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தமிேழ இன்பம், இன்பேம தமிழ். கம்பன், ேசக்கிழார், தி ப் கழ், அ ட்பா ேபான்ற
ல்கைளப் ப த்தால் இந்த உண்ைம விளங்கும். இைவ ெசய் ள்கள். உைரநைடயில்
தமிழின்பம் கர ேவண் மானால் தி .வி.க, ேச ப்பிள்ைள ஆகிய இ
லவர்களின்
ெசந்தமிைழச் ெசவிம க்க ேவண் ம். "ெசந்தமி க்குச் ேச ப்பிள்ைள" என் ம்
ெசால்லலாம். அவர் ேபச்சு அளந் ெதளிந் குளிர்ந்த அ விப் ேபச்சு. அவர்
எப்ெபா ைள எ த்

விளக்கினா

ம், அ

நடமா ம். அவர் எ திய "ேவ ம் வில்
தமிழின்பத் ேதன் ளிகளாகும்.
மற்ெறா

மனத்திைரயில் ெசால்ேலாவியமாக

ம்", "ஊ ம் ேப ம்"

த ய

ல்கள்

ல் இேதா இ க்கின்ற ! இதன் ெபயேர "தமிழின்பம்" என்றால் இைத

இன்பத் ள் இன்பம் என் ெசால்ல ேவண் ம். இதில் உள்ள கட் ைரகள் தமி க்கும்,
ெபா ளாராய்ச்சிக்கும் பயன்ப ம் அாிய ெசால்லணிகளாகும். ேமைடப் ேபச்சு
எப்ப யி க்க ேவண் ம்; கட் ைரகள் எப்ப

அைமய ேவண் ம் என்பைத இந்

மாணவர்க

, சிலப்பதிகாரம், கந்த ராணம்,

க்கு நன்கு விளக்கும். றநா

தி க்குறள், கம்ப ராமாயணம், ெபாிய ராணம்
இக்கட் ைரகளில்
தி

த ய பைழய

ம் கின்ற . கண்ணகிக் கூத் , ேசர

ம், தமி ம் ைசவ ம், ஆண்ைம ம் அ

ம், கர்ண

ல்களின் சுைவ

ம் கீர

ம், அறி ம்

ம் கும்பகர்ண

ம், காளத்தி

ேவட ம் கங்ைக ேவட ம் த ய கட் ைரகள், ப க்கப் ப க்கத் ெதவிட்டா
இனிக்கின்றன. தமிழர் ப த் ப் ப த் ப் பயன் ெப க!
எண்

ம் ேபா

தமிைழேய ெயண்ணீர்;

இைசத் ழி தமிைழேய யிைசப்பீர்;
பண்
ம் ேபா தமிழ்ப்பணி தைனேய
ப தறப் பண்ணியின்

ர்;

ல்
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உண்

ம் ேபா ம் உறங்கி ம் ேபா ம்,

உயி ளந்
த்தி ம் ேபா ம்,
கண்ணி மாிய தமிைழேய க திக்
காாிய
திெகாண் ெட
ர்!
எந்தாய் வாழ்க சுத்தானந்த பாரதி
--------தமிழ் இன்பம் : I. ேமைடப் ேபச்சு
1. தமிழாசிாியர் மகாநா *
(* 1- 3-1946 இல் ெசன்ைனயில் நைடெபற்ற )
தைலைம உைர
கல்வித் ைற அைமச்சர் அவர்கேள! ஆசிாியத் ேதாழர்கேள!
'கற்றாைரக் காண்ப

ம் நன் ; கற்றார் ெசாற் ேகட்ப

ம் நன் ; கற்றாேரா

இணங்கி இ ப்ப
ம் நன் ' என்பர் நற்றமிழ் வல்லார். அந் நலத்ைத இம் மாகாணத்
தமிழாசிாியர்மாநாட் ல் எனக்குச் சிறப்பாகத் தந்த அன்பர்கைள மனமாரப்
ேபாற் கின்ேறன்.
இம் மாநாட் ேல தமிழ்த்தாயின் மணிக்ெகா

ஏறக்கண்ேடன்; மனம் களித்ேதன்.

வில் ம் கய ம் ேவங்ைக ம் தாங்கிய மணிக்ெகா , த்தமிழ் வளர்த்த
ேவந்தைர ம் நம் மனக் கண்ெணதிேர காட் நிற்கின்ற . அன்பர்கேள! இன் நாம்
அைனவ ம் கிழக்கு ெவ த் விட்ட . இ வைர ேமற்கு ேநாக்கிய கங்கெளல்லாம்
இன் கிழக்கு ேநாக்கி நிற்கின்றன. இன் ம் பதிைனந் திங்களில் நாமி க்கும்
நாட்ைட நாேம ஆளப்ேபாகின்ேறாம். இந்திய நா இந்தியர்க க்குச் ெசாந்தமாகப்
ேபாகின்ற . அந்த ைறயில் தமிழ்நா தமிழ க்ேக ஆகும் என்பதில் தைட ம்
உண்ேடா? தமிழ்நா

தன்னரசு ெப ம் என்

எண்

ம்ெபா

தமிழர் உள்ளம்

தைழக்கின்ற ; ெதாண்டர் உள்ளம் ள் கின்ற . தமிழ்த்தாய், ன்னாளில்
எய்தியி ந்த ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் அைல அைலயாக மனத்திேல எ கின்றன.
ேசர ேசாழ பாண் யர் என் ம் ன் குலத் தமிழ் மன்னர், நித்தம் தமிழ்வளர்த்த
நீர்ைம நம் நிைனவிற்கு வ கின்ற . ேசரநாட் மாளிைகயில் ெமல் ய ரமஞ்சத்தில்
கண் றங்கும் தமிழறிஞர் ஒ வ க்குக் கவாி சி நிற்கும் காவலைன மனக்
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கண்ெணதிேர காண்கின்ேறாம். ேசாழ நாட்
ெதா

, 'நான் பண் த ேசாழன்' என்

மாநில மன்னன், தமிழ்த்தாயின் தி வ

இ மாந்

ேபசும் இனிய வாசகத்ைதக்

ேகட்கின்ேறாம். சங்கத் தமிழ் மணக்கும் ம ைரயில் அாியாசனத்தில் அமர்ந் ,
ஆசிாியாின் சிறப்ைப ம், அவர்கைள ஆதாித்தற்குாிய ைறைய ம் அழகிய பாட்டால்
எ த் ைரக்கும் பாண் யைனப் பார்க்கின்ேறாம். "உற் ழி உதவி ம் உ ெபா ள்
ெகா த் ம், பிற்ைறநிைல னியா கற்றல் நன்ேற" என் பாண் யன் அன்
பிறப்பித்த ஆைண என்ெறன் ம் தமிழ்நாட் ல் நின் நில தல் ேவண் ம் என்
ஆைசப்ப கின்ேறாம்.
ேவந்தர் காலத்திற்குப் பின் நம் தாய் ெமாழிக்கு ேநர்ந்த சி ைமைய நிைனத்தால்
ெநஞ்சம் உ கும். ேவற்றரசர் ஆட்சி இந்நாட் ல் ேவ ன்றிற் . அவர் ெமாழியாகிய
ஆங்கிலம் ஆதிக்கம் ெபற்ற . எல்லாப் பாடங்க ம் ஆங்கிலம் ஆதிக்கம் ெபற்ற .
எல்லாப் பாடங்க ம் ஆங்கில ெமாழியிேல பயிற்றப்பட்டன. ஆங்கிலமா களிநடம்
ாிந்த கல்விச் சாைலகளில் தமிழ்த்தாய் நிைலயிழந் , தைல கவிழ்ந் , ஒ ங்கி ஒ ங்கி
நிற்பாளாயினாள். தமிழ்ஆசிாியர்களின் உள்ளம் இ ந்த ; ஊக்கம்
ம ந்த . ைகப ந்த ஓவியம்ேபால் லவர் மணிகள் ெபா விழந்தார்கள். தமிழ்
மாணவர்க

ம் தமிைழ எள்ளி நைகயாடத் ெதாடங்கினர் ; அல்

ஆங்கிலத்ைதக் கற்

ம் பக

ம்

, ஆங்கிேலய ைடய நைட ைடகளில் ேமாக ற்

,

தாய்ெமாழிையப் பழித் ம் இழித் ம் ேபசுவாராயினர். இவ்வா , கட்டழிந்
குைலந் கிடந்த தமிழ் நாட் ல் தமிழ்க்கைல விளக்கம் அவிந் ேபாகாமல்
பா காத்தவர் தமிழாசிாியர்கேளயாவர். ெமய் வ த்தம் பாரா
அ ைம ம் க தா , அவமதிப் ம் ெகாள்ளா , அன்
ேபாற்றிநின்ற தமிழாசிாியைர இன்

பதங்

, பசி ேநாக்கா ,

தமிழ்த்தாயின் ெபான்ன

மறக்கலாகுேமா ?

'ஆங்கில ஆட்சிக் காலத்தில் ஏற்பட்ட கல்வி

ைற இந்நாட்

ன்ேனற்றத்திற்கு

ஏற்ற தன் ; அதைன மாற்றிேய தீரேவண் ம்' என் இப்ேபா நல்லறிஞர்
எல்ேலா ம் ஒன் பட் க் கூ கின்றார்கள். இனி வ கின்ற தமிழரசில் கைலகள்
எல்லாம் தமிழ் ெமாழியின் வாயிலாகேவ பயிற்றப்ப ம் என்ப திண்ணம். அந்த
யற்சியில் கல்வி அைமச்சர் ஈ பட்
க்கின்றார். இப்ெபா
அவர் வகுத் ள்ள
திட்டம் உயர்தரப்பள்ளிக க்ேக யாயி ம் , அதேனா நின் விடப் ேபாவதில்ைல.
கல் ாியி ம் கைலகெளல்லாம் தாய்ெமாழியின் லமாகேவ கற்பித்தல் ேவண் ம்
என் ம் ஆைணைய அவர் ஒல்ைலயிற் பிறப்பிப்பார் என் நம் கின்ேறாம்.
அதற்குாிய கைலச்ெசாற்கைள ஆக்கும் பணியில் இப்ெபா ேத தமிழறிஞர்
தைலப்படல் ேவண் ம். கைலச்ெசால்லாக்கம் ேவகமாகச் ெசய்யக்கூ ய
ேவைலயன் . பல்லாற்றா ம் பைதப்பற ஆராய்ந் , தமிழின் நீர்ைமக்கு ஏற்றவா
கைலச்ெசாற் கா தேல தமிழ் ெமாழிக்கு ஆக்கம் த வதாகும்.
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இனி, வ ங்காலத்தில் தமிழ் ஆசிாியர்கள் ெசய்தற்குாிய சிறந்த ேவைலகள் பல
இ க்கின்றன. கு யரசாட்சியில் ேபச்சுக்கும் எ த் க்கும் ெப ஞ் சிறப் ண் .
தமிழ்ேமைடயில் நிக ம் ேபச்சுக்கைளச் சு க்ெக த்திேல எ க்கும் கைலையத்
தமிழாசிாியர்கள் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். இன் பத்திாிைக லகம் ெப ம்பா ம்
தமிழ்ப் ேபச்சுக்கைள மதிப்பதில்ைல; பிரசுரம் ெசய்வதில்ைல. தி வள் வர்
லவாின் நிைன நாட்கள் ெப ம் விழாவாகக் ெகாண்டாடப்ப கின்றன.

த ய

அவ்விழாக்களிேல ெப ம் லவர்கள் ேபசுகின்றார்கள் ; பல்லாயிரக் கணக்கான
மக்கள் வந் ேகட்கின்றார்கள். கிளர்ச்சி ெப கிறார்கள்; பயனைடகிறார்கள். ஆனால் ,
அந் நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றித் தமிழ்நாட் ஆங்கிலப் பத்திாிைககளில் விவரமாக ஒன் ம்
காண
யா , பத்திாிைககளி ம் சிலவற்ைறத் தவிர, மற்றைவ ஏேனா தாேனா
என் தான் அந்நிகழ்ச்சிகைள ெவளியிட்
க்கும். இந்த நிைலைய மாற்றேவ
ேவண் ம். அதைன மாற் ம் ஆற்றல் தமிழறிஞாிடம் இ க்கின்ற . நாெடங்கும்
தமிழார்வம் நிைறந் விட்டால் பத்திாிைககள் தாேம தமிழிற் கவிந் வ ம். தமிழ்ப்
ேபச்சுக்கைளப் பரப் கின்ற பத்திாிைககைளப் ெப வாாியாகத் தமிழ் மக்கள்
ஆதாிக்கத் தைலப்பட்டால் இன் ள்ள நிைல நாைளேய மாறிவி ம்.
ஆதலால் , தமிழ் அறிஞர்கேள ! தமிழ் நாெடங்கும் தமிழ்ச்சங்கம் நி

ங்கள்;

தமிழ்ப்பாடம் ெசால் ங்கள்; கைலச்ெசல்வத்ைத வாாி வழங்குங்கள்; ெத ெவல்லாம்
தமிழ் ழக்கம் ெசழிக்கச் ெசய் ங்கள். இவ்விதம் ஒல் ம் வைகயால் நாம்
ஒவ்ெவா வ ம் பணி ெசய்ேவாமானால் இன் ம் பத்தாண் களில் தமிழ் நா
த் யிர் ெபற் வி ம். அக் காலத்தில் நா
ற் ம் தமி ணர்ச்சி ெபாங்கித் த ம்பிப்
ரணமாய் நிற்கும். கல் ாிகளில் நல்லாசிாியரகள் எல்ேலா ம் தமிழறிஞராயி ப்பர்.
பல்கைலக் கழகங்களில் நக்கீரர் ேபான்ற நற்றமிழ்ப் லவர் தைலவராக ற்றி ப்பர்.
'எந்த ெமாழி ம் நம

ெசாந்த ெமாழிக்கு இைணயாகா ' என்

இைளஞர் ெசம்மாந்

ேபசுவர்; 'ேதம ரத் தமிேழாைச உலகெமல்லாம் பர ம் வைக

ெசய்ேவாம்' என்

ரசு ெகாட் வர். எட் த் திைசயி

விளங்கும். அந்த நிைலயிைன இன்
பணிெசய்ய வாாீர் !
-----------

தமிழ் நாட்

ம் தமிழ் நா

ஏற்ற ற்

எண்ணிப் பாாீர் ! அதைன எய்திேய தீர்ேவாம் ;
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2. றநா

மகாநா

(* ெசன்ைனயில், ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த
நடத்தப்ெபற்ற .)

*

ற்பதிப் கழகத்தினரால்

தைலைம உைர
ெமய்யன்பர்கேள ! ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வர்கேள !
இந் நாள் தமிழ்நாட் க்கு ஒ நன்னாள் ஆகும். தமிழ்த் தாையப் ேபாற் ம் அன்ப ம்
அறிஞ ம் ற் க்கணக்காக இங்ேக நிைறந்தி க்கின்றார்கள். தமிழ் நாெடங்கும்
தமிழ் ழக்கம் ெசழித் வ கின்ற . எங்கும் தமிழ்மணம் கமழ்கின்ற . சிந்ைதக்கினிய
ெசவிக்கினிய ெசந்தமிைழத் தமிழ்நாட்டார் சீராட்டத் ெதாடங்கி விட்டார்கள்.
பண்ைடத் தமிழ் ல்கைளப் ப ப்பதற்கும, பா காப்பதற்கும் ெதாண்டர் பல்லாயிரவர்
த் க்ெகாண்
க்கிறார்கள். இத்தைகய உணர்ச்சியின் வ வேம இம்மகாநா .
தைலசிறந்த ஒ தமிழ்
ன் திறத்திைன எ த் ைரப்பேத இம் மகாநாட் ன் க த் .
றநா
என் ம் ெப ைம சான்ற ைலப் பற்றிப் லவர் பலர் இங்ேக ேபச
இைசந் ள்ளார்கள். அவர்தம் நல் ைரக்கு ன் ைர ம் பின் ைர ம் நிகழ்த் ம்
ேப எனக்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . இம்மகாநா சிறப் ற நைடெப வதற்கு உங்கள்
அன்ைப ம் ஆதரைவ ம் ேவண் கின்ேறன்.
பழந் தமிழ்நாட் ன் தன்ைமைய எ த் க்காட் ம் ெதாைக
றநா

என்பர். அந்

ல்களில் தைலசிறந்த

ல் பைடத்திறம் வாய்ந்த ெப ேவந்தைரக் காணலாம்;

ெகாைடத்திறம் வாய்ந்த வள்ளல்கைளக் காணலாம்; கற்றறிந்

அடங்கிய

சான்ேறாைரக் காணலாம்; பழந்தமிழ்க் குலங்கைள ம் கு கைள ம் காணலாம்.
சு ங்கச் ெசால் ன , கைலமக
றநா ற்றிேல காணலாம்.

ம் தி மக

ம் களிநடம் ாிந்த பழந்தமிழ் நாட்ைடப்

கவிைத ம் காவல ம்
ற்காலத் தமிழ் மன்னாிற் பலர் ெபான்மலர் , மண ம் ெபற்றாற் ேபான் ,
விச்ெசல்வத்ேதா கவிச்ெசல்வ ம் உைடயராய் விளங்கினார்கள். த்தமிழ் நாட்ைட
ஆண்ட ேசர ேசாழ பாண் ய ள் சிலர் பா ய பாடல்கள் றநா ற்றிேல
காணப்ப ம். கற்பின் ெசல்வியாகிய கண்ணகியின் சீற்றத்தால் ஆவி றந் அழியாப்
கழ் ெபற்ற ெந ஞ்ெசழியன் என் ம் பாண் யன், கவிபா ம் திறம் ெபற்ற காவல ள்
ஒ வன். மக்களாகப் பிறந்ேதாெரல்லாம் கல்வி கற் ேமம்படல் ேவண் ம் என்ற
ஆைசைய அம் மன்னன் ஒ பாட்டால் அறிவிக்கின்றான்.
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"உற் ழி உதவி ம் உ ெபா ள் ெகா த் ம்
பிற்ைறநிைல னியா கற்றல் நன்ேற"
என்ற பாட்

, அவ்வார்வத்ைதக் காட் கின்ற .

இனி , ேசாழநாட்
அவ

அரசனாகிய ேகாப் ெப ஞ் ேசாழைனச் சிறி

பார்ப்ேபாம்.

ம் கவிபா ம் திறம் ெபற்றவன் ; தமி ணர்ந்த லவர்கைளத் தக்கவா

ேபாற்றியவன். அச்ேசாழன் , ெசல்வத்திேல தனக்கு நிகரான ஒ வைரத் ேதாழராகக்
ெகாண்டான் அல்லன்; பிசிராந்ைதயார் என்

ம் தமிழ்ப் லவைரேய உயிர்

நண்பராகக் ெகாண்டான். அம்மன்னன் உலக வாழ்க்ைகயில் ெவ ப் ற் , நா
றந் , உண்ணா ேநான்ைப ேமற்ெகாண்ட ெபா
அவன் மனம் பிசிராந்ைதயாைர
நா ற் . ேதாழர் வ வார் வ வார் என் வழிேமல் விழி ைவத் ஆவி காத்தி ந்தான்
அவன; எப்ப
அகம் குைழந்

ம் பிசிராந்ைதயார் வந்ேத தீர்வாெரன்
கூறினான்.

அ ேக இ ந்த அன்பாிடம்

"ெசல்வக் காைல நிற்பி ம்
அல்லற் காைல நில்லலன்"
என்ப

அந் நிைலயில் அவன் பா ய பாட் . இங்ஙனம் ஏங்கி நின்ற நல்

யிர்

நீங்கிப் ேபாயிற் . பிற்பா , ஆந்ைதயார் வந் ேசர்ந்தார்; நிகழ்ந்தைத அறிந்தார்;
தா ம் உண்ணா ேநான்பி ந் தம் உயிர்ெகாண் ேசாழன் நல் யிைரத் ேதடச்
ெசல்வார் ேபால ஆவி றந்தார்.
ேசர நாட்ைட ஆண்ட மன்ன ள் ம் சிலர் ெசந்தமிழ்க் கவிபா ம் சிறப்
வாய்ந்தி ந்தனர். அன்னவ ள் ஒ வன் ேசரமான் இ ம்ெபாைற. அம் மன்னன்
ெசங்கண்ணன் என்ற ேசாழ மன்ன டன் ெப ம் ேபார் ெசய் ேதாற்றான்.
ெவற்றிெபற்ற ேசாழன் ேசரமாைனப் பி த் ச் சிைறக் ேகாட்டத்தில் அைடத்தான்.
சிைறயிைடத் ேதம்பிய ேசரன் , ஒ

நாள் தாக ற்

வ ந்தினான்; தண்ணீர் த ம்ப

சிைற காப்பாளைன ேவண் னான். அவன் காலம் தாழ்த்
ெகாண்

,ஒ

கலத்தில் நீர்

வந்தான். அத் தண்ணீைரப் ப கி , உயிர் வாழ்வதற்கு அம்மானேவந்தன்

மனம் இைசயவில்ைல, "மானம் அழிந்த பின் வாழாைம
அவன் உயிர்

றக்கத்

ன் இனி " என்ெறண்ணி

ணிந்தான்; காவலாளன் ெகா த்த தண்ணீர்க் கலத்ைதக்

ைகயிேல ைவத் க்ெகாண்
ற்காலப் ேபார் ைற

ஒ

கவி பா னான் ; உயிர்

றந்தான்.
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பைகைம ம் ேபா ம் எக் காலத் ம் உண் .
சிலவற்ைறப் ற நா
நாட் ன்மீ

ற்காலப் ேபார்

ைனகளிற்

ற்றிேல காணலாம். அக் காலத்தில், ஒர் அரசன் மாற்றரசன

பைடெய த்தால், அந்நாட் ல் வா ம் நல்

யிர்கைள நாசமாக்கக்

க
வதில்ைல. பசுக்கைள ம், அறேவாைர ம், ெபண்கைள ம், பிணியாளைர ம் ,
இவர் ேபான்ற பிறைர ம் ேபார் நிக ம் இடத்ைதவிட் ப் றத்ேத ேபாய்வி ம்ப
எச்சாித்த பின்னேர பைடெய ப் நிக ம். இந்த அறப்ேபார் ைற
கு மிப்
ெப வ தியிடம் அைமந்தி ந்ததாக ெநட் ைமயார் என்ற லவர் பாராட் கின்றார்.
இன்

ம் , ேபார்களத்தில் ,

ண்பட்டார் ேம

ம்,

ரர் அல்லாதார் ேம

தியவர் ேம

பழந்தமிழர் ெகாள்ைக. அன்னார்மீ
பட்ேடார்' என்

ம் , றங்காட்

ம் பைடக்கலம் ெச

ஓ வார் ேம

த்தலாகா

ம் ,

என்ப

பைடக்கலம் வி த்த ெபா நைரப் 'பைட மடம்

தமிழர் உலகம் பழித் ைரத்த .

ேகாட்ைட ெகாத்தளங்கள்
ற்காலத்தில் தமிழரசர்கள் கட் ய ேகாட்ைடக
றநா
ஒ

ற்றிேல குறிக்கப் பட் ள்ளன. பாண்

ம் ெகாத்தளங்க

நாட் ேல, கானப்ேபர் என்ற ஊாில்

ெபாிய ேகாட்ைட இ ந்த . ஆழ்ந்த அகழி ம், உயர்ந்த மதி

ஞாயி

ம்

ம், நிைறந்த

ம், ெசறிந்த கா ம் அக் ேகாட்ைடயின் உ ப் க்கள்.

"கதிர் ைழ கல்லா மரம்பயில் க மிைள
அ ங்கு ம்
த்த கானப் ேபர்எயில்"
என்

அதன் ெப ைமையப் பா னார் ஐ ர்

கானப்ேபர் எயில் , ேவங்ைக மார்பன் என்ற

ர

லங்கிழார். எயில் என்ப

ேகாட்ைட.

க்குாியதாக இ ந்த . அக்

ேகாட்ைடையத் தாக்கி ேவங்ைகைய ெவன்றான் பாண் யன் உக்கிரப் ெப வ தி;
அவ் ெவற்றியின் காரணமாகக் "கானப்ேபர் எயில் கடந்த உக்கிரப் ெப வ தி" என்
பாராட்டப்ெபற்றான். இந்நாளில் கானப்ேபர் என்ப காைளயார் ேகாவில் என
வழங்குகின்ற .
கானப்ேபர் எயி

க்கு அ ேக ஏெழயில் என்ற ேகாட்ைட ம் இ ந்ததாகத்

ெதாிகிற . ஒ கால் அக்ேகாட்ைடையக் ைகப்பற்றினான் நலங்கிள்ளி என்ற ேசாழன்,
"ெதன்னம் ெபா ப்பன் நன்னாட் ள் ம்
ஏெழயிற் கதவம் எறிந் ைகக் ெகாண் நின்
ேபழ்வாய் உ ைவ ெபாறிக்கும் ஆற்றைல"
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என்

ேகா ர் கிழார் அவைனப் கழ்ந் ள்ளார். இக் காலத்தில் 'ஏ

ேகாட்ைட' என வழங்கும் ஊேர பைழய ஏெழயில் என்

ெபான்

க தப்ப கின்ற .

ெதாண்ைட நாட் ல் ற்காலத்தி ந்த இ பத் நான்கு ேகாட்டங்களில் ஒன்
எயிற்ேகாட்டம் என் ெபயர் ெபற்றி ந்த . அக் ேகாட்டத்ைதச் ேசரந்தேத காஞ்சி
மாநகரம். எயிற்பதி என் அந்நகைரச் ேசக்கிழார் குறித் ப் ேபாந்தார். இன் ம் ,
ேசாழநாட் ன் ஆதித் தைலநகராகிய தி வா
க்கு அ ேக ேபெரயில் என்ற
ெபய ைடய ஊர் ஒன் உள்ள . அ ேதவாரப்பாடல் ெபற்ற பழம்பதி. ேசாழ
மன்னர்கள் அவ்விடத்தில் ெப ங்ேகாட்ைட கட் யி ந்தார்கள் என் ேதாற் கிற .
அவ் ர் ஓைகப்ேபைர ர் என ம் வழங்கும்.
ேகாட்ைடயின் பல கூ க ம் உ ப் க்க ம் றப்பாடல்களால் லனாகின்றன.
ேகாட்ைடயின் சிறந்த அங்கம் மதில். மதிைலக் குறிக்கும் தமிழ்ச் ெசாற்கள் பலவாகும்.
அவற் ள் ஆைர, எயில், இஞ்சி, ெநாச்சி, ாிைச என்பன. றநா ற்றில்
வழங்குகின்றன. மதில்களில் ெசப் த் தக கைளச் ெசறித் த் திண்ைம ெசய் ம்

ைற

ற்காலத்தில் ைகயாளப் பட்டதாகத் ெதாிகின்ற , இலங்ைக மாநகாின் திண்ணிய
மதில்களின் திறத்திைன ம், அம் மதிலாற் சூழப்பட்ட நகரத்தின் ெச ைமைய ம்,
'ெசம்பிட் ச் ெசய்த இஞ்சித் தி நகர்' என்

கூறிப்ேபாந்தார் கம்பர். ெதன்பாண்

நாடாகிய தி ெநல்ேவ யில், பாண் ய மன்னர் கட் யி ந்த ேகாட்ைடயின் குறிகள்,
பல இடங்களில் உள்ளன. அவற் ள் ஒன் ெபா ைள ஆற்றின் கைரயில் அைமந்த
ெசப்பைறயாகும். ெசப்பைற என்ப ெசம்பினால் ெசய்த அைற என்ற ெபா ைளத்
த ம். ெசப்பைற என்ற இடத்தில் இக்காலத்தில் கு பைட ஒன் மில்ைல. அழகிய
கூத்தர் ேகாவில் ஒன்ேற காணப்ப கின்ற . ஆயி

ம், அக்ேகாவிைலச் சுற்றிச்

சிைதந்த மதில்க ம், ேம க ம் உண் . ெசப்பைறக்கு எதிேர, ஆற்றின் ம கைரயில்,
மணற்பைட
என்ற ஊர் அைமந் ள்ள . பைட
என்ப அரசன பைட தங்கி
இ க்கும் பாசைறயாகும். பாண் ய மன்னன் ேசைன தங்கிய பைட ட் க்கு
அண்ைமயில் ெசப்பைற அைமந்தி த்தைல ேநாக்கும் ெபா
, அவ்விடம்
பாண் யனார்க்குாிய ேகாட்ைடக ள் ஒன்றாக இ ந்தி க்கலாம் என்
ேதான் கிற .
மதி

ப் களில் ஞாயில் இன்றியைமயாதெதான்ெறன்ப

தமிழ்நாட்டார் க த் .

பைடெய த் வ ம் பைகவன்மீ , மைறந் நின் , அம் எய்வதற்குாிய
நிைலயங்கேள ஞாயில்கள் எனப்ப ம். மதி க்கு ஞாயிேல சிறந்த உ ப்ெபன்ப
றநா ற் ப் பாட் ஒன்றால் விளங்குகின்ற .
"மதி

ம் ஞாயில் இன்ேற; கிடங்கும்

நீர்இன் ைமயின் கன் ேமய்ந்
ஊர நிைலைம ம் இ ேவ"

உக

ம்;
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என் ஒ
லவர் ேகாட்ைடயின் நிைலையக் கூ கின்றார். பாழாய்க் கிடந்த ஒ
பழங் ேகாட்ைடயின் தன்ைமைய இப் பாட் நன்கு எ த் க் காட் கின்ற .
ேகாட்ைடையச் சூழ்ந்த அகழியில் தண்ணீர் இன்றிப் ல் ம் த ம்
ெசறிந்தி க்கின்றன. மதில்கள் ஞாயில் இன்றிப் பாழ்பட்
க்கின்றன என்ப
இப்பாட் ன் க த் .
அகழி சூழ்ந்த இடத்ைதக் கிடங்கில் என்

கூ வர்.

ற்காலத்தில், கிடங்கில்

என் ம் ேகாட்ைட, ேகாடன் என்ற சிற்றரச க்கு உாியதாக இ ந்த . பத் ப்
பாட் ள் ஒன்றாகிய சி பாணாற் ப்பைடயில் பாராட்டப்ப கின்ற தைலவன்
இவேன. இவ்வரசைன நன்னாகனார் பா ய பாட் ப் றநா ற்றிேல
ெதாகுக்கப்பட்
க்கின்ற . கிடங்கில் என் ம் ேகாட்ைட, இப்ெபா
திண் வனத்திற்க ேக அழிந் கிடக்கின்ற . சிைதந்த அகழி ம் இ ந்த மதி

ம்

அதன் பழம் ெப ைமைய எ த் ைரக்கின்றன. 'திண் வனம்' என்ற ெசால்
' ளியங்கா ' என்ற ெபா ைளத் த ம். அவ் வனம், ற்காலத்தி ந்த கிடங்கிற்
ேகாட்ைடயின் காட்டரணாக இ ந்த ேபா ம்! அக் கா நாளைடவில் நாடாயிற் .
பைழய ேகாட்ைட ம் ஊ ம் அைமந்தி ந்த இடம் பாழ்பட்ட .
திண் வனத்திற்கு ேமற்ேக பதிேன ைமல் ரத்தில் ெசஞ்சிக் ேகாட்ைட
அைமந்தி க்கின்ற . ெசஞ்சி என்ற ெசால் ன் ெபா ள் ெசவ்ைவயாக
விளங்காவி
ம் ேகாட்ைட மதிைலக் குறிக்கும். 'இஞ்சி' என்ப
குைழந் கிடப்பதாகத் ேதான் கிற .

அவ் ர்ப் ெபயாிேல

தைரயில் அைமந்த ேகாட்ைடகேளயன்றி, வானத்தில் ஊர்ந் ெசல் ம்
ேகாட்ைடகைள ம் ற்காலத் தமிழர் அறிந்தி ந்தனர். ஆகாயக் ேகாட்ைடகைள
'

ங்கு எயில்' என்

ேகாட்ைடகைள ஒ

குறித்தார்கள். ஆகாய வழியாகப் ேபாந்த

ன்

ெபாிய

ேசாழ மன்னன் தகர்த்ெதறிந்த ெசய்தி, றநா

த

ய பழந்

தமிழ் ல்களால் விளங்கும். பைகவைர அழிக்கும் பைடத் திறைமக்கு, அவன்
ெசயைலேய எ த் க்காட்டாகப் லவர்கள் பா னர்.
இத்தைகய அ ஞ்ெசயல் ாிந்த ேசாழன இயற்ெபயர் ெதாியவில்ைல. அவன்,
எப்பைடையக் ெகாண் ஆகாயக் ேகாட்ைடையத் தகர்த்தான் என்ப ம்
லங்கவில்ைல. ஆயி

ம், அவ

க்கு அைமந் ள்ள சிறப் ப் ெபயைரப்

பார்க்கும்ெபா
, அவன் ேதாள் வ ைமைய அக் காலத்தினர் ெபாி ம் பாராட் னர்
என்ப
லனாகும். " ங்கும் எயில் எறிந்த ெதா த்ேதாட் ெசம்பியன்" என்ப
அவன சிறப் ப் ெபயராக விளங்கிற் .

13
கு நில மன்னர்
றநா

ற்றிேல கழப்ப கின்ற கு நில மன்னாிற்பலர், குன்

சார்ந்த நா களில்

வாழ்ந்தனெரனத் ெதாிகின்ற . பாண் நாட் ல், பழனிமைலைய ஆண்ட தைலவன்
ேபகன்; பறம் மைலைய ஆண்டவன் பாாி; ேகாைட மைலைய ஆண்டவன் க ய ெந
ேவட் வன் ; ெபாதிய மைலைய ஆண்டவன் ஆய் அண் ரன். ேசாழ நாட் ல், வல்வில்
ஓாி என்பவன் ெகால் மைலைய ஆண்டான்; அதிகமான் குதிைர மைலயில் ஆட்சி
ாிந்தான்; குமணன்

திர மைலயின் ெகாற்றவன்; ெப நள்ளி என்பவன்

ேதாட் மைலயின் தைலவன். இச்சிற்றரசாிற் சிலர், ேபரரசாி

ம் சாலப் கழ்ெபற்

விளங்கினர்; வறிஞைர ஆதாித்தனர்; அறிஞைரப் ேபாற்றினர். பாண்
பறம் மைலைய ம், அைத அ த்த

ந்

ஊர்கைள ம் ஆண்

நாட்

ள்ள

வந்தான் பாாி.

அவன் மனத்தில் அைமந்த அ
க்குக் கங்கு கைரயில்ைல. அவன் நாவில், இல்ைல
ெயன்ற ெசால்ேல இல்ைல. பாாியின் ெப ந்தைகைமையப் ெபாய்யறியாக் கபிலர்
கழ்ந் ேபாற்றினார்.
ெபாதியமைலத் தைலவனாய் விளங்கிய ஆய் என்பவன் மற்ெறா வள்ளல்.
வ ைமயால் வா வந்தைடபவைரத் தாயி ம் சாலப் பாிந் ஆதாித்த ஆயின்
ெப ைமையப் றநா

ற்றால் அறியலாம்,

"இம்ைமச் ெசய்த ம ைமக்கு ஆம்எ
அறவிைல வணிகன் ஆய்அலன்"
என்

அவன் மனப்பான்ைமைய

ம்

டேமாசியார் என்

ேபாந்தார். இரப்ேபார்க்கு இல்ைல என்னா

ம் லவர் விளக்கிப்

ெகா த்தான் அவ்வள்ளல். ஆனால்,

ைகப்ெபா ைளக் ெகா த் , அறத்ைத அதற்கு ஈடாகக் ெப ம் வணிக னல்லன்
அவன். ெகா ப்ப கடைம, ைறைம என்ற க த் ஒன்ேற அவன் உள்ளத்தில்
நின்ற . இத்தைகய ெசம்மனம் பைடத்தவர் இவ் லகில் றாயிரவ ள் ஒ வர்
அல்லேரா? பாாி ம் ஆ ம் ேபான்றவர் பலர் பண்ைடத் தமிழ்நாட் ல் வாழ்ந்தார்கள்.
ெகால்

மைலைய ஆண்ட ஓாி ம், மைலயமான் என்

ேகாமனாகிய அதிகமா
ேகாமானாகிய குமண
கு நில மன்னர்கள்.
பைழய குல ம் கு

ம் தி

ம், பழனிமைலத் தைலவனாகிய ேபக

க்காாி ம், மழவர்
ம், ெகாங்கர்

ம், ேதாட் மைல நாடனாகிய நள்ளி ம், ெகாைடயிற் சிறந்த

ம்
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பழந்தமிழ் நாட் ல் விளங்கிய குலங்கைள ம் கு கைள ம் றநா

ற்றிேல

காணலாம். மழவர் என்பவர் ஒ குலத்தார், அவர், சிறந்த ரராக விளங்கினர்.
ேசாழநாட் ல் ெகாள்ளிட நதியின் வடகைரயில் உள்ள தி மழபா என் ம் பழம்பதி.
அவர் ெபயைரத் தாங்கி நிற்கின்ற . தி மழபா ,
மிளி ம்
மழபா

வர் தமிழ் மாைல ம் ெபற்

ராகும்; 'ெபான்னார் ேமனியேன' என்

எ த் , 'மன்ேன, மாமணிேய,

ள் மாணிக்கேம, அன்ேன, உன்ைனயல்லால் இனி யாைர நிைனக்ேகேன'

என் , சுந்தர ர்த்தி கழ்ந் ேபாற்றிய ெப ைம சான்ற . மழவர்பா என்பேத
மழபா யாயிற் . மழவர் குலத்திேல அதிகமான் என் ம் ெப மகன் ேதான்றினான்.
அவன், சிவெநறியில் நின்ற சீலன்; ெபாய்யறியாப் லவர்களால் கழப் ெபற்றவன்.
அவன் பைடத்திறத்ைதப் பா னார் பாணர்; ெகாைடத்திறத்ைதப் பா னார்
ஒளைவயார். இக்காலத்தில் ேசலம் நாட் ல் தர்ம ாி என வழங்கும் தக ர், அவன்
க நகராய் இ ந்த . அவ்
க்கு அ ேக அதிகமான் ஒ ேகாட்ைட கட் னான்.
அஃ அதிகமான் ேகாட்ைட என் ெபயர் ெபற்ற . இந்நாளில் அதமன் ேகாட்ைட
என வழங்குகின்ற , இன் ம், ெக ல நதியின் வடகைரயில் அைமந்த தி வதிைக
என் ம் பாடல் ெபற்ற பழம்பதி ம் அதிகமாேனா ெதாடர் ைடயதாகத்
ேதாற் கின்ற .
மற்ெறா

பழந்தமிழ் வகுப்பார் பாணர். பண்ேணா

இைசபாட வல்லவர் பாணர்

எனப் பட்டார். பாணைர, அக்காலத் ப் ெப நில மன்ன ம் கு நில மன்ன ம் வாிைச
அறிந் ஆதாித்தார்கள். ேசாழ நாட் ன் தைலநகராய் விளங்கிய காவிாிப் ம்
பட் னத்தில் ெப ம்பாணர் சிறந் வாழ்ந்தனர் என் சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற .
யாழில் இைசபா ம் பாணர் யாழ்ப்பாணர் என் ெபயர் ெபற்றார். சிவன யார்க ள்
ஒ வராகிய தி நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் இக்குலத்தவேர. தி ஞானசம்பந்தர் பா ய
ேதவாரப் பாடல்கைள யாழில் அைமத் ப் பா இவர் இன் ற்றார் என்
தி த்ெதாண்டர் ராணம் கூ கின்ற , இலங்ைகயில் உள்ள யாழ்ப்பாணம் என்ற
நகரம் யாழ்ப்பாணர் ெபயைரத் தாங்கி ள்ள .
இப்ெபா

இக் குலத்தார், தமிழ்நாட் ல் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. ஆயி

ம்,

பைழய ேசர நாடாகிய மைலயாளத்தில், பாணர் குலம் இன் ம் காணப்ப கின்ற .
ஓணத் தி நாளில் பாணர், தம்மைனவிய டன் சி

பைற ம் குழித்தாள ம்

ழக்கிக்ெகாண் , இல்லந்ெதா ம் ேபாந் இைச பா வார். அன்றி ம், தி ச்சூர்க்
ேகாவி க்கு ெவளிேய நின் பாணர்கள் பாட் ைசத் ப் பாிசு ெப ம் வழக்கம்
இன் ம் உண் என்பர்.
இனி, றநா ற்றிேல ேபசப்ப கின்ற ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம்ேபகன் என்பவன்
ஆவியர் கு யில் பிறந்தவன்.ஆவியர் ெப மகன் என் சி பாணாற் ப் பைட
அவைனப் ேபாற் கின்ற . ஆவியர் கு யிேல ேதான்றிய அரசர்களால்
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ஆளப்பட்டைமயால் ஆவிநன்கு

என்ப

பழநிக்குப் ெபயராயிற் . நக்கீர ேதவர்

அ ளிய தி
காற் ப்பைடயில், தி ஆவிநன்கு ,
க க்குாிய ஆ
களில்
ஒன்றாகப் ேபாற்றப்பட் ள்ள . ைவயா ாி என்ப அதற்கு மற்ெறா ெபயர். ஆவியர்
கு யில் ேதான்றிய 'ைவயாவிக்ேகா'வால் ஆளப்பட்ட நகரம் 'ைவயாவி ாி' என்
ெபயர் ெபற் ப் பின் ைவயா ாி ஆயிற் என்பர்.
ஆவியைரப் ேபாலேவ ஓவியர்கள் என்பா ம் பழந்தமிழ் நாட் ல் இ ந்தனர். ஓவியர்
கு யில் பிறந்
என்

றநா

சிறந்

வாழ்ந்த சிற்றரசன் ஒ வைன, 'ஓய்மான் நல் யக்ேகாடன்'

குறிக்கின்ற . ஓய்மான் ஆண்ட நா

'ஓய்மானா ' என்

வழங்கலாயிற் . இந்நாளில் திண் வனம் என வழங்கும் ஊர், ஓய்மானாட்ைடச்
ேசர்ந்தெதன் சாசனங்களால் அறிகின்ேறாம்.
லவர் வாழ்க்ைக
அக் காலத் ப் லவர்கள் தம்ைம மதியாத மன்னர் அளித்த ெகாைடைய அறேவ
ெவ த்தார்கள். ெப ந்தைலச் சாத்தனார் என்ற லவர், ேகாைடமைலத்
தைலவனாகிய க ய ெந ேவட் வைனக் காணச் ெசன்றார். அவன், உாிய காலத்தில்
பாிசில் அளியா காலம் தாழ்த்தான். அ கண்ட சாத்தனார்.
" ற்றிய தி வின் வர் ஆயி ம்
ெபட்பின் றீதல் யாம்ேவண் டலேம"
என்றார்; "கல்வியின் ெப ைம யறிந்
ெப ேவாம். அன்பற்றவர்,
ஏற் க்ெகாள்ேளாம்" என்

ேபணிக்ெகா க்கின்ற ெகாைடையேய யாம்

ைட ேவந்தராயி
கூறி அவைன விட்

ெப ஞ்சித்திரனார் என்ற லவர், ஒ

ெகா த்த

அகன்றார்,

நாள் அதிகமாைனக் காணச் ெசன்றார். அவன்,

லவைர மதிக்கும் ெபற்றி வாய்ந்தவனாயி
ஈ பட்

ம், அவர் அளிக்கும் ெகாைடைய

ம், அப்ேபா

அரசாங்க ேவைலயில்

ந்தானாதலால், லவ க்குாிய பாிசிற் ெபா ைள மற்ெறா வாிடம்
ப்பினான், அப்பாிைசக் கண்ட சித்திரனார் சீற்றம் ெகாண்டார் ; என்ைன

யாெரன் நிைனத்தான் அதிகமான்? அவைனக் கண் பாிசு ெபற வந்ேதேன அன்றிப்
பாரா கமாக அவன் ெகா க்கும் ெபா ைளக் ெகாண் ேபாக வந்தவன்
அல்ேலன்யான். பாட்ைடப் பா விட் , அதற்கு ஈடாகப் பாிசில் ெபற் ச் ெசல்பவன்
வாணிகப் லவன் ஆவான். அவ்வைகயாைரச் ேசர்ந்தவன் அல்லன் யான். கல்வியின்
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சுைவயறிந்
ஏற்

அன் டன், அரசன் திைனயள

மகிழ்ேவன்' என்

ெபா ள் தாி

ம் அதைனப் ெபாிதாக

உணரச்சி த ம்பப் பா னார்.

இைசத் தமிழ் வளர்ச்சி
இயற்றமிைழ ஆதாித்த பண்ைடத் தமிழரசர்கள் இைசத் தமிைழ ம் நன்கு
ேபாற்றினார்கள். அக்காலத் இைசக் க விகளில் சிறந்தன குழ ம் யா ம். யாழ்,
பலதிறப்பட்டதாக அைமந்தி ந்த . பாணர் என்பவர் சீறியாழ் என் ம் சிறிய யாைழத்
தாம் ெசல்

ம் இடெமல்லாம் எ த் ச் ெசன்றனர். சிறிய யாழ், எப்ெபாழ ம் அவர்

ைகயகத் இ ந்தைமயால் அ 'ைகவழி' என் ம் ெபயர் ெபற்ற . இைசவாணராகிய
பாணைரப் ெப நள்ளி என்ற கு நில மன்னன் அன்ேபா ஆதாித்தான். அவைனப்
பா னார் வன்பரணர் என்ற லவர்:
"நள்ளி ! வாழிேயா நள்ளி ! நள்ெளன்
மாைல ம தம் பண்ணிக் காைலக்
ைகவழி ம ங்கிற் ெசவ்வழி பண்ணி
வர எமர் மறந்தனர்; அ நீ
பர க்கடன் ண்ட வண்ைம யாேன !"
என்ற பாட் ன் நயம் அறியத் தக்கதாகும். 'அரேச ! பாணர்க்கு நீ ெப ங்ெகாைட
ெகா க்கின்றாய். உன் உணைவ உண்

மயங்கி, இைச மரபிைன மறந்

விட்டனர்.

இைசப்பாணர்; ைகவழி யாழிேல மாைலப் ெபா திேல பா தற்குாிய ெசவ்வழிப்
பண்ைணக் காைலப் ெபா திேல பா கின்றார்கள்; காைலயில் பா தற்குாிய ம தப்
பண்ைண மாைலயில் பா கின்றார்கள்; இதற்குக் காரணம் நின் ெகாைடேய' என்
கூறினார் லவர். இதனால், பண்ைட இைசவாணர், பண்கைள வகுத்தி ந்தேதா ,
அவற்ைறப் பா தற்குாிய ெபா ைத ம் வைரய த்தி ந்தார்கள் என்ப இனி
விளங்குகின்ற , பண்ணைமந்த இைச பா ம் பாணர்க்குத் தமிழரசர் வாிைசயறிந்
பாிசளித்தார்கள். ெவள்ளி நாரால் ெதா த்த ெபாற்றாமைர மலர் பாணர்க்கு உாிய
உயர்ந்த பாிசாகக் க தப்பட்ட ,
சங்ககாலப் ெபண்மணிகள்
அக்காலத்தில் கைல ணர்

ெபற்ற பல ெபண் மணிகள் தமிழ்நாட் ல்

வாழ்ந்தார்கள், 'ேபைதைம என்ப மாதர்க்கு அணிகலம்' என்ப தமிழ்நாட்டார
பழங்ெகாள்ைக யன் என்பதற்குப் றநா
ஒன்ேற ேபாதிய சான்றாகும். ெசவ்விய
கவி பா ம் திறம் ெபற்ற ெபண்பாலார் பா ய அ ைம சான்ற பல பாடல்கள்
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றநா ற்றிேல ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. காிகாற் ேசாழன் ெவண்ணிப் ேபாரக்களத்திேல
ெபற்ற ெவற்றிைய வியந் பா னாள் ஒ ெபண். அவள் குயவர் குலத்திற் பிறந்தவள்.
'ெவண்ணிக் குயத்தியர்' என்
இன்
தி

றநா

ற்றிேல அம்மா

ேபாற்றப்ப கின்றாள்.

ம், நப்பசைலயார் என்ற நல் ைசப் லைம ெமல் யலார் மைலயமான்
க் காாிைய ம் பிறைர ம் பா
ள்ளார். இவர் ெதன்பாண் நாட்
ள்ள

ெகாற்ைக
ைரச் சூழ்ந்த மாேறாக்கம் என்ற நாட் ேல ேதான்றியவர். இன் ம்,
அக்காலத்திய அரசரா ம் அறிஞரா ம் ெபாி ம் பாராட்டப்ெபற்ற ஒளைவயாைர
அறியாதார் யாேரா? ஆகேவ, ஆண் ெபண்ணாகிய இ பாலா ம் ற்காலத்தில்
கல்வியறிவால் ேமம்பட்
ந்தார்கள் என்பதில் சிறி ம் ஐயம் இல்ைல.
ரத் தாய்மார்கள்
இன் ம், ெவம்ைம சான்ற ேபார்க்களத்தில், அஞ்சா நின் அமர் ாி மா , தாம்
ெபற்ற அ ைம ைமந்தைர ஊக்கி அ ப்பிய ரத்தாய ம் அக்காலத்ேத விளங்கினர்.
மாற்றார்க்குப் றங்ெகாடா , மார்பிேல ண்பட்
கண்ட நிைலயில், ெபற்ற ேபாதி
மற்ெறா

ரமா ,

இறந்த ைமந்தன

ேமனிையக்

ம் ெபாியேதார் இன்பம் அைடந்தாள் ஒ

தாய்.

தல் நாள் நடந்த ேபாாில் தைமயைன இழந்தாள் ம நாள் நடந்த

ேபாாில் கணவைன இழந்தாள்; பின் ம் ேபார் ஒழிந்தபா ல்ைல. அவள் கு ம்பத்தில்
சி ைபயன் ஒ வேன எஞ்சி நின்றான். ன்ேன இறந்தபட்ட தைலவைன ம்
தைமயைன ம் நிைனந்
அன்ேபா

அவள் தளர்ந்தாள் அல்லள்; அ மந்த பிள்ைளைய

அைழத்தாள்; ெவள்ளிய ஆைடைய உ த்தாள்; தைலையச் சீவி

த்தாள்;

ேவைலக் ைகயிேல ெகா த்தாள்; ேபார்க்களத்ைத ேநாக்கி அவைன வி த்தாள்;
இவ் ர மங்ைகைய ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என் ம் ெபண் லவர் வியந்
பாராட்
ள்ளார்.
மக்கள் வாழ்க்ைக நலம்
இனி, அந் நாளில் தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்ைகையக் குறித் ப்
றநா

பல ெசய்திகள் கூ கின்ற . 'மன்னன் எவ்வழி மன்

யிர் அவ்வழி'

என்றவா , ற்கால மக்கள் மன்னைனேய பின்பற்றி நடக்க யன்றார்கள். அரசன்
கடைமைய அறிவிக்கின்ற றநா ற் ப் பாட் ஒன் இக்க த்ைதக் குறிக்கின்ற .
பிள்ைளையப் ெபற்

வளர்ப்ப

தாயின் கடைம என் ம், அவைன அறி ைடயவன்

ஆக்குவ தந்ைதயின் கடைம என் ம், ஒ க்க ெநறியில் நி த் வ
என் ம் ெபான்
யார் என்ற லவர் திறம்படப் பா
ள்ளார்.

அரசன் கடைம
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அரசன் அறெநறி தவறாதவனாய் ஆண்

வந்தால் கு க

க்கு எவ்வைகக்

கவைல ம் இல்ைல என்ப ம், அவன் அறெநறி தவறினால், மைழ ப வத்திற்
ெபய்யா

பசி ம், பிணி ம் கு கைள வ த் ம் என்ப ம் பழந்தமிழர் ெகாள்ைக.

இதனாேலேய 'அறெநறி
ேவளாண்ைம என்

தற்ேற அரசின் ெகாற்றம்' என்ற வாசகம் எ ந்த .

ம் பயிர்த்ெதாழில், சிறந்த ெதாழிலாகக் க தப்பட்ட .

இல்லறம், றவறம் என் ம் இ வைக அற ம் நாட் ல் நிைலெப வதற்கு
ேவளாண்ைம ட் ன்றி நைடெபறல் ேவண் ம் என்ப
ன்ைனத் தமிழ்நாட்டார்
அறிந்த உண்ைம. அந்நாளில் ேவளாளர், சிறந்த கு களாகக் க தப் பட்டார்கள்.
அறத்ைத ம் அறிைவ ம் வளர்ப்பதற்கு இன்றியைமயாத உண ப் ெபா ள் வளத்ைத
நாட் ேல ெப க்கியவர் அவர்கேள. இத் தைகய ெப மக்கள் இ த்தலாேலேய உலகம்
நிைல ெபற்றி க்கின்றெதன் இளம்ெப வ தி என் ம் பாண் யன் பா னான்.
இன்

ம், வாழ்க்ைகக்கு உாிய சிறந்த ெநறிகைள ெயல்லாம் எ த்ேதா கின்ற

றநா
, எல்ேலா ம் கைடப்பி ப்பதற்குாிய ஓர் அறத்திைனத் திட்டவட்டமாகக்
கூ கின்ற .
"பல்சான் றீேர ! பல்சான் றீேர !
நல்ல ெசய்தல் ஆற்றீ ராயி ம்
அல்ல ெசய்தல் ஓம் மின் !"
என்ற அற ைரையக் கைடப்பி த்தல் தமிழ் மக்கள் கடனாகும்.
இலக்கிய நலம்
றநா ற் ப் பாடல்களில் அைமந் ள்ள ெசால்ைல ம் ெபா ைள ம் பிற்காலப்
ெப ங்கவிஞர் ெபான்ேன ேபால் ேபாற்றினர். நாட் ல் வா ம் உயிர்க க்கு அரசேன
உயிர் என்ற உண்ைம,
"ெநல் ம் உயிரன்ேற ; நீ ம் உயிரன்ேற ;
மன்னன் உயிர்த்ேத மலர்தைல உலகம்"
என்
றப்பாட் ேல கூறப்ப கின்ற . இப்பாட் ன் ெசால் ம் ெபா
ம்
கம்பரால் ேபாற்றப்பட் ள்ளன. இராம ைடய இனிய பண் கைள எ த் ைரக்கப்
ேபாந்த கம்பர்.
"கண்ணி

ம் நல்லன் ; கற்றவர் கற்றிலாதவ ம்
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உண்

ம் நீாி

ம் உயிாி

ம் அவைனேய உவப்பார்"

என் அ ளிப் ேபாந்தார். இன் ம் றநா ற் ப் பாடல்கைளத் த வி எ ந்த
கவிக ம் ல்க ம் பலவாகும். தமிழறிஞர
யைரத் தீர்ப்பதற்காகத் தன்
தைலையக் ெகா க்க ன்வந்த குமண வள்ள ன் ெப ைமைய விளக்கிப் பா னார்
ஒப்பிலாமணிப் லவர்:
"அந்தநாள் வந்திைல அ ந்தமிழ்ப் லேவாய்
இந்தநாள் வந் நீ ெநாந்ெதைன அைடந்தாய்
தைலதைனக் ெகா ேபாய்த் தம்பிைகக் ெகா த்ததன்
விைலதைனப் ெபற் ன் ெவ ைமேநாய் கைளேய"
என் ம் பாட் , றநா ற் ப் பாடெலான்ைறத் த வி எ ந்ததாகும். இன் ம்,
பாாி வள்ளைலக் குறித் க் கபிலர் பா ய பாடல்கைளேய ெபாி ம் ஆதாரமாகக்
ெகாண் , 'பாாி காைத' என்
ஆகேவ, றநா

ம் ப

வல் இக்காலத்தில் ேதான்றி ள்ள .

, தமிழ்ச்சுைவ, ேத ம் மாணவர்க்கு ஓர் இலக்கியக் ேகணியாம்;

பழைமையத்
வார்க்குப் பல ெபா ள் நிைறந்த பண்டாரமாகும்; தமிழ்நாட் த்
ெதாண்டர்க்கு வி மிய குறிக்ேகாள் காட் ம் மணிவிளக்காகும். இத்தைகய
ெப
ைலத் தமிழ் மக்களாகிய நாம் ேபாற்றிப் ப த் இன்ப ம் பய ம்
எய் ேவாமாக.
---------------3. ேவளாளப் ெப மக்கள் மகாநா *
(* 1-6-1947 - இல் ம ைரயில் நைடெபற்ற மகாநா

இ .)

திறப் ைர
ெபாிேயார்கேள ! தாய்மார்கேள !
பழம் ெப ைம வாய்ந்த ம ைரயம்பதியில் ேவளாளப் ெப மக்கள் மகாநா
நைடெப கின்ற . ேவளாண்குல மாந்தர் பல்லாயிரவர் இங்ேக

இன்

கு மியி க்கின்றார்கள். ன்னாளில், ேவளாளர் குலம் இந்நாட் ல் எவ மில்ைல.
"ேமழிச் ெசல்வம் ேகாைழ படா " என்ப இந்நாட்டார் ெகாள்ைக. ேமழிேய
ேவளாண்ைமயின் சின்னம். அம்ேமழிக்ெகா இந்த மகாநாட் க் ெகாட்டைகயில்
அழகுற மிளிர்கின்ற . அதைன 'வாழி வாழி !' என்

வாழ்த் கின்ேறாம்.
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ன்ெனா

காலத்தில் தமிழ் நாட் ேல ஒ

தி மணம்; மன்ன ம்

னிவ ம்,

பாவல ம் நாவல ம், கு க ம் பைடக ம் மணமாளிைகயில் நிைறந்தி ந்தார்கள்.
ஒளைவயா ம் அங்ேக வந்தி ந்தார். மன்னன் தி மகேன மணமகன். மணம் இனி
ந்த . மங்கல வாழ்த் த் ெதாடங்கிற் .
பதினா ம் ெபற் ப் ெப

வாழ்

னிவர் ஒ வர் எ ந்தார் ;'மண மக்கள்

வாழ்க ! ' என்

வாைழெயன ைவயகத்தில் வாழ்க' என்

வாழ்த்தினார், 'இளவரசு வாைழய

வாழ்த்தினார் மற்ெறா

னிவர்.

ஒளைவயார் எ ந்தார் 'அரேச, உன் நாட் ல் வரப் உயர்க ! ' என்
அவ் வாழ்த் ைரயின் ெபா த்த ம் ெபா
ெவறித்

ேநாக்கினார். அ

வாழ்த்தினார்.

ம் அறியாத சைபயார், ஒ வைர ஒ வர்

கண்ட ஒளைவயார், தம் வாழ்த் ைரயின் க த்ைத

விாித் ைரப்பாராயினர் ; "சைபேயாேர ! 'வரப் உயர்க !' என்

இளவரைச நான்

வாழ்த்திேனன். விைளநிலத்தின் வரப் உயர, நீர் உய ம் ; நீர் உயர, ெநல் உய ம்;
ெநல் உயர, கு

உய ம் ; கு

தமிழ் நாட்டார

உயர, ேகான் உயர்வான்" என்

ெகாள்ைகைய இவ்வா

சு ங்கச் ெசால்

விளக்கம் கூறினார்.
விளங்க ைவத்தார்

ஒளைவயார், 'உழவேன நாட் ன் உயிர்நா ; அவன் ஊக்கேம அரசன
அவன் ைகயால் நட்ட நாற்

தைழத்தால், மன்னன்

லவர்கள் பா னார்கள். அரசன
சி

தைழக்கும்' என்

ெசங்ேகாைல நடத் ம் ேகால், 'உழவன் ஏர க்கும்

ேகால்' என்றார் கம்பர், 'உலகம் என்

வள்

ஆக்கம்;

ம் ேத க்கு உழவேன அச்சாணி' என்றார்

வர். இதனாலன்ேறா உழவன் ைகையப் கழ்ந்தனர் கவிஞர்?

"ேமழி பி க்கும்ைக ேவல்ேவந்தர் ேநாக்கும்ைக
ஆழி தாித்ேத அ
ம் ைக - சூழ்விைனைய
நீக்கும்ைக என் ம் நிைலக்கும்ைக நீ ழி
காக்கும்ைக காராளர் ைக".
என்ற பாட் ன் ஒவ்ெவா

ெசால்

ம் உண்ைம என்ப

இன்

நாட் க்குப்

ப யளக்கும் அரசாங்கத்தார்க்கும் நன்கு ெதாி மன்ேறா? சு ங்கச் ெசால்

ன் பயிர்த்

ெதாழிேல நாட் ன் உயிர்த் ெதாழில். அத் ெதாழிேல ெபால்லாப் பசிையப் ேபாக்கும்;
நல்லறத்ைதக் காக்கும்.
இத்தைகய சிறந்த ெதாழிைலச் ெசய் ம் உழவன் ெப ைமெயல்லாம் அவன்
உைழப்பின் ெப ைமேயயாகும். உழவன் எந்நா

ம் உைழப்பவன்; ெநற்றி ேவர்ைவ

நிலத்தில் விழ வஞ்சமின்றிப் பா ப பவன்; விைளநிலத்ைத உ
ப வத்ேத பயிர் ெசய் , கண்

பண்ப த்தி,

ங் க த் மாய்க் கைள பறித் , நீர் பாய்ச்சி, பயன்
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விைளக்கும் உழவன் பணிையப் பற்றிய பழெமாழிகள் தமிழ் நாட் ேல பல உண் ,
'உ கின்ற காலத்தில் ஊர்வழி ேபானால் அ வைடக் காலத்தில் ஆள்ேதட ேவண்டா'
என்ப ஒ பழெமாழி. 'வய ல் ேமாட்ைட ேபானால் ேகாட்ைட ேபாச்சு' என்ப
மற்ெறா பழெமாழி. கண்ணிைனக் காக்கும் இைம ேபால் பயிாிைனக் காத் ப் பயன்
விைளவிப்பவன் உழவன் என்ப இப்பழெமாழிகளின் க த் .
'உழவன் உைழப்பாளன்' என்ப அவன் ெதாழிைலக் குறித் வழங்கும் ஒ
ெசால்லாேல விளங்கும். இக்காலத்தில் விவசாயம் என்ப உழ த் ெதாழிைலக்
குறிக்கிறதல்லவா? அச்ெசால் வடெசால். உைழப் என்பேத அச்ெசால் ன் ெபா ள்.
மற்றத் ெதாழில்கைளவிட் ப் பயிர்த்ெதாழிைல மட் ம் விவசாயம் என்ற ெசால் ஏன்
குறிக்கின்ற ? தமிழ் நாட்டார் உழவன
க தியதாலன்ேறா உழ த் ெதாழி

க்கு விவசாயம் என்

பயிர்த்ெதாழிைலக் குறிக்கும் மற்ெறா
எவ்வள
ெசால்

உைழப்ேப உைழப் என்

பழைம வாய்ந்தேதா, அவ்வள

ெபயாிட்டனர்?

ெசால் ேவளாண்ைம. பயிர்த்ெதாழில்
பழைம வாய்ந்த

ேவளாண்ைம என்ற

ம். ேவளாண்ைம ெசய்பவர் ேவளாளர். இந் நாட் ேல, அன் ம் இன் ம்

ேவளாள க்குத் தனிச் சிறப் ண் . ேவளாளர், தம் நிலத்ைதப் பண்ப த்தியவா
மனத்ைத ம் பண்ப த்தினார்கள்; தம் உைழப்பால் வந்த உண ப் ெபா ள்கைளத்
தங்கு தைடயின்றி எல்ேலா க்கும் தந்தார்கள்; அற்றாைர ம் அலந்தாைர ம்
ஆதாித்தார்கள்; பசித்ேதார் கம் பார்த் ப் பாி

கூர்ந்தார்கள்; வ ந்தி வந்தவர்

அ ம்பசி தீர்த் , அவர் தி ந்திய கம் கண் மகிழ்ந்தார்கள். அதனால் ேவளாண்ைம
என்ற ெசால் க்ேக உபகாரம் என் ெபா ள் வந்த . தி க்குறளிேல அப் ெபா ைளக்
காணலாம்.
"இ ந்ேதாம்பி இல்வாழ்வ ெதல்லாம் வி ந்ேதாம்பி
ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் "
என் தி க்குறள் பா ற் . இக்குறளில் ேவளாண்ைம என்ற ெசால் க்குப்
பேராபகாரம் என்ப ெபா ள். தி வள் வர் காலத்திேலேய ேவளாண்ைம என்ற
ெசால் பேராபகாரம் என் ம் ெபா ளில் வழங்கியி க்குமானால் அதற்கு எவ்வள
காலத்திற்கு ன்னேம ேவளாளாிடம் அப்பண்பா ேதான்றி வளர்ந் சிறப்பாக
இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்ப உய்த் ணரத்தக்க . "ேவளாளன் என்பான்
வி ந்தி க்க உண்ணாதான்" என் பைழய நீதி ல் பா ய ம் இக் க த் ப் பற்றி
யன்ேறா? தி ஞானசம்பந்த ம் ேவளாள ைடய பண் கைளத் ேதவாரத்
தி ப்பாட் ேல கூ கின்றார்:
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"ேவளாளர் என்றவர்கள்
வள்ளன்ைமயால் மிக்கி க்கும் தாளாளர்"
என்ப அவர் ேதவாரம். இப் பாட்டால் ேவளாளர் சிறந்த உைழப்பாளர் என்ப ம்,
ெகாைடயாளர் என்ப ம் நன்கு ெதாிகின்றன.
பயிர்த் ெதாழில் ெசய்வதற்கு ஏர் இன்றியைமயாத . ஏாில்லாத உழவ
ஏற்றமில்ைல.

க்கு

"ஏ ம் இரண் ளதாய் இல்லத்ேத வித் ளதாய்
நீர ேக ேசர்ந்த நில மாய் - ஊ க்குச்
ெசன் வரஅணித்தாய் ெசய்வா ம் ெசாற்ேகட்டால்
என் ம் உழேவ இனி .
என்ற பாட் , சி
கு க

கு யானவ

க்கு ேவண் வனவற்ைறக் கூ கின்ற .

க்குச் சீ ம் சிறப் ம் ஏரால் வ ம் என்ப

ேத ன் ஏைரத் ேத ' என்

பணித்த நா

தமிழ்நாட்டார் ெகாள்ைக. 'சீைரத்

தமிழ்நா . ஏேர நிலத்ைதச் சீர்ப த் வ .

ஏேர பசிப்பிணிைய ேவர ப்ப , ஏேர இனிைம த வ , இன்பம் பயப்ப .
இத்தைகய ஏைர அழகிய ெபா ளாகக் கண்டனர் பழந்தமிழர். ஏர் என்ற ெசால்
அழகு என்

ம் ெபா ள் பண்ைடத் தமிழில் உண் . அழகுைடய இளங்கிளிைய 'ஏர்

ஆர் இளங்கிளிேய' என்

அைழத்தார் மாணிக்கவாசகர். ஏாில் என்ன அழகு உண் ?

ேகாணல் மாணலாக, கட்ைட ெநட்ைடயாக, கர
ரடாக இ ப்பதன்ேறா ஏர்?
இத்தைகய க வியால் அழைகக் கண்ட தான் தமிழர் ெப ைம ! தமிழர் பண்பா
கண்

க்கு

க்கு இன்பம் த வ

ஒன்ேற அழகு என்

!

ெகாண்டாரல்லர் பண்ைடத்

தமிழர். க த் க் கினிய குணங்களின் அழைக ம் அவர்கள் ெகாண்டா னார்கள்;
பய

ள்ள ெபா ள்களின் பண்பறிந்

பாராட் னார்கள்; மைழ ெபாழி ம் ேமகத்ைத

ஓர் அழகிய ெபா ளாகக் கண்டார்கள்; எழி என் அதற்குப் ெபயாிட்டார்கள்; எழில்
என்ப அழகு. அழகுைடய ெபா ள் எழி எனப்ப ம். அமிர்தம் ேபான்ற மைழையப்
ெபாழிந்

உலகத்ைத வாழ்விக்கும் கார்ேமகத்தின் க ைண அழகியதன்ேறா?

