்  ெப க ேவண் ன், அவன்  
குழந்ைதயிடந்தான் அவ க்கு அன்  ெப க ம்.  இத்தைகய அன்ைபத் தம் 
குழந்ைதயிடங்கூடப் ெபறா   வா ம் சில ' ண்ணியவான்க ம்' இவ் லகில் உண் .  
ஆனால், மனிதன் மனிதத் தன்ைம அைடயக் குழந்ைத  ஒ  நல்ல 'சாதனமாகும். 
ஒ வ ைடய அன் வளர்ச்சி  எந்நிைலயில் உள்ள  என்பைத அறியத் தகுந்த அள   
ேகாலாகும் இ . என்ைறக்கு ஒ வ க்குத் தன் மக்களின்  மழைல, இைசையவிட 
இனிைம ைடய  ஆகின்றேதா,  அன்  அவன் இல்வாழ்வின் பயைனப் 
ெபற் விட்டான்  என்ேற கூறிவிடலாம்.  
 
அதிகார ைற ைவப்   
 
மனிதன் மனிதனாக வாழ ேவண் மானால், 'அன் '  என்ற ஒ  பண்  அவனிடம் 
நிைறந்  இ த்தல்  ேவண் ம். இப்பண்  ஒ வனிடம் காணப்ெப ம்  அளைவ 
ேநாக்கித்தான் ஒ வைன ஆத் மா என் ம்  மகாத் மா என் ம் பிாித் க் 
கூ கிேறாம். ேவண்டத்தக்க  இப்பண்ைப வளர்க்கும் வழி அறிந் ெகாள்ள  
ேவண்டாவா? அதற்கு உற்ற வழி இல் வாழ் ம் அதன்  பயனாகிய குழந்ைதப் ேப ேம 
என்  ஆசிாியர் வள் வர் குறிக்கிறார். அன் ைடைம என்ற அதிகாரம் தல்வைரப் 
ெப தல் என்ற அதிகாரத்தின் பின்னர் அைமந்தி ப்ப  அறிந்  மகிழ்தற்குாிய . 
இவ்வதிகார ைற ைவப்  வள் வர் ெசய்த தானா என்ற உண்ைம இன்  
பலரா ம் ஆராய்ச்சி ெசய்யப்ப ம் இங்ஙனம் சில அதிகாரங்கள் அவர் வகுத்தைவ 
என்பதற்கு ஐயமின் . 
 
இ  வாழ்வா? 
 



 55

சி  குழந்ைத தல் ெபாியவர் வைர காணப்ப ம் இவ்வகன்ற உலகம் நன்கு 
வாழ்வதற்கு இன்றியைமயா  ேவண்டப்ப ம் ஒ  க வியாகும் அன்  என்ப . இஃ  
இல்ைலயாயின், வாழ்க்ைக அல்ல  கு ம்பம் என்  ஒன்  நைடெபற மா 
என்பைத நிைனந்  பார்க்க ேவண் ம். தாய்க்குக் குழந்ைதயிடம் அன்  இல்ைல 
யானால் குழந்ைத வளர்வ  எப்ப ? தந்ைதக்குக் கு ம்பத்தில் அன்  இல்ைலயானால், 
கு ம்பம் நைடெப வ  எங்ஙனம்? சு ங்கக் கூறின், உலக ம், அதில் மக்க ம் வாழ 

யா , அன்  இல்ைலயாயின் இ  க தித்தான் ஆசிாியர், 
 
           அன் அகத்  இல்லா உயிர்வாழ்க்ைக வன்பாற்கண் 
           வற்றல் மரம்தளிர்த்  அற் .                        (குறள்-78) 
 
என்  கூறினார். வ ய பாைறயில் விறகுக் கட்ைட தளிர்க்கப் ேபாவ மில்ைல; அன்  
இல்லாத கு ம்பம் நன்கு வாழப் ேபாவ மில்ைல. 
 
ேபா  வாழ்  
 
அன்  என் ம் பண்ைப ஒ வர் ெபற்றி க்கிறார் என்பைத எவ்வா  அறிவ ? 
இத் ைணச் சிறப் ப் ெபா ந்திய இப்பண்ைப ஒவ்ெவா வ ம் ெபற் ள்ள . 
ேபாலேவ ந த்தால் அதைன எவ்வா  நம் வ ? உண்ைம அன் ைடயாைர அறிதற்கு 
அவர் வாய்ெமாழிையக் க வியாகக் ெகாள்ளலாமா? கூடா  என்கிறார் ஆசிாியர். 
அன்பிலா ங்கூட, வாய்ச் சாமர்த் தியத்தால் அன் ைடயார் ேபால ந க்க ங் 
கூ மன்ேறா? எனேவ, அன் ைடயாைர அறிய ஒ  வழி வகுக்கிறார் ஆசிாியர். அன்  
ெசய்யப்பட்ேடாைரக் கண்ட மாத்திரத்ேத ெபாங்கி வழி ம் கண்ணீேர அன்ைப 
ெவளிப்ப த் ம் சாதனமாகும். அன் ைடயார் வாய் ேபசா கூட இ க்கலாம். 
என்றா ம், அவர் கண்கள் உண்ைமைய உலகறியப் பைற சாற்றிவி ம். அன் ைடய 
ஒ வ க்கும், அவன் ெகாண் ள்ள அன் க்கும் ெதாடர்  எவ்வா ள ? அன்  என்ற 
பண்ைப ஒ வன் எவ்வா  ெப வ ? ெபற்  வளர்க்கக் கூ ய ஒன்றா அ ? 
இ க்கலாம். ஆனால், ெபற் விட்ட பின் ஒ வ ைடய றத் ைணயாகிய ேவட் , 
சட்ைட ேபான்  ேவண் மான ெபா  ேபாட ம் கழற்ற ம் கூ ய ஒன்  அன்  
அ . மனிதன் உடம்  எ த்ததன் பயன் அன்  ெசய்தேலயாம் என்  கூ கிறார் 
ஆசிாியர். 
 
            அன்ேபா  இையந்த வழக்குஎன்ப ஆ யிர்க்கு 
            என்ேபா  இையந்த ெதாடர் .                    (குறள்-73) 
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என்ற குறளால் ெப தற்கு அாிய ஓர் உண்ைமையக் கூ கிறார். ேகவலம் இந்த 
உலகில் மட் ம் ெசம்ைமயாக ஒ வன் வாழ்ந்தாற் ேபா மா? ம ைமயி ம் அவன் 
சிறப் ைடய ஒ  வழி உண்டானால், அ ேவ அன் ைடைம ஆகும் என்கிறார். 
அன் ைடயார் இம்ைம ம ைம என்ற இ  பயன்கைள ம் ெப வர்.  ேபற்ைற 
இப்பிறவியில் ெபற் யர்ந்த ெபாியார் அைனவ ம் ைகயாண்ட சு ங்கிய வழி இஃ  
ஒன் தான். இேயசு நாதர், இராமகி ஷ்ணர் ேபான்ற ஜீவன் க்தர்கள் ேவ  என்ன 
அாிய காாியத்ைதச் ெசய்தனர்? அன் ைடைம ஒன்ேற அவர்கட்கு ட்ைட அளித்த . 
தி த்ெதாண்டர்  ராண வரலா கைள அறிந்தவர்கட்கு இவ் ண்ைம நன்கு 
விளங்கும். சி த்ெதாண்டர், இயற்பைகயார், ெமய்ப் ெபா ள் நாயனார் ேபான்ற 
அ யார்கள் ெசயற்க ஞ் ெசய்ைக ெசய்தார்கள். ஆனால், ஆனாயர் ேபான்றார் 
எவ்விதச் ெசயற்காிய ெசயைல ஞ் ெசய்யவில்ைல. அன் ைடைம ஒன்ேற அவர்கள் 
வாழ்ைவ ஈேடற்றிய . இத்தைகயவர்கள் ெகாண் ந்த அன்  எப்ப ப்பட்ட ? 
 
அன்ேப தாமாதல் 
 
இவர்கள் ெகாண் ந்த அன்  ேவ , இவர்கள்ேவ  என்  பிாித் க் காண்ப  
இயலாத காாியம். அன்  எ ம் பண்ைபத் தாங்கினார்கள் இவர்கள் என்  
கூ வதற்கில்ைல. இவர்கேள அன்பின் வ வம் என்   தான் கூறேவண்  உள . 
கண்ணப்பைரப் பற்றிக் கூற வ கிறார் ேசக்கிழார். தான் என்ற ைனப்ைப அறேவ 
கைளந் விட்  இைறவைரத் தம் ேதாழராகேவ மதித் , அவ க்காக ேவட்ைட ஆட 
வந்த அப்ெப ந்தைகைய என்னெவன்  வழங்குவ ? 
 
               அன்  பிழம்பாய்த் திாிவார், அவர் ெப ைம அளவிற்ேறா (ெப. -803) 
 
என்  கூ கிறார் கவிஞர். இைறவைனப்பற்றிக் கூறிய இடங்களில் எல்லாம், 
 
                அன்ெப ம் பி ள் அகப்ப ம் மைலேய! 
                அன்ெப ம் கு ல் கும் அரேச!         (தி வ ட்பா-1) 
 
என்ெறல்லாம் கூறினார் வள்ளலார். ஆனால் சாத்திரஞ் ெசய்த தி லர், 
 
அன் ம் சிவ ம் இரண்  என்பார் அறிவிலார்            (தி மந்திரம்-279) 
 
என்  கூறியேதா  அைமயா , 'அன்ேப சிவமாவ  யா ம் அறிகிலார்' என் ம் 
அல்லவா கூறிப் ேபாந்தார்? 'அன்ேப சிவமாவ ' என்பதன் க த்  என்ன? இைறவர் 
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அன்ேப வ வாக உைடயார் என்ற ஒ  ெபா ள் நிற்க. அன்ேப இ தியில் சிவமாக 
ஒ வைர ஆக்கிவி ம் என்ப ம் ஒ  ெபா ள் அன்ேறா? பிறவிக்கடல் நீந்த ேவண் ம் 
என்  நிைனப்பவர்க்கு அன் தான் ைணயாகிற . ஏைனய ற  நிைல 

த யன ம்  ேபற்ைறத் தாி ம், இவ் லகில் க ந் ன்பத்ைத அ பவிக்கச் 
ெசய்கின்றன அைவ. ஆனால், இவ் லகி ம் இன்பம் அ பவித்  ம ைமயி ம் 

ேபற்ைற அளிக்கவல்ல  ஒன்  உண்  எனில், அ  'அன் ' என்ற ஒன் தான். 
இ  க திேய ஆசிாியர், 
 
            அன் ற்  அமர்ந்த வழக்குஎன்ப ைவயகத்  
            இன் ற்றார் எய் ஞ் சிறப் .            (குறள்-75) 
 
            அன்பின் வழிய  உயிர்நிைல;,அஃதிலார்க்கு 
             என் ேதால் ேபார்த்த உடம் .          (குறள்-80) 
 
என் ம் கூறினார். 
 
அன்பின் இ  பயன்கள் 
 
பிறவிக்கடல் நீந்தப் ெப ம் ைணயாகும் இவ்வன் , ச தாயத்தில் ஒ வன் நன்கு 
வாழ ம் வழிவகுத் த் த கிற . இக்கால உலகில் வா ம் ஒ வன் காைலயி ந்  
மாைல வைர எத் ைணப் ேபர்க ைடய உதவிைய நா  வாழ ேவண் யவனாய் 
உள்ளான்? ேகவலம் பணம் ஒன்  மட் ம் இ ந்தால் மன அைமதி டன் வாழ்ந் விட 

மா? எவ்வள  பணம் இ ப்பி ம் மனிதர் உதவி ேவண் ம்', என்பன ேபான்ற 
பழெமாழிகள் எவ்வள  உண்ைமைய அறி த் கின்றன! மனிதர் உதவி ேதைவ 
என்றால் அைதப் ெப தல் யாங்ஙனம்? எல்லா மனிதைர ம் விைலக்கு வாங்குதல் 
என்ப  நைடெபறக் கூ யதா? பணத்ைதக் கண்  பரக்க விழிக்காதவர்கைள என் 
ெசய்வ ? இத்தைகயவர்கைள நமக்கு நண்பர்களாகச் ெசய்வ  எ ? ஆசிாியர், 
 
              அன் ஈ ம் ஆர்வ ைடைம; அ ஈ ம் 
               நண் என் ம் நாடாச் சிறப் .                      (குறள்-74) 
 
என்ற குறளால் விைட கூ கிறார். ஏைனய வசதி ஒன் ம் இல்லாதவர் பலர், பல 
நண்பர்கைளப் ெபற்  அாிய காாியங்கைளச் சாதித்தைலக் காண்கிேறாம். இவர்கள் 
ெசல்வாக்கின் காரணத்ைத ஆராய்ந்  பார்த்தால், 'அன்  என்ற ஒன்ைறக் ெகாண்ேட 
இவர்கள் இப்ெப நிைலைய அைடந்தார்கள் என்பைத நாம் நன்கு அறியலாம். 
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அன் ைடயார் ச தாயத்தில் ெப ஞ்ெசல்வாக்கு அைடயக் காரணம், அவர்கள் தமக்கு 
என ஒன்ைற ம் ஏற்காைமதான் 'அன் ைடயார் என் ம் உாியர் பிறர்க்கு' (குறள்-2) 
என்ற குறைள உண்ைமயிேலேய நடத்திக் காட் ம் இயல்பினர்க்கு ேவண் ம் சிறப் த் 
தாேன வந்  எய் ம். 
 
பைழய குறள்- திய ெபா ள் 
 
உலகிைட நைடெப ம் ெசயல்கள் அைனத்ைத ம் ஆய்ந்  பார்த்தால் அைனத் ம் 
அன்பின் வழிப்பட்ட ெசயல்களாகேவ இ க்கக் காணலாம். ஒ வ க்கு மற்றவன் 
ெசய் ந் தீங்குகூட அன்பினால் ெசய்யப்ப வ  தான் என்றால், யார் நம் வார்கள்! 
ஆனால், உண்ைமயில் உலகில் நைடெப ம் அைனத் ச் ெசயல்க ம் 
அன்பினாேலேய நைடெப கின்றன. ெசயலளவில் இன்பம் பயப்பன ம், ன்பம் 
பயப்பன ம் எனச் ெசயல்கள் இ வைகப்ப ம். ஒ  தாய்க்கு இரண்  குழந்ைதகள் 
என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். ஒ  குழந்ைதக்கு ெவப்  ேநா ம், மற்ெறான் க்கு 
வயிற் க் க ப் ம் இ க்கின்றன. தற் குழந்ைதக்குக் கசப்  ம ந் ம் மற்ெறான்றிற்கு 
இனிப்  ம ந் ம் த கிறாள் தாய்; கசப்  ம ந்ைத உட்ெகாள்ளாத குழந்ைதையக் 
கா ல் ேபாட் ப் பி வாதப்ப த்திப் கட் கிறாள். அதனால் அக்குழந்ைத தன் 
தாய்க்குத் தன்மாட்  அன்  இல்ைல என் ம், தனக்குக் கசப்  ம ந்ேத த கிறாள் 
என் ம், அ த்த குழந்ைதக்கு அன் ைடைமயின் இனிப்  ம ந்  த கிறாள் என்  
நிைனத் க் ெகாண்டால், இப்பிைழ யா ைடய ? கசப்  ம ந்ைத ஊட்ட ேவண் த் 
தாய் குழந்ைதயின் ன்பத்ைதப் பாரா  கா ல் ேபாட்  அ க்கின  உண்ைமதான். 
ெசயலளவில் இ  அன் ச் ெசயலன் ; மறச் ெசயல்; ெகா ைம உைடய ெசயல் 
என் தான் கூற ேவண் ம். வழிேய ெசல்கின்ற ஒ வைன மற்ெறா வன் கத்தியால் 
குத்திவி கிறான் என்றால் அதற்குாிய தண்டைன என்ன என்பைத நம்மில் பல ம் 
அறிேவாம். ஆனால், அ ைவ வல் னரான ஒ  ைவத்தியர் ேநாயாளி ஒ வைர 
அ க்கிறார்; அதற்குப் பதிலாக ஆயிரக்கணக்கான பாய்கைள ம், ேநாயாளி யின் 
நன்றியறிதைல ம் பாிசிலாகப் ெப கிறார். ஏன்? ெசயலளவில் ம த் வர் ெசய்வ  
மறச் ெசயல்தான்?  'ஐேயா! அம்மா!' என்  ேநாயாளி கத வைத ம்  
ெபா ட்ப த்தாமல் அவ டைல அ த்தல் மறச்ெசயல் தாேன? ஆனால், 
ெசயலளவில் மறமாய் இ ப்பி ம் அவ ைடய க த்  ேநாயாளிக்கு நன்ைம பயக்க 
ேவண் ம் என்பதன்ேறா? இ  க தித்தான் ஆசிாியர், 
 
             அறத்திற்ேக அன் சார்  என்ப அறியார் 
             மறத்திற்கும் அஃேத ைண                    (குறள்--76) 
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என்  கூறினார். தாய் தந்ைதயர் மகைனக் க வ ம், ம த் வர் அ த்  
ஊ ேபாக்குவ ம் அன்பால் விைளந்த ெசயேலயன்றி ேவ  இல்ைல. 
 
        எனேவ, ச கத்தில் வாழ்பவ க்கும், றந்  ேபற்ைற நா பவ க்கும் 
அன்  இன்றியைமயா  ேவண்டப்ப ம் என்ப  இதனாற்ெபறப்ப ம். 
 
இல்லறப் பயன் 
 
    அன் ைடயார் ெசய் ம் இல்லறத்தில் வி ந்ேதாம்பல் மிகுதியாகக் காணப்ெப ம். 
வி ந்ைத உபசாிப்பதில் என்ன அவ்வள  சிறப்  இ க்கிற   என்  வினவத் 
ேதான் கிறதன்ேறா? வி ந்தினைர எவ்வள  ரம் ஒ வன் ேபாற்றி வாழ்கிறாேனா, 
அவ்வள  ரம் அவன் ச தாயத்தில் சிறந்  வாழ ம். வி ந்  என்ற டன் தன் 
உற்றார் உறவின க்கு ஒ வன் ெசய் ம் உபசாிப்ைபப் பற்றி நிைனந்  விடக்கூடா . 
உற்றார் உறவினர் என்பவர் ேவ , வி ந்  ேவ  என்பைதக் காட்டேவ 
'ெதன் லத்தார், ெதய்வம் வி ந்  ஒக்கல், தான்' (43) என்  ஐந்   வைகப்ப த்திக் 
காட் னார் ஆசிாியர். இங்கு ஒக்கல்  என்  அவர் குறிப்பி வ  உற்றார் உறவினர் 
என்பவைர ேயயாகும்.  எனேவ, வி ந்  என்ற  இவாி ம் ேவ பட்டாைரயாகும். 

தியவர்களாக வ பவர்க ம், என்ேறா ஒ  நாள் வ கின்றவர்க ேம வி ந்  என்ற 
ெதாைகயில் அடங்குவார்கள். ேமேல கூறிய ஐந்  வைகயினைர ம் உபசாிக்க 
ேவண் வ  இல்லறத்தானின் கைடைமயாய் இ ப்பி ம், அவ்ைவவர் உள் ம் 
தைலயா யவர் 'வி ந்தினர்' என்பைதக் காட்டேவ 'அன் ைடைம' என்ற அதிகாரத்தின் 
பின்னர் 'வி ந்  ஓம்பைல' ைவத் ள்ளார் ஆசிாியர். 
 
        ச தாயத்தில் வா ம் ஒவ்ெவா வ ம் தன் கடைமகளில் ஒன்றாக 
வி ந்ேதாம்பைலக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத ஆசிாியர் க த் ப் ேபா ம்! 
அன்ேறல், 
 
            இ ந் ஓம்பி இல்வாழ்வ  எல்லாம் வி ந்ேதாம்பி 
            ேவளாண்ைம ெசய்தற்ெபா ட் .        (குறள்--81) 
 
என்  கூறியி க்க மாட்டார். வி ந்தினைர வரேவற்பதற் காகேவ இல்லறம் 
நடத் கிேறாம் என்  அவர் கூ வதில் எவ்வள  உண்ைமகள் அடங்கி உள்ளன! 
இல்லறம் நடத் பவன் ச தாயட் ல் ஓர் உ ப்பாகிறான். எனேவ, நாட் ற்கும் அவன் 
உற்ற ஒ  ைண ஆகிறான். அத் தைகயவன் ச தாயத்ேதா  ேசர்ந்  வாழேவண் ம் 
என்றால், அவ க்கு நட்  அதிகமாக இ த்தல் ேவண் ம். நட்பினர் மிகுதியாதற்கு 
வி ந்ேதாம்பல் ஒ  சிறந்த வழி அன்ேறா? 



 60

 
ஓர் அறம் 
 
         இதன்றி ம் மனிதனின் கடைம ஒன்ைற நிைறேவற்ற ம் வி ந்ேதாம்பல் 
ெபாி ம் பயன்ப கிற . பசித்  வந்தவர்க்கு ஒ  பி  ேசா  த தைலக் காட் ம் 
சிறந்த அறம் ேவ  யா  உள ?  ஏற்ற க்கு உாிய மனப் பான்ைம இல்லாம ம் 
அதற்கு மனம் ணியாம ம் உள்ள ஒ வைர எவ்வா  உச்சாிப்ப ?  அவர் எக் 
காரணத்தா ம் ஒ வாிடம் ெசன்  உண  ேவண் ம் என்  இரக்கமாட்டார். 
அத்தைகய ஒ வைர வி ந்தின ராகக்க தி அைழத்  உபசாித்தாலன்றி, ேவ  
எவ்வழியில் அவைரப் ேபாற்ற ம்? இ  க திேய ேபா ம் வி ந்தினைரப் 

றத்ேத ைவத்  உண்ணலாகா  எனக்  கட்டைள இ கிறார்.  
 
           வி ந்  றத்ததாத் தான் உண்டல் சாவா 
           ம ந் எனி ம் ேவண்டற்பாற்  அன் .             (குறள்-82) 
 
என்ற குறைள உற்  ேநாக்குக. சாவாைமையத் த ம்  அமிழ்தமாயி ம் வி ந்ைதப் 

றத்ேத ைவத்  உண்ணற்க  என்  ெபா ள் கூ வைதக் காட் ம் தி  அரசன்  
சண் கனார் கூறியதாகக் கூ ம் உைர இன் ம் அழகாக  அைமவைதக் காணலாம், 
'வி ந்  றத்ததாத் தான்  உண்டல் சாவாம்' என்  கூ வாராம் அவர். வி ந்ைதப்  

றத்ேத ைவத் விட்  உண்ண ேவண்டாெவன்   கூ வைதக்காட் ம், உண்டால் 
அ  சாைவத் தவிர  ேவ  அன்  என்பேத இதன் ெபா ள். 'உண்ப   ம ந்தாக 
இ ந்தால் என் ெசய்வ ? ேநா ைடயார்  மட் ேம உண்ண ேவண் ய ம ந்தாயின் 
என்ெசய்வ ?' என்பாைர ேநாக்கி. 'ம ந்  எனி ம், அவ்வா  தனிேய  உண்டல் 
ேவண்டற்பாற்  அன் ' என்  கூ வ   எவ்வள  ஆழ ம் அழகும் உைடய ! 
பிற க்குச் ேசா   ெகா த்  அதனால் வ ைம அைடந்ேதார் உலகத்   இல்ைல 
என்ற உண்ைமையத் ெதளி றத்தேவ வி ந்ேதாம்   பவ ைடய வாழ்க்ைக 
தாித்திரத்தால் பாழாகா  என்   பின் ம் கூ கிறார்.  
 
பரந்த மனப்பான்ைம  
 
எதிர்மைற கத்தான் அவன் தாித்திரத்தால் வாட  மாட்டான் என்  கூறிய ஆசிாியர், 
அ த்  உடன்பாட்   கமாகக் கூறத் ெதாடங்கி, 'வி ந்  ஓம் வான்' என் ம்  
கூறினார். கூ  வா ம் இயல் ைடயவனாகிய மனிதன்  வி ந்ேதாம்ப ன் லம் 
தன  இந்த இயல்ைப வளர்த் க்  ெகாள்கிறான். ேம ம், இவ் லகில் வாழத் 
ெதாடங்கிய அவன் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத் 'தன்னலம்' என்ற  ேபயி ைடய 
பி யி ந்  வி படேவண் ம் என்ப   ன்னேம கூறப்பட்டதன்ேறா? அதற்குாிய 
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வழி ைறகள்  யாைவ? அவ்வழி ைறகளில் ஒன் தான் வி ந்   ஓம்பலாகும். 
வி ந்தினைர ெவற்  வாய்ச் ெசால்லால்  மட் ம் உபசாித்தல் ேபா மா? அவர்கட்கு 
உண   ெகா ப்ப  என்றால், அதனால் ஆகும் ெசல  எவ்வள   ஆகும்? ஒ வன் 
உடைல உைழத் ச் சம்பாதிக்கும்  ெபா ைளச் ெசல  ெசய்ய இ தானா? 'ஆம்' 
என்கிறார்  ஆசிாியர். அவ க்கும் ன்னேர நக்கீரர் என்ற ெபாியார்  'ெசல்வத் ப் 
பயேன ஈதல்; ய்ப்ேபம் எனிேன தப் ந பலேவ!' என்  கூறி ள்ளார். ஒ  மனிதன் 
தானாகப் பா பட்   உைழத் ப் ெபற்ற ெபா ைள எளிதில் ஈந் விட்ட வி ம்ப  
மாட்டான். ஆனால், இந்தப் பற்  உள்ளேம அவ க்குப்  ெப ந்தீங்காகப் பின்னர் 
விைளயப்ேபாகிற . மனிதைனப்  பற்றிய தன்னலப் ேபய் ஒழிய, வி ந்ேதாம்பல் 

தற்ப   ஆகும். அதி ம், ேவளாண்ைம ெசய்பவன் பிற க்குச்  ேசா  ெகா த்தைல 
ஒ  ெப ம்பாரமாகக் க த  மாட்டான். எனேவ, வி ந்ேதாம்ப ன் லேம  
அவ க்குப் பரந்த மனப் பான்ைம வ மா  ெசய்யலாம்.  
 

திய காரணம் 
 
வி ந்ேதாம்பைல இவ்வள  அ த்தமாக வள் வர்  கூ வதற்குப் பிறி  ஒ  
காரண ம் இ க்கலாேமா என  ஐ ற ேவன்  உள . இன் ங் கூடத் தமிழ்நா  
உண   நிைலைமயில் 'சுயேதைவ' அள க்குக் குைறவாகேவ  உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய 
நிைலயில் உள்ள . இன்ைறய  நிைலைமேய இவ்வா  என்றால், இரண்டாயிரம் 
ஆண்   கட்கு ன்னர் இந்நிைல இன் ம் ேமாசமாகத்தாேன  இ ந்தி க்கும்? 
இன் ள்ள அள கூட அன்  விைள  நிலங்கள் பயன்ப த்தப்ெபற் ப் பயன் 
தந்தி க்க யா .  
 
இன்  தமிழ்ச் ச தாயம் ெப கி ள்ள அள  தமிழ்  மக்கள் கூட்டம் அன்  இல்லாமல் 
இ ந்தி க்கலாம்.  எனேவ, உண  ெந க்க ம் இவ்வள ம் இல்லாமல்  
இ ந்தி க்கலாெமனில். விைள நிலங்க ம் குைறவாகேவ  இ ந்தி த்தல் ேவண் ம், 
ேம ம், தமிழ் மக்கள் இைடேய  ஓயாத ேபார் ஏற்பட்  வந்தைமயின், அைமதியாக  
இ க்கும் காலத்தில் மட் ேம அதிகமான ேவளாண்ைம  நைடெபற ம். ஓயா  
ேபார் என்றால், அதனால்  ஏற்ப ம் ெபா ள் அழி ம் ஆள் ேசத ம் எவ்வள   என்  
எண்ணிப் பார்க்க ம் மணம் ந ங்குகிற ! இந் நிைலயில் உள்ள பயிர் 
நிலங்கைளக்கூடச் ெசம்ைமயாகப்  பயிர் ெசய்யப் ேபாதிய ஆட்கள் இ க்க வியலா   
அன்ேறா? எனேவ, உண ப் பஞ்சேம நாட் ந்தி க்  கும் என்பதில் ஐயெமன்ைன? 
இம்மட்ேடா  இல்ைல. உள்ள பயிர் நிலங்க ம் இன்  ேபாலப் பலாிடம்  
இ ந்தி க்க இயலா . உைடயார் சில ம் இல்லார்  பல மாகேவ இ ந்தி ப்பார். 
'இலர் பலராகிய காரணம்'  என்ற குறளால் (270) இவ் ண்ைம 
அறியப்ப கிறதன்ேறா? உைடயாராகிய சில ம் தம்பால் உள்ள ெபா ைளப்  
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பிறர்க்குப் பகிர்ந்  தாராவி ன், இல்லார் கதி என்ன  ஆகும் என்ப  கூற 
ேவண் வதின் . அதி ம் ஏைனய  ெபா ள்கைளத் தாராளமாக வழங்கி விட்  
உணைவத்  தாராவி ம் பயன் இல்ைல. தரத் தக்கனவாய  ெபா ள்களில் தைல 
சிறந்த  உணேவ என்ப  விளங்கும்.  ஆகேவ, எல்லா வைக ஈைகயி ம் சிறந்த  
உண்   ெகா க்கும் ஈைகேயயாகும். பழந்தமிழ்ப் பாடல்கைள ஒ   ைற ப ப்பவ ம், 
'பாணர், கூத்தர்' என்பவைர மறத்தல்  இயலா . இப்பாணர்கள் ஓயா  வ ைமயில் 
உழ ம்  தி க்கூட்டத்தார்; இவர் வி ம் வ  நல் ணேவ ஆகும்.  அரசர்கள் த ம் 
ெபான், ெவள்ளி த ய பாிசில்கைளக்  காட் ம் அவர்கள் த ம் உணைவேய 
ெபாி ம் வி ம்பி உள்ளனர் என்ப  இவர்கள் கூற்றாக அைமந்த பாடல்  கைளப் 
ப ப்பார் நன்கு உணர இய ம். இந்நிைலயான  பாடல்கள் நாட் ல் அன் ம் இ ந்த 
உண ப்  பஞ்சத்திற்கு அறிகுறிேயா என நிைனய ேவண்  உள .  இத்தைகய 
சூழ்நிைலயில் பாட வந்த ஆசிாியர், வி ந் ேதாம்பைல மிகுதிப த்திக் கூறிய  சாலப் 
ெபா த்தம்  உைடயேத. 
 
சூழ்நிைல நாட் ல் இவ்வா  இ ந்தைமயின் வி ந்   இ பவர் தம்ைமப் ெபாியாராக 
நிைனத் க் ெகாண் ,  வி ந்தினைர மட்டமாக நிைனக்க ம் இடம் உண்   
அன்ேறா? அைனவ ம் இவ்வள  ேமாசமாய் இராவி  ம், ஒ  சிலராவ  
இத்தவற்ைறச் ெசய்தல் இயல்ேப  யன்ேறா? இ  க திேய ஆசிாியர்,  
 
              ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்; கந்திாிந்  
              ேநாக்கக் குைழ ம் வி ந்                        (குறள்-190) 
 
என்  கூ வாராயினார். வி ந்தி பவர் தாம் ெசய்வைத  ஏேதா ெபாிய உபகாரமாக 
நிைனயாமல், கடைமையச்  ெசய்வதாகேவ நிைனக்கேவண் ம். அதி ம், மகிழ்ச்சி  
ேயா  கடைமையச் ெசய்வ  எவ்வள  சிறப் ைடய ! ெவ ஞ்ேசாற்ைற இட் , 
இன் கம் காட்டவில்ைல  யாயின், இட் ம் பயன் இல்ைலயாய் வி ம். எனேவ,  
இன் கம் காட்டேல வி ந்தி வதி ம் இன்றியைமயாத   என அறி த் கிறார் 
ஆசிாியர். வி ந்ேதாம்பல் இல்லறத்  தா க்கு இன்றியைமயாத கடைம என்றால், 
இன் கங்  காட்  வி ந்தினைர உபசாித்தல் அவ்வி ந்  இ த ம்  தைலயாய 
கைடைமயாகும். அன்ைறய தமிழர்க க்கு  வள் வப் ெப ந்தைக கூறிய இப் 
ெபான்ெமாழிகள்  இன்ைறய தமிழ் நாட் ற்கும் எவ்வள  ேதைவ என்பைத  உன்னிப 
பார்ப்ேபாமாக. 
 
தைலவியின் கண்கள்  
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அகவாழ்வின் இன்றியைமயாத உ ப்பாவாள் தைலவி, பின்னர்க் காணப்ேபாகும் 
நற்றிைணப் பாடல்கள்  அைனத்தி ம் தைலவியின் அழகு த யன விாிவாகப்  
ேபசப்ப ம். ஆனால், குறள் அத் தைலவியின் அழகு  பற்றிப் ேபசுவேத ஓர் 
அலாதியான அழகு. இேதா  தைலவியின் கண்கைளப் பற்றிக் குறள் ேபசுகிற .  
 
ெபண்ைணப்பற்றிப் பாடாத தமிழ்ப் லவேர  இல்ைல என்  கூறிவிடலாம். 

லவரைனவ ம் கைலஞர்; கைலஞேரா அழகில் ஈ ப பவர்; ெபண்கேளா, அழகின்  
இ ப்பிடம்; எனேவ, ெபண்கைளப் கவிஞர்கள் பா வதில்  வியப்ெபான் மில்ைல.  
 
ெபண் அழகில் ஈ ப வ ம் அவ்வழகு பற்றிக்கவிைத  ைனவ ம் கவிஞர் 
அைனவ க்கும் ெபா ெவனில், சிறந்த கவிஞைரக் காண்ப  எவ்வா ? அைனத் க்  
கவிஞ ம் இவ்ெவா  ெபா ைளக் பற்றிப் பா னா ம் அவரவர் தம் அ பவத்தின் 
விாி , ஆழம், கற்பைன  என்பவற்றிற்ேகற்ப அவர்கள் கவிைதக ம் மா ப ம்.  
அழகில் ஈ ப ம் இயல்  ேபா வாயி ம், அவ்வழைக  எங்ேக, எவ்வா  காண்ப  
என்பதில் ேவ பா கள்  ேதான்றக் கூ ம். அழைகப் றத்ேத காண்பவர்க ம்  
அகத்ேத காண்பவர்க ம் உண் .  
 
ெபா ளில் அழகு எங்ேக உைறகிற  என்ப  பற்றித்  தத் வப் ேபராசிாியர்கள் 
இன் ம் ந்த பாக  ஒன் ங் கூறவில்ைல. ெபா ளிேலேய அழகு இ க்கிற   
எனில், அப்ெபா ைளப் பார்ப்பவர் அைனவர்க்கும்  அவ்வழகு காட்சி நல்க ேவண் ம். 
உலகா பவத் டன்  கா ம்ெபா  இவ்வா  இல்ைல என்ப  நன்கு  விளங்கும். 
ஒ வர் அழகுைடய ெபா ள் என்  கூ வைத மற்றவ ம் அழகுைடய  என்  
ஒப் மா  இல்ைல. இன் ங் கூறப்ேபானால், அழேக வ வமான  என்   ஒ வரால் 
மதிக்கப்ப ம் ெபா ள், மற்ெறா வரால்  அழகற்ற  என் ங் கூறப்ப தைலக் 
காண்கிேறாம்.  
 
அவ்வாறாயின், அழெகன்ப  ெபா ளினிடத்   இல்ைல; காண்பான் மனத்திடேம 
உள்ள  என்றாவ   கூறிவிடலாமா? எனில், அ ம் இய வதாக இல்ைல.  
காண்பான் மனத்திடத்ேததான் அழகு இ க்கிறெதனில், ெபா ள் இல்லாம ம் அவன் 
அழைக அ பவிக்க  ேவண் ம். அ ம் இயலாத காாியம். எனேவ,  'அழெகன்ப  
ெபா ளினிடத் ம் காண்பான் மனத் ம்  ஒ ேசரத் ேதான் கிற ஒன் ' என் தான் 
நிைனய  ேவண் ள . இக்க த்ைத மனத் ட்ெகாண்  பார்க்கும்  ெபா  
ெபண்ணிடத் க் காணப்ப ம் அழகும்  இம் ைறயில் அைமவேத என்ப  விளங்கும்.  
 
ெபன்னிடத்  இ க்கும் அழகு காண்பா ைடய  மனநிைலக்கு ஏற்பக் காட்சி 
நல்குகிற . தைலவன் ஒ வன்  தைலவி ஒ த்திையக் கண்  தன் மனத்ைத அவளிடம்  
பறிெகா க்கிறான். அவள் ற அழேக தன் த ல்  அவன் காதல்ெகாள்ளக் 
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காரணமாயிற் . அவ க்கு இக்  காதல் உணர்ச்சி ேதான் வதன் ன்னர்த் ேதான்றிய  
உணர்ச்சி யாதாய் இ த்தல் கூ ம்? அழகுைடயவர்கைள  அவன் இதற்கு ன் 
கண்டதில்ைலயா? ற் க்கணக்கான  வர்கள், சிறந்த அழகுைடயவர்கைளக் 
கண்ட ண் ; ஆனால், அவர்களிடம் ஈ பட்  அவன் மனத்ைத இழக்க  வில்ைல. 
இப்ெபா ேதா எனில், இந்தத் தைலவிையக்  கண்ட மாத்திரத்தில் தன்ைன ம், 
தன்மனத்ைத ம்  இழந் விட்டான். இவ்வா  இழக்க ல காரணமாய்  இ ந்த 
உணர்ச்சி யா ? எவ்வள  ஆராய்ந்  பார்த்தா  ம் 'வியப் ' என்ற உணர்ச்சிேய 
அவன் த ல் ெபற்ற  என் தான் கூறல்ேவண் ம். இவ்வா  வியப்பைடய அத்  
தைலவன் அவளிடம் யா  கண்டான்? 
 
நிைறந்த அழைகக் கண் க்கலாம். ஆனால், அவ ைடய அழைகப் பிறகும் 
கண் ப்பாரல்லேரா? அவர்கள் ஏன் அவளிடம் ஈ படவில்ைல? எனேவ, 
'அவ ைடய அழகு மட் ம் அவ ைடய ஈ பாட் க்குக் காரணமாகாமல், 
அவ ைடய மன நிைல ம் ஒ   ைணக் காரனமாயி த்தல் கண்கூ .' 
 
அவ ைடய அழகின் எப்பகுதியில் ஈ படக் கூ ய  மனநிைல தைலவ க்கி ந்த ? 

ரத்ேத தைலவிையக்  கண்டான்; 'இவள் மானிடப் ெபண்ேணா, அன்றித்  
ேதவமகேளா!' என்  ஐ ற்றான்; பின்னர் அவள் நைட  பயில்வைதக் கண்ட டன் 
மயிேலா என்  ஐ ற்றான்; இன் ஞ் சற்  ெந ங்கிச் ெசன்  காண்ைகயில்  
அவ ைடய கனமான காதணிகள், அவள் தன்  இனத்ைதச் ேசர்ந்தவேள என்   
ெசய்யச் ெசய்தன. இ வைர அவ ைடய கட் லன் ேவைல ெசய்ய, அதன்  பின் 
ெசன்ற மனத்திைரயில் ஓ ம் எண்ணங்கைளக்  கூ கிறார் வள் வப் ெப ந்தைக 
தம் ைடய காமத் ப்  பா ன் தற்குறளில்: 
 
          அணங்குெகால் ஆய்மயில் ெகால்ேலா கனங்குைழ 
          மாதர்ெகால் மா ம்என் ெநஞ்சு                    (குறள்-1081) 
 
தைலவியின் ெபா  அழைக ம், நைட அழைக ம்  கண்ட தைலவன், அ த் க் 
கண்ட  தைலவியின்  கண்கைளேயயாம். காமத் பா ன் இரண்டாவ   குறளிற் 
காட்சி த ம் தைலவியின் கண்கள் அப்பால்  ம் விரவிக் காட்சி த வ டன் 
'குறிப்பறிதல்' என்ற  அதிகாரம் வைத ம் ெபற்  விளங்குகிற . காமத் ப் பா ல் 
மிகுதி ம் இடம்ெபற்  விளங்கும் தைலவியின்  உ ப்  கண்கேளயாம். 'கண்ணிற் 
சிறந்த உ ப்பில்ைல',  என்ற பைழய ைரைய நிைனத்  இவ்வா   கண்க க்குப் 
ெப ைம த கிறாரா ஆசிாியர்? ஆம், ஆம்   ெமாழியின் சிறப்ைப உள்ளவா  
உணர்ந்தைமயாேல  தான் வள் வர் இவ்வா  கண்கைள விவாிக்கிறார்.  
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தைலவியின் அழகில் தைலவன் ஈ ப வ  இ   வைககளில் அைமயலாம். ஒன்  
அவ ைடய ற  அழகில் ஈ ப பவ . ேதால், தைச இவற்றாலாய கூட் ன்  அழகில் 
ஈ ப பவர் பல ண் . கவிஞாி ம் பலர்  இத்தைகயேர. ஆனால், சிறந்த 
கைலஞ க்கு இவ்வழகு  மட் ம் ேபாதா . எனேவ, அவர் அக அழைகக் காண  

ற்ப கின்றனர். சங்ககாலப் பாடல்களில் தைலவிைய  வ ணிக்கின்ற பாடல்கள் 
எண்ணில. என்றா ம்,  அவற் ள் ெப ம்பான்ைமயானைவ அவ ைடய  கண்கைளக் 
கூறாமல் வி வதில்ைல. தைலவியின்  கண்கைளத் தாமைர, வண் , கயல் 
என்பவற்ேறா   உவமிக்கும்ெபா  வ  உவைமயாக மட் ம் இராமல்  ேவ  
காரணங் க தி ம் உவமிக்கப்ப ம். தைலவியின்  உடல் அழகு சிறந் ளெதன்பதில் 
ஐயமின் .  
 
ஆனால், இத் ைண அழகுைடய உடம்பி ள்  உைற ம் மனம் எத்தைகயேதா! 
எவ்வா  இம் மனத்ைதக்  காண்ப ? அவ ைடய ேபச்சால் ஓரள  காணலாம்  
என்ப  ெமயம்ைமதான். ஆனால், ேபசும் ன்னர், ேபசக்  கூ ய இயல் ம் தகுதி ம் 
வாய்ந்தவளா என்பைத  அறிவ  யாங்ஙனம்? தைலவியின் மனம் உடைலப் ேபால்  
ெமன்ைம ம் க ைண ம் நிரம்பியதா என்  அறிய  ேவண் ம். அவள் உ திப்பா  
உைடயவளா என்பைத ம்  அறிதல் ேவண் ம். இைவ அைனத்ைத ம் அறிய ஒேர  
ஒ  வாய்ப் த்தான் உண் . அவ ைடய மனத்ைத  அறி ம் ஒ  பலகணி (ஜன்னல்) 
ேவண் ம். மனத்ைதப் பிறர் கா மா  காட் ம் பலகணி யா ? 
 
ஒ வ ைடய கண்கேள மனத்ைத அறிவிக்கும் பலகணி என்பர். ஏைனய லவர்கைளப் 
ேபாலத் தைலவிைய வ ணிக்கப் குந் விடாமல், வள் வர் இரண்டாம் குறளிேலேய 
தைலவியின் கண்கைளப் பற்றிப் ேபசத் ெதாடங்குகிறார். தைலவன், 'இவள் ேதவப் 
ெபண்ேணா, மயிேலா!' என்  ஐ ற் த் ெதளிந்தான் என்  தற் குறளில் கூறிய 
கவிஞர், இரண்டாம் குறளில், 
 
          ேநாக்கினாள் ேநாக்குஎதிர் ேநாக்குதல் தாக்கணங்கு 
          தாைனக்ெகாண் டன்ன  உைடத் .                    (குறள்-1082) 
 
என்  தைலவன் ஈ ப ம் உ ப்பிைனக் கூறிய  அறிதற் குாிய . 'ேநாக்கினாள்' 
என்  தைலவன் கூற்றாகத் தைலவி குறிக்கப்ப கிறாள். தைலவிைய எத்தைனேயா 
ெசாற்களால் தைலவன் குறிக்கலாம். அவ்வாறி ந் ம், 'ேநாக்கினாள் (பார்க்கின்றவள்) 
என்  கூ தல் வியப் பன்ேறா? இதி ந்  அறியப்ப வெதான்  உண் . தைலவன் 
தைலவியி ைடய பார்ைவக்கு அ ைமயாகி விட்டான். எனேவ, அவைளக் குறிக்க 
ேநர்ந்த தல் ெசால் ேலேய எந்த உ ப்பில் ஈ பட்டாேனா அந்த உ ப்பாேலேய 
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அவைளக் குறிக்கிறான். அன்ேறல், 'ேநாக்கிைன உைடயாள்' என்  குறிப்ப  
ெபா ளற் ப் ேபாய்வி ம். 
 
அ த்  வ ம் குறள்களி ம் தைலவியின் கண்கள் 'ேபர் அமர்க்கண்', 'அமர்த்தன கண்', 
'ேநாக்கம் இம் ன் ம் உைடத் ', 'இவள் கண்', 'மடேநாக்கு' என்  ஐந்  இடங்களில் 
குறிப்பிடப்ப கின்றன. 
 
தைலவியின் கண்க க்கு இத் ைணப் ெப ைம தந்த  ேபாதா  என்  க திய 
வள் வப் ெப ந்தைக அ த் க் 'குறிப்பறிதல்' என்ேறார் அதிகாரம் ஏற்ப த்திப் 
பத் க் குறளி ம் கண்ணின் ெப ைமையப் ேபசுகிறார். எனேவ, ெபண்ணிடத்  
அழைகக் காண ற்ப பவன் அவள் கண்ணிடத்ேத அதைனக் காண 

ற்படேவண் ம். இ  அத் ைண எளிதானதன் . பலகாலம் ஒ வாிடத் ப் 
பழகியவிடத் ம் அவ ைடய கண்ணி ந்  மன நிைலைய அறிதல் பல க்கு 
இயலாததாம். இ  க திேய ஆசிாியர், 
 
            பைகைம ம் ேகண்ைம ம் கண்உைரக்கும் கண்ணின் 
           வைகைம உணர்வார்ப் ெபறின்.                       (குறள்-709) 
 
என்  கூ கிறார். எனேவ, கண்கள் லம் ஒ வர் மன நிைலைய அறிய 
அைனவரா ம் யாெதன்ப ம், ஒ  சிலர்க்ேக அ  இய ம் என்ப ம் ெபற்றாம். 
தைலவியின் கண்கைளக் ெகாண்ேட காதைல அறிதல் ேவண் ம் என்ற க த்ைத 
வள் வர் குறிக்கிறார் என்ப ங் கண்ேடாம். அவ்வாறாயின், அைனவ ம் கண்கைளக் 
ெகாண்  காதைல அளக்க அறிந்தி ந்தால் ஒழியக் காதல் வாழ்  வாழ யா . 
கண்கள் லம் மனநிைலைய அறிதல் அைனவர்க்கும் இயலா  எனில், காதல் வாழ்  
வாழ்வ ம் அைனவர்க்கும் இயலா  என்ப  ெபறப்ப ம். இக்க த்ைத 
மனத் ட்ெகாண் , 
 
          மலாி ம் ெமல்  காமம்; சிலர்அதன் 
         ெசவ்வி தைலப்ப  வார்                        (குறள்-1289) 
 
என்ற குறைள ஆரா ம் ெபா  உண்ைம விளங்கும். பல ம் காதல் வாழ்  
வாழ்கிேறாம் என்  நிைனத்தி ப் பி ம் உண்ைமயில் காத ன் இயல்ைப அறிந்தவர் 
மிகச் சிலேர என்பைதத் தைலவியின் கண்கைள ேநர யாக 45 இடங்களி ம், 
கண்ணின் ெதாழிைல 23 இடங்களி ம் கூ வதன் லம் வள் வர் குறிப்பி கின்றார். 
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வள் வப் ெப ந்தைக வகுத்த அக வாழ்வின் சில சிறந்த பகுதிகைள 
இ கா ங்கண்ேடாம். சிறந்த ைறயில் வாழேவண் ம் என்  அவர் இலக்கணம் 
வகுத்ததற்ேகற்ப பழந்தமிழ் நாட் ல் சிலேர ம் வாழ்ந்தி த்தல் கூ ம். அவ்வா  
வாழ்ந்தவர் வாழ்ைவ ஒட்  இலக்கியம் ேதான்றிற் . அகநா , கு ந்ெதாைக, 
நற்றிைண த ய ல்கள் சிறிய பாடல்களின் லம் இவ் வகவாழ்வின் ஒவ்ெவா  
பகுதிையச் சிறப்பித்தன. அந் ல்க ள் அதிகம் பயிலப்படாத ஒ  ல் நற்றிைண 
யாகும். எனேவ அகவாழ்வின் ஐந்  திைணகட்கும் சில உதாரணங்கள் 
அந் ந்  எ த் த் தரப்பட் ள்ளன. அைவேய அ த்  அைம ம் 
'இலக்கியத்தில் வாழ் ' என் ம் தைலப்பில் காணப் ெப பைவ. 
 
----------------------------------------------------------- 
 

3.  இலக்கியத்தில் வாழ்  
 
குறிஞ்சி 
 
அகவிலக்கியத்தில் குறிஞ்சித்திைண தலாவதாக இ ப்ப . இத்திைணயில் 
கூறப்ெபற்ற ஒ க்கம் நைட ெபறக் கூ ய இடம் மைல ம் மைலசார்ந்த இட மாம். 
இ  நைடெபறக்கூ ய காலம் குளிர்காலம்; ெபா , ந  இர ; இடம், ெபா  
என்  வகுக்கப் ெபற்ற இவற்ைற தற்ெபா ள் என்  இலக்கணம் கூ ம். பாடல் 
அைமவதற்கு ஒ  நிைலக்களம் ேபான்ற  இவ் விலக்கணம் வகுக்கும் வரம் . 
 
தைலவ ம் தைலவி ம் சந்திப்ப ம், கூ வ ம், இத டன் ெதாடர் ைடய 
ெசய்திக ம் குறிஞ்சித் திைணப் பாட ல் இடம் ெப ம். 
 
நீாின்  அைமயா உலகம் 
 
ெபாியெதா  மைலய வாரத்தில் அழகாய் அைமந் ள்ள  தைலவ ைடய . 

ட்ைடச் சுற்றி ம் வளமான நல்ல ெச  ெகா கள் அடர்ந் ள்ளன. அந்த ட் ன் 
எதிேர உள்ள  ஒ  தாமைரத் தடாகம். அக் குளத்தில் நீர் நிைறந்தி ப்பதால், தாமைர 
நன்கு ெசழித்  வளர்ந் ள்ள . குளத்தின் கைரயில் உள்ளைவ வா ற ஓங்கி 
வளம்ெபற வளர்ந்த சந்தன மரங்கள். ஒ  நாள் தைலவி ற்றத்தில் வந்  நின்றாள். 
அப்ேபா  கதிரவன் உதித்த காைல ேநரம். குளத்தில் உள்ள தாமைர தன் 
தைலவனாகிய சூாியன் வர  கண் , கம் மலர்ந் , அவ ைடய ைககளாகிய 
கதிர்கைளத் தன் கம் வதி ம் ைதவ மா  விட் க்கிற . தாமைரயின்  இந்த 
இன்பத் திைளப்ைபப் பார்த் க் ெகாண் ந்தன ேதன்ஈக்கள். 
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எப்ெபா  தாமைர கம் மல ம் என வி கிற வைர காத்தி ந்த அவ் க்கள், உடேன 
அம் மலாில் ேசர்ந்  ெமாய்த்தன. ஏன்? தாமைரயில் உள்ள ேதைனக் க திேய அைவ 

குந்தன; குந்  ேதைன உண்டன. அத்ேதைன உைடய மலர் திறக்கும் வைரயில் 
அவ் க்கள் அம்மலைரச் சுற்றிச் சுற்றிப் பன்  தடைவ வட்ட மிட்டன. அம்மட்ேடா! 
தன் இனிய குரலால் தாமைரயின் ெப ைமையப் பலவாறாகப் பாராட்  யா ம் 
ேதாற்  வி ம் இன்னிைச பா ன. 
 
ஆனால், மலர் திறந்த டன் ஈக்கள் தம் பாடைல நி த்திவிட்டன; உடேன மலாி ட் 
ெசன்  ேதைன வயிறார உண்டன; உண்ட பிறகு வாய் திறந்  மல க்கு நன்றி 
பாராட்டவில்ைல; அம் மலைர ன்ேபாலச் சுற்றி வர ம் இல்ைல. வாைய 

க்ெகாண்  ன்பின் மலைரப் பார்த்  அறியாதைவகள்ேபால அகன் விட்டன. 
 
எந்தக் குளத்தில் இந்நிகழ்ச்சி நைடெப கிறேதா, அந்தக் குளத்தின் ெசாந்தக்காாியான 
தைலவி தன் ட்  ற்றத்தி ந்  இந்த ஈக்களின் ெசயைலக் கண் ெகாட்டாமற் 
பார்க்கிறாள். அவ ைடய வியப்  அதிகமா கிற . 'என்ன ஈக்கள் இைவ! சிறி ம் 
நாணமில்லாமல் தாமைரையப் பாராட் ப் பா ச் சுற்றி வந்  அதன் ேதைனக் 
கு த் விட்  இப்ப  வாய் ேபசாமல் தி ம்பலாமா? எங்ேகதான் ேபாகின்றன இைவ! 
என்  மீண் ம் அவ் க்கைளேய பார்க்கிறாள். பக்கத்தில் உள்ள சந்தன மரத்ைத 
அைடகின்றன அைவ. சந்தன மரப் ைவ அைவ நா கின்றன. ம ப ம் அேத 
பாடல்; அேத சுற்றல்; பிறகு அைமதியாய் இ ந்  ேதைன உண்ணல். இைவேய 
அங்கும் நைடெப கின்றன. 
 
இன் ங்ெகாஞ்சம் தன் பார்ைவைய உயர்த்தினாள் தைலவி. என்ன வியப் ! எவ்வள  
ெபாிய ேதன் கூ ? இந்த ஈக்களா இத் ைணப் ெபாிய ேதன் கூட்ைடக் கட் ன! ஆம். 
இைவேயதாம்! எத்தைனேயா இடங்கள் இ க்க, ஏன் இவ்வள  உயர்ந்த 
சந்தனமரத்ைதப் பி த்தன? 'சி கக் கட் ப் ெப க வாழ்' என்ற ெமாழிப்ப  
'ெப க' என்ற ெசால் க்கு 'உயர' என்ற ெபா ைள நிைனத்  விட்டனேவா இந்த 
ஈக்கள்! காரணம் திடீெரனத் தைலவிக்கு விளங்குகிற . ஆம்! என்னதான் தாமைர 
சிறந்ததாய் இ ந்தா ம், அதில் கிைடக்கும் ேத க்குத் தனி மணம் கிைடயாதல்லவா? 
ஆகேவ, தாமைரத் ேதனின் ெப ைம ெவளிப்பட ேவண் மானால், அ  சந்தன 
மரத் ட ம், சந்தனப் வில் உள்ள ேத ட ம் சம்பந்தப் படல் ேவண் ம். 
ஆகேவதான் தாமைரத் ேத டன் சந்தன மரத்ைதச் சம்பந்தப்ப த்தின ேபா ம் ஈக்கள். 
 
இக்காட்சியில் ஈ பட் ந்த தைலவிக்குத் திடீெரனத் ேதாழி தல் நாள் கூறிய  
நிைன க்கு வந்த . ேதாழி மிக ம் அறிவாளி. குறிப்  அறிபவள்; ேநற் த் தைலவி 
யிடம் ேபச்சுவாக்கில் ஒ  காாியத்ைத ம் கூறிவிட்டாள். சில நாளாகேவ தைலவன்  
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ஒ  மாதிாியாய் இ க்கிறான்; திடீெரன்  தைலவியின் ெநற்றிைய உற் ப் 
பார்க்கிறான்; ஏன் என்  ேகட்டால், 'ஒன் மில்ைல. உன் ெநற்றியில் உள்ள ஒளிையக் 
கண்  மகிழ்ந்ேதன்' என்  கூறிவி கிறான். இதைனத் தைலவி ெபாிதாகப் பாராட்ட 
வில்ைல. ேம ம், எப்ெபா ேம அவ க்கு அவ ைடய அழகில் ஒ  தனி ஈ பா  
உண் . அவ ைடய உ ப் க் களின் அழைக விாித்  விாித் ப் ேபசுவதி ம், அைத 
அ பவிப்பதி ம் அவ க்கு வி ப்பம் அதிகம். ஆனால், ேநற் த் ேதாழி கூறிய  
தைலவிைய மிக ம் அச்சு த்தி விட்ட . 'தைலவன் ெபா ள் ேத வதற்காக 
ெவளிநா  ெசல்லப்ேபாகிறான்', என்பேத ேதாழி நீட்  மடக்கிக் கூறியதன் ெபா ள். 
 
அவன் பிாியப் ேபாகிறான் என்பைதக் ேகட்ட தைலவி ந ந ங்கிவிட்டாள். பிாிவின் 

யரம் என்ன என்பைத ன்னேர கள க்காலத்தில் அவள் அ பவித்த ண் . 
ஆனால், தைலவைன மணந் ெகாண்  அவ டன் கு ம்பம் நடத் ம் இந்நிைலயில் 
அப்ெபா  பிாிவால் பட்ட வ த்தம் கன ேபால ஆகிவிட்ட ; ஏன் - தைலவி அைதக் 
கூட மறந் விட்டாள். ஆனால், ேதாழி ேநற் க் கூறியைத மீட் ம் நிைனவில் 
ெகாண்  வந்தெபா  தைலவன் ெசய்த ெசய க்குப் ெபா ள் ேவ விதமாகேவ 
பட்ட . ஏன் அவள் ெநற்றிைய உற் ப் பார்த்தான்? ஏன் அதன் ஒளியில் 
ஈ பட்டதாகக்  கூறினான்? இப்ெபா  அ  ஒளிையத் திடீெரன இழந்  விட்டதா? 
ஓேஹா? அவன் பிாிந்  விட்டால், அந்த வ த்தத்தால் அவள் வாட, அவ ைடய 
ெநற்றி ஒளிைய இழந் வி ேம என்  அஞ்சித்தான் அப்ப ப் பார்த்தானா! 
 
'இல்ைல; அவ்வா  இ க்க யா ,' என்  தைலவி நிைனத்தாள். 'ஒ  ேவைள 
அப்ப  இ ந்தாேலா?" என்ற எண்ணம் மீட் ம் மனத்தில் ைளத்த . அவ்வாறாயின், 
அவன் வாய்ச்ெசால் தவறாதவன் ஆயிற்ேற என்ற எண்ணம் ம ப ம் அவள் 
மனத்தில் உதித்த . 
 
கள க் காலத்தில் அவைள தன் ைற சந்தித் க் கூ ய பின்னர், 'இனி ஒ  கண ம் 
உன்ைனப் பிாிேயன்; பிாிந்தால், உயிர்வாேழன்! என்றல்லவா கூறினான்? இ  வைர 
அவன், கூறிய ெசால்ைல மீ பவன் என்  அறியக் கூடவில்ைலேய! சாதாரண 
மனிதர்களானால் சந்தர்ப்பத் க்கு ஏற்றப  எைதயாவ  கூறிவிட் ப் பிறகு அதைன 
மறந் வி வார்கள். ஆனால் தன் தைலவைனப் பற்றி 'உ தியான ெசால் ைடயவன்' 
என்ற க்குத் தைலவி பல நாள் ன்னேர வந் விட்டாள். 
 
சிலாிடம் பழகுவ  க ம்ைப அ யி ந்  தின்ப  ேபால இ க்கும். அதாவ , 

த ல் 'ஆ! ேஹா!' என்  பழகிவிட் , நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்ல ெவ ப் த் தட் ம் 
வைகயில் நடந்  ெகாள்வர். ஒ  சிலர் பழக்கம் அல்ல  நட் , நாளாக ஆக மிகச் 
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சுைவ ைடயதாய் இ க்கும். அ  க ம்ைப னியி ந்  தின்ப ேபான்  ஆகும். 
தைலவ ைடய நட்  அத்தைகயதன்ேறா? தி மணமாகி இத் ைண நாட்கள் கழித் ம் 
அந்நட்பில் தினந்ேதா ம் திய இன்பம் அல்லவா காண்கிறாள் தைலவி? 'நீ ேதா ம் 
இனியன் அவன்' என நிைனக்கிறாள். ேம ம், அவைளப் பிாிந்  இ க்க அவனால் 

யா  என்பைத ம் பல ைற அவேன கூறியி க்கிறான். இ  வைர 
பிாிந்தி ந்த ம் இல்ைல அவன். 
 
அப்ப ப்பட்டவன் இப்ெபா மட் ம் எவ்வா  பிாிந்  வாழப் ேபாகிறான்? பிாிதல் 
என்ற ஒன்  மட் ம் அவன், அவள் இ வ க்குேம இயலாத காாியம். தாமைர யில் 
ேதன் கர்ந்  சந்தன மரத்ைத அைடந்  ேதன்கூ  ைவக்கும் ஈையப் ேபாலத் 
தைலவ ம் அவ டன்  இ ந்  இன்பம் கர்ந்  உயர்ந்ததாகிய 'இல்லறம்' என் ம் 
மணம் அந்த இன்பத்திற்குக் கிைடக்குமா  ெசய் விட்டான். ெவற்றின்பம் ஒன்ைறேய 
க பவ னாயின், கனவில் அ பவிப்ப டன் நின்றி ப்பான். ஆனால், இல்லறமாகிய 
மணத் டன் கூ ய இன்பமாகிய ேதைன அல்லவா அவன் ேசகாித்தான்! இந்த 
ஈக்கைளப் பார்த்த டன் தைலவிக்குத் தைலவன் ெசய்கின்ற ெசயல் நிைன க்கு 
வந்த . 
 
அந்த ேநரத்தில் ேதாழி உள்ேள இ ந்  ெவளியில் வந்தாள்; தைலவி குளத்ைத ம் 
சந்தன மரத்ைத ம் மாறி மாறிப் பார்த் விட் , ஆழ்ந்த சிந்த்ைனயில் நிைலெபற்  
விட்டைதக் கண்டாள். அவ ம் தைலவன் பிாிைவப் பற்றித்தான் நிைனந்  
வ ந் கிறாள் என்  நிைனத்த ேதாழி, தைலவிக்கு ஆ தலாக ஏேதா கூறத் ெதாடங்கு 
கிறாள். ஆனால், தைலவி அவைளப் ேபசவிட்டால் தாேன! இல்ைல, 'ேதாழி, அவர் 
என் ைடய ெநற்றி அழகு ெகட்  ஒளி இழந்  ேபாகும்ப யாக ஒ  நா ம் நம்ைம 
விட்  நீங்க மாட்டார்', என்  ஒேரய யாகக் கூறி வி கிறாள். 
 
          நின்ற ெசால்லர் நீ  ேதான்  இனியர் 
          என் ம் என் ேதாள் பிாி  அறி யலேர! 
          தாமைரத் தண் தா  ஊதி மீ மிைசச் 
          சாந்தின் ெதா த்த தீம்ேதன் ேபாலப் 
          ைரய மன்ற ைரேயார் ேகண்ைம; 
          நீர் இன்  அைமயா உலகம் ேபாலத் 
          தம் இன்  அைமயா நம் நயந்  அ ளி 
          ந  தல் பசத்தல் அஞ்சிச் 
         சி ைம உ பேவா ெசய்  அறி யலேர?                 (நற்றிைண-1) 
 
(நின்ற ெசால் - தவறாத ெசால்; நீ  ேதான்  இனியர் - ெந ங்காலம் பழகி ம் 
இனிைம ைடயவர்; மீமிைச - ேமேல; சாந்தின் ெதா த்த - சந்தன மரத்தில் கட் ய; 
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ைரய - உயர்ச்சிைய உைடயன; ந  தல் - மணம் ெபா ந்திய ெநற்றி; பசத்தல் - 
ஒளி ெகட்  விளர்த் ப் ேபாதல்; சி ைம உ பேவா - சி ைம ெசய்வாரா?) 
 
இப்பாட ல் தைலவி, தைலவன்மாட் க் ெகாண் ள்ள அன்பின் ஆழத்ைதக் 'கபிலர்' 
என்ற லவர் ெப மான் குறிக்கிறார். ெபாிேயார்கள் நட்  (தைலவன் காதல்) தாமைரத் 
ேதன், சந்தன மரத்தில் ேதன் அைடயான  ேபால உயர்ந்ததாகும். தைலவிக்குத் 
தைலவன் எவ்வள  இன்றியைமயாதவன் என்பைத 67 அ கள் விளக்குகின்றன. 
உலகத்திற்குத் தண்ணீர் எவ்வள  இன்றியைமயாதேதா அவ்வளவிற்கு தைலவன் 
தைலவிக்கு இன்றியைமயாதனவாம். 
 
    காதல் என்ப  ேகவலம் கைடச்சரக்காக வாங்கப் ப ம் இந்நாளில் இத்தைலவியின் 
காதற்ெப ைம ம் ஆழ ம் அறிந்  மகிழ்தற்குாியன. நம் ன்ேனார் காதைலேய 
கட ைள அைட ம் வழியாகக் ெகாண்டனர் என இலக்கியம் ேபசுகிற . காதல் 
இத்தைகயதாய் இ ப்பின், ஏன் அ  யா  என்  ேகட்கத் ேதான்  கிறதல்லவா? 
                                             ....................... 
 
ெபான் வைளயல் 
 
    தமிழ் இலக்கியத்தில் சாவா இடம் ெபற்  வா ம் கவிைதகளில் எல்லாச் 
சுைவகைள ம் (ரசம்) காணலாம். சில இடங்களில் சில சுைவகள் ஆழ்ந்  ேநாக்கிய 
வழிேய லனாகும்ப  அைமந் ள்ளன. பழந்தமிழ் இலக்கண மாகிய ெதால்காப்பியம், 
சுைவ எட்  எனக் ெகாண்ட ; நைக தலாக உவைக ஈறாக அவற்றிற்குப் 
ெபயர்க ம் தந் ள்ள . ( ெதால், ெமய்ப்பாட் யல்--3) இத ள் நைக என்ற 

தற்சுைவ ம் உவைக என்  இ தியாகக் கூறப் பட்ட ம் ஆய்தற்குாியன. உவைக 
என்ப  மகிழ்ச்சி என்ேற கூறப்படலாம். ஆனால், மகிழ்ச்சி காரணமாகப் பிறக்கின்ற 
நைகக்கும் ெதால்காப்பியனார் தற்சுைவ யாகக் குறிப்பிட்ட நைகக்கும் ேவ பா  
உண் . 'எள்ளல், இளைம, ேபைதைம,மடைம' என்ற நான்கும் காரணமாக நைக 
ேதான் ம் என்  ஆசிாியர் குறிப்பி கிறார். அவ் வாறாயின், இதைன ேமைலநாட் த் 
திறனிகள் கூ ம் 'Humour' என்பதேனா  ஒ வா  ஒப்பிடலாம். ஒ வா   தான் 
ஒப்பிடல் கூ ேம தவிர, இைவ இரண் ம் ஒன்  என்  நிைனத்  யா ம் இடர்ப்படல் 
ேவண்டா. நம்மவர் நைகச்சுைவ ேதான்றப் ேபசிய இடங்க ம், ேமைல  நாட்டார் 
'ஹ் மர்' ேதான் கிற  என்  கூ ம்  இடங்க ம் ெவவ்ேவறானைவ. இயற்ைகயில் 
ேதான் ம்  நைகச்சுைவ ஒ வ ைடய ேபச்சின் ல ம் ெசய ன்  ல ம் பிறரால் 
அ பவிக்கப் ெப கிற . ஆனால், ஒவ்ெவா  நாட் னாின் ேபச்சும் ெசய ம் பிற 
நாட் ன  ைடய ெசால் ெசயல்களி ம் மா பட்டைவ அல்லவா? எனேவ, நாம் நைக 
ேதான்றப் ேபசும்ெபா  பிற  நாட்டா க்கு அங்ேக அச்சுைவ ேதான் வதில்ைல. 
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அப் பிறநாட்டார் நம்ெமாழிைய நன்கு கற்றி ப்பி ங்கூட, நைகச்சுைவ ேதான் ம் 
இடங்கைள அவர் காண்டல்  இயலா . நம  ெமாழிையத் தாய்ெமாழியாகக் ெகாண்ட  
வர்கள் மட் ேம இம்ெமாழியில் ேதான் ம் நைகச்  சுைவைய நன்கு அ பவித்தல் 
கூ ம். ஆங்கிலப்படக்  காட்சிகள் பார்க்கும்ெபா  இந்த அ பவம் ஏற்ப  தைலக் 
காணலாம். ேபசிக் ெகாள்பவர்கள் வி ந் வி ந்  சிாிப்பார்கள்; ஆனால், அதைனக் 
ேகட்கும் நமக்கு அந்த  ேபச்சு ற்றி ம் விளங்கினா ங்கூட ஏன் சிாிக்கிறார்கள்  
என்ப  பல சமயங்களில் விளங்குவதில்ைல! 
 
எனேவ, ேமைல நாட்டார் கூ ம் 'ஹ் மைர' அப்ப ேய தமிழில் 'நைகச்சுைவ' என்  
கூறிவிட்டதாக  யா ம் நிைனந் விட ேவண்டா. பிறைரப் ண்ப த்தாத  ைறயில் 
அைமயேவண் ய நைகச்சுைவ, பிறாிடம்  காணப்ப ம் குைறபா கைள 
எ த் க்காட் ம் ெபா   கூட, அவர்க ம் ேசர்ந்  நைகக்குமா  அைமய  
ேவண் ேம தவிர, அவர்கைள வ த்தத்தில் ஆழ்த்திவிடக்  கூடா . தம்பால் உள்ள 
குைறகைளத்தாம் எ த் க்  காட் கின்றனர் என்  அறிந்தவிடத் ம் குைற ைடயார்  
வ ந்தாமல் ஏற் க் ெகாள் ம் ைறயில் அைமவ தான்  சிறந்த நைகச்சுைவ 
எனப்ப ம். நைகச்சுைவ ேதான்றப்  ேபசும் வன்ைம சிலாிடம் காணப்ப ம்; ஆனால், 
இவ் வா  ேபசுவதால் யாெதா  பயைன ம் அவர்கள் எதிர்ப் பார்ப்பதில்ைல. அந்த 
ேநரத்தில் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்கள்  ைகெகாட் ச் சிாித்  ஆர்ப்பாிப்பைதத் தவிர ேவ   
பயைனப் ேபசுபவ ம் ேகட்பவ ம் எதிர் பார்ப்பதில்ைல.  
 
ஆனால், இலக்கியத்தில் நைகச்சுைவ ேதான் ம்  ெபா  இவ்வாாில்ைல. நைக 
ேதான்றச் ெசய்வ டன்  ெபாியெதா  பயைன ம் க திேய இலக்கிய ஆசிாியன்  
நைகச்சுைவையக் ைகயாள்கிறான். அவன் க ம் பயன்  தனிப்பட்ட ஒ  மனிதைனத் 
தி த்தேவண் ம் என்பதாக  ம் இ க்கலாம். அன்ேற, அவன் காலத்தில் காணப்  
ெபற்ற ச தாயம் வைத ம் தி த்தேவண் ம் என்ற  ேநாக்கமாக ம் இ க்கலாம். 
இைவயல்லாத ன்றாவ   வைக ம் உண் . அகப்பாடல்களில் ம தத்திைணப்  
பாடல்கள் பலவற் ள் ம் நைகச்சுைவ உண் .  தைலவ ைடய நாட்  வளைன 
விவாிக்கும் கமாக  அவ ைடய குைறபா கள் அைனத் ம் ேபசப்ெப ம். ேமலாகப் 
பார்ப்பதற்கு நைகச்சுைவ ேதான்றினா ம்,  ஆழ்ந்  ேநாக்குைகயில் தைலவைனத் 
தி த்தேவண் ம்  என்ற ஆவல் அச்ெசாற்க ள் அடங்கியி க்கும். எவ்வள   ெபாிய 
தவற்ைற ம் நைகச்சுைவ டன் எ த் க் கூறினால், பிறர மனம் ேநாவாமல் எ த் க் 
கூறலாம். நற்றிைணயில்  வ ம் ண்ைமயான நைகச்சுைவ ஒன்ைறக் காணலாம்.  
அ  ன்றாம் வைகையச் ேசர்ந்த .  
 
பல வைகயா ம் சிறப்ெபய்திய தைலவன் அவன்.  அவ ம் ெபாிய இடத் ப் 
ெபண்தான். அவன் கண்ட  ெபண்களிடெமல்லாம் மனத்ைதப் பறிெகா த் த் தவிப்  
பவன் அல்லன்; அவ ம் அவ்வாேற. இவ்வா  இ ந் ம்,  அவ்வி வ ம் 
ஒ வைரெயா வர் சந்தித்த டன் காதல்  ெகாண்டனர். 'கண்ட ம் காதல்' என்  
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இக்காலத்தார்  கூ ம் வைகயில் அைமந்ததன்  அவர்க ைடய காதல்.  பல 
பிறவிகளி ம் ெதாடர்ந்  வ ம் ஒன் தான்  தம் ைடய காதல் என்பைத 
அவ்வி வ ம் நன்கு அறிந்  ெகாண்டனர். தன் ைற இ வ ம் சந்தித் க் கள ப் 

ணர்ச்சியில் ஈ பட்டனர். இதன் பிறகு பல ைற ம் சந்திப்பதாகேவ உ தி ண்  
இ வ ம் பிாிந்தனர். 
 

தன் ைற அவர்கள் சந்தித்த  ஒ வ க்கும் ெதாியா . விதிதான் தங்கைளச் 
ேசர்த் ைவத்த  என்  அவர்கள் உ தியாக நம்பினார்கள். ஆனால், ம ைற 
சந்திப்ப  தன் ைற ேபால அவ்வள  எளிதாய் இல்ைல. ேதாழியின் உதவி 
இல்லாமல் தைலவைனச் சந்திக்க யா  என்பைதத் தைலவி உணர்ந்தாள்; 
தைலவ ம் இதைன நன்கு உணர்ந்தான். எனேவ, இ வ ம் தனித் தனிேய 
ேதாழியிடம் ேபசி அவ ைடய உடன்பாட்ைடப் ெபற் விட்டனர். 
 
நாள்ேதா ம் வந்தான் தைலவன்; தைலவிையச் சந்தித்தான். ஆனால் அதற்குேமல் 
அவன் ஒன் ம் ெசய்வ தாகத் ெதாியவில்ைல. வாழ்நாள் ம் களெவா க் கத்தில் 
கழித் விட மா? அவள் நிைனக்கிறாள் யாெதன் . ஆனால், அவன் 
அ பற்றிக் கவைலப் ப வதாகேவ ெதாியவில்ைல. கு ம்பப் ெபா ப்  இல்லாமேல 
இன்பம் ெப வைதச் சிறந்த வழி என்  க திவிட்டானா? அவன் வாய்  
இ ப்பதால் தைலவி ப ம் யைர அவ க்கு யார் எ த்  உைரப்பார்? தைலவிேய 
கூ தல் நலம் என் கூடத் ேதாழி க தினாள். ஆனால், பண்பா ைடய அவ க்கு 
இதைன எ த் க் கூ தல் ெபா த்தமற்ற  என்  க தினாள் தைலவி. 
 
ஒ நாளில் எப்ெபா ேதா ஒ  ேநரத்தில் வ கிறான் அவன். அந்த ேநரத்தில் அவன் 
எதிர்பார்த்  வ ம் இன்பத்திற்கு ம தைலயாக அவ ைடய கடைம பற்றி 
நிைன ட் வ  நாகாிகமற்ற ெசயலாகும் என்  க தினாள் தைலவி. தைலவிக்குத் 
ேதான் ம் இவ் ெவண்ணங்கள் தைலவ க்குப் லப்பட்டதாகேவ ெதாிய வில்ைல.  
எத்தைன நாட்க க்குத்தான் ெபா த்தி க்க ம்? தைலவன்மாட் ள்ள அன்  
காரணமாகத் தைலவி ெபா த்தி க்கத் ணியலாம். ஆனால், ஊரார் வாய் சும்மா 
இராேத! சி  ற்றல் ெப மைழயானாற் ேபால ஊரார் பழிச்ெசால் ம் 
மிகுந் விட்டேத! இந் நிைலயில் இதற்கு ஒ  வழிகாணேவண் ம் என்   
கட் னாள் தைலவி. 
 
தைலவி சி  குழந்ைதயாய் இ ந்தேபா  அவ க்கு ம த் வம் ெசய் வந்தார் ஒ  
ம த் வர். அவ க்கு மட் ம் என்ன? ஊரார் அைனவ ம் ேநா ற்றெபா  
அவாிடேம ெசன்றனர். அவர் எவ்வள  அறி ம் ஆற்ற ம் பைடத்தவர்! அவர், 
 
            'ேநாய்நா  ேநாய் தல் நா அ  தணிக்கும் 
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             வாய்நா  வாய்ப்பச் ெசயல்'                (குறள்-948) 
 
என்ற குறைள நன்கு அறிந்  கைடப்பி ப்பவர். ஒேர ேநரத்தில் இ வர் வயிற் வ  
என்  கூறிக்ெகாண்  வ வர். இ வ க்கும் வயிற்  வ தாேன என்  அவர் ஒேர 
ம ந்ைதத் த வதில்ைல. வயிற்  வ யாகிய காாியம் ஒன்ேறயாயி ம், அதன் 
காரணம் ெவவ்ேவறாகலாம் அல்லவா? எனேவ, ஒ வ க்கு இனிய ம ந் ம், மற்ற 
வ க்குக் கசப்  ம ந் ம் த வார். கசப்  ம ந்  உண்பவர் தம் ைடய வ த்தத்ைதத் 
ெதாிவித்  எவ்வா றாயி ம் தமக்கும் இனிப்  ம ந்  தர ேவண் வார். ஆனால், 
ம த் வர் அதற்கு ஒப் க் ெகாள்ள ம த்  வி வார். 'ேநாய்க்கு ம ந்ேத தவிர 
நா க்கு ம ந்  அன் ' என்  கூறிவி வார். இதனால் ந  நிைல திாியாத 
அறேவார் என்ற ெபயைர ம் ெபற் விட்டார். பல காலம் அவர் இவ்வா  ெசய்வைதத் 
தைலவி கண் ந்தாள். இப்ெபா  அவ க்கு அவ ைடய நிைன  ேதான்றிற் . 
அவர் ெசயைல எ த் க் காட் வதன் லம் தைலவ க்கு அறி  ெகா த்த  
ெசய் விட்டாள். 
 
ேநர யாக ஒன்ைறக் கூ வைதக்காட் ம் மைற க மாகக் கூ வ  எளி . 
அவ்வா  கூ வதி ம் நைகச்சுைவ ேதான்றக் கூ வ  இன் ம் நலம் பயக்கும். 
ஆனால், நைகச்சுைவ த ம்பப் ேபசக்கூ ய நிைலயிலா தைலவி இ க்கிறாள்? 
எல்ைலயற்ற வ த்தத்தில் ஆழ்ந்தி க்கும் அவளால் சுைவபடப் ேபசல் இய மா? ேபச 

ம் என்  'சுைவ இயல்' ஆராய்ச்சியாளர் கூ கின்றனர். ஒவ்ெவா ைற ம் 
ஒ வன் நைகச்சுைவ த ம்பப் ேபசும் ெபா ம் சிாிக்கும் ெபா ம் ஆராய்ந்  
பார்த்தால் ஓர் உண்ைம விளங்கும். அவ ைடய உணர்ச்சிகைள ஆழ்ந்  ேநாக்கினால் 
கண்ணீர் வரவைழக்கும் ஒ  நிைலயி ந்ேத இந்த நைகச்சுைவ ேதான்றிற்  
என்பைத அறிய ம்? இவ்விலக்கணத்ைதத் தி ப்பி ைவத் ப் பார்த்தா ம் இதில் 
உண்ைம இ ப்ப  விளங்கும். எல்ைலயற்ற யரம் ேதான்றிய ெபா ம் சிாிப் ம், 
சிாித்தற்கு ஏற்ற ேபச்சும் ேதான்ற இட ண்  என்பைத அறிய கிற . [For, in every 
case in which a man laughs humorously there is an element which, if his sensitivity 
were  sufficiently exaggerated, would contain the possibility of tears. - The Sense of 
Humour by Max Eastman. P.21.] ேமேல கூறப் ெபற்ற தைலவிக்கு எல்ைலயற்ற 
வ த்தத்தினாேலதான்  நைக த ம்பப் ேபசும் வாய்ப்  ஏற்ப கிற . 
 
நைகச்சுைவ டன் வ ம் ேபச்சு ஏதாவ  ஒ   காரணம் பற்றிேய ேதான்றல் கூ ம். 
அக்காரணத்ைத ஆய்ந்த திறனாய்வாளர் இவ்வா  கூ கின்றனர்; 'நைகப் ேபச்சு 
என்ப  ைவரம்ேபான்ற ஒளிபைடத்த ஓர் அ பவமாகும். விைளயாட் ல், 
எதிர்பாராமல் ேதான்றிய அதிர்ச்சிேயா, ஏமாற்றேமா (அ  மனத்தி ப்திைய 
உண்டாக்குவதாயின்) ேதான் ம் ெபா தான் இந்த அ பவம் கிட் கிற . [And a 
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joke is a little node, or gem like moment in our experience created by the exact 
coincidenc of a playful shock or disappointment with a playful or a genuine 
satisfaction - ibid P.28.] 
 
தைலவியின் எல்ைலயற்ற நம்பிக்ைக ெமள்ளத் தகர்கிற . தைலவன் நீண்ட காலமாகத் 
தன் எதிர்காலம் பற்றி ஒன் ம் கவைல றாமல் இ ப்பதால், இ  எவ்வா  ேமா!' 
என்ற ஐயம் த ல் ேதான்றிற் , நாளைட வில் அந்த ஐயம் வளர்ந்  ெபாிதாயிற் . 
ஒ ேவைள அவள் அவைன ெந க்கிக் ேகட்ட ெபா  அவன் தட் க் கழிக்கும் 

ைறயிேலா, அன்றி அவள் மனம் அைமதியைடயாத நிைலயிேலா ேபசியி க்கலாம். 
இந்த ஏமாற்றம் அவ ைடய மனத்தில் ஆழப் பதிந்  விட்ட . இதன் பயனாகேவ 
அவ ைடய ேபச்சும் மா பட்  ெவளிவ கிற . ஒ  நாள் தைலவன் வந்தான்; 
ஆனால், தைலவியிடம் ேநேர வந் விடாமல், ஒ  ேவ  ஓரத்தில் மைறவாக 
நிற்கிறான். அவன் வந்  நிற்பைதத் ேதாழி தைலவி என்ற இ வ ம் அறிந்தனர். 
அவனிடத்தில் ேநாிற் கூற யாத ஒன்ைற மைற கமாகக் கூற வி ம்பினாள் 
தைலவி; அவன் இ ப்பைத அறியாதவள் ேபாலப் ேபசத் ெதாடங்குகிறாள் ேதாழிைய 
ேநாக்கி; தைலவன் தன்ைன விட்  நீண்ட காலம் பிாிந்தி ப்பதால் தன் ேதாள்கள் 
ெம ந் விட்டன என்  கூறேவண் ம் அவ க்கு. அைதத்தான் எவ்வள  திறம்படக் 
கூ கிறாள்! ஆத்திரத் ட ம் அ ைக ட ம் ேபசேவண் ய ஒ  நிகழ்ச்சிைய 
ஆழ்ந்த நைகச்சுைவ த ம்பப் ேபசுகிறாள் தைலவி; 
 
"ேதாழி, தி த்தமாகச் ெசய்ய ெபற்றன ம் ஒளி ெபா ந்தியன மான வைளயல்கைள 
ேவண் ெமன்  யான் அழ ம், என் தந்ைதயார் என்ன ெசய்தார் ெதாி மா? 
க ைமயான பிணி ைடயவர்கள் வி ம்பிய ம ந்ைதக் ெகாடாமல், அவர்கள் ேநாைய 
ஆய்ந்  அதற்கு ஏற்ற ம ந்ைதேய த ம் அற ைடய ம த்  வாைனப் ேபாலத் 
தந்ைதயார் என  நிைலைய உணர்ந்   ெகாண்டார். தைலவெனா  நமக்குப் பிாி  
ேநாி ம்; அந்த ேநரத்தில் நம் ைடய ேதாள் ெநகி ம். அவ்வா   ெநகிழ்ந்தால், இந்த 
வைளயல்கள் கழன்  ழ்ந் வி ேம  என்  ஐ ற்றவர் ேபால, மிக ம் இ க்கமாக  
அைமந் ள்ள சிறிய வைளயல்கைளேய ேபாட்   விட் க்கிறார்," என்  க த் படக் 
கூ கிறாள். 
 
             தி ந் ேகால் எல்வைள ேவண் யான் அழ ம் 
             அ ம்பினி உ நர்க்கு ேவட்ட  ெகாடா  
             ம ந்  ஆய்ந்  ெகா த்த அறேவான் ேபால 
             என்ஐ வாழிய பலேவ! பன்னிய 
             மைலெக  நாடெனா  நம்மிைடச் சிறிய 
             தைலப்பிாி  உண்ைம அறிவான் ேபால 
             நீப்ப நீங்கா  வாின்வைர அைமந்  
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             ேதாட்பழி மைறக்கும் உதவிப்  ேபாக்குஇல் 
              ெபாலம்ெதா  ெசறீஇ ேயாேன!             (நற்றிைண, 136) 
 
'தைலவன் பிாிந்தெபா  ேதாள் இைழத்தா ம் கழன்   விழாத வைளயல்களாகப் 
பார்த்  எனக்குப் ேபாட்   அ ப்பினார் ேபா ம் தந்ைதயார்! அவர் வாழ்க!' என்   
கூ வதில் நைகச்சுைவ அைமந் ள்ள . ஆனால்,  ண்ணிதின் 
ேநாக்குவார்க்ேகயன்றி ேமலாகக் கற்பார்க்கு  விளங்கா வைகயில் அைமந்  
கிடக்கிற  அந்தச் சுைவ.  தன் ேதாள்கள் இைளத் விட்டைமையத் தைலவன்  
ஆர்வமிகுதியால் காணவில்ைலயாக ன், சிாிப் டன்  ேபசுவ ேபால 
அவ் ண்ைமைய அவன் கா  ேகட்கக்  கூறிவிட்டாள். என்றா ம், அந்த 
நைகச்சுைவ ம்  அவ ைடய ெபண் தன்ைமக் ேகற்ப அடக்க ஒ க்கத்  டன் 
ெவளிவ கிற . ெவ ச் சிாிப் டன் வ ம்  ெசாற்களல்ல இைவ; ெமல்ல 

ல்ைலய ம் ப் ேபான்ற  பற்கள் மட் ம் ெவளிேய ெதாி ம் ப யான ன் சிாிப் டன் 
வ ம் ெசாற்கள் .   
 
 
இலக்கியத்தில் ேதான் ம் இத்தைகய நைகச்சுைவ  கட்கு ஒ  காரணம் கூ கின்றனர் 
திறனாய்வாளர். மனித  மனத்தின் ஆழத்ைத அ  ெவளிப்ப த் கிற . ஆத ன்,  
அதைனக் காண்டல் ேவண் ம்.  
 
"எதிர்பார்த்த  நைடெப ம் ெபா  ேதான் ம்  இன்பத்ைத ம், அ  நைடெபறாத 
ெபா  ஏற்ப ம்  ன்பத்ைத ம் நம் அறி  எைட ேபா கிற . ன்பந்தான்  ேந ம் 
அந்த இக்கட்டான நிைலயில், மகிழ்ச்சி தரக்  கூ ய  எ வாயி ம், அந்த ஒன்  
கற்பைன அளவிேல  தான் மகிழ்ச்சி த ம். என்றா ம், அறி  அந்தக் கற்பைன  
மகிழ்ச்சிையப் பற்ற வி ம் கிற . இவ்வா  கற்பைன  மகிழ்ச்சிையப் ெப வதன் 

லம், இன்ைமயால் ேந ம்  ன்ப உணர்ச்சி தணிகிற ." 
 
[Our brain is just balancing, as we might imagine upon the  Fine edge between pain 
and pleasure at the failure of what it had momently desired, when there looms into 
the void some  unexpected rips apple of a thing desired more, or desired at least  
deeply and continuosly, and with a hunger that can be relied on to  be glad. And by 
this means that arbitrary trick of turning loss into  gain is actually warrented and 
borne out by the facts. - Ibid, p. 28] 
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தைலவன் ெசய்த ெகா ைமயால் ஏற்பட்ட ஆறாத்  யரத்தில் ஆழ்ந்தி க்கும் 
தைலவிையத் தந்ைத ெசய்   ேபாட்ட இ க்கமான வைளயல்கள் பற்றிய நிைன   
சிாிக்கச் ெசய்கிற . ஏைனய சந்தர்ப்பமாயின், இ   நைகப் க்குாிய ெசயலன் . 
ஆனால், பிாிவினால் ஏற்பட்ட  வ த்தத்தின் எதிேர தந்ைதயின் இந்தச் ெசய ம் ஒ   
நைகப்ைபப் ெப கிறாள் தைலவி. இத் ைண ண்ணிய  ைறயில் சுைவகைளப் 
ெபய்  பா ம் தமிழ்க்கவிஞர்  இனம் இன்  எங்கு மைறந்தேதா, ெதாியவில்ைல.   
 
'நாடைன அறிய ம் அறிேயன்!' 
 
தம் ைடய ெநஞ்சால் உண்ைம என்  அறிந்த  ஒன்ைற மைறத் க் கூற ற்ப தல் 
தவறாக ம்  என்  கூறினார் வள் வப் ெப ந்தைகயார். ஆனால்,  உலக 
மக்களின் ெப ம்பாேலார் அறிந் ம் அறியாம ம்  இக்குற்றத்ைதச் ெசய் தான் 
வ கின்றனர். ெநஞ்சறிந்ேத  பல சந்தர்ப்பங்களில் ெபாய்ேபசுகிறார்கள். இவ்வா   
ேபசுவதால் அந்த ேநரத்தில் வ ம் ன்பத்தி ந்   வி படேவ பல சமயங்களில் 
இவ்வா  ெபாய்  ேபசுகின்றனர். இன் ஞ் சிலர் ெபாய் கூற ேவண் ய  
இன்றியைமயாைம இல்லாத ெபா ம் ெபாய் கூ   கின்றனர். இவர்கேள ஒ  தனி 
இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.  காரணமில்லாமல் ஏன் ெபாய் கூ கின்றனர் என்   
ஆராய்ந்தால், ஓர் உண்ைம விளங்கும். இவ்வினத்தார்  ெபாய் கூ தைல ஒ  
கைலயாக வளர்த்  விட்டனர்.  கைலப்பித் ப் பி த்த கைலஞர்க க்குத் தங்கள் 
கைலைய  மட் ம் மறக்க இயலா ; உணவின்றிப் பட் னியால்  வா வார்கள்; 
ஏைனய எத்தைகய க ந் தண்டைனைய  ேவண் மானா ம் அ பவிப்பார்கள். 
ஆனால், அவர்கள்  வி ம் கிற கைரயி ந்  அவர்கைளப் பிாித்  விட்டால், 
நீாி ந்  தைரயில் எ த் ப் ேபாடப்பட்ட மீன் ேபால  ச்சுத் திண வார்கள். இந்த 
இலக்கண ம் கைலஞர்  அைனவ க்கும் ெபா வானேத. எனேவ, ெபாய்  ேபசுதைலக் 
கைல ேபால வளர்த்தவர்கட்கும் இ   உண்ைமயாகும். அவர்கள் எந்தத் ன்பத்ைத 
ேவண்   மானா ம் அ பவிக்கத் தயங்க மாட்டார்கள். ஆனால், ஒ  நாள் மட் ம் 
ெபாய் கலவாமல் ேபசேவண் ம்  என்  கட் ப்பா  ெசய் விட்டால்-பாவம்-அவர்கள்  
பா  ெப ந் திண்டாட்டமாய்ப் ேபாய்வி ம்! இந்த  வியப்பான பிராணிகளிடம் 
மற்ெறா  ைமைய ம்  காணலாம். அ தான் காரணமில்லாமல் இவர்கள் ெபாய்  
ேபசுவ  ஒ  பயைனக் க திப் ெபாய் ேபசுபவர்கைள நாம் மன்னித் விடலாம். 
ஆனால், எவ்விதப் பயைன ம்  எதிர்பாராமல் ெபாய்ையப் ெபாய்க்காகேவ ேபசும்  
இயல் ைடயவர்கள் இவர்கள். ஆதலாேலதான் இவர்  கைலக் கைலஞர்கள் என்  
கூடக் கூறலாம் ேபாலத்  ேதான் கிற .  
 
ஏைனய கைலகளில் ஆன ெபண் என்ற ேவ பா   இல்ைல; இரண்  தரத்தா ம் ஒத்த 
மதிப் ைடய  கைலஞராய் விடலாம். ஆனால், 'ெபாய்க் கைல'யில் மட் ம் நம் 
ேசாதாிமார்கள் நம் பக்கத்திற்கூட வர  இயலா . ஆண் மக்களாகிய நம் ைடய 
இனத்தின் தனி உாிைம இக்கைல. இக்காலத்தில் வா ம் நமக்கும் மட் ம் இதைனக் 
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கூ வதாக யா ம் நிைனத்  மகிழ்ந் விட  ேவண்டா. நம் ைடய ன்ேனார்கட்கும் 
இ   ெபா ந் ம். அ ம் 'காதல்' விஷயத்தில் இ  ற்றி ம்  உண்ைம. காதல் 
சம்பந்தமான விஷயங்களில் தைலவன்  அஞ்சா  ெபாய் உைரப்பான். ஆனால் ஒன் ; 
அந்நாளில்  ெபாய் ேபசிய நம் இனத்தவனாகிய தைலவ க்கும்  இன்  வா ம் 
நமக்கும் ஒ  சி  ேவ பா  உண் .  அவ ைடய ெபாய்யால் பிற க்குத் தீைம 
ஏற்ப வ  தில்ைல. இன்  நாம் கூ ம் ெபாய்களால்....? 
 
பழந்தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்த தைலவ ைடய ெபாய்  ஒ  றம் இ க்க, சில 
சந்தர்ப்பங்களில் ெபண்க ம்  இதைனக் ைகயாண் ள்ளனர். அவ்வா  அவர்கள் 
ெபாய்  கூறேவண் ய இன்றியைமயாைம ஏற்ப வ ம் அந்தச்  ச தாய வாழ்வில் 
உண் . ஓர் ஆண் மக ம் ஒ  ெபண்  மக ம் ேசர்ந்  தாேம கள  வாழ்க்ைகயில் ஈ   
பட்டார்கள். அப்ப  இ க்க, ஊரார் அைனவ ம் அந்தப்  ெபண்ைணப் பற்றித்தான் 
அலர் (பழி) ற்றினார்கள்.  அவள்ேமல் வந்த பழிக்கு அவ ம் சாிபாதி காரண  
மாவான் என்பைத ஏேனா அவர்கள் அறிவதில்ைல! அறிந்தா ம் அவைனக் குற்றம் 
கூ வ ம் இல்ைல.  
 
எனேவ, தம் ைடய கள  வாழ்க்ைகையப் பிறர  அறியாமல் மைறத்  ஒ க 
ேவண் ெமன்  அவன்  கவைலப்படேவ இல்ைல. இவ்வாழ்க்ைக ெவளிப்பட்   
விடக்கூடாேத என்ற கவைலெயல்லாம் - பாவம் - அந்தப்  ெபண் க்கும் அவ ைடய 
ேதாழிக்குேம உண் .  இதனால், சில சந்தர்ப்பங்களில் தைலவி ம் ேதாழி ம்  ேவ  
வழி இன்றிப் ெபாய் ேபசி உள்ளனர். இலக்கியத்தில்  எங்ேகா இரண்ெடா  பாடல்கள் 
இத்தைகய காட்சிையச்  சித்தாிக்கின்றன.  
 
