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அறப் பபோர் (சங்க் நூற்் கோ்சகள்)

முகவுடர் 
கடடைைச் சங்க் நூல்களில்் எ்டுத்் வதோடக் எனற் 
வரடசயில்்  றநோனூூறம், பிற்ூறப் பத்தும்் 
றத்துடறகள்் அடமந்த் போடைல்குோல்் 
ஆகயடவ. அகத்ினகண்் பதோனற,
இனனவதனூற் வவளியி்டுைச் வசோல்ல் 
மு்டயோததோகய் கோதடலப் பற்றய் வசசெிகடு் 
அகம்் எனூற் வகுத்தனர் தமிிர. அறம், வபோரள்,
இனபம், வீடு் எனூற் உூறிப் வபோரள்் நோனகல்் 
இனபம்் எனபது் அது. மற்ற் மூனடறப் பற்றய் 
வசசெிகளும்்  றப் வபோரள்் எனற் வடகயில்் 
அடைங்கும். உணரைசசடயத்் தடலடமயோக் 
உடடையது் அகம். வசயடல் எடுத்துடரபபது் 
றம். றத்தவர் களு்ககு் வவளிபபடும்ப்டயோன் 
நகுகைசசகள்் நகுகவதனோல்்  றம்் எனூற் 
வகுத்தோரகள். **

-** 'இதடன் (இனபத்டத) ஒழிந்தன் ஒத்த் 
அன டடையோர் தோபமயனற் எல்பலோர்ககும்் 
துசெத்து் உணரபபடுதலோனும், இடவ் இிவவோூற் 
இரந்தவதனப் பறர்ககு்க் ் றபபடுதலோனும்் 
அடவ்  றவமனபவபடும்.'வதோல்கோபபயம், அகத்ிடண் இயல், 1,
நைசசனோ்ககனியர் உடர.
றத்துடறகளில்் வபரம்போலும்் வீரத்டதைச் 
சோரந்த் வசசெிகளும்் சூறபோனடம் அரசர,
அந்தணர, வணிகர, பவுோுர் 
எனபவரகளுடடைய் இயல் களம்் சறப களும்் 
வசோல்லப் வபூறகனறன. அகபவபோரடுைச் 
சோரந்த் பல் வடக்க் கோமத்டதப் பற்ற்க் ் ூறம்் 
ிடணகள்் ஏழி. அடவ் குறஞ்ச, போடல,
முல்டல, மரதம், வநசெதல், டக்ககடு, வபரந்் 
ிடண் எனபடவ. இவற்றல்் ஒிவவவோனூற்ககும்
பல் துடற் கள்் உண்டு. இபப்டபய்  றப் 
வபோரளிலும்் ிடணகளும்் துடறகளும்் உண்டு.

அகபவபோரள்் சம்பந்தமோன் ிடணக் டுப் 
பற்றய் இல்ககணத்டத் எல்லோ் இல்ககண் 
நூலோரம்் ஒபர் மோிர் ் றனர. ஆனோல்்  றப் 
வபோர்் பரவில்் இரண்டு் வடக்க் வகோள்டககள்
பிங்கோலம்் முதற்வகோண்டு் இரந்து் 
வரகனறன. அகத்ியம், வதோல்கோபபயம்் எனற
நூல்கள்்  றப் வபோரளு்ககு் ஏழி் ிடணகள்் 
் றன. அடவ் வவ்ச, வஞ்ச, உழிடஞ,
தும்டப, வோடக, கோஞ்ச, போடைோண்் எனபடவ.
வவ்சத்ிடண் படகவரடடைய் ஆநடரடய் 
அவர் அறயோமல்் வகோணரந்து் போதுகோத்தடலைச் 
வசோல்வது. நோடு் ப்ட்ககும்் ஆடசயோல்் ஒர் 
மனனன் மற்வறோர் மனனனபமற்் பபோர்ககுைச் 
வசல்லுதல்் வஞ்சத்ிடண. அரடண் முற்ூறடக் 
யிடுதடலைச் வசோல்வது் உழிடஞ. வீரைச் சறப ் 
வவளிபபடும்் வபோர்டு் பவந்தர் வபோரதல்் 
தும்டப. அரசர் முதலயவரகளின் வதோழிடலைச் 
சறபபத்துைச் வசோல்லுதல்் வோடக.
நடலயோடமடயப்  லபபடுத்துவது் கோஞ்சத்் 
ிடண. குகதல்் வடகயோலும்் வோுகத்துதல்் 

வடகயோலும்் பறடரைச் சறபபத்் துப் போடுவது் 
போடைோண்ிடணயோகும். இவற்ூறள்் ஒிவவவோன் 
ூறம்் பல் துடறகுோக் விரயம்.
வதோல்கோபபயர் ் றயவற்றல்் சல் ிடணகடு் 
இரண்டைோகப் பரத்தும், அவர் அகத்டதைச் 
சோரத்ிடவத்த் டக்ககடு் 
வபரந்ிடணகடுயம்் ் ்்டயம், பவூற் 
சலவற்டறைச் பசரத்தும்்  றபவபோரடுப் 
பனனிரண்டைோக் வகுத்தனர் சலர. அபப்டப் 
பகுத்து் இல்ககணம்் வசோனன் நூல்களில்் 
பிடமயோனது் பனனிர் படைலம். அில்் 
ஒிவவவோர் பகுிடயயம்் ஒிவபவோர் ஆசரயர் 
இயற்றனர் எனூற் வதரயவரகறது. அது் 
இபபபோது் கடடை்ககவில்டல. அந்த் நூடல் 
அ்டவயோற்ற் எழிந்த் மற்பறோர் இல்ககண் நூல்் 
றபவபோரள்் வவண்போமோடல. அதடன் 
இயற்றயவர்  ஐயன் ஆரதனோர் எனபவர.
வீரபசோழியம்் எனனும்் இல்ககணத்ிலும்் 
றபவபோரடுப் பனனிரண்டு் பரவோகபவ் 
அதன் ஆசரயர் பரத்து் இல்ககணம்் ் ூறகறோர.

றநோனூற்றல்் உள்ு் போடைல்களு்ககுத்் 
ிடணயம்் துடறயம்் பிங்கோலத்ில்் 
வகுத்ிர்ககறோரகள். அடவ்  றபவபோரள்் 
வவண்போ் மோடலயிற்் கண்டை் முடறடயபய் 
தழிவியடவ. ஆயினும், அிவவோூற் துடற் 
வகுபபது் ் டைோது் எனபது் நைசசனோர்ககனியர் 
கரத்து. 'தத்தம்்  து் நூல்் வழிகுோல்் 
றநோனூற்றற்குத்் துடற் ் றனோபரனும்் 
அகத்ியமும்் வதோல்கோபபயமுபம் 
வதோடககளு்ககு் நூலோகலன் அவர் சூத்ிரப் 
வபோருோகத்் துடற் ் ற் பவண்டுவமனூற் அறக'
எனூற் அவர் எழிதுகறோர. வதோல்கோபபயப் 
றத்ிடண் இயல்் உடரயில்்  றநோனூற்ூறப் 
போடைல்கடு் பமற்பகோள்் கோ்டும்் 
இடைங்களிவலல்லோம்் அவர, இில்் உள்ுப்ட் 
வசோல்லோமல்் பவூற் ிடண் துடறகடு் 
அடமத்து்க் கோ்டுகறோர.
றபவபோரள்் வவண்போ் மோடலயினப்ட் 
அடமந்த்  றத்ிடணகள்் வரமோூற:

வவ்ச: படகவர் ஆநடரடய்க் கவரதல்.
கரந்டத: படகவர் கவரந்த் ஆநடரடய்  ்டைல்.
வஞ்ச: படகவர் நோ்டடை்க் டகபபற்ற் எண்ணிப
பபோர் வசசெயப்  றபப்டுைச் வசல்லுதல்.
கோஞ்ச: பபோர் வசசெவதற்கு் வந்த் மனனர்ககு் 
எிபர் படகயரசர் வசல்லுதல்.
வநோைசச: படகவர் தம்் மிடல் முற்ூறடக் 
யி்டைபபோது் மிடல்க் கோத்தல்.
உழிடஞ: படகவரடடைய் மிடல் 
முற்ூறடகயிடுதல்.
தும்டப: படகவபரோடு்  ்ககத்துடைன் பபோர் 
வசசெதல்.
வோடக: படகவடர் வவற்ற் வகோள்ளுதல்.
போடைோண்ிடன: ஒரவனுடடைய்  குக, வலடம,
ஈடகத்் ிறன் முதலயவற்டறைச் சறபபத்தல்.
வபோது் இயல்: முனபன் வசோனனவற்றற்குப் 
வபோதுவோனடவயம்் பறவுமோகய் வசசெிகள்.
டக்ககடு: ஒரதடல்க் கோமம்.
வபரந்ிடண: வபோரந்தோ்க் கோமம்.

******
இந்த் முடறடயைச் சோரந்த் துடறகடுபய் 
றநோனூற்ூறைச் வசசெய்களினபன் 
பிங்கோலத்ிலரந்து் குறபபத்து் வரகறோரகள்.
றத்துடறைச் வசசெய்கள்் நோனூூற் 
அடமந்தடமயோல்்  றநோனூூற் எனற் வபயர் 
வந்தது. இந்தப் போடைல்கடுப் போ்டயவர் ஒர் 
லவர் அல்லர; பல்பவூற் கோலத்ில்் பல் 
வதோழிலும்் பல் நடலயம்் உடடையவரகுோசெப் 
பல்  ரகளிபல் வோுகந்தவரகள். அந்தணர,
அரசர, வணிகர, பவுோுர் ஆகய் மரபல்் வந்த் 
லவரகளின் போடைல்கள்் இில்் உள்ுன.
மு்டயடடை் மனனரகுோகய் பசர் பசோி் 
போண்்டயரகள்் இயற்றய் போடைல்களும்் இில்் 
இர்ககனறன.
மற்றத்் வதோடக் நூல்களு்ககு் இல்லோத் தனிைச் 
சறபடபப்  றநோனூூற் வபற்றர்ககறது. இில்் 
உள்ு் போடைல்களிற்் வபரம்போலோனடவ் 

உண்டமயில்் நகுகந்த் நகுகைசசகடுைச் 
சோரந்தடவ. மனனரகளிடடைபய் நகுகந்த் 
பபோரகடுயம், அவரகளின் வவற்ற் 
பதோல்விகடுயம், அவரகளு்ககுத்் துடணயோக் 
நனறவரகளின் இயல் கடுயம், பதோல்வியற்ற் 
மனனரகளின் நோடு் அழிந்தடதயம், ரவலரகள்் 
லவரகடுப் பபோற்றவந்த் இயல்டபயம்,
பபோர் மூண்டை் கோலத்துப்  லவரகள்் 
இடடைப ்ககுைச் சமோதோனம்் உண்டைோ்ககயடதயம்,
லவரகளின் வபரமிதத்டதயம், போணர் 
விறலயர் ் த்தர் ஆகய் கடலவல்லுநரகள்் 
வள்ுனடமயடடைபயோரடைம்் பரசல்் வபற்ற் 
வசசெிடயயம், வள்ுல்களின் வண்டமைச் 
வசயல்கடுயம்் வதரவி்ககும்் போடைல்கள்் 
இத்வதோடக் நூலல்் பகோ்ககப் வபற்றர்ககனறன.
ஆதலன் தமிுகநோ்்டன் படிய் சரத்ிரத்டத் 
அறவதற்கு் இந்த் நூல்் மிகமிகைச் சறந்த் 
துடணயோக் விுங்குகறது. அகத்துடறப் 
போடைல்களில்் சோரந்து் வடகயினோல்் அங்கங்பக் 
சல் சல் மனனரகடுயம்் வசல்வரகடுயம்் 
பற்றய் வசசெிகள்் வரம். றநோனூற்ூறைச் 

வசசெய்களிபலோ் ஒிவவவோனூறம்் ஒிவவவோர் 
சரத்ிரத்் வதோடைர ள்ு் வசசெிடயத்் 
வதரவி்ககும். பசர் பசோி் போண்்டய் மர ் பற்றய் 
வரலோற்ூறைச் வசசெிகளும், போர் முதலய் 
வள்ுல்களின் சரடதடயப்  லபபடுத்தும்் 
வசசெி் களும்் இந்த் நூலனோல்தோன் விரவோக் 
அறயமு்டகனறன.
இவற்டறயனறப் பிங்கோலத்துத்் தமிுக் 
நோ்்டன் அரசயல், தமிுக் ம்ககளின் வோுகவியல்,
கடலநடல, அறம்் வபோரள்் இனபம்் வீடு் 
எனனும்் வபோரள்கபுோடு் வதோடைர டடைய் 
வசசெிகள், அ்ககோலத்து் ம்ககள்் வகோண்்டரந்த் 
எண்ணங்கள்் முதலய் பலவற்டறயம்் இந்நூற்் 
போடைல்கள்் வதரவி்ககனறன. அவற்டற்க் 
வகோண்டு் பண்டடைத்் தமிிர் நோகரகத்ின் பல் 
துடறகடுத்் வதளிந்து் உரவோ்கக் மு்டகறது.
*
இந்தப்  த்தகத்ில்்  றநோனூற்றலுள்ு் ஏழி் 
போடைல்களு்ககுரய் விு்ககத்டத்க் கோணலோம்.
போடைல்கள்் நகுகைசசகடு் நடல்ககுமோக் 

உடடையடவ. ஆதலோல்் இந்த் விு்ககங்கள்் 
யோவும்் கடதப் பபோ்ககபல் 
அடமந்ிர்ககனறன. உண்டமயில்் 
றநோனூற்றல்் உள்ு் நோனூூற் போடைல்களும்் 
நோனூூற் சூற் கடதகுோக் எழிதுவதற்குரய் 
கரடவ் உடடையடவ. அத்தடகய் கடதகடு் 
முன ் என் ஆசரயப் பரோனோகய் 
மகோமபகோபோத்ியோய் டைோ்கடைர்  ஐயரவரகள்் 
எழிியிர்ககறோரகள். அவரகள்் ிரவ்டபற்ற் 
நற்கும்் எளிபயனும்் அிவவடகயில்் சல் கடதகள்
எழிி் யிர்ககபறன. **
** எல்லோம்் தமிுக, து் வமரகு் எனற் 
த்தகங்கடு் கோண்க.
இப்  த்தகத்ில்் உள்ு் முதல்் க்டுடர் 
றநோனூற்றன் கடைவுள்் வோுகத்துப் போடைல்் 
பற்றயது. சவவபரமோடனப் பற்றய் 
வசசெிகடுப் வபரந்பதவனோர் அில்் 
வசோல்கறோர. அப் வபரமோனுடடைய் வகோனடற்க் 
கண்ணிடயயம்் வகோனடறத்் தோடரயம், இடைப் 
ரிடயயம்் இடைப்கவகோ்டடயயம், நீல் 

கண்டைத்டதயம், மோிர்ககும்் போிடயயம்,
கங்டகத்் ிர் மு்டடயயம், ிரமு்டப் 
படறடயயம், தோுகந்த் சடடைடயயம், தவ்க் 
பகோலத்டதயம்் கோ்டுகறோர. நீலகண்டைத்ின் 
வபரடமடய் மடற் நவில்் அந்தணர் 
நுவல்கனறனர் எனூறம், ிரமு்டப் படறடயப் 
பிவனண்கணங்களும்் ஏத்துகனறன் எனூறம்,
சவமும்் ச்கியம்் ஒனறோக் நற்பதும்் உண்டு் 
எனூறம்் வசோல்கறோர.
பல்யோசகசோடல் முதுகுடுமிப் வபரவழிியோகய
போண்்டயடனப் பற்றய் போடைல்் ஒனூறம்,
போடலபோ்டய் வபரங்் கடுங்பகோ, பசரமோன் 
யோடன்கக்பசசெ் மோந்தரஞ்பசரல்் இரம்வபோடற
எனனும்் பசர் அரசரகடுப் பற்றய் போடைல்கள்் 
இரண்டும், பசோின் குுமுற்றத்துத்் துஞ்சய் 
கள்ளி் வுவடனப் பற்றயது் ஒனூறம்,
அியமோன, குமணன் எனனும்் குூறநல் 
மனனரகடுப் பற்றய் போடைல்கள்் இரண்டும்் 
இப்  த்தகத்ில்் உள்ுன. ஒர் போ்்டல்் கடைல்் 

வ்டம்பலம்ப் நனற் போண்்டயடனப் பற்றய் 
வசசெிகள்் இடடைபய் வரகனறன. இவற்டறப் 
போ்டய்  லவரகள்் வந்்டடமயோர, பபசெமகள்் 
இுஎயினி, குூறங்பகோழியூர் கிோர, ஆவூர் 
மூலங்கிோர, ஔடவயோர, வபரஞ்சத்ிரனோர் 
எனபபோர. இவரகளில்் இுஎயினியோரம்் 
ஔடவயோரம்் வபண்் ம்ககள்.
அரசரகளின் வீரைச் சறப ம்் வகோடடைைச் சறப ம்் 
இந்தப் போடைல்குோல்் நனகு் விுங்குகனறன.
அரசரகள்் பபோர் வசசெயப்  குவதற்கு் முன் 
படகவர் நோ்்டல்் உள்ு் ஆவினங்களு்ககும்் 
அந்தணர, வபண்்டர, பநோயோளிகள், தல்வடரப
வபறோபதோர் ஆகயவரகளு்ககும்் துனபம்் 
இடி்கக் விரம்போமல், முரசடறந்து் தோம்் பபோர் 
வசசெயப் பபோவடத் அறவித்து, அவரகடுத்் 
த்கக் போதுகோப ைச் வசசெது் வகோள்ளும்ப்ட் 
முன் ்்டபய் உணரத்துதல்் படிய் வி்ககம்.
பபோர் வசசெயப்  குந்தோலும்் இத்தடகய் அன ைச் 
வசயல்களும்் இரத்தலன் அ்ககோலப் பபோர் 
அறபபபோரோக் இரந்தது. 'அறத்தோூற் நவலும்் 

பூ்டக் மரம்' எனூற்  லவர் இடதப் 
போரோ்டுகறோர. படகவரகளுடடைய் அரண்கடு் 
முற்ூறடகயி்டு் வவல்லுதலும், அவரகள்் 
றங்கோ்்டனோல்் அது் கண்டு் மகழிந்து் பபோடர் 
நூறத்துதலும், எிரத்து் நனற் படகவர் நோ்்டல்் 
தீ் டவத்து் எரத்தலும், ந் டடைபயோர் நோ்டடை் 
வும்் வபறைச் வசசெதலும், தம்முடடைய் 
பபரோற்றலோல்் நடனத்த் கோரயத்டத் 
நடனத்தவோபற் வசசெது் மு்டத்தலும்் 
மனனரகளின் வலடமடயயம்் வீரத்டதயம்் 
லபபடுத்தும்் வசயல்கள். அவரகளுடடைய் வீரைச் 
சறபடபப்  லவரகளும்் போணரம்் விறலயரம்் 
போ்டப் பரசல்் வபற்றோரகள்.
அரசரகளின் நல்லயல் களும்் வுவோுகவும்் பல் 
வடகயோகப்  லவரகுோல்் வசோல்லப் 
வபூறகனறன. கல்வி் பகள்விகுோல்் நரம்பய் 
அறவும், யோரடைத்தும்் அன ம், குற்றம்் 
வசசெதோடரயம்் வபோூற்ககும்் கண்பணோ்டைமும்் 
மிகுியோகப் வபற்ற் அரசரகள்் தம்் நோ்்டல்் 
எனூறம்் அடமி் நலவும்ப்ட் போதுகோத்தோரகள்.

அந்த் ஏம்ககோபபல்் கு்டம்ககள்் படக, பச,
பநோசெ் எனபவற்டற் அறயோமல்் வோுகந்தோரகள்.
பறரடடைய் வகோடுடமயோல்் அவரகள்் 
துன ூறவில்டல. பறடரயம்் அவரகள்் 
துன ூறத்துவில்டல. அரசனுடடைய் வீரமும்் 
படடையம்் படகவபர் இல்லோமற்் 
வசசெதுவி்டைடமயோல்் பபோரனற் வோழிம்் இனப
அடமி் அந்த் நோ்்டல்் இரந்தது. வகோடல் 
வசசெயம்் வில்டலயம்் பவூற் படடைகடுயம்் 
அந்த் நோ்டு் ம்ககள்் அறயோமல்் வோுகந்தோரகள்.
அரசனுடடைய் வசங்பகோலோ்சயில்் அறம்் 
கவடலயினற் வோுகந்தது. தீய் நமித்தங்கள்் 
பதோனறனோலும்் அவற்டற் பநோ்கக் அஞ்சோமல்் 
ம்ககள்் வோுகந்தனர. இத்தடகய் இனப் 
வோுகடவைச் வசோர்கக் பபோகத்ினும்் சறந்ததோக் 
எண்ணிப்  லவர் போரோ்்டனர. பவூற் நோ்்டல்் 
இரபபவரகளும்் இந்த் நோ்டு் வோுக்கடகடய் 
நடனத்து் பபோற்றனர. போடைல்் சோனற் 
பவந்தனோகய் அவனுடடைய் நல்லயல் கடு்க் 
கண்டை் கு்டம்ககள், 'இவனு்ககு் ஏபதனும்் தீங்கு் 
பநரந்தோல்் என் வசசெவது!' எனூற் அஞ்ச் 

யோவதோர் தீங்கும்் பநரோமல்் 
இர்ககபவண்டுவமனூற் வோுகத்ி் வந்தோரகள்.
அரசன் வுமுடடைய் நோடும், அம் ் முதலய் 
படடைகடு் உடடைய் அரணம், மடல் பபோனற் 
யோடனடயயம், பதரகடு் யம், பரந்த் 
பசடனடயயம், பவற்படடைடயயம்் 
உடடையவனோக் இரந்தோன. அவடனப் 
லவரகள்் போ்டனோரகள். அரசரகள்் 
களிற்றனபமபல் பகோ்டடய் ஏற்ற் உலோ் வரைச் 
வசசெதோரகள். அரசகளின் ஈடகத்் ிறடன் 
உணரந்து்  லவரகள்் போரோ்்டனோரகள்.
வகோடடையிற்் சறந்த் பவந்தரகளிடைம்் தம்ககுப் 
பரசல்் பவண்டுவமனூற் குறபபோகப் 
லபபடுத்ினோர் கள். மனனர் சறந்த் 
வபோனடன்க் ் த்தரகளு்ககு் ஈந்தனர. மறம்் 
போ்டய் விரலயர்ககுப் வபோனனணிகடுயம்,
போணர்ககுப் வபோனனோலோன் தோமடரப் 
பூடவயம்் விங்கனர. லவரகடுப் போரோ்்ட,
நரம்பய் வசல்வத்டத் அளித்தனர. அடதப் 

வபற்ற்  லவரகள்் அவற்டற் வநடுங்கோலம்் 
பசமித்து் டவ்ககபவண்டும்் எனூற் எண்ணோமல்் 
எல்பலோர்ககும்் விங்க் இன ற்றோரகள். தம்் 
மடனவிமோரடைமும், "எல்பலோர்ககும்் 
விரபபபப்ட் வகோடுங்கள்" எனூற் 
வசோனனோரகள்.
வசல்வத்டதப் வபற்ற் பயன் ஈதல்் எனபபத் 
அ்ககோலத்் தமிிர் வகோள்டக. ஆதலன் 
இயற்டகயோகைச் வசல்வத்டதப் வபற்ற் மனனர் 
அடதப் பறர்ககு் ஈந்து் களித்தனர. அவரபோல்் 
வசல்வம்் வபற்ற்  லவரகளும்் தம்டமைச் 
சோரந்பதோர்ககு் அடடைக் வகோடுத்து் 
மகுகந்தோரகள். வசல்வம்் உள்ுவரகள்் பறர்ககு் 
ஈதலும்் இல்லோதவர் அதடனப் வபூறதலும்் 
இல்லோவி்டைோல்் அந்த் நோடு் விரம்பத்த்கக் 
தனூற் எனூற் தமிிர் எண்ணினர. வோனுலகத்து் 
வோுகவில்் அடவ் இனடமயோல்் அது் சறந்தது் 
அனூற் எனூற் வகோண்் டைோரகள்.
அறம்் வபோரள்் இனபங்குோல்் சறந்த் 

வுபபமோன் வோுகவு் வோுகந்த் ம்ககடு் 
இபபோடைல்களிபல் போர்ககபறோம். சனனஞ்் சூற் 
வபண்கள்் வபோழிலலும்் ஆற்றலும்் விடு் 
யோ்டனோரகள். தூய் வபோனனோல்் அடமந்த் 
கனமோன் அணிகடு் அணிந்து் வகோண்டைனர.
போடவ் அடமத்து் அதற்குப் பூைசசூ்்ட் 
மகுகந்தனர. ஆற்றங்் கடரயிலுள்ு் பூம்் 
வபோழிலல்் பூடவ்க் வகோசெதனர. ஆற்றல்் 
போசெந்து் நீரோ்ட் இன ற்றனர.
போனனுடடைய் யோழிடசயம், விறலயின் ஆடைலும்
போடைலும், வயிரயரடடைய் ் த்தும்,
லவரகளின் கவிகளும்் தமிுகநோ்டடை்க் 
கடலவும்் சறந்த் கரவூலமோ்ககன. பச் நீங்கைச் 
சடமத்து் உண்ணம்் பசோூற் நடறய் இரந்தது;
அந்த் பசோற்ூற்ககுரய் வநல்டல் விடு்ககும்் 
உழிபடடையின் வும்் சறந்ிரந்தது; உழிபவர் 
வசயடலைச் சறபபத்துப் பயன் உண்டைோ்கக் 
உதவும்் பமகம்் அிகய் வோனவில்டலத்் பதோற்ற் 
மடி் வபோழிந்தது.

வபண்்டர் கற்பபல் சறந்து் நனறனர.
வூறடமயிலும்் வசம்டமயோக் இல்லறத்டத் 
நடைத்ினர. ஏபதனும்் வபோரள்் தம்போல்் 
இல்டலயோனோல்் மற்றவரகளிடைம்் அுவு் குறத்து
அடத் வோங்கப் பறகு் அடதத்் ிரபப்க் 
வகோடு்ககும்் வி்ககம்் அபபபோதும்் இரந்தது.
இடத்க் குறவயிரபடப் எனூற் ் ூறவோரகள்.
இல்லத்ில்் நகழிம்் நகுகைசசகளு்க் குரய் 
வபோூறபடப் ஏற்ூற் வந்தோள்் மடனவி. அவடு் 
'மடன் கிபவோசெ' எனூற் ஒர்  லவர் 
விளி்ககறோர. கரவுற்ற் மகளிர் மண்டண்க் கள்ளி
உண்டைோரகள்.
வதசெவ் ப்கியிபல் சறந்தவரகள்் தமிிரகள். சவ
வபரமோடனப் பற்றய் பல் வசசெிகடு் 
அவரகள்் வதரந்து் வகோண்்டரந்தனர. பதவர் 
முதலய் பிவன்டு்க் கணத்ினர் உண்டு் எனூற் 
நம்பனர. பசு்ககடுப் போதுகோத்தனர.
அந்தணரடைமும்் வபண்்டரகளிடைமும்் 

பணியடடையவரகளிடைமும்் இர்ககம்் கோ்்டனர.
பிரடர் பநோ்ககைச் வசசெவனவற்டறைச் வசசெவது் 
தல்வரகளின் கடைடம் எனூற் நம்பனர. கற்பகப் 
பூஞ்பசோடலடய் உடடையது் பதவபலோகம்் 
எனூறம், ண்ணி் யம்் வசசெதவரகள்் அதன் 
பயனோக் அிவவுலகத்டத் எசெதலோம்் எனூறம்் 
எண்ணினோரகள். கடைலும், நலமும், ிடசகளும்் 
அுபபதற்கு் அரயன் எனபது் அவரகள்் நடனவு.
துப்  ள்் வந்தோலும்் பிம்்  ள்் பபோனோலும்் 
அவற்டறத்் தீய் நமித்தமோக்க் வகோண்டைனர.
நீரன் வபரடமடய் 'எல்லோ் உயிர்ககும்் 
ஏமமோகய் நீர' எனூற்  லபபடுத்துவோர் ஒர் 
லவர. பறரடடைய் நோ்டடை் வவனூற் 
தனனுடடையதோக்க் வகோண்டு் பயனபடுத்தும்் 
மனனடன, 'பறரமண்் உண்ணம்் வசம்மல்' என் 
விளிபபர் ஒர் நல்லடசைச் சோனபறோர. ஒர் 
வள்ுல்் வகோடு்ககும்் வகோடடை் நைசசயமோகத்் 
தம்ககு்க் கடடை்ககும்் எனபடத, அது் 'யோடன் 
பகோ்்டடடை் டவத்த் கவும்' பபோனறது் எனூற் 

உவடம் ் ற் உணரத்துவோர. ஒரவடர் 
வோுகத்தும்பபோது் ஆற்ூற் மணலனும்் பலகோலம்் 
வோுகவோயோக் எனூற் வோுகத்துவது்  லவர் மர .
*
சுடவயம்் நயமும்் அடமயப்  லவரகள்் அிகய் 
போடைல்கடுப் போ்டயிர்ககறோரகள். சங்கப் 
போடைல்களில்் சல் வசோற்குோல்் பல் வசசெிகடுைச
வசோல்லும்் முடறடய்க் கோணலோம். வகோனடற் 
மலர் கோர் கோலத்ிபல் மலரவது் எனபடத, 'கோர் 
நூறங்வகோனடற' எனூற் சுர்ககமோகத்் 
வதரவி்ககறோர் ஒர்  லவர. தல்வர் 
இம்டம்ககும்் மூறடம்ககும்் எசெபபல்் 
டவபபோகப் பயனபடுவர் எனபடத,
'வபோனபபோற்்  தல்வர' எனற் வதோடைரோல்் ஒரவர் 
விுங்க் டவ்ககறோர. ஒர் மனன் னுடடைய் ஆ்ச
மிகைச் சறபபோக் அறவநற் விோமல்் நடடை் 
வபற்றது் எனபடத, 'அறந்துஞ்சும்் 
வசங்பகோடலபய' எனூற் சல் வசோற்குோல்் 
வதளிவுபடுத்துகறோர் குூறங்பகோழியூர் கிோர.

ஒர் மனனனுடைய் நோ்்டபல் பறந்து் 
அவனுடடைய் நல்லோ்சயிபல் எனூறம்் 
இனபவோுகடவபவபூறம்் சறபடப, 'நனனிிற்் 
பறந்து் நன் நில்வுரந்த் எம்' எனபில்் 
அிகுபடைப்  டனகறோர் சோனபறோர.
தம்ககு் பரசல்் பவண்டும்் எனபடத் 
வவளிபபடடையோகத்் வதரவி்கக் விரம்பவில்டல
பபசெ் மகள்் இுஎயினி் யோர. அந்த்க் கரத்டத்க் 
குறபபோகத்் வதரவி்ககறோர. 'அரசன் 
படகவரடடைய்  றத்டதப் வபற்றோன. மறம்் 
போ்டய் போ்டனி் இடிடயப் வபற்றோள்.
போனமகபனோ் வபோற்றோமடர் வபற்றோன' எனூற் 
் ற் நூறத்துகறோர. 'இத்தடனயம்் போ்டய் நோன் 
எனன் வபறப் பபோகபறன?' எனற் பகள்வி் 
தோபன் இந்தப் போ்்டன் மு்டவிபல் 
வதோனி்ககறது.
குூறங்பகோழியூர் கிோர் பசரமோனுடடைய் நோ்்டல்் 
உள்ு் அடமிடயப்  லபபடுத்த் வரகறோர.

அடத் நயமோகைச் வசோல்கறோர. 'நன் நோ்்டல்் ஒர் 
வதறல்் இல்டல; ஆனோல்் பவூற் வதறல்் உண்டு,
கு்டம்ககள்் ஒர் வில்டல் அறயோர; ஒர் வில்டல் 
அறவோர. படடைடய் அறயோர; ஆனோல்் ஒர் 
படடைடய் அறவோர. யோரம்் நன் மண்டண் 
உண்ணோர; ஆனோல்் சலர் உண்பர' எனூற் சுடவ் 
உண்டைோகும்ப்ட் வசோல்கறோர. 'பசோற்டற் 
உண்டைோ்ககும்் தீயின் வதறடலயம், இந்ிர் 
வில்டலயம், நோஞ்சற்் படடைடயயம்் அறவோர.
வயவுூற் மகளிர் மண்பவ்டு் உண்பர' எனூற் 
் ூறகறோர. 'வதறல், வகோடலவில், படடை் 
இவற்டற் அறயோர; பறர் நனமண்டண் 
உண்ணோர' எனூற் வசோனனவற்றோபல் அந்த் 
நோ்்டல்் படக் இல்டல, பபோர் இல்டல் எனற் 
வசசெிடயத்் வதரவித்தோர. இன் னடவ் உண்டு் 
எனனும்் முடறயில்் வசோல்லும்் வசசெிகுோல்் 
அந்த் நோ்்டல்் பசோூற் நடறய் உண்வடைனூறம்,
பமகம்் மடி் வபோழியம்் எனூறம்,
உழிதற்வறோழில்் சற்ககுவமனூறம், மகளிர் 
இனப் வோுகவிபல் சறந்து் மடன் வோுக்கடக்ககு் 

மங்கலமோகய் நனம்கக்் பபற்டற் 
உடடையவரகுோவோர் கவுனூறம்்  லபபடுத்ி் 
அந்த் நோ்்டல்் உுதோகய் வுபபத்டதயம்் 
விு்ககுகறோர.
ஒர் மனனடனப் படகத்தவர் அழிதடலயம்,
சோரந்தவர் வோுகதடலயம்் "நீ் உடைனூற் பநோ்ககும்் 
வோசெ் எரதவி, நீ் நயந்து் பநோ்ககும்் வோசெ் 
வபோனபூபப" எனூற் அிகு் வபற்க் ் ூறகறோர் 
ஆவூர் மூலங்கிோர. அவர் பசோினுடடைய் 
பபரோற்றோடல, "வசஞ்ஞோயிற்ூற் நலவு் 
பவண்்டனும், வவண்்டங்களுள்் வவயில்் 
பவண்்டனும், பவண்்டயது் விடு்ககும்் 
ஆற்றடல" எனூற் வசோல்வர.
இிவவோூற் தம்் கரத்டத் பல் முடறயில்் 
இனிடமயம்் அிகும்் பயபப்க் ் ூறம்் 
லவரகளின் கவித்ிறடம, அறந்தறந்து் 
சுடவத்துைச் சுடவத்து் மகுகவதற்குரயது.

