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க ைர 
 
      கற்பைனக் கட் ைரகள் இ ப ைடய  இந் ல். கண் க்கினிய காட்சி த ம் 
கடற்கைரயிேல நின் , கவிஞ ம் கைலஞ ம் ேபசும் பான்ைமயில் அைமந்த இக் 
கட் ைரகளிேல தமிழகத்தின் ெச ைம ம் ெசம்ைம ம், பழைம ம் பண்பா ம் சிறந்  
விளங்கக் காணலாம். வி ைதத் 'தமிழ்த் ெதன்ற' ன் வழியாக வந்த இ ப  
கட் ைரகைள ம் ெதாகுத்  லாக்க இைச  தந்த ெசன்ைனப் பல்கைலக் 
கழகத்தார்க்கும், இந் ைல ெவளியிட்  உதவிய ‘பழனியப்பா சேகாதரர்’கட்கும் 
என  நன்றி உாியதாகும்.- 
 
      ெசன்ைன,- 
      15-2-’50.                                           ரா.பி. ேச ப்பிள்ைள- 
      ------------------------------------------------------------ 
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கடற்கைரயிேல 
(இலக்கியக் கட் ைரகள்) 

ரா.பி. ேச பிள்ைள 
 

1. தி வள் வர் 
 
      கடற்கைரயில் எத்தைன எத்தைனேயா காட்சிகள்! கண் க் கடங்காத கடல் 
ஒ காட்சி; எண் க் கடங்காத மணல் ஒ  காட்சி அம் மண ேல அமர்ந்  காற்ைற 

கர்பவர், கவிைத ப ப்பவர். கண்ணீர் வ ப்பவர் - இன்ேனார் த ம் காட்சிகள் 
எத்தைன? ெசன்ைனமா நகாின் சிறந்த நலங்களில் ஒன்  அதன் கடற்கைர யன்ேறா? 
 
      அங்குள்ள தி  மயிைலக் கடற்கைரயில் ேவனிற்கால மாைலப் ெபா திேல வந்  
நின்றார் ஒ ேமைத. சீலேம உ வாய அப் ெபாியார் சிறி  ேநரம் கடைலக் கூர்ந்  
ேநாக்கினார். அப்ேபா  அ  வானத்திேல எ ந்த  ஒ  கார்ேமகம். இ  இ த்த ; 
இ ள் பரந்த . ெப மைழ ெபய் ம்ேபா ந்த . அம்மைழக் குறிையக் கண் ம் 
கடற்கைரைய விட் ப் ெபயர்ந்தார் அல்லர் அப் ெபாியார்; கட ன்ேமல் மண் ய 
ேமகத்ைத ேநாக்கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
      "என்ேன இம் ேமகத்தின் க ைன! ெசன்ைன மாநகாில் அனல் சுகின்ற ; 
ேகணிகளில் கு  தன்ணீர் குைறகின்ற ; உயிர்கள் உலர்ந்  திாிகின்றன. இவற்ைற 
ெயல்லாம் அறிந் ம் இக் கடல், அளவிறந்த தண்ணீைரத் தன்னகத்ேத ேதக்கி 
ைவத் க்ெகாண் , ஆனந்தமாகக் ெகாட்ட ம க்கின்றேத! இ  தகுமா? ைறயா? இந் 
ெந ங் கடல் ெகா ங்கடலாக அன்ேறா இ க்கிற ? ‘ெகா ’ என்றால் ெகா ைம 
வாய்ந்த கடல் ெகாடாெதன்  அறிந் தாேன க ைண மா கில் இ ெயன் ம் பைட 
தாங்கி எ ந்  வ கின்ற ! ஈைகயால் வ வேத இன்பம் என்  அறியாதாைர அ த்  
வாங்குதல் அறேம ேபா ம்! அன்னாைரத் த ந்  ெகாள் தல் தக்கேத யாகும் என்  
க தியன்ேறா இம் ேமகம் கடல் ெவள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்  கனத்த மைழ 
ெபாழியப் ேபாகின்ற ? 
 
      "க ைணமா கிேல! வான ெவளியிேல உ ண்  திரண்  ெசல்கின்ற உன்ைனக் 
காண என் கண் குளிர்கின்ற ; உள்ளம் மகிழ்கின்ற . க ைமயின் அ ைமைய இன்  
நன்றாக அறிந்ேதன். க ைணயின் நிறம் க ைமதாேனா என்  மனங்களிக்கின்ேறன். 
கார் கிேல! நீ அறத்தின் சின்னம்; அ ளின் வண்ணம்; ெகாடாக் கட டம் 
தண்ணீைரக் ெகாள்ைளெகாண்ட உன்ைன இம் மாநிலம் ற்றவில்ைல; 
ேபாற் கின்ற ; ெகாண்டல் என்  உன்ைனக் ெகாண்டா கின்ற . உன் க ைண 
வ வத்தில் அழகிைனக் கண்டனர். பண்ைடத் தமிழர்; அதனால் உன்ைன+ எழி  
என்  அைழத்தனர். 
      ---------- 
      + எழில்=அழகு; எழி =அழகுைடய  (a thing of beauty). 
 
      "ைகம்மா  ேவண்டாக் க கிேல! உனக்கு மன வந்  தன்ணீர் அளித்தால், 
தனக்கு நலம் உண்  என்பைத அறியா  ேபாயிற்ேற இக் கடல் நீ மைழ 
ெபய்யாவிட்டால் இந் ெந ங் கட ம் தன் நீர்ைம குன் ேம! நீ ஆற்  நீராக வந்  
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கடைலப் ெப க்குகின்றாய்; ஊற்  நீராகப் ெபாங்கிக் கடைல ஊட் கின்றாய்; மைழ 
நீராகப் ெபாழிந்  கடைல நிைறக்கின்றாய். ஒ  வழியாகக் ெகா த் ப் பல வழியாக 
வாங்குகின்ற உபாய ம் இக் கடல் அறியா ெதாழிந்தேத! 
 
            "ெந ங்கட ம் தன்னீர்ைம குன் ம் த ந்  எழி  
            தான் நல்கா தாகி வி ன்" 
 
      என்  நான் பா யைத நீ ெமய்பித்  விட்டாேய! 
 
      "மன் யிைர வாழ்விக்கும் மாாிேய! உன்ைன மனமாரப் ேபாற் கின்ேறன்; வாயார 
வாழ்த் கின்ேறன். பாெரல்லாம் க ம் காேர! வாழி; ஏ லேகத் ம் எழி ேய! வாழி" 
என்  வாழ்த்திக் ெகாண்  தம  மயிலாப் ர்க் கு ைசயின் உள்ேள குந்தார் அம் 
ேமைத. மைழ ெகாட் ற் . 
 
      ----------------------------------------------------------- 
 

2. இளங்ேகாவ கள் 
 
      பாரதநா  ஒ  பழம் ெப  நா . அந் நாட் ன் ெதன் ேகா யாய்த் திகழ்வ  குமாி 

ைன. குமாிக் கைரயிேல நின்  கடைலக் காண்ப  ஓர் ஆனந்தம். தமிழ் நாட் க் 
குணகட ம் குடகட ம் குதித்ெத ந்  ஒன்ேறாெடான்  குலாவக் காண்ப  
குமாிக்கைர. க மண ம் ெவண்மண ம் அ த்த த்  அைமந்  கண் க்கு 
வி ந்தளிப்ப ம் அக் கைரேய. கன்னித் தமி ம் கவின் மைலயாள ம் கலந்  மகிழக் 
காண்ப ம் அக் கைரேய. 
 
      இத்தைகய குமாிக் கடற்கைரயிேல வந்  நின்றார் ஒ  னிவர். அவர் 
தி கத்திேல தமிழின் ஒளி இளங்கிற் . நீலத்திைரக் கடைல அவர் ெந  
ேநாக்கினார். அந் நிைலயில் அவ ள்ளம் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்த . தண்ெணாளி 
வாய்ந்த அவர் வண்ணத்தி கம் வாட்ட ற்ற ; கண் கலங்கிக் கண்ணீர் ெபாங்கிற் . 
த த த்த குர ேல அவர் ேபசத் ெதாடங்கினார்:- 
 
      "ஆ! குமாிக் கடேல! உன்ைனக் கா ம்ேபா  என் ெநஞ்சம் கு கின்றேத! உன் 
காற்றால் என் உடல் ெகாதிக்கின்றேத! அந்ேதா! அைல கடேல! எங்கள் அ ைமத் 
தமிழ்நா  உனக்கு என்ன தீங்கு ெசய்த ? எங்கள் தாய்ெமாழிையப் ேபாற்றி வளர்த்த 
பாண் யன் உனக்கு என்ன பிைழ ெசாய்தான்? தமிழ் நாட்  ேவந்த ள் எம  
அமிழ்தி ம் இனிய தமிழ் ெமாழிைய ன்னின்  ஆதாித்தவன் அவேன என்பைத நீ 
அறியாய் ேபா ம்; கண் ம் ஆவி மாகத் தமிழ் அன்ைனையப் ெபாற்றினாேன அம் 
மன்னன்! பழந் தமிைழப் பண் றத் ெதாிந்  ஆய்ந்  பசுந்தமிழ் ஆக்கினாேன! அவன் 

கைழ அறிந்  நீ அ க்கா  ெகாண்டேயா? அன்றி, உன் த் ச் ெசல்வத்ைத அவன் 
வைளத்  வாாிக்ெகாண்டான் என்  வன்கண்ைம ற்றாேயா? 
 
      "க ைம வாய்ந்த க ங்கடேல! மண்ணாைச உன்ைன ம் விட்டபா ல்ைலேய! 
மண்ைணத் தின்  தான் தீரேவண் ெமன்றால், பண்  வாய்ந்த எங்கள் 
பாண் நா தானா உன் கண்ணிேல பட்ட ? விலங்கினம் ேபான்ற ணர் வா ம் 
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நா கைள நீ வி ங்க லாகாதா? ெநஞ்சாரப் பிறைர வஞ்சித்  வா ம் தீயவர் நாட்ைட 
நீ தின்  ஒழித்த லாகாதா? பிற நாட்டார  உாிைமையக் கவர்ந் , அவைர அ ைம 
ெகாள் ம் ேபராைசப் ேபயர்கள் வா ம் நாட்ைடப் பி த்  உண்ண லாகாதா? நிறத் 
திமிர் ெகாண்  அறத்ைத ேவர க்கும் ெவறியர் வா ம் நாட்ைட நீ அழித்  த்த 
லாகாதா? 'பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்ற பரந்த உண்ைமையப் 
பைறசாற்றிய எங்கள் தமிழ் நாடா உன் மனத்ைத உ த்திய ? மன் யிைர ெயல்லாம் 
தம் யிர்ேபால் க திய னிவ ம் மன்ன ம் வாழ்ந்த எங்கள் தமிழகமா உன் க த்ைத 
வ த்திய ? நா  வந்தவர்க்ெகல்லாம் நாடளித் , வா  வந்தவர்க்ெகல்லாம் 
வி ந்தளித்  அறெநறியில் நின்ற எங்கள் அ ைமத் தி நாடா உன் ேபய்ப்பசிக்கு 
இைரயாக ேவண் ம்? 
 
      "ெபால்லாக் கடேல! ெதன்னவ க் குாிய எத்தைன ஊர்கைளத் தின் விட்டாய்! 
எத்தைன ஆ கைளக் கு த்  விட்டாய்! எத்தைன மைலகைள வி ங்கி விட்டாய்! 
பழங்காலத்தில் பஃ ளி (பல் ளி) என்ற ஆ  பாண் ய க்கு உாியதாயி ந்தெதன்  
தமிழ்க் கவிைத கூ கின்றேத! அந்த ஆற்றின் அழைகச் சங்கப் லவராகிய 
ெநட் ைமயார் பா னாேர! அந்த ஆெறங்ேக? அதன் பரந்த மணல் எங்ேக? அவ் 
வாற்ைறக் ெகாள்ைள ெகாண்ட உன் ெகா ைமைய அறிந் , கண்ணீர் வ த்தாேன 
எங்கள் பாண் யன்! அன்  அவன் அ த குரல், இன் ம் உன் காற்றின் வழி வந்  
என் காதில் வி கின்றேத! இம்மட்ேடா உன் ெகா ைம? எங்கள் பழந்தமிழ் நாட் ன் 
ெதன்ெனல்ைலயாகத் திகழ்ந்த குமாியாற்ைற ம் கு த்  விட்டாேய! 'தமிழகத்தின் 
வடக்கு எல்ைல தி ேவங்கடம், ெதற்கு எல்ைல குமாியா ' என்  பனம்பாரனார் 
பா னாேர! அக் குமாியா  எங்ேக? 'தமிழ் கூ ம் நல் லகத்தின்' எல்ைலயாக நின்ற 
அந்த ஆற்ைற ம் ெகாள்ைள ெகாண்  எங்கள் வரம்பழித்  விட்டாேய! பஃ ளி 
யாற் க்கும் குமாி யாற் க்கும் இைடேய அைமந்த நா  நகரங்கள் எல்லாம், இ ந்த 
இடந் ெதாியாமல் உன் ெகா  ைமயால் கைரந்  ஒழிந்தனேவ! அந் நிலப்பரப்பில், 
அ க்க க்காக உயர்ந்  ஓங்கி நின்ற குமாி என் ம் ெப மைல ம் உன் பா ம் 
வயிற்றில் பட்  ஒழிந்தேத! ஐேயா! நீ எங்கள் மண்ைணக்க த்தாய்; ஆற்ைறக் 
கு த்தாய்; மைலைய த்தாய் இப்ப  எல்லாவற்ைற ம் வாாி எ த்  வயிற்றில் 
அடக்கும் உன்ைன 'வாாி' என்  அைழப்ப  சால ம் ெபா ந் ம்! நீ வாாி உண்டாய்! 
நீங்காத வைசேய ெகாண்டாய். உன் ெகா ைமயால் தமிழ் நா  கு கிற் ; என் 
உள்ளம் உ கிற் . 
 
            + " ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபௗவ ம் 
            தமிழ்வரம் ப த்த தண் னல் நா " 
 
      என்  கு கிய தமிழ் நாட்ைடப் பா யெபா  என் மனம் என்ன பா  பட்ட  
என்பைத நீ அறிவாேயா? 
 
      "ெந ங்கடேல! ெசந்தமிழ் நாட்ைடக் ெகாள்ைள ெகாண்டைமயால் நீ ெகா ங்கடல் 
ஆயினாய்! உன் ெகா ைமயால் நா ழந்த பாண் யன் வடதிைசயி ள்ள கங்ைக ம் 
இமய ம் ெகாண்  வைசெயாழிய வாழ்ந்தான். உன்ைனத் ற் ேவன்; 
அம்மன்னைனப் ேபாற் ேவன். 
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            ++ "வடதிைசக் கங்ைக ம் இமய ம் ெகாண்  
            ெதன்திைச ஆண்ட ெதன்னவன் வாழி" 
                  ++ சிலப்பதிகாரம்: கா காண் காைத. 
 
            என்  வாழ்த்திக்ெகாண்  கடற்கைரைய விட்  அகன்றார் அம் னிவர். 
 
                  + ெந ேயான் குன்றம் = தி ேவங்கடமைல. 
                  ெதா ேயாள் ெபௗவம் = குமாிக்கடல். 
                        - சிலப்பதிகாரம்:ேவனிற்காைத 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

3. நக்கீரர் 
 
            ெதன்பாண்  நாட் க் கடற்கைரயிேல ெதய்வ மணங் கமழ்ந்  திகழ்வ  
ெசந்தில் என் ம் தி ச்ெசந் ர். அங்கு அைல பாட மயில் ஆ ம்; அகம் உ க அ ள் 
ெப கும். ஒ  நாள் காைலப் ெபா திேல அக் கடற்கைரயில் வந்  நின்றார் நற்றமிழ் 
வல்ல நக்கீரர். தமிழ் ஆர்வம் அவர் மனத்திேல ெபாங்கி எ ந்த . தி ச்சீர் அைலவாய் 
என்ற ஆலயத்தின் அ ேக நின்  அவர் ேபச ற்றார்:- 
 
            "அ ந்தமிழ்க் கடேல! உன்ைனக் காணப் ெபறா  பன்னாள் வ ந்திேனன். 
ஆயி ம், எந்நா ம் உன்ைன மறந்தறிேயன். ஐந்தா  நாைளக்கு ன்ேன உன் 
ெப ைமைய ஒ  பைழய ஏட் ேல கண்ேடன்; ஆனந்தம் ெகாண்ேடன். உன் 
அைலகளின் அழகும், அைலவாயில் அைமந்த ஆலயத்தின் சிறப் ம், ஆலயத்ைத 
ய த்த மணல் ேமட் ன் மாண் ம் எத் ைண அ ைமயாக ஒ  பாட் ேல படம் 
எ த் க் காட்டப்ப கின்றன! அப் பாட் ன் நயங்கைளச் சங்கப் லவ ம் 
பாராட் னர். ம ைரமா நகாில் அரசு ாிந்த நன்மாறன் என்ற பாண் யைன 
வாழ்த் வ  அப் பாட் . 'நன் மாறேன! நீ பல்லாண்  வாழ்க. கந்தேவள் ற்றி க்கும் 
ெசந்திலம்பதியில் உள்ள ேமட்  மண ம் பலவாக நின் வாழ்நாள் நிைறக' என்  
வாழ்த்தினான் இளநாகன். அவன் ம ைரப் லவன்; ம ர ெமாழியன். அவன் + 
பாட்ைடக் ேகட் ப்பாய் கடேல! 
 
            "ெசந்தில் ஆழிேய! உன்ைனக் கண்ேடார் எல்லாம் - உன் காற்ைற உண்ேடார் 
எல்லாம் - உன்ைனப் பாராட் ப் ேபாற்றினர். குமாிக் கடல்ேபால் நீ ெகா ங் கடல் 
அல்ைல; உன் கைரயில் நின்  கு றினார் எவ ம் இல்ைல. தமிழகத்தில் உள்ள 
கடற்கைர ர்கைள ெயல்லாம் நான் கண்குளிரக் கண் ள்ேளன். பட் னம் என்  கழ் 
ெபற்ற காவிாிப் ம் பட் னத்தின் கடற்கைரைய நான் அறிேவன். அங்கு மைல 
ேபான்ற மரக்கலங்கள் அைலகட ல் நீந்தி வ த ம் ேபாத ம் ஆனந்தமான 
காட்சிேய. ஆயி ம், அக் கைரயில் எப்ேபா ம் ஆரவாரம்! அல் ம் பக ம் ஓயாத 
பண்டமாற் ! அைமதிைய நா வார்க்கு அக் கடற்கைரயில் இடமில்ைல. எம் ம ங்கும் 
வணிகர் கூட்டம்; ெபா ேள அவர் நாட்டம். உன்னிடம் ஆரவாரம் இல்ைல; அைமதி 
உண் . பரபரப்  இல்ைல; பண்பா  உண் . மரக்கலத்தால் வ ம் ெபா ட் ெசல்வம் 
இல்ைல; அதனி ம் ேமலாய அ ட்ெசல்வம் உண் . 
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                  + "ேவந்  ேமம்பட்ட ந்தார் மாற! 
                  ... ... ... ... 
                  நீ நீ  வாழிேய, ெந ந்தைக! தாழ்நீர் 
                  ெவண்தைலப் ணாி அைலக்கும் ெசந்தில் 
                  ெந ேவள் நிைலஇய காமர் வியன் ைறக் 
                  க வளி ெதாகுப்ப ஈண் ய 
                  வ வாழ் எக்கர் மண ம் பலேவ." 
                        - றநா  55. 
 
            "காண இனிய க ங்கடேல! அேதா! கிழக்கு ெவ க்கின்ற . நீல வான ம் 
நீ ம் கூ கின்ற குணதிைசயில் ெசங்கதிேரான் ஒளி சி எ கின்றான். அக் 
காட்சிையக் கண்  குயில்கள் பா கின்றன; மயில்கள் ேதாைக விாித்  ஆ கின்றன. 
ஆ ம் மயில்களின் ேகாலம் என் கண்ைணக் கவர்கின்றேத! அணி அணியாக இம் 
மயில்கள் எல்லாம் கிழக்கு ேநாக்கி ஆ கின்றனேவ! அதன் க த்ெதன்ன? ெசங்கதிர்ச் 
ெசல்வன் - ஞாலம் ேபாற் ம் ஞாயி  - உதிக்கும் அழைகக் கண்  அைவ 
குதிக்கின்றனவா? 
 
            "நீல ெந ங்கடேல! உன் + ெதா வானில் உதிக்கின்ற ெசஞ்சுடைரக் 
கா ம்ெபா , ++ ஆ ம் மயி ல் எ ந்த ம் கன் தி க்ேகாலம் என் 
கண்ெணதிேர மிளிர்கின்ற . என்ைனயா ம் ஐயைன- ெசய்யைன-ெசந்திற் 
ெப மாைனப் பாடேவண் ம் என்  என் உள்ளம் க்கின்ற . ஆயி ம், 
பார்க்குமிடம் எங்கும் பரந்  நிற்கும் பரம்ெபா ைள எப்ப த் தமிேயன் பா ேவன்? 
ஆதி ம் அந்த ம் இல்லாத அ ம்ெப ஞ் ேசாதிைய எங்ஙனம் ெசால்ேலாவியமாக 
எ திக் காட் ேவன்? உயிர்க் குயிராய் நின்  உலகத்ைத இயக்கும் உயாிய 
க ைணைய எவ்வா  ெசாற்களால் உணர்த் ேவன்? அவன்ஆட் வித்தால் உலகம் 
ஆ ம். அவனன்றி ஓர் அ ம் அைசயா . இத்தைகய இைறவனாகிய கைன 
ஏைழேயன் என் ெசால்  ஏத் ேவன்? 
 
                  + ெதா வான் - Horizon 
                  ++ "உலகம் உவப்ப வலேனர்  திாித  
                  பலர் கழ் ஞாயி  கடற்கண் டாங்கு 
                  ஓவற இைமக்கும் ேசண்விளங்கு அவிர்ஒளி" 
                        - தி காற் ப்பைட. 
 
                  "உன்ைன ஒழிய ஒ வைர ம் நம் கிேலன் 
                  பின்ைன ஒ வைரயான் பின்ெசல்ேலன்-பன்னி ைகக் 
                  ேகாலப்பா வாேனார் ெகா யவிைன தீர்த்த ம் 
                  ேவலப்பா ெசந்தி வாழ்ேவ" 
 
            என்  என் அத்தைன நித்த ம் ைகெதா ேவன். 
 
            "அைலவாயில் அமர்ந்த ம் அண்ணேல! ெசந்திலம்பதிையப் பைட டாகக் 
ெகாண்ட கந்தப் ெப மாேன! உன்ைனக் க க வரதன் என்பார்; கடற்கைர யாண்  
என்பார்; அரந்ைத ெக த்  வரந்த ம் ஆண்டவன் என்பார்; ெசட்  கப்ப க்குச் 
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ெசந் ரான் ைண என்பார்; இன்  ேபாலேவ என் ம், எம்ெப மாேன! 
கடற்கைரயில் நின்  நின் அ யாைரக் காத்த ளல் ேவண் ம். தமிழ் மக்கெளல்லாம் 
நின் அைடக்கலம்" என்  காதலாகிக் கசிந்  கண்ணீர் மல்கிக் கடற்கைரைய 
விட்டகன்றார் நக்கீரர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

4. பரணர் 
 
            ேசர நாட் ன் பைழய ைற க நகரம் சிறிப் பட் னம். ேபாியா  கட ற் 
பா ம் இடத்தில் ெப ைம ற்  விளங்கிய அந் நகரம் ேசரநாட் ன் தி கம்ேபால் 
இலங்கிற் . ெசங்குட் வன் என்ற ேசரமன்னன் அரசு ற்றி ந்தேபா , சீ ம் சிறப் ம் 
வாய்ந்தி ந்த சிறிக் கடற்கைரயிேல வந்  நின்றார் பரணர் என்ற நல் ைசக் 
கவிஞர். அப் லவர் ெப மாைன ெமல் ய ங்காற்றால் வரேவற் , திைரக் கரத்தால் 
ெதா  நின்ற  சிறிக் கடல். அ  கண்  இன் ற்ற பரணர் ஆர்வத்ேதா  
ேபச ற்றார்:- 
 
            "ேசர நாட் ச் ெசல்வேம! உன் சீர்ைம கண்  சிந்ைத குளிர்ந்ேதன். மைல 
வள ம் அைல வள ம் ெபற்ற இந் நா  உன்னாலன்ேறா தைலசிறந்  
விளங்குகின்ற ? ந மலைர நா வ ம் வண் னம் ேபால், உன் ைற கத்ைத 
ேநாக்கிவ ம் பல நாட் க் கப்பல்கைளக் கண்குளிரக் காண்கின்ேறன். 
 
            "குடகட ன் ேகாமாேன! உன் ெப ைமெயல்லாம் ேசரமன்னன் 
ெப ைமயன்ேறா? எங்கும் கழ் ெபற்ற ெசங்குட் வன் உன்ைனக் கண்ெணனக் 
க திக் காக்கின்றான். அவன், ெசம்ைம சான்ற ரன்; ெவம்ைம வாய்ந்த ேவந்தன். 
அ பணிந்த அரசைர ஆதாிப்பான்; மா பட்ட மன்னைரக் கீறி எறிவான்; 
தமிழகத்ைதப் பழித்தவர் வாையக் கிழித்தி வான். இத்தைகய மான ரைன 
மன்னனாக உைடய உனக்கு என்ன குைற? 
 
            "வளமார்ந்த ைற கேம! உன் கடற்கைரயில் ேசர நாட் ச் ெசல்வம் எல்லாம் 
ேசர்ந்  குவிந்  சிறந்த காட்சி த கின்றேத! மைலவளம் உைடய ேசர நாட் க்கு 
மைலயாளம் என்ற ெபயர் எத் ைனப் ெபா த்தமாக அைமந்தி க்கின்ற ? 
மைலசார்ந்த நா கள் இம் மாநிலத்தில் எத்தைனேயா உள்ளன! அைவ இத்தைகய 
சிறப் ப் ெபயர் ெபற்றனவா? பாாி ள்ள மைலெயல்லாம் ேசரநாட்  மைலயாகுமா? 
எத்தைன நா களில் எாிமைல யி ந்  ஏக்கம் த கின்ற ! எத்தைன நா கைள 
மைலத்ெதாடர் நட்ட ந ப்ெபற நின்  ெவட் ப் பிாிக்கின்ற ! இத் தரணியிேல 
தைலகாய்ந்த தட்ைட மைலகள் எத்தைன!  சாய்ந்த ெமாட்ைட மைலகள் எத்தைன! 
இைவ ெயல்லாம் மைலெயன்  ெசால்லத்தகுமா? ெதள்  தமிழ் வள் வனார் 
கூறியாங்கு, 'வாய்ந்த மைல' யன்ேறா நாட் க்கு ேவண் ம்? அத்தைகய மைலக்கு ஒ  
சான்றாக நிற்ப  இச்ேசர நாட்  மைல. ேகாங்கும் ேவங்ைக ம் ஓங்கி வளர்ந் , 
ஆர ம் அகி ம் அடர்ந்  ெசறிந் , மா கில் தவ ம் வளமைல யன்ேறா மைலயாள 
நாட்  மைல? ேமைலப்ெப ங் கட ன் வழியாக வ ம் மாாிக் காற்ைறத் தைலயாேல 
வரேவற்  மைழ ெபாழியச் ெசய் ம் மைலயன்ேறா இந் நாட்  மைல? இம்மைலயிேல 
பிறந் , சிறிக் கட ேல கலந்  மகி ம் ேபாியாற்றின் அழகுதான் என்ேன! அந் நதி 
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தி மா ன் மார்பிேல திக ம் ஆரம் ேபான்ற  என்  அழகுறப் பா னாேர 
இளங்ேகாவ கள்! அவர் கழ்மாைல ெபற்ற ேபாியா  ெந மைலையக் கடந் , ேசர 
நாட் ன் வழியாக நடந் , கட ேல பரந்  பாய்கின்ற காட்சிைய இன்  கண்ேடன்; 
கண் குளிர்ந்ேதன்! 
 
