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சங்க

ல்களால் ெதரியவ ம் வரலாற் ச் ெசய்திகள் பல. மன்னர்கள், லவர்கள்,

வள்ளல்கள், ெபண்மணிகள் பலைரப் பற்றிய ெசய்திகைள அவற்றால் அறிந்
ெகாள்ளலாம். வள்ளல்கள் எ வர் என்ற வழக் மிகப் பழங்கால தல் இந்நாட் ல்
இ ந் வ கிற . சி பாணாற் ப் பைடயில் அவர்கள் ெபயர்கைள நத்தத்தனார்
ெசால்கிறார். றநா ற் ப் பாடல் ஒன்றில் ெப ஞ் சித்திரனார் என் ம் லவ ம்
அவர்கைளச் ெசால்கி ர். பின்னால் வந்த நிகண் களின் ஆசிரியர்கள்
அவர்கைள வரிைசயாகத் ெதா த் ச் ெசால்லியி க்கி ர்கள்.

இந்த ஏ வள்ளல்களின் வரலா கைளத் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசால் ம் ல் எ ம்
இல்ைலயாயி ம், சங்க ல்களில் கிைடக் ம் றிப் க்கைளக் ெகாண்
ஒ வா அவற்ைற உணர்ந் ெகாள்ளலாம். சில வள்ளல்களின் வாழ்க்ைகயில்
நடந்த பல நிகழ்ச்சிகள் லனாகின்றன; ேவ சிலர் வாழ்க்ைகயின் விரி அந்த
அள க் த் ெதரியவில்ைல.

பைழய ல்களில் உள்ள றிப் க்கைளக் ெகாண் ஒ வா நிகழ்ச்சிகைளத்
ெதாடர் ப த்தி, ஏ வள்ளல்களின் வரலா கைள ம் இந்தச் சி
லில்
எ தியி க்கிேறன். தமிழ்நாட் ச் சி வர்க ம் சி மிய ம் இவற்ைறப் ப த் ப்
பயன் ெபறக்
ம் என்ப என் எண்ணம்.

காந்த மைல :
ெசன்ைன - 28
கி. வா.

ஜகந்நாதன்

ஏ

என்ற கணக்ைகக் ெகாண்ட ெபா ள்கள் பலவற்ைறப் பற்றி நாம் ேகள்விப்

ப கிேறாம். கீழ் உலகம் ஏ , ேமல் உலகம் ஏ என் ஒ கணக் உண் . ஏ
னிவர்கள் என் ேசர்த் ச் ெசால்வ ஒ வழக்கம். ஏ தீ கள் என்ப ஒ
வைகயான கணக் . ஏ
ரங்கள் சங்கீத உலகத் க் கணக் . வாரத்தில் ஏ
நாட்கள் உண்

என்பைத உலகில் உள்ள எல்ேலா ேம அறிவார்கள்.

தமிழ் இலக்கியங்கைளப் ப த்தவர்க க் ஏ வள்ளல்கள் என்றால் நன்றாகத்
ெதரி ம், அவர்கள் மிகப் பைழய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ேவாரிடத்தில் வாழ்ந்தவர். அவர்களிடம் ேவ நல்ல ணங்கள் பல
இ ந்தா ம், பிற க் ப் ெபா ைள அளித் இன் ம் பண்பிேல அவர்கள்
சிறந்தி ந்தார்கள். தம்ைம அ கினவர்க க் ேவண் யைதக் றிப்பறிந்
மனம் உவந் வழங் பவர்கைள வள்ளல் என்
வார்கள். அவர்கள் தைட
சிறி ம் இல்லாமல் ெகா ப்பதனால் ெபா ைளப் ெப கிறவர்கள் இன்பம்
அைடந்தார்கள்; ெகா த்த வள்ளல்க ம் ெகா ப்பதனால் இன்பத்ைத
அைடந் தார்கள். ஒ நாள் யா க் ம் எ
ம் ெகா க்க
யாதப
ேநர்ந் விட்டால் அன் அவர்க க் உள்ள ம் உடம் ம் வா ம் ஏேதா ேநாய்
வந்தவர் கைளப் ேபால இ ப்பார்கள்.
ெகா க் ம் வள்ளல்களிடம் இைசயிேல வல்ல பாணர்கள் வந் இைச பா ப் பரி
ெப வார்கள். த்தர்கள் அ கிக் த்தா மகிழ்வித் ப் பல ெபா ள்கைளப்
ெப வார்கள். பாட் ப் பா ம் ஆ ம் தம் ைடய கைலத் திறைமையக் காட் ம்
ெபண்களாகிய விறலியர்க ம் பரி ெப வ ண் . தடாரி என்ற ேதால் க விைய
வாசித் ப் பரி ெப ம் ெபா நர் என்ற கைலஞர்க ம் உண் . இவர்கேளயன்றி
வ ைமயால் வ ந் ேவா ம் பிணியால் ன் ேவா ம் கண்கா இல்லாைமயால்
உைழத் வாழ
யாதவர்க ம் ேவண் யவற்ைறப் ெபற் ச் ெசல்வார்கள்.
லவர்கள் பா ப் பரிசில் ெப வார்கள். இத்தைன ேபர்க க் ம் பண்ட ம்
ெபா
ம் தந் அவர்கள் ன்பத்ைதப் ேபாக் ம் உயர்ந்த பண்ைப வள்ளல்களிடம்

