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பதிப்புடர
தமிழிற்கும் தமிழ்ப் பண்பளாட்டிற்கும் புகழ் கூட்டும் தமிழிலக்கியேங்களில் சிலப்பதிகளாரம்
தனிச்சிறப்புடடையேத.
அச்சிறப்பு வளாழ்வியேல் வரலளாற்று நிகழ்ச்சிகடள நயேல்லளாம் ஒருங்ஜக சளாறு திரட்டி பழரசமைளாக தவத்திரு
குன்றக்குடி அடிகளளார அவரகள, ”சிலம்பு நநெறி” என்னும் சிறந்த தடலப்பில் தடலசிறந்த நூலளாக
அருளியிருக்கிறளாரகள.
மைளாநபரும் களாப்பியே நூலளான சிலப்பதிகளாரத்திலுளள வளாழ்க்டக நநெறி கவி அரங்கங்களிலும், இலக்கியே
ஜமைடடைகளிலும் நசவிநுகர கனியேளாகத் திகழ்கிறத.
அரியே, நபரியே தத்தவங்கடள மிக எளிடமையேளாகவும், நதளிவளாகவும் அழகுடைன் ”சிலம்பு நநெறி” என்னும்
இந்நூல் வளாயிலளாக அளித்தருளும் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளளார அவரகளுக்கு மைக்கட் சமுதளாயேம்
மிகவும் கடைடமைப்பட்டிருக்கின்றத.
”சிலம்பு நநெறி" என்னும் இந்நூலிடன, நெம் வளாழ்க்டகக்கு ஒளியூட்டும் அறிவு விருந்தளாக அளித்தருளும்
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளளார அவரகளின் நபளான்னளார திருவடிகடள வணங்கி மைகிழ்கிஜறன்.
பல்ஜவறு பணிகளுக்கிடடைஜயே அணிநயேன அணிந்தடர அளித்த மைகிழும் மைளாண்புமிகு. நீதியேரசர பி.
ஜவணுஜகளாபளால் அவரகளுக்கு நநெஞ்சளாரந்த நென்றி. இடடையேறளாப் பணிகளினூஜடை நூலளாக்க உதவி மைகிழும்
உழுவலன்பு நெண்பர, ஆதீனக் கவிஞர, மைரு. பரமைகுரு அவரகளுக்கு உளம் கனிந்த நென்றி.
இச்சிறந்த வளாழ்வியேல் களாப்பியே நூடல அடனவரும் படித்தப் பயேன் நபற்றிடை ‘கடலவளாணி’யின் திரு
அருடள ஜவண்டுகிஜறன்.
நசன்டன-17 தங்களன்புளள,
25-9-93 "கடலவளாணி" சீனி திருநெளாவுக்கரச
----------------
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அணிந்தடர
நீதி அரசர பி. ஜவணுஜகளாபளால்
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளளார, தமிழ் கூறும் நெல்லுலகத்தக்கு நென்கு அறிமுகமைளானவர. சிறந்த தமிழ்
பற்றளாளர. தமிழ் உணரவு படடைத்தவரகள. அவரகள கூறும் கருத்தக்களில் என்றும் புதடமை இருக்கும்.
சிந்தடனடயேத் தூண்டும். மைக்கடள நெல்வழிப் படுத்த, நநெறிப்படுத்த, முடறப்படுத்த ஜதடவயேளான
கருத்தக்கள இருக்கும்.
பகுத்தறிவுவளாதிகளும் ஏற்றுக் நகளாளளும் ஆன்மிக வளாதி. அத அவரகளுடடையே தனிச்சிறப்பு.
அரசியேலுக்கு அப்பளாற்பட்டைவர. ஆனளால் அவருடடையே கருத்தக்கள எல்லளா அரசியேல் கட்சிகளளாலும்
மைதிக்கப்படும். ஜபளாற்றப் படும்.
ஐம்நபரும் களாப்பியேங்களில் ஒன்று சிலப்பதிகளாரம். சிலப்பதிகளாரம் வலியுறுத்தம், மூன்று நநெறிகள
எடவ என்படத தவத்திருஅடிகளளார இந்நூலில் அற்புதமைளாக விளக்கி இருக்கிறளார. முதல் நநெறி
அரசியேலில் உளளவரகளுக்கு அறநநெறி பற்றி கூறுவத.
சிந்தடனயேளால், நசயேலளால், மைக்களிடைத்தில் அன்பு களாட்டி மைக்கள இனம் வளாழ்வதற்கு உரியேவற்டற
நசய்வத தளான் அறம். நதளாண்டு மைனப்பளான்டமையுடைன் சயேநெல மில்லளாத நசயேல்கள மைனதக்கு தூய்டமை
தரும். அத தளான் அறம். அததளான் அரசியேலில் உளளவரகள பின்பற்ற ஜவண்டியே அறநநெறி. இதஜவ
சிலம்பு நநெறி என்று அற்புதமைளாக விளக்குகிறளார, தவத்திரு அடிகளளார அவரகள.
சிலப்பதிகளாரம் வலியுறுத்தம் இரண்டைளாவத நநெறி ”உடர சளால் பத்தினிடயே" உயேரந்ஜதளார ஜபளாற்ற
ஜவண்டும். நெளாடு சிறப்புற நெல்ல அரச ஜதடவ. வீடு சிறப்புற நெல்ல மைடனவி ஜதடவ. நெளாட்டிற்கு வலிடமை
ஜசரப்பஜத நெல்ல மைடனவி தளாஜன. நெளாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் விழுப்பம் ஜசரக்கும் கற்புடடையே
மைடனவிடயே, பத்தினி நபண்டிடர உயேரந்ஜதளார ஜபளாற்ற ஜவண்டும். இத இரண்டைளாவத சிலம்பு நநெறி.
தூயே அன்பு, கணவனுக்கு தியேளாகம் நசய்தல், வளாழ்க்டகயின் அடனத்தத் தடறயிலும் கணவனுக்கு
ஜதளாழடமையேளாதல், தடண நிற்றல் இடவ அடனத்தம் ஜசரந்த ஒழுக்க நநெறிஜயே கற்பு என்று அருடமையேளாக
விளக்கம் தருகிறளார.
அடிகளளார களாவி உடடை அணிந்த தறவிதளான். மைனித இயேல்புகடள புரிந்தநகளாண்டு கற்புக்கு என்ன
அற்புதமைளான இலக்கணம் வகுக்கிறளார என்படதக் களாண தமிழ் உளளங்கள பூரிக்கும். மைகிழ்ச்சி அடடையும்.
சிலப்பதிகளாரம் வலியுறுத்தம் மூன்றளாவத நநெறி ”ஊழ்விடன உருத்த ஊட்டும்”. ஊழ் வலிடமை அதன்
பயேடன தந்ஜத தீரும். ஊழ் என்றளால் என்ன? தவத்திரு அடிகளளாரின் கருத்தக்களின் நுட்பம், நபளாலிவு,
புதடமை இடவ அடனத்தம் இங்ஜக பளாரக்கலளாம்.
புலன்கள, நபளாறிகளின் வளாயிலளாக நசயேற்பளாட்டுக்கும் பயேனுக்கும் வருவத ஊழ். இத தவிரக்க முடியேளாத
இயேற்டக விதி, நியேதி, அறத்தின் நசயேற்பளாடு.
ஜநெற்டறயே வளாழ்வின் களாரணமைளாக இன்டறயே வளாழ்க்டகக்கு நெமைக்கு ஏற்படும் விடளவுகள. இததளான் ஊழ்.
நெளாம் நசய்த விடனகளளால் ஏற்படும் விடழவுகடள நெளாம் அனுபவிக்கத்தளாஜன ஜவண்டும். இததளான் ஊழ்
என்று விளக்கும் அடிகளளார. இதடன மைனிதன் எதிரத்த ஜபளாரளாடைலளாம். நவற்றியும் அடடையேலளாம் என்று
நெம்பிக்டக ஊட்டுகிறளார.
ஜகளாவலன் பிணத்டத நகளாடலயுண்டை இடைத்தில் கண்டை கண்ணகி நீதி ஜகட்க பளாண்டியேனின் அடவக்
களத்டத ஜநெளாக்கி நெடைக்கிறளாள. அப்நபளாழுத கண்ணகி ”நபண்டிரும் உண்டு நகளால்”, ”சளான்ஜறளாரும்
உண்டு நகளால்”, ”நதய்வமும் உண்டு நகளால்” என்று கூறி நீதி ஜகட்கிறளாள. ”நதய்வமும் உண்டு நகளால்”
என்ற கண்ணகியின் கூற்றுக்கு தவத்திரு அடிகளளாரின் விளக்கம், எங்கடளப் ஜபளான்றவரகளின் மைனடதத்
நதளாடும் பகுதி.
”நதய்வம் உண்டுநகளால்” என்ற கண்ணகியின் கூற்றில் "நதய்வம்” என்பதற்கு என்ன நபளாருள என்படத
மிக நுட்பமைளாக விளக்குகிறளார அடிகளளார. நதய்வம் என்பத நியேதிகளின் மைறுநபயேர, நீதியின் வடிவம்
நதய்வம்.
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எங்கு நீதி ஜபளாற்றப்படுகிறஜதளா அந்த நெளாட்டில் மைனித உரிடமைகள மைதிக்கப்நபறும். இயேற்டக நியேதிகள
பளாரளாட்டைப் நபறும். வல்லளாண்டமை வளாழும். நதய்வத்டத, ”நீதி" என்று திருவளாசகம் ஜபளாற்றுகிறத என்று
அடிகளளார முடிக்கிறளார. இந்த நூலில் என் உளளத்டத யும் உணரவுகடளயும் தீண்டியே பகுதி இததளான்.
பல முடற படித்த மைகிழ்ந்ஜதன். வளாசகரகள இந் நூலின் எல்லளாபகுதிகடளயும் படித்த மைகிழ்ந்த இன்புற
ஜவண்டும். இதஜவ என் அவளாவும் ஜவண்டுஜகளாளும் ஆகும்.
தவத்திரு அடிகளளார அவரகளின் நூல்கடள நதளாடைரந்த நவளியிட்டுவரும் திரு சீனி. திருநெளாவுக்கரச
அவரகள இதடனயும் சிறப்பளாக நவளியிட்டுளளளாரகள. அவரகளுக்கு என் பளாரளாட்டுக்கள.
நசன்டன தங்கள
25-9-93 பி. ஜவணுஜகளாபளால்
------------

8

தவத்திரு அடிகளளார - சிந்தடனத் தளிகள
ஒருடமைப்பளாடு - ஒருடமைப்பளாடு மைனித ஜநெயே அடிப்படடையில் மைட்டுஜமை உருவளாகும்.
இலக்கியேம் - இலக்கியேங்கள வளாழ்க்டகயின் மைளாற்றங்களுக்களாகஜவ ஜதளான்றின. ஆனளால்
நெடடைநபற்றிருப்பத உடர விளக்கஜமை.
சமுதளாயேம்- ஜகளாடி, நசங்கல்கள நகளாட்டிக் கிடைந்தளால் கட்டைடைமைளாகிவிடுமைளா? அவற்டற முடறயேளாக
அடுக்கினளால் வீடு! அதஜபளால ஜகளாடிக்கணக்கில் மைனிதரகள இருந்தளாலும் சமுதளாயேம் ஜதளான்றி
விடுவதில்டல. ஒருவடர ஒருவர தழுவியும் தளாங்கியும் ஒப்புரவு அறியும் பண்புடைன் வளாழ்ந்தளாஜல
சமுதளாயேம் ஜதளான்றும்.
ஜகளவி- திறந்த வீட்டுக்கு நெல்ல களாவல் ஜதடவ. அதஜபளால களாதகடளத் தருவதில் கவனம் ஜதடவ.
முயேற்சி- ஒரு மூச்ச நகளாளமுதல், ஒரு மூச்ச விடுதல் இடதப்ஜபளால வளாழ்க்டகயின் எந்த ஒரு நசயேலி லும்
நகளாளமுதலும் விடுதலும் இருக்கஜவண்டும்.
கல்வி- வளாழ்க்டக முழுவதம் நூல் படிக்கும் பழக்கம், நதளாடைரின், இன்பம் பயேக்கும். . . . .
ஒழுக்கம் - மைனிதடன மைனிதனளாக மைதிப்பத ஒழுக்கம்.
உடழப்பு- வயிறு இல்லளாத ஜபளானளால் பலர உடழக்கஜவ மைளாட்டைளாரகள.
நெட்பு - நசல்வம், நசல்வளாக்கு இரண்டும் ஏரளாளமைளான நெண்பரகடளக் கூட்டி தரும்.
இதனளால் பயேனில்டல. தன்பத்தில் தடணயேளாய் அடமைஜவளாஜர நெண்பரகள.
சளாதடன - மைண்ணிலிருந்த மைனிதடர விண்ணுக்கு ஏற்றுவத சளாதடனயேல்ல. மைண்டண
விண்ணகமைளாக்குவஜத சளாதடன,
-----------
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1. சிலம்பு நநெறி
நவற்றிக்கு வழி
வளாழ்க்டக மைலரப் பளாடதயேன்று. வளாழ்க்டக கரடு முரடைளான ஜமைடு பளளங்கடள யுடடையேத. அத
மைட்டுமைளா? மைனித உருவில் நகளாடியே விலங்கினங்கள மைடறந்த வளாழ்ந்த தீடமைகள நசய்யும். இத்தகு
மைனித வளாழ்க்டக அடமைப்பில், நவற்றி நபறுதல் எளிதன்று. படகடயே வரஜவற்றுச் சந்திக்கும் மைன உறுதி
ஜவண்டும். நவற்றி நபற ஜவண்டும்.
படகடயேக் கண்டு அஞ்சஜவண்டியேதில்டல. படகவன் ஒருவடகயில் நெமைக்குத் தற்களாப்பு உணரடவக்
கூடைத் தருகிறளான். படகவடனக் கூடைப் பளாரளாட்டைக் கற்றுக் நகளாளள ஜவண்டும்.
”களாசம் வந்த உற்ற ஜபளாதம்
நெல்லஜதளார படகடயேப் நபற்ஜறன்!”
(கும்ப, வடத, 31)
என்று இரளாவணன் கூறுவதளாகக் கம்பன் கூறுவளான். படகவடனப் ஜபளாற்றும் பண்பு வரலளாற்றில் இடைம்
நபற்ற மைளாநபரும் தடலவரகளுக்கு இருந்தத.
ஆனளால் இன்று நெண்பர யேளார? ஜவண்டியேவர யேளார? உறவினர யேளார? நதரிந்தவர யேளார? படகவர யேளார?
என்நறல்லளாம் எளிதில் இனம் கண்டுநகளாளள முடிவதில்டல.
இன்று மைனித உறவுகளின் அருடமைப் பளாட்டடை உணரந்த பழகுஜவளார அருகிவிட்டைனர. எங்கும்
இலட்சியே அடிப்படடையிலளான உறவு இல்டல! ஜதளாய்ந்த அன்பும் இல்டல! எல்லளாம் இலளாப ஜநெளாக்கு!
சந்தரப்பங்கடளப் பயேன்படுத்திக் நகளாளள முயேற்சி நசய்பவரகடளவிடை, இலளாப ஜநெளாக்குடடையே
சந்தரப்பவளாதிகடளவிடை, படகவரகள ஆயிரம் மைடைங்கு நெல்லவரகள!
படகவர யேளார? அதற்கும் இலக்கணம் உண்டு. நெல்ல படகவரகள நவளிப்படடையேளாக எதிரத்த
நிற்பளாரகஜள தவிர, சூத நசய்யே மைளாட்டைளாரகள! தஜரளாகமும் நசய்யே மைளாட்டைளாரகள! எந்தக் களாரணத்டத
முன்னிட்டும் மைடறந்தம் மைடறத்தம் ஒழுக மைளாட்டைளாரகள. இன்று இத்தகு நெலம் நசறிந்த படகவரகடளக்
களாண இயேலவில்டல.
இன்று மைலிந்த வருவத "சின்னப்புத்தி”. இந்த சின்னப் புத்தியுடடையேவரகள ஒருவடர ஒருவர
அழித்தக்நகளாளளஜவ முயேற்சி நசய்வர. இவரகளிடைம் திறந்த - மைனமும் இல்டல! திறந்த வளாழ்க்டகயும்
இல்டல! சூத நிடறந்தவரகளளாக இருப்பர; ஜநெரில் நெண்பரளாக நெடிப்பர; உறவினரளாக ஜமைவிப் பழகுவர!
எல்லளாம் நெளாடைகஜமையேளாம்!
சின்னப் புத்தியுடடைஜயேளார இடைர உற்றுபூழி இடைறி விடுவர. வீழ்ந்த இடைத்தில் குழி பறிப்பர!
இவரகளிடைத்தில் மிகவும் விழிப்பளாக இருக்கஜவண்டும். படகவரகடள விடைக்கூடை இந்த வங்கு மைனம்
நகளாண்டை நெளாய்கள நதளால்டல தர முயேலும். ஆதலளால் வளாழ்க்டகயில் நவற்றிகடளப் நபற அல்லத
நபளாருடளப் நபளாருநதளாழியே நெட்ஜபளா, படகஜயேளா முற்றளாகக் களாரணங்களளாகளா! வளாழ்கின்றவனுடடையே மைன
உறுதிதளான் களாரணமைளாக முடியும்.
புடத மைணலில், சகதியில் அகப்பட்டுக் நகளாண்டை உரம் மிக்க களாடளகள படுக்களா! தடலடயேக் குனிந்த
மூச்டச அடைக்கி, களாடல மைடைக்கி எழும். அந்த முயேற்சிடயேப் பளாரத்தளாவத மைனிதன் தன் முயேற்சிடயேப்
பற்றி கற்றுக் நகளாளளஜவண்டும்.
ஏதளாவநதளான்டறச் நசய்த நகளாண்டிருப்பவரகள எல்ஜலளாரும் முயேற்சி உடடையேளார என்று ஏற்றுக்
நகளாளளப் நபற மைளாட்டைளாரகள. ஜவடலகள குறித்த ஜவடளகளில் குறித்த பயேன் கூடும் வண்ணம் நசய்த
முடிக்கப் நபறுதல் ஜவண்டும்.
இன்று, கடைடமைகடள களாலத்தில் நசய்பவரகடளக் களாண்பதரித. அத மைட்டுமைளா? எந்த ஒரு பணிடயேயும்
கடைடமையேளாகச் நசய்த நவற்றி களாணளாமைல் இடடையேறவுபட்டு அல்லலுறுஜவளார பலர. ஒரு சிறு
இடைரப்பளாட்டடைக்கூடைத் தளாங்க முடியேளாமைல் தன்புறுஜவளார எப்படி வளாழ்க்டகயில் நவற்றிகடளக் குவிக்க
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முடியும்?
அறிவியேல் முடறப்படி இடைரப்பளாடுகளும் தன்பங்களும், வளாழும் உயிரப்புளள மைனிதடனத் தூண்டித்
நதளாழிற்படுத்தி வளரக்கும்.
ஜசளாழன் க ரிகளாலன் வடைபுலம் ஜநெளாக்கிப் படடைநயேடுத்தச் நசல்கிறளான். வடைபுலத்த நிலங்கள எல்லளாம்
அவன் நவற்றிடயே ஏற்றுக் நகளாண்டைன. தமிழ்ப் ஜபரரச களால்நகளாளகிறத. இந்தியேளாவுக்கு அப்பளாலும்
நசல்ல ஆவல்! ஊக்கம்! ஆனளால், இமையேமைடல குறுக்ஜக நிற்கிறத! இமையேமைடல உச்சியில்
தமிழ்ப்ஜபரரசின் சின்னம் நபளாறிக்கப் நபறுகின்றத!
கரிகளாலன் எதிரபளாரளாத ஜசளாழ அரசக் கட்டிலில் ஏறியேவன்! ஆயினும், ஜசளாழன் கரிகளாலன் வீரத்தளால்
தமிழரச, ஜபரரச ஆயிற்று. இமையேத்தின் உச்சிவடர பரவிற்று. எழுச்சித் தன்டமையுடடையே வீரம் கூடைப் பல
சமையேங்களில் மைண்ணளாளஜவளாருக்கு வந்தவிடுவத உண்டு. ஆனளால் கரிகளாலன் குடிமைக்கள நெலன் நெளாடும்
ஜபரரசளாகவும் விளங்கினளான்! கல்லடணக்கட்டி நீரப்பளாசன வசதிகடள முடறப்படுத்தினளான்.
வளாழ்க்டகயில் ஜதளால்விக்டளத் தரக்கூடியே ஆற்றல் படகக்கு இல்டல; இருக்க முடியேளாத. அடசவில்லளாத.
நெடுக்கம் இல்லளாத ஜசளாரவில்லளாத ஊக்கம் இருந்தளால் வளாழ்க்டகயில் நவற்றிகடளக் குவிக்கலளாம்
என்படத சிலப்பதிகளாரத்தளால் உணரலளாம்!
………………..
'இருநில மைருங்கில் நபளாருநெடரப் நபறளாஅச்
நசருநவங் களாதலின் திருமைளாவளவன்
…………………..
அடசவில் ஊக்கத்த நெடசபிறக் நகளாழியேப்
படகவிலக் கியேத; இப் பயேங்நகழு மைடலநயேன
இடமையேவர உடறயும் சிடமையேப் பிடைரத்தடலக்
நகளாடுவரி ஒற்றிக் நகளாளடகயிற் நபயேரஜவளாற்கு" (சிலப். 5 : 89.98)
என்னும் சிலப்பதிகளார வரிகள எண்ணத்தக்கத.
அறிந்தவர கடைடமை
வளாய் படடைத்ஜதளாநரல்லளாம் ஜபசகின்றனர. நபளாருளகடளச் சடமைத்த, சடவத்த உண்ணக் கற்றுக்
நகளாண்டை சமுதளாயேம், உணரவுகடளச் சடமைத்தக் நகளாண்டு இனியே நசளாற்கடளக் கூற, கற்றுக்
நகளாண்டைபளாடில்டல.
ஜபசவநதல்லளாம் ஜபச்சளா? நசளால்லுவநதல்லளாம் நசளால்லளா? ‘வறுடமை என்றத நசல்வத்தில் மைட்டுமைல்ல;
நசளாற்களிலும் கூடை உண்டு’ என்பளார இளங்ஜகளாவடிகள. ”வறுநமைளாழியேளாளர" என்று குறிப்பிடும் சிலம்பு.
வறுடமை நிடறந்த நசளாற்கடளப் ஜபசபவரகள ”வறுநமைளாழியேளாளர.” இதடனஜயே திருக்குறள பயேனற்ற
நசளால் என்று கூறுகிறத. பயேனற்ற நசளாற்கடளக் கூறுபவரகடளப் ”பதடி" என்று வளளுவம் திட்டுகிறத.
நசளாற் குற்றத்தில் தீயேத புறங்கூறல். அதளாவத ஒருவடரப் பற்றி அவர இல்லளாத இடைத்தில் கூறுதல்.
அதமைட்டுமைளா? கண் எதிரில் முகமைன்; புகழ்ச்சி புறத்ஜத பழிதூற்றல்! இந்தக் குற்றம் மைலிந்த வருகிறத.
"புறங்கூறிப் நபளாய்த்தயிர வளாழ்கிறவரகள, அறத்திற்களாக என்று கூறுவளாரகளளாம். அங்ஙனம் கூறுவத
நபளாய்! நெம்பளாஜத!’ என்று எச்சரிக்டக நசய்கிறளார திருவளளுவர.
அடுத்தவரும் நசளாற்குற்றம் மிகக் நகளாடித! அதளாவத ஜகளாள நசளால்லுதல். அம்மைம்மை! களாலத்திற்குரியே
கடைடமைகள இல்லளாத ஜசளாம்ஜபறிகளின் நதளாழில், ஜகளாள நசளால்லுதல்; படக வளரத்தல். இன்று ஜகளாள
நசளால்லிப் பிடழத்தத் திரிபவரகள எண்ணிக்டகயும் மைலிந்தவிட்டைத.
அடுத்தத, நசளாற்குற்றம். தளான் நிடனப்படவ நயேல்லளாம் நெடைந்தடவ ஜபளாலப் ஜபசதல், இவரகள
மைற்றவரகடளப் பற்றிக் கவடலப்படை மைளாட்டைளாரகள. இவரகள பரப்பும் தீடமை இருக்கிறஜத அத ,
ஒருவடரத் தற்நகளாடல நசய்த நகளாளகிற அளவுக்குக் நகளாண்டு ஜபளாய் விட்டுவிடும். ”ஊரளார தத்தம்
மைனத்தன ஜபச எஞ்ஞளான்று நகளால் சளாவதஜவ” என்பத திருவளாசகம். தத்தம் மைனத்தன ஜபசஜவளார
மிகவும் ஜமைளாசமைளானவரகள.
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சமுதளாயே உறவுகள வளரவும், பளாதக்களாக்கப் நபறவுஜமை நநெறிமுடறகள. சளாடல வழிச்நசன்றளால்
ஊடரயேடடையேலளாம் என்படதப் ஜபளால உறவுகளுக்குரியே நநெறிமுடறகடள அறிந்த உணரந்த ஒழுகினளால்
உறவுகள வளரும்; பயேன்தரும்; உறுதியேளானதளாக அடமையும்.
நநெறிமுடறகள பிறழப் நபறுவதளால்தளான் உறவுகள நீடிப்பதில்டல; நிடலத்த நிற்பதில்டல; நெண்பரகள
படகவரகளளாகின்றனர; உடைன் பிறந்தவரகள நகளாடல யேளாளிகள ஆகின்றனர. இடவநயேல்லளாம்
இயேற்டகயேல்ல; தவிரக்க முடியேளாதனவுமைல்ல.
எல்லளாவற்றிற்கும் நநெறி முடறகள உண்டு. நெமைக்கு எடவநயேல்லளாம் நென்டமையேளாக இருக்கின்றனஜவளா
அடவ நயேல்லளாம் மைற்றவரகளும் அடடையேஜவண்டும் என்று எண்ணஜவண்டும். உறவுகள ஒத்தடழப்பும்
உதவியும் நகளாடுத்தப் நபறுவனஜவ தவிர தளாமைளாக வருவன அல்ல.
உலகின் எல்லளாத் தடறகளிலும் ”ஒரு தடலக்களாமைம்" நகளாடிஜத! மைற்றவரகள மைனம் வருந்த எடதயும்
கூறுதல், நசய்தல் தீத; நநெறியேன்று, ஆயினும் உலகியேலில் இந் நநெறி நிற்ஜபளார சிலஜர.
ஆதலளால், அறிந்ஜதளாஜர சமுதளாயேப் நபளாறுப்புடடையேரளாக நெடைந்த நகளாளளுதல் ஜவண்டும். அறிந்ஜதளாரளாக
இருப்பவரகஜள சமுதளாயேத்டத அடழத்தச் நசல்ல ஜவண்டியேவரகள. அவரகளிடைம் சமுதளாயேம் கூடுதலளாக
எதிரப்பளாரக்கிறத. அறியேளாதவரகள பலர; அறிந்தவரகள, சிலர. அறியேளாதவரகள நநெறியில் நீங்கியேவரகள.
நநெறியில் நீங்கியேவரகளிடைம் நெல்லன எதிரபளாரக்க இயேலளாத; முடியேளாத. ஆதலளால் நநெறியில்
நீங்கியேவரகள வருந்தத் தக்கன கூறினளாரகஜளனும், ”அவரகள கூறவில்டல; அவரகள அறியேளாடமையின்
களாரணமைளாக கூறுகின்றனர” என்று அறிவுடடையேளார கருதி அதடனத் தளாங்கிக் நகளாளளஜவண்டும்.
கவுந்தியேடிகள மைளா தவத்தர; ஜநெளான்பினளால் உயேரந்தவர; இரக்கம் நபரிதம் உடடையேவர, கவுந்தியேடிகள
ஜகளாவலனிடைம் களாட்டியே பரிடவ, எவரிடைம் யேளார எதிரபளாரக்க முடியும்? ஆயினும், ஜகளாவலன் கண்ணகி
பற்றி சிறிஜயேளார கூறியே தீயே நசளாற்கடள அவரளால் தளாங்கிக் நகளாளள முடியேவில்டல! சபித்தவிடுகிறளார!
மைளா தவத்தரளாகியே கவுந்தியேடிகளுக்கு மைடனத் தவத்தளாளளாகியே கண்ணகி நநெறியுணரத்த ஜவண்டியே நிடல
ஏற்பட்டைத. கவுந்தியேடிகள பிறழ்ந்தத ஜகளாவலன் - கண்ணகி மீதளள பரிவினளாஜலஜயே இயேல்பளாகச் சினம்
நகளாளபவரல்லர; இன்டறயே சமுதளாயே வளாழ்க்டகயில்,”
நநெறியின் நீங்கிஜயேளார நீரல கூறினும்
அறியேளாடமை என்று அறிதல் ஜவண்டும்
(சிலப் : 10 : 237-238)
என்ற கண்ணகியின் அறிவுடர முற்றளாகக் நகளாளளத் தக்க அறிவுடரயேளாகும்.
திரிந்த ஜகளாலும் திரிந்த நிலமும்
அரசியேல் ஓர அறம்; அரசியேல் முடறகள மைனித குலத்தக்கு மைடறநமைளாழி ஜபளாலப் ஜபணத் தக்கன.
அரசியேல், நிலத்திற்கு நீர ஜபளால; உடைலுக்கு உயிர ஜபளால: நபண்ணிற்கு கற்பு ஜபளால மைனித குலத்திற்கு
இன்றியேடமையேளாதத. சிறந்த ஆட்சி தனிமைனித ஆவல்களுக்கு, ஆரவங்களுக்கு எதிரளாக அடமையேளாத.
ஆனளால் அந்த ஆவல்கள, ஆரவங்கள நநெறிமுடறப்படி அடடையேத் தக்கன என்று நநெறிப்படுத்தம்
-முடறப்படுத்தம்.
சிறந்த ஆட்சி முடற, தனிமைனிதனுக்குச் சமுதளாயே உணரவுகடளயும் உறவுகடளயும் வளரத்தத் தரும்.
சமுதளாயே ஜமைளாதல்கடளத் தூண்டைளாத; வளரக்களாத. சிறந்த ஆட்சி நிலவும் நெளாட்டில் உளள மைக்கள, அரசின்
உறுப்புக்களளாகத் தங்கடள எண்ணுவர; அரடச ஏமைளாற்ற மைளாட்டைளாரகள. அரசம் மைக்கடள வஞ்சிக்களாத;
ஏமைளாற்றளாத.
அரசியேல் அறம் முடறப்படி நிகழுமைளாயின் நெளாட்டில் வளம் நபருகும்; வறுடமை இருக்களாத; அடமைதி
நிலவும்: கலகங்கள நெடடைநபறளா; உடழப்பு உயேரதவம் என்று ஜபளாற்றப் நபறும்; உற்பத்தி நபருகும்,
வல்ஜலளாரளாயினும் வடரயேடறக்கு உட்படுத்தப்படுவர; நமைலிஜயேளார நெலியேளார; எங்கும் இன்பம் தழுவியே
ஆக்க வழியிலளான சமூக உறவுகள நிலவும் களால்நகளாளளும் .
அரச, மைனித குலத்தின் அடனத்த சக்திகடளயும் பயேன்படுத்தி வளரக்கும்; வழிப்படுத்தம். அரசின்
கடைடமை, தவறுகள குற்றங்கள நிகழளாத-நசய்வதற்குரியே அவசியேம் ஏற்படைளாத சமுதளாயேத்டதக்
களாண்பஜதயேளாம். அரச, சமுதளாயேத்டத வளரக்கும் சளாதனஜமையேளாம். அதற்குத் தண்டைடன வழங்கும்
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அதிகளாரம் உண்டு. ஆயினும், அத கடடைசி ஆயுதம்தளான்! இத்தடகயே நெல்லரடச மைனிதகுலம், அரசியேல்
சிந்தடனக் களாலத்திலிருந்த நபற்றதளா? இல்லஜவ இல்டல!
ஆட்சி நசய்தல் நபளாறுப்புளள பணி. இந்தப் பணிடயேச் நசய்வதற்கு ஒரு மைனிதச் சிந்தடன
ஜபளாதமைளானதன்று. ஏன்? ஒரு நிகழ்டவ அணுகும் முடறயிலும் அளந்தறியும் வடகயிலும் ஒரு மைனிதர
தவறுதல் கூடும். அதனளால், முன்னளாளில் அரசரகள, அடமைச்சரகளுடைன், ஐம்நபருங்குழுவுடைன்,
எண்ஜபரளாயேத்தடைன் கலந்த ஜபசி முடிநவடுத்த நசயேற்படுதல் என்ற முடற இருந்தத.
களாலப்ஜபளாக்கில் கலந்தறிதல் இயேல்பு இல்லளாமைல் ஜபளாயிற்று. ஒஜரளாவழி யிருந்தளாலும் கலந்தறியும்
பணிக்குத் தடணயேளாகளாதவரகள சளாரபுகள உடடையேவரகளளானளாரகள. அதனளால் கலந்தறிதல் ஜபளாதியே
பயேன்தர வில்டல.
அரச முடறயில் "ஒருமைனிதமுடற” ஜமைவியேதளால் மைனிதகுலம் பயேனடடையேவில்டல என்ற
மைனக்குடறயில் பலர கூடி ஆட்சி நசய்யும் மைக்களளாட்சி முடறடயேக் கண்டைனர. ஆயினும் இன்றுவடர
நசழிப்பளான - முடறயேளான மைக்களளாட்சிடயேக்களான இயேலவில்டல. மைக்களளாட்சி வடிவடமைப்பில் ”தனி
மைனிதஜர" ஆட்சி நசய்யும் இயேல்பு இன்டறயே மைக்களளாட்சி முடறயில் அடமைந்திருக்கிறத.
ஆட்சிமுடறயில் தவறுகள நபருகுவதற்கு வளாய்ப்பு ஏற்பட்டுளளஜத தவிர, குடறயே வழி களாணப்
நபறவில்டல.
ஆட்சிடயேவிடை, கட்சிகள நபரிதளாகி விட்டைன. இன்று நெளாட்டில் வளரக்கப் நபறுவத கட்சிப் பற்ஜற தவிர,
நெளாட்டுப் பற்றல்ல! இவ்வளாறு முடற பிறழ்ந்த ஜபளாநதல்லளாம் அரச நநெறிமுடற திறம்பியுளளத. அரச
நகட்டுப்ஜபளாய் வலிடமை குன்றிப் பழிப்புக்கு ஆளளாகி வரலளாற்றுக்கு அடிடமையேளாகி அழிந்திருக்கிறத.
அரசியேல் மைரபில் வந்த அருளளாளர இளங்ஜகளாவடிகள. இந்நிடல கண்டு இரங்குகின்றளார.
ஆட்சி இயேற்றும் அரசியேல் தடலவன், அரசியேல் முடற நதரிந்த, நெல்லளாட்சி தவிர ஜவநறடதயும் நெளாடைளாத
நெல்ஜலளாருடைன் கலந்த நசய்யேளாததளால் எங்கும் முடறப் பிறழ்ச்சி!
உடழப்பவர வருந்தவர; உறிஞ்சம் உலுத்தரகள வளாழ்வர: உடழப்புக்கு உரியே ஊதியேம் கிடடைக்களாததளால்
உடழப்பளாளர வருந்தவர; உற்பத்தி குடறயும்; வறுடமை வளரும்; ஆறடல களவர ஜதளான்றுவர; களவும்
கலகமும் வளரந்த அடமைதிச் சூழ்நிடலடயே நகடுக்கும்; அரசியேல் என்பத இல்லளாததஜபளால நெளாடு களாட்சி
தரும்.
அரசியேல் முடற பிறழ்ந்த நெளாட்டில் அவலம் நபருகும்; அந்த நெளாடு, பளாடல நிலம் ஜபளால விளங்கும்;
நிலத்தின் வடகயில் பளாடல நிலம் கிடடையேளாத. குறிஞ்சி, முல்டல, மைருதம், நநெய்தல் என நிலம் நெளான்கு
வடகயினஜத.
இயேற்டகயின் தடலடமைக் ஜகளாள ஞளாயிறு தம் நிடல நகடுதலளால், வளம் நகளாழிக்கும் குறிஞ்சிநிலம்
வளம் குன்றுகிறத. முல்டல நிலம் முழுதம் நகடுகிறத. வளம் மிக்க தம் இயேல்டபக் குறிஞ்சியும்
முல்டலயும் இழந்த விடுகின்றன. களாதலுக்கும் களிப்புக்கும் உரியேதளாயிருந்த இந் நிலங்கள மைக்களுக்குத்
தன்பம் தரும் பளாடல நிலமைளாகி விடுகின்றன,
சிறந்த அரசியேல் முடற இல்லளாத நெளாட்டில் இன்பம் இல்டல; அடமைதி இல்டல; பளாதகளாப்பு இல்டல.
இத்தகு இழிநிடல வயேப்பட்டை அரடசப்நபற்றுளள நெளாடு, பளாடல வனம் ஜபளான்றத. இதடன
இளங்ஜகளாவடிகள எடுத்தக் கூறுவதறிக.
“ஜகளாத்நதளாழி லளாளநரளாடு நகளாற்றவன் ஜகளாடி
ஜவத்தியேல் இழந்த வியேனிலம் ஜபளால
ஜவனலங் கிழவநனளாடு நவங்கதிர ஜவந்தன்
தளானலங் திருகத் தன்டமையிற் குன்றி
முல்டலயும் குறிஞ்சியும் முடறடமையில் திரிந்த
நெல்லியேல்பு இழந்த நெடுங்குதயேர உறுத்தப்
பளாடல என்பஜதளார படிவம் நகளாளளும்."
(சிலம்பு 11:60-66)
என்பத சிலப்பதிகளாரம்.
திருந்த மைளாட்டைளாரகளளா?
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மைக்கள, உருவத்தளால் மைக்கள அல்லர.”உறுப்நபளாத்தல் மைக்கள ஒப்பன்று” என்று திருக்குறள கூறும் ஏன்?
‘மைக்கஜள ஜபளால்வர கயேவர' என்றும் திருக்குறள மைக்கட் பண்பில்லளாதளாடர ஏசகிறத. மைக்கட்
பண்பில்லளாதவரகள, சிந்திக்கும் பழக்கம் இல்லளாதவரகள; சிந்திக்க மைறுப்பவரகள; அறிவில்லளாதவரகள.
ஆயினும் தங்களத அறியேளாடமைடயேஜயே அறிவு என்று நெம்பி ஆட்டைம் ஜபளாடுபவரகள. ஆணவத்தின்
உருவங்களளாகத் தடல தடுமைளாறி நெடைப்பவரகள.
இவரகளின் நசவிகள ஜகட்கும் திறன் உடடையே டவயேல்ல. இவரகளின் நசவிகள ஜதளாட்கப் படைளாத
நசவிகள! இவரகள பிறப்பளால் மைக்கள! அறிவளால், உணரவளால், ஒழுக்கத்தளால் விலங்குகள! இத்தகு
மைக்கடள இழிவு உபசளாரநிடலயில் நநெடியே ஒலிஜயேளாடு மைளாக்கள’ என்று அடழத்தல் தமிழிலக்கியே மைரபு.
மைக்களளாகப் பிறந்ஜதளார, இயேற்டக வழங்கியே அறிவு வளாயில்கடளப் பயேன்படுத்தி, மைக்களுக்குரியே
தகுதியிடனப் நபறுதல் ஜவண்டும். வளாழ்க்டகயின் இலட்சியேஜமை மைக்கடள அறிவு
நெலமுடடையேரளாக்குதலும், பண்பு நெல முடடைஜயேளாரளாக்குதலுஜமை, இவ்விரண்டு குறிக்ஜகளாளும் இன்று
அடடையேத்தக்க வழியில், மைக்களுடடையே வளாழ்க்டக பின் நெடடைமுடற இல்டல,
வளாழ்க்டகக்குப் நபளாறிகளும் புலன்களும் தய்ப்பனவும் கிடடைத்தத எதற்கு? உண்டு, கூடிக் களித்த
மைகிழ மைட்டுமைளா? இல்டல; உய்யும் நநெறியில் நசல்லத்தளான்! ஆற்றல் மிக்க அறிவு வளாயில்கள, இன்று,
பயேனற்று களாமைக் களியேளாட்டைங்களுக்கும் அழுக்களாறு, அவளா, நவகுளி, இன்னளாச் நசளால் ஆகியே தீடமைகடள
வளரப்பதற்குஜமை பயேன்படுகின்றன.
இன்று, எங்கும், குடும்பம், சற்றம், சமூகம், நெளாடு என்ற பளாங்கு வளரவில்டல. வளாழ்க்டகயின் தனி
உறுப்புகளளாகியே களாதல், நெட்பு ஆகியே தடறகளும் நசழிப்பளாக இல்டல. இப்நபளாழுத ஒஜர இலட்சியேம்
'பிடழத்தவிடு! எப்படியேளாயினும் பிடழத்தவிடு’ என்பததளான்!
அரச அடமைப்புக்கள முதிரச்சியும், உயேர இலட்சியேமும் உடடையேவரகளளால் இயேக்கப் நபறளாடமையேளால்
ஜதரதல் ஜபளாரளாகஜவ அடமைந்தவிடுகிறத; ஒழுக்கச் சிடதவுகளும் வளரந்த வருகின்றன. ஆனளால்,
இயேல்பில் ஒழுக்கத் தவறில்லளாத - ஆனளால் சூழ்நிடலயேளால் பளாதிக்கப் பட்டை ஒழுக்கத் தவறுகள
தண்டைடனக்கு உளளளாகின்றன.
ஏன் இந்த அவலம்? அதவும் புகழ்பூத்த வரலளாறு படடைத்த தமிழ்நெளாட்டுக்கு! பளாண்டிமைளாஜதவியின்
கற்புநெலம் இந்த நெளாட்டின் தனிச்சிறப்பல்லவளா? நெளாளஜதளாறும் வரும் நசய்திகள இன்று "கற்பு” என்பத
ஜகலிக்குரியே நபளாருளளாகிவிட்டைத, என்ஜற படறசளாற்றுகின்றன.
