1

அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
ஒருபன்முகப்பமார்தவ
கட்டுதரைகள்
ககமா.ந.முத்துக்குமமாரைசமாமி
kumaran388@hotmail.com
அட்தடைப்படைம் : N. Sathya - experimentsofme@gmail.com
மின்னூலமாக்கம் :ச.ரைமாகஜேஸ்வரி - sraji.me@gmail.com
வவளியீடு : FreeTamilEbooks.com
உரிதம : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
உரிதம – கிரிகயேட்டிவ் கமாமன்ஸ். எல்லமாரும் படிக்கலமாம், பகிரைலமாம்.

2

வபமாருளடைக்கம்
1. என்னுதரை..........................................................................................................................................4
2. முன்னுதரை.........................................................................................................................................5
3. அண்ணன்மமார் கதத - வடிவங்களும் கவறுபமாடுகளும்.......................................................................8
4. அண்ணன்மமார் கதத - வரைலமாற்றுத் தடையேங்கள்..................................................................................19
5. வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் –அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வீரைநிதலப்பமாட்டு’...............................................30
6. பண்பமாட்டு மமானுடைவியேல் பமார்தவயில் அண்ணன்மமார்சமாமி கதத...................................................56
7. பிச்சனின் திறம்................................................................................................................................69
8. அண்ணன்மமார்சமாமி வழிபமாட்டு வநற...............................................................................................88
9. அண்ணன்மமார்சமாமி கததப்பமாட்டின் வமமாழியேதமப்ப....................................................................103

3

1. என்னுதரை
தமிழ்க் கல்லூரிப் பமாடைத்திட்டைத்தில், இளங்கதல இலக்கியேம் தமிழ்-முதுகதல வகுப்பக்களுக்கு
எண்பதுகளில் நமாட்டுப்பறவியேலும் நமாட்டுப்பற இலக்கியேமும் பமாடைமமாக தவக்கப்பட்டைன. என்னுதடையே
அருதம நண்பரும் பல்துதற அறஞரும் சக ஆசிரியேரும் என் முன்கனற்றத்தில் அக்கதற
உதடையேவருமமான கபரைமா. ந.இரைமா. வசன்னியேப்பனமார் என்தன இவ்விருதுதறகளிலும் கருத்துச்
வசலுத்தும்படி ஊக்கினமார். இந்நிதலயில் கவிஞர் சக்திக்கனல் அவர்கள் பதிப்பித்த
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத பமாடைநூலமாக தவக்கப்பட்டைது. இந்நூதலப் படிக்கவும் கற்பிக்கவும் கநர்ந்தது.
பமாமரைத்தனமமான நமாட்டுப்பறப் பமாடைல்களிலிருந்து அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வித்தியேமாசப்பட்டு
இருப்பது பலனமாயிற்று. வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் வதமாடைர்பமான கமதலநமாட்டைறஞர்களின் நூல்கதளப்
படித்தவபமாழுது இந்தநூலின்மீது கமலும் மதிப்ப உயேர்ந்தது. என்னுதடையே முதனவர் பட்டைத்திற்கு
இதுகவ வபமாருளமாக அதமந்தது.
அண்ணன்மமார்ககமாவில் திருவிழமாவின்கபமாது இருமுதற வீரைமதல, வீரைப்பர் வசன்று வந்கதன்.
முதன்முதற வீரைப்பூர் யேமாத்திதரைக் குழுவினருடைன் அவர்களில் ஒருவனமாகச் வசன்றதமயேமால் ,
அவர்களுதடையே மனநிதல, பக்தி உணர்ச்சி முதலியேவற்தற அறயே வமாய்ப்பக் கிட்டியேது. இரைண்டைமாம்
முதற , கனடைமா நமாட்டு மமானுடைவியேல் கபரைமாசிரியேர் பிவரைண்டைமா வபக்கு அம்தமயேமாருடைனும் கனடைமா
நமாட்டுத் வதமாதலக்கமாட்சிப் படைக்குழுவினருடைனும் வசன்றதமயேமால் திருவிழமா நிகழ்ச்சிகதள
வநருக்கமமாக அறயேக் கூடியே வமாய்ப்பக் கிட்டியேது. என்னுதடையே நண்பரும் வகமாங்குநமாடு கதல அறவியேல்
கல்லூரித் தமிழ்த்துதறப் கபரைமாசிரியேருமமாகியே முதனவர் வத. கலியேமாணசுந்தரைம் என்தன
அம்தமயேமாருக்கு அறமுகப்படுத்தி, அக்குழுவினகரைமாடு வசல்வதற்கு வமாய்ப்பிதனயும் ஏற்படுத்திக்
வகமாடுத்து உடைன்வந்தும் உதவினமார். இவ்வுதவிதயே நன்றயுடைன் நிதனவு கூர்கிகறன்.
வீரைமதல, வீரைப்பூர் மட்டுகமயேன்ற அண்ணன்மமார் சிறப்பமாகக் ககமாயில் வகமாண்டிருக்கும் கமழிப்பள்ளி,
பருத்திப்பள்ளி, கக்கமாகவரி ஆகியே தலங்களுக்கும் வசன்று வந்கதன்.பன்ற குத்துச் சடைங்கு பற்றயே
வசய்திகதள கநரில் கண்டு திரைட்டும் வமாய்ப்ப இவ்விடைங்களில் கிட்டியேது.
என் ஆய்வு முயேற்சிகதள வநறப்படுத்தி வழிகமாட்டியேவர் ககமாதவ அரைசு கல்லூரி முதல்வரும் ,
பின்னமாளில் தமிழக்கக் கல்லூரிக் கல்வித்துதற இயேக்குநருமமாகியே வபரும் கபரைமாசிரியேர் முதனவர்
கமா.மீனமாட்சி சுந்தரைனமார் அவர்கள். அவர்களுக்கு என் நன்ற என்றும் உரியேது.
இக்கட்டுதரைகதளப் படித்துப் பமார்த்துப் பமாரைமாட்டு முன்னுதரை வழங்கியே கவிஞர் சக்திக்கனல்
அவர்களுக்குக் கடைதமப்பட்டுள்களன்.
ககமாதவ

ககமா .ந.முத்துக்குமமாரைசுவமாமி
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2. முன்னுதரை
கவிஞர் சக்திக்கனல்
( அண்ணன்மமார் சமாமி கதததயே ஏட்டினின்றும் பிரைதி எடுத்து 1971 ல் முதன்முதல் பதிப்பித்தவர்)

பழதம வமாய்ந்த இதிகமாசங்களமான மகமாபமாரைதமும் இரைமாமமாயேணமும் நமது இந்தியேக் கலமாச்சமாரைத்ததயும்
பண்பமாட்தடையும் வழிப்படுத்தி வந்துள்ளன. இதவ கபமான்று எண்ணற்ற கமாவியேங்கள் இந்தியே
வமமாழிகளில் அவ்வப்கபமாது கதமான்ற வந்துள்ளன. அதவகளில் கமாற்றகல மிதந்து உடுக்தகயிகல
ஒலித்து நமாட்டுப்பறக் கதலஞர்களின் நமாவிகல தவழ்ந்து வந்ததுதமான் அண்ணன்மமார்கதத. இதன்
ஆசிரியேர் பிச்சன் என்று தம்தம அதவயேடைக்கத்தில் குறப்பிடுவதமால் முதனவர் ககமா.ந.முத்துக்குமரைசமி
அவர்கள் ‘பிச்சன்’ என்கற அவர் வபயேர் இருக்க கவண்டும் எனக் கூறுகிறமார்.
ஊருக்கு ஊர் கவறு கவறு சமூகச் சூழல்களில் பமாடைப்பட்டு வரும் குன்றுதடையேமான் கதத,
அண்ணன்மமார்கதத, தங்கமாள் கதத, வபமான்னழகர் என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதன, வபமான்னர்சங்கர்
கதத என்று பலவடிவங்களில்குறப்பிடைப்படுகின்றது.
1971 முதல் இன்றுவதரை ஏழுபதிப்பக்கதளக் கண்டை அண்ணன்மமார் கதததயே ஆய்வு வசய்யேவும்
வவளியிடைவும் பலதமிழ் அறஞர்கள் பங்ககற்றனர். எனினும் முதனவர்
ககமா.ந.முத்துக்குமமாரைசமாமிதயேப்கபமால் ஆழ்ந்த ஆரைமாய்ச்சிதயே யேமாரும் இதுவதரை வசய்யேவில்தல.என்று
நமான் துணிந்து வசமால்லமுடியும். வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேமமான அண்ணன்மமார்கதத வகமாங்கு நமாட்டுச் சமூக
சமயே பண்பமாட்டுத் தன்தமகதள இனம் கண்டு கமாணப் வபமாருத்தமமான ஒருகருவூலமமாக அதமந்துள்ளது
என ஆசிரியேர் கூறுவது எனக்கு மிகுந்த மனநிதறதவ அளிக்கிறது.
முதனவர் ககமா.ந..முத்துக்குமமாரைசமாமி அவர்கள் இந்நூதலத் துல்லியேமமாக ஆய்வு வசய்து
வகமாங்குநமாட்டுமக்களின் வமாழ்க்தக, கலமாச்சமாரைம், பண்பமாடு இவற்தற வயேல்லமாம் அதடையேமாளம் கண்டு
வவளிப்படுத்தி யுள்ளமார். இக்கததயின் கவவறமாரு வடிவமமான ’குன்றுதடையேமாக்கவுண்டைர் வம்ச
வரைலமாற்தற’ கனடைமா நமாட்தடைச் கசர்ந்த மமானுடைவியேலமார் திருமதி பிவரைண்டை வபக் ஆய்வு வசய்து பல
உண்தமகதள வவளியிட்டுள்ளமார். இவர் வவளியிட் டுள்ள ஆய்வு பற்றயே நிதறகதளயும்
குதறகதளயும் துல்லியே மமாகவும் நமாகரீகமமாகவும் நமது முதனவர் ககமா.ந.முத்துக்குமமாரைசமாமி அவர்கள்
சுட்டிக் கமாட்டியுள்ளமார்.
இந்நூலமாசிரியேரின் ஆய்வு ஆழமும் விரிவும் வகமாண்டைது. இவரைது நீண்டைகமால உதழப்பின் பயேனமாகவும்
கடுதமயேமான முயேற்சியேமாலும் பல்கவறு வடிவங்களின் ஒப்பமாய்வு வமாசகர் வநஞ்சில் வதளிவமான பல
கருத்துக்கதளப் பதியே தவக்கிறது.என்பது உண்தம. இதற்கமாக ஆசிரியேர் நீண்டைகமாலமமாகப் பலகள
ஆய்வுகதள கமற்வகமாண்டிருக்கிறர் என்பதும் இந்நூலின் வமாயிலமாகத் வதளிவமாகப் பலப்படுகின்றது.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்கதர்ந்த வடிவங்களமான ‘வபமான்னழகர் அம்மமாதன என்னும் கள்ளழகர்
அம்மமாதன’ , ‘குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு’, ‘வபமான்னர்-சங்கர் கதத,
‘அண்ணன்மமார்சமாமிகதத’’ இவற்தற ஆய்வு வசய்து இவற்றற்கிதடைகயே யுள்ள ஒற்றுதம
கவற்றுதமகதளப் பகுப்பமாய்வு வசய்திருக்கின்றமார்.
வபமாதுவமாகத் வதமான்தமக்கததகள் அதீத மனநிகழ்வுகதளக் வகமாண்டிருப்பதல் அவற்றன்
உண்தமயேமான வடிவத்ததக் கண்டைறவது மிகமிகச் சிரைமம். மமானுடைவியேலமாளரைமாகவும் வரைலமாற்று
ஆசிரியேரைமாகவும் சமூகவியேலமாளரைமாகவும் ஆன்மீக வியேலமாளரைமாகவும் இலக்கியே ஆய்வமாள ரைமாகவும்
பல்கவறு நிதலகளிலிருந்து ஆய்வுகதள கமற்வகமாண் டிருக்கிறமார். ஒவ்வவமான்றலிலும் மதறந்து
உள்ளடைங்கி யிருக்கும் ஆழ்ந்த வபமாருள் நுட்பங்கதள அதடையேமாளம் கண்டு அவற்றன்
தனித்தன்தமகதள இனம் கண்டிருக்கின்றமார். ஒற்றுதம கவற்றுதமகதள ஆய்வு வசய்து அண்ணன்மமார்
சமாமிகதத என்ற கமாவியேத்தின் தனிச் சிறப்தப இனங்கண்டு ஆதமாரைங்ககளமாடு தமது முடிவுகதளக்
கூறயிருக்கிறர்.,ஆசிரியேர்.
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அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில் வரும் ஒவ்வவமாரு நிகழ்ச்சியிலும் கமாணப்படும் உறவு முதறகதளத்
துல்லியேமமாக விளக்குகின்றமார். அவற்றன் சிறப்பமான அம்சங்கள் இன்றும் வகமாங்கு நமாட்டுப்பகுதிகளில்
மண்சமார்ந்த குடிமக்களின் வமாழ்வு முதறகளுக்குள் அடைங்கியிருப்பததயும் குறப்பிட்டுக் கமாட்டுகிறமார்.
அண்ணன்தங்தக உறவுமுதறகளின் மமாறுபட்டை தன்தமகதள இந்த நமாட்டைமார் வழக்கு கமாவியேத்தில்
பரைவலமாகவும் பின்னலமாகவும் இருப்பததத் வதளிவுபடுத்துகின்றர். ஒவ்வவமாரு பமாத்திரைத்தின் தனிப்
பண்தபயும் முக்கியேத்துவத்ததயும் ஆழமமாக ஆய்வு வசய்து தம்முதடையே ஆணித்தரைமமான கருத்துக்கதளத்
வதளிவமாக முன் தவக்கிறர்.
தமாமதரையின் கற்பவநற பற்றத் திருமதி பிருந்தமா வபக் கூறயே ஒரு வகமாச்தசயேமான கருத்தத வவட்வடைமான்று
துண்டிரைண்வடைன மறுத்து இந்த மண்ணின் மமானத்ததக் கமாப்பமாற்றுகிறமார், ஆய்வமாளர். பிருந்தமாவபக்
ஆய்வுக்கு எடுத்துக் வகமாண்டை கததக்கும் அண்ணன்மமார்சமாமிகததக்கும் உள்ள கவறுபமாட்தடைத்
தரைம்பிரித்துக் கமாட்டுகின்றமார்.
நமாட்டைமார் கமாவியேத்தில் வரும் பதகதமயும் கபமாரும் தவறமான வபமாருளில் உதரைக்கப்படுவதத மறுத்து,
பதியேகருத்துக்கதள நிறுவுகின்றமார்.. மகமாபமாரைதமும் இரைமாமமாயேணமும் உதடைதமகதளக்
தகப்பற்றுவதற்கமான கமாரைணங்கதள அடித்தளமமாகக் வகமாண்டு இயேங்குவததப் கபமாலகவ படுகளமும்
உதடைதமகளுக்கமாக நிகழ்த்தப்படும் கபமாரின் கவறு வடிவகம என்ற கருத்தத நிதலநிறுத்துகிறமார்.
மகமாகமாவியேங்களில் கமாணப்படும் பங்கமாளிச் சண்தடைகயே அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும்
கமாணப்படுவதத உணர்த்துகின்றமார். ‘சமாதிச்சண்தடை’ என்ற எளிதமயேமான வபமாருளில் இந்தக் கமாவியேம்
அதமயேவில்தல என்பததப் பலப்படுத்துகிறமார்.
கமலும் கவட்டுவரும் கவளமாளதரைப் கபமாலகவ கவளமாண்தம வசய்து வமாழ்பவர்கவளன்று ம்
இவர்களுக்கிதடைகயே நிகழும்கபமாரும் உதடைதமதயேச் சமார்ந்கத நிகழ்கிறது என்ற உயேர்ந்த வபமாருளில்
தகுந்த சமான்றுககளமாடு வவளிப்படுத்துகின்றமார். இது இனப்கபமாரைமாட்டைம் என்ற வகமாச்தசயேமான
வமாதத்ததப் பின்னுக்குத் தள்ளி விடுகிறது. இந்த நிதலயிலும் திருமதி பிருந்தமாவபக்கின் பமார்தவ
தவறமானது என்று சுட்டிக்கமாட்டுகிறமார். இததப்கபமாலகவ திரு மு. அருணமாசலம் அவர்களின்
மதிப்பீட்தடையும் மறுத்துப் பதியே பமார்தவதயே முன் தவக்கிறமார்.
நவீன ஆங்கில இலக்கியேத்தின் விமர்சகரைமான திரு சி. எம். பவுரைமா அவர்கள் உலகவமமாழிகளில்
கமாணப்படும் இதிகமாசங்கதள ஆழமமாக ஆய்வு வசய்து ஒவ்வவமான்றன் தனித்தன்தமகதளயும்
‘வீரைநிதலப் பமாட்டு (Heroic poetry) என்ற தன்னுதடையே நூலில் பகுத்துக் கமாட்டுகின்றமார். அந்நூலில்
உலகின் சிறந்த இதிகமாசங்களில் கமாணப்படும் பல்கவறு தன்தமகள் வசமால்லப்பட்டுள்ளன. அவ்வமாறமான
தனித்தன்தமகள் ‘அண்ணன்மமார் சமாமிகதத’ யில் சிறப்பமாகக் கமாணப்படுவதத நம் ஆசிரியேர் ஒப்பிட்டுக்
கமாட்டுகின்றமார். வீரைநிதலப்பமாட்டு என்ற அம்சத்தில் இலியேத், ஒடிசி கபமான்ற கமாவியேங்களில்
கமாணப்படும் பலதனித்தன்தமகள் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் கமாணப்படுவதத அழகுடைன்
எடுத்துதரைக்கின்றமார். இது இவரைது ஆய்வின் தனிச்சிறப்பமாகும்
வகமாங்கு நமாட்டில் இன்றும் நிலவி வரும் திருமண உறவுகள் அடைங்கியே கலமாச்சமாரைப் பண்பமாட்டுத்
தன்தமகள் அண்ணன்மமார்கததயில் எவ்வமாறு சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளன என்ற வதளிவமான விளக்கங்கள்
இவர் ஆய்வுக்கு மணிமகுடைமமாக விளங்குகின்றன.
அண்ணன்மமார் சுவமாமி கதததயே இயேற்றயேதமாக இவர் கருதும் பிச்சன் என்ற பமாமரைக் கவிஞனின்
வமாழ்க்தக பற்றயே ஆழமமான ஈடுபமாடும் , விசமாலமமான ஆன்மீகப்பண்பம், சமயே கநமாக்கும்
இதலமதறகமாயேமாக இந்தக் கமாவியேம் முழுவதும் விரிந்து பரைந்து இருப்பததக் கமாவியே வரிகதள
கமற்கமாட்டி ஆழமமாக ஆய்ந்து வவளிப்படுத்துகின்றமார்.. நமாட்டைமார் வதய்வமமான மதுக்கதரைச்
வசல்லமாண்டியேம்மனும் சத்தித் தமாயின் வடிவமமாக ப் வபரியேகமாண்டி அம்மனும் ஒப்பிடைப்படுவதத
ஆய்வு வசய்து வபரியேக்கமாண்டியேம்மன் சத்தியின் வடிவம் என்பதத உறுதிப்படுத்துகின்றமார்.
முதனவர் திரு ககமா.ந.முத்துக்குமமாரைசமாமி அவர்களின் வதளிந்த நுண்ணறவு இந்நூலின் ஒவ்வவமாரு
வரியிலும் வவளிப்பட்டுள்ளது. .சமூகம் ஆன்மீகம் வரைலமாறு கலமாச்சமாரைம் பண்பமாட்டுத் வதளிவு
இலக்கியேத்திறன் –இவற்றல் இவருக்கு இருக்கும் உலக்ளமாவியே பமார்தவ வமாசிப்பவர்கதள
வியேப்பதடையேச் வசய்கிறது. விருப்ப வவறுப்பில்லமாமல் நிதமானமமாகவும் உண்தமயேமாகவும் இருந்து
6

ஒருசிறந்த இலக்கியே ஆய்தவச் வசய்துள்ள முதனவர் திரு ககமா.ந. முத்துக்குமமாரைசமாமி அவர்கதளப்
பமாரைமாட்டி வமாழ்த்துவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அதடைகிகறன்.
சக்திக்கனல்
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3. அண்ணன்மமார் கதத - வடிவங்களும் கவறுபமாடுகளும்
அறமுகம்
“வபமான்னர்” என்றும் “சங்கர்” என்றும் வபயேருதடையே ‘அண்ணன்மமார்’ வகமாங்கு கவளமாளர்களில் தூரைன்,
வசங்குண்ணி, வபருங்குடியேன், விதளயேன் முதலியே பல கூட்டைத்தமாருக்கும் குலவதய்வமமாகும். வகமாங்கு
கவளமாளர் சமூகத்தில் கதமான்ற, இப்பகுதி வட்டைமாரை நிகழ்ச்சிகளில் பங்குவகமாண்டு பின் வதய்வமமாக
மமாறயே வீரைச்சககமாதரைர்கள், ‘அண்ணன்மமார்’. இவர்களுதடையே வீரை வரைலமாறு வகமாங்கு நமாட்டில் கதத
பமாடுவததத் வதமாழிலமாகக் வகமாண்டுள்ளவர்களமால் உடுக்தகயேடிப் பமாடைலமாக இன்றும்
பமாடைப்பட்டுவருகின்றது.
இக்கததப்பமாட்டு, பலநமாட்கள் பலமணி கநரைம் பமாடைக் கூடியே நிகழ்ச்சிப் பன்தமகள் வகமாண்டைது.
இக்கததப்பமாட்டு, வகமாங்குநமாட்டில் கிரைமாமகதவததகளின் திருவிழமாக்களின்கபமாது ககளிக்தகக்கமாகப்
பமாடைப்பட்டைமாலும் அண்ணன்மமார்சமாமி ககமாவில்களிகல வழிபமாட்டுச் சடைங்கமாககவ பமாடைப்படுகின்றது.
வமாழும் மரைபத் வதமாடைர்ச்சிதயேக் வகமாண்டு விளங்கும் இக்கததப்பமாட்டு தமிழ்நமாட்டில் வழங்குகின்ற
ஏதனயே கததப் பமாடைல்களிலிருந்து கவறுபட்டைவதமாரு தனித் தன்தம வகமாண்டுள்ளது.
எந்தவவமாரு வதமான்மரைபக்கததயும் அது கதமான்றயே கமாலத்தில் வபற்றருந்த அகத வடிவில் நிதலயேமாக
இருக்க முடியேமாது. அண்ணன்மமார் கதத பலததலமுதறகளமாகக் கூறப்பட்டு வருவதமால், கதத கூறுகவமார்
, அததனக் ககட்கபமார் ஆகிகயேமாரின் பண்பமாட்டுச் சூழலுக் ககற்ப வளர்ச்சி மமாற்றங்கள் அதடைந்துள்ளது.
கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சிகளில் வபரியே மமாற்றங்கள் இல்லமாமல், கிதள, துதண நிகழ்ச்சிகளிலும்
கதத மமாந்தர்களின் பண்ப நலன்களிலும் மமாறுதல் நிகழ்ந்து, இந்தக் கததப் பமாடைலுக்குப் பல
‘வடிவங்கள்’ கதமான்றயுள்ளன.
இக்கததயின் வடிவங்கள் ,”அண்ணன்மமார்சமாமி கதத”, “வபமான்னர்-சங்கர் கதத”, “குன்னுதடையேமான்
கதத”, “குன்னுதடையேமாக் கவுண்டைன் கதத”, “அருக்கமாணி நல்லதங்கமாள் கதத” , “வபமான்னழகர் என்னும்
கள்ளழகர் அம்மமாதன” எனப் பல வபயேர்களில் வழங்கி வருகிறது. அடிப்பதடைக் கததக் கருக்கள்
இவற்றல் கவறுபடைவில்தல. அவற்தற விரிவுபடுத்திக் கூறும் முதறயில் கவறுபமாடுகள்
கமாணப்படுகின்றன. எனகவ, இவற்தற ஒகரை கததயின் பல வடிவங்கள் எனலமாம்.
அண்ணன்மமார் கதத வடிவங்கள் பலவற்றுள்ளும் பிச்சன் என்பமார் பமாடியே, ‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’கயே
உன்னதமமான பல சிறப்பக்கதளக் வகமாண்டுள்ளது. பிச்சன் பமாமரைக் கவிஞகன வயேன்றமாலும் கமாப்பியேக்
கவிக்கு உரியே பல உத்திகதளயும் தகயேமாண்டு தன் பதடைப்பத் திறத்தத வவளிப்படுத்தியுள்ளமார். இந்த
வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் வகமாங்குச் சமூக சமயேப் பண்பமாட்டு ஆய்வுக்குச் சிறந்த கருவூலமமாக
விளங்குகிறது.
ஈகரைமாடு வட்டைம், கல்வவட்டுப் பமாதளயேம் வபரியேண கவுண்டைர் எனும் வபரியேவர் தம் தகப்படை எழுதி
தவத்திருந்த ஏட்டிலிருந்து இக்கமாப்பியேத்தத அச்கசற்ற வவளியிட்டை வபருதமக்கும் பமாரைமாட்டுக்கும்
உரியேவர், ககமாதவ கவிஞர் சக்திக்கனல் அவர்கள். இதன் முதல்பதிப்ப 1971 ல் வவளிவந்தது. அதன் பிறகு
பலபதிப்பக்கதளக் கண்டுவிட்டைது. எழுத்து வடிவில் கிதடைத்துள்ள அண்ணன்மமார் கததவடிவங்களில்
இதுகவ அளவில் வபரியேது.; ஏறக்குதறயே 9,500 அடிகள் வகமாண்டைது.
‘வபமான்னழகர் அம்மமாதன’ என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதன’ என்னும் நூதலப் பமாடியே கவிஞர் வபயேர்
வதரியேவில்தல. இததனப் பமாடியேவர் பககழந்திப் பலவர் என்று மரைபவழிக் கூறப்படுகிறது. ‘மதுதரை
மீனமாட்சியேம்மன் திருவருள் வபற்ற வபமான்னழகர் அம்மமாதன என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதன’ என
அச்சில் வபயேர் சூட்டைப்பட்டிருப்பதமால் , இததன மதுதரைக்கு அருகில் வழங்கியே வடிவமமாகக்
வகமாள்ளலமாம். இது திருத்தமமான குறள் வவண்வசந்துதற யேமாப்பில் 4700 அடிகளில் அதமந்துள்ளது.
வபமான்னழகர் அம்மமாதன கததத் ததலவர்களின் வபற்கறமாதரை மதுதரையுடைன் வதமாடைர்பபடுத்திக்
கூறுகின்றது. இந்நூல் கததப் பின்னல் அதிகம் இல்லமாமல் எளிதமயேமாக உள்ளது; இன்கனமாதசயேமான
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யேமாப்பதமதி வகமாண்டைது. இதில் சுருக்கமமாகக் கூறப்பட்டை பல நிகழ்ச்சிகள் பிறவடிவங்களில் விரிவமாகக்
கூறப்பட்டுள்ளன.
‘குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு’ எனும் கதத எரிசினம்பமாதளயேம் இரைமாமசமாமி என்னும்
கதலஞரைமால் கூறப்பட்டைது. இததனத் திரைட்டியேவர் திருமதி பிவரைண்டைமா வபக் எனும் கனடைமா நமாட்டு
மமானுடைவியேல் ஆய்வமாளர். பமாட்டுகள் அதிகமின்ற உதரைநதடையில் அதமந்துள்ள இததன அம்தமயேமார்
ஆங்கிலத்தில் வமமாழிவபயேர்த்து வவளியிட்டுள்ளமார்.
அம்தமயேமார் வவளியிட்டுள்ள இந்நூல் உதரைநதடையில் இருப்பதினமாலும் கதத கூறுபவரின் ஆளுதமக்
குதறவினமாலும் வீரைநிதலப் பமாடைல்களுக்கு உரியே கம்பீரைமும் வபருமிதமும் இன்ற வவறும் நமாட்டுப்பறக்
கததயேமாககவ உள்ளது. இதில் வீரைநிதலப் பமாடைல்களுக்கு உரியே வசயேலமாண்தமத் திறன், கபமார்
வருணதனகள், மமானுடை கமம்பமாட்டிதன விளக்கும் நிகழ்ச்சிகள், உதரையேமாடைல்கள் முதலியேன இடைம்
வபறவில்தல. திருமதி பிவரைண்டை வபக் இந்த வடிவத்தத அடிப்பதடையேமாகக் வகமாண்டு,’The Three Twins.
The Telling of a South IndianFolk Epic’ என்னும் ஆய்வு நூதல எழுதி உள்ளமார்.
‘’வபமான்னர் சங்கர் கதத’ என்னும் நூல் துவரைன் குறச்சி தமிழமாசிரியேர் மமாரைன் என்பவரைமால் ஏட்டிலிருந்து
பிரைதி வசய்யேப்பட்டைது. இந்நூல் தககயேட்டுப் பிரைதியேமாக ஏறத்தமாழ 6,900 வரிகதளக் வகமாண்டைது.
யேமாப்பதமதி, கதத நிகழ்ச்சிகள் முதலியேன வபரும்பமாலும் பிச்சனின் அண்ணன்மமார் கதததயே
ஒத்திருந்தமாலும் , பிற வடிவங்களில் இல்லமாதனவும் ஆய்வமாளர்களின் கவனத்துக்கு உரியேனவுமமாகியே
கவறுபமாடுகள் இதில் உண்டு.
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத – கததச் சுருக்கம்
வமாளவந்திப் பட்டைணத்தில் சிறப்படைன் வமாழ்ந்து வந்த ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர், தம்முதடையே வசமாத்ததக்
கவரைச் சூது நிதனத்த தம் பதிவனமாரு தம்பியேருக்குச் வசமாத்தத விட்டுக் வகமாடுத்துவிட்டுத் தம் மதனவி
பவளமாத்தமாக் கவுண்டைச்சியுடைன் கமாவிரித்வதன்கதரையில் உள்ள மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மன்
ககமாவிதல அதடைகிறமார். மூகவந்தரின் பமாகத் தகரைமாதறத் தீர்த்து தவத்துச் கசமாழமன்னரின்
அன்பக்குரியேவரைமானர். கசமாழன் அளித்த நிலவுரிதம, கமாணியேமாட்சி, மணியேம் கணக்கு அதிகமாரைம்
வபறுகிறமார். நீண்டைகமாலம் குழந்ததப் கபறன்ற முதுதமயில் குன்றுதடையேமாதன மகனமாகப்
வபறுகின்றமார்.
குன்றுதடையேமான் அறவுக் கூர்தமயின்ற மங்கு மதசயேனமாக வளர்கின்றமான். எனகவ, பரைம்பதரை
அலுவலமாகியே மணியேம் கணக்குப் பமார்க்க அவன் ஆகமான் எனக் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் கருதி,
அவ்வதிகமாரைங்கதள அரைசனிடைம் திருப்பி யேளித்து விட்டு இறந்துவிடுகிறமார். அவர் மதனவி பவளமாத்தமாக்
கவுண்டைச்சியும், மகன் குன்றுதடையேமாதனப் பண்ணயேத்திலிருந்த கதமாட்டியிடைம் ஒப்பதடைத்து,
அவனுக்குத் தன் உடைன்பிறந்தமான் மணியேன்குறச்சி மதலக்வகமாழுந்தமாக் கவுண்டைர் மகதளத் திருமணம்
வசய்விக்கும்படிக் கூற இறந்துவிடுகின்றமார். தமாய்தந்ததயேற்ற குன்றுதடையேமானின் நிதலதயே அறந்த
பங்கமாளிகள் அவன் வசமாத்ததப் பிடுங்கிக் வகமாண்டு ஊதரைவிட்டு ஓட்டிவிடுகின்றனர்.
குன்றுதடையேமான் கரூர், உதறயூர், ஆதிவசட்டிபமாதளயேம் முதலியே ஊர்களில் கூலிகவதலகள் வசய்து
பிதழத்து வருகிறமான். சில ஆண்டுகள் கழிகின்றன. குன்றுதடையேமான், தன் தமாய்மமாமன் மகதள
மணந்துவகமாண்டைமால் அவர் துதணகயேமாடு தமாங்கள் பறத்துக் வகமாண்டை வசமாத்துக்கு உரிதம ககட்டு
வந்துவிடுவமாவனன அஞ்சியே பங்கமாளிகள், அந்நிதலதயேத் தவிர்க்க, அவர்கள், தங்களுதடையே
பதல்வர்களில் ஒருவருக்குப் மமாமன் மகள் தமாமதரைதயேப் வபண் ககட்க வருகிறமார்கள். அததன அறந்த
கதமாட்டி குன்றுதடையேமானின் இருப்பிடைம் அறந்து, பங்கமாளியேருக்கு முந்திச் வசன்று தமாய்மமாமன்
வபண்தண மணக்கும் தன் முன்னுரிதமதயேக் கூறப் வபண் ககட்கத் தூண்டுகிறமான்.
குன்றுதடையேமானும் அவ்வமாகற மமாமனிடைம் தன் உரிதமதயேக் கூறப் வபண்தண மணம் வசய்து
தரும்படிக் ககட்க, இருவருக்கும் இதடைகயே உள்ள வபமாருளமாதமாரை கவறுபமாடு கமாரைணமமாக மமாமன் மறுத்து
விடுகிறமார். ஆனமால், மமாமன் மகள் தமாமதரை, அத்தத மகனின் உரிதமதயே மதித்து, அவதனகயே மணந்து
வகமாள்ளத் தன் விருப்பத்தத வவளியிடுகின்றமாள். மதலக்வகமாழுந்தமாக் கவுண்டைர் , அவள்
விருப்பப்படிகயே அவதளக் குன்றுதடையேமானுக்கு மணஞ் வசய்வித்துத் தம் வசமால்தல மீற அவள் தன்
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விருப்பப்படி திருமணம் வசய்து வகமாண்டைதமால் , அவமமானப்படுத்தி, மணமக்கதள வவளிகயேற்றுகிறமார்.
தன்தனயும் தன்கணவதனயும் சிறுதமப் படுத்தியே தந்தததயேப் பழி வமாங்குவதமாகச் சபதம் வசய்து
கணவனுடைன் தமாமதரை வவளிகயேறுகிறமாள்.
வபமான்னம்பலத்திற்குச் வசன்று,”அம்ம்பலத்திற்கு ஆணிரைண்டும் அடிக்கிதளக்குப் வபண்ணும்”
வபற வரைம் வபற்றமாள். தமாமதரை கருவுற்றருப்பதத அறந்த பங்கமாளிகல், ஆண்மகவமாக இருந்தமால்
அழித்துவிடைத் திட்டைமிட்டு, அதற்வகன மருத்துவச்சி ஒருத்திதயே அனுப்பகின்றனர். அவள்
வருவதற்குள் சிவனருளமால் ஆண்மக்கள் இருவர் , தமாமதரையின் விலமா எலும்ப வழிகயே வவளிகயேற,
பமாதமாள அதறயில் வசல்லமாண்டியேம்மனமால் வளர்க்கப்படுகின்றனர் ஆண்மக்கள் இருவரும் முதறகயே
வபமான்னர், சங்கர் என்றும், அண்ணன்மமார் என்றும் அதழக்கப்பட்டைனர். சிவனருளமால் பமாதமாள அறயில்
வமாழும் அண்ணன்மமார் கபமார்ப்பயிற்சி வபறுகின்றனர்.
“ஆணிரைண்டு வபண்வணமான்று என வரைம்வபற்று வந்கதன் –உன்
அண்ண வனங்கக” எனப் வபண்தண மடியில் கிடைத்தி அரைற்றும் தமாயின் குரைதலக் ககட்டு அண்ணன்மமார்
பமாதமாள அதறதயே விட்டுத் தமாயிடைம் வந்து கசர்கின்றனர்.
விதளயேமாட்டுப் பருவத்திகலகயே கவட்டுவருடைன் அண்ணன்மமாருக்குப் பதக விதளகின்றது. அவர்கள்
அண்ணன்மமாதரை எவ்விதத்திலமாவது அழித்துவிடைத் தீர்மமானிக்கின்றனர்.
தம் வபற்கறமாதரைக் வகமாடுதமப்படுத்தித் துன்பறுத்தியே பங்கமாளியேதரை அண்ணன்மமார் பழிவமாங்கி
அவமமானப்படுத்துகின்றனர். அவமமானமதடைந்த பங்கமாளியேர் , இவர்கதள அழித்துவிட்டைமால்
தங்களுதடையே வசமாத்துக்கதளவயேல்லமாம் வகமாடுத்துவிடுவதமாக ஆதசகமாட்டி கவட்டுவதரை
அண்ணன்மமாருக்கு எதிரைமாகத் தூண்டி விடுகின்றனர்.
அண்ணன்மமார் தம் வளநமாட்டில்ககமாட்தடை அரைண்மதன கட்டி வளமமாக வமாழ்கின்றன்ர். முதியே
வபற்கறமார்கள் இறந்து விடுகின்றனர். வபற்கறமாதரை இழந்த துயேதரை மறக்கத் தங்தக கிளி, பறமா முதலியே
பறதவகதள வளர்க்க விரும்பகிறமாள். அவற்தற கவட்தடையேமாடிக் வகமாணரை வீரைமதலக்குச் சங்கர்
வசன்றகபமாது கவட்டுவதரைச் சந்திக்க கநரிடுகிறது. சங்கர் நமாட்டில் இல்லமாதகபமாது, கவட்டுவர்கள்
வளநமாட்தடைக் வகமாள்தளயிட்டு, அங்கு வமாழ்ந்த ‘பச்சனமா முதலிமகள் பருவமுள்ள குப்பமாயி’தயேச்
சிதறவயேடுத்து வருகிறமார்கள். அவளுதடையே அரைற்றதலக் ககட்டை சங்கர், மூத்தவர் வபமான்னரின்
அனுமதிகயேமாடு அவதளச் சிதற மீட்கிறமார். இந்நிகழ்ச்சியேமால் கவட்டுவகரைமாடு பதக கமலும் வளர்கிறது.
கவட்டுவர்நமாட்டுப் பன்றவயேமான்று கசமாழர் ஆளுதகயில் உள்ள இரைத்தினமாசல மூர்த்தி ககமாவிலுக்குச்
கசர்ந்த கிரைமாமங்களில் விதளந்து நின்ற பயிர்கதளவயேல்லமாம் அழித்து நமாசம் வசய்கின்றது. பன்றதயேக்
வகமால்லவும் கவட்டுவர் வகமாள்தளயிலிருந்து நமாட்டிதனப் பமாது கமாக்கவும் கசமாழ அரைசன்
வமாள்வீரைர்கதளத் கதடி அதழத்து வரைப் பிரைதமானிகதள அனுப்பகிறமார்.
அவர்களில் ஒருவர் வளநமாடு வந்து அண்ணன்மமாரின் ஆற்றதல கநரில் கண்டு அரைசரின் விருப்பத்தத
அறவிக்கின்றமார். அண்ணர், “ மன்னர் கநரில் வந்தமால் வருகவமாம்- அல்லது- மன்னர் குமமாரைர் வந்தமால்
வருகவமாம்; பிரைதமானியேமாகியே உம்கமமாடு வமாகரைமாம் ” என மறுத்து விடுகின்றமார். கசமாழர், தம் மகதன
அனுப்பி, அண்ணன்மமாதரை அதழத்துத் தம் நமாடு கமாவல் முழுவததயும் ஒப்பதடைக்கின்றமார். அவர்
அளித்த பட்டைத்து யேமாதன பல்லக்கு முதலியே விருதுகளுடைன் அண்ணன்மமார் தம் வளநமாடு
திரும்பகின்றனர்.
வரும் வழியில் தமாய்மமாமன் வபண்கதள மணந்து வகமாள்கின்றனர். ஆனமால், பலம் குதறயுவமன்று
மணந்த நமாள்வதமாட்டு அவர்கதள ஏவறடுத்தும் பமார்க்கமாமல் இற்வசறத்து தவக்கின்றனர்.
வபமான்னர்-சங்கர் இருவரும் கசர்ந்திருக்தகயில் அவர்கதள வவல்ல முடியேமாது என அறந்த கவட்டுவர்
இருவதரையும் பிரிக்கச் சதி வசய்கின்றனர். அவர்களுக்குப் வபமாருளமாதச மிக்க தட்டைமாவனமாருவனின்
துதண கிதடைக்கின்றது. அவனுதடையே சூழ்ச்சியேமால் வபமான்னர் அவமமானப்பட்டுச் சங்கதரையும்
தங்தகதயேயும் விட்டுப் பிரிதகயில் கவட்டுவர் வளநமாடு வகமாள்தளயிடுகின்றனர். சங்கர் தனித்து
கவட்டுவதரை அழிக்கின்றமார். விழுப்பண் பட்டைதமயேமால் வடைக்கிருந்து உயிர் துறக்கின்றமார்.
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சங்கரின் இறுதிதயேக் கனவிற் கமாண்கிறமாள் தங்தக நல்லதங்கம். இதுகமாறும் தன் இல்லத்தத விட்டுப்
பறம் கபமாயேறயேமாத தங்தக அண்ணரின் படுகளத்திதனக் கமாண அண்ணிமமாதரைத் துதணக்கு
அதழக்கிறமாள். திருமணவமாழ்வில் இன்பம் கண்டைறயேமாத அண்ணிமமார் துதணக்குவரை மறுத்தகதமாடு,
வீட்டிற்குள் பகுந்து தமாழிட்டுக் வகமாண்டைனர். கணவன்மமார் இறந்த பின்னர் தமாம் உயிர் வமாழ
விரும்பவில்தல; ஆதலமால் வீட்கடைமாடு தம்தமக் வகமாழுத்தி விட்டு அண்ணன்மமாரின் படுகளம் கமாணச்
வசல்லுமமாறு அண்ணிமமார் தங்தகதயேப் பணிக்கின்றனர். தங்தக அவ்வமாகற வசய்து முடித்து அண்ணர்
கிடைக்தக கமாண வீரைமதலச் சமாரைலுக்குச் வசல்கின்றமாள். பல துன்பங்களுக்குப் பின்னர்,
வபரியேகமாண்டியேம்மன் துதணயேமால் சங்கரின் படுகளம் கண்டு, கவள்வி வசய்து இறந்த சங்கதரையும்
மற்தறகயேமாதரையும் எழுப்பகிறமாள்.
தட்டைமானின் வஞ்சதனச் சூதத அறந்து, அவதனக் வகமான்றுவிட்டு, வபமான்னர் கவட்டுவதரைக்
கருவறுத்துப்பழி வமாங்குகிறமார். இறுதியில் தம்பி சங்கர் இருக்கும் படுகளத்திற்கு வருகிறமார்.
இதறவியின் துதணகயேமாடு அண்ணன்மமாரும் நல்லதங்கமும் மற்தறகயேமாரும் விண்ணுலகு
வசல்கின்றனர்.
திருமணம் ஆகியும் சந்ததியின்ற இறந்ததமயேமால் அண்ணன்மமார் வீரைமதலயில் வமாழ்ந்த ஒருவதன
மகன்தம வகமாண்டு, தமக்குரியே பூதச வழிபமாடு வசய்யேப் பணிக்கின்றனர் வீரைப்பூரில் வமாழ்ந்த கம்தபயே
நமாய்க்கன் கனவில் கதமான்றத் தமக்குக் ககமாயில் கட்டுமமாறு பணித்தனர். அந்தக் ககமாவிலில் குடி
வகமாண்டைனர்.
ஆண்டுவதமாறும் வீரைமதல வனத்திலும் வீரைப்பூர் ககமாயிலிலும் திருவிழமாக்கள் நதடைவபறுகின்றன.
அப்வபமாழுது கவடுபதடை யேழித்தலும் படுகளமும் வழிபமாட்டுச் சடைங்குகளமாக நதடைவபறுகின்றன.
கதத வடிவங்களின் ஒப்பமாய்வு
அண்ணன்மமார் கததயின் பல்கவறு வடிவங்கதளயும் திரைட்டி அவற்தற ஒப்பமாய்வது பண்பமாட்டு
மமானுடைவியேல் ஆய்வுக்குப் பயேன் தரும். பல்கவறு வடிவங்களுக்கும் வபமாதுவமான கததக்கூறுகதளயும்
மமாறுபடும் கததக் கூறுகதளயும் பகுத்து அறவதன் வழி , கததப்கபமாக்கில் விதளந்த மமாறுதல்கள்
வதளிவமாகும்; மமாற்றங்களுக்கு உரியே கமாரைணங்கள் மமானுடைப் பண்பமாட்டியேல் ஆய்வுக்குத் துதண
வசய்யும். இதனமால் கமாப்பியேக் கததக்கு உரியே அடிப்பதடைக் கதத நிகழ்ச்சிகதள அறந்து
வகமாள்ளலமாம்.கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சிகதளஅறந்து வகமாள்வதமால் மரைப வழிச் வசய்திகதள
இலக்கியே நயேத்துடைன் கததப் பமாட்டைமாகவும் கமாப்பியேமமாகவும் பதடைத்து வமமாழிகின்ற கதலஞனின் தனித்
திறதன அறந்து வகமாள்ளலமாம். கமாப்பியேத் திறனமாய்வுக்கும் இலக்கியேக் ககமாட்படுகதள
உருவமாக்குவதற்கும் இப்பல்கவறு வடிவங்களின் ஒப்பமாய்வு பயேன்படும்.
ஒற்றுதம
கமகல கூறப்பட்டை நமான்கு வடிவங்களிலும் இடைம்வபறும் கதத நிகழ்சிதயேப் பட்டியேலிட்டுப்
பமார்க்கும்கபமாது அதவயேதனத்திலும் வபமாதுவமாகக் கமாணப்படுவனவற்தற அடிப்பதடை நிகழ்ச்சிகளமாகக்
வகமாள்ளலமாம். அவ்வமாறு நமான்கு வடிவங்ககளும் ஏற்றுக் வகமாண்டை நிகழ்ச்சிகளமாவன:
1. தமாமதரை(அண்ணன்மமாரின் தமாயேமார்) குழந்ததப் கபறன்ற யிருத்தல்
2. .தமாமதரை மகப் வபறத் தவமிருத்தல்.
3. வீரைமதலக் கமாட்டில் அண்ணன்மமார் கிளி, பறமா கவட்தடையேமாடைல்.
4. கவட்டுவரிடைம் வளர்ந்த பன்றதயே அண்ணன்மமார் வகமால்லுதல்.
5. கவட்டுவர் அண்ணன்மமார் மீது பதகவகமாண்டு வளநமாடு வகமாள்தளயேடிக்க வருதல்.
6. அண்ணன்மமார் முதறப் வபண்கதள மணந்து இற்சிதற தவத்தல்.
7. கவட்டுவருடைன் கசர்ந்து தட்டைமான் ஒருவன் வபமான்னதரை வஞ்சித்துப் பிரித்துச் சத்தியேத்துக்
குட்படுத்தி அவமதித்தல்.
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8. தட்டைமானின் சூதத அறந்த வபமான்னர் அவதனக் வகமால்லல்.
9. சத்தியேம் வசய்யேப் வபமான்னர் தட்டைமான் பின்னர்ப் கபமாகும்கபமாது கவட்டுவர் வளநமாடு மீது
பதடைவயேடுத்து வருதல்.
10. வபமான்னரின் ஆதணக்குச் சங்கர் கட்டுப்பட்டு இருத்தல்.
11. சங்கர் கவட்டுவருடைன் சண்தடை வசய்யேத் தனித்துப் கபமாதல்.
12. கபமாரில் சங்கர் வீரை மரைணம் அதடைதல்
13. தங்தக நல்லதங்கம் வருவதுதரைக்கும் வதய்வீக ஆற்றலுதடையேவளமாக இருத்தல்
14. தங்தக, அண்ணன்மமார் இறந்த படுகளத்ததக் கமாண அண்ணியேதரை அதழத்தல்; அவர்கள்
மறுத்துத் தங்கதள அரைண்மதனயுடைன் தீக்வகமாழுத்திவிட்டுச் வசல்லுமமாறு கூறுதல்.
15. தங்தக அவ்வமாகற வசய்தல்.
16. தங்தக அண்ணன்மமார் இறந்து கிடைக்கும் படுகளம் கமாணல்; வபரியேகமாண்டியேம்மதனத்
துதணவகமாள்ளுதல்; மமாண்டைவர்கதள எழுப்பதல்; அதனவரும் விண்ணுலகு வசல்லுதல்.
கததக்கூறு கவறுபமாடுகள்
கமகல சுட்டிக் கமாட்டைப்பட்டை ஒற்றுதம நிகழ்ச்சிகதளத் தவிர்த்து கததக்கூறு கவறுபமாடுகள்
அதனத்தும் கததநிகழ்ச்சிகதள விரிவுபடுத்தவும் கததமமாந்தர்களின் குணநலன்கதளத்
வதளிவுபடுத்தவும் கததப்பமாட்டுக்குக் கமாப்பியேப் பண்கபற்றவும் துதண வசய்கின்றன.. அத்துடைன்
கததப்பமாடைகனின் ஆளுதமதயேயும் பதடைப்பமாற்றதலயும் கமாட்டுகின்றன.
1. வபரியேகமாண்டியேம்மன் கதத
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயும் வபமான்னர் சங்கர் கததயும் வபரியேகமாண்டி யேம்மன் வரைலமாற்தற விரிவமாகக்
கூறுகின்றன. இப்பகுதியில் கூறப்படும் நிகழ்ச்சிகள் அண்ணன்மமார் வரைலமாற்றல் கநரைடித் வதமாடைர்ப
உதடையேன அல்ல. எனினும், கமாப்பியேக் கட்டைதமப்பில் வபமாருத்தமமாக அதமகின்றன.
கததப்பமாட்டிதனக் கமாப்பியேக் கட்டைதமப்ப உதடையேதமாக ஆக்கவும் அண்ணன்மமார், தங்தக நல்லதங்கம்
ஆகிகயேமாரின் பண்பகளுக்கு ஒளியூட்டைவும் வபரியேகமாண்டியேம்மன் வரைலமாறு பயேன்படுகின்றது.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயிலும் குன்னுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றலும் வபரியேகமாண்டியேம்மன்
வரைலமாறு கூறப்படைவில்தல.
2.ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர்வரைலமாறு;
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் குன்னுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றலும் மட்டுகம ககமாலமாத்தமாக்
கவுண்டைர் வரைலமாறு கூறப்படுகின்றது. கள்ளழகர் அம்மமாதனயிலும் வபமான்னர் சங்கர் கததயிலும்
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் வரைலமாறு இல்தல.
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாவிலில் மூகவந்தர்களின் பமாகத் தகரைமாதறத்
தீர்த்து அவர்களுதடையே அன்தபப் வபற்ற நிகழ்ச்சி இந்த இருவடிவங்களிலும் உளவதனினும் அதன்
பின்னணி கவறுபடுகின்றது.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர் தம்பியேருக்கு அஞ்சி ஊதரைவிட்டு வரும்கபமாது
மூகவந்தரின் பசியேமாற்றப் பமாகத் தகரைமாதறத் தீர்த்து தவத்துக் கமாணியேமாட்சி மணியேங்கணக்கு அதிகமாரைம்
வபறுகின்றமார். வறுதமயுற்று வரும் தம்பியேதரை ஆதரிக்கின்றமார். ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் மதறவுக்குப்
பின் தம்பியேர் அறவு கூர்தமயேற்ற குன்றுதடையேமாதன ஊதரைவிட்டுத் துரைத்திவிட்டுச் வசமாத்துக்கதள
கவர்ந்து வகமாள்கின்றனர். இவ்வமாறு அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் வரைலமாறு
கவுண்டைருதடையே உயேர்பண்பிதனயும் தம்பியேரின் நன்றவகட்டை ஈனச் வசயேதலயும் விளக்குவதக
அதமந்துளது.
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குன்னுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல் ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர் வரைலமாறு கவறு விதமமாகக்
கூறப்படுகின்றது. கவளமாளருக் வகதிரைமாகக் கம்மமாள சமாதியினர் திரைண்டை வரைலமாற்தற இது கூறுகின்றது.
பமாகத் தகரைமாதறத் தீர்த்தற்குப் பரிசமாகச் கசமாழமன்னர் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைருக்கு ‘அனியேமாப்பூர்’ என்ற
ஊதரை அளிக்கிறமார். இந்த ஊதரைப் வபற உள்ளூர்க் கம்மமாளர்கள் கபமாட்டியிடுகின்றனர். அரைசன் தவத்த
கபமாட்டிகள் அதனத்திலும் ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர், மமாயேவரின் (கிருஷ்ணர்) துதணயேமால்
வவற்றயேதடைந்து கிரைமாமத்ததப் பரிசமாகப் வபறுகின்றமார். இதனமால் கம்மமாளர் இவர்கமல் வபமாறமாதமயும்
பதகயும் வகமாள்கினனர். இந்தப் பதகதம மூன்று ததலமுதறகள் வதமாடைர்கின்றது. வபமான்னருக்கு
எதிரைமாக கவட்டுவருடைன் கசர்ந்து சதி வசய்யேக் கம்மமாளதரைத் தூண்டுகிறது. இவ்வமாறு கம்மமாளர்
கவளமாளர் மீது பதக வகமாண்டைதற்கும் வபமான்னதரைத் தட்டைமான் வஞ்சித்து அவமமானப் படுத்தியேதற்கும்
உரியே கமாரைணத்ததக் குன்னுதடையேக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு கூறுகின்றது.
3 .குன்றுதடையேமான் வரைலமாறு
அண்ணன்மமாரின் தந்தத குன்றுதடையேமானின் வரைலமாறு அண்ணன்மமார்சமாமிகதத, வபமான்னர்- சங்கர்
வரைலமாறு, குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு ஆகியே மூன்றலும் கமாணப்படுகின்றது. கள்ளழகர்
அம்மமாதன என்னும் வபமான்னழகர் அம்மதனயில் இது இல்தல.
அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில் குன்றுதடையேமான் வபற்கறமாரின் முதியே பருவபத்தில் பிறக்கிறமான்.
இளதமயில் வபற்கறமாதரை இழந்து பங்கமாளியேரிடைம் வசமாத்துக்கதளயும் இழந்து, கூலி கவதல வசய்தும்
விறகு வவட்டி விற்றும் பிதழக்கிறமான்.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல், ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைருக்கு மகப்கபறு இல்லமாததமால்
அவருதடையே வசமாத்துக்கள் தங்களுக்கக கிதடைக்கும் என்று அவருதடையே பங்கமாளிகள் கபரைமாதசகயேமாடு
கமாத்துக் கிடைக்கின்றனர். முதுதமயில் ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர், தம்முதடையே கமட்டுப் பூமியில்
பமாதறகளுக்கிதடையில் ஆண் குழந்தத வயேமான்தறக் கண்வடைடுத்து வளர்க்கின்றமார். குன்றல்
கிதடைத்ததமால் அதற்குக் குன்றுதடையேமாவனனப் வபயேர் சூட்டுகின்றமார். இதனமால், மகப்கபறு இல்லமாத
ககமாலத்தக் கவுண்டைரின் வசமாத்துக்கள் தமக்குக் கிதடைக்கும் என எதிர்பமார்த்து இருந்த பங்கமாளிகள்
கபரைதிர்ச்சி அதடைகின்றனர். குன்றுதடையேமான் குழந்ததயேமாக இருக்கும்கபமாகத வளர்ப்பப் வபற்கறமார்
இறந்துவிடுகின்றனர். குன்றுதடையேமானின் வசமாத்துக்கதளப் பங்கமாளிகள் கவர்ந்து வகமாள்கிறர்கள்.
வபமான்னர் –சங்கர் கததயில் குன்றுதடையேன் வரைலமாறு வபரிதும் கவறுபடுகின்ரைது. வளநமாட்டில் மண்மமாரி,
மதழமமாரி வபமாழிந்து நமாடைழிந்தது. குன்றுதடையேமான் வபற்கறமாதரை இழந்து அநமாததயேமாக நமாடு விட்டு
கவட்டுவர் நமாடைமாகியே ததலயூர் வந்து கசர்கிறமான். குழந்ததப் கபறு இல்லமாத கவட்டுவர் ததலவன்
கமாளியின் மதனவி கமாளி, குன்றுதடையேமாதனக் கண்டு , அதழத்து வந்து, தமான் வபற்வறடுத்த மகதனப்
கபமாலகவ பமாசத்துடைன் வளர்க்கிறமாள். குன்றுதடையேமான் வந்தபின் கவட்டுவர்குடி ததழக்கின்றது.
கவட்டுவக் கமாளிக்குப் வபமாருட்வசல்வமும் மக்கட் வசல்வமும் வபருகியேது.
பின்னமாளில் கவளமாளர்களுடைன் பதகவகமாள்ளும் கவட்டுவர்குடியில் அவர்களுதடையே பிள்தளயேமாககவ
அண்ணன்மமாரின் தந்தத குன்றுதடையேமான் வளர்ந்தமான் எனப் வபமான்னர்- சங்கர் கதத கூறுவது
குறக்வகமாள்ளத் தக்க கவறுபமாடைமாகும்.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் குன்றுதடையேமான் – தமாமதரை திருமணம் பற்றயே வசய்தி இல்தல.
இவர்களுதடையே குடும்ப வமாழ்க்தகயிலிருந்கத கதத வதமாடைங்குகிறது.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் , குன்றுதடையேமான் அடிதமப் பதறயேனின் தூண்டுதலமால் தன் மமாமன்
மகதளப் வபண் ககட்கிறமான். வசமாத்துச் சுகம் இல்லமாத மங்கு மதசயேனமான குன்றுதடையேமானுக்குத் தமாய்
மமாமன் வபண் வகமாடுக்க மறுத்துவிடுகிறமான். ஆனமால், மமாயேவர் வசயேலமால், தமாய் மமன் ம்கள் தமாமதரை,
தன் அத்தத மகன் குன்றுதடையேமானின் முன்னுரிதமதயே மதித்துத் தந்ததயிடைம் அவனுக்கமாகப் பரிந்து
கபசி, தந்ததயின் விகரைமாதத்ததயும் வபமாருட்படுத்தமாமல் ,அவதன விரும்பி மணந்து வகமாள்கிறமாள்.
திருமணத்திற்குப் பின் தமாமதரையின் தந்தத மணமக்கதள அவமதித்து அவர்கதள விட்தடை விட்டு
வவளிகயேற்றுகிறமார்.
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குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல், குன்றுதடையேமான் தன் வசமாத்துக்கதளப் பங்கமாளியேரிடைம்
இழந்து, வமாளவந்தி நமாடு வருகின்றமான். உறவு என்றறயேமாமகலகயே தமாய் மமாமனின் பண்தணயில்
கவதலக்குச் கசருகிறமான். மமாயேவர் சூழ்ச்சியேமால் பண்ணயேத்து ஆளமாகியே குன்றுதடையேமானுக்கு
அவனுதடையே உறவிதன அறயேமாமகலகயே தமத்துனம்மமார் தம்முதடையே தங்தக தமாமதரைதயே மணம்
முடித்துக் வகமாடுக்கச் சம்மதிக்கின்றனர். திருமணம் மிகவும் எளியே முதறயில் நதடைவபறுகின்றது..
இவ்வமாறு, குன்றுதடையேமாதனத் தமாமதரை தன் அத்ததமகன் என்றற யேமாமகலகயே மணந்து வகமாள்கிறமாள்..
வபமான்னர்- சங்கர் கததயில், குன்றுதடையேமான் தமாமதரை திருமணம் முன் கூறயே வடிவங்களிலிருந்து
முற்றலும் கவறுபடுகிறது. கவட்டுவத் ததலவனின் வீட்டில் கவட்டுவப் பிள்தளகபமால் வளரும்
குன்றுதடையேமானுக்கு கவட்டுவப் வபண்தணத் திருமணம் வசய்விக்கும் முயேற்சி நதடைவபறுகின்றது.
இததன அறந்த குன்றுதடையேமானின் மமாமன் மகன் தன் ஆட்கதள அனுப்பித் தந்திரைமமாக அவதனக்
கடைத்தி வந்து, தன்தங்தக தமாமதரைதயேக் கலியேமாணம் வசய்துவகமாள்ள வற்பறுத்துகிறமான். வளர்ப்பத்
தமாயின் அனுமதியின்ற மணம் வசய்து வகமாள்ள முடியேமாவதன்று குன்றுதடையேமான் மறுக்கின்றமான். மமாமன்
மகன், கவட்டுவத் தமாதயே அதழத்து வரை ஏற்பமாடு வசய்த்து கபமாலப் பமாவதன வசய்து முகூர்த்த கநரைம்
கடைந்து விடுவமன்று வற்பறுத்தித் திருமணத்தத நடைத்தி விடுகின்றமான். கவட்டுவன் வீட்டில்
அநமாததயேமாக வளர்ந்தவதன மணக்க கநரிட்டைகத எனத் தமாமதரை தன் ததலவிதிதயே வநமாந்து, பின் விதி
விட்டை வழி வயேன்று குன்றுதடையேமானுடைன் வளநமாடு வருகின்றமாள்.
4. பங்கமாளிகள் பற்றயே கததக்கூறு
அண்ணன்மமார் குடும்பத்திற்கும் பங்கமாளியேருக்கும் இதடைகயே பதகதம நிகழ்ச்சிகள் வபமான்னர்-சங்கர்
கதத தவிரை ஏஎதனயே மூன்று வடிவங்களிலும் இடைம் வபறுகின்றன. வபமான்னர் சங்கர் கததயில்
பங்கமாளியேர் பற்றயே வசய்திகயே இல்தல.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் பங்கமாளி வசல்லமாத்தமாக் கவுண்டைன் மண்ணுதடையேமாதன (குன்றுதடையேமான்)
உழுங்கடைதம வசூலிக்கச் சிதற தவத்துக் வகமாடுதமப்படுத்துகிறமான்.
அண்ணன்மமார்,வசல்லமாண்டியேம்மனின் துதணயுடைன் நிலவதறயில் வமாழ்ந்திருந்து தமாய் தமாமதரையிடைம்
வந்து கசர்கின்றனர்; பங்கமாளியேமாகியே வசல்லமாத்தமாக் கவுண்டைதனத் தண்டித்துத் தந்தததயே
விடுவிக்கின்றனர்.
பங்கமாளியேரின் வகமாடுதமயும் அவர்கதள அண்ணன்மமார் தண்டித்த முதறயும் பற்ற
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத விரிவமாகக் கூறுகின்றது. கவட்தடைக்குச் வசல்ல விரும்பியே தன் மக்கதள
கநமாக்கித் தமாய் தமாமதரை,’கவட்தடைக்குப் கபமானமால் விதனவந்து கநரும்., பங்கமாளி பலிவயேடுப்பமான்
தப்பமாது’ எனத் தடுக்கின்றமாள். பங்கமாளியேரைமால் தமானும் தந்ததயும் பட்டை துன்பங்கதள
அண்ணன்மமாருக்கு எடுத்துதரைக்கின்றமாள். சினம் வபமாங்கியே சங்கர், சமாம்பவதன விட்டுப் பங்கமாளியேதரை
வரைவதழத்து, ஆண்கதளச் சவுக்கமால் அடித்தும் வபண்கதள மரைத்தமாலி கட்டைச் வசய்தும் தண்டிக்கின்றமார்.
சங்கர் சமாம்பவனின் துதணயுடைன் பதடைவயேடுத்துச் வசன்று பங்கமாளியேதரைக் வகமான்றதமாகக்
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு கூறுகின்றது.
5.அண்ணன்மமார் திருமணம்.
அண்ணன்மமார் தம்முதடையே தமாய்மமாமன் வபண்கதளத் திருமணம் வசய்து வகமாண்டு, இல்லற இன்பத்தில்
ஈடுபடைமாமல், அவர்கதள இற்சிதற தவத்தல் அண்ணன்மமார் கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் இடைம்
வபறுகின்றது. இது அண்ணன்மமார் கததயின் இன்றயேதமயேமாக் கததக் கூறமாகும். ஆனமால், இக்கததக் கூறு
இடைம்வபறும் சூழலும் நிகழ்ச்சிகளும் நமான்கு வடிவங்களிலும் கவறுபடுகின்றன..
மண்ணுதடையேமான் அரைண்மதன கட்டியேகபமாது , பதுமதன பகு விழமாவிற்குத் தமாய்மமாமனும் அத்ததயும்
வருகின்றனர். அவர்களிடைம் தமாய் தமாமதரை, வபமான்னர்-சங்கருக்குப் வபண் ககட்க,அவர்கள் சம்மதத்தின்
கமல் திருமணம் நடைக்கின்றது. வபமான்னமால் விரைல் வசய்து தகககமார்தவ வகமாடுப்பது, மதனவியேதரை
இற்சிதற தவப்பது முதலியே நிகழ்ச்சிகள் அதனத்ததயும் கள்ளழகர் அம்மமாதன நமாற்பத்ததந்கத
வரிகளில் கூற முடிக்கின்றது.
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அண்ணன்மமாரின் திருமணநிகழ்ச்சி, அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் விரிவமாகவும் சிறப்பமாகவும்
கூறப்படுகின்றது. இதில், திருமணம் அண்ணன்மமாரின் வீரைவமாழ்க்தகக்குப் பரிசமாகக் கிதடைக்கின்றது.
வமாள் வீரைரைமாகத் திகழ்ந்த அண்ணன்மமாதரைச் கசமாழர், தம்முதடையே அரைண்மதனக்கு அதழத்து நமாடுகமாவல்
அதிகமாரைத்ததயும் பல்லக்கு பட்டைத்து யேமாதன முதலியே விருதுகதளயும் அளித்துச் சிறப்பச் வசய்கின்றமார்.
அண்ணன்மமார் அரைசன் அளித்த சிறப்பக்களுடைன் தம்முதடையே நமாட்டுக்குத் திரும்பம்கபமாது, முன்ப தம்
வபற்கறமாதரை அவமதித்து ஊதரை விட்டுத் துரைத்தியே தமாய்மமாமனின் அரைண்மதன வழிகயே ஊர்வலம்
வருகின்றனர்.மமாமனுதடையே வபண்கதளப் வபண் ககட்டு மணந்து வகமாள்கின்றனர். தமாய் தமாமதரை முன்ப
உதரைத்த வஞ்சினத்தின்படி மதனவியேருடைன் இல்லறத்தில் ஈடுபடைமல் அவர்கதள இற்சிதற
தவக்கின்றனர்.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைன் வம்ச வரைலமாற்றல் , அண்ணன்மமார் திருமண நிகழ்ச்சி பமாமரைத் தன்தமயுடைன்
அதமந்துள்ளது. மகப்கபறு இல்லமாத தமாமதரை, தன் ததமயேனின் குழந்ததகதளக் கமாண வருகின்றமாள்.
ததமயேனின் மதனவி தன்னுதடையே குழந்ததகதள மலடியேமாகியே தமாமதரை கமாணலமாகமாது என
‘மக்கிரி’யிட்டு மூடி தவத்து விட்டுத் தமாமதரைதயே அவமமானப்படுத்தி அடித்து விரைட்டுகின்றமாள். மூச்சுத்
திணறயே குழந்ததகள் இறந்து விடுக்கின்றன. தமாமதரையின் வதய்வீகத் தன்தமதயே அறந்திருந்த
ததமயேன் அவதள அதழத்து வருகிறமான். குழந்ததகதள உயிர்ப்பித்த தமாமதரை, தகம்மமாறமாக இருவபண்
குழந்ததகதளயும் வமாங்கிக் வகமாள்கிறமாள் ததமயேனின் வபண்கள் இருவதரையும் தனக்குப் பிறக்கப்
கபமாகும் தமந்தர்களுக்கு மணம் வசய்வித்துப் பழி வமாங்கப் கபமாவதமாகவும் அதுவதரை அப்வபண்கள்
இருவரும் கற்சிதலகளமாக கவண்டும் எனவும் தமாமதரை வஞ்சினம் கூறச் சபிக்கிறமாள். கயிலமாயேத்தில் 21
ஆண்டுகள் தவம் வசய்து தமாமதரை இரு ஆண்மக்கதளப் வபறுகின்றமாள். மக்களுக்கு உரியே பருவம்
வந்தவுடைன் கற்சிதலகதளப் வபண்களமாக ஆக்கித், தனக்குத் தன் ததமயேன் ‘ஏகனமா தமாகனமா’ எனத்
திருமணம் வசய்துவித்த அகத பிள்தளயேமார் ககமாவிலில் மணம் வசய்விக்கின்றமாள். மதனவியேதரை
அண்ணன்மமார் இற்சிதற தவத்தல் இங்கும் உண்டு. இந்த வடிவத்தில் அண்ணன்மமாதரைவிடை
அவர்களுதடையே மதனவியேர் வயேதில் மூத்தவர்கள் என்பது அறயேத்தக்கது.
வபமான்னர்- சங்கர் கததயில் , தமாமதரை சங்கருடைன் தன்னுதடையே ததமயேனின் அரைண்மதனக்குச் வசன்று
வபண் ககட்கிறமாள். சங்கரின் ஆற்றலுக்கு அஞ்சியே மமாமன் திருமணத்திற்குச் சம்மதிக்கின்றமான் .
வபமான்விரைலமால் தகககமார்தவ வகமாடுப்பதும் இற்வசறப்பதும் இங்கும் உண்டு.
6. சங்கரின் முடிவு
அண்ணன்மமாரில் இதளயேவரைமான சங்கர், இக்கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் இறுதியில் இறந்து
விடுகிறமார். இது எல்லமா வடிவங்களுக்கும் வபமாதுவமான நிகழ்ச்சிவயேனினும் ,அவருதடையே வீரை
மரைணத்துக்குரியே சூழல் ஒவ்வவமாரு வடிவத்திலும் கவறுபடுவது குறப்பிடைத்தக்கது.
கவட்டுவதரைச் சங்கரித்து, கமலும் கவடுபதடை வருவமன எதிர்பமார்த்து நிற்தகயில், சங்கருக்கு
நீர்கவட்தக உண்டைமாகிறது. ஈசுவரைனமார், ‘கவங்தக மரைவமமான்று விதமமாக உண்டைமாக்கிக், குளிர்ந்த
நிழலமாக்கிக் குடிநீரும் உண்டுவசய்து’ கமாத்திருந்தமார். சங்கர் அங்கக மரைத்தடியில் இதளப்பமாறும்கபமாது,
ஈசுவரைனமார் அம்ப விடுகின்றமார். அந்த அம்ப சங்கரின் வநற்றயில் பட்டு வடு உண்டைமாக்குகின்றது.
வடுப்படைமாகமனி வடுப்பட்டு விட்டைது என்று பண்ணுக்கு நமாணி, சங்கர் தம்முதடையே வமாளமால் தம்தமத்
தமாகம மமாய்த்துக் வகமாள்ளுகிறமார். இவ்வமாறு சங்கரின் முடிதவக் கூறுகிறது, கள்ளழகர் அம்மமாதன.
சங்கரின் ஆயுட்கமாலம் முடிவுற்றதனமால், அவருதடையே உயிதரை வமாங்க மமாயேவர் கவட்டுவதனப் கபமான்ற
வடிவில் மதறந்திருந்து அம்ப வதமாடுக்கின்றமார். அததனத் தம் கநரிசத்தமால் தட்டிவிட்டுச் சங்கர் தகயேமால்
பற்றப் பமார்க்தகயில் , அதில் தம்முதடையே ஆயுட்கமாலம் முடிவுற்ற வதன்றறந்து , வடைக்கிருந்து உயிர்
விடுகின்றமார்.இவ்வமாறு அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கூறுகிறது.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல், சங்கரின் முடிவு கவறு விதமமாக அதமகிறது. மமாயேவரின்
அம்ப சங்கரின் பூணூதல அறுத்துச் வசல்லுகிறது. பூணுல் அறுபட்டைதமயேமால் தன் வமாழ்நமாள்
முடிவுற்றவதன சங்கர் அறகிறமார். வமாதள நிலத்தில் ஊன்ற அதன்கமல் விழுந்து தம்தம மமாய்த்துக்
வகமாள்கிறமார்.
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வபமான்னர் சங்கர் கததயில் கசமாதலயில் தங்கியிருந்த சங்கரின் மீது கவட்டுவர் வடிவில் வந்த மமாயேவர்
விட்டை அம்ப மமார்பருவிச் வசன்று அவதரை மமாள்விக்கின்றது.
ஆக, கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் சங்கரின் உயிர் யேமனமாகலமா கவட்டுவரைமாகலமா
பறக்கப்படுவதில்தல; சங்கர் தம்முதடையே வமாழ்நமாதளத் தமாகம முடித்துக் வகமாள்கிறமார் அல்லது மமாயேவர்
முடிக்கிறமார் என்பது அறயேத்தக்கது.
7. வபமான்னரின் முடிவு
இக்கததயின் நமான்கு வடிவங்களிலும் சங்கர் இறந்துவிடை, வபமான்னர், கள்ளழகர் அம்மமாதனயிலும்
குன்றுதடையேமாக்கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றலும் மட்டுகம இறப்பதமாகக் கூறப்படுகிறது.
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத, வபமான்னர்- சங்கர் கதத இரைண்டிலும் வபமான்னர் உயிருடைன் கயிலமாயேம்
வசல்லுகிறமார். இது ஒரு குறப்பிடைத் தக்க கவறுபமாடைமாகும்.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் வபமான்னரின் முடிவு பின் வருமமாறு அதமகிறது. வவள்ளமாங்குளத்தில்
சத்தியேம் வசய்யும்கபமாது, வபமான்னர் சமாம்பவனின் முரைவசமாலிதயேக் ககட்கிறர். இவ்வவமாலியேமால் சங்கரின்
இறுதிதயேயும் தட்டைமானின் சதிதயேயும் அறகிறமார். தட்டைமாதனக் வகமான்றுவிட்டு நமாடு மீள்கிறமார்.
கபமாருக்குச் வசன்ற தமத்துனன்மமார், தம்பி சங்கர் யேமாரும் உயிருடைன் மீளமாவில்தல எனத் தங்தக கூறப்
படுகளம் கநமாக்கி விதரைகிறர். வீரைமதலச் சமாரைலில் கவங்தகமரைத்தடியில் , தம்பி சங்கர் வீரைமண்டியிட்டை
நிதலயில் படுகளமமாய் இருத்ததலக் கண்டு, வருத்தம் மிகத் தம் வமாதள நமாட்டி அதன்கமல் விழுந்து
உயிதரை விடுகிறமார்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் வபமான்னர்- சங்கர்கததயிலும் வபமான்னர் முடிவு ஒகரைதன்தமத்தமாக
உள்ளது. சங்கரின் படுகளம் கதடி வந்த தங்தக நல்ல தங்கம் , வபரியேகமாண்டியேம்மன் துதணயுடைன்
சங்கதரை உயிர்ப்பிக்கின்றமாள். வபமான்னர் அவ்விடைம் வரை, சங்கரிடைம் வபமான்னர் , தங்கள் தமாயேமார் தம்
பிள்தளகளுக்குப் பதினமாறு வயேது என வரைம் வமாங்கி வந்தததக் கூற,
“மமாண்டைவர் எழுந்திருந்தமால் – இந்த- மண்டைலங்கள் வகமாள்ளுமமா?
இறந்தவர்கள் எழுந்திருந்தமால் – இந்த – எல்தல இடைங்வகமாள்ளுமமா?
இருந்தநமாள் கபமாதுமினி –ஈசுவரி - பமாதம் கசர்ந்திடுகவமாம்”
எனக் கூறத் தங்தக வபமாற்சரைடு வபமான்னூசி வகமாண்டு சங்கரின்பண்தண மூடித் ததத்திருந்த சரைட்டிதன
உருவிவிட்டைமார். சங்கர் மீண்டும் ததரையில் சமாய்ந்து விடுகிறமார்.வபமான்னர் தம் வமாதள நிலத்தில் நமாட்டி
அதன்கமல் விழுந்தூயிதரை மமாய்த்துக் வகமாள்ள முதனகிறமார். மமாயேவர் வசயேலமால் ஒவ்வவமாருமுதற அவர்
முயேலும்கபமாதும் வமாள் சமாய்ந்துவிடுகிறது.. இறுதியில் மமாயேவர் அருளமால், மமாண்டை சங்கர், மறுபடியும்
உயிர் வபறுகிறமார். அதனவரும் தவகுண்டைம் கசர்கின்றனர். வபமான்னரும் சங்கரும் இறப்பதில்தல
என்பது ஒரு குறப்பிடைத் தக்க கவறுபமாடு.
8. அண்ணன்மமார் வீரைப்பூரில் ககமாயில் வகமாண்டைது.
அண்ணன்மமார் எழுவக்கரியேமான் என்னும் வீரைப்பூர் வதலயேதன மகன்தம வகமாண்டைதுகவமா, வீரைப்பூரில்
பமாதளயேத் ததலவன் கம்தபயே நமாய்க்கதன மருட்டிக் ககமாயில் எழுப்பச் வசய்து அதில் குடி
வகமாண்டைதுகவமா கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் இல்தல.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயும் வபமான்னர்-சங்கர் கததயும் இந்நிகழ்ச்சிகதள ஒகரை விதமமாகக் கூறுகின்றன.
குன்றுதடையேமான் வம்ச வரைலமாற்றல், வீரைப்பூர் வதலயேதன அண்ணன்மமார் மகன்தம முதற
வகமாண்டைதுகவமா கம்தபயேதன மருட்டிக் ககமாயில் வகமாண்டைதுகவமா கூறப்படைவில்தல. எனினும்
வீரைப்பூரில் ககமாயில் வகமாண்டு தங்கியேது கூறப்படுகின்றது. அண்ணன்மமாதரைப் படுகளத்தில் எழுப்பியே
தங்தக , அவர்கதளயும் சமாம்பவன், வபமான்னமாச்சி எனும் மூளிநமாய், வபரியேகமாண்டியேம்மன்
ஆகிகயேமாதரையும் அதழத்துக் வகமாண்டு வீரைப்பூர் வசன்று அங்குக் ககமாயில் வகமாள்ளச் வசய்து அவர்களுக்கு
முதற்பூதச வசய்தமாள் என்று குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைன் வம்ச வரைலமாறு வீரைப்பூர்க் ககமாயில் பற்றப்
கபசுகின்றது.
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வளர்ச்சி நிதலகள்
அண்ணன்மமார் கததயின் நமான்கு வடிவங்களின் கததக் கூறுகதளயும் கதத நிகழ்ச்சிகதளயும்
ஒப்பிட்டுக் கமாணும்கபமாது , அதவ பமாடுகவமானின் அல்லது கதத கூறுகவமானின் பதடைப்பமாற்றலுக்கும்
கததவக்கும் ஏற்பக் கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து விரிவதடைந்து வசல்லுவது பலனமாகும்.
வபமான்னர்,சங்கர் என்னும் சககமாதரைர்கள் இருவர் கவட்டுவர் ததலவன் ததலயூர்க் கமாளி என்பவனுடைன்
கபமாரிட்டு வீரைமரைணம் அதடைந்ததமகயே இக்கததயின் அடிப்பதடைத் வதமாடைக்க நிகழ்ச்சி. கபமாரில்
வீரைமரைணம் அதடைந்த அவர்கதள வழிபடும் வீரைவழிபமாட்டுச்சடைங்குப் பமாட்டைமாக இது முதலில்
கதமான்றயிருக்கக் கூடும். இன்றும் அச்சண்தடை நிகழ்ந்த இடைமமாகியே வீரைமதலச் சமாரைலில், அவ்வீரைர்களின்
நிதனவுநமாள் சடைங்கமாகக் கததப் பமாடைகர்களமால் ’படுகள’ நிகழ்ச்சிகள் விரிவமாகப் பமாடைப்படுகின்றன.
இக்கண்கணமாட்டைத்துடைன் இக்கததயின் நமான்கு வடிவங்கதளயும் கநமாக்கும்கபமாது கள்ளழகர்
அம்மமாதன சடைங்குப் பமாட்டு நிதலயிலிருந்து கததப் பமாட்டு நிதலதயே எய்தி நிற்க, அண்ணன்மமார்
சமாமிகததயும் வபமான்னர்-சங்கர் கததயும் கமாப்பியேச் சமாயேல் வபற்று விளங்குகின்றன. அம்மமாதனயில்
கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சிககள இடைம் வபற்றுள்ளன. பமாத்திரைப் பண்ப விளக்கும் நிகழ்ச்சிககளமா ,
வபருமிதமமான உதரையேமாடைல்ககளமா, இலக்கியேச் சுதவயேமான வருணதனககளமா அதவகபமான்ற கமாப்பியேக்
கூறுககளமா இல்தல.
பிச்சன் கவி பமாடியுள்ள அண்ணன்மமார்சமாமிகததகயே இத்ததகயே முழுதம வபற்றுள்ளது.. மரைபவழிக்
கூறப்பட்டுவரும் கதததயே அடிப்பதடையேமாகக் வகமாண்டு நமாட்டுப்பறக் கவிஞன் அழ்குணர்ச்சியுடைன்
கமாப்பியேம் பதனயும் பமாங்கு பிச்சன் கவியின் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் நன்கு வவளிப்படுகின்றது.
வீரைமதலயில் நடைந்த சண்தடையேமாகியே அடிப்பதடை இகழ்ச்சியின் கமல் கததப்பமாடைகர்கள்
அவ்வப்வபமாழுது கவறு பல நிகழ்ச்சிகதளயும் கதத மமாந்தர்கதளயும் இதணத்துக் கததக்குப் பமாரியே
வடிவம் வகமாடுத்தனர். கபமார் நிகழ்ச்சி கததப் பமாட்டைமாகவும் கமாப்பியேமமாகவும் விரிவதடைந்த
வளர்ச்சிதயேப் பின்வருமமாறு கமாணலமாம்.
1.முதல்நிதல – சடைங்குப் பமாட்டு.
1. கவளமாளச் சககமாதரைர்கள் தம்முதடையே ஆளுதகக்கு உட்பட்டை பகுதிகதளக் கமாப்பமாற்றும்
முயேற்சியில் கவட்டுவருடைன் சண்தடையிட்டு மடிந்தனர்.
2. வீரைவழிபமாட்டு வநறயில் அவர்கள் கவளமாளர்களுக்கும் அவர்கதளச் சமார்ந்த பிற சமாதியினருக்கும்
‘அண்ணன்மமார் சமாமி’ஆயினர்.
அவர்களின் நிதனவுச் சின்னம் ககமாயிலமாயிற்று. அண்ணன்மமாரின் ‘படுகளம்’ யேமாத்திரைத் தலமமாயிற்று.
நிதனவுநமாள் வழிபமாட்டில்அவர்களுதடையே வரைலமாறு சடைங்குப் பமாட்டைமாகப் பமாடைப் வபற்றது.
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இரைண்டைமாம் நிதல – கததப்பமாட்டு

3 . வீரைப்பூர்ப் பமாதளயேக்கமாரைன் கம்தபயே நமாய்க்கனுக்கு அண்ணன்மமார்
வழிபடு வதய்வமமாயினர். வீரைப்பூரில் அண்ணன்மமாருக்குக் ககமாயில்
எழுந்தது. படுகளத்தில் மட்டுமன்ற அண்ணன்மமாதரை வழிபடு
வதய்வ மமாகக் வகமாண்டைவர்கள் குடிகயேறயே இடைங்களிவலல்லமாம்
அண்ணன்மமாருக்குக் ககமாவில்கள் எழுந்தன. அங்வகல்லமாம்
அண்ணன்மமார் கதத கூறப்பட்டைதமயேமால் அவர்களுதடையே வரைலமாறு
வதமான்மரைபக் கததயேமாயிற்று.
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4 . அடிப்பதடை நிகழ்ச்சியேமான சண்தடையும் ததலவர்கலின் வீரைமரைணமும்
ககட்கபமார் உள்ளத்தத உருக்கும் கததப்பமாட்டு ஒன்றன்
கததக்கருவமாக அதமயும் வதகயில் அண்ணன்மமாருக்கு
உறவுதடையேகதத மமாந்தர்கள் (அருக்கமாணி நல்லதங்கம், மதனவியேர்,
தமத்துனன்மமார், வீரைபமாகுச் சமாம்பவன் முதலிகயேமார்)
கசர்க்கப்பட்டைனர்.
3 மூன்றமாம் நிதல – கமாப்பியேச் சமாயேல்.
5. கததத்ததலவர்களின் வபற்கறமாருதடையே வரைலமாறு, கசமாழ மன்னரின்
வதமாடைர்ப, பங்கமாளிகளின் கமாழ்ப்ப, தட்டைமானின் சூது முதலியே
நிகழ்ச்சிகள் கசர்க்கப்பட்டைன.
6. அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் வரைலமாறு, அவதரைப் பங்கமாளிகள்
வஞ்சித்தல், கதத நிகழும் நிலப்பகுதியில் அவருதடையே குடிகயேற்றம்.

