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முனனுிமர
தமிழில் சிறநதசதனறு பபாற்றப்சபறும
சபாயரள் இலுகணத்தில் ஒயர பகதி
பறப்சபாயரள் இலுகணம. பறப்சபாயரளின
இலுகணத்ிமதச் சசால்லும நல் களும
இலுகிமாக அிமமநத பனுவல்களும தமிழில்
பல உள்ுனே. பறப்சபாயரள், சபயரமபாலும
வீரத்தின பல்பவறு நிமலகிமுச் சசால்வ்.
முடிிாட்சியியரநத பங்ககாலத்தில் பபார்
நகழ்ச்சிகள் எவவாறு ்நடைநதனே எனப்ம,
மனனேர்கள் பிமடைகிமுு காப்பாற்றப் பிமக
வர்கிமு சவல்வதற்க எனனே எனனே விமகயில்
முினறனேர் எனப்ம பபானற பல சசததிகிமு
அந நல்கள் காட்டுகனறனே. அவற்றலியரந்
தமிழ் முகள் உள்ுத்பத கனேனறு சபாககி வீர
உணர்ிமவத் சதரந் சகாள்ுலாம.

அகப் சபாயரள் இலுகிககள் அத்திமனேயும
கற்பிமனேு காட்சிகள் அடைககிிமவ. ஆனோல்,
பறப் சபாயரள் இலுகிககுாக வங்ககம
பங்ம பாடைல்களில் சபயரமபானிமமிானேிமவ
வரலாற்பறாடு சார்நத உண்ிமம நகழ்ச்சிகிமு
அடிப்பிமடைிாகு சகாண்டைிமவ. சகக காலத்்
நல்குாகி பற்நானூறு, பதிற்றுப் பத்்
எனபவற்றலுள்ு பாடைல்கிமுயும அவற்றற்கப்
பினனுள்ு கறப்புகிமுயும பார்த்தால்
இவ்வண்ிமம பலனோகம.

சதால்காப்பிிப் பறத்திிமண இிலும,
பறப்சபாயரள் சவண்பாமாிமலச் சத்திரககளும
இனறும இநத வீரர் உலக நகழ்ச்சிகிமு அறித்
்ிமண சசதகனறனே. அப்படிபி பற்நானூறும
பதிற்றுப்பத்்ம பறப்சபாயரள் சவண்பா
மாிமலயில் உள்ு உதாரணச் சசதயுட்களும
பிமங்ி உிமரிாசிரிர்கள் காட்டும பமற்பகாட்
பாடைல்களும அவற்றன விரிமவ
அறந்சகாள்ுப் பின படுகனறனே.
இவற்ிமறசில்லாம ிமவத்்ுசகாண்டு
பகாிமவப்படுத்தி எழதிிபத இநதப் பத்தகம.

பறப்சபாயரளின இலுகணத்ிமத விுுக
பவண்டுசமனபறா, அவ விலுகணம எவவாறு
பதானற விரந் வுர்நத் எனபிமத ஆராதச்சி
முிமறயில் உணர்த்த பவண்டுசமனபறா எண்ணி
இதிமனே ிான எழதவில்ிமல. அநத இலுகண
இலுகிககுால் பலனோகம வீரப் பண்பின
சிறப்ிமபயும அதனோல் விிமுநத வீரர் சசில்
கிமுயும ஒழககபடுத்தி இிமணத்்ு
காட்டைபவண்டும எனபபத என கயரத்்.

சீனேர் ்நம பாரத ்நாட்டினபமல் பிமடைசிடுத்த
காலத்தில் ்நாடு முழவ்ம ஒபர எண்ணத்பதாடு
எழந், பிமகவனுுக மாறக ஒபர கரிமல
எழப்பிி். அநதச் சமித்தில் தமிழ் இலுகண
இலுகிககளில் வயரம வீரர் உலகத்ிமத
ஒயரவாறு காணுமபடி சசதிலாம எனற
வியரப்பத்தினோல் இநது கட்டுிமரகிமு எழதத்
சதாடைககபனேன. 'கிமலமகளில் பதிபனேழ
மாதககள் இு கட்டுிமரத் சதாடைர்
சவளிிாகி். கட்டுிமரகிமுத் சதாகத்்

சவளியிடை எண்ணிிபபா் இறுதியில்
*பினனுிமர' எனற ஒனிமற எழதிச் பசர்த்பதன.

தமிழ் முகளின வீரம பங்ககாலத்தில்
எவவாறு உிர்ந் நனறசதனபிமத ஓரு்வ
அறவதற்க இச் சிறு நல் உத்வசமனபற
்நமபகபறன. இதிமனே வசெெளி யிடும
மணிவாசக நலகத்தாயருக என ்நனறிறிமவத்
சதரவித்்ு சகாள்கபறன. :

க. வா. ஜகந்நாதன, 15-11-68
காநத மிமல, கல்ிாண ்நகர், சசனிமனே -28
---------------

பதிப்பகத்தார் உிமர
தமிழ் காட்டின பகழ் சபற்ற
எழத்தாுர்களுள் தியர க. வா. ஜகனனோதன
அவர்களும ஒயரவர் எனபதிமனே ்நாடு ்நனகறயும.
்நல்ல நல்கள் நற்றுுகபமல் எழதிி
்நல்லாசிரிர். அறஞர் நல்களுுக முதனிமம
சகாடுத்் சவளியிடை பவண்டும எனும
ப்நாுகத்திற்க ஏற்ப முனப கவி பாடைலாம எனும
நிமல சவளியிட்படைாம. இப்சபாழ்
தமிங்ர் தம வீர வாழ்விிமனே விுுகு
காட்டும வீரம உலகம சவளியிடுகபறாம.
சதாடைர்ந் பதவாரம பாடிி ூவர் பற்ற ூனறு
நல்கள் சவளியிடை இயருகனபறாம
எனபதிமனேயும மகழ்ச்சிபிாடு சதரவித்்ு
சகாள்ளுகபறாம.

விரத்தின விிமு நலமாம தமிங்கத்தின
சபாற்கால வாழ்விிமனே ஆசிரிர் தமுபக உரி
அங்கானே ்நிமடையில் விுுககறார்.
சதால்காப்பிிம சதாடைகக இலுகி
இலுகணககளில் பிமது் சிுகம தமிழ்:
பபராற்றிமல - பபராண்ிமமிமி சவளிு
சகாணர்ந்ள்ுார். கற்ற்ணர விரத்்ிமருகம
ஆசிரிர் தமிங்முதாம காவிித்ிமத வார
வங்கககறார். ஆழ்ந் கற்றும பங்நதமிழ்ப்
பலர் பண்பம, சபாயரளில் அங்க காணும பதிி
திறனோத்வப் பண்பம நல் முழ்ம மிளிரு
காண்கபறாம, மரபவழிப் பலிமமயின
ஆங்மும, பதிி அறவின ஒளியும ்நாலுுகச்
சிறப்ப ்நல்ககனறனே. பபச்், எழத்் ஆகி
இத்்ிமறயிலும வல்ல ஆசிரிர் தற்பபார்
உள்ும சகாள்ளுமாறு கயரத்திிமனேத்
சதாகத்்ிமரப்ப் கறப்பிடைத் துக்.

எககள்பால் அனபமிுக ஆசிரிர்
அவர்கட்கம, நல் சவளியீட்டுத் ்ிமறயில்
கற்கயரத்்ுகபு கல்கப் சபாலிபவாடு பதிி

தமிழ் நல்கள் சவளிவரத் ்ிமண சசதயும தியர
ச. சமதிப்பன எம. ஏ., அவர்கட்கம எம ்நனற
எனறும உரி்.

ச. முத்்ப்பங்நிப்பன
சிதமபரம, 11-11-68
------------
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வீரர் உலகம

1. எல்ிமலயில் பபார்

எல்ிமலயில் சபரி வீர முங்ுகம! பபார் முர்
எககம ஒலிுகற். ஊயருக ஊர், வீட்டுுக
வீடு இ்பவ பபச்், இிற்ிமகிாக ்நாட்டில்
்நடைுகம பலவிமகிானே இனப
விிமுிாடைல்களில் ஈடடுபட்டியரநத ஆடைவயரம
மகளியரம நமிர்ந் நற்கறார்கள். 'ிார் பிமகவர்?
எகபக பபார்?’ எனற பகள்விகள் எழகனறனே.
ஆண்ிமம மிுக காிமுிர் பதாள்கள்
பூசிுகனறனே; தககள் பதாள்களின தினேிமவப்
பபாுகு சகாள்ளும வாதப்பு
கிமடைத்தியருகறபத எனற குர்ச்சி
அவர்களுுக. அவர்கிமு எண்ணித்தான,

”பபார் எனனே வீகக சபாயரப்பனனே

திரள்சகான திண்படைான”

எனறு கமபன பாடினோன. பபாரல் சவற்ற
சபயரமல் தியரமபு  கடைா் எனறு அவர்கள்
உறுதி பூணுகறார்கள்.

சபண்மணிகளுுகம ஒபர ஊுகம.
தாதமார்கள் தககள் பதல்வர்கிமு வாழ்த்திப்
பபாயருக அனுப்பகறார்கள். காதலிமார் தம
அயரிமமு காதலிமரப் பபாயருகச் சசனறு
சவற்றயும பகழம சபற்று வயரமாறு
அனுப்பகறார்கள்.

பிமகவன பல காலமாகச் சசத் வயரம
தீிமமகிமு எத்திமனே ்நாட்குாகப் சபாறுுக
முடியும? இப்சபாழ் ்நாட்டினேர்
்ணிந்விட்டைார்கள், எப்படிிாவ் பிமகிமிு

கயரவறுத்் சவற்றிமி நிமல்நாட்டை
பவண்டுசமனறு. திமலவர்கள் உறுதிசமாழி
 கறவிட்டைார்கள். அரசன பபார் முர்
சகாட்டிவிட்டைான. 'வீரர் வயரக! காிமுிர்
வயரக! விடைிமலகள் வயரக! ஆண் சிககககள்
வயரக! பிமகிமி ஒழிுகப் பிமடைுகலன ஏந்ம
பண்பினேர் வயரக! பதாள்வலி மிுக சரர்கள்
வயரக! சிற எழமபம தீரர்கள் வயரக!" எனறு
ூிமலுக ூிமல அநத முரசின பபசராலி
பகட்கற்.

பபார் சதாடைககனோலும அறத்ிமத மறந்
விடைவில்ிமல அரசன. பிமகவர்கள் சகாடுிமம
சசததாலும, பிமக ்நாட்டில் ்நல்லவர்களும
இயருகறார்கள்; சபரிவர்கள் வாழ்கறார்கள்
சபண்கள் இயருகறார்கள்; பிணியுிமடைிவர்கள்
இயருகறார்கள்; ப்மாடுகள் உள்ுனே. ்நாடு
முழவிமதயும அழித்்ப் சபாடிபடுத்தலாம.
ஆனோல் இநத அப்பாவிகிமு அழிுகலாமா?
அதனேல் முர் அிமறயுமபபா் வீருகரபலாடு
அறுகரலும உடைன முங்கககற். பிமக

காட்டில் உள்ு கல்லவர்களுுக எச்சருிமக
அ்.

"்நாககள் பிமடையுடைன வயரகபறாம. பபார்
ூுப் பபாகற். எககளுுக ்நல்லவர்களிடைம
பிமக இல்ிமல. அவர்கிமுயும பலம
இல்லாதவர்கிமுயும பபாரல் அழிுக
எககளுுக வியரப்பம இல்ிமல. அவர்கிமு
இப்பபாபத எச்சருிமக சசதகபறாம.
அவரவர்கள் தககள் தககளுுக ஏற்ற
பா்காப்ிமபத் பதடிு சகாள்ளுவதற்காகபவ
இநத எச்சருிமக, சகாடிிவர்கிமு எதிர்த்்ப்
பபார் சசத் சவற்ற சகாள்ுத்
்ணிந்விட்படைாம. அவர்களிிமடைபி இயருகம
்நல்லவர்களும பலம இல்லாதவர்களும
இப்பபாபத பறப்பட்டு எககாவ் பபாத
விடுககள்!"

இப்படி அறத்ிமத அிமறந் முர்
சகாட்டுகறார்கள். இ் அறப் பபார்.

"ஆ்வம, ஆனிிற் பார்ப்பனே மாுகளும,
சபண்டியரம, பிணியுிமடையீயரம, பபணித்
சதனபல வாழ்்நர்ுக அயரககடைன
இறுுகம
சபr ள் பபாற் பதல்வற் சபறாஅ தீயரம
எமஅமப கடிவிடு்ம; நுமஅரண்
பசர்மினஎனே
அறத்தாறு நுவலும பூட்ிமக மறம"

எனறு இநதத் தர்ம யுத்தத்ிமதப் பங்ககாலப்
பலவர் சசால்கறார், பிமகவரன காட்டில்
வாழ்நதாலும இவர்கிமுப் பா்காப்ப்
ிாவயருகம கடைிமம. ப்ுகளும ப்வின
தனிமமிமியுிமடைி அநதணர்களும சபண்டியரம
பிமகுகனேலுுக இிமரிாகத் தகாதவர்கள்.
ப்நாயுிமடைிவர்களும, பிள்ிமு சபறாதவர்களும
இருகத்்ுகப் பாத்திரமானேவர்கள்.
"எமமுிமடைி அமிமப இனித் தாமதம
சசதிாமல் பவகமாக விடைப் பபாகபறாம;
நீககள் உககளுுக அரணமானே இடைககிமு
அிமடைந் விடுககள்' எனறு அறச்நறிமிச்
சசால்லும சகாள்ிமகிமி உிமடைி் இநத வீரம.

அநதணயரம மகளியரம ப்நாிாளிகளும
பதல்வர்கிமுப் சபறாதவர்களும இநத
எச்சருிமகிமிு பகட்டுப் பா்காப்ிமபத்
பதடிுசகாள்ு முில்வார்கள். ஆனோல்
ப்மாடுகளுுக அ் சதரயுமா? அவற்ிமற
அிமங்த்்ு சகாண்டு பா்காப்பானே
இடைககளுுக அவற்ிமற உிமடைிவர்கள்

பபாகலாம. பபாயருக அஞசி ஒடுமபபா்
ப்மாடு எல்லாவற்ிமறயும அிமங்த்்ுசகாண்டு
பபாக முடியுமா? ஆகபவ பல மாடுகிமு
அப்படி அப்படிபி ஒட்டுவிட்டுப்
பபாதவிடுவார்கள். அவற்ிமறு காுக
பவண்டும. இதற்காகத்தான இப்பபா் முதலில்
்நாட்டின எல்ிமலயில் இநத ்நாட்டு வீரர்கள்
மாடுகிமுப் பிடித்் வயரவதற்காகப்
பறப்படுகறார்கள். அநத மாடுகிமு எளிதில்
ிமகப்பற்று சகாண்டுவர முடியுமா? அவற்ிமறு
காுகம வீரர்கபுாடு சபாயரபத பிடித்்வர
பவண்டும. ஆதலின வீருபகாலம பூண்டு
பறப்படுகறார்கள். "சண்ிமடைுக எடுபிடி
மாடுபிடி” எனறு பங்சமாழி கடை
உண்டைாகயியருகற்.
இவவாறு பிமகவர் ்நாட்டுப் ப்ுகிமு
அடித்்ு சகாண்டு வயரவ் அறத்தினபாற்பட்டை சசிசலனறு  கறுவர் பலவர்.

”கு்வ நகழ்கனற கறஞசிப் சபாயருாகி
கநதயரவ மணம பவதவிதிிாபனே இல்லறம
ஆயினோற்பபால, இயர சபயரபவநதர் சபாயரவ்
கயரதிிுகால் ஒயரவர் ஒயரவர் ்நாட்டு வாழம
அநதணயரம ஆ்வம முதலிினே தீகக சசதித்
தகாத சாதிகிமு ஆண்டு கனறும அகற்றல்
பவண்டிப் பபாதயரகசவனேப் பகறலும,
அகஙனேம பபாதயரதற்க அறவில்லாத
ஆவிிமனேு குவினோல் தாபம சகாண்டு வந்
பா்காத்தலும தீசதனேப் படைா், அறபமிாம?”
[1]

எனப் ்நச்சினேர்ுகனிிர் உிமர.
-------[1]. சதால்காப்பிிம, பறத்திிமண இில், 1,
உிமர.

அரசன ஏவலினபமல் மாடுகிமுு
ிமகப்பற்று சகாண்டுவரப் பறப்படுகறார்கள்
வீரர்கள். அநதச் சமித்தில் அகபக ிாபரா
ஒயரவர் சதாழவத்தில் இயருகம மாட்ிமடைப்
பிடித்் வயரமபடி ஒயரவிமனே ஏ்வகறார்: "அநத
மாட்ிமடைப் பிடித்்ு சகாண்டு வா" எனறு
உருகு  கறுகறார். அ் இநத வீரர்கள் காதில்
படுகற். அவர்களுுக ஒபர சகாமமாும;
“படைத! ்நல்ல சகனேம ஆகற். அசரீர வாுக
உத்தரவிடுகற். பறப்படுககள்!” எனறு
பதாள்சகாட்டி ஆர்ுகறார்கள். இவவாறு ப்நயரம
்நல்ல நமித்தத்ிமத விரச்சி எனறு சசால்வர்கள்.

வீரர்கள் பறப்பட்டு விட்டைார்கள்.
அவர்களுுகப் ப்மாடுகள் எகபக
இயருகனறனே, ்நாட்டின எல்ிமலயில் எகபக
பமதகனறனே எனறு சதரி பவண்டைாமா?
அதற்காக முன கட்டிபி ஒற்றர்கிமு அனுப்பி
யியருகறார்கள். பபார் சதாடைககனோல் வீரர்கள்
சவளிப்பிமடை ிாகப் பபாரடுவ் எவவு்வ
அவசிிபமா, அவவு்வ அவசிிம

பிமகவர்களுிமடைி இரகசிிககிமுத் சதரந்
சகாள்வ். அதற்காக ஒற்றர் பலிமரப்
பயிற்றுவித்், மிக்வம சாமர்த்திிமாகப்
பிமகவர்களிிமடைபி மிமறந் சசனறு
பலவிமகத் தநதிரககளினோல் அவர்களுிமடைி
பிமடைப்பலத்ிமதயும, பலவீனேத்ிமதயும,
திட்டைத்ிமதயும சதரந் சகாள்ளுமபடி
சசதவார்கள், அரசிில் தநதிரத் தில் அனறும
சர, இனறும சர, இநத ஒற்றர்களின சசில்
பபாயருக மிக்வம உபபிாகமாக இயரப்ப்.

ஒற்றர்கள் மிமறவாகச் சசனறு
எல்லாவற்ிமறயும சதரந் சகாண்டு இரபவாடு
இரவாக வந் பசர்நதியரு கறார்கள்.
ப்மாடுகள் நற்கம இடைம, அவற்றன
எண்ணிுிமக, அவற்ிமறு காத்்ு
சகாண்டியருகம விற்பிமடையினேரன நிமல
ஆகிவற்ிமற அவர்கள் சசால்கறார்கள்.

அரசன ஓர் ஒற்றிமனே மாத்திரம விடைவில்ிமல.
ஒயரவிமர ஒயரவர் சதரந் சகாள்ுாதபடி
சவவபவறாக இரண்டு ஒற்றர்கிமு
அனுப்பியியரநதான. சில சமிககளில் ூனறு
ஒற்றர்கிமுயும அனுப்பவ்ண்டு. முதலில்
பபானேவன ஏமாந் பபானேலும, பிமகிாளியின
ஆிமச வார்த்ிமதிால் மிககத் ்பராகம
சசதிப் பகநதாலும, பசாமபலாபலா பவறு
காரணககுாபலா சபாத சசால்லத்
்ணிநதாலும, பிமகவயரிமடைி கட்டுுகாவலில்
அகப்பட்டைாலும, பினனேபல பபானேவன
உண்ிமமிமி உணர்ந் வந் சசால்ல முடியும.
அதனேல்தான இரண்டு ஒற்றர்கிமுத்
தனித்தனிபி அனுப்பினோன.
###

ஒற்றர்கள் எப்படி இயருக பவண்டும, அரசன
அவர்கிமு எப்படி ்நடைத்த பவண்டும எனனும
கயரத்்ுகிமு இநத ்நாட்டு அர்த்த
சாஸ்திரககளும, பமல்்நாட்டு அரசிில்

நல்களும விரவாகச் சசால்கனறனே.
தியருகறளில் 'ஒற்றுடைல்’ எனறு ஓர் அதிகாரபம
இயருகற்.

அரசனுுக இரண்டு கண்ிமணப்பபால
ஒற்றும அரசிில் நலும உத்வகனறனே.
பிமகவரடைத்்ம அிலாரடைத்்ம
்நண்பர்களிடைத்்ம எனனே எனனே நகழ்கனறனே
எனபிமத ்நாள்பதாறும ஒற்றர்கிமுு சகாண்டு
சதரந் சகாள்வ் அரசனுுகரி முுகிமானே
கடைிமம. அவவாறு ஒற்றிமரு சகாண்டு
நகழ்ச்சிகிமு அறந் ஆராதந் ்நடைவாத
அரசனுுக சவற்ற கட்டைா்.

அரச காரிம சசதகனற பலவிமக
அதிகாரகள், அரசனுிமடைி ்ற்றத்தார்,
பிமகவர்கள் ஆகி அிமனேவயரிமடைி
பபச்்ுகிமுயும சசில்கிமுயும அவர்கள்

அறிாமல், ஒற்றர்களின ூலமாகத் சதரந்
சகாள்ு பவண்டும.

ஒற்றர்கள், ிாயரம ஐயுறாத விமகயில் ்நடைந்
சகாள்ு பவண்டும; அதற்க ஏற்ற பகாலத்பதாடு
உலவ பவண்டும. ஒயரகால் ிாபரனும ஐயுற்றால்
அஞசாமல் சமித்்ுகத் துகபடி ்நடைந்
சகாள்ு பவண்டும. அகப்பட்டுு சகாண்டைால்
உள்ுிமதச் சிற்ம சவளி விடைாத உறுதிபிாடு
இயருக பவண்டும.

ஒற்றர்கள் சில சமிம ்றவிகிமுப் பபால
பவடைம பிமனேந் சசல்வார்கள், ்றவிகள்
எனபற தமிமம ்நமபமபடி சசத் மிக்வம
இரகசிிமானே இடைககளுுகு  கடைப்
பபாதவிடுவார்கள். அவர்கள் ஒயரகால்
அகப்பட்டுு சகாண்டைால், அவர்கிமு எனனே
சசததாலும எிமதயும சிறது்வ கடை வாதவிடை
மாட்டைார்கள். அகககபக ்நடைப்பவற்ிமற

அவவவவிடைககளில் பங்கபவர்கிமுு
சகாண்டு சதரந் சகாள்வார்கள். தாம அறந்
சகாண்டைிமவ உண்ிமமிா எனபிமதயும
பசாதித்்ப் பார்த்்த் சதளி்வ சபறுவார்கள்.

இவவாறு சசனறு ஓர் ஒற்றன பிமகவரடைம
உள்ு சசததிகிமுத் சதரந் சகாண்டு வந்
சசானனோல் அவற்ிமறு பகட்டை அுவில் அரசன
தியரப்திிிமடைி ம r ட்டைான. பமலும ஓர்
ஒற்றிமனே அனுப்பி அவன சகாணயரம
சசததிகிமுயும ிமவத்் ஒப்பப்நாுக
உண்ிமமிமி உணர்வான. அப்பாலும ூனறாம
ஒற்றன ஒயரவிமனே அனுப்பி அவன சதருக
வயரவனேவற்ிமறயும பகட்டு, ூவர் சசால்லும
சசததிகளில் சபா்வாக இயரப்பவற்ிமற
உண்ிமம எனறு சதரந் சகாள்வான. இநத
ூனறு பபயரம ஒயரவயருகத் சதரிாமல்
மற்சறாயரவர் சசனறு ஆராதவார்கள். இவவாறு
சசனறு வநத ஒற்றர்களுுக அரசன
சவளிப்பிமடைிாகச் சிறப்பச் சசதி மாட்டைான.
அப்படிச் சசததால் அநத ஒற்றயரிமடைி இரகசிி
நிமல சவளிப்பட்டுவிடும அல்லவா?

இவவாறு ஒற்றர்கிமு ஆளும முிமறிமிப்
பற்றத் தியரவள்ளுவர்  கறுகறார்,
###

ஒற்றர்குால் ப்மாடுகிமுப்பற்றி
சசததிகிமு அறநத வீரர்கள் எல்ிமலிமி
ப்நாுக வீறு்நிமடை பபாட்டுச் சசல்கறார்கள்.
பிமகவர் ்நாட்டு எல்ிமலிமி அிமடைகறார்கள்.
சபரி வழிகளிிமடைபியும சசல்லுகறார்கள்;
நுிமங்ந் சசல்லும கறுகி வழியிலும சசல்ல
பவண்டி ப்நர்கற். கிமடைசியில் ப்மாடுகள்
இயருகம இடைத்ிமத அணுககறார்கள்;
பா்காப்ிமபு கடைந் மாடுகிமுு ிமகப்பற்று
சகாள்கறார்கள்.

பிமக ்நாட்டு வீரர்கள் ஓடி வயரகறார்கள்.
ஆவினேத்ிமது ிமகப்பற்றி வீரர்கபுாடு
பபாரடுகறார்கள். பிமகவர்கபுாடு சபாயர்
அழித்், அவர் ிமகப்பற்றி மாடுகபுாடு
தியரமபகறார்கள் வீரர்கள். வழியில் மாடுகிமு
வயிறார பமிச் சசத் தண்ணிர் காட்டி சவயில்
பவிமுயில் நங்லிபல தககச் சசத்
சசல்கறார்கள்.

எல்ிமலுகச் சசனற வீரர்கள் மாடுகபுாடு
வரப் பபாகறார்கள் எனறு காட்டில் உள்ுவர்கள்
ஆர்வத்பதாடு எதிர்பார்த்்ு
சகாண்டியருகறார்கள். மாடுகிமு
அடித்்ுசகாண்டு வயரகறவர்கள் சவற்ற
ஆரவாரத் பதாடு ்டிகிமு முங்ுகு சகாண்டு
வயரகறார்கள்.

அவர்களுிமடைி வரிமவ எதிர்ப்நாுக
அவர்களுிமடைி மிமனேவிமார் காத்்ு

சகாண்டியருகறார்கள். அநதப் சபண்டியருக
்நல்ல நமித்தம உண்டைாகற். அவர்களுிமடைி
இடைு கண்கள் ்டிுகனறனே. நச்சிம
சவற்றயுடைன தியரமபவார்கள் எனறு ிமகிமிு
கனனேத்திபல ிமவத்்ுசகாண்டு நற்கம அநத
மகிமகிரன உள்ுத்தில் மகழ்ச்சி
சவள்ுத்ிமதப் பகத்்கற், வீரர்கள் ஒலிுகம
்டிகளின முங்ுகம.

மாடுகள் வந் விடுகனறனே. மநிமத
மகிமதிாக அிமவ வயரகனறனே. அகககபக
உள்ு சதாழவககள் நிமறி அவற்ிமறு
கட்டுகறார்கள். அரசன அத்திமனே மாடுகிமுயும
தனேுசகனறு ிமவத்்ு சகாள்வானோ? அவன
அவற்ிமறப் பலயருகப் பககட்டு வங்கக
ஏற்பாடு சசதகறான. வாபுநதிப் பபார் சசதத
வீரர்களுுக முதலில் ஒயர பகிமக
வங்கககறார்கள்; தம உயியருக ஏதம
வயரவிமதயும ப்நாுகாமல் மிமறந் சசனறு
இரகசிிககிமு அறந் வநத ஒற்றர்களுுகம

பிரத்்த் தயரகறார்கள்; சகனேம பார்த்்ச்
சசானனேவர்களுுகு கடைப் பகக கிமடைுகற்.

வீரர்கள் சவற்று களிப்பினோல்
தாமவியரமபிி பானேககிமு உண்டு
மகழ்கறார்கள். தககளுுகப் பககாக வநத
மாடுகிமுத் தம வியரப்பத்்ுக ஏற்றபடி
பவண்டிிவர்களுுசகல்லாம தாராுமாக
வங்கககறார்கள். கிமண எனனும பிமறிமி
அடித்தவனுுகம, ்டிிமி முங்ுகனேவனுுகம,
பாட்டுப் பாடும விறலிுகம, பாணனுுகம, கள்
விற்பவயருகம சகாடுுகறார்கள். தககளுுக
சவற்றிமி உண்டைாுகிதற்கு
சகாற்றிமவிாகி ்ர்ுிமகயின அயரபு
காரணம எனறு அப்பிராட்டிிமி
வழிபடுகறார்கள். முயரகிமனேப் பாடி
வள்ளிு கத்ிமத ஆடி அகமகழ்கறார்கள்.

இவவாறு பபாரன ஆரமபு கட்டைம
உயரவாகற். பிமகவன இனி எனனே சசததாலும
அவபனேப் பறககாட்டி ஒடைச் சசதிலாம எனற
்ணிபவாடு வீரர்கள் இப்பபா் விங்ாு
சகாண்டைாடுகறார்கள்.
--------

2. நிமர மட்கம பபார்
அில் ்நாட்டைார் தம காட்டின எல்ிமலுக
வந் தமமுிமடைி ஆநிமரிமி அடித்்ு
சகாண்டு சசனறு விட்டைார்கள் எனபிமத
ஆிர்கள் வந் சசானனோர்கள். எதிர்பாராத
இநதச் சசததிிமிு பகட்டு ஆநிமருகரி
்நாட்டினேர் பதாள்கள் ்டித்தனே. அரசன
வீறுசகாண்டு எழத்தான. உடைபனே அநதப் ப்ு
 கட்டைத்ிமத மட்டு வாயரககள் எனற ஆிமண
பிறநத். "வீரம சிறநத காிமுிர் ிமகப்பட்டை
ப்ு  கட்டைத்ிமத மட்க முடியுபமா? காலன
வாயிபல பகநத உயிிமர மட்டைாலும மட்கலாம;
பபானே ப்ுகிமு மட்க இிலா்” எனறு ிாபரா
சசானனோர்கள். பிமகவர்களின வலிிமம மிக
அதிகம எனப் அவர்கள் நிமனே்வ. பகட்டை
வீரர்களுுகச் சினேம சபாககி். 'ிமனிடைம
சசனற உயிிமரயும மட்டு வயரம
விறலுிமடைபிாம ிாம’ எனறு நமிர்ந் நனறு
பபசினோர்கள்.

ஆநிமரிமி மட்டுவர பவண்டும எனறு
மனனேன கட்டைிமு பிறப்பித்த்வடைபனே கிமணப்
பிமறிமி முங்ுகனோர்கள். வீரர்கள் திரண்டைனேர்.
ப்ுகிமு மட்பதற்கப் பறப்பட்டை அவர்கள்
தமிழ் மரபப்படி கரகிமத மாிமலிமி அணிந்
சகாண்டைார்கள். பபாரன ஒவசவாயர
நிமலயிலும சவவபவறு பூுகிமு அணிவ்
வீரர்களின வங்ுகம. தம அரசயருபக உரி
அிமடைிாு மலபராடு இுதப் பபார்ப் பூிமவயும
அணிந் சகாள்வார்கள். பிமகவர் பபானே
வழிிமிப் பினபற்றச் சசனறார்கள் வீரர்கள்.
ஆவினேககள் ்நாட்டின சசல்வம அல்லவா?

சகககள் முங்ககனே; சகாமபகள் ஒலித்தனே;
பல விமக முரசககள் ஒலி எழப்பினே.
ப்மாடுகள் சசனற வழிிமிச் ்வட்டினோல்
அறந் அநத வழிபி சசனறார்கள் வீரர்கள்.
அவர்கள் ்நிமடையில் மிடுுக ஒளிர்நத்.
அவர்கள் ிமகயில் பவல்கள் மினனினே. எகபக

பிமகவிமரு கண்டைாலும அகபக மடைுக
அவிமரச் சாதுக பவண்டும எனற
்டி்டிப்படைன ்நடைநதார்கள்.

இபதா பழதி சதரகற்; ஆரவாரமும
பகட்கற். ஆநிமரிமி விமுத்்ச்
சசனறவர்களின  கச்சல்தான அ். விிமரவில்
அவர்கிமுச் ்ற்ற விமுுக ஓடினேர்கள்;
அவர்கிமு அண்டி பமாதினோர்கள். சிககமும
சிககமும ிாிமனேயும ிாிமனேயும
சபாயரவ்பபால இரண்டு புகத்் வீரர்களும
எதிர்த்்ப் பபாரடைத் சதாடைககனேர்கள்.
தமமுிமடைி ்நாட்டுச் சசல்வமாகி
ஆநிமரகிமுு சகாண்டு சசனற கள்வர் இவர்
எனற சினேத்தால் அவற்ிமறத் பதடி வநத வீரர்கள்
மிடுுகடைன பபார் சசததார்கள். பதனீு
 கட்ிமடைு கிமலத்் விட்டைவர்களின கதிிமி
அிமடைநதார்கள், ப்ுகிமுு சகாண்டு
சசனறவர்கள்.

ப்ுகிமு மட்டை பிறபக வீட்டுுக வயரபவாம
எனறு சபதம சசத்சகாண்டு வநத
மறவர்களின வீரத்ிமத எனனேசவனறு சசால்வ்
சமிம வயரமபபா்தான, இனனேரட்ம இனனே
வலிிமம இயருகற் எனப் சதரி வயரம.

ஒவசவாயர வீரனும ஒவசவாயர விமகயில்
வீரச் சசிிமல ஆற்றுகறான.

ஒயர வீரிமனேப் பலர் சழ்ந் சகாண்டைார்கள்.
அவன ப்மாடுகிமு மட்டுத் தன காட்டுுக
அனுப்பி விட்டைான. அநத நிமலயில் அவிமனேப்
பிமகவர் ்ற்ற நனறு சமாதத்தார்கள்
சவககிமண ஏவினோர்கள். அவன பலிமர
மாதத்், வீர மரணம எததினோன.

அபதா மற்சறாயர வீரன தனிிாக நனறு
தனிமனேச் சழ்நதவர் உடைல்கிமு சில்லாம
சவட்டிு கவித்் விட்டைான. அவிமனே
எதிர்த்தவர்களில் பலர் வீழ்நதனேர்; பலர்
மு்கட்டு ஓடினேர். அவன இனனும தன பகாபம
ஆறாமல், தனிபி ிார் வநதாலும ஒயர ிமக
பார்ுகபறன எனறு நனறு சகாண்டியருகறான.

மற்சறாயர வீரன தன வாிமு உிமறயினினறும
உயரவி ஏநதிுசகாண்டு பபார்ுகுத்தில்
சபயரமிதத்தால் ஆடிு சகாண்டியருகறான.
அவன தனிமனே எதிர்த்தவர்கிமு
விண்ணுலகுக ஏற்றிவன. ்டிிமி அடித்்
ஒலி சிழப்பகரர்கள், அயரகல் நனறவர்கள்.
அநத ஒலிுக ஏற்றபடி அநத வீரன தன அடிிமி
மாற மாற ிமவத்் சவற்று களிப்படைன
ஆடுகறான.

பினனும ஒயரவன பவிமலச் ்ங்ற்று
சகாண்டு ஆடுகறான. வநத காரிம
நிமறபவறி் எனனும மகழ்ச்சிு கடைலில்
அவன மிதுகறான, ்டி சகாட்டுகற்; அதன
தாுத்்ுக ஏற்றபடி அவன ிமகயில் பவல்
்ங்ல்கற்; அவன கால்கள் சதியிட்டு ்நடைனேம
சசதகனறனே. அவன ிமக பவலில் மாிமலிமி
அணிநதியருகறான. ஆ! எனனே சவற
அவனுுக! பிமகவயரிமடைி கடைிமல எடுத்்
அிமதபி மாிமலிாக அதற்கு கட்டி
ஆடுகறான!

'மாட்டிி பிள்ிமு மறவர் நறமதிறந்
 கட்டிி எஃகம கடைர்மாிமல - சட்டிிபின
மாறு இரிச் சீற நுடைககவான
ிமகுசகாண்டை
பவனதிரி விமமும ்டி."

[பிமகவிமர மாளுமபடி சசதத இநது காிமு,
பிமக வீரர்களுிமடைி மார்பகிமுப் பிுந்
பறத்த பவற்பிமடைுக அவர்களுிமடைி
கடைிமலபி மாிமலிாகச் சட்டிவிட்டு, பிறக
பிமக சகட்டு ஓடுமபடி சீற ஆடுகறான;
அவனுிமடைி ிமகயிபல ிமவத்தியருகம பவல்
்ங்லச் ்ங்லத் ்டி ஒலிுகற்.]

இவவாறு ஆவிிமனே மட்கமபபாயரட்டு
்நிமடைசபறும பபாரல் சிலர் பிமகவர் பலிமர
மாதத்்த் தாமும வீர ்வர்ுகம பகநதார்கள்.
அவர்கிமு எண்ணிப் பாணர்கள் வயரநதினேர்கள்.
வீரர் பகிமங்ப் பாடும இில்ப உிமடைிவர்கள்
அவர்கள். இப்பபா் சபயரவீரனுிமடைி மிமற்வ
கயரதிப் பலமபகறார்கள். ‘சசந்நாப்
பலவர்களுிமடைி பகழ் மாிமலகிமு
அணிநதவன அவன; பிமகவர் பிமடைிமிப்
பலிபபாபல சசனறு தாுக அழித்தான; அவன
இப் பபா் வீழ்ந் விட்டைான; இ் கண்டும ்நம

கண்கள் விங் வில்ிமலபி!" எனறு இரகக
வயரநதினோர்கள். இவவாறு அவர்கள்
பாடுவிமது ிமகிறுநிமல எனறு தமிழ் நல்கள்
 கறும.

மற்றவர்கள் தாம சபற்ற சவற்றிமிப்
பாராட்டிு கள் உண்டு மகழ்நதார்கள். ஒயர
வீரன, மட்டும ிாபரனும வநதால் எதிர்ுகலாம
எனறு தான அநத உண்டைாட்டில் ஈடடுபடைாமல்
தனிபி நனறான.

தன ்நாட்டுப் ப்ுகிமு மட்டு வநத
மறவர்களுுக அரசன பலவிமகப் பர்கிமு
வங்ககனோன, நலககிமு அளித்தான.
அவற்ிமறப் சபற்ற வீரர்கள் மனனேிமனேப்
பாராட்டி வாழ்த்தினோர்கள்; "இத்திமகி
மனனேனுிமடைி ஆட்சியின கீபங் வாழம
சிறப்ிமபயுிமடைி ்நாககள் பிமக விமர எறந்
பபார்ுகுத்தில் எககள் உயிிமரத் திிாகம

சசதி்வம சித்தமாக இயருகபறாம; அ்
சபறுதற்கரி பபறு’ எனறு சபயரமிதத்்டைன
சசானனோர்கள்.

இத்திமகி வீருகடி முகள் இநத ்நாட்டில்
மலிநதியரநதார்கள். அவர்கள் வழி வழிபி
வீரத்ிமத வுர்த்் வயரகறவர்கள். அவர்கள்
வாழம மண் வீரமணம வீ்வ். அவர்கள்
உடைலில் ஒடும கயரதி வீரச் சசயருகிமடைி்.
இனறு ப்நற்று வநத கடி அல்ல அிமவ. பூமி
பதானறனே ்நாள்சதாட்டு வாளும விரமும ஏநதிப்
பகழ்சபற்று வயரம கடிகள். அத்திமகி கடியிற்
பிறநதவர்கள், தம ்நாட்டு ஆன நிமரிமி மட்டு
வந் பகழ் சபற்று நற்ப் ஒயர விிப்பபா?

*சபாத அகல ்நாளும பகழ்விிமுத்தல்
எள்விிப்பாம?

ிமவிகம பபார்த்த விகசகாலிநீர் ிமகிகலு
கல்பதானற மண்பதானறாு காலத்பத
வாபுாடு
முனபதானற ூத்த கடி.”

[சபாதிானே் நீகக, இநது கடி ்நாள்பதாறும
பகிமங் உண்டைாுகதல் எனனே அதிசிம? இ்
எத்திமகி கடி சதரயுமா? பூமி முழவிமதயும
மிமறத்்ப் சபயரகி யுகாநத காலத்்ப் பிருி
சவள்ும வடிந் பபாக, முதல் முதலில் மிமல
பதானறி்; மண் பதானற வில்ல்ிமல; அநதப்
பிமங்ி காலத்திபலபி அநத மிமலயில் ிமகயில்
வாளுடைபனே எல்பலாயருகம முதலிபல பதானற
இனறு காறும வுர்ந் பங்ிமம சபற்ற கடி
இ்.]

இவவாறு அுது கடியின சபயரிமமிமிப்
பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல  கறுகற்.

பிமகவர் ்நாட்டுப் ப்ுகிமுு சகாண்டு
வயரவபதாடு சதாடைர்பிமடைி வீரச் சசில்கிமுச்
சசால்லும பகதிுக சவட்சித் திிமண எனறும,
பிமகவர் அடித்்ச் சசனற ஆநிமரிமி மட்டுு
சகாணயரம வீர நகழ்ச்சிகிமுச் சசால்லும
பகதிுகு கரநிமதத் திிமண எனறும தமிழ்ப்
பலவர்கள் சபிர் சகாடுத்் வங்ககவார்கள்.
இநத இரண்டும பினனோபல நகங்ப் பபாகற
சபயரம பபாயருக முனப நகழம சசில்கள்.
@##

்ரபிாதனேதிிர் விராடை மனனேனுிமடைி
்நாட்டிலியரந் ஆநிமரகிமுு சகாண்டு
சசனறார்கள்; அவற்ிமற மட்டு அப்பபா்
நகழ்நத பபாரபல அயரச்்னேன ்ரபிாதனேன

முதலிபிாிமரப் பறமு்கட்டு ஒடைச் சசததான.
இிமதப் பாரதத்தில் காணலாம.

பாண்டைவர்கள் பனனிரண்டு ஆண்டுகள்
காடுகளில் இயரந் வாழ்ந், அப்பால் ஓராண்டு
மிமறவாக மச்ச ்நாட்டு அரசனோகி
விராடைனுிமடைி ்நகரத்தில் சவவபவறு பகாலம
பிமனேந் மிமறந் வாழ்நதார்கள். தயரமன
பபராகதராக்வம, வீமன சிமமில்காரனோக்வம,
அயரச்்னேன பபடிிாக்வம, ்நகலன கதிிமரத்
திமலவனோக்வம, சகாபதவன ப்ிமவு
காப்பவனோக்வம, திசருபதி வண்ண
மகுாக்வம மிமறந் விராானுிமடைி ்நகரல்
இயரநதார்கள். “பதினூனறு ஆண்டுகள்
நிமறபவறனோல் பாண்டைவர்கள் தமுகரி
்நாட்ிமடைப் சபற்றுு சகாள்வார்கள். அதற்கள்
்நாம அவிமரு கண்டுபிடித்் விட்டைால் மண்டும
காட்டுுக அனுப்பிவிடைலாம" எனறு எண்ணிி
்ரபிாதனேன சவவபவறு திிமசகளில்
நற்றுுகணுகானே ஒற்றர்கிமு ஏவினோன.

அவர்கள் பல இடைககளிலும சசனறு பதடியும
பாண்டைவர்கிமுு காணவில்ிமல.

அப்பபா் பீஷ்மர் ்ரபிாதனேிமனேப் பார்த்்,
"இநத ஒற்றர்குால் அவர்கிமுு காண
முடியுபமா? தயரமபத்திரன எகபக
இயருகறாபனே, அகபக மிமங் வும சிறுகம;
விிமு்வ மிகம. இநத அிமடைிாுத்ிமது கண்டு
பதடினோல் ஒயரகால் கிமடைுகலாம" எனறு
சசானனோர். அப்பபா் ஒற்றர்களில் ஒயரவன,
'விராடைனுிமடைி வு காடு அவவாறு சிறந்
விுகககற்” எனறான. "ஒயரகால் அகபக
பாண்டைவர்கள் இயருகு கடும. இிமது
கண்டுபிடிுக தான ஒயர வழி சசால்கபறன.
விராடைன ்நகரத்தில் உள்ு ஆநிமரகிமு ்நாம
விமுத்்ு சகாண்டு வந்விடைலாம. அகபக
பாண்டைவர்கள் இயரநதால் அநதப்
ப்ு கட்டைத்ிமத மட்டுச் சசல்வார்கள்.
இல்லாவிடில் ப்ு கட்டைம முா்" எனறு
கர்ணன சசானனோன,

அவனுிமடைி பிாசிமனேயினபடிபி
திரகர்த்தராின எனனும மனனேிமனேத்
்ரபிாதனேன பிமடையுடைன அனுப்பினோன.
அவன சவட்சி மாிமல பிமனேந் சசனறு,
விராடைன ்நகர்ப்பறத்் எல்ிமலயில்
பமதநதியரநத நிமரகிமுு கவர்ந்சகாண்டு
வநதான.

வில்லிபத்்ராழ்வார் தாம இிற்றி
பாரதத்தில் திரகர்த்தராின ப்மாடுகிமுு
கவர்ந் பசனறான எனபிமதச் சசால்லுமபபா்,
தமிழ் மரிமப இிமணத்், அவன சவட்சி
மாிமலிமிச் சடினோன எனறு சசால்கறார்.