            "பார் அறிந்த ெப ந் ைறேய! இந்த ஆற்றங்கைரயி ம், அைலகடல் ஓரத்தி ம் 
அ க்க க்காக மிளகு ட்ைடகள் மிைடந்  கிடக்கின்றன. கடற்கைரெயங்கும் மிளகு 
மணம் கமழ்கின்ற . இம் மிளகின் சுைவகண்ட ேமைலநாட்டார் உன் ைற கத்தில் 
வந்  ெமாய்க்கின்றார்கள்; ேசர நாட்டா டன் ேவற் ைமயின்றிக் கலந்  
வாழ்கின்றார்கள்; பண்ட மாற் க்கு ேவண் ம் அள  இந் நாட்  ெமாழிையக் 
கற் க்ெகாள்கின்றார்கள்; கட்  கட் யாகச் ெசம் ெபான்ைனக் ெகாண் வந்  
ெகாட் கின்றார்கள்; கப்பல் கப்பலாக மிளைக ஏற்றிச் ெசல்கின்றார்கள்; க ைமயான 
மிளகு, ேமைலநாட் ச் ெசம்ெபான்ைன இந் நாட் ற்குக் ெகாணர்ந்  ேசர்ப்ப  
அ ைம வாய்ந்ததன்ேறா? 
 
            "கரவறியாத் ைற கேம! பண்டமாற் ச் ெசய் ம் ைறயில் ெபாய் ம் 

ைனசு ட் ம் எந் நா ம் இந் நாட்டாாிடம் இல்ைல. வாணிகம் ெசய்வ தில் 
சிறியார் ஒ ேபா ம் மிைகபடக் ெகாள்ளார்; குைறபடக்ெகாடார். குட்ட நாட் ல் 

விைள ம் மிளகு, ேமைலநாட்  யவனர்க்கு ெமத்த இனிய ெபா ள். அைதக் கண்டால் 
அன்னார் ெகாட்டம த்  வாாிக் ெகாள்கின்றார்கள்; ேகட்ட விைலையக் ெகா க்கின் 
றார்கள். அந்த மிளகிேல அவ்வள  ேதட்டம்! ஆயி ம், ெவள்ைளயர் நாவில் 
குட்டநா  என்ற ெசால் திட்டவட்டமாக வ வதில்ைல. அைதக் "ெகாத்தநா " என்  
அவர் ெசாத்ைதயாகச் ெசால் வர். ெதன் ெமாழியில் உள்ள டகரம் அவர் நாவில் 
ஒ ேபா ம் சாியாக வரா . சிறிக் கடற்கைரயிேல அவர் குழ ம் தமிைழக் 
ேகட்ப ம் ஒ வைக இன்பந்தான்! 
 
            "ெசல்வத் ைற கேம! உன் கடற்கைரயிேல ெசந்தமிழ் சிைதந்  
வழங்கினா ம் ப தில்ைல. உன் நா  ெபான்னா  ஆவ  கண்  என் உள்ளம் குளிர் 
கின்ற . ெபான் ைடயான் ேசரன்; க ைடயான் ேசரன்; அம் மன்னன் நீ ழி 
வாழ்க+ என்  ெசங்குட் வைன வாயார வாழ்த்தி விைடெகாண்டார் பரணர் 
 
                  + "மைலத்தார ம் கடல்தார ம் 
                  தைலப்ெபய்  வ நர்க்கு யா ம் 
                  ெபாலந்தார்க் குட் வன் 
                  ழங்கு கடல் ழவின் சிறி' 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

5. சாத்தனார் 
 
            ேசாழ நாட் ள்ள காவிாிப் ம்பட் னம் ன்ெனா  காலத்தில் உலகறிந்த 
ெப  நகரம். கண்ணகி ெயன் ம் ரமா பத்தினிையத் தமிழ் நாட் க்குத் தந்த 
தி நகரம் அ ேவ. அந் நகாின் அழகிய கடற் கடற்கைரைய வந்தைடந்தார் 
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மணிேமகைல ஆசிாியராகிய சாத்தனார். அைல அைலயாகப் பல எண்ணங்கள் அவர் 
உள்ளத்தில் எ ந்தன. ெப ங்கடைல ேநாக்கி அவர் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ேசாழ நாட் ச் ெச ங்கடேல! கங்ைகயி ம் சிறந்த காவிாியாற்றின் நீரால் நீ 
நா ம் னிதமைடகின்றாய். குடமைலயிேல பிறந் , க நாட் ேல தவழ்ந் , தமிழ்த் 
தி நாட் ேல நடந் , உன்ைன ேநாக்கி விைரந்  வ ம் காவிாிையப் கழாத கவி 
ஞ ம் உளேரா? அந்த ஆற்  கத்திேல ற்றி ப் ப  நின் அ ைமத் தி  நகரம். 
இந்நகாின் அழைகக் கண்ணாற் ப கிக் களிப் ற்ற அறிஞர் +காவிாிப் ம் பட் னம் 
என் ம் ம் கார் நகரம் என் ம் அைழத்தார்கேள! 
            ----------------------------------------- 
            + -அழகு : ம்பட் னம்-The city beautiful 
 
            "பாடல் ெபற்ற பட் னேம! உன் அழகுக்கு அழகு ெசய்தான் தி மாவளவன் 
என் ம் ேசாழ மன்னன். இந் நாட்ைட யாண்ட ஆதியரசர்களில் தைல சிறந்தவன் 
அவேன; தமிழகத்திற்கு ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் அளித்த ஏந்தல் அவேன;ஈழ நாட் ைடச் 
ேசாழ நாட்ேடா  இைணத்த ரன் அவேன." 
 
            இங்ஙனம் திக்ெகலாம் கழ் ெபற்  விளங்கிய தி மாவளவன் உன் 
அ ைம ம் ெப ைம ம் அறிந்தான்; காவிாி நாட் க்கு நீேய உயிர் என்பைத 
உணர்ந்தான்; கண்ணிைனக் காக்கின்ற இைமேபால் உன் நலத்திைனக் காக்க 

ற்பட்டான். மன்னவேன ன்னின்றால் யாத ெதான்  உண்ேடா? அன்  தல் 
நீேய ேசாழ நாட் ன் தைலநகரம் ஆயினாய்! அளவிறந்த ெபான் ம் ெபா ம் 
ெசலவிட்  உன்ைனப் க்கினான் அம்மாநில மன்னன். காவிாியின் வண்டல் ப ந்  

ர்ந்தி ந்த உன் ைற கத்ைதத் தி த்தினான்; ெப க்கினான்; ஆழமாக்கினான். 
அதனால் + கயவாய் என்ற ெபயர் இத் ைற கத்திற்கு அைமந்த . தட் த் 
தைடயின்றி எட் த் திைசயினின் ம் வணிகர் இங்குக் கு ேயறி வாழத் 
தைலப்பட்டார். வந்தவர்க்ெகல்லாம் நீ  தந்தாய். நிற ேவற் ைமைய ம் பிற 
ேவற் ைமைய ம் பாரா  வஞ்சமற்ற மாந்தைர ெயல்லாம் நீ வரேவற்றாய். சீனக ம் 
ேசானக ம் உன் கயவாயின் அ ேக மணிமாட மாளிைக கட்  வாழ்வாராயினர். இவ் 
வழகிய கடற்கைரயிேல தாைழேவ  சூழ்ந்த ஏழ க்கு மாடங்கள் எத்தைன! கண்ேடார் 
வியப் ற வானளாவி நிற்கும் பண்ட சாைலகள் எத்தைன! 
 
                  + "கயவாய் ம ங்கில் காண்ேபார்த் த க்கும் 
                  பயனற  அறியா யவனர் இ க்ைக ம்" 
                        *சிலப்பதிகாரம் இந்திர விழ  எ த்த காைத* 
 
            " ம் கார்த் ைறேய! அல் ம் பக ம் நின் அ ைமத் ைற கத்ைத ேநாக்கிக் 
கப்பல்கள் நீந்தி வ ம் காட்சிையக் கண்  கண் குளிர்ந்ேதன். அந்த மாைல வந்ெதய்  

ன்னேர கடற்கைர ெயங்கும் தீ நா விளக்குகள் திகழ்கின்றன. ைற கத்தின் அ ேக 
ஓங்கி உயர்ந்த கலங்கைர விளக்கம் காட்சி த கின்ற . 'கலங்கைர விளக்கம்' என்ற 
ெசால் ன் அழகுதான் என்ேன! 'க ங் கட ல் நீந்தி வ ம் கப்பல்கைள ெநறிகாட்  
அைழக்கும் விளக்கு' என்ற அ ைமயான ெபா ைள ைடயதன்ேறா அச்ெசால்? 
'தன்ைன ேநாக்கித் தவழந்  வ ம் குழந்ைதைய கமலரந் , ைகநீட்  அைழக்கும் 
தாய் ேபால, இ ட் ேல க ங் கட ல் மிதந்  வ ம் கப்பல்கைள ஒளிக் கரத்தால் 
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வரவைழக்கும் விளக்கு' என்ற அழகிய க த்தன்ேறா அச் ெசால் ல் அைமந்தி க் 
கின்ற ? கடற்கைரயில் உள்ள அவ் விளக்ைகக் காண்ப  கண் க்கு இன்பம். அதன் 
ெபயைரக் ேகட்ப  கா க்கு இன்பம். இவ் வி வைக இன்பத்ைத ம் கர்ந்தன்ேறா 
இளங்ேகாவ கள் 'இலங்கு நீர் வைரப்பிற் கலங்கைர விளக்கம்' என்  உளங்குளிர்ந்  
பா னார்? அவர் ஆைசபற்றிப் பா ய பாட் ன் ஓைச நயம் உணராத ெசவி என்ன 
ெசவிேய? 
 
            "வளமார்ந்த ைற கேம! இந்நானிலத்தில் உள்ள நானாவிதப் ெபா ள்க ம் 
நீாின் வழியாக ம், நிலத்தின் வழியாக ம் உன் +அங்கா யில் வந்  
நிைறகின்றனேவ! வடமைலயிற் பிறந்த ெபான் ம் மணி ம், குடமைலயிற் பிறந்த 
ஆர ம் அகி ம், ெதன் கடல் த் ம், குணகடற் பவள ம், ேசரநாட்  மிளகும், 
ேசாழநாட்  ெநல் ம், ஈழத்  உண ம், காழகத்  ஆக்க ம் உன் அங்கா  ெயங்கும் 
நிைறந் தி க்கின்றன. பசி ம் பிணி ம் பைக ம் இன்றி, பண் ம் பய ம் 
உைடயராய்க் கு கள் வாழ்கின்றார் கள். இ வன்ேறா வாழ் ? 
            ------------------ 
            +அங்கா = பசார்(Bazaar) 
 
            "தைலசிறந்த தி  நகேர! நீ அ ைடயாய்; ெபா ைடயாய்; அழகுைடயாய்; 

லவர் பா ம் க ைடயாய். நின் சீ ம் சிறப் ம் பா த் தி மா வளவன் ைகயாற் பாிசு 
ெபற்றான் க ய ர்க் கண்ணன். பட் னப்பாைல என் ம் ெபயரால் அவன் பா ய 
பாட் ேல ெசந்தமிழ்ச்சுைவ ெசாட் கின்ற . தமிழ்த்தாய் உன்ைன வாழ்த் கின்றாள். 
அவள ளால் வா ம் அ ேய ம் உன்ைனப் ேபாற் கின்ேறன். கண்ணகிைய ஈன்ற 
காவிாிப் ம் பட் னேம! வாழி; ஆற்  கத்தில் ற்றி க்கும் அணி நகேர! வாழி; 
நாட்ைட ம் நகைர ம் ஊட்  வளர்க்கும் காவிாித் தாேய! வாழி வாழ்க; வாழ்க" என்  
வாழ்த்திய வாயினராய்க் காவிாிையத் ெதா த ைகயினராய்க் கடற்கைரைய 
விட்டகன்றார் சாத்தனார் 
 
                  "பாடல்சால் சிறப்பின் பரதத் ேதாங்கிய 
                  ேகாடாச் ெசங்ேகால் ேசாழர்தம் குலக்ெகா  
                        + மணிேமகைல: பதிகம் 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

6. னிதவதி 
 
            தமிழ்நாட் ேல காைரக்கா ன் ெப ைம யாைரக் ேகட்டா ம் ெதாி ம். 
வாணிகத்தால் வளம் ெபற்ற காைரக்கால், னிதவதி பிறந்தைமயால் னித ற்ற . 
காைரக்கால் அம்ைமயார் என் ம் ெசம்ைம ேசர் நாமம் ெபற்றவர் அவேர! 
அவ்வம்ைமயார் க விேல தி ைடயார்; கனிந்த தி வ ைடயார்; நாவிேல 
தமி ைடயார்; நற்றவத்தின் திற ைடயார். 
 
            அவர் சில காலம் இல்லறம் நடத்தினார். ஒ  நாள், அவாிடம் அைமந்தி ந்த 
ெதய்வத்தன்ைமையக் கண்டான் அவர் கணவன்; க்கம் ெகாண்டான். வணங்கத் 
தக்க ெதய்வத்ைத வாழ்க்ைகத் ைணயாகக் ெகாண்  மைனயறம் ாிய அவன் மனம் 
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இைசய வில்ைல. கடல் கடந்  வாணிகம் ெசய்  வ வதாகச் ெசால் க் காைரத் 
ைற கத்தில் அவன் கப்பேலறினான். மாதங்கள் பல ெசன்றன. ஆண் க ம் சில 

கழிந்தன. கணவன் தி ம்பி வரக் காண  ைகயற ெவய்திய காைரக்கால் அம்ைமயார் 
ஒ  நாள் கடற்கைரயிேல நின்  உள்ளம் உ கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "காைரப் ெப ங்கடேல! நான் கண் ெபற்ற கால தல் நீ காட்சி த கின்றாய். 
குழந்ைதப் ப வத்தில் உன் ெதள்ளிய மண ேல தவழ்ந்  விைளயா ேனன்; உன் 
அைலகேளா  உறவா ேனன்; இளங்காற்ைற கர்ந்  இன் ற்ேறன்; உன் 

ைற கத்தில் கப்பல் கைளக் கண்  களிப் ற்ேறன். கைர காணாக் க ங் கடேல! 
ஆயி ம், இப்ெபா  உன்ைனக் கண்  அஞ்சுகின்ற  என் ெநஞ்சம். 
ஆற்றாைமயால் அலம கின்ற  என் உள்ளம். 'என் கணவர் - மாசற்ற மணாளர் - 
வாணிகம் ெசய்  வ ேவன்' என்  ெசால்  உன் ைற கத்தில் வங்கேமறிச் 
ெசன்றார்; 'ெந நிதி ெகாணர்ேவன்' என்  ெந ங்கட ேலா னார். ஆண்  பல 
ெசன்றன. அவர் எங்குள்ளார் என்  அறியா  பாவிேயன் ஏங்கித் தவிக்கின்ேறன். 
'அவர் ஏறிச் ெசன்ற கப்பல் என்னாயிற்ேறா? இ கா ம் அவர் வாராத காரணந்தான் 
யாேதா?' என்  எண்ணாத எண்ணெமல்லாம் எண்ணி எண்ணி ஏைழ ெநஞ்சம் 

ண்ணாகின்றேத! 
 
            "ேநச ெந ங்கடேல! என் கணவர் ெசன்ற வழிேமல் விழிைவத்  எத்தைன 
மாதமாகக் காத்தி க் கின்ேறன்! வ கின்ற கப்பைல ெயல்லாம் வாஞ்ைச ேயா  
ேநாக்குகின்ேறன். அந்ேதா! ஒவ்ெவா  நா ம் நான் ப ம் யரத்ைத யாாிடம் 
ெசால்ேவன்? ெகாண்ட கணவர்க்குத் ெதாண்  ெசய் ம் உாிைம இழந்ேதன்; 
ெதால்ைல விைனயால் யர் உழந்ேதன். 
 
            "அ ைம சான்ற ஆழிேய! உன்ைனேய தஞ்சமாக அைடந்ேதன். வஞ்சம் ஒன் ம் 
அறியாத என் கணவர் வா மிடத்ைதக் காட்டாயா? அஞ்ேசல் என்  அ ள் 
ெசய்யமாட்டாயா? ந்நீர் கடந்  வ ம் ெமல் ய காற்ேற! நீேய ம் ஒ  மாற்றம் 
உைரயாேயா? பன்னாள் உன்ெனா  பழகிேனேன! அப்பான்ைமைய மறக்கலாமா? 
நட்டாைரக் ைக வி தல் நன்றாகுமா? ஐேயா! ஓர் உயிர்க்கும் நான் தீங்கு 
நிைனத்தறிேயேன. எனக்கு ஏன் இந்த இடர் வந்த ? 
 
            "அறவாழி அந்தணேன! நின்ைன அறக்கடல் என்  ஆன்ேறார் பா னேர; 
அ ட்கடல் என்  அறிந்ேதார் ேபாற்றினேர. இக் காைரக் கட ம் ெபாிதன்ேறா 
நின் க ைணக் கடல்? கங்கு கைரயின்றி எங்கும் நிைறந்த க ைணயங் கடல் நீேய 
யன்ேறா? மன் யிைர ெயல்லாம் காத்தளிக்கும் அ ங் க ைணயால் அன்ேறா 
அந்நாள் கட னின்  எ ந்த ெப  நஞ்ைச அள்ளி உண்டாய்? கண்டம் க த்தாய்; 
நீலகண்டன் என்ற ெபயர் ெபற்றாய். அண்டத்ைத ெயல்லாம் காக்கின்ற அ ளின் 
அைடயாளமன்ேறா நின் கண்டத்தின் க ைம? அக் க ைமயின் ெப ைமைய 
நிைனத்  அ ேயன் உ குகின்ேறேன! 
 
                  "பிறந்  ெமாழிபயின்ற பின்ெனல்லாம் காதல் 
                  சிறந் நின் ேசவ ேய ேசர்ந்ேதன்-நிறம்திக ம் 
                  ைமஞ்ஞான்ற கண்டத்  வாேனார் ெப மாேன எஞ்ஞான்  தீர்ப்ப  
இடர்" 
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            எம்ெப மாேன! நான் அறிவறிந்த கால தல் நின்ைன நிைனயாத நாள் 
உண்ேடா? அன்  ெமாழிகளால் வாழ்த்தாத நாள் உண்ேடா? அடங்கிப் பணிந்  
வணங்காத நாள் உண்ேடா? என் ம் நின் தி வ ேய சரணெமனக் ெகாண்ேடன். 
எல்லாம் உன் ெசயேல என் ணர்ந்ேதன். இவ்வா  வளர்ந்  வந்த என்ைன நீேய 
இல்லறத்தில் உய்த்தாய்; நாைகயில் உள்ள நல்லார் ஒ வ க்கு இல்லாளாய இ க்க 
ைவத்தாய்; இல்லறத்தில் ெபா த்திய நீேய பின்  என் கணவைரப் பிாித் விட்டாேய! 
ஐயேன! இ ம் உன் தி விைளயாட்ேடா? அல் ம் பக ம் உன்ைனேய 
நிைனந் கும் அ யார்க்கு இத் தைகய ன்பம் வரலாகுேமா? தனக்குவைம 
யில்லாதான் தாள் ேசர்ந்தார்க்கு மனக்கவைல இல்ைல ெயன்ப  மைறெமாழி 
யன்ேறா? 
 
            "கண் தற் ெப ங் கட ேள! காைரக் க ங் கடைலக் காைல ம் மாைல ம் 
ேநாக்கிக் கன்ணீர் வ க் கின்ேறேன! என் யைரக் கண்  உற்றார் எல்லாம் 
உ குகின்றனேர! மைனயற ம் ம குகின்றேத! ெசம்ேமனி எம்மாேன! என் மனக் 
கவைலைய மாற்றல் உனக்கு அாிேதா? அ யார  அல்லல் தீர்ப  ஆண்டவன் கடன் 
அன்ேறா? என் ெசயலாவ  இனி யாெதான் மில்ைல, ஈசேன! 
 
            "காைரத் ைற கேம! இனி யான் உன் தி கத்ைதப் பாேரன். பார்த் ப் 
பார்த் ப் பதங் குைலந்த  ேபா ம். இைற கம் ேநாக்கிய எனக்கு உன் 

ைற கத்தில் இன் ம் என்ன ேவைல? இன்ேற என் பந்த பாசெமல்லாம் ஒழித்ேதன்; 
மாயப் பிறப்ப க்கும் ெமய்ப் ெபா ைளச் ேசர்ந்ேதன்; என் ம் கட ைள நம்பிேனார் 
ைகவிடப்படார்" என்  கட் ைரத் க் கடற்கைரைய விட் க் காற்றி ம் க  
ெசன்றார் காைரக்கால் அம்ைமயார். 
 
            ----------------------------- 
 

7.   தி நா க்கரசர் 
 
            தமிழ் நாட் ல் ஈச க்குாிய ேகாயில் ஈச்சுரம் என்  வழங்கப் ெப ம். 

ன்னாளில் மன்ன ம் னிவ ம் பல ஈச்சுரங்கள் எ த்தனர். பல்லவ மன்னன் 
ஒ வன் எ த்த தி க்ேகாயில் பல்லவனீச்சுரம் என ம் அகத்திய னிவன் எ த்த 
ஆலயம் அகத்தீச்சுரம் என ம் வழங்குதலால் இவ் ண்ைம விளங்கும். இத் தைகய 
ஈச்சுரங்கைள ெயல்லாம் ைறயாக வணங்க ஆைசப் பட்டார் தி நா க்கரசர். 
அவ்வாைசயால் தமிழகத்தி ள்ள ஈச்சுரங்கைளத் ெதாகுத்  ஒ  தி ப்பாசுரம்+ 
பா னார்: 
 
                  + "நாடக மா டம் நந்திேகச்சுரம், மாகாேளச்சுரம், 
                        நாேகச்சுரம், நாகேளச்சுரம், நன்கான 
                  ேக ச்சுரம், ெகாண் ச்சுரம், திண் ச்சுரம், 
                        குக்குேடச்சுரம், அக்கீச்சுரம், கூ ங்கால் 
                  ஆடேகச்சுரம், அகத்தீச்சுரம், அயனீச்சுரம், 
                        அத்தீச்சுரம், சித்தீச்சுரம், அந்தண் கானல் 
                  ஈ திைர இராேமச்சுரம் என்ெறன்  ஏத்தி 
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                        இைறவன் உைறசுரம் பல ம் இயம்  ேவாேம" 
                                                   - அைட  தி த்தாண்டகம் 
 
            அப்பாட் ல் அைமந்த தி க்ேகாயில்கைள ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வணங்கிப் 
பாண்  நாட் ள்ள இராேமச்சுவரத்ைத வந்தைடந்தார்; ேகா க்கைரயில் நீரா  அக் 
ேகாயிைலத் ெதா தல் ைறயாதலால் கடற்கைரக்குச் ெசன்றார்; ெதன் கமாக 
நின்றார் அவர், ய ெவண்ணீ  ைதந்த ேமனியர்; மாசற இைமக்கும் உ வினர்; 
ஈசனார் கைழப் ேபசாத நாெளல் லாம் பிறவா நாேள என்  க ம் ெபற்றியர். இத் 
தன்ைம வாய்ந்த ெபாியார் ேகா க் கைரயிேல நின்  ேபச ற்றார்:- 
 
            "ஆ! ேகா க்கடேல! பாண் நாட் ன் ஒ  ேகா யில் நின்  பாரத நாட் ப் பல 
ேகா  மாந்தைர இ க்கும் பண் ைடயாய் நீ! நா  வ பவர்க்ெகல்லாம் நீ நலந் 
த கின்றாய்; வா  வ பவர்க்ெகல்லாம் வழி காட் கின்றாய். ன்ெனா  நாள் காதல் 
மைனயாைளப் பிாிந்த கமலக் கண்ணன் கவைல ற்  உன் கடற்கைரயிேல வந்  
நின்றான். அவ் ரன  மனத் யைர நீ மாற்றினாய்; அவ டன் வந்த வானரப் 
ெப ஞ்ேசைனைய இலங்ைகயிற் கைரேயற்றினாய்; அன்  தல் ேகாடா  ேகா  
மக்கைளப் பிறவிப் ெப ங்கட னின் ம் கைரேயற்றிக் ெகாண் க்கின்றாய். 
இதனாலன்ேறா, 'ேகா ற்றார்  ெபற்றார்' என்  ஆன்ேறார் உன்ைனப் 
ேபாற் கின்றனர்? 
 
            "அறப்ெப ங்கடேல! உன்கைரைய வந்தைடந்தவர், இலங்ைகயில் ன்னாள் 
வாழ்ந்த அரக்கைர மறக்க வல்லேரா? உன்கைரயில் ேமா ம் அைலகெளல்லாம் அவர் 
கைதைய எ த்ேதா  கின்றனேவ! அரக்கர் ேகாமானாகிய இராவணன் ேகா  
மாதவங்கள் ெசய்தான்; என்ைனயா ைடய ஈசன ளால் யா ம் ெபறாத வரம் 
ெபற்றான்; திறம் ெபற்றான்; வளமார்ந்த இலங்ைகயில் வல்லரசனாய் ற்றி ந்தான்; 
ஈச க் கினிய மாசில் ைணையத் தன் மணிக் ெகா யில் எ தினான்; எட் த் 
திைசயி ம் அவ் விைசக்ெகா ைய நாட் னான்;  மன்னெரல்லாம் அவன் அ  
பணிந்தார்கள். ெவற்றிேமல் ெவற்றி யைடந்தேப  அவன் தைல கி கி த்த . 'மாநில 

ம் எனேத' என்ற மமைத ெகாண்டான் அவன்; ஆகாயத்தி ம் ஆைண ெச த்த 
வி ம்பினான்; அதற்குத் தைடயாக இமய மைலேய நின்றா ம் அைதத்தட்  ழ்த்தத் 

ணிந் தான். ஒ  நாள், ஈசனார் ற்றி க்கும் இமய மைலையக் கடந்  ெசல்ல 
மாட்டா  இறங்கிற்  அவன் விமானம். 'ஐயேன! இ  கயிலாய மைல! இைதக்கடந்  
விமானம் ெசல்லா ' என்  அறி த்தினான் அவன் +வலவன். அம் ெமாழி அரக்கர் 
ேகான் ெசவியில் ஏறிற்றா? கயிலாயம் என்ற ெசால்ைலக் ேகட்ட ெபா  அவ ள்ளம் 
கசிந்ததா? ெக மதியால் அவன் க க த்தான்; ++ த க்கும் ெச க்கும் 
தைலக்ெகாண்டான். அந்ேதா! ஆணவத் தின் ெகா ந்தாகிய அரக்கன் ெவள்ளிமா 
மைலைய அள்ளிெயறிய யன்றாேன! ஈசைனேய அைசத்  விடலாம் என்  
எண்ணினாேன! 
 
            + வலவன்-வான ஊர்திைய இயக்கும் பாகன் இவைன ஆங்கிலத்தில் Pilot 
என்பர். 
 