அத்தைலவனிடம் சில காலமாக அத்தைலவி களவில்  ஈ பட்  வ கிறாள். இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் அவள்  திைனப் னத்தில் காவல் காத்  வ வ  அவ ைடய  கள  
வாழ்க்ைகக்கு மிக ம் உதவியாய் இ க்கிற .  திைனப் னம் அவர்க ைடய 

ட் ந்  ெந ந்  ரத்திற்கு அப்பால் அைமந்தி க்கிற , நீண்ட ரத்தில்  
அைமந் ள்ள அப் னத்திற்கும் ட் ற்கும் அ க்க   ெசன்  வ தல் என்ப  இயலாத 
காாியம். எனேவ,  தைலவி ம் ேதாழி ம் இரண்ெடா  பணிப் ெபண்க ேம  
திைனப் னத்தில் தங்குவார்கள். திைனப்பயிர் அ வைட  ஆகிற வைரயில் அவர்கள் 

னத்திேலேய தங்கி இ க்க  ேவண் ம். ரக்கு யில் பிறந்த ெபண்கள் ஆத ன், 
ேவ   ஆண் மக்களின் ைண இன்றி அவர்கள் மட் ேம  அங்குத் தங்கி ள்ளார்கள். 
ஆண் மக்களின் வாைடேய  இல்லாமல் 'அல்  ராஜ்யம்' நடத் ம் தைலவி, ஏைனய  
ேதாழிகேளா  ேசர்ந்  வாழ்க்ைகைய மிக இன்பமாகக்  கழிக்கிறாள். என்ேறா ஒ  
நாள் அவள் தந்ைத மகைளப்  பார்த் விட் ப்ேபாக வ வான். மற்ெறா  நாள் தாய்  
வ வாள். பிறிெதா  நாள் தைலவியின் உடன் பிறந்தார்  வந்  அவைளக் கண்  
ேபாத ம் உண் . அவ ைடய  வாழ்க்ைக திைனப் னத்தில் நன்கு நைடெபற இன்றி  
யைமயாத ெபா ள் ஏேத ம் ேதைவப்பட்டால், அவர்கள் அைதக் ெகாண்  வந்  
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தந்  ேபாவார்கள். தந்ைதக்கும்,  அண்ணன்மார்க்கும் கு ம்பத்ைதத் தாங்க ேவண் ய  
ெபா ப்  இ த்த ன், அவர்கள் னத்திற்கு எப்ெபா  தாவ  வந்தா ம் நீண்ட 
ேநரம் தங்க இயலா . தா ம்  கு ம்பத்ைதக் கவனிக்க ேவண் ய கட் ப்பா   
உைடயவள். ஆதலால், அவ ம் அ க்க  வரமாட்டாள்.  வந்தா ம், இவர்க டன் 
தங்கமாட்டாள். எனேவ,  தைலவியின் பா  ெகாண்டாட்டந்தான்! 
 
இம்மாதிாி வாழ்க்ைக நைடெபற்  வ ைகயிேலதான்  ஒ  நாள் அவன் வந்தான்; 
தைலவ ம் தைலவி ம்  ஒ வைர ஒ வர் பார்த்தனர்; உடன் காத ம் பிறந்த .  
பின்  இ வ ம் தனிேய சந்தித்தனர்; மகிழிச்சி டன்  காலத்ைதக் கழித்தனர். 
தைலவ டன் ேசர்ந்த தைலவி,  அந்த மைலப் றெமல்லாம் சுற்றி அைலந்தாள்; 
அவ டன் ேசர்ந்ேத மைலச் சுைனகளில் நீரா னாள்; அ விகளி ம்  குளித்  
விைளயா னாள். இ வ ம் ேநரம் ேபாவ   ெதாியாமல் வாழ்ந்  வரத் 
தைலப்பட்டனர். தைலவியின்  உயிர்த் ேதாழிக்கு மட் ம் தைலவியின் இந்தப் திய  
வாழ்க்ைக ெதாி ம். அவ ம் தன்னால் இயன்ற  அள க்குத் தைலவியின் வாழ்க்ைக 
இன்பம் அைடய  உத வாள். மற்றப பணிப ெபண்கைளப் ெபா த்த  மட் ல் 
தைலவியின் வாழ்க்ைக இன்பம் அைடய  உத வாள். மற்றப பணிப ெபண்கைளப் 
ெபா த்த  மட் ல் தைலவியின்  வாழ்  நன்கு ெதாியா .  ெதாிந்தா ம், அவர்கள் 
அவள் ெசயல்களில் ஈ ப வ   மில்ைல. அவள் நடத்ைதையக் கவனிக்க அவர்கள் 
யார்? னத்திற்கு ெவளியி ந்  ஒ வ ம் வாராத வைர  தைலவியின் இன்ப வாழ்  
ஆற்ேறாட்டம் ேபால நன்கு  நைடெபற் த்தான் வந்த .  
 
தாேயா, தந்ைதேயா வ கின்ற அந்த ேநரத்தில்  தைலவி பரண்ேமல் நின்  
ெகாண் ந் வி தல் ேபா   மான . என்றாவ  தைலவியின் கம் மா பட்   
இ ப்பதாகத் தாய்க்குத் ேதான் ம். அவ ைடய நைட, உைட, பாவைனகள் 
அைனத்தி ங்கூடச் சில சந்தர்ப்பங் களில் ேவ பா  ேதான் வ ண் . அம்மாதிாி 
ேநரங் களில் எல்லாம் அந்தப் ைபத்தியக்காரத் தாய்க்கு மகள் ேமல் ஐயந் 
ேதான் வதில்ைல. சில சந்தர்ப்பங்களில் தங்கைளப் பிாிந்  இ ப்பதால் இந்த 
மா பா  ஏற்பட் ந்தா ம் இ க்கலாம் என்  அவள் நிைனத் க் ெகாண்  
ெசன்ற ம் உண் . 
 
தாய் இவ்வா  வந்  ெசன் ெகாண் ந்த வைர தைலவிக்கு எவ்வித ன்ப ம் 
ேநரவில்ைல. ஆனால் உலகத்தில் நாம் நிைனத்தைவ நிைனத்தப  நைட 
ெப வதில்ைல அல்லவா? அவ்வா  நைடெபற்றால், இதைன உலகம் என் தான் 
கூற மா? ஒ  நாள் தாய் வ வாள் என்  தைலவி சற் ம் எதிர் பார்க்க வில்ைல. 
ஏெனனில், தல் நாள்தான் அவள் வந்  ேபானாள். எனேவ ஊாி ந்  ஒ வ ேம 
தன்ைனக் காண வரமாட்டார் என்  நிைனத் விட்டாள் தைலவி. எனேவ, தைலவன் 
வந்த டன் அவ டன் றப்பட்  விட்டாள். ேநரம் ேபாவேத ெதாியவில்ைல 
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அவ க்கு. மாைல ெந ேநரம் ஆகிவிட்ட . ஏன் அதற்குள் அந்திப் பட் விட்ட  
என்  ேகட்கத்தான் அவ க்குத் ேதான்  கிற . தன்னால் காவல் காக்கப்பட 
ேவண் ய திைனப் னம் என்ன கதியாயிற்ேறா என் கூட அவள் கவைலப் 
படவில்ைல. 
 
அவள் எல்ைலயற்ற இன்பக்கட ல் திைளத்தப ேய மாைல ேநரத்தில் பரைண 
ேநாக்கி வந்தாள். பரண் அைமந்தி க்கும் இடத்திற்கு சிறி  ரம் வைர தைலவேன 
அவைளக் ெகாண்  வந்  விட் விட் ச் ெசன்றான். பரண்ேமல் ஏறிச் ெசன்றாள் 
தைலவி. என்ன வியப் ! அவள் தாய் அங்ேக அமர்ந்தி ந்தாள். கால ேதவைனக்கூடத் 
தைலவி அந்த இடத்தில் அஞ்சாமல் சந்தித்தி ப்பாள்; ஆனால், அவ ைடய தாைய 
மட் ம்  சந்திக்க வி ம்பவில்ைல. என்ன ெசய்வ ! 
 
எவ்விதமான ஐய ம் ெகாள்ளாமல், "எங்ேக அம்மா இவ்வள  ேநரம் 
ெசன்றி ந்தாய்?" என்  ேகட் விட்ட  தாைய ம், அவ ைடய ேகள்விைய ம் சற்  
எதிர்பாராத  தைலவி, வாயைடத்  நின் விட்டாள். அவள் தாய் ேவ   விதமாகப் 

ாிந் ெகாண் விட்டாள். தன் ேகாபத்ைத  எங்ேக மகள் அறிந்  ெகாண்  
மனவ த் ம்  அைடவாேளா என்  அஞ்சிய தாய், உடேன. "ஏன்  அம்மா, திைன னக் 
காவைலக்காட் ம் க்கியமான  காாியம் என்ன இ க்கிற ? எங்குச் 
ெசன்றி ந்தாய்?" என்  ேகட் விட்டாள். ' னக்காவைல விட் விட்  ஏன்  
ேபானாய்?" என்  தாய் ேகட்ட ம் தைலவி மிக ம்  அஞ்சிவிட்டாள். தான் 
தைலவ டன் இ ந்தைதத் தாய்  கண் விட்டாேளா என்ற ஐயம் மகள் மனத்தில் 
ேதான்றி  விட்ட . ேம ம் தான் ஒ  தவற்ைறச் ெசய் விட்   அஞ்சி நிற்ைகயில் பிறர் 
யா  கூறினா ம், உண்ைமைய  அறிந் விட்டர்கேளா என்ற ஐயம் ேதான் வ  
இயல் .  ' சணிக்காய் தி யவன் கு ெவள்ைள நிறம் ஏறி  இ க்கும்,' என்  
கூறினால், உடேன தி யவன்  ைகத் தடவிப் பார்ப்ப  உ தியன்ேறா? எனேவ, 
தாயின் இக்ேகள்விக்கு, 'நான் எங்கும் ெவளிேய ெசல்ல  வில்ைல,' என்  விைட 
இ க்க நிைனத்தாள் தைலவி. நன்கு ெபாய் கூறிப் பழக்கப்பட் ந்தால், பதறாமல்  
இவ்வா  கூறியி ப்பாள். ஆனால் இதற்கு ன்னர்ப்  ெபாய் கூறிப் பழக்கம் இல்ைல 
தைலவிக்கு. எனேவ,  அவைள ம் மீறி ெமய்ம்ைம ெவளிப்பட்  வி கிற .  
ெமய்ம்ைமைய மைறக்கேவண் ம் என்  யன்றதால்  ேவ க்ைகயான ைறயில் 
விைட ெவளி வ கிற . 'நான்  தைலவைனப் பார்க்க ம் இல்ைல; அவைன நான்  
அறிேயன்; சுைனயில் யா ட ம் ேசர்ந்  நீராட ம்  இல்ைல,' என்  கூ கிறாள். 
 
இவ்வா  மகளிடம் ஒ  விைடைய அந்தத் தாய் எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல. 
இவ்விைடையக் ேகட்  அப்ப ேய தைலையத் ெதாங்கவிட் க்ெகாண்டாள் தாய். 
பதில் ேபச அவ க்கு வாய் ஏ ? இனி மகைளத் திைனப் னக் காவ க்கு வி வாளா 
என்ப  ஐயந்தான். 
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இவ்வா  ஒ  நாள் நடந்ததாக ம் இனித்தைலவியின் நிைலைம யாதாகுேமா என்  
கவைல வதாக ம் ேதாழி கூ கிறாள். தைலவன் பரணின் பக்கத்ேத மைறந்  
ெகாண் க்கிறான். அவன் காதில் இ  விழ ேவண் மாம். இைதக் ேகட்ட டன் 
இனித் தைலவிையச் சந்திக்க யாெதன அஞ்சி விைரவில் மணந் ெகாள்வானாம். 
 
இனிய ேதன் பி ற் கிற சார னிடத் ச் சிறிய திைனப்பயிாின் ெபாிய கதிர்கைளச் 
சிவந்த வாைய ைடய பசிய கிளிகள் தி மா  விட் விட்  நீ எங்ேக 
ெசன் விட்டாய் என்  தாய் ேகட்டாேள! நீ அவள் எதிேர நின் , 'அ வி ஒ க்கும் 
மைல நாடைன நான் அறிேயன்; கண்ட ம் இல்ைல. கிளிைய ஓட் ம் 
க விையக்ெகாண்  க்கைளக் ெகாய் , அவ டன் சுைனயில் ஆட ம் இல்ைல,' 
என்  நீ ெபாய் கூ வ  ேபால ெமய்ையக் கூறிவிட்டாய். அைதக் ேகட் த் தாய் 
தைலையத் ெதாங்கவிட் க் ெகாண்டாள். இனி உன்ைனத் திைனப் னக் காவ க்கும் 
விடமாட்டாள். நம் கதி யாதாகுேமா!' என்கிறாள் ேதாழி: 
 
           யாங்குஆ குவேமா அணி தல் கு மகள்! 
           ேதம்ப  சாரல் சி திைனப் ெப ங்குரல் 
            சிவ்வாய்ப் ைபங்கிளி கவர நீமற்  
            எவ்வாய்ச் ெசன்றைன அவண்? எனக் கூறி 
            அன்ைன ஆனாள் கழற, ன்நின்  
             'அ வி ஆர்க்கும் ெப வைர நாடைன 
             அறிய ம் அறிேயன்! காண்ட ம் இலேன! 
             ெவதிர் ைன தட்ைடேயன் மலர் க் ெகாய்  
             சுைனபாய்ந்  ஆ ற் ம் இலன்!' என நிைனவிைல  
             ெபாய்யல் அந்ேதா வாய்த்தைன! அ ேகட் த்  
             தைலஇைறஞ் சினேள அன்ைன  
             ெசல ஒழிந் தைனயாள் அளிையநீ னத்ேத!'           (நற்றிைண, 147) 
 
(யாங்காகுவேமா- நாம் இனி எவ்வா  தப்பப் ேபாகி ேறாேமா; ேதம்ப  சாரல்- இடம் 
அகன்ற மைலச்சாரல்; ெப ங்குரல்- ெபாிய கதிர்; ெவதிர் ைனதட்ைட- ங்கிலாற் 
ெசய்த கிளிைய விரட் ம் க வி; ெபாய்யால் வாய்த்தைன - ெபாய் கூற யாமல் 
உண்ைம கூறி விட்டாய்; இைறஞ்சினள்- ெதாங்கவிட்டாள்; அளிைய- நீ இவ்வா  
கு ம்பம் நடத்தப் ேபாகிறாய் என்  பிறரால் இரங்கத் தக்கவள்). 
 
'மன்ற மடைவ, வாழிய ேக!' 
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தைலவிக்கு உற்ற ைணவியாய் உள்ள ேதாழியின் சிறப்ைப ம் அவள் தைலவிக்குச் 
ெசய்த உதவிைய ம் பற்றிக் கூ ம் பாடல் இ .; 
 
வாைன ட் ம் மைல ஒன் . பல வளங்க ம் நிைறந் ள்ளன அங்கு. 
குறிஞ்சித்திைண என்றால் மைல ம் மைலையச் சுற்றி ள்ள இடங்க ேம 
குறிக்கப்ப ம். இம் மைலநாட்ைட ஆள்பவன் 'நாடன்' என்  ெபா  வாகக் 
குறிக்கப்ப வான். அவ ைடய மைல பல வளங் க க்கும் உைறவிடமாய் 
இ ப்பதற்கு நீர்வளம் ேவண்  மல்லவா? அவ்வளத்ைத அங்கு ஓயாமல் ெபய் ம் 
மைழ த கிற . ஆனால், மைலயில் ெபய் ம் மைழ நில்லாமல் ஓ வி ம் 
இயல் ைடய . எனேவ அம்மைழ நீைரத் ேதக்கி ைவத் க்ெகாள்ள, இயற்ைக 
அன்ைன குளங்கள் ேதாண்  ைவத்தி ப்பாள். அவற்றிற்குச் 'சுைனகள்' என்  ெபயர் 
கூ வர். 
 
பாைறகள் ய சுைனகள் பக்கம் மாந்தர் ெசல்ல ம் அஞ்சுவர். சின்னாட்களில் 
அைவக ம் கட ள் தன்ைம ெபற் வி ம். இத்தைகய கட ட் சுைனைய உைடய 
மைலக்கு அவன் தைலவன். அவ ைடய மைலயில் உள்ள இந்தச் சுைனயில் மக்கள் 
ெசல்வதில்ைல யாக ன், அங்குத் ேதவமாதர்கள் வ வார்களாம். அவர்கைளச் 'சூர் 
அரமகளிர்' என்  சங்கப் பாடல்கள் குறிக்கும். அத்ேதவ மாதர்கள் அந்தத் 
தைலவ ைடய மைலயில் உள்ள கட ட் சுைனக்கு வந் , அங்கு மக்கள் பறிக்க 
அஞ்சி விட் ச் ெசன்ற மலர்கைளப் பறிக்கிறார்கள். அப் க்கைளக் கவிஞன் 'பறியாக் 
குவைள' என்ேற குறிப்பி கிறான். பறியாக் குவைள என்றால், மக்களால் 
பறிக்கப்படாத குவைள மலர்கள் என்ப  ெபா ள். மக்களால் தீண்டப்படாத 
அக்குவைள மலர்கைள அத் ேதவ மாதர்கள் பறிக்கிறார்கள்; 
அக்குவைள டன்ேசர்த் க் கட் வதற்காக, இரத்தம் ேபான்  சிவந்த நிற ைடய 
'காந்தள்' ைவ ம் பறிக்கிறார்கள்; பிறகு அைவ இரண்ைட ம் அழகு ெபா ந்தக் 
கட் கிறார்கள், அந்த மாைலகைள அணிந்  ெகாண்  அத்ேதவ மாதர்கள் 
ஆ கிறார்களாம். பலர் ேசர்ந்  ஆ ம் அந்நாட் யத்திற்கு இைச ேவண் ம் அன்ேறா? 
மைலயில் சுைனயின் அ ேக ழ்கின்ற அ வி சிறந்த பின்னணி இைசைய அைமக் 
கிறதாம். இயற்ைகயில் பிறந்  வளர்கின்ற சூர் அரமகளிர் ஆ ம் ஆட்டத்திற்கு 
அ வியின் 'ஓங்கார' ஒ  நல்ல பின்னணி இைசயாய் அைமந் வி கிறதாம். கப் 
ெப மா க்கு மிக ம் உகந்த குறிஞ்சி நிலத்தில், அச்ெசம் ேமனிய க்ேக உாிய 
மைலயில், அவ ைடய சுைன என்  க தி, மக்கள் ெந ங்க அஞ்சுகிற 
சுைனக்கைரயில், அச்சுைனயில் த்த குவைள மலர்கைள ம் காந்தட் ைவ ம் 
சூ க்ெகாண்  சூர் அரமகளிர் நாட் யமா  கின்றனர், அ வியின் ஓைசையப் 
பின்னணி இைசயாகக் ெகாண் . எனேவ, அச்சூர் அரமகளி ம் க க்கு மிக ம் 
வி ப்பமான அ யார்கள் ேபா ம்! 
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இத் ைணப் ெப ைம வாய்ந்த அ வி, சுைன  தளியவற்ைற ைடய மைலக்குத் 
தைலவன் அவன்; நம்ைமப் ேபான்ற மனிதன்தான். எனேவ, அவ க்கும்  நம்ைமப் 
ேபாலக் காதல் த ய உணர்ச்சிகள்  உண்டல்லவா? அவ க்கு ஒ  காத  
இ க்கிறாள். அவ ம் அந்த மைலைய அ த்த சிற் ாில் வாழ்ந்   வ கிறாள். நீண்ட 
நாளாகேவ அவ க்கும் அவ க்கும்  நட்  உண் . ஆனால், பிறர் அறிய மணந்  
வா ம்  நிைலைமைய அவர்கள் இன் ம் அைடயவில்ைல.  ஆனால், ஒ வர் இன்றி 
மற்றவர் வாழ யா  என்   கூ ம் அள க்குக் காதல் ெகாண்டவர்கள். அவன்  
ஏறத்தாழத் தினம் ஒ ைற ெசன்  தைலவிையக் கண் ,  ஆவ டன் மகிழ்ந் விட்  
வ வான். அப்ெபா   ெதல்லாம் அவ ம் ட் ல் தங்கவில்ைல. அவள்  ட்ைட 
விட் ச் சற் த் ரத்ேத ள்ள திைனப் னத்ைதக்  காவல் காத்  வந்தாள். அவ ம் 
அவ ைடய உயிர்த்  ேதாழி ம் ேசர்ந்  னத்தில் காவல் காத்  இ ந்தைம  யின், 
ேவ  ஆடவர் ைண இல்லாமல் இ ந்த , தைலவன் தன் ைற தைலவிையச் 
சந்தித்த ெபா ,  ேதாழிக்குத் ெதாியாமேல சந்தித்தான். அனால், தற் கூட்டம் 

ந்த பிறேக, ேதாழியின் தய  இல்லாமல்  தாம் இ வ ம் நீண்ட காலம் இவ்வா  
கள ப்  ணர்ச்சியில் இ க்க யா  என்பைதக் கண்   ெகாண்டான். எனேவ, 
ம ைற ேதாழிையச் சந்தித் க்  குறிப்பால் தன் ைடய காதைல அவளிடம் கூறித்  
தைலவிையத் தான்சந்திப்பதற்குத் ேதாழியின் சம்மதிையப்  ெபற் விட்டான். 
 
தைடஇல்லாமல் நீண்டகாலம் அ பவிக்கக் கூ ய   என்ற இன்பம் ஒன் ம் இந்த 
உலகில் இல்ைல, ஆதலால், தைலவ ைடய இன்பத்திற்கும் ற் ப் ள்ளி ைவப்ப   
ேபாலத் திைனக்கதிர்கள் நன்கு ற்றி அ வைடயாகி  விட்ட . திைனப் னத்தில் 
ேவைல ந்த டன் தைலவிைய ட் ற்கு அைழத் ச் ெசன்  விட்டனர்.   
ஊாின் ந ேவ இ க்கிற . ஊ க்ேகா, கட் ம் காவ ம்  மிகுதி. தைலவன் 
வி ப்பம்ேபால வந்  தைலவிையக்  கண்  ேபாக யவில்ைல இப்ெபா . 
எத்தைனேயா ைறகள் வந்  தைலவிையச் சந்திக்க யாமற் ேபாய்  விட்டான். 
அவன் அைடந்த வ த்தம் ெகாஞ்சமன் ; ஆனா ம், அவன் ஆண் மகன் அல்லேனா! 
எனேவ, தன்  வ த்தத்ைத அடக்கிப் பிற க்கும் லப்படா வண்ணம்  மைறத் க் 
ெகாண் ம், தன் பிற கைடைமகளில் ஈ பட் ம்,  கவைலைய மறந் ம் வாழ்ந்  
வ கிறான். ஆனால், தைலவியின் நிைலைம என்னாவ ? 
 
கட் க் காவல் மிகுந்த ஊாில், தன் ைடய  ஒவ்ெவா  ெசயைல ம் கூர்ந்  ேநாக்கும் 
தாயி ைடய  பா காவ ல் இ ந்  வ கிறாள் தைலவி. அவ க்கு  மட் ம் 
தைலவன் நிைன  இல்ைலயா? அவள் ேநரம்  ம் அவைனப் பற்றிய 
நிைனவிேலதான் கழிகிற .  ஆனால், அவள் ப ம் யைர உயிர்த் ேதாழி தவிர ேவ   
யா ம் அறியவில்ைல; அறிய ம் யா . அறிவைத  அவள் வி ம்ப ம் இல்ைல. 
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ஆனால் பாரதியார் கூறிய  ப , ஓய் ம் ஒழித ம் இல்லாமல் அவன் உறைவ  
நிைனத்தி க்கிற  அவள் உள்ளம். மனத்தில் ேதான்றிய  இந்த வ த்தம் சும்மா வி மா 
அவைள? அ  ெமள்ள  ெமள்ள அவைள அாிக்கத் ெதாடங்கி விட்ட . உட ல்  
ெம  கண்  ைகவைளகள் தாமாகக் கழன்   விழலாயின. உண  ெசல்லவில்ைல. 
உறக்கம் ெகாள்ள  வில்ைல. ஏேதான்றி ம் மனம் நாடவில்ைல. தைலவியின்  இந்த 
நிைலையத் தா ம் கவனித் க் ெகாண் தான்  இ க்கிறாள். என்ன ெசய்வாள் பாவம்! 
அவ க்குத் ெதாிந்த ைகம் ைற ம த் வேமல்லாம் ெசய்  பார்த்   விட்டாள். 
பக்கத் ட் ப் பாட் மார்கள் வந்   பார்த்தார்கள். ஒ கமாக அவர்கள் தீர்ப் ம் 
கூறி  விட்டார்கள். தீர்ப்  என்ன ெதாி மா? தைலவிையத் ெதய்வம் பி த் க் 
ெகாண்ட  என்ப தான். அவள்  திைனப் னம் காவல் ெசய்  ெகாண் ந்த அந்த  
ேவைளயில், கட ட்சுைன என்  ெதாிந் ெகாள்ளாமல் அதில் ஒ ேவைள ெசன்  
குளித்  இ க்கலாம். கட ட்   என்பைத அறியாமல் அைதச் சூ  இ க்கலாம். ஏேதா  
ஒ  காரணத்தால் ெதய்வம் அவைளத் தீண் விட்ட .  அைதத் தணிப்பதற்கு வழி 
யா ? ஒேர வழிதான் உண் .  அவைளப் பி த்த ெதய்வக் குற்றம் நீங்கும்ப யாக  
ேவலன் ெவறியாட ேவண் ம். இன்  நாம் சாாி என்   கூ ம் இனத்தான் அன்  
ேவலன் என்  வழங்கப்  பட்டான். ஊாில் உள்ள பாட் மார் அைனவ ம் கூ ச்  
ெசான்ன இந்த ைவத் தாய் ஏற் க் ெகாண்டாள். 
 
ெவறியா த க்கு உாிய சகல ஏற்பா க ம் ஆகி  விட்டன. ஆனால், இதனால் ஒ  
ெபாிய இைட   தைலவிக்கு உண் . உண்ைமயிேலேய அவைளத் ெதய்வம்  
தீண் யி ந்தால், ேவலன் ெவறியா ய பின் அ  தீர்ந்   வி ம். ஆனால், அவைளத் 
தைலவன் அல்லேவா தீண்   இ க்கிறான்? ெவறியா வதால் யா  பலன்? மீட் ம்  
தைலவன் வந்  அவைளத் ெதாட்டால் ஒழிய  அவ ைடய ேநாய் தீரப் ேபாவதில்ைல 
என்பைத ஊரார்  அறிந்  விட்டால் பழி ற் வார்கள். இவ்வா   தைலவிைய 
ஐ ற் ப் பழி ற் தைல 'அம்பல்' என்ற  பழந்தமிழர் இலக்கியம் ேபசுகிற . 
ெகாஞ்சம் 'கச ச' என்  ற்றப்ெப ம் இ ேவ ெபாிதாகிப் பல ம் ெவளிப்  
பைடயாகப் ேபசும் நிைலைமயில் 'அலர்' எனப் ெப ம்.  
 
இந்த நிைலயில் ேதாழிக்கு வ த்தம் மிகுதிப்பட்   விட்ட . எவ்வாறாவ  அன்ைன 
ெவறி எ ப்ப யல்  வைதத் த க்க ேவண் ம் என் , அத்ேதாழி, அன்ைன  காதில் 
வி ம்ப  சில வார்த்ைதகைளக் கூ கிறாள். இ ேவ பாடல் அைமந்த விதம்.  
 
" கப் ெப மாேன, நீ ெந ங்காலம் இந்த மடைம  ேயா  வாழ்வாயாக! 
தைலவியானவள், கட ள் தன்ைம  ெபா ந்திய மைலயி ள்ள சுைனகளில் மல ம் 
குவைளப்  ைவ ம் உதிரம் ேபாலச் சிவந் ள்ள காந்தட் ைவ ம்  அழகு ெபா ந்தக் 
கட் க் ெகாண்  ெபாிய மைலயின் பக்கங்கள் எல்லாம் அழகுெபா ந்தச் சூர் அர 
மகளிர்  அ வியின் இனிய ஓைசையப் பின்னணியாகக் ெகாண்   ஆ ம் மைலக்குத் 
தைலவ ைடய மார்  தந்த வ த்தத்  தால் உண்டான ேநாய் நின்னால் ஏற்பட்ட 
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ன்பம்  அன்  என்பைத நீ நன்கு அறிந்தி ந் ம், ேவலன்  ெவறியா ம் களத்தில் 
இ மாந்  அங்ேக ெகா க்கப்ப ம்  பழிைய ஏற் க் ெகாள்வதற்காக வந்தவேன, நீ 
கட ளாய்  இ ப்பி ம் இ க்கட் ம்! திண்ணமாக நீ அறியாைம  உைடயவன்தான்!" 
 
              'கட ள் கற்சுைன அைடயிறந்  அவிழ்ந்த 
               பறியாக் குவைள மலெரா  காந்தன் 
               கு தி ஒண்  உ ெகழக் கட் ப் 
               ெப வைர அ க்கம் ெபாற்பச் சூர்மகள் 
               அ வி இன்இயத்  ஆ ம் நாடன் 
               மார் தர வந்த படர்ம  அ ேநாய் 
               நின்அணங்கு அன்ைம அறிந் ம் அண்ணாந்  
               கார்ந ங் கடம்பின் கண்ணின் சூ  
               ேவலன் ேவண்ட ெவறிமைன வந்ேதாய்! 
               கட ள் ஆயி ம் ஆக! 
               மடைவ மன்ற வாழிய ேக!                           (நற்றிைண-34) 
 
(அைட இறந்  - இைலகைள விலக்கிக்ெகாண் ; அவிழ்ந்த-ேமேல மலர்ந் ள்ள; கு தி 
- இரத்தம்; உ ெகழ -அழகு ெபா ந்த; அ க்கம் ெபாற்ப-பக்க மைலகள்  அழகு 
ெபா ந்த; இன் இயத்  - (பின்னணியான) இனிய  வாத்தியமாக; படர்ம  அ ேநாய்-
நிைனப்பதால் மிகுதிப்  பட்  நீக்க யாத அாியேநாய்; நின் அணங்கு அண்ைம  -நீ 
ெதாட்டதால் வந்த வ த்தமன் ; அண்ணாந் -- மிக்க ெச க்குடன்; கடம் -கடம்பம் 

; கண்ணி- தைலமாைல). 
 
ச தாயத்ைத அறிய தைலவன், தைலவி, ேதாழி  த ேயாைர ைவத்  

ற் க்கணக்கான அகப்பாடல்கள்  தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ளன. குறிப்பிட்ட ஒ  
தைலவன்  அல்ல  ஒ  தைலவி என்ேபாாின் ெபயைர ெவளிப்ப த்  ம் பாடல் 
ஒன் கூட இல்ைல. அகத் ைற பற்றி எ ந்த  பாடல்களில் தைலவன் ெபயர் அல்ல  
தைலவி ெபயர்  காணப்ெபற்றால் அதைன அகத் ள் ேசர்க்காமல் றத்தில்  
ேசர்த் ள்ளனர். அகத்திைனக்கு இலக்கணம் கூ ம் ெதால் காப்பியம், 'சுட்  ஒ வர் 
ெபயர் ெகாளப் ெபறா' (அகத் திைண:57) என்  ஆைணயி கிறதாக ன் 
அகப்பாடல்கள்  அைனத்தி ம் யா ைடய ெபய ம் குறிப்பிடப்ெபறவில்ைல.  இ  
ஏன் என்  சிந்தித்தால் ஓர் உண்ைம நன்கு விளங்கும். 
 
அகப்பாட ல் வ ம் தைலவன் தைலவி என்பவர்கள்  அன்ைறய ச தாயம் ஒட்  
ெமாத்தத்திற்கும் குறியீடாக  உள்ளவர்கள். அன்ைறயத் தமிழர்களில் ஓர் ஆண்மகன்  
தனியனாய்த் ேதான்றி அன்பின் அ ப்பைடயில் ஒ   தைலவிையத் ேத க் 
ெகாண்டான். இ வர் ேசர்ந்   வா ம்ெபா  கு ம்பம் அைமக்கேவண் ய 
சூழ்நிைல  உ வாகிற .  அல்ல  ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் ஒன்   ேச ம்ெபா  
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றநிைலயில் ஒ  கிராமம் உ வாயிற் .  அந்த கிராமத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் 
அைனவ ம்  ச தாயம் என்ற ெதாகுப்பின்கீழ் இடம் ெபறலாயினர்.  
 
ச தாய வாழ்க்ைக என்  வந்தபிறகு, தனி மனித க் குள்ள உாிைமகள் சிலவற்ைற 
இழக்க ேவண்  ேநாிட்ட .  கூ  வா ம் ெபா  ஒ வ க்ெகா வர் விட் க் 
ெகா க்க  ேவண் ய நிைல ம் உ வாயிற் . இதைனய த்  ஒ வ க்  ெகா வ ம், 
கு ம்பத்திற்குக் கு ம்ப ம் ச தாயத்தின்  ஒ  பிாிவினர் மற்ெறா  பிாிவின க்கும் 
உதவேவண் ய  சூழ்நிைல உ வாயிற் . இ  எப்ப  ந்த ? அன்   என்ற 
ஒன்றின் அ ப்பைடயில்தான் தனிக்கு ம்பம்  ச தாயத்திற்கு உதவ ம், ச தாயம் 
தனி ஒ வ க்கு  உதவ ம் ந்த . அப்ப யானால் இந்த ச தாயம்  சிறந்த 
ச தாயமாய், குறிக்ேகாள் தன்ைம ெபற்றதாய், பிறர்  கண்  வியக்கும் 
சிறப் ைடயதாய் வளர அஸ்திவாரமாக  இ ந்த  இந்த அன்  ஒன் தான்.  
 
இந்த அ ப்பைடயான அன்ைப தனிமனிதன் எங்ேக  ெபற்றான்? ஆம். பிறர் பற்றி 
அதிகம் கவைலப்படாமல்  தான் உண் , தன் வாழ்க்ைக உண்  என்றி ந்த தைலவன்  
ஒ  நாள் ஒ த்திையக் கண்  அன்  ெகாண்  அந்த  அன்ேப காதலாக திர்வைதக் 
கண்டான். 'யா ம் ஞா ம்  யாராகியேரா; எந்ைத ம் ந்ைத ம் எம் ைறக் ேகளிர்; 
யா ம் நீ ம் எவ்வழி அறி ம்' (கு ) என வ ம் கு ந்  ெதாைகப்பாடல் (40), ேமேல 
கூறியவற்றிற்கு அரண் ெசய்கிற . 
 
ஒ த்தி மாட்  ேதான்றிய இந்த அன்  காதலாக தி ம்ெபா  அந்தத் தைலவன் 
தன்னலத்தி ந்   வி ப கிறான். அவளில்லாமல் தனக்கு வாழவில்ைல என்   
நிைனக்கும் அளவிற்கு அந்த அன்  வளர்ந் , ஓ யிர்  ஈ டல் என்ற அளவிற்கு 

திர்ந்  வி கிற . இங்கு  தைலவ க்குக் கூறிய அைனத் ம் தைலவிக்கும் 
ெபா ந் ம்.  இப்ப  அன்ைப வளர்த் க் ெகாண்டதனால்தான் தனி  ஒ வ ம், தனி 
ஒ த்தி ம் ச தாயத்தின் சிறந்த உ ப் க்  களாக மலர்கின்றனர். எனேவ அக 
இலக்கியம் ச தாய  வரலாற்ைறக் கூ ம் கண்ணா  என்  கூ வ  ெபா த்த  
மாவைதக் காணலாம். ச தாய வரலாற்ைற ம் வளர்ச்சி  ைய ம் குறிக்கும் பாடல்கள் 
ஒ  தைலவன் அல்ல   தைலவியின் ெபயைரக் கூ வ  ெபா த்தமற்ற , என்ப   
ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. ேமேல காட் ய பாடல்கள் தமிழர்  ச தாயத்தின் அன்ைறய 
ஒட் ெமாத்த வரலாற்ைற எ த் க்  காட் வனவாகும் என்பைத மனத்தில் 
ெகாள் தல் நலம்.  
 
ேபா ம் அைமதி ம்  
 
சங்கப் லவர்க ள் தைலயாய ெப ைம வாய்ந்தவர்  கபிலர் ஆவார். அவர் பாண்  
நாட் ேல உள்ள  தி வாத ரர் அந்தணர் மரபில் அவதாித்தவர். பரணர், இைடக்காடர் 

த ய லவர் ெப மக்கேளா  ஒ ங்கு  வாழ்ந்தவர். ஆாிய அரசனாகிய பிரகத்தன் 
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என்பவ க்குத்  தமிழ்ச் சுைவைய அறி த் வான் ேவண் க் குறிஞ்சிப்  பாட்  
என்றெதா  பாடைலப் பா னார். அவ்ெவா   பாட ன் லம் தமிழ்ச் சுைவைய 
ஓரள  அறிந்த  அவ்வரசன், தமிைழ நன்கு கற் த் தா ம் தமிழ்க் கவி  இயற் ம் 
அளவிற்குப் லவனாயினான். கபில ைடய  வாழ்க்ைகயில் மிகச் சிறந்த பகுதி அவர் 
வள்ளல  பாாியினிடத்  நட் க் ெகாண் ந்ததாகும். அவர்,  ேவந்த ம் பாாிையக் 
ெகான்ற பிறகு, பாாியின் மகளிர் இ வைர ம் அைழத் க் ெகாண்  ெசன் , ஓர் 
அந்தணாிடத்  அவர்கைள ஒப்பைடத்தார்; பின்னர்ப்  பாாியின் பிாி த் யர் 
தாங்காமல் வடக்கு கமாய்  இ ந் , இந்திாியங்கைள ஒ க்கி, உண  
உட்ெகாள்ளாமல்  உயிர் றந்த ளினார்.  
 
அவர் பா னவற் ள் மிகப் ெப ம்பகுதி குறிஞ்சித்  திைண பற்றிய . ஆக ன், 
'குறிஞ்சி பாடக் கபிலன்' என்ற  ெமாழி ம் பிற்காலத்ெத ந்த . அவர் 
பா யனவாக நற்றிைணயில் 19ம், கு ந்ெதாைகயில் 29ம், ஐங்கு  ற்றில் 100ம், 
பதிற் ப் பத்தில் 10ம், அகநா ற்றில் 16ம் ஆக 174 ெசய் ட்கள் கிைடத் ள்ளன. 
இவற்ைறயல்லாமல் பத் ப் பாட் ல் ஒன்றாகிய குறிஞ்சிப் பாட் ம் அவர் பா யேத. 
அப் லவர் ெப ந்தைக பா ய நற்றிைணப் பாட ள் ஒன்ைற இங்குக் காண்ேபாம்.  
 
மைல ேபான்ற ெபாிய யாைனயின் பிடாியில்  கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வனாகிய 
மைலயமான்  தி க்காாி அமர்ந்தி க்கிறான். அவைனச் சூழக் கடல்  ேபால ெப ம் 
பைட ெசல்கிற . பைற ெகாட் ம் ைலயன் மிக்க எக்களிப்ேபா  ெகாட் ச் 
ெசல்கிறான்.  மிக நீண்ட ரம் ெசன்ற பிறகு பைகவ ைடய லத்தில் 
மைலயமானின் மாட்சிமிகு ேசைன குந் விட்ட . திய  நாட்ைடப் ேபார் ெசய்  
ெவல் கிற வைர அ   பைடகளின் ேவைல. பைடகள் ேபாாிட்  ெவன்  தந்த  
பின்னர் அரசியளாாின் ேவைல ெதாடங்குகி . தல்  ேவைலையவிட இவ்ேவைல 
க னமான . பாாியின்  மாட் க் கழிெப ங்காதல் ெகாண்  அவன் அைவயில்  
நீண்டகாலம் வாழ்ந்த கபில க்கு இந்த அரசியல்  க்கங்கள் நன்கு பி பட் க்கும் 
அல்லவா? எனேவ,  அவர் தகுந்த சமயத்தில் இதைனப் பயன்ப த் கிறார். 
 
ஒ  தைலவிையத் தைலவன் ஒ  நாள் சந்தித்தான்.  அதற்கு ன்னர் அவ ம் அவ ம் 
சந்தித்த கூட  இல்ைல. ஆனால், இன்  இந்தச் சந்திப்  எவ்வா   ஏற்பட்ட ? 
'பால்வைர ெதய்வம்' என்  கூறப்ப ம் 'விதி'  தான் அவர்கைளக் கூட் வித்த . 
இதற்கு ன்னர் அத்  தைலவ ம் பல ெபண்கைளக் கண்ட ண் ; அத்தைலவி  ம் 
பல ஆடவர்கைளக் கண்ட ண் . ஆனா ம்,  இ வ ம் தம் உ திப்பாட்ைட 
இழந்ததில்ைல, இன்   அத்தைலவ ம் தைலவி ம் சந்தித்த டன் ஒ  ெபாிய  
ேபாராட்டேம ெதாடங்கிவிட்ட . அவ ம் ேநாக்கினான்; அவ ம் ேநாக்கினாள்; 
இ வ ம் ேநாக்கிய 'ேநாக்கு எதிர் ெசன் ', 'இ வ ம் மாறிப் க்கு இதயம் எய்தினர்'. 
ஆனால், இவ்வள  விைரவில் இந்நிகழ்ச்சி நடந் விட்ட  ேபாதி ம், நைடெபற்ற 
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ேபாராட்டம் எளிதானதன் .  திய ஆடவன் தன் மனத் ள் இடம்ெபற அவள் வி ம்ப  
வில்ைல. அவள் பிறப் டன் பிறந்த நாண ம் நிைற ம்  அப் திய ஆடவன் அவள் 
மனத் ள் இடம் ெப வைதத்  த த்  நிற்கின்றன. எனேவ, அைவ இரண் ம் ஒ றம்  
நின்  ேபாாி கின்றன. ஆனால், அவள் மன ம் அன் ம்  அவைன வரேவற்  
நிற்கின்றன. ஆனால், இப்  ேபாராட்டம் ெபாிய அளவில் நைடெப கிற . 
தைலவ ைடய 'கண்கள்' தைலவியின் 'நாணம்' என்ற தற்  ேகாட்ைடைய அழிக்க 
ேவண் ம். அதைன அழித்த பிறகு  உள்ேள 'நிைற' என்  கூறப்ப ம் இரண்டாவ   
ேகாட்ைட Second line of defense இ க்கிற . தைலவன்  தன் டன் பிறந்த 
'ஆண்ைம' என்ற பைடெகாண்   தைலவியின் நாணம், நிைற என்ற ேகாட்ைடகைளத்  
தகர்க்கிறான். ெந ேநரம் வைர ெவற்றி ேதால்வி யா க்கு  என்  கூற யாதப  
ேபாராட்டம் நைடெப கிற . இப் ேபாராட்டம் இந்த ைறயில் ஒ வாிடம் மட் ம்  
நைடெப வதன் . தைலவனிடம் உள்ள 'பண்பா ' என்ற  ேகாட்ைடையத் 
தைலவியின் 'கண்கள்' தாக்குகின்றன.  இவ்வா  இ வ ம் ேபாாிட்ட நிைலைமயில் 
இ வ க்  கும் ெவற்றி கிட்  வி கிற . 'காதற்ேபார்' ஒன்றிேலதான்  இரண்  
கட்சியாளர்க க்கும் ெவற்றி கிைடக்கும்.  
 
ேபாாில் ெவற்றி கிட் ய டன் அரசன் அைமதிைய  நிைலநாட் ம் ேவைலைய 
அைமச்சர்களிடம் ஒப்பைடத்   விட்  இைளப்பா கிறான். தைலவ க்கும் 
இத்தைகய  ேபார் ஒன்  கிட் யதன்ேறா? அப்ேபாாில் தைலவியின்  நாணம் 

த யவற்ைற ெவற்றி கண்ட பிறகு அவன்  இைளப்பாறத் ெதாடங்கினான். 
தைலவி ம் தன்  ேபாராட்டம் ந்  ெவற்றி ெபற்ற டன் இைளப்பா   கிறாள். 
ேபாாில் மிக்க அ பவம் உைடய தைலவன்  கூ வ  ேபால அைமந் ள்ள  பாடல். 
இந்நிைலயில்  தைலவ க்கு வியப்  உண்டாகிற . தன் ைடய  ஆண்ைம 

த யவற்ைற நிைனந்  பார்க்கிறான். பைகவர்  கள் தன் ெபயைரக் ேகட்ட டன் 
ந ங்குவைத அவன்  கண் ம் ேகட் ம் இ க்கிறான். அத்தைகய ரம்  ெபா ந்திய, 
தானா இந்நிைலக்கு வர ேநாிட்ட  என்   வியப்பைடகிறான். இவ்வா  தன் 
ேதால்விக்குக் காரண  மாய் இ ந்தவள்தான் யார்? ேபார் ாித ல் வல்லவ னாகிய 
தன்ைனத் ேதாற்கச் ெசய்தவள் ஒ  ெபண்தாேன! 
 
அதி ம் கைல நலம் நிரம்பப்ெபற்ற ஒ  ெபண்ணினாலா  தான் ேதால்வியைடய 
ேவண் ம் என்  வியக்கிறான்.  ேமன்ைம ைடய அப்ெபண் தா ம் ேவ  பைடக்  
கலங்களின் உதவியின்றித் தான் குவைள மலர் ேபான்ற  கண்களால் அல்லவா ெவற்றி 
ெகாண்  விட்டாள்? ேபார்  என்றால் ஒ வைர ஒ வர் ேகாபித் க் ெகாண்டல்லவா  
ேபாாி வர்? ஆனால், அப்ெபண் சிாித் க் ெகாண்டல்ல  வா ெவற்றி ெபற்றாள்? 
குவைள மலர் ேபான்ற  அவ ைடய கண்களால் மகிழிச்சிையக் காட் க்  ெகாண்ேட 
ெவற்றியைடந்  விட்டாள்.  
 



 89

இனி இத்தைன எண்ணங்க ம் தைலவன் மனத்தில்  ஊடா கின்றன என்பைதக் 
கவிைத ெதாிவிக்கிற .  'மைலயமான் தி க்காாி ெபாிய யாைனயின் ேமல்  
ஏறிக்ெகாண் , ைலயனின் ப்பைற ஒ க்கப் பைக  வ ைடய நாட் ல் குந் , 
அவர்க ைடய அாிய  ேகாட்ைடைய அழித்  ெவற்றிெகாண்  இைளப்பாறிய   
ேபால, ெநஞ்ேச, சிவந்த ேவர்கைள ைடய கிைளேதா ம்  ெதாங்குகிற பலாப் 
பழத்தின் சுைளகைள ைடய ட்   ற்றத்தில் மைனவியானவள் அ வியின் இனிய 
ஓைசயில்  உறங்க, சிற் ாின் ேசாியில் வா ம் ைகத்ெதாழில் வல்ல  விைனஞன் 
ைகயால் அ த் ச் ெசய்த சங்கு வைளகள்  தன் ைகயில் அழகுெபா ந்த விளங்கும் 
தைலவியி ைடய  குவைள மலர் ேபான்ற ைம ண்ட கண்களில் ேதான் ம்  மகிழ்ச்சி 
ெபா ந்திய ேநாக்கமான  நம்ைம இத் தைலவி  பால் ெச த் கிற . (அம்மன்னன் 
ெவற்றியின் பின்னர்  அயா யிர்த்த  ேபால) நா ம் இவள் உடன்ப ம் வைர  
ெபா த்தி ப்ேபாம்'. என் ம் க த்தைமந்த அக்கவி இ ; 
 
           'மைலயன்மா ஊர்ந்  ேபாகிப் ைலயன் 
          ெப ந்  கறங்கம் பிற லம் க்குஅவர் 
          அ ங்கு ம்  இ க்கி அயா யிர்த் தாங்கு 
          உய்த்தன்  மன்ேன ெநஞ்ேச! ெசவ்ேவர்ச்  
          சிைனெதா ம் ங்கும் பயம்ெக  பலவின் 
          சுைள ைட ன்றில் மைனேயாள் கங்குல் 
          ஒ ெவள் அ வி ஒ யில் ஞ்சும் 
          ஊரலம் ேசாிச் சீ ர் வல்ேலான் 
          வாள்அரம் ெபா த ேகாண்ஏர் எல்வைள 
          அகன்ெதா  ெசறித்த ன்ைக ஒண் தல் 
          திதைல அல்குல் கு மகள் 
          குவைள உண்கண மகிழ்மட ேநாக்ேக'.             (நற்றிைண-77) 
 
(மா-யாைன; கரங்க-ஒ க்கள; அ ங்கு ம் -காவல் ெபா ந்திய ேகாட்ைட; எ க்கி-
அழித் ; அயா யிர்த்  தாங்கு-ஓய்  எ த்த  ேபால; உய்த்தன் -ெச த்திய ; வாள் 
அரம் ெபா த-கூறிய அரத்தால் அராவிய; ேகாண் ஏர்-வைளந்த அழகிய; ஒண் தல்-
ஒளி ெபா ந்திய  ெநற்றி; திதிைல-ேதமல்; கு மகள்-இளம்ெபண்; மடேநாக்கு-
இளைம ைடய பார்ைவ.) 
 
'அரசன் அாிய அரைண அழித்  இைளத் ப்  ேபான  ேபால யா ம் இத்தைலவியின் 
மனத்தின்  திண்ைமைய ெநகிழ்த்தி இைளத் விட்ேடன். அரசன்  அைமதிைய 
நிைலநாட் ம் ெதாழிைல அைமச்சர்  தலானவர்க்கு விட் விட் , தான் 
இைளப்பாறிய   ேபால யா ம் இத்தைலவிைய என்னிடம் ேசர்ப்பிக்கும்  
ேவைலையத் ேதாழனிடம் விட் விட்  இைளப்பா ேவன் ஆக ன், ெநஞ்ேச, நீ 
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இனிக் கவைலப்பட ேவண்டா’ என்ற குறிப் ப் ெபா ம் இந்த உவைமயால் 
ெபறப்பட்ட .  
 
இதைனய த் த் தைலவி அணிந்தி க்கும் வைளய  ன் வரலா  பாட் ன் 5ஆம் 
அ தல் 10ஆம் அ   வைர ேபசப்ப கிற . இவ்வரலாற்றில் பிறிேதார் அழகும்  
ேதான் மா  கவிைத ைனயப்பட் ள்ள . வைளயல்  அ ப்பவன் ஊர் வளம் 
ேபசப்ப கிற . தற்கண் பலாமரத்தின் கிைளேதா ம் நல்ல பலாப் பழம் 
ெதாங்குகிற .  அப் பலா மர ம் ட் ன் ன்றி ல் தைழத்  நிற்கிற .  அம்மரத்தின் 
அ ேக ெவண்ைமயான அ வி ஒ  ெசய்   ெகாண்  ழ்கிற . அவ்ெவா ேய 
பின்னணி இைசயாய்  இ க்க, அக்கைலஞன் மைனவி உறங்குகிறாள். அவள்  
உறங்கிக் ெகாண்  இ க்ைகயில், அவ்விைனஞன்  பக்கத்தில் அமர்ந்  
வைலயல்கைளச் ெசய்கிறான்.  வைளயல் அ ப்பவ ைடய காதல் வாழ்வின் படப்  
பி ப்பாகும் இவ்வ கள். அைமதி நிைறந்த வாழ்   வாழ்பவனாக ன், அவன் 
கடைமையக்கூடக் கைல  ேபாலச் ெசய்கிறான். வைள அ ப்ப  அவன் ெதாழிேல  
யாயி ம், இன்  அதைன மகிழ் டன் ெசய்கிறான்.  ஆக ன், அ  கைலேபாலப் 
பாிணமிக்கிற . உண   நிைறந்த ஊாில் காதல் வாழ்  வாழ்பவன் வைள ெசய்பவன்; 
அவன் அ க்கும் வைளகள் கைலயாகச்  ெசய்யப் ெபற்றைவ. இத்தைகய வைளயல்கள் 
தைலவியின் ைகைய அலங்காிக்கின்ற காரணத்தால் தைலவியின் பிற் கால வாழ்க்ைக 
வளம் நிைறந்ததாய், காதல் வாழ் ைடயதாய் ெசம்ைம ெபா ந்தி இ க்கும் என்ப ம் 
குறிப்பால்  ெபற ைவத்தார் கவிஞர் திலகராகிய கபிலர்.  
 
    தைலவி தன் கண்களின் உதவியால் தைலவைன  ெவன்  விட்டாள். தைலவ ம் 
ஆண்ைமயின் உதவியால்  தைலவியின் நாணம், நிைற த யவற்ைற ெவற்றி  
ெகாண் விட்டான். சில வினா களில் இப்ேபாராட்டம்  நடந்  ந் விட்டா ம் 
இந்நிகழ்ச்சிகள் ஆழ்ந்த  ெபா ளாழம் உைடயன. கபிலர் மைலயமானின் ேபார்  

ைறைய ம், ெவற்றிைய ம் பின்னர் அைமதிைய நிைல  நி த்தினைத ம் ேநேர 
கண் க்கிறார். பின்னர், எங்ேகா  ஒ  ைற இக்காதலர் ேபாராட்டத்ைத ம் அவர்  
கண் த்தல் ேவண் ம். தைலவன் ெவற்றிகண்ட பிறகு  ேதாழியின் உதவிைய 
நா கிறான். அந்தத் ேதாழி மணம்  இரங்கித் தைலவிைய அவனிடம் ேசர்த் ைவத்தால் 
ஒழிய  அவன் அவைள அைடய யா . தான் ேபாாிட்   ெவற்றி ெகாண்ட 
தைலமகைளத் தன்பால் ேசர்ப்பித்   இல்லறம் நடத் மா  ெசய்யத் ேதாழியின் 
உதவிைய  நா கிறான். அரசன்--தைலவன்; பைகப் லம்--தைலவி; பைகவர்கள் 
ேகாட்ைட--தைலவியின் நாணம் த யன; அரசன் பைடகள்--தைலவனின் ஆண்ைம 

த யன; அரசன் அைமதிைய நாட்ட அைமச்சைர ஏவி இைளப் பா தல்--
தைலவன  ெவற்றியின் பின்னர்த் ேதாழிைய  ேவண் த் தைலவிைய தன்பால் 
ேசர்க்கச் ெசால் தல்.  இம் ைறயில் உவைம அைமந் ள்ளைம அறிந்  மகிழ்தற் 
குாிய .  
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மடேல வ  பற்றிய பாடல்  
 
    அறிவா ம் தி வா ம் நிைறந்தவன் அத்தைலவன்; நல்ல கல்வி ம் 'மன உ தி ம் 
ெகாண்ட  க்கும்  ஆற்ற ம்'  உைடயவன். இத்தைகய அவன் எதிர்பாராவித  மாக 
ஒ  ெபண்ைணக் கண்டான். அதற்கு ன் அவன்  ஆயிரக்கணக்கான ெபண்கைளக் 
கண்ட ண் . ஆனால்,  மனித ச தாயத்தின் சாிப் பகுதியினரான அவர்க ள்  அவன் 
மனத்ைத ஒ வ ம் கவரவில்ைல. ஆனால், இன்   அப்ெபண்ைணக் கண்ட டன் தன் 
மனத்ைதப் பறி  ெகா த்  விட்டான். ஒ  ெபண்ணால் இம்மாதிாி தன் மனத்ைதக் 
கவர ம் என்பைத அவன் அதற்கு ன்  நிைனத்த கூட இல்ைல அவ ம் 
இம்மாதிாிேய அத்  தைலவனிடம் தன மனத்ைதப் பறிெகா த் விட்டாள். அச்சம், 
மடம், நாணம் த யவற்ைற உைடயவள்தான்  அத்தைலவி;  சிறந்த கு யிற் 
பிறந்தவ ம் ஆவாள்.  ஆடவைரக் கண்டால் உடேன மனம் மா ப ம்  இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவளல்லள் அவள்.  அவ்வா  இ ந் ம்,  அவர்கள் ஒ வைர ஒ வர் காண 
ேநர்ந்த  எனில், அ   விதியின் விைளயாட்  என்ேற இ வ ம் க தினர். 'பால்  
வைர ெதய்வம் கைடக்கூட்டக் கண்டனர்' என்  பழந்  தமிழர் இக்காட்சிைய 
விாித் ைரத்தனர். எதிர்பாரா  விதமாக ஒ  நாள் ஒ  ேசாைலயில் இ வ ம் ஒ வைர  
ஒ வர் எதிர்ப்பட்டனர். 'அண்ண ம் ேநாக்கினான்; அவ ம் ேநாக்கினாள்'. இ வ ம் 
பார்த் க் ெகாண்ட  பார்ைவ லமாகேவ ஒ வர் மற்ெறா வ ைடய  உள்ளத்தில் 

குந்  நிைலயாய்த் தங்கி விட்டனர்.  'இ வ ம் மாறிப் க்கு இதயம் எய்தினார்'.  
இக்காட்சியின்  பின்னர் இ வ ம் உள்ள ம் உட ம் கலந்தவர்களாய்ச்  சிறி  ேநரம் 
இ ந் விட் ப் பிாிந்தனர். அவ்வா  பிாி ம்  ெபா  அவள் மிக ம் வ ந்தினாள்;  
இனி எப்ெபா   எவ்வா  அவைனக் காண ம் என்  அஞ்சினாள். அவன் 
பலப யாக அவ க்கு அைமதி கூறினான்; தன் ஊர் மிக அணித்தாகேவ உளெதன் ம், 
தினந்ேதா ம்  அவைள வந்  சந்திப்பதாக ம் கூறினான்.  
 
    தன  ஊர் மிக ம் அண்ைமயில்தான் இ க்கிற   என்பைத மிக ம் அழகுபடக் 
கூ கிறான் அத்தைலவன்.  
 
'ெபண்ேண, அஞ்ச ேவண்டா! எம் ஊாிடத்தி ள்ள  மைல ேபான்ற ெபாிய மாளிைககள் 
சுண்ணாம்  சப்  ெபற்  மிக்க ஒளி டன் விளங்குகின்றன. அந்தச் சுண்ணத் தின் 
ெவண்ைமயான ஒளிப வதால், உன் ஊாில் உள்ள  காியநிற ைடய குன் கள் 
அைனத் ம் ெவண்ைம நிறம்  ெபற்  விளங்கும்', என்ற க த்தால், 
 
              இ ங்குன்ற வாணர் இளங்ெகா  ேய! இடர் எய்தல்! எம்ஊர்ப் 
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              ப ங்குன்ற மாளிைக ண்கள பத்  ஒளி பாய ம் ஊர்க் 
              க ங்குன்றம் ெவண்ணிறக் கஞ்சுகம் ஏய்க்கும் கனங்குைழேய!                                               
                                           (சிற்றம்பலக்ேகாைவ-15) 
 
என்  தன் கைலயறிைவ ம் காட்  அவள் வ த்தத்ைத  ம் ேபாக்கினான். இ வ ம் 
ஓரள  ஆ தல் ெபற் ப்  பிாிந்  விட்டனர்.  
 
    அத்தைலவன் ஒ  ெபாிய நாட் ன் மன்னன. பற்பல  அ வல்கைள உைடயவன். 
எனேவ, அவ ைடய ேவைல  காரணமாகச் சில நாட்கள் அத் தைலவிையச் சந்திக்க  

யவில்ைல. ஒ நாள் மிக ம் அவ ைடய நிைனைவப்  ெபற்றவனாக ன்னர் 
அவைளச் சந்தித்த இடத்திற்குச்  ெசன்றான். ஆனால், அவைள அங்குக் காண ய  
வில்ைல. அவ ைடய வ த்தம் மிக ம் அதிகமாகி  விட்ட . என் ெசய்வெதன்  
ெதாியாமல் வ ந்தினான்.  அவ ைடய ஊர் த யன அவ க்குத் ெதாி ேம ம்,  
ஊாி ட்ெசன்  அவைளப் பற்றி விசாாிப்ப  இயலாத  காாியம். எனேவ, தன் 

யரத்ைதப் பிறாிடம் கூறி  வ த்தத்ைத ஆற்றிக் ெகாள்ளக்கூட யாத நிைலைம  
யில் பல ைற வ வ ம் ேபாவ மாய் இ ந்தான்.  
 
    இந்நிைலயில் தைலவியின் பா  மிக ம்  திண்டாட்டமாகி விட்ட . அவனாவ  
ஆண்மகன் என்ற  ைறயில் பல இடங்கட்குச் ெசல்வதா ம் பல டன்  
பழகுவதனா ம் தன் யைர மறக்கக் கூ ய நிைலயில்  இ ந்தான். ஆனால், அவேளா, 
ெபண்!  அவ ைடய  வ த்தத்ைத ெவளியிற்கூடக் கூற யவில்ைல!  என் 
ெசய்வாள் பாவம்!  அவ க்கு உயிர்த் ேதாழி ஒ த்தி  உண் . அவளிடமாவ  கூறித் 
தன் மன வ த்தத்ைத  ஆற்றிக் ெகாள்ளலாம் என்  நிைனத்தாள். ஆனால்,  பல ைற 
நிைனந் ம் ணி  பிறக்கவில்ைல. ஒ வாிட  ம் கூறாமல் தன் யரத்ைதத் தாேன 
ெபா த் க்  ெகாண்  வ ந்தினாள். உடல் இைளக்கத் ெதாடங்கிற் ; உண  
சாியாகச் ெசல்லவில்ைல; பா ம் கசக்கும்  நிைலைம அைடந் விட்டாள். ப க்ைக 
ேநாவத்  ெதாடங்கிவிட்ட . இரவில் அவள் நல்ல உறக்கம் ெபற் ப் பல 
நாட்களாகிவிட்டன. உடல் இைளப்ைபக்  கண்ட அவ ைடய தாய், மகைளத் 
ெதய்வம் தீண்   விட்டதாகேவ  ெசய் விட்டாள். ெதய்வக்  குற்றத்ைதப் 
ேபாக்கும் ைறயில் ேவலைன ைவத்   ெவறியாட  ெசய் விட்டாள். 
 
    தைலவியின் பா  மிக ம் இைடஞ்சலாகிவிட்ட .  ேவலன் ெவறியா ய பிறகும் 
அவ க்கு உடல் ேதற  வில்ைல என்றால், தாய் தலானவர்கள் அவள் ேமல்  
ஐயங்ெகாள்ளத் தைலபட் வி வார்கள். எனேவ தீவிர  மாக இ பற்றி ஆய்ந்  
இ தியாகத் ேதாழியிடம் கூற  ேவண் ம் என்ற க்கு வந்தாள்.  இந்நிைலயில்  
ேதாழிேய ஐயப்பட்ட நிைலயி ந்  உ திப்பாட் க்கு  வந்  விட்டாள். தான் 
உ தியாக நம் கிற ஒன்ைற  எவ்வா  தைலவியிடம் எ த் க் கூ வ  என்ப தான்  
அவ ைடய ெதால்ைல. ேவ  வழி இல்லாமல் குறிப்பாக  ஒ  நாள் ேபச்ைசத் 
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ெதாடங்கினாள். இத்தைகய ஒ   வாய்ப்ைப எதிர்ப்பார்த்தி ந்த தைலவிக்கு இ  
மிக ம்  ெபா த்தமாக அைமந் விட்ட . எனேவ, ேதாழியிடம்  தன் தைலவைனப் 
பற்றிக் கூறிவிட்டாள். ேம ம், அவைன  விைரவில் அைடயாவி ல், தன்பா  மிக ம் 
திண்டாட்ட  மாகிவி ம் என்பைத ம் அறிவித்தாள். ேதாழி அவைள  அஞ்சேவண்டா 
என் ம், விைரவில் அத்தைலவைனேய  மணந்  ெகாள் மா  ெசய்வதாக ம் 
உ திெமாழி  கூறினாள். 
 
    இவ்வா  ேதாழிக்கும் தைலவிக்கும் உைரயாடல்  நைடெபற்ற இரண்ெடா  
நாட்கள் கழிந்த பின் ஒ  நாள்  ேதாழி தைலவைனக் கண்டாள். இவள்தான் தன்  
தைலவியின் உற்ற ேதாழி என்பைத அறிந்த தைலவன்,  ேதாழியிடம் ேபச்ைசத் 
ெதாடங்கினான்.  ஆனால், ேதாழி சிறி ம் விட் க் ெகாடாமற் ேபசினாள்; தைலவி 
ப ம்  வ த்தத்ைதச் சிறி ம் ெவளிக்காட்டாம ம், பி  ெகாடாம ம் ேபசினாள். 
தைலவன் பா  ேபா ம்  ேபா ம் என்றாகி விட்ட . இ தியாக அவன் தன்  வ த்தம் 

வைத ம் ெவளியிட்டான். அதி ம் பயன்  இல்லாமற் ேபாய்விடேவ, தைலவன் 
தான் மடல் ஏறப்  ேபாவதாகேவ கூறினான்.  
 
மடல் ஏ தல் என்ப  அக் காலத்  வழக்கம். ஒ   தைலவன் தன்னால் வி ம்பப்பட்ட 
தைலவிைய மணந்   ெகாள்ள யல்வான். ஆனால், சுற்றத்தார், ேதாழி த ய  
யாராலாவ  தைட ஏற்ப மாயின், தன் தைலவியினிடம்  ெகாண் ள்ள அன்பின் 
ஆழத்ைத ெவளியிட மடல்  ஏ வ ம் உண் . இலக்கியத்தில் காணப்ெப ம் இம்மடல்  
ஏ ம் வழக்கம் வாழ்க்ைகயில் எவ்வள  ரம் கைடப்  பி க்கப்பட்ட  என்பைத 
அறிதற்கில்ைல. இலக்கிய  இலக்கணங்களிற் கண்டப  மடல் ஏ தல் என்ப   
வியப்ைபத் தரக்கூ யதாம். பைன மரத்தின் க க்கினால்  ெசய்யப் ெபற்ற குதிைர 
ஒன்றின் ேமல் தைலவன் ஏறிக்  ெகாள்வான். தைலவியி ைடய உ வம் தீட்டப் 
ெபற்ற  ஓர் ஓவியம அவன  ைகயில் இ க்கும். தைலவியி ைடய  ஊாில் ெசன்  
அவ ைடய ெபற்ேறா ம் சுற்றத்தா ம்  இ க்கும் இடத்தின் எதிேரெசல்வான். 
அவர்கள் பார்த் க்  ெகாண் க்கும் ெபா ேத அவ் ாில் உள்ள சி   பிள்ைளகைள 
விட்  அக்குதிைரைய இ க்கச் ெசய்வான்.  பணங்க க்கினால் ெசய்யப் ெபற்ற 
குதிைரயாத ன், அ   தைலவ ைடய ெதாைடையக் கிழிக்கும். அவ ைடய  
ெதாைடயி ந்  உதிரம் ெப கும். இக் ெகா ைமையக்  காணச் சகியாத சுற்றத்தார், 
அத்தைலவியி ைடய  ெபற்ேறாைரக் ேகட்  அப்ெபண்ைண இத்தைலவ க்ேக  
மணம் க்க ஏற்பா  ெசய்வர். தைலவன் தைலவியி  ைடய படத்ைத 
எ திக்ெகாண் தான் அக்குதிைரயில்  ஏற ேவண் ம் என்ற இந்தக் கட் ப்பா  
இலக்கியத்தில்  மிக அழகான சில பாடல்கள் ேதான்ற ம் காரணமாயிற் . 
 
தி ச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயார் என்ப  'மாணிக்க வாசகர்', என்  கூறப்ெப ம் 
தி வாத ர் அ களால் அ ளிச் ெசய்யப் ெபற்ற . தி வாசகத்ைத அ ளிய அப் 
ெப மாேன இவ்வழகிய ைல ம் இயற்றி ள்ளார். ேகாைவ என்ப  ஒ  தைலவன் 
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தைலவிையக் கண்  காத த்  அவ டன் கள  மணத்தில் ஈ பட் ப் பின்னர் 
அவைளேய மணந்  வாழ்வைதப் பற்றிப் பா வ , இந்த நிகழ்ச்சிைய நா  
பிாி களாக வகுத் க் ெகாண்  பா வேத ேகாைவ எனப்ப ம். தைலவன் 
தைலவிையக் காண்ப , "இவள் ெதய்வ மகேளா!" என்  ஐயங்ெகாள்வ  ேபான்ற 
ஒவ்ெவா  நிைலக்கும் ஒன்  தல் பல பாடல்கள் பாடப் ெப ம். ெப ம்பா ம் 
இைறவைனேயா, ஒ  ெபாிய அரசைனேயா பாட் ைடத் தைலவனாகக் ெகாண்ேட 
பாடப்ெப ம் இந் ல். மணிவாசகப் ெப மான் பா ய ேகாைவயாாின் பாட் ைடத் 
தைலவன் சிதம்பரத்தின்கண் ஆனந்தத் தாண்டவம் ாி ம் ெபான்னம்பலவேன. அந்தச் 
சிறந்த ல் மடல் ஏ தல் பற்றி வ ம் பகுதி மிக அழகான . தைலவன், 'நான் மடல் 
ஏறப்ேபாகிேறன்' என்  கூ  கிறான். ேதாழி, 'அ  யா ,' என்கிறாள். தைலவன் 
'ஏன் யா ?' என்  ேகட்கிறான். அதற்குத் ேதாழி அழகாக விைட கூ கிறாள். 
'தைல ர், மடல் ஏற ேவண்  மானால், தைலவியி ைடய படத்ைத எ த ேவண் ம் 
அன்ேறா? எம் தைலவியின் படத்ைதத்தான் எ த யாேத! அவள் குர க்குப் 
பதிலாக ஒ  யாைழ எ ம்; அவள் பல் வாிைசக்குப் பதிலாக த் க்கைள எ ம். 
கூந்த க்குப் பதிலாக ேமகக் கூட்டத்ைதப் டன் எ ம்; அவள் உத கட்குப் 
பதிலாக ஒ  ெகாவ்ைவக் கனிைய எ ம்; இைவ அைனத்ைத ம் தாங்கிக் 
ெகாண் க்கும் ஒ  ங்ெகாம்  இ க்குமாயின், அதைனக் ெகாண்  வா ம் மடல் 
ஏ வதற்கு,' என்  கூ கிறாள் ேதாழி. 
 
           யா ம் எ தி எழில் த்  எ தி இ ளின் ெமன் ச்  
           சூ ம் எ திஓர் ெதாண்ைட ம் தீட் என் ெதால்பிறவி 
           ஏ ம் எ தா வைகசிைதத் ேதான்  ர்இளமாம்  
           ேபா ம் எ திற் ஓர் ெகாம்பர்உண் ேடல்ெகாண்  ேபா கேவ!  
                                                 (தி க்ேகாைவயார்-79) 
 
தி மங்ைக ஆழ்வார் 'சிறிய தி மடல்' என் ம் 'ெபாிய தி மடல்' என் ம் 
இம்மடேல தைல இரண்  பாடல்களாக அ ளிச் ெசய் ள்ளார். அவ்வழகிய 
பாட ம் ஆழ்வார்: 
 
            "ேபர்ஆ யிர ம் பிதற்றிப் ெப ந்ெத ேவ 
             ஊரார் இகழி ம் ஊரா  ஒழிேயன்நான் 
             வாரார் ம் ெபண்ைண மடல்." (சிறிய தி மடல், 78-80) 
 
என்  அ வ  காண்க. 
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நாம் கூறி வந்த தைலவ ம் ேதாழிையக் கண் , தான் மடல் ஏறித்தான் தைலவிைய 
அைடய ேவண் மா என்  ேகட்கிறான். 'மடல் ஏறி அதனால் ெப கின்ற பழி டனா 
தைலவிைய அைடய ேவண் ம்? இைதவிடச் சா  வ ேமயாயின், அ  எவ்வள  
சிறப் ைடயதாக இ க்கும்?" என்  வ ந்திக் கூ கிறான் அத்தைலவன். 
 
"பைன மடலாேல ெசய்யப்ெபற்ற குதிைரயில் ஏறி, எ க்கம் , ைளப்  

த யவற்ைறச் சூ , இடம் அகன்ற பல ஊர்களி ம் நாட் ம் திாிந் , அழகிய 
தைலவியின் நலங்கைள எல்லாம் எ த் க் கூறிச் ெசல் ம் மடேல ம் ெதாழிைலச் 
ெசய்யாமல், என் மனத்ைதக் கட் ப்ப த்தி, அ ேவ ேநாயாக இ ந்  இறந்  
ேபாேவனாயின், அ  எவ்வள  நன்ைமயாக இ க்கும்! அகன்ற ெபாிய 
ஆகாயத்திடத்ேத இராகு வி ங்கிய பசிய கதிர்கைள உைடய நிலைவப் ேபாலக் 
கூந்த டன் விளங்கும் ெநற்றிைய ைடய தைலவி யான் நிைனக்குந்ேதா ம் என் 
எதிேர வந்  வினாவி என்ைன ெம யச் ெசய்கிறாள். அதனால் எனக்குக் காமேநாய் 
மிகுதியாகி இ க்கிற !" என்ற க த் டன் பாடல் அைமகிற . 
 
           மடல்மா ஊர்ந்  மாைல சூ க் 
           கண்அகன் ைவப்பின் நா ம் ஊ ம் 
           ஒண் தல் அாிைவ நலம்பா ராட் ப் 
           பண்ணல் ேமவலம் ஆகி அாி ற்  
           அ பிணி ஆக விளியலங் ெகால்ேலா? 
           அகல்இ  விசும்பின் அர க்குைற ப த்த 
           பசுங்கதிர் மதியத்  அகல்நிலாப் ேபால 
           அளகம் ேசர்ந்த சி தல்  
           கழ ம் ெம க்கும் ேநாய்ஆ கின்ேற! (நற்றிைண-377) 
 
(மடல்மா- பனங்க க்கால்; ெசய்த குதிைர; கண் அகன் ைவப் - இடம் அகன்ற மி; 
ஒண் தல்- ஒளி ெபா ந்திய ெநற்றி; அாிைவ- தைலவி; பண்ணல் ேமவலம் - 
அலங்காித் க் ெகாள்ளைல வி ம்ேபம்; விளியலங் ெகால்ேலா- சாகமாட்ேடாேமா; 
அளகம்- கூந்தல்; கழ ம்-  இ த் க்கூ ம்) 
 
இவ்வழகிய பாட ன் இ தி நான்கு அ களி ம் தைலவியின் அழைகக் கூ கிறான் 
தைலவன். ஆனால், அவ்வா  கூ கமாகேவ அவளிடத்தில் தான் ெகாண் ள்ள 
தணியாக் காதைல ம் ெவளியிட்  வி கிறான். 'மடேலறித்தான் நான் இறக்க 
ேவண் மா? அ  இல்லாமல் இந்தப் பாழ் உயிர் ேபாக ம் ம க்கிறேத' என்  
கூ ைகயில் தைலவி இல்லாவிட்டால் தான் இறந்  ேபாவ  உ தி என் ங் 
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க த்ைத ம் ெபற ைவத்தான். ேம ம், அவ்வா  தான் உயிர்விட ேநர்ந்தால் அந்தப் 
பழி தைலவிையத்தான் ேச ம் என்பைத ம் கூறிவிட்டான். 
 
           காதல் காதல் காதல்  
           காதல் ேபாயிற் 
           சாதல் சாதல் சாதல் 
 
என்  கூறிய கவியரசர் பாரதியாாின் தாைத ேபா ம் இத்தைலவன்! 
 
 பாைலத் திைண. 
 
பாைலத் திைண நிகழ்வதாகக் கூறப்ப ம் இடம் பாைல நிலம், காலம் நல்ல 
ேகாைடக்காலம், ெபா  நண்பகல். 
 
தைலவன் தைலவிையவிட் ப் பிாிவ ம் அ பற்றிய பிற ெசய்திக ம் ேபசப்ப ம் 
இத்திைணப் பாடல்களில். 
 
தைலவிைய விட் ப் பிாிந்  ெசன்ற தைலவ ைடய மனநிைலைய விளக்கும் பாடல் 
இ : 
 
ெபாய்ைகயில் ஓ மீன் வழி 
 
ஒ நாள் தைலவன் குளிப்பதற்காகக் குளத்திற்குச் ெசன்றான். நல்ல தாமைரத் 
தடாகத்தில் தண்ணீர் குளிர்ந் ம் ெதளிந் ம் இ ந்த . அதன் அ கில் ஈ பட்ட 
தைலவன், குளத் ள் இறங்கிக் குளியாமல், கைரயில் அமர்ந் விட்டான். அவன் 
மனத் ள் ஒ  ெபாிய ேபாராட்டம் நிகழ்கிற . ெந நாளாகேவ கு ம்பத்தில் ஒ  குைற 
இ ந்  வ கிற . அக்குைறைய எவ ம் எ த் க் காட்டவில்ைல. இன் ம் 
பார்க்கப்ேபானால் அ  இல்லாத ேபாலேவ நடந் ெகாள்கின்றனர். அக்குைற 
ெபா ட்குைறதான். ேவண் மான அள  ெபா ள் வசதி இல்ைல. தைலவ க்குப் 
ெபாிய ெபாிய குறிக்ேகாள்கள் உள்ளன. இவற்ைற எல்லாம் நிைறேவற்ற 
ேவண் மாயின், நிைறயப் ெபா ள் ேவண் ம். ஆனால், ட் ேல இன்றி 
யைமயாதவற்ைற வாங்கக்கூடப் ெபா ள் ட் ப் ப கிற . தைலவ க்கு உள் ரப் 
ெபாிய கவைலதான். ' என்ன ெசய்தால் இக்கவைல தீ ம்!' என்  ஆராய்நதான். 

வாக, 'ெவளி ர் ெசன்  ெபா ளீட்ட ேவண் ம்,' என்ற க்கு வந் விட்டான். 
 
         அவன் ஏேதா ெசயற்காிய காாியத்ைதச் ெசய்யத் ணிந் விட்டவன் ேபால 
மகிழ்ச்சி அைடந்தான். ஆனால், இம்மகிழ்ச்சி மிகச் சிறி  ேநரேம தங்கியி ந்த . ஏன் 
எனில், 'ெபா ள் ேத தல்' என்றாேல ெவளிநா   ெசல்லேவண் ம் என்ப  தாேன 
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ெபா ள்? ெவளிநா  ெசல்லேவண் ம் என்றால் அ  எத் ைணப் ெபாிய காாியம் 
அந்த நாட்களில்? ெவளிநாட் ல் வா ம் அந்த நாட்களில் என்ன தனிைம! நிைனத்த 
ெபா ேத ெநஞ்சு ந ங்கும் தனிைம! ஏன்? அங்கு மக்கேள இல்ைலயா? இ க்கத்தான் 
ெசய்கிறார்கள். ஆனா ம், தான் பல காலம்  பழகிய தன் சுற்றத்தாைர ம் உயிாி ம் 
இனிய காத ைய ம் விட் ப் பிாிந்  வாழ ேவண் ய அந்தத் தனிைம! தைலவிைய 
விட் ப் பிாிவைத நிைனத்தாேல ேபா ம், ெபா ள் ேசகாிப்பதில் உள்ள மகிழ்ச்சி 
எல்லாம் காற்றாய்ப் பறந்  வி ம். ஆனால், இப்ெபா  தைலவன் ட் ேலதான் 
இ க்கிறான். தைலவியின் இன்பத்தில் ஈ  பட் க்ைகயில் ஒேராவழிப் ெப ள் 
இல்லாத கவைல வந்  கு க்கி கிற .  
 
இவ்வா  பலவிதமான எண்ணங்கட்கு இைடயில் அவதிப்பட்ட தைலவன், அன்  
குளக்கைரயில் அமர்ந்  தன் எண்ணங்கைள ஓடவிட் க்கிறான். ' தைலவி, ெபா ள் 
ேதடப் பிாி ' என்ற இரண் ன் இைடேய  நைடெபற்ற ேபாராட்டத்தில் ஒ விதமாக 
ஒ  க்கு  வந் விட்டான் ேநற்ைறப் ெபா தில். எவ்வாறாயி ம்  கடைமைய 
நிைறேவற்றப் ேபாவ தான் ஆண் மகனாகிய  தனக்ேக ைற என்பைத உணர்ந்தான். 
தைலவியின்  மாட் க் காத ல் திைளக்கும் அவ ைடய ெநஞ்சங்கூட அவன் ெசய்யத் 

ணிந்தேத ைறயான  என்  கூறிற் .  இனித் தைட என்ன? எவ்வாறாயி ம் 
ெபா ள் ேதடப்  ேபாய்விடலாம் என்ற டேனதான் ேநற்ைறப்  ெபா  

வ ம், ஏன்--இன்  குளக்கைரக்கு வ ம்  அள ம் தைலவன் உ தி 
ண் ந்தான். ஆனால், இப் ெபா  குளத்தி ள் பார்த் க் ெகாண் க்ைகயில்...! 

ஆ! ஈெதன்ன ைம! அவன் இ வைர காணாத  ஒன்ைறக் கண் விட்டானா? ஆம்! 
அவ ைடய உ தி எல்லாம்  குைலந்  விட்ட  ேபான்ற ஒ  கக் குறிப்   இேதா 
ெவளிப்ப கிற . தைலவன் இேதா வாய்விட் ப்  ேபசுகிறான்: 
 
              ...............................................ெபா ேள 
              வாடாப் வின் ெபாய்ைக நாப்பன் 
              ஓ மீன் வழியில் ெக வ.........             (நற்றிைண-16) 
 
(ெபா ளான , வாடாத தாமைர ேபான்ற மலர்கைள  உைடய குளத்தின் ந ேவ 
மீன்கள் ஓ ம் ெபா   உண்டாகின்ற வழிையப் ேபால அழியத் தக்க ) 
 
    அதாவ , மீன்கள் ஓ ம்ெபா  வழி உண்டாவ   ேபாலத் ேதான்றி, அம் மீன்கள் 
அப்பாற் ெசன்ற ம   விநா ேய வழி என்ற ஒன்  இல்லா  ேபாய்வி கிற  தன்ேறா? 
அ  ேபாலப் ெபா ள் என்ப ம் பா பட் த் ேத ம் ெபா  நிைறயச் ேசர்வ  
ேபாலத் ேதான்றிப்  பிறகு தான் இ ந்த இட ம் இல்ைலயாக மைறந் வி ம்  
ஒன்றாகும். இதைன வாய்விட் த் தைலவன் கூறிக் ெகாண் க்கும் ெபா ேத யாேரா 
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ஒ  லவர் இந்தப்  ெபா ளின் நிைலயாைம பற்றிக் கூறிய  அவன்  நிைன க்கு 
வ கிற . அவர் என்ேறா ஒ நாள் பா னார்; 
 
            ' நர்க்கு இைறச்சியாய் விரல்கவர்  இைசக்குங்ேகால் 
            ஏ ம்தம் இைசெகட இைடநின்ற நரம் அ உம் 
           யாழி ம் நிைலஇல்லாப் ெபா ள்...'                (பாைலக்க -8) 
 
(வி ம்பிக் ேகட்பார்க்கு இன்பந் த வதாய், விரலாேல  வாசிக்கப்ப கிற நரம்  ஏ ம், 
தாம் இ ந் ம் பயன்  படாதப  வாசிக்கும் வில் ல் அகப்பட்  இைட நின்ற  நரம்  
அ ம்ப யான யாைழக் காட் ம் நிைலயில்லாத  ெபா ள்) 
 
     ேம ம் அந்தப் லவர் ெபா ளின் நிைலயாைம  பற்றித் ெதாடர்ந்  பா யைதத் 
தைலவன் இப்ெபா   நிைனவிற்குக் ெகாண்  வந்தான்; 
 
              'மாீஇத்தான் ெகாண்டாைரக் ெகாண்டக்கால் ேபாலா  
              பிாி ங்கால் பிறர்எள்ளப் பீ  இன்றிப் றம்மா ம் 
              தி வி ம் நிைலயில்லாப் ெபா ள் ...'       (பாைலக்க -7) 
 
(தி மகள், தான் வி ம்பி மனத்தால் ஏற் க் ெகாண்டவர்  கைள, தான் வந்  ேச ம் 
ெபா  இ ந்த நிைலேபால்  இல்லாமல் பிாிந்  ெசல் ம் ெபா  பிறர் கண்   
ேகவலமாய்ப் ேபசும் அள க்குத் தாழ்த்திவிட் ச்  ெசல் ம் தன்ைம ேபால 
நிைலயில்லாத ெபா ள்) 
 
     அதாவ , ப் பணக்காரன் ஆனவன் மீட் ம்  ஏைழயானால், அவன  பைழய 
நிைலதாேன என்   க தாமல், உலகத்தார் அவைன மிகுதி ம் எள்ளி நைக  
யா கிறார்களாம். ன்னர் ஏைழயாய் இ ந்தெபா   இ ந்த நிைலகூட 
இப்ெபா   (இைடயில் பணக்காரனாகி ம ப ம் ஏைழயான இப்ெபா ) 
இல்லாமல் ெசய்கிற தி மகள் என்றப .  
 
அந்தப் லவர் பா ய இந்த ன்  அ க ம்  தைலவன் நிைனவிற்கு வந்தன. உடேன 
தான்  ெகாண் ந்த  ஆட்டங் கண் விட்டைதத்  தைலவன் உணர்ந்தான்; 
எவ்வா  ஆயி ம் ெபா ள்  ேதடப் ேபாக ேவண் ம் என்ற  இப்ெபா  தன்  
பால் இல்ைல என்பைத உணரத் தைலப்பட்டான். தான்  இ வைர ெகாண் ந்த 

 ெநகிழ்ந்த டன்  தைலவ க்கு மீட் ம் 'எ  ெபாி ?' என்ற வினாத்  ேதான்றத் 
ெதாடங்கி விட்ட . தைலவி டன் கூ   இ ப்பைதப் ெபாிெதன மதித்தால், ெபா ள் 
தான்  இ க்கும் இடந்ேத  வரப்ேபாவதில்ைல. ஆனால்,  கடைமைய நிைறேவற்றப் 
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ெபா ள் ேதைவ என்   உணர்ந்  அதைனத் ேதடப் றப்பட்டால், தைலவி டன்  
ேசர்ந்  வாழ இயலப் ேபாவதில்ைல. இதனிைடயில்  அவ ைடய ெநஞ்சம் மாறி மாறி 
அவ க்கு அற ைர கூறத் ெதாடங்கி விட்ட . தைலவி எதிேர இ க்கின்ற வைர 
அவ ைடய அழகில் தா ம் ஈ பட்  தன்ைன ம்  ஈ ப த்திய ெநஞ்சம், 'இவ்வள  
அழகுைடயவைள வ ந்த விட் ப் ேபாகலாமா? இ  ைறயா?' என்   எ த் க் 
கூறிற் . ஆனால், அவைளப் பிாிந்  அப்பாற் ெசன்ற டன் உலகத்தார்க்கு அவன் 
ஆற்ற ேவண் ய  கடைமகைள நிைன ட் , 'இனி ம் சும்மா இ க்கலாமா? உடேன 
ெபா ள் ேதடப் றப்பட் ', என்  இ த் க் கூறத்  ெதாடங்கி விட்ட . எனேவ, தன் 
ெநஞ்ைசப் பார்த்   அந்தக் குளக்கைரயில் இ ந்தப ேய தைலவன் கூறத்  ெதாடங்கி 
விட்டான்.  
 
'ெநஞ்ேச!, தைலவி இன்பம் ெபாிெதன மதித்   இவண் இ ந்  விட்டால், ெபா ள் 
நம்ைம வந்   அைடயா . ெபா ள் ேத ம் கடைம இன்றியைமயாத  என்  
நிைனந்  ெசன்  விட்டால், தைலவியினிடத் ப் ெப ம் இன்பம் ைககூடா . ஆனால், 
இரண் ம் இன்பம் அைடயக்கூ ம் நீ. இங்கி ந்தால் தைலவியிடத்ேத  இன்பம் 
ெப வாய். இவைள விட் ப் ெபா ள் ேதடச்  ெசன்றாேலா, அவ்விடத் ம் இன்பம் 
ெப வாய். ஆனால்,  என்ைனப் ெபா த்தவைர இவைள விட்  நீங்கிவிட்டால் 
இன்பம் ெப வ  இயலாத காாியம். அப்ப த்தான்  இவைள விட் த் ேதடப் ேபாகிற 
ெபா ள் இவைளப்  ேபால நிைலத்த இன்பத்ைதத் தரக் கூ யதா என்ன? அ ம் 
இல்ைல. வாடாத க்கள் நிைறந்த  குளத்தினிடத்  மீன்கள் ஓ ம்ெபா  ேதான் ம்  
வழிையப் ேபாலத் ேதான்றி, உடன் மைறந் ேபாம் இயல் ைடய இப்ெபா க்காக, 
நிைலெபற்ற இவள்  இன்பத்ைதத் றக்க என்னால் இயலா . நீ ேவண்   மானால் 
அப்ெபா ைளத் ேத ச் ெசல்க. யான் ஒ   க்கு வந் விட்ேடன். ெபாிய கடலால் 
சூழப் ெபற்ற  இவ் லைக மரக்காலாகக் ெகாண்  ஏ  ைற  அளக்கக்கூ ய அள  
ெப ம் ெபா ைளப் ெப வதாயி  ம், நான் தைலவிைய விட்  வரமாட்ேடன். 
கனமான  குைழையக் கா களில் அணிந்த அவள் குளிர்ச்சி  ெபா ந்திய ெசவ்வாி 
பரந்த தன் கண்களால் அ க்க   என்ைனப் பார்க்கிறாள். அப் பார்ைவயால் 
தாக்குண்ட  நான் இனி வரமாட்ேடன்! இனி அந்தப் ெபா ள்  எக்ேகடாயி ம் ேகட் ப் 
ேபாகட் ம்! அப்ெபா ைள  வி ம்பிச் ெசல்வார்மாட்  அ  தங்கி வாழட் ம்!' 
 
இந்த ைறயில் ேபா ல்படத் தைலவன் தன்  ெநஞ்ைச ேநாக்கிக் கூ கிறான்: 
 
            ணாின் ணரா  ெபா ேள; ெபா ள்வயின் 
            பிாியின் ணரா  ணர்ேவ; ஆயிைடச்  
            ேசர்பி ம் ெசல்லாய் ஆயி ம் நல்லதற்கு 
            உாிைய வாழிஎன் ெநஞ்ேச! ெபா ேள 
            வாடாப் வின் ெபாய்ைக நாப்பண் 
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            ஓ மின் வழியில் ெக வ; யாேன 
            வி நீர் வியல்அகம ணி ஆக 
            எ மாண் அளக்கும்வி நிதி ெபறி ம்  
            கனங்குைழக்கு அமர்ந்த ேசயாி மைழக்கண் 
            அமர்ந்  இனி  ேநாக்கெமா  ெசகுத்தனன், 
            எைனய ஆகுக! வாழிய ெபா ேள!                       (நற்றிைண - 16)  
 
( ணாின்-தைலவியிடம் தங்கினால்; ணரா -ேசரா ; ஆயிைடச் ேசர்பி ம்-ெபா ள் 
ேத ம் அவ்விடம்  ேசர்ந்தா ம்; நல்லதற்கு உாிைய-உனக்கு இன்பம்  கிட் ம்; 
வி நீர்-கடல்; வியல் அகம-அகன்ற உலகம்; ணி-மரக்கால் என் ம் இரண்  ப  
ெகாண்ட ஓர்  அள ; ேசயாி-சிவந்த வாிகள்; அமர்ந்தினி  ேநாக்கம்- இனிய பார்ைவ; 
ெசகுத்தனன்-இவள் பார்ைவயால் என்  ஆற்றல அழிந்ேதன்.) 
 
இவள் இன்பத்தில் ேவ ப்பைடயாமல் ைமப்  ப வம் வைரயில் இங்குத் 
தங்கிவிட்டால் பிறகு ெபா ள்  ேதடல் யா  என்ற க த்ைதத் தைலவன், ' ணாின்  

ணரா  ெபா ேள,' என் ம், பிாிந்  ெசன் விட்டால்  இவள் 
இறந் வி வாளாக ன், இனி வந்தெபா  இவள்  இன்பம் கிைடக்கா  என்ற 
க த்ைதப் 'ெபா ள் வயின் பிாியின் ணரா  ணர்ேவ,' என் ம் கூறி, அந் 
ெநஞ்சுக்குக் குறிப்பாக 'நீ ம் இங்குத் தங்க ேவண் வேத  ைற' என்  கூ கமாக, 
'நல்லதற்கு உாிைய' என்   கூறின அழகு மீட் ம் ஒ ைறயன்றிப் பன் ைற ப த்   
மகிழத் தக்கதன்ேறா! 
 
இேத க த் படக், க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனார்  என்ற லவர், பட் னப்பாைல 
என்றெதா  ெபாிய  பாடைலப் பா ள்ளார். காிகால் ெப வளத்தா ைடய  
காவிாிப் ம்பட் னத்தின் ெப ைமையப் பலப யாக எ த் க்கூறி, அப் லவர் 
ெப மான், 'இத்தைகய ஒப்பற்ற பட் னத்ைதேய எனக்குப் பாிசிலாக அக்காிகாலன் 
தந்தாற்கூட யான் என் காத ைய விட்  வரமாட்ேடன்!' என்  கூ கிறார். 301 
அ கைள ைடய அப்பாட ல் அதில் ேமற்ெசான்ன க த்  இ தான்: 
 
             ' ட்டாச் சிறப்பின் பட் னம் ெபறி ம் 
             வார்இ ங் கூந்தல் வயங்கிைழ ஒழிய... 
             வாேரன்; வாழிய ெநஞ்ேச!' (பட் னப்பாைல-218-220) 
 
தமிழன் ெகாண்ட காதற்சிறப்ைப அறிய இைவ சிறந்த எ த் க் காட் கள் அல்லவா? 
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                                                  ****************** 
 
கடைமைய நிைறேவற்றிச் ெசல் ம் தைலவ ைடய மனப் ேபாராட்டத்ைத விளக்கும் 
பாடல் இ : 
 
ேதய் ாி பழங்கயி  
 
இத்தப் பரந்த உலகத்தில் என்  மனிதன் ேதான்றி னாேனா, அன்ேற அவைனத் 
ெதாடர்ந்  ன்ப ம் ேதான்றிய  ேபா ம்! மனிதன் ஆதியில் தனிைமயாய்க் 
கா களி ம் மைலகளி ம் வாழ்ந்தி ப்பான். கு  இ க்கக் குச்சு ேவண் ம் என்  
கவைலப்படாம ம், அ த்த ேவைள உண க்கு என்ன ெசய்வ  என்ப பற்றி அவன் 
கவைல ெகாள்ளாம ம் வாழ்ந்த காலம் அ . பசிெய த்த ெபா  ஆ தங்க டன் 
ெவளிேய ெசன்  காட் ல் நிைறந்தி ந்த விலங்குகளில் ேவண் வனவற்ைற  
ேவட்ைடயா  உண் விட் , அ த்த ேவைள உண க்கு அதில் சிறி  மீத்  
ைவத் க்ெகாள்ள ங்கூடக் கவைலப் படாமல் இ ந்த காலம்! 
 
அத்தைகய நிைலயில் அவ க்குக் கடைம என்   கூறத் தக்க  ஒன் ம் 
இ ந்தர்கில்ைல. மனிதன்  தன்*த்த பிற மனித டன் கூ  வாழத் ெதாடங்கிய  
பின்னேர அவ க்ெகன்  சில கடைமகள் ேதான்  கின்றன. இ வைரத் தன 
உாிைமைய அன்றிப் பிறைரப்  பற்றிக் கவைல ெகாள்ளா  இ ந்த அவ க்கு  
இப்ெபா  திய அ பவம் ேதான் கிற . ச தாய  மாகக் கூ  வாழத் 
ெதாடங்கிய டன் தன உாிைம, பிறர் உாிைம என்ற இரண் ம் ேமாதத் 
ெதாடங்குகின்றன. தன  உாிைமயில் சிலவற்ைற விட் க் ெகா த்தால்ஒழிய  
நன் ைறயில் பிற டன் ேசர்ந்  வாழ யா   என்பைத மனிதன் உணரத் 
ெதாடங்குகிறான்.  
 