"துபகார் தயரஞசசாற்கள் பகுாத
்ரபிாதனேன சசால்லினோல்

மிுபகார் மிிமலச்்ம சசழநதாம
விறல்சவட்சி மிிமலபதாளினோன
திுபகாிமத எங்விமம முரசககள்
அரசானே திரகத்தர்பகான
அுபகாணி பிமடைபிாடு பபாதஆன
அடித்தான அவனசார்பிபல."

[ ்நல்லவர்கள்  கறும சசாற்கிமுு
பகுாதவன ்ரபிாதனேன. அவனுிமடைி
கட்டைிமுயினோல், வீரம மிுகவர்கள் அணிகனற
வுப்பமானே மாிமலிாகி வீரத்ிமது காட்டும
சவட்சிிமித் பதாளில் அணிந் சகாண்டைான.
அரசனோனே திரகர்த்தராின; திிமசகசுல்லாம
ஓிமச எழமபடி முர்கள் முங்ககனே; ஒர்
அுகபராணி பிமடையுடைன அவன சசனறு

ப்மாடுகிமுத் ்ரபிாதனேன சார்பிபல
விமுத்் வநதான.]

ப்மாடுகிமு பமதத்த ஆிர்கள் ஓடிச் சசனறு
விராடைனுுகப் பிமகவர் நிமரசகாண்டைிமதச்
சசானனோர்கள். உடைபனே விராடைன பிமடைகளுடைன
எழத்் நிமரிமி மட்கமசபாயரட்டுப்
பறப்பட்டைான. அவனுடைன
பாண்டைவரல்,பபடிிாக இயரநத அயரச்்னேிமனேத்
தவிர மற்ற ்நால்வயரம சசனறார்கள். பிமடை
சசனறு ப்ுகிமு மட்பதற்க முனபனேறனே.
்ரபிாதனேனுிமடைி பசிமனே சிறபத
பினனிட்டை். அ் கண்டை திரகர்த்தராின
விராடைனபமல் அமபமாரிமிப் சபாழிநதான.
இிமத வில்லிபத்ுதரார் சசால்லுமபபா், தமிழ்
மரபப்படி விராடைன கரநிமத மாிமல
அணிநதியரநதான எனறு பாடுகறார்.

"சமதுசகாண்ட் பண்பணாடு தனபசிமனே

நல்லாமல் சவனஇட்டைபின
ிமகுசகாண்ட் நிமரிமிு கடைத்திப்
சபாலமசபாற் கங்ற்காலினோன
சசதுசகாண்ட் கழநீர் அலககற்
கரநிமதத் தியரத்தாமனபமல்
ிமமுசகாண்டைல் எனேவில் வுத்தாறு
பத்தமப மிமங்சிநதினோன."

[உடைமபிபல பட்டை பண்கபுாடு தன பசிமனே
நல்லா லாமல் மு்க காட்டிிபிறக,
சபாற்கங்ிமல அணிநத காிமலயுிமடைி
திரகர்த்தராின, தான ிமகப்பற்றி ப்
மாடுகிமுு கடைத்திவிட்டு, விலில் விிமுநத
கழநீர்மாிமலபிாடு கரநிமத மாிமலிமியும

அணிநத விராடைனபமல் கரி பமகம பபால
வில்ிமல விமுத்் அறுப் அமபகுாகி
மிமங்ிமிப் சபாழிநதான.]

அவசனேதிர் நனறு சபாயரத விராடைன அவனே்
பதிமர வீழ்த்தினோன. உடைபனே திரகர்த்தராின
பவறு பதரல் ஏறப் சபாயர் வீராடைிமனேு
ிமகப்பற்றத் தன பதரல் கட்டிவிட்டைான. அகபக
பபராகத உயரவத்தில் இயரநத தயரமபத்திரன அ்
கண்டு, அயரகல் சிமமிற் காரன உயரவில் நனற
வீமனுுகு கறப்பால் உணர்த்த, அவன பபார்
சசதித் சதாடைககனோன. அவனுுக முன
நற்கம ஆற்றல் ிாயருக உண்டு? அவன
திரகர்த்தராிிமனே மடைுக விராடைிமனே
விடுவித்தபதாடு பிமகவிமனேத் தன பதரல்
கட்டிு சகாணர்நதான. சபாழ் சாதநத்.
தயரமபத்திரன ஏவலினபடி வீமன திரகர்த்திமனே
அவிழ்த்் விட்டைான, அவன ்ரபிாதனேனிடைம
சசனறு தனேுக ப்நர்நதிமதச் சசானனோன.
.

மறு ்நாள் ்ரபிாதனேிமனே ்பராணர்
முதலிிவர்கபுாடு பிமடைசிடுத்் வநதான.
விராடைன மகன உத்தரன பபார்முிமனே சசனறான.
அவனுுகப் பபடிிாகி அயரச்்னேன
பதர்விட்டைான. பபார்i முிமனேுக வநத்வடைன
அககள்ு பிமடைகிமுு கண்டு உத்தரன அஞசி
்நடுகக ஒடைஅயரச்்னேன அவிமனே எடுத்்த்
பதரல் கட்டினோன. தாபனே பபார் சசதி
எண்ணிணான. தான ஓரடைத்தில் மிமறத்்
ிமவத்தியரநத தன ஆயுதககிமு எடுத்் வநதான.
உத்தரனுுக அற்விமர  கற அவிமனேத் பதர்
விடைச் சசத் தாபனே பபாரட்டுத் ்ரபிாதனேன
பிமடைகிமுத் பதால்வியுறச் சசத் ஓட்டினோன.
அப்பபா் பாண்டைவர்கள் மிமறவாக வாங்
பவண்டிி கால எல்ிமல முடி்வ அிமடைநத்.
அதனோல் அயரச்்னேன சவளிப்பட்டுப் பபார்
சசத் சவற்ற சகாண்டைான. பமபல கிமத
படைர்கற்.

பாரதப் பபாயருக முன நகழ்ச்சிிாக இநத
நிமரமட்சிப் பபார் ்நடைுகற். தமிழ் இலுகண

மரபப்படி இந்நாட்டில் நகழ்நத சபயரமபாலானே
பபார்களில், பபார் ்நடைப்பதற்க முன நிமரிமிு
சகாள்வ்ம மட்ப்ம ்நடைநதனே எனறு
சதரிவயரகற். அவவாறு மற்ற இடைத்்
வீரர்களும சசதவார்கள் எனபிமதப் பாரது
கிமத சதளிவிுகற்.
------------

3. ்நாடு சகாள்ளும பபார்

இப்பபா் உண்ிமமிாகபவ பபார் சதாடைகக
விட்டை். இதற்க முன ஆநிமரிமிப்
பற்றுசகாண்டு வநதார்கள். இனிபமல்தான
முிமறிானே பபார் நகங்ப் பபாகற். தன
பிமகவயரிமடைி ்நாட்ிமடைு ிமகப்பற்ற
அடிப்படுத்த பவண்டும எனற ஆர்வத்ிமது
சகாண்டைான அரசன. பிமங்ி மரபப்படி அவன
வஞசி மாிமலிமி அணிந் சகாண்டைான.
இதிமனே அறநத்வடைன வீரர்களுுக உண்டைானே
ஊுகத்்ுக அுவில்ிமல. அ் பபாதாசதனறு
இனனும குர்ச்சி உண்டைாக அவர்கள் வீர
பானேககிமு நுகர்நதனேர்.

பட்டைத்் ிாிமனேிமி அலககாரம சசத்
சகாண்டு வநதார்கள். வீரர்கள் ஆரவாரம
சசதவிமதப் பார்த்் அதற்க உண்ிமம
விுககவிட்டை். பபார் நகங்ப் பபாகற்
எனபிமத அ் எப்படிபிா உணர்ந்
சகாண்டை். அதற்கு கடை எழச்சி உண்டைாகற்.
அ்்வம முங்கககற். பமகமபபால நற்கம
அதன கரல் இடிுகரிமலப் பபால ஒலிுகற்.
அிமது பகட்டைால் பிமகவர் கடுகடைாதத்்ப்
பபாதவிடை மாட்டைார்குா?

இவவாறு ்நாடு சகாள்ுு கயரதி அரசன பபார்
சசதிப் பறப்பட்டுச் சசல்விமத வஞசி எனற
பறத்திிமணயில் அடைுகப் பாடுவர் பலவர்,

”எஞசா மண்திமச பவநதிமனே பவநதன
அஞ்தகத் திமலச்சசனறு அடைல்கறத்
தனபற."

[இயர சபயர பவநதயருகம இிமடைபி உள்ு
்நாட்டின பமல் ஆிமசிால், அகபக
வாழ்பவர்களுுக அச்சம உண்டைாக
அந்நாட்டிடைத்பத பபாத ஒயர மனனேன மற்சறாயர
மனனேிமனே சவல்லுதிமலு கறத்த் வஞசித்
திிமண.]

இ் சதால்காப்பிித்தில் வஞசித் திிமணயின
சபா் இலுகணத்ிமதச் சசால்லும சத்திரம.

பபார் சசதிப் பறப்படுவதற்க முனப ்நல்ல
்நாள் பார்த்் அநத ்நாளில் அரசன தன
கிமடைிமிப் பறப்படைச் சசதவ் ஒயர வங்ுகம.
அிமது கிமடைநிமல அல்ல் கிமடை ்நாட்பகாள்
எனறு சசால்வார்கள். அரசனுிமடைி
முுகிமானே அககககளில் கிமடை ஒனறு.
அவனுிமடைி பா்காுகம ஆற்றலுுக

அிமடைிாுமாக இயரப்ப் அ். எல்லாு
கடிமுகிமுயும ்னபம வராமல்
பா்காப்பபன எனபிமதச் ்ட்டுவதற்கு கிமடை
பிடிப்ப் அரசர் வங்ுகம, சரிிமனே மிமறுகம
பமகமபபால அநது கிமடை பதாற்றனோலும,
அ் சவயிிமல மிமறப்பதற்காகு சகாண்டை்
அனறு; வயரநதிி கடிமுகளின ்னபத்ிமதப்
பபாுக அவர்களுுக நங்ல் சசதவதற்காக
எடுத்த்' எனறு கள்ளிவுவனே் கிமடைிமி
சவள்ிமுுகடி ்நாகனேர் எனற பலவர்
பாடுகறார்.

“ஞாயிறு ்மநத பகாடுதிரள் சகாண்ூ
மாக வி்மபின ்நடுநன றாககு
கண்சபார விுககமதின விண்சபர்யர
விினகிமடை
சவயில்மிமறு சகாண்டைனபறா அனபற;
வயரநதிி

கடிமிமறப் ப்பவ,  கர்பவல் வுவ!"

[சரிிமனேத் தனபமற்சகாண்டை புகம
திரண்டை பமகம மாகமாகி உிர்நத வானேத்தின
்நடு்வ நனறு அதன சவயிிமல
மிமறத்தாற்பபாலு கண் ஒளிபிாடு மாறுபடை
விுகககனற, வானே முட்டிி பரநத நனே்
சவண்சகாற்றுகிமடை சவயிிமல மிமறத்தற்கு
சகாண்டைபதா எனறால், அனறு; வயரத்தமுற்ற
கடிிமி நங்ல் சசததல் காரணத்தால்
சகாள்ுப்பட்டை்;  கரி பவலிிமனேயுிமடைி
வுவபனே! ]

"பவநதன கவிிமகுகீழ்த் தககம உலக?”

எனறு வள்ளுவயரம  கறனேர். சத்திரபதி எனற
பட்டைம மனனேர்களுுக இயரப்பிமத ிாவயரம
அறவர்.

கிமடைிமிப் பறப்படைச் சசதத் பபாலபவ
வீர வாிமுயும ்நல்ல ப்நரம பார்த்் சவளியிபல
அனுப்பகறார்கள். இனிபமல் பபாதப் பபார்
சசத் சவற்ற ிிமடைவ் கடைுகட்டும. இகபக
்நல்ல பவிமுயில் வாள் மு கர்த்தம சசதத
அப்பபாபத அகபக பிமகவர் ்நாட்டில் தீி
சகனேககள் உண்டைாகனறனே. பட்டைப்பகலில்
பகாட்டைான கரல் காட்டுகற்.

வீர மகுாகி ்ர்ுிமகிமி மனனேன
மறப்பானோ? சகாற்றிமவயின தியரவயரள்
இயரநதால் சவற்ற சபறுவ் உறுதி.
எள்ளுயரண்ிமடை, சபார, அவிமர, ்விமர, அவல்
முதலிினே்வம இரத்தம, நணம ஆகினே்வம
ிமவத்்ப் பூிமச பபாடைச் சசதகறான. "தாபி,

எககளுுக முனபனே பபார்ுகுத்்ுகச் சசனறு
்ிமணிாக இயருக பவண்டும" எனறு வீரர்கள்
பவண்டிு சகாள்கறார்கள்.

வீரர்கள், ்நான முநதி, ்நான முநதி எனறு
பிமடையில் பசர்ந் முதற்பிமடைிாகச் சசல்ல
வியரமபித் ்டிுகறார்கள். '்நான இதற்க முன
இனனே பபாரல் இனனே பிமடையில் சபாயர்
சவனபறன" எனறு அவரவர் தம சபயரிமமிமி
மிடுுபகாடு பபசிுசகாள்கறார்கள். காட்டுத்
தீிானே் பரபரசவனறு படைர்வ் பபால
முந்கனறனேர். "்நாம எத்திமகி மனனேன கீழ்ப்
பபார் சசதிப் பபாகபறாம எனபிமத எண்ணிப்
பாயரககள். ்நம மனனேன தன ிமகயில் பவிமல
ஏநதிப் பபாயருகச் சசனறால், ்நாம பிமடைுகலன
ஏநதிப் பபார் சசதயும அவசிிக கடை
இரா்பபால் இயருகற். அரசனுிமடைி
நிமலிமிு கண்டு அஞசி ்நடுககப் பிமகவர்கள்
அவன காலில் வந் விழவார்கள்’ எனறு வீரர்
தம மனனேிமனேப் பாராட்டிப் பப்கறார்கள்.
"ஐபிா பாவம ்நம அரசனுிமடைி கண்கள்

சிவந் விட்டைனே. இனிபமல் பிமகவர் ்நாடு
பாங்ாதப் பபாத விடும எனபதில் எனனே
சநபதகம? திமலயில் பூிமவ ிமவத்்ுசகாண்டு
சிறு பதிமரு கங்நிமதகள் உயரட்டி விிமுிாடும
்நாடு அ். அநத ்நாடு வீணாகப் பாழ்படைப்
பபாகற்!’ எனறு சிலர் பிமகவர்களுுக
இரககவ் பபாலப் பப்கறார்கள்.

பிமடை பறப்பட்டுச் சசல்கற். சபயரமபபார்
நகழ்கற். அநதப் பபாரல் மிுக வீறுடைனும
மிடுுகடைனும வீரர்கள் பபாரடுகனறர்கள்.
பிமகவர்பால் அவர்களுுகச் சினேம ூள்கற்.
ஆனோலும சில அறககிமு அவர்கள்
மறுகவில்ிமல. பிமகவர் ்நாட்டுுகள் பகந்
பல ஊர்கிமுப் பாழ்படுத்்கறார்கள். ஆனேலும
்நல்லவர்களுுகத் தீகக உண்டைாுகவில்ிமல.
பகாயில்கிமு அழிுகவில்ிமல, அவற்றுுகச்
சிறது்வ தீககம வராமல் மிக்வம
பா்காப்பாகப் பபாகறார்கள். தவம சசதயும
சபரபிார்கள் உிமறயும மடைககிமுச்
சிிமதுகவில்ிமல. பபாரனோல் முகளுுகத்

தீகக உண்டைானோலும ்றவிகளுுக ிாபதார்
இனனேலும ப்நரவில்ிமல. அநதணாுர்கள் உிமற
பம இடைககிமுயும வீரர்கள் அணுகவில்ிமல.
ஏிமனேி இடைககிமு அழித்்,
எதிர்த்தவர்கிமுப் சபாயர் ஒழிுகறார்கள்.

இவவாறு சசதத வீரர்களுுக அவவப்பபா்
பர்கிமு அளிுகறான பவநதன. மிுக
ஆண்ிமமிமியுிமடைி வீரர்களுுக அரசன அனப
சகாண்டு இவவாறு ஆதர்வ சசதவிமதப்
பபராண் வஞசி எனற ்ிமறிாக ிமவத்்ப்
பாடுவார்கள் கவிஞர்கள்.

"பலிசபறும ்நனனேகயரம பள்ளி யிடைனும
ஒலிசகழ ்நானமிமறபிார் இல்லும –
்நலிசவாரீ இப்
பல்லார் இசிிப் சபாயரதார் முிமனேசகடுத்த

வில்லார்ு கயரள்்ரநதான பவந்.”[1]

[ பூிமச சசதயும ்நல்ல பகாயில்களும,
்றவிகள் இயருகம மடைககளும, இனிி
மிமறசிாலி சபாயரநதிி அநதணர் வீடுகளும
பகந் ்நலிதிமல விட்டுவிட்டு, பிமகவர்கள்
பதாற்று ஒடுமபடி பபார் சசதத, வீரரன
சசயரிமவ சவனற வில்பலநதிி தன
வீரர்களுுகப் பல பர்கிமு வங்கக அயரள்
்ரநதான பவநதன.]
----[1]. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 44.”

சில சமிககளில் பிமக பவநதன பபாயருக
ஆற்றாமல் அஞசிப் பணிந் வந் சமாதானேம
பப்வான. அவன காணிுிமகிாகப் பல
சபாயரள்கிமுு சகாணர்ந் சகாடுுக,

எதிர்த்்ச் சசனற அரசன சினேம ஆறப் பபாிமர
நறுத்தி விடுவ்ம உண்டு. ་་
பபாரல் அரசனுிமடைி பர்கிமுப் சபற்ற
வீரர்கிமு மற்றவர்கள் பபாற்றப்
பாராட்டுவார்கள். வீரர்களுுக ஏனோதி, காவிதி
எனற பட்டைககிமு அளிப்ப் வங்ுகம. அநதப்
பட்டைககளுுக அிமடைிாுமாகப்
சபாற்பூுகிமு அணிவிப்பார்கள். ்நாடும ஊயரம
வங்ககவார்கள்.

ஏனோதி எனப் பசனோதிபதிகளுுகு
சகாடுுகம பட்டைம. ஏனோதி்நாத ்நாினோர் எனறு
ஒயர ்நாினோர் முனப இயரநதனேர். ஏனோதி
தியருகள்ளி எனற பிமடைத்திமலவயரிமடைி பகழ்
பற்நானூற்றல் வயரகற். ஏனோதிப் பட்டைம
சபறுபவயருக பமாதிரம சகாடுப்ப் மரப.
அதற்க ஏனோதி பமாதிரம எனறு சபிர். ஒயர
பிமடைத் திமலவன ஏனோதிப் பட்டைம சபற்று
அதற்க அிமடைிாுமாகி பமாதிரத்ிமதயும
அரசன வங்ககப் சபற்றான. அவிமனேப்

பபாற்றப் பாராட்டிி பங்மபாட்டு ஒனறு
உண்டு.

“பபார்ுகடைல் ஆற்றும பரவித்பதர்ப்
பல்பிமடைுகு
கார்ுகடைல் சபற்ற கிமரினபறா –
பபார்ுசகல்லாம
தான ஆதி ிாகி தார்பவநதன
பமாதிரமபசர்
எனோதிப் பட்டைத் திவன."

[எல்லாப் பபார்களுுகம தாபனே முதல்வனோக
உள்ு மாிமலிமி அணிநத பவநதன தநத
பமாதிரத்ிமதப் சபற்று ஏனோதிப் பட்டைமும
சபற்ற இநதப் பிமடைத் திமலவன, பபாயருகப்
பலத்ிமத உண்டைாுகம கதிிமர பூண்டை பதர்

கிமுயுிமடைி பல பிமடைகளுுகம, சமுத்திரம
சபற்ற கிமரிமிப்பபால் நனறு பா்காப்பவன
அல்லவா?]

பபார் நகழமபபா் வீரர்களுிமடைி மறச்
சசிிமல எப்படி விரப்ப்? "எவவு்வ சபரி
வீரனோக இயரநதால் எனனே? என முனபனே வந்
பபார் சசதிட்டும. அவனுிமடைி உடைமிமபப்
பயரந்ுக இிமரிாுகபவன. அவிமனே
ிாவயரம பகங் வீர சசார்ுகத்்ுக
அனுப்பபவன" எனறு ஆரவாருகறான ஒயர
வீரன. “எனனுிமடைி பரமபிமரபி மறவர்
பரமபிமர. எககள் தகப்பன வாிமு ஏநதிப்
பறப்பட்டைபபா் அவனமுன பபாரல் எத்திமனே
பபர் இறந்பட்டைார்கள் சதரயுமா? எனறு தன
கடிப் சபயரிமமிமிச் சசால்லி வீறு பப்கறான
ஒயர வீரன, அவவாறு வழிவழிபி வீரககாட்டி
சவற்ற சபறுபவர்களுுக ்நல்ல வில்கிமுப்
பரசாகத் தயரவான அரசன,

'பயரவ காலத்தில் சபதயும மிமங்ிமிப்
பபாலப் பிமகவயரிமடைி அமபகள் வீழ்நதாலும,
விலிலுள்ு சகண்ிமடைகிமுப்பபால பவல்கள்
பிறழ்ந் ஒளிவிட்டைாலும, சபானனோலாகி
ச்நற்றப் பட்டைத்ிமதயுிமடைி சபரி
ிாிமனேகளின தநதககளின நுனி கத்தினோலும
ஓடைாமல் நனறு சபாயர் சவற்றசபற்ற
சபயரிமமிமியுிமடைிவர்கள் வீரர்கள். அவர்கள்
ஆங்மானே நீிமரயுிமடைி சபாதிமகயில் பிறழ்நத
வாிமு மன, சபரி வீடுகளில் ச்நல்ிமல
ிமவத்தியருகம பசர்களுுக அடியில்
பரளுவதற்கு காரணமானே வில்கிமுப்
சபறுவார்கள்; அ் சபரி காரிமா? எனறு ஒயர
பற்நானூற்றுப் பாடைல் சசால்கற்.

”கால மாரயின அமப ிமதப்பினும
விற்சகண்ிமடையின பவல்பிறழினும
சபாலம பிமனே ஓிமடை அண்ணல் ிாிமனே

இலககவான மயரப்பின நுதிமடுத்்
ஊனறனும
ஒடைல் சசல்லாப் பீடுிமடை ிாுர்
ச்நடுநீர்ப் சபாதிமகப் பிறழிி வாபு
ச்நல்லுிமடை ச்நடு்நகர்ு  கட்டுமுதற்
பரளும
தண்ணிமடை சபறுதல் ிாவ்!"
(பற்நானூறு, 287)

பிமகவர்கள் நனறு சபார மாட்டைாமல் ஒடை,
அவர்களுிமடைி ்நாட்ிமடைு சகாளுத்்வ்ம
உண்டு. சபண்கள் அஞசி அழ் ஊயருகப்
சபா்வானே இடைத்திபல திரண்டு அலமர,
அவவூர்களில் எரயட்டுவார்கள். பாமபட்டை
பிமகவர் ்நாட்டுுகள்பு பகந், அகபக
கடைுகம மணிகிமுயும சபானிமனேயும
ிமகப்பற்றுசகாண்டு வயரகறார்கள் வீரர்கள்.

ிமவரமும, மாணிுகமும, முத்்ம, சபானனும
அவர்கள் சகாண்டு வநதியருகறார்கள்,
அவற்ிமறத் தம ்நாட்டில் பலயருகம
வங்கககறார்கள். முதலில் வீரர்கள் எழச்சி
சபறுமபடிிாகப் பாடிி பலவர்களுுகப் பர்
வங்கககறார்கள். ிாிமங் மட்டிப் பாடும
பாணர்களுுகத் தயரகறார்கள். ்நாட்டில்
மறபவநதர் பகிமங்ப் பாடிு காலம கழிுகம
பலவர்களுுகம, பாட்டுப்பாடி ிாவிமரயும
இனபறுத்்ம பாணர்களுுகம இ் அறுவிமடை
்நாள். இ்விமரயில் பிமக ்நாட்டிற் சசனறு
பபாரட்டு வீரம காட்டி சவற்ற சகாண்டை
வீரர்கள் இனி இிமுப்பாறப் பபாகறார்கள்.
அவர்கள் இனப வாழ்்வ சபறுமபபா் அநத
வாழ்்வ பினனும ்ிமவயுிமடைிதாகமபடி
பலவர்கள் அவர்கிமுப் பகழ்கறார்கள்;
பாணர்கள் இிமச பாடி இனபறுத்்கறார்கள்.

வீரர்கள் சபற்ற சவற்ற அவர்களுுகப்
பகிமங் ஈடநத்; அரசனுுகப் பதிி ்நாட்ிமடைத்
தநத்; கிமலஞர்களுுகம ்நல்ல வுத்ிமத

உண்டைாுகி். அத்திமகி சவற்றிமிப் சபற்ற
வீரர்கிமுப் பகழ்வ் சபாயரத்தமானே
காரிநதாபனே?
-------------

4. சிறநத வீரம

சபயரம பபார் ்நடைுகனற். பிமடை எடுத்்
வநத பவநதபனோடு எதிர் நனறு சபாயரம
மனனேன, வநதவனுிமடைி பிமடையின
வலிிமமிமிப் பார்ுகறான. வரவரத் தனபிமடை
பசார்விமடையும எனபிமத அவன உணர்கறான.
எத்திமனே காலம பபாரட்டைாலும சவற்ற தன
புகம கட்டைா் எனப் உறுதிிாக அவனுுகத்
சதரகற். அப்பபா் வீண் சபயரிமமயினோல்
பபாிமர நறுத்தமாட்படைசனேனறு சசால்லி
பமலும சபாயரதால் அவனுிமடைி பிமடை
அழியும; காடு அழியும, பணிி பவண்டிி
இடைத்தில் பணிதலும நமிர பவண்டிி இடைத்தில்
நமிர்தலும ்நல்ல மனனேனுுக இலுகணம.
பபார் சதாடைர்ந் ்நிமடைசபற்றால் கடிமுகள்
விபனே அழிநசதாழிவார்கள் எனற உண்ிமமிமி
முன கட்டிபி சதளிந், பபார் சதாடுத்த

அரசபனோடு சமாதானேம சசத்சகாள்வ்ம அரச
நீதியில் ஒயர விமக, பிமகிரசன வியரமபம
திிமறிமிு சகாடுத்், பபார் பமலும ்நடைவாமல்
சநதி சசத்சகாள்ளும அரசன, தன
கடிமுகளிடைம உள்ு கயரிமணிால் அப்படிச்
சசதகறான. அப்படியினற முரட்டுத்
்ணிவினோல் வயரகனற பகட்ிமடை மதிிாமல்
பபார் சசதகறவன தன சபயரிமமிமியும
உயிிமரயும இங்ந், தன ்நாட்டு முகிமுப்
சபரி அவல நிமலயில் ஆழ்த்தி விடுகறான,

இவவாறு பிமகிரசன திிமற சகாடுத்்ச்
சமாதானேம சசத்சகாள்ு முந்மசபாழ்,
பபார் சதாடுத்த மனனேன, 'இவபனேப்
பூண்படைாடு ஒழித்்விட்டுத்தான தியரமபபவன'
எனப் வீரமாகா். அ் விலககனேத்்ுக
வயரம சவற பபானற். ஆகபவ அரச நீதிிமி
்நனக உணர்நத மனனேர்கள், பணிந் வந் திிமற
சகாடுுகம பிமகிரசர்கிமு ஆதரத்்ப்
பபாிமர நறுத்தி விடுவார்கள். இ் சிறநத வீரம
எனபற பபாற்றுவதற் கரி். திிமற சகாடுுகம

அரசன தன காடு வீணாக அழிந் பபாகபம
எனற கயரிமணயினேல் சரணிமடைகறான. அநது
கயரிமண பபாரல் சவனறு வயரம அரசனுுகம
இயருகபவண்டும. பிமகவர் காடைாக
இயரநதாலும அககள்ு முகள்
வீணாகஅழிவிமத அவன வியரமபமாட்டைான.

சபயரஞபசரல் இயரமசபாிமற எனற பசர
மனனேிமனே அரசில்கங்ார் எனனும பலவர்
பத்்ப் பாடைல்கள் பாடிப் பகழ்நதியருகறார்,
பதிற்றுப்பத்தில் அப் பாடைல்கள் உள்ுனே.
அவனுிமடைி வீரத்ிமதயும ஈடிமகச் சிறப்ிமபயும
விரவாக அநதப் பாடைல்களில் சசால்கறார். ஒயர
பாட்டில், பிமகவர் திிமற சகாடுுக அவன பபார்
சசதிாமல் தியரமபிிிமதச் சசால்கறார்.

பபத மிடுுகடைன வயரகற்; உயிிமர
உறஞ்பவன எனறு வயரகற். அிமது
கண்டைவன அதற்கரி பலிிமி இடுகறான.

உடைபனே பபயின சினேம ஆறுகற். அ்
பலிிமிப் சபற்றுுசகாண்டு மண்டு
பபாதவிடுகற். பபபி இத்திமகி
கயரிமணிமிு காட்டுமசபாழ் அரசன
காட்டைாமல் இயருகலாமா? "நீ அத்திமகி பபத
பபாலத் திிமறிமி ஏற்றுுசகாண்டு
தியரமபகறாத, உனனிடைம இநது கயரிமண
இயரப்பதனோல் நீ நிமறிாளுடைன வாங்
பவண்டும. இவன அற்விமடைிவன, இவன
அறவில்லாதவன எனறு ்நனக ஆராதந்,
இவவாறு நீ அயரள் சசதிாமற் பபானோல்
உலகத்தில் ிார் வாழ்வார்கள்? எனறு பாடுகறார்
பலவர்:

”சமதபணி  கரா அணகசகனேப் பராவலின
பலிசகாண்டு சபியரம பாசம பபாலத்
திிமறசகாண்டு சபிர்தி வாழ்கநன ஊழி
உரவயரம மடைவயரம அற்வ சதரந சதண்ணி

அறநதிமனே அயருா ிாயின
ிார்இவண் ச்நடுநதிமக வாழ பமாபர."[1]

[பனி கரா - ்நடுுகம மிுக, அணகக எனே சததவம எனறு. பாசம - பபத. சபிர்தி மள்கறாத, ஊழி- நிமற ஆயுள், உரவர் அற்விமடைபிார். மடைவர் - அறவில்லார். ச்நடு
்நதிமக - உிர்நத கணககிமுயுிமடைி அரசபனே.
வாழபமார் - உயியரடைன வாழ்கறவர்கள்.]

பபாரல் பசார்்வற்றவர்கபுாடு சபாயரவ்
அறப் பபார் ஆகா். சிறப்பிமடை அரசிிலாவனே:
மடிநத உள்ுத்பதாிமனேயும, மகப்
சபறாபதாிமனேயும, மயிர்கிமலந பதாிமனேயும,
அடிபிறுகட்படைாிமனேயும,
சபண்சபிபராிமனேயும, பிமடை
யிங்நபதாிமனேயும, ஒத்த

பிமடைசிடைாபதாிமனேயும, பிற்வம இத்தனிமம
உிமடைபிாிமரயும சகால்லா் விடுதலும,  கறப்
சபாயரதலும முதலிினேவாம’ எனறு சிறப்பானே
வீரத்்ுகரி இலுகணத்ிமத ்நச்சினோர்ுகனிிர்
சதால்காப்பிிப் சபாயருதிகார உிமரயில்
எழ்கறார்.

பறம காட்டிபனேர்பமல் பிமடைிமி விடைாமல்
இயருகம" ்ிமறுகத் தழிஞசி எனறு சபிர்.
அநத வீரத்ிமது கழிதறுகண்ிமம எனறு  கறுவர்.

”அழிக்நர் பறுசகாிமடை அயில்வரன ஒச்சாு
கழிதறு கண்ிமம காதலித் ்ிமரத்தனறு" [2]

எனப் அத்்ிமறயின இலுகணம. 'தனேுகத்
பதாற்று ஓடுவார் மு்கனபமல்

 கர்ிமமிமியுிமடைி வாிமு வீசாத மிுக
வீரத்ிமத வியரமபிச் சசால்லிி்' எனப் இதன
சபாயரள். தியருகறளில் இநத உிர்நத பண்ிமபப்
பாராட்டும பாடைல் ஒனறு உண்டு.
---[1] பதிற்றுப்பத்், 71 [2]. பறப்சபாயரள்
சவண்பாமிமல, 55.

"பபராண்ிமம எனப தறுகண்ஒன
றுற்றுகால்
ஊராண்ிமம மற்றதன எஃக” [1]

’பிமகவரடைம மிடுுகடைன பபார் சசததல்
சபரி வீரம; ஆனோல் பிமகவனுுக ஒயர பசார்்வ
வநதால் அப்பபா் கயரிமணபிாடு உத்வதல்
அநத வீரத்தின  கர்ிமமிானே பகதி’ எனப்

இதன சபாயரள். தன வீரம பதாற்றப் பபார்
சசதவ் பபராண்ிமம; ஆனோல் பிமகவன
பசாயரமபபா் அவிமனேு சகால்லா் விடுதல்
அநதப் பபராண்ிமமயிலும சிறப்பானே வீரம
எனப் கயரத்்.

---------[1]. தியருகறள், 773.

இராமன இராவணபனோடு பபார் சசதத முதல்
்நாள் இறுதியில் அவவருகன தன
பிமடைுகலககிமு இங்ந் கனறான.
சவறுகிமகிாக நனற அவிமனே ஒயர கணத்தில்
சகானறயருகலாம. ஆனோல் சிறநத வீரனோகி
இராமன அவவாறு சசதிவில்ிமல.
‘நீஆள்வதற்க இப்பபா் ஒனறும இல்ிமல;
உனேுக அிமமநதியரநத பலம எல்லாம காற்றபல
கிமலந்பபானே பூிமுப் பூப்பபால ஆயினே;

இிமத நீபி பார்த்தாத. இனறு பபாத
இிமுப்பாற, மறுபடியும பபார் சசதி
பவண்டுசமனறு எண்ணிிமனேிாயின ்நாிமுுக
வா’ எனறு சசானனோனோம, இதிமனேு கமபன
பாடுகறான:

”ஆு ிாஉனேு கிமமநதனே மாயரதம
அிமறநத
பூபனே ஆயினே கண்டைிமனே; இனறுபபாதப்
பபார்ுக
்நாிமு வா; எனே ்நவினறனேன, ்நாகுக
கமுகன
வாபு தா்வறு பகாசல ்நாடுிமடை வள்ுல்."

இப்பபாிமதுக உயிர்ப் பிச்ிமச சகாடுத்தலின
வள்ுல் எனறான. இநதச் சசிிமலு கறளில்

வயரம ஊராண்ிமமுக உதாரணமாக எடுத்்ு
காட்டுகறார் பரபமலங்கர். 'அஃதாவ்
இலகிமகிர் பவநதன பபாரிமடைத் தன தாிமனே
முழ்ம படைத் தமிினோத அகப்பட்டைானே்
நிமலிமம ப்நாுக, அபிாத்திிர் இிமற
பமற்சசல்லா், 'இனறு பபாத ்நாிமு நன
தாிமனேபிாடு வா' எனே விட்டைால் பபால்வ்'
எனறு அவர் எழ்கறார்,

பறமு்கட்டைார்பமல் பிமடைுகல்ம
பபாுகதல் வீரம அனறு எனபிமத உணர்த்்ம
நகழ்ச்சி ஒனறும இராமாிணத்தில் வயரகற்.
இராவணிமனே இராமன தன அமபுக
இிமரிாுகனோன. பபார்ுகுத்தில் அருக
பவநதன பிணமாகு கடைுகறான. அவனுிமடைி
மு்கல் ஒயர தழமப இயரப்பிமது கண்டு
இராமன சற்பற திிமகுகறான, ‘பறகசகாடுத்த
ஒயரவிமனே, ்நாம சகானறு விட்படைாபமா? எனற
ஐிம பதானறுகற். அப்பபா் இராமன
விபீடைணிமனே ப்நாுக, "பபாரல் பறகசகாடுத்த
விமரப் பபானற வீரர்கிமுு சகானறு சபற்ற

சவற்ற, வீணானே். ்நான அிமதத்தான
சபற்பறபனே? எனறு, பகட்கறான.

"மாண்சடைாழிந ்லகல் நற்கம
விககிமச முிகக மாட்டைா்
ஊண்சதாழில் உகந் சதவவர்
முறுவனஎன பகிமங் உண்ணப்
பூண்சதாழில் உிமடைி மார்பா
பபார்பறம சகாடுத்பதார் பபானற
ஆண்சதாழி பலாரற் சபற்ற
சவற்றயும அவத்தம எனறான."

[அணிநத பூணானே் பவிமலப்பாட்படைாடு
விுககம மார்ிமபயுிமடைி விபீடைணா, இறந்
பபாயும உலகத்தில் நற்கனற விுககம
பகிமங்ப் சபறமாட்டைாமல், உண்ணும
சதாழிிமலபி வியரமபி ஏற்று, பிமகவர்
பரகாசத்தால் ்நிமகுகம சிரப்ப என பகிமங்
அழிுக, பபாரல் பறம சகாடுத்தவிமரப் பபாலத்
பதாற்றுகனற வீரிமரு சகானறு, அதனேல் சபற்ற
சவற்ற வீணாகம எனறான.]

விபீடைணன அப்பபா் உண்ிமமிமி
விுுகனோன; "இவன பறகசகாடுத்்ப் சபற்ற
பண் அனறு இ். திுகிககபுாடு
பபாரட்டைபபா் அவற்றன சகாமபகள் இவன
மார்பில் கத்த, அிமவ மு்க விமரயில் பாதந்
நனறனே. பினப அநுமன இவன மார்பிபல
கத்திிபபா் அத்திமனேயும கங்னறு விழநதனே.
அதனேல் உண்டைானே தழமபப இ்” எனறு
சசானனே பிறபக இராமன ஐிம நீககத் சதளி்வ
சபற்றான.

இப்படி, வீரத்ிமதத் காட்டும பபாரனிிமடைபி
கயரிமணயும அறமும சவளிப்படுகனறனே.
பிமகவர்கள் திிமற சகாடுத்்ப் பபாற்ற
வழிபடை, பபார் சதாடுத்த மனனேன பினனும சில
காலம தன பாசிமறயில் தககயியருகறான.
திிமற சகாடுத்தவர்கள் உண்ிமமயில்
மனேமாற்றம சபற்றுவிட்டைார்குா எனபிமத
அவன ஆராதந் சதரந் சகாள்கறான.

--------------புகம 35 பினபடுத்தப்பட்டை பத்தகத்தில்
காணப்படைவில்ிமல
--------

உண்வப்சபாயரள் பபாதிி அு்வுகு
கிமடைுகவில்ிமல. இதிமனே அறநத பசரன
தமிழ்்நாட்டிலியரந் உண்வுகரி
தானிிககிமு மிகதிிாக அனுப்பிப் பாரதப்
பபார் பரநத பிமடைவீரர்களுுக உண்வ அளிுகச்
சசததானோம. இவவாறு சபயரஞபசாறு ஒயர
சபரி பபாரல் அளித்த சபயரிமமிால் அநதச்
பசர மனனேனுுகப் சபயரஞபசாற்று உதிிஞ
பசரலாதன எனற சபிர் வங்ககலாயிற்று.

முரஞசியர் முடி்நாக ராிர் எனற பலவர் அநத
அரசிமனேப் பாராட்டிப் பாடுமபபா் இநத
நகழ்ச்சிிமிச் சசால்கறார், "அிமசகனற பிடைர
மயிிமரயுிமடைி கதிிமரகிமுப் சபற்ற பஞச
பாண்டைவபராடு பிமகத்் நலத்ிமது
ிமகப்பற்றி, சபான ்மிமபப்பூிமவ ிணிநத
நற்றுவராகி சகுரவர்கள் பபார்ுகுத்தில்
பபார் சசத் அழிி, அநதப் பபாரல்
சபயரஞபசாறாகி மிுக உணிமவ
எல்ிமலயில்லாமல் அளித்தவபனே!” எனறு
பாடுகறார்.

”அலககிமுப் பரவி ஐவசராடு சிிமனே இ
நலநதிமலு சகாண்டை சபாலமபூந ்மிமப
ஈடனிரம பதினமயரம சபாயர்குத்
சதாழிிப்
சபயரஞபசாற்று மிகபதம விமரிா்
சகாடுத்பதாத" [1]

[அலகக உிமு-அிமசயும பிடைர மயிர். சிிமனே
இ –பகாபித்், திமலுசகாண்டை – கவர்நத, பதமஉண்வ, விமரிா்-கட்டுப்பாடு இனற.]

இகபக "விமரிா் சகாடுத்பதாத"
எனபதற்க, இனனே கட்சியினேர் எனறு பவறு

பிரத்்ப் பாராமல் அளித்தவபனே! எனறும
சபாயரள் சகாள்ுலாம. இநதப் பற்நானூற்றுப்
பாடைலுுக உிமர எழதிி பிமங்ி உிமரிாசிரிர்
அப்படித்தான சகாண்டைார்; இதபனே, "சபயரஞ
"பசாறாகி மிுக உணிமவ இயர பிமடைுகம
விமரிா் வங்ககபனோத’ எனறு
எழதியியருகம உிமரயினோல் உணரலாம.
-------1. பற்நானூறு, 2.

“எகபகா ்நடைுகற பபாரல் சபாயரம வீரர்கள்
எப்படிப் பபானோல் எனனே? ்நம ்நாட்டைவயருகாக
்நாம பசமிுக பவண்டிி உண்வப் சபாயரள் இ்’
எனறு எண்ணிச் பசர்த்் ிமவுகாமல்
கயரிமணயினோல் இநதச் பசரன உண்வப்
பண்டைககிமு அனுப்பினோன. ஆதலின
சிலப்பதிகாரம இவன பகிமங்,

"ஓர்ஐவர் ஈடிமரம பதினமர் உடைனசறழநத
பபாரற் சபயரஞபசாறு பபாற்றா் தான
அளித்த பசரன"

எனறு பாடுகனற்.
★

இவவாறு வீரர்களுுக ்நலம சசத், சபாயரத
பபாரல் சவற்ற உண்டைாகற். ”இனனும
பிமகவர் இயரநதால் அவிமர அடிபிாடு
மாதப்பபன” எனறு அரசன சீறுகறான.

அரசன சவற்ற மிடுுகடைன தியரமபகறான.
அவனுிமடைி பகாபத்்ுக ஆுானேவர்களின
்நாடு வும இங்ந் நற்கற். மாடைககள்
எரயுண்டைிமமிால், கிமலந் இடிந்
கற்கனறனே. ்ிமரயும பபதப்பீர்ுகம அகபக
படைர்கனறனே. வாழம முகள் இல்லாிமமிால்
ஊர்கள் பாங்ாக விடுகனறனே. பபார் சதாடுத்த
அரசனுிமடைி பிமடைப்பலத்ிமது கண்டு பணிந்
அவிமனேப் பகழ்ந் அவிமனே அண்டியியரநதால்
இப்படி ஆகயியருகமா?

இப்படி ஆனே ்நாட்டின நிமல கண்டு
பலவர்களும சவற்ற சகாண்டை பவநதனும
அவிமனேச் பசர்நதவர்களும இரகககறார்கள்.
'பாவம! முரட்டுப் பிடிவாதத்தால் தன
்நாட்ிமடைப் பாங்ாகமபடி சசத்விட்டைான அநத
அறவிலி!” எனறு பிமகிரசிமனேயும அவன
்நாட்ிமடையும எண்ணி இரகககறார்கள்.

”கிமரிங்ம மண்டிி பகாடுிர் மாடைம
்ிமரசிாடுபபதப் பீர்ுகம ்மநத" [1]

எனறு அழகககறார்கள்.

சவற்ற சபற்ற உவிமகயிலும அிலாயருக
இரககம கயரிமணயும அவர்கள் உள்ுத்பத
நங்லிடுகனற். சிறநத வீரத்தின அிமடைிாும
அ்.
--1. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 60,
-----------

5. பபாயருக எதிபர பபார்

பிமகவயரிமடைி ்நாட்ிமடைு ிமகப்பற்றும
ப்நாுகத்பதாடு சசனறு பிமடைசிடுப்பிமத
வஞசித்திிமண எனனும பறப்சபாயரள்
திிமணுகள் அடைுகப் பாடுவார்கள் அவவாறு
பிமடைசிடுத்்ச் சசல்லும அரசன வஞசிமாிமல
அணிந் சசல்வான. பிமடைவீரர்கள்
வஞசிப்பூிமவ அணிவார்கள்.

பிமகிரசன தன ்நாட்ிமடைு ிமகப்பற்றுவிமத
எண்ணிப் பபாயருக வநதால் ்மமா இயரப்ப்
வீரம ஆகமா? எநத ்நாட்டினபமல் அவன
பிமடைசிடுத்் வநதாபனோ, அநத ்நாட்டு அரசன,
வநத பபாயருக எதிபர பபாரட்டுத் தன வீரத்ிமத
நிமல ்நாட்டுவான. வலிிப் பபாயருகப்

பபாகாவிட்டைாலும வநத சண்ிமடைிமி
விடைு கடைா் அல்லவா? அவவாறு எதிர்த்்
நற்கம அரசனுிமடைி பிமடைச் சசில்கிமுு
காஞசி எனனும தனித் திிமணிாகப் பிரத்்ச்
சசால்வ் ஒயரசார் பலவர்களின மரப.
சதால்காப்பிிர் அவற்ிமறயும வஞசியிபலபி
அடைுகச் சசால்வார்.

