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முதற்பதிப்பன் முன்னுளர
தமிசழ இன்பம், இன்பசமை தமிழ். கம்பன்,
சசேக்கிழரர், திருப்பகழ், அருட்பர சபரன்ற
நூல்களளப் படித்தரல் இந்த உண்ளமை
விளங்கும். இளவ வசேய்யுள்கள். உளரநளடையில்
தமிழின்பம் நுகர சவண்டுமைரனைரல் திரு.வி.க,
சசேதுப்பள்ளள ஆகியே இரு பலவர்களின்
வசேந்தமிளழச் வசேவிமைடுக்க சவண்டும்.
"வசேந்தமிழுக்குச் சசேதுப்பள்ளள" என்றும்
வசேரல்லலரம். அவர் சபச்சு அளந்து வதளிந்து
குளிர்ந்த அருவிப் சபச்சு. அவர் எப்வபரருளள
எடுத்து விளக்கினைரலும், அது மைனைத்திளரயில்
வசேரல்சலரவியேமைரக நடைமைரடும். அவர் எழுதியே
"சவலும் வில்லும்", "ஊரும் சபரும்" முதலியே
நூல்கள் தமிழின்பத் சதன் துளிகளரகும்.
மைற்வறரரு நூல் இசதர இருக்கின்றது! இதன்
வபயேசர "தமிழின்பம்" என்றரல் இளத
இன்பத்துள் இன்பம் என்று வசேரல்ல சவண்டும்.
இதில் உள்ள கட்டுளரகள் தமிழுக்கும்,
வபரருளரரரய்ச்சிக்கும் பயேன்படும் அரியே
வசேரல்லணிகளரகும். சமைளடைப் சபச்சு
எப்படியிருக்க சவண்டும்; கட்டுளரகள் எப்படி

அளமையே சவண்டும் என்பளத இந்நூல்
மைரணவர்களுக்கு நன்கு விளக்கும். பறநரனூறு,
சிலப்பதிகரரம், கந்த பரரணம், திருக்குறள், கம்ப
ரரமைரயேணம், வபரியேபரரணம் முதலியே பளழயே
நூல்களின் சுளவ இக்கட்டுளரகளில்
துளும்பகின்றது. கண்ணகிக் கூத்து, சசேரனும்
கீரனும், அறிவும் திருவும், தமிழும் ளசேவமும்,
ஆண்ளமையும் அருளும், கர்ணனும்
கும்பகர்ணனும், கரளத்தி சவடைனும் கங்ளக
சவடைனும் முதலியே கட்டுளரகள், படிக்கப்
படிக்கத் வதவிட்டைரது இனிக்கின்றனை. தமிழர்
படித்துப் படித்துப் பயேன் வபறுக!
எண்ணுறும் சபரது தமிளழசயே வயேண்ணீர்;
இளசேத்துழி தமிளழசயே யிளசேப்பீர்;
பண்ணுறும் சபரது தமிழ்ப்பணி தளனைசயே
பழுதறப் பண்ணியின் பறுவீர்;
உண்ணுறும் சபரதும் உறங்கிடும் சபரதும்,
உயிருளந் துடித்திடும் சபரதும்,
கண்ணினு மைரியே தமிளழசயே கருதிக்
கரரியே வுறுதிவகரண் வடைழுவீர்!
எந்தரய் வரழ்க சுத்தரனைந்த பரரதி
---------

I. சமைளடைப் சபச்சு
1. தமிழரசிரியேர் மைகரநரடு*
(* 1- 3-1946 இல் வசேன்ளனையில் நளடைவபற்றது)
தளலளமை உளர
கல்வித்துளற அளமைச்சேர் அவர்கசள! ஆசிரியேத்
சதரழர்கசள!
'கற்றரளரக் கரண்பதுவும் நன்று; கற்றரர் வசேரற்
சகட்பதுவும் நன்று; கற்றரசரரடு இணங்கி
இருப்பதுவும் நன்று' என்பர் நற்றமிழ் வல்லரர்.
அந் நலத்ளத இம் மைரகரணத்
தமிழரசிரியேர்மைரநரட்டில் எனைக்குச் சிறப்பரகத்
தந்த அன்பர்களள மைனைமைரரப் சபரற்றுகின்சறன்.
இம் மைரநரட்டிசல தமிழ்த்தரயின் மைணிக்வகரடி
ஏறக்கண்சடைன்; மைனைம் களித்சதன். வில்லும்
கயேலும் சவங்ளகயும் தரங்கியே மைணிக்வகரடி,
முத்தமிழ் வளர்த்த மூசவந்தளரயும் நம் மைனைக்
கண்வணதிசர கரட்டி நிற்கின்றது. அன்பர்கசள!

இன்று நரம் அளனைவரும் கிழக்கு
வவளுத்துவிட்டைது. இதுவளர சமைற்கு சநரக்கியே
முகங்கவளல்லரம் இன்று கிழக்கு சநரக்கி
நிற்கின்றனை. இன்னும் பதிளனைந்து திங்களில்
நரமிருக்கும் நரட்ளடை நரசமை
ஆளப்சபரகின்சறரம். இந்தியே நரடு
இந்தியேர்களுக்குச் வசேரந்தமைரகப் சபரகின்றது.
அந்த முளறயில் தமிழ்நரடு தமிழருக்சக ஆகும்
என்பதில் தளடையும் உண்சடைர? தமிழ்நரடு
தன்னைரசு வபறும் என்று எண்ணும்வபரழுது
தமிழர் உள்ளம் தளழக்கின்றது; வதரண்டைர்
உள்ளம் துள்ளுகின்றது. தமிழ்த்தரய்,
முன்னைரளில் எய்தியிருந்த ஏற்றமும் சதரற்றமும்
அளல அளலயேரக மைனைத்திசல எழுகின்றனை.
சசேர சசேரழ பரண்டியேர் என்னும் மூன்று குலத்
தமிழ் மைன்னைர், நித்தம் தமிழ்வளர்த்த நீர்ளமை நம்
நிளனைவிற்கு வருகின்றது. சசேரநரட்டு
மைரளிளகயில் வமைல்லியே வீரமைஞ்சேத்தில்
கண்ணுறங்கும் தமிழறிஞர் ஒருவருக்குக் கவரி
வீசி நிற்கும் கரவலளனை மைனைக் கண்வணதிசர
கரண்கின்சறரம். சசேரழ நரட்டு மைரநில மைன்னைன்,
தமிழ்த்தரயின் திருவடி வதரழுது, 'நரன் பண்டித
சசேரழன்' என்று இறுமைரந்து சபசும் இனியே
வரசேகத்ளதக் சகட்கின்சறரம். சேங்கத் தமிழ்

மைணக்கும் மைதுளரயில் அரியேரசேனைத்தில் அமைர்ந்து,
ஆசிரியேரின் சிறப்ளபயும், அவர்களள
ஆதரித்தற்குரியே முளறளயேயும் அழகியே
பரட்டைரல் எடுத்துளரக்கும் பரண்டியேளனைப்
பரர்க்கின்சறரம். "உற்றுழி உதவியும்
உறுவபரருள் வகரடுத்தும், பற்ளறநிளல
முனியேரது கற்றல் நன்சற" என்று பரண்டியேன்
அன்று பறப்பத்த ஆளண என்வறன்றும்
தமிழ்நரட்டில் நின்று நிலவுதல் சவண்டும் என்று
ஆளசேப்படுகின்சறரம்.
மூசவந்தர் கரலத்திற்குப் பன்ப நம் தரய்
வமைரழிக்கு சநர்ந்த சிறுளமைளயே நிளனைத்தரல்
வநஞ்சேம் உருகும். சவற்றரசேர் ஆட்சி இந்நரட்டில்
சவரூன்றிற்று. அவர் வமைரழியேரகியே ஆங்கிலம்
ஆதிக்கம் வபற்றது. எல்லரப் பரடைங்களும்
ஆங்கிலம் ஆதிக்கம் வபற்றது. எல்லரப்
பரடைங்களும் ஆங்கில வமைரழியிசல
பயிற்றப்பட்டைனை. ஆங்கிலமைரது களிநடைம் பரிந்த
கல்விச் சேரளலகளில் தமிழ்த்தரய் நிளலயிழந்து,
தளல கவிழ்ந்து, ஒடுங்கி ஒதுங்கி
நிற்பரளரயினைரள். தமிழ்ஆசிரியேர்களின் உள்ளம்
இடிந்தது ; ஊக்கம் மைடிந்தது.பளகபடிந்த
ஓவியேம்சபரல் பலவர் மைணிகள்
வபரலிவிழந்தரர்கள். தமிழ் மைரணவர்களும்

தமிளழ எள்ளி நளகயேரடைத் வதரடைங்கினைர் ;
அல்லும் பகலும் ஆங்கிலத்ளதக் கற்று ,
ஆங்கிசலயேருளடையே நளடையுளடைகளில்
சமைரகமுற்று , தரய்வமைரழிளயேப் பழித்தும்
இழித்தும் சபசுவரரரயினைர். இவ்வரறு ,
கட்டைழிந்து பதங் குளலந்து கிடைந்த தமிழ்
நரட்டில் தமிழ்க்களல விளக்கம் அவிந்து
சபரகரமைல் பரதுகரத்தவர்
தமிழரசிரியேர்கசளயேரவர். வமைய் வருத்தம் பரரரது
, பசி சநரக்கரது, அருளமையும் கருதரது,
அவமைதிப்பம் வகரள்ளரது, அன்று தமிழ்த்தரயின்
வபரன்னைடி சபரற்றிநின்ற தமிழரசிரியேளர இன்று
மைறக்கலரகுசமைர ?
'ஆங்கில ஆட்சிக் கரலத்தில் ஏற்பட்டை கல்வி
முளற இந்நரட்டு முன்சனைற்றத்திற்கு ஏற்ற
தன்று; அதளனை மைரற்றிசயே தீரசவண்டும்' என்று
இப்சபரது நல்லறிஞர் எல்சலரரும்
ஒன்றுபட்டுக் கூறுகின்றரர்கள். இனி வருகின்ற
தமிழரசில் களலகள் எல்லரம் தமிழ் வமைரழியின்
வரயிலரகசவ பயிற்றப்படும் என்பது திண்ணம்.
அந்த முயேற்சியில் கல்வி அளமைச்சேர்
ஈடுபட்டிருக்கின்றரர். இப்வபரழுது அவர்
வகுத்துள்ள திட்டைம் உயேர்தரப்பள்ளிகளுக்சக
யேரயினும் , அதசனைரடு நின்றுவிடைப்

சபரவதில்ளல. கல்லூரியிலும்
களலகவளல்லரம் தரய்வமைரழியின் மூலமைரகசவ
கற்பத்தல் சவண்டும் என்னும் ஆளணளயே அவர்
ஒல்ளலயிற் பறப்பப்பரர் என்று நம்பகின்சறரம்.
அதற்குரியே களலச்வசேரற்களள ஆக்கும் பணியில்
இப்வபரழுசத தமிழறிஞர் தளலப்படைல்
சவண்டும். களலச்வசேரல்லரக்கம் சவகமைரகச்
வசேய்யேக்கூடியே சவளலயேன்று. பல்லரற்றரனும்
பளதப்பற ஆரரய்ந்து, தமிழின் நீர்ளமைக்கு
ஏற்றவரறு களலச்வசேரற் கரணுதசல தமிழ்
வமைரழிக்கு ஆக்கம் தருவதரகும்.
இனி, வருங்கரலத்தில் தமிழ் ஆசிரியேர்கள்
வசேய்தற்குரியே சிறந்த சவளலகள் பல
இருக்கின்றனை. குடியேரசேரட்சியில் சபச்சுக்கும்
எழுத்துக்கும் வபருஞ் சிறப்பண்டு.
தமிழ்சமைளடையில் நிகழும் சபச்சுக்களளச்
சுருக்வகழுத்திசல எடுக்கும் களலளயேத்
தமிழரசிரியேர்கள் கற்றுக்வகரள்ள சவண்டும்.
இன்று பத்திரிளகயுலகம் வபரும்பரலும் தமிழ்ப்
சபச்சுக்களள மைதிப்பதில்ளல; பரசுரம்
வசேய்வதில்ளல. திருவள்ளுவர் முதலியே
பலவரின் நிளனைவு நரட்கள் வபரும் விழரவரகக்
வகரண்டைரடைப்படுகின்றனை. அவ்விழரக்களிசல
வபரும் பலவர்கள் சபசுகின்றரர்கள் ;

பல்லரயிரக் கணக்கரனை மைக்கள் வந்து
சகட்கின்றரர்கள். கிளர்ச்சி வபறுகிறரர்கள்;
பயேனைளடைகிறரர்கள். ஆனைரல் , அந்
நிகழ்ச்சிகளளப் பற்றித் தமிழ்நரட்டு ஆங்கிலப்
பத்திரிளககளில் விவரமைரக ஒன்றும் கரண
முடியேரது, பத்திரிளககளிலும் சிலவற்ளறத் தவிர,
மைற்றளவ ஏசனைர தரசனைர என்றுதரன்
அந்நிகழ்ச்சிகளள வவளியிட்டிருக்கும். இந்த
நிளலளயே மைரற்றசவ சவண்டும். அதளனை
மைரற்றும் ஆற்றல் தமிழறிஞரிடைம் இருக்கின்றது.
நரவடைங்கும் தமிழரர்வம் நிளறந்துவிட்டைரல்
பத்திரிளககள் தரசமை தமிழிற் கவிந்து வரும்.
தமிழ்ப் சபச்சுக்களளப் பரப்பகின்ற
பத்திரிளககளளப் வபருவரரியேரகத் தமிழ் மைக்கள்
ஆதரிக்கத் தளலப்பட்டைரல் இன்றுள்ள நிளல
நரளளசயே மைரறிவிடும்.
ஆதலரல் , தமிழ் அறிஞர்கசள ! தமிழ்
நரவடைங்கும் தமிழ்ச்சேங்கம் நிறுவுங்கள்;
தமிழ்ப்பரடைம் வசேரல்லுங்கள்;
களலச்வசேல்வத்ளத வரரி வழங்குங்கள்;
வதருவவல்லரம் தமிழ் முழக்கம் வசேழிக்கச்
வசேய்யுங்கள். இவ்விதம் ஒல்லும் வளகயேரல் நரம்
ஒவ்வவரருவரும் பணி வசேய்சவரமைரனைரல்
இன்னும் பத்தரண்டுகளில் தமிழ் நரடு பத்துயிர்

வபற்றுவிடும். அக் கரலத்தில் நரடு முற்றும்
தமிழுணர்ச்சி வபரங்கித் ததும்பப் பூரணமைரய்
நிற்கும். கல்லூரிகளில் நல்லரசிரியேரகள்
எல்சலரரும் தமிழறிஞரரயிருப்பர். பல்களலக்
கழகங்களில் நக்கீரர் சபரன்ற நற்றமிழ்ப் பலவர்
தளலவரரக வீற்றிருப்பர். 'எந்த வமைரழியும் நமைது
வசேரந்த வமைரழிக்கு இளணயேரகரது' என்று தமிழ்
நரட்டு இளளஞர் வசேம்மைரந்து சபசுவர்;
'சதமைதுரத் தமிசழரளசே உலகவமைல்லரம் பரவும்
வளக வசேய்சவரம்' என்று முரசு வகரட்டுவர்.
எட்டுத் திளசேயிலும் தமிழ் நரடு ஏற்றமுற்று
விளங்கும். அந்த நிளலயிளனை இன்று எண்ணிப்
பரரீர் ! அதளனை எய்திசயே தீர்சவரம் ; பணிவசேய்யே
வரரீர் !
-----------

2. பறநரனூறு மைகரநரடு *
(* வசேன்ளனையில், வதன்னிந்தியே ளசேவ சித்தரந்த
நூற்பதிப்ப கழகத்தினைரரல் நடைத்தப்வபற்றது.)
தளலளமை உளர
வமைய்யேன்பர்கசள ! வசேந்தமிழ்ச் வசேல்வர்கசள !
இந் நரள் தமிழ்நரட்டுக்கு ஒரு நன்னைரள் ஆகும்.
தமிழ்த் தரளயேப் சபரற்றும் அன்பரும் அறிஞரும்
நூற்றுக்கணக்கரக இங்சக
நிளறந்திருக்கின்றரர்கள். தமிழ் நரவடைங்கும்
தமிழ் முழக்கம் வசேழித்து வருகின்றது. எங்கும்
தமிழ்மைணம் கமைழ்கின்றது. சிந்ளதக்கினியே
வசேவிக்கினியே வசேந்தமிளழத் தமிழ்நரட்டைரர்
சீரரட்டைத் வதரடைங்கி விட்டைரர்கள். பண்ளடைத்
தமிழ் நூல்களளப் படிப்பதற்குமை,
பரதுகரப்பதற்கும் வதரண்டைர் பல்லரயிரவர்
துடித்துக்வகரண்டிருக்கிறரர்கள். இத்தளகயே
உணர்ச்சியின் வடிவசமை இம்மைகரநரடு.
தளலசிறந்த ஒரு தமிழ் நூலின் திறத்திளனை
எடுத்துளரப்பசத இம் மைகரநரட்டின் கருத்து.
பறநரனூறு என்னும் வபருளமை சேரன்ற நூளலப்

பற்றிப் பலவர் பலர் இங்சக சபசே
இளசேந்துள்ளரர்கள். அவர்தம் நல்லுளரக்கு
முன்னுளரயும் பன்னுளரயும் நிகழ்த்தும் சபறு
எனைக்குக் கிளடைத்திருக்கின்றது. இம்மைகரநரடு
சிறப்பற நளடைவபறுவதற்கு உங்கள் அன்ளபயும்
ஆதரளவயும் சவண்டுகின்சறன்.
பழந் தமிழ்நரட்டின் தன்ளமைளயே
எடுத்துக்கரட்டும் வதரளக நூல்களில்
தளலசிறந்த பறநரனூறு என்பர். அந்நூலில்
பளடைத்திறம் வரய்ந்த வபருசவந்தளரக்
கரணலரம்; வகரளடைத்திறம் வரய்ந்த
வள்ளல்களளக் கரணலரம்; கற்றறிந்து அடைங்கியே
சேரன்சறரளரக் கரணலரம்; பழந்தமிழ்க்
குலங்களளயும் குடிகளளயும் கரணலரம்.
சுருங்கச் வசேரல்லினை , களலமைகளும் திருமைகளும்
களிநடைம் பரிந்த பழந்தமிழ் நரட்ளடைப்
பறநரனூற்றிசல கரணலரம்.
கவிளதயும் கரவலரும்
முற்கரலத் தமிழ் மைன்னைரிற் பலர் வபரன்மைலர் ,
மைணமும் வபற்றரற் சபரன்று ,
பவிச்வசேல்வத்சதரடு கவிச்வசேல்வமும்
உளடையேரரய் விளங்கினைரர்கள். முத்தமிழ்

நரட்ளடை ஆண்டை சசேர சசேரழ பரண்டியேருள் சிலர்
பரடியே பரடைல்கள் பறநரனூற்றிசல கரணப்படும்.
கற்பன் வசேல்வியேரகியே கண்ணகியின் சீற்றத்தரல்
ஆவி துறந்து அழியேரப் பகழ் வபற்ற
வநடுஞ்வசேழியேன் என்னும் பரண்டியேன்,
கவிபரடும் திறம் வபற்ற கரவலருள் ஒருவன்.
மைக்களரகப் பறந்சதரவரல்லரம் கல்வி கற்று
சமைம்படைல் சவண்டும் என்ற ஆளசேளயே அம்
மைன்னைன் ஒரு பரட்டைரல் அறிவிக்கின்றரன்.
"உற்றுழி உதவியும் உறுவபரருள் வகரடுத்தும்
பற்ளறநிளல முனியேரது கற்றல் நன்சற"
என்ற பரட்டு , அவ்வரர்வத்ளதக் கரட்டுகின்றது.
இனி , சசேரழநரட்டு அரசேனைரகியே சகரப் வபருஞ்
சசேரழளனைச் சிறிது பரர்ப்சபரம். அவனும்
கவிபரடும் திறம் வபற்றவன் ; தமிழுணர்ந்த
பலவர்களளத் தக்கவரறு சபரற்றியேவன்.
அச்சசேரழன் , வசேல்வத்திசல தனைக்கு நிகரரனை
ஒருவளரத் சதரழரரகக் வகரண்டைரன் அல்லன்;
பசிரரந்ளதயேரர் என்னும் தமிழ்ப் பலவளரசயே
உயிர் நண்பரரகக் வகரண்டைரன். அம்மைன்னைன்
உலக வரழ்க்ளகயில் வவறுப்பற்று, நரடு துறந்து,
உண்ணர சநரன்ளப சமைற்வகரண்டை வபரழுது

அவன் மைனைம் பசிரரந்ளதயேரளர நரடிற்று. சதரழர்
வருவரர் வருவரர் என்று வழிசமைல் விழி ளவத்து
ஆவி கரத்திருந்தரன் அவனை; எப்படியும்
பசிரரந்ளதயேரர் வந்சத தீர்வரவரன்று அருசக
இருந்த அன்பரிடைம் அகம் குளழந்து கூறினைரன்.
"வசேல்வக் கரளல நிற்பனும்
அல்லற் கரளல நில்லலன்"
என்பது அந் நிளலயில் அவன் பரடியே பரட்டு.
இங்ஙனைம் ஏங்கி நின்ற நல்லுயிர் நீங்கிப்
சபரயிற்று. பற்பரடு, ஆந்ளதயேரர் வந்து
சசேர்ந்தரர்; நிகழ்ந்தளத அறிந்தரர்; தரமும்
உண்ணர சநரன்பருந்து தம் உயிர்வகரண்டு
சசேரழன் நல்லுயிளரத் சதடைச் வசேல்வரர் சபரல
ஆவி துறந்தரர்.
சசேர நரட்ளடை ஆண்டை மைன்னைருள்ளும் சிலர்
வசேந்தமிழ்க் கவிபரடும் சிறப்ப வரய்ந்திருந்தனைர்.
அன்னைவருள் ஒருவன் சசேரமைரன் இரும்வபரளற.
அம் மைன்னைன் வசேங்கண்ணன் என்ற சசேரழ
மைன்னைனுடைன் வபரும் சபரர் வசேய்து சதரற்றரன்.
வவற்றிவபற்ற சசேரழன் சசேரமைரளனைப் படித்துச்
சிளறக் சகரட்டைத்தில் அளடைத்தரன்.
சிளறயிளடைத் சதம்பயே சசேரன் , ஒரு நரள்

தரகமுற்று வருந்தினைரன்; தண்ணீர் தரும்படி
சிளற கரப்பரளளனை சவண்டினைரன். அவன்
கரலம் தரழ்த்து , ஒரு கலத்தில் நீர் வகரண்டு
வந்தரன். அத் தண்ணீளரப் பருகி , உயிர்
வரழ்வதற்கு அம்மைரனைசவந்தன் மைனைம்
இளசேயேவில்ளல, "மைரனைம் அழிந்த பன்
வரழரளமை முன் இனிது" என்வறண்ணி அவன்
உயிர் துறக்கத் துணிந்தரன்; கரவலரளன்
வகரடுத்த தண்ணீர்க் கலத்ளதக் ளகயிசல
ளவத்துக்வகரண்டு ஒரு கவி பரடினைரன் ; உயிர்
துறந்தரன்.
முற்கரலப் சபரர்முளற
பளகளமையும் சபரரும் எக் கரலத்தும் உண்டு.
முற்கரலப் சபரர் முளனைகளிற் சிலவற்ளறப் பற
நரனூற்றிசல கரணலரம். அக் கரலத்தில், ஒர்
அரசேன் மைரற்றரசேனைது நரட்டின்மீது
பளடைவயேடுத்தரல், அந்நரட்டில் வரழும்
நல்லுயிர்களள நரசேமைரக்கக் கருதுவதில்ளல.
பசுக்களளயும், அறசவரளரயும், வபண்களளயும்,
பணியேரளளரயும் , இவர் சபரன்ற பறளரயும்
சபரர் நிகழும் இடைத்ளதவிட்டுப் பறத்சத
சபரய்விடும்படி எச்சேரித்த பன்னைசர
பளடைவயேடுப்ப நிகழும். இந்த அறப்சபரர் முளற

முதுகுடுமிப் வபருவழுதியிடைம்
அளமைந்திருந்ததரக வநட்டிளமையேரர் என்ற பலவர்
பரரரட்டுகின்றரர். இன்னும் , சபரர்களத்தில் ,
வீரர் அல்லரதரர் சமைலும் , பறங்கரட்டி ஓடுவரர்
சமைலும் , பண்பட்டைரர் சமைலும், முதியேவர்
சமைலும் பளடைக்கலம் வசேலுத்தலரகரது என்பது
பழந்தமிழர் வகரள்ளக. அன்னைரர்மீது
பளடைக்கலம் விடுத்த வபரருநளரப் 'பளடை மைடைம்
பட்சடைரர்' என்று தமிழர் உலகம்
பழித்துளரத்தது.
சகரட்ளடை வகரத்தளங்கள்
முற்கரலத்தில் தமிழரசேர்கள் கட்டியே
சகரட்ளடைகளும் வகரத்தளங்களும்
பறநரனூற்றிசல குறிக்கப் பட்டுள்ளனை. பரண்டி
நரட்டிசல, கரனைப்சபர் என்ற ஊரில் ஒரு வபரியே
சகரட்ளடை இருந்தது. ஆழ்ந்த அகழியும், உயேர்ந்த
மைதிலும், நிளறந்த ஞரயிலும், வசேறிந்த கரடும்
அக் சகரட்ளடையின் உறுப்பக்கள்.
"கதிர்நுளழ கல்லர மைரம்பயில் கடிமிளள
அருங்குறும் படுத்த கரனைப் சபர்எயில்"
என்று அதன் வபருளமைளயேப் பரடினைரர் ஐயூர்

மூலங்கிழரர். எயில் என்பது சகரட்ளடை.
கரனைப்சபர் எயில் , சவங்ளக மைரர்பன் என்ற
வீரனுக்குரியேதரக இருந்தது. அக் சகரட்ளடைளயேத்
தரக்கி சவங்ளகளயே வவன்றரன் பரண்டியேன்
உக்கிரப் வபருவழுதி; அவ் வவற்றியின்
கரரணமைரகக் "கரனைப்சபர் எயில் கடைந்த உக்கிரப்
வபருவழுதி" என்று பரரரட்டைப்வபற்றரன்.
இந்நரளில் கரனைப்சபர் என்பது கரளளயேரர்
சகரவில் எனை வழங்குகின்றது.
கரனைப்சபர் எயிலுக்கு அருசக ஏவழயில் என்ற
சகரட்ளடையும் இருந்ததரகத் வதரிகிறது. ஒருகரல்
அக்சகரட்ளடைளயேக் ளகப்பற்றினைரன்
நலங்கிள்ளி என்ற சசேரழன்,
"வதன்னைம் வபரருப்பன் நன்னைரட் டுள்ளும்
ஏவழயிற் கதவம் எறிந்துளகக் வகரண்டுநின்
சபழ்வரய் உழுளவ வபரறிக்கும் ஆற்றளல"
என்று சகரவூர் கிழரர் அவளனைப் பகழ்ந்துள்ளரர்.
இக் கரலத்தில் 'ஏழு வபரன் சகரட்ளடை' எனை
வழங்கும் ஊசர பளழயே ஏவழயில் என்று
கருதப்படுகின்றது.
வதரண்ளடை நரட்டில் முற்கரலத்திருந்த இருபத்து

நரன்கு சகரட்டைங்களில் ஒன்று எயிற்சகரட்டைம்
என்று வபயேர் வபற்றிருந்தது. அக் சகரட்டைத்ளதச்
சசேரந்தசத கரஞ்சி மைரநகரம். எயிற்பதி என்று
அந்நகளரச் சசேக்கிழரர் குறித்துப் சபரந்தரர்.
இன்னும் , சசேரழநரட்டின் ஆதித் தளலநகரரகியே
திருவரரூருக்கு அருசக சபவரயில் என்ற
வபயேருளடையே ஊர் ஒன்று உள்ளது. அது
சதவரரப்பரடைல் வபற்ற பழம்பதி. சசேரழ
மைன்னைர்கள் அவ்விடைத்தில் வபருங்சகரட்ளடை
கட்டியிருந்தரர்கள் என்று சதரற்றுகிறது. அவ்வூர்
ஓளகப்சபளரயூர் எனைவும் வழங்கும்.
சகரட்ளடையின் பல கூறுகளும் உறுப்பக்களும்
பறப்பரடைல்களரல் பலனைரகின்றனை.
சகரட்ளடையின் சிறந்த அங்கம் மைதில். மைதிளலக்
குறிக்கும் தமிழ்ச் வசேரற்கள் பலவரகும்.
அவற்றுள் ஆளர, எயில், இஞ்சி, வநரச்சி, பரிளசே
என்பனை. பறநரனூற்றில் வழங்குகின்றனை.
மைதில்களில் வசேப்பத் தகடுகளளச் வசேறித்துத்
திண்ளமை வசேய்யும் முளற முற்கரலத்தில்
ளகயேரளப் பட்டைதரகத் வதரிகின்றது, இலங்ளக
மைரநகரின் திண்ணியே மைதில்களின்
திறத்திளனையும், அம் மைதிலரற் சூழப்பட்டை
நகரத்தின் வசேழுளமைளயேயும், 'வசேம்பட்டுச் வசேய்த
இஞ்சித் திருநகர்' என்று கூறிப்சபரந்தரர் கம்பர்.

வதன்பரண்டி நரடைரகியே திருவநல்சவலியில்,
பரண்டியே மைன்னைர் கட்டியிருந்த சகரட்ளடையின்
குறிகள், பல இடைங்களில் உள்ளனை. அவற்றுள்
ஒன்று வபரருளள ஆற்றின் களரயில் அளமைந்த
வசேப்பளறயேரகும். வசேப்பளற என்பது
வசேம்பனைரல் வசேய்த அளற என்ற வபரருளளத்
தரும். வசேப்பளற என்ற இடைத்தில் இக்கரலத்தில்
குடிபளடை ஒன்றுமில்ளல. அழகியே கூத்தர்
சகரவில் ஒன்சற கரணப்படுகின்றது. ஆயினும்,
அக்சகரவிளலச் சுற்றிச் சிளதந்த மைதில்களும்,
சமைடுகளும் உண்டு. வசேப்பளறக்கு எதிசர,
ஆற்றின் மைறுகளரயில், மைணற்பளடை வீடு என்ற
ஊர் அளமைந்துள்ளது. பளடை வீடு என்பது
அரசேனைது பளடை தங்கி இருக்கும் பரசேளறயேரகும்.
பரண்டியே மைன்னைன் சசேளனை தங்கியே
பளடைவீட்டுக்கு அண்ளமையில் வசேப்பளற
அளமைந்திருத்தளல சநரக்கும் வபரழுது,
அவ்விடைம் பரண்டியேனைரர்க்குரியே
சகரட்ளடைகளுள் ஒன்றரக இருந்திருக்கலரம்
என்று சதரன்றுகிறது.
மைதிலுறுப்பகளில் ஞரயில்
இன்றியேளமையேரதவதரன்வறன்பது தமிழ்நரட்டைரர்
கருத்து. பளடைவயேடுத்து வரும் பளகவன்மீது,
மைளறந்துநின்று, அம்ப எய்வதற்குரியே

நிளலயேங்கசள ஞரயில்கள் எனைப்படும்.
மைதிலுக்கு ஞரயிசல சிறந்த உறுப்வபன்பது
பறநரனூற்றுப் பரட்டு ஒன்றரல் விளங்குகின்றது.
"மைதிலும் ஞரயில் இன்சற; கிடைங்கும்
நீர்இன் ளமையின் கன்றுசமைய்ந்து உகளும்;
ஊரது நிளலளமையும் இதுசவ"
என்று ஒரு பலவர் சகரட்ளடையின் நிளலளயேக்
கூறுகின்றரர். பரழரய்க் கிடைந்த ஒரு பழங்
சகரட்ளடையின் தன்ளமைளயே இப் பரட்டு நன்கு
எடுத்துக் கரட்டுகின்றது. சகரட்ளடைளயேச் சூழ்ந்த
அகழியில் தண்ணீர் இன்றிப் பல்லும் பதரும்
வசேறிந்திருக்கின்றனை. மைதில்கள் ஞரயில் இன்றிப்
பரழ்பட்டிருக்கின்றனை என்பது இப்பரட்டின்
கருத்து.
அகழி சூழ்ந்த இடைத்ளதக் கிடைங்கில் என்று
கூறுவர். முற்கரலத்தில், கிடைங்கில் என்னும்
சகரட்ளடை, சகரடைன் என்ற சிற்றரசேனுக்கு
உரியேதரக இருந்தது. பத்துப் பரட்டுள் ஒன்றரகியே
சிறுபரணரற்றுப்பளடையில் பரரரட்டைப்படுகின்ற
தளலவன் இவசனை. இவ்வரசேளனை நன்னைரகனைரர்
பரடியே பரட்டுப் பறநரனூற்றிசல
வதரகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிடைங்கில் என்னும்

சகரட்ளடை, இப்வபரழுது திண்டிவனைத்திற்கருசக
அழிந்துகிடைக்கின்றது. சிளதந்த அகழியும் இடிந்த
மைதிலும் அதன் பழம் வபருளமைளயே
எடுத்துளரக்கின்றனை. 'திண்டிவனைம்' என்ற வசேரல்
'பளியேங்கரடு' என்ற வபரருளளத் தரும். அவ்
வனைம், முற்கரலத்திருந்த கிடைங்கிற்
சகரட்ளடையின் கரட்டைரணரக இருந்தது சபரலும்!
அக் கரடு நரளளடைவில் நரடைரயிற்று. பளழயே
சகரட்ளடையும் ஊரும் அளமைந்திருந்த இடைம்
பரழ்பட்டைது.
திண்டிவனைத்திற்கு சமைற்சக பதிசனைழு ளமைல்
தூரத்தில் வசேஞ்சிக் சகரட்ளடை
அளமைந்திருக்கின்றது. வசேஞ்சி என்ற வசேரல்லின்
வபரருள் வசேவ்ளவயேரக விளங்கரவிடினும்
சகரட்ளடை மைதிளலக் குறிக்கும். 'இஞ்சி' என்பது
அவ்வூர்ப் வபயேரிசல குளழந்து கிடைப்பதரகத்
சதரன்றுகிறது.
தளரயில் அளமைந்த சகரட்ளடைகசளயேன்றி,
வரனைத்தில் ஊர்ந்து வசேல்லும்
சகரட்ளடைகளளயும் முற்கரலத் தமிழர்
அறிந்திருந்தனைர். ஆகரயேக் சகரட்ளடைகளள
'தூங்கு எயில்' என்று குறித்தரர்கள். ஆகரயே
வழியேரகப் சபரந்த மூன்று வபரியே

சகரட்ளடைகளள ஒரு சசேரழ மைன்னைன்
தகர்த்வதறிந்த வசேய்தி, பறநரனூறு முதலியே பழந்
தமிழ் நூல்களரல் விளங்கும். பளகவளர
அழிக்கும் பளடைத் திறளமைக்கு, அவன்
வசேயேளலசயே எடுத்துக்கரட்டைரகப் பலவர்கள்
பரடினைர்.
இத்தளகயே அருஞ்வசேயேல் பரிந்த சசேரழனைது
இயேற்வபயேர் வதரியேவில்ளல. அவன்,
எப்பளடைளயேக் வகரண்டு ஆகரயேக்
சகரட்ளடைளயேத் தகர்த்தரன் என்பதும்
துலங்கவில்ளல. ஆயினும், அவனுக்கு
அளமைந்துள்ள சிறப்பப் வபயேளரப்
பரர்க்கும்வபரழுது, அவன் சதரள் வலிளமைளயே
அக் கரலத்தினைர் வபரிதும் பரரரட்டினைர் என்பது
பலனைரகும். "தூங்கும் எயில் எறிந்த
வதரடித்சதரட் வசேம்பயேன்" என்பது அவனைது
சிறப்பப் வபயேரரக விளங்கிற்று.
குறுநில மைன்னைர்
பறநரனூற்றிசல பகழப்படுகின்ற குறுநில
மைன்னைரிற்பலர், குன்று சேரர்ந்த நரடுகளில்
வரழ்ந்தனைவரனைத் வதரிகின்றது. பரண்டிநரட்டில்,
பழனிமைளலளயே ஆண்டை தளலவன் சபகன்;

பறம்ப மைளலளயே ஆண்டைவன் பரரி; சகரளடை
மைளலளயே ஆண்டைவன் கடியே வநடு சவட்டுவன் ;
வபரதியே மைளலளயே ஆண்டைவன் ஆய் அண்டிரன்.
சசேரழ நரட்டில், வல்வில் ஓரி என்பவன்
வகரல்லிமைளலளயே ஆண்டைரன்; அதிகமைரன்
குதிளர மைளலயில் ஆட்சி பரிந்தரன்; குமைணன்
முதிர மைளலயின் வகரற்றவன்; வபருநள்ளி
என்பவன் சதரட்டிமைளலயின் தளலவன்.
இச்சிற்றரசேரிற் சிலர், சபரரசேரினும் சேரலப்
பகழ்வபற்று விளங்கினைர்; வறிஞளர
ஆதரித்தனைர்; அறிஞளரப் சபரற்றினைர். பரண்டி
நரட்டிலுள்ள பறம்ப மைளலளயேயும், அளத
அடுத்த முந்நூறு ஊர்களளயும் ஆண்டு வந்தரன்
பரரி. அவன் மைனைத்தில் அளமைந்த அருளுக்குக்
கங்கு களரயில்ளல. அவன் நரவில், இல்ளல
வயேன்ற வசேரல்சல இல்ளல. பரரியின்
வபருந்தளகளமைளயேப் வபரய்யேறியேரக் கபலர்
பகழ்ந்து சபரற்றினைரர்.
வபரதியேமைளலத் தளலவனைரய் விளங்கியே ஆய்
என்பவன் மைற்வறரரு வள்ளல். வறுளமையேரல்
வரடி வந்தளடைபவளரத் தரயினும் சேரலப் பரிந்து
ஆதரித்த ஆயின் வபருளமைளயேப் பறநரனூற்றரல்
அறியேலரம்,

"இம்ளமைச் வசேய்தது மைறுளமைக்கு ஆம்எனும்
அறவிளல வணிகன் ஆய்அலன்"
என்று அவன் மைனைப்பரன்ளமைளயே முடைசமைரசியேரர்
என்னும் பலவர் விளக்கிப் சபரந்தரர்.
இரப்சபரர்க்கு இல்ளல என்னைரது வகரடுத்தரன்
அவ்வள்ளல். ஆனைரல், ளகப்வபரருளளக்
வகரடுத்து, அறத்ளத அதற்கு ஈடைரகக் வபறும்
வணிக னைல்லன் அவன். வகரடுப்பது கடைளமை,
முளறளமை என்ற கருத்து ஒன்சற அவன்
உள்ளத்தில் நின்றது. இத்தளகயே வசேம்மைனைம்
பளடைத்தவர் இவ்வுலகில் நூறரயிரவருள் ஒருவர்
அல்லசரர? பரரியும் ஆயும் சபரன்றவர் பலர்
பண்ளடைத் தமிழ்நரட்டில் வரழ்ந்தரர்கள்.
வகரல்லி மைளலளயே ஆண்டை ஓரியும்,
மைளலயேமைரன் என்னும் திருமுடிக்கரரியும்,
மைழவர் சகரமைனைரகியே அதிகமைரனும்,
பழனிமைளலத் தளலவனைரகியே சபகனும்,
வகரங்கர் சகரமைரனைரகியே குமைணனும்,
சதரட்டிமைளல நரடைனைரகியே நள்ளியும்,
வகரளடையிற் சிறந்த குறுநில மைன்னைர்கள்.
பளழயே குலமும் குடியும்
பழந்தமிழ் நரட்டில் விளங்கியே குலங்களளயும்

குடிகளளயும் பறநரனூற்றிசல கரணலரம்.
மைழவர் என்பவர் ஒரு குலத்தரர், அவர், சிறந்த
வீரரரக விளங்கினைர். சசேரழநரட்டில் வகரள்ளிடை
நதியின் வடைகளரயில் உள்ள திருமைழபரடி
என்னும் பழம்பதி. அவர் வபயேளரத் தரங்கி
நிற்கின்றது. திருமைழபரடி, மூவர் தமிழ்
மைரளலயும் வபற்று மிளிரும் மூதூரரகும்;
'வபரன்னைரர் சமைனியேசனை' என்று எடுத்து,
'மைன்சனை, மைரமைணிசயே, மைழபரடியுள் மைரணிக்கசமை,
அன்சனை, உன்ளனையேல்லரல் இனி யேரளர
நிளனைக்சகசனை' என்று, சுந்தரமூர்த்தி பகழ்ந்து
சபரற்றியே வபருளமை சேரன்றது. மைழவர்பரடி
என்பசத மைழபரடியேரயிற்று. மைழவர் குலத்திசல
அதிகமைரன் என்னும் வபருமைகன் சதரன்றினைரன்.
அவன், சிவவநறியில் நின்ற சீலன்;
வபரய்யேறியேரப் பலவர்களரல் பகழப்
வபற்றவன். அவன் பளடைத்திறத்ளதப் பரடினைரர்
பரணர்; வகரளடைத்திறத்ளதப் பரடினைரர்
ஒளளவயேரர். இக்கரலத்தில் சசேலம் நரட்டில்
தர்மைபரி எனை வழங்கும் தகடூர், அவன் கடிநகரரய்
இருந்தது. அவ்வூருக்கு அருசக அதிகமைரன் ஒரு
சகரட்ளடை கட்டினைரன். அஃது அதிகமைரன்
சகரட்ளடை என்று வபயேர் வபற்றது. இந்நரளில்
அதமைன் சகரட்ளடை எனை வழங்குகின்றது,
இன்னும், வகடில நதியின் வடைகளரயில்

அளமைந்த திருவதிளக என்னும் பரடைல் வபற்ற
பழம்பதியும் அதிகமைரசனைரடு
வதரடைர்பளடையேதரகத் சதரற்றுகின்றது.
மைற்வறரரு பழந்தமிழ் வகுப்பரர் பரணர்.
பண்சணரடு இளசேபரடை வல்லவர் பரணர் எனைப்
பட்டைரர். பரணளர, அக்கரலத்துப் வபருநில
மைன்னைரும் குறுநில மைன்னைரும் வரிளசே அறிந்து
ஆதரித்தரர்கள். சசேரழ நரட்டின் தளலநகரரய்
விளங்கியே கரவிரிப்பூம் பட்டினைத்தில்
வபரும்பரணர் சிறந்து வரழ்ந்தனைர் என்று
சிலப்பதிகரரம் கூறுகின்றது. யேரழில்
இளசேபரடும் பரணர் யேரழ்ப்பரணர் என்று வபயேர்
வபற்றரர். சிவனைடியேரர்களுள் ஒருவரரகியே
திருநீலகண்டை யேரழ்ப்பரணர் இக்குலத்தவசர.
திருஞரனைசேம்பந்தர் பரடியே சதவரரப்
பரடைல்களள யேரழில் அளமைத்துப் பரடி இவர்
இன்பற்றரர் என்று திருத்வதரண்டைர் பரரணம்
கூறுகின்றது, இலங்ளகயில் உள்ள யேரழ்ப்பரணம்
என்ற நகரம் யேரழ்ப்பரணர் வபயேளரத்
தரங்கியுள்ளது.
இப்வபரழுது இக் குலத்தரர், தமிழ்நரட்டில்
இருப்பதரகத் வதரியேவில்ளல. ஆயினும், பளழயே
சசேர நரடைரகியே மைளலயேரளத்தில், பரணர் குலம்

இன்றும் கரணப்படுகின்றது. ஓணத் திருநரளில்
பரணர், தம்மைளனைவியேருடைன் சிறு பளறயும்
குழித்தரளமும் முழக்கிக்வகரண்டு,
இல்லந்வதரறும் சபரந்து இளசே பரடுவரர்.
அன்றியும், திருச்சூர்க் சகரவிலுக்கு வவளிசயே
நின்று பரணர்கள் பரட்டிளசேத்துப் பரிசு வபறும்
வழக்கம் இன்றும் உண்டு என்பர்.
இனி, பறநரனூற்றிசல சபசேப்படுகின்ற
ளவயேரவிக்சகரப் வபரும்சபகன் என்பவன்
ஆவியேர் குடியில் பறந்தவன்.ஆவியேர் வபருமைகன்
என்று சிறுபரணரற்றுப் பளடை அவளனைப்
சபரற்றுகின்றது. ஆவியேர் குடியிசல சதரன்றியே
அரசேர்களரல் ஆளப்பட்டைளமையேரல் ஆவிநன்குடி
என்பது பழநிக்குப் வபயேரரயிற்று. நக்கீர சதவர்
அருளியே திருமுருகரற்றுப்பளடையில்,
திருஆவிநன்குடி, முருகனுக்குரியே ஆறு
வீடுகளில் ஒன்றரகப் சபரற்றப்பட்டுள்ளது.
ளவயேரபரி என்பது அதற்கு மைற்வறரரு வபயேர்.
ஆவியேர் குடியில் சதரன்றியே
'ளவயேரவிக்சகர'வரல் ஆளப்பட்டை நகரம்
'ளவயேரவிபரி' என்று வபயேர் வபற்றுப் பன்ப
ளவயேரபரி ஆயிற்று என்பர்.
ஆவியேளரப் சபரலசவ ஓவியேர்கள் என்பரரும்

பழந்தமிழ் நரட்டில் இருந்தனைர். ஓவியேர் குடியில்
பறந்து சிறந்து வரழ்ந்த சிற்றரசேன் ஒருவளனை,
'ஓய்மைரன் நல்லியேக்சகரடைன்' என்று பறநரனூறு
குறிக்கின்றது. ஓய்மைரன் ஆண்டை நரடு
'ஓய்மைரனைரடு' என்று வழங்கலரயிற்று. இந்நரளில்
திண்டிவனைம் எனை வழங்கும் ஊர்,
ஓய்மைரனைரட்ளடைச் சசேர்ந்தவதன்று சேரசேனைங்களரல்
அறிகின்சறரம்.
பலவர் வரழ்க்ளக
அக் கரலத்துப் பலவர்கள் தம்ளமை மைதியேரத
மைன்னைர் அளித்த வகரளடைளயே அறசவ
வவறுத்தரர்கள். வபருந்தளலச் சேரத்தனைரர் என்ற
பலவர், சகரளடைமைளலத் தளலவனைரகியே கடியே
வநடு சவட்டுவளனைக் கரணச் வசேன்றரர். அவன்,
உரியே கரலத்தில் பரிசில் அளியேரது கரலம்
தரழ்த்தரன். அது கண்டை சேரத்தனைரர்.
"முற்றியே திருவின் மூவர் ஆயினும்
வபட்பன் றீதல் யேரம்சவண் டைலசமை"
என்றரர்; "கல்வியின் வபருளமை யேறிந்து
சபணிக்வகரடுக்கின்ற வகரளடைளயேசயே யேரம்
வபறுசவரம். அன்பற்றவர், முடியுளடை

சவந்தரரயினும், அவர் அளிக்கும் வகரளடைளயே
ஏற்றுக்வகரள்சளரம்" என்று கூறி அவளனை
விட்டு அகன்றரர்,
வபருஞ்சித்திரனைரர் என்ற பலவர், ஒரு நரள்
அதிகமைரளனைக் கரணச் வசேன்றரர். அவன்,
பலவளர மைதிக்கும் வபற்றி வரய்ந்தவனைரயினும்,
அப்சபரது அரசேரங்க சவளலயில்
ஈடுபட்டிருந்தரனைரதலரல், பலவருக்குரியே பரிசிற்
வபரருளள மைற்வறரருவரிடைம்
வகரடுத்தனுப்பனைரன், அப்பரிளசேக் கண்டை
சித்திரனைரர் சீற்றம் வகரண்டைரர் ; என்ளனை
யேரவரன்று நிளனைத்தரன் அதிகமைரன்? அவளனைக்
கண்டு பரிசு வபற வந்சதசனை அன்றிப்
பரரரமுகமைரக அவன் வகரடுக்கும் வபரருளளக்
வகரண்டு சபரக வந்தவன் அல்சலன்யேரன்.
பரட்ளடைப் பரடிவிட்டு, அதற்கு ஈடைரகப் பரிசில்
வபற்றுச் வசேல்பவன் வரணிகப் பலவன் ஆவரன்.
அவ்வளகயேரளரச் சசேர்ந்தவன் அல்லன் யேரன்.
கல்வியின் சுளவயேறிந்து அன்படைன், அரசேன்
திளனையேளவு வபரருள் தரினும் அதளனைப்
வபரிதரக ஏற்று மைகிழ்சவன்' என்று உணரச்சி
ததும்பப் பரடினைரர்.
இளசேத் தமிழ் வளர்ச்சி

இயேற்றமிளழ ஆதரித்த பண்ளடைத் தமிழரசேர்கள்
இளசேத் தமிளழயும் நன்கு சபரற்றினைரர்கள்.
அக்கரலத்து இளசேக் கருவிகளில் சிறந்தனை
குழலும் யேரழும். யேரழ், பலதிறப்பட்டைதரக
அளமைந்திருந்தது. பரணர் என்பவர் சீறியேரழ்
என்னும் சிறியே யேரளழத் தரம் வசேல்லும்
இடைவமைல்லரம் எடுத்துச் வசேன்றனைர். சிறியே யேரழ்,
எப்வபரழதும் அவர் ளகயேகத்து இருந்தளமையேரல்
அது 'ளகவழி' என்னும் வபயேர் வபற்றது.
இளசேவரணரரகியே பரணளரப் வபருநள்ளி என்ற
குறுநில மைன்னைன் அன்சபரடு ஆதரித்தரன்.
அவளனைப் பரடினைரர் வன்பரணர் என்ற பலவர்:
"நள்ளி ! வரழிசயேர நள்ளி ! நள்வளன்
மைரளல மைருதம் பண்ணிக் கரளலக்
ளகவழி மைருங்கிற் வசேவ்வழி பண்ணி
வரவுஎமைர் மைறந்தனைர்; அதுநீ
பரவுக்கடைன் பூண்டை வண்ளமை யேரசனை !"
என்ற பரட்டின் நயேம் அறியேத் தக்கதரகும். 'அரசசே
! பரணர்க்கு நீ வபருங்வகரளடை வகரடுக்கின்றரய்.
உன் உணளவ உண்டு மையேங்கி, இளசே மைரபளனை
மைறந்து விட்டைனைர். இளசேப்பரணர்; ளகவழி
யேரழிசல மைரளலப் வபரழுதிசல பரடுதற்குரியே
வசேவ்வழிப் பண்ளணக் கரளலப் வபரழுதிசல

பரடுகின்றரர்கள்; கரளலயில் பரடுதற்குரியே
மைருதப் பண்ளண மைரளலயில் பரடுகின்றரர்கள்;
இதற்குக் கரரணம் நின் வகரளடைசயே' என்று
கூறினைரர் பலவர். இதனைரல், பண்ளடை
இளசேவரணர், பண்களள வகுத்திருந்தசதரடு,
அவற்ளறப் பரடுதற்குரியே வபரழுளதயும்
வளரயேறுத்திருந்தரர்கள் என்பது இனிது
விளங்குகின்றது, பண்ணளமைந்த இளசே பரடும்
பரணர்க்குத் தமிழரசேர் வரிளசேயேறிந்து
பரிசேளித்தரர்கள். வவள்ளி நரரரல் வதரடுத்த
வபரற்றரமைளர மைலர் பரணர்க்கு உரியே உயேர்ந்த
பரிசேரகக் கருதப்பட்டைது,
சேங்ககரலப் வபண்மைணிகள்
அக்கரலத்தில் களலயுணர்வு வபற்ற பல வபண்
மைணிகள் தமிழ்நரட்டில் வரழ்ந்தரர்கள்,
'சபளதளமை என்பது மைரதர்க்கு அணிகலம்'
என்பது தமிழ்நரட்டைரரது பழங்வகரள்ளக யேன்று
என்பதற்குப் பறநரனூறு ஒன்சற சபரதியே
சேரன்றரகும். வசேவ்வியே கவி பரடும் திறம் வபற்ற
வபண்பரலரர் பரடியே அருளமை சேரன்ற பல
பரடைல்கள் பறநரனூற்றிசல
சசேர்க்கப்பட்டுள்ளனை. கரிகரற் சசேரழன்
வவண்ணிப் சபரரக்களத்திசல வபற்ற

வவற்றிளயே வியேந்து பரடினைரள் ஒரு வபண்.
அவள் குயேவர் குலத்திற் பறந்தவள். 'வவண்ணிக்
குயேத்தியேர்' என்று பறநரனூற்றிசல அம்மைரது
சபரற்றப்படுகின்றரள். இன்னும், நப்பசேளலயேரர்
என்ற நல்லிளசேப் பலளமை வமைல்லியேலரர்
மைளலயேமைரன் திருமுடிக் கரரிளயேயும் பறளரயும்
பரடியுள்ளரர். இவர் வதன்பரண்டி நரட்டிலுள்ள
வகரற்ளக மூதூளரச் சூழ்ந்த மைரசறரக்கம் என்ற
நரட்டிசல சதரன்றியேவர். இன்னும்,
அக்கரலத்தியே அரசேரரலும் அறிஞரரலும்
வபரிதும் பரரரட்டைப்வபற்ற ஒளளவயேரளர
அறியேரதரர் யேரசரர? ஆகசவ, ஆண்
வபண்ணரகியே இரு பரலரரும் முற்கரலத்தில்
கல்வியேறிவரல் சமைம்பட்டிருந்தரர்கள் என்பதில்
சிறிதும் ஐயேம் இல்ளல.
வீரத் தரய்மைரர்கள்
இன்னும், வவம்ளமை சேரன்ற சபரர்க்களத்தில்,
அஞ்சேரது நின்று அமைர் பரியுமைரறு, தரம் வபற்ற
அருளமை ளமைந்தளர ஊக்கி அனுப்பயே
வீரத்தரயேரும் அக்கரலத்சத விளங்கினைர்.
மைரற்றரர்க்குப் பறங்வகரடைரது, மைரர்பசல
பண்பட்டு இறந்த ளமைந்தனைது சமைனிளயேக்
கண்டை நிளலயில், வபற்ற சபரதினும்

வபரியேசதரர் இன்பம் அளடைந்தரள் ஒரு தரய்.
மைற்வறரரு வீரமைரது, முதல் நரள் நடைந்த சபரரில்
தளமையேளனை இழந்தரள் மைறுநரள் நடைந்த சபரரில்
கணவளனை இழந்தரள்; பன்னும் சபரர்
ஒழிந்தபரடில்ளல. அவள் குடும்பத்தில் சிறு
ளபயேன் ஒருவசனை எஞ்சி நின்றரன். முன்சனை
இறந்தபட்டை தளலவளனையும் தளமையேளனையும்
நிளனைந்து அவள் தளர்ந்தரள் அல்லள்; அருமைந்த
பள்ளளளயே அன்சபரடு அளழத்தரள்; வவள்ளியே
ஆளடைளயே உடுத்தரள்; தளலளயேச் சீவி
முடித்தரள்; சவளலக் ளகயிசல வகரடுத்தரள்;
சபரர்க்களத்ளத சநரக்கி அவளனை விடுத்தரள்;
இவ்வீர மைங்ளகளயே ஒக்கூர் மைரசேரத்தியேரர்
என்னும் வபண் பலவர் வியேந்து
பரரரட்டியுள்ளரர்.
மைக்கள் வரழ்க்ளக நலம்
இனி, அந் நரளில் தமிழ் நரட்டில் வரழ்ந்த
மைக்களின் வரழ்க்ளகளயேக் குறித்துப் பறநரனூறு
பல வசேய்திகள் கூறுகின்றது. 'மைன்னைன் எவ்வழி
மைன்னுயிர் அவ்வழி' என்றவரறு, முற்கரல மைக்கள்
மைன்னைளனைசயே பன்பற்றி நடைக்க முயேன்றரர்கள்.
அரசேன் கடைளமைளயே அறிவிக்கின்ற பறநரனூற்றுப்
பரட்டு ஒன்று இக்கருத்ளதக் குறிக்கின்றது.

பள்ளளளயேப் வபற்று வளர்ப்பது தரயின்
கடைளமை என்றும், அவளனை அறிவுளடையேவன்
ஆக்குவது தந்ளதயின் கடைளமை என்றும், ஒழுக்க
வநறியில் நிறுத்துவது அரசேன் கடைளமை என்றும்
வபரன்முடியேரர் என்ற பலவர் திறம்படைப்
பரடியுள்ளரர்.
அரசேன் அறவநறி தவறரதவனைரய் ஆண்டு
வந்தரல் குடிகளுக்கு எவ்வளகக் கவளலயும்
இல்ளல என்பதும், அவன் அறவநறி தவறினைரல்,
மைளழ பருவத்திற் வபய்யேரது பசியும், பணியும்
குடிகளள வருத்தும் என்பதும் பழந்தமிழர்
வகரள்ளக. இதனைரசலசயே 'அறவநறி முதற்சற
அரசின் வகரற்றம்' என்ற வரசேகம் எழுந்தது.
சவளரண்ளமை என்னும் பயிர்த்வதரழில், சிறந்த
வதரழிலரகக் கருதப்பட்டைது. இல்லறம்,
துறவறம் என்னும் இருவளக அறமும் நரட்டில்
நிளலவபறுவதற்கு சவளரண்ளமை முட்டின்றி
நளடைவபறல் சவண்டும் என்பது முன்ளனைத்
தமிழ்நரட்டைரர் அறிந்த உண்ளமை. அந்நரளில்
சவளரளர், சிறந்த குடிகளரகக் கருதப்
பட்டைரர்கள். அறத்ளதயும் அறிளவயும்
வளர்ப்பதற்கு இன்றியேளமையேரத உணவுப்
வபரருள் வளத்ளத நரட்டிசல வபருக்கியேவர்

அவர்கசள. இத் தளகயே வபருமைக்கள்
இருத்தலரசலசயே உலகம் நிளல
வபற்றிருக்கின்றவதன்று இளம்வபருவழுதி
என்னும் பரண்டியேன் பரடினைரன்.
இன்னும், வரழ்க்ளகக்கு உரியே சிறந்த வநறிகளள
வயேல்லரம் எடுத்சதரதுகின்ற பறநரனூறு,
எல்சலரரும் களடைப்படிப்பதற்குரியே ஓர்
அறத்திளனைத் திட்டைவட்டைமைரகக் கூறுகின்றது.
"பல்சேரன் றீசர ! பல்சேரன் றீசர !
நல்லது வசேய்தல் ஆற்றீ ரரயினும்
அல்லது வசேய்தல் ஓம்பமின் !"
என்ற அறவுளரளயேக் களடைப்படித்தல் தமிழ்
மைக்கள் கடைனைரகும்.
இலக்கியே நலம்
பறநரனூற்றுப் பரடைல்களில் அளமைந்துள்ள
வசேரல்ளலயும் வபரருளளயும் பற்கரலப்
வபருங்கவிஞர் வபரன்சனை சபரல் சபரற்றினைர்.
நரட்டில் வரழும் உயிர்களுக்கு அரசேசனை உயிர்
என்ற உண்ளமை,

"வநல்லும் உயிரன்சற ; நீரும் உயிரன்சற ;
மைன்னைன் உயிர்த்சத மைலர்தளல உலகம்"
என்று பறப்பரட்டிசல கூறப்படுகின்றது.
இப்பரட்டின் வசேரல்லும் வபரருளும் கம்பரரல்
சபரற்றப்பட்டுள்ளனை. இரரமைனுளடையே இனியே
பண்பகளள எடுத்துளரக்கப் சபரந்த கம்பர்.
"கண்ணிலும் நல்லன் ; கற்றவர் கற்றிலரதவரும்
உண்ணும் நீரினும் உயிரினும் அவளனைசயே
உவப்பரர்"
என்று அருளிப் சபரந்தரர். இன்னும்
பறநரனூற்றுப் பரடைல்களளத் தழுவி எழுந்த
கவிகளும் நூல்களும் பலவரகும். தமிழறிஞரது
துயேளரத் தீர்ப்பதற்கரகத் தன் தளலளயேக்
வகரடுக்க முன்வந்த குமைண வள்ளலின்
வபருளமைளயே விளக்கிப் பரடினைரர்
ஒப்பலரமைணிப் பலவர்:
"அந்தநரள் வந்திளல அருந்தமிழ்ப் பலசவரய்
இந்தநரள் வந்துநீ வநரந்வதளனை அளடைந்தரய்
தளலதளனைக் வகரடுசபரய்த் தம்பளகக்
வகரடுத்ததன்
விளலதளனைப் வபற்றுன் வவறுளமைசநரய்

களளசயே"
என்னும் பரட்டு, பறநரனூற்றுப்
பரடைவலரன்ளறத் தழுவி எழுந்ததரகும்.
இன்னும், பரரி வள்ளளலக் குறித்துக் கபலர்
பரடியே பரடைல்களளசயே வபரிதும் ஆதரரமைரகக்
வகரண்டு, 'பரரி கரளத' என்னும் பனுவல்
இக்கரலத்தில் சதரன்றியுள்ளது.
ஆகசவ, பறநரனூறு, தமிழ்ச்சுளவ, சதரும்
மைரணவர்க்கு ஓர் இலக்கியேக் சகணியேரம்;
பழளமைளயேத் துருவுவரர்க்குப் பல வபரருள்
நிளறந்த பண்டைரரமைரகும்; தமிழ்நரட்டுத்
வதரண்டைர்க்கு விழுமியே குறிக்சகரள் கரட்டும்
மைணிவிளக்கரகும். இத்தளகயே வபருநூளலத்
தமிழ் மைக்களரகியே நரம் சபரற்றிப் படித்து
இன்பமும் பயேனும் எய்துசவரமைரக.
----------------

3. சவளரளப் வபருமைக்கள்
மைகரநரடு*
(* 1-6-1947 - இல் மைதுளரயில் நளடைவபற்ற
மைகரநரடு இது.)
திறப்பளர
வபரிசயேரர்கசள ! தரய்மைரர்கசள !
பழம் வபருளமை வரய்ந்த மைதுளரயேம்பதியில்
சவளரளப் வபருமைக்கள் மைகரநரடு இன்று
நளடைவபறுகின்றது. சவளரண்குல மைரந்தர்
பல்லரயிரவர் இங்சக குழுமியிருக்கின்றரர்கள்.
முன்னைரளில், சவளரளர் குலம் இந்நரட்டில்
எவருமில்ளல. "சமைழிச் வசேல்வம் சகரளழ
படைரது" என்பது இந்நரட்டைரர் வகரள்ளக.
சமைழிசயே சவளரண்ளமையின் சின்னைம்.
அம்சமைழிக்வகரடி இந்த மைகரநரட்டுக்
வகரட்டைளகயில் அழகுற மிளிர்கின்றது. அதளனை
'வரழி வரழி !' என்று வரழ்த்துகின்சறரம்.
முன்வனைரரு கரலத்தில் தமிழ் நரட்டிசல ஒரு
திருமைணம்; மைன்னைரும் முனிவரும், பரவலரும்

நரவலரும், குடிகளும் பளடைகளும்
மைணமைரளிளகயில் நிளறந்திருந்தரர்கள்.
ஒளளவயேரரும் அங்சக வந்திருந்தரர். மைன்னைன்
திருமைகசனை மைணமைகன். மைணம் இனிது முடிந்தது.
மைங்கல வரழ்த்துத் வதரடைங்கிற்று. முனிவர்
ஒருவர் எழுந்தரர் ;'மைண மைக்கள் பதினைரறும்
வபற்றுப் வபரு வரழ்வு வரழ்க ! ' என்று
வரழ்த்தினைரர், 'இளவரசு வரளழயேடி
வரளழவயேனை ளவயேகத்தில் வரழ்க' என்று
வரழ்த்தினைரர் மைற்வறரரு முனிவர். ஒளளவயேரர்
எழுந்தரர் 'அரசசே, உன் நரட்டில் வரப்ப உயேர்க ! '
என்று வரழ்த்தினைரர். அவ் வரழ்த்துளரயின்
வபரருத்தமும் வபரருளும் அறியேரத சேளபயேரர்,
ஒருவளர ஒருவர் வவறித்து சநரக்கினைரர். அது
கண்டை ஒளளவயேரர், தம் வரழ்த்துளரயின்
கருத்ளத விரித்துளரப்பரரரயினைர் ; "சேளபசயேரசர
! 'வரப்ப உயேர்க !' என்று இளவரளசே நரன்
வரழ்த்திசனைன். விளளநிலத்தின் வரப்ப உயேர, நீர்
உயேரும் ; நீர் உயேர, வநல் உயேரும்; வநல் உயேர,
குடி உயேரும் ; குடி உயேர, சகரன் உயேர்வரன்"
என்று விளக்கம் கூறினைரர்.
தமிழ் நரட்டைரரது வகரள்ளகளயே இவ்வரறு
சுருங்கச் வசேரல்லி விளங்க ளவத்தரர்
ஒளளவயேரர், 'உழவசனை நரட்டின் உயிர்நரடி;

அவன் ஊக்கசமை அரசேனைது ஆக்கம்; அவன்
ளகயேரல் நட்டை நரற்று முடி தளழத்தரல், மைன்னைன்
முடி தளழக்கும்' என்று பலவர்கள் பரடினைரர்கள்.
அரசேனைது வசேங்சகரளல நடைத்தும் சகரல், 'உழவன்
ஏரடிக்கும் சிறு சகரல்' என்றரர் கம்பர், 'உலகம்
என்னும் சதருக்கு உழவசனை அச்சேரணி' என்றரர்
வள்ளுவர். இதனைரலன்சறர உழவன் ளகளயேப்
பகழ்ந்தனைர் கவிஞர்?
"சமைழி படிக்கும்ளக சவல்சவந்தர்
சநரக்கும்ளக
ஆழி தரித்சத அருளும் ளக - சூழ்விளனைளயே
நீக்கும்ளக என்றும் நிளலக்கும்ளக நீடூழி
கரக்கும்ளக கரரரளர் ளக".
என்ற பரட்டின் ஒவ்வவரரு வசேரல்லும் உண்ளமை
என்பது இன்று நரட்டுக்குப் படியேளக்கும்
அரசேரங்கத்தரர்க்கும் நன்கு வதரியுமைன்சறர?
சுருங்கச் வசேரல்லின் பயிர்த் வதரழிசல நரட்டின்
உயிர்த் வதரழில். அத் வதரழிசல வபரல்லரப்
பசிளயேப் சபரக்கும்; நல்லறத்ளதக் கரக்கும்.
இத்தளகயே சிறந்த வதரழிளலச் வசேய்யும் உழவன்
வபருளமைவயேல்லரம் அவன் உளழப்பன்
வபருளமைசயேயேரகும். உழவன் எந்நரளும்

உளழப்பவன்; வநற்றி சவர்ளவ நிலத்தில் விழ
வஞ்சேமின்றிப் பரடுபடுபவன்; விளளநிலத்ளத
உழுது பண்படுத்தி, பருவத்சத பயிர் வசேய்து,
கண்ணுங் கருத்துமைரய்க் களள பறித்து, நீர்
பரய்ச்சி, பயேன் விளளக்கும் உழவன் பணிளயேப்
பற்றியே பழவமைரழிகள் தமிழ் நரட்டிசல பல
உண்டு, 'உழுகின்ற கரலத்தில் ஊர்வழி சபரனைரல்
அறுவளடைக் கரலத்தில் ஆள்சதடை சவண்டைர'
என்பது ஒரு பழவமைரழி. 'வயேலில் சமைரட்ளடை
சபரனைரல் சகரட்ளடை சபரச்சு' என்பது மைற்வறரரு
பழவமைரழி. கண்ணிளனைக் கரக்கும் இளமை சபரல்
பயிரிளனைக் கரத்துப் பயேன் விளளவிப்பவன்
உழவன் என்பது இப்பழவமைரழிகளின் கருத்து.
'உழவன் உளழப்பரளன்' என்பது அவன்
வதரழிளலக் குறித்து வழங்கும் ஒரு வசேரல்லரசல
விளங்கும். இக்கரலத்தில் விவசேரயேம் என்பது
உழவுத் வதரழிளலக் குறிக்கிறதல்லவர?
அச்வசேரல் வடைவசேரல். உளழப்ப என்பசத
அச்வசேரல்லின் வபரருள். மைற்றத்
வதரழில்களளவிட்டுப் பயிர்த்வதரழிளல
மைட்டும் விவசேரயேம் என்ற வசேரல் ஏன்
குறிக்கின்றது? தமிழ் நரட்டைரர் உழவனைது
உளழப்சப உளழப்ப என்று கருதியேதரலன்சறர
உழவுத் வதரழிலுக்கு விவசேரயேம் என்று

வபயேரிட்டைனைர்?
பயிர்த்வதரழிளலக் குறிக்கும் மைற்வறரரு வசேரல்
சவளரண்ளமை. பயிர்த்வதரழில் எவ்வளவு
பழளமை வரய்ந்தசதர, அவ்வளவு பழளமை
வரய்ந்தது சவளரண்ளமை என்ற வசேரல்லும்.
சவளரண்ளமை வசேய்பவர் சவளரளர். இந்
நரட்டிசல, அன்றும் இன்றும் சவளரளருக்குத்
தனிச் சிறப்பண்டு. சவளரளர், தம் நிலத்ளதப்
பண்படுத்தியேவரறு மைனைத்ளதயும்
பண்படுத்தினைரர்கள்; தம் உளழப்பரல் வந்த
உணவுப் வபரருள்களளத் தங்கு தளடையின்றி
எல்சலரருக்கும் தந்தரர்கள்; அற்றரளரயும்
அலந்தரளரயும் ஆதரித்தரர்கள்; பசித்சதரர்முகம்
பரர்த்துப் பரிவு கூர்ந்தரர்கள்; வருந்தி வந்தவர்
அரும்பசி தீர்த்து, அவர் திருந்தியே முகம் கண்டு
மைகிழ்ந்தரர்கள். அதனைரல் சவளரண்ளமை என்ற
வசேரல்லுக்சக உபகரரம் என்று வபரருள் வந்தது.
திருக்குறளிசல அப் வபரருளளக் கரணலரம்.
"இருந்சதரம்ப இல்வரழ்வ வதல்லரம்
விருந்சதரம்ப
சவளரண்ளமை வசேய்தற் வபரருட்டு"
என்று திருக்குறள் பரடிற்று. இக்குறளில்

சவளரண்ளமை என்ற வசேரல்லுக்குப் பசரரபகரரம்
என்பது வபரருள். திருவள்ளுவர் கரலத்திசலசயே
சவளரண்ளமை என்ற வசேரல் பசரரபகரரம்
என்னும் வபரருளில் வழங்கியிருக்குமைரனைரல்
அதற்கு எவ்வளவு கரலத்திற்கு முன்னைசமை
சவளரளரிடைம் அப்பண்பரடு சதரன்றி வளர்ந்து
சிறப்பரக இருந்திருத்தல் சவண்டும் என்பது
உய்த்துணரத்தக்கது. "சவளரளன் என்பரன்
விருந்திருக்க உண்ணரதரன்" என்று பளழயே நீதி
நூல் பரடியேதும் இக் கருத்துப் பற்றி யேன்சறர?
திருஞரனைசேம்பந்தரும் சவளரளருளடையே
பண்பகளளத் சதவரரத் திருப்பரட்டிசல
கூறுகின்றரர்:
"சவளரளர் என்றவர்கள்
வள்ளன்ளமையேரல் மிக்கிருக்கும் தரளரளர்"
என்பது அவர் சதவரரம். இப் பரட்டைரல்
சவளரளர் சிறந்த உளழப்பரளர் என்பதும்,
வகரளடையேரளர் என்பதும் நன்கு வதரிகின்றனை.
பயிர்த் வதரழில் வசேய்வதற்கு ஏர்
இன்றியேளமையேரதது. ஏரில்லரத உழவனுக்கு
ஏற்றமில்ளல.

"ஏரும் இரண்டுளதரய் இல்லத்சத வித்துளதரய்
நீரருசக சசேர்ந்த நிலமுமைரய் - ஊருக்குச்
வசேன்று வரஅணித்தரய் வசேய்வரரும்
வசேரற்சகட்டைரல்
என்றும் உழசவ இனிது.
என்ற பரட்டு, சிறு குடியேரனைவனுக்கு
சவண்டுவனைவற்ளறக் கூறுகின்றது. குடிகளுக்குச்
சீரும் சிறப்பம் ஏரரல் வரும் என்பது
தமிழ்நரட்டைரர் வகரள்ளக. 'சீளரத் சதடின் ஏளரத்
சதடு' என்று பணித்த நரடு தமிழ்நரடு. ஏசர
நிலத்ளதச் சீர்படுத்துவது. ஏசர பசிப்பணிளயே
சவரறுப்பது, ஏசர இனிளமை தருவது, இன்பம்
பயேப்பது.
இத்தளகயே ஏளர அழகியே வபரருளரகக் கண்டைனைர்
பழந்தமிழர். ஏர் என்ற வசேரல்லுக்கு அழகு
என்னும் வபரருள் பண்ளடைத் தமிழில் உண்டு.
அழகுளடையே இளங்கிளிளயே 'ஏர் ஆர்
இளங்கிளிசயே' என்று அளழத்தரர்
மைரணிக்கவரசேகர். ஏரில் என்னை அழகு உண்டு?
சகரணல் மைரணலரக, கட்ளடை வநட்ளடையேரக,
கரடு முரடைரக இருப்பதன்சறர ஏர்? இத்தளகயே
கருவியேரல் அழளகக் கண்டைதுதரன் தமிழர்
வபருளமை ! தமிழர் பண்பரடு !