ச தாய வாழ்வில் ேதான் ம் இந்தச் சிக்கல் ஒ றம்  இ க்கக் கு ம்பம் என்  அவன் 
ஏற்ப த்திக் ெகாண்   வா ம் வாழ்வி ம் திய பல சிக்கல்கள் ெதான்   கின்றன. 
தைலவியினிடம் ெப ம்காதல் ெகாண் தான்  தைலவன் கு ம்பம் ெதாடங்குகிறான்; 
அவளிடம்  நிைலத்த இன்பம் காண ஒேர வழி கு ம்பம் ைவத்தாேல  என்  
க தித்தான் அதில் ஈ ப கிறான். ஆனால்,  கு ம்பம் ெதாடங்கிய டன் திய 
ெபா ப் க்கள்  அவைன வந்  அைடகின்றன. கு ம்பம் என்ப  தா ம்  அவ ம் 
ேகவலம் இன்ப ேவட்ைட ஆட ஏற்பட்ட   அன்  என்ற உண்ைம அவ க்குப் 

லனாகிற . அக் கு ம்பம் காரணமாகத் தன்ைன வந்தைடந்த பலைர ம்  காக்கும் 
ெபா ப் ம் அவைன வந்தைடகிற . தம   வ ைம காரணமாக ம், இயலாைம 
காரணமாக ம்,  பலதிரப்பட்டவர் அவைன வந்தைடகின்றனர்.  
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அத்தைன ேபைர ம் உண  ெகா த் க் காக்க  ேவண் ய ெபா ப்  
அவ ைடயதாகிற . இன்ைம  காரணமாக வந்தவ க்கு அவர் ேவண் ம் ெபா ைளத்  
த த ம், இயலாைம காரணமாக வந்தவ க்கு அவர் குைற த் த் த த ம் அவன் 
ெசய்ய ேவண் மாயின், அவன  காலம் தலாவ  ணாகும்; இரண்டாவ  
அவ ைடய ெபா ள் ணாகும்; ன்றாவதாக ம் மிக க்கியமானதாக ம் அவன் 
மைனவிையப் பிாிய ம் ேநாி ம். எந்த ஒ த்திையப் பிாியாமல் இ க்க ஒேர வழி 
கு ம்பம் என்  நிைனத்தாேனா, அந்தக்கு ம்பேம இன்  அவன் அவைள விட்  
நீங்கக் காரணமாய் விட்ட . 
 
             இந்தச் சூழ்நிைலயில் ஒ  தைலவன் அகப்பட் க் ெகாள்கிறான். கு ம்பம் 
ைவத்தைமயின் அப்ெபா ப்  கைளச் சாிவர நடத்தப் ெபா ள் ேதடச் ெசல்ல ேவண்  

ள . ஆனால், தைலவியின்மாட் க் ெகாண்ட அன்  அவன் கடைமைய உதறிவிடத் 
ண் கிற . கடைமக்கும் அன் க்கும் இைடேய ஒ  ெப ம் ேபாராட்டம் ெதாடங்கி 

வி கிற . ' கடைமேய ெபாிதாத ன், ' ஆண் மகனாகிய நீ அதற்கு இைட றாக 
நிற்றல் கூடா ,' என 'அறி ' அவைன இ த் க் கூ கிற . ஆனால் அன்பால்  
நிைறந்த ெநஞ்சம், 'கடைமயாவ  கத்தாிக்காயாவ !  இ !' என்  கூ கிற . 
 
               அறி ம் அன் ம் ெப ம் ேபாராட்டம் நிகழ்த்  கின்றன. ஆனால், இப் 
ேபாராட்டம் நைடெப ைகயில் தைலவன் ஊாில் தைலவி டன் வாழவில்ைல. 
ெபா ள் ேத தல் நிமித்தமாக ெவளிநா  ெசன் ள்ளான். ஆனால், ேபான காாியம் 
இன் ம் ற்றி ம் யவில்ைல. 
 
                ெநஞ்சு ேபசுகிற ; 'தைலவிைய விட் ப் பிாிந்  எத்தைன நாட்களாகின்றன 
உண்ைமயான அன்ெபன்ப  இ தானா! அவைள நிைனத்தா ம் அவள் உ வம்  
மனக்கண் ன் வந்  நிற்கிறேத!'  
 
        அறி :- என்ன ெநஞ்ேச! இடங்ெகா த்த டன் ஒேர அ யாக உன் கைதையத் 
ெதாடங்கிவிட்டாேய! கடைம என்ற ெசால்ைல நீ எங்காவ  ேகள்விப்பட்ட ண்டா? 
ஆ  அறி  பைடத்த மனித க்கும் விலங்குக்கும் உள்ள ேவ பா  யா  என்பதாவ  
உனக்குத் ெதாி மா? 
 
ெநஞ்சு:- அறிேவ என்ன? கடைம, மனிதன், மி கம் என்  ஏேதேதா கைதக்கின்றாேய! 
தைலவிையப் பற்றி நீ நிைனத் ப் பார்த்த ண்டா? கடைமையப் பற்றிப் ெபாிய 
ெசாற்ெபாழி  ெசய்ய வந் விட்டாேய! தைலவிக்குச் ெசய்ய ேவண் ய கடைம பற்றி 
உனக்கு ஏதாவ  நிைன க்கு வ கிறதா? 
 



 103

அறி :- நன்றாக நிைன க்கு வ கிற ! தைலவி மட் ம் எனக்குச் ெசாந்தம் 
இல்ைலயா? அவ க்கு ஓரள  ன்பம் தந் விட்ட  உண்ைமதான். ஆனால், அவள் 
வ த்தப்படாமல் இ க்க ேவண் ம் என்  அதற்காகக் கவைலப்பட் க் 
ெகாண் ந்தால் மற்றக் கடைமகள் என்ன ஆகும்? 
 
ெநஞ்சு:- என்ன அப்ப  மற்றக் கடைமகைள மறந்  விட்ட ? ட் க்கு க்கியம் 
தைலவிதாேன! அறிேவ! அவள் இல்லாத ெபா  இல்லறம் என்ப  இல்ைலேய! 
இப்ெபா  நீ ேபசும் கடைமகள் எங்கி ந்  வந்தன? ஆகேவ, உன் இல்லறம் 
நைடெப வதற்கு லகாரண மான தைலவிைய மறந் விட் க் கடைமகள் என்  
கூறிக் ெகாண்  திாிவதில் பயன் இல்ைல என்ப  உனக்குத் ெதாி மா? 
 
அறி :- ஆனால், தைலவிைய இன்பமால ைவத் க் ெகாள்வதற்கு மட் ம் நாம் 
இல்லறம் ெதாடங்கவில்ைல.  ைவத்த டன் எத்தைனேயா திய ெபா ப் கள் 
ேதான் கின்றன. நீ கூ ம் அந்தத் தைலவி மகிழ்ச்சியாக எப்ெபா  இ க்க ம்? 

ட் ல் வி ந்தினர்கள் வந்தி க்கும்ெபா  அ ப்பில் ைன ப த் க்ெகாண் 
ந்தால் தைலவி மகிழ்ச்சியாக இ ப்பாளா? இல்ைல என்  உத  ேவண்  

நிற்பவர்கள் கைடத்தைலயில் நின்  ெகாண்  இ க்ைகயில் தைலவி மட் ம் 
அ பற்றிக் கவைலப்படாமல் உண்  உ த்  மகிழ்ச்சியாக இ க்க மா? 
நிைனத் ப்பார். 
 
ெநஞ்சு:- ஆம்! அவள் இம்மாதிாிச் சந்த ப்பங்களில் மகிழ்ச்சியாக 
இ க்க யா தான். அதற்காக அவள் தைலவைன விட் ப் பிாிந்  தனிேய 
வா ம்ப  விட்  விட்டால் மட் ம் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்  வி மா! 
 
அறி :- ைபத்தியக்கார ெநஞ்ேச! எப்ெபா ேம யரத்தில் ஆழ்ந்  
இ க்கும்ப யாகவா விட் வி  கிேறாம்? ெபா ள் ேதட இங்கு வந்த நம் தைலவன் 
மட் ம் தைலவிைய விட்  இங்ேகேய இ ந் விடப் ேபாகிறானா என்ன! வந்த கடைம 

ந் , ேவண் ய ெபா ள் கிைடத்த டன் ஊ க்குத்தாேன றப்படப் ேபாகிறான்? 
 
ெநஞ்சு:- அறிேவ, நீ ம் உன் தைலவ ம் கடைமைய த் க்ெகாண்  

றப்ப ம்வைர அ ைமத் தைலவி உயி டன் இ ப்பாள் என்ப  என்ன உ தி? ஆ! 
அவ ைடய காிய கூந்தல் கில் தாழ்ந்  ெதாங்கிக் ெகாண் ப்பைத நிைனப்ப ம் 
ஓர் இன்பமாகிற . அவ ைடய அகன்ற அந்த விழிகள், ஆைள வி ங்கி வி வ  
ேபான்  பார்க்கும் அந்தப் பார்ைவ, இைவ இரண் டன் அவள் என்ைனப் பிைணத்  
விட்டாேள! என் ெசய்வ ? 
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அறி :- ெநஞ்ேச, ஏ ! இவ்வள  ரத்திற்கு வந் ம் வந்த காாியத்ைத மறந் விட் த் 
தைலவிையப் பற்றிய உன் எண்ணங்கைளக் ேகட் க் ெகாண் ந்தால் எனக்குக்கூட 
அறி  ம ங்கிவி ம் ேபால இ க்கிறேத! சிறி  நிைனத் ப் பார்; நாம் இவ்வள  

ரம் வந்  வந்த காாியத்ைத க்காமல் ஊர் தி ம்பினால் நம் தைலவ ைடய 
ெபய க்ேக ஓர் இ க்கு உண்டாகாதா? அவைன அறியாைம உைடயவன் என்  
ஊரார் இகழ மாட்டார்களா? ெபா த்த  ெபா த்தாய், ெநஞ்ேச, இன் ம் சற் ப் 
ெபா ! எ த்த காாியத்ைத த் க் ெகாண்  ேபாகலாம். 
 
          ெநஞ்சு:- இனிப் ெபா க்க யா ! உடேன றப்பட ேவண் ம்! 
 
          இவ்வா  தைலவ ைடய ெநஞ்சுக்கும் அறி க்கும் ஒ  ேபாராட்டம் 
நிகழ்ந்ததாம். அறி , ெநஞ்சு என்ற இைவ இரண் ன் இைடப்பட்ட தைலவன்பா  
மிகத் திண்டாட்டமாகி விட்டதாம். அவன் பட்டபாட் ற்குக் காட் ம் உவைம மிகமிக 
அழகான . இரண்  வ ைம ெபா ந்திய ஆண் யாைனகள், எதிர் எதிேர நின்  
ெகாண் , ாிகள் ேதய்ந்  ேபான பைழய கயிற்ைறப் பற்றி இ க்கின்றனவாம். 
அந்தக் கயிற்றின் நிைல எப்ப  இ க்குேமா அப்ப  இ க்கிறதாம் அவ ைடய 
நிைல ம். இவ்வள  அழகிய பாடைலப் பா யவர் ெபயர் கூடத் ெதாியவில்ைல! 
எனேவ பிற்காலத்தார் அவர் பாட் ல் உள்ள இந்த அழகான உவைமையக்க தி 
அவ க்ேக 'ேதய் ாிப் பழங்கயிற்றினார்' என்  ெபயர்கூட ைவத்   விட்டார்கள். 
 
                றம்தாழ்  இ ண்ட கூந்தல் ேபாதின் 
                நிறம்ெப ம் ஈர்இதழ் ெபா ந்த உண்கண் 
                உள்ளம் பிணிக்ெகாண் ேடாள்வயின் ெநஞ்சம்        
                ெசல்லல் தீர்க்கம் ெசல்வாம் என் ம்,  
                ெசய்விைன யா  எவ்வம் ெசய்தல்    
                எய்யாைமெயா  இளி தைலத் த ெமன  
                உ தி க்கத் ங்கி அறிேவ 
               சிறி நனி விைரயல் என் ம். ஆயிைட  
               ஒளி  ஏந்  ம ப்பில் களி மா  பற்றிய                  
               ேதய் ாிப் பழங்கயி  ேபால 
                வ  ெகால்என் வ ந்திய உடம்ேப!                    (நற்றிைண-284) 
 
( றந்தாழ் - கில் தாழ்ந் ; (நீளமாக) ேபாதின் நிறம்  ெப ம்-ெநய்தற் வின் 
நிற ைடய; உண்கண்-ஆைள வி ங்குவ  ேபான்ற கண்; ெசல்லல்-வ த்தம்; எவ்வம்  
ெசய்தல்-இகழ்ந்  விட் ப் ேபாதல்; எய்யாைம- அறியாைம; இளி -இகழ்ச்சி; உ தி 

க்கத் ங்கி- உ திப்பா  ெச த்த னாேல ெசல்லா ; நனி-மிகுதி; ஒளிேறந்  
ம ப் -ஒளி பைடத்த ெகான் ; வ   ெகால்-அழியேவண் மா?) 
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உணைமயான காத ம் கடைம உணர்ச்சி ம்  ஒ வ ைடய மனத்தில் ேபாராட்டம் 
நிகழ்த் வைதச்  சித்தாிக்கிற  இப்பாடல். இைவ இரண் ல் எ  சாியான   என்ற 

க்குத் தைலவன் வர யவில்ைலயாம்.  ஆகேவ, எ  சாிெயன்  
ேகட் க்ேகட் க் கவைலப்பட்   அவன் உடம் கூட இைளத் வி கிறதாம். இன் ம் 
நம்மில்  பல க்குக் கவைல உண் . கவைல இல்லாதவர்கேள இவ்  லகில் இல்ைல. 
ஆனால், இம்மாதிாியான கவைல  உண்டா? அன் க்கும் கடைமக்கும் ேபாராட்டம் நம்  
மனத்தில் நிகழ்வ ண்டா? உண்ைமக் காதல், உண்ைமக்  கடைம என்ற இரண் ேம, 
அ கிய சரக்காகிவிட்ட  இற்ைற நாளில் இத்தைகய பாடல்கள் ஒ  ெபாிய உ தி  
ைய ம் உணர்ச்சிைய ம் நமக்குத் த கின்றன. இரண்   யாைனக ம் சமபலத் டன் 
இ க்கின்றன என்றைமயாற் காத ம் கடைம ம் சமபலத் டன் தைலவனிடம்  
உள்ளன என்பைத ம் கவிஞர் ெபற ைவத் விட்டார்.                 ................... 
 
தைலவி பிாிந்  ெசன்றைத நிைனத்  வ ந் ம்  தாயின் மனநிைல ேபசும் பாடல் இ : 
 
          'நிைனத்தா ம் ெநஞ்சு ேவகிற !' 
 
நல்ல க ேவனில்; உச்சிப்ேபா  இந்த ெவயி ன்  ெகா ைமைய நிைனத்தா ம் 
உள்ளம சு கிற ! சாதாரணமாக ெவயி ன் நடப்பவர்கட்ேக அதன்  ெகா ைமைய 
அறிய ம் என்பர். ஆனால், சில  சமயங்களில் ெவயி ல் நடப்பவர்கள் எவ்விதக் 
கவைல ம்  இல்லாமல் சாவதானமாக நடந்  ெசல் தைலக் காண் கிேறாம். ஏன்? 
அவர்க ைடய கால்கள் இ ம்பால்  ஆனைவயா? அப்பாதங்களில் சூ  தாக்காமல் 
விட்   வி மா? சூாியன் அவ்வா  ஒ வைரச் சுட் ப் பிறைரச்  சுடாமல் வி பவன் 
அல்லேன! எ ம்பில்லாத ைவ  ம் தன  அதிகாரம் நைடெப ம் இடத்திற்கு 
வந்   விட்டால் அவன் வி வதில்ைல. த் த் த்   இரறக்குமா  ெசய்கிறான் 

ைவ.  
 
அத்தைகய க  ெவயி ல் இரண்  ேபர்கள் ெசல்   கிறார்கள். இன் ம் சற்  
ெந ங்கிச் ெசன்  பார்க்க  லாமா அவர்கைள? ஓ த் தப்பித் க் ெகாள்ள ேவண் ய  
ெவயி ல் அவர்கள் இ வ ம் ஏன் ெமள்ள நடக்கிறார் கள் என்ப  இப்ெபா  
ெதாிகிறதா? ஆம்! இேதா  பின்ேன ெசல்கிற இப்ெபண் ேவகமாக நடக்க யாத  
வள். ன்ேன ெசல் ம் இந்த ஆடவன் இவள்  ெபா ட்ேட ெமல்லச் ெசல்கிறான். 
அவ ைடய மி க்ைக  ம் உடற்கட்ைட ம் ேதாள் வ ைய ம் பார்த்தால், அவன் 
மிக ேவகமாக நடக்ககூ யவன் என்ப   ெதாிகிற . ஆனால், ஏன் அ க்க  பின் 
தங்கிவி கிறான்? இேதா பின்ேன வ ம் அப்ெபண் ேகா ைய ேநாக்கி  ஏேதா 
கூ கிறான். அவ ைடய கத்தில் எவ்வள  அன்  த ம் கிற ! ர ைடய 
உடற்கட்  அைமந்த  அவ ைடய கத்தில் இவ்வள  அன் ம் குைழ ம்  எங்கி ந்  
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பிறந்தன? ஐயேம இல்ைல! இந்தப்  ெபண்ணிடம் தி ம்பிப் ேபசுந்ேதா ம் அவ ைட  
கத்தில் அன் ம் அ ம் காட்சி அளிக்கின்றன.  இப்ப  ஒ  ெபண்ணிடம் ேபசும் 

ெபா ெதல்லாம் ஒ வ  ைடய கத்தில் அன்  ேதான் மாயின், அவன்  
அவ ைடய காதலன்தான் என்   ெசய்யலாம்.  
 
இந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தால், இவளிடம் இளைம  தாண்டவமா கிற . 
இவ ைடய உடல் அைமப்பில்,  ெபாிய கு ம்பத்தில் வசதி டன் வளர்ந்த ெபா   
காணப்ப கிற . இப்ப ப்பட்டவள் இவ்வா  க ைம  யான ெவயி ல் நடந்  
பழகியி த்தல் இயலா . எனேவ,  இவள் கால்கள் சூ  தாங்காமல் தள்ளா கின்றன. 
இவள்  ப ம் பாட்ைடக் கண்ட இவ ைடய காதலன் நின்   நின்  இவ க்கு ஏேதா 
அைமதி கூ கிறான். விைளயாட்  டாகப் ேபசி, இவைள மகிழ்விக்கிறான். 
இவ ைடய  கவைலைய மறக்க ைவக்க அவன் அ ம்பா  ப கிறான்  என்ப  
நன்றாகத் ெதாிகிற .  
 
இவ ம் அவனிடம் ெப ங்காதல் ெகாண் ள்ளாள்  என்பதில் ஐயமில்ைல. அன்ேறல், 
இக் க ெவயி ன் ெகா ைமைய மறந் , அவ ைடய ெசாற்களில் ஈ பட்   
இவ்வா  தன்ைன மறந்  இவள் சிாிக்க இய மா? இத் ைணத் ன்பத்ைத ம் 
இவள் மறக்க ேவண் மாயின்  அவ ைடய ெசாற்களில் இவ க்குள்ள ஈ பா   
அளவற்றதாய் இ க்க ேவண் ம். ஏன் இவ்வா  இக் காதலர்கள் இந்த ேநரத்தில் 
ெசல்ல ேவண் ம்? அ  ஒ   கைத.  
 
 இத் தைலவ க்கும் தைலவிக்கும் ெந னாட்கலாகேவ  பழக்கம் உண் . 

தன் த ல் இவர்கள் இ வ ம் எங்கு எவ்வா  சந்திந்தார்கள் என்ப  நமக்குத் 
ெதாியா .  இவன், இவள், இவ ைடய உயிர்த்ேதாழி ஆகிய வ க்கு  மட் ேம அ  
ெதாி ம். ஆனால், இத் தைலவி ைடய  சுற்றத்தார் இவர்களிைடேய தி மணம் 
நைடெபறவிட மாட்டார்கள் என்பைதத் ேதாழி அறிந்  ெகாண்டாள். ேவ  வழியா ? 
மற்ெறா வ க்கு இப்ெபண்ைண மணம் க்க ஏற்பா க ம் ெசய் விட்டனர் 
இவர்க ைடய  சுற்றத்தார். நிைலைம மிக ம் ேமாசமாகி வி ம் ேபாலத்  
ேதான்றலாயிற் . ேதாழி பார்த்தாள்; தைலவி ேவ  ஓர்  ஆடவைன மணத்தல் என்ப  
இயலாத காாியம். அத் தைகய நிைலைம ஏற்பட்டால் இவள் இறந் ப வாேள தவிர 
அப் தியவைன மணக்க இைசயமாட்டாள். என்றா ம் தைலவியின் சுற்றத்தார்க ம் 
தைலவியின்  நிைலையப் ாிந்  ெகாள்ளேவ ம க்கிறார்கள். 
 
இந்நிைலயில் ேதாழிக்கு இரண்ேட வழிகள்  ெதாிகின்றன. ஒன்  தைலவியின் 
விதிப்ப  ஆகட் ம்  என்  விட் வி வ . இரண்டாவ , பல ம் தன்ேமல்  
ஐயங்ெகாண்  பைகைம பாராட் வார்கள் என்   அறிந்  இ ந் ம் அ பற்றிக் 
கவைலயைடயாமல், தைலவிக்கு அவள் வி ம்பியவைன அைட மா   உத வ . 



 107

எந்தத் ேதாழி ம் தைலவிைய தல் வழியில்  விடமாட்டாள். அவள் இறந் பட 
ேநர்ந்தால், இைதவிடக்  ெகா ைம ேவ  யா ? எனேவ இரண்டாவ  வழிதான்  
சிறந்த  என்ற க்கு வந் விட்டாள் ேதாழி. தன் ைடய சுற்றத்தார் நிைறந் ள்ள 
இந்த ஊாில் தைலவி வி ம்பியவைன மணந் ெகாள் தல் என்ப  இயலாத காாியம். 
எனேவ, தைலவ டன் தைலவி  ஓ விட ேவண் ம். இவ்வா  தைலவ டன் தைலவி  
ஓ வைத 'உடன் ேபாக்கு' என்  இலக்கியம் கூ ம்.  ேமனாட்டார் இதைன இேத 
ெபா ளில் 'எேலாெபெமன்ட்' என்  வழங்குவ ம் அறிதற்குாிய . 
 
ேதாழியின் உதவியால் தைலவி தைலவ டன் ஒ   நாள் வி யற்காைலயில் தன் 
ஊைர ம், தாய் தந்ைதயைர  ம், சுற்றத்தாைர ம் விட் விட்  ஓ விட்டாள். தல்  
நாள் மாைலப்ெபா  வைர அந்த ட் ல் வாழ்பவர்  கட்கு இ பற்றி ஒ  குறிப் ம் 
ெதாியவில்ைல. இப் ெபண்ணின் தாய்க்கு இவள் ஒேர ெபண். ேவ  ஆண்  மக்கள் 
இ க்கலாம். எனி ம் சீராட் த் தன் மகள் என்   கூறி ஆடம்பரமாகத் தி மணம் 
ெசய்  ைவக்க ேவ   ெபண் ம் இல்ைல! என் ெசய்வாள் அத்தாய்.  
 
ம நாள் ெபா  வி ந்த ம் மகைளத் ேத னாள். யாண் ம் காணவில்ைல. 
ேதாழிைய விசாாித்தாள், தனக்கு  யாெதான் ம் ெதாியா  என்  ேதாழி 
கூறிவிட்டாள்.  ேதாழிதான் தைலவியின் உடன்ேபாக்குக்கு உதவி ெசய்  தாள். 
எனி ம், அவேள இப்ெபா  ஒன் ம் ெதாியாத  வள் ேபாலத் தைலவிையக் 
காணவில்ைலேய என்  அழத்  ெதாடங்கிவிட்டாள்! ேபாதாக்குைறக்கு ஊாில் உள்ள  
ெபண் ர் அைனவ ம் வந்  கூ விட்டனர்.  
 
ஒவ்ெவா வ ம் தத்தம் கவைலைய ஓரள   ெதாிவித் க் ெகாண்டனர். சிலர் 
அத்தாையத் ேதற்ற ற் பட்  விட்டனர்; இ  ஓர் இளம் ெபண்ணின் வாழ்க்ைக  யில் 
இயல் தான் என்பைத எ த் க்காட் னர்; அறவழி  ம் இ தான் என் ம் எ த் க் 
கூறினர். எவ்வள  சிறப்   டன் ெபற்  வளர்த்தா ம், ெபண்ைணப் ெபற் விட்டால் 
ஒ வனிடம் ஒப்பைடக்கத்தாேன ேவண் ம்? இவ்வா   அவர்கள் பலப யாக 
எ த் க்கூறி ம் தாய்க்குக் கவைல  நீங்கவில்ைல. சிலர் காரண காாியத் டன் 
உவைமகள்  கூறி ம் அவள் கவைலையப் ேபாக்க யன்றனர். ஒ த்தி  கூறினாள் 
பின் வ மா : 
 
"அம்மா, நல்ல மணம் சுகிற சந்தனம் மரமாக  மைலயிேலதான் பிறக்கிற  
என்றா ம், தான் பிறந்த  மைலயில் இ க்கும் வைர மைலக்கு அ  பயன் 
ப வதில்ைல. அங்கி ந்  பிாிந்  ெசன்  யா ைடய  ட் ேலா ேசர்ந்  விட்டால், 
அங்கு மணம் சுகிற .  ஆராய்ந்  பா ங்கள். உம் ைடய மக ம் அத்தைகயவள்  
தாேன?" என்றாள். 
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            'பல  ந ஞ்சாந்தம் ப ப்பவர்க் கல்லைத 
            மைல ேள பிறப்பி ம் மைலக்கு அைவதாம்என்ெசய் ம்?  
            நிைன ங்கால் ம்மகள் மக்கும் ஆங்கு அைனயேள;'                                         
                                        (பாைலக்க -8) 
 
மற்ெறா த்தி ேவ  ஓர் உதாரணம் தந்தாள்; "நீவிர்  அணிந்தி க்கிற த் க்கள் 
கட ேலதாேன பிறந்தன? ஆனால், அைவ கட க்கு ஒ  சிறி ம் பயன்படாமல் 
உம்ைம அலங்காிக்க வந் விட்டன. ஆய்ந்  பார்த்தால்,  உம் மக ம் 
அவ்வா தான்?" என்றாள். 
 
             'சீர்ெக  ெவண் த்தம் அணிபவர்க்கு அல்லைத 
             நீ ேள பிறப்பி ம் நீர்க்கு அைவதாம் என்ெசய் ம்? 
            ேத ங்கால் ம்மகள் மக்கும் ஆங்கு அைனயேள!'                                  
                                       (பாைலக்க -9) 
 
என்  கூறி, அத்ைதயின் யரத்ைதத் தணிக்க ற்பட்ட னள். இவர்கள் 
எவ்வள க்ெகவ்வள  அவ ைடய  யைரத் தணிக்க அ  கூறினார்கேளா, 
அவ்வள க்  கவ்வள  அவ ைடய யரம் எல்ைல கடந்  விட்ட .  
 
தாய் தனக்கு அைமதி கூறினவர் அைனவைர ம் ஒ   ைற பார்த்தாள். இன் ம் 
அவ ைடய வ த்தம் அதிக  மாயிற் . ேம ம், அவர்கள்ேமல் அ  ேகாபமாக ம்  
மாறிய . ஏன் ெதாி மா? அவ க்கு அைமதி கூறவந்த  அவர்கள் அவைளப் ேபாலவா 
இ க்கிறார்கள்? அவ ள்  ஒவ்ெவா வ க்கும் இரண்  ன்  ெபண்கள் உண் .  
ஒ த்தி இவ்வா  தைலவ டன் ஓ விட்டா ம் மற்றப் ெபண்கட்கு அவர்கள் மணம் 
ெசய்  ைவத்  மகிழலாம்.  ஆனால் தன் நிைலைய அவர்க ள் யா ம் ஆராய்ந்   
பார்த்ததாகேவ அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. அவ க்கு இ ந்தவள் ஒேர மகள் 
அல்லேவா? அந்த ஒ த்தி ம்  இன்  இல்லாமல் ெசன் விட்டாேள; 
 
அத்ைத ம் அறியாதவள் அல்லள். ஒ வா  தன்  யரத்ைத மறந் விட்  இ க்கேவ 

யல்கிறாள். ஆனா ம், என்ன ெகா ைம! ட்ைடச் சுற்றி ெநாச்சிச் ெச  
வளர்ந் ள்ள ; நீலமணி ேபாலப் க்கைளப் த் க்  கு ங்கி நிற்கிற . அைதப் 
பார்க்குந் ேதா ம் மகள்  நிைன  வ கிற , அச்ெச யின் அ யில் அ ைம மகள்  
விைளயா  வளர்ந்தைத அவள் எவ்வா  மறக்க இய ம்! அவள் அமர்ந்  
விைளயா ய திண்ைணைய நிைனக்க  நிைனக்கத் தாய்க்குப் ெபற்ற மனம் 
ெவ த் வி ம் ேபால  ஆகிவி கிற . 
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இ  ஒ  மனத்தத் வம். அண்ைமயில் அன் ைடய  வர்கைள இழந்  விட்டவர்கட்ேக 
இ  ெதாி ம். இறந்த  வர்க ைடய ெபா ைளக் கா ம் ேபாெதல்லாம் யரம்  

தியேவகத் டன் ெவளிவ ம். கவிமணி ேதசிக விநாயகம்  பிள்ைள இதைன அழகாக 
மகைன இழந்த தாய் என்ற  பாட ல் பா கிறார். இறந்த மகைனப் த்தர் பிரான்  
எதிேர ேபாட்  அத்தாய் அ வ  இம்மன நிைலைய  நன்கு விளக்குகின்ற . 
அக்குழந்ைத விைளயா ய ெபா ள்  கைளக் கா ம் ெபா ெதல்லாம் தன் யரம் 

திய  உ ெவ த்தைல இேதா அத்தாய் கூ கிறாள்; 
 
             'சித்திரத் ேத ம் சி பைற ம் கூ எைனப் 
            பித்தியி ம் பித்தி ெப ம்பித்தி ஆக்குைதயா!'                (கவிமணி) 
 
இேத ேபான்ற க த்தத்ைததான் நற்றிைணப் பாட் ல்  வ ம் அத்தா ம் கூ கிறாள். 
 
"அறி ள்ள அயல் ட்டவர்கேள! உங்கைளப் ேபால  நான் பல தல்வியைரப் 
ெபறவில்ைல. ஒேர ெபண்ைணப் ெபற்ேறன். அவ ம், ேபாாில் மிக்க வ ைம காட் ம்  
கூறிய ேவலா தத்ைத ைடய காைள ஒ வேனா   க ம் பாைல வனத்தின் வழிேய 
ெசன் விட்டாள். அவேள  ெசன் விட்டைமயின் யான் அவள்ேமல் ெகாண் ந்த  
ஆைசைய மறக்கிேறன். எனி ம், ஆவ டன் பழகியைத  மறக்க யவில்ைல. 
ஆனால், நீங்கள் கவைலைய  மறக்குமா  ெசால்கிறீர்கள். அந்த ஒேர மகைள எவ்வா  
மறப்ப ? கண் ள் வா ம் பாைவ ெவளிேய வந்   நைட பயில்வ  ேபான்ற என் 
மகள், நீலமணி ேபான்ற  க்கள் க்கும் ெநாச்சிச் ெச யின் அ கில் விைளயா ய  
ைத ம் அவள் விைளயா ய திண்ைணைய ம் எவ்வா   என்னால் மறக்க ம்? 
நிைனத்தா ம் ெநஞ்சு  ேவகிற !" 
 
           ஒ மகள் உைடேயன் மன்ேன அவ ம் 
           ெச மிகு ெமாய்ம்பின் கூர்ேவல் காைளெயா  
           ெப மைல அ ஞ்சுரம் ெந நல் ெசன்றனள்; 
           இனிேய, 
 
           தாங்குநின் அவலம் என்றிர்; அ மற்  
           யாங்ஙனன் ஒல் ேமா அறி ைட யீேர! 
           உள்ளின் உள்ளம் ேவேம; உண்கண் 
           மனிவாழ் பாைவ நைடகற்  அன்னஎன் 
           அணிஇயல் கு மகள் ஆ ய 
           மணிேயர் ெநாச்சி ம் கண்ேட                         (நற்றிைண-184) 
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(ெச -ேபார்; ெமாய்ம் -வ ைம; ெந நல்-ேநற் , ஒல் ேமா- ேமா; உண்கண் 
மணி வாழ்பைவ- கண்ணி ள் வா ம் பாைவ; ெதற்றி-திண்ைண) 
 
"மகள் ெசன்ற பாைலைய நிைனத்  ட் ல் நிழல்  த ம் ெநாச்சிைய ம் 
திண்ைணைய ம் பார்த்தால் வ த்தத்  தால் ெநஞ்சு ெவ க்கிறேத!" என்றாள் 
அப்ெபற்ற தாய்.  'கு  வறன் உற்ற ெகா நன்' தைலவியின் தனிக்  கு த்தனத்தில், 
அவள் உ திையப் பற்றிப் ேபசும்  பாடைலப் பார்ப்ேபாம்; 
 
ஒ  ெபாிய மாளிைக விண்ைணத் ெதாட்  நிற்கிற . அ  மிகப் ெப ஞ் 
ெசல்வ ைடய ெடன்ப  கண்ட  மாத்திரத்தில் யா ம் அறிந் ெகாள் தல் கூ ம். 

ட் ன்  ெவளி ற்றத்தில் ெபாியெதா  ெதன்னங்கீற் ப் பந்தல்  
ேபாடப்பட் க்கிற . ட் ன் ெசாந்தக்காரர் ெபா ட்  ெசல்வம் ெபற் ள்ள 
அள க்கு மக்கட்ெசல்வம் ெபற  வில்ைல என்  நிைனக்கத் ேதான் கிற . 
அல்லாவி ல், இேதா ட்  வாயிைல விட்  ெவளிேய வ ம் இந்த ஒ   ெபண் 
குழந்ைதையப் பா ங்கள். எவ்வள  சிறந்த  ஆைடகள், கண்டீர்களா? இவ்வள  சிறிய 
குழந்ைதக்கு  இப்ப  ைவரத்தால் இைழத்  நைககள் ேபாட் க்கிறார்  கள். 
பார்த்தீர்களா? என்ன நிைனக்கிறீர்கள்? இந்தக்  குழந்ைதையப் பார்த்  ன் ஒ  
காலத்தில் ஒ  கவிஞன்  'நல்கூர்ந்தார் ெசல்வமகள்' என்  கூறிப்ேபானான். அதன்  
ெபா ள் விளங்குகிறதா? 'நல்கூர்ந்தார்' என்பதற்கு  வ ைம ைடயவர் என்ப  
ெபா ள். வ ைம ைடயவர்  கட்கு எவ்வா  ெசல்வ மகள் இ க்க ம் என்   
ேகட்கிறீர்களா? ஆம். நியாயமான ேகள்விதான். ஆனால்,  'வ ைம' எதில் ஏற்பட்ட  
என்  அறியவில்ைலேய! ெசல்வம் நிைறய உைடயவர்கள் என்பேத ெபா ள். 'ஒன்ேற  
ஒன்  கண்ேண கண் ' என்  கூ வார்கேள! அ   ேபால ஒேர ஒ  குழந்ைதைய 
அ ைமயாகப் ெபற்   உள்ளார்கள். இங்ேக நாம் கா ம் அம்ைம இக்குழந்ைத  ையப் 
ெபற்ற தாயல்லள். ஆனால், தாயின் இடத்தில்  இ ந்  வளர்க்கும் ெசவி த் தாய் 
ஆவாள். ஆம் 'நற்றாய்' என்  கூறப்ப ம், ெபற்ற தாய்க்கு அ த்தப  இ ப்பவள், 
'ெசவி த் தாய்' என்  கூறப்ப ம் இந்த வளர்க்கும் தாய்  தாேன? ஆதலாேலதான் 
இவ்வள  உாிைம டன் குழந்ைதைய அச்சு த் ம் ேநாக்கத் டன் ைகயில்  ேகாைல 
எ த் க்ெகாண்  ஓ  வ கிறாள். இந்த  தாட் ைய அ த்  நிற்கும் அந்தப் 
ெபண்ணின் ைகயில்  இ க்கும் ெபாற்கிண்ணத்ைதப் பார்த்தீர்களா? அதில்  
ெவண்ைமயான பா ம் ேசா ம் இ க்கின்றன. பாற் ேசாற் க்கு உள்ள இனிப் ம் 
ேபாதா  என்பதற்கு இச் ேசாற் டன் என்ன கலந் ள்ளார்கள் என்ப  ெதாி மா? 
நாம் இக்காலத்தில் சத்தற்ற ெவள்ைளச் சர்க்கைரைய  அல்லவா பயன்ப த் கிேறாம்? 
ஆனால், அந்நாைளத்  தமிழர் பா க்கு இனிப் ட்டத் ேதைன உடன் கலந்தனர்.  
எனேவ, இக்குழந்ைதயின் பால் ேசாற் டன் ேதைனக்  கலந்தி க்கிறார்கள். ேதன் 
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கலந்த பால் ேசாற்ைறத் தங்கக்  கிண்ணத்தில் ஏந்திக்ெகாண்  பின்னர் இ க்கும் 
பணிப்  ெபண் ஏன் இங்ேக வந்  நிற்கிறாள்? த ல் ஓ  வந்த  இந்தப் ெபண் 
குழந்ைதக்குச் ேசா  ஊட்டேவ இத்தைன  ேபர்க ம் வந் ள்ளார்கள். இந்தக் 
குழந்ைத, உணைவ  பா ம் ேத ம் கலந்த அந்த இனிய ேசாற்ைற உண்ண 
ம க்கிற . அம்மட்ேடா ெவளியில் உள்ள பந்தைலச்  சுற்றிச் சுற்றி ம் ஓ கிற . 
வய  திர்ந்த நைர ேதான்றிய  பணிப்ெபண்கள் இக் குழந்ைதையப் பி க்க ேவண் , 
தம்  வயைத மறந்  குழந்ைதயின் பின்னர் ஓ வ  அதைன  விட வியப்பாய் 
இ க்கிற ! ஆனால், குழந்ைத அவர்  களின் ைகயில் சிக்காமல் இங்கும் அங்கும் 
ஓ கிற .  இைட இைடேய அப்பணிப்ெபண்கள் தம் ஓட்டத்ைத  நி த்திக்ெகாண்  
குழந்ைதைய ேவண் கிறார்கள்.  
 
இ  ஒ  காட்சி. வாழ்க்ைகச் சித்திரத்தின் ஒ  பகுதி  இ . இேதா! இனி மற்ெறா  
பகுதி ெதாடங்குகிற .  இங்கு நாம் கா ம் ெபண் நல்ல இளம்ப வம் உைடய  
நங்ைக. இவ ைடய இயற்ைக வனப்ைபத் தவிர ேவ   அழகு ெசய் ம் ஆைட 
அணிக ள் ஒன் ம் இல்ைல.  உைடயி ம், ட் ச் சூழ்நிைலயி ம் எவ்வள தான்  
வ ைம ெதாிந்தா ம், இவ ைடய கத்தில் காணப்ப கிற  ஒப்பற்ற ெபா . 
வ ைம என்ப  உடைலப்  பி க்கும் ெபா  அ தான் ேதால்வியைடகிற . அவ் 
வ ைமயால் பீ க்கப் ெபற்றவன் பணிய ம த்   வி கிறான். எனேவ, அவ ைடய 
உைட, உண ,  உைற ள் என்  கூறப்ெப ம் இம் ன் ம்  ெகட் வி கின்றன. 
ஆனால், அவ ைடய கத்ைதப்  பார்த்  யா ம் வ ைம ைடயவன் என்  கூறிவிட  

யா . இ  க திேய தான், 'ெசல்வம் என்ப   சிந்ைதயின் நிைற . அல்கா 
நல்குர  அவாஎனப் ப ேம,' என்  கூறினார் குமரகு பர அ களார்.  
 
இப்ெபா  நாம் கா ம் இப்ெபண்மணியின் றத்  ேதாற்ற ம் சூழ்நிைல ம் 
இவ ைடய வாழ்க்ைக ெசல்வப்  பாைதயில் ெசல்லவில்ைல என்பைத ம், 
வ ைமயில்  நைடெப கிற  என்பைத ம் நன்கு அறி த் கின்றன.  என்றா ம் 
என்ன? இவ ைடய கத் ேதாற்றத்திேல  தான் எவ்வள  ெபா  காணப்ப கிற ! 
 
இேதா இவ ைடய ட் ள் ெசன்  காண்ேபாம்.  எவ்வள  சிறிய ! ஆனால் 
எவ்வள  ய்ைமயாய்  ைவக்கப்ெபற்றி க்கிற ! அவ்வள  ெபாிய மாளிைகயில்  
வாழ்ந்த இப்ெபண், எவ்வா  இவ்வா  சிறிய ட் ல்  வாழக் கற் க் ெகாண்டாள்; 
ெதாட்டதற்ெகல்லாம் பணிப் ெபண்கைள ஏவி ேவைலைய த் க்ெகாள் ம் பழக்க  

ைடய இப்ெபண், இப்ெபா  ஒ  பணிப்ெபண்கூட  இல்லாமல் எவ்வா  
வாழ்க்ைக நடத் கிறாள்? தனக்குச்  ேசா  ஊட்ட ேவண் ம் என்  பிறைர 
எதிர்பார்த்   வளர்ந்த இப்ெபண், இப்ெபா  எவ்வா  தன் கு ம்பத்  ைதக 
கவனித் க் ெகாள்கிறாள்? இைவ அைனத் ம் ஒ   றம் இ க்க இவள் 
இப்ெபா தாேன உண  சைமக்க  ம் தைலப்பட்  விட்டாள். தங்கக் கிண்ணத்தில்  
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ேதெனா  கலந்த பார்ேசாற்ைறப் பிறர் வ ந்தி வ ந்தி  ஊட்ட யன்ற  அக்காலம். 
ஊட்ட ஊட்ட உண்ண ம த்த ம் அந்தக் காலம். இன்  எத்தைகய மா தல்? 
தங்கக்கிண்ணம் என்  கூ வதற்குக்கூட, ஒன் ம் இல்ைல.  ட் ல் பழகும் 
சாமான்கள் அைனத் ம் நிலத்தாயின்  அ ளால் கிைடத்தைவ தாம்! அைனத் ம் மண் 
பாண்டங்கள். அவற்றில் பா ம் இல்ைல, ேத ம்  இல்ைல; பழஞ் ேசா தான் 
இ க்கிற . என்றா ம்,  அச்ேசாற்ைற வி ப்ப டன் உண்கிறாள்! தான் மட் ம்  
உண்ணவில்ைல! தன் கணவ க்கும் வி ப் டன்  அதைனப் பைடக்கிறாள். 
 
இேதா! இந்த ஆண் மகன்தான் இவ ைடய காதற் கணவன் ேபா ம்! இவ ைடய 

க்ேகறிய உடல்  இவ ைடய வன்ைம ம் பலத்ைத ம் காட் கிற .  ஆனால், 
அணிந்தி க்கும் உைட த யன, இவ ைடய  கு ம்பம் ெசல்வத்தில் வாழவில்ைல 
என்பைத அறி த்   கின்றன. இ ந்தா ம், வ ைமயில் ெசம்ைம உைடயவ  
னாகேவ காணப்ப கிறான். இவ க்குச் ெசய்யேவண் ய  கடைமகைளத் தவறாமல் 
ெசய்கிறாள் இப்ெபண். ெவ ங்  கடைம உணர்ச்சியால் உந்தப்பட் , இயந்திரம்ேபால 
மட் ம் இவள் ெசய்யவில்ைல;  அன் டன் கடைம  ையச் ெசய்கிறாள். 
இவ ைடய ஒவ்ெவா  ெசய ம்  மனத்தின் ஆழத்தில் ப ந்தி க்கும் காதல் 
உணர்ச்சி  குமிழிட்  ெவளி வ கிற .  
 
இவ்வள  அ ைமப்பாட் டன் நைடெப ம்  கு ம்பத்ைதக் காண இவள் தந்ைதயார் 
ஒ  ைற  வந்தி ந்தார்; மகளின் வாழ்க்ைக ைறையக் கவனித்தார். ெபற்  வளர்த்த 
அவ ைடய மனம் அ தாபத்தால்  கைரந்  விட்ட . மக ைடய இந்த வ ைமையப் 
ேபாக்க  ேவண் ம் என்   ெசய் ெகாண்டார். மிக ம்  பக்குவமாக இவைள 
அ கி, தாம் உதவி ெசய்வதாகக்  கூறினார். அ ம் உதவி என்ற ெபயரால் அன் .  
இவ ைடய பைழய வாழ்ைவ நிைனத் ப் பார்த்த அவர்,  அைத இவ க்கு 
நிைன ட் னால் ஒ  ேவைள அச்ெசல்வ வாழ்ைவ மீட் ம் வி ம் வாேளா என்  
ஐ ற்றார்; எவ்வளேவா ெசால் ப் பார்த்தார்; தம்  இடத்தில் ெபா தவி ெப தல் 
தவறன்  என்  பல  வைகயாக ம் எ த் க்காட் னார். ஆனால், இவள்  அவ ைடய 
ெசால்ைல ம த் விட்டாள்; எந்த விதமான  உதவி ம் ெபற ம த் விட்டாள். 
எத் ைனத் ன்ப ற்றா ம் தன் தந்ைதயாாிடமி ந்  உதவி ெபற இவள் வி ம்ப  
வில்ைல; தன் கணவ ைடய ெப ைமக்கு அவ்வா   உதவி ெப தல் இ க்கு 
என் ம் க்கு வந்தாள். கணவ ம் உதவி ெப தைல வி ம்ப மாட்டான் என்ப   
இவ க்கு நன்கு ெதாி ம்! 
 
மாமனா ைடய ெசல்வத்தில் பங்குெபற்  வாழ்தல்  மிக ம் மானக்ேகடான  என்ப  
அவ ைடய  ெகாள்ைக. அன்ைறய நாளில் தமிழன் இவ்வா தான்  க தினான். 
எத் ைன வ ைமயில் ஆழ்ந் விட்டா ம்,  தானாகச் சம்பாதியாமல் பிறர் ெபா ைள 
ைவத்   வாழ்வ  மானக்ேகடான  என்ப  தமிழ ைடய உ தி  யான ெகாள்ைக. 
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இவற்ைறெயல்லாம் மனத் ட்ெகாண்   இப்ெபண் தன் தந்ைதயார் த வதாகக் கூறிய 
ெசல்வத்ைத  ஏற்க ம த் விட்டாள். 
 
இப்ெபண்ணின் இல்வாழ்க்ைகைய ஒ நாள் வளர்த்   வந்  ெசவி த்தாய் ெசன்  
கண்டாள். மகளின் இக் கால  வாழ்க்ைக அவ ைடய கண்ணில் நீைர வரவைழத்   
விட்ட . இவ ைடய பைழய வாழ்க்ைகைய ம் பால்  ேசா  உண்ண ம த்த 
கு ம் த்தனத்ைத ம் மீட் ம்  நிைனந்  பார்த்தாள். கண்ணீர ஆறாய்ப் ெப கிய .  
ஆனால், மகள் வ ைமயில் ெசம்ைமயாக வாழ்க்ைக  நடத் வைதப் பார்த்த ம், 
ெப மித உணர்ச்சி ேம ட்   வி கிற . மீண் ம் தன் ட் ற்கு வந்தாள். ெசவி த்  
தாய்; இவற்ைற ெயல்லாம் நிைனத்  ஒ  கவிைதயாகப் பா னாள். ஆனால் 
கவிைதையப்பா ய  ேபாதனார்  என்ற ஆண் மகனார். இேதா கவிைதையப் 
பா ங்கள்: 
 
          'பிரசம் கலந்த ெவண்சுைவத் தீம்பால் 
          விாிகதிர்ப் ெபாற்கலத்  ஒ ைக ஏந்திப் 
          ைடப்பில் சுற் ம் ந்தைலச் சி ேகால் 
           உண்என்  ஒக்கு  ைடப்பத் ெதண்ணிர் 
           த் அாிப் ெபான்சிலம்  ஒ ப்பத் தத் ற்  
           அாிநைரக் கூந்தல் ெசம்  ெசவி யர் 
           பாீஇெம ந்  ஒழியப் பந்தர் ஓ  
           ஏவல் ம க்கும் சி விைள யாட்   
           அறி ம் ஒ க்க ம் யாண் உணர்ந் தனள்ெகால்!  
           ெகாண்ட ெகா நன் கு வறன் உற் எனக் 
           ெகா த்த தந்ைத ெகா ஞ்ேசா  உள்ளாள் 
           ஒ குநீர் ணங்குஅறல் ேபாலப் 
           ெபா ம த்  உண் ம் சி ம  ைகயேள.'             (நற்றிைண-110) 
 
(பிரசம்-ெதன்; ைடப்பில் சுற் ம்-குஞ்சும் கட் ய; த்  அாிப்ெபான் சிலம் - த்ைத 
உள் ஈடாக உைடய  ெபான் சிலம் ; அாிநைர-ெமல் ய நைரத்த; பாீஇ ெம ந்  
ஒழியப்-பின் ெதாடர்ந்  ஓ ப் பற்ற  யாமல் விட் விட; கு வறன் உற்ெறன-
கணவன்   வ ைம ற்றதாக; ெகா த்த தந்ைத-ெபற்  வளர்த்த  தந்ைத; 
ெகா ஞ்ேசா -ெசல்வ உண ; ஒ கு நீர்-ஓ ம் தண்ணீர்; ணங்கு அறல்-இைட 
இைடேய கிடக்கும்  மணல் திட் ப்ேபால ஒ  ைற உண  உண் ம் ஒ   ைற 
பட் னி கிடந் ம் வா ம் வாழ் ; ெபா   ம த்  உண் ம்-ஒ  ெபா  உண  
உண்  ம   ெபா  உணவின்றி இ க்கும்; சி  ம ைகயேள-சிறிய  வண்ைமைய 
உைடயவள்) 
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பழந்தமிழ்ப் ெபண்மணிகள் வாழ்வில் ஓர் ஒப்பற்ற  ஏடாகும் இப்பாடல். கவிைதையப் 
பன் ைற ப த் ச்  சுைவப்ப டன் வாழ்வி ம் நம் ேசாதாிகள் இம்மாதிாி  வாழ 

ற்பட்டால் நா  எத் ைணச் சிறப்பைட ம்.  
 
 ல்ைலத் திைண  
 

ல்ைலத் திைண கா ம் கா  சார்ந்த இட ம்  நிைலக்களனாக உைடய .  
 
தைலவன் கார் காலம் வந்த டன் மீண் வி வதாகக்  கூறிவிட் ப் ேபானான். 
அக்காலம் வந் ம் அவன் வர  வில்ைல. அவன் ெசாற்களில் நம்பிக்ைக டன் தைலவி  
பிாி த் யைரப் ெபா த் க்ெகாண்  வாழ்கிறாள். தைலவன் வ கிறான் காட்  
வழிேய. இைவேய  இத்திைணயில் இடம் ெப பைவ, 
 
கற்பின் கு மகள் ல்ைலத் திைணயின் சிறப்  யாெதனில், தைலவி  தான் ப ம் 

யரத்ைதப் பிறர் அறியாமல் மைறத்  வாழ்  தேலயாம். எத்தைணத் ரம் தைலவன் 
பிாி க்கு வ ந் வ  தாயி ம், ட் ல் உள்ள கடைமகைளத் றத்தல் இயலாத 
காாியம். எனேவ, கடைமக்கும் மனத்தில்  ேதான் ம் பிாி த் யரத்திற்கும் ஏற்ப ம் 
ேபாராட்டத்  தில் தைலவியின் ெவற்றிையக் காட் வேத ல்ைலத்  திைண. 
கடைலத்தைனத் யரம் ஏற்பட்டா ம் தமிழ்ப்  ெபண்கள் தம் யரத்ைதப் ெபாிதாகப் 
பைற சாற்றிக்  ெகாண்  கடைமைய மறந்  காற்றில் வி வதில்ைல. இந்த அாிய 
பண்பாட்ைட எ த் க் கூ வதாேலதான்  ல்ைலத் திைண பற்றிய பழந்தமிழ்ப் 
பாடல்கள்  சிறப் டன் விளங்கக் காண்கிேறாம்.  
 
தைலவி ம் இளைம ைடயவள்; தைலவ ம் அப்ப   ேய. ஆனால், கடைமையப் 
ெபாிெதன மதித்  அவன் பிாிந்  ேபாய் விட்டான். தைலவி ம் தன் யரத்ைத ஓரள  
மறந்  கடைமகளில் ஈ பட ைனகிறாள். ஆனால், இவ் லகியற்ைக எத் ைண 
விந்ைதயான ! கடைம ேமற்ெசல்கிறவர்கைளத் த க்க எத்தைன சூழ்ச்சி  கள் 
நைடெப கின்றன வாழ்வில்! எந்தக் கடைமைய  நிைறேவற்ற யார் ற்பட்டா ம், 
தைடகட்குப் பஞ்சேம  இரா . தைலவி மட் ம் இவ்விதிக்கு விலக்கானவளா? 
இளைமைய மறந் , தைலவைன ம் கடைமயில் க த் ன்றி நிற்கச் ெசய் ம் அவள் 
உ திையக் கைலக்க யார்  யார், ற்ப கிறார்கள் ெதாி மா? த ல் கார் காலக்  
க ேமகங்கள் திரண்ெட ந்  வ கின்றன. அம்ேமகங்  கைளக் கண்ட மயில்கள் தம் 
ேதாைகைய விாித்  ஆடத் ெதாடங்குகின்றன. ஆ ம் மயி ன் அற் தக் காட்சி  
தைலவிக்கு மனத்திற்கு அைமதி தரவில்ைலேய என வ ந்திய  தைலவி, ேவ றம் 
தி ம்பினால், பக ல் ேமயச் ெசன்ற  மா க ம், உண  ேதடச் ெசன்ற 

ள்ளினங்க ம் தம்  ைண டன் குலாவிக்ெகாண்  இ ப்பிடத்ைத நா  மீள் 
கின்றன. இவற்ைறப் பார்த்தால் ன்பம் மிகும் என்   தைலவி ட் ள் வந்தா ம் 

ன்பம் ெதாடர்கின்ற .  
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அஃறிைணப் ெபா ள்களாகிய விலங்குகள் மட் மா  தைலவிக்கு வ த்தம் உண்டாக்க 

ற்பட்டன? உயர்  திைணயாகிய மனிதன் என்ன வாழ்கிறான்! அவ ம் பிற க்குத் 
ன்பம் த கிேறாேம என்ற எண்ணம  இல்லாமேலதான் ெதாழில் ெசய்கிறான். 

மா கைள  ஓட் ச் ெசல் ம் அவ்விைடயன் சும்மா ேபாகக்  கூடாதா? ேபாகவில்ைல; 
ேவய்ங்குழைல ைவத்  ஓயாமல்  ஊதிக்ெகாண்ேட ெசல் கிறான். அந்தப் பாவிக்கு 
வாய்  தான் வ யாதா? ஏன் இப்ப  ஊதி ஊதித் தைலவியின்  உயிைர 
வாங்குகிறாேனா, ெதாியவில்ைல! அவன்  கண்டானா தைலவிக்கு இ  வ த்தத்ைத 
உண்டாக்கும்  என் ? அவன் மக்ழிச்சியாகத்தான் ஊதிக்ெகாண்ேட ெசல் கிறான். 
அந்த இைடய டன் உற  ெகாண்டதா  இந்தக் குயி ம்? ஏன் இ ம் இப்ெபா  
கூவத்  ெதாடங்கிவிட்ட ? ெசவ்வானத்ைத ம் ெதன்றைல ம்  கண்ட டன் 
குயி க்குக் 'குஷி' பிறந் விட்ட . ஆனால்,  குயி க்குப் பிறந்த குஷியில் அ பாட 
ஆரம்பிக்கத்  தைலவிக்கு இ  தைலேவதைனயாக அன்ேறா  ஆய்விட்ட ! 
தைலவைன மறக்க யன்ற தைலவிக்கு  எத்தைன பைககள் திரண்ெட ந்  விட்டன! 
மாைலக்  காலம், சிவந்த அந்த வானம், குயில், ைண டன் வ ம்  மா க ம் 
பறைவக ம், இைடயன், ெதன்றல், மயில்,  பிைறச்சந்திரன்-இைவ அைனத் ம் கார் 
காலத்தில்  உள்ளைவ. இவற்ைற அ ப்பைடயிற் ெகாண் , இலக்கண  ஆசிாியின் 
'கா ம் மாைல ம் ல்ைல' (ெதால், அகத் திைண, 6) என்  கூறிப் ேபானான். 
 
இந்த நிைலக்களத்ைத ைவத் க்ெகாண்  ஒ  தைலவி  ப ம் பாட்ைட இேதா 
பிற்காலப் லவன் ஒ வன்  சித்தாிக்கிறான். 
 
         தண்ண  உடன்பிறந்தாய் ெவண்ணிலாேவ! 
              தண்ணளிைய ஏன்மறந்தாய் ெவண்ணிலாேவ! 
        ெபண் டன் பிறந்த உண்ேட ெவண்ணிலாேவ! என்றன் 
              ெபண்ைமகண் ம் காயலாேமா ெவண்ணிலாேவ! 
 
        திக்ெகலாம் ெதன்றல் வந்  பா ேதமன்மதா-குயில் 
               சின்னம் பி த்தபின் அன்னம் பி யாேத!        
                           (குற்றாலக் குறவஞ்சி, 24,25) 
 
இத் ைணத் யரத் டன் இ ப்பி ம், தைலவி தன்  கடைமயி ந்  
தவறினதில்ைல. அவைளத் தைலவன்  நன்கு அறிவான். எனேவ, பிாிந்  ெசன்  
மீ ம்ெபா   ஓயாமல் தைலவிையப் பற்றிேய நினந் ெகாண்   வ கின்றான்; 
மீண்  வ ம் ெபா  குதிைரகள் ட் ய  ேதாில் வ கின்றான். ேதேராட் பவ ம் 
தைலவ ைடய  மன நிைலைய நன்கு அறிந் , மிக ம் ேவகமாகத்தான் ேதைரச் 
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ெச த் கிறான். என்றா ம் என்ன! தைலவ  ைடய மனம் ெசல் கின்ற 
ேவகத் டன் ஒப்பிட்டால்,  ேவகமாகச் ெசல்கின்ற குதிைரகள்கூட ஓடாமல் ெமள்ளச்  
ெசல்வ  ேபாலக் காட்சியளிக்கின்றன அவ க்கு.  எனேவ, பாகைன ேநாக்கிப் 
ேபசுகிறான் தைலவன்; "நம் டன் வ கின்ற ரர் விைரந்  வ தலாேல மிக ம்  
வ ந்தி ள்ளனர். அவர்கள் இைடயிற் கட் ய கச்ைசைய  அவிழ்த்  விட் க் 
ெகாண்  ெமள்ள இைட இைடேய  தங்கி வ வார்களாக. இ வைர பயன்ப த்தாமல்  
ைவத்தி ந்த தாற்  ள்ளாேல குதிைரையக் குத்தியாயி  ம் விைரவில் ெச த் க!" 
என்கிறான் ெசன்ற விைன  த்  மீ ம் தைலவன். 
 
         'விைரப்பாி வ ந்திய ங்குெசலல் இைளயர் 
         அைரச்ெசறி கச்ைச யாப்பழித்  அைசஇ 
         ேவண்டமர் நைடயர் ெமன்ெமல வ க 
         தீண்டா ைவ ள் தீண்  நாம்ெசலற்கு 
         ஏமதி வலவ! ேதேர'                         (நற்றிைண-21) 
 
(விைரப்பாி-விைரந்  ெசல்லல்; ங்கு ெசலல்-மிக்க  ெசலவிைன ைடய; இைளயர்-

ரர்; அைரச்ெசறி கச்ைச- இ ப்பிற் கட் ய கச்சு; யாப் -கட் ; ைவ ள்- கூர்ைமயான 
தாற் க் ேகால்; ஏமதி-ெச த் க.) 
 
தைலவிைய நிைனத் க்ெகாண்  ேதைர விைரவாகச்  ெச த்தக் கட்டைள இ கின்ற 
காலத்தி ம் தைலவன்  தன் உயர்ந்த பண்பாட் ந்  நீங்கவில்ைல. திடீெரன்   
தைலவ ைடய ேதர் ேவகமாகப் ேபாகத் ெதாடங்கினால்  உடன் வ கின்ற ரர்கள் 
ஓ ம்ப  ேநாி மன்ேறா? அவர்  கள் அவ்வா  ஓ ப் பின் ெதாடர ேவண் ய 
இன்றியைம யாைம ேபார்க்காலத்தில் உண் . ஆனால், ேவைள  ந்   
தி ம் ம் ேநரத்தில் அவர்கைள ஓடைவப்ப  ைறயன் . எனேவ, தைலவன் 
அவர்கள் ேவண் மள   தங்கி இைளப்பாிவிட் ப் பின்னர் வரட் ம் என்கிறான்.  
 
பழந்தமிழ ைடய பண்பாட்ைடப் பார்க்க இ  ஒ   தக்க வாய்ப்பாகும். சாதாரண 
ேநரங்களில் மிக்க பண் பாட் டன் நடந் ெகாள்பவர்கள்கூட, மனத்தில் ஒ   கவைல 

குந் ெகாண்டால், பண்பாட்ைட இழந் வி வர். ேவண் யவர், ேவண்டாதவர் என்ற 
பாகுபா ன்றி நடந்   ெகாள்வர். இங்குத் தைலவ ைடய நிைனெவல்லாம்  
தைலவியிடம் ெசன் விட்ட . அவன் ேதைர விைரவாகச்  ெச த்தேவண் ம் என்  
கட்டைள இ கிறான். ஆனால்,  அந்நிைலயி ம் அத்தைலவன் உடன்வ பவர்கைள 
மறந்   விடவில்ைல. அவர்கள் ேவண் மானால் சிறி  ேநரம்  தங்கி 
இைளப்பாறிவிட்  வரலாம் என்  கட்டைள  இ வாேன யாகில், அவ ைடய பரந்த 
பண்பாட்ைட  அாிய ேவ  சான் ம் ேவண் மா? 
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தங்கள் காாியம் நைடெபற ேவண் மானால்  பிற க்கு எத் ைணத் யரம் அதனால் 
ஏற்ப ம்  என்பைதப் பற்றிக் கவைலப்படாத ெபாிய மனிதர்கைள  நாம் அன்றாடம் 
கண் ெகாண் க்கிேறாம். 'இதற்ெகல் லாம் நாம் கவைலப்பட மா சார்! என்  
இப்ெபாிய  மனிதர்கள் வாய் கூசமால் ேபசுவைத ம் ேகட்கலாம்.  ஆனால், தான் 
விைரவாகச் ெசல்லேவண் ய ேவைளயில்  தைலவன் கட்டைளையக் கா ங்கள்! 
'தீண்டா ைவ ள்  தீண் ..ஏமதி' என்  கட்டைள இ கிறான். தாற் க்  காம் க்கு 
அைடெமாழி 'தீண்டா' என்பதாகும். குதிைர  ஓட் பவர்கள் 'ச க்கு' ைவத்தி ப்ப  

ைறதான்.  ஆனால், அதைன ஓயாமால் பயன்ப த் ம் சில மக்கைள  ம் 
காண்கிேறாம். 'அக்கம்  ைகயில் இ ப்பேத குதிைர  ைய அ க்கத் தாேன?' என்  
ேபசுவார்கள் இவர்கள்.  ஆனால், பயன்ப த்தாமல் குதிைரக்கு அச்சத்ைத உண்டாக்க 
மட் ேம ைவத் ள்ளான் அக்கம்ைப அப் பழந்தமிழன். அைதப் பயன்ப த்  என்  
கூ ம்ெபா   கூடத் 'தீண் ' (ெமள்ளத் ெதாட் ) என்ற ெசால்லாேல  தான் 
கூ கிறான்.  
 
தன்ேனா  பலகா ம் பழகுகின்ற குதிைரயினிடத்   அவன் க ைண காட் கிறான் 
என்ப  மிகுதி ம்  பாராட்டற்குாிய ஒன்  அன் . அஃறிைணயாகிய குதிைர  
யினிடத் ம் அவன் க ைண ைடயவன் என்பதற்காகேவ  அவைனப் 
பாராட் கிேறாம். ஆளால், அதிகம் பழகியதா  ம், அதனால் தான் பயன் 
ெப வதா ம் ஒ ேவைள  அவன் அதனிடத்  அன்  பாராட் கிறாேனா என்   
நிைனக்கத் ேதைவ இல்ைல. அவன் இயல்பாகேவ இப் பண்பா ைடயவன் 
என்பைத ம் நாம் அறியப் பாடல்  கள் உள்ளன.  
 
ஒ தைலவன் விைன ற்றி மீண்  வ கிறான்.  வ கின்ற காலேமா, கார்காலம், 
வ ம் வழிேயா, அடர்ந்த  காட்  வழி. கார் காலம் ஆக ன், கா  வ ம்  த் க் 
கு ங்குகின்ற . அப் க்களினிடத்  வண் கள்  ெமாய்க்கின்றன. எவ்வா  அைவ 
வ கின்றன? இரட்ைட  யாக, ைணேயா  ணர்ந்தைவயாய் வ கின்றன.  
அவ்வா  வண் கள் நிைறந் ள்ள வழியில் தைலவன்  ேதாில் வ கிறான். ேதாில் 
மணிகள் நிைறயக் கட்   ள்ளன. ேதர் ேவகமாக வ ம்ேபா  மணிகள் ஒ க்கு  
மல்லவா? காட் ல் திடீெரன்  இவ்வா  மணி ஒ  ேகட்குமானால், ைண டன் 
மகிழ்ந்  ேதன் உண் ம்  வண் கள் அச்சத்தால் ஓட ேநாி ேம! ைண டன்  
மகிழ்ந்தி க்கும் அைவ பிாிந்  ெசல்லத் தான் காரண மாய் இ க்க வி ம்பவில்ைல 
அத்தமிழ் மகன். அதற்காக  யா  ெசய்கின்றான்? தன் ேதாில் உள்ள மணிகளின்  
நாைவப் பி த் க் கட் விட்டான். தன்ேனா  ெதாடர் ள்ள மக்களிடத் கூட 
அ க்காட்டாத இக்  காலத் தமிழன் எங்ேக, ஏேதா வண் கள் மகிழ்ச்சி டன்  
இ ப்பதற்குத் தான் இைட றாக இ த்தல் கூடாெதன்   மணியின் நாைவக் கட் ம் 
அக்காலத் தமிழன் எங்ேக! அவன் பண்பாட் ன் உச்சிைய எட் ப் பி த்தவன்  
என்பைதக் கூற ம் ேவண் மா? 
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         த்த ெபாங்கர் ைணெயா  வதிந்த 
         தா உண் பவைவ ேப றல் அஞ்சி 
         மணிநா ஆர்த்த மாண்விைனத் ேதரன்             (அகநா -4) 
 
[ெபாங்கர்-ேசாைல; தா  உண் பறைவ - மகரந்தம்  உண் ம் வண் ; ேப றல் - 
மயக்கமைடதல்.] 
 
"வாழ்வின் குறிக்ேகாைள நன்குணர்ந்த இத்  தைலவ க்கு ஏற்ற தைலவிேய ட் ல் 
உைறகின்றாள். அவ ம் ஏேதா வாழ்கின்ேறாம் என்  க தி வாழாமல், ஓர் உயாிய 
குறிக்ேகா டேனதான் வாழ்கின்றாள், தைலவன் பிாிந்தி க்கின்ற காலத்  அவள் 
கடைமகைளச்  ெசவ்வேன ெசய்  ப்பி ம் மனம் வைத ம்  அவன்பாற் 
ெச த்தி வாழ்கின்றாள். இல்லறம் நடத்தத்  ெதாடங்கிய அன்றி ந்ேத 
வி ந்ேதாம்பைலத் தன்  தைலயாய கடைமயாகக் ெகாண்டாள் தைலவி.  
 
              இ ந் ஓம்பி இல்வாழ்வ  எல்லாம் வி ந்ேதாம்பி 
              ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் '                  (குறள்-81) 
 
என்றல்லேவா ெபா மைற கட்டைள இ கின்ற ? எனேவ, தைலவி வி ந்ேதாம்ப ல் 
எத் ைன இன்பம்  அைடகிறாள் என்பைதத் தைலவன் அவைளப் பிாிந்   வா ம் 
ெபா  நிைனந்  பார்க்கிறான்.  
 
           அல் ல் ஆயி ம் வி ந் வாின் உவக்கும் 
           ல்ைல சான்ற கற்பின் 
           ெமல் யல் கு மகள்                  (நற்றிைண, 142) 
 
[அல் ல் ஆயி ம் - இராப்ெபா தில் ஆனா ம்; வி ந்ைதக் கண்டாள் 
உவக்கின்றாளாம் தைலவி. அள   மீறிய வி ந்தினர் வாி ம் ச யா  
உபசாிக்கின்றாள்.] 
 
"வி ந்  ஒழிவறியாப் ெப ந்தண் பந்தர்வ ந்தி வ நர்  ஓம்பி...." ேநரங் ெகட்ட 
ேநரத்தில் எங்ேகயாவ   உண  வி தி இல்லாத ஊாில் ேவ  வழியில்லாமல் யார்  

ட் ற்காவ  நீங்கள் வி ந்தினராகச் ெசன்ற ண்டா? ெசன்றி ந்தால், இப்பைழய 
பாட ல் வ ம் தைலவிைய  நிைனக்க ேநாி ம்.  
 
இத்தைகய ஓர் உயர்ந்த குறிக்ேகா டன் தைலவி  வாழ்கிறாளாக ன். 
அத்தைலவ ம் மனக் கவைலயின்றி  வாழ ந்த ; கடைமகைளக் கவனிக்க ம் 
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ந்த .  தைலவநிடத்  அவள் என்ன சிறப்ைபக் கண்டாள்.  இத் ைண 
மகிழ்ச்சி டன் வாழ்வதற்கு? இேதா கூ கிறாள்  ஒ  தைலவி.  
 
         அம்ம வாழி ேதாழி! காதலர் 
         நிலம் ைட ெபயர்வ  ஆயி ம் கூறிய 
        ெசால் ைட ெபயர்தேலா இலேர."                (நற்றிைண, 289) 
 
இத்தைகய தைலவ டன் வாழ்வதாேலதான் அவள்  ல்ைல சான்ற கற்பின் 
கு மகளாக வாழ ந்த .  
 
                   ******************** 
 
இமய நம்பிக்ைக  
 
  தைலவன் பிாிந் ள்ள காலத் த் தைலவியின் மன  நிைலையச் சித்தாிக்கிற  
இப்பாடல்: 
 
பல ம் ஒன்  கூ  வாழேவண் ய கடப்பா ைடய  இக்காலச் ச தாயம். 
சாதாரணமாக இ வர் ஒன்  கூ  வாழத் ெதாடங்கினாேல க த்  ேவ பா கள் 
ேதான்றி வி ம். ஒ வ க்ெகா வர் விட் க் ெகா த்  வாழ்ந்தால் ஒழிய, அவ்வாழ்  
சிறப்பதில்ைல. எப்ெபா  ஒ வ க் ெகா வர் விட் க்ெகா த்  வாழ்வார்? 
அன் ள்ள ெபா தான் என்  கூறத் ேதைவ இல்ைல. ஒ வர்ேமல்  ெகாண்ட அன்  
காரணமாகத்தாேன அவர் ெசய்த  நாம் வி ம்பாததாக இ ப்பி ம், 
விட் க்ெகா க்கின்ேறாம்? இவ் அன்  எவ்வா  ேதான் கிற ? இவ்வினாவிற்கு 
விைட அளிக்க ஒ வனாேலதான் ம். அவேன அைனத்ைத ம் ஒ  காரணங் 
க திப் பைடக்கும் இைறவன். அவைன அல்லாத பிறர் அன்  ெசய்யலாம்; அன்ைபப் 
ெபறலாம். ஆனால், ஏன் அன் ண்டாகிற  என்ற வினாவிற்கு விைட கூ தல் 
இயலா . 
 
அன் ைடயார்மாட்  இயல்பாகேவ நமபிக்ைக ம் உண்டாகிற . இந்நம்பிக்ைக 
இல்ைலயாயின், அ ப்பைட அன்  விைரவில் ஆட்டங்கண்  வி ம். பல சந்த ப்பங் 
களில் அன் ைடயார்மாட் ச் சிலர் ெகாண் க்கும் நம்பிக்ைக நமக்கு வியப்ைப 
உண்டாக்கும். ஏேதா ஒ  ெசயல் நைடெபற்ற . நாம் அைனவ ம் அ  நைட 
ெபற்றைத ேநேர கண் க்கிேறாம். ஆனால், அதைனக் கண்ட நாம் ெசய ல் 
ஈ பட்டவர்களிடத்  அன்  ெகாள்ளவில்ைல. எனேவ, ெசயைலச் ெசயலாகேவ காண் 
கிேறாம். தவிர, அதற்கு ேவ  ெபா ள் கற்பிப்ப மில்ைல; கற்பிக்க நமக்குத் 
ேதான் வ மில்ைல. ஆனால், அந் நிகழ்ச்சிையப் பற்றி அவர்களிடத்  அன் ைடயார் 
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மாட் க் கூறிப் பா ங்கள். அவர்கள் நம்ப ம த்  வி வார்கள். நிகழ்ச்சியின் 
ெமய்ம்ைமைய நீங்கள் உ திப் ப த்திக் காட் னா ம், அவர்கள் அதற்கு ேவ  ஒ  
ெபா ள் கூ வார்கள். இ  உலகியற்ைக. அன் ைடயார் மாட் ம் அவர்கள் ெசய் ம் 
ெசய னிடத் ம் நம்பிக்ைக இ ப்ப  உலகியற்ைக; மனித இயல்ல ங்கூடவாம். 
 
ஒ  நல்ல தைலவ ம் தைலவி ம் கூ  இன்பமாக இல்லறம் நடத் கின்றனர். ஆனால், 
எத் ைண இன்பமாக இல்லறம் நடத்தினா ம் ெவ ம் பாைன உைலயில் ஏற 

யா ! எனேவ பல்ேவ  ெபா ப் கைள ேமற் ெகாண்ட தைலவ க்குப் ெபா ள் 
ேதட ேவண் ய இன்றியைமயாைம ஏற்பட்ட . என் ெசய்வான் பாவம்! அன்ேப 
வ வான அ ைமத் தைலவிைய விட் ப் ேபாக ம் மனம் வரவில்ைல. 
அைழத் க்ெகாண்  ெசல்லலாம் என்றால் காட்  வழிைய நிைனக்ைகயி ேலேய 
அச்சமாக இ க்கிற . ஆனால், கடைம வாயிற் ப யில் நின்  அவைன அைழக்கிற . 
பல நாள் தைலவன் ஆய்ந்  பார்த்  ஒ  க்கு வந் விட்டான். காத க்கும் 
கடைமக்கும் இைடேய நடந்த அப்ேபாராட்டத் தில் கடைம ெவற்றி ெபற்  விட்ட . 
 
தைலவன் ெபா ள்ேதடப் றப்பட்டான். தைலவி ம் அவன் ேபாராட்டத்ைத அறிந்  
ெகாண்டாளாத ன் ேம ம் தைட கூறி அவ ைடய வ த்தத்ைத மிகுதிப் ப த்தாமல், 
வழி அ ப்ப ைனந் விட்டாள். ஆனால், அவ ைடய மனத்தின் அ த்தளத்தில் 
ேதான்றிய ஒ  பரபரப்பினால். அவைன எவ்வாறாயி ம் ேகட் விட ேவண் ம் என்  
பலநாளாகச் சிந்தித்தாள். பல சந்த ப்பங் களில் ேகட்க ம் யன்றாள். ஆனால் 
அக்ேகள்வி வாயி ந்  ெவளி வந்தால்தாேன? என்ன ெசய்வ ! 'அவன் எப்ப  
மீள்வான்?" இ தான் அவள் ேகட்க வி ம்பிய வினா. ஆனால், விட் ப்பிாிவ  பற்றிப் 
ெப ம் ேபாராட்டத்ைதஅவள் நடத்திக்ெகாண் க்கும்ேபா  'எப்ெபா  வ ர்கள்' 
என்  ேகட்ப  எவ்வள  தவறான ? எனேவ, 'இன்  ேகட்கலாம்; நாைள 
ேகட்கலாம்' என்  க திக் ெகாண் ந்தாள். 
 
இேதா நா ங்குறித்  இன்  றப்ப கிறான் தைலவன். இச்சந்த ப்பத்தில் எவ்வா  
ேகட்ப ? நல்ல ேவைள! அவேன வாய் திறந்  அவள் ேகளாமல் ேகட்ட  வினாவிற்கு 
விைட கூறிவிட்டான். எப்ப  மீளப் ேபாகிறாேனா என்ப  பற்றித்தாேன அவள் 
ேகட்க வி ம்பினாள்? இேதா அவேன அவைளப் பார்த் க் கூ கிறான்; 'தைலவி, நீ 
அஞ்ச ேவண்டா. வ கிற கார் காலம் ெதாடங்கிய டன் யான் மீண்  வி ேவன்!' கார் 
காலம் ட் ல் மகிழ்ச்சியாக இ க்க ேவண் ய காலம் என்பைத அவன் அறியானா? 
எனேவ, உ தியாக அவன் கூறினான். ஒ  ேவைள அவள் மனம் அதிக வ த்தம் 
அைடயாமல் இ க்கட் ம் என்ற க த்தினாேலதான் கூறினானா? யார் கண்டார்கள்? 
அப்ப ங்கூட இ க்கலாம்! ேபானவிடத்தில் அவன் வி ம்பிய ெபா  தி ம்பி வர 
அங்கு என்ன, ெபா ள் ெகாட் யா கிடக் கிற ? அள்ளிக்ெகாண்  ேவண் ம் ெபா  
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தி ம்பிவிட மா? இவற்ைற எல்லாம் அவன் ஆய்ந்  பாராமலா கூறி இ ப்பான்! 
ேதாழிக்குக்கூட அவன் ெசாற்களில் நம்பிக்ைக பிறக்கவில்ைல. 
 
ஆனால், இத்தைலவிேய ஒ  விதமான ெபண்! தைலவனிடத்  எத் ைணக் காதல் 
ெகாண் க்கிறாேளா, அத் ைண நம்பிக்ைக ம் ைவத்தி க்கிறாள். எனேவ அவன் 
மீண்  வ கிேறன் என்  கூறிய கார்ப்ப வத்ைத அப்ப ேய ஆழமாக மனத்தில் 
பதித் க்ெகாண்டாள். அவன் ெசாற்களில் யாேதார் ஐய ம் ேதான்றவில்ைல 
இவ க்கு. இ  இய ேமா என்ற வினா ம் இவள் உள்ளத்தில் ேதான்றவில்ைல! 
அப்ப யானால், இவள் என்ன, அறிவில்லாதவளா? யா ம் எளிதில் ாிந்  
ெகாள்ளக்கூ ய இந்த எளிய வினாக்கள்கூட இவள் மனத்தில் ேதான்றாைமக்குக் 
காரணம் யா ? ேதாழிக்குப் ாி ம் வினாக்கள், அவளி ம் ேமம்பட்ட தைலவிக்கு 
விளங்காவா? நன்றாய் விளங்கியி க்கும். ஆனால் இவ ைடய விளக்கத்ைத 
மற்ெறான்  ன்னின்  மைறத்  விட்ட . அ ேவ இவள் அவன்ேமற் ெகாண்ட 
ெப நம்பிக்ைக. அவன் கூறினான்; இவள் அதைன ஏற் க் ெகாண்டாள். இதைன யார் 
ம க்க ட ம்? பிறர் கூறிய ெசாற்களானால், இவ ம் அவற்ைற ஆய்ந்  பார்த் ப் 
ெபாய்ம்ைம ெமய்ம்ைம ஆராய்ச்சியில் ஈ ப வாள். ஆனால், இப்ெபா  ேபசியவன் 
யார்? இவ ைடய தைலவன் அல்லேனா! அவனா இவைள ஏமாற் வான்? அவ ம் 
இவ ம் ேவ  அல்லேர! அப்ப  இ க்க, அவன் ெசாற்களில் இவள் ஐயங்ெகாள்ளக் 
காரணம் இல்ைல யன்ேறா? அவ ைடய ெசாற்களில் ெபாய் ேதான் மாஃ இெதன்ன 
ேவ க்ைக! சந்திரனில் ெந ப் ப் பிறக்குமா? என்றாவ  திங்களில் தீத்  ேதான்றினால், 
அன் தான் அவ ைடய ெசாற்களில் ெபாய் ேதான் ம். 
 
         'குன்றகல் நன்னாடன் வாய்ைமயில் ெபாய்ேதான்றின் 
          திங்க ள் தீத்ேதான்றி அற் '                (குறிஞ்சிக்க -5) 
 
இவ்வள  நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறாள் தைலவி தைலவ ைடய ெசாற்களில். எனேவ, 
இவள் நம்பிக்ைக, இவள் அதிகம் வ ந்தாமல் இ க்க ைண ெசய்கின்ற தன்ேறா? 
 
நாட்கள் ஓ மைறகின்றன. ட் ல் உள்ள சுவர்களில் (அழகான 'காலண்டர்கள்' 
இல்லாத காலம்) தைலவன் ெசன்றபிறகு வந்  ேபான  நாட்கைளக் ேகா ட்  
ைவத்தாள் தைலவி; சில நாட்களில் நின்  அக்ேகா  கைளப் பார்த் ப் 
ெப ச்ெசறிவாள். ெசன்ைனப் பட் னம் ேபான்ற நகரங்களில் - அல்ல நகரங்களில்- 
பஸ்ைஸ எதிர்பார்த்  நிற்பவர்கள் 'கி ' வாிைச நீள்வ  ேபாலத் தைலவி கிழித்த 
ேகா கள் நீண்டன. ஆனா ம் தைலவன் வந்த பா ல்ைல. தைலவிக்கு வ த்தம் 
மிகுந்தேத தவிர, நம்பிக்ைக தளரவில்ைல. இக்காலம் ேபாலக் காலண்டர்கள் 
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இ ப்பதனால், இன்ன நாளில் வ ேவன் என்  அவ ங் கூற ம்; இவ ம் அந்த 
நாைள எதிர்பார்க்க ம். ஆனால், அந்நாட்களில் அவ்வாறில்ைல. எனேவ, 
அவ ம் கார் காலத்தில் வ கிேறன் என்  கூறினான். கார் காலம் (மைழக் காலம்) 
என்  ெதாடங்கும்? மைழ ெபய்யத் ெதாடங்கினால் கார்  காலம் என்  
கூறிவிட மா? அன்றி, ஐப்பசி ெதாடங்கி விட்ட . எனேவ, இ  கார் காலம் 
என் தான் கூறிவிட மா? இரண் ஞ் ேசர ேவண் ம். அப்ெபா  கூட 
உ தியாக இ  கார் காலம் என்  கூற யாதன்ேறா? 
 
தைலவன் பிாிந்  ெசன்  பல நாட்களாகிவிட்டன. மைழ ெதாடங்கிவிட்ட . "மைழக் 
காலத்தில் க்கும் ெகான்ைற, பிடவம் த யன க்கத் ெதாடங்கிவிட்டன. தைலவி 
மனவ த்தம் அைடயத் ெதாடங்கிவிட்டாள். அவள் வ த்தத்ைதக் கண்ட ேதாழியின் 
பா  த ம சங்கடமாகி விட்ட ; என்ன ெசய்தால் தைலவியின் யரம் ஆ ம்? 
தைலவைனக் ெகாண்  வந்  நி த்தி னால், தைலவி வ த்தம் தீர்வாள். ஆனால், அ  
நடக்கக் கூ ய ெசயல் அன்ேற! ேதாழி நன்கு ஆய்ந்  ஒ  க்கு வந்தாள். 
தைலவன் வரவில்ைலேய என்ற வ த்தத்ைதக் காட் ம் தைலவிக்குக் கார் காலம் 
வந் விட்டேத என்ற வ த்தம் மிகுதி. ஆனா ம், இவ்வள  யரத்தின் இைடயி ம் 
தைலவன் ெசால் தவற மாட்டான் என்ற நம்பிக்ைக மட் ம் இவளிடம் இ க்கிற . 
இந்த நம்பிக்ைகைய நன்கறிந்த ேதாழி இதன் லேம தைலவிக்கு ஆ தல் அளிக்க 

 ெசய்தாள். எவ்வா  ஆ தல் அளிப்ப ? 
 
           'ேநாய்நா  ேநாய் தல் நா  அ தணிக்கும் 
            வாய்நா  வாய்ப்பச் ெசயல்.'                   (குறள்-948) 
 
என்றார் ெபா மைறயாசிாியர். தைலவியின் ேநாய் யா ? தைலவன் இன் ம் 
வரவில்ைலேய என்ற வ த்தந்தான். 'இன் ம்' என்ப தாேன ேநாயின் தல்? 
அதாவ  அவன் கூறிச் ெசன்ற கார்காலம் வந் ம் அவன் வரவில்ைலேய என்ற 
வ த்தம். இ  கார்காலம் அன்  என்  நி பித்  விட்டால், தைலவியின் யரத்தின் 
அ ப்பைட நீங்கிவி ம். நல்ல கார் காலத்ைத எவ்வா , 'இ  கார்காலம் அன் ' என்  
கூற ம்? சாதாரண மானவர்கைள இ  கார் அன்  என்  கூறி ஏமாற்ற யா . 
 
ஆனால், தைலவிைய ஏமாற்றிவிடலாம் எனத் ேதாழி நிைனக்கிறாள். இ  எவ்வா  

ம் என்  நிைனக்கத் ேதான் கிறதா? நன்றாக ம். மனித மனத்தின் 
கூ பாட்ைட நன்கு அறிந்தவர்கட்கு. ஒ  மிகுதி ம் ேநாய் வாய்ப்பட் ப்பைதக் 
காணச் ெசல்கிேறாம். நற் ேபறின்ைமயின் நாம் ெசன்ற ேநரத்தில் அவர் இறந்  
ப த ம் கூ ம். ேநாயாளி இறந் விட்டைத நாம் அறிேவாம். ஆனால், ேநாயாளியின் 
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தாேயா, அன்றி மைனவிேயா, இதைன ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள். தன்னால் அன்  
ெசய்யப்பட்ட ஒ வர் இறந் விட்டார் என்பைத ஏற் க்ெகாள்ள ம க்கிற  இந்தப் 
பகுத்தறி ைடய மனித மனம்! உயிர் பிாிந் விட்ட ேநரத்திற்கூடப் ெபாிய ம த் வர் 
ஒ வைர அைழத்  வந்  காட்ட ற்ப வர் எத் ைணப்ேபர்! ஏன்? அவர்க ைடய 
அன்பின் அ ப்பைடயில் பிறந்த நம்பிக்ைக அத்தைகய ! ஆதலாேலதான், 
இறப்பாகிய நிகழ்ச்சிைய - கண்ெணதிேர கா ம் நிகழ்ச்சிைய - நம்ப ம த் , 
'எவ்வாறாயி ம் இந்த ம ந்  உட்ெசல் மா!' என்  உயிர் பிாிந்  விட்டவர் வாயில் 
ம ந்ைத ஊற் கின்றார்கள்! 
 
மனித மனம் இத்தைகய விசித்திரம் நிைறந்த ஒன் . இதைன அ ப்பைடயிற் 
ெகாண்ேட ேதாழி தைலவியின் வ த்தத்ைதத் தணிக்க, அன்ேறல், ஓரள  குைறக்க 

ற்ப கிறாள். தைலவி கண் எதிேர மைழ ெபய்கிற ; மயில் ஆ கிற ; ெகான்ைற 
க்கின்ற . ஆனால், எப்ெபா  மைழ ெபய்தா ம் இைவ நிகழ்கின்றனவா? 

இல்ைலேய! ேகாைட மைழ ெபய் ம்ெபா  மயி ன் ஆட்ட ம், ெகான்ைற த்த ம் 
நிகழ்கின்றனவா? இல்ைலேய! ஆனா ம் என்ன? சாதாரண மன நிைல ைடயவர் 
மைழ ெபய்தல் த யைவ தனி நிகழ்ச்சிக ளாயி ம், ஒன் டன் ஒன்ைறத் தக்க 

ைறயில் ெதாடர்  ப த்திக் காண்பர். ஆனால், மனம் மா பட்  அல்ல   
கலங்கியி ப்பவர்க்கு இத்ெதாடர்  எங்ேக விளங்கப் ேபாகிற ! தைலவி மனம் 
கலங்கியி க்கிறாள். 
 
அவ ைடய கலக்கத்திற்குக் காரணம் யா ? தைலவன் கார்காலம் ெதாடங்கிய டன் 
வந் வி கிேறன் என்  கூறிப் ேபானான். இேதா கார்காலம் ெதாடங்கி விட்ட  
ேபாலக் காணப்ப கிற . ஆனால் தைலவன் வந்தபா ல்ைல. தைலவன் 
வாராைமயின், இ  கார்காலம் அன்  என்  கூறிவிடலாமா? அல்ல  இ  கார்காலந் 
தான் எனி ம், அவன் வரவில்ைல என்  கூறிவிட லாமா? இ ேவ தைலவியின் 
கலக்கம். இவ்விரண் ள் ஏதாவெதான் தான் உண்ைமயாக இ த்தல் கூ ம். எ  
உண்ைம என்  அறிய யாமல் இவள் வ ந் ம்  ெபா  ேதாழி இவ ைடய 
உதவிக்கு வ கிறாள். எவ்வா ? 'தைலவன் வரவில்ைல என்  கவைல றாேத! இ  
கார்காலம் அன் ' என்  கூ கிறாள் ேதாழி. கண்ெணதிேர காண்பைத இல்ைல என்  
எவ்வா  கூ வ  என்  நிைனக்கிறீர்களா? இேதா ேதாழி கூ கிறாள்: 
 
'மைழ ெபய்கிறேத இந்த ேமகம் என்  நிைனக் கிறாயா? தைலவி, கலங்காேத! 
அறிவில்லாத  இந்த ேமகம்! மறதியினால் நீைர உண்டா ம், உண்டதன் பயன் 
இல்லாமற் ேபாய்வி ேமா? ெந ப்பில் மறந்  ைகைய ைவத் விட்டால் சுடாமல் 
வி மா? நீைர உண்ட உடேன ேமகம் சூல் ெகாண் விட்ட . சூ ன்  யா ? 
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மைழ யாகப் ெபய் தாேன ஆகேவண் ம்? ேவ  வழி இன்ைம யால் மைழையப் 
ெபய் விட்ட . இந்த ேமகம் ெசய்த ட்டாள் ெசய னால் எத்தைனப் ெபா ள்கள் 
அந்த ட்டாள் பட்டத்ைத ஏற் க் ெகாள்கின்றன? மைழ ெபய்த டன் 
(தவ தலாகத்தான்) அஃறிைணப் ெபா ள்க ளாகிய பிட  ( ல்ைல) காந்தள், 
ெகான்ைற த யன த்  விட்டன. அைவ அறி ைடய ெபா ள்களாயின், இ  
கார்காலமன்  என்  அறிந்தி க்கும். பாவம்! அஃறிைணப் ெபா ள்களாத ன், 
கார்காலம் என நம்பிப் த் விட்டன. அைவகளின்ேமல் தவ  இல்ைல. எல்லாம் இந்த 

ட்டாள் ேமகம் மறதியால் ெசய்த ேவைலயாகும். நீ ம் (பகுத்தறி ைடய நீ ம்) இ  
கார்காலம் என நம்பிக் ெகாண் , 'ெசல்லத் ெதாைலயாத ம் நீாில்லாமல் வரண்  
ேபான ம் ஆன நீண்ட வழியினிடத்  ேவட் ைய விாித்த ' ேபான்ற ெவயில் 

சுகின்ற ெகா ைமயால் காண்பார் ெநஞ்சு ந ங்கும் ெகா ய காட் ன்கண் ெசன்ற 
காதலர் 'வ கிேறன்' என்  கூறிச் ெசன்ற ப வம் இ தாேன என்  ேகட்கிறாய். இ  
அன்  அப்ப வம்." 
 
இந்த ைறயில் ேதாழி ேபசுவதாக அைமந் ள்ள  பழந்தமிழ்ப் பாடல்க ள் ஒன் . 
ஆய்ந்  ேநாக்கும் ெபா  மனித மனத்தின் கூ பாட்ைட 2000 ஆண்  கட்கு 

ன்னர் இ ந்த தமிழர் எவ்வா  க்கமாக அறிந்தி ந்தனர் என்பைத அறிய 
கிறதன்ேறா? இேதா பாடல்! 

 
          நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இைடத் 
          கில்விாித்  அன்ன ெவயில்அவிர் உ ப்பின் 
          அஞ்சுவரப் பனிக்கும் ெவஞ்சுரம இறந்ேதார் 
          தாம்வரத் ெதளிந்த ப வம் காண்வர 
          இ ேவா? என்றிசின் மடந்த! மதியின்  
          மறந் கடல் கந்த கமஞ்சூல் மாமைழ 
         ெபா த்தல் ெசல்லா  இ த்த வண்ெபயல் 
         காெரன்  அயர்த்த உள்ளெமா  ேதர் இல 
         பிட ங் ெகான்ைற ம் ேகாட ம் 
         மடவ ஆக ன், மலர்ந்தன பலேவ.                   (நற்றிைண-9) 
 
(நிரம்பா - ெசல்லத் ெதாைலயாத; உ ப்பின் - ெவப்பத்ைத ைடய; பனிக்கும் - 
ந க்கத்ைதச் ெசய் ம்; வரத் ெதளித்த - வ வதாக உ தி கூறிய; மதியின்  - 
அறிவின்றி; இ த்த - ெபய்த; வண்ெபயல் - வளப்பம் ெபா ந்திய ேமகம்; அயர்த்த - 
சந்ேதகித்த; ேகாடல் - காந்தள் ; மடவ - அறிவற்றைவ) 
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ெபய்கின்ற மைழைய ம், க்கின்ற ெகான்ைற, காந்தள், ல்ைல த யவற்ைற ம் 
ம த் , தைலவன் ெசால் தவறமாட்டான் என்  தைலவி ெகாண் க்கும் 
இமயமைலைய ஒத்த நம்பிக்ைக வாழ்வதாக! ெபண் ர் இத் ைண நம்பிக்ைக 
ெகாண் ந்தைமயின், அற்ைற நாள் ச தாயம் வாழ்ந்த . இன் ம் நாம் தமிழெரனத் 
தைல க்கித் திாிய இ  வாய்ப் ம் வழி ம் வகுத்த . 
 
ெநய்தல் திைண 
 
ெநய்தல் திைண கட ம் கடல் சார்ந்த இடத்தி ம் நைடெப வ . மாைலக் காலம் 
இதற்குாிய காலம் என்பர். 
 
தைலவன் பிாிைவ ஆற்றாளாகிய தைலவி வாய் விட் ப் லம் வைத அறிவிக்கும் 
ெநய்தல் பாடல்கள். இக்க த்  இல்லாமல் கட ம், கடைலச்சார்ந்த ெபா ள்க ம் 
ேபசப்ப வதனா ம் ெநய்தல் என்ற ெபயர் வ த ம் உண் . 
 