றநோனூற்றல்் முதல்் 266 போடைல்களு்ககு் 
ம்டும்் படிய் உடர் ஒனூற் உண்டு. அடத் 
எழிியவர் இனனோ் வரனூற் வதரயவில்டல.
தமிுக் நோ்்டன் பிம்் வபரடமடய் யம்் 
வரலோற்டறயம்் விு்ககும்் இந்த் அரய் நூடலத்் 
பத்ட்க் கண்டுப்டத்து் ஆரோசெந்து் பிபபத்த் 
அரஞ்் வசயடலைச் வசசெதவரகள்் என் 
ஆசரயபபரோனோகய் மகோமபகோபோத்ியோய் 
டைோ்கடைர்  ஐயரவரகள். றநோனூூற் வவளி் வந்தது் 
முதல்் இதுவடரயில்் அந்் நூடலத்் துடணயோக்க் 
வகோண்டு் அறஞரகள்் எழிி் வவளியி்டை் 
ஆரோசெைசச் நூல்கள்் பல; சரத்ிர் நூல்கள்் பல;
கடதகள்் பல. இனனும்் விரவோன் ஆரோசெைசச்ககு் 
இடைம்் வகோடு்ககும்் அரய் வசசெிகள்் அந்த் நூலல்
இர்ககனறன. தமிுக் நோ்்டன் இல்ககய் 
வுமும், வரலோற்ூறைச் வசல்வமும், கவிநுகர் 
ிறமும், பிம்வபரடம் யணரந்துவகோள்ளும்் 
வபரமிதமும்் அந்த் நூலோல்் எத்தடனபயோ் 
ப்டகள்் பமபலோங்க் வி்டைன் எனபது் தமிிரகள்் 
நனகுணரந்த் வசசெி. இதற்கு் மூலமோன் 
அரந்வதோண்டடைப்  ரந்த் தமிுக்க் கற்பகமோகய் 

என் ஆசரயபபரோடனத்் தமிுக் நோடு் எனூறம்் 
மற்கக் இயலோது் எனபது் மு்ககோலும்் உண்டம.
"வபோியமடலப் பறந்தவமோழி் வோுகவறயம்
கோலவமல்லோம்்  லபவோர் வோயில்
துியறவோசெ் அவரவநஞ்சன் வோுகத்தறவோசெ
இறபபனறத்் துலங்குவோபய"
எனூற் போரியோர் போ்டய் போ்டும்் அடதத்தோபன் 
வசோல்கறது?
*
சங்கநூற்் கோ்சகள்் எனற் வரடசயில்் இது் 
 ஐந்தோவது்  த்தகம். இதற்குமுன் வந்த் நோனகும்் 
அகபவபோரடுப் பற்றயடவ. இது் 
றபவபோரடுப் பற்றயது. ஆகபவ் அந்தப் 
த்தகங்களில்் உள்ு் க்டுடரகளின் 
பபோ்ககு்ககும்் இில்் உள்ு் விு்ககங்களின் 
பபோ்ககு்ககுமிடடைபய் சல் பவூறபோடுகள்் 
இர்கக்க் கோணலோம். வசசெய்களின் உடரகளில்் 
படிய் உடரயோசரயர் உடர்ககு் பவூறப்டை் 
பகுிகள்் சல் இர்ககும். சல் இடைங்களில்் அவர் 

இரண்டைோவதோக் ஓர் உடர் எழிதுகறோர. அந்த் 
உடர் சறபபோகத்் பதோனறயதோல்் அடதபய் 
தழிவி் விு்ககம்் எழிிய் சல் இடைங்களும்் 
உண்டு. இிபல் வரம்் மனனரகள், லவர் 
கடுபபற்றய் வசசெிகள்் அடனத்டதயம்் 
வதோகுத்துத்் தரவ் தோனோல்் மிக் விரயமோதலோல்,
போ்்டன் விு்ககத்து்ககுப் பபோிய் அுவில்் 
அவற்டற்க் வகோடுத்ிர்ககபறன
இதற்குமுன் வவளிவந்த்  த்தகங்கடு் 
ஆதரத்துப் போரோ்்டய் அனபரகள்் இதடனயம்் 
இனி் வர் இர்ககும்் நூல்கடுயம்் வபற்ூற் 
்ககுவிபபோரகள்் எனபற் நம் கபறன.
எளிபயடனயம்் இத்வதோண்்டல்் ஈடுவபறைச் 
வசசெத் முரகன் ிரவரடுயம்் என் 
ஆசரயபபரோன் ஆசடயயம்் சந்ித்து் 
வந்ி்ககனபறன.
மயிடல
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--------------------

1. அரந்தவத்பதோன் 

கடைவுள்் வோுகத்துப் போடுவில்் சறந்தவர் போரதம்் 
போ்டய் வபரந்பதவனோர. வபரந்் பதவனோர் 
எனற் வபயர் மகோபதவனோகய் 
சவவபரமோடன்க் குற்ககும். சவவபரமோடன்க் 
குறத்து் அகநோனூற்றல்் ஒரபோடைலும்் 
றநோனூற்றல்் ஒர் போடைலும்் அவர் 
போ்டயிர்ககறோர. அபவபரமோனுடடைய் 
பதோற்றத்டத் அிவ் விரண்டு் போடைல்களிலும்் 
வரணித்ிர்ககறோர. றநோனூற்றல்் 
சவவபரமோடன் அவர் போ்டய் போடைல்் முதற்் 
வசசெயுோக் அடமந்ிர்ககறது.*
சவவபரமோன் இடைபவோகனத்ில்் எழிந்் தரளி் 
வரகறோர. வநடுந்தூரத்ிபல் வரம்் பபோபத் நோம்
அன டைன் போர்ககபறோம். அப் பபோது் 

விு்ககமோக் எது் வதரயம்? அவரடடைய் 
ிரமு்டதோன் வதரயம். வநடுந்தூரத்ில்் 
வரபவனுடடைய் தடலயம்் முண்டைோசும்் 
வதரவதுதோன் இயற்டக. வபரந்பதவனோர் 
வநடுந்தூரத்ிபல் உலோவரம்் சவவபரமோடனத்் 
தரசத்து் நம்ககும்் கோ்டுவோடரப் பபோலத்் 
ிரமு்ட் வதோ்டு் வர் ணி்ககத்் வதோடைங்குகறோர.
அபதோ! அவர் ிரமு்டயினபமல்் அடடையோு் 
மோடல் இர்ககறது. ஒிவவவோர் வதசெவத்து்ககும்் 
உரய் அடடையோுமோக் ஒிவவவோர் கண்ணி் 
உண்டு. சவவபரமோனுடடைய் அடடையோுப் பூ,
வகோனடற. வகோனடற் மலர்க் கண்ணிடயைச் 
சூடும்் பரோன் அவர. அந்த்க் வகோனடற் மலர் கோர
கோலத்ிபல் மலரந்து் மணம்் வீசுவது. கோர் 
கோலத்ில்் மலரம்் நூறங்வகோனடறபய் 
எம்வபரமோனு்ககுரய் கண்ணி.
அவரடடைய் ிரமோர ் எிவவுவு் அிகோக் 
இர்ககறது! மோணி்ககம்் பித்தோற்பபோனற் 

வசிவவண்ண் மோரபம்் அல்லவோ? அந்த் வண்ண் 
மோரபபல்  ரளும்் மோடலடயைச் சற்பற் 
போரபபபோம். அந்தத்் தோரம்் வகோனடறதோன.
தடலயிற்் சூடும்் அடடையோு் மோடலயோகய் 
கண்ணியம்் வகோனடற; அிகு்ககும்் 
இனபத்து்ககுமோக் மோரபபல் அணியம்் 
மோடலயோகய் தோரம்் வகோனடற.
வபரமோன்  ரந்து் வரம்்  ரி் இடைபம்; அந்த் 
ஏூற் தூசெடமடய் உடடையது; வவண்ணிற் 
மோனது. தரமத்டதபய்  ரியோக்  ரபவன் 
இடறவன. தரமம்் மோசு் மூறவற்றது. ஆதலன் 
விடடையம்் வவண்ணிறமோக் இர்ககறது.
சவபரோன் வகோ்டடய் ஏந்ியிர்ககறோர. அதுவும்
ஒர் அடடையோும். இனன் வகோ்டடய் உடடையவர
எனூற் அரசடரயம்் பறடரயம்் குறபபதுண்டு.
எம்வபரமோனு்ககுைச் சறந்த் வகோ்டயோக் 
உதவுவதும்் அந்தத்் தூய் வவண்டம் யோன் 
ஏூறதோன.

சவபரோனுடடைய் மஞ்சள்் நற்க் வகோனடற்க் 
கண்ணியந்் தோரம், அவரடடைய் தூய் வவள்டு் 
ஏறோகய்  ரியம்் வகோ்டயம்் நனறோகத்் 
வதரகனறன. இடவ் அவரடடைய் 
ிரபமனி்ககுப்  றம்போன் அடடையோுங்கள்.
அவரடடைய் ிரபமனிடயப் 
போர்ககபவண்டைோமோ? சற்ூற் அடத்க் 
கவனிபபபோம்.
அது் எனன, அவரடடைய் ிர்ககழித்ில்் 
கனனங்கபற் வலனறர்ககறபத! அது் கூறபபோக் 
இரந்தோலும்் வபரமோனுடடைய் ிர்ககழித்ில்் 
அிகோக் அடமந்ிர்ககறது. வசிவவண்ணத்் 
ிரபமனியில்் இந்த்க் கூறப ் நறம்் வி்டு் 
விுங்குகறது. கழித்ிபல் நீலமணி் க்்டனோல்் 
எிவவுவு் அலங்கோரமோக் இர்ககும்? அபப்ட் 
அணி் வசசெகறது் இந்த்க் கடற. அிகு் வசசெவது் 
மோத்ிரமோ? அந்த்க் கடற்ககுத்தோன் எத்தடன் 
வபரடம! இடறவடன் நீலகண்டைன் எனூற் 

யோவரம்் போரோ்டுகறோரகபு, அது் அந்த்க் 
கடறடய் நடனந்ததுதோபன? பதவரகள்் அமுதம்் 
பவண்்டப் போற்கடைடல்க் கடடைந்த் பபோது் 
ஆலகோல் விடைம்் எழிந்தது. அது் கண்டு் அஞ்ச் 
ஓ்டனோர் அமரர. தம்ககு் அமுதம்் வந்தோலும்் 
வரோவி்டைோலும்் அந்த் நஞ்சனினூறம்் தம்் 
உயிடரப் போதுகோத்து்க் வகோள்ுபவண்டுபம் 
எனற் அைசசம்் உண்டைோயிற்ூற. சவபரோனிடைம்் 
ஓ்டவந்து் ஓலம்் இ்டைனர. அவரகள்் உயிர்ககு் 
உடலடவ்கக் வந்த் அந்த்க் கரய் நஞ்டச் இடற் 
வனோர் உண்டு் தம்் ிர்ககழித்ில்் தங்கும்ப்ட் 
அடமத்து்கவகோண்டைனர. பதவரகளின் 
ஆரயிடர்க் கோத்த் வபரடம் அவர் ிர்ககழித்் 
து்ககு் உரயது. அது் கூறத்ததனோல்் பதவரகள்் 
உயிர் வபற்ூற் ஒளிவபற்றனர. சவபரோன் 
கழித்ில்் கடற் நனறடமயோல்் அமரர் மடனவி் 
மோர் கழித்ில்் மோங்கல்யங்கள்் நனறன. ஆகபவ் 
அந்த்க் கடற் பதவடர்க் கோத்தது. பதவரகள்் தம்் 
கடைடமடயைச் வசசெவதனோல்் உல் கம்் இயங்க் 
வரகறது. ஆதலன் உலகத்டத்க் கோபபதற்கும்் 

அந்த்க் கடற் கோரணமோ் யிற்ூற.
இத்தடன் வபரடம் உள்ு் நீலகண்டைத்டத் 
அனபரகள்்  குககறோரகள். பவதத்டதப் பல் 
கோலும்் ஓதும்் அந்தணரகள்் அ்ககடறயின் 
சறபடபைச் வசோல்கறோரகள். பவதத்ில்் ரத்ிரம்் 
எனற் பகுியில்் சவபரோனுடடைய் வபரடம் 
வசோல்லபபடுகறது. அங்பக் அவரடடைய் 
நீலகண்டைத்ின்  கடியம்் கோணலோம்.
மடறடய் நவிலும்் அந்தணர் அபபகுிடய் 
ஓதுவதன் வோயிலோகைச் சவபரோன் ிர்ககழித்் து்க் 
கடறடயப் பபோற்ூறகறோரகள்.
சவவபரமோனு்ககு் உயிரகளிடைத்ில்் உள்ு் 
கரடணடயயம், எதனோலும்் அவர் அழியோத் 
வபரடமயடடையோர் எனற் சறபடபயம்் 
வவளியிடும்் அடடையோுமோக் அ்ககடறயோனது் 
மிடைற்டற் அணி் வசசெது் வகோண்்டர்ககறது.
அந்த்க் கடறடய் நடன்ககும்பபோது் அடத்க் 
கழித்துவில்் நற்கும்ப்ட் வசசெத் உமோபதவி் 
நடனவு்ககு் வரகறோள். அபவபரமோன் நஞ்டச் 

விழிங்கும்பபோது் அது் ிர்ககழித்ில்் நற்கும்் 
ப்ட் இடறவி் தன் கரத்தோல்் தடுத்து் நூறத்் ினோள்் 
எனூற்  ரோணம்் ் ூறம்.
சவபரோனுடடைய் அரபு் வ்டவமோன் அம்டம் 
எம்வபரமோனினினூறம்் பவறோக் இரபபது் 
ஒரநடல. அப் வபரமோபனோடு் ஒனூறப்் டும்் 
பவறோகயம்் நற்பது் ஒர் நடல. ஒனூற் ப்படை் 
நற்பது் ஒர் நடல. இந்த் மூனூற் நடலயில்் பன் 
இரண்டடையம்் நடனவு் ் ரகறோர் 
வபரந்பதவனோர. ஒரபோி் எம்பரோ்்டயம்் ஒர் 
போி் வபரமோனுமோக் இர்ககும்் பகோலம்் மிகத்் 
வதோனடமயோனது. அம்டம் அபபன் எனத்் 
தனிபய் கோணம்ப்ட் பவறோகத்் பதோற்றனோலும்,
இரபவூற் உரவங்குோகத்் தனித்தனிபய் 
நல்லோடமயோல்் இந்த் மோிர்ககும்் 
போியனோகய் பகோலம்் ஒனூறப்டும்் 
பவறோகயம்் நற்கும்் நடலடய்க் கோ்டுவது;
வபண்ணின் ிரவுரவம்் ஒர் போியோக,
ஒரிறனோக,உள்ு் பகோலம்் அது.

அந்த் உரவமோகய் ச்கிடயத்் தம்ககுள்் அடை்கக் 
ஒனறோக் நற்கும்் நடலயம்் உண்டு. சவமும்் 
ச்கியம்் ஒனூறப்டு் நற்கும்் பகோலம்் அது. அ்க் 
பகோலத்ில்் சவபம் பதோனூறமனறைச் ச்கி் 
பதோனூறவில்டல.சவத்ிலரந்து் சத்ி் 
பதோற்ூறவோள். சத்ியிடைத்ிலரந்து் 
தத்துவங்கவுல்லோம்் பதோற்ூறம். பதோற்ூறம்் 
முடற் இது. ஒடுங்கும்் முடற் இதற்கு் மோறோனது.
தத்துவங்கள்் ஒனறனுள்் ஒனூற் அடைங்க, இூற் 
ியில்் யோவும்் ச்கியள்் அடைங்கும். அபபோல்் 
அைசச்கியம்் சவத்துள்் அடைங்கும். ஒடுங்கும்் 
முடறயில்் சவபரோன் தம்ககுள்் ச்கிடய் 
அடை்கக்க் வகோள்ளுதடலப் வபரந்பதவனோர் 
வசோல்கறோர.
சவவபரமோன் தம்முடடைய் ிரமு்டயிபல் 
படறடயைச் சூ்டயிர்ககறோர. அது் அவர் ிர் 
மு்டயில்் இரந்தப்டபய் அவரடடைய் 
வநற்றயிபல் தன் ஒளிடய் வீசுகறது. அதனோல்் 
அந்த் நுதலு்ககு் வண்ணமோக, அிகோக் 

அடமந்ிர்ககறது. சந்ிரனு்ககு் இடறவனோர் 
ிரமு்டபமல்் இர்ககும்் சறப ்க் கடடைத்தது.
அது் பதவரகளில்் யோர்ககும்் கடடை்ககவில்டல.
பதவர, அசுரர, முனிவர் முதலோக் அறவுடடைய் 
் ்டைத்் ினடரப் பிவன்டு் வடகயோகப் 
பரபபர; பிவன்டு்க் கணம்் எனூற் 
வசோல்வோரகள். அந்தப் பிவன்டு்க் 
கணத்ினரம், 'இந்தப் படற்ககு் வந்த் 
போ்ககயபம் போ்ககயம்!' எனூற் அடத்க் 
வகோண்டைோடுகறோரகள்.
இிவவோூற் வகோனடற்க் கண்ணியர, வகோனடற் 
மோடலயர, இடைபவோகனர, இடைபத்் துவசர,
நீலகண்டைர, மோிர்ககும்் பியர, மி் மு்ட்க் 
கடைவுள்் ஆக் விுங்கும்் சவவபரமோன் 
சடைோதோரயோக் இர்ககறோர.சடைோதோர் எனற் 
மோத்ிரத்ிபல் தவமுனிவர் ிர்கபகோலந்தோன் 
நம்் நடனவு்ககு் வரகறது. மற்ற்க் கடைவுுரன் 
பகோலங்களில்் இத்தடன் தவைச் சறப டடைய் 
அடடையோுங்கடு்க் கோண் மு்டயோது. ிரநீூறம்,

பதோலோடடையம், சடைோ் போரமும்் ஆகயடவ் தவ்க் 
பகோலத்டதைச் சோரந்தடவ. ஆகபவ் சவபரோடன் 
அரந்தவர் எனூற் வசோல்வது் வி்ககம்.
"அரந்தவ் முதல்வன" (கல.100:7) எனூற் 
கலத்வதோடக் பபசுகறது.
தோுகந்த் சடடையினோற்் சறபபோக் விுங்கும்் 
அரந்தவத்ினரோகய் இபவபரமோன் 
ிரமு்டயில்் எனூறம்் நீர் குடறயோத் கங்டக் 
இர்ககறது. எல்லோ் உயிர்ககும்் இம்டம் மூறடம
இனபங்கடுத்் தரவது் கங்டக. கங்டக் சுரண்டு
ிரண்டு் அப் வபரமோன் ிரமு்டயில்் அடைங்க்க் 
கடை்ககறது. நீடரைச் பசமித்து் டவத்த் கமண்டைலம்் 
பபோல, கரகம்் பபோல, அது் பதோனூறகறது.
ஆதலன் அடத் நீர் அூற் தடல் அறயோத் கரகம்் 
எனபற் வசோல்ல் விடைலோம்.
எல்லோ் உயிரகளு்ககும்் ஏமமோக் இர்ககும்் நீர் 
சறதும்் அூறதடல் அறயோத் கரகத்டத் உடடைய் 
தோுகந்த் சடடையினோல்் வபோலவு் வபற்ற் அரய் 
தவ்க் பகோலத்ினரோகய் சவபரோனு்ககு்க் 

கண்ணி்க் வகோனடற; தோரங்வகோனடற; ரி் 
ஏூற; வகோ்டயம்் ஏூற. அவர் கழித்டத் அணி் 
வசசெவது் ஒர் கடற; அந்த்க் கடறடய் பவதம்் 
ஓதும்் பவியர்  குககனறனர.அவரடடைய் 
ஒரபோியில்் வபண்் உரவம்் உள்ுது; அதடன் 
அவர் தம்ககுள்் அடை்ககடவத்து்கவகோள்் வதும்் 
உண்டு. அவர் சூ்டய் படற் நுதலு்ககு் 
வண்ணமோக் உள்ுது; அடதப் பிவன்டு்க் 
கணத்ினரம்் பபோற்ற் வழிபடுகறோரகள்.
இபப்ட் நம்ககுைச் சவவபரமோடன்க் கோ்டு் 
கறோர் வபரந்பதவனோர.
கண்ணி் கோரநூறங்் வகோனடற;
கோமர் 
வண்ண் மோரபல்் தோரம்் 
வகோனடற.
ரி் வோல்வவள்் ஏபற;
சறந்த் சீரவகழி் வகோ்டயம்் 
அிவபவூற் எனப.

கடற, மிடைூற் அணியலும்் 
அணிந்தனூற; அ்ககடற
மடறநவில்் அந்தணர் நுவலவும்் 
படுபம.
வபண்உர் ஒரிறன் ஆகனூற;
அிவவுரத்
தனனுள்் அடை்கக்க் கர்ககனும்் 
கர்ககும்.
படற, நுதல்் வண்ணம்் ஆகனூற;
அபபடற
பிவனண்் கணனும்் ஏத்தவும்் 
படுபம:
எல்லோ் உயிர்ககும்் ஏமம்் ஆகய
நீரஅறவு் அறயோ்க் கரகத்துத்
தோுகசடடைப் வபோலந்த் 
அரந்தவத்் பதோற்பக.
● எல்லோ் உயிரகளு்ககும்் இனபந்தரவதோகய் நீர் 
என் ூறம்் அூறதடல் அறயோத் கலசம்் பபோனற் 
கங்டகடயயடடைய் தோுகந்த் சடடையினோல்் 
விு்ககம்் வபற்ற் அரய் தவத்் ிர்க் 

பகோலத்டதயடடைய் சவவபரமோனு்ககுத்் 
தடலயில்் அணியம்் அடடையோு் மோடல, கோர் 
கோலத்ில்் மலரம்் வகோனடறப் பூ; அிகய் 
வசந்நறம்் வபற்ற் ிரமோரபல்் உள்ு் மோடலயம்் 
வகோனடறபபூ. அவன் ஏூறம்் வோகனம்் தூய் 
வவள்டு் யோன் விடடை; சறப ப் வபற்ற்  கடி
உடடைய் வகோ்டயம்் அந்த் விடடைபய் எனூற் 
ஆனபறோர் ் ூறவர. நஞ்சனோல்் உண்் டைோன் 
கூறப ் அவன் ிர்ககழித்டத் அிகு் வசசெதது;
அந்த்க் கூறப ் பவதத்டத் ஓதும்் அந்தணரகுோல்் 
கிவும்் வபூறம். வபண்் உரவம்் ஒரபோி் 
ஆயிற்ூற; அிவவுரவத்் டதத்் தன்ககுள்் ஒர் 
கோலத்ில்் மடறத்தோலும்் மடறபபோன. படற் 
ிரவநற்ற்ககு் அிகோக் அடமந்தது; அந்தப் 
படற் பிவன்டு்க் கணத்ினரோல்் போரோ்டைப் 
வபறவும்் படும்.
கண்ணி-மு்டயில்் அணியம்் அடடையோு் மோடல.
கோமர-அிகு. வண்ணம்-நறம். தோர-மோரபல்் 
அணியம்் மோடல. ரி-வோகனம். வோல்-தூய.

ஏூற- இடைபம். எனப-எனூற் வசோல்வோரகள். கடற
- கூறப . மிடைூற-கழித்து. அணிந்தனூறஅணியோக் அடமந்தது. ஒர் ிறன-ஒர் ் ூற.
ஆகனூற-ஆயிற்ூற. கர்ககும்- மடறபபோன.
நுதல்-வநற்ற. வண்ணம்-அிகு. ஏத்தல்- துி் 
வசசெதல். ஏமம்-இனபம்; போதுகோப மோம்.
அறவு- அூறதல். கரகம்-கமண்டைலம்் பபோனூற் 
அடைங்க் நற்கும்் கங்டக; ஆகுவபயர.
அரந்தவத்பதோன-சவவபரமோன.
வபரந்பதவனோர் இங்பக் கோரநூறங்் வகோனடற் 
எனறது் பபோலபவ் அகநோனூற்றலும், "கோர் விர் 
வகோனடறப் வபோனபனர்  துமலர" எனூற் 
போடுகறோர. கனனி் எனபது் வீரத்் து்ககு் அறகுற;
பபோரல்் அடடையோுப் பூவோக்க் வகோள்வது.
பபோரைச் வசயடலப் வபரம்போனடம் யம்் 
எடுத்து்க் ் ூறம்் நூல்்  றநோனூூற. இதன் கடைவுள்் 
வோுகத்ில்் வீரத்ிற்் பகற்ப்க் கண்் ணிடய் 
முதலல்் நடனத்தோர. தோர் எனபது் கோதலு்ககு் 
அறகுற; பபோகத்து்ககுரயவதனூற் 

நைசசனோர்ககனியர் எழிதுவர. ஆதலன் வீரத்் 
டதைச் வசோல்லும்்  றப் வபோரளும்் கோதடலைச் 
வசோல்லும்் அகபவபோரளும்் ஒரங்பக் நடனத்த் 
வோறோயிற்ூற.
சவவபரமோனுடடைய் தரம் ரஷபம்் 
வவண்டமயோனது் எனூறம், பிவனோர் 
ரத்ிரரகளின்  ரிகுோகய் இடைபங்கள்் கரய் 
நறம்் உடடை் யன் வவனூறம்் த்ககயோகப் பரணி் 
உடரயோசர் யர் ் ூறவர.
வவற்றத்் ிறத்டத்க் கோ்டுவதோதலன் 'சறந்த் 
சீரவகழி் வகோ்ட' எனறோர. இடறவன் ிர்க் 
பகோலம்் முதலயன் அவனரபு் கண்் ணோக்க் 
கண்டை் வபரபயோரகுோல்் உணரந்து் வசோல்லப் 
வபற்றன. அவர் ் றயடத் வரன் முடறயோகத்் 
வதரந்து் பறர் ் ூறவர. தோபம் பநரற்் 
கண்டைறயோது் ஆனபறோர் ் ூறவன் வற்டற் 
உணரந்து் ் ூறதலன் 'எனப' எனறோர. இடடை் 
எல்லோவற்றற்கும்் வபோதுவோக்க் 
வகோள்ுபவண்டும்.

அணியலும்் அணிதனூற் எனபது் அணி் தடலைச் 
வசசெதது் எனற் வபோரளுடடையது. பிவனண்் 
கணங்கடுப் பலவோூற்  லவர் கள்் ் ூறவர.
பதவர, அசுரர, முனிவர, கன் னரர, கம் ரடைர,
கரடைர, இய்ககர, இரோ்ககதர, கந்தரவர, சத்தர,
சோரணர, வித்யோதரர, நோகர, பூதர, பவதோும்,
தோரோகணம், ஆகோச் வோசகள், பபோக் பூமிபயோர் 
எனனும்் பிவன்டு் வடகயினடரைச் வசோல்வர் 
றநோனூற்ூற் உடர் யோசரயர. இவற்றற்் சறது் 
பவூற் போ்டுடைன் ் ூறபவோரம்் உண்டு.
எல்லோ் உயிர்ககும்் ஏமம்் ஆகய் அரந்தவத்் 
பதோன் எனூற் ் ்்ட, உயிரகடு்க் 
கோபபோற்ூறபவன் சவவபரமோன் எனூற் 
வகோள்வதும்் வபோரந்தும். கரகம்் எனபதற்கு்க் 
குண்்டடக் எனபற் வபோரள்் உடரபபோர் படிய் 
உடரயோசரயர. 'கரகத்தோலும்் சடதயோலும்் 
சறந்த் வசசெதற்கரய் தவத்டத் யடடைபயோனு்ககு'
எனபது் அவர் உடர. 'தனனுள்் அடை்கக்க் 

கர்ககனும்் கர்ககும்் எனபதற்கு, அிவவ்டவுதோன் 
எல்லோப் வபோரடுயம்் தனனுள்பு் அடை்கக் 
அிவவிடறவன் ் ற்றபல் மடறயினும்் மடறயம்் 
எனூற் உடரபபனும்் அடமயம்' எனூற் மற்பறோர் 
உடறயம்் ் ூறவர.
'இப் வபரபயோடன் மனவமோழி் வமசெகுோல்் 
வணங்க, அறம்் முதல்் நோனகும்் பய்ககும்் என் 
பது் கரத்தோக்க் வகோள்க' எனூற் கரத்் துடரபபர.
கடைவுள்் வோுகத்து் எனபது்  றத்துடறகளில்் 
ஒனறோதலோல்்  றத்துடறகள்் அடைங்கய் 
றநோனூற்றன் அகத்பத் இது் முதற்் போ்டைோக் 
அடமந்தது.

2. அறபபபோர் 

உலகல்் பதோனறய் உயிரகள்் எல்லோவற்றற்கும்் 
வபோதுவோகைச் சல் வதோழில்கள்் இர்ககனறன.
உண்பது, உறங்குவது, சந்திடய் 
உண்டுபண்ணவது் ஆகய் வசயல்கள்் பறடவ,
விலங்கு, ம்ககள்் எனற் எல்லோ் உயிரகளு்ககும்் 
வபோதுவோனடவ. உடைம்பபோடு் ் ்டய் உயிர் 
குோகய் இவற்றற்கு் உடைம்பன் வதோடைர டடைய் 
வசயல்களில்் பல் வபோதுவோக் இரபபது் இயல் .
ஆயினும்் இந்தப் வபோதுவோன் வசயல்களில்் ஆூற் 
அறவுடடைய் மனிதன் தன் அறடவப் 
பயனபடுத்ி்க் வகோள்கறோன. கீடரபபோத்ியில்் 
கீடர் நனறோக் வுரந்ிர்ககறது. அந்த்க் 
கீடரடய் மோடும்் உண்ணம்; மனிதனும்் 

உண்ணவோன. மோடு் தன் நோ்கடக் வடுத்துைச் 
சுர்்டப் போத்ியில்் இரந்தப்டபய் கீடரடய் 
உண்டுவிடும். மனிதன் அபப்டைச் 
வசசெவில்டல. கீடரடயப் ப்ககுவமறந்து் 
பறத்துத்் தண்டடை்க் குிம் ்ககும்் கீடரடய் 
மசயலு்ககும்் உபபயோகபபடுத்துகறோன.
கீடரடய்க் கீடர் வடடை்ககும்் 
பயனபடுத்துகறோன. அவனு்ககுள்ு் அறடவ் 
உணவு் விஷயத்ிபல் வசலுத்ிைச் வசயல்் 
வசசெவதோல்் இந்த் நோகரகம்் அடமகறது.
இபப்டபய் கடுத்தபபோது் கடடைத்த் இடைத்ில்் 
உறங்குவது் விலங்கு. மனிதபனோ் க்்டல்் பத்ட் 
வமத்டதயம்் தடலயடணயம்் பத்ட் 
உறங்குகறோன. உணடவ் உண்டு் பச் தீரவதும்் 
உடைம்டப் மறந்து் உறங்க் இடுப த்் தீரவதும்் 
விலங்கு்ககும்் மனிதனு்ககும்் வபோதுவோக் 
இரந்தோலும், உண்ணவதற்் கடமந்த் உணவுப் 
வபோரடுயம், உற்ககத்து்ககுத்் துடணயோன் 
வபோரள்கடுயம்் அிகிோக் இனியடவயோக்க் 
கடலத்ிறம்் படடைத்தனவோக் அடமத்து்க் 
வகோள்ளும்் அறவு் மனிதனிடைம்் இர்ககறது.

மனிதன் வசசெயம்் ஒிவவவோர் வசயலலும்் 
அவனுடடைய் அறவு் விுங்குகறது. அவன் 
வசசெயம்் கோதலல்் அன டைன் அறவும்் 
இர்ககறது. அவன் ம்ககடு் வுர்ககும்் 
முடறயிலும்் அனபபோடு் அறவு் விுங்குகறது.
பசுவோனது் தன் கனூற்ககுப் போ ப்டுவதும்் தோசெ் 
தன் குிந்டத்ககுப் போ ப்டுவதும்் வபோதுவோன் 
வசசெடகபய. ஆனோல்் தோசெ் 
அறவுடடையவுோதலன் அவள்் வசசெடக் 
நோகரகமோக் இர்ககறது.
பகோபம்் வந்தோல்் விலங்கனங்கள்் தம்முள்பு் 
பபோரடும்; ஒனடற் ஒனூற் வகோனூற் விடும். சல் 
சமயங்களில்் ஒர் ் ்டைம்் மற்வறோர் ் ்டைத்டத் 
எிரத்துப் பபோரடுவதும், ஒர் விலங்பக் பவூற் 
விலங்கு்க் ் ்டைத்டத் எிரத்் து்க் குடலபபதும்் 
கோ்டு் வோுக்கடகயில்் நகுககனறன.
மனிதனு்ககும்் பகோபம், படக் எல்லோம்் உண்டு.
அவற்பறோடு் அவனு்ககு் அறவும்் இரபபதோல்் 
அந்தத்் தீய் குணத்டத் அடை்ககப் போர்ககறோன.

அறவிபல் பழித்தவரகள்் பகோபபம் இல்லோமல்் 
வோுககறோரகள். எல்பலோரபம் அபப்ட் 
இரந்துவிடை் மு்டயமோ?
பகோபத்டத் வரோமபல் அடை்ககுவது் பபரறவு.
பகோபம்் வரம்பபோதும், வந்தபனனும்் 
அடை்ககுவது் அடதவிடை்க் குடறந்த் அறவு.
வந்தபன் வோரத்டதயுவிபல் அந்தைச் சனத்டத்க் 
கோ்்ட் அடமவது் அடதவிடை்க் குடறவோன் 
அறவு. ஆனோல்் வோரத்டதகளு்ககும்் அபபோல்் 
சனம்் வசல்வதுண்டு. பறடர் அ்டத்தலும்,
வகோடல் வசசெதலும்் ஆகய் வசயல்குோக் அந்த்க் 
பகோபம்் விடுவதும்் உண்டு. அபபபோது் ் டை் 
மனிதனு்ககு் அறவு் இரபபதனோல்் 
தந்ிரமோகவும்் கரவிகடு்க் வகோண்டும்் அந்த்க் 
கோரயங்கடுைச் வசசெகறோன.
ஒர் சமுதோயபம் மற்வறோர் சமுதோயத்டத் 
எிரபபது் உண்டு. அடதப் பபோர் எனூற் 
வசோல்வோரகள். இந்தப் பபோர்ககு் மூலகோரணம்் 

தனி் மனிதனுடடைய் விரப ் வவூறப ் அனூற;
ஒர் சமுதோயத்ினரன் நனடம் தீடமகடு் 
எண்ணிபய் பபோர் நகுககறது. உலகத்ில்் எந்த் 
நோடும்் பபோர் வசசெயோமல்் இரந்தில்டல. தனி் 
மனிதனுடடைய் வோுக்கடக் வரலோற்ூற்ககும்் ஒர் 
நோ்்டன் சரத்ிரத்து்ககும்் அ்டபப்டயோன் 
பவூறபோடு் இது. மனிதன் தனனுடடைய் 
ஆற்றலோல்் கல்வி, வசல்வம்் ஆகயவற்டற் ஈ்்ட் 
உயரகறோன. அவனுடடைய் ஜவிய் சரத்ிரத்ில்் 
அவன் வசசெத் ஆ்கக் பவடலகபு் வபரம்போலும்
இடைம்் வபூறகனறன. ஆனோல்் தனி் மனிதர் பலர் 
சமுதோயமோக் வோழிம்் நோ்்டனது் சரத்ிரத்டதப் 
போரத்தோபலோ் பபோரைச் வசயல்கபு் சறபபோன் 
பகுிகுோக் இர்ககனறன. சரத்ிரம்் எனபபத் 
பபோர் நகுகைசசகளின் பகோடவ் எனூற் டை் 
மோணோ்ககரகள்் நடனத்துப் ப்ட்ககும்் அுவு்ககுைச் 
சல் நோடு் வரலோூறகள்் அடமந்ிர்ககனறன.
பபோரல்் ஈடுபடுபவனும்் மனிதனதோன. ஆகபவ் 
அிலும்் அவன் தன் அறடவப் பயனபடுத்ி்க் 
வகோள்கறோன. படகவரகடு் எளிிபல் 

மோசெ்ககும்் படடைகடு்க் கண்டுப்ட்ககறோன.
அவனுடடைய் கல்வி, வசல்வம், மனித் ச்கி் 
எல்லோம்் பபோரல்் ஈடுபடுகனறன. இதனோல்் 
பபோர் வசசெதடலயம்் ஒர் கடலபபோல் எண்ணி் 
அதற்குரய் கரவிகடுயம்் முடறகடுயம்் 
வபர்கக் வரகறோன.
மனிதனுடடைய் அறவு் படகவடன் அழி்ககும்் 
ிறத்ில்் ஈடுபடுகறது; அதனோல்் மனித் 
சமுதோயத்ின் பபோரல்் சல் நோகரக் முடறகள்் 
அடமகனறன. மனிதரகளு்ககுள்் பகோபபம் 
வரோமல்் அடை்ககும்் சோனபறோரகளும், வந்த் 
பறகும்் வசயற்படைோமல்் அடமயம்் 
நல்லவரகளும்் இர்ககறோரகள். அடவகளுடடைய
அறவு் மனித் சமுதோயம்் ஒனறடன் ஒனூற் 
அழித்து்க் வகோள்ளும்் பபோரல்் ஈடுபடுவதற்கு் 
உடைம்படுவில்டல. இந்த் வவறடய் எபப்ட் 
அடை்ககலோம்் எனூற் எண்ணி் அதற்குரய் வழி் 
துடறகடு் வகு்ககப்  குகறோரகள். ஒரபோல்் 
பபோடரத்் ிறம்படை் நடைத்ிப் படகவடர் 
அழி்ககும்் கடல் வுரந்து் வந்தோலும், ஒரபோல்் 

பபோபர் நகிோமல்் அடமிடய் நடலநூறத்த் 
பவண்டும்் எனற் கரடணயம்் படைரந்து் 
வரகறது. உலகல்் எந்தைச் சமுதோயத்ிலும்் 
கரடணயடடைய் சோனபறோர் மிகைச் சலபர் 
இர்கக்க் டும். ஆதலன் பபோர் நகுகவது் 
அிகமோகவும், நகிோமல்் அடமவது் 
குடறவோகவும்் இர்ககனறன. ஆயினும்் அந்த் 
நல்பலோரகளுடடைய் அறவும்் கரடணயம்் 
பபோடர் அறபவ் தடுத்து் நூறத்தோவி்டைலும்,
பபோரலும்் சல் வடரயடறகடு்க் 
கடடைப்ட்ககும்ப்ட் வசசெதன. வீ்்டல்் 
அழி்ககுபபடைோமல்் இரபபது் மிக் நல்லது.
ஆனோலும்் மனிதன் அழி்ககுைச் வசசெகறோன. வீடு் 
முழிவதும்் அழி்க் கடடையம்பபோது் அடத் 
அலம் கபறோம். கழிவிய் நீடரப் பல் 
இடைங்களிலும்் பரவவிடைோமல்் ஓரடைத்ில்் வி்டு் 
அதற்கு் எல்டல் பகோலைச் சோ்ககடடை் 
ஆ்ககுகபறோம். மனித் சமுதோயத்ிலும்் அழி்ககு் 
முழிவடதயம்் தடு்கக் வடகயில்லோவி்டைோலும்் 
பலவடக் அழி்ககுகடு் வடரயடற்ககு் 
உ்படுத்ி் வவளிபபடுத்தும்் சோ்ககடடைகடுப் 

வபரயவரகள்் வகுத்ிர்க் கறோரகள்.
இதனோல்தோன் பபோரடுபவரகளிடடையிலும்் சல் 
விிகள்் இர்ககனறன. பபோர் வசசெவதற்கும்் சல் 
ச்டைங்கள்் உலகத்து் நோடுகள்் பலவற்ூற்ககும்் 
வபோதுவோக் இர்ககனறன. தனி் மனிதன் தனி் 
மனிதடன்க் வகோடல் வசசெயம்் ிறத்ில்் ஒர் 
வடரயடறயம்் இல்டல. அடத் அறபவ் 
வில்ககபவண்டும்் எனூற் எல்பலோரபம் 
ஒப ்கவகோண்டு் வி்டைோரகள். ஆகபவ் வகோடல் 
வசசெவது் குற்றமோகவி்டைது. ஆனோல்் 
வதோகுியோகைச் பசரந்து் வகோடல் வசசெயம்் பபோர் 
குற்றமோகவில்டல. ஞோனிகளு்ககும், மனிதப் 
பண்டப் வுரபபவரகளு்ககும்் அது் 
குற்றமோகபவ் பதோனூறம். முனபன் வசோனனப்ட் 
அபப்ட் நடனபபவரகள்் சலபரயோதலோல்் பபோர் 
குற்றமோகவில்டல. ஆனோல்் பபோர் 
வசசெயம்பபோது் சல் வடரயடறகடு் 
அடமத்ிரபபதோல், சல் முடறகள்் குற்றமோக் 
எல்லோ் வடகயினரோலும்் ஒப ்கவகோள்ுப்் 
்டர்ககனறன.