4. நமான்கமாம் நிதல – பரைமாணப் கபமாக்கு
7. பமாரைதக் கதத மமாந்தர்களுடைன் அண்ணன்மமார் கதத மமாந்தர்கள்
வதமாடைர்பறுத்தப்பட்டைனர்.
8. தலபரைமாணங்கதள வயேமாட்டி வீரைமதலக்குப் வபருதம கசர்க்கும்
வதகயில் வபரியேகமாண்டியேம்மன் கதத இதணக்கப்பட்டைது.
கமாப்பியேக் கட்டைதமப்பில் வபரியேகமாண்டியேம்மன் கததயின் அங்கமமாக
அண்ணன்மமார் கதத மமாற்றம் அதடைந்தது.
அண்ணன்மமார் சமாமிகததயின் முழுவளர்ச்சிதயே, கததயின் முழுப்பரிமமாணத்ததப் பிச்சன் கவி பமாடியே
‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’யில் கமாணலமாம்.

18

4. அண்ணன்மமார் கதத - வரைலமாற்றுத் தடையேங்கள்
கததப்பமாடைல்களில் வரைலமாறு
வட்டைமாரை வரைலமாற்றல் இடைம்வபறத் தக்க நிகழ்ச்சிகள் , இனக்குலச் சண்தடைகள், கலப்பத்
திருமணம் முதலியே சமூக உறவுகள் கபமான்றன நமாட்டுப்பறக்கததப் பமாடைல்களுக்கு
அடிக்கருத்தமாகின்றன. அதவ வரைலமாற்றுச் சமான்றமாதமாரைமமாகுமமா? இது ஆய்வுக்குரியேது. கததப் பமாடைகன்
கதத நிகழ்ச்சிகதள உண்தமகயே என்று பமாமரை மக்கள் நம்பம் வதகயில் கற்பதன வளத்துடைன் உணர்ச்சி
மயேமமாகப் பமாடுகிறமான். பமாமரைமக்கள் அவற்றல் கூறப்படும் நிகழ்ச்சிகள் அதனத்தும் உண்தமகயே என
நம்பகின்றனர்.
வரைலமாற்றுச் சமான்றமாதமாரைமமாகக் கததப் பமாடைல்கள்
எழுத்துச் சமான்றமாதமாரைமில்லமாத சமூகங்களின் வரைலமாறுகளில் கததப்பமாடைல்கள் வரைலமாற்றுப்
பதிகவடுகளமாக, வரைலமாற்று ஆவணங்களமாகக் கருதப்படுகின்றன.. நிலவுரிதம, குடிவழி, முன்கனமார்
வமாழ்க்தக முதலியேனவற்றல் வரும் ஐயேங்கதளக் கதளயே இத்ததகயே நமாட்டுப்பறக் கததப் பமாடைல்கள்
கமற்ககமாளமாகக் கமாட்டைப்படுகின்றன. நமாட்டுப்பற மக்கள் இவற்தற வரைலமாறுகளமாக நம்பவதமால் சமூக
வரைலமாற்று ஆசிரியேர்கள் வட்டைமாரை வரைலமாற்றமாசிரியேர்கள் வட்டைமாரை வரைலமாற்றமாய்வுகளுக்கு நமாட்டுப்பற
மக்களிதடைகயே வழங்கும் கததப் பமாடைல்கதளயும் பழமரைபக் கததகதளயும் சமான்றமாதமாரைங்களமாகக்
வகமாள்ள கநரிடுகின்றது.[Local History to an extent can be rebuilt on local traditions, folk songs and other oral
evidences which hitherto have not been recorded. K.S.S. Seshan, Local History, The Latest trend, The Hindu 6.4.82]
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் வரைலமாற்றுச் வசய்திகள்
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் கததத் ததலவர்களின் முன்கனமார் கதத நிகழ்ச்சிகள் நடைந்த
பகுதிக்குக் குடிகயேறயே வசய்தி விரிவமாகப் பமாடைப் வபறுகின்றது. அண்ணன்மமாருக்கும் கவட்டுவருக்கும்
நடைந்த சண்தடை இக்கததப் பமாட்டின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சி. வகமாங்கு கவளமாளரிதடைகயே இக்கதத
வபற்றருக்கும் வசல்வமாக்கின் கமாரைணமமாக, கமற்கூறயே இரு நிகழ்ச்சிகளும் வகமாங்குகவளமாளரின் சமுதமாயே
வரைலமாற்தறக் குறப்பன என்றும், அண்ணன்மமார் சமாமிகதத வகமாங்கு கவளமாளச் சமுதமாயேக் குடிகயேற்ற
வரைலமாற்றுக்ககமார் ஆதமாரைமமாகும் என்றும் கருதப்படுகின்றது.
குடிகயேற்றம்
வகமாங்குநமாட்டு கவளமாண் குடியினதரைப் பற்ற ஆய்வு நிகழ்த்தியே திருமதி பிவரைண்டைமா வபக்,
கமனமாடு எனப்படும் கீழ்க்வகமாங்குப் பகுதியில் கசமாழ மன்னன் கவளமாளர்கதளக் குடிகயேற்ற , ஆட்சிப்
வபமாறுப்தப அளித்தததயும் அதன் விதளவமாக கமனமாட்டு கவட்டுவருடைன் கபமார்கள் விதளந்ததமயும்
இவ்வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் கபசுகின்றது என்றும், இது வகமாங்கு நமாட்டின் வரைலமாற்தற உய்த்துணரை
உதவும் என்றும் கருதுகின்றமார்.
வகமாங்கு கவளமாளர் கசமாழ நமாட்டிலிருந்தும் வதமாண்தடை நமாட்டிலிருந்தும் கமாவிரி, அமரைமாவதி,
வநமாய்யேல், பவமானியேமாற்றங் கதரைகளின் வழிகயே வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயேவர் என்றும், குடிகயேற்ற
கமாலத்தில் இப்பகுதியின் பூர்வீகக் குடிகளமாகியே கவட்டுவருடைன் நடைந்த கபமாரைமாட்டைகம அண்ணன்மமார்
சமாமி கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சி என்றும் கல்வவட்டு ஆரைமாய்ச்சியேமாளர் திரு. ஈகரைமாடு வச. இரைமாசு
கருதுகிறமார். (வச. இரைமாசு. ‘வகமாங்கு’ திங்களிதழ் மமார்ச்சு.1973. வசன்தன)
தம் நமாட்டின் எல்தல பிரிப்பது குறத்து மூகவந்தருக்குள் நிகழ்ந்த உடைன்பமாடு பற்றக் வகமாங்கு
நமாட்டில் வசவிவழிச்வசய்தி வயேமான்று வழங்குகின்றது. முன்வனமாரு கமாலத்தில் மதுக்கதரைச்
வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாயிலில் கசரை கசமாழ பமாண்டியேமாரைசர்கள் மூவரும் கூடித் தம் நமாட்டுக்கு எல்தல
பிரிக்க வமாது வசய்து வகமாண்டிருக்தகயில் அத்தீரைமா வழக்தக அங்கு வந்த கவுண்டைர் ஒருவர் மூவருக்கும்
நடுநிதலதமயேமாக நின்று எல்தல பிரித்து உதவினமார். அதற்கு நன்றயேமாக அம்மூவரும் மகிழ்ந்து வகமாங்கு
மண்டைலத்து 24 நமாடுகளுக்கும் ததலதமப் பட்டைத்தத அக்கவுண்டைருக்கு அளித்தனர். இச்வசய்திதயே
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மிகவும் பிற்கமாலத்ததமாகியே மதுக்கதரைப் பட்டையேம் எடுத்துக் கூறயேது.(வகமாடுமுடி சண்முகம்,
பதிப்பமாசிரியேர். மதுக்கதரைப்பட்டையேம் கதகனமாதல வவளியீடு)
இச்வசய்திதயே கததக்குத் கதமாற்றுவமாயேமாக அண்ணன்மமார்சமாமி கதத எடுத்தமாளுகின்றது.
கததத் ததலவர்களின் தந்ததக்குத் தந்தத ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் வமாளவந்திப் பட்டைணத்திலிருந்து
வதமாட்டியேத்துதற வழியேமாகக் கமாவிரியேமாறு கடைந்து மதுக்கதரை வழிகயே வரும்கபமாது ‘முடிமன்னர்
ரைமாஜேமாக்கள் பங்கு பிரிப்பதில் பமாகத் தகரைமாறு வசய்திருப்பததக் கண்டு, அவர்களுக்குப் பசியேமாற்றப் பமாகத்
தகரைமாதறத் தீர்த்து தவக்கிறமார். அதற்கு நன்றயேமாக அவர்கள் விதளநிலமும், மணியேம் கணக்கு
அதிகமாரைமும் வகமாடுத்தனர். இது, கததநிகழ்ந்த நிலப்பகுதிகளில் கததத் ததலவர்கள் உரிதம வபற்ற
நிகழ்சிதயே விளக்குகின்றது.
வபமான்னழகர் அம்மமாதன என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதனயிலும் அண்ணன்மமார் சமாமி கததயிலும்
இக்கததயின் ஏதன வடிவங்களிலும் பயிலப்வபறும் ‘கமனமாடு’,’ககமானமாடு’, ‘வகமாங்கர்’,’ஏதழ
வவள்ளமாளன் பயேல்’, கவட்டுவதரைச் சங்கரிக்க’, ’வகமாங்கதரைச் சங்கரிக்க’, முதலியே வசமால்லமாட்சிகள்
கவளமாளர் வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயே கமாலத்தில் நிகழ்ந்த கபமாரைமாட்டைத்தத விளக்குவனவமாகக்
கருதப்படுகின்றன.
இனப்கபமாரைமாட்டைம்
“வகமாங்கு நமாட்டு வரைலமாறு” நூலின் ஆசிரியேர் ககமாதவ. சி.எம் இரைமாமச்சந்திரைன் வசட்டியேமார்
அண்ணன்மமார் கதத இனப்கபமாரைமாட்டைத்தத அடிப்பதடையேமாகக் வகமாண்டைது எனக் கருதுகிறமார்.
“வகமாங்கு நமாட்டில் சமநிலத்தில் வமாழும் குடிமக்களிகல இரைண்டு
வபரியே வதமாகுதிகள் உள்ளன. இருவரும் நமாட்டுப் பழங்குடிககள.
அவர்கள் நமாட்டுக்கு உரிதம உள்ளவர்கள் என்று கூறும் கததகளும்
, வகமாள்தககளும் பலவுண்டு. அவர்கள் கவட்டுவர், கவளமாளர்
என்ற இரைண்டு வகுப்பப் வபயேர்கதளக் வகமாண்டைவர்கள்.
இவ்விரு குடிமக்களும் கவுண்டைர் என்ற பட்டைப் வபயேதரை
வகிப்பவர்ககள. இவ்விரு வகுப்பமார்களின் வபயேர்ககள
இவர்களுதடையே குணங்கதளயும் எடுத்துக் கமாட்டும். கவட்டுவர்
என்றமால் கவட்தடையேமாடிப் பிதழப்பவர் என்பது வபமாருள்.
கவளமாளர் என்றமால் நிலத்தத அண்டிப் பிதழப்பவ்ர்கள் என்று
வபமாருள். தற்கபமாது இரைண்டு வகுப்பமாரும் நிலத்தத அண்டிப்
பிதழப்பவர்ககள. ஆனமால், முன்னமாளில் கவட்டுவர் கவட்தடை
ஆடுததலகயே பிதழப்பமாகக் வகமாண்டிருந்தமார்கள் என்று அறயே
கவண்டும். கமாட்டிற்கும் நமாட்டிற்கும் உள்ள கவற்றுதமகயே
கவட்டுவர்க்கும் கவளமாளர்க்கும் என்றறக. இந்த இரைண்டு
குலத்தமார்க்கும் கருத்து கவறுபமாடும் வதமாழில் கவறுபமாடும்
இருந்தன. ஆககவ, இவ்விரு வகுப்பமார்க்கும் பதகதம
மிகுதியேமாக இருந்திருக்க கவண்டுமல்லவமா? பதகதமயினமால்
சண்தடை, சச்சரைவுகளும், கட்சிப் பிரைதிகட்சிகளும் ஏற்பட்டுப்
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வபரியே கலவரைங்கள் நமாட்டில் விதளந்தன என்று
நமாட்டுக் கததப்பமாடைல்கள் முழங்குகின்றன. இச்வசய்திதயேக்
கூறும் சிறந்த நமாட்டுப்பமாடைல் கள்ளழகர் அம்மமாதன என்பது.”
கள்ளழகர் அம்மமாதன கபசும் கவட்டுவர் கவளமாளர் சண்தடை வகுப்பச் சண்தடைகயே என்பது இவர்
கருத்து.
வலங்தக- இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைம்
திருமதி பிவரைண்டைமா வபக் , வகமாங்கு கவளமாளர் வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயேவர்கள் என்ற கருத்தத
கமற் வகமாண்டைதுடைன், வபமாதுவமாகத் தமிழக வமங்கணும், குறப்பமாகச் கசமாழநமாட்டிலும், வரைலமாற்றன் ஒரு
கமாலகட்டைத்தில் ஓங்கியிருந்த வலங்தக –இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைமமாககவ கவட்டுவர் –கவளமாளர்
சண்தடைதயேக் கமாண்கிறமார். அண்ணன்மமாரைமாகியே கவளமாள்ர்கட்கும் அவர்களுதடையே பங்கமாளியேர்களுக்கும்
நடைந்த சண்தடைகயே ‘அண்ணன்மமார்கததயின் வபரும்பகுதி என்றும், கததயின் உச்ச நிகழ்ச்சியேமாகியே
கவட்டுவர்- கவளமாளர் சண்தடை, அடிப்பதடையில், இடைங்தக- வலங்தகப் கபமாரைமாட்டைகம என்றும்
கவளமாளர் வலங்தக அணியினருக்கும் கவட்டுவர் இடைங்தக அணியினருக்கும் ததலதம ஏற்றனர்
என்றும் கருதிகிறமார்.
மூன்று வினமாக்கள்
கமகல எடுத்துக் கூறப்பட்டை வசய்திகளின் கமல் மூன்று வினமாக்கள் எழுகின்றன.
1. அண்ணன்மமார் கதத வகமாங்கு கவளமாளர் கசமாழநமாட்டிலிருந்து வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயேவர்
என்பதற்குச் சமான்றமாதமாரைமகுமமா?
2. அண்ணன்மமாருக்கும் கவட்டுவர் ததலவன் கமாளிக்கும் நடைந்த சண்தடை கவட்டுவர் – கவளமாளர்
இனப்கபமாரைமாட்டைம் ஆகுமமா?
3. இச்சண்தடைகதள வலங்தக- இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைமமாகக் கூறலமாமமா?
குடிகயேற்றம் பற்றயே கருத்து
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் வமாளவந்திப்
பட்டைணத்திலிருந்து வளநமாடு வந்ததமாகக் கூறுகின்றது. வமாளவந்தி நமாவடைன்பது நமாம்க்கல் வட்டைத்தின்
ஒருபகுதியேமாகும். இன்றும் நமாமக்கல் வட்டைத்தில் வமாளவந்தி என்னும் கபரூரைமாட்சி உள்ளது. இது
கமாவிரியின் வடைக்கக இருப்பதமால் அண்ணன்மமார்சமாமிகதத ‘வடைக்கக வமாளவந்திப் பட்டைணம்’ என்கிறது.
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரும் அவருதடையே தம்பிமமாரும் ‘வடைகதசம்’ விட்டுத் வதமாட்டியேத்துதற வழியேகக்
கமாவிரியேமாறு கடைந்து வதன்கதசம் வந்தனர்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின்படி இக்கததத்ததலவர்களின் முன்கனமார் கீழ்க்வகமாங்குப் பகுதிக்குச்
கசமாழநமாட்டிலிருந்து வந்து குடிகயேறயேவ ரைல்லர். வகமாங்கு நமாட்டின் ஒருபகுதியேமாகியே வமாளவந்தி
நமாட்டினின்றும் வந்கதமாகரை யேமாவர்.
குடிகயேற்றம் பற்றத்வதமான்மரைபக் கததகளின் தகுதி
அண்ணன்மமாரின் முன்கனமார் கீழ்க்வகமாங்குப் பகுதியில் அரைசியேல் வபமாருளமாதமாரைச்
வசல்வமாக்குடைன்வமாழ்ந்தமார்கவளன்பதமாலும் அது கமாரைணமமாகக் கததப்பமாடைகர்கள் இவர்களின்
குடிகயேற்றங்கதளப் பமாடை கவண்டியேது இன்றயேதமயேமாதது எனக் கருதினமார்கள் கபமாலும். ஆககவ,
வமாய்வமமாழி இலக்கியேங்கதள மட்டும் ஆதமாரைமமமாக் வகமாண்டு குடிகயேற்றங்கதள உறுதியேமாகக் கூற
முடியேமாது.
வதமான்மரைபக் கததகளில் கமாணப்படும் வரைலமாற்றுச் சமாயேலுள்ள வசய்திகள் குறத்து லமார்டு
ரைமாக்லமான் கூறும் கருத்து ஈண்டு கருதத் தக்கது. (Lord Raglan, The Hero)
‘கல்வியேறவில்லமா பல பழஞ்சமுதமாயேத்தினர் வரைலமாற்று
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நிகழ்ச்சிகதள நிதனவு கூர்வது கபமான்ற பழமரைபக் கததகதள
வழங்குகின்றனர். அதவ வீரைத் ததலமக்களின் பயேணங்கள்,
வவற்றகள் முதலியேவற்தறக் கூறுகின்றன. இதவ கூறும்
பயேணங்கதளயும் வவற்றகதளயும் ஓரைளவு முதறப்படுத்தினமால் ,
இதவ குடிகயேறயே வரைலமாறுகதளயும், வவற்ற கதளயும்
விளக்குவனவமாகக் கமாட்டைலமாம். ஆனமால், இதவ அதனத்தும்
வவறும் பதனகததககள”
ஆககவ, வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேங்களில் இடைம்வபறும் வசய்திகதளக்வகமாண்டு வகமாங்கு கவளமாளர்
கசமாழநமாட்டினிறும் கவட்டுவர் பூர்வகுடியேமாக வமாழும் வகமாங்கு நமாட்டுப் பகுதியில் குடிகயேறனர்
என்றும், அதன் விதளவமாகத் கதமான்றயே கவட்டுவர் –கவளமாளர் இனப் கபமாரைமாட்டைத்ததகயே
அண்ணன்மமார்கதத சித்தரிக்கின்றது என்றும் கூறமுடியேமாது.
இனப்கபமாரைமாட்டைமமா?
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் கவட்டுவக் குடியினரும் கவளமாளக் குடியினரும் பதக வகமாண்டு
சண்தடையிட்டு அழிந்தனர் என்று பமாடுகின்றது. எனினும், இம்மமாறுபமாடு, இனப்கபமாரைமாட்டைம் அல்லது
வகுப்பச் சண்தடை எனக் கூறுவது வபமாருத்தமமாகத் வதரியேவில்தல. கவட்டுவதரை, அண்ணன்மமாருக்குப்
பதகவர்கள் என்னும் நிதலயில் அவர்கதள நமாகரிகம் , பண்பமாடு அற்றவரைமாகக், கண்கணமாட்டைம்
இல்லமாதவரைமாக அண்ண்ன்மமார்சமாமி கதத பமாடினமாலும், கவறுசில வடிவங்கள் கவட்டுவர்கதளப்
பண்பமாட்டில் உயேர்ந்தவர்களமாகவும், அண்ணன்மமாரின் தந்தத குன்றுதடையேமாதன இளதமயில்
ஆதரித்தவர்களமாகவும் கபசுகின்றன.
இக்கதததயேத் வதளிவமான கண்கணமாட்டைத்கதமாடு கநமாக்குவமாருக்குப் பங்கமாளிச் சண்தடைகயே
இக்கததக்கு அடிப்பதடை; இனப்பூசலன்று என்பது பலனமாகும். கதத கூறுகவமார் கததக்குச் சுதவயும்
நம்பகத் தன்தமயும் ஏற்ற இக்கதத இனப்கபமாரைமாட்டைத்ததச் சித்தரிப்பது கபமான்ற மமாயேத் கதமாற்றத்தத
உருவமாக்குகின்றனர். பமாமரை மக்கள் கதததயே வரைலமாறமாக நம்பி விடுகின்றனர். ‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’
படிக்கும் இடைத்திற்கு கவட்டுவர் வரைலமாகமாது’, ‘வீரைப்பூர் அண்ணன்மமார்சமாமி ககமாவில்
திருவிழமாவின்கபமாது, அண்ணன்மமார், அனியேமாப்பூரில் அம்ப வதமாடுத்தமால் கவட்டுவர் குடியில் ஒரு
பிணமமாவது விழும்’, ‘அண்ணன்மமார்கதததயே கவட்டுவர் ககட்ககவ கூடைமாது; ஊரில் கதத நடைந்தமால்
கவட்டுவர் கமாது ககளமாத தூரைத்திற்குச் வசன்றுவிடைகவண்டும்’ என்பன கபமான்ற தவறமான வசய்திகதளப்
கபமாலியிதன வமய்வயேன நம்பிவிடும் பமாமரைர், பதனந்து விடுகின்றனர். இத்ததகயே பதனகததகதள
உருவமாக்கிவிடுவது பமாமரை மக்கள் இயேல்ப.
ஆககவ, இவ்விலக்கியேத்தத இனப் கபமாரைமாட்டை இலக்கியேமமாகக் கருதுவது அறயேமாதமகயே யேமாகும்.
இடைங்தக வலங்தகப் கபமாரைமாட்டைமமா?
இக்கமாப்பியேத்தில் கவட்டுவர்-கவளமாளர் பதகதயேக் குறத்துத் திருமதி பிவரைண்டைமா வபக் பின்வரும்
கருத்ததத் வதரிவிக்கின்றமார்.
“கததயின் கபமாக்கு வகமாங்குநமாட்டு வரைலமாற்றன் பகுதிதயே
உய்த்து அறயே உதவுகின்றது. கசமாழ அரைசன் தன் ஆட்சிக்கு
உட்பட்டை கமனமாட்டுப் பகுதிகளில் மக்கதளக் குடியேமர்த்துவதி
லிருந்து கதத வதமாடைங்குகிறது. குடிகயேறயே கவளமாளர்கள்
ஏற்வகனகவ அப்பகுதிதயே அடுத்திருந்த கவட்டுவர்களுடைன்
கபமாரைமாடை கவண்டியிருந்தது. கபமாரைமாட்டைத்தில் வவற்ற வபற்ற
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கவளமாளர்கள் தங்கள் குடிகயேற்றத்தத விரிவுபடுத்திக்
வகமாண்டைமார்கள்.”
“இந்தக் கததயில் ஒருகவளமாளக் குடும்பத்தின் நில
உரிதம நிறுத்தப்படுகின்றது; பதகவர்களுக்வகதிரைமான
அவர்களின் கபமாரைமாட்டைம் வருணிக்கப்படுகின்றது.”
வலங்தக அணியில் கவுண்டைர் சமாதியினர் பலர் இக்கததயில்
கபசப்படை இடைங்தக அணியில் கவட்டுவரும் ஆசமாரியும் மட்டுகம
இடைம்வபறு கின்றனர். அண்ணன்மமாருக்கும் தமாயேமாதிகட்கும்
நடைந்த கபமாரைமாட்டைமமாக இக்கதத இருந்தமாலும் , பின்னணியில்
இடைங்தக வலங்தகப் கபமாரைமாட்டைமமாககவ வபரிதும் விளக்கம்
வபறுகின்றது. இடைங்தக, வலங்தக மமாறுபமாடுக்ள் சமுதமாயே
வரைலமாற்று வமய்ம்தம. இது குடிகயேற்றம் பற்றயே தனித்தவதமாரு
கதததயேக் கூறுவதற்கு கவண்டியே பதகப் பலத்தத
அளிக்கின்றது”
பிவரைண்டை வபக் , தமாமமாக முடிவு வசய்து வகமாண்டை இருககமாட்பமாடுகளின்படி
இக்கததயிதன கநமாக்குகின்றமார். வகமாங்கு கவளமாளர் வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயேவர்கள் என்றும்
கததத் ததலவர்களுக்கும் கவட்டுவர்களுக்கும் நடைந்த சண்தடை இனப்கபமாரைமாட்டைவமன்றும் அவர்
முடிவுகட்டியேதமயேமால், வகமாங்கு நமாட்டு வரைலமாற்றல் இடைம்வபறமாத இடைங்க-வலங்தகப்
கபமாரைமாட்டைத்தத இக்கததயில் கமாணத் துணிந்துவிட்டைமார். அதன் கமாரைணமமாக கவட்டுவதரை வலங்தக
அணியினருக்கு மமாறமான இடைங்தக அணியினர் எனக் வகமாண்டைமார்.
வலங்தக- இடைங்தகயினர் யேமார்?
தமிழகத்தில் வலங்தக இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைம் வபரும்பமாலும் நிலவுதடைதமயேமாளர்களுக்கு
எதிரைமாகக் தகவிதனஞர்களும் வணிகர்களும் கவளமாண்தமகயேமாடு வதமாடைர்பிலமாத வபமாருளுற் பத்தியேமா
ளர்களும் நிகழ்த்தியே கபமாரைமாட்டைகமயேமாகும். நிலவுதடைதமயேமாளர்களும் கவளமாண்தமதயேச் சமார்ந்த
பள்ளர் முதலிகயேமாரும் வலங்தகச் சமாதியினரைமாகவும் தகவிதனஞர் வணிகர் முதலிகயேமார் இடைங்தகச்
சமாதியினரைமாகவும் அணி திரைண்டைனர். வலங்தக இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைம் , பிற்கமாலச் கசமாழர்கள்
கமாலத்திலும் வதமாடைர்ந்து நமாயேக்க மன்னர்கள் ஆட்சியிலும் பதடையேமாளர்களமாக இருந்த
நிலவுதடைதமயேமாளர்களுக்கும் வதமாழில் வல்லுநர்களுக்கும் இதடைகயே நதடைவபற்ற கபமாரைமாட்டைகம
என்பது வரைலமாற்றறஞர் கருத்து. (கக.கக.பிள்தள, தமிழக வரைலமாறும் மக்களும் பண்பமாடும். பக் 321-330.
M. Arokia swamy. The Kongu Country, p 176.)
கவளமாளர் வலங்தகயினர்,கவட்டுவர் இடைங்தகயினர் எனல் வபமாருந்துமமா?
வகமாங்கு கவளமாளர் கவவறங்கிருந்கதமா வழ்ந்து வகமாங்கு நமாட்டில் குடிகயேறயேவர்கள் என
அம்தமயேமார் முடிவு வசய்துவகமாண்டைதமயேமால்தமான் கவட்டுவதரை இடைங்தகயினரைமாகவும் கவளமாளதரை
வலங்தகயினரைமாகவும் கவறுபடுத்திக் கமாண கவண்டுவதமாயிற்று.
வகமாங்கு நமாட்டு கவட்டுவருக்கும் கவளமாளருக்கும் இதடைகயே கமாணலமாகும் ஒற்றுதமகள் பல.
இந்நமாட்டின் பழதமயுடைன் வதமாடைர்பதடையே அவ்வவமாற்றுதமகள் கவட்டுவர்- கவளமாளர்களுக்கிதடைகயே
கூறப்படும் வலங்தக- இடைங்தகப் பமாகுபமாடுகதள ஐயுறச் வசய்கின்றன. இவ்விரு பிரிவினதரையும் கவறு
இனத்தவரைமாகக் வகமாள்ளத் கததவயில்தல என வலியுறுத்தும் வபமாதுப்பண்பகள் இவ்விரு
சமூகத்தினரிடைமும் உண்டு.
23

வகமாங்குநமாட்டு கவளமாளரும் கவட்டுவரும் வகமாங்கு நமாட்டுக்கு உரியே பூர்வகுடிககள;
இவர்கள் கவவறங்கணுமிருந்து வந்து குடிகயேறயேவரைல்லர். இருசமுதமாயேத்தினரும் வகமாங்கு நமாட்டுக்கு
உரிதமயுள்ள மண்ணின் தமந்தர்களமாதலமால் தமிழகத்தில் கவவறப்பகுதியிலும் வமாழும்
கவளமாளருக்ககமா கவட்டுவருக்ககமா இல்லமாத குலச்சின்ன அதடையேமாளமுள்ள கூட்டைப் வபயேர்கள் வகமாங்கு
கவளமாளருக்கும் வகமாங்கு கவட்டுவருக்கும் உண்டு. கூட்டைப் வபயேர்கள் இருசமூகத்தினருக்கும்
வபமாதுவமாககவ உள்ளன.
கவளமாளர்

கவட்டுவர்

அந்துவன்

அந்துவ கவட்டுவர்

கீரைன்

கீரை கவட்டுவர்

பனங்கமாதடை

பனங்கமாதடை கவட்டுவர்

குறுங்கமாதடை

குறுங்கமாதடை கவட்டுவர்.

பததரை –

பததரை கவட்டுவர்.

