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1. இலக்கியத்தின் எதிரி ஈ.பவ.ரப. ..
ஏஜதனும ஒரு எதிர்ப்பு இயக்கத்டத நடைத்திக் பகபண்டிருப்பது பபரியபர் ஈ.பவ.ரபவக்கு வழக்கமபகி
விட்டைது. கபரண கபரியத்ஜதபடு எதிர்ப்பு நடைத்தப்பட்டைபல் அடதப்பற்றிக் குடற கூறவதற்கில்டல.
ஆனபல், கபரண கபரியம இல்லபமஜல சுய விளமபரத்திற்கபக எதிர்ப்பு இயக்கம நடைத்துவது
குடறமட்டுமல்ல குற்றமுமபகும.
பபரியபர் ஈ.பவ.ரப, அரசியலில் நல்ல அனுபவமுடடையவர். சமூக சீர்ஜகடுகடளப் பற்றியும பவகுவபக
ஆரபய்ந்திருக்கிறபர். இந்த இரண்டு துடறகளிலும அவருடடைய திறடமக்கு இன்பனபருவடர ஈடைபகச்
பசபல்லமுடியபது. ஆம, அந்த திறடமடய ஜவண்டுபமன்ஜற தீய வழியில் பயன்படுத்துகிறபர் என்ற
குற்றம பசபல்லலபம. ஆனபல் திறடமடயக் குடற கூற முடியபது.
இலக்கியத்துடறயில், அதுவம ஆரபய்ச்சி வழியில் ஈ.பவ.ரபவக்குப் ஜபபதிய பயிற்சிஜயப அனுபவஜமப
இருப்பதற்கில்டல. பண்டடைத் தமிழ் இலக்கியங்கடளப் பற்றிஜய அவருக்கு நல்பலண்ணம கிடடையபது.
பழடம எனப்படும அடனத்துஜம பயனற்றடவ: தீயிலிட்டுப் பபபசுக்கப்படை ஜவண்டியடவ என்பது
அவருடடைய திடைமபன கருத்து.
ஆகஜவ, தமிழ்க்கபப்பியங்களில் நல்பலண்ணமும நமபிக்டகயுமில்லபத ஈ.பவ.ரபவக்கு
அவற்டறப்பற்றி ஆழ்ந்த அறிஜவப அனுபவ ஞபனஜமப இருக்குபமன்ற எப்படி நமபமுடியும?
ஆயினும, இலக்கியத் துடறயில் எல்லபம உணர்ந்தவர் ஜபபல அடிக்கடி அபிப்பிரபயம கூற
முற்படுவதும, 'ஆரபய்ச்சி' என்ற பபயரபல் ஆபபசக் கருத்துக்கடள பவளியிடுவதும ஈ.பவ.ரப-வக்குத்
பதபழிலபகிவிட்டைது. ஜவற ஜவற துடறகளில் அவருடடைய கருத்துக்கடளயும பசயல்கடளயும
வரஜவற்பவர்கள் கூடை இலக்கியத் துடறயில் அவருடடைய ஜபபக்டக எற்றக் பகபள்வதில்டல.
இப்ஜபபது ஈ.பவ.ரப., கமபரபமபயணத்டதயும அதில் கடைவளபக வர்ணிக்கப்படும ரபமடனயும
எதிர்த்துப் பிரச்சபரம பசய்யப்புறப்பட்டிருக்கிறபர். முன்பனபரு முடறயும அவர் கமபரபமபயன
எதிர்ப்பில் தீவிரமபக ஈடுபட்டைபர். ஆனபல், கண்டைனக் கடணகள் உடைடலத் துடளத்ததபல்
அப்ஜபபடதக்கு எதிர்ப்டபக் டகவிட்டு விட்டைபர். இப்ஜபபது அரசியல் துடறயில் அவருடடைய
வட்டைபரத்திற்கு ஜவடலயில்லபத் திண்டைபட்டைம ஏற்பட்டு விட்டைது. பபபருளபதபரத் துடறஜயப
அவருக்குப் புரியபத விஷயம. பூர்ஷஷூவபக்களின் நண்பரபன அவருக்கு அது பிடிக்கபத விஷயமுமபகும.
சமூக சீர்திருத்தத் துடறயிலும அவருடடைய 'சரக்குகளு'க்கு மபர்க்பகட் இல்டல. ஆகஜவ, இடடைக்கபல
இயக்கமபக கமபரபமபயண எதிர்ப்பு நபடைகத்டத நடைத்தப் புறப்பட்டிருக்கிறபர். அதற்கு ஆரமப
ஒத்திடகயபக ரபமன் சிடலகடள உடடைக்கப் ஜபபகிறபரபம.
சிடல உடடைப்பு ஒரு புறம இருக்கட்டும. கமப ரபமபயணத்டத எதிர்ப்பதற்கு அவர் கூறம
கபரணங்கடள ஆரபய்ஜவபம. அஜயபத்தி ரபமடன 'மன்னன்' என்ற மட்டுஜம வபல்மீகி பசபன்னபரபம.
ஆனபல், தமிழில் ரபமபயணம எழுதிய கமபர் ரபமடனக் கடைவளபக்கி விட்டைபரபம. ஆகஜவ வபல்மீகி
ரபமபயணப் பிரச்சபரம பசய்வதின் மூலம கமப ரபமபயணத்தின் கடைவள் தன்டமடய எதிர்க்கப்
புறப்பட்டிருக்கிறபர் ஈ.பவ.ரப.
ரபமன் சபதபரண மன்னனப? சர்வ ஜலபகத்டதயும படடைத்துக் கபத்து அருள் புரியும கடைவளப? இந்த
விவபதத்தில் நபன் இங்கு ஈடுபடைப்ஜபபவதில்டல. அது சமயப் பிரச்சபரகர்களின் ஜவடல. ஆனபல், தமிழ்
மக்களுக்கு ரபமடனக் கடைவளபக அறிமுகப்படுத்திய முதற் கவிஞர் கமபர் அல்லர். அவருக்கு முன்ஜப
அகில இந்தியபவிலும-ஏன்? நமது தபயகமபம தமிழகத்திலும ரபமன் கடைவளபகஜவ கருதப்பட்டு
வந்திருக்கிறபன்.
சிலப்பதிகபரம இயற்றிய இளங்ஜகப, கமபருக்கு முற்பட்டைவர். ஆம. கமபர் ஜதபன்றி ரபமபயணத்டதத்
தமிழில் எழுதுவதற்கு முன்ஜப இளங்ஜகபவடிகள் சிலப்பதிகபரத்டத இயற்றிக் பகபடுத்திருக்கிறபர்.
அந்தச் சிலப்பதிகபரமும ரபமடனக் கடைவளபகஜவ கூறகிறது
மூவலகும ஈரடியபல் முடறநிரமபப வடகமுடியத்
தபவியஜச வடிஜசப்பத் தமபிபயபடுங் கபன்ஜபபந்து
ஜசபவரணும ஜபபர்மடியத் பதபல்லிலங்டக கட்டைழித்த
ஜசவகன் சீர் ஜகளபத பசவிபயன்ன பசவிஜய
திருமபல் சீர் ஜகளபத பசவிபயன்ன பசவிஜய
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என்ற வரிகள் சிலப்பதிகபரத்துள் ' ஆய்ச்சியர் குரடவ'யில் வருகின்றன. இவ்வரிகளில் இரபமன்
'திருமபல்' என்ற பதய்வமபகஜவ அறிமுகப்படுத்தப் படுகின்றபன். மற்றம 'ஊர்கபண்கபடத'யில்,
தபடத ஜயவலின் மபதுடைன் ஜபபகிக்
கபதலி நீங்கக் கடுந்துய ருழந்ஜதபன்
ஜவத முதல்வற் பயந்ஜதபன் என்பது
நீயறிந் திடலஜயப பநடுபமபழி யன்ஜறப
என, கவந்தியடிகள் ரபமடனப் பற்றிக் ஜகபவலனிடைம கூறமிடைத்து, "அவர் நபன்முகடனப் பபற்ற
திருமபல்" என்ஜற பதரிவிக்கின்றபர். மற்றம, ரபமன் கடைவள் என்பது தமிழகத்தின் புது பமபழியல்ல;
பநடுபமபழி. அதபவது; நீண்டை கபலமபகஜவ தமிழ் மக்களிடடைஜய இருந்துவரும நமபிக்டக என்றம
கவந்தியடிகள் கூறகின்றபர்.
பபரியபர் ஈ.பவ.ரப சிலப்பதிகபரத்டதக் கருத்தூன்றிப் படித்திருப்பபரபயின், ரபமடனக் கடைவளபக்கியது
கமபர்தபன் என்ற கூற மபட்டைபர்.
சிலப்பத்கபரத்துக்கு முன்ஜப இயற்றப்பட்டை சங்க இலக்கியங்களில் கூடை ரபமடனப்பற்றிய பசய்திகள்
குறிப்பிடைப்படுகின்றன. அவற்றிலும ரபமன் வழிபடும கடைவளபகஜவ வர்ணிக்கப்படுகின்றபன்.
கடைவள் மனித உடைல் தபங்கி மண்ணுலகில் பிறப்பதில்டல என்பது மதவபதிகளும அறிந்த
உண்டமதபன். ஆனபல்; மண்ணுலகில் வபழ்வபங்குவபழ்ந்த மனிதர்கடள விண்ணுடறயும பதய்வமபக
எண்ணுவது மதவபதிகளின் மரபு. அந்த மரபு வழிதபன் மண்ணபண்டை மன்னனபன ரபமபிரபன்
தமமுடடைய ஒழுக்கம, உயர்குணம, ஏகபத்தினி விரதம, அரக்கத் தன்டமடய அழித்த ஆற்றல்,
அரசுரிடமடயத் துறந்த தியபகம ஆகியவற்றிற்கபகத் பதய்வமபக எண்ணப்பட்டைபன். பபரியபர் ஈ.பவ.ரப.
ஜபபற்றிப்புகழும திருக்குறளும,
டவயத்து வபழ்வபங்கு வபழ்பவர் வபனுடறயும
பதய்வத்துள் டவக்கப்படும
என்ஜற கூறகின்றது. இதற்கபக ஈ.பவ.ரப. திருக்குறளுக்கும தீ டவப்பபரப? அல்லது இந்தக் குறடள
ஜயனும எடுத்பதறிவபரப? முடியபஜத!
சிலப்பதிகபரத்துள் கதபநபயகியபன கண்ணகிஜதவி மனித வடிவந்தபங்கி மபநபய்க்கனுக்கு மகளபய்ப்
பிறந்தவள்தபன். ஆயினும, டவயத்துள் வபழ்வபங்கு வபழ்ந்து பபண்ணுலகத்திற்குப் பபருடம ஜதடிய
கபரணத்தபல் வபனுடறயும பதய்வத்துள் டவக்கப்பட்டைபள்.
"அஜயபத்தி ஜவந்தன் தயரதன் அறபதினபயிரம மடனவியடர மணந்து வபழ்ந்ததபக ரபமபயணம
கூறகின்றஜத, இது அடுக்குமப? பபண்ணுலகம அங்கீகரிக்குமப?" என்பறல்லபம ஜகள்வி ஜகட்டு
அங்கலபய்த்துக் பகபள்கிறபர் ஈ.பவ.ரப. வடைபமபழியில் ரபமபயணம எழுதிய வபல்மீகியும சரி; அந்தக்
கபப்பியத்தின் கட்டுக் ஜகபப்புக் குடலயபமல் தமிழில் எழுதிய கமபரும சரி; தயரதன் அறபதினபயிரம
மடனவியடர "மணந்து வபழ்ந்த" சமபவத்டதச் சிறப்பித்துக் கூறவில்டல, உண்டமயில், அது நிகழ்ந்த
சமபவமும அல்ல; கவிஞன் வபல்மீகியின் கற்படனச் பசய்திஜய. அடதக் கமபனும அப்படிஜய ஒலி
பரப்பி யிருக்கிறபன். இடத பமய்பயன்ற நமபிய ஈ.பவ.ரப வின் அறிவக்கு எனது அனுதபபம
உரித்தபகுக!