ஒரு களாலத்தில் ஜதரக்களாலில் டமைந்தடன இட்டு நீதி வழங்கியேத அரச. ஆனளால் இன்று யேளாடரயும்
விசளாரிக்கக் கூடை இயேலளாமைல் ஊரக்களாவல் நிடலயேத்தில் முற்றுடக அரசியேல் தடலயீடுகள; தப்பித் தவறி
ஊரக்களாவல் நிடலயேத்தில் அகப்பட்டுக் நகளாண்டுவிட்டைளால் அங்கு விசளாரடண இல்டல! சித்திரவடத
மைனச்சளாட்சியுடடையேவர தள ’களாயேம்பூ’வும் 'இரளாச'னும் களாவலரகளளால் அடித்தக் நகளால்லப்பட்டைடத
மைறக்க இயேலுமைளா? இந்த நெளாட்டில் நீதி நூல்களுக்குப் பஞ்சமைளா? இதிகளாச புரளாணங்களுக்குத்தளான் பஞ்சமைளா?
ஜமைடடைகளுக்குத்தளான் பஞ்சமைளா? அல்லத உபஜதசங்களுக்குத்தளான் பஞ்சமைளா?
உலகிஜலஜயே இந்தியேளாவில்தளான் புரளாணங்கள அதிகம்; உபஜதசியேளாரகள அதிகம்! ஆனளால் நிடலடமை
என்ன? மைதிப்புணரச்சியுடைன் ஜபளாற்றப்படை ஜவண்டியே பல்கடலக் கழகங்கள கூடைப் ஜபளாரளாட்டைக்
களங்களளாகத் தளான் மைளாறி உளளன. ஜபளாரளாட்டைத்திற்குரியே நியேளாயேங்கள உண்டைளா? இல்டலயேளா? என்பதல்ல
ஜகளவி.
உரிடமைகடள அடடையே அணுகும் முடறகடளப் பற்றித்தளான் நெமைத கவடல. ஜபளாரளாடுபவரகள மீத
மைட்டும் குடறயில்டல. ஆட்சிப் நபளாறுப்பில் இருப்பவரகளும் ஜபளாரளாடினளால்தளான் பணிகிறளாரகஜள
தவிர, நியேளாயேங்கடளக் களாலத்தில் ஆரளாய்ந்தறியே முன்வருவ தில்டல.
இம் மைனப்ஜபளாக்கு, அநியேளாயேங்கடளத் தூபமிட்டு வளரக்கிறத. இந்தக் குடறகடள-நயேல்லளாம் மைனம்
டவத்தளால் எளிதில் தீரக்கலளாம்; தீரத்தக் நகளாளளமுடியும். ஆயினும் மைனம் வரவில்டல. ஏன்? மைக்கள
உணரச்சிடயே விடை, மைளாக்கள உணரச்சிஜயே ஜமைலிட்டிருக்கிறத. சரளாசரி மைனிதனிடைத்திலிருந்த மிகப் நபரியே
இடைம் வடரயில் ஒஜர நிடலதளான்!
தீண்டைளாடமை குற்றம், தீண்டைளாதளார என்று ஒதக்குதல் கூடைளாத. சளாதி ஜவற்றுடமை தீத, சளாதி ஜவற்றுடமைகடள
அறஜவ விலக்க ஜவண்டும். 'எல்ஜலளாரும் ஓர குலம்’ என்ற கருத்த. சங்க களாலத்திலிருந்த
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இலக்கியேங்களில் ஒஜர மைளாதிரியேளாக உரத்த குரலில் அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறத. யேளாரளாவத
ஜகட்டைளாரகளளா? பின்பற்றினளாரகளளா? படித்ததில் என்ன குடறவளா? உடரகள எழுதி அச்சிடை வில்டலயேளா?
பட்டி மைன்றங்களில் ஜபசி மைகிழவில்டலயேளா?
ஆனளால், நெடடைமுடற என்ன? ”யேளாதம் ஊஜர யேளாவரும் ஜகளிர!" என்பத என்னளாயிற்று? நதருச்
சண்டடைகளதளாஜன வளரந்தன! குருதிக் கலப்புடடையேவரகள கூடை, சற்றத்தளாரளாக இல்டலஜயே! அண்ணன் தம்பி சண்டடை, கணவன்-மைடனவி சண்டடை மைலிந்த வருகின்றனஜவ! “ஒன்ஜற குலமும் ஒருவஜன
ஜதவனும்!” என்பத என்னளாயிற்று?
திருமுடறகடளப் ஜபளாற்றிப் பூசடன நசய்யும் இடைங்களிநலல்லளாம் சளாதிநவறி முடடைநெளாற்றம் வீசகிறத!
இன்றும் தனித்தனிப் பந்திஜயே ஜபளாடுகின்றனர! அத மைட்டுமைளா? திருமைந்திரத்திற்குப் புத உடர
கூறுகின்றனர. சிவடன வழிபடும் உயேரந்ஜதளார ஒருகுலமைளாம். இத சிறப்பு விதியேளாம். நபளாத
விதியேல்லவளாம்! இத அந்தச் சளாதி நவறியேளாளரகள கற்பிக்கும் அனுபவ உடர. ‘பிறப்நபளாக்கும்
எல்லளாவுயிரக்கும்". என்பத என்னளாயிற்று?
”பிறக்கும் வடகயினளால் ஒத்தன” என்று உடர எழுதி, உடரடயேக் நகடுத்தததளான் மிச்சம்! 'ஆவுரித்தத்
தின்றுழலும் புடலயேஜரனும் அவர கண்டீர நெளாம் வணங்கும் கடைவுளளாஜர!' என்பத என்னளாயிற்று? இந்தப்
பளாடைடலப் பளாரளாயேணம் நசய்ஜவளார, “தளாழ்த்தப்பட்டை வகுப்பிடனச் ஜசரந்த நபண்கள சட்டடை
ஜபளாட்டைதளால் மைடழ நபய்யேவில்டல" என்று கூறும் அளவுக்கு அப்பரடிகளின் நகளாளடக
நவற்றிமுழக்கம் நசய்கிறத!
இவரகள படித்தளால் என்ன? பளாரளாயேணம் நசய்தளால் என்ன? கற்றளால் என்ன? ஜகட்டைளால் என்ன? திருந்த
மைளாட்டைளாரகள! மைக்களளாக இருந்தளால் அல்லவளா திருந்த? தடலநயேழுத்தில் களால் நீட்டியேளாகிவிட்டைத. களால்
அதிகமைளானளால் விலங்குகள என்றுதளாஜன நபளாருள! விலங்குகள என்ன பளாவம் நசய்தன, இவரகஜளளாடு
ஒப்பிட்டுக் கூற? உவமித்தக் கூற? விலங்குகளுக்கு ஜதளாற்றம் ஜபளாலஜவ வளாழ்க்டக முடற ஏமைளாற்றங்கள
இல்டல!
மைளாக்கள நிடல அப்படியேல்லஜவ அவரகள தன்பப் படும்நபளாழுத மைட்டுஜமை மையேங்குவர; அழுவர.
இவரகடளத் திருத்த கரும்டபப் பயேன்படுத்தம் வழிஜயே பயேனுடடையேதளாகுமைளா? ஜவறு வழியில்டலயேளா?
"மைறத்தடற நீங்குமின் வல்விடன யூட்டுநமைன்று
அறத்தடற மைளாக்கள திறத்தில் சளாற்றி
நெளாக்கடிப் பளாக வளாய்ப்படற யேடறயினும்
யேளாப்படற மைளாக்கள இயேல்பிற் நகளாளளளார
தீதடடை நவவ்விடன உருத்த களாடலப்
ஜபடதடமை கந்தளாப் நபரும்ஜப தறுவர"
(சிலம்பு ஊரகளாண் 27-32)
என்னும் சிலப்பதிகளார அடிகள எண்ணத் தக்கன.
நபண்டிரும் உண்டு நகளால்!
நகளாடலயுண்டை ஜகளாவலன் பிணத்டத, நகளாடலயுண்டை இடைத்தில் கண்டை கண்ணகி, பளாண்டியேனின்
அடவக் களத்டத ஜநெளாக்கி, நெடைக்கிறளாள நீதி ஜகட்க! ஊர முழுதம் நீதி ஜகட்டு நெடைக்கிறளாள! அப்நபளாழுத
முதன் முதலளாக, கண்ணகி, 'நபண்டிரும் உண்டு நகளால்! நபண்டிரும் உண்டு நகளால்!’ என்று அடற கூவி
அடழத்தக் ஜகட்கிறளாள!
ஏன்? நபண்டிர இருந்திருந்தளால் ஜகளாவலன் நகளால்லப்பட்டிருக்க-மைளாட்டைளானளா? ஒரு நெளாடு, ஒரு நெகரம்
என்றிருந்தளால் நபண்கள இல்லளாமைலளா இருப்பளாரகள? கணவடன இழந்த தன்பத்தின் அனுபவத்டத
உணரும் நிடலயில் ”நபண்டிர இல்டலயேளா?” என்று ஜகட்டைளாள என்பர. இத நபளாருந்தளாத. நபண்டிர
என்பத நபளாதப் நபயேர. இத என்ன ஜகளவி?
நபண் என்பவள ஜபணத்தக்கவள என்பத மைட்டு மைல்ல. அவள மைற்றவரகடளயும் ஜபணுபவள
என்பதம் நபளாருள. அதனளால்தளாஜன நபற்றவளளாக இல்லளாத நபண்டணயும் 'தளாய்’ என்று அடழக்கும்
மைரபு, மைக்கள மைன்றத்தில் வழக்கில் இருந்த வருகிறத. நபண் எல்லளா உயிரகடளயும் ஜபணிக் களாக்கும்
இயேல்பினள.
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அதனளாலன்ஜறளா ஐங்குறுநூறு அம்டமைடயே, பங்கிலுடடையே ஐயேன் திருவடிகளில் உலகம் முகிழ்த்தத
என்று வளாழ்த்தகிறத. அம்டமைஜயேளாடு அப்பன் உடைனுடறதலளாஜல உலகு இயேங்குகிறத; உயிரகள
இன்புற்று வளாழ்கின்றன என்று திருவளாசகம் கூறும்.
நபண்ணின் நெல்லளாநளளாடு நபளாருந்தியேவனளாக, பிரளான் இருப்பதனளாஜலஜயே நபருமைளானுக்கு அருளிச்
நசயேல் இருக்கிறத என்று திருமுடறகள படற சளாற்று கின்றன. நபண்டமை என்பத மைகநவனப்
பல்லுயிடரயும் ஒக்க ஜநெளாக்கும் ஜபரருள திறத்தத. அதனளாலன்ஜறளா கடைவுளின் கருடணடயே, தளாயேன்பு
ஜபளான்றத என்று உவமித்தக் கூறினர.
உண்டமையேளான நபண்டிர, நபண்டமைக்குரியே நெல மைடனத்தம் அடமைந்த நபண்டிர வளாழும் ஊரில்
நியேளாயேங்கள நிலவும்; நீதி நிடலத்த நிற்கும். அங்கு யேளாருக்கும் தன்பம் வரளாத. இத தமிழ்க் நகளாளடக.
ஜகளாவலன் நகளாடலயுண்டை நிகழ்ச்சியின் மூலம் மைதடரயில் அருள நெலம் களாக்கும் நபண்டிர
இல்டலஜயேளா என்ற முடிவுக்கு, கண்ணகி வருகிறளாள! மைதடரயில் நபண்கள இல்லளாமைல் இல்டல!
இருந்தனர. ஆனளாலும் திண்டமையும் திறனும் மிக்க நபண்டிர இல்டல.
நபண்கள தம் நிடல இழந்தவிட்டைனர; ஜபளாகப் நபளாருளளாக மைட்டுஜமை இருக்கும் நிடலக்குத் தளாழ்த்தப்
பட்டு விட்டைனர; இந்த இழிநிடலக்குச் ஜசளாழநெளாடு தளளப்பட்டைதனளால்தளாஜன நெடுச்சந்தியில் மைளாதவி
ஏலம் கூவி விற்கப்படுகிறளாள!
ஜகளாவலன், மைளாதவியிடைத்திஜலஜயே தங்கிவிட்டைடத இடித்தக்கூறி, இல்லத்திற்கு அடழத்தவரும்
நபண்கள யேளாடரயுஜமை களாஜணளாம்! ஜகளாவலனின் தளாயும்கூடை அப்படித்தளான்! ஐஜயேளா பளாவம்! இரங்கத்தக்க
நிடல! கண்ணகியின் ஜதளாழிகூடை கண்ணகிடயேக் களாமைஜவள ஜகளாட்டைம் நதளாழ அடழக்கிறளாஜள தவிர,
ஜகளாவலடன அடழத்த வரும் வளாய்ப்பில்டல! இந்த அளவுக்குப் நபண்ணுலகு தரம்
தளாழ்த்தப்பட்டுவிட்டைத.
மைதடரயில் மைட்டும் என்ன? பளாண்டியேன் அடவக் களம்! அத்தளாணி மைண்டைபம் ! பளாண்டியேன் அரச
இருக்டகயில் அமைரந்திருக்கிறளான்! ஆடைல் மைகள ஆடுகிறளாள! அரசன், ஆடைலில் ஒன்றிக் கலந்த
அனுபவிக்கிறளான்! அரசிருக்டகயில் உடைனிருந்த பளாண்டிமைளாஜதவிக்குத் தளாங்கமுடியேவில்டல! ஆனளால்
என்ன நசய்கிறளாள? ஆடைடல நிறுத்த அவளளால் இயேலவில்டல; இயேலளாத நிடல! அரசியேளானளாலும்
நபண்தளாஜன!
ஆதலளால், பளாண்டிமைளா ஜதவிக்குத் தடலவலி வரு கிறத! இல்டல! தடலவலி வந்திருப்பதளாகச் நசளால்லிப்
பிரிகிறளாள! அந்தப் புரத்திற்குச் நசல்கிறளாள! இத தளான் பளாண்டியேநெளாட்டு நிடல! இத்தகு நபண்டிர,
நபண்டிர அல்லர. ஜபளாகப் பதடமைகள! அணிகலன்கள சடமை தளாங்கிகள அவ்வளவுதளான்!
இதனளால்தளான் கண்ணகி, "நபண்டிரும் உண்டு நகளால்! நபண்டிரும் உண்டு நகளால்!” என்று ஜகட்கிறளாள!
அதமைட்டுமைளா? நெல்ல நபண்டிர முரட்டுத்தனத்திற்கு - வன்கண்டமைக்கு மைளாற்று மைருந்த
தடலவனின் வளாழ்க்டகத் தடணயேளாய் அடமைந்த அவனுடடையே முரட்டுத் தனங்கடளநயேல்லளாம்
அன்பியேலளால் மைளாற்றியேடமைத்த அவடனத் நதய்வமைளாக்குபவள நபண். அத்தடகயே நபண்டிர மைதடரயில்
இருந்திருந்தளால் ஜகளாவலன் நகளால்லப்பட்டிருக்க மைளாட்டைளான் என்பத கண்ணகியின் தணிபு.
ஆம், உண்டமைதளான்! நபண், சமுதளாயேத்தில் பளாதி! நபண், வளாழ்க்டகயில் பளாதியேல்லள. நபண், வளாழ்க்டக
முழுதம் தளாயேளாக, உடைன் பிறந்தவளளாக, மைடனவியேளாக, ஜதளாழியேளாகத் நதளாடைரந்த வருகிறளாள!
திருவளளுவர களாட்டும் நபண், வளாழ்க்டகக்குத் தடண நெளாடுபவள அல்லள; தடணயேளாய் அடமைபவள;
தடண நெலமைளாக அடமைந்த ஆக்கம் தருபவள.
நபண்டிரகுலம் தரமைளானதளாக அடமைந்தளால் தனி உடடைடமைத் தீடமைகள வளரளா; கூட்டுக் குடும்பங்கள
நிலவும்; நெளாட்டில் களவு நிகழளாத; நகளாடல நிகழளாத.
நபண்டிர குலம் ஆக்கத்திடனத் தரும் குலம்! இன்ப அடமைதி களாக்கும் குலம்! இன்றும் நெமைத நெளாடு
தன்பங்களளால் அடலக்கழிக்கப்படுகிறத. நபண்டிர இல்டலயேளா? இருக்கின்றனர. இப்நபளாழுத
அவரகள தமிழ்ப் நபண்களளாக இல்டல. தனி உடடைடமைப்பற்று, குடும்பப்பளாசம் (அன்பு விலக்கல்ல)
ஆகியே நெச்சக் குணங்கடள எய்தியுளளனர. இன்டறயே நபண்டிரகளில் பலருக்குப் நபளாதடமைக்குணம்
இல்டல. நெளாஜடை வீடு ஆனளால்கூடை அவரகள மைனநிடறவு நபறளாத நிடல! இந்த நிடல மைளாற ஜவண்டும்.
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படித்த நபண்கள இன்று மிகுந்தளளனர. இவரகள திண்டமையுடடையேவரகளளாக விளங்கி, நபண்டமைக்கு
சிறப்புச் ஜசரக்க ஜவண்டும். நபண்கடள விளம்பரப் நபளாருளளாகக் நகளாச்டசப் படுத்தவடதக் கண்டு
நகளாதித்த எழஜவண்டும்.
நபண் நபருடமைக்கு உரியேவள; ஜபணத் தக்கவள; ஜபளாற்றத் தக்கவள என்ற மைனப்ஜபளாக்கு சமுதளாயேத்தில்
உண்டைளாக ஜவண்டும். வளாழ்வியேலில், நபண்ணின் நபருடமைக்கு எதிரளாக உளள சமுதளாயே விதிகளில்
மைளாற்றம் களாணஜவண்டும்.
சரளாசரியேளாக வளரந்தவரகள கூடை. கடடைப்பிடிக்க முடியேளாத விதிகள, ஒழுக்க நநெறிகள வற்புறுத்தப்
நபறுவதளால், ஒழுக்கக் ஜகடுகஜள ஜதளான்றுகின்றன. நபண்ணியேலுக்கு ஏற்ப நிலவும் பழந்தமிழ் நநெறி,
புத்தயிர நபறஜவண்டும்.
இப் நபண்டிர குலம் நெளாட்டின் நெளாகரிகத்திற்கு அரண் நசய்யேஜவண்டும். நெளாட்டில் மைலிந்தளள
தீடமைகடளக் கடளயே, அவரகள அன்பின் ஆற்றடலப் பயேன்படுத்த ஜவண்டும்.
நபண்டிரகள வளாழும் திருநெளாடைளாக, பளாரதம் மைலரதல் ஜவண்டும்! “நபண்டிரும் உண்டுநகளால்!" என்ற
கண்ணகியின் ஜகளவிக்கு விடடை கண்டைளாக ஜவண்டும்.
"சளான்ஜறளாரும் உண்டு நகளால்?"
ஜகளாவலன் நகளால்லப்பட்டைளான்; களவன் என்று பழி சமைத்திக் நகளால்லப்பட்டைளான். யேளாரளால் ஜகளாவலன்
நகளால்லப்பட்டைளான்? நெளாஜடைளாடிகளளால் அல்ல. நெளாடைளாளும் அரசனளால் நகளால்லப்பட்டைளான்!
கண்ணகி ஆற்றளாத அலமைந்த அழுகிறளாள! ஏன்? கணவடன இழந்த தன்பத்திற்களாக அல்ல! கணவடன
இழந்த தன்பம் கண்ணகியின் எழுச்சிக்குக் களாரணமைளாய் அடமைந்தத. அவ்வளவுதளான்! பின் கண்ணகியின்
நவகுளலுக்கு யேளாத களாரணம்?
ஜகளாவலடனக் நகளான்ற அரச பளாதகளாப்புத்தர ஜவண்டியே நெளாடைளாளும் அரச; நெளாட்டில் களவரகள
ஜதளான்றளாமைல் களாக்க ஜவண்டியே நகளாற்றம். ஆனளால், அரண்மைடனயிஜலஜயே திருடைரகள! திருடு இதற்கு
வளாழ ஜவண்டியேவரகடள - வளாழ வந்தவரகடளக் நகளாடலப் பலி நகளாளவத, என்ன நீதி?
களவரகள - நகளாடலயேளாளிகள நெளாடைளாளபவரகளளாக விபத்தக்களளால் இடைம் பிடித்தக்நகளாண்டு,
மைற்றவரகடளக் களவர என்று பழி சமைத்தவத நியேளாயேமைளா? நீதியேளா? நகளாடலகளாரரகள, நெல்லவரகடளக்
நகளாடல நசய்வததளான் நகளாற்றமைளா? இத்தடகயே முடறஜகடைளான நகளாற்றம் எங்கு அடமையும்? எப்படி
அடமையும்?
நெளாட்டில் சளான்ஜறளாரகள யேளார? நபருடமைக்குரியே நபரியேவரகள யேளார? இத இன்று புரியேளாத புதிர! ஒருவர
உணடவச் சருக்குகிறளார! வளாய் ஜபசளா நமைளனியேளாக இருக்கிறளார! களாதலின்பத்டத நெளாடைளாமைஜல
புலனடைக்கத்தடைன் வளாழ்கிறளார! இடவநயேல்லளாம் சிறப்புத்தளான்! ஆயினும் இவ் வியேல்புகள
அருடமையேளானடவயேளா?
எத்தடனஜயேளா ஜபர இந்த நெளாட்டில் ஒருஜவடள உணவு உண்ணுகிறளாரகள; ஊடமைகளளாகஜவ பிறந்த
வளாழ்ஜவளார பலர! நபண் யேளாடனகள கூடைப் பிரிக்கப்நபற்று நெளாட்டில் வளரக்கும்ஜபளாத பிரமைசரியேம்தளான்
களாக்கின்றன. அதனளால், நபருடமைக்குரியேன ஆகிவிடுமைளா? கண் கண்டை நதய்வங்களளாகிவிடுமைளா?
இடவநயேல்லளாம் உடைலளால் நசய்யும் தவம்! பழக்கத்தளால் வரும் இயேல்புகள!
நென்றளாக உண்பஜதளா, களித்தப் ஜபசி மைகிழ்ந்த வளாழ்வஜதளா, களாதலின்பத்தில் திடளத்த வளாழ்வஜதளா
நபருடமைக்குரியேன அல்ல, சளான்றளாண்டமைக்குரியேன அல்ல என்றளால் நெமைத சமையேங்களும் இலக்கியேங்களும்
புரளாணங்களும் கூறும் வளாழ்க்டக முடறகள என்ன, நபளாய்யேளா?
யேளாடரயேளாவத புகழஜவண்டுமைளாயின் வளாயில் வந்தபடி நயேல்லளாம் புகழ்ந்தவிடைக் கூடைளாத. எதற்கும்
நநெறிமுடற ஜதடவ. இந்த நூற்றளாண்டில் நபருடமையும் புகழும் கற்பிதத்திற்குரியேன,
இயேல்பளானடவயேல்ல, உடழத்தப் நபறக்கூடியேன அல்ல என்பத படிப்பிடன! எனினும் இத தவறு.
சளான்றளாண்டமை யுடடையேவரகள நபருடமைக்குரியே குணங்கடள உடடையேவரகள மைட்டுமைல்லர;
அக்குணங்கடள வளாழ்க்டகயிற் நசயேற்படுத்தபவரகள. இவரகள நபளாய்டயே நிந்திப்பதடைன்
நிற்கமைளாட்டைளாரகள; உண்டமைடயேச் சளாதித்த நிற்பளாரகள.
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இவரகள மைனத்தில் உயிரக்குலத்தினுடடையே ஜவற்றுடமைகடள வளரக்கும் நவறுப்புணரச்சி இருக்களாத.
ஒருடமையுணரவு ஊற்றத்தடைன் நவளிப்படும்.
உயிரக் குலத்டத அழிக்கும் இனப்படக நமைளாழி ஜவற்றுடமை, சமையே ஜவற்றுடமை முதலியேவற்டறச்
சளான்ஜறளார எனப்படுபவர உளமைளார நவறுப்பர. கடடைஜகளாடி மைனிதரின் உரிடமைக்கும் வழக்களாடிப்
பளாதகளாப்பர; வளாழ்வளிப்பர.
நெளாடைளாளும் நகளாற்றஜமையேளானளாலும் அஞ்சளாத, தவறு கண்டை ஜபளாத எடுத்தக் கூறுவர; இடித்தக் கூறுவர;
திருத்தமுறும் வடகயில் ஜபளாரளாடுவர. இவரகஜள சளான்ஜறளார. இத்தகு சளான்ஜறளாரகள உளள நெளாட்டில் நெல்ல
அரச அடமையும். மைக்கள உரிடமைகள பளாதகளாப்பளாக அடமையும்.
ஜகளாவலன் முடற ஜகடைளாகக் நகளால்லப்பட்டைதளால் அரச நெல்ல அரசல்ல! அதனளால் அந்த நெளாட்டில்
சளான்ஜறளாரகள இல்டல என்ற முடிவுக்கு வருகிறளாள கண்ணகி அதனளால், "சளான்ஜறளாரும் உண்டு நகளால்!"
என்று ஜகட்கிறளாள!
அன்று கண்ணகியின் வினளாவிற்கு விடடை கிடடைக்க வில்டல. அஜத வினளாடவ இன்றும் பலர
ஜகட்கின்றனர விடடைதளான் கிடடைத்த பளாடில்டல என்று தளான் கிடடைக்குஜமைளா..?
நதய்வமும் உண்டு நகளால்!
"நதய்வம்" என்பத நியேதிகளின் மைறு நபயேர. நீதியின் வடிவம் நதய்வம் எந்த நெளாட்டில் நதய்வ நெம்பிக்டக
இருக்கிறஜதளா அந்த நெளாட்டில் மைனித உரிடமைகள மைதிக்கப் நபறும்; இயேற்டக நியேதிகள பளாரளாட்டைப்
நபறும்; நீதி நநெறிகள பளாரளாட்டைப் நபறும்.
”வல்லளாண்டமை வளாழும்" என்ற நியேதி உண்டமைஜயே யேளானளாலும், தமிழிலக்கியே உலகு இந்நியேதிக்குத் தரும்
நபளாருள ஜவறு. வல்லளாண்டமை என்பத எளியேனவற்டற அழித்த நவன்று வளாழ்தலன்று.
இவ்வடகப் ஜபளாரளாட்டைங்கள மைனித குலத்தக்குத் தனியுடடைடமை உணரவு வந்த களாலந்நதளாட்டுத்
நதளாடைரந்த நெடடைநபற்று வருகின்றன. ஆயினும் மைனித குலம் அடடைந்த பயேன் இழப்புகளதளான்! ஆனளால்,
தமிழிலக்கியே உலகம் ’வல்லளாண்டமை’ என்பதற்கு, நகளாளளும் நபளாருள ஜவறு.
இயேற்டகயின் ஐம்பூதங்களளாகியே நிலம், நீர, தீ, வளி, நவளி, ஆகியேனவற்றளால் ஏற்படும் பளாதிப்புக்கடளத்
தளாங்கி, உயிரத் நதளாகுதிகளுக்கிடடையிலுளள நெச்சயிர களினின்றும் தப்பி, ஆற்றல் மிக்க உடழப்பளால்,
நுகரவன படடைத்த உளளவளாறு நுகரந்த இன்பந் தய்த்த வளாழும் வளாழ்க்டகஜயே வல்லளாண்டமையின்
நவற்றி. ஆனளால் நெடடைமுடறயில் நகளாளளும் நபளாருள ஜவறு..
வளாழும் உயிரகளிடடையில் நுகரநபளாருள ஜதடவக்கு அதிகமைளாக இல்டல; பற்றளாக்குடற நிடலதளான்.
அதனளால் உயிரகளிடடையில் ஆங்களாரமைளான ஜபளாரளாட்டைங்கள. இப் ஜபளாரளாட்டைத்தில் வல்லளாண்டமை
நபறளாதனவற்டற அழித்த வல்லளாண்டமை வளாழ்கிறத! இந்தச் சூழ்நிடலயில் தளான் ‘நதய்வம்' என்ற
சிந்தடன அரும்புகிறத.
நதய்வம் என்பத சங்க களாலத்தில் கடைவுடளக் குறித்திருக்கிறத. 'மைணங்கமைழ் நதய்வத்திள நெலம்’ என்பத
திருமுருகளாற்றுப் படடை. பின்னளால் "சிறு நதய்வம்" என்றளால் கிரளாமை ஜதவடத என்று நபளாருள
நகளாண்டைனர. ஆனளால் 'சிறு’ என்ற அடடைச்நசளால் ஜசரத்தளால்தளான் ஜமைலும், ஊழுக்கும் நதய்வம் என்று
நபயேர உண்டு.
ஆனளால், ஊழ், நதய்வமைளாகளாத. ஊழின் பயேடனச் ஜசரப்பிக்கும் நியேதியேளாகத் நதய்வம் விளங்குவதளால்
ஊடழத் நதய்வம் என்றும் அடழத்தனர ஜபளாலும்!
நதய்வம் என்பத உயேரந்தத; ஜவண்டுதல் ஜவண்டைளாடமை இல்லளாதத; உலகியேலின் உயிரப்பளாக இருந்த
அதடன இயேக்குவத. உலகியேலில் மைனித ஆற்றலுக்கு அப்பளாற்பட்டை ஒழுங்குகளுக்கு - முடற பிறழளாத
நிகழ்ச்சிகளுக்குக் களாரணம் நதய்வம் - கடைவுஜள யேளாம்.
நதய்வத்டத ’நீதி' என்று திருவளாசகம் ஜபளாற்றும். நதய்வம், வலியேளாரிடைமிருந்த நமைலியேளாடரக்
களாப்பளாற்றுவத; நீதிடயே நிடல நிறுத்தவத நதய்வம் பிரளாரத்தடனகளளால் - பூசடனகளளால் மைட்டும்
அடமைதி நகளாளவதன்று. நதய்வம் நீதித் தன்டமையுடடையே ஒப்புரவு வளாழ்க்டகடயேஜயே விரும்புகிறத;
வளாழ்த்தகிறத.
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நீதித் தன்டமை பிறழ்ந்த உயிரினங்கடளத் நதய்வம் ஒறுக்கும். இததளான் சமையே இயேல். ஆனளால், களாலப்
ஜபளாக்கில் கடைவுள - நதய்வம் லஞ்ச லளாவண்யேத்திற்குட் பட்டைநதன்றும், நதய்வஜமை பலி ஜகட்கிறத
என்றும் கூறி, நதய்வ நெம்பிக்டகடயே, ஜகலிக் கூத்தளாக்கி விட்டைனர.
இன்று, கடைவுடளப் பற்றி அதிகமைளாகப் ஜபசகிறவரகளில் மிகுதியேளானவரகள, மைனித குலத்தின்
நபளாதநெலம் சளாரந்த இன்ப வளாழ்வினுக்குப் படகவரளாகத்தளான் உளளனர,
இன்டறயே நெமைத சமையே உலகம் கடைவுடள நிடனக்கிறத; மைனிதடன மைறந்தவிடுகிறத. கடைவுளுக்களாக
எடதயும் நசய்யேத் தயேளாரளாக இருக்கிறத. ஆனளால் அம்டமைச்சற்றி வளாழும் மைனிதருக்கு எடதயும் நசய்யே
விரும்புவதில்டல. இத நதய்வ நெம்பிக்டக ஆகளாத; கடைவுள வழிபளாடு ஆகளாத.
நதய்வ நெம்பிக்டக உடடையேவரகள மைற்றவரகளின் உரிடமைகடள மைதிப்பளாரகள; உலகம் உண்ண
உண்பளாரகள: உலகம் உடுத்த உடுப்பளாரகள. நதய்வம் இருப்படத நெம்புகிறவரகள, மைற்றவரகடள
வளாழ்வித்த வளாழ்வளாரகள.
நதய்வ நெம்பிக்டக உளள நெளாட்டில் தீண்டைளாடமை இருக்களாத. படக வளரக்கும் ஜவற்றுடமைகள இரளாத.
எல்லளாரும் கூடித் நதளாழில் நசய்வர; ஒப்புரவு நநெறியில் வளாழ்ந்தின்புறுவர; இததளான் நசளாரக்கம்,
சந்த நபளாந்தகளில் சளாதிகள வளாழ்கின்றன! குல, ஜகளாத்திரச் சண்டடைகளின் ஜபரிடரச்சல் ஜகட்கிறத!
ஜசளாம்பித் திரியும் மைதியிலிகள எங்கும்! நதருவுக்குத் நதரு வறுநமைளாழியேளாளரகள வம்பரத்தரகள!
ஒருவடர ஒருவர அடுதல், நதளாடலத்தல் ஆகியே இழி நசயேல்கள! வறுடமை, ஏழ்டமையின் ஜகளார
தளாண்டைவங்கள! இங்ஙனம் விளங்குவத ஒரு நெளாடைளாகளாத; அதவும் நதய்வம் இருக்கும் நெளாடைளாகளாத.
பூம்புகளாரில் நசல்வக் குடும்பத்தில் பிறந்த வளரந்த ஜகளாவலன் நெளாட்டின் சூழ்நிடலயேளால் பளாதிக்கப்
நபற்றவனளாகி, வளாழ்வதற்களாக மைதடரக்கு வருகின்றளான். ”வளாழ்தல் ஜவண்டி ஊழ்விடன தறப்பச்
சூழ்கழல் மைன்னளா நின்னகரப்புகுந்த” என்பத கண்ணகியின் வளாய்நமைளாழி.
வளாழ்கிறவரகடள வளாழ்விப்பததளான் நெல்ல அரச. ஒருவருடடையே வளாழ்வுரிடமைடயேப் பறிக்க யேளாருக்கும்
உரிடமையில்டல. ஆனளால், ஜகளாவலன் உயிர, பளாண்டியேப் ஜபரரசளால் பறிக்கப் நபற்றத. ஜகளாவலன்
நகளாடலயேளால் ஆற்நறளாணளாத் தயேரத்டதக் கண்ணகி அடடைந்தளாள என்பத உண்டமை.
ஆயினும் கண்ணகிடயே மிகுதியும் வருத்தியே தன்பம் ஜகளாவலன் நகளாடல யுண்டைதன்று. ஜகளாவலடனக்
நகளாடல நசய்யேச் நசளால்லப்பட்டை களாரணத்தில் தளான்! அதளாவத ‘களவன்’ என்ற குற்றச்சளாட்டின் மீத
நகளால்லப் நபற்றததளான்!
களவரகள, மைற்றவரகடளக் களவரளாக்கிக் நகளாளளும் முடற அன்றும் இருந்திருக்கிறத; இன்றும்
இருக்கிறத. இத நநெறிமுடற பிறழ்ந்த நிடல. களவு, நபளாய்ம்டமை, ஆரளாயேளாடமை, அறியேளாடமை, நகளாடல
ஆகியே பல குற்றங்கள ஜகளாவலன் நகளாடலயின் மூலம் நதரியே வருகின்றன.
இத்தகு குற்றங்கள நதய்வ நெம்பிக்டகயுடடையேவரகளிடைத்தில் இருப்பதற்கில்டல; நதய்வம் உளள
இடைத்தில் இருக்களாத; பழிசமைந்த நகளாடலகள இருத்தற் கில்டல. இத இளங்ஜகளாவடிகள நெம்பிக்டக!
கண்ணகியின் நெம்பிக்டக! ஆனளால், மைதடரயின் நெடைப்பு முரண்பளாடைளாக இருந்தத.
ஆதலளால் “நதய்வமும் உண்டு நகளால்’ என்று ஜகட்கிறளாள கண்ணகி. இன்றும் 'நதய்வமும் உண்டு
நகளால்!” என்று ஜகட்கத்தளான் நசய்கின்றனர! பலர. ‘நதய்வம் ஜகளாயிலில் இருக்கிறத.’ என்று கூறு
கின்றனர! நதய்வத்டத ஒருடமையில் களாண்மின்! வளாழ்விக்கும் ஜபரறத்தில் களாட்டுமின்! இதஜவ கண்ணகி
யின் வினளாவிற்கு விடடை!
நென்ஜற நசய்க: இன்ஜற நசய்க!
உயிர வளாழ்க்டக என்பத குறிக்ஜகளாளுடடையேத. உயிர கண்டைறிவதில்டல; ஆனளால் ஜகட்டைறியும், உயிரின்
தரமும் தகுதியுஜமை உலகியேலின் வரலளாறளாக வளரகிறத.
உயிர நெல்லியேல்புடடையேத. ஆனளால், சளாரபினளால் உயிரின் நெல்லியேல்பு திரிகிறத. உயிர தம்மியேல்பில்
திரியேளாமைல் தம்நிடலயில் நென்னிடலடயேப் பளாதகளாக்க அறம் நசய்த நகளாண்டிருக்க ஜவண்டும். அறம்
என்பத மைனத்தூய்டமை.
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”மைனத்தக்கண் மைளாசிலன் ஆதல் அடனத்தறண்
ஆகுல நீர பிற” என்று திருக்குறள கூறும்.
நெளாளும் வளாழும் வளாழ்க்டகயில் உயிர மைனத்தூய்டமை இழத்தலும், இழுக்குறுதலும் தவிரக்க முடியேளாதத.
புவியீரப்பு ஆற்றல் தன்பளால் நபளாருளகடள ஈரப்பத ஜபளால, உயிடர கீழ் ஜநெளாக்கியே இயேல்புகளில்
இழுக்கும் ஆற்றல், நபளாருந்தளா உலகியேலுக்கும் உண்டு. அதனளால் மைனத்தூய்டமை ஜகடுறும். ஆதலளால்
நெளாளஜதளாறும் நெளாம் மைனத்தூய்டமை நபறுதல் வளாழ்தலுக்குரியே கடைடமைகளுள ஒன்று.
தூய்டமை எளிதில் வரளாத. மைனத்தூய்டமை நபறுதற்குரியே வளாயில்கடள நெளாடி அவற்டறச் நசய்தல்
ஜவண்டும், மைனத்தூய்டமை நபறுதலுக்குரியே சிறந்த வளாயில் மைற்றவரகளிடைத்தில் அன்பு களாட்டுதல்;
அவரகள வளாழ்வதற்குரியேன நசய்தல்; அவரகள மைகிழ்தலுக்குரியேன நசய்தல், அவற்டறயும் நென்றி,
பளாரளாட்டு, புகழ் முதலியேன நபறும் ஜவட்டகயின்றிச் நசய்தல்; பயேன் நபறுவளார இகழ்ந்த
நவறுத்தளாலும் நபளாறுத்தக் நகளாண்டு நசய்தல் அறம்.
புகடழ விரும்பிச் நசய்யும் நசயேல்கள மைனத் தூய்டமைடயேத் தரளா. ஏன்? புகழ் விருப்பம் ஜபளாடதடயே
விடைக் நகளாடியேத. ஜமைலும் ஜமைலும் நபற விரும்பும்படி களாமுறுத்தவத புகழ்.
அதனளால் களாலப் ஜபளாக்கில் அறத்தின் ஜநெளாக்கம் மைளாறி, நசய்வன அறமைளாக இல்லளாமைல் ஜபளாகும். நசய்யேப்
படுஜவளார பயேன்படுதலுக்குரியேர என்று, புகழ்ஜவளாருக்கு வடரயேடறயின்றிச் நசய்யும் மைனப்பளாங்ஜக
ஜதளான்றும். அப்ஜபளாத புகழ்ஜவளாஜர பயேன்நபறுவர, வறிஜயேளார - உரிஜயேளார பயேன் நபற மைளாட்டைளாரகள.
தூய்டமை, தறவு, நதளாண்டு இடவதளாம் உலகத்தில் அழுக்களாற்றின் வழியில் சிக்கிப்ஜபளாட்டிகளுக்கு
ஆளளாகளா தடவ. மைற்ற உலகியேல் ஜபறுகள அடனத்தம் மைற்றவரகளிடைத்தில் அழுக்களாற்டறத்
ஜதளாற்றுவிப்பன; ஜபளாட்டி உணரடவத் தருவன. அதனளால், புகழ்நபறுதலும் பளாதகளாத்தலும் அரித.
அதமைட்டு மைன்று. ஒருவர புகழ், மைற்றவரகளிடைத்தில் அழுக்களாற்டற உண்டைளாக்கும்.
அழுக்களாறுடடையேவரகள, புகழுடடைஜயேளாடர இகழ்வர, இகழ்ச்சிடயேத் தளாங்க முடியேளாமைல்
நபளாறுடமையிழந்த நபளாருத ஜவண்டிவரும். அவ்வழி படகயும் ஜபளாரும் மூளும்.
புகழ் கருதிச் நசய்யும் எடவயும் அறமைளாகளா. வணிக ஜநெளாக்ஜகளாடு நசய்யேப்நபறும் எச் நசயேலும்
அறமைளாகளாத: ஏன்? இலளாபம் என்ற குறிக்ஜகளாளும் நவறியூட்டும் தன்டமையேத. இலளாபம் ஜமைலும் ஜமைலும்
கூடை ஜவண்டும் என்ஜற இலளாப ஜநெளாக்குடடையேவர விரும்புவர. இத்தகு இலளாபநவறியேரின்
தூண்டுதலளால்தளாஜன, உணவுப் நபளாருளகளில் கூடை கலப்படைம் நசய்கின்றனர; டகநிடறயே ஊதியேம்
நபற்றளாலும் டகயூட்டின் மீத நெளாட்டைம் நகளாண்டுளளனர. ஆதலளால், இலளாப ஜநெளாக்கும் மைனத்
தூய்டமைக்குத் தடண நசய்யேளாத.
ஆதலளால், நதளாண்டு மைனப்பளான்டமையுடைன் நசய்யேப் நபறும் அறச் நசயேல்கள, மைனத்தூய்டமைக்கு
வளாயிலளாக அடமையும். இத்தகு அறத்டத - நெற்நசயேல்கடள ஒவ்நவளாரு வினளாடியும் சிந்தடனயேளால்,
நசயேலளால் உயிரக் குலத்தினிடைத்தில் அன்பு களாட்டி, அந்த உயிரினம் வளாழ்தலுக்கு உரியேவளாறு நசய்த
நகளாண்டிருக்க ஜவண்டும்.