லோல்் உண்பபத் தவூறதோன. ஆனோலும்் 
எல்லோரபம்  லோல்் உண்ணோமல்் இரபபது் 
எனபது் இனடறய் உலகல்் நடை்கக்க் ்டயதோக் 
இல்டல. அதனோல்் நல்லவரகள்்  லோல்் 
உண்பவரகளு்ககும்் ஒர் தரமத்டதைச் வசோல்ல் 
டவத்தோரகள். 'நீ் பசுவின்  லோடல் உண்ணோபத;
அமோவோடசயில்்  லோடல் உண்ணோபத' எனூற் 
வடரயடற் வசசெதோரகள். லோல்் உண்ணோமல்் 
இரபபடதவிடை் இந்த் வடரயடறயினப்ட் 
நடைபபது் எளிதோக் இர்ககறது. ஆதலன் இந்த் 
நோ்்டல்்  லோல்் உண்ணதலோகய் அதரமம்் 
வசசெபவரகளிடைத்ிலும்் ஒர் தரமம், ஒர் 
வடரயடற் இர்ககறது.
பபோரல்் உள்ு் தரமங்கள்் அல்லது் 
வடரயடறகளும்் இத்தடகயனபவ. பபோடர் 
அறபவ் ஒழி்கக் இயலோத் நடலயில், எல்லோ்க் 
கோலத்ிலும்் எல்லோ் இடைத்ிலும்் எந்த் 
முடறயிலும்் பபோர்டு் உலடக் நோசமோ்ககோமல்் 
இரபபதற்குரய் வழி் துடறகடு் ஆனபறோரகள்் 

வகுத்தோரகள். ஆதலன் பபோரலும்் அறபபபோர் 
எனற் வடக் உண்டைோயிற்ூற.
மகோத்மோ் கோந்ிய்டகள்் நடைத்ிய் 
அறபபபோரதோன் இதுகோூறம்் உலகம்் 
கண்டைறயோத் சறப டடையது. அவர் வசசெத் 
பபோர, அழிடவ் எிவவுவு் குடறவோ்ககலோபமோ் 
அபப்ட் ஆ்ககற்ூற. பபோரல்் எிர் நனற் இரண்டு் 
க்சகளில்் ஒனூற் உண்டமயில்் பபோரடைபவ் 
இல்டல; அந்த்க் க்சயினரன் வசயலோல்் எிர்க் 
க்சயோகய் ஆங்கல் அரசோங்கத்தோர்ககு் 
உயிரழிவு் இல்டல. அவரகள்் பதசீய்க் 
க்சயினர்ககுைச் சடற் விித்தோரகள். இந்த் 
அறபபபோரல்் எிர்க் க்சயினர்ககு்க் ் டை் 
மனிதடர் மோசெ்ககும்் வோசெப ்க் க்டைவில்டல!
பபோர் நகுகந்தது, ஆனோல்் உயிரழிவு் இல்டல் 
எனறோல்் உலகத்ில்் எந்த் நோ்டுைச் 
சரத்ிரத்ிலும்் இந்த் அற் தத்டத்க் கோண் 
மு்டயோது. இந்த் அிம்சோ் யத்தமோகய் 
அறபபபோடர் வகுத்த் சோனபறோர் மகோத்மோ் 
கோந்ிய்டகள். அவரடடைய் வசயல்் 

வசயற்கரயது.
போரத் பதசத்ில்் பிங்கோலம்் முதற்் வகோண்படை் 
பபோர் நடைந்து் வந்ததுண்டு. ஆனோல்் அந்தப் 
பபோரகளில்் சல் வடரயடற் இரந்தன. இனன் 
இடைத்ில்் இனன் கோலத்ில்் இனனமுடறயில்் 
பபோர் வசசெயபவண்டும்் எனற் ி்டைம்் இரந்தது.
இரோமோயணப் பபோரல்் இரோ் மன் வவூறங்் 
டகயடைன் நனற் இரோவணடன்க் வகோல்லோது,
"நோடு் வோ" எனூற் ் ற் அனுபபயது் அறைச் 
வசயல். இத்தடகய் பல் அறைச் வசயல்கள்் 
பபோரடடையிலும்் நகுகவதோல்் அது் 
பபோபரயோனோலும்் அறபபபோரோக் இரந்தது.
தமிுக் நோ்்டல்் நகுகந்த் பபோரகளும்் அறப் 
பபோரகபு. அவற்றற்குரய் வடரயடறகடுப் 
லவரகள்் அடமத்தோரகள். எவபரனும்் 
வடரயடற் கடைந்து் பபோர் வசசெதோல்் அவரகடுப
லவரகள்் போடைமோ்டைோரகள். அவரகளுடடைய் 
பழி் பரவி் மற்றவரகடு் அஞ்சைச் வசசெயம். சல் 

இடைங்களில்் சல் வகோடுஞ்் வசயல்கள்் நகுகந்த் 
துண்டு. ஆயினும்் வபரம்போலும்் 
அறபபபோரகபு் நகுகந்து் வந்தன. பபோர் 
வசசெயம்பபோது் படடை் இல்லோதவடனயம், ஒத்த் 
படடை் வகோள்ுோதவடனயம், றமுதுகு் 
கோ்்டனவடனயம், பசோரவுடடையவடனயம்் 
எிரத்துப் வபோரவது் அறமனூற் எனற் 
வடரயடற் இரந்தது. 'சறப டடை் 
அரசயலோவன: ம்டந்த் உள்ுத்் பதோடனயம்் 
மகபவபறோபதோடனயம்் மயிர் குடலந்் 
பதோடனயம்் அ்டபற்கக்படைோடனயம்் வபண்் 
வபயபரோடனயம்் படடையிிந்பதோடனயம்் ஒத்த் 
படடை் எடைோபதோடனயம்் பறவும்் இத்தனடம் 
யடடைபயோடரயம்் வகோல்லோது் விடுதலும், ் றப் 
வபோரதலும்் முதலயனவோம்' (வதோல்கோபபயம்் 
றத்ிடணயியல், 10) எனூற் நைசசனோர்ககனியர் 
எழிதுகறோர. பபோர் வதோடைங்கயது் முதல்் மு்டவு் 
வடரயில்் இத்தடகய் அறைச் வசயல்கள்் பல் 
பபோர்ககுத்ில்் நகுகவடதத்் வதோல்கோபபயத்் 
ிலும், றப் வபோரள்் இல்ககணங்கடு் 
வகு்ககும்் பற் நூல்களிலும்் உள்ு் வசசெிகுோல்் 

அறயலோம்; றநோனூூற் முதலயவற்றல்் 
பபோரடடைபய் இத்தடகய் அறைச் வசயல்கடுைச் 
வசசெத் வீரப் வபரம்ககளின் வரலோற்டற்க் 
குறபபடும்் வசசெய்கள்் பல் உண்டு
*
பபோர் வதோடைங்கப் பபோகறது. ஒர் நோ்் ்டன் 
அரசன் தோன் படகவடன் எிரத்துப் பபோர் 
வசசெயப் பபோவடதத்் தன் வீரரகளு்ககு் 
அறவி்ககறோன; முரசடறந்து் அறவி்ககறோன.
அதுபக்டு் வீரரகளுடடைய் ினவவடுத்த் 
பதோள்கவுல்லோம்் பூர்ககனறன. பபோர் எனற் 
வசோல்டல்க் பக்டைோபல் அவரகளு்ககு் பயம்.
--- txt to be fixed at the last line ---படகவர் நோ்்டல்் உள்ு் ம்ககள்் யோவடரயம்் 
அழி்ககபவண்டு் வமனபது் அரசனது் பநோ்ககம்் 
அனூற. பறர்ககுத்் தீங்கு் வசசெயோ் தவரகடுயம்,
தம்ககுப் பன் கு்டகோத்து் ஓம் ம்் ம்ககடுப் 
வபறோதவரகடுயம்் வகோல்வது் தீது. ஆதலன் 
படகயரசனுடடைய் நோ்்டல்் உள்ு் அந்த் 
வடகயினடரப் போதுகோ்ககபவண்டும்.

எல்லோவற்றற்கும்் பமலோகப் பசு்ககடு்க் கோ்கக் 
பவண்டும். இதற்கோகப் படக் நோ்டைோர் வதரந்து் 
வகோள்ளும்் வண்ணம்் தோம்் பபோர் வசசெயப் 
பபோவடத் வவளிபபடடையோகத்் வதரவித்து் 
விடுவோரகள்.
'பசு்ககளும், பசுடவவயோத்த் அந்தணரகளும்,
வபண்களும், பநோயோளிகளும், பதுர் 
கரமங்கடுைச் வசசெதற்குரய் ம்ககடுப் 
வபறோதவரகளும்் தங்களு்ககுப் போதுகோபபோன் 
இடைத்டதத்் பத்ட் அடடைந்து் விடுங்கள். நோம்் 
பபோரடைப் பபோகபறோம்' எனூற் முரசு் அடறயைச் 
வசசெவோரகள். இந்தைச் வசசெிடய்க் பக்் டைவரகள்
எனன் வசசெயபவண்டுபமோ் அடதைச் 
வசசெவோரகள். இடத் உணரந்து் தம்ககுரய் 
போதுகோபடபைச் வசசெவதற்குரய் அறவில்லோத் 
பசுமோடுகள்் இர்ககனறனபவ, பபோரடைத்் 
துணிந்த் அரசன் அவற்டற் வழிமடை்ககத்் தன் 
ர்ககு்க் வகோண்டு் வந்து் போதுகோபபோன. இது் 
பபோர் முி்ககம்் வசசெயம்பபோபத் நகழிம்் 
நகுகைசச. இபப்டப் படகவரடடைய் 

ஆநடரடய்க் வகோண்டு் வரவது் 
வவ்சத்ிடண் வயனப் தனபோற்படும்.
றபவபோரளில்் முதல்் ிடண் இது. வவ்சத்் 
ிடணபய, பபோர் வசசெதோலும்் அிலும்் அன ம்் 
அறமும்் இடைம்் வபூறம்் எனபடத்க் 
கோ்டுவதற்கு் அறகுறயோக் நற்கறது.
உலகயலல்் நகுகந்தோலும்் நகிோ் வி்டைோலும்் 
அதுபவ் எம்முடடைய் குற்கபகோள்் எனூற, அடத் 
ம்ககள்் மறவோத் வண்ணம்் இல்ககண் நூல்் 
வற் ூறத்துகறது. நூல்களில்் இந்த் 
வடரயடறடய்க் கடடைபப்டத்துப்  லவர் கள்் 
இல்ககய் உலகல்் இடத் நகுகத்த்டும்் எனூற் 
இல்ககண் நூலோர் இத்தடகய் பபோரறங்கடுயத்த் தரமங்கடுைச் வசோல்ல் டவத்் தோரகள்.
'இரவபர் பவந்தர் வபோரவது் கரிய்க் கோல்் 
ஒரவர, ஒரவர் நோ்டு் வோழிம்் அந்தணரம்் 
ஆவும்் முதலயன் தீங்கு் வசசெயத்் தகோத் 
சோிகடு் ஆண்டு் நனூறம்் அகற்றல்் பவண்்டப் 
பபோதரக் எனப்  கறலும், அங்்ஙனம்் 
பபோதரதற்கு் அறவில்லோத் ஆவிடன்க் 

குவினோல்் தோபம் வகோண்டுவந்து் 
போதுகோத்தலும்் தீவதனபபடைோது் அறபமயோம்'
எனூறம், 'மன் னுயிர் கோ்ககும்் அன டடை் 
பவந்தற்கு் மறத்் துடறயினும்் அறபம் நகழிம்'
எனூறம்் நைசசனோர்ககனியர் (வதோல். றத்ிடண.
2, உடர) எழிதுகறோர. ிரவள்ளுவர் 
மறத்துடறயிலும்் இத்் தடகய் அன ைச் வசயல்கள்் 
இரத்தடல் எண்ணிபய,
அறத்ிற்பக் அன சோர் வபனப் அறயோர;
மறத்ிற்கும்் அஃபத் துடண.
எனூற் ் றனோர.
படகவகோண்டை் அரசனிடைத்தும்் அவடனைச் சோரந்து
பபோர் வசசெயம்் வீரரகளிடைத்தும்் சனத்டத்க் 
கோ்டும்் மனனன் மற்றவரகளிடைம்் அன ் 
கோ்டுவது் மறத்ிடடைபய் பதோற்றய் அறம்.
ஆநடரகடுப் படகவர் நோ்்டனினூறம்் 
்டுவரம்் மர ் தமிுக் நோ்்டல்் இல்ககய் 
இல்ககணங்குோல்் வவளியோகறது. "சண்டடை்ககு

எடுப்ட் மோடுப்ட" எனற் பிவமோழி் டை் இந்த் 
அறத்டதைச் சு்்ட்க் கோ்டுகறது. பிவமோழியோக் 
விங்குமுவு்ககு் இந்தைச் வசயல்் தமிுக் நோ்்டல்் 
னறயிர்ககறது. போரதத்ில்் விரோடைபரவத்ில்் 
துரபயோதனோியர் விரோடை் பதசத்து் மோடுகடு்க் 
கவரந்து் வர, அவவரிர் வசனூற் அரைசசுனன் 
அவற்டற்  ்டைோன் எனற் வரலோூற் வரகறது.
தமிுக் இல்ககணத்் ில்் மிகப் பிடமயோனது் 
வதோல்கோபபயம். அில்் ஆநடர் கவரம்் 
வவ்ச்ககு் இல்ககணம்் இர்ககறது. அந்த் 
இல்ககணம்் வதோல்கோபபயர்  ியதோகப் 
படடைத்தது் அல்ல. அதற்கும்் முனபப் இரந்த் 
நூல்களில்் உள்ுவற்டற் அ்டவயோற்றபய் அந்த் 
இல்ககணத்டத் அவர் வகுத்தோர, அகபவ,
பிங்கோலத்ிபலபய் ஆநடர் வகோள்வது் தமிுக் 
நோ்்டல்் மரபோக் இர்ககறவதனூற் 
வகோள்ுலோம். இந்த் மரடப் உணரந்த் 
மனனரகள், போரதப் பபோர் வதோடைங்் கும்் முனனர,
இந்தத்் தமிுக் நோ்டு் மர ் நல்ல் வதன் எண்ணித்் 
தோமும்் பமற்வகோண்டைோரகள்் எனபற் 
பதோனூறகறது

*
இத்தடகய் அறபபபோடரைச் வசசெத் தமிுக் நோ்டு் 
மனனரகளில்் போண்்டயன் பல்யோகசோடல் 
முதுகுடுமிப் வபரவழிி் ஒரவன. அவன் 
மு்டயடடை் மூபவந்தரகளில்் ஒரவரோகய் 
போண்்டயர் குலத்ில்் வந்தவன. பல் 
யோகங்கடுைச் வசசெவித்தவன. அவனுடடைய் 
தடலநகரல்் உள்ு் மிடல் அழி்ககும்் ஆற்றல்் 
எந்தப் படகயரச் னு்ககும்் இல்டல. அந்த் 
மிலலுள்ு் சகரங்குோகய் குடுமிகள்் பல் 
கோலமோக் வண்ணங்் வகடைோமல்் 
முதுகுடுமியோகபவ் இரந்தன. அவனு்ககு் 
அடமந்த் வபயபர் இத்தடன் சறப ்ககடுயம்் 
வதரவி்ககனறது.
இிவவுவு் நீுமோன் வபயடர் 
உடடையவனோனோலும்்  லவரகள்் சுர்ககமோக்க் 
குடுமி் எனூறம்் அடிபபோரகள்; போ்்டல்் 
டவத்துப் போடுவோரகள். அபப்டப் 
போ்டயவரகளில்் வந்்டடமயோர் எனற்  லவர் 
ஒரவர. மிகப் வபரயவரகடுயம்் மிகைச் 

சறயவரகடுயம்் அவரகளு்ககுரய் வசோந்தப் 
வபயரோல்் அடிபபது் வபரம்போலும்் 
வி்ககமனூற. வபரயவரகள்் வபயடர் வவளிப் 
படடையோகைச் வசோல்வது் மரயோடதயனூற் எனூற் 
பிங்கோலத்ில்் எண்ணினோரகள். இந்த்க் 
கோலத்ில்் டைப் பள்டுயவரகள், தோசீல்தோர் 
 ஐயோ் எனூற் வசோல்கற் வி்ககம்் இர்ககற் 
தல்லவோ? வந்்டடமயோர் எனற்  லவர்ககு் 
அவரடடைய் தோசெ் தந்டதயர் டவத்த் வபயர் 
இனனவதனூற் நம்ககுத்் வதரயோது. அவர்ககு் 
நீண்டை் இடமகள்் இரந்தடமயோல்் அந்த் அடடை் 
யோுங்வகோண்டு் அவடர்க் குறபபது் 
வி்ககமோகப் பபோயிற்ூற. இபப்ட் உூறபபனோல்் 
வபயர் டவத்து் விங்கும்் வி்ககம்் 
வதோல்கோபபயத்ிலரந்து் டைத்் வதரகறது.
வநடுங்கழித்துப் பரணர, பரஉ் பமோவோசெப் 
பதுமனோர, தங்கோல்் முடை்கவகோல்லனோர,
முடைபமோசயோர் எனூற் உூறப ்ககடு்க் வகோண்டு
லவரகடுைச் சு்டும்் வி்ககம்் தமிுக் நோ்்டல்் 
இரந்தது. இில்் ஒர் சறப ் உண்டு. உூறப ்க் 
குடறடயைச் சு்்ட் இத்தடகய் வபயரகள்் வரம்் 

வபோது, அந்தப் வபயரகள்் இழிவோன் 
வபோரடுத்் தரவில்டல. உூறபபபல் குடற் 
பநரவது் மனிதனுடடைய் வசயல்் அல்லபவ.
அபப்ட் இர்கக் அதடன் இழிவோக்க் கரதுவது் 
எிவவுவு் டபத்ிய்க் கோரத்தனம்! தமிிரகள்் 
உூறப ்க் குடறடய் இழிவோக்க் கரதவில்டல.
அபப்ட்க் கரியிரந்தோல்் உூறப ்க் குடறடயைச் 
சு்டும்் வபயரகடுப்  லவரகளு்ககு் இ்டு் 
விங்குவோரகுோ? முடைபமோச் வயனூற் முடைப் 
லவடரைச் சு்டு் வில்் இழிவு்க் குறபபரந்தோல்
அடத் நூலல்் எழிதுமுவு்ககு்க் வகோண்டு் 
வரவோரகுோ? கரகோலன் எனூற் ஒர் 
ச்ககரவரத்ி்ககுப் வபயர. அது் அவனுடடைய் 
வசோந்தப் வபயர் அல்ல. அவன் கோல்் கரந்து் 
பபோனடமயோல்் அந்தப் பபர் வந்தது. இந்த்க் 
கோலத்ில்் அபப்டப் பபர்டு் அடித்தோல்் 
அடிபபவன் நோ்ககு்க் கரந்துவிடும்.
அ்ககோலத்ில்் அடத் இழிவோக்க் கரதவில்டல.
அந்தப் வபயடரப் போ்்டல்் டவத்துப் 
போ்டனோரகள்; மற்றவரகளு்ககும்் டவத்தோரகள்.

இடம் நீண்டை்  லவடர் வந்்டடமயோர் எனூற் 
விங்கும்் வி்ககமும்் இந்த் வடகயில்் 
பசரந்தபத.
வந்்டடமயோர் முதுகுடுமிடய் வோுகத்தப் 
குந்தோர. அவனுடடைய் நல்லயல்டப் எடுத்து்க் 
் ற, நீ் நீண்டை் நோள்் வோிபவண்டுவமனூற் 
வசோல்ல் எண்ணினோர. அவன் பல் சறந்த் 
இயல் டடையவன. அந்த் இயல் களு்ககுள்் 
எடத் இபபபோது் வசோல்லலோவமனூற் 
ஆரோசெந்தோர. அவன் வோிபவண்டும்; அவனோல்் 
நோடு் முழிவதும்் வோிபவண்டும். லவர,
உலகத்ில்் உள்ு் உயிரகள்் அத்தடனயம்் 
வோிபவண்டும்் வமனூற் நடனபபவர. ஆனோல்் 
பபோர் எனூற் ஒனூற் மற்ற் நோ்்டனடர் வோிோமல்் 
அ்ட்ககறது. அடத் நடைவோமல்் நூறத்த் மு்டயமோ?
ஆனோலும்் அந்தப் பபோரலும்் அறவநற் ஒனடறப
பனபற்ற, அந்த் அறத்தோற்றபல் நடைபபது் 
சறபபல்லவோ? அந்தைச் சறப ் முதுகுடுமியிடைம்் 
இர்ககறது. ஆகபவ் அவனுடடைய் இயல் களில்
அறத்தோற்றன் வழிபய் பபோர் வசசெயப்  கும்் 

வகோள்டகடயைச் சறபப்ககலோம்் எனூற் 
பதோற்றயது. போடை் ஆரம்பத்தோர.
*
பபோர் வசசெயப் பபோவடதப் படக் நோ்்டல்் 
உள்புோர்ககு் அறவி்ககத்் தடலபப்டை் 
முதுகுடுமி் தீங்கு் வசசெயத்் தகோதவரகவுனூற் 
யோர் யோடர் நடனத்தோன? முதலல்் ஆடவ் 
நடனத்தோன? எந்த்க் கோரணத்டத்க் வகோண்டும்் 
தீங்கு் வசசெயத்் தகோதது் அது. தன் கனடற் 
்டுவதற்கு் அடமந்த் போலோல்் உலடகயம்் 
்டும்் தனடம் உடடையது. அதற்கு் அடுத்தப்ட் 
தம்் நலத்டதைச் சறதுபவ் கரிப் பறர் 
நலத்டதப் வபரதோக்க் கரி் வோழிம்் 
அந்தணரகடு் நடனத்தோன. தன் கனூற்ககுைச் 
சறதுவு் போல்் தந்து் வபரதுவு் போடலப் 
பறர்ககு் விங்கும்் ஆடவப் பபோனறவரகள்் 
அவரகள். ஆகபவ் ஆடவ் நடனத்த் வுடைன் 
ஆனின் இயல் டடைய் போரபபன் மோ்ககடு் 
நடனத்தோன. அவடர் அடுத்துப் 
போதுகோப ்ககுரயவரகள்் மகளிர; பபோர் 

ரவதற்குப் பயனபடைோதவரகள். அவரகடுயம்் 
நடனத்தோன.
மற்ற் ம்ககளிலும்் சலடரப் பபோரல்் 
ஈடுபடுத்துவது் தவூற. பணியடடையவரகடுப் 
பபோரபல்  குத்த்க் டைோது. பபோர்ககுத்ில்் 
பநோயடடையவரகள்் வந்தோலும்் அறபபபோர் 
முடறயில்் அவரகபுோடு் வபோரதல்் தகோது.
பணியினற் இரபபவரகுோயினும்்  தல்வர் 
இல்லோதோடரயம்் பபோரல்் அழித்தல்் தவூற.
தல்வர் இரந்தோல்் அவரகளுடடைய் கோல்வழி் 
இடடையறோது் உலகல்் நடலவபூறம். தோம்் 
இறந்த் பன ம்் பிரரகடு் பநோ்ககைச் வசசெயம்் 
அரங்் கடைனகடு் அவரகள்்  ரவோரகள்.
தல்வரகள்் வபோன் பபோனறவரகள்.
துரைசசயற்ற் கோலத்ில்் துடணயோவபதோடு,
இறந்த் பறகும்் நனடம் தரம்் கடைனகடுைச் 
வசசெதலன் அவரகள்் வபோரடுப் 
பபோனறவரகள். பனனோல்் துரந்த் கோலத்ில்் 
உதவுவதற்கோகப் வபோரடுைச் பசமித்து் 
டவபபோரகள். அதற்கு் எசெபபல்் டவப ் எனூற் 

வபயர. தல்வரகள்் எசெபபல்் டவப ப் 
பபோனறவரகபு. அதனோல்தோன,
தம்வபோரள்் எம்பதம்் ம்ககள்் 
எனூற் ிரவள்ளுவர் ் றனோர. வபோரள்் எனபற் 
பள்டு்ககு் ஒர் வபயர் உண்டு. வபோன் பபோனற் 
தல்வரகடுத்் வதன லத்ில்் வோழிம்் 
பிரரகளு்ககு் அரங்கடைடன் இூறப் பதன் 
வபோர்டுப் வபறோதவரகளும்் பபோரல்் 
வில்ககுதற்் குரயவரகள். இவரகவுல்லோம்் 
பக்கும்ப்ட, "எம்முடடைய் அம்டப்க் க்டிபல் 
விடுபவோம். நீங்கள்் உங்களு்ககு் அரணோக் உள்ு் 
இடைங்கடுத்் பத்ட் அடடையங்கள்" எனூற் 
முதுகுடுமி் நுவலுவோனோம். இது் சறந்த் 
அறத்தோூற் அல்லவோ? பபோர் வசசெயப கும்் 
பபோதும்் இந்த் அறவநறடய் பமற்வகோள்ளும்் 
விரதம்் உடடையவன் அவன.
அறவநற் வயனூற் வசோல்ல, பபோர் வந்தோல்் 

பகோடியோக் நற்பபோரம்் உண்டு. முது் குடுமிப் 
வபரவழிி் அறவநற் வழி் ஒழிகுபவன. பபோர் 
வசசெயம்் வீரமும்் உடடையவன; மற்க் கடலயில்் 
மோ்ச் வபற்றவன.
அவன் பபோர் வசசெயப்  குவோனோனோல்் 
அவனுடடைய் படடையின் வபரடம் 
அபபபோதுதோன்  லபபடும். படடையிபல் 
சறபபோன் பகுியோடனப் படடை. யோடன் ஒனூற் 
ஆனோலும்் பத்து் ஆளு்ககு் ஒபபோனது.
"யோடனயடடைய் படடை" எனூற் சறபபோகைச் 
வசோல்வோரகள். யோடனகள்் வவூறம்் 
அலங்கோரமோக் வரவன் அல்ல. எல்லோம்் ஆண்் 
யோடனகள்; ஆண்டமயிபல் சறந்த் யோடனகள்;
படகவடரத்் துடகத்து்க் வகோல்லும்் களிூறகள்.
அவற்றன் பமபல் வகோ்டகடு் நோ்்ட் 
யிரபபோரகள். யோடனயின் வபரம்படடை் 
முனபன் வசல்லும்பபோது் அவற்றன் பமபல் 
ஏற்றய் வகோ்டகள்் வோடன் மடற்ககும். எங்கும்் 
நிடலப் பரப ம்.

இவற்டற் வயல்லோம்் நடனத்தோர்  லவர. பபோர் 
வசசெயப்  கும்பபோதும்் அறத்தோற்டற் நுவலும்் 
அவன் வகோள்டகடயயம், அவனுடடைய் படடைப் 
வபரடமடயயம்் ் ற, "நீ் வோுகவோயோக!" எனூற் 
வோுகத்தப்  குந்தோர.
ஆவும்் ஆனஇயற்் போரபபன் 
மோ்ககளும்
வபண்்டரம்் பணிஉடடை் ீரரம்் 
பபணித்
வதன ல் வோுகநர்ககு் அரங்கடைன
இூற்ககும்
வபோனபபோற்்  தல்வரப் வபறோஅ
தீரம்
எம்அம் ் க்டவிடுதும்; நும்அரண்
பசரமினஎன
அறத்தோூற் நுவலும்் பூ்டக,
மறத்ிற்
வகோல்களிற்ூற்  மிடச்க் 

வகோ்டவிசும் ் நிற்ூறம்
எங்பகோ் வோழிய் குடுமி!
முதுகுடுமிப் வபரவழிிடய் எபப்ட் 
வோுகத்துவது! அவனு்ககு் பமலும்் பமலும்் 
வவற்ற் உண்டைோக் பவண்டுவமனூற் 
வோுகத்தலோம். எல்லோ் இனப் நலங்களும்் 
கடடை்கக் பவண்டுவமனூற் வோுகத்தலோம். நீடூழி் 
வோிபவண்டுவமனூற் வோுகத்தலோம். லவர் 
அவன் பல்லோண்டு் வோி் பவண்டுவமனூற் 
வோுகத்த் விரம்பனோர. பல் ஆண்டுகள்் 
எனபதற்கு் ஓர் உவடமடயைச் வசோல்ல் 
நடனத்தோர. வோனத்ில்் பதோனூறம்்  னகள்் 
கண்ககற்றடவ; அவற்டறப் பனடம்ககு் 
உவடமயோகைச் வசோல்வது் மர . மடி் 
வபசெயம்பபோது் உண்டைோகும்் மடித்் துளிகளும்் 
பல; அவற்டறயம்் வசோல்வதுண்டு. கடைல்் 
மணல், ஆற்ூற் மணல்் ஆகயவற்டற் எண்ணி் 
மு்டயோது; அவற்டறயம்் பனடம்ககுைச் 
வசோல்வதுண்டு. வந்்டடமயோர் ஆற்ூற் 

மணடலைச் வசோல்ல் வரகறோர.
பசோின் ஒரவடன் வோுகத்த் வந்த்  லவர் ஒரவர
அவனுடடைய் நோ்்டல்் உள்ு் கோவிர் யோற்றன் 
மணடலவிடைப் பல் ஆண்டுகள்் வோி் பவண்டும்் 
எனூற் வோுகத்ினோர.
சற்ககநன் ஆயள்
மி்ககுவரம்் இனனீர்க் கோவிர
எ்ககர் இ்டை் மணலனும்் பலபவ.
இங்பக் வந்்டடமயோர் போண்்டய் மனனடன் 
வோுகத்துகறோர. ஆதலன் போண்்ட் நோ்்ட் லுள்ு் 
ஆற்றலர்ககும்் மணடலைச் வசோல்வது் தோன் 
வபோரத்தமோக் இர்ககும். முதுகுடுமிப் 
வபரவழிியின் கோலத்ில்் போண்்ட் நோ்்டல்் 
இரந்த் நிகள்் டவடயயம்் வபோரடநயம்.
வந்்டடமயோர் அந்த் ஆூறகடு்க் குறபபடை் 
வில்டல. லவரகள்் யோபரனும்் ஒர் 
மனனடனப் போடும்பபோது் அவரகளுடடைய் 
முனபனோரன்  கடியம்் இடணத்துப் போடுவது் 

வி்ககம். முதுகுடுமிடய் வோுகத்தும்பபோது் 
அவனுடடைய் முனபனோன் ஒரவடனயம்் 
போரோ்டை் நடனந்தோர்  லவர. குடுமியின் 
வோுகநோள்் பல்குக் எனபதற்கு் ஏற்ற் உவடமயம்,
அவன் முனபனோன் ஒரவனுடடைய் சறப ம்் 
ஆகய் இரண்டடையம்் ஒரங்பக் அடம்ககும்் 
நயமோன் வோசெப ் இந்தப்  லவர்ககு்க் 
கடடைத்தது.
*
மிகப் பிங்் கோலத்ில்் போண்்டநோடு் இபபபோது் 
உள்ுடதவிடை் அிகப் பரபடப் உடடையதோக் 
இரந்தது. குமரத்் துடற்ககும்் வதற்பக் பல் 
கோவதங்கள்் தமிுகநோடு் விரந்ிரந்் தது. அந்தப் 
பகுியில்் ஆூறகளும்் மடலகளும்் இரந்தன.
குமரமடல, குமர் ஆூற, பஃூறளி் யோூற் எனபன் 
அபபகுிகளில்் இரந்தன் எனூற் வதரகறது.
அந்தப் பிங்கோலத்ில்் வதற்பக் மதுடர் எனற் 
நகர் இரந்தது. அடதப் போண்்டய் மனனரகள்் 
தம்முடடைய் தடலநகோரோக்க் வகோண்டு் ஆ்ச் 
ரந்தோரகள். அ்ககோலத்ில்் கடைல்பகோள்் ஒனூற் 