வரலபற்றச் சமபவங்களும, கவிஞனின் கற்படனகளும கலந்துதபன் கபப்பியம உருவபகின்றது.
ரபமபயணக் கபப்பியம மட்டும இதற்கு விதி விலக்கல்ல. கபப்பியத்தில் வரும பசய்திகடள பயல்லபம
உண்டமச் சமபவங்களபக நமபிவிடுவது அப்பபவித்தனம. கபப்பியப் புலவன் நடைந்த சமபவங்கடள
மட்டுஜம கூறம சரித்திர ஆசிரியன் அல்லன். நடைந்த சமபவங்கடள அடிப்படடையபக டவத்து, நடைக்க
ஜவண்டும என்ற தபம விருமபும நல்ல எண்ணங்கடளயும அவற்ஜறபடு இடணத்து விடும லட்சியவபதி,
கவிஞனுடடைய கற்படனகள் இருவடகப்படும.
நிகழபத, ஆனபல் மனித சக்தியபல் நிகழ்த்தக்கூடிய கற்படனகள் ஒருவடக. நிகழபததுமட்டு மல்லபமல்,
மனித சக்தியபல் நிகழ்த்த முடியபததுமபன கற்படனகள் இன்பனபரு வடக. அவற்றில், தயரதன்
அறபதினபயிரம மடனவியடர மணந்ததபகக் கூறப்படும பசய்தி, இரண்டைபவது வடகடயச் ஜசர்ந்தமனித சக்தியபல் சபத்தியமில்லபத -கற்படனயபகும. இடத ஈ.ஜவ.ரப. புரிந்துபகபள்ள ஜவண்டும. மனித
சக்திடய மீறிய கற்படனச் சமபவத்டத வபல்மீகி ஜபபன்ற பபரும புலவர், ரபமபயணம ஜபபன்ற
பபருடம மிக்க கபபியத்தில் ஜசர்க்கக் கபரணம என்ன?
24 ஆயிரம சுஜலபகங்களபல் பிரமமபண்டைமபன கபப்பிய மபளிடகடயக் கட்டி முடித்த வபல்மீகியும சரி,
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பன்னீரபயிரம கவிடதகளில் ரபமபயணத்டதத் தமிழில் எழுதிய கமபரும சரி, ஈ.பவ.ரபடவ விடை
அறிவில் குடறந்தவரல்லர். பபபய் பசபல்லிப் பணம திரட்டை ஜவண்டிய அவசியமும அவர்களுக்கு
இருந்திருக்க முடியபது.
பின் எதற்கபக நடைக்க முடியபத சமபவத்டதக் கற்படன பசய்தபர்கள்? இந்தக் ஜகள்விக்கு பதில்
அளிப்பது கஷ்டைமல்ல; சுலபந்தபன்.
ரபமபயண கபப்பியத்தின் தடலவன் ரபமஜன ஒழிய, அவன் தந்டத தயரதன் அல்லன். ஆகஜவ
கபப்பியத்தின் கருப்பபபருடள-அதன் பயடன ரபமனிடைம கபணமுயல ஜவண்டுஜமயன்றி, தயரதனிடைம
கபண முயற்சி பசய்யக்கூடைபது.
ரபமனிடைம கபணும நற்பண்புகள் பலவற்றள்ளும தடலயபயது அவன் கடடைப்பிடிக்கும ஏகபத்தினி
விரதஜம. கபப்பியத் தடலவனிடைம கபணப்படும இந்த உயர் பண்டபஜய கபப்பியத்தின்
கருப்பபபருளபகவம பகபள்ளஜவண்டும. இதன்படி பபர்த்தபல், ஏக பத்தினி விரதத்டத மனித
சமுதபயத்திற்கு; குறிப்பபக அரச பரமபடரக்கு அறிவறத்தஜவ வபல்மீகி முனிவர் ரபமபயணத்டத
இயற்றினபபரன்ற பசபல்லலபம.
ஜமலும, ரபமபயணம இயற்றப்படும கபலம வடர இல்வபழ்க்டகயில்'ஒருத்திக்கு ஒருத்தன்' என்ற
பகபள்டக கடடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. அதுஜபபல, 'ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி' என்ற பகபள்டக ஏற்றக்
பகபள்ளப்படைவில்டல. ஆம; பபண் கற்பு வற்புறத்தப்பட்டைஜத யன்றி ஆண் கற்பு
வற்புறத்தப்படைவில்டல. இந்தக் பகபடுடமக்கு எதிரபக ஆண் கற்டபப் ஜபபதிக்கின்றது ரபமபயணம.
தந்டத தயரதன் அறபதினபயிரம மடனவியடர மணந்தவன். டமந்தன் ரபமஜனப எகபத்தினி விரதன்!
இல்வபழ்க்டகப் பண்பில் எத்தடகய புரட்சிகரமபன மபற்றம!
இவர்களில், ஈ.பவ.ரப, பின்பற்ற ஜவண்டியது தயரதடன அல்ல.ரபமபிரபடனஜய! அப்படியிருக்க,
ரபமடன மறந்து தயரதடன நிடனத்துக்பகபள்வபஜனன்?
ரபமபயணத்தில் தயரதனுடைன் கூடி வபழ்ந்த மடனவியர் மூவர்தபன். அறபதினபயிரம மடனவியர்
என்பது பலதபர மணத்தின் பகபடுடமடய மிடகப் படுத்திக்கபட்டை கவிஞன் பசய்த கற்படன. ஆம.
'பலதபர மணம' என்ற தவறின் சிகரத்தில் தயரதடன எற்றி விடுகின்றபன் கவிஞன். கபப்பிய அடமப்பின்
இலக்கணங்கடள அறிந்தவர்கள் இந்தக் கற்படனடய அனுபவிப்பபர்கஜள யன்றி
ஆத்திரப்படைமபட்டைபர்கள். ஆனபல், ஈ.பவ.ரபஜவப, கற்படனடய உண்டமயபக்கிக்பகபண்டு
ஆத்திரப்படுகின்றபர்.
அவருடடைய ரஸிகத்தன்டமடய என்பனன்பது!
ரபமன் அவனுடடைய ஒழுக்கத்திற்கபகவம உயர் குணங்களுக்கபகவம பதய்வமபக்கப்பட்டிருப்பினும,
வடைநபட்டைபனபதலபல் தமிழ் நபட்டைபர் அவடன வழிபடைக் கூடைபபதன்கிறபர் ஈ.பவ.ரப. எவ்வளவதபன்
உயர் குணத்தவனபயினும மனிதடன பதய்வமபக கருதுவது கூடைபது என்றபல், அந்த வபதத்திற்கு மதிப்பு
தரலபம. பதய்வ வழிபபஜடை கூடைபபதன்றபலும, அடத நபத்திகத் தத்துவமபக ஜவனும கணக்கில்
டவக்கலபம. ஆனபல், ரபமன் வடைநபட்டைபன்; ஆகஜவ தமிழ் நபட்டைபர் அவடன வழிபடைக்கூடைபது என்ற
வமபு ஜபசுவது நிறபவறிப் ஜபயபட்டைஜமயன்றி அறிவவழிப் ஜபபரபட்டைமன்ற.
பமபழிவழி இனத்தின் உரிடமகளுக்கு எல்டல இருப்பது ஜபபல அதன் பண்புகளுக்கும எல்டலயுண்டு.
ஆனபல்; சமய வழிப் பண்புகளுக்கு எல்டல கிடடையபது. சர்வ உலகத்திலும அது வியபபித்திருக்கிறது.
சமயம பதய்வீக சக்தியின் நிழலபகத்தபஜன கருதப்படுகின்றது. தங்கள் அரசியலுக்கும பமபழிக்கும
எல்டல கண்டை பண்டடைத் தமிழ் மூஜவந்தர் கூடை பதய்வ வழிபபட்டுக்கும சமய பநறி வளர்ச்சிக்கும
எல்டல கண்டைபர்கள் இல்டல. சங்ககபலத் தமிழகத்திஜலஜய ஜவங்கடைத்திற்கு வடைக்ஜக நிலவி வந்த சகல
சமயங்களும, சமயக் கடைவளர்களும பதற்ஜக நம தமிழகத்திலும பரவியிருந்ததுண்டு. கபரணம சமயம
தனிப்பட்டை மனிதனின் புனிதமபன உரிடமயபகக் கருதப்பட்டைது தபன். அதனபற்றபன், மன்னர் குலத்தின்
மபணிக்க மபன ரபமடனயும தமிழ் நபட்டைவர் தங்கள் பதய்வமபகக் கருதினர். பதய்வவழிபபட்டில்
தவறில்டல என்றபல் இதிலும தவறிருக்க முடியபது. ஆனபல் பபரியபர் ஈ.பவ.ரப. பதய்வ
வழிபபட்டிஜலஜய நமபிக்டக யற்றவர். ஆகஜவ; அவர் ரபமடனத் பதய்வமபக ஏற்க மறப்படதக் கண்டு
வியப்பதற்கில்டல. ரபமன் வடைநபட்டுத் பதய்வம என்ற அவர் கூறவது தமிழ் நபட்டைவரின் இன
உணர்ச்சிடய நபத்திகப் பிரசபரத்திற்குப் பயன் படுத்தும தந்திரமபகும.
ஈ.பவ.ரப. தற்ஜபபடதக்கு ரபமபயணத்டத மட்டுஜம எதிர்த்தபலும, தமிழ் இலக்கியங்கள் எனப்படும
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எல்லப நூற்களுக்குஜம அவர் எதிரிதபன்.முன்பனபரு சமயம ஜசக்கிழபர் இயற்றிய டசவ சமயக்
கபப்பியமபன பபரிய புரபணத்டத எதிர்த்தபர்; தீயிலிட்டுக் பகபளுத்தவம ஜததி நிச்சயித்தபர். பின்பனபரு
கலத்தில் சிலப்பதிகபரத்டதத் தமிழபகக் கழகத்தபர் ஜபபற்றகின்றபர்கள் என்பதற்கபக ஈ.பவ.ரப. வபயில்
வந்தபடி தூற்றினபர். இதற்பகல்லபம முன்பு பபண்கள் அடிடமப் பட்டைதற்ஜக திருக்குறள்தபன் கபரணம
என்ற அவர் நூல் எழுதியதும உண்டு. ஆம, சுருங்கச் பசபன்னபல், ஈ.பவ.ரப. இலக்கியங்களின் எதிரி கடைவள் பநறியின் எதிரி, ஒருவபர்த்டதயில் பசபன்னபல் நபட்டில் நடடை முடறயிலிருக்கும
நல்லதற்பகல்லபம எதிரி!
படழய தமிழ் இலக்கியங்களில் இடைம பபற்றள்ள சமபவங்கள் அடனத்துஜம வரலபற்ற
நிகழ்ச்சிகபளன்ற நபங்கள் நமபி விடுவதில்டல. அதுஜபபல, இலக்கியத்தில் கூறப்படும பசய்திகள்
அடனத்துஜம கற்படன என்றம நபங்கள் எண்ணுவதில்டல. வரலபற்றச் பசய்திகளும, கவிஞனின்
கற்படனகளும கலந்ததுதபன் கபப்பியம என்பது தமிழரசுக் கழகத்தபரின் திடைமபன கருத்து. இந்தக்
கண்ஜணபட்டைத்துடைந்தபன் நபங்கள் கமபரபமபயணத்டதக் கபண்கிஜறபம.
கமபர், பல பதய்வங்கள் உண்படைன்ற நமபுஜவபருக்கு எதிரபக ஒஜர பதய்வக் பகபள்டகடய வற்புறத்தி
இருக்கின்றபர்.
கமபரின் கடைவள் பநறி.