காணலாம். இவ்வள

ேப ம் தாம் ெபற்ற நன்ைமைய எண்ணி மனமார

வள்ளல்கைள வாழ்த் வார்கள். அவர்கள் ெபற்ற ெபா ள்க ம், அவர்கள்
வாழ்த் க்க ம் ெந நாள் நிற்பைவ அல்ல. அவர்கள் எவ்வள தான் மன
வாழ்த்தினா ம் அ அப்ேபாேத காற்ேறாேட ேபாய்வி ம்; அவர்கள் ெபற்ற
பண்டேமா ெபா ேளா சில நாட்கள் அவர்க க் ப் பயன்ப ம்; பிற

றிய
கி

ெசலவாகிவி ம். ஆகேவ அந்த வள்ளல்கைளேயா அவர்களால் நலம்
ெபற்றவர்கைளேயா உலகம் சிலகாலம் நிைனத்தி க் ம். அவர்கள் மைறந்த டன்
அவர்கள் நிைன ம் மறந் ேபா ம். இவ்வா ஆகாமல் பிற க் அளிப்பதிேல
இன்பங் கண்ட ெப மக்கைள உலகம் என் ம் எண்ணி வாழ்த் ம்ப ெசய்தார்கள்
லவர்கள். வள்ளல்களிடம் நலம் ெபற்றவர்கள் பல வைகயினராக இ ந்தா ம்,
மற்றவர்கள் யாவ ம் தம் ைடய வாழ்த்ைத ம் நன்றியறிைவ ம் சில காலம் சிலர்
காதில் ேபாட் ப்பார்கள். லவர்கேளா வள்ளல்களின் சிறப்ைப ம் அவர்கள்
ெசயல்கைள ம் விரிவாகப் பல ெசய் ட்களில் அைமத் ப் பாராட் னார்கள்.
அதனால் அந்த வள்ளல்கள் மைறந்தா ம், அவர்களால் நலம் ெபற்ற மக்கள்
மைறந்தா ம், அவர்கள் ெபற்ற ெபா ள்கள் அழிந்தா ம் வள்ளல்களின் கழ்
மாய்வதில்ைல. லவர்க க் ஈந்த ஈைக வள்ளல்களின் ெபயைர மங்காமல்
ைவத்தி க்கிற . அவர்களின் வரலாற்ைறப் லப்ப த் ம் பாடல்கள்
இலக்கியமாக வழங்கி வ கின்றன.
இரண்டாயிரம் ஆண் க க்
ன் தமிழ்நாட் ல் வாழ்ந்தி ந்த மக்கைளப்
பற்றிய ெசய்திகைள அந்தக் காலத்தில் உண்டான ல்கள் நமக் த்
ெதரிவிக்கின்றன. அந்த ல்கைள இப்ேபா சங்க ல்கள் என் ெபயரிட்
வழங் கிேறாம். ம ைரயில் பாண் ய மன்னர்களின் ஆதர ெபற் ப் பல
லவர்கள் ஒன்
த் தமிழ் ஆராய்ச்சி ெசய்தார்கள். திய ல்கைள
இயற்றினார்கள். தமிழ் நாட் ல் யாேர ம் திய ல் இயற்றினால் அந்தப்
லவர்களிடம் வந் காட் நன்றாக இ ந்தால் மதிப் ப் ெபற்றார்கள். இத்தைகய
ெசயல்கைளப் லவர்கள்
ச் ெசய்த இடேம தமிழ்ச் சங்கம். பல
ஆண் கள் ெதாடர்ந் சங்கம் நடந் வந்த . அந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்த
லவர்கள் பா ய பாடல்கள் யா ம் இப்ேபா கிைடக்கவில்ைல. கிைடத்தவற்ைற
ெயல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த மன்னர்கள், லவர்கைளக் ெகாண் ேசர்த்