அவ்வாேற, உ கின்ற ஏாின் சீைர அறிந் , அதனால் விைள ம் பயைன உணர்ந் ,
ஏர் என்ற ெசால் க்கு அழகு என் ம் ெபா ைளத் தந்தனர் பழந்தமிழர்.
ன்னாளில் ஏ க்கு இ ந்த ஏற்ற ம் எ ப் ம் ேவ
ேதான்றவில்ைல. பைட எ க்கும்

எதற்கும் இ ந்ததாகத்

ரைன ம், பாட் ைசக்கும் லவைன ம் ஏர க்கும்
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உழவனாகேவ கண்ட

பண்ைடத் தமிழ் நா . வில்லாளைன ம் இனிய

ெசால்லாளைன ம் ஏராளனாகத் தி வள்
"வில்ேலர் உழவர் பைகெகாளி

வர் காட் கின்றார்,

ம் ெகாள்ளற்க

ெசால்ேலர் உழவர் பைக",
என்ற தி க்குறளில் வில்ைல ம் ெசால்ைல ம் ஏராக உ வகம் ெசய்த ளினார்
தி வள்

வர். அப்ப ேய வாேளந்திய

ரைன 'வாள் உழவன்' என் ம், ேவல் ஏந்திய

ரைன 'அயில் உழவன்' என் ம் தமிழ்க் கவிஞர்கள் ேபாற் வாராயினர்.
ஏரால் விைள ம் உண ப் ெபா ள்கைள ெயல்லாம் ஒ ெசால்லால் உணர்த்தினர்
தமிழ் நாட்டார். இக்காலத்தில் மளிைகக் கைட என்ப பலசரக்குக் கைடயின் ெபயராக
வழங்குதல் ேபான் ,

ற்காலத்தில் கூலக்கைட என்ப

விற்கும் கைடக்குப் ெபயராக அைமந்த . ெநல்

பலவைகத் தானியங்க

ம் ல்

ம்

ம், வரகும் திைன ம்,

எள் ம் ெகாள் ம், அவைர ம் வைர ம், பய ம் உ ந் ம், சாைம ம் பிற ம்
கூலம் என்ற ஒ ெசால்லாேல குறிக்கப்பட்டன. ெபாிய நகரங்களில் கூல திகள்
சிறந்தி ந்தன. ேசாழநாட் ன் தைலநகராக விளங்கிய காவிாிப் ம்பட் னத்தி

ம்,

பாண் நாட் ன் தைலநகராகிய ம ைரயி ம் 'கூலங்குவித்த கூல திகள்' இ ந்தன
என் சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற . இன் ம் கூல திையத் தி ெநல்ேவ யிேல
காணலாம். ேமலரத திைய அ த் ள்ள ெத , 'கூலக்கைடத் ெத ' என்ேற இ
கா ம் வழங்கி வ கின்ற . ம ைர மாநகாில் கூலக் கைட ைவத்தி ந்த சாத்தனார்
'கூலவாணிகன் சாத்தனார்' என்

ெபயர் ெபற்றார். அவேர மணிேமகைலக் காவியம்

இயற்றிய கவிஞர் என்பர். அந் நாளில் இைசயரங்குகளி ம், நடன சாைலகளி ம்
உழவைர வாழ்த் ம் வழக்கம் இ ந்ததாகத் ெதாிகின்ற . நாடா ம் மன்னைன
வாழ்த்திய பின் , உணவளிக்கும் உழவைன வாழ்த் வர் இைசவாணர். 'பதிெனண்
கூல ம் உழவர்க்கு மிகேவ' என்
காணப்ப கின்ற .

ம் வாழ்த் ைர ஒ

பைழய இைச

ற்

உழ த் ெதாழிலால் ேமன்ைம ற்ற நாெடான் 'நாஞ்சில் நா ' என் ெபயர்
ெபற்ற . நாஞ்சில் என்ப ஏர். மைலயாள மன்ன ைடய ஆட்சியில் அைமந் ள்ள
நாஞ்சில் நா . அந் நாட்ைட ஏராேல சீராக்கி, உைழப்பாேல சிறப்பாக்கியவர் தமிழ்
நாட் உழவேர என்பதில் சிறி ம் ஐயமில்ைல.
ன்னாளில், 'ெசான்ன ெசால் தவறாதவர்' என்ற ெப ைம ேவளாள க்கு இ ந்த .
"ஊழி ேபாி ம் ெபயரா உைர ைடய ெப க்காளர்" என் ேவளாளைரப் கழ்ந்
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பா னார் கம்பர். அன்னார், வாய்ைமைய உயிாி
வாழ்ந்தனர். இதற்கு ஒ சான் கூ வன்:

ம் அ ைமயாகப் ேபாற்றி

ெதாண்ைட நாட் த் தி வாலங்காட் க்கு அ ேக பைழய ர் என்ற
ர்
உள்ள . அங்ேக எ ப ேவளாளர் ற்காலத்தில் அறெநறி வ வா வாழ்ந்
வந்தனர். அவர்கள், வழிப்ேபாக்கன் ஒ வ க்குக் ெகா த்த வாக்ைக நிைறேவற் ம்
வண்ணம் ெந ப்பில் இறங்கி உயிர் நீத்தார்கள். அச் ெசய்தி தமிழக
வ ம்
பரவியி ந்த .
"மா ெகா பைழய ர் நீ ெசய்த
வஞ்சைனயால் வணிகன் உயிாிழப்பத் தாங்கள்
கூறியெசால் பிைழயா
ணிந் ெசந்தீக்
குழியில்எ ப ேப ம்
கிக் கங்ைக
ஆறணிெசஞ் சைடத்தி ஆ லங்காட் டப்பர்
அண்ட ற நிமிர்ந்தா ம் அ யின் கீழ்ெமய்ப்
ேப ெப ம் ேவளாளர் ெப ைம எம்மால்
பிாித்தளவிட்( ) இவளெவனப் ேபச லாேமா"
என்ற ஆன்ேறார் பாட் ேல இவ் வரலா
இப்ெபா

நாம் மறந்

குறிக்கப்ப கின்ற . இவற்ைறெயல்லாம்

விட்ேடாம். தமிழ் நாட்

"ெசான்ன ெசால் தவறாதவர் யார்" என்

மாணவன் ஒ வைன ேநாக்கி,

வினவினால், 'பைழய

பதில் வ மா? அவர் ெப ைமதான் அவ

ர் ேவளாளர்' என்ற

க்குத் ெதாி யாேத! அாிச்சந்திரன் ெபயர்

ெதாி ம்; அவன் கைத ெதாி ம். ஆதலால், தான் ப த்த கைதப் பாடத்தி
அாிச்சந்திரைனேய அவன் எ த் க் கூ வான். அப்ப ேய, "வைரயா

ள்ள
ெபா ள்

ெகா த்த வள்ளல் யார்?" என் ேகட்டால், 'பாாி' என் ெசால்ல, நம் பள்ளி மாணவர்
ப த்தாாில்ைலேய ! ெகாைடக்குக் கர்ணன் என்ப தாேன அவர் ப த்த பாடம் !
இந்தப் பாண் நாட் ேல ள்ள மைலக் ேகாமானாகப் பாாி என்ற தமிழ் வள்ளல்
விளங்கினான் என்ப ம், "ெகா க்கிலா தாைனப் பாாிேய என் கூறி ம்
ெகா ப்பாாிைல" என் ேதவாரேம அவன் ெப ைமையப் பா ற் என்ப ம்
அறியாமல் நம் பிள்ைளகள் ப க்கும்
ேவளாள ம், பாாி வள்ள
என்ப என் ஆைச.
இந் நாட் ல் உைழப்பா

ல்களி

ம் ேகட்கும் கைதகளி

ம், இவர்ேபான்ற ெப மக்க

ம், ஒ க்கத்தா

ம், பைழய

ம் இடம் ெபறல் ேவண் ம்

ம் ஒற் ைமயா

ம் நம்

ன்ேனார்

சிறப் ற் வாழ்ந்தார்கள், அப் பண் கைளப் பா காத் வளர்த்தல் ேவண் ம். பல
ைறகளி ம் நம் ேவளாளர் ன்ேனற்றறமைடவதற்குாிய ைறகைள வகுத்தல்
ேவண் ம். இவ்வ ம்ெப ஞ் ெசயல்கெளல்லாம் நைடெபறப் ேபாகின்ற ேவளாளப்
ெப மக்கள் மகாநாட்ைட வாழ்த் கின்ேறன். மகாநாட் ன் ேதாற் வாயாக இ

ர்
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கா ம் நான் ேபசிய ெமாழிகைளக் ேகட்ட ளிய ெப மக்கள் அைனவைர ம்
மனமாரப் ேபாற் கின்ேறன்.
----------4. தமிழ்த் தி நாள் *
(* தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பாக யாழ்ப் பாணத்தில் 30-4-1951 - இல்
நைடெபற்ற நான்காம் தமிழ்த் தி நாள்.)
தைலைம ைர
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பாக இன் இலங்ைகயில் தமிழ்த் தி விழா
நைடெப கின்ற . இ நான்காம் தமிழ் விழா. தல் ஆண் ேல தமிழ் விழா
ம ைரயம்பதியில் நைடெபற்ற . ம ைர மாநகரம் பாண் நாட் ன் தைலநகரம்;
ெசந்தமிைழ உ வாக்கிய தி நகரம். இத்தைகய ம ைர மாநகரம் தலாண்
விழாவிைன நடத்திய மிகப் ெபா த்த மாயி ந்த . அ த்த ஆண் விழா
ேசாழநாட் ன் பழந் தைலநகராகிய தி வா ாில் நிகழ்ந்த . ேசாழ வளநாட் ன்
ெச ைமக்கு ஏற்ற ைறயில் எ ப்பாக நடந்த அம்மகாநா . ன்றாம் மகாநா
பண்ைடச் ேசரநாட் ன் ஓர் அங்கமாக விளங்கிய ெகாங்கு நாட் ேல சீ ம் சிறப் ம்
உற் விளங்கும் ேகாயம் த் ாில் நைடெபற்ற . நான்காம் மகாநா
யாழ்ப்பாணத்தில் நைடெப கின்ற . இம் மகாநாட் ன் இலக்கியப் பகுதியில்
என்ைன ம் பங்கு ெப மா பணித்த அன்பர் அைனவ க்கும் என மனமார்ந்த
வணக்கம் உாியதாகும்.
அன்பர்கேள! தமிழ் நாட் க்கும் இலங்ைகக்கும் பழைமயான ெதாடர் ண் . தமிழ்
இலக்கியேம இதற்குச் சான் . பண்டமாற்
ைறயி ம், பண்பாட்
ைறயி ம்
தமிழ்நாட் க்கும் இலங்ைகக்கும் இைடேயயி ந்த உற சங்க ல்களி ம்
பிற்காலத் ப் ெப
ல்களி ம் ேபசப்ப கின்ற . சங்கத்தமிழில் ஈழநா என்ப
இலங்ைகயின் ெபயர். பட் னப் பாைல என் ம் பழந்தமிழ்ப் பாட் ேலேய ேசாழ
நாட் க்கும் ஈழ நாட் க்கும் இ ந்த வாணிக உற குறிக்கப்ப கின்ற . அந் நாளில்
பட் னம் என்றால் தமிழகத்தில் காவிாிப் ம்பட் னேம! ேசாழ நாட்ைட ஊட்
வளர்க்கின்ற காவிாியா கடேலா கலக்குமிடத்தில் காவாிப் ம்பட் னம் என் ம்
தி நகரம் அைமந்தி ந்த . அதன் ெச ைமைய ம் அழைக ம் கண் மகிழ்ந்த
ெசந்தமிழ்ப் லவர்கள் ம் கார் என் ம் அதைனப் ேபாற் வராயினர். சிலப்பதிகாரம்
பா ய இளங்ேகாவ கள், " ம் கார் ேபாற்
ம், ம் கார் ேபாற்
ம்" என்
பா னார். அந்நகரத்தின் ைற கத்தில் ஏற் மதி ம் இறக்குமதி ம் இைடயறா
நிகழ்ந்தன. கடல் கடந் பிற நா களி
ந் அங்கு வந்திறங்கிய பண்டங்கைளப்
பட் னப்பாைல ெதாகுத் க் கூ கின்ற . அந்த வாிைசயில் ஈழ நாட் ப் பண்ட ம்
இடம் ெபற் ள்ள . "ஈழத் உண ம் காழகத் ஆக்க ம்" பட் னத் ைற கத்தில்
வந் இறங்கிய பண்டங்கெளன் அப்பாட் கூ கின்ற . ஈழநாட்
ந் என்ன
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உண ப் ெபா ள்கள் தமிழ்நாட் க்கு இறக்குமதியாயின என் இப்ேபா
ெதளிவாகத் ெதாியவில்ைல. ஆயி ம் பண்டமாற்
ைறயில் ேசாழவள நா
வி ம்பிேயற் க்ெகாண்ட உண ப் ெபா ள்கள் இலங்ைகயி
ந் வந்தன என்ப
ஒ

ெப ஞ் சிறப்பன்ேறா?
இனி, ேசரநா

என்

பழங்காலத்தில் ெபயர் ெபற்றி ந்த மைலயாள நாட் ற்கும்,

ஈழ நாட் ற்கும், பல வைகயான ெதாடர்பி ந் . மைலயாள நாட் ல் இன் ஈழவர்
என் அைழக்கப்ப கின்ற வகுப்பார் இலங்ைகயி
ந் அந்நாட் ல்
கு ேயறியவேரயாவார். ஈழவர் என்ற ெசால்ேல அவர் ஈழநாட்
ந் வந்தவர்
என்பைத உணர்த் கின்ற .
ெசங்குட் வன் என் ம் சிறந்த ேசரமன்னன் மைலயாள நாட் ல் அரசு ற்றி ந்த
ெபா
தமிழ் நாட் ல் அ ம்ெப ஞ் ெசயெலான் நிகழ்ந்த . கற்பின் ெசல்வியாகிய
கண்ணகி, பாண் ய மன்னைனத் தன் கற்பின் திண்ைமயால் ெவன் , ேசர
நாட்ைடயைடந் ெதய்விக ற்றாள். இந்த நிகழச்சி ன் தமிழ் நாட்ைட ம் அதிரச்
ெசய்த . ேசர நாட் அரசன் தன் நாட் ல் வந் ெதய்விக ற்ற ரபத்தினியாகிய
கண்ணகிக்குச் சிறந்த தி க்ேகாயில் ஒன் அைமத்தான். அக்காட்சிையக் காண்பதற்கு
அயல்நாட் மன்னர் பலைரச் ெசங்குட் வன் அைழத்தி ந்தான். அன்னவ ள் ஒ வன்
ஈழநாட் மன்னன், "கடல்சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு மன்னன்' என் சிலப்பதிகாரத்தில்
அவ்வரசன் குறிக்கப்ப கின்றான். இலங்ைக வரலாற்றில் கஜபாகு என்ற ெபய ைடய
மன்னர் இ வர் இ ந்தனர் என் ம், அவ ள் தல் கஜபாகு மன்னேன ெசங்குட் வன்
அைழப்ைப ேயற் க் கண்ணகிவிழாவிற் கலந் ெகாண்டவன் என் ம் வரலாற்
ேலார் கூ வர். தமிழகத்திற் ேகாயில் ெகாண்ட கண்ணகியின் ெப ைமைய ம்
க ைணைய ம் கண்கூடாகக் கண்ட கஜபாகு மன்னன் இலங்ைகயி ம் அத்ேதவிக்கு
ஆலயமைமத் , சிறப்ெபா

சைன ெசய்தாெனன் ம், அதனால் மைழ தவறாமல்

ெபய் , ஈழநா , 'வளம் பல ெப கிப் பிைழயாவிைள ள் நாடாயிற்' ெறன் ம்
சிலப்பதிகாரம் ெதாிவிக்கின்ற . இன் ம் கண்
த ய பல இடங்களில் கண்ணகி
வழிபா நைடெபற் வ வதாகத் ெதாிகின்ற , ன்னேம வாணிகத்தால்
இைணக்கப்ெபற்றி ந்த தமிழக ம் இலங்ைக ம் கண்ணகி காலந்ெதாட்
வழிபட்
ைறயி் ம் இணக்க ற்றன.
இன்

ம் இலங்ைகக்கும், தமிழகத்திற்கும், ஆன்மேநய ஒ ைமப்பா ம் உண் . சிவ

மண ம், தமிழ் மண ம் ஒ ங்ேக கம ம் ேதவாரம் பா ய ெபாிேயார்கள்
இலங்ைகயில் உள்ள சிறந்த சிவஸ்தலங்கைளப் பா
ள்ளார்கள். கடல ேக ள்ள
தி க்ேகாண மைலையப் பா னார் தி ஞானசம்பந்தர். மாேதாட்டம் என் ம்
நன்னகாில் அைமந்த மாெதா பாகைனத் ெதா
பாமாைல அணிந்தனர் தி ஞான
சம்பந்த ம் சுந்தர ம். தமிழ்நாட்
ள்ள
கன யார்கள் இலங்ைகயி ள்ள
கதிர்காமத்ைத நிைனக்குந்ெதா ம் காதலாகிக் கசிந் கண்ணீர் ெப க்குவர்.
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ள்ள சிவன யார்க்குச் சிதம்பரேம சிறந்த தி க்ேகாயில்,

அன்னார் தில்ைலமன்றிேல தி நடம் ாி ம் 'ெசல்வன் கழேலத் ம் ெசல்வேம
ெசல்வம்' எனச் சிந்ைதயாரப் ேபாற் வர்; தமிழகத்தில்
களாகப் ேபாற்றப்ப ம் ஆ

பதிகைள ம் அகனமர்ந்

கப் ெப மா

ைடய பைட

ஏத் வர்; அவற் ள்,

"உலகம் கழ்ந்த ஓங்குயர் வி ச்சீர் அைலவாய்" என் தி
காற் ப் பைடயில்
கழப்ெபற்ற தி ச்ெசந் ைர நிைனந் ெநக்கு ெநக்கு குவர்.
இன் ம், ஈழநாட் ேல பிறந் , தமிழ்நாட் ேல வாழ்ந் , தமிழ்த்ெதாண்
ாிந்த
ேபரறிஞர் பலராவர். ெமய் வ த்தம் பாரா பைழய ஏட் ச் சுவ கைள ஆராய்ந்
சிறந்த இலக்கண ல்கைள ம் இலக்கிய ல்கைள ம் தன் தலாக அச்சிட் த்
தமிழகத்தார்க்கு உதவிய ெப ைம யாழ்ப்பாணத்தில் ேதான்றிய தாேமாதரம்
பிள்ைளயவர்க க்ேக உாியதாகும். நற்றமிழ்ப் லைம ம் நாவன்ைம ம் ஒ ங்ேக
வாய்ந் தமிழ் ெமாழிக்கும் சிவெநறிக்கும் அ ம்ெப ந் ெதாண் ெசய்த ஆ
க
நாவலைர அறியாதார் தமிழ்கூ நல் கத்தில் உளேரா? இந்நாவலர் ெப மான்
யாழ்ப்பாணத் நல் ாிேல பிறந் தில்ைலயம்பதியிேல வாழ்ந் எல்ைலயற்ற
கெழய்தினார். இன் ம் த்தமிழில் ந நாயகமாக விளங்கும் இைசத்தமி க்கு
வி மிய ெதாண் ெசய்த வி லானந்த அ க ம் இந்நாட்டவேரயாவர். பழந்
தமிழ்நாட் ல் சிறந்த இைசக்க வியாக விளங்கிய யாழின் திறத்ைத ம் தமிழிைசயின்
நலத்ைத ம் ஆராய்ந் யாழ் ல் என் ம் ெபயரால் இைச லகத்திற்கு அாியெதா
வி ந்தளித்த அறிஞர் ெப மாைன அறியாதார் அறியாதாேர.
இலங்ைக நாட் ேல, யாழ்ப்பாணம், தமிழர் வா ம் ெதான்னகரம் ; தமிழ்மணங்
கம ந் தி நகரம். தமிழர் பண்பா யாழப்பாணம் என்ற ெசால் ேல விளங்குகின்ற .
யாழ்ப்பாணர் என்பார் பழந்தமிழ் நாட் ேல வாழ்ந்த ஒ வகுப்பார். பண்ேணா இைச
பாட வல்லவர் பாணர் என்
ன்னாளில் அைழக்கப் ெபற்றனர். அவ ள் யாழிேல
வல்லவர்கள் யாழ்ப் பாணர் என் ெபயர் ெபற்றார்கள். சிலப்பதிகாரத்தில் இவர்
ெப ைம குறிக்கப்ப கின்ற . கண்ணகி வாழ்ந்த காவிாிப் ம்பட் னத்தில்,
"குழ
ம் யாழி ம் குரல் தல் ஏ ம்
வ வின் றிைசத் வழித்திறங் காட் ம்
அ ம்ெபறன் மரபின் ெப ம்பாண் இ க்ைக ம்"
என் அவர் இ ந்த தி கழப்ப கின்ற . ேதவாரம் எ ந்த காலத்தில்
தி நீலகண்ட யாழ்ப் பாணர் என் ம் சிவன யார் ஒ வர் யாழிைசயில் வல்லவரா
யி ந்தார். அவர் தி ஞான சம்பந்தேரா பல தலங்க க்கும் ெசன் அவர் பா ய
தமிழ்ப் பாட்ைட யாழிேல இைசத் க் ேகட்ேபார் ெசவிக்கும் சிந்ைதக்கும் இனிய இைச
வி ந் அளித்தாெரன் தி த்ெதாண்டர் ராணம் ெதாிவிக்கின்ற . இத்தைகய
சிறந்த மர இப்ெபா
தமிழகத்திேல ர்ந் ேபாயிற் . பாணர் என்ற இனத்தார்
இன் தமிழநாட் ல் இல்ைல. அன்னார் ைகயாண்ட இைசக் க வியாகிய யா ம்
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காணப்படவில்ைல. எனேவ,

ன்ெனா

காலத்தில் தமிழ் நாட்

ந்

மைறந் ேபான ஓர் இன்னிைசக் க விைய ம், அக்க வியிேல தமிழ்ப் பாட் ைசத்த
ஒ பழங்குலத்தின் ெபயைர ம் இக்காலத்தார்க்கும் பா காத் ைவத்தி ப்ப
யாழ்ப்பாணேமயாகும்.
நம தாய்ெமாழியாகிய தமிழ் இவ் லகி ள்ள ெசம்ைம சான்ற ெதான்ெமாழிக
ஒன் . மன்ன ம் னிவ ம் அம்ெமாழிையப் ேபணிவளர்த்தார்கள். அறி
வளர்ச்சிக்கும் ஆன்ம நலத்திற்கும் சாதனமாகிய ல்கள் தமிழ் ெமாழியிேல சாலச்
சிறந் விளங்குகின்றன. இத்தைகய வி மிய ெமாழிையத் தாய்ெமாழியாகப்
ெபற் ள்ள நாம், இவ் லகி

ள்ள எந்நாட்டாரக்கும் எவ்வாற்றா

ள்

ம்

குைறந்தவரல்ேலாம். ஆதலால், எந்நாட்
ந்தா ம் எத்ெதாழில் ெசய்தா ம் தமிழ்
மக்கள் ெநஞ்சில் தமிழார்வம் கு ெகாண்
த்தல் ேவண் ம். இன் தமிழினம் பல
ேவ நா களிற் பரவியிள்ள . இவ் ண்ைமைய யறிந் பா னார் பாரதியார்.
"சிங்களம் ட்பகம் சாவகம் ஆகிய
தீ பலவி ம் ெசன்ேறறி - ஆங்குத்
தங்கள்
க்ெகா மீன்ெகா
ம் நின்
சால் றக் கண்டவர் தாய்நா "
என்ற பாட் ேல விாிந்

பரந்த தமிழகம் குறிக்கப் ப கின்ற . இன்

பர்மா,

மேலயா, ஆப்பிாிக்கா, அெமாிக்கா த ய அயல்நா களி ம் தமிழர் வாணிகம்
ாிந் ம் வளம் ெப க்கி ம் வாழ்ந் வ கின்றார்கள். அன்னவர் அைனவ ம் தமிழ்த்
தாயின் ேசய்கள் என் உணர்ந் ஒன் படல் ேவண் ம்.
சுதந்திர இந்தியாவில் நாட்
நாமி க்கும் நா

நம

ெமாழிகள் தைலெய த்

வளரத் ெதாடங்கி ள்ளன.

என்ற உணர்ச்சி தமிழ் மக்களிடம் ெப கி வ கின்ற ,

"யாமறிந்த ெமாழிகளிேல தமிழ் ெமாழி ேபால் இனிதாவ ெதங்கும் காேணாம்;
யாமறிந்த லவாிேல கம்பைனப்ேபால், வள் வர்ேபால், இளங்ேகாைவப்ேபால்,
மிதனில் யாங்க ேம பிறந்ததில்ைல" என்ற பாரதியார் பாட் ன் உண்ைமைய
உணர்ந் பண்ைடத் தமிழ்ப் ப வல்கைளத் தமிழ்நாட் இைளஞர்கள் பாராட் ப்
ப க்கின்றார்கள். இத்தைகய ஆர்வம் தமிழ் வழங்கும் நல் லெகங்கும் பர தல்
ேவண் ம். 'தமிழன் என்ெறா இன ண் ; தனிேய அவற்ெகா குண ண் ' என்
பா னார் ஒ
லவர். அவர் பா ய தமிழ்ப் பண் பண்ைடத் தமிழ் இலக்கியங்களில்
பரக்கப் ேபசப்ப கின்ற . ஆதலால், தமிழிலக்கியம் தமிழினத்தார்க்குத் தனிப் ெப ஞ்
ெசல்வம். அச்ெசல்வத்ைத நா ம் ய்த் ப் பிறர்க்கும் வழங்குதேல இம் மாநாட் ன்
ேநாக்கமாகும். இந்ேநாக்கம் நிைறேவ மா தமிழ்ப் ெப ந்ெதய்வம் தி வ ள் ாிக.
'ெசல்வத் ட் ெசல்வம் ெசவிச் ெசல்வம்' என்

ம் உண்ைமைய உணர்ந் ,
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இம்மாநாட் ல் நிக ம் ெசால் வி ந்ைத கர்வதற்குப் பல்லாயிரக் கணக்காகக்
கு மி ள்ள மக்கள் அைனவ க்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் உாியதாகுக.
----------5. தமிழ் இைச விழா*
(* தமிழ் இைசச் சங்கத்தின் பத்தாம் ஆண்

விழா ெசன்ைன அண்ணாமைல

மன்றத்தில் 15-1-53- இல் நைடெபற்ற .)
தைலைம ைர
ெபாிேயார்கேள ! அன்பர்கேள !!
இந்நாள் தமிழ் மக்க

க்காக ஒ

நன்னாள் ஆகும். ெசன்ைன மாநகாில்

பத்தாண் களாகச் சிறந்த பணியாற்றி வ ம் தமிழிைசச் சங்கம், இன்
மன்றம்' என்

ம் அழகிய கைலக்ேகாவி ல் அமர்ந்

'அண்ணாமைல

காட்சி யளிக்கின்ற . மன்றம்

என்ற தமிழ்ச்ெசால்ைலக் ேகட்ப ெசவிக் கின்பம்; அதன் ெபா ைள அறிவ
சிந்ைதக்கு இன்பம். பழந்தமிழ் ெமாழியில் மன்றம் என்ப ஊர் ந ேவ ள்ள
ெபா விடமாகும். இன்

தமிழகத்தின் தைலநகராகிய ெசன்ைனயம்பதியின் ந ேவ,

தமிழாின் சீர்ைமக்கு ஒ சான்றாக நிற்கும் இம் மாளிைக, தமிழ் மக்கள் அைனவ க்கும்
ெபா
ைடைமயாதலால் இதைன மன்றம் என் அைழப்ப சால ம் நன்ேற. தமிழ்
நாட் ல் எல்ைலயற்ற ெப ைம வாய்ந்த தில்ைலயம்பதியின் அ ேக பல்கைலக்
கழகெமான் நி வி, பாரத நாட் க்கைல வரலாற்றில் நிைலயான ஓர் இடம் ெபற் ப்
க டம்பில் வா ம் ராஜா சர். அண்ணாமைலச் ெசட் யார் அவர்களின் தமிழார்வ ம்
தைலயாய வள்ளன்ைம ம் இக்கைல மாளிைகயாக உ ெவ த் க் காட்சித கின்றன.
அண்ணாமைலயரச டன் இைசவளர்க்கும் ெப ம் பணியில் ஈ பட் க் கண்ணிைனக்
காக்கும் இைமேபால் தமிழிைசக் சங்கத்ைதக் காத் வ ம் ேபரறிஞர் டாக்டர் ஆர்.ேக.
சண் கஞ் ெசட் யார் அவர்க ைடய கைல வண்ண ம் இம்மாளிைகயிேல காட்சி
த கின்ற . இப்ெப ந்தைலவர் இ வ ம் ன்னின் நடத்திய தி ப்பணி சிறக்கும்
வண்ணம் ெபா
ைடயார் ஆதர
ாிந்தனர்; அ
ைடயார் ஆசி கூறினார்,
இவ்வா ஒல் ம் வைகயால் உதவி ெசய் தமிழிைசச் ேகாயிைல உ வாக்கிய
நல்லார் அைனவ க்கும் தமிழ் மக்களின் நன்றி என் ம் உாியதாகும்.
தமிழ்நா இப்ெபா
என் ம் த்தமி ம் ெபா

த் யிர் ெபற் வ கின்ற . இயல், இைச, நாடகம்,
மக்களின் ஆதரைவப் ெபற்
ன்ேன கின்றன.

இவ்வாண் ல், ெசன்ைன மாநகாிேல தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ஆதரவில் இயற்றமிழ்
விழா மிகச் சிறப்பாக நைடெபற்ற . நாடகத் தமிழாசிாியர்
ெப ம் லவர் தி .
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சம்பந்த

த யார் அவர்களின் எண்பதாம் ஆண்

நிைறைவ

ன்னிட்

இந்நகாில்

நிகழ்ந்த நாடகத்தமிழ் விழா என் மில்லாதேதார் இன்பக் காட்சியா யி ந்த , இைசத்
தமிழ் விழா இன் இம்மன்றத்தில் மிகச் சிறப்பாக நைடெப கின்ற . இம் ன்
தமிழ் விழாக்கைள ம் ெதாடங்கி ைவத்
ராஜாஜி என்றால்,

த்தமிழின்

இைசத் தமிழ் என்ப

ஆசி கூறிய அண்ணல், ைகராசி ள்ள

ன்ேனற்றத்திற்கு இனித் தைட ம் உண்ேடா?

த்தமிழின் ந நாயகமாக விளங்குவ . இைசத் தமிழ்

என்றா ம் தமிழிைச என்றா ம் ெபா ள் ஒன்ேற. இயல், இைச, நாடகம் என் ம்
வைகத் தமிைழ ம் ன்னாளில் னிவ ம் மன்ன ம் ன்னின் வளர்த்தார்கள்.
த்தமிைழ ம்

ைறேபாகக் கற்ற வித்தகராகிய

னிவர் ஒ வர், ெபாதிய மைலயில்

அமர்ந் தமிழ்ப் பணி ாிந்தார். அவைரத் தி
னிவர் என் ம், கு
த்தமிழ் னிவர் என் ம் கவிஞர்கள் கழ்ந் ைரத்தார்கள்.

னிவர் என் ம்,

" த்தமிழ் மா னி நீள்வைர ேயநின்
ெமாய்ம் றக் காக்கும் தமிழ்நா "
என்

பா னார் பாரதியார்.

இத்தைகய ெப ைம வாய்ந்த னிவர், தமிழ் நாட் ற்கு மைலேபால் வந்த இடைர
மஞ்சுேபால் இைசத் தமிழால் அகற்றிப் பா காத்தார் என் சங்க இலக்கியம்
கூ கின்ற . 'ஆைசக்ேகார் அளவில்ைல' என் ம் ஆன்ேறார் ெமாழிைய ெமய்பித்த
இலங்ைக ேவந்தனாகிய இராவணன் தமிழ் நாட்
ம் ஆதிக்கம் ெச த்தத்
தைலப்பட்டான். தமிழ் மைலயாகிய ெபாதிய மைலையக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டால்
தமிழ் நாட்ைட வைளத் ஆட்சி ாிதல் எளி என் எண்ணினான் அம் மன்னன்.
அந்ேநாக்கத்ேதா

ெபாதிய மைலக்குப் ேபாந்தான்; அங்ேக

த்தமிழ்

அகத்தியர் அமர்ந்தி க்கக் கண்டான்; இராவணன் வல்லரசனாயி

னிவராகிய

ம் இன்னிைசயில்

ஈ பட்டான். நாரத னிவ ம் நயக்கும் வண்ணம் நல் ைச பாட வல்லவன்;
பன்ன ஞ் சாமகீதம் பா இத் ைண ஏற்றம் வாய்ந்த இராவணன் தமிழிைசயிற் கழ்
ெபற்ற னிவாிடம் தன் ைகவாிைசையக் காட்ட ஆைசப்பட்டான். அவன் க த்தறிந்த
தமிழ் னிவர் தம் இைசக் க வியாகிய யாைழ மீட் னார்.
மன்ன க்கும் னிவ க்கும் இைசப்ேபாட் நிகழ்ந்த . த ல் அரக்கர்ேகான்
அ ைமயாகப் பா னான். அதன்பின் அகத்தியர் தமிழிைசைய யாழில் அைமத் ப்
பா னார். அவர் பாட்ெடா ேகட்ட பறைவக ம் விலங்குக ம் பரவச ற்றன.
எதிேர நின்ற க ம்பாைற இளகிற் . அரக்கர் ேகான் உள்ளம் உ கிற் . அந்நிைலயில்
அகத்தியைர ேநாக்கி, 'என் உயிாி

ம் இனிய இைச ஞானிேய! உமக்கு என்ன

ேவண் ம்?' என்றான் இராவணன். தமிழ் நாட்ைடப் பா காப்பதற்கு ஏற்ற சமயம்
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வந் ற்ற

என்

அறிந்த

னிவர், 'ஐயேன! இந்நாட்

ள்ளார் எவைர ம் நீ

ன்
த்தாமல் இ க்க ேவண் ம்' என்றார். அதற்கிைசந்த இராவண ம்
ெபாதியமைலைய விட்டகன்றான். அன்
தல் தமிழகத்தில் ஆட்சி ெச த் ம்
க த்ைத அ ேயா

விட்ெடாழித்தான் அரக்கர் ேகாமான். 'தமிழிைசயின் ெவற்றியால்

அரக்கர்அச்சம் அகன்ற ' என் தமிழ் மக்கள் அகங்களித்தார்கள். இச்ெசய்திையத்*
ெதால்காப்பியப் பாயிர ைரயா ம் ம ைரக்காஞ்சி ைரயா ம் அறியலாம்.
இவ்வரலாற்றால் தமிழ் நாட்ைட ன்னாளில் அபயமளித் க் காத்த இைசத் தமிேழ
என்ப இனி விளங்கும்.
-----* 'ெபாதியின்கண் இ ந்

இராவணைனக் காந்த வத்தால் பிணித்

ஆண் இயங்காைம விலக்கினார் தமிழ்
உைர.

னிவர்'என்ப

இராக்கதைர

ெதால்காப்பியப் பாயிர

இவ்வா தமிழ்நாட்ைடப்பா காத்த இைசத் தமிழ், கடல் கடந் இலங்ைகக்குச்
ெசன் ெவற்றி ெபற்ற ெசய்தி ம் அறியத் தக்கதாகும். இன் இலங்ைகயில் தமிழர்
வா ம் நா ம் நகர ம் யாழ்ப்பாணம் என் ம் அழகிய ெபயைரப் ெபற் ள்ளன.
யாழ்ப்பாணர் என்பவர் இன்னிைசக் க வியாகிய யாைழக் ைகயிேலந்தித் தமிழ்ப்
பாட் ைசக்கும் இைசவாணர். யாழ்ப்பாணர் என்ற குலத்தார் இப்ெபா
தமிழ்நாட் ல் இல்ைலெயன்றா ம், ன்னாளில் அவர் சிறந்
ஒ சான்றாக நிற்ப யாழ்ப்பாணம் என் ம் நன்னகரம்.

வாழ்ந்தனர் என்பதற்கு

பழந்தமிழ்க் கு களாகிய பாணைரத் தமிழ் நாட் ப் ெப நில மன்ன ம் கு நில
மன்ன ம் ஆதாித்தார்கள்; வாிைச அறிந் அவர்க்குப் பாிசளித்தார்கள். ேசாழ நாட்
மன்னனாகிய காிகால் வளவ ம் ெதாண்ைட நாட் ல் ஆட்சி ாிந்த இளந்திைரய ம்
கு நில மன்னனாகிய நல் யக்ேகாட ம் இைசவாணர் குலத்ைத ஆதாித்த ெசய்தி
பத் ப்பாட் ேல கூறப்ப கின்ற . ேசாழ நாட் ன் தைலநகராகிய
காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ெப ம் பாணர் குலம் சிறப் ற் வாழ்ந்தெதன்ப
சிலப்பதிகாரத்தால் நன்கு அறியப்ப கின்ற . எனேவ,

ற்காலத்தில் தமிழி ைசைய

இைசத் ெதாழி க்காகப் பயின்றவர் பாணர் குலத்தவேர என்ப ம், அவர்கைள
ஆதாித்த ெப ைம தமிழ்நாட் மன்னர்க்கு உண் என்ப ம் பண்ைடத் தமிழ்
ல்களால் விளங்குவனவாகும்.
சங்க காலம் என் ெசால்லப்ப கின்ற பழங்கால ல்களில் வ ம் இைசப்
பாடல்கள் இயற்ைக நலங்கைள ம் இைறவன் ெப ைமைய ம் அழகுற
எ த் ைரக்கின்றன. பாிபாடல் என் ம் பைழய இலக்கிய
ல் ைவைக ஆற்ைறப்
கழ்ந் பா ய பாடல்கள் பல உண் . தமிழ்நாட் ன் நல்லணியாகத் திக ம் காேவாி
ஆற்ைற இளங்ேகாவ கள் இைசப் பாட்டால் கழ்ந் வாழ்த்தி ள்ளார்.
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" வார் ேசாைல மயிலாகப் ாிந் குயில்கள் இைசபாடக்
காமர் மாைல அ கைசய நடந்தாய் வாழி காேவாி"
என்ற இைசப் பாட்ைடக் ேகட்கும் ெபா

தமிழ்ச் ெசவிகளில் இன்பத் ேதன் வந்

பாய்கின்றதன்ேறா?
இவ்வா பாணர்க ம் லவர்க ம் வளர்த் வந்த தமிழிைசையச் ைசவ சமய
நாயன்மார்க ம் ைவணவ சமய ஆழ்வார்க ம் பக்தி ெநறிையப் பரப் வதற்குப்
பயன்ப த்தினார்கள். ஈசைனப் பா ய ேதவாரத் தி ப்பாசுரங்கள், இைறவன்
தி வ ைள இன்னிைசயால் எளிதிற் ெபறலாம் என் ம் உண்ைமைய
எ த் ைரக்கின்றன. இன்னிைச பா வார் ெப ம் பயைனத் தி ஞானசம்பந்தர்
குறித் ள்ளார்.
"பண்ெணான்ற இைசபா ம் அ யார்கள் கு யாக
மண்ணின்றி விண்ெகா க்கும் மணிகண்டன்"
என்ப

அவர் தி வாக்கு. 'இைசத் தமிழால் வழிப ம் அ யார்க்கு ஈசன் மண்

லகு

வாழ் ம் த வான்; விண் லகு வாழ் ம் த வான்' என்ப இப்பாட் ன் க த் .
தி நா க்கரசர் என் ம் ெபாியார் க ைமயான சூைல ேநா ற் த்
க்கும்ெபா
இைறவைன நிைனந் , "ஐயேன !"
"தமிேழா இைசபாடல் மறந்தறிேயன்
நலந்தீங்கி ம் உன்ைன மறந்தறிேயன்
உன்நாமம் என்நாவில் மறந்தறிேயன்"
என் மனம் உ கிப் பா னார், எனேவ, இைறவன் அ ைளப் ெப வதற்குத்
தமிழிைசேய சிறந்த சாதனம் என் ம் ெகாள்ைக தமிழ் நாட் ல் பரவிற் .
சிவன யார்க ம் தி மால யார்க ம் அ ளிய அ ட்பாடல்கள் நாெடங்கும் பரவிய
பான்ைமயால் பக்தி ெவள்ளம் ெபாங்கித் த ம்பிப் ரணமாய் நின்ற . இைறவ க்குத்
தி க்ேகாவில் கட் ம் பணியிேல ஈ பட்டனர் தமிழ் மன்னர். ேதவாரப் பாடல் ேபற்ற
ஸ்தலங்க ம் ஆழ்வார்களின் மங்களா சாசனம் ெபற்ற தி ப்பதிக ம் ெபா மக்களின்
மனத்ைதப் ெபாி ம் கவர்ந்தன. 'ேகாவில் இல்லா ஊாில் கு

இ த்தல் ஆகா '

என் ம் ெகாள்ைக ம் எ ந்த , இங்ஙனம் ஊர் ேதா ம் எ ந்த ேகாவில்களில்
ெதய்வத் தமிழ்ப் பாடல்கைள நாள்ேதா ம் பா தற்குாிய ைற வகுக்கப்பட்ட .
சிவாலயங்களில் ேதவாரம் த ய தி
ைறகைள விண்ணப்பம் ெசய் ம்
இைசவாணர் ஓ வார் என்

ெபயர் ெபற்றனர்,
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"காத லாகிக் கசிந் கண் ணீர்மல்கி
ஒ வார்தைம நல்ெநறிக்கு உய்ப்ப
ேவதம் நான்கி ம் ெமய்ப்ெபா ள் ஆவ
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயேவ"
என் தி ஞான சம்பந்தர் பா ய ேதவாரத்தில் 'ஓ வார்' என் ம் ெசால் ஈசன்
கைழப் பா வார் என் ெபா ள் ப கின்ற . வழிபாட் க் காலங்களில் ஓ வார்
என் ம் தமிழிைச வாணர்கள் பக்திச் சுைவ நிரம்பிய பாடல்கைள பண்ேணா பா ய
ெபா

அவற்ைற அன்பர்கள் ெசவியாரப் ப கினர்; உள்ளம் உ கினர். எனேவ,

ஆதியில் அரசரால் ஆதாிக்கப் ெபற்ற இைசத் தமிழ், இைடக் காலத்தில் ஆலயங்களின்
ஆதர ெபற் வளர்ந்த .
இயற்ைகேயா

இைசந்

இன்

ம் தன்ைமயினராகிய தமிழ் மக்கள

வாழ்க்ைகயின் பல ைறகளி ம் கலந் இைசப் பாட் வள ற்ற , ேவளாண்ைம
என் ம் பயிர்த் ெதாழில் இந்நாட் ேல ெதான் ெதாட் நிக ம் ப தற்ற
ெதாழிலாகும். அத்ெதாழிைல ேமற்ெகாண்ட பணியாளர் ெநற்றி ேவர்ைவ நிலத்தில்
விழப் பா ப ம்ேபா ம் நல்ல பாட் ைசத்தார்கள். கிணற்றி
ந் தண்ணீர்
இைறத்

நிலத்திேல பாய்ச்சும் ெபா

ஏற்றப் பாட் ; நாற்

பாட் ; அ ப் க் களத்தில் ஏர்க்களப் பாட்
பலவாகும்; இன்
பள்

ப் பாட்

ஆக, பயிர்த் ெதாழிலாளர

ம் குறிஞ்சி நிலத்திேல குறத்திப் பாட்
ழங்கும். ெபண்கள் பந்

ந ம்ெபா

ந ைகப்
பாட்

ஒ க்கும். ம த நிலத்திேல

விைளயா ம் ெபா

பாட் ; அம்மாைன

ஆ ம் ெபா
பாட் ; தாலாட் ம் ெபா
பாட் . சு ங்கச் ெசால் ன்
தமிழ்நாட் ல் பாட் ல்லாத பணிேய இல்ைல என்ப மிைகயாகா .
ேபார்களத்ைதப் பற்றிய இைசப் பாட் ம் இந் நாட் ல் உண் . அவற் ள்
தைலசிறந்த 'க ங்கத் ப் பரணி' என் ம் தாழிைசப் பாட்டாகும். தமிழ்நாட் ப்
ெப ேவந்தனாகிய குேலாத் ங்க ேசாழன் க ங்க நாட் ன்ேமல் பைடெய த்
வாைகமாைல சூ ய வரலாற்ைறப் ைனந் ைரப்ப க ங்கத் ப்பரணி. பரணி
பா ய ெசயங்ெகாண்டான் என் ம் கவிஞைனக் குேலாத் ங்க ேசாழன் பாிசளித் ப்
பாராட் னான். அம்மன்னன் தமிழிைசயில் மிக ம் ஈ பட்டவன்; ேபார் ஒழிந்த
காலங்களில் தமிழ் இைசவாணெரா ம் கைலவாணெரா ம் பழகி இன் ற்றவன்.
அவ ைடய ேதவியர்களில் ஒ வர் 'ஏழிைச வல்லபி' என் ம் சிறப் ப் ெபயர் ெபற்
விளங்கினார். இன்னிைசயின் சுைவயறிந்த மன்னவன் இைசக் கைலயின் நயந்ெதாிந்த
ஒ நங்ைகைய மணந் , ஏழிைச வல்லபி என்
அளித்தான் என் ேதான் கிற .

ம் சிறப் ப் ெபயைர ம் அவ

க்கு
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இவ்வா

பல

ைறகளி

ம் குந்

தமிழ் மக்களின் வாழ்க்ைகைய இன்

த்திய

இைசத் தமிழ், இக்காலத்திேல நாட் ப் பற்ைற வளர்ப்பதற்கும், அரசியல் அறிைவப்
பரப் வதற்கும் பயன்ப கின்ற . இந்த வைகயில் வழி காட் யவர் 'பாட் க்ெகா
லவன்' என் பாராட்டப்ப கின்ற பாரதியாேர ஆவார். இந்நாட் ல் வழங்கிய
பைழய இைசப்பாட் வைக பாரதியார் கவிைதயிேல மிளிர்கின்ற . இந்நா
சுதந்திரம் அைடந்த ெபா

மக்கள் எல்ேலா ம் பா ய பாட் , "ஆ ேவாேம பள்

ப்

பா ேவாேம, ஆனந்த சுதந்திரம் அைடந் விட்ேடாெமன் ஆ ேவாேம" என்ப .
இந்தப் பாட் பழங்காலப் பள் ப் பாட்ைடத் த வி எ ந்த என்ப ெசால்லாமேல
விளங்கும். இன்

ம், "பண்டாரப் பாட் " என்

அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய" என்ற

பாரதியார் பா

ள்ள "அச்சமில்ைல

ரப்பாட் , ஆயிரம் ஆண் க

க்கு

ன்ேன தி நா க்கரசர் பா ய "அஞ்சுவ யாெதான் ம் இல்ைல; அஞ்ச வ வ
மில்ைல" என்
ரப்பாட்ைட அ ெயாற்றிச் ெசல்வதாகும். இங்ஙனம் பைழய இைச
மர கைளப் பின்பற்றிப் பா ய பாரதியார், இனி வ ங்காலத்தில் இைசத் தமிழ்
வளர்ந்ேதாங்குதற்குாிய வழிகைள ம் காட்
தைழத்

ள்ளார், தமிழ் நாட் ல் தமிழ் ெமாழி

ஓங்க ேவண் மாயின் 'மைறவாக நமக்குள்ேள பழங்கைதகள் ெசால்வதில் ஓர்

மகிைம இல்ைல' என்ப பாரதியார் க த் . தமிழ் நாட் ன் ெப ைமையப் த்தம்
திய ைறயில் பா ய பாரதியார் பாட் இந்நாளில் தமிழ் நாெடங்கும் பரவி இன்பம்
பயக்கின்ற .
"கல்வி சிறந்த தமிழ்நா - கழ்க்
கம்பன் பிறந்த தமிழ்நா "
"வள் வன் தன்ைன உலகி க்ேக - தந்
வான் கழ் ெகாண்ட தமிழ்நா - ெநஞ்ைச
அள் ம் சிலப்பதி காரெமன் ேறார்மணி
ஆரம் பைடத்த தமிழ்நா "
என்ற பாரதியார் பாட்ைடக் ேகட்கும் மக்களின் உள்ளத்தில் தமிழ் ஆர்வம் வளரா
ஒழி ேமா? "ேதம ரத் தமிேழாைச உலக ெமல்லாம் பர ம் வைக ெசய்தல் ேவண் ம்"
என்ற பாரதியார் பாட் த் தமிழ் மக்கைளத் தட் எ ப் ம் தைகைம வாய்ந்ததன்ேறா?
இத்தைகய இைசப்பாட் ஆயிரம் ஆயிரமாக எ ந் தமிழ்நா எங்கும் பர தல்
ேவண் ம். சிலப்பதிகாரக் கவிஞர் காட் ய ெநறிையக் கைடப்பி த் த் தமிழ் நாட் ன்
இயற்ைகச் ெசல்வங்களாகிய ஆ கள், அ விகள், மைலகள், கடல்கள்,
த யவற்றின் அ ைம ெப ைமகைள இைசப்பாட் ன் வாயிலாகப் ெபா
மக்க க்கு வழங்குதல் ேவண் ம். ெசன்ைன மாநகரம் இப்ெபா
தமிழ் மக்களின்
உள்ளத்ைதப் ெபாி ம் கவர்ந் நிற்கின்ற . தமிழ் நாட் ன் தைலநகரமாகிய
ெசன்ைனயம்பதி 'விாிநகர்' என்

லவர் பா ம் க ைடயதாகும். இந் நகாில்
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அைமந்த கடற்கைரச் சாைல இவ் லகி ள்ள அ ைமயான காட்சிக ள் ஒன்ெறன்
நாடறிந்தவர் கூ வர். இத்தைகய சீர்ைம வாய்ந்த சாைலையக் குறித் அ ைமயான
இைசப்பாட் கள் ேதான் தல் ேவண் ம். ெசன்ைன அ ேக ள்ள மகாப
ரம்
என் ம் மாமல்ல ரத்தில் ெநய்த ம் குறிஞ்சி ம் ெகாஞ்சி விைளயா ம் காட்சி
இந்நாட்டார்க்கு மட் மன்றி எந்நாட்டவரக்கும் இன்பமளிக்கின்ற . இன் ம்
தமிழ் னிவர் வா ம் ெபாதிய மைல ம் மந்த மா தம் மகிழ்ந் லா ம் தி க்குற்றால
மைல ம் மாந்தர் க த்ைத ம் கண்ைண ம் கவ ம் அழகு வாய்ந்தனவாகும்.
இவ்வியற்ைகப் ெபா ள்கள் எல்லாம் இைசப்பாட் ன் வழியாகத் தமிழ் நாட் ற்கு
இன்பம் அளித்தல் ேவண் ம்.
பழைமயான பண்களின் வரலாற்ைற ஆராய்வ ம் த்தம் திய இைசப்பாடல்கைள
இயற் வ ம் இத்தமிழிைசச் சங்கத்தின் அ ப்பைடயான ேநாக்கமாகும். இத்தைகய
ெப ம்பணிைய ேமற்ெகாண்ட இச்சங்கம் பல்லாண் வாழ்க என மனமார
வாழ்த் கின்ேறன். இைச நலம் இல்லாத என்ைன ம் இவ்வ ம்பணியில் இைசவித்த
ெசட் நாட்டரசர், ராஜாசர், த்ைதயா ெசட் யார் அவர்க
சங்கத்தார்க்கும் என் பணிவார்ந்த வணக்கம் உாியதாகும்.

க்கும் தமிழிைசச்

-----------II. இயற்ைக இன்பம்
6. ெபாங்கேலா ெபாங்கல்*
(* ெசன்ைன, 'பாரதேதவி' யின் ெபாங்கல் மலாில் எ திய .)
தமிழ் நாட் ேல பல சாதிகள் உண்
அைனவ க்கும் ெபாங்கல் நாள் ஒ
விளக்கம் ;
ேபச்சு.

திேதா ம் மங்கல

; பல சமயங்கள் உண் . ஆயி
னித நாள். அந்த நாளில்,

ம், தமிழர்

ேதா ம் சுைதயின்

ழக்கம் ; 'ெபாங்கேலா ெபாங்கல்' என்பேத எங்கும்

ெபாங்கல் விழா நைடெப ம் கால ம் இனியகாலம் ; கார் உலா ம் வான ம், நீர்
உலா ம் ஏாி ம் க ைண காட் ம் காலம் ; இயற்ைக அன்ைன சுைமயான ைடைவ
உ த் , பன்னிறப் க்கைளச் சூ , இனிய கா ம், கனி ம் க ம் ம் அணிந்
காட்சி த ங்காலம்.

இன்பக்

ெபாங்க க்குத் தைலநாள் ேபாகி பண் ைக. ைதக் ெகாண்டா ம் க த்ெதன்ன?
ேபாகி என்பவன் இந்திரன். அவன் ேமகங்கைள இயக்கும் இைறவன். தமிழ் நாட்டார்
பழங்காலத்தில் இந்திரைன விைள நிலங்களின் இைறவனாக ைவத்
வணங்கினார்கள். ேசாழவள நாட் ல் இந்திர விழா இ பத்ெதட் நாள்
ேகாலாகலமாக நைடெபற்ற .
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"பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்கி
வசி ம் வள ம் சுரக்க"
ேவண் ம் என்

அவ் வானவைரத் தமிழ்நாட்டார் வழிப்பட்டார்கள். பண்ைடத்

தமிழரசர் காலத்தில் சிறப்பாக நடந்த அத்தி நாள், இப்ெபா
ஒ நாளில் பண் ைகயாக நைடெப கின்ற .
ேபாகி பண் ைகைய அ த்
கழித

ம் தியன குத

வ வ

ம்' நிக ம் ;

ெபாங்கற்
ட்

குன்றிக் கு கி

நாள் ; அந் நாளில் 'பைழயன

ள்ள பழம்பாைனகள் விைட ெப ம் ;

ப்பாைனகளில் ெபாங்கல் நைடெப ம். பால்ெபாங்கும் ெபா
ெபாங்கல்" என்

ம் மங்கல ஒ

எங்கும் கிளம் ம். அப்ெபா

, " ெபாங்கேலா

, ெபண்கள்

குரைவயா வர் ; பிறகு "
ம் ைக ம் ெபாங்க ம்" ெகாண் இல்
ெதய்வத்ைத வணங்குவர். அைனவ ம் வயிறார உண் மகிழ்வர்.

ைற

ெபாங்க க்கு அ த்த நாள் நிகழ்வ மாட் ப் ெபாங்கல். நாட் ப் றங்களில் அ
மிக்க ஊக்கமாக நடக்கும். ற்காலத்தில் மாேட ெசல்வமாக மதிக்கப் பட்ட . மா
என்ற ெசால் க்ேக ெசல்வம் என் ம் ெபா ள் உண் . மன்பைதக்காக உைழக்கும்
வாயில்லா உயிர்களில், மாட் க்கு ஒப்பாகச் ெசால்லத் தக்க
விைள நிலத்தில் ஏர் இ ப்ப
சூட ப்ப

மா

; களத்

மா ; பரம் அ ப்ப

ம், பா

ெநல்ைலக் களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்ப

ம் ெநய் ம் தந்

இல்ைல.

மா ; அ வைடக் காலத்தில்

இல்ைல ெயன்றால் பண்ைண ம் இல்ைல ; பயிர்த் ெதாழி
இன்

மற்ெறான்

மா . ஆகேவ, மா
ம் இல்ைல.

மாந்தர் உடைலப் பா காப்ப ம் மாடல்லவா?

பா ல் உயர்ந்த பசுவின்பால். அைமதி ம், அன் ம், ெபா ைம ம் உைடய பசு.
தன் கன் க்கு உாிய பாைலக் கவர்ந் ெகாள் ம் கல்ெநஞ்ச க்கும் கரவா பால்
ெகா க்கும் க ைண வாய்ந்த பசு. "அறந்த ெநஞ்ேசா அ ள் சுரந் ஊட் ம்
"பசுக்கைள ஆதாித்தல் ேவண் ம் என்ப தமிழர் ெகாள்ைக. கழனியிற் பணி ெசய் ம்
காைள மா க ம், காைல ம் மாைல ம் இனிய பாலளிக்கும் கறைவ மா க
ேநாயின்றிச் ெசழித் வளர்வதற்காக நிகழ்வ மாட் ப் ெபாங்கல்.
அந்த நாளில் கன்
குளத்தி

கா க

க்குக் ெகாண்டாடட்டம். அவற்ைற ஆற்றி

ம் நீராட் வர் ; ெகாம்பிேல

ம்

ம்

ம் தைழ ம் சூட் வர் ; மணிகைளக்

க த்திேல மாட் வர் ; நல்ல தீனிைய ஊட் வர் ; ெபாங்கல்
ந்த டன் அந்தி
மாைலயில் தியிேல விரட் வர். அைவ குதித் ப் பாய்ந் கும்மாளம் ேபா வ
கண் க்கு இனிய காட்சியாகும்.
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ெசன்ற சில ஆண் களில் தமிழ் நாட் ல் ெபாங்கல் மங்கலாக நைடெபற்ற

;

இன் ம் அந்த நிைல மாறிவிடவில்ைல. அாிசிப் பஞ்ச ம், ஆைடப் பஞ்ச ம்,
அகவிைலக் ெகா ைம ம் நாட்ைட அாித் க்ெகாண்
எப்ப

க்கும்ெபா

, ெபாங்கல்

இன்பப் ெபாங்கலாகும்?

"இனி வ ம் ெபாங்கல் ெப ம் ெபாங்கலாக ேவண் ம் ; தமிழ்நாட் ல் உள்ள
ெவற்றிடம் எல்லாம் விைள நிலமாக மாறேவண் ம் ; உண்ண உண ம் உ க்க
உைட ம் எல்லார்க்கும் கிைடக்கேவண் ம் ; ெசன்ைன மாநகாில் 'கன்றாவி'
யாக ள்ள ேதாற்கன் கள் ஒழிந்

பாற் கன் கள் ெப கேவண் ம் ; தமிழ்நா

தன்னரசு ெப தல் ேவண் ம் ; தமிழ்த் தாய் அாியாசனத்தில்
அமர்ந்தி த்தல்ேவண் ம்" என் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவைன இந்நன்னாளில்
ேவண் ேவாமாக !
------------7. சித்திைர பிறந்த *
( * 'பாரத ேதவி' யின் சித்தைர மலாில் எ திய .)
தமிழ்நாட் ல் கூனியாகிய பங்குனி மாதம் கழிந்தால் எங்கும் மங்கல ஒ . "கூனி கு
ேபாகாேத; ஆனி அ
கூடாெவன்

க

ேகாலாேத" என்ப

பழெமாழி. இப்ப க் கூனி ம் ஆனி ம்

ம் தமிழர், சித்திைரையச் சிறந்த ஆர்வத்ேதா

வரேவற்கின்றார்கள் ; தமிழ் ஆண் ப் பிறப்ைப அதன் தைலநாளில்
அைமத் க்ெகாண்டா கின்றார்கள் ; அந்நாைளப் னித நாளாகப் ேபாற் கிறார்கள்.
அதன் காரணம் என்ன?
சித்திைர மாதத்தில் இளேவனிற் காலம் ெதாடங்குகின்ற . வசந்தம் என்

ம்

இளேவனில் இன்ப சுகம் த ம் காலம். அப்ேபா , பசுைமயான ெச ஞ்ேசாைல
பார்க்கு மிடெமங்கும் கண் க்கு வி ந்தளிக்கும். மாஞ்ேசாைல ெமல் ய தளிராைட
ைனந்

இலங்கும் ; ேவம்பின் ெகாம்பிேல

த்த சி

ெவண்மலர்கள்

மணம்

கம ம்; ெதன்ைன மரங்கள் இனிைமயான இளநீைரத் த ம் ; பைன மரங்கள்
சுைவயான பதநீைரக் ெகா க்கும்.
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வசந்தகாலம் பிறந்தெதன்

மகிழ்ந் , பசுங் கிளிகள் ெமாழி ேபசி, மரக்கிைளகளிேல

ெகாஞ்சிக் குலா ம் ; க ங் குயில்கள் மைறந் நின் கூ ம் ; "மன்னன் மாரன்
மகிழ் ைண யாகிய இன்இளேவனில் வந்தனன்" என் குயில் கூ வதாக
இளங்ேகாவ கள் பா கின்றார். எனேவ, இளேவனிற் காலம் மன்மதன் மகிழ்ந்
ஆட்சி ெசய் ம் காலம்.
மணம் ாிய வி ம் ேவார் சித்திைரயின் வரைவ ெமத்த ஆைச டன் ேநாக்குவர்.
தி மணத்திற்குாிய சூழ்நிைல அப்ேபா இயல்பாக அைமந்தி க்கும் ; பகலவன் ஒளி
த வன்.
ேதா ம் ெநல் ம் பிற ம் நிைறந்தி க்கும். ெதன்றல் என் ம்
இளங்காற்
சிக் ெகாண்
க்கும். இனிய தி மணம் இன்பமாக நைடெப ம்.
இத்தைகய இன்பம் நிைறந்த இளேவனி ன் சுகத்ைத ஈச
நிகராகப் பா கின்றார் வட
ெகாள்

ைடய ேபாின்பத்திற்கு

ர களார். இளங்ேகாைடயிேல, இைளப்பாற்றிக்

தற் ேகற்ற ெச ஞ் ேசாைலயாக ம், ஓைடயிேல ஊ கின்ற தீஞ்சுைவத்

தண்ணீராக ம், ேமைடயிேல சுகின்ற ெமல் ய ங்காற்றாக ம் ஈசன
க ைணையக் கண் ேபாற் கின்றார் அக்கவிஞர்.

இனிய

எனேவ, இயற்ைக அன்ைன இனிய ேகாலத்தில் இலங்கும் காலம் இளேவனிற்
காலம். மாந்தர் ஐம்ெபாறிகளா ம் கர்தற்குாிய இன்பம் ெபாங்குங் காலம்
இளேவனிற் காலம். பனியால் ந ந்த மக்கள் பகலவன் ஒளிையக் கண் , "ஞாயி
ேபாற்

ம், ஞாயி

ேபாற்

ம்" என்

இன் ற்

ஏத் ம் காலம் இளேவனிற்

காலம். ஆகேவ, இயற்ைகேயா இைசந் வாழ்ந்த பழந்தமிழ் மாந்தர், இன்பெநறி
காட் ம் இளேவனிற் ப வத்தின் தல் நாைளத் தமிழ் ஆண் ன் தைலநாளாகக்
ெகாண்ட

மிகப் ெபா த்த

ைடயதன்ேறா?

----------8. தமிழ்த் ெதன்றல்*
(* வி
நகாிேல ேதான்றி ள்ள 'தமிழ்த் ெதன்றல்' என்ற பத்திாிைகயின்
தைலயங்கமாக எ தப்பட்ட .)
ெதன்னாட் ேல ெதன்றல் என்ெறா ெபா ள் உண் . தனிேய அதற்ெகா சுகம்
உண் . வசந்த காலத்தில் ெதற்ேகயி ந் அைசந் வ ம் ெதன்ற ன் சுகத்ைத
நன்றாக அறிந்தவர் தமிழர் ; வடக்ேகயி ந் வ ம் குளிர் காற்ைற வாைட
என்றார்கள். ெதற்ேகயி ந் வ ம் இளங்காற்ைறத் ெதன்றல் என்றார்கள். வாைட
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என்ற ெசால் ேல வன்ைம

ண்

; ெதன்றல் என்ற ெசால் ேல ெமன்ைம

தமிழகத்தார் வாைடைய ெவ ப்பர் ; ெதன்ற ல் மகிழ்ந்
இயற்ைக யன்ைன இனிய ேகாலங்ெகாண்

ண் ;

திைளப்பர்.

விளங்கும் இளேவனிற் காலத்தில்,

ெமல் ய ெதன்றைலத் ேதராக ம், இனிய க ம்ைப வில்லாக ம் குயிைலத்
ெகாண் மன்மதன் ஆட்சி ாிகின்றான் என் கவிஞர் பா மகிழ்வர்.

தாக ம்

இத்தைகய ெதன்றல், பிறப் வைகயி ம் சிறப் வாய்ந்த . ந மணங் கம ம்
சந்தனச் ேசாைல சூழ்ந்த ெசந்தமிழ் மைலேய அதன் பிறப்பிடம் என்பர்.
"திங்கள்

சூ மைல, ெதன்றல்விைள யா மைல

தங்கு கில் சூ மைல, தமிழ் னிவன் வா மைல"
என்

அம்மைலையப் கழ்ந்

பா னாள் ஒ

குறவஞ்சி. ெமல் ய

கிைலத்

கிலாக உ த் , ெவள்ளிய மதிைய
யிேல அணிந் விளங்கும் ெபாதிைகத்
தாயின் ம யிேல தவழ்ந் விைளயா ம் இளங்குழந்ைதயாக அவ் வஞ்சிக்குத் ெதன்றல்
காட்சியளிக்கின்ற .
'திக்ெகல்லாம் க
ெபா

ம் தி ெநல்ேவ 'க்குத் தி ஞான சம்பந்தர் எ ந்த ளிய

, ெபாதிைகத் ெதன்றல் அவைர வரேவற்

இன்ப சுகம் தந்த . தண்ண ஞ்

சாைலகளி ம், தாழம் க்களி ம் ைழந் , ந மணம் கவர்ந் வந்த ெபாதிைகத்
ெதன்றைலத் ேதவாரப் பாட் ல் இைசத் ப் பாராட் னார் அவ் இளங்கவிஞர்.
" ன் தண் ெபாழில் ைழந் எ விய ேகதைகப் ேபாதைளந்
ெதன்றல்வந் லவிய தி ெநல்ேவ உைற ெசல்வர் தாேம"
என்ப அவர் தி ப்பாட் . ெபாதிைகயிேல தவழ்ந்த குழவித் ெதன்றல் ெநல்ைலயம்
பதியிேல நடந் உலாவக் கண் இன் ற்றார் அக்கவிஞர்.
ம ைர மாநகாின் அ ேக கண்ணகி ம் ேகாவல ம் நடந் ெசன்றெபா
ெதன்றல் அவைர எதிர் ெகாண் அைழத்த . அதன் பிறப்ைப ம் வளர்ப்ைப ம்
எ த் உைரக்கின்றார் இளங்ேகாவ கள்:
"மலயத் ஓங்கி ம ைரயில் வளர்ந்
லவர் நாவிற் ெபா ந்திய ெதன்றல்"
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என்ப அவர் க ைர ; த்தமிழ் னிவன் வா ம் மைலயிேல பிறந் , சங்கத்
தமிழ் வழங்கும் ம ைரயிேல வளர்ந் ெதன்றைலத் தமிழ்த் ெதன்றலாகேவ க தி
இன்
கின்றார் கவிஞர் ; லவர் பா ம் க ைடய ெதன்றைலப் ேபாற்றி
மகிழ்கின்றார்.
மனத்திற்கும் வாக்கிற்கும் எட்டாத ேபாின்ப சுகத்ைத ஒல்

ம் வைகயால்

உணர்த்த ற்றார் அ ட்கவிஞர் ஒ வர் ; இளேவனிற் காலம் ! சித்திைர மாதம்!
மதி எங்கும் ஒளி சுகின்ற ! தண்ணீர் நிைறந்த ஒ தாமைரக் குளத்திேல
அவ்ெவாளி தவழ்கின்ற . இவ்வியற்ைகக் காட்சிையக் கண் இன் ற்றி க்கின்றான்
ஒ வன். அப்ேபா ெதன்றல் அைசந் வ கின்ற . அம்ெமல் ய காற்றிேல நல்ல
ைணயின் ஒ மிதந் வந் ெசவிக்கு வி ந்தளிக்கின்ற . இதைனக் கவிைதயிேல
காட் கின்றார். கவிஞர்:
"மாசில் ைண ம் மாைல மதிய ம்
சு ெதன்ற ம் ங்கிள ேவனி ம்
சு வண்டைறப் ெபாய்ைக ம் ேபான்றேத
ஈசன் எந்ைத இைணய நீழேல"
என்ப தி நா க்கரசர் இைசத்த பாட் . ஈசன் அளிக்கும் இன்ப சுகம், வசந்த
காலத்தில் இைசந்த இயற்ைக இன்பம் ேபான்ற என் அ ளினார் அவ்வ ட்
கவிஞர்.
கழ்

த்த ெபாதிய மைலயிற் பிறக்கும் ெதன்றைலப் ேபான் , ெபா ள்

த்த

வி
நகாிேல பிறக்கின்ற 'தமிழ்த்ெதன்றல்.' இலக்கிய ம மலர்ச்சிச் ேசாைலயில்
குந் தமிழ் மணத்ைதெயல்லாம் தமிழ்த் ெதன்றல் வாாி வழங்கும் என் தமிழகம்
எதிர் பார்க்கின்ற . ெதன்றல்
பிணக்க ற்றவர் இணக்க
ெகாள்ைக.