அறம் நசய்தலுக்குரியே களாலம் என்று ஒன்று இல்டல. நெளாள ஜதளாறும் வீடுகள கூட்டிச் சத்தம் நசய்யேப்
நபறுதல் ஜவண்டும். அங்ஙனம் கூட்டைப் நபறளாத வீட்டில் கூட்டித் தூய்டமை நசய்யே இயேலளாவண்ணம் சில
நெளாட்களில் அழுக்குகள வந்தடடையும். அவ்வழி, நெச்சயிரகளும் வந்த வளாழத் நதளாடைங்கும். அதஜபளால
அன்றளாடைம் மைனத்தூய்டமை நசய்த நகளாளளுதல் ஜவண்டும்.
ஒரு நெளாள அன்பு களாட்டை மைறந்தளால் மைறுநெளாள அன்பு தடலப்படைளாத. படக ஜதளான்றியே உடைஜனஜயே
அன்பினளால் படகடயே மைளாற்றிக் நகளாளளத் தவறினளால் மைறுநெளாள அந்தப் படக வன்படகயேளாக உருமைளாற்றம்
நபற்றுப் படிப்படியேளாக வஞ்சினமைளாகி, நகளாடலயேளவு இழுத்தச் நசன்று விடும்.
படக கண்டை ஜபளாஜத பண்பளாட்டு மைருத்தவத்டதச் நசய்தவிடைல் ஜவண்டும். அப்நபளாழுததளான் தீடமைகள
மைனத்தில் கூடைளாரமைடித்தத் தங்களா. ஆதலளால் நெளாழிடக ஜதளாறும் நெளாளஜதளாறும் மைனத்தூய்டமை ஜபணும்
அறம் நசய்தல் ஜவண்டும். ஜமைலும் நெளாடள நசய்யேலளாம் என்றளால் ’நெளாடள' என்னும் நெளாள யேளார டகயில்
இருக்கிறத? இஃத இயேற்டகயில் நதரியேளாத ஒரு புதிரளாகஜவ இருந்த வருகிறத. அதனளால் இறப்பு
உணரச்சி ஜமைலிட்டு அழுத மைடிவதளா? கூடைளாத.
வளாழ்வதற்ஜக பிறந்த நெல்லுயிரகள மைரணத்தில் அழிந்த ஜபளாகக் கூடைளாத. மைரணத்டதக் களாட்டிப்
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பயேமுறுத்தவதற்களாக நிடலயேளாடமைடயே எடுத்தக் கூறுவதில்டல. மைரணத்டதக் கண்டு அஞ்சிச்
சளாகிறவரகள ஜகளாடழகள; வளாழத் நதரியேளாதவரகள.
பின் ஏன் மைரணத்டதப் பற்றியே எண்ணம்? கல்வி, ஞளானம், நதளாண்டு, அறம், ஆகியேவற்றிற்கு ஒவ்நவளாரு
விநெளாடியும் கடடைசி விநெளாடிஜயே என்று கருதிச் நசய்த வளாழ்தல் நெல்ல மைரபு.
கல்விடயே இன்ஜற கற்க ஜவண்டும். நெல்ல நூல்கடள நெளாடிக் கற்க ஜவண்டும். நபறுதற்கரியே ஞளானத்டத
இன்ஜற, இப்நபளாழுஜத நபறஜவண்டும். நதளாண்டு இப்நபளாழுஜத நசய்க, சிந்தித்தளால் வளாய்ப்பு
இழக்கவும் ஜநெரிடைலளாம். இந்த உயேர ஜநெளாக்கத்ஜதளாடு நசளால்லப் நபற்ற நிடலயேளாடமைக் கருத்த,
எதிரகளாலத்தச் சிந்தடனஜயே இல்லளாமைல் நசய்தவிட்டைத ஒரு நபரியே குடற.
நிடலயேளாடமை உணரவு அறம் நசய்தற்குத் தூண்டு ஜகளாஜலயேன்றி, எதிரகளாலச் சிந்தடனகடள,
திட்டைங்கடள இழப்பதற்கன்று. இத்தகு உயேரியே கருத்திடனச் நசங்குட்டுவனிடைம் மைளாடைல மைடறஜயேளான்
கூறுவதளாக சிலப்பதிகளாரம் உணரத்தகின்றத.
”நெளாடளச் நசய்குவம் அறநமைனின் இன்ஜற
ஜகளவி நெல்லுயிர நீங்கினும் நீங்கும்
இதநவன வடரந்த வளாழுநெளா ளுணரந்ஜதளார
முதநீர உலகில் முழுவதமில்டல.”
(சிலம்பு, நெடுகல். 179-182)
-----------------
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2. ஊழ் என்பத என்ன?
இளங்ஜகளாவடிகள சிலப்பதிகளாரம் இயேற்ற, நவளிப் படடையேளான, களாரணங்கள மூன்டறக் குறிக்கின்றளார.
”அரசியேல் பிடழத்ஜதளாரக்கு அறங்கூற் றளாவத உம்
உடரசளால் பத்தினிக்கு உயேரந்ஜதளார ஏத்தலும்
ஊழ்விடன உருத்த ஊட்டும் என்பதூ உம்"
களாரணங்களளாகும். இம்மூன்றனுள வளாழ்வியேலுக்கு முதலளாக அடமைந்த மிகுந்த விவளாதத்திற்கும்
உரியேதளாகிறத ஊழ்.
ஊழ் என்பத என்ன? உயிர நிடலயேளானத; ஜதளாற்றம், அழிவு இல்லளாதத. அறியேத்தக்கத; நசயேல்கள
நசய்யும் இயேற்டகயினத. உயிர, பிறத்தல் - இறத்தல் என்ற நசளாற்கள, உடைல் மைளாற்றங்கடளக் குறிக்குஜமை
தவிர உயிடரக் குறிப்பனவளாகளா.
உயிரக்கு, கண்ணளால் களாணப்நபறும் பருவுடைலன்றி நுண்ணுடைல் ஒன்று உண்டு. உடைலியேக்கத்டத
இயேக்குவிக்கும் மைனம், புத்தி, சித்தம் ஆகியே அறிகருவிகள நுண்ணுடைடலச் சளாரந்தடவ. உயிரின் மைனம்,
புத்தி, சித்தங்களில் நிகழும் எண்ணங்கள, முடிவுகள, ஆரவங்கள, உடைடல இயேக்கிச் நசயேற்படுத்தம்.
”விடன" என்ற தமிழ்ச்நசளால் மைத முத்திடர நபற்ற பின், ஒரு சிறு நபளாருடளக் குறிப்பதளாக,
நபருவழக்கில் வந்தவிட்டைத. நபருவழக்களாயினும் தவறு, தவறுதளான்! தவறு கூடைச் நசளால்லில் இல்டல,
அச்நசளால்டல, ஜகட்புழிப் நபளாருள நகளாளளும் பளாங்கிஜலஜயே தவறு ஏற்படுகிறத.
’விடன’ என்பத நசயேடலக் குறிக்கும். தமிழிலக் கணத்தில் 'விடனச்நசளால்" நசயேற்பளாட்டிடனக்
குறிக்கும் நசளால் என்பத எண்ணத்தக்கத. ஆதலளால் விடன என்பத ஒருவர மைனம், புத்தி, சிந்தடன,
புலன், நபளாறி . களளால் இயேங்கிச் நசய்யும் நசயேல்கடளக் குறிக்கும். அச்நசயேல்களின் பயேன் தய்ப்புக்கு
வரும்நபளாழுத விடனப்பயேன் என்றளாகிறத.
ஒவ்நவளாருவரும் அவரவர உடழப்பின் பயேடன அடடையே விரும்புவஜத உலகியேற்டக. ஒருவர
உடழப்டப மைற்றவர எடுத்தக் நகளாளவடதச் ‘சரண்டைல்" என்று கண்டிக்கின்ஜறளாம். ஆனளால், ஒருவர
தீடமைடயேச் நசய்தளால் அதன் பயேடன அனுபவிப்பதற்கு விரும்புவ தில்டல. இத ஏன்?
நெல்லதளாயின் மைகிழ்வு: இன்பமைளாயின் இதயேக்களிப்பு. நபறுவர தன்பமைளாயின் ஏன் நவறுப்பு?
அத்தன்பமும் ஜவறு யேளாரும் தந்ததில்டலஜயே! அவரவர படடைத்தக் நகளாளவததளாஜன! இதடனத்
திருக்குறள,
'நென்றளாங்களால் நெல்லவளாக் களாண்பவர அன்றளாங்களால்
அல்லற் படுவ நதவன்?’
என்று ஜகட்கும். உயிரின் இயேற்டக உயிரத்தல் நசயேற் படுதல்; வளரதல்; உய்தல். உயிரின் இயேக்கங்கள
நசயேற் பளாடுகள பலதடறயின. பலவடகயின, ஒருவர ஒஜர ஜநெரத்தில் எட்டு முதல் பத்த வடரயிலளான
நசயேல்களில் ஒன்ஜறளாநடைளான்று முரண்பளாடின்றிச் நசயேற்படைலளாம். சில சமையேங்களில் ஒன்றுக் நகளான்று
முரண்பளாடும் இருக்கும்.
ஒஜர பணியில் புலன்களும் நபளாறிகளும் தம்தம் நிடலயேல் இயேங்கித் நதளாழிற்பட்டு அப்பணிடயேத்
தம்தம் நிடலயில் வளரத்தச் நசழுடமைப்படுத்தகின்றன. இங்ஙனம் நசய்யேப் நபறும் நசயேல்கள
தரமுடடையேனவளாக அடமையும்; பயேனுடடையேனவளாகவும் அடமையும். ஒன்ஜறளா நடைளான்று நதளாடைரபில்லளாத
பணிகளிலும் ஈடுபடைலளாம். இப்பணிகள பயேன் தருவனவளாக அடமைவத அருடமை.
ஒன்றுக்நகளான்று மைளாறுபட்டு முரண்பட்டை நிடலயிலும் பணிகள நிகழ்வத உண்டு. இப்பணிகள பயேனும்
தரளா. எதிரமைடறயேளான தன்பத்டதயும் தரும். சிந்டதயில் தீயே எண்ணங்களும் நசயேலில் நெல்லடவயும்
களாட்டி நெடிப்பவர கள மிகுதி. இத்தடகஜயேளார நசய்யும் நசயேல்கள நெற்பயேடனத் தரளாதத மைட்டுமின்றி,
தன்பத்டதஜயே அவரகளுக்கும் மைற்றவரகளுக்கும் தரும். எச்நசயேலுக்கும் தளாவிப் படைரந்த விரிவடடையும்
இயேல்புண்டு.
ஆதலளால், ஒருவரின் தீடமை அவரளவில் நின்று விடுவதில்டல. அத்தீடமை விடரவில் படைரந்த
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சமுதளாயேத்தில் தீடமைடயேப் பரப்பும்; வளரக்கும். அப்ஜபளாத சமுதளாயேஜமை தீடமை மையேமைளாகி விடுகிறத.
அத்தீடமைடயே எதிரக்கும் ஆற்றலின்டமையேளாஜலளா, பலவீனங்கள களாரணமைளாகஜவளா, தீடமையிடைத்தம்
"நெடுவுநிடல" என்ற நிடலடயே ஜமைற்நகளாண்டைதளாஜலளா ஆடசகள களாரணமைளாக சிந்திக்கும் திறனின்றி,
தீடமைக்கு உடைன்பட்டு ஜபளாவதளாஜலளா பலர தீடமைடயே அனுபவிக்க ஜவண்டியிருக்கிறத; சமூகஜமை
நகட்டுவிடுகிறத; அல்லத ‘நகட்டைத' என்று நபயேர நபறுகிறத.
ஒரு வஞ்சிப்பத்தன் நசய்த தீடமை ஒரு ஜபரரடசஜயே நகடுத்தவிட்டைஜத! எவ்வளஜவளா திறமுளள அரசளாய்
இருந்தம் நநெறிமுடறப்படுத்தம் சூழல்கள வலிடமையேளாக இருந்தம் வஞ்சிப்பத்தஜன நவற்றி நபற்றளான்!
ஏன்? எண்ணிப்பளாரக்க ஜவண்டைளாமைளா? எண்ணிப் பளாரப்ஜபளாமைளாக!
ஆதலளால், அவரவர தம் எண்ணங்கள, சிந்தடனகள, நசயேல்கள பயேடனத் தரக்கூடியேன; பயேடனத் தரும்.
இங்ஙனம் அவரவர நசயேல்களின் பயேடனத் தய்க்கும் வழியில் அடமைத்த நெடைத்தம் இயேக்கஜமை ஊழ்
எனப் படுவத. 'ஊழ்' ஊழ்த்தல். அதளாவத உயிரினிடைத் தளள நசயேற்பளாடுகளின் பயேன்பளாடுகள
பரிணமித்த நவளிப்படுதல் என்று நபளாருள நகளாளளலளாம்.
ஒவ்நவளாருவரின் ஜநெற்டறயே பழக்கம் இன்று முன் வந்த நிற்கிறத. பழக்கம் மிகமிகக் நகளாடித. பழக்கம்
என்ற தடளயிலிருந்த தப்பிக்க ஜவண்டும் என்றளால் பகுத்தறிவு நென்றளாக ஜவடல நசய்யே ஜவண்டும்.
தன்னிடைத்தில் தளாஜன களாட்டும் சலுடககள - தளாட்சண்யேங்கள தவிரக்கப்படுதல் ஜவண்டும். ஒருவன்
ஒவ்நவளாரு நெளாளும் வளாழ்க்டகடயேத் நதளாடைங்கும் நபளாழுத பகுத்தறிவு நகளாண்டு தனத ஜநெற்டறயே
வளாழ்க்டகடயே ஆய்வு நசய்த திருத்திக் நகளாண்டு வளரத்தக் நகளாளளும் எண்ணத்டதப் நபற ஜவண்டும்.
இந்த அடிப்படடையில் ஜதளான்றியே பிரளாரத்தடன இயேக்கம் இன்று, திடச மைளாறிச் நசயேற்படுகிறத. ஏன்?
உயிரகள, பழக்க வளாசடனகளின் வழியிஜலஜயே ஜபளாகின்றன. ஆதலளால் ஜநெற்டறயே, ஜநெற்டறக்குமுன்
நெளாடளயே, உயிர வளாழ்க்டகயின் நதளாடைக்க களாலம் நதளாட்டு வளாழ்ந்த வளாழ்க்டகயின் பயேன்கள இன்டறயே
வளாழ்க்டகயின் பழக்க வழக்கங்களின் வளாயிலளாக நெம்முடடையே அனுபவத்திற்கு வருகின்றன. இஃநதளாரு
தவிரக்க இயேலளாத. தவிரக்கக் கூடைளாத நியேதி; முடறடமை.
உயிரின் நுண்ணுடைம்பிலுளள மைனம், புத்தி, சித்தம் இவற்றின் இயேக்கங்கஜள. நதளாழிற்பளாடுகஜள
புலன்களில் உணரவளாகி, நபளாறிகள வளாயிலளாக, நதளாழிற்படுகின்றன. இவற்றில் அக உறுப்புகளின்
நதளாழிற்பளாடுகள நெமைக்கு எதிரில் நதரியேவருவதில்டல. ஆனளால், வளாழ்க்டகயில் அக உறுப்புகளின்
நசயேற்பளாஜடை பயேன் தருகின்றன.
ஊழ் என்பத என்ன?
வளாழ்க்டக விடனயினளால் ஆயேத; விடனக்களாளளாவத; விடனக்ஜக உரியேத. ”விடனஜயே ஆடைவரக்கு
உயிஜர" என்பத இலக்கியேம். நசயேல்கள - நசயேல்களுக்கு உந்த சக்தியேளாக அடமைந்த களாரணமைளாக
இருக்கும் ஜநெளாக்கம் ஆகியேன, ஊழ் அடமையும் களங்கள. ஊழிற்குச் நசயேல்கள களாரணமைளாக அடமைவத
முதன்டமையேளான களாரணமைளாகளா.
நசயேல்களுக்குரியே ஜநெளாக்கஜமை ஊழின் களம். சிந்தடனயும் ஜநெளாக்கமும் நசயேலும் மைளாறுபடைளா. ஒஜர
நிடலயிலிருப்பததளான் இயேற்டக; எளியே முயேற்சிகளின் வழிப்பட்டைத. ஒன்றுக்நகளான்று மைளாறுபட்டுச்
நசயேற் படுவத கடினமைளானத நசயேற்டகயேளானத. ஆனளால், மைனித உலகிஜலளா இக்கடினமைளான சிந்தடன,
நசயேல் மைளாறுபட்டை நிடலயில் வளாழ்ஜவளாஜர மிகுதி.
பழகுஜவளார பலர. பயேன் விடளவிப்பத எத? படுவத எத? உலகியேலில் உடைனடியேளான பயேன்கடள தற்களாலிகமைளான பயேன்கடள, சிந்தடன மைளாறுபட்டை நசயேல்கள தரும். ஆனளால், நெல்லனவளாகவும்
நநெடியேனவளாகவும் உளள பயேன்கடளத் தரளா. நநெடியே பயேடன, நிடலயேளான பயேடன, இன்புறு நெலன்கடளத்
தருவத சித்தடனயின் உளள ஜநெளாக்கஜமையேளாகும்.
சிந்தடன ஜவறு, நசளால்ஜவறளாக நெண்பரகள ஜபளாலப் பழகின், அந்நெட்பில் உயிரப்பு இருக்களாத. உளளூற
படக வளரந்த நகளாண்டிருக்கும். என்றளாவத ஒருநெளாள
நபளாருதிக் நகளாளவர; அழிவர. அதஜபளாலஜவ ஒரு பணியில், சிந்தடன ஒரு மித்த நிடலயில் ஈடுபட்டைளால்
அப்பணி சிறக்கும்; பயேன்கடளக் குவிக்கும்; புகடழத்
தரும்.
ஆதலளால், பயேன் தருவன சித்தத்தின் நிகழ்வனவளாகியே சிந்தடனயும், புத்தியின் நிகழ்வும், மைனத்தின்
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இயேக்கமுஜமை யேளாம். உயிரின் நுண்ணுடைம்பின் அறி கருவிகளின் நிகழ்வுக்குரியே பதிவுகள உளளடைங்கிக்
கிடைந்த அப்பதிவுகள நசயேற்பளாடுகளளாக உருப் நபறுவதற்குரியே களாலம் வரும்நபளாழுத புலன்கள,
நபளாறிகளின் வளாயிலளாகச் நசயேற்பளாட்டுக்கும், பயேனுக்கும் வருவத ஊழ். இஃத ஒரு தவிரக்க முடியேளாத
இயேற்டக விதி; நியேதி: அறத்தின் நசயேற்பளாடு.
ஊழ் மைற்றவரின் படடைப்பும் அல்ல; கடைவுளின் நகளாடடையும் அல்ல. உலகியேலின் ஒழுங்கு அடமைதிகளுள
ஊழ் அடமைவும் ஒன்று.
உலகியேலில் இயேற்டகயில் வலிடமையேளாக இருந்த புயேல், நபரு மைடழ, நவளளம் முதலியேவற்டற மைனிதன்
இன்று, நவற்றி நபற்று, ஆண்டு அனுபவிக்கிறளான்.
இயேற்டகஜயேளாடு அவன் நிகழ்த்தம், நிகழ்த்திக் நகளாண்டிருக்கும் ஜபளாரளாட்டைத்தில் மைனித குலம்
நவற்றிகடளஜயே நபற்று வருகிறத. ஒஜரளாவழி, நபறும் ஜதளால்விகள கூடை நவற்றியின் வளாயில்களளாக
அடமைந்தன ஜவயேன்றி, முற்றளான ஜதளால்விகள அல்ல.
அத ஜபளால ஊழியேலின் ஒழுங்கடமைடவயும், மைனிதன் நவற்றி களாண முடியும் என்பத ஒரு நகளாளடக.
ஊழியேலின் ஒழுங்கடமைடவ நவற்றி நபறுதல் என்றளால் ஒழுங்கடமைடவ எதிரத்தப் ஜபளாரளாடுவத அல்ல.
ஊழின் ஒழுங்கடமைடவ எதிரத்தப் ஜபளாரளாடுவத. என்றளால், நியேதிகடள எதிரத்த அல்ல.
நியேதிகளும் ஒழுங்கடமைவுகளும் இல்லளாத ஜபளானளால் வளாழ்க்டகயில், ஓர அடமைவு இருக்களாத; அடமைதி
இருக்களாத; நெல்லன ஜநெளாக்கி நெல்லன நிடனந்த நசயேற்படுதல் இல்லளாமைல் ஜபளாகும்.
ஆதலளால், ஊழியேல் என்ற இந்த ஒழுங்கடமைவு-நியேதி எதிரப்பதற்குரியேதன்று; வரஜவற்கத்தக்கத. ஏன்?
இயேற்டகயில், இப்படி ஒரு நியேதி இல்லளாத ஜபளானளாலும் நெளாமைளாகவளாவத படடைத்தக் நகளாளளுதல்
ஜவண்டும்.
இந்த ஊழியேல் விதி நெடடைமுடறயில் இருக்கும் நபளாழுஜத மைனிதகுலம் நென்நனறியில் ஈடுபட்டு நெல்லன
நசய்வதில் நெளாட்டைம் களாட்டுவத இல்டல. மைக்கள அன்றளாடைப் பிடழப்பளாளரகளளாக உளநளளான்றும் புற
நமைளான்றும் உடடையேவரகளளாக வளாழ்கின்றனர.
ஜநெற்டறயே வளாழ்வின் விடளவளாக இன்டறயே வளாழ்க்டகக்கு வரும் ஊழின் பயேடன எதிரத்தப்
ஜபளாரளாடைலளாம் என்பத நகளாளடக.
ஏப்படி? நநெடுந் நதளாடலவளானளாலும் விடரந்த நசல்லும் ஊரதிகள வழி, நநெடுந்நதளாடலவுப் பயேணம்
எளிடமையேளாக்கப் நபற்றுளளத; இன்புறுதலுக்குரியேதளாகவும் ஆக்கப் நபற்றுளளத. ஜநெளாய், தன்பம்
தருவததளான்! ஜநெளாயின் கடுடமைடயே மைருந்தகள மூலம் தணிப்பதடைனன்றி, தீரவும் களாணப் நபறுகிறத.
புயேல், நபருநவளளம் ஜபளான்றடவகடளத் தடுத்த நிறுத்தமுடியேவில்டல; தடுத்த நிறுத்தவும் இயேலளாத.
ஆயினும் அடவ உருவளாகி வரும் நிடலடமைகடள அறிந்த அவற்றின் அழிவுகளிலிருந்த தற்களாத்தக்
நகளாளளும் முயேற்சியில் நவற்றி நபற்றுவரும் விஞ்ஞளான உலகத்டத நெளாம் மைறுக்க முடியேளாதல்லவளா?
மைனித இயேலும் ஒரு விஞ்ஞளானம் தளாஜன!
ஜநெற்டறயே வளாழ்க்டகயின் பயேனளாகியே ஊழ் இன்டறயே வளாழ்க்டகயின் நதளாடைக்கமைளாகும். ஊழ் சித்தம்,
புத்தி, மைனம் வழியேளாகப் பரிணமித்த எண்ணங்களளாக வந்த மைனிதனின் நசயேலூக்கியேளாக இடைம் நபறும்.
மைனம், இயேல்பளாக யேளாதளானும் ஒன்டறப் பற்றிக் நகளாண்ஜடையிருக்கும் இயேல்பினத. அங்ஙனம் மைனம்
பற்றும் பற்றின் வளாயிடலஜயே, எண்ணமும் ஏற்றுக் நகளாண்டு இயேங்கக் கூடும். இங்ஙனம் நசயேற்படும்
நபளாழுத பற்றியே நபளாருளின் அடமைப்பிஜலஜயே நசயேற் படைளாத. பற்றப் நபற்றத மிகச் சிறந்ததளாயினும்
ஊழ் கடறப்படுத்த இயேலும்; கடறப்படுத்தக் கூடும்.
சளாதளாரணமைளாக நெல்ஜலளாருடைன் பழகும் வளாய்ப்புக் கிடடைத்த அவருடைன் பழகினளாலும் அந்நென்டமைடயே
எடுத்தக் நகளாளளளாமைல், அந் நென்டமைடயேயும், தீடமையேளாக்கிக் நகளாளவத ஜபளாலச் நசல்லுழிச் நசல்லும்
மைனம் நதளாழிற்படும்.
அதளாவத நெல்ஜலளாருடைனும் கூடை, முழுடமையேளாக, ஈடுபளாட்டுடைன் உளம் ஒன்றிப் பழகளாமைல் இருப்பத.
-ஏஜதளா ஒரு களாரியேத்டத அடடையும் ஜநெளாக்கத்தில் –பயேன் படுத்திக் நகளாளளும் ஜநெளாக்கத்தில் புகுவத.
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பயேன்படுதல் வளாழ்க்டகயின் நியேதி; வளாழ்க்டகயில் தவிரக்க முடியேளாத ஜதடவ. ஆனளால் பயேன்படுத்திக்
நகளாளளுதடலவிடை பயேன்படும் நிடலயில் அடமைதஜல நென்று. பயேன்படுத்திக் நகளாளளுதலில்
நசயேற்டகயும் உண்டு. இத ஊதிப்பழுக்க டவத்த பழம் ஜபளான்றத. பயேன்படுதல் என்பத இயேற்டகயில்
கனிந்த பழம், ஜபளான்றத.
நநெறிவழிப்பட்டை முடறயில் தனிமைனித வளாழ்வியேலும். சமுதளாயே இயேலும் அடமைந்த இயேங்கும்நபளாழுத
பயேன்கள தளாஜமை விடளயும். ஆங்கு, தருவளாரும் நபறுவளாரும்: இல்டல.
ஆதலளால், நெல்ஜலளாடரப் பயேன்படுத்திக் நகளாளளல் ஜபறு. பயேன்படுதல் நிடலயில் ஊழின் அனமைவு:
நெல்லூழளாக அடமையும். அப் பயேன்பளாட்டுக்கு ஏற்ப திரும்பப் பயேன் நபற்று விட்டைளால் நெல்லுரழளாக
அடமையேளாத.
ஊடழயும் நவற்றி நபறலளாம்!
ஊழின் பயேடன எதிரத்தப் ஜபளாரளாடுதல் என்றளால் என்ன? நெல்லூழளாயின் இன்புறு நெலன்கள எய்தம்.
வளாழ்க்டக இன்பமைளாயினும், அதடன மைருந்த எனக் கருதிஜயே தய்த்தல் ஜவண்டும். உடைற் பிணிக்குரியே
மைருந்தில் இனிப்பு, சடவ யுடடையேதளாயினும் அளவுக்கு. ஜமைல் தின்னல் தீத பயேக்கும்.
ஆதலளால், உலகில் யேளாரும் இனிப்டப அதிகமைளாகத் தின்றதம் இல்டல. அதஜபளாலத்தளான் இன்பங்களும்
கூடை. இன்பத்தில் அளவு கடைந்த மைகிழ்நவய்தி, பற்றுளளத்தடைன் தய்த்தல் கூடைளாத. அங்ஙனம் தய்த்தளால்
அத - அதளாவத நெல்லூழின் தய்ப்பு, தீயூழளாக மைளாறி, பயேன் விடளவித்தற்குரியே வளாயில்கள அடமையும்.
அஜதளாடு ஒன்டற இன்பநமைன மூழ்கி, மையேங்கி, தருக்கித் தய்க்கும் களாடல அத் தய்ப்பு முடற,
மைற்றவரகளிடைத்தில், அழுக்களாற்டறயும் அவளாக்கடளயும் ஜதளாற்றுவித்தப் நபளாருதடல உண்டைளாக்கும்.
இன்பத் தய்ப்டப பற்றற்ற நிடலயில் களாய்தலும் களித்தலுமின்றி, கடைடமையுணரஜவளாடு தய்க்க
ஜவண்டும். இங்ஙனம் தய்க்கும் நபளாழுத, அனுபவிக்கும் ஊழ், பின் நதளாடைரச்சியின்றிக் கடரகிறத. எதிர
விடளவுகடள உண்டைளாக்களாமைலும், அடமைகிறத. இத, நெல்லுரடழ நவற்றி நகளாளளும் முடற,
தீயூழ், தன்பத்டதத் தரும். தன்பம் கண்டை நபளாழுதம் கலக்கமுறளாமைல் அத்தன்பத்டத நெடுக்கமைற்ற
நநெஞ்சடைன் அனுபவிக்க ஜவண்டும். சளாதடலவிடை சளாதடலப் பற்றியே எண்ணம் தன்பமைளானத; தன்பத்டத
விடளவிப்பத என்பத ஒரு கருத்த. ஆதலளால் தன்பத்டத, கவடல யேளாக்களாமைல் அழிவுக்குரியே வளாயிலளாக
ஆக்கிக் நகளாளளளாமைல் தற்களாத்தக் நகளாளள ஜவண்டுமைளானளால், தன்பத்டத அடறகூவல் என்று எடுத்தக்
நகளாளள ஜவண்டும்.
தன்பத்டத அனுபவிக்க மைனம் எடுத்தக் நகளாளளும் நிடலயில் தன்பத்தின் ஜவகம் தவிரக்கப்படுகிறத.
அதமைட்டுமைல்ல. தன்பத்டத அனுபவிக்கும் உணரவு நிடலயில் தன்பத்தின் ஜவகம் தணிகிறத;
விஜவகம் பிறக்கிறத. அதனளால் தீயூமும் நவற்றிகளளாக்கப் படுகிறத.
ஆதலளால் தீயூடழ, தீயூழ் தன்பம் தருவதற்குரியே வளாயில்கடளப் பகுத்தறிவுடைன் ஆரளாய்ந்த நசயேல்கடள
ஜமைற்நகளாண்டு தீ பூடழயும் நெளாம் நவற்றிநபற ஜவண்டும். இதஜவ வளாழ்க்டகயின் நியேதி.
குறிக்ஜகளாடள உண்டைளாக்கிக் நகளாண்டு அக்குறிக் ஜகளாடள அடடைவஜத வளாழ்க்டகயின் இலட்சியேம். குறிக்
ஜகளாள என்று எடுத்தக் நகளாண்டைளால் ஆரவம் நிடறந்த ஆஜவசமைளான முயேற்சிகள ஜதளான்றும்.
இம்முயேற்சிகளுக்கு மைடலடயே நெகரத்தம் ஜபரளாற்றல் உண்டு. அதனளால், ஊழின் விடளவு வரத்தளான்
நசய்யும். இத தவிரக்க முடியேளாத நியேதி.
ஆனளாலும் ஊழின் விடளடவ ஊழின் தளாக்குதடல தம்முடடையே முயேற்சிகள வழி, தணிக்கலளாம். மிகப்
நபரியே பளாதிப்புக்கள ஏற்படைளாதபடி பளாதகளாக்க முடியும். நகளாடியே ஜகளாடடையின் நவப்பத்டத ஒரு
சளாதளாரண, குடடை தடுக்க வில்டலயேளா? சடு மைணடல, களாலில் அணிந்த நகளாளளும் நசருப்பு, தடுத்தப்
பளாதகளாக்க வில்டலயேளா?
இலட்சியே ஜவகத்தில் இடடையில் சந்திக்கும் தடடைகள தூள தரளளாவதில்டலயேளா? அதஜபளாலத்தளான்
இதவும். ஆதலளால், ஊழ் உண்டு. அத மைற்றவர படடைப்பு அல்ல. அவரவரகளுடடையே நசளாந்தப்
படடைப்ஜப.
ஒருவர நசய்த நசயேல்களின் விடளஜவ ஊழ். அவரவர விடளவுகளின் பயேடன அவரவர அனுபவிக்க
ஜவண்டுநமைன்பத ஒரு நியேதி; ஒரு ஒழுங்கு அதளாவத உலகில் உயிரியேலில் உளள ஓர ஒழுங்கு:
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முடறபிறழளா நிகழ்ச்சி. Order and constancy அவ்வளஜவ. ”அவரவர விடன வழி அவரவர வந்தனர"
என்பத ஞளான அனுபூதி வளாக்கு.
வளாழ்க்டக என்ற களத்தில் குதிக்கும் நபளாழுஜத நசன்ற களால வளாழ்க்டகயின் பயேன் சடமை இருக்கத்தளான்
நசய்கிறத. அஜத ஜபளாழ்த சிந்திக்கும் திறனும் அறிவும் உயிரக்கு இயேல்பளாக அடமைந்திருக்கிறத. இப்
புத்தியேளால் சளாக்டகத் தூக்கினளாலும், தண்ணீரில் தடனத்தத் தூக்களாமைல் எளிதில் தூக்குவத ஜபளால் உயிரகள
பயேடனத் தய்க்கலளாம்.
ஆதலளால் ஊழளால் அதனுடடையே விடளவளால் எதிர விடளவளால் பளாதிப்புக்கு ஆளளாகளாமைல் தற்களாத்தக்
நகளாளள முடியும். இததளான் தமிழ் நநெறி; வளாழ்வியேல் நதறியும்கூடை இந்த ஊடழ இலக்கியேங்கள சமையே
நூல்கள எப்படி விளக்குகின்றன?
தமிழிலக்கியேங்களில் நதளான்டமையேளானத. புறநெளானூறு. புறநெளானூற்றிஜலஜயே ஊழியேற் நகளாளடக
வலியுறுத்தப் படுகிறத. கணியேன் பூங்குன்றன் என்ற நபரும் புலவர,
”யேளாதம் ஊஜர யேளாவரும் ஜகளீர
தீதம் கன்றும் பிறர தர வளாரளா
ஜநெளாதலும் தணிதலும் அவற்ஜறளாரன்ன
சளாதலும் புதவ தன்ஜற வளாழ்தல்
இனிநதன மைகிழ்ந்தன்று மிலஜமை முனிவின்
இன்னளா நதன்றலு மிலஜமை மின்நனளாடு
வளானம் தண்டுளி தடலஇ யேளானளாத
கல்நபளாரு திரங்கு மைல்லற் ஜபரயேளாற்று
நீரவழிப் படூஉம் புடணஜபளால் ஆருயிர
முடறவழிப் படூஉம் என்பத திறஜவளார
களாட்சியில் நதளிந்தனம் ஆகலின் மைளாட்சியிற்
நபரிஜயேளாடர வியேத்தலும் இலஜமை
சிறிஜயேளாடர இகழ்தல் அதனினும் இலஜமை."
(புறம், 192)
என்று பளாடியுளளளார. இந்தப் பளாடைல் அருடமையிலும் அருடமையுடடையேத; சித்தடனக்குரியேத;
வளாழ்வுக்குரியேத.
ஊழின் விடளபுலம், பற்ஜறயேளாம். இத எனத ஊர நெளான் பிறந்த ஊர: வளாழும் ஊர என்நறல்லளாம் உலகப்
நபளாதடமை ஜநெளாக்கின்றி, கருதம்நபளாழுத, பற்றுணரவு களால் நகளாளளுகிறத. பற்றுக்கள
ஆடசகடளத்ஜதளாற்று விக்கும் இயேல்பின. ஆடசகள உயிரக்கு இன்பம் நசய்வன ஜபளால் களாட்டித் தன்பம்
நசய்வனஜவயேளாம்.
ஆடசப்பட்டை ஒன்டற அடடையேளாத வழி உயிரப்படும் அல்லல் எழுதிக் களாட்டை இயேலளாதத.
உடைலுணரச்சிகடளத் தூண்டிவிடும் ஜபளாடதப் நபளாருளகளின் வழிப் பட்ஜடைளார படும் அவதிகடளக்
களாண்கிஜறளாஜமை! ஆதலளால், எப் பற்றும் தீயேஜதயேளாம். ஓர ஊரில் வளாழ்பவரகள அந்த ஊரின் மீத பற்றுக்
நகளாண்டு அந்த ஊடர வளரத்தப் பளாதகளாத்தல் கடைடமையேன்ஜறளா! இக் கடைடமைடயே எப்படிப் புறக்கணிக்க
முடியும்.
இக் கடைடமைடயே, புறக்கணித்தளால் ஆவூரகள வளாழும் இயேல்பிடன இழந்த பளாடலவனங்களளாகி விடைளாதளா?
ஆம் நூற்றுக்கு நூறு உண்டமை பற்று என்பத உறவுகடளத் தவிரப்பத; கடைடமைகடளத் தவிரப்பத;
எதவுஜமை இல்லளாமைல் சூன்யேமைளாக்குவத என்பதல்ல.
கடைடமைகளின் நதளாகுதிஜயே வளாழ்க்டக. அன்பு, ஆடசகளின் நவளிப்பளாஜடை வளாழ்க்டக. பற்று என்பத,
”மைற்றவரக்குக் கூடைளாத; ஜவறு யேளாருக்கும் இல்டல. எனக்ஜக உரியேத" என்ற அடிப்படடையில் முகிழ்ப்பத.
அதமைட்டுமைல்ல. பற்றுக் களாட்டைப் நபறும் நபளாருள கூடை அதற்கு முக்கியேமைல்ல, அதில் உளள தய்ப்பு
உரிமைங்கடள முதன்டமைப் படுத்ததல் பற்று.
ஊழின் இயேல்பு
பற்றுக்கள-ஆடசகள ஊழின் விடனபுலன்களளாகும். பற்றுக்கடள விடுதஜல ஊடழ நவற்றி நபறும்
வழியேளாகும். பற்டற விடுதல் என்பத நுட்பமைளான தத்தவம், நசல்வத்டத விரும்புதல், ஈட்டுதல்,
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நதளாகுத்தல், தய்த்தல் ஆகியேன பற்று ஆகளா.
ஆனளால் நசல்வத்டத ஈட்டும்நபளாழுத மைற்றவரகளுக்குத் தன்பம் தந்த ஈட்டுதல் பற்று ஆகும்.
நசல்வத்தின் பயேன்களளாகியே ஈதல், தய்த்தல் ஆகியேன இன்றிச் நசல்வத்டதச் நசல்வத்திற்களாகஜவ ஈட்டிப்
பளாதகளாத்தல் பற்று ஆகும். இத்தடகயே பற்று ஊழளாக
மைளாறும்.
ஒருத்திடயே மைணந்த, களாதல் வளாழ்க்டக வளாழ்தல் பற்றளாகளாத. ஆனளால், களாதல் வளாழ்க்டகயின்
இலக்கணமைளாகியே இன்புறுத்தலின் வழி இன்புறுதல் என்ற நநெறி பிறழின் ஊழ விடளயும்.
பணி நசய்தல், நதளாண்டு நசய்தல் பற்றன்று. ஆனளால் பணிகடள, நதளாண்டுகடள, புகழ் கருதியும்,
நென்றியிடன எதிரபளாரத்தம், டகம்மைளாறுகடள எதிர பளாரத்தம் நசய்தளால் பற்று ஆகும்; ஊழ்விடளயும்,
பணிகடளப் பணிகளுக்களாகஜவ மைற்றவரகளுக்குப் பயேன்படை ஜவண்டும் என்பதற்களாகஜவ நசய்தளால்
ஊழன்று.
அதளாவத நசய்யும் களாரியேங்களின் ஜநெளாக்கம் தற்சளாரபுடடையேதளாக மைட்டுஜமை விளங்குவதம், நவறித்
தன்டமையுடைன் தய்க்கும் இன்ப தன்ப உணரவுகளும் ஊழளாக விடளயும். இன்பத்டத ஈடுபளாட்டுடைன்
ஆவலுடைன் தய்த்தளால் ஊழ் விடளயும்.
தவிரக்க முடியேளாதன ஜபளாலவும், கடைடமைப்பளாட்டுணர வுடைனும், இன்பங்கடளத் தய்த்தல், தவறன்று;
ஊழளா களாத. தன்பத்டதயும் அங்ஙனஜமை கவடலயின்றியும், நநெளாந்த நகளாளளளாமைலும் தய்த்தளால் ஊழ்
ஜதளான்றளாத.
எல்லளா ஊரகடளயும் தமைத ஊரகளளாகவும் எல்லடரயும் சற்றத்தளாரளாகவும் கருதஜவண்டும்.
'யேளாதம் ஊஜர யேளாவரும் ஜகளிர’ என்ற வரி அமைரர அறிஞர அண்ணளாவுக்குப் பிடித்தமைளான வரி. இத பரந்த விரிந்த, உலகியேல் ஒருடமைக்நகளாளடகடயேயும் மைனித குலம், ஒருகுலம் என்ற உயேர நகளாளடகடயேயும்
உணரத்தகிறத.
எல்லளாரும் சற்றத்தினர. ஆதலளால் ஒருவருக் நகளாருவர நென்டமை, நசய்த நகளாளவர; ஆனளால் தீடமை நசய்த
நகளாளள மைளாட்டைளார; நென்டமை நசய்த நகளாளளலளாம்; நசய்த நகளாளள ஜவண்டும்.
ஆயினும், ஒருவர, ஒருவருக்கு நென்டமை நசய்யும் நபளாழுத, நென்டமைடயேச் நசய்பவரகள
உயேரந்தவரகளளாகவும், நென்டமைடயேப் நபற்றவரகள, தளாழ்ந்தவரகளளாகவும் கருத இடைம் ஏற்படைலளாம். அத
மைட்டுமின்றி, நென்டமையின் அடிப்படடையில் விருப்பங்களும், தீடமையின் அடிப்படடையில்
நவறுப்புக்களும் ஜதளான்ற இடைமுண்டு.
ஆதலளால், ஒருவர நென்டமை நசய்தளாலும் அந்த நென்டமை நசய்பவர நசய்ஜத தீரஜவண்டியே கடைப்பளாடும்,
நென்டமை நபறுபவருக்கு நென்டமை நபறுதலுக்குரியே உரிடமையும் ஊழின் வழி அடமைந்தன என்று
கருதவதின் மூலம் விருப்பு நவறுப்புகடளத் தவிரக்கலளாம்; புதியே ஊழ் ஜதளான்றுதடலயும் தவிரக்கலளாம்.
அதமைட்டுமைளா?