ஒ ங் ப த்தச் ெசய்தார்கள். லவர்கள் ெதா த்ததளால் அந்தப் பாடல்களின்
ட்டத்ைதத் ெதாைக என் ெசான்னர்கள். பாட் ன் வைகையக் ெகாண் ம்,
ெபா ைளக் ெகாண் ம், அளைவக் ெகாண் ம் சில சில ல்களாகப்
பிரித்தார்கள். அவற்றில் பத் ப்பாட் என்ப ஒன் . அந்தத் ெதாைக லில்
பத் நீண்ட பாடல்கள் இ க்கின்றன. அதேனா எட் ேவ
ல்கள் உள்ளன.
அவற்ைற எட் த் ெதாைக என்பார்கள். ஒவ்ெவா ெதாைக ம் பல பாடல்கள்
ேசர்ந்த ெதா தி. நற்றிைண,
ந்ெதாைக, ஐங்
, பதிற் ப் பத் ,
பரிபாடல், கலித்ெதாைக, அகநா
, றநா
என்ற எட் ம்
எட் த்ெதாைகயா ம்.
அந்த ல்களில் ற் க்கணக்கான லவர்களின் பாடல்கள் இ க்கின்றன.
எத்தைனேயா ெகாைடயாளிகளின் வரலாற் க் றிப் கள் இ க்கின்றன. பல
மன்னர்கள், வீரர்கள், ெபரியவர்கள் தலியவர்கைளப் பற்றிய ெசய்திகைள ம்
அறிந் ெகாள்ள
கிற .
ெகாைடயாளிகள் பலைரப் லவர்கள் பா யி க்கிறார்கள். யாவ ேம
வள்ளல்களான ம் அவர்க க் ள் ஏ ேபைர மிகச் சிறந்த வள்ளல்கள் என்
பாராட் யி க்கி ர்கள். அதனால் ஏ வள்ளல்கள். என் ஒ கணக்ேக
ஏற்பட் விட்ட .
பாரி, ேபகன், அதிகமான், காரி, ஓரி, ஆய், நள்ளி என்ற ஏ ேபர்கைள ம் எ
ெப வள்ளல்கள் என்
லவர்கள் ேபாற் கிறார்கள். இவர்கள் தமிழ்நாட் ல்
இரண்டாயிரம் ஆண் க க்
ன் வாழ்ந்
கழ் ெபற்றவர்கள். இவர்கள்
யாவ ம் சிறிய நா க க் த் தைலவர்களாக இ ந்தவர்கள்;
நில
மன்னர்கள்; சில காலத் க்
ன்வைரயில் சமீன்தார்கள் என் பலர்
இ ந்தார்கேள, அவர்கைளப் ேபான்றவர்கள். ேசர ேசாழ பாண் யர்கள் என் ம்
ன் அரசர்க ம்
ைய அணி ம் ெபரிய மன்னர்கள். அவர்கைள
ைட
மன்னர்கள் என் ெசால்வ வழக்கம். அவர்களின் கீழ்ப் பல சி அரசர்க ம்
நாட் த் தைலவர்க ம் அங்கங்ேக இ ந்தார்கள்; தனியாக ம் இ ந்தார்கள்.
நில மன்னர்கள், ேவளிர் என் அவர்கைளச் ெசால்வார்கள். ஏ
வள்ளல்க ம் அத்தைகய சிறிய தைலவர்கேள. அவர்க ைடய ஆட்சியில் ெபரிய

நா கள் இ க்கவில்ைல; ஆனா ம் தம் ைடய ெகாைடயினால் அவர்கள்
லவர்கள் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தார்கள். பல ெபரிய மன்னர்க ம்
சக்கரவர்த்திக ம் ெபறாத ெப ம் கைழ அவர்கள் அைடந்தி க்கிறார்கள்.
அவர்கள் வரலாற்ைற நாம் ெதரிந் ெகாள்வ இன்றியைமயாத . தம்
நல க்காக வாழாமல் பிற க் நலம் ெசய்வதற்காக வாழ்ந்த ெப மக்கைளக்
கட
க் ஒப்பாக மதிப்ப தமிழ்நா . ஆதலின் அந்த வள்ளல்க ைடய
கழ்க் ரிய ெசயல்கைளத் ெதரிந் ெகாள்வதனால் நாம் ெப ைம அைடயலாம்.
இனி ஒவ்ெவா வராக நாம் ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.