சும் காலத்தில், 'பிாிந்தவர் ெபா ந் வர்,
வர்; ஊ

நின்றவர்கூ

மகிழ்வர்' என்ப

தமிழர்

"ஊ னீர் எல்லாம் உ விலான் தன்ஆைண
கூ மின் என் குயில் சாற் ம்"
என்பதாகச் சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற . எனேவ, தமிழ்த் ெதன்றல் தமிழர்
இனத்திேல, பிாிந்தவைரப் ெபா த் ம்; ேவ பட்டவைர ஒன் ப த் ம்; தமிழ்க்
குலத்ைத அாிக்கின்ற ேவற் ைமகைள ஒழிக்கும்; தமிழ க்கு இன்ப ெநறி காட் ம்
என் நம் கின்ேறாம்.
------------
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9. தி க்குற்றாலம்
ெதன்றல் அைசந்

வ ம் ெதன் தமிழ்நாட் ல் அைமந்த தி க்குற்றாலம், மைலவளம்

பைடத்த பழம் பதியாகும். அம்மைலயிேல, ேகாங்கும் ேவங்ைக ம் ஓங்கிவள ம்;
குரவ ம் ல்ைல ம் ந மணங் கம ம்; ேகால மாமயில் ேதாைக விாித்தா ம்;
ேத ண்ட வண் கள் தமிழ்ப் பாட் ைசக்கும். இத்தைகய மைலயினின் விைரந்
வழிந் இறங்கும் ெவள்ள வி வட்டச்சுைனயிேல ழந் ெபாங்கும் ெபா
சித ம்
சி நீர்த்திவைலகள் பாலாவிேபாற் பரந் எ ந் மஞ்சிேனா ேசர்ந் ெகாஞ்சிக்
குலா ம். அவ் வ வியில் நீரா இன் ற்ற ேமைலநாட் ப் ெபாியார் ஒ வர், 'இந்
நானிலத்தில் உள்ள நன்னீர் அ விக ள் தைலசிறந் குற்றால அ விேய என்
கூ தல் மிைகயாகா !' என்

கழ்ந் ைரத்தார்,*

--* History of Tinnevelly by Bishop Caldwell.
ேவனிற்காலத்தில் தி க்குற்றால மைலயில் சும் ெமல் ய ங்காற் ம ந் ச்
ெச ெகா களின் நலங்கைளக் கவர்ந் வ தலால் ந ந்த உடைலத் ேதற் ம்
நன்ம ந்தாகும்; ச த்த உள்ளத்ைதத் தி த் ம் சஞ்சீவியாகும். பயன் மரம் நிைறந்த
தி க்குற்றாலச் சார ல் ேவாிேல பழம்ப த் , ாிேல சுைண ெவ க்கும் கு ம் பலா
மரம் ஒன் ெதான் ெதாட் விளங்குகின்ற . அப்ப மரம் தி ஞான சம்பந்தர்
ேதவாரத்தில் அைம ம் ேப ெபற்ற . கு ம் பலாவின் கீழ் அமர்ந்த சிவக்ெகா ந்ைத
அப்ெப மான் மனங்குளிர்ந் பா னார். தி க்குற்றால மைலயிேல வா ம் களி ம்
பி
ம் விைர
ந மலர் ெகாய் கு ம்பலாவிற் ேகாயில் ெகாண்ட ஈசைனக்
குைழத்

வணங்கும் ேகாலம்,

" ந்தண் ந ேவங்ைக ெகாத்தி த்
மத்தகத்திற் ெபா ய ஏந்திக்
கூந்தற் பி
ம் களி ம் உடன்வணங்கும்
கு ம் பலாேவ"
என்ற ேதவாரப் பாட் ல் எ திக் காட்டப்ப கின்ற .
ந மணங் கம ம் ெபாழில்கைளக் கா ம் ெபா
ம், அப் ெபாழில்களின்
இைடேய கிைளக்குக் கிைள தாவி விைளயா ம் குரங்குகைளப் பார்க்கும் ெபா
பிள்ைளப் ெப மானாகிய தி ஞான சம்பந்தர் உள்ளம்

ம்

ள்ளி மகி ம். 'ேதன வித்

திைரெய ம்பி வானின் வழி ெயா கும்' தி க்குற்றால மைலயில், இந்நாள்
இைளஞர்கள் கண் இன்
கின்ற வானரங்கைள அந்நாளில் தி ஞான சம்பந்த ம்
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கண்டார்ேபா
பாட்டாயிற்

ம்! அப்ெபா

அவர் அைடந்த உள்ளக்கிளர்ச்சி ஒ

ெதள்ளிய

"மைலயார் சாரல் மக டன் வந்த மடமந்தி
குைலயார் வாைழத் தீங்கினி மாந் ம் குற்றாலம்"
என்ற ேதவாரப் பாட் ல் மந்திகள் தம் வயிற்ைறக் கட் த் த விய குட் கேளா
வாைழக் குைலகளின் மீ அமர்ந் வளமான கனிகைள மாந் ம் காட்சி அழகுற
மிளிர்கின்ற .
தி க்குற்றாலத்தின் அ ேக சிறந்த ஊர்கள் சில உண் . வடநாட் க் காசிக்கு
நிகரான ெதன்காசிெயன் ம் ஊர் அதற்கு ன் ைமல் ரத்தில் உள்ள .
பதிைனந்தாம் ற்றாண் ன் இைடப் பகுதியில் ெதன்பாண் நாட் ல் ஆட்சி ாிந்த
பராக்கிரம பாண் யனால் ெதன்காசிக் ேகாவில் கட்டப்பட்டெதன் சாசனம்
ெதாிவிக்கின்ற . அரசா ம் உாிைம ம் அ ந்தமிழ்ப் லைம ம் ஒ ங்ேக வாய்ந்த
அதி ரராம பாண் யர் ெதன்காசியில் இ ந் ைநடதம் த ய நயஞ்சான்ற தமிழ்
ல்கைள இயற்றினார் என்பர்.
இன் ம் தி க்குற்றாலத்திற்கு அண்ைமயி ள்ள சிற் ர்களில் ஒன் ேமலகரம்
எனப்ப ம். அவ் ாில் ைசவ ேவளாள மரபிேல பிறந் ெதள்ளிய கவிைதபா ம்
திறைம ெபற்றார் திாிகூட ராசப்பர். இவர் இயற்றிய 'குற்றாலக் குறவஞ்சி' நாடகத்ைத
நற்றமி லகம் கழ்ந் பாராட் கின்ற .
மைலச்சார ேல, ேத
காத

ம் திைனமா ம் உண்

திைளக்கும் கானவர் வாழ்க்ைக ம்,

ற்ற க வன் மந்திக்குக் கனி ெகா த் க் ெகாஞ்சும் காட்சி ம், அ ள் வ வாய

அ வி, அகத் ம் றத் ம் ெசறிந்த அ க்ைகப் ேபாக்கிக் க நீராய் ஓ ம் அழகும்,
பண்பாகக் குறி ெசால் ப் பட் ம் மணி ம் பாிசு ெப ம் குறவஞ்சியின் ேகால ம்
அந்
ல் இனிைமயாக எ திக் காட்டப்பட் ள்ளன.
திாிகூடராசப்பர் இயற்றிய குறவஞ்சி நாடகம் ம ைர மாநகாில் அரசு ற்றி ந்த
த் விசயரங்க ெசாக்கநாத நாயக்கர் க த்ைத கவர்ந்த . அதன் அ ைம
ெப ைமகைளக் கற்றறிந்தார் வாயிலாகக் ேகட் இன் ற்ற நாயக்கர்
திாிகூடராசப்பைர ஆதாிக்க வி ம்பினர்; குற்றாலத்தில் இன் ம் 'குறவஞ்சிேம '
என் வழங்குகின்ற நன்ெசய் நிலத்ைத அவ க்கு நன்ெகாைடயாக அளித்தார்.
க ப் க்கட் ஊற்றின் அ ேக அைமந் ள்ள அவ்வளமார்ந்த நிலம், வழி வழியாக
அக்கவிராயர் கு ம்பத்தினர் ஆ ைகயில் இ ந் வ கின்ற . கவிப் லைமயால்
திாிகூடராசப்பர் ெபற்ற கவிராசர் என்ற பட்ட ம் தி க்குற்றால நாதர் சந்நிதியில்
வாகனக் கவி பா ம் சிறப் ம் இன் ம் அவர் கு ம்பத்தார்க்கு உண் .
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தி க்குற்றாலத்தின் அ ேக அைமந்த ஊர்கள் யா ம் குறிஞ்சி வளம்
வாய்ந்தனவாகும். அவற் ள் ஒன் ைபம்ெபாழில் என் ம் அழகிய ெபயர்
ெபற் ள்ள . பசுைமயான ேசாைல சூழ்ந்த சிற் ைரப் ைபம்ெபாழில் என்றைழத்த
பண்ைடத் தமிழ் மக்கள மனப்பான்ைம எண் ந்ேதா ம் இன்பம் பயப்பதாகும்.
கவிநலஞ் சான்ற அவ் ர்ப் ெபயைரச் சாியாகச் ெசால்ல மாட்டாத பாமர மக்கள்
'பம் ளி' என் சிைதத் விட்டார்கள். அச்சிற் ாின் எல்ைலயில் தி மைலெயன் ம்
சிறந்த குன்றம் அைமந்தி க்கின்ற .
கப் ெப மான் எ ந்த ளிய குன்றமாதலால்
அ , தி மைல என்

ம் ெபயர் ெபற்ற .

இன் ம், குற்றாலத்தின் ஒ சார் காசிேமச ர ம், இலஞ்சி ம் அைமந் ள்ளன.
காசிேமச ரத்திற்கும் காசிக்கும் எவ்வைகத் ெதாடர் ம் இல்ைல ஆங்கில வர்த்தக்
கம்ெபனியார் காலத்தில் காசாேமஜர் என்ற ெபய ைடய ஆங்கிேலயர் ஒ வர்
ெதன்னாட் ல் வர்த்தக கர்த்தராக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் குற்றால மைலயின்
ெச ைமையக் கண் அங்குத் ேதாட்டப்பயிர் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். அவர் ெபயரால்
அைமந்த சிற்

ர் காசாேமசர் ரம் என்

ெபயர் ெபற் , இப்ெபா

காசிேமச ரம்

என் வழங்குகின்ற . 'ெபான் இலஞ்சி' ெயன் ம், 'மீ ம் இலஞ்சி' ெயன் ம்
குறவஞ்சிக் கவிராயரால் சிறப்பிக்கப்பட்ட சிற் ர் ெசல்வம் ம ந்த சீ ராய்த்
ெதன்காசியின் அ ேக திகழ்கின்ற .
------------10. பழகு தமிழ்
தமிழகத்தில் பல நா கள் உண் ; பல குலங்கள் உண் . ஒ நாட் த் தமி க்கும்
இன்ெனா நாட் தமி க்கும் ேவற் ைமேய இல்ைல என் கூற
யா . ஒ
குலத்தார் ேபசுந்தமிழ் மற்ெறா குலத்தார் ேபசுந் தமிைழ எல்லா வைகயி ம்
ஒத்தி க்கும் என் ெசால்ல
யா .
பந்தல் என்ற ெசால் ன் ஆட்சிையப் பார்ப்ேபாம்;தி மணத்திற்குப் பந்தல் ேபா ம்
வழக்கம் இந்நாட் ல் சாலப் பழைம வாய்ந்த . காவிாிப் ம் பட் னத்திேல ெசல்வக்
கு யிற் பிறந்த கண்ணகிக்கும் ேகாவல க்கும் த் ப்பந்த ேல தி மணம்
நிகழ்ந்த . "மாைல தாழ் ெசன்னிவயிரமணித் ணகத் நீல விதானத் நித்திலப் ம்
பந்தர்" என் அப்பந்தைலச் சிலம் பா ற் . ேகாைடயிேல வழிநடந் ெசல்வார்க்கு
நீ ம் நிழ ம் த ம் பந்தைலத் தண்ணீர்ப் பந்தல் என்பர்.
இத்தைகய ேமன்ைமயான ெசால் தனவணிகர் நா என் ம் ெசட் நாட் ேல
அமங்கலச் ெசால்லாகக் க தப்ப கின்ற . பந்தல் என்ப அந்நாட் ேல மணப்
பந்தைலக் குறிப்பதில்ைல; பிணப் பந்தைலேய குறிக்கும். இழ
பந்தல்; கல்யாண

ட் ல் ேபா வ

காவணம் அல்ல

ட் ல் ேபா வ

ெகாட்டைக. இலக்கியத்தில்
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வழங்கும் காவணம என்ற அ ஞ்ெசால ெசட் நாட் ேல பழகு தமிழாய்ப்
பயில்கின்ற .
இனி, ெதாண் என்ற ெதான்ைமயான ெசால்ைலப் பார்ப்ேபாம்; ெதாண் என்ப
ேசைவ. நாட் க்குச் ெசய் ம் ேசைவ ேதசத் ெதாண் எனப்ப ம் இைறவ க்குச்
ெசய் ம் ேசைவ தி த்ெதாண்
அாிேத' என்

எனப்ப ம். 'ெதாண்டர்தம் ெபா ைம ெசால்ல ம்

ம் வாய்ெமாழி பண்ைடக் காலத்ேத தமிழ்நாட் ல் எ ந்த . இத்தைகய

ெசால், ெகாங்கு நாட் ேல இப்ெபா
இழிந்த ெபா ளில் வழங்குகின்ற . ஒ க்கம்
ெகட்டவைரக் குறிக்கின்ற அச்ெசால்.
'ைபயச் ெசன்றால் ைவயந் தாங்கும்' என்ப

இந்நாட் ேல ஒ

பழெமாழி. ைபய

என்றால் ெமல்ல என்ப ெபா ள். 'ைபய ேபா' என்ற ெசால் பாண் ய நாட் ேல
ெப வழக்குைடய . ேதவாரத்தில் இச் ெசால் ஆளப்பட் ள்ள . ம ைர மாநகாில்
சிவன யார் தி மடத்தில் தீேயார் ைவத்த தீைய அரசனிடம் ெச த்தத்
தி
ளங்ெகாண்ட தி ஞான சம்பந்தர், "ைபயேவ ெசன் பாண் யற்கு ஆகேவ"
எனப் பணித்ததாகத் ேதவாரம் கூ ம். இத்தைகய சிறந்த ஆட்சி ைடய ெசால்
இப்ேபா ெசன்ைன த ய இடங்களில் வழங்குவதில்ைல.
அங்கா

என்ப

ன்ெனா

காலத்தில் தமிழ் நாெடங்கும் வழங்கிய ெசால்.*

இக்காலத்தில் 'பசார்' என் ெசால்லப்ப ம் இடேம ற்காலத்தில் அங்கா
எனப்பட்ட . ெபாிய நகரங்களில் அந்தி ம் பக ம். அங்கா நைடெபற்ற .
அந்தியில் நைடெபற்ற அங்கா ைய அல்லங்கா என் ம், பக ல் நைட ெபற்ற
அங்கா ைய நாளங்கா என் ம் அைழத்தனர். பட் னத்த கள் அங்கா என்ற
ெசால்ைல எ த்தாள்கின்றார். "அங்கா நாய்ேபால், அைலந் திாிந்ேதேன" என்ப
அவர் பாட் . கன்னடத்தி ம் ெத ங்கி ம் இன் ம் அங்க என்ற ெசால்
வழங்குகின்ற . மைலயாளத்தி ம் அங்கா உண் . தமிழ் ெமாழியில் அங்கா ைய
மீண் ம் ஆட்சியில் அைழத்தால் எத் ைண அழகாக இ க்கும்? ெசந்தமிழில்
ஆர்வ ைடய ெசட் யார் ஒ வர் தம

காசுக்கைடக்கு 'அணிகல அங்கா ' என்

ெபயாிட் ள்ளார். ெசன்ைனயி

ர் மார்க்கட்ைட,

ள்ள

ரங்கா

என்

வழங்கும்

நாள் எந்நாேளா?
---* தஞ்ைச மாவட்டத்தில் அங்கா க்காாி என்ற ெசால் வழக்கில் உள்ள . ெத விேல
கூவி விற் ச் ெசல்ேவாைர அ குறிக்கிற .
ைபத்தியக்கார

க்குத் தமிழ்நாட் ேல பல ெபயர்கள் உண் . ப த்தவர்கள்

அவைனப் பித்தன் என்பார்கள்; பித் க்ெகாண்டவன் என் ம் ெபா ள் நன்றாகத்
ேதான் ம்ப பித் க்ெகாள்ளி என் ம் ெசால் வார்கள். கி க்கன் என்ப ம்
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அவைனேய குறிக்கும். தி ெநல்ேவ யிேல ைபத்தியக்காரைனக் ேகாட் க்காரன்
என்பர். ேகாட்

என்ப

நல்ல தமிழ்ச் ெசால். ேகாட்டம் என்றால், வைள

அல்ல

ேகாணல், மனத்திேல உள்ள ேகாணல் மனக்ேகாட்டம் எனப்ப ம். ேபச்சிேல வைள
ெநளி காணப்பட்டால் அைதச் ெசாற்ேகாட்டம் என்பர். இவ்வி வைகக்
ேகாட்டத்ைத ம் தி வள் வர் எ த் க் காட்
ள்ளார்.
'ெசாற்ேகாட்ட மில்ல

ெசப்பம்; ஒ தைலயா

உட்ேகாட்ட மின்ைம ெபறின்'
என்ப
ெசால்வ

தி க்குறள். எனேவ, அறிவிேல ேகாட்டம் உைடயவைனக் ேகாட்
பாண் நாட் வழக்கு.

ேகாட் ையத் தீர்க்கும் குற்றால அ விையச் சிறி

என்

பார்ப்ேபாம். மைலயினின்

வி ம் அ விையக் காண்ப கண் க்கு இன்பம்; அ வியில் நீரா வ உட க்கு
இன்பம். தி ெநல்ேவ யில் உள்ள தி க்குற்றாலத்திேல அ ைமயான பல அ விகள்
உள்ளன. ேதன வி என்ப

ஓர் அ வியின் ெபயர். 'வட அ வி என்ப

அ வி; ஐந்தைல அ வி என்ப

மற்ேறார்

இன்ேனார் அ வி. அ விைய நிைனக்கும் ெபா ேத

கவிகள் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் பிறக்கும்; கவிைத ெபாங்கும். ' ங்கு நீர் அ வி
ேவங்கடம்' என்
'ெபாங்க வி

தி ப்பதிையச் சிறப்பித் ப் பா னார் சிலப்பதிகார ஆசிாியர்,
ங்கும் மைல ெபாதிய மைல என் மைலேய' என்

ெசம்மாந்

பா னாள் ெபாதியமைலக் குறத்தி. 'ேதன வித் திைர எ ம்பி வானின் வழி ஒ கும்'
என் பா னாள் தி க்குற்றாலக் குறவஞ்சி. இத்தைகய பழைமயான ெசால் இன் ம்
தி ெநல்ேவ யில் வழங்குகின்ற . ஆனால், ெசன்ைன

த ய இடங்களில் அ வி

என்றால் ெதாியா ; நீர் ழ்ச்சி என்றால் தான் ெதாி ம். நீர் ழ்ச்சி என்ப water - fall
என்ற ஆங்கிலப் பதத்தின் ேநரான ெமாழி ெபயர்ப் ப்ேபால் காணப்ப கின்ற .
மைலயிேல வாழ்கின்ற ஒ

குலத்தாைர மைலப் பளிங்கர் என்பர். ேவடர் வகுப்ைபச்

ேசர்ந்தவர் அவர்; மைலநாட் ப் பழங்கு கள். பளிங்கன் என்ற ெசால்ைல ஆராய்ந்தால்
அஃ ஒ பழைமயான தமிழ்ச் ெசால் ன் சிைத என்ப
லனாகும். தமிழ்
இலக்கியத்தில் மைலயில் வா ம் வகுப்பார்க்குப் பல ெபயர்கள் உண் . அவற் ள்
ஒன்
ளிஞர் என்ப . ளிஞர் என்ற ெசால்ைலக் கம்பர் எ த்தாள்கின்றார். மைறந்
நின்

அம்ெபய்த இராமைன ேநாக்கி,

'ெவவ்விய ளிஞர் என்ன விலங்கிேய மைறந்
வில்லால் எவ்விய ெதன்ைன'
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என் வா ேகட்டான் என்ப
என் ம வி வழங்குகின்ற .

கம்பர் பாட் . ளிஞன் என்ற ெசால்ேல பளிங்கன்

தமிழ்நாட் ப் பழங்கு களின் மற்ெறா வகுப்பார் பரதவர். கடற்கைர ர்களில்
வாழ்பவர் பரதவர் என் தமிழ் இலக்கியம் கூ ம். பழங்காலத்தில் சிறந்தி ந்த
காவிாிப் ம்பட் னம், ெகாற்ைக த ய ைற க நகரங்களில் பரதவர் ெசழித்
வாழ்ந்தார்கள். காவிாிப் ம்பட் னம் பரதவர் ம ந்த பயன் ெக மாநகராக
விளங்கிற் . ெகாற்ைகக் கட ல்

ழ்கி

த்ெத த் , 'ெதன்னா

த் ைடத் ' என்

எந்நாட்டவர்க்கும் காட் யவர் பரதவேர. பரதவர் என்ப பரதர் என் கு கி, பரவர்
என் ம வி வழங்குகின்ற . த் க் கு யில் பரவர் குலத்தார் இன் ம்
ெச ைம ற் வாழ்கின்றார்கள்.
------------III. காவிய இன்பம்
11. காத
(* ெசன்ைன வாெனா
ேசர்க்கப்பட்ட .)
காதல் என்ப

ம் கற் ம்*

நிைலயத்திேல ேபசிய ; நிைலயத்தார் இைச

ெபற் ச்

கா க் கினிய ெசால்; க த் க் கினிய ெபா ள். காதல் உண்டாயின்

இவ் லகில் எல்லாம் உண் ; காதல் இல்ைலேயல் ஒன் ம் இல்ைல. "காதல், காதல்,
காதல் - இன்ேறல் சாதல், சாதல், சாதல்" என் பா னார் பாரதியார். ஆயி ம்,
அச்ெசால்ைல எல்ேலா ம் கூசாமல் ேபசுவதில்ைல. சின்னஞ் சிறியவர் காதில் அ
விழலாகாதாம். கன்னியர் வாயில் அ வரலாகாதாம். இப்ப ஏன் அச்ெசால்
ஒ க்கப்ப கின்ற ? தமிழ்க் கவிகள் காதல் என்ற ெசால்ைல எ த்தாளவில்ைலயா?
தி ப்பாடல்களில் அஃ இடம் ெபறவில்ைலயா? காவியங்களி ம், நீதி ல்களி
தி ப்பாசுரங்களி ம் பயின்ற அழகிய தமிழ்ச் ெசால்ைல ஏன் கூசிக் கூசிப் ேபச
ேவண் ம்? ேதவாரத்தில் அ யார

காதல் ேபசப்ப கின்ற .

"காதலாேல க
ம் ெதாண்டர்
காரணத்தர் ஆகி"
நின்ற சிவெப மாைனச் சுந்தரர் பா கின்றார். இன்ெனா ெபாியார் தி ஞானசம்பந்தர் - இைறவன் தி நாமத்ைத ஓ ம் காதல யார் ெப ைமையக்
கூ கின்றார்.

ம்
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"காத லாகிக் கசிந் கண்ணீர் மல்கி
ஓ வார்தைம நன்ெனறிக் குய்ப்ப
ேவதம் நான்கி ம் ெமய்ப்ெபா ள் ஆவ
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயேவ"
என்ப

அவர் தி ப்பாட் . இவ்வா

பயின்ற காதல் என்ற ெசால்ைலக் க

ேதவாரம்

த ய ெதய்வப் பாடல்களில்

ெசால்லாகக் க தலாேமா?

காதல் என்ற ெசால் ன் ெபா ள்தான் என்ன? அன் என்றா ம் காதல் என்றா
ெபா ள் ஒன்ேற. ெபற்ேறார்க்குப் பிள்ைளயிடம் உள்ள அன் ேமல் காதல்தான்.

ம்

'கடந்த ேபர்க ம் கடப்பேரா மக்கள் ேமல் காதல்' என் கவிஞர் பாடவில்ைலயா?
ெபற்ற பிள்ைளையக் காதலன் என் கூ வ ண் . வா யின் ைமந்தனாகிய
அங்கதைன 'வா காதலன்' என் குறிக்கின்றார் கம்பர். இவ்வாேற நண்பைன ம்
காதலன் என் கவியரசர் கூ வர். கங்ைகக் கைரயிேல இராம ைடய
நண்பனாயினான் குகன்; அவன் அன்பிற்குக் கங்ைக கைரயில்ைல. அ

கண்ட

இராமன்,
"சீைதைய ேநாக்கித் தம்பி தி
கம் ேநாக்கித் தீராக்
காதல னாகும் என் க ைணயின் மலர்ந்த கண்ணன்
யாதி ம் இனிய நண்ப இ த்தி ஈண் எம்ெமா என்றான்"
எனேவ பக்தி ம் காதல்; பிள்ைளப் பாச ம் காதல்; ேநச ம் காதல்; சு ங்கச்
ெசால் ன் தைலசிறந்த அன்ேப காதல்.
இவ்வள
ெபண் என்

விாிந்த ெபா ளில் வழங்கிய காதல் என்ற ெசால், இப்ெபா
ஆண்
ம் இ பாலாாிைடேய உள்ள அன்ைபேய ெப ம்பா ம் குறிக்கின்ற .

காதலன் என்றால் கணவன்; காத

என்றால் மைனவி. இவ்வி வைர ம்

இல்வாழ்க்ைகயில் இ ப்ப காதல், பின் இல்வாழ்க்ைகைய நல்வாழ்க்ைகயாக
நைடெபறச் ெசய்வ ம் காதல். கண்ணிரண் ம் ஒன்ைறேய காண்ப ேபால
இல்வாழ்க்ைகயில் ஈ பட்ட இ வைர ம் ஒ ெநறிப்ப த் வ காதல். "காதல்
மைனயா ம் காதல ம் மாறின்றித் தீதில் ஒ க மம் ெசய்பேவ" என்றார் ஒ
கவிஞர்.
ஆதியில், காதல் மணேம தமிழ் நாட் ல் சிறந்
வாழ்க்ைக உயிாில்லாத உடல் ேபான்ற ' என்ப

விளங்கிற் . 'காதல் இல்லாத
தமிழர் ெகாள்ைக. காத

ற்ற

கன்னியர், தம் க த் நிைறேவ ம் வண்ணம் காமைன ேவண் க்ெகாள் ம்
வழக்க ம் ற்காலத்தில் இ ந்ததாகத் ெதாிகின்ற . காதல் விைளக்கும் ேதவைனக்
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'காமன்' என் ம், 'காமேவள்' என் ம் தமிழர் அைழத்தனர். தாம் க திய காதலைனக்
கணவனாகப் ெப வதற்கும், பிாிந்த கணவைன மீண் ம் அைடவதற்கும், காமன்
ேகாயி ற் ெசன் மங்ைகயர் வழிப ம் வழக்கம் அந் நாளில் இ ந்த . ேகாவலன்,
மாதவி என் ம் ந ைகயின் ைமய ேல ழ்கித் தன் மைனவியாகிய கண்ணகிையப்
பிாிந்தி ந்தேபா , 'காமேவள் ேகாயி ற் ெசன்
ேசர்வான்' என்

ெதா தால் கணவன் மீண் ம் வந்

அக் கற்பரசியிடம் அவள் உயிர்த்ேதாழி எ த் ைரத்தாள்.

"கடெலா காவிாி ெசன்றைலக்கும் ன்றில்
காமேவள் ேகாட்டம் ெதா தார் கணவெரா
தாமின்
வர் உலகத் த் ைதயலார்"
என்

கூறினாள் ேதாழி. இதனால், காவிாிப் ம்பட் னத்தில் அந்த நாளிேல காமன்

ேகாயில் இ ந்தெதன் ம், குலமாதர் அங்குச் ெசன்

வழிப ம்

ைற இ ந்தெதன் ம்

நன்றாக விளங்குகின்றன. இன் ம், தமிழ் நாட் ன் பல பாகங்களில் காமன் பண் ைக
ெகாண்டாடப்ப கின்ற . 'ஈச

ைடய ெநற்றிக் கண்ணால் காமன் எாிந் ேபானான்'

என் வாதிப்பா ம், 'அப்ப யில்ைல' என்
நாட்
ண் .

சாதிப்பா ம் இக்காலத் ம் தமிழ்

காமம் என்ற ெசால் ம், காமன் என்ற ெபய ம் தமிழ் ல்களிேல எ த்தாளப்பட்டா ம் இன் அைவ இழிந்த பதங்களாகேவ எண்ணப் ப கின்றன. காமம் என்ப
வடெசால்; இன்பம் என் ம் ெபா ள் அதற்குண் . உ திப் ெபா ள்கைளத்
"தர்மார்த்த காம ேமாட்சம்" என் வடெமாழியாளர் கூ வர். இவ் வடெமாழித்
ெதாட க்கு ேநரான தமிழ்,
"அறம் ெபா ள் இன்பம்
" என்ப . எனேவ, காமம் என்ப இன்பம் என்ற
ெபா ைளத் த கின்ற . தி வள் வர் காலத்தில் காமம் இழிந்த ெசால்லாகக்
க தப்படவில்ைல என் ெதாிகின்ற . அறம் ெபா ள் இன்பம் என்ற ப்பாைலப்
பற்றி எ திய தி வள் வர் இன்பப் பகுதிக்குக் காமத் ப் பால் எனப் ெபயாிட்டார்
என்றால், அவர் காலத்தில் காமம் இழிந்த ெசால்லாகக் க தப்படவில்ைல என்ப
ெதாிகின்றதல்லவா?
ஆயி

ம், கால கதியில் காமம் என்ப

குறிப்பதாயிற் . காமி, கா கன்

ன்மார்க்கத்திற் ெப ம் இன்பத்ைதக்

த ய ெசாற்கள்

ர்த்தன் என்ற ெபா ளிேல

வழங்குகின்றன. கா கன், கல்வி கற்பதற்கும் தகுதியற்றவன் என்
கூ கின்ற .

நன்

ல்
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இனி, காத

க்கும் கற் க்கும் உள்ள ெதாடர்ைபச் சிறி

பார்ப்ேபாம்; காதல் என்ப

உணர்ச்சி; கற் என்ப ஒ க்கம். உணர்ச்சியால் ஒன் பட்ட நம்பி ம் நங்ைக ம்
(தைலமக ம் தைலமக ம்) ஒ வைர ெயா வர் தமக்ேக உாியவராகக் ெகாண்ட
நிைலயிேல ேதான் ம் ஒ க்கேம கற் என்பர்.
சீைதயின் காத ல் ைவத் இந்த உண்ைமையக் காட் கின்றார் கம்பர். மிதிைல
மாநகரத்தில் கன்னி மாடத்தின் ேமைடயிேல நின்ற சீைத ம் விதியின் வழியாகச்
ெசன்ற இராம ம் தற்ெசயலாக ஒ வைர ெயா வர் ேநாக்கினர். இ வர்
கண்ேணாக்கும் ஒத்த ; காதல் பிறந்த . காதலர் இ வ ம் ஒ வர் இதயத்தில் ஒ வர்
குந் உறவா னர்.
இந்த நிைலயில் இராமன் தன் டன் வந்த தம்பிேயா ம் னிவேரா ம் தியிற்
ெசன் மைறந் வி கின்றான். அவன் இன்னான் என் அறியாள் சீைத. அவன்
எங்ேக ெசன்றான் என்ப ம் உணராள்; ஆயி ம், அவைனேய க த்தில் அைமத் க்
கைரந் உ குகின்றாள். அந்த ேவைளயில் ஓ வ கின்றாள் அவள் ேதாழியாகிய
நீலமாைல; ஆனந்த ற் ஆ கின்றாள்; பா கின்றாள். "ேதாழீ! என்ன ெசய்தி?"
என் ேகட்கின்றாள் சீைத. அப்ேபா ேதாழி ெசால்கின்றாள்: "அேயாத்தி
அரச

ைடய ைமந்தன்; அஞ்சன வண்ணன்; ெசந்தாமைரக் கண்ணன்; அவன்,

தம்பிேயா ம்

னிவேரா ம் நம் மாளிைகக்கு வந்தான்; உன் தி மணத்திற்காக

ைவத்தி ந்த வில்ைலக் கண்டான்; எ த்தான்; வைளத்தான்; ஒ த்தான்" என்
க்கின்றாள்.
அப்ெபா
வில்ைல எ த்

கூறி

சீைதயின் மனம் ஊசலாடத் ெதாடங்கிற் ; கவைல ம் உண்டாயிற் .
வைளத்

ஒ த்த

ரன், தான் கன்னி மாடத்தி

ந்

கண்ட

ஆடவேனா? அல்லேனா? என்ற ஐயம் பிறந்த . அவனாகத்தான் இ க்க ேவண்
ெமன் ஒ வா மனத்ைதத் ேதற்றிக்ெகாண் , ேதாழி ெசால் ய அைடயாளங்கைள
மீள ம் நிைனத் ப் பார்த்தாள்.
"ேகா னி டன்வ ெகாண்டல் என்றபின்
தாமைரக் கண்ணினான் என்ற தன்ைமயினால்
ஆம்அவ ேனெகால்என் ஐயம் நீங்கினாள்."
ஆனால், ெநா ப்ெபா தில் மற்ெறா க த் அவள் மனத்தில் குந்த . "என்
ேதாழி ெசால் ய அைடயாளங்கள் எல்லாம் உைடய மற்ெறா வன் வில்ைல
வைளத் ஒ த்தி ந்தால் நான் என்ன ெசய்ேவன்?" என்
ஏங்கினாள்.

அவள் எண்ணினாள்;
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அந்த ஏக்கத்தினிைடேய ஓர் ஊக்கம் பிறந்த ; உணர்ச்சியினிைடேய ஒ க்கம்
எ ந்த . காதல் கற்பாக உ ெவ த்த . "அவன் அல்லேனல் இறப்ேபன்" என் சீைத
ெசய்தாள். கண்ணாற் கண்ட காதல ம் வில்ைல ஒ த்த ர ம்
ஒ வேனயாயின் அவைன மணம் ாிந் வாழ்ேவன்; இல்லாவிட்டால் இறந்
ப ேவன்" என் உ தி ெகாண்டாள் சீைத. கற் ெநறி என்ப இ தான்.
காதலைனயன்றி மற்ேறார் ஆடவைன மனத்தி ம் க த ஒ ப்படாத உ திேய கற்
எனப்ப ம். இைதேய தி வள் வர் வியந் பா னார்.
"ெபண்ணிற் ெப ந்தக்க யா ள கற்ெபன்
திண்ைமஉண் டாகப் ெபறின்"
என்ப

ம்

அவர் தி வாக்கு.

கற் ைடய மாதாிடம் ெமன்ைம ம் உண் ; மனத்திண்ைம ம் உண் . ெபா க்கும்
திற ம் உண் ; மா பட்ேடாைர ஒ க்கும் திற ம் உண் . சிலப்பதிகாரத்தின்
கதாநாயகியாகிய கண்ணகியிடம் இவ்வி தன்ைமகைள ம் பார்க்கின்ேறாம்.
ெகாண்ட கணவன் அவ
ெசலவழித்தான். அல்

க்குக் ெகா ைம ெசய்தான்; ெசல்வத்ைதெயல்லாம்

ம் பக

ம் அயலார் அறியாமல் கண்ணீர் வ த்தாள் கண்ணகி;

மங்கல அணிையத் தவிர மற்ைறய நைககைள ெயல்லாம் மறந்தாள்; தன்ைன அழகு
ெசய் ெகாள்ளேவண் ம் என்ற எண்ணத்ைத அறேவ றந்தாள்.
"அஞ்ெசஞ் சீற அணிசிலம் ெபாழிய
ெசங்கயல் ெந ங்கண் அஞ்சனம் மறப்ப
பவள வாள் தல் திலகம் இழப்ப
ைமயி ங் கூந்தல் ெநய்யணி மறப்பக்
ைகய ெநஞ்சத் க் கண்ணகி"
என் கூ கின்ற சிலப்பதிகாரம். அடக்க ம் ெபா ைம ம், கற் ம் கண்ணீ ம்
கண்ணகியின் வ வம். "கண்டார் ெவ ப்பனேவ காதலன்தான் ெசய்தி
ம்
ெகாண்டாைன யல்லால் அறியாக் குலமகள்" என் ஆழ்வார் பா ய தி ப்பாட் க்கு
ஓர் எ த் க் காட்டாக அைமந்தாள் கண்ணகி.
இத்தைகய ெமன்ைம ம் ெபா ைம ம் வாய்ந்த கண்ணகி, ம ைர மாநகாில் தன்
கணவைன இழந்த ேபா

வன்ைமயின் வ வம் ெகாண்டாள்; கற்ெப

ம் திண்ைம

அவ்வ வத்திேல களிநடம் ாிந்த . அத்திண்ைமையக் கண் தி க்கிட்டான் அரசன்;
அப்பால் அவள் ேபசிய திடெமாழிையக் ேகட்டேபா மயங்கிவி ந் மாண்டான்.
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தவ

ெசய்த அரசைனக் கற்பின் திண்ைமயால் ஒ த்த கண்ணகி,

தமிழ் நாட் ேல ேபாற்றப்பட்டாள். அன்
மணி விளக்காய்,

ரபத்தினியாகத்

தல் இன்றள ம் கண்ணகி, மாதர்குல

ரக்கற்பின் வி மிய ெகா ந்தாய் விளங்குகின்றாள்.

---------------12. கண்ணகிக் கூத்
சிலப்பதிகாரம் என்

ம் நாடகக் காவியம் தமிழ் நாட்

ேவந்தர்க்கும் உாியதாகும்.

கைதத் தைலவியாகிய கண்ணகி ேசாழ நாட் ேல பிறந்தாள்; பாண்
கற்பின் ெப ைமைய நி வினாள்; பின் ேசரநா

ேபாந்

நாட் ேல தன்

வானகம் எய்தினாள்.

ஆகேவ, லாசிாியர், ேசர ேசாழ பாண் யர்கள் ஆண் வந்த ந்நாட் ன்
ெப ைமைய ம் ைறயாக எ த் ைரக்கின்றார். இவ் ண்ைம
"
ெக ேவந்தர் வர்க்கும் உாிய
அ கள் நீேர அ
க".
என்

சீத்தைலச் சாத்தனார் இளங்ேகாவ கைள ேநாக்கிக் கூ மாற்றால் இனி

விளங்கும். இவ்வா ,
அவற்றின் அரசியல்

ந்நாட் ன் ெப ைமைய ம் எ தப் ேபாந்த ஆசிாியர்
ைறகைள ம், சமய ெநறிகைள ம், பிறவற்ைற ம் குறிப்பாகக்

கூறிய ளினார். ஆகேவ, ந்நாட் ன் நீர்ைமைய ம் ஒ ங்ேக எ த் ைரக்கும்
தமிழ்ெமாழியில் சிலப்பதிகாரம் ஒன்ேறயாம்.
ேவந்தர்க்கும் உாிய
அைமந்த அாிய

லாக விளங்கும் சிலப்பதிகாரம்

த்தமிழ் நயங்க

லாக ம் திகழ்கின்ற . இயல், இைச, நாடகம்

இயற்றமிழ், இனிய ெசாற்களால் மாந்தர் அறிவிைனக் கவர்ந்

ல்

ம்

த்தமிழில்

உயாிய இன்பம்

அளிப்பதாகும். இைசத் தமிழ், ெசவியின் வாயிலாக உள்ளத்ைதக் கவர்ந்

உலப்பிலா

இன்பம் பயப்பதாகும். நாடகத் தமிழ், இயற்றமிழின் அழைக ம், இைசத் தமிழின்
சுைவைய ம் காட்சியின் நலத்ேதா கலந்தளித் மனத்ைத மகிழ்விப்பதாகும்.
நாடகசாைலக்குச் ெசல்ேவார், மணி
அைமச்ச ம், ெவம்பைட தாங்கிய
அரங்கத்தில் ந க்கக் கண்

களிப்

தாித்த மன்ன ம், மதிநலஞ் சான்ற
ர ம், நல்லணி ைனந்த நங்ைகய ம், பிற ம்
வர்; பண்ணார்ந்த பாட் ன் இைசேகட்

இன்
வர்; நாடகக் கைதயில் அைமந் ள்ள க த்திைன அறிந் நல
வர்.
இவ்வா கற்ேறார்க்கும் மற்ேறார்க்கும் இன்ப ம் பய ம் ஒ ங்ேக எய் விக்கும்
தன்ைமயாேலேய தமிழ்நாட் அறிஞர் நாடகத் தமிைழப் ேபாற்றி வளர்ப்பாராயினர்.
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மாந்தைர ஓ க்க ெநறியில் நி த் தற்கு நாடகம் ஒ சிறந்த க வியாகும் என்பர்.
நல்ல நாடகங்கைளக் கா ம் மக்கள் அறத்தாறறிந் ஓ கத் தைலப்ப வர். உயிர்க்கு
நலம் பயக்கும் உயாிய உண்ைமகைளக் ெகாண்ட கைதகேள ற்காலத்தில் நாடக
ேமைடகளில் ந க்கப்பட்டைமயால், மக்கள், ெப ம்பா

ம் நன்ைமயில் நாட்ட ம்,

தீைமயில் அச்ச ம் உைடயராய் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால், இக் காலத்தில், ன்ெனறிப்
பட்ேடாைர இன்
த்திப் ெபா ள் கவ ம் ேநாக்கேம ெப ம்பா ம் நாடக சாைலைய
இயக்குகின்ற . அதனாேலேய, தற்காலத்தில் நாடகங்கைளக் காண்ப
தக்ேகார் க
கின்றனர்.

ம் தீெதன்

தமிழ்நாட் நாடக ேமைடயில் நைடெப ம் ேகாவலன் என் ம் நாடகம்
பழந்தமிழ்க் காவியமாகிய சிலப்பதிகாரத்தி ள்ள சிறந்த கைதையத் த வி
எ ந்ததாகும். ஆயி ம் நாடகக் கண்ணகிக்கும் காவியக் கண்ணகிக்கும் உள்ள
ேவற் ைம ல் க்கும் ெநல் க்கும் ேவற் ைமையப் ேபான்ற . ேகாவலைனக்
'ேகாவிலன்' என் ம், கண்ணகிையக் 'கர்னகி' என் ம் சிைதத்

வழங்கும் சி ைம ஒ

றமி க்க, கற்பின் ெகா ந்தாகிய கண்ணகி, நாடக ேமைடயில் ஆேவச ற்
ெவறியாட்டயர்வ ம், தவறிைழத்த பாண் யன் மார்ைபப் பிளந் அவன் குடைர
மாைலயாக அணிந் கு தியிேல திைளத் கூத்தா வ ம் அ வ க்கத்தக்க
காட்சியன்ேறா? ெபண்ைமக்குாிய நாண ம் ேமன்ைம ம் அைமந்த நல் யற்
கண்ணகிைய அலைகேபால் அலற ைவத்தல் அழகாகுேமா? காளியாட்டங்கண்
கல்லார் உள்ளங் களிக்கும் என் ம் காரணத்தால் கண்ணகியின் ெமன்ைமைய
அழித்தல்

ைறயாகுேமா? அன்றி ம், நீதி வ வா ெநறி

ெந ஞ்ெசழியன

உயிைர வ ந்

பிழித

ைறயில் நின்ற

ம் ேவண் ேமா? நீதி தவறிய

என்

அறிந்த பின்னர் அவ்வரசன் உயிர் வாழ இைசவாேனா?
நாடகக் கண்ணகியின் தன்ைம இவ்வாறாக, காவியக் கண்ணகியின்
ெசம்ைமைய ம் ேமன்ைமைய ம் சிறி

காண்ேபாம்; ம ைர மாநகாில் ேகாவலன்

ெகாைல ண் றந்தான் என்றறிந்த கண்ணகி பாண் ய மன்னனிடம் வழக்குைரத் ,
நீதிைய நிைல நி த் மா அவன் மாளிைகயி ள்ேள ெசன்றாள். காவி மலரைனய
கண்கள் கண்ணீர் ெசாாிய, க ங்கூந்தல் விாிந்
ெகாற்றவன்

ன்ேன ேபாந்த கண்ணகியின் ேகாலத்ைத,

"ெமய்யிற் ெபா
ம் விாித்த க ங்குழ
ைகயில் தனிச்சிலம் ம் கண்ணீ ம்"
என்

கிடக்க, சிலம்ைபக் ைகயிேலந்திக்

ம்

சிலப்பதிகாரம் உ க்கமாக உைரக்கின்ற . கண்ணீர் உகுத் நின்ற

கண்ணகிையப் பாண் யன் குைழந்

ேநாக்கி, 'மனம் வ ந்தி வந்த மாேத! நீ யார்?'
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என்

வினவினான். அதற்கு மாற்ற

ைரக்க ேபாந்த மங்ைக, "அரசேன! கன்ைற

இழந்த பசு ஒன் மனங்கைரந் கண்ணீர் வ க்கக் கண் , அவ் ஆன்கன்ைறக்
ெகான்ற தன் அ மந்த ைமந்தன் மீ தாேன ேதராழி ஊர்ந்
ைறெசய்த ேசாழ
மன்னன
கழைமந்த கார் நகரேம என் பதியாகும். அந்நகாில் மாசாத் வா க்கு
மகனாய்த் ேதான்றி, ஊழ்விைனப் பயனால் உன் நகாிற் குந் , என் சிலம்ைப விற்கப்
ேபாந்த தியில் உன் ஆைணயால் ெகாைல ண் றந்த ேகாவலன் மைனவிேய யான்"
என் ெகாதித் க் கூறினாள். அப்ெபா
அரசன் "மாேத! கள்வைனக் ெகால் தல்
ெகா ங்ேகாலன் . அ நீதியின் ெநறிேய யாகும்" என் ேநர்ைமயாய் உைரத்தான்.
ேகாவலன் குற்றமற்றவெனன் ம், அவைனக் குற்றவாளி என் ெகான்ற
ெகாற்றவன் தவறிைழத்தான் என் ம் ஐயந்திாிபற விளக்க வந்த கண்ணகி காவலைன
ேநாக்கி, "அரேச! என் கணவன் கள்வனல்லன்; அவனிடம் இ ந்த சிலம்
அரண்மைனச் சிலம்பன் . அதன் இைணச் சிலம் இேதா, என் ைகயில் உள்ள !
இத

ள்ேள அைமந்த பரல் மாணிக்கம்" என்

திறம்பட உைரத்தாள். அப்ெபா

மன்னவன் மனம் பைதத் , தன் காவலாளர் ேகாவலனிடமி ந்

,

ெகாணர்ந்த

சிலப்பிைன எ த் வந் , கண்ணகியின் ன்ேன ைவத்தான். அச் சில்லாிச் சிலம்ைபக்
கண்ணகி தன் ெசங்ைகயால் எ த் ேநாக்கிக் காவலன் கண்ெணதிேர உைடத்தாள்.
சிலம்பின் உள்ேள இ ந்த மாணிக்கம் விைரந்ெத ந் அாியைண மீதமர்ந்தி ந்த
அரசனிடம் தாேன ேநராகச் சான் பகர்வ ேபால் அவன் கத்தில் ெதறித் வி ந்த
மாணிக்கத்ைதக் கண்டான் மன்னன். அந்நிைலயில் அவன் ெவண்குைட தாழ்ந்த ;
ெசங்ேகால் தளர்ந்த . 'ெபாற் ெகால்லன் ெசாற் ேகட் ப் பிைழ ெசய்த யாேனா
அரசன்? யாேன கள்வன்; இ கா ம் என் வழி ைறயில் இத்தைகய பிைழ ெசய்தார்
எவ மிலர். இன்ேற என் யிர்
வதாக' என்
வி ந்த மன்னன் எ ந்தானல்லன்.

அவன் மயங்கி மண்மீ

வி ந்தான்.

"தாழ்ந்த குைடயன் தளர்ந்தெசங் ேகாலன்
'ெபான்ெசய் ெகால்லன் தன்ெசாற் ேகட்ட
யாேனா அரசன்? யாேன கள்வன்!
மன்பைத காக்கும் ெதன் லங் காவல்
என் தற் பிைழத்த ; ெக கஎன் னா ள்' என
மன்னவன் மயங்கி ழ்ந்தனேன"
என்

சிலப்பதிகாரம் இரங்கிக் கூ கின்ற . காவலன் மயங்கி வி ந்

மாண்டைதக் கண்ட ேகாப்ெப ந்ேதவி, கணவைன இழந்
பணிந் பிைழ ெபா க்குமா ேவண் னாள்.

நின்ற கண்ணகியின் அ
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இங்ஙனம் அறெநறி பிைழத்த அரச
ெசய்தார்க்கு அறம் கூற்றமாம்' என்ப

க்கு அறேம கூற்றாக அைமந்த . 'அல்லைவ
தமிழ் நாட்

அரசியற் ெகாள்ைகயாகும்.

இவ் ண்ைமைய உணர்த் தல் சிலப்பதிகாரத்தின் குறிக்ேகாள் என்ப ,
"அைரசியல் பிைழேதார்க்கு அறம் கூற் றாவ ம்
உைரசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்ேதார் ஏத்த ம்
ஊழ்விைன உ த் வந் ஊட் ெமன்ப ம்
சூழ்விைனச் சிலம் காரண மாகச்
சிலப்பதி காரம் என் ம் ெபயரால்
நாட்
ம் யாேமார் பாட் ைடச் ெசய் ள்".
என்ற அழகிய அ களால் அறியப்ப ம். அரசியல் பிைழத்ேதாைர அறேம
ஒ க்குெமன் ம், கற்பைமந்த மாதைர மக்க

ம் ேதவ ம் ேபாற் வெரன் ம்,

விைனயின் பயைன விலக்கலாகா ெதன் ம், இவ் லக மாந்தர் அறிந் வா மாேற
இளங்ேகாவ கள் சிலப்பதிகாரம் இயற்றினார் என்ப இதனால் இனி விளங்கும்.
இவ்

ண்ைமக்கு

ற் ம் மாறாக, அரசியல் பிைழத்த பாண் யன் அறத்தால் ஆவி

றவா , கண்ணகியின் மறத்தால் ஆவி றப்பைத நாடக ேமைடயிேல
காண்கின்ேறாம்! கணவனான ேகாவலைனயன்றி ஆடவர் எவைர ம் சிந்ைதயா

ம்

ெதாடாச் ெசம்ைம வாய்ந்த கண்ணகி, பாண் யன் ெமய் தீண் , அவன் மார்ைபப்
பிளந் , உயிைரப் ப கப் பார்க்கின்ேறாம்! இவ்வா , தமிழ் நாட் மன்னர் அற ம்,
மாதர் கற் ம் நிைலகுைல மா நிகழ்த்தப்ெப ம் கூத்ைதக் கண் கல்லார் ெநஞ்சம்
களிக்குெமனி ம் பழந்தமிழ் நாட் ன் ெப ைம பாழ்ப வைதக் கண் பயனறிந்ேதார்
வ ந் வர்.
------------13. சிலம்பின் காலம்*
(* ெசன்ைன வாெனா
ேசர்க்கப்பட்ட .)

நிைலயத்திேல ேபசிய . நிைலயத்தார் இைச

ெபற் ச்

தமிழ் நாட்டார் ேபாற் ம் ஐம்ெப ங்காவியங்க ள் தைலசிறந்த சிலப்பதிகாரம்.
பழந்தமிழ் நாட் ன் சீர்ைமக்கும் ெசம்ைமக்கும் சான்றாக நிற்ப அப் ெப ங்காவியம்.
ேசாழ நாட் ன் ெச ைம ம் பாண் ய அரசாட்சியின் சிறப் ம், ேசர நாட்டரசன
ர ம் அக் காவியத்திேல விளங்கக் காணலாம்.
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இத்தைகய சிலப்பதிகாரம் எப்ெபா
இளங்ேகாவ கள் எப்ெபா
ெசங்குட் வன் எப்ெபா

தமிழ் நாட் ல் எ ந்த ? அைதப் பா ய

தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்தார்? அவ டன் பிறந்த
அரசு

ற்றி ந்தான்? இவற்ைறச் சிறி

பார்ப்ேபாம்.

சிலப்பதிகாரத்ைதப் ெபா ேநாக்காகப் பார்க்கும் ெபா
தமிழ் நா சிறந்த
நிைலயில் இ ந்த காலேம சிலப்பதிகாரக் காலம் என் ேதான் கின்ற . ேசர ேசாழ
பாண் யர்கள் தமிழ்நாட்ைட யாண்ட காலம் அ . இயல், இைச, நாடகெமன் ம்
த்தமி ம் ெசழித் வளர்ந்த காலம் அ . கடல் வழியாக நிகழ்ந்த வாணிகத்தால் தமிழ்
நாட் ேல ெசல்வம் ெப கி நின்ற காலம் அ .
அக்காலத்தில் காவிாிப் ம்பட் னம் ேசாழ நாட் ன் சிறந்த ைற க நகரமாகத்
திகழ்ந்த . காவிாியா கடேலா கலக்குமிடத்தில் வள ம் அழகும் வாய்ந்
விளங்கிற் அந்நகரம். பட் னம் என் ம் ெசால், சிறப் வைகயில்
காவாிப் ம்பட் னத்ைதேய குறிப்பதாயிற் . இக் காலத்தில் பட்டணம் என்ப
ெசன்ைனப் பட்டணத்ைதக் குறிப்ப ேபான் அக் காலத்தில் பட் னம் என் ம்
ெபயர் காவிாிப் ம்பட் னத்திற்கு வழங்கிற் . அழகு வாய்ந்த அப்பட் னத்ைதக்
கவிகள் ம் கார் நகரம் என் ம் அைழத்தார்கள் " ம் கார் ேபாற்
ம் ம் கார்
ேபாற்
ம்" என் பட் னத்ைதப் பா னார் சிலப்பதிகார ஆசிாியர்.
அந்நகாின் ைற கத்தில் ஏற் மதி ம் இறக்குமதி ம் இைடயறா நடந்தன. தமிழ்
நாட்டாேரா வாணிகம் ெசய் வளம் ெபற்ற யவனர் என்ற கிாீக்கர்கள்
காவிாிப் ம்பட் னத்தின் கடற்கைரயில் விண்ணளாவிய மாடங்கள் கட் க்
கு யி ந்தார்க்ள. ெதய்வமண ம் அந்நகாிேல கமழ்ந் ெகாண்
ந்த . சிவன்
ேகாயில்,

கன் ேகாயில், ெப மாள் ேகாயில், வாசவன் ேகாயில் - இன்

ம் பல

ேகாயில்கள் அங்கு நின் அணி ெசய்தன. 'இந்திரன் தி நாள்' ேகாலாகலமாக
இ பத்ெதட் நாள் ெகாண்டாடப்பட்ட . இங்ஙனம் காவிாிப் ம்பட் னம் ெபா ள்
வள ம் ெதய்வ நல ம் ெபற் விளங்கிய காலேம சிலப்பதிகாரக் காலம்.
அக் காலத்தில் ேசர நாட்ைட ஆண்டவன் ஒ சிறந்த மன்னன். ெசங்குட் வன்
என்ப அவன் ெபயர். கற் த் ெதய்வமாகிய கண்ணகி தன் நாட் ல் வந்
விண்

லகம் அைடந்தாள் என்

அறிந்த ெசங்குட் வன், அவ

தைலநகரத்தில் ஒ

ேகாயில் கட் னான்; இமயமைலயி

கண்ணகியின் தி
காண அயல் நாட்

வம் ெசய் , அக்ேகாயி ல் நி வினான்; அத்தி விழாைவக்
அரசர் சிலைர அைழத்தி ந்தான்.

"அ ஞ்சிைற நீங்கிய ஆாிய மன்ன ம்
ெப ஞ்சிைறக் ேகாட்டம் பிாிந்த மன்ன ம்
குடகக் ெகாங்க ம் மா வ ேவந்த ம்

ந்

க்குத் தன்
சிைல எ த்

வந் ,
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கடல்சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு ேவந்த
அங்கு வந்தி ந்தார்கள் என்

ம்"

சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற .

இக் காட்சிகைள ெயல்லாம் கண் களிப்பக் கண்டார் ெசங்குட் வன் தம்பியாகிய
இளங்ேகா. அவர் ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வர்; இளவரசுக்குாிய பதவிைய உதறிெயறிந் ,
னிவராயி ந்

தவம் ாிந்தவர். அவர் அரச குலத்திற் பிறந்த ெப ைம ம்,

ற

ண் ஆற்றிய தவத்தின் அ ைம ம் ேதான்ற அவைர 'இளங்ேகா அ கள்' என்
தமி லகம் பாராட் வதாயிற் . சிலப்பதிகாரம் பா யவர் அவேர. இளங்ேகா அ கள்
இயற்றிய காவியத்ைத, 'ெநஞ்ைசயள்
பாரதியார்.

ம் சிலப்பதிகாரம்' என்

ேபாற்றினார்

"ேசரன் தம்பி சிலம்ைப இைசத்த ம்
ெதய்வ வள் வன் வான்மைற கண்ட ம்
பாாில் நல் ைசப் பாண் ய ேசாழர்கள்
பார ளித்த ம் த மம் வளர்த்த ம்
..............................................................
அன்ன யா ம் அறிந்திலர் பாரதர்
ஆங்கி லம்பயில் பள்ளி ட் ேபாகுநர்"
என் பாிந் பா ய பாட் ல், ேசரன் ெசங்குட் வன் தம்பியாகிய
இளங்ேகாவ கைளப் ேபாற் கின்றார் பாரதியார்.
இத்தைகய சிலப்பதிகாரத்தின் காலத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்வதற்குச் ேசரன்
ெசங்குட் வன் காலத்ைத ஆராய்ந் அறிதல் ேவண் ம். ரனாகிய அச் ேசரைனப்
பல லவர்கள் பா
ள்ளார்கள். அவர்க ள் பரணர் என்பவர் ஒ வர். தமிழ்நாட் ல்
சங்கப் லவர்கள் என் பாராட்டப்ப கின்ற லவர்க ள் பரண க்கும் கபில க்கும்
ஒ

தனிப் ெப ைம ண் . 'ெபாய்யறியாக் கபிலேரா

பரணர் ஆதிப் லேவார்' என்ற

வாிைசயில் ைவத் ப் கழப்பட்ட பரணர், ேசரன் ெசங்குட் வைனப்பற்றிப் பா ய
பாடல்க ள் பதிெனான் நமக்குக் கிைடத் ள்ளன. பரண ைடய லைமைய ம்
பண்ைப ம் ெபாி ம் மதித்த ேசரன், அவ க்குச் சிறந்த பாிசில் அளித்தேதா தன்
மகைன ம் அவாிடம் மாணாக்கனாக ஒப் வித்தான் என்ப பண்ைட ல்களால்
விளங்குகின்ற . எனேவ, சங்கப் லவர்களாகிய பரணர்
காலேம ெசங்குட் வன் காலமாகும்.

ஒ
அ

த ய சான்ேறார் வாழ்ந்த

அக் காலத்ைத இன் ம் சிறி ெதளிவாகத் ெதாிந் ெகாள்வதற்குச் சிலப்பதிகாரேம
சிறந்த சான் த கின்ற . கண்ணகியின் தி விழாவிற்குச் ேசரன் ெசங்குட் வன்
ப்பிய அைழப் க் கிணங்கி வஞ்சி மாநகாில் வந்தி ந் , பத்தினிக் கட ைள
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வணங்கிய மாநகாில் வந்தி ந் , பத்தினிக் கட ைள வணங்கிய அரச ள் ஒ வன்,
'கடல் சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு மன்னன்' என்பைத ன்னேம கண்ேடாம்.
இலங்ைகயரசனாகிய கயவாகுவின் காலத்ைதத் ெதாிந் ெகாண்டால் ெசங்குட் வன்
கால ம் விளங்கிவி மன்ேறா? இந்த வைகயில் சாித்திர ஆசிாியர்களாகிய
கனகசைபப் பிள்ைள த ய அறிஞர்கள் ஆராய்ந்தி க்கிறார்கள். இலங்ைகயரசர்
வரலாற்ைறக் கூ ம், 'மகாவம்சம்' என்ற
ல் கஜபாகு என் ம் ெபய ைடய
மன்னர் இ வர் குறிக்கப்ப கின்றனர். தல் கஜபாகு கி.பி. இரண்டாம்
◌ாற்றாண் ன் பிற்பகுதி*யில் அரசாண்டவன். அவன் காலத் க்கு ஏறக்குைறய
ஆயிரம் ஆண் க க்குப் பின் மற்ெறா கஜபாகு அரசு ாிந்தான். இவ்விரண்
அரசர்களில் தல் கஜபாகுேவ ெசங்குட் வன் அரசாண்ட காலம் இரண்டாம்
ற்றாண் ன் ற்பகுதி என்ப ெதளிவாகின்ற . அ ேவ சிலப்பதிகாரத்தின்
கால ம் ஆகும்.
----------* கி.பி.176-193
இன் ம், இக்ெகாள்ைகக்கு ஆதாரமான ெசய்திகளிற் சிலவற்ைறப் பார்ப்ேபாம்;
காிகாற்ேசாழன் என் ம் தி மாவளவன் காலத்திற்குப் பின் ேசாழ நா
உைல ற் ச் சீரழிந்தத . ம் கார் என்ற காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ஒ ேசாழன்
அாியைண ஏறினான். உைற ர் என் ம் உள்நாட் த் தைலநகாில் மற்ெறா ேசாழன்
அரசனாயினான். கார்ச் ேசாழ க்கும் உைற ர்ச் ேசாழ க்கும் ேபார் ண்ட .
அப்ேபாாின் ெதால்ைல ஒ வா

தீர்ந்த பின் , 'பட்ட கா ேல ப ம், ெகட்ட கு ேய

ெக ம்' என்ற பழெமாழிப்ப , ேசாழ நாட் ற்கு ஒ ெப ந் தீங்கு ேநர்ந்த . குணகடல்
கைர ரண் எ ந் காவாிப் ம்பட் னத்ைத அழித்த . இக்ெகா ைம ெந
க்
கிள்ளி என் ம் ேசாழமன்னன் காலத்தில் நிகழ்ந்தெதன் மணிேமகைல கூ ம்.
அப்ேபா அந்நகாில் இ ந்த மாடங்கள், ேகாயில்கள், ேகாட்டங்கள் எல்லாம்
அழிந்ெதாழிந்தன. மாடமாளிைகைய இழந்த மன்னன் அந்நகாினின் ம் ெவளிேயறிய
ெசய்திைய இரக்கத்ேதா கூ கின்றார் மணிேமகைலயாசிாியர்:
"விாிதிைர வந் வியன்நயர் வி ங்க
ஒ தனி ேபாயினன் உலக மன்னவன்"
என் ம் மணிேமகைல அ களில் ேசாகம் நிைறந்தி க்கிற . ' ன்பம்
வந் ற்றேபா
ைணயாவார் யா மின்றித் தன்னந் தனியனாய் அந்நகாினின் ம்
ெவளிப்ேபாந்தான் மன்னர் மன்னன்' என்ப

அவ்வ களின் க த் .

இவ்வா அழிந்ததாக மணிேமகைலயிற் ெசால்லப்ப கின்ற காவிாிப் ம்பட் னம்
ஏழாம் ற்றாண் ல் எ ந்த ேதவாரப் பாசுரத்தில் ஒ சிற் ராகக்
குறிக்கப்ப கின்ற ; சிலப்பதிகாரத்திற்கும் ேதவாரத்திற்கும் இைடப்பட்ட ஐந்
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ஆண் களில் ேசாழ மன்னர் தம் நிைலயில் தாழ்ந்தனர். காஞ்சி ரத்ைதத்
தைலநகராகக்ெகாண் அரசாளத் தைலப்பட்ட பல்லவர்கள் ேசாழ நாட்
ம் ஆைண
ெச த்தினர். பழம்ெப ைமெயல்லாம் இழந் நின்ற காவிாிப் ம்பட் னத்தில்
அன் ெகாண்

ஒ

பல்லவனீச்சரம் என்
பல்லவனீச்சரம் என்
பல்லவனீச்சரம் அவ்

பல்லவன் அங்குச் சிவாலயம் கட் னான்; அதற்குப்
ெபயாிட்டான். பல்லவன் கட் ய ஈசன் ேகாயிலாத ன், அ
ெபயர் ெபற்ற . ேதவாரம் பா ய தி ஞானசம்பந்தர் காலத்தில்
ேள காட்சியளித்த . "பட் னத் ைற பல்லவனீச்சரம்" என்

அக்ேகாவிைலப் பா னார் ஞானசம்பந்தர். எனேவ, காவிாிப் ம்பட் னம் ேசாழர்
ஆட்சியில் சிறப் ற் விளங்கிய காலேம சிலப்பதிகாரக் காலம். அ பதங்குைலந்
பல்லவர் ஆட்சியில் அைமந்த காலம். ேதவாரக் காலம் என்ப

ெதளிவாகின்ற ,

தமிழ் நாட் ல் பல்லவர் எப்ேபா அரசாண்டனர்? ன்றாம் ற்றாண்
ஒன்பதாம் ற்றாண் வைர அவர் ஆட்சி ாிந்தனர் என் சாித்திரம் கூ ம்
சிவன யார் பா ய ேதவாரத்தி
தி ப்பாசுரத்தி

தல்

ம், தி மால் அ யார்களாகிய ஆழ்வார்கள

ம் பல்லவர் குறிக்கப்ப கின்றனர். ஆனால், சிலப்பதிகாரத்தில்

அம்மன்னைரப்பற்றிய குறிப் ஒன் ம் காணப்படவில்ைல. ஆதலால், சிலப்பதிகாரம்
எ ந்த காலம் பல்லவர் ஆட்சிக்கு ற்பட்ட காலம் என் ெகாள்ளப்ப கின்ற .
ெதான் ெதாட் த் தமிழகத்ைத ஆண் வந்த ேசர ேசாழ பாண் யர், ேப ம் க ம்
ெப வாழ் ம் ெபற்றி ந்த காலத்திேலதான் சிலப்பதிகாரம் பிறந்த . விண்ணளாவி
நிற்கும் இமயமைலயில் ேசாழநாட் ப்
க்ெகா ைய ஏற்றினான் காிகால் ேசாழன்.
ேசர நாட்

அரசனாகிய ெந ஞ்ேசரலாதன், 'ெதன்குமாி

ெமாழி ைவத்

உலகாண்ட ேசரலாதன்' என்

தல் வட இமயம்வைர ஒ

கழப்ெபற்றான். அவ

ைடய ஆைண

இமயமைல யள ம் ெசன்றைமயால் அவன், 'இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன்' என்
தமிழ்நாட் ல் வழங்கப்ெபற்றான். அவன் மகேன ேசரன் ெசங்குட் வன். தந்ைதயின்
கைழத் தா

ம் ெபற ஆைசப்பட் க் குட் வ

ம் வடநாட் ன் மீ

பைடெய த்தான்;

தமிழரைசப் பழித் ப் ேபசிய வடநாட்டாைரப் ேபார்க்களத்திேல வாட்

ெவன்றான்;

இ வைரச் சிைற பி த்தான்; தன் நாட் ற்குக் ெகாண் வந்தான். கண்ணகித்
ெதய்வத்திற்கு அம் மன்னன் தி விழா எ த்தேபா அவ்வி வ ம் உடனி ந்தனர்
என்

சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற . எனேவ, தமிழ்நாட்டாாின்

வடநாட்

ம் பரவியி ந்த காலம்; தமிழ்நா

ரப் கழ்

வாணிகத்தால் வளம்ெபற்

ஓங்கி நின்ற

காலம்; தமிழ்ப் லவர் பல்லாயிரவர் தமிழ்த்தாய்க்குப் பல வைகயான கவிைதக்
கலன்கைள அணிந் ேகாலம் ெசய்
சிலப்பதிகாரத்தின் காலம்.
------------

ெகாண்

ந்த காலம்; அக்காலேம
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14. அ த சுரபி*
(* 'அ

தரபி' என்

ம் தமிழ் மாதப் பத்திாிைகயின் தைலயங்கமாக எ தப்பட்ட .)

இளேவனிற் காலம்; இளங்காற் , இனிைமயாக சுகின்ற . நீலவானத்தில்
நிைறமதி எ ந் வ கின்ற . இன்பமயமான அவ்ேவைளயில் மணிபல்லவம் என்ற
தீவகத்தில் காட்சி த கின்றாள் ஒ மங்ைக.
மணிேமகைல என் ம் ெபய ைடய அந் நல்லாள் ெவண் மணற்குன் கைள ம்,
விாி ஞ் ேசாைலகைள ம் கண் வியந் உலா கின்றாள். நன்மணம் கம ம்
ஞ்ேசாைலயின் அ ேக,
"மாமலர்க் குவைள ம் ெநய்த ம் மயங்கிய
ேகா கி என் ம் ெகா நீர் இலஞ்சி"
அவள் கண்ைண ம் க த்ைத ம் கவர்கின்ற . அத் தி க்குளத்தின் ெதள்ளிய
அைலகளில் ெவண்ணிலாவின் ஒளி கலந் விைளயா ம் காட்சிைய ம், கண் ேபால்
மலர்ந்த க ங்குவைளயின் ெசவ்விைய ம் கண் மனங்குளிர்ந் நிற்கின்றாள்
மணிேமகைல.
அப்ேபா அப் ம்ெபாய்ைகயின் அைலகளிேல மிதந் , கைரைய ேநாக்கி
வ கின்ற ஒ தி ேவா . தன்ைன ேநாக்கித் தவழ்ந் வந்த தி ேவாட்ைடத்
தைலவணங்கி, மலர்க் கரத்தால் எ க்கின்றாள் மணிேமகைல. அத் தி ேவா தான்
அ தசுரபி; எ க்க எ க்கக் குைறயாமல் உண

ெகா க்கும் உயாிய பாத்திரம்.

அ ேவ, அறம் வளர்க்கும் அ ங்கலம்; பசிப் பிணிைய ேவர க்கும் பைடக்கலம்.
இத் தைகய அ த சுரபிையக் ைகக்ெகாண்

அற்றார்க்கும் அலந்தார்க்கும் ெதாண்

ெசய்ய ஆைசப்பட்டாள் மணிேமகைல; "உண்

ெகா த்ேதார் உயிர் ெகா த்ேதாேர"

என்

ம் உண்ைமைய உள்ளத்திற்ெகாண்

அ ளறம் ாியத் ெதாடங்கினாள்; வ ந்தி

வந்தவர் அ ம்பசி கைளந் , அவர் தி ந்திய கங்ெகாண்
ஆற்றிய பணியால் தமிழகத்தில் பசிப்பிணி ஒழிந்த .
இன்

திைளத்தாள். அவள்

தமிழகம் என் மில்லாத க ம்பஞ்சத்தின் வாய்ப்பட் ப் பாிதவிக்கின்ற .