                  "க கிய ேதர் ெசலா ; கயிலாயம் ஈ  
                        க ேதல் உன் ரம் ஒழிநீ 
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                  குவ தன் தன்மம் என நின்ற பாகன் 
                        ெமாழிவாைன நன்  னியா 
                  வி வி  என் ெசன்  விைர ற் றரக்கன் 
                        வைர ற் ெற க்க ேதாள் 
                  ெந ெந  இற் ழ விர ற்ற பாதம் 
                        நிைன ற்ற  என்தன் மனேன" 
                        - தி நா க்கரசர் ேதவாரம் 
 
            அவன் கற்றதனால் யா  பயன்? வரம் ெபற்றதனால் என்ன நலன்? 
ெச க்குற்றவர் சீரழிவர் என்பதற்கு அரக்கர்ேகான் ஒ  சான்றாயினன்; அைசத் ப் 
ெபயர்த்த கயிலாய மைலயின்கீழ் அகப்பட் க் கதறினான்; தவ  ெசய் தைத உணர்ந்  
பதறினான்; இன்னிைச பா னான். க ைணேய உ வான எம்ெப மான் அரக்கன் 
ெசய்த பிைழைய ம் ெபா த்தான்; நா ம் வா ம் தந்  நல்ல ள் ாிந்தான். 
 
            "ஆழ்ந்தகன்ற அ ங்கடேல! ஆண்டவன் அளித்த வாளின் வன்ைமயால் றப் 
பைகைய ெயல் லாம் அடக்கினான் அவ் வரக்கன். ஆயி ம், அகப் பைகயாகிய 
காமத்ைத அடக்கும் வ ைம ெபற்றா னில்ைலேய! ஆண்ைம ள் எல்லாம் சிறந்த 
ஆண்ைம -ேபராண்ைம-என்ப  அ  வன்ேறா? பிறன் மைன ேநாக்காத 
ஆண்ைமையப் ேபராண்ைம என்  வள் வ ம் பா னாேர! ேபாராண்ைம ெபற்ற 
இராவணன் ேபராண்ைம ெபற்றான் அல்லன்; இன்பத் ைறயில் எளியன் ஆனான்; 
மற்ெறா வன் மைனவிைய-மாசிலாக் கற்பினாைள-வஞ்சித் க் கவர்ந்தான்! அறம் 
ம க, ஆண்ைம மாசுற, அம் மங்ைகைய அேசாக வனத்தில் சிைற ைவத்தான் கல் ம் 
கைரந் கக் கற்பின் ெசல்வி கண்ணீர் வ த்தாள். அவள் அ த கண்ணீர் அரக்கர் 
குலத்ைத அ க்கும் பைடயாயிற் ; வில் ன் ெசல்வனாகிய இராமைன இலங்ைகக்கு 
வரவைழத்த . ெபான் னகாி ம் சிறந்த இலங்ைகமா நகரம் ேபார்க் களமாயிற் . 
அரக்கெரல்லாம் அழிந்தனர். அறப் பைகயால் இராவண ம் ஆவி றந்தான். 
 
                  அல்லற்பட்  ஆற்றா  சீைத அ த கண்ணீர் 
                  அரக்கர் ேகாமாைன அழித்த . 
 
            "ேகா ப் ெப ந் ைறேய! நன்றி ெசய்த உன்ைன மீண் ம் நா  வந்தான் 
இராமன்; என் ம் நீ ெசய்த நன்ைமைய உலகம் உண மா ம், இராவணைனக் 
ெகான்ற பழி தீ மா ம் உன் கைரய ேக ஈச க்கு ஓர் ஆலயம் எ த்தான்; சைன 

ாிந்தான். இராமன் எ த்த அவ் வாலயம் இராேமச்சுரம் என்  ெபயர் ெபற்ற . 
 
                  "ேதவிைய வவ்விய ெதன்னிலங்ைகத் தசமா கன் 
                  விய ம்  ெபான் வித்த பழி ேபாயற 
                  ஏவிய ம் சிைல அண்ணல் ெசய்த இராேமச்சுரம் ேமவிய சிந்ைதயினார்கள் 
தம்ேமல்விைன ேம."+       + ேதவாரத் தி ப்பாசுரம் 
 
            என்  எம்பிரான் சம்பந்தன் பா ய பாட்ைடப் ப த்ேதன்; என் 
தீவிைனெயல்லாம் தீ மா  உன்ைன அ த்ேதன். அரக்கர் தைலவைனக் ெக த்த 
அகந்ைத என் ம் ேநாய் அ ேயைன அ காமல் காத்த ளல் ேவண் ம். காமம், 
ெவகுளி, மயக்கம் என் ம் க் குற்ற ம் அகற்றிக் கயிலாய நாதனிடம் என்ைனக் 
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க த ப்ப ேவண் ம். இராம க்கு அ ள் ாிந்த இராம ங்கப் ெப மாைன 
நா கின்ற  என் ெநஞ்சம்! ெசன்  வ கின்ேறன்" என்  ேகா க் கைரயில் 
விைடெபற் க் ேகாயிைல ேநாக்கி நடந் தார் நாவரசர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

8. தி மங்ைக மன்னன் 
 
            தமிழ் நாட் ேல, கைலமணம் கம ம் ைற க நகரங்கள் சில உண் . 
அவற் ள்ேள தைல சிறந்த  மகாப ரம். அங்குள்ள பாைறகெளல்லாம் பழங்கைத 
ெசால் ம்; கல்ெலல்லாம் கைலவண்ணம் காட் ம். அந் நகாின் கடற்கைரயிேல 
அனந்த சயனத்தில் ஆனந்தமாய்ப் பள்ளிெகாண் ள்ளார் தி மால். தலசயனம் என்ப  
அக்ேகாயி ன் ெபயர். அங்குள்ள ெப மாைள வணங்கித் தமிழ்ப் பாமாைல அணிந்  
ேபாற் ம் ஆைசயால் வந்தைடந்தார் தி மங்ைக யாழ்வார்; பள்ளிெகாண்ட 
பரந்தாமன  ேகாயில ேக நின்  ெந ங்கடைல ேநாக்கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெதாண்ைட நாட் ப் பண்ைடத் ைற கேம! நீ, மல்ைல என் ம் 
ெபய ைடயாய்; எல்ைலயற்ற க ைடயாய். உன் கடற்கைரயிேல குன் ம் மண ம் 
ெகாஞ்சி விைளயா ம். உன் அளப்ப ம் ெப ைமைய அறிந்தன்ேறா மாமல்ைல என்  
உன்ைனப் ேபாற்றினார் எங்கள் + மாதவச் ெசல்வர்? 
            --- 
            + தத்தாழ்வார் மகாப ரம் என் ம் மல்ைலயிேல பிறந்த மாதவர். 
 
            "மா மல்ைல, ேகாவல் மதிட்குடந்ைத என்பேர 
            ஏவல்ல எந்ைதக்கு இடம்" - என்ப  அவர் தி  வாக்கு. 
 
            "அவர் அ ள் வாக்குப் ெபற்ற நீ, ேமன்ேம ம் வள ற்றாய்; வனப் ற்றாய்; 
தமிழகத்ைத ஆ ம் பல்லவ மன்னாின் ெசல்வப் பாைவயாய் விளங்கு கின்றாய். 
மாமல்லன் என் ம் மாநில மன்னன் சிறப் பாக உன்ைனச் சீராட் னான். அவன் 
பல்லவர் குல திலகன்; பைகவைர ெவன்  அடக்கிய ரன்; வட நாட் ள்ள வ ைம 
சான்ற வாதாபிக் ேகாட்ைட ையத் தகர்ந்ெதறிந்த தைலவன். அவ் ரேவந்தன் 
உன்பால் அன் ெகாண்டான். காவிாித் ைற கத்ைதத் தி த்திய தி மாவளவைனப் 
ேபால் உன் ைறையத் தி த்திய தி மாவளவைனப் ேபால் உன் ைறையத் தி த்தி 
யைமத்தான் மாமல்லன். அன்  தல் + மாமல்ல ரம் என்ற ெபய ம் உனக்கு 
அைமவதாயிற் . 
            -------- 
            + மாமல்ல ரம் என்ற ெபயர் மகாப ரம் என ம வி வழங்குகின்ற . 
 
            "மல்ைலமா நகேர! மாமல்லன் அரசு ற்றி ந்த நாளில் நீ அைடந்த க க்கு 
ஓர் அள ண்ேடா? கடல் சூழ்ந்த இலங்ைகயின்மீ  பைடெய த்தான் மாமல்லன். அப் 
பைடயின் பரப்ைப ம் சிறப்ைப ம் நீ நன்கு அறிவாேய! உன் ைற கத்திலன்ேறா 
அச் ேசைன ெவள்ளம் கப்பேலறி இலங்ைகைய ேநாக்கிச் ெசன்ற ? மண்ணாைச 
பி த்தவனல்லன் மாமல்லன். அவன் இலங்ைகைய ெவன்  அரசாள வி ம்பினா 
னல்லன். அந் நாட்  மன்னன்-மான வர்மன்-மாற்றார் ெசய்த சூழ்ச்சியால் நா  இழந்  
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மாமல்லைன வந்தைடந்தான். அவன் வ த்த கண்ணீர் மல்லன் உள்ளத்ைதக் 
கைரத்த . தஞ்சமைடந் ேதாைரத் தாங்கும் தைகைமயாளன் மாமல்லன்; அற்றார்க்கும் 
அலந்தார்க்கும் உற்ற ேதாழன்; ஆதலால், தன்னந் தனியனாய் வந்  தஞ்சமைடந்த 
மானவர்மன் நிைல கண்  மனம் இரங்கினான்; அவன  மனக்கவைலைய 
மாற் வதாக வாக்களித்தான். அதன் ெபா ட்  உன் ைற கத்தினின்  றப்பட்ட  
தமிழ்ச் ேசைன; மாற்றா டன் ேபார் ாிந்த ; ெவற்றி ெபற்ற . மானவர்மன் 
இலங்ைகக்கு அரசன் ஆயினான். அவன் மானங்காத்த ெப ைம உனக்கும் 
உாியதன்ேறா? 
 
            "நல் வாழ்  ெபற்ற மல்ைல நகரேம! இலங்ைகயில் ெவற்றி மாைல சூ ய 
ெப ம்பைட ர ழக்கத் டன், 'மல்லன் வாழ்க, வாழ்க' என்  வாழ்த்திக் ெகாண் , 
மரக்கலங்களில் இங்கு வந்த காட்சிையக் கண்டவர் மறப்பேரா? + ெபான்ைன ம், 
மணிைய ம், ெபா ைள ம், ேபார்க்களி கைள ம் சுமந்  ெநளிந்  உன் 

ைற கத்ைத நண்ணிய கப்பல்களின் மாட்சி ெசால் ந் தன்ைமயேதா? 
இைவெயல்லாம் மல்ைலயங் கைரயிேல பள்ளி ெகாண்ட மாதவன் ெசயலன்ேறா? 
 
                  +" லங்ெகாள்நிதிக் குைவேயா        ைழக்ைகம்மாக் களிற்றின ம் 
                  நலங்ெகாள்நவ மணிக்குைவ ம் 
                        சுமந்ெதங்கும் நான்ெறாசிந்  கலங்கள்இயங் கும்மல்ைலக் 
                        கடல்மல்ைலத் தலசயனம் 
                  வலங்ெகாள்மனத் தாரவைர 
                        வலங்ெகாள்என் மடெநஞ்ேச" 
                        - தி மங்ைக மன்னன் தி ப்பாசுரம். 
 
            "மன்னர் ேபாற் ம் மணிநகேர! ெவற்றி ேமல் ெவற்றி ெபற்ற மாமல்லன் 
உன்ைன அழகு ெசய்யத் தைலப்பட்டான்; உன் க ம்பாைறகைள ெயல்லாம் 
கைலக்ேகாயிலாகக் க தினான். அவன் ஆைண தைலக் ெகாண்  கற்பணியில் வல்ல 
சிறிபியர் ைகெசய்யத் ெதாடங்கினர். அன்னார் ஆக்கிய நற்பணியின் அழகு தான் 
என்ேன! இேதா, ஒன்ைறெயான்  அ த்  அ க்க க்காக உயர்ந்  நிற்கும் ஐந்  
தி க்ேகாயில்க ம் தமிழ் நாட் ச் சிற்பக் கைலயின் சீர்ைமக்கு அழியாத 
சான்றாகுமல்லவா? இவற்றின் ம ங்ேக ள்ள குைகக்ேகாயி ன் சிற்பத் 
திறைனத்தான் என்ெனன்  ெசால்ேவன்? இங்கு +ஏனத்தின் உ வாகி எம்ெப மான் 
காட்சி த கின்றான். ஏன வ வத்தில் அைமந்த எம் இைறவன  ஞான ஒளிையக் 
கண்ேடார், இவ் னப் பிறவிைய அ த்  அந்தமில் இன்பம் அைடவரல்லேரா? ஏனக் 
ேகாயிைல அ த்  அைமந் ள்ள  ஈசன் ேகாயில். அங்குள்ள கல்ேலாவியத்தின் 
ெசம்ைமையச் ெசால்ல ங் கூ ேமா? ேபார்க் ேகாலம் ெகாண்ட பராசக்தி, சங்கு 
சக்கரம் ஏந்தி, சிங்கத்தின்மீ தமர்ந்  எ ைமத் தைல ைடய அசுரன் ஒ வைனத் 
தாக்கும் தன்ைமயில் அைமந்த அவ்வ வம் என் உள்ளத்ைத அள் கின்றேத! 
            ---------- 
            + ஏனம் = வராகம். 
                  "ஏனத்தின் உ வாகி நிலமங்ைக எழில்ெகாண்டான் 
                  ஞானத்தின் ஒளி ைவ நிைனவார் என் நாயகேர" 
                        - தி மங்ைக மன்னன் தி ப்பாசுரம், 
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            இம் மட்ேடா! மாயக் கண்ணன்-மணிவண்ணன்-ேகாவர்த் தனகிாிையக் 
குைடயாகப் பி த் க் ேகாகுலத்ைதக் காத்த க ைண அ த்த பாைறயில் வ க்கப் 
ெபற் ள்ள . 'ேகாகுலங்கள் தளராமல் குன்றம் ஏந்திக் காத்தாைன, எம்ெப மாைனக் 
கண் ெகாண்ேடன்' அக் கல்ேலாவியத்தில்! கண்ணன் க ைணயால் கவைல நீத்த 
ேகாகுலத்தில் ஆயர் குழ ம் அழகும், கன்றினிடம் அன் ைடய கறைவப் பசு 
மன வந்  இைடயர்க்குப் பால் த ம் மாண் ம் அக்கல் ல் அைமந்  இனிய காட்சி 
த கின்றனேவ! அதன் ம ங்கி ள்ள பாைறயிேல அ ந்தவத்தின் ேகாலம் 
இலங்குகின்ற . ஒற்ைறக் காைல ஊன்றி, உச்சிேமற் ைககூப்பி, வற்றிய ேமனிய னாய் 
நற்றவம் ாி ம் ஒ  மாதவன் வ வம் அழகாக அக் கல் ல் வ க்கப் பட் க்கின்ற . 
அவன  அ ந்தவத்தின் ெசம்ைமயால் சுற் ம் ற் ம் அைமதிேய நில கின்ற . 
எத்தைன கைலவாணர் க த்  இக் கற்பைனயில் அைமந் ள்ளேதா? 
 
            "நல்ேலார் ஏத் ம் மல்ைலமா நகேர! உன்ைனக் காணப் ெபற்ேறார் ெவம்ைம 
நீத் ச் ெசம்ைம யைடவர்; பிணக்கம் ஒழித்  இணக்கம் எய் வர். உன் கடற்கைரக் 
ேகாயி ேல கண் தேலா ம் கமலக் கண்ண ம் இணங்கி நின்  இன்பக் காட்சி 
த கின்றனர். இைதக் கண் ம் இவ் லகம் பிணக்க ெநறியிற் ெசல் தல் ேபைதைம 
யன்ேறா? 
 
                  "பிணங்களி  காடத ள் 
                        நடமா  பிஞ்ஞகேனா  
                  இணங்குதி ச் சக்கரத்ெதம் 
                        ெப மானார்க் கிடம்விசும்பில் 
                  கணங்கள் இயங் கும்மல்ைல 
                        கடல்மல்ைலத் தலசயனம் 
                  வணங்குமனத் தாரவைர 
                        வணங்குஎன் தன்மடெநஞ்ேச" 
 
            என்  உ க்கமாகப் பா க்ெகாண்  தி க்ேகாயி ன் உள்ேள ெசன்றார் 
தி மங்ைகயாழ்வார். 
 
            ------------------------------------ 
 

9. பட் னத்தார் 
 
            ெசன்ைனமாநகாின் அ ேக ள்ள கடற்கைர ர்களிேல சாலத்ெதான்ைம 
வாய்ந்த  தி ஒற்றி ர். வர் தமி ம் ெபற்ற  அம் ர். பட் னத்தார் என்  
தமிழகம் ேபாற் ம் ெபாியார் அப்பதியிேல பல நாள் வாழ்ந்தார். அவைர நன்றாகப் 
பற்றிக் ெகாண்ட  ஒற்றி ர். தம  உள்ளங் கவர்ந்த ஒற்றி ர்க் கடற்கைரயிேல நின்  
ஒ நாள் அவர் உயாிய உண்ைமகைள உணர்த்த ற்றார்:- 
 
            "கற்றவர் ேபாற் ம் ஒற்றிமாநகேர! உன்ைன நா  யைடயாதார் இந்நாட் ல் 
உண்ேடா? உன் கடல ேக நிற்கும் க ம்ைபக் கண்பைடத்தவர் காணா தி ப்பேரா? 
அக் க ம்பின் தன்ைமைய என்ெனன்  உைரப்ேபன்? காண இனிய  அக் க ம் ; 
கண் ன் ைடய  அக் க ம் ; கண்டங்க த்த  அக் க ம் ; ெதாண்டர்க்கு உகந்த  
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அக் க ம் . கண்  ெகாண்ேடன் அக்+ க ம்ைப! அக் க ம்ேப என் க  விைனக்கு 
மாம ந் . 
 
                  + " கண்டம் காியதாய், கண் ன் ைடயதாய் 
                  அண்டத்ைதப் ேபால அழகியதாய்-ெதாண்டர் 
                  உடல்உ கத் தித்திக்கும் ஓங்கு கழ் ஒற்றிக் 
                  கடல் அ ேக நிற்கும் க ம் ." 
 
            "அைலகடேல! உன் அைலைய ஒத்தேத என் நிைல ம்! அ த்த த்  வ கின்ற 
உன் அைலகைள எண்ண ேமா? அப்ப ேய என் பிறப் ம் எண்ணத் ெதாைலயா . 
இம் மண் லகிற் பிறந்  பிறந் , நான் மனம் ச த்ேதன்; என்ைனச் சுமந்  சுமந்  
அன்ைனயர் ெமய் ச த்தார். என்ைனப் பைடத் ப் பைடத்  அய ம் ைக ச த்தான்; 
இ  வைரயில் பிறந்த  ேபா ம். இனிப் பிறவாதி க்க ேவண் ம். அந் நிைலைய 
நா ேய உன்ைனத் தஞ்சம் அைடந்ேதன். 
 
            " பழங்கடேல! அப்பர் என்ற அ ைமப் ெபயர் ெபற்ற அண்ணல்-ெசஞ்ெசாற் 
பாமாைல ெதா த் ச் சிவனார் தி வ யில் அணிந்த ெசம்மல்- ன்ெனா  கால் உன் 
கைரைய வந்தைடந்தார்; உள்ளம் உ கிப் பா னார். ஒப்பற்ற அன்  வாய்ந்த அப் 
ெப மாைன 'அப்பர்' என்  அைழப்ப  எத் ைண அழகு! என் அப்பன் காட் ய 
ெநறிையக் கைடப் பி த்தல் என் பிறப் ாிைம யன்ேறா? +'மனம் என் ம் ேதாணியில் 
சினம் என் ம் சரக்ைக ஏற்றி, மதி என் ம் ேகாைல ஊன்றி, மாக்கட ற் 
ெசல் ங்கால், மதன் என் ம் பாைற தாக்குேம! ஒற்றி ர் உைடய ேகாேவ! அப்ேபா  
உன்ைன நிைனக்கும் உணர்விைன அ ள்வாய்' என்  அவர் அ ளிய தி வாக்ேக 
எனக்கு வழிகாட்  கின்ற . வாழ்க்ைக என் ம் கட ல் ஓ ம் உயி க்கு இதனி ம் 
சிறந்த உ தி ண்ேடா? மனத்திேல சீலம் என் ம் சரக்ைக ஏற்றா , சினம் என் ம் 
சரக்ைக ஏற் தல் ஈனம் அன்ேறா? அச் சரக்ைக ஏற்றிச் ெசல் ம்ேபா , 
ெச க்ெகன் ம் பாைற தாக்கி ெநா க்கிவி ம் என்  அப்பர் கூறிய  அ த 
வாக்கன்ேறா? யான், என  என் ம் இ வைகச் ெச க்கும் அற்றவேர பிறவிப் 
ெப ங்கடல் கடந்  ேபாின்ப உலகம் ெப வர் என்  தமிழ்மைற பா ற் றன்ேறா? 
வாழ்க்ைகைய உ ப்படெவாட்டமல் சிைதத்  அழிக்கும் ெச க்ைக 'மதன் எ ம் 
பாைற' என்  அப்பர் ெப மான் பா ய அ ைமைய எவ்வா  கழ்ந்  உைரப்ேபன்? 
 
                  +" மனம்எ ம் ேதாணிபற்றி 
                        மதிஎ ம் ேகாைல ஊன்றிக் 
                  சினம் எ ம் சரக்ைகக் ஏற்றிச் 
                        ெசறிகடல் ஓ ம்ேபா  
                  மதென ம் பாைற தாக்கி 
                        மறி ம்ேபா  அறிய ெவாண்ணா 
                  உைனஎ ம் உணர்ைவ நல்காய் 
                        ஒற்றி ர் உைடய ேகாேவ" 
 
            "நீர்ப் ெப க்குற்ற ெந ங்கடேல! ெசல்வச் ெச க்ேக ெச க்கி ள் எல்லாம் 
தைலயாகும். உலக வாழ்க்ைக ெசம்ைமயாக நைடெப வதற்குச் ெசல்வம் 
இன்றியைமயாத தான். 'ெபா ளில்லார்க்கு இவ் லகமில்ைல' என்ப  ெபாய்யா 



 21

ெமாழிேய. ஆயி ம், ெசல்வத்தின் பயனறிந்  வாழ்பவர் இவ் லகில் ஒ  
சிலேரயாவர். அல் ம் பக ம் அ ம்பா பட் த் ேத ம் பணத்ைத மண்ணிேல 

ைதத் ைவத்  மாண்  ஒழிபவர் எத்தைன ேபர்? பாிந்  ேத ம் பணத்ைதப் 
பார்த் ப் பார்த்  மகிழ்வேத ேபாின்பம் என எண்ணி வா ம் ஏைழ மாந்தர் எத்தைன 
ேபர்? ெசல்வம் என்ப  ெசால் ந் தன்ைமத்  என்ற உண்ைமைய அறியா  அைதக் 
காட்  ைவத் க் காக்க ய ம் கயவர் எத்தைன ேபர்? ெசல்வம் ெபற்றவர் தம் 
நிைலையக் குறித் ச் சிறி ம் சிந்திக்கின்றார் இல்ைலேய! பிறக்கும்ெபா  தங்கத் 
தைலெயா ம்,வயிரக் ைகெயா ம், ெவள்ளிக் காெலா ம் பிறந்தவர் எவ ம் இல் 
ைலேய! இறக்கும்ெபா  ெபான்ைன ம் ெபா ைள ம் தம் டன் ெகாண்  
ெசல்வார் எவ ம் இல்ைலேய! இத் தைகய ெசல்வத்தின் பயன்தான் யா ? உலகியல் 
அறிந்த ெபாிேயாெரல்லாம் ஒ  தைலயாக அதைன உணர்த்தி ள்ளார்க! 'ஈதேல 
ெசல்வத் தின் பயன்; அற்றாைர ஆதாித்தேல ெசல்வம் ெபற்றா ர  கடைம.' இைத 
அறிந்  வாழ்பவர் ஆன்ேறார் ஆவர்; ெகா க்க அறியாதவர் † குலாமர்; பிறவிப் பயன் 
அறியாப் பத கள். 
 
                  † " பிறக்கும் ெபா  ெகா வந்த 
                        தில்ைல; பிறந்  மண்ேமல் 
                  இறக்கும் ெபா  ெகா ேபாவ 
                        தில்ைல; இைடந வில் 
                  குறிக்கும்இச் ெசல்வம் சிவன்தந்த 
                        ெதன்  ெகா க்கறியா  
                  இறக்கும் குலா க்குஎன் 
                        ெசால் ேவன் கச்சி ஏகம்பேன!" 
                        -- பட் னத்தார் பாடல் 
 
            "பரந்த ெப ங்கடேல! பசித்ேதார் கம் பார்த்  இரங்கும் தன்ைம வாய்ந்த 
ெசல்வர் இல்லாத நா  நாடாகுமா? ஏைழயர்க்கு ஒன் ம் ஈயா  ஏழ க்கு மாடம் கட்  
இ மாந்தி ப்பவர் இைறவன  க த்தறியாத ஈனர் அல்லேரா? ெமய்யறி  ெபற்ற 
ேமேலார் எல்லாம் ெமய்ப்ெபா ளாகிய இைறவைன 'ஏைழ பங்காளன்' என்  
குறித்தனேர யன்றிச் ெசல்வர் பங்காளன் என்  சிறப்பிக்க வில்ைலேய! இத் தைகய 
ஏைழயைரப் றக்கணிப்ப  ஆண்டவைனப் றக்கணிப்பதாகு மன்ேறா? அழி ந் 
தன்ைம வாய்ந்த ெசல்வத்ைத அற்றார்க்கும் ஆ லர்க்கும் ெகா த் , அழியாத அறமாக 
மாற்றிக் ெகாள்வதன்ேறா அறி ைடைம யாகும்? 
 
            " நற்றவர் வா ம் ஒற்றி ேர! என்ைனயா ம் இைறவன் க ைணயால் 
உ திப்ெபா ள் இன்ன ெதன் ணர்ந்ேதன். காவிாிப் ம் பட் னத்தில் கடல் 
வாணிகத்தால் வந்த ெபா ைளக் கண்  களிப் ற்றி ந்த என்ைனக் கைரேயற்றத் 
தி ளங் ெகாண்டான் ஒற்றி ைடய இைறவன்; ஒ  சீட்ைடக் காட்  என்ைன 
ஆட்ெகாண்டான். 'காதற்ற ஊசி ம் வாரா  கா ம் கைடவழிக்ேக' என் ம் அ ைமத் 
தி ெமாழியால் என் ள்ளத்ைத உ க்கினான். காதற்ற ஊசிையக் காட்  என்ைனக் 
கைடத்ேதற்றி னாேன! 
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            "ஒற்றி ேர! உன் ெப ைமைய அவன் அ ளால் உணர்ந்ேதன். +நீேய 
சிவேலாகம் என்  அறிந்ேதன். என் உள்ளம் கவர்ந்த ஒற்றிேய! வாழி; என்ைனத் 
தாங்கும் ஒற்றிேய! வாழி; உலவாப் ெப ம் ெபயர் ஒற்றிேய! வாழி" என்  
வாழ்த்திக்ெகாண்  ஆழிக்கைரைய விட்டகன்றார் இ விைனக் கட்ட த்த 
பட் னத்தார். 
 