தைலவியின் உயர்ந்த பண்பாட்ைட விளக்குவ  இப் பாடல்; 
 

ன்ைன மரத் தங்ைக 
 
இவ் லகம் ேதான்றிய நாளி ந்ேத இதில் காணப் ெப ம் ெபா ள்கள் 
காண்பார்க்குப் ைமைய நல்கின. ல் ண் ல் ெதாடங்கி, மனிதனில்  ெப ம் 
பல்ேவ  உயிர்த் ெதாகுதிகள் இவ் லகில் உள்ளன. சிலவற்ைற உயி ைடய 
ெபா ள்கள் என்  கண்  ெகாள்ளக்கூட ேமல்நா கட்குப் பத்ெதான்ப  ற்றாண்  
கள் ஆயின. 'ெச  ெகா கட்கும் உயிர் உண் , அைவ க க்கு உணர்ச்சி கூட உண் ,' 
என்பைத உலகிற்கு எ த் க்காட்டக்கூட இந்நாட்  அறிவியல் ைற வல் ன ரான 
ஸர். ேஜ. .ேபாஸ் அவர்களாேலதான் இயன்ற . இ பதாம் ற்றாண் ன் 
ெதாடக்கத்தில் ேபாஸ் அவர்கள் இவ் ண்ைமையப் ற உலகிற்கு இயந்திர 
சாதனத்தின் லம் ெமய்ப்பித் க் காட் னார் என்ப  ேபாற்றத்தக்க . ஆனால், 
இந்நாட் ற்கூட அப்ெபா தான் இவ் ண்ைம காணப்பட்ட  ேபா ம் என்  
நிைனந் விட ேவண்டா. ேவத காலத்திற்கூட வடநாட்டா ம், ெதன்திைசயில் வா ம் 
தமிழ ம் இவ் ண்ைமைய அறிந்தி ந்தனர். தாவரங்கட்கும் உயிர் உண்  என்ற 
உண்ைமைய அறிந்தேதா  நி த்தி விட்டனர் இற்ைற நாள் அறிவியல் லார். 
ஆனால், பழங்காலத்தில் நம் நாட் ல் வாழ்ந்த ெபாிேயார் இவ் ண்ைமைய 
அறிந்தேதா  நில்லாமல், இன் ம் ஒ  ப  ேமேல ெசன் , இத்தாவர உயிர்கட்கும் 
நமக்கும் உள்ள ெதாடர்ைபக்கூட அறிந்தனர்; தாவர உயிர்க டன் உற  
ெகாண்டாட ம் ெதாடங்கினர். 
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மிகப் பைழய லாகிய 'ெதால்காப்பியம்' தமிழ் ெமாழியி ைடய இலக்கணத்ைத 
அறிவிக்கும் ல். அ  ெமாழி இலக்கணத்ைத மட் ம் அறிவிப்ப டன் நின்  
விடாமல், அம்ெமாழி ேபசும் தமிழர்க ைடய வாழ்க்ைகக்கும் இலக்கணம் வகுத்த . 
இப்ெப ைம- உலகப் பல்ேவ  ெமாழி இலக்கணங்க ள் ம் தமிழ் ெமாழி 
இலக்கணமாகிய ெதால்காப்பியத்தில் தாவரங் கட்கும் உயிர் உண்  என்ற உண்ைம 
ேபசப்ப வ - வியப்ேப அல்லவா! 'ஒன்றறிவ ேவ உற்றறிவ ேவ' என்ப  சூத்திரம். 
இ  நன்கு விளங்குதற்ெபா ட்  ஓரறி  உைடய ெபா ள்கள்யாைவ எனக் கூறத் 
ெதாடங்கி, 
 
               " ல் ம் மர ம் ஓர்அறி வினேவ; 
               பிற ம் உளேவ அக்கிைளப் பிறப்ேப."                 
                        (ெதால்; ெபா -மரபியல் 27-28) 
 
என் ம் ேபசுகிற  ெதால்காப்பியப் ெபா ளதிகாரம், மரபியல் சூத்திரங்களில். இதன் 
ெபா ம் ' ல் ம் மர ம் ஓர் அறி ைடய; பிற ம் அக்கிைள ம் பிறப் ம் உள்ளன,' 
என்பதாம். ல் ட ம் மரத் ட ம் கிைளயாக உள்ள பிற உயிர்கள் தர், ெகா  
என்பன. அைதவிடச்  சிறப்பான உண்ைம இரண்டாம் அ யிற் ேபசப்ப கிற . 
மக்களா ம், விலங்கா ம் ெபறப்பட்ட குழந்ைதக ம் ெதாடக்கத்தில் ஓர் 
அறிவினவாகேவ உள்ளன என்கிறார் ெதால்காப்பியனார். இவற்றால் தாவரங்கைள 
உயிர்ப் ெபா ளாக ம் மக்க டன் ெதாடர் ைடயனவாக ம் ெகாள்கிறார் என்ப ம் 
நன்கு விளங்கும். இக்க த்ைத ேம ம் வ த்தேவ ேபா ம் இத்தாவரங்களின் 
இளங்கன் கட்குத் ெதால்காப்பியனார் ெபயாி  ைற அைமந் ள்ள ! 
 
              'பிள்ைள, குழவி, கன்ேற, ேபாத் எனக் 
             ெகாள்ள ம் அைம ம் ஓர் அறி  உயிர்க்ேக.'      
                       (ெதால்; ெபா . மரபியல்-24) 
 
இன் ங்கூட இந்நாட் ல் 'ெதன்னம்பிள்ைள' என்  கூ ம் மர  உண் . நாம் 
ெபற்ெற க்கும் பிள்ைளகைள ம் 'பிள்ைள' என்ற ெசால்லால் குறிப்பிட் த் ெதன்ைன 
மரத்தின் கன்ைற ம் அேத பிள்ைள என்ற ெசால்லால் குறிப்பி வதனால், 
இரண்ைட ம் ஒன்றாகேவ க தினர் இத்தமிழர் என்பதற்குச் சான் ம் ேவ  
ேவண் மா! 
 
இனி இக்க த் ச் சங்கப் பாடல் ஒன்றில் மிக ம் விளக்கமாகப் ேபசப்ப வைதக் 
காணலாம். ஒ  ெசல்வ ைடய மகள் தன் ேதாழிக டன் ேசர்ந்  விைளயா க் 
ெகாண் ந்தாள். ெபண்க ைடய விைளயாட் க்கள் ஆண்க ைடய 
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விைளயாட் க்கள் ேபால இராமல், அைமதி ம் சாந்த ம் உைடயனவாகேவ 
இ க்கும். அப் ெபண் மகளிர் விைளயா ம் ஆடல்களில் ஒ  வைக கும்பலாகக் குவிந்த 
மண்ணில் ஒ த்தி ஏதாவ  ஒ  ெபா ைள ஒளித்  ைவப்ப ம், ஏைனேயார் அ  
உள்ள இடத்ைதத் ேதடாமல் உடேன கண்  பி ப்ப  மாகும். இன் ங்கூட சில 
இடங்களில் குழந்ைதகள் இவ்விைளயாட்ைட ஆ வ ண் . 'கிச்சுக்கிச்சுத் தம்பலம்' 
என்ற ெபய டன் இ  ஆடப்ெப ம். இத்தைகய விைளயாட் ல் ஈ பட் ந்த 
அச்ெசல்வாின் மகள், ன்ைன விைதைய உள்ேள ஒளிக்கும் காயாக ைவத்  
விைளயா னாள். இர  ேநரம் வந்த டன் உள்ேள ஒளித்த விைதைய எ க்காமல் 
அவள் ட் க்குச் ெசன்  விட்டாள். அன்றிர  மைழ ெபய்ய விைத ைளத்  
விட்ட . தான் மறந்  விட் ச் ெசன்ற ன்ைன விைத ெச யாக ைளத்த  கண்ட 
அந்தச் சி மி, அதனிடம் தனித்த அன்  பாராட் னாள். பா ம் ெநய் ம் விட்  அைத 
வளர்க்க ஆரம்பித்தாள். ெச  நன்கு வளர்வைதக் கண்ட அவ ைடய தாய் மக க்கு 
ஒ  நல் ைர பகர்ந்தாள். "மகேள, நீ அன் டன் வளர்க்கும் இந்தப் ன்ைனச் ெச ைய 
ஒ  ெச  என்  மட் ேம நிைனந்  வளர்க்க ேவண்டா; உன் உடன் பிறந்த 
தங்ைகயாகேவ க திக் ெகாள். உன்ைனக்காட் ம் நல்ல பண் கள் இதனிடம் 
நிைறந் ள்ளன. என்ேறா நாம் ஒ  நாள் நீர் ஊற் கிேறாம். அன்ேறல், பல 
சந்தர்ப்பங்களில் நீர் ஊற்றக்கூட மறந்  வி கிேறாம். அவ்வா  மறந்  விட்டா ம், 
மரம் நம்மாட் ப் பைகைம பாராட் வ தில்ைல; பிற்காலத்தில் பழ ம் நிழ ம் 
த கிற ; அ  மட் ம் அன்றி, தன்ைனேய ெவட்  ழ்த்தக் ேகாடாாி டன் 
வ பவ க்கும் அவன் ெவயி ல் வாடாமல் நிழல் தந்  உபசாிக்கிற . இைவ 
அைனத்ைதக் காட் ம் மற்ெறா  சிறப் ம் மரத்தின்பால் உண் . மக்கள் தங்களிடம் 
உயி ம் ெபா ம் உள்ளவைரதான் உதவி ெசய்வார்கள். எத் ைணப் ெபாிய 
உபகாாி ம் இறந்த பிறகு யா க்கும் பயன்ப வ  இல்ைல அல்லவா? ஆனால், இந்த 
மரத்ைதப் பார்; மரம் வா ம் ெபா  பழ ம் நிழ ம் தந்  பயன்ப வ டன், இறந்  
விட்ட பிறகும் எாித்தற்குாிய விறகாய் இ ந்  பயன்ப கிற . எனேவ, இம் மரம் நீ 
வளர்த்த மரம்; உன்னி ம் சிறந்த உன் தங்ைகயாகும்." என்  கூறினாள். தாய் 
இவ்வா  கூறிய  அச்சி மியின் மனத்தில் ஆழப் பதிந்  விட்ட . 
 
சி மி வளர்ந்  ெபாியவள் ஆகிவிட்டாள் என்றா ம் அவள் மனத்தில் ேதான்றிய 
எண்ணம் மட் ம் மாறேவ யில்ைல. ன்ைன மரத்ைதப் பார்க்குந் ேதா ம் அைதத் தன் 
தங்ைகெயன்ேற க திவிட்டாள். சி மி தைலவியான நிைலயில் இவ க்கு ஒ  
தைலவன் கிைடத் விட்டான். தைலவேனா  களவில் ஈ பட்டாள். அவள் கடற்கைர 
யில் இ க்கும்ேபா  இந்த நட்  உண்டாகியி க்கலாம். கடற்கைரயில் மீன் உலர்த் ம் 
ெதாழி ல் தைலவி ஈ  பட் க்கலாம். பரந்த கடற்கைரயில் காைலப் ெபா தில் 
பரதவர்கள் கூ  மீன் பி க்கக் கட்  மரங்க டன் கட னிற் ெசன் விட்டால் 
மாைலயிேலதான் மீள்வார் கள். ஆத ற் பகற்ெபா  வ ம் தைலவன் 
தைலவிையச் சந்திக்க நல்ல வாய்ப்பாய் இ ந்த . தாழம் தர் நிைறந் ள்ள 
ேசாைலகள் மிக்கு இ த்த ன், பிறர் கண்ணில் படாமல் சந்திப்பதற்கு வாய்ப் கள் 
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இ ந்தன ேபா ம்! பல நாட்களாகேவ இந்நிகழ்ச்சி நைடெபற்  வந்த . 
இந்நிைலயில் தைலவி கடற்கைரயில் பார்க்க ேவண் ய அ வல் ந்  விட்ட . 
அவைளப் ெபற்ேறார் ட் ற்கு அைழத் ச் ெசன்  விட்டார்கள். ன்ேபாலத் 
தைலவைன அ க்க  சந்திக்க யவில்ைல எனி ம், தைலவன் வி வதாக இல்ைல. 
அவன் ெமல்லத் ேதாழியின் உதவிைய நா னான். ேதாழி, அவ ைடய 
வ த்தத்ைத ம் தைலவியின் ன்பத்ைத ம் கண்  ஒ வா  மனம் இரங்கினாள்; 
பகல் ேநரத்தில் அவன் வந்  ேபாக ஏற்பா  ெசய்தாள்; அவன் வந்  தங்கைளச் 
சந்திப்பதற்குாிய ஓர் இடத்ைதக் குறிப்பிட்டாள். இதைனப் 'பகற்குறி' என்  
இலக்கண ல் ேபசும். அந்த ேநரத்தில் ேதாழி தைலவி ம் தா ம் ெவளியிற்ெசல்வ  
ேபால ட்டா க்குப் ேபாக்குக் காட் விட் ப் றப்ப வாள்; தான் ன்னேர 
தைலவனிடம் குறிப்பிட் ள்ள இடத் திற்குத் தைலவிைய அைழத் க் ெகாண்  
ெசல்வாள். 
 
இம் ைறயில் ஒ  நாள் தைலவன் வந்தான். ஒ  ன்ைன மரம் நன்கு தைழத்  
வளர்ந்தி ந்த . ாிப் ம் இளைம ம் ெசழித் க் ெகாழிக்கும் தன் காத ையச் சந்திக்க 
இம்மரநிழல் மிக ம் ெபா த்த ைடய  என நிைனத் விட்டான் அவன். பாவம்! 
அவ க்கு இம்மரத் தின் வரலா  எவ்வா  ெதாிய ம்? ஆனால், ேதாழி ம் 
தைலவி ம் இம்மரத்தின் அ ேக வரக்கூட நாணினர். ஏன்? வரேவ ம த் விட்டனர். 
தைலவ க்கு ஒேர வியப்  உண்டாயிற் . 
 
அதற்குள் ேதாழி அவைன ேநாக்கி, "ஐயேன, இப் பரந்த கடற்கைரயில் இன் ம் 
எத்தைனேயா மரங்கள் இ க்கின்றனேவ! அவற் ள் ஒ  மரத்த க்குச் ெசன்  
வி ங்கள்," என்  கூறினாள். தைலவனின் வியப்  இன் ம் அதிகமாகி விட்ட . 
இவ்வா  தைலவி ம ப்பதற்குாிய காரணத்ைதத் ேதாழியிடம் ேகட்டான். இேதா 
ேதாழி ேபசுகிறாள். 
 
' திதாக வந்த பாணர்கள் பா ம் ெமல் ய இைசப் பாட்ைடப் ேபால ெவண்ைமயான 
வலம் ாிச் சங்குகள் ஒ க்கும் விளங்கிய கடல் நீைர உைடய ெநய்தல் நிலத் தைலவேர, 
யாம் ஒ நாள் விைளயா ம் எம்ேதாழிக டன் ெவள்ளிய கடற் ைற மண ல் ெசன்  
விைளயா  இ ந்ேதாம். அப்ெபா  ஒ  ன்ைன விைதைய மண ள் ைதத்  
விைளயா விட்  வ ம் ெபா  அவ்விைதைய மறந் விட்ேடாம். மீட் ம் அவ்விடம் 
ெசன்  காண்ைகயில் அப் ன்ைன விைத ேவர் ஊன்றி ைளத்  நின்ற . அ  கண்  
ெநய் கலந்த பா டன் கூ ய நீைர விட்  அதைன வளர்த்ேதாம். எம் அன்ைன 
அதைனக் கண்  மகிழ்ந் , "நீங்கள் வளர்த்  வ ம் இப் ன்ைனயான  ம்மி ம் 
சிறந்த  அன்ேறா! இ   ம் டன் பிறந்த தங்ைகயாகும்,' என்  அதன் சிறப்ைபக் 
கூறினாள். எனேவ, எம் தங்ைகயாகிய அதன் எதிேர நாம் சந்திப்ப  மிக ம் நாணம் 
த வதாய் உள ! அதன் எதிர் நைகத்  விைளயாட மிக ம் ெவட்கப்ப கிேறாம். நீர் 
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எம் தைலவிக்கு அ ள் ாிவதாயின் இன் ம் எத்தைனேயா மரங்கள் இங்குள்ளன 
கண்டீர்!" 
 
            விைளயா  ஆயெமா  ெவண்மணல் அ த்தி 
            மறந்தனம் றந்த காழ் ைள அைகய 
            ெநய்ெபாய் தீம்பால் ெபய் இனி  வளர்ப்ப, 
             ' ம்மி ம் சிறந்த  வ்ைவ ஆகும்' என்  
             அன்ைன கூறினள் ன்ைனய  சிறப்ேப; 
             அம்ம நா ம் ம்ெமா  நைகேய 
             வி ந்திற் பாணர் விளர்இைச க ப்ப 
             வலம் ாி வான்ேகா  நர ம் இலங்குநீர்த் 
             ைறெக  ெகாண்க! நீ நல்கின் 
             நிைறப  நீழல் பிற மார் உளேவ.                                (நற்றிைண-172) 
 
'ஆயம் - ேதாழியர் கூட்டம்; காழ் ைள - ற்றிய விைத ைள; வ்ைவ - உம் ைடய 
ேபாசாி; வி ந்திற்பாணர்- திய பாணர்; விளர் இைச - ெமல் ய இைச; வான் ேகா  - 
ெவண்ைமயான சங்கு; நர ம் - ஒ க்கும்; ைற ெக  ெகாண்க - கடற் ைறயின் 
தைலவேன.) 
 

ன்ைன மரத்ைத ம் உடன் பிறந்த தங்ைகயாகக் க தி, அதன் எதிாி ம் 
தைலவ டன் விைளயாட ம த்த தைலவியின் பண்பா ம், ன்ைனையத் தங்ைக 
என்  கூறிய தாயின் பண்பா ம் அறிந்  மகிழ்தற்குாியன! இவ்வா  பிறர் பார்க்கத் 
தைலவைனச் சந்திப்ப  ெவட்க மாகிற  என்ற குறிப்பால் அவைன விைரவில் வந்  
மணந்  ெகாள்ளக் கூ கிறாள் ேதாழி.                         *************** 
 
சமய சஞ்சீவியாகிய ேதாழியின் அறி த்திறைன விளக்கும் பாடல் இ . 
 
எம் ஊாில் தங்கலாமா? 
 
ெநய்தல் நிலக் க ப்ெபா ள் என்  கூறத்தக்கைவ பைன, ன்ைன த ய 
மரங்க ம்; நாைர, சுறா த ய பறைவ விலங்குக ம், மீன் த ய உண க ம் 
ஆகும். இந்நிலத்தில் வா ம் மக்கள் "பரதவர்" என்  குறிக்கப் ப வர். தைலவன் 
' ைறவன்' என் ம் 'ேசர்ப்பன்' என் ம் வழங்கப்ப வான். உாிப் ெபா ள் என்  
கூறத்தக்க  தைலவி தைலவைனப் பிாிந்  ஆற்றாைமயால் அரற் ம் நிைலைமதான். 
ெப ம்பா ம் தைலவ ம் தைலவி ம் கு ம்பம் நடாத் கிற காலத்தில், ெபா ள் 
ேதடேவா ேபார் ெசய்யேவா தைலவன் பிாிந்  ெசன் வி வான். ஒ  காலத்ைதக் 
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குறிப்பிட்  அந்த நாளில் வந்  வி வ தாகக் கூறிப்ேபானா ம், தவிர்க்க யாத பல 
காரணங்க களால் அந்த நாளில் வர இயலாமல் ேபாவ ம் உண் , அவ்வாறாயின், 
தைலவி சில காலம் ெபா ைம டன் இ ப்பாள். பின் ம் தைலவன் 
வரவில்ைலயாயின், அவள் யரம் தாங்க மாட்டாமல் வாய்விட்  அரற் த ம் 
உண் . இவ்வா  அவள் யைரக் கூ ம் பாடல்கள் 'ெநய்தல் திைணப் பாடல்கள்' 
என்பர். இவ்வா  உள்ள பாடல்கள் 'உாிப் ெபா ளால் ெநய்தல்'  என்ற ெதாகுப்ைபச் 
ேச ம். இன் ம் சில சந்த ப்பங்களில் கற் க் காலம் அல்லாத கள க் காலத்தி ம் 
இத்தைகய பாடல்கள் ேதான் வ ண் . களவில் தைலவி எவ்வள  யரம் 
அைடந்தா ம் அத் யைரப் பிறர் அறிய ெவளிக் காட்டல் இயலா . எனேவ, அவள் 

யைரப் ெபாி  ப த்திக் காட்டாமல் பாடல் அதைனக் குறிப்பால் மட் ம் 
சுட் வ ண் . 
 
             தைலவி யைரப் ெபாிதாக்கிக் காட்டாத பாடல் கைள எவ்வா  ெநய்தல் 
திைண என்  பிாிப்ப ? 
 
             ெநய்த க்குாிய கடல், மீன் பி த்தல், நாைர, சுறா த யன ேபசப்பட்டா ம், 
அப்பாடைல ெநய்தல் என்ேற குறிப்பர். இவ்வா  தற்ெபா ளா ம், க ப் 
ெபா ளா ம் ெநய்தல் என்ற ெபயைரப் ெபற்ற பாடல் ஒன்ைறக் காண்ேபாம்; 
 
              கடைல நம்பி வா ம் வாழ்க்ைக இடர் மிகுந்த வாழ்க்ைகயாகும். காைலயில் 
கடல்ேமல் உண  ேத ச் ெசல்பவர் மாைலயில் தவறாமல் தி ம்பி வந்  வி வர் என்ற 
உ தி இல்ைல. ஒ  மணி ேநரத்தில் கட ல் எத்தைகய ேவ பா கள் ேதான் ம் 
என்  கூறவியலா . எனேவ ெநய்தல் நிலத்தில் வா ம் மக்கள் இயற்ைகயிேலேய 
உடல்உர ம் மனத்திண்ைம ம் பைடத்தவர்களாய் இ ப்பார்கள். ன்பம் ேநர்ைகயில் 
அதற்கு அஞ்சிக் ைகயற்  விடாமல் அதைன ஆற்றி இ ப்பேத மனத் திண்ைம என்  
கூறப்ெப ம். யரத்ைத ஆற்றி  இ ப்பதால் யரத்ைத அ பவிக்கவில்ைல என்   
கூ தல் தவறாகும். 
 
நல்ல கடல் ைறக்குத் தைலவன் அவன். கடல் ப  ெசல்வம் அைனத் ம் அவனிடம் 
நிரம்ப உள்ளன. ஆனால், அவன் மனம் அவற்றால் அைமதிையப் ெபற யவில்ைல. 
மனத்தில் அைமதிைய உண்டாக்கும் காத ைய எதிர்ப்பட்டான் ஒ நாள்; அ ம் ஒ  
கடற் கைரயில். கடற்கைர என்  கூறின டன் ெசன்ைனக் கடற்கைரைய ம் ஆங்கு 
வ ம் கூட்டத்ைத ம் நிைனந்  ெகாண்  அவதி ற ேவண்டா. தைலவன், 
தைலவிையச் சந்தித்த இடம் அைமதியான ம், மக்கள் நடமாட்டம் அற்ற மான ஒ  
கடற்கைர. கடல் காதைல மிகுதிப் ப த் ம் இயல் ைடய  என்ப  பழந்தமிழர் 
ெகாள்ைக 'நீல ெந க்கிைடயில் ெநஞ்சு ெச த்தி, ேநரம் கழிவதி ம் 
நிைனப்பின்றிேய சாலப் பலப்பல நற்பகற் கனவில் தன்ைன மறந்த லயம் தன்னில் 
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இ ந்ேதன்' என்  பாரதியார் பா ய ம் இக்க த்ைத வ த் ம். கடற் கைரயில் 
தனிேய காணப்பட்ட அக்காாிைக, அத் தைலவன் மனத்ைதக் கவர்ந்  விட்டாள். பல 
நா ம் கடற்கைரக்கு வ ம் பழக்கம் உைடயவன் அவன்; அவ ம் அவ்வாேற. 
ஆனால், ஒ நாள் அவ ம் அவ ம் ஒ வைர ஒ வர் கூர்ந்  ேநாக்கினர்; காதல் 
பிறந்த ; அன்றி ந்  அவ ம் அவ ம் பலவிடங்களில் தனிேய சந்தித்தனர். 
 
அவர்கள் ஒ க்கம் ெமள்ளத் ேதாழிக்கு எட் ய . ேதாழி ம் தைலவிையப் ேபால ஒத்த 
வயதினள். ஆக ன், தைலவியின் இவ்வாழ்க்ைக மா பாட் ல் அதிக வியப்பைடய- 
வில்ைல. 'நடக்கேவண் ய ஒன் தாேன இ ' என்  க தி இ ந் விட்டாள் ேபா ம்! 
நாட்கள் பல ெசன்றன. தைலவன் தைலவிய ைடய நட்  நா க்குநாள் பிைறமதி 
ேபால வளர்ந் ெகாண்ேட வந்த . அந்த அளவில் அ  மகிழ்ச்சிக்குாிய ெசயல்தான். 
ஆனால் இ  எவ்வா  ெசன்  யப்ேபாகிறேதா என்ற ஐயம் ேதாழிக்குத் 
ேதான்றிவிட்ட . தைலவன் மிக உயர்ந்தவன். பண்பா  உைடயவன். எனேவ அவன் 
தைலவிையக் ைகவிட்  விட மாட்டான் என்றா ம், எத் ைண நாட்க க்குத்தான் 
இவ்வா  மைற கமாகேவ அவன் வந்  தி ம் வ ! மைறந்  ஒ கும் கள  
ஒ க்கத்தில் அதிக இன்பத்ைதப் ெப கிறான் தைலவன் என்ற நிைன  ேதாழிக்கு. 
தைலவி மட் ம் அதில் மகிழ்ச்சி அைடயவில்ைல? அைடயத்தான் ெசய்கிறாள் 
ஆனா ம் அவள் ெபண் தாேன! ெபண் க க்ேக உாிய எத்தைனேயா கவைலகள் 
அவைளப் பி த்  ஆட் கின்றன. என்ன ெசய்வாள் பாவம் ட் ல் தாய், 
அண்ணன்மார், தந்ைத என்ற அைனவ ம் என்ன நிைனப்பார்கேளா என்ற அச்சம் ஒ  

றம்; ஊாில் உள்ள ெபண் ர்தாம் எப்ப ப்பட்டவர்! தாம் உண் , தம் ேவைல உண்  
என்  இ க்கப்படாதா? அ தான் ேபாகட் ம். இப்ெபண் ர் அைனவ ம் 
பிறக்கும்ெபா ேத பாட் மார்களாய்ப் பிறந்  விட்டார்களா! ஒவ்ெவா த்தி ம் 
இளைம ைடயவளாய் இ ந்தி க்க மாட்டாளா! அந்தக் காலத்தில் தான் வாழ்ந்த 
வாழ்ைவ ஒவ்ெவா த்தி ம் நிைனத் ப் பார்க்கமாட்டாளா? ேவ  ேவைலேய 
இல்லாதவர்கள் ேபால இப்ெபண்கள் ஏன் இப்ப த் தைலவிையப் பற்றிப்ேபசி அவள் 
பாவத்ைதப் பங்கிட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? 
 
அம்மம்ம! ஒ நாளில் எப்ெபா ேதா வ கிறான் தைலவன். அவ டன் அவள் 
கழிக்கும் சில நாழிைக ேநரத்திற்காக அவள் அ பவிக்கும் தண்டைனதான் எவ்வள ! 
அவன் பிாிவால் உண்டாகும் யரம் ஒ  றம். அதைனக் குறிப்பாக ம் 
ெவளிப்பைடயாக ம் சுட் க்காட்  ஏசும் ஊர்ப் ெபண்கள் ஒ றம். இைவ இரண் ன் 
இைடப்பட்  அவள் ப ம்பா  ஒ றம்! இைவ எல்லாம் தைலவ க்கு எங்ேக 
ெதாியப் ேபாகின்றன! தைலவியின் நிைன  வந்த டன் அவன் றப்பட்  
வி கிறான். பகல் என் ம், இர  என் ம் மைழ என் ம், ெவயில் என் ம் அவன் 
பார்ப்ப  இல்ைல. அவன் வ ம் வழியிேலதான் எத் ைண அச்சந் த ம் 
ெதால்ைலகள்! 'தன்னிச்ைசயாகத் திாி ம் சிங்கம்; அதன் சத்தத்தால் கலங்கும் யாைன' 
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ேபான்றைவ. வ ம் வழியிேலதான் எத்தைன ஆ கள்! அவற்றில் தைலகள் 
எத்தைன! நிைனக்கும் ெபா ேத ெநஞ்சு ந ங்குகிற ! இைவ அைனத்ைத ம் கடந்  
அவன் வ கிறான் என்  நிைனத்தாேல, அவன் வந்த பிறகு ெப ம் இன்பம் ேவண்டா 
என்  கூறத் ேதான் கிற . அவேனா, இவற் ள் ஒன் க்கும் கவைலப் 
ப பவனாகேவ ெதாிய வில்ைல. வழியில் வ ம் ஏதம், தைலவி ப ம் யரம் இைவ 
இரண் ல் ஏேத ம் ஒன் க்காவ  அவன் அஞ்ச ேவண் ேம! அ தான் இல்ைல. 
நாட்கள் கழிகின்றன. தி மணம் ெசய் ெகாண்  வாழ ேவண் ம் என்ற எண்ணேம 
அவ க்கு எ ந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. 
 
நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்லத் தைலவியின் வ த்தம் எல்ைல கடக்கிற . ேதாழி 
ஒ த்திக்குத்தான் தைலவியின் யரம் எவ்வள  என்ப  ெதாி ம். தைலவைனக் 
கண்  பலப யாகக் குறிப்பாகத் ேதாழி ேபசிப் பார்த்தாள். அவ ைடய காதில் 
அச்ெசாற்கள் ஏ வனவாகத் ெதாிய வில்ைல. நயமாகப் பல ைற ம் தம் 
குைறையச்ெசால்  வ ந் கமாகப் பல கூறிப் பார்த்தாள். அவனிடம் ேநேர கூறிய 

ைறகைளவிடப் பல ைற அவன் காதில் வி ம் ப யாக ம் கூறினாள். இவ்வா  
அவள் கூ வைதச் 'சிைறப் றமாகக் கூறிய ' என்  லவர் கூ வர். இவ்வா  
மைற கமாகப் பல ைற கூறி ம் தைலவன் தி மண ஏற்பா  ஒன் ம் ெசய்யாமல் 
இ ந்  விட்டைம யின், அத்ேதாழி ஒ நாள் மாைலப் ெபா தில் தைலவைனக் கண்  
ேநேர அவனிடம் ேபசத் ெதாடங்கி விட்டாள். 
 
        பகல் ேநரத்தில் தைலவிையச் சந்திக்க வந்தான் தைலவன். அவன் 

றப்ப வதற்குள் மாைல ற்றி இ ள் கவிய ஆரம்பித்  விட்ட . 
 
         "மிக ம் உயர்ந்த ஆகாயத்தில் திாிகின்ற ெச ைம யான கதிர்கைள உைடய 
சூாியன் ெபாிய மைலப் பக்கத்தில் மைறந்  விட்டான். ஆதலால், கடற்கைரயில் 
யா ம் ேபாக்குவரத்  இல்ைல. இறால் மீன்கைளத் தின்  விட்  எ ந்த காிய 
கால்கைள ம் ெவண்ைம நிறத்ைத ம் உைடய நாைரகள், உப் க் குவட் ன் ேமேல 
பறந்  ெசன் , காிய கிைளகைள ைடய ன்ைன மரத்தின் கிைளகளில் தம் 

ைண டன் தங்கிவிட்டன. தண் டன் கூ ய ெநய்தல் மலர், மைற ம்ப யாக நீர் 
ெப குகிற கழியில் ைண டன் கூ ய சுறா மீன்கள் வழங்குகின்றன. இரவி ம் 
ஒ க்கின்ற கட ல் பல விளக்குகைள எ த் க் ெகாண்  எம் சுற்றத்தார் மீன் பி க்கச் 
ெசன் விட்டார் கள். ஆதலால், அைலகளின் பிசிர் சும் கடல் மத்தளம் ேபால 
ஒ க்கிற எம் ைடய ஊாில் இன்றிர  தங்கி  விட் ப் ேபானால் யா  குைற ஐயா?" 
 
          ேசய்விசும்  இவர்ந்த ெச ங்கதிர் மண் லம் 
          மால்வைர மைறயத் ைற லம் பின்ேற; 
          இற அ ந்தி எ ந்த க ங்கால் ெவண்கு கு 
         ெவண்குவட்  அ ஞ்சிைறத் தாஅய்க் கைரய 
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         க ங்ேகாட் ப் ன்ைன இைறெகாண் டனேவ; 
         கைணக்கால் மாமலர் கரப்ப மல்குகழித் 
         ைணச்சுறா வழங்க ம் வழங்கும்; ஆயிைட 
         எல்இமிழ் பனிக்கடல் மல்குசுடர்க் ெகாளீஈ 
         எம ம் ேவட்டம் க்கனர்; அதனால் 
         தங்கின் எவேனா ெதய்ய ெபாங்குபிசிர் 
         ழ இைசப் ணாி எ த ம் 
          உைடகடல் படப்ைபஎம் உைறயின் ஊர்க்ேக?           (நற்றிைண - 67) 
 
[மால் வைர-ெபாிய மைல; ைற லம்பின்ேற -  கடற்கைரயில் ஆள் நடமாட்டம் 
இல்ைல; இற  - இறால்; ெவண்குவட் - உப் க் குவட் ல்; அ ஞ்சிைறத்தா அய் - 
அாிய சிறைக சிப்பறந் ; இைற - தங்குதல்; கைணக்கால் - ெகா த்த தண் ; எல் 
இமிழ் - இர  சூழ்ந்த; ழ  - மத்தளம்; உைட கடல் - அைலகள் ேமல் எ ந்த ழ்ந்  
உைடகிற கடல்] 
 
தி மணம் ஆவதற்கு ன் தைலவியின் ட் ல் தங்கிச் ெசல்லலாம் என்  கூ வ  
இயலாத காாியம் என்பைதத் தைலவன் அறிய மாட்டானா? ேதாழிக்கும் அ  
ெதாியாதா? இ வ க்குேம நன்கு ெதாி ம். ஆனால், ஏன் ேதாழி இவ்வா  
கூறினாள்? இவ்வா  கூ வதன் உட்ெபா ைள நன்கு அறிந்தாவ  தைலவன் மணம் 
ெசய் ெகாண்  ட் ல் தங்கமாட்டானா என்ற எண்ணம்தான்? 
 
கடல் ைறயில் யா ம் இல்ைல என்றதனால் அவன் மீண்  ேபாகும்ெபா  
கள்வரால் இைடஞ்சல் ஏற்படக் கூ ம் என்பைதக் குறிப்பிட்டாள். நாைரகள்கூட 
மாைலக் காலத்திேல தம் ேபைடகேளா  கூட் ல் உைறயச் ெசல்கின்றன என்ற 
குறிப்பால், 'ஆண் மகனாகிய நீ இன் ம் மணம் ெசய் ெகாண்  கு ம்பம் 
ைவக்காமல் தனிவாழ்க்ைகயில் களேவ சிறப்ெபன்  க தி வாழலாமா? என் ம் 
இ த் க் கூறினாள். ேகவலம் ெகால் தைலேய ெதாழிலாகக் ெகாண்ட சுறாகூடத் 
தன் ைண டன் வாழ்கிறெதன்  எ த் க்காட் த ல் எவ்வள  எள்ளல் குறிப்ைபப் 
ெபய் வி கிறாள் அத்ேதாழி. 'எம் சுற்றத்தார்கள் கட ல் மீன் ேவட்ைடேமல் 
ெசன் ள்ளார்கள்' என்பதால் ட் ல் ஒ வ ம் இல்ைலெயன்பைதக் குறிப்பிட்  
விட் , 'நீர் இந்த ேநரத்தில் ெசல்வ  கூடத் தகா ' என்பைத ம் 'எம் சுற்றத்தார் 
கடற்கைரயில் இ ப்பர்' என் ம் குறிப்பால் சுட் கிறான். 
 
ம தத் திைண 
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அகத் ைற இலக்கியத்தில் குைறந்த அள  பாடல் கைளப் ெபற்றி ப்ப  ம தத் 
திைணேயயாம். வய ம் வயல் சார்ந்த இட ம் இதற்கு நிைலக்களம். வி யற்கால 
ேநரம் இதற்குாிய ெபா தாகும். 
 
தைலவன் தைலவிையப் பிாிந்  ெசன் , தவறான ெசயல்களில் ஈ பட் விட் , 
வி யற்காலம் மீள்கிறான். அந்நிைலயில் தைலவி அவ டன் பிணங்கிக் ெகாள் 
கிறாள். அவர்கள் ஊடைல (பிணக்ைக) அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ேதான் வன 
இப்பாடல்கள். 
 
'ெபயரன் பிறந்தான்' 
 
தவ  ெசய்த தைலவன் வ ந் கிறைதச் சித்தாிக்கிற  இப்பாடல். 
 
ம தம் என்ற இத்திைண ள் தைலவன் தைலவி யாிைடேய ேதான் ம் சி  
பிணக்குகள் கூறப்ப ம். பிணக்குகள் எப்ெபா  ேதான் ம்? ஒ வ க்கு வி ப்பம்  
இல்லா ஒ  ெசயைல மற்றவர் ெசய்ய ேநர்ந்தால்தாேன வ த்தம் ேநாிட ம்? 
தைலவன் எ  ெசய்யி ம் தைலவிக்கு அ  வி ப்பத்ைதத் த த ன்,  கு ம்பக் 
காாியங்களில் பிணக்கு ஏற்பட வழியில்ைல. ேம ம், தைலவேனா, தைலவிேயா, 
தமக்ெகன்  தனிப் பட்ட ஒ  ெசயைல ம் ெசய்வதில்ைல யாதலா ம், எ  
ெசய்யி ம் அ  கு ம்ப நலன் க திேய ெசய்யப்ப த லா ம், பிணக்குத் ேதான்ற 
வழியில்ைல. எனேவ, ம தமாகிய ஊடல் ேதான்ற ஒேர ஒ  காரணந்தான் எஞ்சிய . 
தைலவன் தைலவிைய ஏமாற்றிய வழிேய ஊடல் ேதான்றலாயிற் . தைலவி தனக்கு 
என்ன ெகா ைமையத் தைலவன் இைழத்தா ம் ெபா த் க் ெகாள்வாள். ஆனால், 
அவன் ேவ  ஒ த்திைய வி ம்பினான் என்  கண்டால் ெபா க்கமாட்டாள். 'வட் ல் 
ேசாற்ைறப் பங்கிட்டா ம் வாழ்க்ைகையப் பங்கிட மாட்டாள்' என்ப  இன் ம் 
ெதன்னாட் ல் வழங்கும் பழெமாழி. 
 
இத் ைணச் சிறந்த காதல்மணம் ாிந் ெகாண்ட தைலவனா ேவ  ஒ  ெபண்ைண 
வி ம்பினான்?' என்  ேகட்கத் ேதான் கிறதா? ஆம்! அவேனதான் இவ்வா  
ெசய்தான். அவன் இவ்வா  ெசய்வதற்காகேவ ெபண் குலத்தின் ஒ  பகுதிையப் 
பிாித் ப் 'பரத்ைதயர்' என்  அவர்கட்குப் பட்ட ம் சூட் , ஊாின் ஒ க்கில் இடம் 
ெகா த்  ைவத்தி ந்தான். அவ ள் 'காதற் பரத்ைதயர், இற்பரத்ைதயர், ேசாிப் 
பரத்ைதயர், எனப் பல பிாிவினர் உண் . 
 
ஒ  சில ஆடவர் இச்ேசாிகட்கும் ெசன்  வந்தனர் ேபா ம்! ஒ  நாட் ல் வா ம் 
மனிதர் அைனவ ம் சிறந்த பண் ைடயவராகேவ இ த்தல் ேவண் ம் என்  
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எதிர்பார்த்த ம் இயலாத காாியம். பல்ேவ  பண்பா  ைடய மக்க ம் கலந்த தான் 
ச தாயம் என்  கூறப் ப ம். இத்தைகய மனப் பண் ைடயவ ம் பழந்தமிழ் நாட் ல் 
வாழ்ந்தனர். இவர்கள் வாழ்  பற்றி ம் ஒேரா வழிக்கவிஞன் பாடல்கள் பா னான். 
அவற்ைற ம தத் திைணப் பாடல்களாகப் பிற்காலத்தார் ெதாகுத்தனர்;. தைலவன் 
இவ்வா  பரத்ைதயின் ட் க்குச் ெசன்  வந்த ெபா  தைலவி அ  
ெபா க்கமாட்டாமல் அவைன ட் ள் அ மதிக்க ம த் வி வாள். தைலவன் 
பா  திண்டாட்டமாய்ப் ேபாய்வி ம். இ  மாதிாி சந்த ப்பங்களில் தைலவன் 
பிற ைடய உதவிைய நா , அ  சாக்காக ட் ள் ைழவ ம் உண் . அவன் 
உதவி ேவண் பவர்கள் ேதாழி, வி ந்தினர், குழந்ைத என்ற ன்  இனத்தவராவர். 
ேதாழிைய ேவண் க்ெகாள்ள, அவள் தைலவியிடம்  நடந்  தைலவைன 
மன்னித் வி மா  கூ த ம் உண் . தைல வனிடம் ேபச்சு வார்த்ைதகள் 
இல்லாமேல தைலவி கு ம்பம் நடத்திக்ெகாண்  வ ம் ேவைளயில் தைலவ ைடய 
நற்காலத்தின் அறிகுறியாக வி ந்தினர்கள் வந்  ேசர்த ம் உண் . வி ந்தினாின் 
எதிேர தைலவி தன் ேகாபத்ைதக்காட் தல் பண்பாட் க்கு விேராதமன்ேறா? எனேவ, 
வி ந்தினைரக் கண்ட டன் அவள் ேகாபம் தணிந் வி வாள். இன் ம் சில 
சந்த ப்பங்களில் குழந்ைதையக் ைகயில் ஏந்திக்ெகாண்  அ  சாக்காகத் தைலவன் 
உள்ேள வந்  வி த ம் உண் . இைவ அைனத்திற்கும் உதாரணமாக பல பாடல்கள் 
காணலாம். 
 
மனித வாழ்க்ைகயின் வி ம்பத்தகாத ஒ  பகுதிைய விளக்குவ தான் ம தத்திைணப் 
பாடல். அந்தச் ச தாயத்தில் வாழ்ந்த மக்க ள் ஒ சிலேர இந்தத் தவறான 
வாழ்க்ைகையக் ைகக்ெகாண் க்கக்கூ ம் என்  நிைனப்ப  ெபா த்தந்தாேன! 
 
அதற்ேகற்பேவ அகத் ைறப் பாடல்களில் ம தத் திைணப் பாடல்கள் ற் ப் பத்  

தேம உள்ளன.  ஆண் மக்கள் வாழ்கின்ற ஓர் இடத்தில் பதின்மர் ஓரள  
ெபா ந்தா ஒ க்கம் உைடயவராய் வாழ்வதா னால் ெப ந்தீங்கு எ ம் 
விைளந் விடப் ேபாவதில்ைல. 
 
ச தாயத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் இவ்வைக வாழ்க்ைக வி ம்பத்தகாததாயி ம் 
கவிைத லகில் ம தம் பற்றிய பாடல்கள் மிக்க சுைவ ைடயனவாய் இ க்கின்றன. 
பரத்ைதயர்  ெசன்  வந்த  தைலவைனப் பற்றிக் கூ ம் பாடல்கள் ஒ றமி க்க, 
அப்பரத்ைத யைரப் பற்றி ம் அவர்க ைடய மேனாதத்; வம் பற்றி ம் கூ கிற 
பாடல்க ம் சில உண் . 
 
தங்க ைடய வாழ்க்ைக இழிந்த  என்ேறா, தவறான  என்ேறா, அப்ரத்ைதயர்கள் 
க தியதாகத் ெதாியவில்ைல. தம்மாட்  வந்  ெசல் கின்ற தைலவன் மார் 
தம் ைடய ட் ல் தைலவியாிடம் அஞ்சி ந ங்குகின்றைதக்கண்  அவைர எள்ளி 
நைகயா கின்ற அள க்கு அவர்கள் மனத்திடம் பைடத்தவர்களாய் 
இ ந்தி க்கின்றார்கள். தைலவியர்கமாட்  அச்சமி ப் பி ம் மீட் ம் மீட் ம் தம்பால் 
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தைலவர்கள் வ கின்ற காரணத்தா ம் தமக்கு ேவண் ய உபசரணங்கைளச் ெசய்  
ேபாற் கின்ற காரணத்தா ம், தாங்க ம் ச தாயத்தின் ஒ  சிறந்த உ ப்ெபனேவ 
அப்பரத்ைதயர் க திக்ெகாண்டனர். இந்நிைலயில் உலகப் ெபாியா ள் ஒ வரான 
'டால்ஸ்டாய்' எ திய 'கு ட்டர் ெசானட்டா' என்ற கைத நிைன  கூர்தற்கு உாிய . 
உண வி தி ஒன்ைறக் காண டால்ஸ்டாய் உள்ேள ெசல் கிறார். அங்ேக சில 
ெபண்கள் ேகளிக்ைகயில் ெபா  ேபாக்கு வைதப்பார்த் , "நீங்கள் என்ன ெதாழில் 
ெசய்கிறீர்கள்?" என்  ேகட்கின்றார். அவர்கள் சிாித் க்;ெகாண்ேட, "நாங்கள் 
சும்மாதான் இ க்கிேறாம்" என்  விைட பக  கிறார்கள். அைத நம்ப யாத 
டால்ஸ்டாய் வி தித் தைலவைரப் பார்க்கின்றார். உடேன அத்தைலவர் மிக்க 
சினத் டன் அப்ெபண்கைளப் பார்த் ப் "ேபைதகேள, நீங்கெளல்லாம் பரத்ைதயர்கள் 
என்பைத அவ க்குத் ெதாிவி ங்கள்" என்  கூ கிறார். ஆனால், அப்ெபண்கள் 
அைதப்பற்றிக் கவைலப்படாமல் இ ப்பைதப் பார்த்த டால்ஸ்டாய், வி தித் 
தைலவைரப் பார்த் , "ஐயா, நாெமல்லாம் (ஆண்கெளல்லாம்) நல்லவர்களாய் இ ந்  
விட்டால் இப்ப ப்பட்டவர்கள் ச தாயத்தில் இ க்க ேவண் வதில்ைல அல்லவா?" 
என்  கூறினாராம். 
 
பரத்ைதயாின் மேனாநிைலைய விளக்க இந்த ஒ  உதாரணத் டன் நற்றிைணப் 
பாடல் ஒன்ைற ம் பார்ப்ேபாம்: 
 
தைலவன் பரத்ைத ட் ல் வந்  பல நாட்களாய்த் தங்கிவிட்டான். இவன் 

ட்ைடவிட்  வ கிற காலத்ேத தைலவி சூல் திர்ந்தி ந்தாள். எனேவ பரத்ைதயின் 
இல்லம் க்க தைலமகன்,  ெசல்லேவண் ம் என் ம் நிைனவின்றி அங்ேகேய 
தங்கிவிட்டான். இந்நிைலயில் ஒ  நாள் அவ க்கு மகன் பிறந்த ெசய்திையச் சிலர் 
வந்  கூறினர். எவ்வள தான் தைலவிைய மறந்தவன் ேபால அங்குத் 
தங்கிவிட்டா ம், மகன் பிறந் விட்டான் என்  ேகள்விப்பட்ட டன்  தி ம்ப 
ேவண் ம் என்ற எண்ணம் வராமலா இ ந் வி ம்? எனேவ, தன் ட் க்குச் ெசல்ல 

 ெசய் விட்டான். ஆனால் அம் ைவக் ெகாண் ெச த் வதில் இரண்  
ெபாிய அல்லல்கள் உள்ளன. தலாவ , இத்தைன நாட்கள் தங்கிய பரத்ைத 

ட்ைடவிட்  எவ்வா  திடீெரன்  றப்ப வ  என்பதாகும். இரண்டாவ , 
இத்தைன நாட்கள் எட் ப்பாராத தன் ட் க்குள் இப்ெபா  எப்ப த் திடீெரன்  

ைழவ  என்பதாகும். இவ்விரண்  ெதால்ைலகைள ம் ஒேர வைகயில் தீர்க்க 
ைனகிறான் தைலவன். இர  ந யாமத்திற்குேமல் றப்பட்டால் இரண்  ட் ல் 

உள்ளவர்கள் நன்கு உறங்கிக் ெகாண் ப்பார்கள் எனேவ, அந்த ேநரத்தில் 
றப்பட் த் தன் ட் க்குள் குந் விடலாம் என அவன்  ெசய்  விட்டான். 

ஆனால், பரத்ைதைய இவ்வள  எளிதாக ஏமாற்ற மா? எனேவ, அவள் அவன் 
ெசய்தைவ அைனத்ைத ம் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தாள். தைலவ ைடய 
சுற்றத்தார் அைனவ க்கும் ெப த்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் , எப்ப ேயா தைலவன் 
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அப்பரத்ைதைய ஏமாற்றிவிட்  இன்  தப்பித் க்ெகாண்  வந்  விட்டாேன என்  
மகிழ்ந்தி க்கின்றனர். 
 
ஆனால், பரத்ைதக்கு மட் ம் உண்ைம ெதாி ம். அவன் தான் விட்டதாேலதான் ேபாக 
இயன்றேத தவிரத் தன்ைன ஏமாற்றிவிட் ச் ெசல்லவில்ைல என்பைத ம் அவ ைடய 
சுற்றத்தார்கள் காதில் வி ம்ப  கூறிச் சிாிக்கிறாள். 
 
"ெபாிய காவைல ைடய தைலவ ைடய ெபாிய மாளிைகயில் நீண்ட நாைவ ைடய 
ஒளி ெபா ந்திய மணியான  அ த்த . ஒ  உண்டாக்குகின்ற ெதன்னங் கீற்றால் 
மிைடந்  அலங்காிக்கப்ெபற்ற ற்றத்தில் ெவண்ைமயான மணல் பரப்பப் 
பட் க்கிற . ன்  தைலவன் பரத்ைத ட் க்குச் ெசல்ைகயில் அவைனச் சுற்றிப் 
பாணர் கூட்டம் காவல் காத் ச் ெசன்றைதப் ேபால் இப்ெபா  தைலவி ட் ல் 
ஆராய்ந்த ஆபரணத்ைத அணிந்த மகளிர் நற்ெசால் ேகட் ச் சூழ்ந்  ற்றத்தில் 
நிற்கின்றனர். ந மணம் கம ம் விாிப்  விாித் ள்ள நல்ல ப க்ைகயில் ெசவி த் 
தா டன் சமீபத்தில் பிறந்த தல்வன் உறங்கிக்ெகாண் க்கிறான். பிணி அண்டாமல் 
இ க்க ெவண்சி  க ைக அைரத்  எண்ெண டன் கலந் , அதனால் தைல கிய 
ஈரத் டன் அழகு விளங்கும் ேமனிைய ைடய தைலவி தன் இரண்  இைமக ம் 
ஒன் டன் ஒன்  ெபா ந்த உறங்குகிறாள். அத்தைகய ந  இர  ேநரத்தில் அகன்ற 
நீர்த் ைறைய ைடய தைலவ ம் கள்ளைனப்ேபால அவ ைடய ட் ள் 

ைழந்தான். தைலவனின் தந்ைத யின் ெபயைர ைவத் க்ெகாள்ளக்கூ ய மகன் 
பிறந்த காரணத்தால்," 
 
          ெந நா ஒண்மணி க மைன இரட்டக் 
          குைரஇைலப் ேபாகிய விர மணற் பந்தர்ப் 
          ெப ம்பாண் காவல் ண் என ஒ சார்த் 
          தி ந் இைழ மகளிர் விாிச்சி நிற்ப 
          ெவறிஉற விாிந்த அ ைவ ெமல்லைணப் 
          னி நா  ெச ெயா  தல்வன் ஞ்ச 
          ஐயவி அணிந்த ெநய்யாட்  ஈர்அணிப் 
          பசுெநய் கூர்ந்த ெமன்ைம யாக்ைகச் 
          சீர்ெக  மடந்ைத ஈாிைம ெபா ந்த 
          நள்என் கங்குல் கள்வன் ேபால 
          அகந் ைற ஊர ம் வந்தனன் 
          சிறந்ேதான் ெபயரன் பிறந்த மாேற.          (நற்றிைண-40) 
 
[ெந  நா ஒண்மணி-நீண்ட நாைவ ைடய மணி கட்  இ த்த ன் ெசல்வ மிகுதி 
கூறினார்; இரட்ட - ஒ க்க; ெப ம்பாண்-தைலவைனப் பரத்ைத ட் க்கு அைழத் ச் 
ெசல் ம் ெதாழி ைடயவன்; விாிச்சி - நல்ல ெசால் (சகுனம்) ேகட்டல்; ெவறி - 
வாசைன; அ ைவ - அ க்கப்பட்ட , ணி; னி நா ம் - ஈன்ற அணிைம 
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ேதான் ம்; ஐயவி - ெவண் சி  க கு (இதைனக் கலந்தால் ேபய் த யன அண்டா 
எனப் பழந்தமிழர் நம்பினர்); ெநய்யாட்  - எண்ெணய் க்கு; யாக்ைக - உடம் ; 
சிறந் ேதான்ெபயரன் - தைலவ ைடய தந்ைத (சிறந்ேதான்) க்குப் ெபயரன். 
 
                      ***************** 
 
 'வாாிேரா வி ந்தினேர!' 
 
தைலவன் தவற்ைறத் தைலவி கா ம் ைறையக் கூ ம் பாடல் இ . 
 
வி யற்காைல ேநரம் - கதிரவன் உதயம் ெசய்ய இன் ம் இரண்  மணி ேநரம் 
இ க்கிற  என்றா ம் ஓரள  ெவளிச்சம் ேதான்றிவிட்ட . இந்த ேநரத்தில் ஒ வன் 

க்கா  இட் த் தைலைய மைறத் க் ெகாண் , ஊாின் ெவளிப் றத்ேத இ ந்  
வ கிறான்; ஏேத ம் ஒ  அண்ைமயில் ேகட்டா ம் மிகுந்த அச்சத் டன் தி ம்பிப் 
பார்க்கிறான். அவ்வள  ேகாைழயா இவன். அரவத்ைதக் ேகட்  அஞ்சுவதற்கு? 
இல்ைல, தன்ைன இந்த நிைலயில் யா ம் பார்த் விடக் கூடா  என்பேத 
இவ ைடய ேநாக்கம் ேபா ம்! ஏன் இவ்வா  பிறைரக் கண்  அஞ்சுகிறான்? 
ஒ ேவைள பிறர் ெபா ைளத் தி விட்  வ கிறானா? அவ்வா  ெதாியவில்ைல, 
இவன் கத்ைதப் பார்த்தால் உயர்ந்த இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்  கூறத் 
ேதான் கிறேத தவிரத் தி டன் என்  கூற நா எழ வில்ைல? அவ்வாறாயின் இவன் 
ஏன் இவ்வா  அஞ்ச ேவண் ம். ஆம்! ஏேதா ெசய்யத் தகாத ெசயல் ஒன்ைறச் 
ெசய் விட்  வ கிறான் ேபா ம்! 'ெசய்யற்க சான்ேறார் பழிக்கும் விைன', என்ற 
குறைள மறந் விட்  ஏேதா தவ  ெசய்தி க்க ேவண் ம். 
 
இவ ைடய இளைம இவன் என்ன தவற்ைறச் ெசய்தி க்கக் கூ ம் என்  நாம் 
ஊகிக்க இடம் த கிற . மனிதர்கள் தவ  என்  அறிந்தி ந் ம் ெசய் ம் தவ கள் 
பல. அவற் ள் ம் ெபாிய தவ  ஒ க்கக் ேக தான். தன்னால் காத த்  மணம் 
ெசய்  ெகாள்ளப்ெபற்ற மைனவி ட் ல் இ க்கிறாள். அவைள ம் தாேன ேத ப் 
பி த் க் காத த்தான். ெகா ப்பா ம் அ ப்பா ம் இல்லாமல் அவ டன் நீண்ட 
நாட்கள் கள  வாழ்க்ைக யில் ஈ பட்டான். அத்ேதாழி இவைன எத் ைண ைற 
கண்  ேகட்டாள்! ேநர யாக ம் குறிப்பாக ம் தைலவி ப ம்பாட்ைட எ த் க் 
கூறினாள்; மணம் ெசய்  ெகாண்  வாழ ேவண் வதன் இன்றியைமயாைமைய 
எ த் க் கூறினாள்; இவ்வா  கள  நைடெப வ  நீண்ட நாட்கள் நைடெபற 

யா  என்பைத எ த் க் காட் னாள்; என்றாவ  ஒ  நாள் தைலவியி ைடய 
தந்ைத அல்ல  அண்ணன்மார்களிடம் அகப்பட்  ெகாள்ள ேநாி ம் என்  
அச்சு த்தினாள்; கள க் காலத்தில் சில மணி ேநரேம ெபறக்கூ ய இன்பத்ைத 
இைடயீ படாமல் அ பவித் க் ெகாண் க்கலாேம என இவ ைடய ஆைசையத் 
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ண் விட் ப் பார்த்தாள். இவ்வள  ரம் அவள் கூறி ம் இவள் அதற்காக எல்லாம் 
அைசந்  ெகா த்தால்தாேன! ஒன் ேம நிகழாத ேபால இவன் தினம் பக ம், 
இரவி மாக வந்  ேபாகிறான். இவ க்கு மட் ம் ேதாழி கூ ம் காரணங்கள் 
ெதாியாதைவகளா? ெதாிந்தி ந் ம் பின்னர் ஏன் களைவ நீட் த் க் 
ெகாண் க்கிறான்? இத்தைன ெதால்ைலகைள ம் மீறி இவன் களைவ நீட் க்கிறான் 
என்றால், அதில் ஏேதா சிறப்  இ க்கேவண் ம். 
 
பிறர் அறியாமல் ெசய்கிற ஒவ்ெவா  ெசய ம் மனிதன் இன்பத்ைத அைடகிறான் 
ேபா ம்! ஆைகயால், கள  வாழ்க்ைகயில் அதிக இன்பம் ெப வதாக எண்ணி, 
தைலவன் களைவ நீட் த்தான் ேபா ம்! இேத தைலவன் தான் இப்ெபா  கு ம்பம் 
நடத் கிறான், அேத தைலவி டன். ஆனால், திடீெரன்  ஒ  நாள் இவ க்குப் 
பைழய ஞாபகம் எங்கி ந்ேதா வந் விட்ட  ேபா ம்! பிறர் அறிந்தால் எள்ளி 
நைகயா வர் என்  அறிந் தி ந் ம், இவன் பரத்ைத ட் ற்குப் ேபாய்வர  
ெசய் விட்டான். இவன்ேமல் அதிகத் தவ  கூற ம் காரணம் இல்ைல. இவன் ஒ  
கைலஞன். இவ ைடய கைல மனம் பிற ைடய அங்க ெநளி களிற்கூட ஓர் 
அழைகக் காண்கிற . பாடைலக்ெகாண்  இவன்  எவ்வள  கைல ள்ளம் 
பைடத்தவன் என்பைத அறிதல் கூ ம். எனேவ, எங்ேகா ஒ நாள் ஒ  பரத்ைதயின் 
ஆடல் பாடல்கைளக் கண் ம் ேகட் ம் மகிழ்ந்தான். த ல் அவ ைடய 
கைலயிேலதான் இவன் ஈ பட்டான்; கைல ள்ளம் எத் ைணச் சிறந்ததாக 
இ ப்பி ம், அதனால் சில தீைமக ம் விைளதல் கண்கூ . 
 
கைல உள்ளம் என்றாேல அ  எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக் கூ ய  என்பைத அறிந்  
ெகாள்ளலாம். உணர்ச்சி எவ்வள க்கு எவ்வள  மிகுகிறேதா, அவ்வள க்கு 
அவ்வள  கைலயில் ஈ பட ம். எனேவ, கைல ம் உணர்ச்சி ம் ைகேகாத் ச் 
ெசல் ம் இயல் ைடயன என்பைத ம் அறியலாம். உணர்ச்சி மிகுந்  விட்டெபா  
மனிதன் அறிைவ ம் ந  நிைலைய ம் இழக்க ேநாி கிற . அறிைவ இழக்கும் 
ெபா  ெசய்யத் தகுவன இைவ, தகாதன இைவ என்  பாகுபா  
மைறந் வி கிற . உதாரணமாக, ேகாபம் என்ற உணர்ச்சிைய எ த் க்ெகாள்ேவாம். 
எத் ைணச் சிறந்த ெபாியவர்க ம் ேகாபம் உற்ற ெபா  தவற்ைறச் ெசய்  
வி கின்றார்கள். ேகாபம் தணிந்த பிறகு தாேம தம் ெசயைலக் கண்  ெவட்கித் தைல 
குனிகின்றனர். என்றா ம், ம ைற ேகாபம் வராமல் இ ப்பதில்ைல. எனேவ, 
ேகாபம் த ய உணர்ச்சிகள் மிகும்ெபா  அறி ம், ந  நிைல ம், ஆராய்ச்சி ம், 
நன்ைம தீைம த ய பாகுபா ம் விைடெபற் க்ெகாள் ம் என்ப  ெதளி . இக் 
காரணத்தாேலதான் சிறந்த கைலஞர்கள் வாழ்க்ைகயில் ெப ம்பா ம் தவறி 
வி கிறார்கள். 
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இைறவனிடம் ெச த்தப்ப ம் பக்தி உணர்ச்சி ஒன்  நீங்கலாக, ஏைனய உணர்ச்சிகள் 
அைனத் ம் இத்தீைமைய ஓரள  ெசய்யாமல் இ ப்பதில்ைல. பரத்ைதயின் ஆடல் 
பாடைலக் கண் ேகட்  மயங்கிய தைலவன், அவ்வாடல் பாடல்களிேலதான் த ல் 
ஈ பட் க்க ேவண் ம். ஆனால் உணர்ச்சியின் அ ப்பைடயில் ேதான்றிய இந்த 
ஈ பா  ெமள்ள அவன் அறிைவ மயக்கிவிட்ட . நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்ல, அக் 
கைலயில் இ ந்த ஈ பா  அக் கைலப் ெபா ளில் ெசல்லத் ெதாடங்கிவிட்ட . 
பரத்ைத யின் ஆட ல் ெகாண்ட ஈ பா  ெமள்ள அவளிடேம ெசல்லத் 
ெதாடங்கிவிட்ட . ணிந்  ஒ நாள் அவள் ட் ற்குச் ெசன்  விட்டான். 
 
இவ்வா  இவன் பரத்ைத இல்லம் ெசன்  மீண் ம் தன் ைடய ட் ல் குந்தான். 
தன் ட் ல் தன் வரைவத் த க்க யா க்கும் உாிைம இல்ைல என்பைதப் பைற 
சாற் பவன் ேபால மிக்க இ மாப் டன் ட் ள் ைழந்  விட்டான். அங்ேக 
தைலவிக்கு இவ ைடய ெசயல் ெதாிந் விட்ட . அவள் ஒன் ேம ேபசவில்ைல. இம் 
மாதிாி சந்த ப்பங்களில் இரண்  வைகயில் நடந்  ெகாள் ம் இரண்  வைகயான 
தைலவியர்கள் உண் . ஒ  வைகயார் உடேன தைலவனிடம் ெப  வாய்ச் சண்ைட 
இடத் ெதாடங்கிவி வர். தைலவன் பா  த ல் வ ந்தத் தக்கதாக இ ப்பி ம், 
உடேன தைலவியின் ேகாபம் ஆறிவி ம். அதி ம் வாய் திறந்  கூச்ச ட் ச் சண்ைட 
பி ப்பவர் உடேன தம் ேகாபம் ஆறிவி வர். ஆனால், இரண்டாம் வைகையச் 
ேசர்ந்தவேர அஞ்சத் தக்கவர். இவர்கள் வாய் திறந்  சண்ைட ெசய்வதில்ைல. ஏன்? 
தங்கட்குப் பி க்காத நிகழ்ச்சி ஒன்  நிகழ்ந் விட்டால் வாய் திறவாமல் 
இ ந் வி வர்; சிலைரப் ேபாலக் கூச்சல் இ வதில்ைல. தம் கடைம க ள் ஒன் ம் 
தவ வ ம் இல்ைல. ஆனால், தமக்குத் தீங்கிைழத்த கணவாிடத்  கந்தந்  ேபச 
மாட்டார்கள். இவர்க ைடய இச்ெசயல் அக்கணவன்மார்கைள வாள் ெகாண்  
பிளப்ப ேபால இ க்கும். இம்மாதிாி இனத்ைதச் ேசர்ந்த தைலவி ஒ த்தி டன் வா ம்  
தைலவன்தான் பரத்ைத  ெசன்  மீண்டான். தைலவி வாய் திறந்  ஒ  
வார்த்ைத ம் ேபசவில்ைல. இவ ைடய ட் ேலேய இவன் தியவன் ேபால இ க்க 
ேவண் ய தாய்விட்ட . தன் ைடய நிைலைமையக் குறித்  இவன் வ ந் கிறான். 
எவ்வா  இ ந்தால் இந்த இக்கட்டான நிைலைமயி ந்  நீங்க ம் என்ப  
இவ க்கு நன்கு ெதாி ம். ஆம், வி ந்தினர் இப்ெபா  வந் விட் டால் தைலவியின் 
ேகாபம் ேபாய்வி ம். எனேவ, ட் த் திண்ைணயில் அமர்ந்  இத் தைலவன் உள்ேள 
நடமா ம் தைலவிையப் பார்த் ப் ெப ச்சு வி கிறான். 'யாேர ம் வி ந்தினர் 
வந்  நம்ைம இப்ெபா  காப்பாற்ற மாட்டார்களா!' என்ற கவைலயில் ஆழ்ந்  
இ க்கிறான். 
 
'எ ைமக் கன் கள் ண்ேதா ம் கட்  இ ப்பதால் அழகு மிகுந்த ட் ன்கண், 
வைளந்த குண்டலங்கைள அணிந்த தைலவி, சிறிய ேமாதிரம் ெசறித்த ெமல் ய விரல் 
சிவக்கும்ப  வாைழ இைலயின் அ க்காம்  ெபாிதாய் இ க்கிற  என்பதால் 
அதைனக் கிழித்  விட் ப் பாிகலம் அைமத்  விட் ச் சைமயல் அைறயில் ைக 
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ப ந்த கண்க ட ம் ெநற்றியில் வியர்ைவ ட ம் இ க்கும் இப்ெபா  நம்மிடம் 
ெப ங்ேகாபம் ெகாண் ள்ளாள்! இப்ெபா  யாராவ  வி ந்தினர்கள் 
வ வார்களாக. வி ந்தினர் வந் விட்டால் இவள் கண் ேகாபத்தால் சிவப்பதில்ைல; 

ன்சிாிப் டன் கூ ய கத்திைன உைடயவளாய் இ ப்பாள். ஆதலால், பிறகு நாம் 
இவ டன் மகிழ்ந்  இ க்கலாம்" என நிைனக்கிறான். 
 
          தடம ப்  எ ைம மடநைடக் குழவி 
          ண்ெதா ம் யாத்த காண்தகு நல் ல் 
          ெகா ங்குைழ ெபய்த ெச ஞ்ெசய் ேபைத 
          சி தாழ்ெசறித்த ெமல்விரல் ேசப்ப 
          வாைழ ஈர்ந் அ  வல் தின் வைகஇப் 
          ைகஉண்  அமர்த்த கண்ணன் தைகெபறப் 
          பிைற தல் ெபாறித்த சி ண் பல்வியர் 
         அந் கில் தைலயில் ைடயினள் நப் லந்  
           அட்  ேலாேள அம்மா அாிைவ; 
           எமக்ேக வ கதில் வி ந்ேத; சிவப்பாள் அன் ; 
          சிறிய ள் எயி  ேதான்ற 
          வல் ெகாண்ட கம்காண் கம்ேம.                      (நற்றிைண- 120) 
 
(தடம ப் -வைளந்த ெகாம் ; மடநைடக்குழவி-தளர்ந்த நைட ைடய கன் ; 
காண்தகு-அழகிய;ெகா ங்குைழ- வைளந்த மகர குண்டலம்; ெச ஞ்ெசய் ேபைத- 
ெச ைமயான சிவந்த நிற ைடய இவள்; தைகெபற- அழகுெசய்ய;  
பிைற தல்... ைடயினள் - தன  பிைறச் சந்திரன் ேபான்ற ெநற்றியில் ேதான்றிய 
சின்ன வியர்ைவத் ளிகைளப் ைடைவயின் தைலப்பால் ைடத் க் ெகாண் ; 
நப் லந் -நம்ேமல் ேகாபித் க் ெகாண் ; அட் ேலாேள-சைமயல் கட் ல் உள்ளாள்; 
சிவப்பாள் அன்  - ேகாபத்தால் கண் சிவக்க மாட்டாள்; சிறிய ள்...கம்ேம-சிறிய 

ள்ைளப்ேபா ம் இவள் பற்களால் சிாிப்பைதப் பார்க்கலாம்.) 
 
தைலவி ேகாபித் க்ெகாண்  சைமயல் கட் ல் இ க்கின்ற இந்த ேநரத்திற்கூட 
அவ ைடய குைழயணிந் ள்ள கத்ைத ம், வாைழ இைலைய அாிவதால் சிவந்  
ேபான ைகைய ம், சைமயல் ெசய்வதால் உண்டாகும் வியர்ைவையத் 

ைடத் க்ெகாள் ம் அழைக ம் காண்கிற இத்தைலவன் ஒ  சிறந்த 
கைலஞனாகத்தான் இ த்தல் ேவண் ம். எனேவதான் இவன் வாழ்க்ைகயில் 
இத்தவற்ைறச் ெசய் விட்டான் ேபா ம்!                 
 
----------- 
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 'நான் இறந்தால் ெதால்ைல தீ ம்' 
 
இ வ ம் விட் க்ெகாடாத ெபா  அவர்கைளச் ேசர்த்  ைவக்கத் ேதாழி 
ைகயாண்ட தந்திரம் இ . 
 
இரண்  ேபர் மனம் மா பட் ப் ச ம் ெபா  இைட நின்  நீங்கள் சமாதானம் 
ெசய்ய ற்பட்ட ண்டா? சண்ைட வ வாக நைடெப ம் ெபா  சமாதானத்திற்குப் 
ேபாகிறவர் மிக ம் வன்ைம ைடய வராய் இ த்தல் ேவண் ம். பல சமயங்களில் 
சண்ைட  இ ம் இ வ ேம ேசர்ந்  இைட நிற்பவைர அ த்  வி த ம் உண் . 
எனேவ, ேபாாி பவர்களிைடேய அைமதிைய நிைல நாட்டப் ேபாவ  அவ்வள  
இனிய  ெசயல் அன் . ஆனால், எல்லா இடங்களி ம் இந்நிைல ஏற்ப ம் என்  
கூ வதற்கில்ைல. பல சமயங்களில் சல் இ கிறவர்கைளப் ெபா த்ேத இைட 
நிற்பவர் நிைலைய  ெசய்ய ம். ச பவர் பண் ம் நாகாிக ம் 
உைடயவர்களாக இ ப்பின், இைட நிற்பார் நிைல அவ்வள  தீைம ைடயதாகி 
விடா . எவ்வள  மா  பா ம் சின ம் இ ந்தா ம் எல்ைல கடந்  ேபாகாமல் 
காண்கின்றவர்க ம் உண்  அல்லவா? கணவன் மைனவி யர் ேபாராட்டம் 
ெப ம்பா ம் இந்த வைகையேய  ேச ம். பண் ைடய தைலவ ம் தைலவி ம் கூ  
வாழ்க்ைக நடத் ம் ெபா ம் சில சந்த ப்பங்களில் க த்  ேவ பா  
ேதான்றிவி கிற . அப்ெபா ம் சல் ஏற்ப ம். ஆனால், ஒ வ க்ெகா வர் 
விட் க் ெகா த் ச் ெசல் ம் மனப்பான்ைம காரணமாக உடேன அம் மா பா  
நீங்கிவி வர். இத்தைகய ேபாராட்டங்களில் ெப ம்பான்ைம மைனவி ம் 
சி பான்ைம கணவ ம் விட் க் ெகா த்தல் இயற்ைக. ெப ம்பா ம் ேபாராட்டத் 
தின் காரணத்ைத ஒட் த்தான் இம் ம் ஏற்ப ம். 
 
       சில சந்த ப்பங்களில், ேபாராட்டத்தின் காரணத்ைத ஒட்  இப் சல் நீண்ட 
நாட்கள் நைடெப வ ம் உண் . கணவன் ஒ க்கக்ேக  ெசய்கிறான் என்பைத எந்த 
மைனவி ம் எளிதில் மன்னிக்க மாட்டாள். இன் ம் ெதன்தமிழ் நாட் ல் 'வட் ல் 
ேசாற்ைறப் பங்கிட்டா ம் வாழ்க்ைகையப் பங்கிட மாட்டாள்,' என்  வழங்கும் 
பழெமாழி இக்க த்ைத வ த்தி நிற்கின்ற . கணவன் ெசய்த தவ  எ வாயி ம், 
அதைன  மனத் டன் மன்னிக்காத மைனவிேய இல்ைல என்  கூடக் கூறி 
விடலாம். ஓயாமல் மைனவிைய அ க்கும் கணவன்மார்-- ஒ  நாளில் இ பத்  நான்கு 
மணி ேநர ம் 'பீப்பாயில்' மிதக்கும் 'ெப ங்கு ' மக்களான கணவன்மார்-- 
தி மங்க யத்ைத ம் தி ச்ெசன்  அஸ்வேமத யாகத் திற்குப் (குதிைரப்பந்தயம்) 
ப யி ம் கணவன்மார் என் ம் இத்தைகய கணவன்மார் அைனவைர ம் மன்னித்  
வி கின்ற மைனவிமார் உண் . இன் ம் சில கு ம்பங்களில் ேமேல கூறிய 
அைனத் ப் பண்பா கைள ம் ஒ ங்ேக ெபற்ற கணவன்மா ம் உண் . இவ்வள  
தீய பண் கள் நிைறந்தி ந் ம் அக் கு ம்பஙகளில் நாம் சற் ம் எதிர்பாராத ஒற் ைம 
நில வ ண் ; அம் மைனவிமார் தம் கணவர்கைள நல்லவர்கள் என் ம், ேசர்க்ைக 



 143

காரணமாகேவ ெகட்  வி கிறார்கள் என் ம் கூ வைதக் ேகட்  வியவாமல் இ க்க 
யா . இவ்வள  குற்றங்கைள ம் ெப ந்தன்ைமேயா  மன்னித்  வி ம் 

ஒ மைனவிகூட மன்னிக்க யாத ம் வி ம்பாத மான ஒ  குற்றம் உண் . அந்தக் 
குற்றத்ைத ஒ  கணவன் ெசய் விட்டால், ேவ  ைறகளில் அவன் எவ்வள  
சிறந்தவனாயி ம்,அவன் மைனவி அதைனத் தாள மாட்டாள். இதன் அ ப்பைட 
மனத்தத் வம்  யாதாக இ க்கலாம் என்  அறிதற்கில்ைல. தன்ைன ஒத்த ேவ  ஒ  
ெபண்ைணத் தன் ைடய கணவன் நா னான் எந்  நிைனக்கும் ெபா  அம் 
மைனவியி ைடய  'அகங்காரம்' தாக்கப்ப கிற . தன்னிடம் இல்லாத எந்த அழைகத் 
தன் கணவன் அப்பிற ெபண்ணிடத் க் கண்டான் என்ற எண்ணம் த ல் 
ேதான் ம்ேபா ம்! தன்பால் இல்லாத ஒன்ைற அவள் ெபற்றி ந்த காரணத் தாேலேய 
தைலவன் அவைள வி ம்பினான் என்ற நிைன  ேதான்றிய டன் ெபாறாைமதான் 

த ல் ேதான் கிற . தன்பால் அந்த ஒன்  இல்ைலேய என்ற நிைன  
ேதான் ந்ேதா ம் அவ ைடய அகங்காரம் ஆயிரம் ண்ைணப்ெப கிற . எனேவ, 
கணவன் தனக் கிைழத்த தீங்ைக மிகப் ெபாிதாக நிைனக்கிற  மைனவி யின் மனம். 
ஏைனய குற்றங்கைள அவன் ாிைகயில் தைலவிக்கு ேநர யாக அதிக நஷ்டம் 
ஒன் ம் ஏற்ப வ தில்ைல. ஒேரா வழிப் ெபா ள் நட்டம் த ய ேதான்றி னா ம், 
தன் மாட்  அவன் ைவத்தி க்கும் அன் டன் தைலவி இந்த நட்டத்ைத ஒப்பிட் ப் 
பார்க்கிறாள். எனேவ, இந்த நட்டம் ெபாிதாகப் ப வேத இல்ைல. பிறர் அவ ைடய 
ெசயைல ம் அவன் அழிக்கும் ெபா ைள ம் கண்  அஞ்சுகின்றனர்; அவளிடங்கூட 

ைறயி  கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் அவ ைடய ெசய ல் ஒ  பகுதிையத்தான் 
காண்கின்றனர். அவர்கள் காணாத ம் காண யாத மான மற்ெறா  பகுதிைய 
அவள் ஒ த்தி மட் ேம காண ம். அந்த மற்ெறா  பகுதி தான் அவன் அவளிடம் 
காட் ம் அன் , அவன் காட் கின்ற கண்ணால் காண யாத அன்பின் எதிேர 
அவ ைடய ஏைனய தவ கள் அைனத் ம் மைறந்  வி கின்றன. ஆதலால், தான் 
அவளிடம் ெகாண்ட அன்  குைறயாமல் அவன் எத்தைனப் பிைழகள் ெசய்தா ம், 
அவள் அவற்ைறப் ெபாிதாக மதிப்பேத இல்ைல. இன்றில்ைலேய ம் நாைள அவன் 
தி ந்திவி வான் என்ற உ தியான நம்பிக்ைகயில் அவள் மகிழ்ச்சி டன் வாணாைளக் 
கழிக்கின்றாள்-நாகாிகம் மிகுந் விட்ட கு ம்பங்களில் இந்தப் பண்பாட்ைடக் 
காண யா . காரணம், நாகாிகம் (தற்கால ரகம்) மிகும் ெபா ேத 
ேபா த்தன்ைம ம் உள்ெளான்  ெவளிெயான் மாக நடந் ெகாள் ம் இயல் ம் 
உடன் ேதான்றிவி கின்றன. எனேவ, ஒ வர் மாட்  ஒ வர் காட் ம் அன் , வ த்தம், 
ெவ ப்  த ய அைனத் ேம ஓர் எல்ைலக்கு உட் பட் ப் பிறர் அறியாவா  
காட்டப்ப கின்றன. ஆதலாேல தான் ேபா  நாகாிகம் மிகுந்த கு ம்பங்களில் ேமேல 
கூறிய தைலவி இயல்ைப நன்கு காண்டல் இயலா . ஆனால், ேபா  நாகாிகம் 

ற்றாமல் உள்ளத்ேத ேதான் ம் உணர்ச்சிைய மைறக்காமல் வாழ்ந்  வ ம் 
கிராமத் க் கு ம்பங்களில் இன் ம் இந்தப் பண்பாட்ைடக் காணலாம். 
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ேமேல கூறிய ைறயில் உள்ளத்  உணர்ச்சிைய ஓரள  ெவளிப்பைடயாகேவ 
காட்டப் பழகிய தைலவி ஒ த்தி; அவள் இல்லறம் நடத்தத் ெதாடங்கிய  க த் ெதாத்த 
கணவ டேனதான். அந்தக் கணவ ம் அவ ம் தமிழர் ைறப்ப  த ல் கள  
வாழ்க்ைகயில் ஈ பட் ப் பின்னர்க் கற் ெநறி கைடப் பி த்தவர்தாம். அந்த நாளில் 
அவன் அவள்மாட் க் ெகாண் ந்த காத க்கு எல்ைலேய இல்ைல என் ம் கூறலாம். 
தன் காதைலப் பலப யாக எ த்  அவளிடம் அவன் கூறிய  உண் . அந்த 
நாட்களில் அவைளத்தவிர அவன் ேவ  ெபண்கைள கண் எ த் க்கூடக் 
கண்டதில்ைல. அவைனப் ெபா த்த மட ல் உலகில் ேவ  ெபண்கேள இல்ைல 
என் கூடக் கூறிவி ம் நிைலயில் இ ந்தான். ஒ  நாள் அவன் இந்தத் தைலவிைய 
உடன் அைழத் க் ெகாண்  றப்பட் விட்டான். இதைன 'உடன் ேபாக்கு' 
(Elopement) என்  கூ ம் இலக்கியங்கள். அவ்வா  இத் தைலவன் இத்தைலவிையக் 
கூட்  வரப் ேப தவி ாிந்தவள் இத்தைலவியி ைடய ேதாழிதான். எங்ேகா ெசன்ற 
இவர்கள் இ தியில் தி மணம் த் க் ெகாண்டனர். தி மணம் ந்  கு ம்பம் 
ைவத்த பிறகு தைலவி தன் ைடய உயிர்த் ேதாழிைய வரவைழத் த் ைணயாக 
ைவத் க் ெகாண்டாள். இவர்க ைடய இல்லறம் நன்றாகத்தான் நைடெபற்  வந்த . 
 
நாட்கள் ெசன்றன; தைலவன் ன் ேபால இல்ைல என்பைதத் தைலவி ெமள்ள 
உணரலானாள். அவைள விட் ச் சிறி  ேநரம் பிாிந்தி க்க ம் வி ம்பாத தைலவன் 
இப்ெபா  ஏதாவ  ஒ  சி  காரணத்திற்காக ம் பிாிந்  இ க்க ற்பட்டான். 
நாளாவட்டத்தில் இர  ேநரங்களிற்கூட ட் ல் தங்காம,ல் விளிேய இ க்க 

ற்பட்டாள். தைலவிக்கு இ  மிகப் ெபாிய ஏமாற்றமாக ம் வ த்தமாக ம் இ ந்த . 
யாாிடம் அவள் தன் வ த்தத்ைதத் ெதாிவிக்க ம்? தைலவன் எங்ேகா பரத்ைதயர் 

ட் ற்குச் ெசன்  வ கிறான் என்  ஊரார் ெமல்லப் ேபசிக்ெகாண்ட  தைலவியின் 
காதில் வி ந்த . திடீெரன்  மிகுதி ம் கலவரமைடந்த அவள், ேதாழியிடம் குறிப்பாக 
இைதத் ெதாிவித்தாள். தன்ைனப் ேபால அவ ம் இைதப் ெபாிய ன்பமாகக் க தி 
வ ந் வாள் என்  தைலவி எதிர்பார்த்தாள். ஆனால், என்ன  ஏமாற்றம்! ேதாழி இ  
பற்றிக் கவைலப்ப வதாகேவ ெதாிய வில்ைல. 'என்ன! இவள் என் ைடய 
ேதாழிதானா! ' என்  அவள் ேமல் ெபாிய சீற்றங்ெகாண்டாள் தைலவி. 
 
ேதாழிக்குத் தைலவியிடம் அன்  இல்ைலயா? தைலவன் தவ  இைழக்கிறான் என்ப  
அவ க்கு மட் ம் ெதாியவில்ைலயா? நன்றாகத் ெதாிகிற ! என்ன ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  அவள் ஆராய்ந்  பார்த்தாள்; தைலவைன ெந ங்கிச் சண்ைட ேபாடலாமா 
என் கூடக் க தினாள். ஆனால், அதனால் பயன் உண்டாகுமா? தைலவிதான் 
ஓயாமல் தைலவ டன் பிணங்கிக்ெகாண்  சண்ைடயி கிறாேள. தைலவைனச் 
சண்ைடயிட்  நல்வழிக்குத் தி ப் வதாயின், எப்ெபா ேதா தைலவிேய தி ப்பி 
இ க்கலாம். சண்ைட இட்  அவைன மாற்ற யா  என்பதற்குத் தைலவிேய 
சான்றாகிவிட்ட . எனேவ, ேதாழி ேம ம் சிந்தித்தாள். எஞ்சி ள்ள  ஒேர வழிதான். 
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அன்  வழியால் அவைனத் தி த்தினால்; என்ன? அன் க்குக் கட் ப்படாதவர் 
எவேர ம் உண்டா? ஏன் உலைக ெவல்லக்கூ ய அன்  இத்தைல வனிடம் மட் ம் 
பயன் இல்லாமல் ேபாக ேவண் ம்? தைலவியிடம் நிைறந்த அன் ைடயவன்தான் 
அவன்! ஆண்க க்குாிய சில தவ க ம் அவனிடம் இ க்கின் றன. தான் ெசய் ம் 
காாியத்தால் தைலவிக்கு ஒன் ம் தீங்கு ேநரா  என்  அவன் நிைனத் க்ெகாண்  
இ க்கிறான். அதனாேலதான் அவன் தவறான வழியில் ெசன் ெகாண்ேட 
இ க்கிறான். இந்த நிைலயில் அவைன இ த் ப் ேபசிப் பயன் இல்ைல. அன்  
வழியில் அவன் தவற்ைற எ த் க்காட்ட ேவண் ம். தைலவிக்கு- அவனால் ெபாி ம் 
வி ம்பப்ப ம் தைலவிக்கு-- அவன் எவ்வள  ெபாிய தீைமையச் ெசய்  
ெகாண் க்கிறான் என்பைத எ த் க்காட்ட ேவண் ம். அப்ெபா  அவன் 
தானாகத் தி ந்திவி வான் என்ப  ேதாழியின் எண்ணம். இவ் எண்ணத்ைத ெமள்ளத் 
தைலவிக்கு எ த் க் கூறினாள் ேதாழி. அவள் ஒேரய யாகத் ேதாழியின்ேமல் சினந்  
ெகாண்டாள். ேதாழிக்குக்கூடத் தன்ேமல் அன்  இல்ைல என் ம், அதனாேலதான் 
தனக்காகப் பாிந்  ெகாண்  தைலவனிடம் சண்ைட இடவில்ைல என் ம் 
ஆத்திரத் டன் கூறனாள். ேதாழியின்ேமல் வந்த சினத்ைத எல்லாம் தைலவி 
தைலவன்ேமல் காட் னாள். என்ேறா ஒ  நாள்  ேத  வ கிற அவைன இம் 
மாதிாிச் சினங் ெகாண்  ெவ ட் த னால் ேம ம் தீைம ஏற்ப ேம தவிர நன்ைம 
விைளயா  என்பைதத் ேதாழி மட் ேம உணர்கிறாள் என்ன ெசய்வ ? 
தைலவ க்காகப் பாிந்  ேபசினால் தைலவியின் சினத் க்கு ஆளாக ேவண் ம் 
தைலவி டன் ேசர்ந்  தைலவைனச் சினந்  ெகாண்டா ேலா, தைலவன் 
ஒேரய யாய்ச் ெசன் வி ம் ெபாிய ெதா  ெதால்ைல வந் வி ம் என அஞ்சுகிறாள் 
ேதாழி பாவம்! அவ ைடய நிைலைம மிகக் ேகவலமாகிவிட்ட . 
 
ஒ  நாள் தைலவன் எதிர்பாராவிதமாக வந்தான். ேதாழி ெசன்  அவ க்கு இன் கங் 
காட்  உள்ேள வ மா  உபசாித்தாள். பிறகு தைலவியிடம் ெசன்  தைலவன் 
வந் ள்ள ெசய்திைய அறிவித்தாள். தைலவி தன்ைன அலங்காித் க்ெகாண்  
தைலவைனச் ெசன்  வரேவற்க ேவண் ம் என்  ேதாழி வற் த்தினாள். தைலவி 
ெப ஞ் சினங்ெகாண்  தைலவைன ம் ேதாழி ைய ம் ெவ த் ப் ேபசினாள். இந்த 
நிைலயில் மனம் ெநாந்  ேபான ேதாழி ேபசுகிறாள். இ வர் சண்ைட யி ம் ெபா  
சமாதானம் ெசய்  ைவக்கப்ேபான ேதாழியின் அ பவம் இேதா ேபசப்ப கிற . 
 
வயல் அ கில் பலா மரம் ெபாிதாய் நிற்கிற . அப் பலாமரத்தில் உள்ள இைலகைளக் 
கூ ேபாலச் ெசய்  சிவந்த சு க்கி எ ம் கள் ( யி ) ட்ைட இட் ள்ளன. 
அவ்விைலக் கூ க ள் சிவந்த எ ம் க ம் ட்ைட க ம் ெந ங்கி வாழ்கின்றன. 
வய ல் மீன் உணைவ நா  வந்த நாைர பலா மரத்தில் உள்ள இக் கூட் ள் நீண்ட 
அலைக ைவத்  உறிஞ்சுகிற . நாைர உறிஞ்சிய டன் உள்ேள உள்ள சிவந்த 
எ ம் க ம் அவற்றின் ெவண்ைம யான ட்ைடக ம் வய ல் உதிர்ந்  
வி கின்றன. அைவ உதிர்ந்  கிடப்ப  ெசந்ெநல் ம் ெவள்ைள அாிசி ம் 
கலந் ெகாட் க் கிடப்ப ேபால இ க்கிற . அத்தைகய ம த நிலங்கைள ைடய 
தைலவன் பரத்ைத மகளிர் பலைர யங்கும் வி ப்பத்தால் நம் ைடய ட்  ள்ேள 
வாராமல் இ க்கிறான். ஒ ேவைள அவன் வாி ம் அந்த ேநரத்தில் மாைம 
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நிறத்ைத ைடய தைலவி அவ ைடய ெப ந்தன்ைமைய வி ம்பி அவன்ேமல் 
ெகாண் ள்ள ேகாபத்ைத விட ம் இல்ைல. அன்னி என்பவ ம் ெபாிய மன்னனாகிய 
திதியன் என்பவ ம் ஒ  ன்ைன மரம் காரணமாகச் சண்ைட இட்டனர். இ தியில் 

ன்ைன மரத்ைத ெவட்  ழ்த்திய பிறேக இ வ ம் அைமதியைடந்தனர். அ ேபால் 
இத் தைலவ ம் தைலவி மாகிய இ வ ம் இைடயில் நிற்கின்ற நான் 
இறந்தால்தான் தம் ைடய சண்ைடைய நி த் வார்கள் ேபால இ க்கிற !" என்ற 
க த்தில் ேதாழி கூ வதாக அைமந் ள்ள  பாடல். 
 
பழனப் பாகல் யி சு குடம்ைப கழனி நாைர உைரத்த ன் ெசந்ெநல் விர ெவள் 
ளாிசியில் தாஅம்ஊரன்  
 
         பலர்ப்ெபறல் நைசஇநம் இல்வா ரலேன! 
         மாேயான், நலத்ைத நம்பி விடல்ஒல் லாேள! 
        அன்னி ம் ெபாியன் அவ ம் வி மிய 
         இ ெப  ேவந்தர் ெபா களத்  ஒழித்த 
        ன்ைன வி மம் ேபால 
         என்ேனா  கழி ம்இவ் வி வர  இகேல.        (நற்றிைண-180) 
 
(பழனம்-வயல்; பாகல்- பலா மரம்; யி - சிவப்  நிற ைடய சு க்கி எ ம் ; சு-
ெந ங்கு; குடம்ைப- கூ ; உைரத்த ன்- உறிஞ்சுதலால்; தாஅம்-பரந்  கிடக்கும்; 
நைசஇ- வி ம்பி; நலம்- ெப ந்தன்ைம; அன்னி- ஒ  சிற்றரசன்; ெபாியன்- திதியன் 
என்பான்) 
 
' ன்ைனமரம் ெவட் ண்ட பிறேக திதிய ம் அன்னி ம் பைகைம ஒழிந்த ேபால, 
யான் ஒழிந்த பிறேக இவர்கள் சல் தீ ம் ேபா ம்!" என்  ெநாந் ெகாள் கிறாள் 
ேதாழி. 
 ----------------------------------------------------------- 
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றம் 

4.   இலக்கியத்தில் வரலா  
 
'இன்ைறக்கு இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னர்த் தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்த மக்கைளப் 
பற்றி அறிவ  அவசியமா?' எனச் சிலர் க தலாம். சாிதம் மீண் ம் மீண் ம் 
தி ம் கிறெதன ஓர் ஆங்கிலப் பழெமாழி ண் . உலகின் பல்ேவ  இடங்களி ம் 
வா ம் மக்கள், எவ்வள  சிறிய நாட் னராயி ம், தங்கள  பழைமையப் ேபாற்றிக் 
கைலைய ம் பண்ைப ம் வளர்க்க ேவண் ெமன்  வி ம் கின்றனர். அங்ஙனம் 
வி ம் கிற நாட் னர் பல க்குப் பழைமயான கைலச் ெசல்வேமா, பண்பாேடா 
இல்ைல. எனி ம், என்ன? அவர்கள் ஏதா ம் ஒன்ைறக் கற்பித் க் ெகாண்  
அதைனப் ேபாற் கின்றனர். தமிழ்நாட் ல் வா ம் நமக்கு ஒ  சிறந்த பழைம உண் . 
அைத எண் ந்ேதா ம் மனத்தில் ஒ  ெப மிதம் உண்டாகிற ; நா ம் தமிழெரனத் 
த க்கித் திாியலாம் எனத் ேதான் கிற . 
 
'பழங்கைதகள் ேபசுவதிற் பயனில்ைல' எனச் சிலர் கூறக் ேகட்கிேறாம். 
அ ண்ைமேய. ஆனால், பழைம ேபசுவதால், ஓர் ஊக்கம் பிறக்குேமல், ேசாம்பர் 
ஒழி ேமல், ஆண்ைம விளங்குேமல் திய வாழ்  ேதான்  ேமல், பழைம ேபசுவதால் 
இ க்ெகான் மில்ைல. நாம் இ க்கும் நா  நமெதன்  அறிய ம், இ  நமக்ேக 
உாிைமயாம் என்ப ணர ம், பழங்கைதகள் ேவண்டத்தான் ேவண் ம். அ ம் 
தமிழைரப் ெபா த்தவைர மிகுதியாக ேவண் ம். 
 
தமிழ் இலக்கியப் பழைம. 
 
கிறிஸ்  ேதான் வதற்கு ன்ன ம், ேதான்றி ஒ  ற்றாண் க்குப் பின்ன ம் 
தமிழ்நாட் ல் ேதான்றிய ல்கைளப் பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக எனப் பகுத்தனர். 
பதிெனண் கீழக்கணக்கு என் ம் ெதாகுதி ள் குறள் நீங்கலாக ஏைனய அைனத் ம் 
கிறிஸ் க்குப் பல ற் றாண் கட்குப் பின்னர்த் ேதான்றியைவேய. இம் ன்  
ெதாகுப் ள் ம் சில றப்ெபா ள் பற்றியன; பல அகப் ெபா ள் பற்றியன. அகம் 
என்ப  ஒத்த பண்பினராகிய தைலவ ம் தைலவி ம் தம் ள் மனெமாத்  இல்லறம் 
நடத் ம் இயல்பிைன இயம் வ . இதைனெயாழிந்த வாழ்க்ைகெயல்லாம் றத்தின் 
கண் இடம் ெப ம். மனித வாழ்க்ைகைய ற் ங்கண்ட தமிழன், ட் ள் வா ம் 
வாழ்க்ைக, ெவளிேய வா ம் வாழ்க்ைக என இரண்  ெப ம் பிாி கைள வகுத்தான். 
வாழ்  ம் இவற்றில் அடங்கிவி தல் காண்க. 
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தலாவதாக உள்ள ட்  வாழ்க்ைக என்  கூறப்ப ம் 'அகத்திைண'ைய ஏ  
சி பிாி களாகப் பிாித்தான் தமிழன். இனி, அவன  ற வாழ்க்ைகயில் அவன் 
எங்ஙனம் வாழ்ந்தான் என்பைத இப்ெபா  காண்ேபாம். 
 

றவாழ்வின் அ ப்பைட. 
 
மனிதனின் ற வாழ் க்கு இன்றியைமயா  ேவண்டப்ப பைவ, நா , ஊர், அரசன், 
ச தாயம் என்பைவேயயாம். பல ஊர்கள் ேசர்ந்த ஒ  ெப நாட்ைட அரசியல் 
பிைழயா  ஓர் அரசன் ஆட்சி ெசய்வாேனயாகில், அங்குச் ெசம்ைமயான ஒ  
ச தாயம் ஏற்பட வழி ண் . நா , ஊர் என்ற இரண் ம் மனிதன் உடல் உரம் ெபற்  
வாழ ம், அரசன் ச தாயம் என்ற இரண் ம் அவன் மனம் உரம் பிற்  வாழ ம் 
பயன்ப கின்றன. இைவ நான்கும் ெசம்ைமயாயி ப்பின், தனி மனிதன் வாழ்க்ைக 
ெசம்ைமப்ப ம். ெசம்ைம தனித் தனிேய ஏற்ப ன், ச தாயம் ெசம்ைமயைட ம். 
எனேவ, இைவ ஒன்ைறப் பற்றி நிற்பைவ என்ப  ெதள்ளிதின் விளங்கும். 
 
கவிஞன் ேதான் ம் நா . 
 
நா  சிறந்தெதன்  ெசால் ம்ெபா  நாம் அதில் வா ம் மக்கைளேய குறிக்கிேறாம். 
இக் க த்ைத ஔைவயார் றநா ற் ப் பாட்  ஒன்றில் பின்வ மா  அழகாகக் 
குறி்க்கிறார்: 
 
         நாடா ெகான்ேறா, காடா ெகான்ேறா,  
        அவலா ெகான்ேறா, மிைசயா ெகான்ேறா,  
        எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்  
        அவ்வழி நல்ைல, வாழிய நிலேன!"                     ( றம்-187) 
 
(நிலேம, நீ நாடாக இ ப்பி ம், காடாக இ ப்பி ம் சாி; பள்ளமாக இ ப்பி ம், 
ேமடாக இ ப்பி ம் சாிேய; எங்ேக நல்லவர்கள் உண்ேடா, அங்ேகதான் நீ ம் 
நல்ைல.) 
 