நகுகந்தது. தமிுக் நோ்்டன் வதன் முடனயில்் ஒர
பகுி் டய்க் கடைல்் விழிங்கயது. மதுடர் 
மடறந்தது.
போண்்டய் மனனர் தம்் தடலநகடர் வடை்கபக் 
தள்ளி் டவத்து்க் வகோண்டைோரகள். மதுடர் 
தடலநகரோக் இரந்த் கோலத்ில்் போண்்டயரகள்் 
அங்பக் ஒர் தமிுகைச் சங்கத்டத் டவத்து் வுரத்து் 
வந்தோரகள். அடதத்் தடலைச் சங்கம்் எனூற் 
வசோல்வோரகள். மதுடரடய்க் கடைல்் வகோண்டை் 
பறகு் கபோடை ரம்் எனற் நகரம்் போண்்டயரகளின் 
இரோசதோனியோயிற்ூற. அங்கும்் தமிுகைச் சங்கத்டத் 
அவரகள்் நடைத்ிவந்தோரகள். அதற்கு் இடடைைச் 
சங்கம்் எனூற் வபயர.
கபோடை ரத்ிற்குத்் வதற்பக் உள்ு் பகுிடய் 
பவற்றரசர் சலர் டகபபற்றனர. கடைல்் பகோள்் 
நகுகந்தடமயோல்் துரவுற்ற் போண்்டயரகளின் 
பசோரவு் கண்டு் பவற்றரசர் இிவவோூற் வசசெதனர.
போண்்டயன் மோகீரத்ி் எனற் அரசன் 

மு்டசூ்டனோன. அவன் வீரமும்்  லடம் யம்் 
நரம்பயவன. தன் படகவடர் வவனூற் அவர் 
வபற்றரந்த் நலத்டதயம்் தனனுடடைய் தோ்கக்க் 
வகோள்ுபவண்டுவமனூற் உூறி் பூண்டைோன.
படகவரபமற்் படடைவயடுத்துைச் வசனூற் 
வதனபகோ்ட் வடர் பபோசெத்் வதன் 
கடைற்கடரயுவும்் தன் ஆடணடயைச் வசலுத்த் 
பவண்டும்் எனபது் அவன் நடனவு.
பபோர்கபகோலம்் பூண்டு்  றபப்டைோன.
றபப்டைவபோழிது் அவன் ஒர் வஞ்சனம்் 
இயம்பனோன. "நோன் கடைலுவும்் வசனூற,
அந்த்க் கடைல்வ்டம்பபல் நனூற் என் கோல்கடு் 
அந்த்க் கடைலன் நீரோபல் அலம்ப்க் 
வகோண்டைோலனற்  புன!" எனூற் வநடுவமோழி் 
் றனோன. படடைவயடுத்துைச் வசனூற் 
குூறம் கடு் அடை்ககத்் வதன் கடைலு்ககுைச் 
வசனறோன. அங்பக் கடைபலோரத்ில்் வ்டம் ் 
அலம்ப் நனறோன. அனூற் அவனு்ககும்் பற் 
ம்ககளு்ககும்் உண்டைோன் மகுகைசச் எல்டல் 
கோணோதப்ட் இரந்தது. அனூறமுதல்் அந்த் 

மனனனு்ககு்க் கடைல்் வ்டம்பலம்ப் நனற் 
போண்்டயன் எனற் வபயர் உண்டைோயிற்ூற.
படகவரபோல்் இரந்த் நலத்டத்  ்டு்க் 
வகோண்டைடமயோல்் நலந்தர் ிரவிற்் போண்்டயன
எனற் வபயரம்் அவனு்ககு் அடமந்தது.
உரவோலும்்  கிோலும்் உயரந்து் நனறடமயோல்் 
அவடன் வந்டபயோன் எனூற்  லவர்  குகந்தனர.
அவன் கோலத்ில்் பஃூறளியோூற் எனற் ஆூற் 
போண்்டநோ்்டல்் ஓ்டயது.
அவன் கோலத்ில்் இடடைைச் சங்கத்ில்் 
வதோல்கோபபயர் ஒர்  லவரோக் இரந்தோர. அவர் 
வதோல்கோபபயம்் எனற் அரய் இல்ககணத்டத் 
இயற்ற் நலந்தர் ிரவிற்் போண்்டயன் 
அடவ்ககுத்ில்் அரங்பகற்றனோர.
அபபோலும்் ஒர் கடைற்பகோள்் நகுகந்தது.
போண்்டயரகள்் பனனும்் வடை்கபக் வந்து் ஒர் 
நகடர் அடமத்து்க் வகோண்டு் தம்் பிம்பியோகய
மதுடரயின் வபயடரபய் அதற்கு் இ்டு் 
விங்கனர. அங்பக் கடடைைச் சங்கத்டத் நூறவி் 

வுரத்தனர. முதுகுடுமிப் வபரவழிி் அந்த்க் 
கோலத்ில்் வோுகந்தவன.
லவர, வ்டம்பலம்ப் நனற் போண்்டயடனயம்் 
அவன் கோலத்ில்் போண்்ட் நோ்்டபல் ஓ்டய் 
பஃூறளியோற்டறயம்் நடனத்தோர. "நீ் பஃூறளி் 
யோற்ூற் மணடல்க் கோ்்டலும்் பல் ஆண்டுகள்் 
வோுகவோயோக!" எனூற் முதுகுடுமிடய் 
வோுகத்ினோர. வந்டபயோனோகய் வ்டம்பலம்ப் 
நனற் போண்்டயனுடடைய் பஃூறளியோற்ூற் 
மணடலப் பபோல் வோுகவோயோக் எனூற் அந்தப் 
பிம்் போண்்டயடனயம்் வதோடைர ் படுத்ினோர.
அவன் சறபடபயம்் சறது் பசரத்துைச் 
வசோல்லுகறோர.
அந்த் வந்டபயோன் போண்்டய் குலத்ில்் வந்த் 
வபரய் மனனரகளில்் ஒரவன. ஒரகுலத்ில்் பல
மனனரகள்் பறந்ிரந்தோலும்் யோபரனும்் 
சலரடடைய் வபயரோபல் அந்த்க் குலத்டத்க் 
குறபபது் வி்ககம். அந்தப் வபயடர் 
உடடையவரகள்் மி்கக் சறபடபப் வபற்றவரகள்் 

எனபடத் அவரகள்் குலம்் எனூற் சு்்டைச் 
வசோல்லும்் வி்ககத்ினோல்் உணரலோம். சூரய் 
வம்சத்ில்் பலர் உித்தோலும்் ரகு் எனற் மனனன் 
சறந்தவனோக் இரந்தோன. அதனோல்் ரகுகுலம்் 
எனற் வபயர் இரோமன் பறந்த் குலத்து்ககு் 
ஏற்ப்டைது. அபப்ட் முதுகுடுமிப் வபரவழிி் 
யோகய் போண்்டயனு்ககு் முனபனோரகள்் பலர் 
இரந்தும்்  லவர் வ்டம்பலம்ப் நனற் 
போண்்டயடன் நடனத்தோர. போண்்டய் 
குலத்ினர்ககுத்் தடலவன் எனூற் அவடனைச் 
வசோல்கறோர. "தம்் பகோ" எனூற் சறபப்ககறோர.
அந்த் மனனனுடடைய் வீரத்டத் அவன் வபயபர் 
கோ்டும். அவன் கடலஞரகளிடைத்ில்் 
பபரன டடையவன. லவர, போணர, ் த்தர் 
ஆகயவரகளு்ககு் நி் மிக் விங்கும்் வள்ுல்.
வசம்வபோனடனயம்் பசும்வபோனடனயம்் 
் த்தர்ககு் வோர் வோர் ஈயம்் 
வண்டமயடடையவன. வதனகடைடலத்் தன் 
தோ்கக்கவகோண்டு் அந்த் நனனோளில்் அங்பக் 
வபரவிிோைச் வசசெதவன. முந்நீரோகய் கடைலன் 
கடரயிபல் வ்டம்பலம்ப் நனறவன; முந்நீர் விி் 

விடனயடடைய் வந்டபயோன.
படடைத்தல், கோத்தல், அழித்தல்் எனற் மூனூற் 
தனடமகடு் உடடைடமயோல்் முந்நீர் எனற் 
வபயர் கடைலு்ககு் வந்தது. நீர் எனபது் இயல்டப்க
குற்ககும்் வசோல். ஆற்ூற் நீர, ற்ூற் நீர, பவற்ூற் 
நீர் எனற் மூனூற் நீரகளும்் பசரந்து் 
அடமந்தடமயோல்் அிவவோூற் வபயர் வபற்றது் 
எனூற் சல் உடரயோசரயரகள்் 
எழிியிர்ககறோரகள். நலம்் பதோனூறவதற்கு் 
முனபன் பதோனறயது் எனற் வபோரள்படை் 
முனனீர் எனூறம்் வசோல்வதுண்டு.
முதுகுடுமிடய் வோுகத்துகறோர்  லவர;
"உங்களுடடைய் குலத்ில்் பபரரசனோக் 
இரந்தவனும், வசம்டமயோன் பசய் 
வபோனடன்க் ் த்தர் களு்ககு் விங்கயவனும்,
கடைடல் அடடைந்து் விிோ் வவடுத்த் முந்நீர் 
விிோடவ் உடடைபயோனும், வந்டபயோனுமோகய் 
வ்டம்பலம்ப் நனற் போண்்டயனுடடைய, நல்ல் 

நீடர் உடடைய் பஃூறளியோற்ூற் மணடல்க் 
கோ்்டலும்் பல் ஆண்டுகள்் நீ் வோுகவோயோக!"
எனூற் வோுகத்துகறோர.
'ஆவும்் ஆனஇயற்் போரபபன் 
மோ்ககளும்
வபண்்டரம்் பணியடடை் ீரரம்் 
பபணித்
வதன ல் வோுகநர்ககு் அரங்கடைன
இூற்ககும்
வபோனபபோற்்  தல்வரப் வபறோஅ
தீரம்
எம்அம் ் க்டவிடுதும்் நும்அரண்் 
பசரமின'என,
அறத்தோூற் நுவலும்் பூ்டக,
மறத்ிற்
வகோல்களிற்ூற்  மிடச்க் 
வகோ்டவிசும் ் நிற்ூறம்
எங்பகோ் வோழிய் குடுமி; தம்பகோைச
வசந்நீரப் பசும்வபோன் வயிரயர்க் 
கீத்த

முந்நீர் விிவின் வந்டபயோன
நனனீரப் பஃூறளி் மணலனும்் 
பலபவ.
*'பசு்ககளும், பசுவின் இயல் டடைய் 
அந்தணரகளும், மகளிரம்,
பநோயடடையவரகளும், பபோற்றத்் வதன் ிடசயில்
வோுகபவரோகய் பிரரகளு்ககுைச் வசசெயபவண்்டய
அரய் கடைனகடு்க் வகோடு்ககும்் உரடமயடடைய் 
வசல்வத்டதப் பபோனற் பள்டுகடுப் 
வபறோதவரோகய் நீங்களும், நோம்் எம்் அம்டப் 
விடரவிபல் எசெயபபபோகபறோம்் ஆதலன,
நும்ககு் ஏற்ற் போதுகோபபோன் இடைங்கடு் நோ்ட் 
அடடையங்கள்' எனூற் அறத்ின் வநறடய் 
வவளிபபடடையோக்க் ் ூறம்் வகோள்டகடயயம்் 
வீரத்டதயம்் உடடையவனும்் பபோர்ககுத்ில்் 
படகவடர்க் வகோல்லும்் களிூறகளின் பமபல் 
ஏற்றய் வகோ்டகள்் ஆகோயத்டத் நில்் வசசெயம்் 
எம்முடடைய் அரசனுமோகய் முதுகுடுமிப் 
வபரவழிிபய! நீ் வோுகவோயோக; போண்்டய் 
குலத்து் அரசனும்் வசம்டமயோன் இயல் டடைய் 

பசும்வபோனடன்க் ் த்தரகளு்ககு் 
விங்கயவனும்் கடைல்் விிோடவ் 
நடைத்ியவனும்் வந்டபயோனுமோகய் கடைல்் 
வ்டம்பலம்ப் நனற் போண்்டயனுடடைய் 
நல்லநீடரயடடைய் பஃூறளியோற்ூற் மணடல்க் 
கோ்்டலும்் பல் ஆண்டுகள்.
மணலனும்் பல் வோழிய் எனூற் ் ்்ட்க் வகோள்ு் 
பவண்டும்.
இயல்் - இயல் , ஆ் முதலயவற்டற் 
முனனிடலபபடுத்ிைச் வசோல்வதுபபோல் 
அடமந்ிரபபதோல்் பணியடடைீரரம்் 
வபறோஅதீரம்் எனபடவ் முனனிடலயோக் 
இர்ககனறன. பணியடடையவரகுோகய் 
நீங்களும், வபறோதவரகுோகய் நீங்களும்் எனூற் 
வபோரள்் வகோள்ுபவண்டும். வதன ல் வோுகநர் பிரர; இவர் பதவ் சோியினர. அவரவரகள்் தம்் 
முனபனோடர்க் கரி் ஆற்ூறம்் கடைனகடு் ஏற்ூற,
அவற்றன் பயனகடு் அம்் முனபனோர் 
எிவவிடைத்து் எபபறவியில்் இரந்் தோலும்் 

அவரகளு்ககுைச் சோரத்தும்் 
வசயடலயடடையவரகள். மோடைோகப் பறந்த் 
ஆனமோடவ் பநோ்கக் அதன் முற்பறபபல்் 
வதோடைர டடையோர் கடைன் ஆற்றனோல்் அதன் 
பயடனத்் வதன ல் வோுகநரோகய் பிர் 
பதவடதகள்் ஏற்ூற, அந்த் மோ்டு்ககு் உரய் 
ல்லுணவோகவும்் பறவோகவும்் கடடை்ககும்ப்ட் 
வசசெவோரகள்் எனூற் சோத்ிரங்கள்் ் ூறம்.
இூற்ககும்் - அளி்ககும். க்ட-விடரவில். விடுதும்எசெபவோம். அரண்-கோபபோக் உள்ு் இடைம்.
பசரமின் - அடடையங்கள். அறத்தோூற் - அற் 
வநறயிபல. பூ்டக் - வகோள்டக. மறம்-வீரம்.
மிடச் - பமபல. நிற்ூறம்-நில்் வசசெயம்.
பகோ-அரசன. வசந்நீர் எனறது் கலபபற்ற் 
தனடமடய்க் கோ்்டயது; பசும்வபோன் எனறது் 
வபோனனின் வடகடய்க் கோ்்டயது. பசும்் 
வபோன-களிைசசடற் எனனும்் வபோன. வயிரயர் த்தர. ஈத்த-விங்கய. முந்நீர் விிவு-கடைல்் 
விிோ; கடைல்் வதசெவத்் ிற்கு் எடுத்த் விிோ் எனூற் 
படிய் உடரயோசரயர் எழிது் கறோர*

இைச் வசசெயள்்  றத்ிடணகளில்் ஒனறோகய் 
போடைோண்ிடணயில்் இயனவமோழி் எனனும்் 
துடறடயைச் சோரந்தது. போண்்டய் மனனனுடடைய் 
இயல்டப் முனனோபல் ் றயடமயோல்் 
இயனவமோழி் ஆயிற்ூற. இது்  றநோனூற்றல்் 
ஒனபதோவது் போ்டு.

3. வபற்ற் பரசல்் 
பிந்தமிுக் நோ்்டல்் ஆ்ச்  ரந்த் மனனரகளில்் 
தடலடம் வபற்றவரகள்் பசர் பசோி் 
போண்்டயரகுோகய் மூவர. அந்த் மூவரம்் பவூற் 
எந்த் மனனரகளு்ககும்் இல்லோத் சறபடப் 
உடடையவரகள். மு்டடய் அணியம்் உரடம் 
அவரகளு்ககுத்தோன் உண்டு. மற்ற் மனனரகள்் 
மு்ட் அணிவில்டல. அதனோல்் பசர் பசோி் 
போண்்டயரகடு் மு்டயடடை் மூபவந்தர் எனூற் 
வசோல்வோரகள்.
அவரகள்் வீரத்தோலும்ம்் ஈடகயோலும்்  குக் 
வபற்றவரகள். லவரகடுப் பபோற்ற,
அவரகளு்ககு் பவண்்டய் பரசல்கடு் விங்க,
அவர் கள்் போரோ்்டப் போடும்் போடைல்கடுப் 
வபற்றவரகள். லவர் போடும்்  குக் 
இல்லோதவரகள்் ம்ககுோல்் இகிப் வபற்றனர.

சல் மனனரகள்் தோபம்  லடம் 
மி்ககவரகுோகவும்் இரந்தனர. போடலபோ்டய் 
வபரங்கடுங்பகோ் எனற் பசரனும், போண்்டயன் 
வநடுஞ்வசழியனும், கள்ளிவுவனும்் பபோனற் 
மு்டயடடை் பவந்தரகள்்  லவரகுோகவும்் 
விுங்கனர. அவரகள்் போ்டய் போடைல்கள்் 
பிந்தமிுகத்் வதோடக் நூல்களில்் இர்ககனறன.
பசரமோன் போடலபோ்டய் வபரங்் கடுங்பகோ் 
எனனும்் அரசன் போடலத்ிடணடயப் 
போடுவில்் வ் ல்ல் வ் ன. அத் னோல்தோன் 
'போடலபோ்டய் ' எனற் ் அடடை் அவ் ன் வபய் பரோடு் 
அடமந்த் து. அவ் டனப் ப் ல் ்  ல் வ் ரக் ள்் 
போரோ்்டப் போ்டயிர்ககறோரக் ள். பபசெம் க் ள்் 
இுஎயினி் எனற் ் வபண்்  ல் வ் ர் போ்டய் ் போ்டு் 
ஒனறல்் அவ் னுடடைய் ் வீர் மும்் ஈடகயம்் ஒரங்பக
ல் பப் டுகனற் ன் .
எயினி் எனப் து் பவ்டுவ் ்க் குல் ப் வபண்ணின் 
வபய் ர. இுஎயினி் எனப் து் எயினி் 

எனபவ் ளுடடைய் ் த் ங்டக் எனப் டத்க் குற்ககும்.
எயினிடய் யோவ் ரம்் அறவோரோத் லன் 
அவ் ளு்ககுத்் த் ங்டக் எனூற் சு்்ட்க் ் றன் ர.
எயினி்ககும்் இுவவயினி்ககும்் தோசெ, பபசெ் 
எனனும்் வபய் டரயடடைய் ் வபரமோ்்ட.
இனனோரடடைய் ் ம் க் னோர் எனூற் ஆண்்  ல் வ் டர்க
் ூறவ் து் வ் ி் ்ககு; ம் துடர்க் கண் 
்  ்ககோய் னோர் 
ம் க் னோர் ந் ்ககீர் னோர் எனூற் ந் ்ககீரடர்க் 
குறபபோரக் ள். அபப்டபய் வபண்்  ல் வ் டர்க் 
குறபபடும்பபோது் இனனோரடடைய் ் ம் க் ுோர் 
எனூற் அவ் ரடடைய் ் தோயின் வபய் டரயம்் சோரத்ிைச
வசோல்வ் து் வ் ி் ்ககம்் பபோலும். பசரமோன் 
போடலபோ்டய் வபரங்் கடுங்பகோடவப் போ்டன் ் 
வபண்்  ல் வ் ர் பபசெ் எனப் வ் ளு்ககு் ம் க் ுோர;
எயினி் எனபவ் ளு்ககுத்் த் ங்டகயோர.
பபசெ் எனூறம்் பூத் ம்் எனூறம்் வ் ரம்் வபய் ரக் டு் 
ஆணம்் வபண்ணம்் டவத்து்கவகோள்வ் து் 
ப் ிங்கோல் ் வ் ி் ்கக் வமனூற் வதரகற் து. பபய் னோர,
பூதனோர் எனற் வபய் ரக் டுப் ப் டிய் ் 
நூல்களிபல் கோண் லோம். பபயோுகவோர் 

பூத் த்தோுகவோர் என் ் முத் லோுகவோரக் ளில்் இரவ் ர் 
அபவபய் ரக் டு் உடடைய் வ் ரக் ள். ஆத் லன,
பபசெம் க் ள்் எனப் து் பபவயனனும்் 
வபய் டரயடடைய் ் த் ந்டத்ககு் ம் க் ள்் எனூற் டை் ்க் 
வகோள்ு் லோம். பபசெம் க் ள்் எனப் த் ற்குத்் 
பதவ் ரோ்்ட் அல்ல் து் பூசோரைசச் எனூற் ஸம் த்் 
ம் கோம் பகோபோத்ியோய் ் டைோ்கடை் ர்  ஐய் ர் வ் ரக் ள்் 
வபோரள்் எழிியிர்ககறோரக் ள். ** பபயோக் ் 
இரந்த் ் ஒரத்ி் வபண்ணோக் ் வ் ்டவு் வகோண்டு் 
போ்டனோள்் எனூறம்் சல் ர் முன் கோல் த்ில்் 
எண்ணியிரந்தோரக் ள்.@@
--** 'பபசெம் க் ள்் - பதவ் ரோ்்ட; பூசோரைசச;
பபயின் து் ஆபவச் ம்் உற்ற் வ் ள். இந்த் ் வ் டகயோர் 
இ்ககோல் த்தும்் அங்க் ங்பக் உள்ுோர.' ற் நோனூூற,
போ்டபனோர் வ் ர் லோூற.
@@ ற் நோனூூற, 11, உடர.
இனி, பபசெம் க் ள்் இு் எயினியின் போ்டடைப் 
போரபபபோம்.

*
பசர் மோனுடடைய் ் த் டலந் க் ர் ம்் வ் ஞ்ச. அத் ன்  க் ுக் 
விண்ண் ு் வும்் ஓங்கயிரபப் தோம். அந்த் ் 
ந் க் ரத்ில்் நக் ழிம்் கோ்ச் ஒனடற் ந் ம் ்ககு்க் 
கோ்டுகறோர்  ல் வ் ர.
வஞ்சமோ் நகரத்துைச் சூறவபண்கள்் 
துள்ளி்ககுித்து் விடுயோடுகறோரகள்.
மணலபல் சூற் வீடு் க்்ட் விடுயோடுகறோரகள்.
வஞ்சமோ் நகர்ககு் அணி் வசசெகனற் வபோரடந் 
நி்க் கடரயில்் உள்ு் மணற்் பரபபபல் சூறசூற் 
போடவ் பபோல் வகுத்து் அடதத்் தம்் குிந்டத் 
வயனூற் போரோ்்டைச் சீரோ்டுகறோரகள். அந்தப் 
பபடதப் பரவப் வபண்கள்் எத்தடன் அிகோக் 
இர்ககறோரகள்! இயற்டக் வயழிலும்் வசயற்டக் 
வயழிலும்் அவரகளிடைம்் நரம்பயிர்ககனறன.
மணலபல் வீடு் க்டுகறோரகள். அதன் நடுபவ் 
போடவபபோல் அடம்ககறோரகள். அதற்கு் 
அலங்கோரம்் வசசெயபவண்டைோமோ?
ஆற்றங்கடரயில்் மலர் மரங்கள்் பல் 

வுரந்ிர்ககனறன.அந்த் மரத்ின் 
வகோம் கடு் வடுத்துப் பூடவப் 
பற்ககறோரகள். டகடய் நீ்்ட் மலடர்க் 
வகோசெயம்பபோது் அந்த் முனனங்டகயின் அிகு் 
நனறோகத்் வதரகறது. அந்தப் வபண்களின் உடைல்் 
வுபபத்டதயம்் பதக் வுரைசசயம்் அது் 
கோ்டுகறது. மிக் வமல்லதோகய் உபரோமம்் 
வநரங்கப் போரத்தோல்் வதரயம்ப்ட் உள்ு் டக;
ிரண்டை் முனடக. அவரகள்் தம்் உடைம்பல்் தூய் 
வபோனனோல்் ஆகய் இடிகடு் 
அணிந்ிர்ககறோரகள். எிவவிடைத்தும்் வசனூற் 
ஓ்டயோ்ட் விடுயோடும்் பபடதப் பரவத்துப் 
வபண்கள்் அவரகள்; வோல்் இடி் 
மடைமங்டகயர. அரமயிரத்் ிரள்் முனடகடய் 
நீ்்ட் அவரகள்் பூடவ்க் வகோசெகறோரகள்.
வரவரயோக்க் கீற்க் பகோலஞ்் வசசெத் மணலபல் 
அடமத்த் போடவ்ககோக் வடுந்த் 
வகோம் களிலரந்து் பூடவ்க் வகோசெது் 
சூ்டுகறோரகள். சறது் பநரம்் இபப்ட் 
விடுயோ்டய் பறகு் தண்ணிய் நீர் சலசலவவனூற
ஓடும்் வபோரடந் நியிபல் போசெந்து் 

ஆடுகறோரகள்.
மணலபல் ஓ்டயோ்டயம்் சற்றல்் இடித்் தும்் 
போடவ் வடனந்தும்் அதற்குப் பூைசசூ்்டயம்் 
விடுயோ்டய் விடுயோ்்டனோல்் வபற்ற் 
இடுப் போனது் தண்ணிய் வபோரடந் நியிபல் 
ஆடுவதனோல்் பபோசெவிடுகறது.
வபண்்  லவர் ஆதலன் வஞ்சமோ் நகரல்் உள்ு் 
பறரடடைய் வசயடல் நடன்ககோமல்் 
வபண்களுடடைய் விடுயோ்டடைபய் 
நடனத்தோர. ஆற்றோல்் அிகு் வபற்ற் நகர, அிகு் 
மலந்த் வபண்குோல்் எழில்் வபற்ற் நகர, உடைல்் 
வுமும்் வசல்வ் வுமும்் வபற்ற் இும்் வபண்் 
கள்் கவடல் ஏதும்் இனற் விடுயோ்ட் மகழிம்் 
நகர் எனவறல்லோம்் விரவோக் நடன்ககும்ப்ட் 
இந்த்க் கோ்சடய்க் கோ்்டனோர.
இிவவோூற் மடைங்டகயர் வபோரடநப்  ன் லபல் 
போயம்் வஞ்சமோ் நகரம்் விண்டணபமோதும்் 

கடி் உடடையது; வவற்றடய் உடடையது;
விண்வபோர்  குக் விறல்் வஞ்ச.
அரமயிரத்் ிரள்முனடக
வோல்இடி் மடைமங்டகயர
வரமணற்்  டனபோடவ்ககு்க
குலவுைசசடனப் பூ்கவகோசெது
தண்வபோரடநப்  னல்போயம்
விண்வபோர குக் விறல்வோஞ்ச.
இந்த் அிகோன் விறல்் வஞ்ச்ககு் அரசன் 
வபரங்கடுங்பகோ. அவடனப்  லவர் பலர் 
குகந்து் போ்டயிர்ககறோரகள். வவற்ற் 
பமம்போடுடடையவனோதலோல்்  லவரகள்் 
அவடனப் பலப்டயோகப் போ்டயிர்ககறோரகள்.
போடைல்் சோனற் விறடலயடடைய் அிவபவந்தன் 
பபோர் வசசெது் படகவடரப்  றங்கண்டை் 
வபரடமடயப்  லவர் வசோல்கறோர.
*
அணிடமயில்தோன் பசரமோன் ஒர் வபரய் 
பபோரல்் வவற்ற் வபற்ூற் வந்ிர்ககறோன. அடத் 

அறந்பத் பபசெமகள்் இுஎயினியோர் அவடனப் 
போரோ்்டப் போடை் வந்தோர. கோ்டைரண்,
நோ்டைரண், மடலயரண்் எனூற் வசோல்லும்் 
அரண்குோல்் தம்முடடைய் நகரங்கடுப் படகவர
அணகுவதற்கு் அரயனவோக் 
அடமத்ிரந்தோரகள்் படகவரகள். நோ்டு்க் 
கு்டகளு்ககுப் போதுகோபபோக் இரந்த் அடவ் 
படகவரகளு்ககுத்் துனபத்டதத்் தரவனவோக் 
இரந்தன. படகவரகள்் கண்டைோபல் அஞ்ச் 
நடுங்கும்் வபோறகடு் அந்த் அரண்களில்் 
டவத்ிரந்தோரகள். அடவ் வகோ்டய் அரண்கள்;
வவம்டம் யோன் அரண்கள்; வவப டடைய் 
அரண்கள்.
மற்ற் மனனரகள்் எல்லோம்் கண்டு் அஞ்சய் அந்த் 
அரண்கடுயம்் அவற்றனுள்பு் வோுகந்த் 
படகவரகடுயம்் பசரமோன் கண்டு் அஞ்ச் 
வில்டல. தனனுடடைய் விறடலப்  லபபடுத்த் 
அிவவரண்கள்் கரவியோக் உதவும்் எனற் 
்ககத்டதபய் வகோண்டைோன. ஒர் சங்கபவூற் 
யோடன்க் ் ்டைத்டத்க் கண்டைோல்் எழிைசச் வபற்ூற் 

அதடன் அழித்துவிடுவது் பபோலைச் பசரமோன் 
அந்த் அரண்கடு் அழித்தோன. படகவர் பலர் 
றங்கோ்்ட் ஓ்டனோரகள். பசரமோன் வவற்ற் 
வபற்றோன. மி்கக் வலடமடயயடடைய் 
படகவரகள்் பதோல்வியற்றோரகள்.
இந்தப் பபோரபல் உண்டைோன் வவற்றயினோல்் 
பலர் பல் வபோரடுப் வபற்றனர. மு்ககயமோக் 
மூனூறபபர் எனன் எனன் வபற்றோர் கள்் எனபடத
இுவவயினியோர் வசோல்கறோர.
*
பசரமோன் படகவரகளிடைமிரந்து் பல் 
வபோரடுப் வபற்றோன. ஆனோல்் அவற்டறத்் 
தன்கவகனூற் டவத்து்க் வகோள்ுவில்டல. தோன் 
வபற்ற் நோடுகடுத்் தன் பசடனத்் 
தடலவரகளு்ககும், துடணவந்த் 
மனனரகளு்ககும்் பகரந்து் அளித்துவி்டைோன.
நோ்்டனபமல்் ஆடசடய் மண்் ஆடச் எனூற் 
வசோல்வோரகள். மண்ணோடச் பசரமோனு்ககு் 

இல்டல. வபோல்லோத் மனனரகளின் 
வகோடுங்பகோனடமடய் மோற்ற் 
பவண்டுவமனபபத் அவன் ஆடச. ஆதலன் 
படகவர் பதோற்ூற் ஓ்டயதனோல்் வந்த் வபோரடு் 
அவன் தன்கவகனூற் டவத்து்க் வகோள்ு் 
வில்டல.
படகவர் வி்டு் ஓ்டய் வபோரள்கடுப் 
பலர்ககும்் வோர் விங்கனோன. ஆனோல்் 
படகவர் போல்் அவன் வபற்ற் வபோரள்் ஒனூற் 
உண்டு. அவரகளுடடைய் முதுடகப் வபற்றோன.
அவரகள்் தங்கள்் முதுடக்க் கோ்்டயதோல்் 
உலகத்து்க் வகல்லோம்் பசரமோனுடடைய் விறடல்க் 
கோ்்டன் வரகுோனோரகள். துபடப் (வலடய)
உடடைய் எிரகள்்  றத்டத் மனனன் வபற்றோன.
அவன் பவண்்டயது் அது் ஒனூறதோன. பவூற் 
யோதும்் அனூற.
வவற்ற் வபற்ூறப் படகவரடடைய்  றம்் வபற்ற் 
பவந்தடன் எல்பலோரம்் போரோ்்டனோரகள்.
கடலஞரகள்் பழித்த் மரத்டத் நோடும்் 

பறடவகடுபபபோல் வந்தோரகள். லவரகள்் 
அிகோன் போடைல்கடுப் போ்டத்் தந்தோரகள்.
அந்தப் போடைல்கடுத்் தனனுடடைய் இனிய் 
குரலோல்் போ்டனோள்் ஒர் விறல. படகவரடடைய் 
றம்் வபற்ற் வலடமடயயடடைய் பசர் 
பவந்தனது் வீரத்டத் இனனிடசபயோடு் விறல் 
போ்டனோள். அபப்ட் மறம்் போ்டய் ப்டனி, போ்டு் 
மகள், ஒர் பரசு் வபற்றோள். வபண்களு்ககு் 
எடத்க் வகோடுத்் தோல்் உள்ும்் மகழிம்் எனபடத் 
நனகு் அறந்் தவரகள்் மனனரகள். விறலயர் 
போ்டனோல்் அவோரகளு்ககுைச் சறந்த் 
வபோனனணிகடு் விங்குவது் அ்ககோல் 
வி்ககம். இந்த் விறலயம்் வபோனனிடிடயப் 
வபற்றோள்.
எத்தடகய் இடி் வதரயமோ? இபபபோவதல்லோம்
இத்தடன் பவுன் எனூற் நடகயின் அுடவ்க் 
குறபபடுகறோரகள். முனவபல்லோம்் அதன் 
எடடைடயைச் சு்்டைச் வசோல்வோரகள்.
நூறத்தலுடவயிபல் கிஞ்சு் எனபது் ஒனூற.
இத்தடன் கிஞ்சுப் வபோன் எனூற் 

வசோல்வோரகள். வயபவந்தனுடடைய் மறம்் போ்டய் 
போ்டனி் வபற்ற் சறபபோன் இடி் எத்தடன் 
கிஞ்சு் இரந்தது? லவர் கண்கக்டுைச் 
வசோல்லவில்டல. ஒர் நடகடயைச் வசசெதோல்் 
சனனதோகவும்் வசசெயலோம்; வபரயதோகவும்் 
வசசெயலோம். அந்த் இரண்டு் வடக்ககும்் 
எல்டலயண்டு. 'சங்கல் ஒற்டறவடைம்் இரண்டு் 
பவுனோல்் வசசெயலோம்; நோலுவடைம்் பனனிரண்டு் 
பவுனோல்் வசசெயலோம்' எனூற் நடகயின் 
குடறவோன் அுடவயம்் அிகமோன் அுடவயம்
குறத்துப் பபசுவது் இ்ககோலத்தும்் உண்டு.
தடலயுவு் ஒனூற் உண்டைல்லவோ? இத்தடன் 
கிஞ்சு்ககு் பமல்் பபோனோல்் இந்த் நடக் 
அிகோயிரோது் எனூற் வசோல்லும்் வடரயடறபய் 
அந்தத்் தடல் யுவு. இங்பக் விறல்ககு்க் 
கடடைத்த் நடக் எத்தடன் கனமோகைச் 
வசசெயலோபமோ, அத்தடன் கனமோகைச் வசசெதது;
தடலயுடவ் உடடையது; அிகபப்டயோன் 
கிஞ்சுப் வபோனனோல்் அடமந்தது.
விழிபபமோன் கிஞ்சனோல்் வசசெத் இடி,

கனமோன் - சீரடடைய் இடி் (சீர் - கனம்), அி் 
கோன் வபோனனோல்் வசசெத் இடி் அது. அடத் 
விறல் வபற்றோள்.
விறல் வயனபவள்் ஆடைலோலும்் போடைலோ் லும்் 
பறடர் உவபப்ககும்் கடலத்் ிறடம் 
உடடையவள்; போண்சோியிபல் பறந்தவள்;
போணனுடடைய் மடனவி. அவள்் ஆடும்பபோதும்் 
போடும்் பபோதும்் ப்கக் வோத்ியம்் வோசபபோன் 
போணன. தன் யோடி்  ்்ட் அவள்் போடும்் 
போ்டடைத்் வதோடைரந்து் வோசபபோன. போ்டனி் 
போடும்பபோது் அவள்் குரலு்ககு் ஏற்றப்ட் சுரி் 
டவத்து் அவள்் போ்படைோடு் இடியம்ப்ட் 
போடுவோன. ஏழி் சுரங்களு்ககும்் தமிழில்் 
தனித்தனிப் பபர் உண்டு. முதல்் சுரமோகய் 
ஸ்ஜத்து்ககு்க் குரல்் எனூற் வபயர.
இயற்டகயோன் குரல்் எதுபவோ் அதுபவ் முதல்் 
சுரமோதலன் அதற்கு்க் குரல்் எனூற் பபர் வந்தது.
போணன் அவளுடடைய் குரல்் எதுபவோ் அதற்கு் 
ஏற்றப்ட் சுரிடயப் வபோரத்ி்க் ் ்்டப் 
போடுவோன. குரபலோடு்  ணரந்த் சீடரயடடைய் 

வகோடுயில்் (போ்்டல்) வல்ல் போண்் மகன் 
அவன. அவனும்் ஒர் பரசு் வபற்றோன. அ்ககோல் 
வி்ககபப்ட் அவன் வபோனனோலோகய் தோமடரப் 
பூடவப் வபற்றோன. விு்ககமோன் தீயிபல் உர்கக
ஆ்ககபப்டை் வபோற்றோமடர் அது; வவள்ளி் 
நோரோல்் வதோடுத்து் அணிவது; ஒள்ளிய் அிகபல் 
ரந்த் தோமடரயின, வவள்ளிநோரோல்் 
க்டைபவபூறம்் பூடவ, இடிவபற்ற் 
போ்டனி்ககு்க் குரல்்  ணரசீர்க் வகோடுயில்் வல்ல
போண்் மகன் வபற்றோன.
ஆக, பசரமோன் படகவர்  றம்வபற்றோன;
றம்வபற்ற் மறத்டதப் போ்டய் போ்டனிபயோ் 
இடிவபற்றோள். அந்தப் போ்டனி்ககு்க் குரல்் 
ணரசீர்க் வகோடுடய் வோசத்த் போண்மகன் 
வபோற்றோமடரடயப் வபற்றோன.
இபப்ட் அவரவர் வபற்றடதைச் வசோனன் 
லவரன் கரத்து் யோது?