கண்ணுக்கு இன்பம் தருவது ஒன்சற அழகு
என்று வகரண்டைரரல்லர் பண்ளடைத் தமிழர்.
கருத்துக் கினியே குணங்களின் அழளகயும்
அவர்கள் வகரண்டைரடினைரர்கள்; பயேனுள்ள
வபரருள்களின் பண்பறிந்து பரரரட்டினைரர்கள்;
மைளழ வபரழியும் சமைகத்ளத ஓர் அழகியே
வபரருளரகக் கண்டைரர்கள்; எழிலி என்று
அதற்குப் வபயேரிட்டைரர்கள்; எழில் என்பது
அழகு. அழகுளடையே வபரருள் எழிலி எனைப்படும்.
அமிர்தம் சபரன்ற மைளழளயேப் வபரழிந்து
உலகத்ளத வரழ்விக்கும் கரர்சமைகத்தின் கருளண
அழகியேதன்சறர? அவ்வரசற, உழுகின்ற ஏரின்
சீளர அறிந்து, அதனைரல் விளளயும் பயேளனை
உணர்ந்து, ஏர் என்ற வசேரல்லுக்கு அழகு என்னும்
வபரருளளத் தந்தனைர் பழந்தமிழர்.
முன்னைரளில் ஏருக்கு இருந்த ஏற்றமும் எடுப்பம்
சவறு எதற்கும் இருந்ததரகத் சதரன்றவில்ளல.
பளடை எடுக்கும் வீரளனையும், பரட்டிளசேக்கும்
பலவளனையும் ஏரடிக்கும் உழவனைரகசவ
கண்டைது பண்ளடைத் தமிழ் நரடு.
வில்லரளளனையும் இனியே வசேரல்லரளளனையும்
ஏரரளனைரகத் திருவள்ளுவர் கரட்டுகின்றரர்,
"வில்சலர் உழவர் பளகவகரளினும் வகரள்ளற்க

வசேரல்சலர் உழவர் பளக",
என்ற திருக்குறளில் வில்ளலயும் வசேரல்ளலயும்
ஏரரக உருவகம் வசேய்தருளினைரர் திருவள்ளுவர்.
அப்படிசயே வரசளந்தியே வீரளனை 'வரள் உழவன்'
என்றும், சவல் ஏந்தியே வீரளனை 'அயில் உழவன்'
என்றும் தமிழ்க் கவிஞர்கள் சபரற்றுவரரரயினைர்.
ஏரரல் விளளயும் உணவுப் வபரருள்களள
வயேல்லரம் ஒரு வசேரல்லரல் உணர்த்தினைர் தமிழ்
நரட்டைரர். இக்கரலத்தில் மைளிளகக் களடை என்பது
பலசேரக்குக் களடையின் வபயேரரக வழங்குதல்
சபரன்று, முற்கரலத்தில் கூலக்களடை என்பது
பலவளகத் தரனியேங்களும் விற்கும் களடைக்குப்
வபயேரரக அளமைந்தது. வநல்லும் பல்லும், வரகும்
திளனையும், எள்ளும் வகரள்ளும், அவளரயும்
துவளரயும், பயேறும் உளுந்தும், சேரளமையும்
பறவும் கூலம் என்ற ஒரு வசேரல்லரசல
குறிக்கப்பட்டைனை. வபரியே நகரங்களில்
கூலவீதிகள் சிறந்திருந்தனை. சசேரழநரட்டின்
தளலநகரரக விளங்கியே
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்திலும், பரண்டி நரட்டின்
தளலநகரரகியே மைதுளரயிலும் 'கூலங்குவித்த கூல
வீதிகள்' இருந்தனை என்று சிலப்பதிகரரம்
கூறுகின்றது. இன்றும் கூலவீதிளயேத்

திருவநல்சவலியிசல கரணலரம். சமைலரத
வீதிளயே அடுத்துள்ள வதரு, 'கூலக்களடைத் வதரு'
என்சற இது கரறும் வழங்கி வருகின்றது. மைதுளர
மைரநகரில் கூலக் களடை ளவத்திருந்த சேரத்தனைரர்
'கூலவரணிகன் சேரத்தனைரர்' என்று வபயேர்
வபற்றரர். அவசர மைணிசமைகளலக் கரவியேம்
இயேற்றியே கவிஞர் என்பர். அந் நரளில்
இளசேயேரங்குகளிலும், நடைனை சேரளலகளிலும்
உழவளர வரழ்த்தும் வழக்கம் இருந்ததரகத்
வதரிகின்றது. நரடைரளும் மைன்னைளனை வரழ்த்தியே
பன்ப, உணவளிக்கும் உழவளனை வரழ்த்துவர்
இளசேவரணர். 'பதிவனைண் கூலமும் உழவர்க்கு
மிகசவ' என்னும் வரழ்த்துளர ஒரு பளழயே இளசே
நூலிற் கரணப்படுகின்றது.
உழவுத் வதரழிலரல் சமைன்ளமையுற்ற நரவடைரன்று
'நரஞ்சில் நரடு' என்று வபயேர் வபற்றது. நரஞ்சில்
என்பது ஏர். மைளலயேரள மைன்னைருளடையே
ஆட்சியில் அளமைந்துள்ளது நரஞ்சில் நரடு. அந்
நரட்ளடை ஏரரசல சீரரக்கி, உளழப்பரசல
சிறப்பரக்கியேவர் தமிழ் நரட்டு உழவசர
என்பதில் சிறிதும் ஐயேமில்ளல.
முன்னைரளில், 'வசேரன்னை வசேரல் தவறரதவர்' என்ற
வபருளமை சவளரளருக்கு இருந்தது. "ஊழி

சபரினும் வபயேரர உளரயுளடையே வபருக்கரளர்"
என்று சவளரளளரப் பகழ்ந்து பரடினைரர் கம்பர்.
அன்னைரர், வரய்ளமைளயே உயிரினும்
அருளமையேரகப் சபரற்றி வரழ்ந்தனைர். இதற்கு ஒரு
சேரன்று கூறுவன்:
வதரண்ளடை நரட்டுத் திருவரலங்கரட்டுக்கு
அருசக பளழயேனூர் என்ற மூதூர் உள்ளது.
அங்சக எழுபது சவளரளர் முற்கரலத்தில்
அறவநறி வழுவரது வரழ்ந்து வந்தனைர். அவர்கள்,
வழிப்சபரக்கன் ஒருவனுக்குக் வகரடுத்த
வரக்ளக நிளறசவற்றும் வண்ணம் வநருப்பல்
இறங்கி உயிர் நீத்தரர்கள். அச் வசேய்தி தமிழக
முழுவதும் பரவியிருந்தது.
"மைரறுவகரடு பளழயேனூர் நீலி வசேய்த
வஞ்சேளனையேரல் வணிகன் உயிரிழப்பத்
தரங்கள்
கூறியேவசேரல் பளழயேரது துணிந்து வசேந்தீக்
குழியில்எழு பதுசபரும் முழுகிக் கங்ளக
ஆறணிவசேஞ் சேளடைத்திருஆ லங்கரட் டைப்பர்
அண்டைமுற நிமிர்ந்தரடும் அடியின்
கீழ்வமைய்ப்
சபறுவபறும் சவளரளர் வபருளமை எம்மைரல்
பரித்தளவிட்(டு) இவளவவனைப் சபசே

லரசமைர"
என்ற ஆன்சறரர் பரட்டிசல இவ் வரலரறு
குறிக்கப்படுகின்றது. இவற்ளறவயேல்லரம்
இப்வபரழுது நரம் மைறந்து விட்சடைரம். தமிழ்
நரட்டு மைரணவன் ஒருவளனை சநரக்கி, "வசேரன்னை
வசேரல் தவறரதவர் யேரர்" என்று வினைவினைரல்,
'பளழயேனூர் சவளரளர்' என்ற பதில் வருமைர?
அவர் வபருளமைதரன் அவனுக்குத் வதரி யேரசத!
அரிச்சேந்திரன் வபயேர் வதரியும்; அவன் களத
வதரியும். ஆதலரல், தரன் படித்த களதப்
பரடைத்திலுள்ள அரிச்சேந்திரளனைசயே அவன்
எடுத்துக் கூறுவரன். அப்படிசயே, "வளரயேரது
வபரருள் வகரடுத்த வள்ளல் யேரர்?" என்று
சகட்டைரல், 'பரரி' என்று வசேரல்ல, நம் பள்ளி
மைரணவர் படித்தரரில்ளலசயே ! வகரளடைக்குக்
கர்ணன் என்பதுதரசனை அவர் படித்த பரடைம் !
இந்தப் பரண்டி நரட்டிசலயுள்ள மைளலக்
சகரமைரனைரகப் பரரி என்ற தமிழ் வள்ளல்
விளங்கினைரன் என்பதும், "வகரடுக்கிலர தரளனைப்
பரரிசயே என்று கூறினும் வகரடுப்பரரிளல"
என்று சதவரரசமை அவன் வபருளமைளயேப்
பரடிற்று என்பதும் அறியேரமைல் நம் பள்ளளகள்
படிக்கும் நூல்களிலும் சகட்கும் களதகளிலும்,
பளழயேனூர் சவளரளரும், பரரி வள்ளலும்,

இவர்சபரன்ற வபருமைக்களும் இடைம் வபறல்
சவண்டும் என்பது என் ஆளசே.
இந் நரட்டில் உளழப்பரலும், ஒழுக்கத்தரலும்
ஒற்றுளமையேரலும் நம் முன்சனைரர் சிறப்பற்று
வரழ்ந்தரர்கள், அப் பண்பகளளப் பரதுகரத்து
வளர்த்தல் சவண்டும். பல துளறகளிலும் நம்
சவளரளர் முன்சனைற்றறமைளடைவதற்குரியே
முளறகளள வகுத்தல் சவண்டும்.
இவ்வரும்வபருஞ் வசேயேல்கவளல்லரம்
நளடைவபறப் சபரகின்ற சவளரளப் வபருமைக்கள்
மைகரநரட்ளடை வரழ்த்துகின்சறன். மைகரநரட்டின்
சதரற்றுவரயேரக இது கரறும் நரன் சபசியே
வமைரழிகளளக் சகட்டைருளியே வபருமைக்கள்
அளனைவளரயும் மைனைமைரரப் சபரற்றுகின்சறன்.
-----------

4. தமிழ்த் திருநரள் *
(* தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சேரர்பரக யேரழ்ப்
பரணத்தில் 30-4-1951 - இல் நளடைவபற்றது
நரன்கரம் தமிழ்த் திருநரள்.)
தளலளமையுளர
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சேரர்பரக இன்று
இலங்ளகயில் தமிழ்த் திருவிழர
நளடைவபறுகின்றது. இது நரன்கரம் தமிழ் விழர.
முதல் ஆண்டிசல தமிழ் விழர
மைதுளரயேம்பதியில் நளடைவபற்றது. மைதுளர
மைரநகரம் பரண்டி நரட்டின் தளலநகரம்;
வசேந்தமிளழ உருவரக்கியே திருநகரம். இத்தளகயே
மைதுளர மைரநகரம் முதலரண்டு விழரவிளனை
நடைத்தியேது மிகப் வபரருத்த மைரயிருந்தது. அடுத்த
ஆண்டு விழர சசேரழநரட்டின் பழந்
தளலநகரரகியே திருவரரூரில் நிகழ்ந்தது. சசேரழ
வளநரட்டின் வசேழுளமைக்கு ஏற்ற முளறயில்
எடுப்பரக நடைந்தது அம்மைகரநரடு. மூன்றரம்
மைகரநரடு பண்ளடைச் சசேரநரட்டின் ஓர் அங்கமைரக
விளங்கியே வகரங்கு நரட்டிசல சீரும் சிறப்பம்
உற்று விளங்கும் சகரயேம்பத்தூரில்

நளடைவபற்றது. நரன்கரம் மைகரநரடு
யேரழ்ப்பரணத்தில் நளடைவபறுகின்றது. இம்
மைகரநரட்டின் இலக்கியேப் பகுதியில் என்ளனையும்
பங்கு வபறுமைரறு பணித்த அன்பர்
அளனைவருக்கும் எனைது மைனைமைரர்ந்த வணக்கம்
உரியேதரகும்.
அன்பர்கசள! தமிழ் நரட்டுக்கும் இலங்ளகக்கும்
பழளமையேரனை வதரடைர்பண்டு. தமிழ் இலக்கியேசமை
இதற்குச் சேரன்று. பண்டைமைரற்று முளறயிலும்,
பண்பரட்டு முளறயிலும் தமிழ்நரட்டுக்கும்
இலங்ளகக்கும் இளடைசயேயிருந்த உறவு
சேங்கநூல்களிலும் பற்கரலத்துப்
வபருநூல்களிலும் சபசேப்படுகின்றது.
சேங்கத்தமிழில் ஈழநரடு என்பது இலங்ளகயின்
வபயேர். பட்டினைப் பரளல என்னும் பழந்தமிழ்ப்
பரட்டிசலசயே சசேரழ நரட்டுக்கும் ஈழ
நரட்டுக்கும் இருந்த வரணிக உறவு
குறிக்கப்படுகின்றது. அந் நரளில் பட்டினைம்
என்றரல் தமிழகத்தில் கரவிரிப்பூம்பட்டினைசமை!
சசேரழ நரட்ளடை ஊட்டி வளர்க்கின்ற கரவிரியேரறு
கடைசலரடு கலக்குமிடைத்தில்
கரவரிப்பூம்பட்டினைம் என்னும் திருநகரம்
அளமைந்திருந்தது. அதன் வசேழுளமைளயேயும்
அழளகயும் கண்டு மைகிழ்ந்த வசேந்தமிழ்ப்

பலவர்கள் பூம்பகரர் என்றும் அதளனைப்
சபரற்றுவரரயினைர். சிலப்பதிகரரம் பரடியே
இளங்சகரவடிகள், "பூம்பகரர் சபரற்றுதும்,
பூம்பகரர் சபரற்றுதும்" என்று பரடினைரர்.
அந்நகரத்தின் துளறமுகத்தில் ஏற்றுமைதியும்
இறக்குமைதியும் இளடையேறரது நிகழ்ந்தனை. கடைல்
கடைந்து பற நரடுகளிலிருந்து அங்கு வந்திறங்கியே
பண்டைங்களளப் பட்டினைப்பரளல வதரகுத்துக்
கூறுகின்றது. அந்த வரிளசேயில் ஈழ நரட்டுப்
பண்டைமும் இடைம் வபற்றுள்ளது. "ஈழத்து
உணவும் கரழகத்து ஆக்கமும்" பட்டினைத்
துளறமுகத்தில் வந்து இறங்கியே
பண்டைங்கவளன்று அப்பரட்டு கூறுகின்றது.
ஈழநரட்டிலிருந்து என்னை உணவுப் வபரருள்கள்
தமிழ்நரட்டுக்கு இறக்குமைதியேரயினை என்று
இப்சபரது வதளிவரகத் வதரியேவில்ளல.
ஆயினும் பண்டைமைரற்றுமுளறயில் சசேரழவள
நரடு விரும்பசயேற்றுக்வகரண்டை உணவுப்
வபரருள்கள் இலங்ளகயிலிருந்து வந்தனை என்பது
ஒரு வபருஞ் சிறப்பன்சறர?
இனி, சசேரநரடு என்று பழங்கரலத்தில் வபயேர்
வபற்றிருந்த மைளலயேரள நரட்டிற்கும், ஈழ
நரட்டிற்கும், பல வளகயேரனை வதரடைர்பருந்து.
மைளலயேரள நரட்டில் இன்று ஈழவர் என்று

அளழக்கப்படுகின்ற வகுப்பரர்
இலங்ளகயிலிருந்து அந்நரட்டில்
குடிசயேறியேவசரயேரவரர். ஈழவர் என்ற வசேரல்சல
அவர் ஈழநரட்டிலிருந்து வந்தவர் என்பளத
உணர்த்துகின்றது.
வசேங்குட்டுவன் என்னும் சிறந்த சசேரமைன்னைன்
மைளலயேரள நரட்டில் அரசு வீற்றிருந்த வபரழுது
தமிழ் நரட்டில் அரும்வபருஞ் வசேயேவலரன்று
நிகழ்ந்தது. கற்பன் வசேல்வியேரகியே கண்ணகி,
பரண்டியே மைன்னைளனைத் தன் கற்பன்
திண்ளமையேரல் வவன்று, சசேர நரட்ளடையேளடைந்து
வதய்விகமுற்றரள். இந்த நிகழச்சி மூன்று தமிழ்
நரட்ளடையும் அதிரச் வசேய்தது. சசேர நரட்டு அரசேன்
தன் நரட்டில் வந்து வதய்விகமுற்ற
வீரபத்தினியேரகியே கண்ணகிக்குச் சிறந்த
திருக்சகரயில் ஒன்று அளமைத்தரன்.
அக்கரட்சிளயேக் கரண்பதற்கு அயேல்நரட்டு
மைன்னைர் பலளரச் வசேங்குட்டுவன்
அளழத்திருந்தரன். அன்னைவருள் ஒருவன்
ஈழநரட்டு மைன்னைன், "கடைல்சூழ் இலங்ளகக்
கயேவரகு மைன்னைன்' என்று சிலப்பதிகரரத்தில்
அவ்வரசேன் குறிக்கப்படுகின்றரன். இலங்ளக
வரலரற்றில் கஜேபரகு என்ற வபயேருளடையே
மைன்னைர் இருவர் இருந்தனைர் என்றும், அவருள்

முதல் கஜேபரகு மைன்னைசனை வசேங்குட்டுவன்
அளழப்ளப சயேற்றுக் கண்ணகிவிழரவிற்
கலந்துவகரண்டைவன் என்றும் வரலரற்று நூசலரர்
கூறுவர். தமிழகத்திற் சகரயில் வகரண்டை
கண்ணகியின் வபருளமைளயேயும் கருளணளயேயும்
கண்கூடைரகக் கண்டை கஜேபரகு மைன்னைன்
இலங்ளகயிலும் அத்சதவிக்கு ஆலயேமைளமைத்து,
சிறப்வபரடு பூசேளனை வசேய்தரவனைன்றும், அதனைரல்
மைளழ தவறரமைல் வபய்து, ஈழநரடு, 'வளம் பல
வபருகிப் பளழயேரவிளளயுள் நரடைரயிற்'
வறன்றும் சிலப்பதிகரரம் வதரிவிக்கின்றது.
இன்றும் கண்டி முதலியே பல இடைங்களில்
கண்ணகி வழிபரடு நளடைவபற்று வருவதரகத்
வதரிகின்றது, முன்னைசமை வரணிகத்தரல்
இளணக்கப்வபற்றிருந்த தமிழகமும்
இலங்ளகயும் கண்ணகி கரலந்வதரட்டு
வழிபட்டுமுளறயியி்லும் இணக்கமுற்றனை.
இன்னும் இலங்ளகக்கும், தமிழகத்திற்கும்,
ஆன்மைசநயே ஒருளமைப்பரடும் உண்டு. சிவ
மைணமும், தமிழ் மைணமும் ஒருங்சக கமைழும்
சதவரரம் பரடியே வபரிசயேரர்கள் இலங்ளகயில்
உள்ள சிறந்த சிவஸ்தலங்களளப்
பரடியுள்ளரர்கள். கடைலருசகயுள்ள திருக்சகரண
மைளலளயேப் பரடினைரர் திருஞரனைசேம்பந்தர்.

மைரசதரட்டைம் என்னும் நன்னைகரில் அளமைந்த
மைரவதரருபரகளனைத் வதரழுது பரமைரளல
அணிந்தனைர் திருஞரனை சேம்பந்தரும் சுந்தரரும்.
தமிழ்நரட்டிலுள்ள முருகனைடியேரர்கள்
இலங்ளகயிலுள்ள கதிர்கரமைத்ளத
நிளனைக்குந்வதரறும் கரதலரகிக் கசிந்து கண்ணீர்
வபருக்குவர். அப்படிசயே ஈழநரட்டிலுள்ள
சிவனைடியேரர்க்குச் சிதம்பரசமை சிறந்த
திருக்சகரயில், அன்னைரர் தில்ளலமைன்றிசல
திருநடைம்பரியும் 'வசேல்வன் கழசலத்தும்
வசேல்வசமை வசேல்வம்' எனைச் சிந்ளதயேரரப்
சபரற்றுவர்; தமிழகத்தில் முருகப்
வபருமைரனுளடையே பளடை வீடுகளரகப்
சபரற்றப்படும் ஆறு பதிகளளயும் அகனைமைர்ந்து
ஏத்துவர்; அவற்றுள், "உலகம் பகழ்ந்த ஓங்குயேர்
விழுச்சீர் அளலவரய்" என்று திருமுருகரற்றுப்
பளடையில் பகழப்வபற்ற திருச்வசேந்தூளர
நிளனைந்து வநக்கு வநக்குருகுவர்.
இன்னும், ஈழநரட்டிசல பறந்து, தமிழ்நரட்டிசல
வரழ்ந்து, தமிழ்த்வதரண்டு பரிந்த சபரறிஞர்
பலரரவர். வமைய் வருத்தம் பரரரது பளழயே
ஏட்டுச் சுவடிகளள ஆரரய்ந்து சிறந்த இலக்கண
நூல்களளயும் இலக்கியே நூல்களளயும்
முதன்முதலரக அச்சிட்டுத் தமிழகத்தரர்க்கு

உதவியே வபருளமை யேரழ்ப்பரணத்தில் சதரன்றியே
தரசமைரதரம் பள்ளளயேவர்களுக்சக உரியேதரகும்.
நற்றமிழ்ப் பலளமையும் நரவன்ளமையும் ஒருங்சக
வரய்ந்து தமிழ் வமைரழிக்கும் சிவவநறிக்கும்
அரும்வபருந் வதரண்டு வசேய்த ஆறுமுக
நரவலளர அறியேரதரர் தமிழ்கூறு நல்லுகத்தில்
உளசரர? இந்நரவலர் வபருமைரன்
யேரழ்ப்பரணத்து நல்லூரிசல பறந்து
தில்ளலயேம்பதியிசல வரழ்ந்து எல்ளலயேற்ற
பகவழய்தினைரர். இன்னும் முத்தமிழில்
நடுநரயேகமைரக விளங்கும் இளசேத்தமிழுக்கு
விழுமியே வதரண்டு வசேய்த விபலரனைந்த
அடிகளும் இந்நரட்டைவசரயேரவர். பழந்
தமிழ்நரட்டில் சிறந்த இளசேக்கருவியேரக
விளங்கியே யேரழின் திறத்ளதயும் தமிழிளசேயின்
நலத்ளதயும் ஆரரய்ந்து யேரழ்நூல் என்னும்
வபயேரரல் இளசேயுலகத்திற்கு அரியேவதரரு
விருந்தளித்த அறிஞர் வபருமைரளனை அறியேரதரர்
அறியேரதரசர.
இலங்ளக நரட்டிசல, யேரழ்ப்பரணம், தமிழர்
வரழும் வதரன்னைகரம் ; தமிழ்மைணங் கமைழுந்
திருநகரம். தமிழர் பண்பரடு யேரழப்பரணம்
என்ற வசேரல்லிசல விளங்குகின்றது.
யேரழ்ப்பரணர் என்பரர் பழந்தமிழ் நரட்டிசல

வரழ்ந்த ஒரு வகுப்பரர். பண்சணரடு இளசே பரடை
வல்லவர் பரணர் என்று முன்னைரளில் அளழக்கப்
வபற்றனைர். அவருள் யேரழிசல வல்லவர்கள்
யேரழ்ப் பரணர் என்று வபயேர் வபற்றரர்கள்.
சிலப்பதிகரரத்தில் இவர் வபருளமை
குறிக்கப்படுகின்றது. கண்ணகி வரழ்ந்த
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில்,
"குழலினும் யேரழினும் குரல்முதல் ஏழும்
வழுவின் றிளசேத்து வழித்திறங் கரட்டும்
அரும்வபறன் மைரபன் வபரும்பரண்
இருக்ளகயும்"
என்று அவர் இருந்த வீதி பகழப்படுகின்றது.
சதவரரம் எழுந்த கரலத்தில் திருநீலகண்டை
யேரழ்ப் பரணர் என்னும் சிவனைடியேரர் ஒருவர்
யேரழிளசேயில் வல்லவரர யிருந்தரர். அவர்
திருஞரனை சேம்பந்தசரரடு பல தலங்களுக்கும்
வசேன்று அவர் பரடியே தமிழ்ப் பரட்ளடை யேரழிசல
இளசேத்துக் சகட்சபரர் வசேவிக்கும் சிந்ளதக்கும்
இனியே இளசே விருந்து அளித்தரவரன்று
திருத்வதரண்டைர் பரரணம் வதரிவிக்கின்றது.
இத்தளகயே சிறந்த மைரப இப்வபரழுது
தமிழகத்திசல தூர்ந்து சபரயிற்று. பரணர் என்ற
இனைத்தரர் இன்று தமிழநரட்டில் இல்ளல.

அன்னைரர் ளகயேரண்டை இளசேக் கருவியேரகியே
யேரழும் இப்வபரழுது கரணப்படைவில்ளல.
எனைசவ, முன்வனைரரு கரலத்தில் தமிழ்
நரட்டிலிருந்து மைளறந்து சபரனை ஓர் இன்னிளசேக்
கருவிளயேயும், அக்கருவியிசல தமிழ்ப்
பரட்டிளசேத்த ஒரு பழங்குலத்தின் வபயேளரயும்
இக்கரலத்தரர்க்கும் பரதுகரத்து ளவத்திருப்பது
யேரழ்ப்பரணசமையேரகும்.
நமைது தரய்வமைரழியேரகியே தமிழ் இவ்வுலகிலுள்ள
வசேம்ளமை சேரன்ற வதரன்வமைரழிகளுள் ஒன்று.
மைன்னைரும் முனிவரும் அம்வமைரழிளயேப்
சபணிவளர்த்தரர்கள். அறிவு வளர்ச்சிக்கும்
ஆன்மை நலத்திற்கும் சேரதனைமைரகியே நூல்கள் தமிழ்
வமைரழியிசல சேரலச் சிறந்து விளங்குகின்றனை.
இத்தளகயே விழுமியே வமைரழிளயேத்
தரய்வமைரழியேரகப் வபற்றுள்ள நரம்,
இவ்வுலகிலுள்ள எந்நரட்டைரரக்கும்
எவ்வரற்றரனும் குளறந்தவரல்சலரம். ஆதலரல்,
எந்நரட்டிலிருந்தரலும் எத்வதரழில் வசேய்தரலும்
தமிழ் மைக்கள் வநஞ்சில் தமிழரர்வம்
குடிவகரண்டிருத்தல் சவண்டும். இன்று
தமிழினைம் பல சவறு நரடுகளிற் பரவியிள்ளது.
இவ்வுண்ளமைளயே யேறிந்து பரடினைரர் பரரதியேரர்.

"சிங்களம் பட்பகம் சேரவகம் ஆகியே
தீவு பலவினும் வசேன்சறறி - ஆங்குத்
தங்கள் பலிக்வகரடி மீன்வகரடியும் நின்று
சேரல்பறக் கண்டைவர் தரய்நரடு"
என்ற பரட்டிசல விரிந்து பரந்த தமிழகம்
குறிக்கப் படுகின்றது. இன்று பர்மைர, மைசலயேர,
ஆப்பரிக்கர, அவமைரிக்கர முதலியே
அயேல்நரடுகளிலும் தமிழர் வரணிகம் பரிந்தும்
வளம் வபருக்கியும் வரழ்ந்து வருகின்றரர்கள்.
அன்னைவர் அளனைவரும் தமிழ்த் தரயின் சசேய்கள்
என்று உணர்ந்து ஒன்றுபடைல் சவண்டும்.
சுதந்திர இந்தியேரவில் நரட்டு வமைரழிகள்
தளலவயேடுத்து வளரத் வதரடைங்கியுள்ளனை.
நரமிருக்கும் நரடு நமைது என்ற உணர்ச்சி தமிழ்
மைக்களிடைம் வபருகி வருகின்றது, "யேரமைறிந்த
வமைரழிகளிசல தமிழ் வமைரழி சபரல் இனிதரவ
வதங்கும் கரசணரம்; யேரமைறிந்த பலவரிசல
கம்பளனைப்சபரல், வள்ளுவர்சபரல்,
இளங்சகரளவப்சபரல், பூமிதனில் யேரங்கணுசமை
பறந்ததில்ளல" என்ற பரரதியேரர் பரட்டின்
உண்ளமைளயே உணர்ந்து பண்ளடைத் தமிழ்ப்
பனுவல்களளத் தமிழ்நரட்டு இளளஞர்கள்
பரரரட்டிப் படிக்கின்றரர்கள். இத்தளகயே ஆர்வம்

தமிழ் வழங்கும் நல்லுலவகங்கும் பரவுதல்
சவண்டும். 'தமிழன் என்வறரரு இனைமுண்டு;
தனிசயே அவற்வகரரு குண முண்டு' என்று
பரடினைரர் ஒரு பலவர். அவர் பரடியே தமிழ்ப்
பண்ப பண்ளடைத் தமிழ் இலக்கியேங்களில்
பரக்கப் சபசேப்படுகின்றது. ஆதலரல்,
தமிழிலக்கியேம் தமிழினைத்தரர்க்குத் தனிப்
வபருஞ் வசேல்வம். அச்வசேல்வத்ளத நரமும்
துய்த்துப் பறர்க்கும் வழங்குதசல இம்
மைரநரட்டின் சநரக்கமைரகும். இந்சநரக்கம்
நிளறசவறுமைரறு தமிழ்ப் வபருந்வதய்வம்
திருவருள் பரிக. 'வசேல்வத்துட் வசேல்வம் வசேவிச்
வசேல்வம்' என்னும் உண்ளமைளயே உணர்ந்து,
இம்மைரநரட்டில் நிகழும் வசேரல் விருந்ளத
நுகர்வதற்குப் பல்லரயிரக் கணக்கரகக்
குழுமியுள்ள மைக்கள் அளனைவருக்கும் என்
மைனைமைரர்ந்த வணக்கம் உரியேதரகுக.
-----------

5. தமிழ் இளசே விழர*
(* தமிழ் இளசேச் சேங்கத்தின் பத்தரம் ஆண்டு
விழர வசேன்ளனை அண்ணரமைளல மைன்றத்தில் 15-153- இல் நளடைவபற்றது.)
தளலளமையுளர
வபரிசயேரர்கசள ! அன்பர்கசள !!
இந்நரள் தமிழ் மைக்களுக்கரக ஒரு நன்னைரள்
ஆகும். வசேன்ளனை மைரநகரில் பத்தரண்டுகளரகச்
சிறந்த பணியேரற்றி வரும் தமிழிளசேச் சேங்கம்,
இன்று 'அண்ணரமைளல மைன்றம்' என்னும்
அழகியே களலக்சகரவிலில் அமைர்ந்து கரட்சி
யேளிக்கின்றது. மைன்றம் என்ற தமிழ்ச்வசேரல்ளலக்
சகட்பது வசேவிக் கின்பம்; அதன் வபரருளள
அறிவது சிந்ளதக்கு இன்பம். பழந்தமிழ்
வமைரழியில் மைன்றம் என்பது ஊர் நடுசவ யுள்ள
வபரதுவிடைமைரகும். இன்று தமிழகத்தின்
தளலநகரரகியே வசேன்ளனையேம்பதியின் நடுசவ,
தமிழரின் சீர்ளமைக்கு ஒரு சேரன்றரக நிற்கும் இம்
மைரளிளக, தமிழ் மைக்கள் அளனைவருக்கும்
வபரதுவுளடைளமையேரதலரல் இதளனை மைன்றம்

என்று அளழப்பது சேரலவும் நன்சற. தமிழ்
நரட்டில் எல்ளலயேற்ற வபருளமை வரய்ந்த
தில்ளலயேம்பதியின் அருசக பல்களலக்
கழகவமைரன்று நிறுவி, பரரத நரட்டுக்களல
வரலரற்றில் நிளலயேரனை ஓர் இடைம் வபற்றுப்
பகழுடைம்பல் வரழும் ரரஜேர சேர். அண்ணரமைளலச்
வசேட்டியேரர் அவர்களின் தமிழரர்வமும்
தளலயேரயே வள்ளன்ளமையும் இக்களல
மைரளிளகயேரக உருவவடுத்துக் கரட்சிதருகின்றனை.
அண்ணரமைளலயேரசேருடைன் இளசேவளர்க்கும்
வபரும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கண்ணிளனைக்
கரக்கும் இளமைசபரல் தமிழிளசேக் சேங்கத்ளதக்
கரத்து வரும் சபரறிஞர் டைரக்டைர் ஆர்.சக.
சேண்முகஞ் வசேட்டியேரர் அவர்களுளடையே களல
வண்ணமும் இம்மைரளிளகயிசல கரட்சி
தருகின்றது. இப்வபருந்தளலவர் இருவரும்
முன்னின்று நடைத்தியே திருப்பணி சிறக்கும்
வண்ணம் வபரருளுளடையேரர் ஆதரவு பரிந்தனைர்;
அருளுளடையேரர் ஆசி கூறினைரர், இவ்வரறு
ஒல்லும் வளகயேரல் உதவி வசேய்து தமிழிளசேச்
சகரயிளல உருவரக்கியே நல்லரர்
அளனைவருக்கும் தமிழ் மைக்களின் நன்றி என்றும்
உரியேதரகும்.
தமிழ்நரடு இப்வபரழுது பத்துயிர் வபற்று

வருகின்றது. இயேல், இளசே, நரடைகம், என்னும்
முத்தமிழும் வபரது மைக்களின் ஆதரளவப்
வபற்று முன்சனைறுகின்றனை. இவ்வரண்டில்,
வசேன்ளனை மைரநகரிசல தமிழ் வளர்ச்சிக்
கழகத்தின் ஆதரவில் இயேற்றமிழ் விழர மிகச்
சிறப்பரக நளடைவபற்றது. நரடைகத் தமிழரசிரியேர்
முதுவபரும்பலவர் திரு. சேம்பந்த முதலியேரர்
அவர்களின் எண்பதரம் ஆண்டு நிளறளவ
முன்னிட்டு இந்நகரில் நிகழ்ந்த நரடைகத்தமிழ்
விழர என்றுமில்லரதசதரர் இன்பக் கரட்சியேர
யிருந்தது, இளசேத் தமிழ் விழர இன்று
இம்மைன்றத்தில் மிகச் சிறப்பரக
நளடைவபறுகின்றது. இம் மூன்று தமிழ்
விழரக்களளயும் வதரடைங்கி ளவத்து ஆசி கூறியே
அண்ணல், ளகரரசியுள்ள ரரஜேரஜி என்றரல்,
முத்தமிழின் முன்சனைற்றத்திற்கு இனித் தளடையும்
உண்சடைர?
இளசேத் தமிழ் என்பது முத்தமிழின்
நடுநரயேகமைரக விளங்குவது. இளசேத் தமிழ்
என்றரலும் தமிழிளசே என்றரலும் வபரருள்
ஒன்சற. இயேல், இளசே, நரடைகம் என்னும்
மூவளகத் தமிளழயும் முன்னைரளில் முனிவரும்
மைன்னைரும் முன்னின்று வளர்த்தரர்கள்.
முத்தமிளழயும் துளறசபரகக் கற்ற வித்தகரரகியே

முனிவர் ஒருவர், வபரதியே மைளலயில் அமைர்ந்து
தமிழ்ப் பணி பரிந்தரர். அவளரத் திரு முனிவர்
என்றும், குறு முனிவர் என்றும், முத்தமிழ்
முனிவர் என்றும் கவிஞர்கள்
பகழ்ந்துளரத்தரர்கள்.
"முத்தமிழ் மைரமுனி நீள்வளர சயேநின்று
வமைரய்ம்பறக் கரக்கும் தமிழ்நரடு"
என்று பரடினைரர் பரரதியேரர்.
இத்தளகயே வபருளமை வரய்ந்த முனிவர், தமிழ்
நரட்டிற்கு மைளலசபரல் வந்த இடைளர
மைஞ்சுசபரல் இளசேத் தமிழரல் அகற்றிப்
பரதுகரத்தரர் என்று சேங்க இலக்கியேம்
கூறுகின்றது. 'ஆளசேக்சகரர் அளவில்ளல'
என்னும் ஆன்சறரர் வமைரழிளயே வமைய்பத்த
இலங்ளக சவந்தனைரகியே இரரவணன் தமிழ்
நரட்டிலும் ஆதிக்கம் வசேலுத்தத்
தளலப்பட்டைரன். தமிழ் மைளலயேரகியே வபரதியே
மைளலளயேக் ளகப்பற்றிக் வகரண்டைரல் தமிழ்
நரட்ளடை வளளத்து ஆட்சி பரிதல் எளிது என்று
எண்ணினைரன் அம் மைன்னைன். அந்சநரக்கத்சதரடு
வபரதியே மைளலக்குப் சபரந்தரன்; அங்சக
முத்தமிழ் முனிவரரகியே அகத்தியேர்

அமைர்ந்திருக்கக் கண்டைரன்; இரரவணன்
வல்லரசேனைரயினும் இன்னிளசேயில் ஈடுபட்டைரன்.
நரரத முனிவனும் நயேக்கும் வண்ணம் நல்லிளசே
பரடை வல்லவன்; பன்னைருஞ் சேரமைகீதம் பரடி
இத்துளண ஏற்றம் வரய்ந்த இரரவணன்
தமிழிளசேயிற் பகழ் வபற்ற முனிவரிடைம் தன்
ளகவரிளசேளயேக் கரட்டை ஆளசேப்பட்டைரன். அவன்
கருத்தறிந்த தமிழ் முனிவர் தம் இளசேக்
கருவியேரகியே யேரளழ மீட்டினைரர்.
மைன்னைனுக்கும் முனிவருக்கும் இளசேப்சபரட்டி
நிகழ்ந்தது. முதலில் அரக்கர்சகரன்
அருளமையேரகப் பரடினைரன். அதன்பன் அகத்தியேர்
தமிழிளசேளயே யேரழில் அளமைத்துப் பரடினைரர்.
அவர் பரட்வடைரலி சகட்டை பறளவகளும்
விலங்குகளும் பரவசேமுற்றனை. எதிசர நின்ற
கரும்பரளற இளகிற்று. அரக்கர் சகரன் உள்ளம்
உருகிற்று. அந்நிளலயில் அகத்தியேளர சநரக்கி,
'என் உயிரினும் இனியே இளசே ஞரனிசயே! உமைக்கு
என்னை சவண்டும்?' என்றரன் இரரவணன். தமிழ்
நரட்ளடைப் பரதுகரப்பதற்கு ஏற்ற சேமையேம்
வந்துற்றது என்று அறிந்த முனிவர், 'ஐயேசனை!
இந்நரட்டிலுள்ளரர் எவளரயும் நீ
துன்பறுத்தரமைல் இருக்க சவண்டும்' என்றரர்.
அதற்கிளசேந்த இரரவணனும் வபரதியேமைளலளயே

விட்டைகன்றரன். அன்று முதல் தமிழகத்தில்
ஆட்சி வசேலுத்தும் கருத்ளத அடிசயேரடு
விட்வடைரழித்தரன் அரக்கர் சகரமைரன்.
'தமிழிளசேயின் வவற்றியேரல் அரக்கர்அச்சேம்
அகன்றது' என்று தமிழ் மைக்கள்
அகங்களித்தரர்கள். இச்வசேய்திளயேத்*
வதரல்கரப்பயேப் பரயிர வுளரயேரலும்
மைதுளரக்கரஞ்சி யுளரயேரலும் அறியேலரம்.
இவ்வரலரற்றரல் தமிழ் நரட்ளடை முன்னைரளில்
அபயேமைளித்துக் கரத்தது இளசேத் தமிசழ என்பது
இனிது விளங்கும்.
-----* 'வபரதியின்கண் இருந்து இரரவணளனைக்
கரந்தருவத்தரல் பணித்து இரரக்கதளர ஆண்டு
இயேங்கரளமை விலக்கினைரர் தமிழ்
முனிவர்'என்பது வதரல்கரப்பயேப் பரயிர உளர.
இவ்வரறு தமிழ்நரட்ளடைப்பரதுகரத்த இளசேத்
தமிழ், கடைல் கடைந்து இலங்ளகக்குச் வசேன்று
வவற்றி வபற்ற வசேய்தியும் அறியேத் தக்கதரகும்.
இன்று இலங்ளகயில் தமிழர் வரழும் நரடும்
நகரமும் யேரழ்ப்பரணம் என்னும் அழகியே
வபயேளரப் வபற்றுள்ளனை. யேரழ்ப்பரணர்
என்பவர் இன்னிளசேக் கருவியேரகியே யேரளழக்
ளகயிசலந்தித் தமிழ்ப் பரட்டிளசேக்கும்

இளசேவரணர். யேரழ்ப்பரணர் என்ற குலத்தரர்
இப்வபரழுது தமிழ்நரட்டில்
இல்ளலவயேன்றரலும், முன்னைரளில் அவர் சிறந்து
வரழ்ந்தனைர் என்பதற்கு ஒரு சேரன்றரக நிற்பது
யேரழ்ப்பரணம் என்னும் நன்னைகரம்.
பழந்தமிழ்க் குடிகளரகியே பரணளரத் தமிழ்
நரட்டுப் வபருநில மைன்னைரும் குறுநில மைன்னைரும்
ஆதரித்தரர்கள்; வரிளசே அறிந்து அவர்க்குப்
பரிசேளித்தரர்கள். சசேரழ நரட்டு மைன்னைனைரகியே
கரிகரல் வளவனும் வதரண்ளடை நரட்டில் ஆட்சி
பரிந்த இளந்திளரயேனும் குறுநில மைன்னைனைரகியே
நல்லியேக்சகரடைனும் இளசேவரணர் குலத்ளத
ஆதரித்த வசேய்தி பத்துப்பரட்டிசல
கூறப்படுகின்றது. சசேரழ நரட்டின் தளலநகரரகியே
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில் வபரும் பரணர் குலம்
சிறப்பற்று வரழ்ந்தவதன்பது சிலப்பதிகரரத்தரல்
நன்கு அறியேப்படுகின்றது. எனைசவ,
முற்கரலத்தில் தமிழி ளசேளயே இளசேத்
வதரழிலுக்கரகப் பயின்றவர் பரணர் குலத்தவசர
என்பதும், அவர்களள ஆதரித்த வபருளமை
தமிழ்நரட்டு மைன்னைர்க்கு உண்டு என்பதும்
பண்ளடைத் தமிழ் நூல்களரல்
விளங்குவனைவரகும்.

சேங்க கரலம் என்று வசேரல்லப்படுகின்ற
பழங்கரல நூல்களில் வரும் இளசேப் பரடைல்கள்
இயேற்ளக நலங்களளயும் இளறவன்
வபருளமைளயேயும் அழகுற எடுத்துளரக்கின்றனை.
பரிபரடைல் என்னும் பளழயே இலக்கியே நூலில்
ளவளக ஆற்ளறப் பகழ்ந்து பரடியே பரடைல்கள்
பல உண்டு. தமிழ்நரட்டின் நல்லணியேரகத்
திகழும் கரசவரி ஆற்ளற இளங்சகரவடிகள்
இளசேப் பரட்டைரல் பகழ்ந்து வரழ்த்தியுள்ளரர்.
"பூவரர் சசேரளல மையிலரகப் பரிந்து குயில்கள்
இளசேபரடைக்
கரமைர் மைரளல அருகளசேயே நடைந்தரய் வரழி
கரசவரி"
என்ற இளசேப் பரட்ளடைக் சகட்கும் வபரழுது
தமிழ்ச் வசேவிகளில் இன்பத் சதன் வந்து
பரய்கின்றதன்சறர?
இவ்வரறு பரணர்களும் பலவர்களும் வளர்த்து
வந்த தமிழிளசேளயேச் ளசேவ சேமையே
நரயேன்மைரர்களும் ளவணவ சேமையே ஆழ்வரர்களும்
பக்தி வநறிளயேப் பரப்பவதற்குப்
பயேன்படுத்தினைரர்கள். ஈசேளனைப் பரடியே சதவரரத்
திருப்பரசுரங்கள், இளறவன் திருவருளள

இன்னிளசேயேரல் எளிதிற் வபறலரம் என்னும்
உண்ளமைளயே எடுத்துளரக்கின்றனை. இன்னிளசே
பரடுவரர் வபறும் பயேளனைத் திருஞரனைசேம்பந்தர்
குறித்துள்ளரர்.
"பண்வணரன்ற இளசேபரடும் அடியேரர்கள்
குடியேரக
மைண்ணின்றி விண்வகரடுக்கும் மைணிகண்டைன்"
என்பது அவர் திருவரக்கு. 'இளசேத் தமிழரல்
வழிபடும் அடியேரர்க்கு ஈசேன் மைண்ணுலகு
வரழ்வும் தருவரன்; விண்ணுலகு வரழ்வும்
தருவரன்' என்பது இப்பரட்டின் கருத்து.
திருநரவுக்கரசேர் என்னும் வபரியேரர் கடுளமையேரனை
சூளல சநரயுற்றுத் துடிக்கும்வபரழுது
இளறவளனை நிளனைந்து, "ஐயேசனை !"
"தமிசழரடு இளசேபரடைல் மைறந்தறிசயேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்ளனை மைறந்தறிசயேன்
உன்நரமைம் என்நரவில் மைறந்தறிசயேன்"
என்று மைனைம் உருகிப் பரடினைரர், எனைசவ,
இளறவன் அருளளப் வபறுவதற்குத்
தமிழிளசேசயே சிறந்த சேரதனைம் என்னும் வகரள்ளக
தமிழ் நரட்டில் பரவிற்று. சிவனைடியேரர்களும்

திருமைரலடியேரர்களும் அருளியே அருட்பரடைல்கள்
நரவடைங்கும் பரவியே பரன்ளமையேரல் பக்தி
வவள்ளம் வபரங்கித் ததும்பப் பூரணமைரய்
நின்றது. இளறவனுக்குத் திருக்சகரவில் கட்டும்
பணியிசல ஈடுபட்டைனைர் தமிழ் மைன்னைர். சதவரரப்
பரடைல் சபற்ற ஸ்தலங்களும் ஆழ்வரர்களின்
மைங்களர சேரசேனைம் வபற்ற திருப்பதிகளும்
வபரதுமைக்களின் மைனைத்ளதப் வபரிதும் கவர்ந்தனை.
'சகரவில் இல்லர ஊரில் குடி இருத்தல் ஆகரது'
என்னும் வகரள்ளகயும் எழுந்தது, இங்ஙனைம் ஊர்
சதரறும் எழுந்த சகரவில்களில் வதய்வத் தமிழ்ப்
பரடைல்களள நரள்சதரறும் பரடுதற்குரியே முளற
வகுக்கப்பட்டைது. சிவரலயேங்களில் சதவரரம்
முதலியே திருமுளறகளள விண்ணப்பம் வசேய்யும்
இளசேவரணர் ஓதுவரர் என்று வபயேர் வபற்றனைர்,
"கரத லரகிக் கசிந்துகண் ணீர்மைல்கி
ஒது வரர்தளமை நல்வநறிக்கு உய்ப்பது
சவதம் நரன்கினும் வமைய்ப்வபரருள் ஆவது
நரதன் நரமைம் நமைச்சி வரயேசவ"
என்று திருஞரனை சேம்பந்தர் பரடியே சதவரரத்தில்
'ஓதுவரர்' என்னும் வசேரல் ஈசேன் பகளழப்
பரடுவரர் என்று வபரருள் படுகின்றது.
வழிபரட்டுக் கரலங்களில் ஓதுவரர் என்னும்

தமிழிளசே வரணர்கள் பக்திச் சுளவ நிரம்பயே
பரடைல்களள பண்சணரடு பரடியே வபரழுது
அவற்ளற அன்பர்கள் வசேவியேரரப் பருகினைர்;
உள்ளம் உருகினைர். எனைசவ, ஆதியில் அரசேரரல்
ஆதரிக்கப் வபற்ற இளசேத் தமிழ், இளடைக்
கரலத்தில் ஆலயேங்களின் ஆதரவு வபற்று
வளர்ந்தது.
இயேற்ளகசயேரடு இளசேந்து இன்பறும்
தன்ளமையினைரரகியே தமிழ் மைக்களது
வரழ்க்ளகயின் பல துளறகளிலும் கலந்து
இளசேப் பரட்டு வளமுற்றது, சவளரண்ளமை
என்னும் பயிர்த் வதரழில் இந்நரட்டிசல
வதரன்று வதரட்டு நிகழும் பழுதற்ற
வதரழிலரகும். அத்வதரழிளல சமைற்வகரண்டை
பணியேரளர் வநற்றி சவர்ளவ நிலத்தில் விழப்
பரடுபடும்சபரதும் நல்ல பரட்டிளசேத்தரர்கள்.
கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் இளறத்து நிலத்திசல
பரய்ச்சும் வபரழுது ஏற்றப் பரட்டு; நரற்று
நடும்வபரழுது நடுளகப் பரட்டு; அறுப்பக்
களத்தில் ஏர்க்களப் பரட்டு ஆக, பயிர்த்
வதரழிலரளரது பரட்டு பலவரகும்; இன்னும்
குறிஞ்சி நிலத்திசல குறத்திப் பரட்டு ஒலிக்கும்.
மைருத நிலத்திசல பள்ளுப் பரட்டு முழங்கும்.
வபண்கள் பந்து விளளயேரடும் வபரழுது பரட்டு;

அம்மைரளனை ஆடும் வபரழுது பரட்டு;
தரலரட்டும் வபரழுது பரட்டு. சுருங்கச்
வசேரல்லின் தமிழ்நரட்டில் பரட்டில்லரத
பணிசயே இல்ளல என்பது மிளகயேரகரது.
சபரர்களத்ளதப் பற்றியே இளசேப் பரட்டும் இந்
நரட்டில் உண்டு. அவற்றுள் தளலசிறந்தது
'கலிங்கத்துப் பரணி' என்னும் தரழிளசேப்
பரட்டைரகும். தமிழ்நரட்டுப் வபருசவந்தனைரகியே
குசலரத்துங்க சசேரழன் கலிங்க நரட்டின்சமைல்
பளடைவயேடுத்து வரளகமைரளல சூடியே
வரலரற்ளறப் பளனைந்துளரப்பது
கலிங்கத்துப்பரணி. பரணி பரடியே
வசேயேங்வகரண்டைரன் என்னும் கவிஞளனைக்
குசலரத்துங்க சசேரழன் பரிசேளித்துப்
பரரரட்டினைரன். அம்மைன்னைன் தமிழிளசேயில்
மிகவும் ஈடுபட்டைவன்; சபரர் ஒழிந்த
கரலங்களில் தமிழ் இளசேவரணவரரடும்
களலவரணவரரடும் பழகி இன்பற்றவன்.
அவனுளடையே சதவியேர்களில் ஒருவர் 'ஏழிளசே
வல்லப' என்னும் சிறப்பப் வபயேர் வபற்று
விளங்கினைரர். இன்னிளசேயின் சுளவயேறிந்த
மைன்னைவன் இளசேக் களலயின் நயேந்வதரிந்த ஒரு
நங்ளகளயே மைணந்து, ஏழிளசே வல்லப என்னும்
சிறப்பப் வபயேளரயும் அவளுக்கு அளித்தரன்

என்று சதரன்றுகிறது.
இவ்வரறு பல துளறகளிலும் பகுந்து தமிழ்
மைக்களின் வரழ்க்ளகளயே இன்பறுத்தியே இளசேத்
தமிழ், இக்கரலத்திசல நரட்டுப் பற்ளற
வளர்ப்பதற்கும், அரசியேல் அறிளவப்
பரப்பவதற்கும் பயேன்படுகின்றது. இந்த
வளகயில் வழி கரட்டியேவர் 'பரட்டுக்வகரரு
பலவன்' என்று பரரரட்டைப்படுகின்ற பரரதியேரசர
ஆவரர். இந்நரட்டில் வழங்கியே பளழயே
இளசேப்பரட்டு வளக பரரதியேரர் கவிளதயிசல
மிளிர்கின்றது. இந்நரடு சுதந்திரம் அளடைந்த
வபரழுது மைக்கள் எல்சலரரும் பரடியே பரட்டு,
"ஆடுசவரசமை பள்ளுப் பரடுசவரசமை, ஆனைந்த
சுதந்திரம் அளடைந்து விட்சடைரவமைன்று
ஆடுசவரசமை" என்பது. இந்தப் பரட்டு
பழங்கரலப் பள்ளுப் பரட்ளடைத் தழுவி எழுந்தது
என்பது வசேரல்லரமைசல விளங்கும். இன்னும்,
"பண்டைரரப் பரட்டு" என்று பரரதியேரர் பரடியுள்ள
"அச்சேமில்ளல அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப
தில்ளலசயே" என்ற வீரப்பரட்டு, ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்சனை திருநரவுக்கரசேர் பரடியே
"அஞ்சுவது யேரவதரன்றும் இல்ளல; அஞ்சே
வருவது மில்ளல" என்று வீரப்பரட்ளடை
அடிவயேரற்றிச் வசேல்வதரகும். இங்ஙனைம் பளழயே

இளசே மைரபகளளப் பன்பற்றிப் பரடியே
பரரதியேரர், இனி வருங்கரலத்தில் இளசேத் தமிழ்
வளர்ந்சதரங்குதற்குரியே வழிகளளயும்
கரட்டியுள்ளரர், தமிழ் நரட்டில் தமிழ் வமைரழி
தளழத்து ஓங்க சவண்டுமைரயின் 'மைளறவரக
நமைக்குள்சள பழங்களதகள் வசேரல்வதில் ஓர்
மைகிளமை இல்ளல' என்பது பரரதியேரர் கருத்து.
தமிழ் நரட்டின் வபருளமைளயேப் பத்தம் பதியே
முளறயில் பரடியே பரரதியேரர் பரட்டு இந்நரளில்
தமிழ் நரவடைங்கும் பரவி இன்பம் பயேக்கின்றது.
"கல்வி சிறந்த தமிழ்நரடு - பகழ்க்
கம்பன் பறந்த தமிழ்நரடு"
"வள்ளுவன் தன்ளனை உலகினுக்சக - தந்து
வரன்பகழ் வகரண்டை தமிழ்நரடு - வநஞ்ளசே
அள்ளும் சிலப்பதி கரரவமைன் சறரர்மைணி
ஆரம் பளடைத்த தமிழ்நரடு"
என்ற பரரதியேரர் பரட்ளடைக் சகட்கும் மைக்களின்
உள்ளத்தில் தமிழ் ஆர்வம் வளரரது ஒழியுசமைர?
"சதமைதுரத் தமிசழரளசே உலக வமைல்லரம் பரவும்
வளக வசேய்தல் சவண்டும்" என்ற பரரதியேரர்
பரட்டுத் தமிழ் மைக்களளத் தட்டி எழுப்பம்
தளகளமை வரய்ந்ததன்சறர? இத்தளகயே
இளசேப்பரட்டு ஆயிரம் ஆயிரமைரக எழுந்து

தமிழ்நரடு எங்கும் பரவுதல் சவண்டும்.
சிலப்பதிகரரக் கவிஞர் கரட்டியே வநறிளயேக்
களடைப்படித்துத் தமிழ் நரட்டின் இயேற்ளகச்
வசேல்வங்களரகியே ஆறுகள், அருவிகள்,
மைளலகள், கடைல்கள், முதலியேவற்றின் அருளமை
வபருளமைகளள இளசேப்பரட்டின் வரயிலரகப்
வபரது மைக்களுக்கு வழங்குதல் சவண்டும்.
வசேன்ளனை மைரநகரம் இப்வபரழுது தமிழ்
மைக்களின் உள்ளத்ளதப் வபரிதும் கவர்ந்து
நிற்கின்றது. தமிழ் நரட்டின் தளலநகரமைரகியே
வசேன்ளனையேம்பதி 'விரிநகர்' என்று பலவர் பரடும்
பகழுளடையேதரகும். இந் நகரில் அளமைந்த
கடைற்களரச் சேரளல இவ்வுலகிலுள்ள
அருளமையேரனை கரட்சிகளுள் ஒன்வறன்று
நரடைறிந்தவர் கூறுவர். இத்தளகயே சீர்ளமை வரய்ந்த
சேரளலளயேக் குறித்து அருளமையேரனை
இளசேப்பரட்டுகள் சதரன்றுதல் சவண்டும்.
வசேன்ளனை அருசகயுள்ள மைகரபலிபரம் என்னும்
மைரமைல்லபரத்தில் வநய்தலும் குறிஞ்சியும்
வகரஞ்சி விளளயேரடும் கரட்சி இந்நரட்டைரர்க்கு
மைட்டுமைன்றி எந்நரட்டைவரக்கும்
இன்பமைளிக்கின்றது. இன்னும் தமிழ்முனிவர்
வரழும் வபரதியே மைளலயும் மைந்த மைரருதம்
மைகிழ்ந்துலரவும் திருக்குற்றரல மைளலயும் மைரந்தர்
கருத்ளதயும் கண்ளணயும் கவரும் அழகு

வரய்ந்தனைவரகும். இவ்வியேற்ளகப் வபரருள்கள்
எல்லரம் இளசேப்பரட்டின் வழியேரகத் தமிழ்
நரட்டிற்கு இன்பம் அளித்தல் சவண்டும்.
பழளமையேரனை பண்களின் வரலரற்ளற
ஆரரய்வதும் பத்தம் பதியே இளசேப்பரடைல்களள
இயேற்றுவதும் இத்தமிழிளசேச் சேங்கத்தின்
அடிப்பளடையேரனை சநரக்கமைரகும். இத்தளகயே
வபரும்பணிளயே சமைற்வகரண்டை இச்சேங்கம்
பல்லரண்டு வரழ்க எனை மைனைமைரர
வரழ்த்துகின்சறன். இளசே நலம் இல்லரத
என்ளனையும் இவ்வரும்பணியில் இளசேவித்த
வசேட்டி நரட்டைரசேர், ரரஜேரசேர், முத்ளதயேர
வசேட்டியேரர் அவர்களுக்கும் தமிழிளசேச்
சேங்கத்தரர்க்கும் என் பணிவரர்ந்த வணக்கம்
உரியேதரகும்.
------------

II. இயேற்ளக இன்பம்
6. வபரங்கசலர வபரங்கல்*
(* வசேன்ளனை, 'பரரதசதவி' யின் வபரங்கல் மைலரில்
எழுதியேது.)
தமிழ் நரட்டிசல பல சேரதிகள் உண்டு ; பல
சேமையேங்கள் உண்டு. ஆயினும், தமிழர்
அளனைவருக்கும் வபரங்கல் நரள் ஒரு பனித நரள்.
அந்த நரளில், வீடுசதரறும் சுளதயின் விளக்கம் ;
வீதிசதரறும் மைங்கல முழக்கம் ; 'வபரங்கசலர
வபரங்கல்' என்பசத எங்கும் சபச்சு.
வபரங்கல் விழர நளடைவபறும் கரலமும்
இனியேகரலம் ; கரர் உலரவும் வரனைமும், நீர்
உலரவும் ஏரியும் கருளண கரட்டும் கரலம் ;
இயேற்ளக அன்ளனை சுளமையேரனை பளடைளவ
உடுத்து, பன்னிறப் பூக்களளச் சூடி, இனியே
கரயும், கனியும் கரும்பம் அணிந்து இன்பக்
கரட்சி தருங்கரலம்.
வபரங்கலுக்குத் தளலநரள் சபரகி பண்டிளக.

ளதக் வகரண்டைரடும் கருத்வதன்னை? சபரகி
என்பவன் இந்திரன். அவன் சமைகங்களள
இயேக்கும் இளறவன். தமிழ் நரட்டைரர்
பழங்கரலத்தில் இந்திரளனை விளள நிலங்களின்
இளறவனைரக ளவத்து வணங்கினைரர்கள்.
சசேரழவள நரட்டில் இந்திர விழர இருபத்வதட்டு
நரள் சகரலரகலமைரக நளடைவபற்றது.
"பசியும் பணியும் பளகயும் நீங்கி
வசியும் வளனும் சுரக்க"
சவண்டும் என்று அவ் வரனைவளரத்
தமிழ்நரட்டைரர் வழிப்பட்டைரர்கள். பண்ளடைத்
தமிழரசேர் கரலத்தில் சிறப்பரக நடைந்த
அத்திருநரள், இப்வபரழுது குன்றிக் குறுகி
ஒருநரளில் பண்டிளகயேரக நளடைவபறுகின்றது.
சபரகி பண்டிளகளயே அடுத்து வருவது
வபரங்கற் பதுநரள் ; அந் நரளில் 'பளழயேனை
கழிதலும் பதியேனை பகுதலும்' நிகழும் ;
வீட்டிலுள்ள பழம்பரளனைகள் விளடை வபறும் ;
பதுப்பரளனைகளில் வபரங்கல் நளடைவபறும்.
பரல்வபரங்கும் வபரழுது, " வபரங்கசலர
வபரங்கல்" என்னும் மைங்கல ஒலி எங்கும்
கிளம்பம். அப்வபரழுது, வபண்கள்

குரளவயேரடுவர் ; பறகு "பூவும் பளகயும்
வபரங்கலும்" வகரண்டு இல்லுளற வதய்வத்ளத
வணங்குவர். அளனைவரும் வயிறரர உண்டு
மைகிழ்வர்.
வபரங்கலுக்கு அடுத்த நரள் நிகழ்வது மைரட்டுப்
வபரங்கல். நரட்டுப் பறங்களில் அது மிக்க
ஊக்கமைரக நடைக்கும். முற்கரலத்தில் மைரசடை
வசேல்வமைரக மைதிக்கப் பட்டைது. மைரடு என்ற
வசேரல்லுக்சக வசேல்வம் என்னும் வபரருள்
உண்டு. மைன்பளதக்கரக உளழக்கும் வரயில்லர
உயிர்களில், மைரட்டுக்கு ஒப்பரகச் வசேரல்லத்
தக்கது மைற்வறரன்று இல்ளல. விளள நிலத்தில்
ஏர் இழுப்பது மைரடு; பரம்ப அடிப்பது மைரடு;
அறுவளடைக் கரலத்தில் சூடைடிப்பது மைரடு ;
களத்து வநல்ளலக் களஞ்சியேத்தில் சசேர்ப்பது
மைரடு. ஆகசவ, மைரடு இல்ளல வயேன்றரல்
பண்ளணயும் இல்ளல ; பயிர்த் வதரழிலும்
இல்ளல.
இன்னும், பரலும் வநய்யும் தந்து மைரந்தர்
உடைளலப் பரதுகரப்பதும் மைரடைல்லவர? பரலில்
உயேர்ந்தது பசுவின்பரல். அளமைதியும், அன்பம்,
வபரறுளமையும் உளடையேது பசு. தன் கன்றுக்கு
உரியே பரளலக் கவர்ந்துவகரள்ளும்

கல்வநஞ்சேருக்கும் கரவரது பரல் வகரடுக்கும்
கருளண வரய்ந்தது பசு. "அறந்தரு வநஞ்சசேரடு
அருள் சுரந்து ஊட்டும் "பசுக்களள ஆதரித்தல்
சவண்டும் என்பது தமிழர் வகரள்ளக. கழனியிற்
பணி வசேய்யும் கரளள மைரடுகளும், கரளலயும்
மைரளலயும் இனியே பரலளிக்கும் கறளவ
மைரடுகளும் சநரயின்றிச் வசேழித்து வளர்வதற்கரக
நிகழ்வது மைரட்டுப் வபரங்கல்.
அந்த நரளில் கன்று கரலிகளுக்குக்
வகரண்டைரடைட்டைம். அவற்ளற ஆற்றிலும்
குளத்திலும் நீரரட்டுவர் ; வகரம்பசல பூவும்
தளழயும் சூட்டுவர் ; மைணிகளளக் கழுத்திசல
மைரட்டுவர் ; நல்ல தீனிளயே ஊட்டுவர் ;
வபரங்கல் முடிந்தவுடைன் அந்தி மைரளலயில்
வீதியிசல விரட்டுவர். அளவ குதித்துப் பரய்ந்து
கும்மைரளம் சபரடுவது கண்ணுக்கு இனியே
கரட்சியேரகும்.
வசேன்ற சில ஆண்டுகளில் தமிழ் நரட்டில்
வபரங்கல் மைங்கலரக நளடைவபற்றது ; இன்றும்
அந்த நிளல மைரறிவிடைவில்ளல. அரிசிப்
பஞ்சேமும், ஆளடைப் பஞ்சேமும், அகவிளலக்
வகரடுளமையும் நரட்ளடை
அரித்துக்வகரண்டிருக்கும்வபரழுது, வபரங்கல்

எப்படி இன்பப் வபரங்கலரகும்?
"இனி வரும் வபரங்கல் வபரும் வபரங்கலரக
சவண்டும் ; தமிழ்நரட்டில் உள்ள வவற்றிடைம்
எல்லரம் விளள நிலமைரக மைரறசவண்டும் ;
உண்ண உணவும் உடுக்க உளடையும்
எல்லரர்க்கும் கிளடைக்கசவண்டும் ; வசேன்ளனை
மைரநகரில் 'கன்றரவி' யேரகவுள்ள சதரற்கன்றுகள்
ஒழிந்து பரற் கன்றுகள் வபருகசவண்டும் ;
தமிழ்நரடு தன்னைரசு வபறுதல் சவண்டும் ;
தமிழ்த் தரய் அரியேரசேனைத்தில்
அமைர்ந்திருத்தல்சவண்டும்" என்று எல்லரம்
வல்ல ஆண்டைவளனை இந்நன்னைரளில்
சவண்டுசவரமைரக !
-------------

7. சித்திளர பறந்தது*
( * 'பரரத சதவி' யின் சித்தளர மைலரில் எழுதியேது.)
தமிழ்நரட்டில் கூனியேரகியே பங்குனி மைரதம்
கழிந்தரல் எங்கும் மைங்கல ஒலி. "கூனி குடி
சபரகரசத; ஆனி அடி சகரலரசத" என்பது
பழவமைரழி. இப்படிக் கூனியும் ஆனியும்
கூடைரவவன்று கருதும் தமிழர், சித்திளரளயேச்
சிறந்த ஆர்வத்சதரடு வரசவற்கின்றரர்கள் ; தமிழ்
ஆண்டுப் பறப்ளப அதன் தளலநரளில்
அளமைத்துக்வகரண்டைரடுகின்றரர்கள் ;
அந்நரளளப் பனித நரளரகப் சபரற்றுகிறரர்கள்.
அதன் கரரணம் என்னை?
சித்திளர மைரதத்தில் இளசவனிற் கரலம்
வதரடைங்குகின்றது. வசேந்தம் என்னும்
இளசவனில் இன்ப சுகம் தரும் கரலம்.
அப்சபரது, பசுளமையேரனை வசேழுஞ்சசேரளல
பரர்க்கு மிடைவமைங்கும் கண்ணுக்கு
விருந்தளிக்கும். மைரஞ்சசேரளல வமைல்லியே
தளிரரளடை பளனைந்து இலங்கும் ; சவம்பன்
வகரம்பசல பூத்த சிறு வவண்மைலர்கள் பதுமைணம்
கமைழும்; வதன்ளனை மைரங்கள் இனிளமையேரனை

இளநீளரத் தரும் ; பளனை மைரங்கள் சுளவயேரனை
பதநீளரக் வகரடுக்கும்.
வசேந்தகரலம் பறந்தவதன்று மைகிழ்ந்து, பசுங்
கிளிகள் வமைரழி சபசி, மைரக்கிளளகளிசல
வகரஞ்சிக் குலரவும் ; கருங் குயில்கள் மைளறந்து
நின்று கூவும் ; "மைன்னைன் மைரரன் மைகிழ்துளண
யேரகியே இன்இளசவனில் வந்தனைன்" என்று
குயில் கூவுவதரக இளங்சகரவடிகள்
பரடுகின்றரர். எனைசவ, இளசவனிற் கரலம்
மைன்மைதன் மைகிழ்ந்து ஆட்சி வசேய்யும் கரலம்.
பதுமைணம் பரியே விரும்பசவரர் சித்திளரயின்
வரளவ வமைத்த ஆளசேயுடைன் சநரக்குவர்.
திருமைணத்திற்குரியே சூழ்நிளல அப்சபரது
இயேல்பரக அளமைந்திருக்கும் ; பகலவன் ஒளி
தருவன். வீடுசதரறும் வநல்லும் பறவும்
நிளறந்திருக்கும். வதன்றல் என்னும்
இளங்கரற்று வீசிக் வகரண்டிருக்கும். இனியே
திருமைணம் இன்பமைரக நளடைவபறும்.
இத்தளகயே இன்பம் நிளறந்த இளசவனிலின்
சுகத்ளத ஈசேனுளடையே சபரின்பத்திற்கு நிகரரகப்
பரடுகின்றரர் வடைலூரடிகளரர்.
இளங்சகரளடையிசல, இளளப்பரற்றிக்

வகரள்ளுதற் சகற்ற வசேழுஞ் சசேரளலயேரகவும்,
ஓளடையிசல ஊறுகின்ற தீஞ்சுளவத்
தண்ணீரரகவும், சமைளடையிசல வீசுகின்ற
வமைல்லியே பூங்கரற்றரகவும் ஈசேனைது இனியே
கருளணளயேக் கண்டு சபரற்றுகின்றரர்
அக்கவிஞர்.
எனைசவ, இயேற்ளக அன்ளனை இனியே சகரலத்தில்
இலங்கும் கரலம் இளசவனிற் கரலம். மைரந்தர்
ஐம்வபரறிகளரலும் நுகர்தற்குரியே இன்பம்
வபரங்குங் கரலம் இளசவனிற் கரலம். பனியேரல்
நலிந்த மைக்கள் பகலவன் ஒளிளயேக் கண்டு,
"ஞரயிறு சபரற்றுதும், ஞரயிறு சபரற்றுதும்"
என்று இன்பற்று ஏத்தும் கரலம் இளசவனிற்
கரலம். ஆகசவ, இயேற்ளகசயேரடு இளசேந்து
வரழ்ந்த பழந்தமிழ் மைரந்தர், இன்பவநறி
கரட்டும் இளசவனிற் பருவத்தின் முதல்
நரளளத் தமிழ் ஆண்டின் தளலநரளரகக்
வகரண்டைது மிகப் வபரருத்த முளடையேதன்சறர?
-----------

8. தமிழ்த் வதன்றல்*
(* விருதுநகரிசல சதரன்றியுள்ள 'தமிழ்த்
வதன்றல்' என்ற பத்திரிளகயின் தளலயேங்கமைரக
எழுதப்பட்டைது.)
வதன்னைரட்டிசல வதன்றல் என்வறரரு வபரருள்
உண்டு. தனிசயே அதற்வகரரு சுகம் உண்டு. வசேந்த
கரலத்தில் வதற்சகயிருந்து அளசேந்து வரும்
வதன்றலின் சுகத்ளத நன்றரக அறிந்தவர் தமிழர் ;
வடைக்சகயிருந்து வரும் குளிர் கரற்ளற வரளடை
என்றரர்கள். வதற்சகயிருந்து வரும்
இளங்கரற்ளறத் வதன்றல் என்றரர்கள். வரளடை
என்ற வசேரல்லிசல வன்ளமை யுண்டு ; வதன்றல்
என்ற வசேரல்லிசல வமைன்ளமை யுண்டு;
தமிழகத்தரர் வரளடைளயே வவறுப்பர் ;
வதன்றலில் மைகிழ்ந்து திளளப்பர்.
இயேற்ளக யேன்ளனை இனியே சகரலங்வகரண்டு
விளங்கும் இளசவனிற் கரலத்தில், வமைல்லியே
வதன்றளலத் சதரரகவும், இனியே கரும்ளப
வில்லரகவும் குயிளலத் தூதரகவும் வகரண்டு
மைன்மைதன் ஆட்சி பரிகின்றரன் என்று கவிஞர்
பரடி மைகிழ்வர்.

இத்தளகயே வதன்றல், பறப்ப வளகயிலும்
சிறப்ப வரய்ந்தது. நறுமைணங் கமைழும் சேந்தனைச்
சசேரளல சூழ்ந்த வசேந்தமிழ் மைளலசயே அதன்
பறப்படைம் என்பர்.
"திங்கள்முடி சூடுமைளல, வதன்றல்விளள
யேரடுமைளல
தங்குமுகில் சூழுமைளல, தமிழ்முனிவன்
வரழுமைளல"
என்று அம்மைளலளயேப் பகழ்ந்து பரடினைரள் ஒரு
குறவஞ்சி. வமைல்லியே முகிளலத் துகிலரக
உடுத்து, வவள்ளியே மைதிளயே முடியிசல அணிந்து
விளங்கும் வபரதிளகத் தரயின் மைடியிசல
தவழ்ந்துவிளளயேரடும் இளங்குழந்ளதயேரக அவ்
வஞ்சிக்குத் வதன்றல் கரட்சியேளிக்கின்றது.
'திக்வகல்லரம் பகழுறும் திருவநல்சவலி'க்குத்
திருஞரனை சேம்பந்தர் எழுந்தருளியே வபரழுது,
வபரதிளகத் வதன்றல் அவளர வரசவற்று இன்ப
சுகம் தந்தது. தண்ணறுஞ் சேரளலகளிலும், தரழம்
பூக்களிலும் நுளழந்து, நறுமைணம் கவர்ந்து வந்த
வபரதிளகத் வதன்றளலத் சதவரரப் பரட்டில்
இளசேத்துப் பரரரட்டினைரர் அவ் இளங்கவிஞர்.

"துன்றுதண் வபரழில் நுளழந்து எழுவியே
சகதளகப் சபரதளளந்து
வதன்றல்வந் துலவியே திருவநல்சவ லிஉளற
வசேல்வர் தரசமை"
என்பது அவர் திருப்பரட்டு. வபரதிளகயிசல
தவழ்ந்த குழவித் வதன்றல் வநல்ளலயேம்
பதியிசல நடைந்து உலரவக் கண்டு இன்பற்றரர்
அக்கவிஞர்.
மைதுளர மைரநகரின் அருசக கண்ணகியும்
சகரவலனும் நடைந்து வசேன்றவபரழுது வதன்றல்
அவளர எதிர் வகரண்டு அளழத்தது. அதன்
பறப்ளபயும் வளர்ப்ளபயும் எடுத்து
உளரக்கின்றரர் இளங்சகரவடிகள்:
"மைலயேத்து ஓங்கி மைதுளரயில் வளர்ந்து
பலவர் நரவிற் வபரருந்தியே வதன்றல்"
என்பது அவர் பகழுளர ; முத்தமிழ் முனிவன்
வரழும் மைளலயிசல பறந்து, சேங்கத் தமிழ்
வழங்கும் மைதுளரயிசல வளர்ந்து வதன்றளலத்
தமிழ்த் வதன்றலரகசவ கருதி இன்பறுகின்றரர்
கவிஞர் ; பலவர் பரடும் பகழுளடையே
வதன்றளலப் சபரற்றி மைகிழ்கின்றரர்.