தன ்நாட்டின பமல் பிமடைசிடுத்் வநத
பவநதனுுக எதிபர பிமடையுடைன சசனறு
சபாயரம அரசன காஞசிப் பூிமவ அணிவ்
வங்ுகம.

”பவஞசினே மாற்யரன விடுதர, பவநதன
காஞசி கடிு கடிமுண் கயரதினறு."

[பவகனற பகாபத்ிமதயுிமடைி பிமகிரசன
வந் தன எல்ிமலயில் பாிமுிம சகாள்ு,
அரசன காஞசிப் பூிமவ அணிந் காவல் சசதி
பவண்டிி இடைககிமுு காப்பிமது கயர்வ்
காஞசித்திிமண.]

இவவாறு பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல
காஞசித் திிமணயின இலுகணத்ிமத வகுகற்.
大

பிமடைசிடுத்் வநத பிமகிரசிமனே எதிர்த்்ப்
சபார பவண்டும எனறு தீர்மானித்த அரசன
அநதச் சசததிிமி எககம பரப்பச் சசதகறான.
்டியும முர்ம முங்கககனறனே. பிமகவர்கள்
்நாட்டுுகள் பகம வழிகள் எிமவ எனறு
ஆராதந், அகசகல்லாம காவல் பிமடைிமி
நறுத்்கறார்கள். ்நாட்டுுகள்பு பகநத
பினனேர்ப் பிமகவர்கிமுப் சபாயர்

ஒட்டுவிமதவிடை, எல்ிமலயில் நனறபடிபி
அவர்கிமுத் தடுத்் நறுத்திப் சபாயரவபத
சிறநத் அல்லவா? அரசன தனனுிமடைி
பிமடைவீரர்களில் மிக்வம சிறநதவர்குாக
இயரப்பவர்கிமு ஆராதந் எடுத்்
எல்ிமலிமிப் பா்காுக அனுப்பகறான. பபார்
வநதால், ஆயுதககளுுக எனனே சசதவ் எனறு
ிமகிமிப் பிிமசவ் வீரத்்ுக அங்கனறு.
அரசன பல பவறு பிமடைுகலககிமு முனபப
பசமித்் ிமவத்தியருகறான. இப்படி ஓர் ஆபத்்
வயரமபபா் பதிி ஆயுதககிமுச் சசதித்
சதாடைககவபதா, பிறரடைம வாககவபதா எளிி
காரிம அனறு எனபிமத அவன அறவான.
ஆகபவ, வயரமுன காுகம அறஞர்களின
அற்விமரிமிு பகட்டு, எத்திமகி ஆயுதககள்
பவண்டியியருகம எனபிமத முன கட்டிபி
சதரந்சகாண்டு, அவற்ிமறத் சதாகத்்
ிமவத்்ள்ுான அரசன. தண்ணிர்த் தாகம
எடுுகமபபா் கணறு சவட்டைப் பகநதால்
தாகம தணிவ் எப்படி?

அரசன இப்பபா் அநதப் பிமடைுகலககிமு
எடுத்்த் தகதி அறந் பிமடைத்
திமலவர்களுுகம வீரர்களுுகம
வங்கககறான. அவற்ிமறப் சபற்ற வீரர்களுுக
உண்டைானே மகழ்ச்சி சசால்லி முடிிா்.
அவர்கள் பதாள்கள் பூருகனறனே.
சவற்றிமிபி சபற்றுவிட்டை ஊுகம
சபாகககற்.

இவவாறு அரசன வீரர்களுுகப் பிமடைகிமு
அளிுகம சசிிமலப் பிமடைவங்ுக எனறு
சசால்வார்கள். இநத வங்ுகத்ிமதச்
சிலப்பதிகாரத்தில் ஓர் இடைத்தில்
இுகபகாவடிகள் கறுகறார்: பகாவலன
தியரமணம ஆனே்வடைன தனிபி ஒயர மாளிிமகயில்
கண்ணகயுடைன இல்வாழ்்வ ்நடைத்தப் பககறான.
அப்பபா் கண்ணகயின பபரங்ிமகு கண்டு
பாராட்டுகறான. ‘சிவசபயரமான தான முடித்த
பிிமறிமி உன ச்நற்றிாகமபடி வங்ககட்டும
மனமதன தன கயரமபவில்பல உன
பயரவமாகமபடி தரட்டும; இநதிரன தன

வச்சிரத்ிமத மின இிமடைிாக எனறு
அளிுகட்டும’ எனறும பிறவாறும சசால்கறான,
காமன கயரம பயரவமாகு கயரமிமபத் தரட்டும
எனறு சசால்கறான; அதற்க ஒயர காரணத்ிமது
 கறுகறான, காமனுுகப் சபண்கிமு பிமடை.
‘பபார் சசதயும வீரர்களுுக அரசன பிமடை
வங்ககம வங்ுகம உண்டைாதலால்,
உயரவிலாுனோகி காமன தன சபரி
கயரமபவில்ிமல இரண்டு கயரம பயரவமாக
அிமமத்் உனேுகத் தரட்டும" எனறு அவன
 கறுகறான.

”அிமடைிார் முிமனேிகத்் அமர்பமம
படு்நர்ுகப்
பிமடைவங்க கவபதார் பண்பஉண் டைாகலின
உயரவி லாுன ஒயரசபயரக கயரப்பவில்
இயரகயரம பயரவ மாக ஈடுக" [1]

எனப், அவன சசால்வதாகச்
சிலப்பதிகாரத்தில் அிமமுத பகதி.
---[1]. அிமடைிார் முிமனேிகம - பிமகவபராடு
பபார் சசதயும - பபார்ுகும, அமர்பமமபடு்நர்
- பபாரல் சிறப்பிமடைி இயருகம வீரர்.
உயரவிலாுன - அகககன; காமன, ஈடுக வங்ககட்டும.

அர்சன ிமகிால் தரப்சபற்ற
பிமடைுகலனகிமுப் சபற்ற மறவர்கள்.
அதிமனேச் சிறநத பபறாக எண்ணிப் சபயரமிதம
அிமடைகறார்கள். பிறக அவர்களுுக
உண்டைாகம மிடுுகுகம எழச்சிுகம
பகட்பாபனேன?

பபாயருக எதிபர பபார்
சதாடைககவிட்டைார்கள். அரசன தன வாிமுச்
சிறப்படைன ஏநதிச் சசல்லுமபடி முனபனே
விடுுகறான, அரசனுிமடைி பிரதிநதிிாகப்
பபார் சதாடைககிதற்க அறகறசினறு
ிாவயரம கண்டு ஊுகம சகாள்ு அவவாள்,
இனனிிம இிகக முனபனே சசல்கற்.
அப்படிபி அவனுிமடைி கிமடையும
ஆரவாரத்்டைன பபாகற்.

வீரர்கள் ஆர்த்் எழகனறனேர். அரசனும
பபாயருகப் பறப்படுகறான. அவனுிமடைி
பதாள் விமமுகற். உள்ுமும வீரத்தால்
விமமுகற். “இனறு கதிரவன
மிமறவதற்கமுன என பிமகவிமனே சவனறு
பபார்ுகுத்ிமது ிமகப்பற்று சகாள்ுாமற்
பபானோல், என பிமகவயருக முன நனறு
இச்சகம பபசிப் பணிந் நற்பபணாகக!” எனறு
வஞசினேம  கறுகறான, தனனுிமடைி
கலத்்ுகரி பூிமவயும, சபானனோலாகி
காஞசிப் பூிமவயும பிமடைத் திமலவர்களுுக

அளித்் அணிந் சகாள்ுச் சசதகறான.
எல்பலாயரிமடைி உிமடைகளிலும காஞசிப் பூ ஒளி
விடுகற். "்நாககுாக வலிிப் பபாயருகச்
சசல்லவில்ிமல. அுகரமமாக ்நாடைாிமசயினோல்
பிமகவன எககள் காட்டினபமல் பிமடைசிடுத்்
வநதியருகறான, அவிமனே எதிர்த்் விரட்டி
அடிுகபவ இநதப் பபாிமர
பமற்சகாண்டியருகபறாம' எனறு அநத வீரர்கள்
சசால்ல பவண்டிிிமத அவர்கள் அணிநத
காஞசிப் பூப் பலுப்படுத்்கற்.

இபதா பிமடை, முர் முங்கக்வம ஊ்
சகாமபகள் ஊத்வம ்டி ஒலிுக்வம வீரர்கள்
மிடுுகச் சசாற்கிமுச் சசால்ல்வம
்நிமடைபபாட்டுச் சசல்கற். மாற்றான வந்
தககயியருகம எல்ிமலிமி அிமடைகற்.
இப்பபா் பபார் ப்நரடிிாகத் சதாடைகககற்.

மாற்றான முனபப திட்டைமிட்டு இநதத்
தாுகதிமல பமற்சகாண்டியருகறான. சபயரம
பிமடையுடைன வநதியருகறான. முனனேணிப்
பிமடைபி கண்டைார் அஞ்மபடி நற்கற்.
பிமகவிமனே எதிர்த்்ச் சசனற வீரப்பிமடையின
முனனேணியிபல சிறநத வீரர்கள் இயருகறார்கள்.
எதிரகளின முனனேணிப் பிமடைுக ஏற்றபடி
சபாயர் ஒட்டும வலிிமம பிமடைத்தவர்குாகப்
சபாறுுக அனுப்பியியரு கறார்கள்.

இரண்டு முனனேணிப் பிமடைகளும
சபாயரகனறனே. வநத பிமகவனே் பிமடையின
அுிமவ இவர்கள் ்நனக உணர்ந்
சகாள்ுவில்ிமல. அ் மிகப் சபரிதாகபவ
இயருகற். பபார் கடுிமமிாக ்நடைுகற்.
வீரர்கள் கனேல் சகாப்பளிுகம கண்களுடைன
பபாராடுகறார்கள். அபதா ஒயர வீரன எவவு்வ
உற்சாகத்்டைன பபார் பரகறான! வில்ிமல
விமுத்் அமிமப மாரபபாலப் சபாழிகறான.
ஒவசவாயர முிமறயும அவனுிமடைி அமபுக
எதிரயின பிமடையில் கதிிமரபிா, வீரபரா

பலிிாகறார்கள். பிமகவர்கிமு அவிமனேு
கண்டு விிப்ிமப அிமடைகறார்கள்.

எனனே இ்? இ் உண்ிமமதானே? ஆம;
உண்ிமமதான. அநதப் சபயரவீரிமனே எதிரயின
பிமடையிலியரந் வநத அமப வீழ்த்திவிட்டைபத!
அவன திமலிமித் தறத்்ு கீபங்
வீழ்த்திவிட்டை். அநபதா பரதாபம
பிமடைவீரர்கள் சற்பற கலகககறார்கள்.
வீழ்நதவன திமல பிமகவர் ிமகயில்
அகப்படைாதபடி எடுத்் அரசிமனே ப்நாுக ஓடி
வயரகறார்கள். அநத முகத்தில் இனனும
முறுவல் வாடைவில்ிமல. தன ்நாட்டுுகாக உயிர்
சகாடுத்த சபயரமிதநதான அநத முறுவலுுகப்
சபாயரபுா?

அரசன அநத வீர முகத்ிமதப் பார்ுகறான.
அவன முகத்தில் சிறு வாட்டைம படைர்கற்.
ஆனோல் இங்்வ சகாண்டைாடை இ்வா ப்நரம?

”இநதத் திமலிமி உறவினேர்களிடைம
சகாடுத்்விடுககள். திமலிமிு சகாண்டு வநத
வீரனுுகப் பர் சகாடுககள்?” எனறு அரசன
கட்டைிமு பிறப்பிுகறான. “இவனுுகச்
சமானேமானே வீரன ிாயரம இல்ிமல எனறு சபிர்
சபற்றவனுிமடைி திமலிமி, பிமகவன
சகாண்டு பபாகாமல் இகபக ்ணிந் எடுத்்
வநத வீரனுுக எவவு்வ சகாடுத்தாலும தகம"
எனறு வீரர்கள் பபசிு சகாள்கறார்கள்.

அநதத் திமலுக மாிமலயிட்டு வீரனுிமடைி
மிமனேவியிடைம அனுப்பகறார்கள். அதற்கள்
அநத ்நகிமகபி சசததிிமிு பகள்வியுற்று ஓடி
வயரகறாள். வீரனுிமடைி திமலிமி அவள்
ிமகயில் அளிுகறார்கள். அவள் அிமது
காண்கறாள். அவள் கண்ணில் நீர்
சபயரகவில்ிமல. உற்றுப் பார்ுகறாள். தன
மார்பிபல அிமத அிமணத்்ு சகாள்கறாள். தன
முகத்பதாடு பசர்த்் ிமவுகறாள். ஒயர
சபயரூச்் வயரகற். ஆ இ் எனனே? அநதப்
சபண் கீபங் விழகறாபு! அவள்

கணவனுிமடைி திமலயும அவள் ிமகயிலியரந்
்நழவி விழகற். அயரகல் உள்ுவர்கள்
பிமதபிமதத்் ஓடிச் சசனறு பார்ுகறார்கள்.
அவள் உடைலில் உயிர் இல்ிமல. தன கணவன
சபற்ற வீர சசார்ுகத்தில் அவிமனேத் தனிபி
வாழமபடி சசதி மனே மினற
அவளுமபபாதவிட்டைாள்! அவள் உயிர் பிரநத
அற்பதத்ிமதப் பினவயரம பாட்டுச் சசால்கற்:

”சகாபல ஆனோு  கற்றம சகாடிபத!
சகாழ்நன
திமல ஆனோள் ிமதிலாள் கண்படை முிமலிால்
முிககனோள்; வாள்முகமும பசர்த்தினோள்;
ஆகபக
உிககனோள் ஓககற்று உயிர்.” [1]

'சகால்லுதபல நறுத்தாத ிமன சகாடிிவன!
இகபக ்நடைநதிமதப் பார்த்தால் இ்
சதரிவில்ிமலிா? தன கணவிமனேப் பிரந்
வாங் வியரமபாத இநத மகிமக அவன
திமலிமிச் சிற்ம இிமமுகாமல் உற்று
ப்நாுகனோள்; தன மார்பபாடு ிமவத்்
அிமணத்தாள்; அவள் முகம ஒளி விட்டை்;
அதபனோடு பசர்த்் முத்தமிட்டைாள்; சிறபத
வயரநதினோள்; அவவு்வதான; அவள் உயிர்
பமபல பபாத விட்டை்!’ எனறு இநது
காட்சிிமிு கண்டைவர்கள் விிப்பிமடை
கறாரர்கள்,
---[1]. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 77

இவவாறு திமலசிறநத வீரன ஒயரவன
தனனோல் இினற அு்வ பலர் உயிிமரப் பலி
வாககவிட்டுத் தன உயிிமர விட்டைதனோல்,
அரசன துர்ச்சி அிமடைிவில்ிமல. அவனுுக

இப்பபா் பினனும சினேமும ஊுகமும
சபாகககனறனே. தன பிமடைகிமு முனபனேறச்
சசல்லுமபடி சசலுத்்கறான. சபயரவீரன
வீழ்நததனோல் பிமடையிபல சலசலப்பம
துர்ச்சியும உண்டைாகம எனறு எதிரகள்
எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனோல் முனபனேயினும
முமமடைகக இநதப் பிமடை வீறுசகாண்டு
எழவிமது கண்டு அவர்கள் விிநதார்கள்.

கடும பபாரபல ஒயர மறவன மார்பில்
எதிரகளின பவலினோல் சபரி பண்
உண்டைாகற், அதிலியரந் கயரதி சவள்ுமாக
வயரகற். அவனோல் நற்க முடிிவில்ிமல.
அயரகல் உள்ுவர்கள் அவிமனேப் பிடித்்
நறுத்்கறார்கள், எதிரகபுா அமப மாரிமி
வீ்கறார்கள். வீரர்கள் பமபல சசனறு பபார்
சசதிாமல் தனிமனேத் தாகக நற்பிமத
அவவீரன பார்ுகறான. தனனோலும பபாரடை
முடிிாமல், பிறிமரயும பபார் சசதி விடைாமல்
தான இயரப்பிமத அவன எண்ணி இரகககறான.
திாசரனறு அவனுுக ஒயர பிாசிமனே

பதானறுகற். பல்ிமலு கடித்்ு சகாண்டு தன
மார்பப் பண்ணில் பவிமல விட்டுு கழித்்
விடுகறான. ஒயர கணநதான; அடுத்த கணம
அவன வீர மரணம சபற்றுவிடுகறான. அவன
உடைலத்ிமத அகபக விட்டுவிட்டு வீரர்கள் பபார்
சசதி முந்கறார்கள். “்நமிமமத் தடுத்் நற்கச்
சசத்விட்டைிமதப் சபாறாமல் தன உயிிமரு
சகாடுத்தாபனே! இ் அல்லபவா வீரம? எனறு
வீரர்கள் அவன இில்ிமபப் பாராட்டுகறார்கள்.

கீபங் விழந் கடைுகம வீரனே் உடைிமலப்
பபார்ு குத்தில் உண்வ கிமடைுகசமனறு வநத
பபதகள் அணுககனறனே. பபாரல்தான
பபதகளுுக உண்வ கிமடைுக பவண்டும
எனப் ஒயர சாபமாம, ஆிமகிால் எகபகிாவ்
பபார் வராதா எனறு வயிறு ஒட்டிு கடைுகம
பபதகள் காத்்ு கடைுகமாம. எககம
ஒற்றுிமமயும சமாதானேமும வுவாழ்்வம
சாநதியும உண்டைாக பவண்டுசமனறு
சபரபிார்கள் வியரமபவார்கள். பிறர் அடித்்ு
சகாண்டு அழியுமபபா், ்நாம ்நலம சபறலாம

எனறு வியரமபபவர்களும இயருகறார்கள்.
அவர்கள் பபதுக ஒப்பானேவர்கள். பிறயரிமடைி
பவற்றுிமமயிலும, பிர்வ மனேப்பானிமமயிலும
வாழம இில்பிமடைபிார் எுகாலத்திலும
இயருகறார்கள். அவர்கிமுப் பபிாக உயரவகம
சசத் பலவர்கள் பாடினேர்கள். பபார்ுகுத் தில்
பபதகள் வந்  கழ் சிமமத்் உண்டைதாகப் பரணி
நல்களில் வயரம. அகபக வயரம காட்சிகள்
கற்பிமனேபி ஆனேலும அவற்றனூபடை ஓர்
உண்ிமம பிமதநதியருகற். கவிஞர்கள்
நுட்பமானே கயரத்்ுகிமு இப்படி அபூதமனோ
காட்சிகுாுகப் பலப்படுத்்வ் ஒயர மரப.
அிமது கவி சமிம எனறு சசால்வார்கள்.
சதால்காப்பிித்திலும இத்திமகி காட்சிகள்
வயரகனறனே.

இனனும வீரனுுக உயிர் இயருகறசதனறு
எண்ணி, உயிர் பபானே்வடைன உண்ணலாம எனறு
பபத அயரபக இயரந் காத்தியருகமாம.
பசிபிாடுள்ுவன அடுப்பில் சவந்
சகாண்டியருகம பசாற்ிமறு கண்டு, "ஆுகப்

சபாறுப்ப்பபால் இயருகற் இநதப் பபயின
நிமல. ஆனேலும அதற்கப் சபாறுிமம இல்ிமல.
ஒயர ்ற்றுச் ்ற்றுகற். உட்காயரகற்.
மறுபடியும நமிர்ந் நற்கற். வீரனுுக
அயரகல் பபாது கனிந் பார்ுகற். புகத்தில்
கடைுகம பவறு ஒயர கடைர்மாிமலிமிச் சடிு
சகாண்டு சிருகற். கயரதி சவள்ுத்திபல
கடைுகம வீரனுிமடைி கண்பணப் பார்ுகற்;
அதில் இனனும கனேல் சகாப்பளிுகற்.
அதனோல் சதாடை அஞ்கற் பபத.

”சகாட்கம, நமியரம, கறுளும, கடைர்சடிப்
சபட்ி ்நகமசபியரம, பபதமகள்-உட்கப்
பனேலக கயரதிப் பலால்வாது கடைந்
கனேல விழிப்பவற் கண்டு.” [1]

[சகாட்கம - ்ங்லும; சபட்ப வியரமபமபடி, உட்க - அஞச.]
------1. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 78,

கிமடைசியில் பபத ்ணிந் வீரன மார்பில்
பண்ிமணத் சதாட்டுத் பதாண்டைத்
சதாடைகககற். சில சமிம சதாடைாமல்
அஞ்கற். சகாஞச ுதரம பபாதவிட்டு
மறுபடியும வயரகற்.

உயிர் ்றநத வீரிமனே எண்ணிப் பலயரம
வயரந் கறார்கள். 'இவிமனேப் பபாலப் பபாரல்
நற்பவர் ிார்? இவன பபாசரனனும கடைிமலு
கடைுகத் சதப்பத்ிமதப் பபால
உத்வகறவனோயிற்பற!” எனகறார் ஒயரவர்.
'வீரன எனறால் சாமானிி வீரனோ? எவவு்வ

உிர்நத பண்பிமடைிவன! உிர்நத
சபரிவர்களுுக ்நடுபவ இயரமபத்
ுதிமணப்பபாலத் ்ுககாமல் இயருகம விறல்
வீரனோயிற்பற! இனி இவிமனே எகபக
காணப்பபாகபறாம? எனறு பலமபகறார்
மற்சறாயரவர். "இவன தான பிறநத ஊயருபக
உயிர் பபானறவன, ஊர் மட்டுமா? உலகுபக
உயிர் பபானறவன எனபற சசால்ல பவண்டும’
எனறு பவறு ஒயரவர் இரகககறார். அவனுிமடைி
அற இில்ிமபச் சசால்லி வயரந்கறார் ஒயரவர்:
“இவன மார்ிமபத் திறநத பவல், அறம நரமபிி
வாயில் ஒனிமற அிமடைத்் விட்டை். வீரத்தால்
சபறும சபாயரிமு சில்லாம வார வங்ககம
அறமுிமடைிவன இவன. அப்படி அறம திறநத
வாயிிமல, இவவண்ணலின மார்ிமபத் திறநத
பவல் அிமடைத்்விட்டைபத' எனப் அவர்
பலமபல்.

"பபார்ுகப் பிமணமன; பிமரபிார்ுகத்
தாணுமன;

ஊர்ுகம உலகற்கம ஓர்உயிர்மன; ிார்ுகம
அறமதிறநத வாயில் அிமடைத்ததால்,
அண்ணல்
நறம திறநத நீள்இல் பவல்." [1]

[ பிமண – சதப்பம, மன: இப்பபா்
பபாதவிட்டைாபனே எனற இருகத்ிமது
கறப்பித்த். பிமரபிார்-உிர்நபதார். தாணுுதண். நறம-மார்ப.]
----1. ப, சவ. 80.

-----------

6. பபாரிமடைப் பல
நகழ்ச்சிகள்

அதிகமான ச்நடுமான அஞசி எனபவன
பங்ககாலத்தில் இயரநத சபயரவள்ுல். சிறநத
வள்ுல்கள் ஏழ பபிமரத் தனிபி எடுத்்ச்
சசால்வ் ஒயர வங்ுகம. அநத ஏழ பபர்களில்
ஒயரவன அதிகமான. சகாிமடையில் சிறநத அவன
வீரத்திலும சிறநதியரநதான. அவனுுகம
பசரமான சபயரஞபசரல் இயரமசபாிமறுகம
பபார் ூண்டை். அதிகமான பலமானே
பகாட்ிமடைுகள்பு இயரந் பபார் சசததான.
இறுதியில் அதிலியரந் சவளிவந்
பபாரடுமபடி ஆயிற்று. அநதப் பபாரல்
அதிகமான உயிர் இங்நதான. பபார் மிக்வம
கடுிமமிாக ்நிமடைசபற்ற். அநதப் பபார்
சமபநதமாக ஒயர தனிு காவிிபம தமிழில்

உண்டைாயிற்று. பல பலவர்கள் பாடிி பாடைல்கள்
அிமமநத அநது காவிித்்ுகத் தகடூர்
ிாத்திிமர எனறு சபிர். இப்பபா் தயரமபர
மாவட்டைத்தில் தயரமபர எனறு வங்ககம
இடைபம தகடூர். அதற்க அயரகல் இனறும
அதிகமான பகாட்ிமடை எனற இடைம இயருகற்.
தகடூிமர ப்நாுகச் பசரமான பிமடைசிடுத்்ச்
சசனறு சவனறிமதச் சசால்வதாதலின அநது
காவிித் ்ுகத் தகடூர் பாத்திிமர எனற சபிர்
உண்டைாயிற்று. நல் முழவ்ம இப்பபா்
கிமடைுகவில்ிமல. சில பாடைல்கள் மட்டும
கிமடைுகனறனே.

அதிகமான இறந்பட்டைசபாழ் பலவர்கள்
மிக வயரநதினோர்கள். அவனோல் பல
சபாயரள்கிமுப் சபற்றவர்கள் அவர்கள்.
அவர்கள் இரககப் பாடிி பாடைல்கள் பல.
அதிகமானிடைம பலகாலம உயிபராடு
இயருகமபடி சசதயும ச்நல்லிுகனிிமிப்
சபற்ற ஒுிமவிார் பாடிி பாடைல் அவயரிமடைி
உள்ுத்தின ்ிரத்ிமத ்நனறாக எடுத்்ு

காட்டுகற். பாணர், பலவர்,  கத்தர் முதலிி
பலயரிமடைி உணர்ச்சிிமியும ஒயரகபக
பலப்படுத்்ம வண்ணம அப்பாடைல்
அிமமநதியருகற்.

*எநத உண்வ கிமடைத்தாலும முதலில்
பிறயருகு சகாடுத்்விட்டு எஞசியியரநதால்
அவன உண்ணுவான. சிறது்வ ம்ிமவ அவன
சபற்றாலும எககளுுக ஈடந் விடுவாபனே!
மிகதிிாகப் சபரி அுவில் அதிமனேப்
சபற்றால் ்நாககள் முதலில் உண்டு உவிமக
மிகதியினோல் ்நாககள் பாடை, எஞசிிிமதத் தான
உண்ணுவாபனே! இப்பபா் அநது காட்சிிமிு
காண முடிிாமல் பபாயிற்பற!?

”சிறிகள் சபறபனே, எமுக ஈடயும மனபனே!
சபரிகள் சபரபனே,

ிாமபாடைத் தானமகழ்ந் உண்ணும
மனபனே!"

'சிறு வியரநதானேலும பலயருக இிமல பபாட்டு
உண்ணச் சசதவான. சபயர வியரநதானோல்
சசால்லபவ பவண்டைாம; அப்பபா்ம பலிமர
உண்பிப்பான!’

”சிறுபசாற் றானும ்நனிபல கலத்தன
மனபனே!
சபயரஞபசாற் றானும ்நனிபல கலத்தன
மனபனே!"

எகசககபக ்நல்ல ்நல்ல உண்வ
கிமடைுகறபதா அகசகல்லாம எமுகத் தந்

எமிமம நறுத்்வான. எலுமபம ஊனுண்வம
கிமடைுகம இடைககிமு எமுகு சகாடுப்பான.
அமபம பவலும நுிமங்யும பபார்ு குத்தில்
தான முனபபாத நனறு தன வீரத்ிமது
காட்டுவான. ஊணுுக முந்ம எககளுுக
ஏற்றவற்ிமறத் தந் பிமடைுக முந்ம
சபயரவீரன அவன.”

“என சபாடு தடிபடு வழி எல்லாம எமுக
ஈடயும மனபனே!
அமசபாடு பவல்நுிமங் வழிஎல்லாம
தானநற்கம மனபனே!"

" ்நரநதம பூமாிமலிமித் சதாட்டைதனோல்
அநத மலரன மணம வீ்ம அவன கரககள்.
எககள் திமல ஒபர ்நாற்றம அடிுகம. ஆனோலும
எனனிடைம உள்ு ஆதரவால் தன மணமுிமடைி

ிமகிால் என ்நாற்றமுிமடைி திமலிமித் தடைவி
அனப பாராட்டுவான."

”்நரநதம ்நாறும தனிமகிால்
பல்வ ்நாறும எனதல் ிமதவயரம மனபனே!"

இவவாறு பலவர்களுுக அனிமபயும
உணிமவயும சபாயரிமுயும சபாழிநத
அதிகமான இறந்பட்டைான. அவனபமல்
பவிமல ஏவிப் பிமகவர் அவிமனேு சகானறனேர்.
அநத பவல் அவன மார்பில் மட்டுமா
இிககி்? அ் எத்திமனேபிா சபாயரள்கிமுத்
்ிமுத்்விட்டை். . இிமத பமபல சசால்கறார்
ஒுிமவிார்.

’சிறநத இிமசுகிமலயில் திமலவர்குாகி
பாணர்கள் தம ிமகயில் ிமவத்தியருகம பிச்ிமசப்
பாத்திரமாகி மண்ிமடைிமி அவன மார்பில்
்ிமுசசதத பவல் ்ிமுத்த். அ்மட்டுமா?
அதிகமானிடைம சசனறு இரநத இரவலர்களின
ிமககிமுத் ்ிமுத்் விட்டை். அவர்கள் இனிு
ிமக நீட்டை இடைம இல்ிமல. ்ற்றத்தார்கள் கண்கள்
ஒளி மழகக நற்கமபடிிாக, அங்கி
சசால்ிமலயும நுட்பமாகி ஆராதச்சிிமியும
உிமடைி பலவர்கள் ்நாவிபல பபாத அநத பவல்
விழநத். இனி அநதப் பலவர்கள் எப்படிப்
பாடுவார்கள்?

"அயரநதிிமல இயரமபாணர் அகல்மண்ிமடைத்
்ிமுயுரீஇ
இரப்பபார் ிமகயுளும பபாவிப்
பரப்பபார் பனகண் பாிமவ பசார
அஞசசால்நுண் பதர்ச்சிப் பலவர் ்நாவில்

சசனறு வீழ்நதனறு அவன
அயரநறத்் இிககி பவபல!"

‘எககளுுக எப்பபா்ம ஆதாரமாக இயரநத
என அப்பன இப்பபா் எகபக இயருகறாபனோ?
இனிபமல் வள்ுல் எனறு சசால்லி வாிாரப்
பாடும பலவயரம இல்ிமல; அப்படி ிாராவ்
பாடினோலும அவயருக ஒயர சபாயரிமு
வங்ககபவயரம இல்ிமல.’

”ஆசாக எநிமத ிாண்டுுன சகால்பலா!
இனிப், பாடு்நயரம இல்ிமல;
பாடு்நர்ுக ஒனறு ஈடக்நயரம இல்ிமல."

*உலகத்தில் பணம பிமடைத்தவர்களுுகப்
பஞசம இல்ிமல. ஆனோல் எல்லாயரம தமமிடைம
உள்ுிமது சகாடுுகறார்குா? அ்தான
இல்ிமல. களிர்நத நீர்த் ்ிமறயிபல பகனிமற
எனற சகாடியில் நிமறிப் பூ இயருகம. அதில்
பதன  கடை இயருகம. ஆனோல் அநதப் பூிமவ
ிாயரம அணிந் சகாள்கறதில்ிமல. அ் தன
பாட்டுுகப் பூுகம; பிறக வாடிச்
சயரகாகவிடும. அ் பபாலப் பணத்ிமத
ிமவத்்ு சகாண்டியரந்ம பிறயருகு
சகாடுுகாமல் விணாக மாதகனற உயிர்கள்
மிகப் பல. எல்லாயரம அதிகமான ஆகவிடை
முடியுமா?

”பனித்்ிமறப் பகனிமற ்நிமறுசகாள்
மாமலர்
சடைா் ிமவகிாககப் பிறர்ுகஒனறு
ஈடிா் வியும உயிர்தவப் பலபவ!"

இவவாறு சசால்லி முடிுகறார் ஒுிமவிார்.
பாட்டில் மனபனே எனற சசால் அடுத்தடுத்்
வயரகற். அ் கழிவிருகத்ிமதச் ்ட்டி நற்ப்;
அதாவ், 'இப்பபா் இல்லாமற் பபாயிற்பற!
எனற வயரத்தத்ிமத உள்ுடைுகி்.
இநதப்பாட்ிமடை மனிமனேு காஞசிுக
உதாரணமாக ்நச்சினோர்கனிிர் சதால்காப்பிி
உிமரயில் காட்டி யியருகறார்.

பாட்டு முழவிமதயும சதாடைர்ச்சிிாகப்
பார்த்தால் இநது கழிவிருகம ்நனறாகத்
சதரிவயரம.

”சிறிகன சபறபனே எமுக ஈடயும மனபனே!
சபரிகள் சபறபனே

ிாமபாடைத் தான மகழ்ந் உண்ணும
மனபனே!
சிறுபசாற் றானும ்நனிபல கலத்தண்
மனபனே!
சபயரஞபசாற் றானும ்நனிபல கலத்தன
மனபனே!
எனசபாடு தடிபடு வழி எல்லாம எமுக
ஈடயும மனபனே!
அமசபாடு பவல்நுிமங் வழி எல்லாம
தானநற்கம மனபனே!
்நரநதம ்நாறும தனிமகிால்
பல்வ ்நாறும எனதிமல ிமதவயரம மனபனே!
அயரநதிமல இயரமபாணர் அகல்மண்ிமடைத்
்ிமுயுரீஇ

இரப்பபார் ிமகயுளும பபாகப்
பரப்பபார் பனகண் பாிமவ பசார
அஞசசால் ்ண் பதர்ச்சிப் பலவர் ்நாவில்
சசனறு வீழ்த்தனறு, அவன
அயரநறத்் இிககி பவபல !
ஆசா சகநிமத ிாண்டுுன சகால்பலா !
இனிப்,
பாடு்நயரம இல்ல; பாடு்நர்ுக ஒனறு
ஈடக்நயரம இல்ிமல;
பனித்்ிமறப் பகனிமற ்நிமறுசகாள்
மாமலர்
சடைா் ிமவகிாககப் பிறர்ுக ஒனறு

ஈடிா் வீயும உயிர்தவப் பலபவ.”

[ கலத்தன - கலத்ிமத ிமவப்பவன. தடி - திமச,
்நரநதம - ்நரநதம பூ. பல்வ - பலால் ்நாற்றம,
ிமதவயரம - தடை்வவான. இயரமபாணச் - கயரகறம
சபற்ற பாணர். மண்ிமடை - வாிகனற பாத்திரம.
உரீஇ - உயரவி. பனகண் - ஒளி இங்நத கண்.
பதர்ச்சி - ஆராதச்சி. வீழ்நதனறு - வீழ்நத்.
நறம - மார்ப. ஆ் - பற்றுுபகாடு. பனித்்ிமற களிர்ச்சிிமி உிமடைி நீர்த்்ிமற. பகனிமறநீர்த்்ிமற யில் வுயரம ஒயர சகாடி. ்நிமற-பதன.
ிமவகிாகக - வீபண இயரநதாற்பபால.
தவப்பல-மிகப்பல.]

இவவாறு பலயரம வயரநதப் பிமகிரசர் மாு
அமர் சபாயர் சவனற வீரர்கள் கடித்்
மகழமபடி அரசன ம்ிமவ வங்ககச்
சசதகறான. அிமதச் சசால்வ் கட்காஞசி.

பபாரல் இறந்விட்டை வீரர்களின
மிமனேவிமார் தாமும அவர்களுடைன உயிர்விடைத்
்ணிகனறனேர். வீரர்களின உடைிமல எருகம
எரயிபல தாமும வீழ்நநு தம கற்பின திறத்ிமத
உலகம பபாற்றச் சசதகனறனேர். அவர்களுிமடைி
்ணிிமவு கண்டு உலகம அஞ்கற்.

சில சமிககளில் வீரனுிமடைி மார்ிமபத்
்ிமுத்் அவிமனே வீழ்த்திி பவிமலபி எடுத்்
அதிமனேத் தன மார்பில் பாதச்சிுசகாண்டு
அவன மிமனேவி இறந்படுவ்ம உண்டு.
“உலகத்தில் கற்ப எனப் ்நாம கண்டு அஞ்ம
கடுிமமிமி உிமடைி். பிமகவர் ஒச்சிி
பவிமலத் தன மார்பில் ஏற்றுப் பபாுகுத்தில்
வீழ்நதான வீரன. அ் பாராட்டுதற்கரி்.
ஆனோல் அநத பவபல அவனுிமடைி
மிமனேவிுகம  கற்றாகவிட்டை். எனனே
கடுிமமிானே சசில் இ்!’ எனறு ஒயர பாடைல்
சசால்கற்.

”கவிமவநீர் பவலிு கடிபதகாண்
கற்பிமடைிமம !
சவவபவல்வாத வீழ்நதான
விறல்சவதபிான-அவபவபல
அமபிற் பிறழம தடைககண் அவனகாதற்
சகாமபுகம ஆயிற்பற  கற்று! ”

வீரர்கள் பபார்ுகுத்தில் அஞசா் சபாயர்
தம மார்பில் பிமடைகிமு ஏற்று உயிர்விடுவ்
சபயரவீரம. அநத வீரத்தினோல் மற்றவர்களுுக
உண்டைாகம விிப்ிமபச் சிறதாுக விடுகற்,
இத்திமகி மகளிரன ்ணிவானே சசில்.
ஆடைவர்கள் ஒயர விமகயில் வீரத்ிமது
காட்டுகறார்கள் எனப் உண்ிமம; ஆனோல்
இநத மகிமகிபரா அதனினும சபரி

வீரத்ிமது காட்டி உயிிமர விடைச் சிற்ம
அஞசாமல் கற்ிமப நிமல நறுத்்கறார்கள்.

காஞசித் திிமணயில் சபண்களின
சமபநதமானே பல ்ிமறகள் உண்டு. அவற்றல்
ஒனறு மகட்பாற் காஞசி. பிமங்ி காலத்தில்
மனனேர் கலத்தில் பிறநதவர்களும, கறுநல
மனனேர்குாகி பவளிர் கலத்தில்
பிறநதவர்களும தமுக ஏற்ற கலத்திபல சபண்
சகாண்டு மணப்ப் வங்ுகம. ஒயர
மனனேனுிமடைி மகிமு பவறு ஒயர மனனேன
தனேுபகா, தன மகனுுபகா மணம சசத்
சகாடுுக பவண்டுசமனறு பகட்கமபபா்,
மகிமுப் சபற்றவன அநதச் சமபநதத்ிமத
வியரமபாமல் இயரப்ப்ம உண்டு. ஆகபவ,
அவன மகிமு மணம சசத் சகாடுுக
வியரப்பம இல்ிமல எனறு மறுத்்ச் சசால்லி
அனுப்பிவிடுவான. அநத மறுப்ிமபு பகட்டு,
சபண் சகாள்ு வியரமபிி மனனேன பகாபம
சகாண்டு பபார்ுக எழவ்ம உண்டு.
அப்பபா் மகிமுப் சபற்றவனுுகம

அவனுுகம பபார் நகழம. அநதப் பபாிமரச்
சசால்வபத மகட்பாற்காஞசி எனனும
்ிமறிாகம.

பாரசினனும சபயரவள்ுலுுக இரண்டு
சபண்கள் இயரநதார்கள். உயரவாலும தியரவாலும
கல்விிாலும பண்பினோலும சிறநதவர்கள்
அவர்கள். முடியுிமடை மனனேர்குாகி பசர பசாங்
பாண்டிிர்கள் தனித்தனிபி தமுக அநதப்
சபண்கிமு மணம பரவிுக பவண்டு சமனறு
 கற ஆள் அனுப்பினேர். பார அதற்க இிமசி
வில்ிமல. மநிமத மநிமதிாகப் பல
மிமனேவிமார்கிமு ஆநதப் பரத்தில்
ிமவத்்ுசகாண்டியருகம அவர்கிமு மனேத்தால்
தன சபண்களின வாழ்்வ ஒயரவிமக அடிிமம
வாழ்வாக முடியும எனறு பார எண்ணினோன.
ஆகபவ அவன தன சபண்கிமு அவர்களுுக
மணம சசத் சகாடுுக இிமசிவில்ிமல.
அவன மறுத்்விட்டைிமத உணர்நத முடிமனனேர்
ூவயரம பகாபம சகாண்டைனேர். பார ஏழ
வள்ுல்களில் ஒயரவன. அவன பகழ் தமிழ்்நாடு

எககணும பரவியியரநத். பலிமமயிற் சிறநத
சபயரமானோகி கபிலர் அவனுிமடைி ஆயரயிர்
்நண்பராக்வம அிமவுகுப் பலவராக்வம
விுககனோர். இவற்ிமறசில்லாம கண்டை
முடியுிமடை மனனேர்களுுக முனபப சபாறாிமம
இயரந் வநத். இப்பபா் பார தன
சபண்கிமு மணஞசசத் தர மறுுகபவ,
இ்பவ காரணமாகு சகாண்டு அவபனோடு
பபாரட்டு அவிமனே அழித்்விடைலாம எனறு
எண்ணினோர்கள். அவர்கள் தமமுட் கலந்
பிாசித்்ப் பபாரடுவசதனறு உறுதி சசத்
சகாண்டைார்கள்.

பறமப எனனும மிமலயினபமல்
பகாட்ிமடைிமி அிமமத்்ுசகாண்டு வாழ்நதான
பார. அவனுிமடைி காட்டுுகம பறமப எனபற
சபிர். முநநறு ஊர்கிமு உிமடைி் அ். பார
்நாுிமடைவில் தனபால் வந் பாடும
பலவர்களுுகம மற்றவர்களுுகம ஒவபவார்
ஊராக வங்ககு சகாண்டு வநதான. அதனோல்
அவனுிமடைி பகழ் எககம பரவிி்.

ூபவநதயரம பறமப மிமலிமி
முற்றுிமகயிட்டைார்கள், அவர்குால்
பறமபினபமல் ஏற முடிிவில்ிமல. கீழியரநத
படிபி அமிமப எததார்கள். அுத அமபால்
பமபல இயரப்பவர்களுுக எநதத் தீககம
உண்டைாகவில்ிமல. அவர்கள் விட்டை அமபகிமு
கீபங் இயரநத பிமடைகளினம் பட்டுத்
்னபத்ிமத உண்டைாுகனே. பமபல
இயரப்பவர்களுுக மிமலயில் விிமுநத
உண்வப் பண்டைககிமு பபா்மானேிமவிாக
இயரநதனே. பபார் ச்நடு்நாள் நீடித்த்.
கிமடைசியில் ூபவநதயரம பசார்ந்பபாதத் தம
பிமடைகளுடைன மண்டைனேர். கிமடைசியில்
வஞசகத்தால் பாரிமிு சகானறனேர்.

தன சபண்கிமு அவர்களுுகு சகாடுுகு
 கடைா் எனற உறுதிிமிு கிமடைப்பிடித்தான
பார. அிமது காரணமாக ிமவத்் ூபவநதயரம
பபார் சசததார்கள். மகளின சபாயரட்டுப் பபார்
நகழ்வ்ண்டு எனபதற்க இநத நகழ்ச்சி சிறநத
சானயரகம.

大

இப்படிப் பலவாறாகப் பபார் நகழமபபா்,
பிமடைசிடுத்் வநத அரசனுிமடைி
பபார்ப்பிமடைகிமு எல்லாம பதால்வியுறச்
சசதகறான, ்நாட்ிமடை ஆளும அரசன;
அவனதான காஞசிமாிமல ிணிந் பபார்
சசதகறவன. கிமுிமி முற்றும கிமுத்்
எறவ்பபாலப் பிமகப்பிமடைகளில் ஒயர சிறு
பகதி கடை எஞசாமல் அடிபிாடு அழித்்ப்
பபார்ுகுத்ிமத முன இயரநத்பபால
ஆுகவிடுகறான. பிமகமனனேர் தமுகத்
்ணிாக பவறு பலிமரயும பசர்த்்ுசகாண்டு
வந் பபார் சசதகறார்கள். அப்படித் ்ிமண
சபற்றும அவர்குால் சவற்றசபற
முடிிவில்ிமல. ிாவயரம பதால்வி
யுறுகறார்கள்.

”மனனேர்ிாிமரயும மறமகாற்ற

முனஇயரநத முண்கடிநதனறு”

எனறு இநதச் சசிிமலச் சிறப்பிுகற்
பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல. ’பவநதர்
எல்லாிமரயும சினேம சபாககு குகச் சசத்,
அவிமர முனப இயரநத பபார்ுகுத்தினினறும
அடித்் ஒட்டிி்' எனப் இதன சபாயரள்.
இநதத் ்ிமறுக முிமனேகடி முனஇயரப்ப எனறு
சபிர்.

இவவாறு ்நிமடைசபறும பபாரனிிமடைபி
பவறு சில நகழ்ச்சிகளும நகழ்வ்ண்டு.
அவற்ிமறத் சதால்காப்பிித்தின உிமரகாரர்
கறத்தியருகறார். கடிமரம தடிதல் எனப்
அவற்றல் ஒனறு.

பங்ககாலத்தில் ஒவசவாயர மனனேர்
கலத்திற்கம ஒவசவாயர காவல் மரம உண்டு.
இப்பபா் இிமறவன எழநதயரளிி தலககளில்
சிறப்பாக ஒயர மரத்ிமதப் பபாற்ற
வழிபடுவார்கள். அிமதத் தல வியரட்சம
எனபார்கள். அ்பபால வழிவழி வநத
மனனேர்கள் பா்காத்் வயரம கல
வியரட்சத்ிமதபி காவல் மரம எனறும, கடிமரம
எனறும சசால்வார்கள். துக வீரர்கிமு ிமவத்்
அநத மரத்ிமது காத்் வயரவ் மனனேர்
கடைிமமகளில் ஒனறு. காவல் மரத்்ுக
ஏபதனும தீகக வநதால் மனனேர் கலத்்ுபக
தீகக வயரம எனற எண்ணம இயரந் வநத்.
பிமகிரசர்கள் அநது காவல் மரத்ிமத
சவட்டிவிடுவார்கள். சவட்டிி மரத்திலியரந்
முர் சசத் தம சவற்றுகறிாக ிமவத்்
முங்ுகவரர்கள்.