எனேவ தமிழன் வாழ்க்ைக அன்  நன்றாயி ந்த ெதன்றால், அதற்குப் பல 
காரணங்கள் இ ந்தன. தமிழ் நாட் ல் தமிழ் ெமாழி அரசு ற்றி ந்த . நாட் ல் 
ேவளாள ம், வணிக ம் ெசல்வங்ெகாழிக்கச் ெசய்தனர். 
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வ ைம என்பேத தைல காட்டாத நாட் ல் அறி  வள ம், ஏைனய வளங்க ம் 
ெகாழித்தல் இயல் . எ செபத்  மகாராணியார் காலத்தில் இங்கிலாந்  ெசழிப் 

ற்றி ந்தைமயின், பற்பல கவிஞர் ேதான்றி வாழ்ந்தனர் எனச் சாிதங் கூ கிற . 
அேதேபாலத் தமிழ்நாட் ல் அற்ைற நாளில் பல லவர் ேதான்றி வாழ்ந்தனர். 
காரணெமன்ன? லவ ைடய உயி ம் மன ம் மிக ண்ைமயானைவ. அைவ 
அ ைம நாட் ல் ேதான்  வதில்ைல. ஒேரா வழித் ேதான்றினா ம்,நிைலத்  
வாழ்வதில்ைல. கைலஞன் மனம் பரந் ம் விாிந் ம் இ ப்ப தாகும். அத்தைகய 
மனநிைலைய அ ைமயாக வாழ்பவர் கள் ேபாற் வதில்ைல. கு கிய 
மனப்பான்ைம ம், பிள பட்ட மன ேம அ ைம நாட் ன் அ ப்பைட இதில் 
எவ்வா  கவிஞன் ேதான்ற ம்? இன்ைறய நிைலயில் தமிழ ைடய உயர்ந்த 
மனப்பான்ைம ம் குறிக்ேகா ம் காணப்படவில்ைல. தமிழன் பைழய நிைலக்கு 
வரேவண் மானால் நாட் ல் அறி  வ ைம ம் ெபா ள் வ ைம ம் ஒ ங்ேக 
ெதாைலய ேவண் ம். 
 
தமிழ் நாகாிகத் ெதான்ைம. 
 
உலகின் பிற பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள், கூ வா ம் நாகாிகத்ைதக்கூட அைடயாத 
அந்தப் பைழய காலத்தி ேலேய  இத்தமிழர் நாகாிகத்தில் திர்ந்தி ந்தனர். அப் 
பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் தனித்  வாழ்ந்  ேவட்ைட யா  உயிர் வா ம் ச தாய 
வாழ்வின் அ ப்பைடயான ம த நாகாிகத்ைத அைடந் விட்டனர். குறிஞ்சி நாகாிகத் 
தி ந்  ம த நாகாிகத்திற்கு வர எத்தைன ஆயிரம் ஆண் கள் ஆகியி க்குேமா, 
நாம் அறிேயாம். அவ்வள  பைழய காலத்திேலேய இத்தமிழினம் நாடா ம் நாகாிகம் 
ெபற் விட்ட  என்பைத உ தியாகக் கூறலாம். பிற நா கைளப்ேபால எ தி 
ைவக்கப்பட்ட சாித்திரம் தமிழர்க்கு இல்ைல என்ப  ெமய்ம்ைமேய. ஆனால், 
எத்தைகய சாித்திரம் தமிழாிடம் இல்ைல? ேததிவாாியாக எ தப்பட்ட அரசர்கள் 
கைதகள்தாேம இன்  சாித்திரம் என்ற ெபயரால் வழங்கப்ப கின்றன. இக்கைதகேள 
சாித்திரம் என்  கூறினால், தமிழர் சாித்திரம்  இல்ைலதான். "சாித்திரம் என்பதற்குத் 
ேததிகேள கண்கள்", என்  கூறினால், ெதன்னாட் ச் சாித்திரம் என் ேம கு டாக 
இ க்க ேவண் வ தான். ஆனால், 'சாித்திரம் என்ப  மக்கள் வாழ்க்ைக, நாகாிகம், 
குறிக்ேகாள் என்பைவபற்றிக் கூ வ தான்,' என்  கூறினால், ெதன்னாட் ன் 
பழங்கால வரலாற்ைற ஆயப் பல குறிப் கள் பழந்தமிழ்ப் பாடல்களில் நிரம்ப உண் " 
என எ தினார் சாித்திரப் ேபராசிாியர் பி. . சீனிவாச ஐயங்கார். இைவ எவ்வள  
உண்ைமயான ெசாற்கள்! 
 
எ  சாித்திரம்? 
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 இன்  நாம் சாித்திரம் என்ற ெபயாில் எதைனப் ப க்கிேறாம்? எ செபத் க் காலத்  
இங்கிலாந்  ேதச சாித்திரத்ைத அறிய வி ம்பி ஒ வன் சாித்திரத்ைதக் 
ைகயிெல த்தால், அவன் அங்குக் காண்ப  யா ? அந்த நாைளய ஆங்கிலர்கள் 
எவ்வா  வாழ்ந்தார்கள், எவற்ைற உண்டார்கள், எவற்ைற நிைனத்தார்கள், எவற்ைறக் 
குறிக்ேகாள்கள் என மதித்தார்கள், ஸ்பானியர்கைளத் ேதாற்க த்தைமயின் அவர்கள் 
வாழ்வில் என்ன மா தல் கள் ஏற்பட்டன என்பைவ பற்றி அறிய மா? இைவ 
பற்றி அறிய ேவண் ம் என்ற க த் டன் ஒ வன் இங்கிலாந்  ேதச சாித்திரத்ைதத் 
திறந்  பார்த்தால் என்ன இ க்கும்? ேமற்கண்ட வினா ஒன் க்காவ  விைட 
கிைடக்குமா? உ தியாகக்கிைடயா . அதன் ம தைலயாக எ செபத்தின் 
வாழ்நாளில் அவள் எத்தைன ைகெய த் க்களிட்டாள், எத்தைன சூழ்ச்சிகள் நைட 
ெபற்றன என்பன பற்றிேய எ தப்பட் க்கும். இவற்ைறப் ப த் விட்  இங்கிலாந்  
சாித்திரத்ைதக் கற்  விட்டதாக நா ம் இ மாந்  நிற்கின்ேறாம்! என்ேன அறியாைம! 
ஸ்பானியைர ெவற்றி ெகாண்டதற்கு எ ச ெபத்  அைடந்த மகிழ்ச்சி பற்றி நமக்குக் 
கவைலயில்ைல. ஆனால், இலண்டன் ேபான்ற நகரத்தில் வாழ்ந்த மனித ம் 
கிராமத்தில் வாழ்ந்த மனித ம், ஏைழ ம் பணக்கார ம், நிலச்சுவான்தா ம் அவன் 
பண்ைண யா ம் இவ்ெவற்றி பற்றி யா  நிைனத்தனர் என்பைத  அறிய வி ம்பினால், 
இச்சாித்திரப் த்தகம் அ பற்றி யாெதான் ம் கூறா *. இப்ப  'ராஜா மந்திாி' 
கைதையத் ேததிவாாி கூ ம் சாித்திரம் தமிழர்கட்கு இல்ைல என்ப  ெமய்ம்ைமதான். 
ஆனால், தமிழ் மக்க ைடய வாழ்ைவப் படம் பி க்கும் சாித்திரம் நிரம்ப உண் . 
இச்சாித்திரம் ஏைனய சாித்திரங்கள்ேபால உைரநைடயில் இல்லாமல், கவிைதயில் 
இ ப்ப  ஒ  ேவ பா . அதிகமாக மன்னர்கைளப்பற்றி மட் ம் கூறாமல், 
ெபா மக்கைளப் பற்றி ம் ேபசுவ  இரண்டாவ  ேவ பா . யா ம் பிறந்த 
ேததிையேயா இறந்த ேததிையேயா பற்றி ஒ  சிறி ம் கவைலப்படாமல் இ ந்த  

ன்றாவ  ேவ பா . 
 
தனிப்பட்டவர் வரலா  இல்ைல 
 
    வ டம், மாதம், ேததி என்ற இம்ெமய்ம்ைம பற்றித் தமிழர் அதிகம் 
கவைலப்பட்டதாகேவ ெதாியவில்ைல.  தமிழர் தம் ைடய நாகாிக ம் பண்பா ம் ஒ  
சங்கி த் ெதாடர் ேபான்றைவ என்  நிைனத்தார்கள் ேபா ம்!  தனிப்பட்ட மனிதர் 
எத் ைணச் சிறப் ைடயவராயி ம், அவைரப்பற்றிக் கவைலப்பட்டதாக ம் 
ெதாியவில்ைல. 
 
அவர்கள் ெசய்த நற்ெசயல்கைளக்ெகாண்ேட அவர்கள் ெப ைமையக் கணக்கிட்டனர். 
தி க்குறள் என்ற ல் தமிழன் வாழ் , நாகாிகம், பண்பா , ச தாயம் என்பவற் 
ேறா  தனி மனித ம் சிறப்பைடய உதவிற்  என்ற உண்ைமைய அவர்கள் 
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மறக்க மில்ைல; ம க்க ம் இல்ைல. ஆனால் தி க்குறைள இயற்றிய ஆசிாியர் 
இந் ைல இற்றிய ளிய  தவிர ேவ  ச தாயத்திற்கு என்ன உதவிையச் 
ெசய்தி த்தல் கூ ம்? எனேவ தி வள் வ ைடய பிறப்  வளர்ப்  த யன பற்றி 
அப் பழந்தமிழன் ஒன் ேம குறித்  ைவக்கவில்ைல. தி க்குறள் ெசய்த உதவிக்கு 
நன்றி பாராட் ய தமிழர்கள் அதற்காக அதைனப் ெப ைமப்ப த்திப் ேபசிய 
தமிழர்கள், அதன் ஆசிாிய ைடய இயற்ெபயைரக்கூட அறிந் ெகாள்ளா ம ம், 
குறித்  ைவக்காம ம் இ ந்ததற்கு இ ேவ காரணம் ேபா ம்! ெந ஞ்ெசழியன் 
ேபான்ற ெவற்றி ரர்கைள ம், காிகாலன் ேபான்ற ேபரரசர்கைள ம் பற்றிப் பா ய 
பாடல்களிற்கூட அவர்கள் ெவற்றிையப் பாராட் னார்கள். ஆனால், இக்காலச் 
சாித்திரம் ேபான்றைவ அல்ல இப்பாடல்கள். 
 
உண்ைமச் சாித்திரம் 
 
இன்ன நாளில் இன்ன இடத்தில் இவ்வி வாின் இைடேய ேபார் நைடெபற்ற  என்  
கவிஞர் குறிப்பதில்ைல. அதன் ம தைலயாக, இப்ேபாாினால் இப்பயன் ஏற்பட்ட  
என்பைத மைற கமாக ம், குறிப்பாக ம் ெவளியிட்டனர். எனேவ, தனிப்பட்ட 
வ ைடய ம், ச தாயத்தி ைடய மான வாழ் , தாழ் , ேபாராட்டம், எண்ணம், 
குறிக்ேகாள் த யைவ பற்றி அறியேவண் மானால், எண்ணற்ற சாித்திரக் 
குறிப் கள் உண் . தமிழ்ப் பாடல்களில் பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக ேபான்ற 

ல்களில் இத்தைகய குறிப் க்கைளப் பரக்கக் காணலாம். இவற்ைற 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  தமிழ ைடய சாித்திரத்ைத எ வ  ெபாி ம் 
பய ைடய ெசயலாக இ க்கும். 
----------------------------------------------------------- 
 

5.   நாட்  வள ம் மக்கள் வள ம் 
 
தமிழன் கண்ட நா  
 
    தமிழன் வாழ்க்ைகையப் பார்க்கப் கு ன், 'அவன்  நா  எத்தைகய ? எைத அவன் 
நா  எனநிைனத்தான்?' என்பைதக் காணேவண் ம். தமிழ க்கு ஒ  ேவதம் தந்த 
தி வள் வர், நாட்ைடப்பற்றிக் கீழ்வ மா  கூ கிறார்: 
 
            'நாெடன்ப நாடா வளத்தன;  நாடல்ல 
             நாட வளந்த  நா '                                (குறள்--739) 
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இதன் க த்ெதன்ன? யற்சி ெசய்யாமல் பலன் தரக் கூ யேத நா  என்ப  மட் ம் 
அன் ; ெப யற்சி ெசய்  சி பயன் த வ ம் நா  அன் .வளம் என்பன 
இயற்ைகயாகக் கிைடக்கும் நலன்களாம். இதைன ேவ  பாடல்களா ம் அறியலாம். 
ம ைரக்காஞ்சி என்ெறா  ல் உண் . மாங்கு  ம தனார் என்ற லவர் ெப மான், 
பாண் யன் தைலயாலங்காலத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ் ெசழியைனப் பா ய 
பாடலாகும் அ . அதில் பாண்  நாட்ைடப்பற்றி அவர் கூ வதாவ : 
 
            மைழெதாழில் உதவ, மாதிரங் ெகாழிப்ப, 
           ெதா ப்பின் ஆயிரம் வித்திய  விைளய, 
           நில ம் மர ம் பயெனதிர்  நந்த 
           ேநாயிகந்  ேநாக்கு விளங்க,              (ம ைரக்காஞ்சி,10-15) 
 
என்ப . 
 
[உழ த் ெதாழில் நன்கு நைடெப மா  ேவண் ங் காலத்தில் மைழ உதவ ம், 
ஒ ைற விைதத்த  ஆயிரமாக விைளய ம், நில ம் மர ம் தம் ள் ேபாட்  
இட் க்ெகாண்  மக்க க்கு ேவண் ய பயைனத் தர ம், விைளந்த பயைன நன்கு 
அ பவித்தலால் நாட்  மக்கள் நன்கு வாழ ம்] 
 
          இப்பகுதியி ந்  நாம் அறியேவண் ய ெசய்திகள் பல உண் . வளத்ைதப் 

லவர் எங்ஙனம் கூ கிறார் என்பைதக் காணல் ேவண் ம்.  'மைழ உதவ' என்  
கூறியவர், பிறகு 'வித்திய ' என்  கூற னால் இயற்ைக யின் பயனாகிய மைழ ம், 
மனித யற்சியாகிய விைதத் த ம் ஒன்  கூடைலக் கூ கிறார், இவ் விரண் ள் 
ஒன்  குைறயி ம் பயனில்ைல; நா  நாடாய் இரா . அம்மட்ேடா? இன்  
அரசியலாாின் காட் லாக்கா ெசய் ம் ேவைலைய நாமறிேவாம். ஆனால், அன்  
தமிழர் காட்ைடப் ேபாற்றி வந்தனர் என்பைத, மரத்தின் ெசய ம் ேமற்பாட ன் 
கூறப்ப தலால் அறியலாம். மனித யற்சி நாட் ன் ெசம்ைமக்கு இன்றியைமயாத . 
 
நீர் வளம் 
 
    இயற்ைகயினால் உண்டாகும் மைழநீைர மட் ம் நம்பித் தமிழன் வாழவில்ைல. 
அங்ஙனம் வாழ்ந்தி ப்பின் நா  ெசழிப் டன் இ ந்தி க்க யா . ஆகேவ, அவன் 
கால்வாய்கள் பலவற்ைறத் தன  யற்சியால் உண்டாக்கி னான். குளங்க ம் 
ஏாிக ம் அவன  விடா யற்சியின் அைடயாளங்களாக இன் ம் உள்ளன. இ  
வ ட ஆங்கில ஆட்சியாற் ெபற்ற பயன், நீாில்லாத ஆ க ம் காய்ந் ேபான 
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குளங்க ேமயாம்! ஆனால், காவிாி ம் ைவைக ம், தாமிரவ ணி ம் தமிழன் 
யற்சியின் சிகரங்கள். காவிாிையப் பற்றிப் பட் னப்பாைல, 

 
       வான்ெபாய்ப்பி ம் தான்ெபாய்யா 
       மைலத்தைலஇய கடற்காவிாி 
       னல்பரந்  ெபான்ெகாழிக்கும்                 (பட் னப்பாைல, 5-8) 
 
[மைழ ெபய்யாவி ம் தான் தவறாமல் மைலயிடத் ப்  றப்பட்  நீைரப்ெப க்கிப் 
ெபான் ெகாழிக்கும் காவிாி.] 
என்  கூ கிற . அ  மைழவளங் குைறயி ம் தான் நீர்  குன்றா  ெபான்ைன வாாிக் 
கைரயில் ஏற் ம் தன்ைம  ைடய ஆ .  
 
ைவைய ஆற்ைறப் ெபண்ணாக உ வகப்ப த் கிறார், ெநஞ்ைச அள் ம் 
சிலப்பதிகார ஆசிாியார்: 
 
           விலங்குநிமிர்ந் ெதா கிய க ங்கயல் ெந ங்கண் 
           விைரமலர் நீங்கா அவிர்அறற் கூந்தல்   
            உலகு ரந் ட் ம் உயர்ேபர் ஒ க்கத் ப் 
            லவர் நாவிற் ெபா ந்திய ங்ெகா  
            ைவைய என்ற ெபாய்யாக் குலக்ெகா                  (சிலம் , 13: 166-170) 
 
[கு க்கும் ெந க்கும் ஓ ம் கயல் மீனாம் கண்கைள ம்,  மணம் ெபா ந்திய 
அறலாகிய கூந்தைல ம், ெபா ந்தி  உலைகக் காக்கப் பல ெபா ைள ம் விைளவித்   
ஊட் பவள் ைவைய என்ற ெபண்] 
 
இத்தைகய நீர் வள ைடய நாடாய் இ ப்பி ம்,  தமிழ் மன்னர் சும்மா இ ந்  
விடவில்ைல. ஆ கள்  ெசல்லாவிடங்களில் குளங்கள் ெவட் னர் எனப்  
பட் னப்பாைல கூ கிற .  
 
          'குளந்ெதாட்  வளம்ெப க்கி'       (பட் னப்பாைல-284) 
 
      'நிலெனளி ம ங்கில் நீர்நிைல ெப கத் ெதாட்ேடார்'  
       'நாட் ன் நீர்வளம் மிகும்ப யாகக் 
            குளந் ேதாண் யவேர சிறப் ைடயர்'                     ( றம்- 28)  
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என ேமற்காட் ய றப்பாடல் கூ கிற . எனேவ இத்தைகய அ ைமப்பாட்ேடா  
தமிழ் நா  ெசழித்தி ந்த . இவ்வள  வளம் ெபா ந்திய நாட் ல் வ ைம 
ஏற்ப வேத அாி . ஒ ேவைள இயற்ைகயின் ேகாளா களால் மைழெகட் ப் பஞ்சம் 
வந்தால், அதற்கும் அரசேர காரணம் என மக்க ம் அரச ேம நிைனத்தார்கள். 
இக்காலத்தில் வா ம் நமக்கு ஒ வா  இ  வியப்பாக ம் இ க்கும். ஆனால், 
பழந்தமிழ் மன்னன் மைழ வளம் த யன குைறயாதி ப்ப  தன் ெசங்ேகால் 
நலத்தால்தான், என்  நிைனத்தான். 
 
        மைழவளம் கரப்பின் வான்ேபர் அச்சம்; 
        பிைழ யிர் எய்தின் ெப ம்ேபர் அச்சம்; 
        கு ர ண் ம் ெகா ங்ேகால் அஞ்சி 
        மன்பைத காக்கும் நன்கு ப் பிறத்தல் 
        ன்ப மல்ல  ெதா தக  இல்.              (சிலம் , காட்சி. 100-104) 
 
(நாட் ல் மைழ வளங்குைறயி ம், உயிர்க க்கு ேவ  எத்தைகய ன்பம் வாி ம், 
ெசங்ேகால் பிைழயாமல் ஆட்சி ெசய் ம் மன்னர் கு யில் மகனாய்ப் பிறத்தல் 
ெப ந் ன்பேம அல்ல , வி ம்பத்தக்க  அன் ) 
 
இவ்வ கள் அரசன் தன் வாழ்க்ைகைய எவ்வா  நிைனத்தான் என்பைத அறிவிக்கும். 
மன்னர்களாகப் பிறந்த  பிறர் ெபா ைளச் சுரண் ச் சுகமைடவதற் காகேவ என்  
நிைனக்கும் இந்நாளில், இவ்வ கள் சிறி  மன அைமதிைய அளிக்கின்றன. ேமேல 
கூறிய இைவ நீங்க ஏைனய ன்பங்க ம் வராமல் தமிழ் மன்னர் காத்  வந்தனர். 
 
வழிகளின் நிைல 
 
    நாகாிகம் மி ந் ள்ள இந்நாளில் ெகாைல ம் ெகாள்ைள ம் எல்ைலயற்  
நைடெப கின்றன. ஆனால், அந்நாளில் அவ்வாறில்ைல என அறிகிேறாம். ேபாக்கு 
வர  சாதனம் குைறந்தி ந்த அப்ெபா கூட மன்னர் ஆைண ைல க்குகளி ம் 
நைடெபற்  வந்த . அரசன் எங்கி ப்பி ம் அவன் ஆைண எங்கும் ெசன்  உலைகக் 
காப்பதாக இன் ம் ஏட் ல் எ தியி க்கக் காண்கிேறாம். அரசைனத் தம் வாழ்நாளில் 
கண் ராத பல ம், அவன் ஆைண நன்கு நைடெப மா  உதவி ெசய்கின்றனர். 
இக்க த்ைதப் பிற்காலத்  வந்த சிந்தாமணி ஆசிாியர் நன்கு எ த் க் கூ கிறார்:* 
 
          உறங்கு மாயி ம் மன்னவன் தன்ெனாளி. 
          கறங்கு ெதண்திைர ைவயகம் காக்குமால்               (சிந்தாமணி. 248) 
 



 155

அரசன் உறங்கிக் ெகாண் ப்பி ம் அரசநீதி வ வா  நைடெப ம் என்பேத இதன் 
ெபா ள். இ  ேபாலேவ பழந்தமிழ் நாட் ல் ஆட்சி நிலவியெதனச் சங்க ல்கள் 

ழங்குகின்றன. 
 
          ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயன் என்ற மன்னன் ஆண்ட நாட்ைடப்பற்றிப் 
ெப ம்பாணாற் ப்பைடயில் பின் வ மா  கூறப்ப கிற ; 
 
         அத்தஞ் ெசல்ேவார் அலறத் தாக்கிக் 
         ைகப்ெபா ள் ெவௗ ங் களேவர் வாழ்க்ைகக் 
         ெகா ேயா ாின் அவன் க ைட வியன் லம்; 
         உ ம் உரறா ; அர ந் தப்பா 
         காட்  மா ம் உ கண் ெசய்யா               (ெப ம்பாணாற் ப்பைட 400-404) 
 
[ வழியிைடச் ெசல்ேவார் வ ந்தப் ைடத்  அவர் ைகப்ெபா ைளத் தி ம் மக்கள் 
அவன் நாட் ல் இல்ைல. ேம ம் வனவிலங்குக ம் பாம் க ங்கூட அவன் நாட் ல் 

ன்பஞ் ெசய்த ல்ைல) 
 
இம்மட்ேடா? ஊர்க்காவல் ெசய் ம் பா காப் ப் பைடஞர், நீண்ட வழிகளி ம் 
கவர்த்த வழிகளி ம் நின்  வியாபாரப் ெபா ள்களின் ேபாக்குவரத் க்குத் ன்பம் 
ஏற்படா வண்ணம் காவல் ாிகின்றனர். அவர்கள் எத்தைகயவர்கள்? ஆசிாியர் 
அவர்கைளப் படம் பி த் க் காட் கிறார்: 
 
           கடம்பமர் ெந ேவள் அன்னமீளி 
           உடம்பி த் தடக்ைக ஓடா வம்பலர் 
           உல்குைடப் ெப வழிக் கவைல காக்கும் 
           வில் ைட ைவப்பின் வியன்கா ...      (ெப ம்பாணாற் ப்பைட 75-78) 
 
(கடம்பப் மாைல அணிந்த கைனப் ேபான்ற எஃகுட ம், நீண்ட ைகக ம் 
உைடய (ேபாலீஸ்) ரர்கள் சுங்கம் வசூ க்கும் வழிகளி ம் நீண்ட ெப வழிகளி ம் 
நின்  காவல் ாிகின்றனர்) 
 
அவர்க ட் பலர் அரசைனக் கண் ராவி ம், அவன் ெகாற்றம் நன்கு நைடெபற 
உத கின்றனர். இத்தைகய மாட்சிைம ைடய நாட் ல் ஒ  ேவ  நிலம் ஆயிரங்கலம் 
விைளவதாயி ந்த . 
 
வாணிக எல்ைல 
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இ வைர கூறியவற்ைறக் ெகாண்  பழந்தமிழன் பயிர்த் ெதாழில் ஒன் ேம ெகாண்  
வாழ்ந்தான் என்  நிைனத்  வி தலாகா . அந்நாளில் தமிழ்நா  வாணிகத் தில் 
சிறந்த நா களில், தைலயாய நாடாயி ந்த . தமிழாின் வாணிகச் சிறப்ைபக் குறிக்கத் 
தமிழ் ல்கேளயன்றி, ஏைனய ல்க ம் சான்  பக ம். ெபாிய ஸ் (கி.பி. 75) 
என்ற ம், கிேரக்க சாித்திர ம், ேவண் ம் அள  தமிழ் நாட் ன் வாணிகத்ைதப் 
ேபசுகின்றன. இன் ம் ெகாற்ைக, காயல்பட் னம் ேபான்ற கீழ்க் கடற்கைரப் 
பட் னங்களி ம், சிாி ேபான்ற ேமைலக் கடற்கைரப்பட் னங்களி ம் பைழய 
உேராமநாட் க் காசுகள் அகப்ப கின்றன. தமிழ் நாட் ந்  ஏற் மதி யான 

க்கியப் ெபா ள்கள் - த் , பவளம், மிளகு, உண ப் ெபா ள்கள், அாிசி, மயில் 
ேதாைக என்பைவ. யாம். இன் ம் கிேரக்க ெமாழியில் காணப்ப ம் ' ஷ்' (orydsa) 
என்ற ெசால் ம் ' ஷ்' (taos) என்ற ெசால் ம் ைறேய அாிசிைய ம், 
ேதாைகைய ம் குறிக்கும் வ  மாறிய தமிழ்ச் ெசாற்களாம். கி. . 55ல் வாழ்ந்த 
உேராமா ாிச் சக்கரவர்த்தியான மார்க்கஸ் அேர யஸ் என்பார், 'உேராமர்கள் தங்கள் 
ஆடம்பர வாழ்க்ைகையத் தி ப்தி ெசய் ெகாள்வதற்காகத் தமிழ் நாட் ந்  

த் க்கைள வரவைழக்கிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் அ ப் ம் ெபான் 
எண்ணிலடங்காத " எனக் கூறியி க் கிறார். சிறி  காலம் தமிழ் நாட் ந்  த்  
இறக்குமதி ெசய்யப்படக்கூடாெதன்ற சட்ட ம் உேராமா ாியில் அம ல் இ ந்  
வந்த . இம்மட்ேடா  அவர்கள் ஆடம்பர வாழ்க்ைக நிற்கவில்ைல. உயிர்ப் ெபா ள் 
களாகிய கிளி, குரங்கு, மயில் த யவற்ைற ம் தமிழ் நாட் ந்  இறக்குமதி 
ெசய்தனர். த் க் குளிப்பதி ம் சிறந்த த் கைளச் ேசகாிப்பதி ம் பாண்  
நாட்டார் உலகப் கழ் ெபற்றவர். பிளினியின் வாக்கின்ப , மரக்காலால் அளந்  

ைலகளிற் குவிக்கும் ப யான அவ்வள  த் க்கள் பாண்  மன்னனிடம் இ ந்தன. 
எல்லா நாட் னேரா ம் தமிழர் வியாபாரஞ் ெசய்யி ம், சிறப்பாக யவனர், கிேரக்கர் 
இவர்க டன் ெதாடர்  ெகாண்  வியாபாரஞ் ெசய்தனர் என அறிகிேறாம். 
 
(ெபாி ஸ்: ேசாமசுந்தரேதசிகர் ெமாழிெபயர்ப் , பக்கம் 62) காவிாிப் ம்பட் னம், 
ம ைர ேபான்ற தைல நகரங் களில் யவனர்க ம் கிேரக்கர்க ம் கு ம்பங்கேளா  
வந்  தங்கி வாழ்ந்தார் என்ப  அறிய கிற . தங்கி வாழ்ந்த அவர்கள் தங்கள் 
ெமாழிையேய ேபசிவந்தைம யின் இப்பட் னங்கள் பலெமாழி வழங்கும் ஊர்களாயின. 
 
           ெமாழிபல ெப கிய பழிதீர் ேதஎத் ப் 
           லம்ெபயர் மாக்கள் கலந்தினி ைற ம் 
           ட்டாச் சிறப்பிற் பட் னம்.              (பட் னப்பாைல 215-217) 
 
(பல ெமாழிக ம் வழங்கும் குற்றம் இல்லாத பட் னம். ேவற் நாட்டார் கலந்  
வா ம் காவிாிப் ம்பட் னம்) 
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என்ற பட் னப்பாைல அ கள் இக்க த்ைத வ த்  கின்றன. யவனர்கள் 
சிறப்பாகக் குதிைரகைள ம், சாராயத்ைத ம், இங்கு இறக்குமதி ெசய் விட் , 
அவற்றிற்குப் பதிலாக அணிகலன்கைள ம் த் க்கைள ம் ஏற் மதி ெசய்  
ெசன்றார்கெளன்ப  ம ைரக்காஞ்சி யால் ெதாிகிற . 
 
           நனந்தைலத் ேதஎத்  நன்கலன் உய்ம்மார் 
           ணர்ந் டன் ெகாணர்ந்த ரவிெயா டைனத் ம் 
          ைவகல் ேதா ம் வழிவழிச் சிறப்ப.           (ம.காஞ்சி.822-824) 
 
(இடம் அகன்ற யவனம் த ய ேதசங்க க்கு இந் நாட் ப் ெபாிய அணிகலன்கைளக் 
ெகாண்  ேபாவான் ேவண்  அங்கி ந்  ெகாணர்ந்த குதிைரகள்) 
 
உள்நாட்  வாணிபம் 
 
பழந்தமிழன் வாணிகம் கப்பல் லம் நைடெபற்ற  ஒ  றமி க்க, அவன  
உள்நாட்  வாணிக ம் மிக்க ெப ைம வாய்ந்தி ந்த . சங்கப் பாடல்களில் எங்கும் 
இதைனக் காணலாம். சகடம் என்  கூறப்ப ம் வண்  களில் ெபா ள்கைள ஏற்றிச் 
ெசல் ம் வணிகர், பல ெசௗகாியங்கைள ன்னிட் க் கூட்டமாகேவ எங்கும் ெசல்வர். 
அத்தைகய கூட்டத்திற்குச் சாத்  என்ற ெபய ம் வழங்கி வந் ள . ெபா ள்கைள 
ைவத்  வாணிகஞ் ெசய் ம் கைடத்ெத விற்கு அங்கா  என்ற ெபயர் 
காணப்ப கிற . காவிாிப் ம்பட் னத் த் கைட திையப் பற்றிப் 
பட் னப்பாைலயி ம், ம ைர மாநகாின் கைட திச் சிறப்ைபப்பற்றி ம ைரக்காஞ்சி, 
சிலப்பதிகாரம் என்ற ல்களி ம் பரக்கக் காணலாம். 
 
இறக்குமதி ம் ஏற் மதி ம் 
 
    இவற் ள் ஒன்ைற விாிவாக ஆராய்ேவாம். ம ைர மாநகரத்  நாளங்கா ையப் 
பற்றி ம ைரக்காஞ்சி ஆசிாியர் கூ ம் வைகயால் பழந்தமிழ் நாட் ன் ெசல்வ நிைல 
நம்மால் ஒ வா  அறிய கிற . ஒ  நாட் ல் ஏற் மதி இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் 
ெபா ள்கைளப் ெபா த்ேத, அந்நாட் ன் ெபா ளாதார நிைல இ க்கும். எந்த 
நாட் ல் ஏற் மதி குைறந்  இறக்குமதி அதிகாிக் கிறேதா, அந்நா  வ ைமயால் வாட 
ேநாி ம். உதாரண மாக, நம  இந்தியாைவேய எ த் க் ெகாள்ேவாம். இன்ைறய 
நிைலயில் நம்நாட் ன் இறக்குமதி ஏற் மதிைய  விட அதிகம். 
 
           இங்கிலாந்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். உண ப் ெபா ள்கைள ேவற்  
நா களி ந்  அந்நா  வர வைழக்கிற ; ஆனால், அதற்குப் பதிலாக இயந்திரங்கள் 

த யவற்ைற ஏற் மதி ெசய்கிற . ேம ம், எவ்வித மாகேவ ம் தன் 
ெபா ள்கைளப் பிறர் வாங்குவதற்காகப் பல வழிகைள ம் அந்நா  ைகயா கின்ற . 
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அந்த நாட் ல் இயந்திரங்கள் உண் . ஆனால், ெவற்  இயந்திரங்கைள ஓடவிட்டால் 
அைவ ெபா ள்கைள உண்டாக்குமா? லப் ெபா ள்களாகிய பஞ்சும் எண்ெணய் 
விைதக ம் இ ந்தால்தாேன ணி ம் ேசாப் ம் உண்டாக்க ம்? இந்நிைலயில் 
நாம் என்ன ெசய்கிேறாம்? நம  நாட் ல் உண்டாகிற பஞ்ைச ம் எண்ெணய் 
விைதகைள ம் அந்நாட் ற்கு ஏற் மதி ெசய்கிேறாம்; அவற்ைறேய மீண் ம் 

ணியாக ம், ேசாப்பாக ம் ெப கிேறாம். (இ  வி தைலக்கு ந்ைதய நிைல) 
இவ்வா  நைடெபற்  வ மானால், நம  ெபா ளாதார நிைல கீேழ ேபாகாமல் ேவ  
எங்ஙனம் இ க்க ம்? 
 
இஃெதா  றமி க்க, ேபார் நைடெபற்ற ெசன்ற சில ஆண் களில் எண்ணற்ற 
ெபா ைள ஏற் மதி ெசய்ேதாம். பணத்தால் நிைறந்த பிாிட்டைனக்கூட நமக்குக் 
கடன்கார நாடாக்கி விட்ேடாம். ஆனால், இந்நிைல எங்ஙனம் ந்த ? நம  
நாட் ற்குத் ேதைவயான ெபா ள்கைள நா பேயாகிக்காமல் பிற க்கு அ ப்பி 
ைவத்ததனா ேலேய இ  ந்த . அப்ெபா  நாம் அ பவித்த வ ைம 
ெசால் லடங்கா . இன்  நாமைடந்த பயெனன்ன? நம  கடைன அத்ேதசம் 
தி ப்பித்தர இய கிறதா? சாதாரண மக்கள் ஒ வர்க்ெகா வர் கடன்ப வ ம் 
ெகா ப்ப ம் ேபாலத் ேதசங்கள் ெசய்ய யா . சாமான்கள் லமாகேவ கடைனத் 
தீர்க்க இய ம். 
 
இவற்றி ந்  நாம் அறிவெதன்ன? சாதாரணமாக ஒ  நாட் ன் ெபா ளாதார நிைல 
ேக  அைடயாமல் இ க்கேவண் ேம யானால், அந்நாட் ன் இறக்குமதி ஏற் மதி 
என்ற இவ்விரண் ம் தம் ள் ஒத்த அள ைட யனவாய் இ க்க ேவண் ம். இன்ேறல், 
தீங்ேக விைள ம். அெமாிக்காைவப் ேபான்ற ேதசம் பணச் ெசல்வத்ேதா  ெபா ள் 
வளத்ைத ம் ெபற்றி ப்பதால், ேமற்கூறிய இரண்ட ள் ஒன்  மிகி ம் குைறயி ம் 
நாட் ன் ெசல்வநிைல இடர்ப்ப வதில்ைல. எனேவ, எந்த ஒ  நா  ெபா ள் வளம் 
மிக்கு விளங்குகிறேதா, எந்த நா  தன் ேதைவக்குப் பிறர் ைகைய எதிர்பாராமல் 
இ க்கிறேதா, அந்த நாேட ெசல்வ நா  என்  கூறப்ப ம். ேமேல கூறிய 
க த் க்கைள மனத்தி த்திக் ெகாண்  பைழய தமிழ் ம ைரையக் காண்ேபாம். 
 
ம ைரயில் வணிக நிலவரம்  
 
ம ைரயம்பதிைய 
 
           'மாடம் பிறங்கிய ம கழ்க் கூடல்'            (ம ைரக்காஞ்சி. 429) 
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என்  ம ைரக் காஞ்சி ஆசிாியர் கூ கிறார். வாைன ட் ங் கட்டடங்கள் உலகின் 
பலவிடங்களி ம் தம் கைழப் பரப்பி நிற்கின்றன. கைடத்ெத  மிக ம் அகன்ற . 
பணியாரம் விற்கும் பாட்  தல் மணி ம் ெபான் ம்  விற்கும் ெப ங்கு  
வணிகர்வைர அைன வ ம் நிைறந் ள்ளனர். இவர்கள் விற்கும் ெபா ள்கைளப்  
ெபாி ம் வி ம்பி வாங்குகிறவர் ேவற்  நாட் னர் என்ப ந் ெதாிகிற . இங்ஙனம் 
வந்த ேவற்  நாட்டவர் தங்கள் ெபா ள்கைள இங்கு ெகாணர்ந்  விற் , அவற்றிற்குப் 
பதிலாக இப்ெபா ள்கைள வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். இற்ைற நாளில் இங்ஙனம் 
ெப வாணிகம் நைடெப கிற இடங்களில் திடீெரன மா தல்கள் ஏற்ப வ  
கண்கூ . ெபா ள்களின் விைலகள் திடீெரன ஏறி ம் இறங்கி ம் பலைரப் 
ெப ஞ்ெசல்வராக ம், ஓட்டாண் களாக ம் ெசய்தல் நாம் அறிந்தெதான்ேற. 
 
          ஆனால், இவ்வள  ெப வியாபாரம் நடந் ம் (வாணிக) நிைல மாறா  
இ ந்ததாம் ம ைர மாநகாில். இதைன ஆசிாியர் இக்காலப் ெபா ளாதார சாத்திரத்திற் 
குறிக்கப்ப ஞ் ெசாற்களாற் குறிக்கவில்ைல; ஆனால் அதைனவிடச் சிறந்த ைறயிற் 
குறிக்கிறார். வியாபாரப் ெப க்கிற்கு ஓர் உவைம த கிறார். அவ்வா  உவமிக்கும் 
ெபா ள் கடல் ஆகும். அக்கட க்குக் ெகா க்கிற அைட ெமாழிகளால் 

தல்ெபா ைள ஞ் சிறக்க ைவக்கிறார். அெதங்ஙனம் என்ப க் காண்ேபாம். 
கட க்குப் பல இயல் கள் உண் . அவற் ள் சிறந்த ஒன்ைற அவர் எ த்தா கிறார். 
கடல் தன்பால் எவ்வள  நீர் ஆவியாகப் ேபானா ம் தன்னளவில் ஓர் அங்குல ம் 
குைறயவில்ைல. இவ்வியல்ைப ஆசிாியர் எ த் க் கூ கிறார். இவ்வியல்ைப  
ம ைரயின் வியாபாரத்திற்கு ைவத் ப் பார்த்தால் உண்ைம விளங்கும் 
 
ேவற்  நாட் ந்  எவ்வள தான் கப்பல் கப்பலாகப் ெபா ள்கைளக் 
ெகாண் வந்  குவித்தா ம், அல்ல  கப்பல் கப்பலாக இங்குள்ள ெபா ள்கைள 
அள்ளிச் ெசன்றா ம், அவற்றால் ம ைர நகர நாளங்கா  (பகற்கைட) நிலவரம் 
மா படவில்ைலயாம். அதாவ , நாட் ன் ெபா ளாதார நிைலயில் ேவற் ைம 
காணப்ப வதில்ைல. இ  ஆச்சாியப்படத் தக்க  அன்ேறா? ஓர் உவமானத்தால் 
ஆசிாியர் இந்தப் ெபா ளாதாரக் க த்ைத விளக்கிக் கூறிவிட்டார். இேதா பாடைலக் 
கா ங்கள்: 
 
         மைழெகாளக் குைறயா  னல் க மிகா  
         கைரெபா  இரங்கு ந்நீர் ேபாலக் 
         ெகாளக்ெகாளக் குைறயா  தரத்தர மிகா  
          மாடம் பிறங்கிய ம கழ்க் கூடல் நாளங்கா .     
                      (ம ைரக்காஞ்சி 425-450) 
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(கைர ெபா திரங்கு ந்நீர் - கைரைய ேமாதி ஒ க்குங் கடல், ெகாளக்ெகாள - ேவற்  
நாட்டவர் பல ைற அள்ளிச் ெசல்ல, தரத்தர - அவர  ெபா ைளப் பல ைற 
ெகாண்  வந்  ேசர்க்க.) 
 
பண்டமாற்  வாணிகம் 
 
தமிழ்நாட்  வாணிகம் சிறந்த ைறயில் நைட ெபற்ற . அவ்வா  நடந் ம், நாட் ன் 
ெபா ளாதார நிைலையக் குைலக்கக்கூ ய அளவில் நைடெபறவில்ைல என்ப ம் சில 
பாடல்களால் அறிகிேறாம். ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்க ம் இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்க ம் ெவவ்ேவறானைவ. ஆனால் அவற்றின் மதிப்  
ஒன்றாகேவ இ ந்த  என அறிகிேறாம். இன் ம் அேத நிைலயில்தான் ெவளிநாட்  
வாணிகம் நைடெபற்  வ கிற . இதைனப் பழங்காலத்தில் 'பண்டமாற் ' என்  
கூ வர். ெவளி நாட் ந்  வ கிற ெபா க்கு ஒ  விைல ண் . ஆனால், 
அவ்விைலைய ேநர யாக நம் நாட் ல் வழங்குகிற பணத்தால் ெகா க்க யா . 
ஏெனன்றால், நம் நாட் ல் வழங்குகிற நாணயத் க்கும்  ேவற்  நாட் ல் வழங்குகிற 
நாணயத் க்கும் ேவ பா  உண் . எனேவ, வ கிற ெபா ள் எவ்வள  விைல 
மதிப் ள்ளேதா, அவ்வள  விைல மதிப் ள்ள மற்ெறா  ெபா ைள அவர்கள் 
நாட் க்கு அ ப் வதன் லம் வாணிகம் இன் ம் நைடெப கிற ; அன் ம் நைட 
ெபற்ற . இம் ைறயில் இரண் ம் ஒத்த மதிப் ள்ள ெபா ள்களாக இ க்க ேவண் ம் 
என அறிகிேறாம். இக் க த்ைதப் பட் னப்பாைல ஆசிாியர் நன்கு விளக்குகிறார். 
அவ ம் மைழ நீைரேய உவைமயாகக் காட் கிறார். ஆனால், அவர் அவ் வைமையக் 
ைகயா கிற ைறேய ேவ . மைழயின் உற்பத்தி நாமறிந்தேத. கட ள்ள நீைரச் 
சூாிய ெவப்பம் ஆவியாக மாற்றிப் பிறகு ேமக மாக்குகிற . இம் ேமகம் நிலப்பரப்பில் 
ெந ந் ரம் ெசல்கிற . மைலகள் நிைறந்த பிரேதசங்களில் ேமகம் தன் பா ள்ள நீைர 
மைழயாகப் ெபாழிகிற . அம்மைழ நீர் மீண் ம் சி  கால்களாகத் ெதாடங்கிப் ெபாிய 
ஆறாக மாறி, இ தியில் றப்பட்ட கட க்ேக வந்  ேச கிற . ேவ  வழியாக ம் 
இதைனக் கூறலாம். நீர் கட டத்தி ந்  ஆவி வ வாகச் ெசன்ற ; நீர் வ வாகத் 
தி ம்பி வந்த . இரண் ம் தன்ைமயால் மா ப ம் மதிப்பால் ஒத்ேத உள்ளன 
அல்லவா? இம்மாதிாிேய காவிாிப் ம் பட் னத் த் ைற கத்தில் ஏற் மதி ம் 
இறக்குமதி ம் நைடெப கின்றன. தன்ைமயால் இரண்  சரக்குக ம் மா ப ம், 
மதிப்பால் அைவ ஒத்தைவேய. இதைன அவ்வாசிாியர் கூ ம் ைற ேநாக்கற்பால . 
 
        வான் கத் நீர் மைலப்ெபாழிய ம் 
        மைலப்ெபாழிந்தநீர் கடற்பரப்ப ம் 
        மாாிெபய் ம் ப வம்ேபால 
        நீாினின்  நிலத்ேதற்ற ம் 
        நிலத்தினின்  நீர்பரப்ப ம் 
       அளந்தறியாப் பலபண்டம் 
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        வரம்பறியாைம வந்தீண்                  (பட் னப்பாைல 126-32) 
 
[ேமகம் கந்த நீைர மைலயில் ெபாழிய ம், மைலயில் ெபாழியப்பட்ட நீர் கட ல் 
ேசர ம் உள்ள நிைல ேபால, நீாி ந்  ட்ைடகைளக் கைரயிேலற்ற ம் கைரயில் 
இ ந்  கப்ப ல் ஏற்ற ம் நிைறந்த ெபா ள்கள் உள்ளன] 
 
கடல் நீர் ஆவியாகி ேமேல ெசல்வ ம் பிறகு மைழ யாகப் ெபாழிந்  கடற்கு வ வ ம் 
நீர் என்ற அளவில் ஒன்ேற யாயி ம் நீராவி ேவ . நீர் ேவ . 
 
ஆழ்ந்  ேநாக்கினால் தமிழ்நா  ஏற் மதி ெசய்த ெபா ள்கள் ேவ  இறக்குமதி 
ெசய்யப்ெபற்ற ெபா ள்கள் ேவ  என்பன இவ் வைம வாயிலாகத் ெதளிவாக 
எ த் க் காட்டப் ெப கின்றன. 
 
இவ்வா  நாம் ெபா ள் ெகாள்வ  சாியான தான் என்பதைன, 
 
         நீாின் வந்த நிமிர்பாிப் ரவி ம், 
         கா ன் வந்த க ங்கறி ட்ைட ம், 
         வடமைலப் பிறந்த மணி ம், ெபான் ம், 
         குடமைலப் பிறந்த ஆர ம் அகி ம் 
         ெதன் கடல் த் ம், குண கடல் கி ம், 
         கங்ைக வாாிதி ம் காவிாிப் பய ம் 
          ஈழத்  உண ம், காழகத்  ஆக்க ம் 
          அாிய ம், ெபாிய ம் ெநாிய ஈண் , 
         வளம் தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கு             (பட் னப்பாைல 185-193) 
 
என் ம் ெதாடர்கள் விளக்குகின்றன. 
 
(கடல் வழியாக - பாய்மரக்கப்ப ல் ெகாண் வரப் ெபற்ற நிமிர்ந்த ெசலவிைன ைடய 
குதிைரக ம் ேமைலக் கடற் றத்தி ந்  ெகாணரப்ெபற்ற காிய மிளகுப் ெபாதி 
க ம், ெபாதிய மைலயில் கிைடக்கும் சந்தன, அகிற் கட்ைடக ம் ெகாற்ைகத் 

ைறயி ந்  வந்த த் ம் கீைழக் கடல் பவழ ம், கங்ைகயாற்றங்கைர வள ம் 
(யாைன, மாணிக்கம், ெபான்) கடாரத்தி ந்  ெபறப் பட்ட கர் ெபா ள்க ம் 
சீனத்தி ந்  த விக்கப் ெபற்ற க ப் ரம், பனிநீர், குங்குமம் தல்வாய பல 
ெபா ள்க ம் நிலத்தின் கு ெநளி ம்ப  இடப்பட் ந்தன்.) 
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இவற் ள் ரவி த யன கடல்வழி (கலத்தில்) வந்தைவ. மணி, ெபான் த யன 
நிலத்  வழி (கா ன்) வந்தைவ, என்  அறிகிேறாம். 
 
குணகடல் கிர் என் ம் ெபா  இன்ைறய ஆஸ்திேர யப் பகுதியின் பவழத்ைதக் 
குறிக்கின்ற  என்  ெகாள்வதில் பிைழயில்ைல.  இன் ம் சற்  ஆழமாக 
ேநாக்கினால் ேமற்ெசான்ன உண்ைமையப் ாிந்  ெகாள்ள ம். 
 
கட ந்  ஆவியாகிச் ெசல் ம் நீாின் அள ம், மைழயாகக் கட ள் வந்  ேச ம் 
அள ம் ஒத்  இரா. 
 
கட ந்  ஆவியாவ  மிகுதி. 
 
வந்  ேச ம் நீாின் அள  குைற  என்ப  விஞ்ஞான ாீதியில் உண்ைமேய. 
 
இத்தைகய ஓர் உவைம கூ வதன் லம் தமிழ் நாட் ந்  ஏற் மதியாகும் 
ெபா ள்களின் அள  மிகுதி; இறக்குமதி ஆகும் ெபா ள்களின் அளைவவிட மிகுதி. 
 
ேமற்காட் ய அ களால் அேரபியா, பர்மா ஆஸ்திேர யா, சீனம் த ய 
ெவளிநாட்டவ டன் இத்தமிழர் வாணிகம் ெசய்த டன், கங்ைகெவளி, இலங்ைக 

த ய அண்ைட நா க டன்கூட வணிகத் ெதாடர்  ெகாண் ந்தனர் என்  
அறிகிேறாம். 
 
இத்தைகய நிைலைய இக்காலப் ெபா ளாதாரச் ெசாற்களால் கூறேவண் மானால், 
'சமன் ெசய் வாணிகம்' (Balanced Trade) என்  கூறலாம். 
 
சுங்கவாி ம் பய ம் 
 
இதைனப் பார்க்கும்ெபா , எல்லா நாட் ன ம் அவரவர் வி ப்பம் ேபால 
ேவண் வனவற்ைறக் ெகாணர்ந்  தமிழ்நாட் ல் வாணிகம் ெசய்யலாம்ேபா ம் என்  
நிைனத் வி தல் ஆகா . அவ்வா  ெசய்கின்றைத இக் காலத்தார் 'கட் ப்பாடற்ற 
வாணிகம்' (Free Trade) என்  கூ வர். இத்தைகய ஒ  வாணிகேம நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் திட்டத்திற்கு ஏற்ற  என்  வாதா கிறவர்க ம் உண் . ஆனால், 
இத்தைகய ஒ  நிைல, நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கும் ெதாழில் வளர்ச்சிக்கும் ேக  
விைளவிக்கும் என்  நிைனக்கிறவர்க ம் உண் . இவ்வி  கட்சியா ம் இன் ங்கூட 
ஒ  க்கு வரவில்ைல. ஆனால், பழந்தமிழர் இதைனப் பற்றி என்ன நிைனத்தனர் 
என்பைதக் காணலாம். 
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பழந்தமிழர் ேவற்  நாட் ன டன் ெசய்த வாணிகத்ைத வைரய த்ேத ெசய்தனர் 
என்பைத அறிகிேறாம். அதைன எவ்வா  வைரய த்தனர் என்பைத அறிவ  மிக 
இன்றியைமயாத . இன் ம் ேவற்  நாட் ந்  அதிகமான ெபா ள்கள் 
வரக்கூடாெதனக் க தினால், அரசாங்கத்தார் அதைனத் த ப்பதற்கு ஒேர 

ைறையத்தான் ைகயா கின்றனர். அப்ெபா ளின் ேமல் சுங்கவாிைய 
உயர்த்திவி வேத (Higher Tariff) அம் ைற அங்ஙனம் ெசய்வதால் ெபா க்கு 
இயற்ைகயாக ைவக்க ேவண் ய விைலக்குேமல் இந்தச் ெசலைவ ம் ஏற்றி ைவத்  
விற்க ேநாி கிற . அவ்வள  விைல ெகா த்  வாங்க அப்ெபா ள் 
தகுதியற்றதாகிவி ேம யானால், அதைன யா ம் வாங்கமாட்டார். வாங்காத 
ெபா ைள யா ம் இறக்குமதி ெசய்யமாட்டார். எனேவ, இம் ைற யினால் ேவற்  
நாட்  வாணிகத்ைதக் கட் ப்ப த்தலாம். இம் ைறயிேலேய அன்ைறய தமிழ் 
நாட் ல் வாணிகம் நைடெபற்றெதனப் பட் னப்பாைல குறிக்கிற . பட் னப் பாைல 
காிகாற்ெப வளத்தான் என்ற ேசாழ அரசன் ேமல் பாடப்பட்ட அாிய பாடல். அவன் 
இமயஞ் ெசன்  க் ெகா  நாட்  மீண்டவன். எனேவ, அவன் காலத்தில் தமிழ்நா  
ெசல்வம் ெகாழித்தி க்குெமன்பதில் ஐய மில்ைல. அவ ைடய க்கியத் ைற கப் 
பட் னம் காவிாிப் ம்பட் னம். 
 
காவிாிப் ம்பட் னத் த் ைற கத்தில் ெபா ள்கள் வந்  இறங்குகின்றன. 
அவற்ைறச் சுங்க இலாக்காைவச் ேசர்ந்த அ வலர் வந்  பார்ைவயி கின்றனர்; 
அவற்றின் மதிப்ைப அளவி கின்றனர். ெபா ளின் மதிப்ெபன்ப  எப்ெபா ம் ஒ  
நிைலயாக இ ப்பதில்ைல. அங்ஙனம் இ க்க ம் இயலா . அப்ெபா க்கு 
இ க்கும் அவசியத்ைதப் (Demand)ெபா த்  அதன் மதிப் ம் (Value) மா ப ம் 
என்ப  நாமறிந்தெதான் . எனேவ, அதன் அவசியத்ைத, அப்ெபா ள்ள நாட் ன் 
நிைலையச் சீர் க்கிப் பார்த்  அச்சுங்க அ வலர் மதிப்பி கிறார்; ஏற்ற ைறயில் 
சுங்கம் விதிக்கிறார்; இங்ஙனம் விதிக்கின்ற கத்தாேலேய ெவளிநாட்  
வாணிகத்ைதக் கட் ப்பா  ெசய்கிறார். இதைன ஆசிாியர் நன்கு விளக்குகிறார். தினந் 
ேதா ம் இச்ெசயல் ஓய்ச்சல் ஒழிவின்றி நைடெப கிற . இதைனச் ெசய்பவ ம் 
மனத்தா ம் உடலா ம் வ ைம ெபற்றவர். அங்ஙனம் சுங்கம் வசூ த்தைமக்கு 
அைடயாள மாக ட்ைடகளின் ேமல் ேசாழநாட்  இலச்சிைனயாகிய க் 
ெகா ையப் ெபாறித் , அைவ மற்ற ட்ைடக ேளா  கலந் விடாதப ம், ெகா  
ெபாறிக்கப்படாதைவ நாட் ள் ைழயாம ம் கண்காணித் க் ெகா  ெபாறித்த 

ட்ைடகைள மிக ம் காவல் ெபா ந்திய பா காவலான இடங்களி ம் 
அ க்குகிறார். 
 
           ைவகல்ெதா ம் அைசவின்றி 
           உல்குெசயக் குைறபடா  
            ********  
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           அ ங்க ப் ெப ங்காப்பின் 
         வ ைட வல்லணங்கிேனான் 
         ெபாறித் ப் றம்ேபாக்கி                        (பட் னப்பாைல 124-135) 
 
[ைவகல்ெதா ம் - தினந்ேதா ம்; அைசவின்றி - ேசாம்ப ல்லாமல்;  உல்கு - சுங்கவாி]         
 
சுங்க அ வலர் 
 
இவ்வ களி ந்  அறியேவண் ம் ெபா ள்கள் இரண் ண் . அச்சுங்க அ வலர் 
'வ ைடய வல்லணங் கிேனான்' என்  கூறப்ப கிறார். ஏன்? சுங்கம் வசூ ப்ப் 
வ க்கு வ ைம எதற்காக? ஈண்  வ ைம என்ற  மனவ ைமைய. அம் மனவ ைம 
இல்லாதவன் சுலப மாகக் ைகக்கூ  வாங்கிக்ெகாண்  அரசைன ஏமாற்  பவன் 
ஆகிவிடலாமல்லவா? இந்நாளில் வா ம் நமக்கு இ  ஒன் ம் ைமயன் . ஆனால், 
பழந்தமிழ் நாட் ல் அரச நீதிைய நடத் பவர் எங்ஙனம் மனத்திட்பம் வாய்ந்த வராய் 
இ ந்தனர் என்பைத இவ்வ கள் அறி த்  கின்றன. ேம ம், ஒன்  ேநாக்க 
ேவண் ம். அவர் ெவ ஞ் ெசம்ைம ைடயவராக மட் ம் இ த்தல் ேபாதா . பிறர் 
அவைர ஏமாற் வர். அவர் அங்ஙனம் ெசய்யாதி க்க, அ வலர் தம  அதிகாரத்ைதச் 
ெச த்தக் கூ யவராய் இ க்க ேவண் ம். இ  க திேய ஆசிாியர் அவர் பைட 
வ யா ம், தம் அதிகாரத்ைதச் ெச த்தக் கூ யவராய் இ ந்தார் என்பைத 
அறிவிப்பதற்காக 'வல்லணங்கி ேனான்' (பிறைர வ த்தக்கூ ய பல ைடயவன்) 
என்  கூ கிறார். இம்மட்ேடா  இல்ைல. இைவெயல்லாம் இன் ங்கூட இ க்கக் 
காண்கிேறாம். ஆனா ம், தி ட் த் தனமாகச் சரக்ைக ஏற் மதி இறக்குமதி ெசய் ம் 
'கள்ளக் கடத்தல்'(Smuggling) இன் ம் நின்றபா ல்ைல. அத்தைகய ெசயல் அந்நாளில் 
இல்ைல என்பைத ஆசிாியர் 'அ ங்க ப் ெப ங்காப்பின்' ெபா ள்கள் இ ந்தன 
ெவனக் கூ கத்தால் கூ கிறார். 
 
இவற்றால் அேரபியா, பர்மா த ய ெவளிநாட்  வாணிகத்ேதா  கங்ைக ெவளி, 
இலங்ைக த ய இடங் க டன் உள் நாட்  வாணிக ம் நன்கு நடந்தைம 
அறியப்ப கிற . 
 
உைடயார் இல்லார் ேவற் ைம 
 
ஒ  நாட்ைட எ த் க்ெகாண்டால் அந்நாட் ல் சிலேர ெபா ள் பைடத்தவராய் 
இ ப்பர்; ஒ  சிலர் ஒன் மற்ற ஏைழகளாய் இ ப்பர்; ெப ம்பான்ைமேயார் ந த்தர 
மக்கள் என்  வழங்கப்ப ம் நிைலயி ப்பர். இவர்கள் வாழ்க்ைகதான் நாட் ன் 
ெசல்வநிைலக்கு அறி குறியாகும். இத்தைகய மக்கள் ெப ம்பா ம் உைழப்ைபேய 
நம்பி வாழ்கின்றவர்கள். உைழத்த உைழப் க்ேகற்ற பயன் கிைடக்கின்றெபா  
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இவ்வைக மக்கள் நல்ல பண்பா  உைடயவர்களாய் இ ப்பார்கள். ேம ம், தம்மி ம் 
ேமம்பட்ட ெபா ளாளர் நிைலைமையத் தா ம் அைடவதற்ேகற்ற வழிகைள ைனந்  
ேத வர். ஆனால், இத்தைகய எண்ணம் மக்க க்கு எல்லாக்கால ம் இ ந்  
வந்தெதன்  கூற யா . ெசல்வ ைடயார் ெசம்ைமயாக வாழ்ந் , ெசல்வத்தின் 
பயன் ஈதேல தவிர இ க்கிப் பி த்தலன்  என்  நிைனக்கின்ற வைர, இைடயி ள்ள 
மக்கள் அவர்கள்ேமல் ெபாறாைமேயா ெவ ப்ேபா ெகாள்ள மாட்டார்கள். இந்நிைல 
இந்த நாளில் மாறிவிட்டைம யாேலதான் ெப ந் ன்பங்கள் ேதான் கின்றன. இந்த 
ந த்தர மக்கள் ேம ம் ெபா ள் ேசர்த்  அப் ெபா ளாளர் கூட்டத்தில் ேசர 

ைனகின்றார்கள். அப்ெபா ளாளர்கேளா இவர்கள் உைழப் க்கு ஏற்ற கூ ையக் 
ெகாடாமல் இவர்கைள ேம ம் வ ைம யைடயச் ெசய்ய யல்கிறார்கள். இதனால், 
ஏைழ, பணக்காரன் என்ற ேவற் ைம ெபாிதாகிப் சல் ற் கிற . 
 
பழந்தமிழ் நாட் ன் நிைல 
 
இனி, பழந்தமிழ்நாட்ைட ேநாக்குேவாம். அந்நாட் ல் ஒ  சிலர் பணம் பைடத்தவராய் 
இ ந்தனர் என்ப ம் ெப ம்பான்ைமயினர் ந த்தர மக்களாக ம் ஒ  சிலர் மிக ம் 
ஏழ்ைம வாய்ந்த மக்களாக ம் இ ந்தனர்  என்ப ம் ம க்க யாத உண்ைம. 
இன் ம் இத்தைகய நிைலேய தமிழ்நாட் ல் நில கிற . ஆனா ம், இரண் க் கும் 
எவ்வள  ேவற் ைம! அன்  இம் வைக மக்க க் கும் இைடேய இ ந்த 
மனப்பான்ைம இன்  மைறந் ெதாழிந்த . மைறந்தேதா  மட் ம் அல்லாமல் 
ெவ ப்  த ய தவறான குணங்க ம் நிரம்பிவிட்டன. இதன் காரணம் 
என்னெவன்  ஆராயேவண் ம். நாளாவட்டத் தில் மக்கள் தங்கள் தங்கள் 
வாழ்க்ைகயில் தி ப்தி அைடயாமல் இ க்கப் பழகினார்கள். இயற்ைகேயா  வாழ்ந் , 
எளிய வாழ்க்ைகையக் ைகக்ெகாள் கிற வைரயில் தி ப்தி மனத்தில் 
கு ெகாண் க்கும்; மனத்தில் அைமதி நில ம். தி ப்தி அைடந்த ஒ வன் மனத்தில் 
ெபாறாைம, த ய தவறான எண்ணங்க க்கு இடமில்ைல. அேத ேபாலப் 
ெப ஞ்ெசல்வம் பைடத்தவ ம், அச்ெசல்வத்ைத ைவத் க் காப்பாற்றி ேவண் ய 
வர்க்கு வழங்கும் ெபா ப்ைப ேமற்ெகாண்டவனாகத் தன்ைனக் க தினான்; அச் 
ெசல்வம் தான்மட் ம் அ பவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதன்  என்  நிைனத்தான். 
எப்ேபாதாவ  ஒ வர் இ வர் தவறாக நிைனக்க ற் பட்டா ம், அவ்ெவண்ணம் 
தவறான  என்  எ த் க் காட்டப் ெபாிேயார் இ ந்தனர். தகுந்த அறி ைரகளால் 
இத்தைகய மனநிைலகைள அவர் அகற்றினர். உதாரண மாக நக்கீரர் கூ வைதக் 
காண்க; 
 
             ெசல்வத் ப் பயேன ஈதல், 
             ய்ப்ேபாம் எனிேன தப் ந பலேவ          ( றம்-189) 
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[ெசல்வத்தின் பயன் பிற க்குத் த தேலயாம். அவ் வாறல்லாமல் 'யாேம 
அ பவிப்ேபாம்' என்  நிைனத் ச் ேசர்த்  ைவத்தால், அ  அழிவ  உ தி.] 
 
பாாிைய ஒத்த வள்ளல்கள் ேதான்றி வளர்ந்த நாடாகும் இ . இத்தைகய வள்ளல்கள் 
ெசல்வத்தின் பயன் எ  என்பைத வாழ்ந்  காட் னர். இரண்  பிாிவா ம் மன 
அைமதிேயா  வாழ்ந்தைமயால் நா  நல்ல நிைலயில் இ ந்த . தலாளி வர்க்கம் 
ெதாழிலாளி வர்க்கம் என்ற பிாிவிைன ம், அப்பிாிவிைனயால் ஏற்ப ம் ன்பங்க ம் 
இ க்கவில்ைல. ெசல்வர் வாழ்க்ைகக்கு ஓர் உதாரணம் காண்ேபாம். ேகாவலன் 
ெப ஞ்ெசல்வர் கு ம்பத்தில் பிறந்தவன்; மணம் ஆன பிறகு தனிக் கு ம்பம் நடத்தி 
வந்தான்; தாேன வாணிக ம் ெசய்தான்; மாதவிேயா  ேசர்ந்  "குலந்த  
வான்ெபா ட் குன்றம் ெதாைலத்தான்" மைலயத்தைன ெசல்வத்ைத அழிப் பி ம், 
அவைள ெவ த்  வந்த பின்னர்த் தந்ைதையக் கண் ப்பாேனயாகில், ம ப ம் 
மைலயத்தைன ெசல்வத்ைதப்ெபற்  மீண் ம் வாணிகம் ெதாடங்கி யி க்கலாம். 
ஆனால், மான ைடய அவன் அவ்வழிைய ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. மீண் ம் தன  
உைழப்பால் ெபா ள் ேதடேவண் ம் என்  நிைனத்தாேன தவிர, எளிைமயாக 
மானத்ைத இழந்  ெபா ைளப் ெபற ேவண் ம் என்  எண்ணவில்ைல. இன்  
கள்ளச் சந்ைதயில் ெபா ள் ேத ம் ெபாிேயார் நிைறந்த நம் நாட் ல் இத்தைகய 
உதாரணம் எங்ஙனம் வரேவற்கப் ப ேமா அறிேயாம். ஏைழயாயி ம் ந த்தர 
வகுப்பா ராயி ம் உைழப்ைபேய அணிகலமாகக் ெகாண்  வாழ்ந்தனர் பழந்தமிழர். 
உைழப்  அல்ல  யற்சிையத் "தாள்" என்ற ெசால்லால் குறித்தனர் பழந்தமிழர். 

யற்சி யற்ற அரசைரக் கூடப் பழந்தமிழர் எள்ளி நைகயா னர். 
 
           'மண்  அமர்ப் பாிக்கும் மத ைட ேநான் தாள்'               ( றம்- 75) 
 
என வ ம் அ  பழந்தமிழர் யற்சிப் ெப க்ைகக் காட் ம். 
 
ந த்தர மக்கள் ெபா ளாதாரம். 
 
இனி, ந த்தர வகுப்பில் உள்ள ஒ  கு ம்பத்ைதக் காண்ேபாம். மா கள் ைவத் ப் 
பால், ேமார், ெநய் த யவற்ைற விற்  வாழ்க்ைக நடத் ம் இைடயர் கு ம்பம் அ . 
கு ம்பத்ைத நடத் ம் ெபா ப் ப் ெபண் க்ேகயன்றி ஆண் மக க்கு இல்ைல. இ  
க திேய ட்ைட ஆ கின்றவள் என்  ெபா ள் த ம் 'இல்லாள்' என்ற ஒ  ெசால் 
தமிழில் இ க்கிற . ஆனால், அதற்கு ம தைலயாக 'இல்லாளன்' என்ற ெசால்ைல 
உண்டாக்கவில்ைல. இவ்வா  கு ம்பத்ைத நடத் ம் ெபண் ஒ த்தி மிகு வி யற் 
காலத்தில் எ ந் வி கிறாள் ெபாியெதா  பாைனயி ள்ள தயிைரக் கைடகிறாள். 
கைட ம் ெபா   உ வ  ேபான்ற ஓைச உண்டாகிற . ேமாைரக் கைடந்  
எ த் க்ெகாண்  ெசன்  வியாபாரம் ெசய்கிறாள். அங்ஙனம் ேமார் விற்ப ேதா  
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மட் மல்லாமல் தனியாக ெநய்ைய ம் வியாபாரம் ெசய்கிறாள். ெநய்யின் விைல 
ேமாைரவிட மிகுதியாக இ க்குெமன்பதற்கு ஐயமில்ைல. இவ்விரண் னா ம் ெபற்ற 
ெபா ைள என்ன ெசய்கிறாள் என்பைதக் காண்ேபாம். ேமார் விற் வந்த ெபா ளால் 
கு ம்பத்ைத உண்பிப்பேதா  சுற்றத்தாைர ம் காப்பாற் கிறாள். பட் னி 
கிடந்தாவ  ெபா ைளச் ேசகாிக்க ேவண் ம் என்ற ேபைதைம தமிழ் நாட் ல் 
இல்ைல. ஆனால் வ மானம் வைத ம் ெசலவிட் க் கடனாளி யாகிற வழக்க ம் 
இல்ைல. அறி ைடய ஒ வன் அளவறிந்  ெசல  ெசய்வான். இ  க திேய 
வள் வப் ெப ந்தைகயார், 
 
           ஆகா  அள இட்  தாயி ங் ேக ல்ைல 
           ேபாகா  அகலாக் கைட.                 (குறள்-478) 
 
என்  கூறினார். 'வ மானம் குைறவாயி ப்பி ங் ெக த ல்ைல. சில  
அதைனவிட ேமற்ேபாகாத விடத் '  என்பேத இதன் ெபா ள். ேமார் விற்ற 
ெபா ளால் கு ம்பத்ைதக் காப்பாற்றிய நம் ஆயர் குல மடந்ைத, ெநய் விற்ற 
ெபா ைள என்ன ெசய்கிறாள் என்பைத ஆசிாியர் கூ கிறார்; இன்ன  
ெசய்யவில்ைல என் ம், இன்ன  ெசய்தாெளன் ம் கூ கிறார். அப்ெபா ளால் 
ெபான்ைன வாங்கவில்ைலயாம். அதற்குப் பதிலாகக் கறைவ எ ைம கைள ம், 
பசுக்கைள ம் வாங்கினாளாம். இங்ஙனம் கூறேவண் ய இன்றியைமயாைம யா ? 
கறைவ மா  கைள வாங்கினாள் என் கூறினாேல ேவ ஒன் ம் வாங்கவில்ைல 
என்ற ெபா ள்தாேன ெபறப்ப ேம! அங்ஙனமி க்க, இவ்வா  கூறேவண் ய 
காரணெமன்ன? இக்காலத் தமிழ்நாட் ல் வா ம் நம்ைம இவ்வ கள் கண் 
திறந் வி தல் கூ ம். எத்தைன ேகா  பாய் ெப மான ள்ள தங்கம் நம  தமிழ்ச் 
சேகாதாிகள் உடைல அலங்காிக்கின்றன? 'தங்க ம் ெபா ள்தாேன? அத் தங்கத்ைத 
வாங்குவதால் ேந ம் குைறெவன்ன? என்  ேகட்கலாம். ஆனால் தங்கத் க்காகச் 
ெசலவி ம் தல் பயனற்ற தலாகும் (dead capital). தல் என்றாேல அ  ேம ம் 
ெபா ைளச் சம்பாதிக்கக்கூ யதாகும் என்ற ெபா ம் உண் . தங்கத் க்காகச் 
ெசலவழிக்கப்ப ம் தல் பயனற்ற  என்றா ம் இன்  நம் நாட் ல் எத்தைன 
ெபண்மணிகள் இதைன உணர்ந்தி க்கின்றனர்? ஆனால், பழந்தமிழ்ப் ெபண்கள் 
இதைன அறிந்  அ பவத்தி ம் நடத்தினர். அதனாேலேய ஆசிாியர் அவள் 
ெபான்ைன வாங்கவில்ைல என்  கூறினார். ெபான்ைன வாங்காமற்கூட இ க்கலாம். 
அதற்கு ம  தைலயாக அப்ெபா ைளக் கலயத்தில் இட்  மண்ணில் ைதத்  
ைவக்கும் வழக்கம் அைதவிடத் தீைமயான தாகும். ஆகேவ, அம் தைல ைவத்  
அதனால் பயன் அைட ம் பண்பாேட சிறந்ததாகும். தன  ெதாழி க்கு ஏற்ற 

ைறயில் பயன்படக் கூ யைவயான கறைவ மா கைள வாங்கினாள்; வைகயறிந் , 
பயன்த ம் வழியில் ெபா ைள தலீ  ெசய்  (Investing) பயன் அைடந்தாள். 
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ெப ம்பாணாற் ப்பைட என்ற பாட ல் இக் க த் க் கூறப்ப கிற . 'ஒ  பாைனச் 
ேசாற் க்கு ஒ  ேசா  பதம்' என்ற பழெமாழிப்ப  பழந்தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்த ந த்தர 
மக்களின் ெபா ளாதார நிைலக்கு இந்த உதாரதணம் ஒன்ேற சா ம். இக்க த் ள்ள 
அ கைளக் காண்க: 
 
           நள்ளி ள் வி யற் ள்ெளழப் ேபாகிப் 
           க்குரல் மத்தம் ஒ ப்ப வாங்கி  
           .......................  
           கு ெநறிக் ெகாண்ட கூந்தல் ஆய்மகள் 
          அைளவிைல உணவின் கிைள டன் அ த்தி 
           ெநய்விைலக் கட் ப் பசும்ெபான் ெகாள்ளாள் 
           எ ைம நல்லான் க நாகு ெப உம்  
           ம வாய்க் ேகாவலர்,                   (ெப ம்பாணாற் ப்பைட 155-66) 
 
(கு ெநறிக் ெகாண்ட கூந்தல்- வைளந் ள்ள கூந்தல்; அைள- ேமார்; நல்லான்- 
பசுக்கள்; க நாகு- எ ைமக் கன் க்குட் ) 
 
ேமட் க்கு  மக்கைளப் பற்றிச் சங்கப் பாடல்களில் மிகுதியாகக் காணப்பட்டா ம் 
மிக்க வறியவர் பற்றி ம் இல்லாமல் இல்ைல. 
 
எனி ம் நம் ைடய மனத்தில் ஓர் ஐயம் ேதான்  கின்ற . உைடயார் இல்லார் என்ற 
இ பிாிவினர்க்கு இைடேய  ந த்தர மக்கள் என்ற ஓர் இனம் இ ந்தி க்கத் தான் 
ேவண் ம். 
 
அவர்கள  வாழ் ைற, ெபா ளாதார அ ப்பைட என்பைவ எவ்வா  
இ ந்தி க்கும் என்ற நிைன ம் ேதான்றலாம். 
 
ெப ம்பாணாற் ப்பைடயில் ேமேல குறிப்பிட்ட அைனத் க்கும் விைட ெபறலாம். 
 
இன் ம் கூடப் ெபா வாக இந்தியப் ெபண்கள், சிறப் பாகத் தமிழகத் ப் ெபண்கள் 
அணிகலன்கள் என்ற ெபயாில் ெபான் க்கு அ ைமயாக இ த்தைலக் காண்கிேறாம். 
 
மிகப்ெப ஞ்ெசல்வர் ட் ல் தலீ  என்ற ைற யில் (Investment) ெபண்கள் 
ெபான் ம், ெபா ம் ேசர்த்  ைவத்தனர். 
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ஆனால் ந த்தர மக்கள் வாழ்க்ைகயில் இவ்வா  நைடெப வ  ெகா ைமயான . 
ெபான் க்ெகன இடப் ப ம் ெதாைக வளர்ச்சி அைடயாத லதனம்; அன்றாடம் 
பயன் தராத ம் ஆகும். 
 
எனேவ ஒ  வாணிபம் ெசய்  அதன் வாயிலாய்க் கிைடக்கின்ற சி  ெபா ைள 
ேம ம் வளர்த்தற்குாிய ைறயில் தலீ  ெசய்யாமல் ெபான்ைன வாங்கிச் ேசமிப்ப  
அறியாைமயின் ெகா  யாகும். 
 
ஆனால் நம் ன்ேனார் (பண்ைடத் தமிழர்) இவ்வா  ெசய்யவில்ைல என்  
அறிகிேறாம். 
 
          நம் இ ள் வி யல் ன் எழப் ேபாகி-  
         க் குரல் மத்தம் ஒ ப்ப வாங்கி, 
         ஆம்பி வால் ைக அன்ன கூம்  கில் 
         உைற அைம தீம் தயிர் கலக்கி, ைரெதாிந் , 
         கர் வாய்க் குழிசி ஞ்சுமட்  இாீஇ- 
         நாள் ேமார் மா ம் நல் மா ேமனி 
         சி  குைழ யல்வ ம் காதின், பைணத்ேதாள், 
         கு  ெநறிக் ெகாண்ட கூந்தல் ஆய்மகள்- 
         அைள விைல உணவின் கிைள உடன் அ த்தி, 
         ெநய் விைலக் கட் ப் பசும்ெபான் ெகாள்ளாள், 
          எ ைம, நல்ஆன் க நாகு, ெப உம்.        (ெப ம்பாணாற் ப்பைட 155-165) 
 
[ெசறிந்த இ ள் ெமல்ல விலகும் காலத்  பறைவக் குலம் உறக்கம் நீத்  எ கின்றன. 

யின  ழக்கம் ேபால தயிர் கைட ம் ஓைச எ கிற . குைடக்காளான் ேபால 
குமிழியிட் , இ கிய ெவண்பாைற ேபால் கிடந்தன தயிர்க்குடங்கள். தயிர்க் கைடந் , 
திர ம் ெவண்ெணையத் தனித்  எ த்  ைவத்  கைடந்த ேபா  ெதளித்த தயிர்ப் 

ள்ளிக் ேகாலம் ெகாண்ட ேமார்ப் பாைனைய வால் ெசய்த சும்மாட் ன் ேமல் 
ைவத்   நீங்கி, ெவளிச் ெசன் , காைலப் ெபா திேலேய ேமார் விற்கிறாள் 
இவ்வாய்க்குல மடந்ைத. மாந்தளிர் ேமனி; தா வி அைச ம் கா , ங்கில் ேபால் 
திரண்ட ேதாள், குறிய கூந்தல் உைடய இவள் ேமார் விற் , பண்டமாற்றாகப் ெபற்ற 
ெநல் தலானவற்றால் சுற்றத்தினைர உண்பிக்கிறாள். 
 
ஆனால் காய்ச்சிய ெநய்ைய விற் ப் ெபற்ற ெதாைக ெகாண் , பசும்ெபான் 
வாங்கவில்ைல. மாறாக பால் எ ைம, பசுங்கன் , எ ைமக்கன்  இவற்றில் தலீ  
ெசய்கின்றாள்.] 
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ேமேல காட் ய இைடக்குல மடந்ைதயின் வாழ்க்ைக ந த்தர மக்களின் வாழ்க்ைகக்கு 
ஓர் உதாரணமாக அைமகின்ற . 
 
அன்ைறய ெபண்கள், நிைறந்த உைழப்பினராக இ ந்தனர் என்ப ம், மிக்க 
வி யற்காைலயிேலேய எ ந்  தம் அன்றாடக் கடைமகள் ேமற்ெகாண்டனர் என் ம், 
நள் இ ள் வி யல் ள் எழப் ேபாகி என்ற ெதாடர் வழி விளக்குகின்றார். அைள விைல 
உணவின் கிைள உடன் அ த்தி என்றைமயால் ேமார் விற்ற ெதாைக ெகாண்ேட 
சுற்றத்தவ க்கும் ேசர்த்ேத உண  அளிக்கின்றாளாம். 
 
உைற அைம தீம் தயிர், க்குரல் மத்தம் ஒ ப்பக் கைடந்  எ த்த ெவண்ெணைய 
ெநய் ஆக்கி விைலக்கு விற்கின்றாள். ேமார் வாணிபத்தில் கிைடக்கும் ஊதியத்ைத 
விடெநய் வாணிபத்தில் மிகுதியாக ஊதியம் ெபறலாம் என்றா ம் ெநய் விற்ற 
பணத்ைதப் ெபான்னாக மாற்றிேயா, ஆபரணங்களாக வாங்கிேயா ெசலவிட 
வில்ைலயாம். 
 
ந த்தரக் கு ம்ப மகளிர் ைகப்ெபா ைளப் ெபான்னாக மாற்றவில்ைல என்பேத 
வியப் க்கு உாியதாகும். 
 
மிகத் ேதர்ந்த ெபா ளியல் வல் நர் எதிர்கால நலன் ேநாக்கிக் ைகப்ெபா ைள 

தலீ  ெசய்வ  ேபாலேவ இவ ம் ெசய்கிறாள். ெநய் விற்ற பணத்ைதப் பசும்ெபான் 
கட் யாக மாற்றாமல், எ ைம, நல் ஆன், க நாகு (கன்  கள்) வாங்குகிறாளாம். 
கன் களாக வாங்கினால் விைல குைற . அணிகலன்கள் வாங்குவைத விடப் பல 
மடங்கு அ  பயன் த ம். 
 
ேம ம் கன் களாக வாங்குவதால் அன்றாடச்  ெசல  என்ற ஒன்  அைமவதில்ைல. 

ல்ெவளிகள் நிைறந்த நாட் ல், அைவ ப ல் ஆர்ந்  வளவிய, ெகா ெகா  
கன் களாக ஆகும். 
 
இைடக்குல மடந்ைதயின் பசு, எ ைமக் கன் களில் இடப்ெப ம் தலீ  ஐந் , ஆ  
ஆண் களில் தலீட்ைடப் ேபால் பலமடங்கு ெப கிவி ம். இதைன இன்ைறய 
நைட ைறப்ப ச் ெசால்ல ேவண் மானால் Cumulative deposit எனலாம். 
 
ெப ங்கல்வி அறிவில்லாத ஓர் இைடக்குல மடந்ைத இத் ைணச் சிறந்த காாியத்ைதச் 
ெசய்கிறாள் என்பதனால் அ  அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ைறைய மிக விளக்க மாக 
எ த் க் காட் கிற  என்  அறிய கிற . 
                -------------------------------- 
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6.   தமிழர் கண்ட அரசன் 
 
தனி வாழ்க்ைக ம் கூட்  வாழ்க்ைக ம் 
 
இப்பரந்த உலகில் எங்கு மக்கள் தன் த ல் ேதான்றினார்கள்? இவ்வினாவிற்கு 

வான விைட இ  கா ங் கிைடத்தில . நில ல் வல்லார் தமிழ் நாட் ப் 
பாைறக ம், கல் ம் மிகப் பழைம வாய்ந்தைவ என்  கூ கின்றனர். எனேவ, பழைம 
வாய்ந்த இந்நிலம் மிகப் பழங்காலத்ேத மக்கள் தன்பால் ேதான்ற இடமளித்த  
என்றால், அதில் தவ  ஒன் ம் இல்ைல. இப்பைழய ச கம் நாளாவட்டத்தில் 
அ பவம் ெபற்  நாகாிகத் டன் வாழக் கற் க்ெகாண்ட . கூட்டங்கூ  வாழக் 
கற் க்ெகாண்டேத இத்தமிழ் நாகாிகத்தின் தற்ப  என்னலாம். தனித்தனி மனிதராக 
வாழ்கின்ற நாகாீகம் குறிஞ்சித் திைணயில் என்றால், கூட்டங்கூ  வாழத் 
ெதாடங்குைகயில் ம தத்திைண ேதான்றலாயிற் . கூட்டங்கூ ன டன் ைற 
வாழ்  மிகுந்த  என்  கூறலாம். தனித் தனியாக வா ம்ெபா  தனக்ெகனேவ 
வாழ்ந்த மனிதன், கூட்டங் கூ ன டன் இந்நிைல மாற ேவண் வதன் 
இன்றியைமயாைமைய உணரத் தைலப் பட்டான். ஒ வ க்ெகா வர் 
விட் க்ெகா த்  வாழ ேவண் ய நிைல நிற்பட்ட டன் ஓரள  இடர்ப்பா  க ம் 
ேதான்றலாயின. எவ்வள  ரம் தனி மனிதன் தன் உாிைமைய இழக்கேவண் ம் 
என்ற வினாவிற்கு விைட காண்பதில் மனத்தாங்கல் நிகழ்வ  இயற்ைக தாேன? 
இத்தைகய இக்கட்டான சந்த ப்பங்களில் மனத் தாங்கல் ெகாண்ட இ வ ம் ஒ  
ெபா  மனிதனிடம் தம  ைறயீட்ைடத் ெதாிவிக்க ேவண்  ேநாிட்ட . பல ஞ் 
ெசன்  ைறயிடத் தகுந்த ஒ வேன தைலவன். 
 
யார் தைலவன்? 
 
எத்தைகய காரணங்களால் இத்தைலைமப் பதவி  ஒ வ க்குக் கிட் ய ? ெசல்வம் 
மிக்குள்ளவேன இத் தைலைமப் பதவிக்கு உாியவன் ஆயினன். இந்நிைல  
ேதான் வதன் ன்னர் உடல் வ ைடயவன் இப்  ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாண் ந்தி ப்பான். ஆனால்,  நாளைடவில் உடல் வன்ைம ைடய பலைர 
ைவத்   ஏவல் ெகாள் ம் தகுதி வாயந்த ஒ வேன தைலவனாகத்  தகுதி 
ெபற்றி ப்பான். மக்கள் ெசய் ம் ெசயல்கள்  அைனத்திற்கும் அ ப்பைடயில் இ ப்ப  
'வயி ' ஒன்   அன்ேறா? பசி தணிக்கும் ெசல்வம் உைடயான் ஒ வன் பிறைர ஏவல் 
ெகாள் ம் தன்ைம ெபற்றான் என்பதில்  வியப்ெபன்ன? இன் ம் 
பண ைடயவர்களிடம் அறி   நிரம்பியவர்கள் பல ம் ஏவல் ெசய்வ  நாம் கா ம்  
ஒன் தாேன! ஆனால், அப்பழங்காலத்தில் எ  ெசல்ஆ  மாகக் க தப் ெபற்ற ? 
ஆதிமனிதன் காட் ல் வா ம்  விலங்குகைளப் பி த் ப் பழக்கித் தனக்கு உதவி ாிய  
ைவத் க் ெகாண்டான். அவ்வா  அவன் ெகாண்ட பல  விலங்குக ள் மா  
ஒன் தான் அவன் ெசல்வ நிைலையக்  காட் ம் அறிகுறியாய் இ ந்  வந்த . 
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மனித க்கு உண   தந்  அவ க்குப் ெபாதி சுமக்க ம் பயன்ப ம் இவ் விலங்கு, 
ட்  விலங்குக ள் த டம் ெபற்ற   இயற்ைகதாேன? இத்தைகய மா கைள 

அதிகம் ெபற்ற  வான் ெசல்வ ைடயவனாகக் க தப்ெபற்றான். 'மா ' என்ற தமிழ்ச் 
ெசால் க்குச் 'ெசல்வம்' என்ேற ஒ   ெபா ள் இன்றள ம் இ ந்  வ கிற . 
தமிழ க்கு  மட் ம் மா  ெசல்வமாய் இ ந்த  என்பதல்லாமல்,  கிேரக்க க்கும் 
அ ேவ ெசல்வமாய் இ ந்த  எனச் சாித  ல் வல்லார் கூ வார். அம்மட்ேடா  
அல்லாமல் கிேரக்க  ெமாழியில் தல் எ த்தாகிய 'ஆல்*பா' என்பதன் வாி  வ வம் 
மாட் க் ெகாம்ைபப் பார்த்  எ தப்ெபற்ற  என் ங் கூ வர். பழந்தமிழ் 
இலக்கியத்தில் காணப்ெப ம்  ேபார் ைற ம் இக்க த்ைத வ த் கிற . ஒ   
மன்னன மாற்றானின்ேமல் பைட எ ப்பதாயின், தன்  த ல் மாற்றான் 
பசுக்கூட்டங்கைளக் கவர்வைதேய  ெதாழிலாகக் ெகாண்டான். இ  ெவட்சித் திைண 
என்  கூறப்ெப ம். இ  இலக்கிய வழக்காய் நின் வி ம்,  ஆதிகாலத்தில் 
மன்னெனனக் க தப் ெபற்றவன்  மாடாகிய ெசல்வத்ைதேய ெபாி ம் நம்பியி ந்தான்  
என்ப  ெவள்ளிைட மைல.  
 
வழிவழி அரசன்  
 
பழந்தமிழ் இனத்தில் மா கைள நிரப்பப் ெபற்றவேன  மன்னெனனக் க தப்ெபற்றான் 
என்  கூ வதில் இ க்கு  ஒன் மில்ைல. பசு க்குக் 'ேகா' என்றெதா  ெபய ம்  
உண் . எனேவ, பசுக்கைள மிகுதியாக உைடைமயின்  அரசனாகக் க தப்ெபற்ற 
ஒ வன் எவ்வா  வழங்கப்  ெப வான்? ேகாக்கைள உைடைமயின் 'ேகான்' என்   
கூறப்ெபற்றான் அரசன். 'ெகாற்றவர் தம் ேகான் ஆகுைவ'  எனவ ம் ம ைரக் காஞ்சிச் 
ெசாற்ெறாடர் இப்ெபா ைள  வ த்தல் காண்க. இப் பசுக்கூட்டங்கைள ைவத்   
வளர்க்கும் ெபார ப் ைடயார் 'ேகாவலர்' என்ேற பின்னர்  வழங்கப் ெபற்றனர். 
ஆதியில் ேகாக்கைள நிரம்பப்  ெபற்றி ந்தைமயின் அரசெனனக் க திப் 
ேபாற்றப்பட்ட  ஒ வன், நாளாவட்டத்தில் இவ்வரசச் ெசல்வத்ைதப்  பரம்பைரச் 
ெசாத்தாகப் ெபற்றான் என்பைத அறிகிேறாம்.  உலக வதி ம் அரசச் ெசல்வம் 
பரம்பைர வழி வந்த  தாகேவ அறிகிேறாம். காிகாற் ெப வளத்தான் பிறப்பதற்கு  

ன்னேர அவன் தந்ைத இறந் பட்டதால் அவன் 'தாய்'  வயிற்றி ந்  தாயம் 
எய்தினான் என்  ெபா நராற் ப்  பைட குறிக்கிற . இ கா ங் கூறியவற்ைற 
அ தியிட் ச்  ெசால்லத்தக்க சான் கள் இல்ைலயாயி ம் இவ்வா தான் அரசு 

ைற தமிழ்நாட் ல் ேதான்றியி க்கும் என்   உய்த் க் கூ வதால் 
இ க்ெகான் மில்ைல.  
 

வர் மன்னர்  
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தமிழர் கண்ட இளவரசைனப் பற்றி இனிச் சற்   விாிவாகக் காண்ேபாம். 
பரம்பைரயாக அரசச் ெசல்வம்  இறங்கி வந்த காரணத்தால் தகுதியற்ற பல ம் அரசர்  
ஆயினேரா என்  நிைனக்க ேவண் வதில்ைல. ெப ம்  பான்ைமயினர் அைனத் த் 
தகுதிக ம் ெபற்றவராகேவ  விளங்கினர். இங்ஙனம் அவர்கள் இ க்கத்தக்க ஒ   
காரண ம் உண் . தமிழ் நா  மிகச் சிறிய பரப் ைடய   எனி ம், இச்சிறிய 
நிலப்பரப்பிற் ேசர ேசாழ பாண் யர்  என் ம் ைட ேவந்தர் வர் ஆட்சி 
ெச த்தி  வந்தனர்.  
 
          'நளி இ  ந்நீர் ஏணியாக 
          வளி இைட வழங்கா வானம் சூ ய 
          மண் திணி கிடக்ைகத் தண் தமிழ்க் கிழவர் 
         ரசு ழங்கு தாைன வ ள் ம்'                      ( றம்-35) 
 
என்ற றப்பாடல் இவ் ண்ைமையக் கூ தல் காண்க.  'வடேவங்கடம் ெதன்குமாி 
ஆயிைடத் தமிழ் கூ ம்  நல் லகத்'ைத ஆண்  வந்த வ ந் தமிழேரயாயி ம்,  
இவர்க ள் ஒற் ைம உணர்  ம ந் க்கும் இல்லாத  ெதான்றாயிற் . ஒற் ைமயற்ற 
காரணத்தால் இம் வ ள்  ம் ஓயா  ச ம் ேபா ம் நிகழலாயின. பழந்தமிழ்  
இலக்கியங்கலாகிய பத் ப் பாட்ைட ம், எட் த் ெதாைக  ைய ம் ஒ ைற 

ரட் னவ் ம் இவ் ண்ைமைய உணராம ரார். பல சந்த ப்பங்களில் இவ ள் 
ஒ வர்  தம் ைகேயாங்கி ஏைனய இ வைர ம் அ ப்ப த்தியி ந் தனர். இதன் 
விைளவாக அ ைமப்பட்டவர் தக்க  காலம் வந்த டன் பழிவாங்கத் தவறினதில்ைல. 
இம் வைர அன்றி ம் பல சிற்றரசர்க ம் உடன் இ ந்தைத  இலக்கியம் லம் 
அறிகிேறாம். இச் சிற்றரச ம் ஓயா   தமக்குள் ேபாாிட்டனர்; சில சமயங்களில் 
ேபரரசர்க  டன் ேசர்ந்  ெகாண்  ஏைனயவ டன் ேபாாிட் ள்ள  னர். இத்தைகய 
காரணங்களால் ேபார் ாிவதில் வல்ல  ஓர் இனமாய் இ ந்  வந் ள்ள  தமிழ் இனம். 
ஓயா   ேபாாில் வாழ்ந்  வந்தைமயின் இவர்கள் இயற்ைகயின்  தள்ளவியலாத ஒ  
நியதிக்குக் கட் ப்பட்டனர்.  'வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டத்தில் வ ைடயவர் எஞ்சுவர்', 
என்ற 'டார்வின்' ெகாள்ைகப்ப  வ ைடயவர் எஞ்சினர். என்சுவதற்கு வ ைம 
ஒன்ேற ைணயாய் நின்றைமயின்,  தமிழ் மன்னர் ெப ம்பா ம் வ ைம 
மிக்கவராகேவ  இ ந்தனர். யாைனேயற்றம், வில் வித்ைத த யன அவர்  நன்கு 
கற்றி ந்தனர்.  
 
          களி  கைடஇய தாள் 
          கழல் உாீஇய தி ந்  அ க் 
          கைண ெபா  கவி வண் ைகயால் 
          கண் ஒளிர்வ உம் கவின் சாபத்  
          மா ம த்த மலர் மார்பின் 
         ேதால் ெபயாிய எ ழ் ன்பின்                                   ( றம்-7) 
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என வ ம் றப்பாட் ன் அ கைள எல்லாத் தமிழ்  மன்னர்கட்கும் ெபா வான 
இலக்கணமாகக் ெகாள்ள  லாம். நா  சிாிதாகலா ம், ேபார் ாிந்  ெவற்றிகண்   
எஞ்சுபவேர வாழத் தகுதி ைடயராய் இ ந்தைமயா ம்  தமிழ் மன்னர் சிறந்த ேபார் 

ரராகேவ விளங்கினர். மிக்க  பழங்காலத்தில் தத்தம் தகுதியா ம் பரம்பைர உாிைம  
யா ம் அரசுக கட் ல் ெபற்றனர் தமிழ்மன்னர். எனி ம்,  பிற்காலத்தில் இம் ைற 
த மாறித் தகுதி இல்லாதவ ங்  கூட உாிைம ஒன்ேற பற்றி அரசர ஆயினர் என ம்  
அறிகிேறாம். சிலப்பதிகாரத் க் கா ம் 'அரசு ற்றி க்  கும் தி ப்ெபாறி உண் ' 
என்ற அ  ஒ  காலத்  இந்த உாிைமத் தன்ைம ெபாிதாகப் பாராட்டப் ெபற்ற   
என்பைதேய குறிக்கிற .  
 
அரசன் சுைவஞன்  
 
அரைசச் ெசல்வம் ெப ம் வைக எவ்வாறாயி ம்,  ெபற்ற ெசல்வத்ைத இவ்வரசர் 
நன்கு அ பவத்தினர்.  இவர்கள் வாழ்ந்த அரண்மைனகள் ேகாயில் என்ற  ெபயரா ம் 
வழங்கப்ெபற்றன. ேகான்வா ம் இடம்  ேகாயில் என்  கூறப்ெபற்ற  ெபா த்தம் 
உைடயேத.  
 