உலகம யபடவயும தபமஉள ஆக்கலும
நிடலபபறத்தலும நீக்கலும நீங்கலப
அலகி லபவிடளயபட்டுடடையபர் அவர்
தடலவர்; அன்னவர்க் ஜகசரண் நபங்கஜள.
என்பது கமபர் இயற்றிய ரபமபயண நூலின் துவக்கத்திலுள்ள கபப்புச் பசய்யுள். இதில் சமய வபதிகள்
இட்டை ஜவலிகளுக்கும, புரபணங்கள் புகல்கின்ற நபம-ரூப ஜபதங்களுக்கும அப்பபற்பட்டை ஒஜர
பதய்வத்டதஜய வழிபடுகின்றபர் கமபர். அடதயும 'தடலவர்' என்ற பபபதுப் பபயரபஜலஜய
குறிப்பிடுகின்றபர்.
பபல கபண்டைத்திலுள்ள உலபவியற் படைலத்திலும. ரபமன் உலபவரும கபட்சிடயக் கண்டை மிதிடலப்
பபண்களின் நிடலடயக் கூறமிடைத்து,
ஜதபள்கண்டைபர் ஜதபஜளகண்டைபர்
பதபடுகழற் கமலமன்ன
தபள்கண்டைபர் தபஜள கண்டைபர்
தடைக்டகக்க ண்டைபரும அஃஜத
வபள் பகபண்டை கண்ணபர் யபஜர
வடிவிடன முடியக் கண்டைபர்
ஊழ்கண்டை சமயத்து அன்னபர்
உருவ கண்டைபடர ஒத்தபர்!
என்றபபடுகின்றபர். இந்தப் பபடைலிலும, பதய்வங்கள் பல உண்டு என்ற நமபுஜவபரின் பகபள்டகடயக்
கமபர் டநயபண்டி பசய்கிறபர். ஆம, கடைவட் பகபள்டகயில் கமபர் வள்ளுவடரஜய பின்பற்றகிறபர்.
ஆகஜவ, ஒன்ஜற குலம ஒருவஜன ஜதவன் என்ற பகபள்டக உடடைய தமிழரசுக் கழகத்தபர் அந்தக்
பகபள்டகவழிக் கபப்பியம எழுதிய கமபடனப் ஜபபற்றவதில் தவற இருக்க முடியபது அல்லவப?
சமூகக் கபப்பியம.
கமபரபமபயணம டவணவருக்கு மட்டுஜம உரிய சமயக் கபப்பியம அன்ற. சமுதபயம முழுவதுக்கும
பயன்படைத்தக்க சமூகக் கபப்பியம ஆகும. இது தமிழரசுக் கழகத்தபரின் நமபிக்டக மட்டுமன்ற; நபட்டின்
நடடைமுடறச் சமபவங்களபல் உறதிப்படும உண்டமயுமபகும.
ஒருகூட்டைத்தபர் கமப ரபமபயணத்டத எரிக்க முயன்ற ஜபபது, அடத எதிர்த்துத் தீவிரமபகப் பிரச்சபரம
பசய்தபர் ஜபரபசிரியர் ரப.பி.ஜசதுப் பிள்டள.
கமபருடடைய கபப்பியத்தின் சுடவகடள பயல்லபம திரட்டி 'கமபரபமபயண சபரம' என்ர பபயரபல் நூல்
இயற்றினபர் பவ.ப. சுப்பிரமணிய முதலியபர்.
கமபருடடைய கபப்பியத்டதப் ஜபபற்றிப் புகழ்வதற்பகன்ஜற தம வபழ்நபட்கடள பயல்லபம அர்ப்பணம
பசய்தபர் ரசிகமணி டி.ஜக.சிதமபரநபத முதலியபர்.
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கமபர் தமிழில் இயற்றிய ரபமபயணத்தின் பபருடமடய ஆங்கிலத்தில் எழுதி அகில உலகுக்கும
அறிவித்தபர் வ.ஜவ.சு. ஐயர்.
இந்தப் பபரியபர்கபளல்லபம டசவர்கஜளயன்றி டவணவர்களல்லர். அவர்கள் கமப ரபமபயணத்டத
டவணவ சமயக் கபப்பியமபக அல்லபமல்,டசவருக்கும உரிய சமூகக் கபப்பியமபகஜவ எண்ணினர்
என்பது பவளிப்படடை. அவர்கள் மட்டுமல்ல. இஸ்லபமிய கிறித்துவ சமயங்கடளச் ஜசர்ந்த தமிழ்ப்
புலவர் பலரும கமபரபமபயணத்டதப் ஜபபற்றிப் புகழ்கின்றனர்.
சர்வ ஜதசக் கண்பகபண்டு படழய கபப்பியங்கடள ஆரபயும மனப்பபன்டம உடடைய மபர்க்ஸீய
வபதிகள்கூடை, கமபனுடடைய கபப்பியத்டதப் ஜபபற்றிப் புகழ்கின்றனர் என்றபல், தமிழரசுக்கழகத்தபர்
கமபடரப் ஜபபற்றவதில் அதிசயம என்ன இருக்கிறது!
கமப ரபமபயணம தமிழில் ஜதபன்றிய மூல கபப்பியமன்ற. வபல்மீகி ரபமபயணத்டதத் தழுவி
எழுதப்பட்டைதுதபன். இடதத் தமிழரசுக் கழகத்தபர் அறிவர். உலகில் பமபழிவழி நபடுகளும இனங்களும
பலவபயினும மனித சமுதபயம ஒஜர உலக லட்சியத்டத ஜநபக்கிஜய பிரயபணம பசய்து
பகபண்டிருக்கிறது. ஆகஜவ, ஒரு நபட்டினரின் கருத்துக்கடளயும கடதகடளயும இன்பனபரு நபட்டினர்
விருமபி ஏற்பது பவறக் கத்தக்கதன்ற. ஆகஜவ, கமபர், வபல்மீகி ரபமபயணக் கடதடயபயபட்டி தமிழில்
ரபமபயணம எழுதியது தவறன்ற.
கமபர் சிறந்த பகுத்தறிவபளர். அத்னபற்றபன், வபல்மீகி ரபமபயணத்திலுள்ள சமபவங்கள்
ஒவ்பவபன்டறயும வரலபற்ற நிகழ்ச்சிகளபக நமபிவிடைபமல், தமிழகத்தின் பநறிக்கும தபன் வபழ்ந்த
கபலத்தின் நிடலடமக்கும ஏற்ப அக்கபப்பியத்டதத் திருத்தியடமத்தபர்.
பபண்ணுரிடமப் பிரகடைனம
சங்ககபலத் தமிழகம பபண்ணடிடம ஜபணபதது. ஆனபல், கமபர் கபலத்திஜல தமினகத்தில் ஆண்களின்
ஆதிக்கம அருமபபடுத்து விட்டைது. ஆகஜவ, கமபர் ரபமபயணத்தின் மூலம பபண்ணுரிடமப் பிரகடைனம
பசய்தபர்.
பபருந் தடைங்கண் பிடறநுத லபர்கபலலபம
பபபருந்து பசல்வமும கல்வியும பூத்தலபல்
வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும டவகலும
விருந்து மன்றி விடளவன யபடவஜய.
என்ற பபடைலில் பபண்கள் பசல்வத்திலும கல்வியிலும ஆண்கஜளபடு சரிநிகர் சமபனபமன இருந்ததபகக்
கூறகின்றபர். இது அஜயபத்தியில் கமபன்கண்டை கபட்சியன்ற. வருங்கபலத் தமிழகத்துப் பபண்கள்
எப்படி யிருக்கஜவண்டுபமன்ற கூறம லட்சியக் கற்படனஜய.
கமபர் பசய்யும பபண்ணுரிடமப் பிரகடைனம தமிழரசுக கழகத்தபர் கபண விருமபும புதிய தமிழகத்தில்
அமுல் நடைத்தப்படும. ஆகஜவ, இவ்விஷயத்தில் கமபர் எங்களுக்குச் சிறந்த வழிகபட்டி.
கமபர் குடியரசு வபதி
கமபர் முடிமன்னர் ஆட்சியில் பிறந்து வபழ்ந்தவர். அவர் கபலம வடர தமிழகம குடிமக்களுக்குத்
தீங்கிடழத்த பகபடுங்ஜகபலடரக் கண்டைதில்டல. ஆயினும கமபரின் உள்ளம முடியரசு முடறக்கு
எதிரபன குடி அரடசஜய நபடியது.
தயரத மன்னன் குடிமக்கள் வழிபட்டை ஜகபஜவந்தன் என்படத,
வயிரவபன் பூணணி மடைங்கன் பமபயமபினபன்
உயிபரலபந் தன்னுயி பரபப்ப ஜவபமபலபல்
பசயிரில வலகிற் பசன்ற நின்றதீர்
உயிபரலபம உடறவஜதபர் உடைமபும ஆயினபன்
என்ற வரிகளில் நமக்கு நிடனப்பூட்டுகின்றபர்.அஜயபத்தியில் மன்னன் ஆட்சி நடைப்பினும மக்களில்
ஒவ்பவபருவரும தபம தபஜம முடிசூட்டிக் பகபண்டு ஆள்வது ஜபபல நிடனத்தனரபம. இடத,
"தத்தமக்குற்ற அரபசனத் தடழக்கின்ற மனத்தர்" என்ற வரிகளில் சுட்டிக் கபட்டுகின்றபர்.
கபப்பிய முடறப்படி கமபர் தமது குடியரசு லட்சியத்டத அஜயபத்தி மன்னன் மீதும, மக்கள் மீதும
டவத்துக் கூறியிருபபினும, குடியபட்சி முடறயில் தமக்குள்ள ஆவடலஜய இங்கு உணர்த்துகின்றபர்.
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எனஜவ தமிழரசுக் கழகத்தபர் மட்டுமல்லபமல் குடியரசுக் பகபள்டகயில் நபட்டைமுடடைய
ஒவ்பவபருவரும கமபருடடைய கபப்பியத்தில் வரும லட்சியக் கபட்சிகடளக் கண்டு மகழ்வது இயற்டக.
--- ---- -----
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2. பூங்கபடவ ஜபபர்களமபக்குவதப?
கடைந்த இதழில் "இலக்கியத்தின் எதிரி ஈ.பவ.ரப. .. என்ற தடலப்பில் நபன் எழுதிய கட்டுடரடயப் படித்த
பண்புடடைய அன்பர்கள் பலர், ரபமபயணத்டதப் பற்றி எனது கண்ஜணபட்டைத்தின் வழி பதபடைர்ந்து
கட்டுடரகள் எழுதி வரஜவண்டுபமன்ற கடிதங்கள் மூலமும ஜநரிலும என்டன வற்புறத்தி
வருத்துகின்றனர். ஆனபல் பண்பபட்டிற்குப் புது இலக்கணங் கண்டுவிட்டை தி.க.-தி.மு.க வட்டைபரத்தினர்
தங்களுக்ஜக உரிய திரபவிடை பபடஷ'யில் என்டன ஏசி எழுதி வருகின்றனர். அவர்களிடைம இடதத்தவிர
ஜவற கண்ணியமபன விவபதத்டதஜயப, கருத்டதஜயப எதிர்பபர்க்கமுடியபதுதபன்.
நவீன 'கலபச்சபரம!'
அறிவ இருப்பவர்களிடடைஜய அபிப்பிரபய ஜபதம ஏற்படுவது இயற்டக. அவர்களுக்கு அறிவ
இருக்கிறது என்பதற்ஜக அதுதபன் அடடையபளம. ஆனபல் அறிஜவபடு பண்பபடும உடடையவர்களபனபல்
அபிப்பிரபய ஜபதத்டதப் பரிமபறிக்பகபள்ளுகிறஜபபது ஆத்திரத்துக்கு இடைங்பகபடுக்க மபட்டைபர்கள்.