                  "வாவிஎல்லாம் தீர்த்தம்; மனம்எல்லாம்ெவண்ணீ ; 
                  காவனங்கள் எல்லாம் கணநாதர்- லகில் 
                  ஈ  சிவேலாகம் என்ெறன்ேற ெமய்த்தவத்ேதார் 
                  ஓ ம் தி ெவாற்றி ர்." 
                        - பட் னத்தார் பாடல். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

10. பண் த ேசாழன் 
 
            தமிழ் நாட் த் ைற க நகரங்க ள் ஒன்  நாகபட் னம். நாகர் என்ற பழந் 
தமிழ்க் குலத்தார் ஒ  காலத்தில் அங்ேக சிறப் ற்  வாழ்ந்தி ந்தார் என்பர். ேசாழ 
நாட் ன் தைலநகராகிய காவிாிப் ம் பட் னம் ஆழிவாய்ப்பட்  அழிந்த பின்னர் நாக 
பட் னம் தைலெய த்த ; வணிகத்தால் வள ற் ற . தஞ்ைசையத் தைலநகராக 
ெகாண்ட ேசாழ மன்னர் நாைகையத் தி த்தி வளர்த்தனர். அம் மன்னாில் தைல 
சிறந்தவன் இராேஜந்திரன். அவன் தன் நிலப் பைடயால் கங்ைக வைர ள்ள 
நா கைள ெவன்றான். கப்பற்பைடயால் கடாரம் த ய பல ேதசங்கைள ெவன்றான். 
அவ் ெவற்றித் திறைன வியந்  'கங்ைக ெகாண்டான்' என் ம், 'கடாரம் ெகாண் டான்' 
என் ம் அவைனத் தமிழகம் பாராட் ய . தமிழ்ச்சுைவ யறிந்த அம் மன்னைனப் 
'பண் த ேசாழன்' என்  கைலவாணர் ெகாண்டா னர். இத் தைகய காவலன் 
நாைகமா நகர்க்கு ஒ  கால் எ ந் த ளியேபா  அந் நகரம் ஓைக ற்  எ ந்த ; கடற் 
கைரயில் விண்ணளாவிய பந்த ட்  வரேவற்ற . அக் காட்சிையக் கண்  ெப  
மகிழ்ச்சி ற்ற மன்ன வன் ேபச ற்றான்:- 
 
            " நல்ேலார் ஏத் ம் நாைகமா நகேர ! என் ம் உள்ள தமிழகத்தில் நீ 
ெதான் ெதாட்  இ ந்  வ கின்றாய். ேசாழ நாட் க் கடற்கைர நகரங்க ள் இன்  
நீேய தைலைமசான்றாய் ! கடல் வளம்பைடத்த உன்ைனக் 'கடல் நாைக' என்  
பா னார் தி நா க் கரசர். இ ைம ம் த ம் ஈசனார் ேகாயில் இங்கு அ ைமயான 
காட்சி த கின்ற . காேராணம் என் ம் தி க்ேகாயிைலக் கண்ெபற்றவர் 
கா திப்பேரா? 
 
            "மன்னர் ேபாற் ம் மணிநகேர ! இைறவன் அ ளால் என் அ ம்ெப ந் 
தந்ைதயார்-இராஜ ராஜன்-நிலப்பைட ம் நீர்ப்பைட ம் ெப க்கினார்; ெச க்குற்ற 
மாற்றரசைர ெநா க்கினார்; ேகாதாவாி தல் குமாி வைர ஆைண ெச த்தினார்; 
கடல் சூழ்ந்த பல நா களில் க் ெகா ைய நாட் னார். ெசன்ற விடெமல்லாம் ெச  
ெவன்  ெஜயம் ெபற்ற மன்னைர 'ெஜயங்ெகாண்டான்' என்  தமிழகம் சீராட்  
மகிழ்ந்த . அவர் காட் ய ெநறிையக் கைடப்பி த்  வாழ யல்கின்ேறன்; அம் 
மன்னர் அ ச்சுவ பற்றி இந் நாட்ைட ஆள ஆைசப்ப கின்ேறன். அவர் காலத்தில் 
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ெவற்றிச்சுைவ கண்ட தமிழ்ச்ேசைன ேமன்ேம ம் வாைகமாைல சூட வி ம்பிற் ; 
வடக்ேக கங்ைகயாறள ம் ெசன்  மாற்றாைர ெவன்ற ; ெபாங்கு கங்ைகையப் 
ெபாற்குடத்தில் எ த்  வந்த ; 'கங்ைக ெகாண்டான்' என் ம் வி ப் ெபயைர 
எனக்குத் தந்த . 
 
            " நலமார்ந்த நன்னகேர ! கங்ைகயின் நீைர என் தண்ட நாயகன் ெகாண்  
வந்தான். ேகாதாவாிக் கைரயில் நான் அப்பைடத் தைலவைன வரேவற்ேறன்; 
கங்ைகையக் ெகாண்ேடன்; திதாகச் ேசாழநாட் ல் நான் கட் ய ஏாியில் அந் நீைர 
உகுத்ேதன்; 'ேசாழ கங்கம்' என் ம் ெபயைர ம் அதற்கு அளித்ேதன்; 
ெகாள்ளிடத்தி ந்  கால்பி த் க் காவிாியின் நீைர அந்த ஏாியிற் ெப க்கிேனன். 
கங்ைக ம் காவிாி ம் கலந்த ஏாியில் என் ம் நீர் ெபாங்கிப் ெப க ேவண் ெமன்  
இைறவைனத் ெதா ேதன். அப்ேபா  'ஏாி நிைறந்தைனய ெசல்வன் கண்டாய்' என்ற 
தமிழ்ப் பாட்ைட இைசவாணர் அந்த ஏாியின் கைரயில் நின்  பா னர். அ ேகட்  
என் உள்ளம் உ கிற் . ேசாழ கங்கத்தின் க ைணயால் ெவற்றிட ெமல்லாம் 
இப்ேபா  விைளநில மாயிற் ; கா  ேமெடல்லாம் கழனியாயின. ேசாழநாட்ைட வள 
நாடாக்கி, வளவன் என்ற ெபயைர எம் குலத்தார்க்கு வழங்கிய ஆதிமன்னன்-தி மா 
வளவன்-'குளம் ெதாட்  வளம் ெப க்கினான்' என்  பட் னப் பாைல 
பாராட் வைதப் ப த்ேதன். ஒல் ம் வைகயால் அவ் வளவைனேபால் 
ேவளான்ைமைய ஆதாிக்க ஆைசப் ப கின்ேறன். பைடயாற்ற ம் பசியாற்றேல 
சிறந்த ெதன்பைத எண்ணி எண்ணி மனம் களிக் கின்ேறன். கங்ைக ெகாண்ேடன்; பயிர் 

கம் கண்ேடன். ஆதலால், 'கங்ைகெகாண்டான்' என்ற வி ப் ெபயைரப் 
ேபாற் கிேறன். 
 
            "வளவன் நாட் த் ைற கேம! இந் நாட் ல் பசி ஒழிந்தால்மட் ம் ேபா மா? 
ெபா ம் ெப க ேவண் ம் என்ப  என் ஆைச. தாழ்விலாச் ெசல்வம் வாணிகத்தால் 
வ ம். இைத உணர்ந்தன்ேறா தமிழ் நா  ேவந்த ம் ைற க நகரங்கைளக் குறிக் 
ெகாண்  காத்தனர்? ேசாழநாட் க் கைரயிேல தி மாவளவன் தி த்தியைமத்த 

ம் கார் நகரம் யார் ெசய்த தீவிைனயாேலா அழிந்  பட்ட . ஆயி ம், நாக 
பட் னேம! உன்ைனக் கண்  ஒ வா  வாட்டம் தீர்ந்ேதன். அந் நாளில் கார் 
நகரத்தில் நிகழ்ந்த வாணிகம் இந் நாளில் இங்கு நைடெப கின்ற . பல இனத்தார், 
பல மதத்தார் இந் நகாிேல கலந்  வாழ் கின்றார்கள். ைசவம், ைவணவம், சமணம், 
சாக்கியம் ஆகிய நால்வைகச் சமயங்க ம் ேநசப் பான்ைம டன் இந் நகாில் நிலவக் 
காண்கின்ேறன். கடார ேதசத்ைத ஆ ம் அரசன் சாக்கியச் சமயத்ைதச் சார்ந்தவன். 
அந் நாட்டார் பலர், இந் நகாில் வாழ்ந்  வ கின்றனர். அவர்கள் வழிபா  
ெசய்வதற்காகப் த்த விகாரம் ஒன்  இந் நகாிேல கட்ட வி ம்பினான் கடார மன்னன்; 
என் தந்ைதயாாிடம் அதற்கு அ மதி ேவண் னான். உடேன அ மதி ெகா த்தார் 
அவர்; அம் மட் ல் அைமயா  ஆைனமங் கலம் என்ற ஊைர ம் அக் ேகாயி க்கு 
நன்ெகாைடயாக அளித்தார். சூடாமணி விகாரம் என் ம் ெபயரால் இந் நகரத்திேல 
அந்த ஆலயம் சிறந்  விளங்குவைதக் கண்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
 
            "வணிகர் நிைறந்த மணி நகேர! கடார ேதசத் திற்கும், தமிழ் நாட் ற்கும் 
நிைனப் க்கு எட்டாத ெந ங்காலமாக வர்த்தக உற  உண் . +காழகம் என்  

ன்னாளில் அைழக்கப்பட்ட அந் நாட் ன் விைளெபா ம் கர்ெபா ம் தமிழ் 
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நாட் த் ைற கத்தில் வந்  இறங்கிய வண்ணமா யி ந்தன. காழக நட்டார் காவிாித் 
ைற கத்தில் கு ேயறியவாேற திைர கடேலா ய தமிழகத்தார் காழகம் சாவகம் 
த ய நா களில் வாணிகத்திற்காகச் ெசன்  வாழ்ந்தார்கள். அங்குள்ள தக்ேகாலம், 

மைல ர், பண்ைண ஆகிய ஊர்ப் ெபயர்கள் தமிழர் இட்ட ெபயர்கள் என்பதில் 
தைடய ண்ேடா? 
            ---------- 
            +:"ஈழத் ண ம் காழகத் தாக்க ம்" -பட் னப்பாைல. 
 
            "வாைக சூ ய நாைகேய! இன்  கடாரத்ைத ஆ ம் அரசன் அந் நாட் க்கும் 
தமிழ் நாட் க்கும் உள்ள பண்ைட உறைவ மறந்தான்; த்த விகா ரத்ைத நாம் ஆதாித்த 
அ ைமைய ம் றக்கணித் தான்; சித்த விகாரத்தால் சீனத்தாேரா  த் ற  

ண்டான். அவ் வர்த்தக உறவினால் கடாரத்தி ள்ள தமிழர் ைகயற்றார். 
தமிழகத்திற்கும் வாணிக வளம் சிறி  குைறவதாயிற் . ைற தவறி நடந்த கடார 
மன்னர்க்குத் தமிழாற்றைல அறிவித்தற்காகேவ நம  கடற்பைட எ ந்த . கடாரம் 
கி கி த்த ; குற்ற ள்ள மன்னவன் ெநஞ்சு கு கு த்த . அவன் நம  அ யில் 

ைய ைவத்  வணங்கினான்; பிைழ ெபா க்கும் ப  ேவண் னான்; ைறயாக 
திைற ெச த்த இைசந்தான்; 'இனி என் ம் தமிழ் நாட் ன் நலத்திற்கு மாறாக 
நடப்பதில்ைல' என்  வாக்களித்தான். வ ப்படாமல் வாைகமாைல சூ ய தமிழ்ச் 
ேசைன இந் நாைகத் ைற கத்தில் வந்  இறங்கியெபா  இங்ெக ந்த 
எக்களிப்ைப என்ெனன் ைரப்ேபன்! 'கங்ைக ெகாண்ட தமிழரசன் கடார ம் 
ெகாண்டான்' என்  கவிஞர் ெகாண்டா னார்கள்; பாட்டா ம் உைரயா ம் என் 
பைடத் திறைமைய பாராட் னார்கள். அப் பாராட்ெடல்லாம் என் கு பைடக க்ேக 
உாியவாகும். ஒன்ைற மட் ம் நான் ஒப் க்ெகாள்ேவன். கங்ைக ெகாண்டதனால் கழனி 
கண்ேடன்; கடாரம் ெகாண்டதனால் கடல் வளம் ெபற்ேறன். இனி என் நாட் க்கு 
என்ன குைற? 
 
            " தைகைம வாய்ந்த தி நகேர! தி வள் வர் கூறியவா  தள்ளா விைளய ம், 
தாழ்விலாச் ெசல்வ ம் உைடய தமிழ் நாட் ல் தக்கா ம் வாழ்வதறிந்  மனம் 
தைழக்கின்ேறன். தஞ்ைச மாநகாில் என் தந்ைதயர் எ த்த தி ப்பணி இனி  
நிைறேவற உ ைணயாக நின்றவர் க ர்த் ேதவர் என்பைத நாடறி ம். அவர் 

ம்ைம ம் உணர்பவர்; ஒ ைமேய ெமாழிபவர். அவர் ஆசியால் நான் வாசி 
ெபற்ேறன். கங்கா ாி என் ம் கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரத்தில் ஈசனார்க்கு நான் 
எ த்த தி க்ேகாயிைல க ர்ப் ெபாியார் பா ய ளினார். அவர் பா ய இைசப் 
பாட்டால் என் ெபயர் தாங்கிய நகாின் கழ் எட் த் திைசயி ம் பரவலாயிற் . 
அம்மட்ேடா? அ ள் ம், ெபா ள் ம் அவர் வாயிலாகக் ேகட் டறிந்த என்ைனப் 
'பண் த ேசாழன்' என்  தமிழகம் பாராட்டத் ெதாடங்கிற் . அப் பட்டத்ைத தாங்கு 
தற்குாிய தகுதி யில்ைலேய என்  ஏங்குகின்ற  என் ள்ளம். 
 
            "கற்றவர் நிைறந்த நற்றவ நகேர! கடல் நாைக யாகிய நீ, கைல நாைகயாக ம் 
விளங்குகின்றாய்! இங் குள்ள கைலவாணர் உதவியால் அ ந்தமிழ்க் கைலகைள ஓதி 

ணர்ந்  நான் பண் த ேசாழன் ஆக யல் ேவன். ெமய்ஞ்ஞான பண் தனாகிய 
கேவள் அ ளால் த்தமிழறிந்  வாழ்ேவன். எல்ேலா ம் இன் ற்  வாழ ஈசன் 

அ ள் ாிக " என்  பணிந்  விைட ெகாண்டான் பண் த ேசாழன்.  
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11. கண்  மன்னன் 

 
            இலங்ைக என்  வழங்கும் ஈழநா  இயற்ைக வளம் வாய்ந்த நா . அங்குச் 
சிங்களவேரா  தமிழ ம் ெதான் ெதாட்  வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். பரராஜசிங்கன் 
என்ற அரசன் அந் நாட்ைட ஆண்  வந்த காலத்தில் க ைமயான பஞ்சம் வந் ற்ற . 
பசியின் ெகா ைமயால் கு கள் படாத பா  பட்டனர். மன்னன் மனம் பைதத்  
வா னான்; காவிாி நாட்ைட ேநாக்கினான்; தைடயின்றிக் ெகா க்கும் தைகைம 
வாய்ந்த சைடயப்ப வள்ள ன் உதவிைய நா னான். உடேன அவர் களஞ்சியத்தி 

ந்த ெநல் கப்பேலறிய ; யாழ்ப்பாணத் ைறயில் வந்  மைலேபாற் குவிந்த . 
அைத கண்டான் அரசன்; கடற்கைரயில் நின்  களிப் டன் ேபச ற்றான்:- 
 
            "ெதன் இலங்ைகத் தி நகேர! சிங்கள ம் தமிழ ம் ேசர்ந்  வா ம் இந் நாட் ல் 
என் ம் இல்லாத பஞ்சம் இன்  வந்  ேசர்ந்த . மாதம் ன்  மைழ ள்ள நாட் ல் 
பத்  மாதமாக ஒ  ளி மைழயில்ைலேய! பயிர் கங் காட் ம் கழனிகள் எல்லாம் 
பாழைடந்  கிடக்கின்றன. வா ம் உயிர்கள் எல்லாம் வற்றி உலர்ந்  வானத்ைதேய 
ேநாக்கி நிற்கின்றன. காவலன் என்  ேபர் பைடத்த நான், நா  ப ந் யரத்ைதக் 
கண்  ந ற்ேறன்; கண் மா நகாி ள்ள கண்கண்ட ெதய்வமாகிய கண்ணகிைய 
ேவண் ேனன். 
 
            'தாேய! பத்தினிப் ெபண் ர் வா ம் நாட் ல், வானம் ெபாய்யா , வளம் 
பிைழப்பறியா  என்  இளங்ேகாவ கள் பா னாேர! கற் த் ெதய்வமாகிய நீ ேகாயில் 
ெகாண் க்கும் நாட் ேல இக் ெகா ைம நிகழலாமா? ெநஞ்சறிய ஒ  பிைழ ம் நான் 
ெசய்தறிேயேன! வஞ்சமின்றி வா ம் என் கு கள் பஞ்சத்தின் வாய்ப்பட்  வ ந் தல் 
தகுேமா? அன்ைனேய! நா ம் இந் நா ம் உன் அைடக்கலம்' என்  ைற யிட்ேடன். 
அன்றிர  சற் க் கண்ணயர்ந்ேதன்; ஒ  காட்சி கண்ேடன். எண்ணறந்த கப்பல்கள் 
தமிழ் நாட் ந்  ெநல் ைடகைளக் ெகாணர்ந்  இந்த யாழ்ப்பாணக் கைரயிேல 
இறக்கிக்ெகாண் க்கக் கண்ேடன்; கண் விழித்ேதன். கப்ப ம் இல்ைல; ெநல் ம் 
இல்ைல; கனவிற் கண்ட காட்சி என்  உணர்ந்ேதன்; கவைல ற்ேறன். ஆயி ம், அக் 
கன  ணாகப் ேபாகவில்ைல. ஈழநாட் ன் யரம் தீர்ப்ப  ேசாழநாட் ன் 
உாிைமயன்ேறா என்  சிந்தித்ேதன். ேசாழநா  காவிாி பா ம் வளநா . குலத்திற் 
குன்றாக் ெகா ங்கு ச் ெசல்வர் பலர் அந் நாட் ல் வாழ்கின்றனர். இல்ைலெயன்  
ெசால்லாமல் எல்ைல யின்றிக் ெகா க்கும் நல்லார் பலர் அங்குள்ளார்கள். அவர்க ள் 
தைலசிறந்தவர் வாடாத பாமாைல ெபற்ற வள்ளல்; சைடயா  ெகா க்கும் சைடய 
வள்ளல். அவாிடம் இந் நாட் ன் சார்பாக ஒ  ேவண் ேகாள் வி த்ேதன். அதற்கு 
ஆறாம் நாளில் வந்த  ஆயிரம் கப்பல். அேதா! குன்  ேபாலக் குவிந்தி க்கின்றேத 
அவர் அ ப்பிய ெநல்! அந்த ெநல் ேல ஒ  கல் ண்டா? கலப் ண்டா? பத ண்டா? 
பச்ைச ண்டா? அைத அள்ளிப் பார்ப்பவெரல்லாம் ள்ளி மகிழ்கின்றார்கேள! 
இன் தான் இந் நாட்டார் கத்தில் ன்னைக தவழக் கண்ேடன்; என் மனக் கவைல 
விண்ேடன். 
 
            "தைக சான்ற தனி நகேர! தக்ேகார் வா ம் நா  தமிழ்நா  என்  
அறிவின்மிக்ேகார் ெசால்லக் ேகட் க்கின்ேறன். அதன் உண்ைமைய இன்  
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அறிந்ேதன். தமிழ் நாட்  வள்ளல், காலத்தில் உதவி ெசய்  நம்ைம காப்பாற்றினார். 
க ைணேய உ வாகிய அப் ெப மா க்கு என்ன ைகம்மா  ெசய்ய வல்ேலாம்? 
உண்  ெகா த்தவர் உயிர் ெகா த்தவ ரல்லேரா? உயிர் தந்த ஒ வைன 'அம்ைமேய, 
அப்பா, ஒப்பிலாமணிேய' என்  நாம் எந் நா ம் ேபாற் ேவாம். அவ் வள்ளலார் குலம் 
வாைழய  வாைழேபால் நீ ழி வாழ்க என்  வாழ்த் ேவாம். அவர் நாட் ள்ள 
காவிாியா  இன்  ேபாலேவ என் ம் வள றத் திக ம் வண்ணம் ஆண்டவன் 
தி வ ைள ேவண் ேவாம். 
 
            "அ ள் த்த தமிழ் நகேர! காவிாி நாட் ன் கண்ெணனத் திக ம் 
தில்ைலயம்பதியிேல எம்ைம யா ைடய ஈசன்- ம்ைமசால் உலகுக்ெகல்லாம் 

தல்வன்-ஆனந்தக் கூத்தா கின்றான். அப் ெப மான் ஆ கின்ற அம்பலத்ைத, 
'அன்னம் பா க்கும் தில்ைலச் சிற்றம்பலம்' என்  ஆன்ேறார் பா னர். 
காவிாியாற்றின் ந ேவ க ைணமா கிலாகிய தி மால் ஆனந்தமாய்க் 
கண்வளர்கின்றார். அவர் பள்ளிெகாள்வதற்கு என்ன தைட? நா  ெசழித்தி க்கின்ற ; 
அறம் தைழத்தி க்கின்ற ; எல்ேலா ம் இன் ற்  வாழ்கின்றார்கள். ஆதலால், 
காக்கும் கடைம ைடய ெப மாள் கவைலயற் த் தி வரங்கத்திேல 
கண்வளர்கின்றார். காவிாி நாட் ள்ள அைமதிையக் காட் கின்ற  அவர் 
தி க்ேகாலம். எனேவ, ஆனந்தக் கூத் க்கும் ஆனந்த சயனத் க்கும் அ ப்பைடயான 
காரணம் ேசாழ நாட்  வளேம யன்ேறா? இத் தைகய வள நாட் ல் +த ம 
ேதவைதேபால் விளங்கும் வள்ளல் தைழத்  ஓங்கி வாழ்க என்  வாழ்த் கின்ேறன். 
 
                  +"இர  நண்பகல் ஆகி ெலன், பகல் 
                        இ ள றாஇர வாகிெலன், 
                  இரவி எண்திைச மாறி ெலன்கடல் 
                        ஏ ம் ஏறிெலன், வற்றிெலன்? 
                  மர  தங்கிய ைறைம ேபணிய 
                        மன்னர் ேபாகிெலன்; ஆகிெலன்? வளைம இன்  ேசாழ மண்டல 
                        வாழ்க்ைக காரண மாகேவ, 
                  க  ெசம்ெபானின் அம்ப லத்திேல 
                        கட ள் நின்  ந க்குேம! 
                  காவி ாித்தி  நதியி ேலஒ  
                        க ைண மா கில் யி ேம! 
                  த  யர்ந்தி  ைவ யம்பதி 
                        தங்கு மானிய ேசகரன், 
                  சங்க ரன்த  சைடயன் என்ெறா  
                        த ம ேதவைத வாழேவ!" 
                        - ெப ந் ெதாைக, 1135 . 
 
            "கைலமணக்கும் தைலநகேர! ெசந்தமிழ் நாட் க்கும் இலங்ைகக்கும் ெதாந்தம் 
மிக ண் . ஈழநாட்  ஆதியரச ள் ஒ வன் பாண்  மன்னன் தி  மகைள மணந்  
வாழ்ந்தான். ேசரநாட்டரசன் வஞ்சிமா நகாில் நடத்திய கண்ணகி விழாவில் இந் 
நாட் க் கஜபாகு மன்னன் கலந்  ெகாண்டான். அன்  ெதாட்  கண்  தலாய பல 
நகரங்களில் பத்தினித் தி நாள் நைடெபற்  வ கின்ற ; அன்றி ம், இந் நாட் க் 
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கடற்கைரயி ள்ள ேகாணமைலயில் தி க்ேகாயில் அைமத்  அைதத் 
+தி க்ேகாணமைல யாக்கியவர் தமிழர் அல்லேரா? க ங்கடைல ேநாக்கி 
வைளந் ள்ள மைலையக் ேகாணமைல என்  ெபயாிட் டைழத்த தமிழாின் அறி  
நலம் வியக்கத்தக்க தன்ேறா? 
            -------------- 
            தி க்ேகாணமைல இப்ேபா  Trincomalle ( ாிங்காம ) என ம வி 
வழங்குகின்ற . 
 
            "தமிழ் மணக்கும் தி நகேர! இைவெயல்லாம் உண்ைமேய எனி ம், நீேய 
இலங்ைக நாட் ன் ெதான்னகரம்; தமிழர் வா ம் நன்னகரம். உன் கடற்கைரயிேல 
குவிந் கிடந்த ெப மணைலக் கண் , மணைவ என்  ன்ைனேயார் உனக்குப் 
ெபயாிட்டார்கள். இப்ேபா  யாழ்ப்பாணம் என்ற அழகிய ெபயைரத் தாங்கி 
நிற்கின்றாய் நீ! யாழ்ப் பாணர் என்பார் தமிழ்நாட் ப் பழங்குலத்தார். ெசவிக்கினிய 
யாழிேல பண்ெணா  பாட் ைசத்  இைசயின்பம் விைளவித்தவர் அவேர! நா ம் 
இன் னிைசயால் தமிழ் வளர்த்த ஞானசம்பந்தர் காலத்தில் யாழ்ப்பாணர் குலத்திேல 
தி நீலகண்டர் என் ம் இைசவாணர் தைலசிறந்  விளங்கினர். ேதவாரப் பாட்ைடப் 
பண் ைறயில் அைமத் ப் பா யவர் அவேர! இத் தைகய ெப ைம வாய்ந்த யாழ்ப் 
பாணர்கள் உன்பால் வந்  கு ேயறினார்கள்; கடற்கைரயில் அமர்ந்  பண்ணார்ந்த 
பாட் ைசத்தார்கள் ேம ம் கா மாய்க் கிடந்த உன்ைனப் பண்ப த்தி னார்கள். 
அப்ேபா  நீ ப்ெபயர் ண்டாய். யாழ்ப்பாணர் தி த்திய காரணத்தால் 
யாழ்ப்பாணம் என்  ெபயர் ெபற்றாய். அன்  தல் உன் இைச ம் இய ம் 
வளர்ந்ேதாங்கி வ கின்றன. 
 
            "வைச தீர்த்த வளநகேர! தமிழ் நாட்  வள்ளல் அ ப்பிய ெநல், இத் தமிழ் 
நகரத்தில் வந்  ேசர்ந் த  சாலப்ெபா த்த ைடயதன்ேறா? இந் ெநல்ைல 
அள் ம்ெபா ம், அளக்கும்ெபா ம், உண வாக்கி உண் ம்ெபா ம் தமிழ் 
அன்னத்தால் உயிர்வாழ்கின்ேறாம் என்ற உணர்ச்சி ஒவ்ெவா  வ க்கும் உண்டாகும். 
அவ் ணர்ச்சியால் எ கின்ற நன்றி, ஈழநாட் க்கு என் ம் நலமளிப்பதாகும். 
 