மணியேன் -

மணியே கவட்டுவர்

பதனயேன்

பதனயே கவட்டுவர்

பல்லன்

பல்ல கவட்டுவர்

பூச்சந்தத

பூச்சந்தத கவட்டுவர்

வவதளயேன்

வவதளயே கவட்டுவர்

மூலன்

மூல கவட்டுவர்

கதரையேன்

கதரையே கவட்டுவர்

இக்கூட்டைப் வபயேர்களில் கமாணப்படும் ஒற்றுதம இவ்விரு சமுதமாயேத்தின் முந்தியே கமால ஒற்றுதமகதளக்
குறப்பன வமாகலமாம்.
பண்பமாட்டு ஒற்றுதமகள்
வகமாங்கு கவட்டுவர் பமாண்டியே பத்திரை வர்க்கம் எனப்படுவர். வகமாங்கு கவளமாளரில் பமாண்டியே
கூட்டைத்தமார் கவளமாளருடைன் ஒன்றவிட்டை சமுதமாயேத்தினர் என்று கூறப்படுகின்றது.
வகமாங்கு கவளமாளதரைப் வபருந்தமாலி கட்டிகள் என்பர். வகமாங்கு கவட்டுவரும் கவளமாளதரைப்
கபமான்கற வபருந்தமாலியுடைன் குலிசம் ஒன்தறயும் கசர்த்து அணிவர்.
வகமாங்கு கவளமாளப் வபண்கள் மங்கலநமாணமாக ‘உட்கழுத்துச் சரைடு’ என மஞ்சள் தடைவியே
நூதலக் கழுத்தில் அணிவர். தமாலிதயேக் கமாட்டிலும் உட்கழுத்துச் சரைட்டிற்கக வபருமதிப்பக் வகமாடுப்பர்.
கமாடுகதமாட்டைங்களில் கவதல வசய்யும் கபமாது தமாலிதயேக் கழற்ற தவத்து விடுவர். ஆனமால் உட்கழுத்துச்
சரைடு எப்வபமாழுதும் கழுத்தில் இருக்கும். உட்கழுத்துச் சரைகடை மங்கல அணி. இப்பண்ப கவட்டுவப்
வபண்களிடைமும் உண்டு.
‘அப்பிச்சிமமார்’ கவட்டுவரின் குலவதய்வம். கமால்நதடைகதளக் கமாப்பமாற்றும் வதய்வம்
ஆதலமால். அப்பிச்சிமமார் கவளமாளருக்கும் உகப்பமான வதய்வம். ‘அப்பிச்சி’ என்பது வகமாங்கு நமாட்டில்,
தமாய்வழிப் பமாட்டைதன அதழக்கும் முதறப் வபயேரைமாகும். கவளமாளர், கவளமாளரில் முதிகயேமாதரை அப்பிச்சி
என்று முதறதவத்து அதழப்பது வழக்கவமன்றும் , இதனமால் கவட்டுவருக்கும் கவளமாளருக்கும்
கலப்பகள் இருந்ததுண்டு என்றும் கூறுவர்.
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வகமாங்கு நமாட்டில் முடைமமாகப் பிறந்துவிட்டை குழந்ததகதளப் பரைமாமரிக்க ‘வமமாடைவமாண்டிகள்’
எனும் ஊழியேச் சமாதி உருவமாக்கப்பட்டைது. அச்சமாதியினதரை மரியேமாததயேமாக’ வமமாடைவமாண்டிக்
கவுண்டைர்கள்’ என அதழப்பர். தமிழகத்தில் கவவறங்கும் கமாணப்படைமாத இச்சமூகப் பமாதுகமாப்ப
அதமப்ப வகமாங்கு கவளமாளர் வகமாங்கு கவட்டுவர் இருவருக்கும் உரியேதமாககவ ‘வமமாடைவமாண்டிப்
பட்டையேம்’ கூறுகின்றது. இதுவும் இவ்விரு சமூகங்களின் பண்தடையே ஒற்றுதமதயேக் குறப்பதமாகும்.
(வகமாடுமுடி சண்முகம். (ப.ஆ. வமமாடைவமாண்டிப் பட்டையேம், கதகனமாதல வவளியீடு, வசன்தன )
வபரும்பமான்தமயேமான வகமாங்கு கவளமாளர்கள் முன்ப கவட்டுவர்களமாக இருந்தவர்ககள
என்றும், “கவட்டுவரில் கவளமாண் கரியேனமான மருதங்க கவளமாண்’ என்னும் கல்வவட்டுத் வதமாடைர்,
கவட்டுவர் கவளமாளரைமாக மமாறும் நிதலதமயிதனத் வதரிவிக்கும் என்றும் எம். ஸ்ரீனிவமாச ஐயேங்கமார்
கருதுகின்றமார். 9M.Srinivasa aiyangar, Tamil studies pp.62-63)
இவற்றமால் வகமாங்கு கவளமாளரும் கவட்டுவரும் வதமாடைக்கத்தில் ஓரினமமாககவ இருந்தனர்
என்று கருத இடைகமற்படுகின்றது. ஒத்த குலமரைபச் சின்னங்களமால் வகமாங்கு நமாட்டு கவளமாளரும்
கவட்டுவரும் வபயேர் வபறுதலமால் இவர்தம் கதமாற்றமும் வளர்ச்சியும் வமாழ்க்தகயும் ஒகரை இடைத்தில்
ஒத்த சூழ்நிதலயில் இருந்திருக்க கவண்டும் என அறயேலமாம். கவட்டுவர் வமாழ்க்தகவநற
கவளமாளர்களின் பண்பகதளப் வபரும்பமான்தமயும் வகமாண்டிருத்தலினமால் அவர்கதளயும்
வலங்தகயினரைமாககவ வகமாள்ளுதல் கவண்டும். ஈகரைமாடு வட்டைம், வவங்கம்பூரில் உள்ள கசமாழீச்சுவர்
ககமாவில் கல்வவட்வடைமான்று , “பல்தல கவட்டுவரில் வமாணவததரையேன் வலங்தக வமாழ்வித்தனமாயே சுந்தரை
பமாண்டியே வீரைசிங்க கதவன்” (A.R.E. 236/1967-68) என்று கவட்டுவதரை வலங்தகயினரைமாககவ குறக்கின்றது.
வகமாங்கு நமாட்டு வரைலமாற்றல் கவட்டுவர்- கவளமாளர் ஆதிக்கப் கபமாரைமாட்டைகம
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத..
முன்ப ஓரிடைத்தில் அண்ணன்மமாரைமாகியே கவளமாளருக்கும் கவட்டுவருக்கும் நடைந்த சண்தடை
ஆதிக்கப் கபமாரைமாட்டைகம; இனச் சண்தடையேன்று எனக் கூறப்பட்டைது. கவட்டுவருக்கும் கவளமாளருக்கும்
இத்ததகயே ஆதிக்கப் கபமாரைமாட்டைம் பலகமாலங்களில் பல இடைங்களில் நதடைவபற்றுள்ளன. (வச.இரைமாசு.
‘வகமாங்கு நமாட்டுச் சமுதமாயே வமாழ்வில் கவட்டுவர் நிதல, தமிழ்நமாடு மமாநில வரைலமாற்றுக் கருத்தரைங்கு,
கட்டுதரைத் வதமாகுப்ப, 1977)’
வகமாங்கு கவளமாளர்களப் கபமாலகவ, வகமாங்கு கவட்டுவர்களும் அவர்கள்
வபரும்பமான்தமயேரைமாக வமாழ்ந்த வகமாங்கு நமாட்டின் வடைக்கு, வடைகிழக்குப் பகுதிகளில் நமாட்டைதிகமாரைம்
உதடையேவர்களமாகவும், அரைசியேல் ததலவர்களமாகவும் வசல்வமாக்குடைன் வமாழ்ந்துவந்துள்ளனர். தமிழகத்தில்
அவ்வப்வபமாழுது நிகழ்ந்த அரைசியேல் வபமாருளமாதமாரை மமாற்றங்கள் வகமாங்கு நமாட்டில் கவளமாளர் –
கவட்டுவர் உறதவயும் பமாதித்தன. அதனமால் தமாக்குதல்கலூம் எதிர்த் தமாக்குதல்களும் அதிகமாரை
மமாற்றங்களும் வகமாங்கு – கவளமாளர் கவட்டுவரிதடைகயே நிகழ்ந்தன. இத்ததகயே ஆதிக்கப்
கபமாரைட்டைங்கதளக் வகமாங்குநமாட்டுப் பட்டையேங்கள் விரிவமாகப் கபசுகின்றன.
அண்ணன்மமார் சமாமிகததயில், கததப்பமாடைகன் விரிவமாகக் கமாட்டும் வகமாதல,
வகமாள்தளகளும் கவட்டுவரின் கபமார்த்தந்திரைங்களும் சூழ்ச்சிகளும் வகமாங்கு நமாட்டில் கவட்டுவர்கவளமாளர் ஆதிக்கப் கபமாட்டியில் எங்ககமா எப்கபமாகதமா நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் நிதனவுககள;
அவற்தறக் கததக்கு ஏற்றவமாறு கததப் பமாத்திரைங்களுடைன் வதமாடைர்பபடுத்திக் கததப்பமாடைகன் கூறனமான்
எனக் வகமாள்ளுதல் வபமாருத்தமமாகும்.
அரைசியேல் சூழலும்கவட்டுவர்-கவளமாளர் ஆதிக்கப் கபமாரைமாட்டைமும்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத, கததத்ததலவரின் முன்கனமார் வரைலமாற்தறக் கூறும்கபமாது,”
துலுக்கமான கதசத்தில் துருக்குப் வபருத்த” அக்கமாலத்தில் கமாரைமாளர் பன்னிருவர்
வமாளவந்திப்பட்டைணத்தில் வமாழ்ந்தமார்கள் என்கிறது. கமலும் சங்கரின் பதடையில் துலுக்கர்களும் மமாறு
பமாதஷைக்கமாரைர்களும் பட்டைமாணி ரைமாவுத்தன்மமாரும் கன்னடியேரும் வபமாந்திலியேரும் இருந்ததமாகப்
பமாடுகின்றது.
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துலுக்கர்கள் வதன்னமாட்டில் ஆதிக்கம் வபற்றது 13-14 ஆம் நூற்றமாண்டுகளில்தமான்.
துலுக்கர்களின் ஆதிக்கம் வதன்னமாட்டில் பரைவமாமல் தடுக்கக் கி.பி 15-ல் விஜேயேநகரைப் கபரைரைசு கதமான்றயேது.
விஜேயேநகரை அரைசு கமாலத்தில்தமான் தமிழரைல்லமாத கவற்றுவமமாழி கபசுகவமார் வகமாங்குமண்டைலத்தில்
பரைவினர்.
வகமாங்குநமாட்டின் அரைசியேல் நிதலதமயில் ஒரு குறப்பிட்டை கபமாக்கு எப்வபமாழுதும்
இருந்துள்ளது. வவளிநமாட்டைமார் இங்கு எத்ததகயே அதிகமாரைத்ததச் வசலுத்த முயேன்றகபமாதும் உள்நமாட்டு
ஆட்சி அதமப்ப ஒகரை நிதலயேமாகத்தமான் இருந்தது. வவளிநமாட்டு அரைசர்களும் இவ்வதமப்தப மமாற்ற
முயேலகவயில்தல. 14-15-ஆம் நூற்றமாண்டில் வகமாங்கு நமாட்டின் அரைசியேலதமப்தபக் ககமாதவ
கிழமார்.சி.எம். இரைமாமச்சந்திரைன் வசட்டியேமார் பின்வருமமாறு மதிப்பிடுகிறமார்.
“நமாட்டின் அடிப்பதடையில் இருந்தது’ஊர்’ அல்லது ‘கிரைமாமம்’.அததன ஊர்த்ததலவன்
கண்கமாணித்து வருவமான். அவனுக்கு
உதவியேமாக ஊர்ச்சதப ஆகலமாசதன கூறும். இவ்வமாகறபலஊர்கள் உள்ள ஒரு நமாட்டிற்கு
நமாட்டைமாண்தமக்கமாரைன் முதன்தமயேமாக இருந்துநடைத்துவமான். அவன் ஒழுங்கமாகஅரைசனுக்குத் திதறகதளச்
வசலுத்தி விட்டைமால், பின்னர்
யேமாவதமாரு வகடுதியும் நமாட்டில் கநரைமாது. … வகமாங்கு நமாட்டில் 24
நமாடுகளுக்கும்24 பட்டைக்கமாரைர்கள் இருந்தனர்.”
பர்டைன் ஸ்டீன் என்னும் அவமரிக்க அறஞர் இந்நிதலதமதயே கமலும் விளக்குகின்றமார்.
பிற்கமாலப் பல்லவர்- கசமாழர் ஆட்சியில் அதிகமாரை தமயேம் (nuclear area) பமார்ப்பனர்-உயேர்சமாதி கவளமாளர்
ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தது. மமாவீரைர்களும் இவர்களுதடையே ஆதிக்கத்துக்குக்
கீழ்ப்படிந்தவர்களமாககவ இருந்தனர். இவ்வதிகமாரை தமயேப்பகுதி கமாஞ்சி தஞ்தசப் வபருநகரைங்களில்
இருந்த உயேர்குடியினரின் குடும்பங்களுடைன் வதமாடைர்பதடையேனவமாக இருந்தது. உரியே கமாலத்தில்
வரிவசலுத்துதல் ஒன்கற அவர்களுதடையே கடைதமயேமாக இருந்தது. 14-15 நூற்றமாண்டுகளில் முசுலீம்
பதடைவயேடுப்பமால் பதியே தற்கமாப்பத் கததவகளின் கமாரைணமமாகப் பமார்ப்பனர்- நிலவுதடைதமயேமாளர்
அதிகமாரை முதன்தம முறவதடைந்தது. அதிகமாரை தமயேப் பகுதிகள் பதகவதரைத் தடுத்து நிறுத்தப்
கபமாதுமமான பதடைகதள தவத்திருக்கும் வபருவீரைர்கள்பமாற் வசன்றது. அப்வபருவீரைர்கள் தங்கள்
ஆளுதகக்கு உட்பட்டை பகுதிகதளத் தமாங்களமாககவ உருவமாக்கிக் வகமாண்டைனர். விஜேயே நகரைப் கபரைரைசு
இவ்வமாறு தமாமமாக உருவமாகியே வட்டைமாரைதமயேங்களுக்கு அங்கீகமாரைம் அளித்தது. வட்டைமாரை
அதிகமாரைதமயேங்கள் சதபகளிலிருந்து மமாவீரைர்களுக்கு மமாறயேதம, அரைசு அவர்கதளத் தம்
கட்டுப்பமாட்டில் தவத்திருக்க இயேலமாத நிதலதமதயேத் வதளிவமாகக் கமாட்டும். இவ்வமாறு மமாவீரைர்கள்
தமாமமாகப் பதடைத்துக் வகமாண்டை ஆட்சிப்பகுதிகளின் உள்விவகமாரைங்களில் கபரைரைசு ததலயிடுவதில்தல.
பதியேதமாகத் கதமான்றயே வட்டைமாரை ஆட்சிகள் தனித்தனிகயே கபரைரைசுடைன் வதமாடைர்ப வகமாண்டிருந்தன, எனகவ,
இவற்தற ‘வட்டைமாரைத் தனியேரைசு’ (segmentary states) என்றமார் பர்டைன் ஸ்டீன். இதவ தம் அதிகமாரைதிற்கு
உட்பட்டை பகுதிகதள விரிவுபடுத்த அவ்வப்வபமாழுது பூசலிட்டுக் வகமாண்டைன; ஒருபகுதி மற்ற பகுதியில்
வகமாதல, வகமாள்தள ஆகியே பதகதமச் வசயேல்களில் ஈடுபட்டைமாலும், ஒழுங்கமாகப் கபரைரைசுக்கு வரிகள்
வசலுத்தப்பட்டு வந்தவதரைக்கும் வட்டைமாரைத் தனி அரைசின் உறவுகதளப் கபரைரைசு கட்டுப்படுத்தவில்தல.
(Burton Stein. Integration of the Agrarian Systems Of South India. Land control and Social Structures in Indian History.
Pp175-216)
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் ‘வட்டைமாரைத் தனியேரைசு’
கி.பி.15 ன் பிற்பகுதியில் விஜேயேநகரைப் கபரைரைசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் வகமாங்கு கவட்டுவரில்18
பங்கமாளிகள் வகமாங்கு நமாட்தடைத் தமக்குள் பங்கு கபமாட்டுக் வகமாண்டை வசய்திதயேக் கீதழக் கதலக்
தகவயேழுத்துப் பிரைதி நூலகத்துச் சமாசனம் கூறுகிறது.(D.No. 3139 of O.T.M. Library, Madras)
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் கவட்டுவரின் பதிவனட்டு நமாடுகளும் குறப்பிடைப்படுகின்றன. எனகவ,
கவட்டுவர் பதிவனட்டு இடைங்களில் நமாடைமாட்சி வபற்றருந்தனர் என அறயேலமாம்.( ‘பதிவனட்டு
நமாட்டுக்குத் ததலயூர்க் கமாளி பமாங்கமாகச் சட்வடைழுதி’)
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கமனமாட்டுப் பகுதியிலும் அததன அடுத்த கசமாழநமாட்டுப் பகுதியிலும் குடிகயேறயே
கவளமாண்மக்கள் முதலில் ஆதிக்கப் கபமாட்டியில் கலந்து வகமாள்ள விரும்பவில்தல. (‘அப்கபமாது
வபமான்னமாண்டைமார் அன்பமாகச் வசமால்லுகிறமார், விதளயேமாட்டுச் சண்தடை வயேன்றல்-நமாம்- விலகிகயே
கபமாய்விடுகவமாம்’). ஆனமால், நிலவுதடைதமயேமாளரைமாகியே கவளமாளரின் வசல்வமும் வசல்வமாக்கும் ஓங்க
அவர்களில் வமாள்வீரைர்களமாகத் திகழ்ந்தவர்கள் அரைசின் கவனத்தத ஈர்த்தனர். வமாள்வீரைருக்கு அக்கமாலத்தில்
இருந்த மதிப்பிதனச் கசமாழர் பிரைதமானியிடைம் கூறயேதிலிருந்து அறயேலமாம். (‘ இந்த திதசயேமான
சமூகமதில், நமாடு விடுகிறதும் – அவர்களுக்கு – நலமமான சதமயுந்தமான், உப்பளந் தருவதும் உடைகன
அவர்களுக்கு, என்னுடை, வமிசம் உள்ள மட்டும் அவர்கதள –தவத்து- நடைத்துறதும், களத்தூரு கம்பரைசம்அவர்களுக்கு- கமாணியேமாட்சி தந்கதன், கல்லடித்துத் தமாரைதும் சமாசனம் கடுகிகயே இப்கபமாது, வமாரைத்துக்குச்
வசலவு வதகயுடைகன வசமால்லுகிகறன், மமாம்பூண்டிக் குளமும் மமானியேம் விடுகிறது, எனக்குச் சரியேமான
குலமமானமால் –என் சற்குணமமான வபண்தண, மூத்த குமமாரைத்திதயே கல்யேமாணம் முடித்துத் தருகிகறன்,
இந்தப்படிக்கு பிரைதமானி எழுதுவமன்றமார் உத்தரைந்தமான்’)
வமாள்வீரைரைமாகியே அண்ணன்மமாதரை அதழத்துச் சிறப்பச் வசய்து கசமாழர் நமாட்டைதிகமாரைம்
அளிக்கின்றமார். ஏற்வகனகவ நமாட்டைதிகமாரைம் உதடைகயேமாரைமாகியே கவட்டுவருக்கும் பதிதமாக நமாட்டைதிகமாரைம்
வபற்ற கவளமாளரைமாகியே வபமான்னர்- சங்கருக்கும் அரைசியேல் ஆதிக்கம் கமாரைணமமாகப் கபமாரைமாட்டைம்
ஏற்பட்டிருக்க கவண்டும். எனகவ, அரைசியேல் ஆதிக்கப் கபமாரைமாட்டைம் கமாரைணமமாக நிகழ்ந்த சண்தடையின்
அடிப்பதடையில் எழுந்தகத’ அண்ணன்மமார் சமாமி கதத’ என்பது வதளிவமாகின்றது.
கமலும், அரைசியேல் நிதலதமக்ககற்பப் பதிதமாக ஆட்சி அதிகமாரைம் வபற்றுச் சமுதமாயேத் தகுதியில்
உயேர்நிதல வபற்ற வமாள்வீரைர்களின் மீது, ஏற்வகனகவ நமாடைமாட்சி வசய்யும் ஊர்ச்சதபயேமாருக்கு இருந்த
கமாழ்ப்பம்கூடை அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில் வவளியேமாகின்றது. ( “சத்தியேத்துக் குள்பட்டு
வபமான்னமாண்டைமார் சம்மதித்து வமாரைமாரிப்கபமா, என்னுதடைதம கபமாச்சு – இனி என்வசய்கவன் ஐயேமாகவ,
அந்த சதப நடுகவ – தட்டைமான் – அழுதுமுதற வசய்தகயிகல, அந்தச் சதபயேமார்தமான் –அப்கபமாது- ஏது
வசமால்வமார்,ஏறன குதிதரைவிட்டு – வபமான்னர்- இறங்கமாமல் நிற்கிறவர், உன்தன மதிப்பமாகரைமா- தட்டைமான் –
உன்னுதடைதம தருவமாகரைமா”)
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் கவட்டுவத் ததலவர்கள்
வகமாங்குநமாட்டின் நமாட்டுத் ததலதம பூண்டு வமாழ்ந்த கவட்டுவத் ததலவர்கதள ‘கவட்டுவப்
பட்டைக் கமாரைர்கள்’ என்பர். நமாயேக்க மன்னர்கள், இசுலமாமியேர், கிழக்கிந்தியேக் கம்வபனியேர் ஆடைசிக்
கமாலங்களில் கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைர்கள் பமாதளயேக்கமாரைர்களமாக இருந்துள்ளனர். கவட்டுவப்
பட்டைக்கமாரைர்களில் சமாந்தப்பமாடி கவட்டுவரும், ததலயூர்ப் பட்டைக்கமாரைரும் அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில்
கூறப் வபறுகின்றனர்.
சமாந்தப்பமாடி கவட்டுவர்
சமாந்தப்பமாடி கவட்டுவதரை அண்ணன்மமார்சமாமி கதத,
“கமனமாடு வகமாடியேரைசு கவட்டுவரின் ரைமாஜேகுலம்
சமாந்தப்பமாடி தனியேரைசு தளத்தில் மிகுந்தவர்கள்” என்று கூறுகின்றது.’வகமாடியேர்சு’, ‘ரைமாஜேகுலம்’, ‘தனியேரைசு’,
‘தனத்தில் மிகுந்தவர்கள்’ (தனம்- வசல்வம்) என்ற சிறப்பதடைகள்,சமாந்தப்பமாடி கவட்டுவரின் சமுதமாயே
உயேர்விதனப் பலப்படுத்துகின்றன.
சமாந்தப்பமாடி கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைர், ‘தனத்தில் மிகுந்தவர்’ ஆதலமால் தம்வபமாருள் மீது
ஆதசப்படைமார் என நம்பித் தமாமதரையும் குன்றுதடையேமானும் தம் வபமாருதள அவரிடைத்திகல
அதடைக்கலமமாக தவத்தனர். அவர் பணத்ததப் பறத்துக் வகமாண்டைதுமல்லமாமல், குன்றுதடையேமாதன நஞ்சு
தவத்துக் வகமான்றுவிட்டுத் தமாமதரைதயே தவப்பமாட்டியேமாக்கிக் வகமாள்ளவும் நிதனத்தமார்.
ததலயூர் கவட்டுவர்
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ததலயூர் கவட்டுவர் இக்கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் இடைம் வபறுகின்றனர்.
அண்ணன்மமாருடைன் கநரிதடையேமாக மமாறுபடும் கமனமாட்டு கவட்டுவர்கள் இவர்ககள. இவர்களுடைன்
நடைந்த சண்தடைகயே அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சியேமாக அதமகின்றது.
நமாட்டு வரைலமாற்றல் ததலயூர் கவட்டுவர்.
ததலயூர் கவட்டுவத் ததலவர்கள் வகமாங்கு நமாட்டு வரைலமாற்ற இடைம்வபறத்தக்க
சிறப்பதடையேவர்கள். ததலயே நமாடு, வகமாங்கு நமாட்டின் 24 பிரிவுகளில் ஒன்று. ததலயே நமாட்டுக் கமாணியூர்
ததலயூர். வகமாங்கு கமற்கதரை நமாட்டில் உள்ளது ததலயூர். கமல்கதரைத் ததலயே நமாட்தடைக் கி.ப். 1379
முதல் கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைப் பரைம்பதரைவயேமான்று ஏறக்குதறயே 286 ஆண்டுகள் ஆண்டைது. இவருள்
முதற்பட்டைக்கமாரைர் நல்ல சிறுவ வபரியேமாக்கவுண்டைர் என்பவரைமாவர். இவதரைப் பமாண்டியே மன்னன் ஒருவன்
பட்டைக்கமாரைரைமாக்கினமான். எனகவ, சுந்தரைபமாண்டியே வள்ளல் பட்டைக்கமாரைர் என்றதழக்கப்பட்டைமார். ஒதியே
அரைசர்கதள இவருதடையே முன்கனமாரில் ஒருவர் வகமான்றதமயேமால் பமாண்டியே கவந்தரைமால்
சிறப்பிக்கப்பமாட்டு கமல்கதரையே ததலயே நமாட்டுப் பட்டைக்கமாரைர் என்ற உரிதமதயேப் வபற்றனரைமாம்.
ததலயூரிலிருந்து ஆட்சி வசய்த மற்வறமாரு சிறப்ப மிக்க பட்டைக்கமாரைர் ‘சுந்தரை பமாண்டியே
தண்வடைற முத்துரைமாஜேமா’ என்பவர். ‘தண்வடைற’ என்பதற்குப் பதகப்பதடைகதள விரைட்டியேடிக்கும் என்பது
வபமாருள். இவர் குடும்பம் அற வநறயில் ஒழுகியேதமால் ‘அன்னதமானக்கமாரைர்’ எனப் பகழ்வபற்றது.
இம்மரைபினரின் பதிகனமாரைமாவது பமாதளயேக்கமாரைர் கமாலத்தில் இவர்களுதடையே ஆட்சியிலிருந்த
பமாதளயேங்கதள தமசூர் அரைசர் கவர்ந்து வகமாண்டு சிறது நஞ்தசயும் பஞ்தசயும் மகதமயேமாக அளித்தமார்.
இம்மரைபினருள் ஒருவர் திப்பசுல்தமான் கமாலத்தில் மீண்டும் பமாதளயேக்கமாரைமாக நியேமிக்கப்பட்டைமாவரைன்றும்,
திப்பசுல்தமானுக்குப் பின் கிழக்கிந்தியேக் கம்வபனியேமாட்சியின்கீழ் இப்பமாதளயேம் வந்த வதன்றும்
மக்வகன்சியின் குறப்பக் கூறுகின்றது. (T.V.Mahalingam.(Ed). Mackanzie Manuscripts, Madas Oriental Library)
வரைலமாறும் கததயும் இதயேயேமாதம
மக்கன்சியீன் குறப்பக்கதள தவத்துப் பமார்க்கும் வபமாழுது ததலயூர் கவட்டுவரும்
கவட்டுவப்பட்டைக்கமாரைரும் நல்ல நமாகரிக மிக்க பரைம்பதரையினர் என அறயேலமாகும். ததலயூர்ப்
பட்டைக்கமாரைர் பமாண்டியேரைமாலும் தமசூர் உதடையேமார்களமாலும் திப்ப சுல்தமானமாலும் ஆதரிக்கப்பட்டை சிறந்த
வட்டைமாரைத் ததலவர்களமாக விளங்கினர் எனவும் வதரிகின்றது. இத்ததகயேவர்களின் மரைபில் வந்த
ததலவதரை, அண்ணன்மமார்சமாமிகதத பிறன்மதன விதழயும் கமாமுகனமாகவும், நம்பிக்தக
வகமால்பவனமாகவும் நமாகரிகமற்றறவனமாகவும் கமாட்டுகின்றது. வளநமாட்டில் வகமாள்தளயேடிக்கும்
முயேற்சிகதளக் கூறும்கபமாது, கவட்டுவர்கதள நமாகரிகமற்ற கமாட்டுமிரைமாண்டிக் கூட்டைமமாககவ கததப்
பமாடைகன் சித்தரிக்கின்றமான். முதறயேமான கபமார்ப் பயிற்சியில்லமாத, வபருங்கூட்டைமமாக அதலயேதலயேமாகச்
வசன்று பதகவர்கமல் துடுவமன விழுந்து தமாக்குதல் ஒன்தறகயே கபமார்த் தந்திரைமமாகக் வகமாண்டை கமாட்டு
மிரைமாண்டிக்கூட்டைகம கவட்டுவர்பதடை; அவர்கள் பரைட்தடைத் ததலயேர்கள், பம்தபத் ததலயேர்கள்,
நதரைத்ததலயேர்கள், வமமாட்தடைத் ததலயேர்கவளன அநமாகரிகத் கதமாற்றம் உதடையேவர்கள்;
அண்ணவனன்றும் தம்பிவயேன்றும் பமாரைமாமல் நம்பச் வசய்து கழுத்தறுப்பவர்கள் ; தமாய் பிள்தளப் பமாசம்
அற்றவர்கள் என இவ்வமாவறல்லமாம் அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கவட்டுவர் நிதலதயேச் சித்தரிக்கின்றது.
இவ்வமாறு கவட்டுவதரைப் பற்ற அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கூறுவனவவல்லமாம் மக்கன்சயின்
குறப்பக்களிலிருந்து அறயே வந்த வசய்திகளுக்கு முரைண்படுகின்றன.
கவட்டுவர் கவளமாளரிடைம் பரிவும் பமாசமும் கமாட்டியே நிதல அண்ணன்மமார்கததயின் கவறு
சில வடிவங்களில் கமாணப்படுகின்றது.
வபமான்னர்-சங்கர் கததயில், கவளமாளனமாகியே குன்றுதடையேமான் கவட்டுவர் ததலவன் வீட்டில்
அவர்களுதடையே பிள்தளயேமாககவ வளர்கின்றமான்.,தன் வளர்ப்பப் வபற்கறமாரைமாகியே ததலயூர்க் கமாளி
தம்பதியேரின் சம்மதத்ததப் வபறமாமல், அவர்களுக்குச் வசய்தியின்றகயே மமாமன் மகதள மணந்து
வகமாண்டைதமயேமால் நன்ற வகமான்றவனமாகின்றமான். கவளமாளனமாகியே குன்றுதடையேமாதன கவட்டுவர்
ததலவர் தம்முதடையே நமாட்டில் குடியேமர்த்திக் கமாப்பமாற்றயே வசய்தி குன்னுதடையேமாக்கவுண்டைர் வம்ச
வரைலமாற்றல் இடைம்வபறுகின்றது.
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கததப்பமாட்டில் வரைலமாற்றுக் கற்பதன.
கததயின் பலவடிவங்களிலும் ஒன்றற்வகமான்று மமாறுபட்டை நிகழ்ச்சிகள் கததப்பமாடைகனின்
கற்பதனயில் எழுந்தனகவயேமாதல் கவண்டும். அல்லது, எப்கபமாகதமா எங்கககயேமா நிகழ்ந்த தனித்த சில
நிகழ்ச்சிகதளக் கததக்கு ஏற்றவமாறு கததமமாந்தர்களுடைன் வதமாடைர்பபடுத்திக் கூறயேதமாதல் கவண்டும்.
கததப்பமாட்டு வரைலமாறு அன்று. கததப்பமாட்டுப்பமாடும் கதலஞனுக்கு
வரைலமாற்றுண்தமதயேவிடைக் கதலவடிவகம குறக்ககமாளமாக இருக்கின்றது. தன் பதடைப்ப
நமாடைகப்பமாங்கமாக இருக்க கவண்டும்; உணர்சிகரைமமாக இருக்க கவண்டும்; நம்பகத் தன்தமயுடைன் இருக்க
கவண்டும் என்ற விருப்பத்தமால் வரைலமாற்றல் இல்லமாத மமாந்தர்கதளயும் நிகழ்ச்சிகதளயும் பதடைத்தல்
உண்டு. உண்தமயேமான மமாந்தர்களுக்குக் கற்பதன நிகழ்ச்சிகதளயும் யேமாகரைமா பிறருதடையே வசயேல்கதளயும்
ஏற்றவிடுவதும் உண்டு. (C.M.Bowra. The Heroic Poetry. P.509)
முடிவுதரை
கமற்கண்டை சிந்ததனகளின் விதளவமாகப் பின்வரும் முடிவுகள் உருவமாகின்றன.
1. அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வரைலமாற்றுண்தமதயேப் பதிவு வசய்து எழுந்த வரைலமாற்றுக்
கமாப்பியேமன்று.
2. இது வகமாங்கு கவளமாளரின் குடிகயேற்றத்திற்குச் சமான்றமாதமாரைம் ஆகமாது.
3. இதில் இடைம்வபறும் கவட்டுவர் –கவளமாளமார் சண்தடை இனப்கபமாரைமாட்டைம் அன்று.
4. அதிகமாரை மமாற்றத்தமால் எழுந்த ஆதிக்கப் கபமாட்டிகயே இக்கததயின் அடிப்பதடை நிகழ்ச்சியேமாகும்.
5. இக்கதததயேக் கூறுகவமாரும் ககட்கபமாரும் பமாடுகவமாரும் இனப்கபமாரைமாட்டை இலக்கியேமமாககவ
கூறக் கூற இக்கததயின்மூலம் கவட்டுவர் கவளமாளர் பிரிவிதனதயே வளர்த்திவிட்டைனர்.
6. கவட்டுவருக்கும் கவளமாளருக்கும் கவற்றுதமகதளக் கமாட்டிலும் பண்பமாட்டு ஒற்றுதமககள
மிகுதி.
7. கவட்டுவருக்கும் கவளமாளருக்கும் இனப்பண்பமாட்டு ஒற்றுதமகள் மிகுதியேமாக இருப்பதமால் ,
இக்கதததயே வலங்தக இடைங்தகப் கபமாரைமாட்டைக் கண்கணமாட்டைத்தில் கமாண்பது வபமாருத்தமமாகத்
கதமான்றவில்தல.
8. ‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’ நடுகல் வீரைவழிபமாட்டுச் சடைங்கிற்கு என எழுந்தது. இது சடைங்குப்
பமாட்டைமாதகயேமால் கநரைமான வரைலமாற்று கநமாக்குதடையே தல்ல.
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5. வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் –அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
வீரைநிதலப்பமாட்டு’
கமாப்பியேச் சமாயேல்கள்
இருவதகப் பண்பமாடுகள்
சமூகப் பண்பட்டைமாய்வமாளர்கள் மக்களின் கதல, இலக்கியேப் பண்பமாட்டுக் கூறுகதள
இருவதகயேமாகப் பிரித்து ஆய்வர். நகர்ப்பறம் சமார்ந்த எழுத்தறவு மிக்க மக்கள் பண்பமாட்டிதன
‘உயேர்ந்கதமார் பண்பமாடு’ அல்லது ‘உயேர்மரைப’ என்பர். நமாட்டைமார் பண்பமாட்டிதனச் சமார்ந்த வமாய்வமமாழி
மரைபிதனப் ‘பமாமரைர் பண்பமாடு’ அல்லது சிறுமரைப’ என்பர். இவ்விரு பண்பமாடுகளும் சமுதமாயேத்தின்
உயேர்வருக்கம், பமாமரைவருக்கம் என்ற சமூக அதமப்பின் அடித்தளத்தில் கதமாற்றம் வபற்று வளர்ந்து
வருகின்றன. கல்வி வசல்வம் சமூக மதிப்ப முதலியேவற்றமால் சிறப்பதடைகயேமார் பண்பமாடு உயேர்ந்கதமார்
பண்பமாடைமாகவும் அதவ அற்கறமார் பண்பமாடு பமாமரைர் பண்பமாடைமாகவும் வகமாள்ளப்படுகின்றது.(Milton Singer.
(Ed) Traditional India, Preface pp.10-12)
பண்பமாட்டு அதடையேமாளங்களமான கதல இலக்கியேங்களும் தத்தம் நிலங்களமான இருவதகப்
பண்பமாடுகதளச் சமார்ந்கத பிறக்கின்றன. உயேர் கதல இலக்கியேங்கள் உயேர்ந்கதமார் பண்பமாடு அல்லது
உயேர்மரைபிதனச் சமார்ந்கத கதமாற்றம் வபறுகின்றன. நமாட்டைமார் கதல இலக்கியேங்கள் பமாமரைர் பண்பமாடு
அல்லது சிறுமரைதபச் சமார்ந்கத கதமாற்றம் வபறுகின்றன.
இளங்ககமாவடிகளின் சிலப்பதிகமாரைம் உயேர்மரைதபச் சமார்ந்தவதனில் ‘ககமாவிலன்கதத’ சிறுமரைதபச்
சமார்ந்தது . ஒகரை கதத இருமரைபிலும் வவவ்கவறு வடிவம் வபறுகின்றது. கதல இலக்கியேங்களமான
பண்பமாட்டு அதடையேமாளங்களின் வடிவ உள்ளடைக்கங்களின் கவறுபமாடுகளுக்கு அவற்றன் பிறப்ப
நிலன்களமான பண்பமாட்டு மரைபககள கமாரைணம்
சிறுமரைபில் கதமான்றயே இலக்கியேங்கள் உயேர்மரைப இலக்கியேக் கூறுகதளக் வகமாண்டிருப்பதும்
, வபருமரைபில் கதமான்றயே இலக்கியேங்கள் சிறுமரைபக் கூறுகதளயும் வகமாண்டு திகழ்தலும் உண்டு. சிறந்த
எடுத்துக் கமாட்டு சிலப்பதிகமாரைம். இவ்விருமரைபகளும் தம்முள் கலந்து ஒரு கதசயேப் பண்பமாட்டு மரைபிதன
உருவமாக்குததலப் பண்பமாட்டு ஆய்வமாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.
தமிழில்
தமிழ்வமமாழி இலக்கியே வரைலமாற்றமாய்வில் அண்தமக்கமாலம் வதரையில் நமாட்டுப்பற மக்களின்
இலக்கியேங்கள் இடைம் வபறவில்தல. ஒரு வமமாழியின் இலக்கியே மரைபகதள முழுதமயேமாக மதிப்பிடை
கவண்டுமமாயின் இருமரைபகளிலும் கதமான்றயே இலக்கியேங்கதளயும் ஒப்ப கநமாக்குதல் கவண்டும். உயேர்
மரைபில் கதமான்றயே இலக்கியேங்களுக்கும், இலக்கியே வதக களுக்கும் சிறுமரைபின் பங்களிப்தப இக்கமால
ஆரைமாய்ச்சியேமாளர் கண்டு உணர்த்தியுள்ளனர். அவ்வமாகற, வபருமரைபின் பமாதிப்பக்கதளச் சிறுமரைபிற்
கறமான்றயே இலக்கியேங்களில் கமாணலமாம். இவ்வழி , தமிழிலக்கியே வரைலமாற்றல் விட்டுப்கபமான
வசய்திகதள நமாட்டுப்பற இலக்கியே ஆய்வின் வழி நிதறவுவசய்யேலமாம்.(Krishna chaitnya. A history
MalayAlam Literature. P5)
தமிழிலக்கியேத்தில் ‘கமாப்பியேம்’ எனும் இலக்கியேவதக சிலப்பதிகமாரைத்தில் தமான் முதன் முதலில்
முழுதமயேமாகக் கிதடைக்கின்றது. தமிழில் ‘கமாப்பியேங்கள்’ எனக் கூறப்படும் அதனத்தும் உயேர்மரைபில்
கதமான்றயேதவகயே. உலகக் கமாப்பியேங்களில் ஆதிக்கமாப்பியேங்கள் அதனத்தும் சிறுபரைபில் கதமான்ற
வளர்ச்சிவபற்றனகவ. (இரைமா. கமாசிரைமாஜேன். உலகக் கமாப்பியேங்கள். பக் 426, 22-31) தமிழிலும் சிறுமரைதபச்
சமார்ந்த வதமான்தம இலக்கியேங்கள் இருந்துள்ளன எனும் உண்தமதயேத் வதமால்கமாப்பியேம்
உணர்த்துகின்றது. (வசய்யுளியேல்சூ231) இன்றும் அத்ததகயே இல்க்கியேங்கள் உயிகரைமாடு இருந்து
வருகின்றன. அவற்றல் வகமாங்குநமாட்டு வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் ‘அண்ணன்மமார் சமாமி கததயு’யும்
ஒன்று.
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வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் (oral epic) , வீரைநிதலப் பமாடைல் (Heroic Poetry) வதக விளக்கம்.
“ வீரை யுகம் “ என்னும் ஒருவதகக் கமாலகட்டைத்தில் கதமான்றயே இலக்கியேகம “வீரைநிதலபமாட்டு”
எனப் வபமாதுவமாகக் கூறுவர். ஆனமால், வீரைநிதலப் பமாடைல்கதள ஆரைமாய்ந்த சி.எம். பவுரைமா,
வீரைநிதலப்பமாடைல்கள் இன்றும் உலகில் பற்பல இடைங்களில் வழங்கி வருததலக் கண்டைறந்து கூறனமார்.
அவர் வீரைநிதலப் பமாடைல்கதளத் வதமான்தமயேமானதவ, இக்கமாலத்ததவ என இருவதகப்படுத்தினமார்.
சி.எம் பவுரைமா , “வீரைநிதலப் பமாடைல்கள்” எனும் தம் நூலில் ஆய்ந்துள்ள ‘இக்கமால’
வீரைநிதலப்பமாடைல்களிற் பல சமகமாலக் கததப் பமாடைகர்களிடைமிருந்து திரைட்டைப்பட்டைனவமாகும்.
இனக்குழுப் பண்பமாட்டு மரைபகள் கதங்கியுள்ள சமுதமாயேங்களில் வீரைநிதலப் பமாடைல்கதளப் பமாடும் கதல
இன்றும் உயிகரைமாடுள்ளது. பவுரைமா தமாமறந்த அளவில் இன்றும் இக்கதல வமாழும் உலகநமாடுகளின்
பகுதிகதளக் கூறயேகதமாடு அதமயேமாது, தமாம் கூறயே பட்டியேல் முழுதமயேமான தன்று என்றும் இன்னும்
அறஞர்களமால் பதிவு வசய்யேப் வபறமாத வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் வழங்கக் கூடு வமன்றும் கருத்துத்
வதரிவித்தமார். கமலும், இவ்வதகப் பமாடைல்கள் உலகில் எங்கு வழங்கினும் தமக்குள் வபமாதுவமான
ஒருவதக ஒழுங்கதமதிதயேக் வகமாண்டுள்ளன என்றும் அவர் விளக்கினமார்.
வீரைநிதலப் பமாடைல், வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் இரைண்டும் எடுத்துதரை (Narration) வதகதயேச்
சமார்ந்தனகவ. ககட்கபமார் உளந்கதமாயும் வதகயில் கதத கூறும் வநறயில் ஒரு தன்தமயேனகவ. எனினும்,
வீரைநிதலப்பமாடைல் தன் கண்கணமாட்டைத்தில் கவறுபடுகின்றது. அடிப்பதடையில் வீரைநிதலப்பமாடைல்கள்
பறப்வபமாருட் பண்பதடையேனவமாகும். வீரைம், வகமாதடை, கபமார் முதலியே பறப்வபமாருள் நிகழ்ச்சிகள்
இவற்றல் வதளிவமாக விளங்கும். பகழ்மீது நமாட்டைங்வகமாண்டு வமாழ்ந்த வீரைத் ததலமக்களின் வீறமார்ந்த
பண்பககள இவற்றன் பமாடு வபமாருள்களமாம். வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் ததலவனின் ‘ மறம் வீங்கு
பல்பகழ்’ பலவித கசமாததனகளுக் குட்பட்டுப் படைம் கபமாட்டை வபமான் கபமால வவளிப்படும். வீரைநிதலப்
பமாடைல்களில் மமானிடைகரை ததலதம இடைம்வபறுவர். வதய்வங்கள் இடைம் வபற்றமாலும் மமானுடை கமம்பமாடு
மீக்கூறும் வீரைச் வசயேல்களுக்கக வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் முதன்தமயும் சிறப்பம் கமாணப்படும்.
மமானுடைத்தின் வவற்றயும் மமானமழியேமாப் பகதழயும் கமம்படுத்திப் கபமாற்றும் வநறயில் வீரைநிதலப்
பமாடைல்கள் பிற கததப்பமாடைல்களி னின்றும் கவறுபடுகின்றன. இப்பண்பின் கமாரைணமமாககவ இலியேதம்,
ஒதிசியேம் முதலமாயின வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேங்களமாக இருந்த கபமாதிலும், அவற்தற வீரைநிதலப்
பமாடைல்கள் வதகயில் பவுரைமா அடைக்கினமார்.
வமாய்வமமாழி வழிப் பரைவும் கததப் பமாடைல்கவளல்லமாம் வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேகம வயேனினும்
வீரைப்பண்ப தனித்கதமாங்கி மிளிரும் கததத் தன்தமயுதடையே பமாடைல்கதளகயே, ‘வீரைநிதலப்பமாடைல்கள்’
எனப் பவுரைமா தனி வதகயேமாகக் வகமாண்டைமார்.
தமிழில் வீரைநிதலப்பமாடைல்கள்
தம்முதடையே ‘தமிழ் வீரைநிதலப்பமாடைல்கள்’ எனும் நூலில் க.தகலமாசபதி பறப்வபமாருளதமதி
வபமாருந்தியே சங்கத் வதமாதக நூற்பமாடைல்கள் ‘வீரைநிதலப் பமாடைல்ககள’ என்றமார். வமாய்வமமாழிப்
பமாடைல்களின் இயேல்பகதள ஆய்ந்த மில்மன்பரி, லமார்டு, பவுரைமா , தமாம்சன் முதலிகயேமார் எடுத்துக் கமாட்டியே
வமாய்வமமாழி இலக்கியேங்கலின் இலக்கணங்கதளச் சங்கப் பறப்பமாடைல்கல் வபற்றுள்ளதமதயே அவர்
விளக்கினமார். ஓமர் பமாட்டுக் கட்டுவதற்குப் பயேன்படுத்தியே அகத உத்திதயேச் சங்கப் பலவர்களும்
தகயேமாண்டுள்ளனர் என்பததச் சமான்றுகளுடைன் எடுத்துக் கமாட்டிச் சங்கப் பறப்பமாடைல்களும் ஓமரின்
கவிதத வதகயிதனச் சமார்ந்தனகவ எனக் கூறனமார்.
சங்கப்பறப் பமாடைல்கதள மில்மன்பரி, லமார்டு, பவுரைமா ஆகிகயேமார் கூறயே வமாய்வமமாழிக்
கவிததயில் அடைக்கும் முயேற்சியில் தகலமாசபதி இரைண்டு உண்தமகதளக் கவனத்தில் வகமாள்ளமாமல்
இருந்துவிட்டைமார்.
மில்மன்பரியும் லமார்டும் வய்வமமாழி இலக்கியேவமனத் தம் நூல்களில் விளக்கியேது, ‘கமாப்பியேச்’
வசய்யுதளகயே ஆகும். பலதுதணக்கததகளும் , கிதளக்கததகளும் வபமாருந்தியே நீண்டை
கததப்பமாடைல்களிகயே அவர்கள் ‘வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம்’ எனும் வதமாடைரில் சுட்டினர்.
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தமிழ்நமாட்டில் இன்றும் வமாய்வமமாழி வழிகயே வழங்கும் ’அண்ணன்மமார் சமாமி கதத’,
‘கதசிங்குரைமாசன் கதத’, மதுதரைவீரைன் கதத’ கபமான்றனகவ மில்மன்பரியும் லமார்டும் கூறயே வதகயில்
அடைங்கும்.
பறப்வபமாருளில் அதமந்த சங்கப்பமாடைல்கள் பமாட்டுதடைத் ததலவனின் முன்னிதலயிகலமா
அல்லது அவன் இறந்த பின்கனமா குறப்பிட்டை சூழ்நிதலயில் எழுந்த குறும்பமாட்டுக்கள் ஆகும். ஆனமால்,
பரியும் லமார்டும் விளக்கியே பமாட்டுக்கள் திரைளமான மக்கள் கூடியே அதவயின் முன்னர்ப் பலமணிகநரைம் ,
பலநமாட்கள் முன்னமாயேத்தம் ஏதும் இன்றப் பமாடும் கமாப்பியேப் பமாடைல்களமாகும்.
வபமாருளதமதியும் வடிவ அதமதியும்
சி.எம்.பவுரைமா ‘வீரைநிதலப் பமாடைல்கள்’ என்ற தம்முதடையே நூலில் ஆய்ந்த பமாட்டுக்கள் வீரைப்வபமாருள்
அதமந்த வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேங்ககள. அவற்தறகயே மில்மன்பரியும் லமார்டும் ‘வமாய்வமமாழிக்
கமாப்பியேங்கள்’ என ஆரைமாய்ந்துள்ளனர். அவற்தறப் வபமாருள்நிதலயில் பவுரைமா ‘வீரைநிதலப்பமாடைல்கள்’
என்றமார். பமாட்டுக் கட்டும் வநறயில், பறவடிவில் லமார்டும் மில்மன் பரியும் அவற்தற ‘வமாய்வமமாழிக்
கமாப்பியேம்’ என்றனர்.
வீரைப்பண்ப நுதலிவரும் வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேங்கதள வீரைநிதலக் கமாப்பியேம் எனலமாம்.
‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வமாய்வமமாழிக்கமாப்பியேம், வீரைநிதலக் கமாப்பியேம் எனும்
இருபண்பகதளயும் ஏற்று விளங்குவது ஈண்டு கருதத் தக்கது.
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத- வீரைநிதலக் கமாப்பியேக் கததப் கபமாக்கு
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வீரைநிதலக் கமாப்பியேமமாவதற்குப் பின்வரும் அடிப்பதடைதயேக்
வகமாண்டுள்ளது.
1. இக்கதத ,’மன்னர்’ என்றதழக்கப்பட்டை , மன்னரைமால் சிறப்பச் வசய்யேப்பட்டை ,
வபருங்குடியேமாளரைமான நிலவுதடைதமயேமாளரின் வமாழ்க்தகதயே தமயேமமாகக் வகமாண்டுள்ளது.
2. குடிகயேற்றம், இரு குடியினருக்குள் நீண்டை கபமாரைமாட்டைம், அரைசியேல் ஆதரைவு இன்கனமாரைன்ன
வட்டைமாரை வரைலமாற்று நிகழ்ச்சிகள் இதில் இடைம்வபற்றுள்ளன
3. வதய்வீகத் தன்தம வபற்ற மமாந்தர் கததயில் ததலதமத் தன்தமவபறுகின்றனர். வதய்வீகத்
தன்தம வபமாருந்தியேவவரைனினும் மக்கட் பண்பங் கலந்து விளங்குவதமால் ,
கததத்ததலவருதடையே வமாழ்க்தகயில் அறப் கபமாரைமாட்டைம் நிகழ்கிறது. இப்கபமாரைமாட்டைம்
கமாப்பியேச்சுதவ அளிக்கின்றது.
4. வதய்வமமாக வழிபடைப் வபறும் கமாப்பியேத் ததலவரின் நிதனவுநமாள் விழமாவமாகக்
வகமாண்டைமாடைப்படுகின்றது. வழிபமாட்டில் இக்கமாப்பியேக் கதத கூறுதல் வழிபமாட்டுச் சடைங்கமாக
இடைம் வபறுகிறது.
5. உலவகங்கும் எழுந்துள்ள வீரைநிதலக் கமாப்பியேத் ததலவர்கள் பண்பகளுடைன் ஒப்பக் கூறத்தக்க
பண்பநலன்கள் வமாய்ந்தவரைமாக இக்கமாப்பியேத் ததலவர்களும் திகழ்கின்றனர்.
மூன்று ததலமுதற
‘அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில்’ மூன்று ததலமுதறயினரின் வமாழ்க்தக கததயேமாகப்
படைப்படுகின்றது.
முதலில், அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் வமாழ்க்தக இடைம்
வபறுகின்றது. ‘வடைக்கக வடைகதசம் வமாளவந்திப் பட்டைணத்தில்’ ஆலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் மக்கள்
பன்னிருவரில் மூத்தவரைமான ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர், கபரைமாதச மிக்க தம் தம்பியேரின் வஞ்சகச் சூழ்ச்சிக்கு
அஞ்சித் தம் மதனவிதயேயும் அதழத்துக் வகமாண்டு ‘வடைகதசம்’ விட்டுத் ‘வதன்கதசம்’
வருவதுவும்,கமாவிரி ஆறு கடைந்து வருதகயில் மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாவில் மண்டைபத்தில்
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மூகவந்தர்கதளக் கண்டு , அவர்களுதடையே பிணக்குத் தீர்த்து ,மணியேத்துக்கு அதிகமாரைமும் நிலவுரிதமயும்
வபறுவதுவும் கததப் வபமாருளமாகின்றன.
இரைண்டைமாம்பகுதி, ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் மகன் குன்றுதடையேமான் வமாழ்க்தகதயேக் கூறுகின்றது.
‘மங்கு மதசயேன்’ , ‘வவள்தளச்கசமாளம்’ என வமாழ்ந்த குன்றுதடையேமான் பங்கமாளியேரிடைம் தன்
வசமாத்துக்கதள இழந்து ஆதரைவற்றுத் திரிதல், தந்ததயின் பண்தணயில் ஊழியேம் வசய்துவந்த
கதமாட்டியின் துதணயுடைன் தன் தமாய்மமாமன் மகள் தமாமதரைதயே மணத்தல், அவளுதடையே ஆற்றலமாலும்
வதய்வத்தின் துதணயேமாலும் இழந்த வசல்வத்தி மீட்டைல், அவள் ‘அருந்தவம் வசய்து, அம்பலத்துக்கு
ஆணிரைண்டும் அடிக்கிதளக்குப் வபண்ணும்’ வபற்வறடுத்தல், குன்றுதடையேமான் மக்கள் பங்கமாளியேதரைப்
பழி வமாங்கல் என்பன இரைண்டைமாம் பகுதியில் கததப் வபமாருள் ஆகின்றன.
மூன்றமாவதமாகக் குன்றுதடையேமான் மக்கள் வபமான்னர்- சங்கர் வமாழ்க்தக வரைலமாறு
இடைம்வபறுகின்றது. அண்ணன்மமாருக்கும் கமனமாட்டு கவட்டுவர் ததலவன் கமாளியின் மக்களுக்கும்
விதளயேமாட்டுப் கபமாட்டி தீரைமாப் பதகயில் முடிதல், பதகதமத் தீதயேப் பங்கமாளிகள் மூட்டி வளர்த்தல்,
அண்ணன்மமார் கசமாழமன்னனின் நம்பிக்தகக்கு உரியேரைமாகி நமாடு கமாவல் பூணுதல், கவட்டுவர்
ததலவனின் தகயேமாளமாகியே தட்டைமானமால் வபமான்னர் வஞ்சிக்கப்படுதல், கவட்டுவருடைன் நடைந்த கபமாரில்
வவற்ற சூடும் தருணத்தில் வஞ்சதனயேமால் சங்கர் உட்படை அதனவரும் வகமால்லப்படுதல், தம்பி
வகமால்லப்பட்டைதத அறந்த வபமான்னர், எதிர்ப்பட்டை கவட்டுவர் அதனவதரையும் அழித்துச் சங்கரித்துச்
சங்கரின் படுகளத்ததக் கண்டு தம் உயிதரை மமாய்த்துக் வகமாள்ளுதல், தங்தகயுடைன் மூவரும் வதய்வமமாதல்,
வீரைப்பூர் வீரைமதலப் பகுதிகளில் ககமாவில்கள் அதமதல் ஆகியே நிகழ்ச்சிகள் மூன்றமாம் பகுதியில்
இடைம்வபறுகின்றன.
மூன்று ததலமுதறயினரின் வரைலமாறு கூறப்படுவதமால் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் கமாலத்திகலகயே
வகமாழுந்துவிட்டு எரிந்த பங்கமாளிப் பூசல் குன்றுதடையேமான் கமாலத்திலும் வதமாடைர்ந்து வளர்ந்து, வபமான்னர்சங்கர் கமாலத்தில் கவட்டுவருடைன் பதகயேமாகத் திதசமமாற்றம் வசய்யேப்பட்டுப் வபரும்கபமாரைமாக முற்ற
இறுதியில் கபரைழிவு விதளத்ததமாகியே கததப் பின்னல் வதமாடைக்கம், வளர்ச்சி, உச்சம்,வீழ்ச்சி என்னும்
நமாடைகப் பண்பகதளயும் வகமாண்டு சிறப்பற இக்கமாப்பியேக் கதத அதமந்துள்ளது.
வட்டைமாரை வரைலமாற்றுத் தமாக்கம்
‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத ‘ கீழ்க்வகமாங்குப் பகுதியில் நிகழ்ந்த சில உள் நமாட்டு வரைலமாற்றுச்
வசய்திகதள அடிப்பதடையேமாகக் வகமாண்டைது. வபமாதுயுகம் 10 ஆம் நூற்றமாண்டு வதரைக்கும்
திருச்சிரைமாப்பள்ளி மமாவட்டைத்தின் கரூருக்கு கமற்கில் இருந்த பகுதி மக்கள் வநருக்கம் குதறந்த
வனப்பகுதியேமாககவ இருந்துள்ளது. இப்பகுதிதயே அண்ணன்மமார்சமி கதத ‘கமனமாடு’ என்று
கபசுகின்றது. அரைசர்கள் ஊக்குவித்ததமயேமாலும் பயிர்த்வதமாழிலுக்குத் கததவயேமான நிலம்
தமாரைமாளமமாகக்கிதடைத்ததமயேமாலும் கவளமாண்மக்கள் கசமாழநமாட்டிலிருந்தும் பிற பகுதியினின்றும்
கமாவிரிப்படுதககளின் வழிகயே வந்து இப்பகுதியில் குடிகயேறனர். கமலும், கசமாழன் பூர்வ பட்டையேம்,
மதுக்கதரைப் பட்டையேம் கபமான்ற வரைலமாற்றுச் சமார்பதடையே வதமான்மரைப நூல்களும் அலகுமதலக் குறவஞ்சி
என்னும் ஓதமாளர் குறவஞ்சியும் இத்ததகயே குடிகயேற்றங்கதளக் கூறுகின்றன. அதவ
இக்குடிகயேற்றங்கள் நிகழ்ந்தகபமாது குடிகயேறயேவரும் பதியே உரிதம வபற்றவர்களும் எவ்வமாறு
உள்நமாட்டு கவட்டுவர் முதலமான பழங்குடியினரின் எதிர்ப்தபயும், அததனத் வதமாடைர்ந்த
கபமாரைமாட்டைங்கதளயும் சமமாளிக்க கவண்டியிருந்தது என்பனவற்தறயும் வதளிவமாகப் கபசுகின்றன.
கரூதரை ஒட்டியே பகுதியில் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் குடிகயேற்றம் கசமாழ அரைசரின் ஆதரைவுடைன்
நதடைவபற்றதிலிருந்து அண்ணன்மமார்சமாமி கதத வதமாடைங்குகின்றது. அவர் வபற்ற நிலவுரிதமயும்
மணியேங்கணக்குப் பதவியும் அடுத்துவரும் ததலமுதறகளில் ஊரைமாட்சி, நமாடுகமாவல் என
வளர்கின்றது.அவ்வளர்ச்சியினமால் , கமனமாட்டில், ‘வகமாடியேரைசு ரைமாசகுலம் ‘ என விருதுடைன் வமாழ்ந்த
கவட்டுவருடைன் உரைமாய்வு ஏற்பட்டைது. அவ்வுரைமாய்கவ இவ்வீரைநிதலக் கமாப்பியேம் கதமான்ற அடிப்பதடை.
கமாப்பியேத் ததலமக்கள்
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கமாப்பியேத் ததலமக்கதளத் தன்கனரில்லமாதவர்களமாகவும் அருளமாளரைமாகவும் வதய்வத் தன்தம
யுதடைகயேமாரைமாகவும் பதடைப்பது கமாப்பியே மரைப. இதிகமாசங்களில் வதய்வங்ககள மமானுடை அவதமாரைம்
எடுத்துக் கதத மமாந்தர்களமாகின்றனர். கதத மமாந்தர்களின் முற்பிறப்பத் வதமாடைர்ச்சியேமாகச் சில கமாப்பியேக்
கததகள் அதமகின்றன. அண்ணன்மமார்சமாமி கததயும் இம்முதறயில் வதய்வீக ஆற்றல் வபற்றவர்கதள,
முற்பிறப்பத் வதமாடைர்ச்சியேமாகக் கமாப்பியே மமாந்தர்களமாகக் வகமாண்டுள்ளது. மகமாபமாரைத நமாயேகர்களில்
தருமனும் பீமனும்முதறகயே வபமான்னர் , சங்கரைமாகவும் அருச்சுன நகுல சகமாகதவர்கள்
தமத்துனமமாரைமாகவும் திவரைரௌபதி தங்தக நல்லதங்கமமாகவும் பிறந்தனர் என அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
பமாடுகின்றது. பூபமாரைம் ஒழிக்கத் கதமான்றயே மமாபமாரைதப் கபமாரில் இறுதியேமாகப் கபமாரிடை வந்த
கவட்டுவருடைன் ‘தமாட்சிதண’யேமாகத் தருமர் சண்தடையிடைமாததமால், பமாண்டைவருக்கு இப்பிறவியும் இதில்
‘கவடுபலி’யும் கநர்ந்தது என இக்கமாப்பியே இதயேப கூறுகின்றது.
இறந்தமார் வழிபமாட்டுத் வதமாடைர்ப
வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்கள் இறந்தமார் வழிபமாட்டுடைன் வதமாடைர்பதடையேன. கவட்டுவர்
ததலவனமான கமாளியுடைன் நதடைவபற்ற கபமாரில் வீரைமரைணம் அதடைந்த அண்ணன்மமாருக்கும்
நல்லதங்கத்துக்கும் அந்தப் கபமார் நடைந்த இடைமமாகியே வீரைமதலச் சமாரைலிகல ககமாவில் உள்ளது.
மமாசித்திங்கள் சிவரைமாத்திரி கழிந்த ஏழமாம்நமாள் இங்கக ‘படுகளம்’ என்னும் விழமா இறந்துகபமான
அண்ணன்மமாரின் நிதனவமாகக் வகமாண்டைமாடைப்படுகின்றது. இவ்விழமாவில் அண்ணன்மமார் சமாமி
கதததயேப் பமாடுவது சிறப்பச் சடைங்கமாக அதமந்துள்ளது.
வீரைநிதலப் பமாடைல்களின் கதமாற்றம்
கதத தழுவியே வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் கதமான்றுவதற்கு முன் கனமாடியேமாக இயேன்வமமாழி
வமாழ்த்தும் தகயேறுநிதலப் பமாடைல்களும் அதமந்தன என்பமார்,பவுரைமா. வசய்விதன முடித்த வசம்மலின்
முன்னிதலயில் அவனுதடையே வீறமார்ந்த பண்பகதளயும் வசயேலமாண்தமத் திறத்ததயும் பமாரைமாட்டிப்
பகழ்வது இயேன்வமமாழி வமாழ்த்தமாகும். ததலவனின் பண்பநலன்கதளப் கபமாற்றுவதில் இயேன்வமமாழி
வமாழ்த்துப் பமாடைல்கதளக் தகயேறுநிதலப் பமாடைல்கள் ஒக்குவமனினும் ததலவனின் இறப்பக்குப்
பின்னர், ‘இத்ததகயே வபரிகயேமாதன இழந்தனகம’ என்ற தகயேறுநிதலதயே வவளிப்படுத்துவதமால்
கவறுபடுகின்றன. தகயேறுநிதலயில் பகழ்ச்சிதயேக் கமாட்டிலும் வசயேலற்ற நிதலயில் கதமான்றயே
அவலச்சுதவகயே விஞ்சிக் கமாணப்படும்.
இயேன்வமமாழி வமாழ்த்து, தகயேறுநிதல இவ்விரைண்டின் பண்பச் வசறவுடைன் வீரைன் ஒருவனின்
வரைலமாற்தறப் பமாடும்வபமாழுது இவ்விரைண்டின் கவறுபட்டை பதியேவதமாரு வதகயேமான இலக்கியேம்
உருவமாகியேது. இவ்விலக்கியே வதகயில் பமாட்டுதடைத் ததலவனின் பிறப்ப வளர்ப்ப அவன் வசயேற்கருஞ்
வசயேல்களமாற்றப் பகழ்விதளத்தல், மதறவு முதலியே பறப்வபமாருள்கள் கததப் பின்னலுடைன்
பமாடைப்பட்டைன.
இனமரைபக்குழுவினர்களிதடைகயே கதமான்றயே வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் நிலவுதடைதமயேமாளர்கள்
ஆட்சியேமாளர்களமாகவும் குறுநிலமன்னர்களமாகவும் வளர்ந்தகபமாது அவர்களுதடையே குடிப்வபருதம,
வமாழும் அரைண்மதன ககமாட்தடைவகமாத்தளங்கள் பதடைபரிவமாரைங்கள் பதடைக்கலன்கள் ஊர்திகள்
கபமார்முதறகள் வசல்வச்வசழிப்ப இதவ கபமான்றன பமாடுவபமாருள்களமாக அதமந்து வீரைநிதலப்
பமாடைல்களின் பண்தப விரிவுபடுத்தின. இதவ வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் வீரைனின் பகதழப் பமாடைப் பதியே
சூழ்நிதலகதளப் பதடைத்துத் தந்தன.
தன்னுதடையே இன கமம்பமாட்டுக்கமாகவும் நன்தமக் கமாகவும் பமாடுபட்டை ததலவன் உயிர்
நீத்தபின் , அவன்.அவ்வினக் குழுவினரின் வழிபடு கடைவுளமாகக் கருதப்பட்டைமான். அவர்களுதடையே
வழிபமாடுகளிலும் , விழமாக்களிலும் , சமயேச் சடைங்குகளிலும் அவனுதடையே வீரைச் வசயேல்கதளப் பமாடி
வழிபடுவதற்குரியே கடைவுளமாகத் ததலவன் மமாற்றம் எய்தினமான். வதய்வ மமாக்கப்பட்டை வீரைனின்
வரைலமாற்தறப் பமாடும் பமாணர்கள் தங்கதளஆதரிக்கும் பரைவலரின் மூதமாததயேரின் வரைலமாறு மற்றும்
பமாட்டுதடைத் ததலவனின் மரைபில் கதமான்றயே ஏதனகயேமார் வரைலமாறு, பழங்கததகள் முதலியேவற்தறயும்
திரைட்டித் தம் பதடைப்பில் பயேன்படுத்துவமாரைமாயினர். இதனமால்,வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் இயேன்வமமாழி
வமாழ்த்தமாகவும் தகயேறுநிதலப் பமாடைலமாகவும் பின்னர்க் கடைவுள் வழிபமாட்டுச் சடைங்குப் பமாடைலமாகவும்
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பமாடைப் வபற்றன. நிலவுதடைதமயேமாளர்கள் கமாலத்தில் வீரைநிதலப் பமாடைல்களமாகவும் வீரைநிதலக்
கமாப்பியேங்களகவும் மலர்ந்தன.
பரைமாண இதிகசக் கூறுகளுடைன் உயேர்வு நவிற்சியும் மிதகக்கற்பதனயும் வபற்று இவ்வதக
இலக்கியேம் சிறப்ப அதடைந்தது.
பவுரைமாவின் இந்தக் கருத்துத் தமிழ் நமாட்டைமார் கமாப்பியேங்களில் அண்ணன்மமார்சமாமிகததக்குச்
சமாலப் வபமாருந்தும்.
‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’ , கதத என்ற வபயேரில் இருந்தமாலும் நூலின் வதமாடைக்கத்தில்,
‘வீரைமதலப் பமாரைதம்’ என்ற வபயேதரையும் இதன் ஆசிரியேர் கூறுகிறமார். வபரியேகமாண்டி கதத, கமாரைமாளர் கதத ,
அண்ணன்மமார் கதத எனப் பல வபயேர்கள் நூலுள் வந்துள்ளன. இப்வபயேர்கதள கநமாக்கும்கபமாது
அண்ணன்மமாரின் வீரை வமாழ்க்தககயே கததயின் அடிப்பதடை என அறயேலமாம். எனினும், அததனத் தமாய்
தந்ததயேர் வரைலமாறு, மூதமாததயேர் வரைலமாறு முதலியேவற்றுடைன் பரைமாணச் சமாயேலுதடையே கதத வயேமான்தறயும்
கசர்த்து விரித்துக் கமாப்பியேமமாகப் பமாடுவது ஆசிரியேரின் கருத்து என்பது வதளிவமாகின்றது.
பமாரைதப் கபமார் நிகழ்ந்த இடைம் குருச்கசத்திரைம் அது இந்துக்களுக்குச் சிறப்பமான யேமாத்திதரைத் தலம்.
அண்ணன்மமார் கவட்டுவருடைன் சண்தடையிட்டு மமாண்டு படுகளமமாயேது, வீரைமதலயில். அவர்கள்
வீரைமரைணம் எய்தியே இடைத்தில் அவர்களுக்குக் ககமாயில் எடுத்து விழமா நடைத்தப்படுகின்றது. வீரைமதலயில்
நதடைவபறும் விழமாவிற்கு கவளமாளர்கள் ஆண்டுகதமாறும் திரைளமாகச் வசல்கின்றனர். எனகவ,
வீரைமதலயின் வபருதமதயேப் பமாடை வீரைமதலப் பரைமாணமமாக எழுந்தது, ‘வீரைமதலப் பமாரைதம்’ எனப்படும்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத.
வீரைமதலப் கபமாதரைப் பரைமாணமமாகப் பமாடுவதற்கு வமாய்ப்பமாகக் கமாப்பியேத் ததலவர்களின்
கதததயேக் கூறுவதற்கு முன் வபரியேகமாண்டியேம்மன் கதத இதணக்கப் வபற்றது.
தலபரைமாணச் சமாயேல்
தமிழில் தலபரைமாணங்க வளல்லமாம் கமாப்பியேங்ககள. தமிழ்ப்பரைமாணங்கள் பலவற்றலும்
மண்ணுலக நிகழ்ச்சிகள் விண்ணுலக நிகழ்ச்சிகளிலிருந்கத வதமாடைங்குகின்றன. அவ்வமாகற
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் வபரியேகமாண்டியேம்மன் வரைலமாறு கயிலமாயேத்திலிருந்து வதமாடைங்குகின்றது.
திருவிதளயேமாடைற்பரைமாணத்தில் கமாஞ்சனமமாதல என்னும் பமாண்டியேப் கபரைரைசியின் விருப்பத்தத
நிதறகவற்ற உதமயேம்தம தடைமாததகப் பிரைமாட்டியேமாரைமாகத் திருவவதமாரைம் வசய்ததமாகத் தலபரைமாணக்கதத
கபசுகின்றது. இவ்வமாகற கவறு பலதலபரைமாணங்களும் இதறவி மண்ணுலகில் வந்து பிறந்த கதததயேக்
கூறுகின்றன. இக்கததகதளப் கபமாலகவ வபரியேகமாண்டியேம்மன் கததயும் கூறப்படுகின்ற்து.
நமாகவமமான்றன் விருப்பத்தத நிதறகவற்ற இதறவி, ‘பமாருலகில் வபரியேக் கமாண்டி பமாலகனமாக’
ப் பிறக்கின்றமாள். பூவுலகில் பிறந்த இதறவி இதறவனுடைன் ஒன்று கூடைக் கமாஞ்சியில் கமாமமாட்சியேகவும்
ஆதனக்கமாவில் அகிலமாண்கடைசுவரியேகவும் தவமிருந்ததுகபமால, இதறவி, வபரியேகமாண்டியேமாக
வீரைமதலயில் தவமிருக்கின்றமாள்
தவத்தின் வபருதமதயே உலகிற்கு அறவிக்க இதறவன் இதறவிதயே அவ்வத் தலங்களில்
வசன்று வழிபமாடைமாற்றத் தவம் இயேற்றப் பணித்தல் அவ்வத் தல பரைமாணங்களில் கமாணப்படும் வசய்தி.
வீரைமதலயின் சிறப்தப உணர்த்தும் வதகயில் இதறவன், அண்ணன்மமார்சமி கததயில், இதறவியிடைம்
தவம் இயேற்றுவதற்கு வடைநமாட்டின் தகுதியின்தமதயேயும் வீரைமதலயின் சிறப்தபயும் கூற இங்கக
தவமியேற்றும்படிப் பணிக்கின்றமார்.
தவத்ததச் கசமாதித்தல்
இதறவியின் தவத்தத இதறவன் பலவழிகளிலும் கசமாதித்தல் தலபரைமாணங்களில் கமாணப்படும்
வசய்தியேமாகும். கமாமமாட்சியின் தவத்தத இதறவன் கம்தபயேமாற்றல் வவள்ளம் வபருகச் வசய்தும்
கபரூரில் முதியேவனமாக வந்து தம்தமத்தமாகம குதறத்துப் கபசியும் கசமாதித்தமார். அது கபமாலகவ,
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அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் வபரியேகமாண்டியின் தவத்ததக் கமாற்கறமாடு கபய்மதழதயே அனுப்பிச்
கசமாதிக்கிறமார்.
தவத்தின் இயேல்ப
வழிபமாடும் வழிபமாட்டுக்குபின் தியேமானமுகம சிறந்த தவமமாகும் என்பது தமிழ்த்
தலபரைமாணங்களிற் கமாணப்படும் வகமாள்தக. அம்தம இதறவதனக் குறத்துச் வசய்த தவமமாகக்
கமாஞ்சிப்பரைமாணம் , திருவமாதனக்கமாப் பரைமாணம் , திருப்கபரூர்ப் பரைமாணம் முதலியேன பூதச, பூதசக்குப்
பின் தியேமானமமாகியே இவற்தறகயே கூறுகின்றன. வபரியே கமாண்டியேம்மனின் தவமும் தலபரைமாணங்களுக்
ககற்ற முதறயில் இதறவழிபமாடைமாககவ உள்ளது. தீபதூபங்களுடைன் மணி, சங்கு, வசயேகண்டி முழக்கி
கமனிவயேல்லமாம் திருநீறு பூசி, கவங்தகப் பலித்கதமால் ஆசனத்தில் அமர்ந்து மலர் தூவிப் வபரியேகமாண்டி
அம்மன் வழிபமாடு வசய்கிறமாள். வபரியேகமாண்டியேம்மன் வசய்த தவத்ததச் சிவபூதச, தகலமாசபூதச,
வதய்வ பூதச என்கற இக்கததப் பமாடைகர் கூறுகின்றமார். பூதசக்குப் பின் இதறவி , ‘நட்டை கண்ணும்
விட்டை வசவியுமமாய்’ ஐம்பலனும் ஒன்றத் தியேமானம் வசய்கிறமாள்.
பமாரைதப் படிமம்
இந்தியே இலக்கியேங்களில் ‘கதவமாசுரை ரைமாமமாயேண மமாபமாரைதப் கபமார்கள் ‘ வபருதம வமாய்ந்தன.
இம்மூன்றலும் ‘மமாபமாரைதப் கபமார் மிகச் சிறப்ப வமாய்ந்தது. ஏவனனில்,வதய்வகம முன்னின்று, ’பூபமாரைந்
தீர்க்கக்’ குருகுலத்தமாதரைக் கருவியேமாகக் வகமாண்டு கபமாதரை விதளவித்தது. வசயிர்த் வதமாழில்
முதிகயேமானமான கூற்றுவன் , கதவமாசுரைப் கபமாரில் பதிவனட்டு ஆண்டிலும், இரைமாமமாயேணப் கபமாரில்
பதிவனட்டு மமாதத்திலும் உண்டை உயிர்த் வதமாதகதயேப் பமாரைதப் கபமாரில் பதிவனட்டு நமாளில் உண்டைமான்.
உயிரைழிவின் வகமாடுதமதயே விளக்க கவண்டியே கததவ கநர்ந்த கபமாவதல்லமாம் தமிழிலக்கியேங்கள்
மமாபமாரைதப் கபமாதரை எடுத்துக் கமாட்டின.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயும் கவட்டுவர் – கவளமாளர் சண்தடைதயேப் ‘பமாரைதப்கபமார்’ என்கற
பமாடுகின்றது.
தமாயேத்தமார் சண்தடை
மமாபமாரைதப் கபமாருக்கு அடிப்பதடையேமான கமாரைணம் குரு வமிசத்தமாருக்குள் வதமாடைர்ந்து இருந்து
வந்த பங்கமாளிக் கமாழ்ப்ப உணர்ச்சிகயேயேமாகும். பமாண்டைவர், வகரௌரைவர் ஆகியே தமாயேத்தமாரிதடைகயே நிலவியே
ஆதிக்கப் கபமாட்டிகயே மமாபமாரைதப் கபமாரைமாக முடிந்தது. அண்ணன்மமார்சமாமிகததயிலும் பங்கமாளிக்
கமாய்ச்சகல இறுதியில் கபமாரைமாக முடிந்தது. ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் கமாலத்தில் சிறுவசடியேமாக இருந்த
பங்கமாளிக் கமாய்ச்சல், அடுத்து, குன்றுதடையேமான் கமாலத்தில் மரைமமாகிக் கமாய்த்து மூன்றமாம்
ததலமுதறயேமாகியே அண்ணன்மமார் கமாலத்தில் பழுத்து வவடித்தது. இறுதியில் கவட்டுவர் – கவளமாளர்
கபமாரைமாக முடிந்தது.
நிகழ்ச்சி ஒற்றுதமகள்
‘பமாரைத அமரில் யேமாவதரையும் நீறமாக்கிப் பூபமாரைம் தீர்க்கப் பரிந்த பயேல்வண்ணகன’, கவட்டுவர் –
கவளமாளர் கபமாதரையும் தூண்டுகின்றமான். தமாமதரை மகப்கபறு கவண்டித் தவமிருந்தகபமாது , இதறவர்
வபமான்னர்-சங்கர் பிறப்பமார் என்று வரைம் வகமாடுத்தமார். இதறவர் ஆதணப்படி மமாயேவர் பமாண்டைவர்
ஐவதரையும் அதழத்துப் பூவுலகில் பிறக்குமமாறு பணிக்கிறமார். கயிலமாயே பதவி அதடைந்திட்டை பஞ்சவர் ,
பூவுலகில் மீண்டும் பிறக்கக் கமாரைணம் கவண்டுகம; அந்தக் கமாரைணத்ததயும் மமாயேவர் கூறுகின்றமார்.
பமாண்டைவர்கள் முடிசூடிப் பமாருலகம் ஆண்டுப் பரைகலமாகம் வருமுன் கவட்டுவர்கள் , அவர்களுடைன்
கபமார் வசய்யே வந்தனர் . அவர்களுடைன் கபமார் வசய்யே ‘வீரியேமும் சவுரியேமும் ‘ கபமாதமாமல் பமாண்டைவர்கள்
சண்தடையிடைமாமல் பரைகலமாகம் வசன்று விட்டைனர். . எனகவ, பமாருலகில் வபமான்னர்- சங்கர் பிறந்து,
கவட்டுவருடைன் கபமார் வசய்து, முன்தனப் பிறவியின் குதற முடித்து மீளுமமாறு மமாயேவர் பமாண்டைவரிடைம்
கூறுகின்றமார்.
பமாத்திரை ஒற்றுதம – சகுனி
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மகமாபமாரைதத்தில் சகுனி வசய்ததத அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் ‘வசக்கநத்தம் பலியூரு
வசம்பகுல ஆசமாரி’ வசய்கிறமான். இப்பிறப்கப யேன்ற இன்னும் ஏகழழ்பிறவி எடுத்தமாலும் நிதியுதடையே
தருமதரைப் பதடைப்கபமாரில் வவல்லமுடியேமாது என்று துரிகயேமாதனனுக்கு உணர்த்தியே சகுனி, ’தப்பறச்
சூதுவகமாண்டு சதிப்பகத கருமம்’ என்று வழிகமாட்டினன்.அவ்வமாகற , தருமதரை வஞ்சதனயேமால் சூதமாடைச்
வசய்து அவமதித்துக் கமாட்டுக்கு விரைட்டினமான். அத்ததகயே வஞ்சதனதயே அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
‘வசக்கநத்தம் பலியூரு வசம்பகுல ஆசமாரி’ வசய்கிறமான். . இப்பிறப்கப யேன்ற இன்னும் ஏகழழு
பிறப்வபடுத்தமாலும் நீதியுதடையே தருமதரைப் பதடைப்கபமாரிகல வவல்ல முடியேமாது’ என்று
துரிகயேமாதனனுக்கு உணர்த்தியே சகுனி, ‘தப்பறச் சூது வகமாண்டு சதிப்பகத கருமம்’ என்று
வழிகமாட்டினமான். அவ்வமாகற , தருமதரை வஞ்சதனயேமால் சூதமாடைச்வசய்து அவமதித்துக் கமாட்டுக்கு
விரைட்டினமான். அத்ததகயே வஞ்சதனதயே அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் தட்டைமான் வசய்கிறமான்.
அண்ணன்மமார் இருவரும் ஒன்றமாக உடைனிருக்கும்கபமாது அவர்கதள வவல்லுவது முடியேமாது என்று
உணர்ந்த தட்டைமான் , கவட்டுவர் தரும் வபமாருளுக்கமாகப், வபமான்னதரை, ‘தந்திரைத்தமாகல சதி சூது வசய்து ‘
ததல குனியேச் வசய்கிறமான். கவட்டுவர் வவற்றக்கு வமாய்ப்பமாகச் சங்கதரைத் தந்திரைமமாகப்
வபமான்னரிடைமிருந்து பிரிக்கின்றமான்.
நச்சுநீர் உண்டுமடிதல்
வபமான்னர் வள நமாட்டில் இல்லமாத கபமாது, கவட்டுவர் வகமாள்தளயிடை வருகின்றனர். ‘பமாரைதம்’
வதமாடைங்குகிறது. வபமான்னரின் வசமாற்படிக்கு, முதலில், அத்தத பிள்தள தமத்துனன்மமார் மூவரும்
எதிரிலமாப் வபருமமாளமாகியே அருச்சுனன் ததலதமயில் கபமாருக்குச் வசல்கின்றனர். கவட்டுவர்பதடையும்
கவளமாளர் பதடையும் கமமாதுகின்றன. வவற்ற வபற்று மீளும்கபமாது, ‘ஆயேனுதடையே கமாரைணத்தமால்’
அவர்களுக்கும் பதடை வீரைர்களுக்கும் நீர் கவட்தக உண்டைகிறது.’தண்ணீர் தண்ணிர் என்பமாரும்
தமாகவிடைமாய் ஆவமாரும், கமனி மயேங்குவமாரும் விடைமாய் தமாக்கி வீழ்வமாரும்’ என, கவளமாளர் பதடை
வருந்தும்கபமாது, ஆயேனுதடையே கமாரைணத்தமால், ‘மதழவபய்து மதலநமாகம் வசத்து, உரைம்கபற நச்சு
நீர்க்கசிவு’ வபருக்வகடுத்து வருகிறது. அதனவரும் ‘நச்சு வமாரி உண்டு நல்லுயிரும் மமாண்டு விட்டைமார்’
மகமாபமாரைதம் வனபருவத்தில் துதவத வனத்தத அதடைந்த பமாண்டைவர்களில் தருமதரைத் தவிரை
ஏதனகயேமார் அதனவரும் நச்சுப் வபமாய்தகயில் நீருண்டு மடிந்ததத இந்நிகழ்ச்சி நிதனவூட்டுகின்றது.
கர்ணனும் வபமான்னரும் ஒற்றுதம
தம்முதடையே ஆற்றதல மதிக்கமாமல் மமாறுபட்டை பதகவதரை ஈவு இரைக்கமின்ற அழித்வதமாழிக்கும்
தறுகண்தம உதடையேவர்கள் வீரைத் ததலமக்கள். ஆனமால், பதகவர், ‘ஈவயேன ‘ அடி பணிந்து
இரைக்குவரைமாயின் தம் இன்னுயிதரையும் ஈயேத் தயேங்கமமாட்டைமார்கள். அத்ததகயே வள்ளன்தமதயேயுன்
வீரைத்ததயும் ஒருங்கக கபமாற்றும் பண்தப மகமாபமாரைதக் கர்ணனிடைத்தில் கமாண்கிகறமாம்.
பதிவனட்டைமாம் நமாட்கபமாரில் அருச்சுனனின் பதடைகள் கர்ணனின் உடைதலத் வதமாதளக்கின்றன.
அவனுதடையே கதர் பூமியில் அழுந்தியேது. தருமம் அருச்சுனனின் கதணகதளக் கர்ணன்பமால் வசல்லும்
திறமற்ற தமாக்குகின்றது. கண்ணன் கபமாதரை நிறுத்தும்படிக் கூறவிட்டு முதியே கவதியேனமாக வடிவு
வகமாண்டு கர்ணனிடைம் வசல்லுகின்றமான். அவன் வசய்த பண்ணியேம் அதனத்ததயும் யேமாசிக்கின்றமான்.
தன்தனக் கமாக்கும் பண்ணியேத்ததத் தமானம் வசய்துவிட்டைமால் தனக்கு இறப்ப கநரும் என அறந்திருந்தும்
கர்ணன் , தன் வநஞ்சில் ததத்திருந்த அம்பிதனப் பிடுங்கி எடுத்து வநஞ்சிலிருந்து வகமாட்டும் குருதியில்
தமாதரை வமார்த்துத் தன் பண்ணியேம் அதனத்ததயும் தமானம் வசய்கின்றமான். அவன் வசய்த பண்ணியேம்
அதனத்ததயும் கண்ணன் அங்தகயில் ஏற்கின்றமான். ஈதகயேமால் உயிர் துறக்க கநரிட்டைகபமாதும் கர்ணன்
தன் ஈதகக்வகமாள்தக வழி நின்று பகழ் வபற்றமான்.
இந்த முதனக் கருத்ததக் கததப்பமாடைகர் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் அழகமாகக்
தகயேமாண்டுள்ளமார்.
வபமான்னர், ‘கமனமாட்டு கவடுவர்கள் எழுபது வவள்ளம் அணியேணியேமாய்ப் கபமார்ப்பதடைதயேத்
துணிதுணியேமாய்’ வவட்டி வருகிறமார். கவட்டுவர் குடிகயே இல்லமாவதமாழியும் நிதல ஏற்படுகிறது.
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அந்நிதலயில், வமமாண்டிப்பல கவட்டுவன் என்ற ததலவன் கவண்டிக் வகமாண்டைதனமால் , வபமான்னர்
தமாம் வவட்டியே கருவுகதளவயேல்லமாம் ததழக்கும்படி அருளி மதுக்கதரை வழி வருகிறமார்.
அப்வபமாழுது, மமாயேவ்ர் பலவர் ஒருவதரைப்கபமால வந்து, வபமான்னரின் வீரியேத்ததப் பமாரைமாட்டிப்
பகழ்ந்து பமாடுகின்றமார். ‘என்ன வவகுமதிகள் கவண்டும் பலவனமாகரை’ ,எனப் வபமான்னர் வினவுகின்றமார்.
பலவனமாக வந்த மமாயேவர், ‘கடைதமாரைம் முடைதமாரைம் கண்டைசரைம் கபமான்ற வவகுமதிகதளப் பிறர் ஏற்வகனகவ
தமக்கு அளித்துவிட்டைதமயேமால் ‘ததலயில் மிகப்பதிந்த தங்கக் கிரீடைத்தத த் தந்தமாகல எம்மனது
சம்மதமமாகும்’ என்று இரைக்கின்றமார். இந்நிகழ்ச்சியேமால், தம்முதடையே ஆயுட்கமாலம் நிதறவுற்றதத அறந்து
வகமாண்டை வபமான்னர் சினம் நீங்கி மன அதமதி வபறுகின்றமார்.
உயேர்பண்பமாட்டுக் கூறு
தமிழகத்தில் மரைபவழிக் கததப்பமாட்டு நிகழ்த்துகவமார் அகில இந்தியேச் வசல்வமாக்குப் வபற்ற
இரைமாமமாயேண பமாரைதக் கததக் கூறுகதளக் கூறுவதிலும் வல்லுநரைமாக உள்ளனர். வட்டைமாரை மரைபில் பதியே
கததகதளப் பதடைத்துப் பமாடும்கபமாது தம் பதியே கததகளுக்குச் வசல்வமாக்கும் மதிப்பம் உண்டைமாக,
இதிகமாசக் கததமமாந்தர்கதளத் தம்முதடையே கததமமாந்தர்களமாகப் பதடைத்துக் வகமாள்வதும் உண்டு இந்த
மரைபில் பதடைக்கப்பட்டைதமயேமால் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் தலபரைமாணச் சமாயேல் , பமாரைதப்படிமம்
முதலியே கமாப்பியேப் பண்பகள் வபருமரைபிதனத் தழுவி அதமந்துள்ளன. தலபரைமாணம் பமாடியே பலவர்கள்
தம் ஊர்க்கததகதள எல்லமாம் சிவவனமாடும் திருமமாகலமாடும் கசர்த்துவிடுவர். அதுகபமால,
அண்ணன்மமார்சமி கததயிதனப் பமாடியே பிச்சன் கவி, இததனப் பமாரைதத்துடைன் இதணத்துவிட்டைமார்.
இதனமால் இக்கததயின் பிற வடிவங்களமான வபமான்னழகர் அம்மமாதன என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதன,
குன்றுதடையேன்வம்ச வரைலமாறு ஆகியேன வவறும் கததப் பமாட்டைமாக இருக்க ‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’
பரைமாணக் கமாப்பியே வடிவில் அதமந்திருத்ததலக் கமாண்கிகறமாம்.
வீரைப்பண்பகள், ததலதமப் பண்பகள்
கமாப்பியேங்களில் வபமாதுவமாக மூவதகத் ததலதமப் பண்பகள் கபசப்படுகின்றன. அதவயேமாவன:
1) வீரைத்ததலதம. 2) அறத்ததலதம. 3) அறவுத் ததலதம.
வீரைத்ததலமகன் குடிப்வபருதம, மறன் இழுக்கமா மமானம், அறஞ்சமார்ந்த சினம் இதவகபமான்ற
பண்பகதள உதடையேவன். இவன் தன் உடைல்வலிதமதயேயும் பதடைக்கலன்கதளக் தககயேமாளுந்
திறத்ததயும் கபமாற்றுபவன். கபமார் வீரைமுதடையே ததலவன் வமாழ்க்தகயில் தனக்கு வரும்
இதடையூறுகதளக் கதளயேத் தன் உடைல் வலிதமதயேயும் கபமாரைமாற்றதலயுகம நம்பகிறமான்.
அறத்ததலவன் உடைல், பதடை வலிதமகதளக் கமாட்டிலும் தன் ஆன்மீக பலத்ததகயே வபரிதும்
கபமாற்றுபவன். ஆன்மீக பலத்ததக் கமாட்டிலும் அறவமாற்றதல இழிந்ததமாககவ கருதுவமான். அறவமாற்றல்
சூழ்ச்சியேமாககவ இவனுக்குத் கதமான்றுகிறது. அறச் சிக்கலில் உயிர், உதடைதம அதனத்ததயும் இழக்க
கநரிட்டைமாலும் அறத்ததத் துறக்கமாதவகரை உண்தமயில் வீரைரைமாவர் என்பது இத்ததககயேமார் கருத்து.
“நிறப்வபரும் பதடைக்கலம் நிறத்தின் கநருற
மறப்பயேன் விதளக்குறும் வன்தம அன்றகரைமா
இறப்பினும் திருவவலமாம் இழப்ப எய்தினும்
துறப்பிலர் அறவமனல் சூரைரைமாவகத”
(கம்ப இரைமாமமாயேணம் ததலம். 563)
இது இரைமாமனுக்குச் சுமந்திரைன் கூறயே அறவுதரை.
அறவுத் ததலதம வமாய்ந்தவன், “பத்திகயே சகல சத்தியும்” எனத் தன் அறவமாற்றதலகயே
நம்பபவன். இவனுக்கு அறகவ அற்றங்கமாக்கும் கருவி. ‘சமாணக்கியேத்தனம்’ எனப்படும்
இப்பண்பதடையேவர்கள் வமாழ்க்தகயில் முன்கனறவும் வசல்வம் அதடையேவும் தம்முதடையே குறக்ககமாதள
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அதடையேவும் தம்முதடையே அறவு கமாட்டும் வழியில் வசல்வகரை அன்ற அச்வசயேல்களில் அல்லது அறவு
கமாட்டும் சூழ்ச்சிகளில் அறவநறயும் ஆன்மீகமும் குறுக்கிடை அனுமதிப்பதில்தல.
சமான்கறமார் இலக்கியேங்களில் இம்மூவதகத் ததலதமப் பண்பகளும் விரைவி இருப்பினும் கபமார்
வீரைமும் அறவு வீரைமும் ஆன்ம வீரைத்துக்கு அடைங்கியே நிதலயில்தமான் கமாணப்படும். தனித்த கபமார் வீரைகமமா
அறவுத் ததலதமகயேமா கபமாற்றப்படுவதில்தல.
நமாட்டுப்பறக் கமாப்பியேங்களில்
பமாமரைக் கததப் பமாடைகனின் பதடைப்பக்களில் சமான்கறமார் இலக்கியேங்களில்
கமாணப்படுவதுகபமால அறம் ஆன்மீகம் ஒழுக்கநூல் ககமாட்பமாடுகளின் தமாக்கம் அதிகம்
கமாணப்படுவதில்தல. இத்ததகயே கருத்துக்கள் சில அவன் பதடைப்பில் கமாணப்படின் அதவ
வபரும்பமாலும் ஆன்மீக அறநூற் பயிற்சியேமால் வபற்றதமாக இருக்க முடியேமாது. அவன் வமாழ்கின்ற
சமுதமாயேத்தின் உணர்ச்சிககள அவன் பதடைப்பில் வமாழ்வியேல் ககமாட்பமாடுகள் ஆகின்றன.
அண்ணன்மமார் சமாமி கததத் ததலதமப் பமாத்திரைங்கதளப் பரிந்து வகமாள்ள இப்பமாகுபமாடு
இன்றயேதமயேமாதது. வசவ்விலக்கியேங்களில் ததலதமப் பண்தப அளக்குங் கருவிகள் இங்குப்
பயேன்படைமா.
அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் கமாலத்தில் உழுதுண்டு கமால்நதடைகயேமாம்பி
வமாழ்ந்த குடியினர் , இரைண்டு ததலமுதறகளில் வலிதம வமாய்ந்த நிலவுதடைதமயேமாளர்களமாகவும்
அரைசரைமால் சிறப்பச் வசய்யேப்பட்டை நமாடுகமாவலரைமாகவும் நமாடைமாள்பவரைமாகவும் வளர்ச்சி எய்துகின்றனர்.
இவ்வமாய்வமமாழிக்கமாப்பியேம் அண்ணன்மமாரின் வீரைப் பண்கபமாடு அவர்களுதடையே உயேர்குடிப்
பிறப்தபயும் கூறகயே அவர்களுதடையே ததலதமத் தகுதிதயேப் பமாடுகின்றது.
ததலதமப் பண்பம் தூயே வீரைமும் ஆற்றலும் பழிக்கஞ்சும் மமானமும் உயேர்குடியில்
பிறந்தவர்களுக்கக உரியேனவமாக வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்கள் கபசுகின்றன. வீரைத்ததலமக்கதளப் பமாடும்
கததப் பமாடைகர்கள் அவர்களுதடையே குடிமரைப, வசல்வச்வசழிப்ப, தறுகண்தம,வபருமிதம் , வகமாதடை
மற்றும் இதவ கபமான்ற உயேர்குடிப் பண்பகதளப் பமாடைத் தவறுவதில்தல.
பிச்சன்கவியும் அண்ணன்மமாரின் உயேர்குடிப் பண்பிதனச் சிறக்கப் பமாடுகின்றர். அண்ணன்மமார்
வட்டைமாரைத் ததலவர்கள்; சிவகசமாழரின் நமாட்டுக்குக் கமாவல் வபமாறுப்பப் பூண்டைவர்கள்;கங்தக குலத்தவர்;
சிவககமாத்திரைத்தவர்கள்; இவர்கள் பிறந்துள்ள கமாரைமாளகுடியினர் வஞ்சதன அறயேமாதவர்கள்; சூதுவமாது
அற்றவர்கள்; வகமாடுக்கத் தயேங்கமாதவர்கள்; அவர்கள் வசமால்லும் பிதழயேமாது, வமாளும் பிதழயேமாது;
வபமாறுதமயிலும் வபரியேர், கபமாரிலும் வபரியேர்.
அண்ணன்மமார் ,’ மமாடுகட்டித் தமாம்படித்தமால் மமாளமாது என்றுவசமால்லி, ஆதனகட்டித் தமாம்படிக்கும்
அழகுவபமான்னி வளநமாட்டுக்குத்’ ததலவர்கள். அவர்கள் வளநமாட்டில் பத்துச் சுற்றுக் ககமாட்தடை கட்டி
வமாழ்ந்தனர். அங்கு,’அரைக்குத் திருமமாளிதகயும் அபரைஞ்சிக் ககமாட்தடைகளும் வவள்ளிப்படி
வபமான்னுப்படி கபமாதகவ தமானிருக்கும்”.
ககமாட்தடையிவல தங்தகக்குத் தனி அரைண்மதனயுண்டு. அந்த அரைண்மதன பத்துத்தளம் வகமாண்டைது.
‘சவி வழித்துச் சித்திரைமும் தமாவனழுதி’ இருக்கும். சமாளரைங்களுக்கு விளமிச்தசத் திதரையிடைப்பட்டிருக்கும்.
பத்தமாந்தளத்தில் பவழக்கமால் மண்டைபம் அதமந்துள்ளது.
அதில்,’அன்னஊஞ்சல்,வபமான்னூஞ்சலும், அதன்கமல், அரியேவதமாரு தூங்கு மஞ்சமும், அத்தூயே
மஞ்சம்கமல் அஞ்சடுக்குப் பஞ்சுவமத்ததயும்’ அதன்கமல் தூளிவமத்ததயும் ‘ அதமந்திருக்கும். இந்தச்
வசமாகுசு மஞ்சத்தில் உறங்கிக் கனவு கண்கடை தங்தக அண்ணன்மமாருக்கு வரும்வபமாருள் உதரைத்தமாள்.
ககமாட்தடை பதகவரைமால் அணுக முடியேமாத உயேரைமும் வலிதமயும் உதடையேது. ககமாட்தடையின்
இந்தப் பண்பிதன, பத்துச் சுற்றுக்ககமாட்தடை பமாம்கபறமா மண்டைபமும், ஏழுசுத்துக் ககமாட்தடை
எறும்கபறமா மண்டைபமும்’ என்று கூறப்படுகின்றது. ககமாட்தடையில் ஆதனலமாயேம் குதிதரைலமாயேம்
பலவுண்டு. கவளமாளர் வதரு வசல்வச் வசழிப்படைன் இருக்கும்.
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‘கமாரைமாளர் வீதிவயேன்றமால் அதில் கணக்கு வழக்குமில்தல, கவளமாளர் வீதிவயேன்றமால் வவகுதூரை
மயிருக்கும்’ பலசமாதியினருக்கும் தனித்தனித் வதருக்கள் இருந்தன. ‘வசட்டிமமார்கள் வதருவும்
கசணியேர்கள் தம்வதருவும் பமார்ப்பர் அகமும் பந்திபந்தி யேமாயிருக்கும். பலபட்டைதறத் வதருவும்
பமாங்கமாகத் தமானிருக்கும்’.
ஐந்துக்கு இரைண்டு பங்கு கமல்வமாரைம் வசுலிக்கப்படும். ‘வமாரைமிடுகவமாரும் பழங்கணக்குப்
பமார்ப்கபமாரும்’ என அரைண்மதனத் வதருவில் மக்கள் குழுமியிருப்பர்.
அண்ணன்மமார் ‘கட்டின ஏர்க்தகந்து பணம் கடைதம’ விதித்து ஆண்டைனர். அவர்கள் கமாவலிகல
களவு இல்தல; குடிமக்கள் அதனவரும் நல்லவரைமாககவ வமாழ்ந்தனர்.பதகதம யின்ற மக்கள் அன்ப
கலந்து வமாழ்ந்தனர்.
கமாட்டு வழியில் தனியேமாகத் தன்னுதடையே நமாட்டுக்குச் வசல்ல அஞ்சியே கசமாழப் பிரைதமானியிடைம்
வபமான்னர், தன் வபயேதரைச் வசமால்லி, இருதகயிலும் வபமான்கனந்திச் வசன்றமாலும் தீங்கு கநரைமாது எனத்
தன் நமாடு கமாவல் திறத்ததப் வபருதமயுடைன் கூறுகின்றமார்.
வபமான்னரின் நமாடுகமாவல் திறத்தமால், வருவமாய் இழந்த கவட்டுவப் வபண்கள், ‘கரிகமாலன்
சதமவயேல்லமாம் வபமான்னர் கமாவல் வகமாண்டைநமாள் முதலமாய், நமாம், மஞ்சள் குளிக்க மறந்கதமாம் வயிற்றல்
கருவிழந்கதமாம்’ எனக் கலங்குகின்றனர்.
அணிகலன்கள்
சமுதமாயேத்தில் ததலமக்களின் வசல்வத்ததக் கண்ணுக்குப் பலனமாகக் கமாட்டுவன, அவர்கள்
அணிகின்ற ஆதடை அணிகலன்ககள. எனகவ, கததப் கபமாக்கில் ததலமக்களின் ததலதமத்
தன்தமவவளிப்படும் வசயேல் நிகழ்த்தும் கபமாவதல்லமாம் அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆதடை
அணிகலன்களின் சிறப்தபத் தவறமாமல் கததப்பமாடைகர் பமாடுவது அவர்களுதடையே வநறயேமாக
இருக்கின்றது. அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் இந்த மரைபிதனக் கமாண்கிகறமாம்.
கவட்டுவருடைன் ‘சமாவல் கட்டுச் சண்தடைக்கு’ப் கபமாகும்கபமாது அண்ணன்மமார் இருவரும் அந்த
நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்றவமாறு தம்தமப் பதனந்துவகமாள்கின்றனர்.
‘சமாவல்கட்டுச் சண்தடைக்கு –அண்ணர்- சதிரைமாய்ப் பயேணவமன்று
அண்ண ரிருவருந்தமான் அத்தர்பன்னீர் மிகப்பூசி
சமாந்து பனுகு -வபமான்னர்சங்கர்- சவ்வமாது கமபூசி
மமார்ப நிதறந்தண்ணர் வச்சிரைமணித் தமாவடைமும்
இடுப்பில் நிதறந்த இயேல்பமான கசமாமன்கட்டி
சிரைசில் உருமமாதல சக்கிரைமமாய்க் கட்டி’
இவ்வமாறு அலங்கரித்துக் வகமாண்டு வசய்த கசவல்கட்டு சண்தடைதமான் கவட்டுவர் பதகதமக்கு
வித்திட்டைது.
அண்ணருடைன் பிறந்த அருக்கமாணி நல்லதங்கம்,வபற்கறமாதரை இழந்த தன் தனித்துயேரைம்
நீங்குவதற்குத் தமான் விதளயேமாடைக் கிளி பறமா கவண்டுவமனக் ககட்கின்றமாள். அவளுக்கமாகச் சங்கர்
கவட்தடையேமாடிப் பறதவகதளக் வகமாண்டுவரும் நிகழ்ச்சி இக்கததயில் முக்கியேமமானவதமாரு
கட்டைமமாகும். இந்த கவட்தடையின்கபமாது சங்கர் கவட்டுவரின் கவங்தகப் பலிதயேக் வகமால்கிறமார். இந்த
நிகழ்ச்சி கவட்டுவரின் பதகதயேக் கிளற விட்டைகதமாடு, சங்கரின் ஆற்றதலயும் வவளிப்படுத்தியேது.
கததயில் இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்தப உணர்த்தும் வதகயில் கவட்தடைக்குப் பறப்பட்டை சங்கரின்
அலங்கமாரைப் பதனவு வருணதனயும் அதமந்துள்ளது.

“அரைண்மதனயின் உள்பகுந்து ஆனகபதழ தமாவனடுத்து
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ஆதடை விரித்வதடுத்து -அலங்கமாரைமமாய்- விரித்துக் கட்டி
பூட்டினமார் பனுதிகதளத் – தன்னுதடையே – வபமான்னுந்திருகமனியிகல
மமார்ப நிதறந்தவதமாரு தவரைமணித் தமாவடைமும்
மமாணிக்கம் பதித்தவதமாரு மமார்பில் பதக்கமிட்டு
முத்துபதித் ததுவமாம் கமமாகன மமாதலயிட்டு
முத்தமால் அலங்கரித்த முழுநீலத் தமாவடைமும்
பச்தசக்கல் வச்சிரைமும் பதித்த கடுக்கனிட்டு
பத்து விரைலுக்கு பசும்வபமான் கதணயேமாழி
எட்டு விரைலுக்கும் இதசந்த கதணயேமாழி
கடைதமாரைம் முடைதமாரைம் கண்டைசரைம் பூட்டிகயேதமான்
தங்கத்தமால் இதழத்த சருகுவமார்த்த நிசமாருடுத்து
அல்லிக் கயிவறடுத்து அலங்கமாரை மமாய்ப்பூட்டி
வண்ணக்கச்தச தமாவனடுத்து – அதத – வமாகமாய் வரிந்து கட்டி
எண்வணய்க்கச்தச தவனடுத்து – அததப்- பமாங்கமாய் வரிந்து கட்டி
ஒட்டியேமாணம் பூட்வடைடுத்து ஒருவநமாடியில் தமான்பூட்டி
எட்டுக்கட்டி கபமாட்டைடித்த இரைணங்கண்டை மந்திரைவமாள்
இரைணங்கண்டை மந்திரைவமாள் – அதத – இதமமாய் வரிந்துகட்டி
வமாரி வதலவயேடுத்தமார் வீரைமதலவனத்தில் –வீசி-வதலகபமாடை”
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் சங்கர் கவட்டுவரின் கவங்தகப் பலிதயேக் வகமால்லும் நிகழ்ச்சியின்
முக்கியேத்ததக் கருதிப் கபமாலும் , சங்கர் தம்தமப் பதனந்து வகமாள்ளும் கமாட்சி இங்கு இவ்வளவு நீண்டு
அதமந்துள்ளது.
சதுரைங்கம் அரைசர்கள் விதளயேமாட்டுத்தமான்.என்றமாலும் அண்ணன்மமார் சதுரைங்கம் விதளயேமாடுவததக்
கண்டை தங்தக நல்லதங்கம் , ‘அது, சிலகபருக்குத் வதமாழிலில்லமா ஆட்டைம்’ என்றும் ‘சண்டியேர்கள்
விதளயேமாட்டு’ என்றும் பழிக்கிறமாள். உடைகன, அண்ணன்மமார் வீரை விதளயேமாட்டுக்குரியே அணிகலன்கதள
அணிந்து, சிலம்பம் முதலியே வீரை விதளயேமாட்டுக்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
வபமான்னர் சத்தியேம் வசய்யேத் தட்டைமான் பின் வசல்லும்முன், தம்தமப் வபரிதும் ஒப்பதன
வசய்துவகமாள்கிறமார். அந்த ஒப்பதன நீண்டைவதமாரு பட்டியேலமாக அதமகின்றது.

“ஆதடை விரித்வதடுத்த்ப் – வபமான்னர் – அழகமாய் வரிந்துகட்டி
பூட்டினமார் பனுதிவயேல்லமாம் – தன்னுதடையே – வபமான்னுத்திரு கமனியிகல
பத்து விரைலுக்கும் ப்சும்வபமான் கதனயேமாழி
எட்டு விரைலுக்கும் இதசந்த கதணயேமாழி
மமார்ப நிறந்தவதமாரு தவரைமணித் தமாழ்வடைங்கள்
மமாணிக்கம் பதித்தவதமாரு மமார்பில் பதக்கமிடை
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தும்பிப் பதக்கமிட்டு முத்துத்துரைமாயு மிகப்பதித்து
வபமாந்திக் கடுக்கனிட்டுப் வபமான்வனழுத்தும் பமாகுகட்டி
தங்கத்தி னமாலிதழத்த சருதக நிசமாரைணிந்து
அல்லிக் கயிவறடுத்து அலங்கமாரைம் பூட்டிகயேதமான்
வண்ணக் கச்சு கதவனடுத்து –அதத – வமாகமாய் வரிந்து கட்டி
எண்வணய்க்கச்தச தமாவனடுத்து –அதன்கமல் – இதமமாய் வரிந்துகட்டி
பட்டுச்சுங்கம் பறக்கவிட்டுப் பமாங்கமாகச் சுங்கு விட்டு
ஒட்டியேமாணம் பூட்வடைடுத்து இதடையில் பதிந்துமப்கபமா
பதிவனட்டு ஆயுதமும் பமாங்கமாய் வரிந்துகட்டி
பத்துக் கட்டி கபமாட்டைடித்த பமாரைமமான ககடையேமும்
அந்த, பமாரைமமான ககடையேத்ததப் பமாங்கமாக கமல்பூட்டி
எட்டுக்கட்டி கபமாட்டைடித்த ரைணங்கண்டை மந்திரைவமாள்
இந்த, ரைணக்கண்டை மந்திரைவமாள்-அதத – இதமமாகத் தமாவனடுத்து”

சங்கர் கபமாருக்குப் கபமாகும்கபமாதும் ஒப்பதன இகதகபமால் நீண்டு விரிவமாக அதமகின்றது.
கமற்கூறயே நிகழ்ச்சிகளின்கபமாது அண்ணன்மமார் பதனந்து வகமாள்ளும் ஆதடை அணிகலன்களமால்
அவர்களின் உயேர்நிதலயும் வசல்வச் வசழிப்பம் வவளியேகின்றன. இவ்வவமாப்பதனப் பட்டியேல் சில
இடைங்களில் இருபது வரிகளுக்கும் கமல் நீளுகின்றது.
வீரைநிதலப் பமாடைல் மரைபில் ஒப்பதன
வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் ஆதடை அணிகலன்கள் வமாய்பமாடு அதமப்பில் கமாணப்படுகின்றன.
குறப்பிடைத் தக்க சூழ்நிதலகளில் அவ்வமாய்பட்டு அதமப்பகள் மீண்டும்மீண்டும் வருகின்றன. இதவ
இவ்வமாறு வருவதத ஆரைமாய்ந்த பவுரைமா, கததப் கபமாக்கில் மமாற்றத்தத நிகழ்த்தும் சம்பவத்தில் அந்த
நிகழ்ச்சிகளுக்ககற்பத் ததலமக்கள் ஒப்பதன வசய்து வகமாள்வததச் சுட்டிக் கமாட்டியுள்ளமார்.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் திருமணத்தின்கபமாது மணமகனின் வருணதன இல்தல. ஆனமால்,
அவர்களுதடையே வமாழ்க்தகயில் திருமணத்ததக் கமாட்டிலும் கவட்தடையேமாடைல், சிலம்பம் விதளயேமாடுதல்,
கவட்டுவருடைன் கபமார், வபமான்னர் தட்டைமான் பின்னர் சத்தியேம் வசய்யேப் கபமாதல் முதலியே நிகழ்ச்சிகள்
அண்ணன்மமாரின் ததலதமப் பண்தபப் பலப்படுத்துவன ;ஆதலமாலிந்த நிகழ்ச்சிகளில் அதவயினரின்
கவனம் ஊன்ற நிற்குமமாறு கததப் பமாடைகன் ஒப்பதனப் பகுதிதயே விரித்துப் பமாடுகிறமான். இததன,
வீரைநிதலப் பமாடைல்களின் மரைபகளில் ஒன்றமாகப் பவுரைமாவும் எடுத்துக் கமாட்டியுள்ளமார்.
பதடைக்கலன்
வீரைநிதலக் கமாப்பியேத் ததலவர்களுக்கு ஆதடை அணிகலன்கதளக் கமாட்டிலும் அவர்களுதடையே
கபமார்க்கருவிககள அவர்களுக்கு மிக அணுக்கமமானதவ. ககமாதண்டைமில்லமாத இரைமாமதனகயேமா,
கமாண்டீபமில்லமாத அருச்சுனதனகயேமா, கதத இல்லமாத பீமதனகயேமா நிதனத்துப் பமார்க்க முடியேமாது.
ஏவனனில் இப்பதடைகலன்ககள அவ்வீரைர்களின் அதடையேமாளம். எனகவ, வீரைநிதலப் பமாடைல்கள்
வீரைர்களின் பதடைக்கலன்கதளச் சிறப்பமாகப் பமாடுகின்றன.
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சங்கர் கவட்தடைக்குச் வசல்லும்கபமாதும் , அண்ணன்மமார் சிலம்பம் வபமாருது
விதளயேமாடும்கபமாதும், கவட்டுவர் மீது அண்ணன்மமார் கபமாருக்குப் கபமாகும்கபமாதும், வபமான்னர்
சத்தியேம் வசய்யேப் கபமாகும்கபமாதும் அவர்கள் தரித்த பதடைக்கலன்கள் விரிவமாக விவரிக்கப்படுகின்றன.
பதடைக்கலன்களுக்குப் வபயேர்கள்
ததலமக்களின் பதடைக்கலன்கள் தனிப்வபயேர்களமால் அதடையேமாளம் கமாட்டைப்படுகின்றன.
சங்கரின் வமாள்,’எட்டுக் கட்டி கபமாட்டைடித்த இரைணங்கண்டை மந்திரைவமாள்’. தமத்துனர் எதிரிலமாப்
வபருமமாளின் வில்,’ கல்வதறக்கக் கதண வபய்யுங் கமாண்டீபம்’. அதில் வதமாடுக்கப்படும்
கதணகள்,’எதிர்த்ததரை ஈடைழிக்கும் எமனமாசுரைன் கதணகள்’. என்று வபயேர்கள் கூறப்படுகின்றன.
பதடைக்கலன்களின் சிறப்ப
ததலவர்களின் பதடைக்கலன்கள் மற்றவர்களின் பதடைக் கலன்கதளப் கபமாலக் கம்மியேர்களின்
வதமாழிலமால் மட்டும் உருவமானதன்று. நீண்டை கடும் உதழப்பின் பயேனமாககவ ததலவனின் பதடைக்கலன்
உருவமாகின்றது. ததலவனின் ஆளுதமதயேப் பதடைக்கலன் முழுதமப் படுத்துகின்றது. ததலவனின்
வசயேலமாண்தமக்குப் பதடைக்கலன் வபரிதும் துதண வசய்கின்றது. ஆதலமால், கததப் பமாடைகன்
ததலவனுக்கு உறுதுதணயேமாக நிற்கும் பதடைக்கலத்தின் அருதம வபருதமகதள விரித்துப் பமாடிக்
ககட்கபமாதரை அதில் ஈடுபடுத்துகிறமான்.
சங்கரின் ஈட்டி
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் சங்கரின் பன்ற கவட்தடை முக்கியேமமானவதமாரு திருப்ப
தமயேமமாகும். இந்த நிகழ்ச்சி, இக்கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் இடைம் வபறுகின்றது. இந்த
நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னகரை கவட்டுவருடைன் பதக கடுதமயேமாகின்றது. எனகவ, அண்ணன்மமார்சமாமிக் கததப்
பமாடைகர்கள் , பன்றயின் பிறப்தபத் வதய்வத் வதமாடைர்தப உதடையேதமாக்கித் வதய்வத்தின் வரைத்தமால் பிறந்த
பன்றதயேக் வகமால்வதற்குப் பயேன்படும் கருவிதயேயும் வதய்வத்தன்தம உதடையேதமாகப் பதடைத்துக்
கமாட்டுகின்றனர்.
பிச்சனும் இந்த நிகழ்ச்சிதயேச் சிறப்பமாகப் படுகிறமார். சங்கர் ஆசமாரிதயே அதழத்துப் பன்றதயேக்
குத்துவதற்குப் பதிதனந்து பமாக அகலமும் அறுபது பமாக நீளமும் உள்ள கவல் வடிக்க உத்திரைவு
இடுகிறமார். அதற்குப் பறக்கதடையிற் கிடைக்கும் வபரியேவதமாரு இரும்பக் கட்டிதயே எடுத்துச் வசல்லும்படிக்
கூறுகிறமார்.
அந்தக் கட்டிதயேத் தன்னமால் எடுத்துச் வசன்று உருக்கி கவல் வசய்யே இயேலமாவதன்று ஆசமாரி
வருந்துகின்றமான். சங்கரின் ஆதணக்கு அஞ்சி இரைகவமாடு இரைவமாக ஊதரைவிட்டு ஓடிவிடை எண்ணுகிறமான்.
அவன் கனவில், ஆதிவரைகுரைமாமர் இந்த ஆபத்து கவதளயில் இவனுக்கு உதவி வசய்யே கவணுவமன்று
எண்ணி ஊருக்கு கமற்கில் உதலதயே தவக்கும்படியும் தமாகம வந்து உதவுவதமாகவும் கூறுகின்றமார்.
அவ்வமாகற, உதலதவத்து கவல் வடித்தமாயிற்று. சங்கர் அடிதமப் பதறயேதன அதழத்துக்
வகமாண்டு கவலிதன எடுக்கச் வசன்றமார். அதற்குள் மமாயேவர், ‘சங்கரின் சமாமர்த்தியேத்ததத் தமானறயே
கவண்டுவமன்று’ பமாதறகமல் கவதல நிறுத்தி ஈயேத்ததக் கமாய்ச்சிவிட்டைமார்.
கவதலக் கண்டை சங்கர் மகிழ்ந்து, அதத எடுக்க முயேல்கிறமார்; முடியேவில்தல. “ஆக்கரித்துப்
பல்கடித்து அறுபதடி பின்குதித்து”எட்டிகயே கவல் பிடித்து அதசத்தும் கவல் எழும்பவில்தல.சங்கருக்கு
வலுக்குதறந்தது. தமான் வசய்த பிதழ அவருக்கு நிதனவுக்கு வந்தது.
“என்ன இருக்க –நமாம்- என்னமதி நிதனத்கதமாம்
தமாதயே மனதிவலண்ணி தன்பிறப்தப வநஞ்சிவலண்ணி
மமாயேன் வபருமமாதள மனத்திகல தமானிதனத்தமார்”
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தமாதி தகயில், தங்தக வகமாடுத்தனுப்பியே தீர்த்தத்தத வமாங்கிச் சங்கர் கவல் மீது எறந்தமார்.
தீர்த்தம் பட்டைவுடைன் கவல் கமகல எழும்பியேது. அததனச் சங்கர் ,’இடைது தகயேமாகல எட்டிகயே
தமான்பிடித்தமார்’
இவ்வமாறு பதடைக்கலம் வதய்வீகத் தன்தமயுடைன் உருவமாவததப் பமாடுவது வீரைநிதலப்
பமாடைல்களின் மரைப என்று பவுரைமா கூறுவது இங்கு நிதனவு கூரைத்தக்கது.
குதிதரை
வீரைனுக்கு அவனுதடையே பதடைக்கலன்கதளக் கமாட்டிலும் மிக வநருக்கமமானது அவனது குதிதரை.
அவனுக்குக் குதிதரை மதிப்ப மிக்க வசல்வம் என்பகதமாடு உற்ற துதணயும் ஆகும். ததலவனுக்குக்
‘கதழ்பரியே கலிமமா’ ஏற்றத்ததக் வகமாடுப்பகதமாடு, கபமார்க்கமாலத்தில் நம்பிக்தகக்கு உரியே நண்பனமாகப்
பதகவர்கதள வவல்லுவதிலும், இதடையூறுகதளக் கடைப்பதிலும் வபரிதும் துதண நிற்கிறது.
வீரைநிதலப்பமாடைல்களில் ததலமக்களின் ததலதமப்பண்தப விளக்க அவர்களின் குதிதரைகளின்
சிறப்பக்களும் பமாடைப்படுகின்றன.
ததலவர்கள் தம்முதடையே குதிதரைகளுக்குப் வபயேரிட்டு அதழப்பததச் சங்க இலக்கியேங்களிலும்
கமாண்கிகறமாம். சங்க கமால கவளிரைமாகியே கமாரி, ஓரி ஆகிகயேமாரின் குதிதரைகள் அவர்களுதடையே வபயேர்களமால்
கமாரிவயேன்றும் ஓரிவயேன்றும் அதழக்கப்பட்டைன. கிகரைக்கக் கமாப்பியேமமான இலிதம், எக்டைர் அக்கிலியேசு
ஆகியே வீரைர்களின் குதிதரைகளுக்குத் தனித்தனிப் வபயேர்கதளக் கூறுகிறது. இந்த மரைபில் அண்ணன்மமாரின்
குதிதரைகளும் கமாளி என்றும் நீலமா என்றும் வபயேரிட்டு அதழக்கப்பட்டைன.
ததலவர்களின் குடிச்சிறப்ப அவர்களின் ஆதடைஅணிகலன்களின் வழிகயே பறத் கதமாற்றம்
வபற்றமாற் கபமாலக் குதிதரைகளின்சிறப்பம் அவற்றன் அணிகலன்களமாகியே கல்லதண, முன்வனற்றச்
சல்லி, முகவமமாட்டு, வகமாண்தடைக் வகமாப்பி, வநற்றச் சுட்டி முதலியேன அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
கூறப்படுகின்றன.
குதிதரை ததலவனின் இதணபிரியேமாத் கதமாழன்.
வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களில் குதிதரைகள் ததலவதரை விட்டுப் பிரியேமாத்’ துதணவர்’களமாககவ
கமாணப்படுகின்றன. ததலவர்கள் குதிதரைகதளத் தம் நம்பிக்தகக்கு உரியே துதணவர்களமாககவ
மதித்தனர். தம் முயேற்சிகளில் துதணநின்று உதவுமமாறு ததலவர்கள் குதிதரைகளிடைம் கவண்டுவதத
வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களிற் கமாண்கிகறமாம். ஓமரின் கிகரைக்கக் கமாப்பியேம் இலியேதில், எக்டைர், தன்
குதிதரைகதள விளித்துத் தமான் அவற்தறப் பிரியேமுடைன் வளர்த்த முதறகதளயும் , அன்ப கமாட்டி கநசித்த
விதத்ததயும் எடுத்துக் கூறப் கபமாரில் வவற்ற வபற உதவி , நன்றக் கடைதனத் திரும்பச் வசலுத்த
கவண்டுகிறமான். அக்கிலியேசு, தன் குதிதரையிடைம் பதகவன் வமலியேதசத் கதமாற்கடிக்க உதவ
கவண்டுகிறமான்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் குதிதரைகள் ததலவர்கதளப் கபமாலகவ
அச்சமின்தமயுடைனும் நன்றயுடைனும் வசயேல்படுகின்றன. சூழ்ச்சித் திறத்திலும் ததலவனின் உள்ளக்
குறப்தப அறந்து வசயேல்படுவதிலும் வமய்த் கதமாழர்களமாககவ அதவ நடைந்துவகமாள்கின்றன. சங்கரின்
குதிதரை, அவர் உள்ளம் அறந்து, “எட்டைமா மதிதல ஒகரைஎட்டைமாகத் தமாண்டு’கிறது.வபமான்னர் தம் மனக்
குதறதயேக் குதிதரையிடைம் மனம் திறந்து கூறுகிறமார்.
“என்பரைவி என்பறதவ என்னவசகவன் நமானுமிப்கபமா
மண்ணிழந்கதன் மதனயிழந்கதன்–தங்தக– மமாணிக்கத்தத நமானிழந்கதன்
வபமான்னிழந்கதன் வபமாருளிழந்கதன் –பலிக்குட்டி
சங்கதரையும்- நமானிழந்கதன் என்வசய்கவன் “
என்று வபமான்னர் ஏங்கி மனம் உருகுகின்றமார்.வபமான்னரின் மனநிதலதயே அறந்துவகமாண்டை குதிதரை
அவருக்கு ஆறுதல் வமமாழி கூற கதற்றுகின்றது.
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“அப்கபமா,
வதய்வப் பரைவி தமானும்அனுமமானித்துத் ததலயேதசத்திடுமமாம்
எண்ணங் கலங்க கவண்டைமாம் –சுவமாமி – கயேமாசதனகள் வசய்யே கவண்டைமாம்
அங்கங் கலங்க கவண்டைமாம் அழகவண்டைமாம் அண்ணமாநீ
கடைதலக் குதிக்கிகறன் –அண்ணமாஉன்தனக்வகமாண்டு- கருமதலயேத் தமாண்டுகிகறன்
விண்தணக் குதிக்கிகறன் – உன்தனக்வகமாண்டு – கவகமமாய்ப் பறக்கிகறன்நமான்
தம்பி பலிவவட்டி – சுவமாமிநீ- திரும்பித்தமான் வருவமாய்”

இவ்வமாறு கூறுதகயில், குதிதரைக்கு நன்றப் வபருக்கமால் கண்ணீர் வழிந்திடுமமாம். பரைவிக்குக்
கமாட்டைதனப் பலம் வந்திடுமமாம்.
நன்றயுதடையே குதிதரை ததலவன் இறந்தமால் அவனுக்குப் பிறகு உயிர் வமாழ்வதில்தல. சங்கர்
வடைக்கிருந்து உயிர் துறந்தததக் கண்டை ‘பஞ்ச வருண நீலமா’க் குதிதரை , உணவுண்ணமாமல்,மூச்சடைக்கி
அதசயேமாமல் அவர் அருகிகலகயே நிற்கிறது.
குதிதரைகயேற்றப் பயிற்சி
குதிதரைகள் சிறப்பமான இடைம்வபறும் வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் ததலமக்களின் குதிதரை கயேற்றப்
பயிற்சி பற்றயே கருத்துக்களும் இடைம் வபறுதல் இயேல்கப. விதரைந்துவசயேல்படும் வபமாருட்டுச் சங்கர்
குதிதரையின் ‘அங்குவடி’ மீது கமால்தவத்கதறமாமல் தமாவிகயேறக் குதிதரைதயேக் கமாலமால் தட்டி விடுகிறமார்.
கமாலமால் தட்டுதல் குதிதரைக்குக் வகமாடுக்கும் சமிஞ்தஞ. இது குதிதரை கயேற்றத்தின் ஒரு வதக.