'அவரகவுல்லோம்் உனடனப் போ்டயம்் போ்் 
டு்ககு் யோுக் வோசத்தும்் பரசு் வபற்றோரகள்' எனூற் 
வசோனனது, 'நோன் ஒனூறம்் வபறவில்டல' எனற் 
குறபடபப்  லபபடுத்துகறது. 'என்ககும்் 
ஏதோவது் பரசல்் தரபவண்டுபம! ஒனூறம்் 
இல்டலயோ?' எனூற் வசோல்லோமற்் வசோனனோர் 
இுஎயினியோர.
அமிமயிரத்் ிரள்முனடக
வோல்இடி் மடைமங்டகயர
வரமணற்்  டனபோடவ்ககு்க
குலவுைசசடனப் பூ்கவகோசெது
தண்வபோரடநப்  னற்போயம்
விண்வபோர குக் விறல்வஞ்சப
போடைல்சோனற் விறல்் 
பவந்தனும்பம
வவப டடைய் அரண்கடைந்து
துப உூறவர்  றம்வபற்றசபன;
றம்வபற்ற் வயபவந்தன
மறம்போ்டய் போ்டனியம்பம
ஏரடடைய் விழி்ககிஞ்சல்

சீரடடைய் இடிவபற்றசபன;
இடிவபற்ற் போ்டனி்ககு்க
குரல் ணரசீர்க் 
வகோடுவல்போண்் மகனும்பம
என் ஆங்கு
ஒள்அில்்  ரந்த் தோமடர
வவள்ளி் நோரோற்் பூபவபற்் றசபன.
*வமனடமயோன் மயிடரயடடைய் ிரண்டை் முன் 
டகடயயம்் தூய் அணிகடுயம்் அணிந்த் 
மடைபபத்டதயடடைய் பபடதப் பரவப் 
வபண்கள், பகோடு் கழித்த் மணலபல்  டனந்த் 
போடவ்ககு் வடுந்த் வகோம்பபல் உள்ு் பூடவ்க் 
வகோசெது் தண்ணிய் வபோரடநயோற்ூறப்  னலபல
குி்ககும், வோடன் மு்டும்்  கடியம்் 
வவற்றடயயம்் உடடைய் வஞ்சமோநகரல்் 
உள்ுவனோகய, லவர் போடும்்  குகப் 
போடைல்கள்் பல் அடமந்த் வவற்ற் பவந்தனோகய் 
பசரமோன் படகவர்ககு் வவம்டமடயயடடைய் 
அரண்கடு் வவனூற் வலடமடயயடடைய் 
எிரகளின்  றத்டதப் வபற்றோன; அிவவோூற் 

றத்டதப் வபற்ற் வலடமடயயடடைய் பவந்த் 
னுடடைய் வீரத்டதப் போ்டன் விறலயம்் 
அிடகயடடைய் உயரந்த் அுவு்க் கிஞ்சுப் 
வபோனனோற்் வசசெத் கனமோன் ஆபரணங்கடுப் 
வபற்றோள்; அிவவோூற் ஆபரணத்டதப் வபற்ற் 
விறல்ககு்க் குரபலோடு்  ணரந்த, தோு் அுடவ் 
யடடைய, போ்்டபல் வல்ல் போணனும்் 
விு்ககமோன் தீயிபல் வசசெததும்் வவள்ளி் நோரோல்் 
வதோடு்ககபவபூறவதுமோகய் வபோற்றோமடரப் 
பூடவப் வபற்றோன. (யோன் ஏதும்் வபறவில்டல
அர் - வமனடம. இடி் - நடக. மடைம்பபடதடம. மங்் டகயர் எனபது் பரவத்டத்க் 
குறயோமல்் வபோதுவோகப் வபண்கடுைச் 
சு்்டயது. வர-பகோலம்் வசசெயம்; பகோடு் 
கழி்ககும். குலவு-வடுடவயடடைய. சடன் வகோம் . வபோரடந-வஞ்ச் நகரத்ில்் ஓடும்் 
ஆூற; பூரணோ் நி் எனபர. வபோர-பமோதும்.
விறல்-வவற்ற. சோனற் - நரம்பய. வவப வவம்டம; வகோடுடம. கடைந்து-வவனூற. துப வலடம. உூறவர-எிரவந்து் பபோர் வசசெதவர;

படகவர. றம்- முதுடக. வபற்றசனவபற்றோன, வபற்றோள். வய-வலடம. மறம்வீரத்டத. போ்டனி-போடுகறவள்; விறல. ஏரஅிகு. விி்ககிஞ்சு-உயரந்த் கிஞ்சுகள்;
தடலயுவோகய் கிஞ்சு் கள். சீர-கனம்;
சறப மோம். இடி-ஆபரணம். குரல்் - முதல்் 
சுரம். சீர-தோு் அுவு. சுரி, லயம்் எனனும்் 
இரண்டடை் யம்் இடச்ககுத்் தோயோகவும்் 
தந்டதயோகவும்் வசோல்வோரகள். அந்த் இரண்டும்் 
நனறோக் அடமந்தடதப்  லவர் இங்பக் 
குறபபடுகறோர. குரல்்  ணரதல்் சுரியின் 
அடமிடய்க் கோ்டுகறது. சீர் எனபது் 
தோுத்டத்க் கோ்டுகறது. எனபவ் சுரியம்் 
லயமும்் அடமந்த் போ்டு் அது் எனூற் வதரகறது.
வகோடு-போ்டு. போண்் மகன-போணன; பிங்் 
கோலத்ில்் யோடி் வோச்ககும்் வதோழிடலயடடைய் 
சோியிற்் பறந்பதோன. என் ஆங்கு: அடச் 
நடலகள். அில்-வநரப . ரந்த-வசசெயப் 
வபற்ற. அில் ரந்த் எனறதனோலும்் வவள்ளி் 
நோர் எனறதனோலும்் இங்பக் வசோனன் தோமடரப் 

பூவோனது் வபோனனோலோகயது் எனூற் 
வகோள்ுபவண்டும். போணரகளு்ககுப் வபோற்் பூத்் 
தரவது் பிங்கோல் வி்ககம்.*
இந்தப் போ்டுப் போடைோண்் ிடணடயைச் சோரந்தது.
ஒரவரடடைய்  கடிப் போரோ்்ட்க் ூறம்் 
பலவடகத்் துடறகள்் அடைங்கயது் அத்ிடண.
இது் அந்தத்் ிடணயில்் பரசல்் கடைோநடல் 
எனனும்் துடறடயைச் சோரந்தது. பரசல்் 
பவண்டுவமனூற் பக்கும்் நடல் எனபது் 
அத்துடற்ககுப் வபோரள். 'போ்டனி் இடியம்,
போணன் வபோற்் பூவும்் வபற்றோன. நோன் ஒனூறம்் 
வபறவில்டல' எனபடத்க் குறபபத்து,
மடறமுகமோகத்் தம்ககுப் பரசு் 
பவண்டுவமனபடதப்  லப் படுத்ியடமயின் 
இது் பரசல்் கடைோநடல் ஆயிற்ூற.
இந்தப் போடைடல்க் பக்டை் பசரமோன் இு் 
வவயினியோர்ககுப் பரசல்் பல் தந்தோன் 
எனபடதைச் வசோல்லவும்் பவண்டுபமோ?

4. பசரமோன்  குக
அரசன் ிரபவோல்ககத்ில்் வீற்றரந்தோன.
லவரகள்் பலர் அடவயில்் நரம்பயிரந்தனர.
தமிுக் இல்ககய் இல்ககணங்கடுப் பற்றய் 
ஆரோசெைசசயில்்  லவரகள்் ஈடு் ப்்டரந்தனர.
அரசனும்் அவரகபுோடு் ஒர் வடனபபபோல் மிக் 
நு்பமோன் வபோரள்கடு் எடுத்துைச் வசோல்ல்க் 
வகோண்்டரந்தோன. லவர் ் ்டைத்ில்் 
ஒரவரோக்க் குூறங்பகோழியூர் கிோர் வீற்றரந்தோர.
அவரடடைய்  ர் குூறங்் பகோழியூர. அதனோல்் 
அவடர்க் குூறங்பகோழியூர் கிோர் எனூற் 
விங்கனர. அவரடடைய் இயற்் வபயடர் யோரம்் 
விங்குவது் இல்டல. அதனோல்் அவரடடைய் 
வசோந்தப் வபயர் இனன் வதனபற் 
வதரயவில்டல.
அடவயில்் வீற்றரந்த்  லவரகள்் மி்கக் 

மகுகைசசபயோடு் பபச்க் வகோண்்டரந்தனர.
குூறங்பகோழியூர் கிோர்கபகோ் மகுகைசசபயோடு் 
வியப ம்் மிகுியோயிற்ூற. 'வோுக் நோள்் 
முழிவதும்் தமிபி் பயினூற் உலகயடலபய் 
வதரந்து் வகோள்ுோமல்் வோழிம்் நம்ககுத்் தமிழில்் 
ற்றம்் இரபபது் இயற்டக. அரசயலல்் 
ஈடுப்டு் எத்தடனபயோ் ச்ககல்களில்் அறடவைச் 
வசலுத்ி் ஆ்சடய் நடைத்தும்் இப் 
வபரமோனு்ககு் இிவவுவு் தமிிறவு் இரபபது் 
வியபபலும்் வியப !' எனூற் அவர் வியபபல்் 
ஆுகந்தோர.
பசரமோன் யோடன்கக்் பசசெ் மோந்தரஞ்் பசரல்் 
இரம்வபோடற் எனற் நீண்டை் வபயடர் 
உடடையவன் அந்த் அரசன. பசரர் குலத்ில்் 
வந்தவன. மு்டயடடை் மூபவந்தரல்் ஒரவன.
அவனுடடைய் கண்கள்் சறயனவோக் இரந்தன.
யோடன்க் கு்க் கண்கள்் சறயனவோகபவ் 
இர்ககன் றன. அதனோல்் அந்த் யோடனயின் 
வபரடம் குடறந்து் விடுமோ? அவன் கண்களின் 
சூறடம் டயயம்் அவனுடடைய் வபரடமடயயம்் 

ஒரங்பக் எண்ணியவரகள்் அவடன் யோடன்கக்் 
பசசெ் எனூற் வசோல்லலோனோரகள். அந்த் அரசன் 
இபபபோது் அரசடவயில்் வீற்றரந்து்  லவ் 
ரடைன் அுவுோவி்க் வகோண்்டரந்தோன.
லவர் ் ்டைம்் கடலந்தது. குூறங்் பகோழியூர் 
கிோர்ககு் உண்டைோன் வியப ் அவர் உள்ுத்பத் 
நடல் வபற்றது.
*
மற்வறோர் நோள்் போணரம்் விறலயரம்் பசரந்து் 
தம்முடடைய் இடசத்் ிறடமடயயம்் ஆடைல்் 
ிறடமடயயம்் அரசடவயில்் வவளிப் படுத்ி்க் 
வகோண்்டரந்தனர. அவரகளுடடைய் கடலகளில்் 
நு்பமோன் பகுிகடு் அறந்து் சுடவத்து்க் 
வகோண்்டரந்தோன் அரசன. போ்டும்் ் த்தும்் 
மு்டந்த் பறகு் அந்த் நு்பங்கடு் எடுத்து்க் 
் றப் போரோ்்டனோன. போணரம்் விறலயரம்் 
அரசனுடடைய் கடலயறடவ் உணரந்து் 
மகுகந்தனர. கடலயணரைசசயில்லோதவர் 
வோனுோவப்  குகந்தோலும்் கடலஞர் களுடடைய் 

உள்ும்் குளிரவில்டல. கடல் நு்பம்் 
வதரந்தவரகள்் தடலடய் அடசபபது் ஒனபற் 
அவரகளு்ககு் மி்கக்  ்ககத்டத் உண்டைோ்ககும்.
அபப்ட் இர்கக, கடல் நு்பம்் அறந்து் 
போரோ்்டப் பரசலும்் விங்கும்் மனனனிடைம்் 
அவரகளு்ககு் அுவற்ற் மிப ் உண்டைோவது் 
இயற்டகதோபன?
போணரகள்் மனனனிடைம்் விடடை் வபற்ூறைச் 
வசனறபபோது் தம்முள்பு் அவடனப் பற்றப் 
பபச்க் வகோண்டைோரகள். "நம்் அரசப் 
பரோனுடடைய் பபரறடவ் எனனவவனூற் 
வசோல்வது! பல் கோலம்் இடசடயப் பயினூற் 
அறய் பவண்்டய் நு்பங்கடு் எளிில்் 
உணரந்து் போரோ்டுகனறோபர!" எனூற் ஆைசசரயப
ப்டைோர் கள். அவரகள்் பபசய் பபைசசு்க் குூறங்் 
பகோழியூர் கிோர் கோில்் விழிந்தது. 'தமிுக் 
இல்ககய் இல்ககணங்களில்் இவர் பதரந்த் 
அறவுடடையவர் எனூற் அறந்பதோம். இடசயிலும்
் த்ிலுங்் ் டை் இவரடடைய் அறவு் ஆுகந்து் 
சறந்து் நற்கும்் பபோல்் இர்ககறபத!' எனூற் 

எண்ணி் எண்ணி் மகுகந்தோர.
*
பன் ஒரநோள்் அடமைசசரகபுோடு்  லவர் பபச்க் 
வகோண்்டரந்தோர. அடமைசசரகள்் அரசனுடடைய் 
் ரய் அறடவப் போரோ்்டனோரகள்.
"எத்தடனபயோ் ச்ககலோன் சந்தரபபங்களில்் 
வதளிவு்  லபபடைோமல்் நோங்கள்் 
ிண்டைோடுபவோம். அபபபோது் நம்முடடைய் 
மனனர் பரோன் ிடீவரனூற் ஒர் வழிடய்க் 
் ூறவோர. அந்த் உபோயத்தோல்் நைசசயம்் கோரயம்் 
டக் ்டவிடும். நோங்கள்் யோவரம்் பசரந்து் 
மண்டடைடய் உடடைத்து்க் வகோண்டும்் 
லபபடைோத் வழிடய் அவர் வசோல்லவிடுவோர.
அவரடடைய் அறவின் ஆற்றல்் அுவிடை் 
மு்டயோதது" எனூற் வசோனனோரகள். இடதயம்் 
கோது் குளிர்க் பக்போர்  லவர. '
இபபபரரசரடடைய் அறவு்ககு் நம்மோல்் 
எல்டலபகோல் மு்டயோது் பபோலர்ககறது. எந்தத்் 
துடறயிபல்  குந்தோலும்் சறந்து் நற்கும்் ஆற்றல்் 

அிவவறவு்ககு் இர்ககறது' எனூற் மு்டவு் 
க்்டனோர.
*
கு்ட் ம்ககள்் பலர் ஏபதோ் ஒர் சற்்றரல்் ஒர் 
விிோடவ் நடைத்ி்க் வகோண்்டரந்தோரகள். ிய் 
ஆடடைகடு் அணிந்து் அணிகடுப்  டனந்து் 
உவடக்க் கடைலல்் மூுககயிரந்தனர. குூறங்் 
பகோழியூர் கிோர் அந்த்  ர்ககு் அபபபோது் 
பபோயிரந்தோர. அந்த்  ரல்் உள்ுவரகள்் 
அவர்ககுப் பி்ககமோனவரகபு. ிர் 
விிோவிபல் ஈடுப்டு்க் வகோண்டைோன்ட்ககும்் 
் ்டைத்ினரல்் சலடர்க் கண்டை் பபோது் 
அவர்ககு் வியப ் ஏற்ப்டைது. வசனறமுடற் 
அந்த்  ர்ககு் வந்ிரந்தபபோது் அந்த் ம்ககடு்க் 
கண்்டர்ககறோர. இும்் பரவத்டதயடடைய் 
அவரகள்் தோசெதந்டதயடர் இிந்து் வூறடமயில்் 
வோ்டயிரந்தனர. இபபபோபதோ்  த்தோடடையம்் 
அணிகலனும்் பூண்டுவிுங்கனர.
"இிவவுவு் விடரவில்் இவரகள்் வூறடம் 

நீங்கயதற்கு்க் கோரணம்் எனன?" எனூற்  லவர் 
தம்் நண்பரகடு்க் பக்டைோர.
"பசரமோனுடடைய் அன ் தோன் கோரணம்"
எனறனர் நண்பரகள். "பசரமோனு்ககும்் 
இவரகளு்ககும்் எனன் வதோடைர ?' எனூற்  லவர் 
பக்டைோர.
சல் நோ்களு்ககு் முன் அரசர் பரோன் இிவவூர்ககு் 
வந்ிரந்தனர. இந்த் இடுஞரகடு்க் கண்டைோர.
நல்ல் கு்டயில்் வந்தவரகுோக் இரந்தும்் 
இபபபோது் வூறடமயோல்் 
வோடுகறோரகவுனபடத் அறந்து் உடைபன் 
இவரகளுடடையவூறடமடயப் பபோ்கக் 
முற்ப்டைோர. நலமும்் வபோரளும்் விங்கனோர.
அவரடடைய் ஈர் வநஞ்சத்ின் வபரடமடய் 
அனூற் நோங்கள்் உணரந்து் வகோண்படைோம்" எனூற் 
நண்பரகள்் ் றனர.
'ஈர் வநஞ்சம்' எனற் வசோற்கள்் குூறங்் பகோழியூர் 
கிோரன் கோடதயம்் கரத்டதயம்் குளிர் 

டவத்தன. 'அறவுடடையவர் அரசர, அவர் 
அறவு்ககு் அுவில்டல் எனூற் எண்ணிபனோம்.
அது் பபோற்ூறதற்குரயது் தோன. அறவோற்றல்் 
ஒரவனு்ககுப் வபரடமடயயம்்  ியத்டதயம்் 
அளிபபது. ஆனோல்் அறவு் மோத்ிரம்் பபோதோது.
அபதோடு் அன ம்் பவண்டும். அறவோகய் ஒளி் 
மோத்ிரம்் இரந்தோல்் அதனோல்் வவபபபம் 
ஏற்படும். தீயின் ஒளிபயோடு் வவபபமும்் 
இரபபது் பபோல் அறவவோளி் ஒரவர்ககு் 
விு்ககந்தந்தோலும்் பறர்க் குத்் துனபத்டத் 
விடுவி்ககவும்் ் டும். ஆகபவ் தண்டமயம்் 
ஒளியம்் கலந்த் ிங்கடுப் பபோல் அன ம்் 
அறவும்் கலந்ிரந்தோல்் உலகத்து்கபக் அவரோல்் 
இனபம்் உண்டைோகும். நம்முடடைய் அரசர் 
வபரமோனு்ககு் அறவும்் ஈரமும்் ஒரங்பக் 
இர்ககனறன. அதனோல்தோன் அவரடடைய் 
ஆ்சயிபல் யோவரம்் இன ற்ூற் வோுககனறனர'
எனூற்  லவர் எண்ணமிடைலோனோர. அவர் கண்டை் 
கோ்சகளும்் பக்டை் வசசெிகளும்் இத்தடகய் 
விமரசனத்து்ககு் அ்டபபடடையோக் இரந்தன.
*

ஒரநோள்் பசரமோன் தடலநகரமோகய் வஞ்ச்ககுைச் 
வசனறரந்தோர. கோணோர, பகுோர, கோல்் முடைப் 
ப்படைோர, பணியோுர் ஆகயவரகடுப் 
போதுகோ்ககும்் ஆதுலர் சோடல்ககுப் பபோனோர.
அறம்் வகோழிந்து் விடும்் அிவவிடைத்ிற்கு் அவர் 
பபோன் வபோழிது் அவர் கண்டை் கோ்ச் அவடரப் 
பரமி்ககும்ப்ட் வசசெது் வி்டைது. அரசபன் 
அங்பக் வந்து் ஒிவவவோர் வடரயம்் தனித்் 
தனிபய் விசோரத்து்க் வகோண்்டரந்தோன. தோசெ் தன் 
குிந்டதகளிடைம்் அனபபோடு் பபசும்் நடலடயப் 
லவர் எண்ணி் ஒபப்டுப் போரத்தோர. முனபன் 
அரசன் ஈர் வநஞ்சத்ின் வபரடமடய் உணரந்து் 
போரோ்்டயவரகளின் வோரத்டதகள்் நடனவு்ககு் 
வந்தன. இபபபோது்  லவபர் பநரல்் அரசனது் ஈர் 
வநஞ்சத்ின் இயல்டப்க் கண்டைோர. 'இவர் 
கல்வி்ககுத்தோன் அுவில்டல் எனூற் எண்ணி் 
பனோம். இவரடடைய் ஈர் அன ்ககும்் எல்டல் 
இல்டல் பபோலும்!' எனூற் அறந்து் விம்மிதம்் 
அடடைந்தோர.
*

"பநற்ூறவடரயில்் இந்த்க் குடும்பத்ினர் 
படகயரசனு்ககு் உுவோளிகுோக் இரந்தோரகள்.
இது் யோவர்ககும்் வதரயம். ஆனோலும்் இவரகள்் 
குற்றத்டத் மறந்து் படியப்டபய் இவரகளு்ககு் 
உரய் வபோரடு் உதவும்ப்ட் அரசர் 
க்டைடுயி்்டர்ககறோர. அவரடடைய் 
வபரந்தனடமடய் இந்தப் போவிகள்் 
உணரவோரகுோ?" எனறோர் அிகோர் ஒரவர.
"உணரந்ததோக்க் கோ்டைோவி்டைோலும்் இவரகள்் 
வநஞ்சு் அறயம். பவூற் ஓர் அரசரோக் இரந்தோல்் 
இவரகள்் குடும்பத்டதபய் பூண்படைோடு் 
அழித்ிரபபோர. நம்் அரசபரோ, எனன் 
இரந்தோலும்் வநடுங்கோலமோக் இந்த் நோ்்டபல் 
வோழிம்் குலத்ில்் பறந்தவரகவுனற் 
தோ்சண்யத்தோல்் இவரகள்் குற்றத்டதப் 
வபோூறத்து் அரள்வசசெதோர" எனறோர் மற்பறோர் 
அிகோர.
"நம்முடடைய் அரசரடடைய் கரடண்ககு் 

எல்டலபய் இல்டல. அந்தைச் சற்றரசன் தன் 
அுடவ் மறந்து் பசர் நோ்டு்க் கு்டம்ககளு்ககுத்் 
துனபத்டத் விடுவித்தோன. அவடன்க் கோலல்் 
தடுயி்டு்க் வகோண்டு் வந்து் நூறத்ினோர் 
பசனோபி. நம்முடடைய் மனனர் அந்தைச் 
வசயடல்க் கண்டு் மகிவில்டல. உடைபன் 
கோலல்் உள்ு் தடலடயத்் தற்ககைச் வசோனனோர.
அரச் குலத்ில்் பறந்தவர் அறயோடமயோல்் தவூற் 
வசசெதோலும், நோம்் அந்த்க் குலத்ின் மிபடப் 
உணரந்து் நடை்ககபவண்டுவமனூற் அறவுூறத்் 
ினோர. இந்த்க் கரடணடய் 
நடன்ககும்பபோவதல்் லோம்் என்ககு் உள்ும்் 
உரகுகறது" - இது் ஒரவர் பபைசசு.
"கோன் கண்பணோ்டைம்@ எனூற்  லவரகள்் 
வசோல்வோரகள். கண்் இரந்தும்் கண்பணோ்டைம்் 
இல்லோவி்டைோல்் பயனில்டல் எனூற் 
சோனபறோரகள்் ் ூறவடத்க் பக்டைில்டலயோ?
இபப்ட் ஒரவர் பபசனோர.

இந்தப் பபைசடசவயல்லோம்் அரகபல் இரந்து் 
பக்டைோர் குூறங்பகோழியூரகிோர. அரசனிடைம்் 
உள்ு் குணங்கள்் இபப்ட் இன் னும்் எத்தடன் 
எத்தடனபயோ் எனூற் ஆைசசரயப் ப்டைோர.
'உலகத்ில்் அு்கக் மு்டயோத் வபோரள்கள்் எனூற் 
எடத் எடதபயோ் வசோல்கறோரகள். கடைலன் 
ஆித்டத் அுவிடை் மு்ட் யோது் எனகறோரகள்.
விசோலமோன் நலப் பரபடப் அுவுகோண் 
இயலோது் எனகறோரகள். கோற்ூற் அ்ட்ககற் 
ிடசயின் நீுத்டதயம்் எல்டல் கண்டு் அுந்து் 
வசோல்ல் மு்டயோதோம். எல்லோவற்டறயம்் 
தன்ககுள்பு் அடை்கக்க் வகோண்்்டர்ககற் 
ஆகோயத்து்ககும்் அுவில்டல. இபப்ட் 
அுவிடைபபடைோத் கடைலும்் ஞோலமும்் ிடசயம்் 
ஆகோயமும்் ஆகய் நோனகு் வபோரபுோடும்் 
ஒரபசர் டவத்து் எண்ணவதற்் குரயடவ் 
நம்முடடைய் மனனரபரோனுடடைய் அறவும்் 
ஈரமும்் கண்பணோ்டைமும்' எனூற் அவர் 
சந்தடன் விரந்தது. மூறப்டயம்் அில்் ஒர் 
சுழிப ் ஏற்ப்டைது. 'ஒரங்கு் டவத்து் 

எண்ணவதோ? விசோலமோன் முந்நீரன் ஆித்் 
டதயம்் அுந்தறவோர் இர்ககலோம். வியன் 
ஞோலத்து் அகலத்டதயம்் ஏபதனும்் உபோயத்் தோல்் 
அுவு் கோண்பதும்் இயலும். வளி் விங்கு் 
ிடசடயயம்் ஒரகோல்் அுத்தல்் ் டும். ஒர் 
வ்டவும்் இனற் வறபத் நடலவபற்ற் ஆகோயத்் 
டதயம்் யோபரனும்் வதசெவத்் தனடமயடடையோர் 
அுந்தறந்து் வசோல்லலோம். ஆனோல்் நம்முடடைய் 
பவந்தரடடைய் அறடவயம், ஈரத்டதயம்,
வபரங்் கண்பணோ்டைத்டதயம்் அுந்தறவது் 
இயலோத் கோரயம்' எனற் தீரமோனத்து்ககு் வந்தோர.
***** Missing Images in several places in
page 64, 65 !
கவிஞரகளு்ககு் ஏபதனும்் அரய் வசசெி் 
லபப்டைோலும், அற் த் உணரைசச் எழிந்் தோலும்
அடவ் அபப்ட் அபப்டபய் நனூற் *****
அவரகளுடடைய் கவிடத் உள்ுத்் *****
நடனவுகள்்  றப் பன ் கவிடதயோக் மலரம்.

குூறங்பகோழியூரகிோர் தம்் அரசனுடடைய் 
இயல் கடு் அறந்து் வியந்தோர. அந்த் வியப ் 
அவர் உள்ுத்பத் நனறது; அது் கவியோக் 
வவளிபபடும்் கோலத்டத் எிர் பநோ்கக் நனறது.
அதற்குள்் அந்த் உணரைசச்ககுப் பனனும்் 
வுமூ்டும்் வசசெிகடுப்  லவர் அறந்து் 
வகோண்டைோர. நல்ல் ஆ்சயில்லோத் நோ்்டல்் 
படகவரகுோல்் கு்டம்ககளு்ககு் பநரம்் துனபங்் 
ள்் பல. வகோடுங்பகோலோ்சயோனோல்் 
மனனனோபல் விடுயம்் அல்லல்கபு் பலவோக் 
இர்ககும். கடும் ல் வோழிம்் கோ்்டபலனும்் 
ஒளிந்து் வோிலோம். வகோடுங்பகோல்் மனனன் 
வோழிம்் நோ்்டல்் அம்மனனனது் 
வகோடுங்பகோனடம்க் குத்் தபப் வோி் மு்டயோது.
ஒிவவவோர் நோளும்் தீயிபல் நற்பவடரப் பபோல் 
அல்லற்ப்டு் வோி் பவண்்டயிர்ககும்.
அத்தடகய் வகோடுடமடயைச் பசர் நோ்டு்க் கு்டகள்
கனவிலும்் அறயோர. படகயினடமயினோல்் 
அயலோரடடைய் வகோடுடம் அந்நோ்்டனர்ககு் 

இல்டல. மனனன் ஈரம்் உள்ுவனோதலன் 
அவனோல்் வகோடுடம் உண்டைோக் ஏது் இல்டல.
ஆகபவ் வவம்டமடய் உணரோதவரகள்் பசர் 
நோ்டு் ம்ககள். யோரம்் அவரகடுத்் 
வதூறவில்டல. ஆயினும்் இரண்டு் வவம்டம் 
அந்த் நோ்்டல்் உண்டு. அந்த் இரண்டு் வவம்டம் 
யினோலும்் கு்டம்ககளு்ககு் நனடமபய் 
உண்டைோயின. பசோற்டறைச் சடம்ககும்் வநரப ் 
வவம்டம் உடடையது; வதறடல் உடடையது,
சூரயனது் கிரகள்் வவம்டமடய் உடடையன.
இந்த் இரண்டு் வவம்டமயம்் உயிரகள்் வோி் 
இனறயடமயோதன. ஆதலன் உள்ுங்் குளிரந்து் 
ஏற்ூற்க் வகோள்வதற்கு் உரயன. அடவ் அந்த் 
நோ்்டல்் இர்ககனறன.
பசரமோனுடடைய் நோ்்டபல் பறரோபல் 
வதறபபடும்் வசயல்் இல்டல. பசோற்டற் 
உண்டைோ்ககும்் தீயின் வதறலும், வசஞ்ஞோயிற்றன் 
வதறலும்் அல்லோமல்் பறது் வதறடல்க் 
கு்டம்ககள்் அறயோர. அவனுடடைய் குடடை் 

நிலல்் தண்டம் வபற்ூற்க் குடற் விலோ் 
நடறவுடைன் அவரகள்் வோுககறோரகள்..
அந்த் நோ்டு்க் கு்டம்ககளு்ககு் வில்் எனூற் ஓர் 
ஆயதம்் இரபபபத் வதரயோது. படகவரகள்் 
யோரம்் இல்லோடமயோல்் பபோரம்் இல்டல.
பபோர் இரந்தோல்தோபன் வில்லு்ககும்் அம் ்ககும்் 
பவடலயண்டு? படிய் வில்லும்் அம் ம்் எந்த்க
வகோ்்டலபல் தூங்குகனறனபவோ!
அடமியோன் இனப் வோுகவு் வோழிம்் நோ்்டல்் 
வில்லு்ககு் பவடல் இல்டல் அல்லவோ? ஆனோல்் 
பவூற் ஒர் வில்டல் அவரகள்் அறவோரகள்.
அதடன்க் கண்டு் களிபபோரகள். அது் எந்த் வில்் 
வதரயமோ? வண்ண் அிகு் கோ்்டவோனத்ில்் 
பதோனூறம்் இந்ிர் வில்லோகய் ிர் வில்.
பமகமூ்டைம்் பபோ்்டர்ககும்பபோது் இனி் மடி
வரம்் எனற் நம்ப்கடகடய்  ்்ட, அிகு் 
கோ்்ட் இலகும்் அந்த் வோனவில்் அவரகளு்ககு் 
மகுகைசசடயத்் தரவது் அல்லவோ? அந்தத்் 
ிரவில்டலயனற்க் வகோடல் வில்டலைச் 
பசரமோன் நோ்டு்க் கு்டம்ககள்் அறயமோ்் 

டைோரகள்.
வில்் கடை்கக்டும்; வோள், பகடையம்் முதலய் 
பவூற் படடைகள்் பல் உண்படை; அவற்றல்் 
ஏபதனும்் அவரகளு்ககுத்் வதரயமோ?
அவற்டறயம்் அவரகள்் அறயமோ்டைோரகள்.
பறடரத்் துன ூறத்தபவோ் வகோடல ரயபவோ் 
முயல்பவரகளு்ககல்லவோ் அடவ் பவண்டும்?
இங்பக் யோவரம்் அனபபல் இடணந்து் 
வோழிம்பபோது் படடை்ககலத்து்ககு் பவடல் ஏது?
படடைடய் நடனபபதற்பக் வோசெப ் இல்டல.
ஆனோலும்் ஒர் படடை் அவரகளு்ககுத்் வதரயம்.
அடத் அவரகள்் பயனபடுத்துகறோரகள்.
அதனோல்் அவரகள்் வோுககறோரகள். அதுதோன் 
உழிபடடையோகய் கலபடப. அந்த் உழிபடடை் 
தோன் அவரகளு்ககு் உணடவத்் தரவது.
நோஞ்சலோகய் கலபடபதோன் அவரகள்் அறயம்் 
படடை; டக்கவகோண்டை் படடை; பபோற்றப் போது் 
கோ்ககும்் படடை. நோஞ்சல்் அல்லது் பவூற் 

படடைடய் அவரகள்் அறயோர.
*
அரசரகள்் பறர் நோடுகடு் வவௌவி் அவற்றோல்் 
வரம்் பயனகடு் நுகரபவரகள். அதனோல்் 'பறர் 
மண்டண் உண்ணபவரகள்' எனூற் அவரகடுைச் 
வசோல்வோரகள். 'பூ ்க' எனூற் வடை் வமோழியில்் 
ஒரவதோடைர் மனனரகளு்ககு் விங்கும்.
'மண்டண் உண்பபோர' எனபது் அதன் வபோரள்.
பசரமோன் தனனுடடைய் பபரோற்றலோல்் படகவடர
ஒடு்ககனோன. மி்கக் ிறடமடய் உடடைய் வீரரகள்
பலபரோடு் படகவரகள்் வந்தோலும்் அந்த் 
வயவரகடு் மோசெத்துப் படகவடரத்் பதசெத்து் 
அவரகள்் நோ்டடைத்் தனதோ்கக்க் வகோள்ளும்் 
வபரவீரம்் படடைத்தவன் அவன. பறர் மண்் 
உண்ணம்் வசம்மல்் பசரமோன. ஆனோல்் அவன் 
நோ்டடை் யோரம்் டகபபற்ற் இயலோது. அவன் 
மண்டண் யோரம்் உண்ணமு்டயோது. படகவர் 
உண்ணதற்கு் அரய் வபரடமடய் உடடைய் மண்் 
அது. ஆனோல்் அந்த் மண்டண் உண்பவரகள்் 

இர்ககறோரகள். அவரகள்் படக் பவந்தரகள்் 
அல்ல; வீரரகள்் அல்ல; ஆடைவர் கபு் அல்ல;
வபண்கள். ஆம், பசரநோ்்டல்் வோழிம்் 
வபண்கபு் அந்த் மண்டண் உண்போரகள்.
எல்லோப் வபண்களும்் அல்ல; கரவுற்ற் 
வபண்கள்் மயற்டக் யடடையவரகுோசெ் மண்டண் 
உண்ணவோரகள்; பவ்டு் உண்ணவோரகள்.
வயவுற்ற் மகளிர் பவ்டு் உண்பதல்லோமல்் 
படகவர் உண்ணோத் மண்் பசரநோ்டு் மண்.
இவற்டறவயல்லோம்்  லவர் கவிடதயள்ுத்் 
பதோடு் நடனத்துப் போரத்தோர. அவன் நோ்்டல்் 
வோுகபவரகள்் அறயோதவற்டறயம்் அறந்த் 
வற்டறயம்் அடு்ககப் போரத்தோர. அவரகள்் 
பறரோல்் உண்டைோகும்் வதறடல் அறயோர; ஆனோல்
பசோூறண்டைோ்ககும்் தீயின் வதறலும்் வசஞ்் 
ஞோயிற்ூறத்் வதறலும்் அவரகளு்ககுத்் வதரயம்.
வகோடல் வில்டல் அறயோர; ிரவில்டல் 
அறவோர. பறர் உண்ணோ் மண்் அரசனது் மண்;
ஆனோல்் அடத் வயவுூற் மகளிர் உண்போரகள்.