அரசியல் விவபதங்களில் ஆத்திர உணர்ச்சி கலப்பது தவிர்க்க முடியபததபக இருக்கலபம. தமிழ்
இலக்கியத்டதப் பற்றிய விவபதத்தில் ஆத்திர உணர்ச்சி கலப்பதற்குக் கபரணஜமயில்டல. ஆனபல்
இன்டறய தமிழ் நபட்டில்; அதுவம தி.க.-தி.மு.க. வட்டைபரத்தில்-பண்பபடு என்பது அபிப்பிரபய
ஜபதத்திற்குரிய விஷயமபகி விட்டைது. ஆகஜவ, இலக்கியத்டதப் பற்றிய விவபதத்தில் கூடை பண்பபட்டடை
எதிர்பபர்க்க முடியவில்டல.
தி.க-தி.மு.க வட்டைபரத்தினரின் வடச பமபழிகளுக்கபக நபன் வருந்தவில்டல. ஏபனன்றபல், அது
அவர்களுக்கு வழக்கமபகி விட்டை பதபழில். எப்பபபழுதும யபடரயும ஏசிக் பகபண்டிருப்படதஜய
அவர்கள் நவீன 'கலபச்சபரம’ ஆக்கிவிட்டைபர்கள். ஆகஜவ, அவர்களுடடைய ஜபபக்டக, ஜேனநபயகத்தின்
விடளவபக ஜநர்ந்த விபத்து என்ற எண்ணிப் பபபறத்துக் பகபள்ள ஜவண்டியதுதபன்.
திரு ஈ.ஜவ.ரப.வக்ஜகப அவடரப்பின்பற்றம ஜதபழர்களுக்ஜகப 'பதய்வம’ என்பது ஜதடவ
இல்லபதபபபருள்; 'ஒழுக்கம’ என்பது மூடைநமபிக்டகயின் சின்னம; பழக்க வழக்கம-பண்பபடு
என்பனபவல்லபம பத்தபம பசலிக் பகபள்ககள்!
ஆனபல் கமபரபமபயணமும அதற்கு முன்னும பின்னும ஜதபன்றிய தமிழ் இலக்கியங்களும கடைவள்
உண்டமடய வற்புறத்துகின்றன; ஒழுக்கத்டத உபஜதசிக்கின்றன; பழக்கவழக்கங்கடளயும
பண்பபடுகடளயும பின்பற்றத் தூண்டுகின்றன.
ஆகஜவ தி.க.-தி.மு.க. வட்டைபரத்தினர் தங்களுடடைய நமபிக்டககளுக்கும, நடைத்டதகளுக்கும எதிரபக
இருக்கும தமிழ் இலக்கியங்கடள எரிக்க விருமபுவதும எதிர்த்துப் பிரசபரம பசய்வதும
இயற்டகதபன்.அடதக்கண்டு வியப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது! ஒழுக்கம என்னும ஒளி புகபத இருட்டில்
வபழ விருமபும எல்பலபருஜம தமிழ் இலக்கியங்களின் எதிரிகள்தபன். ஆனபல், ஈ.பவ.ரப.வக்கும,
அவரது ஜதபழர்களுக்கும ஜநரிடடையபக கமபன் மீது கல்பலறியத் துணிவில்டல.
முன்பனபரு சமயம அவர்கள் கமபன் மீது கல்பலறிந்தபர்கள். ஆனபல், எறிந்த கல் திருமபி வந்து
அவர்கள் தடலடயஜய தபக்கித் தழுமபு டவத்து விட்டைது. அதனபற்றபன், அவடல நிடனத்து உரடல
இடிப்பது ஜபபல, வபல்மீகி ரபமபயணத்டத எதிர்ப்பதின் மூலம கமப ரபமபயணத்தின் மதிப்டபக்
குடறக்கும தந்திரத்டதக் டகயபளுகிறபர்கள். ஆனபல், கன்னித் தமிழ் உள்ளவடர கமபனுடடைய
கபப்பியத்தின் மதிப்டபக் குடறக்க எவரபலும முடியபது. ஆகஜவ, ஈ.பவ.ரப. கூட்டைத்தபரின் இலக்கிய
எதிர்ப்டபக் கண்டு நபன் கலக்கமடடையவில்டல. இலக்கியப்பூஞ் ஜசபடலடயப் ஜபபர்க்களம ஆக்க
நிடனப்ஜபபர் எந்நபளும தமிழ் மக்களின் மதிப்டபப் பபறமுடியபது. ஆகஜவ, தி.க,-தி.மு.க.
வட்டைபரத்தினரின் வடசமபரிகளுக்குப் பதிலளிக்க நபன் விருமபவில்டல. ஆயினும, கமப
ரபமபயணத்டதப் பற்றி தமிழரசுக் கழகத்தபரின் கருத்டதக் பபபதுமக்களுக்குத் பதளிவபக்க
விருமபுகின்ஜறன்.
கழகத்தின் கண்ஜணபட்டைம
தமிழரசுக் கழகம, தமிழ் இனத்தின் அரசியல்- பபபருளபதபர நலன்களுக்கபகப்
பபடுபடுவஜதபடைல்லபமல், தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும பபடுபடும பகபள்டக உடடையதபகும. அந்தக்
பகபள்டக வழிதபன் கமப ரபமபயணத்டதயும ஆரய்ந்து அதிலுள்ள சுடவ மிக்க கருத்துக்கடளச்
ஜசகரித்து தமிழ்நபட்டு மக்களுக்கு விருந்து டவக்க கழகம விருமபுகிறது.
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தமிழரசு இயக்கத்தபருக்கு இலக்கியம என்பது பபபழுதுஜபபக்குக்குப் பயன்படும பபபருளல்ல. கடைந்த
கபலத் தமிழகம எப்படி இருந்தது என்படதக் கபட்டும கண்ணபடி: இன்டறய தமிழகத்தின் பண்பபட்டுத்
தரத்டத உடரத்துப் பபர்க்க பயன்படும உடரகல்; எதிர்கபலத் தமிழகத்துக்குத் ஜதடவப்படும
பசல்வங்கள் எல்லபம நிரமபியுள்ள களஞ்சியம. இந்தக் கண்ஜணபட்டைத்துடைன் தபன் தமிழரசு
இயக்கத்தபர் கமப ரபமபயணத்டதக் கபணுகின்றனர்.
--- ----- ---
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3. கவிமணியும கண்டிக்கிறபர்!
'கற்றபடரக் கற்றபஜர கபமுறவர்'என்பது பழபமபழி. அதுஜபபல, ஒரு கவிஞனின் உள்ளத்டத- உணர்டவ
இன்பனபரு கவிஞந்தபன் சரியபக அளந்து கபட்டை முடியும. அறிஞன், கவிஞடன அனுபவிக்கலபம.
ஆனபல், கவிஞனுடடைய உள்ளத்தின் ஆழத்டத அறியமுடியபது. அதனபற்றபன்;"அணிஜசய் கபவியம
ஆயிரங்கற்கினும ஆழ்ந்திருக்கும கவியுளம கபண்கிலபர்" என்றபர் பபரதியபர்.
கவிமணி ஜதசிகவிநபயகம பிள்டள. இக்கபலக் கவிஞர்களுள் தடல சிறந்த கவிஞரபகத் திகழ்ந்தபர்.
கட்சிச் சபர்பபல் சில கவிஞர்கள் பபருடம பபற்றதுண்டு. கவிமணி ஜதசிக விநபயகனபர், கபலபமல்லபம
கட்சிச் சபர்பற்ற விளங்கினபர். அதுமட்டுமப? மக்களுடடைய கபட்சிக்கும அப்பபற்பட்டைவரபக இருந்தபர்.
இப்படிக் கட்சிக்கும, மக்களுடடைய கபட்சிக்கும அப்பபற்பட்டைவரபக இருந்தும, கவிடதத் திறன் ஒன்றின்
மூலஜம புகழ் பபற்றபர் ஜதசிகவிநபயகம.
கவிமணி ஜதசிகவிநபயகம ஆணவமற்றவர்: அப்பழுக்கற்ற பநஞ்சுடடையவர். அவருடடைய குழந்டத
உள்ளத்டத அவஜரபடு பழகியவர்கள் நன்கறிவர் தமமுடடைய கவிடதயில் மட்டுமல்லபமல், தமது
ஜபச்சிலும தமிழின் இனிடமடய பவளிப்படுத்தி வந்தபர்.
இந்நபளில், ஒரு கவிடத கூடை எழுதத் பதரியபதவபரல்லபம பபருங் கவிஞர்கள் எழுதிய
கபப்பியங்கடளக் குடற கூறகின்றனர். கமபனுடடைய கபப்பியத்தில் இங்பகபரு கவிடத, அங்பகபரு
கவிடத எனப்படித்துவிட்டு, கபப்பியம முழுவடதயுஜம கடரத்துக் குடித்து விட்டைவர்கள் ஜபபலப்
ஜபசுகின்றனர் - எழுதுகின்றனர்.
கவியரசர் பபரதியபர் தமக்கு முன்ஜதபன்றிய கவிஞர் பபருமக்கடளப் ஜபபற்றிப் புகழ்ந்தபர்:
யபமறிந்த புலவரிஜல கமபடனப்ஜபபல்
வள்ளுவர்ஜபபல் இளங்ஜகபடவப்ஜபபல்
பூமிதனில் யபங்கணுஜம பிறந்ததில்டல.
என்ற கூறிப் பபருமிதமடடைந்தபர். அவருக்குப் பின்வந்த கவிமணியும பபரதி ஜபபற்றிய முப்பபரும
புலவர்கடளத் தபமும புகழ்ந்து கவி எழுதினபர். அஜதபடு பபரதிடயயும தமது வழிகபட்டியபகக்
பகபண்டு "பபட்டுக்பகபரு புலவன் பபரதியடைப" என்ற வபடி வதங்கபத பபமபடல சூட்டினபர்.பபரதியும
கவிமணியும நிடறகுடைம ஜபபன்ற அறிவடடையவர்கள். அதனபற்றபன், தங்களுடடைய
முன்ஜனபர்கடளவிடை தபங்கள் தபன் புத்திசபலிகள் என்ற தடல மயங்கிப் ஜபசவில்டல.
கவிமணி ஜதசிகவிநபயகனபர் கமபடனப் புகழ்ந்து அவனுக்பகன்ஜற தனியபகப் பல கவிடதகள்
எழுதியிருக்கிறபர். தபம இயற்றிய ஜவற பல கவிடதகளிலும இடடை இடடைஜய கமபனின் பபருடமடய
நுடழத்திருக்கிறபர்.
ஒரு கவிடதயில், கமபனுடடைய கபப்பியத்டத நபவினிக்கப் பருகத்தக்க சுடவ மிக்க பபற்கடைலுக்கு
ஒப்பிடுகின்றபர் கவிமணி:
பபலின் சுடவக்கடைல் உண்படைழுந்து-கமபன்
பபரிற் பபபழிந்ததீம பபற்கடைடல
நபவின் இனிக்கப் பருகுவஜம - நூலின்
நன்னய முற்றம பதளிகுவஜம.
என்பது அப்பபடைல். நபத்தழுமஜபற கமபடனத்திட்டுகின்றபர் சிலர். நபவினிக்கக் கமபன் கவிடதடயப்
பருகுங்கள் என்கிறபர் கவிமணி.
கமபன் ஆரிய பமபழிடயக் கற்றறிந்தவன்; கன்னித் தமிழின் ஆழத்டத அளந்தவன். அதனபற்றபன்
மபரிடயப் ஜபபன்ற கவிடத மடழ பபபழிய முடிந்தது அந்த இருபமபழிப் புலவனபல்!
ஆரியம நன்குணர்ந் ஜதபன் - தமிழின்
ஆழம அளந்து கண்ஜடைபன்
மபரி மடழப் ஜபபலக் - கவியின்
மடழ பபபழிந்திடு ஜவபன்.