மைனைத்திற்கும் வரக்கிற்கும் எட்டைரத சபரின்ப
சுகத்ளத ஒல்லும் வளகயேரல் உணர்த்தலுற்றரர்
அருட்கவிஞர் ஒருவர் ; இளசவனிற் கரலம் !
சித்திளர மைரதம்! முழுமைதி எங்கும் ஒளி
வீசுகின்றது! தண்ணீர் நிளறந்த ஒரு தரமைளரக்
குளத்திசல அவ்வவரளி தவழ்கின்றது.
இவ்வியேற்ளகக் கரட்சிளயேக் கண்டு
இன்பற்றிருக்கின்றரன் ஒருவன். அப்சபரது
வதன்றல் அளசேந்து வருகின்றது. அம்வமைல்லியே
கரற்றிசல நல்ல வீளணயின் ஒலி மிதந்து வந்து
வசேவிக்கு விருந்தளிக்கின்றது. இதளனைக்
கவிளதயிசல கரட்டுகின்றரர். கவிஞர்:
"மைரசில் வீளணயும் மைரளல மைதியேமும்
வீசு வதன்றலும் வீங்கிள சவனிலும்
மூசு வண்டைளறப் வபரய்ளகயும் சபரன்றசத
ஈசேன் எந்ளத இளணயேடி நீழசல"
என்பது திருநரவுக்கரசேர் இளசேத்த பரட்டு. ஈசேன்
அளிக்கும் இன்ப சுகம், வசேந்த கரலத்தில்
இளசேந்த இயேற்ளக இன்பம் சபரன்றது என்று
அருளினைரர் அவ்வருட் கவிஞர்.
பகழ் பூத்த வபரதியே மைளலயிற் பறக்கும்
வதன்றளலப் சபரன்று, வபரருள் பூத்த

விருதுநகரிசல பறக்கின்றது 'தமிழ்த்வதன்றல்.'
இலக்கியே மைறுமைலர்ச்சிச் சசேரளலயில் பகுந்து
தமிழ் மைணத்ளதவயேல்லரம் தமிழ்த் வதன்றல்
வரரி வழங்கும் என்று தமிழகம் எதிர்
பரர்க்கின்றது. வதன்றல் வீசும் கரலத்தில்,
'பரிந்தவர் வபரருந்துவர், பணக்கமுற்றவர்
இணக்கமுறுவர்; ஊடி நின்றவர்கூடி மைகிழ்வர்'
என்பது தமிழர் வகரள்ளக.
"ஊடினீர் எல்லரம் உருவிலரன் தன்ஆளண
கூடுமின் என்று குயில் சேரற்றும்"
என்பதரகச் சிலப்பதிகரரம் கூறுகின்றது. எனைசவ,
தமிழ்த் வதன்றல் தமிழர் இனைத்திசல,
பரிந்தவளரப் வபரருத்தும்; சவறுபட்டைவளர
ஒன்றுபடுத்தும்; தமிழ்க் குலத்ளத அரிக்கின்ற
சவற்றுளமைகளள ஒழிக்கும்; தமிழருக்கு இன்ப
வநறி கரட்டும் என்று நம்பகின்சறரம்.
------------

9. திருக்குற்றரலம்
வதன்றல் அளசேந்து வரும் வதன் தமிழ்நரட்டில்
அளமைந்த திருக்குற்றரலம், மைளலவளம் பளடைத்த
பழம் பதியேரகும். அம்மைளலயிசல, சகரங்கும்
சவங்ளகயும் ஓங்கிவளரும்; குரவமும்
முல்ளலயும் நறுமைணங் கமைழும்; சகரல மைரமையில்
சதரளக விரித்தரடும்; சதனுண்டை வண்டுகள்
தமிழ்ப் பரட்டிளசேக்கும். இத்தளகயே
மைளலயினின்று விளரந்து வழிந்து இறங்கும்
வவள்ளருவி வட்டைச்சுளனையிசல வீழந்து
வபரங்கும் வபரழுது சிதறும் சிறு
நீர்த்திவளலகள் பரலரவிசபரற் பரந்து எழுந்து
மைஞ்சிசனைரடு சசேர்ந்து வகரஞ்சிக் குலரவும். அவ்
வருவியில் நீரரடி இன்பற்ற சமைளலநரட்டுப்
வபரியேரர் ஒருவர், 'இந் நரனிலத்தில் உள்ள
நன்னீர் அருவிகளுள் தளலசிறந்து குற்றரல
அருவிசயே என்று கூறுதல் மிளகயேரகரது!' என்று
பகழ்ந்துளரத்தரர்,*
--* History of Tinnevelly by Bishop Caldwell.
சவனிற்கரலத்தில் திருக்குற்றரல மைளலயில்
வீசும் வமைல்லியே பூங்கரற்று மைருந்துச்

வசேடிவகரடிகளின் நலங்களளக் கவர்ந்து
வருதலரல் நலிந்த உடைளலத் சதற்றும்
நன்மைருந்தரகும்; சேலித்த உள்ளத்ளதத் திருத்தும்
சேஞ்சீவியேரகும். பயேன் மைரம் நிளறந்த
திருக்குற்றரலச் சேரரலில் சவரிசல பழம்பழுத்து,
தூரிசல சுளண வவடிக்கும் குறும் பலர மைரம்
ஒன்று வதரன்றுவதரட்டு விளங்குகின்றது.
அப்பழுமைரம் திருஞரனை சேம்பந்தர் சதவரரத்தில்
அளமையும் சபறுவபற்றது. குறும் பலரவின் கீழ்
அமைர்ந்த சிவக்வகரழுந்ளத அப்வபருமைரன்
மைனைங்குளிர்ந்து பரடினைரர். திருக்குற்றரல
மைளலயிசல வரழும் களிறும் படியும் விளரயுறு
நறுமைலர் வகரய்து குறும்பலரவிற் சகரயில்
வகரண்டை ஈசேளனைக் குளழத்து வணங்கும்
சகரலம்,
"பூந்தண் நறுசவங்ளக வகரத்திறுத்து
மைத்தகத்திற் வபரலியே ஏந்திக்
கூந்தற் படியும் களிறும் உடைன்வணங்கும்
குறும் பலரசவ"
என்ற சதவரரப் பரட்டில் எழுதிக்
கரட்டைப்படுகின்றது.
நறுமைணங் கமைழும் வபரழில்களளக் கரணும்

வபரழுதும், அப் வபரழில்களின் இளடைசயே
கிளளக்குக் கிளள தரவி விளளயேரடும்
குரங்குகளளப் பரர்க்கும் வபரழுதும் பள்ளளப்
வபருமைரனைரகியே திருஞரனை சேம்பந்தர் உள்ளம்
துள்ளி மைகிழும். 'சதனைருவித் திளரவயேழும்ப
வரனின் வழி வயேரழுகும்' திருக்குற்றரல
மைளலயில், இந்நரள் இளளஞர்கள் கண்டு
இன்பறுகின்ற வரனைரங்களள அந்நரளில்
திருஞரனை சேம்பந்தரும் கண்டைரர்சபரலும்!
அப்வபரழுது அவர் அளடைந்த உள்ளக்கிளர்ச்சி
ஒரு வதள்ளியே பரட்டைரயிற்று
"மைளலயேரர் சேரரல் மைகவுடைன் வந்த மைடைமைந்தி
குளலயேரர் வரளழத் தீங்கினி மைரந்தும்
குற்றரலம்"
என்ற சதவரரப் பரட்டில் மைந்திகள் தம்
வயிற்ளறக் கட்டித் தழுவியே குட்டிகசளரடு
வரளழக் குளலகளின் மீது அமைர்ந்து வளமைரனை
கனிகளள மைரந்தும் கரட்சி அழகுற
மிளிர்கின்றது.
திருக்குற்றரலத்தின் அருசக சிறந்த ஊர்கள் சில
உண்டு. வடைநரட்டுக் கரசிக்கு நிகரரனை
வதன்கரசிவயேன்னும் ஊர் அதற்கு மூன்று ளமைல்

தூரத்தில் உள்ளது. பதிளனைந்தரம் நூற்றரண்டின்
இளடைப் பகுதியில் வதன்பரண்டி நரட்டில் ஆட்சி
பரிந்த பரரக்கிரமை பரண்டியேனைரல் வதன்கரசிக்
சகரவில் கட்டைப்பட்டைவதன்று சேரசேனைம்
வதரிவிக்கின்றது. அரசேரளும் உரிளமையும்
அருந்தமிழ்ப் பலளமையும் ஒருங்சக வரய்ந்த
அதிவீரரரமை பரண்டியேர் வதன்கரசியில் இருந்து
ளநடைதம் முதலியே நயேஞ்சேரன்ற தமிழ் நூல்களள
இயேற்றினைரர் என்பர்.
இன்னும் திருக்குற்றரலத்திற்கு
அண்ளமையிலுள்ள சிற்றூர்களில் ஒன்று சமைலகரம்
எனைப்படும். அவ்வூரில் ளசேவ சவளரள மைரபசல
பறந்து வதள்ளியே கவிளதபரடும் திறளமை
வபற்றரர் திரிகூடை ரரசேப்பர். இவர் இயேற்றியே
'குற்றரலக் குறவஞ்சி' நரடைகத்ளத நற்றமிழுலகம்
பகழ்ந்து பரரரட்டுகின்றது.
மைளலச்சேரரலிசல, சதனும் திளனைமைரவும் உண்டு
திளளக்கும் கரனைவர் வரழ்க்ளகயும், கரதலுற்ற
கடுவன் மைந்திக்குக் கனி வகரடுத்துக் வகரஞ்சும்
கரட்சியும், அருள் வடிவரயே அருவி, அகத்தும்
பறத்தும் வசேறிந்த அழுக்ளகப் சபரக்கிக்
கழுநீரரய் ஓடும் அழகும், பண்பரகக் குறி
வசேரல்லிப் பட்டும் மைணியும் பரிசு வபறும்

குறவஞ்சியின் சகரலமும் அந்நூலில்
இனிளமையேரக எழுதிக் கரட்டைப்பட்டுள்ளனை.
திரிகூடைரரசேப்பர் இயேற்றியே குறவஞ்சி நரடைகம்
மைதுளர மைரநகரில் அரசு வீற்றிருந்த முத்து
விசேயேரங்க வசேரக்கநரத நரயேக்கர் கருத்ளத
கவர்ந்தது. அதன் அருளமை வபருளமைகளளக்
கற்றறிந்தரர் வரயிலரகக் சகட்டு இன்பற்ற
நரயேக்கர் திரிகூடைரரசேப்பளர ஆதரிக்க
விரும்பனைர்; குற்றரலத்தில் இன்றும்
'குறவஞ்சிசமைடு' என்று வழங்குகின்ற நன்வசேய்
நிலத்ளத அவருக்கு நன்வகரளடையேரக அளித்தரர்.
கருப்பக்கட்டி ஊற்றின் அருசக அளமைந்துள்ள
அவ்வளமைரர்ந்த நிலம், வழி வழியேரக
அக்கவிரரயேர் குடும்பத்தினைர் ஆளுளகயில்
இருந்து வருகின்றது. கவிப் பலளமையேரல்
திரிகூடைரரசேப்பர் வபற்ற கவிரரசேர் என்ற
பட்டைமும் திருக்குற்றரல நரதர் சேந்நிதியில்
வரகனைக் கவி பரடும் சிறப்பம் இன்றும் அவர்
குடும்பத்தரர்க்கு உண்டு.
திருக்குற்றரலத்தின் அருசக அளமைந்த ஊர்கள்
யேரவும் குறிஞ்சி வளம் வரய்ந்தனைவரகும்.
அவற்றுள் ஒன்று ளபம்வபரழில் என்னும்
அழகியே வபயேர் வபற்றுள்ளது. பசுளமையேரனை
சசேரளல சூழ்ந்த சிற்றூளரப் ளபம்வபரழில்

என்றளழத்த பண்ளடைத் தமிழ் மைக்களது
மைனைப்பரன்ளமை எண்ணுந்சதரறும் இன்பம்
பயேப்பதரகும். கவிநலஞ் சேரன்ற அவ்வூர்ப்
வபயேளரச் சேரியேரகச் வசேரல்ல மைரட்டைரத பரமைர
மைக்கள் 'பம்பளி' என்று சிளதத்துவிட்டைரர்கள்.
அச்சிற்றூரின் எல்ளலயில் திருமைளலவயேன்னும்
சிறந்த குன்றம் அளமைந்திருக்கின்றது. முருகப்
வபருமைரன் எழுந்தருளியே குன்றமைரதலரல் அது,
திருமைளல என்னும் வபயேர் வபற்றது.
இன்னும், குற்றரலத்தின் ஒருசேரர்
கரசிசமைசேபரமும், இலஞ்சியும் அளமைந்துள்ளனை.
கரசிசமைசேபரத்திற்கும் கரசிக்கும் எவ்வளகத்
வதரடைர்பம் இல்ளல ஆங்கில வர்த்தக்
கம்வபனியேரர் கரலத்தில் கரசேரசமைஜேர் என்ற
வபயேருளடையே ஆங்கிசலயேர் ஒருவர்
வதன்னைரட்டில் வர்த்தக கர்த்தரரக
நியேமிக்கப்பட்டைரர். அவர் குற்றரல மைளலயின்
வசேழுளமைளயேக் கண்டு அங்குத் சதரட்டைப்பயிர்
வசேய்யேத் வதரடைங்கினைரர். அவர் வபயேரரல்
அளமைந்த சிற்றூர் கரசேரசமைசேர்பரம் என்று வபயேர்
வபற்று, இப்வபரழுது கரசிசமைசேபரம் என்று
வழங்குகின்றது. 'வபரன் இலஞ்சி' வயேன்றும்,
'மீறும் இலஞ்சி' வயேன்றும் குறவஞ்சிக்
கவிரரயேரரல் சிறப்பக்கப்பட்டை சிற்றூர் வசேல்வம்

மைலிந்த சீருரரய்த் வதன்கரசியின் அருசக
திகழ்கின்றது.
-------------

10. பழகு தமிழ்
தமிழகத்தில் பல நரடுகள் உண்டு; பல குலங்கள்
உண்டு. ஒரு நரட்டுத் தமிழுக்கும் இன்வனைரரு
நரட்டு தமிழுக்கும் சவற்றுளமைசயே இல்ளல
என்று கூற முடியேரது. ஒரு குலத்தரர் சபசுந்தமிழ்
மைற்வறரரு குலத்தரர் சபசுந் தமிளழ எல்லர
வளகயிலும் ஒத்திருக்கும் என்று வசேரல்ல
முடியேரது.
பந்தல் என்ற வசேரல்லின் ஆட்சிளயேப்
பரர்ப்சபரம்;திருமைணத்திற்குப் பந்தல் சபரடும்
வழக்கம் இந்நரட்டில் சேரலப் பழளமை வரய்ந்தது.
கரவிரிப்பூம் பட்டினைத்திசல வசேல்வக் குடியிற்
பறந்த கண்ணகிக்கும் சகரவலனுக்கும்
முத்துப்பந்தலிசல திருமைணம் நிகழ்ந்தது.
"மைரளல தரழ் வசேன்னிவயிரமைணித் தூணகத்து நீல
விதரனைத்து நித்திலப்பூம் பந்தர்" என்று
அப்பந்தளலச் சிலம்ப பரடிற்று. சகரளடையிசல
வழிநடைந்து வசேல்வரர்க்கு நீரும் நிழலும் தரும்
பந்தளலத் தண்ணீர்ப் பந்தல் என்பர்.
இத்தளகயே சமைன்ளமையேரனை வசேரல் தனைவணிகர்
நரடு என்னும் வசேட்டிநரட்டிசல அமைங்கலச்

வசேரல்லரகக் கருதப்படுகின்றது. பந்தல் என்பது
அந்நரட்டிசல மைணப் பந்தளலக் குறிப்பதில்ளல;
பணப் பந்தளலசயே குறிக்கும். இழவு வீட்டில்
சபரடுவது பந்தல்; கல்யேரண வீட்டில் சபரடுவது
கரவணம் அல்லது வகரட்டைளக. இலக்கியேத்தில்
வழங்கும் கரவணமை என்ற அருஞ்வசேரல
வசேட்டிநரட்டிசல பழகு தமிழரய்ப்
பயில்கின்றது.
இனி, வதரண்டு என்ற வதரன்ளமையேரனை
வசேரல்ளலப் பரர்ப்சபரம்; வதரண்டு என்பது
சசேளவ. நரட்டுக்குச் வசேய்யும் சசேளவ சதசேத்
வதரண்டு எனைப்படும் இளறவனுக்குச் வசேய்யும்
சசேளவ திருத்வதரண்டு எனைப்படும்.
'வதரண்டைர்தம் வபரருளமை வசேரல்லவும் அரிசத'
என்னும் வரய்வமைரழி பண்ளடைக் கரலத்சத
தமிழ்நரட்டில் எழுந்தது. இத்தளகயே வசேரல்,
வகரங்கு நரட்டிசல இப்வபரழுது இழிந்த
வபரருளில் வழங்குகின்றது. ஒழுக்கம்
வகட்டைவளரக் குறிக்கின்றது அச்வசேரல்.
'ளபயேச் வசேன்றரல் ளவயேந் தரங்கும்' என்பது
இந்நரட்டிசல ஒரு பழவமைரழி. ளபயே என்றரல்
வமைல்ல என்பது வபரருள். 'ளபயே சபர' என்ற
வசேரல் பரண்டியே நரட்டிசல

வபருவழக்குளடையேது. சதவரரத்தில் இச் வசேரல்
ஆளப்பட்டுள்ளது. மைதுளர மைரநகரில்
சிவனைடியேரர் திருமைடைத்தில் தீசயேரர் ளவத்த தீளயே
அரசேனிடைம் வசேலுத்தத் திருவுளங்வகரண்டை
திருஞரனை சேம்பந்தர், "ளபயேசவ வசேன்று
பரண்டியேற்கு ஆகசவ" எனைப் பணித்ததரகத்
சதவரரம் கூறும். இத்தளகயே சிறந்த
ஆட்சியுளடையே வசேரல் இப்சபரது வசேன்ளனை
முதலியே இடைங்களில் வழங்குவதில்ளல.
அங்கரடி என்பது முன்வனைரரு கரலத்தில் தமிழ்
நரவடைங்கும் வழங்கியே வசேரல்.* இக்கரலத்தில்
'பசேரர்' என்று வசேரல்லப்படும் இடைசமை
முற்கரலத்தில் அங்கரடி எனைப்பட்டைது. வபரியே
நகரங்களில் அந்தியும் பகலும். அங்கரடி
நளடைவபற்றது. அந்தியில் நளடைவபற்ற
அங்கரடிளயே அல்லங்கரடி என்றும், பகலில்
நளடை வபற்ற அங்கரடிளயே நரளங்கரடி என்றும்
அளழத்தனைர். பட்டினைத்தடிகள் அங்கரடி என்ற
வசேரல்ளல எடுத்தரள்கின்றரர். "அங்கரடி
நரய்சபரல், அளலந்து திரிந்சதசனை" என்பது
அவர் பரட்டு. கன்னைடைத்திலும் வதலுங்கிலும்
இன்றும் அங்கடி என்ற வசேரல் வழங்குகின்றது.
மைளலயேரளத்திலும் அங்கரடி உண்டு. தமிழ்
வமைரழியில் அங்கரடிளயே மீண்டும் ஆட்சியில்

அளழத்தரல் எத்துளண அழகரக இருக்கும்?
வசேந்தமிழில் ஆர்வமுளடையே வசேட்டியேரர் ஒருவர்
தமைது கரசுக்களடைக்கு 'அணிகல அங்கரடி' என்று
வபயேரிட்டுள்ளரர். வசேன்ளனையிலுள்ள மூர்
மைரர்க்கட்ளடை, மூரங்கரடி என்று வழங்கும் நரள்
எந்நரசளர?
---* தஞ்ளசே மைரவட்டைத்தில் அங்கரடிக்கரரி என்ற
வசேரல் வழக்கில் உள்ளது. வதருவிசல கூவி
விற்றுச் வசேல்சவரளர அது குறிக்கிறது.
ளபத்தியேக்கரரனுக்குத் தமிழ்நரட்டிசல பல
வபயேர்கள் உண்டு. படித்தவர்கள் அவளனைப்
பத்தன் என்பரர்கள்; பத்துக்வகரண்டைவன்
என்னும் வபரருள் நன்றரகத் சதரன்றும்படி
பத்துக்வகரள்ளி என்றும் வசேரல்லுவரர்கள்.
கிறுக்கன் என்பதும் அவளனைசயே குறிக்கும்.
திருவநல்சவலியிசல ளபத்தியேக்கரரளனைக்
சகரட்டிக்கரரன் என்பர். சகரட்டி என்பது நல்ல
தமிழ்ச் வசேரல். சகரட்டைம் என்றரல், வளளவு
அல்லது சகரணல், மைனைத்திசல உள்ள சகரணல்
மைனைக்சகரட்டைம் எனைப்படும். சபச்சிசல வளளவு
வநளிவு கரணப்பட்டைரல் அளதச்
வசேரற்சகரட்டைம் என்பர். இவ்விருவளகக்
சகரட்டைத்ளதயும் திருவள்ளுவர் எடுத்துக்

கரட்டியுள்ளரர்.
'வசேரற்சகரட்டை மில்லது வசேப்பம்; ஒருதளலயேர
உட்சகரட்டை மின்ளமை வபறின்'
என்பது திருக்குறள். எனைசவ, அறிவிசல
சகரட்டைம் உளடையேவளனைக் சகரட்டி என்று
வசேரல்வது பரண்டி நரட்டு வழக்கு.
சகரட்டிளயேத் தீர்க்கும் குற்றரல அருவிளயேச்
சிறிது பரர்ப்சபரம். மைளலயினின்று விழும்
அருவிளயேக் கரண்பது கண்ணுக்கு இன்பம்;
அருவியில் நீரரடுவது உடைலுக்கு இன்பம்.
திருவநல்சவலியில் உள்ள திருக்குற்றரலத்திசல
அருளமையேரனை பல அருவிகள் உள்ளனை. சதனைருவி
என்பது ஓர் அருவியின் வபயேர். 'வடை அருவி
என்பது மைற்சறரர் அருவி; ஐந்தளல அருவி
என்பது இன்சனைரர் அருவி. அருவிளயே
நிளனைக்கும் வபரழுசத கவிகள் உள்ளத்தில்
ஆனைந்தம் பறக்கும்; கவிளத வபரங்கும். 'வீங்கு
நீர் அருவி சவங்கடைம்' என்று திருப்பதிளயேச்
சிறப்பத்துப் பரடினைரர் சிலப்பதிகரர ஆசிரியேர்,
'வபரங்கருவி தூங்கும் மைளல வபரதியே மைளல என்
மைளலசயே' என்று வசேம்மைரந்து பரடினைரள்
வபரதியேமைளலக் குறத்தி. 'சதனைருவித் திளர
எழும்ப வரனின் வழி ஒழுகும்' என்று பரடினைரள்
திருக்குற்றரலக் குறவஞ்சி. இத்தளகயே

பழளமையேரனை வசேரல் இன்றும்
திருவநல்சவலியில் வழங்குகின்றது. ஆனைரல்,
வசேன்ளனை முதலியே இடைங்களில் அருவி என்றரல்
வதரியேரது; நீர் வீழ்ச்சி என்றரல் தரன் வதரியும். நீர்
வீழ்ச்சி என்பது water - fall என்ற ஆங்கிலப்
பதத்தின் சநரரனை வமைரழி வபயேர்ப்பப்சபரல்
கரணப்படுகின்றது.
மைளலயிசல வரழ்கின்ற ஒரு குலத்தரளர மைளலப்
பளிங்கர் என்பர். சவடைர் வகுப்ளபச் சசேர்ந்தவர்
அவர்; மைளலநரட்டுப் பழங்குடிகள். பளிங்கன்
என்ற வசேரல்ளல ஆரரய்ந்தரல் அஃது ஒரு
பழளமையேரனை தமிழ்ச் வசேரல்லின் சிளதவு என்பது
பலனைரகும். தமிழ் இலக்கியேத்தில் மைளலயில்
வரழும் வகுப்பரர்க்குப் பல வபயேர்கள் உண்டு.
அவற்றுள் ஒன்று பளிஞர் என்பது. பளிஞர் என்ற
வசேரல்ளலக் கம்பர் எடுத்தரள்கின்றரர். மைளறந்து
நின்று அம்வபய்த இரரமைளனை சநரக்கி,
'வவவ்வியே பளிஞர் என்னை விலங்கிசயே மைளறந்து
வில்லரல் எவ்வியே வதன்ளனை'
என்று வரலி சகட்டைரன் என்பது கம்பர் பரட்டு.
பளிஞன் என்ற வசேரல்சல பளிங்கன் என்று
மைருவி வழங்குகின்றது.

தமிழ்நரட்டுப் பழங்குடிகளின் மைற்வறரரு
வகுப்பரர் பரதவர். கடைற்களரயூர்களில்
வரழ்பவர் பரதவர் என்று தமிழ் இலக்கியேம்
கூறும். பழங்கரலத்தில் சிறந்திருந்த
கரவிரிப்பூம்பட்டினைம், வகரற்ளக முதலியே
துளறமுக நகரங்களில் பரதவர் வசேழித்து
வரழ்ந்தரர்கள். கரவிரிப்பூம்பட்டினைம் பரதவர்
மைலிந்த பயேன் வகழு மைரநகரரக விளங்கிற்று.
வகரற்ளகக் கடைலில் மூழ்கி முத்வதடுத்து,
'வதன்னைரடு முத்துளடைத்து' என்று
எந்நரட்டைவர்க்கும் கரட்டியேவர் பரதவசர.
பரதவர் என்பது பரதர் என்று குறுகி, பரவர்
என்று மைருவி வழங்குகின்றது. தூத்துக் குடியில்
பரவர் குலத்தரர் இன்றும் வசேழுளமையுற்று
வரழ்கின்றரர்கள்.
-------------

II. கரவியே இன்பம்
11. கரதலும் கற்பம்*
(* வசேன்ளனை வரவனைரலி நிளலயேத்திசல
சபசியேது; நிளலயேத்தரர் இளசேவு வபற்றுச்
சசேர்க்கப்பட்டைது.)
கரதல் என்பது கரதுக் கினியே வசேரல்; கருத்துக்
கினியே வபரருள். கரதல் உண்டைரயின்
இவ்வுலகில் எல்லரம் உண்டு; கரதல்
இல்ளலசயேல் ஒன்றும் இல்ளல. "கரதல், கரதல்,
கரதல் - இன்சறல் சேரதல், சேரதல், சேரதல்" என்று
பரடினைரர் பரரதியேரர். ஆயினும், அச்வசேரல்ளல
எல்சலரரும் கூசேரமைல் சபசுவதில்ளல. சின்னைஞ்
சிறியேவர் கரதில் அது விழலரகரதரம். கன்னியேர்
வரயில் அது வரலரகரதரம். இப்படி ஏன்
அச்வசேரல் ஒதுக்கப்படுகின்றது? தமிழ்க் கவிகள்
கரதல் என்ற வசேரல்ளல எடுத்தரளவில்ளலயேர?
திருப்பரடைல்களில் அஃது இடைம்
வபறவில்ளலயேர? கரவியேங்களிலும், நீதி
நூல்களிலும் திருப்பரசுரங்களிலும் பயின்ற
அழகியே தமிழ்ச் வசேரல்ளல ஏன் கூசிக் கூசிப் சபசே

சவண்டும்? சதவரரத்தில் அடியேரரது கரதல்
சபசேப்படுகின்றது.
"கரதலரசல கருதும் வதரண்டைர்
கரரணத்தர் ஆகி"
நின்ற சிவவபருமைரளனைச் சுந்தரர் பரடுகின்றரர்.
இன்வனைரரு வபரியேரர் - திருஞரனைசேம்பந்தர் இளறவன் திருநரமைத்ளத ஓதும் கரதலடியேரர்
வபருளமைளயேக் கூறுகின்றரர்.
"கரத லரகிக் கசிந்து கண்ணீர் மைல்கி
ஓது வரர்தளமை நன்வனைறிக் குய்ப்பது
சவதம் நரன்கினும் வமைய்ப்வபரருள் ஆவது
நரதன் நரமைம் நமைச்சி வரயேசவ"
என்பது அவர் திருப்பரட்டு. இவ்வரறு சதவரரம்
முதலியே வதய்வப் பரடைல்களில் பயின்ற கரதல்
என்ற வசேரல்ளலக் கடி வசேரல்லரகக்
கருதலரசமைர?
கரதல் என்ற வசேரல்லின் வபரருள்தரன் என்னை?
அன்ப என்றரலும் கரதல் என்றரலும் வபரருள்
ஒன்சற. வபற்சறரர்க்குப் பள்ளளயிடைம் உள்ள
அன்ப சமைல் கரதல்தரன். 'கடைந்த சபர்களும்

கடைப்பசரர மைக்கள் சமைல் கரதல்' என்று கவிஞர்
பரடைவில்ளலயேர? வபற்ற பள்ளளளயேக் கரதலன்
என்று கூறுவதுண்டு. வரலியின் ளமைந்தனைரகியே
அங்கதளனை 'வரலி கரதலன்' என்று குறிக்கின்றரர்
கம்பர். இவ்வரசற நண்பளனையும் கரதலன் என்று
கவியேரசேர் கூறுவர். கங்ளகக் களரயிசல
இரரமைனுளடையே நண்பனைரயினைரன் குகன்; அவன்
அன்பற்குக் கங்ளக களரயில்ளல. அது கண்டை
இரரமைன்,
"சீளதளயே சநரக்கித் தம்ப திருமுகம் சநரக்கித்
தீரரக்
கரதல னைரகும் என்று கருளணயின் மைலர்ந்த
கண்ணன்
யேரதினும் இனியே நண்ப இருத்தி ஈண்டு
எம்வமைரடு என்றரன்"
எனைசவ பக்தியும் கரதல்; பள்ளளப் பரசேமும்
கரதல்; சநசேமும் கரதல்; சுருங்கச் வசேரல்லின்
தளலசிறந்த அன்சப கரதல்.
இவ்வளவு விரிந்த வபரருளில் வழங்கியே கரதல்
என்ற வசேரல், இப்வபரழுது ஆண் வபண்
என்னும் இரு பரலரரிளடைசயே உள்ள அன்ளபசயே
வபரும்பரலும் குறிக்கின்றது. கரதலன் என்றரல்

கணவன்; கரதலி என்றரல் மைளனைவி.
இவ்விருவளரயும் இல்வரழ்க்ளகயில் இழுப்பது
கரதல், பன்ப இல்வரழ்க்ளகளயே
நல்வரழ்க்ளகயேரக நளடைவபறச் வசேய்வதும்
கரதல். கண்ணிரண்டும் ஒன்ளறசயே
கரண்பதுசபரல இல்வரழ்க்ளகயில் ஈடுபட்டை
இருவளரயும் ஒரு வநறிப்படுத்துவது கரதல்.
"கரதல் மைளனையேரளும் கரதலனும் மைரறின்றித்
தீதில் ஒரு கருமைம் வசேய்பசவ" என்றரர் ஒரு
கவிஞர்.
ஆதியில், கரதல் மைணசமை தமிழ் நரட்டில் சிறந்து
விளங்கிற்று. 'கரதல் இல்லரத வரழ்க்ளக
உயிரில்லரத உடைல் சபரன்றது' என்பது தமிழர்
வகரள்ளக. கரதலுற்ற கன்னியேர், தம் கருத்து
நிளறசவறும் வண்ணம் கரமைளனை
சவண்டிக்வகரள்ளும் வழக்கமும் முற்கரலத்தில்
இருந்ததரகத் வதரிகின்றது. கரதல் விளளக்கும்
சதவளனைக் 'கரமைன்' என்றும், 'கரமைசவள்' என்றும்
தமிழர் அளழத்தனைர். தரம் கருதியே கரதலளனைக்
கணவனைரகப் வபறுவதற்கும், பரிந்த கணவளனை
மீண்டும் அளடைவதற்கும், கரமைன் சகரயிலிற்
வசேன்று மைங்ளகயேர் வழிபடும் வழக்கம் அந்
நரளில் இருந்தது. சகரவலன், மைரதவி என்னும்
நடிளகயின் ளமையேலிசல முழ்கித் தன்

மைளனைவியேரகியே கண்ணகிளயேப்
பரிந்திருந்தசபரது, 'கரமைசவள் சகரயிலிற்
வசேன்று வதரழுதரல் கணவன் மீண்டும் வந்து
சசேர்வரன்' என்று அக் கற்பரசியிடைம் அவள்
உயிர்த்சதரழி எடுத்துளரத்தரள்.
"கடைவலரடு கரவிரி வசேன்றளலக்கும் முன்றில்
கரமைசவள் சகரட்டைம் வதரழுதரர் கணவவரரடு
தரமின் பறுவர் உலகத்துத் ளதயேலரர்"
என்று கூறினைரள் சதரழி. இதனைரல்,
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில் அந்த நரளிசல கரமைன்
சகரயில் இருந்தவதன்றும், குலமைரதர் அங்குச்
வசேன்று வழிபடும் முளற இருந்தவதன்றும்
நன்றரக விளங்குகின்றனை. இன்றும், தமிழ்
நரட்டின் பல பரகங்களில் கரமைன் பண்டிளக
வகரண்டைரடைப்படுகின்றது. 'ஈசேனுளடையே வநற்றிக்
கண்ணரல் கரமைன் எரிந்துசபரனைரன்' என்று
வரதிப்பரரும், 'அப்படியில்ளல' என்று
சேரதிப்பரரும் இக்கரலத்தும் தமிழ் நரட்டிலுண்டு.
கரமைம் என்ற வசேரல்லும், கரமைன் என்ற வபயேரும்
தமிழ் நூல்களிசல எடுத்தரளப்-பட்டைரலும்
இன்று அளவ இழிந்த பதங்களரகசவ எண்ணப்
படுகின்றனை. கரமைம் என்பது வடைவசேரல்; இன்பம்

என்னும் வபரருள் அதற்குண்டு. உறுதிப்
வபரருள்களளத் "தர்மைரர்த்த கரமை சமைரட்சேம்"
என்று வடைவமைரழியேரளர் கூறுவர். இவ்
வடைவமைரழித் வதரடைருக்கு சநரரனை தமிழ்,
"அறம் வபரருள் இன்பம் வீடு" என்பது. எனைசவ,
கரமைம் என்பது இன்பம் என்ற வபரருளளத்
தருகின்றது. திருவள்ளுவர் கரலத்தில் கரமைம்
இழிந்த வசேரல்லரகக் கருதப்படைவில்ளல என்று
வதரிகின்றது. அறம் வபரருள் இன்பம் என்ற
முப்பரளலப் பற்றி எழுதியே திருவள்ளுவர்
இன்பப் பகுதிக்குக் கரமைத்துப் பரல் எனைப்
வபயேரிட்டைரர் என்றரல், அவர் கரலத்தில் கரமைம்
இழிந்த வசேரல்லரகக் கருதப்படைவில்ளல என்பது
வதரிகின்றதல்லவர?
ஆயினும், கரல கதியில் கரமைம் என்பது
துன்மைரர்க்கத்திற் வபறும் இன்பத்ளதக்
குறிப்பதரயிற்று. கரமி, கரமுகன் முதலியே
வசேரற்கள் தூர்த்தன் என்ற வபரருளிசல
வழங்குகின்றனை. கரமுகன், கல்வி கற்பதற்கும்
தகுதியேற்றவன் என்று நன்னூல் கூறுகின்றது.
இனி, கரதலுக்கும் கற்பக்கும் உள்ள
வதரடைர்ளபச் சிறிது பரர்ப்சபரம்; கரதல் என்பது

உணர்ச்சி; கற்ப என்பது ஒழுக்கம். உணர்ச்சியேரல்
ஒன்றுபட்டை நம்பயும் நங்ளகயும் (தளலமைகனும்
தளலமைகளும்) ஒருவளர வயேரருவர் தமைக்சக
உரியேவரரகக் வகரண்டை நிளலயிசல சதரன்றும்
ஒழுக்கசமை கற்ப என்பர்.
சீளதயின் கரதலில் ளவத்து இந்த உண்ளமைளயேக்
கரட்டுகின்றரர் கம்பர். மிதிளல மைரநகரத்தில்
கன்னி மைரடைத்தின் சமைளடையிசல நின்ற சீளதயும்
விதியின் வழியேரகச் வசேன்ற இரரமைனும்
தற்வசேயேலரக ஒருவளர வயேரருவர் சநரக்கினைர்.
இருவர் கண்சணரக்கும் ஒத்தது; கரதல் பறந்தது.
கரதலர் இருவரும் ஒருவர் இதயேத்தில் ஒருவர்
பகுந்து உறவரடினைர்.
இந்த நிளலயில் இரரமைன் தன்னுடைன் வந்த
தம்பசயேரடும் முனிவசரரடும் வீதியிற் வசேன்று
மைளறந்துவிடுகின்றரன். அவன் இன்னைரன் என்று
அறியேரள் சீளத. அவன் எங்சக வசேன்றரன்
என்பதும் உணரரள்; ஆயினும், அவளனைசயே
கருத்தில் அளமைத்துக் களரந்து உருகுகின்றரள்.
அந்த சவளளயில் ஓடி வருகின்றரள் அவள்
சதரழியேரகியே நீலமைரளல; ஆனைந்தமுற்று
ஆடுகின்றரள்; பரடுகின்றரள். "சதரழ! என்னை
வசேய்தி?" என்று சகட்கின்றரள் சீளத. அப்சபரது

சதரழி வசேரல்கின்றரள்: "அசயேரத்தி
அரசேனுளடையே ளமைந்தன்; அஞ்சேனை வண்ணன்;
வசேந்தரமைளரக் கண்ணன்; அவன், தம்பசயேரடும்
முனிவசரரடும் நம் மைரளிளகக்கு வந்தரன்; உன்
திருமைணத்திற்கரக ளவத்திருந்த வில்ளலக்
கண்டைரன்; எடுத்தரன்; வளளத்தரன்; ஒடித்தரன்"
என்று கூறி முடிக்கின்றரள்.
அப்வபரழுது சீளதயின் மைனைம் ஊசேலரடைத்
வதரடைங்கிற்று; கவளலயும் உண்டைரயிற்று.
வில்ளல எடுத்து வளளத்து ஒடித்த வீரன், தரன்
கன்னி மைரடைத்திலிருந்து கண்டை ஆடைவசனைர?
அல்லசனைர? என்ற ஐயேம் பறந்தது.
அவனைரகத்தரன் இருக்க சவண்டு வமைன்று
ஒருவரறு மைனைத்ளதத் சதற்றிக்வகரண்டு, சதரழி
வசேரல்லியே அளடையேரளங்களள மீளவும்
நிளனைத்துப் பரர்த்தரள்.
"சகரமுனி யுடைன்வரு வகரண்டைல் என்றபன்
தரமைளரக் கண்ணினைரன் என்ற தன்ளமையினைரல்
ஆம்அவ சனைவகரல்என்று ஐயேம் நீங்கினைரள்."
ஆனைரல், வநரடிப்வபரழுதில் மைற்வறரரு கருத்து
அவள் மைனைத்தில் பகுந்தது. "என் சதரழி
வசேரல்லியே அளடையேரளங்கள் எல்லரம் உளடையே
மைற்வறரருவன் வில்ளல வளளத்து

ஒடித்திருந்தரல் நரன் என்னை வசேய்சவன்?" என்று
அவள் எண்ணினைரள்; ஏங்கினைரள்.
அந்த ஏக்கத்தினிளடைசயே ஓர் ஊக்கம் பறந்தது;
உணர்ச்சியினிளடைசயே ஒழுக்கம் எழுந்தது. கரதல்
கற்பரக உருவவடுத்தது. "அவன் அல்லசனைல்
இறப்சபன்" என்று சீளத முடிவு வசேய்தரள்.
கண்ணரற் கண்டை கரதலனும் வில்ளல ஒடித்த
வீரனும் ஒருவசனையேரயின் அவளனை மைணம்
பரிந்து வரழ்சவன்; இல்லரவிட்டைரல் இறந்து
படுசவன்" என்று உறுதி வகரண்டைரள் சீளத. கற்ப
வநறி என்பது இதுதரன். கரதலளனையேன்றி
மைற்சறரர் ஆடைவளனை மைனைத்திலும் கருத
ஒருப்படைரத உறுதிசயே கற்ப எனைப்படும்.
இளதசயே திருவள்ளுவர் வியேந்து பரடினைரர்.
"வபண்ணிற் வபருந்தக்க யேரவுள கற்வபன்னும்
திண்ளமைஉண் டைரகப் வபறின்"
என்பது அவர் திருவரக்கு.
கற்பளடையே மைரதரிடைம் வமைன்ளமையும் உண்டு;
மைனைத்திண்ளமையும் உண்டு. வபரறுக்கும் திறமும்
உண்டு; மைரறுபட்சடைரளர ஒறுக்கும் திறமும்
உண்டு. சிலப்பதிகரரத்தின் கதரநரயேகியேரகியே

கண்ணகியிடைம் இவ்விரு தன்ளமைகளளயும்
பரர்க்கின்சறரம். வகரண்டை கணவன் அவளுக்குக்
வகரடுளமை வசேய்தரன்; வசேல்வத்ளதவயேல்லரம்
வசேலவழித்தரன். அல்லும் பகலும் அயேலரர்
அறியேரமைல் கண்ணீர் வடித்தரள் கண்ணகி;
மைங்கல அணிளயேத் தவிர மைற்ளறயே நளககளள
வயேல்லரம் மைறந்தரள்; தன்ளனை அழகு வசேய்து
வகரள்ளசவண்டும் என்ற எண்ணத்ளத அறசவ
துறந்தரள்.
"அஞ்வசேஞ் சீறடி அணிசிலம் வபரழியே
வசேங்கயேல் வநடுங்கண் அஞ்சேனைம் மைறப்ப
பவள வரள்நுதல் திலகம் இழப்ப
ளமையிருங் கூந்தல் வநய்யேணி மைறப்பக்
ளகயேறு வநஞ்சேத்துக் கண்ணகி"
என்று கூறுகின்றது சிலப்பதிகரரம். அடைக்கமும்
வபரறுளமையும், கற்பம் கண்ணீரும் கண்ணகியின்
வடிவம். "கண்டைரர் வவறுப்பனைசவ கரதலன்தரன்
வசேய்திடினும் வகரண்டைரளனை யேல்லரல் அறியேரக்
குலமைகள்" என்று ஆழ்வரர் பரடியே
திருப்பரட்டுக்கு ஓர் எடுத்துக் கரட்டைரக
அளமைந்தரள் கண்ணகி.
இத்தளகயே வமைன்ளமையும் வபரறுளமையும்

வரய்ந்த கண்ணகி, மைதுளர மைரநகரில் தன்
கணவளனை இழந்த சபரது வன்ளமையின் வடிவம்
வகரண்டைரள்; கற்வபனும் திண்ளமை
அவ்வடிவத்திசல களிநடைம் பரிந்தது.
அத்திண்ளமைளயேக் கண்டு திடுக்கிட்டைரன் அரசேன்;
அப்பரல் அவள் சபசியே திடைவமைரழிளயேக்
சகட்டைசபரது மையேங்கிவிழுந்து மைரண்டைரன்.
தவறு வசேய்த அரசேளனைக் கற்பன் திண்ளமையேரல்
ஒறுத்த கண்ணகி, வீரபத்தினியேரகத் தமிழ்
நரட்டிசல சபரற்றப்பட்டைரள். அன்று முதல்
இன்றளவும் கண்ணகி, மைரதர்குல மைணி
விளக்கரய், வீரக்கற்பன் விழுமியே வகரழுந்தரய்
விளங்குகின்றரள்.
----------------

12. கண்ணகிக் கூத்து
சிலப்பதிகரரம் என்னும் நரடைகக் கரவியேம் தமிழ்
நரட்டு மூசவந்தர்க்கும் உரியேதரகும். களதத்
தளலவியேரகியே கண்ணகி சசேரழ நரட்டிசல
பறந்தரள்; பரண்டி நரட்டிசல தன் கற்பன்
வபருளமைளயே நிறுவினைரள்; பன்ப சசேரநரடு
சபரந்து வரனைகம் எய்தினைரள். ஆகசவ,
நூலரசிரியேர், சசேர சசேரழ பரண்டியேர்கள் ஆண்டு
வந்த முந்நரட்டின் வபருளமைளயேயும் முளறயேரக
எடுத்துளரக்கின்றரர். இவ்வுண்ளமை
"முடிவகழு சவந்தர் மூவர்க்கும் உரியேது
அடிகள் நீசர அருளுக".
என்று சீத்தளலச் சேரத்தனைரர் இளங்சகரவடிகளள
சநரக்கிக் கூறுமைரற்றரல் இனிது விளங்கும்.
இவ்வரறு, முந்நரட்டின் வபருளமைளயேயும்
எழுதப் சபரந்த ஆசிரியேர் அவற்றின் அரசியேல்
முளறகளளயும், சேமையே வநறிகளளயும்,
பறவற்ளறயும் குறிப்பரகக் கூறியேருளினைரர்.
ஆகசவ, முந்நரட்டின் நீர்ளமைளயேயும் ஒருங்சக
எடுத்துளரக்கும் நூல் தமிழ்வமைரழியில்
சிலப்பதிகரரம் ஒன்சறயேரம்.

மூசவந்தர்க்கும் உரியே நூலரக விளங்கும்
சிலப்பதிகரரம் முத்தமிழ் நயேங்களும் அளமைந்த
அரியே நூலரகவும் திகழ்கின்றது. இயேல், இளசே,
நரடைகம் முத்தமிழில் இயேற்றமிழ், இனியே
வசேரற்களரல் மைரந்தர் அறிவிளனைக் கவர்ந்து
உயேரியே இன்பம் அளிப்பதரகும். இளசேத் தமிழ்,
வசேவியின் வரயிலரக உள்ளத்ளதக் கவர்ந்து
உலப்பலர இன்பம் பயேப்பதரகும். நரடைகத்
தமிழ், இயேற்றமிழின் அழளகயும், இளசேத்
தமிழின் சுளவளயேயும் கரட்சியின் நலத்சதரடு
கலந்தளித்து மைனைத்ளத மைகிழ்விப்பதரகும்.
நரடைகசேரளலக்குச் வசேல்சவரர், மைணிமுடி தரித்த
மைன்னைரும், மைதிநலஞ் சேரன்ற அளமைச்சேரும்,
வவம்பளடை தரங்கியே வீரரும், நல்லணிபளனைந்த
நங்ளகயேரும், பறரும் அரங்கத்தில் நடிக்கக்
கண்டு களிப்பறுவர்; பண்ணரர்ந்த பரட்டின்
இளசேசகட்டு இன்பறுவர்; நரடைகக் களதயில்
அளமைந்துள்ள கருத்திளனை அறிந்து நலமுறுவர்.
இவ்வரறு கற்சறரர்க்கும் மைற்சறரர்க்கும்
இன்பமும் பயேனும் ஒருங்சக எய்துவிக்கும்
தன்ளமையேரசலசயே தமிழ்நரட்டு அறிஞர் நரடைகத்
தமிளழப் சபரற்றி வளர்ப்பரரரயினைர்.
மைரந்தளர ஓழுக்க வநறியில் நிறுத்துதற்கு நரடைகம்
ஒரு சிறந்த கருவியேரகும் என்பர். நல்ல

நரடைகங்களளக் கரணும் மைக்கள் அறத்தரறறிந்து
ஓழுகத் தளலப்படுவர். உயிர்க்கு நலம் பயேக்கும்
உயேரியே உண்ளமைகளளக் வகரண்டை களதகசள
முற்கரலத்தில் நரடைக சமைளடைகளில்
நடிக்கப்பட்டைளமையேரல், மைக்கள், வபரும்பரலும்
நன்ளமையில் நரட்டைமும், தீளமையில் அச்சேமும்
உளடையேரரய் வரழ்ந்தரர்கள். ஆனைரல், இக்
கரலத்தில், பன்வனைறிப் பட்சடைரளர
இன்பறுத்திப் வபரருள் கவரும் சநரக்கசமை
வபரும்பரலும் நரடைக சேரளலளயே
இயேக்குகின்றது. அதனைரசலசயே, தற்கரலத்தில்
நரடைகங்களளக் கரண்பதுவும் தீவதன்று தக்சகரர்
கருதுகின்றனைர்.
தமிழ்நரட்டு நரடைக சமைளடையில் நளடைவபறும்
சகரவலன் என்னும் நரடைகம் பழந்தமிழ்க்
கரவியேமைரகியே சிலப்பதிகரரத்திலுள்ள சிறந்த
களதளயேத் தழுவி எழுந்ததரகும். ஆயினும்
நரடைகக் கண்ணகிக்கும் கரவியேக் கண்ணகிக்கும்
உள்ள சவற்றுளமை பல்லுக்கும் வநல்லுக்கும்
சவற்றுளமைளயேப் சபரன்றது. சகரவலளனைக்
'சகரவிலன்' என்றும், கண்ணகிளயேக் 'கர்னைகி'
என்றும் சிளதத்து வழங்கும் சிறுளமை ஒரு
பறமிருக்க, கற்பன் வகரழுந்தரகியே கண்ணகி,
நரடைக சமைளடையில் ஆசவசேமுற்று

வவறியேரட்டையேர்வதும், தவறிளழத்த பரண்டியேன்
மைரர்ளபப் பளந்து அவன் குடைளர மைரளலயேரக
அணிந்து குருதியிசல திளளத்து கூத்தரடுவதும்
அருவருக்கத்தக்க கரட்சியேன்சறர?
வபண்ளமைக்குரியே நரணமும் சமைன்ளமையும்
அளமைந்த நல்லியேற் கண்ணகிளயே அலளகசபரல்
அலற ளவத்தல் அழகரகுசமைர?
கரளியேரட்டைங்கண்டு கல்லரர் உள்ளங் களிக்கும்
என்னும் கரரணத்தரல் கண்ணகியின்
வமைன்ளமைளயே அழித்தல் முளறயேரகுசமைர?
அன்றியும், நீதி வழுவர வநறி முளறயில் நின்ற
வநடுஞ்வசேழியேனைது உயிளர வலிந்து பழிதலும்
சவண்டுசமைர? நீதி தவறியேது என்று அறிந்த
பன்னைர் அவ்வரசேன் உயிர் வரழ இளசேவரசனைர?
நரடைகக் கண்ணகியின் தன்ளமை இவ்வரறரக,
கரவியேக் கண்ணகியின் வசேம்ளமைளயேயும்
சமைன்ளமைளயேயும் சிறிது கரண்சபரம்; மைதுளர
மைரநகரில் சகரவலன் வகரளலயுண்டிறந்தரன்
என்றறிந்த கண்ணகி பரண்டியே மைன்னைனிடைம்
வழக்குளரத்து, நீதிளயே நிளல நிறுத்துமைரறு
அவன் மைரளிளகயினுள்சள வசேன்றரள். கரவி
மைலரளனையே கண்கள் கண்ணீர் வசேரரியே,
கருங்கூந்தல் விரிந்து கிடைக்க, சிலம்ளபக்
ளகயிசலந்திக் வகரற்றவன் முன்சனை சபரந்த

கண்ணகியின் சகரலத்ளத,
"வமைய்யிற் வபரடியும் விரித்த கருங்குழலும்
ளகயில் தனிச்சிலம்பம் கண்ணீரும்"
என்று சிலப்பதிகரரம் உருக்கமைரக
உளரக்கின்றது. கண்ணீர் உகுத்துநின்ற
கண்ணகிளயேப் பரண்டியேன் குளழந்து சநரக்கி,
'மைனைம் வருந்தி வந்த மைரசத! நீ யேரர்?' என்று
வினைவினைரன். அதற்கு மைரற்ற முளரக்க சபரந்த
மைங்ளக, "அரசேசனை! கன்ளற இழந்த பசு ஒன்று
மைனைங்களரந்து கண்ணீர் வடிக்கக் கண்டு, அவ்
ஆன்கன்ளறக் வகரன்ற தன் அருமைந்த ளமைந்தன்
மீது தரசனை சதரரழி ஊர்ந்து முளறவசேய்த சசேரழ
மைன்னைனைது பகழளமைந்த பகரர் நகரசமை என்
பதியேரகும். அந்நகரில் மைரசேரத்துவரனுக்கு
மைகனைரய்த் சதரன்றி, ஊழ்விளனைப் பயேனைரல் உன்
நகரிற் பகுந்து, என் சிலம்ளப விற்கப் சபரந்த
வீதியில் உன் ஆளணயேரல் வகரளலயுண்டிறந்த
சகரவலன் மைளனைவிசயே யேரன்" என்று வகரதித்துக்
கூறினைரள். அப்வபரழுது அரசேன் "மைரசத!
கள்வளனைக் வகரல்லுதல் வகரடுங்சகரலன்று.
அது நீதியின் வநறிசயே யேரகும்" என்று
சநர்ளமையேரய் உளரத்தரன்.

சகரவலன் குற்றமைற்றவவனைன்றும், அவளனைக்
குற்றவரளி என்று வகரன்ற வகரற்றவன்
தவறிளழத்தரன் என்றும் ஐயேந்திரிபற விளக்க
வந்த கண்ணகி கரவலளனை சநரக்கி, "அரசசே! என்
கணவன் கள்வனைல்லன்; அவனிடைம் இருந்த
சிலம்ப அரண்மைளனைச் சிலம்பன்று. அதன்
இளணச் சிலம்ப இசதர, என் ளகயில் உள்ளது!
இதனுள்சள அளமைந்த பரல் மைரணிக்கம்" என்று
திறம்படை உளரத்தரள். அப்வபரழுது, மைன்னைவன்
மைனைம் பளதத்து, தன் கரவலரளர்
சகரவலனிடைமிருந்து வகரணர்ந்த சிலப்பளனை
எடுத்துவந்து, கண்ணகியின் முன்சனை ளவத்தரன்.
அச் சில்லரிச் சிலம்ளபக் கண்ணகி தன்
வசேங்ளகயேரல் எடுத்து சநரக்கிக் கரவலன்
கண்வணதிசர உளடைத்தரள். சிலம்பன் உள்சள
இருந்த மைரணிக்கம் விளரந்வதழுந்து அரியேளண
மீதமைர்ந்திருந்த அரசேனிடைம் தரசனை சநரரகச்
சேரன்று பகர்வதுசபரல் அவன் முகத்தில் வதறித்து
விழுந்த மைரணிக்கத்ளதக் கண்டைரன் மைன்னைன்.
அந்நிளலயில் அவன் வவண்குளடை தரழ்ந்தது;
வசேங்சகரல் தளர்ந்தது. 'வபரற் வகரல்லன் வசேரற்
சகட்டுப் பளழ வசேய்த யேரசனைர அரசேன்? யேரசனை
கள்வன்; இதுகரறும் என் வழிமுளறயில்
இத்தளகயே பளழ வசேய்தரர் எவருமிலர். இன்சற
என்னுயிர் முடிவதரக' என்று அவன் மையேங்கி

மைண்மீது விழுந்தரன். விழுந்த மைன்னைன்
எழுந்தரனைல்லன்.
"தரழ்ந்த குளடையேன் தளர்ந்தவசேங் சகரலன்
'வபரன்வசேய் வகரல்லன் தன்வசேரற் சகட்டை
யேரசனைர அரசேன்? யேரசனை கள்வன்!
மைன்பளத கரக்கும் வதன்பலங் கரவல்
என்முதற் பளழத்தது; வகடுகஎன் னைரயுள்' எனை
மைன்னைவன் மையேங்கி வீழ்ந்தனைசனை"
என்று சிலப்பதிகரரம் இரங்கிக் கூறுகின்றது.
கரவலன் மையேங்கி விழுந்து மைரண்டைளதக் கண்டை
சகரப்வபருந்சதவி, கணவளனை இழந்து நின்ற
கண்ணகியின் அடி பணிந்து பளழ
வபரறுக்குமைரறு சவண்டினைரள்.
இங்ஙனைம் அறவநறி பளழத்த அரசேனுக்கு
அறசமை கூற்றரக அளமைந்தது. 'அல்லளவ
வசேய்தரர்க்கு அறம் கூற்றமைரம்' என்பது தமிழ்
நரட்டு அரசியேற் வகரள்ளகயேரகும்.
இவ்வுண்ளமைளயே உணர்த்துதல்
சிலப்பதிகரரத்தின் குறிக்சகரள் என்பது,
"அளரசியேல் பளழசதரர்க்கு அறம் கூற் றரவதும்
உளரசேரல் பத்தினிக்கு உயேர்ந்சதரர் ஏத்தலும்

ஊழ்விளனை உருத்துவந்து ஊட்டு வமைன்பதும்
சூழ்விளனைச் சிலம்ப கரரண மைரகச்
சிலப்பதி கரரம் என்னும் வபயேரரல்
நரட்டுதும் யேரசமைரர் பரட்டுளடைச் வசேய்யுள்".
என்ற அழகியே அடிகளரல் அறியேப்படும்.
அரசியேல் பளழத்சதரளர அறசமை
ஒறுக்குவமைன்றும், கற்பளமைந்த மைரதளர மைக்களும்
சதவரும் சபரற்றுவவரன்றும், விளனையின்
பயேளனை விலக்கலரகர வதன்றும், இவ்வுலக
மைரந்தர் அறிந்து வரழுமைரசற இளங்சகரவடிகள்
சிலப்பதிகரரம் இயேற்றினைரர் என்பது இதனைரல்
இனிது விளங்கும். இவ் வுண்ளமைக்கு முற்றும்
மைரறரக, அரசியேல் பளழத்த பரண்டியேன்
அறத்தரல் ஆவி துறவரது, கண்ணகியின்
மைறத்தரல் ஆவி துறப்பளத நரடைக சமைளடையிசல
கரண்கின்சறரம்! கணவனைரனை
சகரவலளனையேன்றி ஆடைவர் எவளரயும்
சிந்ளதயேரலும் வதரடைரச் வசேம்ளமை வரய்ந்த
கண்ணகி, பரண்டியேன் வமைய் தீண்டி, அவன்
மைரர்ளபப் பளந்து, உயிளரப் பருகப்
பரர்க்கின்சறரம்! இவ்வரறு, தமிழ் நரட்டு
மைன்னைர் அறமும், மைரதர் கற்பம்
நிளலகுளலயுமைரறு நிகழ்த்தப்வபறும் கூத்ளதக்
கண்டு கல்லரர் வநஞ்சேம் களிக்குவமைனினும்

பழந்தமிழ் நரட்டின் வபருளமை பரழ்படுவளதக்
கண்டு பயேனைறிந்சதரர் வருந்துவர்.
-------------

13. சிலம்பன் கரலம்*
(* வசேன்ளனை வரவனைரலி நிளலயேத்திசல
சபசியேது. நிளலயேத்தரர் இளசேவு வபற்றுச்
சசேர்க்கப்பட்டைது.)
தமிழ் நரட்டைரர் சபரற்றும்
ஐம்வபருங்கரவியேங்களுள் தளலசிறந்தது
சிலப்பதிகரரம். பழந்தமிழ் நரட்டின் சீர்ளமைக்கும்
வசேம்ளமைக்கும் சேரன்றரக நிற்பது அப்
வபருங்கரவியேம். சசேரழ நரட்டின் வசேழுளமையும்
பரண்டியே அரசேரட்சியின் சிறப்பம், சசேர
நரட்டைரசேனைது வீரமும் அக் கரவியேத்திசல
விளங்கக் கரணலரம்.
இத்தளகயே சிலப்பதிகரரம் எப்வபரழுது தமிழ்
நரட்டில் எழுந்தது? அளதப் பரடியே
இளங்சகரவடிகள் எப்வபரழுது தமிழ் நரட்டில்
வரழ்ந்தரர்? அவருடைன் பறந்த வசேங்குட்டுவன்
எப்வபரழுது அரசு வீற்றிருந்தரன்? இவற்ளறச்
சிறிது பரர்ப்சபரம்.
சிலப்பதிகரரத்ளதப் வபரது சநரக்கரகப்
பரர்க்கும் வபரழுது தமிழ் நரடு சிறந்த நிளலயில்

இருந்த கரலசமை சிலப்பதிகரரக் கரலம் என்று
சதரன்றுகின்றது. சசேர சசேரழ பரண்டியேர்கள்
தமிழ்நரட்ளடை யேரண்டை கரலம் அது. இயேல்,
இளசே, நரடைகவமைன்னும் முத்தமிழும் வசேழித்து
வளர்ந்த கரலம் அது. கடைல் வழியேரக நிகழ்ந்த
வரணிகத்தரல் தமிழ் நரட்டிசல வசேல்வம்
வபருகி நின்ற கரலம் அது.
அக்கரலத்தில் கரவிரிப்பூம்பட்டினைம் சசேரழ
நரட்டின் சிறந்த துளறமுக நகரமைரகத் திகழ்ந்தது.
கரவிரியேரறு கடைசலரடு கலக்குமிடைத்தில்
வளமும் அழகும் வரய்ந்து விளங்கிற்று
அந்நகரம். பட்டினைம் என்னும் வசேரல், சிறப்ப
வளகயில் கரவரிப்பூம்பட்டினைத்ளதசயே
குறிப்பதரயிற்று. இக் கரலத்தில் பட்டைணம்
என்பது வசேன்ளனைப் பட்டைணத்ளதக் குறிப்பது
சபரன்று அக் கரலத்தில் பட்டினைம் என்னும்
வபயேர் கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்திற்கு வழங்கிற்று.
அழகு வரய்ந்த அப்பட்டினைத்ளதக் கவிகள்
பூம்பகரர் நகரம் என்றும் அளழத்தரர்கள்
"பூம்பகரர் சபரற்றுதும் பூம்பகரர் சபரற்றுதும்"
என்று பட்டினைத்ளதப் பரடினைரர் சிலப்பதிகரர
ஆசிரியேர்.
அந்நகரின் துளறமுகத்தில் ஏற்றுமைதியும்

இறக்குமைதியும் இளடையேறரது நடைந்தனை. தமிழ்
நரட்டைரசரரடு வரணிகம் வசேய்து வளம் வபற்ற
யேவனைர் என்ற கிரீக்கர்கள்
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தின் கடைற்களரயில்
விண்ணளரவியே மைரடைங்கள் கட்டிக்
குடியிருந்தரர்க்ள. வதய்வமைணமும் அந்நகரிசல
கமைழ்ந்துவகரண்டிருந்தது. சிவன் சகரயில்,
முருகன் சகரயில், வபருமைரள் சகரயில், வரசேவன்
சகரயில் - இன்னும் பல சகரயில்கள் அங்கு
நின்று அணி வசேய்தனை. 'இந்திரன் திருநரள்'
சகரலரகலமைரக இருபத்வதட்டு நரள்
வகரண்டைரடைப்பட்டைது. இங்ஙனைம்
கரவிரிப்பூம்பட்டினைம் வபரருள் வளமும் வதய்வ
நலமும் வபற்று விளங்கியே கரலசமை
சிலப்பதிகரரக் கரலம்.
அக் கரலத்தில் சசேர நரட்ளடை ஆண்டைவன் ஒரு
சிறந்த மைன்னைன். வசேங்குட்டுவன் என்பது அவன்
வபயேர். கற்பத் வதய்வமைரகியே கண்ணகி தன்
நரட்டில் வந்து விண்ணுலகம் அளடைந்தரள்
என்று அறிந்த வசேங்குட்டுவன், அவளுக்குத் தன்
தளலநகரத்தில் ஒரு சகரயில் கட்டினைரன்;
இமையேமைளலயிலிருந்து சிளல எடுத்து வந்து,
கண்ணகியின் திருவுருவம் வசேய்து,
அக்சகரயிலில் நிறுவினைரன்; அத்திருவிழரளவக்

கரண அயேல் நரட்டு அரசேர் சிலளர
அளழத்திருந்தரன்.
"அருஞ்சிளற நீங்கியே ஆரியே மைன்னைரும்
வபருஞ்சிளறக் சகரட்டைம் பரிந்த மைன்னைரும்
குடைகக் வகரங்கரும் மைரளுவ சவந்தனும்
கடைல்சூழ் இலங்ளகக் கயேவரகு சவந்தனும்"
அங்கு வந்திருந்தரர்கள் என்று சிலப்பதிகரரம்
கூறுகின்றது.
இக் கரட்சிகளள வயேல்லரம் கண் களிப்பக்
கண்டைரர் வசேங்குட்டுவன் தம்பயேரகியே
இளங்சகர. அவர் வசேந்தமிழ்ச் வசேல்வர்;
இளவரசுக்குரியே பதவிளயே உதறிவயேறிந்து,
முனிவரரயிருந்து தவம் பரிந்தவர். அவர் அரசே
குலத்திற் பறந்த வபருளமையும், துறவு பூண்டு
ஆற்றியே தவத்தின் அருளமையும் சதரன்ற அவளர
'இளங்சகர அடிகள்' என்று தமிழுலகம்
பரரரட்டுவதரயிற்று. சிலப்பதிகரரம் பரடியேவர்
அவசர. இளங்சகர அடிகள் இயேற்றியே
கரவியேத்ளத, 'வநஞ்ளசேயேள்ளும் சிலப்பதிகரரம்'
என்று சபரற்றினைரர் பரரதியேரர்.
"சசேரன் தம்ப சிலம்ளப இளசேத்ததும்

வதய்வ வள்ளுவன் வரன்மைளற கண்டைதும்
பரரில் நல்லிளசேப் பரண்டியே சசேரழர்கள்
பரர ளித்ததும் தருமைம் வளர்த்ததும்
..............................................................
அன்னை யேரவும் அறிந்திலர் பரரதர்
ஆங்கி லம்பயில் பள்ளியுட் சபரகுநர்"
என்று பரிந்து பரடியே பரட்டில், சசேரன்
வசேங்குட்டுவன் தம்பயேரகியே
இளங்சகரவடிகளளப் சபரற்றுகின்றரர்
பரரதியேரர்.
இத்தளகயே சிலப்பதிகரரத்தின் கரலத்ளதத்
வதரிந்துவகரள்வதற்குச் சசேரன் வசேங்குட்டுவன்
கரலத்ளத ஆரரய்ந்து அறிதல் சவண்டும்.
வீரனைரகியே அச் சசேரளனைப் பல பலவர்கள்
பரடியுள்ளரர்கள். அவர்களுள் பரணர் என்பவர்
ஒருவர். தமிழ்நரட்டில் சேங்கப் பலவர்கள் என்று
பரரரட்டைப்படுகின்ற பலவர்களுள் பரணருக்கும்
கபலருக்கும் ஒரு தனிப் வபருளமையுண்டு.
'வபரய்யேறியேரக் கபலசரரடு பரணர் ஆதிப்
பலசவரர்' என்ற வரிளசேயில் ளவத்துப்
பகழப்பட்டை பரணர், சசேரன்
வசேங்குட்டுவளனைப்பற்றிப் பரடியே பரடைல்களுள்
பதிவனைரன்று நமைக்குக் கிளடைத்துள்ளனை.

பரணருளடையே பலளமைளயேயும் பண்ளபயும்
வபரிதும் மைதித்த சசேரன், அவருக்குச் சிறந்த
பரிசில் அளித்தசதரடு தன் மைகளனையும் அவரிடைம்
மைரணரக்கனைரக ஒப்பவித்தரன் என்பது பண்ளடை
நூல்களரல் விளங்குகின்றது. எனைசவ, சேங்கப்
பலவர்களரகியே பரணர் முதலியே சேரன்சறரர்
வரழ்ந்த கரலசமை வசேங்குட்டுவன் கரலமைரகும்.
அக் கரலத்ளத இன்னும் சிறிது வதளிவரகத்
வதரிந்துவகரள்வதற்குச் சிலப்பதிகரரசமை ஒரு
சிறந்த சேரன்று தருகின்றது. கண்ணகியின்
திருவிழரவிற்குச் சசேரன் வசேங்குட்டுவன்
அனுப்பயே அளழப்பக் கிணங்கி வஞ்சி மைரநகரில்
வந்திருந்து, பத்தினிக் கடைவுளள வணங்கியே
மைரநகரில் வந்திருந்து, பத்தினிக் கடைவுளள
வணங்கியே அரசேருள் ஒருவன், 'கடைல் சூழ்
இலங்ளகக் கயேவரகு மைன்னைன்' என்பளத
முன்னைசமை கண்சடைரம். இலங்ளகயேரசேனைரகியே
கயேவரகுவின் கரலத்ளதத் வதரிந்துவகரண்டைரல்
வசேங்குட்டுவன் கரலமும் விளங்கிவிடுமைன்சறர?
இந்த வளகயில் சேரித்திர ஆசிரியேர்களரகியே
கனைகசேளபப் பள்ளள முதலியே அறிஞர்கள்
ஆரரய்ந்திருக்கிறரர்கள். இலங்ளகயேரசேர்
வரலரற்ளறக் கூறும், 'மைகரவம்சேம்' என்ற நூலில்
கஜேபரகு என்னும் வபயேருளடையே மைன்னைர் இருவர்

குறிக்கப்படுகின்றனைர். முதல் கஜேபரகு கி.ப.
இரண்டைரம் நுரற்றரண்டின் பற்பகுதி*யில்
அரசேரண்டைவன். அவன் கரலத்துக்கு ஏறக்குளறயே
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பன்ப மைற்வறரரு
கஜேபரகு அரசு பரிந்தரன். இவ்விரண்டு
அரசேர்களில் முதல் கஜேபரகுசவ வசேங்குட்டுவன்
அரசேரண்டை கரலம் இரண்டைரம் நூற்றரண்டின்
முற்பகுதி என்பது வதளிவரகின்றது. அதுசவ
சிலப்பதிகரரத்தின் கரலமும் ஆகும்.
----------* கி.ப.176-193
இன்னும், இக்வகரள்ளகக்கு ஆதரரமைரனை
வசேய்திகளிற் சிலவற்ளறப் பரர்ப்சபரம்;
கரிகரற்சசேரழன் என்னும் திருமைரவளவன்
கரலத்திற்குப் பன்ப சசேரழ நரடு உளலவுற்றுச்
சீரழிந்ததது. பூம்பகரர் என்ற
கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில் ஒரு சசேரழன்
அரியேளண ஏறினைரன். உளறயூர் என்னும்
உள்நரட்டுத் தளலநகரில் மைற்வறரரு சசேரழன்
அரசேனைரயினைரன். பகரர்ச் சசேரழனுக்கும்
உளறயூர்ச் சசேரழனுக்கும் சபரர் மூண்டைது.
அப்சபரரின் வதரல்ளல ஒருவரறு தீர்ந்த பன்ப,
'பட்டை கரலிசல படும், வகட்டை குடிசயே வகடும்'
என்ற பழவமைரழிப்படி, சசேரழ நரட்டிற்கு

ஒருவபருந் தீங்கு சநர்ந்தது. குணகடைல் களர
பரண்டு எழுந்து கரவரிப் பூம்பட்டினைத்ளத
அழித்தது. இக்வகரடுளமை வநடுமுடிக் கிள்ளி
என்னும் சசேரழமைன்னைன் கரலத்தில்
நிகழ்ந்தவதன்று மைணிசமைகளல கூறும்.
அப்சபரது அந்நகரில் இருந்த மைரடைங்கள்,
சகரயில்கள், சகரட்டைங்கள் எல்லரம்
அழிந்வதரழிந்தனை. மைரடைமைரளிளகளயே இழந்த
மைன்னைன் அந்நகரினின்றும் வவளிசயேறியே
வசேய்திளயே இரக்கத்சதரடு கூறுகின்றரர்
மைணிசமைகளலயேரசிரியேர்:
"விரிதிளர வந்து வியேன்நயேர் விழுங்க
ஒருதனி சபரயினைன் உலக மைன்னைவன்"
என்னும் மைணிசமைகளல அடிகளில் சசேரகம்
நிளறந்திருக்கிறது. 'துன்பம் வந்துற்றசபரது
துளணயேரவரர் யேரருமின்றித் தன்னைந் தனியேனைரய்
அந்நகரினின்றும் வவளிப்சபரந்தரன் மைன்னைர்
மைன்னைன்' என்பது அவ்வடிகளின் கருத்து.
இவ்வரறு அழிந்ததரக மைணிசமைகளலயிற்
வசேரல்லப்படுகின்ற கரவிரிப்பூம்பட்டினைம்
ஏழரம் நூற்றரண்டில் எழுந்த சதவரரப்
பரசுரத்தில் ஒரு சிற்றூரரகக் குறிக்கப்படுகின்றது;

சிலப்பதிகரரத்திற்கும் சதவரரத்திற்கும்
இளடைப்பட்டை ஐந்நூறு ஆண்டுகளில் சசேரழ
மைன்னைர் தம் நிளலயில் தரழ்ந்தனைர். கரஞ்சி
பரத்ளதத் தளலநகரரகக்வகரண்டு அரசேரளத்
தளலப்பட்டை பல்லவர்கள் சசேரழ நரட்டிலும்
ஆளண வசேலுத்தினைர். பழம்வபருளமைவயேல்லரம்
இழந்து நின்ற கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில்
அன்பவகரண்டு ஒரு பல்லவன் அங்குச்
சிவரலயேம் கட்டினைரன்; அதற்குப்
பல்லவனீச்சேரம் என்று வபயேரிட்டைரன். பல்லவன்
கட்டியே ஈசேன் சகரயிலரதலின், அது
பல்லவனீச்சேரம் என்று வபயேர் வபற்றது.
சதவரரம் பரடியே திருஞரனைசேம்பந்தர் கரலத்தில்
பல்லவனீச்சேரம் அவ்வூருசள கரட்சியேளித்தது.
"பட்டினைத்துளற பல்லவனீச்சேரம்" என்று
அக்சகரவிளலப் பரடினைரர் ஞரனைசேம்பந்தர்.
எனைசவ, கரவிரிப்பூம்பட்டினைம் சசேரழர்
ஆட்சியில் சிறப்பற்று விளங்கியே கரலசமை
சிலப்பதிகரரக் கரலம். அது பதங்குளலந்து
பல்லவர் ஆட்சியில் அளமைந்த கரலம். சதவரரக்
கரலம் என்பது வதளிவரகின்றது,
தமிழ் நரட்டில் பல்லவர் எப்சபரது
அரசேரண்டைனைர்? மூன்றரம் நூற்றரண்டு முதல்
ஒன்பதரம் நூற்றரண்டுவளர அவர் ஆட்சி

பரிந்தனைர் என்று சேரித்திரம் கூறும் சிவனைடியேரர்
பரடியே சதவரரத்திலும், திருமைரல்
அடியேரர்களரகியே ஆழ்வரர்களது
திருப்பரசுரத்திலும் பல்லவர்
குறிக்கப்படுகின்றனைர். ஆனைரல்,
சிலப்பதிகரரத்தில் அம்மைன்னைளரப்பற்றியே
குறிப்ப ஒன்றும் கரணப்படைவில்ளல. ஆதலரல்,
சிலப்பதிகரரம் எழுந்த கரலம் பல்லவர்
ஆட்சிக்கு முற்பட்டை கரலம் என்று
வகரள்ளப்படுகின்றது.
வதரன்று வதரட்டுத் தமிழகத்ளத ஆண்டுவந்த
சசேர சசேரழ பரண்டியேர், சபரும் பகழும்
வபருவரழ்வும் வபற்றிருந்த கரலத்திசலதரன்
சிலப்பதிகரரம் பறந்தது. விண்ணளரவி நிற்கும்
இமையேமைளலயில் சசேரழநரட்டுப் பலிக்வகரடிளயே
ஏற்றினைரன் கரிகரல் சசேரழன். சசேர நரட்டு
அரசேனைரகியே வநடுஞ்சசேரலரதன், 'வதன்குமைரி
முதல் வடை இமையேம்வளர ஒரு வமைரழி ளவத்து
உலகரண்டை சசேரலரதன்' என்று பகழப்வபற்றரன்.
அவனுளடையே ஆளண இமையேமைளல யேளவும்
வசேன்றளமையேரல் அவன், 'இமையேவரம்பன்
வநடுஞ்சசேரலரதன்' என்று தமிழ்நரட்டில்
வழங்கப்வபற்றரன். அவன் மைகசனை சசேரன்
வசேங்குட்டுவன். தந்ளதயின் பகளழத் தரனும்

வபற ஆளசேப்பட்டுக் குட்டுவனும் வடைநரட்டின்
மீது பளடைவயேடுத்தரன்; தமிழரளசேப் பழித்துப்
சபசியே வடைநரட்டைரளரப் சபரர்க்களத்திசல
வரட்டி வவன்றரன்; இருவளரச் சிளற
படித்தரன்; தன் நரட்டிற்குக் வகரண்டு வந்தரன்.
கண்ணகித் வதய்வத்திற்கு அம் மைன்னைன்
திருவிழர எடுத்தசபரது அவ்விருவரும்
உடைனிருந்தனைர் என்று சிலப்பதிகரரம்
கூறுகின்றது. எனைசவ, தமிழ்நரட்டைரரின்
வீரப்பகழ் வடைநரட்டிலும் பரவியிருந்த கரலம்;
தமிழ்நரடு வரணிகத்தரல் வளம்வபற்று ஓங்கி
நின்ற கரலம்; தமிழ்ப் பலவர் பல்லரயிரவர்
தமிழ்த்தரய்க்குப் பல வளகயேரனை கவிளதக்
கலன்களள அணிந்து சகரலம் வசேய்து
வகரண்டிருந்த கரலம்; அக்கரலசமை
சிலப்பதிகரரத்தின் கரலம்.
------------

14. அமுத சுரப*
(* 'அமு தரப' என்னும் தமிழ் மைரதப்
பத்திரிளகயின் தளலயேங்கமைரக எழுதப்பட்டைது.)
இளசவனிற் கரலம்; இளங்கரற்று, இனிளமையேரக
வீசுகின்றது. நீலவரனைத்தில் நிளறமைதி
எழுந்துவருகின்றது. இன்பமையேமைரனை
அவ்சவளளயில் மைணிபல்லவம் என்ற
தீவகத்தில் கரட்சி தருகின்றரள் ஒரு மைங்ளக.
மைணிசமைகளல என்னும் வபயேருளடையே அந்
நல்லரள் வவண் மைணற்குன்றுகளளயும், விரிபூஞ்
சசேரளலகளளயும் கண்டு வியேந்து
உலரவுகின்றரள். நன்மைணம் கமைழும்
பூஞ்சசேரளலயின் அருசக,
"மைரமைலர்க் குவளளயும் வநய்தலும் மையேங்கியே
சகரமுகி என்னும் வகரழுநீர் இலஞ்சி"
அவள் கண்ளணயும் கருத்ளதயும் கவர்கின்றது.
அத் திருக்குளத்தின் வதள்ளியே அளலகளில்
வவண்ணிலரவின் ஒளி கலந்து விளளயேரடும்
கரட்சிளயேயும், கண் சபரல் மைலர்ந்த

கருங்குவளளயின் வசேவ்விளயேயும் கண்டு
மைனைங்குளிர்ந்து நிற்கின்றரள் மைணிசமைகளல.
அப்சபரது அப் பூம்வபரய்ளகயின் அளலகளிசல
மிதந்து, களரளயே சநரக்கி வருகின்றது ஒரு
திருசவரடு. தன்ளனை சநரக்கித் தவழ்ந்து வந்த
திருசவரட்ளடைத் தளலவணங்கி, மைலர்க் கரத்தரல்
எடுக்கின்றரள் மைணிசமைகளல. அத்
திருசவரடுதரன் அமுதசுரப; எடுக்க எடுக்கக்
குளறயேரமைல் உணவு வகரடுக்கும் உயேரியே
பரத்திரம். அதுசவ, அறம் வளர்க்கும்
அருங்கலம்; பசிப் பணிளயே சவரறுக்கும்
பளடைக்கலம்.
இத் தளகயே அமுத சுரபளயேக் ளகக்வகரண்டு
அற்றரர்க்கும் அலந்தரர்க்கும் வதரண்டு வசேய்யே
ஆளசேப்பட்டைரள் மைணிசமைகளல; "உண்டி
வகரடுத்சதரர் உயிர் வகரடுத்சதரசர" என்னும்
உண்ளமைளயே உள்ளத்திற்வகரண்டு அருளறம்
பரியேத் வதரடைங்கினைரள்; வருந்தி வந்தவர்
அரும்பசி களளந்து, அவர் திருந்தியே
முகங்வகரண்டு திளளத்தரள். அவள் ஆற்றியே
பணியேரல் தமிழகத்தில் பசிப்பணி ஒழிந்தது.
இன்று தமிழகம் என்றுமில்லரத

கடும்பஞ்சேத்தின் வரய்ப்பட்டுப்
பரிதவிக்கின்றது. "மைரதம் மூன்று மைளழயுள்ள
நரடு; வருஷம் மூன்று விளளவுள்ள நரடு" என்ற
பகழப்வபற்று தமிழகத்தில் இப்சபரது
எல்சலரரும் வயிறரர உண்பதற்குப் சபரதியே
உணவில்ளல. குடிகளுக்குப் படியேளக்கும்
வபரறுப்பளடையே அரசேரங்கம், வபரறி கலங்கி
வடைநரட்ளடையும் பறநரட்ளடையும் சநரக்கி வரடி
நிற்கின்றது. "பசியேற்ற நரசடை பண்பற்ற நரடு"
என்பது பழந்தமிழர் வகரள்ளக. அதனைரசலசயே
முன்னைரளில் இந்நரட்ளடையேரண்டை மைன்னைர்கள்
பயிர்த் வதரழிளலக் குறிக்வகரண்டு
சபணினைரர்கள்; கரடுகளள வவட்டித்திருத்தி
நரடைரக்கினைரர்கள்; ஆற்றிசல அளணகள்
கட்டினைரர்கள்; ஒல்லும் வளகயேரல் உழவளர
ஆதரித்தரர்கள்; சுருங்கச்வசேரல்லின், தமிழகத்ளத
ஓர் அமுத சுரபயேரக்க ஆளசேப்பட்டைரர்கள்.
பரரத நரடு இன்று தன்னைரசுவபற்ற தனி நரடைரகத்
திகழ்கின்றது.வல்லரசு நீங்கிவிட்டைது. நல்லரசு
நிலவுகின்றது. 'நரட்டிசல உண்ண உணவில்ளல'
என்று ஒருவரும் வருந்தரதபடி வளம் வபருக்கிக்
குடிகளளக் கரப்பதன்சறர நல்லரசின் முதற்
கடைளமை? தமிழ்நரட்டுக் கவிஞரரகியே பரரதியேரர்,
வருங்கரலப் பரரத அரசேரங்கத்திற்கு- சுதந்தர

அரசேரங்கத்திற்கு - அடிப்பளடையேரனை
வபரருளரதரரத் திட்டைவமைரன்று வகுத்துப்
சபரந்தரர்:
"இனிஒருவிதி வசேய்சவரம் - அளத
எந்த நரளும் கரப்சபரம்;
தனிஒருவனுக் குணவில்ளலஎனில்
சேகத்திளனை அழித்திடுசவரம்"
என்பது அக் கவிஞரின் வரக்கு. இயேற்ளக வளம்
நிளறந்த பரரத நரட்டில் பசிப்பணிளயே ஒழித்தல்
அரிதன்று. கங்ளகயும், சகரதரவரியும், கரவரியும்
பரய்கின்ற வளநரட்டில் உணவுப் பஞ்சேம் தளல
கரட்டைலரகுசமைர? இன்று வளர்ந்சதரங்கி
வருகின்ற விஞ்ஞரனைக் களலகளின் உதவியேரல்
விளளவபரருள்களளப் வபருக்கி,
பரழிடைங்களளவயேல்லரம் பயிர் முகங்கரட்டும்
பழனைங்களரக்கி, பரரத நரட்ளடை ஓர் அமுத
சுரபயேரக உருவரக்குதல் அ ரிதரகுசமைர?
உடைளல வளர்ப்பது உணவு; உயிளர வளர்ப்பது
அறிவு.
"அறிவுளடையேரர் எல்லரம் உளடையேரர்; அறிவிலரர்
என்னுளடையே சரனும் இலர்"

என்பது திருவள்ளுவர் திருவரக்கு. அறிவுப் பசி
இப்வபரழுது தமிழ்நரட்டிசல அதிகரித்து
வருகின்றது, அமிழ்தினும் இனியே தமிழ்
வமைரழிளயே - அருங்களல நிளறந்த
தமிழ்வமைரழிளயேப் 'சபரற்றரசத ஆற்ற நரள்
சபரக்கிசனைரசமை' என்ற உணர்ச்சி ஆங்கிலங்கற்ற
அறிஞருள்ளத்தில் நரளுக்கு நரள் வலுத்து
வருகின்றது. பரரத நரட்டின் அங்கங்களரக
அளமைந்த ஒவ்வவரரு மைரகரணத்திலும் அவரவர்
தரய்வமைரழியின் வரயிலரகசவ அறிவு
ஊட்டைப்படைசவண்டும் என்ற வகரள்ளக
உரம்வபற்று வருகின்றது. இளவ வயேல்லரம்
பரரத நரட்டில் எழுந்துள்ள அறிவுப் பசிளயேக்
கரட்டும் அறிகுறிகள். இத் தளகயே பசி,
ஒல்ளலயில் வந்துவிடும் என்பளத முன்னைசர
அறிந்த பரரதியேரர், தமிழ் மைக்களள சநரக்கி,
"வசேன்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் - களலச்
வசேல்வங்கள் யேரவும் வகரணர்ந்துஇங்குச்
சசேர்ப்பீர்!"
என்று பணித்துப் சபரந்தரர்.
தமிழ் வமைரழியிசல 'மைறுளமை இன்பத்ளத
அளடையே வழிகரட்டும் வமைய்ஞ்ஞரனை நூல்கள்

மைட்டும் இருந்தரற் சபரதரது; இம்ளமை யின்பம்
வபறுதற் சகற்ற விஞ்ஞரனை நூல்களும்
சவண்டும்' என்று பரரதியேரர் ஆளசேப்பட்டைரர்;
அப் பணியிசல தளலப்படும்படி அறிவறிந்த
தமிழ் மைக்களள சவண்டினைரர். எனைசவ, அறிவுப்
பசிளயேத் தீர்க்கும் அருங்களலச் சுரபயேரகவும்
விளங்குதல் சவண்டும்.
தமிழ்வமைரழியின் தனிப் பண்பகளளத் தமிழ்
நரட்டைரருக்கு அமுதசுரப வரரி வழங்கும் என்று
நம்பகின்சறரம். இனிளமை என்பது தமிழின்
தனிப் பண்ப.
"யேரமைறிந்த வமைரழிகளிசல தமிழ்வமைரழிசபரல்
இனிதரவது எங்கும் கரசணரம்"
என்று பன்வமைரழி யேறிந்த பரரதியேரர் பரடினைரர்.
அவருக்கு முன்னிருந்த அறிஞர்களும்
கவிஞர்களும் மைதுரம் நிளறந்த தமிழின்
அருளமைளயே மைனைமைரரப் பகழ்ந்து வரயேரர
வரழ்த்தி யுள்ளரர்கள். 'என்று முளவதன்தமிழ்'
என்று தமிழின் வரசி யேறிந்து ஆசி கூறினைரர்
கம்பர்.இத் தளகயே இனிளமை வரய்ந்த வமைரழிளயே
- மூவரச் சேரவர வமைரழிளயேப் பறப்பரிளமையேரகப்
வபற்ற வபருளமை என்றும் தமிழருக்கு உண்டு.