இராமநாத ரம் மாவட்டத்தில் தி ப் த் ரர் என்ற ஊர் இ க்கிற . அங்கி ந்
சில ைமல் ரத்தில் பிரான்மைல என்ற மைல ம் அந்தப் ெபயேரா ஓர் ஊ ம்
உள்ளன. சங்க காலத்தில், அந்த மைலக் ப் பறம் மைல என்ற ெபயர்
வழங்கிவந்த . அங்ேகதான் பாரி என் ம் வள்ளல் வாழ்ந் வந்தான்.
பாரி சிறிய நா ஒன் க் த் தைலவன். ேவளிர் பலர் அக்காலத்ேத அங்கங்ேக
இ ந்தார்கள். அவ ள் ஒ வன் அவன். அவ ைடய ஆட்சிக் உட்பட்ட
நாட் க் ப் பறம் நா என் ெபயர். பறம் மைலைய ந ேவ உைடயதாக
விளங்கியைமயால் நாட் க் ம் பறம் என் ெபயர் அைமந்த . அந்த நாட் ல்
ந்
ஊர்கள் இ ந்தன.
அந்தக் காலத்தில் பறம் மைல நல்ல வள ைடயதாக இ ந்த . எங்ேக
பார்த்தா ம் மரங்கள் அடர்ந்தி ந்தன. பலாமரங்கள் ைல ைலயாகப்
பழங்க டன் நின்றன. மரத் க் மரம் ேதன்
கள் அைட அைடயாக
இ ந்தன. மைலப்பாைறகளி ம் ெபரிய ெபரிய ேதனி ல்கள் ேதைன ஊற் ப்ேபால
ஒ க விட் க்ெகாண் பரந்தி ந்தன. வண்ணவண்ண மலர்கள் காணக் காண
இனியனவாய் மலர்ந்தி ந்தன. மைலப் பாைறகளில் அ க ேக பல ைனகள்
ெதளிந்த நீேரா விளங்கின. மைலவளம் சிறந்தி ந்த பறம் மைலயில் ஓரிடத்தில்
பாரி சிறிய அரண்மைனையக் கட் க்ெகாண் ந்தான். ேவ ஓரிடத்தில்
சிவெப மா க் ரிய ேகாயில் இ ந்த .
பாரிேவள் வீரத்திேல சிறந்தவன்; பண்பிேல நிைறந்தவன்; தமிழ்ப் பாவின் நயம்
ேதர்வதில் ெபரியவன்; எல்லாவற்றிற் ம் ேமலாகக் ெகாைடயிேல இைணயற்றவன்.
பாரி என்ற டன் தலில் அவ ைடய ஆட்சி நிைன க் வ வதில்ைல; அவன்
வீரம் நிைன க் வ வதில்ைல; அவ ைடய வள்ளன்ைமேய மக்களின்
உள்ளத்திேல ேதான்றிய .
எத்தைனேயா லவர்கள் அவனிடம் வந்

வந்

அவ ைடய உபசாரத்ைத ம்

வி ந்ைத ம் ெபற் அளவளாவினர்கள்; அவ டன் இ ந் தமிழ் ல்களின்
நயத்ைத கர்ந்தார்கள்; அவ ைடய சிறப்ைபப் திய பாடல்களால் பா னர்கள்;
விைட ெபற் ச் ெசல் ம்ேபா மன நிைறைவ ம், உவைகைய ம்,
நன்றியறிைவ ம், பலவைகப் பரிசில்கைள ம் தாங்கிச் ெசன்றார்கள்.
லவர்க க் அவன் உண த வான்; உைட த வான்; ெபா ள் த வான். ஒர்
ஊர்
வைத ம் லவ க்
ெசய்வான்.

அளித்

அதில் வ கின்ற வ வாைய

க ம்ப

யாேர ம் திய லவர் ஒ வ ைடய பழக்கம் அவ க் க் கிைடத்தால் அைதப்
ெப ம் ேப கக் க தி இன் ற்றான்; ஏேதா திய நாட்ைடப் ெபற்றவைனப் ேபான்ற
களிப்ைப அைடந்தான்.
ம ைர மாநகர்ச் சங்கத்தில் தைலைமப் லவராகக் கபிலர் விளங்கின காலம் அ .
பாரிேவ க் அவ ைடய பழக்கம் ேவண் ம் என்ற ஆவல் உண்டாயிற் .
பாண் யனால் சிறப் ப் ெபற் விளங் ம் ெப ம் லவராகிய அவர் தன்ைன
நா வ வார் என் எதிர் பார்ப்ப ேபைதைம என் எண்ணினான் பாரி. ஆகேவ
தக்க அறிஞர் ஒ வைர ம ைரக் அ ப்பிக் கபிலைரக் காணச் ெசய்தான்.
கண் , அவைரச் சந்தித் இன் றேவண் ம் என் தனக் இ க் ம்
ஆர்வத்ைதத் ெதரிவித் , பறம் மைலக் வரேவண் ம் என் அைழக்கச்
ெசான்னான். ெசன்றவர் கபிலரிடம் பணிவான ெசாற்கைளக் றிப் பாரியி ைடய
ஆர்வத்ைதத் ெதரிவித்தார். கபிலர் வ வதாகச் ெசால்லி அ ப்பினர். அப்ப ேய
ெசன்றார்.
பாரிேவள் கபில க் மிகச் சிறந்த ைறயில் வரேவற் அளித்தான். கபிலைரக்
கட ளாகேவ எண்ணி வழிபட்டான். அவ ைடய ேபரன்ைப அறிந்த கபிலர் மனம்
உ கினர். அ க்க அங்ேக வந்தார். இ வ க் மிைடேய இ ந்த அன் சிறந்த
நட்பாக உ வாயிற் . அதன் பயனாகக் கபிலர் ம ைரைய விட் விட் ப் பறம்
மைலக்ேக வந் விட்டார். பாரிக் த் ைணவராக ம், ஆசிரியராக ம்,
அைவக்களப் லவராக ம் விளங்கலானர்.
பாரிவள்ளலின் உயர்ந்த பண் களில் ஈ பட்டார் லவர். அவ ைடய