என்ற பபடுகின்றபர் கவிமணி. கமபன் சிறப்புக்கு இடதவிடை ஜவற என்ன ஜவண்டும!
ஒரு சில தமிழர்கள் 'கமபடனப் பழிப்ஜபபம. அவனுடடைய கபப்பியத்டத எரிப்ஜபபம' என்ற கபட்டுக்
கூச்சலிடுகிறபர்கள் அல்லவப? இந்தக் கூச்சல் நமது கவிமணி கபதுக்கும எட்டியஜபபது, அவர்
ஆத்திரப்படைவில்டல. கூச்சலிடும மக்களின் அறியபடம குறித்து அனுதபபப்பட்டைபர்.
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"கமபடன எரிக்க விருமபும அன்பர்கஜள! கமபன் பவறம தமிழ்க்கவி அல்லன். உலக மகபகவி.
சபதபரண கவிஞன் அல்லன்-அருட்கவி; அவனுடடைய கவிடதகள் பிணி, மூப்பு, சபக்கபடு ஜபபக்கும
ஜதவஜலபகத்து அமிழ்தம" என்ற எரிக்க விருமபுஜவபருக்கு அன்ஜபபடு அறிவடர கூறினபர். இஜதப
அந்தக் கவிடதடயப் படியுங்கள்:
அமபுவிக்கு வபய்த்த அருட்கவி; ஐயமின்றி
உமபரமு பதபத்த உயிர்க்கவி-கமபனும தன்
மந்திரச் பசபல்லபல் வடனந்த கவி; என்ஜறனும
பவந்திடுஜமப தீயபல் விளமபு.
இஜதபடு விட்டைபரப? "கமபடன எரிப்ஜபபம என்ற கூச்சல் அவருடடைய உள்ளத்தில் எரி மூட்டி விட்டைது.
ஆகஜவ, இலக்கியத்தின் எதிரிகடள ஒரு பவண்பபவில் தபக்குவஜதபடு விட்டுவிடை அவர் மனம
விருமபவில்டல.
ஓடல எரியும தபபளரியும
உள்ளத் பதழுதிடவத்து நிதம
கபடல மபடல ஓதுகவி
கனலில் பவந்து கரிந்திடுஜமப.
என்ற ஜகட்கின்றபர். பபவம! 'கமபடன எரிப்ஜபபம என்ற கூக்குரடலக் ஜகட்டு கவிமணியின் உள்ளம
என்ன ஜவதடனப் பட்டைஜதப!
உண்டமதபஜன, கமபன் கவிடதகள் ஓடலஜயபடு தபஜளபடு நின்றவிடைவில்டல. லட்சபதி லட்சம மக்கள்
உள்ளங்களிஜல குடிபுகுந்திருக்கின்றன. ஓடலடய எரிக்கலபம, கபகிதத் தபடளயும எரிக்கலபம;
உள்ளங்கடள எரிக்க முடியுஜமப? அங்கன்ஜறப கமபன் இருக்கின்றபன்! இஜதபடும விடைவில்டல
கவிமணி:
சிந்டத மகிழ விழபக் கண்டு
ஜதர்ந்த புலவர் முன்வந்து
சந்த பமழஜவ பபடுகவி
தழலில் பவந்து நீறபஜமப?
என்கிறபர். ஆம; கமபனுக்கு விழப என்றபல், அந்த விழபவில் அவனுடடைய பபருடம ஜபச எத்தடன
புலவர்கள் ஜபபட்டிப் ஜபபட்டுக் பகபண்டு வருகிறபர்கள்!
கமபன் பபடைல்கடள சந்தத்ஜதபடு பபடைப் ஜபபட்டியிடுஜவபர் எத்தடன ஜபர்! அந்தப் பபடைலும எரியுஜமபஎரிக்கத்தபன் விடுஜமப நபடு!
உள்ளத் துவடக பபபங்கிபயழ
உடரகள் பசபல்லப் பபபருஜளறித்
பதள்ளத் பதளிந்த கவியமுதம
தீயில் பவந்து பபபடியபஜமப?
அந்ஜதப! தமிழன்டனக்கு சபகபவரம தந்த அமிழ்தம கமபன் கவிடத. அடதயுமப எரிப்பது? என்கிறபர்
கவிமணி.
திருமபஜல இரபமனபக அவதரித்தபன் என்பர் சமயவபதிகள். அந்தத் திருமபலும தன்டனப்பற்றி
எழுதப்பட்டை கபவிய்த்டத- கவிடதடய கபதபரக் ஜகட்டுக்களிக்க ஆர்வமுற்ற மனித உடைல் தபங்கி
மண்ணில் வந்தபல் கன்னித் தமிழ் நபட்டுக்குத்தபன் வருவபனபம.
ஆம; இங்ஜகதபஜன கமபனுடடைய கவியமுதம இருக்கிறது!
இந்தக் கருத்டதக் கவிமணி எவ்வளவ அழகபகச் பசபல்லுகின்றபர் ஜகளுங்கள்:
கமபன் கவியின் களியமுதம உண்டிடை, மபல்
அமபுவியில் வந்திங்கு அவதபரம பசய்தபஜனப!
என்கின்றபர். கவிமணி மடறந்து விட்டைபர். அவருடடைய புகழ் கமபனுடடைய புகஜழபடு ஜசர்ந்து
சிரஞ்சீவித் தன்டம பபற்றவிட்டைது. கன்னித் தமிழுள்ளவடர கமபனும கவிமணியும வபழ்வர்.
-------------
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4. கண்ணகிடயப் பழிக்கும கருஞ்சட்டடைத்
தடலவர்
சிலப்பதிகபரத்திற்கு சிறப்புத்ஜதடை ஜதசீய வபதிகள் மபநபடு கூட்டுகின்றனர் என்ற பசய்தி ஜகட்டைவடைஜன
திரபவிடைக்கழக் வட்டைபரத்தில் கலக்கம கண்டு விட்டைது. ஜதசீய வபதிகள் என்றபஜல, வடைபமபழிக்கும
வடைவருக்கும அடிடமப்பட்டைவர்கள்; தமிழுக்கும தமிழருக்கும துஜரபகம பசய்பவர்கள் என்ற
இத்தடன கபலமும பசய்து வந்த பிரச்சபரம எல்லபம பபபய்யபய்- கனவபய்- பழங்கடதயபய்ப்
ஜபபய்விடுஜம என்பதுதபன் கலக்கத்திற்குக் கபரணம. ஆகஜவ, சிலப்பதிகபர மபநபடு நடைக்கு முன்ஜப,
சிலமபின் பபருடமடயப்பற்றி 'விடுதடல' பிரச்சபரம பசய்ய ஆரமபித்து விட்டைது. திரபவிடைக்
கழகத்தின் இலக்கியப் பிரச்சபரகரபன புலவர் இலக்குவனபர், ஆமபூரில் சிலப்பதிகபரத்தின் சிறப்புப்
பற்றிச் பசபற்பபபழிவபற்றினபர். அடத 15-3-51-ல் "சிலப்பதிகபரத்தின் பபருடம"என்ற தடலப்புக்
பகபடுத்துப் பிரசுரித்தது 'விடுதடல' 21-3-51 இதழில், சபமி சிதமபரனபடரக் பகபண்டு
சிலப்பதிகபரத்டதப் பற்றி மிக நீண்டை ஆரபய்ச்சிக் கட்டுடர ஒன்டற எழுதச் பசய்து, அடதயும
பிரசுரித்தது 'விடுதடல' இவற்றபல் நபம மருளவில்டல; மகிழ்ந்ஜதபம. சிலமடபப் பழித்தவர்களும
அதன் சிறப்டப உணர்ந்து பபரபட்டுவபதன்றபல் மகிழத்தபஜன ஜவண்டும! பமபழித் பதபண்டு கட்சிப்
பூசல்களுக்கு அப்பபற்பட்டைதலவப?
ஆனபல், ஈ.பவ.ரப. இத்தடனக்கும எதிமபறபன ஜபபக்கிஜல 30-3-51 ல் கபங்ஜகயத்தில்
சிலப்பதிகபரத்டதப் பழித்துப் ஜபசியிருக்கிறபர்:
"உண்டமயபன திரபவிடைன் -தமிழ் மகனபக
இருந்தபல் சிலப்பதிகபர மபநபடு நடைத்துவபனப?
பபர்பனருக்கு நல்ல பிள்ளயபக நடைந்து பகபள்
வதற்கு ஆக நடைத்தப்படுவது என்பதல்லபமல்
ஜவற என்ன பசபல்ல முடியும?"
என்ற சிலப்பதிகபர மபநபடு நடைத்தியவர்களுக்கு 'சிறப்புடர' வழங்கியிருக்கிறபர் ஈ.பவ.ரப.அவர்
கருத்துப்படி, சிலப்பதிகபர மபநபடு நடைத்துஜவபர் அத்தடன ஜபரும ஜபபலித்
தமிழர்களபகின்றனர்.இதற்குப் பதில்ளிக்க ஜவண்டிய பபபறப்டப புலவர் பபருமக்களுக்கு
விட்டுவிடுகிஜறபம.
"சிலப்பதிகபர பமன்பது ஆரியத்டதப் பரப்புகிற ஒரு நூபலன்பது அல்லபமல், ஜவற என்ன?ஆரமப
முதல் இறதிவடர ஒஜர ஆரியந்தபஜன கபட்சியளிக்கிறது.
என்கிறபர் ஈ.பவ.ரப. 'மிரண்டைவன் கண்ணுக்கு இருண்டைபதல்லபம ஜபய்' என்பபர்கள். அதுஜபபல
எப்ஜபபஜதப, எதற்கபகஜவப ஆரியத்தின் மீது பவறப்ஜபற்பட்டைதன் கபரணமபக,கபண்பபதல்லபம
'ஆரிய'மபகக் கபட்சியளிக்கிறது ஈ.பவ.ரப.வக்கு!
பகபடுங்ஜகபலடன எதிர்த்துப் ஜபபரபடும
கண்ணகியின் புரட்சி 'ஆரியம’!
அறியபது பசய்த பிடழக்கு, தனது உயிடரஜய
அர்ப்பணிக்கும பநடுஞ்பசழியனின் தியபகம ’ஆரியம’!
அரசன் உயிர் நீத்த அக்கணஜம தபனும உயிர் நீத்த
ஜகபப்பபருந்ஜதவியின் அன்பு நிடறந்த கபதல் 'ஆரியம’!
வபய் பகபழுத்துப் ஜபசிய வடை ஜவந்தருடைன் ஜபபரிட்டுத் தமிழரின்
ஆற்றடலப் புலப்படுத்திய பசங்குட்டுவன் பசயல் 'ஆரியம’!
மூன்றபகப் பிளவபட்டுக் கிடைந்த தமிழகத்டத ஒன்றபகப் பிடணத்துக்
கபட்டிய இளங்ஜகபவின் சித்திரம 'ஆரியம’!
விடல மகளூக்குப் பிறந்தும ஒருவடனஜய கபதலித்து வபழ்ந்து அவன் இறந்த
பிறகு வபழ்விற்குரிய இன்பங்கள் அடனத்டதயும இழந்துவிட்டை மபதவியின்
மனப் பண்பு 'ஆரியம’!
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பபர்ப்பனத் ஜதபழியின் கருத்து வழி கபமன் ஜகபயில் பசன்ற
வழிபடை மறத்த கண்ணகியின் பசயல் 'ஆரியம’!
இத்தடனயும தமிழ்ப் பண்பிற்கு எதிரபன 'ஆரியப் பண்பு’தபன் என்றபல்,
அந்த ஆரியப் பண்பு நீடூழி வபழ்வதபகுக.!
"ஜகபவலனுக்கும கண்ணகிக்கும நடைக்கிற கல்யபணம பபண்ணடிடமத் திருமணம. அடுத்தபடியபக அது
பண மூட்டடைகள் திருமணம."