ஆயினும், தம்வபருளமை தரமுணரரத்
தன்ளமையேரரய்த் தமிழர் இன்று தமிழ்நரட்டில்
வரழ்ந்து வருகின்றரர்கள். அவர்களளத் தட்டி
எழுப்ப, தமிழ் அமுளத ஊட்டி,
"தமிழன் என்று வசேரல்லடைர!
தளலநிமிர்ந்து நில்லடைர!"
என்று ஊக்குதசல அமுதசுரப வசேய்தற்குரியே
அருஞ்சசேளவயேரகும். 'பரரகம் அடைங்கலும்
பசிப்பணி அறுக' என்று மைணிசமைகளலயின்
ளகயில் அளமைந்த அமுதசுரபளயே அன்று
வரழ்த்தினைரள் ஆதிளர என்னும் நல்லரள்.
தமிழகத்தின் தளலநகரமைரகியே
வசேன்ளனையேம்பதியிசல இன்று எழுகின்ற தமிழ்
மையேமைரனை 'அமுதசுரப' ளயேத் 'சதமைதுரத்
தமிசழரளசே உலக வமைலரம் பரவும் வளக வசேய்க'
என்று வரழ்த்துகின்சறரம்; வரசவற்கின்சறரம்.
-----------

15. மைரதரும் மைலர்ப் வபரய்ளகயும்
மைலர் நிளறந்த வபரய்ளகயும் மீன் நிளறந்த
வரனைமும் எஞ்ஞரன்றும் கவிஞர் மைனைத்ளதக்
கவரும் இயேற்ளகக் கரட்சிகளரகும். கரளலயிசல
சதரன்றும் கதிரவவனைரளியேரல் களித்து விரியும்
கமைல மைலளரக் கரணும்வபரழுது கவிஞரின்
உள்ளமும் மைலர்வதரகும். இத் தளகயே இயேற்ளக
அழகிளனை மைரந்தி இன்பற்ற கவிஞர் தரும்
கரட்சிகளளப் பரர்ப்சபரம்.
நீலத்திளர விரித்த வரனைத்திசல, கதிரவன் ஒளி
வீசி எழுந்தரன். கண்களளக் கவரும் அழகு
வரய்ந்த கமைல மைலர்களில் கள்ளுண்டு களிக்கப்
சபரந்த கரு வண்டுகள் வபரய்ளகயின்மீது சுற்றிச்
சுழன்று இன்னிளசே பரடினை. பகலவன் ஒளியேரல்
இதழ் விரிந்து இலங்கியே வசேங்கமைல மைலரில்
வவள்ளள அன்னைம் ஒன்று இனிதமைர்ந்திருந்தது.
கரளலப் வபரழுதில் வீசியே இளங்கரற்றின்
இனிளமைளயே நுகர்ந்து அன்னைம் வதள்ளியே
திளரகள் தரலரட்டைக் கமைலப் பள்ளியில் இனிது
துயின்றது. இவ்வரறு பூஞ்சசேக்ளகயில்
கண்வளர்ந்த அன்னைத்தின் அழகிளனை,

"தரய்தன் ளகயின் வமைல்லத்
தண்வணன் குறங்கி வனைறியே
வரய்வபரன் அமைளித் துஞ்சும்
மைணியேரர் குழவி சபரலத்
சதரயும் திளரகள் அளலப்பத்
சதரடைரர் கமைலப் பள்ளி
சமையே வளகயில் துஞ்சும்
வவள்ளள அன்னைம் கரண்மின்".
என்று பரடினைரர் சிந்தரமைணி ஆசிரியேர்.
அன்பரர்ந்த குழவிளயே அழகியே
மைஞ்சேத்திலளமைத்து அதன் சமைனிளயேக் ளககளரல்
தடைவித் துயில்விக்கும் அன்ளனைசபரல் ஈரம்
வரய்ந்த வபரய்ளக கமைலப்பள்ளியில் அமைர்ந்த
அன்னைத்ளதத் தன் அளலக்ளககளரல் தட்டித்
துயில்வித்தவதன்று கவி அளமைத்துள்ள உவளமை
சேரல அழகியேதரகும். தண்ளமை வரய்ந்த
வபரய்ளக. தளலயேரயே அன்ப வரய்ந்த
அன்ளனைளயே ஒத்தது. வமைல்லியே திளரகள்
அன்ளனையின் வமைல்லியே கரங்களள ஒத்தனை.
அத்திளரகள் சதரய்தலரல் அன்னைம் அளடைந்த
இன்பம். அன்ளனையின் ளக சதரய்தலரல்
அருங்குழவியேளடையும் இன்பத்ளத நிகர்த்தது.
அன்னைம் துயிலுதற்களமைந்த நறுமைணங்கமைழும்

கமைலப்பள்ளி வமைல்லியே வவண்பட்டு விரித்த
விழுமியே மைஞ்சேம் சபரன்றது என்று கவிஞர்
எழுதியேளமைத்த ஓவியேம் கற்சபரர் மைனைத்ளதக்
கவர்வதரகும்.
இத் தளகயே வபரய்ளகயில் நீலத் துகிலுடுத்த ஒரு
மைங்ளக நீரரடைச் வசேன்றரள். அவ் வழகியே
ஆளடையில் குயிற்றியே வசேம்ளமை சேரன்ற
மைணிகளிசல கதிரவன் ஒளி வீசியே அம்
மைணிகளினின்று எழுந்த நிழற் சுடைர்கள்
வபரய்ளகயின் மீது விழுந்து வநருங்கிப் பூத்த
வசேந்தரமைளரளயே நிகர்த்தனை. அச்சுடைர்களளச்
சசேய்ளமையிலிருந்து கண்டை மைடை அன்னைம் ஒன்று
விளரந்சதரடிச் வசேன்று ஆர்வத்தரற் கவ்விற்று.
மைணிகளின் நிழலரய் சுடைர்கள் வரயில்
அகப்படைரளமையேரல் தன் மைடைளமைளயே நிளனைந்து
நரணியே அன்னைம், வந்த வழிசயே வவட்கமுற்று
விளரந்து வசேன்றது. இத் தளகயே இனியே
இயேற்ளகக் கரட்சிளயே,
"நீலத் துகிலிற் கிடைந்த நிழலரர் தழலம் மைணிகள்
சகரலச் சுடைர்விட் டுமிழக் குமைரி அன்னைம்
குறுகிச்
சேரல வநருங்கிப் பூத்த தடைந்தர மைளரப்பூ வவன்னை
வரலிச் சுடைர்கள் கவ்வி அழுங்கும் வண்ணம்

கரண்மின்"
என்று கவிஞர் நயேம்படைப் பரடினைரர்.
நீலத் துகிலின் இளடைசயே இலங்கியே
வசேம்மைணிகள் பசுளமையேரனை தரமைளர இளலகளின்
நடுசவ விளங்கியே வசேங்கமைல மைலர்சபரல்
திகழ்ந்தனை. நீரரடைப் சபரந்த மைங்ளகயின்
நீலப்படைளவயில் வசேம்மைணிகள் வநருக்கமைரகப்
பதிந்திருந்தளமையேரல், கதிரவன் ஒளியில்
அவற்றின் நிழல்கள், நீர்ப்பரப்பல் வநருங்கி
விழுந்து சேரல வநருங்கிப் பூத்த வசேந்தரமைளரளயே
நிகர்த்தனை. நரள் சதரறும் நற்றரமைளரக் குளத்தில்
வரழ்ந்து, வசேங்கமைல மைலர்களளச் வசேவ்ளவயேரக
அறிந்திருந்த அன்னைசமை, வசேம்மைணியின்
சுடைர்களளச் வசேந்தரமைளர என்று
மையேங்கிற்வறன்றரல், அம்மைணிகளின் வசேம்ளமை
சேரன்ற ஒளி, வசேரல்லரமைசல விளங்குமைன்சறர?
அச்சுடைர்களளத் தரமைளர என்று கருதி அன்னைம்
விளரந்து வசேன்று கவ்வியே ஆர்வமும்,
அச்சுடைர்கள் வரயிலரகப்-படைரளமையேரல்
அழுங்கியே சதரற்றமும் நளகச்சுளவ
பயேப்பனைவரகும். ஆகசவ, மைங்ளக
பளனைந்திருந்த மைணியேரளடையின் சிறப்ளபயும்,
அம் மைணிகள் கதிரவன் ஒளியேரல் சுடைர் உமிழ்ந்த

வசேம்ளமைளயேயும் சிந்தரமைணிக் கவிஞர் அழகுற
உணர்த்திப் சபரந்தரர்.
மைலர்ப் வபரய்ளகயின் அழளகயும் வமைல்லியே
பூங்கரற்றின் இனிளமைளயேயும் நுகர்ந்து,
வநடுசநரம், மைங்ளக நீரரடுவரளரயினைரள்;
வபரய்ளகயிசல இயேற்ளக இன்பம் நுகர்ந்த
நிளலயில் வீட்ளடையும் மைறந்தரள்: தன்வனைரடு
சபரந்த பஞ்சேரக் கிளியின் பசிளயேயும் மைறந்தரள்.
இவ்வரறு தன்ளனையும் மைறந்து தரமைளரத்
தடைரகத்தில் விளளயேரடிக்வகரண்டிருந்த
மைங்ளகளயேக் களரசயேற்றுதற்கு ஒரு சூழ்ச்சி
வசேய்தது அவ் விளங்கிளி, தன்ளனைக் கரதலித்து
வளர்த்த தளலவிளயே சநரக்கி, 'பரம்ப பரம்ப'
என்று பதறிக் குளறிக் கூறிற்று. 'பரம்ப' என்ற
வசேரற்சகட்டை மைங்ளக மைனைம் பளதத்துக் கரதில்
அணிந்த சதரடு கழல, விளரந்சதரடிக் களர
சசேர்ந்தரள். இந் நிகழ்ச்சிளயே ஒரு
வசேரல்சலரவியேமைரக எழுதி அளமைத்தரர்
சிந்தரமைணிக் கவிஞர்.
"தீம்பரற் பசியி னிருந்த வசேவ்வரய்ச் சிறுளபங்
கிளிதன்
ஓம்ப தரய்நீர் குளடையே ஒழிக்கும் வண்ணம்
நரடிப்

பரம்பர வமைன்னை வவருவிப் ளபம்வபரன் சதரடு
கழலக்
கரம்சபர் சதரளி நடுங்கிக் களரசசேர் பவளளக்
கரண்மின்"
என்பது அவர் பரட்டு,
பரல் நிளனைந்தூட்டி வளர்த்த பசுங்கிளியின்
பசிளயேயும் மைறந்து, தளலவி நீரரடைத்
தளலப்பட்டைரள் என்று கவிஞர் கூறுமைரற்றரல்,
மைரண்பளமைந்த மைலர்ப் வபரய்ளகயின் வபருளமை
இனிது விளங்குவதரகும். அத் தளலவி,
தண்ணளிசயேரடு பரலூட்டும் தரய் ஆதலரல், மைதி
நலம் வரய்ந்த கிளி அவள் மைனைத்ளதத்
துன்பறுத்தரது தன் பசிளயேத் தீர்த்துக்வகரள்ள
ஒரு வழிளயே நரடிற்று. மைலர் நிளறந்த
வபரய்ளகயில் மீன் முதலரயே உயிர்களும்
அன்னைம் முதலரயே பறளவகளும்
நிளறந்திருப்பனும், மைங்ளகக்குப்
பரம்பனிடைத்துள்ள பயேம் மிகப் வபரிவதனைக்
கருதியே கிளியின் மைதி நலம் அறிந்து
மைகிழத்தக்கதரகும். இவ்வரறு வசேவ்வியேறிந்து
சபசுதற்குரியே முளறயில் அக் கிளிளயேப்
பயிற்றியிருந்த மைங்ளகயின் மைதி நலமும் நன்கு
விளங்குகின்றது. ஆகசவ, குளிர்ந்த நீர் நிளறந்த

வபரய்ளகயின் வபருளமையும் அந் நீரில் மைகிழ்ந்து
விளளயேரடியே மைங்ளகயின் மைதிநலமும்
சிந்தரமைணிக் கவிஞரரல் சிறப்பரக
உணர்த்தப்பட்டைனை.
மைங்ளக, அஞ்சி ஓடிக் களரசயேறியேவபரழுது
அவள் கரதிலணிந்திருந்த சதரடுகளில் ஒன்று
கழன்று தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டைது. சதரடிழந்த
பரளவ துடித்தரள்; கண்ணீர் வடித்தரள். 'ஐசயேர!
நரன் என்னை? வசேய்சவன்? 'வபரய்ளகக்குப் சபரக
சவண்டைர' என்று அன்ளனை தடுத்தரசள! அவள்
தளடைளயே மீறி வந்சதசனை! வவறுங்கரதுடைன்
வீட்டிற்குச் வசேன்றரல் அன்ளனை சீறுவரசள!
திட்டிக் வகரட்டுவரசள! இப்வபரய்ளகயில்
இறங்கித் சதடித் தருவரர் யேரளரயும் கரசணசனை!
என் கண்ணளனையே சதரழியேரும் ளகவிட்டுச்
வசேன்றரர்கசள! அசதர! ஒரு வமைல்லியேல்
அன்னைம் களரயேருசக நீந்தி வருகின்றது. இன்னைல்
உற்ற என் நிளலளயேக் கண்டு இரக்கமுற்றுத்தரன்
வருகின்றது சபரலும்!' என்வறண்ணிப்
சபசேலுற்றரள் வமைல்லியேல்; 'அன்னைசமை! உன்ளனை
வணங்குகின்சறன். எனைக்கு நீ ஒரு நன்ளமை
வசேய்யே சவண்டும். நீ வரழும் வபரய்ளகயில் என்
கரதணி கழன்று விழுந்துவிட்டைது. அளத
நிளனைத்தரல் என் வநஞ்சேம் நடுங்குகின்றது. என்

தரய் வபரல்லரதவள்! நீதரன் என்ளனைக்
கரப்பரற்ற சவண்டும்; சபரக்கடித்த நளகளயே
எடுத்துத் தரசவண்டும்' என்று ளககூப்பத்
வதரழுதரள்.
"மின்வனைரப் பளடையே ளபம்பூண் நீருள் வீழக்
கரணரள்
அன்னைப் வபளடைசயே வதரழுசதன் அன்ளனை
வகரடியேள் கண்டைரர்
என்ளனை அடிளமை சவண்டின் நரடித் தரஎன்
றிளறஞ்சிப்
வபரன்னைங் வகரம்பன் நின்றரள் வபரலிவின்
வண்ணம் கரண்மின்"
என்பது சிந்தரமைணி.
வபரய்ளகயிசல கரதணிளயேப் சபரக்கடித்த
மைங்ளக. ஒரு வபண் அன்னைத்ளத சநரக்கித் தன்
குளறளயே முளறயிட்டைரள் என்று
வபரருத்தமைரகக் கூறினைரர் கவிஞர்.
'வபண்ணுக்குப் வபண்ளமைதரன் இரங்கும்' என்று
எண்ணி, அன்னைப் வபளடைசயே!' என்று
அளழத்தரள்; அதன் கருளணளயேப்
வபறுவதற்கரகக் ளககூப்பத் வதரழுதரள்;
சமைலும், அதன் உள்ளத்திவலழுந்த இரக்கத்ளதப்

வபருக்கும் வபரருட்டு, 'அன்ளனை வகரடியேவள்'
என்று அறிவித்தரள்; கரலத்திற் வசேய்யும்
உதவிக்கு என்வறன்றும் கடைளமைப்பட்டைவள்
என்று தன் நன்றியேறிதளலப் பலப்படுத்தினைரள்
என்பது கவிஞர் கருத்து. இத்தளகயே
நயேங்கவளல்லரம் சிந்தரமைணிச்
வசேரல்சலரவியேங்களிற் சிறந்து விளங்கக்
கரணலரம்.
-----------

IV. கற்பளனை இன்பம்
16. முருகனும் முழுமைதியும்
அந்தி மைரளலயில் விண்ணிசல எழுந்த முழுமைதி
எங்கும் வவண்ணிலர விரித்தது.
வபரய்ளகயிலளமைந்த பூங்குமுதம்முளக
வநகிழ்ந்து, இளங்கரற்று வமைல்வலனைத் தவழ்ந்து
நறுமைணம், கமைழ்ந்தது. இத்தளகயே அழகு வரய்ந்த
அந்திப் வபரழுதில், வதன்மைளலச் சேரரலில்
மைகிழ்ந்து விளளயேரடியே முருகவனைன்னும்
குமைரன், விண்ணிசல ஊர்ந்த வவண் மைதியின்
அழகிளனைக் கண்டு குறுகுறு நடைந்து, சிறுளக
நீட்டி, முகம் மைலர்ந்து அளவிலர இன்பமுற்றரன்.
குறுநளடை பயிலும் முருகளனைக் கூர்ந்து சநரக்கி,
வவண்ணிலரவும் நளக முகம் கரட்டுவதரயிற்று.
தன்ளனை சநரக்கி, முகம் மைலர்ந்த தண்மைதிளயே,
அருசக சபரந்து விளளயேரடை அளழத்தரன்
முருகன். மைழளல வமைரழிகளரல் வநடும்வபரழுது
வருந்தி யேளழத்தும் வரன்மைதி வரரரதிருக்கக்
கண்டு முருகன் கண் பளசேந்து அழுது
களரந்தரன்.
இள நலம் வரய்ந்த முருகன் விம்மித் சதம்ப

அழுவளதக் கண்டு ஆற்றரத முனிவர் ஒருவர்
அவ்விடைம் விளரந்து சபரந்து, வவள்ளள
மைதியில் ஊன்றியே பள்ளளயின் கருத்ளத மைரற்றப்
பலவரறு முயேன்றரர்; ஆயினும், அப்பள்ளளயின்
கண்ணும் கருத்தும் பற வபரருளிற் வசேல்லரப்
வபற்றி கண்டு விண்மைதிக்கு நன்மைதி
பகட்டைலுற்றரர். "வவண்ணிலர வீசும்
விண்மைதிசயே! முருகளனைப் சபரலசவ நீயும்
அமுதமையேமைரய் விளங்குகின்றரய்; கண்சடைரர்
கண்ளணயும் மைனைத்ளதயும் குளிர்விக்கின்றரய்;
குமுதவரய் திறந்து குளிவரரளி விரிக்கின்றரய்;
உயிரரகியே பயிர் தளழக்க உயேரியே அருள்
சுரக்கின்றரய். இவ்வரறு பல கூறுகளில்
முருகளனை நிகர்க்கும் நீ அவசனைரடு விளளயேரடை
வர" என்று முனிவர் நயேந்து அளழத்தரர்.
இங்ஙனைம் ஒப்பளமை கரட்டி உவந்தளழக்கும்
இரங்கரத மைதியின் நிளல கண்டு வருந்தினைரன்
குமைரன். அது கண்டை முனிவர், மைதியின் சிறுளமை
கரட்டி இடித்துளரக்கத் வதரடைங்கினைரர்; "மைரளல
மைதிசயே! சில கூறுகளில் நீ முருகளனை
ஒப்பரயேரயினும் பல கூறுகளில் அவனுக்கு நீ
நிகரரகரய்; முக்கட் வபருமைரனைரகியே
முதல்வனுக்கு நீ ஒரு கண்ணரய் அளமைந்தரய்!
முருகசனைர கண்மைணியேரயேளமைந்தரன்; களலகள்

குளறந்தும் நிளறந்தும், நீ சவறுபடுகின்றரய்.
முருகசனைர எஞ்ஞரன்றும் களல நிளறந்த
இன்வனைரளியேரய் இலங்குகின்றரன். நீ பற
இருளளசயே சபரக்க வல்லரய்; முருகன் அக
விருளளயும் அகற்ற வல்லரன். உலகில் நீ
ஒருபரல் ஒளிருங்கரல் மைற்வறரருபரல்
ஒழிகின்றரய்; முருகசனைர அங்கிங்வகனைரதபடி
எங்கும் நிளறந்து விளங்குகின்றரன். நீரிற் பூக்கும்
குமுத மைலர்களள நீ மைலர்விக்கின்றரய்;
முருகசனைர அன்பருளடையே மைனைமைலர்களளத்
திறக்கின்றரன். எனைசவ, உன்னினும் அவன்
உயேர்ந்தவனைல்லசனைர! அன்னைரன் 'வருக'
என்றளழத்தரல் நீ வரரரதிருக்க வழக்குண்சடைர?"
என்று முனிவர் இடித்துளரத்தரர்.
இவ்வரறு சவற்றுளமை கரட்டிக் கட்டுளர
கூறியும், முருகன் வபருளமைளயே உணரரது
இறுமைரந்திருந்த தண்மைதிளயேப் பறிசதரர்
உபரயேத்தரல் முனிவர் வதருட்டைக் கருதினைரர்;
"மைருவுற்ற குளிர் மைதிசயே! உன்ளனை வருந்தி
அளழக்கும் குமைரன் திறத்திளனை அறிந்தர
யில்ளலசயே! கருசநரளயே சவரறுக்கும் முருகன்
அருள் வபற்றரல், உன்ளனைப் பற்றியுள்ள கரு
சநரய் கடுகி ஓடுசமை! இருள்சசேர் இருவிளனையுந்
துளடைத்து, அந்தமில் இன்பத்து அழியேர வீடும்

தரவல்ல முருகனுக்கு உன்பரல் அளமைந்த
மைறுவிளனை அகற்றுதல் அரிதரசமைர! கரவரது
வதரழும் அன்பர் கண்வணதிசர சதரன்றித்
தண்ணளி சுரந்து, வரங்வகரடுக்கும் கண்கண்டை
வதய்வம் முருகனைல்லரல் உலகில்
சவறுண்சடைர?" என்று வசேம்வபரருளரயே குமைரன்
வபருளமைளயேச் வசேவ்வனைம் அவர் உணர்த்தினைரர்.
எனினும், முனிவர் பரிந்தளரத்த வமைரழிகளள
வவண்மைதி மைனைத்திற் வகரள்ளவில்ளல.
சேரமை, சபத தரனைங்களரல் தண்மைதிளயே வவல்ல
இயேலரத முனிவர் தண்டைத்ளதக் ளகயேரளத்
தளலப்பட்டைரர்; 'குளறயேரகிப் பளறயேரகி
மிளிரும் குளிர்மைதிசயே! இக்குமைரன் ஆற்றளல நீ
அறியேரய் சபரலும்! இப்பள்ளளப் வபருமைரன்
குன்றவமைறிந்தரன்; குளற கடைலிற் சூர் தடிந்தரன்;
குலிசேளனைச் சிளறயிலிட்டைரன். இவ் சவலளனைப்
பரலன் என்வறண்ணி இகழ்ந்த சூரன் பட்டை
பரட்ளடை நீ அறியேரசயேர? இன்னும், தக்கன்
சவள்வி கட்டைழிந்த நரளில் நீ மைரனைங்
குளலந்தளத மைறந்தளனைசயேர? வலிளமை சேரன்ற
சவலன் சமைலும் வபரருமி அழுது
அரற்றுவரனைரயின், இளளயேவனைரகியே வீரரவகு
வபரங்கி எழுவரன். அவன் சீற்றத்ளத மைரற்ற
எவரரலும் இயேலரது. ஆதலரல், முருகன் வருந்தி

அளழக்குங்கரல் அவனுடைன் வந்து
விளளயேரடுதசல உனைக்கு அழகரகும்" என்று
முனிவர் அறிவுறுத்தினைரர்.
தரம் உளரத்த வமைரழிகளளச் சிறிதும் வநஞ்சிற்
வகரள்ளரது வசேருக்குற்று விண்ணிசல தவழ்ந்து
வசேன்ற விண்மைதிளயேயும், அம்மைதிளயே மைறந்து
மைற்வறரன்ளறக் கருத மைனைமைற்றிருந்த
முருகளனையும் கண்டை முனிவர் வசேய்வவதரன்று
மைறியேரது சிந்தளனையில் ஆழ்ந்திருந்தரர்.
அந் நிளலயில் முருகளனை வீட்டிற் கரணரத
அவன் தந்ளத; 'முருகர, முருகர' எனை அளழத்துக்
குன்றின் சேரரளல வந்தளடைந்தரர்; ஆங்குக் கரும்
பரளறயின் மீது முனிவரும் குமைரனும்
அமைர்ந்திருக்கக் கண்டைரர்; அருமைந்த முருகளனை
விளரந்வதடுத்து ஆர்வமுற அளணத்துக் கண்ணீர்
துளடைத்து, அழவகரழுகும் அவன் திருமுகத்ளத
அமைர்ந்து சநரக்கி, 'என் கண்சண! கண்மைணிசயே! நீ
ஏன் அழுதரய்? சதனும் திளனையும் சவண்டுமைர?
பரலும் பழமும் சவண்டுமைர?' என்று
விருப்படைன் வினைவி முத்தமிட்டைரர். முத்தமிட்டு
நிமிர்ந்த அத்தனைது சேளடையிலளமைந்த பளற
மைதிளயே முருகன் கண்டு வகரண்டைரன்; தன்
விருப்பத்திற்கிணங்கி வந்தளடைந்த தண்மைதிளயேக்

கண்டு உள்ளம் தளழத்தரன்; தந்ளதயின்
சதரளில் ஏறியேமைர்ந்து கற்ளறச் சேளடையின்மீது
இலங்கியே குழவித் திங்களளத் தன்
இளங்கரத்தரல் வளளத்திழுத்தரன்.
தண்மைதிளயேச் சேரர்ந்த முருகனைது இளநலம்
முன்னிலும் சிறந்து இலங்கிற்று. விண்மைதியின்
தண்ளமைளயேயும் வவண்ளமைளயேயுங்கண்டு,
முருகன் மைனைங்களித்தரன்; மைதியின் வட்டை
வடிவத்ளதத் தன் முகத்சதரடு ஒட்டிப்
பரர்த்தரன்; அதன் சமைனியிலளமைந்த மைறுளவத்
தன் மைலர்க் கரத்தரல் துளடைத்தரன். மைதியுடைன்
விளளயேரடியே ளமைந்தளனைக் கண்டு தந்ளதயேரர்
மைனைங் குளிர்ந்தரர். இளறயேனைரர் வசேயேல் கண்டு
இன்பக் கண்ணீர் வசேரரிந்த முனிவர், 'யேரவர்க்கும்
முன்னைவசனை முன்னின்றரல் முடியேரத வபரருள்
உளசதர?' என்று பரடிப் பரவினைரர்
-----------

17. பயிர் வண்டும் படைர் வகரடியும்
திருக்குற்றரல மைளலயின் ஒருசேரர் ஓங்கி வளர்ந்த
சவங்ளகமைரம் விண்ணளரவி நின்றது. அதன்
கிளளகளில் ஒரு வமைல்லியே பூங்வகரடி பன்னிப்
படைர்ந்திருந்தது. மைஞ்சு சதரயே நின்ற
சவங்ளகயின்மீது அவ்விளங்வகரடி
வரிவரியேரய்ச் சுற்றி விளங்கியே சகரலம்,
கண்சடைரர் கண்ளணயும் கருத்ளதயும்
கவர்வதரயிற்று. வபரன்மைலர் பூத்த
அவ்சவங்ளகயின் வகரம்பகளில், குயில்கள்
மைணந்து மைகிழ்ந்தனை; வண்டினைங்கள் இளசேபரடி
நறுமைலர்களின் சதளனை மைரந்தித் திளளத்தனை.
"தீங்கு யில்மை ணந்துசதன் துஞ்சே வண்டு
பரண்வசேயேசவங்ளக நின்று வபரன்உ குக்கும்"
என்று சிந்தரமைணிக் கவிஞர் வியேந்துளரத்த
இயேற்ளகயேழகு அங்சககரட்சியேளித்தது.
அவ் சவங்ளக மைரத்தின் அடிப்பறத்தில் ஆழ்ந்து
அகன்ற ஓர் ஆறு அணிவபறச் வசேன்றது.
இளங்கரற்றில் சவங்ளகயின் பூங்வகரம்பகள்
அளசேந்து ஆற்றிசல வபரன்மைலர் வசேரரிந்தனை. சிறு

திளரகள் ஆற்றில் அளலந்து இனியே
கரட்சியேளித்தனை.
அப்சபரது சசேய்ளமையில் ஒல்வலனை ஓர் ஒலி
கிளம்பயேது, அதன்தன்ளமைளயே மைனைத்தரற் கருது
முன்னைசமை கடுங்கரற்று சவகமைரய்ச் சுழன்று வீசேத்
தளலப்பட்டைது. விண்ணுக் கடைங்கரமைல்,
வவற்பக் கடைங்கரமைல் வீசியே கரற்றின் சவகத்தரல்
மைரங்கள் எல்லரம் மையேங்கிச் சுழன்றனை.
அக்கரற்றின் வகரடுளமைக்கு ஆற்றரது மைளலசயே
நிளல குளலந்தது. வவறி வகரண்டை சூளறயில்
அகப்பட்டை சவங்ளக மைரம் சவசரரடு சேரய்ந்து
அருசக வசேன்ற ஆற்றில் விழுந்தது. வரனுற
ஓங்கி வளம்வபற வளர்ந்து, வசேழுளமையுற்று
விளங்கியே சவங்ளக நிளல குளலந்து வீழக்
கண்டை எமைதுள்ளம் வவதும்பயேது; உலகப்
வபரருள்களின் நிளலயேரளமைளயே நிளனைந்து
வநஞ்சேம் உளலந்தது.
இவ்வரறு சவங்ளக சேரய்ந்து ஆற்றில் விழுந்த
சபரது, அதளனைச் சுற்றிப் படைர்ந்திருந்த வமைல்லியே
வகரடியும் சவசரரடு வபயேர்ந்து அம் மைரத்துடைன்
மையேங்கி விழுந்தது. அவ் சவங்ளகயில் இனியே
சதனுண்டு திளளத்த வண்டுகள் மைரத்வதரடு
பூவும் மைரளக் கண்டு ஆர்ந்வதழுந்து அயேல் நின்ற

மைற்வறரரு மைரத்தில் வசேன்று சசேர்ந்தனை. இதளனை
சநரக்கியே சபரது மைதுவுண்டு மையேங்கும் வண்டின்
இழிகுணம் எம் மைனைத்ளத வரட்டி வருத்தியேது,
"கரலரடு சபரழ்தில் கழிகிளளஞர் வரனைத்து
சமைலரடு மீனிற் பலரரவர்- ஏலர
இடைர் ஒருவர் உற்றக்கரல், ஈர்ங்குன்ற
நரடை!வதரடைர்பளடைசயேரம் என்பரர் சிலர்"
என்ற பரட்டின் வபரருள் வதளிவரக விளங்கிற்று.
வகடுமிடைத்துக் ளகவிடும் கருவண்டு சபரலரது,
வபருந்துயேர் சநர்ந்தசபரதும் பரியேரத
இயேலளமைந்த பூங்வகரடி, நல்ல குடிப்பறந்த
நங்ளகசபரல் இலங்கிற்று.
சவரூன்றி முளளத்த இடைத்தினின்றும் படைர்ந்து
சபரந்து, சவங்ளகளயேப்பற்றித் தளிர்த்துப்
படைர்ந்த வகரடியின் தன்ளமை, மைணப்பருவம்
வரயேந்த ஒரு மைங்ளக, பறந்த மைளனையின்றும்
சபரந்து, தளலமைகளனைச் சசேர்ந்து வரழும்
தன்ளமையில் அளமைந்திருந்தது. அக் வகரடி
படைர்வதற்கு ஏற்ற வகரழுவகரம்பரய் அளமைந்த
சவங்ளகயின் சதரற்றம், ஆண்ளமையும்
வபருளமையும் வபரருந்தித் திகழும் தளலமைகனைது
விழுமியே நிளலசபரல் விளங்கிற்று. அவ்

சவங்ளகயிசல பன்னிப் படைர்ந்து அதன்
கிளளகளுக்குப் பதியேசதரர் அழகளித்த
வகரடியின் சகரலம், தளலமைகனுடைன் ஒன்றி
வரழ்ந்து இல்வரழ்க்ளகக்கு அழகளிக்கும்
குலமைங்ளகயின் தன்ளமைளயே நிகர்த்தது.
இன்னும், சவங்ளக துயேர் உற்று ஆற்றில்
விழும்சபரது அதசனைரடு தரனும் துயேருறும்
நிளறயேளமைந்த மைங்ளகயின் மைனைப் பரன்ளமைளயே
விளக்கி நின்றது. அந் நிளலயில்
இளங்சகரவடிகள் எழுதிக் கரட்டியே
கண்ணகியின் வடிவம் எம் மைனைக் கண்வணதிசர
கரட்சியேளித்தது.
வபற்சறரர் சசேர்த்து ளவத்த வபருங்வசேல்வம்
எல்லரம் வபரதுமைரதிடைம் இழந்து வறியேனைரய்,
மைரடை மைதுளரயில் மைளனையேரளது மைணிச்சிலம்ளப
விற்று வரணிகம் வசேய்யுமைரறு பகரர்
நகரினின்றும் பறப்பட்டைரன் சகரவலன்.
அப்சபரது வமைல்லியேல் வரய்ந்த கண்ணகியும்
அவனுடைன் வசேன்றரள். கதிரவன் வவம்ளமையேரல்
உடைல்சசேரர, கரடு முரடைரனை பரளதயில் வண்ணச்
சீறடிகள் வருந்தக் கரனைகத்தில் நடைந்து சபரந்த
கண்ணகியின் வபருளமைளயேக் கண்டு சகரவலன்
மைனைங்குளழந்தரன்:
"குடிமுதற் சுற்றமும் குற்றிளள சயேரரும்

அடிசயேரர் பரங்கும் ஆயேமும் நீங்கி
நரணமும் மைடைனும் நல்சலரர் ஏத்தும்
சபணியே கற்பம் வபருந்துளண யேரக
என்வனைரடு சபரந்து ஈங்(கு) என்துயேர் களளந்த
வபரன்சனை வகரடிசயே பளனைபூங் சகரதரய்".
என்று கற்பன் வசேல்விளயேப் பகழ்ந்து
சபரற்றினைரன்.
இவ்வரறு கணவளனைப் பரியேரது வரழ்தசல
நிளற யேளமைந்த மைரதர் வநறியேரகும். கற்பளடையே
மைரதர் கணவசரரடு இன்பமும் துன்பமும்
ஒருங்சக நுகர்வர்; அவர் ஆவி துறப்பன் அந்
நிளலசயே உயிர் நீப்பர். நீரில் அளமைந்து வரழும்
நீலமைலர் அந் நீர் வற்றும்சபரது அவ் விடைத்சத
ஒட்டி உளறந்து உலரும் தன்ளமைசபரல்,
கற்பளமைந்த மைங்ளகயேர் கணவன் வரழுங்
கரலத்து அவனுடைன் இனிது வரழ்ந்து, அவன்
அழியும் கரலத்துத் தரமும் அகமைகிழ்ந்து அழிவர்.
இத் தன்ளமை வரய்ந்த குலமைரதர் வநறிளயேக்
வகரடியின் தன்ளமைசயேரடு ஒப்ப சநரக்கிக் கம்பர்
அளமைத்துள்ள கற்பளனை, அழுகு வரய்ந்ததரகும்.
"நிலமை ரங்கியே சவவரரடு சநர்பறித்து
அலமை ரும்துயேர் எய்தியே ஆயினும்

வலமை ரங்களள வீட்டில மைரசிலரக்
குலமை டைந்ளதயேர் என்னைக் வகரடிகசள"
என்னும் கவியில் அளமைந்துள்ள வசேரல் நயேமும்
வபரருள் நயேமும் ஆயுந்சதரறும் அளவிறந்த
இன்பம் பயேப்பதரகும். குலமைரதர் சபரன்ற
வகரடிகளின் தன்ளமை இவ்வரறரக, விளலமைரதர்
சபரன்ற வண்டுகளின் தன்ளமைளயேயும்
கவிளதயிசல கரணலரம். வபரருளளசயே
விரும்பம் வபரது மைரதர் உள்ளத்தில்,
அன்வபனும் பளசே அணுவளவும் இரரது என்று
அறிஞர் கண்டு உணர்த்தியுள்ளரர்கள். அத்
தன்ளமை வரய்ந்த வபண்டிளர,
"நறுந்தர துண்டு நயேனில் கரளல
வறும்பூத் துறக்கும் வண்டு சபரல்குவர்"
என்று மைணிசமைகளல ஆசிரியேர் குறித்துப்
சபரந்தரர். ஆகசவ, இடைருற்றசபரது நீங்கும்
இயேல்பளடையேரசரரடு உறவு வகரள்ளரது,
வகரடுந்துயேர் உற்ற சபரதும் விட்டு நீங்கரத
வகரடியேன்னைரளரத் துளணக் சகரடைசல
இருளமையும் இன்பம் தருவதரகும்.
------------

18. நல்ல மைரமும் நச்சு மைரமும்
ஒரு நரள் ஓர் அரசிளங் குமைரன் தன் சதரழளனைத்
துளணக்வகரண்டு கரனைகத்தில் சவட்ளடையேரடைச்
வசேன்றரன். அங்கு, அவன் விரும்பயேவரறு
சவட்ளடையேரடை சவங்ளகயும் சவழமும்
அகப்படைரளமையேரல் எங்கும் அளலந்து திரிந்து
அலக்கணுற்றரன். பசியேரல் வமைலிந்து,
வவயிலரல் உலர்ந்து, இருவரும் தளர்ந்து
சசேரர்ந்தரர்கள்; அப்சபரது, வநடுந் தூரத்தில் ஒரு
சிற்றூர் சதரன்றக் கண்டு, அவ்வூளர சநரக்கி
வமைல்ல நடைந்து வசேல்வரரரயினைர். கதிரவன்
வவம்ளமையேரல் அரசிளங் குமைரன்
தளலசநரயுற்றுத் தன் சதரழனைது சதரளளப்
பற்றிக்வகரண்டு வழி நடைந்தரன், அவ்வூரின்
அருசக வந்தசபரது, இருவரும் வமைய் சசேரர்ந்து,
நரவறண்டு, அடிளவத்து நடைப்பதற்கும்
வலியேற்றவரரயினைர். அந் நிளலயில்,
இருவளரயும் இன்முகங்வகரண்டு எதிர் வசேன்று
அளழப்பதுசபரல் இளந்வதன்றல் எழுந்து
வந்தது. அம் வமைல்லியே பூங்கரற்றின்
இனிளமையேரல் பத்துயிர் வபற்ற நண்பர்கள்,
அகமும் முகமும் மைலர்ந்து வதன்றல் எழுந்து
வந்த திளசே சநரக்கிச் வசேன்றரர்கள். அவ்வழியில்,

இளந்திளரகசளரடு இலங்கியே நன்னீர்ப்
வபரய்ளக வயேரன்று அளமைந்திருந்தது.
அப்வபரய்ளகயில் விளங்கியே வசேந்தரமைளரயில்
அன்னைங்கள் அமைர்ந்து துயின்ற அழகு கண்ளணக்
கவர்ந்தது. நற்றரமைளரக்கயேத்தில் துயின்ற
நல்லன்னைத்ளதக் கண்டை இளவரசேன் துளணவன்
சநரக்கி,
"சதரயும் திளரகள் அளலப்பத்
சதரடைரர் கமைலப் பள்ளி
சமையே வளகயில் துஞ்சும்
வவள்ளள யேன்னைம் கரணரய்"
என்று தரன் வபற்ற இன்பத்ளத இனிது
எடுத்துளரத்தரன். அப் வபரய்ளகயில் இலங்கியே
அழகியே மைலர்கள் முகமைலர்ந்து இருவளரயும்
அளழப்பனைசபரல் அளசேந்தனை. அவ் வரவியின்
தன்ளமையும் வசேம்ளமையும் கண்டை இருவரும், தரய்
முகம் கண்டை சசேய் சபரல் மைனைம் களித்து அந்
நன்னீளரப் பருகி மைகிழ்ந்தரர்கள். அருந்
தரகத்தரல் வருந்தியே இருவருக்கும் தண்ணீளர
எடுத்து வழங்கும் தன்ளமை சபரல் அடுக்கடுக்கரக
அளலகள் களரயேருசக வந்து சசேர்ந்தனை. தரகம்
தணிந்து, மைனைமும் வமைய்யும் குளிர்ந்த பன்னைர்,
இருவரும் அக்குளத்தின் ஈரக் களரயில்

இனிதமைர்ந்து, அங்கு வீசியே இளங்கரற்ளற
நுகர்ந்து இன்பற்றரர்கள்; அப்சபரது அவ்
வரவியின் அருசக வகரத்துக் வகரத்தரகப்
வபரன்நிறக் கனிகளளத் தரங்கி, குளிர் நிழல்
விரித்து நின்ற மைரவமைரன்ளறக் கண்டைரர்கள்.
அதன் நிழலிசல தங்கி இளளப்பரற எண்ணி,
இருவரும் அங்குச் வசேன்றரர்கள்.
கதிரவன் வவம்ளமைளயேத் தடுப்பதற்கு ஓங்கியே
பரசிளலப் பந்தர் சவய்ந்தரற் சபரன்று
விளங்கியே மைரத்தின் நிழலில் இருவரும் அயேர்ந்த
உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தரர்கள். சில நரழிளக வசேன்ற
பன்னைர், சதரழன் துயிவலரழிந்து எழுந்தரன்;
எங்கும் பசுளமை நிறமும், பறளவயின் ஒலியும்,
பழத்தின் மைணமும் நிளறந்திருப்பனும், பசியின்
வகரடுளமைளயேப் வபரறுக்கலரற்றரது
வருந்தினைரன். கற்பகத் தருவவனைக் கவின்வபற
விளங்கியே மைரக் வகரம்பகளள நயேந்து
சநரக்கினைரன்; அவற்றில் வபரன்னிறமைரனை
பழங்கள் வகரத்துக் வகரத்தரய் எம்மைருங்கும்
இலங்கக் கண்டைரன்; அப்வபரழுசத அம்மைரக்
கிளளகளின் வழியேரக சமைசல வசேன்று, இருவரது
அரும் பசிளயேயும் தீர்ப்பதற்குப் சபரதியே
கனிகளளக் வகரய்து வந்து, துளணவளனைத்
துயிலினின்றும் எழுப்பனைரன். கனிகளின்

நிறத்ளதக் கண்டும் நன் மைணத்ளத நுகர்ந்தும்,
தீஞ்சுளவளயேத் துய்த்தும் இருவரும்
இன்பற்றரர்கள். பன்னும் சிறிதுவபரழுது அம்
மைரத்தின் நிழலில் அமைர்ந்திருக்ளகயில்,
அரசேகுமைரரனைது தளல சநரய் மிகுந்தது. அதளனைத்
தீர்க்கும் வளகயேறியேரது சதரழன் திளகத்து,
'எவசரனும் இவ் வழி வரரரசரர' என்று எதிர்
சநரக்கி இருந்தரன்.
இவ்வரறு இருக்ளகயில் அவ்விடைத்ளத சநரக்கி
ஒரு முதியேவன் வந்து சசேர்ந்தரன். "தளலக் குத்துத்
தீர்க்கும் மைருந்து தங்களிடைம் உண்சடைர?" என்று
சதரழன் அவளனை வினைவினைரன். அப்வபரழுது
முதிசயேரன் பன்னைளக பூத்து, "ளகயில்
வவண்வணயிருக்க வநய் சதடி அளலயும்
வவள்ளியேரும் உண்வடைன்பளத இன்று சநரரக
அறிந்சதன்; இம் மைரத்தின் பட்ளடையில் சிறிது
வசேதுக்கி, அதன் சேரற்ளறத் தளலயிற் பழிந்தரல்
எவ்வளகத் தளலக்குத்தும் தீர்ந்து விடுசமை"
என்று வசேரல்லி அப்பரற் வசேன்றரன். அளத
அறிந்த சதரழன் அளவிலர மைகிழ்வளடைந்து, அம்
மைரப் பட்ளடையின் சேரற்ளற மைன்னைன் ளமைந்தனைது
தளலயிற் பழிந்தரன்; சிறிது சநரத்தில் அரசிளங்
குமைரனைது தளலக்குத்து அறசவ ஒழிந்தது.

அந் நிளலயில், சதரழன் தளலசநரய் தீர்ந்த
இளவரசேளனை சநரக்கி, "ஐயேசனை! நரம் இருவரும்
கரனைகம் வசேன்றது முதல் இதுவளரயும் நிகழ்ந்த
வசேயேல்களளப் பரர்த்தரயேர? நரம் பசியேரலும்
வவயிலரலும் நலிந்து, வமைய் தளர்ந்து, வருந்தும்
நிளலயில் இப் வபரய்ளக நம்ளமை அன்படைன்
அளழத்து இன்முகம் கரட்டித் தரகம் தணித்துத்
தளர்ளவ மைரற்றியேது. அப் பரல், இம் மைரம் நரம்
தங்கியிருக்கக் குளிர்நிழல் தந்து, பசியேரறப்
பழங்கள் அளித்துத் தளலசநரய் தீர்க்கவும் தனி
மைருந்தரய் அளமைந்தது. இத் தன்ளமைளயே
சநரக்குங்கரல், நல்லரர் ளகப்பட்டை வசேல்வத்தின்
தன்ளமை நன்கு விளங்குமைன்சறர? வறுளமையேரல்
வருந்தி வந்தவளர இனியே முகத்சதரடு ஏற்று,
அவரது குளறளயே நிளற வசேய்வசத அறிவுளடையே
வசேல்வர் வசேயேலரகும். ஆற்று வழியேரகவும் ஊற்று
வழியேரகவும் நன்னீளரத் தன் அகத்சத
நிரப்பக்வகரள்ளும் இப் வபரய்ளகசபரல்,
அறிவுளடையேரர், நல்வழிகளரல் ஈட்டியே வபரரும்
வபரருள் நிளறந்த வபரய்ளக எப்வபரழுதும்
தண்ளமை வரய்ந்து விளங்குதல்சபரல,
அறிவுளடையே வசேல்வரும் ஈரம் வரய்ந்த
வநஞ்சினைரரய் இலங்குவரர்கள். தரகத்தரல்
வருந்தி வருசவரர்க்குத் தளடையின்றி நீர்
வழங்கும் தடைரகம் சபரல், கல்வியும் வசேல்வமும்

பூத்த சமைசலரர் வறிஞர்க்கு வளரயேரது வபரருள்
வழங்கும் வள்ளல்களரய் விளங்குவரர்கள்.
இன்னும், தமைக்வகனை வரழரது
பறர்க்குரியேரளரரய் வரழும் வபரியேரர்பரல்
அளமைந்த வசேல்வம், ஊருணியின் நீர்சபரல
ஊரரர்க்சக முழுவதும் பயேன்படுவதரகும்.
இதனைரசலசயே,
"ஊருணி நீர்நிளறந் தற்சற உலகவரம்
சபரறி வரளன் திரு"
என்று திருவள்ளுவர் அருளிப்சபரந்தரர்.
இன்னும் பழுதறு பழங்களளத் தரங்கி நிற்கும்
இப் பயேன்மைரம் தன் இனியே பழங்களரல்
பசிசநரய் அகற்றி, குளிர் நிழலரல் களளப்ளப
மைரற்றி, பட்ளடையேரல் பணிளயேப் சபரக்கி, பல
வளகயேரகப் பயேன்படுதல்சபரல, அறிஞரிடைம்
அளமைந்த வசேல்வம் வறியேரர்க்குப் பலவளகயிற்
பயேன்படுதலரசலசயே,
"பயேன்மைரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றரல் வசேல்வம்
நயேனுளடை யேரன்கட் படின்".
"மைருந்தரகித் தப்பர மைரத்தற்றரல் வசேல்வம்
வபருந்தளக யேரன்கட் படின்"

என்னும் நரயேனைரர் வபரருளுளர எழுந்தது.
ஆகசவ, "தண்ளமை வரய்ந்த தடைரகம் சபரலவும்,
பழங்கள் நிளறந்த பயேன்மைரம் சபரலவும்
வரழ்வசத பண்பளடைளமையேரகும்." என்று
இனிதரக எடுத்துளரத்தரன்.அரசிளங் குமைரனும்
அதன் உண்ளமைளயே அறிந்து சதரழன் கூறியே
வபரருளுளரளயேப் வபரன்சபரற் சபரற்றினைரன்.
அப்பரல், இருவரும் தமைது ஊளர சநரக்கிச்
வசேன்றனைர்; வசேல்லும் வழியில் ஒரு சிற்றூர்
குறுக்கிட்டைது. அதன் நடுசவ சபரகும்சபரது
இருவரும் முன் கண்டைறியேரத ஒரு மைரத்திளனைக்
கண்டு வியேந்து நின்றரர்கள். அம்மைரம்
களவயேரகித் வகரம்பரகிக் கரட்டு மைரம்சபரல்
ஓங்கி வளர்ந்திருந்தது. அதன் வகரம்பகளிலும்
கிளளகளிலும் கூரியே முள் நிளறந்திருந்தது.
இளலகளும், தளழகளும் இல்லரமைல் பட்டை
மைரம்சபரல் நின்ற அதன் கிளளகளில்
வசேவ்ளவயேரய்ப் பழுத்த பழங்கள் வகரத்துக்
வகரத்தரய் அளமைந்து கண்களளக் கவர்ந்தனை. அம்
மைரத்ளதக் கண்டு இருவரும் வியேந்து நிற்ளகயில்
அவ் வழியேரக ஓர் இளளஞன் வந்து சசேர்ந்தரன்.
அவன், மைரத்தருசக நின்ற இருவளரயும் இனிது
சநரக்கி, "ஐயேர! நீங்கள் இருவரும் அயேலூரரர்

என்பளத அறிந்சதன். ஏவனைனில், இவ்வூரரர்
எவரும் இப் பரழரனை பழுமைரத்ளதக்
கண்வணடுத்தும் பரரரர்கள். இம் மைரத்தில்
எந்நரளும் இளலகளும் தளழகளும்
இல்லரளமையேரல் விலங்குகளும் இதனைடியில்
நில்லரமைல் விலகிப் சபரகும்; கண்களளக்
கவரும் வனைப்ப வரய்ந்த இக் கனிகளும் நச்சுக்
கனிகளரய் இருத்தலின், உண்டைரளரக்
வகரன்றுவிடும். இம் மைரத்தின் வகரம்பகளள
விறகரய் வவட்டி எரிப்பதற்கும் இதனிடைம்
அளமைந்த முள் இளடையூறரயிருக்கின்றது.
இப்பரழ் மைரம் கடுங் கரற்றில் அகப்பட்டு
முரிந்து சவரற்று விழசவண்டு வமைன்று
இவ்வூரரர் இளறவளனை நரளும்
வழிபடுகின்றரர்கள். இம் மைரம் என்று விழுசமைர,
அன்சற இவ்வூரரர்க்கு நன்றரகும்" என்று அதன்
தன்ளமைளயே விரிவரகக் கூறி முடித்தரன்.
அளதக் சகட்டை அரசிளங்குமைரன் முன்சனை தங்கி
இளளப்பரறியே மைரத்தின் நலத்ளதயும், பன்சனை
கண்டை மைரத்தின் வகரடுளமைளயேயும் ஒப்பசநரக்கி,
நச்சு மைரத்தில் அளமைந்த நன்னிறக் கனிகள்,
சபளதயேர் ளகப்பட்டை வசேல்வம்சபரல் பறர்க்கு
இடைர் விளளப்பனைவரகும் என்று எண்ணி
வருந்தினைரன்.

"நச்சேப் படைரதவன் வசேல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மைரம்பழுத் தற்று"
என்னும் வபரய்யேர வமைரழியின் வபரருளளத்
வதளிந்தரன்.
இத் தளகயே வசேல்வம் நிளறந்த சபளதயேர்.
நிலத்துக்குச் சுளமையேரகவும், உலகத்திற்கு உற்ற
வளசேயேரகவும் அளமைந்திருத்தலரல் அன்னைரர்
அழிந்து ஒழிவசத நரட்டுக்கு நன்ளமை
பயேப்பதரகும். அறிவுளடையே வசேல்வளர உலகம்
சபரற்றும்; அறிவற்ற வசேல்வளர உலகம்
தூற்றும். அறிவுளடையே வசேல்வனைது ஆக்கம் கண்டு
உலகம் களிக்கும்; அறிவிலரச் வசேல்வனைது
அழிளவக் கண்டு உலகம் மைகிழும். அறிவுளடையே
வசேல்வன் தன் வபரருளளத் தக்கவரறு
பயேன்படுத்தி, இம்ளமையிற் பகழும், மைறுளமையில்
இன்பமும் எய்துவரன். அறிவிலரச் வசேல்வன்
பயேன்படை வரழும் பண்பறியேரப் சபளதயேனைரய்
இம்ளமையிற் பழியும் மைறுளமையில் துன்பமும்
எய்துவரன்.
"நல்லரர்கட் பட்டை வறுளமையின் இன்னைரசத
கல்லரர்கட் பட்டை திரு"

என்பது என்றும் வபரய்யேர வமைரழிசயேயேரகும்.
---------------

19. சிவனைடியேரர் முழக்கம்*
(* ஆனைந்த விகடைன், 1946 தீபரவளி மைலரில்
எழுதியேது.)
கரளலப் வபரழுது; சதர் ஓடும் திருவீதியில்
வபருமுழக்கம்: "திருத்வதரண்டைர் சேங்கம் வரழ்க! வரழ்க!" "சிவனைடியேரர் திருக்கூட்டைம் வவல்க! வவல்க!" "பசியின் வகரடுளமை- வீழ்க!
வீழ்க!" என்று இளரந்து வகரண்டு வசேன்றது ஒரு
திருக்கூட்டைம். இளடையிளடைசயே 'பம் பம்' என்று
ஆயிரம் சேங்குகள் சசேர்ந்து ஒலித்தனை.
அத் திருக்கூட்டைத்ளதச் சசேர்ந்தவர் பல்லரயிரவர்;
அவர்கள் ளகயிசல திருசவரடு; வமைய்யிசல
திருநீறு; கழுத்திசல தரழ்வடைம்; இடுப்பசல
கந்ளதத் துணி; அப் பண்டைரரப் பளடைளயேப்
பரர்ப்பதற்கு ஊவரல்லரம் திரண்டு எழுந்தது.
ஊருக்கு சமைற்சக ஒரு பூந்சதரட்டைம்; அங்சக
சபரய்ச் சசேர்ந்தது திருக்கூட்டைம். தளலவர்
சுந்தரமூர்த்தி எழுந்து நின்றரர். வதரண்டைரர்கள்
ளகதட்டி ஆரவரரித்தனைர். தளலவர்
தளலவணங்கிப் சபசேலுற்றரர்;

"சதரழர்கசள! திருத்வதரண்டைர்கசள!
வநடுங்கரலமைரக நமைது சேங்கம் உறங்கிக் கிடைந்தது.
ஆயினும் இன்று விழித்துக்வகரண்சடைரம்;
ஒற்றுளமைப் பட்சடைரம். திருத்வதரண்டைர் பளடை
திரண்டு எழுந்துவிட்டைது. இளதத் தடுக்க
வல்லவர் இவ்வுலகில் உண்சடைர? (ஒரு குரல்;
'இல்ளல; இல்ளல'. பலத்த ஆரவரரம்).
'வதரண்டைர் தம் வபருளமை வசேரல்லவும் அரிசத'
என்று பரடியே கரலம் பழங்கரலம். இன்று
திருத்வதரண்டைர்களரகியே நரம் சசேரற்றுக்குத்
தரளம் சபரடுகின்சறரம். நம் திருசவரடுகள்
எல்லரம் வவறு ஓடுகளரய்விட்டைனை.
அன்னைத்துக்கு அலந்து சபரய்விட்சடைரம். கட்டிக்
வகரள்ளக் கந்ளதத்துணியும் கிளடைக்கவில்ளல.
நம் தளலவன்- பரமைசிவன், நரம் படும் துயேரத்ளத
வயேல்லரம் அறிவரர். அறிந்தும் ஏசனைர
பரரரமுகமைரக இருக்கின்றரர்! அவர் இருக்கும்
இடைம் சதடி, நரம் இப்வபரழுசத வசேல்சவரம்.
அவரிடைம் என்னை சகட்க சவண்டும் என்பது
நமைக்குத் வதரியும். நம் திருசவரடுகள்
ஒவ்வவரன்றும் அமுத சுரபயேரக சவண்டும்.
பருத்திச் வசேடிகள் நரம் வதரடும்சபரவதல்லரம்
நரலு முழத்தில் நல்ல ஆளடை தரசவண்டும்.
இவ்விரண்டும் - அன்னைமும் ஆளடையும் இப்வபரழுசத கிளடைக்க சவண்டும்.

இல்லரவிட்டைரல் தீபரவளிக்குத் தளலநரள்
சவளல நிறுத்தம் வசேய்சவரம். இது உங்கள்
அளனைவருக்கும் சேம்மைதமைரயிருக்கும் என்று
நம்பகின்சறன்" என்று சபசி நின்றரர். அப்சபரது
அடியேரர் எல்லரம் ளகவகரட்டி எழுப்பயே
சபசரரளசே ளகலரசேத்ளத எட்டியேது.
திருசவரடு எழுதியே வகரடிளயேத் ளகயில் எடுத்து
முன்சனை வசேன்றரர். சுந்தரமூர்த்தி.
பரமைசிவனுளடையே இருப்படைத்ளத சநரக்கிப்
பண்டைரரப் பளடை நடைந்தது. ஒரு
பழங்கரட்டினுள்சள இருந்தரர், பரமைசிவன். அக்
கரட்ளடைக் கரத்து நின்றரன் நந்தி என்ற சசேவகன்.
அவளனைக் கண்டு வணங்கினைரர். சுந்தரம்;
திருத்வதரண்டைர் சேங்கத்தின் தீர்மைரனைங்களள
அவனிடைம் வதரிவித்தரர். அது சகட்டை நந்தி,
"அப்பர சுந்தரம்! திட்டைவமைல்லரம் சேரியேரய்ப்
சபரட்டுவிட்டைரய்! ஆனைரல், இப்சபரது
பரமைசிவன் படும் பரடு உனைக்குத் வதரியுமைர?
பட்டைரளடை என்ற சபச்சசே அவர் குடும்பத்தில்
இல்ளல. பரர்வதியும், கங்ளகயும் பருத்தி
நூலரளடைகள்தரம் கட்டிக்வகரள்கிறரர்கள். பரமை
சிவசனைர, அதுவுமின்றிப் பலித்சதரளல எடுத்து
உடுத்திருக்கிறரர்; குளிர் தரங்கமைரட்டைரமைல்

கரித்சதரளலப் சபரர்த்துக்வகரண்டிருக்கிறரர்.
உலகத்துக் வகல்லரம் அவர் படியேளக்கிறரர்
என்று வபயேர். இப்சபரது அவர் குடும்பத்திற்சக
அரிசி பங்கிட்டுக் வகரடுக்கப்படுகின்றது.
அவரிடைம் சவளல பரர்க்கும் நரன் வயிறரரச்
சசேரறுண்டு அறுபது நரளரயிற்று. மூத்த
பள்ளளக்கு சேரதம் சபரதரது; தம்பயேரகியே
முருகளனை ஏய்த்து அவன் பங்ளகயும் சசேர்த்துச்
சேரப்படுகிறரன். முருகன் ஒருவிளளயேரட்டுப்
பள்ளள. சேரப்பரட்டு சவளளயில் ஒரு மையில்
ஆடினைரல் அளதசயே பரர்த்துக்
வகரண்டிருப்பரன்; ஒரு சகரழி கூவினைரல்
அளதக் வகரண்டுவர ஓடுவரன் இளதவயேல்லரம்
பரர்த்துக்வகரண்டு சபசேரமைல் இருப்பரள்
பரர்வதியேம்ளமை. பள்ளளகளளத் தட்டி
வளர்க்கத் வதரியேரத தரய் அவள். அவளுக்கும்
கங்ளகக்கும் எப்வபரழுதும் சேண்ளடை. இருவரும்
பரிந்து தனித்தனிசயே குடியிருக்க
சவண்டுவமைன்று பரமைசிவனிடைம் விண்ணப்பம்
வசேய்தரர்கள். இப்வபரழுது வீட்டுக்கும்
பஞ்சேமைல்லவர? தனித்தனி வீடு தருவதற்கு
வழியில்ளல என்று உணர்ந்த தியேரக
மூர்த்தியேரகியே தளலவர், தம் உடைம்பல் ஒரு
பரகத்ளதப் பரர்வதிக்குக் வகரடுத்தரர்; கரடு
சபரன்ற தம் சேளடையில் கங்ளகளயே ளவத்துக்

வகரண்டைரர். இப்படி இருக்கிறது பரமைசிவன்
நிளலளமை. உள்ளளத வசேரல்லிவிட்சடைன்; இனி
உன் சித்தம்" என்று கூறினைரன்.
நந்தியின் சபச்சேரல் சுந்தரத்தின் மைனை உறுதி
உளலயேவில்ளல; பரமைசிவளனைப் பரர்த்சத தீர
சவண்டும் என்று வற்பறுத்தினைரர்.
"அப்படியேரனைரல் அசதர வதரிகிறசத, அந்த
மையேரனைத்தில் இருக்கிறரர் தளலவர். சபரய்ப்
பரர்" என்று விளடை வகரடுத்தரன் நந்தி.
சுந்தரம் வசேன்றரர்; பரமைசிவளனைக் கண்டைரர்; ளக
வதரழுதரர்; திருத்வதரண்டைர் படும் பரட்ளடை
உருக்கமைரக எடுத்துளரத்தரர். பரமைசிவன் ஒன்றும்
சபசேவில்ளல. அவர் முகத்தில் எவ்வித அளசேவும்
இல்ளல. அந்நிளல கண்டு வருத்தமுற்ற சுந்தரம்,
"ஆண்டைவசனை! வபரியே இடைத்திற்குப் பச்ளசேக்குப்
சபரனைரல், உண்டு என்பது மில்ளல, இல்ளல
வயேன்பது மில்ளல என்ற பழ வமைரழி
உண்ளமையேரயிற்சற! வல்லவதல்லரம் வசேரல்லி
உம்ளமை வரழ்த்திசனைன்: குளறகளளவயேல்லரம்
வசேரல்லி முளறயிட்சடைன். வரய்திறந்து ஒரு
வரர்த்ளத வசேரல்லலரகரதர?"
"வல்ல வதல்லரம் வசேரல்லி உம்ளமை

வரழ்த்தி னைரலும் வரய்திறந்து
இல்ளல என்னீர்! உண்டு வமைன்னீர்
எம்ளமை ஆள்வரன் இருப்ப வதன்சனை!"
என்று சகட்டைரர்; அப்வபரழுதும் சபச்சில்ளல.
சுற்று முற்றும் பரர்த்தரர், சுந்தரம்;
சேளடையின்சமைல் இருந்த கங்ளகளயே சநரக்கினைரர்;
அவள் வரய் திறக்க வில்ளல. கணபதிளயே
சநரக்கினைரர்; அவன் இருந்த இடைம் விட்டு
அளசேயேவில்ளல. குழந்ளத முருகன் ஒரு
சகரழிளயேப் பரர்த்துக் வகரட்டைரவி
விட்டுக்வகரண்டிருந்தரன். பரர்வதி ஓர்
அப்பரவியேரகத் சதரன்றினைரள்.
அளதக் கண்டை திருத்வதரண்டைர் தளலவருக்கு
ஆத்திரம் வபரங்கிற்று. மீண்டும் பரமைசிவளனைப்
பரர்த்து, "ஐயேசனை! அடியேரர் படும் துயேரத்ளத நீர்
அறிந்தும் அறியேரதவர் சபரல் இருக்கின்றீர்!
உமைது திருவுள்ளத்தில் இரக்கம் பறக்கும்
என்வறண்ணி இது வளரயும்
வபரறுத்திருந்சதரம். ஈசேசனை! இனிப் வபரறுக்க
முடியேரது! தீபரவளிக்குத் தளல நரளில் உம்
அடியேரர் அளனைவரும் சவளல நிறுத்தம்
வசேய்வதரக அறுதி வசேய்துள்ளரர்கள். இது

திருத்வதரண்டைர் சேங்கத்தின் தீர்மைரனைம்.
"திங்கள் தங்கு சேளடையின் சமைசலரர்
திளரகள் வந்து பரள வீசும்
கங்ளக யேரசளல் வரய்தி றவரள்
கணப திசயேல் வயிறு தரரி
அங்ளக சவசலரன் குமைரன் பள்ளள
சதவி யேரர்சகரல் தட்டி யேரளரர்
உங்க ளுக்கரட் வசேய்யே மைரட்சடைரம்
ஒண கரந்தன் தளியு ளீசர"*
என்று பரடி நின்றரர் சுந்தரம்.
-----* சுந்தர மூர்த்தி சுவரமிகள் சதவரரம்.
அப்சபரது பரமைசிவன் குடும்பத்தில் ஒரு
பரபரப்ப உண்டைரயிற்று. கணபதி எழுந்து வந்து
தந்ளதயின் முகத்ளதத் தளர்ந்து சநரக்கினைரன்.
கங்ளக சேளடையினின்றும் இழிந்து,
'தீபரவளியேன்று கங்கரஸ்நரனைம் நளடை
வபறசவண்டுசமை! அதற்கு வழி என்னை?' என்று
சகட்பவள் சபரலத் தளலவளனை வணங்கி
நின்றரள்.
இவற்ளற வயேல்லரம் கண்டைரர் பரமைசிவன்,

இன்னும் சபசேரதிருந்தரல் வபருசமைரசேம்
வந்துவிடும் என்றுணர்ந்தரர்; சுந்தரத்ளதயும்,
அவருக்குப் பன்சனை ஐந்ளதந்து சபரரக
அணிவகுத்து நின்ற அடியேரளரயும் சநரக்கி,
'சதரழர்கசள' என்றரர். அச்வசேரல்ளலக் சகட்டை
வதரண்டைர் குழரம் ஆனைந்தவரரியில் மூழ்கிற்று.
'வதரண்டைர் நரதசனை சபரற்றி! அடியேரர்க்கு
எளியேசனை சபரற்றி!' என்ற வரழ்த்துளர எழுந்தது.
ஆரவரரம் அமைர்ந்தவுடைன் பரமைசிவன்
சபசேலுற்றரர்:
"உங்கள் தளலவனைரகியே சுந்தரன் என் தளல
சிறந்த சதரழன்.அவன் அடியேரர்க்கு அடியேவன்.
வதரண்டைர் படும் துயேரங்கண்டு ஆற்றரது
சவகமைரய்ப் சபசினைரன். நரவடைல்லரம்
பஞ்சேத்தரல் நலியும் வபரழுது நரம் மைட்டும்
வரட்டைமின்றி வரழ முடியுமைர?
எடுத்ததற்வகல்லரம் சவளலநிறுத்தம் வசேய்வது
ஏளனைமைரகும். சகரடிக்கணக்கரனை மைக்கள்
குடிக்கக் கஞ்சியின்றி வருந்துகின்றனைசர!
ஒருசிலர் பறளர வஞ்சித்து, இருட்டுக் களடையில்
திருட்டு சவளல வசேய்வளத நரம் அறிசவரம்.
இன்னும் சில நரளில் நல்ல மைளழ வபய்து, நரடு
வசேழிக்கும்; அறம் வளரும்; மைறம் தளரும்.
அப்சபரது உமைது மைனைக் கவளல ஒழியும்" என்று

திருவரய் மைலர்ந்தரர்.
அடியேரர் முகம் மைலர்ந்தது,. "ஆண்டைவன் கருளண
வரழ்க, வரழ்க!" என்று வரழ்த்தினைரர்.
"ஆழ்க தீயேவதல்லரம்; அரன் நரமைசமை
சூழ்க; ளவயேகமும் துயேர் தீர்கசவ"
என்று பரடிக்வகரண்டை திரும்பனைர்
அடியேரவரல்லரம். பரமைசிவன் வீட்டில் பஞ்சேத்
தீபரவளி அளமைதியேரக நடைந்தது.
--------------

20. சேரமை கவிரரயேர்
கரசவரியேரற்றின் களரயிலுள்ள சதரணி பரியிசல
பறந்தரன் வபரன்னைப்பன். அவன் தந்ளத
தமிழறிந்தவர்; தரய், பழங்களத வசேரல்வதில்
சபர் வபற்றவள். வபரன்னைப்பளனை ஒரு வபரியே
கவிரரயேனைரக்கிவிடை சவண்டும் என்பது
தந்ளதயின் ஆவல். கரளலயில் நரலளர
மைணிக்சக தந்ளத ளபயேளனை எழுப்பவிடுவரர்;
சேரளல வழியேரக ஆற்றங்களரக்கு அளழத்துச்
வசேல்வரர்; வழிவயேல்லரம் நிகண்டும் நன்னூலும்
வரய்ப்படைமைரகச் வசேரல்லிக் வகரடுப்பரர்.
தளலகரல் பரியேரமைல் வபரன்னைப்பன்
கிளிப்பள்ளள சபரல் தூக்க மையேக்கத்திசல
பரடைம் வசேரல்லிக்வகரண்டு சபரவரன்.
தினைந்சதரறும் பரடைம் ஏறிக்வகரண்சடை
சபரயிற்று. ளபயேனுக்கு வவறுப்பம் வளர்ந்து
வகரண்சடை வசேன்றது.
நரள்சதரறும் மைரளலப்வபரழுதில்
வபரன்னைப்பனுக்கு அவன் தரய் களத
வசேரல்வரள். அக் களத சபய்க் களதயேரகசவ
இருக்கும். ஒரு நரள் முண்டைரசு கட்டி வரும்
சேண்டிக் கறுப்பன் களதளயே அவள் வசேரன்னைரள்.