"மாதம் ன் மைழ ள்ள நா ; வ ஷம் ன் விைள ள்ள நா " என்ற
கழப்ெபற் தமிழகத்தில் இப்ேபா எல்ேலா ம் வயிறார உண்பதற்குப் ேபாதிய
உணவில்ைல. கு க

க்குப் ப யளக்கும் ெபா ப் ைடய அரசாங்கம், ெபாறி கலங்கி
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வடநாட்ைட ம் பிறநாட்ைட ம் ேநாக்கி வா நிற்கின்ற . "பசியற்ற நாேட பண் ற்ற
நா " என்ப பழந்தமிழர் ெகாள்ைக. அதனாேலேய ன்னாளில் இந்நாட்ைடயாண்ட
மன்னர்கள் பயிர்த் ெதாழிைலக் குறிக்ெகாண்

ேபணினார்கள்; கா கைள

ெவட் த்தி த்தி நாடாக்கினார்கள்; ஆற்றிேல அைணகள் கட் னார்கள்; ஒல்

ம்

வைகயால் உழவைர ஆதாித்தார்கள்; சு ங்கச்ெசால் ன், தமிழகத்ைத ஓர் அ த
சுரபியாக்க ஆைசப்பட்டார்கள்.
பாரத நா

இன்

தன்னரசுெபற்ற தனி நாடாகத் திகழ்கின்ற .வல்லரசு

நீங்கிவிட்ட . நல்லரசு நில கின்ற . 'நாட் ேல உண்ண உணவில்ைல' என்
ஒ வ ம் வ ந்தாதப வளம் ெப க்கிக் கு கைளக் காப்பதன்ேறா நல்லரசின்

தற்

கடைம? தமிழ்நாட் க் கவிஞராகிய பாரதியார், வ ங்காலப் பாரத அரசாங்கத்திற்குசுதந்தர அரசாங்கத்திற்கு - அ ப்பைடயான ெபா ளாதாரத் திட்டெமான் வகுத் ப்
ேபாந்தார்:
"இனிஒ விதி ெசய்ேவாம் - அைத
எந்த நா ம் காப்ேபாம்;
தனிஒ வ க் குணவில்ைலஎனில்
சகத்திைன அழித்தி ேவாம்"
என்ப

அக் கவிஞாின் வாக்கு. இயற்ைக வளம் நிைறந்த பாரத நாட் ல்

பசிப்பிணிைய ஒழித்தல் அாிதன் . கங்ைக ம், ேகாதாவாி ம், காவாி ம் பாய்கின்ற
வளநாட் ல் உண ப் பஞ்சம் தைல காட்டலாகுேமா? இன்

வளர்ந்ேதாங்கி

வ கின்ற விஞ்ஞானக் கைலகளின் உதவியால் விைளெபா ள்கைளப் ெப க்கி,
பாழிடங்கைளெயல்லாம் பயிர்

கங்காட் ம் பழனங்களாக்கி, பாரத நாட்ைட ஓர்

அ த சுரபியாக உ வாக்குதல் அ ாிதாகுேமா?
உடைல வளர்ப்ப

உண ; உயிைர வளர்ப்ப

அறி .

"அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயார்; அறிவிலார்
என் ைடய ேர ம் இலர்"
என்ப
அதிகாித்

தி வள்

வர் தி வாக்கு. அறி ப் பசி இப்ெபா

வ கின்ற , அமிழ்தி

தமிழ்நாட் ேல

ம் இனிய தமிழ் ெமாழிைய - அ ங்கைல நிைறந்த

தமிழ்ெமாழிையப் 'ேபாற்றாேத ஆற்ற நாள் ேபாக்கிேனாேம' என்ற உணர்ச்சி
ஆங்கிலங்கற்ற அறிஞ ள்ளத்தில் நா க்கு நாள் வ த் வ கின்ற . பாரத நாட் ன்
அங்கங்களாக அைமந்த ஒவ்ெவா மாகாணத்தி ம் அவரவர் தாய்ெமாழியின்
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வாயிலாகேவ அறி ஊட்டப்படேவண் ம் என்ற ெகாள்ைக உரம்ெபற் வ கின்ற .
இைவ ெயல்லாம் பாரத நாட் ல் எ ந் ள்ள அறி ப் பசிையக் காட் ம் அறிகுறிகள்.
இத் தைகய பசி, ஒல்ைலயில் வந் வி ம் என்பைத

ன்னேர அறிந்த பாரதியார், தமிழ்

மக்கைள ேநாக்கி,
"ெசன்றி
ர் எட் த் திக்கும் - கைலச்
ெசல்வங்கள் யா ம் ெகாணர்ந் இங்குச் ேசர்ப்பீர்!"
என்

பணித் ப் ேபாந்தார்.

தமிழ் ெமாழியிேல 'ம ைம இன்பத்ைத அைடய வழிகாட் ம் ெமய்ஞ்ஞான
மட் ம் இ ந்தாற் ேபாதா ; இம்ைம யின்பம் ெப தற் ேகற்ற விஞ்ஞான
ேவண் ம்' என்

ல்க

ல்கள்
ம்

பாரதியார் ஆைசப்பட்டார்; அப் பணியிேல தைலப்ப ம்ப

அறிவறிந்த தமிழ் மக்கைள ேவண் னார். எனேவ, அறி ப் பசிையத் தீர்க்கும்
அ ங்கைலச் சுரபியாக ம் விளங்குதல் ேவண் ம்.
தமிழ்ெமாழியின் தனிப் பண் கைளத் தமிழ் நாட்டா க்கு அ தசுரபி வாாி வழங்கும்
என் நம் கின்ேறாம். இனிைம என்ப தமிழின் தனிப் பண் .
"யாமறிந்த ெமாழிகளிேல தமிழ்ெமாழிேபால்
இனிதாவ எங்கும் காேணாம்"
என் பன்ெமாழி யறிந்த பாரதியார் பா னார். அவ க்கு ன்னி ந்த அறிஞர்க
கவிஞர்க ம் ம ரம் நிைறந்த தமிழின் அ ைமைய மனமாரப் கழ்ந் வாயார

ம்

வாழ்த்தி ள்ளார்கள். 'என்
ளெதன்தமிழ்' என் தமிழின் வாசி யறிந் ஆசி
கூறினார் கம்பர்.இத் தைகய இனிைம வாய்ந்த ெமாழிைய - வாச் சாவா ெமாழிையப்
பிறப் ாிைமயாகப் ெபற்ற ெப ைம என் ம் தமிழ க்கு உண் . ஆயி ம்,
தம்ெப ைம தா ணராத் தன்ைமயராய்த் தமிழர் இன் தமிழ்நாட் ல் வாழ்ந்
வ கின்றார்கள். அவர்கைளத் தட்

எ ப்பி, தமிழ் அ ைத ஊட் ,

"தமிழன் என் ெசால்லடா!
தைலநிமிர்ந் நில்லடா!"
என்

ஊக்குதேல அ தசுரபி ெசய்தற்குாிய அ ஞ்ேசைவயாகும். 'பாரகம்

அடங்க ம் பசிப்பிணி அ க' என் மணிேமகைலயின் ைகயில் அைமந்த
அ தசுரபிைய அன் வாழ்த்தினாள் ஆதிைர என் ம் நல்லாள். தமிழகத்தின்
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தைலநகரமாகிய ெசன்ைனயம்பதியிேல இன்

எ கின்ற தமிழ் மயமான 'அ தசுரபி'

ையத் 'ேதம ரத் தமிேழாைச உலக ெமலாம் பர ம் வைக ெசய்க' என்
வாழ்த் கின்ேறாம்; வரேவற்கின்ேறாம்.
----------15. மாத ம் மலர்ப் ெபாய்ைக ம்
மலர் நிைறந்த ெபாய்ைக ம் மீன் நிைறந்த வான ம் எஞ்ஞான் ம் கவிஞர்
மனத்ைதக் கவ ம் இயற்ைகக் காட்சிகளாகும். காைலயிேல ேதான் ம்
கதிரவெனாளியால் களித் விாி ம் கமல மலைரக் கா ம்ெபா
கவிஞாின்
உள்ள ம் மலர்வதாகும். இத் தைகய இயற்ைக அழகிைன மாந்தி இன் ற்ற கவிஞர்
த ம் காட்சிகைளப் பார்ப்ேபாம்.
நீலத்திைர விாித்த வானத்திேல, கதிரவன் ஒளி சி எ ந்தான். கண்கைளக் கவ ம்
அழகு வாய்ந்த கமல மலர்களில் கள் ண் களிக்கப் ேபாந்த க வண் கள்
ெபாய்ைகயின்மீ சுற்றிச் சுழன் இன்னிைச பா ன. பகலவன் ஒளியால் இதழ்
விாிந் இலங்கிய ெசங்கமல மலாில் ெவள்ைள அன்னம் ஒன் இனிதமர்ந்தி ந்த .
காைலப் ெபா தில் சிய இளங்காற்றின் இனிைமைய கர்ந் அன்னம் ெதள்ளிய
திைரகள் தாலாட்டக் கமலப் பள்ளியில் இனி
யின்ற . இவ்வா
ஞ்ேசக்ைகயில்
கண்வளர்ந்த அன்னத்தின் அழகிைன,
"தாய்தன் ைகயின் ெமல்லத்
தண்ெணன் குறங்கி ெனறிய
வாய்ெபான் அமளித் ஞ்சும்
மணியார் குழவி ேபாலத்
ேதா ம் திைரகள் அைலப்பத்
ேதாடார் கமலப் பள்ளி
ேமய வைகயில் ஞ்சும்
ெவள்ைள அன்னம் காண்மின்".
என்

பா னார் சிந்தாமணி ஆசிாியர்.

அன்பார்ந்த குழவிைய அழகிய மஞ்சத்திலைமத் அதன் ேமனிையக் ைககளால்
தடவித் யில்விக்கும் அன்ைனேபால் ஈரம் வாய்ந்த ெபாய்ைக கமலப்பள்ளியில்
அமர்ந்த அன்னத்ைதத் தன் அைலக்ைககளால் தட் த் யில்வித்தெதன் கவி
அைமத் ள்ள உவைம சால அழகியதாகும். தண்ைம வாய்ந்த ெபாய்ைக. தைலயாய
அன் வாய்ந்த அன்ைனைய ஒத்த . ெமல் ய திைரகள் அன்ைனயின் ெமல் ய
கரங்கைள ஒத்தன. அத்திைரகள் ேதாய்தலால் அன்னம் அைடந்த இன்பம்.
அன்ைனயின் ைக ேதாய்தலால் அ ங்குழவியைட ம் இன்பத்ைத நிகர்த்த . அன்னம்
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யி தற்கைமந்த ந மணங்கம ம் கமலப்பள்ளி ெமல் ய ெவண்பட் விாித்த
வி மிய மஞ்சம் ேபான்ற என் கவிஞர் எ தியைமத்த ஓவியம் கற்ேபார் மனத்ைதக்
கவர்வதாகும்.
இத் தைகய ெபாய்ைகயில் நீலத் கி
த்த ஒ மங்ைக நீராடச் ெசன்றாள். அவ்
வழகிய ஆைடயில் குயிற்றிய ெசம்ைம சான்ற மணிகளிேல கதிரவன் ஒளி சிய அம்
மணிகளினின் எ ந்த நிழற் சுடர்கள் ெபாய்ைகயின் மீ வி ந் ெந ங்கிப் த்த
ெசந்தாமைரைய நிகர்த்தன. அச்சுடர்கைளச் ேசய்ைமயி
ந் கண்ட மட அன்னம்
ஒன் விைரந்ேதா ச் ெசன் ஆர்வத்தாற் கவ்விற் . மணிகளின் நிழலாய் சுடர்கள்
வாயில் அகப்படாைமயால் தன் மடைமைய நிைனந்
ெவட்க ற்

விைரந்

நாணிய அன்னம், வந்த வழிேய

ெசன்ற . இத் தைகய இனிய இயற்ைகக் காட்சிைய,

"நீலத் கி ற் கிடந்த நிழலார் தழலம் மணிகள்
ேகாலச் சுடர்விட் மிழக் குமாி அன்னம் கு கிச்
சால ெந ங்கிப் த்த தடந்தா மைரப் ெவன்ன
வா ச் சுடர்கள் கவ்வி அ ங்கும் வண்ணம் காண்மின்"
என்

கவிஞர் நயம்படப் பா னார்.

நீலத் கி ன் இைடேய இலங்கிய ெசம்மணிகள் பசுைமயான தாமைர இைலகளின்
ந ேவ விளங்கிய ெசங்கமல மலர்ேபால் திகழ்ந்தன. நீராடப் ேபாந்த மங்ைகயின்
நீலப் டைவயில் ெசம்மணிகள் ெந க்கமாகப் பதிந்தி ந்தைமயால், கதிரவன் ஒளியில்
அவற்றின் நிழல்கள், நீர்ப்பரப்பில் ெந ங்கி வி ந்

சால ெந ங்கிப்

த்த

ெசந்தாமைரைய நிகர்த்தன. நாள் ேதா ம் நற்றாமைரக் குளத்தில் வாழ்ந் , ெசங்கமல
மலர்கைளச் ெசவ்ைவயாக அறிந்தி ந்த அன்னேம, ெசம்மணியின் சுடர்கைளச்
ெசந்தாமைர என்

மயங்கிற்ெறன்றால், அம்மணிகளின் ெசம்ைம சான்ற ஒளி,

ெசால்லாமேல விளங்குமன்ேறா? அச்சுடர்கைளத் தாமைர என்
விைரந்

ெசன்

க தி அன்னம்

கவ்விய ஆர்வ ம், அச்சுடர்கள் வாயிலாகப்-படாைமயால் அ ங்கிய

ேதாற்ற ம் நைகச்சுைவ பயப்பனவாகும். ஆகேவ, மங்ைக ைனந்தி ந்த
மணியாைடயின் சிறப்ைப ம், அம் மணிகள் கதிரவன் ஒளியால் சுடர் உமிழ்ந்த
ெசம்ைமைய ம் சிந்தாமணிக் கவிஞர் அழகுற உணர்த்திப் ேபாந்தார்.
மலர்ப் ெபாய்ைகயின் அழைக ம் ெமல் ய

ங்காற்றின் இனிைமைய ம்

கர்ந் ,

ெந ேநரம், மங்ைக நீரா வாளாயினாள்; ெபாய்ைகயிேல இயற்ைக இன்பம் கர்ந்த
நிைலயில் ட்ைட ம் மறந்தாள்: தன்ெனா ேபாந்த பஞ்சரக் கிளியின் பசிைய ம்
மறந்தாள். இவ்வா தன்ைன ம் மறந் தாமைரத் தடாகத்தில்
விைளயா க்ெகாண்
ந்த மங்ைகையக் கைரேயற் தற்கு ஒ சூழ்ச்சி ெசய்த அவ்
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விளங்கிளி, தன்ைனக் காத த்

வளர்த்த தைலவிைய ேநாக்கி, 'பாம் பாம் ' என்

பதறிக் குளறிக் கூறிற் . 'பாம் ' என்ற ெசாற்ேகட்ட மங்ைக மனம் பைதத் க் காதில்
அணிந்த ேதா கழல, விைரந்ேதா க் கைர ேசர்ந்தாள். இந் நிகழ்ச்சிைய ஒ
ெசால்ேலாவியமாக எ தி அைமத்தார் சிந்தாமணிக் கவிஞர்.
"தீம்பாற் பசியி னி ந்த ெசவ்வாய்ச் சி ைபங் கிளிதன்
ஓம் தாய்நீர் குைடய ஒழிக்கும் வண்ணம் நா ப்
பாம்பா ெமன்ன ெவ விப் ைபம்ெபான் ேதா கழலக்
காம்ேபர் ேதாளி ந ங்கிக் கைரேசர் பவைளக் காண்மின்"
என்ப

அவர் பாட் ,

பால் நிைனந்

ட்

தைலப்பட்டாள் என்
ெப ைம இனி

வளர்த்த பசுங்கிளியின் பசிைய ம் மறந் , தைலவி நீராடத்
கவிஞர் கூ மாற்றால், மாண்பைமந்த மலர்ப் ெபாய்ைகயின்

விளங்குவதாகும். அத் தைலவி, தண்ணளிேயா

பா

ட் ம் தாய்

ஆதலால், மதி நலம் வாய்ந்த கிளி அவள் மனத்ைதத் ன்
த்தா தன் பசிையத்
தீர்த் க்ெகாள்ள ஒ வழிைய நா ற் . மலர் நிைறந்த ெபாய்ைகயில் மீன் தலாய
உயிர்க ம் அன்னம் தலாய பறைவக ம் நிைறந்தி ப்பி ம், மங்ைகக்குப்
பாம்பினிடத் ள்ள பயம் மிகப் ெபாிெதனக் க திய கிளியின் மதி நலம் அறிந்
மகிழத்தக்கதாகும். இவ்வா ெசவ்வியறிந் ேபசுதற்குாிய ைறயில் அக் கிளிையப்
பயிற்றியி ந்த மங்ைகயின் மதி நல ம் நன்கு விளங்குகின்ற . ஆகேவ, குளிர்ந்த நீர்
நிைறந்த ெபாய்ைகயின் ெப ைம ம் அந் நீாில் மகிழ்ந் விைளயா ய மங்ைகயின்
மதிநல ம் சிந்தாமணிக் கவிஞரால் சிறப்பாக உணர்த்தப்பட்டன.
மங்ைக, அஞ்சி ஓ க் கைரேயறியெபா
ஒன்

கழன்

அவள் காதிலணிந்தி ந்த ேதா களில்

தண்ணீாில் வி ந் விட்ட . ேதா ழந்த பாைவ

த்தாள்; கண்ணீர்

வ த்தாள். 'ஐேயா! நான் என்ன? ெசய்ேவன்? 'ெபாய்ைகக்குப் ேபாக ேவண்டா' என்
அன்ைன த த்தாேள! அவள் தைடைய மீறி வந்ேதேன! ெவ ங்கா டன் ட் ற்குச்
ெசன்றால் அன்ைன சீ வாேள! திட் க் ெகாட் வாேள! இப்ெபாய்ைகயில் இறங்கித்
ேத த் த வார் யாைர ம் காேணேன! என் கண்ணைனய ேதாழிய ம் ைகவிட் ச்
ெசன்றார்கேள! அேதா! ஒ ெமல் யல் அன்னம் கைரய ேக நீந்தி வ கின்ற .
இன்னல் உற்ற என் நிைலையக் கண்

இரக்க ற் த்தான் வ கின்ற

ேபா

ம்!'

என்ெறண்ணிப் ேபச ற்றாள் ெமல் யல்; 'அன்னேம! உன்ைன வணங்குகின்ேறன்.
எனக்கு நீ ஒ நன்ைம ெசய்ய ேவண் ம். நீ வா ம் ெபாய்ைகயில் என் காதணி
கழன் வி ந் விட்ட . அைத நிைனத்தால் என் ெநஞ்சம் ந ங்குகின்ற . என் தாய்
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ெபால்லாதவள்! நீதான் என்ைனக் காப்பாற்ற ேவண் ம்; ேபாக்க த்த நைகைய
எ த் த் தரேவண் ம்' என்

ைககூப்பித் ெதா தாள்.

"மின்ெனாப் ைடய ைபம் ண் நீ ள் ழக் காணாள்
அன்னப் ெபைடேய ெதா ேதன் அன்ைன ெகா யள் கண்டார்
என்ைன அ ைம ேவண் ன் நா த் தாஎன் றிைறஞ்சிப்
ெபான்னங் ெகாம்பின் நின்றாள் ெபா வின் வண்ணம் காண்மின்"
என்ப

சிந்தாமணி.

ெபாய்ைகயிேல காதணிையப் ேபாக்க த்த மங்ைக. ஒ ெபண் அன்னத்ைத
ேநாக்கித் தன் குைறைய ைறயிட்டாள் என் ெபா த்தமாகக் கூறினார் கவிஞர்.
'ெபண்

க்குப் ெபண்ைமதான் இரங்கும்' என்

எண்ணி, அன்னப் ெபைடேய!' என்

அைழத்தாள்; அதன் க ைணையப் ெப வதற்காகக் ைககூப்பித் ெதா தாள்; ேம

ம்,

அதன் உள்ளத்திெல ந்த இரக்கத்ைதப் ெப க்கும் ெபா ட் , 'அன்ைன ெகா யவள்'
என் அறிவித்தாள்; காலத்திற் ெசய் ம் உதவிக்கு என்ெறன் ம் கடைமப்பட்டவள்
என் தன் நன்றியறிதைலப் லப்ப த்தினாள் என்ப கவிஞர் க த் . இத்தைகய
நயங்கெளல்லாம் சிந்தாமணிச் ெசால்ேலாவியங்களிற் சிறந் விளங்கக் காணலாம்.
----------IV. கற்பைன இன்பம்
16.

க

ம்

அந்தி மாைலயில் விண்ணிேல எ ந்த
ெபாய்ைகயிலைமந்த

மதி ம்
மதி எங்கும் ெவண்ணிலா விாித்த .

ங்கு தம் ைக ெநகிழ்ந் , இளங்காற்

ெமல்ெலனத் தவழ்ந்

ந மணம், கமழ்ந்த . இத்தைகய அழகு வாய்ந்த அந்திப் ெபா தில், ெதன்மைலச்
சார ல் மகிழ்ந்

விைளயா ய

மதியின் அழகிைனக் கண்

கெனன்

கு கு

இன்ப ற்றான். கு நைட பயி

ம்

ம் குமரன், விண்ணிேல ஊர்ந்த ெவண்

நடந் , சி ைக நீட் ,
கைனக் கூர்ந்

கம் மலர்ந்

அளவிலா

ேநாக்கி, ெவண்ணிலா ம்

நைக கம் காட் வதாயிற் . தன்ைன ேநாக்கி, கம் மலர்ந்த தண்மதிைய, அ ேக
ேபாந் விைளயாட அைழத்தான்
கன். மழைல ெமாழிகளால் ெந ம்ெபா
வ ந்தி யைழத் ம் வான்மதி வாராதி க்கக் கண்
கன் கண் பிைசந் அ
கைரந்தான்.
இள நலம் வாய்ந்த
ஒ வர் அவ்விடம் விைரந்

கன் விம்மித் ேதம்பி அ வைதக் கண்

ஆற்றாத

னிவர்

ேபாந் , ெவள்ைள மதியில் ஊன்றிய பிள்ைளயின்
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க த்ைத மாற்றப் பலவா
யன்றார்; ஆயி ம், அப்பிள்ைளயின் கண் ம் க த் ம்
பிற ெபா ளிற் ெசல்லாப் ெபற்றி கண் விண்மதிக்கு நன்மதி கட்ட ற்றார்.
"ெவண்ணிலா சும் விண்மதிேய!
கைனப் ேபாலேவ நீ ம் அ தமயமாய்
விளங்குகின்றாய்; கண்ேடார் கண்ைண ம் மனத்ைத ம் குளிர்விக்கின்றாய்;
கு தவாய் திறந் குளிெராளி விாிக்கின்றாய்; உயிராகிய பயிர் தைழக்க உயாிய
அ ள் சுரக்கின்றாய். இவ்வா பல கூ களில்
கைன நிகர்க்கும் நீ அவேனா
விைளயாட வா" என்
னிவர் நயந் அைழத்தார்.
இங்ஙனம் ஒப் ைம காட்
வ ந்தினான் குமரன். அ

உவந்தைழக்கும் இரங்காத மதியின் நிைல கண்

கண்ட

னிவர், மதியின் சி ைம காட்

ெதாடங்கினார்; "மாைல மதிேய! சில கூ களில் நீ
கூ களில் அவ

க்கு நீ நிகராகாய்;

கண்ணாய் அைமந்தாய்!

இ த் ைரக்கத்

கைன ஒப்பாயாயி

க்கட் ெப மானாகிய

தல்வ

ம் பல

க்கு நீ ஒ

கேனா கண்மணியாயைமந்தான்; கைலகள் குைறந் ம்

நிைறந் ம், நீ ேவ ப கின்றாய்.

கேனா எஞ்ஞான் ம் கைல நிைறந்த

இன்ெனாளியாய் இலங்குகின்றான். நீ ற இ ைளேய ேபாக்க வல்லாய்;
கன் அக
வி ைள ம் அகற்ற வல்லான். உலகில் நீ ஒ பால் ஒளி ங்கால் மற்ெறா பால்
ஒழிகின்றாய்;
நீாிற்

கேனா அங்கிங்ெகனாதப

எங்கும் நிைறந்

க்கும் கு த மலர்கைள நீ மலர்விக்கின்றாய்;

மனமலர்கைளத் திறக்கின்றான். எனேவ, உன்னி

விளங்குகின்றான்.

கேனா அன்ப ைடய
ம் அவன் உயர்ந்தவனல்லேனா!

அன்னான் 'வ க' என்றைழத்தால் நீ வாராதி க்க வழக்குண்ேடா?" என்
இ த் ைரத்தார்.
இவ்வா

ேவற் ைம காட் க் கட் ைர கூறி ம்,

இ மாந்தி ந்த தண்மதிையப் பிறிேதார் உபாயத்தால்
"ம

னிவர்

கன் ெப ைமைய உணரா
னிவர் ெத ட்டக் க தினார்;

ற்ற குளிர் மதிேய! உன்ைன வ ந்தி அைழக்கும் குமரன் திறத்திைன அறிந்தா

யில்ைலேய! க ேநாைய ேவர க்கும்

கன் அ ள் ெபற்றால், உன்ைனப்

பற்றி ள்ள க ேநாய் க கி ஓ ேம! இ ள்ேசர் இ விைன ந் ைடத் , அந்தமில்
இன்பத் அழியா
ம் தரவல்ல
க க்கு உன்பால் அைமந்த ம விைன
அகற் தல் அாிதாேமா! கரவா ெதா ம் அன்பர் கண்ெணதிேர ேதான்றித் தண்ணளி
சுரந் , வரங்ெகா க்கும் கண்கண்ட ெதய்வம்
கனல்லால் உலகில் ேவ ண்ேடா?"
என் ெசம்ெபா ளாய குமரன் ெப ைமையச் ெசவ்வனம் அவர் உணர்த்தினார்.
எனி

ம்,

னிவர் பாிந்தைரத்த ெமாழிகைள ெவண்மதி மனத்திற் ெகாள்ளவில்ைல.

சாம, ேபத தானங்களால் தண்மதிைய ெவல்ல இயலாத

னிவர் தண்டத்ைதக்

ைகயாளத் தைலப்பட்டார்; 'குைறயாகிப் பிைறயாகி மிளி ம் குளிர்மதிேய! இக்குமரன்
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ம்! இப்பிள்ைளப் ெப மான் குன்றெமறிந்தான்; குைற

கட ற் சூர் த ந்தான்; கு சைனச் சிைறயி ட்டான். இவ் ேவலைனப் பாலன்
என்ெறண்ணி இகழ்ந்த சூரன் பட்ட பாட்ைட நீ அறியாேயா? இன்

ம், தக்கன்

ேவள்வி கட்டழிந்த நாளில் நீ மானங் குைலந்தைத மறந்தைனேயா? வ ைம சான்ற
ேவலன் ேம

ம் ெபா மி அ

அரற் வானாயின், இைளயவனாகிய

ராவகு

ெபாங்கி எ வான். அவன் சீற்றத்ைத மாற்ற எவரா ம் இயலா . ஆதலால்,
கன்
வ ந்தி அைழக்குங்கால் அவ டன் வந் விைளயா தேல உனக்கு அழகாகும்" என்
னிவர் அறி
த்தினார்.
தாம் உைரத்த ெமாழிகைளச் சிறி ம் ெநஞ்சிற் ெகாள்ளா

ெச க்குற்

விண்ணிேல

தவழ்ந் ெசன்ற விண்மதிைய ம், அம்மதிைய மறந் மற்ெறான்ைறக் க த
மனமற்றி ந்த
கைன ம் கண்ட னிவர் ெசய்வெதான் மறியா சிந்தைனயில்
ஆழ்ந்தி ந்தார்.
அந் நிைலயில்

கைன

ட் ற் காணாத அவன் தந்ைத; '

கா,

கா' என

அைழத் க் குன்றின் சாரைல வந்தைடந்தார்; ஆங்குக் க ம் பாைறயின் மீ
குமர

ம் அமர்ந்தி க்கக் கண்டார்; அ மந்த

அைணத் க் கண்ணீர்

கைன விைரந்ெத த்

ைடத் , அழெகா கும் அவன் தி

'என் கண்ேண! கண்மணிேய! நீ ஏன் அ தாய்? ேத
பழ ம் ேவண் மா?' என்
அத்தன

வி ப் டன் வினவி

சைடயிலைமந்த பிைற மதிைய

னிவ ம்

ஆர்வ ற

கத்ைத அமர்ந்

ேநாக்கி,

ம் திைன ம் ேவண் மா? பா

த்தமிட்டார்.

கன் கண்

த்தமிட்

ம்

நிமிர்ந்த

ெகாண்டான்; தன்

வி ப்பத்திற்கிணங்கி வந்தைடந்த தண்மதிையக் கண் உள்ளம் தைழத்தான்;
தந்ைதயின் ேதாளில் ஏறியமர்ந் கற்ைறச் சைடயின்மீ இலங்கிய குழவித்
திங்கைளத் தன் இளங்கரத்தால் வைளத்தி த்தான். தண்மதிையச் சார்ந்த
கன
இளநலம் ன்னி ம் சிறந் இலங்கிற் . விண்மதியின் தண்ைமைய ம்
ெவண்ைமைய ங்கண் ,

கன் மனங்களித்தான்; மதியின் வட்ட வ வத்ைதத் தன்

கத்ேதா ஒட் ப் பார்த்தான்; அதன் ேமனியிலைமந்த ம ைவத் தன் மலர்க் கரத்தால்
ைடத்தான். மதி டன் விைளயா ய ைமந்தைனக் கண் தந்ைதயார் மனங்
குளிர்ந்தார். இைறயனார் ெசயல் கண்
'யாவர்க்கும்
பரவினார்
-----------

ன்னவேன

ன்னின்றால்

இன்பக் கண்ணீர் ெசாாிந்த

னிவர்,

யாத ெபா ள் உளேதா?' என்

பா ப்
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ம்

தி க்குற்றால மைலயின் ஒ சார் ஓங்கி வளர்ந்த ேவங்ைகமரம் விண்ணளாவி
நின்ற . அதன் கிைளகளில் ஒ ெமல் ய ங்ெகா பின்னிப் படர்ந்தி ந்த . மஞ்சு
ேதாய நின்ற ேவங்ைகயின்மீ அவ்விளங்ெகா வாிவாியாய்ச் சுற்றி விளங்கிய
ேகாலம், கண்ேடார் கண்ைண ம் க த்ைத ம் கவர்வதாயிற் . ெபான்மலர்

த்த

அவ்ேவங்ைகயின் ெகாம் களில், குயில்கள் மணந் மகிழ்ந்தன; வண் னங்கள்
இைசபா ந மலர்களின் ேதைன மாந்தித் திைளத்தன.
"தீங்கு யில்ம ணந் ேதன் ஞ்ச வண்
பாண்ெசயேவங்ைக நின் ெபான்உ குக்கும்"
என்

சிந்தாமணிக் கவிஞர் வியந் ைரத்த இயற்ைகயழகு அங்ேககாட்சியளித்த .

அவ் ேவங்ைக மரத்தின் அ ப் றத்தில் ஆழ்ந் அகன்ற ஓர் ஆ அணிெபறச்
ெசன்ற . இளங்காற்றில் ேவங்ைகயின் ங்ெகாம் கள் அைசந் ஆற்றிேல
ெபான்மலர் ெசாாிந்தன. சி திைரகள் ஆற்றில் அைலந் இனிய காட்சியளித்தன.
அப்ேபா ேசய்ைமயில் ஒல்ெலன ஓர் ஒ கிளம்பிய , அதன்தன்ைமைய மனத்தாற்
க
ன்னேம க ங்காற் ேவகமாய்ச் சுழன்
சத் தைலப்பட்ட . விண் க்
கடங்காமல், ெவற் க் கடங்காமல் சிய காற்றின் ேவகத்தால் மரங்கள் எல்லாம்
மயங்கிச் சுழன்றன. அக்காற்றின் ெகா ைமக்கு ஆற்றா மைலேய நிைல குைலந்த .
ெவறி ெகாண்ட சூைறயில் அகப்பட்ட ேவங்ைக மரம் ேவேரா சாய்ந் அ ேக
ெசன்ற ஆற்றில் வி ந்த . வா

ற ஓங்கி வளம்ெபற வளர்ந் , ெச ைம ற்

விளங்கிய ேவங்ைக நிைல குைலந்
ழக் கண்ட எம ள்ளம் ெவ ம்பிய ; உலகப்
ெபா ள்களின் நிைலயாைமைய நிைனந் ெநஞ்சம் உைலந்த .
இவ்வா ேவங்ைக சாய்ந் ஆற்றில் வி ந்த ேபா , அதைனச் சுற்றிப் படர்ந்தி ந்த
ெமல் ய ெகா
ம் ேவேரா ெபயர்ந் அம் மரத் டன் மயங்கி வி ந்த . அவ்
ேவங்ைகயில் இனிய ேத ண் திைளத்த வண் கள் மரத்ெதா
ம் மாளக் கண்
ஆர்ந்ெத ந் அயல் நின்ற மற்ெறா மரத்தில் ெசன் ேசர்ந்தன. இதைன ேநாக்கிய
ேபா

ம

ண்

மயங்கும் வண் ன் இழிகுணம் எம் மனத்ைத வாட்

"காலா ேபாழ்தில் கழிகிைளஞர் வானத்
ேமலா மீனிற் பலராவர்- ஏலா
இடர் ஒ வர் உற்றக்கால், ஈர்ங்குன்ற
நாட!ெதாடர் ைடேயாம் என்பார் சிலர்"

வ த்திய ,
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என்ற பாட் ன் ெபா ள் ெதளிவாக விளங்கிற் . ெக மிடத் க் ைகவி ம்
க வண் ேபாலா , ெப ந் யர் ேநர்ந்தேபா ம் பிாியாத இயலைமந்த
நல்ல கு ப்பிறந்த நங்ைகேபால் இலங்கிற் .
ேவ ன்றி

ைளத்த இடத்தினின் ம் படர்ந்

ேபாந் , ேவங்ைகையப்பற்றித்

தளிர்த் ப் படர்ந்த ெகா யின் தன்ைம, மணப்ப வம் வாயந்த ஒ
மைனயின் ம் ேபாந் , தைலமகைனச் ேசர்ந்

ங்ெகா ,

மங்ைக, பிறந்த

வா ம் தன்ைமயில் அைமந்தி ந்த .

அக் ெகா படர்வதற்கு ஏற்ற ெகா ெகாம்பாய் அைமந்த ேவங்ைகயின் ேதாற்றம்,
ஆண்ைம ம் ெப ைம ம் ெபா ந்தித் திக ம் தைலமகன வி மிய நிைலேபால்
விளங்கிற் . அவ் ேவங்ைகயிேல பின்னிப் படர்ந் அதன் கிைளக க்குப் தியேதார்
அழகளித்த ெகா யின் ேகாலம், தைலமக

டன் ஒன்றி வாழ்ந்

இல்வாழ்க்ைகக்கு

அழகளிக்கும் குலமங்ைகயின் தன்ைமைய நிகர்த்த . இன் ம், ேவங்ைக யர் உற்
ஆற்றில் வி ம்ேபா அதேனா தா ம் ய
ம் நிைறயைமந்த மங்ைகயின் மனப்
பான்ைமைய விளக்கி நின்ற . அந் நிைலயில் இளங்ேகாவ கள் எ திக் காட் ய
கண்ணகியின் வ வம் எம் மனக் கண்ெணதிேர காட்சியளித்த .
ெபற்ேறார் ேசர்த்

ைவத்த ெப ங்ெசல்வம் எல்லாம் ெபா மாதிடம் இழந்

வறியனாய், மாட ம ைரயில் மைனயாள மணிச்சிலம்ைப விற் வாணிகம்
ெசய் மா
கார் நகாினின் ம் றப்பட்டான் ேகாவலன். அப்ேபா ெமல் யல்
வாய்ந்த கண்ணகி ம் அவ டன் ெசன்றாள். கதிரவன் ெவம்ைமயால் உடல்ேசார,
கர
ரடான பாைதயில் வண்ணச் சீற கள் வ ந்தக் கானகத்தில் நடந் ேபாந்த
கண்ணகியின் ெப ைமையக் கண் ேகாவலன் மனங்குைழந்தான்:
"கு
தற் சுற்ற ம் குற்றிைள ேயா ம்
அ ேயார் பாங்கும் ஆய ம் நீங்கி
நாண ம் மட ம் நல்ேலார் ஏத் ம்
ேபணிய கற் ம் ெப ந் ைண யாக
என்ெனா ேபாந் ஈங்(கு) என் யர் கைளந்த
ெபான்ேன ெகா ேய ைன ங் ேகாதாய்".
என்

கற்பின் ெசல்விையப் கழ்ந்

இவ்வா

கணவைனப் பிாியா

ேபாற்றினான்.

வாழ்தேல நிைற யைமந்த மாதர் ெநறியாகும்.

கற் ைடய மாதர் கணவேரா இன்ப ம் ன்ப ம் ஒ ங்ேக கர்வர்; அவர் ஆவி
றப்பின் அந் நிைலேய உயிர் நீப்பர். நீாில் அைமந் வா ம் நீலமலர் அந் நீர்
வற் ம்ேபா

அவ் விடத்ேத ஒட்

உைறந்

உல ம் தன்ைமேபால், கற்பைமந்த
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மங்ைகயர் கணவன் வா ங் காலத் அவ டன் இனி வாழ்ந் , அவன் அழி ம்
காலத் த் தா ம் அகமகிழ்ந் அழிவர். இத் தன்ைம வாய்ந்த குலமாதர் ெநறிையக்
ெகா யின் தன்ைமேயா
வாய்ந்ததாகும்.

ஒப் ேநாக்கிக் கம்பர் அைமத் ள்ள கற்பைன, அ கு

"நிலம ரங்கிய ேவெரா ேநர்பறித்
அலம ம் யர் எய்திய ஆயி ம்
வலம ரங்கைள ட் ல மாசிலாக்
குலம டந்ைதயர் என்னக் ெகா கேள"
என் ம் கவியில் அைமந் ள்ள ெசால் நய ம் ெபா ள் நய ம் ஆ ந்ேதா ம்
அளவிறந்த இன்பம் பயப்பதாகும். குலமாதர் ேபான்ற ெகா களின் தன்ைம
இவ்வாறாக, விைலமாதர் ேபான்ற வண் களின் தன்ைமைய ம் கவிைதயிேல
காணலாம். ெபா ைளேய வி ம் ம் ெபா
அ வள ம் இரா என் அறிஞர் கண்

மாதர் உள்ளத்தில், அன்ெப ம் பைச
உணர்த்தி ள்ளார்கள். அத் தன்ைம

வாய்ந்த ெபண் ைர,
"ந ந்தா ண் நயனில் காைல
வ ம் த் றக்கும் வண் ேபால்குவர்"
என்

மணிேமகைல ஆசிாியர் குறித் ப் ேபாந்தார். ஆகேவ, இட ற்றேபா

நீங்கும் இயல் ைடயாேரா உற ெகாள்ளா , ெகா ந் யர் உற்ற ேபா ம் விட்
நீங்காத ெகா யன்னாைரத் ைணக் ேகாடேல இ ைம ம் இன்பம் த வதாகும்.
-----------18. நல்ல மர ம் நச்சு மர ம்
ஒ

நாள் ஓர் அரசிளங் குமரன் தன் ேதாழைனத்

ைணக்ெகாண்

கானகத்தில்

ேவட்ைடயாடச் ெசன்றான். அங்கு, அவன் வி ம்பியவா ேவட்ைடயாட ேவங்ைக ம்
ேவழ ம் அகப்படாைமயால் எங்கும் அைலந் திாிந் அலக்க ற்றான். பசியால்
ெம ந் , ெவயிலால் உலர்ந் , இ வ ம் தளர்ந்

ேசார்ந்தார்கள்; அப்ேபா , ெந ந்

ரத்தில் ஒ சிற் ர் ேதான்றக் கண் , அவ் ைர ேநாக்கி ெமல்ல நடந்
ெசல்வாராயினர். கதிரவன் ெவம்ைமயால் அரசிளங் குமரன் தைலேநா ற் த் தன்
ேதாழன

ேதாைளப் பற்றிக்ெகாண்

வழி நடந்தான், அவ் ாின் அ ேக வந்தேபா ,

இ வ ம் ெமய் ேசார்ந் , நாவறண் , அ ைவத்
அந் நிைலயில், இ வைர ம் இன் கங்ெகாண்

நடப்பதற்கும் வ யற்றவராயினர்.
எதிர் ெசன்

அைழப்ப ேபால்
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இளந்ெதன்றல் எ ந்

வந்த . அம் ெமல் ய

ெபற்ற நண்பர்கள், அக ம்

க ம் மலர்ந்

ங்காற்றின் இனிைமயால் த் யிர்

ெதன்றல் எ ந்

வந்த திைச ேநாக்கிச்

ெசன்றார்கள். அவ்வழியில், இளந்திைரகேளா இலங்கிய நன்னீர்ப் ெபாய்ைக
ெயான் அைமந்தி ந்த . அப்ெபாய்ைகயில் விளங்கிய ெசந்தாமைரயில் அன்னங்கள்
அமர்ந்
யின்ற அழகு கண்ைணக் கவர்ந்த . நற்றாமைரக்கயத்தில் யின்ற
நல்லன்னத்ைதக் கண்ட இளவரசன்

ைணவன் ேநாக்கி,

"ேதா ம் திைரகள் அைலப்பத்
ேதாடார் கமலப் பள்ளி
ேமய வைகயில் ஞ்சும்
ெவள்ைள யன்னம் காணாய்"
என் தான் ெபற்ற இன்பத்ைத இனி எ த் ைரத்தான். அப் ெபாய்ைகயில்
இலங்கிய அழகிய மலர்கள் கமலர்ந் இ வைர ம் அைழப்பனேபால் அைசந்தன.
அவ் வாவியின் தன்ைம ம் ெசம்ைம ம் கண்ட இ வ ம், தாய் கம் கண்ட ேசய்
ேபால் மனம் களித் அந் நன்னீைரப் ப கி மகிழ்ந்தார்கள். அ ந் தாகத்தால் வ ந்திய
இ வ க்கும் தண்ணீைர எ த் வழங்கும் தன்ைம ேபால் அ க்க க்காக அைலகள்
கைரய ேக வந்

ேசர்ந்தன. தாகம் தணிந் , மன ம் ெமய் ம் குளிர்ந்த பின்னர்,

இ வ ம் அக்குளத்தின் ஈரக் கைரயில் இனிதமர்ந் , அங்கு
கர்ந்

இன் ற்றார்கள்; அப்ேபா

சிய இளங்காற்ைற

அவ் வாவியின் அ ேக ெகாத் க் ெகாத்தாகப்

ெபான்நிறக் கனிகைளத் தாங்கி, குளிர் நிழல் விாித்

நின்ற மரெமான்ைறக்

கண்டார்கள். அதன் நிழ ேல தங்கி இைளப்பாற எண்ணி, இ வ ம் அங்குச்
ெசன்றார்கள்.
கதிரவன் ெவம்ைமையத் த ப்பதற்கு ஓங்கிய பாசிைலப் பந்தர் ேவய்ந்தாற் ேபான்
விளங்கிய மரத்தின் நிழ ல் இ வ ம் அயர்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தார்கள். சில
நாழிைக ெசன்ற பின்னர், ேதாழன்

யிெலாழிந்

எ ந்தான்; எங்கும் பசுைம நிற ம்,

பறைவயின் ஒ
ம், பழத்தின் மண ம் நிைறந்தி ப்பி ம், பசியின் ெகா ைமையப்
ெபா க்கலாற்றா வ ந்தினான். கற்பகத் த ெவனக் கவின்ெபற விளங்கிய மரக்
ெகாம் கைள நயந்

ேநாக்கினான்; அவற்றில் ெபான்னிறமான பழங்கள் ெகாத் க்

ெகாத்தாய் எம்ம ங்கும் இலங்கக் கண்டான்; அப்ெபா ேத அம்மரக் கிைளகளின்
வழியாக ேமேல ெசன் , இ வர
கனிகைளக் ெகாய்

வந் ,

அ ம் பசிைய ம் தீர்ப்பதற்குப் ேபாதிய

ைணவைனத்

நிறத்ைதக் கண் ம் நன் மணத்ைத
இன் ற்றார்கள். பின்

ம் சிறி ெபா

யி னின் ம் எ ப்பினான். கனிகளின்

கர்ந் ம், தீஞ்சுைவையத்

ய்த் ம் இ வ ம்

அம் மரத்தின் நிழ ல் அமர்ந்தி க்ைகயில்,
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அரசகுமாரன

தைல ேநாய் மிகுந்த . அதைனத் தீர்க்கும் வைகயறியா

திைகத் , 'எவேர
இவ்வா

ம் இவ் வழி வாராேரா' என்

வினவினான். அப்ெபா
ெநய் ேத

எதிர் ேநாக்கி இ ந்தான்.

இ க்ைகயில் அவ்விடத்ைத ேநாக்கி ஒ

"தைலக் குத் த் தீர்க்கும் ம ந்

தியவன் வந்

தங்களிடம் உண்ேடா?" என்

திேயான் ன்னைக

ேதாழன்

ேசர்ந்தான்.

ேதாழன் அவைன

த் , "ைகயில் ெவண்ெணயி க்க

அைல ம் ெவள்ளிய ம் உண்ெடன்பைத இன்

ேநராக அறிந்ேதன்; இம்

மரத்தின் பட்ைடயில் சிறி ெச க்கி, அதன் சாற்ைறத் தைலயிற் பிழிந்தால் எவ்வைகத்
தைலக்குத் ம் தீர்ந் வி ேம" என் ெசால் அப்பாற் ெசன்றான். அைத அறிந்த
ேதாழன் அளவிலா மகிழ்வைடந் , அம் மரப் பட்ைடயின் சாற்ைற மன்னன்
ைமந்தன தைலயிற் பிழிந்தான்; சிறி
அறேவ ஒழிந்த .

ேநரத்தில் அரசிளங் குமரன

தைலக்குத்

அந் நிைலயில், ேதாழன் தைலேநாய் தீர்ந்த இளவரசைன ேநாக்கி, "ஐயேன! நாம்
இ வ ம் கானகம் ெசன்ற

தல் இ வைர ம் நிகழ்ந்த ெசயல்கைளப் பார்த்தாயா?

நாம் பசியா ம் ெவயிலா ம் ந ந் , ெமய் தளர்ந் , வ ந் ம் நிைலயில் இப்
ெபாய்ைக நம்ைம அன் டன் அைழத் இன் கம் காட் த் தாகம் தணித் த் தளர்ைவ
மாற்றிய . அப் பால், இம் மரம் நாம் தங்கியி க்கக் குளிர்நிழல் தந் , பசியாறப்
பழங்கள் அளித் த் தைலேநாய் தீர்க்க ம் தனி ம ந்தாய் அைமந்த . இத் தன்ைமைய
ேநாக்குங்கால், நல்லார் ைகப்பட்ட ெசல்வத்தின் தன்ைம நன்கு விளங்குமன்ேறா?
வ ைமயால் வ ந்தி வந்தவைர இனிய கத்ேதா
ெசய்வேத அறி ைடய ெசல்வர் ெசயலாகும். ஆற்

ஏற் , அவர குைறைய நிைற
வழியாக ம் ஊற் வழியாக ம்

நன்னீைரத் தன் அகத்ேத நிரப்பிக்ெகாள் ம் இப் ெபாய்ைகேபால், அறி ைடயார்,
நல்வழிகளால் ஈட் ய ெபா ம் ெபா ள் நிைறந்த ெபாய்ைக எப்ெபா
ம் தண்ைம
வாய்ந் விளங்குதல்ேபால, அறி ைடய ெசல்வ ம் ஈரம் வாய்ந்த ெநஞ்சினராய்
இலங்குவார்கள். தாகத்தால் வ ந்தி வ ேவார்க்குத் தைடயின்றி நீர் வழங்கும் தடாகம்
ேபால், கல்வி ம் ெசல்வ ம்

த்த ேமேலார் வறிஞர்க்கு வைரயா

வள்ளல்களாய் விளங்குவார்கள். இன்

ம், தமக்ெகன வாழா

ெபா ள் வழங்கும்

பிறர்க்குாியாளராய்

வா ம் ெபாியார்பால் அைமந்த ெசல்வம், ஊ ணியின் நீர்ேபால ஊரார்க்ேக
வ ம் பயன்ப வதாகும். இதனாேலேய,
"ஊ ணி நீர்நிைறந் தற்ேற உலகவாம்
ேபரறி வாளன் தி "

73
என்

தி வள்

வர் அ ளிப்ேபாந்தார். இன்

ம் ப த

பழங்கைளத் தாங்கி

நிற்கும் இப் பயன்மரம் தன் இனிய பழங்களால் பசிேநாய் அகற்றி, குளிர் நிழலால்
கைளப்ைப மாற்றி, பட்ைடயால் பிணிையப் ேபாக்கி, பல வைகயாகப்
பயன்ப தல்ேபால, அறிஞாிடம் அைமந்த ெசல்வம் வறியார்க்குப் பலவைகயிற்
பயன்ப தலாேலேய,
"பயன்மரம் உள் ர்ப் ப த்தற்றால் ெசல்வம்
நய ைட யான்கட் ப ன்".
"ம ந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் ெசல்வம்
ெப ந்தைக யான்கட் ப ன்"
என்

ம் நாயனார் ெபா

ைர எ ந்த . ஆகேவ, "தண்ைம வாய்ந்த தடாகம்

ேபால ம், பழங்கள் நிைறந்த பயன்மரம் ேபால ம் வாழ்வேத பண் ைடைமயாகும்."
என் இனிதாக எ த் ைரத்தான்.அரசிளங் குமர ம் அதன் உண்ைமைய அறிந்
ேதாழன் கூறிய ெபா
ைரையப் ெபான்ேபாற் ேபாற்றினான்.
அப்பால், இ வ ம் தம ஊைர ேநாக்கிச் ெசன்றனர்; ெசல் ம் வழியில் ஒ
சிற் ர் கு க்கிட்ட . அதன் ந ேவ ேபாகும்ேபா இ வ ம் ன் கண்டறியாத ஒ
மரத்திைனக் கண் வியந் நின்றார்கள். அம்மரம் கைவயாகித் ெகாம்பாகிக் காட்
மரம்ேபால் ஓங்கி வளர்ந்தி ந்த . அதன் ெகாம் களி ம் கிைளகளி ம் கூாிய ள்
நிைறந்தி ந்த . இைலக ம், தைழக ம் இல்லாமல் பட்ட மரம்ேபால் நின்ற அதன்
கிைளகளில் ெசவ்ைவயாய்ப் ப த்த பழங்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாய் அைமந்
கண்கைளக் கவர்ந்தன. அம் மரத்ைதக் கண் இ வ ம் வியந் நிற்ைகயில் அவ்
வழியாக ஓர் இைளஞன் வந் ேசர்ந்தான்.
அவன், மரத்த ேக நின்ற இ வைர ம் இனி

ேநாக்கி, "ஐயா! நீங்கள் இ வ ம்

அய ரார் என்பைத அறிந்ேதன். ஏெனனில், இவ் ரார் எவ ம் இப் பாழான
ப மரத்ைதக் கண்ெண த் ம் பாரார்கள். இம் மரத்தில் எந்நா ம் இைலக ம்
தைழக

ம் இல்லாைமயால் விலங்குக

ம் இதன யில் நில்லாமல் விலகிப் ேபாகும்;

கண்கைளக் கவ ம் வனப் வாய்ந்த இக் கனிக ம் நச்சுக் கனிகளாய் இ த்த ன்,
உண்டாைரக் ெகான் வி ம். இம் மரத்தின் ெகாம் கைள விறகாய் ெவட்
எாிப்பதற்கும் இதனிடம் அைமந்த ள் இைட றாயி க்கின்ற . இப்பாழ் மரம் க ங்
காற்றில் அகப்பட்
ாிந் ேவரற் விழேவண் ெமன் இவ் ரார் இைறவைன
நா ம் வழிப கின்றார்கள். இம் மரம் என் வி ேமா, அன்ேற இவ் ரார்க்கு
நன்றாகும்" என் அதன் தன்ைமைய விாிவாகக் கூறி
த்தான்.
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அைதக் ேகட்ட அரசிளங்குமரன்

ன்ேன தங்கி இைளப்பாறிய மரத்தின்

நலத்ைத ம், பின்ேன கண்ட மரத்தின் ெகா ைமைய ம் ஒப் ேநாக்கி, நச்சு மரத்தில்
அைமந்த நன்னிறக் கனிகள், ேபைதயர் ைகப்பட்ட ெசல்வம்ேபால் பிறர்க்கு இடர்
விைளப்பனவாகும் என் எண்ணி வ ந்தினான்.
"நச்சப் படாதவன் ெசல்வம் ந
நச்சு மரம்ப த் தற் "
என்

ள்

ம் ெபாய்யா ெமாழியின் ெபா ைளத் ெதளிந்தான்.

இத் தைகய ெசல்வம் நிைறந்த ேபைதயர். நிலத் க்குச் சுைமயாக ம், உலகத்திற்கு
உற்ற வைசயாக ம் அைமந்தி த்தலால் அன்னார் அழிந் ஒழிவேத நாட் க்கு
நன்ைம பயப்பதாகும். அறி ைடய ெசல்வைர உலகம் ேபாற் ம்; அறிவற்ற ெசல்வைர
உலகம் ற் ம். அறி ைடய ெசல்வன ஆக்கம் கண் உலகம் களிக்கும்;
அறிவிலாச் ெசல்வன அழிைவக் கண் உலகம் மகி ம். அறி ைடய ெசல்வன் தன்
ெபா ைளத் தக்கவா பயன்ப த்தி, இம்ைமயிற் க ம், ம ைமயில் இன்ப ம்
எய் வான். அறிவிலாச் ெசல்வன் பயன்பட வா ம் பண்பறியாப் ேபைதயனாய்
இம்ைமயிற் பழி ம் ம ைமயில் ன்ப ம் எய் வான்.
"நல்லார்கட் பட்ட வ ைமயின் இன்னாேத
கல்லார்கட் பட்ட தி "
என்ப

என் ம் ெபாய்யா ெமாழிேயயாகும்.

--------------19. சிவன யார்

ழக்கம்*

(* ஆனந்த விகடன், 1946 தீபாவளி மலாில் எ திய .)
காைலப் ெபா
; ேதர் ஓ ம் தி
தியில் ெப
ழக்கம்: "தி த்ெதாண்டர் சங்கம் வாழ்க! வாழ்க!" "சிவன யார் தி க்கூட்டம் - ெவல்க! ெவல்க!" "பசியின் ெகா ைமழ்க! ழ்க!" என் இைரந் ெகாண் ெசன்ற ஒ தி க்கூட்டம். இைடயிைடேய
'பம் பம்' என்

ஆயிரம் சங்குகள் ேசர்ந்

ஒ த்தன.
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அத் தி க்கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர் பல்லாயிரவர்; அவர்கள் ைகயிேல தி ேவா ;
ெமய்யிேல தி நீ ; க த்திேல தாழ்வடம்; இ ப்பிேல கந்ைதத்
பைடையப் பார்ப்பதற்கு ஊெரல்லாம் திரண் எ ந்த .

ணி; அப் பண்டாரப்

ஊ க்கு ேமற்ேக ஒ
ந்ேதாட்டம்; அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்த தி க்கூட்டம்.
தைலவர் சுந்தர ர்த்தி எ ந் நின்றார். ெதாண்டார்கள் ைகதட் ஆரவாாித்தனர்.
தைலவர் தைலவணங்கிப் ேபச

ற்றார்;

"ேதாழர்கேள! தி த்ெதாண்டர்கேள! ெந ங்காலமாக நம

சங்கம் உறங்கிக்

கிடந்த . ஆயி ம் இன் விழித் க்ெகாண்ேடாம்; ஒற் ைமப் பட்ேடாம்.
தி த்ெதாண்டர் பைட திரண் எ ந் விட்ட . இைதத் த க்க வல்லவர் இவ் லகில்
உண்ேடா? (ஒ

குரல்; 'இல்ைல; இல்ைல'. பலத்த ஆரவாரம்). 'ெதாண்டர் தம்

ெப ைம ெசால்ல ம் அாிேத' என் பா ய காலம் பழங்காலம். இன்
தி த்ெதாண்டர்களாகிய நாம் ேசாற் க்குத் தாளம் ேபா கின்ேறாம். நம் தி ேவா கள்
எல்லாம் ெவ ஓ களாய்விட்டன. அன்னத் க்கு அலந் ேபாய்விட்ேடாம். கட் க்
ெகாள்ளக் கந்ைதத் ணி ம் கிைடக்கவில்ைல. நம் தைலவன்- பரமசிவன், நாம் ப ம்
யரத்ைத ெயல்லாம் அறிவார். அறிந் ம் ஏேனா பாரா கமாக இ க்கின்றார்! அவர்
இ க்கும் இடம் ேத , நாம் இப்ெபா ேத ெசல்ேவாம். அவாிடம் என்ன ேகட்க
ேவண் ம் என்ப நமக்குத் ெதாி ம். நம் தி ேவா கள் ஒவ்ெவான் ம் அ த
சுரபியாக ேவண் ம். ப த்திச் ெச கள் நாம் ெதா ம்ேபாெதல்லாம் நா
ழத்தில்
நல்ல ஆைட தரேவண் ம். இவ்விரண் ம் - அன்ன ம் ஆைட ம் - இப்ெபா ேத
கிைடக்க ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் தீபாவளிக்குத் தைலநாள் ேவைல நி த்தம்
ெசய்ேவாம். இ உங்கள் அைனவ க்கும் சம்மதமாயி க்கும் என் நம் கின்ேறன்"
என் ேபசி நின்றார். அப்ேபா அ யார் எல்லாம் ைகெகாட் எ ப்பிய ேபேராைச
ைகலாசத்ைத எட் ய .
தி ேவா எ திய ெகா ையத் ைகயில் எ த்
ன்ேன ெசன்றார். சுந்தர
பரமசிவ ைடய இ ப்பிடத்ைத ேநாக்கிப் பண்டாரப் பைட நடந்த . ஒ
பழங்காட்
ேசவகன்.

ள்ேள இ ந்தார், பரமசிவன். அக் காட்ைடக் காத்

அவைனக் கண்

நின்றான் நந்தி என்ற

வணங்கினார். சுந்தரம்; தி த்ெதாண்டர் சங்கத்தின்

தீர்மானங்கைள அவனிடம் ெதாிவித்தார். அ

ேகட்ட நந்தி, "அப்பா சுந்தரம்!

திட்டெமல்லாம் சாியாய்ப் ேபாட் விட்டாய்! ஆனால், இப்ேபா
பா

ர்த்தி.

பரமசிவன் ப ம்

உனக்குத் ெதாி மா? பட்டாைட என்ற ேபச்ேச அவர் கு ம்பத்தில் இல்ைல.

பார்வதி ம், கங்ைக ம் ப த்தி
சிவேனா, அ

மின்றிப்

லாைடகள்தாம் கட் க்ெகாள்கிறார்கள். பரம

த்ேதாைல எ த்

உ த்தி க்கிறார்; குளிர்
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தாங்கமாட்டாமல் காித்ேதாைலப் ேபார்த் க்ெகாண்
க்கிறார். உலகத் க் ெகல்லாம்
அவர் ப யளக்கிறார் என் ெபயர். இப்ேபா அவர் கு ம்பத்திற்ேக அாிசி பங்கிட் க்
ெகா க்கப்ப கின்ற . அவாிடம் ேவைல பார்க்கும் நான் வயிறாரச் ேசா ண்
அ ப நாளாயிற் . த்த பிள்ைளக்கு சாதம் ேபாதா ; தம்பியாகிய
கைன
ஏய்த் அவன் பங்ைக ம் ேசர்த் ச் சாப்பி கிறான்.
கன் ஒ விைளயாட் ப்
பிள்ைள. சாப்பாட் ேவைளயில் ஒ மயில் ஆ னால் அைதேய பார்த் க்
ெகாண்
ப்பான்; ஒ ேகாழி கூவினால் அைதக் ெகாண் வர ஓ வான்
இைதெயல்லாம் பார்த் க்ெகாண் ேபசாமல் இ ப்பாள் பார்வதியம்ைம.
பிள்ைளகைளத் தட் வளர்க்கத் ெதாியாத தாய் அவள். அவ க்கும் கங்ைகக்கும்
எப்ெபா
ம் சண்ைட. இ வ ம் பிாிந் தனித்தனிேய கு யி க்க ேவண் ெமன்
பரமசிவனிடம் விண்ணப்பம் ெசய்தார்கள். இப்ெபா
ட் க்கும் பஞ்சமல்லவா?
தனித்தனி
த வதற்கு வழியில்ைல என் உணர்ந்த தியாக ர்த்தியாகிய
தைலவர், தம் உடம்பில் ஒ பாகத்ைதப் பார்வதிக்குக் ெகா த்தார்; கா ேபான்ற தம்
சைடயில் கங்ைகைய ைவத் க் ெகாண்டார். இப்ப இ க்கிற பரமசிவன் நிைலைம.
உள்ளைத ெசால் விட்ேடன்; இனி உன் சித்தம்" என்

கூறினான்.

நந்தியின் ேபச்சால் சுந்தரத்தின் மன உ தி உைலயவில்ைல; பரமசிவைனப்
பார்த்ேத தீர ேவண் ம் என் வற்
த்தினார். "அப்ப யானால் அேதா ெதாிகிறேத,
அந்த மயானத்தில் இ க்கிறார் தைலவர். ேபாய்ப் பார்" என் விைட ெகா த்தான்
நந்தி.
சுந்தரம் ெசன்றார்; பரமசிவைனக் கண்டார்; ைக ெதா தார்; தி த்ெதாண்டர் ப ம்
பாட்ைட உ க்கமாக எ த் ைரத்தார். பரமசிவன் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. அவர்
கத்தில் எவ்வித அைச ம் இல்ைல. அந்நிைல கண்

வ த்த ற்ற சுந்தரம்,

"ஆண்டவேன! ெபாிய இடத்திற்குப் பிச்ைசக்குப் ேபானால், உண் என்ப மில்ைல,
இல்ைல ெயன்ப மில்ைல என்ற பழ ெமாழி உண்ைமயாயிற்ேற! வல்லெதல்லாம்
ெசால் உம்ைம வாழ்த்திேனன்: குைறகைளெயல்லாம் ெசால்
ைறயிட்ேடன்.
வாய்திறந்

ஒ

வார்த்ைத ெசால்லலாகாதா?"

"வல்ல ெதல்லாம் ெசால் உம்ைம
வாழ்த்தி னா ம் வாய்திறந்
இல்ைல என்னீர்! உண் ெமன்னீர்
எம்ைம ஆள்வான் இ ப்ப ெதன்ேன!"
என்

ேகட்டார்; அப்ெபா

ம் ேபச்சில்ைல.
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சுற்

ற் ம் பார்த்தார், சுந்தரம்; சைடயின்ேமல் இ ந்த கங்ைகைய ேநாக்கினார்;

அவள் வாய் திறக்க வில்ைல. கணபதிைய ேநாக்கினார்; அவன் இ ந்த இடம் விட்
அைசயவில்ைல. குழந்ைத
கன் ஒ ேகாழிையப் பார்த் க் ெகாட்டாவி
விட் க்ெகாண்
ந்தான். பார்வதி ஓர் அப்பாவியாகத் ேதான்றினாள்.
அைதக் கண்ட தி த்ெதாண்டர் தைலவ க்கு ஆத்திரம் ெபாங்கிற் . மீண் ம்
பரமசிவைனப் பார்த் , "ஐயேன! அ யார் ப ம் யரத்ைத நீர் அறிந் ம் அறியாதவர்
ேபால் இ க்கின்றீர்! உம தி
ள்ளத்தில் இரக்கம் பிறக்கும் என்ெறண்ணி இ
வைர ம் ெபா த்தி ந்ேதாம். ஈசேன! இனிப் ெபா க்க
யா ! தீபாவளிக்குத் தைல
நாளில் உம் அ யார் அைனவ ம் ேவைல நி த்தம் ெசய்வதாக அ தி
ெசய் ள்ளார்கள். இ தி த்ெதாண்டர் சங்கத்தின் தீர்மானம்.
"திங்கள் தங்கு சைடயின் ேமேலார்
திைரகள் வந்
ரள சும்
கங்ைக யாேளல் வாய்தி றவாள்
கணப திேயல் வயி தாாி
அங்ைக ேவேலான் குமரன் பிள்ைள
ேதவி யார்ேகால் தட் யாளார்
உங்க க்காட் ெசய்ய மாட்ேடாம்
ஒண காந்தன் தளி ளீேர"*
என்

பா

நின்றார் சுந்தரம்.

-----* சுந்தர

ர்த்தி சுவாமிகள் ேதவாரம்.

அப்ேபா

பரமசிவன் கு ம்பத்தில் ஒ

வந்

தந்ைதயின்

கத்ைதத் தளர்ந்

பரபரப் உண்டாயிற் . கணபதி எ ந்

ேநாக்கினான். கங்ைக சைடயினின் ம் இழிந் ,

'தீபாவளியன் கங்காஸ்நானம் நைட ெபறேவண் ேம! அதற்கு வழி என்ன?' என்
ேகட்பவள் ேபாலத் தைலவைன வணங்கி நின்றாள்.
இவற்ைற ெயல்லாம் கண்டார் பரமசிவன், இன்

ம் ேபசாதி ந்தால் ெப ேமாசம்

வந் வி ம் என் ணர்ந்தார்; சுந்தரத்ைத ம், அவ க்குப் பின்ேன ஐந்ைதந்
அணிவகுத்

ேபராக

நின்ற அ யாைர ம் ேநாக்கி, 'ேதாழர்கேள' என்றார். அச்ெசால்ைலக்

ேகட்ட ெதாண்டர் குழாம் ஆனந்தவாாியில்

ழ்கிற் . 'ெதாண்டர் நாதேன ேபாற்றி!

அ யார்க்கு எளியேன ேபாற்றி!' என்ற வாழ்த் ைர எ ந்த . ஆரவாரம் அமர்ந்த டன்
பரமசிவன் ேபச ற்றார்:
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"உங்கள் தைலவனாகிய சுந்தரன் என் தைல சிறந்த ேதாழன்.அவன் அ யார்க்கு
அ யவன். ெதாண்டர் ப ம் யரங்கண் ஆற்றா ேவகமாய்ப் ேபசினான்.
நாெடல்லாம் பஞ்சத்தால் ந
ம் ெபா
நாம் மட் ம் வாட்டமின்றி வாழ
மா?
எ த்ததற்ெகல்லாம் ேவைலநி த்தம் ெசய்வ ஏளனமாகும். ேகா க்கணக்கான
மக்கள் கு க்கக் கஞ்சியின்றி வ ந் கின்றனேர! ஒ சிலர் பிறைர வஞ்சித் , இ ட் க்
கைடயில் தி ட் ேவைல ெசய்வைத நாம் அறிேவாம். இன் ம் சில நாளில் நல்ல
மைழ ெபய் , நா ெசழிக்கும்; அறம் வள ம்; மறம் தள ம். அப்ேபா
கவைல ஒழி ம்" என் தி வாய் மலர்ந்தார்.

உம

மனக்

அ யார் கம் மலர்ந்த ,. "ஆண்டவன் க ைண வாழ்க, வாழ்க!" என்
வாழ்த்தினார்.
"ஆழ்க தீயெதல்லாம்; அரன் நாமேம
சூழ்க; ைவயக ம்

யர் தீர்கேவ"

என் பா க்ெகாண்ட தி ம்பினர் அ யாெரல்லாம். பரமசிவன்
தீபாவளி அைமதியாக நடந்த .

ட் ல் பஞ்சத்

-------------20. சரம கவிராயர்
காேவாியாற்றின் கைரயி

ள்ள ேதாணி ாியிேல பிறந்தான் ெபான்னப்பன். அவன்

தந்ைத தமிழறிந்தவர்; தாய், பழங்கைத ெசால்வதில் ேபர் ெபற்றவள். ெபான்னப்பைன
ஒ ெபாிய கவிராயனாக்கிவிட ேவண் ம் என்ப தந்ைதயின் ஆவல். காைலயில்
நாலைர மணிக்ேக தந்ைத ைபயைன எ ப்பிவி வார்; சாைல வழியாக
ஆற்றங்கைரக்கு அைழத் ச் ெசல்வார்; வழிெயல்லாம் நிகண் ம் நன்
ம்
வாய்ப்படமாகச் ெசால் க் ெகா ப்பார். தைலகால் ாியாமல் ெபான்னப்பன்
கிளிப்பிள்ைள ேபால் க்க மயக்கத்திேல பாடம் ெசால் க்ெகாண் ேபாவான்.
தினந்ேதா ம் பாடம் ஏறிக்ெகாண்ேட ேபாயிற் . ைபய க்கு ெவ ப் ம் வளர்ந்
ெகாண்ேட ெசன்ற .
நாள்ேதா ம் மாைலப்ெபா தில் ெபான்னப்ப க்கு அவன் தாய் கைத ெசால்வாள்.
அக் கைத ேபய்க் கைதயாகேவ இ க்கும். ஒ நாள் ண்டாசு கட் வ ம் சண் க்
க ப்பன் கைதைய அவள் ெசான்னாள். அந்தக் க ப்பன் நாற்ப
ழக் க ப் த்
ணிைய வால்விட் த் தைலயிேல கட் க்ெகாண் , கி தா மீைசைய
க்கிக்
ெகாண் ைபய க்குக் கனவிேல காட்சி ெகா த்தான். மற்ெறா நாள் மாைலயில்
அவள் சங்கி ப் தத்தான் சாித்திரத்ைதச் ெசான்னாள். அன்றிர சலசல என்ற
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ஓைச ம், கலகல என்ற சிாிப் ம் ைபயன் ெசவியில் வி ந் ெகாண்ேட இ ந்தன. அக்
கைதகைளக் ேகட்டதன் பயனாகப் ெபான்னப்பன் இ ட் விட்டால் ட்ைட விட்
ெவளிேய ேபாகமாட்டான். அந்திசந்தியில் ஆற் க்குத் தனிேய ேபாக ேநர்ந்தால், ஒ
ேவப்பங்ெகாம்ைபக் ைகயில் எ த் க்ெகாண் ேபாவான். ேவப்பந் த யி ந்தால்
ேபய் அ கா என் அவன் தாய் ெசால் ைவத்தி ந்தாள்.
பள்ளிக்கூடப் ப ப்பில் ெபான்னப்பன் தந்ைதக்குச் சிறி ம் நம்பிக்ைகயில்ைல.
'பள்ளிக் கல்வி ள்ளிக்குதவா ' என்

அ க்க

அவர் ெசால்வார். அந்த வசனம்

தினந்ேதா ம் ெசவியில் வி ம். ஆயி

ம், ைபய

ஒ நாள் அமாவாைசச் சாப்பா
அவைரப் பார்த் .