என்கிறபர் ஈ.பவ.ரப. எங்ஜகஜயப - யபஜரப பசய்துபகபண்டை திருமணத்டத நிடனப்பிஜல
டவத்துக்பகபண்டு கண்ணகியின் திருமணத்டதக் கண்டித்துப் ஜபசியிருக்கிறபர் ஜபபலும! உணர்ச்சிக்கபக
அல்லபமல்- கடைடமக்கபகவம அல்லபமல், பவறம உடடைடமக்கபக மட்டும திருமணம பசய்துபகபண்டை
பபண் அல்லள் கண்ணகி. கண்ணகியின் கபதலன் பணக்கபரக் குடுமபத்தில் பிறந்தவன்தபன், ஆனபல்,
அவனுடடைய பணத்துக்கபக தனது இளடமடய அடைகு டவக்கும அறிவபகட்டை நிடல கண்ணகிக்கு
இருந்ததில்டல.
பபர்ப்பனப் புஜரபகிதர் மடறவழிப்படி நடைத்தி டவத்ததற்கபக, கண்ணகி-ஜகபவலன் திருமணத்டதப்
பழிப்பது ஆரபய்ச்சி அறிவன்ற -ஆபபசக் கூக்குரல்!
"கண்ணகி என்ற கூறப்பட்டிருக்கிற பபண்ணுக்கு சிறிதளவபவது அறிவமனித உணர்ச்சி- தன்மபனம இருந்தது என்ற யபரபவது ஒப்புக் பகபள்ளமுடியுமப?"
என்ற கமபீரமபகக் ஜகள்வி ஜபபடுகிறபர் ஈ.பவ.ரப. உணர்ச்சிக்கபக அல்லபமல் உடடைடமக்கபக
முதுடமடயக் கபதலிக்கும பபண் மனித உணர்ச்சி அற்றவள் தபன்! ஊரபர் பழிக்கும நிடலயிலும
உணர்ச்சியற்ற கட்டடையபக கிழத்ஜதபடு பவனி வரும பபண் தன்மபனமற்றவள்தபன்!
இந்தக்குடறபபடுகள் அடனத்தும பகபண்டை ஒரு பபண்டண ஈ.பவ.ரப. எப்ஜபபஜதப- எங்ஜகஜயப
சந்தித்து விட்டைபர் ஜபபலும! அவடள நிடனவில் டவத்துக் பகபண்டு கண்ணகிடயச் சபடுகிறபர்.
கண்ணகிக்கு அறிவ இருந்ததபல்தபன் கணவடனப் பிரிந்த கபலத்திலும கற்புபநறி தவறபது வபழ்ந்தபள்.
மனித உணர்ச்சி இருந்ததபல்தபன் ஆயர்ஜசரியில் ஜகபவலன் தன்டன இறதியபகப் பிரியுமஜபபது
அவனது ஜபபற்றப ஒழுக்கத்டத எடுத்துக்கபட்டி இடித்துக் கூறினபள்.
அவளுக்குத் தன்மபனம இருந்ததபல் தபன் குற்றமற்ற தன் கணவடனக் கள்வன் எனக் குற்றம
சபட்டிக்பகபன்ற பகபடுங்ஜகபல் அரடச அழித்தபள்!
அத்தடகய பபண்ணரசிடயயப பழிப்பது? என்ன துணிச்சல்? புலவர் பபருமக்கஜள! பநற்றிக்கண்
திறந்தபலும குற்றம குற்றஜம என்ற நக்கீரன் பரமபடரதபனப நீங்கள்? 'ஆம' என்றபல், இளங்ஜகபடவப்
பழிப்படதப் பபர்த்தும பபபறத்திருப்பஜதன்? ஒருஜவடள தமிஜழ வீரத்டதவிட்டு விலகி விட்டைஜதப?
அறிவ பீடைத்டத விட்டு விலகிவிட்டைஜதப? பதில் கூறங்கள்.
திரபவிடைத்தபர்க்களுக்கு ஒரு நிடலயபன பகபள்டக கிடடையபது என்ற நபம கூறினபல் ஜகபபம பபபத்துக்
பகபண்டுவருகிறது சில 'புரட்சி' வீரர்களுக்கு. இஜதப பபருங்கள், இலக்கியத் துடறயில் அவர்களுக்குள்ள
ஞபனத்டத!
"சிலப்பதிகபரம பபண்டணப் பபருடம படுத்திப் ஜபசும ஜபரிலக்கியம"
என்ற ஜபசுகிறபர் திரபவிடைக் கழகத்தின் இலக்கியப் பிரச்சபரகரபன புலவர் இலக்குவனபர்.
அடத'சிலப்பதிகபரத்தின் சிறப்பு' என தடலப்புக் பகபடுத்துப் பிரசுரிக்கிறது 'விடுதடல'.
"சிலப்பதிகபரம சிந்தித்து ஆரபய்வதற்குரிய சிறந்த தமிழ்நூல்...தமிழர் நபகரிகத்டத விளக்கும
நூல்...ரபமபயணத்டதப்ஜபபல்-பபரிய புரபணத்டதப்ஜபபல்- ஜீவக சிந்தபமணிடயப் ஜபபல் பூடச
பண்ணும மனப்பபன்டம உண்டைபக்கும நூலல்ல. இதுதபன் அந்த நூலுக்குரிய தனிச்சிறப்பு."
என்ற 21-3-51 'விடுதடல'யில் எழுதுகிறபர், பபரியபடர நிழல்ஜபபலப் பின்பற்றிச் பசல்லும சபமி.
சிதமபரனபர். இடத:
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"சிலப்பதிகபரம பசபல்லும பசய்திகள் யபடவ?
பகுத்தறிவ, ஜேனநபயகம, தன்மபனஜம தமிழர்பண்பு".
என்ற பகபட்டடை எழுத்துக்களில் இரண்டு பத்தி தடலப்புக் பகபடுத்து 'விடுதடல'யில்
பிரசுரித்திருக்கிறபர் அதன் ஆசிரியர். அந்தக் கட்டுடரயில் சபமி சிதமபரனபர் ஜமலும கூறவடதப்
படியுங்கள்:
"கண்ணகி சிறந்த குணமுடடையவள், அழகும
அரிய குணங்களும அவளிடைமிருந்தன."
என்கிறபர் ஈ.பவ.ரப.வின் சீடைர். குருவக்கு அறிவ- மனித உணர்ச்சி- தன்மபனம
முதலிய நல்ல குணங்கள் அற்றவளபகக் கபட்சியளிக்கிறபள் கண்ணகி.
சீடைருக்ஜகப அத்தடன குணங்களும உடடையவளபகக் கபட்சியளிக்கிறபள்.
ஒஜர பபத்திரம; இரு ஜவறகபட்சிகள். கபண்பவர்கள் இருவரும ஒஜர கட்சியினர்;
அதுமட்டுமல்ல; குருவம சீடைரும. இடதக்கண்டு பவட்கப்படுவது மட்டுமல்ல;
இவர்கடளயும பபபதுவபழ்வில் நடைமபடைவிட்டைதற்கபக ஜவதடனயும படைஜவண்டும.
சிலப்பதிகபரத்தின் கருப்பபபருடளப் பற்றிக் கூறமஜபபது "ஆரிய பநறிடயப் பரப்புவதற்கபகஜவ
எழுதப்பட்டைது" என்கிறபர் ஈ.பவ.ரப. "ஆரமபமுதல் இறதி வடரயில் ஒஜர ஆரியந்தபஜன
கபட்சியளிக்கிறது." என்றம ஆத்திரத்ஜதபடு ஜகட்கிறபர். அவருக்கு நபம பதிலளிக்கத்
ஜதடவயில்டல.அவரது சீடைர் சிதமபரனபடரக் பகபண்ஜடை பதிலளிக்கச் பசய்கிஜறபம.'விடுதடல'யில்
தபம எழுதிய கட்டுடரயின் இறதியில் சிலப்பதிகபரத்தின் சீரிய கருப் பபபருள்கடளக் கணக்ஜகபடு
கூறகிறபர் சிதமபரனபர்.
"சிலப்பதிகபரக் கடதயிஜல கூட்டைல், கழித்தல், பபருக்கல், வகுத்தல்கடளப் புகுத்திப் படித்தபல், இந்த
மூன்ற உண்டமகடள மறக்கமுடியபது. (1) பதய்வீகச் சடைங்குகளபல் பயனில்டல. (2) அறிவின்றி,
விசபரடண யில்லபமல் நிரபரபதிகளுக்குத் தண்டைடன அளிக்கும அரசபங்கம பபபதுமக்களபல்
அழிக்கப்படும. (3) தமிழன் தன்டன அவமதிக்கும எவனுக்கும தடலவணங்க மபட்டைபன். தன்டன
அவமதிப்ஜபபடர அடைக்கித் தன்மபனத்டதக் கபப்பபற்றிஜய தீர்வபன். பிரித்தபளும சூழ்ச்சிக்குத் தமிழன்
ஏமபறமபட்டைபன். இந்த உண்டமகடள விளக்கஜவ சிலப்பதிகபரம எழுதப்பட்டைது. இடத பமய்ப்பிக்க
நபம எப்பபபழுதும தயபர். எந்த இடைத்திலும வபதிக்கவம முன்னிற்ஜபபம." இது சபமி சிதமபரனபரின்
கருத்துக்கள்.
சிலப்பதிகபரம பயனுள்ள நூல்-படிக்க ஜவண்டிய நூல்- கழிக்க தக்கன சில இருப்பினும, பபபதுவபகப்
பபரபட்டை ஜவண்டிய நூல் என்ற கூறவது மட்டுமல்ல; அவ்ரது கூற்டற மறப்ஜபபடர வபதுக்கும
அடழக்கிறபர் சிதமபரபனபர். ஈ.பவ.ரப. வக்குத் தன்மபன மிருப்பின் சிதமபரனபஜரபடு சமருக்குச்
பசல்லட்டும. இல்டலஜயல் சிதமபரனபரின் சிலப்பதிகபரப் பற்ற உண்டமயபயின்; தமது மபனத்டதக்
கபத்துக் பகபள்வதற்கபக ஜவனும ஈ.பவ.ரப.வின் வட்டைபரத்டத விட்டு அவர் பவளிஜயறட்டும.
பபலுக்கும கபவல்; பூடனக்கும ஜதபழன் என்பது ஜபபல, தமிழுக்குத் பதபண்டு பசய்வதபக நடிப்பது
அஜத சமயத்தில் தமிழ்ன் பபருடமடய இழித்துப் ஜபசும ஈ.பவ.ரப. வக்கும துதிபபடுவது என்ற
இழிநிடல இனியும நீடிக்கக் கூடைபது.
இப்படி முன்னுக்குப் பின் முரணபக ஒருவர்க்கு ஒருவர் எதிர்மபறபகப் ஜபசும ஒரு கூட்டைமும தமிழ்
நபட்டில் இருக்கிறஜத!
இந்த லட்சணத்தில் சிலப்பதிகபர மபநபடு கூட்டியவர்களின் தமிழ்ப்பற்டற டநயபண்டி பசய்கிறது
'திரபவிடை நபடு'. அதுமட்டுமல்ல. தபங்கள் என்பறன்றம சிலப்பதிகபரப் பக்தர்கள் ஜபபலவம, ஜதசிய
வபதிகள் இப்ஜபபதுதபன் சிலமபின் சிறப்டபப்பற்றிச் சிந்திக்கத் பதபடைங்கி இருப்பதபகவம கூறகிறது.
தமிழ்பமபழிக் கடலகளுக்ஜகப, கபவியங்களுக்ஜகப திரபவிடைத்தபர்கள் எந்தக் கபலத்திலும
மதிப்பளித்ததில்டல. அதுமட்டுமல்ல, அவற்றிற்கு மதிப்பளிக்கும அறிஞர்களின் மபனத்டதக்
பகடுக்கும வடகயில் ஊருக்கு ஊர் கூட்டைம ஜபபட்டு ஏசிப்ஜபசுவதும அவர்களின் அன்றபடைஜவடல.