அந்தக் கறுப்பன் நரற்பது முழக் கறுப்பத்
துணிளயே வரல்விட்டுத் தளலயிசல
கட்டிக்வகரண்டு, கிறுதர மீளசேளயே முறுக்கிக்
வகரண்டு ளபயேனுக்குக் கனைவிசல கரட்சி
வகரடுத்தரன். மைற்வறரரு நரள் மைரளலயில் அவள்
சேங்கிலிப் பூதத்தரன் சேரித்திரத்ளதச் வசேரன்னைரள்.
அன்றிரவு சேலசேல என்ற ஓளசேயும், கலகல என்ற
சிரிப்பம் ளபயேன் வசேவியில் விழுந்துவகரண்சடை
இருந்தனை. அக் களதகளளக் சகட்டைதன்
பயேனைரகப் வபரன்னைப்பன் இருட்டிவிட்டைரல்
வீட்ளடை விட்டு வவளிசயே சபரகமைரட்டைரன்.
அந்திசேந்தியில் ஆற்றுக்குத் தனிசயே சபரக
சநர்ந்தரல், ஒரு சவப்பங்வகரம்ளபக் ளகயில்
எடுத்துக்வகரண்டு சபரவரன். சவப்பந்
தடியிருந்தரல் சபய் அணுகரது என்று அவன்
தரய் வசேரல்லி ளவத்திருந்தரள்.
பள்ளிக்கூடைப் படிப்பல் வபரன்னைப்பன்
தந்ளதக்குச் சிறிதும் நம்பக்ளகயில்ளல. 'பள்ளிக்
கல்வி பள்ளிக்குதவரது' என்று அடிக்கடி அவர்
வசேரல்வரர். அந்த வசேனைம் தினைந்சதரறும்
வசேவியில் விழும். ஆயினும், ளபயேனுக்கு அதன்
வபரருள் வதரியேவில்ளல.
ஒரு நரள் அமைரவரளசேச் சேரப்பரடு முடித்துத்

தந்ளத திண்ளணயில் சேரய்ந்திருக்ளகயில்
அவளரப் பரர்த்து.
ளபயேன்:- அப்பர! "பள்ளிக் கல்வி
பள்ளிக்குதவரது" என்று தினைந்சதரறும்
வசேரல்கிறரசயே! பள்ளி என்றரல் என்னை?
தந்ளத:- அப்படிக் சகளப்பர! பளழக்கிற
பள்ளள அப்படித்தரன் சகட்பரன். இந்த
வசேனைத்ளத எல்சலரரும் வசேரல்லுவரர்கள்.
ஆனைரல், ஒருவருக்கும் உண்ளமைப் வபரருள்
வதரியேரது.
ளபயேன்:- அப்படியேரனைரல் உனைக்கு மைட்டும்
எப்படித் வதரிந்தது, அப்பர? யேரர் வசேரல்லிக்
வகரடுத்தரர்?
தந்ளத:- பள்ளரய்! கட்டிக் வகரடுத்த சசேரறும்
வசேரல்லிக் வகரடுத்த வபரருளும்
களவக்குதவுமைர? நரசனை முயேன்று
கண்டுபடித்சதன். 'வருந்தினைரல் வரரரத
வதரன்றில்ளல' என்பது உண்ளமையேல்லவர?
ளபயேன்:- நீ வருந்திக் கண்டுபடித்த அர்த்தத்ளத
எனைக்குச் வசேரல்லித் தரமைரட்டைரயேர?

தந்ளத:- உனைக்கில்லரமைலர! இசதர
வசேரல்கிசறன். ஆனைரல், நரன் வசேரல்லும்
அர்த்தத்ளத எவனிடைமும் வசேரல்லரசத! இப்
பரபஞ்சேம் படுசமைரசேம்! பரடுபடுபவன் ஒருவன்;
பலனைளடைபவன் மைற்வறரருவன், இந்தப்
பழவமைரழியின் வபரருளளச்
வசேரல்லிவிட்டைரசயேர மைறுநரள் "வவடிகுண்டு
விகடை" னில் அளதக் சகட்டைவன் வவளியிட்டுப்
பணமும் பகழும் வபற்றுக் வகரள்வரன்.
ளபயேன்:- நரன் வசேரல்சவனைர, அப்பர! நீ உன்
மூளளளயேக் கசேக்கிப் பழிந்து கண்டு படித்த
கருத்ளத நரனைர வவளிசயே வசேரல்சவன்?
தந்ளத:- நீ சேமைர்த்தன் என்பது எனைக்குத் வதரியும்.
ஆனைரல், இவ்வஞ்சேக உலகத்ளத நிளனைக்கும்
வபரழுது என் வநஞ்சேம் நடுங்கிறது. நன்றரகக்
சகள். நன்னூல்தரன் உனைக்குக் கனைபரடைமைரய்த்
வதரியுசமை! பள்ளி என்பது ஆய்த எழுத்து. அது
மூன்று பள்ளியேரய் அடுப்பக்கட்டி
சபரலிருக்கும். பள்ளிக்கூடைப் படிப்ப
அடுப்பக்கட்டிக்குக்கூடை உதவரது என்பது
அப்பழவமைரழியின் கருத்து. அடுப்பக் கட்டிக்கு
உதவரது என்றரல், அடுப்பக்கு உதவரது; ஒரு
படி அன்னைத்துக்கு உதவரது என்பளதப்

படிப்படியேரக உய்த்துணர சவண்டும்.
ளபயேன் திறந்த வரய் மூடைரமைல்
சகட்டுக்வகரண்டிருந்தரன்; ஒன்றும்
பரியேவில்ளல; மூளள கிறுகிறுத்தது.
ளபயேன் :- சபரதும், அப்பர! எல்லரம் விளங்கிப்
சபரச்சு. நரன் இனிப் பள்ளிக்கூடைம் சபரகசவ
மைரட்சடைன். வீட்டிலிருந்து தமிழ்ப் பரட்டுக்
கட்டுசவன். ஒழிந்த சநரத்தில் அம்மைரவுடைன்
இருந்து அடுப்ப மூட்டுசவன்.
தந்ளத :- அதுதரன் சேரி. 'சசேரறு வபரங்கித்
திண்ணு; வசேரந்தக்கவி பண்ணு' என்று அந்தகக்
கவிரரயேர் வகரச்ளச்ைளசேயேரய்ச் வசேரல்லுவரர்.
ஆயினும், அது நல்ல வசேனைம்.
ளபயேன் எழுந்து சபரனைரன். பரட்டுப் பரடை
சவண்டும் என்னும் ஆளசே அவளனைப் பற்றிக்
வகரண்டைது ஓளசேசயே பரட்டுக்கு உயிர் என்பது
அவன் கருத்து. "சீரும் தளளயும் சிறிசயேரர்
பரர்ப்பரர்; சமைரளனையும் எதுளகயும் மூடைர்
விரும்பவர்" என்று வசேரல்லி,
யேரப்பலக்கணத்தின்படி பரட்வடைழுதும் பள்ளிப்
பள்ளளகளள அவன் பரிகரசேம் வசேய்வரன்.

முதலில் எல்லரர்க்கும் படியேளக்கும் கடைவுளின்
மீது பரட்டுக் கட்டுவசத முளறவயேன்று
வபரன்னைப்பனுக்குத் சதரன்றியேது. வளமைரகச்
சசேரறும் கறியும் தரும்படி அவன்
சிவவபருமைரளனைப் பரடினைரன்.
"கற்பளனை கடைந்தவன், கறிசசேரறு தருபவன்
வவற்பனில் உளறபவன், வவஞ்சேனைம்
அளிப்பவன்
சேற்பத்ளத அணிபவன், சேரப்பரடும் தருபவன்
நற்பதம் பணிசவன், நரன்பசி தணிசவன்"
என்று வதரடைங்கி, அறுசுளவ உண்டிக்குப் பத்துப்
பரட்டுப் பரடி முடித்தரன். அப் பரட்டுக்கு '
அகட்டுத் திருப்பதிகம்' என்று தளலப்பட்டுத்
தந்ளதயிடைம் வகரண்டு சபரனைரன்.
வபரன்னைப்பன் பரடியே முதற் பரட்டு அன்னைப்
பரட்டைர யிருக்கக் கண்டு தந்ளத ஆனைந்த
மைளடைந்தரர்; "அவளர சபரட்டைரல் துவளர
முளளக்குமைர? துப்பரக்கி வயிற்றில் பீரங்கி
பறந்திருக்கின்றது" என்று வமைச்சினைரர்;
'பள்ளிக்கூடைத்தில் படிக்கும் பயேல்கள் அசேட்டுப்
பசேட்வடைன்று பரடுகிறரர்கசள! என் மைகன் பரடியே
அகட்டுப் பரட்டின் அடித்தூசி விளல வபறுமைர
அளவ? அகட்டுப் பரட்டு என்ற தளலப்பன்

அர்த்தந்தரன் அப் பயேல்களுக்குத் வதரியுமைர? என்
பள்ளள வபரன்னைப்பனுக்கு நிகண்டு
தளலகீழரய்ப் பரடைம். அகடும் சமைரடும் உதரமும்
வயிசற' என்ற பண்ளடை நிகண்டு
மைனைப்பரடைமைரயிருப்பதனைரல் அன்சறர, வயிற்றுப்
பரட்ளடை அகட்டுப் பரட்டு என்று அளழத்தரன்
என் அப்பன்? இவன் கம்பளரசபரல் ஒரு வபரியே
கவிச்சேக்கரவர்த்தி யேரவரன்' என்று எண்ணி
மைனைங்களித்தரர்; அகட்டுத் திருப்பதிகத்ளத ஆறு
தரம் படித்தரர்; பல ரரகங்களில் பரடினைரர். அத்
திருப்பதிகத்துக்கு ஒரு சிறப்பப் பரயிரமும்
வகரடுத்தரர்.
"அன்னைக் கவிபரடி அகங்குளிரச் வசேய்திட்டை
வபரன்னைப்பர உன்தன் பலளமைத் திறத்தரசல
மைன்னைவரும் சபரற்ற மைணியேர சேனைத்திருப்பரய்
என்னைப்பர என்குலத்திற் சகற்ற எழிவலரளிசயே"
என்று தந்ளத பரடித் தந்த பரயிரத்ளதப் ளபயேன்
பதிகத்சதரடு சசேர்த்துக் கட்டி
ளவத்துக்வகரண்டைரன்.
அன்னைப் பரட்டுப் பரடியே பகழ் வபற்ற
வபரன்னைப்பக் கவிரரயேர் அன்று முதல் ஆயிரம்
ஆயிரமைரகப் பரடித் தள்ளினைரர். அவரது கவியின்

வபருக்கத்ளதக் கண்டைவர்கள், கம்பருக்கும்
கரளிதரசேருக்கும் அருள் வசேய்த கரளிசயே
அவருளடையே நரவிலும் சூலத்தரல்
எழுதிவிட்டைரள் என்று வவளிப்பளடையேரகப்
சபசினைரர்கள். அவர் வரக்குப் பலிக்கும் என்று
நம்பத் சதரணிபரி வரசிகள் அவருக்கு
சவண்டியே வபரருள் வகரடுத்தரர்கள். பணக்கரரர்
வீட்டில் கல்யேரணம் நடைந்தரல், வபரன்னைப்பக்
கவிரரயேர், பட்ளடைத் தரர்சபரட்டு, வநற்றியிசல
திருநீற்ளறப் பட்ளடையேரக இட்டு, வவள்ளிப்
பூண் படித்த தடிக்வகரம்ளபக் ளகயிசல
படித்துக் கம்பீரமைரக நடைந்து வசேல்வரர்.
கல்யேரணப் பந்தலிலுள்ள மிரரசுதரர்கள்
மைரியேரளதயேரக விலகிச் சேளபயின் நடுசவ
கவிரரயேருக்கு இடைங் வகரடுப்பரர்கள்.
மைணச்சேடைங்கு முடிந்தவுடைசனை கவிரரயேர்
நளினைமைரக வவள்ளி டைப்பயிலிருந்து வபரடி
வயேடுத்து நரசியில் இழுத்துக்வகரண்டு உச்சேத்
வதரனியில் தம் வரழ்த்துப் பரட்ளடை எடுத்து
விடுவரர்.
ஒரு நரள், நந்திபரிச் சுந்தர முதலியேரர் வீட்டில்
விமைரிளசேயேரக நடைந்த கல்யேரணத்திற்குக்
கவிரரயேர் சபரயிருந்தரர். மைணமைக்கள்
மைணவளறளயேச் சுற்றி வந்து உட்கரர்ந்ததும்,

கவிரரயேர் "மைந்திகள் லரளக சபரடும்" என்று ஓர்
எடுப்ப எடுத்தரர்.
"மைந்திகள் லரளக சபரடும்
நந்தியேம் பரியிசல வரழும்"
என்று ஆரம்பத்தவுடைன் பந்தலிசல சபச்சு
அடைங்கிற்று. எல்சலரரும் ஒருமுகமைரய்ப்
பரட்ளடைக் சகட்டைரர்கள். அவ்வூரில் உள்ள
மைரஞ்சசேரளலயில் மைந்திகள் கிளளக்குக் கிளள
தரவித் தளலகீழரக ஆடும் அழளகக் கண்டு
கவிரரயேர் ஒரு பரட்டுக் கட்டிவிட்டைரசர என்று
பரட்டிகள் பரரரட்டினைரர்கள். பந்தலுக்கு
வவளிசயே கிளித்தட்டு
விளளயேரடிக்வகரண்டிருந்த சிறுவர்கள்
பரட்ளடைக் சகட்டைவுடைசனை ஒரு லரளக சபரட்டுக்
கவிரரயேர் வரக்ளக வமைய்ப்பத்தரர்கள்.
மைற்வறரரு நரள் சேமைரபரி முதலியேரர் வீட்டில் ஓர்
அமைரகிரிளயே நடைந்தது. அளதக் சகள்விப்பட்டை
கவிரரயேர் கருமைரந்திரக் கூட்டைத்திற் பகுந்து,
"அமைரர்கள் கண்ணீர் சிந்த
அந்தரர் வபரருமி சயேங்கத்
தமைவரலரம் தவித்து வரடைத்
தங்ளகயேர் தளர்ந்து சசேரர"

என்று உருக்கமைரய் எடுத்த பரட்டு முடியுன்சனை
அங்கிருந்த மைங்ளகயேர் ஓவவன்று அலறி அழத்
வதரடைங்கினைரர்கள். பரட்டு, அழுளகயேரல், அளர
குளறயேரய் முடிந்தது. பரட்ளடைக் சகட்டு உருகியே
சேமைரபரி முதலியேரர் கவிரரயேருக்கு வவள்ளிப்
பரக்குவவட்டி வயேரன்று பரிசேளித்தரர்.
இவ்வரறு நன்ளமை தீளமைகள் சநரரத
கரலங்களிலும் கவிரரயேர் சீமைரன்கள்மீது
சித்திரக்கவி வசேய்வரர்; சில சபர்வழிகளள நரக
பந்தத்தில் அளடைப்பரர்; மைற்றும் சில சபளரக்
கமைல பந்தத்தில் கட்டுவரர்; பந்தங்கள்
தயேரரரனைதும் வவள்ளித்தடி படித்து அவர்கள்
வீட்ளடை சநரக்கிச் வசேல்வரர். ஒரு நரள், கவிரரயேர்,
நரகபந்தத்ளத எடுத்துக்வகரண்டு அரசூர்
ஆளனையேப்ப பள்ளளளயேக் கரணச் வசேன்றரர்.
அவர், தம் பங்கரளிகளின் மீது வதரடுத்திருந்த
வழக்கு அவருக்குப் பரதகமைரகத் தீர்ப்பரனை
வசேய்தி அப்வபரழுதுதரன் தந்தியின் மூலமைரக
வந்திருந்தது. சேரய்வு நரற்கரலியில் சசேரர்ந்து
சேரய்ந்திருந்த பள்ளளயேவர்களின் முன்சனை நின்று
வகரண்டு,
"தந்திவயேரன்று வந்தவதன்று
வநரந்திருக்கும் சவளளயில்

பந்தவமைரன்று தந்துநரன்
வந்தளனைப ரிகுசவன்"
என்று கவிரரயேர் சபரட்டை சபரடு அவளரத் தூக்கி
வரரிப் சபரட்டுவிட்டைது. தந்திக்கரரளனைத்
தளலவரசேலில் கண்டு வசேய்தி யேறிந்துவகரண்டு,
கவிரரயேர் உள்சள வந்தரர் என்பளத அறியேரத
பள்ளளயேவர்கள் ஆச்சேரியேப்பட்டு வணங்கி
அவளர வரசவற்றரர்; உபசேரித்தரர். கரரியேம்
பலித்தவதன் வறண்ணி, கவிரரயேர் பந்தத்ளதக்
கம்பீரமைரகப் படித்துக் வகரடுத்தரர்.
பந்தப்பரட்டின் வபரருளறியேரத பள்ளளயேவர்கள்
கரளியின் அருள் வபற்ற கவிரரயேவரரடு சபசேவும்
அஞ்சி, ஐம்பது ரூபர சேன்மைரனைம் வகரடுத்து,
சகரர்ட்டுச் வசேலசவரடு வசேலவரய். 'பந்தச்
வசேலவு ரூபர ஐம்பது' என்று எழுதிவிட்டைரர்.
கரலஞ் வசேல்லச் வசேல்லக் கவிரரயேர் பகழ் ஏறிக்
வகரண்சடை சபரயிற்று. அவருக்கு வயேதும்
நரற்பது நிளறந்தது. அவரது இருபத்வதட்டைரம்
வயேதில் பள்ளளயிடைம் சேரமைகவி
வபற்றுக்வகரண்டு தரயேரர் பரமைபதம்
அளடைந்தரள்; பன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில்
தந்ளதயும் கவிரரயேரிடைம்
விளடைவபற்றுக்வகரண்டைரர். வபற்சறரர்

இருவரும் சபரய்ச் சசேர்ந்த பன்ப, கவிரரயேர்
கல்யேரணம் வசேய்துவகரண்டு இல்லறம் நடைத்த
சவண்டுவமைன்று அவர் உற்றரர் உறவினைர்
வசேரல்லத் வதரடைங்கினைரர்கள். அவர்கள்
கல்யேரணப் சபச்ளசே எடுக்கும் வபரழுது, 'அந்த
இழவு யேரருக்கு சவணும்?' என்று கவிரரயேர்
நறுக்வகன்று சபசிவிடுவரர். ஆகசவ, 'கல்யேரண
இழளவ'ப்பற்றி யேரரும் அவருடைன்
சபசுவதில்ளல.
நரளளடைவில் கவிரரயேருக்கு, 'நரக பந்த நரயேகம்',
'சேரமைகவிச் சிங்கம்' முதலியே பட்டைங்கள் வலியே
வந்து சசேர்ந்தனை. ஆயினும்,வபரியே ஆளசே ஒன்று
அவர் மைனைத்திசல குடிவகரண்டிருந்தது.
பதினைரயிரம் பரட்டுப் பரடியே கம்பர்,
கவிச்சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம் வபற்றரல்,
அறுபதினைரயிரம் கவி பரடியே வபரன்னைப்பர் ஏன்
அப்பட்டைம் வபறக்கூடைரது என்பது அவர்
சகள்வி. சமைலும் அவர் கவிச்சேக்கரவர்த்தி தரன்
என்று மைனைச்சேரட்சி உள்ளிருந்து
வசேரல்லிக்வகரண்சடையிருந்தது.
கவியேரசுப் பட்டைம் வபறுவதற்கு மைதுளரயும்
கரஞ்சியுசமை சேரியேரனை இடைங்கள் என்று கவிரரயேர்
எண்ணினைரர்; முதலில் மைதுளரக்குத் தம்

பரிவரரங்கசளரடு பறப்பட்டைரர். அங்சக
சகரசனைரியேப்பக் கவிரரயேர் என்பவர் முத்தமிழ்ப்
பலவரரக மைதிக்கப் பட்டிருந்தரர். அவருளடையே
முழக்கத்ளதக் சகட்டு அஞ்சியே மைதுளரச்
சேங்கத்தரர் 'சகரளடையிடிக் சகரசனைரியேப்பர்'
என்று அவளர அளழத்தரர்கள்.
அக்சகரளடையிடிளயேப் வபரன்னைப்பக் கவிரரயேர்
கரணச் வசேன்றரர்; தரம் இயேற்றி அச்சிட்டிருந்த
நரகபந்தம், கமைலபந்தம் முதலியே
பந்தங்களளயும், சேரமைகவி, சீட்டுக்கவி முதலியே
பரட்டுகளளயும் சகரளடையிடியிடைம் கரட்டினைரர்.
சேரமை கவிச் சிங்கத்தின் கர்ச்சேளனை
சகரளடையிடியின் முழக்கத்திலும் அதிகமைரகசவ
இருந்தது.
சகரளடையிடி; - சதரணிபரித் சதரன்றசல!
நரகபந்த நரயேகசமை! அடிசயேன் குடிளசே தங்கள்
வருளகயேரல் பனிதமைளடைந்தது. எளிசயேன்
தங்களுக்கு என்னை வசேய்யேக்கூடும்? தங்கள் சித்தம்
என் பரக்கியேம்.
கவிரரயேர்:
"சகரளடை யிடிமுழக்கும் சகரசனைரி யேப்பரசகள்
மைரடை மைதிதவழும் மைதுளரமைரப் பலவரிடைம்

நரடைறியேப் பட்டைம் நயேந்துவபற சவணுவமைன்சற
கரடும் களரயும் கடைந்திங்கு வந்சதன்கரண்"
சகரளடையிடி : - கல்விக் களஞ்சியேசமை! கவிச்
சிங்கசமை! மூச்சுவிடு முன்சப முப்பது கவி
பரடும் உங்களுக்கு நரங்களர பட்டைமைளிக்கும்
தரமுளடைசயேரம்? நீங்கள் இருப்பது மைளலயின்
முடி; நரங்கள் கிடைப்பது மைடுவின் அடி.
மைதுளரயின் வபருளமை வயேல்லரம்
பழங்களதயேரய்ப் சபரயிற்று. கவிப்வபருஞ்
சிங்கமைரய்த் திருப்பதி முதல்
கன்னியேரகுமைரிவளர திக்கு விஜேயேம் வசேய்துள்ள
தங்கள் வபருளமைளயே அறியே வல்லரர் இங்கு
எவரும் இல்ளல. கவிச்சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம்
வபற்ற ஒட்டைக்கூத்தர் குலத்திற் பறந்தவர் ஒருவர்
கரஞ்சி மைரநகரில் இருக்கிறரர். 'அடுக்கு வமைரழி
ஆனைந்தக் கூத்தர்' என்று அவளர அறிந்சதரர்
அளழக்கிறரர்கள். அவர் வகரடுக்கும் பட்டைம்
இப்வபரழுது எல்சலரரரலும் மைதிக்கப்படுகிறது.
தரங்களும் அவளரப்பற்றிக் சகள்விப்
பட்டிருப்பீர்கசள!
கவிரரயேர் : - 'இது நல்ல கருத்து. கரஞ்சி மைரநகரம்
கல்விக்குப் சபர்சபரனை இடைம். ஆனைந்தக் கூத்தர்
ஒட்டைக்கூத்தருளடையே மைகள் வழியிசல வந்தவர்.

ஆயினும் ஒட்டைக்கூத்தர் உடைம்பல் ஓடியே
இரத்தத்திசல ஒரு துளிசயேனும் அவருடைம்பல்
ஒடைரதிருக்குமைர? இன்சற சபரய் அவளரப்
பரரக்கிசறன்' என்று எழுந்து, சகரளடையிடியிடைம்
விளடை வபற்றுக் கரஞ்சி மைரநகர்க்குச் வசேன்றரர்.
அப்வபரழுது அடுக்குவமைரழிக் கூத்தர் தம் கரலிற்
பண்பட்டுப் படுக்ளகயில் இருந்தரர். சேரமை
கவிரரயேர் அந்நிளலயிற் கரண வந்தது ஒரு
துர்ச்சேகுனைம்சபரல் அவருக்குத் சதரன்றியேது.
ஆயினும், கவிரரயேளர உள்சள வரவளழத்து,
"பங்கமில்லரப் பரட்டிளசேக்கும் சிங்கசமை வருக!
சேங்கமைர முடியில் ளவகும் தங்கசமை வருக" என்று
அடுக்கு வமைரழி கூறி அவர் வரசவற்றரர்.
கவிரரயேர்: "அடுத்த வமைரழிவிடுக்கும் ஆனைந்தக் கூத்தரசகள்
படுத்த படியேறிந்தும் பரடுளரக்க வந்சதரம்யேரம்
எடுத்தவபருங் கவிபரடி ஏற்றமுற்ற கூத்தருடைன்
வதரடுத்திலங்கும் சபவறமைக்குத் சதரன்றரல்!
அருளரசயே"
என்று தம் கருத்ளத வதரிவித்தரர்.

உடைசனை அடுக்குவமைரழி, 'சேகல பந்த சேரசமை!
இந்நிலவுலகில் நும்வமைரப்பர் பறர் இன்றி
நீசரயேரனீர்! கவிச்சேக்கரவர்த்தி வயேன்று பவிச்
சேக்கரவர்த்திகள் பரரரட்டியே ஒட்டைக்கூத்தருக்குப்
பன் அப்பட்டைம் எவளரயும்
வசேன்றளடைந்ததில்ளல. இன்று கவியுலகத்தில்
சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம் வபறுவதற்குத் தங்களளத்
தவிர தகுதியுளடையேவர் சவறு யேரர் உள்ளரர்?
தில்ளலவரழ் அந்தணர் சேந்நிதியில் தமிழ்ப்
வபரும் பலவர்கள் முன்னிளலயில் தங்களுக்கு
அப்பட்டைம் அளிக்கப் படைல் சவண்டும்.
அதற்குரியே ஏற்பரடுகளளச் சிதம்பரத்தில்
வசேய்வீர்களரனைரல் அடிசயேன் கரல்சநரய்
தீர்ந்துவந்து அக்கரட்சிளயேக் கண்குளிரக்
கரண்சபன்' என்றரர்.
அடுக்குவமைரழிக் கூத்தர் வசேரல்லியேது
கவிரரயேருக்கு மிக்க வபரருத்தமைரகசவ
சதரன்றிற்று. 'எல்ளலயேற்ற வபருளமையுளடையேது
தில்ளலயேம்பதி. சேளபகளிற் சிறந்தது அங்குள்ள
கனைகசேளப; அச்சேபரநரதர் நிகரற்ற தளலவர்.
அப்படிப்பட்டை வபரன்னைம்பலத்திசல தில்ளல
வரழ் அந்தணர் சேளபயிசல, நரன் வபறும் பட்டைம்
உலகம் உள்ளவளரயும் அழியேரததரகும்' என்று
அவர் எண்ணினைரர்; உடைசனை சிதம்பரத்ளத

சநரக்கி எழுந்தரர்.
அங்கு சவதரந்த வியேரகரண தர்க்க நியேரயே
சிசரரமைணியேரய் விளங்கியே சேபரரஞ்சித
தீட்சிதரிடைம் கவிரரயேர் வசேன்று தம் ஆளசேளயே
வினையேமைரய்த் வதரிவித்தரர். அவரும் கவிச்
சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம் வகரடுக்கும் வபருளமை
தமைக்குக் கிளடைத்தளதக் குறித்து அடைங்கரத
மைகிழ்ச்சிவகரண்டைரர். "சிதம்பரத்தில் ஆனித்
திருமைஞ்சேனை விழரவிற்கு அடுத்த நரள்,
ஆயிரக்கரல் மைண்டைபத்தில் சதரணிபரித்
சதரன்றல் ஸ்ரீ வபரன்னைப்பக் கவிரரயேருக்குக்
கவிச் சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம் வகரடுக்கப்படும்"
என்று சேபரரஞ்சித தீட்சிதர் ஆயிரம் சபருக்கு
அறிக்ளகயும் அளழப்பம் அனுப்பனைரர்.
குறிப்பட்டை நன்னைரளில் மைதுளரயிலிருந்து
சகரளடையிடிக் கவிரரயேரும் கரஞ்சியிலிருந்து
அடுக்கு வமைரழி ஆனைந்தக் கூத்தரும் வசேன்ளனை
வரகவி (வறட்டுக் கவிவயேன்று வசேரல்லுவரர்கள்)
வரதரரஜே முதலியேரரும் வந்திருந்தரர்கள். பட்டைம்
வபற வந்திருந்த கவிரரயேளரத் தவிர,
பன்னிரண்டு வபருமைக்கள் ஆயிரக்கரல்
மைண்டைபத்தில் சேமூகம் அளித்தரர்கள்.
சுபமுகூர்த்தத்தில் மைரட்சிளமை தங்கியே தீட்சிதப்

வபருந்தளக, நீண்டை கரசகரஷத்தின் இளடைசயே
எழுந்து, பட்டுச் சேரல்ளவளயேக் கவிரரயேர்
சதரளிசல சபரர்த்து; கட்டிச் சேரமைந்தி மைரளலளயே
அவர் கழுத்திசல அணிந்து, "வித்வ
சிசரரமைணிகசள! சேகலபந்த சேரபம், சேரமை கவிச்
சிங்கம், சதரணிபரி தளழக்க வந்த சதரன்றல் ஸ்ரீ
வபரன்னைப்பக் கவிரரஜே மூர்த்திகளுக்கு நடைரரஜேர்
சேந்நிதியிசல கவிச் சேக்கரவர்த்தி என்ற பட்டைத்ளத
நரம் சூட்டுகின்சறரம். இன்று முதல்
என்வறன்றும் இவளரக் கவிச்
சேக்கரவர்த்திவயேன்று கரசினி வழங்கக் கடைவது"
என்று ரஞ்சிதமைரகப் சபசி முடித்தரர். அடுக்கு
வமைரழிக் கூத்தர் அளத ஆசமைரதித்தரர்.
ஏகமைனைதரக அகத்தியேர் மைரணரக்கர் சபரல்
சேளபயில் வீற்றிருந்த பன்னிருவரும் சிரக் கம்பம்
வசேய்தரர்கள். சகரளடையிடிப் பலவர் வந்தனைம்
முழக்கினைரர். சேந்தனைப்பூச்சுடைனும் வகரட்டு
முழக்குடைனும் வித்வ சேளப களலந்தது. கவிச்
சேக்கரவர்த்திப் பட்டைம் வபற்ற சேரமைகவிரரயேர்
பட்டுச் சேரல்ளவசயேரடு நடைரரஜேளரத்
தரிசித்துவிட்டுத் தம் இருப்படைம் வசேன்றரர்.
-------------

V. அறிவும் திருவும்
21. கரயும் கனியும்
மைளல வளமுளடையே தமிழ்நரட்டில்
முற்கரலத்தில் அருந்தவம் முயேன்ற முனிவர்கள்
கரய்கனிகளளசயே அருந்தி வந்தரர்கள். நரவிற்
கினியே நற்கனிகளும் கரய்களும் தமிழ் நரட்டு
மைளலகளில் நிளறந்திருந்தளமையேரல் ஆன்சறரர்
பலர் அங்கு வரழ்ந்து அருந்தவம் பரிவரரரயினைர்.
தமிழ் முனிவன் ஒருவர் கடுந்தவம் பரிந்தரர்.
வநடுந்தவம் முடிந்த நிளலயில் பசியின்
வகரடுளமையேறிந்த முனிவர், அம் மைளலயிலிருந்த
ஒரு நரவல் மைரத்தின் நற்கனிளயேக் வகரய்து,
அளதத் சதக்கிளலயிற் வபரதிந்து, அருசகயிருந்த
ஆற்ளற சநரக்கிச் வசேன்றரர். பன்னீரரண்டுக்கு
ஒருமைளற பழுக்கும் வபருளமை வரய்ந்த அக்
கனிளயே ஆற்றங்களரயில் ளவத்துவிட்டு நீரரடைப்
சபரந்தரர் முனிவர். அப்வபரழுது அவ்வழியேரகத்
தன் கரதலனுடைன் களித்து விளளயேரடி வந்த ஒரு
சிறுமி அக்கனிளயேக் கரலரல் மிதித்துச்
சிளதத்தரள். அரும்பசி தீர்க்கும் அமுதக்கனி
சிளதந்தழியேக் கண்டை தவமுனிவர் சீற்றமுற்றுப்

'பன்னீரரண்டு நீ கடும் பசியேரல் நலிந்துழல்க'
என்று பளழ வசேய்த சபளதளயேச் சேபத்தரர். அச்
சேரபத்தின் வலிளமையேரல் அன்று முதல் வயிறு
கரய்ந்து வருந்தியே மைங்ளக பன்னீரரண்டு
பசியேரல் வருந்தியே பன்ப அமுதசுரபயினின்று
மைணிசமைகளல வழங்கியே அன்னைத்ளத உண்டு பசி
தீர்ந்தரவளன்று பழஞ்சேரிளத கூறுகின்றது.
அமுதம் கரக்கும் வநல்லிக் கனி தமிழகத்தில்
உண்டு என்பளத அறிந்தரன் அதிகமைரன் என்ற
சிற்றரசேன்; அதளனை அருந்தி நீடு வரழ
ஆளசேயுற்றரன். மைந்தியுமைறியேர மைரங்கள் வசேறிந்த
வதன்மைளலயில், பளிங்கரும் அணுகுதற் கரியே
விடைவரரன்றில் நின்றது அந் வநல்லி. அளத
அறிந்த கரவலன் பல்லரண்டுகளரகப் வபரிதும்
முயேன்று, விடைளர அளடைவதற்கு வழியேளமைத்து,
மைருந்து தூவி, மைளல வண்டுகளள விலக்கி,
மைஞ்சினில் மைளறந்திருந்த வசேழுங் கனிளயேச்
கரவலரளர் மூலமைரகப் வபற்றரன்.
பல்லரண்டுகளுக்கு ஒரு முளற பழுக்கும்
பரன்ளமை வரய்ந்த அந் வநல்லிக் கனியின்
வண்ணத்ளத, வள்ளல் அங்ளகயில் ளவத்து
சநரக்கி அகமைகிழ்ந்திருக்ளகயில், வசேரல்லின்
வசேல்வியேரகியே ஒளளவயேரர், வசேந்தமிழ்க் கவி
பரடி அவன் முன்சனை வசேன்றரர். அப்பரட்டின்

சுளவளயேச் வசேவி வரயேரகப் பருகியே அதிகமைரன்
மைது உண்டைவன்சபரல் மைகிழ்வுற்றரன்.
அதிமைதுரக் கவி பரடியே ஒளளவயேரர்க்கு அமுதம்
வபரழியும் வநல்லிக் கனிசயே ஏற்ற பரிவசேன்று
எண்ணி, அங்ளகயில் இருந்த கனிளயே அவரிடைம்
அகமைலர்ந்தளித்தரன். அந் வநல்லிக் கனியிளனை
ஒளளவயேரர் அருந்தியே வபரழுது அதன்
தீஞ்சுளவயிளனை அறிந்தரர்; திளகப்பற்றரர். அந்
நிளலயில் அதிகமைரன் அந் வநல்லிக் கனியின்
அருளமை வபருளமைகளள எடுத்துளரத்துச்
வசேழுந்தமிழ்க் கவி வபரழியும் வசேந்நரப்
பலவர்க்கு அமுதம் சுரக்கும் அருங்கனிசயே
அளமைந்த உணவரகும் என்று
மைனைமைகிழ்ந்துளரத்தரன். பல நரள் முயேன்று
வருந்திப் வபற்ற அருங்கனிளயேத் தரனைருந்தி
இன்பறக் கருதரது, பரடிவந்த கிழவிக்கு
அதளனைப் பரிசேரக அளித்த அருங்குணத்ளத
ஒளளவயேரர் வரயேரரப் பகழ்ந்து வரழ்த்தினைரர்.
"நீல மைணிமிடைற்று ஒருவன் சபரல
மைன்னுக வபருமை நீசயே வதரன்னிளல
வபருமைளல விடைரகத் தருமிளசேக் வகரண்டை
சிறியிளல வநல்லித் தீங்கனி குறியேரது
ஆதல் நின்னைகத் தடைக்கிச்
சேரதல் நீங்க எமைக்கீத் தளனைசயே"

'வபரன்வனைரளி மைரளல யேணிந்த வள்ளசல!
அணுகுதற்கரியே மைளலவிடைரில் அளமைந்த இனியே
கனியின் அருளமைளயேயும் கருதரது, பயேளனையும்
குறியேரது, அக்கனிளயே என்னிடைம்
உவந்தளித்தளனைசயே! உன் வபருளமைளயே
ஏளழசயேன் எவ்வரறு பகழ்சவன்? பரலரழியில்
எழுந்த அமுதிளனைப் பறர்க்களித்து, நஞ்சுண்டு
கண்டைம் கறுத்த வசேஞ்ளடைக் கடைவுள் சபரல் நீயும்
என்வறன்றும் இவ்வுலகில் வரழ்வரயேரக!' என்று
நிளறந்த வமைரழிகளரல் ஒளளவயேரர் அருளியே
வரழ்த்துளரயில் கருவநல்லிக் கனியின்
வரலரறும் அதளனை அன்படைன் அளித்த
அதிகமைரனைது வள்ளன்ளமையும் ஒருங்சக
விளங்கக் கரணலரம்.
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பதசல அறங்களுள்
எல்லரம் தளலயேரயே அறவமைன்று தமிழ் மைளற
கூறுகின்றது. இவ்வரறு அறநூல் விதித்ததற்கும்
சமைலரகத் தன்னைலம் மைறுத்துப் பறர் நலம்
சபணும் வபருந்தளகளமை சேரலச் சிறந்தவதன்பது
வசேரல்லரமைசல விளங்கும். தரன் அருந்திப் பயேன்
வபறுமைரறு வருந்திப் வபற்ற அருங்கனிளயே
ஒளளவயேரருடைன் பகுத்துண்ணவும் எண்ணரது,
முழுக்கனிளயேயும் அக் கவிஞர்க்கு ஈந்து
மைகிழ்ந்து வள்ளலின் வபருளமை உலக

முள்ளளவும் அழியேரததன்சறர? இப்
பண்பளனைக் கண்டு வியேந்த பலவர் ஒருவர்,
"கமைழ்பூஞ் சேரரல் கவினியே வநல்லி
அமிழ்துவிளள தீங்கனி ஒளளவக் கீந்த
அரவக் கடைற்றரளனை அதிகன்"
என்று பகழ்ந்துளரத்தரர்.
இத்தளகயே அமிழ்தூறும் அருங்கனிகள்
தமிழகத்தில் முன்னைரளிருந்தளமையேரசலசயே,
'கனியிருப்பக் கரய்கவர்தல் ஆகரது' என்று
ஆன்சறரர் கட்டுளரப்பரர் ஆயினைர். கனி என்னும்
வசேரல் வபரதுவரகப் பழங்களள எல்லரம்
உணர்த்து மைரயினும், சிறப்ப வளகயில் அமிழ்தம்
வபரழியும் அருங் கனிளயேசயே குறிக்குவமைன்பது
அறிஞர் கருத்து.
"இனியே உளவரக இன்னைரத கூறல்
கனியிருப்பக் கரய்கவர்ந் தற்று"
என்னும் திருக்குறளில் அளமைந்த கனி வயேன்னும்
வசேரல் ஒளளவயுண்டை வநல்லிக்கனி சபரல
அமிழ்தரனை கனிகளளசயே குறிக்குவமைன்று
பரிசமைலழகர் விளக்கியேருளினைரர். இன்னும்

ஆண்டைவளனைப் சபரற்றரது ஆற்ற நரள்
சபரக்கியே பன்ளமைளயே நிளனைந்து வருந்தியே
திருநரவுக்கரசேர்,
"வகரய்யுலர மைலர்ச்சசேரளலக் குயில்கூவ
மையிலரடும் ஆரூ ரரளரக்
ளகயினைரல் வதரழரவதரழிந்து கனியிருப்பக்
கரய்கவர்ந்த கள்வ சனைசனை"
என்று அருளியே சதவரரத் திருப்பரட்டிலும் கனி
என்னுஞ்வசேரல் அழியேரப் வபரு வரழ்வளிக்கும்
அமுதக் கனிளயேசயே குறிப்பதரகும். இத்தளகயே
கனியிளனைப் வபற்றும் அதளனைத் தரனைருந்தி
வநடுங்கரலம் வரழ விரும்பரது, தக்கரர்க் கீந்து
இன்பமுற்ற வள்ளளல ஈன்ற தமிழ்நரடு
அறவநறியில் தளலசிறந்த வதன்பதில்
ஐயேமுண்சடைர?
---------

22. சசேரனும் கீரனும்
தமிழ்நரடு தன்னைரசு வபற்று வரழ்ந்த கரலத்தில்
தமிழ் வமைரழி தளலசிறந்து விளங்கிற்று.
தமிழறிந்த மைன்னைர் ஆட்சியில் முத்தமிழும்
முளறசயே வளர்ந்சதரங்கித் திகழ்ந்தது.
அறிவிளனைக் வகரல்லும் வறுளமை வரய்ப்பட்டு
வருந்தியே தமிழ்ப் பலவர்களளத் தமிழ் நயேமைறிந்த
அரசேர் ஆதரித்துப் சபரற்றுவரரரயினைர்.
சசேர நரட்ளடை ஆண்டுவந்த வபருஞ்சசேரல் என்ற
அரசேன் ஆண்ளமையிலும் வண்ளமையிலும் சிறந்து
விளங்கினைரன். அம்மைன்னைன் சசேரழ நரட்ளடை
ஆண்டை வளவளனையும், பரண்டி நரட்ளடை ஆண்டை
மைரறளனையும் வவன்று ஒளளவக்கு வநல்லிக்கனி
அளித்த அதிகமைரனின் வலியேழித்துத் தமிழுலகம்
சபரற்றத் தனிக் சகரசலரச்சி வந்தரன்.
சசேரமைரனைது பளடைத்திறங்கண்டு அஞ்சி, அவனைடி
வதரழுத முடிசவந்தர் பலரரயினைர்.
இத்தளகயே கீர்த்தி, வரய்ந்த சசேரமைரனைது
வகரளடைத் திறத்திளனைக் சகள்வியுற்ற
சமைரசிகீரனைரர் என்ற தமிழ்ப் பலவர், அம்
மைன்னைனிடைம் பரிசு வபற்றுப் பசிப்பணி அகற்றக்

கருதி, வநடுவழி நடைந்து அரண்மைளனை வரயிளல
நண்ணினைரர். அப்வபரழுது சசேரமைரன் ஓர்
அணிவிழரக் கரணுமைரறு வவளிசயே
வசேன்றிருந்தரன். ஆயினும் அரண்மைளனை வரயில்
அளடையேரதிருந்தளமையேரல் கீரனைரர் இளடையூறின்றி
உள்சள வசேன்றரர். மைன்னைனுக்குரியே மைரளிளகயின்
அழளகயும் அளமைப்ளபயும் கண் குளிரக் கண்டு
களித்தரர். மைரடைத்ளதச் சூழ்ந்திருந்த சசேரளலயின்
வழிசயே தவழ்ந்து வந்த வமைல்லியே வதன்றல்
நறுமைணம் கமைழ்ந்தது. வநடும் பசியேரல், நலிந்து,
வவயிலரல் உலர்ந்து, வழிநளடையேரல் வருந்தித்
தளர்வுற்ற தமிழ்ப்பலவர், அரண்மைளனையில்
இருந்து இளளப்பரற எண்ணினைரர். அதற்கு ஏற்ற
இடைத்ளத நரடுளகயில், மைரளிளகயின் ஒருபரல்
அழகியே மைஞ்சேம் ஒன்று சதரன்றிற்று. அம்
மைஞ்சேத்தில் வமைல்லியே பஞ்சு அளமைந்த
வமைத்ளதயிட்டு, அதன்மீது பரவரவி சபரன்ற
பூம்பட்டு விரித்திருந்தது. மைஞ்சேத்ளத கண்டை
பலவர் வநஞ்சேம் பள்ளத்துட் பரயும் வவள்ளம்
சபரல் அதன்மீது படைர்ந்தது; வண்ணப்
பூஞ்சசேக்ளகளயேக் ளகயினைரல் வதரட்டு இன்பறக்
கருதி, அதன் அருசக வசேன்றரர். மைருங்கு வசேல்லச்
வசேல்ல அம் மைஞ்சேம் அவர் மைனைத்ளத முற்றும்
கவர்ந்து தன் வசேமைரக்கிக்வகரண்டைது. ளகயினைரல்
அதன் வமைன்ளமைளயே அறியே விரும்ப அணுகியே

பலவர் வமைய்ம்மைறந்து அதன்மீது சேரய்ந்தரர்; அந்
நிளலயில் என்றும் அறியேரத சபரின்பமுற்றரர்;
அவ்வின்ப சுகத்தில் மைற்வறல்லரம் மைறந்து சேற்சற
கண் முகிழ்த்தரர். இயேற்ளக நலமைறிந்த பலவளர
இளளப்பரற்றக் கருதியே தமிழ்த் வதன்றல்
இன்பறத் தவழ்ந்து சபரந்து அவர் கண்களள
இறுக்கியேது. அருந் தமிழ்ப்பலவர் இனியே
உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தரர்.
கந்ளத உடுத்த வசேந்தமிழ்ப் பலவர் இவ்வரறு
கவளலயேற்று உறங்குளகயில் சசேரமைரன்,
தரளனைத் தளலவர் பளடைசூழத் தன் மைரளிளகளயே
வந்தளடைந்தரன்; விழர வணி கண்டு மைகிழ்ந்த
அளமைச்சேர்க்கும் தரளனைத் தளலவர்க்கும் விளடை
வகரடுத்த பன்ப, சிறிது இளளப்பரற
எண்ணினைரன். விழரவிற்கரக அணிந்திருந்த
ஆளடை அணிகளளயும், உளடைவரளளயும்
களளந்தரன்; அரண்மைளனை ஒடுக்கத்திற் சபரந்து
இளளப்பரறக் கருதி வீர முரசேத்திற்குரியே மைணி
மைஞ்சே மைரடைத்தின் வழிசயே வசேன்றரன்; அங்சக
பழுத்த சமைனியும் நளரத்த முடியும் வரய்ந்த
வபரியேரர் ஒருவர் தளர்ந்து கண்வளரக் கண்டைரன்;
அவரது முகத்தின் விளக்கத்தரல் அவர் வரக்கில்
ஒளியுண்வடைனைத் துணிந்தரன்; அவரணிந்திருந்த
பழுதுற்ற உளடையிளனைக் கண்டு பூமைகளரல்

பறக்கணிக்கப்பட்டைவர் எனைத் வதளிந்தரன்;
"இருசவ றுலகத் தியேற்ளக திருசவறு
வதள்ளியே ரரதலும் சவறு"
என்னும் வபரருளுளரளயே நிளனைந்து
வபரருமினைரன்; அருந்தமிழறிந்த பலவரது சமைனி
சதரய்ந்ததரல் வீரமைணி மைஞ்சேம்
பனிதமுற்றவதனைத் ருதி மைனை மைகிழ்ந்தரன்;
அயேர்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பரவலர்க்குப்
பணி வசேய்யேக் கருதி, மைஞ்சேத்தின் அருசக கிடைந்த
வபருங் கவரிளயேத் தன் வலக்ளகயேரல் எடுத்து
வீசிநின்றரன்; வசேங்சகரலும் வவம்பளடையும்
பற்றிப் பழகியே ளகயினைரல் சசேரமைரன்
பணியேரளர்க்குரியே கவரிளயேப் பற்றிக் குளழத்துக்
கவிஞர்க்குப் பணி வசேய்வரனைரயினைரன்.
உறக்கம் வதளிந்த கீரனைரர் தளர்வு தீர்ந்து கண்
விழித்தரர்; வமைல்லியே மைஞ்சேத்திசல தரம்
படுத்திருப்பளதயும் கரவலன் அதனைருசக நின்று
கவரி வீசுவளதயுங் கண்டு உளம் பளதத்தரர்;
தரம் கண்டை கரட்சி கனைசவர நனைசவர எனை
ஐயுற்று மைனைம் குழம்பனைரர். கீரனைது மைனை நிளல
அறிந்த சசேரன், அவ் அறிஞளரப் பற்றி நின்ற
ஐயேத்ளதயும் அச்சேத்ளதயும் ஒருங்சக அகற்றக்

கருதி, அன்பளரவியே இன்பவமைரழி
இயேம்பனைரன். அம் வமைரழி சகட்டை கீரனைரர்
திடுக்கிட்வடைழுந்து மைன்னைனுக்குச் வசேய்த
பளழளயே நிளனைந்து மைனைம் பளதத்தரர்; வமைய்
முழுதும் நடுங்க, கண்கள் அச்சேத்தரல் இடுங்க,
மைஞ்சேத்தினின்றும் இறங்க முயேன்றரர். இங்ஙனைம்
பரவலர் மைனைமும் வமைய்யும் வருந்தக் கண்டை
சசேரமைரன், அன்படைன் அமைர்ந்து சநரக்கி, வமைன்
வமைரழி சபசி, அவர் மைனைத்திலிருந்து அச்சேத்ளத
மைரற்றினைரன்.
பலவரும் ஒருவரறு மைனைந்சதறி, நடுக்கம் தீர்ந்து,
மைன்னைவன் வபருளமைளயே மைனைமைரரப்
பகழலுற்றரர். வசேந்தமிழ் இன்பசமை சிறந்த
இன்பவமைனைக் கருதியே சசேரமைரன் வசேவி குளிர,
"அரசசே! வமைல்லியே பூம்பட்டு விரித்த வீர
மைஞ்சேத்தில் எளிசயேன் அறியேரது ஏறித்
துயின்சறன். அப் பளழ வசேய்த என்ளனை நீ
இலங்கு வரளரல் பளந்து எறிதல் தகும்.
எனினும் தமிழறிந்தவன் என்று கருதி என்ளனை
வரளர விடுத்தரய்! இஃது ஒன்சற
தமிழன்ளனையிடைம் நீ ளவத்துள்ள அன்பற்குச்
சேரலும். அவ்வளவில் அளமையேரது, பளடைக்கலம்
எடுத்து வீசும் நின் தடைக் ளகயினைரல்
களடைசயேற்குக் கவரி வீசேவும் இளசேந்தளனைசயே!
நின் வபருளமைளயே ஏளழசயேன் என்வனைன்று

உளரப்சபன்!" என்று பகழ்ந்து அவனைடிகளில்
விழுந்து வணங்கினைரர். தமிழ்ச் வசேரல்லின்
சுளவயேறிந்து சசேரமைரன், அடிபணிந்த பலவளர
ஆர்வமுற எடுத்தளணத்து, பல்லரண்டு அவர்
பசி சநரய் அகற்றப் சபரதியே பரிசேளித்து விளடை
வகரடுத்தனுப்பனைரன்.
-------------

23. பரரியும் மைரரியும்
பழந்தமிழ் நரட்டில் வளரயேரது வபரருள்
வழங்கும் வள்ளலரர் பலர் வரழ்ந்து வந்தனைர்.
குறுநில மைன்னைரரயே அப் வபருந்தளகயேரர்
அறிஞளரயும் வறிஞளரயும் ஆதரித்து என்றும்
வரடைரத வசேஞ்வசேரற் பரமைரளல வபற்றரர்.
அன்னைவருள் தளலசிறந்தவன் பறம்பமைளலக்
சகரமைரனைரகியே பரரி. இயேற்ளக வளஞ்சேரன்ற
பறப்பமைளல நரட்டில் வநல்லும் கனியும்,
சதனும் கிழங்கும் நிரம்பக் கிளடைத்தளமையேரல்
குடிகள் கவளலயேற்று வரழ்வரரரயினைர்.
பசியும் பளகயும் இன்றி, வசியும் வளனும்
வபருகியே அம்மைளலயின்மீது அளமைந்த
அரண்மைளனையில் கருளணயின் வடிவமைரக
வீற்றிருந்தரன் பரரி; அற்றரர்க்கும்
அலந்தரர்க்கும் அவன் உற்ற துளணவன்;
பசிப்பணி என்னும் பரவியின் வபரும்
பளகவன். கங்கு களரயேற்ற அவ் வள்ளலின்
கருளண, மைன்னுயிர் முதலரகப் பல்லுயிர் ஈறரக
உள்ள அளனைத்துயிளரயும் ஆதரிப்பதரயிற்று.
ஒரு நரள் பரரி, தன் அழகியே சதர்மீது ஏறி, நரட்டு
வளங்கரணப் பறப்பட்டைரன்; வசேல்லும் வழியில்

ஒரு முல்ளலக்வகரடிளயேக் கண்டைரன்; குறுகிக்
கிடைந்த அதன் நிளல கண்டு மைனைம் உருகினைரன்;
தளழத்துச் வசேழித்துப் படைர்வதற்கு ஏற்ற
வகரழுவகரம்பன்றிக் குளழந்து வரடியே
வகரடியின் துயேர் கண்டு வருந்தினைரன்; அப்
பல்லுயிரின் துன்பத்ளதப் சபரக்கக் கருதித் தன்
வபரியே சதளர அதன் அருசக வகரண்டு
நிறுத்தினைரன்; வகரடிளயே எடுத்துத் சதர்மீது
படைரவிட்டு, கவளலயேற்ற முகத்சதரடு தன்
சகரட்ளடைளயே சநரக்கி நடைந்தரன்.
கரட்டில் வரழ்ந்த வகரடியும் ஓர் உயிர்
என்றுணர்ந்து, அதற்கு உற்ற குளறளயேக்
குறிப்பரல் அறிந்து, உள்ளம் வநகிழ்ந்து உதவி
பரிந்த வள்ளலின் வபருளமைளயே,
"பூத்தளல யேறரஅப் பளனைவகரடி முல்ளல
நரத்தழும் பருப்பப் பரடைர தரயினும்
கறங்குமைணி வநடுந்சதர் வகரள்வகனைக் வகரடுத்த
பரந்சதரங்கு சிறப்பற் பரரி"
என்று பலவர் வபருமைரனைரகியே கபலர் சபரற்றிப்
பகழ்ந்தரர். பரடிவந்த பரவலர்க்குப்
பரிசேளித்தசலரடு அளமையேரது. வரய்விட்டு
வசேரல்ல வளகயேறியேரப் படைர் வகரடிக்கும்

வபருங்வகரளடையேளித்த பரரியின் வபருளமை
தமிழ்நரடு முழுவதும் பரவிற்று. "ளகம்மைரறு
கருதரது மைளழ வபரழிந்து உலகத்ளத
வரழ்விக்கும் கரர்சமைகம் சபரல், எல்லர
உயிர்களளயும் ஒல்லும் வளகயேரல் ஆதரித்துப்
பகழ் வபற்றரன் பரரி" என்று பலவர் பலர்
பரரரட்டினைர். அற்றரர்க்குப் வபரருள் பழங்கி
அவர் இன்முகம் கண்டு இன்பற்ற பரரிளயே,
"பரரி பரரி என்றுபல ஏத்தி
ஒருவற் பகழ்வரர் வசேந்நரப் பலவர்
பரரி ஒருவனும் அல்லன்
மைரரியும் உண்டுஈண்டு உலகுபரப் பதுசவ".
என்று வபரய்யேறியேரக் கபலர் சபரற்றிப்
பகழ்ந்தரர்.
"மைண்ணுலளகப் பரதுகரத்தற்கு மைரரியும்
உண்வடைன்பளத மைறந்து, பரரி ஒருவளனைசயே
பலவர் அளனைவரும் சபரற்றிப்
பகழ்கின்றரர்கசள" என்று கவிஞர் அவ்
வள்ளளல இகழ்வரர்சபரற் பகழ்ந்துள்ள நயேம்
அறிந்து இன்பறத்தக்கதரகும்.
இவ்வரறு பரரி ஒருவளனைசயே பலரும் பகழக்

கண்டை பரண்டியேனும் மைற்ளறயே இருவபரு
சவந்தரும். வபரிதும் அழுக்கரறு வகரண்டு
அவனைது பறம்ளபத் தம் பளடையேரல்
முற்றுளகயிட்டைரர்கள். பல நரள் முற்றியும்
பரரியின் பறம்ளபக் கவர இயேலரது கரவலர்
மூவரும் கலக்கமுற்றனைர். நரல்வளகச்
சசேளனையின் நடுசவ நின்ற மைன்னைளர சநரக்கி,
"ஐயேன்மீர்! பரரியின் மைளலயிலுள்ள ஒவ்வவரரு
மைரத்திலும் உம்முளடையே களிறுகளளக்
கட்டுவீரரயினும், பரந்த பறம்வபங்கும் உமைது
சதளர நிரப்பவீரரயினும் பளடை வலியேரல்
பரரிளயே வவல்ல இயேலரது. அவளனை வவன்று
பறம்ளபக் கவரும் வளகளயே யேரன் அறிசவன்.
நல்ல யேரளழக் ளகயிசலந்தி இன்னிளசேப் பரட்டு
இளசேப்பீரரயின், பரரி தன் நரட்ளடையும்
மைளலளயேயும் ஒருங்சக தருவன். இதுசவ
அவளனை வவல்லுதற்குரியே வழியேரகும்" என்று
பரரியின் வண்ளமைளயேப் பகழ்ந்தும், மூசவந்தரது
வன்ளமைளயே இகழ்ந்தும் கபலர் நயேம்படை
உளரத்தரர்.
இங்ஙனைம் இளசே வழியேரகப் பரரிளயே வவல்ல
இளசேயேரத மூசவந்தரும், வளசே யேரற்றரல்
அவளனை வவன்றதரக அப்வபருந்தளகயின்
வரலரறு கூறுகின்றது. தஞ்சேம் அளடைந்சதரளரத்

தரங்கும் தண்ணளி வரய்ந்த வள்ளளல
வஞ்சேளனையேரற் வகரன்று மூசவந்தரும் அழியேரப்
வபரும்பழி வயேய்தினைர். பரரிளயேக் வகரன்று
பறம்ளபக் ளகப்பற்றியே பளகசவந்தர் வசேயேல்
கண்டு மைனைம் பளதத்த பரரி மைகளிர்,
"அற்ளற திங்கள் அவ்வவண் ணிலவின்
எந்ளதயும் உளடைசயேம் எம்குன்றும்
பறர்வகரளரர்
இற்ளறத் திங்கள் இவ்வவண் ணிலவின்
வவன்வறறி முரசின் சவந்தர்எம்
குன்றும் வகரண்டைரர்யேரம் எந்ளதயு மிலசமை"
என்று இரங்கிக் கூறும் வமைரழிகள் உள்ளத்ளத
உருக்குவனைவரம். அப்வபண்மைணிகள்,
தந்ளதளயே இழந்து தமியேரரயினைர்; நரட்ளடை
யிழந்து நல்குர வவய்தினைர். முல்ளலக்குத் சதரீந்த
வள்ளலின் மைக்கள், வதரல்ளல விளனையேரல்
துயேருழந்து அரற்றும் வமைரழிகள்
நல்சலரருளத்ளதக் களரப்பனைவரகும்.
மைணப் பருவமுற்ற அம் மைங்ளகயேளரப் பரரியின்
சதரழரரகியே கபலர், இருங்சகரசவள் என்னும்
குறுநில மைன்னைனிடைம் அளழத்துச் வசேன்று,
"ஐயேசனை! இவர் இருவரும் பறம்பற் சகரமைரனைரயே

பரரி ஈன்ற மைக்கள். யேரன் இவர் தந்ளதயின்
சதரழன்; அம் முளறயில் இவர் என் மைக்கள்; இம்
மைங்ளகயேளர உனைக்கு மைணம் வசேய்யேக் கருதி
இங்கு அளழத்து வந்சதன்" என்று தம் கருத்ளத
அறிவித்தவபரழுது, அக்குறுநில மைன்னைன், பரரி
மைகளிளர மைணம் பரியே மைறுத்துவிட்டைரன்.
அப்பரல் அருங்கவிப் பலவர், வருந்தியே
முகத்சதரடு அங்கு நின்றும் அகன்று, மைற்வறரரு
குறிஞ்சி நிலக் சகரமைரனிடைம் வசேன்று, அவன்
வபருளமைளயேப் சபரற்றிப் பகழ்ந்து, பரரியின்
மைக்களள மைணம்பரியுமைரறு சவண்டினைரர்.
வள்ளலின் மைக்களரயினும், வறுளமை வயேய்தியே
மைங்ளகயேளர மைணம் பரியே இளசேயேரது அக்
குறுநில மைன்னைனும் மைறுத்துவிட்டைரன்.
அவ்விருவரது வசேயேல் கண்டு சிந்ளத யேழிந்தரர்
வசேந்தமிழ்ப் பலவர். அற்ற குளத்து அறு நீர்ப்
பறளவ சபரலரது, பரரியின் மைக்கள்
வறுளமைவயேய்தியே நிளலளமையிலும் அவர்க்கு
உற்ற துளணயேரய் நின்று உதவியே பலனைழுக்கற்ற
பலவர் வபருளமை சபரற்றுதற்குரியேதன்சறர?
பரரியின் வபரன்றரப் வபருளமை பரர் எங்கும்
பரவுதற்குரியேதரகும். வில்லுக்கு விசேயேன்
என்றும், விறலுக்கு வீமைன் என்றும் உலகம்
விதந்துளரத்தல் சபரல, பசித்சதரர்க்குப் பரரி

என்று பரவரல்லரம் சபரற்றுதற் குரியே வபருளமை
அவ் வள்ளலிடைம் அளமைந்திருந்தது.
"மிடுக்கி லரதளனை வீமை சனைவிறல்
விசேயே சனைவில்லுக் கிவவனைன்று
வகரடுக்கி லரதரளனைப் பரரி சயேவயேன்று
கூறினும் வகரடுப் பரரிளல
வபரடிக்வகரள் சமைனிவயேம் பண்ணி யேன்எந்ளத
பகலூர் பரடுமின் பலவீர்கரள்
அடுக்கு சமைல்அமைரர் உலக மைரள்வதற்கு
யேரதும் ஐயுற வில்ளலசயே"
என்னும் சதவரரத் திருவரக்கரலும் பரரியின்
வபருளமை இனிது விளங்கும். இப்வபரழுதும்
வபருந்தன்ளமை வரய்ந்த குலத்திற் பறந்த
மைக்களளப் "பரரிமைரன் மைக்கள்" என்று
வதன்னைரட்டில் வழங்கும் வரய்வமைரழி பரரியின்
வபருளமைக்கு என்றும் அழியேரத சேரன்று
பகர்வதரகும்.
------------

24. அழகும் முத்தும்
தமிழ் நரட்டிசல பலவர் பரடும் பகழுளடையேரர்
என்றும் உள்ளரர். அன்னைவருள் ஒருவர்
ஐம்பதரண்டுக்கு முன்சனை வநல்ளலயேம் பதியில்
வரழ்ந்தரர். அவர், முத்தமிழ்ச் சுளவ சதர்ந்த
வித்தகர்; முத்துச்சேரமி என்னும் வபயேரினைர். அந்
நரளில் ஆசு கவியேரய் விளங்கியே அழகியே
வசேரக்கநரதர் அவ் வள்ளலின் ஆதரளவப்
வபற்றரர். ஆற்றிசல நீரரடைச் வசேல்லும் சபரதும்,
சமைளடையிசல நின்று வமைல்லியே வதன்றளலத்
துய்க்கும் சபரதும், சகரளடையிசல குளிர்
பூஞ்சசேரளலயிற் வசேன்று உலரவும் சபரதும்
அழகியே வசேரக்கர் அவ்வள்ளலின் குறிப்பறிந்து
கவி பரடுவரர்; அவர் இன்பறக் கண்டு தரமும்
இன்பறுவரர்.
ஒரு நரள், அச் வசேல்வர், அழகியே வசேரக்கருடைன்
உலரவி வரும்வபரழுது, கரும்பத் சதரட்டைத்தின்
அருசக கரனை மையில் ஒன்று ஆடைக் கண்டு
களிப்பற்று நின்றரர். இளங் கரற்றிசல ஆடியே
கரும்பன் சதரளகயும், இன்பப் வபருக்கிசல
ஆடியே மையிலின் சதரளகயும் அவர் கண்ளணக்
கவர்ந்தனை. அந் நிளலயில் அழகியே வசேரக்களர

சநரக்கிக் கரும்பக்கும் கரனை மையிலுக்கும்
வபரருந்தும் கவிவயேரன்று பரடும்படி அவர்
சவண்டினைரர். கவிஞரும் அக் கரட்சிளயேக் கண்டு
களிப்பற்று உடைசனை பரடைலுற்றரர்:
"சமைனிவயேல்லரம் கண்ணுறலரல்
சவள்விரும்பம் தன்ளமையினைரல்
ஆனைபசுந் சதரளகயினைரல் ஆடைலினைரல் மீனைவன்சநர்
மைரனைபரர! வநல்ளலநகர் வரழுமுத்துச்
சேரமிமைன்னைர!
கரனைமையில் ஒப்பரம் கரும்ப"
என்ற வசேரக்கர் பரட்டின் சுளவ யேறிந்து
இன்பற்றரர் வள்ளல். "மையிலுக்கு
சமைனிவயேல்லரம் கண்; கரும்பக்கும் சமைனியிசல
கண்(கணு). மையிளலச் வசேவ்சவள் விரும்ப
வரகனைமைரகக் வகரண்டைரன்; கரும்ளப மைரரசவள்
விரும்ப வில்லரகக் வகரண்டைரன்.
இன்பவுணர்ச்சியுற்ற சபரது மையில், சதரளகளயே
விரித்து ஆடும்; இளங்கரற்று வீசும்சபரது
கரும்பன் சதரளகயும் அளசேந்து ஆடும். எனைசவ,
கரனைமையில் ஒப்பரகும் கரும்ப" என்ற
கருத்தளமைந்த கவிளயேக் சகட்டு வள்ளல்
மைனைமைகிழ்ந்தரர்.

கரும்பத் சதரட்டைத்ளதக் கடைந்து சேரளலயின்
வழிசயே நடைந்தனைர் இருவரும். வளமைரனை
வரளழத் சதரட்டைம் ஒன்று அவர் கண்களளக்
கவர்ந்தது. சமைல் சநரக்கி விரிந்த
இளலகளளயும், தளர சநரக்கித் தரழ்ந்த
பசுங்குளலகளளயும் கண்டை வள்ளல், அருசக
நின்ற கவிஞளர சநரக்கினைரர்; 'கரய்' என்று
வதரடைங்கி 'இளல' என்று முடியும்படி ஒரு கவி
வசேரல்ல சவண்டும் எனைக் சகட்டுக் வகரண்டைரர்.
உடைசனை வந்தது வசேந்தமிழ்ப் பரட்டு:
"கரய்சினைம்இல் லரதரன் கருளணமுத்துச்
சேரமிவள்ளல்
வரய்ளமையுளரன் பரடி வருசவரர்க்குத் தரய்நிகர்வரன்
எல்ளலயில்லர மைரண்வபரருளள ஈவரன்
இவனிடைத்தில்
இல்ளலவயேன்ற வசேரல்சல இளல"
என்று வசேரக்கர் வசேரல்லியே வவண்பர வள்ளலின்
உள்ளத்ளதத் வதரட்டைது. இளலளயேயும்
குளலளயேயும் சநரக்கி நின்ற வள்ளளலத்
தளலகவிழச் வசேய்தது அப்பரட்டு. கரய்
என்வறடுத்து இளலவயேன்று முடித்த கவியிசல
அப்படி என்னை வபரடிளயேப் சபரட்டு விட்டைரர்

வசேரக்கர்? அவ் வள்ளலிடைம் அளமைந்திருந்த
குணங்களளசயே வபரருளரக ளவத்து. அவர்
எடுத்துக் வகரடுத்த இரு வசேரல்ளலயும் ஆதியும்
அந்தமுமைரக அளமைத்து ஆனைந்தமைரகப் பரடி
விட்டைரர் முத்தமிளழ ஆதரித்த முத்துச்சேரமி
வள்ளளல வரயேரரப் பகழ்ந்து பரடை எப்சபரது
வரய்ப்ப வரும் என்று எதிர் பரர்த்திருந்த கவிஞர்
இப்சபரது தம் ஆளசேளயே
நிளறசவற்றிக்வகரண்டைரர். அப்பரட்டின்
நயேத்ளதச் சிறிது பரர்ப்சபரம்:
வள்ளல், கரய் சினைம் அற்றவன்;
கருளணயுற்றவன்; வரய்ளமை உளடையேவன்;
தரய்ளமை வரய்ந்தவன். ளகயேரல் அவன்
அளிக்கும் வகரளடைக்கு எல்ளலயில்ளல. அவன்
நரவில் இல்ளல வயேன்ற வசேரல்சல இல்ளல
என்பது பரட்டின் கருத்து. சசேர்ந்தரளரக்
வகரல்லும் தன்ளமையுளடையே வதன்று
திருவள்ளுவர் முதலியே சேரன்சறரர் வசேரல்லியே
முளறயில் 'கரய் சினைம்' என்று கவிஞர் எடுத்த
எடுப்பம், ஊழி வபயேரினும் வபயேரர
உளரயுளடையேரர் என்று கம்பர் முதலியே கவிஞர்
பரரரட்டியே கரரரள குலத்திற் பறந்த வள்ளளல,
'வரய்ளமையுளரன்' என்று குறித்த வண்ணமும்,
வபற்ற பள்ளளக்குப் பரல் நிளனைந்தூட்டும் தரய்

சபரல் பரடி வந்த பரவலர்க்குப் பரிசேளித்த
தளலவளனைத் 'தரய் நிகர்வரன்' என்று சபரற்றியே
தன்ளமையும், எவர்க்கும் இல்ளலவயேன்னைரது.
எல்ளலயின்றித் வகரடுத்த நல்லரனிடைம்
'இல்ளல என்ற வசேரல்சல இளல' எனை ஏத்தியே
அழகும் இப் பரட்டிசல அளமைந்திருக்கக் கண்டு
எல்ளலயேற்ற இன்பம் அளடைவர் தமிழறிஞர்.
வள்ளலும் கவியின் சுளவயேறிந்து களிப்பற்றரர்;
ஆயினும் தம் வபருளமைளயேப் பரட்டின்
வரயிலரகக் சகட்டைசபரது நரணித் தளல
கவிழ்ந்தரர்.
ஒருநரள், வள்ளலின் மிதியேடி கரணரமைற்
சபரயிற்று. அளதக் கவர்ந்த கள்வளனைக் கண்டு
படிக்க முடியேரமைல் வருந்தினைர் கரவலரளர். அச்
வசேய்திளயே அறிந்த வள்ளல், வசேரக்களரப்
பரர்த்துப் பன்னைளக பரிந்து 'வசேருப்பக்கும்
திருடைனுக்கும்' வபரருத்தமைரனை
பரட்டிளசேக்கும்படி சவண்டினைரர். அப்சபரது
எழுந்தது பரட்டு.
"அங்கங் களவரல் அதுகண் டுளதப்பறலரல்
எங்கும் மிதியேடிவயேன் சறவசேரல்லரல் வவங்கல்
கரடுமுட்கஞ் சேரததினைரல் கரமைர்முத்துச் சேரமி
திருடைளனைஒப் பரகும் வசேருப்ப"

என்ற கவிளயே விருப்பமைரய்க் சகட்டை வள்ளல்
'வசேருப்பத் வதரளலந்ததரல் அன்சறர இச்
வசேய்யுள் கிளடைத்தது' என்று அகமைகிழ்ந்தரர்.
அப் பரட்டின் சிசலளடை நயேத்ளதப் பரர்ப்சபரம்;
"கள்வனுக்கு அங்கம் களவு; வசேருப்பக்கு
அங்கங்கு அளவு; கள்வனைது களவு கண்டு
உளதப்பரர்கள்; வசேருப்பன் அளவு கண்டு
ளதப்பரர்கள்; கள்வளனை 'மிதி' 'அடி' என்பரர்கள்.
வசேருப்ளபயும் 'மிதியேடி' என்பரர்கள். இன்னும்
கல்லும், முள்ளும், கரடும் கண்டு அஞ்சேரது
வசேல்வரன் கள்வன்; அவ்வரசற கல்லும்,
முள்ளும், கரடும் கண்டு வசேருப்ப அஞ்சேரது"
என்பது இப்பரட்டின் வபரருள்.
முத்தமிழ் அறிந்த முத்துசேரமி வள்ளல் மைகிழ்ந்து
அளித்த பரிசுகளளச் வசேரக்கர் நன்றியுடைன்
வபற்றுக் வகரண்டைரசரனும், வபரருள்
ஒன்ளறசயே அவர் கருதியேவரல்லர்; வருவரய்
மைரசேம் பத்து வந்தரலும் அதளனைசயே மைர
சேம்பத்தரகக் வகரள்ளும் மைனைப் பண்பளடையேவர்.
இரும்ளபயிழுக்கும் கரந்தம்சபரல், வள்ளலின்
இன்வசேரல், கவிஞளரப் பணித்தது. அவர்
வசேரல்லில் அளமைந்த சுளவ, அமுதம்
சபரன்றிருந்தது. அம்மைரளனைப் பரட்டிசல

அளதப் பகழ்ந்து பரடியுள்ளரர் கவிஞர்.
"கரரரள மைரமைரபற் கன்னைன்முத்துச் சேரமிவயேனும்
சீரரளன் வரய்ச்வசேரற்கள் வதள்ள
முதம்அம்மைரளனை!
சீரரளன் வரய்ச்வசேரற்கள் வதள்ளமுதம்
ஆமைரயின்
ஆரரய்ந்து சதவர்கள்உண் டைரடுவசரர
அம்மைரளனை!
அருளமைப் பலவர்கள்வகரண் டைரடுவர
ரம்மைரளனை!"
என்று அல்லும் பகலும் அவ்வள்ளலின் அமுத
வமைரழிகளளப் பருகி மைகிழ்ந்த அழகியே வசேரக்க
நரதர் பகழ்ந்து சபரற்றுகின்றரர். "திருப்பரற்
கடைலில் எழுந்த வதள்ளமுளதத் சதவர்கள்
உண்டு ஆடினைரர்கள். முத்துச்சேரமி மைன்னைன்
என்னும் வசேந்தமிழ்க் கடைலினின்றும் எழுகின்ற
வசேரல்லமுளத அருளமைப்பலவர்கள்
வகரண்டைரடுகின்றரர்கள்" என்று வசேரக்கர் பரடியே
கவி சேரலச் வசேம்ளமை வரய்ந்ததரகும். விண்ணிசல
உளறயும் அமைரர் விரும்ப உண்ணும் அமுதம்
சபரல், மைண்ணிசல வரழும் பலவர் மைகிழ்ந்து
சபரற்றுவது அருந்தமிழ் அமுதசமை வயேன்றும்,
வதள்ளமுதுண்டு திளளத்த சதவர் மைரறிலர

இன்பத்தில் மைகிழ்தல் சபரலச் வசேந்தமிழ்
அமுதம் பருகியே பலவரும் வசேவ்வியே இன்பம்
நுகர்ந்து வசேமைமைரந் திருப்பர் என்றும் கவிஞர்
அளமைத்த உவளமை வசேவிச் சுளவயுளடையே
வசேல்வர்க்குச் சிறந்த இன்பம் தருவதரகும்.
இன்னும், 'கற்றரளரக் கற்றரசர கரமுறுவர்'
என்னும் கட்டுளரக் கிணங்க, கல்வியின்
அருளமையேறிந்து ஆதரித்த இம் மைன்னைனைது
வபருளமைளயே,
"மைரணுறஎல் லரம்படித்த மைன்னைன்முத்துச்
சேரமிவள்ளல்
ஆண்ளமைத் திறத்தில்மைத யேரளனைகர ணம்மைரளனை!
ஆண்ளமைத் திறத்தில்மைத யேரளனைவயேன்ப
தரமைரயின்
கரணுமிவன் அங்கங் கருளமைசயேர அம்மைரளனை!
கற்றவர்க்கங் கங்கருளமை கரட்டுவரன்
அம்மைரளனை!"
என்று அம் மைன்னைனைது அருளமைக் குரியேவரரய்
விளங்கியே கவிஞர் ஆர்வமுற எழுதியேளமைத்தரர்.
இயேலிளசே நரடைகவமைன்னும் முத்தமிளழயும்
முளறயேரகக் கற்ற நற்றமிழ்ச் வசேல்வளனை,
"மைரணுற எல்லரம் படித்த மைன்னைன்" என்று

கவிஞர் மைனைமைரரப் பகழ்ந்தரர்: அறிவும்
ஆண்ளமையும் ஒருங்சக யேளமைந்த வள்ளளல
விழுமியே சவழத்திற்கு உவளமை கூறினைரர்.
சவழத்தின் சமைனி கருளமை கரட்டும் என்றும்,
வள்ளல் கற்றவர்க்கு அங்கங்கு அருளமை
கரட்டுவரன் என்றும் கவிஞர் பரரரட்டினைரர்.
ஆண்ளமையும் அழகும் வரய்ந்த அவ் வள்ளளலத்
தளலவனைரக ளவத்து ஒரு 'கரதலும்' பரடினைரர்
கவிஞர். வபரதியே மைளலச் சேரரலில்
சவட்ளடையேரடைப் சபரந்த முத்துசேரமி மைன்னைர்.
"சில்வலன்று பூத்த வசேழுமைலர்ப்பூங் கரவனைத்தில்
வில்வலரன்று வசேங்ளகயுடைன் சமைவி
வரும்சபரதில்"
ஒரு கட்டைழகிளயேக் கண்டு கரதலுற்றரர்; அவள்
ஊரும் சபரும் சகட்டைரர். மைரற்றம் ஒன்றும்
சபசேரமைல் தளலகவிழ்ந்து நின்றரள் மைங்ளக. அது
கண்டை தளலவர்,
"ஊளமைசயேர, வரயிளலசயேர ஓர்வசேனைம்
நீஉளரத்தரல்
தீளமைசயேர வரய்திறந்து வசேப்பனைரல் ஆகரசதர"