த் த் தந்ைத திண்ைணயில் சாய்ந்தி க்ைகயில்

க்கு அதன் ெபா ள் ெதாியவில்ைல.

ைபயன்:- அப்பா! "பள்ளிக் கல்வி ள்ளிக்குதவா " என்

தினந்ேதா ம்

ெசால்கிறாேய! ள்ளி என்றால் என்ன?
தந்ைத:- அப்ப க் ேகளப்பா! பிைழக்கிற பிள்ைள அப்ப த்தான் ேகட்பான். இந்த
வசனத்ைத எல்ேலா ம் ெசால்
ெதாியா .

வார்கள். ஆனால், ஒ வ க்கும் உண்ைமப் ெபா ள்

ைபயன்:- அப்ப யானால் உனக்கு மட் ம் எப்ப த் ெதாிந்த , அப்பா? யார்
ெசால் க் ெகா த்தார்?
தந்ைத:- பிள்ளாய்! கட் க் ெகா த்த ேசா ம் ெசால் க் ெகா த்த ெபா
கைவக்குத மா? நாேன
ெதான்றில்ைல' என்ப

யன்

ம்

கண் பி த்ேதன். 'வ ந்தினால் வாராத

உண்ைமயல்லவா?

ைபயன்:- நீ வ ந்திக் கண் பி த்த அர்த்தத்ைத எனக்குச் ெசால்

த் தரமாட்டாயா?

தந்ைத:- உனக்கில்லாமலா! இேதா ெசால்கிேறன். ஆனால், நான் ெசால் ம்
அர்த்தத்ைத எவனிட ம் ெசால்லாேத! இப் பிரபஞ்சம் ப ேமாசம்! பா ப பவன்
ஒ வன்; பலனைடபவன் மற்ெறா வன், இந்தப் பழெமாழியின் ெபா ைளச்
ெசால் விட்டாேயா ம நாள் "ெவ குண் விகட" னில் அைதக் ேகட்டவன்
ெவளியிட் ப் பண ம் க ம் ெபற் க் ெகாள்வான்.
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ைபயன்:- நான் ெசால்ேவனா, அப்பா! நீ உன்

ைளையக் கசக்கிப் பிழிந்

கண்

பி த்த க த்ைத நானா ெவளிேய ெசால்ேவன்?
தந்ைத:- நீ சமர்த்தன் என்ப எனக்குத் ெதாி ம். ஆனால், இவ்வஞ்சக உலகத்ைத
நிைனக்கும் ெபா
என் ெநஞ்சம் ந ங்கிற . நன்றாகக் ேகள். நன் ல்தான்
உனக்குக் கனபாடமாய்த் ெதாி ேம! ள்ளி என்ப ஆய்த எ த் . அ
ன்
ள்ளியாய் அ ப் க்கட் ேபா
க்கும். பள்ளிக்கூடப் ப ப் அ ப் க்கட் க்குக்கூட
உதவா

என்ப

அப்பழெமாழியின் க த் . அ ப் க் கட் க்கு உதவா

அ ப் க்கு உதவா ; ஒ
உய்த் ணர ேவண் ம்.
ைபயன் திறந்த வாய்
ைள கி கி த்த .

பி

அன்னத் க்கு உதவா

டாமல் ேகட் க்ெகாண்

என்றால்,

என்பைதப் ப ப்ப யாக

ந்தான்; ஒன் ம் ாியவில்ைல;

ைபயன் :- ேபா ம், அப்பா! எல்லாம் விளங்கிப் ேபாச்சு. நான் இனிப் பள்ளிக்கூடம்
ேபாகேவ மாட்ேடன். ட்
ந் தமிழ்ப் பாட் க் கட் ேவன். ஒழிந்த ேநரத்தில்
அம்மா டன் இ ந் அ ப்
ட் ேவன்.
தந்ைத :- அ தான் சாி. 'ேசா

ெபாங்கித் திண்

அந்தகக் கவிராயர் ெகாச்ை◌ைசயாய்ச் ெசால்
ைபயன் எ ந்
பற்றிக் ெகாண்ட

; ெசாந்தக்கவி பண்

வார். ஆயி

ம், அ

' என்

நல்ல வசனம்.

ேபானான். பாட் ப் பாட ேவண் ம் என் ம் ஆைச அவைனப்
ஓைசேய பாட் க்கு உயிர் என்ப அவன் க த் . "சீ ம் தைள ம்

சிறிேயார் பார்ப்பார்; ேமாைன ம் எ ைக ம் டர் வி ம் வர்" என் ெசால் ,
யாப்பிலக்கணத்தின்ப பாட்ெட
ம் பள்ளிப் பிள்ைளகைள அவன் பாிகாசம்
ெசய்வான்.
த ல் எல்லார்க்கும் ப யளக்கும் கட ளின் மீ பாட் க் கட் வேத
ைறெயன் ெபான்னப்ப க்குத் ேதான்றிய . வளமாகச் ேசா ம் கறி ம் த ம்ப
அவன் சிவெப மாைனப் பா னான்.
"கற்பைன கடந்தவன், கறிேசா

த பவன்

ெவற்பினில் உைறபவன், ெவஞ்சனம் அளிப்பவன்
சற்பத்ைத அணிபவன், சாப்பா ம் த பவன்
நற்பதம் பணிேவன், நான்பசி தணிேவன்"
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என்

ெதாடங்கி, அ சுைவ உண் க்குப் பத் ப் பாட் ப் பா

த்தான். அப்

பாட் க்கு ' அகட் த் தி ப்பதிகம்' என் தைலப்பிட் த் தந்ைதயிடம் ெகாண்
ேபானான். ெபான்னப்பன் பா ய தற் பாட் அன்னப் பாட்டா யி க்கக் கண்
தந்ைத ஆனந்த மைடந்தார்; "அவைர ேபாட்டால்

வைர

ைளக்குமா?

ப்பாக்கி

வயிற்றில் பீரங்கி பிறந்தி க்கின்ற " என் ெமச்சினார்; 'பள்ளிக்கூடத்தில் ப க்கும்
பயல்கள் அசட் ப் பிசட்ெடன் பா கிறார்கேள! என் மகன் பா ய அகட் ப்
பாட் ன் அ த்

சி விைல ெப மா அைவ? அகட் ப் பாட்

அர்த்தந்தான் அப் பயல்க

என்ற தைலப்பின்

க்குத் ெதாி மா? என் பிள்ைள ெபான்னப்ப

க்கு நிகண்

தைலகீழாய்ப் பாடம். அக ம் ேமா ம் உதர ம் வயிேற' என்ற பண்ைட நிகண்
மனப்பாடமாயி ப்பதனால் அன்ேறா, வயிற் ப் பாட்ைட அகட் ப் பாட்
அைழத்தான் என் அப்பன்? இவன் கம்பைரேபால் ஒ
யாவான்' என்

என்

ெபாிய கவிச்சக்கரவர்த்தி

எண்ணி மனங்களித்தார்; அகட் த் தி ப்பதிகத்ைத ஆ

ப த்தார்; பல ராகங்களில் பா னார். அத் தி ப்பதிகத் க்கு ஒ
ெகா த்தார்.

தரம்

சிறப் ப் பாயிர ம்

"அன்னக் கவிபா அகங்குளிரச் ெசய்திட்ட
ெபான்னப்பா உன்தன் லைமத் திறத்தாேல
மன்னவ ம் ேபாற்ற மணியா சனத்தி ப்பாய்
என்னப்பா என்குலத்திற் ேகற்ற எழிெலாளிேய"
என் தந்ைத பா த் தந்த பாயிரத்ைதப் ைபயன் பதிகத்ேதா
ைவத் க்ெகாண்டான்.

ேசர்த் க் கட்

அன்னப் பாட் ப் பா ய கழ் ெபற்ற ெபான்னப்பக் கவிராயர் அன்

தல் ஆயிரம்

ஆயிரமாகப் பா த் தள்ளினார். அவர கவியின் ெப க்கத்ைதக் கண்டவர்கள்,
கம்ப க்கும் காளிதாச க்கும் அ ள் ெசய்த காளிேய அவ ைடய நாவி ம் சூலத்தால்
எ திவிட்டாள் என் ெவளிப்பைடயாகப் ேபசினார்கள். அவர் வாக்குப் ப க்கும்
என் நம்பித் ேதாணி ாி வாசிகள் அவ க்கு ேவண் ய ெபா ள் ெகா த்தார்கள்.
பணக்காரர்

ட் ல் கல்யாணம் நடந்தால், ெபான்னப்பக் கவிராயர், பட்ைடத்

தார்ேபாட் , ெநற்றியிேல தி நீற்ைறப் பட்ைடயாக இட் , ெவள்ளிப் ண் பி த்த
த க்ெகாம்ைபக் ைகயிேல பி த் க் கம்பீரமாக நடந் ெசல்வார். கல்யாணப்
பந்த
ள்ள மிராசுதார்கள் மாியாைதயாக விலகிச் சைபயின் ந ேவ கவிராய க்கு
இடங் ெகா ப்பார்கள். மணச்சடங்கு
ந்த டேன கவிராயர் நளினமாக ெவள்ளி
டப்பியி
ந் ெபா ெய த் நாசியில் இ த் க்ெகாண் உச்சத் ெதானியில் தம்
வாழ்த் ப் பாட்ைட எ த் வி வார்.
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ஒ நாள், நந்தி ாிச் சுந்தர த யார் ட் ல் விமாிைசயாக நடந்த
கல்யாணத்திற்குக் கவிராயர் ேபாயி ந்தார். மணமக்கள் மணவைறையச் சுற்றி வந்
உட்கார்ந்த ம், கவிராயர் "மந்திகள் லாைக ேபா ம்" என்

ஓர் எ ப் எ த்தார்.

"மந்திகள் லாைக ேபா ம்
நந்தியம் ாியிேல வா ம்"
என் ஆரம்பித்த டன் பந்த ேல ேபச்சு அடங்கிற் . எல்ேலா ம் ஒ
கமாய்ப்
பாட்ைடக் ேகட்டார்கள். அவ் ாில் உள்ள மாஞ்ேசாைலயில் மந்திகள் கிைளக்குக்
கிைள தாவித் தைலகீழாக ஆ ம் அழைகக் கண் கவிராயர் ஒ பாட் க்
கட் விட்டாேர என் பாட் கள் பாராட் னார்கள். பந்த க்கு ெவளிேய கிளித்தட்
விைளயா க்ெகாண்
ந்த சி வர்கள் பாட்ைடக் ேகட்ட டேன ஒ லாைக
ேபாட் க் கவிராயர் வாக்ைக ெமய்ப்பித்தார்கள்.
மற்ெறா

நாள் சமர ாி

த

யார்

ட் ல் ஓர் அமரகிாிைய நடந்த . அைதக்

ேகள்விப்பட்ட கவிராயர் க மாந்திரக் கூட்டத்திற் குந் ,
"அமரர்கள் கண்ணீர் சிந்த
அந்தரர் ெபா மி ேயங்கத்
தமெரலாம் தவித் வாடத்
தங்ைகயர் தளர்ந் ேசார"
என்

உ க்கமாய் எ த்த பாட்

ன்ேன அங்கி ந்த மங்ைகயர் ஓெவன்

அலறி அழத் ெதாடங்கினார்கள். பாட் , அ ைகயால், அைர குைறயாய்
ந்த .
பாட்ைடக் ேகட் உ கிய சமர ாி த யார் கவிராய க்கு ெவள்ளிப் பாக்குெவட்
ெயான் பாிசளித்தார்.
இவ்வா

நன்ைம தீைமகள் ேநராத காலங்களி

ம் கவிராயர் சீமான்கள்மீ

சித்திரக்கவி ெசய்வார்; சில ேபர்வழிகைள நாக பந்தத்தில் அைடப்பார்; மற் ம் சில
ேபைரக் கமல பந்தத்தில் கட் வார்; பந்தங்கள் தயாரான ம் ெவள்ளித்த
அவர்கள்

ட்ைட ேநாக்கிச் ெசல்வார். ஒ

பி த்

நாள், கவிராயர், நாகபந்தத்ைத

எ த் க்ெகாண் அரசூர் ஆைனயப்ப பிள்ைளையக் காணச் ெசன்றார். அவர், தம்
பங்காளிகளின் மீ ெதா த்தி ந்த வழக்கு அவ க்குப் பாதகமாகத் தீர்ப்பான ெசய்தி
அப்ெபா
தான் தந்தியின் லமாக வந்தி ந்த . சாய் நாற்கா யில் ேசார்ந்
சாய்ந்தி ந்த பிள்ைளயவர்களின்
"தந்திெயான்

வந்தெதன்

ன்ேன நின்

ெகாண் ,
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ெநாந்தி க்கும் ேவைளயில்
பந்தெமான் தந் நான்
வந்தைன ாிகுேவன்"
என்

கவிராயர் ேபாட்ட ேபா

அவைரத்

க்கி வாாிப் ேபாட் விட்ட .

தந்திக்காரைனத் தைலவாச ல் கண் ெசய்தி யறிந் ெகாண் , கவிராயர் உள்ேள
வந்தார் என்பைத அறியாத பிள்ைளயவர்கள் ஆச்சாியப்பட் வணங்கி அவைர
வரேவற்றார்; உபசாித்தார். காாியம் ப த்தெதன் ெறண்ணி, கவிராயர் பந்தத்ைதக்
கம்பீரமாகப் ப த் க் ெகா த்தார். பந்தப்பாட் ன் ெபா ளறியாத பிள்ைளயவர்கள்
காளியின் அ ள் ெபற்ற கவிராயெரா
ெகா த் , ேகார்ட் ச் ெசலேவா
எ திவிட்டார்.

ேபச ம் அஞ்சி, ஐம்ப

ெசலவாய். 'பந்தச் ெசல

பா சன்மானம்
பா ஐம்ப ' என்

காலஞ் ெசல்லச் ெசல்லக் கவிராயர் கழ் ஏறிக் ெகாண்ேட ேபாயிற் . அவ க்கு
வய ம் நாற்ப நிைறந்த . அவர இ பத்ெதட்டாம் வயதில் பிள்ைளயிடம் சரமகவி
ெபற் க்ெகாண் தாயார் பரமபதம் அைடந்தாள்; பின் ம் ஐந் ஆண் களில்
தந்ைத ம் கவிராயாிடம் விைடெபற் க்ெகாண்டார். ெபற்ேறார் இ வ ம் ேபாய்ச்
ேசர்ந்த பின் , கவிராயர் கல்யாணம் ெசய் ெகாண் இல்லறம் நடத்த
ேவண் ெமன் அவர் உற்றார் உறவினர் ெசால்லத் ெதாடங்கினார்கள். அவர்கள்
கல்யாணப் ேபச்ைச எ க்கும் ெபா

, 'அந்த இழ

யா க்கு ேவ

ம்?' என்

கவிராயர் ந க்ெகன் ேபசிவி வார். ஆகேவ, 'கல்யாண இழைவ'ப்பற்றி யா ம்
அவ டன் ேபசுவதில்ைல.
நாளைடவில் கவிராய க்கு, 'நாக பந்த நாயகம்', 'சரமகவிச் சிங்கம்'
பட்டங்கள் வ ய வந்
கு ெகாண்

ேசர்ந்தன. ஆயி

ம்,ெபாிய ஆைச ஒன்

த ய

அவர் மனத்திேல

ந்த . பதினாயிரம் பாட் ப் பா ய கம்பர், கவிச்சக்கரவர்த்திப் பட்டம்

ெபற்றால், அ பதினாயிரம் கவி பா ய ெபான்னப்பர் ஏன் அப்பட்டம் ெபறக்கூடா
என்ப அவர் ேகள்வி. ேம ம் அவர் கவிச்சக்கரவர்த்தி தான் என் மனச்சாட்சி
உள்ளி ந் ெசால் க்ெகாண்ேடயி ந்த .
கவியரசுப் பட்டம் ெப வதற்கு ம ைர ம் காஞ்சி ேம சாியான இடங்கள் என்
கவிராயர் எண்ணினார்; த ல் ம ைரக்குத் தம் பாிவாரங்கேளா
றப்பட்டார்.
அங்ேக ேகாேனாியப்பக் கவிராயர் என்பவர் த்தமிழ்ப் லவராக மதிக்கப்
பட்
ந்தார். அவ ைடய ழக்கத்ைதக் ேகட் அஞ்சிய ம ைரச் சங்கத்தார்
'ேகாைடயி க் ேகாேனாியப்பர்' என்

அவைர அைழத்தார்கள். அக்ேகாைடயி ையப்

ெபான்னப்பக் கவிராயர் காணச் ெசன்றார்; தாம் இயற்றி அச்சிட்
கமலபந்தம்

த ய பந்தங்கைள ம், சரமகவி, சீட் க்கவி

த

ந்த நாகபந்தம்,
ய பாட் கைள ம்
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ேகாைடயி யிடம் காட் னார். சரம கவிச் சிங்கத்தின் கர்ச்சைன ேகாைடயி யின்
ழக்கத்தி ம் அதிகமாகேவ இ ந்த .
ேகாைடயி ; - ேதாணி ாித் ேதான்றேல! நாகபந்த நாயகேம! அ ேயன் கு ைச
தங்கள் வ ைகயால் னிதமைடந்த . எளிேயன் தங்க
தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம்.

க்கு என்ன ெசய்யக்கூ ம்?

கவிராயர்:
"ேகாைட யி
ழக்கும் ேகாேனாி யப்பாேகள்
மாட மதிதவ ம் ம ைரமாப் லவாிடம்
நாடறியப் பட்டம் நயந் ெபற ேவ ெமன்ேற
கா ம் கைர ம் கடந்திங்கு வந்ேதன்காண்"
ேகாைடயி
பா ம் உங்க

: - கல்விக் களஞ்சியேம! கவிச் சிங்கேம!

ச்சுவி

ன்ேப

ப்ப

கவி

க்கு நாங்களா பட்டமளிக்கும் தர ைடேயாம்? நீங்கள் இ ப்ப

மைலயின்
; நாங்கள் கிடப்ப ம வின் அ . ம ைரயின் ெப ைம ெயல்லாம்
பழங்கைதயாய்ப் ேபாயிற் . கவிப்ெப ஞ் சிங்கமாய்த் தி ப்பதி தல்
கன்னியாகுமாிவைர திக்கு விஜயம் ெசய் ள்ள தங்கள் ெப ைமைய அறிய வல்லார்
இங்கு எவ ம் இல்ைல. கவிச்சக்கரவர்த்திப் பட்டம் ெபற்ற ஒட்டக்கூத்தர் குலத்திற்
பிறந்தவர் ஒ வர் காஞ்சி மாநகாில் இ க்கிறார். 'அ க்கு ெமாழி ஆனந்தக் கூத்தர்'
என் அவைர அறிந்ேதார் அைழக்கிறார்கள். அவர் ெகா க்கும் பட்டம் இப்ெபா
எல்ேலாரா ம் மதிக்கப்ப கிற . தாங்க ம் அவைரப்பற்றிக் ேகள்விப்
பட்
ப்பீர்கேள!
கவிராயர் : - 'இ நல்ல க த் . காஞ்சி மாநகரம் கல்விக்குப் ேபர்ேபான இடம்.
ஆனந்தக் கூத்தர் ஒட்டக்கூத்த ைடய மகள் வழியிேல வந்தவர். ஆயி ம்
ஒட்டக்கூத்தர் உடம்பில் ஓ ய இரத்தத்திேல ஒ
ளிேய ம் அவ டம்பில்
ஒடாதி க்குமா? இன்ேற ேபாய் அவைரப் பாரக்கிேறன்' என் எ ந் ,
ேகாைடயி யிடம் விைட ெபற் க் காஞ்சி மாநகர்க்குச் ெசன்றார்.
அப்ெபா
அ க்குெமாழிக் கூத்தர் தம் கா ற் ண்பட் ப் ப க்ைகயில்
இ ந்தார். சரம கவிராயர் அந்நிைலயிற் காண வந்த ஒ
ர்ச்சகுனம்ேபால்
அவ க்குத் ேதான்றிய . ஆயி ம், கவிராயைர உள்ேள வரவைழத் , "பங்கமில்லாப்
பாட் ைசக்கும் சிங்கேம வ க! சங்கமா
யில் ைவகும் தங்கேம வ க" என்
அ க்கு ெமாழி கூறி அவர் வரேவற்றார்.
கவிராயர்: -
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"அ த்த ெமாழிவி க்கும் ஆனந்தக் கூத்தாேகள்
ப த்த ப யறிந் ம் பா ைரக்க வந்ேதாம்யாம்
எ த்தெப ங் கவிபா ஏற்ற ற்ற கூத்த டன்
ெதா த்திலங்கும் ேபெறமக்குத் ேதான்றால்! அ ளாேய"
என்

தம் க த்ைத ெதாிவித்தார்.

உடேன அ க்குெமாழி, 'சகல பந்த சரேம! இந்நில லகில் ம்ெமாப்பர் பிறர் இன்றி
நீேரயானீர்! கவிச்சக்கரவர்த்தி ெயன்
விச் சக்கரவர்த்திகள் பாராட் ய
ஒட்டக்கூத்த க்குப் பின் அப்பட்டம் எவைர ம் ெசன்றைடந்ததில்ைல. இன்
கவி லகத்தில் சக்கரவர்த்திப் பட்டம் ெப வதற்குத் தங்கைளத் தவிர தகுதி ைடயவர்
ேவ யார் உள்ளார்? தில்ைலவாழ் அந்தணர் சந்நிதியில் தமிழ்ப் ெப ம் லவர்கள்
ன்னிைலயில் தங்க க்கு அப்பட்டம் அளிக்கப் படல் ேவண் ம். அதற்குாிய
ஏற்பா கைளச் சிதம்பரத்தில் ெசய் ர்களானால் அ ேயன் கால்ேநாய் தீர்ந் வந்
அக்காட்சிையக் கண்குளிரக் காண்ேபன்' என்றார்.
அ க்குெமாழிக் கூத்தர் ெசால் ய

கவிராய க்கு மிக்க ெபா த்தமாகேவ

ேதான்றிற் . 'எல்ைலயற்ற ெப ைம ைடய

தில்ைலயம்பதி. சைபகளிற் சிறந்த

அங்குள்ள கனகசைப; அச்சபாநாதர் நிகரற்ற தைலவர். அப்ப ப்பட்ட
ெபான்னம்பலத்திேல தில்ைல வாழ் அந்தணர் சைபயிேல, நான் ெப ம் பட்டம் உலகம்
உள்ளவைர ம் அழியாததாகும்' என்
ேநாக்கி எ ந்தார்.

அவர் எண்ணினார்; உடேன சிதம்பரத்ைத

அங்கு ேவதாந்த வியாகரண தர்க்க நியாய சிேராமணியாய் விளங்கிய சபாரஞ்சித
தீட்சிதாிடம் கவிராயர் ெசன் தம் ஆைசைய வினயமாய்த் ெதாிவித்தார். அவ ம்
கவிச் சக்கரவர்த்திப் பட்டம் ெகா க்கும் ெப ைம தமக்குக் கிைடத்தைதக் குறித்
அடங்காத மகிழ்ச்சிெகாண்டார். "சிதம்பரத்தில் ஆனித் தி மஞ்சன விழாவிற்கு அ த்த
நாள், ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் ேதாணி ாித் ேதான்றல்
ெபான்னப்பக்
கவிராய க்குக் கவிச் சக்கரவர்த்திப் பட்டம் ெகா க்கப்ப ம்" என் சபாரஞ்சித
தீட்சிதர் ஆயிரம் ேப க்கு அறிக்ைக ம் அைழப் ம் அ ப்பினார்.
குறிப்பிட்ட நன்னாளில் ம ைரயி
ந் ேகாைடயி க் கவிராய ம்
காஞ்சியி
ந் அ க்கு ெமாழி ஆனந்தக் கூத்த ம் ெசன்ைன வரகவி (வறட் க்
கவிெயன் ெசால் வார்கள்) வரதராஜ த யா ம் வந்தி ந்தார்கள். பட்டம் ெபற
வந்தி ந்த கவிராயைரத் தவிர, பன்னிரண்
ச

ெப மக்கள் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில்

கம் அளித்தார்கள். சுப கூர்த்தத்தில் மாட்சிைம தங்கிய தீட்சிதப் ெப ந்தைக,

நீண்ட கரேகாஷத்தின் இைடேய எ ந் , பட் ச் சால்ைவையக் கவிராயர் ேதாளிேல
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ேபார்த் ; கட் ச் சாமந்தி மாைலைய அவர் க த்திேல அணிந் , "வித்வ
சிேராமணிகேள! சகலபந்த சரபம், சரம கவிச் சிங்கம், ேதாணி ாி தைழக்க வந்த
ேதான்றல்
ெபான்னப்பக் கவிராஜ ர்த்திக க்கு நடராஜர் சந்நிதியிேல கவிச்
சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டத்ைத நாம் சூட் கின்ேறாம். இன்
தல் என்ெறன் ம்
இவைரக் கவிச் சக்கரவர்த்திெயன் காசினி வழங்கக் கடவ " என் ரஞ்சிதமாகப்
ேபசி
த்தார். அ க்கு ெமாழிக் கூத்தர் அைத ஆேமாதித்தார். ஏகமனதாக அகத்தியர்
மாணாக்கர் ேபால் சைபயில் ற்றி ந்த பன்னி வ ம் சிரக் கம்பம் ெசய்தார்கள்.
ேகாைடயி ப் லவர் வந்தனம் ழக்கினார். சந்தனப் ச்சுட ம் ெகாட்
ழக்குட ம் வித்வ சைப கைலந்த . கவிச் சக்கரவர்த்திப் பட்டம் ெபற்ற
சரமகவிராயர் பட் ச் சால்ைவேயா நடராஜைரத் தாிசித் விட் த் தம் இ ப்பிடம்
ெசன்றார்.
------------V. அறி ம் தி

ம்

21. கா ம் கனி ம்
மைல வள ைடய தமிழ்நாட் ல் ற்காலத்தில் அ ந்தவம் யன்ற னிவர்கள்
காய்கனிகைளேய அ ந்தி வந்தார்கள். நாவிற் கினிய நற்கனிக ம் காய்க ம் தமிழ்
நாட் மைலகளில் நிைறந்தி ந்தைமயால் ஆன்ேறார் பலர் அங்கு வாழ்ந் அ ந்தவம்
ாிவாராயினர். தமிழ் னிவன் ஒ வர் க ந்தவம் ாிந்தார். ெந ந்தவம்
ந்த
நிைலயில் பசியின் ெகா ைமயறிந்த

னிவர், அம் மைலயி

ந்த ஒ

நாவல்

மரத்தின் நற்கனிையக் ெகாய் , அைதத் ேதக்கிைலயிற் ெபாதிந் , அ ேகயி ந்த
ஆற்ைற ேநாக்கிச் ெசன்றார். பன்னீராண் க்கு ஒ மைற ப க்கும் ெப ைம வாய்ந்த
அக் கனிைய ஆற்றங்கைரயில் ைவத் விட் நீராடப் ேபாந்தார் னிவர். அப்ெபா
அவ்வழியாகத் தன் காதல டன் களித் விைளயா வந்த ஒ சி மி அக்கனிையக்
காலால் மிதித் ச் சிைதத்தாள். அ ம்பசி தீர்க்கும் அ தக்கனி சிைதந்தழியக் கண்ட
தவ னிவர் சீற்ற ற் ப் 'பன்னீராண் நீ க ம் பசியால் ந ந் ழல்க' என் பிைழ
ெசய்த ேபைதையச் சபித்தார். அச் சாபத்தின் வ ைமயால் அன்
தல் வயி
காய்ந் வ ந்திய மங்ைக பன்னீராண் பசியால் வ ந்திய பின் அ தசுரபியினின்
மணிேமகைல வழங்கிய அன்னத்ைத உண் பசி தீர்ந்தாெளன் பழஞ்சாிைத
கூ கின்ற .
அ தம் காக்கும் ெநல் க் கனி தமிழகத்தில் உண்

என்பைத அறிந்தான்

அதிகமான் என்ற சிற்றரசன்; அதைன அ ந்தி நீ

வாழ ஆைச ற்றான். மந்தி மறியா

மரங்கள் ெசறிந்த ெதன்மைலயில், பளிங்க ம் அ

குதற் காிய விடெரான்றில் நின்ற

அந் ெநல் . அைத அறிந்த காவலன் பல்லாண் களாகப் ெபாி ம்

யன் , விடைர

அைடவதற்கு வழியைமத் , ம ந்
வி, மைல வண் கைள விலக்கி, மஞ்சினில்
மைறந்தி ந்த ெச ங் கனிையச் காவலாளர் லமாகப் ெபற்றான். பல்லாண் க க்கு
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ைற ப க்கும் பான்ைம வாய்ந்த அந் ெநல் க் கனியின் வண்ணத்ைத, வள்ளல்

அங்ைகயில் ைவத்

ேநாக்கி அகமகிழ்ந்தி க்ைகயில், ெசால் ன் ெசல்வியாகிய

ஒளைவயார், ெசந்தமிழ்க் கவி பா அவன் ன்ேன ெசன்றார். அப்பாட் ன்
சுைவையச் ெசவி வாயாகப் ப கிய அதிகமான் ம உண்டவன்ேபால் மகிழ் ற்றான்.
அதிம ரக் கவி பா ய ஒளைவயார்க்கு அ தம் ெபாழி ம் ெநல் க் கனிேய ஏற்ற
பாிெசன் எண்ணி, அங்ைகயில் இ ந்த கனிைய அவாிடம் அகமலர்ந்தளித்தான். அந்
ெநல் க் கனியிைன ஒளைவயார் அ ந்திய ெபா
அதன் தீஞ்சுைவயிைன
அறிந்தார்; திைகப் ற்றார். அந் நிைலயில் அதிகமான் அந் ெநல் க் கனியின் அ ைம
ெப ைமகைள எ த் ைரத் ச் ெச ந்தமிழ்க் கவி ெபாழி ம் ெசந்நாப் லவர்க்கு
அ தம் சுரக்கும் அ ங்கனிேய அைமந்த உணவாகும் என் மனமகிழ்ந் ைரத்தான்.
பல நாள் யன் வ ந்திப் ெபற்ற அ ங்கனிையத் தான ந்தி இன் றக் க தா ,
பா வந்த கிழவிக்கு அதைனப் பாிசாக அளித்த அ ங்குணத்ைத ஒளைவயார் வாயாரப்
கழ்ந் வாழ்த்தினார்.
"நீல மணிமிடற் ஒ வன் ேபால
மன் க ெப ம நீேய ெதான்னிைல
ெப மைல விடரகத் த மிைசக் ெகாண்ட
சிறியிைல ெநல் த் தீங்கனி குறியா
ஆதல் நின்னகத் தடக்கிச்
சாதல் நீங்க எமக்கீத் தைனேய"
'ெபான்ெனாளி மாைல யணிந்த வள்ளேல! அ

குதற்காிய மைலவிடாில் அைமந்த

இனிய கனியின் அ ைமைய ம் க தா , பயைன ம் குறியா , அக்கனிைய
என்னிடம் உவந்தளித்தைனேய! உன் ெப ைமைய ஏைழேயன் எவ்வா
பாலாழியில் எ ந்த அ திைனப் பிறர்க்களித் , நஞ்சுண்

கழ்ேவன்?

கண்டம் க த்த ெசஞ்ைடக்

கட ள் ேபால் நீ ம் என்ெறன் ம் இவ் லகில் வாழ்வாயாக!' என் நிைறந்த
ெமாழிகளால் ஒளைவயார் அ ளிய வாழ்த் ைரயில் க ெநல் க் கனியின் வரலா ம்
அதைன அன் டன் அளித்த அதிகமான வள்ளன்ைம ம் ஒ ங்ேக விளங்கக்
காணலாம்.
பகுத் ண் பல் யிர் ஓம் தேல அறங்க ள் எல்லாம் தைலயாய அறெமன் தமிழ்
மைற கூ கின்ற . இவ்வா அற ல் விதித்ததற்கும் ேமலாகத் தன்னலம் ம த் ப்
பிறர் நலம் ேப ம் ெப ந்தைகைம சாலச் சிறந்தெதன்ப ெசால்லாமேல விளங்கும்.
தான் அ ந்திப் பயன் ெப மா வ ந்திப் ெபற்ற அ ங்கனிைய ஒளைவயா டன்
பகுத் ண்ண ம் எண்ணா ,
வள்ள ன் ெப ைம உலக
வியந்த லவர் ஒ வர்,

க்கனிைய ம் அக் கவிஞர்க்கு ஈந்

மகிழ்ந்

ள்ளள ம் அழியாததன்ேறா? இப் பண்பிைனக் கண்
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"கமழ் ஞ் சாரல் கவினிய ெநல்
அமிழ் விைள தீங்கனி ஒளைவக் கீந்த
அரவக் கடற்றாைன அதிகன்"
என்

கழ்ந் ைரத்தார்.

இத்தைகய அமிழ்

ம் அ ங்கனிகள் தமிழகத்தில்

'கனியி ப்பக் காய்கவர்தல் ஆகா ' என்

ன்னாளி ந்தைமயாேலேய,

ஆன்ேறார் கட் ைரப்பார் ஆயினர். கனி

என் ம் ெசால் ெபா வாகப் பழங்கைள எல்லாம் உணர்த் மாயி ம், சிறப்
வைகயில் அமிழ்தம் ெபாழி ம் அ ங் கனிையேய குறிக்குெமன்ப அறிஞர் க த் .
"இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியி ப்பக் காய்கவர்ந் தற் "
என் ம் தி க்குறளில் அைமந்த கனி ெயன் ம் ெசால் ஒளைவ ண்ட ெநல் க்கனி
ேபால அமிழ்தான கனிகைளேய குறிக்குெமன் பாிேமலழகர் விளக்கிய ளினார்.
இன் ம் ஆண்டவைனப் ேபாற்றா ஆற்ற நாள் ேபாக்கிய ன்ைமைய நிைனந்
வ ந்திய தி நா க்கரசர்,
"ெகாய் லா மலர்ச்ேசாைலக் குயில்கூவ
மயிலா ம் ஆ ராைரக்
ைகயினால் ெதாழாெதாழிந் கனியி ப்பக்
காய்கவர்ந்த கள்வ ேனேன"
என் அ ளிய ேதவாரத் தி ப்பாட்
ம் கனி என் ஞ்ெசால் அழியாப் ெப
வாழ்வளிக்கும் அ தக் கனிையேய குறிப்பதாகும். இத்தைகய கனியிைனப் ெபற் ம்
அதைனத் தான ந்தி ெந ங்காலம் வாழ வி ம்பா , தக்கார்க் கீந்
வள்ளைல ஈன்ற தமிழ்நா

இன்ப ற்ற

அறெநறியில் தைலசிறந்த ெதன்பதில் ஐய ண்ேடா?

--------22. ேசர

ம் கீர

ம்

தமிழ்நா தன்னரசு ெபற் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் ெமாழி தைலசிறந்
விளங்கிற் . தமிழறிந்த மன்னர் ஆட்சியில் த்தமி ம் ைறேய வளர்ந்ேதாங்கித்
திகழ்ந்த . அறிவிைனக் ெகால் ம் வ ைம வாய்ப்பட் வ ந்திய தமிழ்ப்
லவர்கைளத் தமிழ் நயமறிந்த அரசர் ஆதாித் ப் ேபாற் வாராயினர்.
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ேசர நாட்ைட ஆண் வந்த ெப ஞ்ேசரல் என்ற அரசன் ஆண்ைமயி ம்
வண்ைமயி ம் சிறந் விளங்கினான். அம்மன்னன் ேசாழ நாட்ைட ஆண்ட
வளவைன ம், பாண் நாட்ைட ஆண்ட மாறைன ம் ெவன் ஒளைவக்கு
ெநல் க்கனி அளித்த அதிகமானின் வ யழித் த் தமி லகம் ேபாற்றத் தனிக்
ேகாேலாச்சி வந்தான். ேசரமான
ேவந்தர் பலராயினர்.

பைடத்திறங்கண்

இத்தைகய கீர்த்தி, வாய்ந்த ேசரமான

அஞ்சி, அவன

ெதா த

ெகாைடத் திறத்திைனக் ேகள்வி ற்ற

ேமாசிகீரனார் என்ற தமிழ்ப் லவர், அம் மன்னனிடம் பாிசு ெபற் ப் பசிப்பிணி
அகற்றக் க தி, ெந வழி நடந் அரண்மைன வாயிைல நண்ணினார். அப்ெபா
ேசரமான் ஓர் அணிவிழாக் கா மா ெவளிேய ெசன்றி ந்தான். ஆயி ம்
அரண்மைன வாயில் அைடயாதி ந்தைமயால் கீரனார் இைட றின்றி உள்ேள
ெசன்றார். மன்ன க்குாிய மாளிைகயின் அழைக ம் அைமப்ைப ம் கண் குளிரக்
கண் களித்தார். மாடத்ைதச் சூழ்ந்தி ந்த ேசாைலயின் வழிேய தவழ்ந் வந்த
ெமல் ய ெதன்றல் ந மணம் கமழ்ந்த . ெந ம் பசியால், ந ந் , ெவயிலால்
உலர்ந் , வழிநைடயால் வ ந்தித் தளர் ற்ற தமிழ்ப் லவர், அரண்மைனயில் இ ந்
இைளப்பாற எண்ணினார். அதற்கு ஏற்ற இடத்ைத நா ைகயில், மாளிைகயின்
ஒ பால் அழகிய மஞ்சம் ஒன் ேதான்றிற் . அம் மஞ்சத்தில் ெமல் ய பஞ்சு அைமந்த
ெமத்ைதயிட் , அதன்மீ

பாவாவி ேபான்ற

ம்பட்

விாித்தி ந்த . மஞ்சத்ைத

கண்ட லவர் ெநஞ்சம் பள்ளத் ட் பா ம் ெவள்ளம் ேபால் அதன்மீ

படர்ந்த ;

வண்ணப் ஞ்ேசக்ைகையக் ைகயினால் ெதாட் இன் றக் க தி, அதன் அ ேக
ெசன்றார். ம ங்கு ெசல்லச் ெசல்ல அம் மஞ்சம் அவர் மனத்ைத ற் ம் கவர்ந் தன்
வசமாக்கிக்ெகாண்ட . ைகயினால் அதன் ெமன்ைமைய அறிய வி ம்பி அ கிய
லவர் ெமய்ம்மறந்

அதன்மீ

சாய்ந்தார்; அந் நிைலயில் என் ம் அறியாத

ேபாின்ப ற்றார்; அவ்வின்ப சுகத்தில் மற்ெறல்லாம் மறந் சற்ேற கண் கிழ்த்தார்.
இயற்ைக நலமறிந்த லவைர இைளப்பாற்றக் க திய தமிழ்த் ெதன்றல் இன் றத்
தவழ்ந் ேபாந் அவர் கண்கைள இ க்கிய . அ ந் தமிழ்ப் லவர் இனிய
உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தார்.
கந்ைத உ த்த ெசந்தமிழ்ப் லவர் இவ்வா

கவைலயற்

உறங்குைகயில்

ேசரமான், தாைனத் தைலவர் ைடசூழத் தன் மாளிைகைய வந்தைடந்தான்; விழா
வணி கண்
சிறி

மகிழ்ந்த அைமச்சர்க்கும் தாைனத் தைலவர்க்கும் விைட ெகா த்த பின் ,

இைளப்பாற எண்ணினான். விழாவிற்காக அணிந்தி ந்த ஆைட அணிகைள ம்,

உைடவாைள ம் கைளந்தான்; அரண்மைன ஒ க்கத்திற் ேபாந்
ர

இைளப்பாறக் க தி

ரசத்திற்குாிய மணி மஞ்ச மாடத்தின் வழிேய ெசன்றான்; அங்ேக ப த்த
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ேமனி ம் நைரத்த

ம் வாய்ந்த ெபாியார் ஒ வர் தளர்ந்

கண்வளரக் கண்டான்;

அவர
கத்தின் விளக்கத்தால் அவர் வாக்கில் ஒளி ண்ெடனத் ணிந்தான்;
அவரணிந்தி ந்த ப
ற்ற உைடயிைனக் கண்
மகளால் றக்கணிக்கப்பட்டவர்
எனத் ெதளிந்தான்;
"இ ேவ லகத் தியற்ைக தி ேவ
ெதள்ளிய ராத ம் ேவ "
என்

ம் ெபா

ேமனி ேதாய்ந்ததால்

ைரைய நிைனந்

ெபா மினான்; அ ந்தமிழறிந்த லவர

ரமணி மஞ்சம் னித ற்றெதனத்

தி மன மகிழ்ந்தான்;

அயர்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த பாவலர்க்குப் பணி ெசய்யக் க தி, மஞ்சத்தின்
அ ேக கிடந்த ெப ங் கவாிையத் தன் வலக்ைகயால் எ த்
சிநின்றான்;
ெசங்ேகா ம் ெவம்பைட ம் பற்றிப் பழகிய ைகயினால் ேசரமான் பணியாளர்க்குாிய
கவாிையப் பற்றிக் குைழத் க் கவிஞர்க்குப் பணி ெசய்வானாயினான்.
உறக்கம் ெதளிந்த கீரனார் தளர் தீர்ந் கண் விழித்தார்; ெமல் ய மஞ்சத்திேல
தாம் ப த்தி ப்பைத ம் காவலன் அதன ேக நின் கவாி சுவைத ங் கண் உளம்
பைதத்தார்; தாம் கண்ட காட்சி கனேவா நனேவா என ஐ ற்
கீரன

மனம் குழம்பினார்.

மன நிைல அறிந்த ேசரன், அவ் அறிஞைரப் பற்றி நின்ற ஐயத்ைத ம்

அச்சத்ைத ம் ஒ ங்ேக அகற்றக் க தி, அன்பளாவிய இன்பெமாழி இயம்பினான். அம்
ெமாழி ேகட்ட கீரனார் தி க்கிட்ெட ந் மன்ன க்குச் ெசய்த பிைழைய நிைனந்
மனம் பைதத்தார்; ெமய்
மஞ்சத்தினின் ம் இறங்க

ம் ந ங்க, கண்கள் அச்சத்தால் இ ங்க,
யன்றார். இங்ஙனம் பாவலர் மன ம் ெமய் ம் வ ந்தக்

கண்ட ேசரமான், அன் டன் அமர்ந் ேநாக்கி, ெமன் ெமாழி ேபசி, அவர்
மனத்தி
ந் அச்சத்ைத மாற்றினான்.
லவ ம் ஒ வா
கழ

மனந்ேதறி, ந க்கம் தீர்ந் , மன்னவன் ெப ைமைய மனமாரப்

ற்றார். ெசந்தமிழ் இன்பேம சிறந்த இன்பெமனக் க திய ேசரமான் ெசவி குளிர,

"அரேச! ெமல் ய ம்பட் விாித்த ர மஞ்சத்தில் எளிேயன் அறியா ஏறித்
யின்ேறன். அப் பிைழ ெசய்த என்ைன நீ இலங்கு வாளால் பிளந் எறிதல் தகும்.
எனி ம் தமிழறிந்தவன் என் க தி என்ைன வாளா வி த்தாய்! இஃ ஒன்ேற
தமிழன்ைனயிடம் நீ ைவத் ள்ள அன்பிற்குச் சா ம். அவ்வளவில் அைமயா ,
பைடக்கலம் எ த்
சும் நின் தடக் ைகயினால் கைடேயற்குக் கவாி ச ம்
இைசந்தைனேய! நின் ெப ைமைய ஏைழேயன் என்ெனன் உைரப்ேபன்!" என்
கழ்ந் அவன களில் வி ந் வணங்கினார். தமிழ்ச் ெசால் ன் சுைவயறிந்
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ேசரமான், அ பணிந்த லவைர ஆர்வ ற எ த்தைணத் , பல்லாண்
ேநாய் அகற்றப் ேபாதிய பாிசளித் விைட ெகா த்த ப்பினான்.

அவர் பசி

------------23. பாாி ம் மாாி ம்
பழந்தமிழ் நாட் ல் வைரயா ெபா ள் வழங்கும் வள்ளலார் பலர் வாழ்ந்
வந்தனர். கு நில மன்னராய அப் ெப ந்தைகயார் அறிஞைர ம் வறிஞைர ம்
ஆதாித் என் ம் வாடாத ெசஞ்ெசாற் பாமாைல ெபற்றார். அன்னவ ள்
தைலசிறந்தவன் பறம் மைலக் ேகாமானாகிய பாாி. இயற்ைக வளஞ்சான்ற
பறப் மைல நாட் ல் ெநல் ம் கனி ம், ேத
கு கள் கவைலயற் வாழ்வாராயினர்.
பசி ம் பைக ம் இன்றி, வசி ம் வள

ம் ெப கிய அம்மைலயின்மீ

அரண்மைனயில் க ைணயின் வ வமாக
அலந்தார்க்கும் அவன் உற்ற

ம் கிழங்கும் நிரம்பக் கிைடத்தைமயால்

அைமந்த

ற்றி ந்தான் பாாி; அற்றார்க்கும்

ைணவன்; பசிப்பிணி என்

ம் பாவியின் ெப ம்

பைகவன். கங்கு கைரயற்ற அவ் வள்ள ன் க ைண, மன்

யிர்

தலாகப் ல்

ஈறாக உள்ள அைனத் யிைர ம் ஆதாிப்பதாயிற் . ஒ

நாள் பாாி, தன் அழகிய

ேதர்மீ

ம் வழியில் ஒ

ஏறி, நாட்

வளங்காணப் றப்பட்டான்; ெசல்

ல்ைலக்ெகா ையக் கண்டான்; கு கிக் கிடந்த அதன் நிைல கண்

யிர்

மனம்

உ கினான்; தைழத் ச் ெசழித் ப் படர்வதற்கு ஏற்ற ெகா ெகாம்பின்றிக் குைழந்
வா ய ெகா யின்

யர் கண்

வ ந்தினான்; அப் ல்

க தித் தன் ெபாிய ேதைர அதன் அ ேக ெகாண்
ேதர்மீ

படரவிட் , கவைலயற்ற

காட் ல் வாழ்ந்த ெகா

கத்ேதா

யிாின்

ன்பத்ைதப் ேபாக்கக்

நி த்தினான்; ெகா ைய எ த் த்

தன் ேகாட்ைடைய ேநாக்கி நடந்தான்.

ம் ஓர் உயிர் என் ணர்ந் , அதற்கு உற்ற குைறையக்

குறிப்பால் அறிந் , உள்ளம் ெநகிழ்ந்

உதவி ாிந்த வள்ள ன் ெப ைமைய,

" த்தைல யறாஅப் ைனெகா
ல்ைல
நாத்த ம் பி ப்பப் பாடா தாயி ம்
கறங்குமணி ெந ந்ேதர் ெகாள்ெகனக் ெகா த்த
பரந்ேதாங்கு சிறப்பிற் பாாி"
என்
லவர் ெப மானாகிய கபிலர் ேபாற்றிப் கழ்ந்தார். பா வந்த பாவலர்க்குப்
பாிசளித்தேலா அைமயா . வாய்விட் ெசால்ல வைகயறியாப் படர் ெகா க்கும்
ெப ங்ெகாைடயளித்த பாாியின் ெப ைம தமிழ்நா
வ ம் பரவிற் . "ைகம்மா
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க தா மைழ ெபாழிந் உலகத்ைத வாழ்விக்கும் கார்ேமகம் ேபால், எல்லா
உயிர்கைள ம் ஒல் ம் வைகயால் ஆதாித் ப் கழ் ெபற்றான் பாாி" என்
லவர்
பலர் பாராட் னர். அற்றார்க்குப் ெபா ள் பழங்கி அவர் இன் கம் கண் இன் ற்ற
பாாிைய,
"பாாி பாாி என் பல ஏத்தி
ஒ வற் கழ்வார் ெசந்நாப் லவர்
பாாி ஒ வ ம் அல்லன்
மாாி ம் உண் ஈண் உலகு ரப் ப ேவ".
என்

ெபாய்யறியாக் கபிலர் ேபாற்றிப் கழ்ந்தார்.

"மண் லைகப் பா காத்தற்கு மாாி ம் உண்ெடன்பைத மறந் , பாாி ஒ வைனேய
லவர் அைனவ ம் ேபாற்றிப் கழ்கின்றார்கேள" என் கவிஞர் அவ் வள்ளைல
இகழ்வார்ேபாற் கழ்ந் ள்ள நயம் அறிந் இன் றத்தக்கதாகும்.
இவ்வா பாாி ஒ வைனேய பல ம் கழக் கண்ட பாண் ய ம் மற்ைறய
இ ெப ேவந்த ம். ெபாி ம் அ க்கா ெகாண் அவன பறம்ைபத் தம்
பைடயால் ற் ைகயிட்டார்கள். பல நாள் ற்றி ம் பாாியின் பறம்ைபக் கவர
இயலா காவலர் வ ம் கலக்க ற்றனர். நால்வைகச் ேசைனயின் ந ேவ நின்ற
மன்னைர ேநாக்கி, "ஐயன்மீர்! பாாியின் மைலயி

ள்ள ஒவ்ெவா

மரத்தி

ம்

உம் ைடய களி கைளக் கட்
ராயி ம், பரந்த பறம்ெபங்கும் உம ேதைர
நிரப்
ராயி ம் பைட வ யால் பாாிைய ெவல்ல இயலா . அவைன ெவன்
பறம்ைபக் கவ ம் வைகைய யான் அறிேவன். நல்ல யாைழக் ைகயிேலந்தி
இன்னிைசப் பாட் இைசப்பீராயின், பாாி தன் நாட்ைட ம் மைலைய ம் ஒ ங்ேக
த வன். இ ேவ அவைன ெவல் தற்குாிய வழியாகும்" என் பாாியின்
வண்ைமையப் கழ்ந் ம்,
உைரத்தார்.

ேவந்தர

வன்ைமைய இகழ்ந் ம் கபிலர் நயம்பட

இங்ஙனம் இைச வழியாகப் பாாிைய ெவல்ல இைசயாத ேவந்த ம், வைச
யாற்றால் அவைன ெவன்றதாக அப்ெப ந்தைகயின் வரலா கூ கின்ற . தஞ்சம்
அைடந்ேதாைரத் தாங்கும் தண்ணளி வாய்ந்த வள்ளைல வஞ்சைனயாற் ெகான்
ேவந்த ம் அழியாப் ெப ம்பழி ெயய்தினர். பாாிையக் ெகான் பறம்ைபக்
ைகப்பற்றிய பைகேவந்தர் ெசயல் கண்

மனம் பைதத்த பாாி மகளிர்,

"அற்ைற திங்கள் அவ்ெவண் ணிலவின்
எந்ைத ம் உைடேயம் எம்குன் ம் பிறர்ெகாளார்
இற்ைறத் திங்கள் இவ்ெவண் ணிலவின்
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ெவன்ெறறி ரசின் ேவந்தர்எம்
குன் ம் ெகாண்டார்யாம் எந்ைத
என்

மிலேம"

இரங்கிக் கூ ம் ெமாழிகள் உள்ளத்ைத உ க்குவனவாம். அப்ெபண்மணிகள்,

தந்ைதைய இழந்

தமியராயினர்; நாட்ைட யிழந்

ேதாீந்த வள்ள ன் மக்கள், ெதால்ைல விைனயால்
நல்ேலா ளத்ைதக் கைரப்பனவாகும்.

நல்குர ெவய்தினர்.
ய ழந்

ல்ைலக்குத்

அரற் ம் ெமாழிகள்

மணப் ப வ ற்ற அம் மங்ைகயைரப் பாாியின் ேதாழராகிய கபிலர்,
இ ங்ேகாேவள் என்

ம் கு நில மன்னனிடம் அைழத் ச் ெசன் , "ஐயேன! இவர்

இ வ ம் பறம்பிற் ேகாமானாய பாாி ஈன்ற மக்கள். யான் இவர் தந்ைதயின் ேதாழன்;
அம்

ைறயில் இவர் என் மக்கள்; இம் மங்ைகயைர உனக்கு மணம் ெசய்யக் க தி

இங்கு அைழத்

வந்ேதன்" என்

தம் க த்ைத அறிவித்தெபா

, அக்கு நில

மன்னன், பாாி மகளிைர மணம் ாிய ம த் விட்டான். அப்பால் அ ங்கவிப் லவர்,
வ ந்திய

கத்ேதா

அங்கு நின் ம் அகன் , மற்ெறா

குறிஞ்சி நிலக் ேகாமானிடம்

ெசன் , அவன் ெப ைமையப் ேபாற்றிப் கழ்ந் , பாாியின் மக்கைள
மணம் ாி மா ேவண் னார். வள்ள ன் மக்களாயி ம், வ ைம ெயய்திய
மங்ைகயைர மணம் ாிய இைசயா அக் கு நில மன்ன ம் ம த் விட்டான்.
அவ்வி வர ெசயல் கண் சிந்ைத யழிந்தார் ெசந்தமிழ்ப் லவர். அற்ற குளத் அ
நீர்ப் பறைவ ேபாலா , பாாியின் மக்கள் வ ைமெயய்திய நிைலைமயி
உற்ற ைணயாய் நின் உதவிய லன க்கற்ற லவர் ெப ைம

ம் அவர்க்கு

ேபாற் தற்குாியதன்ேறா?
பாாியின் ெபான்றாப் ெப ைம பார் எங்கும் பர தற்குாியதாகும். வில்

க்கு விசயன்

என் ம், விற க்கு மன் என் ம் உலகம் விதந் ைரத்தல் ேபால, பசித்ேதார்க்குப்
பாாி என் பாெரல்லாம் ேபாற் தற் குாிய ெப ைம அவ் வள்ள டம்
அைமந்தி ந்த .
"மி க்கி லாதைன ம ேனவிறல்
விசய ேனவில் க் கிவெனன்
ெகா க்கி லாதாைனப் பாாி ேயெயன்
கூறி ம் ெகா ப் பாாிைல
ெபா க்ெகாள் ேமனிெயம் ண்ணி யன்எந்ைத
க ர் பா மின் ல ர்காள்
அ க்கு ேமல்அமரர் உலக மாள்வதற்கு
யா ம் ஐ ற வில்ைலேய"
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என் ம் ேதவாரத் தி வாக்கா ம் பாாியின் ெப ைம இனி விளங்கும்.
இப்ெபா
ம் ெப ந்தன்ைம வாய்ந்த குலத்திற் பிறந்த மக்கைளப் "பாாிமான் மக்கள்"
என் ெதன்னாட் ல் வழங்கும் வாய்ெமாழி பாாியின் ெப ைமக்கு என் ம் அழியாத
சான் பகர்வதாகும்.
-----------24. அழகும்

த் ம்

தமிழ் நாட் ேல லவர் பா ம் க ைடயார் என் ம் உள்ளார். அன்னவ ள் ஒ வர்
ஐம்பதாண் க்கு

ன்ேன ெநல்ைலயம் பதியில் வாழ்ந்தார். அவர்,

த்தமிழ்ச் சுைவ

ேதர்ந்த வித்தகர்; த் ச்சாமி என் ம் ெபயாினர். அந் நாளில் ஆசு கவியாய் விளங்கிய
அழகிய ெசாக்கநாதர் அவ் வள்ள ன் ஆதரைவப் ெபற்றார். ஆற்றிேல நீராடச்
ெசல் ம் ேபா ம், ேமைடயிேல நின் ெமல் ய ெதன்றைலத் ய்க்கும் ேபா ம்,
ேகாைடயிேல குளிர் ஞ்ேசாைலயிற் ெசன் உலா ம் ேபா ம் அழகிய ெசாக்கர்
அவ்வள்ள ன் குறிப்பறிந்
இன்
வார்.

கவி பா வார்; அவர் இன் றக் கண்

தா ம்

ஒ நாள், அச் ெசல்வர், அழகிய ெசாக்க டன் உலாவி வ ம்ெபா
, க ம் த்
ேதாட்டத்தின் அ ேக கான மயில் ஒன் ஆடக் கண் களிப் ற் நின்றார். இளங்
காற்றிேல ஆ ய க ம்பின் ேதாைக ம், இன்பப் ெப க்கிேல ஆ ய மயி ன்
ேதாைக ம் அவர் கண்ைணக் கவர்ந்தன. அந் நிைலயில் அழகிய ெசாக்கைர ேநாக்கிக்
க ம் க்கும் கான மயி க்கும் ெபா ந் ம் கவிெயான் பா ம்ப அவர்
ேவண் னார். கவிஞ ம் அக் காட்சிையக் கண் களிப் ற் உடேன பாட ற்றார்:
"ேமனிெயல்லாம் கண் றலால் ேவள்வி ம் ம் தன்ைமயினால்
ஆனபசுந் ேதாைகயினால் ஆட னால் - மீனவன்ேநர்
மானபரா! ெநல்ைலநகர் வா
த் ச் சாமிமன்னா!
கானமயில் ஒப்பாம் க ம் "
என்ற ெசாக்கர் பாட் ன் சுைவ யறிந்

இன் ற்றார் வள்ளல். "மயி

ேமனிெயல்லாம் கண்; க ம் க்கும் ேமனியிேல கண்(க

க்கு

). மயிைலச் ெசவ்ேவள்

வி ம்பி வாகனமாகக் ெகாண்டான்; க ம்ைப மாரேவள் வி ம்பி வில்லாகக்
ெகாண்டான். இன்ப ணர்ச்சி ற்ற ேபா

மயில், ேதாைகைய விாித்

ஆ ம்;

இளங்காற்
சும்ேபா க ம்பின் ேதாைக ம் அைசந் ஆ ம். எனேவ, கானமயில்
ஒப்பாகும் க ம் " என்ற க த்தைமந்த கவிையக் ேகட் வள்ளல் மனமகிழ்ந்தார்.
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க ம் த் ேதாட்டத்ைதக் கடந் சாைலயின் வழிேய நடந்தனர் இ வ ம். வளமான
வாைழத் ேதாட்டம் ஒன் அவர் கண்கைளக் கவர்ந்த . ேமல் ேநாக்கி விாிந்த
இைலகைள ம், தைர ேநாக்கித் தாழ்ந்த பசுங்குைலகைள ம் கண்ட வள்ளல், அ ேக
நின்ற கவிஞைர ேநாக்கினார்; 'காய்' என் ெதாடங்கி 'இைல' என்
கவி ெசால்ல ேவண் ம் எனக் ேகட் க் ெகாண்டார். உடேன வந்த
பாட் :

ம்ப ஒ
ெசந்தமிழ்ப்

"காய்சினம்இல் லாதான் க ைண த் ச் சாமிவள்ளல்
வாய்ைம ளான் பா வ ேவார்க்குத் - தாய்நிகர்வான்
எல்ைலயில்லா மாண்ெபா ைள ஈவான் இவனிடத்தில்
இல்ைலெயன்ற ெசால்ேல இைல"
என் ெசாக்கர் ெசால் ய ெவண்பா வள்ள ன் உள்ளத்ைதத் ெதாட்ட .
இைலைய ம் குைலைய ம் ேநாக்கி நின்ற வள்ளைலத் தைலகவிழச் ெசய்த
அப்பாட் . காய் என்ெற த் இைலெயன்
த்த கவியிேல அப்ப என்ன
ெபா ையப் ேபாட் விட்டார் ெசாக்கர்? அவ் வள்ள டம் அைமந்தி ந்த
குணங்கைளேய ெபா ளாக ைவத் . அவர் எ த் க் ெகா த்த இ ெசால்ைல ம்
ஆதி ம் அந்த மாக அைமத் ஆனந்தமாகப் பா விட்டார் த்தமிைழ ஆதாித்த
த் ச்சாமி வள்ளைல வாயாரப் கழ்ந் பாட எப்ேபா வாய்ப் வ ம் என் எதிர்
பார்த்தி ந்த கவிஞர் இப்ேபா தம் ஆைசைய நிைறேவற்றிக்ெகாண்டார்.
அப்பாட் ன் நயத்ைதச் சிறி பார்ப்ேபாம்:
வள்ளல், காய் சினம் அற்றவன்; க ைண ற்றவன்; வாய்ைம உைடயவன்; தாய்ைம
வாய்ந்தவன். ைகயால் அவன் அளிக்கும் ெகாைடக்கு எல்ைலயில்ைல. அவன் நாவில்
இல்ைல ெயன்ற ெசால்ேல இல்ைல என்ப பாட் ன் க த் . ேசர்ந்தாைரக் ெகால் ம்
தன்ைம ைடய ெதன்
சினம்' என்
என்

வர்

த ய சான்ேறார் ெசால்

கவிஞர் எ த்த எ ப் ம், ஊழி ெபயாி

கம்பர்

ைறயில் 'காய்

ம் ெபயரா உைர ைடயார்

குறித்த வண்ண ம், ெபற்ற பிள்ைளக்குப் பால்

ட் ம் தாய் ேபால் பா

நிகர்வான்' என்

ய

த ய கவிஞர் பாராட் ய காராள குலத்திற் பிறந்த வள்ளைல,

'வாய்ைம ளான்' என்
நிைனந்

தி வள்

வந்த பாவலர்க்குப் பாிசளித்த தைலவைனத் 'தாய்

ேபாற்றிய தன்ைம ம், எவர்க்கும் இல்ைலெயன்னா .

எல்ைலயின்றித் ெகா த்த நல்லானிடம் 'இல்ைல என்ற ெசால்ேல இைல' என ஏத்திய
அழகும் இப் பாட் ேல அைமந்தி க்கக் கண் எல்ைலயற்ற இன்பம் அைடவர்
தமிழறிஞர். வள்ள ம் கவியின் சுைவயறிந் களிப் ற்றார்; ஆயி ம் தம்
ெப ைமையப் பாட் ன் வாயிலாகக் ேகட்டேபா நாணித் தைல கவிழ்ந்தார்.
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ஒ நாள், வள்ள ன் மிதிய
கண்

பி க்க

காணாமற் ேபாயிற் . அைதக் கவர்ந்த கள்வைனக்

யாமல் வ ந்தினர் காவலாளர். அச் ெசய்திைய அறிந்த வள்ளல்,

ெசாக்கைரப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந் 'ெச ப் க்கும் தி ட க்கும்' ெபா த்தமான
பாட் ைசக்கும்ப ேவண் னார். அப்ேபா எ ந்த பாட் .
"அங்கங் களவால் அ கண் ைதப் றலால்
எங்கும் மிதிய ெயன் ேறெசால்லால் - ெவங்கல்
கர
ட்கஞ் சாததினால் காமர் த் ச் சாமி
தி டைனஒப் பாகும் ெச ப் "
என்ற கவிைய வி ப்பமாய்க் ேகட்ட வள்ளல் 'ெச ப் த் ெதாைலந்ததால் அன்ேறா
இச் ெசய் ள் கிைடத்த ' என்

அகமகிழ்ந்தார்.

அப் பாட் ன் சிேலைட நயத்ைதப் பார்ப்ேபாம்; "கள்வ
ெச ப் க்கு அங்கங்கு அள ; கள்வன
அள

கண்

கள

கண்

க்கு அங்கம் கள ;

உைதப்பார்கள்; ெச ப்பின்

ைதப்பார்கள்; கள்வைன 'மிதி' 'அ ' என்பார்கள். ெச ப்ைப ம் 'மிதிய '

என்பார்கள். இன்
அவ்வாேற கல்
ெபா ள்.

ம்,

த்தமிழ் அறிந்த

ம் கல்
ள்

ம்,

ள்

ம், கர ம் கண்

ம், கர ம் கண்

அஞ்சா

ெசல்வான் கள்வன்;

ெச ப் அஞ்சா " என்ப

த் சாமி வள்ளல் மகிழ்ந்

இப்பாட் ன்

அளித்த பாிசுகைளச் ெசாக்கர்

நன்றி டன் ெபற் க் ெகாண்டாேர ம், ெபா ள் ஒன்ைறேய அவர் க தியவரல்லர்;
வ வாய் மாசம் பத் வந்தா ம் அதைனேய மா சம்பத்தாகக் ெகாள் ம் மனப்
பண் ைடயவர். இ ம்ைபயி க்கும் காந்தம்ேபால், வள்ள ன் இன்ெசால், கவிஞைரப்
பிணித்த . அவர் ெசால் ல் அைமந்த சுைவ, அ தம் ேபான்றி ந்த . அம்மாைனப்
பாட் ேல அைதப் கழ்ந் பா
ள்ளார் கவிஞர்.
"காராள மாமரபிற் கன்னன் த் ச் சாமிெய ம்
சீராளன் வாய்ச்ெசாற்கள் ெதள்ள தம்அம்மாைன!
சீராளன் வாய்ச்ெசாற்கள் ெதள்ள தம் ஆமாயின்
ஆராய்ந் ேதவர்கள்உண் டா வேரா அம்மாைன!
அ ைமப் லவர்கள்ெகாண் டா வா ரம்மாைன!"
என் அல் ம் பக ம் அவ்வள்ள ன் அ த ெமாழிகைளப் ப கி மகிழ்ந்த அழகிய
ெசாக்க நாதர் கழ்ந் ேபாற் கின்றார். "தி ப்பாற் கட ல் எ ந்த ெதள்ள ைதத்
ேதவர்கள் உண் ஆ னார்கள். த் ச்சாமி மன்னன் என் ம் ெசந்தமிழ்க்
கட னின் ம் எ கின்ற ெசால்ல ைத அ ைமப் லவர்கள் ெகாண்டா கின்றார்கள்"

97
என்

ெசாக்கர் பா ய கவி சாலச் ெசம்ைம வாய்ந்ததாகும். விண்ணிேல உைற ம்

அமரர் வி ம்பி உண்

ம் அ தம் ேபால், மண்ணிேல வா ம் லவர் மகிழ்ந்

ேபாற் வ அ ந்தமிழ் அ தேம ெயன் ம், ெதள்ள
ண் திைளத்த ேதவர்
மாறிலா இன்பத்தில் மகிழ்தல் ேபாலச் ெசந்தமிழ் அ தம் ப கிய லவ ம் ெசவ்விய
இன்பம் கர்ந் ெசமமாந் தி ப்பர் என் ம் கவிஞர் அைமத்த உவைம ெசவிச்
சுைவ ைடய ெசல்வர்க்குச் சிறந்த இன்பம் த வதாகும்.
இன்

ம், 'கற்றாைரக் கற்றாேர கா

அ ைமயறிந்

ஆதாித்த இம் மன்னன

வர்' என்

ம் கட் ைரக் கிணங்க, கல்வியின்

ெப ைமைய,

"மா றஎல் லாம்ப த்த மன்னன் த் ச் சாமிவள்ளல்
ஆண்ைமத் திறத்தில்மத யாைனகா ணம்மாைன!
ஆண்ைமத் திறத்தில்மத யாைனெயன்ப தாமாயின்
கா மிவன் அங்கங் க ைமேயா அம்மாைன!
கற்றவர்க்கங் கங்க ைம காட் வான் அம்மாைன!"
என் அம் மன்னன அ ைமக் குாியவராய் விளங்கிய கவிஞர் ஆர்வ ற
எ தியைமத்தார். இய ைச நாடகெமன் ம் த்தமிைழ ம் ைறயாகக் கற்ற
நற்றமிழ்ச் ெசல்வைன, "மா ற எல்லாம் ப த்த மன்னன்" என் கவிஞர் மனமாரப்
கழ்ந்தார்: அறி ம் ஆண்ைம ம் ஒ ங்ேக யைமந்த வள்ளைல வி மிய ேவழத்திற்கு
உவைம கூறினார். ேவழத்தின் ேமனி க ைம காட் ம் என் ம், வள்ளல் கற்றவர்க்கு
அங்கங்கு அ ைம காட் வான் என் ம் கவிஞர் பாராட் னார்.
ஆண்ைம ம் அழகும் வாய்ந்த அவ் வள்ளைலத் தைலவனாக ைவத் ஒ 'காத
பா னார் கவிஞர். ெபாதிய மைலச் சார ல் ேவட்ைடயாடப் ேபாந்த த் சாமி
மன்னர்.
"சில்ெலன்
வில்ெலான்
ஒ

த்த ெச மலர்ப் ங் காவனத்தில்
ெசங்ைக டன் ேமவி வ ம்ேபாதில்"

கட்டழகிையக் கண்

காத

ஒன் ம் ேபசாமல் தைலகவிழ்ந்

ற்றார்; அவள் ஊ ம் ேப ம் ேகட்டார். மாற்றம்
நின்றாள் மங்ைக. அ

"ஊைமேயா, வாயிைலேயா ஓர்வசனம் நீஉைரத்தால்
தீைமேயா வாய்திறந் ெசப்பினால் ஆகாேதா"

கண்ட தைலவர்,

ம்'
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பின்

ம் வினவினார். அப்ேபா

அவள் வாய்திறக்கவில்ைல; 'வாய்

இல்ைலேயா' என் ேகட் ப் பார்த்ேதாம், ப க்கவில்ைல; 'மனம் காேயா' என்
ேகட் ப் பார்க்கலாம் எனக் க தி ேம ம் ேபச ற்றார்:
"ெவள்ளாிக் காயா, வி ம் ம்அவ ைரக்காயா
உள்ளமிள காயாஒ ேபச் சுைரக்காயா"
என் நய றக் ேகட்ட ேபா , நங்ைக ன்னைக ாிந்தாள் என்
கூறிச்ெசல்கின்ற .