ஆங்கிஜலயன் இந்த நபட்டடை விட்டுப் ஜபபகமபட்டைபன் என்ற நமபிக்டக இருந்தவடர,
திரபவிடைத்தபர்கள் ஆங்கிலமபடயக்கு அடிடமப்பட்டுக் கிடைந்தபர்கள். டசமன் ரபமசபமி, ஸ்டைபலின்
பஜேகதீசன், எட்வர்டு மபணிக்கம, ஜமஜயப குப்பமமபள், மிஸஸ் மிரபண்டைப என ஜமல் நபட்டைபரின்
ஆங்கிலப் பபயர்கடளத் தங்கள் பபயர்களுக்கு முன்ஜன முடிசூட்டியது ஜபபன்ற டவத்துக் பகபள்வதில்
ஆனந்தப்பட்டைபர்கள்.
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ஆனபல், ஜதசிய எழுச்சியபலும, பபரதியபரின் கவிடதகளபலும மக்களிடடைஜய நபட்டுப் பற்ஜறபடு
பமபழிப்பற்றம ஜவகமபக வளர்ந்தது. அஜதபடு, பவள்டளயபட்சி பவளிஜயறவது திண்ணம என்ற
நிடலயும ஜதபன்றியது. ஆகஜவ, தமிடழ வபழ்த்தினபபலபழிய தபங்கள் வபழமுடியபது என்படத
உணர்ந்து பகபண்டைனர் திரபவிடைத்தபர்கள். அதனபல் டசமன், ஸ்டைபலின், எட்வர்டு, ஜமஜயப, மிரபண்டைப
என்ற பபயர்களுக்பகல்லபம தடல முழுக்குப் ஜபபட்டுவிட்டு, நபரபயண சபமி- பநடுஞ்பசழியரபனபர்!
ரபடமயப-அன்பழகனபனபர்! நடைரபசர்- கூத்தரசரபனபர். ஆம; விடல ஜபபகபத பண்டைத்திற்கு வியபபபரி
ஜலபிள் மபற்றவது ஜபபல, புதிய பபயர்களில் படழய ஜபயபட்டைங்கடளத் பதபடைர்ந்து நடைத்துகின்றனர்.
உள்ளத்தில் உண்டமத் தமிழ்ப்பற்ற இல்லபவிடினும, இவர்களது நடிப்பில் மயங்கி இவர்களும
உண்டமயபன தமிழ்ப் பற்றடடையவர்கள்தபன் என்ற நமபினர்- நமபுகின்றனர் பண்டிதப் பபருமக்களில்
பலர். ஆனபல், என்னதபன் திறடமயபக ஜவஷம ஜபபட்டைபலும, சில சந்தர்ப்பங்களில் ஜவஷம கடலந்து
உண்டம பவளிப்பட்டு விடுகிறது.
சிலப்பதிகபரம, நபம திரபவிடைர் அல்லர்-தமிழர்; நமது தபயகத்தின் பபயர் திரபவிடைமன்ற-தமிழகம;
அதன் வடைக்பகல்டல விந்தியமன்ற-ஜவங்கடைம; தமிழ் நபட்டு அந்தணர் ஆரியரல்லர்-தமிழர்
என்கின்றது. மற்றம, தமிழருடடைய பண்பபடும பழக்க வழக்கங்களும பபருமபபலும ஜவங்கடைத்திற்கு
பவளிஜய உள்ளவர்களின் பண்பபடுகளுக்கும பழக்க வழக்கங்களுக்கும ஜவறபனடவயபயினும
விஜரபதமபனடவயல்ல என்ற சிலப்பதிகபரம கூறகின்றது. இந்த உண்டமகளுக்கு ஜநர்மபறபன
ஜபபக்கிஜல'கபலட்ஜசபம' நடைத்திக் பகபண்டிருக்கும ஈ.பவ.ரப., சிலப்பதிகபரத்டத எதிர்ப்பதில்
வியப்பபபன்றமில்டல. ஆனபல், ஒரு ஜகபடி ஈ.பவ.ரப.க்கள் புறப்பட்டைபலும, தமிழ் மக்களிடடைஜய
சிலப்பதிகபரத்திற்குள்ள பசல்வபக்டக குடறக்க முடியபது.
-தமிழ் முரசு -ஏப்ரல்-1951.
---------------
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5. சிலமபபபலிக்கு எதிபரபலி!
பசன்டனயில் கூடிய சிலப்பதிகபர மபநபடு மிகச் சிறப்பபக நடைந்து முடிந்து விட்டைது. தடலடம வகித்த
டைபக்டைர்.மு.வ. கூறியது ஜபபன்ற, தமிழ் பமபழியின் வரலபற்றிஜலஜய சிலப்பதிகபரத்தின் பபயரபல்
மபநபடு கூடியது இதுதபன் முதல் தடைடவ. என்றபலும, முடிவபனது அன்ற. இனி, மபவட்டைங்கள்
ஜதபறம, சிற்றூர்கள் ஜதபறம சிலப்பதிகபர மபநபடுகள் பதபடைர்ந்து நடடைபபறம. ஏபனனில்,
பசன்டனயில் மபநபடு கூட்டியவர்ககள் பசந்தமிழின் பபயரபல் சிந்துபபடி வயிற வளர்ப்பவர்கள்
அல்லர்.பசந்தமிழின் வபழ்வக்கபகவம, வளர்ச்சிக்கபகவம, தங்கள் வபழ்டவயும வளர்ச்சிடயயும
இழக்கத் துணிந்தவர்கள்.ஆகஜவ, துவக்கி டவத்த இந்த நற்பணிடய இனியும பதபடைர்ந்து நடைத்த
அவர்களிடைம திட்டைம உண்டு. அடத நிடறஜவற்றம திறடம படடைத்த தீரர்களும உண்டு. ஆம; இனி
பசந்தமிழ் நபட்டில் சிலமபு பதபடைர்ந்து ஒலிக்கும என்பது மட்டுமல்ல; ஒளியும வீசும என்ற கூறலபம.
அந்த ஒளியிஜல தமிழுக்கபக-தமிழ் நபட்டுக்கபக உண்டமயபகப் பபடுபடுஜவபர் யபர்;தமிழின் பபயரபல்
வருமபனத்டதப் பபருக்கி வயிற வளர்ப்ஜபபர் யபர்? என்படத மக்கள் நன்கு பதரிந்து பகபள்வபர்கள்.
பசன்டனயில் சிலப்பதிகபர மபநபடு கூட்டியவர்கள் பபருமபபலும ஜதசீயவபதிகளபவர். ஆயினும,
சிலப்பதிகபர மபநபடு ஜதசீய விஜரபதிகளின் வட்டைபரத்திலும எதிபரபலி பசய்திருக்கிறது. இது
எதிர்பபர்த்ததுதபன்!
'சிலமபு ஒலித்தது’ என்ற தடலப்பில், சிலப்பதிகபர மபநபடு பற்றி டநயபண்டி பசய்யும கட்டுடர
ஒன்டறப் பிரசுரித்திருக்கிறது திரபவிடைநபடு. ஜநருக்கு ஜநர் வபதபடுவது வீரர்களின் வழக்கம. ஒளிந்தும
பநளிந்தும குறமபுத்தனம பசய்வது ஜகபமபளிகளின் ஜவடல. ஆனபல், "முன்ஜனற்றம" என்ற முத்திடர
தபங்கிய கட்சித் தடலவரின் ஏடு, வீரர்களுக்குரிய முடறயில் பவளிப்படடையபக வபதபடைபமல்,
ஜகபமபளிகளுக்குரிய குறமபுத்தனத்தில் இறங்கியிருக்கிறது.
"பசன்டன மபநபட்டில் சிலமபு ஒலித்தது.
ஆனபல்,அதன் ஒளிடய மடறத்து விட்டைபர்கள்."
என்ற ஒலமிடுகிறது 'திரபவிடைநபடு’. மபரிக் கபலத்தில் இடிபயபலி ஜகட்குமஜபபது, அதஜனபடு ஜசர்ந்து
வருகிற மின்னல் ஒளிடயயும கபணத்தபன் பசய்கிஜறபம. ஆனபல், அந்த ஒளிடயக் கபண முடியபத
குருடைர்களுக்கு இடிஜயபடச மட்டுந்தபன் ஜகட்கும. மின்னலின் ஒளி பதரியபது. அது ஜபபன்ற,
கண்ணிருந்தும குருட்டுப் ஜபபக்கில் பசல்லும 'திரபவிடை நபடு’ வின் கட்டுடரயபளருக்கு கண்ணகி
பந்தலில் வீசிய ஜபபரபளிடயக் கபண முடியபதுதபன்!
டைபக்டைர் மு.வ., அறிஞர் ஜசதுப் பிள்டள ஆகிஜயபரின் ஜபச்சுக்களிஜல, இங்குமங்குமபக இரண்படைபரு
வபர்த்டதகடளப் பபபறக்கி எடுத்து டவத்துக்பகபண்டு, தமமுடடைய குறமபுத் தனத்திற்ஜகற்ப
ஆரபய்ச்சி பசய்கிறபர், 'திரபவிடைநபடு' கட்டுடரயபளர்.
ஏடனய கபவியங்கடளப்ஜபபல் அல்லபமல், சிலப்பதிகபரத்தில், கற்படன குடறந்த அளவில் இடைம
பபற்றள்ளது" என்றபர் டைபக்டைர் மு.வ. இடத டவத்துக்பகபண்டு, கண்ணகி பகபங்டகடயப்
பிய்த்பதறிந்த கபட்சிடயக் கற்படன எனக் கூறவஜதபடு டநயபண்டியும பசய்கிறபர் கட்டுடரயபளர்.
பிறந்திடைத்டதத் ஜதடுஜத ஜபடத மடைபநஞ்சம
கறந்திடைத்டத நபடுஜத கண்.
என, கபமபவறி படடைத்த உள்ளத்டதக் கடிந்து பகபண்டைபர் பட்டினத்தபர். எங்கும எதிலும
பிறந்திடைத்டதயும, கறந்திடைத்டதயும கபணுவதிஜலஜய களிப்படடைந்த கூட்டைத்தபர் 'கடைந்த கபலத்தில்
மட்டுமல்ல' இக்கபலத்திலும உண்டு என்படதத் தமடமக் பகபண்ஜடை பமய்ப்பிக்கிறபர் கட்டுடரயபளர்.
கண்ணகியின் ஆற்றலுக்கு அத்தபட்சியபக எத்தடன எத்தடனஜயப பசய்திகள் உண்டு சிலப்பதிகபரத்தில்.
அடதபயல்லபம விட்டு விட்டு கறந்திடைத்டதஜய நபடுகிறது கட்டுடரயபளரின் கண். 'அரசியல்
பிடழத்ஜதபடர அறக்கடைவள் கூற்றவன் வடிவில் வந்து பகபல்லும' என்ற சிலப்பதிகபர வரிகடள
எடுத்துக் கபட்டி இன்டறய அரசினடர எச்சரித்தபர் அறிஞர் ஜசதுப்பிள்டள. இடத டவத்துக்பகபண்டு
கூத்தடிக்கிறபர், கூற்றவனிடைம நமபிக்டகயில்லபத கட்டுடரயபளர். இந்தச் சபன்டற ஜசதுப்பிள்டள
மட்டுமல்ல; இன்டறய ஆட்சிடய ஆதரிக்கும ஜதசியவபதிகஜள ஆயிரமபயிரம ஜமடடைகளில் எடுத்துக்
கபட்டியிருக்கின்றனர். அரசினர் மீது பழி கூற அல்ல; அவர்கடளப் பண்படுத்த! அரசு பநறிபிறழ்ந்த
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ஆங்கிலக் பகபடுங்ஜகபடலக் கூற்றவன் வடிவில் வந்து பகபன்றபர்கள் ஜதசீயவபதிகள். ஆனபல், அந்தக்
பகபடுங்ஜகபலுக்குக் குற்றஜவல் புரிந்தபர்கள் திரபவிடைத்தபர்கள். ஆகஜவ, சிலப்பதிகபரத்தில் வரும
அந்தப் பகுதிடய இன்டறய அரசினருக்கு எதிரபக எடுத்துக் கபட்டைத் திரபவிடைத்தபர்களுக்கு உரிடம
கிடடையபது.