பசர ்நாட்டுுக பமற்பக பமல்கடைலில் சில
தீ்வகளில் கடைமபர் எனற அரசர்கள்
வாழ்நதார்கள். அவர்களுிமடைி காவல் மரம

கடைமப. பசரர் அவர்கிமு சவனறனேர்.
கடைமபரன காவல் மரத்ிமத சவட்டி அிமது
சகாண்டு முர் சசத் அடித்தனேர். இிமதப்
பதிற்றுப்பத்் எனற சகக நல்  கறுகற்.

”பலர்சமாசிந் ஓமபிி திரள்பூக
கடைமபின
கடியுிமடை முழமுதல் ்மிி ஏஎத
சவனறுஎற முங்ககபிமண சசதத
சவல்பபார்."

[ பலர் சழ்ந் பா்காத்த, திரண்டை
பூகசகாத்்ு கிமுயுிமடைி கடைமப மரத்தின
காவிமலயுிமடைி திரண்டை அடிமரத்ிமத
சவட்டுமபடி வீரர்கிமு ஏவி, அநத அடி
மரத்தினோல் பிமகவிமர சவற்ற சகாண்டு

அடித்் முங்ுகம முரிமசச் சசதத சவல்லும
பபார்.)

இப்படிபி பிமங்ின எனபவபனே சவனறு
அவனுிமடைி காவல் மரமாகி பவமிமப
சவட்டினோன ஒயர பசரன.

்நனனேன எனனும மனனேனுிமடைி காவல் மரம
மா, அதன காிமி ஒயர சபண் பிறர் அறிாமல்
சபற்றுத் தினறாள் எனபதற்காக அநதப்
சபண்ிமணு சகால்லுமபடி சசததான அரசன.
இதிலியரந் காவல் மரத்ிமத அரசர்கள் எவவாறு
காப்பாற்றனேர்கள் எனபிமத உதத்்ணர்ந்
சகாள்ுலாம.

காவல் மரத்ிமதத் தடிவ் ஒயர வீர நகழ்ச்சி.
பிமடைிமிச் பசர்நத ிாிமனேயும கதிிமரயும

நீர்த்்ிமறுக வந் படியுமபபா் அவற்ிமறச்
சிலர் சகானறு விடுவார்கள். ஊயருகப் பறமபப
உள்ு வீதிகிமுச் ்ட்டுவிடுவார்கள். இிமவ
பபானற பல சசில்கிமு இலுகணத்தில்
சபிர் சசால்லிு கறத்த ்ிமறகளுுகள்
அடைுகுசகாள்ு பவண்டும எனறு உிமரகாரர்
 கறுவார். "கடிமரம தடிதலும, களிறும மா்வம
்ிமறப்படிவனே வற்ிமறு பகாறலும,
பறஞபசரிமிச் ்டுதலும முதலிினே்வம
அடுத்ுதர்நதட்டை சகாற்றத்தினபாற் படும" எனறு
்நச்சினோர்ுகனிிர் எழ்கறார்.
-----------

7. மதில் முற்றுிமக

திமரயில்மட்டும பபார் சசதயும வங்ுகம
பங்ககாலத்தில் இயரநத். சிறுபானிமம
கடைற்பபார் நகழ்நத். பிமகவர்கள் ்நாட்ிமடைு
கிமலுகாதவண்ணம பல விமகிானே
பா்காப்புகிமு அரசர்கள் சசததியரநதார்கள்.
அகககபக பகாட்ிமடைகிமுு கட்டி வீரர் பலிமர
ிமவத்தியரநதார்கள். ஒயர காட்டில் இவவாறு
அிமமநத பகாட்ிமடைகள் பல உண்டு.
பகாட்ிமடைிமி அரண் எனறு சசால்வார்கள்.

அரசனுுகரி உறுப்புகளில் அரணும
ஒனறு. நல அரண், நீர் அரண், மிமலிரண்,
காட்டைரண் எனறு பலவிமக அரண்கள் உண்டு.

நலத்திலும மிமலயின பமலும
பகாட்ிமடைகிமுு கட்டிுசகாண்டு அரசர்கள்
பா்காப்பச் சசத்சகாண்டைார்கள்.
பகாட்ிமடைிமிச் ்ற்ற ஆங்மானே அகழி
இயருகம. அதில் முதிமலகிமு விட்டு
வுர்ப்பார்கள். பிமங்ி காவிிககளில்
மதிிமலயும அகழிிமியும வயரணித்தியருகம
பகதிகிமுு காணலாம. இனறும தஞிமச,
பவலர் முதலிி ்நகரககளில் பகாட்ிமடை
சகாத்துககளும அகழிகளும இயருகனறனே.

அரசர்கள் ஒயரவிமர ஒயரவர் பிமகத்் எதிரட்டு
வந் ஒயர பபார்ுகுத்பத சபாயரவார்கள்.
அப்படியினற ஓர் அரசன மற்பறர் அரசனுிமடைி
திமல்நகிமர முற்றுிமக யிட்டு அககள்ு
மதிலுுக சவளிபி நனறு சபாயரவ்ம உண்டு.
மதிலுுகள் இயருகம அரசன உள்ளியரநதபடிபி
ஆயுதககிமு எறந் பபார்சசதவான.

மதிலினபமல் பல விமக ஆயுதககிமுச்
பசமித்் ிமவத்தியரப்பார்கள். எதிரகளினபமல்
வீசி அவர்கிமு அழிுக அிமவ உத்வம.
பிமடைுகலககிமு எறயும வீரர்கள் அகககபக
மிமறவில் நனறு பபாரடுவார்கள் அமப
முதலிிவற்ிமற மிமறவாக ிமவத்தியருகம
்வாரககளும மிமறவிடைககளும மதிலினபமல்
இயருகம. ஏணி ிமவத்் ஏறாத விமகயில்
பலவிமகிானே பா்காப்புகிமு மதிலில்
அிமமத்தியரப்பார்கள். மதில்பமல் மிமறவாக
நனறு அமிமப எதயும இடைத்்ுக ஏப்பிமங்
எனறு சபிர். விமு்வ விமுவாக
மதிலினபமல் இயருகம உறுப்புகிமு ஞாயில்
எனறு சசால்வார்கள். மதிலுுகள்பு வீரர்கள்
மிமறவாக நற்பதற்க பமிமடைகள் உண்டு.
அவற்ிமறப் பதணம எனறு சசால்லுவார்கள்.

மதிிமலச் ்ற்றயுள்ு அகழிிமிு கடைுகப்
பலிமகயினோல் பாலம அிமமத்தியரப்பார்கள்.
பபார்ுகாலககளில் அவற்ிமறத்
ுதுகவிடுவார்கள். மதிற்கத்வகள் மிக்வம

உறுதிிானேிமவ. உள்பு சபரி சபரி
மரவிட்டைககிமுு கத்வுகப்பின பலமாக
அிமமத்தியரப்பார்கள். ிாிமனேகிமுு சகாண்டு
மதிற்கத்வகபு இடித்் பமா்வார்கள். அிமவ
தமமுிமடைி சகாமபகுால் கத்வகிமு பமா்ம.

அகழிுக அப்பால் காடுகிமு
வுர்த்தியரப்பார்கள். அவற்ிமற மிிமு எனறும
கறுககாடு எனறும சசால்வார்கள். அ்பவ
காட்டைரண். மதிிமல முற்றுிமகயிட்டுப் பபார்
சசத் சவல்வ் எனப் மிக்வம அரி சசில்.
மதிலுுகள் இயரப்பவன மிக்வம பா்காப்பாக
இயரப்பவனோதலின அவிமனே எளிதிபல
பதால்வியுறச் சசதி முடிிா். சவளியிலியரந்
உண்வப் பண்டைககள் பபாகாதபடி பல ்நாட்கள்
பறத்பத தகக முற்றுிமகயிடை பவண்டி வயரம.

மதிிமல முற்றுிமகயிட்டுப் பறத்பத இயரந்
பபாரடும பகதிிமி உழிிமஞத் திிமண

எனபார்கள். மதிலுுகள் இயரப்பவன சசதயும
பபார்ப்பகதிிமி ச்நாச்சித் திிமண எனபர்.
இரண்ிமடையுபம உழிிமஞ எனறு
சதால்காப்பிிம  கறுகற்.

இராமபிரான இலகிமகுகச் சசனறு
இராவணபனோடு பபார்சசதவதற்க முன
விபீடைணன அவனபால் அிமடைுகலம பகநதான.
அப்சபாழ் இராமன இலுகவிமனேு
சகாண்டு அவனுுக முடிசட்டுமபடி சசததான.
உறுதிிாகப் பிமகவிமனே சவனறு விடைலாம
எனற மனே வலிிமமயினோல் சசதத காரிம இ்.
இிமத, ’சகாள்ுார் பதஎம கறத்த சகாற்றம'
எனறு சதால்காப்பிிர் வகுகறார், "பிமகவர்
்நாட்டிிமனேத் தான சகாள்வதற்க முனபனேயும
சகாண்டைானபபால பவண்டிபிார்ுகு
சகாடுத்திமலு கறத்த சவற்ற" எனப் இதன
சபாயரள்.

ஒயர வீரபனேப் பாராட்டுமபபா்,
"பிமகவர்களுிமடைி மதில் இனனும அவர்கள்
ிமகயில் இயருக்வம பாணர்களுுக
அந்நாட்டிலுள்ுவற்ிமறு சகாடுப்பதாக உறுதி
 கறும வள்ுனிமமயுிமடைிவபனே!’ எனறு
பலவர் ஒயரவர் பாடுகறார்;

”ஒனனோர்
ஆர்எயில் அவர்கட் டைாக்வம
பாண் கடைன இறுுகம வள்ளிபிாத"

எனப் பற்நானூற்றல் வயரவ்.

‘இராமன இலகிமக சகாள்வதனமுன
வீடைணற்கு சகாடுத்த ்ிமறயும அ்’ எனறு
உிமரிாசிரிர் அகபக எழ்வர். .

இவவாறு உறுதிசமாழி  கறி அரசன தன
வலிிமமயினோல் தான  கறிவாபற பிமகவிமர
சவனறு தன உறுதிசமாழிிமிு
காப்பாற்றுகறான. இதிமனேு கண்டு பலவர்கள்
பாராட்டுகறார்கள்.

தகடூர் ிாத்திிமர எனற பங்ககாவிித்தில் ஒயர
பலவர் இநத நிமலிமிப் பாராட்டும பாடைல்
ஒனறு வயரகற். 'அரசனுுகச் சீற்றத் தீப்
சபாககி். அ் விட்டு எரநத். அதன
பிிமனே இப்பபா் பார்ுகபறாம. பகாடைரகிமு
எடுத்்ச் சசனறு அகழிுகப் பறமபப உள்ு
கறுககாடைாகி மிிமுிமி அழித்தார்கள்
வீரர்கள். பிறக அகழிிமித் தாண்டிச் சசனறு
மதிிமல இடித்தார்கள். மதிலின இடிபாடுகுால்

அகழிிமித் ுதர்த்தார்கள். வாிமு ஏநதிி அரசன
தன பிமடைவீரர்கபுாடு மதிலுுகள் இயருத
அரசிமனே எதிர்த்் சவனறான. அவனிடைம
இயரநத சபாயரள்கிமுசில்லாம பற்று
சகாண்டு பலயருகம வீசினோன. அவற்ிமறப்
பலயரம சபற்று இனபற்றார்கள். இவவாறு ஏற்று
உண்டைதற் சகல்லாம காரணம எனனே சதரயுமா?
அரசனுிமடைி சிற்றத் தீ விட்டு எரிவிட்டை
சிறப்பத்தான." - இுகயரத்ிமதச் ்யருகமாகச்
சசால்கற் அநதப் பாட்டு.

“மழவால் மின பபாத மதிலால்
அகழ்ுதர்த்்
எழவாபுாடு ஏற்றுண்டை் எல்லாம இழசமனே
மட்டைவிழ் கண்ணி மறபவநதன சிற்றத்தீ
விட்சடைரி விட்டை மிிமக."

[மழ-பகாடைர. மிிமு-காட்டைரண். ஏற்றுஎதிர்த்். உண்டை்-நுகர்நத். மட்டு அவிழ்
கண்ணி மறபவநதன - பதன சசாரயும
மாிமலிமியுிமடைி வீரத்ிமதப் சபற்ற அரசன.
மிிமக - சிறப்ப.]

மதிலுுகள் இயருகம பவநதிமனேப் சபாயர்
அழிுக பவண்டும எனற மனேபவகம
முதர்வதனோல் பறத்பத முற்றுிமகயிட்டை அரசன
சில சமிககளில் சபதம சசதவான. ‘இனறு
பகலுுகள் இநத மதிிமலு ிமகு சகாள்ுாமல்
்நான உண்பதில்ிமல’ எனறு அவன வஞசினேம
 கறுகறான. இப்படிச் சசானனேிமது பகட்டை
பலவர்கள் விிப்பிமடைகறார்கள். ‘இவன வயிறு
வாடை இநத மதிிமல சவனறு பலிமர அழித்்
விட்டுப் பினபப உண்ணப் பபாகறான.
இவவு்வ ்நாள் ஆறாமல் பசித் தீயினோல் ்நலிநத
 கற்றுவனுிமடைி வயிறு எப்படிப் பிமடைத்்
சவடிுகபமா, அறபிாம’ எனகறார்கள்.

”இற்ிமறப் பகலுள் எயிலகம புகனறப்
சபாற்றாரான பபானே ககிமகு
சகாள்ுானோல்!-எற்றாகசகால்
ஆறாத சவமபசித்தீ ஆற உயிர்பயரக
மாறா மறலி வயிறு.”

[எயிலகம - மதிலின உள்ளிடைம.
சபாற்றாரான - சபான மாிமலிமி அணிநத
அரசன. பபானேகம-உண்வ. எற்றாம சகால் எனனே ஆகபமா? மறலி -  கற்றுவன.]

இவவாறு மதிிமல முற்றுிமகயிடைச் சசல்லும
அரசனும ்நல்ல ்நாள் பார்த்்ு கிமடைிமியும

வாிமுயும பறப்படை விடுவான. முரசத்்ுகப்
பூிமச சசத் முங்ுகமபடி சசதவான.

தன பிமடைகபுாடு அரசன பறப்பட்டு
விடுகறான. அவனுிமடைி ஊுகத்ிமதயும,
பிமகவனபால் சகாண்டை சிற்றத்ிமதயும, துகபடி
ஆராதந் பபாிமர ்நடைத்்ம திறிமமிமியும,
பபாயருக ஏற்ற சபாயரட்சிறப்ிமபயும கண்டு
பலவர்கள் பாராட்டுகறார்கள்; இவவு்வ
தகதிகிமுயும சபற்ற அரசனுுக எவவு்வ
சபரி அரணாக இயரநதால் எனனே? இவனுுக
அகப்படைாத பகாட்ிமடைபி இல்ிமல’ எனறு
விிப்பிமடைகறார்கள். அரசனுிமடைி நிமலிமிு
காணுமசபாழ் அவர்களுுகப் பிமங்ி
சசததிகசுல்லாம நிமனே்வுக வயரகனறனே.
தியரமால் பசா எனனும அரணத்ிமத முனப
அழித்தான. அவன தானோ இவன?’ எனறு
பலவர்கள் பாராட்டுகறார்கள். "சிவபிரான
அனறு உழிிமஞிமிச் சடி வானிபல பறநத
ூனறு மதில்கிமு அழித்தான’ எனறு
திரபராநதகிமனே நிமனேுகறார்கள். வீரர்களில்

வீரனோகி முயரகிமனே மறந் விடுவார்குா?
சரபனமனோகி அ்ரன கடைலுுகள் மிமறந்
மாமரமாக நனறன. கடைிமலபி நீரரணாகு
சகாண்டு அவன நனறபபா் தன பவிமல ஒச்சி
அவிமனே அழித்தான முயரகன, இிமதப்
பாராட்டுகறார்கள் பலவர்கள். இநதத்
்ிமறிமிு காநதள் எனறு  கறுவர்.

”கயரககடைலுள் மாத்தடிநதான
சசழககாநதட் சிறப்பிமரத்தன று."

[கரி கடைலினிிமடைபி சரனோகி மாமரத்ிமத
அழித்தவனுிமடைி காநதட் கண்ணியின
சிறப்ிமப எடுத்்ச் சசானனே்.]

சபயரமபிமடை மதிிமல ப்நாுகச் சசல்கற்.
மதிலின பறத்பத வந் தகககற். வீரர்கள்
மதிிமலப் பார்ுகறார்கள். அ் எளிதிபல
கவர்வதற்க உரிதாகத் பதாற்றவில்ிமல.
"வீரபானேமாகி ம்ிமவ மயிிமலப் பபானற
மகிமகிர் சகாடுுக அதிமனே உண்டு வீரர்கள்
கண்கள் கனேல் சகாப்பளிுகப் பபார் சசதித்
சதாடைகக, மதிலில் உள்ுவர்கள் அழியுமபடி
சபாயரதாலும, பிமகிரசனுிமடைி மதிிமல
சவல்வ் அர்’ எனறு  கறுகனறனேர். ‘பகழ்
சகடுமபடி ்நம உயிபர சபரசதனறு பா்காத்்ு
சகாண்டைா நற்ப்? இிமதவிடை இழிவானே
காரிம பவறு இல்ிமல. எல்லாயரம வாிமுயும
பகடைித்ிமதயும எடுத்்ு சகாள்ளுககள்.
மதிலினுள்ளியரந் அமப வயரசமனறு ஏன
அஞச பவண்டும? ிமகயில் கடுககிமு எடுத்்ு
சகாண்டைால் அநத அமபுகப் பிப்படை
பவண்டிி அவசிிம இல்ிமல’ எனறு பிறக
ிமதரிம சகாள்கறார்கள். பகடைித்ிமது கடுக
எனறும பதால் எனறும சசால்வார்கள். அிமத
ஏந்ம பிமடைிமிு கடுகபிமடை எனபர். அதன
சிறப்ிமபச் சசால்லும ்ிமறுகத் பதாலிழிிமஞ
எனறு சபிர்.

மதிிமல அணுகவதற்க முனப மிிமுிமிு
கடைந் சசல்வார்கள். மிிமு எனப் அகழிுக
அப்பால் பா்காப்புகாக அிமமநத காடு.
அதிமனே அழித்்விட்டு பமபல
சசல்லுகறார்கள். காட்டுுக அப்பால் மதிிமலச்
்ற்றயியரப்ப் அகழி. அிமது கடைகக எனறும
சசால்வார்கள். பதாணிிமிு சகாண்டும
சதப்பம முதலிிவற்ிமறு சகாண்டும
அகழிிமிு கடைுக முில்கறார்கள்.
அப்சபாழ் பிமகவர்கள் மதில்பமல்
இயரநதபடிபி அமபகிமு வீ்கறார்கள்.
அப்படி வீசியும அவற்றனினறும அவர்கள்
தமிமம பா்காத்்ு சகாள்கறார்கள். பபார்
அகழியிபலயும ்நிமடைசபறுகற். இிமதப் பாசி
நிமல எனபர். நீரனபமல் மிதந் அிமலயும
பாசி பபானற நிமலயில் அநத வீரர்கள்
இயருகறார்கள்.

அகழிிமிு கடைந் ஏறவிடுகறார்கள்.
அப்பால் வாிமனேிுாவிி மதில் இயருகற்.
அதனபமல் சபரி ஏணிிமிு கட்டி நறுத்தி
ஏறுகறார்கள். அப்பபா் பமலியரந்
மதிலிுகரி மனனனுிமடைி வீரர்கள் பலவிமக
ஆயுதககிமு வீ்கறார்கள். பங்ககாலத்தில்
அவர்கள் பினபடுத்திி பிமடைுகலககளுுக
சவவபவறு சபிர் இயருகற்.
கல்லுுகண்டுகிமுப் பபானறனே சில; அவற்ிமற
இடைககணி எனபர்; பாமிமபப் பபால சில சீற
வயரம; கரகிமகப் பபாலச் சில பாதந் பற்றும;
அவற்ிமறப் பாமப எனறும கடிகரகக எனறும
வங்ககவார்கள். வில்லிலியரந் அமிமப
வீ்வார்கள்; பவிமல வீ்வார்கள்; பழுகு
காதநத மணிமல வீ்வார்கள்.
இவற்றுுசகல்லாம தப்பிுசகாண்டு
முற்றுிமகயிடும வீரர்கள் ஏணியினபமல்
ஏறுகறார்கள். உடுமிமபப் பபால்வம பாமிமபப்
பபால்வம விடைாப்பிடி ிாகப் பற்றுசகாண்டு
ஏறுகறார்கள்.

எப்படிபிா மதிலினபமல் வீரர்கள்
ஏறவிடுகறார்கள். மதிலுுகள்புயும
காவற்காடு இயருகற். பறிமவிமிப் பபால
அதனுள்பு கதிுகறார்கள்.

’சகாடுமுடிகள் உிர்ந் நற்கம
மபலயிலியரந், நலத்ிமதப் பார்த்் அதில்
உள்ு இிமரிமிு சகாள்ு நிமனேுகம
பறிமவு  கட்டைத்ிமதப்பபால, பிமகவயரிமடைி
பலசமல்லாம ஒழியுமபடி, மத்துத்ிமதப்
பபானற வலிி பதாிமுயுிமடைி வீரர்கள்
மதிலுுகள்பு ஆரவாரம சசததபடி பாதந்
இறககனோர்கள்’ எனறு பறப்சபாயரள் சவண்பா
மாிமல இநது காட்சினிச் சசால்கற்.

”பகாடுிர் சவற்பின நலமகண்டு
இிமரகயர்ம

பதாடுசகாள் பள்ளின சதாிமகஒப்பு  கடைார்
முரணகத்்ப் பாற முங்்வத்பதான மள்ுர்
அரணகத்்ப் பாதநதிழிநதார் ஆர்த்்."

[பகாடு-சிகரம. பதாடு- கட்டைம.  கடைார்பிமகவர். முரண்-பலம. பாற-அழிி, முங்்வமத்தும. மள்ுர்- வீரர். அரண் அகத்்மதிலுுகள்பு. இழிநதார். இறககனேர்.]

சில சபரி இராசதானி ்நகரககளில் ூனறு
மதில்கள் இயருகம. பற மதில் ஒனறு; அப்பால்
இயரப்ப் இிமடை மதில்; அதற்கம அப்பால்
அரண்மிமனேிமிச் ்ற்றயியரப்ப் அக மதில்.
ஒயர மதிிமலத் தாண்டி உள்பு பகந் உள்பு
உள்ு காட்ிமடையும தாண்டுவதற்கள்
மதிலுுகள் உள்ு வீரர்கள் சபாயர்

எதிர்ப்பார்கள். ஒயரவாறு சவனறு
பமல்சசனறாலும அப்பால் மற்ற இயர
மதில்கிமுயும சவனறு உட்சசல்ல பவண்டும.

மதிலின பறத்பத முற்றுிமகயிட்டை பிமடை
தகககற். மதில் கறுுபக நற்ப் கண்டு
பிமடைவீரர்கள் சற்பற திிகககறார்கள்.
அப்பபா் காிமல ப்நரம. மதிலுுகள்ளியரந்
முரசம முங்கககற். அதன ஒலி பறத்பத உள்ு
வீரர்களுுகச் ச்வுகடி சகாடுத்த் பபால
இயருகற். அரசனுுக மானே உணர்ச்சி
எழகற். அவன கண்கள் சிவுகனறனே. தன
பவிமலப் பார்ுகறான; பிமடைத் திமலவர்கிமுச்
சீறும பலி ப்நாுகவ் பபாலப் பார்ுகறான.
அப்பபா்தான அகபக சில வீரர்கள் அடுப்ப
ூட்டி உண்வ சிமமுக ஏற்பாடு சசதகறார்கள்.
முரசசாலி அவர்கள் காதில் விழகற். அரசன
கண்களில் கனேல் சகாப்பளிப்பிமதயும
பார்ுகறார்கள். அவவு்வதான.
அவர்களுிமடைி மானேமும சகாழந்விடைத்
சதாடைகககற். சிமமில் சசதயும

பாத்திரககிமுயும அகப்ிமபகிமுயும
கரண்டிகிமுயும அப்படிபி வீசி மதிலுுகள்
எறகறார்கள்: "இனிபமல் மதிலுுகள் பகந்
மாிமலயில் அகபக சிமமில் சசத்
சாப்பிடுபவாம' எனறு உறுதி பூணுகறார்கள்.

”கால் முரசம மதில் இிமபு கண்கனேனறு
பவிமல விறல்சவதபிான ப்நாுகதலுமமாிமல
அடுகம அடிசில்எனறு அமமதிலுள்
இட்டைார்
சதாடுகங்லார் ூிமங் ்டுப்ப.”

[மதில் இிமப-மதிலுுகள் ஒலிுக. பவிமலதன ிமகயில் உள்ு பவலாயுதத்ிமத. விறல்
சவதபிான. சவற்றிமி வியரமபம அரசன.

அடுகம அடிசில்-பசாறு சிமமப்பபாம. சதாடு
கங்லார்-வீர கண்ிமடைிமி அணிநத வீரர்கள்.
ூிமங்-அகப்ிமப, சதாடுகங்லார் மதிலுள்
இட்டைார்]
---------

8. முற்றுிமக சவற்ற

பிமகவயரிமடைி மதிிமல முற்றுிமகயிட்டுப்
பபார் சசத் சகாண்டியருகறார்கள் வீரர்கள்.
மதிலுுகள் இயருகம பவ நதன மதிற்கதிமவத்
திறந் சவளிபி வந் பபாரடைவில்ிமல. பல
காலம இநத முற்றுிமக சதாடைர்நதால் உள்பு
இயருகம முகளுுக உண்வப்சபாயரள்
கிமறந்வயரம. அவர்களுிமடைி வாழ்்வ
அல்லலுுக இடைமாகம. மதிலுுக
உரிவனோகி அரசன சவளிபி வந்
பபாரடும ிமதரிம இல்லாமல் மதில்
கிமதிமவத் திறந் சமாதானேம பபச
முனவராமலும இயரப்ப்ண்டு. அப்பபா்
முற்றுிமகயிடும பவநதன உள்பு உள்ு முகள்
்னபறுவிமத எண்ணி இரகக மதிற்கள்
இயருகம அரசனுுக, “ நீ மதிற்கதிமவத் திறந்

சமாதானேம பபச வநதால் ்நாம ஏற்றுு
சகாள்கபறாம” எனறு சசால்லி அனுப்பவான.

பங்ககாலத்தில் இப்படி நகழ்நத நகழ்ச்சி
ஒனிமறப் பற ்நானூற்றலியரந் அற்கபறாம.
்நலககள்ளி எனனும பசாங் மனனேன உிமறயிமர
இராசதானிிாு சகாண்டு ஆண்டுவநதான.
பசாங்ு கலத்தில் பிறநத ச்நடுககள்ளி
எனபவரன கறு நல மனனனோக வாழ்ந்
வநதான. அவனுுகச் பசாங்ப் பபரரிமசபி
ிமகப்பற்ற பவண்டும எனற ஆிமச
உண்டைாயிற்று. ஆயினும அதற்கரி
பிமடைப்பலம அவனிடைம இல்ிமல. ்நலககள்ளி
பவறு ்நாட்டுுகப் பபாரடைச் சசனறயரநதபபா்
அவனுுகரி ஆவூர் எனனும இடைத்ிமது
ிமகப்பற்றுசகாண்டு அககயரநத பகாட்ிமடையில்
பிமடைகளுடைன பகநதான ச்நடுககள்ளி.

்நலககள்ளிுக அவன சசில் சதரி வநத்.
உடைபனே ஒயர சிறு பிமடைிமி அனுப்பிு
பகாட்ிமடைிமி முற்றுிமகயிடைச் சசததான.
பகாட்ிமடைு கதிமவ உிமடைுகாமல், மதிலுுகச்
பசதம ஏ்ம ப்நராமல், பகாட்ிமடைுக சவளிபி
பிமடைகிமு நற்கமபடி மட்டும ஏவினேன. தன
பகாட்ிமடை பிறன ிமகயில் அகப்பட்டியரநதாலும
அதிமனே அழிுக அவனுுக மனேம வரவில்ிமல.
சில காலம மதிலின பறத்பத பிமடை
பா்காப்பாக இயரநதால் உள்பு உள்ுவர்கள்
உண்வுக வழியில்லாமல் திண்டைாடுமபடி
ப்நயரம. அப்பபா் உள்பு பகநதியரநதவன
தாபனே கதிமவத் திறந் சகாண்டு
சமாதானேத்்ுக வந் விடுவான எனறு
்நலககள்ளி எண்ணினோன. ஆனோல்
ச்நடுககள்ளி அவவாறு சசதிவில்ிமல. உள்
இயரநத படிபி தன வீரர்கிமு சவளியிபல
உள்ு பிமடையின ம் அமிமப எதிச் சசததான;
ஆயுதககிமு வீசச் சசததான. அவற்றனினறும
தககிமுப் பா்காத்்ு சகாள்ளும கவசககளும
பகடைிககளும பறத்தில் இயரநத
பிமடைவீரர்களிடைம இயரநதனே. ஆிமகிால்
உள்பு இயரந் வயரம ஆயுதககளுுக அவர்கள்
அஞசவில்ிமல.

தககள் ஆயுதககுால் ஒனறும பின
இல்லாத் கண்டு உள்பு இயரநத வீரர்கள்
்மமா இயரந்விட் டைார்கள். சவளியில்
்நலககள்ளியின பிமடை பாிமுிம
இறககயியரநத். ்நாுாக ஆக உள்பு
உணவில்லாப் பஞசம திமலகாட்டிி்.
முரட்டுப் பிடிவாதமாக ச்நடுககள்ளி
இயரப்பதனேல் மதிலுுகள் இயருகம
முகளுுகத் ்னபம உண்டைாகம எனபிமத
்நலககள்ளி உணர்நதான. தம அிமவுகுப்
பலவராகி பகாவூர்கங்ாிமர உள்பு பபாதத்
ுத் சசால்ல அனுப்பினோன. பித்தினோல்
அனுப்ப வில்ிமல; கயரிமணயினேல்
அனுப்பினோன.

பலவர் உள்பு சசனறார், அவர் வயரவிமத ஓர்
ஒிமலயில் எழதி அமபிபல பகாத்் உள்பு
விங்ச் சசததான ்நலககள்ளி. ஒிமலயில் உள்ு
சசததிிமிு கண்டை ச்நடுககள்ளி

பகாவூர்கங்ாிமர வரபவற்கச் சித்த மானோன.
அவிமர மட்டும உள்புவிடை ஏற்பாடு சசததான.

பகாவூர்கங்ார் மதிலுுகள்பு சசனறார்.
அகபக உள்ு காட்சிகிமுு கண்டைார். முகள்
படும இடைர்கள் அவயருகத் சதரிவநதனே.
ிாிமனேப்பிமடைிமிப் பார்த்தார். பபாதிி கவும
கிமடைுகாிமமிால் ிாிமனேகள் எலுமபம
பதாலுமாக இயரநதனே. பசி தாககாமல் அடிுகடி
பிளிறனே. மகளிர் முகத்தில் சபாலிபவ இல்ிமல.
பவண்டிி அு்வ தண்ணிர் இல்லாமல் முகள்
வயரநதினோர்கள். இவற்ிமற சில்லாம கண்டு
மனேம வயரநதிி அவர் ச்நடுககள்ளிமுன
சசனறார், அவிமனேப் பார்த்்ப் பபசத்
சதாடைககனேர்; "இகபக உனிமனேச் சங்
இயருகம காட்சிகிமுப் பார்த்தாிா? உன
பிமடையிலுள்ு ிாிமனேகள் முனப எப்படி
இயரநதனே? இப்பபா் எப்படி இயருகனறனே?
்நாள்பதாறும சபண் ிாிமனேகளின  கட்டைத்பதாடு
ஆண்ிாிமனேகள் குத்்ுகச் சசனறு படிந்
நீராடி மகழம, ச்நல்ிமலு கதிபராடு தினபனே

அிமவ, ச்நதயும பசாறுமாகப் பிிமசந் தயரம
கவுத்ிமத உண்டு ்நிமடைபபாடுவனே அிமவ.
இப்பபா் அிமவ கட்டுத்தறிமி முறுகனறனே;
சவறும நலத்ிமதத் ்திுிமகிால்
்ங்ா்வகனறனே; பசி தாககாமல்
முங்கககனறனே; அடிுகடி சபயரூச்்
விடுகனறனே.”

ச்நடுககள்ளி இப்பபா் சபயரூச்்
விட்டைான. அவன ஏ்ம பபசவில்ிமல.
பகாவூர்கங்ார், அவன ஏதாவ் சசால்வான
எனறு எண்ணிச் சிறபத நறுத்தினோர், அவன
உண்ிமமிமி எப்படி மறுுக முடியும? பலவர்
மண்டும தம பபச்ிமசத் சதாடைர்நதார்;
”ிாிமனேகள் இயருகட்டும. முகள் எனனே
சசதகறார்கள்? கங்நிமதகிமுப் சபற்ற
தாதமார்கள் பபாதிி உண்வ இல்லாமல்
சமலிநதியரு-கறார்கள். தம கங்நிமதகளுுக
ஊட்டுவதற்கப் பபாதிி பால் அவர்களிடைம
இல்ிமல. அநது கங்நிமதகள் பசியினோல்
அலறுவ் உன காதில் விங்வில்ிமலிா??”

ச்நடுககள்ளியின முகத்தில் வாட்டைம
உண்டைாயிற்று. அவன பகாபம சகாள்ுவில்ிமல.
இநத அவலு காட்சிகிமு ்நாள்பதாறும
பார்ுகறவனதாபனே அவன?

“மககலமுள்ு அநத மகிமகிர் நிமல எப்படி
இயருகற்? அவர்கள் ்நனறாக வாழமபபா்
பவிமுுக ஒயர பூிமவ முடித்்ு
சகாள்கறவர்கள். இப்பபா் கணவனமார்
அயரகல் இயருக்வம பூ இல்லாமல் சவறும
 கநதிமல முடித்்ு சகாள்கறார்கள். தியரமகள்
விலாசம நரமபி நற்க பவண்டிி இடைத்தில்
இநது காட்சிிமிு காண்கபறன. முகளுுபகா
பபாதிி உண்வ இல்பல. கடிுக ்நல்ல தண்ரர்
கிமடைுகவில்ிமல. இவற்ிமற சில்லாம நீ
பார்ுகறாிா, இல்ிமலிா? இ் உன
ஆண்ிமமுக அங்கா? அறநதான ஆகமா?"

ச்நடுககள்ளியின உள்ுத்ிமதப் பலவரன
சசால்லமபகள் ்ிமுத்தனே. அவன
அங்ாுகிமறிாகு பகாவூர்கங்ாிமரப்
பார்த்தான; “தாககள் எனனே எனனே சசதிச்
சசால்கறீர்கள்?’ எனறு பகட்டைான. இநதச்
சநதர்ப்பத்ிமத எதிர்பார்த்தியரநத பலவர் தம
அற்விமரிமி உடைபனே சசால்லலானேர்.

”நீ இப்பபா் இரண்டு காரிககள்
சசதிலாம. ஒனறு அறச்சசில்; மற்சறனறு
ஆண்ிமமச் சசில், அறத்ிமது கயரதினேிானோல்
பகாட்ிமடைு கதிமவத் திறந், இ் உன
பகாட்ிமடை” எனறு சசால்லிச் சமாதானேம
சசத்சகாள்வ் ்நல்ல். ஆண்ிமமிமிு
கயரதினேிானோல் பகாட்ிமடைிமித் திறந்
சவளியிபல வந் எதிர்த்்ப் பபார் சசதவ்
முிமற. பகாட்ிமடைு கதிமவ அிமடைத்்ு
சகாண்டு முகள் பசிிாலும தாகத்தாலும
வாடுமபடி சசதவ் அறமும அனறு;
ஆண்ிமமயும அனறு.”

இிமது பகட்டை ச்நடுககள்ளி சமாதானேத்்ுக
வரத் ்ணிந் மதிற்கதிமவத் திறநதான. பகாவூர்
கங்ார் ுத் சசனறு சந் சசதவித்தபபா்  கறி
அற்விமர பற்நானூற்றல் 44-ஆவ் பாடைலாக
அிமமநதியருகற்.

"அறிமவ ஆயின நனே் எனேத் திறத்தல்
மறிமவ ஆயின பபாசராடு திறத்தல்
அறிமவயும மறிமவயும அல்ிமல ிாகத்
திறவா் அிமடைத்த திண்ணிிமலு கதவின
நீள்மதில் ஒயரசிிமற ஒடுககதல்
்ந r ணுத்தக ்விமடைத்்இ் காணுக காபல"

எனறு முடிவ் அநதப் பாடைல். " நீ அறத்தின
வழி ்நடைப்பவனோக இயரநதால், ”இ்
நனனுிமடைி பகாட்ிமடை' எனறு சசால்லி இிமதத்
திறந்விடுவாிாக! மறம சபாயரநதிிவ
னோனோல் பபார்சசதவதற்காவ் திறந்
விடுவாிாக! அவவாறனற அறம மறம
இரண்டும இல்லாதவனோக, திறுகாமல்
அிமடைத்த திண்ணிி நிமலிமி உிமடைி
கதவிிமனேப் சபற்ற உிர்நத மதிலின ஒயர
புகத்பத ஒ்கக யியரத்தல் ்நாணத்தகம சசில்
ஆகம, ஆராதந் பார்த்தால்" எனப் இதன
சபாயரள்.

இவவாறு பகாட்ிமடைிமி முற்றுிமக
இடுமபபா் சமாதானேம சசத்சகாள்ளும
நகழ்ச்சியும ்நடைப்ப்ண்டு.
★

முற்றுிமக ்நடைுகமபபா் மதில்கதிமவ
உிமடைத்் உள்பு பககனறனேர் பிமடை வீரர்.
அகபக உள்ு ிாிமனேப் பிமடைிமியும மதிலின
காவிமலயும அவர்கள் ிமகு சகாள்கறார்கள்.

சில சமிககளில் உள்பு இயரப்பவனுுக
்நண்பனோகி அரசன அவனுுகத் ்ிமணிாகப்
பிமடையுடைன வயரவ்ண்டு.

மதிிமல அழித்த அரசன அதற்கள் கழிமதிமி
விட்டு ஒட்டுகறான, பசாழிிமியும பவல
முள்ிமுயும ுத்வகறான. "கழிமதபிரால்
உழ் உண்ணா வரிமகயும சகாள்ிமுயும
விிமதத்தான’ எனறு இிமதப் பலவர்கள்
பாடுவார்கள். வரக எனப் பசாழிிமி; சகாள்
எனற் முள்ிமு,

”எழசதழில் மாடைத்் இடைசனேலாம நாறு
கழிமதஏர் ிமகசிாளிர்பவல் பகாலா உழததற்பின
சவள்வரக சகாள்வித் திடினும
விளிிாதால்
கள்விர்வ தாரான கதம,"

[சித்திரககிமு எழதிி அங்கி மாடைககளின
இடைககிமுசில்லாம இடித்்ு கழிமதபி
ஏராக்வம ிமகயில் விுககம பவபல
பகாலாக்வம உழ் அதனபிறக பசாழிிமியும
பவல முள்ிமுயும விிமதத்தாலும, பதன கலநத
மாிமலிமியுிமடைி அரசனே் பகாபம
பபாகவில்ிமல. நற-அழித்். விளிிா்பபாகா். கதம-பகாபம.]

இ் “உழ் வித்திடுதல்" எனனும
பறத்்ிமற.

மதிிமலு ிமகுசகாண்டை பவநதன தன ிமக
வாளுுக நீராட்டி அதற்கப் பூிமச இடைச்
சசதகறான. அதில் சவற்ற தயரம கடை்வுாகி
சகாற்றிமவிமி ஆவாகனேம சசத்
வழிபடுகறான. தானும அகபக சவற்ற
நீராட்ிமடை ்நடைத்்கறான. இ்விமரயில் பிறர்
ிமகயில் அகப்படைாத அநத மதிசலனனும
கமரிமிு ிமகப்பற்ற நீராடிிதனோல் இதிமனே
மண்ணு மககலம எனபர் பலவர்.
பிமகிரசனுிமடைி மதிலாகி கமரபிாடும
தியரமணம சபாயரநதிி சிறப்ிமபச் சசால்லுவ்
இநதத் ்ிமற.

”வணககாதார் மதிற்கமர சிாடு

மணக கடிி மலிபிமரத்தனறு”

எனப் இதன இலுகணம.

மதிலுுகள் இயரநத அரசனுிமடைி மகிமு
பவட்டு பவறு அரசன எதிர்த்் வந் மதிிமல
முற்றுிமகயிடுவ்ம உண்டு. பார மகளிிமர
வியரமபிி பசர பசாங் பாண்டிிர்களுுக அவன
தன மகளிிமரு சகாடுுக மறுத்தான. அ்
காரணமாக அநத ூனறு மனனேர்களும பசர்ந்
பாரயின பறமப மிமலிமி
முற்றுிமகயிட்டைார்கள்.

உள்பு இயருகம அரசன தன
வலியினிமமிமி உணர்ந் முற்றுிமகயிட்டை
பவநதனேப் பணிந் திிமறகிமு அளிப்ப்ம,
அவற்ிமறப் சபற்றுுசகாண்டு சினேம ஆற

எதிர்த்் வநத அரசன தன ்நாடு தியரமபவ்ம
உண்டு.

மதிிமலு ிமகுசகாண்டு தன அதிகாரிமி
அகபக ிமவத்்விட்டுச் சசல்லாமல் அரசன சில
காலம அகபக தகககறான. பிமகவிமரச்
சார்நதவர்கள் திாசரனறு எககயரநதாவ் வந்
எதிர்ுகு கடுமாதலின இவவாறு சசதகறான
தன பிமடைகிமு-சில்லாம வயரவித்்
வீரர்களுுக ஏற்ற விமகயில் தனித்தனிபி
சிறப்பச் சசதகறான. அரசனுிமடைி அனிமபயும
ஆண்ிமமிமியும கண்டு விிந் அவவீரர்கள்
தமுகச் சசதத சிறப்புகிமு
ஏற்றுுசகாள்கறார்கள்.

பவறு மதில்களில் உள்ு பிமகிரசர்கள் இநத
உறுதிிானே மதில் இவவரசனுுக
உரிமமிானேிமது கண்டு தமமால் இனி ஒனறும
சசதி இிலா் எனறு அஞ்கறார்கள். ‘இனி

இவிமனேப் பணிந் வாழ்விமதில்லாமல் பவறு
காரிம இல்ிமல" எனறு உணர்ந் ிாவயரம
தமமதிிமல விட்டு வந், சவற்ற சபற்ற அரசன
தாளில் விழந் பணிகறார்கள். ஒயர மதிிமல
முற்றுிமகயிட்டு சவனற வீரத்தின உரம எககம
பரவிப் பபார் இல்லாமபல பல பிமகவிமர
அடிபணிிச் சசத்விடுகற். இவவாறு
முற்றுிமகயில் சவற்ற சபற்ற வீறுிமடைி
பவநதன, பிமகவர் தன தாள் பணிி, தான
ிமகப்பற்றி பகாட்ிமடையினிிமடைபி சவற்ற
சீராடி, மனே நிமறபவாடு வீற்றயருகறான.

இத்திமனேயும உழிிமஞத் திிமணசினனும
பகதியில் வயரம சசததிகுாம.
--------------

9. மதில் காவல் பபார்

மதிிமல பவற்று அரசன முற்றுிமக
இடுமபபா் அநத மதிிமலயுிமடைி பவநதன பல
விமகிாலும மதிிமலு காப்பாற்றப்
பிமகபவநதிமனேப் பறககாட்டி ஒடைச் சசத்
விடுவான. அிலிடைத்திலியரந் வந் சபாயரம
பவநதனுிமடைி நிமலிமிவிடைு பகாட்ிமடை
சகாத்துககளுடைன இயருகம பவநதன நிமல
மிுக பா்காப்ிமப உிமடைி். முற்றுிமகயிடும
பவநதன மிகப் சபரி பிமடையும சிறநத
பிமடைுகலககளும உிமடைிவனோக
இயரநதால்தான ஒயர பகாட்ிமடைிமி முற்றுிமக
இடைமுடியும.

பங்ககாலத்தில் அரசர்கள் தககள் இராசதானி
்நகரல் பகாட்ிமடைிமி அிமமத்்ப் பிமகவரால்
ஊறுபாடு ப்நராமல் காவல் சசத் விநதனேர்.
பிற்காலத்் மனனேர்களும பகாட்ிமடை
சகாத்துககிமுு கட்டித் தம ்நகரககிமுு
காத்் வநதார்கள். சில ்நகரககளில் இனறும
பகாட்ிமடைகள் இயரப்பிமதப் பார்ுகலாம,
இராசதானி ்நகர் மட்டுமனற பவறு முுகி
இடைககளிலும கனறுகளிலும அரசர்
பகாட்ிமடைகிமுு கட்டியியருகறார்கள்.
எப்பபா்ம திமல்நகரபலபி அரசன
இயரப்பான எனறு சசால்வதற்கல்ிமல. தன
்நாட்டில் உள்ு இடைககள் பலவற்றற்கம
சசனறு சசனறு பார்த்் வயரவ்ம
கடிமுகளுிமடைி கிமறகிமு அறந் ஆவனே
சசதவ்ம அரசனுுக இில்ப. சில
சமிககளில் பவறு ்நகர்களில் சில காலம
தககவ்ம உண்டு. அவவாறு தககம
இடைககளில் பகாட்ிமடைகிமுு
கட்டிுசகாண்டைான.