எத்தடன் அடமியோன் நோடு! இனப் 
வுமுடடைய் நோடு!
*
இபப்ட்க் கவிடத்ககு் ஏற்ற் வபோரள்கடு் அவர் 
உள்ும்் ஒனறனபன் ஒனறோகைச் பசரத்் து்க் 
வகோண்படை் வந்தது. பமலும்் அவரடடைய் 
எண்ணம்் விரந்தது. அரசனு்ககு் வோசெத்த் 
பண் கடுயம்் ிறடமடயயம்் கரவிகடுயம்் 
எண்ணி் எண்ணி் இன ற்றோர. படகவரகள்் 
அணகுதற்கு் அரய் மிடலயடடையவன் 
பசரமோன. அந்த் அரண்் க்டு்க் கோவடல் 
உடடையது. பலபல் வீரரகள்் அந்த் அரணில்் 
இரந்தோரகள். அங்பக் உள்ு் அம் ் 
வடககளு்ககு்க் கண்க் கல்டல. அிவவுவு் 
இரந்தும்் அவற்டறப் பயனபடுத்த் பவண்்டய் 
அவசயபம் இல்டல. அந்த் அம் கள்் அங்பக் 
பவடலயற்றர்ககனறன; அம் ் துஞ்சும்் க்ட் 
அரண்் அவனுடடைய் பகோ்டடை.

பசரமோன் நடைத்தும்் வசங்பகோலோ்ச் நோடைறந்தது.
லவர் நோவறந்தது.தரம் பதவடத் அவன் 
நோ்்டல்் தங்க் நோலுகோலோலும்் நனூற் 
நடடைபபோடுகறது. அவனுடடைய் நோடு் அறமம்் 
வுரம்் பகோயில். அிவவறம்் யோபதோர் 
இடடையூூறம்் இனற் இனிபத் தங்கும்ப்ட் 
வசங்பகோல்் வசலுத்தும்் பபரோுன் பசரமோன.
அறம்் துஞ்சும்் வசங்பகோடல் உடடைய் 
அவனுடடைய் நோ்்டல்் வோழிம்் கு்டம்ககளு்ககு்க் 
குடற் ஏது? பச் இல்டல; பணி் இல்டல;
படகயம்் இல்டல.
ஒர் நோ்்டல்் வும்் குடறந்தோல்் அங்பக் உள்ு் 
கு்டம்ககள்் பவற்ூற் நோ்டு்ககுப் பபோசெ் 
விடுவோரகள். அதற்குமுன் அங்குள்ு் பறடவகள்
பவற்ூற் நோ்டு்ககுப் பபோசெவிடும். ிய்  ள்் 
வந்தோலும்் படிய்  ள்் பபோனோலும்் ஒர் 
நோ்டு்ககுத்் தீடம் உண்டைோகும்் எனூற் 
அ்ககோலத்ில்் எண்ணினோரகள். அந்த் இரண்டும்் 
தீய் நமித்தங்கள். மற்ற் நோடுகளில்் இடவ் 
நகுகந்தோல், "இனி் எனன் ஏதம்் வரபமோ?"

எனூற் அந்நோ்்டல்் உள்ுோர் அஞ்சுவோரகள்.
ஆனோல்் பசரமோனுடடைய் நோ்்டலுள்ுோர
எிவவடகயிலும்் நரம்பனவரகள்் ஆதலன் 
இத்தடகய் தீய் நமித்தங்களு்ககு் அஞ்ச் 
மோ்டைோரகள். கடரயிலுள்ு் மரத்டதப் பற்ற்க் 
வகோண்டைவனு்ககு் ஆற்ூற் நீர் எிவவுவு் பவகமோக
ஓ்டனோல்தோன் எனன? ிய்  ள்் வரனும்் பிம்் 
ள்் பபோனோலும்் அவற்டற்க் கண்டு் இந்த் 
நோ்டைோர் அஞ்சுவில்டல; நடுங்குவில்டல.
அிவவுவு் சறந்த் வுபபம்் நடறந்ிரந்தது் 
அந்த் நோ்்டல். எனன் பஞ்சம்் வந்தோலும்் 
கு்டம்ககள்் துன றோமல்் இரபபதற்கு் ஏற்ற் 
வபோரள்கடுைச் பசரமனனன் பசமித்து் 
டவத்ிரந்தோன. ஆகபவ் தீய் சகுனம்் கண்டு் 
நடுங்க் பவண்்டயில்டலபய!
இிவவோூற் நோ்டு் ம்ககளு்ககு் பவண்்டயவற்டற் 
முன் ்்டபய் நனந்து் பசமித்து் டவத்துப் 
போதுகோ்ககும்் மனனடனத்் தோவயனூற் 
வசோல்லலோமோ? வதசெவவமனூற் வசோல்லலோமோ?
இனனும்் உயரவோக்க் டைைச் வசோல்லலோம்.

அவடனப் பபோனற் மனனடன் உலகம்் முன ம்் 
அறந்தது் இல்டல; பனனும்் அறயப் 
பபோவில்டல. அவனிடைத்ில்் கு்டம்ககளு்ககு் 
அன ் மிகுியோக் இரந்தவதனூற் வசோல்லவும்் 
பவண்டுமோ? ஒர் விதத்ில்் அவன் 
அவரகளு்ககுத்் தோடயப் பபோல் இரந்தோன.
மற்வறோர் விதத்ில்் கு்டம்ககள்் அவனு்ககுத்் 
தோடயப் பபோல் இரந்தோரகள்.
தோசெ் தன் குிந்டதயிடைத்ில்் கோ்டும்் அன ் 
மிகமிக் உயரந்தது. அதன் நலத்து்ககு் பவண்்டய் 
வபோரள்கடுத்் பத்ட்க் வகோணரந்து் 
விங்குவோள். எிவவுவு் போதுகோத்து் வந்தோலும்் 
தன் அரடம்க் குிந்டத்ககு் ஏபதனும்் பநரந்து் 
விடுபமோ் எனூற் அஞ்ச்க் வகோண்படை் இரபபோள்.
அந்த்க் குிந்டதடய் அலங்கோரம்் வசசெது் அிகு் 
கோண்போள்; அடுத்த் கணத்ிபல, "  ஐபயோ! என் 
கண்பண் ப்டுவிடைப் பபோகறபத!" எனூற் 
விரடல் மடை்ககத்் தடரயில்் வநரத்துத்் ிரு்ட் 
கழிபபோள். வீியில்் பபோனோல்் வண்்ட் 
ஏறவிடுபமோ் எனூற் அஞ்சுவோள். அன ் 

அிகமோக் அிகமோகத்் தன் குிந்டத் 
வசௌ்ககயமோக் வுரபவண்டுபம் எனூற் 
கணந்பதோூறம்் அஞ்ச்க் வகோண்படை் இரபபோள்.
இங்பக் கு்டம்ககள்் தோசெ் நடலயில்் 
இரந்தோரகள். கடடைபபதற்கரய் மனனன் 
தம்ககு்க் கடடைத்ிர்ககறோன் எனற் மகுகைசச் 
தூரந்தோலும், அவனு்ககு் எந்த் விதமோன் 
இடடையூூறம்் பநரோமல்் இர்ககபவண்டுபம் எனற
கவடல் பயோ்டரந்தோரகள். அவன் மிக் மிகைச் 
சறப டடையவனோக் இரந்ததலனோல்் மன் னுயிர
யோவும்் இிவவோூற் அஞ்சன.
இடதயம்் நடனத்துப் போரத்தோர்  லவர. தோம்் 
கண்டைது, பக்டைது, நடனத்தது் 
எல்லோவற்டறயம்் படணத்து்க் கவிடதயோக் 
விடிந்தோர. அவடனபய் முனனிடலப் படுத்ிைச
வசோல்் லும்் முடறயில்் போடவத்் வதோடுத்தோர.
கடைலன் ஆித்டதயம், ஞோலத்ின் 
அகலத்டதயம், ிடசயின் நீுத்டதயம்,
ஆகோயத்ின் பரபடபயம்் அுந்தறந்தோலும்் 
அுந்தறய் மு்டயோத் அவனுடடைய் அறடவயம்் 

ஈரத்டதயம்் கண்பணோ்டைத்டதயம்் 
போரோ்்டனோர. அவன் நோ்்டல்் வோுகபவோர் 
தீயின் வதறடலயம்் வசஞ்ஞோயிற்றன் 
வதறடலயம்் அனறப் பரது் வதறடலயறயோத் 
நடலடயயம், ிரவில்் அல்லது் வகோடல் 
வில்டலயம்் நோஞ்சல்் அல்லது் பற் 
படடைடயயம்் அறயோத் தனடமயம்் சறபபத்தோர.
படகவர் மண்டண் அவன் உண்டைோலும்் 
மயற்டகயற்ற் மகளிர் உண்படத் யனறப் 
படகவர் உண்ணோத் மண்டணப்  குகந்தோர.
அம் ் துஞ்சும்் க்டயரடணயம், ஆறோம்் துஞ்சும்் 
வசங்பகோடலயம், கு்டம்ககள்் தீய் நமித்தம்் 
கண்டைோலும்் நடுங்கோமல்் உள்ு் போதுகோபடபயம்
எடுத்துடரத்தோர. 'நீ் இபப்ட் இரத்தலனோல்தோன் 
மனனுயிவரல்லோம்் நன்ககு் எந்தைச் சமயத்ில்் 
எனன் பநரபமோ் எனூற் அஞ்சுகனறன' எனூற் 
போடைடல் நடறபவற்றனோர.
கவிடத் முழி் உரவம்் வபற்றது. அவர்கபக் 
அடதப் போ்டயடமயோல்் வபரமிதம்் 
உண்டைோயிற்ூற. பசரமோன் யோடன்கக்பசசெ் 

மோந்தரஞ்் பசரல்் இரம்வபோடறடய் நோ்டைச் 
வசனறோர. தம்் கவிடயப் போ்டனோர. அடவயில்் 
இரந்த்  லவரகள்் யோவரம்் ஒிவபவோர்டடயயம்் 
பக்டு் இனபத்ில்் ஆுகந்தனர. ஒிவவவோர் 
வசோல்டலயம்் சுடவத்தனர.
லவர் பரசு் வபற்றோர் எனூற் வசோல்லவும்் 
பவண்டுமோ? அவர் போ்டய் போடைல்் வரமோூற:
இரமுந்நீர்க் கு்டைமும்
வியனஞோலத்து் அகலமும்
வளிவிங்கு் ிடசயம்
வறதுநடலஇய் கோயமும்,
எனறோங்கு
அடவஅுந்து் அறயினும்் 
அுத்தற்கு் அரடய
அறவும்் ஈரமும்் வபரங்கண்் 
பணோ்டைமும்;
பசோூறபடு்ககும்் தீவயோடு
வசஞ்ஞோயிற்ூறத்் வதறல்அல்லது
பறதுவதறல்் அறயோரநன் 

நில்வோுக் பவோபர;
ிரவில்் அல்லது் வகோடலவில்் 
அறயோர;
நோஞ்சல்் அல்லது் படடையம்் 
அறயோர;
ிறனஅற் வயவவரோடு் வதிவவர் 
பதயஅப
பறரமண்் உண்ணம்் வசம்மல்,
நன் நோ்டு
வயவுூற் மகளிர் பவ்டுஉணின் 
அல்லது
படகவர் உண்ணோ் அரமண்் 
ணிடனபய;
அம் துஞ்சும்் க்டஅரணோல்
அறம்துஞ்சும்் வசங்பகோடலபய;
துப ள்் வரனும்் பிம் ள்் 
பபோகனும்
விதுப றவு் அறயோ் ஏம்க் 
கோபபடன;
அடனடய் ஆகல்் மோபற,

மனனுயிர் எல்லோம்் நனஅஞ்் 
சும்பம.
*வபரய் கடைலனது் ஆிமும், அகனற் 
நலத்ினது் அகலமும், கோற்ூற் வீசுகனற் 
ிடசகளும், உரவமினற் நடலவபற்ற் 
ஆகோயமும்் எனூற் வசோல்லப் வபூறம்் அவற்டற் 
அுந்து் அறந்தோலும், அறவும்் அன ம்் வபரய் 
கண்பணோ்டைமும்் அுபபதற்கு் அரடய் நீ;
பசோற்டற் உண்டைோ்ககும்் தீயின் வவம்டமயம்் 
சவந்த் கிரவனுடடைய் வவம்டமயம்் 
அல்லோமல்் பவூற் வவம்டமடய் நன் 
குடடைநிலல்் வோழிம்் கு்டம்ககள்் அறயோர;
அிகய் வோனவில்டலயனற் பவூற் வகோடலத்் 
வதோழிற்குரய் வில்டல் அறயோர; கலபடபடய் 
யனற் பவூற் ஆயதத்டத் அறயோர; பபோரடும்் 
வடககடு் வயல்லோம்் அறந்த் வீரரகபுோடு் 
படகவர் அழியப் பறரடடைய் நலத்டத் 
உண்ணம்் வபரடமடய் உடடைய் வபன, நன் 
நோ்்டல்் உள்ு் கரவுற்ற் மயற்டகயள்ு் மகளிர் 
விரம்ப் உண்ணவடதயனறப் படகவர் உண்ண

மோ்டைோத் அரய் மண்டண் உடடையோசெ; அம் கள்
வசய் வலோழிந்து் தங்கும்் கோவடலயடடைய் 
அரடணயம், அறம்் கவடலயினறத்் தங்குதற்கு்க் 
கோரணமோன் வசங்பகோடலயம்் உடடையோசெ; ிய் 
பறடவகள்் வந்தோலும்் படிய் பறடவகள்் 
பபோனோலும்் நடுங்குவடதயறயோத் இனபமோன் 
போதுகோபடபைச் வசசெபவன் நீ; அத்தடகய் 
வபரடமகடு் உடடையவனோக் இர்ககும்் 
கோரணத்தோல்் நனனோ்்டலுள்ு் உயிர்க் 
் ்டைவமல்லோம்் நன்ககு் ஏபதனும்் இடடையூூற் 
வரபமோ் எனூற் நனவபோர்டு் அஞ்சும்.
இரமுந்நீர-கரய் கடைல்் எனூறம்் வசோல்லலோம்.
கு்டைம்- ஆிம். வியல்-அகலம். ஞோலம்-நலம்.
வளி-கோற்ூற. வறது- உரவமினறைச் சும்மோ.
நடலஇய-நடலவபற்ற. கோயம்-ஆகோ் யம்;
முதல்் எழித்து்க் குடறந்து் நனறது; முதற்் குடற.
எனற் ஆங்கு் அடவ-எனூற் வசோல்லப் வபூறம்் 
அவற்டற. ஈரம்-அன . கண்பணோ்டைம்குடறடய் எண்ணோது் கோ்் டும்் அன .

படு்ககும்-உண்டைோ்ககும். வதறல்் சுடுதல்;
வவம்டம. பறது-பவூற. நனநில்-நனது் 
குடடைநிலல். ிர் வில்-அிகய் இந்ிர் வில்.
நோஞ்சல்-கலபடப. படடை-பபோர்ககரவி. ிறனபபோர் வசசெயம்் வடக. வயவர-வனடம் மி்கக் 
வீரர. வதிவவர-படகவர. பதய- அிகய. மண்் 
உண்ணம்-நோ்டடை்க் டக்க் வகோண்டு் பயன் 
படுத்தும். வசம்மல்-வபரடமடய் உடடையவன.
வயவுூற் மகளிர-கரவுற்ற் வபண்கள். வயோமயற்டக் பநோசெ. பவ்டு-விரம்ப. துஞ்சும்பவடலயினற்க் கடை்ககும். க்டகோவடலயடடைய. அரணோல்-பகோ்டடைபயோடு;
ஆல்் எனற் உர ் ஓடு் எனற் வபோரளில்் வந்தது.
அறம்் துஞ்சும்் - தர் மம்் கவடலயினறத்் 
தங்கயிர்ககும். ள்-பறடவ. விதுப்  றவுநடுங்குதல். ஏமம்-இனபம். கோபபடனகோவடலைச் வசசெவோசெ. அடனடய-அத்தடகய் 
இயல் டடையோசெ. மோபற-கோரணத்தோல்.
அஞ்சும்பம-அஞ்சுபம் எனறது் வசசெயள்் பநோ்கக் 
விரந்தது.

இது் வோடகத்் ிடணயில்் அரசவோடக் என் னும்் 
துடறயில்் அடமந்த் போ்டு. அரசன் தன் 
இயல்பபல் சறந்து் நற்படதப் போடுவதனோல்் 
இத்துடற் ஆயிற்ூற.
இது்  றநோனூற்றல்் உள்ு் 20-ஆவது் போ்டு.

5. மறபபது் எபப்ட?
பசோி் நோ்்டல்் உள்ு் ஆவூர் எனற்  ரபல் 
பறந்தவர் மூலங்கிோர் எனனும்்  லவர. அவர் 
மூல் ந்சத்ிரத்ில்் பறந்தவரோதலன் அவர்ககு் 
அபவபயர் வந்தது் எனூற் பதோனூறகறது.
அ்ககோலத்ில்் கள்ளிவுவன் எனனும்் அரசன் 
பசோி் நோ்டடை் ஆண்டு் வந்தோன. லவரகடுப் 
போரோ்்ட் உபசோரம்் வசசெது் பரசல்் விங்குவில்
அவன் சறந்தவன. ஆதலன் அ்ட்கக்ட்  லவரகள்
அவடன் நோ்டைச் வசனூற் தங்கள்்  லடமத்் 
ிறத்டத்க் கோ்்டப் பரசல்் வபற்ூறைச் 
வசல்வோரகள். அந்தப்  லவர் ் ்டைத்ிபல் 
ஆவூர் மூலங்் கிோரம்் ஒரவர. பல்  லவரகள்் 
வந்தோலும்் அவரவர் தகுிடய் அறந்து் போரோ்்ட் 
மரயோடத் பண்ணம்் இயல் ் 
கள்ளிவுவனிடைம்் இரந்தது. இபப்டத்் தரம்் 
அறந்து் பரசல்் தரவடத் வரடசயறதல்் எனூற் 

பிம்்  லவர் கள்் வசோல்வோரகள். கல்டலயம்் 
இரம்டபயம்் தங்கத்டதயம்் ஒபரமோிர் 
எண்ணோமல்் வவிவபவறோக் அறந்து் 
பயனபடுத்ி்க் வகோள்வது் பபோல, வவிவபவூற் 
லவரகடு் அவரவரகள்்  லடம் வடகடய் 
அறந்து் அவரகளுடடைய் தகுி்ககு் ஏற்பப் 
போரோ்்டப் பரசல்் விங்கு் வடத் உயரவோக்க் 
வகோண்டைோடுவோரகள்்  லவரகள்.
கள்ளிவுவன் வரடசயறவில்் 
வல்லவனோதலன் சறந்த்  லவரகள்் பலர் 
அவடன் நோ்ட் வந்தனர. வுவனுடடைய் 
வபரமிப ்ககுரய்  லவரகளு்ககுள்் ஆவூர் 
மூலங்கிோரம்் ஒரவர. அவடரப் பபோனற் 
வபரம்்  லவரகபுோடு் இடடைவிடைோது் 
பிகபவண்டும்் எனற் ஆரவம்் 
கள்ளிவுவனிடைம்் இரந்தது.
வதோடைரந்து் பல் நோ்குோக் ஆவூர் மூலங்் கிோர் 
கள்ளிவுவடனப் பபோசெப் போர்கக் வில்டல.
பவூற் பவடல் இரந்தடமதோன் அதற்் கு்க் 

கோரணம். அபதோடு் பவூற்  ரகளு்ககுைச் 
வசல்லபவண்்டயம்் இரந்தது. அவடர் வநடு் 
நோ்குோக்க் கோணோடமயினோல்் 
கள்ளிவுவனு்ககுத்் துனபம்் உண்டைோயிற்ூற.
அவடரப் பற்ற் விசோரத்து்க் வகோண்படை் 
இரந்தோன.
லவரகள்் எந்த் இடைத்து்ககுைச் வசனறோலும்் 
சறபடபப் வபற்ற் கோலம்் அது. பசோி் நோ்்டபல் 
பறந்த்  லவரோக் இரந்தோலும்் பசர் போண்்டய் 
நோடுகளு்ககுைச் வசனூற் அங்பக் பல் கோலம்் தங்க் 
அங்குள்ு் மனனரகுோலும்் வசல்வரகுோலும்் 
சறப ப் வபூறவதுண்டு. ஒர் நோ்்டபல் 
பறந்தோர் பவற்ூற் நோ்டு்ககுைச் வசனூற் வோுகவதும்
உண்டு. மனனரகளு்ககுள்் பபோர் நகுகந்தோல்் ஒர் 
நோ்்டலுள்ு் கு்ட் ம்ககள்் மற்வறோர் நோ்டு்ககுப் 
பபோவது் இயலோது. ஆயினும்்  லவரகள்் 
மோத்ிரம்் தம்் மனம்் பபோல் எங்பக் 
பவண்டுமோனோலும்் பபோகலோம். ஒர் நோ்்டபல் 
பறந்தவரோயினும்்  லவரகள்் எல்லோ் 
நோ்டு்ககும்் உரயவவரனூறம், அவரகுோல்் 

தீங்கு் பநரோவதனூறம்் ம்ககள்் நம்ப் வந்தனர.
லவரகளுடடைய் ஒழி்ககம், அறவு் இரண்டும்் 
ம்ககளுடடைய் போரோ்டு்ககு் உரயனவோகைச் சறந்து
விுங்கன.
மூலங்கிோர் வரோததனோல், அவர் போண்்ட் 
நோ்டு்கபகோ் பசர் நோ்டு்கபகோ் வசனூற் 
அங்குள்ுவரகளின் உபசோரத்ில்் 
இன ற்றரபபோர் எனூற் பசோி் மனனன் 
எண்ணினோன. லவரகளிடைம், "அவடர்க் 
கண்டீரகுோ?" எனூற் விசோரத்தோன. அவனு்ககுப
லவரடைம்் இரந்த் பபரனபப் அபப்ட் 
ஆவபலோடு் விசோரபபதற்கு்க் கோரணமோக் 
இரந்தது.
கள்ளிவுவன் தம்டமப் பற்ற் அ்ட்கக்ட் 
விசோர்ககறோன் எனற் வசசெி் மூலங்கிோர் 
கோது்ககு் எ்்டயது. அவடனப் போர்கக்க் டைோது் 
எனறோ் அவர் இரந்தோர? பல்  ரகளு்ககுைச் 
வசனூற் வந்த் இடுபபனோல்் சல் கோலம்் 
எங்கும்் பபோகபவண்டைோம்் எனூற் தம்்  ரல்் 

தங்கயிரந்தோர; அிவவுவுதோன. கள்ளிவுவன் 
அவடரப் போர்ககபவண்டுவமனற் ஆரவத்் பதோடு் 
இரபபடத் உணரந்தவுடைன் அவர் உடறயூடர் 
பநோ்ககப்  றபப்டைோர.
உடறயூடர் அடடைந்து் பசோினது் 
அடவ்ககுத்டதப்  லவர் அணகனோர. பல் 
நோ்குோகப் பசத்ிரந்தவன் உணடவ்க் 
கண்டைது் பபோல் வுவனு்ககு் இனபம்் 
உண்டைோயிற்ூற. இர்கடகயினினூற் எழிந்து் வந்து் 
லவடர் வரபவற்றோன. த்கக் ஆசனத்ில்் 
இர்ககைச் வசசெது் பஷமலோபங்கடு் 
விசோரத்தோன.
"தமிுக் நோடு் மிக் விரந்தது. லவரகளு்ககு் 
யோதும்்  ர; யோவரம்் உறவினர. தங்கடுப் 
பபோனற் வபரய் கவிஞரகளு்ககுைச் வசனற் வசனற் 
இடைங்களில்் எல்லோம்் சறப ் உண்டு. எத்தடன் 
ஆண்டுகள்் இரந்தோலும்் அனூற் வந்த் 
விரந்ினடரபபபோல் மி்கக் அன டைன் 
போரோ்்டப் பபோற்ூறவோரகள். தங்கள்் பசோி் 

நோ்டடையம்் எனடனயம்் இிவவுவு் கோலமோக் 
மறந்து் பபோனீரகபு! அிவவோூற் எம்டம் 
அ்டபயோடு் மற்ககைச் வசசெயம்ப்டயோகத்் தங்கடு் 
வழிப்டுப் பபோற்றய் நோடு் எதுவவனூற் நோன் 
வதரந்து் வகோள்ுலோமோ? இிவவுவு் கோலம்் 
எங்பக் தங்கயிரந்தீரகள்?" எனூற் பக்டைோன் 
அரசன.
"தமிழி்ககு் எங்பக் பபோனோலும்் மிப ் உண்டு் 
எனபது் உண்டமதோன. ஆனோலும்் அபப்டப் 
மிபப்டு் உபசரபபிலும்் தரம்் இர்ககறபத!
லவரகளின் தகுிடய் அறந்து் அதற்கு் ஏற்பப் 
பபணம்் இயல் ் உயரந்தது் எனூற் யோவரம்் 
வசோல்கறோரகள். உபகோர் களிலும்் பவூறபோடு் 
இர்ககறது. பரசல்் தரவ் தனோல்் எல்லோப் 
ரவலரகளும்் ஒபர் மோிர் இரபபவரகள்் எனூற் 
வகோள்ு்க் ் டைோது. அவரகளிடைத்ிலும்் 
தகுியினோல்் பவூறபோடு் உண்டு; வரடச் 
உண்டு."

"தங்கள்் வசனற் நோடுகளில்் இந்த் நோ்் ்டல்் 
உள்ுவரகடுவிடைத்் தகுியோல்் உயரந்த் 
ரவலரகடுத்் தோங்கள்் 
போரத்ிரபபீரகவுனபற் பதோற்ூறகறது.
அதனோல்தோன் எங்கடுவயல்லோம்் அ்டபயோடு் 
மறந்து் வி்டீரகபுோ!" எனூற் வுவன் 
பக்டைோன.
லவர: அபப்ட் நோன் வசோல்லவில்டலபய!
ரவலர்  லவரகளின் வரடசயறந்து் உதவுவது் 
பபோலபவ, லவரகளும்்  ரவலரகளின் தரத்டத் 
அறந்து் பபோற்ூறவோரகள். ஒளிடயத்் தரகனற் 
வபோரள்கள்் பல் உண்டு. கிரவன் ஒளிடயத்் 
தரகறோன. சந்ிரனும்் இரவில்் ஒளிடயத்் 
தரகறோன. விு்ககுகள்் இரடுப் 
பபோ்ககுகனறன. ம்ககள்் எல்லோவற்றோலும்் 
பயடன் அடடைகறோரகள். ஆனோலும்் அவற்றன் 
தரத்டத் அவரகள்் உணரந்பத் பயன் 
வகோள்கறோரகள். விு்கடக் ஏற்ூறம்் பபோது் அது் 
கிரவடனவிடைைச் சறந்த் வதனபறோ,

கிரவனு்ககுைச் சமோனமோன் வதனபறோ் 
நடனபபில்டல.
வுவன: ஆனோல்் கிரவன் இல்லோதபபோது் 
தோபன் விு்கடக் ஏற்ூறகறோரகள்?
லவர: கிரவன் உள்ுபபோதும்் விடுயோ்் 
டு்ககோகவும்் மங்கல் கோரயங்களு்ககோகவும்் 
விு்கடக் ஏற்ூறவது் உண்டு. அதனோல்் 
அவரகளு்ககு்க் கிரவனிடைத்ில்் உள்ு் மிப ப் 
பபோசெவி்டைவதனபறோ, கிரவடன் அவரகள்் 
மறந்துவி்டைோரகவுனபறோ் வசோல்லலோமோ?
வுவன: தோங்கள்் உலகம்் பபோற்ூறம்் வபரம்் 
லவர. தங்கபுோடு் எிர் நனூற் வோிடை் நோன் 
யோர? தங்கடு்க் கோணோமல்் என் உள்ும்் மிகமிக
வரந்ியது. தோங்கள்் பவற்ூற் நோ்டு்ககுைச் வசனூற
அங்பக் வபற்ற் உபசோரத்தோல்் எனடன் மறந்து் 
வி்டீரகபுோ் எனூற் நடனத்பதன. தோங்கள்் 
எனடன் மறந்தோலும்் நோன் தங்கடு் 

மறபபில்டல
லவர: மறபபதோ! மனனரபரோனுடடைய் உயரந்த
ஆற்றடலயம்்  லவடரப் பபோற்ூறம்் 
ிறத்டதயம்் தமிழிலகம்் முழிதும்் அறந்து் 
போரோ்டுகறபத! இங்பக் பிகய் பறகு் மற்ற் 
இடைங்களிபல் தங்கும்் ஆடச் வரமோ? லவர் 
எனறோல்் பல் இடைங்களு்ககுப் பபோசெ் வரபவண்்ட
இர்ககலோம். ஆனோலும்் அவர் களுடடைய் 
உள்ும்் வரடச் அறந்து் போரோ்் டும்் 
கள்ளிவுவரடைந்தோன் இர்ககும். வுவன:
அந்த் அந்த் நோ்்டபல் உள்ு்  லவர் கள்் அந்த் 
அந்த் நோ்்டல்் உள்ு் அரசரகடு் மித்து் 
வோுகத்துதல்் இயற்டகதோன.
லவர: மற்ற்க் கு்டம்ககள்் அிவவோூற் 
எண்ணவது் இயற்டகபய. ஆனோல்் 
பரசலரகுோகய்  லவரகள்் அத்தடகயவரகள்் 
அல்லர. அயலோர் வீ்்டல்் இரபபதோனோலும்் 
மல்லடகப் பூ் மல்லடகப் பூத்தோபன? ஆகபவ் 
பறநோ்டு் மனனரோயினும்் வசல்வரோயினும்் 

அவரகள்் தகுிடய் வவளிபபடடையோகப் 
போரோ்டுவது்  லவரகள்் கடைடம. அனறயம்் 
அவரகளு்ககுத்தோன் எல்லோ் நோடுகளும்் வசோந்த் 
நோடு் ஆகுபம!
வுவன: தோங்கள்் பவூற் ஏபதோ் நோ்்டல்் 
அத்தடகய் சறந்த்  ரவலடர்க் கண்டு, அதுபவ் 
வசோந்த் நோடு் பபோல் எண்ணித்் தங்க் 
வி்டீரகபுோ?
லவர: பவூற் நோடுகளு்ககுைச் வசனறபபோது் 
அதற்கு் மோறோன் உண்டம் ஒனடற் உணரந்பதன.
பரசலரகள்்  ரவலரகளின் தகுிடய் எபப்ட் 
அறந்து் டவத்ிர்ககறோரகள்் என் படத் அறந்து் 
வகோண்படைன.
வுவன: தோங்கள்் வசோல்வடதத்் வதளிவோக் 
உணரந்து் வகோள்ளும்் ஆற்றல்் என்ககு் இல்டல;
சற்பற் வதளிவுபடுத்த் பவண்டும்.