“வகமாடுஞ் சவுக்கு ததனயேட்டி – பரைவிதயே –
வகமாடுங்கதணத்துத் தமாந்திருப்ப
பட்டைமாணி சவுக்வகடுத்துப் பளீவரைன வீசி விட்டைமார்”
இதுகபமான்ற வதமாடைர்கள் குதிதரை வீரைர்களின் வசயேல்கதளப் படைம் பிடித்துக் கமாட்டுகின்றன.
குதிதரைகள், தமாம் வசல்லும் வழியில் ததலவனுக்கு வரைவிருக்கும் ஏதங்கதள அறயும் ஆற்றல்
உதடையேன. ஒருவிதக் கதனப்ப ஒலியினமால் அத்தீங்கிதனத் ததலவனுக்கு உணர்த்துகின்றன.
அக்குறப்தப அண்ணன்மமார்சமாமி கதத ‘அனுமமானித்தல்’ என்ற வசமால்லமால் குறப்பிடுகின்றது.
உண்டைமாட்டும் உணவிடுதலும்
உண்டைமாட்டும் உணவிடுதலும் பறத்திதணப் பமாடைல்களிலும் வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களிலும்
கமாணப்படும் சிறப்பமான துதறகள். அரைசன் தன் பதடைவீரைர்களுடைன் கவறுபமாடின்ற உடைனுண்ணுதலும் ,
உண்ணுதல் கபமால முகமன் வசய்தலும், கபமாருக்குப் பின் விருந்திடுதலும் , தமான் கபமாரில் பங்கு
வகமாள்ளமாமல் கபமாரிடும் இரு பதடையினருக்கும் நடுநின்று உணவுவழங்குதலும் மற்றும் இதவ கபமான்ற
வசய்திகள் சங்கச் சமான்கறமார் வசய்யுள்களில் கமாணப்படுகின்றன.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் ‘உணவளித்தல்’ வமாய்பமாட்டுத் வதமாடைரைதமப்பில்
மூன்றடைங்களில் வருகின்றது. விருந்தயேர்தல் வபமாதுவமாக மகளிரின் பணியேமாகக் கருதப்படுகின்றது.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் ‘உணவளித்தல் ‘ஆகியே விருந்கதமாம்பல் அண்ணரின் உடைன் பிறப்பத்
தங்தக நல்லதங்கத்தின் வபமாறுப்பமாக உள்ளது. இப்பகுதிகளில் ததலமக்களின் விருந்கதமாம்பம் பண்ப
முழுதமயேமாக வவளிப்படுகின்றது.
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உணவிடுதலில் ததலதமப்பண்ப
உடைன் உண்ணுதலும் உடைன் உண்ணமாமல் உணவு மட்டும் அளித்தலும்சமாதிப்
படிநிதலகளில், அச்சமாதியினுயேர்வு, தமாழ்வு, சமநிதலகதள உறுதிப்படுத்தும் பயேன்பமாடு உதடையேன
என்பது மமானுடைவியேலமார் கருத்தமாகும். உடைன் உண்ணுதலும் தமக்குள் உணவு பரிமமாறக் வகமாள்ளுதலும்
சமுதமாயேத்தில் சமநிதலயில் உள்ளவர்களிதடைகயே கமாணப்படும் நிகழ்ச்சி. உறவினரும் சமுதமாயேத்தில்
சமமமான சமாதியின்ர் என்று கருதப்படுகவமாருகம உடைனிருந்து உண்ணுவர். இது பதழதமயில் ஊறயே
சமுதமாயே மரைப. இன்றும், சமாதி கவறுபமாடைற்ற சமுதமாயேத்ததத் கதமாற்றுவிக்கவும் பலதிறமக்களிதடைகயே
சமமான உணர்வு கதமாற்றுவிக்கவும் கதசியேத் திருவிழமாக்களின்கபமாது ‘சமபந்தி விருந்து’
வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
சமாதி கவறுபமாடு மலிந்துள்ள சமுதமாயேத்தில் உயேர்ந்த சமாதிக்கமாரைன் தமாழ்ந்த சமாதிக்கமாரைனுடைன்
கசர்ந்து உணவு உண்ணுதலில்தல, உயேர்ந்த சமாதிக்கமாரைன் தமாழ்ந்த சமாதிக்கமாரைனுக்கு உணவு வகமாடுப்பமாகன
யேன்ற, அவனிடைமிருந்து உணவு ஏற்றலில்தல. உணவுப் பரிமமாற்றம் அங்கு நிகழ்தலில்தல.
சமாதி வழிபட்டை சமுதமாயே மரைபியேக்க விதிவயேமான்றதன இங்கு அறயே கவண்டும். தமாழ்ந்த
சமாதியேமான் உயேர்ந்த சமாதியேமாவனமாடு சமமக உண்ணுவதமால் கீழுள்ளவன் கமனிதலக்கு உயேர்கிறமான்.
ஆனமால், கமனிதலயில் உள்ளவன் , தன்தனக் கமாட்டிலும் தமாழ்ந்த சமாயினவனமாடு சமமமாக
உண்ணுவதமால் , சமுதமாயேத்தில் தன்னுயேர் நிதலயிலிருந்து சற்றுத் தமாழ்கின்றமான்.
மனத்தள
விலமாவது இந்த மமாற்றம் நதடைவபறுகின்றது . எனகவ, சமுதமாயேத்தில் உயேர்நிதலயில் உள்ளவன் தன்னில்
தமாழ்ந்தவனுக்கு உணவு வகமாடுப்பமாகன ய்ன்ற , அவனிடைமிருந்து உணவிதனப் வபறகவமா, உடைன்
உண்ணகவமா சம்மதப்படைமாது தவிர்த்துவிடுகிறமான்.
இந்தச் சமூகப் பண்பியேக்கம் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் நன்கு தகயேமாளப்படுகின்றது.
கவட்டுவரிடைமிருந்து சிதற மீட்கப்பட்டை குப்ப நமாச்சிக்கும், தம்தமத் கதடிவந்த கசமாழப்பிரைதமானிக்கும் ,
தம்தம உதறயூருக்கு அதழத்துவசல்ல வந்த கசமாழ இளவரைசருக்கும் அண்ணன்மமார் விருந்தளிக்
கின்றனர்.
குப்ப நமாச்சிதயே உடைனிருத்தி உண்டைதமயேமால், அவதளச்சமுதமாயேக் கண்கணமாட்டைத்தில்
உயேர்த்தி, அவளுக்கு இருந்த, ‘ஊதரைவிட்டுப் கபமானசிதற’ என்ற பழிதயேத் துதடைத்து, அவதளச்
சுற்றத்தமார் ஏற்றுக்வகமாள்ளும்படிச் வசய்கின்றனர். கசமாழப் பிரைதமானிக்கு உணவளித்து, உடைன்
உபசரித்தபின்,
“உன்தனச் சரிக்குசசரியேமா வயேண்ணி – பிரைதமானி உன்பிறகக வமாரைதில்தல
கசமாழர்வந்தமால் நமான்வருகவன் –அவர்- குமமாரைர் வந்தமால் நமான்வருகவன்
உன்பிறகக வமாரைதில்தல இனிநடைடைமா உன்னூகரை”
என்று பிரைதமானியுடைன் கபமாக மறுத்ததமயேமால், அண்ணன்மமார் சமுதமாயேத்தில் தமக்கிருக்கும்
உயேர்நிதலதயே உறுதியேமாக்கிப் பமாதுகமாத்துக் வகமாண்டைனர்.
கசமாழ இளவரைசதரைத் தம்முதடையே இடைத்திற்கு வரைச் வசய்து தம்முடைன் இருத்தி உணவுவகமாள்ளச்
வசய்ததமயேமால், கசமாழமன்னரின் நிதலக்குத் தமாமும் உயேர்ந்துவிடுகின்றனர்.
இம்மூன்று நிதலகளிலும் உணவளித்தல், உடைன் உண்டைல், என்பனவற்றமால் அண்ணன்மமார் தம்
ததலதமப் பண்தப நிதலநமாட்டிக் வகமாள்கின்றனர்.
மமானம்
வீரைக்குடிப் பிறந்தமாருக்கு உரியேதகக் கூறப்படும் குணங்களில் ததலயேமாயேது, மமானம்.
மமானமமாவது, என்றும் எப்வபமாழுதும் தன்னிதலயில் தமாழமாதம ஆகும். தன் நிதலதமயில்
தமாழமாதமயுதடையேமாருக்கக கமன்கமலும் உயேர்தலமாகியே வபருதம உண்டைமாகும். எனகவ, ததலமக்கள்
தமாம் தமாழ்தற்கு ஏதுவமாவன வசய்யேமாமல் இருப்பதில் குறயேமாக இருப்பர்.
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கசமாழப்பிரைதமானி, தன் அரைசன் அதழப்பதமாகக் கூறயேகபமாது, ‘உன்தனச் சரியேமாக எண்ணி –
பிரைதமானி – உன்பிறகக நமான்வமாரைதில்தல’ என்று அண்ணர் கூறயேததக் ககட்டை கசமாழன் சினம்
வகமாள்ளவில்தல. மமாறமாக, அண்ணன்மமார் கவளமாளர் ஆனதமால் , தம் குடிப்வபருதம கமாரைணமமாக
அவ்வமாறு நடைந்து வகமாண்டைனர் என்று சமமாதமானம் கூறயேகதமாடு, தமாகன வசன்று, நமாடு கமாவல் பணிக்கு
அவர்கதள அதழத்துவரை விரும்பகிறமார்.
வவஞ்சினமும் வஞ்சினமும்
சினம் வீரைவமாழ்க்தகயின் பண்ப; மமானத்துடைன் உறவுதடையேது. வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களில்
வீரைர்களின் வசயேல்களுக்கு நமாடைக நலனூட்டுவது அவர்களது சினகம. தன்னுதடையே மமானத்துக்குக் குதறவு
கநர்ந்தகபமாது வீரைர் சினம் வகமாள்ளுவதும், சினத்தமால் வஞ்சினம் கூறுவதும் வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களில்
கமாண்கிகறமாம். வசங்குட்டுவனது வவஞ்சினமும் வஞ்சினமும் சிலப்பதி கமாரைத்தில் சிறப்பமான இடைம்
வபற்றுக் கமாப்பியே நிதறவுக்குக் கமாரைணமமாகின்றன.
சங்கரின் சினம்
அண்ணன்மமாரில் மூத்தவஆன வபமான்ன, ‘வபமாறுதம வபமாறுத்தவ’ ரைமாக இருக்க, இதளயேவர் சங்கர்
எளிதில் சினங்வகமாள்பவரைமாக உள்ளமார். சினம் கதமான்றும் நிதலயில் சங்கரின் வமய்ப்பமாடுகளும்
அப்கபமாது அவர் வசயேல்படும் திறமும் நமாடைகப் பமாங்குடைன் வவளிப்படுகின்றன.
சங்கரின் ககமாபம் தமாவயேன்றும் உறவவன்றும் பமார்ப்பதில்தல. பங்கமாளிப் வபண்கதள,
அவர்கள், தன் தமாய் தமாமதரைக்குச் வசய்த வகமாடுதமகளுக்குப் பழி வமாங்கும் வபமாருட்டுத் தன் அடிதமப்
பதறயேன் சமாம்பவதன விட்டுத் தண்டித்த பின் மரைத்தமாலி கட்டைச் வசமால்லி சங்கர் ஏவுகிறர். அப்கபமாது
பங்கமாளிக் கவுண்டைச்சிகள், “நீசன் வந்து தமாலி கட்டை நீதிகயேமா” என்று தமாயேமார் தமாமதரையிடைம்
முதறயிடுகின்றனர். ‘வசமான்னகத கபமாதுமப்பமா, சும்மமாவிடு அவர்கதளயும்’ என்று பங்கமாளிப்
வபண்களுக்குப் பரிந்து வரைகவ, சங்கருக்குச் சினம் கமலும் மூண்டு, ‘அந்த மூகதவிகதள அடித்த அடிநம்
தமாயேமாதரையும் அடியும்’ என்கிறமார்.
சங்கரின் இந்தச் சினம் ததலதம சமான்ற வபருமித வீரைத்திற்கு இதயேயேமாகத என ஐயுறலமாம். இந்தச்
சினம் ‘கசர்ந்தமாதரைக் வகமால்லி’, என்றும், ‘வீரைத்திற்கு அணியும் அரைணும் ஆகும் சினமன்று’ என்றும்
மறுக்கலமாம். ஏற்வகனகவ சுட்டிக் கமாட்டியேவமாறு , நமாட்டைமார் பண்பமாடுகதளச் வசவ்விலக்கியேங்கள் கூறும்
அறவியேல் ககமாட்பமாடுகதளக் வகமாண்டு கநமாக்குதலமாகமாது. தவறு வசய்தவதனத் தண்டித்துத்
திருத்தும்கபமாது, அவனுக்குப் பரிந்து குறுக்கக வந்து விலக்குவமாதரையும் தண்டிக்க கவண்டும் என
எண்ணுவது இன்றும் நதடைமுதறயில் உள்ள நமாட்டைமார் வமாழ்வியேற் பமார்தவயேல்லவமா?கமலும், இந்த
நிகழ்ச்சியில் இதழகயேமாடும் வமல்லியே நதகச்சுதவதயேயும் அறயே கவண்டும்.
கமாப்பியேங்களில், சககமாதரைர்களமாகியே ததலமக்களுள், ததமயேன் அறவுணர்வு
மிக்ககமானமானகவும் அளவிறந்த வபமாறுதமயுதடை யேவனமாகவும் சத்தியேத்திற்குக் கட்டுப்பட்டைவனமாகவும்
விளங்க, இதளயேவன் எளிதிற் சினங் வகமாள்பவனமாகவும் சண்தடைக்கு முன்னிற்பவனமாகவும் அறத்ததப்
பற்றப் வபரிதும் அக்கதறப் படைமாதவனமாகவும், ஆனமால் அண்ணன் வமார்த்ததக்குக்
கட்டுப்பட்டைவனமாகவும் பதடைக்கப்பட்டுள்ளததக் கமாண்கின்கறமாம்.
இரைமாமமாயேணத்தில் இரைமாமன், இலக்குவன், பமாரைதத்தில் தருமன், பீமன், அருச்சுனன் ஆகியே
வரின் குணநலன்கள் இததனக் கமாட்டுகின்றன.
இம்மரைபிதனப் பின்பற்றகயே நமாட்டுப்பறக் கவிஞன் ’வபமாறுதம வபமாறுத்த’ வபமான்னரின்
உடைன்பிறந்த சங்கதரை, எளிதில் சினங் வகமாள்பவ ரைமாகப் பதடைக்கிறமார். இந்தக் கதத மமாந்தர்கதள
இதிகமாசக் கதத மமாந்தர்களமான வதய்வங்களுக்குச் சமமமாகக் கதத ககட்கும் பமாமரை மக்கள் பமாவிப்பதும்
ஒரு கமாரைணமமாகும். வீரைப்பண்பமாட்டியேல் கநமாக்கில் கட்டைற்ற சினமும் ஒரு ததலதமப் பண்ப கபமாலும்.
சங்கரின் இந்த மிதகயேமான சினம், வபமான்னருடைன் சிலம்பம் வபமாருது விதளயேமாடும்வபமாழுது,
“மந்திரைவமாள் தும்பவிட்டு – அண்ணர் – வருகிறமார் அப்கபமாது

47

கண்கள் சிவந்து – சங்கர் – கடுங்ககமாப மமாகிகயேதமான்
நீலவிழிக் கண்ணிரைண்டும் –சங்கருக்கு – வநருப்பத் தணலமாகிறது
வலபறம் மீதசயேது வல்லமமாய்ப்கபமார் வசய்கிறது
இடைதுபறம் மீதசயேது ஈட்டிப்கபமார் வசய்கிறது
அண்ணதரைப் பமார்த்து –சங்கர்- அப்கபமாது ஏதுவசமால்வமார்
அடைமா, ஒருநமாளும் வசமால்ல ஒருவமார்த்தத வசமான்னதற்கு
என்னுதடையே வமாளமாகல – உன்தன – இருதுண்டைமாய் வீசிடுகவன்”
என்று,’ஆக்கரித்துப் பல்கடித்து வமாள்சுழற்ற’ வரும்கபமாது, வீரைம் வவளிப்படுகின்றது; தன்
ததமயேவனன்றும் பமாரைமாத சங்கரின் சினம் வவளிப்படுகின்றது.
இகதகபமான்று, கசமாழன் வபமான்னதரை அன்பக வரைவதழத்துச் சிதற தவத்தவபமாழுதும், வளநமாடு
வகமாள்தளயிடை கவடுபதடை வந்தவபமாழுதும், துதணயின்றப் படுகளத்திற்குத் தனியேமாக வந்த
தங்தகதயேக் கண்டை வபமாழுதிலும் சங்கரின் கடுஞ்சினம் வவளிப்படுகின்றது. இந்தச் சினகம சங்கரின்
ததலதமப் பண்தபப் பிறரிடைமிருந்து கவறுபடுத்துகின்றது.
உடைல் வலிதம
அஞ்சமாதமயும் வீரைமும் உடைல்வலிதமயேமால் அதமவன. உடைல்வலிதம யின்ற இதவ
பயேனளிப்பதில்தல. உடைல் வலிதமயில்லமாத வனது சினம் நதகப்பக்கிடைமமாகும் . எனகவ,
வீரைநிதலப்பமாடைல்ககளில், ததலதமப்பண்தப எடுத்துக் கமாட்டை, வீரைப்பண்கபமாடு உடைல் வலிதமயும்
பமாடைப்படுகின்றது.
வபமான்னர், ‘ஒன்பதமாதனப்பலமுதடையேவர்’. தம்பிதயேக் கமாட்டிலும் அண்ணர்
பலமுதடையேவரைமாயினும், தம்பி சங்கரின் பலகம , கததயில், பல இடைங்களில் வவளிப்பதடையேமான
கதமாற்றம் வபறுகின்றது.
சங்கரின் உடைல்வலிதம கபமாட்டியில் வவல்லவும் பதகவதரைத் தண்டிக்கவும்
பயேன்படுத்தப்படுகின்றது. அண்ணன்மமார் இளதமயில் ஆதிவசட்டிபமாதளயேம்விட்டு வளநமாடு கநமாக்கி
வரும்கபமாது, ‘மதுக்கதரையில் குடியிருக்கும் மமாகமாளி வசல்லமாயியிடைம் வமாக்கு மனுக் ககட்க
வருகிறமார்கள். யேமாகரைமா அந்நியேர் வருகின்றனர் எனக் கருதியே வசல்லமாயி, ததலவமாசலில் கமாவலிலிருந்த
ஒற்தறச் சடைமாமுனிதயே ஏவி விடுகிறமாள். ‘வமானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒன்றமாய் வளர்ந்து’ அந்த ஒற்தறச்
சடைமாமுனி அண்ணர் முன்கன வருகின்றது. சங்கர் சடைமாமுனியின் சதடைதயேப் பிடித்திழுத்துத்
தண்டிக்கின்றமார். பூகலமாகம் தத்தளிக்கப் பூதம் அலறுகின்றது.
வளநமாட்டுக்குப் கபமாகும் வழியில், சிறுகமணி என்னும் ஊரில் அண்ணன்மமார் தங்குகின்றனர்.
அப்கபமாது, ஏதழப் பிரைமாமணர் ஒருவருக்கமாகச் சங்கர் தமாம் ஒருவரைமாககவ ஏழுவசய் வநல்தலயும்
அறுவதடை வசய்கின்றமார். வநல்தல அறுத்து, ஏழுகட்டைமாகக் கட்டி விடுகிறமார். சிறுவன் எனத் தன்தனப்
பழித்த பள்ளர்கதளக் கட்தடைத் தூக்கச் வசமால்லுகிறமார். எல்கலமாரும் கூடி, முக்கி முணகித் தூக்க
முயேன்றும் முடியேவில்தல. அவர்கள் எல்கலமாரும் கூடித் தூக்க முடியேமாத கட்டுக்கதளச் சங்கர், தம் இடைது
கமாலமால் எற்றுகிறமார். அதவ ஏழு பதனமரைம் உயேரைம் வசன்று பின் பள்ளர் கமல் விழுகின்றது.பளுத்
தமாங்கமாமல் பள்ளர் மடிகின்றனர். ஏழுகட்டு வநல்தலயும் களத்து கமட்டில் கபமாட்டுக்’ கட்டுக்கு ஒரு
அடியேமாய்க் கடுகி அடித்துச் சங்கர் வநல்லு கவறு பல்லு கவறு நிமிடைத்தில் பிரித்தமார்’. மதலகபமால்
குவிந்த வநல்தல அளப்பதற்கு மரைக்கமால் இல்தலவயேன்று , சங்கர், கதரைகமல் நின்ற ஆலமரைத்ததப்
பிடுங்கிப் வபருவிரைல் நகத்தமால் குதடைந்து மரைக்கமால் வசய்து , வநல்தல அளக்கிறமார்.
வீரைநிதலப் பமாடைல்களில், ததலமக்கள், கபமாரில் மட்டுமன்ற , எல்லமாத் துதறகளிலும் ,
வதமாழில்வல்லுநதரையும் வவல்லும் அளவுக்குத் திறம் வமாய்ந்தவர்களமாக உள்ளனர். பமாமரைமக்களின்
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கண்கணமாட்டைத்தில் ததலவன் ‘சகல கலமா வல்லவன்’. அவன் எந்தத் துதறயிலும் இதளத்தவன்
அல்லன். அவதன யேமாரும் எந்தத் துதறயிலும் வவல்லமுடியேது.
இளதமயில் , இவ்வமாறு, உலகியேல் வசயேல்களில் பலப்பட்டுத் கதமான்றயே சங்கரின் உடைல்வலிதம,
பின் நமாளில் வீரைப்பண்படைன் மிளிர்கின்றது.
ககமாட்தடைதயே அழித்தல்
கசமாழன், வபமான்னதரை,’ விலங்கில்லமாக் கமாவல் வவயில்கமாவல் தவத்தமான்’ என்றறந்த சங்கர் ,
தம்முதடையே பதடைதயேத் திரைட்டி உதறயூர் வருகிறமார். சங்கர் தன்தன வணங்கமார் என்றறந்த கசமாழர்,
ககமாட்தடையின் தலவமாசலின் வழியேன்றக் குறுகியே திட்டி வமாசல்வழிஅவர் வந்தமால் ததல குனிந்துதமான்
நுதழயே கவண்டும்; அவ்வமாறு குனிந்து வந்தமால் அததனகயே தன்தனக் வணங்கியேதமாகக் வகமாள்ளலமாம்
என எண்ணி த் திட்டி வமாசல்வழி அவதரை அதழத்துவரை ஆதணயிடுகிறர். அரைசருதடையே கருத்தத அறந்த
சங்கர் ,’ஏழு சுத்துக் ககமாட்தடைதயே உததத்தமார், ‘. ககமாட்தடை வபமாலவபமால என்று சரிந்து விழுகிறது.
யேமாதனதயே அடைக்கல்
வபமான்னர் பவனி வரைச் கசமாழர் ’தங்கமுலமாம் பூசியே தண்டிதகயும்’, சங்கருக்கு ,’மத்தகத்து
வவள்ளமாதன மதகரிதயே அலங்கரித்தும் பரிசளிக்கிறர். ‘பக்கத்துக்கு மூன்றமாதன பந்தம் பதணத்துக்’
வகமாண்டு வரைப் வபற்ற மதயேமாதனயின் கமல் சங்கர் ஏறகயே அதட்டுகின்றமார். அந்த மதகரி, சங்கரின்
அதட்டைதலக் ககட்டு, அஞ்சி, ‘வமால்முறுக்கி லத்திவிட்டு’ வீறட்டுக் கத்துகிறது. சங்கர்,
‘இவ்வவள்ளமாதனதயேப் பமார்த்தமால் – நம்- எருதமக்கன்று கபமாலத்தமான்’ என்று சிரிக்கிறமார்.
கற்றூதனப் பிளத்தல்
உதறயூரில் அண்ணர் இருவரும் பவனி வரும்கபமாது, வதருவில் மிகப் வபரியே கற்றூண்
ஒன்றதனக் கமாண்கின்றனர். வபமான்னர் கமால் விரைல் நகத்தமால் கதமாண்டியே குழியில் சங்கர், தூதணப்
‘வபருவிரைலமால் தமாங்கி தவத்து ‘நிறுத்தினமார்’. பின்னர் ‘கல்தூதண வவட்டியிப்கபமா – என்மந்திரைவமாள் –
கடுதம அறயே கவண்டும்’ என்று கூற வீசியே வமாள்வீச்சில், ‘ஆறுபமாதக அகலம் அறுபது பமாதக’ நீளம் ‘
உள்ளதூண் எட்டுத் துண்டுகளமாக வீழ்ந்தது. சங்கரின் உடைல் வலிதமதயேக் கண்டை சிவகசமாழர்
,’இப்வபரியே கல்தூணும் –சங்கருக்கு – இலவம்பஞ்சு தமானமாச்சு’ எனப்பமாரைமாட்டுகிறமார்.
குதறந்த உடைல் பலம் வகமாண்கடைமாரும் திறதமயேமாகக் தகயேமாளக் கூடியே சூழ்ச்சித் திறமிக்க
பதடைக்கலன்கள் கண்டுபிடிக்கப் வபறுமுன் மக்கள் தம் உடைல் பலத்ததகயே வவற்றக்குப் வபரிதும்
நம்பியிருந்தனர். அத்ததகயே உடைல்வலிதம வமாய்ந்திருந்கதமாதரை ப் வபரிதும் கபமாற்றனர். எனகவ,
வீரைநிதலப் பமாடைல்களில் ததலமக்களின் கபமார்த்திறதமயில் பதடைவலியுடைன் உடைல்வலிதமயும்
கசர்த்துப் பமாடைப் வபறுததலக் கமாண்கிகறமாம்.
வபமான்னரின் சினம்
வபமான்னர் அறவநறத் ததலவனுக்கு உரியே வபமாறுதம, பணிவுதடைதம, பிறருதடையே
குற்றத்ததப் வபமாறுத்தல், பழிபமாவங்களுக்கு அஞ்சுதல் முதலியே அறப்பண்பகள் பல உதடையேவர். தம்பி
சங்கர், தம்முதடையே மிதகயினமால் பிறருக்கு வருத்தம் விதளத்தகபமாவதல்லமாம், வபமான்னர், தம்முதடையே
அறவுணர்வமால் அவதரைக் கட்டுப்படுத்துகிறமார். இத்ததகயே ‘வபமாறுதம வபமாறுத்த நல்ல
வபமான்னு’வுக்கும் சினம் கதமான்றும். குணம் என்னும் குன்கறற நின்ற வபமான்னருக்கும் சினம் கதமான்றும்
என்றும், அந்தச்சினம் தமாங்குதற்கு அரியேது என்றும் கமாட்டுகின்றது, இந்த வீரைநிதலக் கமாப்பியேம்.
தன்மமானத்திற்கும் குடிப்வபருதமக்கும் வஞ்சகத்தமால் ககடு கநரிடும்கபமாது, ‘வபமாறுதம
வபமாறுத்த நல்ல வபமான்னு’ வும் வவஞ்சினத்துடைன் வசயேல்படுகின்றமார். அந்தநிதலயில் மிகக்
வகமாடூரைமமாகச் வசயேல்படுவதும் வீரைத்ததலமகனின் வசயேலமாண்தமத் திறத்தின் பண்பமாக உள்ளது.
தட்டைமாதனப் பழிவமாங்கல்
கவட்டுவருடைன் கமமாததலத் வபமான்னர் வதமாடைக்கத்திலிருந்கத தவிர்த்து வந்தமார். கவட்டுவரின்
தகயேமாளமாக வந்த தட்டைமானின் சதி சூதமால் வபமான்னர் அவமமானப்படுகிறமார். ‘வமாக்குக்கக கவளமாளர்’,
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‘கமாரைமாளர் அரைண்மதனயில் களவில்தல’, கவளமாளர் மதனயில் விதனயில்தல’ என்ற
குடிப்வபருதமயும் சந்கதகத்திற்கிடைமமாகித் தட்டைமானின் சதியேமால் பழிக்கப்படுகின்றது. ‘வஞ்சர்
தீவிதனகளமால் மமானமணி இழந்தமார்’,கபமாலக் குமுறும் மனத்துடைன், வபமான்னர் தட்டைமானிடைம், அவன்
விரும்பியேவமாகற சத்தியேம் வசய்யே இதசகிறமார். இந்தநிதலயிலும் வபமாறுதமதயே இழக்கவில்தல.
தட்டைமானுடைன் தனிவழி வசன்று கபமாதமாவூர் கவளமாளர் நமாட்டுச் சதபயினர் முன் தட்டைமான்,

“நமான்தவத்த கருவூலத்ததப்- வபமான்னர்- மனதமாரைக் வகமாள்தளயிட்டைமார்
தகயேமாச்சி ஆள்வவமன்று – வபமான்னமாண்டைமார்- கடைத்தமனங் கூடைமாகம
சத்தியேத்துக் குட்பட்டுப் –வபமான்னமாண்டைமார்- சம்மதித்து வமாரைமாரிப்கபமா”

என்று சிறுவசமால் கூறப் வபமான்னரின் பகழ்வகமான்று உதரைத்தகபமாதும் அவர் வபமாறுதம இழக்கவில்தல.
ஆனமால், தம்தமத் தட்டைமான் வஞ்சகமமாகப் பிரித்துத் தனிதமப் படுத்தியேதனமால் தம்முதடையே
தமத்துனன்மமாரும் அருதமத் தம்பியும் அடிதமப் பதறயேனும் உயிர் துறக்க கநரிட்டைகத , தங்தக
துதணயின்றத் தனித்து விடைப்பட்டைமாகள என்ற யேதமார்த்தநிதல அவருதடையே உள்ளத்ததத் தமாக்கியேது.
இந்தச் சூழ்நிதலயில் வபமான்னர் வபமாறுதமதயேக் தகவிட்டுப் வபமாங்கி எழுகிறமார். சதிக்குப் பலியேமான
அவமமானத்தமாலும் இழப்பணர்ச்சியேமாலும் தட்டைமாதன ஒகரை வீச்சில் இரைண்டு துண்டைமாக்குகிறமார்.
அப்வபமாழுதும் சினம் தணியேமாமல், அவனுதடையே உடைதலக் கூறுகூறமாக்கிக் கழுகுகளுக்கும்
கமாகங்களுக்கும் விருந்து பதடைக்கின்றமார்.
கவட்டுவதரைக் கருவறுத்தல்
வபமான்னர் கமனமாட்டு கவட்டுவர்கதளக் வகமான்றழிக்கிறமார்.
“கவடுதளம் உள்ளவதல்லமாம் –வபமான்னர் – வவட்டிக் கருவறுத்து
ஆவணன்று பிறந்தவதல்லமாம் –வபமான்னர் – அறுத்துச் சிரைமரிந்தமார்
பதிவனட்டு நமாட்தடையும் – வபமான்னர் – பமார்த்துக் கருவறுத்துச்
சதுரைமாய் வருகிறமார்”
அப்கபமாது- ததலயூர்கமாளி வீட்டுப் வபண்கள், வபமான்னதரைப் பமார்த்து ஏசுகிறமார்கள்.
“இதளக்கம்பஞ் கசமாறுதின்னுகமதழவவள்ளமாளன் மககன
நமாங்கள் பலிவயேடுக்கமாது கபமானமாலும் நலமுடைகன எங்களுடை
வயிற்றுக் கருவும்-உதன – வதகயேமாய்ப் பலிவமாங்கும்
எங்கள் வயிற்றுக்கரு –உங்கதள – எதிர்ப்பலி வமாங்கும்”
என்று கவட்டுவப் வபண்கள் கபசகவ, வபமான்னரின் சினம் கமலும் வகமாழுந்துவிட்டு எரியேத்
வதமாடைங்கியேது.
“அந்தவமமாழிகள் வசமால்ல – வபமான்னருக்கு- அதிககமாப மமாகிகயேதமான்
வமாதகதயேத் தமானிழுத்துக் – குதிதரைதயே- வட்டைமிட்டுத் தமான்திருப்பி
திருப்பிக் குதிதரைவிட்டு –ஆண்டைவர்- சக்கிரைமமாய் அந்கநரைம்
வயிற்றுக் கருவுகதள வதகயுடைகன தமான்பமார்த்து
ஆண்கருவு உள்ளவதல்லமாம் – வபமான்னர் – அறுத்துக் கலக்கிகயேதமான்
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வபண்கருவு ஆனததயும் – வபமான்னர் வபமாருத்திதவத்து” வருகிறமார்.
வசவ்விலக்கியேங்களில், வீரைனின் வசயேலமாண்தமதயேத் தூண்டி விட்டு அவதன உயேர்நிதலதயே
அதடையேச் வசய்யும் சினம், இங்கு மமாறமான விதளதவத் தருகின்றது. தன்வனமாடு கபமார்
வசய்யேமாதவதனயும் கபமார் வசய்யே வலுவற்றவதனயும் வகமால்லுதல் வீரைம் அன்று. இது வீரைர்களின் கபமார்
அறம். வபமான்னர் வசய்தது வீரைர்களின் அறம் ஆகுமமா?
ஒருவனுதடையே அறதவயும் பகதழயும் வகமான்றுதரைத்தல் அவதனக் வகமால்லுகின்ற
உயிர்க்வகமாதலதயேக் கமாட்டிலும் வகமாடியேது. இதனமால் கதமான்றும் வவகுளிதயேத் துறத்தல்
அறகவமார்க்கும் இயேலமாது.
வபமான்னருக்கு இத்ததகயே சினம் கதமான்றுவதற்குக் கமாரைணத்ததயும் அப்வபமாழுது அவருதடையே
மனநிதலதயேயும் பரிந்து வகமாள்ள கவண்டும்.
இனிவருவதத முன்கூட்டிகயே கண்டு உதரைக்கும் தங்தக, தட்டைமான் வளநமாட்டு அரைண்மதனக்கு
வந்தகபமாது, ‘குலுங்கமா நகருக்குக் ககமாளு வகமாண்டுவந்து விட்டைமான் தட்டைமான், “ என்று எச்சரித்து,
அவதன வவட்டிவிடைக் கூறுகின்றமாள். அவதன அன்கற வமாளுக்கிதரையேமாக்கி யிருந்தமால் இன்று பல
இழப்பக்கதளத் தவிர்த்திருக்கலமாம். இழப்பக்கதளத் தவிர்த்திருக்கும் வமாய்ப்பக்கள் இருந்தும், உரியே
கமாலத்தில் தங்தகயேமால் எச்சரிக்கப்பட்டும் , சதியில் ஏமமாந்து உற்றமார் உறவினரின் இறப்பக்குக்
கமாரைணமமாகி விட்கடைமாகம, தட்டைமானுக்கு நமாம், ‘நன்தம வசய்யேக் கருமம் பலித்ததுகவ’ என ,
ஏமமாற்றப்பட்டைதமாலும் எளிதமாக வஞ்சிக்கப் பட்டைதமாலும் எழுந்த அவமமான உணர்ச்சி அதனத்தும்
திரைண்டு வபமான்னதரைக் ககமாபமாகவசம்வகமாள்ளச்வசய்தன; சினத்தீதயேக் வகமாழுந்துவிட்வடைரியேச் வசய்தன.
அந்தச் சினத்தீ வபமான்னரின் அறவுணர்தவ அடைக்கி மறவுணர்விதனத் தூண்டி வீரைனுக்குரியே
தறுகண்தமயுடைன் வசயேல்படைச் வசய்தது.
பழி தீர்க்கும் வவற
வீரைர்களின் வசயேலமாண்தமத்திறம் எல்லமாச்சமயேங்களிலும் ,’மறனிழுக்கமா மமானம் உதடையேதமாக
‘இருப்பதில்தல. சில சூழ்நிதலகள் அறவநறயில் வமாழும் ததலவதனயும் பழி தீர்க்கும்
வவறயுதடையேவனமாக மமாற்றவிடுகின்றன. .மமானமுதடைதம குடிப்பிறந்தமார் பண்ப. மமானமணிக்குப்
பதகவர்களமால் ஏதம் விதளந்தகபமாது, வீரைத்ததலமக்கள் பதகவருதடையே வசந்நீதரைச் சிந்தினமாலன்றத்
தம் பழி தீரைமாவதன்று நிதனக்கின்றனர். இந்த வுணர்வு வீரைர்களுதடையே அறமும் ஆகின்றது.
இத்ததகயே மனநிதலயில் அறத்ததலவனமாகியே இரைமாமபிரைமானிடைமும் கமாண்கின்கறமாம்
நமாகபமாசத்தமால் கட்டுண்டு இறந்தவதனப் கபமால மயேங்கிக் கிடைந்த இலக்குவதனக் கண்டை இரைமாமபிரைமான் ,
உலகத்ததகயே அழித்துவிடைத் துணிகிறமான். பின்னர், ‘விதியேன்று’ எனத் துயேருறுகிறமான்.
மமாபமாரைதத்தில், பதிவனட்டைமாம் நமாட் கபமாரில், அசுவத்தமாமன் துரிகயேமாதனனுக்கமாக
உபபமாண்டைவர்களின் ததலகதளக் வகமாய்து வந்ததற்குப் பழிவமாங்கும் உணர்ச்சிகயே கமாரைணம்.
இலியேதத்திலும் இத்ததகயே நிதலதயேக் கமாணுகிகறமாம். தன் நண்பன் வபற்கறமாக்கிளியேதச எக்டைர்
வகமான்றமான் என்று அக்கிலியேசு அறந்தகபமாது இத்ததகயே பழிவமாங்கும் இரைத்தவவற வகமாள்கிறமான். இந்த
வவற எக்டைதரைக் வகமான்ற பின்னும் தீரைவில்தல. தன் கண்ணிற்பட்டை அத்ததனகபதரையும் வகமான்று
தீர்க்கிறமான். எக்டைரின் பிணத்ததப் பல அவமதிப்பக் குள் ளமாக்குகிறன். இவன் வசயேதலப் பமார்த்து
அப்பமாகலமா வதய்வம் பரிதவிக்கின்றது.
‘இறந்து குளிர்ந்துவிட்டை எக்டைரின் உடைற்கட்தடைப் பமாருங்கள்.
இந்த எக்டைரின் கட்தடைதயே இவன் தரைதரை என்று கவகமமாக இழுத்துச்
வசல்வததப் பமாருங்கள்.ஒரு பிணத்தின் மீது இவன் இத்ததன
வவறுப்பக் வகமாள்ளலமாமமா? இது தருமமமா? இதுமுதறயேமாகுமமா? இவன்
பலவமான்தமான். ததரியேமுதடையேவன்தமான். என்றமாலும் இவனுக்கு
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நீதியிலும் நன்வனறயிலும் சிறகதனும் பற்கறமா நம்பிக்தககயேமா
இல்தல. இல்லகவயில்தல.மனிதநீதி முதறகதளயும் வதய்வ
நியேமங்கதளயும் இவன் அறகவ பறக்கணித்து விடுகிறமான்’
அப்கபமாகலமா வதய்வத்தின் இந்தக் கூற்று , வீரைத்ததலவன் பழிவமாங்கும் உணர்ச்சியில் எவ்வளவு தூரைம்
வசல்லுவமான் என்பதத இதனமால் அறயேலமாம்.
இத்ததகயே உணர்ச்சி வபமான்னரிடைமும் கமாணப்படுகின்றது. தன்னுதடையே குடிப்வபருதம
தமாழவரும் வசயேதலச் வசய்யேமாத வீரைரைமாக இருந்த வபமான்னர், தட்டைமானின் வஞ்சகச் சதியேமால் , பழி எய்தி
அவமமானமதடைகிறமார். அவமமான உணர்ச்சியேமாலும் இழப்ப உணர்ச்சியேமாலும் பழிவமாங்கும் உணர்ச்சி
தூண்டைப்வபறுகிறர். இவ்வுணர்ச்சி மமானுடை வீரைத்தின் இயேல்கபயேமாகும்
சினம் தணிதலில் வீரைப்பண்ப
எத்ததகயே வகமாடியே சினமும் ஓவரைல்தலயில் முடியே கவண்டுமல்லவமா? இலியேதத்தில் , எக்டைதரைக்
வகமான்றும் அடைங்கமாத சினம், அவன் தந்தத, அக்கிலியேசிடைம் வந்து அடிபணிந்து, கண்ணீர் விட்டு அழுது,
கல்லுங் கதரையும்படி கபசியேவபமாழுதுஅடைங்குகிறது. அக்கிலியேசின் மனம் கதரைந்தது. சினம் அடைங்கியே
அக்கிலியேசு உரியே சிறப்பக்கதளச் வசய்து எக்டைரின் உடைதல, அவனுதடையே தந்ததயிடைம் அளிக்கிறமான்.
இததனப் கபமான்ற கமாட்சி அண்ணன்மமார் சமாமி கததயிலும் கமாணப்படுகின்றது. வபமான்னரின் சினம்
தட்டைமாதனக் வகமான்றபின்னும் அடைங்கவில்தல. அவனிக் வகமான்றுகூறட்டைபின்னும் தீரைமாமல்,
கவட்டுவப் வபண்களின் ஆண்கருதவ அழிக்கும் வதரைக்கும் நீள்கிறது. கவட்டுவச் சமுதமாயேகம
இல்லவதமாழியும் என்ற நிதல ஏற்படுகிறது. அந்நிதலயில்,மமாயேன் வபருமமாள் வமமாண்டிப் பல
கவட்டுவன் என்பவன் வடிவில் வந்து , அண்ணரின் முன்ப நின்று, அவரின் வீரைத்தத வநடிது
பகழ்கின்றமான். பகழ்வமமாழி ககட்டுக் குளிர்ந்த வபமான்னர் என்ன வவகுமதிகள் கவண்டும் எனக்
ககட்கிறமார். அதற்கு அவன்,
“எனக்கு வவகுமதிகள் – ஆண்டைவகன- ஏவதமான்னு கவண்டைமாமினி
ஆனவதமாரு நமாடுகள்தமாம் ஆண்கருவு மில்லமாமல்
கருவருத்துப் கபமாட்டைதற்கு கர்த்தகன நீர்தமானும்
கருவுகள் உண்டைமாம்படி –எனக்குக்- கனத்தவரைம் தரைகவண்டும்”
எனக் ககட்கிறமான்.
வபமான்னரும் சினமடைங்கி ,
கட்தடை ததழயுமடைமா கருவுகளும் உண்டைமாகுமினி
வவட்டைவவட்டைத் தமாந்ததழக்கும் வவத்திவவங்கல நமாடுமினி”
என வரைமளிக்கிறமார்.
வீரைத்தின் கூர்தம
பதகவர்மீது கண்கணமாடைமாது வசய்யும் மறத்ததப் கபரைமாண்தம எனப்கபமாற்றும் கபமார் அறகம,
அந்தப் பதகவர்களுக்கு ஒருதமாழ்வு வந்ததமாயின் அததனத் தீர்த்துக் வகமாள்வதற்கு உதவுததல, ‘அழியுநர்
பறக்கதடை அயில்கவல் ஓச்சமாதம’ வீரைருக்கு மமானம் என்பக் கருதப்பட்டைது. இந்த உயேர்ந்த கபமார்
அறத்தின் வழிநின்று , வபமான்னர், வமமாண்டிப்பல கவட்டுவன் கவண்டுககமாளுக்கு இணங்கி,
கவட்டுவப் வபண்களின் வயிற்றுக் கரு ததழக்கும்படி வரைமளித்துக் கமாத்தமார்.
அடிகயேமார் – ததலமக்கள்- வசயேலமாண்தம கவறுபமாடு.
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வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களில் வசயேலமாண்தமத் திறத்தமால் விதளயும் பகழ் ததலமக்களுக்கக
உரியேது. ததலமக்கள் முன்னின்று நடைத்தும் வீரைப் கபமாரைமாட்டைங்களில் அடிகயேமாரும் கலந்து வகமாண்டு
எண்ணற்ற வீரைச்வசயேல்கள் ஆற்றத் ததலமக்களுக்கமாக உயிரும் துறக்கலமாம். கததப்கபமாக்கில்
அடிகயேமாரின் வசயேல்கள் எவ்வளவு சிறப்பதடையேனவமாக இருந்தமாலும் , வீரைநிதலப் பமாடைல்களில்,
ததலமக்களின் வசயேலமாண்தமகளுக்குக் வகமாடுக்கும் வபருதமதயே அடிகயேமாரின் வீரைத்திற்குக்
வகமாடுப்பதில்தல. அடிகயேமாரின் வசயேல்களும் ததலவனின் வவற்ற குறத்கத நிகழ்த்தப்படுவன.
ஆதகயேமால்,ததலவனின் வசயேலமாண்தமகளில் அதவயும் அடைங்கிவிடும்.
வஞ்சியேமாது எதிர்நின்று கபமார் வசய்து வவற்ற வபறுவது ததலமக்களுக்கக உரியே சிறப்ப.
இததன ‘ஆரைமர் கடைத்தல்’ எனத் தமிழ் இலக்கியேங்கள் கூறும். ததலமக்களின் பணியேமாளர்களமாகியே
ஏதனகயேமாருக்குத் தம் ததலவனுக்கு வவற்ற கிட்டுமமாயின் ,பதகவதரை ஏமமாற்ற வவற்ற வபறுதலும்
ஏற்பதடையேதமாகும். கமாப்பியேத் ததலவருக்கு அந்த வநற சிறப்பன்று. இந்த கவறுபமாட்தடை
அண்ணன்மமார்சமாமிகதத கமாட்டுகின்றது.
அடிதமப் பதறயேன் வீரைபமாகு சமாம்பவன்
அண்ணன்மமாரின் அடிதமப் பதறயேன் கபமார் வீரைத்திற்குத் தக்க உடைல் வலிதமயும் கபரைமாற்றலும்
உதடையேவனமாக இருந்ததுடைன் வஞ்சகச் சூழ்ச்சியும் வமாய்ச் சமாமர்த்தியேமும் உதடையேவனமாக இருந்தமான்.
எண்ணிக்தகயின் மிக்க கவட்டுவதரைத் தமான் ஒருவனமாககவ நின்று , தன் சூழ்ச்சித் திறத்தமாலும்
வமாய்ச்சமாமர்த்தியேத்தமாலும் வவற்ற வகமாள்கிறமான்.
வபமான்னர், தட்டைமான் பின் சத்தியேம் வசய்யே வவள்ளமாங்குளம் கபமாகுமுன் , வீரைமதலச் சந்து வழிக்
கமாவதலச் சமாம்பவனிடைம் ஒப்பதடைக்கின்றமார். கமாவலில் இருந்த சமாம்பவன், பரைம்பதரைப் பழக்கத்தமால் ,
‘கள்ளுச் சமாரைமாயேம் கடுககவ தமான்குடித்து, கஞ்சமா மயேக்கங்வகமாண்டு அனந்தல்வந்து கண்ணசந்து’
நித்திதரையில் ஆழ்ந்துவிடுகிறமான். அவ்வமாறு அவன் உறங்கிக் கிடைக்கும்கபமாது, கமனமாட்டு
கவட்டுவர்கள், ககமானமாட்தடைக் வகமாள்தளயிட்டுக் குமமாரைசங்கதரைச் சிதற பிடிக்கும் கநமாக்கத்துடைன்
வருகின்றனர். கவட்டுவர் மிக அருகில் வந்துவிட்டை அரைவம் ககட்டுச் சமாம்பவன் விழித்துக்
வகமாள்ளுகிறமான். அண்ணர் தன்மீது வகமாண்டிருக்கும் நம்பிக்தகக்குக் ககடைமாகக் குடித்து மயேங்கிக்
கிடைந்ததனமால், ‘பமால்வமார்த்த வீட்டுக்குச் – சிவகன – பமாதகம் நிதனத்திட்கடைகன’ என்று கலங்குகிறமான்.
முன்னமால் நிற்கின்ற கவட்டுவர் பலர்; தமாவனமாருவன்.எனகவ, அவர்கதளச் சூழ்ச்சியேமால் வவல்லக்
கருதுகிறமான்.
தன்னுதடையே வமாதளயும் ககடையேத்ததயும் மணலில் பததத்து தவத்துவிட்டுத், ’துதடைகள்
வதரியேகவதமான்’, ஒருதுண்டுததன உடுத்திப், ‘பல்லறுக்கும் அருவமாதளப் பிறகமாகல தமான்வசமாருகிப்’ ,
‘பஞ்தசப் பரைகதசிதயேப்கபமால’ ச் சமாம்பவன் பதுங்கி இருந்தமான். வந்த கவடுபதடைகள் இவதனச்
சூழ்ந்துவகமாண்டு இடித்துத் தள்ளி கவட்டுவர் ததலவன் முன்வகமாண்டுகபமாய் விட்டைனர். கபச்சுச்
சமாமர்த்தியேத்தமால், கவட்டுவர்கதளத் தன்தன நம்பச் வசய்கிறமான். கவட்டுவர்களின் அறதவ மயேக்கி,
அவர்களுதடையே ஆயுதங்கதளவயேல்லமாம் மதலகபமால ஓரிடைத்தில் குவிக்கச் வசய்கிறமான்.
கவட்டுவர்கதள, இவ்வமாறு, பதடைக்கலம் அற்றவர்களமாகச் வசய்தபின் சங்கதரை சிதறபிடிக்க உதவுவது
கபமால ஏமமாற்ற, அவர்கள் சற்றும் எதிர்பமாரைமாத கநரைத்தில் மதறத்து தவத்திருந்த தன் வமாளமால் வவட்டித்
தள்ளுகிறமான்.
இக்கட்டைமான கநரைத்தில் கடுகச் சிந்தித்துக் கணத்தில் வசயேல்படுவதும் ததலவனின்
கட்டைதளக்குச் சற்றும் பிறழமாமல் நடைந்து வகமாள்வதும் ததலவனுடைன் தமானும் உயிர் விடுவதும் ஆகியே
வசயேல்கள் வீரைபமாகு சமாம்பவதன வவறும் குதிதரைக்கமாரைனமாக அன்றச் வசயேலமாண்தமத் திறம்
வபற்றவனமாக அண்ணன்மமார்சமாமிகதத கமாட்டுகிறது.
வீரை விதளயேமாட்டுக்கள்
கபமாட்டிககள ஒருவனின் தகுதிதயே அளக்குங்ககமால். பதககயேமா ,கபமாகரைமா இல்லமாத கமாலத்தில்
வீரைத்ததலமக்கள் தம்முதடையே ததலதமத் த்ன்தமக்கு ஏற்ற விதளயேமாட்டுக்களில் கபமாருக்குரியே
ஈடுபமாட்டுடைன் ஈடுபடுவர். வீரைவிதளயேமாட்டுக்கள் வபரும்பமாலமான வீரைநிதலக் கமாப்பியேங்களில்
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இடைம்வபறுகின்றன. இலியேதத்தில், வபற்கறமாக்கிலியேசின் நிதனவமாக அவன் ஈமச் சடைங்கின்கபமாது
அக்கிலியேசு விதளயேமாட்டுப் கபமாட்டிகளுக்கு ஏற்பமாடு வசய்கிறமான். ஒதிசயித்தில் ஒதிசயிசத்தின்
கவதலதயே மமாற்ற உற்சமாக மூட்டை விதளயேமாட்டுப் கபமாட்டி நடைத்தப்படுகிறது. நம் நமாட்டு
இதிகமாசங்களிலும் கூடை இத்ததகயே விதளயேமாட்டுப் கபமாட்டிகள் இடைம் வபறுகின்றன.
சதுரைங்கம், வசமாக்கட்டைமான் முதலியேன நுண்ணறவுக்கு கவதலதரும் ஆட்டைங்ககள வயேனினும்
அதவ வீரைர்களுக்கு உரியே விதளயேட்டுக்களமாகக் கருதப்படுவதில்தல. வபமான்னரும் சங்கரும்
வசமாக்கட்டைமான் ஆடும்கபமாது தங்தக அருக்கமாணி, வீரைர்களமாகியே அவர்கள் கவதலயேற்றவர்கள்
வபமாழுதுகபமாக்க ஆடுகின்ற ஆட்டைங்களில் ஈடுபடைக் கூடைமாது என்று கண்டிக்கின்றமாள்.
தங்தக இவ்வமாறு கூறகவ , அண்ணன்மமார் ‘கரைடிகூடைம்’ தன்னில்,
கபமாருக்குரியே,’பதிவனட்டுஆயுதமும் பமாங்கமாகத் தமாவனடுத்து’ இதண சிலம்பம் வபமாருகின்றனர். கரைடி
கூடைம் கபமார்ப்பயிற்சி வபறுமிடைம். ஆதகயேமால் ,வபமான்னர் சங்கதரை கநமாக்கி,’ கவட்டுவருடைன்
நதடைவபறும் கபமாரில் நீவவட்டுஞ் சவுரியேத்தத உன்வீரியேங்கதள இன்றுநமான் பமார்க்க கவண்டும்’ எனக்
கூற விதளயேமாடை அதழக்கிறமார். விதளயேமாட்டின்கபமாது ’நமான் உன்தனத் தம்பி என்றும் பமார்க்கவில்தல நீ
என்தனத் ததமயே வனன்றும் பமார்க்க கவண்டைமா’ என்று கூற உற்சமாகப்படுத்துகிறமார்.
வபமான்னரும் சங்கரும் வீரைவிதளயேமாட்டில் ஈடுபடும் கமாட்சியும் அவர்களிதடைகயே அப்வபமாழுது நிகழும்
உதரையேமாடைல்களும் நமாடைகப்பமாங்குடைன் வீரைச்சுதவ பயேப்பனவமாக இருத்தலுடைன், ததலமக்களின்
வசயேலமாண்தமதயேயும் கமாட்டுகின்றன.
கபமாட்டிகள் கடுதமயேமாக இருந்தமாலும் கபமாட்டியேமாளர்கள் எதிரியின் உயேர்தவ மறுக்க கவண்டும்
என்பதில்தல. கபமாட்டியேமாளனுக்குத் தமாகன வவற்ற வபற கவண்டும் எனும் முதனப்ப இருந்தமாலும்
கதமாற்றவதன அடிகயேமாடு அழித்வதமாழிக்க கவண்டும் என்னும் பதகதமகயேமா வவறுப்கபமா
இருப்பதில்தல. இது நல்ல கபமாட்டியேமாளனின் பண்ப. வீரைத்ததலமகன் தமான் கபமாட்டியில் வவற்ற
வபற்றுவிட்டைமால், பின்னர், கதமாற்றவதன அவமமானப்படுத்துவகதமா சிறுதமப் படுத்துவகதமா இல்தல.
இது வீரைப்பண்பமாட்டின் ஒரு கூறமாகும். ததலவன் தன் தகுதிதயேயும் ஆற்றதலயும் அடைக்கமமான
முதறயில் வவளியிடுவதும் அவனது ததலதமப் பண்பக்கு ஏற்றகத.
வபமான்னதரைத் கதடி வந்த கசமாழ இளவரைசன், ‘வளநமாடு அதடையே இன்னம் வவகுகநரைஞ் வசல்லும் ‘
என்று வருத்தத்கதமாடு திரும்பகின்றமான். அவதனக் கண்டை வபமான்னர்,
வளநமாடு திதசநமாடி – நீர் – வந்தவதமாரு சிறுகசமாழர்
வந்தசிறு கசமாழர்நீர் மமார்மூண்டு கபமாறவதன்கன”
என்று ககட்டுக் குதிதரையின் வமாதகதயேப் பிடித்து இழுத்தமார். தம்தம இன்னமார் என்றறயேமாது கபசியே
சிறுகசமாழரிடைம் அண்ணனர் தம்முதடையே ததலதமப் பண்தப நிதலநமாட்டைப் கபமாட்டியில் இறங்க
கவண்டுவதமாயிற்று.
வபமான்னதரை யேமாகரைமா ஒரு கசவகன் என்று தவறமாக உணர்ந்து வகமாண்டை கசமாழ இளவரைசன்,
”உத்தமமா கதசிமுன்கன – நீ- ஓடைவல்ல கசவகனமா
கட்டுங் குதிதரைமுன்கன கடிவமாளம் கபமாடுவீகரைமா”
எனக் ககட்கிறமான்.
அண்ணர் கபமாட்டிக்குச் சம்மதிக்கிறமார். கதமாற்றவர் வவன்றவருக்குக் வகமாடுக்க கவண்டியே
வவகுமதிகளும் உறுதி வசய்யேப்படுகின்றமான. கசமாழரின் குதிதரைக்கு முந்தி ஓடி ,ஓட்டைப்பந்தயேத்தில்
அண்ணகரை வவற்ற வபறுகின்றமார். கசமாழகுமமாரைர் தமாம் முன்ப ஒப்பக் வகமாண்டைபடி, அவர் ஏறயிருந்த
குதிதரைதயேப் வபமான்னருக்குப் பரிசமாக அளிக்க முன் வருகிறமார். கசமாழகுமமாரைர் குதிதரைதயேவிட்டுக்
கீழிறங்கும்கபமாது, வபமான்னர், வவற்றயில் கருவம் சிறதுமின்ற,
“நீங்கள், பட்டைம் வபமாறுத்ததுதரை பமாருலகம் ஆண்டைவர்கள்
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சிங்கமாதனம் வபமாறுத்து திருக்வகமாலுவு வபற்றவர்கள்
ஏறன குதிதரை விட்டு இறங்குவது ஞமாயேமில்தல
நமான்வகமாடுத்த குதிதரையேமாகக் கூடைகவ வமாருமினி”
என்று அடைக்கமமாகக் கூற , இளவரைசதரைக் குதிதரையின்கமல் இருக்கச் வசய்து அவதரைத் தன்
அரைண்மதனக்கு அதழத்து வருகிறமார்.
திருவள்ளுவர் , ‘வபமாதறயுதடைதம’ என்னும் அதிகமாரைத்தில் கூறும்,
“மிகுதியேமான் மிக்கதவ வசய்தமாதரைத் தமாம்தம்
தகுதியேமான் வவன்று விடைல்”
என்னும் குறளுக்குத் தக்க சமான்றமாகப் வபமான்னர் விளங்குகிறமார். இந்தக் குறளுக்குப் வபமாருள் வதரைந்த
பரிகமலழகர், ‘மனச் வசருக்கமால் மிக்கதவ வசய்ததரை , அவரின் கமம்பட்டு வவல்வது மட்டுமல்லமாமல்,
அவர்தம்மிதகதயேப் வபமாறுத்து , முன் வசய்த இன்னமாதமயினமால் கூசி ஒழுகுதல் தவிர்தற்குக்
கமாரைணமமாகியே வமய்ப்பமாடு முதலியேன தன்கண் குறப்பின்ற நிகழ, அவருக்கு இனியேனமாக நடைத்தல்’
என்று வபமாருள்கூறனமார். இந்தத் ததலதமப் பண்ப வபமான்னரிடைம் நன்கு கமாணப்படுகின்றது.
அண்ணன்மமாரின் ததலதமப் பண்ப
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின் ததலமக்கள் வசல்வத்தமாலும் சமுதமாயே நிதலயேமாலும் உயேர்குடிப்
பிறந்கதமாரைவர். ஆண்தமயும் வீரைமும் குடிப்பிறந்கதமாருக்கக உரியேன, அண்ணன்மமாரின்
உயேர்குடிப்பிறப்ப, ஆற்றல், வீரைம், அறந்திறம்பமாதம ஆகியே அகப்பண்பகளும், வசல்வவளம் நமாடைமாட்சி
உரிதம முதலியே பறப்பண்பகளும் அவர்களுதடையே ததலதமப் பண்தபயும் வசயேலமாண்தமத்
திறத்ததயும் விளக்குகின்றன.
முடிவுதரை
நிலத்தில் தனியுதடைதம கதமான்ற வளர்ந்த கமாலத்தில் விவசமாயேத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டை
நிலப்வபருக்கமாலும் உற்பத்திப் வபருக்கமாலும் உற்பத்தியேமாகும் வபமாருளில் வபரும்பகுதி ககமாட்தடை
வகமாத்தளங்கள் அதமக்கவும் அரைண்மதனகள் கட்டைவும் பயேன்பட்டைன. இத்ததகயே சமுதமாயேத்தில்
தனிமனிதனின் உடைல் வலிதம,அழகுநலன், ஆண்தம, வீரைம், வபருந்தன்தம முதலியே பண்பகள்
சிறப்பப் வபற்றன. அரைண்மதன, ககமாட்தடை, அணிகலன்கள்,மற்றும் இதவகபமான்றவற்றமால்
ததலமக்களின் ததலதமப் பண்ப பறத்கதமாற்றம் வபற்றது. மறச்சிந்ததனயும் வசல்வச் சிறப்பம் வீரை
வமாழ்க்தகக்கு உரியே ககமாட்பமாடுகதள உருவமாக்கித் தந்தன. இதவ தனிமனிததனப் பகழ்ந்து பமாடும்
பமாடைகர் கூட்டைம் ஒன்று உருவமாகியேது. அக்கூட்டைம் உயிகரைமாட்டைமுள்ள உன்னதமமான வீரைநிதலப்
பமாடைல்கதளப் பதடைத்தது. இவற்தற உயேர்குடியினரின் வீரைநிதலப் பமாடைல்கள் என்கிறமார்,சி.எம்.பவுரைமா.
இத்ததகயே உயிர்குடியினரின் வீரைநிதலக் கமாப்பியேகம அண்ணன்மமார்சமாமி கதத.
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6. பண்பமாட்டு மமானுடைவியேல் பமார்தவயில்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
முன்னுதரை
நமாட்டுப்பற இலக்கியேத்தின் வழிகயே அது கதமான்றயே சமுதமாயேத்தின் எண்ணங்கள்,
விருப்பங்கள், நம்பிக்தககள் முதலியே பண்பமாட்டுக் ககமாலங்கதளத் வதளிவமாக அறயேலமாம். இவற்தறச்
சமூக அறவியேல் ஆய்வமாளர்களமால் வபமாதுவமாகக் தகயேமாளப்படும் கநர்முக உதரையேடைல், ககள்வி- பதில்
முதறகளில் அத்துதண எளிதமாக அறதல் இயேலமாது. வமாய்வமமாழி இலக்கியேமமாகக் கதததயேகயேமா
பமாட்தடைகயேமா கூறுபவன் சமுதமாயேத்தின் அங்கமமாக மற்தறகயேமாரின் கருத்துக்கதளகயே தமானும்
கூறுகிறமான். எனகவ, தனிவயேமாருவனிடைம் வபறவியேலமாத விளக்கங்கதளச் சமுதமாயேத்தின் குரைலமாக
விளங்கும் வமாய்வமமாழி இலக்கியேத்தில் வபறலமாம்.
வபமாருள் உறவுகள் X இரைத்த உறவுகள்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத, வசமாத்துக் கமாரைணமமாக உடைன் பிறந்த சககமாதரைர்களுக்கிதடைகயே
நிலவியே மன கவறுபமாட்டிலிருந்து வதமாடைங்குகிறது. பங்கமாளிக் கமாய்ச்சகல இக்கததயின் வதமாடைக்கம்.
அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் ககமாலமாத்தமாக்கவுண்டைர். அவருதடையே உடைன்பிறந்த சககமாதர்கள்
பன்னிருவருக்கும் மணம் முடிந்த வுடைகன கூட்டுக் குடும்பத்தில் வசமாத்துக் கமாரைணமமாகப் பிளவு
ஏற்படுகிறது. ‘தம்பிமமார் அண்ணனுக்குச் சதிசூது’ வசய்தமார்கள். தம்பிமமாரின் வகட்டை எண்ணத்தத
அறந்த மூத்தவர் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் தம்பிகளுக்கமாகச் வசமாத்துக்கதளத் துறந்து ஊதரைவிட்டு
வவளிகயேறுகிறமார்.
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர், மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாவிலில் முடியுதடை
மூகவந்தர்கதளக் கமாண்கிறமார். அங்கும் பமாகத் தகரைமாகற நடைந்து வகமாண்டிருந்தது. கவுண்டைரிடைம் அவர்கள்,
“இந்தநல்ல கதசத்தத ஆளுகிற ரைமாஜேக்கள்
மூவரும் அண்ணன்தம்பி முடிமன்னர் ரைமாஜேமாக்கள்
பமாகத் தகரைமாறு பங்கு பிரிப்பதிகல
ஒருவருக் வகமாருவர் ஒற்றதமயும் இல்லமாமல்
இருக்கிகறமா வமன்றுவசமான்னமார் இயேல்வபரியே ரைமாஜேமாக்கள்”
அரைசர்களின் ‘பமாகத் தகரைமாதற’த் தீர்த்து தவத்த கவுண்டைர் அவர்களுதடையே அன்பக்கு ஆளமாகி ,’மணியேங்
கணக்கு அதிகமாரைமும் வசல்வமும் ‘ வபற்று உயேர்கிறமார். வஞ்சகம் வசய்த தம்பியேர் பஞ்சத்தில்
வசமாத்துக்கதள இழந்து ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரிடைம் தஞ்சம் அதடைகிறமார்கள். அவர் தம்முதடையே
வசமாத்தில் தம்பியேருக்குப் பங்கு வகமாடுத்து அவர்கதளக் கமாப்பமாற்றுகீறமார்.
சந்ததியேற்ற ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் வசமாத்து முழுதமயும் தங்களுக்கக வரும் என்று நம்பியிருந்தனர்.
கமாலங் கடைந்து ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் குன்றுதடையேமாதனப் வபற்றவுடைன் ,ஏமமாற்றம் அதடைந்த தம்பியேர்
மனம் பழுங்குகின்றனர். ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் இறந்த பின்னர் ‘மங்கு மதசயேனமா’ன
குன்றுதடையேமாதனக் வகமான்றுவிட்டு அவனுக்குரியே வசமாத்துக்கதளக் கவர்ந்து வகமாள்ளத்
திட்டைமிடுகின்றனர். பங்கமாளியேரின் தீயே எண்ணத்தத அறந்த குன்றுதடையேமான் ஊதரை விட்கடை
ஓடிவிடுகிறமான்.
குன்றுதடையேமான் தன்னுதடையே தமாய்மமாமன் மகதள மணந்துவகமாண்டு வசமாத்தத மீட்க
முயேலக் கூடும் என எண்ணியே பங்கமாளிகள் , அத்ததகயே சூழ்நிதல ஏற்படைமாமல் தடுக்கும் வபமாருட்டுக்
குன்றுதடையேமானின் உரிதமப் வபண்தண தம்முதடையே பிள்தளகளில் ஒருவனுக்கு மணம் வசய்துவிடைத்
திட்டைம் தீட்டுகின்றனர்.
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இவ்வமாறு குன்றுதடையேமானின் குடும்பத்தினருக்குப் பங்கமாளிகள் வகமாடுத்த வதமால்தலகள்
நிலவுதடைதமயேமாளர்களின் குடும்ப உறவு நிதலகதளப் வபமாதுவமாகவும் வகமாங்குகவளமாளர்களின்
குடும்பவுறவுப் பண்பிதனச் சிறப்பமாகவும் கமாட்டும்.
நிலவுரிதம கமாரைணமமாகப் பமாகத் தகரைமாறும் பங்கமாளிக் கமாய்ச்சலும் வகமாங்கு கவளமாள
சமூகத்தின் “குலப் பண்ப” என்பர். அண்தமக் கமாலம் வதரை பமாகப் பிரிவிதனக்கமாகத் தந்ததயும்
தனயேனும் உடைன்பிறந்கதமாரும் நீதிமன்றம் ஏற வழக்கமாடி, அடிதடி சண்தடையில் இறங்கிப் பிளவு பட்டு
நின்றதம, இந்த சமூக வரைலமாற்று உண்தம. சமூகத்தின் இப்கபமாக்கிதன அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
வதளிவமாக எடுத்துக் கமாட்டுகின்றது எனலமாம்.
மூத்தவர்கடைதம
பமாகத் தகரைமாறனமால் குடும்பத்தில் பதகதமப் கபமாக்கு இருந்தமாலும் மூத்தவர்
வபமாறுதமயுடைனும் கட்டுப்பமாட்டுடைனும் நடைந்து வகமாள்ள கவண்டும் என இச் சமூகம் விரும்பகின்றது.
இததனச் வசயேல்படுத்தக் வகமாங்கு கவளமாள சமூகத்தில், குடும்பச் வசமாத்ததப் பங்கிடும்கபமாது ஒரு
வநறமுதற தகக்வகமாள்ளப்படுகின்றது. குடும்பச் வசமாத்ததச் சமபங்குகளமாகப் பிரித்தபின் மிக
இதளயேவன் வதமாடைங்கிப் படிப்படியேமாக மூத்த ஆண்மக்கள் தமக்கு விருப்பமமான பங்தகக் வகமாள்வர்.
தந்த்தக தன் பங்தகத் தனக்கு விருப்பமமானவருக்குக் வகமாடுக்கலமாம். அதனவரும் எடுத்துக் வகமாண்டைது
கபமாக மீதமுள்ளகத மூத்தவருக்குக் கிதடைக்கும். இதளயேவர்களின் விருப்பத்திற்கு மூத்தவர்கள் விட்டுக்
வகமாடுக்கக் கட்டைமாயேப்படுத்தப் படுவர். இதளகயேமார் தவறு வசய்தமாலும் மூத்கதமார் அததனப்
வபமாருட்படுத்தமாது உடைன்பிறந்தமாரின் ஒற்றுதமதயேயும் குடும்ப நலதனயும் கபணகவண்டும் என
அறவுறுத்தப்படுவர்.
மூத்தவரைமாகியே ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் தம் இதளயே சககமாதரைர்களின் வபமாருளமாதசக்கு விட்டுக்
வகமாடுக்கிறமார். தம்பியேர் பஞ்சத்தில் வசமாத்திழந்து மூத்தவரிடைம் வந்து கசர்ந்தகபமாது, அவர் தமாம்
கஷ்டைப்பட்டு கசர்த்த வசமாத்தில் பங்கு வகமாடுத்து அவர்கதளக் கமாப்பமாற்றுகிறமார். இது இச்சமுதமாயேம்
குடும்பத்தில் மூத்தவரிடைம் எதிர்பமார்க்கும் அறப்பண்பமாகும்.
பிதிர்க் கடைனும் வசமாத்துரிதமயும்
சந்ததி யில்லமாதமாருதடையே வசமாத்துக்களுக்கு வமாரிசுகள் பற்ற வழக்கமாற்றுச் சட்டைங்களும்,
ஆக்கபட்டை சட்டைங்களும் பலவிதமமாகப் கபசும். அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் அண்ணன்மமாரும்
அவர்களுதடையே மதனவியேர் அதனவரும் இறந்துவிடை, சந்ததி யில்லமாத வசமாத்து பங்கமாளிகளுக்குச்
கசரைமாமல் மதனவியேரின் குடும்பத்தமாதரைச் வசன்று கசர்கின்றது. இறந்தவர்களுக்குப்
பிதிர்க்கடைன்வசய்வதும் அவர்களுதடையே கடைதமயேமாகின்றது.
பயிர்த்வதமாழில்
கமாடு வகமான்று, பண்படுத்திச் வசய்யும் கமாட்டு விவசமாயேம் அண்ணன்மமார்சமாமி
கததயில் சிறப்பமாகப் கபசப்படுகின்றது. மதலச் சமாரைலிலும் சமநிலத்திலும் கமற்வகமாள்ளப்படும் கமாட்டு
விவசமாயேமுதறகள் இக்கமாப்பியேத்தில் இடைம்வபறுகின்றன.
பச்தச மதலயேமாளன் பச்தசமதலக் கமானகத்தில்,’ கமாடுவவட்டிப் பனல்பரைப்பிக்
கல்லுருட்டி, கமடு திருத்தித் திதன விததத்தமான்’. மதலச்சமாரைலில் சுற்றலும் முள்கவலி
அதமக்கப்பட்டை கமாட்டுக்குள் நுதழயே வமாயிலமாகக் ‘கடைவு’ அதமத்தமான். கடைதவத் தமாண்டித்தமான் உள்
நுதழயே முடியும்.
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைரின் கசதவக்குப் பரிசமாக மூகவந்தர்களும்,
“கல்லமாண்டைமாங் கமாடு கருவநமாச்சித் கதமாட்டைமது
எழுபதுவள்ளம் பூமி இனமாமமாய்க் வகமாடுத்தமார்கள்”
இப்பகுதியில் சமநிலத்தில் வசய்யேப்படும் கமாட்டு விவசமாயேம் பற்றயே சில வசய்திகளறயே வருகின்றது.
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பன்வசய்ப் பயிர் விதளயும் கமட்டுப் பூமிதயேக் ‘கமாடு’ என்றும், கிணற்றுப் பமாசன பூமிதயேத்
‘கதமாட்டைம்’ என்றும் வகமாங்கு நமாட்டில் வழங்கப் வபறும். ‘கமாடு’ நிலத்தின் இயேல்பமாலும், ‘கதமாட்டைம்’
அங்குள்ள மரைம் முதலியேவற்றமாலும் வபமாதுவமாகப் வபயேர் வபறும். அவ்வமாகற ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர்
வபற்ற பூமி ‘கல்லமாண்டைமாங்கமாடு’ என்றும் ‘கருவநமாச்சித் கதமாட்டைம்’ என்றும் வபயேர் வபற்றது.
விதளநிலத்தத இத்ததன ‘வள்ளபூமி’ என்று வழங்குவது வகமாங்கு நமாட்டு வழக்கு. ஒரு வள்ள
பூமி என்பது, 4 ஏக்கர் பரைப்பதடையேநிலத்ததக் குறக்கும். முகத்தல் அளதவப் வபயேரைமால் நிலப்பரைப்ப
குறக்கப்படுகிறது. நிலப்பரைப்தப முகத்தல் அளதவயேமால் குறத்தல் கல்வவட்டுக்களிலும்
கமாணப்படுகின்றது. ‘குறுணி விததப்பமாடு’ என்பது அத்ததகயே ஒன்றமாம். ஒருவள்ளம் விதததயே 4 ஏக்கர்
நிலம் ஏற்றுக் வகமாள்வதமால் இப்வபயேர் வந்தது கபமாலும்.
கசமாழமன்னன் அளித்த மணியேம் கணக்குப் பதவிதயேக் கவுண்டைர் பமார்க்க, ‘மதனவி
பவளமாத்தமாக் கவுண்டைச்சியும் கசமாளந்கதமாட்டியும் அவனுதடையே மதனவியுமமாய்க் கமாடுபயிர்வசய்து
கமாரியேமுந்தமான்’ பமார்த்து வந்தனர்.வபண்கள் விவசமாயேப் வபமாறுப்தப கமற்வகமாள்ளுதல் வகமாங்கு
நமாட்டில் மிகுதியும் உண்டு. வகமாங்கு கவளமாளப் வபண்களின் கடின உதழப்பம் சிக்கனமும்
கமனமாட்டைமார் கவனத்ததயும் ஈர்த்துள்ளன.
“The Vellalars like the highland on which the ‘dry* grains are grown. With many of the crops they plant cotton in ridges,
which is picked after the harvest by their families', cleaned, spun at home, and sold at the nearest market. They breed cattle,
and often pay the assessment on their land with the sale of young stock ; whilst the dairy produces plenty of ghee or
clarified butter, which is used by the natives in great quantities. They are a very hardworking race, and, however rich they
may be, the women of the family are not allowed to sit idle. The wives of the wealthiest men may be seen at the markets far
and near, selling their thread, curds, ghee, and the produce of the kitchen-garden.
“ The Pallis, on the other hand, love to deal with irrigation. Low wet rice grounds are almost always cultivated by these
men, or else by the Pullers, who resemble them in disposition, but are a somewhat inferior caste. Their women do not work,
if they can help it; and this race generally does not share in the industrious habits of the Vellalars.
கல்லமாண்டைமாங் கமாட்தடைப் பண்படுத்தும் முதறதயேயும் அண்ணன்மமார்சமாமி கதத
கூறுகின்றது. ‘வகமாப்பி கட்டும் கதவ’யிதனப் பயேன்படுத்திச் சத்தத முள்வனத்தத வவட்டி,
கமாடுவவட்டி, வசடி கதளந்து, வசடி முள்ளுக்குத் தீ தவத்து நீறமாக எரிப்பதும், சமாம்பற்பழுதிக் கமாட்டில்
மதழ வபய்தபின் உழகவமாட்டி விததப்பதும் கமாடைழித்துப் பண்படுத்தி விவசமாயேம் வசய்யும்
முதறயேமாகும்.
கமால்நதடை வளர்ப்பக்கமாட்டு விவசமாயேம், கதமாட்டை விவசமாயேம் இவ்விரைண்டிவனமாடும்
வநருங்கியே வதமாடைர்பதடையேது. வயேல்வவளிகதளக் கமாட்டிலும் கமட்டைமாங்கமாடுகளில் கமயும்
கமால்நதடைகள் வசழிப்பமாக வளரும். வகமாங்கு நமாட்டு கமட்டைமாங்கமாட்டுப் பூமிகள்
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் ‘கல்லமாண்டைமாங்கமாடு’ எனப்படுவது கபமால, வவள்களமாதடைக் கமாடு,
சல்லிக்கமாடு, சமாம்பற்கமாடு, இளமணற்கமாடு என வதகப்படுத்தப்பட்டுப் வபயேர் வபறும். இப்பூமியில்
‘வகமாழுக்கட்தடை’ என்வறமாருவதகப் பல் வசழித்து வளருகின்றது. இப்பல் சிறந்த மமாட்டுத் தீவனமமாகும்.
இப்பல் வளர்ச்சிக்கு அதிக உதழப்கபமா மதழகயேமா கததவயில்தல. மதழ இல்லமாத கபமாதிலும்
இவ்வதகப் பல கமாய்ந்து கபமாகமாது. மதழ வபய்தவுடைன் ததழத்து வளரும். இப்பல்தல கமயும் மமாடு
பமால்வளத்திலும் உடைல் பலத்திலும் உயேர்ந்து விளங்கும். இக்கமாரைணத்தமால் கல்லமாங்கமாட்டுப் பூமியில்
கவளமாண்தம வசய்கவமாகரை ஆக்கமமான முதறயில் கமால்நதடை வளர்த்ததலயும் உடைன் வசய்வர்.
இத்ததகயே வபமாருளமாதமாரைநிதலதயேக் குன்றுதடையேமான் தமாமதரை வமாழ்க்தகயிலும்
கமாண்கிகறமாம். சத்த முள்வனத்ததத் திருத்தி, கமட்டைமாங்கமாட்டுப் பூமியில் கசமாளம் பயிர் வசய்யுங்
கமாலத்தில்தமான் அவர்களுக்குப் பசுக்களும் ஆடுகளும் வபருகின. வீடு நிதறயே வவண்வணய் தயிர் கமமார்
பமால் வபமாங்கிப் வபருகின.
‘குலவிச்தச கல்லமாமல் பமாகம்படும்’ என்றபடி, வகமாங்கு கவளமாளர் இயேல்பமாககவ
கமால்நதடைவளர்க்கும் வதமாழிலில் கமம்பட்டு விளங்கினர். ‘பமால் கறக்க நிற்பதில்தல’ எனக்
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கழிக்கப்பட்டை பசு, ககமாலமாத்தமாக்கவுண்டைரிடைம் வந்து கசர்கிறது. கமால்நதடையிடைம் அவர் வகமாண்டை அன்ப
நிதல அப்பசுவிடைம் வவளிப்படுகின்றது. .’பமால்கலயேம் தகயிவலடுத்துப் பமால்கறக்கப் கபமாதகயிகல,
கவுண்டைதரைக் கண்டைவுடைன் மமாடு கமால்தூக்கி நின்றடுகத’ எனக் கவிஞர் கூறுவது, பழக்கப் பட்டை
கறதவயின் அன்பநிதலதயேக் கமாட்டுகிறது. ‘மமாடுகமால் தூக்கி நிற்றல்’ என்பது, பமால்கறப்பதற்கு
எளிதமாகப் பசு கமாலகற்ற நிற்பததக் குறக்கின்ற வகமாங்குநமாட்டு வழக்கமாற்றுச் வசமால்லமாகும்.
வகமாப்பிகட்டும் கதவ, வகமாங்கணக் கம்பளி (வகமாங்கமாதடை) கபமார்த்துக் வகமாண்டு கமாதல
கவதளயிகல கமாட்டுக்குப் கபமாதல், பயிதரைப் பறதவ அழிக்கமாமல் கமாவல்வசய்யேப் பரைண் அதமத்தல்.
கதிர், பக்கம்வபருத்து வளர்வததப் ‘வபமாதடை’ கட்டி வளர்வதமாகக் கூறல், அறுவதடைக்குக் கூலியேமாகத்
தமானியேத்தத அளந்துகபமாடைல், தமாம்படித்தல், வபமாதியேளத்தல், களஞ்சியேம் கபமாடைல், நிலத்தின் பரைப்தப
இத்ததன வள்ளப் பூமிவயேனல், கமாட்டுக்குப் வபயேரிட்டு அதழத்தல், முள்வவட்டுததலச்
‘சிதறவயேடுத்தல்’ எனல், இணுங்குச் கசமாளம் குத்தல், ஏர்ச்சமாலிதன ‘விளமா’ எனல், கசமாளப் பயிதரைத்
’தட்டு’ எனல்- இதவ கபமான்ற வகமாங்குநமாட்டுக் கமாட்டுவவள்ளமாதமச் வசய்திகள் பல
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் அறயே வருகின்றன
குடிப்பண்பகள்
வகமாங்கு கவளமாளர்கள் கடின உதழப்பமாளிகள். ‘கமாரைமாள வம்சத்தில் கபடு வதரியேமாது
கவளமாளர் வமிசத்தில் விபரைம் வதரியேமாது’. என்கிறது அண்ணன்மமார்சமாமிகதத. இந்தக் குடிப்பண்கப,
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைதரை , வசமாத்வதல்லமாம் இழந்து அவர் வறுதமயுற்ற நிதலயிலும் , வலியேச் வசன்று
மூகவந்தர்களின் வருத்தத்ததத் தீர்க்கத் துண்டிற்று. ‘மதனகதடி வந்த’ தட்டைமான் வஞ்சகன் என்றறந்தும்
வீடுகதடி வந்த அவனுக்கு அதடைக்கலம் அளிக்கப் வபமான்னதரைத் தூண்டிற்று.
ஒப்பரைவு
சங்க கமால வள்ளல்களின் அரைண்மதனகள் இரைவலர்க்கு அதடையேமா வமாயிதல உதடையேன என
அறகவமாம். அவ்வமாகற, இரைந்து வந்தவர் வஞ்சககரை யேமாயினும் அவருக்கும் அதடையேமாத வமாயிதலக்
வகமாண்டைது கமாரைமாளர் வீடு. கமாரைமாளர் பிச்தச வயேன்று வந்தவதரை தடுத்து விலக்குவதில்தல.
தன்னுதடையே முதறப்வபண்,மமாமன்மகள் மீது தனக்கு இருக்கும் உரிதமதயே நிதலநமாட்டை
அந்தப்பரைம் வதரைக்கும் குன்றுதடையேமான் வசல்ல கவண்டும் எனத் தூண்டுகின்றமான், அவனுதடையே
அடிதமப் பதறயேன், கசமாளந்கதமாட்டி. அரைண்மதனயின் அந்தப்பரைத்தில் எவ்வமாறு நுதழவது?
கசமாளந்கதமாட்டி கூறுகிறமான். :
“உன்மமாமன் வீட்டுக்கு உத்தமகரை நீர்கபமாயீ
கம்பகம்ப என்று கடுகிகயே கபமானமாயேமானமால்
பிச்தசக் கமாரைவனன்று –உன்தனப் – கபசமாமல் விட்டிடுவமார்”
என்றமான். இந்த அறவுதரைப்படிகயே குன்றுதடையேமானும்,
“கம்பகம்ப என்றுவசமால்லிக் கதறகயே வருதகயில்
கமாவலிகல நின்றவர்கள் – இவதனக் – கண்டுகம விட்டுவிட்டைமார்”
இந்த நிகழ்ச்சிகள் கவளமாளரின் ஈதகப் பண்பிதன விளக்குகின்றன. பிச்தசக்கமாரைர்கள் பிச்தச
ககட்டுப் வபண்கள் வமாழும் பின்கட்டு வதரையிலும் வசல்லலமாம். வகமாடுத்துப் பழகியே கவளமாளப்
வபண்டிர்கள் பிச்தசவயேன வந்தவதரை வவறுங்தகயுடைன் அனுப்பமமாட்டைமார்கள். தம்முதடையே
கததவக்குப் கபமாக மிஞ்சியே கமமார் முதலியே உணவுப் வபமாருள்கதள விதலக்கு விற்கமமாட்டைமார்கள்.
கததவக்குப் கபமாக மிஞ்சியேவற்தற வீட்டின் முற்றத்தில் தவத்திருப்பமார்கள். அவற்தற ஏதழ
எளியேவர்கள் யேமாருதடையே அனுமதிதயேயும் எதிர்பமார்த்துக் கமாத்திரைமாமல் கவண்டியே அளவு எடுத்துச்
வசல்வமார்கள். இந்த அறவுணர்தவக் வகமாங்கு நமாட்டுக் கிரைமாமங்களிகல பழமரைதபக் தகக்வகமாண்டு
வமாழும் உயேர்குடி கவளமாளர் இல்லங்களில் இன்றும் கமாணலமாம். கமாலப்கபமாக்கில் இப்பண்பகளில்
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மமாற்றம் கநர்ந்திருப்பினும்,கவளமாள சமூகம் எதிர்பமார்க்கும் இப்பண்பகள் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
பதிவு வசய்யேப்பட்டுள்ளன.
விருந்கதமாம்பல்
அரைண்மதனகயேமா, குடிதசகயேமா எங்கும் விருந்கதமாம்பம் கடைதம, வகமாங்கு நமாட்டில்
வபண்களுக்கக உரியேது. அண்ணன்மமார்சமாமி கதத இதத நன்கு விளக்குகின்றது.
மணமமானவுடைன் தந்ததயேமால் விரைட்டைப்பட்டை தமாமதரை, வளநமாடு வருகிறமாள். வரும் வழியில்
பசிபசி என்று பரிதவித்த கணவனின் பசி தீர்க்கச் கசமாறு சதமக்கிறமாள். ‘கமாட்டிகல முதளத்திருக்கும்
பசுங்கீதரையுடைன் , மரைக்கமால் அரிசியிதன வட்டித்துத் தமான்பதடைத்தமாள்’. அப்கபமாது ஆயிரைந்
தமாததரைப்கபமால் அரிரைமாமர் வடிவவடுத்துவந்து கசமாறுககட்கிறமார். அவதரைக் கண்டை குன்றுதடையேமான்,
‘மரைக்கமால் அரிசிச்கசமாறு உன்வயிற்றுக்கக பத்தமாது, இத்ததன கபருக்கும் எப்படித்தமான் கசமாறடுவமாள்’
எனக் கூற அடித்து விரைட்டுகிறமான். ஆனமால், தமாமதரை அவதரைக் தகபிடித்து, ‘வயிறு குளிர்ந்திடைகவ –சமாமிவளமமாக உண்டிடுவீர்’ என்று கூற எல்லமார்க்கும் அன்னமிடுகிறமாள். ‘எடுக்க எடுக்கக் குதறயேவில்தல
இவள்சதமத்த அன்னமிது’. பிற்கமாலத்தில் குன்றுதடையேமானுதடையே வசல்வச் வசழிப்பிற்குத் தமாமதரையின்
விருந்கதமாம்பம் இந்தப் பண்கப கமாரைணம் எனக் கவிஞர் கமாட்டுகிறமார்.
தமாமதரையின் இந்தச் சிறந்த பண்ப அவளுதடையே மகள் நல்லதங்கத்திடைமும் கமாணப்படுகின்றது.
திருமணம் ஆகமாத இளம்வபண்ணமாகக் கன்னி மமாடைத்தில் வமாழ்பவகள வயேன்றமாலும் , தங்தக
அருக்கமாணி நல்லதங்கம், விருந்து கபணும் கமாலத்தில், மதறந்து ஒழுகுவதில்தல. விருந்தமாக
வந்திருக்கும் ஆடைவர் , அறமுகம் இல்லமாதவரைமாக இருந்தமாலும், அவதரைப், பமாசமுடைன் ‘அண்ணமா’ என்று
முதற தவத்ததழத்து, பதினமாறு வதகக் கறகளுடைன் வபருவிருந்திதனப் பதடைக்கின்றமாள்.
ஆயினும்,அடைக்கத்துடைன், ‘பட்டிக்கமாட்டுக் குடியேமானவர்கள் நமாங்கள் , எங்களுக்குப் பலகறயும் சிக்கமாது,
வழக்கமமாக உங்கள் வீட்டில் உண்ணும் சிறப்பமான உணவமாக ஏற்று இததன உண்ண கவண்டும்’ என்று
முகமன் கூற உண்பிக்கும் பண்பமாடு நல்லதங்கம் வமாயிலமாக உணர்த்தப்படுகின்றது.
விருந்து உபசரிக்கும் முதறயும் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் நன்கு சித்தரிக்கப்படுகிறது.
விருந்தினர், நல்வலண்வணய் சயேக்கமாய் நன்றமாய் நலுக்கமிட்டுக், வகமாப்பதரையில் நீர்தவத்து
நீரைமாட்டைப்படுகின்றனர்; உடைம்ப முழுதும் மணமிக்க சந்தனக் கலதவ பூசப்படுகிறது. விருந்தினர்
உண்ணத் ததலவமாதழயிதல கபமாடைப்படுகின்றது. விருந்தினர் உண்ணும் முன்னும் , உண்டை பின்னும்
தககழுவத் தமாதிமமார் கரைத்தில் நீர் வமார்க்கின்றனர். பிரைப்பப்வபட்டிக் கூதடையில் கபமாசனங்கள் வகமாண்டு
வந்து பரிமமாறமாப்படுகிறது. குத்துப் பருப்பமிட்டிக் குடைத்கதமாடு வநய்வசமாரிந்து, பதினமாறு வதகக்கறயும்
பமாங்குடைகன பரிமமாறப்படுகின்றது. உண்டு தககழுவியேபின் விருந்தினருக்கு வவற்றதல பமாக்கு
அளிக்கப்படுகின்றது.
‘நலுக்கமிடைல்’, ‘வகமாப்பதறயில்’ நீர் தவத்தல்,’ததலவமாதழயில் ‘உணவு இடைல், ‘பிரைம்பப்
வபட்டிக் கூதடையில் உணவு எடுத்துப் பரிமமாறல், இதவயேதனத்தும் வகமாங்குநமாட்டு வழக்கு.
பசித்து வந்தவரின் கதளப்தபப் கபமாக்குவகதமாடு , சிறப்ப நமாட்களில் ஊதரை அதழத்து
உணவிடுவதும் உண்டு. அவ்வமாறு ‘ஊர்ச்சனங்களுக்கும் உண்டைமான கபர்களுக்கும்’ உணவிடும்கபமாது,
பரிமமாறும் வபமாறுப்தபக் கூலியேமாளர்களுக்கு விட்டுவிடைமாமல், கவுண்டைச்சிகயே கமற்வகமாள்ளுகின்றமாள்.
இதுவும் வகமாங்கு கவளமாளக் குடிப்பண்ப.
கவளமாளரின் சமுதமாயேச் வசல்வமாக்கு
நிலவுதடைதமயேமாளரைமாகியே கவளமாளர்கள் தம் உழவுத் வதமாழில் கமாரைணமமாகச் சமுதமாயேத்தின்
பலநிதலகளிலும் உள்ளவகரைமாடு கலந்து பழக கவண்டியுளது. பிறரைமால் தீண்டைத் தகமாதவர் என்று
கருதப்படும் கதமாட்டி முதலியே சமாதியினருடைனும் கவற்றுதமயின்ற, ஆனமால், வபருமிதத்துடைன்
பழகுவதமாலும் தம்தம அண்டினவருக்குக் வகமாடுத்து உதவத் கததவயேமான உணவுப் வபமாருள்கதள
உற்பத்தி வசய்து உற்ற சமயேத்தில் உதவுவதமாலும் சமுதமாயேத்தின் எல்லமாப் பிரிவினரிடைமும்
கவளமாளர்களின் வசல்வமாக்குப் பரைவுகின்றது.
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ஊர்ப்வபரியேவரைமான கவுண்டைர் கமற்வகமாள்ளும் வபமாதுக்கமாரியேங்கள் அதனத்திலும்
ஊர்ப்வபமாதுமக்கள் தமாமமாககவ திரைண்டு வந்து கலந்து வகமாள்கின்றனர். துதணநிற்கின்றனர்.
ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் ,’வவள்ளமாங்குளம் வவட்டி விநமாயேகரும் தவப்கபமாம்’ என்று கூறயேவுடைன்
மக்கள் அதனவரும் அவருதடையே விருப்பத்தத அறந்து வசயேல்படுவது அண்ணன்மமார்கததயில்
அழகமாகச் சித்தரிக்கப்படுகின்றது.
சில நம்பிக்தககள்
பிள்தளப் கபற்றுக்குச் வசய்யும் தவங்கள் பலவற்தற நமாட்டுப்பற இலக்கியேங்கள்
கபசுகின்றன. பண்ணியே தீர்த்தமமாடுதல், ககமாவில் முற்றத்தில் நிதறநமாழி தவத்து வழிபடுதல், ததரை
வமழுகி உண்ணல் என்பன அத்ததகயே தவங்கள். பிள்தள இல்லமாதவர்கள் வசல்லப் பிரைமாணிகதள
வளர்ப்பதனமாலும் , சிறு குழந்ததகளுக்குத் தின்பண்டைங்கள், உதடைகள் வகமாடுத்து அன்தப
வவளிப்படுத்துவதனமாலும் குழந்ததப் கபறதடையேலமாம் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
தமாமதரையும் இவற்தறச் வசய்கிறமாள். பன்றக் குட்டிகள் இரைண்தடை மீனமாட்சி , வசமாக்கன் எனப்
வபயேரிட்டு அன்கபமாடு வளர்க்கிறமாள். பங்கமாளிகளின் குழந்ததகளுக்குத் துணிமணிகள் தின்பண்டைங்கள்
வகமாடுத்துத் தன் பமாசத்தத வவளிப்படுத்துகிறமாள். இவற்றற்குகமல் அவள் வசய்வன , அவள் வசய்கின்ற
உண்தமயேமான தவம்.
தமாமதரை தமான தருமங்கள் வசய்கிறமாள். மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மனுக்குத் கதர்த் திருவிழ
நடைத்துகிறமாள். ஓடைமாத கததரை ஓடைச் வசய்யேத் தன்தனகயே நரைபலி வகமாடுக்கவும் முன் வருகிறமாள்.
இறுதியேமாகப் வபமான்னம்பலம் (சிதம்பரைம்) வசன்று வழிபட்டைமால் குழந்தத பிறக்கும் என்று நம்பி அங்குச்
வசல்கிறமாள்.
அங்கு ஒரு சந்நியேமாசிதயேக் கண்டு,
“அட்டைம் பணிகள்வசய்து அடிவணங்கித் வதண்டைனிட்டுப்
பன்னீர்ச் வசம்வபடுத்துச் சன்னமாசியேமார் பமாதம் கழுவிகயேதமான்
பஷ்பங்கள் தமாவனடுத்துச் சன்னியேமாசியேமார் வபமாற்பமாதத்தில் கபமாட்டு”
வழிபடுகிறமாள். சிவனடியேமாதரை வழிபடுகின்ற மமாககசுவரை பூதசகயே சிறந்த தவம் என்று இக்கதததயேப்
பமாடும் பிச்சன் தம்தம இங்கக வவளிப்படுத்திக் வகமாள்கின்றமார்.
தவத்தின் இறுதியில் துறவிவயேமாருவகரைமா, கடைவுகளமா கதமான்ற,’ மந்திரைம் உச்சரித்து மமாங்கனி
தருவது’, ‘பற்றுமண்ணும் விபூதியும் தருவது’ கபமான்ற வசய்திகள் வமாய்வமமாழி இலக்கியேங்களில்
கமாணப்படுகின்றன. அவ்வமாகற, அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் சந்நியேமாசியேமார் சுவமாமி கழுத்தில் சூடியே
திருமமாதலதயே எடுத்துக் வகமாடுக்கிறமார். அததத் தமாமதரை வமாங்கி மடியில் கட்டிக் வகமாள்கிறமாள்; கருப்பந்
தரிக்கிறமாள்.
கன்னிதம
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் கவறு பிற வமாய்வமமாழிக் கததப் பமாடைல்களிலும்
வகமாங்குநமாட்டுத் தல பரைமாணங்களிலும் கன்னிமமார் எழுவர் பற்றயே வசய்திகள் வருகின்றன.
அண்ணன்மமாரின் தங்தக அருக்கமாணி நல்லதங்கம் கன்னியேமாகவும் வதய்வீக சக்தி வமாய்ந்தவளமாகவும்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கபசுகின்றது. தங்தக திருமணம் வசய்து வகமாள்ளமாதமக்குக் கமாரைணம்
இக்கததயில் கூறப்படைவில்தல.
கன்னியேமாக வமாழ்ந்த அவதள, ‘உத்தமமாபத்தினி’, ‘ஒருவசமால்லு வமாசகி’,’அவள் கண்டை கனமா
கூறயே வசமால் ஒருநமாளும் பிதழயேமாது’ என்று இக்கதத இவதளப் பலவமாறு துதிக்கின்றது. இவதள
நிதனயேமாமல் அண்ணன்மமார் ஒரு வசயேலும் வசய்வதில்தல. வசய்தமாலும் அதவ அவர்களுக்கு வவற்ற
அளிப்பதுமில்தல. நல்லதங்கம், அவளுதடையே கன்னிதம கமாரைணமமாகத் வதய்வங்களுக்கும் கமலமாகப்
கபமாற்றப்படுகிறமாள். நமாட்டுத் வதய்வமமாகியே வசல்லமாண்டியேம்மதனயும் வவன்ற வபரியேகமாண்டியேம்மன்
கன்னியேமாகியே நல்லதங்கத்தின் துதணயேமால் ஈகடைறுகிறமாள்.
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தங்தக நல்லதங்கம் தன்தனப் ‘பத்தினி’ என்று குறப்பிட்டுக் வகமாள்வது எண்ணத்தக்கது.
அண்ணியேர் ககட்டுக்வகமாண்டைபடி அவர்கள் வமாழ்ந்த அரைண்மதனக்குத் தீயிட்டுக் வகமாளுத்துதகயில்,
தங்கம்,
“பத்தினியும் நமானமாகில் நமான்கபமாடும் பூப்பந்து பக்கவமல்லமாம் கபமாகமாமல்
உத்தமியும் நமானமானமால் கபமாடும் பூப்பந்து ஒருபக்கம் கபமாகமாமல்
வவந்து தணியேட்டுகம கவததனயும் தீரைட்டுகம” என்று அழுதுகூறக் வகமாண்கடை கண்ணீதரை வழித்து
எறந்தமாள். அரைண்மதனமீது விழுந்த கண்ணீர்த்துளி அக்கினிப் பந்தமாக மமாற மமாளிதகதயே
எரிக்கிறது.வவந்து தணிந்தபின் தங்தக மதழதயே வருவித்துத் தனதல அவிக்கின்றமாள்.
நல்லதங்கத்தின் இச்வசயேதலப் பத்தினித் வதய்வமமாம் கண்ணகியின் வசயேலுடைன்
ஒப்பிட்டுக் கமாணலமாம். ‘பட்டைமாங்கு யேமானுகமமார் பத்தினிகயே யேமாமமாகில் ஒட்கடைன் அரைகசமாடு ஒழிப்கபன்
மதுதரைதயேயும்’ என்று கண்ணகி வஞ்சினம் உதரைத்தததப் கபமாலத் தமாமதரையும் ‘பத்தினியும் நமானமாகில்’
எனத் தன் ஆற்றதல எடுத்தியேம்பகின்றமாள்.
கண்ணகியின் கற்பின் சக்திக்கு அவள் திருகி எறயும் நகில் குறயீடைமாக அதமகிறது. தங்கத்தின்
கன்னிதமக் கற்பின் சக்திக்கு அவள் வழித்து எறயும் கண்ணீர் குறயீடைமாக அதமகிறது.
கண்ணகி,’பமார்ப்பமார் அறகவமார் பசுப்பத்தினிப் வபண்டிர் மூத்கதமார் குழவிவயேனும்
இவதரைக் தக விட்டுத் தீத்திறத்தமார் பக்ககம கசர்க’ என்று அழதல ஏவியேது கபமாலகவ
தங்கமும்,’பக்கவமல்லமாம் கபமாகமாமல்’ ஒருபக்கமும் கபமாகமாமல்’ என்று வநருப்பக்கு எல்தல
வகுக்கின்றமாள்.
மற்வறமான்றும் இங்குக் கமாண கவண்டும். அண்ணன்மமாரின் மதனவியேர் அவர்களுதடையே
தமாய்மமாமன் வபண்ககள. அவர்கள் திருமணமமாகியும் கன்னி கழியேமாதவர்கள். அவர்கள் தங்கத்ததப்
கபமாலக் கன்னிதமக்கு உரியே சக்திதயேப் வபற்றருக்கவில்தல.
இந்த நிதலக்கு கமனமாட்டு மமானுடைவியேலமார் ஒரு விளக்கம் அளிக்கின்றனர். ஒருவபண்
திருமணமமாகமாமல் இருப்பதமால் மட்டுகம அவள் கன்னிதமக்கு உரியே சக்திதயேப் வபற்றுவிடுவமாள் எனக்
கூற இயேலமாது. திருமண விருப்பத்துடைன் இருப்பின் கன்னிக்கு உரியே சக்திதயேப் வபற இயேலமாது.
அண்ணன்மமாரின் மதனவியேர், தங்தக நல்லதங்கத்ததப் கபமாலக் கன்னிதமச் சக்தி வபறமாதமக்குக்
கமாரைணம் , அண்ணன்மமார் இருவரும்’பூமிதயேப் பமார்த்தமுகம் வபண்ணின்முகம் பமாரைமாமல்’
பிரைம்மச்சரியேத்ததக் கமாத்திருக்க, அவர்களுதடையே மதனவிமமார் இல்லறவின்பத்தில் ஈடுபடும் ஏக்கம்
உதடையேவரைமாக இருந்ததமயேமால் கபமாலும். இந்த விளக்கம் ஆரைமாய்வதற் குரியேது.
வகமாங்கு கவளமாளர் திருமண அதமப்பியேல்
திருமணம்
மக்கட் சமுதமாயேத்தில் திருமணம் என்ற அதமப்ப மிகவும் நுட்பமமானது. இதணவிதழச்சு
மக்களுக்கும் ஏதனயே உயிர்களுக்கும் இயேற்தகயில் அதமந்தகத. இனவிருத்தி நமாட்டைமும்
அத்ததகயேகத. ஆயினும், மனிதகுல நமாகரிக வளர்ச்சியின் அங்கங்களமாகியே குடும்ப வமாழ்விலும்
வபமாருளமாதரை அதமப்பிலும் திருமணம் வபரும்பங்கு வகிக்கிறது. திருமணம் மக்களிதடைகயே
அறவவமாழுக்கக் கட்டுப்பமாடுகதள உருவமாக்குவகதமாடு வமாரிசுகளுக்குச் சட்டைபூர்வமமான
உரிதமகதளயும் பதடைத்தளிக்கின்றது.
வசமாத்துரிதமச் சமுதயேத்தில் குடும்பத்தினரின் உறவுகதள நிர்ணயிப்பது வசமாத்துக்கு உரிதமதமான்.
இயேற்தகயேமான இதணவிதழச்சமால் நிகழ்ந்த தமாம்பத்தியே உறவுகள் மதறந்து, மணமகன் அல்லது
மணமகள் வபறக்கூடியே வசமாத்தின் அடிப்பதடையில் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணவுறவுகள் வசமாத்துரிதமச்
சமுதமாயேத்தின் அதமப்பமாகும். வசமாத்துக்கு உரியே வமாரிதச உறுதிப்படுத்தும் வதகயில் சந்ததியேரின்
கமால்வழிதயேயும் வபண் அல்லது ஆண், தமான் பிறந்த குடும்பத்தத விட்டு கவறு குடும்பத்திற்குப்
வபயேர்ந்து வமாழும் விதிமுதறகதளயும் திருமணம் உருவமாக்குகின்றது.
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வகமாங்கு கவளமாளர் சமுதமாயேத்தில் திருமணம் வசமாத்து அடிப்பதடையில் அதமந்தது. இதன்
விதளவுகள் ஆழமமானதவ.
திருமணத்ததப் வபமாருத்தவதரையில், உலகத்து நமாடுகள் அதனத்திலும் மக்களிடைத்தில்
வசல்வமாக்குப் வபற்றுள்ள வழக்கங்ககள திருமணச் சட்டைங்களமாக ஆகிவிட்டைன. திருமண உறவுக்குத்
தகுதி, திருமணச் சடைங்குகள், திருமண உறவமால் கதமான்றும் உரிதமகள், கடைதமகள், வமாரிசு முதலியே
எல்லமாவற்றலும் சமுதமாயேம் தகக்வகமாண்வடைமாழுகியே வழக்கமாறுககள எழுதமாச் சட்டைங்களமாக இருந்து
வந்துள்ளன. அரைசுகள் சமுதமாயேப் பழக்க வழக்கங்கதள மதித்து அவற்றற்ககற்பகவ நீதிவநறகதள
முதறப்படுத்தின.
தரும சமாத்திரைங்களும் திருமண அதமப்பம்
பமாரைத நமாட்டில் தரும சூத்திரைங்களும் சமாத்திரைங்களும் அறங்கதள விதித்ததுடைன், நமான்கு
வருணத்தமாருக்கும் வதமான்றுவதமாட்டு இருந்து வருகின்ற ஆசமாரை ஒழுக்கங்கதளயும் திரைட்டிக் கூறுகின்றன.
வமாழ்க்தகயின் பல்கவறு நிதலயில் உள்ள பல்கவறு சமாதியினருக்கும் உரியே கடைதமகதள வதரையேறுத்து
அவற்றற்குரியே ஒழுக்கங்கதள உணர்த்துவகத தரும சூத்திரைங்களின் கநமாக்கமமாகும்.
இத்தரும சூத்திரைங்கள் உயேர்ந்கதமாருக்கமாகமாத அநமாகரிகமமான திருமண முதறகள்
இரைண்டிதனக் குறப்பிட்டு, அதவ எத்ததகயே இழிவுதடையேனவமாக இருப்பினும் வழக்கத்தில்
இருப்பதமால் அதவயும் அரைசனமால் பமாதுகமாக்கத் தக்க ஒழுக்கங்ககள எனக் கூறுவதமாகப் கபரைமா. கமாவன
எடுத்துக்கமாட்டுகின்றமார்.
அவர் குறப்பிடும் திருமணங்களமாவன
1. அத்தத – மமாமன் மக்கள் திருமணம்.
2. குடும்பத்திற்குப் வபமாதுவமாக ஒருகன்னிதயேக் வகமாண்டு வருதல்; அல்லது சககமாதரைனின்
விததவதயே மணத்தல் (P.V. Kane, History of Dharma Sastras vol II page 462 – 555)
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் திருமண முதற
இவற்றுள் அத்தத – மமாமன் பிள்தள அல்லது முதறப்வபண் திருமணகம
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் இடைம் வபற்று, இங்கு ஆய்வுக்கு உரியேதமாகின்றது.
தமாயின் உடைன்பிறந்தமானின் மகள் அல்லது தந்ததயின் உடைன்பிறந்தமாளின் மகள் வகமாங்கு
கவளமாள மரைபில் முதறப்வபண் எனப்படுவமாள். முதறப்வபண்தண மணத்தல் வகமாங்கு கவளமாள
மரைபில் ஒருவித பனிதத்தன்தமகயேமாடு கபமாற்றப்பட்டைது.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில், முதற மமாப்பிள்தளயேமாகியே குன்றுதடையேமானிருக்கத் தன்தனப்
வபண்ககட்டு அவனுதடையே பங்கமாளிகள் வந்த கபமாது,தமாமதரை. முதற மமாப்பிள்தளயின் உரிதமதயே,
“என், அத்தத மகனிருக்க அயேல்நமாட்டைமார் வந்தவதன்ன
என், மமாமன் மகனிருக்க் எனக்கு, மறுநமாட்டைமான் வந்தவதன்ன?’
எனக் ககட்டு வலியுறுத்துகிறமாள்.
முதறப்வபண் மணத்தின் வசல்வமாக்கு
வகமாங்கு கவளமாளரின் மமாமன் மகன், அத்தத மகதள மணந்துவகமாள்ள முன்னுரிதமயுண்டு.
அவன் கவறடைத்தில் வபண்வகமாண்டைமாகலமா அல்லது தன்னுதடையே உரிதமதயே வலியுறுத்தமாமல்
விட்டுவிட்டைமாகலமாதமான் வபண்ணுக்கு கவறடைத்தில் மமாப்பிள்தள கதடைலமாம். முதற மமாப்பிள்தளயின்
கருத்ததத் வதளிவமாகத் வதரியும்வதரை அந்தப் வபண்தண கவறு யேமாரும் மணம் கபசச் சற்றுத்
தயேங்குவமார்கள். இகதகபமான்று அத்தத மகனுக்கும் மமாமன்மகதளப் வபண் ககட்க முன்னுரிதமயுண்டு.
இந்த உரிதம ‘இதணச்சர்’ எனும் சடைங்கின் வழிப் பனிதமமான ஒப்பந்தமமாக மமாற்றப்படுகின்றது.
(Dr.K.M. Meenakshi Sundaram,Marriage Systems of the Kongu Vellala community. Journal of Tamil studies.6 th Dec 1974)
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சககமாதரைனின் திருமணத்தின்கபமாது, உடைன்பிறந்த சககமாதரி ‘இதணச்சர்’ எனப் வபயேரியே சர்
ஒன்தறச் வசய்வமாள். இதணச்சர் வசய்த சககமாதரியின் தபயேனுக்குத் தனக்குப் பிறக்கும் வபண்தணக்
வகமாடுப்பதமாகத் திருமணத்தின்கபமாது சககமாதரைன் இச்சடைங்கு மூலம் வமாக்குக் வகமாடுக்கிறமான். இந்தச்
சரினமால் உருவமான பனித வமாக்குறுதிதயே நிதறகவற்றமாமல் தவறதழக்கும் சககமாதரைதனச் சபிக்கும்
உரிதமயும் உடைன்பிறந்தமாளுக்கு உண்டு. (நமா.வமானமமாமலி, தமிழர் நமாட்டுப் படைல்கள் , பக்386)
முதறயேமாக மணம் வசய்து தரைமாவிடில் முதற மமாப்பிள்தள வயேன்னும் உரிதமயேமால்,
வபண்தண ‘மகன் சிதறவயேடுத்துச்’ வசன்றுவிடுவமான் எனச் சககமாதரி வஞ்சினம் கூறுவதும் உண்டு.
ஏதழயேமான தங்தகயின் மகன் குன்றுதடையேமான் வபண்ககட்டு வந்துவிடுவமான் என்று
தமாய்மமாமன் மணியேங்குறச்சிக் கவுண்டைன்,
“உரிதமக்கமாரைன் தமானும் ஒளிந்திருந்து வந்திடுவமாவனன
நமாலுததல வமாசலுக்கும் நலமமான கமாவல்தவத்துக்
கமாவலும் தவத்துக் கட்டுத்திட்டைம்” வசய்கிறமான்.
அவன் மகள் தமாமதரை, முதற மமாப்பிள்தளயேமான் குன்றுதடையேமானின் உரிதமதயே மதித்து அவதனத்
திருமணம் வசய்துவகமாள்கிறமாள். தன்தனயும் கணவதனயும் அவமதித்த தந்ததயிடைம் தன் வயிற்றல்
சிங்கம்கபமால ஆண்பிள்தளகள் இருவர் பிறப்பவரைன்றும் அவர்கள் சககமாதரைனின் வபண்கள்
இருவதரையும் ‘கண்டுசிதற கபமாடைமாமல் வகமாண்டுசிதற கபமாடுவமார்கள்’என்றும் சபதம் வசய்கிறமாள்.
இந்த நிகழ்ச்சி, வகமாங்கு நமாட்டுப்பற வழக்கிலிருந்த முதறப்வபண் திருமண முதறயிதனக்
கமாட்டுகின்றது.
முதறப்வபண் திருமணம் பற்றத் தரும சமாத்திரைங்கள்
முதறப்வபண்தண மணத்தல் என்னும் வழக்கத்திதனப் பிரைகஸ்பதி , மனு முதலிகயேமார்
கடுதமயேமாகக் கண்டிக்கின்றனர். சபிண்டைர்கள் (பிதிரைர்களுக்குப் பிண்டைம்கபமாடும் கடைதம
உதடையேவர்கள்) தமக்குள் மணவுறவு வகமாள்ளக் கூடைமாது எனும் ஒழுக்கவநறக்கு மணப்வபண்தண
மணக்கும் முதற விகரைமாதமக உள்ளது என்பது இந்த மணவவமாழுக்கம் கண்டிக்கப்பட்டைதற் வகமாரு
கமாரைணம். அத்தத- மமாமன் மக்கள் திருமண உறவு உயேர்ந்கதமாருக்கு ஆகமாது என்றும், இது
தகமாப்பணர்ச்சியேமாகியே பமாவவமன்றும் ஸ்மிருதிகளும் தரும சமாத்திரைங்களும் கண்டித்து ஒதுக்கின.
இவ்வமாறு, அத்தத-மமாமன் மகதளத் திருமணம் வசய்து வகமாண்டைவர்களுக்கு, மனு, சமாந்திரைமாயேனம்
என்னும் கழுவமாய்ச் சடைங்கிதன விதித்தகதமாடு , அத்ததகயே மணம் வசய்துவகமாண்டைவன் சமாதியிலும்
தமாழ்ந்துவிடுவமான் என எச்சரிக்கின்றமார்.
தருமசமாத்திரைங்கள் அத்தத-மமாமன் மக்கள் திருமணத்ததத் தந்தத வழியில் கநமாக்குகின்றன.
ஒருவனின் அத்தத மகளமாக இருந்தமாளும் மமாமன் மகளமாக இருந்தமாலும் இருவரிடைத்திலும் தன்
தமாய்தந்ததயேரின் இரைத்தக் கலப்ப இருப்பதமால் , அவர்கள் ஆறு ததலமுதறக்கு ஒருகமால் வழியினகரை
எனத் தரும சமாத்திரைங்கள் அத்ததகயே திருமணங்கதள ஒதுக்குகின்றன. பிதிரைர்களுக்கு பிண்டைம்
வகமாடுக்கும் கடைதம வபண்வழியிலும் ஆறு ததலமுதறக்கு இருப்பதமால் கமற்கூறயே திருமுதறகள்
ஆகமா எனக் கண்டித்தன.
ஆனமால் முதறப்வபண் திருமணம் தமாய்வழிச் சமூகத்ததச் சமார்ந்தது. தமாய்வழிச் சமுதமாயேப்
பண்பகள் தங்கிவிட்டை சமுதமாயேங்களிகலல்லமாம் முதறப்வபண் திருமணங்களும் இருந்து வருகின்றமான
எனலமாம் (Debiprasad Chattobatyaya, Lokayata. P219).
பிதிரைர்களுக்குப் பிண்டைம் வழங்கும் தவதிக வநற வகமாங்கு கவளமாளர் சமுதமாயேத்தில்
வற்பறுத்தப்படுவதில்தல. மமாறமாகக் கூதரைக்குச் கசமாறு கபமாடுதல், மற்றும் நீத்தமார் வழிபமாடைமாகத்
‘திவசகம’கமற்வகமாள்ளப்படுகின்றது எனகவ, இச்சமூகத்தில்’முதறப்வபண்’ வழக்குப் வபமாதுவமாகவும்
‘உரிதமப் வபண்’ வழக்குச் சிறப்பமாகவும் பின்பற்றப்பட்டைது.
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முதறப்வபண் திருமணச் வசல்வமாக்கின் கமாரைணம்
முதறப்வபண் திருமணவழக்கம் வபமாருளமாதமாரை அடிப்பதடையில் கதமான்றயேவதனலமாம்.
நிலவுதடைதமச் சமுதமாயேத்தில் வசமாத்து குடும்பத்ததவிட்டுப் கபமாய்விடைக் கூடைமாவதன்ற
அக்கதற மிகுதியேமாகக் கமாணப்படும். குடும்பத்தத விட்டுப் பிரிந்த வசமாத்தத மீண்டும் தம்
குடும்பத்திற்கக வகமாண்டுவரை, ’முதறப்வபண்’ திருமணமுதற கவளமாளக் குடும்பங்களில்
கமற்வகமாள்ளப்படுகின்றது.
மரைபவழிக் வகமாங்கு கவளமாண் குடியில் வபண் தன்னுதடையே திருமணத்தின்கபமாது, குடும்ப
வசமாத்திலிருந்து ஒருபகுதிதயே நதகதுணிமணிக ளமாகவும் பமாத்திரைம் பண்டைங்களமாகவும்
கமால்நதடைகளமாகவும் , கமலும்பதுக் குடித்தனத்துக்கு கவண்டுவததனத்து மமாகவும் வகமாண்டு
வசல்லுகின்றமாள். திருமணத்தின் பின்னும் சர்வரிதசகளமாகவும் குடும்பத்தின் அதசயும் வசமாத்தில்
ஒருபகுதி வபண்ணுக்குச் வசன்று விடுகிறது. சககமாதரியின் மகதளத் தன்மகனுக்குத் திருமணம் வசய்து
தன் வீட்டுக்கு அதழத்துக் வகமாள்ளும்கபமாது பிரிந்த வசமாத்து மீண்டும் குடும்பத்திற்கு வந்து
கசருகின்றது.
அத்தத வபண்தண மனக்கும் உரிதம, குடும்ப்த்தத விட்டுச் வசன்ற வசமாத்தத மீண்டும்
வபறும் அடிப்பதடையில் கதமான்றயே ‘மரைபரிதம’யேமாகும்.
இததனச் வசயேற்படுத்தக் ககமாரும் உரிதம மமாமன் மகனுக்கக உரியேது. அவன்,
இவ்வுரிதமதயே வலியுறுத்தலும் வசய்யேலமாம்; வலியுறுத்தமாமலும் கபமாகலமாம். வலியுறுத்தினமால் அத்தத
வீட்டினர் இந்த உரிதமக்குத் தக்க மதிப்பக் வகமாடுக்கக் கடைதமப்பட்டுள்ளனர்.
தன் மகனுக்குச் சககமாதரைனின் மகதளக் ககட்கும் உரிதம வகமாங்கு கவளமாள சமுதமாயேத்தில்
வபண்ணுக்குச் சடைங்கு மூலமமாக அளிக்கப்பட்டை பனிதமமான உரிதமயேமாகும்.
தந்ததக்குப் பின் சககமாதரிதயேயும் அவள் குடும்பத்தமாதரையும் வறுதமப்பட்டுப் கபமாகமாமல்
கமாக்கும் கடைதம உடைன்பிறந்த சககமாதரைர்களுக்கு உண்டு. திருமணத்துடைன் வபண்ணின் பிறந்த வீட்டுத்
வதமாடைர்ப அற்றுப்கபமாய் விடுவதில்தல. பமாசமும் பற்றும் நீங்கி விடுவதில்தல. அதவ கமலும்
வதமாடைர்கின்றன. ஆண்மகன் , தமான் திருமணம் வசய்துவகமாண்டு குடும்பதிற்கு கவவறமாரு வபண்தணக்
வகமாண்டு வந்து, தன் அன்தபப் பங்கிட்டைமாலும் , உடைன்பிறந்தமாதளக் கமாக்கும் கடைதமயில் தவகறன்
எனத் திருமணத்தின்கபமாது ‘இதணச்சர்’ அல்லது ‘தகககமார்தவ’ எனும் சடைங்கின் மூலம்
உறுதியேளிக்கின்றமான்.
‘தகககமார்தவ’ச் சரைமால் கதமான்றயே ஒப்பந்தத்தத வலியுறுத்தும் உரிதம சககமாதரிக்கக உண்டு.
சககமாதரைனுக்கு உள்ள இந்தக் கடைதமயின் அடிப்பதடையில்தமான் , அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில்
பவளமாத்தமாக் கவுண்டைச்சி, தன்மகன் குன்றுதடையேமானுக்குத் தன்னுடைன் பிறந்தமான் வீட்டில் வபண்ககட்கச்
வசல்கிறமாள். தமாமதரை, தன் மக்களமாகியே வபமான்னர்- சங்கர் ஆகிகயேமாருக்குத தன் தந்ததயின் மகன் வழிப்
கபத்தியேதரை (சககமாதரைனின் வபண்கதள) ப் வபண் ககட்கிறமாள். அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
நதடைவபறுகின்ற இத்திருமணங்கள் இரைண்டும் மமாமன் மகதள மணக்கின்ற திருமணங்ககள.
“அத்தத மகன்- மமாமன் மகன்” கருத்தில் ஒருவகரை
தமாமதரை, குன்றுதடையேமானின் உரிதமதயே வலியுறுத்தும்கபமாது, “மமாமன் மகனிருக்க
மறுநமாட்டைமார் வந்தவதன்ன, அத்தத மகனிருக்க அயேல்நமாட்டைமார் வந்தவதன்ன?” என்று ககட்கிறமாள்.
அதமாவது, குன்றுதடையேமான் ஒருவதனகயே மமாமன்மகன் என்றும் அத்தத மகன் என்றும் முதற
கூறுகிறமாள். இங்கு, வகமாங்கு கவளமாண்குடியின் பழதமயேமான பண்பமாட்டுக் கூறுகள் சில
வவளிப்படுகின்றன.
வகமாங்கு கவளமாள சமூகத்தில் ‘மமாமன்’, ‘மச்சமான்’, ‘அத்தத’ எனும் உறவுப் வபயேர்கள்
வழங்குகின்றன. ‘மமாமி’, ‘அத்தமான்’, ‘அத்திம்கபர்’, ‘அம்மமாஞ்சி’ கபமான்ற உறவுப் வபயேர்கள் வழங்கப்
வபறுவதில்தல.’அத்தத’ என்ற உறவுப் வபயேர் , தந்ததயின் சககமாதரிக்கும், மமாமன் மதனவிக்கும்
வபமாதுவமாககவ வழங்கப்படுகிறது. அவ்வமாகற, ‘மமாமன்’ எனும் உறவுப்வபயேர், அத்ததயின்
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கணவனுக்கும் தமாயின் சககமாதரைனுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது. வகமாங்கு கவளமாள சமுதமாயேத்தின் உறவுப்
வபயேர்களில்கமாணப்படும் குறப்பிடைத்தக்க இந்த கவறுபமாடு கமதலநமாட்டு மமானுடைவியேலமார்
கருத்ததயும் ஈர்த்துள்ளது. ( The right sub-castes make no distinction between the terms for mother’s brother and
father’s sister’s husband nor between the terms for matriarchal and patriarchal cousins. Brenda E.F. Beck. Peasant
Society of Kongu Country, p 13)
ஒருவதரைகயே ‘அத்ததமகன்’ என்றும் ‘மமாமன்மகன்’ என்றும் முதறப்வபயேர் தவத்து அதழத்தலமால் ,
அத்ததமககன மற்வறமாருவதகயேமால் மமாமன் மகன் என்பது குறப்பமால் வபறப்படுகிறது.
அதமாவது, தமாய் மமாமகன அத்ததயின் கணவன்; தமாயின் உடைன்பிறந்தமான் தந்ததயின்
சககமாதரியின் கணவன் என்ற உறவுமுதற பலப்படுகின்றது.
குன்றுதடையேமான் உண்தமயில் தமாமதரைக்கு அத்ததமகன் உறவமாக இருக்க, அவதன, அத்தத
மகன் என்றும் மமாமன் மகன் என்றும் இருமுதறயிலும் உறவு வகமாண்டைமாடியேது,வகமாங்கு கவளமாளசமூகம்
குலங்களமாகவும் குடிகளமாகவும் (clans and tribes) வமாழ்ந்த கமாலத்தில் நதடைமுதறயில் இருந்த
வதமான்தமயேமான மணமுதறயிதன எடுத்துக் கமாட்டும் எச்சமமாகவும் வகமாள்ளலமாம்.
குலங்களமாகவும் குடிகளமாகவும் இருந்த சமுதமாயேம் நமாகரிக வளர்ச்சியேமால் , ‘ஒருகுலத்தமார்’ அல்லது
‘ஒருகூட்டைத்தமார்’ அதனவதரையும் ஒருதமாய் மக்கள் என்றும் அக்கூட்டைத்தமார் அதனவரும் உடைன்பிறந்த
முதற உதடையேவர் என்றும் கருதியேது. எனகவ, அக்கூட்டைத்துக்குள் மணவுறவு வகமாள்வது தகமாது என
விலக்கப்பட்டைது. தன் கூட்டைம் அல்லமாத பிற கூட்டைத்திகலகயே மணவுறவு வகமாள்ளப்படுகிறது. ஒருவர்
எந்தக் கூட்டைத்ததச் கசர்ந்தவகரைமா அந்தக் கூட்டைத்தினவரைமாடு சககமாதரை உறவும் மற்றக் கூட்டைத்தினருடைன்
மணவுறவும் அதமவதமால் அந்தக் கூட்டைத்திதனச் கசர்ந்தவர் அதனவதரையும் ஒகரைமுதறப் வபயேரைமால்
அதழக்கின்றனர். இந்த முதறயில், தமாய்வழியில் வந்த அடுத்த கூட்டைத்து ஆண்கள் எல்லமாம் மமாமன்
தமத்துனன்மமாரைமாகவும் தந்தத வழியில் அடுத்த கூட்டைத்துக்குச் வசன்ற வபண்கள் எல்லமாம்
அத்ததகளமாகவும் அத்தத வபண்களகவும் ஆகின்றனர். (cross-cousins marriage is the form of marital relations
that results from the intermarriage in each generatiom of two groups , all relatives are classified according to the
speaker’s own goup orto the other. Thompson ,Studies in Ancient Greek society, quoted in Lokayata)
வகமாங்கு கவளமாளர் திருமணங்களில், திருமணம் முடிந்த பின்னர், மணமகளின் தமாய்த்தமார் இன்ன
கூட்டைத்துப் வபண்தண இன்ன கூட்டைத்துக்குக் வகமாடுத்கதமாம் என்றும், மணமகனின் தமாயேத்தமார் இன்ன
கூட்டைத்துப் வபண்தண இன்ன கூட்டைத்துக்குக் வகமாண்கடைமாம் என்றும் கூறுவதத ஈண்டு அவதமானிக்க
கவண்டும்.
இருகூட்டைங்களுக்குள் மட்டுகம நதடைவபற்று வந்த இந்தத் திருமணவுறவு பிறகூட்டைங்களுடைனும்
விரிவதடைந்தகபமாதும் பதழயேவுறவுப் வபயேர்ககள பயேன்படுத்தப்பட்டைன.இந்த முதறகயே இன்றும்
வகமாங்கு கவளமாள சமூகத்தில் தகக்வகமாள்ளப்படுகிறது.
‘உரிதமப்வபண்- முதறமமாப்பிள்தள’த் திருமணம் வழக்கமாற்று வநறயில் வலியுறுத்தப் வபறும்
சமூகங்களில் , தமாய் மக்கள் குடும்பவுறவு சில பமாதிப்பக்கதளப் வபறுகிறது. அந்தப் பமாதிப்பக்கதள
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயிலும் கமாணலமாம்.
தமாய் –மக்கள் குடும்ப உறவில் பமாதிப்ப
குடும்ப வமாழ்வில் தமாய்க்கும் மகனுக்கும் உள்ள பமாசப் பிதணப்தபயும் விடை வநருக்கமமான
உறவு கவறல்தல. தந்தத குடும்பத் ததலவனமாக இருந்தமாலும் , குடும்பத்தின் அன்றமாடை நதடைமுதறகள்
தமாதயே தமயேமமாகக் வகமாண்கடை நதடைவபறுகின்றன. குடும்பத்திலிருந்து தந்தத ஒதுங்கியிருந்தமால்
மக்கள் வளர்ச்சியில் தமாயின் பமாதிப்கப மிகுதியேமாக இருக்கும். அன்னவதமாரு பண்ப அண்ணன்மமார்
வமாழ்விலும் கமாணப்படுகின்றது.
மமாமன் மகதள மணப்பதில் அத்தத மகனுக்கு முதலுரிதம உண்டு. இது வகமாங்கு கவளமாள
சமூகத்தின் மரைப நியேதி. சமூக நியேதிதயே மதித்துத் தமாமதரை மங்கு மதசயேனமான குன்றுதடையேமாதன
மணந்து வகமாள்கிறமாள். தகுதியில் குதறவமானவதனத் திருமணம் வசய்து வகமாண்டைதனமால், அவள், தன்
66