ம்ிமரமா ்நகரல் முனப சபரி மதில்
இயரநததாகத் சதரகற். ிமவிமிிாறு ஒயர
புகத்் மதிிமலப்பபால இயரநதசதனறு
பலவர்கள் பாடியியருகறார்கள்.

”மதிமலி பரிமச மாடைு  கடைல்” எனறு
சதாடைககம தியரமுகப் பா்ரத்தில் ம்ிமரயின
மதிிமலப்பற்ற, "மதிமலி பரிமச” எனறு
அிமதப் பாடிி ஆலவாத இிமறினோர்
சசால்கறார்,

பிமகிரசன மதிிமல முற்றுிமகயிடுமபபா்
அவபனே எதிரட்டுப் பபார் பரந் அதிமனேப்
பா்காுகம பபார்ப் பகதிிமி ச்நாச்சித் திிமண
எனறு பறத்திிமணயில் எடுத்்ச் சசால்வார்கள்.
மதிலுுக உள் இயரந் பா்காப்பபாிமர
அகத்பதார் எனறும முற்றுிமகயிட்படைாிமரப்
பறத்பதார் எனறும வங்ககவர். மதிலுுகள்
இயரந் காவல் பரபவார் ச்நாச்சிப் பூிமவ

அணிந் சகாள்வர். அதனோல் ச்நாச்சித்
திிமணசினறு அகத்பதானுிமடைி மதிற்பபார்ச்
சசததிகளுுகப் சபிர் வநத். ்நாுிமடைவில்
சகாச்சி எனபதற்பக மதில் எனற சபாயரள்
வந்விட்டை்.

சதால்காப்பிிர் மதிிமல முற்றுிமகயிடுதல்,
காத்தல் இரண்ிமடையும உழிிமஞ எனபதில்
அடைுகவர். அகத் பதான, பறத்பதான எனனும
இயரவயருகம சிறப்பாக உள்ு ்ிமறகிமுயும
சபா்வாக உள்ு ்ிமறகிமுயும சசால்கறார்.
***

மதிிமல முற்றுிமகயிடுவதற்கப் பிமகவர்கள்
வந் விட்டைார்கள் எனற சசததி சதரநத்வடைன
மதிலுுகள் இயரப்பவர்கள் அிமதப்
பா்காப்பதற்கரி முிற்சிிமி
பமற்சகாள்கறார்கள். மதிலின உறுப்புகள்

ஒழககாக இயருகனறனேவா எனறு ஆராதந்,
பிமகவர் உள்பு மிமறந் வயரவதற்கம,
மதிலினபமல் ஏற வயரவதற்கம இடைம
இல்லாமல் சசத்விடுகறார்கள். அரசனும
பிமடைத் திமலவயரம பிறயரம சகாச்சிப் பூிமவ
அணிந் சகாள்கறார்கள். பிமகவர் எவவு்வ
காலம முற்றுிமகயிட்டைாலும தாுகப்
பிடிப்பதற்க பவண்டிிபடி பண்டைககிமுச்
பசர்த்்ு சகாள்கறார்கள். தககள்
காவற்காட்டிபல பிமகவர் பகதாதபடி
மதிலுுகப் பறமபப வந் ஒயர வீரர்  கட்டைம
பபாராடுகற். அகழியிபல வராதபடி
ஒட்டுகற். மதிலுுக அயரகல் வந்
முற்றுிமகயிடுவதற்க இடைம சகாடுுகாமபல
பறத்திலியரந் ஒட்டிவிட்டைால் மதிலுுக எநத
விதமானே சிறி ஊறுபாடும நகங்ா் அல்லவா?
அப்படிு காவற்காட்ிமடைு காத்்ப்
பிமகவபராடு பபார் சசதத சில வீரர்கள்
குத்தில் வீழ்கறார்கள். இநத உடைமப
எனிமறுபகனும ஒயர ்நாள் இறந்படுவ் தான.
ப்நாத வந் இறவாமல் பிமகவிமரப் சபாயர்
வீரக காட்டுிமகயில் உயிர் விடுவிமதப் சபரதாக
எண்ணுவர் ்த்த வீரர். அத்திமகி வீரர்கிமு
மற்றவர்களும பாராட்டுவார்கள்.

அகழிிமியும காவற்காட்ிமடையும காத்்,
எதிர்த்த பிமகவபராடு சபாயர் வீழ்நத
மறவிமரப் பாராட்டுகற் பறப்சபாயரள்
சவண்பா மாிமல. பிணககி சகாடிகளும
பதர்களும நரமபிி் காவற் காடு. தாமிமர
முதலிி பூுகள் மலர்நதியரப்ப் அகழி. இநத
இரண்ிமடையும காவல் பரயும கடைிமமிமிு
சகாண்டைவர்கள் சிககம பபானற வீரர்கள்;
பவிமல ஏநதிி மறவர்கள். அவர்களுுகு
காவல்காட்ிமடையும கடைகிமகயும பிமகவரடைம
அகப் படைாமல் காுக பவண்டும எனற ஒபர
எண்ணம; தம உடைமிமபயும உயிிமரயும
காத்்ுசகாள்ு பவண்டும எனற எண்ணபம
அவர்களுுக இல்ிமலிாம.

"ஈடண்டைரல் சழ்நத இிமுயும எரமலர்ு
காண்தக நீள்கடைககம காப்பாராதபவண்டைார்

மடைககன அண்ி மறபவபலார் தத்தம
உடைமசபாடு காவல் உயிர்,”

[திரண்டை, ஒனபறாடு ஒனறு பினனிு
கடைுகம காவற் காடும, ச்நயரப்பப் பபானற
பூவிிமனேயுிமடைி காணத்துக மண்டை அகழம
காவல்பரவாராத, சிககசமாத்த வீரமுிமடைி
பவிமல ஏநதிிவர்கள், தம உடைமப. இன
உயிிமரு காப்பிமத பவண்டை மாட்டைார்கள்.
அரல் - பினனிு கடைுகம பிணுக. இிமு காவற்காடு. எரமலர் -தாமிமர, மடைககல் சிககம. உடைமசபாடு உயிர்காவல் பவண்டைார்
எனறு  கட்டிப் சபாயரள் சசதக.]

மதிலுுகள் உள்ு பிமடைகளில்
கதிிமரப்பிமடையும இயருகற். கதிிமரகள்
ிாராலும அடைுக முடிிாதபடி
சபயரமிடுுகடைன தா்வகனறனே. மதிபலபி

தாண்டிவிடு வனேபபாலத் ்ள்ளுகனறனே.
மதிலுுகயரகல் பிமகபவநதர் பிமடை
வந்விட்டை். ”இனி மதிலினபமலியரந்,
பிமகவர் ்ற்றச் சங் நல்லாதவண்ணம
பிமடைுகலககிமு எறந் ஒட்டைபவண்டும”
எனறு  கற வீரர்கள் மதிலினபமல் ஏறுகறார்கள்.
மிமறந் ஆயுதககிமு ஏ்வம இடைககளில்
தககப் பபார் பரகறார்கள்.

தககள் மதிலின சபயரிமமிமிப் பிமகவர்
உணயரமபடி சதரவிப்ப் ஒயர வங்ுகம.
அகத்பதான சசல்வம  கறுதல் எனறு அிமது
 கறுவர்.

பறமப மிமலயினபமல் பகாட்ிமடை கட்டி
வாழ்ந் வநதான பார எனனும சிற்றரசன.
அவன கிமடைசிழ வள்ுல்களில் ஒயரவன.
அவனபமல் சபாறாிமம சகாண்டு பசரன
பசாங்ன பாண்டிின எனனும ூவயரம

தமமுிமடைி பிமடைகளுடைன பறமப மிமலிமி
முற்றுிமகயிட்டைனேர். பிமடைகிமுசில்லாம
மபலயினபமல் ஏற்றுவசதனப் ்நடைவாத
காரிம. ஆதலின கீழ் இயரநதபடிபி மதிபல
ப்நாுக அமிமப எத் சகாண்டியரநதார்கள்.
அப்படிச் சசதவதனோல் ிாசதாயர பினும
இல்ிமல எனறு அவர்களுுகத் பதானறி்.
'மிமலிமிச் ்ற்றலும பிமடைகிமு நறுத்தி
ிமவத்தால் கீபங்யியரந் ிாயரம பபாகமுடிிா்.
பமபல உள்ுவர்களுுகு கீழியரந்தாபனே
உண்வப் பண்டைககள் பபாகபவண்டும? சில
்நாட்கள் ஒனறுபம சசதிாமல் கீபங்
விமுத்தியரநதால் கிமடைசியில் பார
சமாதானேத்்ுக வந்விடுவான' எனறு
அவர்கள் எண்ணினோர்கள். கனறனபமல் உள்ு
வுத்ிமத அவர்கள் அறிவில்ிமல,

பமபல பாரயினுடைன அவனுிமடைி
அிமவுகுப் பலவராகி கபிலர் இயரநதார். பல
்நாட்கள் முற்றுிமக யிட்டுச் ்மமா இயரநதாபல
பமபல இயரப்பவர்கிமுப் பட்டினி பபாட்டுு

சகானறுவிடைலாம எனற ிமபத்திிுகார
எண்ணம ூபவநதர்களுுக இயரப்பிமத அவர்
உணர்ந்சகாண்டைார். தககளிடைம உள்ு
வுத்ிமதப் பிமகவர் உணரட்டும எனறு எண்ணி
ஒயர பாட்ிமடை ஒிமலயில் எழதிு கீபங்
உள்ுவர்கள் சதரந் சகாள்ளுமபடி ஓர்
அமபிபல பகாத்் அிமத அனுப்பச் சசததார்.

அவர் அநதப் பாட்டில் சசால்லியியரநத்
இ்தான: "இநதப் பாரயினே் பறமப நீககள்
நிமனேுகறபடி அவவு்வ எளிி மிமல அனறு.
முரிமச அடித்் ஆரவாரம சசத்சகாண்டு
ூனறு முடி மனனேர்களும வநதியருகறீர்கள்.
நீககள் ூனறு பபயரம எவவு்வ ்நாிமுுக
முற்றுிமகயிட்டைாலும எககளுுகு கவிமல
இல்ிமல. எககளுுக உண்வப் பஞசம இல்ிமல.
உங்வர்கள் உங்ாமபல, உண்ணும சபாயரள்கள்
்நானக எககளுுகு கிமடைு கனறனே. உங்வர்கள்
உழ் பயிர் சசத்தான ச்நல் விிமுயும எனற
அவசிிம இகபக இல்ிமல. சினனேச்சினனே
இிமலகிமுயுிமடைி ூககல்களில் நிமறி

ச்நல் விிமுந் உதிர்கற். அிமது சகாண்டு
்நாககள் பசாறு சிமமுகலாம. இரண்டைாவ்:
எகபக பார்த்தாலும பலா மரககள்
இயருகனறனே. அவற்றல் பங்ம சவடித்்ச்
சிதறுகனறனே. அவற்ிமற உண்டு பசிிமிிாற்று
சகாள்ுலாம. ்ிமவ மாற
மாறஇயரநதால்தாபனே உண்வ சிறப்பாக
இயருகம? ்நனறாகு சகாடிபிாடிு கடைுகம
வள்ளிு சகாடியில் சபரி சபரி கங்கககள்
இயருகனறனே. அவற்ிமறச் ்ட்டு உண்ணலாம.
்நனறாக முதிர்நத பதனேிமடைகள் பதிமனேச்
சசாரந் சகாண்படை இயருகனறனே. இவவாறு
ச்நல்லும பங்மும கங்ககம பதனும நரமபிி
இநத இடைத்தில் எககளுுக உண்வப் பஞசபம
இல்ிமல. கீழியரந் பார்த்தால் இநத மிமலயின
பரப்ப உககளுுகத் சதரிா். ஆகாசத்ிமதப்
பபாலப் பரநதியருகற் இநத மிமலயின பமல்
இடைம. ஆகாசத்தில் ்நட்சத்திரககள் இயரப்ப்
பபால அகககபக ்ிமனேகள் பலபல
இயருகனறனே. தண்ணியருகத் தட்படை இல்ிமல.

"நீககள் எவவு்வ பிமடைகிமுு சகாண்டு
வந் நறுத்தியியரநதாலும எககளுுக அச்சம
இல்ிமல. மரத்்ுக ஒயர ிாிமனேிமிு கட்டி
ிமவயுககள்; நிமறித் பதர்கிமுு
சகாண்டுவந் நறுத்்ககள். அப்படி
இயரநதாலும உககுால் இநத மிமலிமிு
ிமகப்பற்ற முடிிா். உககள் முிற்சியினேல்
இிமத அிமசுக முடிிா். வாிமு எடுத்்ப்
பபார் பரகபறாம எனறு ்ணிபவர்களுுக
இகபக ஒனறும கிமடைுகா். ஆனோல் இநத
மிமலிமிு ிமகு சகாள்ு ஒயர தநதிரம எனேுகத்
சதரயும. இநத ஆயுதககிமுசில்லாம
எறந்விட்டு ஆளுுக ஒயர ிாிமங் எடுத்்ு
சகாள்ளுககள். பாணராக வாயரககள். உககள்
மிமனேவிமாிமரயும பாட்டுப் பாடும விறலிிராக
அிமங்த்்ுசகாண்டு வந் பாயரககள்
ஆடுககள். அப்படி நீககள் வந் ஆடிப் பாடி
நனறால் பார தன மிமல மாத்திரமா, தன
காட்ிமடையும பசர்த்்த் தந்விடுவான."

இவவாறு சபாயரள்படுமபடி அநதப் பாடைல்
இயருத். அதில் உங்வர் உங்ாத ்நானக
பண்டைககிமுச் சசால்லும பகதி இ்:

”உங்வர் உங்ாதனே ்நானகபின உிமடைத்பத;
ஒனபற, சிறயில் சவதிரன ச்நல்விிமு
யுமபம;
இரண்படை, தீஞ்ிமுப் பலவின
பங்மவாழ்ு கமபம;
ூனபற, சகாழகசகாடி வள்ளிு
கங்ககவீழ்ு கமபம;
்நானபக, அணிநற ஒர பாததலின மதழிந்
திணிச்நடுக கனறம பதனசசார யுமபம."

[பின-உண்ணும சபாயரள். சவதிர் ூககல். தீஞ்ிமனே - இனிி ்ிமனே. ஊழ்ுகமஉதிர்ுகம. வீழ்ுகம பூமிுக அடியில் விிமுிச்
சசததியருகம. ஒர - முதிர்நத பபா்
உண்டைாகம நறம.]

இநதப் பாட்டில் கபிலர் அகத்பதான
சசல்வத்ிமத மிக ்நனறாகச் சசால்லியியருகறார்.
★

பபாரல் முனசசனற வீரர்கள் சிறபத துர்ச்சி
அிமடைகறார்கள். அதபனே அறந் பதிி
பிமடைகிமு அவர்களுுகத் ்ிமணிாக
அனுப்பிப் பதிி ஊுகத்ிமத உண்டைாுககறான
அரசன.

முற்றுிமகயிடும அரசன மதிலுள் இயருகம
மறவர் மகள் ஒயரத்திிமிு கல்ிாணம சசத்
தநதால் முற்றுிமகிமி விட்டு விடுவதாகச்
சசால்லி ஒயர ுத்வனே அனுப்பவான. அப்பபா்
அநத மறவர்களுுக வயரம பகாபத்ிமதப் பார்ுக
பவண்டுபம! ”மகள் மறுத்் சமாழிதல்" எனறு
இநதத் ்ிமறுகப் சபிர் சசால்வார்கள்.

மறவர்கள் வநத ுத்விமனேப் பார்த்்ப்
பப்கறார்கள். 'தமபி, ்நல்ல சசததி சகாண்டு
வநதாத நீ. எககள் சபண்ிமண மணம பபசிிா
விட்டைான உககள் முட்டைாள் அரசன? இகபக
பார் இநது கட்டிிமல. இ் தான அநதப் சபண்
படுத்் உறககவ். இதன கால்கிமுப்
பார்த்தாிா? எல்லாம ிாிமனேத் தநதத்தால்
சசததிமவ. உககள் மனனேிமனேப் பபாலப் பலர்
இவிமுு கட்டிு சகாள்ு பவண்டுசமனறு
வநதார்கள். பபார் சசததார்கள். ிாிமனேப்
பிமடையுடைன வநதார்கள். அவர்கிமு அடித்்
ஒட்டிபனோம, ிாிமனேகிமுு சகானபறாம,
அவற்றன தநதககிமுு சகாண்டுதான இநது

கட்டில் கால்கிமுச் சசதபதாம. சதரகறதா?
பபா; உககள் அரசனிடைம பபாதச் சசால்"
எனகறார்கள்.

”ஒள்வான மறவர் உயரத்சதழந்
உமபர்்நாள்
கள்வார் ்நறுகபகாிமத காரணமாு சகாள்வான
மயரகசகண்ணி வநதார் மங்களிற்றன
பகாடுஇு
கயரககண்ணி சவண்கட்டிற் கால்.”

[உயரத்் - பகாபித்். உமபர்்நாள் முன்நாளில், ்நறுக பகாிமத எனற் மறுகலப்
சபண்ிமண. கயரககண்ணி. கரி
கண்ிமணயுிமடைி சபண்.)

இவவாறு அரசர் சபண் பவண்டி விடுுகம
ுததரடைம சினேந் மறவர் பப்ம பபச்ிமசத்
தமிழில் உள்ு கலமபகத்தில் ‘மறம’ எனற
்ிமறிாக ிமவத்்ப் பாடியியருகறார்கள்
பலவர்கள்.

தியரவரககு கலமபகத்தில் வயரம மறத்ிமத
இகபக பார்ுகலாம.

தியரவரககப் சபயரமாளிடைம புதி பூண்டை
மறவர் கலம அ். அநது கலத்்ப்
சபண்ிமணு பகட்டு ஒயர மனனேன ஒிமலயுடைன
ுததிமனே அனுப்பியியரநதான. ுததன ஒிமலிமிு
காட்டிச் சசததிிமியும சசானனோன. அநத
மறவன ஒிமலிமிப் படிுகவில்ிமல; படிுகத்
சதரிாதவன. அவன ்நல்ல ஒிமலயில்
சசல்லரத்தாற்பபால எிமதபிா கறுுக

யியருகறான எனறு இழிவாக எண்ணிு
சகாண்டைான. சினேம சபாககத் ுத்விமனேப்
பார்த்்ப் பப்கறான.

“மணம பபச வநத ுததா, இநத ஒிமல எதற்க
ஆகம? இ் சசல் அரத்த ஒிமலில்லவா? இ்
சசல்லுமா? எககளுுக பவண்டிி சபரி
வரககிமுசில்லாம அயரளுகறவர்
தியரவரககர். ்நப்பினிமனேயின கணவராகி
அவயரிமடைி தியரவடியிபல அனப ிமவத்த
மறவர்கள் ்நாககள். எககள் சபண்ணினிடைம
ஆிமச ிமவத்் வநத மனனேர்கள் பட்டை
பாட்ிமடைப் பார்ுகறாிா? எககள் ஊயருகள்பு
வந் பார். வீடுகளில் வாசலுுக இடும படைல்
எ் சதரயுமா? அநத மனனேர்கள்
பிடித்்ுசகாண்டு வநத கிமடைகிமுசில்லாம
படைல்குாகு கட்டியியருகபறாம. ்நாககள்
திிமனேிுுகற மருகாலும படியும அவர்கள்
மகடைககள். சபரி மகடைமாக இயரநதால் மரு
காலாக்வம, சிறிதாக இயரநதால் படிிாக்வம
ிமவத்் அுுகபறாம. எககள் கடிிமசகளில்

கட்டுவதற்கு கற்ிமற்நார் அவர்கள் வீசிவநத
சாமரககள். வீட்டில் ்ற்றலும பவலி
இட்டியரப்பிமவ, அவர்கள் பதாற்றுு கீபங்
பபாட்டு ஓடிப்பபானே வில்லும வாளும
பவலுபம.”

”பபசவநத ுததசசல் அரத்தஓிமல
சசல்லுபமா?
சபயரவரககள் அயரள் அரககர்
பினிமனேபகள்வர் தாளிபல
பாசமிமவத்த மறவர்சபண்ிமண
ப்நசமிமவத்் முனனேபம
பட்டைமனனேர் பட்டைசதககள் பதிபகந்
பாரடைா!
வாசலுுக டுமபடைல் கவித்்வநத
கவிிமக;மா

மகடைபகாடி திிமனேஅுுக ிமவத்தகாலும
்நாழியும;
வீ்சா மரமகடில் சதாடுத்த கற்ிமற;
்ற்றலும
பவலியிட்டைதவர்கள் இட்டை
வில்லுமவாளும பவலுபம!"

மகள் மறுத்் சமாழிதல் எனற
பறத்்ிமறிமித் தான மறம எனறு கலமபகத்தில்
கறப்பிடுகறார்கள்.

மதிலிலியரந் பபார் சசதபவர்களின
சசில்கிமுச் சசால்லும சகாச்சித்திிமண இநத
மகள் மறுத்் சமாழிதல் எனனும ்ிமறபிாடு
முடிவிமடைகற்.
-----------

10. பபார்ுகுத்தில்.

பிறயரிமடைி ்நாட்ிமடைு ிமகப்பற்ற பவண்டும
எனற ஆிமசபிாடு பபார் பரி எழவ் ஒயர
விமக; தமமுிமடைி வீரத்ிமத
நிமல்நாட்டுவதற்கப் பபார் பரவ் மற்சறயர
விமக, இநத இரண்ிமடையும சவவபவறு
திிமணிாக வகத்்ச் சசால்கறார்
சதால்காப்பிிர். பிறர் மண்ணினபமல்
்நிமசிமியுிமடைி பவநதன சசதயும பபாிமர
வஞசித் திிமணிாக அிமமத்தார். வீரம கயரதிப்
பபார் சசதவிமதத் ்மிமபத் திிமணிாக
வகத்தார். ்நாடைாிமசிமி வுர்ுகாமல் வீர
உணர்ச்சிிமி வுர்ப்பபத சிறநத் எனப்
பங்ககால மனனேர் சகாள்ிமக. தமமுிமடைி
வீரத்்ுக இழுக வயரமானோல் உடைபனே சீற
எழவார்கள்.

”ிமமந் சபாயருாக வநத பவநதிமனேச்
சசனறு திமலிழிுகம சிறப்பிற்று எனப"

எனறு ்மிமபயின இலுகணத்ிமதத்
சதால்காப்பிிம சசால்கற். தனே் வலியிிமனே
உலகம மு கறுதபல தனேுகப் சபறு
சபாயருாகு கயரதி பமற்சசனற பவநதிமனே
அகஙனேம மாற்று பவநதனும அவன
கயரதிிிமமுபத தான சபறுசபாயருாக
எதிர்சசனறு, அவிமனேத் திமலிமம தீர்ுகம
சிறப்பிிமனேயுிமடைத்், அத் ்மிமபத்திிமண
எனறு சசால்லுவர் ஆசிரிர்' எனப் இச்
சத்திரத்திற்க ்நச்சினோர்ுகனிிர் எழதிி உிமர.
இயர பவநதயரம தககள் தககள் வீரத்ிமத
நிமல்நாட்டைப் பபார்சசதவார்கள்.

பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, அதிரப்
சபாயரவ் ்மிமப எனறு சசால்லும. இநத
இரண்டு பவறு சகாள்ிமககளிலும பவறுபாடு
இயரநதாலும பபார் நகழம ்ிமறகளில் சபரி
பவறுபாடு இல்ிமல.

்மிமப இயர சாராயரம சபாயரம நிமலிமிச்
சசால்வதாதலின இதற்க இனேமானே பவறு
திிமண இல்ிமல. சவட்சிுகு கரநிமதயும,
வஞசிுகு காஞசியும, உழிிமஞுக ச்நாச்சியும
எதிசரதிபர அிமமநத்பபாலத் ்மிமபுக
எதிராகத் திிமண ஏ்ம இல்ிமல. அ் இரண்டு
கட்சிுகம சபா்வானே்.
★★★

பபார்ுகுத்தில் தன வீரத்ிமத நிமல்நாட்டும
சபாயரட்டு இபதா பவநதன ்மிமபப் பூிமவப்
பிமனேந் சகாள்கறான. தனனுிமடைி

பிமடைத்திமலவர்களுுகம வீரர்களுுகம பல
சபாயரள்கிமு வீசி ஊுகூட்டுகறான. சிலர்
அிமடைிாுப் சபாறிமிப் சபறுகறார்கள். சிலர்
பணம சபறுகறார்கள். சிலர் ிாிமனேகிமு
அிமடைகறார்கள். சிலயருகு கதிிமரகள்
கிமடைுகனறனே. சிலர் சிறு ்நாடுகளும சிலர்
வில்களும சபறுகறார்கள். பபாரல் சவனறு
பிமகவரடைமியரந் பல சபாயரள்கிமுு கவர்நத
பினப அவற்ிமறப் பகர்ந் சகாடுுகப்
பபாகறான அரசன எனப் கடைுகட்டும. பபார்
எனறு  கவி முர் சகாட்டினேர்கள். ்நாககள்
வயரகபறாம எனறு வீரர் பதாள் சகாட்டினேர்கள்.
அப்சபாழபத அவர்கள் ிமகபமற் பலனோக
பமபல சசானனேிமவ கிமடைத்தனே. அவர்களுுக
ஊுகம நமிர்ந் வயரம எனறு சசால்ல்வம
பவண்டுமா? உறுதியுடைன பபாராடை
முிமனேகனறனேர் ிாவயரம. "இிமத முற்ற
நிமறபவற்ற முடியுமா?” எனறு ிாபரனும ஐிம
சகாண்டைால் அவர்கள் சீறுகறார்கள்.
‘பிாசித்்ச் சசதயுககள்’ எனறு ிாபரனும
அற்விமர  கற முனவநதால், "எிமத
பிாசிப்ப்? எககள் அரசன முன ிமவத்த
காிமலப் பின ிமவுக மாட்டைான. ்நாககள்

ஏநதிி வாிமு சவற்ற சபற்றாலனற
உிமறயினில் இடைமாட்படைாம” எனறு தாபனே
வீரர்கள் தம மறத்ிமது காட்டைப் பககறார்கள்.
முதிிவர் எவபரனும பிமடைகளுுக ஏபதனும
ப்நர்ந் விடுபமா எனறு இரககனோல்,
"எககளுுகாக இரகக பவண்டைாம. உண்ிமமயில்
உககளுுக இருகம உண்டைானோல், ்நாககள்
ிாிமர எதிர்த்்ச் சசல்லப் பபாகபறாபமா,
அவர்களுுகாக இரககககள். ்நமமுிமடைி
அரசன இநதப் பிமடைிமி ்நடைத்திச்
சசல்லுமபபா் பிமகவர் பிமடை எனனே ஆகபமா
எனறு இரககககள். சபரி பதர்களும,
பரகளும, ிாிமனேகளும, வீரர்களும உள்ு
அநதச் பசிமனேயின திமலவிதிிமி எண்ணி
இரககனேலும சபாயரள் உண்டு” எனறு
பப்கறார்கள்.

பபாயருகப் பறப்பட்டை பிமடைகளின சிறப்ிமப
எப்படி வயரணிப்ப் ! பவநதனுிமடைி
ிாிமனேுக எத்திமனே அற்வ அ் இப்பபா்
பபார்ுகுத்தில் பகந் பிமகவர்கிமுச்

சாடைப்பபாகம மிடுுகடைன நற்கற். அதன
கண்கள் கனேிமலு சகாப்பளிுகனறனே. அ்
பபார்ுகுத்தில் பகந் உங்ுகனோல் எத்திமனே
பபர் பட்டு விழவார்கள்! இிமத எதிர்பார்த்்
அநத மதகளிற்ிமறத் சதாடைர்ந் சசனறு
பபார்ுகுத்தில் வியரந்ண்வ சபறும
ஆர்வத்தினோல் பபதகளும கழககளும
 கற்றுவனும அதன பினபனே சசல்கனறனேவாம.

”அடைுகயரந தாிமனே அலககதார் மனனேர்
விடைுகம உயியரம மிிமசிு கடைற்பிமடையுள்
பபயும எயரிமவயும  கற்றுமதன பினபடைரு
காயும கங்லான களிறு.”

[விலுகதற்க அரி பசிமனே,
அவற்ிமறயுிமடைி அரசர் ஆகபிாயரிமடைி
திமசிமியும உயிிமரயும உண்ணுவதற்காக,
கடைல் பபானற பசிமனேுகள்பு பபயும கழகம
 கற்றுவனும தனிமனேப் பினபற்ற வர, வீரு
கங்ிமலயுிமடைி பவநதனே் களிறு சீறும.]

களிற்றன நிமல இ். கதிிமரபிா
அமபபபால் பவகமாகத் தாவி வயரகற்.
பசிமனேயில் முனனேணிிாக உள்ு பிமடைுகத்
தார் எனறும, ுதசி எனறும சபிர். பல வீரர்கள்
தாம தாபம முனனேணியில் பசர்ந் சபார
பவண்டும எனறு முந்கறார்கள். ஓர்
அரசிமனேப் பல அரசர்கள் பிமகப்பிமடையில்
நனறு எதிர்த்தாலும தாபனே தனி நனறு தன
அரசிமனேப் பா்காுகம மாவீரனும இநதப்
பிமடையில் இயருகறான.

இவவாறு எழநத பிமடை பபார் சசதகற்.
மறவயரம மறவயரம முட்டுகனறனேர். அநதப்
பபாரல் பலர் வீழ்கறார்கள். அவர்களுுகாக
இரககப் பாணர்கள் விுரப் பண்ணில் இரககற்
பாடைல்கிமுப் பாடுகறார்கள். விுர
இரககவதற்சகனபற அிமமநத பண். சில
சமிககளில் இரண்டு கட்சிுகம திமலவர்குாக
உள்ு இரண்டு மனனேர்களும பபாரல் சாதந்
விடுவ்ண்டு. இயரவயரம தப நிமல எனற
்ிமறிாக அிமத அிமமத்்ச் சசால்வார்கள்.

பபார் ்நிமடைசபறுமபபா் ஒயர கட்சியினேர்
வலி கனற சமல்ல கழவத் சதாடைகககறார்கள். அிமது கண்டு அப்பிமடையில் உள்ு
வீரன ஒயரவனுுக உள்ும ்டிுகற். ஒடும
பிமடையிிமனேத் ்ரத்திுசகாண்டு பிமகவர்கள்
வயரகறார்கள். அப்பபா் பிமடையின கிமடைசியில்
இயரநத இநத வீரன திாசரனறு தியரமபி நனறு,
்ரத்தி வயரம பிமடைிமி எதிர்ுகறான. பவறு
ஒயரவன ிாிமனேிமித் த்ன ிமகபவலினேல்
எறகறான.

பிமகவர்கள் பபார்ுகுத்தில் படுகனறனேர்.
தன ிமக பவலால் பல களிறுகிமு மாதத்்ப் பல
வீரர்களின மார்பகிமுத் திறந் சவற்ற சபற்று
அவபவிமலப் சபயரமிதத்்டைன வீரன
ஏநதியியருகறான. இப்பபா் அதற்க பவிமல
இல்ிமல. அவன அிமதச் ்ங்ற்றுசகாண்டு
ஆடுகறான. பவறு ஒயர வீரன சசதவ் சபயர
விிப்ிமப உண்டைாுககற். அவன தன
மார்பிபல ஊடுயரவிி பவிமலபி பறத்்ப்
பபார் பரி முற்படுகறான. இப்படி வயரம
காட்சி ஒனிமறத் தியருகறளில் காணலாம.

தன ிமகயில் பவலுடைன இடைசார
வலசாரிாகத் திரந்சகாண்டியருகறான ஒயர
வீரன. பவலினோல் களிற்ிமற வீழ்த்்தல் சபயர
வீரம.

“ஒளிறுவாள் அயரஞசமம முயருகு
களிறு எறந் சபிர்தல் காிமுுகு
கடைபனே"

எனறு பற்நானூறு சசால்கற். இநத வீரன
ஒயர களிற்றனபமல் தன பவிமல எறகறான.
அ் பிளிறுசகாண்டு எகபகா ஒடிச் சசனறு
விழகற். அிமதத் பதடிச் சசனறு பவிமலப்
பறப்ப் இநதப் சபயரஞ பசிமனேயினிிமடைபி
நற்பவனுுக இிலுமா? இப்பபா் இவன
ிமகயில் ஆயுதம இல்லாமல் இயருகறான. சிற்
ப்நரத்்ுக முனதான இவனபமல் பிமக வீரன
தன பவிமல வீச அ் இவன மார்பில் ிமதத்்
நற்கற். களிற்ிமற வீழ்த்்ம பவகத்தில் அநத
பவிமல இவன சட்ிமடை சசதிவில்ிமல.
இப்பபா் ிமக பவிமல ிாிமனேயினபமல்
வீசிவிட்டு சவறுக ிமகபிாடு நற்கமபபா்
சற்பற திமலிமிு கனிகறான. தன மார்பிபல
பிமகவன பதித்த பவல் இவன கண்ணிபல
படுகற். இவனுுக மகழ்ச்சி சபாகககற்.

சட்சடைனறு அிமதப் பறத்்ு ிமகயில்
எடுத்்ுசகாண்டு பனமுறுவல் பூுகறான,
இப்பபா் இவனுுக ஒயர பவல்
கிமடைத்்விட்டை தல்லவா?

”ிமகபவல் களிற்சறாடு பபாுக வயரபவன
சமதபவல் பறிா ்நகம”

எனப் இநத வீரு காட்சிிமிு காட்டும
கறள்.

அரசன சவற்றபமல் சவற்றிாகப் சபற்றுத்
பதரன பமல் ஏறச் சசல்கறான. வீரர்களுுக
உண்டைாகம உவிமக சசால்லத் தரம அனறு.
அவர்கள்  கட்டைமாகு  கடிுசகாண்டு
அரசனுிமடைி பதயருகமுன ஆரவாரம சசத்

 கத்தாடுகறார்கள். பதயருகப் பினனோலும
ஆரவாரநதான. அகபக வீரர்கபுாடு ஆடைலில்
வல்ல விறலிியரம பசர்ந் ஆடுகறார்கள்.

பபார்ுகுத்தில் இ்விமரயில் கிமடைுகாத
சபயர வியரந் தககளுுகு கிமடைத்தசதனற
மகழ்ச்சியில் பதயருக முனனும பினனும
பபதகள் ிமகபகாத்்ு சகாண்டு ஆடுவதாகச்
சசால்லுவ் ஒயர மரப. அநதத் ்ிமறிமிப்
பபதுகரிமவ எனறு சசால்வார்கள்.

பபார்ுகுத்திற்கள் பகந் பார்த்தால்
எத்திமனே விதமானே காட்சிகிமுு காணுகபறாம.
இபதா ஒயர வீரன ஒயர களிற்றனபமல் தன
பவிமல வீசி விங்ச் சசததான. அபத சமித்தில்
பிமகவயரிமடைி அமபம அவன மார்ிமபத்
்ிமுத்த். அநத ிாிமனே விங் அதன கீபங்
அவன விழந் கடைுகறான.

இபதா ஒயர புகம வாள் வீரர்கள்
ஆடுகறார்கள். தககள் பிமடைத் திமலவனுடைன
பசர்ந் சவற்ற சபற்ற மகழ்ச்சியினோல்
அவர்கள் ஆடுகறார்கள். இயர சபயரம
பிமடைுகம ்நடுவில் அஞசாமல் ுதிமணப்பபால்
நனற வீரன ஒயரவிமனே ஓரடைத்தில்
காண்கபறாம,

இபதா ஒயர வீரன பபார்ுகுத்தில் வீழ்ந்
கடைுகறான. அவன உடைமப நலத்திபல
படைவில்ிமல. உடைமசபல்லாம அமபகள்
ிமதத்தியரப்பதனோல் அவன உடைமப அமபப்
படுுிமகுகபமல் பீஷ்மர் படுத்தியரநத்
பபாலு கடைுகற். இப்படிு கடைநதவிமனேப்
பார்த்், “உடைமசபல்லாம முள்ிமுயுிமடைி
முள்ுமபனறிமிப்பபாலு கடைுகறான”
எனறும, ”கங்ற்சிுகாிமிப்பபால அல்லவா
பூமியில் உடைமப படைாமல் கடைுகறான?"
எனறும சிலர் பபசிு சகாள்கறார்கள்.

தன கணவன பபார்ுகுத்தில் பிமகவிமரப்
சபாயர் வீழ்நதான எனபிமத அறந் ஒயர
வீரனுிமடைி மிமனேவி ஓடி வயரகறாள். பவறு சில
சபண்களும வயரகறார்கள். மார்பில் விழப்பண்
பட்டு வீரம இலகம நிமலயில் கடைநத தம
கணவர்கிமு அவர்கள் தழவிுசகாள்கறார்கள்.
'எம கணவர், எம கணவர்" எனறு சசால்லிச்
சசால்லித் தழ்வகறாரர்கள். அபதா ஒயரத்தி
அழகறாள்; ஆனோல் பலமப வில்ிமல.
அவளுுக ஆனேநது கண்ணிர் வயரகற்.
மார்பிபல பண்பட்டுச் ்த்த வீரனோக உயிர்
மத்தான எனபிமத அறந் அநத வீர மகளுுக
உவிமக உண்டைாயிற்று. அவள் நிமலிமிு
கண்டு  கற்றுவனும, “்நமமிடைம இத்திமனே வீரம
இல்ிமலபி!” எனறு ்நாணுகறனோம.

”சவநசதாழிற்  கற்றமும ்நாணினறு;
சவககுத்்

வநத மறவர்ிமக வாள்்மிப்பப் ிமபநசதாடி
ஆடைரமா அனனோன கடைப்ப அகத்்விமக
ஓடைருகண் ணிராத உக."

[மராத உக,  கற்றமும ்நாணிி். ்நாணினறு ்நாணிி். மறவர் - வீரர். ்மிப்ப – சவட்டை,
ிமபநசதாடி- விமுிமி யுிமடைிவள்; வீரன
மிமனேவி. ஆடு அரமா அனனோன - சவற்ற
சபறும சிககத்ிமதப் பபானறவன, ஓடு
அருகண் - ஒடுகனற அரிமியுிமடைி கண்.
உவிமக மராத உுக்.]

பிமக பவநதன அடுசமரற் படுகறான. அவன
இறநதான எனறு அவனுிமடைி பிமடைவீரன தன
உயிிமரத் தாபனே பபாுகு சகாள்கறான.
அப்படிபி பபாரல் இறந்பட்டை கணவபனே

மறுிமமயுலகத்திற் காணலாம எனறு
அவனுிமடைி மிமனேவி உயிர் நீுகறாள்.

சில சமிககளில் பபாரல் புக இரண்டு
கட்சியினேயரம ஒயரவிமர ஒயரவர் மடித்்ு
சகாண்டு மாதவ்ண்டு. பபார்ுகுத்தில்
ிாவயரம மடிி அவர்களுிமடைி பகழ் மட்டும
எஞசி நற்கம. இவவாறு அிமமவிமதச்
சசால்வ் சதாிமகநிமல எனனும ்ிமற.
எல்லாயரம ஒபர சதாகதிிாகப் பகழடைமிமப
்நட்டுப் பூத்வடைமிமப விட்டுச் சசல்விமத அ்
சசால்கற்.

இவவாறு ்மிமபத் திிமணபிாடு
சதாடைர்பிமடைி நகழ்ச்சிகள் ்நிமடைசபறுகனறனே.
------------

11. சவற்ற மால்

மற்ற எநதத் திிமணுகரி பூிமவப்பற்றத்
சதரநதாலும சதரிாவிட்டைாலும, வாிமகத்
திிமணுகரி பூவாகி வாிமகிமிப் பற்றத்
தமிழ் இலுகிம பயில்கறவர்கள் பலயருகம
சதரநதியருகம. வாிமக மாிமல சவற்றுக
அறகற எனபிமத அறிாதவர்கள் மிகு
கிமற்வ. “வாிமக சடி வயரகறார்’ எனறு
சவற்றிிமடைந் வயரபவிமரு கட்டுிமரகளிலும
கிமதகளிலும இனிமற எழத்தாுர்களும
கறப்பிமது காண்கபறாம, இலுகிககளிலும
மற்றப் பூுகிமுப்பற்றி சசததிகள்
வயரவிமதவிடை வாிமக சடுவிமதப் பற்றி
சசததிகிமு மிகதிிாக வயரம.

கமபராமாிணத்்ுகரி பிிமனேச் சசால்ல
வயரம,

”்நாடிி சபாயரள்ிமக  கடும; ஞானேமும
பகழம உண்டைாம;
வீடிில் வழிி தாுகம; பவரிக கமிமல
ப்நர்ுகம;
நீடிி அருகர் பசிமனே நீறுபட் டைழிி வாிமக
சடிி சிிமலஇ ராமன பதாள்வலி  கறு
பவார்ுபக"

எனனும பாடைல் இராமன அருகிமர அழித்்
சவற்ற சகாண்டைான எனபிமத, வாிமக சடிி"
எனற சதாடைரால் கறுகற். பிமங்ி சசதயுள்
ஒனறு, வீரச் சசில்கிமுப் பலப்படுத்்ம
சவட்சி முதலிி திிமணகளின இலுகணத் ிமதச்
்யருகமாகச் சசால்கற்.

”சவட்சி நிமரகவர்தல்; மட்டைல்
கரநிமதிாம;
வட்கார்பமற் சசல்வ் வஞசிிாம; உட்கா்
எதிரனறல் காஞசி; எயில்காத்தல் ச்நாச்சி;
அ்விமுத்தல் ஆகம உழிிமஞ;--அதிரப்
சபாயரவ் ்மிமபிாம; பபார்ுகுத்்
மிுபகார்
சசயரசவன ற்வாிமக ஆம”

எனப் அப்பாடைல். அதில் வாிமகயின
இலுகணம ’மிுபகார் சசயர சவனற்
வாிமகிாம’ எனறு உள்ு்.

இ்விமரயில், இரண்டு பவநதர்கள் தமமுள்
பிமகத்்ப் பபாரடுமபபா் நகழம பலவிமக
நகழ்ச்சிகிமுப் பார்த்பதாம. பபாரன முடி்வ
ஒயரவயருக சவற்ற, மற்சறாயரவயருகத்
பதால்வி எனபறனும, இயர சாராயரம ஒயரகபக
முடிதல் எனபறனும இயருகம. சவற்றத் திறத்
ிமதச் சசால்வ் வாிமகத் திிமண.

ஆனோல் வாிமகத் திிமணயில் உள்ு எல்லாத்
்ிமறகளும பபாிமரப் பற்றி சசததிகிமுபி
 கறுவனே எனறு சசால்வதற்கல்ிமல. கிமல,
அறம முதலிி ்ிமறகளில் பிறிமரு காட்டிலும
சிறந் நற்பவர்களுிமடைி சபயரஞ சிறப்ிமபச்
சசால்லும ்ிமறகளும வாிமக எனற
அிமடைிாுத்பதாடு வயரகனறனே. அப்படிபி
அவரவர்களுிமடைி இில்ிமபச் சசால்லும
்ிமறகள் முல்ிமல எனற சபிபராடு வயரம
முதலில் பபார் நகழ்ச்சிகிமுப் பார்ுகலாம.

★★★

சவற்ற சபற்ற மனனேன வாிமக மாிமல
கடுகறான. அவனுிமடைி பகிமங்ப் பல
பலவர்கள் பாடுகறார்கள். பிமகவர்கிமு அட்டு
அநத சவற்ற மிடுுகனோபல அவன ஆரவாரம
சசதகறான. அவனுிமடைி பிமடையில் பசர்ந்
பபாிமரச் சசதத வீரர்களும சவற்றிமிு
சகாண்டைாடுகறார்கள். சவள்ிமு மாிமலிமி
அணிகறார்கள்; வீரு கங்ிமலு கட்டுகறார்கள்;
சசககச்ிமசப் பிமனேகறார்கள். அவர்களுிமடைி
மார்பிலும முகத்திலும பபாரல் பட்டை விழப்
பண்கள் இயருகனறனே. அிமவ பறகசகாடைாப்
சபயரவீரத்்ுக அறகறிாக விுகககனறனே.
இனிபமல் பிமகவரால் உண்டைாகம
்னபத்்ுபக இடைம இல்ிமல.

அரசன இனிப் பிமகவிமரப் பற்றி
சிநதிமனேபி இல்லாமல் முிமறப்படி

ஆட்சிசசதிப் பககறான. ஓ்தல், பவட்டைல்,
ஈடதல், பிமடைுகலம பயிலுதல், பல்லுயிர்
ஒமபதல் ஆகி ஐந் சதாழிிமலயும அவன
வழவாமற் சசதகறான. ்நானமிமறகிமுயும
ஓமபகறான. முத்தீ வுர்ுகறான. அவனும
மார்பில் முநநல் அணிபவனோதலின இயர
பிறப்பாுனோக இலகககறான. அவனுிமடைி
சிறப்ிமபப் பாடும ்ிமறுக அரச வாிமக எனறு
சபிர்.