என்று பன்னும் வினைவினைரர். அப்சபரது அவள்
வரய்திறக்கவில்ளல; 'வரய் இல்ளலசயேர' என்று
சகட்டுப் பரர்த்சதரம், பலிக்கவில்ளல; 'மைனைம்
கரசயேர' என்று சகட்டுப் பரர்க்கலரம் எனைக் கருதி
சமைலும் சபசேலுற்றரர்:
"வவள்ளரிக் கரயேர, விரும்பம்அவ ளரக்கரயேர
உள்ளமிள கரயேரஒருசபச் சுளரக்கரயேர"
என்று நயேமுறக் சகட்டை சபரது, நங்ளக பன்னைளக
பரிந்தரள் என்று கரதற் பரபந்தம்
கூறிச்வசேல்கின்றது.
வரக்கு வளம் உளடையே அழகியே வசேரக்கர்,
வநல்ளலயேரம் பதியிசல சகரயில் வகரண்டுள்ள
கரந்திமைதியேம்ளமையின் மீது ஒரு பள்ளளத் தமிழ்
பரடினைரர். அதன் சுளவளயே ஒரு பரட்டைரல்
அறியேலரம்.
"வரரர திருந்தரல் இனிநரனுன்
வடிசவல் விழிக்கு ளமைவயேழுசதன்
மைதிவரள் நுதற்குத் திலகமிசடைன்
மைணியேரல் இளழத்த பணிபளனைசயேன்
சபரர தரத்தி வனைரடுபழக்கம்

சபசசேன் சிறிதும் முகம்பரசரன்
பறங்கு சுளவப்பரல் இனிதூட்சடைன்
பரியே முடைன்ஒக் களலயில்ளவத்துத்
சதரரர் வீதி வளங்கரட்சடைன்
வசேய்யே கனிவரய் முத்தமிசடைன்
திகழு மைணித்வதரட் டிலில்ஏற்றித்
திருக்கண் வளரச் சீரரட்சடைன்
தரரரர் இமைவரன் தடைமைரர்பல்
தவழும் குழந்தரய் வருகசவ!
சேரலிப் பதிவரழ் கரந்திமைதித்
தரசயே வருக! வருகசவ!"
என்ற வசேரக்கர் கவிளதளயேக் கரதரரக் சகட்டைரர்
வள்ளல். அதன் நயேம் அவருள்ளத்ளதக்
வகரள்ளள வகரண்டைது. வசேவிச் சுளவயுளடையே
கவிஞரது வசேவிக்கு ஒரு வசேவ்வியே பரிசேளிக்க
அவர் விரும்பனைரர். கரந்திமைதியேம்ளமை
முன்னிளலயில் பள்ளளத்தமிழ்
அரங்சகறியேவுடைன் வள்ளல் தரம் அணிந்திருந்த
வயிரக் கடுக்களனைக் கழற்றிக் கவிஞர் கரதிசல
மைரட்டி மைகிழ்ந்தரர். "வசேவிச் வசேல்வசமை
வசேல்வத்துட் வசேல்வம்" என்று அக் கடுக்களனைப்
பகழ்ந்து வயிரப் பரிசேளித்த வள்ளளல வரயேரர

வரழ்த்தினைரர் வசேரக்கர்.
---------------

25. வண்ளமையும் வறுளமையும்
பழந் தமிழ்நரட்டு வள்ளல்களரய் விளங்கியே
பரரியும் ஓரியும், ஆயும் அதிகனும், மைளலயேனும்
சபகனும் மைரண்டை பன்னைர், முதிரரத வளமுளடையே
முதிர மைளலத் தளலவனைரகியே குமைணன் அருஞ்
சுரத்தினிளடைசயே அளமைந்த வசேழுஞ் சுளனை சபரல்
இலங்கினைரன். பழுமைரம் சதரும் பறளவ
சபரன்று வறுளமையேரல் வருந்தியே மைக்கள் இவ்
வள்ளளல வந்தளடைந்தரர்கள்; தமைது குளறளயேக்
கரவரது எடுத்துளரத்தரர்கள். பசி சநரயேரல்
அன்ளனையும் மைளனைவியும் மைக்களும் வரடி
வருந்தக் கண்டை பலவர் ஒருவர் குமைணனிடைம்
சபரந்து தம் குளறளயே முளறயிட்டைரர்:
'ஐயேசனை! ஆண்டு பல கண்டை என்னுளடையே
அன்ளனை, சபரகரத தன் உயிசரரடு பலந்து
தண்டூன்றித் தள்ளரடி முற்ற மைளவும்
வசேல்லமைரட்டைரத முதுளமையேரல் வருந்துகின்றரள்.
வறுளமையேரல் வரடித் தளர்ந்து, ஒருவளரயும்
பழியேரது ஊளழப் பழிக்கும் உத்தமியேரகியே என்
மைளனையேரள், குப்ளபக் கீளரயின் கண்ணிசல
முளளத்த முதிரரத இளந்தளிளரப் பறித்து,
அதளனை உப்பன்றி அவித்து உண்டு, உலர்ந்த

சமைனிசயேரடு உயிர் வரழ்கின்றரள். பரல் மைணம்
மைரறரத பரலன், உடைல் வற்றியே தரயிடைம் பரல்
கரணரது வருந்தி அடுப்பருசக யிருந்த சசேரற்றுப்
பரளனையிடைம் தவழ்ந்து, அதன் வவறுளமை கண்டு
வவதும்ப அழுகின்றரன். பசியேர லழும்
பரலளனைக் கண்டு மைனைம் வபரறரத என்
மைளனையேரள் வரனிசல விளங்கும் வளர்மைதிளயேக்
கரட்டியும், பலி வருவமைன்று பயேமுறுத்தியும்
அவன் கருத்ளத மைரற்ற முயேல்கின்றரள்;
மைதிளயேயும் பலிளயேயும் மைனைத்திற் வகரள்ளரது
ஓயேரமைல் அழுகின்ற ளமைந்தளனை சநரக்கி மைனைம்
குளழகின்றரள்" என்று குமைணனிடைம் தன்
குளறளயே உருக்கமைரக எடுத்துளரத்தரர். கவி
நலம் சேரன்ற அறிஞளரப் பற்றியே வறுளமைளயே
அறிந்த குமைணன், மைனைம் வருந்தி அவரது
குளறளயே அகற்றப் சபரதியே பரிசேளித்தரன்.
வள்ளலது பரிசின் வளம் கண்டை பலவர்
வபருமித முற்று மைலர்ந்த முகத்சதரடு தம்
மைளனையேகம் சபரந்து மைளனையேரளள சநரக்கி,
"மைரசத! இசதர குமைணன் வகரடுத்த
வகரளடைளயேப் பரர்! இப் வபரருள்கவளல்லரம்,
"பழந்தூங்கு முதிரத்துக் கிழவன்
திருந்துசவற் குமைணன் நல்கியே வளசனை"

இவற்ளற வறுளமையேரல் வருந்தும் உற்றரர்க்கும்
உறவினைர்க்கும் எடுத்து வழங்கி
இன்பறுவரயேரக!" என்று பலவர் கூறும்
வமைரழிகளில் குமைணனைது வகரளடைத்திறம் இனிது
விளங்கக் கரணலரம்.
இவ்வரறு இரவலர்க்கு இல்ளல வயேன்னைரது ஈந்த
வள்ளலது பகழ் தமிழ்நரவடைங்கும் பரவிற்று.
வகரளடையிற் சிறந்தவன் குமைணன் என்று
கற்சறரரும் மைற்சறரரும் முதிரமைளல வள்ளளல
மைனைவமைரழி வமைய்களரல் வரழ்த்திப்
சபரற்றினைரர்கள்.
குமைணனிடைம் பரிசு வபற்ற பலவர்கள்,
பற்றுள்ளம் வசேய்யும் மைற்ளறயே சிற்றரசேர்
சிறுளமைளயே சிற்றரசேர் சிறுளமைளயே
அவ்வள்ளலின் வண்ளமைசயேரடு ஒப்ப சநரக்கிப்
பழித்துளரத்தரர்கள். இளவவளிமைரன் என்னும்
சிற்றரசேனிடைம் பரிசு வபறச் வசேன்ற பலவர்
ஒருவர் அவனைது எளியே வகரளடைளயே
ஏற்றுக்வகரள்ளரது மைறுத்து, குமைண வள்ளலிடைம்
வசேன்று யேரளனைப் பரிசு வபற்று, மீண்டும்
இளவவளிமைரனிடைம் சபரந்து,
"இரவலர் பரவளல நீயு மைல்ளல

பரவலர் இரவலர்க் கில்ளலயு மைல்லர்
இரவலர் உண்ளமையும் கரண், இனி இரவலர்க்கு
ஈசவரர் உண்ளமையும் கரண், இனி நின்னூர்க்
கடிமைரம் வருந்தத் தந்தியேரம் பணித்த
வநடுநல் யேரளனைவயேம் பரிசில்
கடுமைரன் சதரன்றல் வசேல்வல் யேரசனை!"
"அரசசே! இரப்சபரர்க் கீந்து பரதுகரப்சபரன்
நீயுமைல்ளல; இரப்சபரளரப் பரப்சபரர்
இவ்வுலகில் இல்ளல வயேன்பதும் இல்ளல.
இரப்சபரளரக் கரப்சபரர் இவ்வுலகில்
உண்வடைன்னும் உண்ளமைளயே இப்வபரழுசத
கரண்பரயேரக. நின்னூர்க் கரவல் மைரம் வருந்த
யேரம் கட்டிப் சபரந்த களிறு குமைண வள்ளல்
வகரடுத்த வகரளடையேரகும். இனி யேரன் என் ஊளர
சநரக்கிச் வசேல்சவன்" என்று வசேம்மைரந்து
உளரத்த பலவர் வமைரழிகளில் குமைணனைது
பரிசின் வசேம்ளமை சீர்வபற இலங்குகின்றது.
இவ்வரறு பரடி வந்த பரவலர்க்கும் பகடு
பரிசேளித்தும் ஆற்றரரது அரும்பசி களளந்தும்,
வற்றரத வபருஞ்வசேல்வமுற்று விளங்கியே
குமைணளனைக் கண்டு அழுக்கரறு வகரண்டைரன்
அவன் தம்பயேரயே இளங்குமைணன்; தளமையேன்
ஆண்டை மைளலளயேயும் நரட்ளடையும்

கவர்ந்துவகரண்டு அவளனைக் கரட்டிற்கு
ஓட்டினைரன்; குமைணனைது தளலளயேக் வகரய்து
வருவரர்க்குப் பரிசேளிப்பதரகவும்
பளறயேளறவித்தரன். வள்ளளலக் கரணரது
கரளலக் குமுதம்சபரல் குவிந்து வரடியே குடிகள்,
வன்கண்ளமை வரய்ந்த தம்பயின் வசேயேல் கண்டு
கண்ணீர் உகுத்தரர்கள்; குமைணனைது
குலப்வபருளமைளயே அழித்து, அதன் மைணத்ளத
மைரற்றத் சதரன்றியே இளளசயேரளனை, "அமைணன்"
என்று அளழத்தரர்கள். அமைணன் ஆண்டை
நரட்டின் அருசக வந்த ஆன்சறரரும்
அறசவரரும், பலிகிடைந்த பதர் கண்டைரற்
சபரன்று பறத்சத சபரயினைர். முதிர மைளலக்
குடிகள் மைனைம் வரடி வருந்தினைரர்கள்.
நரட்ளடைவிட்டுச் வசேன்ற குமைணன், கரட்டில்
விளளந்த கரயும் கனியும் அயின்று, கரனைப்
பல்லில் துயின்று கரலங் கழித்தரன். இவ்வர
றிருக்ளகயில் ஒரு பலவர்,
"ஆனினைம் கலித்த அதர்பல கடைந்து,
மைரனினைம் கலித்த மைளலபன் ஓழியே
மீனினைம் கலித்த துளறபல நீந்தி"
குமைணன் கரந்துளறந்த கரனைகம் சபரந்தரர். அங்கு

மைரவுரி பளனைந்து மைரசேளடைந்த சமைனிசயேரடு
திரிந்த வள்ளளலக் கண்டு, "ஐயேசனை! உண்பதற்கு
ஒரு படி சசேரறு மின்றி என் மைளனையேரள்
வரடுகின்றரள். பசியேரல் வமைலிந்த தரயிடைம் பரல்
கரணரத பரலன் தரய் முகம் சநரக்கினைரன்; தரய்
என் முகம் சநரக்கினைரள்; யேரன் உன் முகம்
சநரக்கி வந்சதன்" என்று குளறயிரந்து
கண்ணீருகுத்தரர். கவிஞரது வகரடியே
வறுளமைளயே அறிந்த வள்ளல் மைனைம் வநகிழ்ந்து,
கண்களில் நீர் ததும்ப நின்று,
"அருந் தமிழ்ப் பலவசர! நரன் வசேல்வத்தரல்
வசேழித்து வரழ்ந்திருந்த கரலத்தில் நீர்
வரலரகரதர? இவ் வறுளமைக் கரலத்தில்
வந்தளடைந்தீசர! இப் வபரழுது உமைது
இன்ளமைளயே அகற்றப் பரவிசயேன் என்
வசேய்சவன்?" என்று மைனைம் குளழந்தரன்.
ஆயினும் இல்ளலவயேன்று உளரக்கலரற்றரத
இதயேம் வரய்ந்த வள்ளல், சிறிதுவபரழுது
சிந்தளனையிலரழ்ந்து, ஈளகயேரல் தன்னுள்சள
நிளனைந்து தமிழ்ப் பலவரிடைம் தன் உளடைவரளள
உருவிக் வகரடுத்து "ஐயேசனை! இத்
"தளலதளனைக் வகரடுசபரய்த் தம்பளகக்
வகரடுத்து

விளலதளனை மீட்டுநின் வறுளமைசநரய்
களளசயே"
என்று முகமைலர்ந்து வமைரழிந்தரன். தமிழ்ப்
பலவனைது வறுளமை தீர்த்தற்கரகத் தன்
தளலளயேயும் அளிக்க இளசேந்த தளலயேரயே
வள்ளலது வசேயேல் கண்டு தரியேரத தமிழறிஞர்
கண்ணீர் வபருக்கிக் கதறியேழுது அவ்வரளள
எடுத்துக் வகரண்டு, அமைணனிடைம் ஓடிச் வசேன்று,
"ஐயேசனை! தளலளயேயும் வகரடுத்துத் தமிழறிந்த
தமிசயேனைது வறுளமைளயேக் களளயேப்சபரந்த
வள்ளலரயே உன் தளமையேனைது வபருளமைளயே என்
என்சபன்?"
"பரடுவபறு பரிசிலன் வரடினைன் வபயேர்தல்என்
நரடிழந் ததனினும் நனிஇன் னைரவதனை
வரள்தந் தனைசனை! தளலஎனைக் கீயேத்
தன்னிற் சிறந்தது பறிவதரன் றின்ளமையின்"
'பரடி வந்த பரிசிலன் வரடிப் வபயேர்தல்
நரடிழந்ததனினும் இன்னைரவதன்வறண்ணி, தன்
தளலளயேக் வகரய்து உன்னிடைம் வகரடுக்குமைரறு
இவ் வரளளத் தந்தரன்' என்று கவிஞர் கல்லும்
களரந்துருகும் கனிந்த வமைரழிகளளக் கூறியே
வபரழுது, அமைணனைது உள்ளம் வநகிழ்ந்தது;

கண்கள் பரசேத்தரல் சநசேத் தரளரகள் வசேரரியே
நின்றரன்; தளலயேரயே வள்ளளலக் கரனைகத்தில்
வருந்த ளவத்த தன் சிறுளமைளயே எண்ணி
ஏங்கினைரன்; அப்வபரழுது நரல்வளகச்
சசேளனைசயேரடும் நகர மைக்கசளரடும் தளமையேன்
வசித்த கரனைகம் சபரந்து, அப் வபருந்தளகயின்
அடிபணிந்து, மீண்டும் நரட்டிற்கு அளழத்து
வந்தரன். குமைணனும் முன்சபரலசவ
அறிஞர்க்கும் வறிஞர்க்கும் ஆதரவரய் அளமைந்து
என்றும் அழியேரத வபரும் பகழ் எய்தினைரன்.
-----------

VI. வமைரழியும் வநறியும்
26. தமிழும் ளசேவமும்*
(* வசேன்ளனை வரவனைரலி நிளலயேத்திற் சபசியேது.
அந்நிளலயேத்தரர் இளசேவு வபற்றுச் சசேர்த்தது.)
பரரத நரடு, என்றும் வதய்வ மைணம் கமைழும்
திருநரடு. வதய்வம் உண்டு என்ற வகரள்ளக
நிளனைப்பற்கும் எட்டைரத வநடுங்கரலமைரக
இந்நரட்டில் நிலவி வந்துள்ளது. 'இவ்
வுலகத்ளதப் பளடைப்பது வதய்வம்; கரப்பது
வதய்வம், அழிப்பது வதய்வம்' என்னும் கருத்து
பரரத நரட்டு வபருஞ் சேமையேங்களில் எல்லரம்
கரணப்படும். சுருங்கச் வசேரல்லின், 'அவனைன்றி
ஓர் அணுவும் அளசேயேரது' என்னும் உண்ளமைளயே
அறிந்து சபரற்றும் நரடு இந் நரடு.
இத் தளகயே வதய்வத்ளதத் தமிழ் நரட்டைரர்
பலவரறு சபரற்றினைரர்கள்; பல திருநரமைங்களரல்
அளழத்தரர்கள். நரளளடைவில் அப் வபயேர்கள்
நூற்றுக் கணக்கரகவும், ஆயிரக் கணக்கரவும்
வபருகிவிட்டைனை. மைரணிக்கவரசேகர்,

திருவரசேகத்தில் இதளனைக் குறிக்கின்றரர்.
"ஒருநரமைம் ஓர்உருவம் ஒன்றுமில்லரர்க்கு
ஆயிரம்
திருநரமைம் பரடிநரம் வதள்சளணம்
வகரட்டைரசமைர"
என்பது அவர் திருவரக்கு. இவ் வண்ணம் பரடியே
திரு நரமைங்களில் சிவம் என்பது ஒன்று. அஃது
ஒரு சிறந்த வபயேர். சிவம் என்ற வசேரல்லுக்கு
மைங்கலம் என்னும் வபரருள் கண்டைரர் பண்ளடைப்
பலவர். எனைசவ, எல்லர மைங்கலமும் தரும்
வபரருள் எதுசவர, அதுசவ சிவம், சபரின்ப
நிளலயேரகியே முக்தி, சிவகதியேரகும். சிவகதியிற்
வகரண்டு சசேர்க்கும் வநறிளயேச் ளசேவம்
என்றரர்கள். எனைசவ, சிவன் என்னும் மைங்கலப்
வபரருளள வழிபட்டுச் சிவகதிளயே
அளடைவதற்கு வழிகரட்டும் சேமையேசமை ளசேவ
சேமையேமைரகும்.
இத் தன்ளமை வரய்ந்த ளசேவ சேமையேத்தின்
அடிப்பளடையேரனை வகரள்ளககளிற் சிலவற்ளறக்
கரண்சபரம்: "அன்சப சிவம்" என்ற
அருளமையேரனை வரசேகமும் ளசேவ சேமையே நூல்களில்
சிறப்பரக விளங்குகின்றது. எண்ணிறந்த குணம்

வரய்ந்த இளறவளனை அன்ப வடிவமைரக எழுதிக்
கரட்டினைரர் திருமூலர் என்னும் வபரியேரர்.
"அன்பம் சிவமும் இரண்வடைன்பரர் அறிவிலரர்
அன்சப சிவமைரவது யேரரும் அறிகிலரர்
அன்சப சிவமைரவது யேரரும் அறிந்தபன்
அன்சப சிவமைரய் அமைர்ந்திருந் தரசர"
என்பது அவர் அருளியே திருமைந்திரம், இதனைரல்,
அன்ப வநறிசயே சிவவநறி என்பது நன்கு
விளங்கும்.
அன்ப வடிவரகியே சிவவபருமைரளனை
அளடைவதற்கு அன்ளபசயே சேரதனைமைரகக்
வகரள்ளுதல் சவண்டும் என்று ளசேவ சேமையேம்
கூறும், 'எவ் வுயிர்க்கும் அன்பரயிரு' என்றரர்
ஒளளவயேரர். இவ் வுலகத்தில் அறத்ளதக்
கரப்பது அன்ப; மைறத்ளத அழிப்பது அன்ப;
இன்பத்ளதப் வபருக்குவது அன்ப; துன்பத்ளதப்
சபரக்குவது அன்ப, அன்பனைரல் ஆகரத
வதரன்றில்ளல. இத் தளகயே அன்ப வநறியிசல
நின்று பணி வசேய்தரல், இன்ப நிளலயேரகியே
சிவகதி, தரசனை வந்தளடையும் என்பது ளசேவ
சேமையேத்தின் வகரள்ளக.

வதய்வத் தன்ளமையேரகியே அன்ப,
இயேற்ளகயேரகசவ ஒவ்வவரருவரிடைமும் உள்ளது.
அது வளர்ந்து, விரிந்து, பரவுதல் சவண்டும். நரம்
முதலில், வபற்சறரரிடைம் அன்ப
வசேலுத்துகின்சறரம். பன்ப, உற்றரர்
உறவினைரிடைம் அன்ப வசேல்கின்றது; அப்பரல்
ஊரரரிடைம், நரட்டைரரிடைம், உலகத்தரரிடைம்
படிப்படியேரகப் பரந்து நிலவுகின்றது.
இங்ஙனைம் மைன்பளதயிடைம் மைட்டும் அன்ப
வசேலுத்தினைரற் சபரதரது; எல்லர உயிர்களளயும்
தன்னுயிர் சபரல் கருத சவண்டும். மைண்ணிசல
முளளத்து வளரும் வசேடி வகரடிகளும், ஊர்ந்து
வசேல்லும் எறும்ப முதலியேனைவும், பறந்து
வசேல்லும் பறளவயினைங்களும், நரன்கு கரலரல்
நடைந்து திரியும் விலங்குகளும், உயிருள்ள
வபரருள்களரகும். நம்முயிர் நமைக்கு
எப்படிஇனிசதர, அப்படிசயே ஒவ்வவரரு
பரரணியும் தன்னுயிளர இனிதரகப்
சபரற்றுகின்றது. சமைலும், எல்லர உயிர்களிலும்
கலந்து நிற்கின்றரர் கடைவுள்.
"எவ்வுயிரும் பரரபரன்சேந் நிதியே தரகும்
இலங்கும்உயிர் உடைலளனைத்தும் ஈசேன் சகரயில்."

ஆதலரல், எவ் வுயிர்க்கும் துன்பம் வசேய்தல்
ஆகரது; எவ் வுயிர்க்கும் சகடு விளளத்தல்
ஆகரது; எவ் வுயிளரயும் வகரல்லலரகரது.
வகரல்லரளமைளயேச் சிறந்த வகரள்ளகயேரகக்
வகரண்டைது ளசேவ சேமையேம்.
"வகரல்லர விரதம் குவலயேவமை லரம்ஓங்க
எல்லரர்க்கும் வசேரல்லுவதுஎன் இச்ளசே
பரரபரசமை"
என்று பரடினைரர் தரயுமைரனைவர். வகரல்லர
விரதத்ளத மிக உறுதியேரகக் வகரண்டைளமையேரல்,
ளசேவம் என்ற வசேரல்லுக்சக பலரல் உண்ணரளமை
என்னும் வபரருள் வந்துவிட்டைது.
"வகரல்லரன் பலரளல மைறுத்தரளனைக் ளககூப்ப
எல்லர உயிரும் வதரழும்"
என்று அறிவுறுத்தினைரர் திருவள்ளுவர்.
இதனைரசலசயே நரளளடைவில், பலரல்
உண்ணரதவன் ளசேவன் என்றும், பலரல்
உண்பவன் அளசேவன் என்றும் பரித்துப் சபசும்
வழக்கம் இந் நரட்டில் எழுந்தது. இது,
வகரல்லரளமையேரகியே விரதத்தரல் ளசேவ சேமையேம்
வபற்ற சிறப்பரகும்.

ளசேவம், பரந்த சநரக்கமுளடையேது. 'இவ் வுலகில்
ளசேவ சேமையேசமை வமைய்ச் சேமையேம்; மைற்ளறயே
சேமையேங்கள் வபரய்ச் சேமையேம்' என்று அது
வசேரல்லவில்ளல. 'சிவன் என்னும் வபயேரரல்
கடைவுளள வழிபட்சடைரர்க்குத்தரன் நற்கதி
உண்டு; மைற்ளறசயேரர்க்கு இல்ளல' என்று அது
கூறவில்ளல; ஒவ்வவரரு சேமையேத்திலும்
அருள்பரியும் பரம்வபரருள் ஒன்சற என்பது
ளசேவத்தின் வகரள்ளக.
"அறிவினைரல் மிக்க அறுவளகச் சேமையேம்
அவ்வவர்க்கு ஆங்சக ஆரருள் பரிந்து"
என்னும் சதவரரம் இவ் வுண்ளமைளயே
நன்குணர்த்துகின்றது. அறிவிற் குளறந்தவர்கள்
பதியே சேமையேங்களள வகுத்து எங்கும்
பரப்பனைரலும் குற்றம் இல்ளல.
"விரிவிலர அறிவி னைரர்கள் சவவறரரு சேமையேம்
வசேய்சத
எரிவினைரற் வசேரன்னைர சரனும் எம்பரரற்கு ஏற்ற
தரகும்"
என்று பரடினைரர் திருநரவுக்கரசேர். ஆகசவ,
சேமையேத்தின் சபரரல் நிகழும் பணக்கங்களும்

சபரர்களும் ளசேவ வநறிக்கு மைரறுபட்டைனை
என்பது வதள்ளிதின் விளங்கும்.
ளசேவ வநறியில் சேமையேப்வபரறுளமை சிறந்த
வகரள்ளகயேரக விளங்கிற் வறன்பதற்குச்
சிலப்பதிகரரம் சேரன்று தருகின்றது.
சிலப்பதிகரரத்ளத இயேற்றியேவர் சசேரநரட்டு
இளவரசேர். அவர் இவ்வுலக வரழ்க்ளகளயே
விரும்பரது சேமைண சேமையேத் துறவியேரயினைர்.
ஆனைரல், அவருடைன் பறந்த சசேரன்
வசேங்குட்டுவன் சிறந்த ளசேவனைரய்
விளங்கினைரன். இங்ஙனைம் தளமையேன் ளசேவ
சேமையேத்ளதயும், தம்ப சேமைண சேமையேத்ளதயும் சமைற்
வகரண்டு ஒரு குடும்பத்தில் இணக்கமைரக
வரழ்ந்த நரட்டில், சேமையேப் வபரறுளமை
நிளலத்திருந்த வதன்பளத விரித்துளரக்கவும்
சவண்டுசமைர?
ளசேவ சேமையேத்தின் முடிவுகளளச் ளசேவ சித்தரந்தம்
என்பர். அச் சித்தரந்தத்தின்படி, அநரதியேரக
வுள்ள வபரருள் மூன்று. அவற்ளறத் திரி
பதரர்த்தம் என்பர். பதி, பசு, பரசேம் என்ற
மூன்றும் திரி பதரர்த்தம் எனைப்படும். பதி என்பது
கடைவுள், பசு என்பது உயிர்; பரசேம் என்பது கட்டு,
உயிர், பரசேத்திலிருந்து விடுபட்டை நிளலயிசல

பதிளயேச் வசேன்றளடையும். அதுசவ வீடு என்றும்,
சமைரட்சேம் என்றும் வசேரல்லப்படும். பசுவரகியே
உயிர், பரசேவமைன்னும் கட்டைறுத்துப் பதியுடைன்
இரண்டைறக் கலந்துவிடுதசல வீடுசபறு ஆகும்.
இங்ஙனைம், உயிர் வர்க்கங்களள ஈசடைற்றும்
வபரருட்டுக் கடைவுள் ஐந்து வதரழில்கள்
வசேய்கின்றரர் என்று ளசேவ சித்தரந்தம் கூறும்.
பளடைத்தல், கரத்தல், அழித்தல், மைளறத்தல்,
அருளல் என்னும் ஐந்தும் ஈசேன் வசேயேல்கள்.
இவ்ளவந்து வதரழில்களுக்குமுரியே
சின்னைங்களளயும் நடைரரஜே வடிவத்தில் நன்கு
கரணலரகும். அவ்வடிவத்தில் உள்ள ஒரு கரம்
உடுக்ளகயேடிக்கும்; மைற்வறரன்று
அபயேமைளிக்கும்; பறிவதரரு ளகயில் வநருப்ப
எரியும்; இனி, திருவடிகளில் ஒன்று
முயேலகன்மீது ஊன்றி நிற்கும்; மைற்வறரன்று
தூக்கியே திருவடி. இவ் ளவந்தும் ஆண்டைவன்
பரியும் ஐந்து வதரழில்களளயும்
கரட்டுவனைவரம். இறுதியேரக உள்ள அருள்
பரிதல் என்னும் வதரழில், எடுத்த திருவடியேரல்
விளங்கும். எடுத்த திருவடிசயே பறவிளயேக்
வகடுத்துப் சபரின்ப மைளிப்பது. ஆதலரல்,
தில்ளலச் சிற்றம்பலத்தில் கரளலத் தூக்கி
நின்றரடும் கடைவுளளக் கண்டு கரதலரல்

கசிந்துருகிப் பரடினைரர் நரவரசேர்:
"குனித்த பருவமும் வகரவ்ளவச்வசேவ் வரயில்
குமின்சிரிப்பம்
பனித்த சேளடையும் பவளம்சபரல் சமைனியிற்
பரல்வவண்ணீறும்
இனித்த முளடையே எடுத்தவபரற் பரதமும்
கரணப்வபற்றரல்
மைனித்தப் பறவியும் சவண்டுவ சதஇந்த
மைரநிலத்சத"
என்பது இவர் திருப்பரட்டு. ஐந்து வதரழிலும்
விளங்க ஆண்டைவன் ஆனைந்தக் கூத்தரடும்
தில்ளலச் சிற்றம்பலசமை ளசேவ உலகத்தில்
'சகரயில்' என்று சிறப்பரகக்
வகரண்டைரடைப்படுகின்றது. ஆகசவ, அழகியே
திருக் கூத்தரடி ஆன்மைரக்கசள ஈசடைற்றும்
குறிப்பளடையே நடைரரஜே வடிவத்ளத நமைக்குத்
தந்தது ளசேவ சித்தரந்தம்.
ளசேவ சேமையேத்தில் ஆலயே வழிபரடு
இன்றியேளமையேரததரகக் வகரள்ளப்படுகிறது.
'ஆலயேந்தரனும் அரன் எனைத் வதரழுசமை' என்று
சிவஞரனை சபரதம் என்னும் சித்தரந்த நூல்
கூறும். சகரயில் இல்லர ஊரில் குடி யிருத்தல்

ஆகரது என்பது ளசேவர் வகரள்ளக. இதனைரல்,
எண்ணிறந்த சிவரலயேங்கள் தமிழ்நரவடைங்கும்
தளலவயேடுத்து நிற்கின்றனை. வபரருள் வளம்
வபற்ற அரசேரும், அருள் நலம் வபற்ற முனிவரும்
ஆலயேப் பணியில் ஈடுபட்டைரர்கள்; சதவரரம்
முதலியே வதய்வப் பரடைல்களள ஆலயேங்களில்
இன்னிளசேசயேரடு பரடுவதற்கு ஏற்பரடு
வசேய்தரர்கள். பரடைசலரடு ஆடைலும்
நிகழ்வதரயிற்று. இவ் வண்ணம், வபரியே
சகரயில்களில் எல்லரம் இயேல், இளசே, நரடைகம்
என்னும் முத்தமிழும் வசேழித்சதரங்கி வளர்ந்தனை.
கடைவுளுக்குரியே சகரயில் களலக் சகரயிலரகவும்
கரட்சியேளித்தது.
இப்வபரழுது தமிழ் நரட்டிலுள்ள
சிவரலயேங்களில் சேரதி சவற்றுளமை
கரணப்படுகின்றது. ஆண்டைவன்
சகரயிலுக்குள்சள சில சேரதியேரர் வசேல்லலரகரது
என்று வசேரல்லப்படுகிறது. சகரயிலுக்குள்சள
வசேன்றரலும், இன்னைரர் இன்னை இடைத்தில் நிற்க
சவண்டும் என்ற வளரயேளற
ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனைரல், ளசேவ சித்தரந்த
முளறயில் சேமையேத்துக்கும் சேரதிக்கும்
சேம்பந்தமில்ளல.

"சேரத்தி ரம்பல சபசும்சே ழக்கர்கரள்
சகரத்தி ரமும்குல மும்வகரண்டு என் வசேய்வீர்"
என்று வினைவினைரர் ஓரு ளசேவப் வபரியேரர்.
"சேரதிகுலம் பறப்வபன்னும் சுழிப்பட்டுத்
தடுமைரறும்
ஆதமிலி நரசயேளனை அல்லலறுத்து
ஆட்வகரண்டு"
என்று மைரணிக்கவரசேகர் திருவரசேகத்திசல
பரடினைரர். எனைசவ, சகரத்திரமும் குலமும்
வகரண்டு, நரம் ஆண்டைவன் அருளள அளடையே
முடியேரது. எக் குலத்தவரரயினும் பக்குவப்பட்டை
ஆன்மைரக்கசள பரகதி அளடைவர் என்று ளசேவ
சித்தரந்தம் பளற யேளறகின்றது. இக் கரலத்தில்
இழிந்த சேரதிகள் என்று எண்ணப்படுகின்ற
குலங்களில் பறந்தவர்கள் பரிபக்குவத்தரல்
முத்தியேளடைந்த வசேய்திளயேச் சிவ களதகளரல்
அறியேலரம். பளலயேர் குலத்தில் பறந்த நந்தனைரர்,
பனிதமைரனை தில்ளலயேம்பதியில் சிவகதி
யேளடைந்தரர். வபத்தரன் சேரம்பரன் பத்தி வசேய்து
முத்தி வபற்றரன். ஆதலரல், 'சேரதியினும் சீலசமை
சிறந்தது; குலத்தினும் குணசமை உயேர்ந்தது'
என்னும் உண்ளமை ளசேவத்தில் அடிப் பளடையேரக

உண்வடைன்பது நன்கு விளங்குவதரகும்.
இதனைரலன்சறர சதவரரத் திருப்பரசுரத்தில்,
"அங்கவமைல்லரம் குளறந்தழுகு
வதரழுசநரயேரரய்
ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் பளலயேசரனும்
கங்ளக சேளடைக்கரந்தரர்க்கு அன்பரரயின்
அவர்கண்டீர் நரம்வணங்கும் கடைவுளரசர"
என்று பரடினைரர் திருநரவுக்கரசேர்!
-------------

27. தமிழும் சேரக்கியேமும்*
* வசேன்ளனை வரவனைரலி நிளலயேத்திற் சபசியேது.
அந் நிளலயேத்தரர் இளசேவுவபற்றுச் சசேர்த்தது.
பரரத நரட்டுப் பளழயே மைதங்களுள் ஒன்று
வபபௌத்த மைதம். ஏறக்குளறயே இரண்டைரயிரத்து
ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்சனை, இந்தியே
நரட்டின் வடை பரகத்திலுள்ள ஒரு சிறு சதசேத்தில்
பத்தர் வபருமைரன் பறந்தரர்; இளளமையிசலசயே,
இவ்வுலக வரழ்க்ளக நிளலயேற்றவதன்று
உணர்ந்தரர்; தமைக்குரியே வபருஞ் வசேல்வத்ளதயும்,
வபற்சறரளரயும், அழகியே மைளனைவிளயேயும்,
அருளமைக் குழந்ளதளயேயும் விட்டுத்
துறவியேரனைரர்; ஓர் ஆற்றங்களரயில் நின்ற அரசே
மைரத்தின்கீழ் அமைர்ந்து, வநடுங்கரலம் தவம்
பரிந்து வமைய்ஞ்ஞரனைம் வபற்றரர். அவர் கரட்டியே
வநறி பத்தமைதம் என்று வபயேர் வபற்றது. பத்தர்
சேரக்கியே குலத்திற் பறந்தவரரதலரல் அம்
மைதத்ளதச் சேரக்கியேம் என்றும் வசேரல்வதுண்டு.
பத்தர், எண்பது வயேதளவும் இவ்வுலகில்
வரழ்ந்தரர்; பல நரடுகளிற் வசேன்று தம்முளடையே
மைதக்வகரள்ளகளளப் பரப்பனைரர். வடைநரட்டு

மைன்னைர் பலர். அச் சேமையேத்ளத
சமைற்வகரண்டைரர்கள். அவர்களில் மிகச்
சிறந்தவன் அசசேரக மைன்னைன். ஆசியே
கண்டைத்திலுள்ள பல நரடுகளில் வபபௌத்த மைதம்
பரவிற்று. தமிழ் நரட்டிசல திருவரசேகம் பரடியே
மைரணிக்கவரசேகர் கரலத்தில் வபபௌத்த மைதம்
பரவியிருந்த பரன்ளமை அவர் வரலரற்றரல்
விளங்குகின்றது. மைணிசமைகளல என்னும்
தமிழ்க்கரவியேம் எழுந்த கரலத்தும் வபபௌத்த
மைதம் தளலவயேடுத்து நின்றதரகசவ வதரிகின்றது.
அக் கரலத்தில் கரவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில் இருந்த
பத்த சேங்கத்தில் அறவணவடிகள் என்னும்
வபபௌத்த முனிவர் விளங்கினைரர். அவர் சிறந்த
சீலர். சகரவலன் வகரளலயுண்டு இறந்த பன்னைர்
அவன் கரதலியேரகியே மைரதவிளயேயும், அவன்
மைகள் மைணிசமைகளலளயேயும் வபபௌத்த சேமையேத்தில்
சசேர்த்தவர் அவசர. இன்றும் அவர் வபயேர்
கரஞ்சிபரத்தில் நிளலவபற்றிருக்கின்றது. அவர்
தங்கியிருந்து தவம் பரிந்தளமையேரல்
அறவணண்சசேரி என்று வபயேர் வபற்ற வதரு
இப்வபரழுது அறப்பணஞ் சசேரி என்று அந்
நகரில் வழங்குகின்றது.
சேரக்கியே மைதம் சிறந்திருந்த கரலத்தில்,
சிதம்பரத்தில் வரழும் தில்ளல மூவரயிரவசரரடு

சேமையே வரதம் வசேய்வதற்கரகப் வபபௌத்த
முனிவர்கள் திரண்டு சபரந்தரர்கள் என்றும்,
அப்வபரழுது, அங்கிருந்த மைரணிக்கவரசேகர் அம்
முனிவர்களுடைன் வரது வசேய்து அன்னைரளரச்
ளசேவ சேமையேத்திற் சசேர்த்துவிட்டைரர் என்றும்
சேரித்திரம் கூறுகின்றது. ஆகசவ, மைரணிக்கவரசேகர்
கரலத்திற்குப் பன்ப வபபௌத்த மைதம் தமிழ்
நரட்டில் ஆதிக்கமிழந்துவிட்டைவதன்று
வசேரல்லலரம். சுமைரர் ஆயிரத்து முந்நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்சனை சீனை சதசேத்திலிருந்து
தமிழ்நரட்டுக்கு வந்த யூன்சியேரங் என்பவர்,
வபபௌத்த மைதம் தளர்ச்சியுற்றுத்
தரழ்வளடைந்திருந்த நிளலளயேக் குறித்து வருந்தி
எழுதியுள்ளரர். எனைசவ, மைணிசமைகளல எழுந்த
கரலத்தில் ஓங்கி நின்ற வபபௌத்த மைதம், ஏழரம்
நூற்றரண்டில் தளர்ந்து தரழ்ந்துவிட்டைவதன்று
சதரன்றுகிறது.
ஆயினும், அம் மைதத்ளதச் சேரர்ந்தவர் ஆங்கரங்கு
இல்லரமைற் சபரகவில்ளல. திருஞரனைசேம்பந்தர்
கரலத்தில், இப்வபரழுது பரண்டிச்சசேரி என்று
வழங்கும் பதுச்சசேரிக்கருசக சபரதிமைங்ளக என்ற
ஊர் இருந்தது. அங்குப் வபபௌத்த சேமையேத்தரர்
வபருங்வதரளகயினைரரக வரழ்ந்தனைர். சேரக்கியே
நூல்களளயும் தருக்க நூல்களளயும் நன்கு கற்று

வரது பரியே வல்லரர் பலர் அவ்வூரில் இருந்தனைர்.
திருஞரனைசேம்பந்தர் சிவனைடியேரர்கசளரடு
அவ்வூளரக் கடைந்து வசேல்லும்சபரது சேரரிபத்தர்
என்னும் சேரக்கியே முனிவர் அவளர வரதுக்கு
அளழத்தரர். அவ்வூர்ச் சேத்திரத்தில், சேரரி
பத்தருக்கு திருஞரனைசேம்பந்தருக்கும்
வரக்குவரதம் நிகழ்ந்தது. அவ் வரதத்தில்
சதரல்வியுற்ற சேரரிபத்தரும் அவளரச் சேரர்ந்த
வபபௌத்தரும் ளசேவ சேமையேசமை வமைய்ச் சேமையேம் எனைத்
வதளிந்து, திருஞரனைசேம்பந்தர் அடிகளில்
விழுந்வதழுந்து ளசேவரரயினைர் என்று வபரியே
பரரணம் கூறுகின்றது.
தமிழ் நரட்டுப் வபருசவந்தருள் ஒருவனைரகியே
இரரஜேரரஜே சசேரழன், நரகப்பட்டினைத்தில் ஒரு
பத்த ஆலயேம் கட்டுவதற்கு அனுமைதி
யேளித்தசதரடு, அதற்கு நன்வகரளடையும்
வழங்கினைரன் என்பது சேரித்திரத்தரல்
அறியேப்படுகின்றது. இன்னும், வீரசசேரழன் என்ற
பட்டைப் வபயேர் பூண்டை வீர ரரசஜேந்திரன்
அரசேரண்டை கரலத்தில், வபபௌத்த
சேமையேத்தினைரரரகியே 'பத்தமித்திரன்' என்னும்
பலவர் தமிழில் ஓர் இலக்கணம் வசேய்தரர்.
அந்நூல் வீரசசேரழியேம் என்று வபயேர் வபற்றது.

வபபௌத்த சேமையேக் வகரள்ளககள் மைணிசமைகளல,
குண்டைலசகசி முதலியே நூல்களில்
விளக்கப்பட்டுள்ளனை. 'பறப்வபன்பது துன்பம்;
பறவரளமைசயே இன்பம்' என்பது அச் சேமையேத்தின்
அடிப்பளடைக் வகரள்ளக. அப்படியேரயின்,
பறப்ளப எப்படி ஒழிப்பது? 'அகப்பற்று,
பறப்பற்று என்னும் இருவளகப் பரசேமும்
பறப்பற்கு வித்து; பற்று அற்றரல் பறப்ப
ஒழியும் என்பது வபபௌத்த சேமையேத்தின் கருத்து.
இவ்வுண்ளமைளயே மைணிசமைகளலயிற் கரணலரம்.
"பறந்சதரர் உறுவது வபருகியே துன்பம்
பறவரர் உறுவது வபரும்சப ரின்பம்
பற்றின் வருவது முன்னைது; பன்னைது
அற்சறரர் உறுவது அறிக."
என்று அறுதியிட்டுக் கூறப்படுகின்றது. எனைசவ,
'எல்லரவற்ளறயும் துறந்தவசர சிறந்தவர்;
அவசர சபரின்ப மைளடையும் வபற்றி வரய்ந்தவர்'
என்னும் கருத்து வபபௌத்த சேமையே வரதிகளரல் இந்
நரட்டில் நன்கு பரப்பப்பட்டைது. இல்லறம்,
துறவறம் என்னும் இருவளக அறங்களுள்
துறவறசமை சேரலச் சிறந்தவதன்னும் வகரள்ளக
வபபௌத்த மைதசபரதளனையேரல் தமிழ் நரட்டில்
ஊற்றம் வபற்றது. அப் சபரதளனையேரசலசயே இள
நங்ளகயேரகியே மைணிசமைகளலயும் அவள் தரயும்,

பறரும் துறவு நிளல யேளடைந்தரர்கள்.
துறவறத்ளத சமைற்வகரண்டை பத்தர், வகரல்லரளமை
என்னும் அறத்தின் வபருளமைளயே எல்லரர்க்கும்
எடுத்துளரத்தரர். அக் கரலத்தில், வடை நரட்டில்
பல வளகயேரனை யேரகங்கள் நடைந்து வந்தனை. அசுவ
சமைத யேரகம், சகரசமைத யேரகம் முதலியே
சவள்விகள் வசேய்து, குதிளரகளளயும்
பசுக்களளயும் அரசேர்கள் பலி வகரடுத்தரர்கள்.
பம்பசேரரன் என்ற அரசேன் பல பசுக்களளக்
குறியிட்டுக் சகரசமைத யேரகம் வசேய்யேக்
கருதியேளதக் சகள்வியுற்று, பத்தர், அவன் அரசு
பரிந்த நகரத்திற்கு விளரந்து வசேன்றரர்.
வகரல்லரளமையேரகியே அறத்தின் வபருளமைளயே
அவன் உள்ளங் வகரள்ள எடுத்துளரத்தரர். பத்தர்
உருக்கமைரகப் சபசியே வரய்வமைரழிளயேக் சகட்டை
பம்பசேரரன் மைனைம் மைரறினைரன்; யேரகத்ளத
நிறுத்தினைரன்; அன்று முதல் வகரல்லரளமை
என்னும் நல்லறத்ளத சமைற்வகரண்டு
வரழ்ந்தரன். இவ்வரறு பத்தர் சேரிதம் கூறுகின்றது.
இங்ஙனைம் வடைநரட்டில் பத்தர் வசேய்த
நற்சபரதளனைளயேத் வதன்னைரட்டில்
திருவள்ளுவர் வசேய்தரர்.

"நன்றரகும் ஆக்கம் வபரிவதனினும்
சேரன்சறரர்க்குக்
வகரன்றரகும் ஆக்கம் களடை".
என்று திருக்குறள் திருத்தமைரகக் கூறுகின்றது.
தமிழ் நரட்டில் நடைந்த சகரசமைதயேரகம் ஒன்று
மைணிசமைகளலயிற் குறிக்கப்படுகின்றது.
அழகரனை ஒரு பசு; அதன் வகரம்பகளில் மைரளல
சுற்றி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. மைறுநரள் நிகழ
நின்ற தீளமைளயேயேறிந்து அப் பசு அங்கவமைல்லரம்
பதறிற்று; வரய் விட்டுக் கதறிற்று; கண்ணீர்
வடித்தது, அதளனைக் கண்டைரன் ஆபத்திரன் என்ற
சிறுவன்; எவ்வரற்றரனும் அந் நல்லுயிளரக்
கரப்பரற்றக் கருதினைரன். அன்றிரவு கரரிருளில்
எல்சலரரும் கண்ணுறங்கும் சவளள பரர்த்து,
அப் பசுளவக் கட்டைவிழ்த்துக் கரட்டுக்குள்சள
ஓட்டிச் வசேன்றரன். யேரகப் பசுளவக் கரணரத
சவதியேர்கள் நரற்றிளசேயும் விளரந்து
ஓடினைரர்கள்; சதடினைரர்கள்; கரட்டிசல அளதக்
கடைத்திச் வசேன்ற ஆபத்திரன்மீது சேரடினைரர்கள்.
அந் நிளலயில் பசுவுக்கரகப் பரிந்து
சபசேலுற்றரன் ஆபத்திரன். தன்ளனைப் படித்து
அடித்தவளர சநரக்கி, 'ஐயேசர! இப் பசு உமைக்கு
என்னை தீங்கு வசேய்தது? என்னை பரவம்
பண்ணிற்று? அரசேன் விட்டை நிலத்தில் மைளழயேரல்

முளளத்துத் தளழத்த பல்ளல சமைய்கின்றது.
இனியே நல்ல பரளல எல்சலரர்க்கும் தருகின்றது.
இத்தளகயே பசுளவ ஏன் வகரல்ல சவண்டும்?"
"விடுநில மைருங்கில் படுபல் லரர்ந்து
வநடுநில மைருங்கின் மைக்கட் வகல்லரம்
பறந்தநரள் வதரட்டுச் சிறந்ததன் தீம்பரல்
அறந்தரு வநஞ்வசேரடு அருள்சுரந் தூட்டும்
இதவனைரடு வந்த வசேற்றம் என்ளனை?"
என்று வினைவினைரன். இவ்வரறு பசுக்வகரளலளயே
மைறுத்த பரலசனை மைதுளரயேம்பதியில்
சிந்தரசதவியேரல் அமுதசுரப என்னும் அக்ஷயே
பரத்திரம் அளிக்கப் வபற்றரன் என்றும், அப்
பரத்திரத்தின் உதவியேரல் ஊர் ஊரரகச் வசேன்று
பசித்சதரர்க் வகல்லரம் வயிறரரச் சசேரறிட்டு
அறம் வளர்த்தரன் என்றும் மைணிசமைகளல
கூறுகின்றது.
வபபௌத்த மைதம் அக் கரலத்தில் பல நரடுகளில்
பரவியேதற்கும், இக் கரலத்திலும் வபருஞ்
சேமையேமைரக நிளலத்திருப்பதற்கும் சிறந்த கரரணம்
அதன் சேங்கசமையேரகும். வபபௌத்த துறவிகளுளடையே
கூட்டைத்திற்குச் சேங்கம் என்பது வபயேர்.
முதன்முதல் கரசி நகரத்தில், பத்தர் ஐந்து

முனிவருக்கு உபசதசேம் வசேய்து சேங்கத்ளதத்
வதரடைங்கினைரர். அது வளர்ந்து பல்லரயிரக்
கணக்கரனை துறவியேளரயுளடையேதரயிற்று.
வபபௌத்தர்கள் பத்தளரயும் தருமைத்ளதயும்
சேங்கத்ளதயும் மும்மைணிகளரகப்
சபரற்றுகின்றரர்கள். தமிழ்நரட்டில் சேங்கம் என்ற
வசேரல்லுக்கு ஏற்றமைளித்தவர் வபபௌத்தசர என்று
கூறுதல் மிளகயேரகரது. சேங்கம் நிறுவிப் வபபௌத்த
சேமையேத்ளத வளர்த்தரர் பத்தர். அம் முளறயில்,
பரண்டியே மைன்னைர்கள் வதன்னைரட்டில் மூன்று
சேங்கங்கள் நிறுவி முத்தமிளழயும் வளர்த்தரர்கள்.
வபபௌத்த சேமையேத்தில் சேங்கத்திற்கு எவ்வளவு
வபருளமையுண்சடைர, அவ்வளவு வபருளமை தமிழ்
நரட்டில் தமிழ்ச் சேங்கத்திற்கு உண்டு.
சேங்கசமை வபபௌத்த சேமையேத்தின் ஆணிசவர்
என்பளதயேறிந்த ளசேவ சேமையேத்தரர் அம்
முளறளயேத் தரமும் சமைற் வகரண்டைரர்கள்.
ளசேவம் நன்றரக நிளல வபறுதற் வபரருட்டும்,
எங்கும் பரவுதற் வபரருட்டும் திருக்கூட்டைம்
தமிழ் நரட்டில் ஏற்படுவதரயிற்று. திருக்கூட்டைம்
என்பது சிவனைடியேரர் சேங்கம். சசேரழ நரட்டின்
பளழயே தளல நகரரகியே திருவரரூரில்
அளமைந்திருந்த திருக்கூட்டைத்தின் வசேம்ளமைளயேப்
வபரியேபரரணம் எடுத்துளரக்கின்றது;

இருவளகப் பரசேமும் அற்றவர்கள்; ஈசேன்
திருவடிளயேப் சபரற்றும் வசேல்வசமை வமைய்ச்
வசேல்வமைரய்க் வகரண்டைவர்கள்.
"மைரசி லரத மைணிதிகழ் சமைனிசமைல்
பூசும் நீறுசபரல் உள்ளும் பனிதர்கள்
சதசி னைரல்எத் திளசேயும் விளக்கினைரர்
சபசே ஒண்ணரப் வபருளமை பறங்கினைரர்"
என்று அத் வதரண்டைர் கூட்டைத்ளதப் சபரற்றினைரர்
சசேக்கிழரர். அத்திருக்கூட்டைத்ளதக் கண்டைரர்
சுந்தரமூர்த்தி; ஆர்வம் வகரண்டைரர். அன்னைரர்க்கு
அடியேவரரக ஆளசேப்பட்டைரர். அவ் ஆளசேயேரல்
எழுந்தசத 'திருத்வதரண்டைத் வதரளக' என்னும்
அருளமைத் திருப்பதிகம். அதன் அடியேரகசவ
பற்கரலத்தில் 'திருத்வதரண்டைர் பரரணம்'
என்னும் வபரியே பரரணம் தமிழ் நரட்டிசல
பறந்தது. ஆகசவ, வபபௌத்த சேங்கத்திற்கு
நிகரரகியே திருக்கூட்டைத்தரல் ளசேவ சேமையேம்
அளவிறந்த நன்ளமையேளடைந்தது என்பதில்
ஐயேமில்ளல.
தமிழ் நரட்டில் அரசே மைரத்திற்கு ஒரு தனிச் சிறப்ப
உண்டு. அரசே மைரமும் பள்ளளயேரரும் இல்லரத
ஊர் இந் நரட்டில் இல்ளல என்சற வசேரல்லலரம்.

அம் மைரத்ளதச் சுற்றி வந்து வணங்கும்
வழக்கமும் இந் நரட்டில் உள்ளது. முன்னைரளில்
இங்குப் பரவியிருந்த வபபௌத்த சேமையேத்தரல் அம்
மைரத்திற்கு இத்துளணச் சிறப்ப ஏற்பட்டைதரகத்
சதரன்றுகின்றது. 'சபரதி மைரம்' என்று
வசேரல்லப்படும் அரசே மைரத்தின் அடியிசல பத்தர்
வமைய்ஞ்ஞரனைம் வபற்றரர். அதனைரல் 'சபரதி
நரதர்' என்ற வபயேரும் அவருக்கு அளமைந்தது. இத்
தளகயே பத்தளர அரசே மைரத்தடியில் ளவத்துப்
பண்ளடைத் தமிழர் வணங்கினைர். பத்தவரரடு
சசேர்ந்த மைரமும் பனித முற்றதரகப்
சபரற்றப்பட்டைது. பத்த வபருமைரனுளடையே
திருவுருவங்களும் வபயேர்ந்து மைளறந்தனை.
ஆனைரல், அரசே மைரத்தின் வபருளமை குன்றவில்ளல.
பத்தர் வீற்றிருந்த இடைத்தில் பள்ளளயேரர்
இனிதமைர்ந்தரர்.
ஆகசவ, பத்த மைதம் ஆதிக்க மைழிந்து சபரய்
விட்டைரலும், அதன் சின்னைங்கள் அடிசயேரடு
இந்நரட்டில் அழிந்து சபரகவில்ளல. பஞ்சே
கரவியேங்களில் ஒன்றரகியே மைணிசமைகளல, அதன்
வபருளமைக்குச் சேரன்றரக நிற்கின்றது.
வீரசசேரழியேம் என்னும் இலக்கண நூல் அம்
மைதத்ளதச் சேரர்ந்தவரது பலளமைத் திறத்ளத
விளக்கி நிற்கின்றது, சபரதியின் கீழ் மைரதவம்

பரிந்த பத்தரின் ஞரபகச் சின்னைமைரக அரசேமைரம்
சிறப்பற்று விளங்குகின்றது.
-----------

28. இளறயேவரும் இன்னுயிரும்
மைன்னுயிர் அளனைத்ளதயும் ஆதரித்துக் கரக்கும்
அருள்வநறிசயே நன்வநறிவயேனைத் தமிழ்நரடு
பழங்கரலத்சத அறிந்துவகரண்டைது. பற உயிர்க்கு
நலம் பரிந்தவர் இன்பறுவவரன்று,
தீங்கிளழத்தவர் துன்பறுவவரன்றும் அறநூல்
அறிவுறுத்துகின்றது. இவ் வுலகில் வரழும்
உயிர்ப்வபரருள்கள் பல திறப்பட்டை அறிவு
வரய்ந்தனை வரயினும் அவற்றுள் ஊடுருவிச்
வசேல்லும் உயிர்த்தன்ளமை ஒன்சற என்னும்
உண்ளமைளயேத் தமிழ்ப் பனுவல்களிற் பரக்கக்
கரணலரம். அறிவரற் குளறந்த உயிர்கள் வல
பறவிகவளடுத்து சமைம்பட்டு, முற்றியே
அறிவுளடையே உயிர்களரகுவமைன்று பழந்தமிழ்
மைக்கள் கருதினைரர்கள்; பல்லரகவும், பூடைரகவும்
நிற்கும் சிற்றுயிர்கள் அறிவு
முதிர்ந்து,மைக்களரகவும் சதவரரகவும் வளர்ந்து
வசேல்லும் தன்ளமைளயேயேத் திருவரசேகம்
வதள்ளிதின் உணர்த்துகின்றது. இதனைரசலசயே
பல்லுயிளரயும் துன்பறுத்தலரகரவதன்று
நல்சலரர் அருளிப் சபரந்தனைர்.
மைக்கள் தம் அறிவின் மைதுளகயேரல் எளனையே

உயிர்கள் நலியேரவண்ணம் ஆன்சறரர்
வகுத்துள்ள வசேவ்வியே வநறி அறியேத் தக்கதரகும்.
எல்லரம் வல்ல இளறவனிடைம் அச்சேமும்
அன்பம் எஞ்ஞரன்றும் மைக்கட்கு உண்டு என்னும்
உண்ளமைளயே உணர்ந்த அறிசவரர்,
வனைவிலங்குகள் முதலியே பற்பூண்டுகள் ஈறரக
உள்ள எல்லர உயிர்களளயும்
இளறயேவசரரடிளணத்து அருள் வநறிளயே இவ்
வுலகில் நிளல நிறுத்த முயேன்றுள்ளனைர்; கரட்டில்
வரழும் விலங்குகளளயும், விண்ணிசல பறந்து
திரியும் பறளவகளளயும், மைண்ணிசல ஊர்ந்து
வசேல்லும் உயிர்களளயும், நீரிசல வரழும்
மீன்களளயும், நிலத்திசல மைருவி நிற்கும்
மைரஞ்வசேடிகளளயும் இளறயேவசரரடிளணத்து
அவற்றின் உயிளரக் கரக்க
ஆளசேப்பட்டுள்ளரர்கள். கரட்டில் வரழும்
சவழமும் சவங்ளகயும், அரியும் பரியும், மைரனும்
மைற்ளறயே உயிர்களும் இளறயேவர்க்கு உகந்த
வபரருள்களரகும். சவழத்தின் உரியும்,
சவங்ளகயின் சதரலும், ஈசேன் உவந்து அணியும்
உளடைகள். சவங்ளகயின் சதரளல
அளரயிலுடுத்து சவழத்தின் உரியேரல் ஆகத்ளதப்
சபரர்த்துக் கடும் பனியுளறயும் கயிளல
மைரமைளலயில் சிவவபருமைரன் வீற்றிருக்கின்றரர்.
இன்னும், விழுமியே சவழம் விண்ணவர்

தளலவற்குரியே வரகனைமைரகும். அன்றியும்,
ஈசேனுளடையே தளலமைகனைரகியே பள்ளளயேரர்
திருமுகம் சவழத்தின் முகமைரக விளங்குகின்றது.
ஆகசவ, உருவத்தரல் உயேர்ந்த சவழம்
ஈசேனைரர்க்கும் இந்திரற்கும், பள்ளளயேரர்க்கும்
இனியே உயிரரக இலங்குகின்றது. இத் தளகயே
யேரளனைக்குத் தீங்கிளழத்சதரர் அம் மூவரது
சீற்றத்திற்கும் ஆளரவ ரல்லசரர? இன்னும், ஈசேன்
சதரள்களில் ஆரமைரக இலங்கும் நரகம்
திருமைரலின் பரயேலரகவும் அளமைந்துள்ளது,
ஆகசவ, நஞ்சேளமைந்த நரகமும் இளறயேவர்
இருவளரச் சேரர்ந்து, இனிது வரழ்கின்றது.
விலங்கரசு எனைப்படும் அரிமைரன், கரளியின்
ஊர்தியேரகக் களித்திருக்கின்றது, பரிமைரன்
ளபரவற்கு உகந்ததரயிற்று. களலமைரன் ஈசேனைரர்
ளகயில் இனிதமைர்ந்தது.
கரட்டு விலங்குகளள விடுத்து, நரட்டு
விலங்குகளளக் கருதுசவரமைரயின், அளவகளும்
இளறயேவளரச் சேரர்ந்த உயிர்களரய் இலங்கக்
கரணலரம். எருது ஈசேனைது வரகனைமைரம்; எருளமை
எமைனைது ஏற்றமைரம். பசுவின் வயிற்றிற் பறந்தரன்
சித்திரகுப்தன் என்னும் வரனைவன். திருமைரலும்
பன்றியேரய்த் சதரன்றினைரன். நன்றி மைறவரத நரய்
சேரத்தனைது நல்வரகனைமைரம். ஆடு அங்கியேங்

கடைவுளுக்கு அளமைந்த ஊர்தியேரம், ஆகசவ,
எருதுக்குத் தீங்கிளழத்தரல் ஈசேன் முனிவரன்;
எருளமைக்குத் தவறிளழத்தரல் எமைன்
விடைமைரட்டைரன்; பன்றிளயேக் வகரன்றரல்
மைரசயேரன் சீறுவரன்; நரளயே எறிந்தரல் சேரத்தன்
வதரடைர்வரன்; ஆட்ளடை அடித்தரல் அங்கி
அடுவரன்.
இனி, பறளவ இனைங்களளச் சிறிது பரர்ப்சபரம்;
அன்னைமும் கிளியும், சசேவலும் மையிலும்,
குயிலும் வகரக்கும், கரக்ளகயும் கலுழனும்
ஒவ்சவரர் இளறவளனை ஒன்றி வரழக் கரணலரம்,
அயேன் அன்னைத்தின்மீது அமைர்ந்தரன். மைரரசவள்
கிளியின்மீது ஊர்கின்றரன். குமைரசவள்
சசேவளலக் வகரடியேரகவும், மையிளலப்
வபரறியேரகவும் உளடையேரன். குயிளல மைரரன்
தூதனைரக்கினைரன். வகரக்கிறளக ஈசேன் தன்
சவணியில் அணிந்தரன். கரக்ளகளயேச் சேனியேன்
படித்துக்வகரண்டைரன். கலுழளனைத் திருமைரல்
கவர்ந்துவகரண்டைரன். ஆகசவ, அன்னைத்ளதத்
துன்பறுத்தினைரல் அயேன் சேபப்பரன். மையிளல,
சபசும் கிளிளயேப் படித்தரல் மைரரன் அம்ப
வதரடுப்பரன்; சசேவலுக்குத் தீங்கிளழத்தரல்
முருகன் சீறுவரன்; மையிளலப் படித்தரல் அயில்
சவவலடுப்பரன்; குயிளலக் வகரன்றரல் மைரரன்

சகரபப்பரன்; கரக்ளகளயே அடித்தரல் சேனியேன்
வதரடைர்வரன்; பருந்துக்குத் தீங்கிளழப்சபரர்
மைரசயேரன் சநமிக்கு விருந்தரவர். எனைசவ,
பறளவ இனைங்களும் வபரியேரளரச் சேரர்ந்து
அச்சேமின்றி வரழ்கின்றனை.
இன்னும், சிறியே உயிர்களரயே அணிலும்,
ஆகுவும், குரங்கும், கழுளதயும், வபரியேரர்
அருளரல் வபருளமையுற்று விளங்கக் கரணலரம்.
அணிற்பற்ளள, கரலத்தில் உதவி வசேய்து
இரரமைனைது அருளளப் வபற்றது. ஆகுசவர
பள்ளளயேரர் வரகனைமைரய்ப் வபருளமை யுற்றது.
வரனைரம், இரரமைனுக்குத் துளண பரிந்து
உயேர்ந்தது. கத்தும் கழுளதசயேர, மூத்தரள்
வரகனைமைரய் அளமைந்தது. திருமைரல் மைச்சேரவதரரம்
வகரண்டைளமையேரல், மீன் இனைங்களளயும்
ஈனைவமைன்வறண்ணி ஊறு வசேய்தல் ஆகரது.
இனி, மைரங்களின் உயிளர ஆன்சறரர் பரதுகரத்த
மைரண்பம் அறிந்து மைகிழத் தக்கதரகும். இனியே
நிழல் தரும் மைரங்களின் அடியில் இளறயேவளர
அளமைத்துப் பழந்தமிழ் நரடு வழிபட்டைது.
குற்றரலநரதர் குறும்பலரவின்கீழ் அமைர்ந்தரர்.
வநல்சவலியேப்பர் சவணுவின் அடியில்
வீற்றிருந்தரர். மைதுசரசேர் கடைம்ப வனைத்தில்

களித்தமைர்ந்தரர். தில்ளலவனைத்தில் அழகியே
கூத்தர் திளளத்தரர். மைரமைடைர்ந்த வனைங்கள்
பற்கரலத்தில் நகரங்களரகச் சிறந்தவபரழுது
குறும்பலர வனைம் திருக்குற்றரலமைரகவும்,
சவணுவனைம் திருவநல்சவலியேரகவும்,
கடைம்பவனைம் மைதுளரயேரகவும், தில்ளலவனைம்
சிதம்பரமைரகவும் திகழ்வனைவரயினை. முன்னைரளில்
கல்லரலின்கீழ் அமைர்ந்து இளறயேனைரர்
அறமுளரத்தரர். அரசேமைரத்தடியில் அமைர்ந்து
வகபௌதமை பத்தர் அரியே உண்ளமைகளள அறிந்தரர்.
அசசேரக மைரத்தடியில் அமைர்ந்து அருகனைரர்
அறமுணர்ந்தரர். கூவிள மைரம் எப்வபரழுதும்
ஈசேனுக்கு உகந்ததரகும். இன்னும், வன்னியும்
வதன்ளனையும், மைருதும் நரவலும், மைற்ளறயே
மைரங்களும் இளறயேவர் விரும்ப உளறயும்
இடைங்களரகும். விளனை தீர்க்கும் விநரயேகளர
சவம்பம் அரசும் கலந்து நிற்குமிடைத்தில்
அளமைத்து வணங்கும் பழக்கம் இன்னும்
தமிழ்நரட்டில் நிலவுகின்றது.
மைரங்களளப் சபரலசவ வசேடிவகரடிகளும்,
பற்பூண்டுகளும் இளறயேசரரடு இளணந்து
வரழும் தன்ளமை அறியேத்தக்கதரகும். எப் பயேனும்
தரரத எருக்கும் குருக்கும் ஈசேனுக்கினியே
வவன்றரல், ஏளனையே வசேடிகளளச் வசேரல்லவும்

சவண்டுசமைர? தும்ளபயும் துளசியும், அறுகும்
பல்லும் இளறயேவர்க்கு ஏற்றனைவரம். மைரசயேரன்
துளசியில் மைகிழ்ந்துளறகின்றரன். ஆளனைமுகத்
திளறவனுக்கு அறுகினும் இனியே
வபரருளில்ளல. ஆகசவ, அறவநறிளயே
அகிலவமைல்லரம் பரப்பக் கருதியே தமிழ் மைக்கள்
உயிர்ப்வபரருள் அளனைத்ளதயும் இளறயேவசரரடு
இளணத்துத் கரக்கக் கருதியே முளற
நிளனைக்குந்வதரறும் உள்ளத்ளத
வநகிழ்விப்பதரகும்.
-------

29. சசேரளலமைளலக் கள்ளன்*
(* ஆனைந்த விகடைன் தீபரவளி மைலரில் எழுதியேது.)
தமிழ் நரட்டில் எத்தளனைசயேர மைளலகள் உண்டு.
ஆயினும், மைளலவயேல்லரம் சசேரளலமைளல
ஆகுமைர? சசேரளலமைளலளயேக் கண்டைரல் கண்
குளிரும்; கருதினைரல் மைனைம் மைகிழும்;
அம்மைளலயிலுள்ள வபருஞ்சசேரளலளயேப்
பசுஞ்சசேரளல என்பரர்; பழம் உதிர்சசேரளல
என்பரர்; நறுஞ் சசேரளல என்பரர். இன்னும்
என்வனைன்னைசவர வசேரல்லிப் பகழ்வரர்
வசேந்தமிழ்ப் பரமைரளல வபற்ற சசேரளல
மைளலயிசல மைஞ்சு தவழும்; மைளழ வபரழியும்;
அருவி வசேரரியும்; ஆறரக ஓடும். ஆற்று நீர்
கல்லின் இளடைசயே பரய்ந்து வசேல்லும் சபரது
'கலீர், கலீர்' எனை ஒலிக்கும். அந்த ஓளசேயின்
இனிளமையேரல் சிலம்பரறு வலஞ்வசேய்யும்;
சசேரளலமைளலயில் கல்லும் மைரமும் களத
வசேரல்லும்.
முன்வனைரரு கரலத்தில் அருகரும் பத்தரும் அம்
மைளலயிசல தங்கியிருந்து தவம் பரிந்தரர்கள்.

அன்சனைரர் இருந்த குளக இன்றும் மைளலமீது
கரணப்படுகின்றது. இப்வபரழுது 'பஞ்சே
பரண்டைவர் படுக்ளக' என்பது அதன் வபயேர்.
அங்கு ஏறிச் வசேல்வதற்குப் படியும் இல்ளல;
பரளதயும் இல்ளல. இடுக்கு வழிகளில்
நுளழந்தும், வழுக்குப் பரளறயில் தவழ்ந்தும்
வடுப்படைரமைல் பஞ்சேபரண்டைவர் படுக்ளகளயே
அளடைந்து விட்டைரல், வநஞ்சேம் தளழக்கும்;
தமிழ்த் வதன்றல், 'வருக' என்று அளழக்கும்;
வதள்ளியே சுளனைநீர் தரகம் தீர்க்கும்.
அச் சுளனையின் அருசக ஒரு பழங் குளக
அளமைந்திருக்கின்றது. அந் நரளில் அறசவரர்
இருந்து அருந்தவம் பரிந்த பள்ளி அதுசவ
சபரலும்! வபரியே ஆலமைரம் ஒன்று அக்
குளகயின்சமைற் கவிந்து அழகு வசேய்கின்றது.
குளகயின் உள்சள படுக்ளகசபரல் அளமைந்த பல
பரளறகள் உள்ளனை. ஒல்வலனை ஒலிக்கும்
சசேரளலயும், சில்வலனைக் குளிர்ந்த சுளனையும்,
சீலம் வரய்ந்த குளகயும், அங்சக வசேல்வரளரச்
வசேந்வநறியிசல சசேர்க்கும். ஒருளமையுடைன்
இருந்து, இயேற்ளகசயேரடு இளசேந்து இன்பற்று
வரழ விருப்பசவரர்க்கு ஏற்ற இடைம் அது.
வதன்னைரட்டில் சேமைண மைதம் ஆதிக்கம்

வபற்றிருந்த சபரது சேமைண முனிவர்
பல்லரயிரவர் அந் நரட்டில் வரழ்ந்தரர்கள்.
மைதுளரளயேச் சூழ்ந்திருந்த எட்டு மைளலகளில்
மைட்டும் எண்ணரயிரம் முனிவர்கள் இருந்தரர்கள்
என்பர். அந்த எட்டு மைளலகளுள் ஒன்று சசேரளல
மைளல. அந் நரளில் 'இருங்குன்றம்' என்பது அதன்
வபயேரரக வழங்கிற்று.
"பரங்குன்று, ஒருவகம், பப்பரரம், பள்ளி
அருங்குன்றம், சபரரந்ளத ஆளனைஇருங்குன்றம்
என்றுஎட்டு வவற்பம் எடுத்துஇயேம்ப
வல்லரர்க்குச்
வசேன்றுஒட்டு சமைரபறவித் தீங்கு"
என்று பழம் பரடைல் அம்மைளலகளின்
வபருளமைளயே எடுத்துளரக்கின்றது. அங்கு
மைரதவம் பரிந்த எண்ணரயிரம் சேமைண
முனிவர்களும் தமிழ் நரட்டைரர்க்குக்
ளகயுளறயேரகத் தந்த பரடைல்களிற்
சிறந்தவற்ளறத் வதரகுத்து நரலடியேரர் என்று
வபயேர் வகரடுத்தனைர்.
இவ்வரறு அருகர் சபரற்றியே சசேரளலமைளல,
என்றும் முருகனுக்கு உரியே திருமைளலயேரகும்.