தந்ததயேமால் அவமமானப்படுகிறமாள். குடும்பத்தின் வபமாருளமாதமாரை முன்கனற்றத்திற்கு இவகள
கடுதமயேமாக உதழக்க கவண்டியிருந்தது. மகப்கபறு இல்தலவயேன்ற தன்மனக்குதறதயேத் தணித்துக்
வகமாள்ளப் பங்கமாளி வீட்டிற்குச் வசன்று அவமதிப்பக் குள்ளமா கின்றமாள். அழகற்ற கணவனுடைன்
தமாமதரைதயேக் கண்டை கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைன், ‘இழித்தவமாய்க் கிழவதன’ கபமாலிருந்த
குன்றுதடையேமாதனக் வகமான்றுவிட்டு அவதள தவப்பமாட்டியேமாக்கிக் வகமாள்ள நிதனக்கிறமான்.
இதவவயேல்லமாம் ஆணின்ஆதிக்கச் வசயேவலன்று தமாமதரையின் அடிமனதில் பதிந்தது கபமாலும். ஆண்
இனத்தமால் விதளந்த இந்த அவமமானங்கதளப் கபமாக்கிக் வகமாள்ளத் தன் கருத்துக்கு இதசந்த
ஆண்மக்கதளப் வபற்வறடுக விரும்பகிறமாள்.
அவள், தன் தந்ததயுடைனும், பங்கமாளியேருடைனும், கவட்டுவத் ததலவனுடைனும் ‘ என்வயிற்றல்
வீரியேர் இருவர் பிறப்பர், அவர்கள் முன்பழியும் பின்பழியும் முப்பழியும் தீர்ப்பர்’ என வஞ்சினம்
உதரைக்கும் கபமாது, தன்மனக் குதறதயேத் தீர்த்து தவக்கும் ஆண்மக்கதளப் வபறுவதில் அவளுக்கிருந்த
தீவிரை கவட்தக உருவம் வபறுகின்றது.
ஆண்மக்கதளப் வபற கவண்டும் என்ற தீவிரை கவட்தகயேமால் ,’கமனிதளர்ந்து வமத்த வயேதமான
பின்பம்’ பிள்தளப் கபற்றுக்கமாகத் தமாமதரை தவம் வசய்கிறமாள். அண்ணன்மமார் , அவளறயேமாமல் பிறந்து
நிலவதறயில் வளர்ந்து வகமாண்டிருக்கும்கபமாது, மூன்றமாவதமாகப் பிறந்த வபண்குழந்ததயிடைம்,
‘மண்ணமாள இரைண்டு ஆணும் மதனயேமாளப் வபண்வணமாருருத்தி, மூன்று பிள்தள வரைம் வமாங்கி வந்கதன்,
நமான், உத்தமிகயே, மதனயேமாள நீபிறந்தமாய், மண்ணமாள அண்ணவரைங்கக’ என்று பலம்பகின்றமாள்.
அண்ணன்மமார் வளர்ந்து ஆளமானகபமாது, தமாமதரை தன் சபதங்கதள உணர்ச்சி வபமாங்கக் கூற,
அவற்தற நிதறகவற்ற தவக்குமமாறு அவர்கதளத் தூண்டுகிறமாள்.
தமாமதரை மக்கள் மீது பமாசமுதடையேவ ளமானமாலும்,அடிமனதில் அவளுக்கு இருந்த மனக்குதற,
மக்களின் வளர்ச்சிதயேப் பமாதித்தது. அந்தப் பமாதிப்பஅண்ணன்மமாரின் வமாழ்க்தகதயேப் கபமாரைமாட்டைமமாக
மமாற்றயேது. அண்ணன்மமாரின் குடும்ப வமாழ்க்தகதயேக் கமானல் நீரைமாக்கியேது. ‘தமாலிகட்டும் கதமாஷைமுண்டு
தவிக்கவிட்டைமார் எங்கதளயும்’ என்று குடும்ப வமாழ்க்தக தயேயும் கணவனின் அன்தபயும் ஒருகசரை
இழந்த அண்ணியேதரைப் பரிதவிக்கச் வசய்தது.
தமாய் தன் பிள்தளகள்மீது அளவிலமாப்பமாசமும் அகத சமயேம் குடும்ப வமாழ்க்தகயில் தமான்
இழந்தததத் தன் மக்கள் மூலமக ஈடு வசய்துவகமாள்ளவும் தனக்குக் ககடு வசய்தவர்கதளப்
பழிவமாங்கவும் நிதனத்தமால் , அவளுதடையே மக்களின் வமாழ்க்தக எப்படி இருக்கும்?
அண்ணன்மமாருதடையே வமாழ்க்தகதயேப் கபமாலத்தமானிருக்கும்.
வபண், தன் குடும்பத்தில் ததமயேன், தந்தத, கணவன் முதலியே ஆண்களின் வசயேல்களமால்
மனக்குதற யுதடையேவளமாக இருந்து, அவர்கதளத் தன் மனநிதலக்கும் விருப்பத்திற்கும் மமாற்ற
முடியேமாதவளமாக இருக்கும் நிதலயில், மகவனமாருவதனப் வபற்றுத் தன் ஆதிக்கத்திலுள்ள அவதனத்
தன்னுதடையே விருப்பப்படி வளர்த்துவதில் நிதறவுவகமாள்கிறமாள். அவள் மகதனப் வபற்றுக் வகமாண்டைது
இனவிருத்தியேமாகியே இயேற்தக விதித்த கடைதமதயேச் வசய்வதற்கு மட்டுகமயேன்ற, தன் அகமனத்தில்
தங்கி, வவளிப்படைமாமல் ஊறக் கிடைக்கும் உரிதம கவட்தகதயேச் வசயேல்படுத்தவும் கமாரைணமமாக
அதமகிறது.
மகதன வளர்த்துவதில் தமாய் இருநிதலயில் வசயேல்படுகிறமாள். மகன்மீது பமாசத்ததக் வகமாட்டிப்
பமாச மூட்தடையேமாக அவதன வளர்த்துகின்ற தமாய், தன்மகன் தனக்கக உரியேவனமாகத் தன் குதறகதளத்
தீர்ப்பவனமாக விளங்க கவண்டும் என்றும் விரும்பகின்றமாள். தமாயின் எண்ணங்களும் விருப்பங்களும்
மனக்குதறகளும் வகமாஞ்சம் வகமாஞ்சமமாக வளரும் மகனின் மனத்தில் ஆழமமாகப் பதிகின்றன.
திருமணமமாகும் முன் தந்தத வீட்டில் மகளமாகவும், கணவன் வீட்டில் மருமகளமாகவும்
மதனவியேமாகவும் தமான் இழந்திருந்த தற்சுதந்திரைத்ததயும் உரிதமகதளயும் , அவள், ஒருமகனுக்குத்
தமாயேமாகி அவன் மூலம் இழந்தவற்தற அதடையே முதனகிறமாள்.
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தன் கடைந்த கமால வமாழ்க்தகயில் இழந்தவற்தற ஈடு வசய்து வகமாள்ளும் கவட்தகயுணர்வு ,மகதன
ஆண்தமயுள்ளவனமாகவும் வீரைனமாவும் வளர்க்கத் தூண்டுகின்றது. அவ்வமாறு வளர்த்து அவதனத்
தன்விருப்பத்தத நிதறகவற்றும் கருவியேமாக்கிக் வகமாள்கிறது. மகதன இவ்வமாறு வளர்ப்பதில் ,
அவளிடைத்தில் உயேர்ந்த தமாயேன்படைன் வபமாறமாதமயும் பழிதீர்க்கும் உணர்வும் கூடைகவ வசயேல்படுகின்றன.
வபண்ணின் மிக நுணுக்கமமான மனவுணர்விதனப் பமாமரைக் கவிஞன் எத்துதணத் துல்லியேமமாகத்
வதரிந்து தமாமதரைப் பமாத்திரைத்ததப் படித்துள்ளமான்!. இவனமா பமாமரைக் கவிஞன்.!
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7. பிச்சனின் திறம்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதததயேப் பமாடியே கவிஞர், ‘பிச்சன்’ எனத் தம்முதடையே வபயேதரைத்
வதரிவிக்கின்றமார். வபமாதுவமாக, பதடைப்பமாளி இன்னமார் என்று அறயே முடியேமாத நிதலதம வமாய்வமமாழி
இலக்கியேத்தின் இயேல்பமாகக் கூறப்படுகின்றது. பமாடைதலத் திரைட்டுகவமான் பதடைப்பமாளிதயேப் பற்றயே
குறப்வபமான்தறயும் தரைமாவிடில் அவன் வபயேர் மதறந்து விடுகிறது. வபரும்பமாலும் அதவயினரின் முன் ,
கதததயே பமாடும் பமாடைகன் தன்னுதடையே வபயேதரைச் கூறக் வகமாள்ளுவதில்தல. அதவயினர் அவர்களின்
முன்னிதலயில் கததபமாடும் கதலஞன் இன்னமான் என முன்னகரை அறவர்; அதனமால் தன் வபயேதரைக் கூற
அறமுகப்படுத்ஹிக் வகமாள்ள கவண்டியே கததவ அவனுக்கில்தல. கததப் பமாட்தடைப்
வபமாருத்தவதரையில் ஆசிரியேன் வபயேதரை அறயே இயேலமாதமக்குத் திரைட்டுகவமானின் கவனக் குதறகவ
கமாரைணமமாகும்.
பதடைப்பமாளரின் வபயேருடைன் வமாய்வமமாழி இலக்கியேம் நமக்குக் கிதடைக்கும்கபமாது நமாம்
அதடையும் பயேன் வபரிது.
வதமாழில்முதற வல்லுநர் பதடைப்ப
கததப்பமாட்டு கததபமாடுததலக் குலமரைபத் வதமாழிலமாகக் வகமாண்டை வல்லுநர்களின் பதடைப்ப.
வதமாழில்முதற வல்லுநர்களமால் பதடைக்கப்படும் எந்தப் பதடைப்பம் நயேகநர்த்திகளில் பிறரின்
பதடைப்தப விஞ்ச முதனதல் இயேல்கப.
கததப்பமாடைகனின் தனித்த பண்ப அவன் பதடைப்பின் தரைத்தத உயேர்த்துகிறது. கததப்பமாடைகன்
பிறந்து வளர்ந்த சமுதமாயேத்தின் பண்பமாடு, சமயே அறவு, உலகியேலறவு முதலியேன அவனுதடையே தனித்த
பண்தப உருவமாக்குகின்றன. கதலஞன் வமாழும் சமுதமாயேச் சூழல் , கற்ற நூல்கள், பழக்க வழக்கங்கள்
முதலியேன அவனுதடையே சிந்ததனதயேப் பண்படுத்து வகதமாடு, வமமாழிநதடைதயேயும் கதத கூறும்
திறத்ததயும் உயேர்த்துகின்றன.
பிச்சனின் சமயே அறவு
பிச்சனின் சமயே நம்பிக்தகயும் சமயே அறவும் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின் தகுதிதயே
மிகவும் உயேர்த்துகின்றன. பிச்சன் இக்கதததயேப் பரைமர் வசயேலமாகல பமாடுவதமாகவும், இவ்வமாறு
பமாடுகின்ற தனக்குத் ‘வதமால்தலப் பிறப்பததனத் வதமாதலத்து நல்ல பதவிதயேஇதறவன் அளிக்க
கவண்டும்’ எனவும் இவர் கவண்டுவது இவரைது சமயேச் சிந்ததனத் வதளிதவக் கமாட்டுகின்றது.
சரியேதத்துவச் சிந்ததனகளும் வமாழ்க்தகயின் குறக்ககமாளும் ஏட்டுப் படிப்பினமாகலமா உயேர்குலப்
பிறப்பினமாகலமா வந்து விடுவதில்தல. பூர்வபண்ணியேத்தினமால்தமான் அவற்தறப் வபற முடியும் என்பது
சமயேச் சமான்கறமார் கருத்து. அத்ததகயே பண்ணியேம் பிச்சனுக்கு நிதறயேகவ இருந்துள்ளது. இந்த உண்தம
இந்தக் கமாப்பியேத்தில் சமயேத் வதமாடைர்பமாக அவர் வவளியிடும் கருத்துக்களிலிருந்து நன்கு வதரியே
வருகின்றது.
முழுமுதற் கடைவுளமான இதறவனுக்குப் பிறப்பிறப்பில்தல எனச் சித்தமாந்த சமாத்திரைங்கள்
கூறுகின்றன. சிலப்பதிகமாரைமும் ‘பிறவமா யேமாக்தகப் வபரிகயேமான்’ எனச் சிவதனக்கூறுகின்றது. இவ்வரிக்கு
அடியேமார்க்கு நல்லமார் ‘என்றும் பிறவமாத யேமாக்தகதயே உதடையே இதறவன்’ என்றும், ‘யேமாக்தகயில் பிறவமாப்
வபரிகயேமான்’ வபமாருள் கூறுவமார். சிவவபருமமான் யேமாக்தகயில் பிறவமாப் வபரிகயேமான் என்னும் நிதலதயேப்
பிச்சன் கதத கூறும் நிதலயில் வலியுறுத்துகின்றமார்.
பிள்தளப்கபறு கவண்டி நமாகம் ஒன்று தவம் வசய்யே, அதற்கு மனமிரைங்க கவண்டுவமன
இதறவி இதறவனிடைம் கவண்டுகின்றமாள். இதறவன் , தமாகன நமாகத்திற்கு தமந்தனமாகப் பிறப்பதமாகக்
கூறுகின்றமார். பரைம்வபமாருளமான இதறவன் மண்ணுலகில் மகவமாகப் பிறக்க வவமாண்ணமாது என இதறவி
கூறுகின்றமாள்.
“என்ன இருக்க –சுவமாமி – என்னவமமாழி வசமான்னீரிப்கபமா
உம்தம நிதனத்து உலகத்தில் மமானிடைர்கள்
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ஐஸ்வரியேம் கவணுவமன்று அருந்தவசு வசய்கின்றமார்கள்
தமந்தனமார் கவணுவமன்று மமாதவசு வசய்கின்றமார்கள்
ஆருக்வகலமாம் தமந்தனமாகப் பிறந்து அருங்கவதல தீர்க்கிறது
உலகு வகுத்தீகரை உயிரைமாத்துமமா வசய்தீகரை
எறும்பகதடை யேமாதனமுதல் எண்பத்துநமான்கு லட்சம் சவனுக்கும்
படியேளக்கும் கர்த்தமாகவ -நீங்கள்- பமாலகனமாய்த்தமான் பிறந்தமால்
பூமி வபமாறுக்குகமமா –சுவமாமி- பூகலமாகம் தமாங்கிடுகமமா”
என இதறவி ககட்கிறமாள்.
உயிர்கள் எண்பத்து நமான்கு நூறமாயிரைம் கயேமானி கபதம் வகமாண்டைதவ என்பது சித்தமாந்த
சமாத்திரைக் வகமாள்தக. ‘எண்பத்து நமான்குநூ றமாயிரைமமாம் கயேமானி கபதம் நிதரைகசரைப் பதடைத்து அவற்றன்
உயிர்க்குயிரைமாய்’ அங்கங்கக இதறவன் தங்கியுள்ளமான் என்பது திருஞமானசம்பந்தர் வமாக்கு.
உயிருக்குயிரைமாக இருந்து எல்லமாஉயிர்கதளயும் இயேக்கும் இதறவன் ஒரு உயிருக்கு மகவமாகப் பிறந்தமால்,
பிற உயிர்களின் கதி என்னமாவது என இதறவி வினவுவது, பிச்சன் கவியின் சமயேம் சமார்ந்த தத்துவச்
சிந்ததனயின் வவளிப்பமாடு
இதறவி பிறந்ததமாகக் கூறும்கபமாதும், கயேமானியில் பிறவமாமல் , குழந்ததயேமாய்
மண்ணுலகில் கதமான்ற அழுத சத்தத்திக் ககட்டு நமாகம் எடுத்து வளர்த்ததமாகக் கூறுகிறமார்.
பிச்சன் சிவசமாதனங்களமாகியே திருநீற்தறயும் ஐந்வதழுத்ததயும் வபரியேகமாண்டி இதறவதன
வழிபடும் இடைத்திலும் நல்லதங்கம் அண்ணதரை உயிர்ப்பிக்க கவள்விவசய்யும் இடைத்திலும் எடுத்துக்
கூறுகிறமார். ‘சிவசிவ’ என்பது அதிசூக்கும பஞ்சமாக்கரைம். திருநீறு அணியும்கபமாது பஞ்சமாக்கரைம் கூற
அணியே கவண்டும் என்பது விதி. ‘சிவமாயேநம வவன்று நீறணிந்கதன்’ என்பது அப்பர் வமாக்கு. வபரியே
கமாண்டியேம்மனும்,
“அரைகரைமா வவன்ற சத்தம் -அரைகன- வயேன்றவசமால் மறவமாமல்
சிவசிவமா என்றுவசமால்லி சிவக்கருத்தத வநஞ்சிகலற்ற
அரைகரைமா என்று தமாயேமார் அணிந்தமாகள வவண்ணீறு”
பிச்சன் தவதிக சம்பிதமாயேமமான கவள்வி முதறகதளயும் அறந்திருந்தமார். நல்லதங்கம்
கவள்விவசய்ததலக் கூறுமிடைத்தில் இததன வவளிப்படுத்து கிறமார்.
கவதம் ஓதுவதும் கவள்விவசய்வதும் பிறப்பமால் அந்தணருக்கக உரியேன. அந்தணர்களிலும்
வபண்கள் இவற்றற்கு உரியேரைல்லர். ஆயினும், நல்லதங்கம் வதய்வீகசக்தி பதடைத்தவ ளமாதலமால், ‘கவதப்
பிரைமாமணத்தி’ எனப்படுகிறமாள்/ கவள்வி வசய்வதற்கு இவள் உரிதமயுதடையேவளமாகப் பிச்சன் கூறுகிறமார்.
கவள்வி வசய்யும் தகுதி இவளுக்கு உள்ளதமாவயேன வபரியேகமாண்டி அம்மன் வினவுகிறமாள்.
அதற்குநல்லதங்கம்,
“ ஓமம் வளர்க்கவம்மமா- ஓம – சமாத்திரைங்கள் நனறகவன்
கவதங்கள் வசமால்லுகவன் –கவத – சமாஸ்திரைங்கள் நமானறகவன்
அஞ்வசழுத்தின் பஞ்சமாங்கம் –எனக்கு – அறவு வதரியுமம்மமா”
எனத் தன் தகுதிதயே உதரைக்கின்றமாள்.
கவள்விக்குரியே தூய்தமயேமான தளவமாடைங்களமாக அத்தி, அரைசு, ஆலமாஞ்சமித்து, கமானகத்துக் கமாதரைக்
கரைம்தப, கருங்கமாலி சுப்பி, நமாயுருவி, வபமாரைசமரைச் சுப்பி முதலியேன கவண்டுவமன நல்லதங்கம்
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ககட்கிறமாள். கவள்விக்குரியே தளவமாடைங்கதளத் கதடிக் வகமாண்டுவரும் பணிதயே ஒப்பக் வகமாண்டை
வபரியேகமாண்டியேம்மன், அதவ தன்னுதடையே வனத்தில் கிதடைக்கமாதமாதகயேமால், அதற்குப் பதிலமாக,
“நம்மமதலயில் மஞ்சட்சுதனநீரும் வமாமதலயின் வதர்ப்தபப்பல்லும்
குறஞ்சிவதகக் வகமாம்பத் கதனும் கவள்விக் கமாகமாகதமா?”
எனக் ககட்கிறமாள்
அதற்குத் தங்கம்,கதன் கதனீயின் எச்சில் , ஆதலமால் ஆகமாது என்கிறமாள். அதற்குப் வபரியேகமாண்டியேம்மன்,
“ஈக்கூட்டும் கதனுமது – தமாகயே- எச்சவமன்று வசமான்னதினமால்
தவதள குடிக்கிறது –கமாகவரி தீர்த்தம்- தண்ணீரும் எச்சமது
மச்சங்கள் வமாழ்கிறது-அதிகல- மலஜேலம் விடுகிறது
கமாரைமாவின் பமாலிகலதமான் – அதிகல- கன்றன்வமாய் தவக்கறது
சுத்தங்கள் பமார்த்தமாயேமானமால்-அதிகல- குற்றங்கள் வமத்த வமத்த”
என்று கூறுகிறமாள்.
கவதகவள்விகள் வபண்கள் உட்படைச் சமாதி கவறுபமாடு இன்ற தகுதி உதடையே
அதனவருக்கும் உரியேவதன்றகருத்தத உதடையே பிச்சன், இந்த உதரையேமாடைலின் வழி, சமயே வமாழ்க்தககும்
சடைங்குகளுக்கும் சிரைத்ததயும் ஆர்வமும்முக்கியேகம யேன்றப் கபமாலியேமான சுத்தம் அன்று என்ற
தம்முதடையே கருத்திதனயும் வவளிப்படுத்துகின்றமார்.
‘வநஞ்சமாரை அஞ்வசழுத்கதமாதி’ ஓமம் வளர்த்ததமாகக் கூறுவதமால் , ஓமத்துக்குரியே மந்திரைம்,
சிவமந்திரைமமாகியே திருதவந்வதழுத்கத என்பது பிச்சன் கருத்து.
பிரைமாமணர் அல்லமாதமாரின் கவதக்கல்வி முதலியே தவதிகவநற பற்றப் பிரைமாமணர்
வபமாறமாதமயும் கமாழ்ப்பம் வகமாள்ளுவது இயேல்கப. அவர்களுதடையே வசயேல்கதளப் பிச்சன் எள்ளுகிறமார்.
மமாயேவர் பஞ்சமாங்க கவதியேர் வடிவத்தில் வந்து,
“ஓமமும் சமாஸ்திரைமும் உனக்ககது உத்தமிகயே
கவதமும் சமாஸ்திரைமும் கவதியேர்க் கல்லமாமல்
உனக்கு ஓமப்பதக ஏது உத்தமிகயே”
என்று ககட்கிறமார். நல்லதங்கம் கலங்கிப் பமாதியிகல எழுகின்றமார். உடைகன கவதியேர்,
“ஓமத்துக் குண்டைமானது கவதியேர்க்கு உள்ள விதன
முன்வனதவயும் கவதங்கள் வசமால்லி கவத சமாச்திரைங்கள் வசய்தபின்ப
கவதத்துக் குண்டைமானது கவதியேர்க்கு முன்கன தவயும்”
என்று ‘தக்ஷிதண’தயேக் ககட்கின்றமார். ஐயேருக்குத் வகமாடுக்க கவண்டியேவற்தறக் வகமாடுத்தபின் தங்கம்,
கவள்வி வசய்யேத் வதமாடைங்குகின்றமாள். கவள்வி முடிந்தபின் ஐயேர் மீண்டும் ‘பிச்தச’ ககட்டு வழக்கமாடி
நிற்கிறமார். தங்தக தமான் பூண்டிருந்த நதககளில் ‘பதுப்பனுதி’ பமார்த்வதடுத்துப் பிச்தச இடுகிறமாள்.
தவதீக வநறயில் பிற சமூகத்தவர் அதடையும் முன்கனற்றம் கண்டு பமார்ப்பனர் வகமாள்ளும்
கலக்கமும் பிரைமாமணப் பகரைமாகிதரின் பணத்தமாதசயும் பிச்சனமால் நன்கு எடுத்துக் கமாட்டைப்படுகின்றன.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின் இறுதி நிகழ்ச்சிகள் நதடைவபற்ற வீரைப்பூர் வீரைமதலக்கு
அண்தமயில், குழித்ததல வட்டைத்தில், குழித்ததல – மணப்பமாதறசமாதலயில் 6-கல் வதமாதலவில்
இரைத்தினகிரி என்வறமாரு குன்றுளது. இந்தக் குன்றன் மீது ஒருசிவன் ககமாவில் உள்ளது. இங்குக் ககமாவில்
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வகமாண்டிருக்கும் இதறவனின் வபயேர் ‘இரைமாஜேலிங்கம்’. இந்தமதலக்கு ஐயேர்மதல, வமாட்கபமாக்கி,
இரைத்தினமாசலம், சிவமாயேமதல எனப்பல வபயேர்கள் உண்டு.
இரைத்தினமாசலத்தின் மீதும் இரைத்தினமாசல மூர்த்தியின் மீதும் பிச்சனுக்கு மிகுந்த பற்றுண்டு.
அததன அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் பல இடைங்களில் வவளிப்படுத்துகின்றமார்.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கமாவிரியேமாறு கடைந்து வீரைமதல கதடிப் கபமாகும்கபமாது
இரைத்தினகிரிக்குச் வசன்று இரைமாஜேலிங்க ஐயேமாதவப் பமார்க்க கவண்டும் என்ற தன் விருப்பத்ததக்
கன்னிமமாரிடைத்துத் வதரிவிக்கின்றமாள். கததரை அடிவமாரைத்தில் நிறுத்திவிட்டு, அதனவரும்
வதய்வமதலமீது ஏற , பன்னீரைமால் சுவமாமிக்கு அபிகஷைகம் வசய்கின்றனர். பஷ்பத்ததக் வகமாண்டு வந்து
சுவமாமியின் வபமாற்பமாதத்தில் குவிக்கின்றனர். சுவமாமிதயே வலமமாகச் சுற்றவந்து வபரியேகமாண்டியும்
கன்னியேரும் வமாக்கு மனுக் ககட்கிறமார்கள். அதற்கு இரைமாஜேலிங்க சுவமாமி,
“ என்மதலக்கு இதணமதலயேமாய்- வபரியேகமாண்டி- இதணயேமாக