சிலப்பதிகபர மபநபடு கூட்டிய ஜதசிய வபதிகளின் தமிழ்பற்டற டநயபண்டி பசய்கிறபர் கட்டுடரயபளர்.
"பமபத்தத்தில் சிலமபு ஒலித்தது; அதுவடர லபபந்தபன். சிலமடபயபவது ஒலிக்க நிடனத்தபர்கஜள!"
என்கிறபர்.
ஏஜதப இத்தடன நபளும தபங்கள்தபன் சிலமடப ஒலிப்பித்துக் பகபண்டிருந்தது ஜபபலவம,
இப்ஜபபதுதபன் ஜதசீயவபதிகள் சிலமடபப்பற்றிச் சிந்தித்திருப்பது ஜபபலவம, நபட்டு மக்கடள நமப
டவக்கப் பபர்க்கிறபர் 'திரபவிடை நபடு' கட்டுடரயபளர். பன்னிரண்டு பக்கங்களுள்ள 'திரபவிடை நபடு'
இதழில், ஏழு பக்கங்களுக்குக் கட்டுடர எழுதியிருக்கிறபர், கபஞ்சீபுரத்தபரின் திருத்பதபண்டைர். அந்த ஏழு
பக்கங்களில் கண்ணகியின் கற்டபப் பற்றிப் பபரபட்டும வடகயில் ஒரு வரிகூடை-ஒரு வபர்த்டத கூடை
இல்டல. இதுதபன் இவர்கள் சிலப்பதிகபரத்திற்குச் சிறப்பு பசய்யும வடக ஜபபலும!
சிலமபின் சிறப்டப, கட்சிக் கபழ்ப்பின்றி-சபதிப்படகயின்றி- கபமபவறியின்றிச் சித்தரித்துக்
கபட்டினபர்கள் மபநபட்டின் ஜபச்சபளர்கள்.அப்படிப் பட்டைவர்கடளப் 'ஜபபலிகள்' என்ற கூறகின்றபர்,
ஜபபலித்தனமின்றி ஜவபறபன்றறியபதவர். உண்டமயிஜலஜய திரபவிடைத்தபர்கள் சிலப்பதிகபரத்திற்குச்
சிறப்புத்ஜதடை விருமபியிருந்தபல், அடத எத்தடனஜயப வடககளில் பசய்திருக்க முடியும. எம.ஏ. பட்டைம
பபற்ற 'திரபவிடைநபடு' ஆசிரியர், கண்ணகியின் சிறப்டப ஆங்கிலத்தில் எழுதி அகில உலகத்திலும
பரப்பி இருக்கலபம. பசய்ததுண்டைப? கிடடையபஜத! ஜரபமபபுரி ரபணிகளின் அங்க அழடக அந்தரங்க
லீடலகடளக் கபமத்ஜதன் நனி பசபட்டைச் பசபட்டை எழுதுவதற்கு ஜநரமிருந்தது. அடத அச்சிட்டு
மபணவர்களிடடைஜய விற்றப் பணமபக்கிக் பகபள்ளவம மனமிருந்தது. ஆனல், சிலமபபல் புரட்சி
விடளவித்த வீரக் கண்ணகியின் பசய்திடய ஆங்கிலத்தில் எழுத ஆற்றலிருந்தும, அவகபசமில்டல!
வலது பகபங்டகடயத் திறந்த ஜகபலத்ஜதபடு, ஒரு மங்டகடயப் படைம ஜபபட்டு புத்தகம தயபரிப்பதுஅடத மபணவர்களீடடைஜய விற்றப் பணம சமபபதிப்பது அறிவத் பதபண்டைபம! பகபடுங்ஜகபலன் மீது
பகபண்டை ஜகபபத்தபல் ஒரு கற்பரசி, இடைது பகபங்டகடயப் பிய்த்பதறிந்தபள் என்ற கூறவது
அறியபடமயபம. தபயினத்தின் பபருடமடய- தமிழினத்தின் சிறப்டப டநயபண்டி பசய்வடதஜய
பதபழிலபகச் பகபண்டை இந்தக் கூட்டைத்திற்கும தமிழகத்தில் வபழமடன இருக்கிறது; வயிற வளர்க்க
வசதியுமிருக்கிறது! தமிழகஜம, நீ சீர்படும நபள் எந்நபஜள?
அறிஞர் ஜசதுப்பிள்டள, "ஆங்கிஜலயரிடைமிருந்து சுதந்திரம பபற்ற தமிழகம ஜவற எவருக்கும
அடிடமப்படைக் கூடைபது" என்ற தமது திறப்புடரயில் கூறினபர். நபவறட்சி பகபண்டைவன் கபனடல நீர்
என்ற எண்ணிக் களிப்படடைவது ஜபபல, ஜசதுப்பிள்டளயின் கூற்டறத் திரித்துக் கூறிக் களிப்படடைகிறபர்,
உண்டமக்கும பபபய்க்கும ஜவற்றடம கபணபத கட்டுடரயபளர். ஜசதுப்பிள்டள, ' தமிழகம
வடைநபட்டைபஜரபடு பதபடைர்பு பகபள்ளக் கூடைபது' என்ற பபபருளில் அப்படிக் கூறவில்டல. "தமிழகம தனி
ரபஜ்ய உறப்பபக விளங்க ஜவண்டும" என்ற ஐயத்திற்கிடைமின்றி அறிவித்தபர். இது தினசரிப்
பத்திரிக்டககளிஜலஜய பவளிவந்த பசய்தி. குடியரசுச் சட்டைப்படி,"தனிரபஜ்ய உறப்பு" என்பது இந்திய
யூனியனில் இடணந்துள்ள மபகபணங்களுக்குப் பபயர். ஆங்கிலத்திலுள்ள குடியரசுச் சட்டைத்டத தமிழில்
பபயர்க்கும பணிடய ஏற்றள்ளபர் ஜசதுப்பிள்டள. ஆகஜவ, தபம ஜகபரும தமிழகத்தின் அரசியல்
அந்தஸ்து எத்தடகயது என்படத சந்ஜதகத்துக்கு இடைமற்ற வடகயில்-சட்டை ரீதியபன வபர்த்டதயில்
கூறிவிட்டைபர்.
ஆனபல், சத்தியத்திலும நமபிக்டகயின்றி, சட்டைத்திலும ஞபனமின்றி கட்சி வளர்ப்படதஜய வபழ்க்டகத்
பதபண்டைபகக் பகபண்டுவிட்டை கட்டுடரயபளருக்கு இது புரியபததில் வியப்பில்டல. தமிழகம ஜவற
எவருக்கும அடிடமப் பட்டிருக்கக்கூடைபது என்ற அவர் கூறியதன் பபபருள் என்ன? தமிழகம தனியரசு
பபறபமல் ஆந்திர- ஜகரள கன்னடைப் பகுதிகஜளபடு கட்டுப்பட்டிருக்கக் கூடைபது என்பஜதயபகும.
கட்டுடரயபளர் இந்த உண்டமடய இனிஜயனும உணர்வபரப?
"இருபது ஆண்டுகளபக நபம ஆற்றம பகுத்தறிவப் பணியின் பரிசு, குறளும சிலமபும பகபண்டைபடைப்
படும முயற்சி"
என்கிறபர் கட்டுடரயபளர். இரவலுக்குப் பிள்டள வபங்கி, அடதத் தம பிள்டளபயனக் கபட்டிப் பிச்டச
எடுக்கும சங்டக பகட்டை மங்டகயர் சிலடரப் பபர்த்திருக்கிஜறபம. இந்தப் ஜபபலித் தபயபர் ஜபபன்ற
தமிழுக்கு-தமிழக வளர்ச்சிக்கு-தமிழகத்தின் வபழ்வக்கு, எங்கு யபர் பபடுபட்டைபலும அபதல்லபம
தங்கள் கிளர்ச்சியின் எதிபரபலியின் என்ற பிரச்சபரம பசய்வது-நன்றி, நபணயம என்ற பண்பு
21

பகபஞ்சங்கூடை இல்லபத திரபவிடைத்தபரின் பதபழில். சிலப்பதிகபரம பரவியதற்கு தங்கள் உடழப்ஜப
கபரணம என்ற கூறம கட்டுடரயபளர் எங்ஜக-எப்ஜபபது- எப்படி உடழத்தபர்கள் என்படத
விளக்கவில்டல. பபர்ப்பனரபன உ.ஜவ. சபமிநபதய்யர், பசல்லரித்துக் கிடைந்த சிலப்பதிகபர ஏடுகடளச்
சீரபக்கி அச்சடித்துக் பகபடுத்ததும, சிலப்பதிகபரத்டதப் பண்டிதஜரயன்றி பபமரரும படிக்கும வடகயில்
புலவர் ஜவங்கடைசபமி நபட்டைபர் உடர எழுதியதும திரபவிடைத்தபர்கள் பசய்த முயற்சியின்
எதிபரபலிதபஜனப? இப்படியும படுபபபய் ஜபசி தமிழ் மக்கடள ஏய்த்துப் பிடழப்படதவிடை, ஜவபறபரு
நல்ல பதபழிடல நபடுவது நலம.
சிலப்பதிகபர மபநபட்டைன்ற இரவ. "ஒளடவயபர்" நபடைகம நடடை பபற்றதல்லவப? அது பிடிக்கவில்டல
'பகுத்தறி'வபளருக்கு! மபநபட்டடைக் கூட்டியதன் கருத்து கண்ணகிடயப் ஜபபற்றவதன் மூலம
அவ்வீரபங்கடனடயப் பபற்பறடுத்த பபண்ணினத்டதப் ஜபபற்றவதபகும. இடத டைபக்டைர் மு.வ.,
"இது சிலப்பதிகபர ஆரபய்ச்சி மபநபடைன்ற கபவியத் தடலவிடயப் பபரபட்டும மபநபடு"
எனத் பதளிவபகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறபர். அதனபற்றபன், தமிழகத்தின் வீரப் பபண்டணப் பபரபட்டும
திருநபளில் தமிழ்ப் பபண்ணினத்தின் அறிவக் களஞ்சியமபன 'ஒளடவயபர்' நபடைகம நடைத்தப்பட்டைது.
ஜபபகட்டும; கட்டுடரயபளரின் பபபய் வபதங்களபல் சிலப்பதிகபர மபநபட்டின் சிறப்டபக் குடறத்து
விடைமுடியபது. பபவம!தமிழறிஞர்கடள என்பறன்றம ஜதசீய முகபமுக்கு எதிர் முகபமிஜலஜய நிறத்தி
விடைலபம என்ற நமபினபர்கள். அந்த நமபிக்டகடய நபசமபக்கிக் கபட்டிவிட்டைது சிலப்பதிகபர மபநபடு.
ஜதசீயத்ஜதபடு தமிழ் இரண்டைறக் கலந்து விட்டைது. இனி, அது ஜதசீய விஜரபதிகளின் முகபமுக்குப்
பயன்படைபது. ஒருஜவடள,அந்த முகபடம முறியடிப்பதற்குப் பயன் படைலபம. ஆனபல் சிலப்பதிகபர
மபநபட்டடைக் கூட்டியவர்கள் சிந்தடன அதுவன்ற.
'வித்தகம ஜபச ஜவண்டைபம
பணி பசய்தல் ஜவண்டும'
தமிழ் முரசு - ஏப்ரல் 1951
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