'ெசன்றாள் அரசன் ெச ங் ேகாயில் வாயில் ன்'           (ஊர்சூழ்வாி-75) 
 
என இளங்ேகா குறிப்பி தல் காண்க. இக்ேகாயிைல  அைமக்கப் ெப ம்ெபா ம், 
ெப யற்சி ம் ெசலவழித்  தனர் என்பைத 'ெந நல்வாைட' என்ற சங்கப் பாட்டால்  
அறிகிேறாம். ேபாாில் ெப ம்ெபா ைதக் கழித்தா ம் இம்  மன்னர்கள் 'வாழ்க்ைக 
வாழ்வதற்ேக' என்ற ேப ண்ைம ைய மறந்தாரல்லர். எனேவ, அ பவப்ெபா ள், 
ேபாகப்  ெபா ள் என்பனவற்ைற ேவண் ம் அள  அ பவித்  தனர் என் ம் 
அறிகிேறாம். பாண் யன் தைலயாலங்  கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் 
அரண்மைனயில்  அவன் மைனவி யில் ெகாள் ம் கட் ல் பற்றிய  வ ணைன, 
நக்கீரரால் 'ெந நல்வாைட' என்ற ற்  கூறப்ப கிற . இத் ைண ன்ேனற்றம் 
உைடய காலத்திற்  கூட அக்கட் ல் பற்றிய வ ணைன நம்ைமத் திைகக்க  
ைவக்கிற . ெபா ைளப் ெபற்றி க்கும் தி  ேவ ; அ பவிக்கும் தி  ேவ . இற்ைற 
நாளில் ெபா ள்  ெபற்றி ப்பார் பலைரக் காண்கிேராமாயி ம், அ பவிப்  பார் 
சிலைரக் காண்ட ம் அாிதாகிற . ஆனால், பழந்  தமிழ் மன்னர் ெபா ைளப் ெபற ம், 
அதைன நன்கு  அ பவிக்க ம் கற்றி ன்தனர் என அறிகிேறாம். சிறந்த  ெபா ைளப் 
ெப ம் அவர்கள் ' கியற்சுைவ' (aesthetic  taste) வாழ்க! 
 

யாட்சி ம் உாிைம ம்  
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பழந்தமிழ்நாட் ல் யாட்சிேய நிைலெபற்றி ந்த .  கு யரசின் நிைனேவ 
இ ந்ததாக நிைனப்பதற்கில்ைல.  ஆனால் இற்ைற நாளில் வா ம் நமக்கு 

யரெசன்   கூறின டேன மனத்தில் ஒ வைக அச்சம் ஏற்ப கிற .  எத்தைகய 
ன்ேனற்றத்திற்கும் ட் க்கட்ைடயாயி ப்  பேத நம  நாட்  மன்னர் 

இயல்பாய் இ ந்   வ கிற . ெப ம்பாலரான மன்னர், தம் கீழ் வா ம்  மக்களின் 
பா காப் த் தம் ைகயி ள்ள  என்பைதக்கூட  மறந்  திாிகின்றனர். ஆனால், 
பழந்தமிழ் மன்னர்  அவ்வாறில்ைல. 
 
இம்மன்னர்கள் பரம்பைரப் பாத்தியமாக அரசுக்  கட் ல் ஏறினர். அம் யின் 
ெபா ட் ச் சேகாதர ள்  சேலா பிணக்ேகா ஏற்பட்டதாக ம் சான் கள் அதிகம்  
இல்ைல. பிள்ைளக ள் த்தவேன பட்டத்திற்கு  உாியவன் என்ற நியதி இ ந்  
வந்த . இளங்ேகாவ கள்  வரலாேற இம் ைறக்குச் சான்  பக ம். ேபரரசர்கள்  
உயிேரா க்குங் காலத்திேலேய ைமந்தர்கைள அரசாட்சி  யில் பழக்கும் ைற ம் 
இ ந்  வந்தைத அறிேவாம்.  அரசர்கள் நல்ல கல்வி கற்றவர்களாய் இ ந்தார்கள். 
நல்ல  லைம நிைறந்த அவர்கள் ெப ம் லவர்கைள அரசைவ  யில் ைவத் ப் 
ேபாற்றினார்கள். இத்தைகய ஒ  வழக்கத்  தாேலேய அவர்கைளப் பற்றி 
அறிய கிற .  
 
அரசுாிைமையப் பாத்தியமாக அைடயி ம்  ஒவ்ெவா வ ம் தம  ேதாள் வ யாள் 
அவ்வரைசப்  ெப க்கிக் ெகாள்வதிேலேய கண் ங் க த் மாயி ந்  தனர். இடங் 
கு கி ள்ள இந்தத் தமிழ்நாட் ல் சிற்சில  ேபரரசர்கள் காலம் தவிர, ஏைனய 
மன்னர்கள் காலத்தில்  பல சி  அரசுகள் நிைலெபற்றி ந்தன. இ ேவ அ க்க   
ஒ வேராெடா வர் சண்ைட ெசய்யக் காரணமாயி ந்த .  கு நில மன்னர்க ம் 
பிற க்கு அடங்கி வாழ்வைத இழிவானெதனக் க தினர். இவர்கேள இவ்வாறாயின் 
ெப ம்மன்னர்களான ேசர, ேசாழ, பாண் யைரப் பற்றி  ேகட்க ேவண் வதில்ைல. 
ஒ  சில காலந்தவிர இவர்கள்  வ ம் ஒற் ைமயாய் இ ந்தேத இல்ைல. இவர்கள்  
மனப்பான்ைமையச் சு ங்கக் கூறினால், அ  கபிலர் என்ற  லவர் ெப மான் கூறிய 
ஐந்  அ களில் ம்.  
 
          ைவயங் காவலர் வழிெமாழிந்  ஒ க 
          ேபாகம் ேவண்  ெபா ெசாற் ெபாறாஅ  
         இடஞ்சிறி ெதன் ம் ஊக்கந் ரப்ப, 
         ஒ ங்கா உள்ளத்  ஓம்பா ஈைகக் 
          கடந்த  தாைனச் ேசரலாதன்                               ( றம்-8) 
 
(இவ் லகம் தனக்கும் பிற மன்னர்க்கும் ெபா  என்ற  ெசாற்கைளப் ெபா க்காமல், 
இதைனத் தனக்ேக உாிைம  ஆக்கிெகாள்வதற்காக, எல்லா இன்பங்கைள ம் ெவ த்   
ேபாைர ேமற்ெகாள் ம் ேசரலாதன்) 
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இத்தைகய மனப்பான்ைம ெகாண்ேடார் அைமதி  யாய் இ த்தல் என்ப  இயலாத 
காாியம். அரசர்களாகப்  பிறந்ததன் பயேன ேபார் ெசய்தலாகும் என்  க தினர் 
அம்மன்னர். இத்தைகய எண்ணம் உயர்ந்த  என்   கூ வதற்கில்ைலயாயி ம், 
தமிழர் இனவளர்ச்சியில் இ   ஒ  ப ையக் காட்  நிற்கிற . ஆதி மனிதனி ந்   
ேதான்றி வள ம் எந்த இன ம் இப் ப ையத் தாண் ேய  ன்ேனறேவண் ம். 
ஏைனய வைககளிெலல்லாம் உயர்ந்த  நாகாிகம் ெபற்றி ந்த தமிழர், கிேரக்கர்கைளப் 
ேபால  இதைன ம் நாகாிகச் சின்னமாகக் க தினர்.  
 
உட ம் உள்ள ம்  
 
தமிழ் மன்னன நல்ல உடற்கட்  வாய்ந்தவனாய்  இ ந்தான். மிக்க இளைம ெதாட்ேட 
பைடக்கலப் பயிற்சி ெபற்றைமயா ம், ேபார்க்களங்கட்குச் ெசல் ம் பழக்கம்  
உைடைமயா ம் அவன  உடல் வ ைம ெபற்றி ந்த .  நல்ல உட தி 
ெபற்றவன் உள்ள ம் ெப ம்பா ம்  ெசம்ைமயானதாய் இ க்கும்; அவன் அறி ம் 
விளக்கம்  உைடயதாய் இ க்கும்.  
 
         "அறி ம் ஈர ம் ெப ங் கண்ேணாட்ட ம்"   ( றம்-20) 
 
          "ஒ ங்கா உள்ளத்  ஓம்பா ஈைக"            ( றம்-8) 
 
          "பிறர்பழி கூ ேவார் ெமாழி ேதறைலேய 
           நீெமய் கண்ட தீைம காணின் 
           ஒப்ப நா  அத்தக ஒ த்தி"                  ( றம்-10) 
 
          "ேவண் ய  விைளக்கும் ஆற்றைல"          ( றம்-38) 
 
என் ம் இவ்வ கள் அரசன  அறி  ேமம்பாட்ைட  விளக்குவனவாய் உள்ளன.  
 
இத்தைகய அரசன் ஆட்சி ைறயில் தன்ேனாில்லாத  வனாகேவ விளங்கினான். 
அரசன் ஆைணக்கு எதிராக  ஒன் ம் நடப்பதில்ைல. டர் மன்னர்கள் இங்கிலாந்தில்  
ஆட்சி ெசய்ைகயில், தாங்கள் கட ளால் ஆட்சி ெசய்வதற் காகேவ 
பைடக்கப்பட்டவர்கள் என்  க தினார்கள்.  இதைன மக்க ம் நம்பி வந்தனர். 
ஒ வா  பழந்தமிழ்  நாட் ல் இத்தைகய வழக்ேக நிைலெபற்றி ந்தெதன  நிைனக்க 
ேவண் யி க்கிற . இைறவன் என்ற  ெசால்ைலக் கட ள், அரசன் என்ற இ வர்க்கும்  
வழங்கியைமயின் இக்க த்  வ த்தப்ப கிற . பிற் காலத்  ஆழ்வார், 
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         "தி ைட மன்னைரக் காணின் தி மாைலக் கண்ேடேன"    (தி வாய்ெமாழி) 
 
என்  கூறிய  பழந்தமிழ் வழக்குப் பற்றியேதயாகும். இத்தைகய நிைலயில் அவர்கள் 
இ ந்தைமயால் ஒேராவழி ஓர் அரசன் தீயவனாக மாறித் தீச்ெசயைலச் ெசய்ய ற் 
ப த ம் உண் . ஆனால், அச்சமயங்களில் ெப ம் லவர் கள் அஞ்சா  அரசன் ன் 
ெசன் , அவ க்கு  அறி ைர கூறி, அவைன நல்வழிப் ப த்தியி க்கின்றார்  கள். 
ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் என்ற  அரசன், மைலயமான் 
தி க்காாி என்ற அரசெனா   ெபா  ெவன்றான்; ெவற்றி ெவறியில் 
மைலயமான்  குழந்ைதகைளப் பி த் க்ெகாண்  வந்தான்; அப்பிள்ைள  கைள 
யாைனக் கால யி ட்  மிதிக்கச் ெசய்ய   ெசய் விட்டான். அரசன் அங்ஙனம் 
நிைனத்தால்  அவைன எதிர்ப்பவர் யார்? யாைன ம் வந்த . அந்ேநரத்  தில் ேகா ர் 
கிழார் என்ற ெப ம் லவர் அங்கு வந்   ேசர்ந்தார்; இக்ெகா ைம நைடெபறப் 
ேபாவைத  அறிந்தார்; உடேன அரசன் ன் ெசன்றார்; கீழ்வ ம்  பாடைலக் கூறினார். 
 
          நீேய, றவின் அல்லல் அன்றி ம் பிற ம் 
          இ க்கண் பல ம் வி த்ேதான் ம கைன; 
          இவேர ல  ண்மார் ன்க ணஞ்சித் 
          தம ப த்த ண் ம் தண்ணிழல் வாழ்நர்; 
          களி கண் ட உம் அழாஅன் மறந்த 
          ன்றைலச் சிறாஅர் மன் ம ண்  ேநாக்கி 
          வி ந்திற் ன்கேணா ைடயர்; 
          ேகட்டைன யாயின்நீ ேவட்ட  ெசயம்ேம."              ( றம்-46) 
 
(நீேயா, றாவின் ெபா ட் த் தராசில் ஏறிய சிபியின் பரம் பைரயில் வந்தவன். 
இப்பிள்ைளகேளா, அறி ைடய ம்  வள்ளற்றன்ைம ைடய மான மைலயமான் 
கு யிற்  பிறந்ேதார். ேம ம், தங்கட்கு ேநரப்ேபாகும் கதியறியா   யாைனையக் 
கண்ட டன் அ ைக மறந்  ேவ க்ைக  பார்க்கின்றனர்; இங்குள்ளார் அைனவ ம் 

திராயி த்த  ன் மனவாட்டம் அைடந் ள்ளனர். இனி நீ உன் வி ப்பம் ேபாலச் 
ெசய்க.) 
 
உடேன அரசன் அக்குழந்ைதகைள விட் விட்டான்.  அக்கால மன்னன் எவ்வள  
தன்னிச்ைசப்ப  நடக்கும்  வன்ைம ெபற்றி ந்தான் என்பைதக் காட் வதற்காகேவ  
இப்பாடல் காட்டப் ெபற்ற . இத்தைகய அரசர் எங்ேகா  ஒ வர் இ வர் 
இ ந்தனேரயன்றிப் ெப ம்பான்ைமேயார்  கடைம அறிந்  நடப்பவராகேவ 
இ ந்தனர். 
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           "ெபாலங் கழற் கால் லர் சாந்தின் 
            விலங்கு அகன்ற வியல் மார்ப!"        ( றம்-3) 
 
           "களி  கைடஇய தாள் 
            கழல் உாீஇய தி ந்த  
             ....................  
            மா ம த்த மலர் மார் ."                                      ( றம்-7) 
 
(யாைனையச் ெச த் ம் யற்சிைய ம் ரக் கழலணிந்த  காைல ம் தி மகள் பிறர் 
மார்பில் ெசன்  தங்க  ம க்கும் மார்பிைன ம் உைடயவன்). 
 
என்பன ேபான்ற பல றப்பாடல்களில் மன்ன மார்   விாிந் ம் கல்ேபான் ம் 
இ க்கிற  என்  கூ வ   அவ ைடய ரத்ைதக் காட்டப் பயன்ப கிற . ஆனால், 
ஓயாமல் சந்தனம் சிக்ெகாண் க்கிறான் என் ம்,  தி மகள் தங்கிய மார்ெபன் ம், 
மகளிர் ேதாள் ேதா ம்  மார்  என் ம் கூ வ  ஏன்? மன்னன் ெவ ம் உடல்  ரம் 
மட் ம் உைடயவனல்லன்; நல்ல பண்பட்ட  வாழ் ைடயவன் என் ம் குறிப்பி கிறார் 

லவர். மனித  வாழ்  சிறக்க ேவண் மாயின், உடல் ரத்ேதா   கியல் சுைவ ம் 
ேவண் ம். அழகிய ெபா ள்களில்  ஈ பட் த் தன்ைன மறந்  அ பவிக்கும் பண்ேப  

கியல் சுைவ எனப்ப ம். அத்தமிழ் மன்னர்கள் இம் கியல் சுைவையப் 
ெபற்றி ந்தனர் என்பைத ம் இக் குறிப் கள் அறிவிக்கின்றன.   
 
தமிழ் மன்னர்கள் ெபா ப்  வாயந்த அ வைலக்  கவனிக்கின்ற காரணத்தால் 
அல் ம் பக ம் கவைலப் ப கின்ற மனத்ைத உைடயவர்கேளா என்  யா ம் ஐயப் 
படேவண்டா. மனித வாழ்வில் கடைம ம், கைல ணர் ம் கலந்  திகழ ேவண் ம். 
அவ்வா  இல்ைல யாயின்  வாழ்  த்தன்ைம அைடயா . வ ம் கடைம  
யாகேவ அைமந் விட்டால், அ  இயந்திர வாழ்வாகி  வி ம்; வ ம் 
கைலயாகிவிட்டால், பயனற்றவாழ்க்ைக  ஆகிவி ம். எனேவ, தமிழ் மன்னர்க ைடய 
வாழ்வில்  கடைம, கைல என்ற இரண் ம் அள டன் கலந்ேத  காணப்பட்டன 
என்கிறார் லவர். இதைன இவ்வா   விாிவாக உைரநைடயிற் கூறவில்ைல; 
கவிைதயில் குறிப்  பாகப் ெபறைவக்கிறார். ஒேர அரச ைடய கா ல் ரக்  கழ ம் 
மார்பில் சந்தன ம் விளங்குகின்றனெவன்   கூ ம் ெபா  கடைம ம் கைல 
உணர் ம் ெவளிப்படக்  காண்கிேறாம்.  
 
அரச க்கு ஏற்ற   
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கைல ணர் ட ம் கடைம ணர் ட ம் வாழ்ந்த  பழந்தமிழ் அரசர்கள் ெபா  
வாழ்வின் கடைம  ெந க்க க்கு எப்ேபா ம் இைரயானார்கள். இதைன  ஈ ெசய்யப் 
ேபா ம் தமிழ்ச்ச தாயம் தமிழ் மன்ன க்கு  வளப்பமான தனி வாழ்க்ைக தந்  
வந்த . பத் ப்  பாட் ள் ஒன்றான 'ெந நல் வாைட' என்ற பாட ல்  இ பற்றிப் 
ேபசப்ப கிற .  
 
பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற  ெந ஞ்ெசழியன் சிறந்த பழந்தமிழ் 
மன்ன ள் ஒ வன்.  அவ்வள  சீ ம் சிறப் ம் உைடய ஒ வ க்கு  அரண்மைன 
கட்ட  ெசய்தனர். 'இடம்பட   எேடல்', என்ற ெமாழி அவ க்கு அன் ; 
ஆதலால்  ெபர்ய ைறயில் அரண்மைன அைமக்கப் ெப கிற . 'ெப ம்ெபயர் 
மன்ன க்கு ஒப்ப மைனவகுத் ' என்  ெந நல்வாைட அதைனக் குறிக்கிற . 
அவ ைடய  அரண்மைன அைமப்ேப பழந்தமிழ் மன்னர்களின்  ேகாயில்கள் இ ந்த 
நிைலக்கு ஓர் எ த் க்காட்டாகும்.  
 
பாண் யனின் அரண்மைனக்குக் கால்ேகாள் விழாச்  ெசய்தனர். சித்திைர மாதத்தின் 
ந வில் ஒ  நாளில் பகல்  பதிைனந்  நாழிைக அளவில் சிற்ப ைல நன்கறிந்த  
தச்சர்கள் கூ னார்கள்; ல் பி த்  அளவிட் ப் பல  பகுதிகைள ம் வைரய த் க் 
கூ ப த்தினார்கள்; பிறகு  மிகப் ெபாிய கற்களினால் மதில் த யவற்ைற  
அைமத்தார்கள்; அ த்  உள்ளிடம் கட்  த்தார்கள்.  
 
ஓங்கு நிைல வாயில்  
 
அரண்மைனக்கு ைழ ம் ெபா  ெதாி ம் இ   வாயிலாகும். இ  ஏன் இவ்வள  
ெபாிதாக ம் உயரமாக  ம் அைமந்தி க்கிற ? யாைன ேபார்க்களத்தி ந்   
ெவற்றிக் ெகா டன் வ கிற  அன்ேறா? அவ்யாைன  அப்ப ேய உள்ேள 

ைழவதற்காக இவ்வாயி ன் உயரம  அைமக்கப்ெபற் ள்ள . 
 
          'ெவன்ெற  ெகா ெயா  ேவழம் ெசன் க'     (ெந நல்வாைட-87) 
 
என்ற அ யால் வாயி ன் உயரத்ைதக் கூ கிறார் ஆசிாியர் நக்கீரர். பார்ைவக்கு 
மதி ம் வாயி ம் எவ்வா   உள்ளன? மைலையக் குைடந்  வழிெசய்த  ேபால  
உள்ள  அவ்வாயில்.  
 
          'குன்  குயின்றன்ன ஓங்கு நிைல வாயில்'         (ெந நல்வாைட-88)         
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இரண்டாயிரம் ஆண் கள் ஆனேபாதி ம், இன் ம் நாம்  கற்பைனக் கண் ன் 
அதைனக் ெகாண் வர கிற .  வாயிேல இவ்வள  உயரமாய் உள்ள ; 
அதன்ேமல்  ேகா ர ம் அைமந் ள்ளதாம். 'ெந நிைல' என்பதற்குக்  ேகா ரம் என்ப  
ெபா ள். இவ்வாயிைல அைடத்  நிற்பன இரட்ைடக் கத கள். வாயி ன்ேமேல 
இலக்குமி யின் சித்திரம் அைமந்தி க்கிற . இரண்  பக்கங்களி ம் இரண்  
ெசங்க நீர்ப் ம் இரண்  ெபண் யாைனக ம் ெச க்கப்ெபற் ள்ளன. இரட்ைடக் 
கத கள் எவ்வா  அைமந் ள்ளன? நன்கு ெச க்கப்ெபற் , இைழக்கப் பட் , 
ஒன்றற்ெகான்  இைடெவளி இன்றிச் ேசர்க்கப் ெபற்  உள்ளன. 
 
           'ைகவல் கம்மியன் க்க ற் ைரதீர்ந் '        (ெந நல்வாைட- 85) 
 
உள்ளன என்பதால் இதைன அறிகிேறாம், ஒேரா வழிக் காய்ந்த மரமாய் இ ப்பி ம், 
ெவயில் மைழ த ய வற்றால் நாளாவட்டத்தில் இைடெவளி வ தல் கண்கூ . 
இதைன ம் நீக்க வாயி ம் கதவி ம் ெவண் சி க ைக அைரத்  அப்பி ள்ளனர் 
அக்காலத்தச்சர் 
 
இதைனத் தாண்  உட்ெசன்றால் மணல் பரப்பிய ெப ற்றம் காணப்ப கிற . ஒ  

றத்ேத குதிைரப்பந்தி அைமந்தி க்கிற . இதைன அ த் ள்ள  அரண்மைன யின் 
ற்பகுதி. ெபாிய கட்டடங்களின் ேமற்றளத்தில் வி ம் மைழநீர் கீேழ வந்  விழச் 

சாியான வசதி இல்ைல யானால் கட்டடம் ப ப மன்ேறா? அரண்மைனயின் 
கப்பில் நிலா ற்றம் அைமந் ள்ள . அதைனேய இன்  நாம் (Portico) 

ேபார்ட் ேகா என்  கூ கிேறாம். இத்திறந்த இடத்தில் வி ம் மைழநீர் வந்  
வி வதற்கு ஒ  வாய் அைமத் ள்ளனர். அ  மகர மீனின் வ வம் ெபற்  
விளங்குகிற . இன் ம் உள்ேள ெசன்றால், 'பல்ேவ  பள்ளி' என்  கூறப்ெப ம் பல 
ெபாிய அைறகள் உள்ளன. 
 

ச்சு ேவைல ம்  ேவைல ம் 
 
இந்த அைறகள் சூாிய ஒளி உள் வ ம்ப  அைமக்கப் ெபற் ள்ளன. இரவி ம் ஒளி 
நிைறய வ ம்ப  ஏற்பா  ெசய் ள்ளனர். ஒவ்ேவார் அைறயி ம் ஒவ்ெவா  பாைவ 
இ க்கிற . இந்தப் பாைவ எவ்வள  ேவைலப்பா ம் அழகும் நிைறந் ள்ள ! நல்ல 
வார்ப்படத் ெதாழி ல் ைகேதர்ந்த யவன நாட் க் (Greek) ெகால்லன் அைமத்த 
அழகிய சிற்பமாகும் இ . இந்தப் பாைவயின் ைகயில் இ க்கும் கிண்ணம் ேபான்ற 
ெபா ள்தான் அகல் விளக்காகும். இக்ைகேயந்  அகல்நிைறய ெநய்ைய விட் ப் 
ப த்த திாிகைள ெநய்யில் இட்  எாிய வி கின்றனர். விளக்கின் சுடர் 
குைற ம்ேதா ம் ஆட்கள் இ ந்  ெகாண்  ண் வி கின்றனர். இந்த விளக்குகள் 
ஏற்றின டன் சுற்றி ள்ள சுவர்ேதா ம் இவ்ெவாளியின் எதிர் ஒளி விளங்குகிற . 
காரணம் என்ன? அரண்மைன ஆதாலால், மிகச் சிறந்த, 'ெவள்ளி அன்ன விளக்கு கைத' 
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(சுண்ணாம் ) சியி க்கிறார்கள்; ஆதலால், எதிர் ஒளி மிகுதியாய் இ க்கிற . இந்த 
அழகிய சுவர்க ம் ெவ ஞ் சுவர்களாய் இல்ைல. இவற்றில் எல்லாம் மிக அழகிய  
ெகா  த ய சித்திர ேவைல ெசய்தி க்கிறார்கள். 
 

ண்கள் 
 

ண்கள் எவ்வா ள்ளன என்  காண்டல்ேவண் ம். இன் ம் ம ைர ெசன்  
தி மைல நாயக்கர் அைமத்த கட்டடங்கைளக் கண்டவர்கள் ெப வியப்ைப அைட 
கின்றனர். இ ேவ இவ்வாறாயின், ெந ஞ்ெசழியனின் அரண்மைனத் ண்கள் 
எவ்வா  இ ந்தி க்கும்? 'மாதிரள் திண்கால்' என்  கூறப் ெபற்றைமயின் ெபாிய 

ண்கள் என்ப  அறிய கிற . ஆனால் நாயக்கர் காலத் ண்கள் கல்லா ம் 
சுைதயா ம் கட்டப் ெபற்றைவ. பாண் யனின் ண்கேளா, 'மணிகண்டன்ன' என்  
கூறப் ெப த ன், காிய நிறத்ைத ைடய 'சலைவக் கற்கள்' என்  நிைனய ேவண்  
உள . 
 
மகளிர் உைறவிடம் 
 
இைவ அைனத்ைத ம் தாண்  அப்பாற்ெசன்றால் இ க்கும் இடம் 'ஆடவர் கு கா 
அ ங்க  வைரப் ' எனப்ப ம் மகளிர் வா ம் இடமாகும். ஆடவர் கு காத இடம் 
என்  கூறின டன் அரச ைடய உாிைம எவ்வளேவா என ஐயெம கிறதன்ேறா? 
அதற்காகேவ ஆசிாியர். 
 
           "பீ  ெக  சிறப்பின் ெப ந்தைக அல்ல  
             ஆடவர் கு கா"                             (ெந நல்வாைட - 106,107) 
 
இடம் என்  கூறி உள்ளார். ெப ம்பா ம் பல மைனவி யைர ைவத்  வாழ்ந்த 
பண்பா ைடயவர்தாம் தமிழ் மன்னர். எனி ம், அவ ள் ம் சிலர் ஒ  மைனவி 
பண்பாட்ைடக் ைகக்ெகாண்  வாழ்ந்தனர் என அறிகிேறாம். 
 
கட் ல் ெசய்தான் 
 
மகளிர் வா ம் இப்ெப ம்பகுதியில் ஒ  ெபாிய அைற இ க்கிற . இ ேவ அரசன் 
உறங்கும் இடம். ெபாியெதா  கட் ல், அைறக்கு அழைகச் ெசய்  ெகாண்  
இ க்கிற . கட் ல் என்றால் இன்  நாம் கா ம் வைகையச் ேசர்ந்த  அன் , 
ெந ஞ் ெசழிய ைடய கட் ல், 'ெப ம் ெபயர் மன்னர்க்ெகாப்ப மைன வகுத்த ' 
ேபாலேவ கட் ம் ெசய் ள்ளனர். கட் ல் ெசய் ங்காலத்  அதைன உடன் இ ந்  
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கண்டவராகிய நக்கீரர், அதன் இயல்ைப ம் அழைக ம் எ த் ப் பா கிறார். 
கட் ம் அதில் ப த் ப் ரண்ட மன்ன ம், அக்கட் ல் இ ந்த அரண்மைன ம், 
ஏன் அந்தப் பண்பா ம் நாகாிக ேம, இன்  ெபாய்யாய்க் கனவாய்ப் பழங்கைதயாய் 
ெமல்லப் ேபாய்விட்டன!  என்றா ம் இன்ைறக்கு இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு 

ன்னர் வாழ்ந்த தைலசிறந்த ஒ  தமிழ் மகன் எங்ஙனம் ட்ைட அைமத்தான் என்  
அறிவ ம், எங்ஙனம் வாழ்ந்தான் என்  ஆராய்வ ம் பய ைடய ெசயல் தாேம? 
ெந ஞ்ெசழியன் அைமத்த கட் ைலப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். 
 
தந்தக்கால் கட் ல் 
 
கட் ன் கால்கள் யாைனத் தந்தத்தால் ெசய்யப் ெபற் ள்ளனவாம். யாைனத் 
தந்தத்தி ம் பல வைக உண் . இக்கட் ல் ெசய்யப் பயன்பட்ட தந்தம் நாற்ப  
ஆண் கட்குேமல் வாழ்ந்த யாைனயி ைடயதாம். அ ம் அந்த யாைன சண்ைடயில் 
இறத்தி த்தல் ேவண் ம். அவ்வா  ேபாாில் யாைன இறக்கும் ெபா  தந்த ம் 
தாேன கழன்  வி ந்தி த்தல் ேவண் ம். அப்ப ப்பட்ட தந்தம் நான்ைக எ த் க் 
கால்கள் அைமத் ள்ளனர். ெவ ந்தந்தங்கைள அப்ப ேய நி த்தி விடவில்ைலயாம். 
தந்தங்கைளத் ெதாழில் வல்ல தச்ச ைடய கூர் உளி குந்  அழகு ெபறச் ெசய்த . 
கைடசல் ேவைல, வ வம் உண்டாக்குேம தவிர, உ வம் உண்டாக்கா ; ஆத ன்  
தச்சன் சிற் ளி ெகாண்  இைல  த ய ேவைலப்பா கைளக் கட் ன் கால்களில் 
அைமத்தான் ேபா ம்! ேம ம், குடம் ேபான் ம், உள்ளிப் ண்  ேபான் ம் வ வம் 
ெப ம்ப யாக ம் அைமத்தான். 
 
ேவட்ைட ஓவியம் 
 
இவ்வைகயான கால்கைள நி விக்ெகாண்  தைல மாட் ம், கால்மாட் ம் ஓர  
உயரத்திற்குப் பலைக கள் அைமத்தான். இந்தப் பலைககளில் ேவட்ைடக்குாியன வாய 

 த யவற்றின் உ வங்கள் ெபாறிக்கப் ெபற்றனவாம். யின் உ வம் 
ெபாறிப்பதில்  மயிர் த யவற்ைற ைவத் , அவற்ைற அ த் ச் சிங்கத்தின் 
ேதால் த யவற்ைறக் ெகாண்  சிங்கத்தின் உ வத்ைதப் ெபாறித்தான்; இவற்ைற 
ேவட்ைட ஆ வ  ேபான்ற ேவைலப்பா கைள ம் அைமத்தான். 
 
இவ்வி  பலைககளின் இவ்வி  ைனயி ம் கால்கள் நட்  த் க்கள் ெதாங்கவிடப் 
பட் ந்தன. இந்த நான்கு கால்கைள ம் ேசர்த்  இவற்றின் ந ேவ விதானம் 
அைமக்கப்ெபற் ள்ள . அந்த விதானத்தில் சந்திர ைடய உ வ ம், 
உேராகிணியி ைடய உ வ ம் தீட்டப் ெபற் ள்ளனவாம். 
 
ெமத்ைத 
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ப க்ைகயாக அைமந்த ெமத்ைத எத்தைகய ? ெமல் ய பஞ்சால் இயன்ற 
ெமத்ைதயின்ேமல் ைண ணர் அன்னத்தின் வி விாிக்கப்ெபற் ள்ள . இம் 
மட்ேடா  இல்ைலயாம் ப க்ைகயின் சிறப் . ெமத்ைதயி ள் ைவக்கேவண் ய சரக்கு 
எைவ எைவ என்பைதச் 'சி  ைள, ெசம்பஞ்சு, ெவண்பஞ்சு, ேசணம், உ வி, 
ேசக்ைக' என்ற ஐந்தாகும் என்  ஒ  பைழய பாடல் அறிவிக்கிற . இவ்வள  
சிறப்பைமந்த ெமத்ைத யின்ேமல் ஒ  ெவண்ைமயான ணி விாிக்கப் ெபற் ள்ள தாம். 
அத் ணி கஞ்சியிட் ச் சலைவ ெசய்யப் ெபற்றதாம். 
 
         'கா  ெகாண்ட க  க ங்கத் த் 
         ேதாடைமத் ம  விாித்த ேசக்ைக'          (ெந நல்வாைட-134,135) 
 
என்  ேமல் விாிக்கும் ணியின் இயல் ம் சிறப் ம் கூறப் ெபற் ள்ளன. 
 
ப க்ைகைய ம் கட் ைல ம் பற்றி இவ்வள  ெபாிய வ ணைன ேவண் மா என்ற 
ஐயம் சிலர் மனத்திலாவ  ேதான்றத்தான் ெசய் ம். பழந்தமிழ் மன்னர் எப்ெபா ம் 
ேபாாிட் க்ெகாண்  திாி ம் ரடர்கள் அல்லர்; வாழ்க்ைகைய நன்கு அ பவிக்க ம் 
கற் க் ெகாண்  ந்தனர் என்பைத அறிவிக்கேவ இ கா ம் இ  பற்றி விாிவாகப் 
ேபசப்ெபற்ற . 
 
வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் எவ்வள  உயர்ந்ததாய் இ ப்பி ம் நாைள வ ம் என்  
எதிர்பார்க்கும் றக்க இன்பத்திற்கு அண்ணாந்  ெகாண்  இன்ைறய உலகில் உள்ள 
இன்பத்ைத ெவ த் ப் ேபா த் ற  ெகாண்டவர் அல்லர் பழந்தமிழ் மன்னர். 
இத் ைண இன்பங்களின் இைடேய வாழ்ந்தா ம் அவர்கள் உள்ளத் ற ைடயவர்; 
கடைம ஒன்  இ ந்தால், அைத க்க ேவண்  இத்தைகய இன்பத்ைத ம் றந்  
ெசல் ம் உ திப்பா  உைடயவர். இ வன்ேறா மனத் ற ! எல்ைலயற்ற 
இன்பத்தின் இைடேய வாழ்ந்தா ம் இத் தமிழ் மன்னர் உள்ளத் ற  
உைடயவர்களாய்த் தாமைர இைலத் தண்ணீர் ேபாலேவ வாழ்க்ைக நடத்தினர் 
என்பைத ம் அறிய கிற . கட் ைல இவ்வள  சிறப் டன் ெசய்  அதில் 
காத டன் ப த்  மகிழ்ந்த பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் அைனத்ைத ம் றந்  
ேபார்க்களத்தில் வாைடக் காற்றில் வா  ெம வைத ம் காண்கிேறாம். 
 
ஓவியக்க த்  
 
கட் ன் விதானத்தில் சந்திர ம் உேராகிணி ம் எ தப்ெபற்றதன் காரணம், 
அவர்கள் காதைலத் தமக்கு நிைன ட் வேதயாகும். தைலமாட் க் கால்மாட் ச் 
சட்டங்களில்  ேவட்ைட ெபாறித்தி ப்பதி ம் ஓர் ஆழமான க த் ண் . உறங்கச் 
ெசல்  ன் ம், உறங்கி விழித்த உடேன ம் கண்ணிற்ப வன ேவட்ைட ம் அதன் 
அ ப்பைடயான மறத்தன்ைம ம் ஆகும். அரச க்குாிய குழந்ைத 
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க த்தாிக்கும்ெபா  அத்தாய் தந்ைதயாின் மனநிைல ைறேய காத ம் 
மறத்தி ம் ஈ பட் க்கு மாக ன் பிறக்கும் குழந்ைத ம் இவ்விரண்  பண்  
கைள ம் ெபற்  விளங்குமன்ேறா? 
 
கட் ல் ெசய்வதி ம் பழந்தமிழ் மக்க ைடய ஒப்பற்ற மனத்தத் வ அறி  நன்கு 
காணக்கிடக்கிற . 
 
மன்னன் வ ைம 
 
இத்தைகய இன்ப வாழ்வில் ஈ பட் ந்த தமிழ் மன்னன், தான் மன்னன் என்பைத ம், 
பைக நீக்கி ஆள ேவண் வ  தன் கடைம என்பைத ம் மறந்தானல்லன். பைக நீக்கம் 
என்றால் பைட ேசர்த்தல் என்ப தாேன க த் ? இேதா அதைனச் ெசய்கிறான் தமிழ் 
மன்னன். 
 
தக்கேதார் மைன வகுத்  ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த தமிழ் மன்னன், பரம்பைர 
உாிைமயால் அத்தாயபாகத்ைத எய்தினான் என்ேற தமிழ் இலக்கியம் கூ கிற . 
காிகாற்ெப வளத்தா ைடய தந்ைத இளஞ் ேசட்ெசன்னி, ைமந்தன் பிறக்கச் சிறி  
காலம் ன்னர் இறந் விட்டான் என்பைதக் குறிப்பிடவந்த டத்தாமக் கண்ணியார் 
என்ற லவர், காிகாலன் தாயின் வயிற்றில் இ க்ைகயில் தாயபாகத்ைதப் 
ெபற் விட்டான் என்  குறிப்பி கிறார். 
 
         'தாய் வயிற்  இ ந்  தாயம் எய்தி'        (ெபா நாராற் ப்பைட 132) 
 
என்ற அ ம், 
 
         'உ ெக  தாயம் ஊழின் எய்தி'            (பட் னப்பாைல 227) 
 
என வ ம் பட் னப்பாைல அ ம் இக்க த்ைத வ த் கின்றன. 
 
பைடையப் ேபாற்றல் 
 
பரம்பைர உாிைமயாற்ெபற்ற இவ்வரைசத் தமிழ் மன்னர் தம  ரம் ஒன்ைறேய 

ைணயாகக் ெகாண்  ஆண்  வந் ள்ளனர். ேசரமான் ெப ஞ்ேசாற்  உதியஞ் 
ேசரலாதன் என் ம் மன்ன ைடய வ ைமையப் பாட வந்த ரஞ்சி ர் நாகராயர் 
என் ம் லவர், நல்ல உவைம ஒன்ைறத் தந்  அவ ைடய வ ைமைய 
விளக்குகிறார். 
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           'ஐம்ெப ம் தத்  இயற்ைக ேபாலப் 
           ேபாற்றார்ப் ெபா த்த ம், சூழ்ச்சிய  அகல ம் 
           வ ம், ெதற ம், அளி ம் உைடேயாய்!'       ( றம்-2) 
 
எனக் குறிப்பி கிறார். இப் தங்கள் உலகம் நன்கு வாழ உத கின்றன. என்றாவ  
இவ் லகம் தன  நிைலைம மீறிச் ெசல் மாயின், இதைன அழிக்கின்றன. அேத 
ேபாலத் தமிழ் மன்னர்கள் பிற அரச க்கும் வாழ உாிைம தந்  தா ம் வாழ்ந்தனர்; 
என்றாவ  அப்பிறர் உாிைம மீறி வாழத் ெதாடங்கினால், அவைர அழித்தனர். 
அழிப்பதற்கு உாிய மனவன்ைம, உடல் வன்ைம, பைடவன்ைம என்ற ன்ைற ம் 
ெபற்  வாழ்ந்தனர் என் ம் அறிகிேறாம். காலன் கூடக் காலம் பார்த்ேத 
ெகால் வான். ஆனால், இவ்வரசர் காலங்க தா கூட ெவல் ம் ஆற்றல் உைடயவர் 
என் ங் கூறப் ெப கின்ற னர். இத்தமிழ் ேவந்தர் 'நால்வைகப் பைட டன் 
மாட்சிைமப்பட்ட' அரைச நடாத்தினர் என பாடல்கள் மிகுதி ம் ெதாிவிக்கின்றன. 
ேபார் என்ற டன் ேதாள்கள் ங்கும் மறக்கு  மக்கைள ரர்களாகப் ெபற்றி ந்தனர். 
அரசன் பைடையத் தன் கண்ேபால் மதித்  நடத்தினான் என்ற உண்ைமைய 'பைட, 
கு , கூழ், அைமச்சு, நட் , அரண் ஆ ம்' என்  கூ ம் வள் வர் வாய்ெமாழி 
ெதாிவிக் கிற . பைடகளால் தாம் ெப ம் ெவற்றிைய நன்கு உணர்ந்தவர்களாத ன், 
அப்பைடகட்குச் சி  ேசாற்  விழா (Tea Party) ெப ஞ்ேசாற் விழா (Dinner) 

த யன நடத்தி அவர்கட்கு எ ச்சி ஊட்  வந்தனர் என் ம் அறிய கிற . 
சாைவப் ெபறற்கு அாிய ேபறாகக் க திய தமிழ் ரர்கைளப் ெபற்றி ந்த 
இம்மன்னர்கள் ஓயா  ேபார் இட்டதில் வியப்  ஒன் மில்ைல. 
 
மனவ  
 
              இத்தைகய பைடவ  உைடய இம்மன்னர்களின் மன வ ம் கண்  
மகிழற்குாிய  தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் என் ம் 
பாண் யைன எ வர் ேசர்ந்  எதிர்த்தனர். அவேனா, சி வன். ஆனால், மனவ யால் 
அவ்ெவ வாி ம் ேமம்பட்டவன். ேபார் ண் விட்ட  என்  அறிந்த 
அப்ெப ந்தைக வஞ்சினம் கூ கிறான். எவ்வா ? 
 
           'எ வைர ம் அ ஞ்சமம் சிைதயத்தாக்கி 
            ரசெமா  ஒ ங்கு அகப்பேடன் ஆயின்          ( றம்.72) 
 
                  'யான் இவ்விவ்வா  ேபாேவனாக!' என்  அவன் கூ வதால் அவ ைடய 
உ தி ெவளிப்ப கிற . இத் தைகய மனவ  பைடத்தவர்கள் அரசராயி ந்த காரணத் 
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தாேலதான் ரர்க ம் அத்தைகயவர்களாய் இ ந்தார்கள். இவர்களின் ெநஞ்சு 
உரத்ைத நன்கு அறிந்த வள் வர். 
 
                ைகேவல் களிற்ெறா  ேபாக்கி வ பவன் 
                 ெமய்ேவல் பறியா நகும்         (குறள்-774) 
 
என்ப  ேபான்ற குறள்களால் இவ் ரர்க்குச் சாவா வரந் தந் விட்டார். 
 
உடலழகு 
 
ஓயா  ேபாாி த ல் மிக்க வி ப்பம் உைடயவர் களாய் இ ந்தார்கள் தமிழ் 
மன்னர்கள் என்  நிைனக்க ஆதாரங்கள் பல உள. 
 
         'இடஞ்சிறி  என் ம் ஊக்கம் ரப்பப் 
         ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசால் ெபாறா '               ( றம்.8) 
 
என்பன ேபான்ற அ கள் இவ்வரசர்களின் மனெவ ச்சி ைய அறிவிக்கின்றன. 
ெந ஞ்ெசழியன் ஓயா  ேபார் ாிந்  வாணாைளக் கழிப்பைதத் த த்  அவைன 
வாழ்க்ைகைய அ பவிக்கச் ெசய்யேவ 'ம ைரக் காஞ்சி' என் ம் மாெப ங்கவிைத 
ேதான்றிற் . மார்பி ம் கத்தி ம் ண்ப வைத வி ப் ண் என்  கூ வர். அரச ம் 

ர ம் இவ்வி ப் ண்கைளப் ெபற ஒ ங்ேக வி ம்பினர். வி ப் ண்படாத நாட்கைள 
ணாளாகக் க பவர் ரர் எனக் குறள் கூ கிற . ஏனாதித் தி க்கள்ளி 

என்பவைனக் ேகானாட்  எறிச்ச ர் மாடலன் ம ைரக்குமரனார் என்ற லவர் பா ய 
பாடல் அந்நாள் அரசனின் உடல் அழைக எ த் க் காட் வதாய் உள . 
 
          'நீேய, அமர்காணின் அமர்கடந் அவர் 
           பைடவிலக்கி எதிர்நிற்ற ன் 
           வாஅள் வாய்த்த வ வாழ் யாக்ைகெயா  
           ேகள்விக்கு இனிைய கட்குஇன் னாேய.'                   ( றம்.167) 
 
ஓயாமற் ெசய்த ேபார்களிற் ெபற்ற வி ப் ண் காரணமாக இவ ைடய உடல் ம் 
த ம்  ஏறி யி த்த ன், கண் க்கு அழகு அற்றவனாய் உள்ளான். ஆனால், மிக்க 

கழ் பைடத்தி த்த ன், ேகள்விக்கு இனியவனாக ம் உள்ளான் என்பேத 
இப்பாட் ன் க த்தாகும். 
 

லவர் பா ம் கழ் 
 



 187

இத் ைணச் சிறந்த ரர்களாக அரசர் இ ப்பி ம் பயனில்ைல, அவர்க ைடய மனம் 
சிறந்  இல்ைலயா யின், இவ்வரசர்கள் என் ம் கு க க்காகத் தாம் வாழ்வைத 
மறந்தார் அல்லர். உயர்ந்த குறிக்ேகாைளப் ெபற்ற வாழ்க்ைகையேய வாழ்ந்தனர். 
 
        'உள் வ ெதல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற  
         தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்ந் '                       (குறள்-596) 
 
என்ற ெபாய்யா ெமாழிைய வாழ்க்ைக விளக்கமாகக் ெகாண் ந்தனர் இன்ேறல், 
இத் ைணப் ெப ம் லவர் பா ம் சிறப்  இவர்கட்கு இ ந்திராதன்ேறா? ேகவலம் 
உடல் ரம் மட் ேம உைடயராய் இ ந்தி ப்பின், லவர் கள் இவர்கைள மதித் ப் 
பா  இரார். அவ்வா ள்ள அரசர்கைளப் லவர்கள் பா வதில்ைல என்ற க த்ைத ம் 

கண்ணன் சாத்தனார் என்ற லவர் கூ கிறார். 
 
           'ேவற் ைம இல்லா வி த்திைணப் பிறந்  
           ற்றி ந் ேதாைர எண் ங் காைல 
           உைர ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலேர 
           மைரஇைல ேபால மாய்ந்திசிேனார் பலேர 
           லவர் பா ம் க ைடேயார் விசும்பின் 
           வல்லவன் ஏவா வான ஊர்தி எய் ப என்ப'                       ( றம். 27) 
 
(ஏற்றத் தாழ்  இல்லாத சிறந்த கு யின்கண் பிறந்த அரசைர எண் ங்காலத் , 

க ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலேர. தாமைரயின் இைலையப் ேபாலப் பயன்படாமல் 
இறந்தவர் பலர். லவரால் பாடப்ப ம் தகுதி ைடேயார் ஆகாயத்திற் ெசல் ம் 
மனிதனால் ெச த்தப்படாத விமானத்தில் ெசல்வர்) 
 
இவ்வா  கூ வதால், ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மன்ன ள் ஒ  சிலேர அவர்தம் 
சிறப் க் காரணமாகப் லவர் பா ம் க ைடேயாராய் விளங்கினர் என அறிய 
ேவண் ம். என்ன சிறப்ைபப் லவர் பாராட் னர் என்  அறிதல் ேவண் ம். அ த் , 
உடல் ரத்ைத அவர்கள் மதிக்கவில்ைல எனில், மனவ  அல்ல  ஊக்கம் ஒன்ைற ேய 
ேபாற்றி இ த்தல் ேவண் ம். அரச ைடய மனநிைல எவ்வா  இ ந்த  என்  
காணத் தமிழ் மன்னன் ஒ வன் பா ய பாடேல நமக்குத் ைண ெசய்கிற . ேசாழன் 
நல் த்திரன் என்பவன் அரசனாய் இ ந்தைமேயா  ெப ம் லவனா ம் 
இ ந் ள்ளான். 
 
மன்னன் மனநிைல 
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இத்தைகய உயர்ந்த ேநாக்கத் டன் கூ ய மன்னர் வா ம் நா ம் எத்தைகய 
சிறப் டன் விளங்கியி க்கும் என கூற ம் ேவண் ேமா? ெந ஞ்ெசழியைனப்பற்றி 
மாங்கு  ம தனார் என் ம் லவர் கூறிய ெசாற்கள் இன் ம் இக்க த்ைத 
விாி ப த்தல் காணலாம், 'உலகத்ைதேய ெப வதாயி ம், ெபாய்கூறாத வாய்ைம 
உைடயன். மனிதேர அன்றித் ேதவேரவாி ம், பைகவர்க்கு அஞ்சிப் பணியமாட்டான். 
வாண ைடய கழ்ெபற்ற ெசல்வத்ைதேய ெப வதாயி ம், பழிெயா  வ வதாயின், 
வி ம்பமாட்டான்!' 
 
            'உயர்நிைல உலகம் அமிழ்ெதா  ெபறி ம் 
             ெபாய்ேசண் நீங்கிய வாய் நட்பிைனேய 
             ழங்குகடல் ஏணி மலர்தைல உலகெமா  
            உயர்ந்த ேதஎத்  வி மிேயார் வாி ம் 
            பைகவர்க்கு அஞ்சிப் பணிந் ஒ  கைலேய 
            ெதன் ல ம ங்கின் விண்  நிைறய 
            வாணன் ைவத்த வி நிதி ெபறி ம் 
           பழிநமக்கு எ க என்னாய் வி நிதி 
           ஈதல் உள்ளெமா  இைசேவட் குைவேய' 
                                     (ம ைரக்காஞ்சி, 197-205) 
 
          தமிழ் மன்ன ைடய மனநிைலக்கு இைதவிடச் சிறந்த இலக்கணம்  கூறல் 
இயலா . தன்னலம் என்பைதக் கனவி ம் க தாத அப் ெப மக்கள் பிறர் ெபா ட்ேட 
வாழ்ந்தார்கள் என்ப  இதி ந்  விளங்குகின்றதன்ேறா? இன் ம்,  
 
           'அாிய எல்லாம் எளிதினின் ெகாண்  
            உாிய எல்லாம் ஓம்பா  சி'            (ம ைரக்காஞ்சி 145-64) 
 
என வ ம் அ கள் ற்கூறிய க த்ைத வ த்தல் காணலாம். 
 
அறப்ேபார் 
 
        ேபாாி ங் காலத்தி ம் இவர்கள் தம் ைடய பண் பாட் ந்  தவ வதில்ைல. 
ேபார் ாியத் ெதாடங்கு ன்னேர பைகவ ைடய நாட் ல் உள்ளவர்கைளப் 
பா காப்பான இடங்கைள ேநாக்கி ஓ வி மா  எச்சாிக்கும் நற்பண் ைடயவர். 
"பசுக்க ம், பசுத்தன்ைம ெபற்ற அந்தணர்க ம், ெபண் ம், பிணி ைடயவர்க ம் 
பிதிர்க்கடன் இ க்கும் ெபான்ேபால் தல்வர் ெபறாதவர் க ம், யாம் ேபார் 
ெதா க்கப் ேபாவதால் உடேன உமக்குப் பா காவலான இடத்திற்கு ஓ  ஒளிந்  
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ெகாள் ங்கள்" ( றம்.9) என்  பைற அறிவிப்பர் இம் மன்னர் எனில், இவர் 
பண்பாட்ைட அறிய இ ம் ஓர் எ த் க்காட்டாகும்.  
 
விதிவிலக்கு 
 
          அறெநறி பிைழயா  ேபார் இட்ட இம்மன்னர் கூட்டத்தின் ந ேவ ஒ  சிலர் 
இம் ைறக்கு மாறாக ம் நடந்  ெகாண்டார் என்ப ம் உண்ைமேய. ஏைனய 
சமயங்களிற் ெசம்ைமயாக நடந் ெகாள் ம் நல்ல அரசர்கள்கூட ஒவ்ெவா  
சமயத்தில் இ த் க் கூ வார்.  இல்லாத காரணத்தாேலா, என்னேவா தவ  இைழத்  
உள்ளனர். பைகவ ைடய நாட்ைட ம் அரைண ம் அழித்  அவர் நிலங்களில் க ைத 

ட் ய ஏர்கைளக் ெகாண்  உ வித்தைல ம் ( றம். 15) ஒ  பாட ல் ேகட்கத்தான் 
ெசய்கிேறாம். 
 
            க ம்  அல்ல  கா  அறியாப் 
          ெப ந் தண் பைண பாழாக, 
         ஏம நன்னா  ஒள் எாி ஊட் ைன                ( றம். 16) 
 
என்ப  ேபான்ற பாடல்கள் மிக மிகச் சிலேவ. ெதாைக யாகச் ேசர்க்கப் ெபற்ற றம் 
ேபான்ற ல்களில் இத்தைகய பாடல்கள் ஒன்றிரண்  காணப்ப தலான் ஓர் உண்ைம 
நன்கு விளங்கும். அற்ைற நாளில் தமிழ் மன்னர் இ ந்த நிைலைய உள்ளவா  
விளக்கேவண் ம் என்ற காரணத்தால் ெபாய் அறியா நன்மாந்தர் ேவண் ம் என்ேற 
இத்தைகய பாடல்கைளச் ேசர்த் ள்ளனர். இதனால் ெப ம்பான்ைமயான மன்னர் 
மிகச்சிறந்தவராய் இ ந்தனர் என்ப ம், ஒ  சிலர் தவறான வழியில் ெசன்றனர் 
என்ப ம் அறிய கிற . மற்ெறா  வைகயில் ேநாக்குமிடத்  இைதப் ெப ந்தவ  
என் ம் கூ வதற்கில்ைல. இற்ைறக்கு இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னர் வாழ்ந்த 
தமிழ் மக்கள் ேபாாில் ேதாற்றாைரத் ன் த்த ம் அவர் நாட்ைட எாி 
ஊட்ட ம் தவ  ஒன் ம் இல்ைல என நிைனத்தி க்கலாம் அல்லவா? எாி ட்டல் 

த ய ெசயல்கள் நாகாிகம் திர்ந்ததாகக் க தப் ெப கிற இற்ைற நாளி ம் மிகப் 
ெபாிய அளவில் நைடெப ம் ஒன்  தாேன? இற்ைற நாள் ேமைல நாட்டார் 
நாகாிகத் டன் ஒப்பிட்டால் இச்ெசயல் கள் தவ ைடயன எனக் கூ வதற்கில்ைல. 
ஆனால், 'யா ம் ஊேர யாவ ங் ேகளிர்' என்ற பழந்தமிழன் பண்பாட்ேடா  
ஒப்பிட்டால், தவ ைடய தான் என்பதில் ஐயமில்ைல. 
 

ய ப க்ைக 
 
இத்தைகய அரசர்க ைடய றச்ெசயல் த ய வற்ைறக் கண்ேடாம். இனித் தனித்த 

ைறயில் அரசைனப் பற்றிச் சிறி  காண்டல் ேவண் ம். தமிழ் மன்னன் காட்சிக்கு 
எளியனாய் இ ந்தைமேயா  காட்சிக்கு அழகனா ம் இ ந்தனன் என 
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நிைனயேவண்  ள . அவன் உைட த யவற்றால் ெபா ற்றி ந்தைத 
இலக்கியத்தில் காணலாம். அவன் ப த்  உறங்கும் கட் ல் க்கு மாைலகளால் 
ெபா ந்  விளங்கின  என்ற க த்தில், 
 
             'ேகாைதயின் ெபா ந்த ேசக்ைகத் ஞ்சி'       (ம ைரக்காஞ்சி 7131) 
 
என்ற 'ம ைரக் காஞ்சி' ஆசிாியர் குறிக்கிறார். 'சிந்தாமணி'யா ம், 
 
          'ஐந்  ன்  அ த்  ெசல்வத்  அமளி இயற்றி'    (சீவகசிந்தாமணி 888) 
 
என்  கூ கிறார். ஆத ன், இம்மன்னர்கள் தாம் உறங்கும் ப க்ைகயிடத்  
எத் ைணக் க த் ச் ெச த்தினர்  என்ப  ஆய்தற்குாிய . 'ெந நல் வாைட' என்ற 
பாடல் அரச ைடய கட் ைலப் பற்றி வ ணிக்கின்ற ைறைய இன் ங்கூட 

வ ம் அறிவ  க னமாய் உள்ள . 
 
இன்  நம் ைடய நாட் ல் ெசல்வர்கள் கூடப் ப க்ைக எவ்வா  இ ந்தால் என்ன 
என்ற க த் டன் இ க்கக் காண்கிேறாம். ட் ன் பிற பகுதிைய நன்கு ைவத் க் 
ெகாள்பவர்கள் கூடப் ப க்ைகையப் பற்றிக் கவைலப்படாமல் இ க்கக் காண்கிேறாம். 
ஆனால் ந த்தர வாழ்  வா ம் ஆங்கிேலயர்கள் த ய பிற நாட்டார் ப க்ைகைய 
ைவத் க்ெகாள் ம் சிறப்ைப ம், பைழய தமிழ் மன்னர்களின் ப க்ைக பற்றிய 
வ ணைனகைள ம் கா ம் ெபா  இதில் ஓர் உண்ைம இ ப்பைத அறிய 

கிற . ப க்ைக இ க்கும் ய்ைம, சிறப்  என்பவற்றிற்ேகற்பப் ப ப்பவ ைடய 
மன ம் ய்ைம உைடயதாய் இ க்கும் ேபா ம்! ஆடம்பரமற்ற ைறயில் ப க்ைக 
இ ப்பி ம், அ  ய்ைம டன் ைவத் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் வ  என்ற க த்ைத 
வள் வப் ெப ந்தைக ம் வ த் கிறார், 
 
           "கழா அக்கால் பள்ளி ள் ைவத்தற்றால்"     (குறள் - 840) 
 
என்ற குறளில். 
 
தி ந்  யில் 
 
இத்தைகய ப க்ைகயில் உறங்கும் வாய்ப்ைபப் ெபற்றவர் அைனவ ம் நன்கு 
உறங்குகின்றனர் என்  கூறல் இயலா . மனித ைடய மனம் எவ்வள க் ெகவ்வள  
கவைல ற்றி க்கிறேதா, அவ்வள க்கவ்வள  ஆழ்ந்  இனிைமயாக ம் உறங்க 

ம் என்பைத அவரவர் அ பவத்தி ம் மேனாதத் வர் கூற்றி ம் காண்டல் 
கூ ம். ெபாிய ெபா ப்  வாய்ந்த பதவிைய நடாத்திய தமிழ் மன்னர்கள் மனநிைலயில் 



 191

எவ்வா  இ ந்தார்கள் என்பைத ம் தமிழ்ப் பாடல்களி ந்  ஒ வா  அறிய 
கிற . ம ைரக் காஞ்சியாசிாியர் மன்னன் ஒ வன் உறக்கத்ைத நீத்  எ ந்தான் 

என்  கூறவ ம் ெபா , 
 
            'தி ந்  யில் எ ப்ப இனிதின்எ ந் '          (ம ைர. 714) 
 
என்  கூ ம் அ  அம்மன்னைனப் பற்றிய பல உண்ைம கைள நமக்கு அறிவிக்கிற . 
சாதாரணமாகேவ அதிகப் ெபா ப் ள்ள வாழ்க்ைக வாழ்கிறவர்கள் நன்கு  
உறங்க யா . அவ ள் ம் மன்னன் வாழ்க்ைக பற்றிக் ேகட்க ேவண் மா? 
 
           மைழவளம் கரப்பின் வான்ேப ரச்சம் 
           பிைழஉயிர் எய்தின் ெப ம்ேப ரச்சம் 
          கு ர  உண் ம் ெகா ங்ேகால் அஞ்சி 
          மன்பைத காக்கும் நன்கு ப் பிறத்தல் 
          ன்பம் அல்ல  ெதா தக  இல்.              (சிலம் . 25: 100-104) 
 
(மைழ குைறந்தா ம், உயிர்கள் ன் ற்றா ம் மன்னன் ெகா ங்ேகாலெனன்  

ற்றப்ப கிறான். ஆத ன், மக்கைளக்காக்கும் மன்னர் கு ப்பிறத்த ம் ன்பம் 
ேவ  இல்ைல.) 
 
என்  அரசர் கு யிற்பிறந்த இளங்ேகாவ கேள குறிக்கின்றார். எனேவ மன்னனாய்ப் 
பிறந்த ஒ வன் மன அைமதிேயா  உறங்குகிறான் எனில், அதில் ெபாியேதார் 
உண்ைம இ த்தல் ேவண் ம். இக்காலத்தில் அெமாிக்கா ேபான்ற நாகாிக ம் 
பண ம் நிைறந்த நா களில் வாழ்ப வர்களில் ெப ம்பாேலார் 'உறக்க மாத்திைரகள்' 
பயன் ப த்தினால் ஒழிய உறங்க வதில்ைல என்பைத அறிகிேறாம். 
 
இைவ அைனத்ைத ம் மனத்திற்ெகாண்  ம ைரக் காஞ்சியார் கூறிய 'தி ந்  யில்' 
என்ற ெசாற்கைளக் காண்ேபாம். 'தி ந் ' என்ற அைடெமாழிையத் யி க் கும் 
'இனிதின்' என்ற அைடெமாழிைய 'எ ந்  என்ற ெசால் க்கும் ெபய்  பா கிறார் 
ஆசிாியர். இக்காலம் ேபான்  பயனின்றி அைடெமாழி தந்  பாட மாட்டார் கள் சங்கப் 

லவர்கள். அவ்வா  மிகுதியான ெசாற்கள் காணப்பட்டால், அங்கு நின்  ஆய 
ேவண் ம்.'தி ந் ' என் ம் ' இனிதின்' என் ம் கூ ம்ெபா  ஆசிாியர் ஏேதா ஒ  
ெபாிய க த்ைதத் ெதாிவிக்கின்றார். யிைலத் தி ந்  யில் என்  குறிப்பி வதால், 
மனக் கவைலயின்றி ஆழ்ந்  உறங்கும் உறக்கத்ைதேய குறிக்கிறார் ஆசிாியர். 
இத்தைகய ஆழ்ந்த உறக்கத்ைத யார் ெபற ம்? 
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பச்சிளங் குழந்ைதக ம் ெமய்ஞ்ஞானிக ம் மட் ேம ப க்ைகயிற் ப த்த டன் 
உறங்கிவி கிறார்கள். ேம ம், உறங்கும்ெபா ம் அைரகுைறயாய் உறங்காமல், 
கன  த யவற்றால் அல்லற்படாமல், நன்கு உறங்குகிறார்கள். குழந்ைதக ம் மன 
உ தி ைடயா ம் இவ்வா  உறங்கக் காரணம் யா ? இவ்வி வ ம் மனக் கவைல 
இன்றி இ ப்பதால் உறங்க கிற . எனேவ, ஒ வன் தி ந்திய யில் 
ெகாள் கிறான் எனில், அவன் மனம் கவைல அற் ள்ள  என்பேத ெபா ள். 

றவியின் மனம் கவைல இன்றி இ த்தல் கூ ம். ஆனால், மன்னன் ஒ வன் 
இவ்வா  சிறி ம் கவைல இன்றி இ க்கிறான் எனில், அ  வியப்பானேத. பழந்தமிழ் 
மன்னர்கள் கவைலயின்றி இ ந்தார்கள். கவைல இன்றி இ ப்பெதன்றால், அ  
இ வைகயிற் கூ ம். கல் மனம் உைடயவனாய், பிறர் வாழ்  தாழ்வில் 
கவைலயற்றவனாய், ெபா ப்பற்றவனாய் இ க்கும் ஒ வ ம் கவைலயற்றி த்தல் 
கூ ம். 
 
தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய பாடல்கைளப் பார்த்தால், அவர்கள் இவ்வா  
ெபா ப்பற்றி ந்தார்கள் என்  கூறல் இயலா . எனேவ, ேவ  ஒ  காரணம் பற்றிேய 
அவர்கள் தி ந்திய யில் ெகாண் த்தல் கூ ம். அக்காரணமாவ  யா ? வாழ்வின் 
உட்ெபா ைள நன்கு உணர்ந் ம் அரச ராய்ப் பிறந் ள்ள தம் ெபா ப்ைப 
நன்குணர்ந் ம் வாழ்ந் தனர் அற்ைற நாள் மன்னர்கள். ேம ம், அக் கடைமைய நன்கு 
நிைறேவற்றினைமயின், கிைடத்தற்காிய அைமதி என்ற பாிைசப் ெபற்றனர். 
கடைமைய நன்கு நிைறேவற்றிய தால் உண்டாகும் மன நிைறவில் பிறந்த உறக்கேம 
அவர்கள் உறங்கிய உறக்கமாகும். இதைனேய ஆசிாியர் 'தி ந்  யில்' என்ற 
ெசாற்ெறாடரால் குறிப்பி கிறார். 
 
இதைனய த் , 'இனிதின் எ ந் ' என்  வ ம் ெசாற்க ம் ஆய்தற்குாியன. 
வி யற்காைல எ ம்ெபா  நம்மில் எத் ைணப் ேபர்கள் மன நிைற ட ம் சிாித்த 

கத் ட ம் எ கின்ேறாம்? இவ்வா  எழேவண்  மாயின், இர  நல்ல ைறயில் 
உறங்கி இ த்தல் ேவண் ம். எனேவ, இனிய கத் டன் மன்னன் எ ந் தான் என்  
ஆசிாியர் கூ ம்ெபா  அம்மன்ன ைடய வாழ்ைவ ம் பண்பாட்ைட ேம நமக்குப் 
படம் பி த் க் காட்  வி கிறார். ெதளிந்த மனத் டன் எ ம் அம் மன்னன் நன்கு 
கடைமயாற்றத் தயாராகிவி கிறான். 
 
வழிபா  
 
இவ்வா  எ ந்த டன் அம் மன்னன் ப க்ைகயில் இ ந்தப ேய அன்றாடம் 
ஆற்றி க்கேவண் ய கடைம கைளப் பற்றிச் சிந்திக்கிறான். பழந்தமிழர் ேபாற்றிச் 
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ெசய்  வந்த இச்ெசயைலப் பிற்காலத்ெத ந்த ஆசாரக் ேகாைவ என்ற ல் 
அைனவ க்கும் உாிய கடைமயாக வகுக்கின்ற . 
 
            'ைவகைற யாமம் யிெல ந்  தான் ெசய் ம் 
             நல் அற ம் ஒண்ெபா ம் சிந்தித் '          (ஆசாரக்ேகாைவ) 
 
என்  கூ ம் அ களில். இக்கடைம ந்த டன் அரசன் நீரா விட்  
உைட க்கிறான். அ த் க் கட ட் ைசயில் ஈ ப கிறான். 
 
           வல்ேலான் ைதஇய வாிப் ைன பாைவ 
           கு இயன்  அன்ன உ விைன ஆகி.      (ம ைரக்காஞ்சி-723-724) 
 
என்ற ம ைரக்காஞ்சி அ கள் அவன் ெசய் ம் இச் ெசயைல ம் 
நமக்கறி த் கின்றன. பின்னர் உண ண் , நல்ல மணம் ெபா ந்திய சந்தனத்ைதப் 

சி, ெபாிய த்  மாைலைய அணிகின்றான். ஒளி ெபா ந்திய ஏைனய 
மணிமாைலக டன், மலர் மாைலைய ம் அணிகின்றா னாம்; ைகவிரல்கள் நிைறய 
மணிகள் அ த்தின ேமாதிரங் கைள ம் அணிகின்றானாம்; இத்தைனக்கும் ேமலாக 
அன்றாடம் சலைவ ெசய்யப்ெபற்ற உைடகைள அணிகின் றானாம். ணிகட்குக் 
கஞ்சியிட் ச் சலைவ ெசய்தல் இக் கால வழக்கம் என்  யா ம் நிைனத் விட 
ேவண்டா. இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ற்பட்ட தமிழ் நாட் ல் மன்னர்கள் 
இதைனேய அணிந்தனர் என்பைதச் 
 
           "ேசா  அைம  உற்ற நீ ைடக் க ங்கம்"           (ம ைரக்காஞ்சி-721) 
 
என்ற அ களால் அறியலாம். 
 
உைடச் சிறப்  
 
இத் ைண அலங்காரங்க டன் காைல ேநரத்தில் மன்னன் காட்சி த கின்றான். 
ஆங்கிலர் ஆட்சித் ெதாடக்கம் வைரயில் நிைல ெபற்றி ந்த இந்திய நாட் ன் உைடச் 
சிறப் த் தமிழ் நாட் ல் ெதாடங்கியெதனக் கூறலாம். அற்ைற நாளில் தமிழ் நாட் ல் 
ெநய்யப்ெபற்ற ெமல் ய ணிகட்கு என்ன ெபயர்கள் தந்தார்கள் என்  கூற 

யாவி ம், 'டாக்கா மஸ் ன்' ேபான்றி ந்தன அைவ என்  மட் ம் கூற ம். 
பழந்தமிழ் மன்னர் க ம் பிற ெசல்வர்க ம் உ த்த உைடகள் எவ்வாறி ந் தன 
என்பைத அவர்கள் பாட ல் ேதான் ம் உவைம களால் மட் ேம அறிய கிற . 
உைடகைளப் பற்றிய சில குறிப் கள் அறியற்பாலன. 
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        " ைகவிாிந் தன்ன ெபாங்கு கில்"                  ( றம், 398) 
         "ஆவி ண் கில் யாப் த் "                       (ெப ங்கைத 1:36-64) 
        "நிறங்கிளர் ந் கில்"                                        (சிலம் . 6:88) 
         " ம் மயிாி ம் ைழ ல் பட் ம்"        (சிலம் . 1:207) 
 
என வ ம் இவ்வ கள் தமிழ்நாட் ன் ெதாழில் வளத்ைதக் காட் வ டன் மன்னர் 
அணிந்த உைட வளத்ைத ம் காட்  நிற்கின்றன. அ த்  உண ெகாண்  மன்னன் 
நாள் ஒலக்கத்திற்குச் ெசன்றைம அறிய கிற . அவ்வரசர்கள் அைவக்குச் ெசல்  

ன் அன்ைறப் ெபா க்கு இவ க்கு ஏவலராக அைமந் ள்ளவர் ெபயர்ப் பட் யைல 
வாசிக்கும் பழக்கம் இ ந்ததாக ம் அறிய கிற . அன்றாடம் அரச ைடய ெமய் 
காப்பாளர், உறங்கும் இடத்ைதக் காவல் ாிபவர் என்ற இ வைக ஏவலாள மாவர் 
இவர். ெப ங்கைத என்ற ல், 
 
           ாிதார் ெந ந்தைக வைண ைவகிய, 
           தி ழ் கட் ல் திறத் ளி காத்த 
           வல்ேவல் சுற்றத்  ெமய்ம் ைற ெகாண்ட 
           ெபயர் வாி வாசைன ேகட்ட பின்                      (ெப ங்கைத-34:5-8)  
 
என வ ம் அ கள் பழந்தமிழ் மன்னாின் வாழ்வில் ஒ  பகுதிைய அறிவிக்கின்றன. 
இப்பழக்கம் ஹிட்லர் காலம் வைரயில் இ ந்தைதக் கண்ேடாம். 
 
உண ச் சிறப்  
 
அரசர்கள் உண ம் பல்வைகச் சுைவ ைடயதாய், சத் ள்ளதாய் இ ந் ள . அாிசி 
உணைவேய ெபாி ம் வி ம்பி ண்டனெரனி ம், இற்ைற நாளில் யாண் ங் 
கிைடக்காத ெசந்ெநல் என்பைத அற்ைற நாளில் மிகுதி ம் பயன் ப த்தினர். 
சத் ப்ெபா ள் ைறயில் இச்ெசந்ெநல் அாிசி மிகுதி ம் சத் ைடயதாய் 
இ ந்தி க்குெமனத்  ெதாிகின்ற . ஒ  மன்னன் பா ச்ெசன்ற பாிசிலர்க்கு உண  
த ைற கூறப்ப கிற  சி பாணாற் ப் பைட என்ற ல். அதி ந்  மன்னன் 
உணைவ ம் அதைன உட்ெகாள்  ைறைய ம் ஒ வா  ஊகிக்கலாம். மன் 
இயற்றிய சைமயற்கைல ன் ெநறியில் தப்பாமல் பல சுைவ டன் ெசய்யப்ெபற்ற 
அ சிைல விண்மீன்கள் சூழப் பட்ட இளஞாயி  ேபாலக் காட்சித ம் ெபான் பாத்திரத் 
திடத்ேத தந்தனனாம். இக்க த் ப்பட வ ம் பாடற்பகுதி. 
 
           பனிவைர மார்பன் பயந்த ண்ெபா ள் 
           ப வளின் வழாப் பல்ேவ  அ சில் 
           வாள்நிற விசும்பிற் ேகாண்மீன் சூழ்ந்த 
           இளங்கதிர் ஞாயி  எள் ம் ேதாற்றத்  
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           விளங்குெபான் கலத்தில் தான் நின்  உட்                                                     
                           (சி பாணாற் ப்பைட 240-244)  
 
என்பதாகும். அரசன் பாிசிலர்க்குந் த ம் ைற இ வா னால், அவன் உண  ைற 
பற்றிக் கூற ம் ேவண் ேமா? தமிழ் மன்னன் ெப ஞ்ெசல்வம் ெபற்றி ந்த டன் 
அதைன நன்கு அ பவிக்க ம் பழகி இ ந்தான். 
 
அரசர் அைவ 
 
பழந்தமிழ் மன்னர்கள் உண்  உ த்  வாழ்வைதேய  தங்கள் குறிக்ேகாளாகக் 
ெகாள்ளவில்ைல. அவர்க ைடய இடம் அரசைவயாகும். பழந்தமிழ் மன்னர்கள் அலங் 
காித்த அைவகள் பல ெபயர்களால் வழங்கப் ெபற்றன. ஒலக்கம், நாேளாலக்கம், 
ெப நாளைவ என்ற ெபயர்களால் அவ்வைவகள்* குறிக்கப்ெபற்றன. அரசர்கள், 
அைமச்சர், ஐம்ெப ங்கு , எண்ேபராயம், பிற நாட் த் வர் த யவர்களால் 
சுழப்பட் ப்பார்கள். அவ்வைவகளில் பாிசிலர் இனம் மட் ேம அவ்ேவாலக்கத்தின் 
கண் ஆைண இன்றி ம் ைழதல் கூ ம். 
 
         "நைச நர்த் தைடயாநன்ெப  வாயில்"       (ெபா நராற் ப்பைட 66,71) 
 
என் ம், 
 
         ெபா நர்க்காயி ம், லவர்க்காயி ம், 
         கட ள் மால்வைர கண்வி த் தன்ன 
        அைடயா வாயில் அவன் அ ங்கைட கு கி    (சி பாணாற் ப்பைட 203-6) 
 
என் ம் வ ம் அ கள் ெப  நாளைவகளின் சிறப்ைப அறிவிக்கின்றன. 
 
ஐம்ெப ங்கு ம் எண்ேபராய ம் 
 
அரசர்கைளச் சுற்றி ள்ளவர்கள் 'உைழவர்' (ெப ங் 4:13:23) என்ற ெசால்லால் 
குறிக்கப்ப கின்றனர். ஐம்ெப ங் கு ம், எண்ேபராய ம் இவ் ைழயர்கள் 
ேசர்ந்தனேவ. ஐம்ெப ங்கு வி ள் யார் யார் அைமவர் என்ப  பற்றிக் க த்  
ேவ பா  உண் . 'ஐம்ெப ங் கு ம் எண்ேபர் ஆய ம்' (சிலம் . 5:157) எனவ ம் 
இடத்தில் அ ம்பத உைரயாசிாியர் இவர்கைள "சாந் , , கச்சு, ஆைட, பாக்கு, இைல, 
கஞ்சுகம், ெநல் ஆய்ந்த இவர் எண்மர் ஆயத்தார்" என் ம், "ேவந்தர்க்கு மாசனம், 
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பார்ப்பார், ம த்தர், வாழ்நிமித்தேரா  அைமச்சர் ஆசில் அைவக்களத்தார் ஐந் " 
(சிலம்  5:157 குறிப் ைர) என் ம் குறிப்பி கிறார். ஆனால் அ யார்க்கு நல்லார், 
'அைமச்சர் ேராகிதர், ேசனாபதியார், தவாத்ெதாழில் வர்,  சாரணர் என்றிவர், 
பார்த்திபர்க்கு ஐம்ெப ங் கு ெவனப் ப ேம' என் ம், கரணத்தியலவர், க மகாரர், 
கனகச் சுற்றம், கைட காப்பாளர், நகர மாந்தர், நளிபைடத் தைலவர், யாைன ரர், 
இ ளி (குதிைர) மறவர், இைணயர் எண்ேபர் ஆயம் என்ப,' (சிலம் . 5:157 உைரப் 
பகுதி) என்  கூ கிறார். 
 
          இவ்வி  உைரயாசிாியர் கூற்ைற ம் ேநாக்குமிடத்  அரசைரச் சுற்றி 
இ ப்ேபார் காலாந்தரத்தில் மாறினர் என்  நிைனக்க இட ண்  என்றா ம், 
அ யார்க்கு  நல்லார் கூறினவர்கேள அரசைவயில் உடனி ந்  பங்கு 
ெகாள்ளத்தக்கவர்கள் என்  கூறல் ெபா ந் ம். சாந்  ெகா ப்ேபார். 

க்ெகா ப்ேபார் த யவர்கள் அரசைவ யில் இ க்கக்கூ ய தகுதி ைடயவர்களா 
என்  ஆ  மிடத்  அ யார்க்கு நல்லார் கூறினவர்கேள தகுதி ைட யார் என்ப  
நன்கு விளங்கும். அரசைவயில் இ ப்ேபார் அரச டன் மந்திர ஆேலாசைனயில் 
ஈ படத் தகுதி ைடயவராய் இ த்தல் ேவண்டாவா? அைமச்சர் தலாேனா டன் 

த்த ேவாைர ம், உைட அணிவிப் ேபாைர ம் ைவத்ெதண் தல் 
ெபா த்த ைடயதாகப் படவில்ைல. பல்ேவ  ஆராய்ச்சிகைளச் ெசய் மிட ம், 
பாிசிலர் தல் ெவளிநாட் த் வர் வைர அைனவைர ம் வரேவற்குமிட ம் 
இந்நாேளாலக்கேமயாகும். 
 
             பழந்தமிழ் மன்னர்க ைடய நாேளாலக்கத்ைத நாம் இன் ம் அறிய 
வாய்ப்ைபத் தந்த , அவர்கள் பாிசிலர் கைள ம் இவ்ேவாலக்கத்தில் 
அ மதித்தேதயாகும். ஏைன ேயார் பலநாள் காத்தி ந் ம் அரச ைடய ெசவ்வி 
கிைடக்கப் ெபறாமல் மனம் ம கி இ க்க ம், பாிசிலர் மட் ம் யாெதா  விதமான 
தைட ம் இன்றி உட் குதல் எத்தைகய ெசயல்? தமிழ் மன்னர்க ைடய மனநிைலைய 
எ த் க்காட்ட இைதவிடச் சிறந்த ெசயல் ேவ  யா  ேவண் ம்? 
 
             'ெசல்வத் ப் பயேன ஈதல்:   
              ய்ப்ேபம் எனிேன தப் ந பலேவ,'        ( றம்-189) 
 
என்  நக்கீரர் றநா ற்றில் (189) கூறியைத இம்மன்னர் கள் வாழ்வின் 
குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டனர் ேபா ம்! தமிழ் மன்னர்கள், 
 
            'காட்சிக் ெகளியராய்'               (குறள். 396) 
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இ த்தல் ேவண் ம் என்  ெபா  மைற வகுத்த சட்டத் திற்கும் இம் ைற ஏற்றதாய் 
உள . 
 
அரசன் எதிாில் 
 
அரச ைடய அைவயில் உள் ைழேவார் நடந்  ெகாள் ம் வைகைய அறியப் பல 
வாய்ப் க்கள் உள்ளன. இன்  ெப ங்கைத என்ற ம் சிலப்பதிகார ம் 
அரசைவயில் குேவார் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ய ைறைய அறியப் 
பயன்ப கின்றன. கணவைன இழந்த கண்ணகி இைணயாிச்சிலம்  ஒன்  ஏந்திய 
ைகயளாய்ப் பாண் யன் அரண்மைன வாயிற்காவலைன உள்ேள ெசன்  அறிவிக்க 
ேவண் கிறாள். அவள் ேதாற்றத்ைதக் கண்டஞ்சிய காவலன் உள்ேள ஓ கிறான். 
காணாத ெசயைலக் கண் ப்பி ம், நடவாத ெசயல் நடந் விட்ட ெதன்பைத 
அறிந் ங்கூட, உள்ேள ெசன்  மன்னன் அைவயில் ைழந்த அவன் ேபசுவ  
வியப்ைபேய த கிற . 
 
பாண் யன் அைவ ள் ைழந்த வாயிற்காவலன்,  
 
         'வாழிெயங் ெகாற்ைக ேவந்ேத வாழி 
         ெதன்னம் ெபா ப்பின் தைலவ வாழி! 
         ெசழிய வாழி! ெதன்னவ வாழி! 
         பழிெயா  படராப் பஞ்சவ வாழி!'                  (சிலம்  20:30-34) 
 
என்  கூறிவிட் ப் பின்னேர தான் கூற வந்தைதக் கூ கிறான். எனேவ, இவ்வா  
அரசைனக் காண்ேபார் வாழ்த்திய பின்னேர வந்த காாியத்ைத எ த்தியம்ப ேவண் ம் 
என்ற வரன் ைற அற்ைற நாளில் இ ந்தி க் கும் ேபா ம்! இவ்வா  வரன் ைற 
ைவத்ததற்கும் ஒ  காரணம் இ த்தல் ேவண் ம். அரசைனப் பார்க்க வ பவர் 
பல்வைகயான ெசய்திைய ம் ெகாணர்வர். 
 
அவ்வா  ைழபவர் தம் ைடய உணர்ச்சிகட்கு இடந் தந்  ேபச ற்ப வாராயின், 
அரச க்கு அதனால் ந  நிைல நீங்க ேநாி ம். எனேவ, ெசய்தி கூற வ பவர், தாம் 
வந்த காாியத்ைத உடேன கூறாமல், அவைனப் பல ப யாக வாழ்த்திவிட் த்தான் 
கூறேவண் ெமனில், வந்த உணர்ச்சி ேவகத்தில் பாதிைய இழந் வி வர். இவ்வைக 
யான ஒ  நலத்ைத ம் இவ்வாழ்த்  ைற த தைலக் காணலாம். பழந்தமிழ் மன்னர் 
அைவக்களம்  வதி ேம இப்பழக்கம் இ ந் வந்தெதன்  ெகாள்வதில்  தவ  
ஒன் ம் இல்ைல. 
 
வணங்கிய தைலயர் 
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அைவ ள் அரசைனக் காண வ பவர் இவ்வாழ்த்ைத வாயினாற் கூ வேதாடன்றிச் 
ெசய்யேவண் ய ெசயல்கள் சில ம் உண் . அவற்ைற அறியப் ெப ங்கைத 
உத கிற . "பிரச்ேசாதன" மன்னன் கணக்கர்கைள ம், அரசன் க லத்ைதக் 
(ெபாக்கிஷம்) காப்பவைர ம் அைழத்  வர ஏ கின்றான். இவ்வி  கூட்டத்தா ம் 
அரசைவ ள் ைழ ம்ெபா  ழங்கா விட் , ேபார்ைவயாகிய ேம ைடைய 
மடக்கிக்ெகாண் , வணக்கஞ் ெச த்திக் ெகாண் , அண்ணாந்  அரசைனக் 
காணாமல், குனிந்த ப ேய அவன் ஏவைலக் ேகட்டனர்," என்  அந் ல் கூ கிற . 
 
         கணக்கைர வியன்கரக் கலவைரக் காக்கும் 
         திைணத்ெதாழி லாளைரப் குத் மின் ஈங்ெகனப் 
         றங்கால் தாழ்ந்  ேபார்ைவ ற்றி 
        நிலந்ேதாய்  உ த்த ெந ண் ஆைடயர் 
        தாைன மடக்கா மான மாந்தர்  
        அண்ணாந்  இயலா ஆன் ாி அடக்கத் க் 
        கண்ணி ெநற்றியர் ைகெதா உப் குதர               (ெப ங்கைத 1:62-67) 
 
என்ற அ கள் அரசைவப் குந்த அரசன் ஊழியர் யாவேர ம் நடந்  ெகாள் ம் 

ைறைய நன்கு அறிவிக்கின்றன. இவ்வித ைறயில் மாியாைத காட் வ தால்தான் 
அரசன் ெப ைமயைடகிறாேனா என்  ஐ ற ேவண்டா. என்ன இ ந்தா ம் 
மன்னேன நாட் ற்கு உயிர் ேபான்றவன் என்  க தப்பட்ட நாளில் இவ்வா  
ஏவல ம் பிற ம் அவனிடம் பணி  காட் யேத அவ ைடய ெப ைமைய 
அறியாதா க்கு அறிவிப்பதா யி ந்த . இவ்வா  ெப ைம த ம் இயல்  மன்னன் 
என் ம் மனித க்கு மற் மன்றி, அவ ைடய  அதிகாரத்திற்கும் காட்டப்பட்ட  
என்  க த ம் தவறன் . 
 
           உறங்குமாயி ம் மன்னவன் தன்ஒளி 
          கறங்கு ெதண் ைர ைவயகம் காக்குமால்,              (சிந்தாமணி-248) 
 
என்  தி த்தக்க ேதவர் கூ வ  இ  க திேயயாம். மன்னன் இல் வழி ம் அவன் 
அமர்ந்  ஆட்சி ெசய் ம் இடத்திற்கும் இம்மாியாைத காட்டப்பட்ட . 
 
ேதவி உடனி த்தல் 
 
இத் ைணப் ெப ைமவாய்ந்த அரசைவயில் அரசன் ற்றி க்கும் ெபா  அரசி ம் 
உடன் இ ந்தாள் என் ம் அறிகிேறாம். 
 
           ேதவியர்க்கு எல்லாம் ேதவி யாகிக் 
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           ேகா ற்  இ ப் ழிப் ற்  இ ந்த 
           தி மகள் ேபால ஒ ைமயின் ஒட்  
           உடன்  கவித்  கடன்அறி கற்பின் 
           இயற்ெப ந் ேதவி                             (ெப ங்கைத 2:4:20) 
 
என்ற அ கள் அற்ைற நாள் தமிழ் மன்னர் ெபண் இனத்திற்குக் காட் ய ெப ைமைய 
எ த்தியம் கின்றன. 
 
ஆம்! ஔைவ ம், ெவள்ளி தி ம், ஒக்கூர் மாசாத்தி ம் பிறந்த தமிழ் நாட் ல் 
ெபண்கட்கு மதிப் த் த த ம், சமஉாிைம த த ம் இயல்ேப அன்ேறா? இத் ைண 
உாிைமகைள மகளிர்க்கு அளித்தி ந் ம், வ ந்தத்தக்க ஒ  நிைலயாெதனில், 
இம்மன்னர்களைனவ ம் பல தார மணஞ்ெசய்  ெகாண்டவர்களாகேவ இ ந்தனர். 
ெப ங்கைத ேபான்ற காப்பியங்கள் இவர்கைள ஆயிரக் கணக்கில் கூ வைதக் 
காணலாம். 
 
காணிக்ைக 
 
அரசைன அைவயிற்ெசன்  காண்ேபார் காணிக்ைக யாகச் சில ெபா ள்கைளக் 
ெகாண்  ெசன்  காண்டல் மரபாகும். இப்ெபா ைளப் பண்ணிகாரம் (3.18.24) என்ற 
ெசால்லால் குறிக்கிற  ெப ங்கைத. ெசல்பவர் தகுதிக் ேகற்ப ம், அவர் ேவண் ம் 
குைறக்கு ஏற்ப ம் உயர்ந்தன ம் சாதாரணமான ம் ஆன ெபா ள்கைளக் ெகாண்  
ெசல்லல் மர . ேசரன் ெசங்குட் வன் மைல வளங் காணச்ெசன்  தங்கியி ந்த 
ெபா  மைலவாணர் மைலப  ெபா ள்கைளக் ெகாணர்ந்  தந்  அவைன 
வழிபட்டைமையச் சிலப்பதிகாரம் விாிவாகப் ேபசுகிற . (சிலம்  25.36-55) 
 
அைவேய நீதி மன்றம் 
 
பழந்தமிழ் மன்ன ைடய அைவ நீதி மன்றமாக ம் இ ந்தைமையக் கண்ணகி 
வழக்குைரத்தல் லம் கண்ேடாம். பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் கண்ணகிைய 
ேநாக்கிப், 
 
           ெபண் அணங்ேக, 
            கள்வைனக் ேகாறல் க ங்ேகாலன் ! 
           ெவள்ேவல் ெகாற்றம் காண்!                  (சிலம்  20:63) 
 
எனக்கூறிய ம் அவ ைடய அைவயிடத்ேததான். அற்ைற நாளில் ெகாைலயல்லாத 
பிற குற்றம் ெசய்தவர்கள் ேவ  தண்டைன ெபறாமல் தம் நிைறயள  ெபான்ைன 
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அரச க்குத் தண்டமாகக் ெகா த்  வி தைல ெப ம் பழக்க ம் இ ந்ததாக அறிய 
கிற . இக்க த்ைதப் பைழய கு ந்ெதாைகப் பாடல் விாிவாகப் ேபசுகிற . 

 
          மண்ணிய ெசன்ற ஒண் தல் அாிைவ 
          னல்த  பசுங்காய் தின்றதன் தப்பற்கு 
          ஒன்பதிற்  ஒன்ப  களிற்ெறா  அவள்நிைற 
         ெபான்ெசய் பாைவ ெகா ப்ப ம்                 (கு ந்ெதாைக-292) 
 
ெகாள்ளாத மன்னன் நன்னன் ஆவான். தமிழ் மன்னர் பல சந்த ப்பங்களில் அள  
மீறிய தண்டைனயளித்தனர் என்பைத ம் அறிவிக்கிற . நீரா  ைறயில் நீ டன் 
வந்த மாங்காையத் தின் விட்டாளாம் ஒ  ெபண். அந்நாட்  மன்னன் நன்னன் 
மாங்காய் தின்ற குற்றத்திற்கு அவள் தந்ைத த வதாகக் கூறிய ெபா ள்கைள ம் (81 
யாைன க ம் அவள் நிைற ெபான் ம்) ெபற ம த் , அவைளக் ெகான்ேற 
விட்டானாம்! இத் தீச்ெசயலால் அவன் ெபண் ெகாைல ாிந்த மன்னன், என்ற 
பழிச்ெசால்ைலப் ெபற்றான். 
 
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன், காிகால்ெப வளத்தான், பாாி 
ேபான்ற நன்மன்னர்கேள தமிழ்நாட்ைட ஆண் ப்பார்கள் என்  கூ வ  
ெபா த்தம் ஆகா . 
 
ஒேராவழி நன்னன் ேபான்ற ெகா ங்ேகாலர்கள் இ ந்தி க்கிறார்கள் என் ம் 
ெதாிகிற . 
 
எனேவ சங்கப் பாடல்களில் ெகா ங்ேகால் மன்னர்ப் பற்றிய குறிப் கள் 
ெபா வாகேவ உள்ளன. 
 
          அழல் கவர் ம ங்கின் உ  அறக் ெக த்  
           ெதால்கவின் அழிந்த கண் அகன் ைவப்            (பதிற் ப்பத்  13) 
 
           அம் ைட ஆர்எயில்உள் அழித்  உண்ட 
          அடாஅ அ ைக அட்  மலர் மார்பன்              (பதிற் ப்பத்  20) 
 
          பின் பகேல அன்றி ேபணார் அகநாட்  
           நண்பக ம் கூைக நகும் 
 
அளவிற்கு நகர்கள் பாழாயின. 'அறத்தா  வ ம் ட்ைக' என்ற றநா  ேபார் 
அறம் கூ ேம ம் அதற்கு மாறாக நிகழ்ந்த ேபார்ெவறிச் ெசயல்களின் மிகுதிையப் 
பதிற் ப் பத் ம், றநா ேம கூறக் காண்கிேறாம். 
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வாழ்த்தியல் ைறயி ம், வா க, இைறவ! நின் கண்ணி-ஏேனார் நா  சு  கமழ் ைக 
எறித்தலாேன என்ெறல்லாம் அறம் ேவட்கும் லவர் ெப மக்கேள பா ள்ளைம ம் 
காணப்ப கிற . 
 
தமிழ் மன்னர் நாேளாலாக்கம் மிக்க சிறப் ைடய தாயி ம் அவ ள் ம் சில ேபைதயர் 
இல்லாமற் ேபாக வில்ைல. இளவிச்சிக்ேகா என்பா ைடய அரசியைலப் பாட வந்த 
ெப ந்தைலச் சாத்தனார் என்ற லவர் 
 
          வயங்குெமாழிப் பா நர்க்கு அைடத்த கதவின் 
          அணங்குசால் அ க்கம்ெபாழிய ம் ஆ மைழ, 
          மணங்கமழ் மால்வைர வைரந்தனர், எமேர.                   ( றம். 151) 
 
என்  பா வதால், பாிசிலைர வரேவற்காத அைவக ம் ஒேரா வழிச் சில இ ந்தன 
என்ப  அறியப்ப கிற . 
 
ஆட்சியாளர்க்கு 
 
உலகின் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் மனிதஇனம் ேதான்றி வள ன்ேப இத்தமிழகத்தில் 
மனிதன் ேதான்றிவிட்டான் என்ப  இற்ைற நாளில் நில ல் அறிஞர் பல ம் 
ஒப் கின்ற பாகும். மிகப் பைழய காலத்தில் ேதான்றி விட்டகாரணத்தால் 
இத்தமிழ ைடய நாகாிக ம் பழைம யானதாகும். சாித்திரம் எட் ப்பாராத அந்த 
நாளிேலேய இத்தமிழர் ெசம்ைமயான அரசியல் அைமப்ைபப் ெபற்  வாழ்ந்தனர் 
என் ம் அறிய கிற . இன்  நமக்குக் கிைடத் ள்ள பழைமயான ல், பல 

லவர்கள் பா ய பாடல்கைளக் ெகாண்ட ஒ  ெதாகுப்  லாகும். ' றநா ' என்ற 
ல், ெதாகுக்கப்ெபற்ற . எக்காலம் என்ப  இன்  உ தியாக அறியக்கூடவில்ைல. 

எனி ம், கிறிஸ்  நாதர் ேதான் வதற்கு ஒ  ற்றாண்டாவ  ற்பட் க்கலாம் 
என்  நிைனக்க இட ண் . ெதாகுத்த  அந்த நாளில் என்றால், அதில் காணப்ெப ம் 
பாடல்கள் பல அதற்குக் குைறந்த அள  ஒன்  அல்ல  இரண்  ற்றாண்  

ற்பட்டாவ  ேதான்றி இ த்தல் கூ ம். எனேவ, றநா ற்றில் வ ம் க த் க்கள் 
கி. . 4-ஆம் ற்றாண்  தல் கி. . 1-ஆம் ற்றாண்  வைர இத்தமிழர் ெகாண்ட 
க த் க்கள் என்  கூ வதில்  அதிகம் பிைழ இ க்க இயலா . 
 
இத்தைகய ெப ல் ஆட்சியாளர் இன் ம் கவனிக்க ேவண் ய குறிப் க்கள் மிகப் 
பல உள. 
 
பதவியால் மாற்றம் 
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ஒ வர் எத் ைணப் ெபாிய பதவியில் இ ப்பி ம் தா ம் மற்றவைரப் ேபான்ற 
மனிதர்தாம் என்பைத அவர் உணரேவண் ம், இைத நாம் எ த் க் காட் னால் பயன் 
விைளயா . எத் ைண நல்லவர்களாயி ம், ஆட்சி ைகக்கு வந்த டன், மனம் 
மாறிவி கின்றனர். இக்குைறபா  உலகின் எந்தப் பகுதியி ம் காணப்ப கிற ஒன்  
தான். எனி ம், இத்தமிழர்கள் என் ேம இதைன ஆட்சி யாளர்க்கு நிைன ட்ட 
மறந்ததில்ைல. தான் ெபா  மக்களின் ெதாண்டன் என்ற நிைன  ஒ வ க்கு 
இல்ைலயாயின், அவன் நல்ல ஆட்சியாளன் ஆதல் இயலா . எனேவ, இவர்கைளப் 
பற்றிக் கூறவந்த ெபா மைற, 
 
          எைனவைகயால் ேதறியக் கண் ம் விைனவைகயால் 
           ேவ ஆகும் மாந்தர் பலர்.              (குறள்-514) 
 
என்  கூறிற் . 'எத்தைன ைறகளில் ஒ வைரச் ேசாதித்   ெசய்தா ம் 
அதிகாரம் ைகக்கு எட் ய பின் அவர் எவ்வா  ஆவார் என்பைதக் கூற யா , 
என்பேத இக்குறளின் திரண்ட ெபா ளாகும். குறள் வகுத்த இந்த இலக்கணத்ைத 
ஆட்சியாள டன் ெந ங்கிய ெதாடர்  ெகாண்  வாழ்ந்த கம்பநாட ம் தன் இராம 
காைதயில் ேபசுகிறான்: 
 
          அறம் நிரம்பிய அ ள்உைட அ ந்தவர்க் ேக ம் 
          ெபறல் அ ந் தி ப் ெபற்றபின் சிந்தைன பிறிதாம்.          (கம்பன்-1476) 
 
பண்பாட்டால் நிைறந்தவர்கட்குக்கூட, ெப தற்காிய ெசல்வம் கிைடத் விட்டால், 
மனம்மாறிவி ம் என்கிறான் கவிஞன், ேமனாட்  ஆக்டன் பிர ,'அதிகாரம் 
மனிதைனச் சீரழியச் ெசய்கிற ; எேதச்சாதிகாரம் ற்றி ம் அழிந் விடச் ெசய்கிற ' 
என்  கூறிய ம் ஆய்தற்குாிய . ஆட்சியாளர் இவ்வா  மாறிவிடாமல் இ க்க வழி 
யா ? இதற்குற்ற வழி யா  என்ற வினாைவ மிக ம் பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த 'நக்கீரர்' 
என்ற லவ ம் ேகட்டார். பல நாள் சிந்தித்த பின் அவர் ஒ  க்கு வந்  விட்டார். 
ஆட்சியாளர் சீர்தி ந்த ேவண் மாயின், அதைனப் பிறர் கட்டைள இட் ச் ெசய்ய 
இயலா . அவர்களாகேவ தி ந்த ேவண் ம். எவ்வா  தி ந் வ ? இேதா லவர் 
வழி கூ கிறார். ஆட்சியாளர் ஒவ்ெவா வ ம் தவறாம ம் ஓயாம ம் மனத்தில் 
பதித் க்ெகாள்ள ேவண் ய க த்  இ . 
 