வமாழ்ந்திருப்பமாய்

எனக்குச் சரிக்குச் சரியேமா யிருப்பமாய் சரிமதலகமல் வமாழ்ந்திருப்பமாய்”
என்று வமாக்குமனுக் வகமாடுக்கிறமார். அதன்பின், தமாமிருந்த வகமாலுவு விட்டு எழுந்திருந்து, மந்திரை
வமாவளடுத்துத் தமாமிருக்கும் மதலதயேப் பிளந்து வபரியே கமாண்டிக்கு இருக்க இடைம் வகமாடுத்தமார். சுவமாமி
வகமாடுத்த அந்தக் குன்றன் மீது தங்கியிருந்து பின்னர் அதனவரும் வீரைமதல அதடைகின்றனர்.
இவ்வமாறு, வபரியேகமாண்டி இரைமாஜேலிங்கசுவமாமிதயேத் தரிசனம் வசய்ததமாகப் பமாடுவதின் மூலம்
இத்தலத்து மூர்த்தியின் மீது தமக்குள்ள பத்திதயேப்பிச்சன் வவளிப்படுத்துகிறமார்.
வபமாதுவக, அண்ணன்மமார்கதததயேக் கூறுகவமார், கவட்டுவரின் பன்ற கசமாழநமாட்டு அல்லது
வளநமாட்டு வயேல்கதள அழித்தது என்கற கூறுவர். பிச்சன், கவட்டுவரின் பன்ற இரைத்தினமாசல
மூர்த்தியின் அபிகஷைகக் கட்டைதளக்கு விடைப்பட்டை பயிர் நிலங்கதளப் பமாழ்படுத்தியேது என்றகதமாடு,
அதவ எந்வதந்த கிரைமாமங்களில் உள்ளன என்றும் கூறுகின்றமார்.
“ஐயேர் திருப்பணிக்கு -வரைத்தினமாசல மூர்த்தி- அபிகஷைகக் கட்டைதளக்குச்
சிவகசமாழர் விட்டை ககமாவில் கிரைமாமத்துக் குடியேமானவர்க வளல்லமாம்
திருக்கமாம் பலியூரு கதன்வகமாழித்த நன்னமாடு
வசக்கநத்தம் பலியூரு பதழயே வசயேங்வகமாண்டை கசமாழபரைம்
அம்மமான் கருப்பதூர் ஆனபதி மணத்தட்தடை
கூத்தமாதள நன்னமாடு”
என்று அவற்றன் வபயேர்கதளயும் கூறுகிறமார்.
குடிமக்கள் வமாயிலமாகவும் கசமாழமன்னனின் கூற்றமாகவும்பிச்சன் இரைத்தினமாசல மூர்த்திமீது தமாம்
வகமாண்டிருந்த பத்திதயேப் பலப்படுத்துகிறமார்.. கவட்டுவர் வகமாள்தள வகமாண்டுகபமான வசய்திதயே
மன்னனுக்கு அறக்தகயிடை கவண்டுவமன மக்கள் கபசிக்வகமாண்டு இருக்தகயிகல குடியேமானவன்
ஒருவன் தமான் கண்டை கனவிதனக் கூறும் முகமமாக, ‘ரைத்தினமாசலமூர்த்தி வரைமாம்பவுந்தமான் நம்மபங்கில்
இருந்து அதனவரையும் இயேல்பமாக இரைட்சிப்பமார்’, எனத் தம்முதடையே நம்பிக்தகதயேயும் மக்கள்
நம்பிக்தகதயேயும் கவிஞர் வவளிப்படுத்துகிறமார்.
இத்தலத்தின் அற்பதங்கள் குறத்து மக்களிதடைகயே வழங்கிவரும் கததகள் இத்தலத்தின்
தலபரைமாணத்தில் உள்ளன. அவற்தறப் பிச்சன் தகுந்த இடைத்தில் கூறத் தம் வமாய்வமமாழி இலக்கியேத்ததச்
சிறக்கச் வசய்கிறமார்.
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இரைத்தினசலத்திற்குச் சிவமாயேமதல, இரைத்தினகிரி, ஐயேர்மதல, மணிகிரி, வமாட்கபமாக்கி எனப்பல
வபயேர்கள் வழங்கின. யேமாவருக்கும் ததலவனமான வபருமமான் வீற்றருக்கும் கமாரைணத்தமால் ஐயேர்மதல
எனப்பட்டைது. ஆரியேமன்னன் வபருமமானது முடியில் வமாதள வீசித் தழும்ப உண்டைமாக்கியேதமால்
வமாட்கபமாக்கி எனப்பட்டைது. சிவமந்திரைமமாகியே ஐந்வதழுத்தின் பருவடிவமமாக இருப்பதமால் சிவமாயேமதல
எனப்பட்டைது.
இங்குள்ள இதறவர் ஆரியே மன்னனமால் வழிபடைப்பட்டைதமயேமால் இரைமாஜேலிங்கர் என்றும், மன்னன்
வமாளமால் உண்டைமாக்கியே தழும்தப முடியில் உதடைதமயேமால் முடித்தழும்பர் என்றும் இதறவர்
வழங்கப்படுகிறமார்.
வபமாசிவமாசி ஐயேர்’ என்பது இத்தல இதறவனுக்கு வழங்கப் வபறும் திருநமாமங்களில் ஒன்று
இப்வபயேர்க் கமாரைணத்ததத் தலபரைமாணக் கதத கூறுகின்றது. சிறந்த சிவபக்தனமான ஆரியே அரைசன் ஒருவன்
‘மங்கலமமாநகர்’ என்னும் நகரிலிருந்து ஆண்டு வந்தமான். அவன் தரித்து வந்த மணிமுடி அவனறயேமாமல்
மதறந்து விட்டைது. அரைசன் மிகுந்த வருத்தமுற்றமான். தன்தனச் சமார்ந்தவர்கதள விசமாரித்தும் வபற
முடியேவில்தல.அப்கபமாது, வபருமமாவனமாரு மதறயேவதரைப் கபமாலத் கதமான்ற , ‘உனது திருமுடி
இரைத்தினகிரியில் உள்ளது; கபமாய்ப் வபற்றுக்வகமாள்’ என்று கூற மதறந்தமார். அரைசன் பலதலங்கதளயும்
தரிசித்துக் வகமாண்டு இரைத்தினகிரி வந்து கசர்ந்தமான். வபருமமான் மீண்டும் கவதியேன் வடிவில் வந்து , ஒரு
வகமாப்பதரைதயேக் கட்டி , ‘இந்தக் வகமாப்பதரையில் கமாவிரி நீதரைக் வகமாண்டுவந்து நிரைப்பினமால் உன்
திருமுடி கிதடைக்கும்’ என்று கூறனமார்.
அரைசனும் பலகுடைம் கமாவிரிநீர் வகமாண்டு வந்து வகமாட்டியும் வகமாப்பதரை நிதறயேவில்தல. நமாள்
முழுவதும் நீர் வகமாண்டு வந்து வகமாட்டியும் வகமாப்பதரை நிதறயேமாதமக்குக் கமாரைணத்தத ஆய்ந்தவபமாழுது,
வகமாப்பதரையின் ஒருபறத்தில் நீர் கசிவததக் கண்டு ககமாபம் வகமாண்டைமான். தன் வமாளமால் கவதியேதன
முடியில் வவட்டினமான். கவதியேன் சடுதியில் மதறந்தமான். வவட்டு சிவலிங்கத்தின்மீது விழுந்து வடு
உண்டைமாக்கியேது. அரைசன் தன் பிதழ வபமாறுக்க கவண்டினமான். வபருமமான் அருளினமால் அரைசன்
மணிமுடிதயேப் வபற்றமான். அரைசனுதடையே வமாதளப் கபமாக்கித் தன் முடியில் வமாள் தழும்ப
கமாட்டியேதமயேமால் வமாட்கபமாக்கி எனப் வபருமமானுக்கும் தலத்துக்கும் வபயேரைமாயிற்று. வகமாப்பதரையில்
நீதரைப் வபமாசித்துக் கமாட்டியேதமால் இதறவனுக்குப் ‘வபமாசிவமாசி’ என்ற வபயேர் ஏற்பட்டைது.
வபமாசிவமாசி ஐயேர் இப்பகுதி மக்களுக்குக் ககமாரிக்தகத் வதய்வமமாகும். இந்த நம்பிக்தகயிதனப்
பின்பற்ற அண்ணன்மமார்சமாமி கததத் ததலதம மமாந்தரும் வபமாசிவமாசி ஐயேதரை மனத்தில் நிதனத்து
வழிபட்டை பின்னகரை வசயேல்படுகின்றனர்.
பதடைப்பத் திறன்
மரைபவழி வசமால்லப்பட்டு வந்த கததகயே பிச்சனின் பதடைக்கும் திறனமால் கமாப்பியே வடிவம்
எய்திற்று. கமாலந்கதமாறும் அண்ணன்மமார் கததயிற் கூறப்பட்டு வருகின்ற கதத நிகழ்ச்சிகயே கமாப்பியேச்
சந்திகளுக்ககற்ப விரிவுபடுத்தி நூலின் வடிவ அதமப்பிலும் பமாத்திரைப் பண்பிலும்வசய்துள்ள
மமாற்றங்கள் பிச்சனின் பதடைப்பத் திறனுக்குச் சமான்றமாக விளங்குகின்றன.
கமாப்பியேத் வதமாடைக்கம்
கததத் வதமாடைக்கம் கவறு; கமாப்பியேத் வதமாடைக்கம் கவறு. கதத தலவனின் பிறப்பிலிருந்து
வதமாடைங்குகிறது. தஞ்தசப் வபருவுதடையேமார் ககமாவில் கட்டுவதற்கு இரைமாசரைமாசன் சமாரைப்பள்ளம் அதமத்தது
கபமாலக் கததயுடைன் அவ்வளவு அவயேவ சம்பந்தம் இல்லமாத கபமாதிலும் , கததயின் பின் நிகழ்வுகளுக்கு
ஏற்ற சூழ்நிதலதயேத் வதமாடைக்கத்தில் பதனந்து கமாட்டித் வதமாடைங்குவது கமாப்பியே மரைப.
கள்ளழகர் அம்மமாதன அண்ணன்மமாரின் பிறப்பிலிருந்து வதமாடைங்குகிறது. அண்ணன்மமார்சமி
கதத , கமாப்பியேமமாதலமால் வபரியேகமாண்டியேம்மன் வீரைமதலயில் தவசு நிகழ்த்த வருவதிலிருந்து
வதமாடைங்குகிறது. கதத, அண்ணன்மமாரின் தந்ததவழிப் பமாட்டைனமார் (அப்பமாரு) ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர்
வரைலமாற்றலிருந்து வதமாடைங்குகின்றது. வபரியேகமாண்டியேம்மன் கதத அண்ணன்மமார்சமாமி கததயுடைன்
அவயேவசம்பந்தம் உதடையேதன் வறனினும் கமாப்பியே உறுப்பமாக கவண்டைப்படுகின்றது
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கமாப்பியேப் பலவனின் முழுப்பமார்தவ
பலவனின் பதடைப்ப முழுவததயும் உளங்வகமாண்டு அவன் பமார்தவயில் கநமாக்குவகத
முழுப்பமார்தவ. சில நிகழ்ச்சிகதளக் கமாப்பியேப்பலவன் இந்த முழுதமதயேக் கமாப்பியேம் வபற கவண்டும்
என்கற அதமத்துக் வகமாள்வமான்.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில், வவள்ளமாங்குளத்கதரி கமனமாட்டு கவட்டுவருக்குச் வசமாந்தமனது.
இதற்குக் கமாவலமாக இருந்த கவங்தகப்பலிதயே அண்ணன்மமார் வகமான்று விட்டைதமால் கவட்டுவருக்கும்
அண்ணன்மமாருக்கும் பதக கதமான்றுகின்றது.
இதற்கு கவறுபட்டை நிதலயில் அவயேவ சம்பந்தத்துடைன் வவள்ளமாங்குளத்கதரி பற்ரியே
வசய்திகதள அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில் கமாண்கிகறமாம்.
அண்ணன்மமாரின் அப்பமாரு (தந்ததவழிப் பமாட்டைனமார்) ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் பிள்தளப்கபறு
கவண்டி , மிகச்சிறப்பமான முதறயில் வீரைமதலத் வதன்கிழக்கில் வவள்ளமாங்குளம் வவட்டி அதன்
கதரையில் விநமாயேகர் ககமாயிலும் அதமத்துக் கும்பமாபிகடைகமும் வசய்து நமாள் பூசதனக்கு மமானியேமும்
விடுகிறமார். இந்த நிகழ்ச்சி கததயின் கதமாற்றுவமாயேமாக அதமகிறது.
கததயின் பிற்பகுதியில், வஞ்சகத் தட்டைமான் வவள்ளமாங்குளத்தில் மூழ்கித் தனக்குச் சத்தியேம்
வசய்து தரை கவண்டும் என்று வபமான்னதரை வற்பறுத்து கின்றமான். வபமான்னர் ஏரியின் உட்குமுழி பகுந்து
நீரினுள் சத்தியேம் வசய்து விட்டு பறக்குமுழி வழி வரும்கபமாது , அவர் ததலமீது கபமாட்டு அவதரைக்
வகமால்லத் தட்டைமான் கல்வலமான்தறத் கதடினமான். கல் கிதடைக்கமாமல் கபமாககவ பிள்தளயேமாதரை
அதசத்வதடுக்க முயேல்கிறமான். வந்து வதமாட்டை தட்டைமாதனப் பிள்தளயேமார் மல்லமாக்கத் தள்ளிவிட்டைமார்.
பிள்தளயேமார் தன்வசயேலுக்குப் பயேன்படைமாமல் கபமாககவ தட்டைமான் ஏரியின் கதமாரைணக் கல்தலப் பிடுங்கிப்
பயேன்படுத்தினமான்.
இந்தக் கததயின் பிற வடிவங்களில் வவள்ளமாங்குளத்கதரி கபசப்படுகிறவதனினும் அதத
வவட்டியேவர் யேமாவரைனக் கூறப்படைவில்தல. தட்டைமான் வபமான்னதரைக் வகமால்லப் பமாதற ஒன்றத் தூக்கி
நின்றததப் பறக்குமுழி வழிவரும் வபமான்னர் பமார்த்துவிட்டைதமாகத்தமான் கூறப்படுகிறது.
இங்குப் பிச்சன் தம்முதடையே கற்பதனயேமால் வசய்த மமாற்றம் அவருதடையே முழுப்பமார்தவக்குச்
சமான்றமாக விளங்குகிறது.
அண்ணன்மமாரின் முன்கனமார் வரைலமாற்தறக் கூற வந்த பிச்சன், வவள்ளமாங்குள்த்கதரிதயேயும்
பிள்தளயேமார் ககமாவிதலயும் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் அதமத்தமார் என்று கததயின் வதமாடைக்கத்தில்
கூறுவதும், கததயின் உச்சத்தில், பமாட்டைனமார் அதமத்த வவள்ளமாங்குளகம வபமான்னர் சத்தியேம் வசய்து
அவமமானப்படும் இடைமமாயிற்று என்றும், பமாட்டைன் நிறுவியே பிள்தளயேமாதரைக் வகமாண்கடை தட்டைமான்
வபமான்னதரைக் வகமால்ல நிதனத்தமான் என்றும் நிகழ்ச்சிகதளப் பிதணப்ப உதடையேனவமாக அதமத்துக்
வகமாண்டைதும் கமாப்பியேத்தின் அவல உணர்ச்சிதயேத் தூண்டுவகதமாடு பலவனின் முழுப்பமார்தவதயேயும்
கமாட்டுவதமாக அதமகின்றது. அதமாவது, வவள்ளமாங்குளத்தின் முன் நிகழ்ச்சியும் பின் நிகழ்ச்சியும்
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் தனித்தனி நிகழ்ச்சிகளமாக அன்ற அவயேவ சம்பந்தம் உதடையே உறுப்ப
நிகழ்ச்சிகளமாகப் பிச்சன் அதமத்துக் வகமாண்டைது , அவருதடையே முழுப்பமார்தவக்குத் தக்க சமான்றமாம்.
பமாவிகம்
கமாப்பியேம் முழுவததயும் தனித்தனி நிகழ்ச்சிகளமாகக் கமாணமல் அதவ அதனத்ததயும்
இதணத்து அவற்றல் ஊடுருவி நிற்கும் அதடைப்பதடைக் கருத்ததக் கண்டு , அது எவ்வமாவறல்லமாம்
கமாப்பியேத்ததப் பலநிதலகளில் நடைத்திச் வசல்கிறது என்பது கமாப்பியே ஆரைமாய்ச்சியின் ஒரு கநமாக்கமமாம்.
இததனக் கமாப்பியேத்தின் கட்டுக்ககமாப்பத் திறன் எனலமாம். இததனத் தண்டியேலங்கமாரைம் எனும்
அணியிலக்கண நூல் ‘பமாவிகம்’ என்ற வசமால்லமால் குறக்கின்றது. அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
தமாமதரையின் நமான்கு வஞ்சினங்களின் வமாயிலமாக இத்ததகயே கட்டுக் ககமாப்பிதனப் பிச்சன் பதடைக்கிறமார்.
தமாமதரை கூறயே வஞ்சினங்களின் விதளகவ இக்கதத எனும்படிப் பிச்சன் இந்தக் கமாப்பியேத்தத நடைத்திச்
வசல்கிறமார்.
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தமாமதரையின் முதற் சபதம் அவள் பிறந்த குடும்பத்திற்கு எதிரைமானது. அத்தத மகனின்
உரிதமதயே மதித்து ஏதழக் குன்றுதடையேமாதன மணந்து வகமாண்டை கமாரைணத்தமால் தமாமதரை அவளுதடையே
தந்ததயேமால் அவமமானப் படுகிறமாள். பமாதிக்கலியேமாணம் முடிந்தவுடைகன அவளுதடையே தந்தத, ‘ஒற்தறக்
வகமாம்ப மமாடும் ஓட்தடைச்வசமாம்பம்’ சரைமாகக் வகமாடுத்து வீட்தடைவிட்டு விரைட்டுகிறமார். அவமமானம்
வபமாறமாத தமாமதரை தந்தததயேப் பழிவமாங்கச் சபதமிடுகிறமாள்.
தமாமதரையின் இரைண்டைமாவது சபதம் பங்கமாளியேருக் வகதிரைமானது. திருமணத்திற்குப் பின்
குன்றுதடையேமான் பங்கமாளியேரிடைம் வசமாத்தில் தன் பமாகத்ததக் ககட்க அவர்கள் அவதனக் கருகவலமா
மரைத்திற் கட்டிச் சவுக்கமால் அடிக்கிறமார்கள். அப்வபமாழுது தமாமதரை,
“கண்டைமாகள பத்தினியும் கண்சிவந்து வமய்சிலிர்த்து
கட்டுக்கதளத் தமானவிழ்த்து கடுகியேவள் முள்பிடுங்கி
வமாங்களமாடைமா பமாதககரை வதகயேமாக உங்கதளயும்
பழிக்குப் பழிவயேடுப்கபன் பத்தினியேமாள் சபதமிது
முன்பழியும் பின்பழியும் முப்பழியும் தீர்ப்கபன்”
என்று சபதமிடுகிறமாள்.
தமாமதரையின் மூன்றமாவது சபதம் பங்கமாளிக் கவுண்டைச்சிகளுக் வகதிரைமானது. பிள்தளகபறு
இல்லமாத தமாமதரை தன் மனக்குதறதயேப் பங்கமாளியேரின் குழந்ததகதளக் கண்டு கபமாக்கிக் வகமாள்ளக்
குழந்ததகளுக்குப் பரிசுப்வபமாருள்களுடைன் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தமாள். மலடி நிழல்பட்டைமால்
மக்களுக்கு ஆகமாவதன்று வசமால்லி பங்கமாளிக் கவுண்டைச்சிகள் தமாமதரைதயே முடிபிடித்து அடித்து
விரைட்டுகிறமார்கள். அப்கபமாது தமாமதரை,
“வருமடி சக்கள்த்தி எனக்குவமாள் வீரைரிருவர் பிறப்பர்
பழிக்குப்பழி தீர்ப்பர் பமாதகத்தி உங்கதளயும்
முன்பழியும் பின்பழியும் முப்பழியும் தீர்ப்பர்”
என்று சபதமிடுகிறமாள்
தமாமதரையின் நமான்கமாவது வஞ்சினம் கமனமாட்டு கவட்டுவத் ததலவனுக்கு எதிரைமானது.
பிள்தளவரைம் வமாங்கப் வபமான்னம்பலத்துக்குத் தவம் வசய்யேப் கபமாக விரும்பி த் தமாமதரையும்
குன்றுதடையேமானும் தங்களுதடையே ஐங்கலத் திரைவியேத்ததயும் கமனமாட்டு கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைனிடைம்
அதடைக்கலம் தவக்கக் கருதி வந்தனர். கமனமாட்டுப் பட்டைக்கமாரைன் குன்றுதடையேமாதனப் பமார்த்தமால்,
‘இளித்தவமாய்க் கிழவதனப்கபமால்’ இருப்ப்ததக் கண்டு அவதனக் வகமான்றுவிட்டு, ‘ஆதிமகமா
லட்சுமிதயேப் கபமால’ இருக்கும் தமாமதரைதயேதயே தவப்பமாட்டியேமாக தவத்துக் வகமாள்ளச் சூழ்ச்சி
வசய்தமான். இததன அறந்த தமாமதரை ஊருக்குத் திரும்பிடை எண்ணித் தமான் அதடைக்கலமமாகக் வகமாடுத்த
வபமாருதளத் திருப்பித் தரைக் ககட்டைமாள். பட்டைக்கமாரைன்,’ பணகமது கமாகசது – இவதளப்- பதற
அடியுவமன்றமான், கமாகசது பணகமது –இவதளக்- கட்டியேடியு வமன்றன்’ கட்டியேடி எனக் ககட்டைதுகம
தமாமதரை, கனலமாகித் தீயேமாகி,
“என்பணத்தத நீபறத்து என்தன அடிக்கச் வசமான்னமாய்
பணத்துக்குப் பதிலமாக கமனமாடு கருவறுப்கபன்
கமாசுக்குப் பதிலமாககமனமாடு கருவறுப்கபன்”
என்று சபதமிடுகிறமாள்.
தமாமதரையின் சபதங்கள் நமான்கும் அவளுதடையே பிள்தளகளமாகியே அண்ணன்மமாரைமால்
நிதறகவற்றப்படுகின்றன. அதுகவ, அண்ணன்மமாரின் வரைலமாறமாகின்றது.
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பங்களியேதரைத் தண்டித்தல், மதனவியேதரை இற்வசறத்தல், கவட்டுவதரை அழித்தலமாகியே
நிகழ்ச்சிகள் மரைபமாக இக்கததயின் அதனத்து வடிவங்களிலும் கூறப்படுகின்றன. அதவ கமாரைண கமாரியே
இயேல்பின்றத் தனித்த நிகழ்ச்சிகளமாககவமா அல்லது கவறு கமாரைணங்களின் விதளவுகளககவமா
கூறப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்ச்சிகதளக் கமாரைண கமாரியே இதயேபக்கு உட்படுத்தி, இவற்தறத் தமாமதரை
கூறயே வஞ்சினங்களின் விதளவுககள எனக் கமாட்டியேதம பிச்சனின் தனித் திறதமயேமாகும்.
நிகழ்ச்சிகளுக்குச் சூழல் அதமத்தல்
இன்றயேதமயேமாக் கததக் கூறுகதள உரியே சந்தர்ப்பங்களில் தக்க சூழ்நிதல அதமத்துக்
கூறுவதிலும் பிச்சன் தம்முதடையே தனித்திறதனக் கமாட்டியுள்ளமார். தமாய்மமாமன் வபண்கதள
அண்ணன்மமார் திருமணம் வசய்துவகமாள்வதும் பின்னர் அவர்கதள இற்சிதறதவப்பதும்
இன்றயேதமயேமாக் கததக் கூறுகளமாக இக்கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் உள்ளன . இருப்பினும்,
வடிவங்கள்கதமாறும் இக்கததக் கூறு இடைம்வபறும் சூழலும் நிகழ்ச்சிகளும் கவற்படுகின்றன.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில், குன்றுதடையேமான் கட்டியே அரைண்மதனயின் பதுமதன
பகுவிழமாவுக்கு அண்ணன்மமாரின் தமாய்மமாமனும் அத்ததயும் வருகின்றனர். அவர்களிடைம் வபண்ககட்டு
அவர்களின் ஒப்பதலுடைன் திருமணம் நதடைவபறுகின்றது. ‘வபண்ணமாவி’ பட்டைமால் தம் பலம் குதறந்து
விடுவமன்று , திருமணத்திற்குப்பின், அண்ணன்மமார் மதனவியேதரை ஏவறடுத்தும் பமாரைமாமல் இற்சிதற
தவக்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சி கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் கததயின் வதமாடைக்கத்திகலகயே
இடைம்வபறுகின்றது.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல், இந்தத் திருமண நிகழ்ச்சி கவறு விதமமாகக்
கூறப்படுகிறது. தமாமதரை தனக்குப் பிள்தள இல்லமாத மனக்குதறதயேத் தீர்த்துக் வகமாள்வதற்குத்
தன்னுதடையே ததமயேன் வீட்டுக்குச் வசல்கிறமாள். அவளுதடையே அண்ணிமமார் மலடியுதடையே பமார்தவ
குழந்ததகள்கமல் பட்டுவிடைக் கூடைமாவதன்று அவர்கதள மக்கிரிக் கூதடை கபமாட்டு மூடிவிட்டு ,
தமாமதரைதயேக் குடுமி பிடித்து அடித்து விரைட்டி விடுகின்றனர். கூதடையில் மூடைப்பட்டிருந்த குழந்ததகள்
மூச்சுப் பிடித்து இறந்துவிடுகின்றன. வசய்தீதயே அறந்து வருந்தியே ததமயேன் , தமாமதரைதயே அதழத்து
வந்து குழந்ததகதள உயிர்ப்பிக்க கவண்டுகிறமான். ஈஸ்வரைன் அருளமால் தமாமதரை குழந்ததகதள
உயிர்ப்பிக்கின்றமாள். தகம்மமாறமாகத் ததமயேனின் வபண்குழந்ததகள் இருவதரை வமாங்கிக்வகமாள்கிறமாள்.
வபண்கள் இருவதரையும் ஒரு பமாதறகமல் நிறுத்தி , மமாயேவதரை நிதனத்துத் தனக்குத் திருமணம் நடைந்த
அகத பிள்தளயேமார் ககமாவிலில் தனக்குப் பிறக்கப் கபமாகும் தமந்தர்களுக்கும் இந்தப் வபண்களுக்கும்
திருமணம் வசய்யேப்கபமாவதகவும் அதுவதரைக்கும் இந்தப் வபண்கள் கற்சிதலகளமாக இருக்க கவண்டும்
எனவும் கூறச் சபிக்கிறமாள். அதன்பின், தமாமதரை கயிலமாயேத்தில் 21 வருடைங்கள் தவமிருந்து
அண்ணன்மமாதரைப் வபற்வறடுக்கிறமாள். உரியே பருவம் வந்தபின் கற்சிதலகதளப் வபண்களமாக்கி
அண்ணன்மமாருக்குத் திருமணம் வசய்விக்கின்றமாள். இவ்வடிவத்தில் அண்ணன்மமாருக்குப் பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்னகரை அவர்களுதடையே மதனவியேர் பிறந்கதமாரைமாவர். அண்ணன்மமாருக்கும்
அவர்களுதடையே மதனவியேருக்கும் இதடைகயேயுள்ள வயேது வித்தியேமாசத்தத அவதமானிக்க கவண்டும்.
வபமான்னர்- சங்கர் கததயில் இந்த நிகழ்ச்சி கவறுவிதமமாகக் கமாணப்படுகிறது. தமாமதரை தன்
ததமயேதனன் குழந்ததகதளக் கண்டு தன் பிள்தளயில்லக் கவதலதயேத் தணித்துக் வகமாள்ளத்
ததமயேனின் வீட்டுக்குச் வசல்கிறமாள். அங்குத் ததமயேனும் அவனுதடையே மதனவியும் தமாமதரைதயே
அவமமானப்படுத்தி விரைட்டுகின்றனர். தமாமதரை தன் ததமயேதன கநமாக்கி,
“அறகவனடைமா உந்தன் ஆண்பிள்தளத்தத்துவமும்
வகமாண்தடையுடைன் நீபிறந்தமாய் வகமாசுவத்துடைன் நீபிறந்தமாய்
உன்தனச்சிதற கபமாடைமாட்டி உன்வபண்தணக் வகமாண்டுசிதற கபமாடுகறண்டைமா”
என வஞ்சினம் உதரைக்கின்றமாள்.
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அண்ணன்மமார் பிறந்து உரியே பருவம் வந்தவுடைன், தமாமதரை சங்கருடைன் வசன்று ததமயேதன
அச்சுறுத்தி, அவன் வபண்கதளத் தன் தமந்தருக்கு மணம் வசய்வித்துத் தன் சபதத்தத
நிதறகவற்றுகின்றமாள்.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் அண்னன்மமாரின் திருமணம் கததத் வதமாடைக்கத்திகலகயே நதடைவபறுகின்றது.
இத் திருமணம் அண்ணன்மமாரின் வீரைத்திற்குப் பரிசமாககவமா அன்ற தமாயின் வஞ்சினத்தின்
வவற்றயேமாககவமா அல்லமாமல் , அவர்கள் வமாழ்வில் மிகச் சமாதமாரைணமமான நிகழ்ச்சியேமாககவ அதமகிறது.
குன்றுதடையேக் கவுண்டைன் வம்ச வரைலமாற்றலும் வபமான்னர்- சங்கர் கததயிலும் , கதத ஓரைளவு வளர்ச்சி
வபற்ற பின்னகரை , அண்ணன்மமாரின் திருமணம் நதடைவபறுகின்றது.இந்த இரைண்டு வடிவங்களிலும்
திருமணம் நிதறகவறுவதில் தமாய் தமாமதரையின் முயேற்சிகயே மிகுதி. இத் திருமணம் தமாய் தமாமதரையின்
வஞ்சின வவற்றக்கு அதடையேமாளமமாக உள்ளகதயேன்ற எந்த விதத்திலும் அண்ணன்மமாரின் பமாத்திரைப்
பண்ப வளர்ச்சிக்கு அது துதண பரியேவில்தல.
எனகவ, பிச்சன் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் திருமண நிகழ்ச்சிதயேக் கததயின் உச்ச
கட்டைத்தில் அதமத்துவிட்டைமார். ஏதழதயே மணந்து வகமாண்டைதமால் தன்தன அவமமானப்படுத்தியே
தந்ததக்கு எதிரைமாக வஞ்சினம் உதரைத்த தமதரை தன்னுதடையே முயேற்சியேமாலும் இதறயேருளமாலும்
குன்றுதடையேமானின் குடும்பத்தத வளப்படுத்துகிறமாள். அவளுதடையே பிள்தளகள் இருவரும் வமாள்வீரைரைமாக
, சமூக ச் வசல்வமாக்குப்வபற்றவரைமாக வளருகின்றனர். வட்டைமாரைத் ததலவர்களமாக விளங்கியே அவர்கதள
உதறயூர்ச் கசமாழன் தன் அரைண்மதனக்கு வரைவதழத்துப் பல்லக்கு, பட்டைத்து யேமாதன முதலியே
விருதுகதளயும் நமாடுகவல் அதிகமாரைத்ததயும் அளித்துச் சிறப்பச் வசய்கிறமான். சிவகசமாழன்
வபமான்னரிடைம்,
“என்சதமயில் எந்தமனுக் ககட்டைமாலும் அந்தமனு உன்னதுதமான்
நமாடும் உன்னதுதமான் –நல்ல –துதரைத்தனமும் உன்னதுதமான்
நீரிருக்கிறது உதறயூரு உனக்குள்கள நன்குடியிருப்ப’
என்று வசமால்லி அண்ணதரைத் தனக்குச் சமமமாக் உயேர்த்துகின்றமான். தன்மகதளயும் மணமுடித்துக்
வகமாடுக்க முன் வருகிறமான்.
கசமாழமன்னன் அளித்த விருது முதலியே சிறப்பக்களுடைன் அண்ணர் இருவரும் உலமாப்பறம்
வசன்றுவிட்டுத் தங்கள் ஊருக்குத் திரும்பம்கபமாது தமாய்மமாமன் மணியேங்குறச்சி மதலக்வகமாழுந்தமாக்
கவுண்டைன் அரைண்மதன வழிகயே வருகின்றனர். ‘சித்தமாதடை வகமாய்துடுத்தி சின்னமுச்சி வகமாண்கடைதமான் ,
மண்கசமாறு மரைக்கறகள்’ பதடைத்து விதளயேமாடும் மமாமனின் இளம்வபண்கதளக் கண்டு, வபண்ககட்டு
மணந்து வகமாள்கிறமார்கள். இந்தத் திருமணத்தின்கபமாது தமாமதரை உடைன் இல்தல என்பது ஒரு கததவடிவ
கவறுபமாடு. திருமணத்தின் பின்னர்த் தமாய் தமாமதரைமுன்னர் உதரைத்த சூளுதரைதயே நிதறகவற்ற
அண்ணன்மமார் மதனவியேதரை இற்சிதற தவக்கின்றனர்.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் திருமண நிகழ்ச்சி, தமாமதரை தந்ததக்கு எதிரைமாகக் கூறயே வஞ்சினம்
வவற்ற வபற்றதற்கு அதடையேமாளமமாதலுடைன் , அண்ணன்மமார் பமாத்திரைப் பண்பின் வளர்ச்சிதயேயும்
எடுத்துக் கமாட்டுவதமாகச் சிறப்பமாக அதமந்துள்ளது.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில், அண்ணன்மமாரின் திருமண நிகழ்ச்சி 49 வரிகளில் கூறப்பட்டிருக்க, பிச்சன்
அததன 350 வரிகளில் விவரிக்கின்றமார். இதனல் இந்நிகழ்ச்சிக்கு இவர் எத்துதண முக்கியேத்துவம்
வகமாடுக்கிறமார் என அறயேலமாம். இதுவும் பிச்சனின் தனித்திறனுக்கு மற்றுகமமார் சமான்றமாம்.
பமாத்திரைப்பதடைப்ப
குன்றுதடையேமான்
கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் அண்ணன்மமாரின் தந்தததயேப் பற்றயே வரைலமாறு இல்தல.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறும் வபமான்னர் – ச்ங்கர் கததயும் குன்றுதடையேமான் வரைலமாற்தற
இருகவறு நிதலகளில் கூறுகின்றன. ககமாலமாத்தக் கவுண்டைர் சிவனருளமால், தம்முதடையே கமட்டைமாங்கமாடுப்
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பூமியில் பமாதறகளுக்கிதடைகயே கண்வடைடுத்து வளர்த்த குழந்ததகயே குன்றுதடையேமான் என்கிறது,
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாறு.
குன்றுதடையேமான் கவட்டுவக்கமாளியின் வளர்ப்பமகன் என்கிறது, வபமான்னர்-சங்கர் கதத. இந்த
இரைண்டு வடிவங்களும் குன்றுதடையேமாதன அறவும் வசயேல் திறனும் உதடையேவனமாககவ கமாட்டுகின்றன.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைன் வம்ச வரைலமாறு குன்றுதடையேமானுக்குச் கசமாழன் மகுடைமாபிகஷைகம் வசய்த
நிகழ்ச்சிதயே விரிவமாகக் கூறுகின்றது.
குன்றுதடையேமான் ஒரு சிற்றரைசவனன்றும் அமரைமாவதி நதிக்கதரையில் வமாங்கல் கிரைமாமத்தில்
வமாங்கலமாயி ககமாவிதலக் கட்டினமாவனன்று கூறும் கததயும் உண்டு.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் பமாத்திரைங்களின் பண்பகள் தமாமதரைக்கு ஏற்றம் தரும் வதகயில்
அதமந்துள்ளன. தமாமதரையின் கடுதமயேமான உதழப்பிற்கும் தவத்திற்கும் வதய்வக் கற்பக்கும் வபருதம
கசர்க்கும் வதகயில் , அவளுதடையே இந்தப் பண்பகள் ஒளிவீசத் தக்க பின்பலமமாகத்தமான் ஏதனயே
கததமமாந்தர்கதளயும் பிச்சன் பதடைத்துள்ளமார்.
அண்ணன்மமார்சமி கததயில் குன்றுதடையேமான் ‘மங்குமதசயேன்’, ஊதம வசவிடு ஊதமாத சங்கு’, ‘மசச்சமாமி’
‘ஐந்து வயேதமாகியும் அப்பமா அம்மமா என்று அதழக்கத் வதரியேமாதவன்’ என்று குன்றுதடையேமானின் மந்த
பத்தியிதனயும் அறவு வதளிவற்ற நிதலதயேயும் விளக்கும் பலநிகழ்ச்சிகள் அண்ணன்மமார்சமாமி
கததயில் கூறப்படுகின்றன,. அதவ, தமாமதரையின் வபருதமதயே எடுத்துக் கமாட்டைப் பிச்சன்
கமற்வகமாண்டை உத்திககள.
மந்தனமாகியே அசடைன் குன்றுதடையேமாதனக் கலியேமாணம் வசய்துவகமாண்டு, வபருங்குடியேன்
குடும்பத்தத ஈகடைற்றத் தமாய் தமாமதரை பட்டை பமாட்தடை நிதனத்துக் கவிஞகரை கண்ணீர் விடுகிறமார்.
“வவளுத்த வதல்லமாம் பமாவலன்பமான் வீரைமகன் குன்றுதடையேமான்
பழுத்தகிழ மமாகிவிட்டைமான் பரைமதனகயே எண்ணுகின்றமான்
கல்லுக்கும் வமாயிருந்தமால் கண்ணீர்விட் கடையேழுமமாம்
நல்ல எங்கள்தமாமதரைத்தமாய் நமாவளல்லமாம் பட்டைதுன்பம்
மங்கு மதசயேனுக்கு வமாழ்க்தகப் பட்டை நமாள்முதலமாய்
எங்கள்தமாய் பட்டைதுன்பம் எடுத்துதரைக்கக் கூடிடுகமமா
ஒன்றமா யிரைண்டைமா ஒருநூ றமாயிரைமமா
அன்றுமுதல் இன்றுவதரை அவள்பட்டை துன்பம் வசமால்ல”

அண்ணன்மமார், தந்ததயின் பமாதிப்பச் சற்றும் இன்ற, தமாய் தமாமதரையின் பமாதிப்கப முழுவதும்
உதடையேவர்களமாக வளர்ந்தனர் என்று கமாட்டைவும் அவர்களுதடையே மனந்தளரைமா வீரைப்பண்பம் ததலதம
நலமும் தமாய் தமாமதரை அவர்கதள வளர்த்த வசல்வமாக்கமால் உருவமாகியே நிதலதயே வவளிப்படுத்தவும்
கவிஞர் பிச்சன் குன்றுதடையேமாதனப் பத்தி மழுங்கியேவன், அறவு வளரைமாத மங்குமதசயேன் என்கற
பதடைத்துவிட்டைமார்.
இவ்வமாறு, பிச்சன் பதடைப்பமாகியே குன்றுதடையேமான் ஏதனயே வடிவங்களின் குன்றுதடையேமானிலிருந்து
பண்பமால் முழுவதும் கவறுபடுகிறமான்.
தமாமதரை
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் தமாமதரை, இந்துப் பரைமாணங்களில் கமாணப்படும் வபண்கதள ஒட்டி
அதமந்திருத்தல் வவளிப்பதடை. கணவனின் குற்றங் குதறகதளக் கண்டுவகமாள்ளமாமல் அவள்
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குடும்பநலதனயும் கணவனின் நலதனயும் கபமாற்றகல கற்பதடையே மங்தகயின் கடைதம என்னும்
பண்ப, தமாமதரை பமாத்திரைப்பதடைப்பில் பலனகிறது.
அண்ணன்மமார்சமி கததயில், குன்றுதடையேமான் – தமாமதரை திருமணம் கமாப்பியேப் கபமாக்கில் ஒரு
திருப்ப தமயேம். குன்றுதடையேமாதன விரும்பி மணந்துவகமாண்டைதனமால் கததப் கபமாக்தகத்
திருப்பிவிடுபவள் தமாமதரைகயே. அவளுதடையே தந்தத குன்றுதடையேமானின் ஏழ்தமயேமான நிதலதமதயேயும்
மங்குமதசயேனமாக இருத்ததலயும் அவனுதடையே பங்கமாளிகளுதடையே வசல்வ வளத்கதமாடு ஒப்பிட்டுப்
பமார்க்கிறமார். வளமமாக வமாழும் பங்கமாளியின் மகனுக்கக தமாமதரைதயேக் வகமாடுக்க விரும்பகிறமார்.
தந்ததயின் எண்ணத்தத அறந்த தமாமதரை முதறமமாப்பிள்தளயேமாகியே குன்றுதடையேமாதன மணந்துவகமாள்ள
உறுதி வகமாள்கிறமாள். குன்றுதடையேமாதனக் கணவனமாக வரித்து(சுயேம்வரைம் கபமால) அவனுக்குப்
கபமாட்டியேமாக வந்த பங்கமாளியேதரை விரைட்டிவிடுகிறமாள். அழகு, அறவு எதிலும் வபமாருத்தமில்லமாத
குன்றுதடையேமாதன மணந்தும், தன் கற்பில் உறுதி பூண்டு, கசமாததனகள் பலவற்றலும் வவற்றவபற்றுக்
குடிப்வபருதமயிதனத் தமாமதரை கமாப்பமாற்றுகிறமாள்.
பிச்சனின் பதடைப்பில் தமாமதரை,கவளமாள சமூகமரைதப வயேமாட்டி மங்குமதசயேனமான
குன்றுதடையேமாதன விரும்பி மணந்து வகமாள்கிறமாள். ஆனமால் பிறவடிவங்களில்குன்றுதடையேமாதன மணந்து
வகமாள்ளும் வநருக்கடிக்குத் தமாமதரை உந்தித் தள்ளப்படுகிறமாள்.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல் , தமாமதரையின் சககமாதரைர்கள் , குன்றுதடையேமானிடைம்
வபற்றுக் வகமாண்டை உதவிக்கமாக, அவதள அவனுக்குத் திருமணம் வசய்து வகமாடுக்கின்றமார்கள்.
இத்திருமணம் தமாமதரையின் விருப்பவவறுப்பிதனப் வபமாருட்படுத்தமாமகலகயே நதடைவபறுகிறது.
வபமான்னர்- சங்கர் கததயில் கவட்டுவன் வீட்டில் அநமாததயேமாக வளர்ந்த குன்றுதடையேமாதன
மணக்க கநரிட்டைகத வயேன்று தமாமதரை தன்னுதடையே ததலவிதிதயே கநமாகின்றமாள்.
“வளரும் நிலமறந்து வமாதழதயேப் பதிக்கமாமல்
பூக்கும் நிலமறந்து வபண்தணப் பதிக்கமாமல்
கூலிக் கமாரைனுக்குக் கூட்டியேமாந்து தந்தமாயேடைமா
இந்தவிதிக்கு நமாவனன்ன வசய்கவவனன் றழுதமாள்”
இவ்வமாறு பிறவடிவங்களில் , தமாமதரை, குன்றுதடையேமாதனத் தமாழ்வமாக மதிப்பிட்கடை கவறு வழியின்ற
மணந்து வகமாள்ள, பிச்சன் குன்றுதடையேமாதன அவனுதடையே உரிதமதயே மதித்துத் தமாமதரை அவதன
மணந்து வகமாண்டைதமாகப் பதடைத்துள்ளமார்.
வபமான்னர் – சங்கர்.
பமாண்டைவர்களில் மூத்தவரைமாகியே தருமர் வபமான்னரைமாகவும் வீமன் சங்கரைரைமாகவும் பிறந்ததமாக
மரைபவழி கதத கூறப்படுகிறது. அதற்கு ஏற்பப் வபமான்னதரைப் ‘வபமாறுதம வபமாறுத்த நல்ல வபமான்னு’
எனவும் சங்கதரைச் ‘ சிறுபலி குமமாரை சங்கு’ எனவும் அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கூறுகின்றது.
சங்கரின் முன்ககமாபத்ததயும் வசயேல்கவகத்ததயும் மிதகப்படுத்திக் கமாட்டை , பமாத்திரைப்
பண்பகதளப் பரிந்துவகமாண்டு பதனயே அறயேமாத நமாட்டுப்பறக் கவிஞர்கள், வபமான்னதரைச் வசயேல்திறம்
அற்றவரைமாகவும் வீரைமில்லமாத ககமாதழயேமாகவும் கமாட்டுவது உண்டு. அத்ததகயே வபமான்னதரைக்
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைன் வம்ச வரைலமாற்றல் கமாண்கிகறமாம். இதில் வீரைச் வசயேல் அதனத்திற்கும்
உரியேவர் சங்ககரை.
குன்றுதடையேமாக் கவுண்டைர் வம்ச வரைலமாற்றல் பங்கமாளிகதளத் தண்டிக்கவும் கவட்டுவரின்
பன்றதயே கவட்தடையேமாடைவும் அதழக்கவும் வசல்லும் சங்கர் தன்னுதடையே வீரைச் வசருக்கமால்
வபமான்னதரைப் பலமுதற சிறுதமப்படுத்து கிறமார்.
பிச்சன் பதடைப்பில் வபமான்னர் ‘வபமாறுதம வபமாறுத்த’வரைமாக இருத்தகலமாடு மிக்க வீரைமும்
விகவகமும் நிதறந்தவரைகவும் பதடைக்கப்பட் டுள்ளமார். சண்தடையேமால் விதளயும் ககடு கருதி
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கவட்டுவருடைன் பதகதயேத் தவிர்த்து வந்தமாவரைனினும், வசயேல்படை கவண்டியே தருணத்தில் தம்பிதயே
ஏவியும் தமாகம வசயேல்பட்டும் தம்முதடையே ததலதமப் பண்பிதன வவளிப்படுத்துகின்றமார். இறுதி
நிகழ்ச்சியேமாகியே கவட்டுவர் சங்கரிப்தபப் வபமான்னகரை நிகழ்த்துகிறமார். ‘சிறுபலி குமமாரைசங்கு’ அண்ணமார்
வபமான்னருதடையே கட்டைதளக்குக் கட்டுப்பட்டு அடைங்குகிறமார். பிச்சனின் பதடைப்பில் வபமான்னர்
அறத்திலும் மறத்திலும் சிறந்து விளங்குகின்றமார்.
வீரைமரைணம்
தன்னிகரிலமாத் ததலவன், உண்தமயில், ஒரு கீழ்மகனின் வஞ்சகத்தமால் அழிந்திருந்தமாலும் ,
கமாப்பியேக் கவிஞன், அச்வசய்திதயே அவ்வமாறு கூறுவதில்தல. கமாப்பியே அறத்தின்படி, அறத்தத மறம்
வவன்று அழித்துவிடை முடியேமாது. தன்கனரில்லமாத் ததலவதன மமானுடைர்கள் யேமாரும் வவன்றழித்திடை
முடியேமாது. எனகவ, கமாப்பியேத் ததலவனின் வீழ்ச்சிக்குக் கமாரைணமமாகக் கவிஞன் கவறு ஏதமாவவதமான்தறப்
பதடைத்துக் கூறுகின்றமான்.
அண்ணன்மமாரின் இறுதிதயேக் கள்ளழகர் அம்மமாதன யேதமார்த்த நிதலயில் பமாடுகின்றது. சங்கர்
கவட்டுவப் பதடைகதளவயேல்லமாம் வவட்டிக் குவித்துவிட்டு, இன்னும் பதடைகள் வருவமன்றுவீரைமதலச்
சமாரைலில் தங்கியிருக்கிறமார். நீர்கவட்தக உண்டைமாகி நன்னீர்ச்சுதன கதடி வீரைமதலக் கமானலில்
அதலயும்கபமாது , ததலயூர்க்கமாளி தப்பித் தடுமமாற , சங்கருக்குச் சிக்கமாமல் வந்துவகமாண்டிருந்தமான்.
சங்கர் தண்ணீர் பருகிக் கதளப்பத் தீரை ஒரு கவங்தகமரைத்தடியில் இருக்கும்கபமாது, கமாளி மதறந்திருந்து
விட்டை அம்ப சங்கரின் வநற்றயில் பட்டு உருவியேது. சினத்துடைன் வமாதளயுருவிக் வகமாண்டு தன்மீது
அம்ம்ப வதமாடுத்தவதனத் கதடும்கபமாது , கவட்டுவதனக் கண்டு கவட்டுவதன வமாளமால் வீசினமார்.
‘கவங்கி மரைமும் கவட்டுவன் ததலயும் ஒன்றமாக உருண்டைகத வீரைமதலக் கமானகத்தில்’. மதறந்திருந்து
கவட்டுவன் கமாயேப்படுத்தும் அளவுக்கு ஏமமாந்து விட்கடைமாகம என்ற அவமமானமும் சினமும் கவட்டுவக்
கமாளிதயேக் வகமான்றும் தீரைவில்தல.’ ககமாபம் வபமாறுக்கமாமல் குத்தினமார் கல்லுகதள’. தன்னுதடையே
‘மமாசுபடைமா கமனியிகல மறுப்பட்டுப் கபமானதினமால்’ சங்கர் வடைக்கிருந்து உயிர்விடைத் துணிகிறமார்.
கவட்டுவனின் வங்சகத்தமால் சங்கர் சமாக கநர்ந்தது என்ற உண்தம நிதலயிதனச் வசமால்ல
விரும்பமாத கமாப்பியேக் கவிஞர் பிச்சன் அதற்கு கவறு ஒரு கமாரைணத்ததக் கற்பிக்கின்றமார்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் சங்கரின் முடிவு கவட்டுவக் கமாளியேமால் அன்ற அவதனப்கபமால
கவடைமிட்டுவந்த மமாயேவரைமால் நிகழ்கின்றது..
கவட்டுவர் கமல்வசன்ற தமத்துனன்மமார் நீர்கவட்தகயேமால் நச்சு நீர் உண்டு மடிந்த வசய்திதயேக்
ககட்டு சங்கர் குதிதரைமீது மணப்பமாதறக் கணவமாய் வழிகயே வருகிறர். அப்வபமாழுது அவருதடையே
உயிதரைப் பறக்க மமாயேவர் திட்டைமிடுகிறமார்.
“பதினமாறு முடிந்ததுகவ –சங்கருக்கு – பமாரைதம் முடிக்க கவணும்
மமாத்தமாதளப் கபமாலநின்று – சங்கதரை- மடிந்தகளம் வசய்யேகவணும்
எதிரைமாளிகபமால நின்று –சங்கதரை- மடிந்தகளம் வசய்யேகவணும்
தம்பிபலிக்கமா பதிவனட்டு நமாட்தடையும் வபமான்னர் கருவறுப்பமார்”
என்று மனதில் கபடுதடையே வரைமாகியே மமாயேவன் எதிரைமாளிகபமால வடிவம் எடுத்தமார். ததலயூர்க்கமாளி
கபமாலத் ‘ தங்கத்தினமா லிதழத்த சருதக வமார்த்த குல்லமாயிதனச் சமாய்ந்த வகமாண்தடை கமலணிந்து’
நின்றர். சங்கரின் உயிதரைப் பறக்கும் பதடைக்கலம் சமாதமாரைணமனவதமான்றமாக இருக்கலகமாவதன்று,
‘வமாதழத்தண்தடை வில்லமாக மல்லிதகப்பூ கதணயேமாகச் சிதலவதளத்து’ எய்தமார், மமாயேவனமார் .
இவ்வமாறு நின்ற மமாயேவனமார் சங்கரின் பமார்தவயில்,
‘வில்லும் தகயில்பிடித்து –சுவமாமி – கவடைதனப்கபமால வடிவவடுத்தமார்
சல்லிகட்டும் வில்வலடுத்தரைர் ததலயூர்க்கமாளிகபமால
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வவள்ளிக்கட்டு வில்வலடுத்து- சுவமாமி- கவட்டுவதனப்கபமாலமானமார்’
கவிஞர் , இவ்வமாறு மும்முதற அடுக்கிக் கூறயேது, சங்கதரைக் வகமான்றது, கவட்டுவனல்ல , கவட்டுவன்
வடிவில் வந்த மமாயேவகரை என வலியுறுத்த கவண்டியேமாகும். மமாயேவர் மதறந்து நின்று அம்ப வதமாடுத்தமார்.
“விட்டைமாரைமாம் அம்பமாகி விதரைந்து கடைல்குமுற
மின்னல் ஒளிகபமால வவளிச்சமிட்டுக் கண்பறத்து
ஆவிதணல் வீசி அறுபது கவங்தக மரைம்கருகி
வீரைமரைம் தட்டுருவி விதரைந்துமது”
சங்கரின் வநற்றக்கு கநரைமாக வந்தது.
சங்கர் அததன எளிதமாக கநரிசத்தமால் தட்டி விட்டுக் தகயேமால் பற்றனமார். அம்ப வந்த திதசதயே
கநமாக்கிக் குதிதரைதயேத் திருப்பினமார், சங்கர். கவட்டுவதனக் கண்டு கடுங்ககமாபம் வகமாண்டு, தம்முதடையே
மந்திரை வமாளுருவி ,’ கவடைமா நீ எதிர்த்துப் கபமார்வசய்யேமாமல் ஒளிந்திருந்து அம்ப விட்டைமாய், என்தனக்
கள்ளம்ப வகமாண்டு கலங்ககவ எய்தமாகயே’ எனக் கூற, வமாதள வீசினமார். மமாயேன் வமாள் வீச்சுக்குத் தப்பி
எட்டிக் குதித்தர். ‘விலகிக் குதிக்க – நீ - வவகுசமர்த்தனடைமா கவட்டுவகன’ என்று கூறயேவமாகற சங்கர்
மீண்டும் வமாதளவீசினமார். மறுபடியும் வமாள்வீச்சுக்குத் தப்பியே கவட்டுவன் கவடைத்திலிருந்த மமாயேவர்,
கவங்தக மரைத்தின் மதறவில் மண்டியிட்டுப் பதுங்கிக் கும்பிட்டுப் பணிவமமாழிகள் கபசத்
வதமாடைங்கினமார்.
‘கும்பிட்டைமாதரை வவட்டைத குருகுலத்து வங்கிசம் நீ
உன்னுடைன் எதிர்த்தவதரை வவட்டினல் ஏற்கும் சவுரியேந்தமான்
விழுந்தவதரை வவட்டினமால்- உனக்கு- வீரியேமும் ஏற்குகமமாடைமா’
என்ற இந்தப் பணிந்த வமமாழிகதளக் ககட்டு,
‘மமானுடை சவவனன்றமால் மந்திரைவமாளுக்குத்தப்பி மறுவமார்த்தத கபசுறதமா
மமானுடைச் சவனல்ல –சுவமாமி- மமாயேவனுமமாய்க் கமாணுமிவர்’

எனத் வதளிகிறமார். மமாயேவதரை வணங்கிப் பணிவசய்யேக் குதிதரைதயே விட்டிறங்கியேவுடைன் அங்கு
மமாயேவதரைக் கமாணமாதமயேமால் , சங்கர் தம்முதடையே தகயில் இருந்த அம்பிதன கநமாக்கினமார். அதில்,
‘பதினமாறு கபமாதுவமன்று –உங்கதளயேர்- பமாலன்வரைம் வமாங்கி வந்தமார்
பதினமாறு முடிந்ததினி பரைமகதி கசரைகவணும்
எழுத்து முடிந்ததினி –நீங்கள்- இங்கிருக்கக் கூடைமாது’
என எழுதியிருந்தததக் கமாணுகிறமார். இது பரைமன் வசயேவலனத் வதளிந்தமார். இததன உறுதி வசய்யே ஒரு
கசமாததன நிகழ்த்துகிறமார்.
மமாயேவனமார் அம்வபன்றல் –இது – மமாயேமமாய்த் தமானுமினி
வநற்றயிகல பட்டு கநரைமாகத் தமானுமிப்கபமா
வன்னிமரைம் தவரைமரைம் வமாகமாகத் தட்டுருவி
கவங்தகமரைம் வீரைமரைம் விதமகத் தமான்பமாய்ந்து
திருப்பமாற் கடைல்மூழ்கி தினதீர்த்தம் தமானமாடி
வசங்கதணயின் அம்ப சருடைகன எந்தனிடைம்
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வரைகவணும்”
என்று வசமால்லி சங்கர் அம்தபக் தகவிடுகிறமார்.
அம்ப அவ்வமாகற அவர் வநற்றயிகல பமாய்ந்து வடு உண்டைமாக்கித் தீர்த்தங்களமாடி மீண்டு வந்தது. எனகவ,
இது மமாயேவரின் அதழப்வபனத் வதரிந்த சங்கர் , உலக வமாழ்க்தகதயேவிட்டு நீங்கத் துணிந்தமார்.
குதிதரையின் மீது கபமாட்டிருந்த குங்குமப் பட்தடை வயேடுத்துப் பமாதறமீது விரித்து அதன்கமல் வலது
கமாதல ஊன்ற இடைதுகமால் மண்டியிட்டு (இது வீரைமண்டி) எனப்படும்) ககடையேத்தத மமார்பில் பதித்து
வமாளிதன வலக்தகயினிற் பற்ற வடைக்கு முகம் பமார்த்து. ‘தகலமாசம் பமார்த்த கண்ணு –குமமாரைசங்கு –
கண்ணுறக்கமமாகி விட்டைமார்’.
வீரைநிதலக் கமாப்பியேத் ததலவர்கள் மரைணத்தத வவன்றவர்கள். அவர்கள் பிற மமானுடைர்கள்
சமாவததப் கபமான்ற முடிதவ அதடைவதில்தல. அவர்கள் கூற்றுவனும் அஞ்சும் திறனுதடையேவர்கள்.
எனகவ, அவர்களுதடையே வமாழ்வின் எல்தலயில், அதனத்து உயிதரையும் கூற்படுத்தும் கடைதமயுதடையே
கூற்றுவன், ‘வசற்றன்றமாயினும் வசயிர்த்தன் றமாயினும் ‘ ததலமகனுதடையே உயிதரைக் வகமாள்ளமாது,
‘தகவதமாழுது ஏத்தி இரைந்கத’ (பறநமானூறூ 226) வகமால்லுவதற்கு உரியேன். இந்த நிதலதயே
இதிகமாசங்களிலும் கமாணலமாம்.
இரைமாமபிரைமான் தன்னுதடையே அவர்தமாரைக்குறக்ககமாளமாகியே அரைக்கர் வதம் முடித்து, முடி சூடி
நமாடைமாளுதகயில், உரியே கமாலக்கழிவுக்குப்பின், யேமன் , கவதியேன் வடிவம் பூண்டு, அரைசதவக்கு வந்து,
இரைமாமமாவதமாரைப் பயேதனக் கூற, ‘அவ்வமாறு முடித்ததன யேமாதலின் வமய்வமானுலகம் எய்தல் கவண்டும்’
என இரைக்கின்றமான். அவ்வழி இரைமாமனும் உயிர் துற்க்கின்றமான். இந்த வழிதயேப் பின்
பற்றகயே,மமாயேவனும் .’பதினமாறு முடிந்ததினி-பரைமகதி கசரைகவணும்’, என இரைந்து கவண்டி, சங்கதரை
உயிர் துறக்கச் வசய்கின்றமான்.
வீரைநிதலப் பண்பிதன நன்கு அறந்த கவிஞர்பிச்சன், சங்கரின் வமாழ்நமாள் இறுதிதயேக் கூறும் இடைத்து,
வீரைநிதலக் கமாப்பியே மரைபிதனப் பின்பற்றப் பிற வடிவங்களினின்றும் முழுவதும் கவறுபடுகின்றமார்.
கள்ளழகர் அம்மமாதனயிலும் குன்றுதடையேமான் வம்ச வரைலமாற்றலும் சங்கர் இறந்த பின்னர்
வபமான்னர், துயேரைம் தமாங்க முடியேமல் தற்வகமாதல வசய்து வகமாள்கிறமார். இந்த இரைண்டு வடிவங்களிலும்
கவட்டுவதரை அழித்தலில் வபரும்பங்கு சங்கருக்கக உரியேதமாகக் கூறப்படுகிறது.
பிச்சன் இந்த இரைண்டு நிதலகளிலும் மமாறுததலச் வசய்துவிட்டைமார். அண்ணன்மமார்சமி
கததயில் கவட்டுவருடைன் இறுதிக்கட்டைப் கபமாதரைக் கமாப்பியேத்ததலவரைமாகியே வபமான்னகரை
நிகழ்த்துகிறமார். கவட்டுவதரை கருவறுக்கும் வபருதம அண்ணருக்கக உரிதமயுதடையேதமாகக் கவிஞர்
பிச்சன் பமாடுகிறமார்.
கவட்டுவதரைஅழித்து மீளும்கபமாது, பலவதனப்கபமால வந்த மமாயேவன்,’ததலயில்
மிகப்பதித்த தங்கக் கிரீடைமததத் தந்தமாகல என்மனது சம்மதம் ஆகும்’, என்று தமானம் ககட்க , இரைப்பவன்
பலவனல்லன்; மமாயேவகன நம் ஆயுட்கமாலம் நிதறவுற்றதத இவ்வமாறு உணர்த்துகிறமார் என்றறந்து,
வபமான்னர் உயிர் துறக்கத் தயேமாரைமாகிறமார்.
படுகளத்தில் தங்தக கவள்வி வசய்து உயிர்ப்பித்த சங்கதரைக் கண்டுக் வபமான்னர்,
‘மமாண்டைவர்கள் எழுந்திருந்தமால் – இந்த- மண்டைலங்கள் வகமாள்ளுமமா
இருந்தநமாள் கபமாதுமினி – நமாம் – ஈஸ்வரைர் பமாதம் கசர்ந்திடுகவமாம்
வமாழ்ந்த நமாள் கபமாதுமினி – மமாயேனுதடையே பதவி – தவகுந்தம் கசர்ந்திடுகவமாம்’
என்று கூற, உயிர் துறக்கத் தூண்டுகிறமார். சங்கர், ஏற்வகனகவ உயிர்விட்டைவர் ஆதகயேமால், தனக்கு
முன்னர் மீண்டும் உயிர் துறக்கத் தூண்டி, தமாம் தம்பிதயேத் வதமாடைர்ந்து வருவதமாகக்கூறுகிறமார்.
‘அண்ணர்வரை மமாட்டைமாவரைன்று – தம்பி- மனதிகல எண்ணமாகத
இருந்திடுவமார் என்றுவசமால்லி – தம்பி – கயேமாசதனகள் வசய்யே கவண்டைமாம்
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முன்கபமாக பின்வமாகரைன் – தம்பி-முன்கன நடைவுமடைமா’
என இவ்வமாறு கூற, தங்தக வபமாருத்தின கமாயேத்தத உருவி விட்டைமார். வபமாருத்தின ததயேல் பிரித்தவுடைன்
உயிர் உடைதலவிட்டுப் பிரிகிறது.
தன்னுதடையே வமாள் கவட்டுவதரை அழித்ததில் பழுதுபட்டுப் கபமானதமால் சங்கரின் வமாதள நட்டு
அதன்கமல் விழுந்து தன்னுதடையே உயிதரை மமாய்த்துக் வகமாள்ளப் வபமான்னர் முற்படுகிறமார். மமாயேவர்
வசயேலமால் ஒவ்வவமாருமுதறயும் வமாள் சமாய்ந்துவிடுகிறது. மமாயேவர் வமானுலகம் வசன்ற சங்கரின் உயிதரை
அதழத்துவருகிறமார். அண்ணரின் வசமாற்படிக்குத் தங்தக கவள்விநீர் வதளித்துப் படுகளத்தில்
மமாண்டைவர்கள் அதனவதரையும் உயிர்வபறச் வசய்கிறமாள். அதனவரும் மமாயேவரின் அருளமால் உயிருடைன்
தவகுந்தம் கசர்கின்றனர்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் வபமான்னர் சமாவதில்தல. இது பிச்சன் வசய்துவகமாண்டை மமாற்றம்.
மமாயேவரின் பயேன்பமாடு
அண்ணன்மமார் சமாமிகததயில் , மமாயேவர் என்னும் பமாத்திரைத்ததப் பதடைத்து, கமாப்பியேக்
கதததயேக் வகமாண்டு வசலுத்தும் உத்தியேமாக அததப் பிச்சன் தகயேமாளும் முதற அற்பதமக உள்ளது.
‘திக்கற்றவருக்குத் வதய்வகம துதண’ என்னும் மக்களின் நம்பிக்தகக் ககற்ப,’மங்கு
மதசயேனமான ‘ குன்றுதடையேமானுக்குத் துன்பம் கநரும்கபமாவதல்லமாம் அவதனக்கமாப்பமாற்ற வதய்வம்
ஓகடைமாடி வருகின்றது. குன்றுதடையேமான் தன்னுதடையே வபமாறுப்பக்களில் கசமார்ந்து நிற்கும்கபமா வதல்லமாம்
மமாயேவர் கவற்று வடிவவடுத்து வந்து உதவுகிறமார். கயேமாசதனகள் வசமால்லித் தருகிறமார். பங்கமாளியேர்
அழித்துப் கபமாட்டை நிலத்தில் குன்றுதடை யேமானுக்கமாக மமாயேவகரை உழுது பயிர் வசய்கிறமார். ‘மமாயேன்
கிருதபயினமால் அவர்கள் குடியீகடைற , பசுக்கள் மிகப்வபருகி பமாக்கியேங்கள் உண்டைமாச்சு’. இவ்வமாறு
மமாயேவர் உதவுவது இக்கததயின் எல்லமா வடிவங்களிலும் உண்டு.
பிச்சன், மமாயேவர் பமாத்திரைத்ததக் கததப் கபமாக்கிற்கு மட்டுமன்றக் கமாப்பியேக் கட்டுக்ககமாப்பிற்கும்
பயேனுறக் தகயேமாளுகிறமார்.
குன்றுதடையேமானின் முதறப்வபண் தமாமதரைதயேப் பங்கமாளிகள் வபண்ககட்க வருகின்றனர்.
தமாமதரையின் தந்ததயும் அவர்களுதடையே வபமாருளமாதமாரை உயேர்தவ மனதில் வகமாண்டு இந்தச் சம்பந்தத்தத
விரும்பகிறமார். மமாயேவர், தமாமதரைதயேக் குன்றுதடையேமான் வபண்ககட்க வமாய்ப்பமாக அதமயும் வதகயில்,
‘பஞ்சமாங்க கவதியேர் கபமால் பங்கமாளிகள் முன்வந்து, ‘திங்கட் கிழதம- இன்று- நல்ல
முகூர்த்தமில்தல,விநமாயேகர் ககமாவிலிகல மமாப்பிள்தள –விடுதி- விடுங்கள்’ என்று கமாலம் தமாழ்க்கும்படி
வசய்கிறமார். இதனமால் , தனக்கு உள்ள முன்னுரிதமதயே முதலில் வலியுறுத்தும் வமாய்ப்பிதன மமாயேவர்
குன்றுதடையேமானுக்கு அதமத்துத் தருகிறமார்.
இதுகபமாலக் கமாப்பியேக் கதத வளர்ச்சிக்கு மமாயேவர் துதண வசய்வததக் கமாப்பியேம் வநடுகிலும்
கமாணலம்.
மக்கதளக் வகமாண்டு கமாப்பியேத்தத ந்டைத்தமுடியேதகபமாது பலவன் வதய்வத்தின் உதவிதயே
நமாடிப் வபற்றுவிடுகிறமான். குன்றுதடையேமான் தமாமதரைதயே மணக்கமாது கபமாயிருந்தமால் கமாப்பியேக் கதத
நடைவமாது. குன்றுதடையேமாதன மணப்பதில் தனக்குள்ள விருப்பத்ததத் தமாமதரை தமாகன வவளியிட்டைமால்,
அததனச் சமூகம் ஏற்கமாது. வபண், திருமணத்தில் தனக்குள்ள விருப்பத்ததத் தமாகன வவளிப்படுத்துதல்,
வபண்தமக் குணத்துக்கு இழிவு எனச் சமுதமாயேம் ஒழுக்கத்தத வதரையேதற வசய்து தவத்துள்ளது. இந்தச்
சிக்கல் கநரைமாதபடி, தமாமதரையின் முடிதவ அதனவரும் ஏற்றுக்வகமாள்ளும் வண்ணம் கதததயே நடைத்த
மமாயேவர் பிச்சனுக்குக் தகவகமாடுக்கிறமார்.
கமாப்பியேக் கவிஞன் உலகத்தில் நிகழும் கமமாதல்கதளக் வகமாண்கடை கமாப்பியேம் பதடைக்கிறமான்.
உல்கத்தமார் கபமாற்றும் நதடைமுதற ஒழுக்கங்களும் வழக்கங்களுக்கும் மமாறமான ஒன்தற அவன் வவளிப்
பதடையேமாகப் பதடைத்துவிடைச் சமுதமாயேம் இடைங் வகமாடுக்கமாது . கததப் பமாடைகனுதடையே வதமாழில்
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சமுதமாயேத்ததச் சமார்ந்கத உள்ளது. சமுதமாயேத்தின் ஒழுக்கவநறக் வகமாள்தகயுடைன் கததப் கபமாக்கு
மமாறுபடும்கபமாது , கமாப்பியேத்தத நடைத்தக் கவிஞன் கவறுபல உத்திகதளக் தகயேமாளுகின்றமான்.
அண்ணன்மமார் சமாமி கததயில் இந்த உத்தியேமாக மமாயேவர் உதவி பரிகின்றமார். மமாயேவரின் அறவுதரையின்படி
, தமாமதரை, இவ்வமாறு தந்ததயின் விருப்பத்துக்கு எதிரைமாக நடைந்துவகமாண்டைமாள் என்று கவிஞன்
கமாட்டும்கபமாது, அவள், தந்தத வசமால்தல மீறக் கலியேமாணம் வசய்து வகமாண்டைமாள் என்று அவள்மீது
ககமாபம் கதமான்றுவதற்கு மமாறமாக க் கதத ககட்பவர்களுக்குக் குன்றுதடையேமான் - தமாமதரை மீது பரிவும்
அன்பம் கதமான்றுகிறது. அவர்கதள அவமமானப்படுத்திப் பமாதிக்கலியேமாணம் முடிந்தவுடைன்
விரைட்டிவிட்டை அவளுதடையே தந்ததயின்மீது சினம் கதமான்றுகின்றது.
‘மமாதவி பமாடியே கமாதற்பமாணி கனகவிசயேர் முடித்ததல வநறத்தது’ . அதுகபமால , கததயின்
பின்நிக்ழ்ச்சிகளுக்வகல்லமாம் தன்னுதடையே தந்ததக்கு எதிரைமாகத் தமாமதரை கூறயே வஞ்சினகம
கமாரைணமமாகிறது. தமாமதரையின் மக்களமான வபமான்னர்- சங்கர் இருவரின் திருமணவமாழ்க்தக அறகவ
இல்லமாது ஒழிந்து கபமானதற்கும் அவளுதடையே வஞ்சினகம கமாரைணம். இத்னமால், கதத ககட்பவருக்கு
இயேல்பமாகத் தமாமதரையின்கமல் எழும் வவறுப்தப மமாயேவரின் ததலயீடு மமாற்றவிடுகிறது.
இதுகபமாலக் கமாப்பியேக் கததப்கபமாக்கின் திருப்பங்கதளத் வதய்வங்கள் அல்லது இயேற்தக
இறந்த நிகழ்ச்சிகதளக் வகமாண்டு கமாப்பியேக் கவிஞன் பதனவததக் கமாப்பியேத் திறனமாய்வமாளர்கள்
‘கமாப்பியே வழுவதமதி’ என்பர்.
பிச்சன் வபண்பமாத்திரைங்கதள, குறப்பமாகத் தமாமதரைதயேச் சமுதமாயேத்தின் பமார்தவயில் மிகுந்த
மரியேமாததக்கு உரியேதமாகப் பதடைக்க விரும்பகிறமார். பமாத்திரைத்தின் ஒழுக்கவநறயில் எவரும்
ஐயேங்வகமாள்ளமாத வதகயில் நிகழ்ச்சிகதளப் பதனயே முதனகிறமார். இங்கும் மமாயேவகரை கவிஞருக்குத்
துதண வசய்கிறமார்.
மங்கு மதசயேனமான குன்றுதடையேமாதன மணந்து வகமாண்டை தமாமதரையின் இல்வமாழ்க்தக
குழப்பமின்ற நடைக்குமமா எனக் கதத ககட்பவர்க்கு ஐயேம் எழக்கூடும். ஏகதமா உணர்ச்சி வசத்தமால்
சம்மதப்பட்டு நதடைவபற்ற திருமணம் என்றமால், பிற்கமாலத்தில் கவறுபமாடு நிகழலமாகம; வபண்
சபலபத்தி உதடையேவள் என்பது உலகத்தவர் கருத்தமாயிற்கற; எனகவ, கவிஞர் தமாமதரையின் உள்ளத்து
உறுதிதயேயும்கற்ப நிதலதயேயும் எடுத்துக் கமாட்டை விரும்பகிறமார். அததனப் பமாத்திரைங்களின்
கூற்றமாககவமா அல்லது வவறும் கருத்துதரையேமாககவமா அல்லமாமல் கமாப்பியே நிகழ்ச்சியுடைன் சம்பந்தப்
படுத்திக் கமாட்டை விரும்பகிறமார். இங்கும் மமாயேவகரை துதணவசய்கிறமார்.
தமாமதரையும் குன்றுதடையேமானும் திருமணத்திற்குப் பின் தங்களுதடையே வளநமாடு கநமாக்கி
வருகின்றனர். இவர்கள்கமற் வகமாண்டை பரிவமால் மமாயேவருக்கு ஒரு சந்கதகம் வருகிறது. மமாயேவருக்குத்
கதமான்றயே சந்கதகம் , இவர்கள் இருவதரையும் ஒருகசரைப் பமார்த்த எவருக்கும் இயேல்பமாக எழக்கூடியே
சந்கதககம.
‘இவளழதகப் பமார்த்தமாகலமா லட்சுமிதயேத் கதமாற்கடிக்கும்
அவதனகயே பமார்த்தமாகலமா ஆடுகமய்க்கும் கபய்க்கருப்பன்
எப்படித்தமான் ஒன்றமாக இணங்கி யிருப்பமாகரைமா’
என ஐயுறுகிறமார். சந்கதகம் நீங்கச் கசமாததன ஒன்று வசய்கிறமார். . மமாயேவர் அழகியே வமாலிபன்
வடிவவடுத்துத் தமாமதரையின் கண்ணில் படும்படி அவள்முன் நதடை பயில்கிறமார். அந்த வடிவு
தமாமதரையின் மனத்தில் எந்தப் பமாதிப்தபயும் எய்யேத இயேலவில்தல. ‘தமாமதரையேமாள் குன்றுதடையேமான்
தன்பிறகக தமான்வமாரைமாள், கமால்ததரைதயேப் பமார்த்துக் கடுகிகயே வழிநடைந்தமாள்’
தமாமதரையின் திண்ணியே கற்தபக் கமாட்டை அழகியே இதளஞர்கதளப் பதடைத்து அவர்களமால் தமாமதரையின்
மனம் கபதலிக்கவில்தல என்று கமாட்டைக் கவிஞர் விரும்பவில்தல. அவ்வமாறு கூறுவது அந்தப்
பமாத்திரைத்தின் தகுதிக்கும் தூய்தமக்கும் இழுக்கு என்று அவர் கருதினமார். என்றமாலும் இத்ததகயே
கசமாததனயினமால்தமான் பமாத்திரைத்தின் மனஉறுதிதயே விளக்க முடியும் என்று கருதியேதமால் மமாயேவதரை
இதற்க்குக் கவிஞர் பயேன்படுத்திக் வகமாண்டைமார்.
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கமாப்பியேப் கபமாக்கிலும் இந்தச் கசமாததன பின்னமால் நிகழும் நிகழ்ச்சிக்கு முரைண் நிகழ்ச்சியேமாக அதமந்து
கமாப்பியேப் பயேன் உதடையேதமாக அதமகிறது.
பிள்தள வரைம் வபறப் வபமான்னம்பலத்துக்குப் கபமாகும் முன் தங்கள்
வசமாத்துக்கதளவயேல்லமாம் திரைட்டித் தமாமதரையும் குன்றுதடையேமானும் ,’கமனமாடு வகமாடியேரைசு
கவட்டுவரைமாஜேகுலம் சமாந்தப்பமாடி தனியேரைசு தனத்தில் மிக்கவர்களமாகியே’ கவட்டுவர் ததலவனிடைம்
அதடைக்கலமமாகக் வகமாடுக்க வந்தமார்கள்.வபமாருள்கதள வமாங்கிப் வபமாக்கிஷைத்தில் கபமாடும்படிக் கூறயே
கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைன், ‘அவதளகயே பமார்த்தமாகல ஆதிமகமாலட்சுமிகபமால், இவதனபகயே
பமார்த்தமாகல இளித்தவமாய்க் கிழவதனப்கபமால்’, என்று நிதனத்து, ’மருந்து தவத்துக் குன்றுதடையேமானின்
வல்லுயிதரை வமாங்கிவிட்டு, தவப்பமாட்டியேமாககவதமான் தவத்திடுகவமாம் தமாமதரைதயே’ என்று திட்டைமிடு
கிறமான்.
அவனுதடையே வகட்டை எண்ணத்தத அறந்த தமாமதரை அவதன அழிக்கச் சபதமிட்டு ஊர்
திரும்பகிறமாள்
பட்டைக்கமாரைனுதடையே பணத்திற்கும் பதவிக்கும் மயேங்கமாத் தமாமதரையின் உள்ளத்துறுதி
,கற்வபன்னும் திண்தம யேமாகியேவற்தற விளக்க மமாயேவர் நடைத்தியேதமாக முன்னர் பதனந்து கமாட்டியே
கசமாததன நிகழ்ச்சி சிறந்தவதமாரு முரைண் பலத்ததப் பதடைத்துத் தருகிறது. இந்தநிகழ்ச்சிகள் மரைபவழிக்
கூறப்படும் அண்ணன்மமார் கததயில் இல்தல. இதவ பிச்சன் கற்பதனத் திறனின் விதளகவ.
ஒத்துணர்வுப் பின் பலம்
கவிஞர்களுக்கு இயேற்தக ததலயேமாயே பமாடுவபமாருள் . இயேற்தகதயே வருணித்தல்
வமாயிலமாக மனிதனின் உள்ளத்து உணர்ச்சிகதள. மனவநகிழ்வுகதளப் பமாங்குறக் கமாட்டைல் சிறந்த
கவிஞர்களின் இயேல்ப. வமாய்கபசமாத மரைமும் கமகமும் கபமான்ற அஃறதணகளும் வசமால்லமாடுவன
கபமாலவும் ததலமக்களின் உணர்ச்சிகதளப் பகிர்ந்து வகமாள்வன கபமாலவும் சங்கச் சமான்கறமார்
பமாடைல்களில் கமாணப்படும் கூற்றுக்கதள வழுவதமதிக ளமாகக் வகமாண்டைமார் வதமால்கமாப்பியேர். இத்ததகயே
வழுவதமதிகள் வீரைநிதலப்பமாடைல்களிலும் உண்டு.
மமாவீரைதன இழந்த உலகத்தின் இழப்ப இயேற்தகதயேயும் தமாக்குகின்றது. இயேற்தகயின்
இயேங்கு திதணயும் இயேங்கமாத்திதணயும் வீரைதன இழந்து கலங்குவதமாகக் கவிஞன் கற்பதன
வசய்கிறமான். கமாப்பியேக் கவிஞன் தன்னுதடையே அகவுணர்வுகதள இயேற்தக நிகழ்ச்சிகளின் கமகலற்றக்
கூறுகிறமான். இயேற்தக வருணதனயில் இத்ததகயே ஒத்துணர்வு கதமாற்றத்ததப் பின்பலமமாகக்
கமாட்டுவதன் வமாயிலமாக அதவயினரின் மனத்தில் கததப்பமாடைகன் அவலவுணர்வு முழுதமயேமாகக்
கவரும்படிச் வசய்கிறமான்.
அவலவுணர்வுப் பதடைப்பக்கு வமாய்வமமாழிக்கவிஞன் தகக்வகமாள்ளும் இந்த உத்தி
எக்கமாலத்திற்கும் எந்த இடைத்திற்கும் வபமாதுதமயேனது. இந்த உத்திதயேப் பிச்சனும் பயேன்படுத்தி
அவலச்சுதவதயே விரிவதடையேச் வசய்கிறமார்.
அண்ணன்மமாரின் படுகளத்ததத் கதடி நல்லதங்கம் பலம்பிக்வகமாண்டு வீரைமதல
வருகிறமாள்.அவள் நிதலதயேக் கண்டு இயேற்தககயே வசயேலற்று நிற்கிறது.
‘நல்லதங்தக குரைல் ககட்டு:
‘வீரைமதல நல்லவதமாரு பட்சிவயேல்லமாம்
உத்தமியேமாள் குரைல் ககட்டு பறதவ இதரைவயேடுக்கதமாம்
ஆடுகளும் கமயேமாதமாம் –உத்தமியேமாள் குரைல் ககட்டு- மரைங்கள் இதல யேமாடைமாதமாம்
பட்சியிதரை எடுக்கமாது பசுங்கன்று ஊட்டைமாது’
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நல்லதங்கம் தமான் பிறந்து வசல்லமமாக வளர்ந்து , இப்வபமாழுது தனித்துயேரில் இருக்கும் கசமாகக்
கதததயேக் ககட்டை,
‘பூத்தமரைம் அத்ததனயும் பூவுதிர்ந்து ககட்டிடுமமாம்
கமாய்த்தமரைம் அத்ததனயும் கமாயுதிர்ந்கத கபமாய்விடுமமாம்
பழுத்தமரைம் அத்ததனயும் பழமுதிர்ந்கத கபமாய்விடுமமாம் கமாட்டில் வகமாடியே
விலங்குகதள நல்லதங்கம் கமாண்கிறமாள். வறண்டை கமானகத்தில் அதவ துன்பப்பட்டுக் வகமாண்டு
இருப்பததக் கண்டு , அதவயும் தன்தனப்கபமாலகவ உடைன்பிறப்பக்கதள இழந்ததமயேமால்
துன்பப்படுகின் றனகவமா என ஐயுறுகின்றமாள்.
‘மூங்கில்வனம் பமார்க்க உத்தமி மிதித்கதற வமாரைமாகள
மூங்கில் வநறுவநறுங்க முதுகரைடி அபயேமிடை
எண்ணமாதும் எண்ணிகயே என்னவசமால்வமாள் நல்லதங்கம்
என்தனப்கபமால் வகமாள்தளவகமாடுத்கத –நீ- குடிகசதப் பட்டைமாகயேமா
அண்ணதனயும் பறவகமாடுத்கத அழுது பலம்பிதனகயேமா
வகமாடியேமாள் பலம்பதகயில் –முதுகரைடி- தமானும் பலம்பிடுமமாம்
தங்கம் பலம்பதகயில் கரைடிதமானும் பலம்பிடுமமாம்’
தனிவழி நடைக்கும் தனக்குத் துதண வரைத் தங்தக வதய்வத்தத கவண்டுகிறமாள். சிவனமார் சித்தமிரைங்கிக்
கமாட்சி தந்தமார் பலவழிகளில் அவளுதடையே நலிவகற்ற இயேற்தக முற்படுகின்றது.
‘உத்தமியேமாள் வமாரைவழி –அதுசுத்தி- ஓடிநிழல் விழுகும்
பத்தினியேமாள் வமாரைவழி அதுபமாதத தடைமமாகும்
முன்கனகயேமாடி வழிவிலகி – உத்தமிக்கு – பின்கன கயேமாடி வளரும்
முன்னிருக்கும் மரைங்கள் வசடிகள் எல்லமாம் மல்லிதகப்பூப்

பூத்திருக்கும்’

தங்தகயின் தனித்துயேர் கண்டு கண்கடைமாரும் ககட்கடைமாரும் மனங்கலங்கிக் கண்ணீர் உகுத்து
அழுவது கபமால இயேற்தகயும் அழுகிறது.
இவ்வமாறு, ஒத்துணர்வு பின்பல வருணதன வமாயிலமாகச் சுற்றுச்சூழல் முழுவததயும் பிச்சன்
அவலவுணர்வில் அமிழ்த்திவிடுகிறமார்.தங்தக அண்ணரின் படுகளம் கதடி வரும் பகுதி முழுவதிலும்
இத்ததகயே உணர்ச்சி வழுவதமதி கமாணப்படுகின்றமாது. இததனக் கமாப்பியேத்தின் அவலச் சுதவதயேத்
தீவிரைப்படுத்தும் உத்தியேமாகப் பிச்சன் தகயேமாண்டு வவற்றயேதடைகிறமார்.
தங்தகயின் பலம்பல் கனகத்தின் அதமதிதயேக் வகடுத்துப் வபரியேகமாண்டியின் தவத்திற்கு
இதடையூறு வசய்கின்றது. சிவத்தியேமானதிற்கு இதடையூறு விதளக்கும் தங்தகதயேக் வகமால்லப்
வபரியேகமாண்டி மந்தியேண்ணன், கவங்தகப்பலி, நமாகம், யேமாதன, மகமாமுனி முதலியேவற்தற
அனுப்பகிறமாள். அதவ நல்லதங்கத்தின் அவலத்திதனக் கண்டு,
‘சிவசிவமா எப்பமாவம் வசய்தமாலும் இப்பமாவ மமாகமாது
வபண்பமாவம் வகமாள்தளயிட்டைமால் – நமக்கு-ப் பிதழதீரை நமாள்வசலுகம’
என்று அவளுக்குப் பணிவிதடை வசய்து அவளுதடையே நலிதவ அகற்றுகின்றன.
இந்தப் பகுதியில் பிச்சன் இயேற்தகதயேக் தகயேமாண்டு அவலச்சுதவயில் நம்தம நீள வநடிது
கதமாயேச் வசய்கிறமார்.
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வழிவழியேமாகக் கூறப்பட்டுவரும் கதததயேப் பிச்சன் , மரைபிதனப் பின்பற்றகயே கூறனும் தன்
தனிக்கவித்திறத்தமால் அண்ணன்மமார்சமாமி கதததயேக் கதலப்பண்படைன் பதடைத்துத் தந்துள்ளமார்.
‘ஏதுமறஉஏன் பமாட்டில் ஏதுவதக நமானறகயேன் ‘ என்று வசமான்னமாலும் , ஆயி வபரியேக்கமாண்டி யேருளமால்
வபருங்கமாப்பியேங்களுக்கு உரியே அதமப்பக்கள் பலவற்தறயும் திறம்படைக் தகயேமாண்டு இவ்வமாய்வமமாழி
வீரைநிதலக் கமாப்பியேம் பதடைத்துள்ள பிச்சனின் கவித்துவம் கபமாற்றுதலுக்கு உரியேது.
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8. அண்ணன்மமார்சமாமி வழிபமாட்டு வநற
நடுகல் வழிபமாடு
கபமாரில் வீரைம் விதளத்து மமாண்டை வீரைர்களுக்கு நடுகல் நட்டு விழமாவவடுத்து வழிபடுதல்
தமிழகத்தில் வதமான்தமயேமான வழிபமாட்டு வநறயேமாகும். நடுகல்லமான வீரைர்கள் நமாளதடைவில்
அவர்களுதடையே சந்ததியினருக்கும் பிறருக்கும் குலவதய்வம் அல்லது வழிபடும் வதய்வம் ஆகின்றனர்.
அவர்கள் மமாண்டை இடைத்தில் மட்டுமன்ற அவர்கதளக் குலவதய்வமமாக வழிபடுகவமார் குடிகயேறயே
கவறுபல இடைங்களிலும் அவர்களுக்கு நிதனவுச் சின்னங்கள் எழுந்து கமாலப்கபமாக்கில் அதவ
ககமாயிலமாயின. தமிழகத்தில் மட்டுமன்ற வீரைர்கதளப் கபமாற்றும் எல்லமா நமாடுகளிலும் இத்ததகயே
ககமாயில்கள் உண்டு.
அண்ணன்மமார் ககமாவில்கள்
அண்ணன்மமாருக்கு அவர்கள் மமாண்டை படுகளமமாகியே வீரைமதலச் சமாரைலிலும் அதற்கு அடுத்த
வீரைப்பூரிலும் ககமாவில்கள் உள்ளன. இக்ககமாவில்களின் வரைலமாறு அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
கூறப்படுகிறது. இந்த இரு இடைங்களில் மட்டுகமயேன்ற ககமாயேமுத்தூர் , ஈகரைமாடு, கசலம்,
திருச்சிரைமாப்பள்ளி,மமாவட்டைங்களிலும் அண்ணன்மமாருக்குப் பல ககமாவில்கள் உள்ளன. அண்ணன்மமார்
ககமாவில் எனப்பட்டைமாலும் இக்ககமாவில்களில் ததலதமத்வதய்வம் வபரியேகமாண்டியேம்மகன.
இக்ககமாவில்களில் அண்ணன்மமாருக்கும் தங்தக அருக்கமாணிநல்லதங்கத்துக்கும் தனித்தனி
உட்ககமாவில்கள் உண்டு. கன்னிமமார், மகமாமுனி, கருப்பரைமாயேன் , வீரைபமாகுச் சமாம்பவன் முதலியே பரிவமாரை
கதவததகளுக்கும் சன்னதிகள் உண்டு. தவதிக மதத் தமாக்கத்தமால் வீரைப்பூர்க் ககமாவிலில் பிள்தளயேமாரும்
முருகனும் கூடை அதமக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறப்பமான சில அண்ணன்மமார் ககமாவில்கள்
ஊர் பூசமாரி குலம்
கமழிப்பள்ளி

- கமாணி

சமாணமார் வசங்குண்ணி

பருத்திப்பள்ளி
கருங்கல்பட்டி

கவட்டுவர்
கவட்டுவர்

முறங்கம்

கவட்டுவர்

வவள்களமாடு

உப்பிலியேர்

எழுமமாத்தூர்

கவட்டுவர்

வகமாளமாநல்லி

கவளமாளர்

சத்தியேமங்கலம்
வல்லியேரைச்சல்
பமார்ப்பனி

கவளமாளர்
மூப்பன்

கவளமாளர் தூரைன்

வசல்லன்
ஆந்தத
சமாத்தந்தத
வசல்லன், கமாரி
கண்னன், தூரைன்

கவட்டுவர்

பரைஞ்கசரிவழி கவளமாளர்
வமாங்கல்

வசல்லன்

பல்லர்
வசல்லன் ஆந்தத ஓதமாளன் ஈஞ்சன் தூரைன்

கதமாதடை கண்ணந்தத கீரைன் வண்ணக்கன்
பயிரைன் வசம்பன் ஓதமாளன் ஈஞ்சன் தூரைன்
வபருங்குடி