அரசனுிமடைி முரிமசப் பலவர்கள்
பாராட்டுகறார்கள். முனப பபாரனபபா்
முகிமு ஒனறு திரட்டை முங்ககி முர்
இப்பபா் சவற்றயிபனே முங்ுககற்.
அரசிமனே உங்வனோக ிமவத்்ப் பகழகறார்கள்
பலவர்கள். விலில் உழம உங்வனோக அனறு;
பபார்ுகுத்தில் அவன உழதாகம.
பசிமனேகுாகி வரமிமபயுிமடைி
பபார்ுகுமாகி சபரி விலில், மிுக
பகாபம எனனும விிமதிமி விிமதத்், சவற்ற
சபற்று அதனோல் வநத பகழ் எனனும பயிிமர

விிமுவிுகறானோம. அவன ிமகயில் பவலாகி
பகால் இயருகற்; ிாிமனேபி அவனுுகப்
பகடைாக இயருகற். "இத்திமகி அரசன
எககிமுப் பா்காப்பதால் எககளுுக வறுிமம
முதலிி ்னபககபு இல்ிமல’ எனறு கடிமகள்
மகழ்ச்சி சபறுகறார்கள்.

சவற்ற சபற்ற அரசன ‘குபவள்வி’
சசதவதாகச் சசால்வ் இலுகி மரப.
பபதகள் பசியினோல் மிக்வம ்னபற்று
வயரந்மாம. பபார்ுகுத்தில் இறநத
பிணககிமு உண்ண பவண்டும எனப் அிமவ
சபற்ற சாபம. ஆகபவ எகபகனும பபார்
நகழ்நதால் தமுக வியரந் கிமடைுகப்பபாகற்
எனறு அிமவ மிக்வம ஊுகம சபற்று
அவவிடைத்்ுகச் சசல்லுமாம. வீரத்
சததவமாகி சகாற்றிமவ தனனுிமடைி
கணககுாகி பபதகளுுகப் பபார்ு குத்தில்
வியரநிமத நுகயரமபடி ஆிமண-யிடுவாுாம,
பபதகள் இறந் கடைநத உடைமபகிமு ிமவத்்ு
 கழ் அட்டுு சகாற்றிமவுக நபவதனேம

சசத்விட்டுப் பிறக தாம உண்டு  கத்தாடும.
இிமதபி குபவள்வி எனறு சசால்வார்கள்.

தமிழில் பரணி எனறு ஒயரவிமகப் பிரபநதம
உண்டு. கலிககத்்ப்பரணி, பரணி நல்களில்
சிறநத். அநதப் பிரபநதம, பபாரல் சவற்ற
சபற்ற வீரத் திமலவனுிமடைி சிறப்ிமப
எடுத்்ிமரப்பதற்காக அிமமநத். ஒயர
திமலவன பிமடைசிடுத்்ச் சசனறு தன
பிமகவபராடு சபாயர் சவனறிமத விரவாகச்
சசால்லும, இறுதியில் பபார்ு குத்தில்
குபவள்வி நகழ்நதிமதயும பல பாடைல்குால்
விரத்் உிமரப்ப் பரணி பாடும பலவர்கள்
வங்ுகம, பபதகள் குத்தில்  கழ் அடுதலும,
பினப  கழ் இடுதலும,  கிமங் உண்டு சவற்ற
சபற்ற வீரிமனே வாழ்த்்வ்ம பரணி நல்களில்
இறுதிப் பகதிகுாக அிமமயும.
பற்நானூற்றலும குபவள்விிமிப் பற்றி
சசததிகள் வயரகனறனே.

முடித்திமலிமி அடுப்பாக்வம
இரத்தத்ிமதபி உிமல சீராக்வம திமச, ூிமு
முதலிிவற்ிமற உண்வப் சபாயருாக்வம
ிமவத்்ப் பபதமகள் இறநதவர்களின
பதாுாகி ்டுப்பினோல் ்ங்ாவிு
குபவள்விுகு  கழ் அடுவதாக ஒயர பாடைல்
 கறுகற்:

”முடித்தல் அடுப்பாகப் பனேற்கயரதி
உிமலுசகாளீஇத்
சதாடித்பதாள் ்டுப்பின ்ங்நத வல்சியின
அடுகும பவட்டை அடுபபார்ச் சசழிி”

[சகாளிஇ - சகாண்டு. சதாடி - விமு. ்மநத
– ்ங்ாவிி, வல்சி – உண்வ]

பபதகளுுகப் சபயரவியரந் இடுவிமதபி
கு பவள்விிாகு  கறுவர்.

”அடுகறல் அணககஆர
விடுதிறலான குமபவட்டைனறு” [1]

எனப் அதன இலுகணம. 'சகால்லும
வலியிிமனேயுிமடைி பபத வயியரர உண்ணப்
பரநத வலியிிமனேயுிமடைிான கு பவள்வி
பவட்டை்” எனப் இதன சபாயரள்.
--[1]. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, lổ0.

கலிககத்்ப் பரணியில் விரவாக இநது
காட்சிிமிச் சிகசகாண்டைார் வயரணிுகறார்.

பபதகள் ிாிமனே மத்தகககிமுபி அடுப்பாக
ிமவுகனறனே. திமலயும காலும அற்ற
ஆிமனேிமிபி பாிமனேிாக ஏற்ற, கதிிமரயின
இரத்தத்ிமத உிமலமராகப் சபத், கதிிமரப்
பல்ிமலபி உள்ளிப் பூண்டைாக்வம நீகத்ிமதபி
உப்பாக்வம இட்டு, வாிமுயும அமிமபயும
பவிமலயும விறகாக இட்டு, சினேத் தீிமி எரிாக
ூட்டுகனறனே. கலிகக வீரர்களின பல்ிமலத்
தகர்த்்ப் பங் அரசிிாக ிமவத்்ு கழிநத
முரிமசபி உரலாக்வம ிாிமனேத் தநதத்ிமதபி
உலுிமகிாக்வம சகாண்டு சலுுக
சமாலுுசகனறு பாட்டுப் பாடித் தீட்டுகனறனே.

”இநத உரற்கண் இவவரசி
எல்லாம சபத் சகால்ிாிமனேத்

தநத உலுிமக திமனேஓச்சிச்
சலுுக சமாலுுசகனேு கத்தீபர."

தீட்டிி அரசிிமி உிமலயில் இட்டு அநது
 கழ் சபாகக வழிிாமல் வீரர்களின ிமககிமு
்டுப்பாக்வம கதிிமரயின குமபு கால்கிமு
அகப்ிமபகுாக்வம
சகாண்டு ்ங்ா்வகனறனே. இவவாறு  கழ்
அட்டுப் பபதக சுல்லாம உண்டு
 கத்தாடுகனறனே.

குபவள்விிமிச் சசத்விட்டு அரசன
சவற்ற மிடுுகடைன பதரல் ஏற வயரகறான.
குத்தில் வயிறார உண்டை பபதகள் அநதத்
பதயருக முனபனே சசனறு மிுக மகழ்ச்சிபிாடு
ஆடுகனறனே. பதயருகப் பினபனே அரசிமனேப்

பகழ்ந் பாடி வீரர்களும பாட்டுப் பாடும
சபண்களும ிமகபகாத்் ஆடுகறார்கள்.
** * * * *

இவவண்ணம வாிமகயின ஒயர பகதி,
பபாரன முடிவில் நகழம நகழ்ச்சிகிமுச்
சசால்லுகற். ஏிமனேப் பகதிகள், சவவபவறு
நிமலயில் இயரப்பவர்கள் தம தம கடைிமமிமிச்
சிறப்பாக ஆற்ற வயரவிமதச் சசால்லுகனறனே.

" ்நாவில் சகாள்ிமகத் தத்தம  கற்ிமறப்
பாகபடை மிகதிப் படுத்தல் எனப"

எனப் சதால்காப்பிிம. வலியும
வயரத்தமும இனற இில்பாகி ஒழுகத்தாபனே

்நானக வயரணத்பதாயரம அறவயரம தாபதர்
முதலிபிாயரம தமமுிமடைி  கறுபாடுகிமு
இயரவிமகப்படை மிகதிப்படுத்தல் எனறு  கறுவர்
ஆசிரிர் எனறு இதற்க ்நச்சினோர்ுகனிிர்
சபாயரள் உிமரத்தார். தமிமமத் தாபம
சிறப்பித்்ச் சசால்லிு சகாள்ளுவ்ம,
மற்றவர்கள் அவர்கிமுப் பாராட்டிச்
சசால்லுவ்மாகி இரண்டு விமகயில் இநதச்
சிறப்ப இயருகம. இவவாறு இில்ிமபச்
சிறப்பித்்ு  கறும ்ிமறகளில் அரச வாிமக,
அரச முல்ிமல எனபிமவ பபால இயரவிமகிானே
பபர்கள் அிமமயும. ‘உறழ்ச்சிிால் சபற்ற
சவனறிமி வாிமகசினே்வம, இில்பாகப்
சபற்ற சவனறிமி முல்ிமல சினே்வம  கறுப'
எனறு ்நச்சினோர்ுகனிிர் விுுககறார்,
பிறபராடு ஒப்ப ப்நாுகம பபாபதா,
பபாட்டியிடுமபபாபதா சபற்ற சிறப்ிமபச்
சசால்வ் வாிமக; இில்பானே நிமலிமிச்
சசால்வ் முல்ிமல.

அரசர் சிறப்ிமபயும பார்ப்பனேர், வணிகர்,
பவுாுர் ஆகிவர்கள் சிறப்ிமபயும இவவாறு
பாராட்டுவார்கள். வாழ்ுிமகபி ஒயரவிமகப்
பபாராட்டைத்தாபனே? ஆதலின ்நல்ல முிமறயில்
தம இில்பிபல பிறங்ாமல் கடைிமமகிமு ஆற்ற
வயரவபத வாழ்ுிமகயில் சவற்ற சபற்றதாக
அிமமயும. அதனோல்தான இவற்ிமற
சவற்றிமிப்பற்றச் சசால்லும வாிமகத்
திிமணயில் பசர்த்்ப் பாடினோர்கள் எனறு
பதானறுகற்.
அநதணர்கள் தாம சசதயும கடைிமமகளிபல
சிறந் நனறு வாழ்விமதச் சிறப்பிப்ப்
பார்ப்பனே வாிமக. அவர்கிமு அறுசதாழிபலார்
எனறு தமிழிலும, ஷட்கர்ம நரதர் கள் எனறு
வடைசமாழியிலும  கறுவர்.

"அறுவிமகப் பட்டை பார்ப்பனேப் புகமும”

எனறு சதால்காப்பிிம  கறும, அதன
உிமரயில் ்நச்சினோர்ுகனிிர் மிக விரவாக
அத்சதாழில்கிமு விுுககறார், ஓதல்,
ஒ்வித்தல், பவள்வி சசததல், பவள்வி
சசதவித்தல், ஈடதல், ஏற்றல் எனபிமவ
அவர்களுுகரி ஆறு சதாழில்கள்.

பவதம, அககம, தர்மசாஸ்திரம,
இராமாிணம, பாரதம, பராணம, அகத்திிம
முதலிி இலுகணககள், இிமறினோர்,
அகத்திினோர் ஆகி சபயரமுகள் பாடிி
நல்கள் ஆகிவற்ிமற ஓத பவண்டும எனறு
அவ்விமர ிாசிரிர்  கறுகறார்,

அரசனுுகரி சதாழில்கள் ஐந்.

”ஐவிமக மரபின அரசர் புகம"

எனப் சதால்காப்பிிம. ஓ்தல், பவள்வி
சசததல், ஈடதல், காத்தல், தண்டைம சசததல்
எனபனே அவன சதாழில்கள்.

வாணிகயருக ஒ்தல், பவள்வி சசததல்,
ஈடதல், உங்்வ, ப்ிமவப் பா்காத்தல், வாணிகம
எனனும ஆறும உரிிமவ. வாணிகம
சசதயுமபபா் விிமலிமி மிகதிப்
படுத்தாமலும, பண்டைத்ிமது கிமறுகாமலும,
லாபத்ிமத சவளிப்பிமடைிாகச் சசால்லியும
கடைிமமிாற்றுவார்குாம.

”ச்நடுநுகத்்ப் பகல்பபர்ல
்நடு்வநனற ்நனசனேஞசிபனோர்
வடுஅஞசி வாதசமாழிந்

தம்வம பிற்வம ஒப்ப ்நாடிு
சகாள்வுதஉம மிிமகசகாுா்
சகாடுப்ப் உம கிமறசகாடைா்
பல்பண்டைம பகர்ந்வீ்ம”

எனறு பட்டினேப்பாிமல எனனும சககநல்
வணிகர்களின இில்ிமபு  கறுகற். 'நுகத்தின
்நடு எப்படி ்நடுகl ஐ பிறங்ாமல் இயருகறபதா
அப்படி, பழிுக அஞசி உண்ிமமிமிபி
பப்வார்கள்; தம சபாயரிமுயும பிறர்
சபாயரிமுயும ஒயர மாதிரபி பார்ப்பார்கள்;
பண்டைககளுுகரி விிமலிாகத் தாம
சபறுவிமத அதிகமாகப் சபற மாட்டைார்கள்;
பண்டைத்ிமதயும கிமறவாகு சகாடுுக
மாட்டைார்கள்; பல விமகிானே பண்டைககிமுயும
சகாள்முதல் இவவு்வ, லாபம இவவு்வ
எனறு சவளிப்பிமடைிாகச் சசால்லி விற்பார்கள்’
எனறு இவவடிகள் சசால்கனறனே. கரகாலன

அர் சசததியரநத காலத்தில் பசாங் ்நாட்டில்
வணிகர்கள் இநத முிமறயில் விிாபாரம சசத்
வநதார்குாம. பிற ்நாட்டு முகள் எல்லாம
காவிரப்பூமபட்டினேத்்ுகம ம்ிமருகம வந்
தம ்நாட்டுப் பண்டைககிமுு சகாடுத்்விட்டு
இநத ்நாட்டுப் பண்டைககிமு வாககச் சசனற
காலம அ். விிாபாரத்தில் ப்நர்ிமம சிறந்
நனற காலம. உள்ுிமத மிமறத்் லாபத்ிமத
அதிகமாகப் சபற்றால் பழி உண்டைாகம எனறு
அுகாலத்் வணிகர்கள், அநத வடு்வுக
அஞசினேர்குாம.

அரசர் முதலிி ூவபராடும ஒத்்ிமங்த்்
அவர்களுுக பவண்டிி உதவிிமிச் சசதவ்
பவுாுர் சதாழில், பவதம ஒழிநத நல்கிமு
ஓ்தல், ஈடதல், உங்்வ, ப்ிமவயும எயரிமதயும
பா்காத்தல், வாணிகம, வழிபாடு எனனும
ஆறும அவர்களுிமடைி சதாழில் விமககள்,
அவர்களில் உழ் உண்பவர் எனறும,
உழவித்் உண்பார் எனறும இயரவிமக உண்டு,
அவர்களுிமடைி சிறப்ிமப,

”உழ்ண்டு வாழ்வாபர வாழ்வார்;
மற்சறல்லாம
சதாழ்ண்டு பினசசல்பவர்"

எனறு தியருகறள் எடுத்்ிமருகற்.

இவவாறு கால்விமக வயரணத்தாரன
சிறப்ிமபயும எடுத்்ப் பகழம ்ிமறகள்
வாிமகத்திிமணயில் வயரகனறனே.
-----------

12. ஞானேமும தவமும

சவறும சாமபல் எனறு எண்ணி அிமத
எடுத்தான. ிமகயில் எடுுகமபடி அ் கட்டிச்
சாமபலாகபவ இயரநத். எடுத்த அடுத்த
கணத்தில் ‘ச, ச’! எனறு ிமகிமி
உதறுசகாண்டு அிமது கீபங்
பபாட்டுவிட்டைான. அ் இனனும முழிமமயும
ஆறாத ச்நயரப்ப: மறு பூத்த ச்நயரப்ப,
பமல்பதாற்றத்ிமது கண்டு ஏமாந்பபாத
எடுத்தான. இப்பபா் அ் ்ட்டுவிட்டை்.

நீறு பூத்த ச்நயரப்பப் பபாலச் சிலர்
இயரப்பார்கள். ' ்நாம இவர்கிமு சவனறு
விட்படைாபம! இவர்களும பறக காட்டி ஒடித் தம

மானேம இங்ந் மதி இங்ந் வாிமலச்
்யரட்டிுசகாண்டு இயருகறார்கபு! எனறு
பிமகவர்கிமு எண்ணு கடைாதாம. தமுக
சவள்ும பபானற பசிமனே இயருகறசதனறு
தமிமமத் தாபம விிந் சகாண்டு, பிமகவிமர
எள்ளி இழிவாக நிமனேுகு  கடைா். எநதச்
சமித்திலும அவர்கள் ்ிமணவலி சபற்றுப்
பபார் சசதி வந்விடைலாம.

உண்ிமமிானே வீரர்கள் எப்பபா்ம
விழிப்படைன இயருக பவண்டும. எவவு்வ
பலம இயரநதாலும, ‘இனி இநதப் பில் எனனே
சசதவான’? எனறு எண்ணிப் பராுகாக
இயருகு கடைா். வீரத்தின இலுகணம இ்.
இிமதப் சபாயர்ந வாிமக எனனும ்ிமறயில்
விுுககறார் பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல
ஆசிரிர், !

”சவள்ுமபபால் தாிமனே விிந்
விரவாிமர
எள்ளி உணர்தல் இில்பனறு; சதள்ளிிார்
ஆறுபமல் ஆறிபின அனறத்தம
ிமகுசகாள்ுார்
நீறுபமல் பூத்த ச்நயரப்ப.”

[கடைிமலப் பபாலத் தமுகள்ு பசிமனேகிமுத்
தாபம பாராட்டிு சகாண்டு, தம பிமகவர்கிமுு
கிமறவாக மதிப்பிடுதல் வீரத்்ுகரி இில்ப
அனறு; அறவிபல சதளி்விமடைிவர்கள்,
ச்நயரப்ப ஆறுகற புகவத்தில் இயரநதால் அ்
முழவ்ம ஆறிபிறக அனற இிமடையிபல
அநத நீறு பூத்த ச்நயரப்ிமபத் தம ிமகயில் ஏநத
மாட்டைார்கள். தாிமனே - பசிமனே. விிந் பாராட்டி. விரவார் - பிமகவர். எள்ளி-

இகழ்ச்சிிாக மதித்். சதள்ளிிார் சதளி்விமடைிவர்.]

ஒயர ்நாட்டில் அரசன துகபடி ஆட்சி ்நடைத்தி
வநதால் அவனுிமடைி கிமடைநங்லினகீழ்ு
கடிமுகள் பசி, பிணி, பிமக இல்லாமல்
வாழ்வார்கள். இ் அடிப்பிமடைிானே நிமல.
இப்படியியரநதால் மட்டும பபாதா். உயிர்
பபாகாமல் உடைமபபாடு ஒட்டிுசகாண்டு
நற்ப் ஒயர சிறப்பா? உடைமப அங்பகாடும
சபாலிபவாடும, உள்ும அறபவாடும
உணர்ச்சிபிாடும நிமறபவாடும இயருக
பவண்டும. அவவாறு கடிமுகள் வாழ்நதால்
மட்டும பபாதா். அவர்கள் வுவாழ்்வ
வாங்பவண்டும. கிமற விலா நிமறபவாடு
வாங்பவண்டும. கிமற்விமடை ிாயருகம
சகாடுத்் வாழமபடி அவர்கள் வாழ்்வ
நிமறந் வழிந் சபாகக பவண்டும.

அவர்களுிமடைி வாழ்வில் கிமலயும
சதாழிலும சிறுக பவண்டும. அறஞர்கள்
தமுகரி சிறப்படைன வாங் பவண்டும.
ஞானிகள் பிறயரிமடைி மதிப்ிமபப் சபற்று
விுகக பவண்டும. பாணயரம,  கத்தயரம,
பலவயரம இனி் வாங் பவண்டும.

இப்படிசில்லாம இயரநதால் அநத ்நாட்டு
அரசன சவற்ற சபற்ற் முற்றுப் சபறும.
பிமகவிமர அழித்் விட்டுத் தான மட்டும
அரண்மிமனேயில் உண்டு உடுத்் உறகக
மகழ்நதால் பபாதா். அ் தவறு கடை,
நலத்திலுள்ு கிமுகிமுப் பறத்்ப்
பூண்டுகிமு அழித்் உழத பிறக, பயிர் சசதி
பவண்டும. ்நாடு முழவ்ம ்நல்வும நரமபப்
பாடுபடைபவண்டும. அப்பபா் அவன சபற்ற
சவற்றுக உண்ிமமிானே பின உண்டு. அரசன
தான சபற்ற சவற்றயினோல் ஊுகம சபற்று,
கடிமுகள் தம தம ்ிமறயில் இனனேலும ,
இிமடையறும இல்லாமல் அவற்ிமறப் பபாுக
சவனறு இனப வாழ்்வ வாழ்வதற்க ஏற்பனே

சசதிபவண்டும. ்நாடு ஒயரமிுக நனறு
சவற்றசபறுவ் முதல் படி. அதனபின
ஒவசவாயர வீடும வறுிமமப் பிமகிமிப் பபாுக
சவற்றசபற பவண்டும. ஒவசவாயர மனிதனும
அறிாிமமப் பிமகிமிப் பபாுக அறசவாளி
பிமடைுக பவண்டும.

அவவாறு பதிி ஒளி பிமடைுகம ்நாட்டிபல
பமதாவிகள் பதானறுவார்கள்; மகாத்மாுகள்
அவதாரம சசதவார்கள்; ூனறு காலமும
அறந்ணயரம பபரறஞர்கள் உதிப்பார்கள்.
அநதப் சபரபிார்களின வாதச்சசால் எனறும
பிறங்ா். ிாவயரம பபாற்றுமபடிிாக
முுகாலத்தின நகழ்ச்சிகிமுயும அறயும
சபரபிாிமர அறவர் எனறு சசால்வ் வங்ுகம.
’இநத ூனறு உலகத்திலும இயரிமுப் பபாுகம
கதிரவபனேப் பபானறவர்கள் அவர்கள். இறப்ப,
நகழ்்வ, எதிர்்வ எனற ூனறு கால
நகழ்ச்சிிமியும ்நனக அறவார்கள். பால்
பளித்தாலும, பகல் இயரண்டு மாறனோலும,
கதிரவன வடைுபக பதானறனோலும அவர்கள்

வாதசமாழி மாறபவ மாறா்’ எனறு அநத
அறவரன சிறப்ிமப நல்  கறுகற்.[1]
---------[1] பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 167.

சதால்காப்பிினோர், "மறுவில் சசததி
ூவிமகு காலமும, ச்நறயின ஆற்றி அறவன'
எனறு அறவன இில்ிமபு  கறுவார். ’காமம
சவகளி மிுகம இல்லாத ஒழகலாற்றிமனே
இறப்பம நகழ்்வம எதிர்்வம எனனும ூவிமகு
காலத்தினும வங்ககம ச்நறிான அிமமத்த
முழ்ணர்்விமடைபிான' எனப்
்நச்சினோர்ுகனிிர் உிமர. சிறநத
சமதஞஞானிிிமரபி அறவர் எனறு
சசானனோர்கள். அகத்திிர், பத்த பகவான
முதலிி சபயரமுகிமுயும அறவர்  கட்டைத்தில்
பசர்ப்பார்கள்.

அறவன வாிமகுக உதாரணமாகப் பத்திமரப்
பற்றி பங்ஞ சசதயுள் ஒனிமறத் சதால்காப்பிி
உிமரயில் பார்ுகபறாம. அவயரிமடைி பறமும
அகமும அதில் அங்காகு பகாலம
சபறுகனறனே.

பத்தர் அமர்நதியருகறார். ஞானேத்தின
வடிவாக, ஞானேபம தன சபிராக உள்ு பபாதி
மரத்தின அடியில் எழநதயரளியியருகறார்.
அநதப் பபாதி மரம வாடைாத். அதன இிமலகள்
மரகதத்தால் அிமமநதிமவ பபாலப் பச்ிமசப்
பபசசலனறு புபுுகனறனே. அதன கீழ் ஒளி
யுயரவம காட்டி அமர்நதிலககம
அப்சபயரமானுிமடைி தியர்வள்ும எப்படி
இயருகற்? அகபக எவ்வயியருகம
கயரிமணத்பதன பில்ககற். அநத உள்ும
விர்விமடைி், மிக மிக சமனிமமிானே்;
மலரனும சமல்லி், கயரிமணயினோல் அ்
சமனிமமயுிமடைிதாக இயரப்பினும, அதன
திண்ிமம விமரிிமறுகள் அடைககாத்.
தண்ிமமயும சமனிமமயும உள்ு இடைத்தில்

திண்ிமம இயருகபமா? மலரல் திண்ிமம ஏ்?
ஆனோல் இநத முனிவர்பிரான ச்நஞசத்திண்ிமம
உலகம அறநத்.

அநதத் திண்ிமமிமிு கிமலத்்விடை
பவண்டும எனறு எண்ணினோன மாரன.
அவனுிமடைி அமபிபல பட்டு மிககாதவர்
ிார்? அவன தன பிமடைகுாகி அங்கி பயரவ
மகிமகிிமர மரகதப் பாசிமடை நரமபிி பபாதி
மரத்தடிுக அனுப்பினோன. அகபகதான ஞானே
வீரராகி பபாதி்நாதர் இயரநதார். அநத மகளிர்,
கண்டைார் வியரமபம எழிிமலயுிமடைிவர்.
அவர்கள் கண்வீச்சில் கிமலிாத ச்நஞசம
இல்ிமல. வீரரன வாள் சசதிாத காரித்ிமத
அநது கண் சசத்விடும. பார்ப்பதற்கு
களிர்ச்சிிாக நீண்டு ச்நடுமா மிமங்ு
கண்ணாகத்தான பதானறும. ஆனோல் அிமதச்
்ங்ற்ற எதிரிமி சவல்லப் பறப்பட்டு
விட்டைார்குானோல் அநத மிமங்ுகண் வாட்கண்
ஆகவிடும. வாிமுு கறுுகம ச்நடுுகம
்ற்றலும ்ங்ற்றுவ்பபால அநத பமாகனிகள்

தம கண்கிமுச் ்ங்ற்றனேர். அு கண்கள்
கறுுபக பாதந் விலககனே. பத்தயரிமடைி
பதாிமுயும மார்ிமபயும அுசவடுத்தனே.
திமலமுதல் அடி விமரயில் பாதந் சவட்டினே.
எககிமு எதிர்ப்பார் ிார் எனறு நமிர்ந்
நனறனே. எனனே சசத்ம அநது  கரி வாள்கள்
பத்த பகவானுிமடைி ச்நஞிமசப் பிுுக முடிி
வில்ிமல. அவற்றன முிமனேகள் சிற்ம அிமதத்
சதாடை முடிிாமல் மழககனே.

அநத ச்நஞசத்ிமதத்தான சமல்லிி மலர்
எனகறார்கள். அ் சமல்லிி் எப்படி ஆகம?

இவவாறு அநத அங்கி பாடைல் பகட்கற்.

"வாடைாப் பபாதி மரகதப் பாசிமடை

மரநங்ல் அமர்நபதான ச்நஞசம, ிார்ுகம
அயரள் இன தீநபதன உிமறத்்்நனி
சஞகழ்ந்
மலரனும சமல்லி் எனப; அதிமனேு
காமர் சசவவி மாரன மகளிர்
ச்நடுமா மிமங்ுகண் விலககநமிர்ந
சதடுத்த
வாளும பபாழ்நதில ஆயின
ிாபதா மற்ற் சமல்லிி வாபற?

[பபாதி - அரசமரம. பாசிமடை - பச்ிமச இிமல.
உிமறத்் - ்ளித்். எனப - எனறு
சசால்வார்கள். காமர் -அங்க, சசவவி - பயரவம,
விலகக - கறுுபக பாதந். மிமங்ு

கண்ணாகி வாள். பபாழ்நதில பிுுகவில்ிமல. சமல்லிி வாறு சமனிமமிாக இயருகம விதம.]
★★★

்நாட்டில் தம ்நலத்ிமதத் ்றந் தவம பரயும
முகள். பலர் இயரப்ப் இநத ்நாட்டுுகச்
சிறப்ப. உலகத்தில் அதிகமானே ்றவிகிமு
உிமடைி ்நாடு இ். தாம சபற பவண்டிி
கலககிமு ஏிமனேிவர் சபறுமபடி விடுவ்
்ற்வ. தம கடுமபம எனற விமரிிமறயினற
உலகபம கடுமபமாக எண்ணி வாழ்வ் ்ற்வ.

அவர்கள் தனிிமமிமி ்நாடித் தவம
பரவார்கள். தாம சசதத தவத்தால் அவர்களுுக
ஆனம சுதி மிகதிிாகம. அப்படிச்
பசர்த்்ுசகாண்டை பபராற்றிமல உலகத்்ுகப்
பினபடுத்்வார்கள். மகாத்மா காநதி

வாரத்்ுக ஒயர முிமற சமனனேமாக இயரநதார்.
ஒவசவாயர ்நாளும பிரார்த்திமனே ்நடைத்தினேர்.
அடிுகடி உண்ணா் ப்நாற்றர். இிமவ
அவயரிமடைி ஆனம சுதிிமி விுுகமுறச்
சசததனே. உள்சுாளி சபயருகனே.
உள்சுாலிிமிு பகட்கமபடி சசததனே. தவம
பரபவர்களுிமடைி சபயரிமமிமித் தியருகறள்
பலபடிிாக விரத்்ிமருகற்.

தவம சசதபவர்கிமுத் தாபதர்கள்
எனபார்கள். தவ ஒழுகத்தில் நற்பவர்கள்
தமுக வயரம ்னபககிமுப் சபாறுப்பார்கள்.
பிறயருக எள்ுு்வம ்னபத்ிமதச்
சசதிமாட்டைார்கள்,

”உற்றப்நாத ப்நானறல் உயிர்ுகறுகண்
சசதிாிமம
அற்பற தவத்திற் கயர"

எனப் கறள்  கறும தவத்தின இலுகணம.
தவத்தினே ரன சிறப்ிமபச் சசால்லுவ் தாபத
வாிமக.

மற்றவர்கிமுப் பபாலப் பலன நுகர்ச்சியிபல
ஈடடுபடைாமல், பதிமவகிமுு கிமறத்்ு
சகாள்வ் தவம பயில் பவர்களுுக இில்ப.
அவர்கள் நீரபல பலகால் ூழ்கவார்கள்.
திமரபி படுுிமகிாகு கடைந் உறகக
வார்கள். பதாிமலபி ஆிமடைிாக உடுப்பார்கள்.
திமலிமி மழிுகாமல் சிமடைிமி வுர
விடுவார்கள். ்டைிமர வழிபடுவார்கள். முகள்
வாழம ஊர்களுுகச் சசல்லாமல் தனிிமமிமி
்நாடிு காட்டில் தககவார்கள். கடை்விமுப்
பபாற்றுவார்கள். தமிமம ்நாடி வயரம
வியரநதினேர்கிமு வரபவற்று உபசரப்பார்கள்.

இத்திமகிவர்கிமுபி ரிஷகள் எனறும,
முனிவர்கள் எனறும சசால்கபறாம.

சிறநத அரச வாழ்ிமவயும ்றந்
தவவாழ்ுிமகிமி பமற்சகாண்டைவர்கள்
பங்ககாலத்தில் இயரநதார்கள்.
அத்திமகிவர்களின ்ற்வ நிமலிமிு கண்டு
பலவர்கள் பாடிி பாடைல்கள் பற்நானூறு
எனனும சகக நலில் உள்ுனே. ஒயர பாடைல்,
ஒயரவன ்ற்வ பூணுவதற்கமுன இயரநத
நிமலிமியும, பூண்டை பின பமற்சகாண்டை
நிமலிமியும சசால்கற்.

அவன ்றப்பதற்க முன அங்கி
மாளிிமகயில் வாழ்நதியரநதான. அநத
மாளிிமகயில் எகபக பார்த்தாலும கிமல மணம
கமழம. ஓவிிு காட்சிகள் ஒளியரம. அநத
மாளிிமகயின முழ உயரவத்ிமதயும பார்த்தால்
கச்சிதமானே சிற்ப வடிவமாகத் பதானறும. சிறி

மாளிிமகிா அ்? பலர்  கடிப் பபச பவண்டுமா?
விரவானே இடைம அகபக உண்டு. ஒயர ்நடைனே
அரகக ்நடைுக பவண்டுமா? அதற்க பவண்டிி
இடைம உண்டு. ஒயர சபரி விங்ா ்நிமடைசபற
பவண்டுமா? பல ஊர்ுகாரர்களும வந்
வசதிகபுாடு தககமபடி விரவானே பகதிகள்
இயரநதனே. அத்திமகி விரவானே
இடைத்ிமதயுிமடைி விமரப்ப அ்.

அகபக சிற்புகிமலயில் சிறநபதார் சச்ுக
அிமமத்த பாிமவகிமுப் பபானற அங்க மகளிர்
உலா்வவார்கள். அவபனோ சபயர வீரன. அவன
திண்படைாள்கிமுு கண்டை மகளிர் அவிமனே
அிமணி பவண்டுசமனறு அவா்வவார்கள்.
அநதப் பபறு கிமடைுகாவிட்டைால் சமலிந்
வாடுவார்கள். அவர்கள் விமுகள் ச்நகழம;
இிமங் ச்நகழம. இவவாறு பல மகளியரிமடைி
இிமங்கிமு ்நழ்வமபடி சசதத வீரன அவன.
தியர்வம அங்கம வீரமும வலிிமமயும உிமடைி
அவன இப்பபா் ்றவிிாக விட்டைான.

இப்பபா் எப்படி இயருகறான?

இப்பபா் அவன வாழம இடைம காடு.
ூககல்கள் வுர்நத மலச்சாரற் காடு அ்,
மிமலயிலியரந் வயரம அயரவியில் அவன
பலகால் நீராடுகறான. அகபக
எரபிாமபகறான. அதற்கரி சமித்ிமது காட்டு
ிாிமனே சகாண்டுவந் தள்ளுகற்,
விலககனேககள் அவனுுக அஞ்வதில்ிமல;
அவிமனே அச்்றுத்்வ்ம இல்ிமல. பிற
உயிர்களுுகச் சிறது்வம தீகக பரிாத
விரதத்ிமத அல்லவா அவன
பமற்சகாண்டியருகறான? அதனோல் அிமவ
அவனுுக ஏவல் பரகனறனே.

அவனுிமடைி பகசம சிமடைிாகவிட்டை். நீரல்
ூழ்க அநதச் சிமடைிமி உலர்த்்கறான. ’அயரவி

ஆடிச் சசநதீ பவட்டுச் சிமடைிமிப் பலர்த்்ம
இவனோ முனப பாிமவ ினனே மகளிரன
சதாடிிமி ச்நகழ்த்த மள்ுன!’ எனறு
கண்படைார் விிுகம வண்ணம அவன தாபது
பகாலத்தில் ஒளிர்கறான. - இப்படி
மாற்பித்திிார் எனற பலவர் பாடுகறார்:

”ஒவத்் அனனே இடைனுிமடை விமரப்பின
பாிமவ அனனே கறுநசதாடி மகளிர்
இிமங்நிமல ச்நகழ்த்த மள்ுற் கண்டிகம;
கிமங்ுகண் ச்நடுவிமர அயரவி ஆடிு
கானே ிாிமனே தநத விறகன
கடுநசதறல் சசநதி பவட்டுப்
பறநதாழ் பரசிமடை பலர்த்் பவாபனே."

(பற்நானூறு, 251)

ஒவம - சித்திரம. விமரப்ப - கட்டிடைம;
மாளிிமக, சதாடி – விமு,. இிமங் - அணிகலன.
மள்ுன - வீரன, கண்டிகம - கண்படைாம. கிமங் ூககபலயுிமடைி கண். இடைத்ிமதயுிமடைி.
கடுநசதறல் - மிுக சவப்பத்ிமதயுிமடைி, சசநதீ
பவட்டு - அுகனி காரிககிமுச் சசத். பறம
தாழ் - மு்கபல சதாககம. பலர்த்்பவான உலர்த்்பவன. மள்ுிமனேப் பலர்த்்பவானோகு
கண்படைாம.]

பல்விமகப் சபாயரிமுப் சபற்று நுகயரம
வீரத்தினும அதிமனேப் பிறர் பின
சகாள்ளுமபடி திிாகம சசத் நற்கம வீரம
சிறநத் எனப் ஆனபறார் சகாள்ிமக.
----------

13. பாசிமறயில்

பபார் சசதிப் பகநத மனனேனுுக
எப்படிபினும பபாரல் பிமகவிமனே சவல்ல
பவண்டும எனற எண்ணபம முந்ற நற்கம.
எநதத் திமடை ப்நர்நதாலும அதனோல் உள்ும
துராமல் பமனபமலும வீறுசகாண்டு எழவபத
வீரம. ்நகமும சிமதயும பபாலு காதலியுடைன
இிமண பிரிா் ஒனற வாழம உிர்நத காதல்
வாழ்்வ உிமடைிவ னோனோலும, அிமதயும
இப்பபாிமதுகத் ்றந்விட்டுப் பிமகவிமர
ஒடுுகவிமதபி லட்சிிமாகு சகாள்வ்
அரசன இில்ப.

காதலர்கள்  கதிர்ுகாலத்தில்
ஒனறயியரப்பார்கள். பணர்ச்சி எனனும

உரப்சபாயரிமுயுிமடைி் கறஞசித் திிமண.
அநதத் திிமணுகு  கதிர்ு காலம உரி்.
களிரால் ்நடுககம அுகாலத்தில் கணவன
மிமனேவிிர் பிரிாமல் ஒனறுபட்டு வாழ்வ்
மரப. ஆனோல் வீரம மிுக அரசன
பபார்ுகுத்தில் அுகாலத்தில் தககமபடி
ப்நர்நதால் அவன காமத்ிமதயும சவனறு வீர
உணர்ச்சியுடைன விுககவான. இ்
பாராட்டுவதற்கரி நிமல.

’ கதிர்ப் பயரவம வந்ம இவன தன
காதலிிமி எண்ணாமல் பிமகவிமர சவல்லும
ஒபர ப்நாுகத்பதாடு பாசிமறயில்
தககயியருகறாபனே!’ எனறு பலவர்கள்
அப்பபா் விிப்பார்கள். இப்படி விிந்
பாடுவிமது கதிர்ப் பாசிமற எனற ்ிமறிாக
இலுகணம  கறும.

’பலபல சதயருகளுடைன பாசிமற இயருகற்.
அகககபக  கடைாரம பபாட்டுுசகாண்டு
தககயியருகறார்கள் வீரர்கள்.  கடைாரககளின
பமபல திமங்ிமிப் பபாட்டு
பவதநதியருகறார்கள்.  கதிர்ப் பயரவம ஆதலின
சிறுசிறு ்ளிகிமு வீ்கற் வானேம. உடைல்
்நடுகககற். வீரர்கள் தம தம  கடைாரத்தில்
ஒடுககயியருகறார்கள். இநது களிரால்
்நடுககயும அரசன, நிமனேத்தால் பபாத வரத்
பதிமரப் பிமடைத்தவன, தன மிமனேவிிமிப்
பபாதப் பார்த்் வரபவண்டும எனறு
நிமனேுகவில்பல. இவன வீரம இயரநதபடிதான
எனபனே!’ எனறு விிந் படும பாட்டு ஒனறு
வயரமாறு.

”கவிமல மறுகற் கடுககண் மறவர்
உவிமலசசத  கிமர ஒடுககத் ்விமலசசத
 கதிர் ்நலிி்வம உள்ுான, சகாடித்பதரான,

ூதில் மடைவாள் முிுக? [1]

[கவிமல-சிுகலானே வழி. மறுக - சதயர.
கடுககண் - சகாடுிமம. மறவர் - விரர். உவிமல திமங். ்வபல-சிறி ்ளி. ூதில் -பிமங்ி
அரண்மிமண. முிுக - பசர்தல்.]
--------[1]. பறப்சபாயரள் சவண்பா மாிமல, 169,

இப்படிபி, சலார் சலார் எனறு வாிமடைு
காற்று வீச்வம மனேம சலனேமினற இயருகறான
எனறு பாடுவ் வாிமடைப் பாசிமற எனனும
்ிமற. பத்்ப்பாட்டு எனனும சகக நலில்
ச்நடு்நல் வாிமடை எனற மண்டை பாட்டு இயரு
கற். அ் வாிமடைு காலத்திலும பாசிமறயில்
இயரந் வீரம மககாமல் விுககி பாண்டிின
சகடுஞசசழிிபனே ்நுகீரர் பாடிி்.

வாிமடையினோல் முகளுுகம பிறயருகம
உண்டைாகம ்னபத்ிமதயும, பாசிமறயில் அரசன
பபாரல் பண்பட்டை வீரர்களுுக ஆறுதல்
 கறுசகாண்டு உல்வவிமதயும,
அரண்மிமனேயில் அவனுிமடைி மிமனேவி
அவிமனே எதிர் ப்நாுக வாடியியரப்பிமதயும
ச்நடு்நல்வாிமடை அங்காகச் சசால்கற்.

மிமங் சபததிமமிால் எககம களிர்
படைர்கற். முகளின பற்கள் களிரனோல்
பிமறிடிுகனறனே. ச்நயரப்பிபல ிமகிமிு
காட்டிு காட்டி அநதச் சட்ிமடைு கனனேத்தில்
ஒத்திு சகாள்கறாச்கள், ஆடுமாடுகள் பமிப்
பபாகாமல் அப்படி அப்படிபி நனறு
விடுகனறனே. கரகககள் ிமகிமிு
கட்டிுசகாண்டு கநதியியருகனறனே. பறிமவகள்
சிலிச் சிலீர் எனறு வீ்ம வாிமடைு காற்றுத்
தாககாமல் மரககளிலியரந் கீபங் விழகனறனே.
கனறு ஊட்டைப் பபானோல் ப்மாடு அிமத

உிமதுகற்.  கதிர்ு காலத்்ு களிர்
கனிமறபி ்நடுககச் சசத்விடும பபாலத்
பதானறுகற்.

இநதப் பயரவத்தில் மு்ட்ிமடை பூுகற்;
பீர்ுகம சபானபபால மலர்கற். சகாுககளும
காிமரகளும ஈடரமானே மணலில் நனறபடிபி
ஓடும கில் மிமனேு சகாத்்கனறனே.
சவள்ிமுிாக உள்ு பமகககள் வானேம எககம
பரவிச் சிறு சிறு ்ளிகுகத் ுத்வகனறனே.

ச்நல் வில்களில் கதிர்கள் முற்ற விமுந்
நற்கனறனே. கமுகக கிமலகள் ்நனறாக
முற்றுகனறனே. பசாிமலகளில் மரு
சகமபகளிலியரந்த சசாட்டுச் சசட்சடைனறு
மிமங்த்
்ளிகள் சசாட்டிு சகாண்டியருகனறனே.

்நகரத்தின சதயருகளில் நீர் ஓடுகற். ஆறுகள்
கடைந தாற்பபால் அிமவ பதாற்றம
அளிுகனறனே. உடைல் வலிிமமிமி உிமடைி
அில் ்நாட்டு முகள் கள்ிமு உண்டு
மிமங்த்்ளிுக அஞசாமல் அககம இககம
திரகறார்கள். வீடுகளில் உள்ு மகளியருகப்
சபாழபத சதரிவில்பல. வானேம ூடிு
கடைுகற்தான கரணம. அவர்கள் பிச்சி
ியரமபகிமுப் பறத்்த் தட்டில்
ிமவத்தியருகறார்கள். அிமவ கப்சபனறு
மலர்கனறனே. அிமது கண்டு பகற் காலம கடைந்
மாிமல வந்விட்டைசதனபிமத அவர்கள் அறந்
சகாள்கறார்கள். உடைபனே விுுகன திரிமிு
சகாளுத்தி ச்நல்லும மலயரம ுதவித்
சததவத்ிமத வணகககறார்கள். கிமடைவீதி
முழவ்ம மாிமல வநதிமத அறந் அநது
காலத்தில் சசதி பவண்டிிிமதச்
சசதகறார்கள்.

வீட்டுு சகாடுகிமககளில் ஆணும
சபண்ணுமாக உள்ு பறாுகளுுக இர்வ பகல்
சதரிவில்ிமல. அதனேல் பறந்பபாத
சவளியிடைககளில் இிமர பதடைாமல் அப்படி
அப்படிபி நற்கனறனே. கால் வலித்தால் காிமல
மாற்று சகாள்கனறனே. வீடுகளில் உள்ு
பவிமலுகாரர்கள் கத்ுதர
முதலிிவற்ிமறுசகாண்டு அிமமுகம
ஒயரவிமகு கலிமவப்சபாயரிமு
அிமருகறார்கள். இமி மிமலயிலியரந் வநத
சநதனேு கல்லும சபாதிி மிமலயிலியரந் வநத
சநதனேமும பகட்பாரற்று வீபண கடைுகனறனே.
களிர் காரணமாகப் சபண்முகள் தககள்
 கநதலில் மாிமலிமிப் பிமனேந்
சகாள்ுவில்ிமல; சில பூுகிமு மட்டும
சசயரகு சகாள்ளுகறார்கள். ச்நயரப்ிமப ூட்டி
அதில் அகல், கற்கண்டு முதலிிவற்ிமறப்
பபாட்டுப் பிமகுகறார்கள். ்நல்ல சிற்ப
பவிமலப்பாட்ிமடை-யுிமடைி விசிறகிமு
உிமறயிபலயிட்டு முிமுயிபல சதாககப்
பபாட்டியருகறார்கள். அவற்றற்க இப்பபா்
எனனே பவிமல? அவற்றல் சிலநதி  கடு
கட்டியியருகற்.