லவர: நோன் வவளிநோடுகளு்ககுப் பபோன் 
வபோழிது் மனனரபரோடன் மறந்து் வி்டைதோக் 
ஒர் கரத்துத்் ிரவுள்ுத்ில்் இரபபதோகத்் 
வதரகறது. அபப்ட் இல்டல் எனபடத் நோன் 
வதளிவுபடுத்த் விரம் கபறன. இந்த் 
நோ்்டலரந்து் பற் நோ்டு்ககுைச் வசனூற் 
அங்குள்ு்  ரவலரகடுப் போர்ககறவரகள்,
மனனர் பரோடன் நடனபபது் ஆைசசரயம்் அனூற.
அந்த் நோ்்டலுள்ு் பரசலரகளும்் இந்த் 
நோ்டடையம்் இந்த் நோ்டு் மனனடரயம்் 
நடனத்து்க் வகோண்்டர்ககறோரகள்.
மனனனு்ககு் இனனும்் வதளிவு் பற்கக் வில்டல.
அடதப்  லவர் உணரந்து் வகோண்டைோர.
விரவோகைச் வசோல்ல் ஆரம்பத்தோர.
*
மனனர் ஏபற! இந்த் நோ்டு்ககுரய் படடை் மிகைச் 
சறந்தது. விரவோன் படடையம்் அதற்கு் 
ஏற்றவிறலுடடைய் மனனரம்் இந்தைச் பசோி் 
நோ்டு்ககு்க் கடடைத்ிர்ககறடத் யோர் 

அறயமோ்டைோரகள்? படடைகளு்ககு் முனனோபல் 
யோடன் கள்் வரடசயோகைச் வசல்வடதப் 
போரத்தோபல் படகவனு்ககு் நடு்ககம்் 
கண்டுவிடுபம. யோடன் களினபமல்் இர்ககும்் 
பல் நறங்கடு் உடடைய் வகோ்டகள்் ஓங்க் 
உயரந்து் அடசயம். மடல் பபோனற் 
யோடனயினபமல்் அடவ் அடசவது் வோனத்டத் 
மோசு் மூறவினறத்் துடடை்ககும்் பவடலடய் 
அடவ் பமற்வகோண்்டர்ககனறனபவோ் எனூற் 
எண்ணத்் பதோனூறம்.
இத்தடகய் படடைப் பலத்டத்க் வகோண்டு் எனன் 
கோரயந்தோன் வசசெய்க் டைோது?
மனனரபரோனுடடைய் பகோபம்் எங்பக் 
போசெகறபதோ் அிவவிடைம்் அ்டபயோடு் அழிந்து் 
பபோசெவிடும்; எல்லோம்் பற்ற் எரந்து் 
போிோகவிடும். அபப்ட் இனற் விரபபத்துடைன் 
போர்ககும்் போரடவ் எங்பக் படுகறபதோ் அந்த் 
இடைம்் வபோன் விடுயம்் பூமியோக் மோூறம்.
தீபபோரடவ் ஏரடய்க் வகோளுத்த, நயந்த் போரடவ் 
வபோன் பூபபைச் வசசெயம்் விறலும்் கரடணயம்் 

உடடைய் மனனரபரோன் வபரடமடயத்் 
தமிழிலகம்் முழிதும்் உணரந்ிர்ககனறது.
நல்ல் வவயில்் வீசும்பபோது் அந்த் வவயிடல் 
மோற்ற் நலோவோ்கக் பவண்டும்் எனூற் 
விரம்பனோலும், வவண்் ிங்கள்் நலோடவ் 
வீசும்பபோது் வவயில்் பவண்டுவமனூற் 
நடனத்தோலும்் பவண்்டயடத் பவண்்டயப்டபய் 
விடு்ககும்் ஆற்றல்் மனனர் வபரமோனு்ககு் 
உண்டு. இடதயம்் பரசலர் நனறோக் 
உணரவோரகள். அவரகளு்ககுைச் வசோர்ககபூமி் 
எனறோலும்் அதனிடைத்ில்் மிப ் இல்டல.
வியோபோரயிடைம்் பணத்டத்க் வகோடுத்தோல்் 
பண்டைம்் கடடை்ககறது. ஒர் வீ்டடை் 
உடடையவனிடைம்் கு்ட்க் ல் வகோடுத்் தோல்் அந்த்க
் ல் உள்ுவடரயில்் அந்த் வீ்்டல்் வோிலோம்.
பதவபலோகம்் எனபது் கு்ட்க் ல் வகோடுத்து் 
வோழிம்் இடைந்தோபன? மிகவும்் இனிய் 
பபோகத்டத் உடடையது, வபோன் மயமோன் கற்பகப் 
பூங்கோடவ் உடடையது் எனூற் வசோல்லும்் 
அிவவுலகத்ில்் உள்ுவரகள்் தோம்் வசசெத் 

நல்விடன்ககு் ஈடைோக் அங்பக் வோுககறோர் கள்.
நல்விடன் தீரந்தோல்் வசோர்கக் பபோகமும்் 
பபோசெவிடும். அது் ஒர் வபரடமயோ? அங்பக் 
எடதயோவது் யோர்ககோவது் வகோடுத்து் உவ்கக் 
மு்டயமோ? ஈபவோரம்் ஏற்பபோரம்் இல்லோத் நோடு
அல்லவோ? உடடையவர் ஈந்து் உவ்ககும்் இனப் 
மும், இல்லோதவர் நல்ல் உபகோரகளிடைம்் இரந்து் 
வபோரள்் வபரம்் இனபமும்் இல்லோத் அந்த் 
நோ்்டல்் பரசலர் பபோசெ் எனன் வசசெய் மு்டயம்?
அரடமயோன் தமிுகப் போ்டைடடை் அங்பக் 
பபோசெைச் வசோனனோல்் யோர் பக்கப் 
பபோகறோரகள்? பக்டைோலும்் பரசல்் 
தரவோரகுோ? ஒனூறம்் இல்டல. ஆகபவ் அந்த் 
நோ்்டல்் வோழிம்் வோுகவு் நோமோகைச் வசயல்் 
வசசெயம்் சுதந்தரம்் இல்லோத் வோுகவு.
வகோடு்ககும்் டகடயயம்் வோங்கும்் டகடயயம்் 
க்்டப் பபோ்்டர்ககற் நோடு. வசயல்் 
அற்ூறபபபோன் நோடு. அடதப் பரசலரகள்் 
விரம் வில்டல.
இபப்டத்் பதவரலகத்டதயம்் விரம்போத் 

பரசலர் பசோிநோ்டடை் விரம் கறோரகள்.
எபபபோதும்் இந்த் நோ்டடை் நடனத்து்க் 
வகோண்்டர்ககறோரகள். இந்த் நோடு் பசோூறடடைய் 
பசோி் நோடைோதலன் வசோர்கக் பபோகம்் இங்பக் 
இர்ககறது. அதற்குபமல், விண்ணோ்்டல்் 
இல்லோத் ஈடக் இங்பக் இர்ககறது.
இிவவுவு்ககும்் மூல் கோரணமோக் மனனரபரோன் 
இரந்து் நோ்டு் வுத்டதயம்் வரடசயரந்து் ஈயம்
ஈடகடயயம்் வுரத்து் வரவதனோல், படகவர் 
நோ்்டபல் வோுகந்தோல்் ் டைப் 
பரசலரகவுல்லோம்் இந்த் நோ்டடைபய் 
நடனத்து்க் வகோண்்டர்ககறோரகள். அபப்ட் 
இர்கக, மனனரபரோனுடடைய் குடடை் நிலபல் 
பறந்து் அந்த் நிலபல் வுரந்து் வரம்் 
எங்கடுப் பற்றைச் வசோல்லபவண்டுமோ, எனன?
எங்பக் பபோனோல்தோன் எனன? மற்ற் 
இடைங்களு்ககுப் பபோகும்பபோதுதோன் இந்த் 
நோ்்டன் வபரடமடயயம்் மனனரபரோனுடடைய் அரடமடயயம்் நனறோக் 
உணரந்து, பனனும்் அிகமோக் நடனந்து் 
வோுகத்தத்் பதோனூறகறது.
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லவர் ஒரவோூற் வசோல்ல் நூறத்ினோர. அரகல்் 
இரந்தவரகள்் பக்டு் வியந்தோரகள்.
"மனனரபரோனுடடைய் இயல்டப் நோங்கள்் நனகு் 
அறந்ிர்ககபறோம். ஆனோல்் மூலங்கிோர் அடத் 
எடுத்துைச் வசோல்லும்் வபோழிது் அிகோக் 
இர்ககறது. எங்கள்் உள்ும்் குளிரகறது."
எனறோர் அங்கரந்த் அடமைசசரகளில்் ஒரவர.
"மனனரபரோன் பக்டை் பகள்வி்ககு் விடடை் ் ூறம்
வோயிலோகப் பபசும்் பபைசசபல் இத்தடன் அிகு் 
இர்ககுமோனோல், இப லவர் பரோன் இடதபய் 
கவிடதயோக் விங்கனோல்் எபப்ட் இர்ககும்!"
எனறோர் மற்பறோர் அடமைசசர.
இயல்போகபவ்  ்ககம்் மிகுியோக் இரந்த் ஆவூர் 
மூலங்கிோர்ககு் இந்த் வோரத்டத் கவிடத் போடும்
உணரைசசடய்க் கண்்டவி்டைது. உடைபன் 
அவரடைமிரந்து் மலரந்தது் ஒர் போ்டு.

வடர டரயம்் 
மிகளிற்றனமிடச
வோனதுடடை்ககும்் வடகயபபோல
விரவுஉரவின் வகோ்டநுடைங்கும்
வியனறோடன் விறல்பவந்பத!
நீ, உடைனூறபநோ்ககும்வோசெ் 
எரதவி
நீ, நயந்துபநோ்ககும்வோசெ் 
வபோனபூபபைச
வசஞ்ஞோயிற்ூற் 
நலவுபவண்்டனும்
வவண்ிங்களுள்் 
வவயில்பவண்்டனும்
பவண்்டயது் விடு்ககும்் 
ஆற்றடல; ஆகலன
நன் நில்் பறந்து் நன் நில்் 
வுரந்த
எம்அுவு் எவபனோ? மற்பற;

இனனிடலப
வபோலம்பூங்் கோவின் நனனோ்் 
படைோரம்
வசசெவிடன் மரங்கன் எசெதல்் 
அல்லடத
உடடைபயோர் ஈதலும்் இல்பலோர் 
இரத்தலும்
கடைவது் அண்டமயின் டகயறவு் 
உடடைத்துஎன,
ஆண்டுைசவசசெ் நுகரைசச் ஈண்டுங்் 
் டைலன
நனநோடு் உள்ளுவர் பரசலர,
ஒனனோர் பதஎத்தும்் நனஉடடைத்து
எனபவ.
மடலடயபபபோனற் இடுய் ஆண்் 
யோடனகளின் பமல்் வோனத்டத் மோசு் மூறவறத்் 
துடடை்ககும்் பவடலடய் உடடையடவபபோல, பல
நறங்கள்் விரவிய் வகோ்டகள்் அடசயம்் பரந்த் 

படடைடயயம்் வவற்றமிடு்கடகயம்் உடடைய் 
பவந்தபன! நீ் பகோபத்துப் போர்ககும்் இடைம்் தீப் 
பரவ, நீ் விரம்பப் போர்ககும்் இடைம்் வபோன் 
விுங்க, சவந்த் சூரய் னிடைத்ிபல் நலவு் 
பவண்டுவமனூற் விரம்பனோலும், வவள்் ளிய் 
ிங்களிடைத்ில்் வவயில்் உண்டைோக் 
பவண்டுவமனூற் விரம்பனோலும்் நீ் பவண்்டய் 
வபோரடு் பவண்்டயப்ட் உண்டைோ்ககும்் 
வலடமடய் உடடையோசெ; ஆதலன் நனது் 
குடடைநிற்் ப்டை் இடைத்ிபல் பறந்து் அந்த் 
நிலபல் வுரம்் எம்முடடைய் நடனவின் 
அுவு் (கடை்கக்டும்; அடதத்் தனிபய் எடுத்துைச் 
வசோல்லபவண்டுமோ) எனன? இனிய் 
நடலடயயம்் வபோற்பூடவயடடைய் கற்பகைச் 
பசோடல் டயயம்் உடடைய் நல்ல் நோடைோகய் 
வசோர்ககபூமியில்் உள்ு் வரகளும்் தோம்் வபூறம்் 
இனபத்டதத்் தோம்் வசசெத் நல்விடனயின் 
சோரபனோபல் வபூறவதல்லது, வசல்வம்் 
உடடையவர் ஈதலும்் வசல்வம்் இல்லோதவர் 
இரத்தலுமோகயடவ் வசசெய்க் கடைவதோகய் இடைம்
அது் அனூற; ஆதலன் அது் வசய் லிந்து் நற்கும்் 

வரத்தத்டத் உடடையவதனூற் எண்ணி, அங்பக் 
நுகரம்் இனப் நுகரைசச் இங்கும்் கடடைபபதனோல்் 
நனனுடடைய் பசோிநோ்டடை் நடனபபோரகள்் 
பரசல்் வபரம்்  லவரகள், படகவர் பதசத்ில்் 
இரந்தோலும், இந்த் நோடு் உனடன் உடடையதோக் 
இர்ககனறது் எனூற் கரத்ினோல்.
'பவந்பத, ் டைலன, பரசலர் நனனுடடைத்வதன
நனனோடு் உள்ளுவர; எம்் அுவு் எவபனோ' எனூற
் ்்டப
வபோரள்வகோள்ு் பவண்டும்.
வடர-மடல. டரயம்-ஒ்ககும். மி-இுடம.
வடகய- வகுத்த் பவடல. விரவு் உர-கலந்த் 
நறம். நுடைங்கும்-அடச் யம். வியல்் தோடனவிரவோங்க் படடை. விறல்-வவற்ற் மிடு்ககு.
உடைனூற-சனந்து. வோசெ-இடைம். நயந்து-விரம்ப் 
எவபனோ- எனனபவோ. மற்ூற, ஏ: அடச் 
நடலகள். இனநடல-இனிய் நடல. வபோன் 
எனபது் மற்றைச் வசோற்கபுோடு் பசரம்பபோது் 

வபோலன் எனூற் வசசெயளில்் ஆகும். கோ-பசோடல.
மரங்கன- சோரபனோல். அல்லடத:  ஐ, சோரடய.
கடைவது-மு்டயம்் தனடமடய் உடடையது.
அண்டமயின் - அல்லோடமயோல். டகயறவுவசயலற்ூற் நற்கும்் நடல. நுகரைசச-இனப் அநு் 
போவம். ் டைலன் - கடடைபபதனோல். உள்ளுவர் நடனபபோர. பரசலர் - பரசல்் வபூறபவோர;
இங்பக்  லவர. ஒனனோர் - படகவர. பதஎம்பதசம். நனஉடடைத்து-நனடன் உடடையது.
நனனுடடைத்து் எனறோலும்் பசோி் நோ்்டல்் நீ் 
இரந்து் சறப ைச் வசசெகறோவயனற் வபோரளிபல் 
வசோனனதோக்க் வகோள்ுபவண்டும். .
*
கவிஞர் போ்டய் போ்டடை் யோவரம்் பக்டு் 
மகுகந்தனர. இது் அரசடனப் போரோ்டும்் 
வபோரடுயடடையது. ஆதலோல்் போடைோன் ிடண் 
எனற்  றத்ிடணடயைச் சோரந்தது. அரசனுடடைய் 
நல்லயல் கடு் எடுத்து் வமோழிந்தடமயோல்் 
இயல்் வமோழி் எனற் துடறயில்் அடமந்தது.

'அவன் "எம்உள்ளீர் எந்நோ்டீர" எனறோற்கு் 
ஆவூர் மூலங்கிோர் போ்டயது' எனபது் 
இபபோ்டு்ககுரய் பிங்குறப .
தமிுகநோ்்டல்் வோுகந்த் மனனரகளும்் வசல்் 
வரகளும்் தோம்் வபற்ற் வபோரடுப் பறர்ககு் 
ஈந்து் இன ற்றோரகள். குறபபறந்து் வகோடுத்் 
தோரகள். ஈவதோல்் வரம்்  கபிோடு் வோிோத் 
வோுகவு் சறந்ததனூற் எனபது் அவரகள்் 
வகோள்டக. பரசலரகள்் அத்தடகய்  ரவலரகள்் 
போல்் வசனூற் இரத்தடல் இழிவோகபவ் கரதுவ் 
ில்டல. தம்மிடைத்ில்் உள்ுடதைச் சறதும்் 
மடற்ககோமல்் வகோடு்ககும்் இயல் டடையவர் 
களிடைத்ில்் வசனூற் யோசபபதும், ஈவடதப் 
பபோனற் சறப டடையது் எனூற் எண்ணி் னோரகள்.
இரத்தலும்் ஈதபல் பபோலும்,
கரத்தல்
கனவிலும்் பதற்றோதோர் மோ்டு
எனபது் வள்ளுவர் வோசெவமோழி.

ஈடக் இல்லோத் நோடு் சறந்த் நோடு் அனூற் எனூற் 
எண்ணிய்  லவரகள்் விண்ணலகத்டத் யம்் 
விரம் வில்டல் எனூற் ஆவூர் மூலங்கிோர் 
் ூறகறோர.
அறஞ்வசசெ் மோ்ககள்்  றங்கோத்து் 
ஓம் நர
நற்றவஞ்் வசசெபவோர் பற்றற் 
முயல்பவோர
யோவரம்் இல்லோத்் பதவரநன் 
னோ்டு்ககு
இடறவ் னோகய் வபரவிறல்் 
பவந்பத.
எனூற் இந்ிரடனப் போரத்து் ஆ த்ிரன் ் றத்் 
பதவபலோகத்டத்க் குறபபோக் இகுகந்த் தோக் 
மணிபமகடலயில்் ஒர் வசசெி் வரகறது.
ஈவோரம்் வகோள்வோரம்் இல்லோத் வோனத்து
வோுகவோபர் வனக் னவர.

எனபது் ஒர் பிம்் போ்டு.
இடவ் ஈடகயின் சறபடப் பநரமுகமோக் அனற்க் 
குறபபோகைச் வசோல்கனறன.
மூலங்கிோர் கள்ளிவுவனுடடைய் வீரத்டத் யம்் 
பபரோற்றடலயம்் ஈடகடயயம்் அவன்  லவர் 
கடலப் போரோ்டு் அனடபயம்் நோ்டடை் வுப் 
படுத்தும்் ிறடமடயயம்் இந்தப் போ்்டபல் 
லபபடுத்ி் யிர்ககறோர. இது்  றநோனூற்றல்
உள்ு் 38 - ஆவது் போ்டு.

6. பகோ்்டடடை் டவத்த் கவும்
பசரநோ்்டல்் மு்டயடடையரசன் ஆண்டு் 
வகோண்்டரந்தோலும்் அந்நோ்்டன் ஒர் பகுி் 
டயத்் தனனதோ்கக் ஆண்டுவந்த் அியமோன் 
வநடுமோன் அஞ்சயின்  கபி் மிகுியோகப் 
பரவியிரந்தது. பசர் அரசனு்ககு் இந்தைச் 
சற்றரசனிடைத்ில்் உள்ளர்க் கோுகப ் இரந்் தது.
அியமோன் பசரர் குலத்ில்் உித்தவன. ஆகபவ் 
அவன் பசரரகளு்ககுரய் படன் மோடலடயபய் 
அணிந்ிரந்தோன.
பசர் அரசன் வஞ்சமோ் நகரல்் இரந்தோன.
அிகமோன் தகடூரல்் இரந்தோன. தரம ர் எனூற் 
இனூற் விங்கும்்  பர் அ்ககோலத்ில்் தகடூர் 
எனற் வபயடர் உடடையதோக் விுங்் கயது.
தரம ர்ககு் அரகல்் அிகமோன் பகோ்டடை் எனற
வபயரள்ு் இடைம்் ஒனூற் இனூறம்் இர்ககறது.

தகடூர் பபரரசன் ஒரவனுடடைய் இரோச் தோனி் 
நகரம்் பபோலபவ் சறபபோக் இர்ககும்.
அிகமோன் தமிுக் நயம்் பதரவில்் சறந்தவன.
எந்த்க் கோலத்ிலும்்  லவரகளின் ் ்டைத்ின் 
இடடைபய் இரந்து, அவரகளுடடைய்  லடமடய் 
வியந்தும்் போரோ்்டயம்் மகுகபவன.
லவரகடுப் பலநோள்் டவத்ிரந்து் 
உபசரத்துப் பரசல்் விங்குவபத் அவனுடடைய் 
நத்ியத்் வதோழில்் எனூற் வசோல்ல் விடைலோம்.
லவரகளு்ககு் வரடச் அறந்து் பரசல்் தரம்் 
வண்டம் அவனபோல்் இரந்ததனோல்் அப்  லவர் 
போடும்்  கடி் அவன் கோணியோ்கக்க் 
வகோண்டைோன. அதனோல்் நோடு் முழிவதும்் அவ் 
னுடடைய் வள்ுனடமடயப் பற்றய் வசசெிகள்் 
பரவின. பசரநோடு் முழிவதும்் பரவிைச் பசர் அரசன
கோடதயம்் எ்்டயது. அது் ம்டுமோ? பசோி் 
போண்்டய் நோடுகளிலும்் அவற்றற்கு் அபபோலும்் 
அவன்  குக் பரவியது. "ஒர் சற்றரசனு்ககு் 
இத்தடன்  கிோ!" எனூற் பபரரசரகள்் 
அழி்ககோறடடைந்தோரகள். கடடை் வயழி் 

வள்ுல்கள்் எனூற்  லவரகள்் ஏழி் பபடரத்் 
பதரந்வதடுத்துத்் தம்முடடைய் போடைல்் களிபல் 
போரோ்்டயிர்ககறோரகள். அியமோன் 
அிவவவழிவரல்் ஒரவன.
*
அியமோனுடடைய் இயல் களில்் ஈடுப்டு் 
வியந்த்  லவரகளில்் ஔடவயோர் ஒரவர.
தகடூர்ககு் அவர் எபபபோது் வந்தோலும்் அிய் 
மோனுடடைய் வபரடம்ககு் அடடையோுமோன் ஒர் 
நகுகைசசடய் அவர் அறந்து் போரோ்டுவோர.
ஒரமுடற் ஔடவயோர் வந்ிரந்தோர. நோடலந்து் 
நோ்கள்் அங்பக் தங்கயிரந்தோர. அியமோன் 
வசசெயம்் உபசோரத்டதப் வபற்றோல்் மோத்க் 
கண்ககோக, ஆண்டு்ககண்ககோக் அங்பகபய் 
இரந்துவிடைலோவமனூற் பதோனூறம்.
ஔடவயோர் தங்கயிரந்த் கோலத்ில்் ஒிவ் வவோர் 
நோளும்்  லவரம்் போணரம்் விறலயரம்் 
் த்தரம்் வந்து் வந்து் அியமோனிடைம்் பரசு் 

வபற்ூறைச் வசனறோரகள். அவனுடடைய் ஈடகத்் 
ிறத்டத்க் கண்டு் கண்டு் ஔடவயோர் கண்் 
களித்தோர.
ஒர்  லவர் முதல்் நோள்் வந்து் பரசு் வபற்் ூறைச் 
வசனறோர. மூறநோளும்் அவர் வந்தோர. அவடர்க் 
கண்டைதும்் அரண்மடனயில்் இரந்தவர் களில்் 
ஒரவர் "பநற்ூறத்தோபன் வந்தீரகள்?" எனூற் 
பக்டைோர. லவர் "ஆம்" எனறோர.
அியமோனிடைம்் அவர் வசனறோர. "பநற்ூற் வந்து் 
பரசல்் வபற்ூறைச் வசனறவர" எனூற் யோபரோ் 
வசோனனது் அியமோன் கோில்் விழிந்தது.
"இரந்தோல்் எனன? பநற்ூறம்் உணவு் 
வகோண்படைோம். அது் பபோதுவமனூற் நற்க் 
பறோமோ? இனூறம்் உணவு் வகோள்கபறோம். ஒபர் 
நோளில்் இரண்டு் மூனூற் தடைடவ் உணவு் 
வகோள்கபறோபம, அது் தவறோ? ஒிவவவோர் 
நோளும்் நோம்் ஒரவர்ககுப் பரசல்் தரவது் 
எபப்டத்் தவறோகும்? ஒர் நோள்் வந்தவர்  ்டும்் 

வந்தோல்் நம்மிடைத்ில்் அவர்ககுள்ு் ஆுகந்த் 
அனடபத்தோபன் அது் கோ்டும்?" எனூற் வசோல்ல
அனூறம்் அப்  லவர்ககுப் பரசல்் விங்கனோன
அியமோன. மூனறோவது் நோளும்் அந்தப்  லவர் 
வந்தோர. மூறப்டயம்் அவர்ககுப் பரசல்் 
கடடைத்தது. ஔடவயோர் இடத்க் கண்டைோர.
வகோடு்ககைச் சலயோ்க் குண்ககுனறோக் நற்கும்் 
அியமோனுடடைய் வண்டமடய் நடனந்து் 
நடனந்து் உரகனோர.
நோனகோவது் நோளும்் அந்தப்  லவர் வந்் தோர.
ஆனோல்் இந்த் முடற் பவூற் பல்  லவர் கடுயம்
் ்்ட்கவகோண்டு் வந்ிரந்தோர. ஒபர் ் ்டைம்.
லவர் பல் நோள்் வந்து் வசல்வடதப் வபோறோமல்் 
குடற் றயவர் இபவபோழிது் இந்் த்க் 
் ்டைத்டத்க் கண்டு் பரமித்துப் பபோசெ் வி்டைோர.
"எனன் அநயோயமோக் இர்ககறது? கரம் ் ரச் 
வயனூற் பவபரோடு் படுங்கலோமோ? ரலுள்ு் 
இரவலரகடு் வயல்லோம்் இந்த் மனிதர் 
் ்்ட்கவகோண்டு் வந்து் வி்டைோபர!" எனூற் 
முணமுணத்தோர.

அியமோன் எனன் வசசெதோன? லவர் 
் ்டைத்டத்க் கண்டைவுடைன் அவனு்ககு் அு் வற்ற் 
்ககம்் உண்டைோகவி்டைது. முதல்் நோளில்் அந்தப
லவர்ககு் எிவவுவு் அனபபோடு் உபசோரம்் 
வசசெதோபனோ் அபத் அனபபோடு் எல்பலோர்ககும்் 
உபசோரம்் வசசெயத்் வதோடைங்க் னோன. பல் 
நோ்குோகப் போரோிரந்த் வநரங்கய் 
உறவினடர் அன டைன் வரபவற்ூற் உப் சரத்துப் 
பிகுவதுபபோலப் பிகனோன. லவரக் 
ளுடடைய்  லடமத்் ிறத்டத் அறந்து் போரோ்்ட் 
னோன, அந்த்க் ் ்டைத்ில்்  லடம் நரம்போதவர் 
களும்் இரந்தோரகள். அவரகளு்ககும்் இன் வசோல்் 
வசோல்ல்  ்ககமூ்்டனோன.
இந்த்க் கோ்சடயயம்் ஔடவயோர் கண்் டைோர.
லவரகளு்ககு்க் கோமபதனுடவப் பபோல் வும்் 
கற்பகத்டதப் பபோலவும்் அியமோன் 
விுங்குவடத்க் கண்டு் ஆனந்தங்் வகோண்டைோர.
'வவிவபவூற் ம்ககளு்ககு் அடுத்தடுத்து் ஈவ் 
வதனறோபல் எல்லோைச் வசல்வரகளு்ககும்் இய் 

லோத் கோரயம். வகோடடையிபல் சறந்தவவனனூற் 
வபயர் வபற்ற் கண்ணன் டை் ஒர் நோளில்் 
குறபப்டை் பநரத்ில்தோன் தோனம்் வசசெ் வோன.
இவபனோ் எந்த் பநரத்ிலும்்  லவரகடு் 
வரபவற்ூற் உபசர்ககறோன. ஒரவபர் பல் நோள்் 
வந்தோலும்்  ்டும்்  ்டும்் போரோ்்டப் பரசல்் 
தரகறோன. தனியோக் வந்தோலும்் பலபரோடு் 
வந்தோலும்் சறதும்் பவூறபோ்டனற் அன ் 
கோ்டுகனறோன. அகமும்் முகமும்் மலரந்து் 
பரசல்் தரகறோன. முதல்் முதல்் எத்தடன் 
ஆரவமும்் அன ம்் கோ்டுகறோபனோ் அபத் 
ஆரவத்டதயம்் அனடபயம்் எபபபோதும்் 
கோ்டுகறோன. இப் ப்ட் பவூற் யோரம்் உலகல்் 
இரபபதோகத்் வதரய் வில்டலபய! இவன் 
வதசெவப் பறவி' எனூற் ஔடவயோர் 
அியமோனுடடைய் இயல்டப் நடனத்து் 
வியந்தோர. அவனிடைம்் விடடைவபற்் ூற்க் வகோண்டு
வசனறோர.
***

பன் ஒர் முடற் ஔடவயோர் தகடூர்ககு் வந்தோர.
அபவபோழிது் அியமோன் அரசயல்் பற்றய் 
வசயல்களில்் ஈடுப்்டரந்தோன. பசர் அரசன் 
தனடன்க் கரவூற்கக் எண்ணியிர்ககறோ் வனனற் 
வசசெிடய் அவன் அறந்தோன. தகடூடர் 
முற்ூறடகயிடைவும்் ் டும்் எனூற் ஒற்் றரகள்் வந்து் 
வசோனனோரகள். ஆதலன் தன் னுடடைய் படடை் 
வலடயயம்் மோற்றோனுடடைய் படடை் வலடயயம்
தன்ககுத்் துடணவரோக் வர் வோரடடைய் படடை் 
வலடயயம்் ஆரோசெவது் இனறயடமயோததோக் 
வி்டைது. அடமைச் சரகளுடைன் ஆரோசெந்தோன. பசர் 
அரசன் மு்டயடடையபபரரசன. அவனுடடைய் 
படடை் மிகப் வபரய் படடை. அியமோபனோ் 
சற்றரசன. அவ் னிடைத்ில்் பசரமோன் படடைடய் 
எிரத்து் வவல்லும்் அுவு்ககு் படடை் இல்டல.
ிய் ் லப் படடைடயைச் பசர்ககலோம்் எனறோல்,
வபரம்் வபோரள்் பவண்டுபம! வபோழிது் 
வி்டந்தோல்்  லவரகடு்க் ் ்்ட் டவத்து்க் 
வகோண்டு் அவர் களு்ககு்க் கண்ககல்லோமல்் 
பரசல்் விங்க் வரம்் அவனிடைம்் அிகப் 
வபோரள்் எபப்ட் இர்ககும்?

இந்த் நடலயில்் எனன் எனன் வசசெய் பவண்டும்் 
எனற் ஆரோசெைசசயில்் அியமோனும்் அவன் 
அடமைசசரகளும்் ஈடுப்்டரந்தோரகள்.
அரண்மடனயில்் உள்ு் அிகோரகள்் யோவரம்் 
எபபபோதும்பபோல்் முகமலரைசசயடைன் இர்கக் 
வில்டல. பயோசடனயில்் ஆுகந்தவரகடுப் 
பபோலபவ் யோவரம்் கோணபப்டைனர.
ஔடவயோர் அங்பக் இரந்த் அடமிடயப் 
போரத்தோர. 'நோம்் சரயோன் கோலத்ில்் வர் வில்டல.
இபபபோது் அியமோடனப் போரபபது் 
அரதுபபோலும்!' எனூற் எண்ணினோர.
அியமோனு்ககு் ஔடவயோர் வந்ிரபபது் 
வதரந்தது. உடைபன் அவடரப் போரத்து் அன்  டைன
பபசனோன. அந்தப் பபைசசபல் எத்த் டகய் 
பவூறபோடும்் இல்டல. "இனனும்் சல் நோ்கள்் 
இங்பக் தங்கைச் வசல்லலோம்் அல்லவோ?" எனூற் 
ஔடவயோடர்க் பக்டைோன. "மோ்் படைன" எனூற
வசோல்ல் வோசெவரமோ? அவர் ஒப ்க் வகோண்டைோர.

நோள்் முழிவதும்்  லவரகளுடைன் வபோழிது் 
பபோ்கக் இயலோத் நடலயில், ஒிவவவோர் நோளும்் 
* சறது் பநரம்் அியமோன் ஔடவயோடரப் 
போரத்துப் பபசனோன. ஒர் நோள், இரண்டு் நோள்,
மூனூற் நோ்கள்் ஆயின. அியமோன் ஏபதோ் 
மிகமிக் மு்ககயமோன் ஆபலோசடனயில்் ஈடுப்் 
்டர்ககறோன் எனபடத் ஔடவயோர் உணரந்து் 
வகோண்டைோர. ஆதலன் அவனோக் எபபபோது் 
விடடை் வகோடு்ககறோபனோ, அபபபோது் பபோகலோம்
எனூற் நடனத்தோர.
பனனும்் சலநோள்் அங்பக் தங்கயிரந்தோர.
'நம்ககுப் பரசல்் தரவடதப் பற்ற் ஏபதனும்் 
பயோசத்து் இபப்ட் நோ்கடு் நீ்்ட்ககறோபனோ?'
எனற் எண்ணம்் ஒர் கணம்் ஔடவயோர்ககுத்் 
பதோனறயது. மூறகணபம் அிவவோூற் எண்் 
ணியதற்கு் வரந்ினோர. 'எனன் டபத்ிய்ககோர் 
எண்ணம்! ஏ் வநஞ்சபம! நீயோ் இபப்ட் 
நடனத்தோசெ? இடத்க் கோ்்டலும்் தோுகந்த் 
எண்ணம்் பவூற் இல்டல. அியமோனுடடைய் 

இயல்டப் அறந்தும்் இபப்ட் நடன்ககலோமோ?
அடை் பபடத் வநஞ்பச! நம்ககு்க் கடடை்க்ககும்் 
பரசல்் எங்பக் பபோகப் பபோகறது? அவன் தரம்் 
பரசடலப் வபற்ூறப் பயன் அடடைய் பவண்டும்் 
எனற் ஆவல்் உன்ககு் அிகமோக் இர்ககறது.
அதனோல்தோன் அவன் தரவோபனோ் மோ்டைோபனோ் 
எனூற் ஏங்குகறோசெ. அவன் தரவடத் நுகர,
அரந்த, ஏமோந்த் வநஞ்சபம! நீ் வரந்த் 
பவனடைோம்.' ஔடவயோர் தம்ககுத்் தோபம் 
நடகத்து்க் வகோண்டைோர. மூறப்டயம்் வநஞ்டச் 
பவறோக் டவத்துப் பபசலோனோர.
'இத்தடன் நோள்் பிக் அியமோனுடடைய் சீரய் 
இயல் கடு் அறந்தும்் உன்ககு் இந்த் எண்ணம்் 
ஏன் வந்தது? இதற்கு் முனனோபல் நோம்் 
இிவவிடைத்ிபல் கண்டை் கோ்சகடு் நடனத்் துப் 
போர. ஒர் நோள்் அல்ல, இரண்டு் நோள்் அல்ல, பல் 
நோள்் அடுத்தடுத்து் வந்தோலும்் அவன் சறதோவது் 
சலத்து்க் வகோண்டைோனோ? இனனும்் பலடர்க் 
் ்்ட்க் வகோண்டு் வந்பதோ் மோனோலும்் அவன் 

வள்ுனடமயிபல் ஏபதனும்் குடறவு் 
பநரவதுண்டைோ? நடனத்துப் போர. அபப்ட் 
அடுத்தடுத்து் வரம்பபோது் அவனுடடைய் அன ் 
மற்ற் இடைங்கடுபபபோல் ஒர் நோளு்ககு் ஒர் 
நோள்் அுவிற்் குடறந்தோ் வந்தது? முதல்் நோள்் 
எத்தடன் விரபபத்டத் உடடையவனோக் 
இரந்தோபனோ் அபத் விரபபத்டதப் பல் நோள்் 
அடுத்தடுத்துைச் வசனறோலும்் கோ்டும்் இயல்் 
டடையவடனயோ் இபப்ட் நடனத்தோசெ!
'அவனு்ககு் எனன் குடறவு? அிகோன் 
அணிகலங்கடு் அணிந்த் யோடனகளும்் பவக் 
மோகைச் வசல்லும்் பதரகடுயம்் உடடையவ் 
னல்லவோ் அவன? லவரகளு்ககு்க் வகோடு்கக் 
இயலோத் வூறடமயோ் வந்துவி்டைது? அியமோன
பரசல்் நைசசயம்் நம்ககு்க் கடடை்ககும். அது் 
இனூற் கடடை்ககறபதோ, நோடு்க் கடடை்க் 
கறபதோ, அடதப் பற்ற்க் கவடல் இல்டல.
அந்த்க் கோலம்் நீ்்டத்தோலும்் நீ்்ட்ககோவி்் 
டைோலும்் பரசல்் கடடைபபது் மோத்ிரம்் உூறி.
பவூற் ஒரவரடடைய் டகயில்் உள்ு் பரசல்் அது,

நம்ககு் எபப்ட் எபபபோது் வரம்் எனற் 
எண்ணபம் பவண்டைோம். நம்் டகயில்் இரபப் 
தோகபவ் எண்ணி்க் வகோள்ுலோம்.
'யோடன்க்ககுத்் தடியணடவ்க் வகோடு்கக் 
பறோம். அது் அடத் உடைபன் உண்ணோமல்் தன் 
வகோம்பனிடடையிபல் டவத்து்க் வகோள்கறது.
"அடைடைோ, இடத் இது் உண்ண் பவனடுவமன் 
றல்லவோ் வகோடுத்பதோம்? இது் இங்பக் டவத்் து்க் 
வகோண்டு் வி்டைபத" எனூற் கவடலப் 
படைலோபமோ! யோடன் எபப்டயம்் அடத் உண்படை் 
விடும். யோடன் தன் பகோ்்டடடைபய் டவத்த் 
கவுத்டதப் பபோனறது, அியமோன் நம்ககுத்் 
தரபபபோகும்் பரசல்; அது் நம்் டகயிபல் 
இரபபது் பபோனறதுதோன. அது் கடடை்ககோமற்் 
பபோகோது. இடத் அனுபவத்ில்் நோம்் நனறோக் 
உணரந்ிர்ககபறோபம் அபப்ட் யிரந்தும்் நீ் 
 ஐயறலோபமோ! 'இத்தடகய் சறந்த் 
ஈடகடயயடடைய் அியமோடன் நோம்் 
வோுகத்தபவண்டும். கடடை்ககுபமோ,

கடடை்ககோபதோ் எனூற் நீ் வரந்த் 
பவண்்டயில்டல. அவன் ஏபதோ் முயற்சயில்் 
ஈடுப்்டர்ககறோன. அில்் வவற்ற் 
வபூறவோனோக் எனூற் நோம்் வோுகத்த் பவண்டும்.
அவன் முயற்ச் வோி்டும்் எனூற் 
வோுகத்துபவோம்.'
இபப்டவயல்லோம்் வநஞ்பசோடு் பபசய் 
பபைசடசப் பறகு் ஔடவயோர் ஒர் போ்டைோக் 
உரவோ்ககனோர.
ஒரநோள்் வசல்லலம்; இரநோள்் 
வசல்லலம்;
பலநோள்் பயினூற் பலவரோடு் 
வசல்லனும்
தடலநோள்் பபோனற் விரபபனன் 
மோபதோ!
அணிபூண்் அணிந்த் யோடன,
இயல்பதர
அியமோன் பரசல்் வப்றஉம்் 
கோலம்

நீ்்டனும்் நீ்டைோ் தோயினும்,
யோடனதன
பகோ்்டடடை் டவத்த் கவும்் 
பபோல்க
டகயகத்் ததுபவ; வபோசெஆ் 
கோபத;
அரந்பத் மோந்த் வநஞ்சம்,
வரந்த் பவண்டைோ; வோுககவன் 
தோபு!
ஒரநோள்் வசல்பவோம்் இல்டல; இரண்டு் நோ்கள்
வசல்பவோம்் இல்டல; பல் நோ்கள்் 
அடுத்தடுத்துப் பல் ம்கக் புோடு் வசனறோலும்் 
முதல்் நோள்் நம்மிடைம்் கோ்்டய் விரபபத்் பதோபடை
இரபபோன; அணிதற்குரய் வநற்றப் ப்டைம்் 
கம் ர் முதலய் பூண்கடு் அணிந்த் 
யோடனடயயம், ஓடும்் பதடரயம்் உடடைய் 
அியமோன் தரம்் பரசலோனது, அதடனப் 
வபூறவதற்கு் அடமயம்் கோலம்் நீண்டைோலும்,
நீுோவி்டைோலும், யோடன் உண்ணம்் 

வபோர்டுத்் தன் வகோம்பனிடடைபய் டவத்த் 
கவுத்டதபபபோல, நம்் டகயிபல் 
இரபபதுதோன; அது் நம்ககு்க் கடடைபபது் 
தவறோது. அவன் தரம்் பரசடல் நுகர் ஏமோந்து் 
நற்கும்் வநஞ்சபம, பரசல்் கடடை்ககுபமோ் 
கடடை்ககோபதோ் எனூற் நீ் வரந்தபவண்டைோம்;
அவன் முயற்ச் வோி்டும்.
வசல்லலம்் - பபோபகோம். பயினூற் அடுத்தடுத்துப் பிக. தடலநோள்் - முதல்் நோள்.
மோது, ஓ: அடச் நடலகள். பூண்் - ஆப் ரணம்.
இயலுதல்் - இயங்குதல், ஓடுதல். பகோடு் வகோம் . டகயகத்தது் - டக்ககு் அகபப்டைது.
அரந்த் ஏமோந்த் என் றது் வசசெயள்் விகோரத்தோல்் 
அரந்பதமோந்த் என் வந்தது. வநஞ்சம்: விளி.
வோுகக் அவன் எனபது் வோுககவன் என் 
விகோரமோயிற்ூற. தோள்் - முயற்ச. அவன் அ்ட் 
வோுகக் எனூற் வோுகத்ியதோகவும்் வகோள்ுலோம்.
அியமோடன் மூறநோள்் கண்டை் ஔடவயோர் 

இந்தப் போடைடலைச் வசோனனோர. குறபபறயம்் 
ிறம்பூண்டை் அவன் உடைபன் இந்தப் வபரம்் 
லடமப் பரோ்்டயோர்ககுரய் பரசடல் விங்க
விடடை் வகோடுத்தனுபபனோன. இது் 
போடைோண்்டடணயில்் பரசல்கடைோ் நடல் எனனும்் 
துடறடயைச் சோரந்தது. பரசல்் வகோடு்கக் 
பவண்டும்் எனூற் குறபபோக்க் பக்் கும்் 
வபோரடு் உடடையதோதலோல்் இத்துடற் அப் 
வபயர் வபற்றது. இது்  றநோனூற்றல்் 101 ஆவது் போ்டு.