கமழிப்பள்ளி அண்ணன்மமார் ககமாவில்
அண்ணன்மமார்சமாமி ககமாவில்களில் கமழிப்பள்ளிக் ககமாவில் குறப்பிடைத் தக்க
சிறப்பிதனயுதடையேது. இங்கு ஒவ்வவமாரு மமாதமும் அமமாவமாதச நமாளிரைவு சிறப்பவழிபமாடு
நதடைவபறுகிறது. சுற்றுப்பறக் கிரைமாமங்களிலிருந்து திரைளமான மக்கள் கூடுகின்றனர். வபமாழுது சமாய்ந்தபின்
கபய்க்ககமாட்பட்டை இளம்வபண்கள் மகமாமுனிக்கு முன் தமாமமாககவ ஆடுகின்றனர். அவர்கள் இரு
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தகயிதனயும் கூப்பி நடுவிரைல்களுக்கிதடையில் ஊதுபத்திகதளப் பற்றக் வகமாண்டு மகமாமுனிக்கு முன்
நிற்கின்றனர். சிறது கநரைத்தில் அவர்களுதடையே கண்கள் வசருகுகின்றன. கூந்தல் அவிழ்கின்றது. தம்தம
மறந்த நிதலயில் ஆடைத் வதமாடைங்குகின்றனர். இரைவு கநரைம் வசல்லச் வசல்லப் கபயேமாடுகவமார்
எண்ணிக்தகவபருகுகின்றது. கபயேமாடுதல் மட்டுமன்றச் சமாமியேமாடுதலும் உண்டு. சமாமியேமாடுகவமார்
வபரியேகமாண்டி சன்னதி முன்னமால் தங்கதள வணங்கி நிற்பவர்களுக்கு, எலுமிச்சம்பழம் மந்திரித்துக்
வகமாடுத்துக் குற வசமால்லுகின்றனர்.
விடியேற்கமாதல 3-00 மணிக்குப் வபமான்னர் குதிதரை மீதும் சங்கர் யேமாதனமீதும் ககமாவிதலச்
சுற்றப் பவனி வருகின்றனர். (வசப்பத்திரு கமனிகள்தமாம்) ககமாவில் பூசமாரிகள் மூவர் விகநமாதமன
உதடையேணிந்து வகமாண்டு சுவமாமிக்கு முன்னர் அண்ணன்மமார்சமாமி கதததயேச் வசமால்லிக் வகமாண்டு
வருவர். ததலதமப் பூசமாரி தகயில் வபரியே கவவலமான்தற ஏந்தி க்வகமாண்டு கதத கூறவரை, மற்தறயே
இருவரும் கததக்கு ’உம்’ வகமாட்டி வருவர். தமாதரை தப்பட்தடை, பதற, மத்தளம்,முதலியே வமாத்தியேங்கள்
முழங்கும்.. அதற்கு ஏற்ப மூவரும் சுழன்று சுழன்று ஆடி வருவர். நடுவில் இருப்பவர் தகயில் கவலும்
மற்தறயே இருவர் தகயில் தீப்பந்தங்களும் இருக்கும். அவர்கள் சுழன்று சுழன்று ஆடிவருவது எததகயேமா
கதடி அதலவது கபமாலத் கதமான்றும்.
இவ்வமாறு கதத கூறுதலும் ஆடுதலும் ஒருகசரை நதடைவபறும்.
ககமாவிலின் முன் வமாசலின் முன் சுவமாமி வருவதற்கும் கததயில் பன்ற கவட்தடை நிகழ்ச்சியின் கட்டைம்
வருவதற்கும் சரியேமாக இருக்கும். அப்வபமாழுது வமாத்தியே முழக்கின் கவகம் அதிகரிக்கும். வட்டைமமாகச்
சுழன்று சுழன்று ஆடியேபின் , கூட்டைத்தில் ஒருவதரைச் சுழன்றமாடி வருகின்ற பூசமாரி தகதயேப் பற்ற
இழுப்பமார். பற்றப்படுபவர் வபரும்பமாலும் பூசமாரிதயேச் கசர்ந்தவரைமாககவ இருப்பர். அவர், கூட்டைத்தின்
நடுவில் தககதளயும் முழங்கமால்கதளயும் நிலத்தில் ஊன்றப் பன்ற கபமால நிற்பமார். தகயில் கவகலந்தி
வரும் ததலதமப் பூசமாதரை அவதரைப் பன்றயேமாகப் பமாவித்துப் பலமுதற குத்துவது கபமால நடிப்பமார்.
பன்ற குத்துக்குப் பின் பூதச முடிவுவபறும். அத்துடைன் அன்தறயே சிறப்ப வழிபமாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
முடிவுறும். இது ஒவ்வவமாருமமாதமும் அமமாவமாதச யேன்று இரைவு நதடைவபறும் நிகழ்ச்சி. இகத நிகழ்ச்சி
மமாசிமமாதம் சிவரைமாத்திரியேன்று மிகச் சிறப்பமாகக் வகமாண்டைமாடைப்படும்.
பிற இடைங்களில் பன்றக்குத்து
வமமாடைவமாண்டி சத்தியேமங்கலத்திலும் மற்றும் சக்கிலியேர் பதறயேர்களுக்குச் வசமாந்தமமான
அண்ணன்மமார்சமாமி ககமாவில்களிலும் உண்தமயேமான பன்றகயே குத்தப் வபறும். இதற்வகன உயேரினப்
பன்றகதள தமசூர்ப் பகுதிகளிலிருந்து வமாங்கி வந்து வளர்த்து, கநர்ச்சிக் கடைனமாக விடுப்பர்.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் பன்றகவட்தடையேமாடிப் பின் கறதயேப் பலருக்கும் கூறட்டைதுகபமால
இங்கும் கூறட்டூண்பது சிறப்பமாகக் கருதப்படுகின்றது.
கமழிப்பள்ளியிலும் உண்தமயேமான பன்றதயேக் குத்துவது ஒருகமாலத்தில்
நதடைவபற்றருக்கலமாம். அது அநமாகரிகம் எனக் கருதியே கமாலத்தில் இப்வபமாழுது நிகழ்வது கபமான்றவதமாரு
மமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலமாம்.
சிறுவதய்வ வழிபமாட்டில் பன்றகவட்தடை சடைங்கமாக இந்தியே நமாட்டின் பிறவிடைங்களிலும்
நதடைவபறுகின்றது. நமாட்டுப்பன்ற, வபமாதுவமாக அருவருக்கத் தக்க விலங்கமாகக் கருதப்படுகின்றது.
ஆனமால் கமாட்டுப்பன்ற பனிதமமான விலங்கமாகக் கருதப்பட்டு,இரைமாஜேபதனத்தில், வகரௌரிபூதசயின் கபமாது
கவட்தடை ஆடைப்படுகின்றது. கவட்தடைக்குப் பின் பன்றக் கற பிரைசமாதமமாக உண்ணப்படுகின்றது.
‘பில்’ (Bill) என்னும் பழங்குடியினரின் ஒரு பிரிவினரின் கூட்டைம் பன்றயின் வபயேரைமால்
அதமந்தது. அவர்கள் கமாட்டுப் பன்றதயேக் வகமால்ல மமாட்டைமார்கள். பன்றக் கறதயே அவர்கள்
உண்ணுவதில்தல. அவர்கள் தங்களுதடையே திருமணத்தின்கபமாது பன்றயின்
உருவத்ததவழிபடுகின்றனர். மத்தியேப் பிரைகதசத்தில் .வகமாருகுசு’ (korkus) ‘வகமார்மிசு’ (kurmis) எனும்
பழங்குடியினர் கமாட்டுப்பன்றதயேத் வதய்வமமாகத் வதமாழுகின்றனர்.. பன்றயின் வபயேரைமால் சூள்
உதரைக்கின்றனர்.
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வகமாங்கு நமாட்டு கவட்டுவரில் , வரைமாக கவட்டுவர் அல்லது பன்ற கவட்டுவர் எனப்
வபயேருதடையே ஒரு கூட்டைத்தினர் உள்ளனர். இவர்களுக்குப் பன்ற குலக்குறச் சின்னம். பயிதரை அழிக்க
வந்த பன்றதயே கவளமாளர் வகமான்றுவிட்டைதமால், பன்றதயேத் வதய்வமகக் கும்பிடும் கவட்டுவருக்கும்
கவளமாளருக்கும் சண்தடை நடைந்திருக்கலமாம். அது பின்னர் அண்ணன்மமார்சமாமி வழிபமாட்டுச் சடைங்கிலும்
கலந்துவிட் டிருக்கலமாம்.
துளுநமாட்டிலும் கமாட்டுப்பன்ற சமயேச் சிறப்பப் வபறுகின்றது. ‘பஞ்சகரைமாலி’ (கமாட்டுப்பன்ற)
குலச்சின்னமமாக இருத்தகலமாடு , ‘வபருகமரு’ (Berumeru) என்னும் வனகதவததக்கு விசுவமாசமுள்ள
கசவகனமாகவும் உள்ளது. அந்தத் வதய்வம் கிரைமாம மக்கள் தனக்குப் பலிப்பூதச வகமாடுக்கும் வதரை,
தன்னுதடையே தவரைனமான கமாட்டுப்பன்றதயே ஏவிப் பயிர் நிலங்கதளப் பமாழ்படுத்தியும்
கமால்நதடைகளுக்குப் பிணியூட்டியும் வதமால்தலதரும். இவ்வமாறு கூறுகின்ற கததகள் பல துளுவமமாழியில்
உண்டு.
பயிர்கதளப் பன்றகள் நமாசம் வசய்யும் இடைங்களில் அவற்தற அழிக்கச் சமுதமாயேத்தின் ஒட்டு
வமமாத்த ஒத்துதழப்தபப் வபற கவண்டிப் ‘பன்றக்குத்து’ கிரைமாமகதவததக் ககமாவில் திருவிழமாச்
சடைங்கமாக நடைந்திருக்கக் கூடும். பன்றக் குத்துச் சடைங்கு , வகமாங்கு நமாட்டில் சிலபகுதிகளில் ‘சலதக
குத்தல்’ எனும் வபயேரில் நதடைவபறுகின்றது.
படுகளம் யேமாத்திதரை
ஆண்டுக்கு ஒருமுதற மமாசிமமாதம் அமமாவமாதச,சிவரைமாத்திரி கழிந்த ஏழமாம் நமாள் இரைவு,
அண்ணன்மமாரின் படுகள விழமா வீரைமதலச் சமாரைலில் வகமாண்டைமாடைப் வபறுகின்றது. இந்தத் திருவிழமாவில்
கலந்துவகமாள்ளப் வபருந்திரைளமாக மக்கள் இத்தலத்திற்கு யேமாத்திதரையேமாக வருகிறமார்கள்.
அண்ணன்மமாதரைக் குலவதய்வமமாகவும் வழிபடு வதய்வமகவும் வகமாண்டைவர்கள் அவரைவர் கிரைமாமங்களில்
உள்ள அண்ணன்மமார்சமாமி ககமாவில்களில் அபிகஷைகம் வசய்து வழிபட்டு வண்டிகளிலும் ஒப்பந்த
ஊர்திகளிலும் குழுக்களமாகப் பறப்படுகின்றனர். பயேணக்கட்டைணத்துடைன் யேமாத்ரிகர் ஒவ்வவமாருவரும்
வபமாங்கலுக்வகன ஒருபடி அரிசியும் வகமாடுக்க கவண்டும். அத்துடைன் மகமாமுனிக்குப் பலிவகமாடுக்க
வவள்ளமாட்தடையும் வகமாண்டு வசல்லுகின்றனர்.
‘படுகளம்’ கநமாக்கிச் வசல்லுகின்றவழியில், யேமாத்ரிகர்கள் அண்ணன்மமார்கததயில்
இடைம்வபறும் இடைங்கதளயும் கண்டு வசல்வது வழக்கம். இந்தமுதறயில் முதலில் தரிசிக்கப்படுவது,
மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாவில். இக்ககமாவில் கரூரிலிருந்து திருச்சிரைமாப்பள்ளி வசல்லும்
பமாததயில் 22 கி.மீ. வதமாதலவில் உள்ள மமாயேனூருக்கருகக கமாவிரியேமாற்றங்கதரையில் உள்ளது.
இங்குதமான் அண்ணன்மமாரின் பமாட்டைனமார் ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் மூகவந்தர்களின் பங்குத்
தகரைமாதறத் தீர்த்து தவக்கிறமார். வசல்லமாயிக்கு அபிகடைகமும் கதர்த்திருவிழமாவும் நடைத்தி தவக்கிறமார்.
தமாமதரை, பிள்தள வரைம் கவண்டி, மதுக்கதரைச் வசல்லமாயி அம்மனுக்குத் கதகரைமாட்டி தவக்கிறமாள். கதரில்
தன்தனகயே பலிவகமாடுக்கவும் துணிகிறமாள். இந்தத் கதர்த்திருவிழமாவில் குன்றுதடையேமான் தமாமதரை
இருவருதடையே உயிதரையும் பறத்துக் வகமாள்வது கபமாலச் வசல்லமாண்டி நடைந்துவகமாள்வதமால் ,அரிரைமாமர்
‘இதிலிருந்து உந்தனுக்கு ஏழுஏழு வசன்மத்துக்கும் கதரும் நடைக்கமாது; திருவிழமாவும் கூடைமாது’ என்று
சமாபம் வகமாடுத்தமார். இன்றும் இக்ககமாவிலில் நமாள் வழிபமாடு நடைக்கின்றகத யேன்ற , கதகரைமாட்டைம் முதலியே
திருவிழமாக்கள் நதடைவபறுவதில்தல.
அண்ணன்மமார் ஆதிவசட்டி பமாதளயேத்திலிருந்து வளநமாடு திரும்பம்கபமாது, மதுக்கதரைச்
வசல்லமாயி ககமாவிலுக்கு வருகின்றனர்.
வசல்லமாயி ஏவியேதனமால் அண்ணன்மமாதரைக் கமாவல்வதய்வம் ‘ஒற்தறசடைமாமுனி குங்கிலினமாப்பூதம்’
மறக்கிறது. அததனச் சங்கர் கடுதமயேமாகத் தண்டிக்கிறமார். அதன் பிறகு வசல்லமாயி அண்ணன்மமாருக்குப்
பல சமயேங்களில் உறுதுதணயேமாகிறமாள்.கமனமாட்டு கவட்டுவர்,வளநமாட்தடை வவற்றயுடைன் வகமாள்தள
யிடுவதற்கமாக வளநமாட்டு எல்தலத்க்கமாவல் பூண்டு நிற்கும் மதுக்கதரைச் வசல்லமாண்டியேம்மனுக்கும்
களித்தின்னும் மல்லனுக்கும் கனபூதச நடைத்துகின்றனர்.
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மதுக்கதரைச்வசல்லமாண்டியேம்மன் ககமாவிலிருக்குமிடைம் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
கூறப்படுவது கபமான்கற ‘திருக்கமாம்பலியூர்’ என்று இன்றும் வழங்கப்படுகிறது.
சங்கர்மதல
திருக்கமாம்பலியூர் தமாண்டி, திருச்சிப் பமாததயில் மமாயேனூர் இரையில் வண்டி நிதலயேத்திற்கு
வடைக்கக 3 கி.மீ தூரைத்தில் சங்கர் மதல என்ற சிறு குன்றுளது. இந்தக் ககமாவிலில் சங்கர் திருமணம் வசய்து
வகமாண்டைதமாகக் கூறுவர். அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் இவ்வமாறு கூறப்படைவில்தல.
ஐயேர்மதல, கதமாதகமதல
ஐயேர்மதல அண்ணன்மமார் வரைலமாற்றல் இடைம் வபறமாவிட்டைமாலும் பிச்சனின்
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் சிறப்பமாகப்கபசப்படுகிறது. வபரியேகமாண்டியேம்மன் இங்கு வழிபட்டு
இதறவனின் அருள் வபற்றததப் பிச்சன் பமாடுகிறமார். கதமாதகமதல ஐயேர் மதலக்குப் பக்கத்தில்
உள்ளவதமாரு குன்று. இதன்கமல் மூருகன் ககமாவில் உள்ளது. படுகள யேமாத்திதரை வசல்பவர்கள்
இந்தத்தலங்களுக்கும் வசல்கின்றனர்.
படுகளம்
கமற்கூறயே தலங்கதளத் தரிசித்துவிட்டு, யேமாத்ரிகர்கள் இரைவு படுகளம் வந்து கசகின்றனர்.
படுகளத்தில் வபமான்னர்-சங்கர், நல்லதங்கம், வீரைபமாகு சமாம்பவன் ஆகிகயேமாருக்குத் தனித்தனிக்
ககமாவில்கள் உள்ளன. இதவ ககமாவில்கள் எனப்பட்டைமாலும் இறந்தவர்களின் கல்லதறயின் மீது
கட்டைப்படும் மமாடைங்கதளப் கபமாலகவ அதமந்துள்ளன. இந்த நிதனவுச் சின்னங்கதளச் சுற்றக்
கற்பதுக்தக கபமாலக் கற்கள் அடுக்கப்வபற்றுள்ளன. வபரியேகமாண்டிக்கும் கன்னிமமாருக்கும்
தனிக்ககமாவில் உள்ளது.
அண்ணன்மமார் வடைக்கு முகமமாக இருக்க, வபரியேகமாண்டி கிழக்குப் பமார்த்து உள்ளமாள்.
இந்தச் சந்நிதிகளுக்கு எதிரில் ‘மந்திரைம் ககட்டை மகமாமுனி’யின் சுததவடிவம் வமானுற உயேர்ந்து கமற்குப்
பமார்த்த வண்ணம் அதமந்துள்ளது.
‘படுகளம்’ கரூர்- மணப்பமாதற வழியில், வகமாட்டைப்பட்டி யிலிருந்து கமற்கக 5 கி.மீ
வதமாதலவில் உள்ளது. இச்சமாதல கமாட்டுவழியில் அதமந்த மண்சமாதல. தண்ணீர், விளக்கு முதலியே
வசதிகள் எதுவுமற்ற இந்தத் திறந்த வவளியில் வபருந்திரைளமாக மக்கள் கூடுகின்றமானர்.
இரைவு முழுவதும் அங்கங்கக, அண்ணன்மமார்கதத உடுக்தகயேடிப் பமாட்டைமாகவும் கூத்தமாகவும்
பமாடியேமாடைப்படுகின்றது. அண்ணன்மமார் கதததயேப் பமாடுவததத் வதமாழிலமாகக் வகமாண்டைவர்கள்
படுகளத்தன்று அங்குக் கதத கூறுவததத் தங்கள் வதமாழில்முதறக் கடைதமயேமாகக் கருதுகின்றனர்.
படுகளம் வீழ்தல்
படுகளம் விழுதல் அண்ணன்மமார் ககமாவில்களில் நிகழும் ஒரு வழிபமாட்டுச் சடைங்கமாகும்.
அண்ணன்மமார்கததயின் இறுதிப்பகுதியேமாகியே படுகள நிகழ்ச்சிதயேக் கததப்பமாடைகர்
ஆகவசத்துடைனும் உணர்ச்சிகரைமகவும் பமாடும்கபமாது கதததயே ஊன்றக் ககட்கும் பமாமரைமக்கள் தம்
நிதனவிழந்து வமய்ம்மறந்த நிதலயில் கததநிகழ்ச்சிகதள மீட்டுருவமாக்கம் வசய்வதில் விருப்பம்
வகமாள்கின்றனர். கததப்பமாடைகர் சங்கர் ‘படுகளம்’ ஆகியிருக்கும் கமாட்சியிதன உணர்ச்சியுடைன் உளம்
வநகிழும்படி வருணித்துப் பமாடுகிறர். வடைக்கிருந்து சங்கர் உயிர் நீத்தல், உயிர் நீங்கும்கபமாது சங்கரின்
கதமாற்றப் வபமாலிவு, சங்கரின் இறப்பில் இயேற்தகயும் பமாதிப்பற்ற நிதலதம, தங்தக தனியேமாகப்
படுகளம் கதடிப்பலம்பிக் வகமாண்டு வரும் துயேரைம், வீட்டு வமாசதலத் தமாண்டியேறயேமாத அவள் கமானகத்தில்
தனியேமாக அதலயும் அவலம், அண்ணன்மமாரின் அருளுள்ளமும் ஆற்றலும், தனித்து வழிநடைக்கும் தங்தக
தனித்துயேர் உறுதல் இதவ கபமான்ற வசய்திகதளக் கததப்பமாடைகர் ஆகவசமமாக உணர்ச்சி வபமாங்கப்
பலவிதப் படிமங்கள் தற்குறப்கபற்றம் , குறப்பப் வபமாருள் முதலியேன கதமான்றப் பமாடுவமார்.
பலமணிகநரைம் இந்த நிகழ்ச்சிகதளகயே பன்னிப்பன்னிக் கூறும் முதறயில் கதத பமாடுவது

91

அதமந்திருக்கும். கதத நிகழ்ச்சி நீண்டைகநரைம் இந்தக் கட்டைத்தில் தமயேம் வகமாண்டிருக்கும்; இததத்
தமாண்டி கமகல வசல்லமாது.
இந்த நிகழ்ச்சிதயேக் ககட்பவர்களில் வமன்தமயேமான உள்ளம் வகமாண்கடைமார் , உணர்ச்சி
வயேப்பட்டுத் தம் நிதனவு இழக்கின்றனர். தங்களுதடையே உணர்ச்சி வழிகயே அண்ணன்மமாரின்
சமகமாலத்திற்குச் வசன்று விடுகின்றனர். கதத ககட்கும் அதவயினரில் இவ்வமாறு உணர்விழக்கும்
ஆண்கதளக் கமாப்பியேத் ததலவர்களின் ஆவி ஆட்வகமாள்வதமாக மக்கள் நம்பகின்றனர்.
படுகளம் விழுகவமார் உணர்ச்சியேமால் பற்றப்படுதல் அண்ணன்மமாரின் அருள் என்கின்றனர்.
இந்த ‘மருள்நிதல’ தங்களுக்குக் கிதடைக்க கவண்டும் என்று கவண்டிக்வகமாண்டைவருக்கக கிதடைக்கும்.
இவ்வமாறு படுகளம் வீழ்கவமார் 18 வயேதிற்கு கமல் 40 வ்யேதுக்கு உட்பட்டை ஆண்மக்ககள. படுகளம்
வீழ்ந்கதமார் உடைல் மரைக்கட்தடை கபமான்ற விதறப்பத் தன்தம வபற்றுவிடுகின்றது.
படுகளம் வீழ்ந்கதமாரின் உடைல்கள் சங்கரின் ககமாவிலுக்கு எடுத்து வரைப்படுகின்றன, வடைக்கு
முகமக இருக்கும் சன்னதி முன்னமால், இந்த உடைல்கள் கிடைத்தப்படுகின்றன. கமால்கள் கிழக்குத் திதசயில்
இருக்கும்படி கிடைத்தப்படுகின்றன. அதவ உயிரைற்ற சடைலங்களமாகக் கருதப்பட்டு வவள்ளமாதடையேமால்
மூடைப்படுகின்றன. மூடும் துணிக்குக் ‘வகரௌசதன’ என்ற வபயேர் வழங்கப்படுகிறது.
படுகளம் எழுப்பல்
கததப்பமாடைகன் , இக்கட்டைத்தில் , நல்லதங்கம் அண்ணதரை உயிர்ப்பிக்க
வபரியேகமாண்டியேம்மனின் அருதள கவண்டுதல், வபரியேகமாண்டி கவள்வி வசய்யேத் தங்தகதயேத்
தூண்டுதல், கவள்வியில் தங்தகக்குப் வபரியேகமாண்டியும் கன்னிமமாரும் உதவுதல், தங்தக
கவள்விவசய்தல், கவள்வித் தீர்த்தம் வதளித்துத் தங்தக மமாண்டைவர்கதள உயிர்ப்பித்தல் ஆகியே
நிகழ்ச்சிகதள விரிவமாகப்பமாடுகின்றமான்.
இந்தநிகழ்ச்சிகதளப் பமாடும்கபமாது, படுகளத்திலிருந்து 2 கி.மீ தூரைத்திலிருந்து
முத்துப்பல்லக்கில் வபரியேகமாண்டியேம்மனின் ஊர்வலம் வருகிறது. வபரியேகமாண்டியேம்மன் படுகளம்
வந்து கசரும்கபமாது கததப்பமாடைகன் கவள்வி நிகழ்ச்சிகதளச் வசமால்லும் கட்டைத்தில் உள்ளமான்.
மீதிக்கதததயேயும் கூற முடித்தவுடைன் வபரியேகமாண்டியேம்மனின் பல்லக்கிலிருந்து தீர்த்தத்தத எடுத்து
வந்து படுகளம் கிடைப்பவர்களின் கமல் வதளிக்கின்றனர். அவர்கள் மீண்டும் உயிர் வபற்றததப் கபமால
எழுகின்றனர்.
படுகளத்தில் நல்லதங்கத்தின் பலம்பலும் மந்திரைச்சடைங்கும்
படுகளத்தில் நல்லதங்கம் அழுது பலம்பவது வடிவத்தமாலும் வபமாருளடைக்கத்தமாலும் உடைன்பிறந்தமாரின்
இறப்பக் குறத்த ஒப்பமாரிகயே..
இந்தப் பலம்பல் மூன்று நிதலகளில் அதமந்துள்ளது.
1. அண்ணன்மமார் சமாதவத் தமான் அறந்தகபமாது பலம்பவது.
2. படுகளத்தில் மமாண்டுகிடைக்கும் சங்கதரைக் கண்டைகபமாது பலம்பவது.
3. படுகளத்தில் மமாண்டைவர்கதள உயிவரைழுப்ப மந்திரைச் சடைங்கமாகப் பலம்பவது.
மந்திரைச் சடைங்குப் பலம்பல்
வபரியேகமாண்டியேம்மன் அருளமால், கவள்வி முடிந்தபின், நல்ல தங்கம், தீர்த்தத்ததத் வதளித்து
இறந்து கபமானவர்கதள ‘எழுக’ எனக் கூவுகின்றமாள். இப்பகுதியில் வதமாடைர்கள், ‘அடுக்கிக் கூறல்’
என்னும் ஏவல் வியேங்ககமாள் முடிதவக் வகமாண்டுள்ளனவமாகவும் கவண்டுதல்களகவும் அதமந்துள்ளன.
இத்வதமாடைர்களில் கததநிகழ்ச்சிககள யில்தல. கருத்வதமான்கற மீண்டும் மீண்டும் அடுக்கியேடுக்கிக் கூறப்
வபற்று வலியுறுத்தப் வபறுகின்றது.
படுகளத்தில் தங்தக பலம்பம் பகுதியும் அழகியே பரைமாணப் படிமங்கள், வருணதனகள்
வசமால்லடுக்குகள் நிதறந்து ககட்கபமாதரை வசப்படுத்துகின்றன. உடுக்தக இதசயுடைன் உணர்ச்சி
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வபமாங்கக் கூறும்கபமாது ககட்கபமாரின் உள்ளம் கததயின் அந்தப்பகுதியில் ஊன்ற நிற்கிறது.
கததப்பமாடைகன் கூறும் அந்த அடுக்குவமமாழிகள் மந்திரைங்கதளப் கபமாலக் ககட்கபமாதரைத் தன்னிதல
இழக்கச் வசய்கின்றன.
வீரைப்பூர் யேமாத்திதரை
படுகளத்ததத் தரிசித்த மக்கள் கூட்டைம் மறுநமாள் வபமாழுது பலருமுன் வீரைப்பூதரை கநமாக்கிச்
வசல்லுகின்றது. வீரைப்பூருக்கும் படுகளத்திற்கும் குறுக்கு வழியிற் வசன்றமால் 5 அல்லது 6 கி.மீ தூரைகம
இருக்கும். ஆனமால், மக்கள் கூட்டைம் மதலவழியில் வசல்லுவததகயே விரும்பகின்றது. ஏவனனில்,
மதலமீது கமாட்டினூகடை வசல்லும் வநடு வழிகயே நல்லதங்கம் அண்ணன்மமாதரைத் கதடிப் படுகளம்
வசன்ற வழி என்றும் அந்த வழிச் வசல்லும்கபமாது நல்லதங்கம் அதடைந்த உடைல் வருத்தத்ததத் தமாங்களும்
அனுபவிப்பது ஒரு பண்ணியேச் சடைங்கு என்றும் கருதுகின்றனர். ‘தங்கமா தங்கமா’ என்று கூவிக்வகமாண்டு
வழி நடைப்பதத மரைபமாகக் வகமாண்டுள்ளனர். மதலப்பமாதத வநடுக நிழல்தரும் மரைங்கள் ஏதுமில்தல;
முள்மரைங்ககள மிகுந்துள்ளன. ஒதுங்க நிழல் கமாண்பதரிது.
வழியின் வகமாடுதமதயே நல்லதங்கம்,
“ ஆதனவநரிஞ்சு முள்ளு –அண்ணமா- அதிகல- அடிதவக்கப் பயேமமாகுதிப்கபமா
குதிதரை வநருஞ்சி முள்ளு –அண்ணமா- கூடைநடைக்கப் பயேமமாகுதிப்கபமா
நரிமிரைட்டி முள்ளு –அதிகல நடைக்கப் பயேமமாகுதிப்கபமா
பலிமிரைட்டி முள்ளு அண்ண- வனத்தில்பூதப் பயே மமாகுதிப்கபமா அண்ணமா,
ஆதனவநருஞ்சி முள்ளு அடிதவக்கப் கபமாவதில்தல
வசப்பவநருஞ்சி முள்ளு என்னச் கசதப் படுத்து தண்ணமா
இண்டைம் பததயேல்லகவமா ககமார்த்திழுத்துக் குத்து தண்ணமா
ககமாரிரைண்டைம் முள்ளுமங்கக ககமார்த்திழுத்துக் குத்துதண்ணமா
கமாரிருண்டை முள்ளுமங்கக –அண்ணமா- கடித்கத இழுக்குதிப்கபமா”
என்று கூவிப் பலம்பவதத இன்றும் இவ்வழி நடைப்பவர்கள் வமய்வயேனக் கமாண்பர். இவ்வமாறு
மதலவழியில் கமாதல சூரியேன் உதிக்கும் முன் பறப்பட்டைமால் மமாதல 5 மணியேளவில் வீரைப்பூர் கபமாய்ச்
கசரைலமாம்.
கூவண்டைமாம் பள்ளம்
படுகளத்திலிருந்து 3 அல்லது 4 கி.மீ வடைக்கக வசன்றவுடைன் அங்கு நிழல்தரும்
கசமாதலஒன்று உள்ளது. அதன் நடுகவ ஒரு சிறயே பள்ளம் உள்ளது. இதற்குக் கூவண்டைமாம் பள்ளம் எனப்
வபயேர். படுகளம் கதடி வரும் தங்கம், நீர் கவட்தகயேமால் கூவியேகபமாது, மமாயேவர் அருளமால் கதமான்றயே
பள்ளமமாதலமால் இந்தப் வபயேர் வபற்றவதன்று கூறுகின்றனர்.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில்
இச்வசய்தி இல்தல. ஆனமால், நல்லதங்கம் கவள்வி வசய்வதற்குக் கன்னிமமார் கூவண்டைமாம்பள்ளத்து
மஞ்சள் சுதனநீர், தர்ப்தப முதலியேன கசகரித்துக் வகமாடுத்ததமாக இக்கததயில் வருகிறது.
கூவண்டைமாம் பள்ளத்து நீர் பனித தீர்த்தம் என மக்கள் வசம்பகளில் நிதறத்துக் வகமாள்கின்றனர்.
கமால்நதடைகளின் மீது வதளித்தமால் அவற்தற கநமாய்வநமாடிகள் அண்டைமா என நம்பகின்றனர்.
வவண்முடி
வீரைமதலத் வதமாடைரில் அதமந்துள்ள நமான்கு சிகரைங்களில் உயேரைமமானது வவண்முடி.
இததன அண்ணன்மமார்சமாமிகதத,
’வதற்ககதமான் கதமாணுமதல வதன்னமாட்டின் வீரைமதல
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நமாலுபக்கம் சதுரைகிரி நடுவிருக்கும் வீரைமதல
சுத்தி வதளந்தமதல வதமாடைர்விழுந்த வீரைமதல
வீரைமதலகமகல ஒருவவண்முடியுந் தமானுமுண்டு’
என்றும், வபரியேகமாண்டியேம்மன் வடைக்கிருந்து வதன்னமாடு வந்து முதலில் தங்கித் தவம் வசய்தது இந்த
வவண்முடியில்தமான் என்றும் பமாடுகின்றது.
வவண்முடியில் வபரியேகமாண்டிக்கும் கன்னிமமாருக்கும் ககமாவிலுண்டு. இங்குச் சிலர்
முடிவயேடுத்துப் வபமாங்கலிட்டு வழிபமாடு வசய்கின்றனர்.
தவசுநிதல
நண்பகலில் மக்கள் கூட்டைம் தவசுநிதல வந்து கசர்கிறது. ஒருகுன்றன் சிகரைத்தில் 30 அடி
உயேரைத்திற்கு வபரியேதூணும் அதன்கமல் ஒரு அகன்ற விளக்கும் உள்ளன. விளக்கு குண்டைம்கபமால எரிந்து
வகமாண்கடை உள்ளது. இததனத் ‘தவசுக் கம்பம்’ என்றும், இந்த இடைத்ததத் ‘தவசுநிதல’ என்றும்
கூறுகின்றனர். இந்தத் தவசு நிதலகயே வபரியேகமாண்டியேம்மன் தவமிருந்த இடைம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மக்கள் குண்டைத்தில் கற்பூரைம் , எண்வணய்த்திரி முதலியேன இட்டு வழிபமாடு வசய்து , ஓய்வவடுத்துப் பின்
வழிநதடை வதமாடைருகின்றனர்.
நீண்டை நதடைக்குப் பின்னர் மமாதலயில் வீரைப்பூர் வந்து கசர்கின்றனர். அவர்கள் வீரைப்பூர் வந்து
கசரும் நமாளில் அங்குள்ள வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவிலில் எட்டைமாம் நமாள் திருவிழமா நதடைவபற்றுக்
வகமாண்டிருக்கும்.
வீரைப்பூர் வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவில்
வீரைப்பூர் வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவில் திருவிழமா வருடைந்கதமாறும் மமாசிமமாதம்
சிவரைமாத்திரியேன்று வதமாடைங்கப்வபற்று பத்துநமாட்கள் நதடைவபறும். ‘ப்டுகளம்’ நிகழ்ச்சிகள் முழுவதும்
‘வதமான்தமத் தன்தம’ வகமாண்டைது. வீரைப்பூர்த் திருவிழமா தவதிகத் தமாக்கமும் வகமாண்டுள்ளது.
வீரைப்பூர்க் ககமாவில்பகுதிகள் இரு திறத்தனவமாக அதமந்துள்ளன. ஒருபகுதி பழதமயேமான
சிறுமரைதபச் சமார்ந்தது. மற்வறமான்று, தவதிக சமயேத்தின் சமாயேல் வபற்று அதமந்து ‘பிரைமாமணச்
சடைங்’களுடைன் கூடியேது. கற்கட்டிடைமமாக அதமந்துள்ள இக்ககமாவில் , பிற்கமாலத்தில் வபருந்வதய்வக்
ககமாவில்கதளப் கபமால அதமத்துக் வகமாள்ளப்பட்டைது கருவதறயில் வபரியேகமாண்டியேம்மனும்
கன்னிமமாரும் கற்சிதல வடிவில் உள்ளனர். அர்த்த மண்டைபத்தில் விநமாயேகர் உள்ளமார். மகமாமண்டைபத்தில்
உற்சவ மூர்த்திகளமாகப் வபரியேகமாண்டியேம்மன், கன்னிமமார், வபமான்னர்-சங்கர், நல்லதங்கம்
ஆகிகயேமாருள்ளனர்.யேமாதன, குதிதரை ஆகியே வமாகனங்கள் வவளிகயே உள்ள மண்டைபத்தில்
தவக்கப்பட்டுள்ளன.ககமாவிலுக்கு வவளிகயே வகமாடிக்கம்பத்துடைன் கூடியே கல்மண்டைபம்,
சிததந்துகபமான நீரைமாழி மண்டைபத்துடைன் கூடியே குளம் ஆகியேன கமாணப்படுகின்றன.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவிலுக்கு 2 கி.மீ வடைக்கிழக்கக சுததயில் அதமந்த நீண்டை வநடியே
மகமாமுனியும் அதன் அருகக குதிதரை மீது வபமான்னரும் வீரைபமாகுச் சமாம்பவனும் அவனுதடையே கமாதள
வமாகனமும் அதமந்துள்ளன. அருகில் ஒரு வபட்தடை நமாயும் உள்ளது. இவற்றன் எதிரில் ஒரு சிதிலமமான
பதழயே மண்டைபம் உள்ளது அதில் குன்றுதடையேமான் தமாமதரை இருவரின் சுதத வடிவங்களும் மதறவில்
சங்கிலியேமால் கட்டைப்பட்டை சங்கரின் உருவமும் உள்ளன. இம்மண்டைபத்திற்குப் பின்பறம்
கறுப்பண்ணசமாமி ககமாவில் உள்ளது.
விழமாக்கமாலம் முழுவதும் மகமாமுனியின் முன் ஆடு பலியிட்டுப் வபமாங்கல் தவப்பதும்
கபயேமாடுவதும் நடைந்து வகமாண்கடை யிருக்கும்.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவிலில் 8 ஆம் நமாள் திருவிழமாவின்கபமாது நூற்றுக் கணக்கமான
ஆடுகள் வவட்டைப்பட்டு மகமாமுனியின் ககமாவில்முற்றம் வசங்களமமாகக் கமாட்சியேளிக்கும்.வவட்டைப்பட்டை
ஆட்களின் ததலகதள வரிதசயேமாக தவத்து மகமாமுனிக்குப் பூதச வசய்யேப்படுகிறது.
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மகமாமுனியின்முன் பலியிடுதல், கபயேமாடுதல் , கபகயேமாட்டைல் , வபமாங்கல் தவத்தல் கபமான்ற
பூதச முதறகள் தவதிகத் தமாக்கம் சிறதுமின்றச் சிறுமரைபிதனச் சமார்ந்கத அதமந்துள்ளன.
திருவிழமா நிகழ்ச்சிகள்.
வீரைப்பூர் வபரியேகமாண்டியேம்மன் ககமாவிலில் மமாசிமமாதம் சிவரைமாத்திரியேன்று வதமாடைங்கும்
திருவிழவில் ஒவ்வவமாரு நமாளும் சிறப்ப வழிபமாடுகள் ஊர்வலம் முதலியேன தவதிக முதறயில் நதடை
வபறுகின்ரைன. முதல் நமாள் வகமாடிகயேற்றம். முதல் நமாளன்று , அண்ணன்மமார் அருள்வபற்ற கம்தபயே
நமாயேக்கர் மரைபில் வந்த வீரைப்பூர் ஜேமீந்தமார் , அவர் இக்ககமாவில் கமாணியேமாளரைமாதகயேமால் ,கமாப்பக் கங்கணம்
கட்டி விரைதம் வதமாடைங்குகிறமார். அன்று வதமாடைங்கி சிறப்ப வழிபமாடுகள் நதடைவபறும். நமாள்கதமாறும்
இரைவில் வபரியேகமாண்டியேம்மன் கன்னிமமாருடைன் அன்னம், கமாதள, குதிதரை, பமாம்ப, யேமாதன சிங்கம் ஆகியே
வமாகனங்களில் நகர் வலம் வருவமாள்.
எட்டைமாம் நமாள் ‘கவடைர்’ பற என்ற உற்சவம் நடைக்கும். அன்று மமாதல ககமாவிலிலிருந்து அண்தமயில்
உள்ள அனியேமாப்பூர் என்ற ஊருக்கு ஊர்வலம் பறப்படும்.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கன்னிமமாருடைன் பல்லக்கிலும் வபமான்னர் குதிதரை வமாகனத்திலும்
பறப்படுவர். வபமான்னரின் குதிதரை முன்னும் பின்னும் அதசந்து ஆடுவது பமாய்ந்து பமாய்ந்து
வசல்லுவதுகபமாலக் கட்சியேளிக்கும். ஊர்வலத்தின் முன் வீரைபமாகுச் சமாம்பவன் வழித் கதமான்றயே ஒருவன்
கமாதள மமாவடைமான்றன் மீதமர்ந்து முரைசதறந்து வகமாண்டு வசல்லுவமான். ககமாவில் எல்தலதயே விட்டைதும்
இவ்வூர்வலம் கவகமமாக அனியேமாப்பூர் வசல்லும்.
இந்த ஊர்வலத்தில் வபமான்னர் முதலிகயேமார் வசப்பத் திருகமனிகளமாகப் பங்கு வகமாள்ள,
வீரைபமாகுச் சமாம்பவனமாக அவன் மரைபில் வந்த ஒருவன் கலந்து வகமாள்கிறமான்.
அனியேமாப்பூர் வசல்லும் வழியில் பமாதிதூரைத்தில் உள்ளவதமாரு மண்டைபத்தில் (விதடையேமாற்ற
மண்டைபம்) வபரியேகமாண்டியும் பரிவமாரைங்களும் தங்கிவிடுகின்றனர். வபமான்னர் மட்டும் குதிதரை
வகனத்தில் சமாம்பவன் பின் வதமாடைரைக் குறப்பிட்டை இடைத்திற்குச் வசல்கிறமார். அனியேமாப்பூரில் உள்ளவதமாரு
ஆலமரைத்தத மும்முதற சுற்ற வந்து அதில் வபமான்னர் அம்ப வதமாடுக்கின்றமார். இச்வசயேதலப் வபமான்னர்
சமார்பமாகப் பூசமாரி வயேமாருவர் வசய்கிறமார். அதிர்கவட்டுக்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. முதல் அதிர்கவட்டுக்
ககட்டைவுடைன் கவட்டுவன் ஒருவன் சுருண்டு விழுந்து சமாவமான் என்று கபசப்படுகின்றது. இந்த
நிகழ்ச்சிக்குப் பின் வபமான்னரும் சமாம்பவனும் வபரியேகமாண்டி இருக்கும் மண்டைபத்தத அதடைகின்றனர்.
இரைவு முழுதும் வழிபமாடுகதள ஏற்றுக் வகமாண்டு அங்குத் தங்கி மறு நமாள் (9 ஆம் நமாள்) விடியேலில்
ககமாவில் வந்ததடைகின்றனர்.
ஒன்பதமாம் நமாள் நண்பகல் வதர்த்திருவிழ நதடைவபறுகின்றது. வபரியே கதரில்
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கன்னிமமாருடைன் ககமாவிதலச் சுற்ற வலம் வருகிறமாள்
வபரியேகமாண்டியேம்மனுக்குப் பூதச வசய்பவர் அம்பலக்கரைர் என்னும் பட்டைமுதடையே வதலயேர்
இனத்தவர். எனினும் கதருக்குப் ‘பண்ணியேமாவமாசனம்’ வசய்து அம்மதன எழுந்தருளச் வசய்வது
பிரைமாமணக் குருக்ககள. வீரைப்பூர் ஜேமீந்தமார் வடைந்வதமாடை மக்கள் கதரிழுக்கின்றனர். கதகரைமாட்டைத்துடைன்
சிறப்ப நிகழ்ச்சிகள் அதனத்தும் முடிவதடைகினன. பத்தமாம் நமாள் மஞ்சள் நீரைமாட்டுவிழமா. அத்துடைன்
வீரைப்பூர்க் ககமாவில் திருவிழமா நிகழ்ச்சிகள் நிதறவு வபறுகின்றன.
அண்ணமமார்சமாமி வழிபமாட்டில் வபரியேகமாண்டியின் இடைம்.
அண்ணன்மமார் வமாழ்வில் வபரியேகமாண்டியேம்மனுக்கு கநரைடித் வதமாடைர்ப கிதடையேமாது. அவள்
வீரைமதலயில் தவம் வசய்யும்நிதலதயேக் கூடை அண்ணன்மமார் அறயேமார். இருந்தமாலும் அண்ணன்மமார்சமாகி
கதத யில் வபரியேகமாண்டியேம்மன் வரைலமாறு சிறப்பிடைம் வபறுகிறது.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கதத இதணப்ப வீரைநிதலப் பமாட்டைமாக இருந்த
அண்ணன்ப்மமார்கதததயேக் கமாப்பியேப் பமாங்குதடையேதமாக மமாற்றுகின்றது. வழிபமாட்டு அதமப்பியேல்
அடிப்பதடையில் வபரியேகமாண்டியேம்மனுக்கும் அண்ணன்மமாருக்கும் உள்ள வதமாடைர்தபப் பின்வருமமாறு
விளக்கலமாம்.
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வபரியேகமாண்டியேம்மன் , தலபரைமாணங்களில் கமாணப்படுமமாறு , உதமயேம்மனின் ஓரைவதரைகம.
வடைக்கக கயிதலமதலதயே அடுத்தவதமாரு சுதனயில்வமாழும் ஐந்துததல நமாகத்தின் பிள்தளயில்லமாக்
குதறதயே நீக்க இதறவன் கட்டைதளயேமால் மகவமாகப் பிறந்த இதறவி மீண்டும் இதறவனுடைன் கசரைக்
கடுந்தவம் பரிகிறமாள். இதறவன் வதன்னமாட்டில் வீரைமதலயில் தவம் பரியேக் கட்டைதளயிடுகிறமார்.
வீரைமதலக்கு வரும் வழியில் வபரியேகமாண்டி நல்லமாதரைக் கமாத்தும் வபமால்லமாதரைத் தண்டித்தும்
அறக்கருதணயும் மறக்கருதணயும் விளங்க அற்பதங்கள் பல நிகழ்த்துகின்றமாள்.
பமாம்பக்கு மகவமாகப் பிறந்தமாலும் பமாலகனமாக மனிதவடிவில்தமான் வபரியேகமாண்டி
பிறக்கிறமாள்.
“சதடையு முடியுமமாய் –சுவமாமி- சதமாசிவனப்கபமால்வடிவமாய்
ஏககவஷ்டி பூணூலும் –சுவமாமி- ஈஸ்வரைதரைப் கபமால்வடிவமாய்
பஞ்சு படைர்ந்தசதடை –ஈஸ்வரி – பமாலன் உருவமாகக்
குஞ்சு சதடைமுடியும் –அம்மன் – குழந்ததயேமாய்ப் பிறந்தழுதமாள்
இவ்வமாறு பிரைம்மச்சமாரி ககமாலத்துடைன் வபரியேகமாண்டி பிறந்ததமாகக் கதத கூறுகின்றது. வபண்ணமாகத்
தவம் வசய்தததக் கூறுமிடைத்திலும் , ‘ஆயி வபரியேகமாண்டி ஆண்மமாரும் வபண்ரூபம்’ என்று கதத
கபசுகின்ற்து. இவதளச் சிவரூபமமாககவ கமாண கவண்டும் என்பது,
‘என்தனப்கபமால் சரியேமாயிருந்து நீ- சதிருடைன் வமாழ்ந்திருப்பமாய்
மமாதவசு முடிதீர்ந்து – வவண்முடியில்- மகமாபூதச வசய்ததினமால்
அப்கபமா சிவவசமாரூபம் அல்லவரும் தமானறயே
சிவவசமாரூப மமாககவதமான் திருக்வகமாலுவு வீற்றருப்பமாய்”
என இரைத்தினமாசல மூர்த்தியின் ஆதணயேமால் வபறப்படுகின்றது.
‘கன்னிவயேன்று வடிவவடுத்து நீ கமாரைணமமாய் விளங்குமினி’ என்று இரைத்தினமாசல மூர்த்தி உத்திரைவு
இட்டைதமயேமால் இன்று வபரியேகமாண்டி வீரைமதலயில் வபண்வடிவில் விளங்குகின்றமாள்.
வபரியேகமாண்டி வீரைமதலக் கமானகத்தில் ககமாவில் வகமாண்டுள்ள சிறுமரைபத் வதய்வம்.
வீரைமதலச் சமாரைலில் சண்தடை நதடைவபற்று அண்ணன்மமார் படுகளமமாகி வழிபடும் வதய்வமமாக
மமாறயேகபமாது, வீரைமதலப் வபரியேகமாண்டியும் பிரைபலம் அதடையேத் வதமாடைங்கினமாள். அண்ணன்மமாதரைப்
படுகளத்தில் வகமாண்டைமாடியேவர்கள் வபரியேகமாண்டிதயேயும் கசர்த்துக் வகமாண்டைமாடினர். இதனமால்
அண்ணன்மமாரும் வபரியேகமாண்டியும் ஒருமரைபில் இதணந்தனர். அண்ணன்மமாருக்கும் தங்தக
நல்லதங்கத்திற்கும் உயேர்ந்த வதய்வநிதல வகமாடுக்க முதனந்த கததப்பமாடைகர் கள் வபரியேகமாண்டி
வழிபமாட்தடை அண்ணன்மமார் வழிபமாட்டுடைன் இதணத்துக் கதத பதனந்துவிட்டைனர். தனித்தனி
வழிபமாடுகளமாக இருந்த அண்ணன்மமார் வீரை வழிபமாடும் வபரியேகமாண்டியேம்மன் சிறுவதய்வ வழிபமாடும்
கதலஞனின் கமாப்பியேப் பமார்தவயில் இதணந்தன. அண்ணன்மமாதரைத் கதடி நல்லதங்கம் படுகளம்
வசல்லுவது, அங்குப் வபரியேகமாண்டிதயேச் சந்திப்பது, மமாண்டைவர்கதள மீட்க ப் வபரியேகமாண்டியின்
உதவிதயேப் வபறுவது, ‘மமாண்டைவர் மீண்டைமால் தங்களுக்கு மண்டைலத்தில் பூதசயுண்டு அப்வபமாழுது
முந்தினபூதச முதற்பூதச உன்னதம்மமா’ என்று வபரியேகமாண்டியிடைம் நல்லதங்கம் வசமால்லுவது,
இவ்வமாறு அண்ணன்மமார் வழிபமாட்டில் வபரியேகமாண்டிக்கு முதலிடைம் வகமாடுப்பது எனும்
இதவவயேல்லமாம் அண்ணன்மமாதரை வழிபடும் வநறயும் வபரியேகமாண்டிதயே வழிபடும்வநறயும்
ஒருங்கிதணந்த வநறமுதறகதள விளக்குவனவமாகும். தனித்தனிச் சிறுமரைப வழிபமாட்டுவநறகள்
ஒருங்கிதணந்து வபருமரைபச் சமாயேல் வபறுதலுக்கு இதுகவமார் நல்ல சமான்றமாகும்.
கன்னிமமார் வழிபமாடு
ககமாதவ, ஈகரைமாடு, கசலம், தருமபரிமமாவட்டைங்களில் கிணற்றுப் பமாசனமும் வமாய்க்கமாற்
பமாசனமும் உள்ள கதமாட்டைங்களிலும் பன்வசய் நிலங்களிலும் கவம்ப, பளி அல்லது கவறு ஏதமாவது
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மரைத்தடியில் சற்று உயேர்ந்த கமதடையின் மீது ஏழு சிறுகற்களும் சற்றுப்வபரியே கல்வலமான்றும்
நடைப்வபற்றருப்பததக் கமாணலமாம். சிறுகற்கள் கன்னிமமாவரைன்றும் வபரியே கல் கறுப்பரைமாயேன் என்றும்
வழிபடைப் வபறுகின்றன. கறுப்பரைமாயேனும் கன்னிமமாரும் வபரும்பமாலும் எல்லமா விதள நிலங்களிலும்
நிரைந்தரைமமாக அல்லது விததப்ப அல்லது அறுவதடைக் கமாலங்களில் தற்கமாலிகமமாக எழுந்தருளச் வசய்யேப்
வபறுவர். நதிக்கதரைகளிலும் குளக்கதரைகளிலும் கன்னிமமார் நமாகர்களுடைன் இருப்ப்துமுண்டு.
வகமாங்கு நமாட்டில் கன்னிமமாரின் வசல்வமாக்கிற்கு அண்ணன்மமார்சமாமி கததயும்
ஒருகமாரைணவமனலமாம். கன்னிமமார் மண்ணுலகிற்கு வந்த கதததயே இக்கமாப்பியேம் வபரியேகமாண்டியேம்மன்
வரைலமாறுடைன் கசர்த்துக் கூறுகின்றது.
நமாகத்துக்குப் பமாலகனகப் பிறந்த ஈசுவரி மீண்டும் இதறவனுடைன் கூடுவதற்குத் கடுந்தவம்
பரியும் எண்ணத்துடைன் மண்ணுலகிற்கு வருகிறமாள். அவள் வழிபமாட்டில் மகிழ்ந்த இதறவன் கன்னியேர்
ஏழுகபதரையும் அதழத்துச்,’சிவதனப்கபமால பூதசவசய்யும் ஈசுவரிக்குச் சிஷ்யேர்களமாகப்
பூமண்டைலம்’வசல்லுமமாறு உத்திரைவு வசய்கிறமார். நூகலணி வழியேமாகக் கன்னிமமார்தமாயேமார் பூதச வசய்யும்
இடைத்திற்கு வருகின்றனர். பூதச முடியும் வதரை கமாத்திருக்கின்றனர். பூதச முடிந்தபின் , தன் வபமான்னுந்
திருகமனியில் வபமாலிந்திடும் வியேர்தவதயேத் தமாயேமார் வழித்வதரிந்தமார். விட்வடைறந்த வியேர்தவ
ஏழுவபமாட்டைமாகத் வதரித்தது. அவற்றனின்றும் ஏழுகன்னியேரும் எழுந்தனர்
வபரியேகமாண்டியேம்மனின் வதன்னமாட்டு ப்பயேணத்தில் கன்னிமமார் துதணயேமாக வருகின்றனர்.
வபரிய்கமாண்டித் தமாயேமாரின் பூதசக்கும் உணவுக்கும் கவண்டியே வபமாருள்கதளத் கதடிக் வகமாடுத்துப்
பணிவிதடை வசய்கின்றனர். வகமால்லிமதலப் பச்தசமதலயேமாளனுக்குத் தமாயேமார் அருள் வசய்யும்கபமாது,
‘வசய்யே திதனப்பனத்தில் வதவ கன்னியேருக்குப்வபமாங்கல் தவத்து
கமாகதமாதல கருகுமணி கருவதளயேல் வமாங்கிதவத்து
பமாதனகயேமாகடை இளங்கரைகம்’
தவத்துக் கன்னியேதரை வழிபட்டைமால் ‘ஒன்று பத்தமாக விதளயும்’ என்று கன்னியேரின் வபருதமயிதன
எடுத்துக் கூறுகிறமாள். கன்னியேதரை வழிபடுகவமாதரையும் அவர்களுதடையே குடும்பத்ததயும் தமானடிதம
வகமாண்டு கமாப்பமாற்றுவதமாக உறுதி கூறுகிறமாள்.
அவ்வமாகற வதமாட்டியேத்துதற மண்ணுதடையேமானிடைமும்,
‘கன்னியேர்கள் பூதசவயேன்று கனபூதச வசய்யேகவணும்
கதவியேர்கள் பூதசவயேன்று வதய்வபூதச வசய்யேகவணும்
பிறக்கும் குழந்ததக்குஎன்கபரு தவக்க கவணும்
வருஷைவமமாரு கிழதமயுங்கள் வமாசலிகல வபமாங்கல் தவத்து
கன்னிமமார் வபமாங்கவலன்று –நீங்கள்- கடுகிகயே தவத்துநீங்கள்
கும்பிட்டு வந்தமாகல உங்கள் குடிகமாப்கபமாம்’
என்று தமாயேமார் வபரியேகமாண்டி அருளுகிறமார்.
கன்னிமமாருக்குப் வபமாங்கல் தவத்துக் கமாகதமாதல கருகுமணி கருவதளயேல் தவத்து
வழிபடுதலமாகியேவதமால்வழக்கு அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் வவளியேமாகின்றது. ககடு நிதனத்த
ஓடைக்கமாரைதனயும் மமாவதலயேதனயும் ஈசுவரி கடுதமயேமாகத் தண்டித்தகபமாது, அவர்களுதடையே
துன்பத்ததக் கமாணச்சகியேமாது அவர்களுக்கமாகப் பரிந்து கபசி, அருள் வசய்தது, கன்னிமமாரின்
வமன்தமயேமான உள்ளத்ததச் சுட்டும்.
வகமாங்கு கவளமாளக் கூட்டைங்களிவலமான்றமான’ கனவமாள்’கூட்டைத்தமார் கன்னிமமாதரைச் சிறப்பமாக
வழிபடுகின்றனர். கன்னியேம்மமாள் என்று வபண்களுக்கும் கன்னியேப்பன் என்று ஆண்களுக்கும் வபயேர்
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தவப்பதுண்டு. இக்கூட்டைத்தமாருக்கு உரியே கன்னிமமார்ககமாயில் ஈகரைமாடுமமாவட்டைம் கமாங்கயேத்திற்கு
அண்தமயில் கன்னபரைத்திலும் தமாயேம்பமாதளயேத்திலும் உள்ளது.
கன்னிமமார் யேமார்? திருமணமமாவதற்கு முன் கன்னிப் பருவத் திகலகயே இறந்துவிட்டை இளம்
மகளிரிடைம் வதய்வத்தன்தம உளதமாக உணர்ந்து அவரைதனவதரையும் ஒருகசரை வழிபடுவகத கன்னிமமார்
வழிபமாடு என்றும் இது வளதமச் சடைங்கின் பமாற்பட்டைது என்றும் கூறுவர். சிறுவதய்வங்களில் ,
வபமாதுவமாக, கன்னிமமார் இரைக்கமும் வமன்தமயேமான உள்ளமும் வகமாண்டைவரைமாகக் கருதப்படுகின்றனர்.
கன்னிமமாரும் சப்தமமாதவரைழுவரும் ஒருவரைமா ? ஒருவகரை என்று சிலர் கருதுகின்றனர்.
சப்தமமாதர் பிறப்பப் பற்ற ஒருகதத வழங்கிவருகிறது. கமாசிப முனிவருக்குத் திதி என்னும்
மதனவி மூலமமாக இரு ஆண்மக்கள் பிறந்தனர். ஒருவன் ஹிரைண்யேமாக்ஷன்; மற்றவன் ஹிரைண்யேகசிப.
திருமமால் வரைமாக அவதமாரைம் எடுத்து ஹிரைண்யேமாக்ஷதனயும் நரைசிம்மமமாக ஹிரைண்யே கசிபதவயும்
வகமான்றுவிட்டைமார். அவர்களுக்குப் பின்னர் அசுரைர்களுக்கு அரைசனமான அந்தகமாசுரைன் தன்னுதடையே தவத்தின்
பயேனமாகப் பிரைமனிடைம் பலவரைங்கள் வபற்றமான். வரைத்தின் பலத்தமால் கதவர்கதளத் துன்பறுத்தலமாயினன்.
சிவன், கதவர்களின் முதறயீடுகதளக் ககட்டுக் வகமாண்டிருக்கும்கபமாகத பமார்வதிதயேத் தூக்கிச் வசல்ல
அந்தகமாசுரைன் கயிதலக்கக வந்துவிட்டைன். சிவனுக்கும் அசுரைனுக்கும் கபமார் மூளுகிறமாது. ஏதனத்
கதவர்கவளல்லமாம் ஓடிவிடை, சிவன் மட்டும் நின்று அம்பமமாரி வபமாழிந்தமார். அந்தகமாசுரைன் உடைலிலிருந்து
ஒழுகியே இரைத்தத் துளி ஒவ்வவமான்றலிருந்தும் பல அந்தகமாசுரைர்கள் கதமான்றனர். சிவன் தமது
திரிசூலத்தமால் அந்கமாசுரைதனகுத்தித் தூக்கினமார்.அசுரைனின் உடைலிலிருந்து வரும் இரைத்தம் கீகழ நிலத்தில்
வீழமாமல் தடுக்கச் சிவன் தம்முதடையே வமாயிலிலிருந்து வரும் தீயிலிருந்து ‘கயேமாககஸ்வர்’ எனும் சக்திதயே
உருவமாக்கினமார். ஏதனத்கதவர்களும் தத்தம் சக்திகதள சக்திகதளப் வபண்களமாக உருவமாக்கி அசுரைன்
உடைம்பிலிருந்து வபருகும் இரைத்தத்தத நிலத்தில் விழமாதவமாறு தடுத்தனர்.
கதவர்கள் பதடைத்த வபண்சக்திகளும் அவர்களுதடையே குணங்களும் வழிபடைப் வபறும் பயேனும்
பின்வருமமாறு கூறப்படுகிறது.
சிவன்

கயேமாககஸ்வரி

கமாமத்தத வவல்ல

பிரைமன்

பிரைமாமணி

அகந்தததயே வவல்ல

மககஸ்வரைன்

மககஸ்வரி

குகரைமாதத்தத அடைக்க

குமரைன்

வகரௌமமாரி

கமமாகத்தத வவல்ல

விஷ்ணு

தவஷ்ணவி

உகலமாபத்தத வவல்ல

வரைமாகர்

வமாரைமாகி

அசூதயேதயே வவல்ல

இந்திரைன்

இந்திரைமாணி

மமாற்சரியேத்தத வவல்ல

யேமன்

சமாமுண்டி

வபமாய்ம்தமதயே வவல்ல

சப்தமமாதர் ஆண்வதய்வங்களின் சக்திகளமாதலமால், ஆண்வதய்வங்கள் வசய்த வீரைச்வசயேல்கதள
அவர்களுதடையே சக்திகளுக்கு உரிதமயேமாக்கிக் கூறுவதுண்டு. சப்தமமாதர்களுக்குத்தனித்தனிப் வபயேரும்
குறயும் குணமும் வசயேலும் கூறப்படுவது கபமால கமதி அன்னம் கபய் மயில் கமாதள கழுகு கவழம்
என்ற தனித்தனிக் வகமாடியும் கூறப்படும். வமாகனமும் உண்டு.
முதறப்படுத்தப்பட்டை திருவுருவங்களும் வழிபமாட்டு முதறகளும் சப்தமமாதருக்கு உண்டு.
சப்தமமாததரை அதமக்கும்கபமாது, சிவனின் உருவம் கயேமாககஸ்வரைரைமாகவமா வீரைபத்திரைரைககவமா ஒருபறமும்
மற்கறமார் பறம் விநமாயேகரும் நடுவில் சப்தமமாதர் உருவங்களுமமாக அதமக்கப்படும். தமாய்மமார்
எழுவதரையும் ஒரு கசரைவழிபடுவதுமுண்டு; தனித்தனியேமாக வழிபடுவதும் உண்டு.;பலன் கநமாக்கி
வரிதசதயே மமாற்ற அதமத்துக் வகமாள்வதுமுண்டு. எடுத்துக் கமாட்டைமாக, எதிரிகதள முறயேடிக்க
பிரைமாமிதயேயும் , ஊரில் மக்கள்வதமாதகதயே அதிகரிக்கச் சமாமுண்டிதயேயும் நடுவில் தவத்து வழிபடை
கவண்டும்.
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சப்த மமாதர்கள் பற்றயே இந்த விளக்கங்களமால் சப்தமமாதர் வழிபமாடு கவறு; கன்னிமமார் வழிபமாடு
கவறு என அறயேலமாம். சப்தமமாதர் வழிபமாடு தவதிகத் வதமாடைர்பமானது. கதவி பமாகவதம் கபமான்ற
வடைவமமாழிப் பரைமாணச் வசல்வமாக்கமாலும் பிறவமமாழியினரின் கலப்பமாலும் தமிழகத்தில் பரைவியே சக்தி
வழிபமாட்டு முதறகயே அது. கன்னிமமார் வழிபமாடு மிகத் வதமான்தமயேனது. வளதமச் சடைங்தக
அடிப்பதடையேமாகக் வகமாண்டைது. பழங்குடிமக்களின் சமயே நம்பிக்தக வழிபமாட்டுச் சடைங்குகளுடைன்
வதமாடைர்பதடையேது. கன்னிமமார் வழிபமாட்டிற்குத் தனி மந்திரைங்ககளமா வழிபமாட்டுச் சடைங்குககளமா இல்தல.
அவர்களுக்குச் சப்த மமாதர்கதளப்கபமாலத் தனித்தனிப் வபயேகரைமா, குணகமமா இல்தல. கன்னிமமார்
மணமமாகமாத இளங்கன்னியேகரை. எனகவ, இதணயேமான ஆண்வதய்வம் கூறப்படுவதில்தல. சப்தமமாதர்
வழிபமாட்டில் உயிர்ப்பலியுண்டு. ஆனமால் கன்னிமமாருக்குச் சமாத்துவிகப் பூதசகயே நதடைவபறும்.
கருப்பரைமாயேனுக்குப் பலியிடும்கபமாது அவனுக்கும் கன்னிமமாருக்கும் இதடைகயே திதரையிடைப்படும்.
வீட்டில் கன்னிமமார்பூதச வசய்யும் முதறதயே திருச்வசங்ககமாட்டுப் பள்ளு என்னும் சிற்றலக்கியேம்
விரிவமாகக் கூறுகிறது.
கன்னிவழிபமாடு கவறு; கன்னிமமார் வழிபமாடு கவறு. கன்னிவழிபமாடு குமரிபூதச என்றும்
வசமால்லப்படும். குமரிபூதச திருமணப் பருவமுள்ள இளங்கன்னிதயே மமானுடை வடிவவடுத்த
சக்தியேமாககவ வழிபடுதலமாகும். இது தமாந்திரீக வழிபமாட்டு முதறதயேச் சமார்ந்தது. பிறந்த கமனியேளமான
இளங்கன்னி வயேமாருத்திதயே உயேர்ந்த பீடைத்திலிருத்தி அவளுதடையே பமாலுறுப்பின் மீது மலரிட்டு
சக்தியேமாகப் பமாவித்து வழிபடுதல் ‘குமரிபூதச’ யேமாகக் கூறப்படுகிறது. இத்ததகயே குமரிபூதசதயே
ஆத்யேகமாளீ ஸ்வரூப ஸ்கதமாத்திரைம், தபரைவ பத்மமாவதி கல்பம், மகமா நிர்வமாணதந்திரைம் முதலியே
வடைவமமாழி நூல்கள் விளக்குகின்றன. (கன்னடைவமமாழியில் தபரைப்பமா என்பவர் தம்முதடையே ‘சமாத்தர்’
என்னும் நமாவலில் இப்பூதசதயே எழுதியுள்ளமார்)
சிலப்பதிகமாரைம் கவட்டுவவரியில், கவட்டுவர்கள், கவட்டுவக் குமரி ஒருத்திதயே ‘ஐதயே
குமரி’ யேமாக அலங்கரித்து வழிபட்டைதமயும் அவள் கவட்டுவருக்கு அருளியே நிதலயும் விரிவமாகக்
கமாட்டைப்பட்டுள்ளது. இதுகவ , தமிழகத்தில் ‘குமரி பூதச’ நதடைமுதறயில் இருந்ததமக்குக் கிதடைக்கும்
பதழயே சமான்றமாகும்.
தவதிக வழிபமாட்டு வநறயில் குமரிபூதசகயேமா கன்னிமமார் பூதசகயேமா இடைம்வபறுவதில்தல.
குமரி பூதச தமாந்திரிக வநறயில் சிறப்பமாகப் கபசப்படுகிறது. கன்னிமமார் வழிபமாட்டிற்கும் கன்னி
பூதசக்கும் வதமாடைர்பில்தல. கன்னிமமார் வழிபமாடு பழங்குடியினரைமான இருள்ர், கமானக கவட்டுவர் , கமானக
இதடையேர், உழவர்கள், வதலயேர்கள் முதலியே சமூகத்தமாரிடைம் இன்றும் கமாணப்படுகிறது.
வமாதுக் கருப்பண்ணன்
வபரியேகமாண்டியேம்மனுக்குத் துதணயேகத் வதன்னமாடு வசல்லும் ஆண்கமாவல் வதய்வம் வமாதுக்
கருப்பண்ணன். கன்னிமமாரின் பிறப்பக்குக் கூறயேது கபமான்கற கருப்பண்னனின் பிறப்பக்கும்
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத, நமாட்டைமார் மரைபில் வழங்கும் பரைமாணக்கதத ஒன்தறக் கூறுகின்றது.
கமாவிரியேமாற்தறக் கடைக்கும்கபமாது தங்களிடைம் தகமாத முதறயில் நடைந்து வகமாண்டை ஓடைக்கமாரைதனத்
தண்டித்தபின் , ஈஸ்வரி , ஆண்துதண யின்றத் தனித்துப் பயேணம் வசல்லல் ஆகமாது என்று சிவதனத்
தியேமானிக்கின்றமாள். மகமாகதவர் மமாயேவதரை அதழத்துக் கன்னியேருக்குத் துதணயேமாகக் கமாவல் அனுப்ப
கவண்டும் என்கிறர். மமாயேவர் பமாற்கடைதலத் தயிர்ப்பமாதனயேமாகவும் கருமதலதயே மத்தமாகவும்
நமாகத்ததப் பமாசக்கயிறமாகவும் வகமாண்டு கதடையும்கபமாது தயிரில் திதனயேளவு கருப்பக் கண்டைமார்.
அததனக் தகயில் எடுத்து பூமியில் விட்வடைறயே அதிலிருந்து வமாதுக்கருப்பண்ணன் பூமிக்கும்
விண்ணுக்குமமாகத் கதமான்றனமார். வமாதுக் கருப்பண்னதரை கநமாக்கி அரிரைமாமர்,’கன்னியேருக்குக் கமாவலமாகக்
கருத்தமாக நீயிருந்து , வபண்ணுக்குப் பின்துதணயேமாகப் கபமாககவண்டும்’ எனப் பணித்தமார்.
வமாதுக்கருப்பண்ணன் கன்னியேருக்கு ஆண்துதணயேமாகமட்டுமன்ற , ஈஸ்வரிக்குப் பூந்கதர் வசலுத்தும்
சமாரைதியேகவும் பணியேமாற்றனமார். இவ்வமாறு, திருமமால் பமாற்கடைதலக் கதடைந்த பரைமாண நிகழ்ச்சிதயேயும்
பமார்த்தனுக்குத் கதகரைமாட்டியே பமாரைத நிகழ்ச்சிதயேயும் அண்ணன்மமார்சமிகதத கருப்பண்னசமாமிக்கு ஏற்றக்
கூறுகின்றது.