வபரதுவரக மைளலகள் எல்லரம் முருகனுக்கு
உரியேனைசவயேரயினும், சிறப்ப வளகயில் அப்
வபருமைரன் சசேரளல மைளலளயே ஒரு பளடை
வீடைரகக் வகரண்டுள்ளரர் என்று அறிந்சதரர்
கூறுவரர். பழுமுதிர் சசேரளலமைளலயில் அமைர்ந்து
அருளும் குறிஞ்சிக் கிழவனைரகியே குமைரளனை,
"சூரர் குலம்வவன்று வரளக வயேரடுவசேன்று
சசேரளல மைளலநின்ற - வபருமைரசள"
என்று திருப்பகழ் பரடிற்று.
சசேரளலமைளல பழங்கரலத்தில் பரண்டியேர்க்கு
உரியே சகரட்ளடையேரகவும் விளங்கிற்று.
பரண்டியேர் அரசு வீற்றிருந்த தளலநகரரகியே
மைதுளரயின் வடை கிழக்சக கரதவழி தூரத்தில்
உள்ளதரய், பத்து ளமைல் நீளமும், நரற்பது ளமைல்
சுற்றளவும் உளடையேதரய்த் திகழ அம் மைளலளயேப்
பரண்டியேர் தம் கரவற் சகரட்ளடையேரக்கிக்
வகரண்டைது சேரலப் வபரருத்த முளடையேதன்சறர?
மைளலயேத்துவசேன் என்ற பரண்டியேன் அக்
சகரட்ளடைளயேக் கட்டினைரன் என்பர். அந்
நரளிசல கட்டியே உட்சகரட்ளடை, வவளிக்
சகரட்ளடை ஆகியே இரண்டும் இன்றும்
கரணப்படுகின்றனை. திண்ணியே மைதில் அளமைந்த

சசேரளலமைளலளயேக் கண்டு, கண்ணும் மைனைமும்
குளிர்ந்தரர் வபரியேரழ்வரர்; "மைதில் சூழ்
சசேரளலமைளலக்கு அரசசே" என்று பரடினைரர்.
இத் தளகயே பளடை வீட்ளடையும்
சகரட்ளடைளயேயும் கரத்து நின்றரன் ஒரு வீரன்.
முறுக்கியே மீளசேயும், தருக்கியே விழியும் உளடையே
அவ் வீரன் இப்வபரழுது கரவல் வதய்வமைரய்.
பதிவனைட்டைரம்படிக் கறுப்பன் என்ற வபயேசரரடு
சசேரளலமைளலயிசல கரட்சி யேளிக்கின்றரன்.
அவளனை நிளனைத்தரசல குற்றமுள்ள வநஞ்சு
குறுகுறுக்கும்; படிறுளடையேரர் உள்ளம்
பளறயேடிக்கும். நீதி மைன்றத்தில் தீரரத
வழக்குகளும் கறுப்ளபயேன் படிக்கட்டில்
தீர்ந்துவிடும்.
முருகனுக் குகந்த பளடைவீட்டிசல - கறுப்ளபயேன்
கரக்கும் சகரட்ளடை மைளலயிசல - ஒரு கள்ளனும்
வநடுங்கரலமைரக உள்ளரன்! அன்று இன்று
எனைரதபடி, என்றும் அவன் உள்ளரன் என்று
ஆன்சறரர் கூறுவர். கள்ளனும் அவசனை;
கரப்பரனும் அவசனை! ஆதியும் அந்தமும்
அவசனை! ஆதியும் அவசனை; சசேரதியும் அவசனை!
சசேரளலமைளல அரசேனும் அவசனை! அம் மைரயேக்
கள்வளனைக் கண்டு வகரண்டைரர் ஞரனைக்

கவிஞரரகியே நம்மைரழ்வரர்.
"வஞ்சேக் கள்வன் மைரமைரயேன்
மைரயேக் கவியேரய் வந்துஎன்
வநஞ்சேம் உயிரும் அளவயுண்டு
தரசனை யேரகி நிளறந்தரசனை"
என்று பரடினைரர்; பரவினைரர்; பரவசேமைரயினைரர்;
உள்ளம் கவர்ந்த கள்வளனை நிளனைந்து உருகினைரர்;
அவன் அழளகக் கண்ணரற் பருகினைரர்; இன்ப
வரரியில் மூழ்கினைரர்.
இங்ஙனைம் ஆழ்வரரது வநஞ்சிசல பகுந்து
திருவரய்வமைரழி பரடுவித்த வஞ்சேக் கள்வசனை
சசேரளல மைளலயில் நின்று அருளும் திருமைரல்.
அவர் வபருளமையேரல் சசேரளலமைளல, 'திருமைரல்
இருஞ்சசேரளல' என்னும் வபயேர் வபற்றது.
"திருமைரல் இருஞ்சசேரளல மைளல என்சறன்,
என்னை,
திருமைரல் வந்துஎன் வநஞ்சு நிளறயேப் பகுந்தரன்"
என்பது திருவரய்வமைரழி.
சசேரளலமைளலயுளடையே திருமைரல், அழகர்

அன்னும் வபயேருளடையேரர். 'அழகும்
அழகுளடையேரர்க்கு ஆகும்' என்ற முளறயில்
சசேரளலமைளல அவருக்கு உரியேதரயிற்று. அழகர்
மைளல என்ற வபயேரும் வபற்றது. இளத
வயேல்லரம் அறிந்து,
"அருகசரரடு பத்தரும் அமைர்ந்தருளும் சசேரளல
மைருகசனைரடு மைரமைனும் மைகிழ்ந்துளறயும்
சசேரளல
கருளமைசயேரடு* வவள்ளளயும் கலந்திலங்கும்
சசேரளல
அருளமையேரனை சசேரளலஎங்கள் அழகர்வபருஞ்
சசேரளல"
என்று ஆடிப் பரடினைரள் சசேரளலமைளலக்
குறவஞ்சி. அச்சசேரளலயிசல கள்ள அழகளரக்
கரண்பது ஓர் ஆனைந்தம்! --- * வவள்ளள வவள்ளள நிறமுளடையே பலசதவன். அவரும்
கண்ணசனைரடு அம் மைளலயில் கரட்சியேளித்தரர்
என்பது பரிபரடைலரல் விளங்கும்.
---------------

30. வதய்வம் படும் பரடு*
(* ஆனைந்த விகடைன் தீபரவளி மைலரில் எழுதியேது.)
வதய்வம் படும் பரடு வதய்வத்துக்குத்தரன்
வதரியும். அடியேரர் ளகயில் அகப்பட்டு எத்தளனை
அடியும் அவதியும் பட்டிருக்கிறது வதய்வம்!
எத்தளனை ஏச்சும் சபச்சும் சகட்டிருக்கிறது!
வதரண்டைர் என்று சபர் பளடைத்த மிண்டைர்களுள்
ஒருவன் வதய்வத்ளதக் கல்லரல் எறிந்தரன்;
மைற்வறரருவன் பரம்பரல் அடித்தரன்; பத்தன்
என்று ஏசினைரன் இன்வனைரரு வதரண்டைன்.
"வதரண்டைர்தம் வபருளமை வசேரல்லவும் அரிசத".
கும்பசகரணத்திற்கு அருசக சேத்தி முற்றம் என்ற
சிற்றூர் உள்ளது. அங்குள்ள சிவரலயேம் பரடைல்
வபற்றது. "சேத்தி முற்றத்து உளறயும்
சிவக்வகரழுந்சத" என்று பரடினைரர்
திருநரவுக்கரசேர். நரளளடைவில் சேத்தி முற்றம்
என்ற வபயேர் 'சேத்திமுத்தம்' ஆயிற்று. அதிலிருந்து
உருவவடுத்தது ஒரு கரதற்களத! சேத்தியேரகியே
உமைரசதவி ஈசேளனைக் கரதலித்து முத்தமிட்டை
இடைம் அதுசவ என்ற முடிவு கட்டினைர்
சிவனைடியேரர். அதற்கு அளடையேரளமைரகச் சேத்தி

சிவளனை முத்தமிடும் சகரலத்தில் அளமைந்த
திருவுருவமும் அவ்வரலயேத்தில் நிறுவப்
வபற்றது. அடியேரர்மீது ளவத்த கருளணயேரல்
சேத்தியின் முத்தத்ளதயும் சேகித்துக்வகரண்டு அந்த
ஆலயேத்துள் அமைர்ந்திருக்கின்றரர் ஈசேன்.
சசேரழ நரட்டிலுள்ள திருநரசகச்சுரத்தில் சிறந்த
திருமைரல் சகரவில் ஒன்றுண்டு. திருவிண்ணகர்
என்பது அதன் பழம்வபயேர். ஆழ்வரர்களுள்
நரல்வர் அத்திருப்பதிளயேப் பரடியேருளினைர்.
"திருவிண்ணகர் சசேர்ந்த அப்பன், தன் ஒப்பரர்
இல்லப்பன்" என்று நம்மைரழ்வரர் பரடிப்
சபரற்றினைரர். அவர் திருவரக்கின் அடியேரக
'ஒப்பலியேப்பன்' என்ற திருநரமைம் அப்
வபருமைரளுக்கு அளமைந்தது. கரலப் சபரக்கில்
ஒப்பலியேப்பன் என்பது 'உப்பலியேப்பன்' எனை
மைருவிற்று. உப்பலியேப்பன் சகரயில் என்ற
வபயேரும் அவ் விண்ணகருக்கு அளமைந்தது.
உப்பலியேப்பனுக்கு உப்பல்லரத நிசவதனைசமை
உகந்தது என்ற கருத்துப் பரவலரயிற்று. அதன்
விளளவரக இன்றும் உப்பல்லரத திருவமுளத
அப் வபருமைரளுக்கு அளிக்கின்றரர்கள்.
ஒப்பவளமையில்லரத் தளலவன், அடியேரர் தரும்
உப்பல்லரத உணளவயும் உட்வகரண்டு,
தியேரகத்தின் திருவுருவரக அத் திருப்பதியிசல

கரட்சி தருகின்றரர்.
வருண வஜேபம் வசேய்தரல் பருவ மைளழ வபய்யும்
என்பது ளவதிகக் வகரள்ளக. ஆயினும், மைளழ
வபய்விப்பதற்குக் குறுக்கு வழி வயேரன்று சில
ஊர்களிசல ளகயேரளப்படுகின்றது.
ஆற்றங்களரயில் அரசேமைரத்தடியில் அமைர்ந்துள்ள
பள்ளளயேரருளடையே மூச்ளசேப் படித்துவிட்டைரல்
மைளழ வகரட்டும் என்பது வகரச்ளசேயேன்பர்களின்
நம்பக்ளக. அதற்கரகப் பள்ளளயேரளரச் சுற்றிக்
களிமைண்ணரல் ஒரு சகரட்ளடை கட்டுவர்;
தண்ணீளரக் வகரண்டுசபரய் அதில் வகரட்டுவர்;
பள்ளளயேரர் கண் அளவிற்குத் தண்ணீர்
நிளறந்தவுடைன் மைளழக் குறி ஏசதனும்
சதரன்றுகிறதர என்று விண்ளண சநரக்குவர்.
கரர்சமைகம் ஒன்ளறயும் கரணரவிட்டைரல்
அவளரச் சுற்றியுள்ள தண்ணீரில் கரரமைரனை
மிளகரய்ப் வபரடிளயேக் களரப்பர். இவ்வரறு
பரமைரமைக்கள் எடுக்கும் 'மூச்சுப்படி' விழரவில்
சில சவளள மைளழ வபய்வதும் உண்டு. இது
பள்ளளயேரர் படும் பரடு.
தமிழ்நரட்டிலுள்ள சிறந்த திருக்சகரவில்களுள்
ஒன்று ளவத்தீசுரன் சகரவில். பள்ளிருக்கு
சவளூர் என்பது அதன் பழம் வபயேர். அங்குள்ள

ஈசேன் ளவத்தியேநரதன். மைருத்துவருவளல்லரம்
வபரியே மைருத்துவன்; வன்பணிளயேயும் தீர்க்க
வல்லவன். "பரிவிலர அடியேரர்க்கு என்றம் தீரர
சநரய் தீர்த்தருள வல்லரன்" என்று
திருநரவுக்கரசேர் அப் வபரருமைரளனைப் பரடினைரர்.
பறவி வயேன்னும் வபரும்பணிக்கு ஏதுவரகியே
"இருள் சசேர் இருவிளனையும்" துளடைக்க வல்ல
ளவத்தியேநரதளனை 'விளனை தீர்த்தரன்' என்று
வபரது மைக்கள் சபரற்று வரரரயினைர். 'விளனை
தீர்த்தரன்' என்ற வபயேளரக் சகள்வியுற்றரர்
வளசேபரடும் திறம் வரய்ந்த ஒரு கவிஞர், உடைசனை
பறப்பட்டைது வளசேப் பரட்டு.
"வரதக்கர லரம்தமைக்கு ளமைத்துனைற்கு நீரிழிவரம்
சபரதப் வபருவயிறரம் பத்திரற்கு - மைரதளரயில்
வந்தவிளனை தீர்க்க வளகயேறியேரன் சவளூரரன்
எந்தவிளனை தீர்த்தரன் இவன்!"
என்று கவிஞர் பரடியே பரட்ளடையும் வஞ்சேப்
பகழ்ச்சியேரக வநஞ்சேரர ஏற்றுக்வகரண்டு
ளவத்தீசுரன் சகரவிலில் வரழ்கின்றரர்
வசேஞ்சேளடைக் கடைவுள்.
உமைரசதவி மையில் வடிவரக இளறவளனைப்
சபரற்றியே இடைம் மையிலரப்பூர் என்பர். அவ்

வூரிசல அம்மைன் சகரயில் ஒன்று உள்ளது.
முண்டைகக் கண்ணியேம்மைன் சகரயில் என்பது
அதன் வபயேர். அன்பனைரல் வழிபடும்
வதரண்டைர்களுக்கு முண்டைக் கண்ணியேரகவர
கரட்சியேளிப்பரள் உளமையேம்ளமை? கண்சடைரர்
கண்களளக் குளிர்விக்கும் கண்களல்லசவர
அம்ளமையின் கண்கள்? கருளண வபரழியும்
கண்கள் முண்டைக் கண்களரக இருக்க முடியுசமைர?
என்ற எண்ண வமைல்லரம் நம் மைனைத்தில்
எழுகின்றனை. மையிளலயில் வரழும் அவ்
வம்ளமையின் உண்ளமையேரனை வபயேளர அறிந்தரல்
ஐயேமும் திரிபம் அகன்றவிடும்.
முண்டைகக்கண்ணி என்பது அவள் வபயேர்;
முண்டைகம் என்பது தரமைளர; சிறப்ப வளகயில்
வசேந்தரமைளரளயேக் குறிக்கும். அருளுருவரகியே
அம்ளமையின் வசேவ்வரி படைர்ந்த அழகியே
கண்களள வியேந்து முண்டைகக் கண்ணி என்று
ஆன்சறரர் வபயேரிட்டைனைர். அளத முண்டைக்
கண்ணியேரகச் சிளதத்து விபரீதம்
விளளத்துவிட்டைது நம் மைக்களின் சிறுளமை.
பழனிமைளலக்கு அருசக அயிளர என்ற மைளல
ஒன்று உண்டு. அம் மைளலயிசல வகரற்றளவ
சகரயில் வகரண்டைரள். வவற்றி தரும்
வதய்வமைரகியே வகரற்றளவளயே மைன்னைரும்

வீரரும் முன்னைரளில் வழிபட்டை வசேய்தி
பதிற்றுப்பத்து முதலியே பழந்தமிழ் நூல்களிற்
கூறப்படுகின்றது. நரளளடைவில் அயிளர மைளல
என்பது ஐவர் மைளலவயேனை மைருவிற்று. பரண்டைவர்
ஐவருக்கும் உரியேது அம் மைளல என்ற களத
பறந்தது. வபண் வடிவத்தில் கரட்சியேளித்த
வகரற்றளவ "ஐவர்க்கும் சதவி அழியேரத
பத்தினி" என்று பகழப்படும்
பரஞ்சேரலியேரயினைரள். பரஞ்சேரலி யேரனைரலும்
பரரசேக்தியின் அருள் குன்றரது அம் மைளலயில்
நின்று நிலவுகின்றது. இத்தளகயே அரும் வபருங்
கருளணசயே அறிந்தன்சறர,
"வவறுப்பசவ வசேய்யும் என்சிறு ளமைளயேநின்
வபருளமையினைரல் வபரறுப்பவசனை"
என்று மைனைம் வநகிழ்ந்து பரடினைரர் மைரணிக்க
வரசேகர்!
--------

VII. இருளமையில் ஒருளமை
31. ஆண்ளமையும் அருளும்
நிளனைப்பற்கு எட்டைரத வநடுங்கரலமைரக இம்
மைரநிலத்தில் மைண்ணரலும் வபண்ணரலும் மைறப்
சபரர் நிகழ்ந்து வருகின்றது. உலகிலுள்ள மைக்கள்
ஒரு வயிற்றுப் பறந்தரற்சபரல் ஒற்றுளமையேரக
வரழத் தளலப்பட்டைரல், சபரர் ஒடுங்குவமைன்று
மும்ளமையும் உணர்ந்த மூதறிஞர்
கருதுகின்றரர்கள். ஆறறிவுளடையே மைரந்தர்
அமைர்க்களம் பகுந்து, அடுசபரர் பரிந்து, குருதி
வசேரரிவளத நிளனைக்கும் சபரது அறிஞர் வநஞ்சேம்
குளலவது இயேல்சபயேன்சறர? இதனைரசலசயே
இந் நரட்டில் முளற திறம்சபரது அரசேரண்டை
மைன்னைர்கள் மைரறுபட்டை அரசேசரரடு மைளலயே
சநர்ந்தக்கரல் அறவநறி விலகரது அமைர்
விளளத்தரர்கள்.
அருளும் ஆண்ளமையும் இனிதளமைந்த பண்ளடை
அரசேர், மைரற்றரவரரடு சபரர் வதரடைங்கு முன்சனை,
மைதிநலம் வரய்ந்த தூதுவளர அவர்பரல் அனுப்ப
நீதி வபற முயேன்றரர்கள். இவ்வரறு வவம்சபரர்

விலக்கும் விழுமியே கருத்துடைன் சவற்றரசிடைம்
தூது வசேல்லும் அறிஞளர அவமைதிப்பதும்
துன்பறுத்துவதும் ஆகரவவன்று
அரசேநீதமுளறயிடுகின்றது. அசயேரத்தி
மைன்னைனுளடையே தூதனைரய் இலங்ளக மைரநகருக்குச்
வசேன்ற அனுமைன்மீது சீற்றமுற்று, அவளனைச்
சிளதக்கக் கருதியே அரக்க மைன்னைளனை சநரக்கி,
அறிவு வரய்ந்த வீடைணன்,
"மைரதளரக் சகரறலும் மைறத்து நீங்கியே
ஆதளரக் சகரறலும் அழிவு வசேய்யினும்
தூதளரக் சகரறலும் தூய்தன் றரம்எனை
ஏதுவிற் சிறந்தனை எடுத்துக் கரட்டினைரன்"
என்று கவியேரசேரரகியே கம்பர் கூறுமைரற்றரல்,
தூதளரக் வகரல்லும் பரவம், மைரதளரக்
வகரல்லும் மைரவபரும் பரவத்ளத ஒப்பதரகும்
என்பது நன்கு விளங்குகின்றது. இவ்வரறு தூது
சபரக்கியும் சநர்ளமை எய்தரத நிளலயிசலசயே,
அருள் நிளறந்த அரசேர், சவறு வளகயின்றி
வவம்சபரர் பரிவரர்கள்.
மைரற்றரசேர், வசேந்வநறி விலகி, சீர் முளற தவறிப்
பன்ளமைசயே பரியினும், அவரது அடைரத
வசேய்ளகளயேப் வபரறுத்து, இயேன்ற வளரயில்

சபரளரத் தடுக்க முயேல்வசத அறம் திறம்பரத
அரசேர் வசேயேலரகும். இத் தளகயே வபருளமை,
அசயேரத்தி அண்ணலரகியே இரரமைனிடைமும்
குருகுல முதல்வனைரயே தருமைனிடைமும்
தளலசிறந்து விளங்கிற்று. தரயின் வமைரழிளயேத்
தளலக்வகரண்டு, நரடு துறந்து, கரடு பகுந்த
இரரமைனுளடையே கரதல் மைளனையேரளள, இலங்ளக
சவந்தன் வஞ்சேளனையேரல் கவர்ந்து அசசேரக
வனைத்தில் ளவத்தரன். மைங்ளகளயேப் பரிந்து
மைன்னைன் மைளலயும் கரடும் அளலந்து திரிந்து
மைதங்க வனைத்தில் வரனைரத் தளலவளனைத்
துளணக் வகரண்டு, கடைல் சூழ்ந்த இலங்ளகயில்
தன் கரதலி சிளறயிருந்தளத அறிந்து,
கருங்கடைளலக் கடைப்பதற்குக் கல்லரல் அளண
அளமைத்து, வரனைர சசேளனைசயேரடு இலங்ளகயின்
நகர்ப்பறம் எய்தினைரன். ஆயினும், தனைக்குத்
தவறிளழத்த இலங்ளக சவந்தன் மீது சபரர்
வதரடைங்கு முன்சனை,அம் மைன்னைன், சீளதளயே
விடுவரனைர என்று அறியுமைரறு அங்கதளனை
அவனிடைம் தூதனுப்பக் கருதினைரன். இவ்வரசற
சூதினைரல் அரசிழந்து, பன்னீரரண்டு
படைர்கரனைகத்தில் துயேர் உழந்து, அப்பரல்
ஓரரண்டு ஒருவரு மைறியேரது ஊர் நடுசவ
கரந்துளறந்து முடிந்த பன்னும், வழிக்கு வரரரத
வணங்கரமுடி மைன்னைன் மீது பளடைவயேடுக்கு

முன்சனை குருகுல மைன்னைன் கண்ணளனைத்
தூதனுப்பக் கடும்சபரர் விலக்கக் கருதினைரன்.
விதிக்கும் விதியேரகும் வில்ளலத் தரங்கியே
இலக்குவளனைத் துளணக்வகரண்டை இளணயேற்ற
இரரமை வீரன் இலங்ளக நரதனுளடை பயேவலியும்
பளடைவலியும் கண்டு பயேந்து அவன்பரல்
தூதனுப்பனைரன் அல்லன். அவ்வரசற
தண்சடைந்தியே வீமைளனையும் தனுசவந்தியே
விசேயேளனையும் துளணயேரகக் வகரண்டை தருமைன்,
நூற்றுவரரய் விளங்கியே மைரற்றரர் பளடைவலி
கண்டு கலங்கிக் கண்ணளனைத் தூதனுப்பனைரன்
அல்லன். கடும்சபரரரல் விளளயும்
வகரடுளமைளயேயும் வகரளலளயேயும் விலக்கக்
கருதியே விழுமியே அருளரசலசயே இருவரும்
மைரனைமும் கருதரது தூதுசபரக்கினைரர் என்பது
இனிது விளங்கும்.
அறம் நிரம்பயே தளலவரிடைம் இத் தளகயே
களரயிறந்த கருளணளயேயும், வளரயிறந்த
வபரறுளமைளயேயும் கண்டை வலிளமை சேரன்ற
தம்பயேர் சில சவளளகளில் வருத்தமுற்றுக்
சகரபத்தரற் வகரதித்தரர்கள். மைரற்றரர்
பளடைளயேக் கண்டு கலங்கரத இளளசயேரர்,
மூத்சதரரது பண்பரட்ளடைக் கண்டு

கலங்கினைரர்கள். மைரனைத்தரல் மைனைமிடிந்த
தமிபயேர், மைரற்றரசேரிடைம் வில்லரடை
இளசேந்தனைசரயேன்றிச் வசேரல்லரடை
இளசேந்தரரல்லர். 'சதவிளயே விடுகின்றரனைர
அன்றி ஆவிளயே விடுகின்றரனைர' என்றறிந்து
வருமைரறு இரரமைன் தூதனுப்பத் துணிந்தசபரது,
எவருக்கும் இளளயேரத இலக்குவன் தளமையேளனை
சநரக்கி, "ஐயேசனை! இலங்ளக அரக்கன் உன்
சதவிளயேச் சிளறயில் ளவத்தரன்; சதவளர
இடுக்கண் வசேய்தரன்; அந்தணளர அலற
ளவத்தரன்; இந்திரனுக்கு இடைர் விளளவித்தரன்;
மைரயேம் விளளவித்துச் சீளதளயே மையேங்க
ளவத்தரன்; சேஞ்சேலத்தரல் ளநந்த மைங்ளகக்கு
'அஞ்சசேல்' என்று அபயேமைளித்த கழுகின்
சவந்தளனைக் கருளணயின்றிக் வகரன்றரன்.
இத்தளகயே பரவியின் ஆவிளயேப் சபரக்கரது
அருள் கரட்டைலரகுசமைர?" என்று
வவகுண்டுளரத்தரன். அவ்வுளரளயே அளமையேக்
சகட்டை அசயேரத்தி அண்ணல், பன்னைளக பூத்து,
"பயேவலி அளமைந்திருப்பனும் வபரளறவயேரடும்
வபரருந்தி வரழ்வசத ஏற்றதரகும். அதுசவ
அறமு மைரகும்" என்று மைரற்றம் உளரத்தரன்.
இவ் வண்ணசமை வம்ப வசேறிந்த வணங்கரமுடி
மைன்னைன்பரல் கண்ணளனைத் தூதனுப்பத்

துணிந்தசபரது தண்சடைந்தியே வீமைன் தருமைளனை
சநரக்கி, "ஐயேசனை! பன்னைலம் திகழும் பரஞ்சேரலி,
பரவியேர் ளகப்பட்டு,.
"ஆறரகி இருதடைங்கண் அஞ்சேனைவவம்
பனைல்சசேரர அளகம் சசேரர
சவறரனை துகில்தளகந்த ளகசசேரர
வமைய்சசேரர சவசறரர் வசேரல்லும்
கூறரமைல் சகரவிந்தர சகரவிந்தர
என்றுஅரற்றிக் குளிர்ந்து நரவில்
ஊறரத அமிழ்தூற உடைல்பளகித்து
உள்ளவமைலரம் உருகி னைரசள."
அந் நிளலயில் தளலகவிழ்ந்து வபரறுத்திருந்த
நமைக்கும் நம் மைரபனுக்கும் என்றும் தீரரத வளசே
தந்தீர்; அப்பரல் பதின்மூன்றரண்டு கரட்டிலும்
நரட்டிலும் கழித்த பன்னைரும் அமைர் பரிந்து,
மைரற்றரசேர் உடைலம் துணித்து உலகரளக் கருதரது,
இன்னும் தூதனுப்ப பணிந்து இரந்து பவி
வபற்று உண்டு இருப்பதற்குத் துணிகின்றீசர!
அந்சதர! அரவுயேர்த்சதரன் வகரடுளமையினும்,
முரசுயேர்த்சதரய்! உமைது அருளுக்கு அஞ்சிசனைன்.
ஐசயேர! இந்தத் தளமையேன், வரடுகின்ற
மைடைப்பரளவ வரம் முடித்தரன்; இளளயேவர்
கூறியே வஞ்சினைம் முடித்தரன்;

"மைளலகண்டை வதனைஎன்ளக மைறத்தண்டின்
வலிகண்டும் மைகவரன் ளமைந்தன்
சிளலகண்டும் இருவர்வபரருந் திறல்கண்டு
எமைக்கரகத் திருமைரல் நின்ற
நிளலகண்டும் இவள்விரித்த குழல்கண்டும்
இளமைப்வபரழுதில் சநரரர் தம்ளமைக்
வகரளலகண்டு மைகிழரமைல் அவன்குளடைக்கீழ்
உயிர்வரழக் குறிக்கின் றரசயே"
என்று வகரதித்துக் கூறினைரன். அப்சபரது
"அறவநறி யுணர்ந்த தருமைனைது உளரவழி
நிற்றசல தக்கதரகும்" என்று கண்ணன்
எடுத்துளரக்க, வவம்ளமை சேரன்ற வீமைனும்
அடைங்கி நின்றரன்.
அப்பரல், சபரர் நிகழ்ந்த சபரது மைரனைத்தரல்
மைனைம் வகரதிக்க தம்பளயேத் துளணக்வகரண்டு
அசயேரத்தி மைன்னைன் இலங்ளக சவந்தளனை
வவன்றரன். வசேம்ளமை தவறியே சுசயேரதனைன்
வசேயேல்கண்டு சிந்ளதயேறிந்த தம்பயேளரத்
துளணக்வகரண்டு, குருகுல சவந்தனும்
மைரற்றரளர வவன்றரன். அறம் திறம்பரத
இவ்வரசேர் இருவரும் வபரறுளமை வயேன்னும்
வபருளமைக்சகரர் இருப்படைமைரய் இலங்கினைர்;
மைரற்றரர் சிறுளமை வசேய்யினும் அச் சிறுளமைளயேத்

தம் வபருளமையேரற் வபரறுத்து அற வநறியில்
தளல நின்றனைர்; பளகவரது மிளகயேரல் சபரர்
வசேய்யே சநர்ந்தசபரதும், அறம் திறம்பரத
முளறயில் அமைர் நிகழ்த்தினைர்.
பளடைக்கல மிழந்து எளியேரரய் எதிர்ப்படும்
பளகவளர, அருள் வரய்ந்த அரசேர், எஞ்ஞரன்றும்
தமைது பளடைக்கலத்தரல் நலியேச் வசேய்வதில்ளல.
வவள்ளி மைரமைளல வயேடுத்த இரரவணன்
பளடைக்கல மிழந்து, எளியேனைரய்த் தனைக்கு எதிசர
சபரர்க்களத்தில் நிற்கக் கண்டை சகரசேல நரட்டு
வள்ளல், அருள் அளரவியே ஆண்ளமைசயேரடு,
"ஆளள யேரஉனைக் களமைந்தனை
மைரருத மைளறந்த
பூளள யேரயினை கண்டைளனை
இன்றுசபரய்ப் சபரர்க்கு
நரளள வரவவனை நல்கினைன்"
என்று கவியேரசேர் கூறுமைரறு பளகயேரசேனுக்கு
விளடை வகரடுத்தனுப்பனைரன்.
அவ்வரசற, வில்லரண்ளமையில் தளலசிறந்து
விளங்கியே விசேயேன், சபரர்களத்தில் பளடைக்கலம்
இழந்து எளியேனைரய் நின்ற கர்ணனைது

நிளலகண்டு தளர்ந்து, அவன்மீது
அம்வபய்தளலத் தவிர்த்த ஆண்ளமை இரரமைனைது
உயேரியே அருளள நிகர்ப்பதரகும்.
"அன்று சபரர்பரி சசேளனை யின்பதி
யேரனை வீரளனைநீ
இன்று சபரய்இனி நரளள வரஎனை
இனிதி யேம்பனைனைரல்
வவன்றி கூர்வரி வின்ளமை யேரல்அடைல்
வவவ்வ ரக்களரமுன்
வகரன்ற கரளளளயே ஒத்த சபரிளசே
வகரண்டை ஆண்ளமையினைரன்"
என்று வில்லி, விசேயேனைது வபருளமைளயேப்
சபரற்றிப் பகழ்ந்தரர்.
இங்ஙனைம் இம் மைரநிலத்தில் அறவநறி
மைறவநறிசயேரடு மைரறுபடும்வபரழுது இறுதியில்
அறசமை வவல்லும் என்பது ஒருதளல.
"வபரறுத்தரர் பூமி யேரள்வரர்" என்னும்
வபரய்யேரவமைரழிக்குக் சகரசேல நரட்டு வீரனும்
குருகுலக் குரிசிலும் இளணயேற்ற சேரன்றரவர்..
"ஒறுத்தரர்க்கு ஒருநரளள இன்பம்
வபரறுத்தரர்க்குப்

வபரன்றும் துளணயும் பகழ்" - திருவள்ளுவர்
---------

32. கர்ணனும் கும்பகர்ணனும்
வதரன்று வதரட்டுச் வசேய்ந்நன்றி யேறிந்து ஒழுகு
தளலச் சிறந்த அறவமைனைக் களடைப்படித்த
நரடுகளில் தளலசிறந்தது தமிழ்நரடு. நன்றி
மைறப்பது நன்றன்று என்றும், நன்றல்லளத
அன்சற மைறப்பது நன்று என்றும் தமிழ்
மைளறயேரகியே திருக்குறள் கூறுகின்றது. இன்னும்,
கரலத்தினைரற் வசேய்த நன்ளமை சிறிதரயினும் அது
ஞரலத்தின் மைரணப் வபரிது என்றும், ஒருவன்
துளண நன்ளமை வசேய்யினும் அளதப்
பளனைத்துளணயேரய்க் வகரள்ளுதசல
பண்பளடைளமையேரகும் என்றும் அறநூல்கள்
நன்றியின் வபருளமைளயே நயேம்படைக் கூறுகின்றனை.
"எந்நன்றி வகரன்றரர்க்கும் உய்வுண்டைரம்
உய்வில்ளல
வசேய்ந்நன்றி வகரன்ற மைகற்கு"
என்று நரயேனைரர் கூறியே அறிவுளரளயேப்
வபரன்சபரல் சபரற்றினைர் தமிழ் மைக்கள். இக்
குறளில் அடைங்கியே கருத்ளத
விரித்துளரக்கப்சபரந்த கம்பர்,

"சிளதவகல் கரதல் தரளயேத்
தந்ளதளயே, குருளவ, வதய்வப்
பதவிஅந் தணளர, ஆளவப்
பரலளரப் பரளவ மைரளர
வளதபரி குநர்க்கும் உண்டைரம்
மைரற்றலர மைரற்றல், மைரயேர
உதவிவகரன் றரர்க்கும்என் சறனும்
ஒழிக்கலரம் உபரயே முண்சடைர?"
என்று நன்றியின் வபருளமைளயே
நன்வகடுத்துளரத்தரர். முன்னைறி வதய்வமைரயே
தரளயேயும் தந்ளதளயேயும், அறியேரளமைளயே
அகற்றும் ஆசேரளனையும்,அறம் திறம்பரத
அந்தணளரயும், பயேன் உவந்தளிக்கும்
பசுளவயும், பரவம் ஒன்றறியேரப் பரலளரயும்,
வமைல்லியேல் வரய்ந்த மைரதளரயும் வகரளல
பரியும், வகரடியேருக்கும் அற நூல்களில் கழுவரய்
உண்டு; ஆனைரல், வசேய்ந்நன்றி சிளதத்சதரர்க்கும்
எஞ்ஞரன்றும் உய்யும் வழியில்ளல என்று கம்பர்
அருளியே வபரருளுளர அறிந்து
சபரற்றுதற்குரியேதரகும். முந்தித் தவங் கிடைந்து,
முந்நூறு நரள் சுமைந்து, அந்தி பகலரய்
இளறவளனை வந்தித்துப் வபற்வறடுத்த
அன்ளனைளயேக் வகரன்ற அரும்பரவமும் அகன்று

விடைலரம். 'தந்ளத வசேரல் மிக்க மைந்திரமில்ளல'
என்று தக்சகரர் சபரற்றும் வபருளமை வரய்ந்த
பதரளவக் வகரன்ற பளழயும் தீர்ந்து விடைலரம்.
இருமுது குரவர்க்கும் அடுத்த நிளலயில்
அளமைந்து, அஞ்ஞரனை இருளகற்றும் ஆசிரியேளரக்
வகரன்ற பரவமும் ஒழிந்து விடைலரம்.
மைண்ணுலகில் வரழும் எல்லர உயிர்களிடைத்தும்
வசேந்தண்ளமை பூண்டு வநறிமுளறயில் ஒழுகும்
அந்தணளரக் வகரன்ற அரும் பரவமும்
நீங்கிவிடைலரம். மைரநிலத்தில் வரழும்
மைக்கட்வகல்லரம் அறந்தரு வநஞ்சசேரடு அருள்
சுரந்து அமுதளிக்கும் ஆளவக் வகரன்ற பரவமும்
அழிந்து விடைலரம். இளறநலம் மைரறரத இளம்
பரலளரயும் வமைல்லியேல் வரய்ந்த மைரதளரயும்
வகரன்ற வகரடும் பரவமும் குளறந்து
ஒழிந்துவிடைலரம். ஆனைரல், வசேய்ந்நன்றி
மைறந்சதரர் எக்கரலத்தும் எவ்வரற்றரனும்
அப்பரவத்தினின்றும் தப்பப் பளழத்தல்
இயேலரததரகும் என்று வள்ளுவர் கருத்ளதக்
கம்பர் விரித்துளரத்தரர். 'உப்பட்டைவளர
உள்ளளவும் நிளனை' என்றும், 'உண்டை வீட்டுக்கு
இரண்டைகம் வசேய்தல் ஆகரது' என்றும்,
தமிழ்நரட்டில் வழங்கிவரும் பழவமைரழிகசள,
இந் நல்லறம் இங்கு வநடுங்கரலமைரகப்
சபரற்றப்பட்டு வருவதற்குப் சபரதியே

சேரன்றரகும்.
வசேய்ந்நன்றி அறிதவலன்னும் வசேம்ளமை சேரன்ற
வதரல்லறம் அங்கநரட்டு அரசேனைரயே
கர்ணனிடைமும், இலங்ளக நரட்டு வீரனைரனை
கும்பகர்ணனிடைமும் தளலசிறந்து விளங்கிற்று.
கர்ணன், கன்னியேரயிருந்த குந்திசதவியின்
ளமைந்தனைரய்த் சதரன்றினைரன். கன்னிப்
பருவத்திசல பறந்த ளமைந்தளனையும், அவளனை
உயிர்த்த அன்ளனையேரயே தன்ளனையும் உலசகரர்
பழிப்பர் என்று உன்னி, அழகியே ளமைந்தளனை ஒரு
சபளழயில் அளடைத்து ஆற்றில் விட்டைரள் அம்
மைங்ளக. ஆதரவற்று ஆற்றில் மிதந்து வந்த
ளமைந்தன், ஒரு சதர்ப்பரகனின் ளகயிற் சசேர்ந்து,
அவன் மைளனையில் வளர்பளற சபரல் வளர்ந்து
வந்தரன். இளளமையிசலசயே வீரமும் அழகும்
வரய்ந்து விளங்கியே கர்ணளனைக் கண்டை
துரிசயேரதனைன்,
"கற்றவர்க்கும் நலனிளறந்த
கன்னியேர்க்கும் வண்ளமைளக
உற்றவர்க்கும் வீரவரன்று
உயேர்ந்தவர்க்கு வரழ்வுளடைக்
வகரற்றவர்க்கும் உண்ளமையேரனை
சகரதில்ஞரனை சேரிதரரம்

நற்றவர்க்கும் ஒன்றுசேரதி
நன்ளமைதீளமை இல்ளலயேரல்"
என்றபடி அவ் வீரளனை ஆதரித்து வளர்த்து, அங்க
நரட்டுக்கு அரசேனைரக்கி, அவனுடைன் சதரழளமை
வகரண்டைரன்; தன் தம்பயேரும் சுற்றமும் அவன்
அடி வணங்குதற்குரியே சதரற்றமும் ஏற்றமும்
அளித்தரன். அநரளதயேரக ஆற்றில் மிதந்து வந்த
தன்ளனை அன்சபரடு எடுத்து வளர்த்து,
அரசுரிளமையும் அளித்து, அயேலரர் மைதிக்குமைரறு
அரும் பதவியும் நல்கியே துரிசயேரதனைளனைக்
கர்ணன் அருளமையேரய்ப் சபரற்றினைரன்.
பரண்டைவர்க்கும் வகபௌரவர்க்கும் கடும்சபரர்
நிகழும் என்றறிந்த கண்ணன், அறவநறி துறந்த
துரிசயேரதனைன் பளடையில் ஒப்பயேர்வற்ற வீரனைரக
விளங்கியே கர்ணளனை எளிதில் வவல்ல முடியேரது
என்பளத உணர்ந்தரன்; ஆதலரல், அவளனை
ஐவசரரடும் சசேர்க்க விரும்பனைரன்; அதன்
வபரருட்டுக் குந்தி சதவிளயேக் கர்ணனைது
மைரளிளகக்கு அனுப்பனைரன். கர்ணனும் அப்
வபருமைரட்டிளயே அன்பனைரல் இன்பற வணங்கி
ஆசேனைத்தமைர்த்தினைரன். அப்சபரது குந்திசதவி தன்
ளமைந்தளனைக் குளழந்து சநரக்கி, "ஐயேசனை, யேரசனை
உன்ளனை ஈன்ற தரய்; கதிரவன் அருளரல்

என்பரல் நீ பறந்தரய்; பழியேஞ்சி உன்ளனைப்
சபளழயில் விடுத்சதன்" என்றுளரத்துப்
பரல்சசேரர நின்றரள். கர்ணனும் தன் அன்ளனை
அவசள என்று ஐயேமைற அறிந்தரன்.அந்
நிளலயில், வீர ளமைந்தளனை அன்சபரடு
அளணத்து, வபரன்முடி சமைரந்து, "ஐயேசனை!
உன்ளனை வளர்த்வதடுக்க நல்விளனை
வசேய்திசலன்; ஆயினும்,
"வருகஎன் மைதலரய், இளளஞர் ஐவரும்நின்
மைலரடி அன்பனைரல் வணங்கும்
உரிளமையேரல் மைனைம்ஒத்து ஏவசலபரியே
ஒருதனிச் வசேய்யேசகர சலரச்சி
அரவசேலரம் வந்துன் களடைத்தளல வணங்க
ஆண்ளமையும் வசேல்வமும் விளங்கக்
குருகுலர திபர்க்கும் குரிசிலரய் வரழ்வு
கூர்வசத கடைவனைனைக் குறித்தரள்."
'வருக, என் பள்ளரய்; உன் தம்பயேர் ஐவரும்
அன்பனைரல் வணங்கி ஆட்வசேய்யே, நீசயே
அரசேனைரய் அமைர்ந்து ஆண்ளமையும் வசேல்வமும்
விளங்கச் வசேங்சகரல் வசேலுத்துவரயேரக' என்று
வமைரழிந்தரள் குந்திசதவி.
"தரயிற் சிறந்வதரரு சகரயிலும் இல்ளல"

என்னும் அமுத வரக்ளகக் கர்ணன் நன்கு
அறிந்தவசனை யேரயினும், சுசயேரதனைன் தனைக்குச்
வசேய்த வபரு நன்றிளயே மைறந்து அன்ளனையின்
உளரவழி நடைக்க இளசேயேர னைரயினைரன்;
"திடைம்படுத் திடுசவல் இரரசேரர சேனுக்குச்
வசேருமுளனைச் வசேன்றுவசேஞ் சசேரற்றுக்
கடைன்கழிப் பதுசவ எனைக்குஇனிப் பகழும்
கருமைமும் தருமைமும் என்றரன்,"
"எனைக்கு நன்றி வசேய்த துரிசயேரதனை
மைன்னைனுக்கரக அமைர்க் களத்திற் வசேன்று சபரர்
பரிவசத அறமும் பகழும் ஆகும். அவன்
உணளவ யுண்டு வரழ்ந்த யேரன், வசேஞ் சசேரற்றுக்
கடைன் கழியேரது என் தம்பயேருடைன் சசேசரன்"
என்று கர்ணன் எடுத்துளரத்த வீர வமைரழிகளில்
அவனைது நன்றி மைறவரத நலத்திளனை நன்கு
கரணலரம். பரண்டைவர் தன் தம்பயேர் என்று
கருதிப் பரிவு வகரள்ளரது, தரயின் வமைரழிளயேப்
சபரற்றுதசல தக்க வதன்றும் எண்ணரது,
வசேய்ந்நன்றியேறிதசல வசேம்ளமை சேரன்ற அறம்
எனைத் துணிந்து, அவ்வற வநறியில் நின்று,
அமைர்க்களத்தில் ஆவி துறந்த கர்ணனைது
அருங்குணம் சபரற்றுதற்குரியேதன்சறர?

இவ்வரசற இலங்ளக சவந்தனுளடையே
தம்பயேரய்த் சதரன்றியே கும்பகர்ணன், வரத்திலும்
வலிளமையிலும் சிறந்து விளங்கினைரன்.
கூற்ளறயும் ஆடைல் வகரண்டை அவ் வீரன்
அறவநறிளயே ஆதரிக்கும் நீர்ளமை வரய்ந்தவன்;
அசயேரத்தி மைன்னைனுளடையே மைளனையேரளரயே
சீளதளயே இலங்ளக நரதன் கவர்ந்து சிளற
ளவத்தது அடைரத வசேயேல் என்று அவனிடைம்
எடுத்துளரத்தரன்; பறன்மைளனை நயேந்த
தளமையேனைது வசேயேல் தவறு என்று இடித்துளரத்து
அவளனைத் திருத்த முயேன்றரன்; ஆயினும், தீரரத
சமைரகம் வகரண்டை தளமையேளனைத் திருத்துதல்
இயேலரவதன்றறிந்த சபரது, அவனுக்குத்
துளணயேரக அமைர்பரிந்த ஆவி துறப்பசத
ஏற்றதரகும் என்வறண்ணிப் சபரர்க்களம்
பகுந்தரன். கும்பகர்ணனு ளடையே நீர்ளமைளயேயும்
திறளமைளயேயும் அறிந்த இரரமைன் அவ்வீரளனைத்
தன்பரல் இழுத்துக் வகரள்ளுமைரறு விபீஷணளனை
அனுப்பனைரன். அவனும் கும்பகர்ணளனை
அளடைந்து, அடிபணிந்து, "ஐயேசனை! எனைக்கு
இன்னைருள் சுரந்த இரரமைவீரன் உனைக்கும்
அபயேமைளிப்பரன்; மைரயேப்பறவி சநரய்க்கும்
மைருந்தரக அளமைவரன். எனைக்கு அவன் தந்த
இலங்ளக யேரசும் வசேல்வமும் உனைக்கு யேரன்
தருசவன்; ஆதலரல், தீவிளனை பரியும்

தளமையேளனைத் துறந்து அற வநறியேரயே இரரமைளனைச்
சசேர்தசல அறிவுளடையே உனைக்கு அழகரகும்"
என்று நீதியின் சநர்ளமைளயே எடுத்துளரத்தரன்.
அது சகட்டை கும்பகர்ணன் மைனைம் வருந்திக்
தம்பளயே சநரக்கி, "ஐயே, நீரிற்குமிழிசபரல்
நிளலயேற்றதரகியே இவ்வுலக வரழ்ளவ விரும்ப,
இரரவணன் எனைக்குச் வசேய்த வபரு நன்றிளயே
மைறப்சபசனைர? வநடு நரளரக என்ளனை வளர்த்துப்
சபரர்க்சகரலம் வசேய்து, இங்கனுப்பயே இலங்ளக
நரதனுக்கு உயிர் வகரடைரது பளகவர் பக்கம்
சபரசவசனைர? இலங்ளகயின் வபருநிதிளயே
விரும்ப என் தளமையேனைது உயிளர வரங்கும்
பளகவளனைப் பணிந்து இரந்து பதவி வபற்று
இருத்தல் எனைக்கு ஏற்றதன்று. நீ வசேரல்லியே நீதி
முளறயேளனைத்தும் உனைக்குத் தக்கசத" என்று
வீரவமைரழி பகன்று, தம்பக்கு விளடைவகரடுத்து
அனுப்பனைரன். தன் தளலவன் தகரத வசேயேல்
வசேய்து வநடும் பளக சதடினைரன் என்று நன்றரய்
அறிந்திருந்தும், இரரமை வீரனைது இளணயேற்ற
களணயேரல்தரன் ஆவி துறப்பது திண்ணம் என்று
வதரிந்திருந்தும், ஆவிளயேயும் அளவிறந்த
வசேல்வத்ளதயும் வவறுத்து, தளமையேன் வபரருட்டு
உயிர் துறந்த வீரனைது மைனைநலம் வியேந்து
சபரற்றுதற்குரியேதன்சறர? ஆகசவ, கர்ணனும்

கும்பகர்ணனும் வசேய்ந்நன்றியேறிதலரகியே
அறத்ளத ஆவியினும் அருளமையேரக ஆதரித்த
வீரர் என்பது இனிதுணரப்படும்.
----------

33. கரளத்தி சவடைனும் கங்ளக
சவடைனும்*
(* சநமைத்தரன்பட்டி, திருநரவுக்கரசு
வித்தியேரசேரளலயின் பதின்மூன்றரவது ஆண்டு
விழரவில் நிகழ்த்தியே வசேரற்வபரழிவின்
சுருக்கம்.)
தமிழ்நரட்டுக் கரளத்தி மைளலயிசல
சதரன்றினைரன் ஒரு சவடைன். வடைநரட்டுக்
கங்ளகக் களரயிசல பறந்தரன் மைற்வறரரு
சவடைன்.அவ் விருவரரலும் சவடைர் குலம்
வபருளமையுற்றது. கரளத்தி சவடைளனைக்
கண்ணப்பன் என்றும், கங்ளக சவடைளனைக் குகன்
என்றும் இலக்கியே உலகம் சபரற்றும், இருவரும்
உயேரியே அன்ப வநறிளயேக் களடைப்படித்து
அழியேரப் பகழ் வபற்றனைர்.
கரளத்திநரதன்பரல் ளவத்த அன்பனைரல் தன்
கண்ளணயும் வபயேர்த்வதடுத்த கண்ணப்பன்
வபருளமை தமிழ் நரவடைங்கும் பரவி நின்றது.
எல்ளலயேற்ற அன்பற்கு அவ்சவடைர் வபருமைரசனை
எடுத்துக்கரட்டைரயினைரர்.

"கண்ணப்பன் ஒப்பசதரர் அன்பன்ளமை
கண்டைபன்
என்னைப்பன் என்வனைரப்பல் என்ளனையும்ஆட்
வகரண்டைருளி
வண்ணப்ப ணித்வதன்ளனை வரவவன்ற
வரன்கருளணச்
கண்ணப்வபரன் நீற்றற்சக வசேன்றூதரய்
சகரத்தும்பீ"
என்று வண்ளடை சநரக்கிப் பரடும் பரன்ளமையில்
கண்ணப்பனைது எல்ளலயேற்ற அன்பன்
திறத்திளனை மைரணிக்க வரசேகர் நன்கு
விளக்கியுள்ளரர். திருவரசேகத்திலும் சதவரரத்
திருப்பரசுரங்களிலும் கண்ணப்பன்
வபருளமை சபசேப்படுதலரல் ளசேவ சேமையேத்ளத
நிளலநிறுத்தியே நரல்வருக்கும் அவன்
முந்தியேவன் என்பது நன்கு விளங்குகின்றது.
கரளத்திநரதளனை வணங்கியே திருஞரனைசேம்பந்தர்
கும்பட்டை பயேன் கரண்பரர்சபரல் சவடைர்
வபருமைரனைரகியே கண்ணப்பளனைக்
ளகவதரழுதரவரன்று சசேக்கிழரர் அழகரக
எழுதிப் சபரந்தரர்.
கவிக்கு நரயேகரரகியே கம்பர் இரரமை களதளயே

வடைவமைரழிக் கரவியேத்தினின்றும்
எடுத்துக்வகரண்டைரசரனும் அதளமைத் தமிழ்
நரட்டைரருக்கு ஏற்ற முளறயில் ஒதுக்கி
இனியேவதரரு விருந்தரக அளித்துள்ளரர்.
இரரமைனிடைம் அன்ப பூண்டை கங்ளக சவடைளனை
உருவரக்கும் வபரழுது, கம்பர் உள்ளத்தில்
கரளத்தி சவடைன் வடிவம் கனிந்து
இலங்கிற்று.கரளத்தி சவடைளனைக் கருவரகக்
வகரண்டு கங்ளக சவடைனைரயே குகளனை அவர்
வரர்த்து வடித்துள்ளரவரன்று சதரற்றுகின்றது.
இதற்கு இரண்வடைரரு சேரன்றுகள் கரட்டுசவன்:
சகரசேல நரட்டு இளவரசேனைரகியே இரரமைன்,
தரயின் வசேரல்ளலத் தளலக்வகரண்டு, தனைக்குரியே
நரடு துறந்து, கங்ளகக் களரளயே வந்தளடைந்தரன்
என்று அறிந்த குகன் அக் குரிசிளலக் கரணப்
பறப்பட்டைரன். வரன்மிக எழுதியே வடைவமைரழிக்
கரவியேத்தில் குகன் இரரமைளனைக் கரணப்
பறப்படும் சகரலம், ஓர் அரசேன் மைற்சறரர்
அரசேளனைக் கரண எழுகின்ற தன்ளமையில்
அளமைந்திருக்கின்றது. ஆனைரல் கம்பர்,
ஆண்டைவளனைக் கரணச் வசேல்லும் அடியேவனைரகக்
குகன் சகரலத்ளதத் திருத்தியேளமைத்துள்ளரர்.
"சதவர நின்கழல் சசேவிக்க வந்தனைன்

நரவரய் சவட்டுவன் நரயேடிசயேன்"
என்று குகசனை கூறுதலரல் இவ்வுண்ளமை
விளங்கும்.
கரளத்தி சவடைன் தனைக்கினியே இளறச்சிசயே தன்
தளலவனைரகியே இளறவனுக்கு இனியேதரகும்
என்று எண்ணி, அதளனை எடுத்து ஊட்டியேவரசற,
குகன் தனைக்கினியே கங்ளகயேரற்று மீளனையும்
வகரம்பத் சதளனையும் எடுத்துக்வகரண்டு
வசேன்றரன். அவ் விரண்ளடையும் இரரமைன்
திருமுன்ப ளவத்து, "ஐயேசனை! சதனும் மீனும்
திருத்திக் வகரணர்ந்சதன். சதவரீர் திருவமுது
வசேய்தருளல் சவண்டும்" என்று இளறஞ்சி
நின்றரன். அச் வசேயேல் நிகழும்சபரது
இரரமைனுடைன் விருத்த மைரதர் சிலர்
உளரயேரடிக்வகரண்டிருந்தனைர். அவர்கள் குகனைது
மைனைப்பரன்ளமைளயே அறியேரதவரரய், தகரத
வபரருள்களள சவடைன் எடுத்துவந்து அபசேரரம்
வசேய்துவிட்டைரன் என்வறண்ணி வவறித்து
சநரக்கினைர். அவர்கள் மைனைத்தில் நிகழ்ந்த
கருத்திளனை அறிந்த இரரமைன்,
"அரியேதரம் உவப்ப உள்ளத்து
அன்பனைரல் அளமைந்த கரதல்

வதரிதரக் வகரணர்ந்த என்றரல்
அமுதினும் சீர்த்த வன்சற"
என்று விருத்த மைரதளரத் வதருட்டி யேருளினைரன்.
இதற்கு சநரரனை வசேயேல் கண்ணப்பன்
சேரித்திரத்தில் உண்டு. கண்ணப்பனுக்கு இனியே
கரளத்தி நரதளனைச் சிவ சகரசேரியேரர் என்னும்
சவதியேர் முளறப்படி பூசேளனை வசேய்து வந்தரர்;
கண்ணப்பன் இளறச்சிளயேக் வகரண்டு திருக்
சகரயிலில் இட்டைளதக் கண்டு வசேய்வ
வதரன்றறியேரது கவளல வகரண்டிருந்தரர். அளத
உணர்ந்த இளறவன் அவர் கனைவிசல சதரன்றி,
"அவனுளடையே வடிவவல்லரம் நம்பக்கம்
அன்வபன்றும்
அவனுளடையே அறிவவல்லரம் நளமையேறியும்
அறிவவன்றும்
அவனுளடையே வசேயேவலல்லரம் நமைக்கினியே
வரவமைன்றும்
அவனுளடையே நிளலயிவ்வர றறிநீவயேன்
றருள்வசேய்வரர்"
இது சசேக்கிழரர் வபருமைரன் திருவரக்கு.
கரளத்திநரதன்பரல் அன்ப பூண்டை

கண்ணப்பளனைப் சபரலசவ குகனும்
இரரமைளனைப் பரிந்திருக்கலரற்றரத
மைனைப்பரன்ளமை வபற்றரன். அந்தி மைரளல
வந்தளடைந்த வபரழுது இரரமைன் குகளனை சநரக்கி,
"அப்பர! இன்றிரவு உன் ஊருக்குச் வசேன்று,
நரளளக் கரளலயில் கங்ளகயேரற்ளறக்
கடைப்பதற்குப் படைகுகள் வகரண்டுவருக" என்று
வசேரல்லியே வபரழுது, குகனுளடையே மைனைம்
அனைலிளடைப்பட்டை வமைழுகு சபரல்
உருகுவதரயிற்று. 'என் ஐயேன், என் ஆண்டைவன்,
என்ளனைப் சபர என்றரசனை! அவளனை விட்டு
நரன் எவ்வரறு சபரசவன்? அவனுடைனிருத்தசல
எனைக்குப் சபரின்பம். அவளனைப் பரிந்திருத்தல்
'வபருந்துன்பம்' என்று எண்ணி, இரரமைளனை
சநரக்கி, "ஐயேசனை! நரன் சபரகலரற்சறன்;
ஈண்டிருந்து என்னைரல் இயேன்ற வதரண்டு
வசேய்சவன்" என்றரன்.
"கரர்குலரம் நிறத்தரன் கூறக்
கரதலன் உணர்த்து வரன்இப்
பரர்குலரம் வசேல்வ நின்ளனை
இங்ஙனைம் பரர்த்த கண்ளண
ஈர்கிலரக் கள்வ சனைன்யேரன்
இன்னைலின் இருக்ளக சநரக்கித்
தீர்கிசலன் ஆனை ளதயே

வசேய்குவன் அடிளமை என்றரன்"
என்று குகன் வபருளமைளயே அறிவிக்கும் கம்பர்
பரட்டு மிக்க அழகு வரய்ந்ததரகும்.
"என் வபருமைரசனை! அசயேரத்தி மைரநகரில்
அரியேரசேனைத்தில் மைன்னைர் மைன்னைனைரய் மைணிமுடி
தரித்துச் வசேங்சகரசலந்தி அரசேரளும் சகரலத்தில்
கரண சவண்டியே உன்ளனைச் சேளடைமுடியும்
மைரவுரியும் தரித்துக் கரனைகப் பல்லில்
அமைர்ந்திருக்கக் கண்சடைசனை! என் கண் வசேய்த
பரவம் கடைலினும் வபரிதன்சறர? இந்தக்
சகரலத்தில் உன்ளனைக் கண்டை என் கண்களளப்
பறித்வதறியேரத பரவிசயேன் நரன். ஆயினும்,
ஐயேசனை! உன்ளனை விட்டுப் சபரக என்னைரல்
இயேரலரது; என்னைர லியேன்ற சிறுவதரண்டு
வசேய்துவகரண்டு ஈண்டுத்தரன் இருப்சபன்"
என்று மைனைங்கசிந்து சபசினைரன். கங்ளக சவடைன்
சபசியே வரசேகத்தின் சுளவளயே அறிந்த இரரமைன்,
"சீளதளயே சநரக்கித் தம்ப
திருமுகம் சநரக்கித் தீரரக்
கரதலன் ஆகும் என்று
கருளணயின் மைலர்ந்த கண்ணன்
யேரதினும் இனியே நண்ப

இருத்திஈண்டு எம்சமைர வடைன்றரன்"
"யேரதினும் இனியே நண்ப" என்று
அளழத்தளமையேரல், குகன் இரரமைனுக்குப்
வபரன்னினும் இனியேன் ஆனைரன்; பகழினும்
இனியேன் ஆனைரன்; மைற்வறதனினும் இனியேன்
ஆனைரன் என்பது வவளிப்பளடையேரக
விளங்குகின்றது. இங்ஙனைம் ஆட்வகரள்ளப்பட்டை
குகன் அகமும் முகமும் மைலர்ந்தரன். அன்றிரவு
நரணற் பரயேலில் இரரமைனும் சீளதயும்
படுத்துறங்க, இலக்குவன் வில்ளல யூன்றியே
ளகசயேரடு அவ்விருவளரயும் கரத்து நிற்க, அன்ப
வடிவரயே குகன், முளறயேரக மூவளரயும் கரத்து
நின்றரன். இரவு முழுவதும் கண்ணிளமையேரது
கரவல் வசேய்த குகன், இன்பப் பணியிசல
ஈடுபட்டைரன். கரளத்தி நரதளனை
இரரப்வபரழுதில் கண்ணிளமையேரது கரத்துநின்ற
கண்ணப்பளனைப் சபரலசவ இரரமைளனைக் கரத்து
நின்றரன் குகனும்.
இன்னும் கரளத்தி சவடைனைது அன்பற்கும் கங்ளக
சவடைனைது அன்பற்கும் ஒரு சிறந்த
ஒற்றுளமையுண்டு. இருவரும் இளறவனிடைம்
பயேன் கருதரப் பக்தி பூண்டைவர்கள்; 'கூடும்
அன்பனில் கும்படுதல் தம் கடைன்' என்று

வகரண்டைவர்கள், இத்தளகயே பக்திசயே சேரலச்
சிறந்தது என்று சேரன்சறரர் கூறுவர். இரரமைன்
நரடு துறந்து கரடு பகுந்த பன்னைர், அவன்பரல்
அன்ப வகரண்டைவர் மூவர். கங்ளகக் களரயிசல
குகன் இரரமைளனைச் சசேர்ந்தரன்; கிஷ்கிந்ளதயில்
சுக்ரீவன் வந்து சசேர்ந்தரன்; இலங்ளகயில்
விபீஷணன் வந்து அளடைந்தரன். தன்ளனை
வந்தளடைந்த மூவளரயும் தன்னுளடையே
குடும்பத்திசல சசேர்த்துக்வகரண்டைரன் இரரமைன்.
எனினும், சுக்ரீவன் இரரமைனிடைம் அன்ப
பூண்டைதற்குக் ளகமைரறரகக் கிஷ்கிந்ளத அரளசேப்
வபற்றரன். விபீஷணன் இரரமைளனைச்
சேரணளடைந்து இலங்ளகயேரளசேப் வபற்றரன்.
குகன் ஒருவசனை பக்திக்கரக பக்தி வசேய்து
ளகம்மைரறு கருதரத அன்பன் நீர்ளமைளயே நன்கு
விளக்கிக் கரட்டினைரன்.
இவ்வரறு கனிந்த அன்ப வரய்ந்த கரளத்தி
சவடைளனையும், கங்ளக சவடைளனையும்
குறிக்சகரளரகக் வகரண்டு இளறவளனை
நிளனைந்துருகியே அன்பர் நிளலயும் அறியேத்
தக்கதரகும். அன்ளபப் வபருக்கி இன்பப்
சபறளடையேக் கருதியே ஆன்சறரர் இவ்விரு
அடியேரரது அன்பன் வபருளமைளயே நிளனைந்து,
"எற்சற இவர்க்கு நரம்" என்று உள்ளம் உருகினைர்.

முற்றத் துறந்த பட்டினைத்தடிகள் என்று தமிழகம்
சபரற்றிப் பகழும் வபரியேரர் கண்ணப்பனைது
அருஞ்வசேயேளல நிளனைந்து களரந்து
உருகுவரரரயினைர். கரளத்தி மைளலயிலமைர்ந்த
ஈசேனுக்கு ஆளரகக் கருதியே அடிகள்,
"வரளரல் மைகவரிந்து ஊட்டைவல் சலனைல்லன்
மைரதுவசேரன்னை
சூளரல் இளளமை துறக்கவல் சலன்அல்லன்
வதரண்டுவசேய்து
நரளரறில் கண்ணிடைந்து அப்பவல் சலனைல்லன்
நரன்இனிச்வசேன்று
ஆளரவ வதப்படி சயேரதிருக் கரளத்தி
அப்பருக்சக"
என்று அகம் குளழந்தரர். "ஐசயேர! வபற்ற
பள்ளளளயே வரளரலரிந்து இளறவனுக்கு
இன்னைமுதூட்டை வல்சலனைர? திருநீலகண்டைன்
சமைல் மைளனையேரள் ளவத்த ஆளண கடைவரது
இளளமையிசலசயே ஐம்வபரறிகளளயும் வவன்று,
இன்பம் துறக்க வல்சலனைர? ஆறு நரள் பழகியே
பரன்ளமையில் ஆரரத அன்ப வரய்ந்து, கண்ளணப்
பறித்து, இளறவன் கண்களில் அப்ப வல்சலனைர?
இத் தளகயே வபரக்கனைரகியே யேரனும்,
வமைய்யேடியேரர்சபரல் நடித்து, வீடைகத்சத பகுந்திடை

விளழகின்சறன்" என்று உள்ளத் துறவளமைந்த
உயேரியே அடிகள் உருகுவரரரயினைர்.
கடைந்சதரர்க்கும் கடைத்தலரியேதரயே மைக்கட் பரசேம்
நீத்த ஒரு வதரண்டைர். வபரியே
சிறுத்வதரண்டைரரய்ப் சபறு வபற்றரர்.
மைளனையேரள்மீது ளவத்த பரசேம் துறந்த மைற்வறரரு
வதரண்டைர் இளறவனைது அன்பற்குரியேரரயினைர்.
கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பல்ளல என்றறிந்தும்
ஈசேன்பரல் ளவத்த அன்பனைரல், இரு
கண்களளயும் ஈர்த்தளிக்க இளசேந்த ஒரு
வதரண்டைர் மைரறிலர இன்பத்தில் மைகிழ்ந்தரர்.
இவ்வரறு அகம் பறவமைன்னும் இருவளகப்
பற்ளறயும் அறசவ களளந்து, இளறவன்பரல்
அன்ளப வளர்த்த அடியேரரது நிளலளயே
நிளனைந்து பட்டினைத்தடிகள் உருகும் பரன்ளமை
அறிந்து சபரற்றத் தக்கதரகும்.
கரளத்தி சவடைளனைக் குறிக்சகரளரகக் வகரண்டு
அடிகள் களரந்துருகியேவரசற, கங்ளகசவடைளனை
இலக்கரகக் வகரண்டு, வரனைர சவந்தனைரனை
சுக்ரீவன் வரடி வருந்தினைரன். இருளமையும் தரும்
வபருமைரனைரகியே இரரமைனிடைம் எப் பயேளனையும்
கருதரது விழுமியே அன்ப பூண்டை சவடைனைது
வபருளமைளயேயும் தனைது சிறுளமைளயேயும்
நிளனைத்துச் சுக்ரீவன் சிந்ளத தளர்ந்தரன். வரனைர

சசேளனை இலங்ளக மைரநகர்ப்பறம் எய்தியேசபரது,
அப்பளடையின் திறன் அறியுமைரறு தன் நகரில்
நின்று சநரக்கியே இலங்ளக சவந்தளனைக்
கண்டைரன் வரனைர மைன்னைன். அவன் உள்ளத்தில்
சீற்றம் வபரங்கி எழுந்தது; பஞ்சின் வமைல்லடிப்
பரளவயேரகியே சீளதளயே வஞ்சேளனையேரற் கவர்ந்து,
சிளற ளவத்த அரக்கர் சகரளனைக் வகரன்று பழி
தீர்க்கக் கருதி, அவன்மீது பரய்ந்தரன். வீரரரகியே
இருவரும் வநடும்வபரழுது கடும்சபரர்
விளளத்தரர்கள். இலங்ளகநரதனைது அளவிறந்த
வலிளமைளயே அறிந்த வரனைரத் தளலவன்
அவளனை வவல்ல இயேரலரது, அவன் தளல
மீதிருந்த மைணிமுடிளயேக் கவர்ந்து, மீண்டும்
இரரமைனைது பரசேளறளயே வந்தளடைந்தரன்.
கரலனுக்கும் கரலனைர யேளமைந்த அரக்கன்
ளகயினின்றும் தப்ப வந்த வரனைர வீரளனைக்
கண்டு இரரமைன் களிகூர்ந்தரன். அந் நிளலயில்
அன்பனைரல் அகங்குளழந்த வரனைர மைன்னைன்,
ஐயேளனை சநரக்கி,
"கரட்டிசல கழுகின் சவந்தன்
வசேய்தது கரட்டை மைரட்சடைன்
நரட்டிசல குகனைரர் வசேய்த
நன்ளமைளயே நயேக்க மைரட்சடைன்
சகட்டிசலன் அல்சலன் இன்று

கண்டும்அக் கிளியேன் னைரளள
மீட்டிசலன் தளலகள் பத்தும்
வகரணர்ந்திசலன் வவறுங்ளக வந்சதன்"
என்றும் மைனைம் வருந்தி வமைரழிந்தரன். "அந்சதர!
கரட்டில் வரழும் கழுகின் சவந்தனும், நரட்டில்
வரழும் நல்சவடைனும் கரட்டியே அன்ளப நரன்
கரட்டை இயேலரதவனைரயிசனைன். இலங்ளக
மைரநகரில் சிளற யிருந்த சசேரகத்தரளரயே
நங்ளகளயே இங்சக வகரண்டுவர வலியேற்று
வவறுளமையேரகக் கண்டு வந்சதசனை; நல்லரர்க்கு
இடைர் விளளக்கும் அரக்களனை எதிர்த்தும், அவன்
சிரங்களளக் வகரய்து வகரணரரது
வவறுங்ளகயேனைரய் வந்சதசனை" என்று வரனைர
மைன்னைன் வருந்தினைரன்.
கரட்டிசல கழுகின் சவந்தன் ஆற்றியே
கடைளமைளயேயும் நரட்டிசல கங்ளக சவடைன்
ஆற்றியே நன்ளமைளயேயும் அறிசவரமைரயின்,
வரனைர வீரனைது வசேரல்லின் வபரருள் அளவிறந்த
வலிளமைளயே அறிந்த வரனைரத் தளலவன்
அவளனை வவல்ல இயேரலரது, அவன் தளல
மீதிருந்த மைணிமுடிளயேக் கவர்ந்து, மீண்டும்
இரரமைனைது பரசேளறளயே வந்தளடைந்தரன்.
கரலனுக்கும் கரலனைர யேளமைந்த அரக்கன்

ளகயினின்றும் தப்ப வந்த வரனைர வீரளனைக்
கண்டு இரரமைன் களிகூர்ந்தரன். அந் நிளலயில்
அன்பனைரல் அகங்குளழந்த வரனைர மைன்னைன்,
ஐயேளனை சநரக்கி,
"கரட்டிசல கழுகின் சவந்தன்
வசேய்தது கரட்டை மைரட்சடைன்
நரட்டிசல குகனைரர் வசேய்த
நன்ளமைளயே நயேக்க மைரட்சடைன்
சகட்டிசலன் அல்சலன் இன்று
கண்டும்அக் கிளியேன் னைரளள
மீட்டிசலன் தளலகள் பத்தும்
வகரணர்ந்திசலன் வவறுங்ளக வந்சதன்"
என்றும் மைனைம் வருந்தி வமைரழிந்தரன். "அந்சதர!
கரட்டில் வரழும் கழுகின் சவந்தனும், நரட்டில்
வரழும் நல்சவடைனும் கரட்டியே அன்ளப நரன்
கரட்டை இயேலரதவனைரயிசனைன். இலங்ளக
மைரநகரில் சிளற யிருந்த சசேரகத்தரளரயே
நங்ளகளயே இங்சக வகரண்டுவர வலியேற்று
வவறுளமையேரகக் கண்டு வந்சதசனை; நல்லரர்க்கு
இடைர் விளளக்கும் அரக்களனை எதிர்த்தும், அவன்
சிரங்களளக் வகரய்து வகரணரரது
வவறுங்ளகயேனைரய் வந்சதசனை" என்று வரனைர
மைன்னைன் வருந்தினைரன்.