ெகாைடத்திறத்ைதக் கண்

வியப்பைடந்தார். அவ ைடய

ணங்கைள

அ ைமயான பாடல்களால் பாராட் னர்.
பறம் நாட் ல் அடர்ந்த கா க ம் இ ந்தன. பாரிேவள் அவ்வப்ேபா தன் நாட்
மக்கைளக் கண் அளவளாவி விட் வ வான். மைலயின்ேமல் உள்ள
மைலவளத்ைதக் கண் மகிழ்வ ேபாலேவ கீேழ உள்ள காட் வளத்ைத ம்
கண்

களிப்பான்.

ஒ நாள் கா அடர்ந்த ஓரிடத்திற் ச் ெசன்றான் பாரி. காட் னிைடேய ேதர்
ெசல் தற் ஏற்ற வழிகள் இ ந்தன. அன் அவன் ேதரிேல தான் ெசன்றான்.
ேதர்ப்பாகன் அைத ஓட் ச் ெசன்றான். பல இடங்கைளப் பார்த் விட் மீண்
வந்தான், அப்ேபா பிற்பகல் ேவைள, கதிரவன் ேமல் திைசயில் இறங்கிக்
ெகாண் ந்தான். பறம் மைலயின் அ வாரத்ைத ேநாக்கித் ேதர் ேபாய்க்
ெகாண் ந்த . அப்ேபா தி ெரன் அந்த வள்ளல், “ேதைர நி த் ” என்
வினான். இ பக்கங்களி ம் உள்ள இயற்ைக வளத்ைத அவன் பார்த் க்
ெகாண்ேட வந்தான்; ஆதலின் ேதர் ெமல்லத்தான் ேபாய்க்ெகாண் ந்த .
இப்ேபா , ேதைர நி த் . என் அவன் ெசால்லேவ பாகன் நி த்தினான்.
பாரிவள்ளல் ேதரிலி ந் இறங்கினான். அங்ேக அ கில் ஒ
ல்ைலக்ெகா
வளர்ந்தி ந்த ; இளங்ெகா யாக இ ந்த . நிைறய அ ம் ெகாத் க்
ெகாத்தாக விளங்கிய . மாைல ேநரம் வந்தால் அத்தன அ ம் க ம் மலர்ந்
மணக் ம். தளதளெவன் வளர்ந்தி ந்த
ல்ைலக்ெகா . ஆனால் அ
பற் க்ேகா ஒன் ம் இல்லாமல் காற்றில் அைசந் ெகாண் ந்த . தளர்நைட
பழ ம் ழந்ைத தட் த் த மாறி வந் கீேழ வி ம் நிைலயில் இ ப்ப ேபால
அ தளர்ந் ஆ ய .
டன் ஒ வன் கால் தளர்ந் எைதேய ம் பற்றிக்
ெகாள்வதற்காக நா
ற ம் ெவ ம் ெவளிையக் ைகயால் ழா வ ேபால அ
அைசந்த . ெமல்லிய காற்றில் அ தி ப்பித் தி ப்பி அைசந்த . சிறி காற் ப்
பலமாக அ த்தால் ேபா ம்; அ ஒ ந் வி ந் வி ெமன் ேதான்றிய . அ
அங் ம் இங் ம் அைசகிறைதப் பார்த்தால், வழியில் ேபாகிறவர்கைள “எனக்
ஒ பற் க்ேகா தரமாட் ர்களா?” என் ேகட்ப ேபால இ ந்த .