            "இைசவாணர் கண்ட மணிநகேர! உன்னால் இந் நாட் க்கு வந்த ன்பம் 
தீர்ந்த . வயிறார உண ண் ம் உயிர்கள் எல்லாம் உன்ைன வாயார வாழ்த் க! 
உன் திைசேநாக்கி வணங்குக!" என்  ைகக்கூப்பித் ெதா  விைடெபற்றான் கவைல 
தீர்ந்த கண்  மன்னன். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

12. கம்பர் 
 
            பாண்  நாட் க் கடற்கைரயி ள்ள பழம் பதிகளில் ஒன்  த ப்பசயனம் 
என் ம் தி ப் ல்லைண. தி ப் ல்லாகிய த ப்ைபையத் தைலயைணயாக ைவத் , 
க ங்கடைல ேநாக்கிக் க ைணயங் கடலாகிய இராமன் வரங்கிடந்தைமயால் தி ப் 

ல்லைண என் ம் ெபயர் அப்பதிக்கு அைமந்த ெதன்பார். வானர ேசைன டன் 
நா ம் மைல ம் கடந்  வந்த இராமன் இலங்ைகக்கு எதிேர ள்ள அக்கடற்கைரைய 
அைடந்தான்; கு க்ேக நின்ற கடைலக் கடந்  எவ்வா  அரக்கர் நாட் க்குச் ெசல்வ  
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என்ெறண்ணிக் கவைல ற்றான். அந்த மனப்பான்ைமேயா  அவ் ரன் நின்ற 
நிைலைய ம் ெந ங்கடல் அவைன வரேவற்ற நீர்ைமைய ம் கவிக் கண்ணாற் கண்ட 
கம்பர் ேபசுகின்றார்:- 
 
            "க ங்கடேல! அரக்கர் வா ம் இலங்ைகயின் நாற் ற ம் அரணாக நின்  
அ ங்காவல் ாிகின் றாேய! அவ் வரக்கர் அறெநறி றந்தவர் என்பைத நீ 
அறியாேயா? 'இரக்கமற்றவர் அரக்கர்' என்ற வாய்ெமாழி ம் ேகட் ைலேயா? உன் 
காவலால் அன்ேறா அன்னார் நி விய வல்லரசு பின்னமின்றி வாழ்கின்ற ? 'மா நீர் 
சூழ்ந்த இலங்ைகக்கு மாற்றார் எவேர ம் வர மா?' என்  அரக்கர் மார் தட் ப் 
ேபசுகின்றார்கேள! 'அஞ்சுவ  யாெதான் ம் இல்ைல; அஞ்ச வ வ ம் இல்ைல' 
என்  மிஞ்சி அைறகின்றார்கேள! உன் ைண ைடைமயா லன்ேறா இப்ப த் 

ள் கின்றார்கள்? 
 
            அறப் ெப ங்கடேல! அரக்கர் ேவந்தன் மறக்கள ேவள்வி ெசய்பவன் என்பைத 
நீ மறந்தைனேயா? பஞ்சவ ச் ேசாைலயில் அவன் ெசய்த பாதகச் ெசயைல நீ 
அறியாேயா? மாசற்ற சீைதைய ெநஞ்சார வஞ்சித் க் கவர்ந்தாேன அந்நி தர் 
ேவந்தன்! தன்னந் தனியளாய்த் தவச்சாைலயில் இ ந்த கற்பின் ெசல்விைய எ த் ச் 
ெசன்  சிைறச்சாைலயில் ைவத்த அவன் சி ைமைய நீ அறியாேயா? அேசாக 
வனத்தில் ேசாகேம வ வாயைமந்த அம் மங்ைக, கணவைனத் திக்கு ேநாக்கித் 
ெதா வ ம், விக்கி விம்மி அ வ ம், மக்கி ம ந்  வி வ ம் கண்  இரக்கமற்ற 
அரக்கி ய ம் தளர்ந்  ஏங்குகின்றார்கேள! அவள் வ க்கும் கண்ணீர் இலங்ைகக் 
ேகாட்ைடைய இ த்  ெநா க்காமல் வி ேமா? 'அல்லைவ ெசய்தார்க்கு அறம் 
கூற்றம்' என்ப  ஆன்ேறார் ெமாழியன்ேறா? 
 
            "அைலகடேல! அம் மங்ைகயின் கணவன் - ெசங்கமலக் கண்ணன்-ெவஞ்சிைல 

ரன், இேதா! உன் கைரயில் வந்  நிற்கின்றான். அவன் ெப ைமைய அறிந் தான் 
ன்னி ம் அதிகமாய் ழங்கு கின்றாேயா? சீதநீர்த் ளிகைளத் திைரக் கரத்தால் 

எ த்  அவன் தி வ யில் ெதளிக்கின்றாேயா? ேகாமகன் வந்தான் என்  
குதிக்கின்றாய் ேபா ம்? ஐேயா! அவ் வண்ண ன் நிைலைய நீ அறிந்தாய் 
அல்ைலேய! ஆழிசூழ் உலெமல்லாம் அரசா ம் உாிைம றந் , ழிெவங் கானம் 
ேபாந்த ண்ணி யன் அவன்; கானகத்தில் கற்பைட மைனயாைளப் பறிெகா த் க் 
க ந் யர் உழந்த காதலன். மானம் அவன் மனத்ைத அ க்கின்ற . அரக்கர் நகாில் 
சிைறப்பட்ட சீைதயின் ேசாகம் அவன் உள்ளத்ைத உ க்குகின்ற ;  ெசன்ற 
அ மனிடம் அவள் ெசால் ய ப்பிய ெசய்திைய நிைனந்  நிைனந்  ெநஞ்சம் 

க்கின்றான் அவன்; அவள் குறிப்பிட்ட கால அவதி ெந ங்குகின்றேத என்  
ம க்கம் உ கின்றான்; கா ம் மைல ம் கடந்  வ ைகயில் சால நாள் கழிந்தேத 
என்  கவைலப்ப கின்றான். 
 
            "மறிகடேல! நிலப்பரப்பின் எல்ைல கண்ட ரன் இப்ேபா  நீர்ப் பரப்பின் 
ெதால்ைல கண்  ளங்கு கின்றான்; உறக்கம் நீத்த கண்கேளா  உன்ைனப் 
பார்க்கின்றாேன! + உன்ைன ேநாக்கி அவலேம வ வ மாக நிற்கும் அண்ணைல 
மணிவண்ணன் என்பார்கள்; தாமைரக் கண்ணன் என்பார்கள். ஆயி ம் மனத் யரால் 
மணிவண்ணத்தின் ஒளி ம ங்கி விட்டேத! இர ம் பக ம் உறங்காத கண்கள் ெசங் 
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கமலத்தின் ெசவ்வி யிழந்தனேவ!* அவன் அகத்தில் அடங்கிய ஆறாத் யரம் கத்தில் 
நன்றாய்த் ெதாிகின்றேத! ங்காத கண்களில் இன் ம் லக்க மாகத் 
ேதான் கின்றேத! 
 
                  + "ெபாங்கிப் பரந்த ெப ஞ்ேசைன 
                        றத் ம் அகத் ம் ைடசுற்றச் 
                  சங்கிற் ெபா ந்த ைகயாைளப் 
                        பிாிந்த பின்  தமக்கினமாம் 
                  ெகாங்கிற் ெபா ந்த தாமைரயின் 
                        குழ ம் யில் ற்  இதழ்குவிக்கும் 
                  கங்குற் ெபா ம் யிலாத 
                        கண்ணன் கடைலக் கண் ற்றான்" 
                        --கம்பராமாயணம் - கடல் காண் படலம் 
 
            " த்  விைளக்கும் ந்நீேர! அறேவானாகிய அப் ெப மாைனக் கண்  நீ 
அன்  ெகாண்டாய்; ெமல் ய ெதன்றலால் வரேவற்றாய்; அழகிய த் க்கைளக் 
ைக ைறயாக உன் கைரயிேல ைவத்தாய்; அந்ேதா! வந்தவன் மனநிைலயறியா  
நடந்  ெகாண்டாேய! உன் வரேவற்  ெவந்த ண்ணில் ேவல் எறிந்தாற்ேபால் அவ் 
வள்ளைல வாட்  வ த் கின்றேத; எாிகின்ற ெந ப்பில் எண்ெணய் 
வார்த் விட்டாேய! நீ வி த்த ெமல் ய ங்காற்  அவன் ேமனிைய 
ெவ ப் கின்றேத! நஞ்சுேபால் ந கின்றேத! அதற்கும் ேமலாக உன் த் க்கள் 
சீைதயின் வைல நிைனப் ட் , கனேலா  காற் ம் கலந்தாற்ேபால் க ேவகத்ைத 
அவன் மனத்தில் ஊட்  விட்டனேவ! 
 
                  " ர மில்ைல மயில் இ ந்த சூழல் என்  மனம் ெசல்ல 
                  ர வில்  ெந மானம் ெவல்ல நா ம் ெம வா க்கு 
                  ஈர மில்லாத நி தேரா  என்ன உற ண்  உனக்கு ஏைழ 
                  ரல் வல் குறிகாட்  த்ேத! உலைக ப்பாேயா?" + 
                        + கம்பராமாயணம் - கடல் காண் படலம் 
 
            "ெதன் கடல் த்ேத! நீாிேல பிறந் , நீாிேல வளர்ந்த உனக்கு ஈரமில்லாத 
அரக்கேரா  எப்ப  உற  உண்டாயிற் ? உனக்கும் அவர்க்கும் ஒ வித உடன்பா ம் 
இல்ைலேய! பண்பாடற்ற அரக்கேரா  ேசர்ந்  ஐயன் மனத்ைதப் ண்ப த்தி 
விட்டாேய! தன்ேனா  சீைத கானகம் ேநாக்கிப் றப்ப ம் ெபா , 
 
                  " ல்ைல ம் கடல் த் ம் எதிர்ப்பி ம் 
                  ெவல் ம் ெவண்ண ைகயாய்!"  
            என்  ஐயன் ெசால் யைத இங்கு நிைனப் ட்  எல்ைலயற்ற இடர் தந்தாேய! 
இப்ெபா  அவ் ரன் மனம் கி நிற்கின்ற ; ணாகக் காலம் கழிகின்றேத என்ற 
வி வி ப்  எ கின்ற ; பரபரப் ண்டாகிற . வைரகடந்த சீற்றத்தால் அவான் 
வாிசிைல ெய த்  வைளப்பானாயின் இவ் லகம் என்னாகும்? சரமாாியால் சராசர 
ெமல்லாம் சாம்பராய் வி ேம! 
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            "நித்திலம் விைளக்கும் ெந ங்கடேல! உன் கத்ைதக் கண்  ெப ங்ேகாப ம் 
தாப ம் பிறந்தா ம்அவற்ைற அடக்கும் திறம் உைடயவன் அவ் ரன்.ெசம்ைம 
சான்ற ெநறி திறம்பி, ஒ ேபா ம் ெவம்ைம விைளக்க அவன் ஒ ப்படமாட்டான். 
'ெபா த்தார் மியாள்வார்; ெபாங்கினார் காடாள் வார்'என் ம் ெமாழியின் 
உண்ைம யறிந்  வாழ்பவன் அவன்; 'என் ம் அறம் ெவல் ம்; பாவம் ேதாற்கும்' என்ற 
ெகாள்ைகைய நன்றாக மனத்திற் ெகாண்டவன்; அரக்கர் ெசய்த தீைமக் காக 
அைனத் லைக ம் ஒழிக்க ஒ ேபா ம் க த மாட்டான். இத் தைகய ர க்குத் 

ைண ாித லன்ேறா உனக்குப் ெப ைம த ம்? காலத்திற் ெசய்த நன்றி சிறிெதனி ம் 
அ  ஞாலத்தின் மாணப் ெபாி  என்ப  ெபாய்யாெமாழி யன்ேறா? அறேவாைர 
ஆதாிக்கும் ஆழிேய வாழி! அல்ேலாைர அழித்ெதாழிக்கும் ஆழிேய, வாழி!" என்  
வாழ்த்தி வணங்கினார் கவிஞர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

13. தா மானவர் 
 
            தி மைறக்கா  என்ப  ேசாழமண்டலக்கைரயி ள்ள ெப ைம வாய்ந்த 
பழம்பதிகளில் ஒன் . தமிழர் வா ம் இலங்ைகையத் தண்ணளிேயா  ேநாக்கி நிற்ப  
அதன் ைற கம். இந் நாளில் அ  ேவதாரண்யம் என்  அைழக்கப்ப கின்ற . அவ் 

ாிேல ேதான்றினார் தா மானவர் என்  தமிழகம் ேபாற் ம் சிவஞானச் ெசல்வர். 
கற்  அறிந்  அடங் கிய அப் ெபாியார், தி ச்சிராப்பள்ளி த ய பல ஊர்களில் 
உள்ளத் றவியராய் வாழ்ந் , இ தியில் தம் பிறப்பிடமாகிய தி மைறக்காட்ைடத் 
தாிசிக்க வந்தி ந்தேபா  அங்குள்ள பழங்கடைல ேநாக்கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "மைறக் காட் த் திைரக்கடேல! இம் மண் லகில் நீாி ம் நிலத்தி ம் 
வாழ்கின்ற உயிாினங்களிேல தைலசிறந்தவர் மானிடர் அல்லேரா? 'அாி  அாி  
மானிடர் ஆதல் அாி ' என்பதில் ஐய ண்ேடா? ஆயி ம், அப் பிறப்பின் 
ேமன்ைமைய மானிடர் அறிந்தனரா? ெப ம்பாேலார் அன்ன விசாரம் அ ேவ 
விசாரமாக அைலந்  திாிகின்றார்கேள! இதைன வாழ்  என்  ெசால்லலாமா? 
சிறப்பாகப் பகுத்தறி  ெபற்ற மாந்தர், குறிக்ேகாள் இல்லா  வாழலாமா? வயி  
வளர்ப்பைதேய தம் ெதாழிலாகக் ெகாண்  வாழ்நாைள வறிதாகக் கழிக்கலாமா? உயிர் 
வாழ்வதற்காக உண்ப ம், உண்பதற்காக உயிர் வாழ்வ ம் உயாிய ெசயலாகுமா? 
மனிதப் பிறப்பின் ெப ைமைய நிைனத் ப் பார்ப்பவர் எத்தைனேபர்? 'நான்யார்?' 
என்  சிந்திப்பவர் எத்தைன ேபர்? 'இப் பிறவி தப்பினால் எப் பிறவி வாய்க்குேமா? ஏ  
வ ேமா?' என்  எண்ணிப் பார்ப்பவர் எத்தைன ேபர்? 'ேயாசிக்கும் ேவைளயில் பசிதீர 
உண்ப ம் உறங்குவ  மின்றி மற்ெறான் ம் காணாத மாந்தர் பலரல்லேரா? 
 
            "ேநர்ைம ள்ள ெந ங்கடேல! மனித இனத்தில் கற்றவர் ேமேலார் என் ம், 
மற்றவர் கீேழார் என் ம் க தப் ெப வர். ஆயி ம் கற்றவர் எல்லாம் ெமய்யறி  
ெபற்ற ேமேலார் என்  ெசால்ல மா? கற்ற கல்வியால் கர்வ ற் , ெபாய்ைய 
ெமய்யாக ம், ெமய்ையப் ெபாய்யாக ம் மாற்றி ம ட் ம் மாந்த ம் உளேர! 
வித்ைதயின் ம ைகயால் நாத்திகம் ேபசி நாத் த ம்ேப ம் அறிஞ ம் உளேர! வா  
ெசய் வ ம் ேப  ெசய்வ ம் வாக்கு வன்ைமயால் இய  மல்லவா? இத் தைகய 
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வித்தகரால் விைள ம் தீைமைய அளவிட் ைரக்க லாகுேமா? இைதக் க ம்ெபா  
'கல்லாத ேபர்கேள நல்லவர்கள் நல்லவர்கள்' என்  ெசால் தல் தவறாகுேமா? 
 
            "ஆழ்ந்  அகன்ற ெப ங்கடேல! ெந ங்கடல் என் ம் ெப ங்கடல் என் ம் 
ேபசப்ப கின்றாய் நீ! ெபாங்கி எ கின்றாய்; வி கின்றாய்! உனக்குக் கங்கு கைர 
இல்ைல. +மாந்தர் கட் கின்ற ஏாிக்கும் குளத்திற்கும் கைர ண் ; மட்டற்ற ெவள்ள 

ைடய நீ, கைர ெயான் ம் இன்றிேய கட் ப் பட்  நிற்கின்றாேய! இஃ  இைறவன் 
ெசயல் அன்ேறா? அவன் ஆைணயால் உலகம் இயங்கு கின்ற  என்பதற்கு நீ ம் ஓர் 
அைடயாளமாய் நில கின்றாேய! அவனன்றி ஓர் அ ம் அைச யா  என்ற ஆப்தர் 
ெமாழிைய நீ ம் ெமய்ப்பிக் கின்றாேய! 
 
                  + "உைரயிறந்  ெப ைம ெபற் த் 
                        திைரக்ைக நீட்  
                  ஒ க்கின்ற கடேல! இவ் 
                        லகம் சூழக் 
                  கைரயின்றி ைவத்தார் யாேர?" 
                        -- தா மானவர் பாடல்  
            "கத் ம் க ங்கடேல! அந்ேதா! உன  ஆரவாரம் எனக்குப் பி க்கவில்ைல. 
அல் ம் பக ம் நீ அல கின்றாேய! அைமதியில் உனக்கு அ வள ம் 
நாட்டமில்ைலேய! சும்மா இ க்கின்ற சுகத்ைத நீ அறிந்தா யல்ைல! ேபசாத 
நிைலயன்ேறா ெப நிைல? அந் நிைலைய நா கின்ற  என் உள்ளம். 'சும்மா இ ' 
என்  எல்ேலா ம் ெசால் வர். ெசால் தல் யார்க்கும் எளி ; சும்மா இ க்கும் 
ெசயேலா மிக அாி . மதயாைனைய மடக்கலாம்; மற்ைறய விலங்கு கைள 
அைடக்கலாம். கனல்ேமல் இ க்கலாம்; னல் ேமல் நடக்கலாம். ஆனால், சிந்ைதைய 
அடக்கிச் சும்மா இ க்கின்ற திறம் அாி , அாி . அத் திறம் ெபற்றவர் ேகா யில் 
ஒ வேர என்  கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
            "அ ந் தமிழ்க் கடேல! இத் தமிழ்நா  ெதய்வத் தி நா ; ெசயற்காிய ெசய் ம் 
சீலர் நிைறந்த நா ; ேமான நிைலேய ஞானநிைல என் ம் காட் ம் மாதவர் ம ந்த 
நா ; அ பவ ஞானம் ெபற்ற ஆன்ேறார் வாழ் ம் நா . இந் நாட் ேல அ திச் 
ெசல்வராய் விளங்கிய அ ணகிாிநாதைர அறியாதார் உளேரா? அவர் அ ளிய 'கந்தர் 
அ தி' ெசந்தமிழ் நாட்டார் ேபாற் ம் ஞானக் களஞ்சியம். அந்த அ தியிேல 
மிளிர்கின்ற  ஓர் அ ைமயான வாசகம்: 
 
                  "ஆசா நிகளம் கள்ஆ யினபின் 
                  ேபசா அ  திபிறந் த ேவ" 
 
            என்ற வாசகத்ைதப் ப த்ேதன்; சிந்தித்ேதன்; ெதளிந்ேதன். அாியவற் ள் 
எல்லாம் அாி  என்  ஆன்ேறார் பல ம் அறி த்திய அ திச் ெசல்வம் ெபற்ற 
அ ணகிாிநாதைர மனமாரப் ேபாற்றி ேனன்; அப் ெப மாைன ஞானத் தந்ைதயாகக் 
ெகாண்ேடன். 'ஐயா! அ ணகிாி அப்பா! உன்ைனப் ேபால், ெமய்யாக ஓர் ெசால் 
விளப்பினர் யார்?' என்  விம்மித ற்  நின்ேறன். 
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            "பழங்கடேல! பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒ  நீக்க மற நிற்கும் பரம் ெபா ைளேய 
நா கின்ற  என் ெநஞ்சம். ேபச்சற்ற நிைலேய ேபாின்ப நிைல ெயன்  அறிகின்ற  
என் உள்ளம். தன்ேனாில்லாத் தைல வைனத் தர்க்கமிட் க் காண ேமா? 
 
                  +"தர்க்கமிட் ப் பாழாம் 
                        சமயக் குதர்க்கம் விட்  
                  நிற்கும் அவர் கண்டவழி 
                        ேநர்ெப வ  எந்நாேளா?" 
                        + தா மானவர் பாடல் 
 
            என்  பா க்ெகாண்ேட கடற்கைரைய விட்டகன்றார் தா மானவர் 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

14. மார்க்கப் ேபாலர் 
 
            ெதன்பாண்  நாட் க் கடல ேக உள்ள  காயல் என் ம் ைற. ன்னாளில் 
அ  ெபாிய ெதா  ைற க நகரம். ெபா ைநயா  கடெலா  கலக்குமிடத்தில் 

த் விைள ம் ெப ந் ைறயாக விளங்கிய காயல் இப்ெபா  ர்ந்  
கிடக்கின்ற . கடல் ெந ந் ரம் விலகிவிட்ட . கலங்கள் இயங்கும் காயலாக அத் 

ைற கம் சிறந்தி ந்த காலத்தில் பாண்  நாட் ற்கு வந்தார் மார்க்கப் ேபாலர் என்ற 
ேமல் நாட்  அறிஞர்; காயல் மாநகைரக் கண்டார்; அந் நகாின் அழகிய கடற்கைரயிேல 
நின்  ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெதன்னவன் நாட்  நன்னகேர! ன்ெனா  காலத்தில் எத் திைச ம் கழ் 
மணக்க ற்றி ந்த இத்தா ய நாட் ேல பிறந்தவன் நான். இளைம யிேலேய இவ் 

லகம் வ ம் சுற்றிப் பார்க்க ேவண் ம் என்ற ஆைச என் உள்ளத்தில் எ ந்த . 
அந்த ஆைசயால், கலத்தி ம் கா ம் ேபாந்  பல நா  நகரங்கைளக் கண்ேடன்; 
பண்ைடச் சிறப் ைடய பாண்  நாட்ைட வந்தைடந்ேதன்; ஐந்  மன்னர் இந் நாட் ல் 
ஆட்சி ாிகின்றார்கள். தைல நகாில் சுந்தர பாண் யன் அரசு ற்றி க்கின்றான். 
அவன் வா ம் ைறைய ம் ஆ ம் ைறைய ம் கண் டறிந்ேதன். ைற க 
நகரமாய் விளங்கும் நீேய பாண்  நாட் ற்கு ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் த  கின்றாய்; 
வாணிக வளத்தின் உைறவிடமாய்த் திகழ்கின்றாய். உன் ைற கத்திேல கலங்கள் 
இயங்கும் காட்சிையக் கண்  இன் கின்ேறன். 
 
            " த்தம் த ம் ந்நீர்த் ைறேய! ெதன்னாட்  த்  எந் நாட் ம் ெசன்  
ஏற்ற ற்  விளங்கு வைத நான் அறிேவன். ஆயி ம், த் ச் சலா பத்ைத தன் 

தலாக இன் தான் கண்ேடன். இளேவனிற் காலேம த் க் குளிக்கின்ற காலம். அப் 
பணியில் நன்றாகப் பழகியவர் பாண்  நாட் ப் பரதவர். அன்னார் சலாபத் ைறயிற் 
ேபாந்  ச ப்பின்றிப் பணி ெசய்வைதப் பார்த்ேதன். இ ப்பிேல வைலப் ைபைய 
இ க்கிக்ெகாண் , கா ேல கல்ைலக் கட் க்ெகாண் , படகின் ெந ங் கயிற்ைறப் 
பற்றிக் ெகாண்  அவர் கட ன் உள்ேள இறங்குவர். ெநா ப் ெபா திேல கடல யிற் 
ேபாந் , அகப்பட்ட த் ச் சிப்பிகைள அள்ளிப் ைபயிேல ேபா வர்; ச்சு ட் ம் 
ேவைள கிட் ய டன், கா ல் உள்ள கல்ைலக் கடல யிற் கழற்றிவிட் க் கயிற்ைற 
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அைசப் பர். அப்ேபா  படகின்மீ  கண் ம் க த் மாய் நிற்கும் பரதவர் கயிற்ைற 
ேமேல இ த்  த் க் குளித்தவைரக் கட னின்  எ ப்பர். 
 
            "பரதவர் ம ந்த பாண் த் ைறேய! த் ச் சலாபேவைல 
நைடெப ம்ெபா  இந் நகரேம த் யிர் ெப கின்ற . உன் கடற்கைரயிேல பல 
நாட்  வணிக ம் ெசல்வ ம் வட்டமி கின்றார்கள். த் ச்சிப்பி கைரயிேல வந்  
குவிந்த டன் பங் கிடப்ப கின்ற . பாண்  நாட்ைட யா ம் மன்னர்க் குப் பத்தில் 
ஒ  பாகம்; அ த்தப யாக மந்திரம் ஓ ம் மைறயவர்க்கு இ பதில் ஒ பாகம். 

ந்நீாில் ழ்கி த்ெத க்கும்ேபா  மீன்கள் தைட ெசய்யா வண்ணம் மந்திர 
வ ைமயால் அவற்ைறக் கட்  த் க்குளிப்பவைரப் பா காக்கும் மைறயவர்க்குாிய 
மந்திரக் கூ யாம் அஃ . இவ் வி  பங்கும் ேபாக எஞ்சிய த் தான் பா ப ம் 
பரதவர்க்குாிய தாகின்ற . 
 
            "காவலர் ேபாற் ம் காயல் மாநகேர! எத்தைன வைகயான ெசல்வம் 
இ ப்பி ம் பாண்  மன்னர்க்கு த் ச் ெசல்வேம தன்ைமயான ெசல்வம். அழகிய 

த்ைதக் கா ம்ெபா , அவர் அைட ம் இன்பத் திற்கு ஓர் அளவில்ைல. 
இதனாலன்ேறா ஆணி த் க் கைள அயல் நாட்டார்க்கு விற்கலாகா  என் ம் 
அரசாங்க விதி பிறந்தி க்கின்ற ! நாட் க் கு  களில் எவாிடேம ம் ஆணி த்  
அகப்பட்டால், அதிகவிைல ெகா த்  அரசேன அதைன வாங்கிக் ெகாள்கின்றான். 
ஆதலால், பாண் ய நாட் க் க லத்தி ள்ள ெசல்வத்ைத அளவிட்  உைரத்தல் 
ஆகுேமா? ன்ேனார் ேத ைவத்த த்ைத ம் மணி ைய ம் பாண்  மன்னர் 
கண்ணி ம் அ ைமயாய்க் காக்கின்றார்கள். ேமன்ேம ம் அவற்ைறச் ேசர்ப்ப தில் 
அன்னார் க த் ச் ெசல்கின்றேத யன்றி எ த் ச் ெசலவழித்தல் என்ப  என் ம் 
இல்ைல. சுந்தர பாண் யன் மார்பில் ஓர் அழகிய த்தாரம் இலங்கு கின்ற . அ , வழி 
வழியாக அச் ெசழியன் குலத்தில் வ கின்ற ஓர் அ ங்கலம். ஆணி த் க்கைள அணி 
ெபறக் ேகாத்தைமத்த அந்த ஆரத்தின் விைலைய யாவேர மதிக்க வல்லார்? இத் தைகய 
அணிகள் எத்தைன, எத்தைன! 
 