காதற் பிரபந்தம்

வாக்கு வளம் உைடய அழகிய ெசாக்கர், ெநல்ைலயாம் பதியிேல ேகாயில்
ெகாண் ள்ள காந்திமதியம்ைமயின் மீ ஒ பிள்ைளத் தமிழ் பா னார். அதன்
சுைவைய ஒ பாட்டால் அறியலாம்.
"வாரா தி ந்தால் இனிநா ன்
வ ேவல் விழிக்கு ைமெய ேதன்
மதிவாள் தற்குத் திலகமிேடன்
மணியால் இைழத்த பணி ைனேயன்
ேபரா தரத்தி ெனா பழக்கம்
ேபேசன் சிறி ம் கம்பாேரன்
பிறங்கு சுைவப்பால் இனி ட்ேடன்
பிாிய டன்ஒக் கைலயில்ைவத் த்
ேதரார் தி வளங்காட்ேடன்
ெசய்ய கனிவாய் த்தமிேடன்
திக மணித்ெதாட்
ல்ஏற்றித்
தி க்கண் வளரச் சீராட்ேடன்
தாரார் இமவான் தடமார்பில்
தவ ம் குழந்தாய் வ கேவ!
சா ப் பதிவாழ் காந்திமதித்
தாேய வ க! வ கேவ!"
என்ற ெசாக்கர் கவிைதையக் காதாரக் ேகட்டார் வள்ளல். அதன் நயம்
அவ ள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட . ெசவிச் சுைவ ைடய கவிஞர ெசவிக்கு ஒ
ெசவ்விய பாிசளிக்க அவர் வி ம்பினார். காந்திமதியம்ைம ன்னிைலயில்
பிள்ைளத்தமிழ் அரங்ேகறிய டன் வள்ளல் தாம் அணிந்தி ந்த வயிரக் க க்கைனக்
கழற்றிக் கவிஞர் காதிேல மாட் மகிழ்ந்தார். "ெசவிச் ெசல்வேம ெசல்வத் ட் ெசல்வம்"
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என் அக் க க்கைனப் கழ்ந்
ெசாக்கர்.

வயிரப் பாிசளித்த வள்ளைல வாயார வாழ்த்தினார்

--------------25. வண்ைம ம் வ ைம ம்
பழந் தமிழ்நாட்

வள்ளல்களாய் விளங்கிய பாாி ம் ஓாி ம், ஆ ம் அதிக

ம்,

மைலய ம் ேபக ம் மாண்ட பின்னர், திராத வள ைடய திர மைலத்
தைலவனாகிய குமணன் அ ஞ் சுரத்தினிைடேய அைமந்த ெச ஞ் சுைன ேபால்
இலங்கினான். ப மரம் ேத ம் பறைவ ேபான் வ ைமயால் வ ந்திய மக்கள் இவ்
வள்ளைல வந்தைடந்தார்கள்; தம குைறையக் கரவா எ த் ைரத்தார்கள். பசி
ேநாயால் அன்ைன ம் மைனவி ம் மக்க ம் வா வ ந்தக் கண்ட லவர் ஒ வர்
குமணனிடம் ேபாந் தம் குைறைய ைறயிட்டார்:
'ஐயேன! ஆண் பல கண்ட என் ைடய அன்ைன, ேபாகாத தன் உயிேரா
லந் தண் ன்றித் தள்ளா
ற்ற மள ம் ெசல்லமாட்டாத
ைமயால்
வ ந் கின்றாள். வ ைமயால் வா த் தளர்ந் , ஒ வைர ம் பழியா

ஊைழப்

பழிக்கும் உத்தமியாகிய என் மைனயாள், குப்ைபக் கீைரயின் கண்ணிேல
திராத இளந்தளிைரப் பறித் , அதைன உப்பின்றி அவித்
ேமனிேயா

ைளத்த

உண் , உலர்ந்த

உயிர் வாழ்கின்றாள். பால் மணம் மாறாத பாலன், உடல் வற்றிய

தாயிடம் பால் காணா
அதன் ெவ ைம கண்

வ ந்தி அ ப்ப ேக யி ந்த ேசாற் ப் பாைனயிடம் தவழ்ந் ,
ெவ ம்பி அ கின்றான். பசியா ல ம் பாலைனக் கண்

மனம் ெபாறாத என் மைனயாள் வானிேல விளங்கும் வளர்மதிையக் காட்

ம்,

வ ெமன் பய
த்தி ம் அவன் க த்ைத மாற்ற யல்கின்றாள்; மதிைய ம்
ைய ம் மனத்திற் ெகாள்ளா ஓயாமல் அ கின்ற ைமந்தைன ேநாக்கி மனம்
குைழகின்றாள்" என் குமணனிடம் தன் குைறைய உ க்கமாக எ த் ைரத்தார். கவி
நலம் சான்ற அறிஞைரப் பற்றிய வ ைமைய அறிந்த குமணன், மனம் வ ந்தி அவர
குைறைய அகற்றப் ேபாதிய பாிசளித்தான்.
வள்ளல

பாிசின் வளம் கண்ட லவர் ெப மித

மைனயகம் ேபாந்

ற்

மலர்ந்த

கத்ேதா

மைனயாைள ேநாக்கி, "மாேத! இேதா குமணன் ெகா த்த

ெகாைடையப் பார்! இப் ெபா ள்கெளல்லாம்,
"பழந் ங்கு திரத் க் கிழவன்
தி ந் ேவற் குமணன் நல்கிய வளேன"

தம்
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இவற்ைற வ ைமயால் வ ந் ம் உற்றார்க்கும் உறவினர்க்கும் எ த் வழங்கி
இன்
வாயாக!" என்
லவர் கூ ம் ெமாழிகளில் குமணன ெகாைடத்திறம்
இனி விளங்கக் காணலாம்.
இவ்வா இரவலர்க்கு இல்ைல ெயன்னா ஈந்த வள்ளல
கழ் தமிழ்நாெடங்கும்
பரவிற் . ெகாைடயிற் சிறந்தவன் குமணன் என் கற்ேறா ம் மற்ேறா ம் திரமைல
வள்ளைல மனெமாழி ெமய்களால் வாழ்த்திப் ேபாற்றினார்கள்.
குமணனிடம் பாிசு ெபற்ற லவர்கள், பற் ள்ளம் ெசய் ம் மற்ைறய சிற்றரசர்
சி ைமைய சிற்றரசர் சி ைமைய அவ்வள்ள ன் வண்ைமேயா ஒப் ேநாக்கிப்
பழித் ைரத்தார்கள். இளெவளிமான் என் ம் சிற்றரசனிடம் பாிசு ெபறச் ெசன்ற
லவர் ஒ வர் அவன
வள்ள டம் ெசன்

எளிய ெகாைடைய ஏற் க்ெகாள்ளா

ம த் , குமண

யாைனப் பாிசு ெபற் , மீண் ம் இளெவளிமானிடம் ேபாந் ,

"இரவலர் ரவைல நீ மல்ைல
ரவலர் இரவலர்க் கில்ைல மல்லர்
இரவலர் உண்ைம ம் காண், இனி இரவலர்க்கு
ஈேவார் உண்ைம ம் காண், இனி நின்
க மரம் வ ந்தத் தந்தியாம் பிணித்த
ெந நல் யாைனெயம் பாிசில்
க மான் ேதான்றல் ெசல்வல் யாேன!"

ர்க்

"அரேச! இரப்ேபார்க் கீந் பா காப்ேபான் நீ மல்ைல; இரப்ேபாைரப் ரப்ேபார்
இவ் லகில் இல்ைல ெயன்ப ம் இல்ைல. இரப்ேபாைரக் காப்ேபார் இவ் லகில்
உண்ெடன் ம் உண்ைமைய இப்ெபா ேத காண்பாயாக. நின் ர்க் காவல் மரம்
வ ந்த யாம் கட் ப் ேபாந்த களி குமண வள்ளல் ெகா த்த ெகாைடயாகும். இனி
யான் என் ஊைர ேநாக்கிச் ெசல்ேவன்" என் ெசம்மாந் உைரத்த லவர்
ெமாழிகளில் குமணன பாிசின் ெசம்ைம சீர்ெபற இலங்குகின்ற .
இவ்வா

பா

வந்த பாவலர்க்கும் பக

கைளந் ம், வற்றாத ெப ஞ்ெசல்வ ற்

பாிசளித் ம் ஆற்றார

அ ம்பசி

விளங்கிய குமணைனக் கண்

அ க்கா

ெகாண்டான் அவன் தம்பியாய இளங்குமணன்; தைமயன் ஆண்ட மைலைய ம்
நாட்ைட ம் கவர்ந் ெகாண் அவைனக் காட் ற்கு ஓட் னான்; குமணன
தைலையக் ெகாய் வ வார்க்குப் பாிசளிப்பதாக ம் பைறயைறவித்தான். வள்ளைலக்
காணா

காைலக் கு தம்ேபால் குவிந்

தம்பியின் ெசயல் கண்

வா ய கு கள், வன்கண்ைம வாய்ந்த

கண்ணீர் உகுத்தார்கள்; குமணன

குலப்ெப ைமைய

அழித் , அதன் மணத்ைத மாற்றத் ேதான்றிய இைளேயாைன, "அமணன்" என்
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அைழத்தார்கள். அமணன் ஆண்ட நாட் ன் அ ேக வந்த ஆன்ேறா ம் அறேவா ம்,
கிடந்த தர் கண்டாற் ேபான்
றத்ேத ேபாயினர். திர மைலக் கு கள் மனம்
வா வ ந்தினார்கள்.
நாட்ைடவிட் ச் ெசன்ற குமணன், காட் ல் விைளந்த கா ம் கனி ம் அயின் ,
கானப் ல் ல்

யின்

காலங் கழித்தான். இவ்வா றி க்ைகயில் ஒ

லவர்,

"ஆனினம் க த்த அதர்பல கடந் ,
மானினம் க த்த மைலபின் ஓழிய
மீனினம் க த்த ைறபல நீந்தி"
குமணன் கரந் ைறந்த கானகம் ேபாந்தார். அங்கு மர ாி ைனந்

மாசைடந்த

ேமனிேயா திாிந்த வள்ளைலக் கண் , "ஐயேன! உண்பதற்கு ஒ பி ேசா மின்றி
என் மைனயாள் வா கின்றாள். பசியால் ெம ந்த தாயிடம் பால் காணாத பாலன் தாய்
கம் ேநாக்கினான்; தாய் என் கம் ேநாக்கினாள்; யான் உன் கம் ேநாக்கி வந்ேதன்"
என் குைறயிரந் கண்ணீ குத்தார். கவிஞர ெகா ய வ ைமைய அறிந்த வள்ளல்
மனம் ெநகிழ்ந் , கண்களில் நீர் த ம்ப நின் ,
"அ ந் தமிழ்ப் லவேர! நான் ெசல்வத்தால் ெசழித்

வாழ்ந்தி ந்த காலத்தில் நீர்

வரலாகாதா? இவ் வ ைமக் காலத்தில் வந்தைடந்தீேர! இப் ெபா
இன்ைமைய அகற்றப் பாவிேயன் என் ெசய்ேவன்?" என்
ஆயி

ம் இல்ைலெயன்

உம

மனம் குைழந்தான்.

உைரக்கலாற்றாத இதயம் வாய்ந்த வள்ளல், சிறி ெபா

சிந்தைனயிலாழ்ந் , ஈைகயால் தன் ள்ேள நிைனந்
உைடவாைள உ விக் ெகா த் "ஐயேன! இத்

தமிழ்ப் லவாிடம் தன்

"தைலதைனக் ெகா ேபாய்த் தம்பிைகக் ெகா த்
விைலதைன மீட் நின் வ ைமேநாய் கைளேய"
என்
கமலர்ந் ெமாழிந்தான். தமிழ்ப் லவன வ ைம தீர்த்தற்காகத் தன்
தைலைய ம் அளிக்க இைசந்த தைலயாய வள்ளல ெசயல் கண் தாியாத
தமிழறிஞர் கண்ணீர் ெப க்கிக் கதறிய

அவ்வாைள எ த் க் ெகாண் ,

அமணனிடம் ஓ ச் ெசன் , "ஐயேன! தைலைய ம் ெகா த் த் தமிழறிந்த தமிேயன
வ ைமையக் கைளயப்ேபாந்த வள்ளலாய உன் தைமயன ெப ைமைய என்
என்ேபன்?"
"பா ெப

பாிசிலன் வா னன் ெபயர்தல்என்
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நா ழந் ததனி ம் நனிஇன் னாெதன
வாள்தந் தனேன! தைலஎனக் கீயத்
தன்னிற் சிறந்த பிறிெதான் றின்ைமயின்"
'பா

வந்த பாிசிலன் வா ப் ெபயர்தல் நா ழந்ததனி

தன் தைலையக் ெகாய்
கவிஞர் கல்

உன்னிடம் ெகா க்குமா

ம் கைரந்

ம் இன்னாெதன்ெறண்ணி,

இவ் வாைளத் தந்தான்' என்

கும் கனிந்த ெமாழிகைளக் கூறிய ெபா

, அமணன

உள்ளம் ெநகிழ்ந்த ; கண்கள் பாசத்தால் ேநசத் தாைரகள் ெசாாிய நின்றான்;
தைலயாய வள்ளைலக் கானகத்தில் வ ந்த ைவத்த தன் சி ைமைய எண்ணி
ஏங்கினான்; அப்ெபா

நால்வைகச் ேசைனேயா ம் நகர மக்கேளா ம் தைமயன்

வசித்த கானகம் ேபாந் , அப் ெப ந்தைகயின் அ பணிந் , மீண் ம் நாட் ற்கு
அைழத் வந்தான். குமண ம் ன்ேபாலேவ அறிஞர்க்கும் வறிஞர்க்கும் ஆதரவாய்
அைமந் என் ம் அழியாத ெப ம் கழ் எய்தினான்.
----------VI. ெமாழி ம் ெநறி ம்
26. தமி ம் ைசவ ம்*
(* ெசன்ைன வாெனா
ேசர்த்த .)

நிைலயத்திற் ேபசிய . அந்நிைலயத்தார் இைச

ெபற் ச்

பாரத நா , என் ம் ெதய்வ மணம் கம ம் தி நா . ெதய்வம் உண் என்ற
ெகாள்ைக நிைனப்பிற்கும் எட்டாத ெந ங்காலமாக இந்நாட் ல் நிலவி வந் ள்ள .
'இவ்

லகத்ைதப் பைடப்ப

க த்

பாரத நாட்

'அவனன்றி ஓர் அ
இந் நா .

ெதய்வம்; காப்ப

ெதய்வம், அழிப்ப

ெதய்வம்' என்

ம்

ெப ஞ் சமயங்களில் எல்லாம் காணப்ப ம். சு ங்கச் ெசால் ன்,
ம் அைசயா ' என்

ம் உண்ைமைய அறிந்

இத் தைகய ெதய்வத்ைதத் தமிழ் நாட்டார் பலவா

ேபாற் ம் நா

ேபாற்றினார்கள்; பல

தி நாமங்களால் அைழத்தார்கள். நாளைடவில் அப் ெபயர்கள்

ற் க் கணக்காக ம்,

ஆயிரக் கணக்கா ம் ெப கிவிட்டன. மாணிக்கவாசகர், தி வாசகத்தில் இதைனக்
குறிக்கின்றார்.
"ஒ நாமம் ஓர்உ வம் ஒன் மில்லார்க்கு ஆயிரம்
தி நாமம் பா நாம் ெதள்ேளணம் ெகாட்டாேமா"
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என்ப அவர் தி வாக்கு. இவ் வண்ணம் பா ய தி நாமங்களில் சிவம் என்ப
ஒன் . அஃ ஒ சிறந்த ெபயர். சிவம் என்ற ெசால் க்கு மங்கலம் என் ம் ெபா ள்
கண்டார் பண்ைடப் லவர். எனேவ, எல்லா மங்கல ம் த ம் ெபா ள் எ ேவா,
அ ேவ சிவம், ேபாின்ப நிைலயாகிய

க்தி, சிவகதியாகும். சிவகதியிற் ெகாண்

ேசர்க்கும் ெநறிையச் ைசவம் என்றார்கள். எனேவ, சிவன் என் ம் மங்கலப் ெபா ைள
வழிபட் ச் சிவகதிைய அைடவதற்கு வழிகாட் ம் சமயேம ைசவ சமயமாகும்.
இத் தன்ைம வாய்ந்த ைசவ சமயத்தின் அ ப்பைடயான ெகாள்ைககளிற்
சிலவற்ைறக் காண்ேபாம்: "அன்ேப சிவம்" என்ற அ ைமயான வாசக ம் ைசவ சமய
ல்களில் சிறப்பாக விளங்குகின்ற . எண்ணிறந்த குணம் வாய்ந்த இைறவைன
அன் வ வமாக எ திக் காட் னார் தி
லர் என் ம் ெபாியார்.
"அன் ம் சிவ ம் இரண்ெடன்பார் அறிவிலார்
அன்ேப சிவமாவ யா ம் அறிகிலார்
அன்ேப சிவமாவ யா ம் அறிந்தபின்
அன்ேப சிவமாய் அமர்ந்தி ந் தாேர"
என்ப அவர் அ ளிய தி மந்திரம், இதனால், அன் ெநறிேய சிவெநறி என்ப
நன்கு விளங்கும்.
அன் வ வாகிய சிவெப மாைன அைடவதற்கு அன்ைபேய சாதனமாகக்
ெகாள்

தல் ேவண் ம் என்

என்றார் ஒளைவயார். இவ்

ைசவ சமயம் கூ ம், 'எவ்
லகத்தில் அறத்ைதக் காப்ப

யிர்க்கும் அன்பாயி '
அன் ; மறத்ைத அழிப்ப

அன் ; இன்பத்ைதப் ெப க்குவ அன் ; ன்பத்ைதப் ேபாக்குவ அன் ,
அன்பினால் ஆகாத ெதான்றில்ைல. இத் தைகய அன் ெநறியிேல நின் பணி
ெசய்தால், இன்ப நிைலயாகிய சிவகதி, தாேன வந்தைட ம் என்ப
ெகாள்ைக.

ைசவ சமயத்தின்

ெதய்வத் தன்ைமயாகிய அன் , இயற்ைகயாகேவ ஒவ்ெவா வாிட ம் உள்ள .
அ

வளர்ந் , விாிந் , பர தல் ேவண் ம். நாம்

த ல், ெபற்ேறாாிடம் அன்

ெச

த் கின்ேறாம். பின் , உற்றார் உறவினாிடம் அன் ெசல்கின்ற ; அப்பால்

ஊராாிடம், நாட்டாாிடம், உலகத்தாாிடம் ப ப்ப யாகப் பரந்

நில கின்ற .

இங்ஙனம் மன்பைதயிடம் மட் ம் அன் ெச த்தினாற் ேபாதா ; எல்லா
உயிர்கைள ம் தன் யிர் ேபால் க த ேவண் ம். மண்ணிேல ைளத் வள ம் ெச
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ெகா க

ம், ஊர்ந்

பறைவயினங்க

ெசல்

ம் எ ம்

த யன ம், பறந்

ம், நான்கு காலால் நடந்

ெசல்

திாி ம் விலங்குக

ம்

ம், உயி ள்ள

ெபா ள்களாகும். நம் யிர் நமக்கு எப்ப இனிேதா, அப்ப ேய ஒவ்ெவா
தன் யிைர இனிதாகப் ேபாற் கின்ற . ேம
நிற்கின்றார் கட ள்.

ம், எல்லா உயிர்களி

பிராணி ம்

ம் கலந்

"எவ் யி ம் பராபரன்சந் நிதிய தாகும்
இலங்கும்உயிர் உடலைனத் ம் ஈசன் ேகாயில்."
ஆதலால், எவ்

யிர்க்கும்

ன்பம் ெசய்தல் ஆகா ; எவ்

யிர்க்கும் ேக

விைளத்தல் ஆகா ; எவ் யிைர ம் ெகால்லலாகா . ெகால்லாைமையச் சிறந்த
ெகாள்ைகயாகக் ெகாண்ட ைசவ சமயம்.
"ெகால்லா விரதம் குவலயெம லாம்ஓங்க
எல்லார்க்கும் ெசால் வ என் இச்ைச பராபரேம"
என்

பா னார் தா மானவர். ெகால்லா விரதத்ைத மிக உ தியாகக்

ெகாண்டைமயால், ைசவம் என்ற ெசால்
வந் விட்ட .

க்ேக லால் உண்ணாைம என்

ம் ெபா ள்

"ெகால்லான் லாைல ம த்தாைனக் ைககூப்பி
எல்லா உயி ம் ெதா ம்"
என்

அறி

த்தினார் தி வள்

வர். இதனாேலேய நாளைடவில், லால்

உண்ணாதவன் ைசவன் என் ம், லால் உண்பவன் அைசவன் என் ம் பிாித் ப்
ேபசும் வழக்கம் இந் நாட் ல் எ ந்த . இ , ெகால்லாைமயாகிய விரதத்தால் ைசவ
சமயம் ெபற்ற சிறப்பாகும்.
ைசவம், பரந்த ேநாக்க ைடய . 'இவ்
மற்ைறய சமயங்கள் ெபாய்ச் சமயம்' என்

லகில் ைசவ சமயேம ெமய்ச் சமயம்;
அ

ெசால்லவில்ைல. 'சிவன் என்

ம்

ெபயரால் கட ைள வழிபட்ேடார்க்குத்தான் நற்கதி உண் ; மற்ைறேயார்க்கு இல்ைல'
என் அ கூறவில்ைல; ஒவ்ெவா
என்ப ைசவத்தின் ெகாள்ைக.

சமயத்தி

"அறிவினால் மிக்க அ வைகச் சமயம்

ம் அ ள் ாி ம் பரம்ெபா ள் ஒன்ேற
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அவ்வவர்க்கு ஆங்ேக ஆர ள் ாிந் "
என் ம் ேதவாரம் இவ் ண்ைமைய நன்குணர்த் கின்ற . அறிவிற்
குைறந்தவர்கள் திய சமயங்கைள வகுத் எங்கும் பரப்பினா ம் குற்றம் இல்ைல.
"விாிவிலா அறிவி னார்கள் ேவெறா சமயம் ெசய்ேத
எாிவினாற் ெசான்னா ேர ம் எம்பிராற்கு ஏற்ற தாகும்"
என் பா னார் தி நா க்கரசர். ஆகேவ, சமயத்தின் ேபரால் நிக ம்
பிணக்கங்க ம் ேபார்க ம் ைசவ ெநறிக்கு மா பட்டன என்ப ெதள்ளிதின்
விளங்கும்.
ைசவ ெநறியில் சமயப்ெபா ைம சிறந்த ெகாள்ைகயாக விளங்கிற் ெறன்பதற்குச்
சிலப்பதிகாரம் சான் த கின்ற . சிலப்பதிகாரத்ைத இயற்றியவர் ேசரநாட்
இளவரசர். அவர் இவ் லக வாழ்க்ைகைய வி ம்பா சமண சமயத் றவியாயினர்.
ஆனால், அவ டன் பிறந்த ேசரன் ெசங்குட் வன் சிறந்த ைசவனாய் விளங்கினான்.
இங்ஙனம் தைமயன் ைசவ சமயத்ைத ம், தம்பி சமண சமயத்ைத ம் ேமற் ெகாண்
ஒ

கு ம்பத்தில் இணக்கமாக வாழ்ந்த நாட் ல், சமயப் ெபா ைம நிைலத்தி ந்த

ெதன்பைத விாித் ைரக்க ம் ேவண் ேமா?
ைசவ சமயத்தின்
அநாதியாக
என்ற

கைளச் ைசவ சித்தாந்தம் என்பர். அச் சித்தாந்தத்தின்ப ,

ள்ள ெபா ள்

ன் . அவற்ைறத் திாி பதார்த்தம் என்பர். பதி, பசு, பாசம்

ன் ம் திாி பதார்த்தம் எனப்ப ம். பதி என்ப

பாசம் என்ப

கட் , உயிர், பாசத்தி

ெசன்றைட ம். அ ேவ
உயிர், பாசெமன்
ஆகும்.

ந்

கட ள், பசு என்ப

வி பட்ட நிைலயிேல பதிையச்

என் ம், ேமாட்சம் என் ம் ெசால்லப்ப ம். பசுவாகிய

ம் கட்ட த் ப் பதி டன் இரண்டறக் கலந் வி தேல

இங்ஙனம், உயிர் வர்க்கங்கைள ஈேடற் ம் ெபா ட் க் கட ள் ஐந்
ெசய்கின்றார் என்

உயிர்;

ேப

ெதாழில்கள்

ைசவ சித்தாந்தம் கூ ம். பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல்,

மைறத்தல், அ ளல் என் ம் ஐந் ம் ஈசன் ெசயல்கள். இவ்ைவந்
ெதாழில்க க்கு ாிய சின்னங்கைள ம் நடராஜ வ வத்தில் நன்கு காணலாகும்.
அவ்வ வத்தில் உள்ள ஒ
பிறிெதா

கரம் உ க்ைகய க்கும்; மற்ெறான்

ைகயில் ெந ப் எாி ம்; இனி, தி வ களில் ஒன்

நிற்கும்; மற்ெறான்

அபயமளிக்கும்;
யலகன்மீ

க்கிய தி வ . இவ் ைவந் ம் ஆண்டவன் ாி ம் ஐந்

ஊன்றி
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ெதாழில்கைள ம் காட் வனவாம். இ தியாக உள்ள அ ள் ாிதல் என் ம் ெதாழில்,
எ த்த தி வ யால் விளங்கும். எ த்த தி வ ேய பிறவிையக் ெக த் ப் ேபாின்ப
மளிப்ப . ஆதலால், தில்ைலச் சிற்றம்பலத்தில் காைலத்
கண் காதலால் கசிந்
கிப் பா னார் நாவரசர்:

க்கி நின்றா ம் கட ைளக்

"குனித்த
வ ம் ெகாவ்ைவச்ெசவ் வாயில் குமின்சிாிப் ம்
பனித்த சைட ம் பவளம்ேபால் ேமனியிற் பால்ெவண்ணீ ம்
இனித்த ைடய எ த்தெபாற் பாத ம் காணப்ெபற்றால்
மனித்தப் பிறவி ம் ேவண் வ ேதஇந்த மாநிலத்ேத"
என்ப

இவர் தி ப்பாட் . ஐந்

ெதாழி

ம் விளங்க ஆண்டவன் ஆனந்தக்

கூத்தா ம் தில்ைலச் சிற்றம்பலேம ைசவ உலகத்தில் 'ேகாயில்' என்

சிறப்பாகக்

ெகாண்டாடப்ப கின்ற . ஆகேவ, அழகிய தி க் கூத்தா ஆன்மாக்கேள ஈேடற் ம்
குறிப் ைடய நடராஜ வ வத்ைத நமக்குத் தந்த ைசவ சித்தாந்தம்.
ைசவ சமயத்தில் ஆலய வழிபா

இன்றியைமயாததாகக் ெகாள்ளப்ப கிற .

'ஆலயந்தா ம் அரன் எனத் ெதா ேம' என் சிவஞான ேபாதம் என் ம் சித்தாந்த
ல் கூ ம். ேகாயில் இல்லா ஊாில் கு யி த்தல் ஆகா என்ப ைசவர் ெகாள்ைக.
இதனால், எண்ணிறந்த சிவாலயங்கள் தமிழ்நாெடங்கும் தைலெய த்
ெபா ள் வளம் ெபற்ற அரச ம், அ ள் நலம் ெபற்ற

நிற்கின்றன.

னிவ ம் ஆலயப் பணியில்

ஈ பட்டார்கள்; ேதவாரம் த ய ெதய்வப் பாடல்கைள ஆலயங்களில்
இன்னிைசேயா பா வதற்கு ஏற்பா ெசய்தார்கள். பாடேலா ஆட ம்
நிகழ்வதாயிற் . இவ் வண்ணம், ெபாிய ேகாயில்களில் எல்லாம் இயல், இைச, நாடகம்
என் ம் த்தமி ம் ெசழித்ேதாங்கி வளர்ந்தன. கட
க்குாிய ேகாயில் கைலக்
ேகாயிலாக ம் காட்சியளித்த .
இப்ெபா
தமிழ் நாட்
ள்ள சிவாலயங்களில் சாதி ேவற் ைம
காணப்ப கின்ற . ஆண்டவன் ேகாயி க்குள்ேள சில சாதியார் ெசல்லலாகா
ெசால்லப்ப கிற . ேகாயி

க்குள்ேள ெசன்றா

ம், இன்னார் இன்ன இடத்தில் நிற்க

ேவண் ம் என்ற வைரயைற ஏற்பட்
க்கின்ற . ஆனால், ைசவ சித்தாந்த
சமயத் க்கும் சாதிக்கும் சம்பந்தமில்ைல.
"சாத்தி ரம்பல ேபசும்ச ழக்கர்காள்
ேகாத்தி ர ம்குல ம்ெகாண் என் ெசய் ர்"
என்

வினவினார் ஓ

ைசவப் ெபாியார்.

என்

ைறயில்
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"சாதிகுலம் பிறப்ெபன் ம் சுழிப்பட் த் த மா ம்
ஆதமி நாேயைன அல்லல த் ஆட்ெகாண் "
என்

மாணிக்கவாசகர் தி வாசகத்திேல பா னார். எனேவ, ேகாத்திர ம் குல ம்

ெகாண் , நாம் ஆண்டவன் அ ைள அைடய
யா . எக் குலத்தவராயி ம்
பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்கேள பரகதி அைடவர் என் ைசவ சித்தாந்தம் பைற
யைறகின்ற . இக் காலத்தில் இழிந்த சாதிகள் என் எண்ணப்ப கின்ற குலங்களில்
பிறந்தவர்கள் பாிபக்குவத்தால் த்தியைடந்த ெசய்திையச் சிவ கைதகளால்
அறியலாம். ைலயர் குலத்தில் பிறந்த நந்தனார், னிதமான தில்ைலயம்பதியில்
சிவகதி யைடந்தார். ெபத்தான் சாம்பான் பத்தி ெசய்

த்தி ெபற்றான். ஆதலால்,

'சாதியி ம் சீலேம சிறந்த ; குலத்தி ம் குணேம உயர்ந்த ' என் ம் உண்ைம
ைசவத்தில் அ ப் பைடயாக உண்ெடன்ப நன்கு விளங்குவதாகும். இதனாலன்ேறா
ேதவாரத் தி ப்பாசுரத்தில்,
"அங்கெமல்லாம் குைறந்த கு ெதா ேநாயராய்
ஆ ாித் த் தின் ழ ம் ைலயேர ம்
கங்ைக சைடக்கரந்தார்க்கு அன்பராயின்
அவர்கண்டீர் நாம்வணங்கும் கட ளாேர"
என்

பா னார் தி நா க்கரசர்!

------------27. தமி ம் சாக்கிய ம்*
* ெசன்ைன வாெனா
ேசர்த்த .

நிைலயத்திற் ேபசிய . அந் நிைலயத்தார் இைச ெபற் ச்

பாரத நாட் ப் பைழய மதங்க
இரண்டாயிரத்
பாகத்தி

ள்ள ஒ

ஐந்
சி

ள் ஒன்

ஆண் க

க்கு

ெபௗத்த மதம். ஏறக்குைறய
ன்ேன, இந்திய நாட் ன் வட

ேதசத்தில் த்தர் ெப மான் பிறந்தார்; இளைமயிேலேய,

இவ் லக வாழ்க்ைக நிைலயற்றெதன்

உணர்ந்தார்; தமக்குாிய ெப ஞ்

ெசல்வத்ைத ம், ெபற்ேறாைர ம், அழகிய மைனவிைய ம், அ ைமக் குழந்ைதைய ம்
விட் த் றவியானார்; ஓர் ஆற்றங்கைரயில் நின்ற அரச மரத்தின்கீழ் அமர்ந் ,
ெந ங்காலம் தவம் ாிந் ெமய்ஞ்ஞானம் ெபற்றார். அவர் காட் ய ெநறி த்தமதம்
என் ெபயர் ெபற்ற . த்தர் சாக்கிய குலத்திற் பிறந்தவராதலால் அம் மதத்ைதச்
சாக்கியம் என் ம் ெசால்வ ண் .
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த்தர், எண்ப வயதள ம் இவ் லகில் வாழ்ந்தார்; பல நா களிற் ெசன்
தம் ைடய மதக்ெகாள்ைகைளப் பரப்பினார். வடநாட் மன்னர் பலர். அச் சமயத்ைத
ேமற்ெகாண்டார்கள். அவர்களில் மிகச் சிறந்தவன் அேசாக மன்னன். ஆசிய
கண்டத்தி ள்ள பல நா களில் ெபௗத்த மதம் பரவிற் . தமிழ் நாட் ேல தி வாசகம்
பா ய மாணிக்கவாசகர் காலத்தில் ெபௗத்த மதம் பரவியி ந்த பான்ைம அவர்
வரலாற்றால் விளங்குகின்ற . மணிேமகைல என் ம் தமிழ்க்காவியம் எ ந்த
காலத் ம் ெபௗத்த மதம் தைலெய த் நின்றதாகேவ ெதாிகின்ற . அக் காலத்தில்
காவிாிப் ம்பட் னத்தில் இ ந்த த்த சங்கத்தில் அறவணவ கள் என் ம் ெபௗத்த
னிவர் விளங்கினார். அவர் சிறந்த சீலர். ேகாவலன் ெகாைல ண் இறந்த பின்னர்
அவன் காத யாகிய மாதவிைய ம், அவன் மகள் மணிேமகைலைய ம் ெபௗத்த
சமயத்தில் ேசர்த்தவர் அவேர. இன் ம் அவர் ெபயர் காஞ்சி ரத்தில்
நிைலெபற்றி க்கின்ற . அவர் தங்கியி ந் தவம் ாிந்தைமயால் அறவணண்ேசாி
என் ெபயர் ெபற்ற ெத இப்ெபா
அறப்பணஞ் ேசாி என் அந் நகாில்
வழங்குகின்ற .
சாக்கிய மதம் சிறந்தி ந்த காலத்தில், சிதம்பரத்தில் வா ம் தில்ைல
வாயிரவேரா சமய வாதம் ெசய்வதற்காகப் ெபௗத்த னிவர்கள் திரண்
ேபாந்தார்கள் என் ம், அப்ெபா
, அங்கி ந்த மாணிக்கவாசகர் அம்
னிவர்க டன் வா ெசய் அன்னாைரச் ைசவ சமயத்திற் ேசர்த் விட்டார் என் ம்
சாித்திரம் கூ கின்ற . ஆகேவ, மாணிக்கவாசகர் காலத்திற்குப் பின் ெபௗத்த மதம்
தமிழ் நாட் ல் ஆதிக்கமிழந் விட்டெதன் ெசால்லலாம். சுமார் ஆயிரத்
ந்
ஆண் க க்கு ன்ேன சீன ேதசத்தி
ந் தமிழ்நாட் க்கு வந்த ன்சியாங்
என்பவர், ெபௗத்த மதம் தளர்ச்சி ற் த் தாழ்வைடந்தி ந்த நிைலையக் குறித்
வ ந்தி எ தி ள்ளார். எனேவ, மணிேமகைல எ ந்த காலத்தில் ஓங்கி நின்ற ெபௗத்த
மதம், ஏழாம்
ஆயி

ற்றாண் ல் தளர்ந்

தாழ்ந் விட்டெதன்

ேதான் கிற .

ம், அம் மதத்ைதச் சார்ந்தவர் ஆங்காங்கு இல்லாமற் ேபாகவில்ைல.

தி ஞானசம்பந்தர் காலத்தில், இப்ெபா
பாண் ச்ேசாி என் வழங்கும்
ச்ேசாிக்க ேக ேபாதிமங்ைக என்ற ஊர் இ ந்த . அங்குப் ெபௗத்த சமயத்தார்
ெப ங்ெதாைகயினராக வாழ்ந்தனர். சாக்கிய ல்கைள ம் த க்க ல்கைள ம்
நன்கு கற் வா
ாிய வல்லார் பலர் அவ் ாில் இ ந்தனர். தி ஞானசம்பந்தர்
சிவன யார்கேளா அவ் ைரக் கடந் ெசல் ம்ேபா சாாி த்தர் என் ம் சாக்கிய
னிவர் அவைர வா க்கு அைழத்தார். அவ் ர்ச் சத்திரத்தில், சாாி த்த க்கு
தி ஞானசம்பந்த க்கும் வாக்குவாதம் நிகழ்ந்த . அவ் வாதத்தில் ேதால்வி ற்ற
சாாி த்த ம் அவைரச் சார்ந்த ெபௗத்த ம் ைசவ சமயேம ெமய்ச் சமயம் எனத்
ெதளிந் , தி ஞானசம்பந்தர் அ களில் வி ந்ெத ந்
ராணம் கூ கின்ற .

ைசவராயினர் என்

ெபாிய
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தமிழ் நாட் ப் ெப ேவந்த ள் ஒ வனாகிய இராஜராஜ ேசாழன்,
நாகப்பட் னத்தில் ஒ

த்த ஆலயம் கட் வதற்கு அ

நன்ெகாைட ம் வழங்கினான் என்ப
ரேசாழன் என்ற பட்டப் ெபயர்

மதி யளித்தேதா , அதற்கு

சாித்திரத்தால் அறியப்ப கின்ற . இன்

ண்ட

ம்,

ர ராேஜந்திரன் அரசாண்ட காலத்தில்,

ெபௗத்த சமயத்தினாராகிய ' த்தமித்திரன்' என் ம் லவர் தமிழில் ஓர் இலக்கணம்
ெசய்தார். அந் ல் ரேசாழியம் என் ெபயர் ெபற்ற .
ெபௗத்த சமயக் ெகாள்ைககள் மணிேமகைல, குண்டலேகசி
விளக்கப்பட் ள்ளன. 'பிறப்ெபன்ப

த ய

ல்களில்

ன்பம்; பிறவாைமேய இன்பம்' என்ப

சமயத்தின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைக. அப்ப யாயின், பிறப்ைப எப்ப

அச்

ஒழிப்ப ?

'அகப்பற் , றப்பற் என் ம் இ வைகப் பாச ம் பிறப்பிற்கு வித் ; பற்
பிறப் ஒழி ம் என்ப ெபௗத்த சமயத்தின் க த் . இவ் ண்ைமைய
மணிேமகைலயிற் காணலாம்.

அற்றால்

"பிறந்ேதார் உ வ ெப கிய ன்பம்
பிறவார் உ வ ெப ம்ேப ாின்பம்
பற்றின் வ வ
ன்ன ; பின்ன
அற்ேறார் உ வ அறிக."
என்

அ தியிட் க் கூறப்ப கின்ற . எனேவ, 'எல்லாவற்ைற ம்

சிறந்தவர்; அவேர ேபாின்ப மைட ம் ெபற்றி வாய்ந்தவர்' என்

ம் க த்

றந்தவேர
ெபௗத்த

சமய வாதிகளால் இந் நாட் ல் நன்கு பரப்பப்பட்ட . இல்லறம், றவறம் என் ம்
இ வைக அறங்க ள் றவறேம சாலச் சிறந்தெதன் ம் ெகாள்ைக ெபௗத்த
மதேபாதைனயால் தமிழ் நாட் ல் ஊற்றம் ெபற்ற . அப் ேபாதைனயாேலேய இள
நங்ைகயாகிய மணிேமகைல ம் அவள் தா ம், பிற ம்
றவறத்ைத ேமற்ெகாண்ட த்தர், ெகால்லாைம என்

ற

நிைல யைடந்தார்கள்.

ம் அறத்தின் ெப ைமைய

எல்லார்க்கும் எ த் ைரத்தார். அக் காலத்தில், வட நாட் ல் பல வைகயான யாகங்கள்
நடந் வந்தன. அசுவ ேமத யாகம், ேகாேமத யாகம் த ய ேவள்விகள் ெசய் ,
குதிைரகைள ம் பசுக்கைள ம் அரசர்கள் ப ெகா த்தார்கள். பிம்பசாரன் என்ற
அரசன் பல பசுக்கைளக் குறியிட் க் ேகாேமத யாகம் ெசய்யக் க தியைதக்
ேகள்வி ற் , த்தர், அவன் அரசு ாிந்த நகரத்திற்கு விைரந் ெசன்றார்.
ெகால்லாைமயாகிய அறத்தின் ெப ைமைய அவன் உள்ளங் ெகாள்ள
எ த் ைரத்தார். த்தர் உ க்கமாகப் ேபசிய வாய்ெமாழிையக் ேகட்ட பிம்பசாரன்
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மனம் மாறினான்; யாகத்ைத நி த்தினான்; அன்
நல்லறத்ைத ேமற்ெகாண் வாழ்ந்தான். இவ்வா

தல் ெகால்லாைம என் ம்
த்தர் சாிதம் கூ கின்ற .

இங்ஙனம் வடநாட் ல் த்தர் ெசய்த நற்ேபாதைனையத் ெதன்னாட் ல்
தி வள் வர் ெசய்தார்.
"நன்றாகும் ஆக்கம் ெபாிெதனி
ெகான்றாகும் ஆக்கம் கைட".
என்

ம் சான்ேறார்க்குக்

தி க்குறள் தி த்தமாகக் கூ கின்ற . தமிழ் நாட் ல் நடந்த ேகாேமதயாகம்

ஒன் மணிேமகைலயிற் குறிக்கப்ப கின்ற . அழகான ஒ பசு; அதன் ெகாம் களில்
மாைல சுற்றி அலங்காிக்கப்பட்
ந்த . ம நாள் நிகழ நின்ற தீைமையயறிந் அப்
பசு அங்கெமல்லாம் பதறிற் ; வாய் விட் க் கதறிற் ; கண்ணீர் வ த்த , அதைனக்
கண்டான் ஆ த்திரன் என்ற சி வன்; எவ்வாற்றா

ம் அந் நல்

யிைரக் காப்பாற்றக்

க தினான். அன்றிர காாி ளில் எல்ேலா ம் கண் றங்கும் ேவைள பார்த் , அப்
பசுைவக் கட்டவிழ்த் க் காட் க்குள்ேள ஓட் ச் ெசன்றான். யாகப் பசுைவக் காணாத
ேவதியர்கள் நாற்றிைச ம் விைரந் ஓ னார்கள்; ேத னார்கள்; காட் ேல அைதக்
கடத்திச் ெசன்ற ஆ த்திரன்மீ சா னார்கள். அந் நிைலயில் பசு க்காகப் பாிந்
ேபச

ற்றான் ஆ த்திரன். தன்ைனப் பி த்

அ த்தவைர ேநாக்கி, 'ஐயேர! இப் பசு

உமக்கு என்ன தீங்கு ெசய்த ? என்ன பாவம் பண்ணிற் ? அரசன் விட்ட நிலத்தில்
மைழயால் ைளத் த் தைழத்த ல்ைல ேமய்கின்ற . இனிய நல்ல பாைல
எல்ேலார்க்கும் த கின்ற . இத்தைகய பசுைவ ஏன் ெகால்ல ேவண் ம்?"
"வி நில ம ங்கில் ப
ல் லார்ந்
ெந நில ம ங்கின் மக்கட் ெகல்லாம்
பிறந்தநாள் ெதாட் ச் சிறந்ததன் தீம்பால்
அறந்த ெநஞ்ெசா அ ள்சுரந் ட் ம்
இதெனா

வந்த ெசற்றம் என்ைன?"

என் வினவினான். இவ்வா பசுக்ெகாைலைய ம த்த பாலேன
ம ைரயம்பதியில் சிந்தாேதவியால் அ தசுரபி என் ம் அ
ய பாத்திரம் அளிக்கப்
ெபற்றான் என் ம், அப் பாத்திரத்தின் உதவியால் ஊர் ஊராகச் ெசன் பசித்ேதார்க்
ெகல்லாம் வயிறாரச் ேசாறிட் அறம் வளர்த்தான் என் ம் மணிேமகைல கூ கின்ற .
ெபௗத்த மதம் அக் காலத்தில் பல நா களில் பரவியதற்கும், இக் காலத்தி ம்
ெப ஞ் சமயமாக நிைலத்தி ப்பதற்கும் சிறந்த காரணம் அதன் சங்கேமயாகும்.
ெபௗத்த றவிக ைடய கூட்டத்திற்குச் சங்கம் என்ப ெபயர். தன் தல் காசி
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னிவ க்கு உபேதசம் ெசய் சங்கத்ைதத் ெதாடங்கினார்.
அ வளர்ந் பல்லாயிரக் கணக்கான றவியைர ைடயதாயிற் . ெபௗத்தர்கள்
த்தைர ம் த மத்ைத ம் சங்கத்ைத ம் ம்மணிகளாகப் ேபாற் கின்றார்கள்.
தமிழ்நாட் ல் சங்கம் என்ற ெசால் க்கு ஏற்றமளித்தவர் ெபௗத்தேர என் கூ தல்
மிைகயாகா . சங்கம் நி விப் ெபௗத்த சமயத்ைத வளர்த்தார் த்தர். அம் ைறயில்,
பாண் ய மன்னர்கள் ெதன்னாட் ல் ன் சங்கங்கள் நி வி த்தமிைழ ம்
வளர்த்தார்கள். ெபௗத்த சமயத்தில் சங்கத்திற்கு எவ்வள ெப ைம ண்ேடா,
அவ்வள ெப ைம தமிழ் நாட் ல் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு உண் .
சங்கேம ெபௗத்த சமயத்தின் ஆணிேவர் என்பைதயறிந்த ைசவ சமயத்தார் அம்
ைறையத் தா ம் ேமற் ெகாண்டார்கள். ைசவம் நன்றாக நிைல ெப தற் ெபா ட் ம்,
எங்கும் பர தற் ெபா ட் ம் தி க்கூட்டம் தமிழ் நாட் ல் ஏற்ப வதாயிற் .
தி க்கூட்டம் என்ப சிவன யார் சங்கம். ேசாழ நாட் ன் பைழய தைல நகராகிய
தி வா ாில் அைமந்தி ந்த தி க்கூட்டத்தின் ெசம்ைமையப் ெபாிய ராணம்
எ த் ைரக்கின்ற ; இ வைகப் பாச ம் அற்றவர்கள்; ஈசன் தி வ ையப் ேபாற் ம்
ெசல்வேம ெமய்ச் ெசல்வமாய்க் ெகாண்டவர்கள்.
"மாசி லாத மணிதிகழ் ேமனிேமல்
சும் நீ ேபால் உள் ம் னிதர்கள்
ேதசி னால்எத் திைச ம் விளக்கினார்
ேபச ஒண்ணாப் ெப ைம பிறங்கினார்"
என்

அத் ெதாண்டர் கூட்டத்ைதப் ேபாற்றினார் ேசக்கிழார். அத்தி க்கூட்டத்ைதக்

கண்டார் சுந்தர

ர்த்தி; ஆர்வம் ெகாண்டார். அன்னார்க்கு அ யவராக

ஆைசப்பட்டார். அவ் ஆைசயால் எ ந்தேத 'தி த்ெதாண்டத் ெதாைக' என்

ம்

அ ைமத் தி ப்பதிகம். அதன் அ யாகேவ பிற்காலத்தில் 'தி த்ெதாண்டர் ராணம்'
என் ம் ெபாிய ராணம் தமிழ் நாட் ேல பிறந்த . ஆகேவ, ெபௗத்த சங்கத்திற்கு
நிகராகிய தி க்கூட்டத்தால் ைசவ சமயம் அளவிறந்த நன்ைமயைடந்த என்பதில்
ஐயமில்ைல.
தமிழ் நாட் ல் அரச மரத்திற்கு ஒ தனிச் சிறப் உண் . அரச மர ம்
பிள்ைளயா ம் இல்லாத ஊர் இந் நாட் ல் இல்ைல என்ேற ெசால்லலாம். அம்
மரத்ைதச் சுற்றி வந் வணங்கும் வழக்க ம் இந் நாட் ல் உள்ள . ன்னாளில்
இங்குப் பரவியி ந்த ெபௗத்த சமயத்தால் அம் மரத்திற்கு இத் ைணச் சிறப்
ஏற்பட்டதாகத் ேதான் கின்ற . 'ேபாதி மரம்' என்

ெசால்லப்ப ம் அரச மரத்தின்

அ யிேல த்தர் ெமய்ஞ்ஞானம் ெபற்றார். அதனால் 'ேபாதி நாதர்' என்ற ெபய ம்
அவ க்கு அைமந்த . இத் தைகய த்தைர அரச மரத்த யில் ைவத் ப் பண்ைடத்
தமிழர் வணங்கினர். த்தெரா ேசர்ந்த மர ம் னித ற்றதாகப் ேபாற்றப்பட்ட .
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வங்க ம் ெபயர்ந் மைறந்தன. ஆனால், அரச மரத்தின்
ெப ைம குன்றவில்ைல. த்தர் ற்றி ந்த இடத்தில் பிள்ைளயார் இனிதமர்ந்தார்.
ஆகேவ, த்த மதம் ஆதிக்க மழிந் ேபாய் விட்டா ம், அதன் சின்னங்கள்
அ ேயா இந்நாட் ல் அழிந் ேபாகவில்ைல. பஞ்ச காவியங்களில் ஒன்றாகிய
மணிேமகைல, அதன் ெப ைமக்குச் சான்றாக நிற்கின்ற .

ரேசாழியம் என்

ம்

இலக்கண ல் அம் மதத்ைதச் சார்ந்தவர
லைமத் திறத்ைத விளக்கி நிற்கின்ற ,
ேபாதியின் கீழ் மாதவம் ாிந்த த்தாின் ஞாபகச் சின்னமாக அரசமரம் சிறப் ற்
விளங்குகின்ற .
----------28. இைறயவ ம் இன்

யி ம்

மன் யிர் அைனத்ைத ம் ஆதாித் க் காக்கும் அ ள்ெநறிேய நன்ெநறிெயனத்
தமிழ்நா பழங்காலத்ேத அறிந் ெகாண்ட . பிற உயிர்க்கு நலம் ாிந்தவர்
இன்
வெரன் , தீங்கிைழத்தவர் ன்
வெரன் ம் அற ல் அறி
த் கின்ற .
இவ் லகில் வா ம் உயிர்ப்ெபா ள்கள் பல திறப்பட்ட அறி வாய்ந்தன வாயி ம்
அவற் ள் ஊ
விச் ெசல் ம் உயிர்த்தன்ைம ஒன்ேற என் ம் உண்ைமையத் தமிழ்ப்
ப வல்களிற் பரக்கக் காணலாம். அறிவாற் குைறந்த உயிர்கள் வல பிறவிகெள த்
ேமம்பட் ,

ற்றிய அறி ைடய உயிர்களாகுெமன்

பழந்தமிழ் மக்கள் க தினார்கள்;

ல்லாக ம், டாக ம் நிற்கும் சிற் யிர்கள் அறி
திர்ந் ,மக்களாக ம்
ேதவாரக ம் வளர்ந் ெசல் ம் தன்ைமையயத் தி வாசகம் ெதள்ளிதின்
உணர்த் கின்ற . இதனாேலேய ல் யிைர ம் ன்
த்தலாகாெதன் நல்ேலார்
அ ளிப் ேபாந்தனர்.
மக்கள் தம் அறிவின் ம ைகயால் எைனய உயிர்கள் ந யாவண்ணம் ஆன்ேறார்
வகுத் ள்ள ெசவ்விய ெநறி அறியத் தக்கதாகும். எல்லாம் வல்ல இைறவனிடம்
அச்ச ம் அன் ம் எஞ்ஞான் ம் மக்கட்கு உண் என் ம் உண்ைமைய உணர்ந்த
அறிேவார், வனவிலங்குகள்
இைறயவேரா ைணத்

த

ய ற் ண் கள் ஈறாக உள்ள எல்லா உயிர்கைள ம்

அ ள் ெநறிைய இவ்

லகில் நிைல நி த்த

காட் ல் வா ம் விலங்குகைள ம், விண்ணிேல பறந்

யன் ள்ளனர்;

திாி ம் பறைவகைள ம்,

மண்ணிேல ஊர்ந் ெசல் ம் உயிர்கைள ம், நீாிேல வா ம் மீன்கைள ம், நிலத்திேல
ம வி நிற்கும் மரஞ்ெச கைள ம் இைறயவேரா ைணத் அவற்றின் உயிைரக் காக்க
ஆைசப்பட் ள்ளார்கள். காட் ல் வா ம் ேவழ ம் ேவங்ைக ம், அாி ம் பாி ம்,
மா ம் மற்ைறய உயிர்க ம் இைறயவர்க்கு உகந்த ெபா ள்களாகும். ேவழத்தின்
உாி ம், ேவங்ைகயின் ேதா ம், ஈசன் உவந் அணி ம் உைடகள். ேவங்ைகயின்
ேதாைல அைரயி
த் ேவழத்தின் உாியால் ஆகத்ைதப் ேபார்த் க் க ம்
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ற்றி க்கின்றார். இன்

வி மிய ேவழம் விண்ணவர் தைலவற்குாிய வாகனமாகும். அன்றி ம், ஈச
தைலமகனாகிய பிள்ைளயார் தி

கம் ேவழத்தின்

ம்,
ைடய

கமாக விளங்குகின்ற . ஆகேவ,

உ வத்தால் உயர்ந்த ேவழம் ஈசனார்க்கும் இந்திரற்கும், பிள்ைளயார்க்கும் இனிய
உயிராக இலங்குகின்ற . இத் தைகய யாைனக்குத் தீங்கிைழத்ேதார் அம் வர
சீற்றத்திற்கும் ஆளாவ ரல்லேரா? இன்

ம், ஈசன் ேதாள்களில் ஆரமாக இலங்கும்

நாகம் தி மா ன் பாயலாக ம் அைமந் ள்ள , ஆகேவ, நஞ்சைமந்த நாக ம்
இைறயவர் இ வைரச் சார்ந் , இனி

வாழ்கின்ற . விலங்கரசு எனப்ப ம் அாிமான்,

காளியின் ஊர்தியாகக் களித்தி க்கின்ற , பாிமான் ைபரவற்கு உகந்ததாயிற் .
கைலமான் ஈசனார் ைகயில் இனிதமர்ந்த .
காட் விலங்குகைள வி த் , நாட் விலங்குகைளக் க
ேவாமாயின்,
அைவக ம் இைறயவைரச் சார்ந்த உயிர்களாய் இலங்கக் காணலாம். எ
ஈசன
வாகனமாம்; எ ைம எமன
என் ம் வானவன். தி மா
சாத்தன
எ

ஏற்றமாம். பசுவின் வயிற்றிற் பிறந்தான் சித்திரகுப்தன்
ம் பன்றியாய்த் ேதான்றினான். நன்றி மறவாத நாய்

நல்வாகனமாம். ஆ

அங்கியங் கட

க்குத் தீங்கிைழத்தால் ஈசன்

க்கு அைமந்த ஊர்தியாம், ஆகேவ,

னிவான்; எ ைமக்குத் தவறிைழத்தால் எமன்

விடமாட்டான்; பன்றிையக் ெகான்றால் மாேயான் சீ வான்; நாைய எறிந்தால்
சாத்தன் ெதாடர்வான்; ஆட்ைட அ த்தால் அங்கி அ வான்.
இனி, பறைவ இனங்கைளச் சிறி
மயி

ம், குயி

பார்ப்ேபாம்; அன்ன ம் கிளி ம், ேசவ

ம் ெகாக்கும், காக்ைக ம் க

வாழக் காணலாம், அயன் அன்னத்தின்மீ

ழ

ம்

ம் ஒவ்ேவார் இைறவைன ஒன்றி

அமர்ந்தான். மாரேவள் கிளியின்மீ

ஊர்கின்றான். குமரேவள் ேசவைலக் ெகா யாக ம், மயிைலப் ெபாறியாக ம்
உைடயான். குயிைல மாரன் தனாக்கினான். ெகாக்கிறைக ஈசன் தன் ேவணியில்
அணிந்தான். காக்ைகையச் சனியன் பி த் க்ெகாண்டான். க ழைனத் தி மால்
கவர்ந் ெகாண்டான். ஆகேவ, அன்னத்ைதத்

ன்

த்தினால் அயன் சபிப்பான்.

மயிைல, ேபசும் கிளிையப் பி த்தால் மாரன் அம் ெதா ப்பான்; ேசவ
தீங்கிைழத்தால்

க்குத்

கன் சீ வான்; மயிைலப் பி த்தால் அயில் ேவெல ப்பான்;

குயிைலக் ெகான்றால் மாரன் ேகாபிப்பான்; காக்ைகைய அ த்தால் சனியன்
ெதாடர்வான்; ப ந் க்குத் தீங்கிைழப்ேபார் மாேயான் ேநமிக்கு வி ந்தாவர். எனேவ,
பறைவ இனங்க ம் ெபாியாைரச் சார்ந் அச்சமின்றி வாழ்கின்றன.
இன்

ம், சிறிய உயிர்களாய அணி

அ ளால் ெப ைம ற்

ம், ஆகு ம், குரங்கும், க ைத ம், ெபாியார்

விளங்கக் காணலாம். அணிற்பிற்ைள, காலத்தில் உதவி

114
ெசய்

இராமன

அ ைளப் ெபற்ற . ஆகுேவா பிள்ைளயார் வாகனமாய்ப் ெப ைம

ற்ற . வானரம், இராம

க்குத்

ைண ாிந்

உயர்ந்த . கத் ம் க ைதேயா,

த்தாள் வாகனமாய் அைமந்த . தி மால் மச்சாவதாரம் ெகாண்டைமயால், மீன்
இனங்கைள ம் ஈனெமன்ெறண்ணி ஊ ெசய்தல் ஆகா .
இனி, மரங்களின் உயிைர ஆன்ேறார் பா காத்த மாண் ம் அறிந் மகிழத்
தக்கதாகும். இனிய நிழல் த ம் மரங்களின் அ யில் இைறயவைர அைமத் ப்
பழந்தமிழ் நா வழிபட்ட . குற்றாலநாதர் கு ம்பலாவின்கீழ் அமர்ந்தார்.
ெநல்ேவ யப்பர் ேவ வின் அ யில் ற்றி ந்தார். ம ேரசர் கடம்ப வனத்தில்
களித்தமர்ந்தார். தில்ைலவனத்தில் அழகிய கூத்தர் திைளத்தார். மரமடர்ந்த வனங்கள்
பிற்காலத்தில் நகரங்களாகச் சிறந்தெபா

கு ம்பலா வனம் தி க்குற்றாலமாக ம்,

ேவ வனம் தி ெநல்ேவ யாக ம், கடம்பவனம் ம ைரயாக ம், தில்ைலவனம்
சிதம்பரமாக ம் திகழ்வனவாயின. ன்னாளில் கல்லா ன்கீழ் அமர்ந் இைறயனார்
அற ைரத்தார். அரசமரத்த யில் அமர்ந் ெகௗதம த்தர் அாிய உண்ைமகைள
அறிந்தார். அேசாக மரத்த யில் அமர்ந் அ கனார் அற ணர்ந்தார். கூவிள மரம்
எப்ெபா

ம் ஈச

க்கு உகந்ததாகும். இன்

ம், வன்னி ம் ெதன்ைன ம், ம

ம்

நாவ ம், மற்ைறய மரங்க ம் இைறயவர் வி ம்பி உைற ம் இடங்களாகும். விைன
தீர்க்கும் விநாயகைர ேவம் ம் அரசும் கலந் நிற்குமிடத்தில் அைமத் வணங்கும்
பழக்கம் இன் ம் தமிழ்நாட் ல் நில கின்ற .
மரங்கைளப் ேபாலேவ ெச ெகா க ம், ற் ண் க ம் இைறயேரா
வா ம் தன்ைம அறியத்தக்கதாகும். எப் பய ம் தராத எ க்கும் கு க்கும்
ஈச

இைணந்

க்கினிய ெவன்றால், ஏைனய ெச கைளச் ெசால்ல ம் ேவண் ேமா?

ம்ைப ம்

ளசி ம், அ கும் ல் ம் இைறயவர்க்கு ஏற்றனவாம். மாேயான் ளசியில்
மகிழ்ந் ைறகின்றான். ஆைன கத் திைறவ க்கு அ கி ம் இனிய ெபா ளில்ைல.
ஆகேவ, அறெநறிைய அகிலெமல்லாம் பரப்பக் க திய தமிழ் மக்கள் உயிர்ப்ெபா ள்
அைனத்ைத ம் இைறயவேரா இைணத் த் காக்கக் க திய ைற
நிைனக்குந்ெதா ம் உள்ளத்ைத ெநகிழ்விப்பதாகும்.
------29. ேசாைலமைலக் கள்ளன்*
(* ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலாில் எ திய .)
தமிழ் நாட் ல் எத்தைனேயா மைலகள் உண் . ஆயி

ம், மைலெயல்லாம்

ேசாைலமைல ஆகுமா? ேசாைலமைலையக் கண்டால் கண் குளி ம்; க தினால் மனம்
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மகி ம்; அம்மைலயி

ள்ள ெப ஞ்ேசாைலையப் பசுஞ்ேசாைல என்பார்; பழம்

உதிர்ேசாைல என்பார்; ந ஞ் ேசாைல என்பார். இன்
கழ்வார்

ம் என்ெனன்னேவா ெசால் ப்

ெசந்தமிழ்ப் பாமாைல ெபற்ற ேசாைல மைலயிேல மஞ்சு தவ ம்; மைழ ெபாழி ம்;
அ வி ெசாாி ம்; ஆறாக ஓ ம். ஆற்

நீர் கல் ன் இைடேய பாய்ந்

'கலீர், கலீர்' என ஒ க்கும். அந்த ஓைசயின் இனிைமயால் சிலம்பா
ேசாைலமைலயில் கல் ம் மர ம் கைத ெசால் ம்.

ெசல்

ம் ேபா

வலஞ்ெசய் ம்;

ன்ெனா காலத்தில் அ க ம் த்த ம் அம் மைலயிேல தங்கியி ந் தவம்
ாிந்தார்கள். அன்ேனார் இ ந்த குைக இன் ம் மைலமீ காணப்ப கின்ற .
இப்ெபா

'பஞ்ச பாண்டவர் ப க்ைக' என்ப

அதன் ெபயர். அங்கு ஏறிச்

ெசல்வதற்குப் ப
ம் இல்ைல; பாைத ம் இல்ைல. இ க்கு வழிகளில் ைழந் ம்,
வ க்குப் பாைறயில் தவழ்ந் ம் வ ப்படாமல் பஞ்சபாண்டவர் ப க்ைகைய
அைடந் விட்டால், ெநஞ்சம் தைழக்கும்; தமிழ்த் ெதன்றல், 'வ க' என்
ெதள்ளிய சுைனநீர் தாகம் தீர்க்கும்.

அைழக்கும்;

அச் சுைனயின் அ ேக ஒ பழங் குைக அைமந்தி க்கின்ற . அந் நாளில் அறேவார்
இ ந் அ ந்தவம் ாிந்த பள்ளி அ ேவ ேபா ம்! ெபாிய ஆலமரம் ஒன் அக்
குைகயின்ேமற் கவிந் அழகு ெசய்கின்ற . குைகயின் உள்ேள ப க்ைகேபால்
அைமந்த பல பாைறகள் உள்ளன. ஒல்ெலன ஒ க்கும் ேசாைல ம், சில்ெலனக்
குளிர்ந்த சுைன ம், சீலம் வாய்ந்த குைக ம், அங்ேக ெசல்வாைரச் ெசந்ெநறியிேல
ேசர்க்கும். ஒ ைம டன் இ ந் , இயற்ைகேயா
வி ப் ேவார்க்கு ஏற்ற இடம் அ .

இைசந்

இன் ற்

வாழ

ெதன்னாட் ல் சமண மதம் ஆதிக்கம் ெபற்றி ந்த ேபா சமண னிவர்
பல்லாயிரவர் அந் நாட் ல் வாழ்ந்தார்கள். ம ைரையச் சூழ்ந்தி ந்த எட் மைலகளில்
மட் ம் எண்ணாயிரம் னிவர்கள் இ ந்தார்கள் என்பர். அந்த எட் மைலக ள்
ஒன்

ேசாைல மைல. அந் நாளில் 'இ ங்குன்றம்' என்ப

அதன் ெபயராக வழங்கிற் .

"பரங்குன் , ஒ வகம், பப்பாரம், பள்ளி
அ ங்குன்றம், ேபராந்ைத ஆைன- இ ங்குன்றம்
என் எட் ெவற் ம் எ த் இயம்ப வல்லார்க்குச்
ெசன் ஒட் ேமாபிறவித் தீங்கு"
என் பழம் பாடல் அம்மைலகளின் ெப ைமைய எ த் ைரக்கின்ற . அங்கு
மாதவம் ாிந்த எண்ணாயிரம் சமண னிவர்க ம் தமிழ் நாட்டார்க்குக்
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ைக ைறயாகத் தந்த பாடல்களிற் சிறந்தவற்ைறத் ெதாகுத்
ெகா த்தனர்.
இவ்வா

அ கர் ேபாற்றிய ேசாைலமைல, என் ம்

நால யார் என்

க

ெபயர்

க்கு உாிய

தி மைலயாகும். ெபா வாக மைலகள் எல்லாம்
க க்கு உாியனேவயாயி ம்,
சிறப் வைகயில் அப் ெப மான் ேசாைல மைலைய ஒ பைட டாகக்
ெகாண் ள்ளார் என் அறிந்ேதார் கூ வார். ப
திர் ேசாைலமைலயில் அமர்ந்
அ

ம் குறிஞ்சிக் கிழவனாகிய குமரைன,
"சூரர் குலம்ெவன் வாைக ெயா ெசன்
ேசாைல மைலநின்ற - ெப மாேள"
என்

தி ப் கழ் பா ற் .

ேசாைலமைல பழங்காலத்தில் பாண் யர்க்கு உாிய ேகாட்ைடயாக ம் விளங்கிற் .
பாண் யர் அரசு ற்றி ந்த தைலநகராகிய ம ைரயின் வட கிழக்ேக காதவழி
ரத்தில் உள்ளதாய், பத் ைமல் நீள ம், நாற்ப ைமல் சுற்றள ம் உைடயதாய்த்
திகழ அம் மைலையப் பாண் யர் தம் காவற் ேகாட்ைடயாக்கிக் ெகாண்ட சாலப்
ெபா த்த

ைடயதன்ேறா? மைலயத் வசன் என்ற பாண் யன் அக் ேகாட்ைடையக்

கட் னான் என்பர். அந் நாளிேல கட் ய உட்ேகாட்ைட, ெவளிக் ேகாட்ைட ஆகிய
இரண் ம் இன் ம் காணப்ப கின்றன. திண்ணிய மதில் அைமந்த ேசாைலமைலையக்
கண் , கண்
அரேச" என்

ம் மன ம் குளிர்ந்தார் ெபாியாழ்வார்; "மதில் சூழ் ேசாைலமைலக்கு
பா னார்.

இத் தைகய பைட

ட்ைட ம் ேகாட்ைடைய ம் காத்

நின்றான் ஒ

ரன்.

க்கிய மீைச ம், த க்கிய விழி ம் உைடய அவ் ரன் இப்ெபா
காவல்
ெதய்வமாய். பதிெனட்டாம்ப க் க ப்பன் என்ற ெபயேரா ேசாைலமைலயிேல
காட்சி யளிக்கின்றான். அவைன நிைனத்தாேல குற்ற ள்ள ெநஞ்சு கு கு க்கும்;
ப
ைடயார் உள்ளம் பைறய க்கும். நீதி மன்றத்தில் தீராத வழக்குக ம்
க ப்ைபயன் ப க்கட் ல் தீர்ந் வி ம்.
க
ஒ

கள்ள

க் குகந்த பைட ட் ேல - க ப்ைபயன் காக்கும் ேகாட்ைட மைலயிேல ம் ெந ங்காலமாக உள்ளான்! அன்

உள்ளான் என்

ஆன்ேறார் கூ வர். கள்ள

இன்

எனாதப , என் ம் அவன்

ம் அவேன; காப்பா

ம் அவேன!

ஆதி ம் அந்த ம் அவேன! ஆதி ம் அவேன; ேசாதி ம் அவேன! ேசாைலமைல
அரச ம் அவேன! அம் மாயக் கள்வைனக் கண் ெகாண்டார் ஞானக் கவிஞராகிய
நம்மாழ்வார்.
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"வஞ்சக் கள்வன் மாமாயன்
மாயக் கவியாய் வந் என்
ெநஞ்சம் உயி ம் அைவ ண்
தாேன யாகி நிைறந்தாேன"
என்

பா னார்; பரவினார்; பரவசமாயினார்; உள்ளம் கவர்ந்த கள்வைன நிைனந்

உ கினார்; அவன் அழைகக் கண்ணாற் ப கினார்; இன்ப வாாியில்

ழ்கினார்.