வளாழ்க்டகயில் சந்திக்கும் இன்பங்கடளயும், தன்பங்கடளயும் கண்டு நவறியுணரவின்றித்தணிந்த
உணரவுடைன் அல்லத நநெளாந்த நகளாளளும் உணரவுடைன் தய்க்கும் இயேல்பும் எளிதில் வருவதன்று.
அதவும் ஊழின் வழிப்பட்டைஜதயேளாம்.
“சளாதலும் புதவதன்று”. இங்கு உயிர நிடலயேளானத; என்றும் இருப்பத. உயிரக்குச் சளாதலும் பிறத்தலும்
இல்டல என்னும் தமிழர நகளாளடகடயே நிடனவிற் நகளாளள ஜவண்டும். ஆனளால், உயிர எடுத்தக்
நகளாளளும் உடைம்கள முதடமையேடடைவதளால் அந்த உடைடலக் கடளந்த புத உடைல் எடுத்தடலத்தளான்
சளாதல்-பிறத்த கிலன்று தமிழ் கூறும்.
ஆதலளால், சளாதல் பழக்கப்பட்டுப் ஜபளான ஒன்று: கவடலப்படுவதற்கில்டல. ஆதலளால், இன்பநமைன்று:
மைகிழ்வுக் கூத்தடித்தற்கில்டல. இன்னளாதன என்று கருதிப் புலம்புவதற்கும் ஒன்றும் இல்டல.
ஆற்றுநவளளம் ஓடும் திடசயில் படைகு நசல்லுதல் ஜபளால, உயிரகள, ஊழின் நநெறியில் நசல்லும்
தடகயேன என்பத நகளாளடக. இக்நகளாளடகடயே அப்படிஜயே ஏற்பதற்கில்டல. ஏற்கவும் இயேலளாத. ஏன்?
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இளங்ஜகளாவடிகள சிலப்பதிகளாரத்டத மைனித உலகத்திற்குத் ஜதடவயேளான மூன்று உயேரக்குறிக்ஜகளாளகடள
உணரத்த ம் ஜநெளாக்கத்தடைன் இயேற்றியுளளளார. அம் மூன்று ஜநெளாக்கங்கள.
'அரசியேல் பிடழத்ஜதளாரக்கு அறம் கூற் றளாவத உம்
உடரசளால் பத்திணிக்கு உயேரந்ஜதளார ஏத்தலும்
ஊழ்விடன உருத்தவந்த ஊட்டும் என்பத உம்.”*
என்பனவளாகும்.
இவ்வுயிரக் குறிக்ஜகளாளகள வளாழும் மைனிதக் குலத்திற்கு இன்றியேடமையேளாதன. மைனிதகுலம் வளாழும் நெளாடு,
நெல்ல வண்ணம் அடமையேஜவண்டும். அதளாவத நெல்ல அரசியேல் ஜவண்டும். நெல்ல வலிடமை சளான்ற
அறநநெறிச் சளாரபுடடையே முடற வழங்கக் கூடியே சிறந்த அரச அடமையேளாத நெளாட்டில் இனியே வளாழ்க்டக
அடமையேளாத; அடமைதி கிடடைக்களாத. ஆதலளால், வளாழ்க்டகக்கு மிகுதியும் உறு தடணயேளாக இருக்கக்கூடியே
நெல்ல அரடச முதற் குறிக்ஜகளாளளாகக் நகளாண்டைளார.
நெளாடு எவ்வளவு சிறப்பற்றிருந்தளாலும் வீடு சிறப்பளாக அடமையேளாத ஜபளானளால் மைளானிடை வளாழ்க்டக
சிறப்நபய்த முடியேளாத. நெல்ல தடலமுடறகள ஜதளான்றளா. நெளாடு சிறப்புற நெல்லரச ஜதடவ. வீடு சிறப்புற
நெல்ல மைடனவி ஜதடவ.
நதளிவளாகச் நசளான்னளால் நெளாட்டிற்ஜக வலிடமை ஜசரப்பத நெல்ல மைடனவி தளாஜன! எப்படி? நெளாட்டிற்கு
மைன்னவன் ஆனளாலும் அவனுக்கும் மைடனவி உண்டு. அவள நெல்லவளளாக இல்லளாத ஜபளானளால்
நெளாட்டுப்பணி முட்டுப்படும். ஆக வீட்டிற்கும் நெளாட்டிற்கும் மைட்டுமைல்லளாத எதிரகளால வரலளாற்றுக்கும்
விழுப்பம் ஜசரக்கும் நெல்ல மைடனவிடயே உயேரந்ஜதளார ஜபளாற்றுதல் இயேற்டக.
இளங்ஜகளாவடிகள உயேரந்ஜதளாரில் உயேரந்தவர. எனஜவ பத்தினிப் நபண்டிடரப் பளாரளாட்டுதடல
இரண்டைளாவத குறிக்ஜகளாளளாகக் நகளாண்டைளார. நெளாட்டடை ஆளும் அரசனளாயினும், வீட்டடையேளாளும்,
மைடனவியேளாயினும் அவரதம் ஊழ், அவரகடள வழி நெடைத்தகின்றத.
ஆதலளால், நெளாட்டில் வளாழ்ஜவளாரும், வீட்டில் வளாழ்ஜவளாரும், ஊழின்பளால் கவனத்தடைன் இருக்க
ஜவண்டும். நெல்லூழளாக அடமையும்படி அரியே முயேற்சிகடள ஜமைற்நகளாண்டு அடமைத்தக்
நகளாளளஜவண்டும். அங்ஙனம் நெல்லூழளாக அடமைத்தக் நகளாளளத்தவறின், அல்லல்படை ஜவண்டிவரும்.
முன் முயேற்சி ஜமைற்நகளாளளளாத பின் இரங்குவதில் என்ன பயேன் என்று மைனித குலத்டத எச்சரித்த வழி
நெடைத்த, குறிக்ஜகளாடளக் நகளாளகின்றளார.
”ஊழ்விடன உருத்த வந்த ஊட்டும்” என்பத இளங்ஜகளாவடிகள வளாக்கு.
”ஊழிற் நபருவலி யேளாவுள மைற்நறளான்று
குழினும் தளான் முந்தறும் ”
என்றளார திருவளளுவர
அதனளால் ஊழ்வலிடமை பயேடனத் தந்ஜத திரும் என்பத நபறப்படுகிறத. இளங்ஜகளாவடிகள
இக்கருத்திடன விளக்குகின்ற களம் எத? ஊழ்விடனயின் ஆற்றடல முதன்முதலில் இளங்ஜகளாவடிகள
எடுத்தக் களாட்டும் இடைம் 'களானல்வரி' யேளாகும்.
ஜகளாவலன், களானல்வரியில் உருவகம் அடமைத்தப் பளாடுகின்றளான். தற்நசயேலளாக அந்த உருவகம் கடலச்
சளாரபுடடையேதளாக அடமைகின்றத. ஏன்? களானல்வரி பளாடும் இடைம் கடைற்கடர. பளாடும் களாலம் இந்திரவிழளா
நிகழும் களாலம்; முழு நிலளா நெளாள அருகில் அவடன வளாழ்விக்கும் மைளாதவி இருக்கிறளாள. ஏன்? மைளாதவி
மைனம் மைகிழத்தளான். ஜகளாவலன் பளாடைஜவ நதளாடைங்கினளான்.
-------------------------
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3. ஜகளாவலன் ஊழ்
ஜகளாவலன் பளாடைடலக் ஜகட்டை மைளாதவி, யேளாடழ மீட்டி, பளாடைத் நதளாடைங்குகிறளாள. மைளாதவி ஜகளாவலனின்
உருவகத்ஜதளாடு ஜபளாட்டி ஜபளாடுகிறளாள. ஆம்! அஃநதளாரு கடலப் ஜபளாட்டிதளான்!
கடலஞரகளுக்கு, கடலத்தடறயில் தளாழ்ந்த ஜபளாகும் எண்ணம் வருவதில்டல. எனஜவ, மைளாதவியும்
பளாடுகிறளாள! மைளாதவியின் கற்படன எந்தக் களத்திற் பிறக்கிறத? மைளாதவியின் கற்படனக்கும் அவள ஊஜழ
களாரணம். மைளாதவியின் நசன்ற களாலப் பழக்கம் என்ன? மைளாதவி வழிவழி கணிடகயேரகுல மைரபினள.
ஆயினும், ஒரு நநெறி நின்று, வளாழ ஒருப்படுகிறளாள. ஒரு நநெறி நின்று வளாழ, அவடளக் ஜகளாவலன்
பிரியேளாதிருக்க ஜவண்டும். ஜகளாவலன் தன்டனப் பிரிந்த விடுவளாஜனளா என்ற அச்சத்திஜலஜயே மைளாதவி
ஜகளாவலடன மிகவும் கவனத்தடைனும் பரிவுடைனும் தன் பளால் ஈரத்த டவத்திருக்கிறளாள.
"ஊடைற் ஜகளாலஜமைளா டிருந்ஜதளா னுவப்பப்
பத்தத் தவரினும் ஐந்த விடரயினும்
முப்பத் திருவடக ஓமைளாலி டகயினும்
ஊறின கன்னி ருடரத்தநநெய் வளாசம்
நெளாறிருங் கூந்தல் நெலம்நபற ஆட்டிப்
புடகயிற் புலரத்தியே பூநமைன் கூந்தடல
வடகநதளாறு மைளான்மைத நகளாழுஞ்ஜசறுரட்டி
அலத்தக மூட்டியே அஞ்நசஞ்சீறடி
நெலத்தகு நமைல்விரல் நெல்லணி நசறிஇப்
பரியேக நூபுரம் பளாடைகம் சதங்டக
அரியேகம் களாலுக்கு அடமைவுற அணிந்த
குறங்கு நசறிதிரள குறங்கினிற் நசறித்தப்
பிறங்கியே முத்தடர முப்புத் திருகளாழ்
நிறங்கிளர பூந்தகில் நீரடமையின் உடீஇக்
களாமைர கண்டிடக தன்நனளாடு பின்னியே
தூமைணித் ஜதளாளவடள ஜதளாளுக் கணிந்த
மைத்தக மைணிநயேளாடு வயிரங் கட்டியே
சித்திரச் சூடைகம் நசம்நபளாற் டக வடள
பரியேகம் வளால்வடள பவழப் பல்வடள
அரிமையிர முன்டகக்கு அடமைவுற அணிந்த
வளாடளப் பகுவளாய் வணக்குறு ஜமைளாதிரம்
ஜகழ்கிளர நசங்ஜகழ் கிளரமைணி ஜமைளாதிரம்
வளாங்குவில் வயிரத்த மைரகத தளாள நசறி
களாந்தள நமைல்விரல் கரப்ப அணிந்த
சங்கிலி நுண்நதளாடைர பூண்ஞளாண் புடனவிடன
அங்கழுத் தகவயின் ஆரஜமைளா டைணிக்த
கயிற்கடடை நயேளாழுகியே களாமைர தூமைணி
நசயேத்தகு ஜகளாடவயிற் சிறுபுற மைடறத்தளாங்கு
இந்திர நீலத் திடடையிடடை திரண்டை
சந்திர பளாணி தடகநபறு கடிப்பிடன
அங்களா தகவயின் அழகுற அணிந்த
நதய்வ உத்திநயேளாடு நசழுநீர வலம்புரி
நதளாய்யேகம் புல்லகம் நதளாடைரந்த தடலக்கணி
டமையீ ஜரளாதிக்கு மைளாண்புற அணிந்த
கூடைலும் ஊடைலும் ஜகளாவலற் களித்த
பளாடைடமை ஜசரக்டக பளளியுள இருந்ஜதளாள'
(கடைலளாடு களாடத - 75-10)
என்ற அடிகளளால் அறியேலளாம்.
இந்த அச்சம் மைளாதவிக்கு இயேல்பளான வழிவழிப் பழக்கத்தளாலும் வந்தத. இந்த அச்சத்தின் விடளவளாகியே
ஊழ் தய்ப்பளாகிறத. ஒரு நபண்ணின் கற்புத்திறத்திற்கு அவளுடடையே கணவஜன களாரணம். 'கணவனளாகியே
ஆடைவன் முடறபிறழ்ந்தளால் நபண்ணின் முடறபிறழ்வுக் குக் களாவல் ஏத?’ என்று ஜகளாவலனுக்கு
உணரத்தம் ஜநெளாக்கத்ஜதளாடு பளாடுகிறளாள. மைளாதவி கற்படனயும் ஜகளாவலன் கற்படனடயேச் சளாரந்ஜத,
ஜசளாழப் ஜபரரடசச் சற்றி வட்டை மிடுகிறத.
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ஜகளாவலன் களாவிரிக்குச் சிறப்புத்தந்த அத புலவளாதிருக்கிறத என்று பளாடினளான். மைளாதவி, களாவிரியின்
புலவளாத் தன்டமைக்கும் நிடற நெலத்திற்கும் ஜசளாழனின் நசங்ஜகளாஜல களாரணம் என்று சிறப்பித்த
நதளாடைரச்சியேளாகக் ஜகளாவலனின் உணரவுகடளப் புரிந்த நகளாண்டைவள ஜபளாலவும், அவன் பிரியேளாத நபரு
நநெறியில் நிற்க ஜவண்டும் என்ற நபளாருளபடைவும் பளாடுகிறளாள.
”மைருங்கு வண்டு சிறந்தளாரப்ப மைணிப்பூவளாடடை அதஜபளாரத்தக்
கருங்கயேற் கண் விழித் நதளால்கி நெடைந்தளாய் வளாழி களாஜவரி
கருங்கயேற் கண் விரித் நதளால்கி 15 டைந்த நவல்லளாம் நின் கணவன
திருந்த நசங்ஜகளால் வடளயேளாடமை யேறிந்ஜதன் வளாழி களாஜவரி!
(களானல்வரி-25)
நென்னித்திலத்தின் பூணணிந்த நெலஞ்சளார பவளக் கடலயேடுத்தச்
நசந்நநெற் பழனக் கழனிநதளாறும் திடரயுலளாவு கடைற்ஜசரப்ப
யுன்டனப் நபளாதம்பர மைகரத்தின் நகளாடிஜயேளான் எய்த புதப்புண்கள
என்டனக் களாணளா வடக மைடறத்தளால் அன்டன களானின் என் நசய்ஜகளா
(களானல்வரி-37)
என்பன சிறந்த எடுத்தக்களாட்டுகளளாகும்.
ஜகளாவலன், ஊழிடன அடைக்குதற்குரியே வலிடமை யின்றி, பழக்கவழக்கங்களளால் நநெளாய்டமைப்
பட்டிருந்ததளால் மைளாதவியின் பளாடைல், அவடன எளிதில் தளாக்கியேத; பளாதிப்புக்குளளளாக்கியேத; ஊழின் வழி
அவன் உந்திச் நசலுத்தப்பட்டைளான். ஊழின் ஆற்றடலத் தடுத்த நிறுத்தம் தறுகண் அவனிடைத்தில்
அப்ஜபளாத இல்டல.
மைளாதவியின் கற்படனயில் ஐயேம் நகளாளகிறளான். இந்த ஐயேத்திற்குரியே படழயே ஊழ், ஜகளாவலனுக்கு உண்டு.
ஓர அரங்கில் மைளாதவி ஆடுகிறளாள. பலர அவளுடடையே ஆடைல் திறடனக் கண்டு மைகிழ்கின்றனர.
ஆனளால் ஜகளாவலன் மைட்டும் கடலடயே மைறந்தளான். மைற்றவரகள மைகிழ்வத பற்றியும் அவன் அழுக்களாறு
நகளாண்டைளான், மைளாதவியின்பளால் ஐயேம் நகளாண்டைளான். இந்த ஐயேம் முற்றி, களானல் வரியில் நவளிப்படுகிறத.
ஜகளாவலன் தனிமைகனளாக வளாழும் நபளாழுத நெல்லூடழ வளரத்தக் நகளாண்டைளானில்டல. மைளாதவியுடைன் கூடி
-வளாழும் நசளாற்களாலத்திலும்கூடை அவன் நெல்லுரடழத் ஜதடி -வளரத்தக் நகளாண்டைளானில்டல. தளான்
வளரத்தக் நகளாண்டை ஊடழச் சிந்தித்த மைறு ஆய்வு நசய்த மைளாற்றிக் நகளாளளும் பழக்கங்களும்
உடடையேவனளாக இல்டல, ஆதலளால், ஊழின் வழிஜயே நசல்கிறளான்.
ஜகளாவலன் மைளாதவியிடைத்தில் விடுதல் அறியேளா விருப்பினனளாகத் தங்கினளான். அந்த விருப்பத்டதயும்கூடை
ஊழ் நவற்றி நகளாண்டுவிட்டைத. இந்த இடைத்தில் ஜகளாவலன் வீழ்ச்சிடயேத் தடுக்கக் கூடியே நெல்லியேல்புகள
ஜகளாவலனிடைத்தில் இல்லளாமைற் ஜபளானஜத குடற.
ஒருவர, வளாழ்க்டக ஜதளால்விடயேச் சந்திக்களாமைலிருக்க ஜவண்டுமைளானளால், அவர, நெளாளஜதளாறும் சிந்தித்த,
தம்முடடையே தீயே பழக்கங்கடள, தவிரத்தக் நகளாளபவ: ரளாகவும் நெல்ல பழக்கங்கடள, வளரத்தக்
நகளாளபவரளாகவும் இருக்க ஜவண்டும்.
நிகழ்ச்சிப் ஜபளாக்கின் வழியில் நசல்லளாமைல் நிடனந்த நசயேல்படுபவரளாக இருக்க ஜவண்டும்.
நிகழ்வுகளும் சூழ் நிடலகளும் அவடரப் பளாதிக்கக் கூடைளாத. இடவகள எப்படியிருப்பினும்
இடவகளுக்கு அப்பளாலும் நின்று: சிந்தித்தச் நசயேல்படுஜவளாரளாக அவர வளாழ்ந்தளால் வளாழ்க்டகயில்
நவற்றி நபற முடியும். இத்தடகஜயேளார வளாழ்க்டகயில், ஊழ் ஜதளாற்கும். அவரகள நவல்வர.
இத்தடகயே ஆற்றலும் நெல்லியேல்பும் ஜகளாவலனுக்கு இல்டல. அவன் உணரச்சி வசப்பட்டைவன்.
நிகழ்வுகளின் வழி உணரச்சிகளளால் உந்தப் பட்டு அரியே களாரியேங்கடளக் கூடை நசய்திருக்கிறளான். ஆயினும்,
அந்த உனரச்சி அவனிடைம் நிடலயேளாக இருந்ததில்டல.
எடுத்தக்களாட்டு, ஒன்று; ஜகளாவலன், கணவடனப் பிரிந்த வளாழ்ந்த ஒரு நபண்ணுக்குப் நபளாருள
நகளாடுத்த, கணவடனச் ஜசரந்த அவள வளாழுமைளாறு, வழி நெடைத்தினளான். கணவடனப் பிரிந்த வளாழும் ஒரு
நபண்ணின் தயேரம், அவனுக்கு நதரியேத்தளான் நசய்தத.
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ஆனளால் அஜத ஜகளாவலனுக்கு, தன்டனப் பிரிந்த. வருந்தம் கண்ணகியின் தயேரம் நதரியேளாதத ஏன்? இத
தளான் அவன் நிடலத்த உணரச்சி இல்லளாதவன் என்பதற்கு எடுத்தக் களாட்டு. ஜகளாவலனிடைம்
அருடமையேளாகத் நதன்பட்டை சிறந்த பண்பளாடுகள நிடலத்திருந்தளால், அவன், சளான்ஜறளானளாகியிருப்பளான்.
ஆதலளால், மைளாதவியின் களானல் வரிப்பளாடைல் ஜகளாவலடன முடற பிறழ உணரச் நசய்தத. மைளாதவிஜயேளா
நபண். ஜமைவிச் நசல்லும் இயேல்டபப் நபறளாதவள. முடிவு. ஜகளாவலன் பிரிந்த விடுகிறளான். ஜகளாவலன்
மைளாதவிடயே விட்டுப் பிரியும் இடைத்தில் இளங்ஜகளாவடிகள ஊடழக் களாரணம் களாட்டுகிறளார.
ஆம் கண்ணுக்குப் புலனளாகக் கூடியே எந்தக் களாரணமும், மைளாதவிடயே, ஜகளாவலன் பிரியேக் களாரணமைளாக
இல்டல, நசவிக்குப் புலனளாகும் களாரணமும் இல்டல. ஜகளாவலனும் மைளாதவியும் ஜதரந்த வளாழ்க்டக
வளாழ்ந்தவர கள; விடுதலறியேளா விருப்புடைன் வளாழ்ந்தவரகள; ஒருநெளாள அல்ல. பல நெளாட்கள வளாழ்ந்தவரகள.
திடீநரன ஒரு நிகழ்ச்சி. அதவும் நென்னிகழ்ச்சி, நெற்கற்படன, சிறந்த உருவகம். இவற்டற முடற பிறழ
உணரந்த, ஜகளாவலன் பிரிகிறளான் என்றளால், ஊடழத் தவிர, ஜவறு என்ன களாரணம் களாட்டை முடியும்?
அதவும் இளங்ஜகளாவடிகளுக்கு, ஜகளாவலன் மைளாதவிடயே விட்டுப் பிரிவதில் உடைன் பளாடில்டல.
எங்நகங்ஜகளா சற்றித் திரிந்த ஜகளாவலடன மைளாதவி ஒருடமைப் படுத்தி டவத்திருந்தளாள.
திடீநரன அந்த முயேற்சிகள தகரக்கப் பட்டைவுடைன், இளங்ஜகளாவடிகள களாரணங்கடளத் ஜதடிப்பளாரக்கிறளார.
யேளாதம் அவருக்குத் நதரியேவில்டல. உடைஜன ஊழின் மீத டவத்தப் பளாடுகிறளார, ”யேளாழிடசஜமைல் டவத்தத்
தன் ஊழ்விடன வந்த உருத்தத ஆகலின்” என்று! இங்கு ஊழ் என்று வலியுறுத்தப்படுவடத, இந்தப்
பிறப்பிஜலஜயே உளள நசன்ற களாலப் பழக்க வழக்கங்கள என்படத -உய்த்த உணரந்தளால் பழக்கங்கள
தவிரப் பழகும் இயேல்பிருந்தளால், ஊடழ நவற்றி களாணலளாம் என்ற உண்டமை புலப்படும்.
ஜகளாவலன், ஊழின் வலியேளால் உந்திச் நசலுத்தப் படுவதளாக இளங்ஜகளாவடிகள கூறும் இரண்டைளாவத
இடைம் கனளாத் திறம் உடரத்த களாடத. ஜகளாவலன், மைளாதவிடயே பிரிந்தவுடைன் மைளாடலப் நபளாழுதில்
கண்ணகிடயேக் களாண வருகிறளான். கண்ணகிடயேக் களாணும் தருணத்தில் ஜகளாவலன் தன்னுடடையே நசன்ற
களால நெடைத்டதகடள எண்ணி வருந்தி அதனளால், தன்டன வறுடமை வந்தடடைந்தத என்று நெளாணுகிறளான்.
இதடனக் ஜகளாவலன்,
”சலம்புனர நகளாளடக சலதிநயேளா டைளாடிக்
குலந்தரு வளான்நபளாருட் குன்றக் நதளாடலந்த
இலம்பளாடு களாணுத் தருநமைனக்கு’’
(சிலம்-கனளா 69-71)
என்று கூறுவதனளால் அறியேலளாம். ஜகளாவலன் நசளான்னடத ஆரளாய்ந்தளால் இரண்டு நசய்திகள ஆய்வுக்கு
உரியேனவளாம்.
ஒன்று, குலம் தருவளான் நபளாருள. அதளாவத பரம்படரச் நசளாத்த. ஜகளாவலன் ஜதளான்றி, அரியே முயேற்சிகளில்
ஈடுபட்டு உடழத்தப் நபளாருளகடள ஈட்டியிருப்பளானளாகில், அவன் அந்தச் நசல்வத்தின் அருடமைடயே
அறிந்த நசலவழித்திருப்பளான். அந்த வளாய்ப்பு அவனுக்கில்டல.
உடழப்டபயும், முயேற்சிடயேயும் சடவத்த வளாழும் தகுதி மிகுதியுமுடடையே, ஒழுக்க நநெறி வளாழ்க்டக,
ஜகளாவலனுக்கு இல்லளாமைற் ஜபளாய்விட்டைத. அதனளால் அவனுக்குச் நசலவழிக்கத் நதரிந்தஜத தவிர, ஈட்டை
ஜவண்டும் என்ற உணரவில்டல. ஜகளாவலனின் நசல்வம் நசலவழித்ததளால் மைட்டுஜமை அழிந்தத என்று
கருத முடியேளாத. நசல்வம் நுகரதல் வழி. நசலவழித்தலுக்குரியேத தளாஜன! அதனளால் நசல்வம் அழியும்
என்று கூறுதல் நபளாருளியேல் நகளாளடகயேன்று. நசல்வம் நதளாடைரந்த, ஈட்டைப்படைளாத ஜபளானளால்தளான்
அழியும்.
ஜகளாவலனின் நசல்வம், நசலவின் வளாயில்கடள, நபற்றிருந்தடதப் ஜபளால, வருவளாய் வளாயில்கடளப்
நபறவில்டல. முன்ஜனளார அடமைத்திருந்த வளாயில்களும், இயேல்பளாய் அடமைந்திருந்த வளாயில்களும்
நதளாடைரந்த ஜபணளாடமையேளால் தளரந்த ஜபளாயின. ஜகளாவலன் விடுதல் அறியேளா விருப்பினனளாக
மைளாதவியிடைத்திஜலஜயே தங்கி விட்டைளான். அவன் நசல்வம் ஜதடும் முயேற்சியில் ஈடுபடை வில்டல.
ஆயினும், வழிவழியேளாக வந்ததம், ஜகளாவலன் தய்த்த மைகிழ்ந்ததமைளாகியே, குலப் நபருடமை மைட்டும்,
அவனுடடையே நநெஞ்டச உறுத்தகிறத. அயேரவிலளா ஆளவிடன யுடடையேவனளாக இருந்திருப்பின், அவன்
புகளாரில் இருந்தபடிஜயே கூடை இழந்த நசல்வத்டத ஈட்டை முடியும்.
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ஆயினும், அன்று இருந்த சூழ்நிடலயில் அவனுடடையே நசல்வம் நசய்யும் முயேற்சி, அவனுடடையே படழயே
தகுதிகளுக்கு இடசந்ததளாக இருக்கமுடியேளாத. தம் வழிவழி நிடலயிலிருந்த தளாழ்ந்ததளான், அவன்
நசல்வத்டதச் நசய்யே ஜவண்டியே நிடல ஏற்படும். பல்லளாண்டுகள பழகியே அந்தப் நபருடமை உணரச்சி,
அவனிடைத்தில் ஊழளாகத் தங்கி, உறுத்தி வழி நெடைத்தகிறத.
ஜகளாவலன், தன் நிடல கண்டு வருந்தவஜதளாடு மைட்டும் நிறுத்திக் நகளாண்டு, நபருடமை, சிறுடமைகடளப்
பற்றி கவடலப்படைளாமைல் வளாழும் உளளம் நபற்றிருப்பளானளானளால் அவன் புகளாரிலிருந்ஜத
நபளாருளிட்டியிருக்க முடியும்.
ஜகளாவலனுக்கு அந்த ஊழ் இல்டல. அதளாவத நகட்டை களாலத்திலும், வளாழும் களாலத்திலும், ஒஜர
மைளாதிரியேளான உணரவிடனப் நபறும் இயேல்பு அவனிடைத்தில் இல்லளாமைல் ஊழின் ஆற்றடல
வலிடமைப்படுத்தியேத.
அத மைட்டுமைல்ல. ஒரு தனி மைனிதனுடடையே பழக்க வழக்கங்கள, அவன் வளாழும் சமுதளாயேத்தினுடடையே,
மைனப் ஜபளாக்குகளுக்கு ஏற்றவளாறு நபரும்பளாலும் அடமையும். இதடனச் ‘சமூக ஊழ்” என்று கூறினும்
கூறலளாம்.
ஜகளாவலன் களாலத்தில் வளாழ்ந்த சமுதளாயே மைனப் ஜபளாக்குகள, ஜகளாவலன் வீழ்ச்சிடயே விடரவு படுத்தவன
வளாகஜவ அடமைந்திருந்தன. அதளாவத ஜகளாவலன் வீழ்ச்சிடயே, தடுத்த நிறுத்தக்கூடியே ஆற்றல், சமுதளாயேத்
தினிடைத்திலும் இல்டல. ஜகளாவலன் நநெறி முடறப் பிறழ்விற்கு, சமுதளாயேத்தின் நெடடைமுடறஜயே
தடணயேளாக வும் அடமைந்தத.
ஜகளாவலன் வறுடமையுற்று, தன்பப்படும் களாலத்த அன்றிருந்த சமுதளாயேம் அவடனத் ஜதற்றும்
குறிப்புடடையேதல்ல. இழித்தப் பழித்தக் கூறுவஜதளாடு மைட்டுமின்றி, அயேலளான் ஜபளாலக் கருதம்
மைனப்ஜபளாக்கும் சமுதளாயேத்தினிடைத்தில் இருந்தத. ஆக, இத்தகு தீயே சமுதளாயே ஊழ் ஜகளாவலடனப் புகளாரில்
வளாழ அனுமைதிக்க வில்டல.
ஆதலளால், ஜகளாவலன் இழந்த நபளாருடள ஈட்டும் ஆவல், மைளானத்டதக் களாப்பளாற்றிக் நகளாளளும் விருப்பம்
ஆகி, பல்லளாண்டு பழக்கப்பட்டை உணரவுகள தூண்டை, மைதடரக்குச் நசல்ல நிடனக்கின்றளான்.
மைதடர, அயேல்நெளாட்டு நெகரம். அவடன அறியேளாதவர பலர அங்குண்டு. அவனுடடையே நசன்ற களால
வளாழ்க்டக டயேயும் நிகழ்களாலத் தளாழ்ச்சிடயேயும் எடுத்தக் கூறித் தூற்றுபவரகள யேளாரும், அங்கு இருக்க
மைளாட்டைளாரகள. ஜநெற்று மைதித்தவரகள இன்று நசல்வமின்டமையின் களாரணமைளாக, அலட்சியேப்படுத்தம்
நகளாடியே தன்பம் அங்கு இருக்களாத.
இருந்த நசல்வத்டத, உடைனிருந்த அனுபவித்தவரகள, நதளாடைரந்த வர மைளாட்டைளாரகள. அதனளால்
சிக்கனமைளாக வளாழ முடியும். புகளாடர விட்டு மைதடரக்குச் நசன்று விட்டைளால், மைளாதவிடயேக் கூடை, அவனளால்
முயேன்று மைறந்த விடை முடியும். இத்தடகயே எண்ண அடலகளளால் ஜகளாவலன் உந்தப்பட்டிருக்கக் கூடும்.
இந்த, சிந்தடனகள அடனத்டதயும் கூரந்த ஜநெளாக்கினளால், ஜகளாவலனுடடையே பழக்க வழக்கங்கள, வழித்
நதளாடைரபளானடவஜயே என்பத புலப்படும். ஆதலளால் ஜகளாவலன் பூம்புகளாடர விட்டு மைதடர நசல்லத்
தணிந்தளான். தன்னுடடையே பழக்கங்கடள மைளாற்றிக் நகளாளளத் தணிவில்லளாமைல், எங்ஜகயேளாவத, யேளாருக்கும்
நதரியேளாமைல் நபளாருடள ஈட்டி, வளாழ்க்டகடயே நெடைத்தினளால் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்த விடுகிறளான்.
அதனளால், ஜகளாவலனின் தனித் திறன்கள நசயேல்படைளாடமையேளால்தளான் இங்ஜகயும் ஊழ் நவற்றி நபறுகிறத.
ஜகளாவலன் சிலம்பிடன விற்று, சிறு நதளாழில் நசய்த வளாழ்க்டகடயே நெடைத்தலளாம் என்ற எண்ணத்தடைன்
மைதடரக்கு வருகிறளான். ஆயேர குலத்தப் நபருமைக்கள வளாழும் ஆயேரபளாடியில் தங்குகிறளான். அவனுடடையே
நசன்ற களாலத் தவறுகடள நிடனத்த வருந்தகின்றளான். ஆனளாலும் கண்ணகி அவடனத் ஜதற்றுகிறளாள.
மைதடர மைளாநெகருக்குள சிலம்பிடன விற்கும் நபளாருட்டுச் நசல்கிறளான். ஜகளாவலன், நெளாடு விட்டு நெளாடு
வந்திருந்தளாலும் அவனுடடையே குடும்பத்தின் படழயே நபருடமைடயே நிடனத்தப் பளாரக்களாமைல் இருக்க
முடியே வில்டல.
ஜகளாவலன் சிலம்டப விற்கப் புறப்படும்நபளாழுத கண்ணகிடயேப் பிரிகின்ற தயேரம், நபருடமை இழந்த
வறுடமை நிடலயில், சிலம்பு விற்கச் நசல்லும் வருத்தம், ஆகியேன நநெஞ்டச உறுத்த உலகத்தளாரக்கு
ஒத்தவரளாத நெடடைஜயேளாடு மைதடரக்குள நசல்கிறளான். மைதடரக்குள நசன்றவன், வளாணிகர நதருக்களுக்குச்
நசன்று நவளிப் படடையேளாக விற்றிருக்கலளாம். அங்ஙனம் அவன் முயேற்சி நசய்யேவில்டல.
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அவனுடடையே படழயே நபருடமை உணரவுகளும் இன்டறயே அவனுடடையே இழிநிடலயும் அவன்
எண்ணத்தில் அடல ஜமைளாதின. அதன் களாரணமைளாக அவன் தயேங்கித் தயேங்கி நெடைக்கிறளான். அதமைட்டுமைளா?
சிலம்பிடன, நபளாற்நகளால்லனிடைம் விற்கும் முயேற்சியில் ஜகளாவலன் அணுக வில்டல. விடல மைதிப்பு
கூறும்படிதளான் ஜகட்கிறளான். இதனளால் தன்னுடடையே நபளாருளின் விடல மைதிப்புக் கூடை அறியேளாமைல் அவன்
வளாழ்ந்திருக்கிறளான் என்று நதரிகிறத.
பரம்படரச் நசல்வத்தினளால் வந்த தீடமை இததளான். முயேன்று ஈட்டைளாத நபளாருளுக்கு யேளாரும் தகுந்த
மைதிப்பிடனத் தரமைளாட்டைளாரகள. இஃத இயேற்டக. இந்த இயேற்டகக்கு, ஜகளாவலன் விதி விலக்கல்ல.
ஆக, உடழத்தப் நபளாருளிட்டைளாத படழயே வளாழ்க்டக. முடற, பரம்படரச் நசல்வத்டத ஜமைலும் நபருக்க வளரக்க முடியேளாமைல், அழித்த, இழிவு ஆகியே, நசன்ற களாலப் பழக்க வழக்கங்கள, ஊழளாக உருப்நபற்று
ஜகளாவலடனப் பிடைர பிடித்த உந்திச் நசலுத்தகின்றன. வலியேச் நசன்று நபளாறிவளாயில் அகப்படும்
விலங்கு ஜபளால நபளாற்நகளால்லனிடைம் சிக்குகிறளான்.
நபளாற் நகளால்லன், நவற்றிகரமைளாக, தனத பணிடயே முடித்த, நெளாடைளாளஜவளானின் களாவலருடைன்,
ஜகளாவலனிடைம் வருகிறளான்; ஜகளாவலடன, களவன் என்று களாவலரிடைம் களாட்டுகிறளான். களாவலரகள,
ஜகளாவலன் களவனளாக இருக்க மைளாட்டைளான் என்று விவளாதிக்கின்றனர.
ஆனளால், ஜகளாவலன் ஆழ்ந்த நமைளனம் சளாதிக்கிறளான். தன் டகயிலிருப்பத தன்னுடடையே சிலம்புதளான்
என்று கூடைச் நசளால்லளாமைல் இருக்கிறளான். ஏன்? இருக்க ஜவண்டியே இடைத்திஜல இருக்களாமைல் இழிந்த
வீழ்ந்த தற்நகளாடல மைனப்பளான்டமையிலிருந்த ஜகளாவலன் மீண்டைளானில்டல.
ஆதலளால், ஆழ்ந்த நமைளனம் சளாதிக்கிறளான். ஜகளாவலனின் ஊழ்தன்னுடடையே நிடனப்டப
நிடறஜவற்றுதற்குரியே பிறிநதளாரு ஊடழக் கருவியேளாகக் நகளாண்டு களாரியேங்கடள இயேற்றுகிறத. நசன்ற
களால நிகழ்ச்சிகடள நிடனத்த வருந்ததடல, தவிரத்த, புதியே ஆள விடனயேளாற்றடலப் நபறும், ஜநெளாக்கம்,
வந்திருக்குமைளானளால், நபளாற்நகளால்லடன எதிரத்தப் ஜபளாரளாடியிருப்பளான்; ஐயேப்படும் களாவலருக்கு
எடுத்தக் கூறியிருப்பளான். ஏன் நெளாடைளாளும் அரசன் அடவக்கும் நசன்று எடுத்தக் கூறவும் முடியும்.
ஜகளாவலனின் வளாழ்க்டக அந்த திடசயில் நசல்ல வில்டல. நசன்ற களாலத் தவறுகளளால் விடளந்த ஊழிற்
குளஜளஜயே அமிழ்ந்த விடுகிறளான். அவனுக்கு ஊழிடன எதிரத்த நிற்கும் ஆற்றலில்டல. எழுந்த
நெடைக்கும் ஆற்றலில்லளாத சிங்கத்டத, சண்நடைலிகள கூடை, எதிரத்த. நவற்றி நகளாளள முடியும் அல்லவளா?
வளாழ்கின்ற நபளாழுத சீரளாக, சிறப்பளாக வளாழ்தல் நென்ஜற. அறிந்ஜதளா அறியேளாமைஜலளா தவறுகள நிகழ்ந்த
விடுமைளாயின், இழப்புகள ஏற்பட்டு விடுமைளாயின், அதடன நிடனத்தக் கவடலப்பட்டு என்ன பயேன்?
கடறயேளான், மைரத்டத, அரித்த அழிக்கும். கவடல, மைனத்டத அரித்த அழிக்கும்.
தவறுகடள உணரந்த தவறுகள நீங்கியே சிறப்புடடையே வளாழ்க்டக வளாழ, அங்ங்ணம் வளாழ்தலுக்குரியே
களங்கடள அடமைக்க அடைஜலறுஜபளால, அயேர விலளாத முயேற்சிகடள ஜமைற்நகளாளளும் வளாழ்க்டகஜயே,
வளாழ்க்டக; அத அறிவறிந்த ஆளவிடனயுடடையே வளாழ்க்டக; ஊடழயும் உப்பக்கம் களாணும் வளாழ்க்டக;
வளாழ்வளாங்கு வளாழும் வளாழ்க்டக.
இந்த, வளாழும் நநெறிடயே, ஜகளாவலன் கடடைப் பிடிக்க வில்டல. அதன் களாரணமைளாகஜவ, அவடன, சரளாசரிப்
நபளாற்நகளால்லன் கூடை, நவற்றி நகளாளள முடிந்தத. ஜகளாவலனின், ஆளவிடனயிழந்த வளாழ்க்டகயின்
தீயூழ், மைன்னவனின் தீயூஜழளாடு கூட்டுச், ஜசர முடிந்தத. முடிவு, ஜகளாவலன் நகளால்லப்படுதலளாகும்.
அவன், நசன்ற களால ஊழின் களாரணமைளாக நகளால்லப் பட்டைளான் என்று கூறுவதில் தவறில்டல. ஆயினும்,
அந்த ஊழிடன நவற்றி களாணும் ஆகூழ்ப் படடைக்க, ஜகளாவலன் முயேன்றிருப்பளானளாகில் அவன் நவற்றி
நபற்றிருப்பளான்; வளாழ்ந்திருப்பளான்; பளாண்டியேனுக்கும் நபருடமை ஜசரத் திருப்பளான்; நெளாட்டின் தீயே
சக்தியேளாகியே நபளாற்நகளால்லன் ஒதக்கப்பட்டிருப்பளான்.
நெல்லன சிந்தித்த, ஆற்றஜலளாடு நசயேல்படை ஜவண்டியேவரகள, அங்ஙனம் வளாழத் தவறுவதன் மூலம், தீயே
சக்திடயே வளரத்த விடுகிறளாரகள என்பத வரலளாற்றுக் கருத்தளாகிறத.
பளாண்டியேனின் ஊழ்
பளாண்டியேப் ஜபரரச, அரசியேல் நநெறிமுடற பிறழளாத ஜபரரச முடறநசய்த களாப்பளாற்றும் அரச.
நசய்தியேறிந்த நகளாளள, தவறுதலளாக, கதடவத் தட்டி கணவன் மைடனவி யிடடைஜயே ஐயேப்பளாடு ஜதளான்ற
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களாரணமைளாக இருந்ததற்களாக, தனத டகடயேஜயே நவட்டிக் நகளாண்டை நபளாற்டகப் பளாண்டியேனின் வழிவழி
வந்த அரச. பளாண்டியேன் ஆரியேப்படடை கடைந்த நநெடுஞ்நசழியேன் நகளாற்றமும் அறநநெறிக்
நகளாற்றஜமையேளாகும்.
இளங்ஜகளாவடிகள, புறஞ்ஜசரியிறுத்த கடதயில் பளாண்டியே மைன்னனின், நசங்ஜகளான்டமைச் சிறப்டபயும்
உலகு தழுவியே புகழுடடையே ஜபரரசளாக விளங்கியேடதயும் விளக்கிக் கூறி வளாழ்த்தகிறளார.
கரடிகள, நகளாடியே பளாம்புகள வளாழும் புற்றிடன அகழளா. புலிகள மைளான்கஜளளாடு மைளாறுபடைளாத
விடளயேளாடும் இயேல்பின. முதடலயும், நதய்வமும், இடிகளும் கூடை யேளாருக்கும் தன்பம் நசய்வதில்டல
என்று பளாரளாட்டுகிறளார.