            "கடல்வளம் ெகாழிக்கும் காயேல! ெதன்னவன் நாட் த் தி ேவ ஓர் 
உ ெவ த்தாற்ேபாலத் திகழ்கின்றாய் நீ! பஞ்ச பாண் ய ம் உன்ைன ெநஞ்சாரப் 
ேபாற் கின்றார்; உன் வாணிக வளத்திைனக் கண்  உள்ளம் தைழக்கின்றார். 
ேமைலக் கட ேல ெசல் ம் வர்த்தகக் கப்பல்கள், உன் ைற கத்ைதத் ெதாடாமற் 
ெசல்வதில்ைல. குடகட ன் வழியாக வ ம் கலங் களில் குதிைரகள் ஆயிரம் ஆயிரமாக 
இங்ேக இறங்கு கின்றன. பாண் யர் ஐவ ம் குதிைரப் பைடயின் ெப க்கத்திேல 
ஆைச ைடயவர்; ஆண் ேதா ம் பதினாயிரம் குதிைரகள் வாங்குகின்றனர்; வி ம்பி 
அதிக விைல ம் த கின்றனர். ஆயி ம் குதிைர விற்பவர்கள் ேநர்ைமயாக நடந்  
ெகாள்வதில்ைல; பஞ்சவைர வஞ்சிக்கின்றார்கள்.தாம் விற்கும் குதிைர கள் பாண் ய 
நாட் ல் வாழேவண் ம் என்ற எண்ணம் அவர்க்கில்ைல. ஒல்ைலயில் அைவ ஒழிந்தால் 
நலம் என்  அவர்கள் நிைனக்கின்றார்கள். அயல் நாட் ந்  வாங்கும் 
குதிைரகைளப் ேபணி வளர்க்கத் ெதாிந்தவர் ெதன்னாட் ல் இல்ைல. அைவ 
ேநா ற்றால் ம ந்  ெகா க்க வல்லா ம் இல்ைல. குதிைர விற்ப வர்கள் அத்தைகய 
ம த் வைர இங்ேக வரவி வ ம் இல்ைல. பாண் யர் வாங்கும் குதிைரகள் ஓர் 
ஆண் ற்குள் மாண்  ஒழிந்தால், மீண் ம் பதினாயிரம் பாிகைளக் ெகாண் வந்  
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விற்கலாமல்லவா? இப்ப  அரசைன வஞ்சித் த் தம் வாணிகத்ைத வளர்க்கின்றார் 
அயல் நாட் க் குதிைர வர்த்தகர்! ஆயி ம் இப்ப ப் பிைழக்கின்ற ஏைழ மக்கள் உன் 

த் ச் ெசல்வத்ைதப் பறிக்க மா? த்தம் த ம் ந்நீர்த் ைறேய! நீ நித்தம் 
வாழி, வாழி!" என்  வாழ்த்தி விைட ெபற்றார் மார்க்கர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

15. ஆனந்த ரங்கர் 
 
            ைவ என் ம் ச்ேசாி ன்  பிரஞ்சு ஆட்சியி ள்ள ைற க நகரம். 

ச்ேசாிையப் பாண் ச்ேசாி என்  வழங்கலாயினர் ெவள்ைளப் பரங்கியர். அந் 
நகாில் வாணிகத்தால் வளம் ெபற்ற வ ள் ஒ வர் ஆனந்த ரங்கர். மதி நலத்தால் அவர் 
மன்ன ம் மதிக்க வாழ்ந்தார். ைவயில் ஆட்சி ாிந்த பிரஞ்சுக் கவர்னர்களில் 
தைலசிறந்தவன் ப்ேள என்பவன். அவ ைடய நன்மதிப்ைப நிரம்பப் ெபற்றவர் 
ஆனந்த ரங்கர். நாள்ேதா ம் நாட் ேல தாம் கண்ட காட்சிைய ம், ேகட்ட 
ெசய்திைய ம் ஒ ங்காகக் குறித்  ைவத்தார் அவர். அ ேவ இப்ெபா  சிறந்த 
சாித்திரக் களஞ்சியமாக விளங்கு கின்ற  
 
            பன்னீராண்  ைவயில் கவர்னராயி ந்  பணி ெசய்த ப்ேளயின் 
ெப ைமைய அன்  பிரஞ்சு நாட்டார் அறிந்தாரல்லர். அரசியலாளாின் ேகாபத்திற்கு 
ஆளாகி, அப் ெப மகன் பதவியிழந் , விரசு ேகாலந் றந் , பாாீசுக்குக் கப்பேலறிய 
நாளில் பைழய நிைன கெளல்லாம் ஆனந்தரங்கர் உள்ளத்தில் ெபாங்கி எ ந்தன. 
அவற்ைற எவாிட ம் ெசால்  ஆற்றிக்ெகாள்ள வி ம்பா  அந்தி மாைலயில் அவர் 
கடற்கைரயில் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெபாங்கு மாக்கடேல! ைவயின் கவர்ன ராய்ப் பன்னீராண்  ஆட்சி ாிந்த 
ெப மகன் இன்  காைலயில் கப்பேலறிச் ெசன்றான். இந் நாைள நான் எந்நா ம் 
மறக்க மா? இத்தைன கால ம் என் இன்ப ன்பங்க க் ெகல்லாம் காரணனாய் 
இ ந்த அக் கவர்னைரேய நிைனத் க் கைரகின்ற  என் ெநஞ்சம். ஐேயா! 
ெப ங்கடேல! என் கைதைய உன்னிடம் ெசால்லாமல் ேவ யாாிடம் ெசால்ேவன்? 
நான் ெசன்ைனயின் அ ேக ள்ள ஒ  சிற் ாில் பிறந்ேதன். என் தந்ைதயாேரா  
இளைம யிேலேய இந்த ஊைர வந்தைடந்ேதன். ' ைவைய அைடந்தவர் வாழ்  
ெப வர்' என்  என் தந்ைதயார் நம்பினார். அவர் யற்சி ைடயவர்; 'வர்த்தகேம 
அர்த்த சாதனம்' என்  அ க்க  ெசால்வார். இத் தைகய பண் ைடய தந்ைதயார் என் 
பதினாறாம் ஆண் ல் பரமபதம் அைடந்  விட்டார். 
 
            "ஈர ெந ங்கடேல! அன்  ெதாட் க் கு ம் பப் ெபா ப்ெபல்லாம் என் 
இளந்தைலயில் வி ந்த . ஆயி ம் நான் தயங்கவில்ைல; 'தந்ைத ெசால் மிக்க 
மந்திரமில்ைல' என்ற ெமாழிைய நம்பி வர்த்தகம் ெசய்யத் தைலப்பட்ேடன்; 

ைவயில் அங்கா  தியிேல ஒ  சி  பாக்குக் கைட ைவத்ேதன். அக் கைடேய என் 
ஆக்கத்திற்கு அ ப்பைடயாய் அைமந்த . ஆதலால், அக் கைடைய விடாமல் 
இன் வைர நடத்தி வ கி்ன்ேறன். அதில் ஆனந்தமாய் இ ந்  என் தாய் ெமாழிையக் 
கற்க ம் ேகட்க ம் எனக்கு ஆைச அதிகம். 'ெசல் வத் ட் ெசல்வம் ெசவிச்ெசல்வம்' 
என்ற அ ைமத் தமிழ் மைறைய நான் எந் நா ம் மறந்தறிேயன். அ ந் தமிழ் 
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வி ந்தளிக்கும் அறிஞ க்குப் ெப ம் ெபா ள் அளிக்க ேவண் ம் என்ப  என் ஆைச. 
ஒ  நாள் ம ரகவி என் ம் பாவலர் என்ைனக் காண வந்தார். மாைலப்ெபா . நான் 
இன்  ேபாலேவ அன் ம் இக் கடற்கைரயிேல உலாவிக் ெகாண் ந்ேதன். அவர் 
வந்த ம் ேதன்மைட திறந்தாற் ேபால் பாடத் ெதாடங்கினார். ெந ங்கடேல! உன் 
ெமல் ய காற்றி ம் இனிைமயா யி ந்த  அவர் பா ய ெதள்ளிய தமிழ்ப் பாட் . 
அப்ேபா  நான் நைடைய மறந்ேதன்; கைடைய மறந்ேதன்; ஆனந்த 
பரவசனாயிேனன். அந் நிைலையக் கண்டார் கவிஞர்; அளவிறந்த அன்  ெகாண்  
என்ைனப் பற்றிேய ஓர் பாட் ப் பா விட்டார். 
 
                  ' உலங்ெகாண்ட மனிப் யேன! பிரம் ர் ஆ 
                        னந்தரங்கா! உன்பாற் ெசால்ல 
                  வலங்ெகாண்ட க டைனயாம் இடங்கண்ேடாம் 
                        எழில்நைரயான் வலத்ேத கண்ேடாம் 
                  ெபாலங்ெகாண்ட மணிமாட மீமிைசயில் 
                        யல்தவ ம் ைவ ெயன் ம் 
                  தலங்கண்ேடாம் நின நைக கங்கண்ேடாம் 
                        இனிேவண் ம் தனம்கண் ேடாேம!" 
                        -- ெப ந்ெதாைக, 1357. 
 
            " ைவப் ெப ங்கடேல! இப்ேபா  ச் ேசாி த் யிர் ெபற்  வ கின்ற ; 
வர்த்தகத்தால் வளம் ெப குகின்ற ; குச்சு கள் மச்சு களாகின்றன. தியவாகப் 
பல ேபட்ைடகள் உண்டா கின்றன. ஆங்கிேலய ம் பிெரஞ்சுக்கார ம் வாணிகத் 

ைறயிேல ேபாட் யி கின்றனர். இ திறத்தா ம் தங்கள் ெபயைர இத் தமிழ் 
நாட் ல் நிைல நாட்ட ஆைசப்ப கிறார்கள். ஆங்கிேலயாின் வர்த்தக நிைலய மாகிய 
ெசன்ைனயில் 'காலட்' என்பவர் சிறி  காலம் கவர்னராயி ந்தார்; ெநச த் ெதாழிைலப் 
ேபணி வளர்ப்பதற்காக நல்ல நீ ம் நிழ ம் அைமந்த தி ெவாற்றி ாிேல ஒ  
ேபட்ைடைய உண்டாக்கினார்;  கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட அக் கு யி ப் க்குக் 
'காலட்ேபட்ைட' என்ற ெபயர் ெகா த்தார். காலட் கவர்னர் கப்பேலறிப் ேபாய் 
விட்டார். அவர் ெபயர் தாங்கிய ேபட்ைட 'காலா ப் ேபட்ைட' என்  இப்ேபா  
வழங்குகின்ற . ெவள்ைளப் ெபயரால் விைள ம் விபாீதத்திற்கு ேவ  சான்  
ேவண் மா? 
 
            " ந்நீர்ப் ெப ந் ைறேய! இத்தைகய ேபராைச ப்ேள கவர்னாிட ம் 
இ ந்த . ச்ேசாியின் பாக்கமாக அைமந்த ஒ  சிற் க்கு அவர் ப்ேளப் ேபட்ைட 
என்  ெபயாிட்டார்; எல்ேலா ம் அவ் ைர அப்ப ேய அைழக்கேவண் ம் என்  
ஆைண பிறப்பித்தார்; ைரத்தன அதிகாாிகள் ப்ேளப் ேபட்ைடயிேலதான்  கட்  
வசிக்க ேவண் ம் என்  வற் த்தினார். ஆயி ம், நாட்  மக்க க்கு ப்ெபயாிேல 
நாட்டமில்ைல. 'தானாய்ப் ப த்தால் பழமா, த யால் அ த்தால் பழமா?' என்ப  
பழெமாழியல்லவா? ேம ம் ப்ேளப் ேபட்ைட என்ற ெபயர் நாட்  மக்கள் நாவில் 
நல்ல ைறயில் வ மா? இயற்ைகக்கு மாறாக வற் த் தினால் காலா ப்ேபட்ைட 
ேபான்ற விபாீதந்தான் விைள ம். ப்ேளப்ேபட்ைட என்ப  வைளப் 
ேபட்ைடயாகுேமா? அல்ல  தவைளப் ேபட்ைட யாகுேமா? யார் அறிவார்? 
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ேபராைச ைடய ப்ேளயின் ெசவியில் இைதச் ெசான்னால் ஏறாெதன்  நான் சும்மா 
இ ந்  விட்ேடன். 
 
            " நலமார்ந்த நற்கடேல! ஒ  நன்றி ெசய்தாைர உள்ளத்தில் ைவத் ப் 
ேபாற் வ  தமிழர் பண் . அந்த ைறயில் எனக்குப் ெப நன்றி ெசய்த ப்ேள 

ைரைய நான் என்ெறன் ம் ேபாற் ேவன். ைவயில் பிைழக்கவந்த எனக்கு 
ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் அளித்தவர் அவேர! சிறப் டன் சிவிைகயில் ஏறி, 
ேமளதாளத் டன் அவர் மாளிக்ைகக்குச் ெசல் ம் உாிைமைய எனக்குத் தந்தார் அவர்; 
அங்கா  விைலகைள ம் அரசியல் ைறகைள ம் அந்தரங்கமாக என் டன் 
ஆேலாசித்தார்; நிற ேவற் ைம சிறி ம் இன்றி ெந ங்கி என் டன் மனங்கலந்  ேபசி 
மகிழ்ந்தார்; மா பட்ட க த்ைத நான் எ த் ைரத்தா ம் சீறி விழ மாட்டார்; தம் 
ெசவியில் ஏற்  நிதானமாக ஆராய்வார். இ  வன்ேறா நல்லைமச்ச க்கும் 
அதிகாாிக்கும் ஏற்ற பண் ? 
 
            "கைர காணாக் க ங்கடேல! ஆயி ம், அவாிடம் ஒ  ெப ங்குைற ண் . அக் 
குைறயினால் குன்  ட் ய கு வி ேபால் ம கினார் அப்ெப மகனார். அவ க்கு 
மைனயாளாய் வாய்த்த ேமடம், ெச க்கும் சி ைம ம் உைடயவள்; எல்ேலாைர ம் 
அடக்கி ஆள்வதில் ஆைச ைடயவள். ட் ேல அவள் இட்டேத சட்டம். ெபாறியில் 
அகப்பட்ட எ ேபால் அடங்கி அவள் ெசால் ன் வழிேய சுழல்வார் ப்ேள ைர; 
ஒன் ம் ம த் ப் ேபச மாட்டாமல் விழிப்பார். அவள் அதிகாரம் ட்டளவில் 
நின் விடவில்ைல. அரசியல் ேவைலகளி ம் அவள் தைலயிட்  அல்லல் 
விைளப்பால். அம் ேமடம் த க்குற் த் தகாத ெசயல்கைளச் ெசய்யத் ண் ம் 
ெபா  ப்ேள த த் ச் ெசால்ல அஞ்சுவார்; சில ேவைளகளில் அ ைமேபால் 
ெகஞ்சுவார்; அவர் ெகஞ்சக் ெகஞ்ச அவள் மிஞ்சுவாள். அந்ேதா! ேபய் ெகாண்டா ம் 
ெகாள்ளலாம்; இத்தைகய ெபண் ெகாள்ளலாகா தம்மா! 
 
            "காலங் கண்ட ெந ங்கடேல! அன்றாடம் கவர்னர் ட் ம் ெவளிநாட் ம் 
நான் கண்ட ம் ேகட்ட ம் பல உண் . அவற்ைற ெயல்லாம் என் நாட் குறிப்பிேல 
நான் எ தி ைவக்கத் ெதாடங்கிேனன். அவ்விதம் குறித்  ைவப்பதில் ஒ  க த் ம் 
எனக்கில்ைல. பசித்தவன் பழங்கணக்ைகப் பார்ப்ப  ேபால் ேவைலயற்ற 
ேவைளகளில் என் நாட்குறிப்ைபப் பார்த் ப் ெபா  ேபாக்குேவன். இக் காலம் மிகக் 
குழப்பமான காலம்; த் திறத்தார் ஆதிக்கம் ெபற ய ம் காலம். மகமதிய ம், 
ஆங்கிேலய ம், பிெரஞ்சுக்கார ம் ஒ வைர ஒ வர் ஆள்விைனயா ம் 
சூழ்விைனயா ம் ெவன்  உயரக் க ம் காலம். இந்தக் காலத்தில் ப்ேள 
கவர்னராக வந்த  ைவக்கு ஒ  நல்ல காலம்! 
 
            " கழார்ந்த ைவக் கடேல! ெதன்னாட் ேல பிெரஞ்சு ஆட்சிைய நி வ 
ஆைசப்பட்டார் ப்ேள; மகமதிய நவாப்ேபா  அரசியல் ச ரங்கம் ஆ னார்; 
ெசன்ைனயில் இ ந்த ஆங்கிலேயர் மீ  கப்பற்பைட ெகாண்  சா னார். 
பிெரஞ்சுப்பைட ெவன்ற . ெசன்ைனக் ேகாட்ைடயிேல பிெரஞ்சுக் ெகா  பறந்த ; 

ப்ேளயின் கழ் உயர்ந்த . பிெரஞ்சுக் ெகா ைய வணங்கிப் பணியாத ஆங்கிலப் 
பைட ரைர ெயல்லாம் சிைறப்பி த் ப் ைவக்குக் ெகாண் வ ம்ப  ஆைண 
பிறந்த . ெசன்ைனக் கவர்னராயி ந்த மார்ஸ் என்பவ ம் அவர் பாிவார ம் இப் 
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ைவத் ைற கத்திற்குக் ெகாண் வரப் ெபற்றனர்; ஆங்கிலக் கவர்ன க்கு 
மாியாைத காட்  வரேவற்கக் க தியவர்ேபால் ப்ேள ஆடம்பரமாக இத் 

ைற கத்திற்கு வந்தார். அம்மம்ம! அப் ேபா  இக் கடற்கைரயில் கூ யி ந்த 
மக்க க்குக் கணக்குண்டா? ஆரவாரத்திற்கு ஓர் அள ண்டா? ைவக் கட ம் 
ெபாிதாகப் ெப ழக்கம் ெசய்த மக்கைளக் கண்  ப்ேள மனங் குளிர்ந்தார்; மார்ஸ் 
மனந் தளர்ந்தார். அன்  மலர்ந்த ெசந் தாமைரைய ஒத்த  ப்ேளயின் கம்! மாைலக் 
கமலம் ேபால் வா க் குவிந்த  மார் ன் கம். இந்தக் ேகாலத்தில் ெவற்றிெபற்ற 
கவர்ன ம் ேதால்வி ற்ற கவர்ன ம் ைவயின் தியின் வழிேய ெசன்ற காட்சிக்கு 
நிகரான ெதான்ைற நான் என் ம் கண்ட தில்ைல. ம நாள் ப்ேளயின் மாளிைகக்குச் 
ெசன் ேறன். ஆனந்த மயமாக விளங்கிய அவர் 'ஆனந்த ரங்கேர வா ம்' 
என்றைழத்தேபா  நான் என் ம் இல்லாதேதார் இன்பம் ெபற்ேறன். அவர் மதி 
நலத்ைத மனமாரப் கழ்ந் ைரத்ேதன். 
 
            " கழ் த்த ைவத் ைறேய! ெசன்ைனயிேல பிரஞ்சு ஆதிக்கம் 
ெப கக்கண்ட மகமதிய நவாப்  ெப ஞ்சீற்ற ற்றார்; ள் மரத்ைத ைளயிேல 
கிள்ளி ெயறியேவண் ம் என்ெறண்ணிச் ெசன்ைனயின்மீ  பைடெய த்தார். 
நவாப்பின் ைமந்தன் மா ஸ் காேன பைடத்தைலவனாயினான். இைதயறிந்த ப்ேள 

ைவயி ந்  ஒ  பட்டாளத்ைதச் ெசன்ைனக்கு அ ப்பினார். அைடயாற்றின் 
வடகைரயில் இ  பைடக ம் ைக கலந்தன; க ம்ேபார் ாிந்தன. சிறி  ேநரத்தில் 
மகமதியர் பைட சின்ன பின்ன மாய்ச் சிதறி ஓ ற் . 'மகமதியர் அதிசூரர்; அவைர 
ெவல்ல எவரா ம் ஆகா ' என்  ெபா மக்கள் எண்ணியி ந்த எண்ணம் 
அைடயாற் ப் ேபாாிேல அ பட்  ஒழிந்த . மகமதியர  ேபராண்ைமையத் தகர்த்த 

ப்ேளயின் கழ் ம்மடங்கு வளர்ந்த . 
 
            "நிைலயற்ற ெப ங்கடேல! ஆயி ம் இன்ப ம் ன்ப ம் கலந்ேத இவ் லக 
வாழ்க்ைக. உயர்ந்தவர் தாழ்வர்; தாழ்ந்தவர் உயர்வர். நாட் ேல குழப்பம் ெப கிற் ; 
வர்த்தக வளம் கு கிற் ; பாாீசு நகரம் பரபரப் ற்ற . ப்ேளதான் இதற் ெகல்லாம் 
காரணம் என்ற க த் ப் பரவிற் . எல் ேலா ம் அவைரக் ைகவிட்டார். ன்  
க ம்பாய் இ ந்தவேரல்லாம் ேவம்பாயினர்; ேவைலையவிட்  அவைர நீக்கினர்; 
மற்ெறா வைரக் கவர்னராக நியமித் தனர். திதாக வந்த கவர்னாிடம் ைவைய 
ஒப் வித் , பாாீைச ேநாக்கிப் றப்பட்டார் ப்ேள. 
 
            "கத ம் ெப ங்கடேல! அந்ேதா! அன்  கவர்னராய் அவர் இந்தத் 

ைற கத்தில் வந்  இறங் கிய ெப ைம என்ன! அவைர வரேவற்ற மாட்சி என்ன! 
அலங்காரக் காட்சி என்ன! பன்னீராண்  அவர் ஆட்சி ாிந்தார். அப்ேபா  அவர் 
நாவைசந் தால் இந் நாடைச ேம! அவர் அறிவிற் சிறந்தவர்; ஆள்விைன ைடயவர்; 
ஆங்கிேலயைர அலற ைவத்தார்; மகமதியைர ம கைவத்தார்; பா ஷாைவ ம் பதற 
ைவத்தார். இத் தைகய பிரஞ்சு கவர்னர் எளியராய்த் தனியராய் இன்  இந் நகைர 
விட் ச் ெசல்கின்றார்; நிதியிழந் , நிமிர்ந்த நைடயிழந் , வழிய ப்ப நண்பர் 
யா மின்றி ைவகைறப் ெபா  திேல இப் பதிைய விட் ப் ேபாகின்றார். காட் ல் அரசு 

ற்றி ந்த சிங்கத்ைதக் கூட் ல் அைடத்தாற் ேபால் அவைரக் கப்ப ல் ஏற்றிக் 
குற்றவாளிேபால் ெகாண்  ெசல்கின்றார்கேள! இன்  அக்ேடாபர் மாதம் 
பதினான்காம் ேததி; இந் நாள் அவர்க்கு அட்டமத்தில் சனியாய் அைமந்தேத! பாாீசு 
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நகரத் தில் இனி அவர் என்ன பா  படப்ேபாகின்றாேரா?" என்  கண்ணீர் 
வ த் க்ெகாண்  கடற்கைரைய விட்டகன்றார் ஆனந்த ரங்கர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

16. உம ப் லவர் 
 
            குணகடல் என் ம் கீழ்க்கடைல ேநாக்கி நிற்கும் ைற கங்களில் ஒன்  
கீழக்கைர ெயன்ேற ெபயர் ெபற் ள்ள . இலங்ைகயி ள்ள ஈழக் கைரக்கு எதிேர 
அைமந்த  பாண் நாட் க் கீழக்கைர. மரக்காயர் என்ற மகமதிய வகுப்பார் 
கீழக்கைரயில் வர்த்தகம் ெசய்  வள ற்  வாழ் கின்றார்கள். அவ் ைரச் ேசர்ந்தவர் 
உம ப் லவர். இளைமயிேலேய +இளைசயில் வாழ்ந்த க ைக த் ப் லவாிடம் 
கைல பயின்  கவிபா ம் திறம் ெபற்றார் அவர்; நபி நாயகத்தின் சாிதத்ைதச் சீறாப் 

ராணம் என் ம் காவியமாகப் பா ப் கழ் ெபற்றார்; ைம வாய்ந்த நிைலயில் ஒ  
நாள் கீழக்கைரயில் நின்  குணகடைல ேநாக்கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
            ----------- 
            + இளைச - எட்டய ரம் 
 
            "வளமார்ந்த ைற கேம! ெசல்வ ம் சீல ம் ெபா ந்தித் திகழ்கின்றாய் நீ! 
தள்ளா விைள ம், தாழ்விலாச் ெசல்வ ம், தக்கா ம் உள்ள இடேம தைலசிறந்த  
என்  தமிழ்மைற கூறிற் றன்ற்ேறா? பாாி வள்ளல் வாழ்ந்ததனால் பாண்  நாட் ப் 
பறம்  மைல கழ் ெபற்ற . சைடயப்ப வள்ள ன் ெகாைடத் திறத்தால் ெவண்ெணய் 
நல் ர் விளக்க ற்ற . அவ் வண்ணேம சீதக்காதியால் சிறப் ற்றாய் நீ ம்! அவர் இந் 
நாட்  வணிக மன்னர்; அளவிறந்த ெபா ளாளர். ெசல்வச் ெச க்கு என்ப  அவாிடம் 
சிறி ம் இல்ைல. உதவி ெபற வந்தவர்க்கு 'இல்ைல' என்ற ெசால் அவர் வாயினின்  
எந் நா ம் வந்த தில்ைல; காட்சிக்கு எளியராய் க ைணேய உ வமாய் 
விளங்குகின்றார். அவைரக் கண்டாேல க  தீ ம். 
 
            "அறம் மணக்கும் தி  நகேர! சில காலத்திற்கு ன்ேன பாண்  நாட் ல் ப வ 
மைழ ெபய்யா  ஒழிந்த ; பஞ்சம் வந்த ; பசிேநாய் மிகுந்த . நா க்கு நாள் 
உண ப் ெபா ள்களின் விைல உயர்ந்த ; ெநல் ைடயார் ெநஞ்சிற் கல் ைடயார் 
ஆயினர். அப்ேபா  அன்னக் ெகா  கட் னார் சீதக்காதி; +"கார் தட் னால் என்ன? 
க ப்  ற்றி என்ன? என் களஞ்சிய ெநல்ைல- அல்லா தந்த ெநல்ைல எல்லார்க்கும் 
தா ேவன்' என்  மார் தட் னார்! இ வன்ேறா அறம்? 
 
                  + "ஓர்தட் ேல ெபான் ம் ஓர்தட் ேலெநல் ம் ஒக்கவிற்கும் 
                  கார்தட் யபஞ்ச காலத்திேலதங்கள் காாியப்ேபர் 
                  ஆர்தட் ம்தட்  வாராம ேலஅன்ன தானத் க்கு 
                  மார்தட் ய ைர மால்சீதக்காதிவ ேராதயேன" 
                        --ப க்காசு லவர் பாட் . 
 
            " கழார்ந்த கீழக்கைரேய! ெசம்மனம் வாய்ந்த சீதக்காதியின் கழ் ெசந்தமிழ் 
நாட்ைட ம் கடந்  ெசன்ற . வடநாட்ைட ஆண்ட அ ரங்கசீப் என் ம் அரசன் 
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அவர் ெப ைமைய அறிந்தான். அரசாங்க ேசைவயில் அவைர அமர்த்தினான். 
அ ரங்கர  ஆைண தைலக்ெகாண்  சீதக்காதியர் சில காலம் வங்க நாட் க் 
'க பா'வாக ேவைல பார்த்தார். ஆயி ம், இவர் மனம் தமிழகத்ைதேய ேநாக்கி 
நின்ற . ெசவிச் சுைவ ைடய சீதக் காதியார் ேதனி ம் இனிய தமிழ்ச் ெசால்ைலக் 
ேகளாமல், வடநாட் ல் வாழ மா? அறஞ் ெசய்ய வி ம் ம் அவர் உள்ளம், 
ஆட்சியி ம் அர சாங்கச் சூழ்ச்சியி ம் ஈ பட மா? ேவந்தனிடம் விைடெபற் , 
மீண் ம் ெதன்னாட்ைட வந்தைடந்தார் சீதக்காதியார்; ெதன்னாட்  த் க்களாகிய 
அழகிய மாைலைய அ ரங்கசீ க்குக் ைக ைறயாக அ ப்பினார். சீலம் வாய்ந்த 
சீதக்காதியா ைடய அன்  மாைலயாக அதைன ஏற் க்ெகாண்ட அரசன் சந்தன ம் 
ேதயிைல ம் வந்தனத் டன் வழங்கினான். 
 