இங்ஙனம் ஆழ்வார ெநஞ்சிேல குந் தி வாய்ெமாழி பா வித்த வஞ்சக்
கள்வேன ேசாைல மைலயில் நின் அ
ம் தி மால். அவர் ெப ைமயால்
ேசாைலமைல, 'தி மால் இ ஞ்ேசாைல' என்

ம் ெபயர் ெபற்ற .

"தி மால் இ ஞ்ேசாைல மைல என்ேறன், என்ன,
தி மால் வந் என் ெநஞ்சு நிைறயப் குந்தான்"
என்ப

தி வாய்ெமாழி.

ேசாைலமைல ைடய தி மால், அழகர் அன்
அழகுைடயார்க்கு ஆகும்' என்ற

ம் ெபய ைடயார். 'அழகும்

ைறயில் ேசாைலமைல அவ க்கு உாியதாயிற் .

அழகர் மைல என்ற ெபய ம் ெபற்ற . இைத ெயல்லாம் அறிந் ,
"அ கேரா
த்த ம் அமர்ந்த
ம் ேசாைல
ம கேனா மாம ம் மகிழ்ந் ைற ம் ேசாைல
க ைமேயா * ெவள்ைள ம் கலந்திலங்கும் ேசாைல
அ ைமயான ேசாைலஎங்கள் அழகர்ெப ஞ் ேசாைல"
என் ஆ ப் பா னாள் ேசாைலமைலக் குறவஞ்சி. அச்ேசாைலயிேல கள்ள
அழகைரக் காண்ப ஓர் ஆனந்தம்! --- * ெவள்ைள - ெவள்ைள நிற ைடய பலேதவன்.
அவ ம் கண்ணேனா அம் மைலயில் காட்சியளித்தார் என்ப பாிபாடலால்
விளங்கும்.
---------------
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30. ெதய்வம் ப ம் பா *
(* ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலாில் எ திய .)
ெதய்வம் ப ம் பா ெதய்வத் க்குத்தான் ெதாி ம். அ யார் ைகயில் அகப்பட்
எத்தைன அ
ம் அவதி ம் பட்
க்கிற ெதய்வம்! எத்தைன ஏச்சும் ேபச்சும்
ேகட்
க்கிற ! ெதாண்டர் என் ேபர் பைடத்த மிண்டர்க ள் ஒ வன் ெதய்வத்ைதக்
கல்லால் எறிந்தான்; மற்ெறா வன் பிரம்பால் அ த்தான்; பித்தன் என் ஏசினான்
இன்ெனா ெதாண்டன். "ெதாண்டர்தம் ெப ைம ெசால்ல ம் அாிேத".
கும்பேகாணத்திற்கு அ ேக சத்தி ற்றம் என்ற சிற் ர் உள்ள . அங்குள்ள
சிவாலயம் பாடல் ெபற்ற . "சத்தி ற்றத் உைற ம் சிவக்ெகா ந்ேத" என்
பா னார் தி நா க்கரசர். நாளைடவில் சத்தி ற்றம் என்ற ெபயர் 'சத்தி த்தம்'
ஆயிற் . அதி
ந் உ ெவ த்த ஒ காதற்கைத! சத்தியாகிய உமாேதவி
ஈசைனக் காத த்
த்தமிட்ட இடம் அ ேவ என்ற
கட் னர் சிவன யார்.
அதற்கு அைடயாளமாகச் சத்தி சிவைன த்தமி ம் ேகாலத்தில் அைமந்த
தி
வ ம் அவ்வாலயத்தில் நி வப் ெபற்ற . அ யார்மீ ைவத்த க ைணயால்
சத்தியின் த்தத்ைத ம் சகித் க்ெகாண் அந்த ஆலயத் ள் அமர்ந்தி க்கின்றார்
ஈசன்.
ேசாழ நாட்
ள்ள தி நாேகச்சுரத்தில் சிறந்த தி மால் ேகாவில் ஒன் ண் .
தி விண்ணகர் என்ப அதன் பழம்ெபயர். ஆழ்வார்க ள் நால்வர் அத்தி ப்பதிையப்
பா ய ளினர். "தி விண்ணகர் ேசர்ந்த அப்பன், தன் ஒப்பார் இல்லப்பன்" என்
நம்மாழ்வார் பா ப் ேபாற்றினார். அவர் தி வாக்கின் அ யாக 'ஒப்பி யப்பன்' என்ற
தி நாமம் அப் ெப மா க்கு அைமந்த . காலப் ேபாக்கில் ஒப்பி யப்பன் என்ப
'உப்பி யப்பன்' என ம விற் . உப்பி யப்பன் ேகாயில் என்ற ெபய ம் அவ்
விண்ணக க்கு அைமந்த . உப்பி யப்ப க்கு உப்பில்லாத நிேவதனேம உகந்த
என்ற க த் ப் பரவலாயிற் . அதன் விைளவாக இன் ம் உப்பில்லாத தி வ ைத
அப் ெப மா

க்கு அளிக்கின்றார்கள். ஒப் வைமயில்லாத் தைலவன், அ யார் த ம்

உப்பில்லாத உணைவ ம் உட்ெகாண் , தியாகத்தின் தி
காட்சி த கின்றார்.
வ ண ெஜபம் ெசய்தால் ப வ மைழ ெபய் ம் என்ப

வாக அத் தி ப்பதியிேல

ைவதிகக் ெகாள்ைக.

ஆயி ம், மைழ ெபய்விப்பதற்குக் கு க்கு வழி ெயான் சில ஊர்களிேல
ைகயாளப்ப கின்ற . ஆற்றங்கைரயில் அரசமரத்த யில் அமர்ந் ள்ள
பிள்ைளயா ைடய ச்ைசப் பி த் விட்டால் மைழ ெகாட் ம் என்ப
ெகாச்ைசயன்பர்களின் நம்பிக்ைக. அதற்காகப் பிள்ைளயாைரச் சுற்றிக் களிமண்ணால்
ஒ

ேகாட்ைட கட் வர்; தண்ணீைரக் ெகாண் ேபாய் அதில் ெகாட் வர்; பிள்ைளயார்
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கண் அளவிற்குத் தண்ணீர் நிைறந்த டன் மைழக் குறி ஏேத ம் ேதான் கிறதா என்
விண்ைண ேநாக்குவர். கார்ேமகம் ஒன்ைற ம் காணாவிட்டால் அவைரச் சுற்றி ள்ள
தண்ணீாில் காரமான மிளகாய்ப் ெபா ையக் கைரப்பர். இவ்வா பாமரமக்கள்
எ க்கும் ' ச்சுப்பி ' விழாவில் சில ேவைள மைழ ெபய்வ ம் உண் . இ
பிள்ைளயார் ப ம் பா .
தமிழ்நாட்
ள்ள சிறந்த தி க்ேகாவில்க ள் ஒன் ைவத்தீசுரன் ேகாவில்.
ள்ளி க்கு ேவ ர் என்ப அதன் பழம் ெபயர். அங்குள்ள ஈசன் ைவத்தியநாதன்.
ம த் வ ெளல்லாம் ெபாிய ம த் வன்; வன்பிணிைய ம் தீர்க்க வல்லவன்.
"பிாிவிலா அ யார்க்கு என்றம் தீரா ேநாய் தீர்த்த ள வல்லான்" என் தி நா க்கரசர்
அப் ெபா மாைனப் பா னார். பிறவி ெயன் ம் ெப ம்பிணிக்கு ஏ வாகிய "இ ள்
ேசர் இ விைன ம்"

ைடக்க வல்ல ைவத்தியநாதைன 'விைன தீர்த்தான்' என்

ெபா

வாராயினர். 'விைன தீர்த்தான்' என்ற ெபயைரக்

மக்கள் ேபாற்

ேகள்வி ற்றார் வைசபா ம் திறம் வாய்ந்த ஒ
பாட் .

கவிஞர், உடேன றப்பட்ட

வைசப்

"வாதக்கா லாம்தமக்கு ைமத் னற்கு நீாிழிவாம்
ேபாதப் ெப வயிறாம் த்திரற்கு - மாதைரயில்
வந்தவிைன தீர்க்க வைகயறியான் ேவ ரான்
எந்தவிைன தீர்த்தான் இவன்!"
என் கவிஞர் பா ய பாட்ைட ம் வஞ்சப் கழ்ச்சியாக ெநஞ்சார ஏற் க்ெகாண்
ைவத்தீசுரன் ேகாவி ல் வாழ்கின்றார் ெசஞ்சைடக் கட ள்.
உமாேதவி மயில் வ வாக இைறவைனப் ேபாற்றிய இடம் மயிலாப் ர் என்பர். அவ்
ாிேல அம்மன் ேகாயில் ஒன் உள்ள . ண்டகக் கண்ணியம்மன் ேகாயில் என்ப
அதன் ெபயர். அன்பினால் வழிப ம் ெதாண்டர்க க்கு ண்டக் கண்ணியாகவா
காட்சியளிப்பாள் உைமயம்ைம? கண்ேடார் கண்கைளக் குளிர்விக்கும்
கண்களல்லேவா அம்ைமயின் கண்கள்? க ைண ெபாழி ம் கண்கள்

ண்டக்

கண்களாக இ க்க
ேமா? என்ற எண்ண ெமல்லாம் நம் மனத்தில் எ கின்றன.
மயிைலயில் வா ம் அவ் வம்ைமயின் உண்ைமயான ெபயைர அறிந்தால் ஐய ம்
திாி ம் அகன்றவி ம்.

ண்டகக்கண்ணி என்ப

அவள் ெபயர்;

ண்டகம் என்ப

தாமைர; சிறப் வைகயில் ெசந்தாமைரையக் குறிக்கும். அ
வாகிய அம்ைமயின்
ெசவ்வாி படர்ந்த அழகிய கண்கைள வியந்
ண்டகக் கண்ணி என் ஆன்ேறார்
ெபயாிட்டனர். அைத ண்டக் கண்ணியாகச் சிைதத் விபாீதம் விைளத் விட்ட நம்
மக்களின் சி ைம.
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பழனிமைலக்கு அ ேக அயிைர என்ற மைல ஒன் உண் . அம் மைலயிேல
ெகாற்றைவ ேகாயில் ெகாண்டாள். ெவற்றி த ம் ெதய்வமாகிய ெகாற்றைவைய
மன்ன ம் ர ம் ன்னாளில் வழிபட்ட ெசய்தி பதிற் ப்பத்
த ய பழந்தமிழ்
ல்களிற் கூறப்ப கின்ற . நாளைடவில் அயிைர மைல என்ப ஐவர் மைலெயன
ம விற் . பாண்டவர் ஐவ க்கும் உாிய அம் மைல என்ற கைத பிறந்த . ெபண்
வ வத்தில் காட்சியளித்த ெகாற்றைவ "ஐவர்க்கும் ேதவி அழியாத பத்தினி" என்
கழப்ப ம் பாஞ்சா யாயினாள். பாஞ்சா யானா ம் பராசக்தியின் அ ள் குன்றா
அம் மைலயில் நின் நில கின்ற . இத்தைகய அ ம் ெப ங் க ைணேய
அறிந்தன்ேறா,
"ெவ ப்பேவ ெசய் ம் என்சி ைமையநின்
ெப ைமயினால் ெபா ப்பவேன"
என்

மனம் ெநகிழ்ந்

பா னார் மாணிக்க வாசகர்!

-------VII. இ ைமயில் ஒ ைம
31. ஆண்ைம ம் அ

ம்

நிைனப்பிற்கு எட்டாத ெந ங்காலமாக இம் மாநிலத்தில் மண்ணா ம்
ெபண்ணா ம் மறப் ேபார் நிகழ்ந் வ கின்ற . உலகி ள்ள மக்கள் ஒ வயிற் ப்
பிறந்தாற்ேபால் ஒற் ைமயாக வாழத் தைலப்பட்டால், ேபார் ஒ ங்குெமன்
ம்ைம ம் உணர்ந்த தறிஞர் க
கின்றார்கள். ஆறறி ைடய மாந்தர் அமர்க்களம்
குந் , அ ேபார் ாிந் , கு தி ெசாாிவைத நிைனக்கும் ேபா

அறிஞர் ெநஞ்சம்

குைலவ இயல்ேபயன்ேறா? இதனாேலேய இந் நாட் ல் ைற திறம்ேபா
அரசாண்ட மன்னர்கள் மா பட்ட அரசேரா மைலய ேநர்ந்தக்கால் அறெநறி
விலகா அமர் விைளத்தார்கள்.
அ

ம் ஆண்ைம ம் இனிதைமந்த பண்ைட அரசர், மாற்றாெரா

ேபார் ெதாடங்கு

ன்ேன, மதிநலம் வாய்ந்த
வைர அவர்பால் அ ப்பி நீதி ெபற யன்றார்கள்.
இவ்வா ெவம்ேபார் விலக்கும் வி மிய க த் டன் ேவற்றரசிடம்
ெசல் ம்
அறிஞைர அவமதிப்ப ம் ன்
த் வ ம் ஆகாெவன் அரசநீத ைறயி கின்ற .
அேயாத்தி மன்ன ைடய தனாய் இலங்ைக மாநக க்குச் ெசன்ற அ மன்மீ
சீற்ற ற் , அவைனச் சிைதக்கக் க திய அரக்க மன்னைன ேநாக்கி, அறி
டணன்,
"மாதைரக் ேகாற

ம் மறத்

நீங்கிய

வாய்ந்த
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ஆதைரக் ேகாற ம் அழி ெசய்யி ம்
தைரக் ேகாற ம் ய்தன் றாம்என
ஏ விற் சிறந்தன எ த் க் காட் னான்"
என் கவியரசராகிய கம்பர் கூ மாற்றால், தைரக் ெகால் ம் பாவம், மாதைரக்
ெகால் ம் மாெப ம் பாவத்ைத ஒப்பதாகும் என்ப நன்கு விளங்குகின்ற . இவ்வா
ேபாக்கி ம் ேநர்ைம எய்தாத நிைலயிேலேய, அ ள் நிைறந்த அரசர், ேவ
வைகயின்றி ெவம்ேபார் ாிவார்கள்.
மாற்றரசர், ெசந்ெநறி விலகி, சீர்

ைற தவறிப் ன்ைமேய ாியி

அடாத ெசய்ைகையப் ெபா த் , இயன்ற வைரயில் ேபாைரத் த க்க

ம், அவர
யல்வேத

அறம் திறம்பாத அரசர் ெசயலாகும். இத் தைகய ெப ைம, அேயாத்தி அண்ணலாகிய
இராமனிட ம் கு குல தல்வனாய த மனிட ம் தைலசிறந் விளங்கிற் . தாயின்
ெமாழிையத் தைலக்ெகாண் , நா

றந் , கா

குந்த இராம

ைடய காதல்

மைனயாைள, இலங்ைக ேவந்தன் வஞ்சைனயால் கவர்ந் அேசாக வனத்தில்
ைவத்தான். மங்ைகையப் பிாிந் மன்னன் மைல ம் கா ம் அைலந் திாிந் மதங்க
வனத்தில் வானரத் தைலவைனத்
காத

ைணக் ெகாண் , கடல் சூழ்ந்த இலங்ைகயில் தன்

சிைறயி ந்தைத அறிந் , க ங்கடைலக் கடப்பதற்குக் கல்லால் அைண

அைமத் , வானர ேசைனேயா

இலங்ைகயின் நகர்ப் றம் எய்தினான். ஆயி

தனக்குத் தவறிைழத்த இலங்ைக ேவந்தன் மீ ேபார் ெதாடங்கு
சீைதைய வி வானா என் அறி மா அங்கதைன அவனிடம்
க தினான். இவ்வாேற சூதினால் அரசிழந் , பன்னீராண்
உழந் , அப்பால் ஓராண்

ஒ வ

மறியா

ம்,

ன்ேன,அம் மன்னன்,
த ப்பக்

படர்கானகத்தில்

ஊர் ந ேவ கரந் ைறந்

பின் ம், வழிக்கு வாராத வணங்கா
மன்னன் மீ பைடெய க்கு
மன்னன் கண்ணைனத் த ப்பிக் க ம்ேபார் விலக்கக் க தினான்.

யர்

ந்த
ன்ேன கு குல

விதிக்கும் விதியாகும் வில்ைலத் தாங்கிய இலக்குவைனத் ைணக்ெகாண்ட
இைணயற்ற இராம ரன் இலங்ைக நாத ைட யவ
ம் பைடவ
ம் கண்
பயந் அவன்பால் த ப்பினான் அல்லன். அவ்வாேற தண்ேடந்திய மைன ம்
த ேவந்திய விசயைன ம் ைணயாகக் ெகாண்ட த மன், ற் வராய் விளங்கிய
மாற்றார் பைடவ கண் கலங்கிக் கண்ணைனத் த ப்பினான் அல்லன்.
க ம்ேபாரால் விைள ம் ெகா ைமைய ம் ெகாைலைய ம் விலக்கக் க திய வி மிய
அ ளாேலேய இ வ ம் மான ம் க தா
ேபாக்கினார் என்ப இனி
விளங்கும்.
அறம் நிரம்பிய தைலவாிடம் இத் தைகய கைரயிறந்த க ைணைய ம், வைரயிறந்த
ெபா ைமைய ம் கண்ட வ ைம சான்ற தம்பியர் சில ேவைளகளில் வ த்த ற் க்
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ேகாபத்தாற் ெகாதித்தார்கள். மாற்றார் பைடையக் கண்
த்ேதார

பண்பாட்ைடக் கண்

கலங்காத இைளேயார்,

கலங்கினார்கள். மானத்தால் மனமி ந்த தமிபியர்,

மாற்றரசாிடம் வில்லாட இைசந்தனேரயன்றிச் ெசால்லாட இைசந்தாரல்லர். 'ேதவிைய
வி கின்றானா அன்றி ஆவிைய வி கின்றானா' என்றறிந்
த

ப்பத்

வ மா

இராமன்

ணிந்தேபா , எவ க்கும் இைளயாத இலக்குவன் தைமயைன ேநாக்கி,

"ஐயேன! இலங்ைக அரக்கன் உன் ேதவிையச் சிைறயில் ைவத்தான்; ேதவைர
இ க்கண் ெசய்தான்; அந்தணைர அலற ைவத்தான்; இந்திர

க்கு இடர்

விைளவித்தான்; மாயம் விைளவித் ச் சீைதைய மயங்க ைவத்தான்; சஞ்சலத்தால்
ைநந்த மங்ைகக்கு 'அஞ்ேசல்' என் அபயமளித்த க கின் ேவந்தைனக்
க ைணயின்றிக் ெகான்றான். இத்தைகய பாவியின் ஆவிையப் ேபாக்கா
காட்டலாகுேமா?" என்

ெவகுண் ைரத்தான். அவ் ைரைய அைமயக் ேகட்ட

அேயாத்தி அண்ணல், ன்னைக த் , " யவ
ெபா ந்தி வாழ்வேத ஏற்றதாகும். அ ேவ அற
இவ் வண்ணேம வம் ெசறிந்த வணங்கா
த

ப்பத்

ணிந்தேபா

அ ள்

தண்ேடந்திய

அைமந்தி ப்பி ம் ெபாைறெயா ம்
மாகும்" என் மாற்றம் உைரத்தான்.
மன்னன்பால் கண்ணைனத்

மன் த மைன ேநாக்கி, "ஐயேன!

பன்னலம் திக ம் பாஞ்சா , பாவியர் ைகப்பட் ,.
"ஆறாகி இ தடங்கண் அஞ்சனெவம்
னல்ேசார அளகம் ேசார
ேவறான கில்தைகந்த ைகேசார
ெமய்ேசார ேவேறார் ெசால் ம்
கூறாமல் ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா
என் அரற்றிக் குளிர்ந் நாவில்
ஊறாத அமிழ் ற உடல் ளகித்
உள்ளெமலாம் உ கி னாேள."
அந் நிைலயில் தைலகவிழ்ந்

ெபா த்தி ந்த நமக்கும் நம் மரபி

தீராத வைச தந்தீர்; அப்பால் பதின்

ன்றாண்

காட்

ம் நாட்

க்கும் என் ம்
ம் கழித்த

பின்ன ம் அமர் ாிந் , மாற்றரசர் உடலம் ணித் உலகாளக் க தா , இன்
த ப்பி பணிந் இரந்
வி ெபற் உண் இ ப்பதற்குத் ணிகின்றீேர!
அந்ேதா! அர யர்த்ேதான் ெகா ைமயி

ம்,

ரசுயர்த்ேதாய்! உம

அ

அஞ்சிேனன். ஐேயா! இந்தத் தைமயன், வா கின்ற மடப்பாைவ வரம்
இைளயவர் கூறிய வஞ்சினம்

த்தான்;

"மைலகண்ட ெதனஎன்ைக மறத்தண் ன்

க்கு
த்தான்;

ம்
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வ கண் ம் மகவான் ைமந்தன்
சிைலகண் ம் இ வர்ெபா ந் திறல்கண்
எமக்காகத் தி மால் நின்ற
நிைலகண் ம் இவள்விாித்த குழல்கண் ம்
இைமப்ெபா தில் ேநரார் தம்ைமக்
ெகாைலகண் மகிழாமல் அவன்குைடக்கீழ்
உயிர்வாழக் குறிக்கின் றாேய"
என்

ெகாதித் க் கூறினான். அப்ேபா

நிற்றேல தக்கதாகும்" என்
அடங்கி நின்றான்.

"அறெநறி

ணர்ந்த த மன

கண்ணன் எ த் ைரக்க, ெவம்ைம சான்ற

உைரவழி
ம

ம்

அப்பால், ேபார் நிகழ்ந்த ேபா மானத்தால் மனம் ெகாதிக்க தம்பிையத்
ைணக்ெகாண் அேயாத்தி மன்னன் இலங்ைக ேவந்தைன ெவன்றான். ெசம்ைம
தவறிய சுேயாதனன் ெசயல்கண் சிந்ைதயறிந்த தம்பியைரத் ைணக்ெகாண் ,
கு குல ேவந்த ம் மாற்றாைர ெவன்றான். அறம் திறம்பாத இவ்வரசர் இ வ ம்
ெபா ைம ெயன் ம் ெப ைமக்ேகார் இ ப்பிடமாய் இலங்கினர்; மாற்றார் சி ைம
ெசய்யி ம் அச் சி ைமையத் தம் ெப ைமயாற் ெபா த் அற ெநறியில் தைல
நின்றனர்; பைகவர மிைகயால் ேபார் ெசய்ய ேநர்ந்தேபா ம், அறம் திறம்பாத
ைறயில் அமர் நிகழ்த்தினர்.
பைடக்கல மிழந் எளியராய் எதிர்ப்ப ம் பைகவைர, அ ள் வாய்ந்த அரசர்,
எஞ்ஞான் ம் தம பைடக்கலத்தால் ந யச் ெசய்வதில்ைல. ெவள்ளி மாமைல
ெய த்த இராவணன் பைடக்கல மிழந் , எளியனாய்த் தனக்கு எதிேர ேபார்க்களத்தில்
நிற்கக் கண்ட ேகாசல நாட்

வள்ளல், அ ள் அளாவிய ஆண்ைமேயா ,

"ஆைள யாஉனக் கைமந்தன
மா த மைறந்த
ைள யாயின கண்டைன
இன் ேபாய்ப் ேபார்க்கு
நாைள வாெவன நல்கினன்"
என்

கவியரசர் கூ மா

பைகயரச

க்கு விைட ெகா த்த

அவ்வாேற, வில்லாண்ைமயில் தைலசிறந்

ப்பினான்.

விளங்கிய விசயன், ேபார்களத்தில்

பைடக்கலம் இழந் எளியனாய் நின்ற கர்ணன நிைலகண் தளர்ந் , அவன்மீ
அம்ெபய்தைலத் தவிர்த்த ஆண்ைம இராமன உயாிய அ ைள நிகர்ப்பதாகும்.
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"அன் ேபார் ாி ேசைன யின்பதி
யான ரைனநீ
இன் ேபாய்இனி நாைள வாஎன
இனிதி யம்பினனால்
ெவன்றி கூர்வாி வின்ைம யால்அடல்
ெவவ்வ ரக்கைர ன்
ெகான்ற காைளைய ஒத்த ேபாிைச
ெகாண்ட ஆண்ைமயினான்"
என்

வில் , விசயன

ெப ைமையப் ேபாற்றிப் கழ்ந்தார்.

இங்ஙனம் இம் மாநிலத்தில் அறெநறி மறெநறிேயா மா ப ம்ெபா
இ தியில்
அறேம ெவல் ம் என்ப ஒ தைல. "ெபா த்தார் மி யாள்வார்" என் ம்
ெபாய்யாெமாழிக்குக் ேகாசல நாட்
ர ம் கு குலக் குாிசி ம் இைணயற்ற
சான்றாவர்..
"ஒ த்தார்க்கு ஒ நாைள இன்பம் ெபா த்தார்க்குப்
ெபான் ம் ைண ம் கழ்" - தி வள் வர்
--------32. கர்ண
ெதான்

ெதாட் ச் ெசய்ந்நன்றி யறிந்

ம் கும்பகர்ண

ம்

ஒ கு தைலச் சிறந்த அறெமனக்

கைடப்பி த்த நா களில் தைலசிறந்த தமிழ்நா . நன்றி மறப்ப நன்றன் என் ம்,
நன்றல்லைத அன்ேற மறப்ப நன் என் ம் தமிழ் மைறயாகிய தி க்குறள்
கூ கின்ற . இன்

ம், காலத்தினாற் ெசய்த நன்ைம சிறிதாயி

ம் அ

மாணப் ெபாி என் ம், ஒ வன் ைண நன்ைம ெசய்யி ம் அைதப்
பைனத் ைணயாய்க் ெகாள் தேல பண் ைடைமயாகும் என் ம் அற
நன்றியின் ெப ைமைய நயம்படக் கூ கின்றன.

ஞாலத்தின்
ல்கள்

"எந்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய் ண்டாம் உய்வில்ைல
ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு"
என்

நாயனார் கூறிய அறி ைரையப் ெபான்ேபால் ேபாற்றினர் தமிழ் மக்கள். இக்

குறளில் அடங்கிய க த்ைத விாித் ைரக்கப்ேபாந்த கம்பர்,
"சிைதவகல் காதல் தாையத்
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தந்ைதைய, கு ைவ, ெதய்வப்
பதவிஅந் தணைர, ஆைவப்
பாலைரப் பாைவ மாைர
வைத ாி குநர்க்கும் உண்டாம்
மாற்றலா மாற்றல், மாயா
உதவிெகான் றார்க்கும்என் ேற
ஒழிக்கலாம் உபாய
என்

ம்

ண்ேடா?"

நன்றியின் ெப ைமைய நன்ெக த் ைரத்தார்.

ன்னறி ெதய்வமாய

தாைய ம் தந்ைதைய ம், அறியாைமைய அகற் ம் ஆசாைன ம்,அறம் திறம்பாத
அந்தணைர ம், பயன் உவந்தளிக்கும் பசுைவ ம், பாவம் ஒன்றறியாப் பாலைர ம்,
ெமல் யல் வாய்ந்த மாதைர ம் ெகாைல ாி ம், ெகா ய க்கும் அற

ல்களில்

க வாய் உண் ; ஆனால், ெசய்ந்நன்றி சிைதத்ேதார்க்கும் எஞ்ஞான் ம் உய் ம்
வழியில்ைல என் கம்பர் அ ளிய ெபா
ைர அறிந் ேபாற் தற்குாியதாகும்.
ந்தித் தவங் கிடந் ,

ந்

நாள் சுமந் , அந்தி பகலாய் இைறவைன வந்தித் ப்

ெபற்ெற த்த அன்ைனையக் ெகான்ற அ ம்பாவ ம் அகன்
ெசால் மிக்க மந்திரமில்ைல' என்

விடலாம். 'தந்ைத

தக்ேகார் ேபாற் ம் ெப ைம வாய்ந்த பிதாைவக்

ெகான்ற பிைழ ம் தீர்ந் விடலாம். இ
குரவர்க்கும் அ த்த நிைலயில் அைமந் ,
அஞ்ஞான இ ளகற் ம் ஆசிாியைரக் ெகான்ற பாவ ம் ஒழிந் விடலாம்.
மண் லகில் வா ம் எல்லா உயிர்களிடத் ம் ெசந்தண்ைம ண் ெநறி ைறயில்
ஒ கும் அந்தணைரக் ெகான்ற அ ம் பாவ ம் நீங்கிவிடலாம். மாநிலத்தில் வா ம்
மக்கட்ெகல்லாம் அறந்த ெநஞ்ேசா அ ள் சுரந் அ தளிக்கும் ஆைவக் ெகான்ற
பாவ ம் அழிந் விடலாம். இைறநலம் மாறாத இளம் பாலைர ம் ெமல் யல் வாய்ந்த
மாதைர ம் ெகான்ற ெகா ம் பாவ ம் குைறந் ஒழிந் விடலாம். ஆனால்,
ெசய்ந்நன்றி மறந்ேதார் எக்காலத் ம் எவ்வாற்றா ம் அப்பாவத்தினின் ம் தப்பிப்
பிைழத்தல் இயலாததாகும் என் வள் வர் க த்ைதக் கம்பர் விாித் ைரத்தார்.
'உப்பிட்டவைர உள்ளள ம் நிைன' என் ம், 'உண்ட

ட் க்கு இரண்டகம் ெசய்தல்

ஆகா ' என் ம், தமிழ்நாட் ல் வழங்கிவ ம் பழெமாழிகேள, இந் நல்லறம் இங்கு
ெந ங்காலமாகப் ேபாற்றப்பட் வ வதற்குப் ேபாதிய சான்றாகும்.
ெசய்ந்நன்றி அறிதெலன்

ம் ெசம்ைம சான்ற ெதால்லறம் அங்கநாட்

கர்ணனிட ம், இலங்ைக நாட்

அரசனாய

ரனான கும்பகர்ணனிட ம் தைலசிறந்

விளங்கிற் . கர்ணன், கன்னியாயி ந்த குந்திேதவியின் ைமந்தனாய்த் ேதான்றினான்.
கன்னிப் ப வத்திேல பிறந்த ைமந்தைன ம், அவைன உயிர்த்த அன்ைனயாய
தன்ைன ம் உலேகார் பழிப்பர் என்

உன்னி, அழகிய ைமந்தைன ஒ

ேபைழயில்
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அைடத்

ஆற்றில் விட்டாள் அம் மங்ைக. ஆதரவற்

ஆற்றில் மிதந்

வந்த ைமந்தன்,

ஒ ேதர்ப்பாகனின் ைகயிற் ேசர்ந் , அவன் மைனயில் வளர்பிைற ேபால் வளர்ந்
வந்தான். இளைமயிேலேய ர ம் அழகும் வாய்ந் விளங்கிய கர்ணைனக் கண்ட
ாிேயாதனன்,
"கற்றவர்க்கும் நலனிைறந்த
கன்னியர்க்கும் வண்ைமைக
உற்றவர்க்கும் ரெரன்
உயர்ந்தவர்க்கு வாழ் ைடக்
ெகாற்றவர்க்கும் உண்ைமயான
ேகாதில்ஞான சாிதராம்
நற்றவர்க்கும் ஒன் சாதி
நன்ைமதீைம இல்ைலயால்"
என்றப

அவ்

ரைன ஆதாித்

வளர்த் , அங்க நாட் க்கு அரசனாக்கி,

அவ டன் ேதாழைம ெகாண்டான்; தன் தம்பிய ம் சுற்ற ம் அவன் அ
வணங்குதற்குாிய ேதாற்ற ம் ஏற்ற ம் அளித்தான். அநாைதயாக ஆற்றில் மிதந்
வந்த தன்ைன அன்ேபா எ த் வளர்த் , அரசுாிைம ம் அளித் , அயலார்
மதிக்குமா அ ம் பதவி ம் நல்கிய ாிேயாதனைனக் கர்ணன் அ ைமயாய்ப்
ேபாற்றினான்.
பாண்டவர்க்கும் ெகௗரவர்க்கும் க ம்ேபார் நிக ம் என்றறிந்த கண்ணன், அறெநறி
றந்த ாிேயாதனன் பைடயில் ஒப் யர்வற்ற ரனாக விளங்கிய கர்ணைன எளிதில்
ெவல்ல

யா

என்பைத உணர்ந்தான்; ஆதலால், அவைன ஐவேரா ம் ேசர்க்க

வி ம்பினான்; அதன் ெபா ட் க் குந்தி ேதவிையக் கர்ணன மாளிைகக்கு
அ ப்பினான். கர்ண ம் அப் ெப மாட் ைய அன்பினால் இன் ற வணங்கி
ஆசனத்தமர்த்தினான். அப்ேபா

குந்திேதவி தன் ைமந்தைனக் குைழந்

ேநாக்கி,

"ஐயேன, யாேன உன்ைன ஈன்ற தாய்; கதிரவன் அ ளால் என்பால் நீ பிறந்தாய்;
பழியஞ்சி உன்ைனப் ேபைழயில் வி த்ேதன்" என் ைரத் ப் பால்ேசார நின்றாள்.
கர்ண

ம் தன் அன்ைன அவேள என்

ைமந்தைன அன்ேபா

ஐயமற அறிந்தான்.அந் நிைலயில்,

அைணத் , ெபான்

வளர்த்ெத க்க நல்விைன ெசய்திேலன்; ஆயி
"வ கஎன் மதலாய், இைளஞர் ஐவ ம்நின்
மலர அன்பினால் வணங்கும்
உாிைமயால் மனம்ஒத் ஏவேல ாிய

ேமாந் , "ஐயேன! உன்ைன
ம்,

ர
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ஒ தனிச் ெசய்யேகா ேலாச்சி
அரெசலாம் வந் ன் கைடத்தைல வணங்க
ஆண்ைம ம் ெசல்வ ம் விளங்கக்
கு குலா திபர்க்கும் குாிசிலாய் வாழ்
கூர்வேத கடெனனக் குறித்தாள்."
'வ க, என் பிள்ளாய்; உன் தம்பியர் ஐவ ம் அன்பினால் வணங்கி ஆட்ெசய்ய, நீேய
அரசனாய் அமர்ந் ஆண்ைம ம் ெசல்வ ம் விளங்கச் ெசங்ேகால் ெச
என் ெமாழிந்தாள் குந்திேதவி.
"தாயிற் சிறந்ெதா
அறிந்தவேன யாயி

ேகாயி

ம் இல்ைல" என்

த் வாயாக'

ம் அ த வாக்ைகக் கர்ணன் நன்கு

ம், சுேயாதனன் தனக்குச் ெசய்த ெப

நன்றிைய மறந்

அன்ைனயின் உைரவழி நடக்க இைசயா னாயினான்;
"திடம்ப த் தி ேவல் இராசரா ச க்குச்
ெச
ைனச் ெசன் ெசஞ் ேசாற் க்
கடன்கழிப் ப ேவ எனக்குஇனிப் க ம்
க ம ம் த ம ம் என்றான்,"
"எனக்கு நன்றி ெசய்த

ாிேயாதன மன்ன

க்காக அமர்க் களத்திற் ெசன்

ேபார்

ாிவேத அற ம் க ம் ஆகும். அவன் உணைவ ண் வாழ்ந்த யான், ெசஞ்
ேசாற் க் கடன் கழியா என் தம்பிய டன் ேசேரன்" என் கர்ணன் எ த் ைரத்த
ர ெமாழிகளில் அவன நன்றி மறவாத நலத்திைன நன்கு காணலாம். பாண்டவர்
தன் தம்பியர் என்

க திப் பாி

ெகாள்ளா , தாயின் ெமாழிையப் ேபாற் தேல தக்க

ெதன் ம் எண்ணா , ெசய்ந்நன்றியறிதேல ெசம்ைம சான்ற அறம் எனத்
அவ்வற ெநறியில் நின் , அமர்க்களத்தில் ஆவி

றந்த கர்ணன

ணிந் ,

அ ங்குணம்

ேபாற் தற்குாியதன்ேறா?
இவ்வாேற இலங்ைக ேவந்த
வரத்தி ம் வ ைமயி ம் சிறந்

ைடய தம்பியாய்த் ேதான்றிய கும்பகர்ணன்,
விளங்கினான். கூற்ைற ம் ஆடல் ெகாண்ட அவ்

ரன் அறெநறிைய ஆதாிக்கும் நீர்ைம வாய்ந்தவன்; அேயாத்தி மன்ன ைடய
மைனயாளாய சீைதைய இலங்ைக நாதன் கவர்ந் சிைற ைவத்த அடாத ெசயல்
என்

அவனிடம் எ த் ைரத்தான்; பிறன்மைன நயந்த தைமயன

என்

இ த் ைரத்

அவைனத் தி த்த

யன்றான்; ஆயி

ெசயல் தவ

ம், தீராத ேமாகம்

ெகாண்ட தைமயைனத் தி த் தல் இயலாெதன்றறிந்த ேபா , அவ க்குத்
ைணயாக அமர் ாிந்த ஆவி றப்பேத ஏற்றதாகும் என்ெறண்ணிப் ேபார்க்களம்
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குந்தான். கும்பகர்ண ைடய நீர்ைமைய ம் திறைமைய ம் அறிந்த இராமன்
அவ் ரைனத் தன்பால் இ த் க் ெகாள் மா விபீஷணைன அ ப்பினான்.
அவ

ம் கும்பகர்ணைன அைடந் , அ பணிந் , "ஐயேன! எனக்கு இன்ன ள் சுரந்த

இராம ரன் உனக்கும் அபயமளிப்பான்; மாயப்பிறவி ேநாய்க்கும் ம ந்தாக
அைமவான். எனக்கு அவன் தந்த இலங்ைக யரசும் ெசல்வ ம் உனக்கு யான்
த ேவன்; ஆதலால், தீவிைன ாி ம் தைமயைனத் றந் அற ெநறியாய
இராமைனச் ேசர்தேல அறி ைடய உனக்கு அழகாகும்" என் நீதியின் ேநர்ைமைய
எ த் ைரத்தான்.
அ

ேகட்ட கும்பகர்ணன் மனம் வ ந்திக் தம்பிைய ேநாக்கி, "ஐய, நீாிற்குமிழிேபால்

நிைலயற்றதாகிய இவ் லக வாழ்ைவ வி ம்பி, இராவணன் எனக்குச் ெசய்த ெப
நன்றிைய மறப்ேபேனா? ெந

நாளாக என்ைன வளர்த் ப் ேபார்க்ேகாலம் ெசய் ,

இங்க ப்பிய இலங்ைக நாத க்கு உயிர் ெகாடா பைகவர் பக்கம் ேபாேவேனா?
இலங்ைகயின் ெப நிதிைய வி ம்பி என் தைமயன உயிைர வாங்கும் பைகவைனப்
பணிந் இரந் பதவி ெபற் இ த்தல் எனக்கு ஏற்றதன் . நீ ெசால் ய நீதி
ைறயைனத் ம் உனக்குத் தக்கேத" என்
ரெமாழி கன் , தம்பிக்கு
விைடெகா த் அ ப்பினான். தன் தைலவன் தகாத ெசயல் ெசய் ெந ம் பைக
ேத னான் என்

நன்றாய் அறிந்தி ந் ம், இராம

கைணயால்தான் ஆவி

றப்ப

திண்ணம் என்

ரன

இைணயற்ற

ெதாிந்தி ந் ம், ஆவிைய ம்

அளவிறந்த ெசல்வத்ைத ம் ெவ த் , தைமயன் ெபா ட்

உயிர்

றந்த

ரன

மனநலம் வியந் ேபாற் தற்குாியதன்ேறா? ஆகேவ, கர்ண ம் கும்பகர்ண ம்
ெசய்ந்நன்றியறிதலாகிய அறத்ைத ஆவியி ம் அ ைமயாக ஆதாித்த ரர் என்ப
இனி ணரப்ப ம்.
---------33. காளத்தி ேவட

ம் கங்ைக ேவட

ம்*

(* ேநமத்தான்பட் , தி நா க்கரசு வித்தியாசாைலயின் பதின்
விழாவில் நிகழ்த்திய ெசாற்ெபாழிவின் சு க்கம்.)

ன்றாவ

ஆண்

தமிழ்நாட் க் காளத்தி மைலயிேல ேதான்றினான் ஒ ேவடன். வடநாட் க்
கங்ைகக் கைரயிேல பிறந்தான் மற்ெறா ேவடன்.அவ் வி வரா ம் ேவடர் குலம்
ெப ைம ற்ற . காளத்தி ேவடைனக் கண்ணப்பன் என் ம், கங்ைக ேவடைனக்
குகன் என் ம் இலக்கிய உலகம் ேபாற் ம், இ வ ம் உயாிய அன் ெநறிையக்
கைடப்பி த் அழியாப் கழ் ெபற்றனர்.
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காளத்திநாதன்பால் ைவத்த அன்பினால் தன் கண்ைண ம் ெபயர்த்ெத த்த
கண்ணப்பன் ெப ைம தமிழ் நாெடங்கும் பரவி நின்ற . எல்ைலயற்ற அன்பிற்கு
அவ்ேவடர் ெப மாேன எ த் க்காட்டாயினார்.
"கண்ணப்பன் ஒப்பேதார் அன்பின்ைம கண்டபின்
என்னப்பன் என்ெனாப்பில் என்ைன ம்ஆட் ெகாண்ட ளி
வண்ணப்ப ணித்ெதன்ைன வாெவன்ற வான்க ைணச்
கண்ணப்ெபான் நீற்றற்ேக ெசன் தாய் ேகாத் ம்பீ"
என் வண்ைட ேநாக்கிப் பா ம் பான்ைமயில் கண்ணப்பன எல்ைலயற்ற
அன்பின் திறத்திைன மாணிக்க வாசகர் நன்கு விளக்கி ள்ளார். தி வாசகத்தி ம்
ேதவாரத் தி ப்பாசுரங்களி ம் கண்ணப்பன்
ெப ைம ேபசப்ப தலால் ைசவ சமயத்ைத நிைலநி த்திய நால்வ க்கும் அவன்
ந்தியவன் என்ப நன்கு விளங்குகின்ற . காளத்திநாதைன வணங்கிய
தி ஞானசம்பந்தர் கும்பிட்ட பயன் காண்பார்ேபால் ேவடர் ெப மானாகிய
கண்ணப்பைனக் ைகெதா தாெரன் ேசக்கிழார் அழகாக எ திப் ேபாந்தார்.
கவிக்கு நாயகராகிய கம்பர் இராம கைதைய வடெமாழிக் காவியத்தினின் ம்
எ த் க்ெகாண்டாேர ம் அதைமத் தமிழ் நாட்டா க்கு ஏற்ற ைறயில் ஒ க்கி
இனியெதா வி ந்தாக அளித் ள்ளார். இராமனிடம் அன்
ண்ட கங்ைக ேவடைன
உ வாக்கும் ெபா
, கம்பர் உள்ளத்தில் காளத்தி ேவடன் வ வம் கனிந்
இலங்கிற் .காளத்தி ேவடைனக் க வாகக் ெகாண் கங்ைக ேவடனாய குகைன
அவர் வார்த் வ த் ள்ளாெரன் ேதாற் கின்ற . இதற்கு இரண்ெடா சான் கள்
காட் ேவன்:
ேகாசல நாட்

இளவரசனாகிய இராமன், தாயின் ெசால்ைலத் தைலக்ெகாண் ,

தனக்குாிய நா
றந் , கங்ைகக் கைரைய வந்தைடந்தான் என் அறிந்த குகன் அக்
குாிசிைலக் காணப் றப்பட்டான். வான்மிக எ திய வடெமாழிக் காவியத்தில் குகன்
இராமைனக் காணப் றப்ப ம் ேகாலம், ஓர் அரசன் மற்ேறார் அரசைனக் காண
எ கின்ற தன்ைமயில் அைமந்தி க்கின்ற . ஆனால் கம்பர், ஆண்டவைனக் காணச்
ெசல் ம் அ யவனாகக் குகன் ேகாலத்ைதத் தி த்தியைமத் ள்ளார்.
"ேதவா நின்கழல் ேசவிக்க வந்தனன்
நாவாய் ேவட் வன் நாய ேயன்"
என்

குகேன கூ தலால் இவ் ண்ைம விளங்கும்.
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காளத்தி ேவடன் தனக்கினிய இைறச்சிேய தன் தைலவனாகிய இைறவ

க்கு

இனியதாகும் என் எண்ணி, அதைன எ த் ஊட் யவாேற, குகன் தனக்கினிய
கங்ைகயாற் மீைன ம் ெகாம் த் ேதைன ம் எ த் க்ெகாண் ெசன்றான். அவ்
விரண்ைட ம் இராமன் தி
ன் ைவத் , "ஐயேன! ேத ம் மீ ம் தி த்திக்
ெகாணர்ந்ேதன். ேதவாீர் தி வ
ெசய்த ளல் ேவண் ம்" என் இைறஞ்சி
நின்றான். அச் ெசயல் நிக ம்ேபா இராம டன் வி த்த மாதர் சிலர்
உைரயா க்ெகாண்
ந்தனர். அவர்கள் குகன மனப்பான்ைமைய அறியாதவராய்,
தகாத ெபா ள்கைள ேவடன் எ த் வந் அபசாரம் ெசய் விட்டான் என்ெறண்ணி
ெவறித்

ேநாக்கினர். அவர்கள் மனத்தில் நிகழ்ந்த க த்திைன அறிந்த இராமன்,

"அாியதாம் உவப்ப உள்ளத்
அன்பினால் அைமந்த காதல்
ெதாிதரக் ெகாணர்ந்த என்றால்
அ தி ம் சீர்த்த வன்ேற"
என் வி த்த மாதைரத் ெத ட் ய ளினான். இதற்கு ேநரான ெசயல்
கண்ணப்பன் சாித்திரத்தில் உண் . கண்ணப்ப க்கு இனிய காளத்தி நாதைனச் சிவ
ேகாசாியார் என் ம் ேவதியர் ைறப்ப
சைன ெசய் வந்தார்; கண்ணப்பன்
இைறச்சிையக் ெகாண் தி க் ேகாயி ல் இட்டைதக் கண் ெசய்வ ெதான்றறியா
கவைல ெகாண்

ந்தார். அைத உணர்ந்த இைறவன் அவர் கனவிேல ேதான்றி,

"அவ ைடய வ ெவல்லாம் நம்பக்கம் அன்ெபன் ம்
அவ ைடய அறிெவல்லாம் நைமயறி ம் அறிெவன் ம்
அவ ைடய ெசயெலல்லாம் நமக்கினிய வாெமன் ம்
அவ ைடய நிைலயிவ்வா றறிநீெயன் ற ள்ெசய்வார்"
இ

ேசக்கிழார் ெப மான் தி வாக்கு.

காளத்திநாதன்பால் அன்
ண்ட கண்ணப்பைனப் ேபாலேவ குக ம் இராமைனப்
பிாிந்தி க்கலாற்றாத மனப்பான்ைம ெபற்றான். அந்தி மாைல வந்தைடந்த ெபா
இராமன் குகைன ேநாக்கி, "அப்பா! இன்றிர உன் ஊ க்குச் ெசன் , நாைளக்
காைலயில் கங்ைகயாற்ைறக் கடப்பதற்குப் படகுகள் ெகாண் வ க" என் ெசால் ய
ெபா

, குக

ைடய மனம் அன ைடப்பட்ட ெம கு ேபால் உ குவதாயிற் . 'என்

ஐயன், என் ஆண்டவன், என்ைனப் ேபா என்றாேன! அவைன விட்
ேபாேவன்? அவ

நான் எவ்வா

டனி த்தேல எனக்குப் ேபாின்பம். அவைனப் பிாிந்தி த்தல்

'ெப ந் ன்பம்' என் எண்ணி, இராமைன ேநாக்கி, "ஐயேன! நான் ேபாகலாற்ேறன்;
ஈண்
ந் என்னால் இயன்ற ெதாண் ெசய்ேவன்" என்றான்.
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"கார்குலாம் நிறத்தான் கூறக்
காதலன் உணர்த் வான்இப்
பார்குலாம் ெசல்வ நின்ைன
இங்ஙனம் பார்த்த கண்ைண
ஈர்கிலாக் கள்வ ேனன்யான்
இன்ன ன் இ க்ைக ேநாக்கித்
தீர்கிேலன் ஆன ைதய
ெசய்குவன் அ ைம என்றான்"
என்

குகன் ெப ைமைய அறிவிக்கும் கம்பர் பாட்

மிக்க அழகு வாய்ந்ததாகும்.

"என் ெப மாேன! அேயாத்தி மாநகாில் அாியாசனத்தில் மன்னர் மன்னனாய்
மணி
தாித் ச் ெசங்ேகாேலந்தி அரசா ம் ேகாலத்தில் காண ேவண் ய உன்ைனச்
சைட
ம் மர ாி ம் தாித் க் கானகப் ல் ல் அமர்ந்தி க்கக் கண்ேடேன! என்
கண் ெசய்த பாவம் கட

ம் ெபாிதன்ேறா? இந்தக் ேகாலத்தில் உன்ைனக் கண்ட

என் கண்கைளப் பறித்ெதறியாத பாவிேயன் நான். ஆயி

ம், ஐயேன! உன்ைன

விட் ப் ேபாக என்னால் இயாலா ; என்னா யன்ற சி ெதாண் ெசய் ெகாண்
ஈண் த்தான் இ ப்ேபன்" என் மனங்கசிந் ேபசினான். கங்ைக ேவடன் ேபசிய
வாசகத்தின் சுைவைய அறிந்த இராமன்,
"சீைதைய ேநாக்கித் தம்பி
தி
கம் ேநாக்கித் தீராக்
காதலன் ஆகும் என்
க ைணயின் மலர்ந்த கண்ணன்
யாதி ம் இனிய நண்ப
இ த்திஈண் எம்ேமா ெடன்றான்"
"யாதி

ம் இனிய நண்ப" என்

அைழத்தைமயால், குகன் இராம

க்குப்

ெபான்னி ம் இனியன் ஆனான்; கழி ம் இனியன் ஆனான்; மற்ெறதனி ம்
இனியன் ஆனான் என்ப ெவளிப்பைடயாக விளங்குகின்ற . இங்ஙனம்
ஆட்ெகாள்ளப்பட்ட குகன் அக ம் க ம் மலர்ந்தான். அன்றிர நாணற் பாய ல்
இராம

ம் சீைத ம் ப த் றங்க, இலக்குவன் வில்ைல

அவ்வி வைர ம் காத்

நிற்க, அன் வ வாய குகன்,

ன்றிய ைகேயா
ைறயாக

வைர ம் காத்

நின்றான். இர
வ ம் கண்ணிைமயா காவல் ெசய்த குகன், இன்பப் பணியிேல
ஈ பட்டான். காளத்தி நாதைன இராப்ெபா தில் கண்ணிைமயா காத் நின்ற
கண்ணப்பைனப் ேபாலேவ இராமைனக் காத் நின்றான் குக ம்.
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இன்

ம் காளத்தி ேவடன

அன்பிற்கும் கங்ைக ேவடன

அன்பிற்கும் ஒ

ஒற் ைம ண் . இ வ ம் இைறவனிடம் பயன் க தாப் பக்தி
அன்பினில் கும்பி தல் தம் கடன்' என்

சிறந்த

ண்டவர்கள்; 'கூ ம்

ெகாண்டவர்கள், இத்தைகய பக்திேய சாலச்

சிறந்த என் சான்ேறார் கூ வர். இராமன் நா
றந் கா
குந்த பின்னர்,
அவன்பால் அன் ெகாண்டவர் வர். கங்ைகக் கைரயிேல குகன் இராமைனச்
ேசர்ந்தான்; கி கிந்ைதயில் சுக்ாீவன் வந்
வந் அைடந்தான். தன்ைன வந்தைடந்த

ேசர்ந்தான்; இலங்ைகயில் விபீஷணன்
வைர ம் தன் ைடய கு ம்பத்திேல

ேசர்த் க்ெகாண்டான் இராமன். எனி ம், சுக்ாீவன் இராமனிடம் அன்
ண்டதற்குக்
ைகமாறாகக் கி கிந்ைத அரைசப் ெபற்றான். விபீஷணன் இராமைனச் சரணைடந்
இலங்ைகயரைசப் ெபற்றான். குகன் ஒ வேன பக்திக்காக பக்தி ெசய் ைகம்மா
க தாத அன்பின் நீர்ைமைய நன்கு விளக்கிக் காட் னான்.
இவ்வா கனிந்த அன் வாய்ந்த காளத்தி ேவடைன ம், கங்ைக ேவடைன ம்
குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் இைறவைன நிைனந்
கிய அன்பர் நிைல ம் அறியத்
தக்கதாகும். அன்ைபப் ெப க்கி இன்பப் ேபறைடயக் க திய ஆன்ேறார் இவ்வி
அ யார அன்பின் ெப ைமைய நிைனந் , "எற்ேற இவர்க்கு நாம்" என்
உ கினர்.

உள்ளம்

ற்றத் றந்த பட் னத்த கள் என் தமிழகம் ேபாற்றிப் க ம் ெபாியார்
கண்ணப்பன அ ஞ்ெசயைல நிைனந் கைரந் உ குவாராயினர். காளத்தி
மைலயிலமர்ந்த ஈச

க்கு ஆளாகக் க திய அ கள்,

"வாளால் மகவாிந் ஊட்டவல் ேலனல்லன் மா ெசான்ன
சூளால் இளைம றக்கவல் ேலன்அல்லன் ெதாண் ெசய்
நாளாறில் கண்ணிடந் அப்பவல் ேலனல்லன் நான்இனிச்ெசன்
ஆளாவ ெதப்ப ேயாதி க் காளத்தி அப்ப க்ேக"
என்
இன்ன
கடவா
ஆ

அகம் குைழந்தார். "ஐேயா! ெபற்ற பிள்ைளைய வாளாலாிந்

இைறவ

க்கு

ட்ட வல்ேலனா? தி நீலகண்டன் ேமல் மைனயாள் ைவத்த ஆைண
இளைமயிேலேய ஐம்ெபாறிகைள ம் ெவன் , இன்பம்

றக்க வல்ேலனா?

நாள் பழகிய பான்ைமயில் ஆராத அன் வாய்ந் , கண்ைணப் பறித் ,

இைறவன் கண்களில் அப்ப வல்ேலனா? இத் தைகய ெபாக்கனாகிய யா

ம்,

ெமய்ய யார்ேபால் ந த் , டகத்ேத குந்திட விைழகின்ேறன்" என் உள்ளத்
றவைமந்த உயாிய அ கள் உ குவாராயினர். கடந்ேதார்க்கும் கடத்தலாியதாய
மக்கட் பாசம் நீத்த ஒ ெதாண்டர். ெபாிய சி த்ெதாண்டராய்ப் ேப ெபற்றார்.
மைனயாள்மீ ைவத்த பாசம் றந்த மற்ெறா ெதாண்டர் இைறவன
அன்பிற்குாியராயினர். கண்ணிற் சிறந்த உ ப்பில்ைல என்றறிந் ம் ஈசன்பால் ைவத்த
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அன்பினால், இ கண்கைள ம் ஈர்த்தளிக்க இைசந்த ஒ ெதாண்டர் மாறிலா
இன்பத்தில் மகிழ்ந்தார். இவ்வா அகம் றெமன் ம் இ வைகப் பற்ைற ம் அறேவ
கைளந் , இைறவன்பால் அன்ைப வளர்த்த அ யார நிைலைய நிைனந்
பட் னத்த கள் உ கும் பான்ைம அறிந் ேபாற்றத் தக்கதாகும்.
காளத்தி ேவடைனக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்

அ கள் கைரந்

கியவாேற,

கங்ைகேவடைன இலக்காகக் ெகாண் , வானர ேவந்தனான சுக்ாீவன் வா
வ ந்தினான். இ ைம ம் த ம் ெப மானாகிய இராமனிடம் எப் பயைன ம் க தா
வி மிய அன்
ண்ட ேவடன ெப ைமைய ம் தன சி ைமைய ம் நிைனத் ச்
சுக்ாீவன் சிந்ைத தளர்ந்தான். வானர ேசைன இலங்ைக மாநகர்ப் றம் எய்தியேபா ,
அப்பைடயின் திறன் அறி மா தன் நகாில் நின் ேநாக்கிய இலங்ைக ேவந்தைனக்
கண்டான் வானர மன்னன். அவன் உள்ளத்தில் சீற்றம் ெபாங்கி எ ந்த ; பஞ்சின்
ெமல்ல ப் பாைவயாகிய சீைதைய வஞ்சைனயாற் கவர்ந் , சிைற ைவத்த அரக்கர்
ேகாைனக் ெகான் பழி தீர்க்கக் க தி, அவன்மீ பாய்ந்தான். ரராகிய இ வ ம்
ெந ம்ெபா
க ம்ேபார் விைளத்தார்கள். இலங்ைகநாதன அளவிறந்த
வ ைமைய அறிந்த வானரத் தைலவன் அவைன ெவல்ல இயாலா , அவன் தைல
மீதி ந்த மணி
ையக் கவர்ந் , மீண் ம் இராமன பாசைறைய வந்தைடந்தான்.
கால க்கும் காலனா யைமந்த அரக்கன் ைகயினின் ம் தப்பி வந்த வானர ரைனக்
கண் இராமன் களிகூர்ந்தான். அந் நிைலயில் அன்பினால் அகங்குைழந்த வானர
மன்னன், ஐயைன ேநாக்கி,
"காட் ேல க கின் ேவந்தன்
ெசய்த காட்ட மாட்ேடன்
நாட் ேல குகனார் ெசய்த
நன்ைமைய நயக்க மாட்ேடன்
ேகட் ேலன் அல்ேலன் இன்
கண் ம்அக் கிளியன் னாைள
மீட் ேலன் தைலகள் பத் ம்
ெகாணர்ந்திேலன் ெவ ங்ைக வந்ேதன்"
என் ம் மனம் வ ந்தி ெமாழிந்தான். "அந்ேதா! காட் ல் வா ம் க கின் ேவந்த ம்,
நாட் ல் வா ம் நல்ேவட ம் காட் ய அன்ைப நான் காட்ட இயலாதவனாயிேனன்.
இலங்ைக மாநகாில் சிைற யி ந்த ேசாகத்தாளாய நங்ைகைய இங்ேக ெகாண் வர
வ யற்

ெவ ைமயாகக் கண்

வந்ேதேன; நல்லார்க்கு இடர் விைளக்கும்

அரக்கைன எதிர்த் ம், அவன் சிரங்கைளக் ெகாய்
வந்ேதேன" என் வானர மன்னன் வ ந்தினான்.

ெகாணரா

ெவ ங்ைகயனாய்
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காட் ேல க கின் ேவந்தன் ஆற்றிய கடைமைய ம் நாட் ேல கங்ைக ேவடன்
ஆற்றிய நன்ைமைய ம் அறிேவாமாயின், வானர

ரன

ெசால்

ன் ெபா ள்

அளவிறந்த வ ைமைய அறிந்த வானரத் தைலவன் அவைன ெவல்ல இயாலா ,
அவன் தைல மீதி ந்த மணி
ையக் கவர்ந் , மீண் ம் இராமன பாசைறைய
வந்தைடந்தான். கால க்கும் காலனா யைமந்த அரக்கன் ைகயினின் ம் தப்பி வந்த
வானர ரைனக் கண் இராமன் களிகூர்ந்தான். அந் நிைலயில் அன்பினால்
அகங்குைழந்த வானர மன்னன், ஐயைன ேநாக்கி,
"காட் ேல க கின் ேவந்தன்
ெசய்த காட்ட மாட்ேடன்
நாட் ேல குகனார் ெசய்த
நன்ைமைய நயக்க மாட்ேடன்
ேகட் ேலன் அல்ேலன் இன்
கண் ம்அக் கிளியன் னாைள
மீட் ேலன் தைலகள் பத் ம்
ெகாணர்ந்திேலன் ெவ ங்ைக வந்ேதன்"
என் ம் மனம் வ ந்தி ெமாழிந்தான். "அந்ேதா! காட் ல் வா ம் க கின் ேவந்த ம்,
நாட் ல் வா ம் நல்ேவட ம் காட் ய அன்ைப நான் காட்ட இயலாதவனாயிேனன்.
இலங்ைக மாநகாில் சிைற யி ந்த ேசாகத்தாளாய நங்ைகைய இங்ேக ெகாண் வர
வ யற்

ெவ ைமயாகக் கண்

வந்ேதேன; நல்லார்க்கு இடர் விைளக்கும்

அரக்கைன எதிர்த் ம், அவன் சிரங்கைளக் ெகாய்
வந்ேதேன" என் வானர மன்னன் வ ந்தினான்.

ெகாணரா

ெவ ங்ைகயனாய்

காட் ேல க கின் ேவந்தன் ஆற்றிய கடைமைய ம் நாட் ேல கங்ைக ேவடன்
ஆற்றிய நன்ைமைய ம் அறிேவாமாயின், வானர
இனி

ரன

ெசால்

ன் ெபா ள்

விளங்கும். கானகத்தில் தனியாளாய் இ ந்த ைதயைல இலங்ைக ேவந்தன்

வஞ்சைனயாற் கவர்ந்த மேனா ேவகமாகச் ெசல்

ம்ெபா

, ஆதரவற்

அரற்றிய

மங்ைகயின் அ குரல் ேகட் க் க கின் காவலன் காற்றி ங் க கி வந்தான்; அறெநறி
தவறிய அரக்க டன் ெந ம் ெபா
க ம் ேபார் ாிந் ஆவி றந்தான். இவ்வா
ஆதரவற்ற சீைதக்காக அறப்ேபார் ாிந் ஆவி நீத்த க கின் ேவந்தன், "ெதய்வ
மரணம்" எய்தினான் என் இராமன் ேபாற்றிப் கழ்ந்தான். " தன் யிர் கழ்க்கு விற்ற
சடா " என் ெசால் ன் ெசல்வனாய அ மன் கழ்ந் ைரத்தான். அரன் அளித்த
வா

ைடயாைன ெவ ம் அலகுைடயான் ெவல்

தல் இயலாெதன்றறிந் ம், அறெநறி

திறம்பிய அரக்கேனா ெபா
ஆவி றத்தேல தன் கடைம என் அறிந் , க கின்
ேவந்தன் உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெகாண்டான். இவ்வா இராமன ேசைவயில் அமர்
ாிந் இறக்க ம் ஒ ப்படாத தன குைறைய நிைனந் வானர ரன் வ ந்தினான்.
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இனி கங்ைகக் கைரயின் காவலனாகிய குகன், பரதன

பரந்த ேசைனையக்

கண்டேபா , அவன் இராமைன ெவல்லக் க தி வந்தான் என்
தன்

யிைர ம் ஒ

ெபா ளாகக் க தா

எண்ணித்

ேபார்க் ேகாலம் ைனந் ,

"ஆழ ெந ந்திைர யா கடந்திவர் ேபாவாேரா
ேவழ ெந ம்பைட கண் விலங்கி வில்லாேளா
ேதாழைம என்றவர் ெசால் ய ெசால்ெலா ெசால்லன்ேறா
ஏழைம ேவடன் இறந்திலன் என்ெறைன ஏசாேரா"
என்

ரெமாழி பகர்ந்

நின்றான். "என் காவ

தன் ேதாழ

க்காக உயிைர ம் ெகா க்க இைசந்

ல் அைமந்த கங்ைக யாற்ைறக் கடந்

ேதாழன் என்ற நாயகன் உைரத்த ெசால் ஒ
நாய்ேபால், தைலவன

இவர் ேபாவாேரா?

ெசால்லன்ேறா? நன்றி மறவாத

ஆைணக்கடங்கிக் காவல் ாி ம் ஏைழேயன், அமர்க்களத்தில்

இறந்த பின்னன்ேறா, பரதன் இராமைனப் பார்க்க ேவண் ம்" என் குகன் கூறிய
ெமாழிகளில் தைலயாய அன் தைழத் திலங்கக் காணலாம். இவ்வா குகைனப் ேபால்
உயிர் ெகா க்கத் ணிய ம் இயலாத தன சி ைமைய நிைனத் ச் சுக்ாீவன்
வ ந்தினான்.
ஆகேவ, காளத்தி ேவட ம் கங்ைக ேவட ம் அன் ெநறியில், ஒப்பாாின்றி
உயர் ற் ஏைனய அன்பர்க்கு ஒ கலங்கைர விளக்கமாக அைமந்திலங்கும் தன்ைம
இனி விளங்கும்.
--------34. பாரதப் பண்பா *
(* ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மல க்கு எ தப்பட்ட .)
பழம் ெப ைம வாய்ந்த பாரதநா . வடக்ேக இமயமைல தல் ெதற்ேக குமாி
ைன வைர ள்ள இமப் பரந்த நாட் ேல ெமாழிகள் பல உண் . மதங்கள் பல
உண் ; இனங்கள் பல உண் . ஆயி

ம் பாரதப் பண்பா

ஒன்ேற.

இத் தைகய பண்பாட் ன் ஒ ைமப்பாட்ைட உணர்த் கின்ற தமிழிலக்கியம்.
பாரத நாட்
ள்ள வடெமாழிக்கும் ெதன்ெமாழிக்கும் எந்நா ம் பிணக்க மில்ைல.
இ

ெமாழிக

ம் இைறவன் அ ளால் ேதான்றின; ஆன்ேறார் ேசைவயால் சிறந்தன;

இம்ைம இன்ப ம் ம ைமயின்ப ம் த வன ஆதலால், "இ

ெமாழி ம் நிகர் என்

ம்
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இதற்கு ஐய ளேதேயா" என் பா னார் வட
நிைலகண் உணர்ந்த சிவஞான னிவர்.
வட நாட்

ம் ெதன்னாட்

ற் கடைல ம், ெதன்

ம் ம ைர என்

ற் கடைல ம்

ம் ெபய ைடய தி நகரம் உண் .

வடம ைரயில் அவதாித்தார் கண்ணபிரான்; ெதன் ம ைரயில் கழ் ெபற்றார்
தி வள்

வர். கண்ணன் அ ளிய கீைத ம், வள்

ேபாற் ம் உயாிய ஞான
ஞானரதம்' என்

வர் இயற்றிய குற

ம், உலகம்

ல்கள். 'இவ் விரண்ைட ம் அச்சாக உைடய

ம் க த்ைத அைமத் ப் பா னார் ஒ

பாரத

பழங் கவிஞர்.

"உப்பக்கம் ேநாக்கி உபேகசி ேதாள்மணந்தான்
உத்தர மாம ைரக்(கு) அச்ெசன்ப - இப்பக்கம்
மாதா பங்கி ம வில் லச்ெசந்நாப்
ேபாதார் னற்கூடற்(கு) அச்சு"
என்ப

நல்கூர் ேவள்வியார் பகர்ந்த நல்

ன்னாளில் பாட

த்திரம் என்

ைர.