”ஜகளாளவ லுளியேமும் நகளாடும் புற் றகழளா;
வளாளவரி ஜவங்டகயும் மைளான்கண மைறலளா;
அரவும் சூரும் இடர ஜதர முதடலயும்
உருமும் சளாரந்தவரக்கு உறுகண் நசய்யேளா
நசங்ஜகளால் நதன்னவர களாக்கும் நெளாடு என
எங்கணும் ஜபளாகியே இடசஜயேளா நபரிஜத'
(புறஞ் ஜசரியிறுத்த களாடத. 5-10).
இத்தகு சிறந்த நெளாட்டின் அரசன் நநெடுஞ்நசழியேன். அவன் அரசக் கட்டிலில் ஏறின களாலம் நதளாட்டு, அறம்
ஒன்றிடனஜயே அறிந்தவன்; நெல்லனஜவ ஜகட்டு பழகியேவன்; முடற நசய்ஜத பழக்கப்பட்டைவன்
இப்பழக்கமைளாகியே ஊழ் அவனுடடையே ஊனில், உயிரில் உணரவளாகக் கலந்த விட்டைத.
அவன், இப்பழக்கத்தின் களாரணமைளாக, நென்றல்லளாதன நெடைக்கக் கூடும் என்ற சிந்தடனஜயே இல்லளாமைல்
ஜபளாய் விட்டைளான். நெளாள ஜதளாறும், நெளாடி முடற நசய்தல் மைன்னன் கடைடமை என்படத, பழக்கத்தளால் மைறந்த
ஜபளாயினளான்.
உழுத சளால் வழிச் நசல்வதஜபளால அவரவர பழக்கங்களின் வழியேளாக மைனம் நசல்வத
இயேல்பளாகிவிட்டைத. சமுதளாயேச் சூழலில், ஜநெற்டறயே நென்டமை இன்டறயே தீடமை யேளாவதம், இன்டறயே தீடமை
நெளாடள நென்டமையேளாவதம் நெடடைநபறக் கூடியேத என்படத அவன் அறிந்தளானில்டல.
இந்தச் சூழ்நிடலயில், அத்தளாணி மைண்டைபத்தில் நெடைந்த ஆடைடல அனுபவித்த வடகயில், அரசியின்
ஊடைல் ஜவறு ஜதளான்றிவிட்டைத. பளாண்டியேன், அரசப் நபருங் குடும்பத்டதச் ஜசரந்தவனளானளாலும் ஒழுக்க
நநெறியில் சிறந்திருந்தவன். களாதல் மைடனவியின் ஊடைடலப் நபளாறளாதவனளாக ஊடைல் தீரக்கும்
ஜவட்டகயினளால், ஜகளாப்நபருந்ஜதவியிடைம், விடரந்த, நசல்கிறளான்.
தவறு நசய்யேளாத தன்டனத் தவறளாக நிடனத்தக்நகளாண்டு அரசி ஊடியிருக்கிறளாஜள என்ற கவடல
அவடன, வருத்தியிருக்கிறத. அதனளால் ஊடைல் தீரக்கும் ஜவட்டக அவனுக்கு மிகுந்திருக்கிறத.
நெற்பழக்கங்களளால் நசழித்த அவனுடடையே நெல்லூழ், எதிரபளாரளாத தீடமைக் குறுக்கீடுகளளால்,
அடலப்புறுகிறத; அதனளால் உறுதி பிறழ்கிறத.
இத்தருணத்தில், நபளாற்நகளால்லன் அந்தப்புர வளாயிற் படியில் அரசடனச் சந்திக்கிறளான். களாணளாமைற் ஜபளான
அரசியின் சிலம்டப, கண்டுபிடித்த விட்டைதளாகச் நசளால்கிறளான்.
களாணளாமைற்ஜபளான சிலம்பு டகவசம் வந்தளால், அரசியின் ஊடைடலத் தீரப்பத எளித என்று அரசன்
கருதகிறளான். அதனளால்,
”தளாழ்பூங் ஜகளாடத தன்களாற் சிலம்பு
கன்றியே களவன் டகயே தளாகிற்
நகளான்று, அச்சிலம்பு நகளாணரக ஈங்கு”
என்று ஆடணயிடுகிறளான். தவறு நசய்யேளாத நிடலயில் அரசி தவநறனக் நகளாண்டைடமையேளாலும், களாதல்
மிகுதியினளாலும், நிடலமைளாறி அரசனின் வளாய் உமிழ்நீர வற்றி, "நகளான்று அச்சிலம்பு நகளாணரக" என்று
கூறி நசளாற்ஜசளாரவுபட்டு விட்டைளான். நசளாற்ஜசளாரவு, நபளாருட் ஜசளாரவளாக மைளாறி, ஜகளாவலன் நகளாடலக்குக்
களாரணமைளாயிற்று. பளாண்டியேன் நசங்ஜகளால் வடளந்தத.
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பளாண்டியேனின் நசங்ஜகளாடல வடளத்த விடனடயே *வல்விடன’ என்று இளங்ஜகளாவடிகள கூறுகிறளார
ஏன்? பளாண்டியேன். சிறந்த அரசன் நநெறிமுடற பிறழளாதவன். அவனுடடையே, நசங்ஜகளாடலஜயே வடளத்த
விடனயேளாதலளால் 'வல்விடன’ என்றளார.
களாலந்தளாழ்த்திஜயே யேளானளாலும் பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேன் தன்னிடல எய்தினன். அயேரளா ஆளவிடன
ஜயேளாடு, நீதியில் ஜதளாய்ந்த நநெஞ்சத்ஜதளாடு, தனத நசங்ஜகளாடல வடளயே விடைளாமைல், உயிடரஜயே
ஆணியேளாகக் நகளாடுத்த, நசங்ஜகளாடல நிமிரத்தி, உலகத்திற்ஜக களாட்டினளான்.
நநெடுஞ்நசழியேன் நசங்ஜகளாடல வல்விடன வடளத்த ஜவகத்டதவிடை, பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேனின்
ஆளவிடன அதடன நிமிரத்தஜத. அததளான், களாப்பியேத்தில் இறவளாப் புகழ்நபற்றுளளத. ஊழ்விடனடயே,
ஆளவிடனயேளால் மைளாற்றலளாம். மைளாற்றமுடியும் என்பதற்கு பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேஜன சளான்றளாவளான்.
”வல்விடன வடளத்த ஜகளாடல மைன்னவன்
நசல்லுயிர நிமிரத்தச் நசங்ஜகளா லளாக்கியேத"
(களாட்சிக் களாடத - 98-99
என்பத, எண்ணத்தக்கத.
----------------------------
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4. கண்ணகியின் கற்பு
இளங்ஜகளாவடிகள சிலப்பதிகளாரத்டதச் நசய்த ஜநெளாக்கங்களுள ஒன்று. “உடரசளால் பத்தினிக்கு
உயேரந்ஜதளார ஏத்தலும்” என்பத. நபண்ணுக்குப் புகழ், கற்பு. புகழ் மிக்க, கற்புடடையே நபண்டண, உலக
மைக்கள பளாரளாட்டுவர. அமைரரகள ஜபளாற்றுவர.
கற்பு என்பத என்ன? இதற்கு, பலர பலவளாறு நபளாருள நகளாண்டுளளனர. நகளான்டற ஜவந்தன் ஆசிரியேர,
”கற்நபனப்படுவத நசளால் திறம்பளாடமை” என்று கூறியுளளளார. அதளாவத, கணவன் நசளால்லுக்கு எதிரளாகச்
நசளால்லளாதிருத்தல் என்று கூறுவர. இக்கருத்த சிறந்த மைடனயேற வளாழ்க்டகக்கு ஏற்புடடையேதளாக இருக்க
முடியேளாத.
கணவன் நசளால்வத தவறளாக இருக்குமைளானளால், நபண் அந்தத் தவற்றுக்கு உடைந்டதயேளாக இருந்த
கணவனுக்குக் ஜகடு சூழ்வடத எப்படி கற்பு என்று ஏற்றுக் நகளாளள முடியும்?
கணவனுக்கும், தனக்கும், இருவரும் சளாரந்த குடும்பத்திற்கும், குடும்பத்திற்குக் களமைளாக இருக்கும்
சமுதளாயேத்திற்கும், நெலம் பயேக்கின்றவளாறு வளாழ்வதம், கணவனின் வளாழ்க்டகடயே அந்த வளாழ்க்டகயில்
நிடல நிறுத்ததலும் தளான், உண்டமையில் சிறந்த நபண்ணின் கடைடமை.
கற்பு என்பத, ஒழுக்கத்தின் மைறு நபயேஜர. நபண்ணின் ஒழுக்கத்டத, சிறப்பித்தச் நசளால்லும் நபளாழுத,
கற்பு என்று குறிப்பிடுவத இலக்கியே வழக்கில் வந்திருக்கிறத.
எந்த வளாழ்க்டகக்கும், அன்ஜப அடித்தளம். அன்பில்லளாத எந்த உறவும் பயேனற்றத. அதிலும் ஒருவனும்
ஒருத்தியுமைளாகக் கூடி நநெடியே நெளாட்கள வளாழ ஜவண்டுமைளானளால், அவரகளுடடையே அன்பு ஆழமைளானதளாக
அகலமைளானதளாக, உறுதியேளானதளாக இருக்க ஜவண்டும்.
நமைன்டமையேளான அன்பு, உறுதிப்பளாட்டில் கல்ஜபளால விளங்கஜவண்டும். கற்பு என்ற நசளால்லின் பகுதி
”கல்” என்பதளாக இருக்க ஜவண்டும் ஜபளாலத் நதரிகிறத. இங்கு, ”கல்" என்பத உறுதியின் பளாற்பட்டைத.
கற்பு என்ற நசளால் இன்று கருதவடதப் ஜபளால குறிப்பிட்டை உடைநலளாழுக்கத்டத மைட்டும் குறிப்பிடுவ
தன்று; விரிந்த நபளாருளுடடையேத.
தூயே அன்பு, கணவனுக்களாகத் தியேளாகம் நசய்தல், வளாழ்க்டகயில் அடனத்தத் தடறயிலும் கணவனுக்குத்
ஜதளாழடமையேளாதல், தடண நிற்றல் ஆகியே அடனத்தம் ஜசரந்த ஒழுக்க நநெறிக்ஜக, கற்பு என்று நபயேர.
களாலப்ஜபளாக்கில், நபண் அடிடமைத்தனம் வந்த பிறகு நபண்ணின் உடைடலச் சளாரந்தஜத கற்பு, என்று சிறியே
எல்டல வகுத்தவிட்டைனர. உயேரந்த கற்புடடையேப் நபண்ணின் இலக்கணம் கணவடன வளாழ்வித்த
வளாழ்தல் உயேரத்தி உயேரதல், உடைலும் உயிரும் என வளாழ்க்டகயில் ஒன்றளாகிவிடுதல். இந்த
இலக்கணங்கள கண்ணகியிடைத்தில் நபளாருந்தியிருந்த நிடலயிடனக் களாண்ஜபளாம்.
கண்ணகி, ஜகளாவலனளாகியே தடலமைகனுக்கு முற்றும் ஈடு நகளாடுக்கும் தடலமைகஜள யேளாவளாள. ஜகளாவலனின்
உயிரும், உணரவும் மைகிழ்ந்த இன்புறத்தக்க அளவிற்கு அவள இன்பப் நபட்டைகமைளாக இருந்தளாள
என்படத இளங்ஜகளாவடிகள, ஜகளாவலன் வளாயிலளாக,
”மைளாசறு நபளான்ஜன! வலம்புரி முத்ஜத!
களாசறு விடரஜயே! கரும்ஜப ஜதஜன!
அரும்நபறற் பளாவளாய்! ஆருயிர மைருந்ஜத!
நபருங்குடி வளாணிகன் நபருமைடை மைகஜள!
மைடலயிடடைப் பிறவளா மைணிஜயே என்ஜகளா
அடலயிடடைப் பிறவளா அமிழ்ஜத என்ஜகளா!
யேளாழிடடைப் பிறவளா இடசஜயே என்ஜகளா!
தளாழிருங் கூந்தல் டதயேளாள! நின்டன…."
(மைடனயேறம். 73-80)
என்று, பளாரளாட்டி மைகிழ்கிறளார! இதிலிருந்ஜத கண்ணகியின் சிறப்டப உணரமுடிகிறத.
அப்படியேளானளால், ஏன் ஜகளாவலன் கண்ணகிடயே விட்டுப் பிரிந்தளான்? என்ற வினளாத் ஜதளான்றும். பலர
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அவரவர, சிந்தடனப் ஜபளாக்கிற்குத் தகுந்தவளாறு விடடை நசளால்கின்றனர.
”கண்ணகியிடைம் மைளாதவிக்கிருந்த கவரச்சியில்டல; ஜகளாவலன் கடலஞன் கண்ணகியிடைம் கடலயுணரவு
இல்டல; கடல இல்டல” என்நறல்லளாம் நசளால்கின்றனர. இடவயேடனத்தம் நபளாய். ஜகளாவலன்
இயேல்பிஜலஜயே மைகளிர ஒழுக்கத்தில் முடற பிறழ்ந்தவன். அவனுடடையே மைகளிர ஒழுக்கம் பற்றி
இளங்ஜகளாவடிகள,
”குரல்வளாய்ப் பளாணநரளாடு நெகரப் பரத்தநரளாடு
திரிதரு மைரபிற் ஜகளாவலன் ஜபளால
இளிவளாய் வண்டிநனளா டின்னிள ஜவனிநலளாடு
மைலயே மைளாருதத் திரிதரும்’
(இந்திர விழவூநரடுத்த களாடத 200-203)
என்று, நதன்றலுக்கு உவடமையேளாக, ஜகளாவலடன எடுத்தக் களாட்டுவதளால் அறியேலளாம்.
இங்ஙனம், ஜகளாவலன் விளங்கியேதற்குக் களாரணம் அவன் மைட்டுமைல்லன். அவன் களாலத்தியே சமுதளாயே
அடமைப்பும் களாரணமைளாகும். ஜகளாவலன் களாலத்தில் நசளாத்தடடைடமை ஜதளான்றி வளரந்த விட்டைத.
நசளாத்தடடைடமை ஜதளான்றி வளரவதற்கு முன்பு, களாதல் வளாழ்க்டகயில் சதந்தரமிருந்தத.
நசளாத்தடடைடமை ஜதளான்றியே பிறகு, நசளாத்டதப் பளாதகளாப்பதற்களாக களாதல் வளாழ்க்டகயில் கட்டுப் பளாடுகள
விதிக்கப் பட்டைன. அப்நபளாழுத தளான் பலடர மைணந்த வளாழ்ந்த தடலமைகன், ஒருத்திடயே மைட்டும் மைணந்த
வளாழும் நியேதிக்கு, உட்படுத்தப்படுகிறளான். களாரணம் நசளாத்த சிதறிப் ஜபளாகளாமைல் குவிந்த முடறயில்
இருக்க ஜவண்டும் என்பதளாகும்.
ஆனளால், பளால் உணரச்சி வழிப்பட்டை வளாழ்க்டகயில் தடலமைகன் ஒருத்திநயேளாடு கூடி வளாழ்வதன் மூலம்
மைன நிடறவு நபற இயேலளாத ஜபளாய்விட்டைத. இந்தச் சூழ்நிடலவில் பரத்டதயேர வளாழ்க்டக முடற
ஏற்பட்டைத. இந்தக் களாலக்கட்டைத்திற்குப் பிறகுதளான், பரத்தடமை என்ற ஒழுக்கக்ஜகடு களால் நகளாண்டைத.
இந்தப் பரத்தடமையும்கூடை சங்க களாலத்தில் ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற முடறயிஜலஜயே, முடறப்
படுத்தப்பட்டிருந்தத. பின்பு, களாலப்ஜபளாக்கிஜல தளான் பரத்தடமை வளாணிக, நிடலக்குத் தளளப்பட்டுச்
சீரழிவுக் குளளளாக்கியேத.
ஆதலளால் இயேல்பளான வளரச்சிப் ஜபளாக்கும், அவனத வளரச்சிப் ஜபளாக்டக, உந்திச் நசலுத்தியே அவன்
களாலத்தியே, சமுதளாயே நிடலயும், ஜகளாவலடன கண்ணகிடயே விட்டுப் பிரித்தன. கண்ணகியிடைம் எந்தக்
குடறயும் இல்டல.
தமிழ் நெளாகரிகம், நபண்டணப் நபருடமைப்படுத்தகிறத. நபண்ணுக்கு உரிடமைகள அடனத்தம் உண்டு.
சிறந்த நெளாகரிக சமுதளாயே அடமைப்பு, உரிடமைகடள, கடைடமைகள வழி அனுபவிக்கஜவ தூண்டும். உரிடமைகள
முடனப்பிடனத் தரளா; பணிவிடனத் தரும். நநெஞ்சநிடற, அன்பிடனத் தரும்; நதளாண்டு
மைனப்பளான்டமையிடன நெல்கும்; அவ்வழி தன்னலமைறுப்புத் ஜதளான்றும். பிறர நெலம் விடழயும்
நபருந்தடகடமை விடளயும்.
இத்தகு பண்புகடள, பழந்தமிழகத்தப் நபண்கள நபற்றிருந்தளாரகள. அவரகள நபறளாத உரிடமையில்டல,
ஆயினும் கணவன் வளாழ்விஜலஜயே நெளாட்டைம் களாட்டினர. கணவடன வளாழ்வித்த வளாழ்வதிஜலஜயே
இன்புற்றனர.
நபளாதவளாக ஒன்று அல்லத ஒருவர நபற்றுளள அழகு நெலம், நசல்வம், ஆகியேன அத, அல்லத அவர
தய்ப்பதற்கல்ல. அவரவர அழடக - நெலத்டத அவரவர தய்த்தல் அரித. மைலரின் மைணத்டத மைலஜர
நுகரதல் இயேலளாத ஒன்று. நதன்றலின் குளிர நெலத்திடன நதன்றஜல தய்த்தல் இல்டல; இயேலளாததம்
கூடை.
அதஜபளாலக் களாதலனின் அழகு நெலன்கடளக் களாதலியும், களாதலியின் அழகு நெலன்கடளக் களாதலனும்,
மைளாறித் தய்த்தஜல இயேற்டகயின் நியேதி. ஒருவஜன தய்க்கத் தன்டன அவனிடைம் ஒப்படடைத்தத் தன்னல
மைறுப்புனரவுடைன் வளாழ்தல் கற்பு. இக் கற்புநநெறி இருபளாலுக்கும் நபளாதஜவ.
அதனளால், தமிழகத்தப் நபண்கள கணவன் மைகிழ்தலுக்ஜக அழகு உடடையேவரளாக விளங்க விரும்புவர.
கணவன் தய்த்த மைகிழும் களாலங்களுக்கு ஏற்றளாற் ஜபளாலஜவ ஒப்படன நசய்த நகளாளவர,
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அதனளாலன்ஜறளா களாடரக்களால் அம்டமையேளார தம் கணவன் தம் அழகு தலத்திடனத் தய்த்த மைகிழ
மைறுத்தஜபளாத தறந்தளார; ஜபய் வடிவம் நகளாண்டைளார.
கண்ணகி வழி வழிச் சிறந்த குலத்தில் ஜதளான்றியே குலமைகள. மைகளிரக்குரியே இயேல்பளான குண நெலன்கள
அடனத்தம் நிடறந்தவள. அதனளாலன்ஜறளா ஜகளாவலன் கண்ணகிடயே விட்டுப் பிரிந்த மைளாதவியிடைம்
நசன்றஜபளாத ’வடு நீங்கு சிறப்பின் தன் மைடனயேகம் மைறந்த’ என்று இளங்ஜகளாவடிகள கண்ணகிடயேப்
நபருடமைப்படுத்த கின்றளார.
”தற்களாத்தத் தற்நகளாண்டைளாற் ஜபணித் தடகசளான்ற
நசளாற்களாத்தச் ஜசளாரவிலளாள நபண்'
என்று தமிழ்மைடற களாட்டும். நபண்ணுக்கு இலக்கணமைளாக வளாழ்ந்தவள கண்ணகி. ஒரு நபண்ணின்
கற்டப கணவன்களாக்க முடியேளாத. கற்பு என்பத உடைல் சளாரபளான ஒழுக்கம் மைட்டுமைன்று. நபளாதவளாக, ஒரு,
நபண் தன் அழகு தலத்திடனப் பிறர அதளாவத பரத்தடமைக் குணமுடடையே ஆடைவர களான, கண்டு மைகிழ
வளாய்ப்பளிக்கக் கூடைளாத.
அதமைட்டுமைன்று. தளானும் தன் தடலவடனத் தவிர ஜவறு ஆடைவர நெலடன உளளத்தில் நிடனத்த,
களாமுற்றுப் பளாரளாட்டுதல் கூடைளாத.
அதனளாலன்ஜறளா கற்புடடையே மைகளிர "பிறர நநெஞ்ச புகளார” என்று சிறப்பித்தக் கூறுகிறத மைணிஜமைகடல.
ஆதலளால், கற்பு என்பத உடைல் சளாரபு உடடையேத மைட்டுமைன்று. உடைல் சளாரபளான கற்டபக் கணவனின் களாவல்
களாப்பளாற்றித் தரும். சிந்தடனயில், உணரவில் நகட்டைபிறகு உடைல் களாப்பளாற்றப்பட்டு என்ன பயேன்?
அதனளால் தளான் தமிழ் மைடற 'தற்களாத்த’ என்று கூறுகிறத.
தற்களாத்தலிஜலஜயே தன் கணவனுக்கு எதிரிடடையேளான எந்தக் குணக்ஜகடுகடளயும் தளான் நபறளாத
ஒழுகுதலும் அடைங்கும்; நபருடமை, புகழ் ஆகியேனவும் கூடை அடைங்கும். இத, கணவனுக்கும் நபளாருந்தம்.
கண்ணகி தற்களாத்தக் நகளாண்டு வளாழ்ந்த நபண்ணிற் சிறந்த நபருந்தடகயேள. ஜகளாவலன் நிலளா முற்றத்தில்
கண்ணகியுடைன் கூடி வளாழ்ந்த களாலத்தில்தளான், கண்ணகி ஒப்படன நசய்தநகளாண்டைளாள. ஜகளாவலன்
பிரிந்தஜபளான பிறகு, கண்ணகி, அழடக நவறுத்தளாள; அணிகலன்கடள நவறுத்தளாள, தயேரிடனயும்
அடடைந்தளாள.
ஆனளாலும், கணவன் நெலம் கருதி, தயேரிடன மைறந்த ஒழுகினளாள. மைங்கல நெளாடணத் தவிர பிற அணிகடள
அணியேளாத நீக்கினளாள. கண்ணகியின் அழகியே கண்கள ஜகளாவலடனப் பிரிந்தடமையினளால் கருங்
கண்களளாக மைளாறி விட்டைன.
அறம் உண்டு. ஆனளால் எந்த அறமும் கூட்டு முடறயிஜலஜயே நசய்யேப்படும். மைடன அறத்திற்நகன்று சில
அறங்கள உளளன. இதில் சில அறங்கள தடலவியும். தடலவனும் ஜசரந்த நசய்யும் அடமைப்பு
உடடையேன. ஒருவர இன்றி ஒருவர நசய்தல் இல்டல.
அந்தணரகடளப் ஜபணுதல், அறநநெறி நிற்ஜபளாடர வளாழ்வித்தல்; விருந்தினடர உபசரித்தல் ஆகியேன
மைடனயேறத்தில் தடலவி நசய்யேக்கூடியே அறங்களளாகும். கண்ணகி இந்த அறங்கடளக் ஜகளாவலன்
பிரிந்திருந்தளாலும் நசய்யே வசதி உண்டு. ஆனளால் கண்ணகி நசய்யேவில்டல.
ஏன்? கணவன் இல்லளாதஜபளாத மைடனவி அறம் நசய்தல் கற்பு நநெறியேன்று. இத மைட்டுமைளா? கண்ணகி
கற்புக்களாக, ஜகளாவலனின் புகடழக் களாப்பதற்களாக உளளத்தின் தன்பத்திடன மைறந்த ஜகளாவலனின்
நபற்ஜறளாரிடைமும், அவர தம் வீட்டுக்கு வரும் சளான்ஜறளாரி டைமும் நசயேற்டகயேளாகப் புன்முறுவல்
பூக்கின்றளாள.
ஏன்? ஜகளாவலடன விவளாதப் நபளாருளளாக்கி, சீரழியேச் நசய்யேக்கூடைளாத என்ற கற்பு நநெறிதளான் களாரணம்.
கண்ணகி ஜகளாவலடனப் பிரிந்த வளாழ்ந்த நிடலயிலும் தம் கற்பிடனயும் களாத்தக் நகளாண்டைளாள;
ஜகளாவலனுக்குரியே எந்த நெலன்கடளயும் இழக்களாமைலும் ஜபணிப் பளாதகளாத்த வந்தளாள. அதஜபளாலஜவ
ஜகளாவலனின் நபருடமைடயேயும் புகடழயும் நகடுக்கும் எந்தச் நசயேலிலிருந்தம் தன்டன விலக்கி,
களாத்தக் நகளாண்டைளாள. இதஜவ நபண்ணின் கற்பு-நபருடமை கண்ணகி ஜபளாற்றத்தக்கவள.
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கண்ணகி ஜகளாவலனுக்கு ஏற்ற மைடனவி என்ற தகுதி மிகுதியும் உடடையேவளளாக இருந்தளாள என்பதடன
ஜதவந்தியும் உணரத்தகிறளாள. ஜகளாவலன், கண்ணகிடயேப் பிரிந்ததற்குக் களாரணம் கண்ணகியேல்லள.
ஜகளாவலன் கண்ணகிடயே நவறுத்த ஒதக்கவில்டல என்படதக் ”கணவற்குக் டகத் தளாயுமைல்டல" என்று
ஜதவந்தி கூறி விளக்குகிறளாள. இங்ஙனம் இருக்க, கண்ணகியிடைம் கடல இல்டல; கவரச்சியில்டல,
அதனளால் ஜகளாவலன் பிரிந்தளான் என்நறல்லளாம் கருதவத மைரபன்று.
ஜதவந்தி, ஜகளாவலன் கண்ணகிடயேப் பிரிந்ததற்கு ஊடழஜயே களாரணமைளாகக் களாட்டுகிறளாள. அதளாவத,
மைகளிர கணவன் நபளாருட்டு ஜநெளாற்கும் ஜநெளான்பிடன முடறயேளாகச் நசய்யேளாடமையேளால் விடளந்த தீயூழ்
என்று நசளால்கிறளாள.
ஆனளால், இளங்ஜகளாவடிகள ஜதவந்தியின் வளாயிலளாக தளான் இங்கு ஊடழ நிடனவூட்டுகிறளார. இங்கு
ஊழின் விடளநிலமைளாகியே சமுதளாயே அடமைப்பு சீரளாக இன்டமைஜயே ஜகளாவலன் பிரிவுக்குக் களாரணம்.
சமுதளாயே அடமைப்பின் சீரின்டமைடயே அரச திருத்தி நநெறிப்படுத்தலளாம். ஆனளால் புகளாரிலிருந்த ஜசளாழப்
ஜபரரச அடதச் நசய்யேத் தவறிவிட்டைத. அல்லத தனி ஒருவர, தன் முன்ஜனற்றத்திற்குத் தடடையேளாக
இருக்கிற சமுதளாயே அடமைப்டப, எதிரத்தப் ஜபளாரளாடைலளாம். அந்தத் தகுதியும், ஜகளாவலனுக்கு இல்லளாமைல்
ஜபளாய்விட்டைத.
களாரணம், ஜகளாவலன் பரத்டத வழி, ஒழுகின ஜதளாடைன்றி நநெறிமுடற சளாரந்த வளாழளாத நெகரில் சற்றித்
திரியும் இடளஞரகளுடைன் கூட்டுச் ஜசரந்தவிட்டைளான். வறுநமைளாழி ஜபசியும், நநெடியே நெடக நெடகத்தம்,
வறிஜத வளாழும் கூட்டு, ஜகளாவலடனச் சிந்திக்க விடைளாமைஜலஜயே தடுத்தவிட்டைத. ஆதலளால்
இளங்ஜகளாவடிகள இங்ஜக ஊடழ எடுத்தக் களாட்டைவில்டல.
ஜதவந்தி, ஜகளாவலடனக் கண்ணகி திரும்ப அடடைவதற்கு உரியேவழியும் களாட்டுகிறளாள. ஜசளாமைகுண்டைம்,
சூரியேகுண்டைம் ஆகியேவற்றில் மூழ்கிக் களாமை ஜவடள வணங்கினளால் ஜகளாவலடனத் திரும்ப அடடையேலளாம்
என்று கூறுகிறளாள. பல நெளாட்கள கணவடனப் பிரிந்த வருந்தம் கண்ணகிக்கு இந்த வழிகளாட்டுதல்
ஆறுதல் தரும்; இன்பம் அளிக்கும் என்று ஜதவந்தி எண்ணினளாள. ஆனளால், கண்ணகி இதடன ஏற்றுக்
நகளாளளவில்டல.
ஒஜர வளாரத்டதயில் நெறுக்குத் நதரித்தளாற் ஜபளால் ’பீடைன்று’ என்று கூறி மைறுத்த விட்டைளாள. இந்த இடைத்தில்
ஜதவந்தியின் ஆஜலளாசடனடயே ஒஜர வளாரத்டதயில் கண்ணகி மைறுத்தப் ஜபசவளாஜனன்?
ஒரு தன்பத்தில் வருந்தவளாரக்குப் பலர எளிதில் ஆஜலளாசடனகள கூற வருவர. அந்த ஆஜலளாசடனகள
நபரும்பளாலும் தன், மைதிப்டப இழக்கக் கூடியேதளாகவும் நநெறிமுடறகடளக் கடைந்ததளாகவுஜமை இருக்கும்.
ஆயினும், தன்னல நெயேப்பு, ஜதடவ என்ற அடிப்படடைடயே டவத்த, களாத நகளாடுக்கத் நதளாடைங்கியே
நிடலயிலிருந்த முற்றளாக மைளாறிவிடுவர.
இரளாமைகளாடதயில் வரும் கூனி, டகஜகயியின் மைனத்டத மைளாற்றியேடத நிடனவு கூரக.
இதன் நதளாடைரபளாகத் நதளாடைரந்த ஜதவந்தியிடைம் ஜபசவதளால் தன் மைனம் நநெறிகடளக் கடைக்கும் வளாய்ப்பு
ஏற்படும். அந்த வளாய்ப்டபத் தடுத்த நிறுத்தம் ஜநெளாக்கத்தடைன் ஒஜர நசளால்லில் ‘பீடைன்று’ என்று கூறி
மைறுத்த விடுகிறளாள.
களாதல், கற்பு என்பன இன்பத்திற்கும் களிப்பிற்கும் மைட்டுஜமை உரியேடவ அல்ல. தன்னல மைறுப்பிற்கும்,
தம்டமைச் சளாரந்தளாடரக் களாத்தற்கும் களாதலும் கறயும் பயேன்படும் நபளாழுத தளான் அறம் ஆகிறத; இடறடமை
ஆகிறத.
அதனளால், தமிழ்ப் நபண்டிர தத்தம் கணவனின் தவறுகடள நநெஞ்சத்தளாலும் நிடனத்தப் பளாரக்க
மைளாட்டைளாரகள என்று ஐங்குறுநூறு எடுத்தக் களாட்டும். கண்ணகி நபண்ணிற் நபருந்தக் களாள. கண்ணகி தன்
கணவனின் தவற்டறக் களாமைஜவளிடைம் நசளால்ல எங்ஙனம் ஒருப்படுவளாள? அதனளாஜலஜயே "பீடைன்று"
என்று மைறுக்கிறளாள.
அதமைட்டுமைன்று. மைளாதவியிடைம் தங்கியிருப்பத ஜகளாவலனுக்கு விருப்பமைளாயின் அவனத விருப்பத்திற்குக்
குறுக்ஜக நிற்பளாஜனன் என்று கருதி, ஜகளாவலன் மைகிழ்வுக்கு முதன்டமை நகளாடுக்கும் கண்ணகியின்
திறமும் புலப்படுகிறத.
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இதடனக் நகளாடலக்களக் களாடதயிலும் கண்ணகி புலப்படுத்தகிறளாள. நகளாடலக்களக் களாடதயில்
ஜகளாவலன் தன்னிடல நிடனந்த வருந்திக் கூறுகிறளான்;. தன் குடறகடளப் பளாரளாட்டைளாத, கண்ணகி
தன்னுடைன் மைதடரக்கு வந்தடமைடயேப் பளாரளாட்டுகிறளான்.
அப்ஜபளாத கண்ணகி ”ஜபளாற்றளா ஒழுக்கம் புரிந்தீர, யேளாவதம் மைளாற்றளா உளள வளாழ்க்டகஜயேன் ஆதலின்
ஏற்நறழுந்தனன்யேளான்” என்று கூறுகிறளாள. இங்குப் ”ஜபளாற்றளா ஒழுக்கம் புரிந்தீர” என்று கண்ணகி
கூறியேத. முடறயேன்று; இடித்தக் கூறியேத ஜபளாலத்தளான் என்று சிலர கூறுவர. இத தவறு.
இங்கு "ஜபளாற்றளா ஒழுக்கம் புரிந்தீர” என்பத ஜபளாற்றுதலுக்குரியே ஒழுக்கத்டத ஜமைற்நகளாளளவில்டல
என்றுதளான் நபளாருஜள தவிர, அத இழிநிடல கருத்டதத் தரளாத.
அஜதளாடு, கண்ணகி நபரியே இடைத்தப் நபண். ஜகளாவலனுடடையே நெடடைமுடறடயேச் சமூகம் ஏற்றுக்
நகளாளளளாடமைடயே அறிந்திருக்கிறளாள; உணரந்திருக்கிறளாள. சமூகத்தின் நிடனப்பு, ஜகளாவலனுக்கு எதிரளாக
இருக்கிறத என்படதக் கண்ணகி அறிந்திருந்தளாலும் அவள, ஜகளாவலன் தன் கணவன் என்ற
அடிப்படடையில் களாதடலயும் கடைடமையேளாக்கிக் ஜகளாவலன் வளாரத்டதடயே மைறுக்களாத - மைறுக்க நிடனக்களாத
ஒழுகலளாறுடடைஜயேன் என்று, தன் நிடலடயேக் ஜகளாவலனுக்குத் நதரிவித்தத் தன்பளால் ஜகளாவலனுக்கிருந்த
ஐயேத்டதயும் அச்சத்டதயும் நீக்குதற் நபளாருட்ஜடை கூறுகிறளாள.
இந் ஜநெளாக்கம் கண்ணகிக்கு ஆழமைளாக இருந்தத என்படத, புகளாரில் மைளாதவிடயே விட்டுப்பிரிந்த ஜகளாவலன்,
கண்ணகிடயே ஜநெளாக்கி வந்தநபளாழுத கண்ணகி ஜகளாவலனுக்குத் தன்னம்பிக்டகயும் நெலமும் மைகிழ்வும்
தரும் வடகயில் ”நெலங்ஜகழ் முறுவல் நெடக முகம் களாட்டி” வரஜவற்கிறளாள என்று இளங்ஜகளாவடிகள
கூறுவதளால் அறிக.
அதஜபளாத ஜகளாவலன் தன் வளமைளாரந்த நசல்வங்கள அடனத்டதயும் இழந்தவந்தளள கீழ்டமை
நிடலடயே நிடனந்த வருந்தி, கண்ணகியிடைம் கூறுகிறளான். கண்ணகிஜயேளா ஜகளாவலன் நபளாருடள இழந்த
வருந்தம் நசய்தி பற்றி, அலட்டிக் நகளாளளவில்டல.
நபளாருளிழப்புத் நதளாடைரபளாக யேளாநதளாரு வளாரத்டதயும் நசளான்னளாளில்டல. ஏன்? நபளாருளிழப்புச்
நசய்திகடளயும் நதளாடைரந்த விவளாதித்தளால் வருந்தம் சூழ்நிடலகள ஜமைலும் உருவளாகலளாம் என்பத
கண்ணகிக்குத் நதரியும்.
அத்தடகயே வருத்தத்டதக் ஜகளாவலலுக்குக் நகளாடுக்கக் கண்ணகி தயேளாரளாக இல்டல. இதற்கு மைளாறளாக
அவன் நபளாருள ஜதடவயின் களாரணமைளாக தளாஜமை ஜகளாவலன் மீதளள களாதல் மிகுதியேளால் ஜமைலும் நபளாருள
வழங்கும் ஜநெளாக்கத்ஜதளாடு ”சிலம்புள நகளானம்” என்கிறளாள.
இங்ஜகயும் கண்ணகியின் மைளாண்பு உயேரந்த களாணப்படுகிறத. ”சிலம்பு உள” என்று நசளான்னதின் மூலம்
சிலம்புகள மைட்டுஜமை எஞ்சியுளளன என்ற குறிப்டபயும் உணரத்தகிறளாள. இங்ஙனம் உணரத்த
ஜவண்டியே அவசியேம் என்ன?
மீண்டும் நதளாடைரச்சியேளாகப் நபறுதற்கு, நபளாருள யேளாநதளான்றுமில்டல என்ற குறிப்டப உணரத்தவதன்
மூலம் அவடனப் நபளாருள நசயேல் வழியில் நநெறிப் படுத்தலளாமைளா என்று எண்ணிஜயே ”சிலம்புள
நகளாணம்” என்று கூறுகிறளாள.
ஜகளாவலடன, மைதடரக்கு நசன்று வளாணிகம் நசய்த நபளாருளிட்டை ஜவண்டும் என்ற ஜநெளாக்கத்தில் ஆற்றுப்
படுத்தியேத ”சிலம்புள நகளாணம்” என்ற கண்ணகியின் நசளால்ஜல என்று கூறலளாம். ஆதலளால்
கண்ணகியின் வளாழ்வும் இலட்சியேமும் ஜகளாவலடனச் சளாரந்த இயேங்கியேத
நசளாற்களாத்த கண்ணகி
கற்புடடைப் நபண்ணின் அடுத்த கடைடமை ”தடக சளான்ற நசளாற்களாத்தல்” என்பதளாகும். அதளாவத கணவனின்
புகடழ, நபருடமைடயேப் பளாதகளாத்தல், பிறரளால் மைகிழ்ந்த நசளால்லப்படுவத புகழ். ஆதலளால், புகடழச்
‘நசளால்’ என்று வளளுவம் கூறுகிறத.
களாதல் வளாழ்க்டகயில், மைன ஜவற்றுடமைகள ஏற்படுவதற்கு, வளாய்ப்புகள உண்டு. ஊடைல் முற்றி வளரந்த
புலவியேளாகலளாம். ஆயினும் எந்தச் சூழ் நிடலயிலும் கணவனின் புகழுக்கு, ஊறு ஏற்படைளாமைல்
களாப்பவஜள, கற்புடடையே நபண்.
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அத ஜபளாலஜவ கணவன் நமைளாழிந்த வளாக்கு, சூளுடர ஆகியேடவகடள நிடறஜவற்றி, அவன் நமைளாழிந்த
நசளால்டல, நிறுத்தத் தக்கவளாறு, கற்புடடையே மைடனவி, ஜதளாழடமையேளாக விளங்கித் தடண நசய்யே
ஜவண்டும் தன்னயேப்பளால் கணவனின் நகளாடடைக்கு, இடடையூறளாக விளங்கக்கூடைளாத. இன்ப
நெயேப்புணரவளால் கணவடனக் கடைடமைகள மீத நசல்லவிடைளாமைல் தடுத்தல் கூடைளாத.
ஜமைலும் கணவன் மீத அயேலளார - படகவர, தகளாத, பழிடயேக் கூறினளாலும், அப்பழியிலிருந்தம்,
கணவடன மீட்க ஜவண்டும். இங்ஙனம், எல்லளா வடகயேளாலும் கணவனின் புகடழ, நபருடமைடயேக்
களாப்பவஜள கற்புடடையே நபண்.
கண்ணகி, ஜகளாவலனின் பிரிவின் வழித் தன்பத்டத, ஜகளாவலன் மைளாதவிபளால் சளாரந்த வளாழ்ந்தடத,
யேளாரிடைமும் எடுத்தக் கூறவில்டல. கடைவுளிடைமும் கூடை எடுத்தக் கூறி, வழிபடை மைறுத்தவிட்டை
மைளாண்பிடன, முன்னர பளாரத்ஜதளாம்.
கண்ணகியேளால், ஜகளாவலனுக்கு எந்தப் பழியும் வரவில்டல. ஆனளால், மைதடர மைளாநெகரில் ஜகளாவலனுக்குப்
பழி வந்தவிட்டைத. ஜகளாவலனுக்குக் "களவன்” என்ற பழிச் நசளால்டல மைதடரயில் நகளாடுத்தவிட்டைனர.
பளாண்டியே அரசம், ஜகளாவலன் மீத, பழிகளாரர நகளாடுத்த பழிடயே நெம்பி, ஜகளாவலனுக்குத் தவறிடழத்த
விட்டைத.
ஜகளாவலனுக்கு ஏற்பட்டை மைரணத்டதவிடை, கண்ணகிடயே வருத்தியேத, ஜகளாவலன் மீத சமைத்தப்பட்டை
பழிஜயேயேளாம். ஜகளாவலன் களவன் என்று நசளால்லப் நபற்று, நகளால்லப் பட்டைளான் என்ற நசய்திடயேக்
ஜகட்டைவுடைன் கண்ணகிக்குக் ஜகளாவலன் மீத, எளளளவும் ஐயேம் ஏற்படைளாதத கண்ணகியின் கற்புக்குச்
சிறப்பு.