உிர்நத மாளிிமககளில் பவனிற் காலத்தில்
காற்று வயரவதற்காகத் திறந் ிமவுகம
சாுரககளின இரண்டு கத்வகிமுயும இறுக
ூடியியருகறார்கள். வாிமடைு காற்றன களிர்
தாகக முடிிவில்ிமல. கவிநத வாிமியுிமடைி
பாத்திரத்தில் தண்ணிர் ிமவத்தியரப்பார்கள்;
அிமத அடிுகடி எடுத்் முனசபல்லாம
கடிப்பார்கள். இப்பபா் ிாயரம அதன புகபம
பபாவதில்ிமல. கணப்பிலுள்ு ச்நயரப்ிமபபி
சாப்பிட்டு விடுவார்கள் பபாலியருகற்!
எல்பலாயரம அிமதச் ்ற்ற உட்கார்நதியரு
கறார்கள்.

ஆடும மகளிர் ிாிமங்ச் ்யரதி பசர்ுகப்
பார்ுகறார்கள். களிரால் அ் பதம
சகட்டியருகற். அிமதத் தம மார்பிபல
தடைவிுசகாண்டு அநதச் சட்டில் ்யரதி
பசர்ுகறாுகள், கணவனமாிமரப் பிரநத மகளிர்
தனிிமமத் ்னபம சபாறாமல் வயரந்கறார்கள்.

இவவாறு  கதிராகி பயரவம தன இில்ிமபு
காட்டிுசகாண்டு நல்வகற்.

அரசி அரண்மிமனேயில் படுுிமகயில்
கடைுகறாள். தனிமனே அலககரத்்ு
சகாள்ுாமல், பாண்டிி மனனேன பிரந்
பபார்ுகுத்்ுகச் சசனறயரத்தலால் பிர்வத்
்னபத்தால் வயரந்கறாள். அயரகல்
பதாழிமார்கள் அவன காிமல வயரடிு
சகாண்டியருகறார்கள், விசானே ூதாட்டிிர்
பல விமகிானே கிமதகிமுச் சசால்லிப் சபாழ்
பபாுக முிலுகறார்கள். “உன கணவர் இபதா
வந்விடுவார்!" எனறு பதறுதல்
 கறுசகாண்டியருகறார்கள்.

அகபக, பபார்ுகுத்தில் பாடி வீடு
அிமமத்்ு சகாண்டு வீரர்கபுாடு
தககயியருகம அரசன எப்படி இயருகறான?

ிாிமனேகிமு பவலாலும வாுாலும ்ணித்்
சவனற வீரர் பலர் பாசிமறயில் முகத்திலும
மார்பிலும பண்ிமண யுிமடைிவராகு
கடைுகறார்கள். அவர்கிமுப் பார்ுகம
சபாயரட்டு அரசன தனனுிமடைி
 கடைாரத்திலியரந் பறப்படுகறான, இர்வ ப்நரம.
அகககபக வட்டை வட்டைமானே விுுககளில்
பயரத்த திரகிமுயிட்டு ஏற்றயியருகறார்கள்.
வடைுகயரந் வயரம வாிமடைு காற்று வீ்கற்.
அப்பபாசதல்லாம விுுகலுள்ு ்டைர்கள்
சதற்கப் புகமாகச் சாதந் ஒளி விடுகனறனே.
அரசனுுக முனனோபல பசனோபதி சசல்கறான.
அவன ிமகயிபல பவல் இயருகற். அதன
திமலயிபல பவப்ப மாிமலிமிு கட்டியியரு
கறார்கள். பாண்டிி மனனேனே் பசிமனேத்
திமலவன அல்லவா? பசனோபதி ஒவசவாயர

 கடைாரமாகப் பகந் வீரர்கிமு இனனோர்
இனனோர் எனறு அரசனுுகு காட்டுகறான.

பாசிமற ்நிமடைபாிமதுக அயரகல்
கதிிமரகிமுு கட்டி யியருகறார்கள். பசணம
முதலிிவற்ிமறு கங்ற்றாமல் அப்படி
அப்படிபி நறுத்தியியருகறார்கள்.
மிமங்த்்ளிகள் தம பமபல பட்டை்வடைபனே
கதிிமரகள் அவற்ிமற உதறுகனறனே. இநதத்
சதயர வழிபி அரசன சசல்கறான. அவன
தனபமபல சமல்லிி பமலாிமடைிமிப்
பபாட்டுு சகாண்டியருகறான. அ் ்நழ்வகற்.
்நழவ ்நழவ அிமத இடைுிமகயினோல் இடுுகு
சகாள்கறான, அவன புகத்திபல அவனுிமடைி
சமதகாப்பாுன தன பதாளிபல வாிமுத்
சதாகக விட்டுுசகாண்டு வயரகறான, அவ
னுிமடைி பதாளில் வலுிமகிமி
ிமவத்்ுசகாண்டு ்நடைந் வயரகறான அரசன.
முத்்மாிமலிமியுிமடைி சவண் சகாற்று
கிமடைிமி மிமங்த் ்ளிுகப் பா்காப்பாக
ஒயரவன பிடித்்ு சகாண்டியருகறான.

பண்பட்டை வீரர்கிமுு கண்டு இனசசால்
 கறுமசபாயரட்டு இனிி முகத்பதாபடை
சசல்லுகறான அரசன.

ப்நரம ்நடு இர்வ. பமபல மிமங், கீபங் ஈடரம,
இநது களிரலும ்நள்ளியரளிலும அரசன
ுதககவில்ிமல, தன மிமனேவிிமியும
நிமனேுகவில்ிமல. தன பாசிமறயில் வீரர்கிமுு
கண்டு முகமலர்ந் பாராட்டி ஊுகம
உண்டைாுகம பவிமலயிபல அவன முிமனேந்
நற்கறான.

”அத்திமகி அரசன பபாரல் சவற்ற
சபறுவானோக!” எனறு பவண்டிுசகாள்ளும
முிமறயில் ச்நடு்நல் வாிமடை அிமமநதியருகற்.

அநத அரசனுிமடைி நிமலிமிச் சசால்லும
அடிகள் வயரமாறு:

”பிமடைவீழ் அந்கல் இடைவயின தஇஇ
வாள்பதாள் பகாத்த வனகண் காிமு
்வல்மிிமச அிமசத்த ிமகின,
முகனஅமர்ந்
நல் கால் ிாத்த மாிமல சவண்கிமடை
தவசவனறு அிமசஇத் தா்ளி மிமறப்ப,
்நள்சுன ிாமத்்ம பள்ளி சகாள்ுான
சிலசராடு திரதயரம பவநதன”

[ பிமடை வீழ் - புகத்தில் ்நழவி விழம. அம
்கல் - அங்கி பமலாிமடை. இடைவயின தஇஇ இடைப் புகமாக இடுுக, முகன அமர்ந் முகத்தில் அனிமபத் பதாற்றுவித்்ு சகாண்டு.
நல் கால் ிாத்த மாிமல - நலாபல கட்டினே
முத்்மாிமல. தவசவனறு அிமசஇத் தா ்ளி தவசவனனும ஓிமசிமி உண்டைாுக அிமசந்
பர்வம மிமங்த் ்ளிிமி.)
----------

14. வாிமகயின விமக

இநத ்நாட்டில் சவவபவறு சதாழிிமலயும
சவவபவறு கடைிமமகிமுயும சகாண்டை முகள்
அவற்ிமறச் சரவரச் சசத் சமுதாிம முழவ்ம
்நல்வாழ்்வ வாங்ச் சசததார்கள். ஒவசவாயர
்ிமறயில் ஈடடுபட்டுத் சதாழிலாற்றும பிரவினேர்
சமுதாிசமனனும உடைமபில் சவவபவறு
உறுப்புகிமுப்பபால இயரந் வநதனேர்.
சமுதாி ்நனிமமுக ஒவசவாயரவயரிமடைி
உிமங்ப்பம இனறிிமமிாததாக இயரநத்.
காட்ிமடைு காத்்ச் சசகபகாபலாச்்ம அரசயரம,
எனறும நிமலிானே உண்ிமமகிமு
நிமனேப்பூட்டிுசகாண்டு சமாதானேத்ிமதயும
்நடுநிமலிமியும நிமலநறுத்திி அநதணயரம,
சபாயரள்கிமுு சகாள்ுபவண்டிி இடைத்தில்
சகாண்டு சகாடுுக பவண்டிி இடைத்தில்
சகாடுத்் ிாவயரம ிா்வம சபறச் சசதத

வணிகயரம, பவுாண்ிமமயிலும பிற
சதாழில்களிலும ஈடடுபட்டை தாுாுயரம
சமுதாித்தின உயிர் ்நாடிகுாக விுககனேர்.
அவவவர் சதாழில்கிமுப் பலவர்கள்
பாராட்டிப் பாடினேர்கள். ஒவசவாயரவர்
நிமலிமியும ்நனக உணர்ந் சிறப்பித்தார்கள்.
அவவாறு சிறப்பித்்ப் பாடுவிமதத் ்ிமறிாுக
அதற்க இலுகணமும அிமமத்தார்கள்.

கற்றம சசதிாமல் சசகபகால் சசலுத்தி வீர
முரசம முங்கக எல்லா உயிர்களுுகம ்நலம
சசதி பவண்டுசமனற எண்ணத்பதாடு
்நடுநிமலிமமயில் நனறு சரிிமனேப்பபால
ஒளிர்பவன அரசன. அவன இில்ிமப அரச
முல்ிமல எனனும ்ிமறிால் பலவர்
பபாற்றனேர். முத்தீ ஓமபி கானமிமறிமிப்
பயினறு வாழம அநதணர், இயர பவநதர் முரண்
சகாண்டு பிமகத்தால் அவர்களிிமடைபி ுத்
சசனறு சமாதானேத்ிமத விிமுவித்தனேர். இிமதப்
பார்ப்பனே முல்ிமல எனனும ்ிமறிாக
ிமவத்்ப் பாராட்டினேர்.

அுகாலத்தில் அரசர்கள் வங்ுிமக ஆராதந்
நிாித்ிமத நிமல நறுத்்வதற்க அிமவித்ிமத
நறுவினோர்கள். அதற்க அறக கறிமவிம எனறு
சபிர், அநத அிமவித்தில் கல்வி
முதலிிவற்றால் சிறநத சபரபிார்கிமு
நிமித்் அரசன திமலிமம தாகக நிாிம
வங்ககவான. உிமறயரல் இயரநத
அறக கறிமவிம மிகச் சிறப் பிமடைி்.
ம்ிமரயில் இயரநத அிமவித்ிமதப்பற்ற
ம்ிமரு காஞசி எனற நல் சிறப்பித்்ச்
சசால்கற்.

அிமவயிலுள்ு சபயரமுகள் எட்டு விமகு
கணம உள்ுவர்குாக இயருக பவண்டும. ்நல்ல
கடிப்பிறப்பம கல்வியும ்நற்கணககளும
வாதிமமயும ுததிமமயும ்நடுநிமலயும
அழிுகாறனிமமயும அவாவினிமமயும ஆகி
எட்டு இில்பகள் உிமடைிவர்கிமுபி அரசன
அறக கறிமவி மாநதராக நறு்வவான. இநது

கணககிமு, உிமடை முதலிினேவாக உயரவகம
சசத் ஒயர பங்ம பாட்டுு  கறுகற். ்நல்ல
கடிப்பிறப்பாகி உிமடைிமி உடுத்்,
நலறவாகி மாிமலிமிச் சடி,
்நல்சலாழுகமாகி அணிிமி அணிந்,
சத்திிம எனபிமத உணவாகு சகாண்டு,
ுததிமமிாகி காதலியின இனபம நுகர்ந்,
்நடுநிமல எனனும ்நகரல் தகக, அழுகாறு
இனிமம, அவாவினிமம எனனும இரண்டு
நதிகிமு ஈடட்டுபவர்குாம அவர்கள். அிமவி
முல்ிமல எனனும ்ிமற இநத அிமவயினேர்
இில்ிமபு  கறும. பிற விமகிானே
அிமவகிமுயும இநதத் ்ிமறயில் சிறப்பிப்ப்
உண்டு.

பசாதிடைம  கறுபவனுுகு கணி எனறும
கணிவன எனறும சபிர், பூககனறத்தில் ஒயர
பசாதிடைர் ்நல்ல பலவராக இயரநதார். அவர்
கணிின பூககனறனோர் எனறு வங்ககப்
சபற்றார். "ிா்ம ஊபர ிாவயரம பகளிர்?
எனறு ்நாம அடிுகடி பகட்கம சதாடைுகத்ிமத

யுிமடைி பாடைிமலப் பாடிிவர் அவர். பசாதிடை
நல்கள் பலவற்ிமறயும அறந் விண்ணிலும
மண்ணிலும நகமும நகழ்ச்சிகிமு
முன கட்டிபி சசால்லும ஆற்றல் உிமடைிவன
கணிவன. அவன சிறப்ிமபச் சசால்வ் கணிவன
முல்ிமல எனற ்ிமற.

பல காலமாகப் பல பபார்களில் ஈடடுபட்டு
வீரத்ிமத நிமல நறுத்திி பங்ககடிகள் பல
தமிழ் ்நாட்டில் இயரநதனே. அநது கடியில் பிறநத
பச்சிுக கங்நிமதுகம வீர உணர்ச்சி மிகதிிாக
இயருகம. மகளியரம விர உணர்ச்சி
உிமடைிவர்குாக விுககவார்கள்.
அவர்களுிமடைி வீரத்ிமதப் பலப்படுத்்ம
காட்சிகள் சில, இலுகண இலுகிககளில்
வயரகனறனே.

ஒயர மறுகடி மகள் தன கங்நிமதுகப்
பாலட்டிு சகாண்டியரநதாள். அப்சபாழ்

அநத ்நாட்டினபமல் பிமகப்பிமடை பபாயருக
வநத சசததிிமி அவள் உணர்நதாள். உடைபனே
அவளுுக வீர உணர்ச்சி மிுக். பிள்ிமுிமிச்
சட்சடைனறு எடுத்் நறுத்தினோள். முனப
அவளுிமடைி வீட்டில் உள்ுவர்கள் பிமகவிமரு
கத்தி விமுந் பபானே பவல் ஒனறு இயரநத்.
அிமத விிமரவாக எடுத்் அதன விமுிமவச்
சட்சடைனறு நமிர்த்தினோள். அிமத அவன
ிமகயில் சகாடுத்தாள், பரமபிமர
பரமபிமரிாகப் பபாரல் பகந் வீர
விிமுிாடைல் பரநதவர்கள் அவளுிமடைி
கடியின முனபனோர்கள்.
அத்திமகிவர்களுிமடைி சபியரம பீடும எழதி
அிமமத்த ்நடுகற்கள் அகபக இயரநதனே.
அவற்ிமறு காட்டி அநதப் சபண் பால்மணம
மறாத தன பதல்விமனே, “நீ பபாயருகச் சசல்”
எனறு ுதண்டினோள். தனேுக அவன ஒயரவனதான
ிமமநதன எனபிமத நிமனேிாமல், பவறு ஆடைவர்
இல்லாத அநது கலத்்ுக அவன
ஒயரவபனேனும இயருகறபனே எனற தியரப்தி
அவளுுக. அத்திமகி மடைநிமதிிமர ூதில்
மடைநிமதிர் எனறு சசால்லுவார்கள்.

மறுகடியில் பிறநத மற்சறாயர சபண்,
பமலும பமலும வீரம சிறந் நனற தனனுிமடைி
கடியின சபயரிமமிமி எடுத்்ச் சசால்லுகறாள்.
அவளுிமடைி தகப்பன பபாரல் தன வீரத்ிமது
காட்டிப் பட்டைான. அவன இனறு ்நடுகல்லாக
நனறு பூ்வம பிமகயும சபறுகறான.
அவளுிமடைி கணவபனோ சில காலத்்ுகமுன
பபார்ுகும சசனறு முகத்திலும மார்பிலும
பண்ிமணப் சபற்று வீர சசார்ுகம அிமடைநதான.
அவளுுகச் சில திமமினமார்கள் இயரநதர்கள்.
அவர்களும பிமடையின முனனேணியில் நனறு
உயிிமரப் பலி சகாடுத்தனேர். எல்லாயருகம
பமலாக, அவரிமடைி பதல்வன பிமடையில்
பசர்ந் பபாரடைச் சசனறான. அவன சசனற
பிமடை பினனிட்டை். அதனோல் அஞசாமல்
அநதப் பிமடையினபினபனே நனறு பிமகவிமர
எதிர்த்தான. அப்சபாழ் பிமகவயரிமடைி
அமபகள் அவன உடைல்சபமலாம ிமதத்தனே.
கீபங் விழந் கடைநத அவிமனேப் பார்த்தால்
முள்ும பனறிமிப் பபால இயரநத். இவவாறு
தனனுிமடைி உறவினேர்கள் பபார்ுகுத்தில்

காட்டிி விரச் சிறப்ிமப அுத மறுகடி மகிமக
சசால்லுகறாள்.

”கல்நனறான எநிமத; கணவன
குப்பட்டைான;
முனநனறு சமாத அவித்தார் எனிமனேிர் –
பினநனறு
ிமகபபாது கிமணஉிமதப்பு காவலன
பமல்ஓடி
எதபபால் கடைநதானஎன ஏறு."

[கல் - ்நடுகல். சமாத - வலிிமம. எனிமனேிர் என திமமினமார். கிமண - அமப, உிமதப்ப சசலுத்த. எத - முள்ுமபனற. ஏறு - ஆண்
சிககம பபானற மகன.]

இப்படிபி இல்லத்ிமதயும ஊிமரயும வீரம
உிமடைினேவாகச் சசால்லுவ்ம உண்டு.

அரசன தனனுிமடைி ்நாட்ிமடை ்நனக
பா்காத்், ஆறல் ஒனறு வரிாக வாகக,
காவல் சதாழிிமல பமற்சகாள்ளுவிமதயும,
பபாரல் பகந் சவனறு பபார்ு குத்ிமதத்
தனனுிமடைிதாுகு சகாள்ளுவிமதயும பல
படிிாகப் பலவர் பாராட்டுவர், அவனுிமடைி
கிமடைிமிப் பகழ்வர். அவன உறககவிமதச்
சிறப்பிப்பர்.

மனனேன தனேுக பவண்டிிிமது
சகாடுுக்வம தியரப்தி அிமடைிாமல், வீர
விிமுிாட்ிமடைபி எதிர் ப்நாுகச் சில வீரர்கள்
இயரப்பார்கள். அரசனோல் பல வுககள் சபற்று
வாழ்நத வீரர்கள் பபாரல் தம உயிிமரு

சகாடுத்்ச் சசஞபசாற்றுு கடைன கழிப்பார்கள்.
இவர்களுிமடைி பகிமங்யும பலவர் எடுத்்
உிமரப்பர். சால்ப நிமறநத சானபறர்களுிமடைி
சிறப்ிமபயும, ஒயர புகத்ிமத உிமடைி கிமண
எனனும பிமறிமி அடிப் பபாரன இில்ிமபயும
பாராட்டுவர்.

உலகத்திலுள்ு பற்ிமற ஒழித்் சமதிானே
சபாயரிமு வியரமபி வாழ்வ்ம, உலகத்திலுள்ு
்ிிமரு கண்டு பற்ிமற ஒழிந் நற்ப்ம சிறநத
முகளுிமடைி இில்ப. சில அரசர்கள் அரச
உரிமமிமிு ிமகவிட்டு விருதிபிாடு இயரப்ப்
உண்டு. ‘பரதனும பார்த்தனும பபால்வார் அர்
்றநத சவனற உிமடைிார்’ எனறு  கறுவர்,
்ற்வம ஒயரவிமக சவற்றபி.

ஒயரயிர்ுகத் ்னபம வநதால் அிமதத் தன
உயிிமரு சகாடுத்்ு காப்ப்ம, அதன
வயரத்தத்ிமதத் தனனுிமடைிதாகு சகாண்டு

வயரந்வ்ம, சபாத  கறுதல் கள்ளுண்ணுதல்
முதலிிவற்ிமறத் ்றந் நற்றலும அயரசுாடு
பணர்நத ்றவறத்தின இலுகணம. எநதப்
சபாயரளினிடைத்்ம பற்றனற நற்கம
தனிமமயும அநதத் ்றவின இலுகணமாகம.
இிமவசில்லாம அகப் பிமகிமி சவனற
சவற்ற.

இப்படிிாக வீரத்ிமத விரவாகச் சசால்லும
பறப் சபாயரளில், பல விமக சவற்றிமிச்
சசால்லும வாிமகத் திிமணயில், முகளுிமடைி
நிமலயும சிறப்பம அகப்பறப்
பபாராட்டைககளில் சவனறு நற்கம வீரமும
பபசப்படுகனறனே.
----------

15. அரசன பகழ்

அரசிமனேத் திமலவனோகு சகாண்டை
முடிிாட்சிிமிபி பங்ககாலத்தில் உலகத்தில்
உள்ு ிாவயரம பபாற்றனோர்கள். பாரத
்நாட்டினேர் அரசன தியரமாலின அமசம எனறு
எண்ணிச் சிறப்பித்தார்கள். 'தியர்விமடை
மனனேிமரு காணில் தியரமாிமலு கண்படைபனே
எனனும’ எனறு ஆழ்வாயரம அயரளினேர். பவந்
அிமம்வ இல்லாத ்நாடு ்நனிமம சபறா் எனறு
தியரவள்ளுவர்  கறுகறார். அரசன சமுதாித்தின
திமலவனோக, சமுதாித்தின ்நனிமமிமிு
காப்பாற்றுபவனோக விுககனோன. எல்லாயரம
அவன ்நனக வாங் பவண்டுசமனறு
வியரமபினோர்கள். அவன எல்லாயரம ்நனக வாங்
பவண்டுசமனறு வியரமபினோன. அனபில்
தாிமிப் பபால்வம, ்நனிமம பிப்பதில்
தவத்ிமதப் பபால்வம, பபாகம வழிுகப்

பண்ணிிம ஈடட்டித் தயரவதனோல் மகிமனேப்
பபால்வம, தவறு சசதபவர்களுுக ப்நாிமிப்
பபால்வம, ்னபம வநதால் மயரநிமதப்
பபால்வம, ஆராதச்சி சசதிப் பகநதால்
அறிமவப் பபால்வம இயரந், ிார் ிாயருக
எப்படி எப்படி இயரநதால் உவப்ப
உண்டைாகபமா அப்படி அப்படி இயரப்பான
அரசன. தசரதன அவவாறு இயரநததாகு கமபர்
பாடுகறார்

”தாதஒுகம அனபில்;
தவமஒுகம ்நலமப ிப்பில்;
பசதஒுகம முனனினசறாயர
சசல்கதி உதுகம நீரால்;
ப்நாதஒுகம; எனனின
மயரநசதாுகம; நுணகக பகள்வி

ஆிப் பகககால்
அறசவாுகம; எவர்ுகம அனனோன."

இத்திமகி அரசிமனேப் பலவர்கள் பகழ்ந்
பாராட்டுவார்கள், அவனுிமடைி வீரத்ிமதயும
ஈடிமகத் திறத்ிமதயும சிறப்பித்்ப் பாடுவர்கள்.
வீரம விிமுத்்ப் பபாரல் சவற்ற சபற்று
ஆதனோல் சபறும சபாயரள்கிமுசில்லாம,
தனபால் வயரம கிமலஞர்களுுகம
பலவர்களுுகம ஏிமங்களுுகம வார
வங்ககவான அரசன, ஆகபவ அவனுிமடைி
ஈடிமகுகரி முதிமலத் தயரவ் வீரச்சசில்,
இநத இரண்ிமடையும இிமணத்்ப் படுவார்கள்
பலவர்கள்.

பறப்சபாயரளில் வயரம திிமணகளில் சவட்சி
முதல் வாிமக ஈடறாக்வள்ு திிமணகள்
அரசனுிமடைி வீரச் சிறப்ிமபபி சபயரமபாலும

பகழ்கனற முிமறயில் அிமமநதிமவ. பவறு
பவறு இில்பகிமுப் பாடிப் பர்வவதற்சகனபற
தனிிாக ஒயர திிமண உண்டு. அிமதப் பாடைாண்
திிமண எனறு சசால்வார்கள், பாடுவதற்க ஏற்ற
ஆண்மகனுுகரி சசில்விமககுச் சசால்வ்
எனப் அதற்கப் சபாயரள். “பாடைாண் எனப்
பாடுதல் விிமனேிமியும பாடைப்படும ஆண்
மகிமனேயும ப்நாுகா் அவனே் ஒழகலாறாகி
திிமண உணர்த்தினேிமமயின விிமனேத்சதாிமகப்
பறத்்ப் பிறநத அனசமாழித்சதாிமக" எனறு
இநதத் சதாடையருகப் சபாயரளும இலுகணமும
 கறுவர் ்நச்சினோர்ுகனிிர். அரசனுிமடைி
பகிமங்யும, வலிிமமிமியும, தனேுசகனே
ிமவத்்ு சகாள்ுாமல் சகாடுுகம
சகாிமடைிமியும, மிுக இருகத்ிமதயும எடுத்்ச்
சசால்வ் பாடைாண் பாட்டு எனறு பறப்
சபாயரள் சவண்பா மாிமலுகாரர் சசால்வார்.

”ஒளியும ஆற்றலும ஓமபா ஈடிமகயும
அளியும எனறிமவ ஆதந்ிமரத் தனறு."

எனப் அவர்  கறும இலுகணம. 'இிமசயும
வலியும சீர்ுதுகாு சகாிமடையும தண்ணளியும
எனறு சசால்லும இவற்ிமறத் சதரந்
சசால்லிி்" (ப. சவ. 189) எனப் இதன
பிமங்ி உிமர.

இபதா ஒயர பலவன அரசிமனேப்
பாராட்டுகறான. அவவரசன மற்ற மனனேர்கள்
எல்லாம அஞசி ஒடுககமபடி வீரத்ிமத
சவளிப்படுத்்கறான. சிககம முங்ககனோல்
காபடை எவவாறு கடுகடைாதத்்ப் பபாகபமா,
அவவாறு பபார் சசதவதாக அவன வஞசினேம
 கறனோல் பிமகிரசர்கள் ்நடுககப் பபாவார்கள்.
மனனேர்களில் சிககம அவன.

பவதம வல்ல அநதணர்கள் அவிமனேப்
பாராட்டுகறார்கள். அறத்ிமத நிமல நறுத்தி

்நல்ல சசில்கசுல்லாம கிமறவற ்நடைுகமபடி
சசத், கடை்வட்புதி யுிமடைிவனோத
இயரத்தலினோல் அவர்கள் பல இனிி
சசாற்கிமுு பகாத்்ப் பகழ்மாிமல
சட்டுகறார்கள். அவர்களுிமடைி சசாற்களுுகத்
சதாடைர்பூட்டும மாிமலிாக அவன
விுகககறான.

அ் மட்டுமா? தன ்நாட்டில் இல்லற
வாழ்ுிமக ்நடைத்்பவர்கள் ிாவயரம கிமறயினற
வாங்ச்சசதயும அவன, தானும சிறநத
கடுமபிிாக வாழ்கறான, பல மகளிிமர
மணப்ப் அநது கால அரசர் வங்ுகம. அங்கம
சமனிமமயும உிமடைி அவனுிமடைி
பதவிமார்கள் அவனோல் இனபம சபற்று
அவனுுக இனபம வங்கககறார்கள். அனனேம
பபானற ்நிமடைிமியுிமடைி அவர்களுுக அவன
அரி அமுதமபபால் இலகககறான.

அவன ஈடிமகிமிப்பற்ற எனனே சசால்வ்?
பலவர்களும கிமலஞர்களும தனிமனேப்
பகழ்வார்கள் எனறு எதிர்பார்த்் அவன
சகாிமடை வங்ககவதில்ிமல, முல்ிமலப்பூத்
தனிமனேப் பறத்் ஒயரத்தி அணிிப் பபாகறாள்
எனறு எண்ணிிா மலர்கற்? கயில் தன
இிமசிமிு பகட்டுு கவிஞன பாராட்டுவான
எனறா  க்வகற்? அரசனும பிறர் தனசீனேப்
பாராட்டை பவண்டும எனறு எண்ணி
வங்ககவதில்ிமல. அ் அவபனோடு பிறநத
இில்ப. மிமங் எிமதயும எதிர்பாராமல்
சபதகற் பபானற் அவன சகாிமடை. அதனோல்
பயிர் வுர்வ்பபால அவன சகாிமடை ிால்
பரசிலர்கள் வாழ்கறார்கள். பரசிலர்களுுக
வானேம பபானறவன அவன.

களிர்ச்சிிானே அங்கி மாிமலிமி மார்ப
நிமறி அணிந் அவன தியரபவாலுகத்தில்
அமர்நதியருகம பபா் பார்த்தால் அவனுிமடைி
அரசத் தியரவின சிறப்பத் சதரிவயரம. அவன
இகபக இப்படி அிமமதியுடைன வீற்றயரநதாலும,

பிமகவர் திமலசிடுுக-சவாட்டைாமல்
அடிபிாடு அழித்்விடும ஆற்றலும பகாபமும
பிமடைுகலனகளும உிமடைி சபரி பிமடைகள்
அவனிடைம இயருகனறனே. பபார் வநதால்
அவற்றனிிமடைபி அவிமனேு காணலாம.

இநத எண்ணககிமு சில்லாம இநதப்
பாடைல் நிமனேப்பிுகனற்.

”மனனேர் மடைககல், மிமறிவர்
சசால்மாிமல,
அனனே ்நிமடையினோர்ு காரமுதம, - ்னனும
பரசிலர்ுக வானேம, பணிமலர்ப் ிமபநதார்
எரசினேபவல் தாிமனேஎக பகா."

[மடைககல் - சிககம. ்னனும - தனபால்
வயரம. பரசிலர் - பர் சபறுமசபாயரட்டு
வயரபவர்கள். வானேம - மிமங், பனி - களிர்ச்சி.
தாிமனே-பிமடை. பகா - அரசன.]

அரசன காிமலயில் எழநத் முதல்
மாிமலயில் ்யிலச் சசல்லும விமரயில் நகழம
சசில்கிமுத் தனித்தனிபி பாராட்டிப் பாடி
மகழ்வார்கள் பலவர்கள். அவிமனேத்
தியரமாலாக்வம பிற சததவககுாக்வம ிமவத்்
பகழ்வார்கள்.

அரசன உறககச் சசல்கறான,
கங்நிமதிானோல் ்யிலுமசபாயரட்டு
அனிமனேயும பிற மகளியரம தாலாட்டுப்
பாடுவார்கள், அரசன உறககச் சசனறான
எனபிமதயும அங்கசபறச் சிலர் பாடுவார்கள்.

'தனனுிமடைி வீரத்தால் சபால்லாதவர்கிமு
அடைுகத் தீகிமக சில்லாம பபாுக, இனிபமல்
சகாடுிமமபி திமலுதுகா் எனறு நச்சிப்
படுத்திுசகாண்டு, சிறபத ஓத்வ
சபறலாசமனறு ்யிலச் சசனறயருகறான
அரசன எனறு பாடுவார்கள். இிமது கண்பிமடை
நிமல எனறு சசால்வார்கள். “ நீ ்யிலச்
சசல்லபவண்டும’ எனறு முனனிிமலப்
படுத்தியும சசால்வ்ண்டு. ’பசாங் அரசபனே,
ஒயர கணக கடை இிமடையீடு இல்லாமல் வார வார
வங்கககறாத நீ. அதனோல் பலவர் முதலிி
பரசிலர்களுுக ூச்்விடைு கடை ப்நரம இல்ிமல.
அவர்களுுக ிாிமனேகிமு வங்கககறாத.
அவற்ிமற வாகக வாகக அவர்கள்
சலித்்ப்பபானோர்கள். நீ உலகத்ிமது காவல்
சசதவதனோல் உறககாமல் விழித்்ுசகாண்படை
இயருகறாத பபாலும. அதற்க அவசிிம
இல்ிமலபி! பலாகபாலகர்குாகி எண்
திிமசிமிு காுகம பதவர்கள் விழித்்ு
சகாண்படை இயருகறார்கள். ஆதலின நீ சிறபத
்யில் சகாண்டையரு பவண்டும. பரசில்
வாககபவர்களும சிற் ்யிலட்டுபம!’ எனறு
சசால்லும பங்மபாடைல் ஒனறு உண்டு.

”வாதவாள் தாிமனே விககபகழ்ச் சசனனி,
நன
ஒவா ஈடிமகயின உயிர்ப்பஇடைம சபறாஅர்,
கனறுகவர் முிற்சியிற் சபர்வயரந
தினேபர;
உலகம காவலர் பலர்விழித் தியரப்ப
வற்்யில் பகாடைல் பவண்டும; நன
பரசில் மாுகளும ்யில்கமா சிறபத”

[வாத வாள் - கறிமித் தப்பாமல் சவட்டும
வாள். சசனனி - பசாங் அரசபனே. ஒவா -நற்காத,
உயிர்ப்ப இடைம - ூச்்விடும அவகாசம. உலகம

காவலர் - பலாக பாலராகி திுகப் பாலகர்.
வற் - சிற்.]

விடிிற்காிமலயில் அரசிமனேப் பாட்டுப்
பாடித் ்யில் எழப்பவ் வங்ுகம.
நனறபடிபி பாடைிமலப் பாடித் ்யிசலழப்பம
பவிமலிமி யுிமடைிவிமரச் சதர் எனறு
சசால்வார்கள்.

"தாவில் ்நல்இிமச கயரதிி கடைநபதார்ுகச்
சதர் ஏத்திி ்யிசலிமடை நிமல”

எனறு இதன இலுகணத்ிமதத்
சதால்காப்பிிம வகுகற். "தம்
வலிிமமிாபல பாசிமறுகண் ஒயர மனேு
கவற்சியினறத் ்யினற அரசயருக ்நல்ல

பகிமங்ு சகாடுுகம சபாயரட்டுச் சதர்
்யிலினறும எழப்பி ஏத்திி ்யிசலிமடை
நிமல" எனப் இதன சபாயரள். பிற்காலத்தில்
தியரப்பள்ளிசிழச்சி எனறு வங்ககவ்ம
இிமதப் பபானறபத. சததவககிமுத்
்யிசலழப்பவிமதத் தியரப்பள்ளிசிழச்சி
எனபர். ’பிமகவிமரப் பற்றச் சிற்ம
கவிமலப்படைாமல் நீ நன பாிலில் படுத்்
உறககனேத, ்யினற் பபா்ம. உன
பிமகவர்கள் சகடுந்யில் சகாள்ளுமபடி
ம்யிலுணர்ந் எழவாிாக!’ எனறு அரசிமனேத்
்யிசலழப்பவார்கள். "இபதா உனனுிமடைி
அரண்மிமண வாயிலில் தாம தாம சசலுத்த
பவண்டிி கப்பககிமு அுந் கவித்்விட்டு,
நனிமனேத் தரசிுக பவண்டுசமனறு பல
மனனேர்கள் காத்்ு கடைுகறார்கள்.
அவர்களுுக அயரள் சசதவதற்காக நீ
்யிசலழநதயரு பவண்டும" எனறும
பாடுவார்கள்.

்யிசலழநத அரசன பல மககலமானே
காரிககிமுச் சசதகறான. மலர் முதலிி
மககலப் சபாயரள்கிமுத் தீண்டுகறான,
கண்ணாடி முதலிி மககலப் சபாயரள்கிமுு
காணுகறான. ்நல்ல ்திகிமுச் சசால்கறான.
மககல வாசகககிமுு பகட்கறான. ப்ிமவயும
கனிமறயும சகாணர்ந் நறுத்த, அவற்ிமறு
காண்கறான. மிமற வல்லவர்களுுக
அவற்ிமறத் தானேம சசதகறான,

உலகம இனி் வாழமசபாயரட்டுப் பல ்நல்ல
காரிககிமு அரசன சசத்ம சசதவித்்ம
வயரகறான. பதவர்கள் மகங் பவள்விகிமுச்
சசதயும கடைிமமிமி பமற்சகாள்கறான.
அரசர்களுுகரி கடைிமமகளில் பவள்வி
சசததலும ஒனறு. பல பவள்விகிமுச்
சசததிமமிால் பல்ிாகசாிமல மு்கடுமிப்
சபயரவழதி எனற சிறப்பப் சபிிமர ஒயர
பாண்டிி அரசன சபற்றான. அரசன பவள்வி
சசததிமதப் பகழ்ந் பாராட்டும பாடைல்கள்
பிமங்ி நல்களில் உண்டு. பவள்வி நிமல

எனனும ்ிமறிாக அநதப் பகிமங்
அிமமப்பார்கள்.

’பவதம ஒ்ம மிமறிவர்களின ்ற்றத்தினேர்
அரசன சசதயும பவள்விிால் மகழ்ச்சி
சபற்றார்கள்; இ் சபரி விிப்பாகா்.
விண்ணுலகத்தில் உள்ு பதவர்களும இவன
சசதத பவள்வியில் அுகனிிாகி வாயினோல்
அவியுணிமவ நரமபப் சபற்று மகழ்நதார்கள்’
எனப் ஒயர பாட்டு.

”பகள்வி மிமறபிார் கிமுமகழ்தல்
எனவிிப்பாம?
பவள்வி விறல்சவதபிான தானபவட்ப நீள்வி்மபின
ஈடர்நதார் இிமமபிாயரம எததி
அங்ல்வாிால்

ஆர்நதார் முிமறிால் அவி"

[பகள்வி - பவதத்ிமதயும சாத்திரககிமுயும
பகட்டைல். விறல்சவதபிான - சவற்றிமி
வியரமபம அரசன. ஈடர்நதார் களிர்ச்சிிமியுிமடைி மாிமலிமி அணிநத,
அங்ல் வாத: அுகனிிமித் பதவர்களுுக வாத
எனறு சசால்வார்கள்; அதில் சபதத
அவியுணிமவத் பதவர் நுகர்வர் எனப்
வங்ுக. ]

இவவாறு ்நல்ல சசில்கிமுச் சசதவதனோல்
்நாடு வும நரமபி விுகககற். நலககள்
்நனறாக விிமுகனறனே. விட்டில், களி, ிாிமனே,
பவற்று அர், தன அரசிற்கட்பட்டைவர்கள்,
விிமு்வ கிமற்வ, சபயரமிமங், சபயரககாற்று
ஆகிவற்றால் வயரம பகடுகள் இல்லாமல் பயிர்
பின தயரகற். அவனுிமடைி அரண்மிமனேயில்
பலவயரம கிமலஞயரம கழமிப் பகழ் பாடிப்

பர் சபறுகறார்கள். விடிிற் காிமலயில் தடைார
எனனும பதாற்கயரவிிமிப் சபாயர்நன
வாசிுகறான ஆடியும பாடியும இனபம
சசதயும பாணர்கள் அவனுிமடைி
சவற்றிமியும பபார்ுகுத்தில் அவன சபற்ற
வுத்ிமதயும பாடுகறார்கள்.
அரிிமணயில் ிாயருகம இல்லாத
சபயரஞசிறப்படைன அரசன வீற்றயருகறான.
"கனேல் சகாப்பளிுகம கண்ிமணயுிமடைி சிககம
்மநத ஆதனேத்தில், மற்ற மனனேர்கள் எல்லாம
இயரமயரககம நனறு ஏத்த, வீருகங்ிமலு
காலிலும மாிமலிமி மார்பிலும அணிந்
்நாவலந தீ்வுகரி மனனேனோக இவவரசன
வீற்றயருகறான” எனறு அவன ஓலுகத்தில்
வீற்று னி் இயரநத சபயரமககலத்ிமதப்
பலவர்கள் வாழ்த்்கறார்கள்.

பிமகவயரிமடைி மதிிமல அழித்் அவிமரத்
பதால்வியுறச் சசதபவன எனறு உறுதி பூண்டை
அரசன அிமத ஒயர விரத்மாக பமற்சகாள்கறான,

தன வீரத்தால் அவவாபற சசத் பிறர் மதிிமலத்
தனனுிமடைிதாுகு சகாள்கறான. சககற்பம
்நனக நிமற பவறற்சறனறு தீட்சா நவர்த்தி
சசத் சகாள்கறான. இவவாறு கடுமி கிமுநத
பகிமங்யும பலவர்கள் சாற்றுகறார்கள், அவன
மகளிிமர மணந் சகாள்கறான; பலவர்கள்
மணமககலம பாடுகறாf கள். அவனுுக மகன
பிறுகறான; é வலிி வீரு கங்ிமலயும
சவண்கிமடைிமியும உிமடைி அரசனுுகச்
சிவநத வாயிிமனேயும சபரி கண்ணிிமனேயும
உிமடைி ிமமநதன பிறநதான; அதனேல் சபரி
பகிமங்யுிமடைி பதவர்கள் மகழ்நதனேர்;
பூ்வலகல் உள்ுவர்கள் வாழ்த்தினோர்கள்;
பிமகவர் தம பிமகமனேப்பானிமமிமி விட்டுப்
பணிநதார்கள்’ எனறு சபாலி்வ மககலம
பாடுகறார்கள்.

"கயரககங்ல் சவண்கிமடைு கர்வலற்கச்
சசவவாதப்

சபயரககட் பதல்வன பிறப்பப்சபயரமசபிர்
விண்ணார் மகழ்நதார்; விிலிடைத்தார்
ஏத்தினோர்;
எண்ணார் அவிநதார் இகல்."

[கயரககங்ல் - வலிிமமிானே வீருகங்ல்,
சபயரம சபிர் - சபரி பகழ். விிலிடைம - பூமி.
எண்ணார் - பிமகவர். இகல் - பிமக.]

அரசனுிமடைி பிறநத ்நாிமு சவள்ுணி ்நாள்
எனறு சசால்வார்கள். அனறு ்நாடு முழவ்ம
சபரி சகாண்டைாட்டைம நகழ்கற். பரசிலர்கள்
சபானனும ிாிமனேயும ஆிமடையும
சபறுகறார்கள். அரசன நீடூழி வாங்பவண்டு
சமனறு ிாவயரம வாழ்த்்கறார்கள்.

்நல்லவர்கள் ்நல்லுிமர  கற வழிப்படுத்த்வம,
பரசிலர் பர் சபற்றுப் பகங்்வம, கடிமுகள்
இனப வாழ்்வ சபற்று ஏத்த்வம, பிமகவயரம
பணிந் ஏவல் சசதி்வம மிமனேவி முகபுாடு
அரசன பிறர் வாங் விமக பண்ணித் தானும
உலகம பபாற்ற வாழ்கறான.
------------

16. ஆற்றுப்பிமடை

ஒயரவிமனேப் பகழமபபா் ப்நர்முகமாக, “ நீ
இத்திமக ிவன” எனறு பகழ்வ் ஒயர விமக.
அப்படியினறு கறப்பாக, மிமறமுகமாக,
அவனுிமடைி பகிமங் எடுத்்ிமரப்ப் ஒயர
விமக. அப்படிு  கறுவதில்தான ்ிமவ
மிககற். பகழம விமககள் பலவற்ிமறச்
சசால்லும பாடைாண்திிமணயில் ஆற்றுப்பிமடை
எனற ஒயரவிமக அிமமப்ிமபு காணலாம.
அதிமனேச் சிறு நலாக்வம இிற்ற
யியருகனறனேர் பலவர்.

ஆற்றுப்பிமடை எனற சசால்லுுக வழியிபல
பசர்த்தல் எனப் சபாயரள்; வழிகாட்டி எனறு

சசால்லலாம. பரசில் சபற்ற ஒயரவன
சபறாதவர்களுுக, ்நான இனனோரடைத்தில்
சசனறு இனனே பரிமசப் சபற்பறசனேனறு  கற,
அநத உபகாரயிடைம பபாவதற்கரி வழி
முதலிிவற்ிமறச் சசால்லும விமகயில்
அிமமவ் அ்.

” கத்தயரம பாணயரம சபாயர்நயரம
விறலியும
ஆற்றிமடைு காட்சி உறங்த் பதானறப்
சபற்ற சபயரவும சபறாஅர்ு கற்வறீஇச்
சசனறுபிசனேதிரச் சசானனே புகமும"

எனறு ஆற்றுப்பிமடையின இலுகணத்ிமதத்
சதால்காப்பிிர்  கறுகறார், 'ஆடைல் மாநதயரம
பாடைற் பாணயரம கயரவிப் சபாயர்நயரம இவயரட்

சபண்பாலாகி விறலியும எனனும
்நாற்பாலாயரம தாம சபற்ற சபயரஞ சசல்வத்ிமத
எதிர்வநத வறபிார்ுக அற்வறுத்தி அவயரம
ஆண்டுச் சசனறு தாம சபற்றிமவ எல்லாம
சபறுமாறு சசதத  கறு பாடும" எனறு இதற்கப்
சபாயரள் எழ்வார் ்நச்சினோர்ுகனிிர்,

பங்ககாலத்தில் தமிழ் ்நாட்டில் இில், இிமச,
்நாடைகம எனனும ூனறு தமிழ்களிலும
வல்லவர்கள் பலர் அகககபக இயரநதார்கள்.
அவர்கள், தமமுிமடைி கிமலத் திறத்ிமத
உணர்ந் பாராட்டுபவர்கள் எகபக
இயருகறார்கள் எனறு பதடிச் சசனறுசகாண்படை
இயரப்பார்கள். ிாபரனும அவர்களுுக
அகப்பட்டைால் அவரடைத்தில் தம முிமடைி
திறிமமிமிு காட்டிப் பர் சபறுவார்கள்.
சபா்வாகு கிமலத்திறிமம
பிமடைத்தவர்களுிமடைி உள்ும
சமனிமமிானே்; உணர்ச்சி வசப்படுவ்;
இனப ்னபககளின சிறு  கறுபாட்ிமடையும
உணர்ந் குர்ச்சியும துர்ச்சியும சபறுவ்;
ஏிமங்கிமுு கண்டைால் இரககவ். பலவர்

முதலிபிார் ஏிமங்ிராக இயரநதாலும பிற
ஏிமங்ிிமரு கண்டைால் வாடுவார்கள். தமுகு
கிமடைத்தவற்ிமறப் பகர்ந் சகாடுப்பார்கள்.
அதனேல் அவர்கள் எத்திமனே பரிமசப் சபற்யரலும
விிமரவில் சசல. வழித்்விட்டுப் பிமங்ி வறி
நிமலயிபல இயரப்பார்கள்.