கரட்டிசல கழுகின் சவந்தன் ஆற்றியே
கடைளமைளயேயும் நரட்டிசல கங்ளக சவடைன்
ஆற்றியே நன்ளமைளயேயும் அறிசவரமைரயின்,
வரனைர வீரனைது வசேரல்லின் வபரருள்
இனிது விளங்கும். கரனைகத்தில் தனியேரளரய்
இருந்த ளதயேளல இலங்ளக சவந்தன்
வஞ்சேளனையேரற் கவர்ந்த மைசனைர சவகமைரகச்
வசேல்லும்வபரழுது, ஆதரவற்று அரற்றியே
மைங்ளகயின் அழுகுரல் சகட்டுக் கழுகின்
கரவலன் கரற்றினுங் கடுகி வந்தரன்; அறவநறி
தவறியே அரக்கனுடைன் வநடும் வபரழுது கடும்
சபரர் பரிந்து ஆவி துறந்தரன். இவ்வரறு
ஆதரவற்ற சீளதக்கரக அறப்சபரர் பரிந்து ஆவி
நீத்த கழுகின் சவந்தன், "வதய்வ மைரணம்"
எய்தினைரன் என்று இரரமைன் சபரற்றிப்
பகழ்ந்தரன். " தன்னுயிர் பகழ்க்கு விற்ற சேடைரயு"
என்று வசேரல்லின் வசேல்வனைரயே அனுமைன்
பகழ்ந்துளரத்தரன். அரன் அளித்த
வரளுளடையேரளனை வவறும் அலகுளடையேரன்
வவல்லுதல் இயேலரவதன்றறிந்தும், அறவநறி
திறம்பயே அரக்கசனைரடு வபரருது ஆவி
துறத்தசல தன் கடைளமை என்று அறிந்து, கழுகின்
சவந்தன் உயிர் வகரடுத்துப் பகழ் வகரண்டைரன்.
இவ்வரறு இரரமைனைது சசேளவயில் அமைர் பரிந்து

இறக்கவும் ஒருப்படைரத தனைது குளறளயே
நிளனைந்து வரனைர வீரன் வருந்தினைரன்.
இனி கங்ளகக் களரயின் கரவலனைரகியே குகன்,
பரதனைது பரந்த சசேளனைளயேக் கண்டைசபரது,
அவன் இரரமைளனை வவல்லக் கருதி வந்தரன்
என்று எண்ணித் தன்னுயிளரயும் ஒரு
வபரருளரகக் கருதரது சபரர்க் சகரலம் பளனைந்து,
"ஆழ வநடுந்திளர யேரறு கடைந்திவர் சபரவரசரர
சவழ வநடும்பளடை கண்டு விலங்கிடு
வில்லரசளர
சதரழளமை என்றவர் வசேரல்லியே வசேரல்வலரரு
வசேரல்லன்சறர
ஏழளமை சவடைன் இறந்திலன் என்வறளனை
ஏசேரசரர"
என்று வீரவமைரழி பகர்ந்து தன் சதரழனுக்கரக
உயிளரயும் வகரடுக்க இளசேந்து நின்றரன். "என்
கரவலில் அளமைந்த கங்ளக யேரற்ளறக் கடைந்து
இவர் சபரவரசரர? சதரழன் என்ற நரயேகன்
உளரத்த வசேரல் ஒரு வசேரல்லன்சறர? நன்றி
மைறவரத நரய்சபரல், தளலவனைது
ஆளணக்கடைங்கிக் கரவல் பரியும் ஏளழசயேன்,
அமைர்க்களத்தில் இறந்த பன்னைன்சறர, பரதன்

இரரமைளனைப் பரர்க்க சவண்டும்" என்று குகன்
கூறியே வமைரழிகளில் தளலயேரயே அன்ப தளழத்
திலங்கக் கரணலரம். இவ்வரறு குகளனைப் சபரல்
உயிர் வகரடுக்கத் துணியேவும் இயேலரத தனைது
சிறுளமைளயே நிளனைத்துச் சுக்ரீவன் வருந்தினைரன்.
ஆகசவ, கரளத்தி சவடைனும் கங்ளக சவடைனும்
அன்ப வநறியில், ஒப்பரரின்றி உயேர்வுற்று
ஏளனையே அன்பர்க்கு ஒரு கலங்களர விளக்கமைரக
அளமைந்திலங்கும் தன்ளமை இனிது விளங்கும்.
---------

34. பரரதப் பண்பரடு*
(* ஆனைந்த விகடைன் தீபரவளி மைலருக்கு
எழுதப்பட்டைது.)
பழம் வபருளமை வரய்ந்தது பரரதநரடு. வடைக்சக
இமையேமைளல முதல் வதற்சக குமைரி முளனை
வளரயுள்ள இமைப் பரந்த நரட்டிசல வமைரழிகள்
பல உண்டு. மைதங்கள் பல உண்டு; இனைங்கள் பல
உண்டு. ஆயினும் பரரதப் பண்பரடு ஒன்சற.
இத் தளகயே பண்பரட்டின் ஒருளமைப்பரட்ளடை
உணர்த்துகின்றது தமிழிலக்கியேம். பரரத
நரட்டிலுள்ள வடைவமைரழிக்கும்
வதன்வமைரழிக்கும் எந்நரளும் பணக்க மில்ளல.
இரு வமைரழிகளும் இளறவன் அருளரல்
சதரன்றினை; ஆன்சறரர் சசேளவயேரல் சிறந்தனை;
இம்ளமை இன்பமும் மைறுளமையின்பமும் தருவனை
ஆதலரல், "இரு வமைரழியும் நிகர் என்னும்
இதற்கு ஐயேமுளசதசயேர" என்று பரடினைரர்
வடைநூற் கடைளலயும், வதன்னூற் கடைளலயும்
நிளலகண்டு உணர்ந்த சிவஞரனை முனிவர்.
வடை நரட்டிலும் வதன்னைரட்டிலும் மைதுளர

என்னும் வபயேருளடையே திருநகரம் உண்டு.
வடைமைதுளரயில் அவதரித்தரர் கண்ணபரரன்;
வதன் மைதுளரயில் பகழ் வபற்றரர் திருவள்ளுவர்.
கண்ணன் அருளியே கீளதயும், வள்ளுவர்
இயேற்றியே குறளும், உலகம் சபரற்றும் உயேரியே
ஞரனை நூல்கள். 'இவ் விரண்ளடையும் அச்சேரக
உளடையேது பரரத ஞரனைரதம்' என்னும் கருத்ளத
அளமைத்துப் பரடினைரர் ஒரு பழங் கவிஞர்.
"உப்பக்கம் சநரக்கி உபசகசி சதரள்மைணந்தரன்
உத்தர மைரமைதுளரக்(கு) அச்வசேன்ப - இப்பக்கம்
மைரதரனு பங்கி மைறுவில் பலச்வசேந்நரப்
சபரதரர் பனைற்கூடைற்(கு) அச்சு"
என்பது நல்கூர் சவள்வியேரர் பகர்ந்த நல்லுளர.
முன்னைரளில் பரடைலிபத்திரம் என்னும்
வபயேருளடையே இரு நகரங்கள் பரரத நரட்டில்
சிறந்து விளங்கினை; அவற்றுள் ஒன்று வடைக்சக
கங்ளகக் களரயில் இருந்தது; மைற்வறரன்று
வதற்சக வகடில நதிக் களரயில் இருந்தது.
அசசேரக மைன்னைன் கரலத்திசல சிறந்து
விளங்கிற்று வடை நரட்டுப் பரடைலிபத்திரம்.
பல்லவ மைன்னைர் கரலத்தில் பகழ் வபற்றுத்
திகழ்ந்தது வதன்னைரட்டுப் பரடைலிபத்திரம். இப்

பரடைலி நகரங்கள் இரண்டும் களலக்
களஞ்சியேங்களரகக் கரட்சியேளித்தனை.
தமிழ் நரட்டுப் பரடைலிபத்திர நகரில் அளமைந்த
சேமைணக் கல்லூரியின் வபருளமைளயேக்
சகள்வியுற்றரர் திருநரவுக்கரசேர். களலஞரனைக்
சகரயிலரய் விளங்கியே அக் கல்லூரிளயே நரடிற்று
அவருள்ளம். அப்சபரது அவருக்குத்
தந்ளதயுமில்ளல, தரயுமில்ளல; தமைக்ளகயேரர்
ஒருவசர இருந்தரர். அவரிடைம் விளடைவபற்றுப்
பரடைலிக் கல்லூரியிற் சசேர்ந்தரர் திருநரவுக்கரசேர்.
அவருளடையே களலயேரர்வமும் மைதி நுட்பமும்
சேமைணப் சபரரசிரியேர்களின் உள்ளத்ளதக்
கவர்ந்தனை. களல பயின்ற மைரணவரின்
இளளமையுள்ளம் சேமைண சேமையேத்தில் கவிழ்ந்தது.
அது கண்டு மைகிழ்ந்த சேமைண முனிவர்கள்
அவளரச் சேமைண மைதத்திசல சசேர்த்தரர்கள்; தருமை
சசேனைர் என்ற வபயேளரயும் சூட்டினைரர்கள்.
"அங்கவரும் அமைண்சேமையேத் தருங்களலநூ
லரனைவதலரம்
வபரங்கும்உணர் வுறப்பயின்சற அந்வநறியில்
பலன்சிறப்பத்
துங்கமைறும் உடைற்சேமைணர் சூழ்ந்துமைகிழ்
வரர்அவர்க்குத்

தங்களின்சமை லரம்தருமை சசேனைர்எனும்
வபயேர்வகரடுத்தரர்"
என்று அவர் வரலரறு கூறுகின்றது. இவ்வரறு
சேமைண சேமையேத்தில் சிறப்பற்றிருந்த அறிஞர்
அவருளடையே தமைக்ளகயேரர் அருளரல் மீண்டும்
சிவவநறிளயே சமைற் வகரண்டு வசேந்தமிழ்ப்
பரட்டிளசேத்துச் வசேம்ளமையேரனை வதரண்டு பரிந்த
வசேய்திளயேத் திருத்வதரண்டைர் பரரணத்திற்
கரணலரம்.
இத் தளகயே சீர்ளமை வரய்ந்த பரடைலி நகரங்கள்
இக் கரலத்தில் சவறு வபயேர் வபற்றுள்ளனை. வடை
நரட்டுப் பரடைலிபத்திரம் பரட்னைர (patna)
என்றும், வதன்னைரட்டுப் பரடைலிபத்திரம்
திருப்பரதிரிப்பலியூர் என்றும் இப்சபரது
வழங்குகின்றனை. பரடைலி என்ற
வடைவசேரல்லுக்கும், பரதிரி என்ற வதன்
வசேரல்லுக்கும் வபரருள் ஒன்சற.
திருப்பரதிரிப்பலியூரில் சகரயில் வகரண்டுள்ள
ஈசேன் பரடைலீசுரர் என்சற இன்றும் அளழக்கப
வபறுகின்றரர்.
பரரத நரட்டுப் பண்ணியேத் தலங்களுள் கரசி
என்னும் வரரணரசியும், இரரசமைச்சுரமும்

தளலசிறந்தனை என்பது தக்சகரர் வகரள்ளக.
இந்தியே நரட்டுத் வதன்சகரடியில் உள்ள
இரரசமைச்சுரத்ளத நரடி வருவர் வடைநரட்டைரர்.
கரசியிலுள்ள விசுவநரதளர வழிபடைச் வசேல்வர்
வதன்னைரட்டைரர். வடைகரசியின் வரசியேறிந்த தமிழ்
மைக்கள் தம் நரட்டிலும் ஒரு கரசிளயே
உண்டைரக்கினைர். வதன்கரசி என்பது அதன் வபயேர்.
பரரக்கிரமை பரண்டியேன் என்ற அரசேன் "வதன்கரசி
கண்டை வபருமைரள்" என்று சேரசேனைங்களிசல
சபசேப்படுதலரல் அவசனை வதன்கரசிளயே
உருவரக்கி, அங்கு விசுவநரதருக்கு ஒரு
திருக்சகரயிலும் கட்டினைரன் என்று
வகரள்ளலரம்.
"ஓங்கு நிளலஒன்ப துற்றதிருக் சகரபரமும்
பரங்குபதி வனைரன்று பயிறூணும் - சதங்குபகழ்
மைன்னைர் வபருமைரன் வழுதிகண்டை வதன்கரசி
தன்னிலன்றி உண்சடைர தலத்து"
என்று பரரக்கிரமை பரண்டியேன் வசேய்த
திருப்பணியின் வசேம்ளமைளயேப் பரரரட்டுகின்றது
ஒரு சேரசேனைப்பரட்டு.
நதிகள் ஒன்று கூடும் துளறகளளப் பனிதமைரனை
இடைங்களரகக் கருதிப் சபரற்றுதல் பரரத

நரட்டுப்பண்ப. கங்ளகயும் யேமுளனையும்
சேரஸ்வதியும் கூடும் இடைம் திரிசவணி சேங்கமைம்
என்று வடைநரட்டில் அளழக்கப்படுகின்றது.
தமிழ்நரட்டில் பண்ணியே திகள் கூடு மிடைங்கள்
பல உள்ளனை. அத் தளகயே இடைங்களள முக்கூடைல்
என்று வழங்குவர் தமிழ் மைக்கள். வதன்பரண்டி
நரட்டில் வபரருளநயேரறும் சிற்றரறும்
கயேத்தரறும் ஒன்றுசசேர்கின்ற இடைம் முக்கூடைல்
என்னும் வபயேர் வகரண்டு முற்கரலத்தில்
சிறந்திருந்தது. இந் நரளில் அந்த இடைம்
சீவலப்சபரி என்று வழங்குகின்றது. கரஞ்சி
மைரநகரத்திற்கு அருசக பரலரறும், சசேயேரறும்,
கம்ளபயேரறும் சசேர்கின்ற இடைம் திருமுக்கூடைல்
என்னும் வபயேர் வபற்றுள்ளது. திரிசவணி
சேங்கமைம் என்றரலும் முக்கூடைல் என்றரலும்
வபரருள் ஒன்சற.
ஐந்து ஆறுகள் பரயும் வள நரட்டிற்குப் 'பஞ்சேரப்'
என்று வபயேரிட்டைனைர் வடைநரட்டைரர்.
வதன்னைரட்டில் அத் தளகயே நரடு ஐயேரறு என்று
அளழக்கப் வபற்றது. திருளவயேரறு என்பது
இப்சபரது ஓர் ஊரின் வபயேரரக அளமைந்துள்ளது.
பஞ்சேநதம் என்பதும் அதுசவ.
எல்லரம் வல்ல இளறவளனை ளவத்தியேநரதன்

என்னும் வபயேரரல் வழிபடும் வழக்கம்
வடைநரட்டிலும் உண்டு; வதன்னைரட்டிலும்
உண்டு. சிதம்பரத்திற்கு அருசக ளவத்தீஸ்வரன்
சகரயில் என்ற சிவஸ்தலம் இருக்கின்றது.
அங்குள்ள ஈசேன் "மைந்திரமும் தந்திரமும்
மைருந்துமைரகித் தீரரசநரய் தீர்த்தருள வல்லரன்"
என்று பரடினைரர் திருநரவுக்கரசேர்.
வடைநரட்டிலும் ளவத்தியேநரதன் சகரயில் ஒன்று
உண்டு. அதளனை இந் நரளில் உலகறியேச் வசேய்து
விட்டைனைர். அங்குள்ள பண்டைரக்கள். சில
நரட்களுக்கு முன்ப தரழ்ந்த குல மைக்கள் என்று
கருதப்படும் அரிஜேனை அடியேரர்கசளரடு ளவத்தியே
நரதளனை (ளபத்தியே நரதன் என்பது வடைநரட்டு
வழக்கு.) வழிபடைச் வசேன்றரர் விசநரபர அடிகள்.
அடிகளளயும் அடியேரளரயும் தடியேரல் அடித்துத்
துன்பறுத்தினைர் சகரயிற் பண்டைரக்கள். அவர்கள்
வசேய்த சிறுளமையேரல் இன்று ளவத்தியேநரதன்
சகரவிளல உலகம் அறிந்து வகரண்டைது.
இங்ஙனைம் பல்லரற்றரலும் ஒருளமையுற்று
விளங்கும் பரரதப் பண்பரட்ளடை ஒல்லும்
வளகயேரல் சபணி வளர்த்தல் நல்லறிஞர்
கடைனைரகும்.
----------

35. இரு மைளலயும் தமிழ் மைளலசயே
வதற்குமைளலச் சேரரலில் வசேந்த கரலத் வதன்றல்
இனிளமையேரகத் தவழ்ந்தது. அவ் வின்பத்ளத
நுகர்ந்த குன்றக் குறவர் சவட்ளடையேரடை
எழுந்தனைர். குற்றரலத்திலும் வபரதியே
மைளலயிலும் வரழ்ந்த குறவஞ்சியேர் இருவர் குறி
வசேரல்லிப் பளழப்பதற்கரக மைதுளரளயே
சநரக்கிப் நடைந்தனைர். இளங்கரற்று வீசியே
திருவநல்சவலிச் சேரளலயில் ஒருவளர ஒருவர்
கண்டு மைகிழ்ந்தனைர் அவ் வஞ்சியேர்.
'விண்ணரனைக் குறத்தி' என்று வபயேர் வபற்றிருந்த
குற்றரலக் குறவஞ்சி தன் மைளலயின்
வபருளமைளயே விளம்பத் வதரடைங்கினைரள். 'ஏ!
வபரதியே மைளலயேம்சமை! என் மைளலயின்
வபருளமைளயேக் வகரஞ்சேம் சகள்! அழகரனை
அருவி உளடையேது என் மைளலசயே! சேஞ்சீவி
முதலரனை மூலிளக வளரும் மைளல என்
மைளலசயே! சித்தரும் முனிவரும் எப்வபரழுதும்
வரழும் மைளல என் மைளலசயே! இதனைரசலதரன்
'கயிளலக்கு ஒப்பரனைது குற்றரலம்' என்று
கவிகள் பரடியுள்ளரர் என்று வசேரல்லிப் பரடைத்
வதரடைங்கினைரள்:

"சதனைருவித் திளரவயேழும்ப வரனின்வழி
ஒழுகும்
வசேங்கதிசரரன் சதர்க்கரலும் பரிக்கரலும்
வழுகும்
தவமுனிவர் கூட்டுறவும் அவர்இருக்கும்
குளகயும்
சேஞ்சீவி முதலரனை விஞ்ளசேமூ லிளகயும்
கவனைசித்தர் ஆதியேரும் மைவுனைசயேர கியேரும்
கத்திருக்கும் கயிலரயேம் ஒத்திருக்கும் அம்சமை"
என்று வபருமிதமைரகப் பரடி முடித்தரள்.
அப்சபரது வபரதியேமைளலக் குறவஞ்சியின்
மைனைத்தில் பதியேவதரரு கிளர்ச்சிப் பறந்தது.
திருக்குற்றரலக் குறமைரளத சநரக்கி, "வஞ்சிசயே!
என் மைளலயின் வபருளமைளயே மைளறத்து, உன்
மைளலயின் வபருளமைளயே உயேர்த்தி ஓர
வஞ்சேகமைரய்ப் சபசுகின்றரசயே!
வபரதியேமைளலளயேப் பரடைரத பலவர் உண்டைர?
அம் மைளலயின் முடியிசல வவண்மைதி தவழும்;
தமிளழ வளர்க்கும் தவ முனிவன் அங்சக தங்கி
வரழ்கின்றரன்; அங்கயேற்கண் அம்ளமையின்
அருள் சபரல் அருவி நீர் வபரழியும். இதனினும்
சிறந்த மைளல இவ் வுலகில் உண்சடைர?"
"திங்கள்முடி சூடுமைளல வதன்றல்விளள

யேரடும்மைளல
தங்கும்முகில் சூழுமைளல தமிழ்முனிவன்
வரழுமைளல
அங்கயேற்கண் அம்ளமைதிரு அருள்சுரந்து
வபரழிவவதனை
வபரங்கருவி தூங்கும்மைளல வபரதியேமைளல
என்மைளலசயே"
என்று பரடினைரள். தமிழ் முனிவன் வரழும் மைளல
என்ற சிறப்ளபப் சகட்டை குற்றரலக் குறவஞ்சி
சிறிது மைனைம் மைடைங்கினைரள். ஆயினும்
விட்டுக்வகரடுக்க மைனைமின்றிக் குற்றரலப்
பழங்களின் வசேழுளமைளயேயும், மைலர்களின்
சிறப்ளபயும் எடுத்துளரக்கத் வதரடைங்கினைரள்:
"வசேழுங்குரங்கு சதமைரவின் பழங்களளப்பந்
தடிக்கும்
சதனைலர்சேண் பகவரசேம் வரனுலகில் வவடிக்கும்
வழங்குவகரளடை மைகரரசேர் குறும்பலவி லீசேர்
வளம்வபருகும் திரிகூடை மைளலவயேங்கள்
மைளலசயே"
"அம்சமை! எனைது குற்றரல மைளலயில் வகரத்துக்
வகரத்தரய்த் வதரங்கும் மைரம்பழங்களள
வரனைரங்கள் பறித்துப் பந்து அடித்து

விளளயேரடும்; வரனுற ஓங்கியே மைரங்களின்
மைலர்கள் விண்ணுலகில் வவடித்து மைணம்
கமைழும்; இத்தளகயே மைளலக்கு உன் மைளல
இளண ஆகுசமைர?" என்று இறுமைரந்து கூறினைரள்.
இவ்வரறு குற்றரல மைரது கூறியே மைரற்றம்
வபரதியேமைளல மைரதின் மைனைத்ளத வவதுப்பயேது.
வண்ணமைரனை வசேரற்களரல் தன் மைளலவளம்
கூறத் வதரடைங்கினைரள்:
"வகரழுங்வகரடியின் விழுந்தவள்ளிக்
கிழங்குவல்லி எடுப்சபரம்
குறிஞ்சிமைலர் வதரிந்துமுல்ளலக்
வகரடியில்ளவத்துத் வதரடுப்சபரம்
பழும்பழிந்த வகரழுஞ்சேரறுந்
சதறுலும்வரய் மைடுப்சபரம்
பசுந்தளழயும் மைரவுரியும்
இளசேந்திடைசவ யுடுப்சபரம்
வசேழுந்திளனையும் நறுங்சதனும்
விருந்தருந்தக் வகரடுப்சபரம்
சினைசவங்ளக பலித்சதரலின்
பரயேலின்கண் படுப்சபரம்
எழுந்துகயேற் கணிகரலில்
விழுந்துவிளனை வகடுப்சபரம்
எங்கள்குறக் குடிக்கடுத்த
இயேல்பதுகரண் அம்சமை"

'ஏ! வஞ்சி! மைளலயின் வளத்திலும் மைலர்களின்
சிறப்பலும் என் மைளல உன் மைளலக்கு இளளத்த
வதன்வறண்ணரசத; எனைது மைளலயில் வகரழுங்
வகரடியில் வசேழுங் கிழங்கு வீழும். அக்
கிழங்ளக அகழ்ந்வதடுத்து அக மைகிழ்சவரம்.
குன்றில் நிளறந்த குறிஞ்சி மைலர்களளக் வகரய்து
குளழந்த முல்ளலக் வகரடியில் ளவத்துத்
வதரடுப்சபரம். பழம் பழிந்து சேரவறடுத்து
அதளனைத் சதசனைரடு கலந்து தினைமும்
உண்சபரம். வசேழுந்திளனையும் நறுந்சதனும்
விருந்தினைருக்குக் வகரடுப்சபரம். பதமிட்டை
பலித்சதளலப் பரயேரக விரிப்சபரம். கரளலயில்
எழுந்து கருளண வடிவரயே
அங்கயேற்கண்ணிளயேத் வதரழுசவரம். இத்
தளகயே மைளலயினும் வசேம்ளமை வரய்ந்த மைளல
எங்குசமை யில்ளல' என்று வசேம்மைரந்து
உளரத்தரள்.
அருவியிலும் மைற்ளறயே அரும்வபரருளிலும்
இருமைளலயும் நிகவரனைசவ குற்றரலமைரதின்
மைனைத்தில் சதரன்றியேது. ஆகசவ, சவறு
வளகயேரல் வபரதியே மைளல மைரளத வவல்லக்
கருதினைரள். பதுப் வபருளமையில்லரதவர் பழம்
வபருளமை கூறும் பரன்ளமை சபரல் குற்றரலக்
குறவஞ்சி தனைது நரட்டின் வதரன்ளமை கூறத்

வதரடைங்கினைரள்:
"தக்க பூமிக்கு முன்பள்ள நரடு
சேகல சதவர்க்கும் அன்பள்ள நரடு
திக்வகல் லரம்வளர்ந் சதரங்கியே நரடு
சிவத்து சரரகமும் நீங்கியே நரடு
முக்க ணரன்விளள யேரடியே நரடு
முதியே நரன்மைளற பரடியே நரடு
ளமைக்க ணரள்குழல் வரய்வமைரழி பரகர்
வசேந்த ஆரியேர் நரவடைங்கள் நரசடை"
"எனைது நரடு நன்னைரட்டின் முன்னைரட்டும் நரடு;
விண்சணரரும் விரும்ப வரும் நரடு; எத்
திளசேயும் பகழ் மைணக்க இருந்திலங்கும் நரடு;
நீங்கரத வல்விளனையும் நீங்கியே நன்னைரடு;
அரனைரர் விளளயேரடியே திருநரடு; ஆரணம் பரடியே
அருளமை சேரன்ற நரடு; இத் தளகயே
பழம்வபருளமை உனைது நரட்டுக்கு உண்சடைர?"
என்று அளவிறந்த மைகிழ்ச்சியேரல் ஆடிப்
பரடினைரள். இப்பரட்டில் அளமைந்த நரட்டின்
வபருளமைளயே நன்றரகக் சகட்டை வபரதியே மைளல
மைரது, பன்முறுவல் பூத்துத் தன் மைளலயின் பழம்
வபருளமை கூறத் வதரடைங்கினைரள்:
"மைந்தமைர ருதம்வளரும் மைளலவயேங்கள்

மைளலசயே
வடைகளலவதன் களலபயிலும் மைளலவயேங்கள்
மைளலசயே
கந்தசவள் விளளயேரடும் மைளலவயேங்கள்
மைளலசயே
கனைகநவ மைணிவிளளயும் மைளலவயேங்கள்
மைளலசயே
இந்தமைர நிலம்பரக்கும் அங்கயேற்கண் அம்ளமை
இன்பமுறும் வதன்வபரதியே மைளலவயேங்கள்
மைளலசயே!
'அம்சமை! மைந்தமைரருதம் வளரும் மைளல எங்கள்
மைளலசயே, வடைகளலயும் வதன்களலயும்
வளர்ந்சதரங்கு மைளல எங்கள் மைளலசயே,
வபரன்னும் மைணியும் வபரருந்தியே மைளல எங்கள்
மைளலசயே. அங்கயேற்கண் அம்ளமையின் அருள்
சுரந்து வபரங்கும் மைளல எங்கள் மைளலசயே.
இவ்வரறு இளறசயேரரும் மைளறசயேரரும்
விரும்ப உளறயும் இளணயேற்ற நரடு எங்கள்
நரசடையேரகும்' என்று வபரதியே நரட்டின்
பழம்வபருளமை கூறக் சகட்டை குற்றரல வஞ்சி
சிறிது தளல குனிந்தரள்.
நரட்டின் வபருளமை கூறிப் வபரதியேமைளலக்
குறத்திளயே வவல்ல இயேலரவதன்றறிந்த

குற்றரலக் குறமைரது ஆற்றின் வபருளமையேரல்
அம்மைரளத வவல்லக் கருதினைரள். ஞரனிகளும்
அறியேரத சித்திர நதியின் பறப்ளபயும்
சிறப்ளபயும் குறவஞ்சி கூறத் வதரடைங்கினைரள்.
திரிகூடை மைளலயில் சதன் அருவித் திளர
எழும்பச் சிவகங்ளக ஆறரய்ப் பரந்து, வசேண்பக
அடைவியின் வழியேரய்ச் வசேன்று, வபரங்குமைர
கடைலில் வீழ்ந்து, சித்திர நதியேரய்ப் பரயும்
சிற்றரற்றின் வபருளமைளயேக் குறவஞ்சி நிளறந்த
வசேரற்களரல் சபரற்றிப் பகழ்ந்தரள்.
"நவநிதியும் விளளயுமிடைம் அவிடைமைது
கலந்தரல்
நங்ளகமைரர் குரளவவயேரலிப் வபரங்குமைர
கடைசல
வபரங்குகடைல் திரிசவணி சேங்கவமைனைச்
வசேழிக்கும்
வபரருந்துசித்ர நதித்துளறகள் வபரன்னுமுத்துங்
வகரழிக்கும்"
என்று குறவஞ்சி சித்திர நதியின் வபருளமைளயேச்
சிந்ளதயேரரப் பகழ்ந்தரள்.
இளதக் சகட்டை வபரதியேமைளலக் குறமைரது தனைது
மைளலயில் சதரன்றும் வபரியேரவறன்னும்

வபரருளநயேரற்றின் வபருளமைளயே அழகுற
எடுத்துளரத்தரள்.
குறுமுனிவன் வரழும் இடைத்திசல சதரன்றி
வரனைருவியேரக வீழ்ந்து வபரருளநயேரறரகப்
வபருகிவரும் வபரதியே மைளலயேரற்றின்
வபருளமைளயேக் குறமைரது கனிந்த வசேரற்களரல்
எடுத்துளரத்தரள்.
இவ்வரறு வபரருளநயேரற்றின் வபருளமைளயே
வியேந்து கூறக் சகட்டை குற்றரலக் குறவஞ்சி
வபரதியே மைளலயின் வபருளமைளயேப் அறிந்து இரு
மைளலயும் நிகவரன்னும் இதற்ளகயேம் உண்சடைர
என்னும் சேமைரசே அறிசவரடு சேரந்தமைரய்ப் பரிந்து
வசேன்றரள்.
----------

VIII. பரரதியேரர்
பரட்டின்பம்
36. வசேந்தமிழ் நரடு
இவ்வுலகில் முன்னைணியில் நிற்கும்
நன்னைரடுகவளல்லரம் தமைது தரய்வமைரழிளயேத்
தளலக்வகரண்டு சபரற்றுகின்றனை.
தமிழ்நரட்டில் சில கரலத்திற்கு முன்னைர் அந்நியே
வமைரழிகளில் சபசுவதும் எழுதுவதும்
அறிவுளடைளமைக்கு அழவகன்றும்,
தரய்வமைரழிளயேப் பறக்கணிப்பது
தவறன்வறன்றும் அறிவரளர் கருதுவரரரயினைரர்.
ஆயினும், இப்வபரழுது அத்தளகயே
வகரள்ளககள் அகன்று ஒழியே, ஆர்வம் நிளறந்த
தமிழ்மைக்கள் தமிழத்தரளயே ஆதரிக்க
தளலப்பட்டுள்ளனைர்.
தமிழ்வமைரழியின் நயேமைறிந்த கவிஞரும்
அறிஞரும் அம் வமைரழி பயிலும் தமிழகத்ளத
அன்ப ததும்பம் இன்ப வமைரழிகளரற் சபரற்றும்
அழகு எல்ளல யேற்ற இன்பம் தருவதரகும். தமிழ்
மைணங் கமைழும் திருநரட்டில் அளமைந்து மைளலயும்

ஆறும் தமிழ்க் கவிகள் மைனைத்தில்
தமிழ்மையேமைரகசவ விளங்கித் சதரன்றுகின்றனை.
'என்றுமுள வதன்தமிளழ இயேம்ப
இளசேவகரண்டை' திருமுனிவன் வரழும்
வபரதியேமைளல தமிழ் மைளலயேரகசவ
திகழ்கின்றது. வடை திளசேயினின்றும்
இலங்ளகளயே நரடிச் வசேன்ற வரனைர வீரளர
சநரக்கி, "வதன் தமிழ் நரட்டில் அளமைந்த அகன்ற
வபரதியேமைளலயில் அகத்தியே முனிவன்
அமைர்ந்திருக்கின்றரன். அம் முனிவன் அமிழ்தினு
மினியே தமிழ்வமைரழிளயே ஆதரித்து
வளர்க்குமிடைம் அதுவரதலின், வரனைரங்கரள்!
அம் மைளலளயே வணங்கி அப்பரற் வசேல்க" என்று
கம்பர் கூறும் வமைரழிகளில் தமிழ் அன்ப கலந்து
இலங்குகின்றது. இன்னும், அப் வபரதியே
மைளலயிற் பறந்து, திருவநல்சவலி வழியேரய்ச்
வசேன்று, அந் நரட்ளடை ஊட்டி வளர்க்கும்
வபரருளந என்னும் தமிழ் ஆற்ளற,
"வபரன்திணிந்த பனைல் வபருகும் வபரருளந
எனும் திரு நதி" என்று கம்பர் சபரற்றிப்
பகழ்ந்தரர்.
இத் தளகயே தளலயேரயே அன்ப, பற்கரலத்துப்
பலவரிடைமும் வபரருந்தித் திகழக் கரணரலரம்.
வசேந்தமிழின் சுளவ சதர்ந்து வசேஞ்வசேரற்கவி

வசேய்த பரரதியேரர், தமிழ் வமைரழி வழங்கும்
திருநரட்ளடைப் சபரற்றிப் பகழும் வமைரழிகள்,
பதியேசதரர் ஊக்கம் அளிப்பனைவரம்.
"வசேந்தமிழ் நரவடைனும் சபரதினிசல - இன்பத்
சதன்வந்து பரயுது கரதினிசல - எங்கள்
தந்ளதயேர் நரவடைன்ற சபச்சினிசல - ஒரு
சேக்தி பறக்குது மூச்சினிசல"
என்று கவிஞர் அழகரக எடுத்துளரத்தரர்.
வசேந்தமிழ் நரடு என்று வசேரல்லும்வபரழுது வதன்
தமிழின் தீந்சதன் வசேவிகளில் விளரந்து பரய்ந்து
நிரம்பகின்றது. தரயின் வசேவிகளில் விளரந்து
பரய்ந்து நிரம்பகின்றது. தரயின் இனிளமையும்
அன்பம் வசேந்தமிழ் நரடு என்னும் வபயேரில்
அளமைந்திருத்தலரல், நம் வசேவியின் வரயிலரக
இன்பத்சதன் வந்து பரய்வதரகும். இத் தமிழ்
நரட்டில் வரழ்ந்த அறிஞர், இனிளமையும் தமிழும்
சவவறன்று அறிந்தரரல்லர்; தமிழ் என்னும்
பதத்திற்சக இனிளமை என்ற வபரருள்
கண்டைரர்கள். இத் தளகயே இனிளமை வரய்ந்த
தமிழ் ஒலி, இன்வனைரலியேரய், இன்ப ஒலியேரய்,
ஆனைந்தத் சதன் வசேரரியும் அழகியே ஒலியேரய்
இனிளமை பயேப்பது இயேல்சப யேன்சறர?
இன்னும், இந் நரட்ளடைத் தந்ளத நரவடைன்று

கருதும் வபரழுது, அத் தந்ளதயின் மைக்களரய்ப்
பறந்த நமைது உரிளமை, மைனைத்தில் முளனைந்து
சதரன்றவதரகும். இவ்வுரிளமைக் கருத்து
உள்ளத்ளதக் கவரும்வபரழுது வீரம்
கிளம்பகின்றது. தரளயே அன்பன் உருவமைரகவும்,
தந்ளதளயே வீரத்தின் வடிவமைரகவும் கருதிப்
சபரற்றுதல் தமிழ் வழக்கரகும். அந்த முளறயில்
தமிழ்நரட்ளடைத் தரய் நரடு என்று நிளனைக்கும்
வபரழுது அன்பனைரல் இன்பம் பறக்கும்; தந்ளத
நரடு என்று கருதும்சபரது, ஆண்ளமையேரல் வீரம்
பறக்கும். இவ் வுண்ளமைளயே உணர்த்தக் கருதியே
பரரதியேரர், முதலில் தரயேன்ளப அளமைத்து, பன்ப
தந்ளதயின் வீரத்ளதப் சபசும் முளற, அறிந்து
சபரற்றுதற்குரியேதரகும். இளறவளனைத்
தரய்வடிவரகவும் வகரண்டு அம்ளமையேப்பர்
என்று வணங்கும் முளறளமையும் இக்
கருத்ளதசயே வலியுறுத்துகின்றது.
பரசேங்களினின்றும் நீங்கிப் சபரின்பம் வபற
விரும்பயே வபரியேரர், 'அம்ளமைசயே, அப்பர
ஒப்பலர மைணிசயே' என்று இளறவளனை முதலில்
அன்ளனையேரகசவ கருதி அகங்குளழவரரரயினைர்.
ஆகசவ, வசேந்தமிழ் நரடு, முதலில் எம் தரய்நரடு;
அப்பரல் எம் தந்ளத நரடு! இதுசவ உண்ளமைத்
வதரண்டைரரய் உளழக்கும் உயேர்ந்சதரர் உளப்
பரன்ளமையேரகும்; வமைய்யேன்ப வரய்ந்த தமிழர்

உணர்ச்சியேரகும்.
இத் தளகயே வசேந்தமி ழன்ளனைளயே நரம்
சபரற்றுவது வமைய்யேரயின் அத் தரயின்
அருந்தவப் பதல்வளர ஆர்வத்சதரடு சபணுதல்
சவண்டும். கரவியே நயேங்கவளல்லரம்
கனிந்வதரழுகும் நூல்வசேய்த கம்பளர நரம்
இன்னும் உரியே முளறயில் சபரற்றவில்ளல.
தன்சனைரிலரத வதள்ளுதமிழ்ப் பலவரரயே
வள்ளுவளர இன்னும் தமிழ் நரடு தக்க
முளறயில் வதரிந்துவகரள்ளவில்ளல. அருந்
தமிழ்ச் வசேல்வசமை வபரும் வபரருட்
வசேல்வத்திலும் சிறந்த வதன்று வதளிந்து
இளளமையிசலசயே துறவறம் பூண்டு சிலம்ப
பரடியே இளங்சகரவடிகளது வபருளமைளயே
இன்னும் உணர்ந்சதரமில்ளல; தமிழ்வமைரழிக்
குற்ற குளறளயேத் தமைக்குற்ற குளறயேரகக் கருதி,
மைனைமும் வமைய்யும் வருந்தியே மைணிசமைகளல
ஆசிரியேரது மைரண்ளப அறிந்சதர மில்ளல.
வநற்றிக் கண்ளணக் கரட்டினும் குற்றம் குற்றசமை
என்று முக்கணரன் முன்னின்று வமைரழியும்
களலபயில் வதளிவும், கட்டுளர வன்ளமையும்
வரய்ந்த வபரய்யேடிளமை யில்லரப் பலவளரப்
சபரற்றுகின்சறரமில்ளல. முத்தமிழ்த் துளறயின்
முளறசபரகியே மைற்ளறயே உத்தமைக் கவிகளளயும்

நல்லிளசேப் பலளமை வமைல்லியேலரளரயும் மைனைக்
சகரவிலில் அளமைத்து மைகிழ்கின்சறரமில்ளல.
ஏளனையே நரடுகள் தம் பலவளரயும், கவிஞளரயும்
சபரற்றுகின்ற வபருளமைளயேயும், நம் தமிழ் நரடு
தமிழறிஞளரப் பறக்கணிக்கின்ற
சிறுளமைளயேயும் அறிசவரமைரயின், பறரது
ஏற்றமும் நமைது இழிவும் வவள்ளிளடை
மைளலசபரல் விளங்கும். இத் தளகயே வபரருந்
துயிலினின்றும் விழித்து அருந்தமிளழப்
சபரற்றும் நரள் எந்நரசளர, அந்நரசள நம்
நரட்டுக்கு நன்னைரளரகும்.
----------

37. முப்வபரும் கவிஞர்
நல்லறிஞரது உள்ளத் தடைத்தில் ஊற்வறடுத்துப்
வபரங்கும் ஆர்வத்திற் பறப்பது இயேற்
கவிளதயேரகும். இத் தளகயே கவி பரடும் நல்லியேற்
கவிஞர், உலகில் சிலசரயேரவர்.அன்னைரர்
இயேற்றும் அருங்கவிளதயில் மைரந்தர் அறிந்து
உய்தற்குரியே விழுமியே உண்ளமைகள் அளமைந்து
மிளிரும். அவர் வமைரழிகளில் ஒளியும்
இனிளமையும் நிரம்பத் ததும்பம். இத் தன்ளமை
வரய்ந்த கவிஞருள் ஒருவரரகியே பரரதியேரர்,
தமிழ்நரடு வசேய்த தவப்பயேனைரகப் வபரருளந
நரட்டிற் பறந்தரர்; அருந்தமிழ் வமைரழியுடைன்
ஆரியேமும் ஆங்கிலமும் அளசவரடு பயின்று, தம்
உள்ளத்திவலழுந்த தள்ளரியே ஆர்வத்தரல் இனியே
தமிழ்ப்பரட்டிளசேத்தரர்.
பழம்வபருளமை வரய்ந்த தமிழகத்தின்
அறிளவயும் ஆண்ளமைளயேயும், வளத்ளதயும்
வரணிபத் திறத்ளதயும், ஆற்ளறயும் அருங்
கரற்ளறயும் அக் கவிஞர் சபரற்றிப்
பகழ்ந்துள்ளரர். சசேரழநரட்ளடை வளநரடைரக்கியே
கரவிரியும், வதரண்ளடை நன்னைரட்டின்
நல்லணியேரய்த திகழும் பரலரறும், பலவர்

நரவிற் வபரருந்தியே ளவளகயேரறும் தமிழ்
நரட்ளடை அழகு வசேய்யுந் தன்ளமைளயே நிளனைந்து
பரரதியேரர் வநஞ்சேம் தளழக்கின்றரர். ஆயினும்,
நல்லறிசவ நரட்டின் உயிவரனைக் கருதியே அக்
கவிஞர் தமிழ் நரட்டிற்கு என்றும் அழியேரப்
வபருளமையேளித்த நல்லிறியேற் கவிஞளர நரவரர
வரழ்த்துகின்றரர்.
"கல்வி சிறந்த தமிழ்நரடு - பகழ்க்
கம்பன் பறந்த தமிழ்நரடு"
என்வறழுந்த பரரததியேரர் பரட்டின் நயேம்
அறியேத்தக்கதரகும். கல்வி நலம் பளடைத்த தமிழ்
நரட்டிசல கம்பர் பறந்தரர்; இறவரத வபரும்
பனுவல் இயேற்றினைரர். தமிழ் நரட்டிற்கு அழியேரத
வபருளமைளயே அளித்தரர்; 'கல்வியிற் வபரியேவர்
கம்பர்' என்ற அழியேரத பகழ் மைரளல வபற்றரர்.
இத் தளகயே கவிஞர் அருளியே கரவியேம் வசேந்தமிழ்
நரட்டிற்குச் சிறந்தசதரர் நல்லணியேன்சறர?
இன்னும் இம் மைரநிலத்தில் வரழும்
மைரந்தர்க்வகன்று ஒளிவநறி கரட்டும் உயேரியே
கவிஞளரப் பறப்பத்து நல்கியே வபருளமையும்
வசேந்தமிழ் நரட்டுக்சக உரியேதரகும்.
"வள்ளுவன் தன்ளனை உலகினுக் சகதந்து

வரன்பகழ் வகரண்டை தமிழ்நரடு"
என்வறழுந்த பரரதியேரர் வரய்வமைரழி தமிழ்
நயேமைறிந்சதரர்க்குத் சதனினும் இனிப்பரகும்.
திருவள்ளுவர் என்னும் வமைய்ஞ்ஞரனைச் வசேல்வர்
பன்னூற்றரண்டுகட்கு முன்ப இந் நரட்டிசல
சதரன்றினைரர். உலவகலரம் இன்பற்று வரழுமைரறு
ஒளி வநறி கரட்டினைரர்; இன்று உலகறிந்த
கவிஞருள் ஒரு தனிக் கவிஞரரக ஒளிர்கின்றரர்.
அக் கவிஞர் வதன்னைரட்டிற் பறந்தவரரயினும்
எந் நரட்டிற்கும் உரியேவர்; அவர் வபரருளுளர
வதன்வமைரழியில் எழுந்த வதனினும்
பன்வமைரழியேரளர்க்கும் வபரதுவுளரயேரகும்.
சேமையேக் கணக்கர் மைதிவழிச் வசேல்லரது உலகியேல்
கரட்டி, உறுதிப் வபரருள் நரட்டியே அக் கவிஞர்
நிலமிளசே நீடு வரழ்கின்றரர். இத் தளகயே
மைதிநலம் வரய்ந்த கவிஞளரத் தன்னைகத்சத
சதரற்றுவித்து வரன் பகழ் வகரண்டை தமிழ்
நரட்டின் வபருளமைளயேப் பரரதியேரர் வரயேரர
வரழ்த்துகின்றரர்.
இன்னும், சசேர நரட்டின் வசேல்வத்தினும்,
வசேந்தமிழ்ச் வசேல்வசமை சிறந்தவதனைத் சதர்ந்து
இளளமையிசலசயே துறவறம் ஏற்று, தமிழர்
குலமைணி விளக்கரய் விளங்கியே

இளங்சகரவடிகள் இயேற்றியே
சிலப்பதிகரரவமைன்னும் வசேம்ளமை சேரன்ற கரவியே
அமுளத அள்ளி உண்டு அளப்பரியே இன்பமுற்ற
பரரதியேரர்
"- வநஞ்ளசே அள்ளும் சிலப்பதி கரரவமைன்
சறரர்மைணி
ஆரம் பளடைத்த தமிழ்நரடு"
என்று நம் தரய்நரட்ளடைப் பகழ்ந்து மைகிழ்ந்தரர்.
கற்சபரர் மைனைத்ளதக் கவரும் திறம் வரய்ந்த
நூல்களுள் சிலப்பதிகரரம் தளலசிறந்ததரகும்
என்று பரரதியேரர் அறிந்துணர்த்தினைரர்.
இரும்பளனை இழுக்கும் கரந்தம் சபரல் கற்சபரர்
கருத்திளனைக் கவருந் திறம் சிலப்பதிகரரத்தில்
அளமைந்திருத்தளல உணர்ந்த கவிஞர், 'வநஞ்ளசே
அள்ளும் சிலப்பதிகரரம்' என்று அச் வசேஞ்வசேரற்
கரவியேத்ளதப் சபரற்றினைரர்; இனியே தமிழ்ப்
பனுவலரய் இலங்கும் சிலப்பதிகரரத்ளதத்
தமிழ்த் தரயின் கழுத்தில் இலங்கும் வசேம்மைணி
மைரளலயேரகக் கருதி உள்ளம் தளழத்தரர். தமிழ்
நரட்டு மூசவந்தர் தளகளமைளயேயும், முந்
நரட்டின் சீர்ளமைளயேயும் முத் தமிழின்
நீர்ளமைளயேயும் முளறயேரக இளங்சகர முனிவர்
வதரடுத்தளமைத்த பரமைரளல தமிழ்த்தரயின்

திருமைரர்பன் ஆரமைரக அளமைந்து அழகுவசேய்தற்
குரியேதன்சறர?
இத் தளகயே பழம் வபருளமை வரய்ந்த ளபந்தமிழ்
நரட்டிற் பறந்தும், தமிழ்வமைரழியின்
வபருளமைளயேயும் இனிளமைளயேயும் உணரரது,
வறிசத கரலம் கழிக்கும் இக் கரலத் தமிழ் மைக்கள்
நிளல கண்டு பரரதியேரர் இரங்குகின்றரர்.
முன்சனைரர் முயேன்று சதடித்தந்த முழுமைணிகள்
மைண்ணுள் மூழ்கி மைளறந்து கிடைப்ப, அவர்
பன்சனைரரரயே நரம் வறிஞரரய் இவ்வுலகில்
வரழ்கின்சறரம்; பரலிருந்த பரளனைளயேப்
பரற்பரளனை என்பது சபரல், தமிழறிர் மைரபற்
பறந்த நம்ளமையும் தமிழவரனைப் பறநரட்டைரர்
அளழக்கின்றரர்கள். இங்ஙனைம் வரயிருந்தும்
ஊளமையேரரய், கண்ணிருந்தும் குருடைரரய்,
வசேவியிருந்தும் வசேவிடைரரய்த் திரியும் இக் கரலத்
தமிழ் மைக்களள சநரக்கி,
"நரமைமைது தமிழவரனைத் வகரண்டிங்கு
வரழ்ந்திடுதல் நன்சறர வசேரல்லீர்;
சதமைதுரத் தமிசழரளசே உலகவமைலரம்
பரவும்வளக வசேய்தல் சவண்டும்"
என்று கவிஞர் பரிவுடைன் சவண்டுகிறரர்.

நறுஞ்சுளவ நிளறந்த தமிழின் நீர்ளமைளயேத்
தமிழ் மைக்கள் அறிந்து மைகிழ்தல் சவண்டும்; 'யேரம்
வபற்ற இன்பம் வபறுக இவ்ளவயேகம்' என்னும்
முன்சனைரர் வமைரழியின் வழி நின்று இனிளமை
வரய்ந்த தமிழ் வமைரழிளயே யேரண்டும் பரப்பதல்
சவண்டும். "வீடு சதரறும் தமிழின் முழக்கம்;
வீதி சதரறும் தமிழின் விளக்கம்; நகரவமைங்கும்
தமிசழரளசே; நரடு எங்கும் தமிசழரளசே",
இவ்வரறரக எங்கும் தமிழ் முழக்கசமை
வபருமுழக்கமைரய்ப் வபரங்கி எழுதல்
சவண்டுவமைன்பது பரரதியேரரது வபரு
விருப்பமைரகும்.
-----------

38. களலயின் விளக்கம்
"அழகியே வபரருளரல் என்றும் அளடைவது
ஆனைந்தசமை" என்று ஆங்கில கவிஞர் ஒருவர்
அருளிப் சபரந்தரர். கண்ணிளனைக் கவரும்
அழளகயும், கருத்திளனைக் கவரும் அறிளவயும்
வதய்வ நலங்களரகக் கருதி வழிபட்டை வபருளமை
பரரத நரட்டினைர்க்கு உரியேதரகும். அழகிளனைத்
திருமைகள் என்றும், அறிவிளனைக் களலமைகள்
என்றும் வகரண்டு பரரத முன்சனைரர்
சபரற்றினைரர்கள். வவள்ளளக் களலயுடுத்து,
வவள்ளளப் பணி பூண்டு, வவள்ளளக் கமைலத்சத
வீற்றிருக்கும் களலமைகளளப் பரரதியேரர்
சபரற்றும் முளற சேரலச் சிறந்ததரகும்.
இவ் வுலகில் வழங்கும் களலகளளக்
கவின்களலவயேன்றும், பயேன்களல என்றும்
பகுத்துக் கூறுவதுண்டு. கண்ளணயும்
வசேவிளயேயும் கவர்ந்து, அவற்றின் வரயிலரக
மைனைத்திற்கு இன்பம் ஊட்டும் களலகள் கவின்
களலகளரகும். மைக்கள் வரழ்க்ளகக்குப்
பயேன்படும் பல திறப்பட்டை வபரருள்களள
ஆக்கிக்வகரள்வதற்குச் சேரதனைமைரகியே களலகள்
பயேன்களலகள் எனைப்படும். இவ்விருவளகக்

களலகளின் வடிவமைரக நரமைகள்
விளங்குகின்றரள் என்னும் உண்ளமைளயேப்
பரரதியேரர் நன்கு அருளிப் சபரந்தரர்.
வசேஞ்வசேரற் கவி இயேற்றும் களலவரணர்
கருத்திலும், உள்வளரளி வரய்ந்த உரசவரர்
மைனைத்திலும், உலகினைர்க்கு ஒளிவநறி கரட்டும்
உயேரியே மைளறயிலும், களலமைகள்
மைகிழ்ந்துளறகின்றரள். இன்னும், இன்னிளசே
வீளணளயே மைலர்க்கரத்தி சலந்தியே களலமைகள்,
மைக்கள் சபசும் மைழளல வமைரழியிலும், மைரதர்
இளசேக்கும் மைதுரப் பரட்டிலும், கீதம் பரடும்
குயிலின் குரலிலும், சிளற யேரரும் மைடைக்கிளியின்
வசேந்நரவிலும் அமைர்ந்திருக்கின்றரள். அனிறியும்,
மைரடை கூடைங்களள அழகு வசேய்யும்
ஓவியேங்களிலும், சகரயில்களில் அளமைந்த சீரியே
சிற்பங்களிலும் களலமைகள் விளங்குகின்றரள்.
எனைசவ, வசேவியிளனைக் கவரும் இயேற்கவியும்
இன்னிளசேயும், கண்ணிளனைக் கவரும் ஓவியேமும்
சிற்பமும் அறிவுத் வதய்வம் உளறயும்
இடைங்களரகும்.
இவ் வுலகில் வரழும் மைக்களுக்குப் பயேன்படும்
வபரருள்களள ஆக்கி அளிக்கும் வதரழிலரளர்
பலரரவர். இரும்ளப யுருக்கி வவம்பளடை

வடிக்கும் கருங்ளகக் வகரல்லரும், திண்ணியே
மைரத்ளதத் தரித்து முரித்துப் பணிவசேய்யும்
தச்சேரம், குளழத்த மைண்ணரற் பரண்டைங்களள
வளனையும் குயேவரும், பட்டைரலும் பருத்தி
நூலரலும் ஆளடைகளள வநய்யும் சேரலியேரும்
உலக வரழ்க்ளகக்குப் பயேன்படுங் களலகளளப்
பயின்று பணி வசேய்கின்றரர்கள். அன்னைரர்
பணிகளிலும் களலமைரது பண்பற்று
இலங்குகின்றரள்.
இன்னும் சவதம் பயிலும் சவதியேரும், வீரம்
விளளக்கும் சவந்தரும், வரன்வபரருளீட்டும்
வணிகரும், தரளரண்ளமையிற் சிறந்த
சவளரளரும் ஒருங்சக வணங்கும் விழுமியே
வதய்வம் அறிவுத்வதய்வசமையேரகும். மைரந்தரது
உள்ளத் தரமைளரயில் இனிதுளறந்து, அவர்
அறிவினுக்கறிவரய் நின்று, பன்வனைறி விலக்கி
நன்வனைறி கரட்டும் வதய்வம் களலத்வதய்வசமை.
சமைசலரவரன்றும் கீசழரவரன்றும் எண்ணரது,
வசேல்வவரன்றும் வறிஞவரன்றும் கருதரது,
முதியேவரன்றும் இளளயேவரன்றும் பரரரது,
'எக்குடிப் பறப்பனும் யேரவசர ஆயினும்
அறிவிளனை விரும்பசவரர் அளனைவரும் வருக'
என்று அருள் கூர்ந்து அளழத்திடுந் வதய்வம்
அறிவுத் வதய்வசமை யேன்சறர?

இத் தளகயே வதய்வத்ளத நிளறவமைரழி மைரந்தர்
மைளறவமைரழியேரற் சபரற்றினைரர்கள். அறிவறிந்த
மைரந்தர் ஆண்டுசதரறும் எண்ணும் எழுத்தும்
அளமைந்த ஏடுகளள வரிளசேயேரக அடுக்கிக்
களலவிழர எடுத்தரர்கள்; விளரயுறு நறுமைலர்
தூவி வணங்கினைரர்கள்; வண்ணமும் சேரந்தமும்
வழங்கினைரர்கள். இவ்வரறு ஆண்டுசதரறும்
நிகழும் நரமைகள் விழரவிளனைக் கண்டை
பரரதியேரர்,
"வசேந்த மிழ்மைணி நரட்டிளடை யுள்ளீர்!
சசேர்ந்தித் சதளவ வணங்குவம் வரரீர்!
வந்த னைம்இவட் சகவசேய்வ வதன்றரல்
வரழி யேஃதிங் வகளிதன்று கண்டீர்!
மைந்தி ரத்ளத முணுமுணுத் சதட்ளடை
வரிளசே யேரக அடுக்கி அதன்சமைல்
சேந்தனைத்ளத மைலளர யிடுசவரர்
சேரத்தி ரம்இவள் பூசேளனை யேன்றரம்"
என்று சேரற்றியேருளினைரர். ஆண்டிற்வகரரு முளற
களலசயேடுகளள எடுத்தடுக்கி மைலர்மைரளல
பளனைவதும், சேந்தனைம் சேரத்துவதும், மைந்திரம்
முரல்வதும், வந்தளனை பரிவதும், உயேரியே
வழிபரவடைன்று கருதுதல் வபருந்தவறரகும்.
'வபரக்க மிக்கவர்' பூளவயும் நீளரயும் களல

மைகள் வபரருளரகக் கருதமைரட்டைரள்.
களலவடிவரயே நரமைகள் விரும்பம்
வழிபரடுதரன் யேரசதர என்றறியே
விரும்பசவரர்க்குப் பரரதியேரர் நல்வழி
கரட்டுகின்றரர். தமிழ் நரட்டிலுள்ள வீடுசதரறும்
களலயின் ஒளி திகழ சவண்டும். வீடுசதரறும்
இரண்வடைரரு கல்லூரி இலங்க சவண்டும்.
நகரந்சதரறும் கலரசேரளலகள் ஓங்க சவண்டும்.
கல்வி நலம் அறியேரத கசேடைர் வரழும் ஊர்களள
எரியினுக்கு இளரயேரக்க சவண்டும். இவ்வரறு
அறியேரளமைளயே அழித்து ஒழித்து யேரண்டும்
களலயின் ஒளி விளங்கச் வசேய்தசல நரமைகளின்
அருள் வபறுதற்குரியே நல்ல வழிபரவடைன்று
பரரதியேரர் அறிவிக்கின்றரர்.
நரட்டிலுள்ள ஏளழ மைரந்தர்க்கு எழுத்தறிவித்தல்
நூசலரர் வதரகுத்தவற்றுள் எல்லரம் தளலயேரயே
அறவமைன்னும் உண்ளமைளயே,
"இன்னை றுங்கனிச் சசேரளலகள் வசேய்தல்
இனியே நீர்த்தண் சுளனைகள் இயேற்றல்
அன்னை சேத்திரம் ஆயிரம் ளவத்தல்
ஆல யேம்பதி னைரயிரம் நரட்டைல்
பன்னை ருள்ள தருமைங்கள் யேரவும்
வபயேர்வி ளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்

அன்னை யேரவினும் பண்ணியேங் சகரடி
ஆங்சகர சரளழக் வகழுத்தறி வித்தல்"
என்று பரரதியேரர் அறிவித்துப் சபரந்தரர்.
பல்லரயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னைசமை அறத்தின்
வபருளமைளயே அறிந்து, அதளனை ஆர்வமுற
வளர்த்த நரடு தமிழ் நரடைரகும். வருந்தி வந்தவர்
அரும்பசி களளந்து அவர் திருந்தியே முகங்கண்டு
திளளத்த நரடு இந் நரடைரகும்.
வகரழுவகரம்பன்றிக் குளழந்து கிடைந்த சிறு
முல்ளலக் வகரடியின் துயேர் கண்டு தரியேரது, அக்
வகரடி படைருமைரறு தன் வபரற்சறளர
நிறுத்திச்வசேன்ற பரவலன் வரழ்ந்த நரடு இந்
நரடைரகும். வழி நடைந்து வசேல்லும் ஏளழ மைக்கள்
வவங்கதிசரரன் வகரடுளமையேரல் வரடி வருந்தர
வண்ணம் இனியே சேரளலகளும் சசேரளலகளும்
அளமைத்து, அறம் வளர்த்த நரடு இந் நரடைரகும்.
மும்ளமைசேரல் உலகுக்வகல்லரம் முதல்வனைரயே
இளறவனுக்குச் வசேம்ளமை சேரன்ற சகரயில்களும்
சகரட்டைங்களும் எடுத்த நரடு இந் நரசடையேரகும்.
இங்ஙனைம் அன்னைசேரளலகள் அளமைத்தலும்,
ஆலயேங்கள் எடுத்தலும், சேரளலகள் வகுத்தலும்,
சசேரளலகள் வளர்த்தலும் சிறந்த அறங்கசள
எனினும், அறிளவ வளர்க்கும் கல்லூரிகள்
நிறுவுதசல தளலசிறந்த அறவமைன்று பரரதியேரர்

அறிவுறுத்தினைரர்.
'எண்ணும் எழுத்தும் கண்வணனைத் தகும்'
என்னும் உண்ளமைளயேப் பழந் தமிழ் மைக்கள்
வபரன்சனை சபரல் சபரற்றினைர். கல்வி நலம்
வரயேந்தவசர மைக்களரவவரன்றும், அந் நலம்
அளமையேப்வபறரத மைரனுடைர் விலங்களனையே
வரன்றும், பழுந் தமிழ்ப் பனுவல்
பகுத்துளரக்கின்றது. 'கற்றல் சகட்டைல் உளடையேரர்
வபரியேரர்' என்றரர் நற்றமிழ் வல்ல
ஞரனைசேம்பந்தர். எனைசவ, உடைம்பளனை வளர்க்கும்
அன்னை சேரளலயினும் உயிரிளனை வளர்க்கு
அறிவுச்சேரளல சிறந்தசதன்று அளறதலும்
சவண்டுசமைர? கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்
கனியேரயே இளறவன் 'கல்லரர் வநஞ்சில்
நில்லரன்' என்னும் உண்ளமைளயே
உணர்சவரமைரயின், இளறவளனை வணங்குதற்
குரியே ஆலயேங்களள அளமைப்பதற்கு முன்சனை
அறிவிளனை வளர்க்கும் கல்லூரிகளள அளமைத்தல்
சவண்டும் என்பது இனிது விளங்குவதரகும்.
இதனைரசலசயே களல நலமைறியேரது வருந்தும்
எளியேவர்க்கு எழுத்தறிவிக்கும் அறம், ஏளனையே
அறங்களினும் நூறரயிரம் மைடைங்கு சமைலரனை
வதன்று பரரதியேரர் அறிவித்தரர். இத் தளகயே
கல்விச் சேரளலகளள நரசடைங்கும் நரட்டுதசல

களலமைகளின் திருவுள்ளத்ளத மைகிழ்விக்கும்
உயேரியே வழிபரடைரகும். கல்லூரிகளிற் சபரந்து
எண்ணும் எழுத்தும் பயிலும் மைரணவர்
கண்வணதிசர களலமைகளின் வீளணயும் ளகயும்
விரிந்த முகமைலரும் விளங்கித் சதரன்றும்.
-----------

39. பண்டைரரப் பரட்டு
ஆன்மை வீரம், பளடை வீரத்தினும் வபரிவதன்னும்
உண்ளமைளயேப் பலநூற்றரண்டுகளுக்கு
முன்னைசமை தமிழ் நரடு அறிந்துவகரண்டைது.
நரடைரளும் சவந்தரது மைறப்பளடைளயேயும்
வவல்லும் ஆற்றல், அறப்பளடைளயே எடுத்து
ஆளும் ஆன்மை வீரரிடைம் உண்டு என்பது
பண்ளடைத் திருத்வதரண்டைர் சேரித்திரத்தரல்
நன்குணரப்படும். ளவசே சேமையேத்ளதத்
தமிழ்நரட்டில் நிளல நிறுத்தியே மூவருள்
ஒருவரரயே திருநரவுக்கரசேளர ஒரு சிறந்த ஆன்மை
வீரரரகக் கருதி, அவர் வரழ்க்ளகளயேயும்
வரய்வமைரழிளயேயும் பரரதியேரர் நன்கு
உணர்ந்துள்ளரர். மைரநில சவந்தரது
மைறப்பளடையின் வலிளமைளயே அறப்பளடையேரல்
வவல்லலரகுவமைன்று ஆயிரத் திருநூறு
ஆண்டுகட்கு முன்னைசர உலக மைக்களுக்கு
அறிவித்தவர் திருநரவுக்கரசேர். அவரது ஆன்மை
வீரம் பரரதியேரர் உள்ளத்தில் பகுந்து
உந்துவதரயிற்று.
இவ் வுலகில் பயேவலியும் பளடைவலியும்
பளடைத்சதரசர வீரரரகக் கருதப்படுகின்றனைர்.
சமைளல நரட்டில் பளடைச் வசேருக்குற்று வரழ்ந்த

அவலக்சேரண்டைர், வநப்சபரலியேன் முதலிசயேரளர
வீரரரகக் வகரண்டு சபரற்றுகின்றரர்கள்.
பயேவலியினும், பளடைவலியினும் வபரியே
ஆன்மைத் திறல் பளடைத்த வீரரரகத் திருநரவுக்கரசேர்
விளங்கினைரர். சேமைண சேமையேத்ளதக் ளகவிட்டு அப்
வபரியேரர், ளவசே வநறிளயேச் சேரர்ந்த வபரழுது,
சேமைண மைன்னைன் சீற்றமுற்றரன்; மைதம் மைரறித்
தவறிளழத்த நரவுக்கரசேளரக் வகரணருமைரறு
வவம்பளடை தரங்கியே வீரளரப் சபரக்கினைரன்.
அவ் வீரர், அப்பர் இருந்த இடைம் சபரந்து
வீரவமைரழி சபசி ஆர வரரித்தனைர். எனினும்,
அவரது உருண்டு திரண்டை சமைனிளயேக் கண்டு
அப்பர் சிறிதும் அஞசினைரரல்லர்; அவர்
ளகயிலளமைந்த பளடைக்கலங்களளக் கண்டு
இளறயேளவும் கலங்கினைரரல்லர்; " நரமைரர்க்குங்
குடியேல்சலரம், நமைளனை யேஞ்சசேரம்" என்று
வதரடைங்கும் வீரப்பரட்டிளசேத்தரர். இவ்வரறு
மைன்னைனைது பரந்த பளடையின் முன்சனை தமியேரரய்,
அஞ்சேர வநஞ்சினைரரய் நின்று, அவன்
மைறப்பளடைளயேத் தம் ஆன்மைவலியேரல் வவன்ற
அப்பரது வீரப்பரட்டு, பரரதியேரர் உள்ளத்ளதக்
கவர்ந்தது.
"யேரர்க்குங் குடியேல்சலன் யேரன்என்ப
சதரர்ந்தனைன் மைரளயேசயே - உன்தன்

சபரர்க்கஞ் சுசவசனைர வபரடியேரக்கு
சவன்உன்ளனை மைரளயேசயே"
என்று தம்ளமை அச்சுறுத்திப் மைரளயேளயேப்
பழித்துப் பரடியுள்ளரர். இப் பரட்டில்
திருநரவுக்கரசேரது வீரவுள்ளம் விளங்கக்
கரணலரம்.
பரரதியேரர் பரடியே வீரப்பரடைல்களுள் தளலயேரக
நிற்கும் தகுதி வரய்ந்தது, 'அச்சேமில்ளல' என்று
வதரடைங்கும் 'பண்டைரரப் பரட்சடை' யேரகும். அப்
பரட்டிசல,
"பச்ளசேஊன் இளயேந்தசவற் பளடைகள்வந்த
சபரதினும்
அச்சேமில்ளல அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப
தில்ளலசயே"
என்வறழுந்த அடிகள், நரவுக்கரசேளர எதிர்த்து
நின்ற மைன்னைன் பளடைளயேப் சபரன்ற
மைறப்பளடைளயேக் குறிப்பனை என்று கருதுவது
வபரருத்த முளடையேதரகும். இன்னும்,
திருநரவுக்கரசேளரத் துன்பறுத்தக் கருதியே அரசேன்,
அவளர நீற்றளறயி லிட்டைரன். அந் நீற்றளறயின்
வவம்ளமைளயே நரவுக்கரசேர் தம் மைனைச்

வசேம்ளமையேரல் வவன்றரர்.
"மைரசில் வீளணயும் மைரளல மைதியேமும்
வீசு வதன்றலும் வீங்கிள சவனிலும்
மூசு வண்டைளற வபரய்ளகயும் சபரன்றசத
ஈசேன் எந்ளத இளணயேடி நீழசல"
என்னும் பரட்டு அந் நிளலயில் அப்பரரல்
பரடைப் பட்டைதரகும். ஏழு நரள் நீற்றளறயில்
ஏதமின்றி இருந்து வவளிப்பட்டை நிளலயிலும்
அவர் வபருளமைளயே அரசேன் அறிந்தர னைல்லன்;
பலநரள் உணவின்றி யிருந்த அப்பரது பசிளயேத்
தீர்ப்பரன்சபரல் நஞ்சு கலந்து பரற்சசேரற்ளற
அவருக்கு ஊட்டுமைரறு பணித்தரன்.
அரசேனுளடையே ஏவலரளர் நஞ்சு சதரய்ந்த
அன்னைத்ளத அப்பர் முன்சனை பளடைத்து
நயேவஞ்சேகம் சபசி நின்றரர். ஆருயிர் மைருந்து
எனைப்படும் அன்னைத்தில் நஞ்சு கலந்து மைரந்தளர
நரவுக்கரசேர் பளகவவரனைக் கருதினைர ரல்லர்;
நண்பவரனைசவ கருதினைரர்; அவரிடைம் சசேரற்ளற
உண்டு மைகிழ்ந்தரர். இங்ஙனைம் பளகவரிட்டை
நஞ்ளசேயும் நண்பரிட்டை நல்லமுவதனைக் கருதி
யுண்டை நரவுக்கரசேர்,
"வபயேக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அளமைவர் நயேத்தக்க

நரகரிகம் சவண்டு பவர்"
என்னும் திருக்குறளுக்கு நனி சிறந்த
சேரன்றரயினைரர். இவ்வரறு நரவுக்கரசேர் ஆற்றியே
அருஞ் வசேயேளல வள்ளுவர் அருளியே கருத்சதரடு
கலந்து,
"நச்ளசேவரயி சலவகரணர்ந்து நண்பர்ஊட்டு
சபரதினும்
அச்சேமில்ளல அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப
தில்ளலசயே"
என்று பரரதியேரர் நல்ல தமிழ் விருந்தளித்தரர்.
நஞ்சுண்டும் சேரகரதிருக்க நரவுக்கரசேளர நசுக்கித்
சிளதக்குமைரறு கடைக்களிற்ளற அவர்சமைல் ஏவப்
பணித்தரன் கரவலன். கட்டைவிழ்த்துவிட்டை
வகரளலக்களிறு கூடைத்ளதக் கத்தி ஒரு
குன்றவமைனைப் பறப்பட்டைது. வவஞ்சினை
சவழத்ளதக் கண்ணுற்ற அப்பர் சிறிதும்
சேஞ்சேலமுற்றரரல்லர்; வசேஞ்சேளடைக் கடைவுளின்
அடியேரர்க்கு,
"அஞ்சுவ தியேரவதரன்று மில்ளல
அஞ்சே வருவதும் இல்ளல"

என்று வநஞ்சுருகிப் பரடினைரர். தறுகண் சவழம்
வவம்ளமை நீத்து நரவுக்கரசேளர வலம் வந்து
தரழ்ந்து இளறஞ்சி எழுந்து வசேன்றது.
மைதசவழத்தின் வசேருக்ளக யேடைக்குமைரறு
திருநரவுக்கரசேர் பரடியே பரட்சடை, "அச்சேமில்ளல
அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்பது தில்ளலசயே"
என்னும் பல்லவிக்கு அடிப்பளடை என்று
கருதுவது தவறரகரது.
எஞ்ஞரன்றும் பதவித் தருக்கும் பளடைச்
வசேருக்கும் உற்ற அரசேர், உலகின் அச்சேரணி யேன்னை
ஆன்சறரளரயும், மைக்கள் கருத்தில் உச்சேமைரக
நின்று நிலவும் வபரிசயேரளரயும் துச்சேமைரகக்
கருதித் தூறு வசேய்வதுண்டு. ளசேவ சேமையே சீலரரக
விளங்கியே திருநரவுக்கரசேளரயும் பலவரறு
ஒறுக்கத் துணிந்த பல்லவ மைன்னைன் இவ்
வுண்ளமைக்கு ஓர் எடுத்துக் கரட்டைரயினைரன். இத்
தளகயே உலகியேளல நன்கறிந்த பரரதியேரர்,
"துச்சேமைரக எண்ணி நம்ளமைத் தூறுவசேய்த
சபரதினும்
அச்சேமில்ளல அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப
தில்ளலசயே"
என்று பரடினைரர்.

இன்னும், "ஊனைம் ஒன்றில்லரத இளறவனுக்கு
ஆட்பட்டை உத்தமைர்" சவவறரன்ளறயும்
வபரருளரகக் கருதரர். மைண்ணும் விண்ணும்
நிளலகுளலந்தரலும் ஞரயிறும் திங்களும்
திளசேமைரறினைரலும் அன்னைரர் மைனைந் துளங்குவ
தில்ளல, இவ் வுண்ளமைளயே,
"வரனைந் துளங்கிசலன் மைண்கம்ப மைரகிசலன்
...............
ஊனைவமைரன் றில்லர ஒருவனுக்கு ஆட்பட்டை
உத்தமைர்க்சக"
என்று அப்பர் தம் சதவரரத்தில் அருளிப்
சபரந்தரர். அவ்வரன்மைத் திறலின் அருளமையேறிந்த
பரரதியேரர்,
"உச்சிமீது வரனிடிந்து வீழுகின்ற சபரதினும்
அச்சேமில்ளல
அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப தில்ளலசயே"
என்று கற்றரரும் கல்லரரும் அறியும் முளறயில்
விளக்கிப் சபரந்தரர்.
திருநரவுக்கரசேர் வபருளமைளயே உலகறியேக் கரட்டை

விளழந்த இளறயேனைரர் வரனிள மைங்ளகயேளர
அப்பர் பரல் விடுத்து அவளரப் பதம் பரர்க்கப்
பணித்தரர். அம் மைங்ளகயேர் கண்சணரளி வீசித்
திருநரவுக்கரசேர் உழவரரத் வதரண்டைரற்றியே
இடைந்சதரறும் சதரன்றி நடைமைரடினைர்.
சவற்பளடையினும் வகரடியே அன்னைரர் கண்களளக்
கண்டு நரவரசேர் சிறிதும் கலங்கினைர ரல்லர்;
தளர்ந்தர ரல்லர். உரன் என்னும் கருவியேரல்
ஐம்சபரறிகளளயும் கரத்து நின்ற அப்பளர
வவல்ல இயேலரது வரன் மைங்ளகயேர்
சதரற்வறரழிந்தரர். கரதல் பரியும் மைரதரரர்,
"கண்கள் வீசு சபரதினும் அச்சேமில்ளல
அச்சேமில்ளல அச்சேவமைன்ப தில்ளலசயே"
என்ற பரரதியேரர் பரட்டு இவ் வரலரற்ளற
நிளனைவூட்டுகின்றது. ஆகசவ, முற்கரலக்
கவிஞரரகியே திருநரவுக்கரசேரது வீர வரழ்க்ளகயும்
வீரப் பரடைலும் பரரதியேரர் உள்ளத்ளதக் கவர்ந்து
வீரக் கவிளதளயே விளளத்தனை என்று கூறுதல்
மிளகயேரகரது.
-------

40. தமிழ்த் தரய் வரழ்த்து
தமிழ்வமைரழி வழங்கும் வதன்னைரடு வதய்வத்
திருநரவடைன்று அறிந்து வணங்கத் தக்கதரகும்.
'பழமைளறகள் முளறயிடைப் ளபந்தமிழ்ப்
பன்வசேன்ற' திருமைரல், வடைவசேரற்கும்
வதன்வசேரற்கும் வரம்பரய் அளமைந்த வடை
சவங்கடை மைளலயில் நின்று அருந்தமிளழக்
கரக்கின்றரன். நீலத்திளரக் கடைல் ஓரத்திசல
நின்று நித்தம் தவம் வசேய்யும் கன்னித் வதய்வம்
கருங்கடைளலக் ளகயேமைர்த்திக் கரவல் பரிகிறரள்.
இன்னும், 'நீண்டை தமிழரல் உலளக சநமியின்
அளந்த' முத்தமிழ் முனிவர், பகழ் பூத்த வபரதியே
மைரமைளலயில் அமைர்ந்து தமிழகத்ளதக்
கண்ணிளனைக் கரக்கும் இளமைசபரல்
கரத்தருள்கின்றரர். இங்ஙனைம் வடைபரல்
நீலசமைனி வநடிசயேரனும், வதன்பரல் கன்னித்
வதய்வமும், குடைபரல் அருந்தவ முனிவரும்
கருத்துற சநரக்கிக் கரவல் பரிதலரல்
வசேந்தமிழ்நரடு வதய்வக் கரவலில் அளமைந்த
திருநரடைரகப் பரரதியேரர் உள்ளத்திசல
சதரன்றுகின்றது.
இத் தளகயே திருநரட்டில் பறந்து வளர்ந்த தரய்

வமைரழியின் முற்கரலப் வபருளமைளயேயும்,
பற்கரலச் சிறுளமைளயேயும் தமிழ் மைக்களுக்கு
உணர்த்த ஆளசேயுற்ற கவிஞர், தமிழ்த் தரய்
முளறயிடும் பரன்ளமையில் உருக்கமைரக ஒரு
பரட்டுப் பரடியுள்ளரர்.
தமிழன்ளனை, தளலயிலணிந்த சூளரமைணி சேரியே,
இளடையிலணிந்த மைணிசமைகளல தளர,
இளணயேடிச் சிலம்பகள் பலம்ப, கண்கலங்கி
நின்று, தன் தளக சேரன்ற பள்ளளகளள சநரக்கி
'என் ஆருயிர்மைக்கரள்! ஆதி சிவனைருளரல் இந்
நரனிலத்தில் சதரன்றிசனைன்; முத்தமிழறிந்த
முனிவரருளரல் திருந்திசனைன்; நற்றமிழ்
மைன்னைரது வசேல்வச் சிறுமியேரய்ச் வசேழித்து
வளர்ந்சதன்; அறிவறிந்த மைக்கள் ஆக்கி யேளித்த
கரவியேக் கலனைணிந்து விளங்கினைன்; இளடைக்
கரலத்தில் பல நல்லணிகளளப்
பறிவகரடுத்சதன். இன்று பளசேயேற்ற மைரக்கள்
பதறரமைற் சபசும் வளசேவமைரழி என் வசேவியிளனைச்
சுடுகின்றது. உள்ளத்ளத அறுக்கின்றது. பத்தம்
பதியே களலகள் சமைளலநரடுகளில் வமைத்த
வளர்கின்றனைவரம். அக் களலகள் ஐம்வபரும்
பூதங்களின் திறத்திளனை அருளமையேரக
உணர்த்துகின்றனைவரம். இம் சமைன்ளமைக்
களலகள் என்பரல் இல்ளலயேரம். சமைளலநரட்டு

வமைரழிகசள இனி சமைசலரங்கி வரழுமைரம். யேரன்
வமைல்லத் தளர்ந்து, சமைன்ளமையிழந்து அழிந்து
ஒழிசவனைரம். இவ்வரறு மைதியிலரர் உளரக்கும்
மைரற்றம் அறியீசரர? சபளதயேர் கூறும்
பன்வமைரழி சகளீசரர? இவ்வளசே வமைரழி
என்பரலளமையே நீர் வரளர விருத்தலரகுசமைர?
எட்டுத் திளசேயும் வசேன்று கிட்டியே களலகள்
யேரவும் வகரணர்வீர். பத்தணி பளனைந்து என்
நலத்திளனைப் பதுக்குவீர். நல்ல களலப்வபரருள்
அளனைத்ளதயும் வரரிக்வகரணர்ந்து நல்குவீர்.
ஆதி பகவன் அருள் வலியேரலும், இன்று சேரர்ந்த
பலவரது தவவலியேரலும், அப்சபளதயேர்
உளரத்த வபரும்பழி ஒழியும். இளசேசயேரடு
இப்பவிமிளசே என்றுமிருப்சபன்' என்று
தமிழன்ளனை தன் ஆற்றரளமைளயே அறிவித்துத்
தமிழ் மைக்களளத் தட்டித் சதற்றி
எழுப்பகின்றரள்.
இங்ஙனைம் தமிழ்த் தரயின் வரய்வமைரழியேரகப்
பரரதியேரர் எழுதியுள்ள பரட்டின் கருத்து அறிந்து
சபரற்றுதற் குரியேதரகும். சமைளல நரடுகளில்
நரள்சதரறும் நலமுற்சறரங்கி வளரும் நவீனைக்
களலகள் தமிழ்வமைரழியில் இல்ளல என்பது
உண்ளமைசயே. அக் குளறபரடைறிந்து தமிழன்ளனை
வருத்தமுற்றரசளனும் சீற்றமுற்றரளில்ளல.

சமைளல நரட்டுக் களலகளிலளமைந்த
அரும்வபரருள்களள எடுத்துளரக்கும் திறம்
தமிழ வமைரழிக்கில்ளல என்றும், அத்
திறமின்ளமையேரல் இனி வமைல்லத் தமிழ்வமைரழி
இறந்துபடுவமைன்றும், விரிவிலர அறிவினைரர்
கூறும் வளசேவமைரழி சகட்டுத் தமிழ்த்தரய்
சீறுகின்றரள்; அருந்தமிழின் ஆற்றலறிந்தவர்
எவரும் அவ்வரறு உளர வசேய்யேரரரதலரல், 'கூறத்
தகரதவன் கூறினைன்' என்றரள். தமிழ் வமைரழயின்
நீர்ளமை உணரரத முழு மைகசனை அவ்வரறு
உளரக்கத் துணிவரனைரதலரல், 'அந்தப் சபளத
உளரத்தரன்' என்று அன்ளனை அவளனைச் சுட்டி
இகழ்ந்துளரத்தரள். ஆயினும், அத்தீயே
வவஞ்வசேரல் அன்ளனையின் உள்ளத்தில்
ஊடுருவிப் பரய்கின்றது. தகவிலரர் கூறும்
வளசேயிளனைத் தீர்த்து இளசேயிளனை நல்குமைரறு
அருந்தமிழ் மைக்களள அன்ளனை வருந்தி
அளழக்கின்றரள்.
ஆங்கிலம் முதலியே சமைளல நரட்டு
வமைரழிகளளயேறிந்த மைரணவர் கடைளமைளயேப்
பரரதியேரர் பண்பறக் கூறுகின்றரர்; பற நரட்டு
நல்லறிஞர் இயேற்றியே பத்தம் பதியே
களலநூல்களளத் தமிழ்வமைரழியிற் வபயேர்த்தல்
சவண்டும். அக் களலகளிலளமைந்த பதியே

கருத்துகளள உணர்த்தும் வபற்றி வரய்ந்த
பழந்தமிழ்ச் வசேரற்கள் பண்ளடைப்
பனுவலிற்பதிந்து கிடைக்குமைரயின் அவற்ளற
அகழ்ந்வதடுத்து வழக்கரற்றில் உய்த்தல்
சவண்டும். பதியே வசேரற்கள் சவண்டுமைரயின்,
தமிழ்ச் வசேரல்லரக்க முளறயேறிந்து அவற்ளறப்
பறப்பத்தல் சவண்டும். நல்ல நூல்களள வமைரழி
வபயேர்த்தும் நவீனை நூல்களள வமைரழி
வபயேர்த்தும் நவீனை நூல்களள இயேற்றியும்
வமைரழியின் களலச்வசேல்வத்ளதப் வபருக்க
சவண்டும். இங்ஙனைம் விளரந்து பணிவசேய்யே
முற்படைரது, தமிழ்வமைரழியின் பழம்வபருளமை
சபசி மைகிழ்வதரற் பயேனில்ளல. "மைளறவரக
நமைக்குள்சள பழங்களதகள் வசேரல்வதிசலரர்
மைகிளமையில்ளல." 'கண்ணுதற் வபருங் கடைவுளும்
கழகசமைரடைமைர்ந்து பண்ணுறத் வதரிந்தரய்ந்த
ளபந்தமிழ்' என்று பரரரட்டுவதனைரல் தமிழ்
வமைரழி பரவிவிடை மைரட்டைரது. என்றுமுள
வதன்றமிழ்' என்று இறுமைரந்து சபசுவதரல்
தமிழ்வமைரழி ஏற்றமுற மைரட்டைரது. 'சேங்கத்
திருப்பசல யிருந்து ளவளக ஏட்டிசல தவழ்ந்த
சபளத' என்று வரய்ப்பளற சேரற்றுவதரல்
தமிழ்வமைரழி வளர்ந்துவிடை மைரட்டைரது.
தமிழ்வமைரழித் வதரண்டு வசேய்யேக் கருதும் தளக
சேரன்ற அறிஞர் பழம் வபருளமை சபசும்

பழக்கத்ளத விட்வடைரழித்து, தமிழ் வமைரழியின்
குளறகளள அறிந்து, பணி வசேய்யே முற்படை
சவண்டும். தமிழ் நரட்டிலளமைந்த பல்களலக்
கழகங்கள் சமைளல நரட்டுக் களலகளள வமைரழி
வபயேர்க்கும் விழுமியே பணிளயே சமைற்வகரள்ள
சவண்டும். தமிழன்ளனை மீண்டும் தளலசிறந்து
விளங்கும் கரலம் வருசமைர என்று ஏங்கித்
தளர்பவர் இந் நரளில் பலரரவர். இங்ஙனைம்
தமிழ்ச் சசேய்களிற் பலர் மையேங்கித் தளர்ந்தரலும்
தமிழ்த் தரய் மைனைம் தளரவில்ளல; உரனிழந்த
மைக்கள் மைனைத்ளதத் சதற்றுகின்றரள்; எத்திளசேயும்
பகழ் மைணக்க மீண்டும் தரன் ஏற்றமுறும் கரலம்
அண்ளமையில் வருவமைன்று அறிவிக்கின்றரள்.
ஆதிசிவன் அருளரலும் அறிவறிந்த மைக்கள்
ஆர்வத்தரலும் வீறுவபற்று விளங்குசவன்' என்று
தமிழன்ளனை வரயிலரகப் பரரதியேரர் கூறும்
வரய்வமைரழி கரர்சமைகத்தினிளடைசயே இலங்கும்
கதிவரரளியேரகும்.
"வரழியே வசேந்தமிழ் வரழ்கநற் றமிழர்
வரழியே பரரத மைணித்திரு நரடு".
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