ெகா

ெகாம் இல்லாமல் அந்தக் ெகா தளர்வைதக் கண்டான் பாரி. மக்கள்

வ ைமயினேலா பசியி ேலா பிணியினாேலா தளர்வைதக் கண்டால் அவன் மனம்
ெபா ப்பதில்ைல; உடேன உதவி ெசய்ய ற்ப வான். பிற பார்த் க் ெகாள்ளலாம்
என் ம் இயல்ேப அவனிடம் இல்ைல. ைகயில் எ கிைடத்தா ம் அைத
அப்ேபாேத ெகா த் வி ம் ேவகம் உைடயவன். மக்களிடம் மாத்திரமா இந்த
அன் ? விலங்கினங்கள் ன் ற்றா ம், பறைவகள் வ ந்தினா ம் அவன் ம்மா
இ ப்பதில்ைல. அவற்றின் வ த்தத்ைதப் ேபாக்க ஏதாவ ெசய்ய ற்ப வான்.
அவன் உள்ளம் க ைணமயமான .
அத்தைகயவன் கண்ணில் பற் க் ேகா ன்றிப் பைத பைதத் நிற் ம் ல்ைலக்
ெகா பட்ட . அ இயங்கா ; வாய் ேபசா . ஆனா ம் உயிர்க் ட்டங்களில்
ஒன் ; ஓரறி ைடய உயிர் அ . எல்லா உயிர்க க் ம் க ைண காட் ம் பாரியின்
உள்ளம் அந்த உயிைரக் கண் ம் இரங்கிய . அதன் தளர்ச்சி கண் மனம்
ெநகிழ்ந்தான். அதைனப் படரவிடப் பக்கத்தில் மரம் இல்ைல. இ ந்தால் அ ேவ
பற்றிக் ெகாண் க் ேம! யாேர ம் உழவனாக இ ந்தால் எங்காவ ேபாய் ஒ
ங்கிைலத் ேத க் ெகாணர்ந் நட் அந்தக் ெகா படரச் ெசய்வான். பாரிக்
அந்த ேயாசைன ேதான்றவில்ைல. ல்ைலக் ெகா யின் தளர்ச்சிைய உடேன
ேபாக்க ேவண் ம். என்ன ெசய்வ ? இப்ேபா அவ ம் அந்தக் ெகா ையப்
ேபாலப் பைதபைதத்தான். பளிச்ெசன் அவ க் ஒ ேயாசைன ேதான்றிய .
பாகைன அைழத் த் ேதர்க் திைரகைள அவிழ்த் ஓட் விடச் ெசான்னான்.
பிற ேதைர இ த் அந்தக் ெகா க்க கில் ெகாண் வந் நி த்தச்
ெசான்னான்; தா ம் ஒ ைக ெகா த்தான். அ கில் நின்ற ேதரின்ேமல் அந்தப்
ங்ெகா ைய எ த் விட்டான். அப்ேபா அவ க் உண்டான இன்பத்ைத
எப்ப ச் ெசால்வ ?
பாரிக் இந்தச் சிறிய ெகா க் த் ேதைரப்பற் க் ேகாடாக ைவக்கலாமா என்ற
எண்ணேம ேதான்றவில்ைல. அந்தக் ெகா யின் தளர்ச்சி ஒன்ேற அவன்
கண்ணி ம் க த்தி ம் நின்ற . அ கில் எ இ ந் தா ம் பற் க்ேகாடாக
நி த்த ேவண் ம். என்ற எண்ணேம ன் நின்ற . ேதர் இல்லாவிட்டால், அவேன
அங்ேக நின்றி ப்பான்!

பாரி அவ்விடத்ைத விட்

நகர்ந்தான்.

ல்ைல பற் க்ேகா

ெபற் ப் படர்ந்த

அழைகத் தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த் க் ெகாண்ேட நடந்தான். அந்த வள்ளலின்
சீரிய பண்ைப எண்ணி எண்ணி அவ டன் நடந் ெகாண் ந்தான் ேதர்ப்
பாகன். திைரகேளா ேநேர பறம் மைலயின் அ வாரத்ைத நா ச் ெசன்றன.

அங்ேக இ ந்த
மக்கள் திைரகைள மாத்திரம் கண்டார்கள். பாரியின் ேதர்
என்ன ஆயிற் , அவன் என்ன ஆணான் என்ற ேகள்விகள் எ ந்தன. அவர்கள்
என்ன நிகழ்ந்தெதன் அறிந் ெகாள்ளப் றப்பட் வந்தேபா இைட வழியிேல
பாரிைய ம் பாகைன ம் சந்தித்தார்கள். பாகன் வாயிலாகப் பாரியின் ெசயைல
அறிந் வியந்தார்கள்; உள்ளம் ெநகிழ்ந்தார்கள். ல்ைலக் ெகா இ ந்த இடம்
ெசன் ஒ பந்தைல அைமத் அைதப் படரவிட் த் ேதைர இ த் வந்தனர்
சிலர்.
காட் க் ந ேவ பாரியின் உள்ளத்ைதக் கனிவித்த ல்ைலக் ெகா , ேவ
எதற் ம் இல்லாத சிறப் டன் பந்தலில் படர்ந்த . பாரி ல்ைலக் த் ேதர்