99

வகமாங்கு நமாட்டுக் கிரைமாமங்களிலுள்ள அம்மன் ககமாவில்களிலும் விதளநிலங்களிலும்
கன்னிமமாரும்கருப்பரையேனும் கசர்ந்கத கமாணப்படுவர். கன்னிமமார் வளதமத்வதய்வம். ஆதலமால் நிலத்தில்
விததப்பதற்கு முன்னும், கறுப்பரைமாயேன் கமாவல் வதய்வமமாதலமால் அறுவதடைக்குப் பின்னும்
இவர்களுக்குச் சிறப்பப் பூசதனகள் நதடைவபறும். கன்னிமமாருக்குப் வபமாங்கல் தவத்துச் சமாத்துவிக
பூதசயும் கருப்பரைமாயேனுக்குக் கடைமாவவட்டிப் பலிப்வபமாங்கல் பூதசயும் வசய்வது
வழக்கம்.கருப்பரைமாயேனுக்குக் கடைமாவவட்டும்கபமாது கன்னியேர் முன்னர் திதரையிடைப்படும். கன்னியேர்
வமன்தமயேன உள்ளம் வகமாண்டைவரைமாதகயேமால் உயிர்ப்பலிதயேக் கமாணச் சகியேமார். கருப்பரைமாயேன்
வபமாங்கல், கிரைமாமங்களில், உற்றமார் உறவின்ர் கலந்து மகிழும் இனியே நிகழ்ச்சியேமாகும்.
மழுங்கலமான ஒற்தறக்கல்கல வபரும்பமாலும் கிரைமாமியேக் ககமாவில்களில் கருப்பண்ணதனக்
குறக்கும். இதன் இருபறங்களிலும் இருதடிகள் வதமாங்க விடைப்பட்டிருக்கும். இதன் வடிதவ யேமாய்ந்த
அறஞர்கள் கருப்ப, கருப்பண்னன், கருப்பசமாமி என்று பக்தர்களமால் கபமாற்றப்படும் வடிவம்
பழங்கமாலத்தில் கருப்தபயுயும் சிதனப்தபதயேயும் அதவ சமார்ந்த சிதனப்தபக் குழமாதயேயும் குறப்பதக
அதமந்திருந்தது என்பர்.(டைமாக்டைர் . முருகப்பமா, கமாவல்வதய்வம், முத்தமாரைம், வசன்தன, 14-8-83) கரு
முழுதமயேமாய் வளரும்வதரை அததனக் கமாத்துக் கமாவல் பரிந்துவரும் உறுப்பமாகக் கருப்தப இருப்பதமால்
அததனக் கமாவல் வதய்வத்தின் வடிவமமாகக் வகமாண்டு கருப்பண்ணசமாமி என்ற வபயேரில் வழிபட்டைனர்
என்று கூறுவர்.
மந்திரைம் கலித்த மகமாமுனி
வபரியேகமாண்டியேம்மனின் பரிவமாரை கதவததகளில் மகமாமுனி ஒன்று. இது கமாவல் வதய்வம்.
மந்திரை ஆற்றல் மிக்க மகமாமுனியின் முன்னிதலயில் கபய்கள், பிசமாசுகள் பீடிக்கப்பட்டைவதரை விட்டு
விலகிகயேமாடும். இவர் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமமாக வநடிது வளர்ந்தவர். வபரியேகமாண்டியேம்மன்
ககமாவில்களீல் மகமாமுனிக்கக பலிகள் இடைப்படும்.
வசல்லமாத்தமாள்
வசல்லமாத்தமாள், வசல்லமாண்டி என வழங்கப்வபறும் இத்வதய்வம் வகமாங்கு கவளமாளர்களின்
முக்கியே குலவதய்வங்களுள் ஒன்று. வசல் என்றமால்கமகம். எனகவ, வசல்லமாண்டி பயிர்த்வதமாழிலுடைன்
வதமாடைர்ப உதடையே வதய்வம்.
அண்ணன்மமாருக்கும் குலவதய்வம். வசல்லமாத்தமாகள. அண்ணன்மமாதரைக் குழந்ததப்
பருவத்தில் நிலவதறயில் தவத்து வளர்த்துப் பங்கமாளியேர்களிடைமிருந்து கமாப்பமாற்றயேவள்.
அண்ணன்மமார் அவதள நிதனந்தகபமாவதல்லமாம் அவள் அவர்களுக்கு முன்கதமான்ற உதவுகிறமாள்.
வபரியேகமாண்டிக்கும் வசல்லமாத்தமாளுக்கும் கரைகப் கபமாட்டி.
வபரியேகமாண்டி வதன்னமாடு வரும்கபமாது கமாவிரியேமாறு கடைந்து மதுக்கதரை வந்து
கசர்கிறமாள். மதுக்கதரைச் வசல்லமாயி, ‘என்னுதடையே கமாவலிகல –நீ- இங்கு வந்த கமாரியே வமன்ன? என
மறத்து வமாதமாடுகிறமாள். வபரியே கமாண்டி அடைக்கத்துடைன் தமான் வீரைமதல நமாடிச் வசல்வததக் கூறுகிறமாள்.
வசல்லமாயி அம்மன்மீது அக்கினினிப் பந்தத வீசுகிறமாள். அம்மன் தன்னுதடையே சிவதியேமானத்தமால்
அக்கினிப்பந்தத நீறமாக்கி விடுகிறமாள். அதன் பின் இருவருக்கும் கரைகப் கபமாட்டிநதடைவபறுகிறது.
இருவரும் தத்தம் கரைகங்கதளச் கசமாடித்து க் கமாவிரியேமாற்றல் விடைகவண்டும், யேமாருதடையே கரைகம் ,
‘திருப்பமாற்கடைல்கமமாதி – அதத- சுற்றவந்து மூணுதரைம், முக்கமாலும் மூணுதரைம் மூழ்கி எழுந்திருந்து ,
மகமாதீர்த்தமமாடி வருகின்றகதமா’ அந்தக் கரைகத்துக்கு உரியேவகள வவன்றவள் என்று இருவரும் உறுதி
வசய்கின்றனர். மும்முதற நதடைவபற்ற இந்தப் கபமாட்டியில் வபரியேகமாண்டிகயே வவற்ற வபறுகிறமாள்.
வசல்லமாயி , வபரியே கமாண்டிதயேப் பமார்த்து,
‘நீகயே வபரியேவள்தமான் – தமாகயே- உனக்கட்தம யேமாகனனம்மமா
உன்னில் வபரியேவள்தமான் – தமாகயே- உலகத்தில் யேமாருமில்தல’
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என்று வணங்கிப் பணிவிதடைகள் வசய்வதற்குத் தமானும் வருவதமாகக் கூறுகின்றமாள். வபரியேகமாண்டி
அதற்கு மறுத்து,
‘என், மமாதவமுன் தீர்ந்து மண்டைலங்கள் பூதசயேமானமால்
உன்தன மறவமாமல் – தமாகயே- ஒக்கதவத்து நமானுமுண்கபன்
இருந்த பதிதயேவிட்டு என்பிறகக வமாரைமாகத’
எனக்கூற விலக்குகிறமாள்.
இந்த நிகழ்ச்சி, கமாணித் வதய்வங்கள் மீது தவதிகக் கடைவுளர் வசல்வமாக்குப் வபற்ற
வரைலமாற்றதன விளக்கும்.
இதுகபமான்ற வசயேல்கதளச் ‘கசமாழன் பூர்வ பட்டையேம்’ என்ற வரைலமாற்றுச் சமார்பதடையே
வதமான்மரைப நூலிலும்கமாணலமாம். கசமாழன் கரிகமாலன் கிழக்கக உதறயூர் முதல் கமற்கக முட்டைம் வதரை
வநமாய்யேலமாற்றங்கதரையில் தசவசமயே முதலியினுதவிவகமாண்டு தவதிக தசவத்ததப் பரைப்பகிறமான்.
ஒவ்வவமாருமுதறயும் கமாடைழித்துச் சிவன் ககமாயில் கட்டும்கபமாதும் உள்ளூர்ப் வபண்வதய்வம்
தடுக்கிறமாது. நரைபலி முதல் முப்பலி வகமாடுத்துப் வபண்வதய்வத்ததச் சமமாதனப்படுத்தியேபின்
இருவருக்கும் இதடையில் ஒரு உடைன்படிக்தக ஏற்படுகிறது. அதன்படி, சிவன்ககமாவில் விழமா
நிகழ்வதற்கு முன் நமாடுகமாணி வபண்வதய்வத்திற்கு முதற்பூதச நதடைவபறும். இந்த முதற்பூதச ,
கமாணித்வதய்வம் தன் அதிகமாரைத்தத தவதிகக் கடைவுளுக்கு விட்டுக் வகமாடுத்ததற்குப் வபற்ற பரிசமாகும்.
கசமாழன் பூர்வபட்டையேம் கமாட்டும் இந்தச் வசய்தியின் வழிகயே வசல்லமாண்டியேம்மன் –
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கபமாட்டியிதனயும் , வபரியேகமாண்டியின் வவற்றயிதனயும் அதன்பின்
இருவருக்கும் ஏற்பட்டை சமமாதமான உடைன்படிக்தகதயேயும் கநமாக்க , சமயே வழிபமாட்டு வரைலமாற்று
உண்தமகள் சில வதரியேவரும். இன்றும் கிரைமாமங்களில் கூறப்படும் அண்ணன்மமார்கததகளில் கமாணித்
வதய்வமமாகியே வசல்லமாண்டிகயே சிறப்பிடைம் வபறுகிறமாள். வமாய்வமமாழிக் கததப் பமாட்டு இலக்கியேத்
தன்தம வபறும்கபமாது அதில் கூறப்வபறும் வழிபமாட்டு உணர்வும் மமாற்றம் அதடைகிறது. இந்த மமாற்றம்
விதளயும்முன் கதமான்றும் கபமாரைமாட்டை உணர்விதனகயே வசல்லமாண்டி – வபரியே கமாண்டிக்கிதடைகயே
நதடைவபற்ற கபமாட்டிகள் வதரிவிக்கின்றன. இந்தப் கபமாரைமாட்டைத்தில் , தவதிக வநற தன்னுள்
பழதமயேமான சிறுவநறதயே அகப்படுத்திக் வகமாண்டைமாலும் , வபருந்வதய்வ வழிபமாடு சிறுவதய்வ
வழிபமாட்டிதனயும் தழுவி ஏற்றுக் வகமாண்டைது. கமாணித்வதய்வமமான வசல்லமாண்டிக்கு
வபரியேகமாண்டியேம்மன் வழிபமாட்டில் உரியே இடைம் உண்டு என்ற நிதலதமதயே,’மமாதவம் தீர்ந்து
மண்டைலங்கள்பூதசயேமானமால், உன்தன மறவமாமல் –தமாகயே – ஒக்க தவத்து நமானுமுண்கபன்’ என்ற
வபரியேகமாண்டியேம்மன் கூற்று வவளிப்படுத்துகின்றது. அண்ணன்மமார் வழிபமாட்டில்
வபரியேகமாண்டியேம்மன் வழிபமாட்கடை ததலதமச் சிறப்தபப் வபற்றமாலும் அண்ணன்மமாரின் கமாணித்
வதய்வமன வசல்லமாண்டியேம்மனும் உடைன்வழிபடைப்படுகின்றமாள். தனக்குரியே ததலதமயிடைத்ததச்
வசல்லமாண்டியேம்மன் தவதிகக் கடைவுளமான வபரிய்கமாண்டிக்கு விட்டுக் வகமாடுத்த வரைலமாகற
அண்ணன்மமார் கததயில் இடைம்வபறும் கரைகப் கபமாட்டி எனலமாம்.
பண்பமாட்டிதணப்பில் அம்மன் வழிபமாடு
சிறுவதய்வ வழிபமாட்டு மரைபக்கும் தவதிக மரைபக்கும் இதடை நின்று இவ்விரைண்டு
வநறகதளயும் இதணக்கும் பணிதயே ‘அம்மன் வழிபமாடு ‘ அல்லது ‘ வபண்வதய்வ வழிபமாடு’
வசய்கிறது. அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் இவ்விரு சிறுமரைபம் வபருமரைபம் கலந்கத விளங்குகின்றன.
வபரியேகமாண்டியேம்மனின் பிறப்ப, வடிவம், தவவநற, பூசதனகள், இதறவனிடைம் மீண்டும்
கசருதல், அறக்கருதண, மறக்கருதண ம்உதலியே பண்பகள்தவகத்ததச் சுட்டுகின்றன.
வபரியேகமாண்டிக்குப் பூதச வசய்பவர் பிரைமாமணர் அல்லர். வீரைப்பூரில் அம்பலகமாரைரும் பிறவிடைங்களில்
சமாணமார், பண்டைமாரைம், உதடையேமார் முதலியே பிரைமாமணர் அல்லமாதமாருகம யேமாவர்.வபரியேகமாண்டி உயிர்ப்பலி
அல்லமாத சமாத்துவிக பூதசகயே வகமாள்வதமால் பிரைமாமணத் வதய்வம் எனப்படுகிறமாள். இருப்பினும்
இவளுதடையே பரிவமாரைங்கள் அதனத்தும் சிறுமரைபத் வதய்வங்ககள. இச்சிறுமரைபத் வதய்வங்கதளப்
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வபருமரைபமாகியே தவதிக வநறயில் இதணக்கும் பமாலமமாகப் வபரியேகமாண்டி விளங்குகிறமாள். சிறுவதய்வ
வழிபமாடு நமாளதடைவில் வபருந்வதய்வ வழிபமாட்டைதமப்பில் அதடையும் கபமாக்கு தவதிக வநறக்கு
இயேல்பமாகும். பமாரைதநமாட்டில் வழங்கியே வதமான்தமயேமான வழிபமாட்டு வநறகள் அதனத்தும்
இம்முதறயிதமான் தவதிகப் வபருவநறயி;ல் இதணந்துவிட்டைன. இந்த வளர்ச்சி மமாற்றத்திதன
வபரியேகமாண்டியேம்மன் வழிபமாடும் உறுதி வசய்கின்றது.
சிறுமரைபில் வபண்வதய்வங்ககள மிகுதி. இந்தப் வபண்வதய்வங்களுக்குக் கணவன்மமாரைமாகத்
ஆண்வதய்வங்கள் கூறப்படுதலில்தல. தவதிக வநறயில் வபண்வதய்வத்ததத் தனியேமாக தவத்து
வழிபடுதல் இல்தல. ஆண்வதய்வத்தின் பிரிக்க முடியேமாத அருட்சக்திகயே வபண் வதய்வமமாகக்
வகமாள்ளப்ப்டுகிறது. சிறுமரைதபச் சமார்ந்த கமாளி, துர்க்தக, வகமாற்றதவ முதலியே வபண்வதய்வங்கள்
வபருமரைதபச் கசரை முதற்படியேமாக, அதவ, ‘சக்தி’யின் அம்சமமாகக் கருதப்பட்டைன. சிவவபருமமானின்
அருட்சத்திகயே அவனுதடையே மதனவி. அவகள பமார்வதி. அந்த அருட்சத்திகயே அசுரைர் முதலியே
தீயேசத்திகதள அழிக்கும்வபமாருட்டுக் கமாளி, துர்க்தக என அழிக்கும் ஆற்றலுடைன் கதமான்றயேதமாகவும்
,அந்தப்பணி முடிந்தவுடைன் மண்ணுலகில் சிவனமால் அடைக்கப் வபற்று மணந்துவகமாள்ளப் வபற்றதமாகவும்
பரைமாணக் கததகள் எழுந்தன. இந்த முதறயில் சிறுமரைதபச் சமார்ந்த வபண்வதய்வங்கள் முதலில்
சத்தியுடைன் வதமாடைர்பபடுத்தப்பட்டுச் சிவனுக்கு மனவியேரைமாயினர். இதன் விதளவமாகப் வபருமரைபமாகியே
தவதிகத் வதமாடைபற்றனர்.
வபரியேகமாண்டியேம்மன் சிறுமரைதபச் சமார்ந்த வபண்வதய்வகம. கமாடுகிழமாள் கபமால மதலயிகல
ககமாயில் வகமாண்டைவள். இவளுதடையே ககமாவில் ஆண்வதய்வத்திற்கு இடைமில்தல. வீரைப்பூர்க் ககமாவிலில்
இவளுதடையே திருவுருவம் வகமாற்றதவ கபமான்கற அதமந்துள்ளது.
அண்ணன்மமார் சமாமி கததயிலும் இவளுதடையே பண்பமாக எளிதில் ககமாபம் வகமாண்டு தண்டிக்கும்
இயேல்பம் பழிவமாங்கும் கபமாக்கும் இதடையூறு வசய்பவதரை அழித்வதமாழிக்கும் வசயேலும்
வவளிப்படுகின்றன. இதவ சிறுமரைதபச் கசர்ந்த வபண்வதய்வங்களின் பண்பகள்
வபருமரைதபச் சமார்ந்த பரைமாணங்களில் இதறவி , மண்ணுலகில் வழிபமாடு முதறதயே
வவளிப்படுத்தகவமா பரைப்பகவமா கவதமாகமங்களின் சிறப்தப வவளிப்படுத்தகவமா அறயேமாமல்
உயிர்களுக்குச் வசய்துவிட்டை இடுக்கணுக்குக் கழுவமாய் கதடைகவமா மண்ணுலகில் கதமான்ற பண்ணியேத்
தலவமமான்றல் தவமியேற்ற மீண்டும் இதறவனிடைம் கூடியேதமாகக் கததகள் கமாணப்படுகின்றன. இந்த
அதமப்பிதனப் பின்பற்றப் பிச்சனும் அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் வபரியேகமாண்டிதயே வபருமரைபத்
வதய்வச் சமாயேல் வபற தவக்கிறமார்.
வபரியேகமாண்டி வழிபமாடும் அண்ணன்மமார்சமாமி வழிபமாடும் ஒருகமாலத்தில் தனித்தனியேமாக இருந்து
பின்னர் இதணந்திருக்கக் கூடும். நல்லதங்கத்தின்அருதம வபருதமகதளப் வபரிதுபடுத்திக் கமாட்டைப்
பின்பலமமாகப் வபரியேகமாண்டியேம்மன் வரைலமாறு இதணக்கப்வபற்றருக்கலமாம். வபரியேகமாண்டியேம்மன்
வதய்வமமாதலமால் அண்ணன்மமாதரை வழிபடும் வநறயிலும் அண்ணன்மமார் ககமாவிலிலும் முதன்தமயிடைம்
வபறுகிறமாள்.
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9. அண்ணன்மமார்சமாமி கததப்பமாட்டின் வமமாழியேதமப்ப
கததப்பமாடைகன் தன் வதமாழிற்கல்விதயேப் பரைம்பதரை முதறயில் வபறுகிறமான். மரைபவழிப்
பயின்ற வசமாற்கதளயும் வதமாடைர்கதளயும் சமகமாலக் கருத்துக்கதள விளக்கும் சமகமால
வமமாழிவழக்குகளுடைன் வழங்குகிறமான். எனகவ, வபமாதுமக்களுக்கு அறமுகமமானவசமாற்களும்
வதமாடைர்களும் அவ்விலக்கி யேங்களில் மிகுதியும் இடைம்வபறும். கததப்பமாட்டு கபச்சுவமமாழியில் இருப்ப
தமால் வட்டைமாரைக் கிதளவமமாழி வசமால்லதமப்பமாலும் உச்சரிப்பமாலும் இலக்கண அதமப்பமாலும்
வபமாதுவமமாழியிலிருந்து, கவறுபடுவதுகபமால வட்டைமாரைக் கததப்பமாட்டின் வமமாழியேதமப்பம்
கவறுபடும்.
வமாய்வமமாழிக்கமாப்பியே ஆய்வுக்கு வட்டைமாரை வமமாழியேறவு வபரிதும் கவண்டைப்படுகிறது. அவ்வறவு
இல்லமாது கபமானமால், நமாட்டைமார் வழக்கிதனப் பிதழபடை உணர்ந்துவகமாள்ள கநரிடும்.
திருமதி பிவரைண்டைமா வபக், ‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதததயே’ ஆங்கிலக்கல்வி கற்ற நகரைப்
வபண்மணிகள் மூவரின் துதணவகமாண்டு படித்தமார். அவர்கள் நமாட்டுப்பறத்தமாரின் வமமாழிநதடை,
வசமால்லதடைவுகதளப் பற்ற ஏதும்ம் அறயேமாதவர்கள். எனகவ, அவ்வம்தமயேமார்,
அண்ணன்மமார்சமாமிதயே’த் தவறமாகப் பரிந்துவகமாண்டைது மட்டுமன்ற கவடிக்தகயேமான
வமமாழிவபயேர்ப்பகதளயும் விளக்கங்கதளயும் தந்துள்ளமார்.
தட்டைமான், தன்னுதடையே நமாழிதயேப் வபமான்னர் வஞ்சித்து விட்டைமார் எனப் பலம்பம் பகுதிதயேக்
கவிஞர்,
‘கய்யேமாச்சி ஆண்டைவபமாருள் – சிவகன- கடைத்த மனங்கூடுகமமாதமான்’ என மமாரைடித்துப் பலம்பியேதமாகக்
கூறனமார்.இகதவதமாடைர் பின்வனமாரு இடைத்தில் ,’தகயேமாச்சி ஆள்வவமன்று – வபமான்னமாண்டைமார்கடைத்தமனங் கூடைமாகம’ என்றும் வருகிறது..
‘தகயேமாட்சி’ என்னும் வசஞ்வசமால் நமாட்டுப்பறக் கவிஞன் நமாவில்’தகயேமாச்சி’ தகயேமாச்சி’
எனப் பலவதக ஒலிவடிவம் வகமாள்கிறது. அகரைத்தின் பின் யேகரைம் ஐகமாரைமமாக ஒலிக்கும். (அய்யேர்ஐயேர்)எனகவ, ‘தக’ நமாட்டுப்பறபமாடைகன் நமாவில் ‘கய்’ என வடிவவடுக்கிறது. ஆளுதல் என்ற வபமாருள்
தரும் ஆட்சி எனும் வசமால் ‘ஆச்சி’ என ஒலித்திரிப அதடைகிறது. (ட்ச்>ச்ச்) ‘ட்’ எனும் வதளநமாவவமாலி ‘ச்’
எனும் அண்ணவவமாலியேமாகத் திரிதல் ‘ஓரினமமாதல்’ எனும் ஒலித்திரிப விதிக்கு முற்றும் இயேந்தகத.
நமாட்டுப்பற மக்களின் கபச்சுவமமாழியில் இத்திரிவபமாலிகயே வபரிதும் இடைம் வபறும். கட்சி>.கச்சி
மீனமாட்சி> மீனமாச்சி என்பது கபமால.
அதடைக்கலமமாகக் வகமாடுத்த வபமாருதள வஞ்சித்துக் கவரும் வலியே மனத்தத எவ்வமாறு
ஒருவன் அதடையேக் கூடும் என்பதுதமான், ‘ தகயேமாச்சி ஆண்டைவபமாருள் கடைத்த மனங்கூடுகமமாதமான்’ எனும்
வதமாடைருக்குப் வபமாருள். தகயேமாட்சி ஆண்டை வபமாருள் – அதடைக்கலமமாகக் தகயில் வபறப்பட்டை வபமாருள்.
வபக் அம்தமயேமார்,’ஆச்சி’ என்னும் வசமால்தலப் வபண்பமாற் வசமால்லமாகப் பிதழபடை உணர்ந்து, அது
தட்டைமானின் மதனவிதயேக் குறத்ததமாகக் வகமாண்டு, ‘பிறவனமாருவன் மதனவியேமாகியே வபமாருதளக்
கவர்ந்து வகமாள்ள எவ்வமாறு மனம் வரும் எனப் பலம்பியேதமாகக் கூறனமார் அகதமாடு நில்லமாமல்,
தட்டைமானின் இப்பலம்பலில் ஏகதமாபமாலியேல் குற்றச் சமாட்டு இருப்பதமாகவும் குறப்பிடுகிறமார். (How can one
bear the thought of having stolen and enjoyed by a goldsmith’s wife. At the same time he introduces a subtle sextual
accusation, implying that the hero took some thing once enjoyed by another man’s wife. (The Three Twins P114)
மற்றுகமமார் இடைத்தில் ‘கனத்தமுடிக் கமாரைமாளன்’ என்னும் வதமாடைதரை ‘heavy head of hair’ என்று
வமமாழிவபயேர்த்துள்ளமார். ‘கனம்’ என்ற வசமால்லுக்குப் வபருதம என்று வபமாருள். கனத்தமுடி என்றமால்
வபருதமமிக்க மகுடைம் என்பது வபமாருள். மகுடைமமாகியே முடிதயே ததல மயிரைமாகியே முடியேமாகப் வபமாருள்
வகமாண்டைமார் அம்தமயேமார்.தமிழின் கபச்சு வழக்கு, இலக்கியே வழக்கு பற்றயே வதளிவின்தமகயே
இப்பிதழக்குக் கமாரைணம்.
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தமிழில் வசமாற்களஞ்சியேம் திரைட்டுகவமார் நமாட்டுப்பறக் கமாப்பியேங்கதளயும் கருத்தி லிருத்தித்
திரைட்டினமால், தமிழுக்கு கமலும் பல அரியே வசமாற்கள் , பதியே வபமாருளமாற்றலுடைன் கிதடைக்கும் என
நம்பலமாம்.
அண்ணன்மமார் சமாமி கததயின் பிச்சன்கவி ஆண்டுள்ள நமாட்டுப்பற வசமால்வழக்குகள் இங்கு திரைட்டித்
தரைப்பட்டுள்ளன. அதவ ஆளப்பட்டுள்ள வதமாடைர்களும் உடைன்தரைப்பட்டுள்ளன. இதவ வகமாங்கு நமாட்டு
வழக்கு
அககமாரைம்: அ+ககமாரைம். நமாட்டைமார் வழக்கில் வகமாடுதம, உக்கிரைம் எனப்
வபமாருள் படும். ‘அக்கினிப்பந்துமது அககமாரைமமாய்த்தமான்
வருகுகத’
அங்கம்: எலும்ப. இலக்கியே வழக்கு. ‘அங்கம் வபமாறுக்கிகயேதமான் –உத்தமிபதுக்கும்பம் தனிலடைக்கி’
அங்குவடி: குதிதரை கயேறுகவமார் கமாலூன்றப் பயேன்படுத்துவது.stirrup.
‘அங்குவடி வபமான்னமாகல – குதிதரைக்கு- ஆபரைணம் வபமான்னமாகல,
‘அங்குவடி மிதித்து அப்பரைவி மீகதற’
அட்டைமாலி: வீடுகளில் இருசுவர்களுக்குகமல் பலதக பரைப்பி அதமக்கப்படும்
பரைண். வபமாருள்கள் தவக்கப் பயேன்படுவது. Loft. ‘அட்டைமாலி
கமலிருக்கும் சட்டைப்பூதன தமான்மலடு’
அடைசல்: வநருக்கம்
அப்பதன: உத்தரைவு.ஆதண. ஆக்தஞ என்னும் வடைவசமால்லின் திரிப.
‘அப்பதனகள் வசய்தபின்ப குடியேமானவர்கள் எல்கலமாரும்
வமாரைமார்கள்’
அனந்தல்: உறக்கம்.
அனுச்சி: அனுசரித்தல் ஆதரித்தல். ‘ இந்தநல்ல கதசத்திகல எவருகம
குன்றுதடையேமாதன அனுச்சி வசய்யேக்கூடைமா வதன்றடித்தமான்
தவில்முரைசு’
அனுமமானம் : குதிதரை கதனப்ப.
ஆசமாரைம்: முற்றம் Entrance hall of a palace or mansion; ஆசமாரைவமாசல்.
’அரைண்மதனக்கு வந்திப்கபமா ஆசமாரைம் கபமாயிருந்து’
ஆகதசம்: கனவு. ‘அனந்தல்வந்து கண்னயேர்ந்து ஆகதசம் கண்டு வந்கதன்’.
ஆலமாப்கபமாகல: பரைபரைப்படைன், மன அதமதியின்றச் வசயேல்படைதலக்
குறக்கும். கசமாத்துக்கு ஆலமாப் பறந்தமான் என்பது
வகமாங்கு நமாட்டு வழக்கு. ‘கமாலமாகல தட்டி விட்டைமான் குதிதரை
ஆலமாப்கபமாகல பறந்து அதிகவகமமாய் வருகுகத’
ஆரைமாட்டைம்: மிக்கதுன்பம். ‘அனலும் தணியுமினி அவனுதடையே ஆரைமாட்டைம்
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நீங்குமினி’
இணுங்கு: வகமாத்திலிருந்து பிய்த்து எடுத்ததலக் வகமாங்கு நமாட்டைமார்
இணுங்குதல் என்பர். ‘கீதரை இணுங்கு’ என்பததப்கபமால.
‘இணுங்கு கசமாளம் எடுத்து இடிக்கச் வசமால்லுவமார்கள்’.
கசமாளத்தட்டின் கணுவில் முதளக்கும் ஊனில்லமாத கசமாளக்
கதிருக்கு இணுங்கு கசமாளம் என்பது வபயேர். முற்றமாத கசமாளம்
தமாம்படித்த பின்னரும் கதிரிலிருந்து விடுபடைமாது. அததக் தகயேமால்
பிரித்வதடுத்தலமால் ‘இணுங்கு கசமாளம் ‘ என்பர். அதத எத்ததண
இடித்தமாலும் மமாவு வரைமாது.
உத்திரைம்: மறுவமமாழி. உத்தமாரைம் உத்திரைம் எனத் திரிந்தது. ‘ஓதலச்சுரு
வளடுத்துச் சிவனுதடையே உத்திரைத்ததத் தமான்பமார்த்து”
முந்தமாதன’ – உத்தரியேம், உத்திரியேம் எனத் திரிந்தது. ‘
உத்திரைத்ததப் பிடித்து உங்களண்ணரிடைம் ஒதுங்கிகயே
நின்னமாலும் ஏவனன்று ககளமாகரை’
விட்டைம்- ‘கசமாழர் ஆயிரைக்கமால் மண்டைபத்துக்கு இரைண்டு
உத்திரைமு மமாகுமினி’
உத்தரித்தல்: உதரைம் – வயிறு. உத்தரித்தல். பிறத்தல்.’ பத்தரியுமமாக
உத்தரித்துப் கபமாகுமம்மமா’
உறவுமுதற: உறவின்முதறயினர். கபச்சுவழக்கில்’ஒறம்பதற’
’வந்த உறவுமுதறதயே –மமாமன்- வமாவவன்று தமான்ககட்டு’
உறக்கிணறு – உதறகிணறு.பணற்பமாங்கமான நிலங்களில் மண் அல்லது
சிவமண்ட் வதளயேங்கதளப் பதித்து அதமக்கப்படும் கிணறு.
‘உறக்கிணறுக் குள்ளிருக்கும் ஊர்க்குருவி தமான்மலடு’
ஒட்டைமாரைம்: அக்கிரைமம். தீங்கு stubbornness; perversity; பிடிவமா தம். ‘ஓடுகின்ற
தண்ணியிகல – ஓடைக்கமாரைமா- ஒட்டைமாரைம் வசய்யேமாகத’
ஐயேன், ஐயேர்: தந்தத. முதறப்வபயேர்.’ஆடுகமய்த்து –உங்கதளயேன்- அன்பமாய்
வருதகயிகல’, ‘ககமாலமாத்தமாக் கவுண்டைர் மகன்தமாகயேஎங்கதளயேன் குன்றுதடையேமான்’
ஓடுகமாலி: ஊதரைவிட்டுப் கபமானவன். ‘ஊதரைவிட்டுப் கபமான ஓடுகமாலி
உந்தனுக்கு’
கடைவு: சிறுவழி stile நூதழ என்பது இலக்கிய்ச்வசமால். பஞ்வசய்க் கமாட்டிதன
வதளத்து முள்கவலியிட்டு மக்கள் மட்டும் நுதழவதற்கு ஏதுவமாக ஒரு
கதவ நட்டு தவத்திருப்பர். அதற்குக் கடைவு என்பது வபயேர். ‘நுதழயேக்
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கடைவு மில்தல’
கடிங்கமாதள: கடிங்ககமால், கடிப்ப, குணில் என்பன இலக்கியே வழக்கு.
முரைசதறயும் ககமால். ‘கடிங்கமாதளத் தமாவனடுத்துக் கடுகிகயே
அடித்தமான் தவில் முரைசு’
கண்ணசந்து- கண் அயேர்ந்து. கதளப்பமால் வரும் உறக்கம். ‘அனந்தல்வந்து
கண்ணசந்து ஆகதசம் கண்டுவந்து’
கணிங்ககமால்: கணக்கன் தன் பதவிச் சின்னமமாய்க் தகயில் தவத்திருக்கும்
ககமால் Baton
கப்பி: கவள்விக்குபயேன்படும் சமித்துக் குச்சிகள்
கம்மல்: மதழகமகம் கவிதல்
கரைடிகூடைம்: மல்யுத்தம், சிலம்ப பயிலுமிடைம்.
கருமம்: தீதம. ‘நன்தமவசய்யேக் –கருமம்- நமக்குப் பலித்ததிப்கபமா.’
களரி: ஆரைவமாரைம். ‘அப்கபமாது களரிவயேல்லமாம் அடைக்கிதவத்து ரைமாஜேமாவும்’
,’ஆடைல்பமாடைல் களரிதயேத்தமான் அப்கபமாது தகயேமர்த்தி’ ‘கட்டுச்கசமாறு
கட்டுவமன்றமால் களரியிங்கக கூட்டுகின்றமாய்’
கனகதண்டி : பல்லக்கு
கனம் கூறுதல்: பமாரைமாட்டி முகமன் கூறுதல்.‘கண்கள்களி கூர்ந்தவர்க்கும் கனம்
வசமால்லுவர் கமாரைமாளர்’
கல்லதண – கசணம்.saddle. ‘ குதிதரைசவமாரிக்குப் பூட்டைப்படும் அணி.
‘கல்லணியும் கட்டிகயேதமான்கடிவமாளம் பூட்டி’
கிட்டை – அருகில். இடைம். ஏழமாம் கவற்றுதம உருப.’எங்கள்கிட்டை வந்துநீர்
எனக்கறயேச் வசமால்லுவமன்றமார்’
கிரைமாக்கி: கததவ. தட்டுப்பமாடு.
வகமாங்கணக் கம்பளி: வகமாங்குநமாட்டில் வநய்யேப்படும் முரைட்டுக்கம்பளம்.
ஆடுகமய்ப்பவர்கள் மதழக்கும் பனிக்கும் பமாதுகமாப்பமாக இதத த்
ததலமுதல் கமால்வதரை மூடிப் கபமார்த்துக் வகமாள்வர்.இவ்வமாறு மூடிக்
வகமாள்ளும் முதற ‘வகமாங்கமாதடை’ எனப்படும். ‘வகமாங்கமாதடையேமால்’
உடைல் மூடைப் வபற்றருக்கக் தககள் பறத்கத எளிதமாகத்
வதமாழில்படும்.’வகமாப்பிகட்டும் கதவவயேடுத்து வபமாட்வடைனகவ
தமானூன்றக், வகமாங்கணக் கம்பளிதயேத் கதமாள்கமகல
கபமாட்டுக்வகமாண்டு’.
வகமாட்டைம்: விதனச்வசமால். அட்டூழியேம் வசய்ததலக் வகமாட்டைமடித்தல்
என்பர்.’கமனமாட்டுக் கமாளியேவன் கமன்ன்தமயேமாய் வளர்த்த பன்ற,
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ககமானமாட்டுக்கககி உதறயூரு வகமாட்டைமிட்டைகசதி’
வகமாப்பிகட்டும் கதவ: வகமாப்ப – மரைக்கிதள. கதவ. ஆடுமமாடுகளுக்குத்
ததழ ஒடித்துப் கபமாடைப்பயேன்படும் நீண்டை கம்ப. முதனயில்
சிறயேவகமாடுவமாள் வபமாருத்தப்பட்டிருக்கும். ‘வகமாப்பிகட்டும்
கதவவயேடுத்துக் ககமாளமாறமாய்த் தமானடைந்து’ , ‘வகமாப்பிகட்டும்
கதவவயேடுத்துப் வபமாட்வடைனகவ தமானூன்ற’
ககமாந்தத : ததலமுடி. கூந்தல். ‘ககமாந்தத இளஞ்சதடைதயேத் –தமாயேமார் –
கூட்டிமுடிந் தமாளப்கபமா’ ககமாதத என்றும் வழங்கப்படுகிறது.
ககமாளமாறு: பலவபமாருள்களில் வழங்குகிறது. ‘சமாமமான்கதள இறக்கும்
சடுதியிகல வமாரைவனன்று கூதழநமாச்சிக் கவுண்டைர் ககமாளமாறமாய்த்
தமானடைந்து’,‘வகமாப்பி கட்டும் கதவவயேடுத்துக் ககமாளமாறமாய்த்
தமானடைந்து’ ‘குங்குமக் கட்தடை வகமாண்டு ககமாளமாறமாய்த் தமானடுக்கி’
வகடு: கமாலம். ‘ வமாரைவகடு ஆச்சுவதன்று மகமாசுதனயில் நமானிருந்கதன்’
குமுழி: ஏரி, மதகு நீர் வசல்லும் வழி. Sluice.
குண்டு, குறுணி: பழங்கமாலத்து முகத்தல் அளதவகள்.
வகரௌசதன: மதறப்பத்துணி. பிணத்துக்கிடுவது. ‘ வகரௌசதனதயேத்
தமான்கபமார்த்திக் கண்ணீர்ததனச்வசமாரிந்து’.
சகலமாத்து: பட்டைமாதடைவதக. ‘வசம்பரிதசச் சிறவும் –சின்னண்ணருக்குச்கசர்ந்த சகலமாத்வதமாழிவும்’ .‘சகலமாத்து ஒளிர்வும்’ என்பது ஒழிவும்
எனப் பமாமரைக் கவிஞன் நமாவில் திரிந்தது. இவ்வமாறு, திருத்தமமாக
உச்சரிப்பதமாக நிதனத்துக்வகமாண்டு பிதழபடை உச்சரித்ததல
’மிதகதிருத்தம்’ என்பர்,வமமாழிநூலமார்.
சங்கடித்தல் : சிங்குதவக் கடித்தல். சிங்குதவ – நமாக்கு. சினத்தின்
வமய்ப்பமாடுகளில் ஒன்று நமாவிதனக் கடித்தல். ‘
சின்னமாண்டைமார் அப்கபமாது சினத்திகல சங்கடித்தமார்’
சஞ்சுவம்: விருதுகள்.’இங்கு கபமார்க்கருவிகதளக்குறத்தது.
சமர்த்து: ஆற்றல். திண்தம. ‘என்சமர்த்தும் உன்சமர்த்தும் கமாண கவணும்’
‘கவடுபதடை தத்தளிக்க – ஆனமால் – வவட்டுமினி உம்சமர்த்து’
சமுசு : வஞ்சதன.சூது. ‘கட்சி பிரித்தமார்கள் கனசமுசு தவத்தமார்கள்’
சவுரியேம்: ஆற்றல், பலம், வீரைம். ‘சவுரியேம் பத்தமாகம – நீங்கள் –
தமாட்சதணயேமாக வந்தீர்கள்’ ‘தமாண்டி எழுந்திருக்ககவ சவுரியேங்கள்
வகமாஞ்சமிப்கபமா’ ‘வவட்டும் சவுரியேத்தத –நமானுன் – வீரியேங்கள்
பமார்க்க கவணும்’
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சனம்: ஜேனம். மக்கள்.
சலகிருது: ‘சலதக எருது’ இப்படி மருவிற்றுப் கபமாலும். ததப்வபமாங்கலுக்குப்
பின் நல்ல வலிவுள்ள கமாதளகதளக் வகமாம்ப சவி, வண்ணம்
தீட்டி, பதியே ததலக்கயிறு, முதலியேன மமாற்றத், வதமாட்டியேர்,
பதறயேர் முதலியே பண்தணத் வதமாழிலமாளர்கள், தகயில்
ககமாலுடைன் வீடு, கதமாட்டைம் அதனத்திற்கும் ஓட்டிச் வசல்வர்.
தமானியேம் கமாசு முதலியேவற்தற வமாங்கி வருவர். அவ்வமாறு
ஓட்டிச்வசல்லப்படும் அக்கமாதளக்குச் ‘சலகிருது’ என்று வபயேர்.
சலதக calakai, n. perh. šlāghya. Visiting presents;
கமாணிக்தகப்வபமாருள்.
சலமாம்: வணக்கம். ‘பட்டைமாணி ரைமாவுத்தமமார் பணிந்துசலமாம் வசய்துநிற்க’
சமாடு:

முகத்தல் அளதவ. ‘கரிசமாட்டுப் வபமான்னளக்கும் கரிகமாலச் கசமாழர்’

சமாரிவருதல் : உலமாப்கபமாதல். ‘கமாளிபன்றக் குத்திக்கமாரைமாளர் சமாரி வமாரைமார்’
சமாவல் ; கசவல்.
சிக்குதல்: கிதடைத்தல். சிக்கமாமல்- கிதடைக்கமாமல். ‘கவதலயேமாள் சிக்கமாமல்
கவகமமாக ஓடிவந்தமார்’
சிதற: சிதரை, சிதரைத்தல்- குதறத்தல். முள்கவலி, வதன்தன, பதன
முதலியேவற்றன் பன்னமாதடை கபமான்ற மிதகயேமான
உறுப்பக்கதளக் குதறத்ததலச் சிதற வயேடுத்தல் என்பர்.
‘சதமுள்ளு வனமததனச் சிதறவயேடுத்தமா னப்கபமாது’
சனி: குதிதரைச் கசணம். saddle ‘அலங்கமாரைந் தமானுஞ்வசய்து அதன்கமகல
சனிதவத்து’
சுங்கு: உருமமாதலயின் வதமாங்கல். ‘சந்திரைகமாவி உருமமாதல சுங்குவிட்டுத்
தமான்துலங்க’
கசமாடி: அலங்கமாரைம்வசய். ‘எங்கரைகம் கசமாடிக்கிகறன் உங்கரைகம் கசமாடி
வயேன்றமாள்’ இதண. ‘பள்ளி சிறுகசமாழர் தன்கசமாட்டுப்
வபண்களுடைன்’
கசமாணகிரி: கசமாணகிரி: எளிதில் ஏமமாறுபவன். ‘ககமாட்தடைத் ததலவமாசல்
கமாக்கும் கசமாணகிரி வில்லியேர்கள்’
கசமாலி: கஜேமாலி என்பதன் திரிப. கவதல, கடைதம. ‘உன்குதிதரை வருவதற்கக
இன்கனரைம் கசமாலிவயேன்கன’
ஞமாயேம்: நீதி முதற, நியேமாயேம் நீ>ஞமா . ‘கபமாகிறகத யேல்லமாமல் வபமாருந்திவரைப்
கபமாவதில்தல,என்றுதமான் பல்லியேது இதமமாகச் வசமால்லுகுற
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கபமாகிறது நியேமாயேமல்ல பண்ணியேகரை வசமால்லுகிகறன்’
தட்டு: கசமாளப்பயிரின் தமாள். ‘ஒருதட்தடைத் தமான்பிடுங்கி உரித்துகம
பமார்க்தகயிகல’
தடைம் : வழி. ‘பமாதித்தடைம் வந்தபின்ப பமார்த்தமாகன சம்பவனும்’
ததலக்குசரைம்: ததலக்கு உசரைம். ததலயேதண. ‘ததலக்குசரைம் கவணுவமன்று
தமாவனழுந்து இங்கக வந்கதன்’
தவதடை: தமாதடை. ‘ததலமயிதரைத் தமான்பிடித்து தவதடையிகல தமானடித்தமான்’
தன்பிறப்ப: உடைன்பிறந்தமார். ‘தமாதயே மனதிவலண்ணித் தன்பிறப்தப
வநஞ்சிவலண்ணி’
தமாட்டிதம: வபருமிதம். ‘தந்தப் பல்லக்ககற –வபமான்னம்பலசமாமிதமாட்டிதமயேமாய் வமாரைமாகரை’
திட்டிவமாசல்: வபரியேமதிற்கதவில் அதமந்திருக்கும் குறுகியே வமாயில். ‘ககமாட்தடை
வமாசல் சமாத்தி திட்டிவமாசல் திறந்து விட்டைமார்’
திருஷ்டிக்குட்டி : கண்கணறு கழிக்கப் பழியிடைப்படும் ஆட்டுக்குட்டி. ‘கதரு
வடைம்பிடிக்கத் திருஷ்டிக்குட்டி வவட்டினமார்கள்’
துருசு: துரிசு என்றும் வழங்கப்படும். விதரைவு. ‘வசமால்லுதமயேமா என்று சங்கர்
துருசமாகக் ககட்டைமாகரை’ , ‘கசமாளந்கதமாட்டி யேவனும் துரிசமாக
ஓடிவந்து’
துவண்டை கிழம்” துவன்ற> துவண்டை வதமாண்டுக்கிழம்’வதமாண்ணூறும் பத்தும்
வசன்ற துவண்டைகிழமமானமார்’
நலுக்கமிடைல்: ததலயில் அழுந்தத் கதய்த்தல். ‘நல்வலண்வணய் சயேக்கமாய்
நன்றமாய் நலுக்கமிட்டு’
நமாமள்: தன்தம ஒருதமயேமாயினும் தன் தகுதிகுறத்துப் பன்தம வமாய்பமாட்டில்
வழங்கும். நமாங்கள்> நமாம்கள்> நமாமள்.’நமாமள் நமக்குச் சரியேமாக
தவத்துன்தன’
நிகுதி: நியேதி. நிர்ணயேம். உறுதி. ‘ஏர்க்கு ஐந்து பணம் கடைதம நிகுதி பண்ணி’.
நிர்ணயேம் – சத்தியேம். ‘உனக்வகன்ன நிர்ணயேங்கள் வசய்துதரை கவனுமடைமா’
பகதடை, பந்து- தமாயேன், வசமாக்கட்டைமான் விதளயேமாட்டில் உத்திகள். ‘பகதடை
விழுகமாமல் பந்துவிழுந்ததுதமான்’
பதனம் : பத்திரைம். எச்சரிக்தக. ‘தம்பி பதனம் கமாண்தமார்கவந்தன்
பத்திரைம்கமாண்’., ‘ககமாட்தடை பதனமடைமா வகமாத்தளங்கள் எச்சரிக்தக
பதனம் பதனவமன்று
பத்தவில்தல: கபமாதவில்தல. ‘மரைக்கமால் அரிசிச்கசமாறு உன்வயிற்றுக்கக
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பத்தமாது’. ‘வவகுநமாள் தவசிருந்து – எனக்கு – வீரியேங்கள்
பத்தவில்தல.‘
பலபட்டைதரை: கலப்பச்சமாதியினர்.. இழிவசமால். ‘பலபட்டைதரைத் வதருவும்
பமாங்கமாகத் தமானிருக்கும்.’
பள்ளயேம்: வமமாச்தச, அவதரை, வகமாண்தடைக்கடைதல, தட்தடைப்பயேறு
முதலியேவற்தற அவித்துச் வசய்த உப்பப் கபமாடைமாத சுண்டைல். ‘
பள்ளயேமும் கபமாட்டுப் பமாங்கமாய் அடைச வலன்று’
பமாவமாதடை: பந்தலில் கட்டைப்படும் கமற்கட்டி. ‘பந்தல் விளக்கிப்
பமாவமாதடைகமற்கட்டி’
பிறகமாகல: பின்பறம். ‘பல்லறுக்கும் அரிவமாதளப் பிறகமாகல தமான்வசமாருகி.’
பூப்வபட்டி: வழிபமாட்டுக்குரியே மலர்கதளக் வகமாய்து தவக்கத் வதன்தன
ஓதலயேமால் முதடையேப்பட்டை கூதடை. ‘திருப்பூக்குடைதல
திருப்வபட்டி கதமாள்கபமாட்டு’ ,பூப்வபட்டி கதமாள்கபமாட்டுப்
வபமான்னம்பலம் கதடி’
வபமாந்தி: வபமாம்மல். மிகுதி. வபருதம. ‘வபமாந்திக்கடுக்கனிட்டு’
பத்தி>பந்தி.அறவு, பத்தி. ‘இப்கபமா யேமாதரை நிதனத்தமாய் அளவற்ற
பந்தியிகல’
வபமாந்திக்ககமால்: துறவியேரும் முக்கமாலமும் அறந்த அறவர்களும் தகயில் ஏந்திவரும் பிரைம்பக்ககமால்.
‘பிரைம்பம் ஒருதகயில் பிரைப்பம் வபமாந்திக்ககமாலும் ஒருதகயிகல’
வபமாதடை: பதடை. பக்கம். கசமாளம், திதன முதலியே கதிர்கள் பக்கம் வபருத்து வளர்ததலப் பதடை
வபருத்தல் என்பர். ‘பயிரும் வபமாதடைகட்டிப் பமாங்கமாக வளர்ந்து நிற்க.’
கபமாகி: பல்லக்குச் சுமப்கபமார். ‘பல்லக்குப் கபமாகிகதளப் பமாங்கமாக நீர்கூட்டி’.
மடைக்கலப்பமாதன: மதடைக்கலப்பமாதன. மதடை- கசமாறு. வகமாங்குநமாட்டுத்திருமணச் சர்களில்
வழங்கப்படும் வபமாருள்களில் ஒன்று. ‘மடைக்கலப் பமாதனயில் மரைக்கமால் அரிசியிட்டு’
மறுகசதி : மறுகபச்சு. ‘கசமாழர்வந்ததழக்தகயில் மறுகசதி வசமால்லக்கூடுகமமா?’.
மனு: உத்தரைவு. ஆதண. ‘என்சதமயில் எந்தமனுக் ககட்டைமாலும் அந்தமனு உன்னதுதமான்’. ‘மண்டைலங்கள்
பூதசவகமாள்ள – சுவமாமி- வமாக்குமனு கவணுவமன்று’
மமாளமாது: இயேலமாது. மணியேங் கணக்குப் பமார்க்க மமாளமாது’. தீரைமாது. ‘மமாடு கட்டித் தமாம்படித்தமால் மமாளமாது
என்றுவசமால்லி’
மமார்மூண்டு: ஏங்கி. மனக்குதறப்பட்டு. ‘முழுகி எழுந்திருந்து ஆயிகரைகம் –முழுக்கு நீரைமாடிகயேதன்
மமார்மூண்டு தமான்திரும்பி வருகுது அந்கநரைம்’ ‘வந்தவழி பமார்த்து குதிதரைதயே மமார்மூண்டு திருப்பகிறமார்’.
முச்சி: சிறுமியே விதளயேமாடைப் பயேன்படுத்தும் சிறயே முறம். ‘சித்தமாதடை வகமாய்துடுத்தி சின்னமுச்சி
வகமாண்கடைதமான்’
முடுக்கு: விரைட்டு. ‘எந்தவீடு கபமாய்க்கஞ்சி ககட்பினுமில்லிவயேன முடுக்கிவிட்டைமார்’. ‘வசமாந்தநல்ல
வூரிகலதமான் என்தனயும் முடுக்கி விட்டீர்’.
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மூக்கதற: முகமற்ற. ‘மூக்கதறப் பிள்தளயேமாதரை எடுத்துப் வபமான்னர் முடிகமகல கபமாடைவவன்று’
மூதமாக்கள்: பிதிரைர்கள். முன்கனமார். ‘நீங்கள்மூதமாக்கள் சர்பமாதம் கசருமிவனன்று’
கமலமாள்: முகவர். ‘கமனமாட்டு கவட்டுவர்க்கு –இவன் – கமலமாளமாய் வந்தவன்’.
லத்தி: யேமாதனயின் சமாணம். ‘வமால்முருக்கி லத்தியிட்டு வவள்ளமாதன வீறட்டு வமாரைகபமாது’
லமாதக: லமாகுதல்- குதித்தல். தமாக்குதலினின்றும் தப்பித்துக் வகமாள்ளும் முதறகளில் ஒன்று.’ஆக்கரித்துப்
பல்கடித்து ஔபதடி பின்குதித்து முன்லமாதக பின்லமாதக முப்பத்திரைண்டு லமாதகயும்’
வலுக்கமாரைம்: வல்லதம. வசருக்கு. கர்வம். ‘வமாரைதில்தல என்று வலுக்கமாரைம் கபசுகிறமார்கள்.
வருதி: வரும்வசய்தி. ‘வந்த சனத்துக் வகல்லமாம் வருதிகதளச் வசமால்லி விட்டைமார்’
வளப்பம்: தகுதி. ‘ஓடைக்கமாரைதன அதழத்து அவனுடை வளப்பமினிப் பமார்ப்கபமாம்’
வமாசல்: சமூகம் என்பது கபமால உயேர்ந்தமாதரைச் சுட்டும்பணிவமமாழி. ‘வமாசல் பிரைதமானி’
வமாதக: குதிதரையின் கடிவமாளம். ‘வமாதகதயேத் தமான்பிடித்துக் குதிதரைதயே மல்லமாக்கத் தமானிழுத்தமான்’
விசனம்: வசனம். ‘வமாய் விசலம். வமாய்ச்வசமால். ‘வீரைமதல என்றுவசமால்ல –அண்ணமா நமான் விசனமமாய்க்
ககட்டிருந்கதன்’. ‘வமாமதல என்றுவசமால்லி –இததன- வமாய்விசலம் ககட்டிருந்கதன்’
விபரைம்: கபடுசூது. ‘கவளமாளர் வமிசத்தில் விபரைம் வதரியேமாது கமாரைமாளர் வமிசத்தில் கபடைம் வதரியேமாது’
விளக்கம். ‘கமனமாட்டு கவட்டுவர் விபரைமது ககட்கிறமார்கள்’
விழமா: விளமா. ஏர் வசன்ற சமால் ‘ஏரும் உழுதமாச்சு கதடைசி விழமா தமானிருக்க’ மிதகதிருத்தச் வசமால்.
விரைசு: விதரைவு. ‘தன்னுதடையே வமல்லியேவமாள் விரைசுடைகன தும்பவிட்டுப் பின்கனமாக்கி’
விருது: வமாணவதககள். ‘ரைமாக்வகட்’ வவடிகபமால. ‘அனுமந்தபமால் விருது சூரியே பகவமான் விருது
வசவகடைல விருது’
வவட்டிகவதல: கூலியில்லமாத கவதல. கவதல வசய்தவனுக்கு எவ்விதப் பயேனும் இல்லமாமல்
பிறருக்குச் வசய்தகவதல. ‘வீணமான வீண்கவதல வபமான்னமாண்டைமார் –வவட்டிகவதல வமாங்குகிறமார்’
கவகமாள் : கவவு+ஆள் ‘கமனமாட்டு கவட்டுவருக்கு –நீ- கவகமாளமாய் வந்தவன்தமான்’
ஆபரைணங்கள், ஆதடைகள்
அல்லிக்கயிறு, உருமமால், கசமாமன், த்ங்கதமால் சருகுவமார்த்த நிசமார், பமாகுகட்டி, வமாகுவலயேம்.
தும்பிப்பதக்கம்(வண்டின் வடிவமாய் வசய்யேப்பட்டை பதக்கம்). துத்துத் துரைமாய் (உருதுச்வசமால்) முத்து
முதலியேவற்றமால் வசய்யேப்பட்டை தலயேணி வதக) . சல்லி(முத்துக்களமாலமான வதமாங்கல்.
வச்சிரைமணித் தமாவடைம் (தமாழ்வடைம்) . தவரைமணித் தமாவடைம். மமாணிக்கப் பதக்கம். முத்துத் தமாவடைம்.
முத்துப் பதித்தகமமாகனமமாதல. பச்தசக்கல் கடுக்கன். பசும்வபமான் கதணயேமாழி . கடைதமாரைம். உடைதமாரைம்.
கண்டைசரைம். வர்ணக்கச்தச. எண்வணய்க்கச்தச. பட்டுச்சுங்கம். ஒட்டியேமாணம் பச்சிதலக்கடைகம் பச்தச
வடைம் துப்பட்டி சமால்தவ. பனுதி. வீரைதண்தடை. .கச்தசமணி. கமால்சிலம்ப. சூரியேகமாந்திப்பட்டு.
பதடைக்கலன்கள்
அம்பரைமாத் தூணி(அம்பறமாத்தூணி), வமாங்குபிடி சூரி, வதளதடி, சக்கரைம், ஈட்டிக்ககமால், வல்லயேம்,
குறஞ்சிக்கட்டி வல்லயேம், எரியீட்டி, கநரிசம், பட்டைமா. சூரைவமாள். ககடையேம். பரிதச. சரைமா. சுருட்டு
முஹ்துப்பட்டைமாசு. சம்பகத்தி. சமுதமாடு(உருதுச் வசமால்)ஜேகமதமார் என்னும் இரைமாணுவ
அதியேமாரிப்வபயேர்த்திரிப. சமுக்குலப் பட்டை (உருதுச் வசமால். சமுக்குலமா என்பது வதமாதலகநமாக்குக்
கண்ணமாடி. ) பட்டைமா வதமாதலதூரைம் வசன்று தமாக்கி மிளும் சுருள் கத்தி. கண்டைர்ககமாடைமாலி. கனதுண்டு தடி..
இதசக்கருவிகள்
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தம்பட்டைம்: இது ‘நல்வலருது தம்பட்டைம்’ என்பதமால் எருஹின் மீது தவத்து முழக்கப்வபறும் ஒருவதக
முரைசு கபமான்ற கதமாற்கருவி.
நமாகசுரைம்: நல்வலருத்துத் தம்பட்டைம் நமாகசுரைம் கபரிதகயும்’ நகரைமா என்ப்ஹஹு ஒருவதக முரைசு.
கபரிதக: யேமாதனயின்கமல் தவத்து முழக்கப் வபறுவது. ‘யேமாதனயின்கமல் கபரிதக அதிர்ந்து
முழங்கினர்’
கிடுமுடி: ‘வகமாட்டும் கிடுமுடியும்’ ‘கடைமடைமா’ என்னும் மகமாரைமாஷ்டிரைச் சிறுபதற.
ககமாவில்கமளதமாளம்: பல்லமாங்குழல், வகமாட்டு.
எக்கமாளம்: சின்னம் Trumpet.
நகமார்: ஒட்டைதக நகமாரும்.’ ஒட்டைகத்தின்மீதுதவத்துமுழக்கப்வபறும்.
ரைமாயேவகடி : ஒருவதக முரைசு. ‘வகடி’ என்றமால் ககமாட்தடை. எனகவ, இது ககமாட்தடை மதில்கமல் தவத்து
முழங்கப்வபரும் முரைசு.
கதத வசமால்லும் பமாங்கு
நமாட்டுப்பறக் கததப் பமாடைகனின் வசமாற்களஞ்சியேம் பலதமக் கவிஞனுதடையேததப் கபமான்று
அகன்று விரிந்ததன்று. என்றமாலும், வளமமானது. எளியே கபச்சு வழக்கிலுள்ளவசமாற்கதளக் தகயேமாண்டு
நுண்ணியே கருத்துகதள வவளிப்படுத்துவதில் கததப்பமாடைகனின் வசமால்லமாட்சித் திறன் சிறப்பதடைகிறது.
கததப்பமாடைகன் தன்முன்னிருக்கும் அதவயினருக்கமாககவ கதத வசமால்கிறமான். எனகவ, அவன் தன்
கருத்துக்கதளத் தன்முன் உட்கமார்ந்து இருப்பவர்கள் அதனவருக்கும் வதளிவமாகும் வதகயில் அவர்கள்
அறந்த வசமாற்களில் கூறுகிறமான். எனகவ, சிலசமயேங்களில் வசமாற்களின் கநர்வபமாருள் ஒன்றமாகவும்
அதவ வதமாடைரில் நிற்கும்வபமாழுது வதமாடைரைமாற்றலமால் விதளயும் வபமாருள் வசறவு மிக்க
கவவறமான்றமாகவும் கமாணப்படுதலில் வியேப்பில்தல.
மனம் அடைங்கி ஒருதமப்பட்டை தவநிதலதயேப் பலவர்கள் பல்கவறு திறத்தில்
வவளிப்படுத்திப் பமாடியுள்ளனர். தில்தலயில் சுந்தரை மூர்த்தி நமாயேனமார் வழிபட்டைகபமாது,
ஐம்பலனுமடைங்கிக் கருவிகரைணங்கள் கசட்தடையேற்று ஒற்றுதமப்பட்டு நின்ற நிதலதயே, ‘ஐந்து
கபரைறவும் கண்ககள வகமாள்ள அளப்பருங் கரைணங்கள் நமான்கும் சிந்ததகயேயேமாக’ எனச் கசக்கிழமார்
எடுதுதுக் கமாட்டுகிறமார். ‘ஒருதமயுள் ஆதமகபமால் ஐந்தடைக்கல்’ என்று இந்நிதலதயேஉவமித்தமார்
திருவள்ளுவர். வபரியேகமாண்டியேம்மன் தவமிருக்தகயில் கண்ணின் பலனும் வசவியின் பலனும்
பறச்வசயேல் ஒன்றுமின்ற ஒற்றுதமப்பட்டு அடைங்கி நின்ற தவநிதலதயேப் பிச்சன், ‘நட்டை கண்ணும்
விட்டை வசவியும் நமாலுதகயுமமா யிருந்தமாள்’ என்னும் வதமாடைரில் உணர்த்திவிடுகிறமார்.
எடுத்துதரைக்கும் பமாங்கில் கதத நிகழ்ச்சிகதளமட்டும் கூறும் கபமாது வவறும் கருத்து
வமாக்கியேங்கதளகயே தகயேமாளும் கததப்பமாடைகன், ’வநஞ்சுவகமாளின்’ அல்லது வவளிப்பதடையேமாகக்
கூறுவதற்கு அரியே உணர்ச்சிகதள வவளிப்படுத்த உருவகங்கள் அல்லது படிமங்கதளக் தகயேமாளுகிறமார்..
திருமணமமாகிப் பலவருடைங்கள் கழிந்து, அறங்கள் பலவசய்து, தவமிருந்து , அருதமயேமாகக் கிதடைத்த
பமாலகன் குன்னுதடையேமான் மூன்று வயேதமாகியும் ‘அம்மமா அப்பமா’ என்றுஅழத் வதரியேமாமலும் , ஐந்து
வயேதமாகியும் அறவு விளக்கமில்லமாமலும் இருத்ததலக் கண்டை ககமாலமாத்தமாக்கவுண்டைர் தம்முதடையே
மகனின்நிதலதயே ‘ஊதமவசவிடு இது ஊதமாத சங்கு’ என்கிறமார். தபயேனின் பயேனற்ற பிறப்தபயும்
தந்ததயின் வசமால்லரியே துயேரைத்ததயும் இச்சிறு வதமாடைரில் கததப்பமாடைகர் உணர்த்தி விடுகிறமார்.
‘மங்குமதசயேன்’ என்ற வசமால் வகமாங்கு நமாட்டு வழக்கு ‘சூதுவமாது கபடைம் அறயேமாதவன்’ , அறவு
கூர்தமயேற்றவன்’ எனும் வபமாருதளத் தருவதமாகும்.இததனக் குன்றுதடையேமானின் இயேல்பணர்த்தும்
இயேற்வசமால்லமாகவும் , வசல்லமமாய்க் கடிந்து வகமாள்ளும் இரைக்கக் குறப்பதடையே வசமால்லமாகவும் , பதகவர்
கூறும் இழிவசமால்லமாகவும் கவிஞர் தகயேமாளுகிறமார். இதுவும், ஒகரை வசமால்தல இடைம்கநமாக்கிக்
தகயேமாண்டு கவறுபட்டை வபமாருளுணர்ச்சிகதள வவளியிடும் கததப்பமாடைகனின் கவியேமாற்றலுக்குச்
சமான்றமாகும்.
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குடும்பத்தில் ஆண்குழந்ததயும் வபண்குழந்ததயும் வபறும் சிறப்பக்கதளக் கவிஞர்,
‘அம்பலத்துக்கு ஆணும் அடிக்கிதளக்குப் வபண்ணும்’ எனும் வதமாடைரைமால் உணர்த்துகின்றமார். ஆண்,
வபமாதுவமாழ்வுக்கும் ததலதமச் சிறப்பக்கும் உரியேவன். வபண், குடும்ப உறவுச் சிறப்பக்களுக்உ
உரியேவள். அடியிலிருந்து கிதளக்கும் தூறுகளமால் பல்பூண்டுகள் பரைவிப் படைர்தல்கபமால் வபண்ணமால்
உறவுகள் படைர்ந்து விரியும். உறவுகள் பந்த பமாசத்துடைன் பின்னிப் பிதணப்பண்டிருக்க கவண்டும்.
இததனக் வகமாங்குநமாட்டைமார் , ‘ஆல்கபமால் ததழத்து அருகுகபமால் கவரூன்ற’ எனத் திருமணத்தின்கபமாது
மணமக்கதள வமாழ்த்தி வவளியிடுவர். குடும்பப் பிதணப்பக்கு ஆண், வபண் இருபமால் குழந்ததகளும்
கததவ எனும் உண்தம, ‘அம்பலத்துக்கு ஆணும் அடிக்கிதளக்குப் வபண்ணும்’ எனும் வதமாடைரைமால்
உணர்த்தப்படுகிறது.
தமாமதரை, தமானும் கணவனும் மூத்துவிட்டை நிதலதயேக் ‘கமாய்ந்த சருகமாகனமாம், கதிர்பழுத்த
கம்பமாகனமாம்’ என்று கூறுகிறமாள். இழிந்த வனமான தட்டைமான் பின்னர் சத்தியேத்துக்குக் கட்டுப்பட்டுப்
கபமாகும் நிதலதயேப் வபமான்னர், ‘சிக்கிகனண்டைமா உன்தகயில் –ஒருவமாக்கினமால் – சிரைசு உட்பட்கடைனடைமா,
கட்டுப்பட்டை மமான்கபமாகல சிக்குப்பட்டுப் கபமாகனண்டைமா’ என்கிறர். இதவகபமான்ற உருவகங்கள்
உவதமகள் வமாயிலமாகப் பமாத்திரைங்களின் உணர்ச்சிகதள வவளிப்படுத்தலில் கவிஞரின் ஆற்றல் நன்கு
வவளிப்படுகிறது.
‘ஆனிஅதரையேமாரு ததலயேமாடி முழப்வபருக்கு’, ‘தவிடுவிற்கும் வசட்டியேவன் தனக்ககமாடி
யேமாகிவிட்டைமான்’, இவளழதகப் பமார்த்தமாகலமா ஆதிலட்சுமிதயேத் கதமாற்கடிக்கும் அவதனப் பமார்த்தமாகல
ஆடுகமய்க்கும் கபய்க்கருப்பன்’, , அவன் ஆணமாய்ப் பிறந்ததினமால் அதிகவிதன தமானிதனந்தமான்
நமாம்வபண்ணமாய்ப் பிறந்ததினமால் – தமாகயே- வபமாறுக்கயினி கவண்டுமம்மமா’, ‘நமாடுவகமாள்தள கபமானமால்
நமக்வகன்ன கபமாகிறது’, ‘வலியே உறவுபண்ணி வம்பசண்தடை வகமாள்ளமாகத’, விதிகதளயும் வவன்றுதமான்
விலக்கவும்கூடுகமமா’,’ என நமாட்டுப்பறமக்களீன் பட்டைறவு பழவமமாழிகளமாக இக்கமாப்பியேத்தில்
ஆளப்பட்டுள்ளன.
குற்றம் வசய்தவதனக் தககயேமாடு பற்றவரை ஏவும்கபமாது, ‘அங்கக பிடிக்கும்சிதக இங்கக
வகமாண்டுவமாடைமா’, எனல், மகிழ்ச்சியேமால் பூப்பதத,’ ஒருபஜேம் இருபஜேமமாய்’, எனல்,பணிக்கு ஆண்கள்
அதனவரும் வரைகவண்டும் என ஆதணயிடும்கபமாது,’ அதரைஞமாண் கட்டும் ஆண்பிள்தளயுள்ள
வதல்லமாம் ‘ எனல்,சத்தியேம் முன்ன்முதற கூறுதல்,’ ஒருதரைம் சத்தியேந்தமான் உலகத்துக் ககற்கமாது’ எனல்,
கபமாட்டியில் முதலமாட்டைத்ததப் ‘பிள்தளயேமார் ஆட்டைம்’ எனல், பிரைமாமணருக்குக் வகடுதி வசய்தலமாகமாது
என்பததன,’ ஐயேர் பமாவம் வபமால்லமாது’ எனல்,வதமால்தல வகமாடுக்கும் வீரைமற்ற கும்பதலக், ‘கமாக்கமாக்
கூட்டைம்’ எனல், இதவகபமான்ற நமாட்டைமார் வசமால்வழக்குகள் இக்கமாப்பியேதிற்குச் சுதவ கூட்டுகின்றன.
நமாட்டுப்பற மக்களிடைம் வழங்கமாத அரியே வசமால்லமாட்சிகளும் இக்கமாப்பியேத்தில் உள்ளன.
வதய்வமாகவசம் வந்து மயேங்கியே சங்கர் மீது கபமார்த்தியே துணி ‘வகரௌசதன’ எனப் வபயேர் கூறப்படுகிறது.
ஆதடை அணிகலன்களின் வபயேர்கள் , அரைசனளிக்கும் விருதுகள், சடைங்குவமமாழிகள் முதலியேன
இக்கமாலத்து வழக்கில் இல்லமாதன. சஞ்சுவம், சலகிருது கபமான்ற வசமாற்களும் அரியேனகவ.
மங்கல வழக்குப் பணர்த்தல் கவிஞனுதடையே சிறப்பக்களில் ஒன்றமாகும். தீயேவற்தறத் தம்
வமாயேமால் வசமால்லப் வபரிகயேமார் அஞ்சுவர். அததச் வசமால்லியேமாக கவண்டியே தருணத்தில், அதற்குரியே
வசமால்லமால் வசமால்லமாமல் கவறு தக்க வசமால்லமால் அக்கருத்ததப் பலப்படுத்தி விடுதல்ஆன்கறமார் மரைப.
குன்றுதடையேமானும் தமாமதரையும் தன்னிடைம் வகமாடுத்திருந்த அவர்களுதடையே வசமாத்துக்கதளக்
கவர்ந்துவகமாண்டு, தமாமதரைதயே தவப்பமாட்டியேமாகக் கவரை கவட்டுவப் பட்டைக்கமாரைன் திட்டைமிட்டுச்
வசயேல்படுகிறமான். இந்தப் பதழயே நிகழ்ச்சிதயேத் தமாமதரை தன் பிள்தளகளமாகியே அண்ணன்மமாரிடைம்
கூறுகிறமாள். அப்கபமாது கவட்டுவன் வசயேதல அதற்குரியே வசமால்லமாற் கூறக் கூசி, ‘பணத்தத எடுத்துக்
வகமாண்டு பமாதகம் வசய்துவிட்டைமான்’ என்று மட்டும் கூறுகிறமாள். வபமான்னர்
உறங்கும்கபமாதுஅவர்ததலகமல் கல்தலப் கபமாட்டுக் வகமான்றுவிடைத் தட்டைமான் எண்ணுவதத
,அதற்குரியே வசமால்லமாற் கூறமாது, ‘வபமான்னருடை பூமுடிக்குப் பூச்சூடை’ அவன் எண்ணினமான் என்று கவிஞர்
கூறுகிறமார். மங்கல வழக்குப் பணர்த்தலில் நமாட்டுப்பறக் கவிஞனுக்கு இருந்த நம்பிக்தக நம் நமாட்டுக்
கவிமரைபின் வழி வந்ததல்லவமா?
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பதியே கருத்தத வவளியிடைப் பதியே வசமாற்கதளப் பதடைத்துக் வகமாள்ளும் ஆற்றதலயும்
இக்கவிஞனிடைம் கமாண்கிகறமாம். வபமான்னதரைச் கசமாழன் ,’விலங்கில்லமாக் கமாவல் வவயில்கமாவல்’
தவத்தமானமாம். சிதறயில் தவத்துப் பூடைமாமல் ,’விலங்கில்லமாக் கமாவல் வவயில் கமாவல்’ தவத்ததமாகக்
கூறுவது திறந்தவவளிச் சிதறச் சமாதலதயே நிதனவூட்டுகின்றது அல்லவமா?
14 ஆம் நூற்றமாண்டில் விஜேயேநகரைப் கபரைரைசு நிறுவப் வபற்று, அதன் வசல்வமாக்குத் வதன்னகம்
முழுவதும் பரைவியேது. வதலுங்கு வமமாழி நமாயேக்கமன்னர்களின் ஆட்சியில் அரைசியேல் வமமாழியேமாகவும்
விளங்கியேது. மரைமாட்டியேர்கள் தமிழகத்தில் 1766 முதல் 1800 வதரை ஆண்டைனர். இவ்வமாறு முகமதியேர்,
நமாயேக்கர்கள், மரைமாட்டியேர் முதலியே பிற வமமாழியேமாளர் ஆட்சிக் கமாலங்களில் கததப்பமாடைல்கள் மக்கள்
இலக்கியேங்களமாக மக்கள் வமமாழியில் வடிவவடுத்ததம தமிழ் இலக்கியே வரைலமாற்று உண்தம. எனகவ,
அக்கமாலத்தில் வழக்கிலிருந்த பிறவமமாழிச் வசமாற்கள் பல நமாட்டைமார் இலக்கியேத்திலும் கலந்து விட்டைன.
‘அண்ணன்மமார்சமாமி கதத’ நமாடைமாட்சி உரிதமயுடைன் வமாழ்ந்த கமற்குடிமக்களின் கமாப்பியேமமாதலின் இதில்
இடைம்வபற்றுள்ள பிறவமமாழிச் வசமாற்கள் பலவும் அக்கலத்து கமற்குடி மக்களின் உதடை, அணிகலன்,
அதிகமாரைம், ககமாட்தடைவகமாத்தளம், சமாதிப்வபயேர்கள் கபமான்றனகவயேமாம்.
வமாய்பமாடு அடுக்குகள் , மீள்கருத்துக்கள் (Repetitions and themes)
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் பூசதன வழிபமாடுகள், கமாற்று மதழ வருணதன, நமாடு மதல
வருணதன , நமாடு மதல கடைந்து வசல்லல், பிள்தளப் கபறு, பிள்தள வளர்த்தல், வஞ்சினம் கூறுதல்,
ஆதடைஅணிகலன் பூணல்., பதடைக்கலம் தரித்தல் சண்தடை நிகழ்ச்சிகள், வபரிகயேமாதரை நிதனத்துச்
வசயேல்படுதல், வபரிகயேமாதரை வணங்குதல், விருந்து உபசமாரைம் இதவகபமான்ற வருணதனகளும்
நிகழ்ச்சிகளும் பலமுதற இடைம்வபறுகின்றன. இந்த நிகழ்ச்சிகளும் ஒத்த வசமால்லதமப்பில்
வமாய்பமாட்டுத் வதமாடைர்களமாகலகயே அதமந்துள்ளன. இதவவமாய்பமாட்டுத் வதமாடைர்களமால் பலமுதற
கூறப்படுதலமால் மீள்கருத்துக்கள் (themes)என்று குறக்கலமாம்.
ஒருவசய்யுளில் முன்னர் வந்த வசமால்லமாவது வபமாருளமாவது பின்னர்ப் பலவிடைத்தும் வந்தமால்
அததனப் ‘பின்வருநிதல அணி’ எனும் அலங்கமாரைமக அணி இலக்கண நூலர் கூறுவர். வசமாற்வபமாருட்
பின்வருநிதல அணியும் அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் இடைம்வபறும் வமாய்பமாடு/அடுக்குகள், மடைக்குகள்
ஆகியேன கதமாற்றத்தி ஒற்றுதம உதடையேன கபமாலக் கமாணப்படினும் இவற்றனிதடைகயே அடிப்பதடை
கவறுபமாடு உண்டு.
பலதமக் கவிஞரின் அறவமார்ந்த திட்டைத்திபடி தீட்டைப்வபறுவன அணிநலத் வதமாடைர்கள். பமாமரைக் கததப்
பமாடைகனின் பதடைப்பில் ‘அழகு’, ‘அணி’ என்ற முன் திட்டைம் எதுவும் இல்தல. அதவயினருக்குக் கதத
ககட்பதில் இயேல்பமாக அதமவனகவ வமாய்பமாடுகளமாகியே அடுக்குகளும் மடைக்குகளும்.
மீள்கருத்துகளும் மடைக்கு/ அடுக்குகளும் வமாய்பமாட்டுத் வதமாடைர்களமால் அதமயேப்வபற்றனகவ
வயேனினும் இவ்விரைண்டும் கவறு கவறு இயேல்பதடையே உறுப்பக்களமாகும்.
மடைக்கு/ அடுக்கு வமாய்பமாடுகள் யேமாப்படியுடைன் வதமாடைர்பதடையேன. யேமாப்படிதயே நிதறத்தகல
இவற்றன் பயேன்பமாடு. ஆனமால் மீள்கருத்து யேமாப்படிதயேக் குறத்ததன்று; பமாடுவபமாருள் குறத்தது. இது
பமாடும் கவிஞனின் ஆற்றலுக்கும் கததவக்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ப விரிந்தும் குறுகியும் அதமயும்.
மீள்கருத்து ஆட்சி
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் கமாணப்படும் மீள்கருத்துக்க்ள் யேமாவற்தறயும் வதமாகுத்துக்
கமாட்டை கவண்டியே கததவயில்தல. ஆனமால், அவற்தறக் கததப்பமாடைகன் எவ்வமாறு தன்பதடைப்பில்
தகயேமாளுகிறமான் , அதவ எவ்வமாறு கததப் பமாடைகர் அதனவருக்கும் உரியே வபமாதுச் வசமாத்தமாகிறது
என்பததன அறயே கவண்டும்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கததயின் வபமான்னி வளநமாட்டுவளம் வருணதன ஒரு மீள்கருத்தமாக
அதமந்துள்ளது. இததன, இந்தக் கததயின் கவறுமூன்று வடிவங்களுடைன் ஒப்பிட்டுப் பமார்க்கும்கபமாது.
கவறு விவரைங்களும் அறயே வருகின்றன.
1. இந்த நமான்கு வடிவங்களிலும்நமாட்டுவளம் கூறுதல் மீள்கருத்தமாக உள்ளது.
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2. சிலவரிகள் நமான்குவடிவங்களிலும் ஒத்துள்ளன.
3. சிலவரிகள் அதரையேடிமட்டுகம ஒத்துள்ளன.
4. சிலவரிகள் முழுவதும் கவறுபடுகின்றன.
மலட்டுத்தனம், பிள்தளப்கபறு பற்றயே மீள்கருத்துக்கள் அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில்
மூன்றடைங்களில் வருகின்றன. தமாமதரை தன்னுதடையே குதறதயேக் கணவனிடைம் கூறும்கபமாதும்,
தமாமதரைதயே அண்டி வமாழும் அதனத்துயிரும் மலடைமாகக் கமாணப்படுததலக் கவிஞர் தம்முதடையே
கூற்றமாகக் கூறும்கபமாதும், தமாமதரையும் குன்றுதடையேமானும் எத்ததகயே தமானதருமங்கதளச் வசய்தும்
குழந்ததப்வபறு அதடையேமாதமக்குத் தமாங்கள் வருந்தும்கபமாதும் இம்மீள்கருத்துக்கள் வகமாண்டைபகுதிகள்
வருகின்றன. வபமான்னர் சங்கர் கததயில் மூன்றடைங்களில் 16 வரிகளிலும் வபமான்னழகர் அம்மமாதன
என்னும் கள்ளழகர் அம்மமாதனயில் 7 வரிகளிலும் இக்கருத்துக்கள் வருகின்றன.
இந்த மீள்கருத்துஅதமந்த வதமாடைர்களுடைன் ஒத்தவதமாடைர்கள்சில இக்கததக்குச் சற்றும்
வதமாடைர்பில்லமாத அல்லியேரைசமாணிமமாதல வன்னியேரைமாசன் கதத, வன்னியேடி மறவன்கதத ஆகியேவற்றலும்
உள்லன.
நமாட்டுவளமும் கததத்ததலவர்களின் பிறப்பக்கு முன் தமாயின் மலட்டு நிதலயும் பிள்தளப்கபறும்
தமிழ்நமாட்டுக் கததப்பமாடைல்கள் பலவற்றலும் கமாணப்படும் வபமாதுவமான மீள்கருத்துக்களமாகலின்,
இதவ கமால, நில எல்தலகதளக் கடைந்து தமிழகம் முழுவதும் பரைவியிருந்தன எனலமாம். கமலும் ,
கததப்பமாடைகர் எந்தக் கதததயேப் பமாடினமாலும் உரியே சூழலில் எல்லமாக்கததகளுக்கும் வபமாதுவமான
இந்தத் வதமாடைர்கதள எடுத்தமாண்டு வகமாண்டைனர் என்பததயும் அறந்துவகமாள்ளலமாம்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கதததயேப் பமாடியே பிச்சன், மீள்கருத்துக்கதளத் திறம்படை எடுத்தமாளுவதில்
தம்முதடையே தனித்தன்தமதயேக் கமாட்டுகிறமார்.
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் , மலடு பற்றயே மீள்கருத்து, தமாமதரை, தனக்குப் பிள்தளயில்லமாக்
குதறதயே நிதனந்து ஏங்குதல், தன்னுதடையே மனக்குதறதயேக் கணவனிடைம் கூற வருந்துதல்,
வசல்லப்பிரைமானிகதள வளர்த்தமால் மகப்கபறு கிட்டும் என்ற நம்பிக்தகயில் பன்றக் குட்டிகதள
வளர்த்தல், பங்கமாளியேரின் குழந்ததகதளக் கண்டு தன் மனக்கவதலதயேப் கபமாக்கிக் வகமாள்ளலமாம்
என்னும் எண்ணத்தமால் அவர்களிடைம் வசன்று அவமமானப்படைல், வீட்டில் தன்தனச் சுற்றயிருக்கும்
உயிர்கள் அதனத்தும் மலடைமாகக் கமாணல், மதுக்கதரைச் வசல்லமாயிக்குத் கதகரைமாட்டைம் நடைத்தினமால்
மகப்கபறு கிட்டும் என்று கதகரைமாட்டைம் நடைத்துதல், கதகரைமாட்டைத்திற்குத் ததடைகயேற்படைல், என்னதருமம்
வசய்தும் பிள்தளயில்தலகயே என்னபமாவம் வசய்கதகமமா என்று கலங்கல், வபமான்னம்பலதிற்குச் வசன்று
தவம் இருந்தமால் பிள்தளப்கபறு கிட்டும் எனப் பஞ்சமாங்க கவதியேர் ஒருவர் கூறல், தமாமதரைத் தம்பதியேர்
வபமான்னம்பலம் வசன்று சன்னமாசியேமார் ஒருவதரைக் கண்டு பமாதம் பணிந்து வதமாண்டு வசய்தல்,
சன்னமாசியேமார் வரைமளித்தல்,மகப்கபறு எய்தல் எனக் கததப்கபமாக்ககமாடு விரிந்து நீண்டு வசல்லுகின்றது.
இது கததப் பமாடைகனின் கதத வசமால்லும் திறதமக்குச் சமான்றமாக விளங்குகின்றது
கததப்பமாட்தடை நீட்டுவதற்கு வமாய்பமாட்டைதமதி வகமாண்டை மீள்கருத்துக்கள் வபரிதும்
பயேன்படுவதத அண்ணன்மமார்சமாமி கததயில் கமாணலமாம்.
தங்தக வீரைமதலயில் அண்ணரின் படுகளத்ததத் கதடிப் பலம்பிக்வகமாண்டு வருகிறமாள்.
அவளுதடையே பலம்பல் அங்குத் தவமிருக்கும் வபரியேகமாண்டியின் அதமதிதயேக்
குதலக்கின்றது.சினங்வகமாண்டை வபரியேகமாண்டி தன் தியேமானத்ததக் கதலத்தவதரைக் வகமால்ல
எண்ணுகிறமாள். முதலில் மதலவனத்தில் வமாழுகின்ற மந்தியேண்ணன் வருகின்றமான். வபரியேகமாண்டி
தங்தகதயேக் வகமால்ல மந்தியேண்ணதன ஏவுகின்றமாள். வபரியேகமாண்டியின் தவத்ததக் கதலத்தவதரைக்
வகமால்லக் கடுஞ்சினத்துடைன் மந்தியேண்ணன் விதரைகிறமான். தங்தக பலம்பவது மந்தியின் தமாழ்வசவிக்குக்
ககட்கிறது. உடைகன, ‘எப்பமாவம் வசய்தமாலும் இப்பமாவம் ஆகமாது
வபண்பமாவம் வகமான்றமால் நமக்குப் பிதழதீரை நமாட்வசலுகம’
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என மனம் இரைங்குகின்றமான். தங்தகயின்கமல் பரிதமாபம் வகமாண்டு அவள் நடைந்துவரும் வழிதயேக்
‘குதழமுறத்துத் தூர்த்துத்’ தூய்தமயேமாக்குகின்றமான்.
மந்தி திரும்பி வரைமாதததக் கண்டு, வபரியேகமாண்டி கவங்தக, வரிப்பலி, நமாகப்பமாம்ப, யேமாதன,
வீரைமகமாமுனி ஆகியேவற்தற அனுப்பகிறமாள். அதவயும் மந்தியேண்ணதனப் கபமாலகவ தங்தகயிடைம்
பரிவு வகமாண்டு பணிவிதடை வசய்கின்றன. அம்மன் இவற்தற ஏவும் வமமாழிகளும், அதவ சினத்துடைன்
தங்தகதயேக் வகமால்ல விதரைவதும், தங்தகயின் இரைங்கத் தக்க ககமாலமும் , அவதளக் கண்டு இதவ
இரைக்கம் வகமாள்வதும் , அவளுதடையே உடைற் கதளப்தபப் கபமாக்க அதவ அவளுக்குப் பணிவிதடை
வசய்வதுவும் மீள்கருத்தமாகவும் வமாய்பமாடைதமதி வகமாண்டைனவமாகவும் அதமந்துள்ளன
கததவப்பட்டைமால் முன் கூறயே விலங்குககளயேன்ற இன்னும் சிங்கம், கரைடி முதலியே விலங்குகதள
அனுப்பியேதமாகவும் அதவயும் தங்தக கமல் இரைக்கம் வகமாண்டு அவதளக் வகமால்லமாது விட்டைகதமாடு
பணிவிதடை வசய்தன என்று முன் கூறயே வமாய்பமாட்டுத்வதமாடைர்கதள தவத்துக் வகமாண்கடை
கததப்பமாடைகன் கததகயேமாட்டைத்ததத் தடுத்து நிறுத்தலமாம். அல்லது, இவற்தற முழுதமயேமாக
விலக்கிவிட்டைமாலும் கததகயேமாட்டைத்திற்குக் குதறவயேமான்றும் ஏற்படுவ தில்தல. எனகவ,
மீள்கருத்துக்களும் மடைக்குகளமான வமாய்பமாடுகளும் கததகயேமாட்டைத்தத ஒருகுறப்பிட்டை கட்டைத்தில்
நிறுத்துதற்கக கததப்பமாடைகனமால் பயேன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது வதளிவமாகும்.
கததப்பமாட்டில் மீள் கருத்து எத்ததகயே இடைத்ததப் வபறுகின்றது என்பதத மற்றுவமமாரு சமான்று
வகமாண்டும் விளக்கலமாம். குமரிமவட்டைத்தில் வழங்கும் வன்னியேடிமறவன்கதத 452
வரிகதளக்வகமாண்டைது. இதில், முதல் முப்பத்திரைண்டு வரிகள் கமாப்ப, நமாட்டுவளம், கததத் ததலவனின்
வபற்கறமார், அவர்களின் திருமணம். ஆகியேன கூறப்படுகின்றன. 23 முதல் 424 அடிவதரை குழந்ததப் கபறு
பற்ற வமாய்பமாடு அதமப்பில் அதமந்த மீள்கருத்கத விரிவமாக அதமந்துளது. 425 முதல் 452 வரிகள் முடியே
27 வரிகளில்தமான் கததயின் நிகழ்ச்சி கூறப்படுகின்றது. எனகவ, திறதம மிக்க கததப் பமாடைகனுக்கு
மீள்கருத்தத நீட்டி விரித்துப் பமாடிகயே கதததயே நீட்டி நிதறவு வசய்யே இயேலும் என அறந்து
வகமாள்ளலமாம்
வமாய்வமமாழி கமாப்பியேம் (Oral Epic).
அண்ணன்மமார்சமாமிகததயில் கமாணப்படும் வமாய்பமாட்டு அதமப்பகளமான மீள்கருத்துக்கள்,
மடைக்குகள்/அடுக்குகள் இந்நூலின் கதமாற்றப் பண்பிதன நன்கு விளக்குவன. இதவ வமாய் வமமாழி
இலக்கியேத்திற்கக உரியேன; வசம்தம இலக்கியேத்தில் கமாணப்வபறமாதன என்பகதமாடு, கூறயேது கூறல்,
மற்வறமான்று விரித்தல்,மிதகபடைக் கூறல் முதலியே குற்றங்களமாகவும் கருதப்படும்.
வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் இவற்தற முழுதமயேமாகப் பயேன்படுத் துவதற்குக் கமாரைணம் உண்டு.
இவற்றமால்தமான் வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் பதடைக்கப்படுகின்றது. இததன விளக்குவகத ‘வமாய்வமமாழி
வமாய்பமாட்டுக் வகமாள்தக’.இக்வகமாள்தகயின்படி, ‘வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் ‘ என்னும் வசமால்லமாட்சி
சிறப்பமான தனிப்வபமாருள் உதடையேது. பமாடும்கபமாகத பதடைக்கப்படும் இலக்கியே வதகதயேத்தமான்
இச்வசமால்லமாட்சி குறக்கின்றது. பமாடும்கபமாகத பதடைப்பதற்குக் கததப்பமாடைகனுக்குத் துதண பரிவது,
வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேத்தின் யேமாப்பதமதிகயேயேமாகும். கதத பமாடுவதத தம் குலத்வதமாழிலமாகக் வகமாண்டை
கததப் பமாடைகர்களமால் மமாப வழி உருவமாக்கப்பட்டை ‘பமாட்டுக் கட்டும்’ முதறகயே வமாய்வமமாழிக்
கமாப்பியேத்தின் யேமாப்பதமதிதயே உருவமாக்குகின்றது.
பமாமரைக்கததப் பமாடைகனின் பமாட்டுக் கட்டும் முதற உலவகங்கும் இரைண்டு இயேல்பகதளப்
வபமாதுவமாகக் வகமாண்டிருத்ததல ஆய்வமாளர்கள் கண்டுள்ளனர். அதவயேமாவன:
1. வமாய்பமாடுகளமால் யேமாப்படிதயேப் பதடைத்தல்.
2. மீள்கருத்துக் கதள வமாய்பட்டுத் வதமாடைர்களமால் அதமத்துக் கதத வடிவத்தத விரிவுபடுத்துதல்.
1960 ல் ஏ.பி. லமார்டு தம் “கததப்பமாடைகர்” எனும் நூலில், கததபமாடுவததக் குலத்வதமாழிலமாகக் வகமாண்டை
கததப்பமாடைகர்கள், தமாம் நிதனத்த மமாத்திரைத்தில் ‘ஆசுகவி’ களமாகக் கததப்பட்தடைப் பமாடும்கபமாகத
க்அட்டும் வல்லதம பதடைத்தவர்களமாக இருத்ததலயும் அவர்கள் அவ்வமாறு இருவசயேல்கதளயும்
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ஒருகசரைச் வசய்வதற்குக் தகயேமாண்டை உத்திகதளயும் கண்டு வதளிந்து வவளியிட்டைமார்.வமாய்வமமாழிக்
கமாப்பியேங்களமாய்வுக்கு அடிப்பதடையேமான ‘வமாய்வமமாழி வமாய்பட்டுக்வகமாள்தகதயே’ வகுத்து
வவளியிட்டைவர் இவகரை. சங்கச் சமான்கறமாரின் பறப்பமாடைல்கதள ஆய்ந்த க. தகலமாசபதியும் ,
கதமாடைர்களின் வமாய்வமமாழி இலக்கியேத்தத ஆய்ந்த எமகனமாவும் லமார்டு உருவமாக்கியே ‘வமாய்வமமாழி
வமாய்பமாட்டுக்வகமாள்தகதயேகயே’ கருவியேமாகக் வகமாண்டைனர்.
அண்ணன்மமார்சமாமி கதத கமற்கூறயே சமான்றுகளின் அடிப்பதடையில், ‘வமாய்வமமாழி
வமாய்பமாட்டுக் வகமாள்தக’க்கு முற்றலும் வபமாருந்தி வருதலினமால் , ஒருகமாலத்தில் பிச்சன்கவியேமால்
வமாய்வமமாழி வழிகயே பதடைக்கப் பட்டுப் பின்னர் , ஆர்வமுதடையே ஒருவரைமால் ஏட்டில் எழுதிதவக்கப்
வபற்றது என முடிவு வசய்யேலமாம்.
வமாய்பமாட்டைதமப்பக்களின் நதடைமுதறப் பயேன்
வமாய்பமாட்டைதமப்பகள், மீள்கருத்துக்களமாகியேன கமாப்பியே அதமப்படைன் ஒட்டியிருந்தமாலும் ,
கததப் கபமாக்கிற்கு இன்றயேதமயேமாதன அல்ல; இதவயின்றயும் கதத நடைக்கும். எனினும், இதவ
கததப்பமாடைக னுக்கும் ககட்கபமாருக்கும் நதடைமுதறப்பயேன் தருவனவமாக இருக்கின்றன. வசம்தம
இலக்கியேம் கபமாலவன்ற, வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேம் அதவயினர் முன் பதடைக்கப்படுகின்றது.
கததப்பமாடைககன கமாப்பியேத்ததப் பதடைப்ப வனமாகவும் பமாடுகவமானமாகவும் நடிப்பவனமாகவும் உள்ளமான்.
தன் பதடைப்தப எந்த அளவுக்கு ‘உணர்ச்சி பமாவத்துடைன்’ வமய்ப்பமாடுகள் கதமான்ற வவளியிடுகின்
றமாகனமா அந்த அளவுக்கு அவன் திறதமயேமான கதலஞன் எனப் பமாரைமாட்டுப் வபறுவமான். ஆரைவமாரைமும்
பரைபரைப்பமமான அதவயினதரைக் கததகூறும் தன்னுதடையே ஆற்றலினமாகலகயே கததப்பமாடைகன்
ஒருமுகப்படுத்துகிறமான்.
மனித மனம் நீண்டை கநரைம் ஒருவபமாருளில் ஆழ்ந்திருக்க முடியேமாது. என்கவ, தன் கூற்று வழி
அதவகயேமாரின் கவனத்தத நீண்டை கநரைம் பற்ற நிறுத்தல் கததப்பமாடைகனுக்குச் சிரைமமமான பணியேமாகும்.
அகதமாடு, ஒருமுதறக்கு மூன்று அல்லது நமான்குமணிகநரைம் வதமாடைர்ந்து பதிதகப் பதடைத்துக் வகமாண்கடை
யிருத்தல் திறதமயேமான கதலஞனுக்கும் அரிகத. எனகவ, அவன் தன் வதமாடைர்ந்த பதடைப்ப முயேற்சிக்குச்
சற்று ஓய்வளிக்கும் வதகயில் தக்க இடைங்களில் வமாய்பமாட்டைதமப்பில் அதமந்த கூற்றுக்கள்,
வதமாட்ர்கள், மீள்கருத்துக்கள் முதலியேவற்தறபயேன்படுத்திக் வகமாள்கிறமான். இந்த இதடைவவளிக்குப் பின்
மீண்டும் பதடைக்கும் வசயேலில் ஈடுபடுகிறமான்.அதவயின்ரும் வமாய்பமாட்டைதமவுகளமால் பயேன்
வபறுகின்றனர்.
வமாய்வமமாழிக் கமாப்பியேத்தில் மீண்டும் மீண்டும் கதமான்றும் மீள்கருத்துக்களும் வதமாகுப்பக்களும்
பட்டியேல்களும் அவற்தற உருவமாக்கும் வமாய்பமாட்டுத் வதமாட்ர்களும் கததகயேமாட்டைத்ததச் சற்று நிறுத்தி,
அதவயினதரைப் பமாத்திரை வருணதனயிலும் நிகழ்ச்சி வருணதனயிலும் கதமாயேச் வசய்கிறது. பலமுதற
கதத ககட்டுப் பழகியேவருக்கு இவ்வமாய்பமாட்டைதமப்பகள் ஏற்ககனகவ அறமுகம் ஆனதவகயே. இந்த
நிதலயிலும் இவர்களுக்கு ஒரு பயேன்பமாடு உண்டு. இவர்கள் கததயில் வசல்லும் தங்கள் கவனத்ததச்
சற்று தளர்த்தி, நிதனவுக்குச் சற்று ஓய்வளிக்கிறமார்கள். பின் மீண்டும் கததயில் முழுக்கவனம்
வசலுத்துகிறமார்கள்.
மக்கள் கதததயேப் பலமுதற ககட்டை பழக்கத்தமால், ஏற்வகனகவ தமாம் அறந்து தவத்துள்ள
வசமாற்வறமாடைர்கதளயும் மீள்கருத்துக்கதளயும் கததப் பமாடைகன் பமாடைக் ககட்டு மகிழ்கின்றனர்.அவற்தற
நன்கு அறந்தவர்கள் , கததப்பமாடைகன் பமாடும்கபமாது தமாமும் அவகனமாடு உடைன்பமாடி மகிழ்கின்றனர்.
மற்தறகயேமார் அவற்தற நிதனவுவகமாள்வதில் ஒருவதக உற்சமாகம் அதடைகின்றனர். இவ்வமாறு
வமாய்பமாட்டைதமப்பகள் அதவயினரின் முதனப்பமான கவனத்திற்குச் சற்று ஓய்வளித்தமாலும் ,
கததப்பமாடைகனின் பிடிப்பிலிருந்து முழுதும் அகன்று விடைமாமல் தடுத்து மீண்டும் தன் வயேப்படுத்திக்
வகமாள்ள அவனுக்கு உதவுகின்றது.

117