ம் ெபய ைடய இ

நகரங்கள் பாரத நாட் ல்

சிறந் விளங்கின; அவற் ள் ஒன் வடக்ேக கங்ைகக் கைரயில் இ ந்த ;
மற்ெறான் ெதற்ேக ெக ல நதிக் கைரயில் இ ந்த . அேசாக மன்னன் காலத்திேல
சிறந் விளங்கிற் வட நாட் ப் பாட
த்திரம். பல்லவ மன்னர் காலத்தில் கழ்
ெபற் த் திகழ்ந்த ெதன்னாட் ப் பாட
த்திரம். இப் பாட நகரங்கள் இரண் ம்
கைலக் களஞ்சியங்களாகக் காட்சியளித்தன.
தமிழ் நாட் ப் பாட
த்திர நகாில் அைமந்த சமணக் கல் ாியின் ெப ைமையக்
ேகள்வி ற்றார் தி நா க்கரசர். கைலஞானக் ேகாயிலாய் விளங்கிய அக் கல் ாிைய
நா ற் அவ ள்ளம். அப்ேபா அவ க்குத் தந்ைத மில்ைல, தா மில்ைல;
தமக்ைகயார் ஒ வேர இ ந்தார். அவாிடம் விைடெபற் ப் பாட க் கல் ாியிற்
ேசர்ந்தார் தி நா க்கரசர். அவ ைடய கைலயார்வ ம் மதி ட்ப ம் சமணப்
ேபராசிாியர்களின் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. கைல பயின்ற மாணவாின்
இளைம ள்ளம் சமண சமயத்தில் கவிழ்ந்த . அ கண் மகிழ்ந்த சமண னிவர்கள்
அவைரச் சமண மதத்திேல ேசர்த்தார்கள்; த ம ேசனர் என்ற ெபயைர ம்
சூட் னார்கள்.
"அங்கவ ம் அமண்சமயத் த ங்கைல லானெதலாம்
ெபாங்கும்உணர் றப்பயின்ேற அந்ெநறியில் லன்சிறப்பத்
ங்கம ம் உடற்சமணர் சூழ்ந் மகிழ் வார்அவர்க்குத்
தங்களின்ேம லாம்த ம ேசனர்எ ம் ெபயர்ெகா த்தார்"
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என் அவர் வரலா கூ கின்ற . இவ்வா சமண சமயத்தில் சிறப் ற்றி ந்த
அறிஞர் அவ ைடய தமக்ைகயார் அ ளால் மீண் ம் சிவெநறிைய ேமற் ெகாண்
ெசந்தமிழ்ப் பாட் ைசத் ச் ெசம்ைமயான ெதாண்
ாிந்த ெசய்திையத்
தி த்ெதாண்டர் ராணத்திற் காணலாம்.
இத் தைகய சீர்ைம வாய்ந்த பாட

நகரங்கள் இக் காலத்தில் ேவ

ெபயர்

ெபற் ள்ளன. வட நாட் ப் பாட
த்திரம் பாட்னா (patna) என் ம், ெதன்னாட் ப்
பாட
த்திரம் தி ப்பாதிாிப்
ர் என் ம் இப்ேபா வழங்குகின்றன. பாட என்ற
வடெசால் க்கும், பாதிாி என்ற ெதன் ெசால் க்கும் ெபா ள் ஒன்ேற.
தி ப்பாதிாிப்
ாில் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ஈசன் பாடலீசுரர் என்ேற இன் ம்
அைழக்கப ெப கின்றார்.
பாரத நாட் ப் ண்ணியத் தலங்க ள் காசி என் ம் வாரணாசி ம்,
இராேமச்சுர ம் தைலசிறந்தன என்ப தக்ேகார் ெகாள்ைக. இந்திய நாட் த்
ெதன்ேகா யில் உள்ள இராேமச்சுரத்ைத நா வ வர் வடநாட்டார். காசியி ள்ள
விசுவநாதைர வழிபடச் ெசல்வர் ெதன்னாட்டார். வடகாசியின் வாசியறிந்த தமிழ்
மக்கள் தம் நாட்
ம் ஒ காசிைய உண்டாக்கினர். ெதன்காசி என்ப அதன் ெபயர்.
பராக்கிரம பாண் யன் என்ற அரசன் "ெதன்காசி கண்ட ெப மாள்" என்
சாசனங்களிேல ேபசப்ப தலால் அவேன ெதன்காசிைய உ வாக்கி, அங்கு
விசுவநாத க்கு ஒ தி க்ேகாயி ம் கட் னான் என் ெகாள்ளலாம்.
"ஓங்கு நிைலஒன்ப ற்றதி க் ேகா ர ம்
பாங்குபதி ெனான் பயி
ம் - ேதங்கு கழ்
மன்னர் ெப மான் வ திகண்ட ெதன்காசி
தன்னிலன்றி உண்ேடா தலத் "
என் பராக்கிரம பாண் யன் ெசய்த தி ப்பணியின் ெசம்ைமையப்
பாராட் கின்ற ஒ சாசனப்பாட் .
நதிகள் ஒன் கூ ம் ைறகைளப் னிதமான இடங்களாகக் க திப் ேபாற் தல்
பாரத நாட் ப்பண் . கங்ைக ம் ய ைன ம் சரஸ்வதி ம் கூ ம் இடம் திாிேவணி
சங்கமம் என் வடநாட் ல் அைழக்கப்ப கின்ற . தமிழ்நாட் ல் ண்ணிய திகள்
கூ மிடங்கள் பல உள்ளன. அத் தைகய இடங்கைள க்கூடல் என் வழங்குவர்
தமிழ் மக்கள். ெதன்பாண் நாட் ல் ெபா ைநயா ம் சிற்றா ம் கயத்தா ம்
ஒன் ேசர்கின்ற இடம் க்கூடல் என் ம் ெபயர் ெகாண்
ற்காலத்தில்
சிறந்தி ந்த . இந் நாளில் அந்த இடம் சீவலப்ேபாி என் வழங்குகின்ற . காஞ்சி
மாநகரத்திற்கு அ ேக பாலா ம், ேசயா ம், கம்ைபயா ம் ேசர்கின்ற இடம்
தி
க்கூடல் என் ம் ெபயர் ெபற் ள்ள . திாிேவணி சங்கமம் என்றா ம்
என்றா ம் ெபா ள் ஒன்ேற.

க்கூடல்
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ஐந் ஆ கள் பா ம் வள நாட் ற்குப் 'பஞ்சாப்' என் ெபயாிட்டனர் வடநாட்டார்.
ெதன்னாட் ல் அத் தைகய நா ஐயா என் அைழக்கப் ெபற்ற . தி ைவயா
என்ப இப்ேபா ஓர் ஊாின் ெபயராக அைமந் ள்ள . பஞ்சநதம் என்ப ம் அ ேவ.
எல்லாம் வல்ல இைறவைன ைவத்தியநாதன் என்

ம் ெபயரால் வழிப ம் வழக்கம்

வடநாட்
ம் உண் ; ெதன்னாட்
ம் உண் . சிதம்பரத்திற்கு அ ேக
ைவத்தீஸ்வரன் ேகாயில் என்ற சிவஸ்தலம் இ க்கின்ற . அங்குள்ள ஈசன் "மந்திர ம்
தந்திர ம் ம ந் மாகித் தீராேநாய் தீர்த்த ள வல்லான்" என் பா னார்
தி நா க்கரசர்.
வடநாட்
ம் ைவத்தியநாதன் ேகாயில் ஒன் உண் . அதைன இந் நாளில்
உலகறியச் ெசய் விட்டனர். அங்குள்ள பண்டாக்கள். சில நாட்க க்கு ன் தாழ்ந்த
குல மக்கள் என் க தப்ப ம் அாிஜன அ யார்கேளா ைவத்திய நாதைன (ைபத்திய
நாதன் என்ப வடநாட் வழக்கு.) வழிபடச் ெசன்றார் விேநாபா அ கள்.
அ கைள ம் அ யாைர ம் த யால் அ த் த் ன்
த்தினர் ேகாயிற் பண்டாக்கள்.
அவர்கள் ெசய்த சி ைமயால் இன் ைவத்தியநாதன் ேகாவிைல உலகம் அறிந்
ெகாண்ட .
இங்ஙனம் பல்லாற்றா ம் ஒ ைம ற் விளங்கும் பாரதப் பண்பாட்ைட ஒல்
வைகயால் ேபணி வளர்த்தல் நல்லறிஞர் கடனாகும்.

ம்

---------35. இ

மைல ம் தமிழ் மைலேய

ெதற்குமைலச் சார ல் வசந்த காலத் ெதன்றல் இனிைமயாகத் தவழ்ந்த . அவ்
வின்பத்ைத கர்ந்த குன்றக் குறவர் ேவட்ைடயாட எ ந்தனர். குற்றாலத்தி ம்
ெபாதிய மைலயி ம் வாழ்ந்த குறவஞ்சியர் இ வர் குறி ெசால் ப் பிைழப்பதற்காக
ம ைரைய ேநாக்கிப் நடந்தனர். இளங்காற்
சிய தி ெநல்ேவ ச் சாைலயில்
ஒ வைர ஒ வர் கண் மகிழ்ந்தனர் அவ் வஞ்சியர்.
'விண்ணானக் குறத்தி' என்

ெபயர் ெபற்றி ந்த குற்றாலக் குறவஞ்சி தன்

மைலயின் ெப ைமைய விளம்பத் ெதாடங்கினாள். 'ஏ! ெபாதிய மைலயம்ேம! என்
மைலயின் ெப ைமையக் ெகாஞ்சம் ேகள்! அழகான அ வி உைடய என் மைலேய!
சஞ்சீவி தலான
ைக வள ம் மைல என் மைலேய! சித்த ம் னிவ ம்
எப்ெபா

ம் வா ம் மைல என் மைலேய! இதனாேலதான் 'கயிைலக்கு ஒப்பான

குற்றாலம்' என்

கவிகள் பா

ள்ளார் என்

ெசால் ப் பாடத் ெதாடங்கினாள்:
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"ேதன வித் திைரெய ம்பி வானின்வழி ஒ கும்
ெசங்கதிேரான் ேதர்க்கா ம் பாிக்கா ம் வ கும்
தவ னிவர் கூட் ற ம் அவர்இ க்கும் குைக ம்
சஞ்சீவி தலான விஞ்ைச
ைக ம்
கவனசித்தர் ஆதிய ம் ம னேயா கிய ம்
கத்தி க்கும் கயிலாயம் ஒத்தி க்கும் அம்ேம"
என்

ெப மிதமாகப் பா

மனத்தில் தியெதா

த்தாள். அப்ேபா

ெபாதியமைலக் குறவஞ்சியின்

கிளர்ச்சிப் பிறந்த . தி க்குற்றாலக் குறமாைத ேநாக்கி,

"வஞ்சிேய! என் மைலயின் ெப ைமைய மைறத் , உன் மைலயின் ெப ைமைய
உயர்த்தி ஓர வஞ்சகமாய்ப் ேபசுகின்றாேய! ெபாதியமைலையப் பாடாத லவர்
உண்டா? அம் மைலயின்

யிேல ெவண்மதி தவ ம்; தமிைழ வளர்க்கும் தவ

னிவன் அங்ேக தங்கி வாழ்கின்றான்; அங்கயற்கண் அம்ைமயின் அ ள் ேபால்
அ வி நீர் ெபாழி ம். இதனி

ம் சிறந்த மைல இவ்

லகில் உண்ேடா?"

"திங்கள்
சூ மைல ெதன்றல்விைள யா ம்மைல
தங்கும் கில் சூ மைல தமிழ் னிவன் வா மைல
அங்கயற்கண் அம்ைமதி அ ள்சுரந் ெபாழிவெதன
ெபாங்க வி ங்கும்மைல ெபாதியமைல என்மைலேய"
என் பா னாள். தமிழ் னிவன் வா ம் மைல என்ற சிறப்ைபப் ேகட்ட குற்றாலக்
குறவஞ்சி சிறி மனம் மடங்கினாள். ஆயி ம் விட் க்ெகா க்க மனமின்றிக்
குற்றாலப் பழங்களின் ெச ைமைய ம், மலர்களின் சிறப்ைப ம் எ த் ைரக்கத்
ெதாடங்கினாள்:
"ெச ங்குரங்கு ேதமாவின் பழங்கைளப்பந் த க்கும்
ேதனலர்சண் பகவாசம் வா லகில் ெவ க்கும்
வழங்குெகாைட மகராசர் கு ம்பலவி லீசர்
வளம்ெப கும் திாிகூட மைலெயங்கள் மைலேய"
"அம்ேம! என

குற்றால மைலயில் ெகாத் க் ெகாத்தாய்த் ெதாங்கும்

மாம்பழங்கைள வானரங்கள் பறித் ப் பந்
மரங்களின் மலர்கள் விண்

லகில் ெவ த்

அ த்

விைளயா ம்; வா

ற ஓங்கிய

மணம் கம ம்; இத்தைகய மைலக்கு உன்

மைல இைண ஆகுேமா?" என் இ மாந் கூறினாள். இவ்வா குற்றால மா
கூறிய மாற்றம் ெபாதியமைல மாதின் மனத்ைத ெவ ப்பிய . வண்ணமான
ெசாற்களால் தன் மைலவளம் கூறத் ெதாடங்கினாள்:
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"ெகா ங்ெகா யின் வி ந்தவள்ளிக்
கிழங்குவல் எ ப்ேபாம்
குறிஞ்சிமலர் ெதாிந்
ல்ைலக்
ெகா யில்ைவத் த் ெதா ப்ேபாம்
ப ம்பிழிந்த ெகா ஞ்சா ந்
ேத
ம்வாய் ம ப்ேபாம்
பசுந்தைழ ம் மர ாி ம்
இைசந்திடேவ
ப்ேபாம்
ெச ந்திைன ம் ந ங்ேத ம்
வி ந்த ந்தக் ெகா ப்ேபாம்
சினேவங்ைக
த்ேதா ன்
பாய ன்கண் ப ப்ேபாம்
எ ந் கயற் கணிகா ல்
வி ந் விைன ெக ப்ேபாம்
எங்கள்குறக் கு க்க த்த
இயல்பி காண் அம்ேம"
'ஏ! வஞ்சி! மைலயின் வளத்தி

ம் மலர்களின் சிறப்பி

ம் என் மைல உன் மைலக்கு

இைளத்த ெதன்ெறண்ணாேத; என மைலயில் ெகா ங் ெகா யில் ெச ங் கிழங்கு
ம். அக் கிழங்ைக அகழ்ந்ெத த் அக மகிழ்ேவாம். குன்றில் நிைறந்த குறிஞ்சி
மலர்கைளக் ெகாய் குைழந்த ல்ைலக் ெகா யில் ைவத் த் ெதா ப்ேபாம். பழம்
பிழிந் சாெற த் அதைனத் ேதேனா கலந் தின ம் உண்ேபாம்.
ெச ந்திைன ம் ந ந்ேத ம் வி ந்தின க்குக் ெகா ப்ேபாம். பதமிட்ட
த்ேதைலப் பாயாக விாிப்ேபாம். காைலயில் எ ந் க ைண வ வாய
அங்கயற்கண்ணிையத் ெதா ேவாம். இத் தைகய மைலயி ம் ெசம்ைம வாய்ந்த மைல
எங்குேம யில்ைல' என்
அ வியி

ெசம்மாந்

உைரத்தாள்.

ம் மற்ைறய அ ம்ெபா ளி

ம் இ மைல ம் நிகெரனேவ

குற்றாலமாதின் மனத்தில் ேதான்றிய . ஆகேவ, ேவ வைகயால் ெபாதிய மைல
மாைத ெவல்லக் க தினாள்.
ப் ெப ைமயில்லாதவர் பழம் ெப ைம கூ ம்
பான்ைம ேபால் குற்றாலக் குறவஞ்சி தன நாட் ன் ெதான்ைம கூறத்
ெதாடங்கினாள்:
"தக்க மிக்கு ன் ள்ள நா
சகல ேதவர்க்கும் அன் ள்ள நா
திக்ெகல் லாம்வளர்ந் ேதாங்கிய நா
சிவத் ேராக ம் நீங்கிய நா
க்க ணான்விைள யா ய நா
திய நான்மைற பா ய நா
ைமக்க ணாள்குழல் வாய்ெமாழி பாகர்
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வசந்த ஆாியர் நாெடங்கள் நாேட"
"என

நா

நன்னாட் ன்

ன்னாட் ம் நா ; விண்ேணா ம் வி ம்பி வ ம் நா ;

எத் திைச ம் கழ் மணக்க இ ந்திலங்கும் நா ; நீங்காத வல்விைன ம் நீங்கிய
நன்னா ; அரனார் விைளயா ய தி நா ; ஆரணம் பா ய அ ைம சான்ற நா ; இத்
தைகய பழம்ெப ைம உன நாட் க்கு உண்ேடா?" என் அளவிறந்த மகிழ்ச்சியால்
ஆ ப் பா னாள். இப்பாட் ல் அைமந்த நாட் ன் ெப ைமைய நன்றாகக் ேகட்ட
ெபாதிய மைல மா , ன்
ெதாடங்கினாள்:

வல்

த் த் தன் மைலயின் பழம் ெப ைம கூறத்

"மந்தமா தம்வள ம் மைலெயங்கள் மைலேய
வடகைலெதன் கைலபயி ம் மைலெயங்கள் மைலேய
கந்தேவள் விைளயா ம் மைலெயங்கள் மைலேய
கனகநவ மணிவிைள ம் மைலெயங்கள் மைலேய
இந்தமா நிலம் ரக்கும் அங்கயற்கண் அம்ைம
இன்ப
ம் ெதன்ெபாதிய மைலெயங்கள் மைலேய!
'அம்ேம! மந்தமா தம் வள ம் மைல எங்கள் மைலேய, வடகைல ம் ெதன்கைல ம்
வளர்ந்ேதாங்கு மைல எங்கள் மைலேய, ெபான் ம் மணி ம் ெபா ந்திய மைல
எங்கள் மைலேய. அங்கயற்கண் அம்ைமயின் அ ள் சுரந் ெபாங்கும் மைல எங்கள்
மைலேய. இவ்வா இைறேயா ம் மைறேயா ம் வி ம்பி உைற ம் இைணயற்ற
நா எங்கள் நாேடயாகும்' என் ெபாதிய நாட் ன் பழம்ெப ைம கூறக் ேகட்ட
குற்றால வஞ்சி சிறி தைல குனிந்தாள்.
நாட் ன் ெப ைம கூறிப் ெபாதியமைலக் குறத்திைய ெவல்ல இயலாெதன்றறிந்த
குற்றாலக் குறமா ஆற்றின் ெப ைமயால் அம்மாைத ெவல்லக் க தினாள்.
ஞானிக ம் அறியாத சித்திர நதியின் பிறப்ைப ம் சிறப்ைப ம் குறவஞ்சி கூறத்
ெதாடங்கினாள். திாிகூட மைலயில் ேதன் அ வித் திைர எ ம்பிச் சிவகங்ைக ஆறாய்ப்
பரந் , ெசண்பக அடவியின் வழியாய்ச் ெசன் , ெபாங்குமா கட ல் ழ்ந் , சித்திர
நதியாய்ப் பா ம் சிற்றாற்றின் ெப ைமையக் குறவஞ்சி நிைறந்த ெசாற்களால்
ேபாற்றிப் கழ்ந்தாள்.
"நவநிதி ம் விைள மிடம் அவிடம கலந்தால்
நங்ைகமார் குரைவெயா ப் ெபாங்குமா கடேல
ெபாங்குகடல் திாிேவணி சங்கெமனச் ெசழிக்கும்
ெபா ந் சித்ர நதித் ைறகள் ெபான்
த் ங் ெகாழிக்கும்"
என்

குறவஞ்சி சித்திர நதியின் ெப ைமையச் சிந்ைதயாரப் கழ்ந்தாள்.
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இைதக் ேகட்ட ெபாதியமைலக் குறமா தன மைலயில் ேதான் ம்
ெபாியாெறன் ம் ெபா ைநயாற்றின் ெப ைமைய அழகுற எ த் ைரத்தாள்.
கு
னிவன் வா ம் இடத்திேல ேதான்றி வான வியாக ழ்ந்
ெபா ைநயாறாகப் ெப கிவ ம் ெபாதிய மைலயாற்றின் ெப ைமையக் குறமா
கனிந்த ெசாற்களால் எ த் ைரத்தாள்.
இவ்வா ெபா ைநயாற்றின் ெப ைமைய வியந் கூறக் ேகட்ட குற்றாலக்
குறவஞ்சி ெபாதிய மைலயின் ெப ைமையப் அறிந் இ மைல ம் நிகெரன் ம்
இதற்ைகயம் உண்ேடா என் ம் சமரச அறிேவா சாந்தமாய்ப் பிாிந் ெசன்றாள்.
---------VIII. பாரதியார் பாட் ன்பம்
36. ெசந்தமிழ் நா
இவ் லகில்
தைலக்ெகாண்

ன்னணியில் நிற்கும் நன்னா கெளல்லாம் தம தாய்ெமாழிையத்
ேபாற் கின்றன. தமிழ்நாட் ல் சில காலத்திற்கு ன்னர் அந்நிய

ெமாழிகளில் ேபசுவ ம் எ
றக்கணிப்ப

வ ம் அறி ைடைமக்கு அழெகன் ம், தாய்ெமாழிையப்

தவறன்ெறன் ம் அறிவாளர் க

இப்ெபா
அத்தைகய ெகாள்ைககள் அகன்
தமிழத்தாைய ஆதாிக்க தைலப்பட் ள்ளனர்.

வாராயினார். ஆயி

ம்,

ஒழிய, ஆர்வம் நிைறந்த தமிழ்மக்கள்

தமிழ்ெமாழியின் நயமறிந்த கவிஞ ம் அறிஞ ம் அம் ெமாழி பயி ம் தமிழகத்ைத
அன் த ம் ம் இன்ப ெமாழிகளாற் ேபாற் ம் அழகு எல்ைல யற்ற இன்பம்
த வதாகும். தமிழ் மணங் கம ம் தி நாட் ல் அைமந் மைல ம் ஆ ம் தமிழ்க்
கவிகள் மனத்தில் தமிழ்மயமாகேவ விளங்கித் ேதான் கின்றன. 'என்

ள

ெதன்தமிைழ இயம்பி இைசெகாண்ட' தி
னிவன் வா ம் ெபாதியமைல தமிழ்
மைலயாகேவ திகழ்கின்ற . வட திைசயினின் ம் இலங்ைகைய நா ச் ெசன்ற வானர
ரைர ேநாக்கி, "ெதன் தமிழ் நாட் ல் அைமந்த அகன்ற ெபாதியமைலயில் அகத்திய
னிவன் அமர்ந்தி க்கின்றான். அம் னிவன் அமிழ்தி மினிய தமிழ்ெமாழிைய
ஆதாித் வளர்க்குமிடம் அ வாத ன், வானரங்காள்! அம் மைலைய வணங்கி
அப்பாற் ெசல்க" என் கம்பர் கூ ம் ெமாழிகளில் தமிழ் அன் கலந்
இலங்குகின்ற . இன்

ம், அப் ெபாதிய மைலயிற் பிறந் , தி ெநல்ேவ

ெசன் , அந் நாட்ைட ஊட்

வளர்க்கும் ெபா ைந என்

"ெபான்திணிந்த னல் ெப கும் ெபா ைந எ
கழ்ந்தார்.

ம் தி

வழியாய்ச்

ம் தமிழ் ஆற்ைற,

நதி" என்

கம்பர் ேபாற்றிப்
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இத் தைகய தைலயாய அன் , பிற்காலத் ப் லவாிட ம் ெபா ந்தித் திகழக்
காணாலாம். ெசந்தமிழின் சுைவ ேதர்ந்

ெசஞ்ெசாற்கவி ெசய்த பாரதியார், தமிழ்

ெமாழி வழங்கும் தி நாட்ைடப் ேபாற்றிப் க ம் ெமாழிகள், தியேதார் ஊக்கம்
அளிப்பனவாம்.
"ெசந்தமிழ் நாெட ம் ேபாதினிேல - இன்பத்
ேதன்வந் பா
காதினிேல - எங்கள்
தந்ைதயர் நாெடன்ற ேபச்சினிேல - ஒ
சக்தி பிறக்கு
ச்சினிேல"
என் கவிஞர் அழகாக எ த் ைரத்தார். ெசந்தமிழ் நா என் ெசால் ம்ெபா
ெதன் தமிழின் தீந்ேதன் ெசவிகளில் விைரந் பாய்ந் நிரம் கின்ற . தாயின்
ெசவிகளில் விைரந் பாய்ந் நிரம் கின்ற . தாயின் இனிைம ம் அன் ம் ெசந்தமிழ்
நா
வந்

என்

ம் ெபயாில் அைமந்தி த்தலால், நம் ெசவியின் வாயிலாக இன்பத்ேதன்

பாய்வதாகும். இத் தமிழ் நாட் ல் வாழ்ந்த அறிஞர், இனிைம ம் தமி ம்

ேவெறன்

அறிந்தாரல்லர்; தமிழ் என்

ம் பதத்திற்ேக இனிைம என்ற ெபா ள்

கண்டார்கள். இத் தைகய இனிைம வாய்ந்த தமிழ் ஒ

, இன்ெனா யாய், இன்ப

ஒ யாய், ஆனந்தத் ேதன் ெசாாி ம் அழகிய ஒ யாய் இனிைம பயப்ப
யன்ேறா? இன்

ம், இந் நாட்ைடத் தந்ைத நாெடன்

க

ம் ெபா

இயல்ேப
, அத்

தந்ைதயின் மக்களாய்ப் பிறந்த நம உாிைம, மனத்தில் ைனந் ேதான்றவதாகும்.
இவ் ாிைமக் க த் உள்ளத்ைதக் கவ ம்ெபா
ரம் கிளம் கின்ற . தாைய
அன்பின் உ வமாக ம், தந்ைதைய ரத்தின் வ வமாக ம் க திப் ேபாற் தல் தமிழ்
வழக்காகும். அந்த ைறயில் தமிழ்நாட்ைடத் தாய் நா என் நிைனக்கும் ெபா
அன்பினால் இன்பம் பிறக்கும்; தந்ைத நா
பிறக்கும். இவ்

என்

க

ம்ேபா , ஆண்ைமயால்

ண்ைமைய உணர்த்தக் க திய பாரதியார்,

ரம்

த ல் தாயன்ைப

அைமத் , பின் தந்ைதயின் ரத்ைதப் ேபசும் ைற, அறிந்
ேபாற் தற்குாியதாகும். இைறவைனத் தாய்வ வாக ம் ெகாண் அம்ைமயப்பர்
என் வணங்கும் ைறைம ம் இக் க த்ைதேய வ
த் கின்ற .
பாசங்களினின் ம் நீங்கிப் ேபாின்பம் ெபற வி ம்பிய ெபாியார், 'அம்ைமேய, அப்பா
ஒப்பிலா மணிேய' என்

இைறவைன

த ல் அன்ைனயாகேவ க தி

அகங்குைழவாராயினர். ஆகேவ, ெசந்தமிழ் நா , த ல் எம் தாய்நா ; அப்பால் எம்
தந்ைத நா ! இ ேவ உண்ைமத் ெதாண்டராய் உைழக்கும் உயர்ந்ேதார் உளப்
பான்ைமயாகும்; ெமய்யன் வாய்ந்த தமிழர் உணர்ச்சியாகும்.
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இத் தைகய ெசந்தமி ழன்ைனைய நாம் ேபாற் வ ெமய்யாயின் அத் தாயின்
அ ந்தவப் தல்வைர ஆர்வத்ேதா ேப தல் ேவண் ம். காவிய நயங்கெளல்லாம்
கனிந்ெதா கும் ல்ெசய்த கம்பைர நாம் இன் ம் உாிய ைறயில் ேபாற்றவில்ைல.
தன்ேனாிலாத ெதள் தமிழ்ப் லவராய வள் வைர இன் ம் தமிழ் நா தக்க
ைறயில் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. அ ந் தமிழ்ச் ெசல்வேம ெப ம் ெபா ட்
ெசல்வத்தி ம் சிறந்த ெதன் ெதளிந் இளைமயிேலேய றவறம் ண் சிலம்
பா ய இளங்ேகாவ கள

ெப ைமைய இன்

ம் உணர்ந்ேதாமில்ைல; தமிழ்ெமாழிக்

குற்ற குைறையத் தமக்குற்ற குைறயாகக் க தி, மன ம் ெமய் ம் வ ந்திய
மணிேமகைல ஆசிாியர மாண்ைப அறிந்ேதா மில்ைல. ெநற்றிக் கண்ைணக்
காட்
ம் குற்றம் குற்றேம என்
க்கணான் ன்னின் ெமாழி ம் கைலபயில்
ெதளி ம், கட் ைர வன்ைம ம் வாய்ந்த ெபாய்ய ைம யில்லாப் லவைரப்
ேபாற் கின்ேறாமில்ைல. த்தமிழ்த் ைறயின் ைறேபாகிய மற்ைறய உத்தமக்
கவிகைள ம் நல் ைசப் லைம ெமல் யலாைர ம் மனக் ேகாவி ல் அைமத்
மகிழ்கின்ேறாமில்ைல. ஏைனய நா கள் தம் லவைர ம், கவிஞைர ம் ேபாற் கின்ற
ெப ைமைய ம், நம் தமிழ் நா

தமிழறிஞைரப் றக்கணிக்கின்ற சி ைமைய ம்

அறிேவாமாயின், பிறர ஏற்ற ம் நம இழி ம் ெவள்ளிைட மைலேபால் விளங்கும்.
இத் தைகய ெபா ந் யி னின் ம் விழித் அ ந்தமிைழப் ேபாற் ம் நாள்
எந்நாேளா, அந்நாேள நம் நாட் க்கு நன்னாளாகும்.
---------37.
நல்லறிஞர

ப்ெப ம் கவிஞர்

உள்ளத் தடத்தில் ஊற்ெற த் ப் ெபாங்கும் ஆர்வத்திற் பிறப்ப

இயற் கவிைதயாகும். இத் தைகய கவி பா ம் நல் யற் கவிஞர், உலகில்
சிலேரயாவர்.அன்னார் இயற் ம் அ ங்கவிைதயில் மாந்தர் அறிந் உய்தற்குாிய
வி மிய உண்ைமகள் அைமந் மிளி ம். அவர் ெமாழிகளில் ஒளி ம் இனிைம ம்
நிரம்பித் த ம் ம். இத் தன்ைம வாய்ந்த கவிஞ ள் ஒ வராகிய பாரதியார், தமிழ்நா
ெசய்த தவப்பயனாகப் ெபா ைந நாட் ற் பிறந்தார்; அ ந்தமிழ் ெமாழி டன்
ஆாிய ம் ஆங்கில ம் அளேவா பயின் , தம் உள்ளத்திெல ந்த தள்ளாிய
ஆர்வத்தால் இனிய தமிழ்ப்பாட் ைசத்தார்.
பழம்ெப ைம வாய்ந்த தமிழகத்தின் அறிைவ ம் ஆண்ைமைய ம், வளத்ைத ம்
வாணிபத் திறத்ைத ம், ஆற்ைற ம் அ ங் காற்ைற ம் அக் கவிஞர் ேபாற்றிப்
கழ்ந் ள்ளார். ேசாழநாட்ைட வளநாடாக்கிய காவிாி ம், ெதாண்ைட நன்னாட் ன்
நல்லணியாய்த திக ம் பாலா ம், லவர் நாவிற் ெபா ந்திய ைவைகயா ம் தமிழ்
நாட்ைட அழகு ெசய் ந் தன்ைமைய நிைனந் பாரதியார் ெநஞ்சம் தைழக்கின்றார்.
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ஆயி ம், நல்லறிேவ நாட் ன் உயிெரனக் க திய அக் கவிஞர் தமிழ் நாட் ற்கு
என் ம் அழியாப் ெப ைமயளித்த நல் றியற் கவிஞைர நாவார வாழ்த் கின்றார்.
"கல்வி சிறந்த தமிழ்நா - கழ்க்
கம்பன் பிறந்த தமிழ்நா "
என்ெற ந்த பாரததியார் பாட் ன் நயம் அறியத்தக்கதாகும். கல்வி நலம் பைடத்த
தமிழ் நாட் ேல கம்பர் பிறந்தார்; இறவாத ெப ம் ப

வல் இயற்றினார். தமிழ்

நாட் ற்கு அழியாத ெப ைமைய அளித்தார்; 'கல்வியிற் ெபாியவர் கம்பர்' என்ற
அழியாத கழ் மாைல ெபற்றார். இத் தைகய கவிஞர் அ ளிய காவியம் ெசந்தமிழ்
நாட் ற்குச் சிறந்தேதார் நல்லணியன்ேறா? இன் ம் இம் மாநிலத்தில் வா ம்
மாந்தர்க்ெகன் ஒளிெநறி காட் ம் உயாிய கவிஞைரப் பிறப்பித் நல்கிய
ெப ைம ம் ெசந்தமிழ் நாட் க்ேக உாியதாகும்.
"வள் வன் தன்ைன உலகி க் ேகதந்
வான் கழ் ெகாண்ட தமிழ்நா "
என்ெற ந்த பாரதியார் வாய்ெமாழி தமிழ் நயமறிந்ேதார்க்குத் ேதனி ம்
இனிப்பாகும். தி வள் வர் என் ம் ெமய்ஞ்ஞானச் ெசல்வர் பன் ற்றாண் கட்கு
ன் இந் நாட் ேல ேதான்றினார். உலெகலாம் இன் ற் வா மா ஒளி ெநறி
காட் னார்; இன்

உலகறிந்த கவிஞ ள் ஒ

தனிக் கவிஞராக ஒளிர்கின்றார். அக்

கவிஞர் ெதன்னாட் ற் பிறந்தவராயி ம் எந் நாட் ற்கும் உாியவர்; அவர் ெபா
ைர
ெதன்ெமாழியில் எ ந்த ெதனி ம் பன்ெமாழியாளர்க்கும் ெபா
ைரயாகும். சமயக்
கணக்கர் மதிவழிச் ெசல்லா உலகியல் காட் , உ திப் ெபா ள் நாட் ய அக் கவிஞர்
நிலமிைச நீ வாழ்கின்றார். இத் தைகய மதிநலம் வாய்ந்த கவிஞைரத் தன்னகத்ேத
ேதாற் வித் வான் கழ் ெகாண்ட தமிழ் நாட் ன் ெப ைமையப் பாரதியார் வாயார
வாழ்த் கின்றார்.
இன்

ம், ேசர நாட் ன் ெசல்வத்தி

ம், ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வேம சிறந்தெதனத்

ேதர்ந் இளைமயிேலேய றவறம் ஏற் , தமிழர் குலமணி விளக்காய் விளங்கிய
இளங்ேகாவ கள் இயற்றிய சிலப்பதிகாரெமன் ம் ெசம்ைம சான்ற காவிய அ ைத
அள்ளி உண் அளப்பாிய இன்ப ற்ற பாரதியார்
"- ெநஞ்ைச அள் ம் சிலப்பதி காரெமன் ேறார்மணி
ஆரம் பைடத்த தமிழ்நா "

146
என் நம் தாய்நாட்ைடப் கழ்ந் மகிழ்ந்தார். கற்ேபார் மனத்ைதக் கவ ம் திறம்
வாய்ந்த ல்க ள் சிலப்பதிகாரம் தைலசிறந்ததாகும் என் பாரதியார்
அறிந் ணர்த்தினார். இ ம்பிைன இ க்கும் காந்தம் ேபால் கற்ேபார் க த்திைனக்
கவ ந் திறம் சிலப்பதிகாரத்தில் அைமந்தி த்தைல உணர்ந்த கவிஞர், 'ெநஞ்ைச
அள் ம் சிலப்பதிகாரம்' என் அச் ெசஞ்ெசாற் காவியத்ைதப் ேபாற்றினார்; இனிய
தமிழ்ப் ப வலாய் இலங்கும் சிலப்பதிகாரத்ைதத் தமிழ்த் தாயின் க த்தில் இலங்கும்
ெசம்மணி மாைலயாகக் க தி உள்ளம் தைழத்தார். தமிழ் நாட்
ேவந்தர்
தைகைமைய ம், ந் நாட் ன் சீர்ைமைய ம் த் தமிழின் நீர்ைமைய ம் ைறயாக
இளங்ேகா னிவர் ெதா த்தைமத்த பாமாைல தமிழ்த்தாயின் தி மார்பின் ஆரமாக
அைமந்

அழகுெசய்தற் குாியதன்ேறா?

இத் தைகய பழம் ெப ைம வாய்ந்த ைபந்தமிழ் நாட் ற் பிறந் ம், தமிழ்ெமாழியின்
ெப ைமைய ம் இனிைமைய ம் உணரா , வறிேத காலம் கழிக்கும் இக் காலத் தமிழ்
மக்கள் நிைல கண் பாரதியார் இரங்குகின்றார். ன்ேனார் யன் ேத த்தந்த
மணிகள் மண்

ள்

ழ்கி மைறந்

கிடப்ப, அவர் பின்ேனாராய நாம் வறிஞராய்

இவ் லகில் வாழ்கின்ேறாம்; பா
ந்த பாைனையப் பாற்பாைன என்ப ேபால்,
தமிழறிர் மரபிற் பிறந்த நம்ைம ம் தமிழெரனப் பிறநாட்டார் அைழக்கின்றார்கள்.
இங்ஙனம் வாயி ந் ம் ஊைமயராய், கண்ணி ந் ம் கு டராய், ெசவியி ந் ம்
ெசவிடராய்த் திாி ம் இக் காலத் தமிழ் மக்கைள ேநாக்கி,
"நாமம

தமிழெரனத் ெகாண் ங்கு

வாழ்ந்தி தல் நன்ேறா ெசால்லீர்;
ேதம ரத் தமிேழாைச உலகெமலாம்
பர ம்வைக ெசய்தல் ேவண் ம்"
என்

கவிஞர் பாி டன் ேவண் கிறார். ந ஞ்சுைவ நிைறந்த தமிழின் நீர்ைமையத்

தமிழ் மக்கள் அறிந் மகிழ்தல் ேவண் ம்; 'யாம் ெபற்ற இன்பம் ெப க இவ்ைவயகம்'
என் ம் ன்ேனார் ெமாழியின் வழி நின் இனிைம வாய்ந்த தமிழ் ெமாழிைய
யாண் ம் பரப் தல் ேவண் ம். "

ேதா ம் தமிழின்

ழக்கம்;

தி ேதா ம் தமிழின்

விளக்கம்; நகரெமங்கும் தமிேழாைச; நா எங்கும் தமிேழாைச", இவ்வாறாக எங்கும்
தமிழ் ழக்கேம ெப
ழக்கமாய்ப் ெபாங்கி எ தல் ேவண் ெமன்ப பாரதியார
ெப வி ப்பமாகும்.
-----------
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38. கைலயின் விளக்கம்
"அழகிய ெபா ளால் என் ம் அைடவ

ஆனந்தேம" என்

ஆங்கில கவிஞர் ஒ வர்

அ ளிப் ேபாந்தார். கண்ணிைனக் கவ ம் அழைக ம், க த்திைனக் கவ ம்
அறிைவ ம் ெதய்வ நலங்களாகக் க தி வழிபட்ட ெப ைம பாரத நாட் னர்க்கு
உாியதாகும். அழகிைனத் தி மகள் என் ம், அறிவிைனக் கைலமகள் என் ம்
ெகாண்

பாரத

ன்ேனார் ேபாற்றினார்கள். ெவள்ைளக் கைல

பணி ண் , ெவள்ைளக் கமலத்ேத
ைற சாலச் சிறந்ததாகும்.
இவ்

த் , ெவள்ைளப்

ற்றி க்கும் கைலமகைளப் பாரதியார் ேபாற் ம்

லகில் வழங்கும் கைலகைளக் கவின்கைலெயன் ம், பயன்கைல என் ம்

பகுத் க் கூ வ ண் . கண்ைண ம் ெசவிைய ம் கவர்ந் , அவற்றின் வாயிலாக
மனத்திற்கு இன்பம் ஊட் ம் கைலகள் கவின் கைலகளாகும். மக்கள் வாழ்க்ைகக்குப்
பயன்ப ம் பல திறப்பட்ட ெபா ள்கைள ஆக்கிக்ெகாள்வதற்குச் சாதனமாகிய
கைலகள் பயன்கைலகள் எனப்ப ம். இவ்வி வைகக் கைலகளின் வ வமாக நாமகள்
விளங்குகின்றாள் என் ம் உண்ைமையப் பாரதியார் நன்கு அ ளிப் ேபாந்தார்.
ெசஞ்ெசாற் கவி இயற் ம் கைலவாணர் க த்தி
மனத்தி

ம், உள்ெளாளி வாய்ந்த உரேவார்

ம், உலகினர்க்கு ஒளிெநறி காட் ம் உயாிய மைறயி

மகிழ்ந் ைறகின்றாள். இன்

ம், கைலமகள்

ம், இன்னிைச

ைணைய மலர்க்கரத்தி ேலந்திய

கைலமகள், மக்கள் ேபசும் மழைல ெமாழியி

ம், மாதர் இைசக்கும் ம ரப் பாட்

கீதம் பா ம் குயி ன் குர

ம், சிைற யா ம் மடக்கிளியின் ெசந்நாவி

ம்

அமர்ந்தி க்கின்றாள். அனிறி ம், மாட கூடங்கைள அழகு ெசய் ம் ஓவியங்களி
ேகாயில்களில் அைமந்த சீாிய சிற்பங்களி

ம்,
ம்,

ம் கைலமகள் விளங்குகின்றாள். எனேவ,

ெசவியிைனக் கவ ம் இயற்கவி ம் இன்னிைச ம், கண்ணிைனக் கவ ம் ஓவிய ம்
சிற்ப ம் அறி த் ெதய்வம் உைற ம் இடங்களாகும்.
இவ்

லகில் வா ம் மக்க

க்குப் பயன்ப ம் ெபா ள்கைள ஆக்கி அளிக்கும்

ெதாழிலாளர் பலராவர். இ ம்ைப
திண்ணிய மரத்ைதத் தாித்

க்கி ெவம்பைட வ க்கும் க ங்ைகக் ெகால்ல ம்,

ாித் ப் பணிெசய் ம் தச்சரம், குைழத்த மண்ணாற்

பாண்டங்கைள வைன ம் குயவ ம், பட்டா ம் ப த்தி லா ம் ஆைடகைள
ெநய் ம் சா ய ம் உலக வாழ்க்ைகக்குப் பயன்ப ங் கைலகைளப் பயின் பணி
ெசய்கின்றார்கள். அன்னார் பணிகளி ம் கைலமா பண் ற் இலங்குகின்றாள்.
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இன்

ம் ேவதம் பயி

ம் ேவதிய ம்,

ரம் விைளக்கும் ேவந்த ம்,

வான்ெபா ளீட் ம் வணிக ம், தாளாண்ைமயிற் சிறந்த ேவளாள ம் ஒ ங்ேக
வணங்கும் வி மிய ெதய்வம் அறி த்ெதய்வேமயாகும். மாந்தர உள்ளத் தாமைரயில்
இனி ைறந் , அவர் அறிவி

க்கறிவாய் நின் , ன்ெனறி விலக்கி நன்ெனறி

காட் ம் ெதய்வம் கைலத்ெதய்வேம. ேமேலாெரன் ம் கீேழாெரன் ம் எண்ணா ,
ெசல்வெரன் ம் வறிஞெரன் ம் க தா ,
'எக்கு ப் பிறப்ப
என்

ம் யாவேர ஆயி

அ ள் கூர்ந்

தியெரன் ம் இைளயெரன் ம் பாரா ,

ம் அறிவிைன வி ம் ேவார் அைனவ ம் வ க'

அைழத்தி ந் ெதய்வம் அறி த் ெதய்வேம யன்ேறா?

இத் தைகய ெதய்வத்ைத நிைறெமாழி மாந்தர் மைறெமாழியாற் ேபாற்றினார்கள்.
அறிவறிந்த மாந்தர் ஆண் ேதா ம் எண் ம் எ த் ம் அைமந்த ஏ கைள
வாிைசயாக அ க்கிக் கைலவிழா எ த்தார்கள்; விைர

ந மலர்

வணங்கினார்கள்; வண்ண ம் சாந்த ம் வழங்கினார்கள். இவ்வா

வி
ஆண் ேதா ம்

நிக ம் நாமகள் விழாவிைனக் கண்ட பாரதியார்,
"ெசந்த மிழ்மணி நாட் ைட ள்ளீர்!
ேசர்ந்தித் ேதைவ வணங்குவம் வாாீர்!
வந்த னம்இவட் ேகெசய்வ ெதன்றால்
வாழி யஃதிங் ெகளிதன் கண்டீர்!
மந்தி ரத்ைத
த் ேதட்ைட
வாிைச யாக அ க்கி அதன்ேமல்
சந்தனத்ைத மலைர யி ேவார்
சாத்தி ரம்இவள் சைன யன்றாம்"
என்

சாற்றிய ளினார். ஆண் ற்ெகா

ைற கைலேய கைள எ த்த க்கி

மலர்மாைல ைனவ ம், சந்தனம் சாத் வ ம், மந்திரம்

ரல்வ ம், வந்தைன

ாிவ ம், உயாிய வழிபாெடன் க
தல் ெப ந்தவறாகும். 'ெபாக்க மிக்கவர்'
ைவ ம் நீைர ம் கைல மகள் ெபா ளாகக் க தமாட்டாள். கைலவ வாய நாமகள்
வி ம் ம் வழிபா தான் யாேதா என்றறிய வி ம் ேவார்க்குப் பாரதியார் நல்வழி
காட் கின்றார். தமிழ் நாட்
ள்ள
ேதா ம் கைலயின் ஒளி திகழ ேவண் ம்.
ேதா ம் இரண்ெடா கல் ாி இலங்க ேவண் ம். நகரந்ேதா ம் கலாசாைலகள்
ஓங்க ேவண் ம். கல்வி நலம் அறியாத கசடர் வா ம் ஊர்கைள எாியி க்கு
இைரயாக்க ேவண் ம். இவ்வா அறியாைமைய அழித் ஒழித் யாண் ம்
கைலயின் ஒளி விளங்கச் ெசய்தேல நாமகளின் அ ள் ெப தற்குாிய நல்ல
வழிபாெடன் பாரதியார் அறிவிக்கின்றார்.
நாட்

ள்ள ஏைழ மாந்தர்க்கு எ த்தறிவித்தல்

தைலயாய அறெமன்

ம் உண்ைமைய,

ேலார் ெதாகுத்தவற் ள் எல்லாம்
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"இன்ன ங்கனிச் ேசாைலகள் ெசய்தல்
இனிய நீர்த்தண் சுைனகள் இயற்றல்
அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் ைவத்தல்
ஆல யம்பதி னாயிரம் நாட்டல்
பின்ன ள்ள த மங்கள் யா ம்
ெபயர்வி ளங்கி ஒளிர நி த்தல்
அன்ன யாவி ம் ண்ணியங் ேகா
ஆங்ேகா ேரைழக் ெக த்தறி வித்தல்"
என்

பாரதியார் அறிவித் ப் ேபாந்தார். பல்லாயிரம் ஆண் கட்கு

ன்னேம

அறத்தின் ெப ைமைய அறிந் , அதைன ஆர்வ ற வளர்த்த நா தமிழ் நாடாகும்.
வ ந்தி வந்தவர் அ ம்பசி கைளந் அவர் தி ந்திய கங்கண் திைளத்த நா இந்
நாடாகும். ெகா ெகாம்பின்றிக் குைழந் கிடந்த சி
ல்ைலக் ெகா யின் யர்
கண் தாியா , அக் ெகா பட மா தன் ெபாற்ேறைர நி த்திச்ெசன்ற ரவலன்
வாழ்ந்த நா இந் நாடாகும். வழி நடந் ெசல் ம் ஏைழ மக்கள் ெவங்கதிேரான்
ெகா ைமயால் வா வ ந்தா வண்ணம் இனிய சாைலக ம் ேசாைலக ம் அைமத் ,
அறம் வளர்த்த நா இந் நாடாகும். ம்ைமசால் உலகுக்ெகல்லாம் தல்வனாய
இைறவ க்குச் ெசம்ைம சான்ற ேகாயில்க ம் ேகாட்டங்க ம் எ த்த நா இந்
நாேடயாகும். இங்ஙனம் அன்னசாைலகள் அைமத்த

ம், ஆலயங்கள் எ த்த

சாைலகள் வகுத்த ம், ேசாைலகள் வளர்த்த ம் சிறந்த அறங்கேள எனி
வளர்க்கும் கல் ாிகள் நி
தேல தைலசிறந்த அறெமன் பாரதியார்
அறி
த்தினார்.
'எண்

ம் எ த் ம் கண்ெணனத் தகும்' என்

ம்,

ம், அறிைவ

ம் உண்ைமையப் பழந் தமிழ் மக்கள்

ெபான்ேன ேபால் ேபாற்றினர். கல்வி நலம் வாயந்தவேர மக்களாவெரன் ம், அந் நலம்
அைமயப்ெபறாத மா

டர் விலங்கைனய ெரன் ம், ப ந் தமிழ்ப் ப

வல்

பகுத் ைரக்கின்ற . 'கற்றல் ேகட்டல் உைடயார் ெபாியார்' என்றார் நற்றமிழ் வல்ல
ஞானசம்பந்தர். எனேவ, உடம்பிைன வளர்க்கும் அன்ன சாைலயி
வளர்க்கு அறி ச்சாைல சிறந்தேதன்

அைறத

ம் உயிாிைன

ம் ேவண் ேமா? கற்றவர் வி ங்கும்

கற்பகக் கனியாய இைறவன் 'கல்லார் ெநஞ்சில் நில்லான்' என்

ம் உண்ைமைய

உணர்ேவாமாயின், இைறவைன வணங்குதற் குாிய ஆலயங்கைள அைமப்பதற்கு
ன்ேன அறிவிைன வளர்க்கும் கல் ாிகைள அைமத்தல் ேவண் ம் என்ப இனி
விளங்குவதாகும். இதனாேலேய கைல நலமறியா வ ந் ம் எளியவர்க்கு
எ த்தறிவிக்கும் அறம், ஏைனய அறங்களி ம் றாயிரம் மடங்கு ேமலான ெதன்
பாரதியார் அறிவித்தார். இத் தைகய கல்விச் சாைலகைள நாேடங்கும் நாட் தேல
கைலமகளின் தி
ள்ளத்ைத மகிழ்விக்கும் உயாிய வழிபாடாகும். கல் ாிகளிற்
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ேபாந் எண் ம் எ த் ம் பயி ம் மாணவர் கண்ெணதிேர கைலமகளின்
ைக ம் விாிந்த கமல ம் விளங்கித் ேதான் ம்.

ைண ம்

----------39. பண்டாரப் பாட்
ஆன்ம ரம், பைட ரத்தி ம் ெபாிெதன் ம் உண்ைமையப்
பல ற்றாண் க க்கு ன்னேம தமிழ் நா அறிந் ெகாண்ட . நாடா

ம் ேவந்தர

மறப்பைடைய ம் ெவல் ம் ஆற்றல், அறப்பைடைய எ த் ஆ ம் ஆன்ம ராிடம்
உண் என்ப பண்ைடத் தி த்ெதாண்டர் சாித்திரத்தால் நன்குணரப்ப ம். ைவச
சமயத்ைதத் தமிழ்நாட் ல் நிைல நி த்திய வ ள் ஒ வராய தி நா க்கரசைர ஒ
சிறந்த ஆன்ம ரராகக் க தி, அவர் வாழ்க்ைகைய ம் வாய்ெமாழிைய ம் பாரதியார்
நன்கு உணர்ந் ள்ளார். மாநில ேவந்தர மறப்பைடயின் வ ைமைய அறப்பைடயால்
ெவல்லலாகுெமன் ஆயிரத் தி
ஆண் கட்கு ன்னேர உலக மக்க க்கு
அறிவித்தவர் தி நா க்கரசர். அவர ஆன்ம ரம் பாரதியார் உள்ளத்தில் குந்
உந் வதாயிற் .
இவ்

லகில் யவ

ம் பைடவ

ேமைல நாட் ல் பைடச் ெச க்குற்

ம் பைடத்ேதாேர

ரராகக் க தப்ப கின்றனர்.

வாழ்ந்த அெலக்சாண்டர், ெநப்ேபா யன்

த ேயாைர ரராகக் ெகாண் ேபாற் கின்றார்கள். யவ யி ம்,
பைடவ யி ம் ெபாிய ஆன்மத் திறல் பைடத்த ரராகத் தி நா க்கரசர்
விளங்கினார். சமண சமயத்ைதக் ைகவிட்
ெபா

, சமண மன்னன் சீற்ற ற்றான்; மதம் மாறித் தவறிைழத்த நா க்கரசைரக்

ெகாண மா

ெவம்பைட தாங்கிய

இடம் ேபாந்
ேமனிையக் கண்

ரைரப் ேபாக்கினான். அவ்

ரெமாழி ேபசி ஆர வாாித்தனர். எனி

ம், அவர

ரர், அப்பர் இ ந்த
உ ண்

திரண்ட

அப்பர் சிறி ம் அஞசினாரல்லர்; அவர் ைகயிலைமந்த

பைடக்கலங்கைளக் கண்

இைறயள ம் கலங்கினாரல்லர்; " நாமார்க்குங்

கு யல்ேலாம், நமைன யஞ்ேசாம்" என்
மன்னன

அப் ெபாியார், ைவச ெநறிையச் சார்ந்த

பரந்த பைடயின்

ெதாடங்கும்

ரப்பாட் ைசத்தார். இவ்வா

ன்ேன தமியராய், அஞ்சா ெநஞ்சினராய் நின் , அவன்

மறப்பைடையத் தம் ஆன்மவ யால் ெவன்ற அப்பர
உள்ளத்ைதக் கவர்ந்த .
"யார்க்குங் கு யல்ேலன் யான்என்ப
ேதார்ந்தனன் மாையேய - உன்தன்
ேபார்க்கஞ் சுேவேனா ெபா யாக்கு
ேவன்உன்ைன மாையேய"

ரப்பாட் , பாரதியார்
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என் தம்ைம அச்சு த்திப் மாையையப் பழித் ப் பா
தி நா க்கரசர
ர ள்ளம் விளங்கக் காணலாம்.
பாரதியார் பா ய
'அச்சமில்ைல' என்

ரப்பாடல்க

ள்ளார். இப் பாட் ல்

ள் தைலயாக நிற்கும் தகுதி வாய்ந்த ,

ெதாடங்கும் 'பண்டாரப் பாட்ேட' யாகும். அப் பாட் ேல,

"பச்ைசஊன் இையந்தேவற் பைடகள்வந்த ேபாதி ம்
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய"
என்ெற ந்த அ கள், நா க்கரசைர எதிர்த்
மறப்பைடையக் குறிப்பன என்

க

வ

நின்ற மன்னன் பைடையப் ேபான்ற

ெபா த்த

ைடயதாகும். இன்

ம்,

தி நா க்கரசைரத் ன்
த்தக் க திய அரசன், அவைர நீற்றைறயி ட்டான். அந்
நீற்றைறயின் ெவம்ைமைய நா க்கரசர் தம் மனச் ெசம்ைமயால் ெவன்றார்.
"மாசில் ைண ம் மாைல மதிய ம்
சு ெதன்ற ம் ங்கிள ேவனி ம்
சு வண்டைற ெபாய்ைக ம் ேபான்றேத
ஈசன் எந்ைத இைணய நீழேல"
என் ம் பாட் அந் நிைலயில் அப்பரால் பாடப் பட்டதாகும். ஏ நாள்
நீற்றைறயில் ஏதமின்றி இ ந் ெவளிப்பட்ட நிைலயி ம் அவர் ெப ைமைய அரசன்
அறிந்தா னல்லன்; பலநாள் உணவின்றி யி ந்த அப்பர பசிையத் தீர்ப்பான்ேபால்
நஞ்சு கலந் பாற்ேசாற்ைற அவ க்கு ஊட் மா பணித்தான். அரச ைடய
ஏவலாளர் நஞ்சு ேதாய்ந்த அன்னத்ைத அப்பர் ன்ேன பைடத் நயவஞ்சகம் ேபசி
நின்றார். ஆ யிர் ம ந் எனப்ப ம் அன்னத்தில் நஞ்சு கலந் மாந்தைர நா க்கரசர்
பைகவெரனக் க தினா ரல்லர்; நண்பெரனேவ க தினார்; அவாிடம் ேசாற்ைற உண்
மகிழ்ந்தார். இங்ஙனம் பைகவாிட்ட நஞ்ைச ம் நண்பாிட்ட நல்ல ெதனக் க தி
ண்ட நா க்கரசர்,
"ெபயக்கண் ம் நஞ்சுண்
நாகாிகம் ேவண் பவர்"
என்

ம் தி க்குற

அ ஞ் ெசயைல வள்

அைமவர் நயத்தக்க

க்கு நனி சிறந்த சான்றாயினார். இவ்வா
வர் அ ளிய க த்ேதா

கலந் ,

நா க்கரசர் ஆற்றிய
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"நச்ைசவாயி ேலெகாணர்ந் நண்பர்ஊட் ேபாதி ம்
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய"
என்

பாரதியார் நல்ல தமிழ் வி ந்தளித்தார்.

நஞ்சுண் ம் சாகாதி க்க நா க்கரசைர நசுக்கித் சிைதக்குமா கடக்களிற்ைற
அவர்ேமல் ஏவப் பணித்தான் காவலன். கட்டவிழ்த் விட்ட ெகாைலக்களி
கூடத்ைதக் கத்தி ஒ குன்றெமனப் றப்பட்ட . ெவஞ்சின ேவழத்ைதக் கண் ற்ற
அப்பர் சிறி ம் சஞ்சல ற்றாரல்லர்; ெசஞ்சைடக் கட ளின் அ யார்க்கு,
"அஞ்சுவ தியாெதான் மில்ைல
அஞ்ச வ வ ம் இல்ைல"
என் ெநஞ்சு கிப் பா னார். த கண் ேவழம் ெவம்ைம நீத் நா க்கரசைர வலம்
வந் தாழ்ந் இைறஞ்சி எ ந் ெசன்ற . மதேவழத்தின் ெச க்ைக யடக்குமா
தி நா க்கரசர் பா ய பாட்ேட, "அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்ப
தில்ைலேய" என் ம் பல்லவிக்கு அ ப்பைட என் க
வ தவறாகா .
எஞ்ஞான் ம் பதவித் த க்கும் பைடச் ெச க்கும் உற்ற அரசர், உலகின் அச்சாணி
யன்ன ஆன்ேறாைர ம், மக்கள் க த்தில் உச்சமாக நின் நில ம் ெபாிேயாைர ம்
ச்சமாகக் க தித்
ெசய்வ ண் . ைசவ சமய சீலராக விளங்கிய
தி நா க்கரசைர ம் பலவா ஒ க்கத் ணிந்த பல்லவ மன்னன் இவ் ண்ைமக்கு
ஓர் எ த் க் காட்டாயினான். இத் தைகய உலகியைல நன்கறிந்த பாரதியார்,
" ச்சமாக எண்ணி நம்ைமத்
ெசய்த ேபாதி ம்
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய"
என்

பா னார்.

இன் ம், "ஊனம் ஒன்றில்லாத இைறவ க்கு ஆட்பட்ட உத்தமர்"
ேவெறான்ைற ம் ெபா ளாகக் க தார். மண் ம் விண் ம் நிைலகுைலந்தா
ஞாயி ம் திங்க

ம் திைசமாறினா

ம் அன்னார் மனந்

ளங்குவ தில்ைல, இவ்

ண்ைமைய,
"வானந் ளங்கிேலன் மண்கம்ப மாகிேலன் ...............
ஊனெமான் றில்லா ஒ வ க்கு ஆட்பட்ட உத்தமர்க்ேக"

ம்

153

என்

அப்பர் தம் ேதவாரத்தில் அ ளிப் ேபாந்தார். அவ்வான்மத் திற ன்

அ ைமயறிந்த பாரதியார்,
"உச்சிமீ வானி ந்
கின்ற ேபாதி
அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய"
என்

கற்றா ம் கல்லா ம் அறி ம்

ம் அச்சமில்ைல

ைறயில் விளக்கிப் ேபாந்தார்.

தி நா க்கரசர் ெப ைமைய உலகறியக் காட்ட விைழந்த இைறயனார் வானிள
மங்ைகயைர அப்பர் பால் வி த் அவைரப் பதம் பார்க்கப் பணித்தார். அம் மங்ைகயர்
கண்ேணாளி சித் தி நா க்கரசர் உழவாரத் ெதாண்டாற்றிய இடந்ேதா ம் ேதான்றி
நடமா னர். ேவற்பைடயி ம் ெகா ய அன்னார் கண்கைளக் கண் நாவரசர் சிறி ம்
கலங்கினா ரல்லர்; தளர்ந்தா ரல்லர். உரன் என் ம் க வியால் ஐம்ேபாறிகைள ம்
காத் நின்ற அப்பைர ெவல்ல இயலா வான் மங்ைகயர் ேதாற்ெறாழிந்தார். காதல்
ாி ம் மாதரார்,
"கண்கள் சு ேபாதி ம் அச்சமில்ைல
அச்சமில்ைல அச்செமன்ப தில்ைலேய"
என்ற பாரதியார் பாட் இவ் வரலாற்ைற நிைன ட் கின்ற . ஆகேவ, ற்காலக்
கவிஞராகிய தி நா க்கரசர
ர வாழ்க்ைக ம் ரப் பாட ம் பாரதியார்
உள்ளத்ைதக் கவர்ந்
ரக் கவிைதைய விைளத்தன என் கூ தல் மிைகயாகா .
------40. தமிழ்த் தாய் வாழ்த்
தமிழ்ெமாழி வழங்கும் ெதன்னா

ெதய்வத் தி நாெடன்

அறிந்

வணங்கத்

தக்கதாகும். 'பழமைறகள் ைறயிடப் ைபந்தமிழ்ப் பின்ெசன்ற' தி மால், வடெசாற்கும்
ெதன்ெசாற்கும் வரம்பாய் அைமந்த வட ேவங்கட மைலயில் நின் அ ந்தமிைழக்
காக்கின்றான். நீலத்திைரக் கடல் ஓரத்திேல நின் நித்தம் தவம் ெசய் ம் கன்னித்
ெதய்வம் க ங்கடைலக் ைகயமர்த்திக் காவல் ாிகிறாள். இன்

ம், 'நீண்ட தமிழால்

உலைக ேநமியின் அளந்த' த்தமிழ் னிவர், கழ் த்த ெபாதிய மாமைலயில்
அமர்ந் தமிழகத்ைதக் கண்ணிைனக் காக்கும் இைமேபால் காத்த ள்கின்றார்.
இங்ஙனம் வடபால் நீலேமனி ெந ேயா ம், ெதன்பால் கன்னித் ெதய்வ ம், குடபால்
அ ந்தவ னிவ ம் க த் ற ேநாக்கிக் காவல் ாிதலால் ெசந்தமிழ்நா ெதய்வக்
காவ ல் அைமந்த தி நாடாகப் பாரதியார் உள்ளத்திேல ேதான் கின்ற .
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இத் தைகய தி நாட் ல் பிறந்

வளர்ந்த தாய் ெமாழியின்

ெப ைமைய ம், பிற்காலச் சி ைமைய ம் தமிழ் மக்க
கவிஞர், தமிழ்த் தாய்
பா
ள்ளார்.

ற்காலப்

க்கு உணர்த்த ஆைச ற்ற

ைறயி ம் பான்ைமயில் உ க்கமாக ஒ

பாட் ப்

தமிழன்ைன, தைலயிலணிந்த சூளாமணி சாிய, இைடயிலணிந்த மணிேமகைல தளர,
இைணய ச் சிலம் கள் லம்ப, கண்கலங்கி நின் , தன் தைக சான்ற பிள்ைளகைள
ேநாக்கி 'என் ஆ யிர்மக்காள்! ஆதி சிவன ளால் இந் நானிலத்தில் ேதான்றிேனன்;
த்தமிழறிந்த
ெசழித்

னிவர ளால் தி ந்திேனன்; நற்றமிழ் மன்னர

ெசல்வச் சி மியாய்ச்

வளர்ந்ேதன்; அறிவறிந்த மக்கள் ஆக்கி யளித்த காவியக் கலனணிந்

விளங்கினன்; இைடக் காலத்தில் பல நல்லணிகைளப் பறிெகா த்ேதன். இன்
பைசயற்ற மாக்கள் பதறாமற் ேபசும் வைசெமாழி என் ெசவியிைனச் சு கின்ற .
உள்ளத்ைத அ க்கின்ற . த்தம் திய கைலகள் ேமைலநா களில் ெமத்த
வளர்கின்றனவாம். அக் கைலகள் ஐம்ெப ம் தங்களின் திறத்திைன அ ைமயாக
உணர்த் கின்றனவாம். இம் ேமன்ைமக் கைலகள் என்பால் இல்ைலயாம்.
ேமைலநாட் ெமாழிகேள இனி ேமேலாங்கி வா மாம். யான் ெமல்லத் தளர்ந் ,
ேமன்ைமயிழந் அழிந் ஒழிேவனாம். இவ்வா மதியிலார் உைரக்கும் மாற்றம்
அறி ேரா? ேபைதயர் கூ ம் ன்ெமாழி ேகளீேரா? இவ்வைச ெமாழி என்பாலைமய
நீர் வாளா வி த்தலாகுேமா? எட் த் திைச ம் ெசன் கிட் ய கைலகள் யா ம்
ெகாணர் ர். த்தணி ைனந் என் நலத்திைனப்
க்கு ர். நல்ல கைலப்ெபா ள்
அைனத்ைத ம் வாாிக்ெகாணர்ந்
சார்ந்த லவர

தவவ யா

நல்கு ர். ஆதி பகவன் அ ள் வ யா

ம், இன்

ம், அப்ேபைதயர் உைரத்த ெப ம்பழி ஒழி ம்.

இைசேயா இப் விமிைச என் மி ப்ேபன்' என் தமிழன்ைன தன் ஆற்றாைமைய
அறிவித் த் தமிழ் மக்கைளத் தட் த் ேதற்றி எ ப் கின்றாள்.
இங்ஙனம் தமிழ்த் தாயின் வாய்ெமாழியாகப் பாரதியார் எ தி ள்ள பாட் ன்
க த் அறிந் ேபாற் தற் குாியதாகும். ேமைல நா களில் நாள்ேதா ம்
நல ற்ேறாங்கி வள ம் ந னக் கைலகள் தமிழ்ெமாழியில் இல்ைல என்ப
உண்ைமேய. அக் குைறபாடறிந் தமிழன்ைன வ த்த ற்றாேள ம்
சீற்ற ற்றாளில்ைல. ேமைல நாட் க் கைலகளிலைமந்த அ ம்ெபா ள்கைள
எ த் ைரக்கும் திறம் தமிழ ெமாழிக்கில்ைல என் ம், அத் திறமின்ைமயால் இனி
ெமல்லத் தமிழ்ெமாழி இறந் ப ெமன் ம், விாிவிலா அறிவினார் கூ ம் வைசெமாழி
ேகட் த் தமிழ்த்தாய் சீ கின்றாள்; அ ந்தமிழின் ஆற்றலறிந்தவர் எவ ம் அவ்வா
உைர ெசய்யாராதலால், 'கூறத் தகாதவன் கூறினன்' என்றாள். தமிழ் ெமாழயின் நீர்ைம
உணராத

மகேன அவ்வா

உைரக்கத்

ணிவானாதலால், 'அந்தப் ேபைத
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உைரத்தான்' என் அன்ைன அவைனச் சுட் இகழ்ந் ைரத்தாள். ஆயி ம், அத்தீய
ெவஞ்ெசால் அன்ைனயின் உள்ளத்தில் ஊ
விப் பாய்கின்ற . தகவிலார் கூ ம்
வைசயிைனத் தீர்த் இைசயிைன நல்குமா அ ந்தமிழ் மக்கைள அன்ைன வ ந்தி
அைழக்கின்றாள்.
ஆங்கிலம்

த ய ேமைல நாட்

ெமாழிகைளயறிந்த மாணவர் கடைமையப்

பாரதியார் பண் றக் கூ கின்றார்; பிற நாட் நல்லறிஞர் இயற்றிய த்தம் திய
கைல ல்கைளத் தமிழ்ெமாழியிற் ெபயர்த்தல் ேவண் ம். அக் கைலகளிலைமந்த திய
க த் கைள உணர்த் ம் ெபற்றி வாய்ந்த பழந்தமிழ்ச் ெசாற்கள் பண்ைடப்
ப வ ற்பதிந் கிடக்குமாயின் அவற்ைற அகழ்ந்ெத த் வழக்காற்றில் உய்த்தல்
ேவண் ம். திய ெசாற்கள் ேவண் மாயின், தமிழ்ச் ெசால்லாக்க ைறயறிந்
அவற்ைறப் பிறப்பித்தல் ேவண் ம். நல்ல ல்கைள ெமாழி ெபயர்த் ம் ந ன
ல்கைள ெமாழி ெபயர்த் ம் ந ன ல்கைள இயற்றி ம் ெமாழியின்
கைலச்ெசல்வத்ைதப் ெப க்க ேவண் ம். இங்ஙனம் விைரந் பணிெசய்ய
தமிழ்ெமாழியின் பழம்ெப ைம ேபசி மகிழ்வதாற் பயனில்ைல. "மைறவாக
நமக்குள்ேள பழங்கைதகள் ெசால்வதிேலார் மகிைமயில்ைல." 'கண்
கட

ம் கழகேமாடமர்ந்

பண்

தற் ெப ங்

றத் ெதாிந்தாய்ந்த ைபந்தமிழ்' என்

பாராட் வதனால் தமிழ் ெமாழி பரவிவிட மாட்டா . என்
இ மாந்

ற்படா ,

ள ெதன்றமிழ்' என்

ேபசுவதால் தமிழ்ெமாழி ஏற்ற ற மாட்டா . 'சங்கத் தி ப்பிேல யி ந்

ைவைக ஏட் ேல தவழ்ந்த ேபைத' என் வாய்ப்பைற சாற் வதால் தமிழ்ெமாழி
வளர்ந் விட மாட்டா . தமிழ்ெமாழித் ெதாண் ெசய்யக் க
ம் தைக சான்ற அறிஞர்
பழம் ெப ைம ேபசும் பழக்கத்ைத விட்ெடாழித் , தமிழ் ெமாழியின் குைறகைள
அறிந் , பணி ெசய்ய ற்பட ேவண் ம். தமிழ் நாட் லைமந்த பல்கைலக் கழகங்கள்
ேமைல நாட் க் கைலகைள ெமாழி ெபயர்க்கும் வி மிய பணிைய ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம். தமிழன்ைன மீண் ம் தைலசிறந் விளங்கும் காலம் வ ேமா என்
ஏங்கித் தளர்பவர் இந் நாளில் பலராவர். இங்ஙனம் தமிழ்ச் ேசய்களிற் பலர் மயங்கித்
தளர்ந்தா

ம் தமிழ்த் தாய் மனம் தளரவில்ைல; உரனிழந்த மக்கள் மனத்ைதத்

ேதற் கின்றாள்; எத்திைச ம் கழ் மணக்க மீண் ம் தான் ஏற்ற
அண்ைமயில் வ ெமன் அறிவிக்கின்றாள். ஆதிசிவன் அ ளா

ம் காலம்
ம் அறிவறிந்த

மக்கள் ஆர்வத்தா ம்
ெபற் விளங்குேவன்' என் தமிழன்ைன வாயிலாகப்
பாரதியார் கூ ம் வாய்ெமாழி கார்ேமகத்தினிைடேய இலங்கும் கதிெராளியாகும்.
"வாழிய ெசந்தமிழ் வாழ்கநற் றமிழர்
வாழிய பாரத மணித்தி நா ".
-----------------