ஜகளாவலனும், கண்ணகியும் சில ஆண்டுகஜள வளாழ்ந்தனர, இடடையில் ஜகளாவலன்; கண்ணகிடயேப் பிரிந்த
வளாழ்ந்திருக்கிறளான். கண்ணகிடயேப் பிரிந்த வளாழ்ந்த களாலத்தில், ஜகளாவலனின் ஒழுக்க நெலன்கள என்ன
ஆயின? என்ற ஆய்வுக்குக் கூடை, கண்ணகி தயேளாரளாக இல்டல. ஏன்? நெம்பிக்டக நிடறந்த நெல்,
வளாழ்க்டகயில், கண்ணகி, நெளாட்டைம் நகளாண்டைளாள.
கண்ணகி, ஜகளாவலனின் குடறகடளயும் நிடறகடளயும் ஜதரந்த நதளிந்தவள. ஆதலளால், ‘களவன்',
என்று ஜகளாவலன் பழி சமைத்தப்பட்டைஜபளாத. பளாண்டியே அரசதளான் தவறு நசய்தவிட்டைத என்று
ஐயேத்திற்கு இடைமின்றித் தணிகிறளாள.
இத்தடகயே சளால்பு, பழகியே பலரிடைத்தில் களாண்பத அரித. அவரகள இயேல்பில் குற்றம் களாண்பவரகள.
எனஜவ, ”இல்லளாமைலளா இருக்கும். அல்லத இருக்குஜமைளா?” என்று ஐயேப்படுவளாரகள. கண்ணகிக்கு
ஐயேத்தின் அடிச் சவஜடையில்லளாத நெம்பிக்டக ஜகளாவலனிடைத்தில்!
ஜகளாவலன், தன்டனப் பிரிந்த தன்புறுத்தினளானளா யினும், அவள அத்தன்பத்டதத் தளாங்கி, தவம்
நசய்தளாஜள தவிர, ஜகளாவலனுக்கு இம்மியும் நநெஞ்சத்தளாலும் தவறிடழக்கவில்டல. தளான்
தவறிடழக்களாதஜதளாடு, மைற்றவர தவறிடழத்த நபளாழுத தளான், அத் தவற்டற, தளாங்கமுடியேளாத சினந்த
எழுகின்றளாள.
பூம்புகளாரில், ஆழ்கடைலின் அடமைதி ஜபளாலிருந்த கண்ணகி, மைதடர நெகரில் சினந்த எழுகிறளாள; எரிமைடல
நயேனக் குமுறுகிறளாள. பூம்புகளாரில் ஜகளாவலன் மைளாதவி ஆகிஜயேளார தனக்கிடழத்த தீடமைடயேத் தளாங்கிக்
நகளாண்டைளாள. ஆனளால், மைதடரயில் தன் கணவன் ஜகளாவலனுக்கு இடழத்த தவற்டற அவளளால் தளாங்கிக்
நகளாளள முடியே வில்டல.
கண்ணகியின் தன்னல மைறுப்பும் ஜகளாவனுக்களாகஜவ வளாழ்ந்த தியேளாக உணரவும் இதனளால்
புலப்படுகின்றன. ஜகளாவலன் நகளால்லப்பட்டை நசய்தி கிடடைத்தவுடைன் அவள நநெஞ்சத்தில் குமுறல்
எழுந்தத நகளாடலயேளால் அல்ல; பழி தூற்றலளாஜலயேளாம். இதடன,
“மைன்படத அலர தூற்ற மைன்னவன் தவறிடழப்ப
அன்படன இழந்ஜதன் யேளான் அவலங் நகளாண் டைழிவஜத"
(தன்பமைளாடல-36-37)
என்று கூறுகிறளாள. ஒரு நெளாட்டு அரச தவறு நசய்த விட்டைத என்று நெம்புகிறளாள. ஆனளால், தன் கணவன்
தவறு நசய்யேவில்டல என்று திடைமைளான நெம்பிக்டக நநெஞ்சளவில் மைட்டும் நகளாளளளாமைல், தன்
கணவனின்மீத சமைத்தப்பட்டை பழிடயேத் தடடைக்க, அரடச எதிரத்தப் ஜபளாரளாடும் அளவுக்கு, கண்ணகி
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தணிந்த விட்டைளாள.
பளாண்டியே அரசிடைம் வழக்குடரக்கச் நசன்றஜத கணவடன மீட்க அல்ல; கணவனின் புகடழ மீட்கத்தளான்!
ஜகளாவலன் களவன் அல்லன் என்று உலகறியேச் நசய்த அவன் புகடழக் களாப்பளாற்றியே கண்ணகியின் கற்பு,
நதய்வக் கற்பு; மைறக் கற்பு; அரசியேடலஜயே மைளாற்றி யேடமைத்த ஆளுடமையுடடையே கற்பு.
கணவன் புகழ் களாத்த கண்ணகி
கண்ணகி வளளுவம் களாட்டியே வளாழ்க்டகத் தடண தலத்திற்கு இலக்கியேமைளாகத் திகழ்ந்தவள.
நபளாறுடமையின் மைறுபதிப்பளாகப் பூம்புகளாரில் வளாழ்ந்த கண்ணகிக்கு மைதடரயில் இவ்வளவு ஆற்றளாடமை
ஏன்? நவகுளி ஏன்? இங்கு தளான் கண்ணகியின் சளால்பு ஒளி நபற்று விளங்குகிறத.
ஒட்டு நமைளாத்தமைளாக நவகுளல்தளான் தீத. நவகுள ஜவண்டியே இடைங்களில் நவகுளளாமைல் இருப்பவரகள
அநியேளாயேக்களாரரகள; நகளாத்தடிடமைகள; ஜகளாடழகள: வளாழ்க்டகயின் நபளாருளபுரியேளாத புல்லறிவளாளரகள.
வளாழ்க்டகயில், நசளாற்களாத்தல் என்பத ஒரு சிறந்த பண்பளாடு. நசளால்லப்படுவன எல்லளாம் நசளால்லல்ல.
நபளாதப்படடையேளாக இருந்தளாலும் சிறப்பளாக நசளால் என்பத புகடழஜயே குறிக்கும்.
பிறரளால் மைகிழ்ந்த நசளால்லப்படுவத புகழ். அதனளால் தளான், திருவளளுவர ”சளான்ஜறளார எனக் ஜகட்டை
தளாய்" என்றளார. இடதஜயே நபண்ணின் நபருஞ் சிறப்பிற்குத் ’தடக சளான்ற நசளாற் களாத்தல்’ என்பதம் ஒரு
கடைடமை என்றும் கூறுகிறளார.
மைளானிடை வளாழ்க்டகயில் களாதல் - நெட்பு ஆகியே இரு உறுப்புக்கள மைனிதனின் வளாழ்க்டகடயே உயேரத்தம்
ஜதளாழடமை உறுப்புக்களளாகும். இந்தப் நபளாறுப்புக்கடள ஏறறுக் நகளாளஜவளார, நதளாடைரபுடடைஜயேளார
நெலடனப் பளாதகளாப்பர.
கண்ணகி ஜகளாவலனுக்குக் களாதற் கடைடமை பூண்டைவள. ஜகளாவலனின் வளாழ்க்டக தன்னுடடையே நெலனுக்கு
ஏற்றதளாக இல்டலயேளானளாலும் அவன் புகடழப் பளாதகளாக்கும் உணரஜவளாடு பூம்புகளாரில் நபளாறுடமையேளாக
இருந்தளாள. பூம்புகளாரில் பளாதகளாத்த கணவரின் நபரும் புகடழப் பளாதகளாப்பதற்ஜக மைதடரக்கு
வந்தடதயும் கண்ணகி நிடனவு கூரகிறளாள.
ஆதலளால், தனத இளடமைடயே இழந்தம் வளாழ்க்டக நெலன்கடள இழந்தம் களாப்பளாற்றியே கணவனின் புகழ்
மைதடரயில் மைளாசறுவடத அவளளால் தளாங்கமுடியேவில்டல. இழப்பில் கண்ணகிக்கு இருந்த
ஆற்றளாடமைடயேவிடை-ஜகளாவலன் மீத சமைத்தப் நபற்ற பழியில்தளான் அவளுக்கு இருந்த ஆற்றளாடமைஆத்திரஜமை அதிகம்.
ஜகளாவலன் நகளால்லப்பட்டைளான் என்ற நசய்தி ஜகட்டை வுடைஜனஜயே, கண்ணகி தன்பத்தின் எல்டலக்குச்
நசன்று விடுகிறளாள. ஜகளாவலன் களவன், அதனளால் அவன் நகளால்லப் பட்டைளான் என்ற நசய்தி அவடள
அனலளாக்கி விட்டைத. அவளுக்குத் தன் கணவன் களவன் அல்லன் என்னும் நதளிவிருக்கிறத,
அத மைட்டுமைளா? தனத களாற்சிலம்டப விடல நகளாடுக்களாமைல் அடடைவதற்களாக, ஜகளாவலன் மீத பழி சமைத்தி
விட்டைளாரகள என்று தணிகிறளாள. இத்தகு நதளிவு கண்ணகிக்கு எப்படித் ஜதளான்றியேத? ஆரளாய்ந்த பிறந்த
நதளிவல்ல, கடைப்பளாட்டின் வழிப்பிறந்த நதளிவு.
களாதலில், நெட்பில், பழகியேவரகடள ஐயேப்படுதல் ஆரளாய்தல் மூலம் நெட்பு நகடும்; களாதல் நகடும்.
ஆயினும் தன்னுடடையே நதளிவளான கருத்டத வலியுறுத்தளாமைல் கணவனின் வளாயிலளாகஜவ தளான் களவன்
அல்லன் என்று ஜகட்டைறியே விரும்புகிறளாள; தடிக்கிறளாள.
தனத கணவன், களவன் என்று உலகம் பழி களாற்றும் படியேளாக மைன்னவன் நசய்த தவற்டற நிடனத்த
நிடனத்த, அவள நவம்புகிறளாள. அத சீற்றமைளாக உருநவடுக்கிறத. கணவடன இழந்த நிடலயிலும்
கணவடனக் களாணஜவண்டும். திரும்ப அடடையேஜவண்டும் என்நறல்லளாம் ஆவல் நகளாளளளாமைல் ”அவன்
தீதறு நெல்லுடர” ஜகட்க விரும்புகிறளாள.
தீதறு நெல்லுடர யேளாத? ஜகளாவலன், களவன் அல்லன் என்பததளான். இந்த நெல்லுடரடயேக் ஜகட்கஜவ அவள
மைதடரப் நபண்டிடர நெளாடுகிறளாள; பதில் இல்டல, மைதடரச் சளான்ஜறளாடர நெளாடுகிறளாள; பதில் இல்டல.
மைனித உலக வரலளாற்றிஜலஜயே நீதிக்குச் சளாரந்த ஜபசி வழக்களாடும் பழக்கம் இவரகளுக்கு இல்லளாமைல்
ஜபளாய் விட்டைத.
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கடடைசியேளாகத் தன் கணவடனக் களவன் என்று பழிசமைத்திக் நகளான்ற அரசடனஜயே நெளாடுகிறளாள. நீதி
ஜகட்கிறளாள. ஜதரந்த நதளியும்படி ஜகட்டுக்நகளாளகிறளாள. அரசஜனளா, ஜதரந்த நதளியே உடைன்பட்டைளான்
இல்டல.
ஜதரந்த நதளிந்த நசளால்வதளாக, உரியேன நசய்வதளாகப் பளாண்டியேன் நசளால்லி-யிருந்தளாலும், கண்ணகியின்
சீற்றம் தணிந்திருக்கும். ஆனளால், பளாண்டியேன் ”களவடனக் ஜகளாறல் கடுங்ஜகளாலன்று” என்று தம்
நிடலடமைடயேஜயே சளாதிக்கிறளான். அதனளால்தளான்
கண்ணகிக்கு ஆற்நறளாணளாத் தயேரம் ஜதளான்றி வழக்டகத் நதளாடுக்கிறளாள.
அப்நபளாழுதம் அந்தச் சூழ்நிடலயிலும் கண்ணகிக்கு ஆத்திரத்தில் பளாண்டியேன் மீத பழி சமைத்தம்
எண்ணம் இல்டல. அறிவளாரந்த நிடலயில் வழக்டக டவக்கிறளாள. தன் கணவன் களவன் அல்லன் என்று
பளாண்டியேன் உணரும்படி நசய்கிறளாள.
தன் கணவன் ஜகளாவலன் மீத களவன் என்று பழி சமைத்தியே பளாண்டியேப் ஜபரரசன் வளாய்
நமைளாழியினளாஜலஜயே ஜகளாவலன் களவன் அல்லன் என்ற முடிடவப்நபற்று உலகத்திற்குத் தந்த
ஜகளாவலனுடடையே புகடழக் களாப்பளாற்றினளாள. இன்றும் களாப்பளாற்றுகிறளாள.
அன்று கண்ணகி பளாண்டியே அரஜசளாடு ஜபளாரளாடிக் ஜகளாவலன் புகடழக் களாப்பளாற்றத் தவறியிருந்தளாளளானளால்
இன்று ஜகளாவலன் நிடனப்பதற்குக்கூடை தகுதி அபுடடையேவனளாக இருந்திருக்க மைளாட்டைளான்.
வரலளாற்று ஏடுகளும் களாப்பியேங்களும் பழிசமைத்த ஜகளாவலடனஜயே களாட்டும். ஜகளாவலன் வழி வணிகர
குலமும் ஜசளாழ நெளாடும் கூடை பழி சமைக்க ஜவண்டியே நிடல ஏற்பட்டிருக்கும். கண்ணகி, இவ்வடகயில்
நசய்த பணிக்கு ஈடைளாக உலகத்தில் ஜவநறதவுமில்டல.
மைதடரடயே எரிக்கலளாமைளா?
கண்ணகி, பளாண்டியேன் அரசடவக் களத்தில் முடறயேளாக வழக்குடரத்த நவற்றி நபறுகிறளாள. நீதியிடன
நிடலநெளாட்டுகிறளாள. ஜகளாவலன் புகடழக் களாப்பளாற்றுகிறளாள. ஆயினும் கண்ணகியின் ஆற்றளாடமை நீங்க
வில்டல; தயேர தணியேவில்டல. கண்ணகியின் நவகுளி நடைளாங்கிநயேழுந்த நசயேற்படுகிறத. ஆயினும்
நநெறிமுடற கடைந்தவிடைவில்டல. கண்ணகி, மைதடரடயே அழிப்ஜபன் -என்று உறுதி பூணுகிறளாள.
மைதடரடயே அழிப்பளாஜனன்?
ஜகளாவலன் களவனல்லன் என்பத உறுதியேளாகிவிட்டைத. ஜகளாவலன் உயிடர முடற ஜகடைளாக
எடுத்தக்நகளாண்டை பளாண்டியே அரசன் உயிடரக் நகளாண்டைளாகிவிட்டைத. கணவடன இழந்த கண்ணகி பட்டை
தயேடர பளாண்டிமைளா ஜதவி அடடைந்த விட்டைளாள. இவ்வளவு நெடைந்த பிறகு ஏன் கண்ணகிக்குச் சினம்
அடைங்கவில்டல? மைதடரடயே அழிப்பதற்கு என்ன நியேளாயேமிருக்கிறத?
மைனித வளாழ்வில் குடறகள, குற்றங்கள என இருப்பதம் உண்டு. இவற்றில் குடறகள மைன்னிக்கத் தக்கன;
மைறக்கத்தக்கன. குடறகள என்படவ வளாழ்வியேஜலளாடு சம்பந்தப்பட்டைடவ. அப்பட்டைமைளான தன்னலச்
சளாரபுடடையே ஒழுகலளாறுகளளால், சமூகத்தக்குப் நபரியே தீங்குகள விடளந்தவிடுவதில்டல.
ஜகளாவலன் மைளாதவியின் பளாற் நசன்நறளாழுகியேத குடற. ஆதலளால் கண்ணகி நபளாறுத்திருந்தளாள. ஆனளால்
பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேன் தன் அதிகளாரத்டதப் பயேன் படுத்தி ஒருவடனக் நகளான்றத குற்றம்.
இத்தடகயே குற்றம் தனி மைனிதனிடைத்தில் கூடை நபரியே தீடமை தரும். அத, பலர உயிடர எளிதில் நகளால்லக்
கூடியே அரசளாடணயுடடையே அரசனிடைத்தில் இருக்குமைளாயின் நெளாட்டு மைக்களின் கதி என்னளாவத?
அதனளால் தளான் கண்ணகிக்கு, பளாண்டியேனின் குற்றத்டதத் தளாங்கிப் நபளாறுத்தக்நகளாளள முடியேளாத. சினம்
ஏற்பட்டைத. அப்படியேளானளால் பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேன் உயிடரத்தளான் நகளாண்டைளாயிற்ஜற! மீண்டும்
மைதடரயின் மீத, ஏன் சினம்?
இளங்ஜகளாவடிகள முடிடயேத் தறந்த மைக்கடள நெளாடி மைக்களுள ஒருவரளாகி, கண்ணகியின் களாற்சிலம்டப
முதலளாகக் நகளாண்டு களாப்பியேம் நசய்தவர. ஆதலளால் களாப்பியேப் ஜபளாக்கிலும் அரசியேலில் மைக்களுக்குரியே
பங்டக வற்புறுத்த எண்ணுகிறளார.
நெளாட்டு மைக்கள நெல்ல அரடச விரும்ப ஜவண்டும். நெளாட்டடை ஆளஜவளார களளுக் கடடைகடளத் திறந்தளா
நலன்ன? மூடினளால் என்ன? கடைன் வளாங்கினளால் என்ன? நகளாடுத்தளால் என்ன? ' கமிஷன்' வந்தளால் என்ன?
ஜபளானளால் என்ன? என்று ஏஜனளா தளாஜனளா என்று நிடனக்கக் கூடைளாத.
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நெளாட்டு மைக்கள, நெல்லவரகளளாக இல்லளாதஜபளானளால் அந்த நெளாட்டில் நெல்லளாட்சி அடமையேளாத;
அடமையேமுடியேளாத. எனஜவ, ஓர அரசின் சிறப்புக்கு அந்த நெளாட்டு மைக்களின் நெடைத்டதயும் களாரணம் என்று
கண்ணகி வளாயிலளாக இளங்ஜகளாவடிகள உணரத்தகின்றளார. அதனளால், பளாண்டியேன் நசய்த தவறு
திடீநரன்று விடளந்ததன்று என்று கண்ணகி ஓரகிறளாள.
ஒரு மைனிதனிடைத்தில் குற்றம் திடீநரன்று ஜதளான்றி விடைளாத. அதற்நகளாரு வரலளாறு இருக்கும். அந்தக்
குற்றத்டத வளரத்தவரகள இருப்பளாரகள என்பஜத உண்டமை. பளாண்டியேன் தன் அடமைச்சரகளிடைத்தில்
கலந்த ஆரளாயேளாமைல் "நகளான்று அச்சிலம்டபக் நகளாணரக.” என்றத தன்னிச்டசயேளான வளாக்கு.
தன்னிச்டசயேளான மைனப்ஜபளாக்குக் நகளாளளுதல், தன்னிச்டசயேளாகச் நசயேற்படுதல் சமுதளாயே வளாழ்வில்
நபரியே குற்றம். மைளானுடை சமுதளாயே அடமைப்பில் தன்னிச்டசயேளாகச் நசயேற்படுவடதத் தவிரக்க ஜவண்டும்
என்ற இயேற்டக நியேதிஜயே இருக்கிறத. பிறர நசளால்வடதக் ஜகட்டு, அறிந்த, நதளிந்த நசயேற்படை
ஜவண்டும், என்பதற்தளாக இரண்டு நசவிகள வழங்கப் நபற்றிருக்கின்றன. ஆனளால், ஜகட்பளாடரத்தளான்
களாஜணளாம்!
அடமைச்சரகளளாக இருந்ஜதளாரும், ஊரகளாவலரகளளாக இருந்ஜதளாரும் அரசன் தங்களுடைன் சூழ்ந்த
ஆரளாயேளாமைல், நபளாற்நகளால்லன் நசளாற்ஜகட்டு அவ்வழிச் நசயேற்பட்டு விட்டைளாஜன என்று
தணுக்குற்றளாரில்டல. அங்ஙனம், தணுக்குறளாததற்குக் களாரணம் இந்நிகழ்வுக்கு முன்பும் மைன்னன்
அப்படித்தளான் நசய்திருப்பளான் என்று நெம்ப இடைமிருக்கிறத.
அடமைச்சரகளும் மைற்றவரகளும் நெமைக்கு ஏன் நபரியே இடைத்தப் நபளால்லளாப்பு என்று வளாளளா இருந்த வயிறு
வளரத்திருப்பர ஜபளாலும், ஆதலளால், ஒரு நெளாட்டுச் சமுதளாயே அடமைப்பு நகட்டுப் ஜபளானளால் ஒழியே அரச
தவறு நசய்யே முடியேளாத.
தவறு நசய்வதற்கு ஜநெரிடடையேளாக நநெடுஞ்நசழியேன் களாரணமைளாக இருந்தளாலும் அவடன இவ்வடகக் குற்ற
நநெறியில் நசலுத்தியே அந்த நெகரத்த மைக்களும் நபளாறுப் பளாவர. ஆதலளால் தளான் கண்ணகி குற்றமுடடையே ஓர
அரச ஜதளான்ற, வளரக் களாரணமைளாக இருந்த மைதடரடயே அழிப்ஜபன் என்று உறுதி பூணுகிறளாள.
ஆயினும், கண்மூடித்தனமைளாகவும் அவளுடடையே சினம் நசல்லவில்டல. வளாழ்ந்தளாலும்
நசயேலற்றவரகளளாக நபளாதடமைக்குப் நபளாறுப்ஜபற்களாத ஒதங்கி வளாழ்பவரகளளாகக் சிலர இருக்கத்தளான்
நசய்வர. அவரகடளநயேல்லளாம் தப்பித்தக் நகளாளள விடுகிறளாள; தீத்திறத்தளார மைட்டுஜமை அழியுமைளாறு
அழிக்கின்றளாள.
தீத்திறத்தளாடர அழிப்பத பளாவமைளா? கழனியில் கடள பிடுங்குவத தவறளா? ஆதலளால் கண்ணகி மைதடரக்கு
எரியூட்டியேத அரசியேல் நீதி சமுதளாயே நீதி அறத்தின் ஆட்சி நகளாற்றம் நசய்த நகளாடுடமையிலிருந்த குடி
மைக்கள, நெல்லளாட்சிடயே அடமைத்த வரலளாறு
உடரசளால் பத்தினி
இளங்ஜகளாவடிகள தமைத களாப்பியேத்டத மூன்று குறிக் ஜகளாளகஜளளாடு நதளாடைங்குகின்றளார. அவற்றுள
ஒன்று “உடரசளால் பத்தினிக்கு உயேரந்ஜதளார ஏத்தல்" என்பதளாகும். ஒருவடரப் பண்பறிந்த ஜபளாற்றும்
பண்பு எல்லளாருக்கும் வந்த விடுவதில்டல.
சமுதளாயேத்தில் இழி மைனப்பளான்டமையுடடையேவரகள நெல்லதன் தன்டமை அறியே மைளாட்டைளாரகள. அதனளால்
நென்டமைடயேப் பளாரளாட்டும் மைனப்பளாங்கு அவரகளுக்கு. இருக்களாத. ஏன்? அவரகளுடடையே அறியேளாடமையின்
களாரணமைளாகத் தீடமைடயே நென்டமைநயேன்று ஜபளாற்றினளாலும் ஜபளாற்றுவர. ஜபளாற்றும் பண்பு என்பத உயேர
பண்பு. நென்டமைடயே-நென்டமையின் திறத்டத அறிந்த ஜபளாற்றுவ நதன்பத அறிஞரக்கு அழகு.
ஒரு நபண் பத்தினிப் நபண்ணளாக வளாழ்க்டகயில் உயேரதல் எளிதன்று. அஃநதளாரு கடுடமையேளான
ஜசளாதடன. நெல்ல கணவன் வளாய்ப்பின் அம்முயேற்சி நவற்றி! நபறலளாம். நெற்றிறமில்லளாதவனளாக வளாய்த்த
விடின் ஒரு நபண்ணின் கற்புக் கடைடமைகள கூடுகின்றன. கடைடமை. களும் நபளாறுப்புக்களும்
கூடும்நபளாழுத ஜசளாதடனகளும்? மிகத்தளான் நசய்யும்.
கற்பு என்பத ஒழுக்கம் மைட்டுமைன்று. அத கடைடமைச் சளாரபுடடையேதமைளாகும். ஆனளால் இந்த நூற்றளாண்டு
அறிவியேலறிஞரகள ’ஒருவர தம் நபளாறுப்புக்கடள, கடைடமைகடள முடறயேளாகச் நசய்தல் ஒழுக்கத்தின்
அடடையேளாளம்’ என்று வடரயேறுத்தக் கூறுகின்றனர.
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ஆனளால் இன்னமும் நெம்முடடையே நெளாட்டில் ஒழுக்கம் என்ற நசளால்டலக் கடைடமைஜயேளாடு நபளாருத்திப்
பளாரக்கிற மைனப் பளாங்கு வளரவில்டல.
வளளுவம் வகுத்தக் களாட்டியே நபண்டமையின் நபருஞ் சிறப்பு,
”தற்களாத்தத் தற்நகளாண்டைளாற் ஜபணித் தடகசளான்ற
நசளாற்களாத்தச் ஜசளாரவிலளாள நபண்”
என்பதளாகும்.
இப் பண்புகள அப்படிஜயே கண்ணகியிடைம் நபளாருந்தி அடமைந்திருந்தன. ஆயினும் தற்நகளாண்டைளாற்
ஜபணுதல் என்ற தடறயில் கண்ணகியேளால் முழுடமையேளாக நவற்றி நபற முடியேவில்டல அஃத அவள
குடறயேன்று. கண்ணகி களாலத்தில் சமுதளாயே அடமைப்பு சீர நகட்டிருந்தத.
பரத்தடமை ஒழுக்கம் தடலமைகனுக்குரியே ஒழுகலளாறு ஜபளால ஏற்றுக் நகளாளளப் நபற்ற தீயூழ்க் களாலம்.
கண்ணகியேளால் என்ன நசய்யே இயேலும்? அந்தச் சூழ்நிடலடயேயும் அவள எதிரத்தப் ஜபளாரளாடுவநதன்றளால்
ஜகளாவலனின் விருப்ப உணரவுகள நகட்டுப் ஜபளாகுஜமைளா என்ற உணரவில் தன்னல மைறுப்பிலும்,
ஜகளாவலனின் நெலம் ஜபணுதலிலும் இருந்த முடனப்பு அவ்வடகயில் அவடளப் ஜபளாரளாடைத்
தூண்டைவில்டல.
அந்த நெல்நலளாழுக்கம் தற்சளாரபுடடையேதளாக அடமைத்த விட்டை குடறஜயே அத. ஆதலளால், கண்ணகிடயே
உயேரந்ஜதளார பளாரளாட்டுகின்றனர. இதடனக் களாப்பியேம் முழுதம் களாணலளாம்.
கவுந்தியேடிகள ஒரு தறவி. அதிலும் சமைணத்தறவி. சமைணத் தறவியேருக்குப் நபண்டமை இடசவிலளாத
ஒன்று. ஆயினும் கவுந்தியேடிகள கண்ணகிடயே மைனங்குளிரப் பளாரளாட்டுகிறளார. ஏன்? நதய்வம் என்ஜற
பளாரளாட்டு கிறளார.
அருக ஜதவடனயேன்றி மைற்றவடர வளாழ்த்தளாத கவுந்தியேடிகளின் வளாயினளால் கண்ணகி நதய்வம் என்று
ஜபளாற்றப் நபறுதல் எளிதில் கிடடைக்கத் தக்கதளா? அல்லத கவுந்தியேடிகளுக்குத்தளான் இங்ஙனம் ஜபளாற்றிப்
பளாரளாட்டை எளிதில் பளாத்திரங்கள கிடடைக்குமைளா?
”கற்புக் கடைம்பூண்டைஇத் நதய்வ மைல்லத
நபளாற்புடடைத் நதய்வம் யேளாம் கண்டிலமைளால்”
என்று பளாரளாட்டுகிறளார கவுந்தியேடிகள.
அடுத்த, மைதடர நெகரத்நதய்வம் ”நபருந்தடகப் நபண்ஜணளா!" என்று அடழக்கிறத. "நபருந்தடக" என்ற
நசளால் வளளுவத்தில் மைளாட்சிடமை நபற்றத.
”மைருந்தளாகித் தப்பளா மைரத்தற்றளால் நசல்வம்
நபருந்தடக யேளான்கட் படின்”
என்பத திருக்குறள.
'நபருந்தடக’ என்பத, தளான் தன்பத்டத ஏற்றுக் நகளாண்டு மைற்றவரக்கு வளாழ்வளித்தல் என்ற பண்பளாடு
ஆகும். கண்ணகி பூம்புகளாரிலும் சரி, மைதடரயிலும் சரி. தன்பத்டதத் தழுவியேவள; ஜகளாவலடன
வளாழ்வித்தவள. சிறந்த நபண் என்படதப் “நபண்ணின் நபருந்தக்க" என்று திருக்குறள பளாரளாட்டும்.
மைதடர நெகரத் நதய்வ மும் கண்ணகிடயேப் நபருந்தடகப் நபண்” என்று பளாரளாட்டுகிறத.
அடுத்த, வஞ்சிக்களாண்டைத்தில் - குன்றக்குரடவயில் கண்ணகி நதய்வநமைனப் ஜபளாற்றப் நபறுகிறளாள.
மைடல வளாழ் குறவர. தங்கள குலத்தில் கண்ணகி ஜபளான்றநதளாரு நதய்வம் இல்டலநயேன்று
ஜபளாற்றுகின்றனர.
”இவள ஜபளாலும் நெங்குலக்ஜகளார
இருந்நதய்வம் இல்டல”
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என்பத களாண்க.
இளங்ஜகளாவடிகள, மைண்ணக மைளாதரக்கு அணிநயேன விளங்கியே கண்ணகி, விண்ணக மைளாதரக்கு விருந்தளாக
அடமையும் அருட் களாட்சிடயே நநெஞ்ச குளிர எடுத்ஜதளாத கின்றளார.
”நதய்வங் நதளாழளாஅள நகளாழுநெற் நறளாழுவளாடளத்
நதய்வங் நதளாழுந்தடகடமை திண்ணிதளால் - நதய்வமைளாய்
மைண்ணக மைளாதரக் கணியேளாயே கண்ணகி
விண்ணகமைளா தரக்கு விருந்த.”
என்பத, இளங்ஜகளாவடிகள வளாக்கு.
கண்ணகி தவத்தளால், ஜநெளான்பளால் நதய்வமைளாயினளாள. அவள மைட்டுமைளா? அவடள மைடனயேளாட்டியேளாகப்
நபற்ற ஜகளாவலனும் விண்ணிழி விமைளானத்தில் விண்ணகம் நசல்கிறளான்.
கண்ணகி, முடியுடடை அரசரகளளால் நதளாழுஜதத்தம் நபருடமை நபறுகிறளாள. ஜசரன் நசங்குட்டுவன்
இமையேத்தக் கல்லில் கண்ணகிக்குச் சிடல நயேடுத்த கங்டக நீரளாட்டி, வஞ்சித் தடல நெகரில் ஜகளாயிலில்
எழுந்தருளச் நசய்கிறளான்.
முடியுடடை அரசரகள பலர சூழ்ந்த ஜபளாற்றுகின்றனர; கற்புக் கடைம் பூண்டை கண்ணகி ஜதவியிடைம்
நெளாடைளாளும் நசங்ஜகளான்டமை தவறளாதிருக்க வரம் ஜவண்டுகின்றனர. கண்ணகி பலரளாலும் ஜபளாற்றப்
நபறும் பத்தினித் நதய்வமைளாகியே வரலளாறு, வளாழ்க்டகயில், பிறந்தத; வளாழ்க்டகக்குத் தடண நசய்வத.
மைளாதவி
சிலம்பில் கண்ணகிக்கு அடுத்த நிடலயில் சிறப்பளாகப் ஜபசப் நபறும் பளாத்திரம் மைளாதவி, மைளாதவி விவளாதத்
திற்குரியே பளாத்திரமைளாக விளங்கினளாலும் அவள, விளங்கு புகழ் படடைத்த பளாத்திரஜமையேளாம்.
மைளாதவி, அழகுத் திருவினள; ஆடைற் கடலயில் சிறந்தவள, பளாடைற்கடலயில் ஜதரந்தவள. மைளாதவி
முத்திறத்திலும் சிறந்தவள என்று கூறுகிறளார இளங்ஜகளாவடிகள, முத்திறமைளாவத ஜமைற் நசளான்ன ஆடைலும்,
பளாடைலும், அழகும் என்பனவளாகும்.
வளானவர மைகளிரளாகியே ஊரவசி, ரம்டப ஆகிஜயேளார அழகிலும் ஆடைல் திறத்திலும் உயேரந்தவரகள என்று
கூறுதல் புளாரண மைரபு. மைளாதவி, முன்டனப் பிறப்பில் ஊரவசியேளாக வளாழ்ந்தவள, என்ற நெம்பிக்டகடயேயும்
ஆசிரியேர இளங்ஜகளாவடிகள நெமைக்குத் தருகின்றளார.
வளானவர மைகளளாக விளங்கியே ஊரவசி, மைளாதவியேளாகப் பிறந்தளாள, ஜபரழகியேளாக விளங்கினளாள என்பதில்
வரலளாற்றுச் சிறப்பு என்ன இருக்கிறத? மைண்ணக மைகளிர, வளானக மைகளிடர நவன்று விளங்கியேவர என்று.
கூறுதல்தளான் மைண்ணக மைகளிரக்குச் சிறப்பளாகும்.
சமைணசமையேச் சளாரபில் சிந்திப்பவரகள ஊழ்ச்சிறப்டப உணரத்தவதற்களாக எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிடயேயும்
முற்பிறப் ஜபளாடு நகளாண்டு இடணப்பத ஒரு மைரபு. நெம்டமைப் நபளாருத்தவடரயில் மைளாதவி மைண்ணக
மைகளதளான்.
ஆனளாலும் வளானகமைகளிடர நவன்று விளங்கும் அழகு. நபற்றுப் நபளாலிந்தளாள, ஆடைற்கடலயில் சிறந்த
விளங்கினளாள. மைளாதவிக்கு, பிறப்பில் ஒரு குடறயுமில்டல “நபருந்ஜதளாள மைடைந்டத!”யேளாக விளங்கினளாள.
மைளாதவி, யேளாழ் மீட்டும் கடல கற்றுத் ஜதறினளாள: பளாடைற்கடல பயின்றளாள; ஏழளாண்டுகள ஆடைலும்
பளாடைலும் இடடைவிடைளாத பயின்று ஜதரச்சி நபற்றளாள. மைளாதவி அரங்ஜகற்றத்தக் குரியேவளளாகி விட்டைளாள.
ஜசளாழப் ஜபரரசின் அரங்கில் மைளாதவி தனத ஆடைற் கடலடயே அரங்ஜகற்றம் நசய்தளாள. ஜசளாழப் ஜபரரசன்
மைளாதவியின் ஆடைற்கடலத் திறமும் நுட்பமும் கண்டு: மைகிழ்நவய்தி தடலக்ஜகளால் தந்த சிறப்பித்தளான்.
மைளாதவி ஜசளாழ நெளாட்டின் ஆடைற்கடல யேரசியேளானளாள. கடல உலகத் நதய்வமைளானளாள.
மைளாதவி "தடலக்ஜகளாலி’யேளானளாள. தடலக்ஜகளால்” சிறப்புப்நபற்ற மைளாதவி ஆயிரத்நதண் கழஞ்ச
பசம்நபளான் ஒரு நெளாள பரிசளாகப் நபற்றளாள, மைளாதவி, பிறப்பிற் குன்றளாப் நபருந் திருவினளளாயினும் சளாரபு
யேளாடர விட்டைத?
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மைளாதவிடயே, கடலக்குரியே நதய்வத்டத நெளாட்டுமைரபிற் ஜகற்ப ஒருவனுக்கு உரிடமையேளாக்க அவள சற்றம்
முயேன்றத. ஆயிரத்நதண் கழஞ்ச நபளான் அளித்த மைளாடலடயே வளாங்கி மைளாதவிடயே அடடையேலளாம் என்று
கூறப் பட்டைளாள.
ஜகளாவலன் மைளாடலடயே வளாங்கினளான்; மைளாதவியின் மைடனயில் புகுந்தளான்; மைளாதவிடயே அடடைந்த இன்புற்று
மையேங்கி அடமைந்தளான்; மைளாதவிடயேப் பிரியேளா இயேல்பினனளாகப் நபருவிருப்புடடையேவனளாகக் ஜகளாவலன்
விளங்கினளான்; மைளாதவியின்பளால் உளள ஈடுபளாட்டினளால் கண்ணகிடயே மைறந்தளான்; மைடனயேறத்டத
மைறந்தளான்; மைளாதவியின் வீட்டிஜலஜயே வளாழ்பவனளாயினளான்.
மைளாதவி ஜகளாவலனின் மைனம் மைகிழ்ந்த அடமைவதற்கு ஏற்றவளாறு ஜகளாவலடனக் களாதலனளாகக் நகளாண்டு
அவடன வளாழ்வித்தளாள. களாதல் வளாழ்க்டக சிறப்புற அடமைதற்ஜகற்றவளாறு ஜகளாவலனுக்குக் கல்வியும்
புலவியும் ஒருங்ஜகயேளித்த இன்புறுத்தினளாள. மைளாதவி இத்தடறயில் ஜகளாவலனுக்கு விருந்தளாக
அடமைந்தளாள.
ஜகளாவலடன ஜபணி வளரத்த மைளாதவி
தடலமைகனுக்கு வளாய்க்கும் வளாழ்க்டகத் தடண நெலம் சிறப்புற அடமையின் அத்தடலமைகன்
குடறகளினின்றும் விடுதடல நபறுவளான்.
ஒரு கல்டல அருச்சகர உபளாசித்த அருச்சிப்பதன் மூலம் கடைவுளளாக்குவடதப்ஜபளால, ஒரு நபண்
தன்னுடடையே கணவன் எவ்வளவு குற்றங்குடறகளுடடையேவனளாக இருந் தளாலும், அவள மைட்டும் சிறந்த
அன்பும் நசயேல் திறனும் உடடையேவளளாக இருப்பின், தன் கணவடனச் சிறப்புடடையே தடலமைகனளாக
விளக்கமுறச் நசய்யே முடியும்.
களாதல் வளாழ்க்டகநயேன்பத களிப்புக்குரியேத மைட்டு மைன்று; ஆக்கத்தின் வழிப்பட்டைத; கடைடமைகளின்
வழிப் பட்டைத.
மைளாதவி, ஜகளாவலனுக்கு வளாய்த்த நெல் தடணவி. ஜகளாவலன் மைளாதவிடயேச் சளாரும்நபளாழுத குற்றங்கள
உடடையேவனளாக இருந்தளான். நதன்றல் பல மைலரகடள நுகரந்த வருவடதப்ஜபளால் ஜகளாவலன் சற்றித் திரிந்
தளான் என்று இளங்ஜகளாவடிகள கூறுவளார.
மைளாதவிடயே அடடைதற்குரியே மைளாடலடயேக் ஜகளாவலன், வளாங்கியே இடைஜமை நெகர நெம்பியேர திரிதரும்
நதருவளாகும். யேளாநதளாரு குறிக்ஜகளாளுமின்றிக் களாரணமின்றி நெகடரச் சற்றித் திரிகின்றவரகள திரியும் நதரு,
அத. அத்தகு நெகர நெம்பியேருள ஜகளாவலனும் இருந்தளான். அத மைட்டுமைளா?
உணவுக்கு உடழக்களாமைல் ஊரளார உடழப்பில் உண்டு நகளாழுத்தத் திரியும் இத்தகு நெகர நெம்பியேரகள கூடிக்
கூடிப் பயேனற்ற நசளாற்கடளப் ஜபசிப் நபளாழுத ஜபளாக்குவர; ஜபச்சினூஜடை, தளாங்களளாகஜவ நநெடியே
சிரிப்புச்சிரித்தக் நகளாளவர; பரத்தடமை நகளாண் நடைளாழுகுவர. இதடன இளங்ஜகளாவடிகள,
”வறுநமைளாழி யேளாளநரளாடு வம்பப் பரத்தநரளாடு
குறுநமைளாழிக் ஜகளாட்டி நநெடுநெடக புக்குப்
நபளாச்சளாப் புண்டு நபளாருளுடர யேளாளர
நெச்சக்நகளான் ஜறற்கும் நென்நனறி யுண்ஜடைளா?
(நகளாடலக்களக்களாடத 63-66):
என்று, ஜகளாவலன் வளாயிலளாகஜவ கூற டவக்கிறளார.
ஓர இடளஞன், நெல்ல தடலமைகனளாக வளரந்த முன்ஜனற ஜவண்டுமைளாயின், உடழத்த உண்பவனளாக
இருக்க ஜவண்டும். உடழப்பில் ஆரவம் களாட்டி மைகிழும் மைனப்ஜபளாக்கு ஜவண்டும். பயேனற்ற
நசளாற்கடளப் ஜபசக் கூடைளாத. குடற, ஜகளாள, நபளாய் முதலியே தீச்நசளாற்கடளப் ஜபளாலஜவ பயேனற்ற
நசளாற்களும் தீடமையேளானடவ.
சிரித்தல் என்பத உதட்டில் வழியேக்கூடியே ஒன்று. நெல்ஜலளார சிரிப்பில் ஒலி இருக்கும். ஆனளால் அந்தச்
சிரிப்நபளாலி ஜதளான்றி உடைன் மைடறயும், ஓரகத்திருந்த ஒழுகி வளாழ்வர.
பிறப்பளால் இத்தடகயே தடலமைகனளாகக் ஜகளாவலன் வளரதற்குரியே வளாய்ப்பிருந்தம் நெல்லூழின்டமையேளால்
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அவன் நெகரம் திரிதரு நெம்பியேர குழளாத்தள சிக்கிக் நகளாண்டைளான். ஆனளால் அவஜனளா, முன்ஜனளாரகஜளளா
புரிந்த நெல்விடனப் பயேன்களின் களாரணம் ஜபளாலும் மைளாதவிடயேச் நசன்றடடைகின்றளான்.