7. லவரன் வள்ுனடம
முன் கோலத்ில்் வோுகந்ிரந்த் வள்ுல்் களில்் 
மிகைச் சறப ப் வபற்றவரகள்் ஏழிபபர.
லவரகள்் அந்த் எழிவடரயம்் தனியோக் எடுத்் 
துைச் வசோல்லயிர்ககறோரகள். அவரகளு்ககு் முன் 
ரோண் கோலத்ில்் இரந்தவரகுோன் பினோனகு் 
பபரகடுத்் தனித்் தனி் ஏழி் ஏழி் பபரகுோக்க் 
் ்்டத்் தடல் ஏழி் வள்ுல்கள்் எனூறம், இடடை் 
ஏழி் வள்ுல்கள்் எனூறம்் வசோல்லும்் வி்ககம்் 
பற்கோலத்ில்் உண்டைோ் யிற்ூற. அதனோல்் முன் 
வசோனன் ஏழி் வள்ுல்் கடு்க் கடடை் எழி் 
வள்ுல்கள்் எனூறம்் வசோல்வ் துண்டு. அந்த் ஏழி் 
வள்ுல்குோவோர: போர, வல்வில்் ஓர,
மடலயமோன் ிரமு்ட்ககோர, அிய் மோன் 
வநடுமோன் அஞ்ச, பபகன, ஆசெ, நள்ளி் 
எனபபோர. இவரகடு் ஒனறோகைச் பசரத்துைச் 
சூறபோணோற்ூறபப் படடை் எனற் நூலும்,

றநோனூற்றல்் உள்ு் 158-ஆம்் போ்டும்் 
வசோல்கனறன.
இந்த் ஏழி் வள்ுல்களின் கோலத்து்ககுப் பறகும்் 
பல் மனனரகளும்் சற்றரசரகளும்் பறரம்் 
வகோடடையிபல் சறந்தவரகுோக் இரந்் தோரகள்.
அவரகளு்ககுள்பு் தடலடம் வபற்ற் வவனனூற் 
லவரகள்் போடும்்  கடிப் வபற்றவன் குமணன
எனனும்் மனனன. லவர் களு்ககு்க் 
கண்ககனற்க் வகோடு்ககும்் வள்் ுனடம் 
உடடையவன் அவன. அதனோல்் அவன் வபயர் 
லவரகளின் வசசெய்குோகய் அணி் கலத்ில்் 
பி்ககப் வபற்ற் டவரம்பபோல் ஒளிர் கறது.
முிரம்் எனற் மடலடயைச் சோரந்த் நோ்டடை் 
ஆண்டு் வந்தவன் அம்் மனனன.
குமணடனப் போ்டய்  லவரகளில்் வபரஞ்் 
சத்ிரனோர் எனபவர் ஒரவர. அவர் சத்ிரத்் 
வதோழிலல்் வல்லவரோதலோல்் அந்தப் வபயடரப் 
வபற்றோர் பபோலும். அவர் வூறடமயோல்் வோ்ட் 
நனறோர. பறரடைம்் வசனூற் தம்ககு் பவண்்டய் 

வற்டற் இரந்துவபற் அவர் உள்ும்் இடைம்் 
வகோடு்ககவில்டல. அவர்ககு்க் கல்யோணம்் 
ஆயிற்ூற. அவரடடைய் குடும்பம்் வபரதோகபவ,
வபற்றடத்க் வகோண்டு் வோி் அவரோல்் இயல் 
வில்டல. வூறடம் வரவர் மிகுியோக் அவடர் 
வநர்ககயது. தமிுகப்  லடம் மி்ககவரோனோலும்் 
யோரடைபமனும்் வசனூற் அவடரப் போ்ட் என்க் குப
வபோரள்் பவண்டும்் எனூற் பக்க் அவர் நோ் 
வடுயோது் பபோல்் இரந்தது.
அவரடடைய் மடனவி் சறந்த் அறவுடடைய் வள்.
கணவனுடடைய் வரவோசெ்ககுத்் த்கக் வண்ணம்் 
வசலவு் வசசெபவள். தனபனோடு் பிகும்் 
மகளிடரத்் தனவசமோ்ககும்் நற்குணமும்் இனிய் 
வமோழியம்் படடைத்தவள். கடடைத்தடத் டவத்் 
து்க் வகோண்டு் இல்லறத்டத் நடைத்ி் வந்தோள்.
அவளுடடைய் அனபபல் ஈடுப்டைவரகள்,
அிவவீ்்டன் வறய் நடலடய் உணரந்து் தங்க் 
ுோல்் இயனற் உதவிடயப்  ரந்து் வந்தோரகள்.
அவள்் அவற்டறப் வபூறவதற்கு் உடைம்படை் 
வில்டல. அன டடையவரகபுோ் எபப்டபயனும்் 

உதவி்  ரயபவண்டும்் எனற் எண்ணம்் வகோண்் 
டைோரகள். ஆகபவ, "இந்தப் வபோரள்கடு் 
நோங்கள்் தோனமோக்க் வகோடு்ககவில்டல. எப் 
பபோது் உனனோல்் ிரபப்க் வகோடு்கக் 
மு்டகறபதோ, அபவபோழிது் வகோடுத்தோல்் நோங்் 
கள்் வோங்க்க் வகோள்கபறோம். நீ் இரந்து் வபற்ூற் 
வோுகவதோக் எண்ணோபத. இத்தடன் நோடு்ககுள்் 
வகோடுத்துவிடைபவண்டும்் எனற் கண்ககும்் 
பவண்டைோம்" எனறோரகள்.
"நோன் ிரபப்க் வகோடு்கக் மு்டயோமபல் 
பபோசெவி்டைோல்-?" எனூற் பக்டைோள்்  லவர் 
மடனவி. "அதனோல்் எங்களு்ககு் ஒர் குடறவும்் 
வந்துவிடைோது. இவற்டற்  ்டும்் வோங்க்க் 
வகோள்ுபவண்டும்் எனற் எண்ணபம் எங்க் 
ளு்ககு் இல்டல. நீபயோ் சும்மோ் வோங்க்க் வகோள்ு் 
மோ்டைோ் வயனபது் எங்களு்ககுத்் வதரயம்.
ஆகபவ் கடைனோக் வோங்க்க் வகோள்வோர்ககு்க் 
வகோடுபபது் பபோல்க் வகோடு்ககபறோம். உன்ககு் 
வசி் உண்டைோகும்பபோது் ிரபபப் வபற்ூற்க் 

வகோள்கபறோம். எபபபோதுபம் இந்த் வூறடம் 
இரோது. உன் கணவர் வபரம்்  லவர. அவ் 
ரடடைய் வபரடம் இனனும்் த்ககவண்ணம்் 
மற்றவரகளு்ககுப்  லனோகவில்டல. நோடு்கபக
சறந்த் வள்ுல்் ஒரவனுடடைய் ந் ் அவர்க் கு்க
கடடை்ககுமோனோல்் பறகு் இந்த் வீ்்டல்் ிரமகள்
நடைனமோடுவோள். இந்த் வோசல்் ஆடன் க்டும்் 
வோசலோகவிடும். அபப்ட் ஒரகோலம்் வரத்தோன் 
பபோகறது. ஆடகயோல்் இவற்டற் 
வோங்க்கவகோள். உன்ககுப் வபோரள்் கடடை்க் 
கும்பபோது் ஓர் இம்மியம்் குடறயோமல்் நோங்கள்் 
ிரபப் வோங்க்க் வகோள்பவோம்."
அந்த் ஏடிப்  லவரன் இல்லத்து்ககும்் 
விரந்ினர் வந்துவிடுவோரகள். அ்ககோலங்களில்் 
முகங்் பகோணோமல்் அவரகடு் உபசரத்து் விரந்் 
துணவு் உண்ணைச் வசசெது் அனுப வில்் சற் தும்் 
குடறவினற் ஈடுபடுவோள்்  லவர் மடனவி.
பவண்்டய் பண்டைங்கடு் அண்டடை் அயபலோர் 
தந்து் விடுவோரகள்.

விரந்ினரகள்் விடடைவபற்ூறைச் வசனற் பறகு் 
லவர் தம்ககு் உண்டைோன்  ஐயத்டதப் பபோ்கக்க் 
வகோள்ு் முற்படுவோர. தம்் மடனவிடய் 
அடித்து, "விரந்ினரகளு்ககு் மிக் இனிய் 
விரந்டத் அளித்தோபய! அதற்கு் பவண்்டய் 
பண்டைங்கள்் உன்ககு் எபப்ட்க் கடடைத்தன?"
எனூற் பக்போர.
"பறகு் தந்துவிடுவதோகப் பறரடைம்் வோங்் 
கபனன" எனபோள்் அவர் மடனவி. எப் வபோழிது
வகோடுபபது, எபப்ட்க் வகோடுபபது் 
எனபவற்டறப் பற்ற் அவர் பக்கமோ்டைோர.
வறய் நடலயில்் இரந்தோலும்் அவர் வீ்் டு்ககு் 
அ்ட்கக்ட் உறவினரகள்் வந்து் வகோண்டு் தோன் 
இரந்தோரகள். அவரடடைய் மடனவியின் 
சுற்றத்தோரல்் மிக் ஏடியோக் இரந்த் யோபரனும்் 
அங்பக் வந்து் சல் நோ்கள்் தங்கயிரந்து் வசல்் 
வோரகள்.
இபப்ட் வூறடமயிலும்் வசம்டமயோக் வோழிம்் 

வோுக்கடகடயப்  லவர் மடனவி் வதரந்து் 
வகோண்்டரந்தோள்.
வபரஞ்சத்ிரனோர் தம்் இல்வோுக்கடக் 
வயனனும்் வண்்ட் இந்த் வறய் நடலயிபல் வநடு
நோள்் ஓடை் இயலோது் எனபடத் உணரலோனோர.
எபப்டபயனும்் வபோரள்் ஈ்டைபவண்டும்் எனற் 
நடனப ் எழிந்தது. கண்டை் கண்டை் பபரடைம்் 
பபோசெப் பஞ்சத்து்ககுப் பள்டுடய் 
விற்பவடரப் பபோலப் போ்டுப் போ்டப் பல்டல்க் 
கோ்்டப் பரசு் வபற் அவர் விரம்பவில்டல.
மிகமிகைச் சறந்் தவனும், லவரடடைய் மிபடப் 
நனகு் அறந்தவனும், வரடசயறந்து் 
போரோ்டுபவனும், உள்் ுன ் கோ்டுபவனும்,
தமிுக் நயந்் பதரந்து் சுடவபபவனும், நற்குணம்் 
உடடையவனுமோகய் ஒரவடன் அண்்ட் அவன் 
தரவடதப் வபற்ூற் வோுகவபத் பபோதும்் எனபது் 
அவரடடைய் பநோ்ககம். ஆனோல்் அந்த் 
பநோ்ககத்து்ககு் இணங்க் அடமயம்் வள்ுல்் 
கடடை்ககபவண்டுபம!

மற்றப்  லவரகபுோடு் பிகயபபோது் அவ் 
ரவரகள்் தோம்் தோம்் வசனூற் கண்டு் போ்டய் 
வசல்வரகடுப் பற்றவயல்லோம்் வசோனனோரகள்.
பல் கோலம்் முயனற் பன ் மனங்கனிந்த் கல்் 
வநஞ்ச்ககோரரகள்் சலடரப் பற்ற்க் பகள்வி் 
யற்றோர. லவரகள்் தம்டம் வோனுோவப்  கி் 
அதனோல்் மகுகைசச் வபற்ூற் ஓருவு் பரசல்் 
விங்கும்் தனனலத்ினர் சலடரப் பற்றயம்் 
பகள்வியற்றோர. லவரகளு்ககு் அளித்தோல்் 
ரோர்  குகவர் எனற் எண்ணத்தோல்் சல் 
லவரகளு்ககுப் வபோரள்விங்க் அதடனத்் 
தோபம் யோவர்ககும்் ஆரவோரத்பதோடு் எடுத்துைச் 
வசோல்லும்் அகங்கோர் மூரத்ிகள்் சலடரப் பற்ற் 
அறந்தோர. போடைலன் நயத்டதப் போரோ் மல்் தம்் 
வபயடரப் போ்்டல்் அடமத்ிர்ககறோர் குோ் 
எனூற் ஆரோசெந்து் பரசளி்ககும்் சலடரப் பற்றயம்
அறந்தோர. அத்தடகய் வசல்வர் களிடைம்் 
பபோவடதவிடை் வூறடமயோல்் வோடுவபத் நனூற் 
எனூற் எண்ணினோர் வபரஞ்சத்ிரனோர.
கடடைசயில்் முிரமடல்ககுத்் தடலவனோகய் 

குமணன் எனபவன் குணத்தோலும்் வகோடடையோ் 
லும்்  லவடரப் பபோற்ூறம்் ிறத்தோலும்் சறந்் 
தவன் எனற் வசசெிடய் அவர் அறந்தோர.
அவனிடைம்் வசனூற் வந்த்  லவர் அடனவரம்் 
அவனுடடைய்  கடி் ஒபர் மோிர் வசோல்வடத்க் 
பக்டைோர. அவடன் அணகத்் தம்்  லடமடய்க் 
கோ்்டப் பரசு் வபறலோம்் என் எண்ணினோர.
முிரத்துத்் தடலவன் குமணனிடைம்் வபரஞ்் 
சத்ிரனோர் வசனறோர. முிரமடலயின் வுபபத்் 
டத்க் கண்டைோர. பலோவும்் மோவும்் ஓங்க் வுரந்் 
ிரந்தன. பிங்கள்் வகோத்து்க் வகோத்தோகத்் 
வதோங்க்க் வகோண்்டரந்தன. பறகு் குமண் 
டனயம்் கண்டைோர.
அம்மனனன்  லவடர் வோரங்கள்் எனூற் 
் ூறம்பபோபத் அைசவசோல்லல்் அன ் கலந்் 
ிரந்தது. அவன் அகமும்் முகமும்் மலரந்் 
ிரந்தன. லவர் அங்பக் முதல்் முடறயோக் 
வந்தோபரனும்் அவன் கோ்்டய் அன ் பலகோல் 
மோகப் பிகயவர் கோ்டும்் அன ் பபோல் இரந்் 

தது. குமணன் அவடரப் பபோற்ற் உபசரத்் தோன.
நோவு்ககு் இனிய் உணடவ் அளித்தோன. கோது்ககு் 
இனிய் அன டர் பபசனோன. மனத்து்ககு் இனிய
வடகயில்்  லவரடடைய்  லடமத்் ிறத்டத் 
உணரந்து் போரோ்்டனோன.
பலகோலமோக் யோரடைமும்் வசோல்லோமல்் ஒதுங்க் 
ஒதுங்க் வோுகந்த்  லவர்ககு் இபப்ட் ஒர் 
வள்ுல்் கடடை்ககபவ, அவர் வசோர்கக் பூமி்கபக் 
வந்துவி்டைவடரப் பபோல் ஆனோர. அவரடடைய் 
போடைல்கடு்க் பக்டு்க் பக்டு் மகுகந்தோன் 
குமணன.
"இிவவுவு் கோலமோக் உங்கடு் உணரோமல்் 
இரந்தது் வபரய் படி" எனறோன் அரசன.
"இத்தடன் கோலம்் இிவவிடைத்டத் அணகோ் 
ிரந்ததற்கு் என் பண்டடைத்் தீவிடனபய் கோர் 
ணம்" எனறோர்  லவர.

"இபவபோழிபதனும்் தங்கடு்க் கண்டு் பி் கும்் 
வோசெப ்க் கடடைத்ததற்கு் மகுகைசச் அடடை் 
கபறன" எனறோன் அரசன.
"என் வோுகநோள்் முிவதுபம் நல்ல் வள்ு் டல்க் 
கோணோமல்் கழியபமோ் எனூற் அஞ்சயிரந்த் 
என்ககு் இந்த் இடைத்டத் மிித்தவுடைன் இிவ் 
வுவு் கோலமும்் வோுகந்ிரந்ததற்குப் பயன் 
கடடைத்து் வி்டைவதனற் ஆூறதல்் உண்டைோ் யிற்ூற"
எனறோர் வபரஞ்சத்ிரனோர.
"இடறவன் ிரவரள்் எபவபோழிது் ் ்்ட் 
டவ்ககறபதோ, அபவபோழிதுதோபன் எதுவும்் 
நடறபவூறம்? தங்களுடடைய் பி்ககத்டதப் 
வபற்றதனோல்் நோன் வபரம்பபூறடடையவ் 
னோபனன. இந்த் ந் ் எனூறம்் வோடைோமல்் 
பமலும்் பமலும்் உரம்் வபூறம்் வண்ணம்் நோன் 
நடைந்துவகோள்ு் அவனரள்் ் ்டுவி்ககும்் 
எனபற் நம் கபறன" எனறோன் குமணவள்ுல்.
அவனுடடைய் பபைசசபல் அடை்ககமும்் அன்  ம்் 

ததும் வடத் உணரந்த் வபரஞ்சத்ிரோனோர் 
இனப்க் கடைலல்் நீந்ினோர. வபோழிது் பபோவபத் 
வதரயோமல்்  ரவலனும்்  லவரம்் அுவுோ் 
வினர. சல் நோ்டைள்் குமணனுடடைய் அரண்் 
மடனயில்் அரச் பபோகம்் வபற்ூறத்் தங்கனோர் 
லவர. பறகு் தம்் மடனவி் முதலபயோரடடைய் 
நடனவு் வரபவ, வமல்ல் 
விடடைவபற்ூற்கவகோண்டு்  றபபடை் எண்ணினோர.
அவடர் அனுப வதற்கு்க் குமணன் 
விரம்பவில்டல. இனனும்் பல் நோ்கள்் 
லவடரத்் தனனுடைன் இர்ககைச் வசசெய் 
விரம்பனோன. ஆயினும்்  லவரடடைய் மடனவி
குிந்டதடய் ஈனும்் பரவத்ில்் இர்ககறோள்் 
எனபடத்க் பக்டு் விடடை் 
வகோடுத்தனுபபனோன. பல் மோதங்் களு்ககு் 
ஆகும்் வண்ணம்் உணவுப் பண்டைங்் கடுயம்் 
ஆடடை் அணிகடுயம்் வபோனடனயம்் 
விங்கனோன. அவற்டறைச் சுமந்து் வசனூற் 
லவரடடைய் வீ்்டபல் பசர்ககும்ப்ட் ஆ்கடு
யம்் வண்்டகடுயம்் அனுபபனோன.

"உங்கடு் நோன் வதரந்து் வகோள்ுோமல்் இரந்தது
தவூற் எனூற் உங்கடு்க் கண்டை் அனூற் 
நடனத்பதன. இனபறோ, நோன் உங்க் புோடு் பிக
பநரந்தது் தவூற் எனூற் நடன்க் கபறன.
உங்கபுோடு் பிகயதனோல்் உங்கள்்  லடமடய் 
உணரந்பதன. உங்கபுோடு் சல் நோள்் பசரந்து் 
வோழிம்் பபூற் வபற்பறன. எபபபோதும்் நீங்கள்் 
எனனுடைபன் தங்கயிரப் பீரகள்் எனற் எண்ணம்் 
எனடன் அறயோமபல் எனனுள்பு் 
ஒளித்ிரந்தது. இபபபோது் அந்த் எண்ணம்் தவூற
எனூற் வதரகறது. நீங்கள்் எத்தடனபயோ் 
வசல்வரகடுப் போரபபீர் கள். மு்டயடடை் 
மனனரகள்் உங்கடு் வர் பவற்ூற் உபசர்கக்க் 
கோத்ிர்ககறோரகள். ஆகபவ் எனடனப் 
பரவதனோல்் உங்களு்ககுத்் துனபபமோ,
குடறபவோ் யோதும்் இல்டல. என்க் குத்தோன் 
உங்கடுப் பரவது் மி்கக் துனபத்டத் 
விடுவி்ககறது. உங்கடுத்் வதரந்து் வகோள்ுோ் 
மபல் யிரந்ிரந்தோல்் இந்தத்் துனபம்் உண்டைோக் 

நயோயம்் இல்டல் அல்லவோ? எபப்டயோனோலும்் 
நீங்கள்் பபோகத்தோன் பவண்டும். உங்கடுத்் 
தடடை் வசசெய் நோன் யோர? ஆனோல்் ஒனூற் விண்் 
ணபபம்் வசசெது் வகோள்கபறன. உங்கள்் 
ிரவுள்ுத்ில்் என்ககும்் ஓரடைம்் வகோடு்கக் 
பவண்டும். அ்ட்கக்ட் இங்பக் வந்து் சல் நோ்் கள்
தங்கைச் வசனறோல்் என்ககு் எிவவுபவோ் இனபம்் 
உண்டைோகும்" எனூற் குமணன் ் ற் விடடை் 
யளித்தபபோது்  லவர் உள்ும்் உர் கயது.
"வரகபறன" எனூற் வசோல்லவி்டு் வந்தோர.
அவர் வசல்வதற்கு் முன் அவர் வபற்ற் பரசற்் 
வபோரள்கள்் அவர் வீ்டு்ககுைச் வசனறன.
*
குமணன் அனுபபய் வபோரள்கடு் வயல்் லோம்் 
வீடு் நரம்ப் வோங்க் டவத்து்க் வகோண்டைோர் 
லவர. அவரடடைய் மடனவி் அவற்டறப் போரத்
தோள். வியபபல்் மூுககனோள். வோசெ் ிறந்து் பபச் 
மு்டயவில்டல் அவளு்ககு. உணரைசசயினோல்் 
டமயோனோள்.

லவர் ஆனந்தத்தோல்் துள்ளி்க் குித்தோர.
அவர்ககுத்் தம்் மடனவி் மி்கக் அல்லற்ப்டு்க் 
கு்டத்தனத்டத் நடைத்ி் வந்தது் வதரயம்.
உறவினரகளும், பி்ககமோனவரகளும், விரந்் 
ினரகளும்் வீ்டு்ககு் வரவடத் அவர் அற் வோர.
பலரடைமிரந்து் பண்டைங்கடு் அவள்் 
அிவவபபபோது் கடைனோக் வோங்க, வந்தவரகடு் 
உபசரத்து் அனுபபயதும்் அவர்ககுத்் வதர் யம்.
அபபபோவதல்லோம்் அவர் மனத்து்ககுள்் ப்டை் 
பவதடன் அவர்ககுத்தோன் வதரயம். இப் பபோது் 
எல்லோத்் துனபங்களும்் தீரந்தன. வூறடமப் பபசெ
கோல்வோங்க் ஓ்டவி்டைது. தம்் மடனவிடய் 
அடித்தோர. அவளிடைம்் மி்கக்  ்ககத்துடைன் 
வசோல்லத்் வதோடைங்கனோர.
"இபதோ் போர. இடவகள்் யோவும்் குமண் வள்ுல்் 
தந்தடவ. பிம்் வதோங்கும்் முிர் மடல்ககுத்் 
தடலவனோகய் அவன் நல்கய் வுத்தோல்் 
நம்முடடைய் வூறடம் இரந்த் இடைம்் வதரயோமல்் 

ஓ்ட் ஒளிந்துவகோண்டைது. இத்தடன் வசல்வம்் 
இர்ககும்பபோது் நம்ககு் எனன் குடற? எல்் 
பலோர்ககும்் மனம்் வகோண்டை் ம்டைம்் வோர் 
விங்குவில்தோன் உயரந்த் இனபம்் இர்க் 
கறது. நோன் அந்த் இனபத்டத் இனிைச் சுடவ்ககப் 
பபோகபறன. நீயம்் இரண்டு் டக் யோலும்் வகோடு.
உனடன் விரம்ப் வந்து் உன் னிடைம்் அன ் 
கோ்்ட் இங்பக் தங்குகனற் மகளிர் சலர் 
உண்படை; அவரகளு்ககு் பவண்்டய் டத்க் வகோடு.
நீயோக் விரம்பைச் வசனூற் அன ் போரோ்டும்் 
மகளிர் இரபபோரகள்; அவரகளு்க் கும்் நடறய் 
விங்கு. உன்ககு் உறவினர, அவரகடுைச் 
சோரந்தோர் யோரோயிரந்தோலும்் வகோடு. உன் கற் த்் 
ிறத்டத் நோன் நனறோக் உணரந்் ிர்ககபறன.
பல் வடகயில்் அது் சறந்து் விுங்குவடத் 
அறபவன. சுற்றத்தோரம்் மற்ற் வரம்் வந்த் 
வபோது் நீ் நம்் வூறடமடய் அவர் களு்ககுப் 
லபபடுத்தோமல்் அவரகடு் உபசரத்தோசெ.
அபவபோழிவதல்லோம்் பண்டைங்கடுத்் ிரபப்க் 
வகோடுபபதோக் அுந்து் வோங்கனோபய, அந்த்க் 
குற் எிரபடபகடு் வயல்லோம்் ஒனூற் 

தவறோமல்் வகோடுத்துவிடு. இனனோர்ககுத்் தோன் 
வகோடு்ககபவண்ண்டும்் எனூற் பயோச்கக் 
பவண்டைோம். மனங்வகோண்டை் ம்டும்் வகோடு.
எனடன்க் பக்டு்க் வகோடு்ககபவண்டும்் எனூற் 
எண்ணோபத. எனடன்க் பக்கபவபவண்டைோம்.
யோர்ககோவது் வகோடு்ககபவண்டுவமனறோல்் 
உடைபன் வகோடுத்துவிடு; பயோசத்து்கவகோண்டு் 
நற்கோபத. 'இிவவுவு் கோலமும்் வூறடமயில்் 
வோுகந்பதோபம; வந்தடதப் பபோற்றப் போது் 
கோத்துைச் சோமரத்ியமோக் வோிலோம்' எனூற் 
எண்ணோபத. இந்த் வுத்டதத்் தந்த் வள்ுல்் 
இர்ககறோன; எனன் பக்டைோலும்் வகோடுபபோன.
பகுோமபல் பவண்்டயடத் அறந்து் வகோடுப் 
போன. ஆடகயோல்் எல்பலோர்ககும்் வகோடு.
நோனும்் வகோடு்ககபறன. நீயம்் வகோடு. இந்த் 
வீ்டு்ககு் நீதோபன் தடலவி? ஆதலோல்் நீ் தோரோு் 
மோக்க் வகோடு. உனடனத்் தடுபபவர் யோர?"
இிவவோூற்  லவர் வசோனனடத்க் பக்டை் அவர் 
மடனவி் எனன் வசோல்வோள்! முனபன் சல் 

மகளிர் வரங்கோலத்டதப் பற்றைச் வசோல்லயடவ் 
அவள்் நடனவு்ககு் வந்தன, அவள்் கண்களில்் 
இனபத்ிவடலகள்் எழிந்தன. லவர் தம்் 
் ற்டறப் போடைலோகவும்் அடமத்தோர. மூற் முடற் 
குமணனிடைம்் வசனற் பபோது, "இங்பக் வபற்ற் 
வுத்டத் நோன் எனன் வசசெபதன் வதரயமோ?
எல்பலோர்ககும்் வகோடுத்பதன. என் 
மடனவியிடைமும்் வசோல்ல் எல்பலோர்ககும்் 
வகோடு்ககைச் வசோனபனன" எனூற் வசோல்லப் 
போ்டடைைச் வசோனனோர.
நனநயந்து் உடறநர்ககும்் 
நீநயந்து் உடறநர்ககும்
பல்மோண்் கற்பனநன் கடுமுத் 
பலோர்ககும்
கடும்பன் கடும்பச் தீர் யோிநன
வநடுங்குற் எிரபடப் நல்க் 
பயோர்ககும்
இனபனோர்ககு் எனனோது் 
எனவனோடும்் சூிோது
வல்லோங்கு் வோுகதும்் எனனோது,

நீயம்
எல்பலோர்ககும்் வகோடுமி;
மடனகி் பவோபய!
பிம்தூங்கும்் முிரத்து்க் கிவன
ிரந்துபவற்் குமணன் நல்கய் 
வுபன.
இந்த் வீ்டு்ககுத்் தடலவிபய, பலவடகப் 
பிங்கள்் மரங்களில்் பழித்துத்் வதோங்கும்் முிர் 
மடல்ககு் உரயவனும்் வசம்டமயோன் 
பவடலயடடையவனுமோகய் குமணன் விங்கய் 
இைச் வசல்வத்டத, நனடன் விரம்பத்் தங்கும்் 
வபண்களு்க் கும், நீயோக் விரம்ப் அடித்து் 
வந்து் டவத்து்கவகோண்்ட் ர்ககும்் மகளிர்ககும்,
பலவடகயில்் மோ்சடமப் ப்டை் கற்டப் 
உடடைய் உனசுற்றத்தோர் முதலயவரகளு்ககும்,
நம்் சுற்றத்ின் கடும்் பச் தீரம்வபோர்டு் 
உன்ககு் வநடுங்் கோலமோக்க் கடைன் 
வகோடுத்தவரகளு்ககும், இனபனோர்ககு் எனூற் 
பயோச்ககோமல், எனபனோடு் வசோல்ல் 
ஆபலோசடன் வசசெயோமல், இனிைச் 

சோமரத்ியமோக் இவற்டறப் போதுகோத்து் 
வோுகபவோம்் எனவறண்ணோமல், (நோன் 
வகோடு்ககபறன); நீயம்் எல்பலோர்ககும்் 
வகோடுபபோயோக.
நயந்து் - விரம்ப. உடறநர் - தங்குபவோர.
பனமோண்் - பல் மோ்சடயயடடைய. கடு் சுற்றத்தோர. கடும் ் - சுற்றம். யோி: அடச் நடல.
குற் எிரபடப் - அுவு் குறத்து் வோங்் கப் பன் 
வகோடு்ககும்் பண்டைம்; 'குற் எிரபடபயோவது் 
அுவு் குறத்துவோங்க் அிவவோங்கயவோபற் எிர் 
வகோடுபபது' எனூற் பரபமலிகர் (குறள், 221)
எழிதுவோர. நல்கபயோர் - விங்கயவரகள்.
சூிோது் - ஆரோயோமல். வல்லோங்கு் - சோமரத்் 
ியமோக. வகோடுமி் - வகோடு. மடனகிபவோபய
- வீ்டு்ககுத்் தடலவிபய. தூங்கும்் - வதோங்கும்.
கிவன் - உரயவன. ிரந்து் பவல்் இல்ககணங்கள்் அடமந்த் பவல். வுன் வசல்வம்.

பனமோண்் கற்பன் நன் கடு் முதபலோர்ககும்் 
என் பதற்கு, 'பல் குணங்களும்் 
மோ்சடமபப்டை் கற்படன் யடடைய் நனது் 
சுற்றத்து் மூத்த் மகளிர்ககும்' என் உடர் 
எழிினோர் படிய் உடரயோசரயர. 'நீயம்் எனற் 
உம்டம, யோனும்் வகோடுபபபன; நீயம்் வகோடு் 
என் எைசச் உம்டம் யோசெ் நனறது' எனபது் அவர் 
எழிிய் விபசடை் உடர் *
இடத்க் பக்டை் குமணன் வசல்வத்டத் 
இயல்போகப் படடைத்த் தன் வண்டமடய்க் கோ்் 
்டலும், லவரடடைய் வள்ுனடம் சறந்தது் 
எனூற் உணரந்து, வியந்து் போரோ்டுவதுதோபன் 
இயல் ?
இது் போடைோண்் ிடணயில்் பரசல்் எனனும்் 
துடற. லவர் தோம்் வபற்ற் பரசடலப் பற்றைச் 
வசோல்வதனோல்் இத்் துடறயோயிற்ூற. இது் 
றநோனூற்றல்் 163-ஆவது் போ்டு.

படிிரத்தம்
ப்ககம்் வர் படி் ிரத்தம்
24 10 பபரறங்கடு் பபோரறங்கடு
48 கடடைச் இரண்டு் வரகடு் 
நீ்ககவிடுக.
60 11 பரவத்் பரவத்டத
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