ெகா த்தான் என்ற வியப் க் ரிய ெசய்தி தமி லகம்
வ ம் படர்ந்த .
லவர்கள் கழ்ந்தனர்; மன்னர்கள் பாராட் னர்கள். அன்
தல் ‘ ல்ைலக் த்
ேதர் அளித்த வள்ளல்’ என் யாவ ம் பாரிைய வழங்கலானார்கள்.
பாரிக் இரண் ெபண்கள் இ ந்தார்கள். அழ ம் அறி ம் நிரம்பின
அவர்க க் க் கபிலர் தமிழறி ஊட் னார். பாரியினிடம் வந்த லவர்கள்
அவ்வி வ ைடய அறிைவ ம் கண் வியந்தார்கள். அவர்கள் ேபா ம்
இடங்களிெலல்லாம் பாரியின் கேழா அவ ைடய ெபண்களின் கைழ ம்
பரப்பினார்கள். பாண் ய மன்ன க் ப் பாரி மகளிரின் ெப ைம ெதரிந்த .
அவர்கைள மணந் ெகாண்டால் பாரியின் உற ம் கிைடக் ம் என்
எண்ணினான். அவ க்
ன்ேப மணமாகியி ந்த ; பட்டத்தரசி ஒ த்தி
இ ந்தாள். பல ெபண்கைள மணப்ப மன்னர்களின் வழக்கமாக இ ந்ததால்
அவ க் ப் பாரி மகளிரின்ேமல் வி ப்பம் உண்டாயிற் .
அவன் பாரிக் ஓைல ேபாக்கினான். இ ெபண்கைள ம் தனக் மணம்
ரிவிக்க ேவண் ெமன் ஓைல றிய . பாரி அைதக் கண்ட டன் சினந்தான்.
அவன் மகளிராகிய அங்கைவ சங்கைவ என் ம் இ வ ம், “அரசர்
அந்தப் ரத்தில்
ேபேரா ேசர்ந் நாங்கள் வாழ வி ம்பவில்ைல” என்
ெதரிவித்தார்கள். வந்த
வன் ம ப் டன் மீண் ெசன்றான்.
பாரியின் கைழக் ேகட் ப் ெபாறாைம அைடந்தி ந்தான் பாண் யன். ஆகேவ
அவன் தன் மகைள மணம் ெசய் தர ம த்தைதேய காரணமாக
ைவத் க்ெகாண் அவேனா ேபார் ெதா க்க எண்ணினான். இந்தச் ெசய்தி
ேசாழ க் ம் ேசர க் ம் எட் ய . அவர்க ம் பாரியின் ேமன்ைமைய உணர்ந்
ெபாறாைம ெகாண்டவர்கேள. அவர்க க் ம் பாரிைய அடக்கிவிட ேவண் ம்
என்ற எண்ணம் உண்டாயிற் . காரணம் இல்லாமல் அவன் ேமல் ேபார்
ெதா க்கலாமா? பாண் யன் ெசய்த காரியத்ைதேய அவர்கள் ெசய்தார்கள்.
தனித்தனிேய பாரியின் மகளிைர மணக்க ேவண் ெமன்
விட்டார்கள்;
ம ப்ேப விைடயாக வந்த .
பாரிைய ெவல்லேவண் ம் என்ற க த் த் தமிழ் நாட் ல்

ைட ேவந்தர்களாக

விளங்கிய

வ க் ம் உண்டாகிவிட்ட . அவர்கள் ஒன்

ெசய்யத் தமக் ள் ஆேலாசைன ெசய்தார்கள்; ேபார்

அவேனா

ேபார்

ர ெகாட் னார்கள்.

பாரி தன் பைடவீரர்கைள ெயல்லாம் ஒன்
ட் னான். நாட் ள்ள ஆடவர்களில்
வலிைம ம் காைளப் ப வ ம் உைடயவர்கள் பைடயில் ேசர்ந்தார்கள். நா
வைத ம் காப்பைதவிடப் பறம் மைலையக் காப்பாற் வ எளி என்
ேதான்றிய . ஆகேவ பைட
வைத ம் அம்மைலயின் மீ , ைவத் க்ெகாண்
அரண்கைளெயல்லாம் ெசப்பம் ெசய்தான் பாரி.
ேவந்தர் பைடக ம் பறம் நாட் ன் எல்ேலைய அைடந்தன. ேப க் ஒ சி
பைட ஆங்ேக நின் அப்பைடகைள எதிர்த்த . சில நாழிைககளில் அ பைகப்
பைடக க் வழி விட் விட்ட . அைதக கண்
ம்மன்னர்க க் ம்
ெப மகிழ்ச்சி உண்டாகிய . எதிர்ப் இல்லாமேல பறம்ைப ம் பாரிைய ம்
ைகவசப்ப த்திவிடலாம் என் எண்ணினார்கள். அதற் ஏற்றப அவர்கள்
நாட் க் ள்ேள ைழந் ெசல்ைகயில் யா ம் எதிர்க்கவில்ைல. பறம் மைலைய
அைடந்தார்கள். அந்த மைலயின்ேமல் பாரி பைட டன் தங்கியி ப்பைத
அறிந்தார்கள். மைலயின்ேமல் ஏ வதற் க்
கிய வழிகள் சில இ ந்தன.
ஆனால் அந்தப் ெப ம்பைட
வ ம் எளிதில் அவற்றின் வழிேய ஏற இயலா .
அன்றி ம், பைகப்பைட அ வாரத் க் வந் விட்டைத அறிந்த பாரியின்
பைடவீரர்கள் ேமலி ந் கற்கைள உ ட் னர்கள். அைவ கீேழயி ந்த பைடகளின்
ேமல் வந் தாக்கின. மைலயின்ேமல் ஏ வ எளிதாகத் ேதாற்றவில்ைல.
கீழி ந் அம்ைப எய்தார்கள். அம் கைள யாைரக் றிபார்த் எய்வ ? ேம ள்ள
வீரர்கள் மைறந் நின் சிறிய ைளகளின் வழிேய அம்ைப எய்தார்கள். அைவ
பலைரக் கீேழ வீழ்த்தின. தாம் நிைனத்த வண்ணம் பாரிைய எளிதில் ெவல்வ
இயலாத காரியம் என்பைத இப்ேபா
மன்னர்கள் உணர்ந்தார்கள்.
வ ம் ேசர்ந் ஒ
க் வந்தார்கள். மைலையச் ற்றித் தங்கள் பைடைய
நி த்தி ற் ைகயி வெதன் ம், கீழி ந் உண ப் ெபா ள் ேமேல ெசல்ல
யாமல் த க்க ேவண் ெமன் ம், நாளைடவில் உணவில்லாமல் ேமல்
உள்ளவர்கள் தாேம சரணைடவார்கள் என் ம் நிைனத்தார்கள். அதன்ப ேய
பைடகள் நின்றன.