மைளாதவிடயேச் நசன்று ஜசரந்த ஜகளாவலன் பரத்தடமை ஒழுக்கத்திலிருந்த முற்றளாக விடுதடலநபற
மைளாதவியின் களாதநலளாழுக்கம் தடண நசய்திருக்கிறத.
ஜகளாவலன், பரத்தடமை ஒழுக்கத்திலிருந்த விடுபட்டு விட்டைளான் என்று இளங்ஜகளாவடிகள
நசளான்னளாரில்டல. களாரணம், அஃத அவனுடடையே தற்சளாரபளான முயேற்சி யேன்று. ஆனளால், “ஜகளாவலடனப்
பிரிந்த அலருக்கு ஆளளாகளாத மைளாதவி’ என்று இளங்ஜகளாவடிகள மைளாதவிடயேச் சிறப்பித்தக் கூறுவளார.
"களாதற் நகளாழுநெடனப் பிரிந்த அலர எய்தளா
மைளாதக் நகளாடுங்குடழ மைளாதவி...”
(இந்திர விழவூநரடுத்த களாடத. 189-130)
-என்று கூறுவதன் மூலம் மைளாதவியின் கற்பின் திறமும்; ஜகளாவலடன மைளாதவி நென்நனறியில் நிறுத்தியே
திறமும் நபறப்படுகிறத.
அத மைட்டுமைன்று, ஜகளாவலன் நபருவணிகக் குடும்பத்தில் ஜதளான்றியேவன். அவன் தன்டனப் பிரிந்த
மீண்டும் பரத்தடமை வழியில் ஜபளாய்விடைக்கூடைளாத என்று ஜகளாவலடனக் களாப்பளாற்றும் உணரவில் மைளாதவி
சிறந்த விளங்கினளாள. மைளாதவிக்குத் தன்டன மிக அழகுற ஒப்படன நசய்த நகளாளளுவதில் இயேல்பளாக
விருப்ப மில்டலயேளானளாலும், ஜகளாவலன் மைகிழ ஜவண்டும் என்பதற்களாகஜவ அவள ஒப்படன
நசய்தநகளாண்டைளாள.
ஜகளாவலன் நபரியே குடும்பத்டதச் ஜசரந்தவன். அவனுடடையே நசல்வத்திற்ஜகற்ப, அவன் வளளடமை
யுடடையேவனளாகவும் புகழுடடையேவனளாகவும் விளங்களாத ஜபளானளால் மைளாதவியின் கூட்டினளால்தளான் இந்தத்
தவறுகள வந்தன, ஜகளாவலன் வளளன்டமை இழந்தளான், புகடழ இழந்தளான், என்று ஊரவர ஜபசளாதிருக்க,
ஜகளாவலன் விரும்பியேவளாநறல்லளாம் அறம் நசய்த ஒழுக மைளாதவி தடண நின்றளாள.
மைளாதவியிடைத்தில் ஜகளாவலன் வளாழ்ந்த களாலத்தில் வீரச் நசயேல்கடளச் நசய்திருக்கின்றளான்; அறச்
நசயேல்கடளச் நசய்திருக்கின்றளான்.
ஜகளாவலனும் மைளாதவியும் பூம்புகளாரில் தங்கள அருடமை மைகள மைணிஜமைகடலக்குப் நபயேர சூட்டு விழளா
எடுத்தனர. விழளாவில் ஜகளாவலனிடைம் தளானம் நபறுவதற்களாக ஒரு பளாரப்பனன் வந்தளான் ஜசளாழப்
ஜபரரசின் பட்டைத்த யேளாடன மைதம் பிடித்த, பளாகனின் கட்டுக்களாவடல மீறி ஓடி வித்தத.
இடடையில் சிக்கியே முதியே பளாரப்படன, யேளாடன தன் தம்பிக்டகயில் எடுத்தவிட்டைத. ஜகளாவலன் பளாரத்த
விட்டைளான். விடரந்த யேளாடனயின் தம்பிக்டகயில் பளாய்ந்த அந்த முதியே பளாரப்பனடன விடுதடல
நசய்தளான். யேளாடனயின் நகளாட்டைத்டத அடைக்கி அதன்மீத ஏறி அமைரந்த நசலுத்தினளான்.
ஒன்டறக் களாப்பளாற்றும் நபளாழுத பிறிநதளான்றுக்கு இழப்பு வந்தளால் அத வீரமைன்று, அறமுமைன்று. இங்கு
முதியே பளாரப்பனனும் உயிர பிடழத்தளான். யேளாடனக்கும் யேளாநதளாரு ஜகடுமில்டல. ஜகளாவலனும் யேளாநதளாரு
இடடை யூறுமின்றி யேளாடனடயே நவற்றி வீரனளாகச் நசலுத்தினளான்.
இதடன இளங்ஜகளாவடிகள, ”கடைக்களிறு அடைக்கியே சருடண மைறவ!" என்று மைளாடைலன் வளாயிலளாக
வளாழ்த்தகின்றளார.
ஜகளாவலன் சளான்ஜறளானளாக விளங்கி வளாழ்ந்த களாலமும் மைளாதவியிடைத்தில் வளாழ்ந்த களாலஜமையேளாம்.
இளங்ஜகளாவடி கள, "கடைன் அறிமைளாந்தர” என்று ஒரு புதியேமைளானிடை சளாதிடயே அறிமுகப்படுத்தகின்றளார.
கடைனறி மைளாந்தர யேளார? பிறரக்குப் பணி நசய்த கிடைப்பஜத தன் கடைன் என்று உணரந்தவரகள
கடைனறிமைளாந்தரளாவர.
இன்டறக்கு, கடைடமைநயேன்பதற்கு இந்தப் நபளாருள நகளாளளப்படுவதில்டல. அத மைட்டுமைல்ல,
பிறருடடையே தீவிடனடயேத் தீரப்பதனளால்தளான் ஒருவரக்குப் புண்ணியேம் உருவளாகிறத, கிடடைக்கிறத
என்றும் இளங்ஜகளாவடிகள கூறுகின்றளார.
இன்றுளள மைனப்ஜபளாக்கு, ”தீவிடனயுடடைஜயேளாரின் தீவிடனடயே மைளாற்றுதல் கூடைளாத; அவர தன்புறுதல்
ஜவண்டும்; அதஜவ இயேற்டகயின் நியேதி” என்பதளாகும். இதவும், அறநநெறி யேன்று.
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ஜகளாவலன், கண்ணகிடயேப் பிரிந்த கண்ணகிக்குத் தயேர நகளாடுத்தளாலும் மைற்றவரகளின் தன்பத்டத
உணரந்திருந்தளான். கீரிப்பிளடளடயேக் நகளான்ற பளாரப் பணியின் பளாபத்டதப் நபரும் நபளாருள
நகளாடுத்தக் கழிக் கிறளான். அத மைட்டுமைளா? பளாரப்பனடனப் பிரிந்த வருந்தியே பளாரப்பணிக்கு, அவடனயும்
அடழத்த வந்த ஜசரத்த டவத்தப் நபரும் நபளாருள வழங்கி வளாழச் நசய்கிறளான்.
இதடன இளங்ஜகளாவடிகள ”நெல்வழிப்படுத்த நசல்லளாச் நசல்வ” என்று மைளாடைலன் வழியேளாக
வளாழ்த்தகின்றளார.
சமூகத்தில் எந்தக் களாலத்திலும் தூரத்தரகள வளாழ்வர ஜபளாலும் இவரகளுக்குக் களால எல்டல
இல்டலஜயேளா? திருத்தமுற்ற முழுச்சமுதளாயேம் களாண்பத அரிஜதளா?
ஒரு பத்தினிப் நபண்மீத, அவளத கணவனுக்கு ஐயேமுண்டைளாகும் வண்ணம் சளாட்சியேமைளித்தல் எவ்வளவு
தீடமை? அதவும் அறியேளாத ஒன்றிடன அறிந்ததஜபளால் சளாட்சியேம் கூறல் நபளால்லளாத தீடமை, இத்தகு
தீடமைடயேச் நசய்ஜதளாடர உயிருடைன் நிலத்தில் அடறந்த உண்ணும் பூதம் ஒன்று பூம்புகளாரில் இருந்ததளாம்.
இங்ஙனம் நபளாய்க்கரி நசளான்னளான் ஒருவடனப் பூதம் நிலத்திலடறந்த உண்ண பளாசக் கயிற்டறப்
ஜபளாட்டி ருந்தத. அத்தூரத்தனின் உயிர ஊசலளாடிக் நகளாண்டிருக்கிறத. அவடன ஈன்ற தளாய்
கலங்குகிறளாள.
இச் சூழ்நிடலயில் ஜகளாவலன் பூதத்திடன அணுகி, தூரத்தடன விட்டுவிடுமைளாறும் அத்தூரத்தன்
உயிரக்குப் பதில் தன்னுயிர நகளாளளுமைளாறும் ஜவண்டுகிறளான். பூதஜமைளா, அதற்கு உடைன்படைவில்டல,
பளாவியின் உயிடர விட்டுவிட்டு நெல்லுயிர நகளாளளும் தீவிடனடயேத் தளாம் நசய்யேத் தயேளாரளாக இல்டல
என்று பூதம் மைறுக்கிறத. ஜகளாவலன் ஜவறு வழியின்றித் தூரத்தனின் சற்றத்தளாரக்குப் நபரும் நபளாருள
வழங்கி தன்பத்டத மைறந்த வளாழச் நசய்கின்றளான்.
இதடன இளங்ஜகளாவடிகள "பசிப்பிணியேறுத்தப் பல்லளாண்டு புரந்த இல்ஜலளார நசம்மைல்" என்று
மைளாடைலன் மூலம் வளாழ்த்தகின்றளார. .
ஆதலளால், மைளாதவியேளால் ஜகளாவலன் வளாழ்க்டக அழியே வில்டல; வளரந்தத ஆனளால், கண்ணகிபளால்
ஜகளாவலன் நசல்லளாடமைக்குக் களாரணம் மைளாதவியின் நசப்பம் சளான்ற மைடனயேற வளாழக்டகயின்
பண்ஜபயேளாகும்.
எந்தி வழியிலும் ஜகளாவலடனப் பிரிந்தளால் தன்டனப் பரத்தடமையேளாக்கத் தன் சற்றத்தளார முயேல்வர என்று
எண்ணியே மைளாதவி, ஜகளாவலன் எந்தநவளாரு குடறயேளாலும் தன்டனப் பிரியேளாமைல் ஜபணிப் பளாதகளாத்த
வந்தளாள. இத அவளுடடையே வளாழ்க்டகத்திறம்.
நபரும்நபளாருள குடறந்ததற்குக் களாரணம், மைளாதவியேளால் நசன்று தங்கியே ஜகளாவலன் நபளாருள ஈட்டைத்டதக்
கவனிக்கவில்டல; வணிகத்டதக் கவனிக்கவில்டல. நபளாருட் நசல்வம் நெளாளஜதளாறும் ஜபணி வளரத்தத்
நதளாகுத்தளால்தளான் உளதளாகும். மைளாதவியேளால் வளாழ்ந்த் ஜகளாவலன் இந்தப் நபளாருள நசயேடல மைறந்தளான்.
உரியேவர கண்களாணிக்களாத நசல்வம் அழிவத இயேற்டக. அதவும் வணிகக் குடும்பத்தின் நசல்வம்
எளிதில் குடறயும். ஜகளாவலன் குடும்பச் நசல்வம் நிலப்பிரபுத்தவ முடறயில் அடமைந்த நசல்வமைல்ல;
வணிகச் நசல்வம். அஃத ஈட்டை ஈட்டைத்தளான் வருஜமை தவிரத் தம்மியேல்பளாக வருவதல்ல.
எப்படிப் நபளாருள குடறந்தத? நபளாருள ஈட்டும் பணியில் ஜகளாவலன் ஈடுபடைவில்டல. ஆயினும்
வளமைளான வளாழ்க்டக வளாழ்கிறளான்; மைற்றவரகளுக்கும் வழங்குகிறளான்.
ஜகளாவலன் மைனநிடறவு கருதி மைளாதவியும் இதில் தடலயிடைவில்டல. இந்த வடகயில்தளான் ஜகளாவலனின்
நபளாருள அழிந்திருக்க ஜவண்டும் என்று உய்த்தணர ஜவண்டியிருக்கிறத.
இங்ஙனம் விழிப்பளாகவும் சிறப்பளாகவும் வளாழ்ந்த மைளாதவிக்கும் அடிச்சறுக்கல் ஏற்பட்டு விடுகிறத.
பூம்புகளாரில் இந்திரப் நபருவிழளா. அடனவரும் கூடிக் கடைலளாடிக் களித்த மைகிழும் விழளா. ஜகளாவலனும்
மைளாதவியும் கடைலளாடைச் நசன்று ஆடிக் க்ளித்த மைகிழ்ந்த அமைரந்திருக்கும்-நபளாழுத, மைளாதவி ஜகளாவலன்
டகயில் யேளாழிடனக் நகளாடுத்த மீட்டிப்பளாடைச் நசளால்கிறளாள. ஜகளாவலனும் மைளாதவி மைனம் மைகிழ யேளாழிடன
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இடசத்தப் பளாடுகிறளான். ஜகளாவலன் பளாடியே பளாடைலில் யேளாதம் உள ஜநெளாக்கம் இல்டல. ஆயினும்,
ஜகளாவலன் பளாடியே,
”திங்கள மைளாடல நவண்குடடையேளான்
நசன்னி நசங்ஜகளா லதஜவளாச்சிக்
கங்டக தன்டனப் புணரந்தளாலும்
புலவளாய் வளாழி களாஜவரி
கங்டக தன்டனப் புணரந்தளாலும்
புலவளா நதளாழிதல் கயேற்கண்ணளாய்
மைங்டக மைளாதர நபருங்கற்நபன்(று)
அறிந்ஜதன் வளாழி களாஜவரி!
ஜசரல் மைடை அன்னம் ! ஜசரல் கண்டை ஒவ்வளாய்!
ஜசரல் மைடை அன்னம் ! ஜசரல் நெடடை ஒவ்வளாய்!
ஊர திடரநீர ஜவலி உழக்கித் திரிவளாளபின்
ஜசரல் மைடை அன்னம்! ஜசரல் நெடடை ஒவ்வளாய்!
முதலியே பளாடைல்கள மைளாதவியிடைம் ஊடைல் ஜதளான்றுவதற்குக் களாரணமைளாயின. மைளாதவி, ஜகளாவலன்
அயேற்நபண் ஒருத்தி யிடைம் நகளாண்டை களாதற் குறிப்பில் பளாடுகிறளான் என்ற எண்ணத்தில் உளளம்
ஊடினளாள.
மைளாதவி தன் ஊடைடல முகக்குறிப்பில் ஒதங்கி நிற்றல் முதலியே வழிகளில் புலப்படுத்தியிருந்தளால்
ஜகளாவலன் மைளாதவியின் ஊடைற் குறிப்டப உணரந்திருப்பளான். மைளாதவியின் ஊடைடலயும் மைளாற்ற முயேற்சி
நசய்திருப்பளான்.
ஆனளால், மைளாதவி தன் ஊடைடல நவளிப்படடையேளாக உணரத்தளாத ஜகளாவலடனப் ஜபளாலஜவ குறிப்புப்
நபளாருள டவத்தப் பளாடினளாள.
மைருங்கு வண்டு சிறந்தளாரப்ப
மைணிப்பூ ஆடடை யேதஜபளாரத்தக்
கருங்க யேற்கண் விழித்நதளால்கி
நெடைந்தளாய் வளாழி களாஜவரி
கருங்க யேற்கண் விழித்நதளால்கி
நெடைந்த நவல்லளாம் கின் கணவன்
திருந்தி நசங்ஜகளால் வடளயேளாடமை
அறிந்ஜதன் வளாழி களாஜவரி!
என்று பளாடினளாள. இப்பளாடைலில் மைளாதவி, களாவிரியின் கற்புக்குச் ஜசளாழனின் நசங்ஜகளாஜல களாரணம் என்று
பளாடுகிறளாள. இதில் யேளாநதளாரு தவறுமில்டல. இங்ஙனம் கூறுவதன் மூலம் மைடனவியின் கற்புக்குக்
கணவன் களாவலனளாக அடமையேஜவண்டும் என்பத நபறப்படுகிறத. இஃநதளாரு சிறந்த கருத்த. இந்த
அளஜவளாடு நின்றிருந்தளால் மைளாதவியிடைம் தவறு களாண முடியேளாத.
ஆனளால் உணரச்சி ஜவகம் எல்டல கடைந்த ஜபளாகிறத. ஜகளாவலன் நெங்டக ஒருத்தியின் களாதலில் சிக்கித்
தவித்ஜதன் என்று பளாடியேடதப் ஜபளாலஜவ. மைளாதவியும் தளான் ஒரு நநெய்தல் தடலவனின் களாதல் வழிப்,
பட்டைதளாகப் பளாடுகிறளாள.
"அடடையேல் குருஜக அடடையேல் எங்களானல்
அடடையேல் குருஜக அடடையேல் எங்களாணல்
உடடைதிடரநீரச் ஜசரப்பதற்கு உறுஜநெளாய் உடரயேளாய்
அடடையேல் குருஜக அடடையேல் எங்களானல்"
என்று பளாடுகிறளாள.
மைளாதவி இந்த உத்திடயேக் டகயேளாண்டிருக்கஜவண்டியே அவசியேமில்டல. ஜகளாவலன் ஜபளாக்கில், தளான்
கண்டை குற்றத்டதக் கடிந்த நசளால்லியிருந்தளாலும் ஏற்றிருப்பளான்; மைனம் மைளாறுபடைளான். ஜகளாவலனின்
நெடடைமுடறயில் மைளாதவிக்கு இருந்த ஐயேமும் அச்சமும் நீங்கினபளாடில்டல. அதனளால் கடிந்த கூறவும்
தயேக்கம்.
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ஆனளால் தனத உணரடவ நவளிப்படுத்த ஜதரந்நதடுத்த நசயேல்முடற எளிதில் ஏற்றுக்நகளாளள
முடியேளாததளாகிவிடுகிறத. தடலவன் தடலவியிடடைஜயே ஒத்த உரிடமைகள உண்டைளானளாலும் தடலமைகன்
ஜசளாரம் ஜபளாதல் ஜபளால தடல மைகள ஜசளாரம்ஜபளாக எந்த மைரபும் ஒத்தக்நகளாளவஜத இல்டல. குறிப்பளாகத்
தமிழ் நெளாகரிகம் ஏற்றுக் நகளாளவஜத யில்டல.
இந்தச் சூழ்நிடலயில் மைளாதவியின் ஜபளாக்கு ஜகளாவலனுக்கு அதிரச்சி தந்தத. அதவும் ஜகளாவலன் தன்
நசல்வத்டத இழந்த சூழ்நிடலயேத. நசல்வம் இழந்த நிடலயில் ஏற்நகனஜவ ஜகளாவலனுக்கு ஒரு
தற்நகளாடல மைனப்பளான்டமை ஜதளான்றிவிட்டைத.
தன்னிடைம் நசல்வம் இல்டலநயேன்ற களாரணத்தளால் தளான் மைளாதவி தன்டன மைறந்த ஜவநறளாருவடன
நெளாடுகிறளாள என்ற முடிவுக்கு ஜகளாவலன் வந்தவிட்டைளான். இத மைளாதவி எண்ணிப் பளாரக்களாத ஒன்று
உணரச்சி ஜவகத்தில் நெடைந்தவிட்டை ஒன்று.
பிரிவு ஜதளான்றிவிடுகிறத. ஜகளாவலன் ஆத்திரத் தடைன் பிரிந்த விடுகிறளான். ஆனளால் ஜகளாவலன் நிடனந்த
பிரிவதற்குரியே அளவுக்கு மைளாதவி தவறு நசய்பவள அல்லள. அவள ஜவநறளாருவடன நெளாடுவதளாக
இருந்தளால் வசந்தமைளாடல ஜபளான்றவரகள குலநவளாழுக்க மைளாகியே பரத்தடமைடயே நெளாடும்படி தூண்டியே
களாலத்திஜலஜயே நசய்திருக்கலளாம்.
மைளாதவி கற்புடடையே நபண்ணளாகக் ஜகளாவலனிடைத்தில் தங்கி வளாழஜவண்டும், அவ்வழி பரத்தடமைக்
குலமைரடப மைளாற்ற ஜவண்டும் என்ற திண்ணியே உறுதி நகளாண்டிருந்தளாள.
அதனளால்தளான் ஜகளாவலன் கண்ணகிடயே விட்டுப் பிரிந்த நபளாழுத ஊழிடனக் களாரணமைளாகக் களாட்டைஜவ
இளங்ஜகளாவடிகள, மைளாதவிடயேவிட்டு ஜகளாவலன் பிரிகிற நபளாழுத "ஊழ்விடன வந்த உருத்ததளாகலின்”
என்று கூறுகிறளார.
அதனளால், குற்றமிலரளாக இருந்தளாலும் ஜபளாதளாத, குற்றங்கள நசய்யேளாதிருந்தளால் மைட்டும் ஜபளாதளாத.
உணரச்சி ஜவகத்தக்கு ஆட்பட்டு என்ன ஜபசகிஜறளாம். என்று நதரியேளாமைஜல ஜபசவடதத் தவிரக்க
ஜவண்டும்.
ஆதலளால் ஜகளாவலன் மைளாதவிடயேப் பிரிந்ததற்கு மைளாதவி முற்றளாகக் களாரணமைல்லள. ஆனளாலும் சூழ்நிடல
அவடள ஒரு களாரணமைளாக்குகிறத.
இந்தச் சிறு களத்திலிருந்த மைளாதவி விடரந்த மீள முயேற்சி நசய்கிறளாள அம்முயேற்சிகடளத் நதளாடைரவடத
பளாரப்ஜபளாம்.
மைளாதவியின் முயேற்சி
ஜகளாவலனத வளாழ்க்டகயின் வலிடமை, வலிடமை யின்டமை, நெல்லுணரவுக்குடற, ஆகியேன மைளாதவி
அறிந்திருந்தஜத! ஆயினும் கடல, கவிடதப் ஜபளாட்டிகளின் சூழ் நிடலகளில் மைளாதவி ஜசளாரந்தவிட்டைளாள.
ஜசளாரவின் விடளவளாக ஜகளாவலன் பளாடியே உத்திடயேப் ஜபளாலஜவ மைளாதவியும் பளாடைத் நதளாடைங்கினளாள.
ஆனளால், விடளவுகள ஜமைளாசமைளாகப் ஜபளாயின. மைளாதவி இந்த விடளவுகடள எதிரபளாரக்கவில்டல.
ஜகளாவலன் பிரிவு, அதிலும் ஜவனிற் களாலத்தில் அவனத பிரிவு மைளாதவிடயே வருத்தியிருக்கிறத.
ஜகளாவலனின் பிரிவுத் தன்பத்தளால் மைளாதவி உயிரிழக்கும் சூழ்நிடல இல்லளாத. ஜபளாவதற்குக் களாரணம்,
“மைளாடல வளாரளா ரளாயினும்
களாடல களாண்குவம் என”
மைளாதவிக்கு ஒரு நெம்பிக்டக யிருந்தஜதயேளாம். அந்த நெம்பிக்டகஜயே அவடள உயிர வளாழச் நசய்தத.
நெம்பிக்டக மைட்டும் இருந்த பயேன் என்ன? நெம்பிக்டகடயே நிடறஜவற்றிக் நகளாளளும் (முயேற்சி
ஜவண்டைளாமைளா? இடடை நிகழ்வுகளளால் நெம்பிக்டக தளரந்த ஜபளாகளாமைல் பளாதகளாக்க ஜவண்டைளாமைளா?
இவ்விரண்டு முயேற்சிகளிலும் மைளாதவி ஈடுபடுகிறளாள.
ஜகளாவலடன, அழகளாலும், மைணத்தளாலும், உணரவளாலும் ஈரத்த வயேப்படுத்தம் கடிதம் எழுதகிறளாள.
கடிதத்தின் தரம் ஜநெளாக்கி இளங்ஜகளாவடிகள அதடனத் "திருமுகம்" என்று சிறப்பிக்கிறளார.
திருமுகத்திற்குரியே நசய்திகடள மைளாதவி, எளிதில் எழுதிவிடைவில்டல. என்ன எழுதவத என்படதப் பல
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தடைடவ தனக்குத்தளாஜன ஜபசித் நதளிந்த உணரவில் எழுதினளாள. அந்தத் திருமுகம் எத்தடகயே குற்றமும்
குடறயும் இல்லளாதிருந்ததளால் ’மைழடல’ என்று இளங்ஜகளா வடிகள சிறப்பிக்கின்றளார.
மைழடலச்நசளால் என்பத உள ஜநெளாக்கமில்லளாதத: தூய்டமையேளானத; இளங்ஜகளாவடிகளின் "மைழடலயின்
விரித்தடர எழுதி" என்ற வரி மைளாதவியின் தூய்டமைடயேப் புலப்படுத்தகிறத.
திருமுகத்தில் உலக வளாழ்க்டகயின் இயேற்டகடயேயும் ஜநெளாக்கத்டதயும் எடுத்தக் கூறுகிறளாள. உயிரகள
நிடலயேளானடவ; உலகில் பிறந்ததய்ப்பன தய்த்த மைகிழ்ந்த நிடறநவய்த தற்குரியேன. இதில் களாதல்
வளாழ்க்டக சிறப்புடடையேத.
உயிரகளுக்குக் களாதலுணரவு ஜதளான்றி வளரந்த முடறயேளாகத் தய்த்த மைகிழும் விருப்பங்கடள உருவளாக்க
அன்டன உடமையேம்டமை, இன்ப உணரடவத் ஜதளாற்று விக்கும் கரும்டபத் தன் கரத்தில் ஏந்தியிருக்கிறளாள.
அதஜபளாலஜவ அன்டன உடமையேம்டமையின் ஜநெளாக்கத்டத நிடறஜவற்றும் ஜவனிற்களாலத் தடலவன்
களாமைஜவளும் கரும்பு வில்டலக் நகளாண்டிருக்கிறளான். களாமைஜவளின் கடைடமை உயிரினங்கள தமைக்குரியே
தடண டயேத் ஜதரந்நதடுத்தப் புணரந்த மைகிழத் தடணயேளா யிருப்பத.
கூடி வளாழ்ந்த களாதலர யேளாதளானும் ஒருவடகயில் சிறு நபளாழுத பிரியினும் ஜவனில் தடலவன்
வருத்தவளான்; உயிடரப் பிரிப்பளான். ஆதலளால் அருடமைக்குரியே தடலவன் நபருமைளாஜன! இதடன அறிந்த
அருள நசய்க! என்ற வடகயில் திருமுகத்டத எழுதி வசந்தமைளாடலயின் வழி நகளாடுத்தனுப்பினளாள.
மைளாதவிடயேப் பிரிந்த ஜகளாவலன் இன்னமும் வீட்டுக்குச் நசல்லவில்டல, கடடைவீதி மைருங்கிஜலஜயே
சற்றிக்நகளாண்டிருக்கிறளான். அங்குக் ஜகளாவலடனக் கண்டு வசந்தமைளாடல திருமுகத்டதக் நகளாடுக்கிறளாள.
ஜகளாவலன் நிடல எதிரமைளாறளாக இருந்தத. ஜகளாவலன் மைளாதவியின் திருமுகத்தக்கிடசந்த வர உடைன்படைளாத
ஜதளாடு, மைளாறளாக மைளாதவிடயேக் கடுஞ் நசளாற்களளால் ஏசித் தீரக்கிறளான். முன்னரக்கூடி வளாழ்ந்த களாலத்தில்
மைளாதவி ஊடைல் தவிரத்தக் கூடுதற்குத் தடணயேளாக இருந்த நிகழ்ச்சிடயேக்கூடை நெடிப்பு என்று கூறுகிறளான்.
திருமுகத்டத ஏற்றுக் நகளாளளஜவ மைறுக்கிறளான்.
இதனளால் மைளாதவியின் பளால் குடற இல்டல என்பத நதளிவு எனினும் ஜகளாவலனிடைத்திலிருந்த தனியேளாக்
களாதலளால் மைளாதவி மீண்டும் முயேற்சி நசய்கிறளாள
மைளாதவியின் மைளாண்பு
மைளாதவி ஜகளாவலனின் தனிடயே மைளாற்ற முடியேளாடமைடயே நிடனந்த வருந்தகிறளாள. ஆனளாலும் முயேற்சிடயேக்
டக விடைவில்டல. மீண்டும் ஜகளாசிகன் என்ற ஓர அந்தணளாளடன அணுகி ஜகளாவலனுக்குத் திருமுகம்
எழுதிக் நகளாடுத்த அனுப்புகிறளாள. இத்திருமுகத்தின் வளாயிலளாக மைளாதவியின் வளரந்த நிடலடயே அறியே
முடிகிறத.
களாதலர இருவரிடடையில் புலவிஜயேளா, தனிஜயேளா ஏற்பட்டு அதமைளாறளாத நீட்டித்தளால் இருவரில் ஒருவர தம்
நிடலடயே வற்புறுத்தளாத மைற்றவர நிடலடயேச் சளாரந்த ஒழுகுதல் கடைடமை; நெளாகரிகம். இப்படி ஒழுகத்
தடலப் :படின் பிரிவு படகயேளாக மைளாறி வளரளாமைல் தளிரக்கப்படும். களாலப்ஜபளாக்கில் உறவும் ஜதளான்றும்;
வளரும்.
மைளாதவியிடைத்தில் இந்தப் ஜபளாக்கு களால்நகளாண்டு விட்டைத. இரண்டைளாவத திருமுகத்தில் களாதலி,
களாதலனுக்கு எழுதவத ஜபளான்ற நசளாற்நறளாடைரகஜள அடமையே வில்டல. ஒரு ஞளானளாசிரியேரக்கு ஒரு
மைளாணளாக்கன் எழுதவத ஜபளால ஜகளாவலனுக்கு மைளாதவி எழுதியே திருமுகம் அடமைந்திருந்தத.
மைளாதவி, ஜகளாவலனுக்கு எழுதியே திருமுகத்டத அப்படிஜயே தன் நபற்ஜறளாருக்குக் களாட்டுமைளாறு பணித்தளான்.
களாதலடனப் பிரிந்த பிரிவுத் தன்பத்தளால் வருந்தம் ஒரு களாதலி, தன் களாதலனுக்கு எழுதியே திருமுகம்
மைற்றவரகளும் அதிலும் சிறப்பளாக நபற்ஜறளாரகளும் படிக்கத்தக்கதளாக அடமைந்தநதனில் மைளாதவி
எவ்வளவு நசழிப்பளாக வளரந்திருக்கிறளாள என்படத அறியே முடி கிறத.
மைளாதவியின் திருமுகம் இஜதளா
”அடிகள முன்னர யேளானடி வீழ்ந்ஜதன்
வடியேளாக் கிளவி மைனக் நகளாளல் ஜவண்டும்
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குரவரபணி யேன்றியும் குலப்பிறப் பளாட்டிஜயேளாடு
இரவிடடைக் கழிதற்கு என் பிடழப்பறியேளாத
டகயேறு நநெஞ்சம் கடியேல் ஜவண்டும்
நபளாய்தீர களாட்சிப் புடரஜயேளாய் ஜபளாற்றி?
(புறஞ்ஜசரியிறுத்த களாடத 87-92)
ஜகளாவலடன ’அடிகள’ என்று விளித்த எழுதகிறளாள; தன்டன அடியேவளளாக்கிக் நகளாண்டு வணக்கத்டதப்
புலப்படுத்தகிறளாள. மைளாதவி தன் இரண்டைளாவத திருமுகத்டதத் ஜதரந்த நதளிந்த எழுதகிறளாள.
அதமைட்டுமைன்று, ஜகளாவலனின் மைன நிடலடயேப் ஜபளாற்றிப் பளாதகளாக்குமைளாறும் ஆற்றுப்படுத்தகிறளாள.
ஆயினும் அடைக்கத்தின் களாரணமைளாகத் தன் கடிதத்தின் நசளால், ஜதரந்த நதளியேளாத நசளால்-புன் நசளால் என்று
குறிப்பிடுகிறளாள.
”தளாங்கள நபற்ஜறளாரக்குரியே பணிகடளச் நசய்யேளாமைல் குலத்திற் பிறந்த சிறந்த கண்ணகிஜயேளாடு
எல்லளாருக்கும் வளாழ்வளிக்கும் பூம்புகளாடர விட்டு இரவில் யேளாரும் அறியேளாத நசன்றத ஏன்?
அஃத அடியேவளளாகியே நெளான் நசய்த குற்றத்தினளாலளா? நெளான் நசய்த குற்றமைளாக இருப்பின் நபண்
ஜபடதடமையேளால் நசய்திருப்பளாள என்று கருதிப் நபளாருட்படுத்தளாத விட்டிருக்கலளாம். அல்லத ஒறுத்தத்
திருத்தி இருக்கலளாம். ஜகளாவலனளாகியே நீவிர குற்றமைற்ற களாட்சிடயேயுடடையேவர. நும் புகழுக்கு யேளாநதளாரு
குற்றமும் வரளாத பளாதகளாத்தக் நகளாளக!" என்று திருமுகத்டத முடிக்கிறளாள.
இத்திருமுகத்தில் மைளாதவிக்குக் குடும்பப் பளாசமும் நெளாட்டுப் பற்றும் வளரந்திருப்படதயும் பளாரக்கிஜறளாம்.
தளான் இன்புறுவடத விடை ஜகளாவலனின் புகழ் சிறப்புற அடமையே ஜவண்டுநமைன்ற விருப்பம் மைட்டுஜமை
இருந்த நதன்படத உணரந்த நகளாளள முடிகிறத.
ஒஜர ஒரு இடைத்தில் தனத நிடலடயே எண்ணி வருந்தகிற நசளாற்ஜறளாடைர விழுகிறத. ஆனளால்,
நவளிப்படடையேளாக இல்டல. உய்த்த உணர ஜவண்டியே ஒன்று.
அதளாவத ”குலப் பிறப்பளாட்டிஜயேளாடு இர விடடைக் கழிதற்கு என் பிடழப்பு அறியேளாத டகயேறு நநெஞ்சம்"
என்ற நசளாற்நறளாடைரில் கண்ணகி குலப்பிறப்பளாட்டியேளாக இருந்ததளால் ஜகளாவலன் அடழத்தச்
நசன்றிருக்கிறளான்; தன்டன அடழத்தச் நசல்லளாததற்குக் களாரணம், தளான் குலப்பிறப்பளாட்டியேளாக
இல்லளாதததளான் என்றுணரகிறளாள ஜபளாலும்!
ஆனளால் இத் திருமுகம் வளாயிலளாக மைளாதவி, ஜகளாவலடன மைளாசின்றிக் களாப்பளாற்ற ஜவண்டும் என்ற
நகளாளடகயுடடையேவளளாக விளங்குகின்றளாள. இத மைளாதவிக்குளள நபருடமை.
ஜகளாவலனும் மைளாதவி தீத இலள என்று உணரகிறளான். மைளாதவியின் திருமுகத்டதத் தன் நபற்ஜறளாரிடைம்
களாட்டுமைளாறு ஜகளாசிகன் வளாயிலளாகக் நகளாடுத்தனுப்புகிறளான்.
இங்ஙனம் வளரந்த மைளாதவி, தறவு நிடலக்குரியே உளப்பளாங்கிடன அடடைந்தளாள. தளான்மைட்டுமைல்ல. தன்
அருமைந்த நசல்வி மைணிஜமைகடலடயேயும் கூடை இளடமைப் பருவத்திஜலஜயே நபளத்தத் தறவியேளாக்குகிறளாள.
ஏன்? சமூகத்தில் தனக்கு-பணிடகயேர குலத்தக்கு இருந்த இழி நிடலடயே எண்ணி ஏங்குகிறளாள.
தூய்டமைடயேயும் களாதல் மைடனவிக்குரியே கடடைப் பிடிடயேயும் ஜமைற்நகளாண்-ஜடைளாழுகினளாலும் எளிதில்
தன்டன நீங்கியே ஜகளாவலடன நிடனந்த வருந்தளாத ஜபளானளாலும் இதற்குக் களாரணமைளாயேடமைந்த சமுதளாயே
நியேதிகள மைளாதவிடயே வருத்தியிருக்கிறத.
அதன் களாரணமைளாக அவளுக்கு ஏற்பட்டை தயேரம் மிகுதி, ஜகளாவலன் நகளாடலயுண்டை நசய்தி, மைளாதவிடயே
மைரணத்தக்கு ஆளளாக்கவில்டல. அதனளால் அவள கற்பு மூன்றளாந் தரத்தத என்பர அறியேளாப் ஜபடதயேர
சிலர.
கணவன் இறந்தவுடைன் இறப்பத மைட்டுந்தளானளா கற்பின் கடைடமை? அப்படியேளானளால் கண்ணகி கூடைத்தளான்
உடைஜன சளாகவில்டல.
கற்பு என்பத கணவடன, கணவனின் புகடழ கனவனின் குறிக்ஜகளாடளக் களாப்பளாற்றுவதிலும் அடமைந்த
கிடைக்கிறத.
பளாண்டிமைளாஜதவி, பளாண்டியேன் இறந்தவுடைன் உயிர நீத்தளான், ஆம்! பளாண்டியேன், பளாண்டிமைளாஜதவிக்நகன்று
யேளாநதளாரு கடைடமையும் விட்டுச் நசல்லவில்டல. அதனளால் பளாண்டிமைளாஜதவி உடைன் உயிர தறந்தளாள.
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ஜகளாவலன் இறந்தவுடைன் கண்ணகி இறக்கவில்டல! ஏன்? வளாழ்ந்தவிடை ஜவண்டுநமைன்ற ஆடசயேளா?
இல்டல. ஜகளாவலன் அவன் மீத ‘களவன்' என்று சமைத்தப்பட்டை பழிடயே மைளாற்ற ஜவண்டியே கடைடமைடயே
விட்டுச் நசன்றிருக்கிறளான். அப்பணிடயேக் கண்ணகி இனிஜத நசய்த முடித்தளாள.
ஜகளாவலன், அவன் மைகளளாகியே மைணிஜமைகடலடயேக். களாப்பளாற்றும் நபளாறுப்டப மைளாதவியிடைம் விட்டுச்
நசன்றிருக்கிறளான். அதனளால் மைளாதவி உயிர தறக்க முடியே வில்டல. மைளாதவி, மைணிஜமைகடலடயே வளரத்த
நபளத்தத் தறவியேளாக்குகிறளாள.
ஏன்? மைணிஜமைகடல கணிடக வளாழ்க்டக ஜமைற் நகளாண்டைளால் ஜகளாவலன் புகழுக்கு இழுக்கு ஜநெரும் என்று
எண்ணித்தளான்!
இங்ஙனம் பல்லளாற்றளாலும் சிறந்த விளங்கியே மைளாதவி நபண்ணில் நபருந்தக்களாளளாவளாள.
-------------------
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5. ஜசரன் நசங்குட்டுவன்
சிலம்பு, தமிழ்த் ஜதசியேக் களாப்பியேம் சிலம்பு, தமிழகம் தழீஇயே இலக்கியேம்; பழந்தமிழகத்தின் மூன்று
அரசகடளயும் ஜபளாற்றியே இலக்கியேம். ஜசளாழ, பளாண்டியே, ஜசரநெளாடுகடளப் பற்றுக் ஜகளாடைளாகக் நகளாண்டு
வளரந்த இலக்கியேங்கள பலப்பல.
தமிழ்நெளாடு ஜசளாழர, பளாண்டியேர, ஜசரர ஆகியே மூஜவந்தரகளளாலும் ஆளப்நபற்று வந்தத. இந்த
மூஜவந்தரகளுள ஜசளாழப் ஜபரரசரகள திருக் ஜகளாயில்கள கட்டுதல், இடச, நெடைனம், முதலியே கடலகடள
வளரத்தல், நிலவளம், நீரவளம் முதலியேன ஜபணுதலில் அதிக ஆரவம் களாட்டினர. அடண கட்டித்
தண்ணிர ஜதக்கும் நீரப்பளாசன நிரவளாக ஜமைலளாண்டமைடயேத் தமிழ்நெளாட்டு வரலளாற்றில்
அறிமுகப்படுத்தியேத - ஜசளாழப்ஜபரரஜச!
அதஜபளாலஜவ நில அளடவடயேயும் அறிமுகப் படுத்தியேத. மைக்களளாட்சி முடறடயேக் குடைஜவளாடல
மூலம் நெடடைமுடறப்படுத்தியே நபருடமை ஜசளாழப் ஜபரரசக்கு உண்டு.
தமிழரசகளில் ஊரளாண்டமை சிறந்த விளங்கியேத. இன்று மைக்களளாட்சி நெடடைநபறும் களாலத்தில் கூடைப்
படழயே ஊரளாண்டமை இல்டல. கட்சிகள பலவளாகி, கட்சிகளில் குழுக்கள பலவளாகி வலிடமை வளாய்ந்த
ஊரளாண்டமைடயேச் சிடதத்தவிட்டைனர. ஊரளாட்சி மைன்றங்கள சட்டைப்படி : இருந்தளாலும் கூடை நெளாடு பளாதி,
களாடு பளாதி என்படதப் ஜபளால் ஊரளாட்சி மைன்றங்கடள இயேங்களாமைல் முடைக்கி டவப்பததளான் அரசின்
பணியேளாக இருந்த வருகிறத ஊரளாண்டமை இருந்தளால்தளான் கிரளாமைங்கள வளரும்: அரசின் பணி எளிதளாகும்.
பளாண்டியேப் ஜபரரசரகள சங்கம் அடமைத்தத் தமிழ் வளரத்ததில் புகழ் நபற்றனர. சங்க இலக்கியேங்களில்
பல பளாடைல்கள பளாண்டியே நெளாட்டடைஜயே களமைளாகக்நகளாண்டு ஜதளான்றியேடவ.