தி ந்த வழி 
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ெதளிந்த நீரால் சூழப்ெபற்ற உலகம் வைத ம் பிறேவந்த க்கும் ெபா  என்  
இல்லாமல் தாேம ஆ ம் ெவண்ெகாற்றக் குைடைய உைடய ஒப்பற்ற ேபர் ெபற்ற 
அரச க்கும், ந  இரவி ம் பக ம் க்கம் இல்லாமல் விைரந்  ஓ ம் 
விலங்குகைள ேவட்ைடயா ம் கல்வியறி வில்லாத ஒ வ க்கும் உண்பதற்குாிய  
ஒ  நாழி அாிசி; உ க்கப்ப வன இரண்ேட ணிகள்; பிற எல்லாம் ஒன்ேற; என்ற 
ெபா ள்பட, 
 
          ெதன்கடல் வளாகம் ெபா ைம இன்றி 
          ெவண்குைட நிழற்றிய ஒ ைம ேயாக்கும் 
          ந நாள் யாமத் ம் பக ம் ஞ்சான் 
          க மாப் பார்க்கும் கல்லா ஒ வற்கும் 
          உண்ப  நாழி; உ ப்பன இரண்ேட 
          பிற ம் எல்லாம் ஓர்ஒக் கும்ேம.                ( றம். 189) 
 
என்  பா கிறார் தமிழ்ப் லவர். இற்ைற நாள் ஆட்சி யாளர் அைனவ ம் இதைன 
நிைனவில் ைவத் க் ெகாண்டால் நா  எத் ைணச் சிறப்பைட ம்! ெபா  
மக்களினின் ம் தம்ைம ேவறாக நிைனத் க்ெகாண் , அவர்கள் வி ம்பாதவற்ைற ம் 
அதிகாரபலத்தால் திணிக்க மனம்வ மா, இந்த எண்ணம் மனத்தில் நிைறந்தி ந்தால்? 
 
காட்சிக்கு எளியர் 
 
தம்ைமச் சாதாரண மனிதராக இவர்கள நிைனத் க் ெகாண்டால்தாேன ைற 
ேவண் யவர்க ம், குைறேவண் யவர்க ம் வந்  இவர்கைளக் காண ம்? 
இதைன மனத் ட் ெகாண்ட வள் வர், 
 
            'காட்சிக்கு எளியனாய்க் க ஞ்ெசால்லன் 
              அல்லனாய்'                                                 (குறள்-386) 
 
 மன்னன் இ க்கேவண்டாம் என்  கூ கிறார். 
 
          ஆட்சியாளர் காட்சிக்கு எளியராய் இ க்க ேவண் ம் என்  கூ வதில் ஆழ்ந்த 
பல க த் க்கள் உள்ளன. இக் காலத் ேதர்தல் ைறயில் இக்குைறபா  மிகுதி ம் 
இ க்கக் காண்கிேறாம். ஏதாவ  ஒ  கட்சியின் சார்பிேல நின் தான் வாக்குாிைம 
ெப கின்றனர் பல ம். தனிப் பட்டவர் என்  கூறிக் ெகாள்கிறவர்கட்கு இக்கால 
அரசியல் அைமப்பில் இடமில்ைல. ேம ம், தனிப்பட்ட ஒ வர் பிறர் உதவிைய 
ேவண்டாமல் ேதர்த க்கு நின்  ெவற்றி ெப வ  என்ப ம் இயலாத காாியம். 
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எனேவ, பிற ைடய உதவி நாடப்ப ம் ெபா  அப்பிறர் எத்தைகயவர் என்பைத 
ஆராய்தல் இயலாத காாியம். 
 
கூடா நட்  
 
             எவ்வாறாயி ம் ஒ வ ைடய உதவி ேதைவ என்  நிைனக்கும் அந்த 
ேநரத்தில் தம் க த்ைத ற்றி ம் ஏற் க்ெகாளபவர் உதவிைய மட் ம் 
நா வெதன்ப ம் இயலா . உதவ வ பவர் பண் ைடயாளரா, அல்லரா என்  
ஆராய்ந் தான் அவ ைடய உதவிைய ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ஒ வர் 

 ெசய்தால், அவர் ேதர்த க்கு நின் ம் பயன் இல்ைல. எனேவ, பல ைடய 
உதவிைய ம் நா த்தான் ேதர்த ல் ெவற்றி ெபற கிற . எனில், அந்தப் பல ள் 
பல்ேவ  பண் ைடயவ ம் இ ப்பர் அல்லவா? தன்னலவாதிகள், பிற க்குத் தீங்கு 
இைழப்பைதக் கைலயாக வளர்த்தவர்கள், பிறர் ெபா ைளத்தம் ெபா ளாகக் 
க பவர், ெபா ப் பணம் என்ப  தம் ைடய நலத் க்ெகனேவ கட ளாற் 
பைடக்கப்பட்ட  என்  க தி வா ம் பண் ைடயாளர் ஆகிய பல திறப்பட்டவ ம் 
அப்பல ள் இ க்கத்தாேன ெசய்வர்? இவர்க ைடய உதவியால் ேதர்த ல் ெவற்றி 
ெப பவர் பிறகு அதிகாரத் க்கு வந்த டன் இவர்கைள எளிதில் நீக்கிவிட மா? 
டாலர் ெப மான்  ஆட்சி நடத் ம் அெமாிக்கா ேபான்ற நா களில் 
மக்களாட்சியில் இக்கூற்ைற நன்கு காணலாம். 
 
எனேவ, ஆட்சியாளர் தீயவர்கள் ெந க்கத்தி ந்  மிக விைரவில் வி படேவண் ம். 
அத்தைகேயா ைடய உதவிைய ேமற்ெகாண்  ேதர்தல் த யவற்றில் ெவற்றி 
ெப வ  அரசியல் நீதியாயி ம், ஆட்சியில் அமர்ந்த டன் இத்தைகயவர்கைள 
நீக்கிவிட ேவண் ெமன்பேத பழந்தமிழர் கண்ட அரசியல் க்கமாகும். 'ெவள்ைளக் 
கு  நாகனார்' என்ற லவ ம் இந்தக் க த்ைதேய வற் த் கிறார். 
 
          அறம் ாிந்  அன்ன ெசங்ேகால் நாட்டத்  
          ைற ேவண்  ெபா தில் பதன் எளிேயார்    ( றம்.31) 
 
என்ற அ களில் ந நிைல பிறழாம ம், ைற ேவண்  பவர்கள் எளிதில் வந்  
கா மா ம் ஆட்சியாளர் இ க்க ேவண் ம் என்பைதேய கு கிறார். 
 
ெசால் ெசயல் ேவ பா  
 
ஆளப்ப ம் ெபா மக்கள் பல்வைக நலன்கைள ஆட்சியாளர் தமக்குச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  எதிர் பார்த்தல் இயல்ேப. ஆனால், ஆட்சியி ப்பவர்கட்குத் தாம் 
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எவற்ைறச் ெசய்ய ம், எவற்ைறச் ெசய்ய யா  என்பைவ ெதாி ம். ஆட்சியில் 
அமர்வதற்கு ன்னர்ப் பலவற்ைற ம் ெசய்வதாக வாக்களித்த ம், அமர்ந்த பின்னர் 
இந்த வாக்கு திகைளக் காற்றில் பறக்க வி த ம் இன்  நாம் கா ம் காட்சி. 
இக்காலத்  மக்கள் அைனவ ேம இதில் தவ  ஒன் ம் இல்ைல என்  
நிைனக்கின்றனர் ேபா ம்! ஒ  கட்சியார் மட் ம் அல்லாமல் அைனவ ேம இவ்வா  
ெசால் ஒன் ம் ெசயல் ஒன் மாயி த்த ன், ஒ வ ம் இைதத் தவறாகக் 
க தவில்ைல. ஆனால், ெபா மக்கைளப் ெபா த்த மட் ல் ஆட்சியாளாின் இந்தச் 
ெசால், ெசயல் மா பா  மன வ த்தத்ைத உண்டாக்கத்தான் ெசய் ம். 
 
ஆழ்ந்த வ த்தம் உண்டாகுமாயின், நாளைடவில் அ  ஆட்சியாள க்குத் தீைமயாய் 

ம். ெபா  மக்களிடம் ேதான்றிய இந்த ெவ ப் ச் சில சந்த ப்பங் களில் உடேன 
பயன் த வ ம் உண் . இன் ம் சில சந்த ப்பங்களில் உடேன பயன் தரா . 
இவ்வா  பயன் தராதேபா  மக்கள் ெவ ப் க் ெகாள்ளவில்ைல என்  ஆட்சியாளர் 
நிைனத்  விடக் கூடா . ஆட்சியில் இ ப்பவர்கைளவிடச் சிறந்த பண் ைடய கட்சி 
ேவ  இன்ைமயால் மக்கள் தம் ெவ ப்ைபக் காட்டாம ம் இ த்தல் கூ ம். 
சந்த ப்பம் வந்தெபா  தவறாமல் ெவ ப்ைபக் காட் வி வர். அெமாிக்காவில் 
ெந  நாட்களாய் ஆட்சியில் இ ந்த 'ெடமாகிராட் க்' கட்சியார் ெசன்ற ேதர்த ல் 
ேதால்வி யைடந்தைமக்குாிய காரணங்க ள் இ ம் ஒன் . எனேவ, 'கூ மான வைர 
ெசய்யக் கூ யவற்ைறச் ெசய்கிேறாம்' என்  கூ ம், இயலாதவற்ைற 'இயலா ' 
என்  கூ த ம் நலத்ைதத் தவறாமல் விைளக்கும், ஆ ர் லங்கிழார் என்ற லவர் 
இேதா இக்க த்ைதக் கூ கிறார்.: 
 
          ஒல் வ  ஒல் ம் என்ற ம் யாவக்கும் 
          ஒல்லா  இல்என ம த்த ம் இரண் ம் 
         ஆள்விைன ம ங்கின் ேகண்ைமப் பாேல; 
          ஒல்லா  ஒல் க என்ற ம் ஒல் வ  
          இல்என ம த்த ம் இரண் ம் வல்ேல 
          இரப்ேபார் வாட்டல் அன்றி ம் ரப்ேபார் 
          கழ்குைற ப  உம்வாயில்                  ( றம்.195) 
 
[ஒல் வ -ெகா க்கக்கூ யைத; ஒல்லா -தர இயலாத ைத; ஆள்விைன ம ங்கு - 

யற்சி ெசய்ேவாாிடத்  உள்ள; ேகண்ைமப்பாேல - நட்பின் ெசயலாகும்; இரப்ேபார் 
வாட்டல் - எதிர்பார்க்கின்றவர்கைள ணாகத் ன் த்த ம்; ரப்ேபார் கழ் 
குைறப உம்-ஈேவார் (ஆட்சி யாளர்) கைழக் குைறக்கும்/] 
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இக்காலத்ேத நாகாிக ம் அரசியல் ைற ம் மிகுதி ம் வளர்ந்  விட்டன என்  
கூறித் த க்கைடகிேறாம். எனி ம், இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னர் இத் தமிழன் 
கண்ட அரசியல், அறம் இன் ம் ேதைவப் ப தைலக் காணலாம். 
 
மன்ன க்கு ேவண் வ  
 
நாட்ைட ஆ ம் அரச க்கு எத்தைனேயா பண்பா  கள் ேதைவ. என்றா ம், அைவ 
அைனத்ைத ங்காட் ம் மிக ம் இன்றியைமயாத  அவன் வாழ்வில் ெகாண்ட 
குறிக்ேகாள் என்ேற பழந்தமிழர் க தினர். 
 
ஒ  நாட்ைட ஆள்பவ க்கு இன்றியைமயா  ேவண்டப்ப வ  யா ? 
இவ்வினாவிற்குப் பல ம் பலவா  விைட கூ வர். ஆனால், அவர்க ைடய 
விைடகள் அைனத்ைத ம் கூட்  ஒ  ெசால் ல் கூற ேவண் மாயி ம் கூறலாம். 
ஆட்சியாள க்கு இன்றியைம யா  ேவண்டப்ப வ  ஒ  குறிக்ேகாள். குறிக்ேகாள் 
இல்லாதவ ைடய வாழ்க்ைக சிறப்பைடயா . விலங்கு க ம் பிறந் , உண் , 
வாழ்ந் , வில் இறக்கின்றன. மனித ம் இவ்வாேற இ ந் வி வானாகில், 
இ வ க்கும் ேவ பா  இல்ைலயாய் வி ம். விலங்கினத்தி ந்  மனிதன் 
பிாிக்கப்ப வதற்கு ஒ  சிறந்த காரணம் அவன் வாழ்க்ைகயில் ேமற்ெகாள் ம் 
குறிக்ேகாள்தான். குறிக்ேகாள் இல்லாதவ ைடய வாழ்க்ைக உப் ச் சப்  இல்லாமல் 
ஏேதா நைடெப கிற  என்  கூ ம் ைறயிேலதான் இ க்கும். தனிப்பட்ட மனிதன் 
வாழ் க்ேக குறிக்ேகாள் ேதைவ என்றால், பல ைடய வாழ்க்ைகைய வழிகாட்  
நடாத் ம் நாடாள்வா க்கு இ  ேதைவ என்  கூறினால் அதில் வியப்பைடயக் 
காரணம் இல்ைல. இன்  நாட்ைட ஆள்பவர்கள் எத் ைணப் ெப யற்சி டன் 
ஐந்தாண் த் திட்டத்ைத நிைறேவற்ற அ ம்பா ப கின்றனர்! இத் திட்டம் ந்  
பயன்த ம் ெபா , இன்  ஆட்சி ெச த் பவர்கேள அப்ெபா ம் இ ப்பார்கள் 
என்  கூ வதற்கில்ைல. எனி ம், இன்  ஆள்பவர்கள் அ  பற்றிக் கவைல 
ெகாள்வதில்ைல. தாங்கள் மீட் ம் ஆட்சியில் அமர மா என்ப  பற்றிக் கவைல 
ெகாள்ளாமல், திட்டங்கைள நிைறேவற்றேவ ற்ப கிறார்கள். ஏன்? இ தான் 
குறிக்ேகாள் என்  கூறப்ப ம் நாட் க்கும் ெப ம்பாலான மக்கட்கும் நலந்த வன 
எைவ என்  ஓயாமல் நிைனந் , அவ்வா  நலந்த வனவற்ைற நா தேல 
ஆட்சியாள ைடய 'குறிக்ேகாள்' எனப்ப ம். 
 
குறிக்ேகாள் இன்ைம 
 
சிறந்த குறிக்ேகாள் இல்லாதவர்க ம், இல்லாத கட்சி ம் எத் ைண வண்ைம ம், 
கூட்டச் சிறப் ம் ெபற்றி ப்பி ம் சாி, அைவ பயன் தாரா. இன்ைறய சூழ்நிைலயில் 
உலகம் வதி ம் கட்சிகள் தாம் நாட்ைட ஆள்கின்றன. மக்களாட்சி 
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நைடெப வதாகப் பைற சாற்றப்ப ம் நா களி ம், தனிப்பட்டவர் ஆட்சி என்  
கூறப்ெப ம் நா களி ம் உண்ைமயில் நைட ெப வ  கட்சி ஆட்சிேய! 
கட்சியாட்சியின் குைற  நிைற கைள ஆய்வ  நம் ைடய க த்தன் . என்றா ம், 
ஒ  கட்சி சிறப்பைடவ ம், சிறப்ைப இழப்ப ம் அத ைடய குறிக்ேகாைளப் 
ெபா த்தனேவ யாகும். குறிக்ேகாள் இல்லாதவர்கள் கட்சித் தைலவராகேவா நாட்ைட 
ஆள்பவராகேவா இ ந் வி ன், நாட் க்குத் தீைம இதைனவிட ேவ  ேதைவ 
இல்ைல. எனேவ, பலர் அடங்கிய நாட்ைடேயா கட்சிையேயா தைலைம வகித்  
நடத் பவ க்கு ேவண் ய உயர்ந்த குறிக்ேகாள்கைளப் பற்றிப் பழந்தமிழ்ப் லவர் 
ஒ வர் பா ய பாடைல இங்குக் காணலாம். 
 
          உள் வ  எல்லாம் உயர் உள்ளல்; மற்ற  
          தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் .                   (குறள்-596) 
 
என்ற குறளில் வள் வர் குறிக்ேகாைளப் பற்றித்தான் குறிப்பி கிறார். ஒ வ ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ெகாள்ள ேவண் ய குறிக்ேகாள் எத்தைகயதாய் இ த்தல் ேவண் ம்? 
அ  மிக உயர்ந்ததாய் இ த்தல் ேவண் மாம். அவ்வாறாயின், அ  
ைககூடாததாக ம் இ க்கலாேமா எனில், இ ந்தா ம் கவைல இல்ைல என்கிறார் 
வள் வர். இத்தைகய உயர்ந்த குறிக்ேகா ைடய ஒ வன் தன்னால் ஆளப்ப ம் 
நாட் ற்குப் ெப நன்ைம ெசய்யேவண் ம் என்  விைழகிறான். நாட் க்கு நலன் 
விைளக்கேவண் ம் என்  நிைனக்கும் அவேன ஆள்பவனாக ம் இ ந்  விட்டால், 
அவைன யார் தைட ெசய்ய ம்? அவன் ேவண் மானவைர நலம் ாியலாேம 
என் தான் ேகட்கத் ேதான் கிற . ஆனா ம், ஆட்சி ைறயில் 
பழகியவர்கட்குத்தான் அதி ள்ள இைட  நன்கு ெதாி ம். ஆ ம் தைலவன் 
எத் ைணச் சிறந்தவனாயி ம், அவ ைடய குறிக்ேகாள் எத் ைணச் சிறந்ததாயி ம், 
பயன் இல்ைல, அதைனக் ெகாண்  ெச த் ேவார் தக்கவராய் இல்லா விடத் ! 
 
இன்  நம் ைடய அரசியலார் ெசய் ம் பல நன்ைம கைளப் ெபா மக்கள் அ பவிக்க 

யாமற்ேபாய் வி கிற . காரணம், இைட நிற்ேபார்! எனேவ, ஆள்ேவா ைடய 
குறிக்ேகாள் சிறந்ததாக ம் இ ந் , அ  பயன் பட ம் ேவண் மாயின், ஒேர ஒ  
வழிதான் உண் . அதாவ , ஆள்ேவார்கள் தக்கவர்கைளத் தம் டன் 
இ த்திக்ெகாள் தல். உடன் இ க்கும் அத்தக்கவர் களாேலதான் ஆட்சியாளர் 
குறிக்ேகாள் நற்பயன் விைளத்தல் கூ ம். 
 
அரசன் குறிக்ேகாள் 
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ேசாழன் நல் த்திரன் என்பவன் நாடா ம் ேசாழர் கு யில் பிறந்த மன்னன் - 
அரசாட்சியின் இந்த க் கத்ைத அ பவத்தில் கண்டான் ேபா ம்! இேதா 
குறிக்ேகாைளக் ெகாண்  ெச த்த உத ம் நண்பர்கைளப் பற்றிப் ேபசுகிறான் அவன்; 
 
"நன்கு விைளந்  ற்றி வைளந்த ெநல் கதிராகிய உணைவச் சிறிய இடத்ைத ைடய 
வைளயில் நிைறய ைவக்கும் எ  யன்றாற்ேபாலச் சிறிய யற்சிைய 
உைடயவர்களாகி, இ க்கும் தம் ைடய ெசல்வத்ைத அ பவிக்காமல் இ கப் 
பி க்கின்ற பரந்த மனப் பான்ைம இல்லாதவர்க டன் ெபா ந்திய நட்  இல்லாமல் 
ேபாவதாக! த கண்ைம ைடய பன்றிையப்  அ த்த ெபா  அப்பன்றி 
இடப்பக்கம் ழ்ந்  விட்டதாயின், அன்  அவ்விடத்தில் உண  உட் ெகாள்ளாமல், 
ம  நாள் ெபாிய மைலயின்கண் உள்ள தன  குைக தனிைமப்பட உணைவ வி ம்பிப் 

றப்பட்  வந்  ெபாிய ஆண் யாைனைய நல்ல வலப்பக்கத்தில் வி ம்ப யாக 
அ த்  உண் ம்  பசித்தாற்ேபாலக் குைற இல்லாத ெநஞ்சுரம் உைடயவர்களின் 
நட் டன் ெபா ந்திய நாட்கள் உளவாக!" என்ற க த்தில் ேபசுகிறான் அவ்வரசப் 

லவர். 
 
          விைளபதச் சீறிடம் ேநாக்கி வைளகதிர் 
          வல்சி ெகாண்  அைள மல்க ைவக்கும் 
          எ யன்  அைனய ராகி உள்ளதம் 
          வளன்வ  க்கும் உளம்இ லாளெரா  
          இையந்த ேகண்ைம இல்லா கியேரா! 
          க ங்கண் ேகழல் இடம்பட ழ்ந்ெதன 
          அன்  அவண் உண்ணா  ஆகி வழிநாள் 
          ெப மைல விடர் அகம் லம்ப ேவட் எ ந்  
          இ ங்களிற்  ஒ த்தல் நல்வலம் ப க்கும் 
          பசித்  அன்ன ெம வில் உள்ளத்  
           உரன்உைட யாளர் ேகண்ைமெயா  
           இையந்த ைவகல் உளவா கியேரா!          ( றம். 190) 
 
[விைளபதம் - ற்றிய ப வம், வல்சி - உண , அைள - வைள, வளன் - ெசல்வம், 
வ க்கும் - இ கப் பி க்கும், ேகண்ைம - நட் , ேகழல் - பன்றி, வழிநாள் - ம  
நாள், விடர் அகம் - குைகயில், லம்ப - தனித் விட; இ ங் களி  - ெபாிய ஆண் 
யாைன, உரன் உைடயாளர் -  ெநஞ்சு வ ைம உைடயார், ைவகல் - நாட்கள்.] 
 
எ  மனிதர் 
 
உலகில் வா ம் மனிதர்கள் பல திறப்ப வார்கள். எனி ம், இப்பாடல் பா ய கவிஞன் 
அவர்கைள இரண்ேட பிாிவில் அடக்கி வி கிறான். தற் பிாிவினர் எ ையப் 
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ேபான்றவர். மனித க்கு ேவண்டப்ப ம் குறிக்ேகாள் என்ப  சிறி ம் இன்றி, 
எவ்வாறாயி ம் தாங்கள் நன்றாக இ க்க ேவண் ம் என்  நிைனக்கின்ற இந்த எ  
கூட்டத்தார், இன் ம் உலகிைட மிகுதியாகக் காணப்ப கின்றனர். இத்தைகயவர்கள் 
வாழ்வில் தமக்காகேவா பிற க்காகேவா யற்சி சிறி ம் ெசய்ய மாட்டார்கள்; ஆனால், 
தமக்குாிய நலங்கைள ம் விட் க்ெகா க்க மாட்டார்கள். எவ்வா  யற்சிகள் சிறி ம் 
இல்லாமல் இந்த நலங்கைளப் ெப கிறார்கள் என்  எண்ணத் ேதான் கிறதா? பிறர் 

யற்சியில் ஏற்ப ம் பயைன இவர்கள் தி கிறவர்கள். யாேரா யன்  பயிாிட்ட 
வய ல் கதிர் ற்றிய நிைலயில் அதைனத் தி த் தன் வைளயில் ைவத் க் 
ெகாள் ம் எ ையப் ேபான்ற மக்க ம் உண்  அல்லவா? அத்தைகயவர் 
ஆட்சியாளைர அண்  இ ந்தால் நா  ெகட் ப்ேபாவதற்கு ேவ  காரண ம் 
ேவண் மா? இவர்க ைடய ெபா ள் தவறான வழியில் ேசர்க்கப் பட் ப்பி ம், 
அதைனக்கூட இவர்கள் பிற க்குத் தரமாட்டார்கள். சில காலத்திற்கு ன்  கள்ளச் 
சந்ைதயில் நிைறயப் ெபா ைளச் ேசகாித் த் தா ம் உண்ணாமல் அரசியலா க்குத் 
தரேவண் ய வாிப் பணத்ைத ம் தாராமல் ஏமாற்றியவர் எத்தைன ேபர்? அவர்கள் 
அைனவ ம் இந்த எ க் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கேள யாவர். 
 

 மனிதர் 
 
இவாி ம் ேவ பட்ட ஒ  கூட்டத்தா ம் உண் . இவர்கள்  ேபான்ற 
ேகாட்பாட் ைன உைடயவர்.  பசி தாளாமல் பன்றிைய அ த்தா ம், அப்பன்றி 
இடப் பக்கம் ழ்ந் விட்டைமயின் அதைன உண்ணாமற் ெசன் விட்டதாம். பசித்த 
காலத்  எ  கிைடத்தா ம் சாி என்  நிைனயாமல் தன் ெகாள்ைகக்கு ரணான 
விடத் ப் பசிைய ம் ெபா த் க்ெகாள் கின்ற , மனித க்கு ஓர் 
எ த் க்காட்டாகும். அன்  உண்ணாத  ம நாள் றப்பட்  யாைனைய 
வலப் றம் மா  அ த்  அன் தான் உண்டதாம். எனேவ, ெகாள்ைகேய 
ெபாிெதன்  வா ம் மனிதர்கள் யின் இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். பிற விலங்குகள் 
அ த் க் ெகான்ற விலங்ைகப்  உண்பதில்ைல. அ  ேபால இவர்க ம் 
பிற ைடய யற்சியால் வந்த ெபா ைளத் தாம் அ பவிப்பதில்ைல. தன்னால் 
அ க்கப்பட்ட விலங்கு இடப் றம் ழ்ந் வி ன்  அதைன உண்ணாதாம். அேத 
ேபால இவர்கள் ெசய்த யற்சியில் வந்த ஊதியம் தவறானதாய் இ ப்பின், இவர்கள் 
அதைன ஏற் க் ெகாள்வதில்ைல.  பசிையப் ெபா த் க்ெகாள்வ  ேபால 
இவர்க ம் வாழ்க்ைகயில் உண்டாகும் எத்தைகய ன்பத்ைத ம் தங்கள் 
ெகாள்ைகக்காகப் ெபா த் க் ெகாள்வர்.  யற்சியால் ெகான்ற விலங்ைகத் தான் 
உண்  விட்  எஞ்சியைத நாைளக்கு ேவண் ேம என்  ைவத் க் ெகாள் வதில்ைல. 
அந்த எஞ்சிய உணைவப் பிற விலங்குகள் பல உண்  உயிர் வா ம். அேத ேபால 
இந்தப் ெபாியவர்கள் தாம் ெசய்த யற்சியால் ெபற்ற ஊதியத்ைத தமக்ேக ேவண் ம் 
என்  ைவத் க் ெகாள்வ மில்ைல; தங்கள் ேதைவ தீர்ந்த டன் எஞ்சியைதப் 
பிற க்கு வைரயாமல் வழங்குவர். இத்தைகய க்கூட்டத்தா டன் நட்  ேவண் ம் 
என்  கூ கிறான். வாழ்க்ைகயில் ெபாிய குறிக்ேகாள் ேவண் ம் என்  க வான் 
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அப்பழந்தமிழ் ஆட்சியாளன். ஐந்தாண் த் திட்டங்கள் ெவகுவாக நைடெப ம் 
இக்காலத்தில் நம  அரசியலா க்கு எ க்கூட்டத்தார் நட்பினர் ஆகாமல், க் 
கூட்டத்தார் நட்பினர் ஆனால் எவ்வள  ெபாிய நன்ைம உண்டாகும்! 
 
ஆட்சியாளர் கவனிக்க ேவண் வன 
 
ஆட்சியாளர் அன் ம், இன் ம் நாட் க்கு எவ்வா  நன்ைம ாிந்தனர், ாிகின்றனர்? 
ெபா  மக்கள் த கின்ற இைறப்பணத்ைத(வாி) ைவத் த்தாேன ஆட்சி நைட 
ெப கிற ? இன் ம் வர  ெசல த் திட்டம் பாரா  மன்றத்தின் தைலயாய 
கடைமக ள் ஒன்  அன்ேறா? எவ்வா  திய வாிகைள விதித் ப் பணம் 
ேசகாிக்கலாம் என ஆட்சியாள ம், எவ்வா  வாிச்சுைமையக் குைறக்க லாம் எனப் 
ெபா  மக்க ம் சிந்தித்தல் இயற்ைக. திய வாிகைள விதித்த ல் எந்த அளைவக் 
ெகாள்வ  என்ப  பற்றி எந்த அரசி ம் ந்த பாக இ வைர ஒன் ம் 
கூறப்படவில்ைல. ெகா ப்ேபா ைடய வன்ைம தான் வாி விதிப்ேபா க்கு அளவாக 
அைமதல் ேவண் ேம தவிர, அரசியலா க்கு ஏற்ப ம் ெசல  அளவாக அைமதல் 
கூடா . இக்க த்  இன் ம் சிறந்த அரசியல்வாதிகள் அைனவ ம் ஒத் க் ெகாள்கிற 
ெகாள்ைகயாகும். இக்க த்ைதப் பிசிராந்ைதயார் என்ற லவர் இரண்டாயிரம் 
ஆண் கட்கு ன்னர் அழகிய ஓர் உதாரணத் டன் விளக்கினார். 
 
'யாைன ெப ந்தீனி தின் ம் பிராணி. ஆனா ம் சிறிய மா அள ள்ள நிலத்தில் 
விைள ம் ெநல்ைல அ த்  அாிசியாக்கித் தந்தால், ெபாிய யாைனக்குக்கூட அ  பல 
நாட்கட்கு ஆகும். அவ்வா  ெசய்யாமல், யாைன தாேன ெசன்  தின்னட் ம் என்றி 
அவிழ்த்  விட் விட்டால்,  ஏக்கர் நிலமாயி ம் வாயில் குவைதக்காட் ம் 
கா ல்பட்  அழிவ  மிகுதி. எனேவ, அறி ைட ேவந்தன் ைறெதாிந்  இைறப் 
பணத்ைத வசூ த்தால், பல காலம் அவ ம் மக்க ம் இன்பமாக வாழ ம். 
அரசன் அறிவற்றவனாகித் தீயவர்கைள நட் க்ெகாண்  ெசலைவ ன்னிட்  
வாிையப் ெபற்றால், யாைன குந்த வயைலப் ேபால நாட்ைட ங் ெக த் த் தா ம் 
ெக வான்', என்ற க த்தில் அவர் பா கிறார்: 
 
        காய்ெநல் அ த் க் கவளம் ெகாளிேன 
        மாநிைற  இல்ல ம் பல்நாட்கு ஆகும் 
        ெச  ஆயி ம் தமித் ப் க்கு உணிேன 
        வாய் கு வதனி ம் கால்ெபாி  ெக க்கும் 
        அறி ைட ேவந்தன் ெநறிஅறிந்  ெகாளிேன 
        ேகா  யாத்  நா ெபாி ம் நந் ம்; 
         ெமல் யன் கிழவன் ஆகி ைவக ம் 
         வாிைச அறியாக் கல்என் கற்றெமா  
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         பாி தப எஉ க்கும் பிண்டம் நச்சின் 
          யாைன க்க லம்ேபாலத் 
           தா ம் உண்ணான்; உலக ம் ெக ேம.         ( றம்-184) 
 
(காய்ெநல்- விைளந்த ெநல்; கவளம்- யாைனக்குத் த ம் ேசாற்  உ ண்ைட; மா-ஒ  
ெசன்ட் ேபான்ற நில அள ; ெச - ஏக்கர் ேபான்ற அள ; நந் ம்- ெப கும்; ைவகல்- 
தினந்ேதா ம்; கல்என் சுற்றம்- ஆரவாரக் கூட்டம்; பாி  தப- அன்  ெக ம்ப , 
பிண்டம்- ெபா ள் ெதாகுதி; நச்சின்- வி ம்பினால்) 
 
தமிழ் நாட்டகலம் 
 
           'வடேவங்கடம் ெதன்குமாி ஆயிைடத் தமிழ் கூ ம்' 
 
இந்நல் உலகத்ைதப் பண்  ெதாட்  ஆண்டவர் ேவந்தர் எனப்ப வர். ேசர, ேசாழ, 
பாண் யர் என்  கூறப்ெப ம் இவர்கைளப் பற்றிப் பண்ைட இலக்கியங்கள் பரக்கப் 
ேபசுகின்றன. இம் வ ம் ேசர்ந்  ஆட்சி ாிந்த இடத்தின் பரப் த்தான் யா  என்  
நிைனக்கிறீர்கள்? வடக்ேக ேவங்கடமைல (இப்ெபா  தி ப்பதி என்  கூ ம் 
மைலேய) ெதற்ேக கன்னியாகுமாி, ேமற்கும் கிழக்கும் கடல்கள், வடக்கி ந்  
ெதற்ேக ஏறக்குைறய 500 ைமல்கள், கிழக்கி ந்  ேமற்ேக அகன்ற விடத்தில் 400 
ைமல், கு கிய இடத்தில் சில அ கள் (குமாி ைன யில்) இந்த அள  கு கிய 
நிலத்ைத ஆட்சி ெசய்தவர் வர். 
 
         'மண்திணி கிடக்ைகத் தண்டமிழ்க் கிழவர் 
          ரசு ழங்குதாைன வர்'              ( றம். 35) 
 
என்ற றப்பாடல் இதற்குச் சான் . இந்த அள ைடய நாட்ைட வர் ஆட்சி 
ெசய்தா ம், அவர்கள் ஒவ்ெவா  வ ம் தந்தைமக் கூறிக்ெகாள் ம் ெபா  ேபரரசர் 
களாகேவ (சக்கரவர்த்திகள்) கூறிக் ெகாண்டனர். அவ்வரசர்கள் ஒேராவழி அைத 
மறந்தி ப்பி ம், உைழ இ ப்ேபார் அவர்கட்கு நிைன ட் க் ெகாண்ேட இ ந்தனர். 
ேமேல கூறப்ெபற்ற பாட ன் அ த்த அ ேய ேபா மான . ேசாழன் குள ற் த் த் 

ஞ்சிய கிள்ளி வளவைன 'ெவள்ளனக்கு  நாகனார், என்ற லவர் பா ய பாடம் அ . 
 
            ' ரசு ழங்கு தாைன வ ள் ம் 
            அரெசனப் ப வ  நினேத ெப ம்!'      ( றம்.-35) 
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என்  கூறிய லவர் ெப மான் இன் ம் ஒ  ப  ேமேல ெசன் , 
 
           'நா  எனப்ப வ  நினேத'        ( றம்-35) 
 
என் ம் கூறிவி கிறார். தமிழ்நாட்ைட வர் ஆட்சி ெசய்தா ம், 'அரசன்' என்  
கூறினால் ேசாழைனத்தான் குறிக்குமாம்! நா  என்  கூறினால் ேசாழநாட்ைடத்தான் 
குறிக்குமாம்.! 
 
சக்கரவர்த்திகள் 
 
இன் ஞ் சில சந்த ப்பங்களில் அவர்கள் ஆ ம் பகுதிகைள 'உலகம்' என் கூடக் 
குறிப்பிட்டனர். 'பிரமனார்' என்ற லவர். 
 
         'ெபா ைம சுட் ய வர் உலக ம் 
          ெபா ைம இன்றி ஆண் சிேனார்க்கும்.          ( றம்-357) 
 
என்  கூறிய அ கள் ஆழ்ந்  ேநாக்கற்குாியைவ. உலகம் என்ற ெசால்லால் நாட் ன் 
ஒ  பகுதிையச் சுட் க் கூ தல் அக்கால மர தான். 
 
            ‘மாேயான் ேமய கா ைற உலக ம்’ (அகத்திைண, 5) 
 
என்  ெதால்காப்பியம் கூ கிற . என்றா ம் ‘ வர் உலகம்’ என்  றப்பாடல் 

லவர் கூ ம்ெபா , அவர் இவர்க ைடய நாட் ன் பரப்ைப ஓரள  மிகுதிப் 
ப த்திேய கூ கிறார் என்ப  விளங்கும். ஒவ்ெவா  சந்த ப்பத்தில் இம் வ ள் 
வ ைம ெபற்ற ஒ வன் ஏைனய இ வைர ம் அடக்கி ஆ த ம் உண் . இன் ம் 
கூறப்ேபானால் இவர்க ள் ஒவ்ெவா வ ம் ஏைனேயாைர அ ப்ப த்தைலேய தன் 
வாழ்நாளின் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் ந்தனன். றநா ற்றில் 357--ஆம் பாட ல் 
‘ெபா ைம இன்றி ஆண் சிேனார்க்கும்’ என்  கூ வ  இவ்வா  ஒேராவழி ஏைனய 
இ வைர ம் ெவற்றி கண்ட ஒ வைனேய குறிக்கிற . 
 
தமிழ க்குள் அ த  
 
காிகாற்ெப வளத்தான் ேபான்ற ஒ  சிலர் தமிழ் நாட் ன் எல்ைலையத் தாண் ச் 
ெசன் , பிறநா களி ம் ெவற்றி கண்டார்களாயி ம், ெப ம்பான்ைமயான தமிழ் 
மன்னர்கள் ெவற்றி கண்ட  பிற தமிழ் மன்னர்கைளேயயாம். தமிழைன மற்ெறா  
தமிழன் ேபாாிட் த் ெதாைலப்பைதப் ெப  ெவற்றியாகக் ெகாண்டா  மகிழ்ந்தனர் 
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அந்நாளில் ெப ம்பான்ைமயான தமிழர். சில சந்த ப்பங்களில் இவர்க ைடய ேபார் 
அவ்வளவில் நின் விடாமல், யாெதா  தீங்கும் ாியாத மக்கைள ம் வ த்தத் 
ெதாடங்கிற் . ெவல்லப்பட்டவர் நாட்ைட (தமிழ் நாட் ன் மற்ெறா  பகுதிதான்) 
அழித் , ெந ப் ட்டல் ஒ  வழக்கம். 
 
         க ம் அல்ல  கா  அறியாப் 
        ெப ந்தண்பைண பாழாக 
        ஏம நல்நா  ஒள்எாி ஊட் ைன”.                  ( றம்-16) 
 
[க ம்  விைள ம் விைளநிலங்கைள எல்லாம் ெந ப் ட் னாய்] 
 
என வ ம் அ கள் நம் சிந்தைனையக் கிளறாமல் இ க்க யா . இவ்வா  
இவர்கள் ெவற்றிக் ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டா ம் ெபா கூட ேதாற்ற வைரப்பற்றி 
நிைனத்ததில்ைலயா? அவர்க ம் தம்ைமப் ேபான்ற ெமாழி ேபசும் ஒேர நாகாிகம் 
உைடயவர் என்ற எண்ணம் இவ்ெவற்றி ரர்கட்கும் ேதான்றி இராதா? ேபாாில்லாத 
நாட்கள் மிக ம் குைற  என்  கூறத்தக்க ைறயில் இவர்கள் வாழ்ந் ள்ளனர். 
இப்ெப  மன்னர் கள் ஒேராவழி வாளாவி ந்தா ம், இவர்கட்குக் கீழ் வாழ்ந்த 
சிற்றரசர்கள் வாளாவி ப்பதில்ைல. இவ்வா  ேபாாிட்  ம யக் காரணம் யா ? பைட 
ைவத்தி ந்தைம யின் வாளாவி க்க யாமல் ஓயா  ேபாாிட்டனாரா? 
 
ேபாாிடக் காரணம் 
 

றப்பாடல்கைள ஒ  ைற ரட் னவ ங்கூட ஓர் உண்ைமைய அறியாமல் இ த்தல் 
இயலா . ஏைனய எத் ைணக் காரணங்கள் இ ப்பி ம், இவர்கள் ஓயாமல் 

ச ட்டதற்குத் தைலயாய ஒ  காரணம் காணப்ப கிற . மனித மனத்தின் ஆழத்தில் 
காணப்ெப ம் இரண்  உணர்ச்சிகேள இதன் காரணம் என்  நிைனய ேவண்  
உள . இயற்ைகயாகத் ேதான் ம் ெவ ப்  உணர்ச்சி ஒன் ; ஏைனய  கழ் ஈட்ட 
ேவண் ம் என்  ேதான் ம் உணர்ச்சி. இைவ இரண் ம் கூ னவிடத்  விைளவ  
ேபாேரயன்றி ேவ  யாதாக இ த்தல் இய ம்? 
 
         மன்னா உலகத்  மன் தல் குறித்ேதார் 
         தம் கழ் நிறீஇத் தாம்மாய்ந் தனேர           ( றம். 165) 
 
[நிைலேபறில்லாத இந்த உலகில் கைழ நிைல நாட் ப்  பலர் மாய்ந்தனர்] 
 

கழ்ப் ைபத்தியம் 
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இத்தமிழ ைடய கழ்ப் ைபத்தியம் மிக ம் ஆழமாய் இ ந்தெதன்பைதக் காட்ட 

ற் க்கணக்கான உதாரணங்கள் தரவிய ம். 
 
         ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க; அஃதிலார் 
         ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன் .”                     (குறள்-238) 
 
என்  குறளாசிாியர் கட்டைள இ ன்ேப இம்மக்கள் தம் வாணாளில் ெபற ேவண் ய 
ஒ  குறிக்ேகாளாக இதைனக் ெகாண் ந்தனர் என்பைத நன்கு அறிய கிற . 
இலக்கணம் இதற்குப் ெபாியேதார் இடந்தந் , “பாடாண்திைண” என்றெதா  
திைணையேய வகுத்  விட்ட . 
 

கழைடய வழி 
 
மனிதனாய்ப் பிறந்தவன் கழ் ஈட் ேய தீரேவண் ம் என்றால், அதற்குாிய வழிகள் 
யாைவ என்  ேகட்கத் ேதான் கிறதன்ேறா? வழிகள் பலவாக இ க்கலாம். எந்த 
வழிைய ேமற்ெகாண்டால் கழ் ேபசுகிறவர்கள் எளிைமயாகப் கழ்வார்கள்? அந்த 
வழிேய சிறந்த வழி என்  நிைனத்தி த்தல் கூ ம் அக்கால மக்கள். ேம ம், கழ் 
ஈட் ம் வழி லமாகேவ தம் ைடய மனக் க த்ைத ம் ற் ப் ெபறச் ெசய்யக் 
கூ மாயின், அ  மிக ம் நலமானதாகப் பட் க்கும். இயற்ைகயாக மனத்தில் 
ேதான் ம் ெவ ப் ணர்ச்சிக்கு வ  ெகா ப்பதன் லம் இரண்  பயன்கள் 
கிட் கின்றன. தலாவ , யாைர ெவ க்கிேறாேமா அவர் ேமல் ேபார் ெதா த்  
ெவற்றி காண கிற . இரண்டாவ , அவ்வா  ெப ம் ெவற்றிேய பிறர் கழ ம் 
காரணமாகிற . இவ்வா  இரண்  வழிகளிற் பயன் ெபறக் கூ மாயின், வன்ைம 
மிக்க அரசர்கள் ேபார், என்ற வழிைய ேமற்ெகாண்டதில் வியப்பி த்தல் இயலா . 
ேம ம், அந்த அரசர்கள் ாி ம் இந்தப் ேபார்கைளத் தம் ைடய நாட்  மக்களின் 
நலத்திற்காகேவ ெசய்ததாக ம் கூறினர்; அம்மக்க ம் இதைன நம்பினர். 
 
ெவற்றி ெவறி 
 
பிற ைடய நாட் ன் ேமல் ேபார் ெதா த் ச் ெசல் தல் அரசர்க்குாிய அறமாக ம் 
ேபாற்றிக் கூறப் ெபற்ற . தற்காப் ச் ெசய் ைறயில் ேபாாி தல் அன்றி ம், 
பிறர்ேமல் பைடெகாண்  வ ப் ேபா க்குப் ேபாத ம் அறெமனேவ க தப்ெபற்ற . 

கழ் ேவட்ைடயாடப் பிற ைடய நலத்ைதப்பற்றிக் கவைல ெகாள்ளாமல் 
ேபாாி தைல ஒ  வாய்ப்பாகக் ெகாண்டனர் அற்ைற நாள் தமிழர். எவ்வள  ெபாிய 
அரச ம் இதற்கு விலக்காமா  இல்ைல. ேம ம், ஓாிரண்  ேபார்களில் ெவற்றி 
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கண்  விட்டால், அ  கு ப்பழக்கம் ேபால ஆகிவி ம். அவ்ெவற்றி தந்த ெவறி, 
ேம ம் ேம ம் ேபார்ெசய்யத் ண் ம். தாம் இவ்வா  ேபார் ெசய்  அதனால் 
ெப வதாகக் க திய கழ் உண்ைமயானதா என்  ஆராயக்கூட அவர்கள் 

ற்படவில்ைல. 
 
வாழ்வின் குறிக்ேகாள் ேபாரன்  
 
அரசராய்த் தாம் பிறந்தேத ேபார்ெசய்யத்தான் என்  கூடப் பலர் க திவிட்டனர். 
இத்தைகய ஒ  நிைலயில் அறி ைடப் ெப மக்கள் சிலர் மனத்திலாதல் ஓர் ஐயம் 
ேதான்றியி த்தல் ேவண் ம். ேகவலம் ேபாாி தல் ஒன்  தானா கைழ வளர்க்கும்? 
இ  தவிர இவ்வரசர் ெப மக்கள் ெசய்யத்தக்க நற்ெசயல்கள் ேவ  இல்ைலயா? 
இவ்வா  சிலர் தம்ைமத்தாேம ேகட் க்ெகாண்  ெபற்ற விைடக ம் றப்பாடல் 

த யவற்றில் காணக்கிடக் கின்றன. “மாங்கு  ம தனார்” என்ற லவர் தம் ைடய 
அரச க்குண்டான ேபார் ெவறிையத் தணிக்க “ம ைரக் காஞ்சி” என்றெதா  

ைலேய (எவ்வள  ெபாிய பாடல் அ !) இயற்றினார் என்றால், பழந்தமிழர் ேபார் 
ெவறி என்ற பாைலவனத்தில் இ  ஒ  நீர் ஊற் ப் ேபான்  காணப்ப கிற . 782 
அ கைள ைடய அப்பாட ல், அப் லவர், பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் 
ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழிய க்கு நல்லேதார் அறி ைர வழங்குகிறார். 
 
            ெபாற் விளங்கு கழைவ நிற் கழ்ந்  ஏத்த 
            விலங்குஇைழ மகளிர் ெபாலங்கலத்  ஏந்திய 
            மணங்கமழ் ேதறல் ம ப்ப நா ம் 
            மகிழ்ந்  இனி  உைறமதி ெப ம! 
           வைரந் நீ ெபற்ற நல்ஊ ழிையேய        (ம ைரக்காஞ்சி, 778-82) 
 
(உனக்கி க்கும் வாழ்நாள் ஓரள ைடயதாத ன், நல்ல ைறயில் உண்  உ த்  
மகிழ்ச்சி டன் வாழ்வாயாக). 
 
இப் லவேர இம்மன்னைனேய பா ம் றப்பாட்  ஒன்றில் இன் ம் ஒ ப  ேமேல 
ெசல்கிறார். 
 
          ஒண்ெதா  மகளிர் ெபாலங்கலத்  ஏந்திய  
          தண்கமழ் ேதறல் ம ப்ப மகிழ்சிறந்  
          ஆங்கினி  ஒ குமதி ெப ம! ஆங்க  
          வல் நர் வாழ்ந்ேதார் என்ப......            ( றம்-24) 
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 இவ்வா  இன் ற்  வாழ்வேத வாழ்க்ைக எனப்ப ம் என்  அவர் கூ ம் 
ெபா தான், இவ்வா  ெசய்யா தவர்க ைடய வாழ்  எவ்வள  பயனற்ற  
என்பைத ம் அறிய கிற . 
 
ஏைனய வழியால் ெப ம் கழ் 
 
ேபார் ெசய்தைலேய தம் வாணாளின் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்ட இம்மன்னர்கள் 

கழைடவதற்கு ேமற்ெகாண்ட வழி சற்  விந்ைதயானேத! இதைனக் காட் ம் ேவ  
வழியில் வாழ்வதால் நல்லெதா  கைழ அைடய ம் என இவர்கள் ஏேனா 
நிைனக்க வில்ைல! ஆனால், இப்ேபரரசர்கள் வாழ்ந்த அேத காலத்தில் சில 
சிற்றரசர்க ம் வாழ்ந் ள்ளனர். அவர்கள் வாழ்க்ைகயில் ேமற்ெகாண்ட குறிக்ேகாள் 

ற்றி ம் ேவறானதாகக் காணப்ப கிற . கைடஏ  வள்ளல்கைளப் பற்றி ம் 
இப் றப்பாடல் த யன ேபசுகின்றன. அவர்க ம் கழ் பைடத்தவர்களாகேவ 
உள்ளனர். என்றா ம் என்ன ேவற் ைம? கழ் என்ற ஒன்ைற அைடய ற்றி ம் 
ேவ பட்ட இ  வழிகைளக் ைகயாண் ள்ளனர். யா ைடய வழி சிறந்த ? ேபார் 
ெவறி ெகாண் , நாட் ற்கு நன்ைம என்ற ெபயரால் தமிழர்க ைடய கு திையத் தமிழ் 
மண்ணில் ஆறாகப் ெப கவிட் த் தம் ைடய மக்க ம் ேதாற்ற மக்க ம் ஒ ேசர 
அவதிப் படச் ெசய்த இப்ேபார் ெவறியர்க ம் கழைடந்  விட்டதாகச் 
ெச க்குற்றி ந்தனர். இவர்கள் ெச க்ைக வளர்க்கத் தமிழ் லவர்க ம் 
காரணர்களாய் இ ந்தனர். கு  நிலமன்னர்கள் எ வைர ஒேர நாளில் 
ெவன் விட்டான் என்பதற்காகத் தைலயாலங்கானத்  ெச  ெவன்ற 
ெந ஞ்ெசழியைன எத்தைன லவர்கள் கழ்ந் ள்ளனர்! அ ம் அள மீறிப் 

கழ்ந் ள்ளனர். நன்கு ஆராய்ந்  பார்த்தால், இதைன மிகப் ெபாிய ெவற்றிக ள் 
ஒன்  என் கூடக் கூறவியலா . தம் ைடய நாட்ைடவிட் ப் பன்  ைமல்கள் 
கடந்  ெசன்  ேவற்  நாட் ல் ேபார்கள் ாிந்  ெவற்றி ெபற்ற ெசங்கிஸ்கான் 
அெலக்ஸாந்தர் தலாேனா டன் ஒப்  ேநாக்கினால் ெந ஞ்ெசழியன், காிகாலன் 
ேபான்றார்கள் ெவற்றி மிகச் சிறியதாகிவிடக் காண்கிேறாம். ஆனால், அெலக்ஸாந்தர் 
கிேரக்கர்க ட ம், ெசங்கிஸ்கான் மங்ேகா ய ட ம் ேபாாிடவில்ைல. 
ெந ஞ்ெசழியேனா என்னில், தமிழ டன் ேபாாிட்டான். ெவன்றவ ம் தமிழன்; 
ேதாற்றவ ம் தமிழன். இவ்ெவற்றிைய என்னெவன்  பாராட்  வ ? 
இவ்ெவற்றியால் கழைடந்ததாகக் க திய மன்ன ம் நம் இரக்கத்திற்கு உாியர். 

க க்குாிய ஒ  ெசயைலச் ெசய் விட்டான் அம்மன்னன் என்  க தி அவன்ேமல் 
பாடாண்திைணப் பாடல்கள் பா ய லவர்க ம் நம் இரக்கத்திற்கு உாியவேரயாவர். 
 
இவ்ெவற்றிகளால் ெப வ  இன்பமாயி ம், கழாயி ம் அைவ 
வி ம்பத்தக்கனவல்ல. இவ் ண்ைமைய தமிழர் நன்கு அறிந்தி ந் ங்கூடப் ேபாரால், 
ெவற்றியால் இன்பங்காண யன்றனர். அதனால் ெபற்ற கைழ ம், அப் கழ் 
நிைலயற்றதாயி ம், வி ம்பினார்கள். ேபார் ெசய்தலாகிய ைறைய ேமற்ெகாண்  
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கழைடய யன்ற இவர்களி ம் ேவ பட்ட ைறையக் ைகயாண்  
கழீட் யவர்க ம் உண் . பிற க்குத் தீங்கு ாிவைதக் கனவி ம் க தாதவர்களாய் 

வாழ்ந்த அவ் வள்ளல்க ம் கழ் ெபற்றனர். அறிவின் ைணெகாண்  கழ் ேதட 
யன்ற இப்ேபார் ெவறியர்கள் எங்ேக, உணர்வின் ைணெகாண்  ெகாைட என்ற 

சிறப்பால் கழ் பைடத்த வள்ளல்கள் எங்ேக! இவ்வி  சாரா ம் ெபற்ற  ஒேர 
கழ்தான் என்றா ம், இ வர் ைகயாண்ட வழிகள் எவ்வள  மாறானைவ! அைட ம் 

பயன் ஒன்ேற யாயி ம், ேமற்ெகாள் ம் வழி ேவ பாட்டால் இ வ ம் இ  ேவ  
வங்கட்குச் ெசன் விட்டனர். 

 
கழைடய இ வழிகள் 

 
        அறி  வழி ேமற்ெகாண்ட இவர்கள் கழ் சிறந்ததா, அன்றி,  அந்  வழி 
ேமற்ெகாண்ட அவர்கள் கழ் சிறந்ததா? அறி  அறி  என்  கூவி அறிவிற்கு 
வணக்கம் ெச த் ம் இக்காலத் தமிழ்நா , ஒ ேவைள இப்ேபார் ெவறியர்கைளப் 
பாராட்ட ன் வரலாம். ஆனால், உண்ைமயில் இவர்கள் கழ் நிைல நின்றதா? இ  
நன்கு ஆராயற்பால . அன்  வழி ேமற்ெகாண்  கழ் பைடத்தார் பற்றி அ த் க் 
காண்ேபாம். 
 
எவ்வழி சிறந்த ? 
 
               அறி  வழிைய ேமற்ெகாண்  பைடதிரட் த் 'தன் வ ம் ைணவ ம் 
மாற்றான் வ ம் இ ள் தீர எண்ணிப்' ேபார் ேமற்ெகாண்  ெவற்றி ெபற் ப் 

கழைடந்தவர்கள் பற்றி ம் கண்ேடாம், கழ் ேதட ேவண் ம் என்ற தைலயாய 
வி ப் ம், உள்ேள ேதான் ம் ெவ ப் ணர்ச்சிக்கு வ  ெகா க்கும் யற்சி ம் 
ேசர்ந்  ேபாராக ெவளிப்பட்டன என் ம் கண்ேடாம். இவ்வரசர் கள் வாழ்ந்  இன்  
இரண்டாயிரம் ஆண் கள் கழிந்த பிறகு கூட இவர்கள் ெசய்ைக  ேபாற்றத்தக்க  
என்  ஒ  தைலயாகக் கூறக்கூடவில்ைல. 
 
அகங்கார ம் மமகார ம்        மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்ெவா வ க்கும் ஆணவ ம் 
மமகார ம் இயற்ைகயாக அைமந் வி கின்றன,. பல சந்தர்ப்பங்களில் ேவ  
வழியாற் கூறினவிடத் ம் ஏற் க் ெகாள்ளாதவர்கைள மடக்க இ  பயன் ப கிகிற . 
'இத் ைணப் ெபாியவனான நீ இந்தக் காாியம்  ெசய்ய லாமா' என்  ேகட்டால் சிலர் 
தி ந்திவிடக் காண் கிேறாம். எனேவ, ஒவ்ெவா வ ம் தன்ைனப் பற்றி ஒ  
மதிப்ைபத் தாேன வகுத் க்ெகாண் ள்ளான் என்ப  ெதாிகிற . தான் ெசய் ம் 
காாியம் தன் மதிப் க்கு ஏலாத  என்பைத ஒ வர் எ த் க்காட் ய டன் அச் ெசயல் 
ெசய்வதி ந்  விலகி வி கிறான். இதி ந்  ஒன்ைற அறிய கிற . 
மனிதனிடத்  அைமந்  கிடக்கும் 'அகங்காரம்' எனப்ப ம் 'யான்' என்பைதேயா 
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'மமகாரம்' எனப்ப ம் 'என ' என்பைதேயா ெதாட்  விட்டால், அவன் ள்ளி 
எ கிறான். உறங்கிக் கிடக்கும் ஒ வைனத் ெதாழிற்ப த்த ேவண் மாயின், 
இவற்ைறத் ண்  வி வ  சிறந்த வழி என்ேற ப கிற . 
 

ண் ல் இைர 
 
'யான் என ' என்பனவற்ைறத் ண் வதன் லம் ஒ வைன நல்ல  ெசய்ய ம் 

ண்டலாம்; அல்ல  தீயைவ ெசய்ய ம் ெச த்தலாம். இைவ இரண் ம் 
ண் பவன் மன நிைலையப் ெபா த்தைவ. பழந்தமிழ் அரசர்களின் கழ் வி ப்பம் 

இவ்வகங்காரத்தி ந்  அ ம்பினேத யாகும். அவன் கைழப் பா னவர்கள் ஒ  
வைகயில் அம்மன்ன ைடய 'யா க்கு' இைர இட்டனர். 'யான்' என்ற மீ க்குப் 
' கழ்' என் ம் இைரையக் காட் ம் சிறந்த  ஒன்றில்ைல. அதி ம் 'கவிைத' 
என் ம் ண் ற்ேகாத்த ' கழ்' என் ம் இைரையக் கண்  மயங்காத மனிதர்கேள 
மிகமிகக் குைறவாவர். பழந்தமிழ் மன்னர்களில் ெப ம்பான்ைமயானவர் 'மனிதர்'கேள. 
எனேவ அவர்கள் இத் ண் ல் சிக்குண்டதில் வியப்பில்ைல. இ  க திேய ேபா ம் 
வள் வப் ெப ந்தைக ' கழ்' என்ற அதிகாரத்ைத இல்லறவிய ன் இ தி 
அதிகாரமாக ைவத் ப் ேபானார்! ேமேல கூறப்பட்ட ைறயில் அறத்ைதக் 
கைடப்பி த்  வாழேவண் ம் என்  கூறிய ஆசிாியர், மக்கள் இனத்ைத ம ைற ம் 
கூர்ந்  ேநாக்குகிறார். ஒ  சிலர் பயன் என்ற ஒன்ைறக் கண்டால் ஒழிய நன்ெனறி 
ஒ க மாட்டார்கள். ஆனால், பயன் என்ப  இம்ைமயில் அன்றி ம ைமயில்தான் 
கிைடக்குெமனின், 'அ  கிடக்கட் ம்' என்  கூ கிறவர்க ம் இம்மக்கள் ெதாகுப்பில் 
உளராக ன், அவர்கள் ெபா ட்டாகேவ ' கைழ' இ தி அதிகாரமாக ைவத்தார் 
ேபா ம்! இந்தத் ண் ல் ெபான் ள்ளாக ன் இல்லறத்தார்க்ேக உாிய  என்பார் 
ேபால இல்லறவிய ன் இ தி அதிகாரமாக ைவத்  உள்ளார். ற  ெநறி ெசல்பவர் 
இப் கழ் என் ம் வைலயில் பட்டால் மீள்வ  அாிதன்ேறா? 
 
            'யான் என  என் ம் ெச க்கு அ ப்பான் 
            வாேனார்க்கு உயர்ந்த உலகம் கும்.         (குறள்-346) 
 
என்  கூறிய பிறகு றவிக்குப் கழ்ேமல் ஆைச இ த்தல் ைறயன் . எனேவ, 

றவறத்தில் இவ்வதிகாரத்ைத வள் வர் ைவக்கவில்ைல. 
 

கழ் ேதட வழி 
 
இல்லறவிய ல் ' கழ்' அதிகாரத்ைத ைவக்கும் ெபா  ஆசிாியர் மிகுந்த 
கவனத் டன் ைவத் ள்ளார் என்பைத ன் பின் பார்த்தால் நன்கு விளங்கும். ஈைக 
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என்ற அதிகாரத்தின் பின்னர் இவ்வதிகாரம் அைமந் ள்ள  ேநாக்கற்குாிய . 
அதைன ஒ ேவைள மக்கள் கவனியாமல் விட்  வி வார்கேளா என்  அஞ்சிப் 
ேபா ம் ஆசிாியர் கழ் அதிகாரத்தில் உள்ள பத் க் குறள்களில் தல் இரண்  
குறள்களி ம் ஈைக உைடயா க்ேக கழ் உண்  என நிைன ட் கிறார்! கழ் 
ேதடேவண் ம் எனி ம் அதற்குப் ேபாைரக் க வியாகக் ெகாள்வைத வள் வர் 
வி ம்பியி க்க மாட்டார். பிறர்க்குத் தீைம ாிந்  அதனால் கழ் வ வதாயின் 
அதைனப் கழ் என் கூற ஒ ப்பட மாட்டார். 
 
           'மறந் ம் பிறன்ேக  சூழற்க'           (குறள்-204) 
 
என்  கூறிய ெபாியார். 
 
பிைழ எங்ேக 
 
வள் வர் க த்  இ வாயின் பிைழ எங்ேக ேநர்ந் த  பழந்தமிழ் மன்னர்கள் ஏன் 
ேபாைரக் க வியாகக் ெகாண்டனர்? அறிைவ அதிகம் நம்பியதால் ஏற்பட்ட 
பயன்தான் அ . ஓயா  பிறைரப் பற்றி ம் அவ ைடய வ ைம பற்றி ம் 
எண்ணிக்ெகாண் ந்த அம்மன்னர் கள் இப்பிைழ ெசய்வ  எளிய காாியம். அதி ம் 
மன்ன ராய்ப் பிறந்த தாங்கள் ெசய்வன அைனத் ம் சிறந்தைவ என்ற எண்ண ம் 
உடன் ேதான்றி விட்டால் பிறகு ேகட்க ம் ேவண் மா? ெபற்ற பயன் இ தான். 
 
அறிவாராய்ச்சி ம் பய ம் 
 
இந்தப் பாைலவன வாழ்வில் ேவ  க த் ைடயவர் கேள இ ந்ததில்ைலயா? 
இல்லாமல் இல்ைல. ஆனால், அறி ம் உணர் ம் வளர்க்கப்பட ேவண் ய இவ் லகில் 
அறிவின் ைணெகாண்ட இவ்வரசர்கள் கூட்டம் மிகுதி. ஆனால், உணர்வின் 

ைணெகாண்ட மன்னர்கள் கூட்டம் சற் க் குைற . அறிைவத் ைணக்ெகாண்  
உலைக ேநாக்கும்ெபா , உலகம் வழங்குகின்ற காட்சிேய ேவ ; உணர்ச்சிையத் 

ைணெகாண்  கா ம் ெபா  கிைடக்கும் காட்சிேய ேவ ; அறிவால் ஆராய்ந்த 
மன்னன் த ற்கண்ட  தன்ைன ம், தன் ெப ைமைய ம் ஆம். அ த் க் கண்ட  
தன்ைனப் ேபான்ற மன்னர் கைள ம், கு மக்கைள ம். ஆனால், அறி க்காட்சி 
அம்மட்ேடா  நிற்கவில்ைல. அந்த அரசர்கைளத் தன் டன் ஒப் ைம ெசய்  பார்த்  
அவர்க ைடய வன்ைமக் குைறைவ எ த் க்காட் ற் . தன் அதிகாரத் ைதப் 
ெப க்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  எ த் க் கூறிற் . வந்த வாய்ப்ைப விடாமல் 
பயன்ப த்த ேவண் ம் என்  சுட் க் காட் ற் . பிற டன் தன்ைன எைட ேபாடத் 
ெதாடங்கிய டன் எவ்வாறாயி ம் அவர் களி ம் தான் ேமம்பட்டவன் என்  பிறர் 
கூற ேவண் ம் என்ற எண்ணம் உண்டாயிற் . தான் ஆ ம் இந்த நிலம் 
'பிறமன்னர்கட்கும் ெபா ' என்ற ெசால்ைலப் ெபா க்காத ஒ  நிைல வந் ற்ற . 
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         "ைவயம் காவலர் வழிெமாழிந்  ஒ கப் 
          ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசால் ெபாறா அ  
          இடஞ்சிறி  என் ம் ஊக்கம் ரப்ப"                    ( றம்-8) 
 
[பிற அரசர் க ம்ப  இன்பத்ைத வி ம்பிய வாழ்ைவ நடத்தாமல், இந்த உலகம் பிற 
மன்ன க்கும் ெபா  என்  பிறர் ெசால் ம் ெசால்ைலப் ெபா க்காமல்.] 
 
அறிவால் ஆராய்ந்த ெபா  ெபற்ற பயன் இ வாகும். 
 
உணர்  வழி வாழ்  
 
உணர்ச்சியால் ஆண்ட ெப மக்க ள் தைலயாயவன் பாாி வள்ளல். அறிைவ 
அடக்கிக்கூட உணர்ச்சிக்கு இடந் தந்த ெப ைம அப்ெப மக க்ேக உண் . 
'இவ்வள  ரம் அறிைவ இழந்  உணர்ச்சி வசப்படலாமா?' அ ம் மன்னனாகிய 
அவன் இவ்வா  ெசய்யலாமா? என் கூடக் ேகட்கப்படலாம். உணர்ைவ இழந் , 
அன்ைப இழந் , தம்ெமா  ெபா  ம கிறவ ம் தம்ைமப் ேபான்ற தமிழர் என்பைத 
மறந் , தமிழ் மண்ணில் தமிழ்க் கு திையப் பரவவிட்ட ற் க் கணக்கான தமிழ் 
மன்னர், உணர்ச்சிைய விட்  அறிவின் ைண ெகாண்டனர். அவர்கள் எதிாில் 
பாாி ம் பாாி ேபான்ற ஒ சில ம் அறிைவவிட்  உணர்ச்சிையப் ெப க்கி வாழ்ந்த  
தவறா? 'உைட த்தாத ஊாில் உைட த்தவன் ைபத்தியக்காரன்' என்ப  

ெமாழி. அவ்வா  கூ வ  சாிதான் என்  கூ ம், அறி வாதிகள் 
ேவண் மானால் பாாிையத் தவ  கூறட் ம். மற்றவர் அைனவ ம் பாாிையப் 
ேபாற்றத்தான் ெசய்தனர்; ெசய்கின்றனர்; ெசய்வர். 
 
ெகாைடக்கு உவைம 
 
    பாாியின் ெகாைடத்திறத்திற்கு உவைம கூற வந்த லவர், உலகம் வ ம் 
ேத ம் உவைமையக் காண யாமல், இ தியில் 'ேமகம்' ஒன்ைறத்தான் கூறினார். 
'என்ன அழகான உவைம! இைதவிடப் பாாிையத் திட்ட 'ேவ  உவைம ேவண் மா?'  
என்கிறார் அறி வாதியர்; ேமகம் ெசய் ம் ெதாழிைலப்பற்றிப் பரணர் இேதா 
பா கிறார்; அ ம் 'ேமகம்' என்ற வள்ளைலப் பற்றித் தான் பா கிறார். 
 
            அ குளத்  உகுத் ம் அகல் வயல் ெபாழிந் ம்   
           உ மிடத்  உதவா  உவர்நிலம் ஊட் ம்  
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            வைரயா மரபின் மாாி ேபால                         ( றம்--142)  
 
[வற்றிய குளத்தி ம் விைள வய ம் ெபய் , அதனால் நாம் நிைனக்கும்ப யான 
பயைன உண்டாக்காமல், கார் நிலத்தில் ெபாழிந்  எவ்விடத் ம் வைரயாத 
இயல் ைடய ேமகம் ேபால] 
 
            இவ்வா  ெகா ப்பைத ஆராயாமல் த வைத என்ன ெவன்  கூ வ ? இ  

ைறயா? ெப ைமயா? அறந் தானா? இல்ைல என்பார் என்க. ஆனால், இவ்வா   
த வதன் அ ப்பைடைய உணர்ந் ெகாண்டாலன்றிப் பாாிைய அறி மா  இல்ைல. 
 
தனி இனம் 
 
பாாி ேபான்ேறார் ஒ  தனி இனமாவர். ஏைன ேயா க்கு மனம் ேவைல ெசய்வைதப் 
ேபால இவர்கட்குச் ெசய்வதில்ைல. அறிவாளன் உலைகக் கா ம்ெபா  த ற் 
காண்ப  தன்ைன (அகங்காரம்) என் ம் அ த் க் காண்ப  தனைத (மமகாரம்) 
என் ம் கூறிேனாம். பாாி ேபான்ேறார் த ற் காண்ப  இவற்ைற யன் . 
கூறப்ேபானால் இ தியிற்கூட இவற்ைறக் காண்ப தில்ைல அவர்கள். இ ேவ 
ேவற் ைம. இைத உதாரணத் தால் நன்கு அறியலாம். யா ம் என ம் அவர்கள் 
பார்ைவயில் வராைமயின், ' கழ்' என் ம் ண் ல் அவர்கள் சிக்குவ ம் இல்ைல. 
யான், எனைத உைடய மீன்கட்ேக கழ் என் ம் ெபான் ண் ல் உாிய . 
அவற்றி ந்  வி தைலப் ெபற்ற திமிங்கிலங்கள் ேபால்வர் இவ்வள்ளல்கள். 'யான் 
என ' அற்றவன் பாாி என்பைதச் சற்  விளங்கக் காணலாம். 
 
அறிவால் ஆய்ந்தால்.? 
 
காட் ல் ேத ர்ந்  ெசன்ற பாாி ல்ைலக்ெகா  ஒன்  ெகா ெகாம்  இல்லாமல் 
வா ய யைரக் கண்டான். கண்டவன், 'ஆ  அறி  பைடத்த' மனிதனாய் பாாி 
காணப்பட்ட , 'ஓர் அறி ' மட் ம் உைடய உ  ெகா , பாாியின் அறி  ேவைல 
ெசய்யத் ெதாடங்கியி ப் பின் யா  நிகழ்ந்தி க்கும் என்  காணலாம். த ல் 
இக்ெகா க்கு ஒ  ெகா ெகாம்  ேதைவ என்  நிைனத் தி ப்பான். 'எத்தைகய 
ெகாம்  ேதைவ? சிறிய ஒ  ெகாம்  ேபா மா, அன்றிப் ெபாியெதா  மரம் ேதைவப் 
ப மா? ட் ற்குச் ெசன்ற டன் ஏவலாளன் ஒ வைன ஏவி நல்லெதா  ெகாம்ைப 
நடச்ெசால்ல ேவண் ம்' என்ற ைறயில் நிைனந்தி ப்பான். இன் ங் ெகாஞ்சம் 
அறி  திர்ந்தி ந்தால், கீழ்க்கா ம் ைறயில் அவன் நிைன  ஓ யி ப்பி ம் 
வியப்பைடவதற்கு ஒன்  இல்ைல: "இ  நாம் வளர்க்கும் ெகா யன் . காட் ல் 
இயற்ைகயாய் இந்த ஒ  ெகா தானா வளர்கிற ? எத்தைனேயா ஆயிரக்கணக்கான 
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ெகா கள் உள. ல்ைல மட் ம் என்ன? எத்ைதைனேயா ெகா கள்! இவற்றிற் 
ெகல்லாம் ெகா  ெகாம்  ேதைவயா என்  காண்ப தானா நம  ேவைல? அரசனாய் 
இ க்கும் நமக்கு எத்தைன ெதால்ைலகள்! ைற ேவண் ம் குைற இரந் ம் நம்மிடம் 
வ பவர்கட்ேக தக்க வழிேதட யாத ெபா  இந்தக் ெகா க்காகக் 
கவைலப்ப வ  அறி ன மன்ேறா? கிடக்கட் ம். இன்  நாம் இந்தக் ெகா க்கு ஒ  
ெகாம்  நட் விட்டால் நாைள வ ம் ெகா கைளெயல்லாம்  யார் காப்பாற்றப் 
ேபாகிறார்கள்? அப்ப ேய இந்தக் ெகா  அழிந் விட்டால்தான் என்ன? உலகமா 

கிவி ம்? ெச த் த் ேதைர ேமேல!" இவ்வா  நிைனக்க அறி வாதிக்ேக ம். 
ஆனால், பாாி அறி வாதி அல்லேன! 
 
பாாியின் மனநிைல 
 
பாாி ெசய்த  யா ? தான் ஓர் அரசன் என்பைத ம் எதிேர இ ப்ப  ேகவலம் ஒ  
ெகா தான் என்பைத ம் அறேவ மறந் விட்டான். அந்தப் பண்பட்ட உள்ளத்தில், 
கைல மனத்தில், உலகி ள்ள உயிெரல்லாம் ஒன்  என்  க ம் க ைண 
உள்ளத்தில், எதிேர ல்ைலக் ெகா  ெதாியேவயில்ைல. பின்னர் என்ன ெதாிந்த ? 
ெகா  ெகாம்பின்றி  வா ம் ஓர் உயிர்தான் ெதாிந்த . பாாியின் உயிேர 
ஊசலா விட்ட . ெகா  ெகாம்பில்லாமல் ஆ னைதக் கண்ட க ைண மறவனின் 
உள்ளம் த்த ; உயிர் த்த . ஓர் உயிர் மற்ேறார் உயிாின் வாட்டத்ைதக் 
கண் விட்ட . தன் ைடய இனமாகிய மற்ேறார் உயிர் வ ந் வைதக் 
கண் விட்ட . "வா ய பயிைரக் கண்ட ேபாெதல்லாம் என் ள்ளம் வ ந்திய 
வ த்தம் நீேய அறிவாய்!" என்  பிற்காலத்தில் ஒ  க ைண உள்ளம் (இராம ங்க 
வள்ளலார்) ேபசிற் . பாாி இக்காட்சியில் தன்ைன மறந் , தன்னிைலைமைய மறந் , 
அறிவிழந் , கூர்த்த, அறிெவல்லாம் ெகாள்ைள ெகா த் , வ ந் ம் ெகா டன் 
உணர்வின் உதவியால் ஒன்றாகிவிட்டான். பாாியின் இந்த நிைலைமையக் கற்பைன 
ெசய் ெகாண்  தான் ஆசிாியர், 
 
         அறிவினால் ஆகுவ  உண்ேடா பிறிதின்ேநாய் 
         தந்ேநாய்ேபால் ேபாற்றாக் கைட?                (குறள்-315) 
 
என்  பா னார் ேபா ம்! அந்த ஓரறி யிர் தன் ைடய யைர நம் ேபான்றவர் 
காதாற் ேகட்கும்ப  வாய்விட் க் கூறவில்ைல. ல்ைலப் க்கள் பற்கள் ேபால் 
இ ப்பி ம், வாய்விட்  ஒன்  ேவண் ம் என்  ேகட்ப  உயிர் ேபாகும் 
ேநரத்திற்கூட இழிந்த ெசயலாக ன், ேகட்க வில்ைல ேபா ம்! அ  தமிழ்நாட்  

ல்ைலக் ெகா யன்ேறா? ஆனால், எதிாில் நிற்பவ ம் ஒ  தமிழ் மகன் அல்லேனா? 
எனேவ, வாய் திறந்  ேகட்பதன் ன்னேர த வ தான் ைற என்  க தித் தந்  
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விட்டான். எதைனத் தந்தான்? தன் ெப ைமக்ேகற்பத் தன் ேதைரேய தந் விட்டான். 
ேவ  ஆராய ேநரம் ஏ ? அறிவின் ைணெகாண்  ஆராய்ந்தி ப்பின், பாாியாக 

யாதன்ேறா? உணர்ச்சி உலகத்தில் வா ம் அந்தக் க ைண வள்ள க்குத் தனக்கும், 
ெகா க்கும், ேத க்கும் உள்ள ேவ பா  எங்ேக ெதாியப் ேபாகிற ! தான் நடந்  
ெசல்ல ம். ஆனால், அம் ல்ைலக் ெகா  பற்றிப்படரக் ெகாம்  ேவண் ம். 
ெகாம்பின் ேவைலையத் ேத ம் ெசய் ம், எனேவ, ேதைர நி த்தி விட்டான். 
 
மடவன் பாாி 
 
விைல யர்ந்த அந்தத் ேதர் ல்ைலக்ெகா க்குத் ேதைவ இல்ைல; ஆனால் 
அரசனாகிய தனக்கு மிக ம் இன்றியைமயாத  என்  க தினானா? அரச க்குப் 
பயன்ப ம் ேதைரத் ேதைவயற்ற ல்ைலக்ெகா க்குப் பயன் ப த்திய  அறி ைடய 
ெசயலா? அன் . ஆகலாற்றான் அவைன அறியாைம ைடயவன் என்  லவர்கள் 
பா னார்கள், 'மடவன் பாாி' என்  கூறி மகிழ்ந்தார்கள். 
 
இத்தைகய ெசயலால் பாாி கழ் ெபற்றானா இல்ைலயா? ெபற்றான்; அழியாப் 

கைழப் ெபற்றான். 
 
          த்தைல அறாஅப் ைனெகா  ல்ைல 
          நாத்த ம்  இ ப்பப் பாடா  ஆயி ம் 
          கறங்குமணி ெந ந்ேதர் ெகாள்கஎனக் ெகா த்த 
          பரந்ேதாங்கு சிறப்பிற் பாாி.          ( றம்-200) 
 
(நிைறந்த க்கைள ைடய ல்ைலக்ெகா  பாாிையப் கழ்ந்  பாடவில்ைல எனி ம் 
ஒ க்கின்ற மணிகள் கட் ய ேதைரக்ெகா த்த பரந்த கைழ ைடய பாாி) 
 
என்  கபிலரா ம், 
 
        ெகா க்கி லாதாைனப் பாாி ேயஎன்  கூறி 
        ம்ெகா ப் பார்இைல            (ேதவாரம்-7,34-2) 
 
என்  இைறவைனயன்றி மக்கைளப் பாடாத சுந்தர ர்த்தி நாயனாரா ம். 
 
           ல்ைலக்குத் ேத ம் மயி க்குப் ேபார்ைவ ம் 
           ெதால்ைல அளித்தாைரக் ேகட் ம் அறி ம்.       (பழெமாழி-36) 
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என்  பழெமாழியாசிாியரா ம் ேபாற்றப்பட்டான். ேபார் ெவறியர்களின் கழ் 
பரந்தைதக்காட் ம் இவ ைடய கழ் ஓங்கி வளர்ந்த  உண்ைம. அெலக்ஸாண்டர் 
ெசங்கிஸ்கான் என்பவர்க டன் ஒப் ேநாக்கக் காிகாலன் ெந ஞ்ெசழியன் 

தலாேனார் ெவற்றிப் கழ் மங்கி வி கிற . ஆனால், யா டன் ஒப்  ேநாக்கி ம், 
பாாியின் கழ் மங்குமா  இல்ைல. காரணம், அவர்கள் கைழ ேவட்ைடயா ச் 
ெசன்றனர். ஆனால், கேழா, அவர்கைள விட் விட் த் தன்ைனப்பற்றிக் கவைல 
ெகாள்ளாமல் உள்ளத் றவால் உயிர்கள் அைனத் ம் ஒன்  என்  க தி வாழ்ந்த 
பாாிையத்தான் ேவட்ைடயா ச் ெசன்ற . கைழ ேவட்ைடயா ய அவர்களி ம், 

கழால் ேவட்ைட ஆடப்ெபற்ற பாாி, அறிைவவிட உணர்  வாழ்ேவ சிறந்த 
ெதன்பைத உலகுக்கு அறிவிக்கும் கலங்கைர விளக்கமாய் நிற்கிறான்! 
 ----------------------------------------------------------- 
 

7.   தமிழர் கண்ட அைமச்சன் 
 
இத்தா ய ைடய ல் 
 
இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஐந்  ஆண் கட்கு ன்னர் இத்தா  ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 
'ெமக்காவி ' என்ற ெப ஞ்ெசல்வன் 'அரசன்' (The Prince) என்ற ெபயரால் ஒ  

ைல எ தினான். அரச க்குாிய இலக்கணம், ஆட்சி ைற என்பன அந் ல் 
ஓரள  கூறப்ெபற் ள்ள  உண்ைமேய. ஆனால், அைதவிட மிகுதியாக, எத்தைகய 
சூழ்ச்சிகளிைழத்தால் ஒ வன் அரசனாக ம்  என்பைதேய அந் ல் ேபசிற் . மிக 
சமீப காலம்வைர அந் ல் ஈ  இைணயற்றதாய் ஐேராப்பா ேதசம் வதி ம் 
விளங்கி வந்த . 
 
குற ம் கூ கிற . 
 
ஆனால், ெமக்காவி  ேதான் தற்கு ஆயிரத்ைதந்  ஆண் கட்கு ன்னேர 
இத்தமிழ்நாட் ல் ஒப்பற்ற அரசியல் ல்கள் ேதான்றின. அத்தைகய ல்க ள் 
தி க்குற ம் ஒன்  என்  கூறத் ேதைவ அன் . தி க்குறள் அல்லாத ஏைனய தமிழ் 

ல்களி ம் அரசியல் பற்றிய பல க த் க்கள் மிகுதியாகப் ேபசப் பட் ள்ளன. 
அரசியல் க த் க்கைள அறிவிப்ப  அவற்றின் தைலயாய ேநாக்கம் அன்றாக ன், 
இைல மைற காயாய் இவ் ண்ைமகள் அப்பாடல்களில் அைமந் ள்ளன. 
 
அரசாட்சியில் அரச க்கு அ த்தப யில் நிற்பவன் அைமச்சேனயாவன். மிகு 
பழங்காலத்தில், அரசன் உலகின் உயிர் என்  க தப்ெபற்ற காலத்திற்கூட, 
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அைமச்சைன அரச ைடய கண்களாகேவ க தினர். உலகப் ெபா மைற தந்த 
ெபாியார், 
 
             "சூழ்வார் கண்ணாக ஒ கலான் மன்னவன், 
              சூழ்வாைரச் சூழ்ந்  ெகாளல்."            (குறள்-445) 
 
என்  விதித் ப் ேபானார். 
 
ெமக்காவி யின் கூற்  
 
ெமக்காவி  தன் ன் 22 ஆம் பிாிவில் அரசன் அைமச்சைரத் ேதர்ந்ெத ப்ப ப் 
பற்றிப் பின்வ மா  குறிக்கிறான். "அைமச்சைரத் ேதர்ந்ெத ப்ப  எத் ைணப் 
ெபாிய காாியெமன்பைதக் கூறத் ேதைவ இன் . மன்னன் தன் அறி  
விளக்கத்திற்ேகற்பேவ அைமச்சைரத் ேதர்ந் ெத ப்பான். அறி ைட அைமச்சைரத் 
ேதர்ந்ெத ப்பவன் அறி ைட மன்னனாகக் க தப்ப வான். அைமச்ச ைடய 
தகுதிைய மன்னன் அறியச் சிறந்த வழி ஒன்  உண் . எப்ெபா  ஓர் அைமச்சன் 
மன்னைனக் காட் ம் தன்ைனப் ெபாியவனாக மதிக்கிறாேனா, அப்ெபா ேத அவன் 
அத்ெதாழி க்குத் தகுதியற்றவ னாகிறான். எவன் ஒ வன் அைனத்தி ம் தன் ைடய 
ஊதியத்ைதப் ெபாிெதன மதிக்கிறாேனா, அவ ம் அைமச்சனாகத் தகுதியற்றவன். ஒ  

ைற அைமச்ச ைடய தகுதி பற்றி மன்னன் ஆய்ந்  ெதளிந்  அவ ைடய 
உண்ைம அன்ைப அறிந் விட்டால், பிறகு அவன் அன்ைப நிைலெபறச் 
ெசய்யத்தக்கனவற்ைற இயற்ற ேவண் ம்; ேம ம் ெபா ப் க்கைள ம் பதவிைய ம் 
பயத்ைத ம் த வதால் அைமச்ச ைடய அன்  மாறாமல் இ க்கச் ெசய்ய ேவண் ம். 
இத்தைகய ைறயில் இ வ ம் நடந் ெகாண்டால், இ வ ம் ெபறாத நன்ைம ம் 
இல்ைல; இம் ைற மாறினால், இ வ ம் அைட ம் தீைமக்கும் ஓரளவில்ைல." 
 
அைட ெமாழிகள் 
 
இத்தா  நாட்  அரசியல் ஞானி கூறின இவற்ைறக் காட் ம் சிறந்த பல 
உண்ைமகைளத் தமிழர் இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னேர கண் ள்ள ைறையச் 
சற்  விாிவாகக் காணலாம். அைமச்சைர ம் அவர  ெதாழிைல ம் எத் ைணச் 
சிறப்பாகத் தமிழர் க தினர் என்பைத இவ்வைமச்சைரக் குறிப்பி ம்ெபா  ெகா த்த 
அைடெமாழிகளாேலேய ஒ வா  அறியலாம். 
 
           ' ல் அறி லவர்'                     (சிலம் , 25,116) 
          ' ணங்கு ெபா ள் அைமச்சர்'         (ெப ங்கைத 650) 
         ' ண்மதி யைமச்சர்'                  (ெப ங்கைத 302) 
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           ' ண்விைன அைமச்சர்'               (ெப ங்கைத 415) 
            'ெதாிமதி யைமச்சர்'                  (ெப ங்கைத 422) 
             ' ல் வல்லாளர்'                     (ெப ங்கைத 489) 
 
என்ற அைமச்சைரப்பற்றி ல்கள் வல்கின்றன. 
 
பண் கள் 
 
இவ்வைடெமாழிகளி ந்  அறியப்ப வ  ஒன்  உண் . பல்வைக மக்கெளா ம் 
பழகேவண் ய கட் ப் பா ைடய அைமச்சன், கூாிய அறி ைடயவனாய் இ த்தல் 
ேவண் ம். ஒ வர் ேபசும் ேபச்சுக்களி ந்  மட் ம் அவ ைடய மனநிைலைய 
அறிதெலன்ப  இயலாத காாியம். 'ெமய் ைட ஒ வன் ெசாலமாட்டாைமயால் ெபாய் 
ேபா ம்ேம' என்ற ெமாழிைய ம் அதன் எதிர் ெமாழிைய ம் அைமச்சன் 
கவனத்திற் ெகாள்ள ேவண் ம். ேபசுேவார் ெசாற்கைள மட் ம் ெகாண்   
ெசய்யாமல், அவர் கக் குறிப்  த யவற்ைறக் ெகாண் ம் உண்ைம காண யல 
ேவண் ம். இவற்ைற எல்லாம் மனத் ட்ெகாண்ட ஆசிாியர், 
 
          'ெதா தைக ள் ம் பைடஒ ங்கும்; ஒன்னார், 
          அ த கண்ணீ ம் அைமத் .'                        (குறள்-828) 
 
என்  கூறினார். எனேவ, பிற ைடய அ ைகையக் கண்  மயங்கிவிடக்கூடா  
என்பைத ம் அறிவித்தார் ஆசிாியர். இதன் ம தைலயாகக் கல் ெநஞ்சுைடயவனாய் 
அைமச்சன் இ ப்பி ம் ெப ந்தீைமயாகும். 'ந  நிைலயினின் ம் நீங்கிய 
அைமச்சன் மனத்திற் கிடந்தைத ெவளிப்ப த்த அதைனக் ேகட்ட மன்னவன் ெகா ந் 
ெதாழிைலச் ெசய்த  ேபாலக் கதிரவன் ெகாதிக்கிறான்" என்ற க த்தில், 
  
          ந இகந்  ஒாீஇ நயன்இல்லான் விைனவாங்கக் 
          ெகா  ஒர்த்த மன்னவன் ேகால்ேபால ஞாயி  
          க கு  கதிர் ட் க் காய்சினம் ெத த ன்               (பாைலக்க  8) 
 
என்ற பாைலக்க ப் பாடல் ஒன்  கூறிச் ெசல்கிற . 
 

லறி ம் ண்ணறி ம் 
 
இப்பழம் பாடல்கள் அைமச்ச ைடய ண்ணறி த் ேதைவைய இத் ைணப் ெபாி ப் 
ப த்திப் ேபசுவதன் ேநாக்கம் ஒ வா  விளங்கும். க ைகத் ைளத்  எ  கடைலப் 
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கட்டவந்த ெப மகனா ங்கூட, 'அைமச்சு' என்றேதார் அதிகாரம் வகுத் , அத ள் 
இ க்கும் பத் க் குறளி ம் அைமச்ச க்கு ட்பமான அறி  ேவண் ம் என்பைதக் 
குறிப்பா ணர்த்திப் பின்னர்த் தனிேய அதற்ெகன்ேற ஒ  குற ம் அைமக்கின்றார். 
 
             மதி ட்பம் ெலா  உைடயார்க்கு அதி ட்பம் 
             யா ள ன் நிற்பைவ?                           (குறள்-636) 
 
என்ற குறள் ஆய்தற்குாிய . ண்மதி என் ம், லறி  என் ம், இரண்டாகப் பகுத்  
இயங்கு ேபசப்ப வைதக் காணலாம். லறிவில்லாவிடத் ம் ண்ணறி  இ த்த 
ைல ம், பலாிடம் ண்ணறிவில்லாவிடத் ம் லறி  இ த்தைல ம் காணலாம். 
எனி ம், இைவ இரண் ம் ேசர்ந்தைமந்தாெலாழிய, ப்பயைன விைளப்பதில்ைல. 
எத் ைணச் சிறந்த ண்ணறிவாயி ம், லறி  இல்வழி வைகெதாைகயற் ச் 
ெசன் வி ம். ண்ணறிவில் வழி, லறி  ெசக்கி க்கும் மா  ேபாலச் ெசன்ற 
வழிேய ெசல் ேம தவிர தியன காண ற்படா . 
 

ைம ம் பழைம ம் 
 
ஒ  காலத்  ஓாிடத்  அைனவ ம் நம்பின ஒன்ைற ல் வழக்குச் சிறந்தெதனப் 
ேபசும். ஆனால் கால ம் இட ம் மாறியவிடத்  இந்நிைல ைற மாறிவி ம். 
அதனால், ன்னர் எ தப்ெபற்ற ல் இப் வழக்கு இடம் ெபற வாய்ப்பில்ைல. 
எனேவ, ண்ணறி டன் உலகியலறி ம் இல்லாதான் இம்மாற்றங்ெகாண்  ம ட்சி 
அைடய ேநாி ம். கால மா பட்டான் ஏற்ப ம் வழக்கு மா பாட்ைட ஏற் க்ெகாள்ள 
ம க்கும் லறி , வளர்ச்சிைய ம க்கும் அறிவாகும். ஆதலால், வள் வர் 
இவ்வளர்ச்சிையக் கா மிடத்  உடன் அறிந் ெகாள் ம் ண் ணர்ைவ த ற் 
கூறினார். 'அவ்வாறாயின், மதி ட்பம் மட் ம் ேபாதாதா? லறி  எற் க்கு? என்ற 
வினாத் ேதான் மன்ேறா? வளர்ச்சி என்ப  தனித் த் ேதான் வெதான்றன் . 
பழைமயி ந் தாேன ைம ேதான் தல் கூ ம்? விைதயி ந் தாேன மரம் 
ேதான்றல் கூ ம்? மரத்தில் விைதயின் தன்ைம காணப்ப மா  ேபாலப் ைமயி ம் 
பழைமயின் இயல்  காணப்ப ம். பழைமைய அறேவ ஒழித்த ைம ேவண் வ , 
விைத இல்லாத மரம் ேவண் வ  ேபாலாகும். எனேவ, பழைமைய நன்கு ஓ ம் 

லறிைவ அ த் க் கூறினார் ஆசிாியர். 
 
ஆழங்காண யாத மனித மனத்ைத ஆட்சி ெசய் ம் அைமச்ச க்கு ண்ணறி ம் 
உலகியலறி ம் லறி ம் ேதைவ என்ப  கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
நல்லைமச்சர் 
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ண்ணறிேவா  லறி ம் உைடயாேர அைமச்சரா யி க்கத் தகுதி ைடயார் என்ப  

கண்ேடாம். இதில் ஒ  சிறப்ெபன்ைனெயனில், ண்ணறி  பிறப்பிேலேய 
கிைடப்ப ; லறி  யற்சியால் ெப வ . யற்சியால் ஒ வன் 

ண்ணறிைவப்ெபற யா . இைவ இரண்ைட ம் நன்கு ெபற்றெபா ம், மனிதப் 
பண்பா  நிைறந்தவ னாய் இ த்தல் ேவண் ம் அைமச்சுத் ெதாழி க்கு வ பவன் 
என்பைத நம் ன்ேனார் நன்கு கண்டனர். 
 
           'வ  நீங்கு அைமச்சர்'            (ெப ங்கைத 484)  
           'நற் ைட அைமச்சர்'              (ெப ங்கைத 487) 
           'ெநஞ்சு ைர அைமச்சர்'          (ெப ங்கைத 487)  
          'அ ைம அைமச்சர்'              (ெப ங்கைத 529) 
 
என்  ெப ங்கைத கூறிச் ெசல்கிற . சிலப்பதிகாரேமா, இவ்வா  இல்லாதவைர 
 
           அைறேபாகு அைமச்சர்               (சிலம்  5: 130)  
 
என்  கூ கிற . 
 
இவ்வைடெமாழிகளைனத் ம் ஒேர க த்ைத உட் ெகாண் ள்ளன. அரச க்கு 
அ த்தப யாக உள்ள அைமச்சன், அரசனிடத் ம் நாட னிடத் ம் உண்ைமயான 
அன்  பாராட்டாமல், தன் ைடய நலத்ைதேய ெபாிெதன மதிப்பானாகில், அதனால் 
நாட் ற்கு எத் ைணப் ெபாிய தீைம ஏற்ப ம் என்ப  கூற ம் ேவண் ேமா? 
அைமச்சன் இரண்  ெப ங்காரணங்கள் பற்றி ம் ய்ைம ம் அன் ம் 
உைடயவனாய் திகழலாம். இயற்ைகயிேலேய அரசன்மாட் ப் பற் ம் அன் ம் 
உைடயவனாய் இ த்தல் ஒன் ; பழி நா ம் பண்பாட் டால் நல்லவனாய் இ த்தல் 
இரண்டாவ . தன் கடைமைய உணர்ந்  நன்ைமைய நன்ைமக்காகேவ 
கைடப்பி த்தல் தல் ைறயாகும். 'நற் ைட அைமச்சர்' என்  ெப ங்கைத கூ ம் 
ெபா  நன்ைமைய உைடய அைமச்சர் என்ேற ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ள்ள . 
இதைனய த் , 'ெநஞ்சு ைர அைமச்சர்' என்  கூ வ ம் இத்தைகய மன நிைலையக் 
க திேயயாம். 
 