            "வள்ளல் வாழ்ந்த வளநகேர! மகமதிய மதத்தில் சிறந்த பற் ைடயவர் சீதக்காதி; 
நபி நாயகத்ைதப் பரவாத நாெளல்லாம் பிறவா நாேள என்  க  பவர் ஆயி ம், 
*பறந்த ேநாக்கம் உைடயவர் அவர்; பசியால் வ ம் வறிஞைர ம், பாிசுக்கு வ ம் 
அறிஞ ைர ம் சாதி மதம் பாரா  ஆதாிக்கும் சீலர். ைசவ சமயத்ைதச் சார்ந்த 
ெசந்தமிழ்க் கந்தசாமிப் லவ ம், நமசிவாயப் லவ ம், பிற ம் சீதக்காதி யிடம் சிறந்த 
சம்மானம் ெபற்றைத நான் அறி ேவன். எக் கு ப் பிறப்பி ம், யாவேர யாயி ம் 
கற்ேறாைர ெயல்லாம் தம  சுற்றமாகக் க திய ெசம்மல் சீதக்காதியார் என்ப  சிறி ம் 
மிைக யாகா . 
 
            "சான்ேறாைர ஈன்ற பழம்பதிேய! நற்றாமைரக் கயத்தில் நல்லன்னம் 
ேசர்ந்தாற்ேபால் கற்றறிந்  அடங்கிய ெபாியார் ஒ வைர ஆன்ம ேநயராகப் ெபற்றார் 
சீதக்காதியார். இஸ்லாமிய உலகத்தில் சதக் கத் ல்லா என் ம் சான்ேறாைர 
அறியாதார் உளேரா? நபி நாயகத்தின் தி ள்ளத்ைத நன்றாக உணர்ந்தவர் அவேர! 
அல்லாவின் ெப ைமையத் தமிழ்நாட்டார் அைனவ ம் அறியேவண் ம் என்ப  அவர் 
ஆைச. அவர யின்கீழ் அமர்ந்  அறி ைர ேகட்கும் ேப  கைடேயனாகிய எனக்கும் 
கிைடத்த . ஒ  நாள், சாந்தேம உ வாகிய சதக்கத் ல்லாைவக் காண்ேடன்; 
காந்தத்தின் வாய்ப்பட்ட இ ம் ேபால் ஆயிேனன்; அப் ெப மான் அ ளால் நபி 
நாயகத்தின் மார்க்கத்ைத நன்கு உணர்ந்ேதன்; என் உள்ளத்தில் அவர் தி வாய் 
மலர்ந்த வசனங் கேள நிரம்பி நின்றன. அவற்ைற எண் ந் ேதா ம் இன்பத்ேதன் என் 
உள்ளத் தடத்தில் ஊற் ெற த் ப் ெப கிற் . அறிவிற் சிறியவனாயி ம் ஆர்வத்திற் 
சிறந்  நின்ற என் நிைலைய அறிந்தார் என் கு நாதர்; வாய்திறந்  ஒ  வாசகம் 
ேபசினார். அைத நிைனக்கும் ெபா ெதல்லாம் என் ெநஞ்சம் உ குகின்ற ; கண்களிற் 
கண்ணீர் ெப குகின் ற . 'அப்பா! நபிநாயகத்தின் ேசைவக்கு நீ ஆளாகி விட்டாய். 
அவர் ெப ைமையத் தமிழகத்தார் அறி ம் வண்ணம் ஒ  ெப ங் காவியம் ெசய்க' என 
அவர் பணித்தார். உடேன, அவர் தி வ யிேல வி ந்ேதன்; எ ந்ேதன்; நற்றவச் 
ெசல்வராகிய அப் ெப மான் தி வ ையச் சிந்ைதயாரத் ெதா  சீறாப் ராணம் 
பாடத் ெதாடங்கிேனன். ஐயாயிரம் தி வி த்தங்கைளக் ெகாண்ட அக்காவியத்தில்+ 
ஏேத ம் அ ைம இ ந்தால் அதற்கு உாியவர் என் கு நாதேர. வாசி இ ந்தால் அஃ  
அவர் ஆசியின் பயேன. இ ைம ம் த ம் அப்ெப மானிடம் என்ைன ஆட்ப த்திய 
அண்ணல் சீதக்காதியாைர என் ம் மறக்க இய ேமா? 
 
                  + "நம்ைம ஆ ைடயான் ேவத 
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                        நபிதி  வசனம் தீேனார் 
                  சம்மதித் திடப்பார் எல்லாம் 
                        தைழக்கேவ விளக்கம் ெசய்ேதார் 
                  இம்ைம ம் ம ைம ம்ேப  
                        இலங்கிய சதக்கத் ல்லா 
                  ெசம்மலர் அ யி ரண் ம் 
                        சிந்ைதயில் இ த்தி ேனேன" 
                        -- சீறாப் ராணம். 
 
            "அழியாப் கழ் ெபற்ற அ ங்கைரேய! ெசந் தமிழ் வளர்த்த சீதக்காதியார் 
இறந்தார் என்  அறிந்தேபா , அந்ேதா! அலறி அ த லவர் எத்தைன ேபர்! கதறிப் 

லம்பிய கவிஞர் எத்தைன ேபர்! ேகாமான் ெகாைட மிகுந்த சீமான்-இறந் 
திட்டேபாேத லைம ம் ெசத்த ேவ' என்  சரம கவி பா னார் ஒ வர். 'தினம் 
ெகா க்கும் ெகாைட யாேன! ெதன் காயற் பதியாேன! சீதக்காதி! இனி யாைர ேநாக்கி 
உயிர் வாழ்ேவாம்?' என்  ஏங்கினார் பலர். 'ெசத் ம் ெகாைட ெகா ப்பான் சீதக்காதி' 
என்  க தி அவர் சமாதியில் இரந்  நிற்பவர் இன் ம் பலராவர். 
 
                  "க ங்கடேல! ஆண்டாண் ேதா ம் அ  
                  ரண்டா ம் மாண்டார் மீண் வ வ ண்ேடா? 
 
            சீதக்காதியார் ேபான்ற சீலர் பலர் இச் ெசந்தமிழ் நாட் ேல ேதான் வாராக! 
வாைழய  வாைழெயன அவ் வள்ளல் குலம் வாழ்க!" என்  வாழ்த்திச் ெசன்றார் 
உம ப் லவர். 
 
            --------------------------------------------- 
 

17. கால் ெவல் ஐயர் 
 
            ெதன்பாண்  நாட் ேல ஐம்பதாண்  வாழ்ந்  தமிழ் ெமாழிக்கு அ ம்ெப ந் 
ெதாண்  ாிந்தவர் கால் ெவல் ஐயர். ெதன்னிந்தியாவில் வழங்கும் ெமாழிகளின் 
தன்ைமைய உள்ளவா  உணர்ந்  அவற்றின் ெப ைமைய ேமைல நாட்டார்க்குக் 
காட் ய ேமைத அவேர; ெநல்ைல நாட் ன் வரலாற்ைற நல்ல ைறயில் தன் தல் 
எ தித் தந்தவர் அவேர. பாண்  நாட் க் கடற்கைரயிேல ர்ந்  கிடந்த 

ைற கங்களின் பழம் ெப ைமைய ெவளியிட்டவர் அவேர. இத்தைகய கால் ெவல், 
பாண்  நாட்  ராகிய ெகாற்ைகக்கு ன்  ைமல் ரத்தில் விலகி நிற்கும் 
க ங்கடைல ேநாக்கிப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெகாற்ைகக் க ங்கடேல! ஐயாயிரம் ைம க்கு அப்பா ள்ள அயர்லாந்  
ேதசத்திேல பிறந்தவன் நான்; ஆங்கில நாட்  நாகாீகத்திேல ேதாய்ந்  வளர்ந்தவன்; 
கி ஸ்  மத ேசைவ ெசய்ய ஆைச ற்  இளைமயிேல தமிழகம் ேபாந்ேதன்; ெதன் 
தமிழ்நா  என் ம் ெநல்ைல நாட்ைடேய என் தாயக மாகக் ெகாண்ேடன்; 
வடெமாழி ம் ெதன்ெமாழி ம் வல்லார் வாய்க் ேகட் ணர்ந்ேதன். ெதன்ெமாழியின் 
திறம் என் க த்ைதக் கவர்ந்த . அம் ெமாழியின் நீர்ைம என் உள்ளத்ைத 
அள் வதாயிற் . ஆதலால், தமிழ்ப்பணிேய தைலப்பணியாகக் ெகாண் ேடன். இந் 
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ெநல்ைல நாட் ேல பல்லாண் களாக வாழ்ந் , ஒல் ம் வைகயால் தமிழ்த்ெதாண்  
ெசய்  வ கின்ேறன். பாண் நாட் ப் ெப ம் பட் னமாய் பழங்காலத்தில் விளங்கிய 
ெகாற்ைகயம்பதிைய கா ம் ஆைசயால் இங்குற்ேறன். 
 
            "நற்றமிழ் நாட் க் ெகாற்ைகக் கடேல! நான்மாடக்கூடல் என் ம் ம ைர 
மாநகரம் ேதான் வதற்கு ன்ேன, இக் ெகாற்ைகயம்பதிேய பாண் யர் வாழ்ந்த 
தைலநகரமாய் விளங்கிற் . இதனாலன்ேறா ெகாற்ைக ேவந்தன் என் ம், ெகாற்ைகக் 
ேகாமான் என் ம், ெகாற்ைகயாளி என் ம் பாண் யன் ெபயர் ெபற்றான்? ெகாற்ைகத் 

ைறயின் ெப ைமயால் நீ ம் ெகாற்ைகக் கடல் என்  அைழக்கப் ெபற்றாய். 
 
            " ர்ந்தழிந்த ைற கேம! ஈராயிரம் ஆண் க்கு ன்ேன பாரறிந்த 
பாண் த் ைற கம் நீேய! அந் நாளில் காயல் ைறையக் கண்டவர் யார்? 

த் க்கு ையத் ெதாிந்தவர் யார்? இக் ெகாற்ைகத் ைறயிற் குளித்த த் , ேமைல 
நாட் க் ெகாற்றவர் மீ  விளங்கிற் . ெகாற்ைகத் ைறவனாகிய பாண் யைன 
ேமைலநாட் ப் ெப மன்னர் பலர் அறிந்தி ந்தனர். யவன நாட்  அகஸ்தஸ் என் ம் 
ேபரரசனிடம் த ப்பி உறவா ய பாரத மன்னன் பாண் யேன என்ப  என் 
ெகாள்ைக. இத் தைகய ெப ைம ெயல்லாம் த்  விைளத்த ெகாற்ைகத் ைறயால் 
வந்ததன்ேறா? இப்ேபா  அத் ைற எங்ேக? மரக்கலங்கள் எங்ேக? ஆணி த்  
விைலப்ப ம் அங்கா  எங்ேக? மன்னர் வாழ்ந்த மாளிைக எங்ேக? எல்லாம் கனவிற் 
கண்ட காட்சிேபாற் கழிந்தனேவ! அன்  த்தம் அளித்த நீ ம் ன்  ைமல் விலகி 
நிற்கின்றாேய! அந்ேதா! ெகாற்ைக மாநகேர! பாண் ய நாட்  மக்கேள நின் 
பழைமைய அறியாமல் வாழ்கின்றார்கேள! தாலமி என்ற யவன அறிஞன் எ திைவத்த 
குறிப்பன்ேறா இன்  நின் பழம் ெப ைம விளக்குகின்ற ? 
 
            " ைறையத் ர்த்த தி நதிேய! தமிழ் மணக்கும் ெபாதிய மைலயினின்  நிைல 

றப்பட்  வ கின்றாய். எ ப  மயில் நடந்  ெநல்ைல நாட் க்குச் ெச ைம 
த கின்றாய்; உன்னாேலேய ெதன்பாண்  நா  பயிர் கங் காட் ம் பழனத் தி  
நாடாயிற் . ெநல்ைல நாட்ைட வாழ்விக்கும் நீ, 'நல்ைல, நல்ைல' என்  உன்ைன 
நாவார வாழ்த் கின்ேறன்; மனமாரப் ேபாற் கின்ேறன். ஆயி ம், உன் 
ெகா ைமைய என்னால் மறக்க யவில்ைலேய! உன்னாேலேய உலகம் கழ்ந்த 
ெகாற்ைகத் ைறக்கு இன்னல் விைளந்த . உன் தண்ணீாிற் கலந்  வந்த மண் ம் 
மண ம் ெகாற்ைகத் ைற கத்ைதத் ர்த்  விட்டன. ெநல்ைல நாட்ைட நீ ஊட்  
வளர்த்தாய்; அதன் நல்ல ைற கத்திற்குக் ேகட்ைட விைளத்தாேய! நிலத் க்கு நீர் 
அளித்தாய்; கட க்கு மண்ண த்  விட்டாேய! 
 
            "பாண் ப் பழம் பதிேய! 'ெகட்டார்க்கு இவ் லகில் நட்டார் இல்ைல' என் ம் 
பழெமாழிக்கு நீ ம் ஓர் எ த் க்காட்டனாய்! க ங்கடல் உன்ைனக் ைகவிட்  
அகன்றேபா , வ ம் த் றக்கும் வண் ேபால வணிக ம் ெசல்வ ம் உன்ைன 
விட் ப் ெபயர்ந்தார்கள்; கடல ேக யைமந்த காயல் என் ம் இடத்ைதத் 

ைற கமாகத் தி த்தி அங்ேக கு ேயறினார்கள். கடல் வாணிகத்தால் 
தைழத்ேதாங்கித் தைலெய த்த  காயல்மா நகரம். அதன் சிறப்ைப எ திப்ேபாந்தார் 
மார்க்கப் ேபாலர். ஆயி ம், காய ன் வாழ் ம் ெந ங்காலம் நிைலக்கவில்ைல. 
உனக்கு ேநர்ந்த ேக  காயைல ம் ெதாடர்ந்த . ெபா ைநயாற்  மண்ணால் காய ம் 
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ர்ந்  ஒழிந்த . ெபா ைநயாற்  கத்தில் ைற கம் அைமத்தால் அ  
நிைலக்கா  என்பைத அறிந்த ெநல்ைல நாட்டார் த் க்கு ையத் ைற க 
நகரமாக்கினார்கள். சாித்திர ைறயில் பாண் நாட் ன் ஆதித் ைற கம் நீேய; 
இைடக்காலத் ைற கம் காயல்; தற்காலத் ைற கம் த் க்கு . இவற்ைற 
ெயல்லாம் ஆராயந்தாிவதற்குள் நான் பட்டபா  ெகாஞ்சநஞ்ச மன் . 
 
            "கு கி நிற்கும் ெகாற்ைகப் பதிேய! ெசன்ற ஆண் ல் ஒ  நாள், சில 
ேவைலயாட்கேளா  இந்  வந்  ேசர்ந்ேதன். அங்குமிங்கும் சில இடங்கைள அகழ்ந்  
பார்க்க ேவண் ெமன்ப  என் ஆைச. அப்ேபா  இவ் ர் வாசிகள் கூ த் 
திரண்டார்கள்; என்ைன ேநாக்கி என்ெனன்னேவா மைறவாகப் ேபசினார்கள். 'இந்தப் 
பாதிாியார் ைதயல் எ க்கப் றப்பட்  வந்தி க்கிறார்' என்றான் ஒ வன். 
' ைதயைல எ த்தால் தம்வி மா?' என்  மாற்றம் உைரத்தான் மற்ெறா வன். 
அன்னார் க த்ைத அறிந்  ெகாண் ேடன். உடேன திேயார் சிலைர என்ன ேக 
அைழத் ேதன். ' தங்காக்கும் ைதய டம் நான் ேபாவதில்ைல' என்  வாக்களித்ேதன். 
அைத ஏற் க்ெகாண்  இவ் ரார் என்ைன ேவைல ெசய்ய விட்டார்கள். 
 
            "பாண் ப் ெப ங்கடேல! 'பாண்  நாேட பழம்பதி' என்ப  தமிழகத்தார் 
ெகாள்ைக. அதன் உண்ைமைய ஆராய்ந்  அறிய ேவண்டாமா? பழங் கைதகள் 
ெசால்வதிற் பயன் உண்டா? பாண்  நாட் ேல பாழைடந்  கிடக்கும் பழம்பதிகள் 
எத்தைன? மதில் இ ந்  கிடக்கும் மாளிைககள் எத்தைன? ர்ந்  கிடக்கும் 

ைற கங்கள் எத்தைன? இவற்ைற ெயல்லாம் விப் பார்க்க ேவண்டாமா? ைத 
ெபா ள்கள் கைத ெசால் ேம! கற்க விகள் காலங் காட் ேம! இந்த வைகயில் 
ஆராய்ந்  ெகாற்ைகயின் ெப ைமையக் கா ம் நாள் எந்நாேளா?" என்  
உ க்கமாகக் கூறிக் ெகாற்ைகக் கட டம் விைட ெபற்றார் கால் ெவல் ஐயர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

18. பாிதிமாற் கைலஞர் 
 
            ெதன்னாட் க் கடற்கைர நகரங்களில் தைலைம சான்ற  ெசன்ைன. அதன் 
அழகிய கடற்கைரையப் கழாதார் இல்ைல. மாைலப் ெபா தில் அங்கு சும் 
ெமல் ய காற்ைற கர்ந்  களித்தி ப்பவர் பல்லா யிரவர். ேவைல பார்த் க் 
கைளத்தவ ம், ேவைலயின்றி இைளத்தவ ம், காாில் ஏறி வ ேவா ம், கால் நைட 
யாய்த் திாிேவா ம் அங்ேக காட்சி யளிப்பர். ம ைரயிற் பிறந் , ஆங்கில ம் 
அ ந்தமி ம் ஆர்வ றப் பயின் , ெசன்ைனக் கிறிஸ் வ கல் ாி யில் 
தமிழாசிாியராக விளங்கியவர் பாிதிமாற் கைலஞர் என்ற சூாிய நாராயண 
சாஸ்திாியார். அவர் உண்ைம யான தமிழ்த் ெதாண்டர்; தமிழின் நலேம தம் நல மாகக் 
ெகாண்டவர்; ஒ  நாள் அந்திமாைலயில் ெசன்ைன நீதிமன்றத்திற்கு அ ேக ள்ள 
கடற் கைரக்குச் ெசன்றார்; சுற்  ற் ம் பார்த் ப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெசன்ைனமா நகாின் ெசல்வேம! உன் அ ைமைய அறியாதார் இந் நகாில் 
உண்ேடா? ெசல் வ க்கும் வறிஞ க்கும் நீ ஒ ங்ேக சுகம் த கின்றாய்; இைளஞர்க்கும் 

தியவர்க்கும் இன்பம் பயக்கின்றாய்; நல்லார்க்கும் ெபால்லார்க்கும் நலம் 
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ாிகின்றாய்! கலந்  ேபச வி ம் வார்க்குக் களிப்ப ள்வாய் நீ! எல்லார்க்கும் இனிய 
ங்காற்ேற! நீ என்ெறன் ம் வாழ்க. 

 
            "தமிழகத்தின் தைலநகேர! உன்ைனக் கா ம் ெபா  தமிழ்ப் லவனாகிய 
என் உள்ளம் களிக் கின்ற . பழம் ெப ைம வாய்ந்த தமிழகத்தின் தைல நகரம் நீேய 
என்  க ம் ெபா  ெபாியேதார் இன்பம் பிறக்கின்ற . கன்னித் தமிழ்-என் ம் 
உள ெதன் தமிழ்-ெதான்  ெதாட்  வழங்கும் தி  நகரம் நீேய என்  எண் ம் 
ெபா  என்ைன ம் அறியா மல் கவிைத எ கின்ற . 
 
                  "மன்  ெதால் கழ்த் தமிழ்மகள் 
                  நடமி ம் வளஞ்சால் ெசன்ைன மாநகர்" 
 
            என்  உன்ைனப் பா  மகிழ்ேவன். 
 
            "அ ைமத் தி நகேர! நீ க வாய் இ ந்தேபா , தி வள் வாின் அ ைளப் 
ெபற்றாய்! உ வாகி வ ம் ெபா  ஆழ்வார்களின் ஆசி ெபற்றாய்! தி ந்தி வ ங்கால் 
தி ஞான சம்பந்தரால் பாடப் ெபற்றாய்! ெப கி வளர்ந்த பின் 'த மம் மிகு ெசன்ைன' 
என்  வட ர் அ களால் வாழ்த்தப் ெபற்றாய்! இத் தைகய கழ்மாைல ெபற்ற நீ, 
எத்தா ம் சிறப் ற்றி த்தல் வியப்பாகுேமா? ைம சான்ற பட் னேம! அந் நாளில் 
பட் னம் என்றால் காவிாிப் ம்பட் னேம. அ ேவ தமிழகத்தின் பைழய பட் னம். 
இந் நாளில் பட் னம் என்றால் நீேய! உன்ைனப் பார்க்கும்ெபா , தமிழ் நாட் ன் 
பைழய நிைல ம் பண்பா ம் அைல அைலயாக என் உள்ளத்திேல எ கின்றன. 
இேதா! உயர்ந்  எ ந்  நின்  தைரயி ம் தண்ணீாி ம் ஒளி சுகின்றேத! இைதத் 
'தீபஸ்தம்பம்' என்  எவேரா ெசால்  விட்டார்! அப் ெபயர் இந் நாட் ப் பள்ளிகளி ம் 
பரவத் ெதாடங்கிவிட்ட . அந்ேதா! இவ் ெவாளிையக் குறிப்பதற்கு நல்ல தமிழ்ச் ெசால் 
இல்ைலயா? நம் ன்ேனார்கள்-திைரகட ேலா த் திக்ெகட் ம் கழ் ெபற்றவர்கள்-
இதற்கு அழகிய ெபயாிட் ள்ளார்கேள! அப் ெபயர் மண் ள் ழ்கி 
மைறந்ெதாழியலாகுமா? 'கலங்கைர விளக்கம்' என்ற அச் ெசால் இன்  ேநற்  
எ ந்ததா? சிலப்பதிகாரத்தில் வழங்கும் ெசந்தமிழ்ச் ெசால்லன்ேறா? 'கலங்கைர 
விளக்கம்' என்ற ெசால் இ க்க, தீபஸ்தம்பம் ேபான்ற பதங்கைள வழங்குதல் நன்ேறா? 
 
            "நீதி மன்றத்தின்மீ  சுழன்  ஒளி ம் சுடர் விளக்ேக! உன்ைனப் ேபான்ற 
ஒளிையக் கண் தான் 'ேசாதிேய, சுடேர, சூழ் ஒளி விளக்ேக'என்  கழ்ந் தேதா 
எங்கள் அ ைமத் தி வாசகம்? +சிவெநறிேய சிந்திக்கும் என் உள்ளத்தில் அச் 
ெசஞ்சைடக் கட ளின் ேகாலம் அன்ேறா காட்சி த கின்ற ? காதவழி ரம் ஒளி 

சும் கலங்கைர விளக்ேக! வாழி. 
 
                  + "சுற்றி நின் சு டர்க்கற்ைற சலால் 
                  உற்  ேநாக்குநர் உள்ளம்ம லர்தலால் 
                  மற்றி ராப்ெபா  தத்தின்வ யங்கலால் 
                  ெவற்றி ேவணியன் ேமெலாளிர் திங்கேளா" 
                        -பாவலர் வி ந்  : பட் னக் காட்சி 
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            "பாக்கங்கள் பல உைடய பட் னேம! கடற் கைரயில் அைமந்த சிற் ைரப் 
பாக்கம் என்  அைழத்தனர் பண்ைடத் தமிழர். அந்த ைறயில் ெசன்னப்பட் னேம! 
நீ ம் பல பாக்கங்கைள உைட யாய். ேசப்பாக்கம் தல் கீழ்ப்பாக்கம் வைர எத் 
தைனேயா பாக்கங்கள் உன்பால் உள்ளன. இன் ம் உன் பக்கத்தி ள்ள எத்தைன 
பாக்கங்கைள நீ நாளைடவில் இைணத் க் ெகாள்வாேயா? எத் ைண நலங்கைளப் 
பிைணத் க் ெகாள்வாேயா? உன் ெப ைமெயல்லாம் தமிழர் ெப ைம! உன் 
வாழ்ெவல்லாம் தமிழர் வாழ் ! ஆதலால் நாெளா  ேமனி ம் ெபா ெதா  
வண்ண மாக வளர்க நன்னகேர! 
 
            "ெவள்ைளயர் ஆ ம் விாிநகேர! நின் ேகாட்ைட யின் அ ேக இரெவல்லாம் 
அரவம்; சட்ைடக்காராின் கூட்டம்; ெவள்ைளக்காராின் ெவறியாட்டம். இவற்ைறச் 
ெசால்லாமல் இ க்க யவில்ைல! 
 
                  + "ெவள்ைளக் காரர்கள் பற்பலர் மிக்கஉல் லாசக் 
                  கள்ள ந்திய பைடஞர்கள் கவி ற உலவ 
                  எள்ளி ம்பிறர் அைதச்சிறி ேத ம்எண் கிலாக் 
                  ெகாள்ளி வாய்ப் ைகச் சு ட் னர்......" 
                        + பாவலர் வி ந் :பட் னக் காட்சி 
 
            உன்பால் வந்  கு கின்றார்கள். நல்லார் அவ் வழிச் ெசல்ல ம் 
நா கின்றனேர! ெசன்ைனமா நகேர! ெவள்ைளயரால் நீ அைடந்த சி ைம ெயல் 
லாம் ெசால்லத்தான் ப ேமா? சிந்ைதக்கினிய, ெசவிக்கினிய ெசந்தமிழ்ப் ெபயர்கைள 
அவர்கள் சிைதத் விட்டார்கேள! தி வல் க்ேகணி என்ப  எத் ைண அழகான 
ெபயர்! அல் மலர் த்த குளத் ைதக் காண்ப  ஓர் ஆனந்தமன்ேறா? அக் குளத்தின் 
அ ேக எ ந்த ஊைர 'அல் க்ேகணி' என்  அைழத்தனர் நம் ன்ேனார். அ , தி  
என் ம் அைடெபற் த் 'தி வல் க்ேகணி' யாயிற் . இத் தி ப் ெபயைரத் 
'திாிப்பிளிக்ேகன்' ஆக்கிவிட்டார் கேள ெவள்ைளயர்! அப் பாழான ெபயர், நகரம் 
எங்கும், நாெடங்கும் பரவி விட்டேத. இத் தீைம தீ ம் நாள் எந் நாேளா? இம்மட்ேடா! 
நீ சிறந்  விளங்கும் கடற்கைரயின் ெபயர்தான் எப்ப ச் சீர்ெகட் க் கிடக் கின்ற ? 
'ேசாழ மண்டலக் கைர' என்பதன்ேறா உன் கைரயின் ெபயர்? தமிழின் சிறப்ெபா  
ழகரம் ெவள்ைளயர் நாவில் ைழவதில்ைல. ேசாழ மண்டலம், அவர் நாவில் 'ேகார 
மண்டல்' ஆயிற் . ஆங்கிலக் கல் ாிகளிற் பயி ம் இந் நாட்  மாணவர்கள், 'ேகார 
மண்டல் ேகாஸ் ' என்  நித்த ம் தம் ெநஞ்சிேல குத்திக் ெகாள்கின்றார்கள். 
இவ்வா  கட்டழிந்  கிடக்கிற  நம் கல்வி ைற! 
 