தமுக பவண்டிி சபாயரிமு ஈடட்டும
முிற்சிிமி விடைத் தமமுிமடைி கிமலிால்
பலிமர இனபறச் சசதி பவண்டும எனபபத
அவர்களுிமடைி எண்ணம. அதனோல்
கிமலச்்ிமவ பதயரம உபகாரகிமு ்நாடி
எப்பபா்ம திரந்சகாண்படை இயரப்பார்கள்.

இில்தமிழ் வல்ல பலவயரம, இிமசயில்
வல்ல பாணயரம, தடைாரப் பிமற சகாட்டும
சபாயர்நயரம, பாடைலும ஆடைலும வல்ல
விறலிியரம,  கத்தில் வல்ல  கத்தயரம இவவாறு
எகபக விங்ா ்நடைுகற், எகபக கலச்்ிமவ

நுகயரம வள்ுல் இயருகறார் எனறு பதடிச்
சசல்வார்கள். பலவர்கள் இனனே சாதி, இனனே
சமிம, இனனே பால் எனற
விமரிிமறயில்லாமல் எல்லா வகப்ிமபயும
பசர்நதவர்குாக இயரநதார்கள். முடியுிமடை
மனனேர்களும கறுநல மனனேர்களும
தமிழ்ப்பலிமமயுிமடைிவர்குாக
விுககனேர்கள்; ஆனோல் அவர்கள் பிறயரிமடைி
உபகாரத்ிமத எதிர்பார்த்்ச் சசல்லபவண்டிி
அவசிிம இல்ிமல. கபிலர், ்நுகீரர் முதலிி
அநதணயரம, சீத்திமலச் சாத்தனோர் முதலிி
வணிகயரம, பகாவூர் கங்ார் முதலிி
பவுாுயரம பலவர்குாக விுககனேர்.
அறுிமவ வாணிகன இுபவட்டைனோர்,
 கலவாணிகன சித்திமலச் சாத்தனோர்
முதலிிவர்கள் சவவபவறு விிாபாரம
சசததவர்கள்.

பலவர்கள் உபகாரகிமு ்நாடிச் சசனறாலும
தமமுிமடைி மானேத்்ுகு கிமல்வ வயரமபடி
்நடைந் சகாள்ு மாட்டைார்கள். தரம அறந்

பாராட்டும வள்ுல்களிடைம அவர்களுுக
ஈடடுபாடு மிகதி. தரம அறவிமத வரிமச பறதல்
எனறு சசால்வார்கள்.

”வரிமசுக வயரந்மஇப் பரசில் வாழ்ுிமக"

எனறு தமமுிமடைி நிமலிமிு  கறுவர்
பலவர்.

“ஈடதல் எளிபத மாவண் பதானறல்
வரிமச அறதபலா அரபத”

எனபார்கள்.

பாணர்கள் ஒயர தனிச் சாதியினேர். அவர்களில்
வாதப் பாட்டுப் பாடுகறவர்களும வாத்திிம
வாசிுகறவர்களும உண்டு. வாத்திிம
வாசிுகறவர்கிமுு கயரவிப் பாணர்கள் எனறு
சசால்வார்கள். இிமசப்பாணர், ிாழ்ப் பாணர்,
மண்ிமடைப் பாணர் எனறு ூவிமகயினேிமர
்நச்சினோர்ுகனிிர்  கறுவர்.
இிமசு கயரவிகள் பல தமிழ் ்நாட்டில்
இயரநதனே. அவற்றல் முதலில் நற்ப் கங்ல்,
அ் சிறு கங்ல், சபயரககங்ல் எனறு
இயரவிமகப்படும. சிறு கங்ிமல வககிம
எனறும சபயரககங்ிமலப் சபயர வககிம
எனறும  கறுவ் வங்ுகம. சபயரவககிம
எனப் இப்பபா் தமிழ் ்நாட்டுுபக உரி
இிமசு கயரவிிாக விுககம ்நாத்ரத்ிமதப்
பபானற் எனறு பதானறுகற்.

கங்லுுக அடுத்தபடி வயரவ் ிாழ். கங்ல்
்ிமுு கயரவி. ிாழ் ்நரமபு கயரவி.
ிாழ்களிலும பல விமக உண்டு. சபரி ிாழ்,
சிறி ிாழ் எனற பிர்வ இயரநதசதனறு சதரி
வயரகற். அவற்ிமறப் பபரிாழ், சீறிாழ்
எனபர். அவற்ிமற வாசிுகறவர்கிமு முிமறபி
சபயரம பாணர் எனறும சிறுபாணர் எனறும
வங்ககவர். பாிமற ினற பவறு விமகிானே
கயரவிகிமு வாசிுகறவர்களும உண்டு.

பாணர்களின மிமனேவிிர் விறலிிர் எனற
சபிர் சபறுவர்; பாடினி எனறும
சசால்வ்ண்டு. விறல் எனப் பாவம அல்ல்
சத்்வத்ிமது கறப்ப். பாவம பதானற
ஆடுவதில் வல்லவர்குாிமகிால் விறலிிர்
எனற சபிிமரப் சபற்றர்கள். ஆடைல், பாடைல்,
அங்க எனற ூனறலும சிறந் நற்பவர்கள்
அவர்கள்.

சபாயர்நர் எனறு ஒயர சாதியினேர் உண்டு.
அவர்கள் ஒயர ிமகிால் அடிுகம கிமண
அல்ல் தடைாரப்பிமறிமி முங்ுகபவர்கள்.
ஏர்ு கும பாடு்நர், பபார்ுகும பாடு்நர், பரணி
பாடு்நர் எனற பிர்வகிமு உிமடைிவர்கள்
அவர்கள். பகாலம பிமனேந் வயரபவர்கிமுயும
சபாயர்நர் எனபார்கள். ஒயரவிமரப்பபால பவறு
ஒயரவர் பவடைம பிமனேவிமதப் சபாயரநுதல்
எனப் மரப.

பல வகப்பினேயரள்ளும  கத்்ப்
பயிற்சியுிமடைி கிமலஞர்கிமுு  கத்தர்
எனபார்கள். பல விமகிானே  கத்்ுகிமுச்
சமிம அறந் ஆடுவ் இவர்கள் வங்ுகம,
எகபக விங்ா ்நடைநதாலும பாணயரம
விறலிியரம  கத்தயரம சசனறு பாடியும ஆடியும
முகிமு மகழ்விப்பார்கள். அரசயரம சசல்வயரம
பாணர்களுுகப் சபானனோல் சசதத பூிமவப்
பரசாக அளிப்பார்கள். விறலிிர்களுுக
அணிகலனகிமு வங்ககவார்கள்.

பலவர்களுுக ்நாட்ிமடையும வீட்ிமடையும விிமு
நலககிமுயும ிாிமனேகிமுயும ஆிமடை
அணிகிமுயும சகாடுப்பார்கள்.

இவவாறு தமமுிமடைி கிமலயினேல்
சசல்வர்கிமுயும பிறிமரயும உவிமகயில்
ஆழ்த்்ம கிமலஞர்கிமுத் தமிழலகம
பாராட்டிி். அவர்களுிமடைி பாராட்டுுக
உரிவர்குாவிமதச் சசல்வர்கள்
வியரமபினோர்கள். பலவர்குால் பாடைல்
சபறாதவர்கள் வாழ்ந்ம பின இல்ிமல எனற
எண்ணம எககம நலவிி்.

இநது கிமலஞர்கிமு ஆற்றுப்படுத்்வதாக
அிமமநத நல்கபு ஆற்றுப்பிமடை. ிாயருக
வழிகாட்டுகறார்கபுா அவர்களுிமடைி
சபிர்கபுாடு சார்த்தி ஆற்றுப்பிமடை
நல்களுுகப் சபிிமர அிமமப்பார்கள். பலவர்
ஆற்றுப் பிமடை, பாணாற்றுப்பிமடை,

விறலிிாற்றுப்பிமடை, சபாயர்நர் ஆற்றுப்பிமடை,
 கத்தர் ஆற்றுப்பிமடை எனறு அிமவ சபிர்
சபறும.

பங்ககாலத்தில் ஆற்றுப்பிமடைச் சசதயுட்கள்
மிகதிிாக இயரநதியருக பவண்டும. சகக
நல்கள் எனறு வங்ககம சதாகதிகளில் முதலில்
நற்ப் பத்்ப்பாட்டு: அ் பத்் ச்நடும
பாடைல்கள் அிமமநத சதாகதி. அதில்
சரபாதிிாக ஐந் பாட்டுுகள் ஆற்றுப்பிமடை
நல்கள். முயரகப்சபயரமாிமனேப் பகழ்ந் ்நுகீரர்
பாடிி தியரமுயர காற்றுப்பிமடை பத்்ப் பாட்டில்
முதலில் உள்ு். அ் பலவராற்றுப்பிமடைிமிச்
சார்நதபத. முயரகன தியரவயரள் சபறபவண்டும
எனறு வியரமபிப் புக பலவன, ஒயரவனுுக
வழிகாட்டும வாதபாட்டில் அிமமநத் அ்.
பசாங்ன கரகாற் சபயரவுத்தாிமனே முடைத்தாமு
கண்ணிிார் பாடிி் சபாயர்நராற்றுப்பிமடை.
அ் சபாயர்நிமனே ஆற்றுப்படுத்திி். அடுத்த்
சிறுபாணாற்றுப்பிமடை. சிறி ிாிமங் வாசிுகம
சிறு பாணிமனே ஆற்றுப் படுத்்வதாக

அிமமநத்; ்நல்லிிுபகாடைன எனபவபனே
்நத்தத்தனோர் எனற பலவர் பாடிி். அதில்,

'இனகரற் சீறிாழ் இட்வயின தழிஇ'

எனறு வயரகறதனேல் அநதப் பாணன சிறி
ிாிமங் வாசிுகம சிறுபாணன எனபிமத
அறிலாம.

பத்்ப்பாட்டில் ்நாலாவதாக உள்ு்
சபயரமபாணாற்றுப்பிமடை,

”இடைனுிமடைப் பபரிாழ் முிமறயுளிு
கழிப்பி"

எனறு அதில் வயரகற். பபர்ிாிமங்
வாசிுகம பாணிமனே ப்நாுகச் சசால்லிி்
அ். இநத நலால் சதாண்ிமடைமான
இுநதிிமரிிமனேு கடிிலர்
உயரத்திரககண்ணனோர் பாடினேர். பத்்ப்பாட்டின
இறுதியில் இயரப்ப் மிமலபடு கடைாம எனற
பாட்டு. அதற்கு  கத்தராற்றுப் பிமடை எனற
சபியரம உண்டு.  கத்திமர ஆற்றுப்படுத்்ம
முிமறயில் அிமமநத் அ். ்நனனேன எனனும
வள்ுிமலப் சபயரகசகுசிக n ஆர் எனனும
பலவர் பகழ்ந் பாடிி் அப்பாட்டு.

இவற்ிமற ினறப் பற்நானூற்றல்
ஆற்றுப்பிமடைிாக அிமமநத பாடைல்கள் பல
இயருகனறனே.

இநத ஆற்றுப்பிமடைகளில் பலவராற்றுப்பிமடை
மட்டும இிமறவனிடைத்் அற்விமடைி பலவிமனே
ஆற்றுப்படுத்்வதாகு சகாள்வர்.
தியரமுயரகாற்றுப்பிமடை, ‘சசவபவல் பசஎத
பசவடி படையரம சசமமல் உள்ுசமாடு’
பறப்பட்டை பலவனுுகச் சசால்வதாக
அிமமநதிமது சகாண்டு இப்படி வகத்தனேர்
பபாலும!

”இயரககண்வானேத்் இிமமபிாயரிமங்ப்
சபயரமபலவிமனே ஆற்றுப்படுத்தினறு”

எனறு பிற்காலத்தில் எழநத பறப்சபாயரள்
சவண்பா மாிமலுகாரர் இப்படிபி இலுகணம
வகத்தார். அவர் இதற்க உதாரணமாகு காட்டும
சவண்பா தியரபவககடை முிமடைிானிடைம
பலவிமனே ஆற்றுப்படுத்்கற்.

”சவறசகாள் அிமறியரவி பவககட்த்்ச்
சசல்லின
ச்நறசகாள் படிவத்பதரத நீயும-சபாறகட்
கயரளியும ஞாலத் திட்சரல்லர்ம நீகக
அயரளியும ஆழி ிவன.”

[்நறுமணத்ிமதயுிமடைிதாத, ஒலிுகம
அயரவியினோல் விுககம தியரபவககடைத்்ுக நீ
பபானோல், முிமறயில் அிமமநத
பவடைத்ிமதயுிமடைிவபனே, நீயும
இநதிரிககளுுக மிுகத்ிமது சகாடுுகம
உலகத்தில் உண்டைாகம ்ிரககசுல்லாம
ஒழியுமபடி, சுகரப்பிமடைிமியுிமடைி தியரமால்
உனேுக அயரிமு வங்ககவான.]

வீரத்ிமதயும, சகாிமடைிமியும, பிற
பண்பகிமுயும பகழ்ந் பாடுவதற்காக
அிமமத்்ுசகாண்டை சசதயுள் வடிவககள் பல.
அவற்றல் பங்ககாலத்தில் ஆற்றுப்பிமடை எனற
வடிவம சிறநததாக இயரநதசதனறு இ்காறும
 கறிவற்றால் சதரி வயரகற். ஆற்றுப்பிமடை
எனப் பாடைாண் திிமணயில் வயரம ்ிமறகளுள்
ஒனறு.
-----------

17. வீர வழிபாடு

வீரர்கள் இறநத பிறகம அவர்கிமு வணகக
வாழ்த்்வதற்க ஏற்ற சினனேககிமு அிமமத்்ு
சகாண்டைாடுதல் இநத ்நாட்டு மரப. கல்லில்
வீரன வடிவத்ிமதயும அவனுிமடைி சபிிமரயும
வீரச்சசில்கிமுயும சபாறத்் வழிபடும
வங்ுகம சதால்காப்பிிம எழநத
பங்ககாலத்்ுக முனபியரநபத நலவி வயரகற்.
சதால்காப்பிிமும, பற்நானூறு முதலிி சகக
நல்களும பிற்காலத்தில் எழநத பறப்சபாயரள்
சவண்பா மாிமல முதலிினே்வம இநத வீர
வழிபாட்ிமடைப் பற்றி சசததிகள் பலவற்ிமறச்
சசால்கனறனே.

வீரர்களுுகாக ்நடும கல்ிமல வீரு கல்
எனபார்கள். ஒயர வீரன இறந்பபாn ஆல்
அவிமனே அபதாடு மறந் பபாகாமல், ்நல்ல
இடைத்திலியரந் கல் எடுத்் வந் ்நட்டு
வழிபடுவார்கள். இதனோல் ’கல்சலடுப்ப’ எனறு
வங்ுகல் ஒயர சதாடைர் வங்கககற். வீரர்கள்
பிமகவயரடைன பபாரட்டு எதிர்த்் நனறு உயிர்
நீத்த இடைத்திலும பவறு இடைத்திலும இநது
கற்கிமு ்நடுவ்ண்டு. இறநத வீரிமனேத்
சததவமாகப் பபாற்றுவார்கள். இப்படி
அிமமநத பல இடைககிமு பிற்காலத்தில் வீரன
முதலிி கராம சததவககளின பகாயில்குாக
மாறவிட்டைனே எனறு பதானறுகற்.

கடை்விமுு கல்லுயரவத்தில் ிமவத்்
வழிபடும வங்ுகம மிகப் பங்ககாலம
முதற்சகாண்டு இநத ்நாட்டில் இயரந் வயரகற்
எனபதற்கம, அத்திமகி உயரவககிமு எடுத்்ு
சகாணர்ந் நீரல் இட்டு ிமவத்் ்நட்டு
வழிபடுதல் முதலிி சடைகககளும ச்நடுககால
வரலாற்பறாடு சதாடைர்பிமடைினே எனபதற்கம

பறத்திிமணயில் அிமமந்ள்ு கற்காட்சி
முதலிி ்ிமறகிமு சானறகம.

வீரிமனே வழிபடுவதற்காக அவனுிமடைி
உயரவம முதலிிவற்ிமறப் சபாறப்பதற்க ஏற்ற
கல்ிமல ்நல்ல இடைத்திலியரந்
பதர்நசதடுப்பார்கள். இிமது காட்சி எனறும
கற்காண்டைல் எனறும இலுகணப் பலவர்
 கறுவர்.

ஒயர மிமலயில் ஒயர வீரனுுக ஏற்ற கல்
ஒனிமறத் பதர்நசதடுத்தார்கள். அநத மிமலுக
உண்டைானே பபற்ிமறப் பாராட்டிச் சசால்கற்
ஒயர பாட்டு. “சபரி பாிமனேுகள் இயரந் தவம
சசதபவர்கள் மண்பணாடு மண்ணாகப்
பபாகறார்கள். அப்படியினற நீ நனறபடிபி
சசதத தவம சபர். இநத உலக முழவ்ம
தாககமாட்டைாத சபயரம பகிமங்யுிமடைி இநத
வீரனின சீர்த்திிமிப் சபாறுக உனனிடைம ஒயர

கல்ிமலு கண்படைன’ எனற கயரத்ிமத உிமடைி்
அ்.

“தாழி கவிப்பத் தவமசசதவார் மண்ணாக
வாழிி ப்நாற்றபனே மால்விமர - ஆழிசழ்
மண்டைலம ஆற்றா மறப்பகபங்ான
சீர்சபாறப்பு
கண்டைசனேன நனமாட்படைார் கல்,"

[தாழி - பாிமனே. ப்நாற்றிமனே - தவஞ
சசததாத. மால் விமர- சபரி மிமலபி. மறப்
பகபங்ான - வீரத்தால் உண்டைானே பகிமங்
உிமடைிவன.)

சததவ ஆபவசம சகாண்டைவர்கள், “இநது
கல்ிமல எடுத்்ு சகாள்க!” எனறு காட்டைப்
பூமார சபாழிந் அிமதத் பதர்நசதடுப்ப்ம
ஒயர வங்ுகம.

இவவாறு பதர்நசதடுத்த கல்ிமல,
்நாட்டுவதற்கரி இடைத்்ுகு சகாண்டு
வயரவார்கள். அகபக கால்பகாள் விங்ாச்
சசதவார்கள். சகாண்டு வநத கல்ிமலத் ுததிமம
சசதவதற்காகப் பனிதமானே நீர்நிமலயில்
பபாட்டு ிமவப்பார்கள். இிமத நீர்ப்பிமடை எனறு
சசால்வார்கள். ககிமக, காவிர பபானற
ஆறுகளில் நீர்ப்பிமடை சசதவார்கள். பிறக
அநது கல்ிமல உரி இடைத்தில் ்நட்டுப் சபிர்
முதலிிவற்ிமறப் சபாறப்பார்கள். ’சீர்த்தக
சிறப்பிற் சபயரம பிமடை’ எனற ்ிமற இநத
நகழ்ச்சிிமிு  கறுவ்.

“மாிமல ்ில மணிஎறந் மட்டுகத்்ப்

பீலி அணிந் சபிர்சபாறத்் பவலமயரள்
ஆண்டைக நனற அமர்சவதபிாற்
காசகனறு
காண்டைக ்நாட்டினேர் கல். ”

[மாிமல அிமசி மணிிமி அடித்் ம்ிமவத்
சதளித்் மயிற்பீலிிமிச் சட்டி வீரன சபிிமர
எழதி, பவசலடுத்்ப் பபாரட்டை சண்ிமடையில்
ஆண்ிமமத் தனிமம மிகமபடி நனற, பபாிமர
வியரமபிி அவனுுகு காட்சி அிமமயுமபடி
கல்ிமல ்நாட்டினேர்.]

இவவாறு ்நாட்டிி கல்லிற்கப் பூிமச சசதி
அதில் வீரிமனே வயரவித்்ச் சடைகக சசதவார்கள்.
அதற்க நீராட்டிப் சபயரஞ சிறப்பகிமுச்
சசதவார்கள். பலவிமகயில் வழிபட்டு

வாழ்த்்வார்கள். இவவாறு ்நாட்டிி வீரு
கல்லுுகு பகாயிலும மதிலும வாயிலும
ஏிமனேி சிறப்புகளும பிமடைப்பார்கள்.

இப்படி அிமமநத வீருகற்கிமு
வழிப்பபாபவார் கமபிட்டுச் சசல்வார்கள்.
பரவலிமர ்நாடித் தன ஏிமங்ச் ்ற்றத்பதாடு
பபாகம பாணன ஒயரவிமனே ப்நாுகச்
சசால்வதாக ஒயர பாடைல் அிமமநதியருகற்.
"உனனுிமடைி ்னபம மிகநத ்ற்றத்பதாடு
அநத வீரனுிமடைி பகிமங்ப் பாடிப் பிறயருக
நிமறிு சகாடுத்த அவனுிமடைி கல்ிமலத்
சதாழ் சசல்வாிாக, பாணபனே. அவன
எட்டுத் திிமசுகம சததவமாக அநது கல்லில்
நிமல சபற்றயருகறான' எனறு சசால்கற்
பாட்டு.

”அடுமபகழ் பாடி, அழதழ் ப்நானோ

இடுமிமபயுள் ிமவக இயரநத - கடுமசபாடு
ிமகவண் கயரசில்கற் ிமகசதாழஉச்
சசல்பாண
சததவமாத நனறான திிமசுக.”

[அடுமபகழ் - பிமகவிமரு சகானற பகிமங்.
ப்நானோ - சபாறுுக இிலாத. இடுமிமப்னபம. கடுமசபாடு - ்ற்றத்பதாடு, ிமகவண் வண்ிமமிமிப் சபற்ற ிமகிமி யுிமடைி.
ிமகசதாழஉ - ிமகிால் கமபிட்டு.]

இத்திமகி ்நடுகற்கிமு ிாவயரம
கண்டைபபா் வணககச் சசல்வார்கள். சபரி
மனனேர்கள் இறநத இடைககளில் பகாயில்
சசதவார்கள். அதற்க ஒயர சபியரம வங்ககம.
குமுற்றத்்த் ்ஞசிி கள்ளிவுவன,
சிுகற்பள்ளித் ்ஞசிி சசல்வு கடுகபகா

வாழிிாதன, இலவநதிிமகப் பள்ளித் ்ஞசிி
்நலககள்ளி பசட்சசனனி முதலிி சபிர்கிமுு
காண்க.

வீரர்கிமு வழிபடுவதற்கு கல் ்நடும இநத
வங்ுகத்ிமதப் பத்தினிப் சபண்டிிமர
வழிபடுவதற்கம பங்ககாலத்தில்
பமற்சகாண்டைார்கள். பத்தினிிமியும
சததவமாக வழிபடுவ் பிமங்ி மரப.
இவவாறு அிமமநத கல்ிமல மாசதிுகல் எனறு
 கறுவ் சிலர் வங்ுகம. பத்தினித் சததவமாகி
கண்ணகுகச் பசரன சசககட்டுவன வஞசிமா
்நகரல் பகாயில் எடுத்தான. இதிமனே விரவாகச்
சிலப்பதிகாரத்திலுள்ு வஞசிு காண்டைம
சசால்கற். காட்சிு காிமத, கால்பகாட் காிமத,
நீர்ப்பிமடைு காிமத, ்நடுகற்காிமத, வாழ்த்்ு
காிமத, வரநதயர காிமத எனறு அுகாண்டைத்தில்
வயரம காிமதகளின சபிர்கிமு பத்தினிு
கல்ிமல ்நாட்டுவதற்காகச் சசதத சடைகககிமுு
கறுகம.

சசககட்டுவன தன பட்டைத்தரசிபிாடு
மிமலவும காணச் சசல்கறான. அகபகயுள்ு
பவட்டுவர்கள், கண்ணக தன கணவபனோடு
வானே விமானேம ஏறச் சசனற அற்பதத்ிமதச்
சசால்கறார்கள். அ் பகட்டை மனனேன
கண்ணகுக ஒயர பகாயில் அிமமுக பவண்டும
எனறு எண்ணுகறான. அயரகல் இயரநத நலற
பலவிமர ப்நாுககறான. அவர்கள், ”அரபச,
சபாதியில் மிமலயிலியரந் கல் சகாண்டு
வரலாம; இமித்தினினறும சகாண்டு வந்
கடை்வள் உயரிமவச் சிமமுகலாம. நீர்ப்பிமடை
சசதவதற்கு ககிமகயும காவிரயும
தகதியுிமடைினே” எனகறார்கள்.

சசககட்டுவன அிமது பகட்டு, 'இகபக
அயரகலுள்ு சபாதியிலில் கல் எடுத்் வந்
காவிரயில் இட்டு ிமவத்தல் சபரி காரிம
அனறு. வீரம கிமறநத எம கடியில்
பிறநதவர்களுுகச் சிறப்பானே சசதிமகயும

அனறு. இமித்்ுகச் சசனறு கல் சகாண்டு
வந் ககிமகயில் நீர்ப்பிமடை சசத்சகாண்டு
வயரபவன’ எனறு சசால்கறான. அப்படிபி
வடை்நாடு சசனறு, பணியும மனனேிமரத்
்ிமணுசகாண்டு, பணிிா மனனேிமர சவனறு
இமித்தினினறும கல் சகாணர்ந் ககிமகயில்
சில காலம நீர்ப் பிமடை சசத், பிறக
வஞசிமா்நகயருகு சகாணர்ந் விுகரகமாகச்
சசத் பகாயிலில் நறு்வகறான. பத்தினித்
சததவமாகி கண்ணகயும வீரமுிமடைிவபு,
வீரபத்தினி எனற பகிமங்ப் சபற்றவள்.

வீரத்ிமதயும காதிமலயும வாழ்ுிமகயின இயர
ூச்்குாகு சகாண்டு பபாற்றனேவர்கள்
தமிங்ர்கள். தனி மனிதனுிமடைி வாழ்்வ
இனபமுிமடைிதாக நல்வவதற்கு காதல் ்ிமண
சசதயும. இல்லறம நகங்்வம மிமனேவியும
முகளும இனபற்று வாங்்வம இநது காதல்
அடிப்பிமடைிாக நற்கம. இ் பற்றி
பகதிகிமுசில்லாம அகப் சபாயருாக ிமவத்்
விரத்் இலுகண இலுகிககள்  கறுகனறனே.

சமுதாி வாழ்ுிமகயில் அரசனும
கடிமுகளும மனேசமானற வாங்பவண்டும.
பிறரால் வயரம ஏதககிமு மாற்ற ்நாட்ிமடைப்
பா்காப்ப் அரசன கடைிமம. அவனுுக
இனறிிமமிாத அககககளுள் முுகிமானே்
பிமடை, தியரவள்ளுவர் அரசனுுகரி
உறுப்புகள் ஆறு எனறு  கறுவார்.

”பிமடைகடி  கழ் அிமமச்் ்நட்பரண் ஆறும
உிமடைிானோம பவநதர்ு சகாளி”

எனபதில் எல்லாவற்றற்கம முதலில்
பிமடைிமி ிமவத்தியருகறார், கடிிமிப்
பா்காுக இனறிிமமிாத் பிமடை. பிமடை
அுவிலும விமகயிலும சபரிதாக இயரநதால்
பபாதா். பிமடைிமி ஆளும முகள் வீரம

உிமடைிவர்குாக இயருகபவண்டும. வீரர்கள்
்நாட்டின பா்காப்புக உயிர்்நாடி
பபானறவர்கள். காதல் இல்லத்தில் இனபத்ிமத
வுர்ப்ப். வீரம காட்டில் ்னபத்ிமதத்
்ிமடைப்ப். காதல் பயிரானோல் வீரம பவலிிாக
உத்வவ். காதற்பயிர் வுரபவண்டுமானோல்
அ் சிிமதிாமல் பா்காுக வீரபவலி
பகாலபவண்டும.

காதலுலகத்தில் திமலிமம தாககபவள்
சபண். சபண்ணுுகரி மாதர் எனற
சசால்லுுகு காதல் எனற சபாயரிமு
வகுகற் சதால்காப்பிிம. சபண்ணின
இில்பாகி சபட்ப எனப் வியரப்பத்ிமது
கறப்ப், அக உலகம இ்.

பற உலகமாகி சமுதாித்தில் திமலிமம
தாகககறவன ஆண்மகன. ஆண்ிமம எனப்
வீரத்ிமது கறுகம சசால். காதிமல வுர்த்்

அிமமதிிமியும இனபத்ிமதயும ஓககச்
சசதகறவள் சபண்ணானோல், பிமகிமி அறுத்்
வீரத்ிமத வுர்த்்த் ்னபத்ிமதப்
பபாுககறவன ஆண். காதலின உயரவம சபண்;
வீரத்தின வடிவம ஆண், காதலால் இல்லம
உியரம; வீரத்தால் ்நாடு உியரம. ஒனறுுக
ஒனறு ஆதரவாக நற்ப்.

காதற் சிறப்பால் இல்லத்தரசிிாக
விுககபவள் சபண்; அதனோல் அவிமு
மிமனேவி எனறும இல்லாள் எனறும வங்ககவர்.
இல்லத்தில் அரசி உண்படைினற அரசன
இல்ிமல. மிமனேவன, இல்லான எனறு
ஆண்மகிமனேச் சசால்லும வங்ுக இகபக
இல்ிமல. வீரச்சிறப்பால் சமுதாித்்ுகத்
திமலிமம தாககு கணத்்ுக ்நாிகனோக
இயரப்பவன கணவன.  கட்டைத்்ுகத் திமலவன
எனப் கணவன எனபதற்கரி சபாயரள்.
 கட்டைத்்ுகத் திமலிமம தாகக வீரம
பவண்டும. அவபனே கணவன. மிமனேவிிமிு
கணவி எனனும வங்ுக இல்ிமல.

வீரத்ிமதப் பபணிப் பிமகிமி அழித்் சவற்ற
சகாண்டு வாழ்நத மனனேர்களின வரலாறுகிமு
உலகத்் ்நாடுகள் எல்லாவற்றலும பகட்கலாம.
தமிழ் ்நாட்டில் வீரத்ிமத விமரிிமற சசத்
வீரச்சசில்கிமு ஒழகக படுத்தி இலுகி
இலுகணககளிலும அநத விமரிிமறிமி
வற்பறுத்தி ிமவத்தார்கள் தமிழ் முகள். இநத வீர
உலகத்ிமதத் சதால்காப்பிிம முதலிி
இலுகணககளில் உள்ு பறப்சபாயரிமுப்
பற்றி பகதிகளிலும, அப்சபாயரிமுத் தனிபி
சசால்லும இலுகண நல்களிலும, பற்நானூறு,
பதிற்றுப்பத்் முதலிி இலுகிககளிலும
காண்கபறாம, கமபராமாிணம, வில்லிபாரதம,
கலிககத்்ப் பரணி முதலிி இலுகிககளிலும
வீர நகழ்ச்சிகிமுு கண்டு களிுகபறாம.
தமிழிலுகணத்திபல வயரம சில கவிசமிமாகி
பலவர் மரபகிமு அநத
இலுகிககளினிிமடைபி பலவர்கள்
அிமமத்தியரப்பிமதயும காணமுடிகற்.

காதலிபல கனி்வம அனபம காட்டிி தமிழ்
முகள் வீரத்திபல மறமும மிடுுகம
காட்டினோர்கள் எனபிமத இநத இலுகண
இலுகி ஏடுகள் நிமனே்வறுத்்கனறனே.
--------

18. பினனுிமர

தமிழில் இலுகணம வரவர
விரந்சகாண்படை வயரகற். அ் முதலில்
எழத்், சசால், சபாயரள் எனறு ூனறு பிரவாக
இயரநதசதனபிமதத் சதால்காப்பிித்திலியரந்
சதரந்சகாள்ுலாம. ூனறவ் பிரவாகி
சபாயருதிகாரத்தில் அகப்சபாயரள், பறப்
சபாயரள், சசதயுள் இலுகணம, உவிமமயின
இலுகணம எனனும பகதிகள் உள்ுனே.
்நாுிமடைவில் ிாப்ப இலுகணம தனிிாக
விரநத்; பிறக அணியும தனிபி விரத்்ச்
சசால்லும நிமலிமிப் சபற்ற். இனறு ூனறு
ஐநதாக விரந் தமிழ் ஐந் இலுகணககிமு
உிமடைி் எனற நிமலயில் உள்ு்,
‘அயரமசபாயரள் ஐநிமதயும" எனறு ்நனனூற்
சிறப்பப் பாயிரம இநத ஐந் பிர்வகிமுயும
கறுகற். அதற்க பமலும விரந் பாட்டிில்

எனற பிர்வ ஒனறு பிற்காலத்தில்
பதானறயியருகற்.

தமிழ் இலுகணத்தில் சிறநத்
சபாயரளிலுகணம எனறு சசால்வார்கள். அநதப்
சபாயரளும அகம, பறம எனறு இயர பவறு
பிரவாகப் பிரயும. பறப்சபாயரளின
இலுகணத்ிமதத் சதால்காப்பிித்தில் உள்ு
பறத்திிமண இில் சசால்கற். அதில் வயரம
சத்திரககளில் பல இடைககளில், “எனப"
எனறும, “என மனேர் பலவர்* எனறும,
'ிமவத்தனேர் வழிபி’ எனறும, "உுசவனே
சமாழிப' எனறும வயரம சசாற்கிமுயும
சதாடைர்கிமுயும பார்த்தால் சதால்காப்பிிர்
 கறும இலுகணம அவரால் பதிிதாகப்
பிமடைுகப்பட்டைதனறு எனப்ம சதானறு
சதாட்டு வயரவசதனப்ம பலனோகம. இநதப்
பறப் சபாயரிமுப் பறம, அகப்பறம, பறப்பறம
எனறு ூனறாகப் பகத்்ச் சசால்வ் ஒயர
முிமற. அகப் சபாயரளில் அிமமநத் பபாலப்

பறப்சபாயரளுுகம திிமணகளும ்ிமறகளும
உண்டு.

இப்பபா் பறப்சபாயரள் இலுகணத்ிமது
 கறுவனேவாக ்நமுகு கிமடைப்பவற்றுள்
சதால்காப்பிிப் பறத்திிமண இிலும,
வீரபசாழிித்திலுள்ு சபாயருதிகாரத்தில் பறப்
சபாயரிமுப்பற்று  கறும கத்திரககளும,
பறப்சபாயரள் சவண்பாமாிமலயும பிமங்ிிமவ.
பினனோல் பதானறி இலுகண விுுகம,
சதானனூல் எனபனேவற்றலும பறப்சபாயரள்
இலுகணத்ிமது  கறும பகதிகள் உள்ுனே.
அகப் சபாயரள், ிாப்ப, அணி ஆகிிமவ
வரவரப் பல தனியிலு கணககுாக விரநத்
பபாலப் பறப்சபாயரள் இலுகணம மிகதிிாக
விரிவில்ிமல. அவவிலுகணத்ிமத ஆழ்ந்
பயில்வார் இனிமமயும பறத்்ிமறிமி
அிமமத்்ப் பாடும இலுகிககள் கிமறந்
பபானேிமமயுபம இதற்கு காரணம எனறு
பதானறுகற்.

ிாப்ப, அணி ஆகி இலுகணககளில்
சவவபவறு ச்நறகள் உண்டு. ிாப்பில்
சதால்காப்பிிர் வகுகம முிமற பவறு;
ிாப்பயரககலம வகுகம முிமற பவறு.
அப்படிபி அணியில் தண்டிிலககாரம
காட்டும விமக பவறு; மாறனேலககாரம
வகுகம விமக பவறு. இப்படிபி
பறப்சபாயரளிலும இயர பவறு ச்நறமுிமறகள்
இயரநதனே எனறு சதரிவயரகற்.
சதால்காப்பிி ச்நற ஒனறு; பறப் சபாயரள்
சவண்பாமாிமல காட்டும ச்நற ஒனறு. சதால்
காப்பிிம பறப்சபாயரளுுக ஏழ திிமணகள்
வகுகற். பறப்சபாயரள் சவண்பாமாிமலபிா
பனனிரண்டு பகதிகுாக வகத்்ச் சசால்கற்.
சதால்காப்பிிப் சபாயருதிகார உிமரயில்
ஓரடைத்தில் [1] ்நச்சினோர்ுகனிிர் பின வயரமாறு
எழ்கறார்: “முற்படைு குநதசவனே எடுத்த
பலாிமசிாற்  கறபவ, பிற்படைு குநத
எழதிிமண உுவாயினே. அிமவ சவட்சி, வஞசி,
உழிிமஞ, ்மிமப, வாிமக, காஞசி,
பாடைாண்திிமண எனே வயரம. ஒழிநபதார்

பனனிரண்டு எனறாராதலின பறத்திிமண ஏழ
எனற் எனிமனேசினின, அககிமக
இரண்டுிமடைிார்ுகப் பறகிமக ்நானகாகா்
இரண்டைாிவாறுபபால, அகத்திிமண ஏங்ற்கம
பறத்திிமண ஏழ எனறபல சபாயரத்தமுிமடைத்
தாயிற்று. இதிலியரந் பறத்திிமணப் பகதிகள்
பனனிரண்டு எனற வங்ுகம ஒயர சாராரால்
பமற்சகாள்ுப் சபற்றசதனப் சதளிவாகம.
-----[1]. சதால்காப்பிிம, அகத்திிமணயிில், ச.
1, உிமர.

பனனிரண்டு எனறு  கறும பறப்சபாயரள்
சவண்பா மாிமலுக ூலநல் பனனியர படைலம
எனறு சதரி வயரகனற். பறப்சபாயரள்
சவண்பாமாிமலயின சிறப்பப் பாயிரத்தில்,

”மனனிி சிறப்பின வாபனோர் பவண்டைத்
சதனமிமல இயரநத சீர்சால் முனிவரன
தனபால் தண்டைமிழ் தாவின றுணர்நத
்னனேயரக கீர்த்தித் சதால்காப்பிினமுதல்
பனனியர பலவயரம பாககறப் பகர்நத
பனனியர படைலமும பழிப்பின
றுணர்நபதான"

எனறு வயரவதனோல் அச் சசததி சதரவபதாடு,
பனனியர படைலம சதால்காப்பிிர் முதலிி
பனனியர பலவர்கள் இிற்றி இலுகண நல்
எனப்ம சதரிு கடைுகற். பனனியர
படைலத்தில் முதற் பகதிிாகி சவட்சிப்
படைலத்ிமதத் சதால்காப்பிியரம மற்றப்
பதிசனேயர பகதிகிமு பவறு பதிசனேயரவயரம
பாடினேர் எனறு சகாள்ுபவண்டும. ஆனோல்

இுமபூரணர் சதால்காப்பிி உிமரயில்,
'பனனியர படைலத்்ள் சவட்சிப் படைலம
சதால்காப்பிிர்  கறனோ சரனறல் சபாயரநதா்’
[1] எனறு எழ்கறார், பனனியர
படைலம இப்பபா் கிமடைுகவில்ிமல.
ஆயினும அதிலுள்ு சத்திரககள் சிலவற்ிமறப்
பிமங்ி உிமரிாசிரிர்கள் எடுத்்ு
காட்டுகறார்கள்.
------[1]. சதால், பறத்திிமண இில், 35, உிமர.

பறப்சபாயரளுுக இலுகிமாக
உள்ுவற்றல் சிற்நதிமவ எட்டுத்சதாிமக
நல்கிமுச் சார்நத பதிற்றுப் பத்்ம
பற்நானூறும ஆகம. பற்நானூற்றுுகத்
திிமணயும ்ிமறயும வகத்தவர்கள் பனனியர
படைல முிமறிமித் தழவிபி
வகத்தியருகறார்கள். 'தத்தம ப்நல் வழி

குால் பற்நானூற்றற்கத் ்ிமற  கறனேபரனும,
அகத்திிமும சதால்காப்பிிமுபம
சதாிமககளுுக நலாகலின அவர் சத்திரப்
சபாயருாகத் ்ிமற  கற பவண்டுசமனறு
உணர்க" எனறு ்நச்சினோர்ுகனிிர் எழ்வ்
காண்க.

பத்்ப்பாட்டில் வயரம தியரமுயரகாற்றுப்பிமடை,
சபாயர ்நாராற்றுப்பிமடை, சிறுபாணாற்றுப்பிமடை,
சபயரமபாணாற்றுப் பிமடை, ம்ிமருகாஞசி,
ச்நடு்நல்வாிமடை, மிமலபடுகடைாம எனனும
ஏழம பறத்்ிமறகளில் அிமமநத பாடைல்கிமு
பரபாடைலில் வயரம சில பாடைல்களும ்நற்றிமண,
கறுநசதாிமக, ஐககறுநறு, கலித்சதாிமக,
அக்நானூறு எனபவற்றலுள்ு கடை்வள்
வாழ்த்்ப் பாடைல்களும பாடைாண்டிிமணிமிச்
பசர்நதிமவ.
பறப்சபாயரள் சவண்பாமாிமல ஆசிரிர்
இலுகணத்ிமதச் சத்திரமாக்வம அதற்கரி
இலுகித்ிமத சவண்பாுகுாக்வம தாபம

இிற்றனேர். இலுகணத்ிமத விடை இலுகிபம
சிறப்பிமடைிசதனபிமத அதற்க அிமமநத
சபிபர காட்டும. சவண்பாமாிமல எனறும அந
நிமல வங்ககவர். அதிமனே இிற்றிவர்
ஐினேரதனோர்.

சதால்காப்பிித்்ுக உிமர எழதிி
ஆசிரிர்கள் பறப்சபாயரளிலுகித்்ுக
உதாரணமாகப் பல நற் சசதயுட்கிமுு
காட்டுகனறனேர். இராமாிணம, பாரதம, தகடூர்
ிாத்திிமர, பற்நானூறு, பதிற்றுப்பத்்,
சபயரமசபாயரள் விுுகம, சவண்பாமாிமல
முதலிி நற்சசதயுட்கிமு அவர் உிமரகளில்
காணலாம. இவற்றல் சபயரமசபாயரள்
விுுகசமனப். பறப்சபாயரள்
சவண்பாமாிமலிமிப் பபாலப் பறப்சபாயரள்
்ிமறகளுுசகல்லாம இலுகிமானே
சசதயுட்கிமு உிமடைிசதனறு பதாற்றுகனற்.
அநத நல் இப்பபா் கிமடைுகவில்ிமல.
அவர்கள் காட்டும இராமாிண பாரதககளும
மிமறநசதாழிநதனே. தகடூர் ிாத்திிமரயும

இல்ிமல. முனபனே சசானனே்பபால
பறப்சபாயரள் ்ிமறகளின இலுகணத்ிமத
ஆராதவார் வரவரு கிமறந் பபாகபவ அத்
்ிமறகிமு எண்ணிப் பிற்காலத்தில் இலுகிம
பிமடைப்பவர்களும கிமறந் பபாயினேர்.

பறப்சபாயரள் இலுகண இலுகிககிமு
ஆராதநதால் வீரத்ிமதத் தமிழ்ப் பலவர்களும
மனனேர்களும எவவாறு பாராட்டிப் பபாற்ற
வநதார்கள் எனப் சதளிவாகம. பற்நானூறும
பதிற்றுப்பத்்ம அநத வீரச் சசில்கிமுு
காட்டும வரலாற்றுப் சபட்டைகககுாக நல்வ
கனறனே. அறம, சபாயரள், இனபம, வீடு எனற
்நானக உறுதிப் சபாயரள் ஒளிலும இனபத்ிமது
 கறுவ் அகசமனறும, ஏபனேி ூனிமறயும
 கறுவ் பறசமனறும சசால்வர். ஆயினும
பறப்சபாயரளில் உள்ு திிமணகிமுயும
்ிமறகிமுயும பார்த்தால் சபயரமபாலும வீரச்
சசில்களின  கறுபாடுகிமு ஆராதவபத
பறசமனபிமத உணரலாம.

வீரச் சசில்கள் பல நகழ்நத தமிங்கத்தில்
அவற்ிமறப் பலவர்கள் சிறப்பித்்ப்
பாடினோர்கள். அவவாறு எழநத
இலுகித்்ுகப் பலவர்கள் இலுகணம
அிமமத்தார்கள். இநத இலுகணம மிகமிகப்
பங்ககால முதபல வங்கக வயரவதனோல்
அதற்கரி இலுகிம அதனினும
பிமங்ிசதனப்ம, அவவிலுகித்தினோல்
உணர்த்தப்படும வீரப் பண்பம வீர
நகழ்ச்சிகளும சதானறு சதாட்படை இந்நாட்டு
முகளிடைம அிமமந் கடைநதனே எனப்ம
்நனறாக சவளிிாகம.

இத்திமகி வீரம அனறுமட்டும
பவண்டியியரநத் எனபதற்க இல்ிமல; இனறும
பவண்டும; எனறும பவண்டும.
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