கு ப் பிறப்  
 
இயற்ைகயாகேவ தீைமயி ந்  நீங்கின மனப் பான்ைம டன், தீைம ாிய 
அஞ்சுகிற மனப்பான்ைமகள் சில உண் . நன்ைம ாிவதால் ஏற்ப ம் நற்பயன்கைளக் 
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க தி வி ம்பிேயா, தீைம ாிவதால் ஏற்ப ம் தீப்பயன் கைளக் கண்  அஞ்சிேயா, 
இத்தைகேயார் ஒன்ைறச் ெசய்வதில்ைல. நன்ைம ாித ம், நம்பிக்ைக டன் 
நடத்த ம், ெசான்ன ெசாற்கைளக் காத்த ம், பிறர்மாட்  அன்  ெகாள் த ம் 
இவர்கள் உடன்பிறந்த பண்பா  கள். நன்ைமைய நன்ைமக்காகக் கைடப்பி க்கும் 
தைலயாய பண் ைடயார் இவர். இப்பண்பா கள் ெப ம்பான்ைம நற்கு ப் 
பிறப்பினால் உண்டாவன. மனித ைடய பண்பா க ள் சில இயற்ைகயாய்ப் 
பிறப்பிேலேய உ வன; ஏைனய சில, வா ம் ெபா  ெப வன. இங்குக் கூறிய 
அைனத் ம் பிறப்பில் ேதான் வனவாக ன், நற்கு ப்பிறப்  என்  ஒ  ெசால்லால் 
இவற்ைறக் குறித் விடலாம். இக்க த்ைத மனத் ட்ெகாண்ேட ெபா மைறயாசிாியர், 
 
            அன் ைடைம, ஆன்ற கு ப்பிறத்தல், ேவந்  அவாம் 
            பண் ைடைம ைரப்பான் பண் .                 (குறள்-68) 
 
என்  கூ கிறார். இக்குறளில்  என்ற ெபயர் தரப்ப ம், அ  அைமச்சைரேய 
குறிக்கும் என்பைதச் சந்த ப்பத்தா ம் பாிேமலழகர் உைரயா ங் காணலாம். 
 
பழிக்கு நாணல் 
 
இரண்டாம் ைறயில் நல்லவனாய் இ த்தல் பழி நா ம் பண் ைடைமயால் 
ஏற்ப தாகும். தாம் ெசய் ம் தவ  பற்றி வ ம் பழிக்கு அஞ்சி நடத்தல் என்ப  
அைனவ க்கும் இய வெதான்றன் . இயல்பாகேவ சில மனங்கள் பழிையக் கண்  
ந ங்கும். இத்தைகயவர்கைளப் பற்றிக் கூற வந்த றநா ற் ப் பாடல் ஒன் , 
 
          பழி எனின் உலகுடன் ெபறி ம் ெகாள்ளலர்            ( றம்-182)  
 
என்  கூ கிற . ெபா மைற இன் ம் ஒ ப  ேமேல ெசன் வி கிற . தாேன 
பழிக்குாியனவற்ைறச் ெசய்யா வி ம், தன் டன் ெதாடர் ைடயார் ெசய்த வழி ம் 
அதற்கும் அஞ்சுவேத நா ைடைம என்  கூ கிற . 
 
         பிறர் பழி ம் தம்பழி ேபால் நா வர் நா க்கு 
         உைறபதி என் ம் உலகு.                   (குறள்-1015) 
 
எனேவ, அரசேன பழிக்குாியவற்ைறச் ெசய்யி ம் அரசன் ெசயலாத ன் தனக்கு 
அதில் ெதாடர்பில்ைல என்றி ந்  விடாமல், அைத ம் தாேன ெசய்த ேபாலக் க தி 
நாண மைட ம் பண்பாேட பழியஞ்சி நடத்த ல் தைலயாயவன் ெசய்வ . இைத 
மனத் ட்ெகாண்ேட ெப ங்கைத, 
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             "வ நீங்கு அைமச்சர்"           (ெப ங்கைத 484) 
 
என்ற அைடெமாழிையத் த கிற . ேம ம், பைழய ல்கள் பழியஞ்சும் இயல்ைப 
அைமச்ச க்கு இன்றியைம யா  ேவண்டப்ப ம் இயல்பாகேவ விதிக்கிற . 
 
காவிதி மாக்கள் 
 
இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னர் வாழ்ந்த மாங்கு ம தனார் என்ற லவர் தம் 
வாழ்நாளில் ெப ம் பகுதிையத் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ் ெசழியன் 
என் ம் பாண் யனின் உற்ற ைணவராய் இ ந்  கழித்தார். பாண் யேனா, 
தமிழ்நா  வைத ம் ஒ  குைடக்கீழ் ஆட்சி ெசய்தவன். அத்தைகய மன்ன 

ட ம் அவ ைடய அைமச்சர்க ட ம் நன்கு பழகிய காரணத்தா ம், தம் கூர்ந்த 
அறிவால் பலவற்ைறக் கண்ட காரணத்தா ம் மாங்கு ம தனார் அைமச்ச க்கு 
ேவண் ய பண்பாட்ைடக் குறித் ப் பா னார். 'அரச னிடம் காணப்ப ம் நலம் தீங்கு 
என்ற இரண்ைட ம் கண் , அவற் ள் படாமல் அவைன அடக்கி, அன்ைப ம் 
அறத்ைத ம் தவறாமல் காத் , பழி தம்மிடத்  வராமல் அதனாேலேய 
ஏைனேயாாி ம் உயர்ச்சி அைடந் , பரந்த கழ் நிைறந்த காவிதிப்பட்டம் ெபற்ற 
அைமச்சர்' என்ற க த்தில், 
 
         மாவிசும்  வழங்கும் ெபாிேயார் ேபால 
         நன் ம் தீ ம் கண்  ஆய்ந்  அடக்கி 
        அன் ம் அற ம் ஒழியா  காத் ப் 
         பழி ஒாீஇ உயர்ந்  பாய் கழ் நிைறந்த 
          ெசம்ைம சான்ற காவிதி மாக்க ம்.            (ம ைரக்காஞ்சி 495 :499) 
 
என்  அவர் பா ள்ளார். 
 
ஆ ம் அைமச்சர் 
 
இவ்ைவந்  அ களில் அைமச்ச க்குக் கூறிய இலக்கண ம் பண்பா ம் ெமக்காவி  
ேபான்றவர்களால் இரண்  அச்சுப் பக்கங்களிற்கூடக் கூறப்படவில்ைல. 'நன் ம் 
தீ ம் கண் ' என்ற ெசாற்களால் அைமச்சாின் அறி த்திறம் ேபசப்ப கிற . ேம ம் 
'கண் ' என்  மட் ம் கூறி நி த்திவிடாமல்,'ஆய்ந் ' என் ங் கூறப் ெபற்றதால், 

ண்மாண் ைழ ல ம் ேபசப்ப கிற . நைடெப கின்ற நிகழ்ச்சிைய அப்ப ேய 
ெபா ள் ெசய்வ தானதால், உண்ைம காண்டல் இயலா . தீய  ேபான்  காணப்ப ம் 
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நிகழ்ச்சியின் உட்ேகாள் நலமாக ம், நலம் ேபான்  காணப்ப ம் நிகழ்ச்சியின் 
உட்ேகாள் தீைமயாக ம் இ க்கலாமன்ேறா? எனேவ றத் ேதாற்றத்ைத ம் 
நிகழ்ச்சிைய ம் கண்  அவற்றின் பயைனப்பற்றி ஒ  க்கு வந் விட்டால், தன் 

ண்ணிய அறிவால் நிகழ்ச்சியின் அப்பா ள்ள ெபா ைள அறிதல் ேவண் ம். 
இதைன ஆசிாியர், 'ஆய்ந் ' என்ற ெசால்லால் கூறிவிட்டார். 
 
இ வைகத் தீைம 
 
நலம் கண்டவிடத்  அதனிடத்  அன் ம், தீைம கண்டவிடத்  ெவ ப் ம் 
ெகாள்வாேனயாகில் அ  அைமச்ச க்கு ஏலா . எனேவ, அன்ைப ம் அறத்ைத ம் 
ஒ ேசரக் கூறினார் ஆசிாியர். 'இக்காலத் தீைம, நிைல ெபற்ற தீைம' எனத் தீைம 
இ வைகப்ப ம். நிைலெபற்ற தீைமையத் த க்க இக்காலத் தீைம பயன்ப ம். 
உயிைர மாய்க்கும் கழைலைய அ த் வி தல்ேபால, அைமச்சனா வான் இைவ 
இரண் ன் தராதரத்ைத ம் ஆய்ந்  தீைம ையத் த க்கும் இடத்தி ம் அன்பி ந் ம் 
அறத்தி ந் ம் வ வாமல் காத்தல் ேவண் ம். ேம ம் அன் ள்ள விடத்  அறம் 
மாறிவி மாகலா ம் இைவ இரண்ைட ம் உடன்ேசர்த் க் கூ கிறார். அரசியல் 

க்கத்ைத ம் மனத்தத் வத்ைத ம் நன்குணர்ந்த கவிஞர். 
 
பழந்தமிழ் அைமச்சர் 
 

ன்றாவ  அ  நன்கு ஆய்தற்குாிய . 'பழி ஒாீஇ உயர்ந்  பாய் கழ் நிைறந்த' என்ற 
அ யில் கவிஞர் தம் வன்ைம வைத ம் ெகாட் த் தீர்த் வி கிறார். மனிதன் 
பல்ேவ  வைகயில் உயரக்கூ ம். உயரேவண் ம் என்ற எண்ணத்தால் 

ண்டப்ெபற் ம் பலவைக ெசயல் கைளச் ெசய்பவர் உண் . இவர்கள் ெசயல் 
ெசய்வதன் ேநாக்கம் உயர ேவண் ெமன்பேத. அச்ெசயல்களின் பயனாகத் தாம் 
உயர்வைத மட் ம் கவனிப்பாேர தவிர, அச்ெசயலால் பிற க்கு நன்ைமயா தீைமயா 
என்ப  பற்றி இவர்கள் கவல்வதில்ைல. பழி ைடய ெசயைலச் ெசய்தால்தான் 
உயர ெமன் ம் அஞ்சாமற் ெசய்வர். அரச க்கு வி ப்பம் என்பதற்காகத் 
தீயனவற்ைறப் ாிந்  அவ ைடய மதிப்பில் உயர்ந் விட ேவண் ம் என்  
நிைனக்கும் அைமச்சர் எத் ைணப் ேபர்! ம ைரக் காஞ்சி கண்ட மாண் ைட 
அைமச்சர் இவ்வினத்ைதச் ேசர்ந்தவரல்லர். உயரேவண் ம் என்ற குறிக்ேகா ைடய 
வேரயாவர். ஆனால் பழியி ந்  நீங்கின உயர்ச்சிையேய வி ம் கிறார்களாம் 
இவர்கள். 'ஒாீஇ' என்  அளெப த்த ைமயின் 'நீக்கி' என்ற ெபா ைளப் 
ெபறைவக்கிறார் ஆசிாியர். 'நான் என் ேபாக்கில் ெசயல் ெசய்ேதன். பழி வந்தால் யான் 
என்ன ெசய்ய ம்?' எனப் ேபசுபவர் உண் . அவ்வினத்தி ஞ் ேசராமல் இவர்கள் 
கவனத் டன் பழிைய விலக்குகிறார்களாம். எளிதாக உயர்ந் விட ேவண் ம் என்  
க தாமல் பழிைய நீக்கின ெசயல்கள் ாிந்ேத உயரேவண் ம் என்றைமயின், 
உய வைதவிடப் பழி நீங்கின ெசயல் ாிவேத தைலைம ைடயதாயிற் . அைட ம் 
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பயைனேய ெபாிதாகக் ெகாண் , அதைன அைடய ேமற்ெகாள் ம்வழி பற்றிக் 
கவைல ெகாள்ளாமல் ெதாழிலாற் பவர் பலர் உண் . க திய பயைன அைடய 
எவ்வழியாயி ம் சாிேய என்  க ம் கயவர்கள் அல்லர் இப்பழந்தமிழ் மக்கள். பயன் 
எத் ைணச் சிறப் ைடயேதா, அத் ைணச் சிறப்  வழியி ம் அைமயேவண் ம் 
என்ேற க தினர். கழ் என்ப  இ தியில் ெப ம் பயனாகும். அதற்கு அைடெமாழி 
கூறவந்த ஆசிாியர் 'பழி ஒாீஇ' என்  கூ வாேரயாயின், அத ைடய க த்  யா ? 

கழாகிய பயைன அைடய ேமற்ெகாண்ட வழி ம் பழி யற்ற  என்பேதயன்ேறா? 
 
பாய் கழ் 
 
இதைனய த் ப் 'பாய் கழ் நிைறய' ேவண் மாம். கழிற் சிறந்த  பாய் கழ். 
பாய் கழ் என்பதற்குப் பரந்த கழ், விாிந்த கழ் என்பேத ெபா ளாம். என்ேறா ஒ  
காலத்தில் க டன் இ ப்பவர் உண் . ேம ம் சிறந்த ெசயல்கள் ஆற்றாைமயின், 
அப் க ம் அத் டன் நின்  வி ம். ஆனால், பரந்த கழ் என்றைமயின், ேம ம் 
ேம ம் நற்ெசயல்கள் ாிவதால் ேம ம் விாிந் ெகாண்  ெசல்கிறெதன்பைத ம் 

லவர் குறித்தாராயிற் . பாய் கழ் விாி ந் தன்ைம ைடயதாக ன் ஆழமின்றி 
அகலத்தில் மட் ம் பரந் விட்டேதா என்  எண்ணிவிட ேவண்டா! பலரா ம் 
அறிந்தி க்கப்ப ம் நிைல பாய் கழ் எனப் பட்டால், மறவாமல் பல காலம் 
நிைனக்கப்ப வைத நிைறதல் என்  கூறலாம். 'பாய் கழ் நிைறய' என்  கவிஞர் 
கூ ம்ெபா  பரந் ம் ஆழ்ந் ம் உள்ள கைழேய குறிக்கிறார். 
 
கடைம ாிபவன் 
 
இவ்வா  கழ்ெபற ேவண் மாயின், எத்தைகய ெசயல்கள் நிகழ்த்தேவண் ம் என்  
கூறத்ேதைவ அன் . நல்லன தீயனவற்ைறக் கண் , ஆய்ந் , இைவ மன்ன னிடத் க் 
காணப்ெபறி ம் மாவிசும்  வழங்கும் ெபாிேயார்ேபால அடக்க ேவண் மாம் 
அவைன. பாம் ப் ற் ள் ைக வி வ ம் தவ  ெசய்கின்ற மன்னைனத் தி த்தப் 

குவ ம் ஒன் தான். எனி ம் அதனால் வ ம் ஏதம் பற்றிக் கவைலெகாள்ளாமல் தன் 
கடைமையச் ெசய்பவேன அைமச்சன் என்  கூறப்படத் தகுதி உைடயான். மன்னைன 

 வல்லைம பைடத்த இைறவன் என்  க திய அந்நாளிற்கூட அைமச்ச க்கு 
இத் ைணப் ெப ைம தந்தனர் தமிழர். இப்ெப ைம காரணமாகேவ அவ ைடய 
கடைமக ம் மிகுந்  வி கின்றன. ஏைனய நாட் ல் அைமச்சைனப்பற்றி 
எ தியவர்கள் அவன் தனித் ய்ைமபற்றிக் கூறினார்கள். ஆனால், அவ ைடய 
தைலயாய கடைமக ள் ஒன்றாக மன்னைனத் தி த் வைத ம், அத்தி த்தம் ெசய் ம் 

யற்சியில் தனக்கு ஊ  ேநர்வதாயி ம் அதைனப் ெபா த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என் ம் இத்தமிழர் க தினர். 
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         அறிெகான்  அறியான் எனி ம் உ தி 
         உைழயி ந்தான் கூறல் கடன்                             (குறள்-538) 
 
என்  குறளாசிாியர் குறிப்பி வ  இேத க த்ைதத்தான். 
 
          'அகலா  அ கா  தீக்காய்வார் ேபால்க 
          இகல்ேவந்தர்ச் ேசர்ந்ெதா கு வார்.'               (குறள்-691) 
 
என்  மற்றவர்கைள ேநாக்கிக் கட்டைளயிட்ட வள் வர் 'உைழயி ந்தான்' என்ற 
அைடெமாழியால் அைமச்சர்கள் அரச டன் ேசர்ந் ம் ேசராம ம் இ த்தல்கூடா  
என்பைத ம் குறிப்பி கிறார். தனக்கு ஏற்படப்ேபாகும் சில தீங்கிைனப் பற்றிக் 
கவைல றாத அைமச்சைனப் பற்றிேய பழந்தமிழர் ெப ைமப்பட்டனர். இத் ைணச் 
சிறப் ைடயவைன வறிேத அைமச்சன் என்  மட் ம் வழங்காமல், காவிதி என்ற 
பட்டம் தந் , தைலைம அைமச்சன் ஆக்கினர். அத்தைகய காவிதியைமச்சைனப் 
பற்றிேய ம ைரக்காஞ்சி ேபசுகிற . 
 
பழந்தமிழன் கண்ட இவ்வைமச்சன் எங்ேக, 'ெமக்காவி ' கண்ட அைமச்சன் எங்ேக! 
தமிழன் பண்பா  எத் ைண உயர்ந்தெதன்பதற்கு இதனி ம் சான்  ேவ  
ேவண் மா? 
----------------------------------------------------------- 
 

8.    தமிழர் கண்ட உண்ைமகள் 
 
விைட காணா வினா 
 
நம் ள் எத்தைன ேபர் 'வாழ்க்ைக' என்றால் என்ன? என் ம் வினாவிற்குச் சாியான 
விைடகூற ம்? நாம் நம  வி ப்பம் இ ந்ேதா இல்லாமேலா பிறந் விட்ேடாம்; 
வி ப்பம் இல்லாம ந் ம் இறக்கத்தான் ேபாகிேறாம். இைட ந ேவ இவ் லகில் 
தங்கி இ ப்பேத வாழ்க்ைக என்ற க த் டன் பல ம் அைமந் வி கிேறாம். இதற்கு 

ன்னர் வாழ்க்ைக இ ந்த ண்டா? இனி வாழ்க்ைக இ க்கப்ேபாகிறதா? 
இவ்வினாக்கைளக் ேகட் ம் பயன் இல்ைல. காரணம் இவற்றிற்கு விைடைய நாம் 
அறிதல் இயலா . என்றா ம், 'இைடயில் உள்ள இல்வாழ்க்ைக யின் 
உட்க த்ெதன்ன?' என்  ஆய்வ  நம  கடைம யாகும். 
 
மாந்தர் பல வைகயினர் 
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மிகப் ெபாியவரான தா மான அ கள், நம் ேபான்ற வர்கள் வாழ்க்ைகைய அலசிப் 
பார்த்  ஒ   கூ கிறார். 'ேயாசிக்கும் ேவைளயில் பசிதீர உண்ப ம் உறங்கு 
வ மாக ம்' என்ற அவ ைடய ெசாற்கள் நம் ள் ெப ம்பாேலார் வாழ்க்ைகயில் 
நைடெப வ ெதான்றாகும். ஆனா ம், இதி ம் ஒ  சிறப் ள . நம் ள் எத்தைன 
ேபர் பசிதீர உண்பவர்கள்? பசிக்காக உண்பவர் கள் மிகப் ெபாியவர்க ம், 
ேயாகிக ம், மிக வறியவர் க ேமயாவார்கள். ஏைனேயார் உண்ப  பசிக்காக 
அன் . உ சிக்காகேவ. உண்பதற்காகேவ உயிர்வாழ ேவண் ம் என்  நிைனப்ேபார் 
எத்தைன ேபர்? ேசாம்பித் திாிவதற்காகேவ வாணாைள ணாக்குபவர் எத்தைன ேபர்? 
கண்டேத காட்சி. ெகாண்டேத ேகாலம் என வாழ்பவர் எத்தைன ேபர்? 
இவர்கட்ெகல்லாம் வாழ்க்ைக நைடெபறாமலா இ க்கிற ? நைடெபறத்தான் 
ெசய்கிற . ஆனால் இவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்  கூ வைதக் காட் ம், வாழ்க்ைக 
இவர்கைள ஆட்ெகாண் ள  என்  கூ வேத ெபா த்த ைடய . இன்ைறய நாளில் 
இத்ெதாகுப்ைபச் ேசர்ந்ேதார் பலராவர். 
 
நிைலெபற வழி 
 
ஆனால் பழந்தமிழன் இவ்வா  நிைனக்க மில்ைல; வாழ மில்ைல. அவன் கண்ட 
ேப ண்ைம, 'வாழ்க்ைக வாழ்வதற்ேக' என்றதாம். அஃெதன்ன என்பைதக் காண்ேபாம். 
வாழ்க்ைக நைடெப வ  இவ் லகிலாகும். எனேவ இவ் லைகப் பற்றிப் பழந்தமிழன் 
என்ன நிைனத் தான்? வாழத் தகுந்த இடமாக இதைன நிைனத்தானா, அன்றி இதைன 
பயனற்ற ஓர் இடமாகக் க தினானா? இைடக்காலத்தில் உலைகப்பற்றிப் பல க த்  
ேவ பா  கள் ேதான்றின. ஒ வா  மனிதன் வாழ்ைவக் ெக க்கும் சூழல் நிைறந்த 
ஓர் இடமாக ம் இ  க தப்ெபற்ற . ஆனால் பழந்தமிழன் உலகின் இயல்ைப நன்கு 
அறிந்தி ந் தான். 'உலகம் நிைலயில்லாத ' என்பைத அவன் நன்கு அறிந்தி ந்தான். 
ஆனால், இ  நிைலயில்லாத  என்பத னால், தா ம் இதேனா  ேசர்ந்  
நிைலயில்லாமல் அழிவைத அவன் வி ம்பவில்ைல. நிைலயில்லாததாகக் 
க தப்ெப ம் இவ் லகிைட வாழ்  தான் மட் ம் நிைல ெப ம் வழிைய அவன் 
ேத னான்; ேத க் கண்டறிய ம் அறிந்தான். அவன் கண்ட ,  
 
         மன்னா உலகத்  மன் தல் குறித்ேதார் 
        தம் கழ் நிறீஇத் தாம்மாய்ந் தனேர.                    ( றம்-165) 
 
என்பதாகும். எனேவ, நிைலயற்ற உலகிைட நாம் நிைல ெபற ேவண் மாயின், 
ெசய்யத் தகுவ  நம் கைழ நிைல நி த் வேதயாகும். நிைலயாைமயின் ந ேவ 
நிைலேபற் க் குாிய வழிகண்ட தமிழன் வாழ்க! உலகம் நிைலயற்ற  என்ப  



 235

உலகிைட வாழ்ந்த அைனவ ங் கண்ட உண்ைம யாகும். உலகம் ேபாற் ம் 
ேஷக்ஸ்பியர், 
 
        "The Cloud-capp'd towers the gorgeous palaces, 
          The solemn temples, the great globe itself, 
         Yea, all which it inherit, shall dissolve, 
         And, like this insubstantial pageant faded, 
          Leave not a rack behind." 
                        -THE TEMPEST: Act IV, SCENE 1. 
 
 என்  தாம் எ திய ' யல்' என் ம் நாடகத்தில் குறிப்பி தல் அறிதற்குாிய . 
 
இத்தைகய நிைலயாைம ெபா ந்திய உலகத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் தான்மட் ம் 
நிைலெபற ேவண் ச் ெசய்த ெசயல் கைழத் ேத தேலயாம் என்பைதக் கண்ேடாம். 
'அப் கைழ எவ்வா  ேதடேவண் ம்?' என்பேத அறியேவண் வெதான்றாகும். 
இதற்குாிய விைட ெதளியப்ப மானால், அ ேவ, வாழ்க்ைக வாழ்வதற்கு, என் ம் 
உண்ைமைய நன்கு லப்ப த் ம். கழ் என்ப  எல்லா ம் வி ம்பப்ப ம் ஒன்றாகும். 

கழ் வி ம்பாத மனிதேன உலகிைட இல்ைல எனலாம். ஆனால், எல்லா ரா ம் 
ேபாற்றி வி ம்பப்ப ம் இதைனயைடய இவ்வைன வ ம் யற்சி 
எ த் க்ெகாள்கின்றனரா என்  பார்த்தால் ெப ம்பா ம் இல்ைல என்ேற 
கூறிவிடலாம். இ ேவ உலகியற்ைக. கைழ அைனவ ம் வி ம் கின்றனர்; 
 
ஆனால், அதற்குாிய வழிைய மட் ம் ேமற்ெகாள்வதில்ைல ெபாிேயார். 
 
          ' கழ் எனின் உயி ம் ெகா க்குவர்.'        ( றம்-182) 
 
என்  றநா  பைற சாற் கிற . 
 
ஆனா ம், ஏன் அைனவ ம் அதற்குாிய வழிைய ேமற்ெகாள்வதில்ைல என்பைத 
அறிய ேவண் மன்ேறா? காரணம் இ வைகப்ப ம். ஒன் , வழி இன்ன  என்ேற 
அறியாமல் இ ப்ப ; இன்ெனான்  வழி இ  என்  அறிந்தி ந் ம், ேவ  
காரணங்களால் யற்சிைய ேமற் ெகாள்ளாமல் இ ப்ப . இவ்வினத்ைதச் 
ேசர்ந்தி ப்ேபார் மிகச் சிலேர. ெப ம்பாேலாைரப் ெபா த்தமட் ல் வழி 
இன்னெதன்  அறியாமல் இ ப்பேத உண்ைம. அதி ம், ஒ  விந்ைத என்ன என்றால், 
தவறான வழிகைள உண்ைம வழி என்  நிைனத்தி க்கும் திாி ணர்ச்சிேய யாம். 
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ஏேதா ஒ  ெசயைலச் ெசய் விட்  அதனால் கழ் தம்மிடம் வந்  ேசர ேவண் ம் 
என்  நிைனப்பவர் ெப ம்பா ம் ஏமாற்றேம அைடவர். ஒ ேவைள கழ் வ வ  
ேபாலத் ேதான்றி ம், அ  நிைலத்  இ ப்ப தில்ைல. காரணம், வ வ  கழன் . 
அ  'இைச' என்  கூறப்ப ம். அவன் உயி டன் இ க்கும்வைர அ ம் இ ந் , 
அவ டன் கூடேவ அ ம் அழிந் வி ம். ேபார்களால் தம் கழ் பரப்ப நிைனத்த 
பழந்தமிழ் மன்னர் இவ்வினத்ைதச் ேசர்ந்தவேரயாவர். கழ் பின்ன ம் 
நிைலத்தி ப்பதாக ன் அதைன அைட ம் வழி ம் ேவறாய் உள . அதைன வி ம்பி 
ேவட்ைடயா பவர் கைள அ  விட்  ஓ ம் இயல் ைடய . தன்ைனப்பற்றிச் சிறி ம் 
கவைலப்படாதவர்களிடம், தாேன வ யச் ெசன்  அைட ம் இயல் ைடய . 
 
வாழ்வில் பல வைக அ பவம் 
 
இனி, இப் கழ் யாைரத்ேத ச் ெசன்  அைடகிற  என்பைத அறிய ேவண் ம். 
'வாழ்க்ைக வாழ்வதற்ேக' என்ற உண்ைமைய அறிந்  தங்கள் கடைமையச் சாிவரச் 
ெசய் ெகாண்  வாழ்க்ைகைய ம் நன்கு அ பவித் க் ெகாண்  இ க்கும் 
ெபாிேயார்கைளேய கழ் ேத ச் ெசன்  அைடகிற . வாழ்க்ைக ேவண் ம்ெபா  
நம  வி ப்பம் ேபாலக் கிைடக்கும் ஒ  க வியன் . அ   உள்ளெபா ேத அதைனப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். ஏேதா ஒன்றின் ேமற்ெகாண்ட பற் க் காரண மாக 
அதைனேய ெசய் ெகாண்  வாணாைளக் கழித்  வி ன், அ ம் பயனற்ற 
வாழ்க்ைகேயயாம். எல்லா வைக அ பவங்க ம் வாழ்க்ைகயில் ேவண் வனேவ. 
எனேவ, ேபாேர ெபாி  எனக்க தி வா ம் மன்னன் ஒ வைன விளித் ப் பழந்தமிழ்ப் 

லவர் ஒ வர் அற ைர பகர்கின்றார். ேபார் ெசய்வ  அரச க்குாிய கடைமயா 
யி ம், அைதேய வாழ்க்ைகயின் பயன் என்  மன்னன் க தி வாழ்வானாயின், அ  
மடைமயன்ேறா? எனேவ, லவர், 'வாழ்க்ைக வாழ்வதற்ேக,' என்  மன்ன க்கு 
நிைன ட் கிறார். 
 
          ஒண்ெடா  மகளிர் ெபாலங்கலத் ேதந்திய 
          தண்கமழ் ேதறல் ம ப்ப மகிழ்சிறந்  
         ஆங்கினி  ஒ குமதி ெப ம! ஆங்க  
         வல் நர் வாழ்ந்ேதார் என்ப.                 ( றம்-24) 
 
என்  மாங்கு  கிழார் என்ற லவர் கூ கிறார்; ேபாேர ெசய் ம் ஒ வைன ேநாக்கி, 
"ேதறல் ம த்  மகிழ் சிறந்  வாழ்வாயாக! அ ேவ வாழ்க்ைக வாழ்வதாகும்; அ ேவ 

க டன் வாழ்வதற்கு வழியாகும்" என்  கூ கிறார். இவ்ெவா  கவிைத நமக்கு ஒ  
ேப ண்ைமைய அறி த் கிற . வாழ்க்ைக, ேகவலம் ஒேர வைகயில் யணியப் 
ெபற்ற குதிைர ேபாலச் ெச த்தப் ெப தல் தவ . அவ்ெவா  வைக, எத் ைண 
சிறந்த தாயி ம், அதற்ேக வாழ்க்ைகையச் ெசலவழித்தல் ேபாற்றற்குாிய தன் . 
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அங்ஙனம் வாழ்ேவார், 'வாழ்க்ைக வாழ்வதற்ேக,' என்ற ேப ண்ைமைய 
மறந்தவேரயாவர். அவ்வாறல்லாமல், வாழ்க்ைகயில் பலதிறப்பட்ட சுைவகைள ம் 
அ பவித்  வாழ ேவண் ம் என்ற உண்ைமையத் தமிழர் அ பவத்தில் கண்  
கூறினர். 
 
மனிதன் யார்? 
 
மனித வாழ்க்ைகைய ஏைனய விலங்குகளின் வாழ்க்ைகயி ந்  பிாித் க்காட்டப் பல 
சிறப்பியல் கள் உள்ளன. பகுத்தறி  வாழ்க்ைகச் சீர்தி த்தம் த யன அவற் ட் 
சில. எனி ம், இைவ எல்லாவற்றி ம் ேமம் பட்ட ஒன் ம் உண் . அ ேவ 
குறிக்ேகாள் அல்ல  இலட்சியம் எனப்ப ம். குறிக்ேகாள் என்ப  என்ன? தன  
வாழ்  இன்னவா  இ த்தல் ேவண் ம் என்  மனிதன் ெசய்  ெகாண் ள்ள 
கற்பைனேய குறிக்ேகாள் எனப் ப ம். கண்டைத உண் , வாழ்வில் ேவ வித அ வல் 
ஏ ம் இன்றித் திாி ம் விலங்கினங்களி ந்  ேதான்றிய மனித க்கு, 
விலங்கினங்களிற் காணப்ப ம் சில  பண் கள் மைறந் ம், பல திய பண் கள் 
ேதான்றி வளர்ந் ம் வரலாயின. அங்ஙனம் வளர்ந்தவற் ள் ஒன்ேற குறிக்ேகாள் 
என்பதாம். 
 
வாழ்ேவா க்கு வினா 
 
உலகிைடப் பிறந்த எல்லா மனித ம் வாழ்ந் , காலம் வந்த டன் மாய்ந்  
ேபாகின்றனர். ெப ம்பாலார்க்கு, 'ஏன் பிறந்ேதாம்? ஏன் வாழ்கிேறாம்? 
இவ்வாழ்க்ைகயின் தத் வ ம் காரண ம் என்ன? வாழ்வின்  எ வாய் 
இ க்கும்?' என்பன ேபான்ற வினாக்கள் ேதான் வேத இல்ைல. இங்ஙனம் 
கூறின டன் எல்ேலா ம் ேவதாந்த விசாரைணயில் இறங்கேவண் ம் என்  
கூ வதாக நிைனத் விட ேவண்டா. இத்தைகய ேகள்வி கைளக் ேகட் க்ெகாண் , 
ஒ வா  இவற்றிற்கு விைட ங் கண்டவர்கேள ெபாிேயார்களாய்த் திகழ்ந்தைமைய 
அறிகிேறாம். எனேவ, இவ்வினாக்கள் வா ம் ஒவ்ெவா  வ க்கும் 
இன்றியைமயாதைவ என்ப  ெபறப்ப ம். 
 
ேமேல கூறிய வினாக்களின் விைடகள் அைனத்ைத ம் ேசர்த் ப் பார்த்தால், 
வாழ்வில் ஒ  குறிக்ேகாள் இ க்க ேவண் ம் என்ப  ெதற்ெறன விளங்கும். ஒ வன் 
மனித உடேலா  பிறந் விட்டால் மட் ம், மனிதன் என்ற  ெபய க்குத் 
தகுதி ைடயவன் ஆகிவிட யா . தனித் தனி மக்கள் தனித்தனியான 
குறிக்ேகாள்கைளக் ெகாண்  இலங்குவைதக் காண்கிேறாம். இனி இக்குறிக்ேகாள்கள் 
எல்ேலா க்கும் ஒன்றாக இ க்க ேவண் மா என்றால், ேவண்டா என்  கூறிவிடலாம். 
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தனித்தனி மனிதர் தத்தம் வாழ்க்ைகயின் நிைலைமக்கு ஏற்பக் குறிக்ேகாைளப் 
ெபற்றி க்கலாம். குறிக்ேகாள் இல்ைலயாயின், வாழ்க்ைக சுைவயற்றதாகிவி ம். 
 
கண்டேத கண் ம், உண்டேத உண் ம், உ த்தேத உ த் ம் வா ம் 
இவ்வாழ்க்ைகயில் ெவ ப்  ஏற்ப தல் இயல் . ஒ  சிலர் 'ெபா ேத ேபாவதில்ைல!' 
என்  குைற கூ வைத ம் ேகட்கிேறாம். 
 
          நாள் என ஒன் ேபாற்காட் , உயிர் ஈ ம் 
          வாள் அஃ  உணர்வார்ப் ெபறின்                      (குறள்-334) 
 
என்  வள் வப் ெப ந்தைகயார் கூறி இ ப்ப ம், ெபா  ேபாவதில்ைல என்  
கூ ம் இவ்வைக மனிதர் கைள என்ெனன்  கூ வ ! இவர்கள் வாழ்க்ைகைய 
ஆராய்ந்தால் இவ்வா  இவர்கள் கூ வதன் காரணத்ைத அறியலாம். இவர்கள் பசி தீர 
உண்பைத ம் உறங்குவைத ம் தவிர, ேவ  வாழ்க்ைகயில் ஒன்ைற ம் அறியாதவர் 
கள் ஆக ன், இவர்கட்குப் ெபா  ேபாவதில்ைல. 
 
வாழ்வில் ெவ ப்  
 
இங்ஙனம் ேதான்றிய இவ்ெவண்ணம் இம்மட்ேடா  நிற்பதில்ைல. ஒ  சிலர், 
'வாழ்க்ைகயில் ெவ ப்பைடந் ேதன்!' என்  எ தி ைவத் விட் த் தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாள்வைத ம் காண்கிேறாம். வாழ்க்ைகப் ேபாாில் ஓயா  சண்ைட ெசய் , 
இன்றியைமயாத ெபா ள்கைளக் கூடப் ெபற யா  வ ைமயில் ஆழ்ந் , அதன் 
பயனாக உயிைர மாய்த் க்ெகாள்பவர்க ம் உண் . இத்தைகேயார் சாவிற்கு நம  
இரக்கம் உாியதாகும்! குைற இவர்களிடம் இல்ைல. இவர்கள் சாவிற்குக் காரணம், 
இவர்கள் ேதான்றி வளர்ந்த ச தாயேம ஆகும். இனி, ஒ சார் மக்கள், வாழ்க்ைகயில் 
ெபற ேவண் வன அைனத்ைத ம் ெபற்  இ ந் ம் வாழ்க்ைகயில் ெவ ப் த் தட் த் 
தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்வைதக் காண்கிேறாம். ெசல்வங்ெகாழிக்கும் அெமாிக்கா 
ேபான்ற நா களில், பணத்தில் ர ம் ெப ம் ெபா ளாளர்க ட் சில ம் இக்கதிக்கு 
ஆளான ைமைய அறிகிேறாம். ஏன் இவர்கள் வாழ்க்ைக இந் நிைலக்கு வந்த ? 
வாழ்க்ைகக்கு, அ ம் சுகமான வாழ்க்ைகக்கு, எைவ எைவ ேதைவ என 
நிைனப்ேபாேமா, அைவ அைனத் ம் இவர்களிடம் ஒன் க்கு றாய் இ ப்ப ம், 
வாழ்க்ைகயில் ெவ ப் த்தட்டக் காரணம் என்ன? இவற்றி ந்  நாம் அறிய 
ேவண் வ  ஒன் ள . வாழ்க்ைகயில் ஏற்ப ம் வி ப் ம் ெவ ப் ம் வா ம் 
மனித ைடய மனநிைலையப் ெபா த்தனேவ தவிர, ஏைனய உலகப் ெபா ள்கைளப் 
ெபா த்தைவ அல்ல. 
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அ கிய ெவ ப்  
 
வாழ்க்ைகயின் வி ப்  ெவ ப் கள் மனநிைலையப் ெபா த்தைவ என்பதன் ெபா ள் 
என்ன? உடைல வளர்க்க உண  ேதைவப்ப வ  ேபால, மனத்ைத வளர்க்கச் சிறந்த 
எண்ணங்க ம் குறிக்ேகாள்க ம் ேதைவ. இைவ இல்ைலேயல் மனம் உடேலா  
ேசர்ந்  வளர்ச்சியைடயாமல், உரம் குன்றிப்ேபாம். அம்மட்ேடா  இல்ைல. 
வாழ்க்ைகயி ம் ெவ ப்பைட மா  ெசய்ய ஞ் ெசய் ம். அ கிப்ேபான ஓர் உ ப்  
உட ல் இ க்கு மானால் உடல் ைமக்கும் தீங்கு விைளத்தல் கண்கூ  அன்ேறா? 
எனேவ, மன ம் உடேலா  ேசர்ந்  வளர்ச்சி யைடயச் ெசய்ய ேவண் வ  
அறி ைடயார் கடைம யாகும். 
 
இன்பம் எங்ேக? 
 
இம்மன வளர்ச்சிக்கு ஏ வானைவ எைவ எைவ என்  ஆராய்ந்  தக்க விற்கு 
வரேவண் ம். சாதாரண ஆைசகைளக் குறிக்ேகாள்கள் என்  தவ த லாக 
நிைனத் விட்டால், அவற்றால் உண்டாகும் ன்பம் ஏட் ல் அடங்காத . 
இந்நிைலயில் மனத்தின் இயல்ைப ம் நன்கு அறிதல் ேவண் ம். எத்தைகய 
ஆைசயாயி ம் அ  நிைறேவறிய டன் அைமதியைடகிற இயல்  மனத்திற்கு 
இல்ைல. ேம ம் திய ெபா ள் களின்ேமல் ஆைச ெச த் வேத மனத்தின் 
இயல்பாகும். இ  க திேய சாந்த ங்க அ களார், "அாி ெபற் றி ம் ெபற்றதில் 
வி ப்பம் அறப்ெபறா தனவிகும்  உயிர்கள்" என்  கூறிப்ேபாந்தார். ஆகேவ, 
மட்டமான ெபா ள்கள் ேமல் பற் ைவத் , அைதேய வாழ்க்ைகயின் 
குறிக்ேகாளாக ம் ெகாண் விட்டால், அவ்வாைச நிைறேவறிய டன் வாழ்க்ைகயில் 
அ ப் த் தட் வி ம். அெமாிக்காவில் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் ேகாடீசுவரர்கள் 
இந்த இனத்ைதேய ேசர்ந்தவர்கள். ேகவலம் சில ேகா ப் ெபா ைளச் ேசகாிப்பேத 
வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் என்  தவறாக உணர்ந்த இவர்கள், அப்ெபா ைளச் 
ேசகாித்த டன் ேவ  வாழ்க்ைகயிள் சுைவ ண்  என்பைத அறிய வதில்ைல. 
காரணம் மிக இன்றியைமயாத . மனம் எப்ெபா  இன்பத்ைதக் காண்கிற . ஒ  
குறிக்ேகாைள நா  அைடய ற்ப ம் ெபா  மனத்திற்கு இன்பம் பிறக்கிற . 
ஆனால், எந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வின்பம் என்  ஆய்தல் ேவண் ம். குறிக்ேகாைள 
யைடயச் ெசய் ம் யற்சியில் இன்பேம தவிர, அைடந்  விட்ட பிறகு அங்கு இன்பம் 
என்ற ஒன் ம் இல்ைல. எனேவ, யற்சியிேலதான் இன்பம் என்றால், அம் யற்சி 
வாழ்நாள் ம் நீ த்ததாக இ த்தல் ேவண் ேம தவிர, இைடேய பயந்தரக் 
கூ யதாய் அைமந் வி ன் ற்கூறியப  ெவ ப்ேப மிஞ்சும். இ  வாழ்க்ைகயின் 
எல்லா யற்சிகட்கும் ெபா வான நீதியாகும். 
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உயர்ந்த குறிக்ேகாள் 
 
   இந்த ைப மனத் ள் இ த்திக்ெகாண் தான் எத்தைகய குறிக்ேகாள் சிறந்த  
என் ம் ஆராய்ச்சிையத் ெதாடங்க ேவண் ம். ஒ வன் வாழ்நாளில் எளிதாக 
அைடந் விடக் கூ யவற்ைறக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டால், ேந ம் இ க்ைகக் 
கண்ேடாம். அவ்வாறாயின், அைடயம் யாத குறிக்ேகாைள ேமற்ெகாள்வதால் என்ன 
பயன் என்  ேகட்கப்படலாம். 'குறிக்ேகாள்' என்பதற்குப் ெபா ேள, 'எளிதில் அைடய 

யாத ' என்பதாகும். ெபா மைற தந்த ெபாியாாின் கட்டைளைய உற்  
ேநாக்குேவாம்.    
 
         உள் வ  எல்லாம் உயர்  உள்ளல்; மற்ற  
        தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் .                       (குறள்-596) 
 
என்றல்லேவா அவர் கூறிச் ெசன்றார்? வாழ்க்ைகயில் ெகாள்ளேவண் ய 
குறிக்ேகாைளப்பற்றிக் கூறவந்த ஆசிாியர், 'உயர்  உள்ளல்' என்  கூறினார். 'உயர் ' 
என்ற ெசால் ஓர் ஒப் ேநாக்குச் ெசால்ேலயாகும். ஒன்ைற ேநாக்க ஒன்  உயர்  
என் தான் கூறேவண் ம். எனேவ இங்கு உயர்  என்  கூறினதற்கு எவ்வா  
ெபா ள் கூற ேவண் ம் என்  ஐ வார்க்கு விளக்கம் த வார் ேபான்  பின் 
அ ையக் கூறினார். 'மற்ற  தள்ளி ம்' என்ற கூற்றால், அக்குறிக்ேகாள் அைடய 

யாததாகும் என்ற குறிப்ைப ம் ெபறைவத்தார். 'அைடய யாத குறிக்ேகாைள 
ைவத் க் ெகாள்வதாற் பயன் என்ன?' என்  வினவினால், அதற்கு விைட 'தள்ளாைம 
நீர்த் ' என்பதன்கண் அடங்கி வி கிற . அைடய யாவி ம், அக்குறிக்ேகா ம், 
அதைன அைடயச் ெசய் ம்  யற்சி ம் ஏற் க்ேகாடற்பாலன என்பேத வள் வர் 
வகுத்த ெநறியாகும். 
 
தாழ்ந்த குறிக்ேகாள் 
 
ேம ம், மட்டமான குறிக்ேகாைளக் ெகாண் ந் , அதைன அைடந் வி வைதக் 
காட் ம், உயர்ந்த குறிக் ேகாைளக் ெகாண் ந் , அதற்ெகனத் தளரா யற்சி 
ெசய்  அம் யற்சியில் ேதால்வி தேல சிறந்த  என்ப ம் தமிழர் கண்ட 
ெகாள்ைகயாம். இதைனேய ெபாியார், 
 
          கான யல்எய்த அம்பினில் யாைன 
         பிைழத்தேவல் ஏந்தல் இனி .                (குறள்-772) 
 
என்  குறிப்பிட்டார். 
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தமிழ்நாட் ப் ெப ல்களிற் காணப்ப ம் ெப  மக்கள் க த் க்க ம் அவர்கள் 
ெசய்த ெசய்ைகக ம் இத்தைகய க த்ைதேய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. 
அவர்கள் ெகாண்ட குறிக்ேகாைள அைடயாமற்ேபாயி ம் அக்குறிக்ேகாள் மிக 
உயர்ந்ததாய் இ ந்த  என்பதில் ஐய மில்ைல. அவர்கள் ெபற்ற உயர்ைவ ம் 
அவர்கள்  ெகாண்ட ெவற்றிைய ம் ெகாண்  கணக்கிடாமல், குறிக் ேகாைள ம் 
அதற்குச் ெசய்யப்ெபற்ற யற்சிைய ம் ெகாண்ேட தமிழர் கணக்கிட்டனர். 
இதனாேலேய வள் வப் ெப ந்தைகயார், 
 
         ெவள்ளத் தைனய மலர்நீட்டம்; மாந்தர்தம் 
         உள்ளத் தைனய  உயர் .                          (குறள்-595) 
 
என்  ழங்கினார். மனிதனின் உயர்  அவன் உள்ளத் ட்ெகாண்ட குறிக்ேகாள் 
அளவாகுேம தவிர,  அதைன அவன் அைடந்தானா இல்ைலயா என்பைதப் 
ெபா த்தன் . 
 
உலகம் ஏன் நிைலெப கிற ? 
 
    இவ் லகம் ஏன் நிைல ெபற்றி க்கிற ? எவ்வா  நிைலெபற்றி க்கிற ? 
இவ்வினாக்கட்குப் பலர் பல்வா  விைட கூ வர். விஞ்ஞானிகள் ெப ெவளியில் 
சுற்றிக் ெகாண் க்கும் ேகாளங்கள் ஒன்ைற ஒன்  இ த் க் ெகாண்  நிற்ற ன், 
அந்த ஈர்ப் ச் சக்திக்குக் கட் ப் பட்ேட இவ் லகம் நிைலெபற்றி க்கிற  என்பார்கள். 
எவ்வா  என்ற வினாவிற்கு, உலகம் தன்னில்தாேன  சுழன்  ெகாண் ம், சூாியைனச் 
சுற்றிக் ெகாண் ம் இ த்த னால் என் ம் விைட கூ வர். இைறவைன நம்பி 
யி க்கும் அன்பர்கள் இவ் லகம் நிைலெபற்றி ப்ப   இைறவ ைடய க ைணயால் 
என்பர். எதைன ேம நம்   வதில்ைல என்ற ெகாள்ைக ைடயார் சிலர், இத்தைகய 
வினாக்க க்கு நாம் ஏன் விைட ேத  அைலயேவண் ம்? உலகந்தான் இ க்கிற . 
அ  எதனால் நிைல ெபற்றால் என்ன? என்பர். பைழய ராணம்  த யவற்ைற 
அப்ப ேய ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  கூ பவர்கள் உலகம் ஆதிேசடன் 
தாங்கிக்ெகாண் த்த னாேலதான் நிைலெபற்றி க்கிற  என்பர். 
 
எ  உலகம்?   ேமேல கூறிய விைடகள் அைனத்தி ம் ஓரள்  ெமய்ம்ைம இ க்கிற . 
ஆனா ம்  ெமய்ம்ைமயா என்றால், இல்ைலெயன் தான் கூறேவண் ம். ேம ம், 
உலகமாகிய சடப்ெபா ள் நிைலெப ம் காரணத்ைதத் தான் இவ்விைடகள் ஒ வா  
விளங்கின் ஆனால் உலகத்ைத ம்ண் ம், நீ ம், ெந ப் ம், காற் ம் கலந்த ஒ  ஜடப் 
ெபா ளாக மட் ம் தமிழர்கள் க தவில்ைல. உலகம் என்ற ெசால்லால் உலகில் உள்ள 
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மக்கைளேய இவர்கள் குறித்தார்கள். இ  பற்றிேய ெபா ம், 'உலகம் என்ப  
உயர்ந்ேதார் ேமற் ,' என்ப  ெபான்ற ெமாழிகள் ேதான்றலாயின! எனேவ , 
உலகம் என்ப  மக்கைளத்தான் சுட் ம் என்ற க த் டன் ேமேல கூறிய வினாக்கைள 
எ ப்பினால், கூறப்பட்ட விைடகள் ெபா த்தமற்றைவ என்ப  நன்கு விளங்கும்.          
தமிழர் கண்ட இந்த உண்ைம இன் ம் ஒத் க் ெகாள்ளப் ெப கின்ற  என்பதற்குச் 
சான்றாக 'உலகம் வரவரக் ெகட் ப்ெபாய் விட்ட !' என்  கூறப்ப ம் வாக்கியத்ைதக் 
கூறலாம். உலகம் என்ப  அதில் வா ம் மக்கைளக் குறிக்கிற  என்ப  ெவளிப்பைட 
அவ்வாறா  யின், இந்த உலகம் ஏன் வாழ்கிற ? 
 
நாகாிகம் வளர்ந்த வரலா      உலகம் ேதான்றிய நாளில் அதில் மனிதன் ேதான்ற 
வில்ைல. பல றாயிரம் ஆண் கள் கழிந்த பின்ேப  மனிதன் ேதான்றி வளரத் 
தைலப்பட்டான் என்  நில ல் வல் நர் கூ கின்றனர். ஆதியில் தனித்தனியாய் 
வாழ்ந்த மனிதர் பல  ஆண் களின் பின்னர்க் கூட்டமாகக் கூ  வாழத் 
தைலப்பட்டனர். தனித்தனியாய் வாழ்ந்  வந்த ெபா  அவர் அ பவித் ப் பழகிய 
உாிைமகள் த யன, கூட்டமாக வா ம்ெபா  பயன்படவில்ைல. தனி 
மனித ைடய உாிைமகள் பலவற்ைறக் கூட்டத் டன் வா ம்ெபா  விட் க் 
ெகா க்க ேவண்  ேநாிட்ட . காலம் ெசல்லச் ெசல்ல இப் ைற வாழ்க்ைகையப் 
பழகிக் ெகாண்டான் மனிதன். அதிகக் கூட்டம் கூ  ஓாிடத்தில் வாழத் தைலப்பட்ட 
இடம் நகரம் எனப் ெபயர் ெபறலாயிற் . கிராமங்களில் வா ம் மக்கள் ஓரள  
பிற ைடய ைகைய எதிர்பாராமல் வாழ்க்ைக நடத்த ந்த . ஆனால், நகரத்தில் 
வாழ்க்ைக நடத் பவர் பல்ேவ  ைறகளில் யற்சி ெசய்யத் ெதாடங்கினர்; ஆத ன் 
பிறர் ைகைய எதிர்பார்த்ேத அன்றாட வாழ்க்ைக நடத் ம் நிைலக்கு வந்தனர். பிறர் 
ைகைய எதிர்பார்க்க ேவண் ய நிைலயில், அப்பிற க் காகத் தம் ைடய உாிைமகள் 
சிலவற்ைற விட் விட ேவண் ய நிைலைம ம் வ மன்ேறா? இவ்வா  விட் க் 
ெகா த்  வாழ்வேத நகர வாழ்க்ைகயின் அ ப்பைட யாகும். எனேவ இந்நகர 
மக்களின் வாழ்க்ைக 'நாகாிக வாழ்க்ைக' என்  ெபயர் ெபறலாயிற் . 'நகரம்' என்ற 
ெசால் ந்ேத 'நாகாிகம்' என்ற ெசால் பிறந்த . நாளாவட்டத்தில் தன் நலத்ைதக் 
குைறத் க் ெகாண்  பிறர் நலம் ேப ம் வாழ்ைவேய 'நாகாிக வாழ் ' என்  கூறத் 
தைலப்பட்டனர். இத்தைகய பண்பா ைடயவர்கைள 'நாகாிகர்' என் ம், 'நாகாிகம் 
அறிந்தவர்' என் ங்கூடக் கூறினர். 
 
எ  நாகாிகம்? 
 
நாகாிகம் உைடயவராேலதான் உலகம் நைட ெப கிற  என்  கூறினால், இன் ம் 
அதைன ம ப்பார் யா ம் இல்ைல. நாகாிகம் என்ப  யா  என்  ேகட்டால்தான் 
விைட நன்கு கூற யா  விழிக்க ேநாி ம். ெசன்னப் பட் னத்தில் வா ம் 
அைனவ ம் தம்ைம மிக்க நாகாிகம் உைடயவர் என்ேற க திக் ெகாள்கின்றனர்; 
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த க்ேகா  ேபச ம் ெசய்கின்றனர். ஆனால் இவர்கள் எதனால் இவ்வா  
கூறிக்ெகாள்கின்ற னர் என்பைத அறிய அதிக ேநரம் ெசல்லா . எளிய உைட 
அணிந்  ேகாணல் எ த் க்கைள அறியாத ஒ வர் இந் நகரப் ெப மக்கள் 
ஏறிச்ெசல் ம் பஸ் த யவற்றில் வந்  ஏறிவிட்டால் அவர் ப ம்பாட்ைடப் பார்க்க 
பல கண்கள் ேவண் ம். ெசன்ைனயில் வா ம் நாகாிகர்கள் அப் தியவைர 
மனிதராகக்கூட மதிக்க மாட்டார்கள். ஏன்? பஸ் கண்டக்டர்கூடச் ெசன்ைன யில் 
வா ம் ஒேர காரணத்தால் தம்ைம மிக்க நாகாிக ைடயவராகேவ க திக்ெகாள்வதால், 
அப் தியவைர நாட் ப் றத்தார் என்  ஏளனமாகப் ேபசுதைலக் ேகட்கிேறாம். 
 
எனேவ, இக்கால ைறப்ப  பார்த்தால், ேவட்  உ க்காமல் க ங்ேகாைடக் 
காலமாயி ம் கம்பளியால் ெநய்யப்பட்ட சட்ைட மாட் க்ெகாண்  க த்தில் ஒ  
சு க்குத் ணி ம் அணிந்  ெகாண்  ஆங்கிலத்தில் ேபசிக்ெகாண்  வாழ்வேத 
நாகாிகம் என்ப  விளங்கும். இ தான் நாகாிகம் எனில், இன்  வா ம் தமிழர் பலர், 
அவ ள் ம் இளந்தமிழர் பலர் நாகாிகம் மிகுந்தவர்கேள! இத்தைகய நாகாிகம் 
மிகுந் விட்டதால், தமிழ்நா  என்ன கதியைட ம் என்  கூறத்ேதைவயில்ைல. 
ஆனால், இவர்கள் நாகாிக ம் அல்லர்; இவர்கள் பண்பா  நாகாிக ம் அன்  என்ப  
நன்கு அறியப்பட ேவண் ம். 
 
உலகம் வாழக் காரணம் 
 
உலகம் வாழ்வதற்கு உாிய காரணத்ைதக்கூற வந்த வள் வப்ெப ந்தைகயார், 
 
        'பண் ைடயார்ப் பட் உண்  உலகம்; அஃ இன்ேறல் 
         மண் க்கு மாய்வ  மன்'         (குறள்-996) 
 
என்  கூறினார். 
 
பண் ைடயவர் இ த்த னாேலதான் உலகம் நைட ெப கிற  என்  அவர் 
கூ ம்ெபா , நாகாிகம் உைடயவர்கைளேய குறிப்பி கிறார். 'பண்ெபனப்ப வ  
பாடறிந்த ஒ கல்.' என்  க த்ெதாைக கூ வ  இக் க த்ைதேயயாம். பிற ைடய 
இயல்பறிந்  அதற்ேகற்ப நடத்தைலேய 'பாடறிந் ' என்  கூ கிறார் அந்த  ஆசிாியர். 
தனக்கு என வாழாமல் பிறர்ெபா ட்  வாழ்வேத நாகாிகம் எனப்ப ம் என்ப  
ெதளி . எந்த அள  வைர ஒ வன் தன்னலத்ைதப் ேபணிக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
வினாவிற்கு விைட கூ வ  சற் க் க னந்தான். ேவ  வைகயாகக் கூ மிடத்  
ஒ வ ைடய நாகாிகம் எவ்வள  என்பைத எவ்வா  அளவிட் ைரப் ப  என்பேத 
இவ்வினாவாகும். ெபாிய ப ப் ப் ப த் விட்  ேவற்  நா கட்குச் ெசன் விட்  
மீட் ம் இந்த நாட்ைட ம் இதில் வா ம் மக்கைள ம் ஏற இறங்கப் பார்க்கும் 
ெபாிேயார்தாம் இன்  நாகாிகத்தில் ேமம்பட்டவராகக் க தப்ப கின்றனர். 
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பிற க்காகத் தம்ைமேய தியாகம் ெசய்வ தான் நாகாிகம் என்றால் இவர்க ைடய 
நாகாிகத்ைத எவ்வா  மதிப்பி வ ? தமிழன் நாகாிகம் பற்றிக்ெகாண்ட க த்ைத 
ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன் ேதான்றிய நற்றிைண இேதா கூ கிற . 
 
         ' ந்ைத இ ந்  நட்ேடார் ெகா ப்பின் 
          நஞ்சும் உண்பர் நனிநா காிகர்.'                  (நற்றிைண - 355) 
 
'நட் க் ெகாண்டவர்கள் எதிேர இ ந்  ெகாண்  நஞ்ைச ஊற்றி 'உண்க' எனத் 
தந்தவிடத் ம், சிறி ம் மனங்ேகாணாமல், கத்ைதச் சுளிக்காமல் உண்பேத 
நாகாிகம்,' என்ப  க த் . இேத க த்ைதத்தான் வள் வப் ெப ந்தைகயா ம், 
 
          'ெபயக்கண் ம் நஞ்சுஉண்  அைமவர் 
           நயத்தக்க நாகாிகம் ேவண்  பவர்.'              (குறள் - 580) 
 
என்  கூ கிறார். 'மகாத்மா காந்தி', 'ஸாக்ரட் ஸ்' ேபான்றவர்கேள 'நாகாிகம் 
உைடயவர்கள்' என்ற க்கு வர ேவண் ள்ள . எனேவ, மீட் ம் பைழய 
வினாைவக் ேகட்ேபாம். உலகம் எதனால் வாழ்கிற  என்றால், இத்தைகய நாகாிகம் 
உைடயவர்கள் இ ப்பதனாேலதான் என்  எளிதாக விைட கூறிவிடலாம். 
 
வ தி கூ கிறான் 
 
'கட ள் மாய்ந்த இளம்ெப  வ தி' என்பவன் கிறிஸ்  பிறப்பதற்கு இரண்  

ற்றாண் கள் ன்னர் வாழ்ந்தவன். வ தி என்பதால் பாண் யன் என்ப ம், 
'இளம்ெப ' என்ற அைடெமாழியால் ஆட்சி ெசய் ம் அரச க்கு அ த்த உாிைமயில் 
இ ந்தான் என்ப ம் அறியப்ப ம். அரசனாக மட் ம் இல்லாமல், ெப ம் லைம 
வாய்ந்தவனாக ம் இ ந் ள்ளான் அப்ெப மகன். அவன் பா ய ஒேர ஒ  
பாடல்தான் இன்  நமக்குக் கிைடத்  உள்ள . 'கட ள் மாய்ந்த' என்ற 
அைடெமாழியால் அவன் எதிர்பாராதவிதமாகக் 'கட க்கு இைரயாகி விட்டான்' 
என்ப ம் ெதாிகிற . மிக ம் இளைமயிேலேய அவன் இறந்  விட்டா ம், 
தமிழ்ெமாழி உள்ள அள ம் இறவாத சிறப் ைடய ஒ  பாடைல நமக்குத் தந்  
விட்டான். அந்தப் பாட ேலதான் இந்தப் பைழய வினாைவ எ பபி, அதற்கு 
விைட ம் அவேன கூ கிறான். 
 
"இவ் லகம் இ க்கிற . (யாரால் எனில்) இந்திர க்ேக உாிைமயான அமிர்தம் 
கிைடப்பதாயி ம், அைத இனி  என்  ெகாண்  (பிற க்குத் தாராமல்) தனித்  
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உண்ணமாட்டார்; யாேரா ம் ெவ ப் க்ெகாள்ள மாட்டார்; பிறர் கண்  அஞ்சுகிற 
ன்பத்ைதக் கண்  தா ம் அதற்கு அஞ்சி அத் ன்பம் தீ கிற வைரயில் ( யற்சி 

இல்லாமல்) ம டன் (ேசாம்ப டன்) இ க்க மாட்டார்; கழ் கிைடப்பதாயின், தம் 
உயிைர ம் ெகா ப்பார்; பழி வ வதானால் உலகு வ ம் கிைடப்பதாயி ம் 
ெகாள்ளமாட்டார்; அத்தைகய மாட்சிைமப்பட்ட பண்பாட்ைட உைடயவராகித் தமக்கு 
என்  (தன்னல) யற்சியில் ஈ படாதவர், பிறர் ெபா ட்ேட யற்சி ெசய்பவர். 
இவ் லகத்தில் இ த்த லான் (இவ் லகம் இ க்கிற )" என்ற ெபா ள்பட அப் 
ெப மகன் பா கிறான். 
 
          உண்டால் அம்ம! இவ் லகம் 
          இந்திரர் அமிழ்தம் இையவ  ஆயி ம் இனி ஒனத் 
         தமியர் உண்ட ம் இவேர; னிவிலர் 
          ஞ்ச ம் இலர்; பிறர் அஞ்சுவ  அஞ்சீப் 
          கழ்எனின் உயி ம் ெகா க்குவர்; பழிஎனின் 
          உலகுடன் ெபறி ம் ெகாள்ளலர்; அயர் இலர் 
         அன்ன மாட்சி அைனயர் ஆகித் 
         தமக்குஎன யலா ேநான்தாள் 
         பிறர்க்குஎன ய நர் உண்ைம யாேன.          ( றம்-182) 
 
          [ னி --ெவ ப் ; ஞ்சல்--ேசாம்பல்; ேநான்தாள்-- வ ய யற்சி.] 
 
     நாகாிகத்தின் சிகரம் என விளங்குபவன் யார் என்பைத இப்பாட ல் அவ்வரசப் 

லவன் மிக ம் விாிவாகப் ேபசுகிறான். இந்திர ைடய அமிழ்தத்ைத நிரம்பப்ெபற்ற 
ேதவர்கள்கூட அசுரர்கட்குத் தாராமல் தாேம அதைன உண்ண வி ம்பினர். ஆனால், 
நாகாிக மனிதர் யார் எனில், இந்த அமிழ்தத்ைதக்கூடத் தனக்ேக என்  எண்ணாமல் 
பங்கிட் ண்பவனாவான். பிற உயிர்களிடத்  இத் ைண அன்  காட் ம் ஒ வ க்கு 
அவற்றின்ேமல் எவ்வா  ெவ ப்  உண்டாக ம்? பிறர்மாட்  ெவ ப் க் 
ெகாள்ளக் காரணம் தன்னலத்தில் ெகாண்ட பற் த்தாேன! எனேவ, தன்னலத்ைதத் 

றந்த ெபாியவ க்கு ெவ ப்  என்ப  இ க்க இயலா . தன்ைன அ த் ப் பல்ைல 
உைடத்தவைன ம் ேசாதர னாகக் க தி, அவைன வி தைல ெசய்தால் ஒழிய உண  
உண்ணமாட்ேடன் என்  கூ ம் ஒ வ க்கு (மகாத்மா  காந்தி) எவ்வா  ெவ ப் த் 
ேதான்ற ம்? இனி அந்த நாகாிக மனிதன் ன்பத்ைதக் கண்  அஞ்சிச் ேசாம்பி 
இ த்த ம் இல்ைல. பிறர் யரம் ைடப்பைதேய வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாளாகக் 
ெகாண்டவ க்குச் ேசாம்பி இ க்க ேநரம் ஏ ? ன்பத்ைதக் கண்  அஞ்சுபவன் 
எவ்வா  பிற க்கு உதவ ம்? அவன் வாழ்வின் குறிக்ேகாள் ' கழ்' ஈட் தல் 
ஒன் தான். பிற க்குத் ன்பந்தாராத நன் ைறயில் கடைமையச் ெசய்  
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நிைறேவற்றினால்தான் கழ் உண் . கடைம நிைறேவற்றத்தில் உயிர் ேபாவதாயி ம் 
அதைன மகிழ் டன் ஏற்பவன் அவன் கடைமையச் ெசய்யாமேலா, தவறான வழியில் 
நடந்தாேலா, அதனால் ெப லாபம் வ வதாயி ம் அதைனச் ெசய்யமாட்டான். பழி 
வ கின்ற ெசயைலப் ெபாிேயார்கள் ெசய்யமாட்டார்கள். இனி அவன் இவ் லகில் 
ெசய் ம் ெபாிய யற்சிகள் அைனத் ம் தனக்கு என்றில்லாமல், பிறர் ெபா ட்ேட 
அைம மாம். அத்தைகயவர்கள் உள்ளைமயினாேலதான் இவ் லகம் வாழ்கிற  
என்கிறான் லவன். 
 
உலகம் ஏன் வாழ்கிற  என்ற வினாவிற்கு இப்ெபா  விைட கிைடக்கிறதன்ேறா? 
 
ெபாய் கூறார் 
 
சாித்திரம் எட் ப் பார்ப்பதற்கு உாிய வாய்ப் கள் இல்லாத காலத்தில் இத்தமிழர் யா  
நிைனந்தனர்? எவ் வா  வாழ்ந்தனர்? எதைனச் சிறந்த  என்  க தினர்? எதைன 
இழிந்த  என்  க தினர்? இவற்ைற நாம் அறிவ  இன் ம் பயன் தரக் கூ ய 
ஒன்றாகும். அவ்வாறாயின், இத்தமிழ்ப் பாடல்கைளப் பா ய லவர் அைனவ ம் 
ெபாய் கூறாமல் ெமய்ேய கூறினரா என்  எண்ணத் ேதான் கிறதா? இேதா 
பழந்தமிழ்ப் லவர் ஒ வர் விைட கூ கிறார். வன்பரணர் என்ற தமிழ்க் கவிஞர் சங்கப் 

லவர் வாிைசயில் ேசர்ந்தவர். அவர் தமக்கு மட் ம் அல்லாமல் தம் இனத்தவராய 
தமிழ்ப் லவர் அைனவ க்குேம ேசர்த்  ஓர் உண்ைமைய ெவளி யி கிறார். தமிழ்ப் 

லவர்கள் ெபாய் கூறமாட்டார்களாம்! ெபாிய அரசர்களிடத்  அவர்கள் த ம் 
பாிசிைலக் க திைய அப் லவர்கள் ெசன்றா ம், அவ்வரசர்கள் ெசய்யாதவற்ைறக் 
கூறிப் க தல் அப் லவர்கட்கு மர  அன்றாம்! 
 
            பீ இல் மன்னர் கழ்ச்சி ேவண் ச் 
            ெசய்யா கூறிக் கிளத்தல் 
            எய்யா  ஆகின் எம் சி ெசந் நாேவ                  ( றம்-148) 
 
 (பிற க்கு வாாி வழங்கும் ெப ைம (பீ ) இல்லாத அரசைரப் கழ ேவண்  அவர் 
ெசய்யாதனவற்ைறச் ெசய்ததாகக்கூறி அவர் குணங்கைளக் கூ தைல (கிளத்தல்)  
அறியா  (எய்யா ) எம் ைடய சிறிய ெசம்ைமயான  நாக்கு] 
 

லவ ைடய நா ஏைனேயா ைடய நாைவப்  ேபாலத் ணிந்  ெபாய் கூறாைமயின், 
ெசம்ைமயான நா  என்றார் வன்பரணர். ஆனால், தா ம் ஒ  லவராத ன்  

லவர்க ைடய நாவின் ெப ைமைய எ த் க் கூ ம்  'சி ' என்ற அைடெமாழி தந்  
'சி  நா' என்  மிக்க  அடக்கத் டன் கூறிக்ெகாள்கிறார். வன்பரணர் ேபான்ற  ெப ம் 

லவர்க ம் தற்ெப ைம ெகாள்ளாமல் இவ்வள   அடக்கத் டன் தம்ைமப்பற்றிக் 
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கூறிக் ெகாள்வதனால்,  அத்தைகய லவர்கைள வாழ்ந்த இனத்தின் ெப ைமைய  
எவ்வா  கூ வ ! 
 
தாழ்ந்த  எ ? 
 
இத் ைணச் சிறப் ைடய லவர்கள் தங்க ைடய  இனத்தவர் எதைன உயர்ந்த  
என் ம், எதைனத்  தாழ்ந்த  என் ம் க தினார்கள் என்பைதக் கூறினால்  அ  அந்த 
இனத்தார் அைனவ ம் ஒப் க் ெகாண்ட  உண்ைமயாக் இ க்கும் என்பதில் 
ஐயமில்ைல அல்லவா? இன்  வா ம் நாம் மிக ம் தாழ்ந்த  என்  எதைனக்  
க கிேறாம்? பல ம் பலவா  நிைனப்பதற்கு ஏற்ற  வினாவாகும் இ . ஆனால், 
நாம் எைத இழிந்த  என்   நிைனத்தா ம், ஒன்ைற மட் ம் நிைனக்கமாட்ேடாம்  
என்ப  உ தி. பிறாிடம் ஒன்ைறத் தா என்  ேகட்டல்  இழி  என்  கூறினாள் 
நம்மில் பல ம் ஏற் க்ெகாள்ளத்  தயங்குேவாம். காரணம், இன்  நம் ைடய 
அன்றாட  வாழ்வில் பல ைடய ைகைய எதிர்ப்பார்த்ேத வாழ ேவண் ள்ள . 
நம்மால் எதிர் பார்க்கப்ப ம் அப்பல ள் சிலர், தாேம நாம் ேவண் யவற்ைறத் த வர்; 
இன் ஞ்  சிலர், நாம் ெகட்ட காலத் ம் ெகா க்க ம ப்பர். அத்தைகயவர்களிடத் ம் 
வாய் கூசாமல் ேகட்டால்தான்  நாம் வி ம்பிய  கிைடக்கும். எனேவ, நம் காலத்தில்  
ஒ வைர ஒன்  ெகா  என்  ேகட்ப  தவ  அன்   என்  க தப்பட்டா ம், 
அந்நாைளய தமிழன்  இதைன மிக இழிந்ததாகேவ க தினான்.  
 
           ஈஎன இரத்தல் இழிந்தன் ; அதன்எதிர் 
           ஈேயன் என்றல் அதனி ம் இழிந்தன் ; 
           ெகாள்எனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன் ; அதன் எதிர் 
           ெகாள்ேளன் என்றல் அதனி ம் உயர்ந்தன்                    ( றம்-204) 
 
என்  இந்நான்கு அ களில் இற்ைறநாள் தமிழ்ச்  ச தாயம் இழந் விட்ட ஒ  
நாகாிகம் ேபசப்ப கிற .  உலகத்தில் எவ்வாேற ம் வாழ்ந் விட ேவண் ம் என்ற  
க த்தால் தனக்கு மிக ம் ேவண்டப்ப வதாக ஒன்ைறக்  க திக்ெகாள்கிறான் 
ஒ வன். அ  இல்லாவி ன் உயிர்  வாழ யா  என்ற நிைல வந் வி கிற . 
உயிைரப்  ெபாி  என்  மதிக்கும் ஒ  காரணத்தால் எப்ப யாவ   வாழ ேவண் ம் 
என்  நிைனக்கிறான். இத்தைகயவன்  தனக்கு மிக ம் ேதைவ என்  க தப்ப ம் 
ெபா ைள  அ  உைடயான் ஒ வனிடமி ந்  ேவண் ப் ெபற யல்  கிறான். 
அப்ெபா ைள உைடயா ம், இந்த இல்லா ம்  சமமாக இ ப்பின் அவைன ேநாக்கி 
இவன், 'தா' என்   ேகட்கலாம். ஆனால், உைடயான் உயர்ந்தவனாய்  இ ப்பின், 
அவனிடம் ெசன்  'ஈவாயாக!' என் தாேன  ேகட்க ேவண் ம்? மானத்ைதவிட்  ஒ  
ெபா ைள ஈ என்  ேகட்ட ம் இழிந்த  ேவ  இல்ைல என்கிறார்.  மானம் என்ற 
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ஒன்ைற மிகப் ெபாிதாக மதிக்கும் அற்ைற  நாள் தமிழ்ப் லவர். பசுமா  ஒன்  உயிர் 
நீங்கும்  நிைலயில் இ க்கிற . சிறி  தண்ணீர் இ ந்தால் அ   உயிர் 
பிைழத் வி ம். பசுைவக் காப்ப  அறமாகும்.  ேவண்டப்ப ம் ெபா ேளா, எங்கும் 
எப்ெபா ம்  கிைடக்ககூ ய தண்ணீர்தான். என்றா ம், அந்தத்  தண்ணீைர 
ஒ வனிடம் ெசன்  'த க' என்  ேகட்பதில்  மானம் ேபாய்வி வதாகக் க தினர் 
அற்ைற நாள் தமிழர்.  
 
              ஆவிற்கு நீர்என்  இரப்பி ம் நாவிற்கு 
               இரவின் இளிவந்த  இல்.                          (குறள்-1066) 
 
இரத்த ன் இழி  இத்தைகய  என்  ேபசிய தமிழ்ப்  லவர், இத டன் 
நிற்கவில்ைல; இதனி ம் இழிந்த  ஒன் ம் உண்  என்கிறார். இவ்வா  மானத்ைத 
இழந் ம்  ஒ வன் ஒ  ெபா ைளத் 'தா' என்  ேகட்  வி கின்  றான். அவ்வா  
ேகட்பவன் எதிேர அக்ேகட்கப்பட்ட  ெபா ைள இல்ைல என்  கூ தல், ேகட்ட ம் 
மிக ம்  இழிந்ததாம். ேகட்பேத இழி  எனில், ேகட்டைத இல்ைல  என்  உைரத்தல் 
அதனி ம் இழிந்ததாம். இழிந்த  பற்றி  ஆராய்ந்த தமிழர் உயர்ந்த  பற்றி ம் 
அ த் ப்  ேபசுகிறார். 
 
உயர்ந்த  எ ? 
 
ஒ வன் எதிேர நின்  ஒன்ைறத் த க என்   ேகட்பதன் ன்னர், நிற்ேபான் குறிப்ைப 
அறிந் ,  இதைனப் ெபற் க் ெகாள்க என்  த தல் உயர்ந்ததாம்; அவ்வா  
ேகளாம ம் தரப்ப கின்ற ஒன்ைற ேவண்டா  என்  ம த் வி தல் 
த தைலக்காட் ம் உயர்ந்ததாம்.  ஒ வ க்கு ஒன்ைறத் த தல் என்ப  அவ்வள  
எளிதான  ெசயல் அன் . அவ்வா  த வதி ம், அதைனப்  ெப பவர் மனம் 
ேநாவாம ம் இதைனப் ெபற ேவண்   ளேத என்  வ ந்தாம ம் இ க்கும்ப ச் 
ெசய்   ஒன்ைறத் த தல் ஒ  கைலயாகும். இவ்வா  த பவர்  ன்றாம் அ யில் 
குறிக்கப்ப கின்றனர். இவாி ம்  ேமம்பட்டவர், தாேன வ கிற ஒன்ைற ேவண்டா 
என்   ம ப்பவர். உயர்ந்ேதார், தாழ்ந்ேதார் என்பதற்கு இந்த  ைறயில் இலக்கணம் 
கூறிய ெப ைம, இந்த உலகில்  வா ம் பல்ேவ  ச தாயங்க ள் ம் தமிழன்  
ஒ வ க்ேக உாிய  என்  கூ தல் தவ  ஆகா  என்ேற  ேதான் கிற . 
 
பைழய தத் வம்  
 
உலகில் வா ம் பல்ேவ  மக்க ம் ஏன் ஒன்றாக  வாழ யா ? எல்ேலா ம் ேசாதர 
ஒற் ைம டன்  வாழ ேவண் ம் என்  கூறாத ெபாியவர்கள் இல்ைல.  ஆனா ம் 
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இன்  வைர உலகம் அவ்வா  வாழவில்ைல.  உலகம் ஒ  றம் இ க்கட் ம். ஒ  
நாட் ல் வா ம் ஒ   ெமாழி ேபசுபவ ள்ளா  இந்த ஒற் ைம நிைலத்தி க்  கிறதா? 
இல்ைலேய! ஏன்? அைனவ ம் சமம் என்   கூ ம் ெகாள்ைக ஏைனய நா கைளப் 
ெபா த்த  மாட் ல் பிற்காலத்தில் ேதான்றியி க்கலாம். ஆனால் இத்  தமிழர் மிகப் 
பழங்காலத்திேலேய இக்க த்ைதக் கூறி ள்ள  னர். 'யா ம் ஊேர; யாவ ம் ேகளிர்' 
என்ற க த்ைதப்  பல ம் கூறியி ப்பி ம், தமிழர் கூறிய ைறேய ஒ   தனிச் 
சிறப் ைடய .  
 
ஒ வன் எல்லாம் தன் ைடய ஊராகும்,  அைனவ ம் தன் ைடய சுற்றத்தார் என்  
நிைனத்   வாழ ற்ப கிறான் என்ேற ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.  எவ்வள  வைரயில் 
இ  ம்? பிறர் அவ க்குத்  தீங்கு இைழக்கும் ெபா  இவ்வா  நிைனக்க 

மா? அதி ம் காரணம் இல்லாமல் ேவண் ெமன்ேற தீைம  ெசய் ம் ெபா ம் 
சும்மா இ க்க மா? சி   ன்பம் ெசய்தால் ஒ ேவைள 
ெபா த் க்ெகாள்ளலாம்.  ஆனால், உயிர்ேபாகிற ெப ந் ன்பம் இைழத்தால் என்ன  
ெசய்வ ? அப்ெபா ம் ன்பம் இைழப்பவைரப்  பைகவர் என்  க தாமல் ேகளிர் 
என்  க த மா? யா தான். என்றால், பிறர் அைனவைர ம் ேசாதரர் என்ேற 
க தேவண் ம் என்  கூ வ  ெபா ளற்ற ெசால்லாயந் ந் வி ம். இன்  
நம்ைமச் சுற்றி நிகழ்வ  யா ? க ப்பைன ெவள்ைளயன் ேதா ன்நிற ேவ பாட் 
டால் ெவ க்கின்றான். பணக்காரைன ஏைழ ெவ க்கிறான். ெபா ள்கைள உற்பத்தி 
ெசய்பவன் அதைன வாங்காத வைன ெவ க்கிறான். ஒ  வைக அரசியல் ைற உள்ள 
வன் பிறிேதார் ஆட்சி ைற ைடயவைன ப்பைகவ னாகக் க கிறான். 
இன்ன ம் கூறப்ேபானால், தம்ைமப் ேபால் எல்லா வைகயி ம், நிைனக்காமல் ேவ  
வைகயில் நிைனக்கிறவர்கைளக்கூட பைகவர்கள் என்ேற சில நாட்டார் 
க கின்றனர். இத்தைன ெவ ப் க்களிைடேய 'யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்' என்  
கூ தல் ெபா ந் மா? அல்ல  எ ப மா? இவற்ைற எல்லாம் மனத்தில் நிைனத்த 
'கணியன் ங்குன்றனார்' என்ற அந்தத்  தமிழ்ப் லவர் இவற்றிற்குச் சமாதானம் 
கூ கிறார். 
 
ஒ வன் மற்ெறா வன்ேமல் எப்ெபா  ெவ ப் க் ெகாள்கிறான்? தனக்குத் தீங்கு 
இைழத் விட்டான் என்  நிைனத்தால்தாேன ெவ ப் த் ேதான் ம்? அவ்வா  
நிைனயாமல் மற்ெறா வன் தன்க்குத் தீைமேயா நன்ைமேயா ெசய்ய யா  என்  
நிைனத்தால், ெவ ப் க்ெகாள்ள வாய்ப்ேப இல்ைலயன்ேறா? 
 
இதனாேலதான் அந்தப் லவர் பாட ன் இரண்டாம் அ யில் 'தீ ம் நன் ம் பிறர் தர  
வ வன அல்ல என்கிறார். 'ஒ வன் ேநேர நம்ைமத் தாக்கும்ெபா  கண் எதிேர ஊ  
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விைளப்ப வைனக் காண்கிேறாேம! அப்ெபா ம் அவைன ெவ க்கக் கூடாதா?' 
என்பா க்கு விைட கூ கமாக ன்றாம் அ யில், 'உட ல் ப ம் ன்பம் நீ த்  
நிற்ப தில்ைல. எனேவ, அதனால் ெவ ப் க்ெகாள்ள ேவண்டா' என்கிறான். 'ஒ  
ேவைள பிறன் ஒ வன் நம்ைமக் ெகால்லேவ வந்தால் அப்ெபா  யா  ெசய்ய  
ேவண் ம்?' என்பாைர ேநாக்கி, 'இறத்தல் என்ப   ைமயன்ேறா? ஏன் மனம் 
ெவ க்க ேவண் ம்?' என்கிறார். 'வாழ்  இனிைம ைடய , சா  ன்பந் த வ .' 
என்  நிைனத்ததால்தாேன ெகால்லவ ம் பிறர்  ேமல் ெவ ப் க் ெகாள்ள ேநாி ம்? 
ஆதலால், அவற்ைற  ம் ம த்  வி கிறார். இவ்வா  பல வழியி ம் காரணங்  
காட்  ஒ வர் ேமல் ெவ ப்ேபா பைகேயா ெகாள்வ   தவ  என்  எ த் க்காட்  
விட்டார்.  
 
நீாில் அகப்பட்ட கட்ைட  
 
இனி ேவ  ஒ  வைகயி ம் ெவ ப் த் ேதான்றக்  கூ ம். நாம் பிற க்குச் ெசய் ம் 
நன்ைமகைள அவர்கள்  உணர்ந்  ெகாள்ளாதவிடத் ம், நாம் ெசய் ம் உபகாரத்  
திற்கு நன்றி பாராட்டாதவிடத் ம் ெவ ப் த் ேதான் தல்  இயற்ைக. இேதா லவர் 
அதைன ம் ம க்கிறார். 'வானம்  இ டன் மைழ ெபய்கிற . அதனால், ஆற்றில் 
ெவள்ளம  ெப குகிற . அந்த ெவள்ளத்தில் ஒ  கட்ைட அகப்பட்   வி மாயின், 
யா  ெசய் ம்? ெவள்ளம் ேபாகும் வழி  கட்ைட ம் ெசல் மன்ேறா? அேதேபால, 
ஒவ்ெவா வ  ைடய ஆன்மா ம் அத ைடய ஊழின்வழி நைடெப   கிறதாத ன் 
நன்ைம ெசய் ம் ஒ வைனப் கழ ம்  ேவண்டா. அவன் அற்பனாய் இ க்கும் 
ெபா  வாய்  தவறி ம் இகழ ம் ேவண்டா,' என்கிறார் லவர்.  ஒ வைனப் 

கழ்வதா ம் மற்றவைன இகழ்வதா ந்தாேன உலகில் ேவ பாட் ணர்ச்சி ம், 
ெவ ப் ம் ேதான்  கின்றன? எனேவ, அ ப்பைடயில் அவ்வா  கூறேவ  ேவண்டா 
என்கிறார் கவிஞர், 'தப்பித் தவறிப் ெபாிேயா  ைரப் கழந் விட்டா ம் தவ  
இல்ைல; சிறியவர்கைள  வாய் தவறி ம் இகழ்ந் விட ேவண்டா,' என்  கூற  வந்தவர் 
'சிறிேயாைர இகழ்தல் அதனி ம் இலேம,'  என்கிறார். உலகம் உள்ள அள ம் 
மறவாமல் ேபாற்ற  ேவண் ய இந்த அ ைமயான பாடைல ஒ  தமிழர்  இற்ைறக்கு 
ஈராயிரம் ஆண் கட்கு ன்னர்க் கிறிஸ்   பிறக்கு ன்னேர பா னார் என்பைத 
நிைனத்  வியப் ப யாமல் இ க்க இயலா . 
 
           யா ம் ஊேர; யாவ ம் ேகளிர்; 
           தீ ம் நன் ம் பிறர்தர வாரா; 
          ேநாத ம் தணித ம் அவற்ேறார் அன்ன; 
          சாத ம் வ  அன்ேற; வாழ்தல்  
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           இனி என மகிழ்ந்தன் ம் இலேம; னிவின் 
          இன்னா  என்றா ம் இலேம; மின்ெனா  
          வானம் தண் ணி தைலஇ ஆனா   
          கல்ெபா  இரங்கு மல்லல் ேபாியாற்  
          நீர்வழிப் ப உம் ைணேபால் ஆ யிர் 
          ைறவழிப் ப உம் என்ப  திறேவார் 
          காட்சியில் ெதளிந்தனம்; ஆக ன், மாட்சியில் 
          ெபாிேயாைர வியத்த ம் இலேம; 
         சிறிேயாைர இகழ்தல் அதனி ம் இலேம.                 ( றம்-192) 
 
[ னி -ெவ ப் ; வானம்-மைழ; கல்ெபா - கல்ைல உ ட் ; இரங்கும்-ஒ க்கும்; 
மல்லல்-வளப்பம்  ெபா ந்திய; ைண-ெதப்பக் கட்ைட; ைற-ஊழ்; திறேவார்-
ெமய்ஞ்ஞானிகள்; காட்சி- ல்.] 
 
கல் ேதான்றி மண் ேதான்றாத காலத்ேத ேதான்றினர்  தமிழர்; பிற நாட்டார் 
ேதான் வதற்கு ன்னர்த் ேதான்றி  னர் இம்மண்ணில். அந்நாட்டார்கள் சாதாரண 
நாகாிகம்  அைட ன்னேர தமிழர் மிக உயர்ந்த நாகாிகத்ைதப்  ெபற் விட்டனர். 
இவர் ேபசும் ெமாழி ம் இவைரப்  ேபால் ெதான்ைம வாய்ந்த ; எனேவ, இவ ைடய  
வாழ் ம் பண்பா ம், எண்ண ம், க த் ம் மிகு பழைமயானைவ. அரசியல், 
ெபா ளாதாரம், விஞ்ஞானம்  த ய பயன் கைலகளி ம், ண்கைலகள் 
அைனத்தி ம்  இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னேர இவர் சிறப் ற்   இ ந்தனர்.  
 

ற உலக வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவயான அரசியல்,  ெபா ளாதாரம், விஞ்ஞானம் 
த யவற்றில் சிறந்   விளங்கிய நம் ன்ேனார் அகஉலக வாழ்க்ைகயி ம்  (சமய 

வாழ்க்ைக) சிறந்  விளங்கினர் என்ப  ெசால்லா  மேல விளங்கும்.  
 
சங்கப் பாடல்களில் வ ம் ெதய்வம், சமயம் பற்றிய  குறிப் கள் 
அளவிறந்தனேவயாகும். 
 
ஒவ்ெவா  பகுதியி ம் வா ம் மக்கள் தாம்  அன்றாடம் வழிப ம் ெதய்வங்க க்ெகன 
உ   அைமத்  நி வினர்; வழிபட்டனர் என்பதைனத்  
 
            ெதய்வம், உணாேவ மாமரம் ள் பைற 
             ெசய்தி யாழின் பகுதிெயா  ெதாைகஇ                    
                         (ேதாள்-ெபா ள். அகத்திைணயியல்) 
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என்ற சூத்திரத்தால் உணரலாம்.  
 
இதேனா  நில்லாமல் ெதய்வத்தி ம் உயர்ந்த  ஒன்றாக  தற்ெபா ள் 
ஒன்றைனச் சிந்தித்  வழி  பட்டனர் என்ப  ெதால்காப்பியத்தால் அறிய கின்ற .  
 
ெதய்வம், கட ள் என் ம் இரண்டைன ம் இன்   ஒ  ெபா ளனவாக 
வழங்குகின்ேறாம். எனி ம் ெதால்  காப்பியர் காலத்தில் இைவ ெவவ்ேவ  
ெபா ளன என்   நிைனக்கத் ேதான் கிற .  
 
ெகா நிைல, கந்தழி என்ற சூத்திரத்தில் பற் க்  ேகா ல்லாத பரம்ெபா ைளப் பற்றிக் 
குறிப்பி கின்றார்.  
 
அத்தைகய இடங்களில் 'கட ள்' என்ற ெசால்ைல  ேவண் ெமன்ேற ெபய்கின்றார். 
 
        ஆள் அமர் கட ள்  கட ள் ஆலம்                 ( றநா ) 
  
        கட ள் காந்தள் அ ந்திறல் கட ள்             (அகநா ) 
 
        மைல உைற கட ள்  குன்றக் குறவன் கட ள் ேபணி  (ஐங்கு  ) 
 
        கட ள் கல்சுைன  கட ள் ஓங்கு வைர            (நற்றிைண) 
 
         நிைல உயர் கட ள்  நீ ப்ப  இட்ட கட ள்         (க த்ெதாைக) 
 
        உ ெக  மரபின் கட ள்  கட ள் அஞ்சி                  (பதிற் ப் பத் ) 
 
        கட ள் கற்பின்  ேபஎம் திர் கட ள்            (கு ந்ெதாைக) 
 
இவ்வா  அைமவன எண்ணிறந்தன.  
 
ேம ம் தி க்ேகாயில் கட்  வழிப ம் வழக்க ம்  ஏேதா பல்லவர் காலத்தில்தான் 
தமிழகத்தில் இ ந்த   என்ற தவறான க த்  இக்கால ஆராய்ச்சியாளாிைட 
ேதான்றி ள்ள .  
 
ஆனால் இத்தி க்ேகாயில்கள் ன்னர் ேகாட்டம்,  ேதவகுலம் என்ற ெபயாினவாக 
இ ந்தன (சிலம் -கனாத் திறம் உைரத்த காைத). 



 253

 
           ஊராேனார் ேதவகுலம்  
           த்ேதளிர் ேகாட்டம் வலம் ெசய்           (க ) 
 
           அணங்குகுைட கன் ேகாட்டம்                    ( றம்) 
 
ேகரளக் ேகாயில்கள் ேபாலேவ மரத்தால் அைமக்கப்  ெபற்ற ேகாயில்க ம் இ ந்தன.  
 
           மணிப் றாத் றந்த மரஞ்ேசர் மாடத்  
            எ  அணி கட ள் ேபாக ன்                        (அகம) 
 
ேபாற் வார் இன்றி, வழிப நர் இன்றி சில ேகாயில்  கள் பாழாயின என் ம் 
அறிகிேறாம்.  
 
           இட் ைக ெந ஞ்சுவர் விட்டம் ழ்ந்ெதன 
            ........கட ள் ேபாக ன்                                (அகம்) 
 
           'க ெவா  ெபயாிய காண்பின் நல் ல்'           (ெந நல்வாைட) 
 
கர்ப்பக் கிரகம்-சிைல-அைமத்  வழிப ம் வழக்க  ம் இ ந்த .  
 
                               நீ  குைலக்  
          காந்தள் அம் சிலம்பில் களி  ப ந்தாங்கு 
          பாம்  அைணப் பள்ளி அமர்ந்ேதான்... 
          அ ந்திறல் கட ள் வாழ்த்தி               (ெப ம்பாணாற் ப்பைட) 
 
          ங்ைக ேமய்ந்த ெப ங்ைக யாைன 
          ெவாிந் ஓங்கு சி றம் உாிஞ்ச ஒல்கி 
           இட் ைக ெந ஞ்சுவர் விட்டம் ழ்ந்ெதன            (அகம்-167) 
 
இப்பாடல் ெதாடர்வழி மிக உயர்ந்த, கர்ப்பக் கிரகத்  ேதா  கூ ய தி க்ேகாயில்கேள 
சங்க காலத் தமிழர்  சைமத்  வாழ்ந்தனர் என்  அறிய கிற .  
 
ேகாயில் வழிபாட்  ைறயில் ஏேதா சில சடங்கு  கைலச் ெசய்  சமயம் என்ற 
ெபயாிட்  வாழ்ந்தனர்  என்  நிைனப்ப  ெப ந்தவறாகும்.  
 



 254

சமய வாழ்க்ைகயின் உயிர்நா யாக உள்ள பக்தி  என்ப  இத்தமிழர்கள் அைனத்  
உலகத்திற்கும் அளித்த  ெப ங்ெகாைட ஆகும். 
 
ேவதத்தில் பக்தி என்ற ெசால் க்ேக இடமில்ைல  என்  அறிய கிற .  
 
உபநிடதங்கள் அறிவின் ைணெகாண்  உண்ைமப்  ெபா ைள ஆராயத் 
ெதாடங்கின. ேவதங்கைள அ த்   வந்த ெபௗத்தம் சமணம் என்ற இரண் ம் பரம் 
ெபா ட் ெகாள்ைக இன்ைமயால் அங்கு பக்திக்ேக இடம்  இல்ைல.  
 
இந்நிைலயில் ேவத காலத் க்கு ன் ம், ேவத  காலத்தி ம், பின் ம் 

ெபற்றிழந்த தமிழர், தம்சமய  வாழ்க்ைகயில் பக்தி என்பதைன நன்கு 
உணர்ந்தி ந்தனர்.  
 
பக்தியின் அ ப்பைடேய தன்ைன மறத்த ம்,  தன்ைனத் தியாகம் ெசய்த ம் ஆகும். 
ஒ  குறிப்பிட்ட  பயைனக் க திச் ெசய்யப்ப கின்ற யாகம் த யவற் ள்  உயர்ந்த 
குறிக்ேகாள் இ ப்பதாகச் ெசால்ல யா .  
 
ஆனால் சமய வாழ்க்ைகயர் இன்  ஆண்டவைன  ேவண்  "பல்ேவ  நலன்கைள 
அைடய ேவண் ம்; ெபான், ெபா ள், கழ் தலாயின அ ள்க" எனக்  ேகாரக் 
காண்கிேறாம். 
 
பக்தியின் உண்ைமத் தத் வத்ைத அறிந்தவர் இவ்  வாறான ேவண் ேகாள்கைள 
ஏற் க்ெகாள்வதில்ைல.  
 
எனேவதான் பரம்ெபா ளிடம் ைறயி ம் ெபா .  
 
                                  யாஅம் இரப்பைவ 
           ெபா ம், ெபான் ம் ேபாக ம் அல்ல; நின்பால் 
           அ ம், அன் ம், அற ம ன் ம் 
            உ ளிணர்க் கடம்பின் ஒ  தாேராேய!                 (பாிபாடல் 5-80) 
 
என்  ேவண் யதாகத் ெதாிகிற .  
 
இப்பாிபாட ன் நான்கு அ கள் இத்தமிழ்ச் சாதியின் அன்ைறய வாழ்க்ைகக் 
ெகாள்ைக, பண்பாட்   வளர்ச்சி, என்பனவற்ைறத் ெதளிவாக எ த் க் காட் வ  தாக 
அைமந்தி க்கிற .  
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சிவ விஷ்  வழிபாட் ல் இப்பண்ைடத் தமிழர்  ழ்கி இ ப்பி ம், இந்நாட் ல் 
வாழ்வதற்ெகன வந்த பிற  லத்தவரான சமணர், ெபௗத்தர் என்பவர்கேளா ,  
மா பா  ெகாள்ளேவா, மனக் காழ்ப்  ெகாள்ளேவா  ெசய்கிலர். 
 
தனி மனித ைடய சமய நம்பிக்ைக, ெதய்வ நம்பிக்ைக, சமய வாழ்  என்பைவ 
அம்மனிதன்  ச தாயத் டன் உறவா ம்ேபா  உலக வாழ்க்ைகயில்  
கு க்கிடவில்ைல என்  அறிகிேறாம்.  
 
எனேவதான் இவ்வியல்பினரான தமிழ டன் வந்த  வட லத்தா ம் சலற்  காழ்ப்  
அற்  வாழ்ந்தனர்  என்  அறிகிேறாம்.  
 
இங்குள்ளார் தா ம் தம் ள் ைசவ, ைவணவ, சமண  சாக்த, ெபௗத்தச் சார்பினேர ம் 
கூட்டாக வாழ்ந்தனர்.   தமக்குள்ள எவ்வித மனேவ பா ம், சகிப் த்தன்ைம  
இன்ைம ம் ெகாள்ளவில்ைல.  
 
சங்க காலத் க்கு அணியரான இளங்ேகா அ கள், 
 
             "பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான்" 
 
             "தி மால் சீர்ேகளாதெசவி என்ன ெசய்விேய" 
 
என் ம் பா வான, நம் சிந்தைனக்குாியன.  
 
சமயப் ெபாைற, சகிப் த்தன்ைம வதாக நிைறந் தி ந்தாலன்றி இவ்வா  
பாடமாட்டார் என்பைதக்  க த்தில் இ த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

அக ம் ற ம் ற்றிற்  
---------------------------- 

 