            "மாசுற்ற மணிநகேர! இப்ப ச் சீர்குைலந்த ெபயர்கள் இன் ம் எத்தைன 
எத்தைனேயா! ெசன்ைன யின் இ ப் ப்பாைத நிைலயங்களில் தமிழ் அன்ைன ப ம் 
பா தான் என்ேன! எ ர் ஆங்கிலத்தில் எக் ர் ஆயிற் , கடற்கைர நிைலயம் 'பீச்சு' 
என்  தமிழிேல எ தப்பட் ள்ள . ேகாட்ைடக்கு அ த்த நிைலயம் 'பார்க்கு' என்  
குறிக்கப்ப கின்ற . இைவ ஏன் தமிழ்ப் ெபயர் ெபறலாகா ? பீச்சு என்பைதக் 
கடற்கைர என்  மாற்றினால் என்ன ேக ? பார்க்கு என்பைதப் ' ங்கா' என்  
அைழத்தால் என்ன பிசகு? 
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            "ெசன்ைனக் கடேல! உன்ைனப் ேபாற் கின் ேறன். ெவள்ைளயர் 
ஆட்சியினின்  நீ விைரவில் வி படல் ேவண் ம்; இைடேய வந்த ேகெடல்லாம் 
ஒழியேவண் ம். நீ என் ம் தமிழ்க் கடலாகத் திகழ ேவண் ம்; அ ந்தமிழ்த் தாய் 
அதற்கு அ ள் ாிய ேவண் ம்" என்  பணிந்  வணங்கி விைடெபற்றார் பாிதிமாற் 
கைலஞர். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

19. சிதம்பரனார் 
 
            ெதன்னாட் ல் உள்ள த் க்கு  இந் நாளில் எந்நாட்டா ம் அறிந்த 

ைற கநகரம். அந் நகாின் ெப ைமையத் தம் ெப ைம யாக்கிக் ெகாண்டார் 
சிதம்பரனார். அவர் தந்நலம் றந்த தனிப்ெப ந் ெதாண்டர். அன்னார் ெசய் ள்ள 
ேசைவைய நிைனத்தால் உடல் சி ர்க்கும்; உயிர் நிமிர்ந்  உணர்ச்சி ெபாங்கும்; 
உள்ளெமல்லாம் ெநக்கு ெநக்காய் உ கும். 'இந்தியக் கடலாட்சி எமேத' எனக் க தி 
இ மாந்தி ந்த ஆங்கிேலயர் ெபாறி கலங்கி, ெநறி மயங்கக் கப்பேலாட் ய தமிழர் 
சிதம்பரனார். ெதன்னாட் த் திலகர் எனத் திகழ்ந் தவர் அவர். பாட்டாளி மக்க க்குப் 
பாிந்  ேபசிய தற்காக-நாட் ேல சுதந்தர உணர்ச்சிைய ஊட் ய தற்காக-அவைரச் 
சிைறக் ேகாட்டத்தில் மாட்  மகிழ்ந்த  ஆங்கில அரசாங்கம். சிைறவாசம் தீர்ந்த 
பின்னர்த் த் க்கு க்குத் தி ம்பினார் சிதம்பரன்னார்; ஒ  நாள் மாைலப் ெபா  

ைற கத்தின் அ ேக உலாவச் ெசன்றார். பைழய நிைன கள் எல்லாம் அவர் 
மனத்திேல படர்ந்தன. அக் கடற்கைரயிேல நின்  அவர் ேபச ற்றார்:- 
 
            "ெதன்னாட் த் ைற கேம! ந்  ஆண்  களாக நீேய இம் த் க் 
கைரயில் தன்ைம ெபற்  விளங்குகின்றாய்! ன்னாளில் வள ற் றி ந்த 
ெகாற்ைகப் ெப ந் ைறயின் வழித் ேதான் றல் நீேய என்  உணர்ந் , உன்ைன 
வணங்கு கின்ேறன்; வாழ்த் கின்ேறன்.ஆயி ம், அக் காலத் ைற கத்தின் 
மாட்சிைய ம், இக் காலத்திற் கா ம் காட்சிைய ம் நிைனத் ப் பார்க்கும்ெபா  
என் ெநஞ்சம் கு கின்றேத! பார் அறிந்த ெபாற்ைகத் ைற கத்திேல 
பாண் ய ைடய மீனக்ெகா  உயர்ந்  பறந்த . ெகாற்ைகக் கடல் த்  வளம் 
ெகாழித்த . பழங் கு களாகிய பரதவர் மறக்கல வாணிகத்தால் வளம் ெபற்  
மாடமாளிைககளில் வாழ்ந்தார்கள். இ , ெசன்ற காலத்தின் சிறப் . இன் , 
மீனக்ெகா  எங்ேக? ஆங்கில நாட் க் ெகா யன்ேறா இங்ேக பறக்கின்ற ? பரங்கியர் 
கப்பலன்ேறா எங்கும் பரந்  திாிகின்ற ? ெகாள்ைள லாபம் அ க்கின்ற ெவள்ைளயர் 
கப்ப ல், கூ ேவைல ெசய்கின்றனர் நம் நாட்  மக்கள்! ெசாந்த நாட் ேல 
வந்தவர்க்கு அ ைம ெசய்  வயி  வளர்ப்ப  ஒ  வாழ்வாகுமா? 'வைச ெயாழிய 
வாழ்வாேர வாழ்வார்' என்ற வள் வர் வாய்ெமாழிைய மறக்கலாமா? 
 
            "வளமார்ந்த ைற கேம! இந்த வைசைய ஒழிப்பதற்காக இந் நகாில் சுேதசக் 
கப்பல் கம்ெபனிெயான்  இ பதாண் க க்கு ன் உ வாயிற் . பாரத நாட் ச் 
ெசல்வ ம் அறிஞ ம் அந்தக் கம்ெபனியில் பங்கு ெகாண்டார்கள். பழங்காலப் 
பாண் யைரப் ேபால், ம ைரமா நகாிேல தமிழ்ச் சங்கம் அைமத் , லவர் பா ம் 

க டயவராய் விளங்கிய பாண் த் ைரத் ேதவர் அக் கம்ெபனியின் தைலவர் 
ஆயினார். அதன் ெசயலாளனாக அைமந்  பணி ெசய் ம் ேப  எனக்குக் கிைடத்த . 
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கம்ெபனியார் வாங்கிய சுேதசக் கப்பல் உன் ைற கத்ைத வந்தைடந்த . 
ெவள்ேளாட்டம் பார்ப்பதற்காக அக் கப்பல் இங்கி ந்  ெகா ம் த் ைறைய 
ேநாக்கிப் றப்பட்ட நாளில், இன்பெவள்ளம் என் உள்ளத்திேல ெபாங்கி எ ந்த ; 
கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர் வழிந்த . 
 
            "வாணிக மாமணிேய! அன் தல் சுேதசக் கப்பல் வாணிகம் வளர்ந்த ; 
ெவள்ைளயர் வாணிபம் தளர்ந்த . அ கண்  அவர் உள்ளம் எாிந்த . ெவ க்கத் தக்க 
சூழ்ச்சிகைள அன்னார் ைகயாளத் தைலப்பட்டார்; சுேதசக் கம்ெபனி 
ேவைலயினின் ம் நான் விலகிக்ெகாண்டால் றாயிரம் பாய் ைகயடக்கம் 
த வதாக ைற கமாக கூறினர். எனக்கு உற்ற ைணயாக நின்  ஊக்கம் தந்த 
நண்பர்கைளப் பலவா  பய த்தினர்; இைவெயல்லாம் பயனற்  ஒழிந்த 
நிைலயிேல அடக்கு ைறையக் ைகயாளக் க தி அரசாங்கத்தின் உதவிைய நா னார். 
 
            "பரங்கியர் ஆ ம் ைறேய! ஆங்கில அரசாங்கம் சர்வ வல்லைம ைடய 
ெதன் ம், அைத அைசக்க எவரா ம் ஆகா  என் ம் அப்ேபா  ெபா  மக்கள் 
எண்ணி யி ந்தார்கள். அதனால் அ ைமத்தனம் நாெளா  ேமனி ம் ெபா ெதா  
வண்ண மாக இந் நாட்  மக்களிைடேய வளர்ந்த . ைரதனத்தார் என்ன 
ெசான்னா ம் எதிர்த் ப் ேபசாமல், 'சார், சார் ' என்  சலாமிட் ப், ' த்தி, த்தி' என்  
வாய்ெபாத்திச், 'சாி, சாி' என்  சம்மதித் த் தாளம் ேபா ம் ேபா  அறிஞர், 
பட்டங்க ம் பதவிக ம் ெபற்  உயர்ந்தார்கள். அரசாங்கம் ஆட் வித்தால் அப் 
ப ைமகள் ஆ ம்; எப்ேபா ம் 'அரசு வாழ்க'என்  பா ம். இத்தைகய சூழ் நிைலயிேல 
எ ந்த  சுதந்தர நாதம்! வந்ேதமாதரம் என்ற சுேதச மந்திரம் வங்க நாட் ேல பிறந்த ; 
காட் க் கனல்ேபால் எங்கும் பரவிற் . 'சுதந்தரம் என  பிறப் ாிைம; அைத 
அைடந்ேத தீ ேவன்' என்  வடநாட் ேல மார்தட்  நின்றார் மராட் ய ரர் ஒ வர். 
அவேர பாரத நா  ேபாற் ம் பாலகங்காதர திலகர். ெதன்னாட் ேல ேதான்றினார் 
நா ைடய நண்பர் பாரதியார். அவர் அஞ்சாத ெநஞ்சினர்; ெசஞ்ெசாற் கவிஞர்; 
'வந்ேத மாதரம் என்ேபாம், எங்கள் மாநிலத் தாைய வணங்கு ம் என்ேபாம், என்ற 
அழகிய பாட் ைசத் , நாட் ேல ஆர்வத்ைதத் தட்  எ ப்பினார்; 'ெநாந்ேத 
ேபாயி ம், ெவந்ேத மாயி ம் வந்ேதமாதரம்' என் ம் ர மந்திரத்ைத விடமாட்ேடாம் 
என்   ெபறக் கூறினார். 
 
            " ைம கண்ட ைற கேம! அந் நாளில் 'வந்ேதமாதரம்' என்றால் வந்த  
ெதால்ைல . அந்த வாசகத்தில் ஒ  வஞ்சகம் இ ப்பதாக ஆங்கில அரசாங்கம் 
க திற் . ெபா க் கூட்டங்களி ம், ெதாழிலாளர் கூட்டங்களி ம், நான் 
ேபசும்ெபா  வந்ேதமாதர'த்ைத அ த்தமாகச் ெசால் வ  வழக்கம். அைதக்ேகட்  
நாட்  மக்கள் ஊக்க ற்றார்கள்; உணர்ச்சி ெபற்றார்கள். உள்ளைதச் ெசான்னால் 
கள்ள ைடயவர் உள்ளம் எாி மல்லவா? எாி ற்ற அரசாங்கம் என்ைன எதிாியாகக் 
க திற் ; என்மீ  பலவைகயான குற்றம் சாட் ற் . நாட் ன் அைம திைய நான் 
ெக த்ேதனாம்! நல்ல தலாளிமா க்குத் ெதால்ைல ெகா த்ேதனாம்! 
ெவள்ைளயர்மீ  ெவ ப்ைப ஊட் ேனனாம்! ர சுதந்தரம் ெபற வழிகாட் ேனனாம் 
ெவள்ைளக் ேகார்ட் ேல இக் குற்ற விசாரைண வி வி ப்பாக நடந்த . இரட்ைடத் 
தீவாந்தர தண் டைன எனக்கு விதிக்கப்பட்ட . அப்பீல் ேகார்ட் ேல சிைறத் 
தண்டைனயாக மாறிற்  அத் தீர்ப் . ஆறாண்  ேகாைவச் சிைறயி ம், கண்ண ர்ச் 
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சிைறயி ம் ெகா ம் பணி ெசய்ேதன். என் உடல் ச த்த ; ஆயி ம், உள்ளம் ஒ  
நா ம் தளர்ந்ததில்ைல; சிைறச் சாைலையத் தவச் சாைலயாக நான் க திேனன்; ைக 
வ ந்த ெமய் வ ந்தச் ெசய்த பணிகள் எல்லாம் தாய்நாட் ன் வி தைலக்காகப் ாிந்த 
அ ந்தவம்; என்  எண்ணி உள்ளம் தைழத்ேதன். 
 
            "ெசல்வச் ெச ந் ைறேய! சிைறச்சாைலயில் என்ைனக் கண்காணித்தவர் பலர். 
க ம்பணி இட்ட வர் பலர். அவைர நான் எந்நா ம் ெவ த்தததில்ைல. ஆனால், 

ைற தவறி நடந்தவர்கைள எதிர்த்ேதன்; வைர தவறிப் ேபசியவர்கைள வாயால் 
ஒ த்ேதன். ஒ  நாள் மாைலப்ெபா : உடல் ந ந் , உள்ளம் தளர்ந்  
சிைறக்கூடத்தில் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். அங்ேக வந்தான் ஒ  ெஜயிலர்; அதிகாரத் 
ேதாரைண யில் நீட்  நிமிர்ந்  நின்  ெகாண்  எனக்குச் சில த்திமதி ெசால்லத் 
ெதாடங்கினான். அப்ேபா  என் மனத்தில் ேகாபம் ெபாங்கி எ ந்த . ‘அேட 
மைடயா! நீயா எனக்குப் த்திமதி ெசால்பவன்?  வாைய! உனக்கும் உன் 
அப்ப க்கும் த்தி ெசால்ேவன் நான். உன் ைடய கவர்ன க்கும், மன்ன க்கும் 

த்தி ெசால்ேவன் நான்’ என்  ேவக றப் ேபசிேனன். மானமிழந்  வாயிழந்  
மைறந்தான் ெஜயிலர். 
 
            "தமிழ்ப் ெப ந் ைறேய! உன் தாழ்வி ம் வாழ்வி ம்-எந்த நாளி ம்-என் 
தமிழ்த் தாைய நான் மறந்தறிேயன்; இந்த நகரத்தில் வக்கீல் ேவைல பார்த்  வள ற 
வாழ்ந்த நாளில் வள்ளல் பண் த் ைரத்ேதவேரா  உற  ெகாண் , தமிழ் ல்கைளக் 
கற்ேறன். அதனால் நான் அைடந்த நன்ைமக்கு ஓர் அளவில்ைல. சிைறச் சாைலயில் 
ெசக்கி த்த ய ரத்ைத மாற்றிய  என் ெசந்தமிழன்ேறா? ைகத் ேதால் உாியக் 
க ம்பணி ாிந்தேபா  என் கண் ணீைர மாற்றிய  கன்னித் தமிழன்ேறா? ெதால் 
காப்பியத்ைதப் ப த் ப் ப த்  என் ெதால்ைல ெயல்லாம் மறந்ேதன். 
இன்னிைலையக் கற்  என் இன்னல்கைளெயல்லாம் ெவன்ேறன். ஆங்கிலெமாழி யில் 
ஆலன் என்பவர் இயற்றிய அறி  ல்களில் ஒன்ைற ‘மனம்ேபால் வாழ் ’ என்  
தமிழிேல ெமாழி ெபயர்த்ேதன். உயர்ந்த ல்களிற் கண்ட உண்ைமகைள இைளஞ ம் 
எளிதில் அறிந்  ெகாள்  மா  ‘ெமய்யறி ’, ‘ெமய்யறம்’ என்ற சி  ல்கள் 
இயற்றிேனன். இவற்ைற என் தமிழ்த் தாயின் தி வ களில் ைக ைறயாக ைவத்ேதன் 
சிைறயி ந்  ற்ற என் சி  ல்கைள ம் உவந்  ஏற் க்ெகாள் மா  
ெசந்தமிழ்த்தாயின் தி வ ைள ேவண் கிேறன். 
 
            "வ ங்காலப் ெபர் வாழ்ேவ! காலம் க  ெசன்ற . என் சிைற வாழ்  

ந்த . இந் நகைர வந்தைடந்ேதன். என் அ ைமக் குழந்ைத கைளக் கண்  
ஆனந்த ற்ேறன். ஆயி ம் என் ஆைசக் குழந்ைதைய-ேதசக் கப்பைல- இத் ைற 

கத்தில் காணா  ஆறாத் ய ற்ேறன். 'பட்ட பாெடல்லாம் பயனற் ப் ேபாயிற்ேற' 
என்  பாிதவித்ேதன். 'என்  வ ேமா நற்காலம்' என்  ஏங்கிேனன். இன்  
இல்லாவிட்டா ம் என்ேற ம் சுதந்தரம் வந்ேத தீ ம். ர சுதந்தர ெவள்ளம் 

றப்பட்  விட்ட . அைதத் த த்  நி த்த யாரால் ஆகும்? பாரத நாட் ேல, 
 
            "பாயக் காண்ப  சுதந்தர ெவள்ளம் 
            பணியக் காண்ப  ெவள்ளயர் உள்ளம்" 
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            என்  நாம் பா ம் நாள் எந்நாேளா?" என்  உ க்கமாகப் ேபசிக் 
கடற்கைரைய விட்டகன்றார் ரச் சிதம்பரனார். 
 
            ----------------------------------------------------------- 
 

20. பாரதியார் 
 
            தமிழ் நாட் க்குப் த் யி ம் வாழ் ம் அளித்தவர் பாரதியார். பா க்குள்ேள 
நல்ல நா  - பண் ம் பழைம ம் வாய்ந்த நா -பாரதப் ெப  நா - உாிைமயிழந் , 
ெப ைமகுன்றி, ெவள்ைள யாட்சி யில் கு கி நின்ற நிைல கண்  அவர் மனம் ெகாதித் 
தார். 'இம் என்றால் சிைறவாசம்; ஏன் என்றால் வனாவாசம்' என்பைத நன்றாக 
அறிந்தி ந் ம் ெவள்ைளயார் ஆட்சிைய எதிர்த்தார் அவ் ரர்; பாட்டா ம் 
உைரயா ம் தமிழ் நாட்டாைரத் தட்  எ ப்பி ர சுதாந்தர ேவட்ைகைய ஊட் னார். 
ெசன்ைனயம் பதியின் கண்ெணன விளங்கும் தி வல் க்ேகணியிேல பல்லாண்  
வாழ்ந்தார் பாரதியார்; நாள் ேதா ம் அந்திமாைலயில் கடற்காைரயிேல நின்  
ஆேவசமாய்ப் பா வார்; ஒ நாள் அக்கடைல ேநாக்கி ஆர்வ றப் ேபச ற்றார்:- 
 
            "அ ந்தமிழ்க் கடேல! இன்  உன்ைனக் காண ஏேனா என் உள்ளம் 
களிக்கின்ற ! நீள நிைனந்  ெநஞ்சம் தைழக்கின்ற ! 'எங்கள் அ ைமத் தமிழகத்ைத 
வாழ்விக்க வந்த வள் வர் ன்னாளில் உன்ைனக் கண்டார்; உன் காற்ைற உண்டார்; 
உன் கைரயில் உலாவினார்' என்  எண் ம்ெபா  இன்பம் ெபாங்குகின்ற  என் 
உள்ளத்தில்! 'உன் மணற் பரப்பிேல நன்னீர் சுரந் , அல்  மலர் த்  நின்ற 
ேகணிதான் அக் கவிஞர் ெப மான் க த்ைதக் கவர்ந்தேதா?' 'ெதாட்டைனத் ம் 
மணற்ேகணி' என்ற அ ைமத் தி க்குறள் உன் அ ேக ள்ள 
தி வல் க்ேகணிையத்தான் குறித்தேதா? இளங்காற்றளித் ச் சி  நன்ைம ெசய்த 
உனக்கு எத் ைண அ ைமயான ைகம்மா  அளித் விட்டார் அப்ெப மான்! உன் 
அல்  மணற் ேகணிக்கு அழியாப் ெப ம் பதம் அளித்  விட்டாேர! அவர் 
வாழ்த் ைரயால்தான் தி வல் க் ேகணிக்கு வாழ்வின்ேமல் வாழ்  வ கின்றேதா? 
 
            "நீலத்திைரக் கடேல! உன்ைனக் கைடக்கணித்த அப்ெப ந்தைகைய 
ஏைழேயன் என்ெசால்  ஏத் ேவன்? மாநிலெமங்கும் கழ் ெபற்  விளங்கும் அப் 
ெப மாைனத் தமிழகம் ெசய்த தவக் ெகா ந்  என்பேனா? நானிலம் ெசய்த 
நற்றவத்தின் பயன் என்பேனா? ஒ  மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய தி மாமணி 
என்பேனா? ெசந்தமிழ்ச் ெசம்மணிகளாய் இலங்கும் ம்மணிக ள் அவேர ந  
நாயகமாய்க் காட்சி த கின்றார். னிதமான அக்காட்சிைய என் ன் கவியால் எ திக் 
காட்ட மா?ஆயி ம் க க்கின்ற  ஆைச; கதிக்கின்ற  கவிைத. 
                  "கல்விசி றந்தத மிழ்நா - கழ்க் 
                        கம்பன்பி றந்தத மிழ்நா -நல்ல 
                  பல்வித மாயின சாத்திரத் தின்மணம் 
                        பாெரங்கும் விசும்த மிழ்நா . 
                  வள் வன் தன்ைனஉ லகி க் ேகதந்  
                        வான் கழ் ெகாண்டத மிழ்நா -ெநஞ்ைச 
                  அள் ம்சி லப்பதி காரெமன் ேறார்மணி 
                        ஆரம்ப ைடத்தத மிழ்நா " 
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            என்  பா ேவன்; ஆனந்தக் கூத்  ஆ ேவன். 
 
            "நல்ேலார் ேபாற் ம் அல் க்ேகணிேய! உன் மலர்க்ேகணியின் அழைகக் 
கண் தான் மா கில் வண்ணன் அதன ேக ேகாயில் ெகாண்டாேனா? அன்  
பஞ்சவ க்குத் ைண ாிந்த அஞ்சன வண்ணன் - பார்த்த க்குப் பாகனாகிய 
பரந்தாமன்- அறப்ெப ந் ைணவன் - அ யார்க்கு எளியன் - நின்னகத்ேத நின்  
அ ள் ாிகின்றான். அந்தக் 
 
            "கண்ைணக் கண்ேடன் - எங்கள் 
            கண்ணைனக் கண்ேடன் மணி 
            வண்ணைன ஞான மயி ைனக் கண்ேடன்." 
 
            "ெதால் கழ் வாய்ந்த அல் க்ேகணிேய! இந்நாளில் உன் அ ைமைய அறிவார் 
யார்? உன் கடற்கைரயில் அன்  தமிழ்த் ெதன்றல் தவழ்ந்த ; இன்  ேமல் காற்  

சுகின்ற . அன்  உன் அரங்கத்தில் எங்கள் தமிழன்ைன ஆனந்த நடனம் ாிந்தாள்; 
இன் , ஆங்கில மா  களியாட்டம் ஆ கின்றாள். அவ ைடய ெவள்ைள நாவிேல 
ெதள்ளிய தமிழ் வளம் ஏ மா? அவள் இ மாந்த ெசவியிேல ேதம ரத் தமிேழாைச 
ேச மா? அந்ேதா! தி வல் க்ேகணிேய! ேவற்றரசின் ெகா ைமயால், நீ சீர் 
இழந்தாய்; ேபர் இழந்தாய்; 'திாிப்பளிக்ேக'னாகத் திாிந் விட்டாய்! 
 
            "அல் க் க ங்கடேல! உன் அழகைமந்த கைரயிேல, ெவள்ைளயர் விைளயா த் 
திாிகின்றார்; ெவறியாட்டயர்கின்றார்; உலா கின்றார்; குலா கின்றார். அவைரக் 
கண்  அஞ்சி, நம்மவர் ெநஞ்சம் குைலகின்றாேர! சிப்பாையக் கண்டால் அச்சம்; 

ப்பாக்கிையக் கண்டால் ந க்கம்; சட்ைடக் காரைனக் கண்டால் குட் க் காரணம். 
இப்ப  வாழ்வ ம் ஒ  வாழ்வாகுமா? பிறந்த நாட் ல் பிறர்க் க ைம ெசய்தல் 
ேபைதைம யன்ேறா? 
 
            "அறப்ெப ங் கடேல! ர சுதந்தர ேவட்ைக இந் நாட் ேல ேவ ன்றி விட்ட . 
இனி அைத அைசக்க எவரா ம் ஆகா . வந்ேதமாதரம் என்ற மந்திர ெமாழியால் 
பாரத நாட்ைடத் தட்  எ ப்பிய பாலகங்காதர திலகைர அரசாங்கத்தார் சிைறயில் 
மாட்டலாம். ெதன்னாட் த் திலகர் என்  ேபர் ெபற்ற எங்கள் சிதம்பரனாைரச் சிைறக் 
ேகாட்டத் தில் அைடக்கலாம்; ெசக்கி க்க ைவக்கலாம்; ச்சமாக எண்ணித்  
ெசய்யலாம். ஆயி ம், அவர் ட் ய கனல் ெவள்ைளயர் ஆட்சிைய ட் ேய தீ ம்! 
 
            "ெசாந்த நாட் ல் பிறர்க்க  ைமெசய்ேத 
            ஞ்சிேடாம - இனி அஞ்சிேடாம்" 
 
            என்ற ர சுதந்தர ேவகத்ைத நி த்த யாரால் ம்? எாிமைலையத் த க்க - 
அதன் வாைய அைடக்க - எவரால் இய ம்? 
 
            ெசந்தமிழ்க் கடேல! இக் கைரயில் ெகாஞ்சம் இடம் ேவண் ம் என்  ெகஞ்சிய 
ெவள்ைளக்காரன் இன்  மிஞ்சி விட்டான்; ேகாட்ைட வைளத்தான்; நமக்குக் ேகட்ைட 
விைளத்தான்; இந்நகைர ெவள்ைள யர் பாக்கம் என் ம், க ப்பர் பாக்கம் என் ம் 
பிாித்தாேன! ெவள்ைளயர் ேமேலாராம்; க ப்பர் கீேழாராம். 'பிறப்ெபாக்கும் எல்லா 



 50

உயிர்க்கும்' என்  பரந்த ெகாள்ைகையப் பழித்  நிற்ப  ெவள் ைளயர் ஆட்சி. அ  
ழ்ந்ேத தீ ம். 

 
            "என் அ ைமத் தமிழ்க் கடேல! அ  வி  கின்ற நாளிேல பாரத ச தாயம் 
ஒன்  பட்  வா ம். சாதிப் சல்கள் ஒழி ம்; சமயப் பிணக் கங்கள் அழி ம்; தமிழ் 
நா  தைலெய க்கும். அப்ேபா , 
 
            "உழ க்கும் ெதாழி க்கும் 
            வந்தைன ெசய்ேவாம்- ணில் 
            உண் களித் தி ப்ேபாைர 
            நிந்தைன ெசய்ேவாம்" 
 
            என்  ஆ ேவாம்; பள் ப் பா ேவாம்; 'ஆனந்த சுதந்தரம் அைடந்  
விட்ேடாம்' என்  அகம் களித்  இக் கடற்கைரயில் இ மாந்  உலா  ேவாம்" என்  
ஏ ேபால் நடந்  ெசன்றார் பாரதியார். 
 
            --------- 
 
 