பளாண்டியே அரசரகளில் பலர கவிஞரகளளாக இருந்திருக்கிறளாரகள. பளாண்டியேன் ஆரியேப் படடை கடைந்த
நநெடுஞ்நசழியேன், தடலயேளாலங்களானத்தச் நசருநவன்ற பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேன், பளாண்டியேன்
அறிவுடடை நெம்பி ஆகிஜயேளார கவிஞரகளளாக விளங்கியே பளாண்டியேரகளில் குறிப்பிடைத்தக்கவரகள.
ஜசர அரச நசந்தமிழ் அரச. வீர வரலரறு படடைத்த அரச நெல்ல டசவப் பற்றுடடையே அரச, அஜதஜபளாழ்த
சமையே சமைரசம் நிலவியே அரச. வஞ்சி நெகரத்தில் பல்வடகச் சமையே நநெறிகளும் இயேங்கின. அதனளாஜலஜயே
இளங்ஜகளாவடிகளிடைத்தில் சயேன சமையேத்தின் தளாக்கம் இருந்தத.
சிலப்பதிகளாரம் தமிழினத்தின் ஜதசியேக் களாப்பியேம்; தமிழகம் தழீஇயே களாப்பியேம்: முத்தமிழ்க் களாப்பியேம்,
சிலம்டப இயேற்றியேவர இளங்ஜகளாவடிகள. ஜசர அரச மைரபினர தமிழக வரலளாற்றில் நதளான்டமையேளான
மைரபினர. பளாரதப் ஜபளாரக் களாலத்திஜலஜயே ஜசரர குலம் புகழுடைன் விளங்கியேத.
இன்டறயே அரசியேலில் நெடுநிடலக் நகளாளடக ஜபசப் நபறுகிறத. பளாரதப் ஜபளார நெடைந்தஜபளாத
நகளரவரகள பளாண்டைவரகள ஆகியே இரண்டு அணியினருக்கும் உணவு வழங்கியே நபருடமை ஜசர
அரசருக்கு உண்டு. இந்த நெடு நிடலக் நகளாளடகடயே, 'நபருஞ்ஜசளாறு பயேந்த திருந்த ஜவல் தடைக்டக’
என்று சிலம்பும்
”வளான வரம்படன நீஜயேளா நபருமை
அலங்குடளப் புரவி ஐவநரளாடு சிடனஇ
நிலந்தடலக் நகளாண்டை நபளாலம்பூந் தம்டப
ஈடரம் பதின்மைரும் நபளாருதகளத் நதளாழியேப்
நபருஞ்ஜசளாற்று மிகுபதம் வடரயேளாத நகளாடுத்ஜதளாய்"
(புறம்-2)
என்று புறநெளானூறும் பளாரளாட்டுகின்றன. ஜசர அரசரகடளப் பற்றியே இலக்கியேங்கள சங்க களாலத்திஜலஜயே
ஜதளான்றிவிட்டைன. இவற்றுள பதிற்றுப்பத்த குறிப்பிடைத் தக்கத.
இங்ஙனம் வளரந்த வந்த ஜசரர மைரபில் நநெடுஞ் ஜசரலளாதனின் அருடமை மைக்களளாகச் நசங்குட்டுவனும்
இளங்ஜகளாவும் ஜதளான்றினர. நசங்குட்டுவன் அரசப் பணி ஏற்க வளாய்ப்பளாக இளங்ஜகளா தறவியேளாகிறளார.
இளங்ஜகளா புவியேரசளாகளாமைல் கவியேரசளாகிச் சிலப்பதிகளாரத்டத இயேற்றி யேருளினளார.
நசங்குட்டுவன் நசஞ்சடடை வளானவன் அருளில் ஜதளான்றியேவன் என்று சிலம்பு ஜபசகிறத. முடியுடடை
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மூஜவந்தருளகளும் ஜசர அரச விழுப்பம் உடடையேத; பளாடும் புகழுடடையேத. நீதி வழுவளாத்
தன்டமையுடடையேத. ஜசர மைரபினர அரச அறந்தழிஇயே அரச, ஜபளார முடனயிலும் வீரம் விடளவிக்கும்
நகளாற்றமுடடையே அரச.
ஜசரர பண்பு பளாடைப் பண்ணும் தமிழும் களாத்திருந்தன. இங்ஙனம் புகழ் பூத்த ஜசர அரசரகளின் தடலநெகர
வஞ்சி நெகரமைளாகப் நபரும்பளாலும் இருந்தத. ஒரு சில களாலத்தில் கருவூர, நவஞ்சளாமைளாக்கூடைல் ஆகியேன
தடலநெகரங்களளாக இருந்திருக்கின்றன. சிலம்புக்குரியே வரலளாறு நிகழ்ந்த ஜபளாத தடலநெகரமைளாக இருந்தத
வஞ்சி நெகரஜமை. வஞ்சி நெகரம் என்பத திருவஞ்டசக் களமைளா? திருவனந்தபுரமைளா? என்பத
ஆரளாய்தலுக்குரியேத.
இயேற்டக வளம் நசறிந்தத ஜசர நெளாடு. குறிஞ்சி, நநெய்தல், முல்டல, மைருதம் ஆகியே நெளான்கு வடக நிலங்
களும் ஜசர நெளாட்டில் உண்டு. ஜசர நெளாடு புலவர பளாடும் புகழ்நபற்றத.
பதிற்றுப் பத்த ஜசரரகளுக்ஜக உரியே இலக்கியேம். பத்தப் பளாட்டுகள ஒரு நதளாகுதி. இப்படி பத்தத்
நதளாகுதி. ஒவ்நவளாரு பத்தம் ஒவ்நவளாரு ஜசரடனப் பற்றியேத. இதில் ஐந்தளாம் பத்த
நசங்குட்டுவனுக்குரியேத. நசங்குட்டுவனுக்குரியே பத்திடன இயேற்றியேவர பரணர. இந்தப் பத்த
நசங்குட்டுவடன ”கடைல் பிறக் ஜகளாட்டியே நசங்குட்டுவன்" என்று அடழக்கிறத. பரணர
நசங்குட்டுவனின் வீரத்திடனயும் நகளாடடைச் சிறப்பிடனயும் விரிவளாக எடுத்தப் ஜபசகிறளார.
ஜசரர குலத்தில்தளான் ஜசரமைளான் நபருமைளான் நெளாயேனளார கழறிற்றறிவளார ஜதளான்றினளார. கழறிற்றறிவளார
சிவநநெறி நின்நறளாழுகியேவர. நெம்பியேளாரரருக்குத் ஜதளாழரளாகச் சிவநபருமைளான் மூலம் ஆகியேவர. இத்தகு
புகழ்நபற்ற ஜசரர குலத்ஜதளான்றல்தளான் நசங்குட்டுவன். நசங்குட்டுவனுக்கு முடிசூட்டிக் நகளாளளும்
வளாய்ப்பிடன நெல்க இளங்ஜகளா தறவியேளானளார; கவியேரசளானளார.
ஜசரன் நசங்குட்டுவன் மைடனவி ஜசளாழர குலத்தில் ஜதளான்றியே நபண். இரளாசசூயேம் ஜவட்டை
நபருநெற்கிளளி, ஜசரன் நசங்குட்டுவனின் டமைத்தனன். நபருநெற்கிளளி களாலத்தில் ஜசளாழநெளாடு பிரிந்த
ஒன்பத ஜபர ஆட்சிக்குட் பட்டைத.
ஜசளாழநெளாட்டடை ஒஜர ஜநெரத்தில் ஜசளாழ மைரபிடனச் ஜசரந்த ஒன்பத ஜபர ஆண்டைனர. ஒன்பதின்மைரும்
இளவரசரகள; ஒத்த தன்டமையினர. இதன் களாரணமைளாகச் ஜசளாழர குலத் தடலவன் நபருநெற்கிளளியின்
ஆடணக்கு ஒன்பத இளவரசரகளும் கட்டுப்படை மைறுத்தனர. படகடமை நகளாண்டைனர. இந்தச் ஜசளாழர
ஒன்பதின்மைடரயும் ஜபளாரில் நவன்று தனத டமைத்தனனிடைம் ஜசளாழப் ஜபரரசின் நகளாற்றத்டதத் தந்த ஒரு
நிடலப்படைச் நசய்த நபருடமை ஜசரன் நசங்குட்டுவனுக்கு உண்டு.
ஜசரன் நசங்குட்டுவன் ஒரு சமையேம் மைடலவளம் களாணப் புறப்பட்டைளான். ஜபரியேளாற்றங் கடரயில் தனத
மைடனவி இளங்ஜகளா ஜவண்மைளாஜதவி மைற்றும் அரசத்தடற அலுவலரகளுடைன் பளாடி வீடு அடமைத்தத்
தங்கியிருந் தளான். அதஜபளாத வடைபுலத்திலிருந்த தவமுனிவரகள சிலர வந்த நசங்குட்டுவடனச்
சந்திக்கின்றனர.
தவ முனிவரகள நசங்குட்டுவடன வளாழ்த்திவிட்டு வரலளாற்றுத் திருப்பத்திற்குரியே நசய்திடயேத் நதரிவிக்
கின்றனர. "மைன்னர மைன்ன! தமிழ் நெளாட்டைரசரகள வடை புலம் நவற்றி நகளாண்டைஜபளாதம், வடை பனி
மைடலயில் இமையேத்தில் சின்னங்கள நபளாறித்தஜபளாதம் எம்டமைப் ஜபளால வலிடமையுடடையே அரசர
இல்டலஜபளாலும்” என்று வடைநெளாட்டு அரசரகள கூறியே நசய்திடயே உடரக்கின்றனர நசங்குட்டுவனிடைம்.
இத்தருணத்தில் சளாத்தனளாரும் அந்த அடவக்கு வருகிறளார. சளாத்தனளார கண்ணகி வரலளாற்றில் நிகழ்ந்தன
அடனத்டதயும் முடறப்படுத்திக் கூறுகிறளார. பளாண்டியே அரசன் இறந்த நசய்தி ஜகட்டைநபளாழுதம்
நசங்குட்டுவன் மைகிழ்ந்தளானல்லன் ; வருத்தமுறுகின்றளான். இந்தச் சூழ் நிடலயில் தளான் அரசளாளும்
நபளாறுப்பு இன்பச் சளாரபுடடையேதல்ல, தன்பம் மிகுதியுடடையேத என்று கூறுகின்றளான்.
நெளாட்டில் மைடழ வளம் குடறந்தளாலும் சரி, உயிரகள வருத்தமுற்றளாலும் சரி நசங்ஜகளால் நசலுத்தவத
தன்பஜமையேளாம், ஜபளாற்றத் தக்கதல்ல என்பத நசங்குட்டுவன் கருத்த.
பளாண்டியே நெளாட்டில் நெடைந்த நிகழ்வுகள பற்றி -- பளாண்டியே அரசடனப் பற்றி நசங்குட்டுவனிடைம் இகழ்வுக்
குறிப்பு யேளாநதளான்றும் ஜதளான்றவில்டல. மைளாறளாகப் பளாண்டியேன் நநெடுஞ்நசழியேடன நிடனந்த அரசப்
நபளாறுப்பின் கண் உளள தன்பத்டதஜயே நிடனவு கூரகிறளான். இதனளால் நசங்குட்டுவன் பிறர
இகழ்ச்சிடயேக் கண்டு மைகிழளாத நபருந்தடக என்பதம் புலப்படுகிறத.
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இன்டறயே நிடல தடலகீழ்த் தடுமைளாற்றம், இன்று அரச பதவிகள, பணம் பண்ணும்
பதவிகளளாகப்ஜபளாயின. அதமைட்டுமைளா? ஆரவளாரமைளான சகந்தழுவியே வளாழ்க்டகயும் கிடடைக்கிறத. இன்று
நெடைப்படவ அரசகள அல்ல, நபரியே வியேளாபளாரக் கடடைகள, அவ்வளவுதளான்.
நசங்குட்டுவன் தளாபதரகள வளாயிலளாக ஆரியே அரசரகள தமிழ் நெளாட்டைரசரகடள இழித்தக் கூறியேடதக்
ஜகட்டுப்நபளாருமினளான்;ஆரியே அரசரகள நகளாட்டைத்திடன அடைக்க ஜவண்டும் என்று உறுதி
பூண்கின்றளான்; வஞ்சினம் ஜமைற்நகளாளகின்றளான்.
அதஜபளாத அந்த அடவயிலிருந்த ஆசளான் எழுந்த, "ஜசரரகுல மைன்ன! இமையே வரம்ப நின்டன இகழ்ந்தன
ஒரல்லர” என்று கூறினளான். ஆயினும் நசங்குட்டுவனின் சினம் தணியேவில்டல. 'எம்டமை இகழ்ந்தளால்
என்ன? மைற்ற தமிழ் அரசகடளப் பழித்தளால் என்ன? தமிழ் நெளாட்டைவர ஒரு மைரபினர’ என்று இனமைளான
உணரவுடைன் கூறுகிறளான்.
தமிழருக்குத் ஜதடவ தன்மைளான உணரச்சி. தன்மைளான உணரச்சி இருந்தளால் மைட்டும் ஜபளாதளாத. இனமைளான
உணரச்சியும் ஜதடவ. அதளாவத தமிழர என்ற உணரவில் விருப்பம். தமிழர, தமிழடரப் படகக்களாத
வளாழ்தல். தமிழருக்கு இடடையூறு வரும்நபளாழுத ஒன்று திரண்டு பளாதகளாத்தல். இந்த இனமைளானம்
தமிழருக்கு என்றும் இருந்ததில்டல. நெம் தடலமுடறயில் தடலவர நபரியேளார தமிழரிடடையில்
இனமைளானத்டத வளரக்க உடழத்தளார. அறிஞர அண்ணளா அவரகள இனமைளானத்திற்கு ஓர
எடுத்தக்களாட்டைளாவளார.
நசங்குட்டுவன், தமிழ் அரசரகடளப் பழித்தடத, தன்டனப் பழித்ததளாகஜவ கருதினளான். இந்த நிடலயில்
நசங்குட்டுவன் தன்டன மூவருள ஒருவனளாக எண்ணிக். நகளாளகின்றளான். வடைவடர ஜநெளாக்கிப்
படடைநயேடுக்கிறளான். படடைநயேடுத்தல் ஆரியே அரசரகடள நவல்லுவ தற்களாக மைட்டுமைல்ல. பத்தினித்
நதய்வம் கண்ணகிக்குச் சிடல எழுப்ப இமையேத்தில் கல் எடுத்த வரஜவ படடைநயேடுக்க எண்ணுகிறளான்.
சூளுடரத்தப் படடைநயேடுப்பும். நதளாடைங்கிற்று. வடைபுலத்த ஆரியே அரசரகடளநவன்று வளாடக
சூடினளான். ஆரியே அரசரகள ஜபளாரில் புற முதகிட்ஜடைளாடினர. அவரகடள - கனக விசயேரகடளப் பிடித்த
அவரகள தடலமீத இமையேக் கல்டலயும் கங்டகடயேயும் ஏற்றிக் நகளாண்டு வருகிறளான்.
ஆயினும் நசங்குட்டுவன் வடைபுலத்தப் ஜபளாரில் நவற்றி நபற்ற பிறகு பிடித்த டகதிகடளச் ஜசளாழப்
ஜபரரசக்கும், பளாண்டியே ஜபரரசக்கும் நகளாண்டு ஜபளாய் களாட்டை ஏற்பளாடு நசய்கிறளான். ஜசளாழ, பளாண்டியே
அரசரகள, தம்முடடையே நவற்றிடயே தமிழன் நவற்றி, தங்களுடடையே நவற்றி என்று எண்ணுவர என
நெம்பிக் டகதிகடளக் நகளாண்டுஜபளாய்க் களாட்டைச் நசளான்னளான். அதன் எதிர விடளவுகடளச்
நசங்குட்டுவன் உணரந் தளானில்டல.
டகதிகடளப் பளாரத்த ஜசளாழ, பளாண்டியே அரசரகள ஜபளாரில் உயிர பிடழத்த ஓடுபவரகடளச்
சிடறப்பிடித்தல் வீரமைன்று என்று கூறி விடுகின்றனர. இன்று வடரயில் தமிழகம்-தமிழர நெலம் களாக்கும்
நபருந்தடகயேளாளரகடளக் கண்டைதில்டல, இன மைளானம் என்பத கடுகளவு கூடை இல்டல.
இமையேக் கல் நகளாண்டு கண்ணகிக்கு- பத்தினித் நதய்வத்திற்குச் சிடல அடமைக்கிறளான் நசங்குட்டுவன்.
கங்டக நீரிடனத் நதளித்த வழிபளாட்டுக்குரியே திருஜமைனி யேளாக்குகிறளான். கண்ணகி பத்தினிக் ஜகளாயிலில்
நெளாளஜதளாறும் ஜவளவி முதலியேன நிகழ்த்தினளான்.
நெளாளஜதளாறும் வழிபளாடு நெடைக்க ஜதவந்தி மூலம் ஏற்பளாடு நசய்தளான். கண்ணகி திருக்ஜகளாயிடல வலம்
வந்த வணங்கினளான். அப்ஜபளாத நசங்குட்டுவனுடைன் ஆரியே அரசரும், குடைகக் நகளாங்கரும், மைளாளவ
ஜவந்தரும் இலங்டகக் கயேவளாகுவும் உடைனிருந்த வணங்கினர. கண்ணகிக்குத் திருக்ஜகளாயில்
எடுத்தடமையேளால் தமிழ் நெளாட்டில் பத்தினி வழிபளாடு நதளாடைங்கப் நபற்றத; வளரந்த வருகிறத.
நசங்குட்டுவன் கண்ணகி ஜகளாட்டைம் அடமைத்தக் கடைவுண்மைங்கலம் நசய்தஜபளாத சிடறப்பட்டை ஆரியே
அரசடர விடுதடல நசய்த அரச விருந்தினர தகுதியில் உபசரடண நசய்த பத்தினி வழிபளாடு
நிடறநவய்தியேவுடைன் அவரவர நெகருக்குச் நசல்லுமைளாறு ஏற்பளாடு நசய்தளான். இச்நசயேல்
நசங்குட்டுவனின் நபருந்தடகடமைக்கு எடுத்தக்களாட்டு.
ஜசரன் நசங்குட்டுவன் சிறந்த அரசன்; வீரன். மைடனயேறம் களாத்தவன்; இனமைளானம் ஜபணியேவன். மைற்றத்
தமிழரசரகளிடைம் மை தி ப் புணரவு களாட்டியேவன்; ஜபளாற்றியேவன்.
------------------57

6. சிலம்பு விடளத்த புதடமை
சிலம்பு, தமிழ் இலக்கியே உலகில் பூத்த மைலரகளில் மைணம் மிக்கத. தூயே தமிழ்; நதளிந்த நெடடை
குறிக்ஜகளாள உளள படடைப்பிலக்கியேம்; முத்தமிழ்க் களாப்பியேம்; தமிழகம் தழீஇயே இலக்கியேம்; சமூக நெலம்
நபளாதளும் களாப்பியேம்.
அரசியேல் நநெறியும் அறநநெறியும் உணரத்தம் களாப்பியேம்; தமிழரதம் ஆற்றடல வடைபுலம் உணருமைளாறு
நசய்த களாப்பியேம்; உடரயிடடையிட்டை பளாட்டுடடைச் நசய்யுளளாய் அடமைந்த படடைப்பு: நீதிக்களாக அரடச
எதிரத்தப் ஜபளாரளாடும் உரிடமை வழங்கியே களாப்பியேம். சிலம்பில் மைரபுகடளத் கடைந்த புதடமைகள பல
உண்டு. சிலம்பு நசய்த புரட்சி ஜபளாற்றத்தக்கத .
இலக்கியேத்டதத் நதளாடைங்கும்நபளாழுத கடைவுடள வளாழ்த்தித் நதளாடைங்குதல் மைரபு. ஆனளால் சிலம்பு
திங்கள, ஞளாயிறு, மைளாமைடழ, பூம்புகளார ஆகியேவற்டறப் ஜபளாற்றித் நதளாடைங்கப்நபறுகிறத. இஃநதளாரு
புதியே நநெறி.
திங்கடளப் ஜபளாற்றுதம் திங்கடளப் ஜபளாற்றுதம்
நகளாங்கலரதளாரச் நசன்னி குளிரநவண் குடடைஜபளான்றில்
வங்கண் உலகளித்த லளான்.
ஞளாயிறு ஜபளாற்றுதம் ஞளாயிறு ஜபளாற்றுதம்
களாவிரி நெளாடைன் திகிரிஜபளாற் நபளாற்ஜகளாட்டு
ஜமைரு வலந்திரிவு லளான்
மைளாமைடழ ஜபளாற்றுதம் மைளாமைடழ ஜபளாற்றுதம்
நெளாமைநீர ஜவலி யுலகிற்கு அவன் அளிஜபளால்
ஜமைல்நின்று தளான்சரத்த லளான்
பூம்புகளார ஜபளாற்றுதம் பூம்புகளார ஜபளாற்றுதம்
வீங்கு நீர ஜவலி யுலகிற் கவன்குலத்ஜதளாடு
ஓங்கிப் பரந்நதளாழுக லளான்
இளங்ஜகளாவடிகள பளாடியே இப்பளாடைல்கள ஜசளாழனின் புகடழ, ஜசளாழனின் நவற்றிடயேப் புகழ்ந்த
பளாடுவதளாக அடமைந்திருப்பத எண்ணுதலுக்குரியேத.
மைக்கட் சமுதளாயே வரலளாற்றில் அரசகள ஜதளான்றியேவுடைன் வணிகர சமுதளாயேம் ஜதளான்றி வளரகிறத. அரச
கடள விடைக் கூடைவும் வணிகரகள கூடுதல் நசல்வ ஆதளாரங்கடளப் நபற்று விளங்கினர என்பத
வரலளாற்றுண்டமை.
இன்றும் கூடை மைக்கட் சமுதளாயே வளாழ்க்டகயின் உயிர நெளாடியேளாக விளங்கும் உழவரகடளவிடை,
வணிகரகளிடைம் நசல்வம் கூடுதலளாகத்தளான் குவிந்திருக்கிறத. வணிகர கஜள அரடச இயேக்குகின்றனர.
நெடைத்தகின்றனர.
இதஜபளால் பண்டடைக் களாலத்திலும் ஜசளாழப் ஜபரரசிற்குச் நசல்வம் ஜவண்டும்ஜபளாத நகளாடுத்த உதவும்
தகுதியில் வளாழ்ந்த குடும்பம் ஜகளாவலனின் குடும்பம். "அரச விடழ திரு”' என்பத இளங்ஜகளாவடிகள
வளாக்கு. சமுதளாயே வளரச்சியில் வணிகர சமுதளாயேத்தின் வளரச்சிடயே நிடனவூட்டியேவர இளங்ஜகளாவடிகள!
இலக்கியேத்தில் அரச வணிகர என்ற சமுதளாயேப்படிமுடற வரலளாற்டற உணரத்தியேத சிறப்பு.
வளாழ்க்டகக்குச் நசல்வம் ஜதடவ. ஆயினும் நசல்வம் மிகினும் குடறயினும் தன்பம் நசய்யும். ஜசளாழப்
ஜபரரச - பூம்புகளார நெகரம் நசல்வத்தில் நசழித்தத. அதனளால் ஒழுக்கம் பளாழ்பட்டைத. முற்றநவளியில்
மைகளிடர விடல கூறும் அளவுக்குச் ஜசளாழநெளாட்டின் சூழல் நகட்டுவிட்டைத. மைளாதவி ஆயிரம் கழஞ்ச
நபளான் கூறி விற்கப்படுகிறளாள. ஜகளாவலன் வீழ்ச்சிக்குக் களாரணம் பூம்புகளாரில் நிலவியே சமுதளாயே
அடமைப்ஜப என்று சிலம்பு உணரத்தவத புதியே மைரபு; புதியே நநெறி.
ஊழில் நெம்பிக்டக உடடையே இளங்ஜகளாலுடிகள ஜகளாவலனின் வீழ்ச்சிக்கு ஊடழக் களாரணமைளாகக் களாட்டைளாத
ஜகளாவலன் வளாழ்ந்த சூழ்நிடலயேளால் ஒழுக்கம் பளாதித்தக் நகட்டுப் ஜபளானளான் என்று கூறுவதன்மூலம்
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இலக்கியே உலகில் சூழடலப் பற்றியே சிந்தடனடயே அறிமுகப் படுத்தியேத புதடமை. ஜகளாவலனின்
வீழ்ச்சிக்கு களாரண மைளாயேடமைந்தத சூழல். இதடன
”வறுநமைளாழி யேளாளநரளாடு வம்பப் பரத்தநரளாடு
குறுநமைளாழிக் ஜகளாட்டி நநெடுநெடக புக்குப்
நபளாச்சளாப் புண்டு நபளாருளுடரயேளாளர
நெச்சக் நகளான்ஜறற்கு நென்நனறியுண்ஜடைளா"
என்று ஜகளாவலன் கூறுவதன் மூலம் அறியேலளாம்.
மைளாதவி, பரத்டதயேர குலத்தில் பிறந்த நபண், ஆனளால், சமுதளாயேத்திஜலஜயே பரத்தன்டமைடயே அடிஜயேளாடு
அகற்றத் தவம் நசய்த முதற்நபண். பரத்தடமைத் நதளாழிலிஜலஜயே ஈடுபடுவத மைரபு என்நறல்லளாம்
சித்திரளாபதி முதலிஜயேளார வற்புறுத்தியும் மைளாதவி பரத்டதயேளாக வளாழளாமைல் ப்த்தினியேளாக வரழ்ந்த நவற்றி
நபற்றத சிலம்பு விடளவித்த புதடமை.
மைளாதவி ஜகளாவலடனக் கணவனளாகக் நகளாண்ஜடை வளாழ்கிறளாள. ஜகளாவலன் பரத்தடமை ஒழுக்கமுடடையேவன்
ஆயினும், மைளாதவி பரத்டதயேல்லள. பிறப்பின் ஒழுக்கத்டத மைளாற்றிப் புதடமை நசய்தளாள மைளாதவி. தமிழ்
நெளாட்டில் பரத்தடமைடயே அகற்றும் முயேற்சிடயேத் நதளாடைங்கியேத சிலம்பு விடளவித்த புதடமை.
ஜகளாவலன் மைதடரக்கு வருகிறளான். புதியே வளாழ்க்டகடயேத்நதளாடைங்க சிலம்டப விற்க நிடனக்கிறளான்.
சிலம்டப விற்கப் பளாண்டியே நெளாட்டுத் தடலநெகரின் கடடைவீதிக்குச் நசல்கிறளான். ஜகளாவலனிடைம் உளள
சிலம்பு கடடைவீதியில் விற்கக்கூடியேத அல்ல; சளாதளாரண மைக்கள வளாங்கக்கூடியே சிலம்பும் அல்ல.
பளாண்டியே அரசன் வளாங்கஜவண்டும் அல்லத மிகப்நபரியே வணிகரகள வளாங்க ஜவண்டும். இத்தகு விடல
உயேரந்த சிலம்டப விடல கூற, மைதடர நெகர வீதிகளில் மைறுகி மைறுகி நெடைக்கிறளான்.
ஜகளாவலன் தனத வீழ்ச்சிடயே நிடனத்த - மைதடர நெகரில் சிலம்டப விடல கூறி வளாழ ஜநெரிட்டைஜத என்று
நவட்கப்பட்டு மைடறவளாக விடல கூறி விற்க நிடனத்த மைறுகுகிறளான். தன் நிடலக்கு இரங்குகிறளான்;
நவட்கப் படுகிறளான். நெளாடைறிந்த வணிகக் குடும்பத்டதச் ஜசரந்தவன். குடும்பப் புகழ் ஜபளாய்விடைக்
கூடைளாஜத என்பத ஜகளாவலனின் கவடல.
தன்டன உணரும் திறன் படடைத்த சரளாசரி மைனிதனின் உளள இயேல்பு இத. உளவியேல் பளாத்திரப்
படடைப்பில் சிந்தடன நசய்த திருத்திக் நகளாளளும் பளாத்திரமைளாக ஜகளாவலடனப் படடைத்தத இலக்கியே
உலகில் சிலம்ஜப. ஆதலளால் ஜகளாவலன் இலக்கியே உலகில் வளாழ்கிறளான்.
ஜகளாவலன் தன்னிடல தளாழ்ந்தடமைடயே எண்ணி நவட்கிப் ஜபளானதளாஜலஜயே நகளாடலக் களத்தில் தளான்
களவனல்ல என்று கூறளாமைல், மைறுக்களாமைல், வளாதளாடைளாமைல், திடகப்புண்டு நமைளனம் சளாதிக்கிறளான். ஆங்குப்
ஜபச ஜநெரின் குடும்பம் ஜசளாழப் ஜபரரச முதலியேவற்டற எடுத்தக் கூற ஜவண்டிவரும், அத மைரபல்ல;
புகழும் தரளாத என்று எண்ணிஜயே நமைளனம் சளாதிக்கிறளான். குல மைரபு களாக்கப் பழிடயேச் சமைந்த
நகளாடலக்குக் ஜகளாவலன் உடைன்பட்டைத ஜகளாவலனின் உயிர மைளானமைளாக இருந்தத என்று உணரத்தவத
புதடமை.
ஜகளாவலன் களவன் என்று பழி சமைத்தப்பட்டுக் நகளால்லப்பட்டு விட்டைளான் என்ற நசய்தி கண்ணகிக்குக்
கிடடைக்கிறத. கண்ணகி உணரச்சி வசப்படைளாமைல் அறிடவ இழக்களாமைல் நெடைந்த நகளாண்டைமுடற இலக்கியே
உலகத்திற்ஜகளார புதடமை.
கண்ணகி ஆற்நறளானளாத் தயேரத்திற் களாளளானளாலும் அழுத புலம்பியேவளாறு உட்களாரந்த விடைவில்டல.
கண்ணகியின் அவல நிடலயிலும் அறிவு தடலப்படுகிறத; ஜபளாரக் குணம் தடலப்படுகிறத. நசய்யே
ஜவண்டுவனவற்டறச் நசய்கிறளாள; நசய்யேத் தடலப்படுகிறளாள. சிலம்பில் வழக்குடர களாடத
அற்புதமைளான படடைப்பு.
கண்ணகி நெடைந்தனவற்டற பளாதிக்கப் நபற்ற ஜகளாவலனிடைம் ஜகட்டைறியே முதலில் விரும்புகிறளாள; ஜநெஜர
நகளாடலக் களத்திற்குச் நசல்கிறளாள. இங்கு இளங்ஜகளாவடிகள, இயேற்டக இகந்த நிடலயில் ஜகளாவலனின்
நவட்டுண்டை தடல கண்ணகியுடைன் ஜபசவதளாக களாட்சி அடமைத்திருக்கிறளார. இந்தக் களாட்சி
அவசியேமைளானத.
ஜநெரிடடையேளான வளாக்கு மூலம் -சளாட்சி இல்லளாமைல் எப்படி வழக்டக நெடைத்த இயேலும்? ஆட்சிமுடறச்
சட்டைங்களுக்கு இடசயே இலக்கியேம் அடமைந்தளளிடமை சிலம்பில் உளள புதடமை. கண்ணகி,
ஜகளாவலனிடைம் நெடைந்தடவ யேடனத்தம் ஜகட்டுணரந்த நிடலயில் பளாண்டியேன் தவறு நசய்தவிட்டைளான்
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என்று உணரகிறளாள. உடைன் பளாண்டியேனிடைம் வழக்குடரக்கப் புறப்படுகிறளாள.
ஒரு அரச தனிப்பட்டைதல்ல. சமுதளாயேம் தழிஇயேத தளாஜன அரச. சமுதளாயேத்தில் உளளவரகள பிடழகள
நசய்யின் அரச நகடும். எனஜவ கண்ணகி பளாண்டியே நெளாட்டின் சமுதளாயேத்டத ஆய்வு நசய்கிறளாள
”பத்தினிப் நபண்டிரும் உண்டுநகளால்” என்று வினவுகிறளாள.
எங்கு பத்தினிப் நபண்டிர உண்ஜடைளா அங்குக் களாமுகன் இருத்தல் இல்டல. களாமுகன் இல்லளாத சமுதளாயேம்
தரமுடடையேத. அச் சமுதளாயேத்தில் தவறுகள நிகழளா. அடுத்தத் ‘நதய்வமும் உண்டு நகளால்?’ என்று
ஜகட்கிறளாள.
நதய்வச் சிந்தடன உடடையே சமுதளாயேம் நதய்வ நெம்பிக்டக களாரணமைளாக நெல்லவரகடள உடடையேதளாக
அடமையும். அதன் களாரணமைளாகத் தவறுகள நசய்யே அஞ்சவர.
அடுத்தச் ”சளான்ஜறளாரும் உண்டு நகளால்?" என்று வினவுகிறளாள. ஆன்று அவிந்த அடைங்கியே நகளாளடகச்
சளான்ஜறளார வளாழும் ஊரில் உளள மைக்கள சளான்ஜறளார நநெறிப்படுத்ததலின் களாரணமைளாக நென்நனறி
நின்நறளாழுகுவர. ஜகளாவலன் நகளாடல நெடைந்த மைதடரயில் இவரகளில் யேளாருமில்டல. அதன்
களாரணமைளாகஜவ ஜகளாவலன் முடறஜகடைளாகக் நகளால்லப்பட்டைளான் என்று தணிகின்றளாள.
ஒரு தவற்றுக்கு வழக்களாடை இத்தடன ஜபருடடையே உடைன்பளாடும் ஜதடவ. இத மைரபு. எடுத்ஜதன்!
கவிழ்த்ஜதன்! என்று ஜபசளாமைல் இங்ங்னம் முடறப்படி சிந்தித்தப் ஜபச டவத்தத ஒரு புதடமை.
இடவ மைட்டுமைளா? கண்ணகி அடுத்தத் தன் கணவன் களவனளா? இல்டலயேளா? என்று ஆய்வு நசய்கிறளாள.
களாய் கதிரச் நசல்வடன ஜநெளாக்கிக் ஜகட்கிறளாள; "களாய் கதிரச் நசல்வஜன! களவஜனளா என் கணவன்?"
என்று கதிரவனின் ஒளிக்கற்டற நுடழயேளாத இடைமில்டல.
ஆதலளால், களாய்கதிரச் நசல்வஜன! உனத ஒளிக், கற்டறகள நசன்ற இடைங்களில் என் கணவன் ஜகளாவலன்
களவனளாக இருந்தடதக் கண்டிருக்கிறளாஜயேளா? நசளால்! நசளால்! என்று ஜகட்கிறளாள. நகளாடலக் களத்தில்
ஜவறு சளாட்சி இல்டல! ஆதலளால், களாய்கதிரச் நசல்வஜன சளாட்சி யேளாக ஜவண்டியே கட்டைளாயேம்!
பளாண்டியேனின் அடவ கண்ணகி வழக்குடரக்கிறளாள! இந்த நூற்றளாண்டில் வழக்கு எப்படி உடரக்க
ஜவண்டுஜமைளா அந்த மைரபுப்படி வழக்குடரக்கின்றளாள! கண்ணகி முதலில் தளான் பிறந்த வளரந்த நசளாந்தச்
ஜசளாழநெளாட்டைரசின் நீதிச் சளாரபிடன, தனத குடும்பத்தின் மைளாண்புகடளக் கூறி அறிமுகப்படுத்திக்
நகளாளகிறளாள.
அடுத்த ஜநெரிடடையேளாகப்ஜபசகிறளாள. ”பளாண்டியேஜன என் களாற் சிலம்பு மைளாணிக்கப் பரல்கடளயுடடையேத"
என்கிறளாள! பளாண்டியேன் தம்முடடையே சிலம்பு, முத்திடன உடடையேத என்று பதில் நசளால்கிறளான்.
பளாண்டியேன் அந்தச் சிலம்டபக் நகளாண்டுவரச் நசய்கிறளான். கண்ணகி சிலம்டப வளாங்கி வீசி
உடடைக்கிறளாள. மைளாணிக்கப் பரல்கள சிதறுகின்றன. ஜநெரிடடை நிரபணம்! இதஜவ சட்டைங்கள வழி
வழக்களாடுமுடற இந்த முடற சிலம்பில் விவரிக்கப்படுவத புதடமை.
”ஜதரளா மைன்னளா நசப்புவ தடடைஜயேன்
எளளறு சிறப்பின் இடமையேவர வியேப்பப்
புளளுறு புன்கண் தீரத்ஜதளான் அன்றியும்
வளாயிற் கடடைமைணி நெடுநெளா நெடுங்க
ஆவின் கடடைமைணி உகுநீர நநெஞ்ச சடைத் தளான்தன்
அரும்நபறற் புதல்வடன ஆழியின் மைடித்ஜதளான்
நபரும் நபயேரப் புகளார என் பதிஜயே! அவ்வூர
ஏசளாச் சிறப்பின் இடசவிளங்கு நபருங்குடி
மைளாசளாத்த வளாணிகன் மைகடன யேளாகி
வளாழ்தல் ஜவண்டி ஊழ்விடன தரப்பச்
சூழ்கழல் மைன்னளா நின்னகரப் புகுந்திங்கு
என்களாற் சிலம்பு பகரதல் ஜவண்டி நின்பளாற்
நகளாடலக்களப் பட்டை ஜகளாவலன் மைடனவி
கண்ணகி நயேன்பநதன் நபயேஜர!” எனப்
”நபண்ணனங்ஜக!
களவடனக் ஜகளாறல் கடுங்ஜகளா லன்று
நவளஜவற் நகளாற்றங் களாண்" என, ஒளளிடழ
“நெற்றிறம் படைரளாக் நகளாற்டக ஜவந்ஜத
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என்களாற் நபளாற்சிலம்பு மைணியுடடையே அரிஜயே” எனத்
“ஜதநமைளாழி யுடரத்தத நசவ்டவ நென்நமைளாழி
யேளாமுடடைச் சிலம்பு முத்தடடை அரிஜயே
தரு” நகனத் தந்த தளான்முன் டவப்புக்
கண்ணகி அணிமைணிக் களாற்சிலம் புடடைப்ப
மைன்னவன் வளாய்முதல் நதறித்தத மைணிஜயே!"
(வழக்குடர களாடத 50-72)
என்பத வழக்குடர களாடதப் பகுதி ஜநெரிடடையேளான நிரபணத்தின் மூலம் ஜகளாவலன் குற்றவளாளியேல்ல
என்பத நிரபணமைளாகிவிட்டைத!
"ஜதரளா மைன்னன்" என்ப்த வழக்கு! "யேளாஜனளா அரசன்?" என்பத பளாண்டியேன் தனக்குத்தளாஜன எழுதியே
தீரப்பு! யேளாஜனளா?- என்ற ஐயே வினளாவில் அரசனல்லன் என்பத பளாண்டியேனின் தீரப்பு முடிவு அடுத்த
”யேளாஜன களவன்!” என்றளான் 'என் கணவன் களவனளா’ என்பத, வழக்கு.
கண்ணகி கணவன் களவனல்ல என்று கூறளாமைல் 'யேளாஜன களவன்’ என்று கூறியேதன் மூலம் ஜகளாவலன்
களவனல்லன் என்ற தீரப்புக் கிடடைக்கிறத. ஜகளாவலனின் சிலம்பு பளாண்டியேன் வசம் இருந்தத ஓரிரவு!
அடுத்த ஜகளாவலனின் உயிடர முடறஜகடைளாகப் பறித்தத - இரண்டைளாவத களவு அதனளால், பளாண்டியேன்
ஐயேத்திற்கிடைமின்றித் தன்னயேப்பின்றித் தற்சலுடகயின்றி *யேளாஜன களவன்" என்று தீரப்பிடன
அறிவிக்கின்றளான்.
அரசனின் முடறஜகடைளான நசயேலளால் ஜகளாவலனின் உயிர பறிக்கப்பட்டைத. உயிரக்கு உயிரதளான்
தண்டைடன பளாண்டியேன் தீரப்புச் நசளான்ன ஜதளாடின்றிக் "நகடுக என் ஆயுள”-என்று தண்டைடனயும்
விதித்தக் நகளாளகிறளான்.
பளாண்டியேனின் உயிர, அரச நீதியில் தங்கி இருந்தடமையேளால் நீதி பிடழத்ததறிந்த நிடலயில் உயிர தளாஜன
பிரிந்தத! உலக வரலளாற்றிஜலஜயே இத்தடகயே அரசியேல் இருந்ததில்டல! இருக்கப் ஜபளாவதம் இல்டல!
இத சிலம்பு விடளத்த புதடமை!
பத்தினிப் நபண்டிடரத் நதளாழும் மைரபு சிலம்பு விடளத்த புதடமை. பத்தினிப் நபண் கற்பின்
திண்டமையேளால், ஆற்றலளால் தன் சிலம்புக்குச் நசங்ஜகளாலின் அதிகளாரத்டதஜயே மைளாற்ற முடியும் என்ற
நெம்பிக்டக சிலம்பு விடளவித்த புதடமை. நெளாடைளாளும் அரசரகள பத்தினித் நதய்வத்டத நீதித்
நதய்வநமைனப் ஜபளாற்றினர. இத புதியே மைரபு; முற்றளாகப் புதடமை.
சிலம்பு இலக்கியே யேளாப்பில் புதடமையேளாயிற்று. சிலம்பு, பரத்தடமைடயே ஒழித்த புதடமை படடைப்பு சிலம்பு,
குடி மைக்கடள- குடிமைகள களாற் சிலம்டபப் பளாடு நபளாரு ளளாக்கியேத புதடமை!
சிலம்பு, குடிமைக்கள அரடச எதிரத்த வழக்களாடும் உரிடமைடயேத் தந்த புதடமை உடடையேத. அரச நீதிடயே
உயிரளாகக் நகளாண்டை அரசரகடள அறிமுகப்படுத்தியே புதடமைடயேச் நசய்தத.
சிலம்பு தமிழ் ஜதசியேத்டதக் கண்டைத. இத நபளாதவில் விடளந்த புதடமை.
---------------------

61