ேமேல பாரி ம் கபில ம் பைடவீரர்க

ம் இ ந்தார்கள். அவர்கள் தம் ைகயில்

ேசமித் ைவத்தி ந்த உண ப் பண்டங்கைளச் சிக்கனமாகப்
பயன்ப த்தினார்கள். மைலயின்ேமல் ங்கில்கள் ற்றியி ந்தன. அவற்றில்
விைளந்த ெநல்ைலத் ெதா த் அரிசியாக்கிச் ேசா சைமத்தார்கள். இனிய
பலாப்பழங்கைள உண் பசியாறினார்கள். பலாக்ெகாட்ைடகைள மாவாக்கி
அதிலி ந் உண ப் பண்டங்கைளச் ெசய் உண்டார் கள். வள்ளிக்
கிழங் கைளப் பறித்ெத த் ச் ட் த் தின்றார்கள். மி தியாகத் ேதனைடகள்
இ ந்தைமயால் இனிய ேதன் டம் டமாகக் கிைடத்த . பல பல ைனகளில்
ெதளிந்த நீர் இ ந்த . ஆகேவ, கீழி ந் உண ப் பண்டம் வாராைமயால்
அவர்க க் எந்த இைட
ம் ேநரவில்ைல.
சில மாதங்கள் ற் ைக நடந் ெகாண் ந்த . மன்னர்கள், ேமேல
இ ப்பவர்கள் எப்ப உண் வாழ்கிறார்கள் என் அறியாமல் வியப்பைடந்தார்கள்.
ஒ நாள் அம்பிேல ேகாத்த ஓைலெயான் ேமலி ந் கீேழ வந்த . கபிலர் ஒ
பாடல் பா அ ப்பியி ந்தார். "மைலேமல் எங்க க்
ங்கில் ெநல்
கிைடக்கிற . பலாமரங்கள் கணக்கில்லாத பழங்கைள வழங் கின்றன. வள்ளிக்
கிழங் க் ப் பஞ்சேம இல்ைல. எங்ேக பார்த்தா ம் ேதனைடகள்
மலிந்தி க்கின்றன. வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இ ப்பைதப்ேபாலத் ெதளிந்த நீர்ச்
ைனகள் பல இங்ேக இ க்கின்றன. ஆகேவ எங்க க் உண ப் பஞ்சம் இல்ைல.
நீங்கள் அங்ேக ஒவ்ெவா மரத் க் ம் ஒவ்ெவா யாைனயாகக் கட்
ைவத்தா ம் சரி, பல பல ேதர்கைளக் ெகாண் வந் நி த்தினா ம் சரி,
உங்களால் பறம் மைலையக் ைகக்ெகாள்ள
யா ” என்ற க த் அந்தப்
பாட் ல் இ ந்த . அைதக் கண் ேசர ேசாழ பாண் யர்கள் ஒன் ம் ெதரியாமல்
விழித்தார்கள்.
கபிலர் ஒ தந்திரம் ெசய்தார். கிளிகைள ம்
விகைள ம் பழக்கி அவற்ைறப்
பறக்கவிட் க் கீேழ வயல்களில் விைள ம் ெநற்கதிர்கைளக் ெகாண் வ ம்ப
ெசய்தார். அப்பறைவகள் ெகாண் வந்த ெநல்ைலக் ெகாண் ேசா சைமத்
அைத ம் உண்டார்கள் பாரியின் வீரர்கள்.
பல காலம்

ற் ைகயிட்

ந்தா ம் உண க்

ைற

ேமேல இ ப்பவர்க

க்

ேநரா என்பைத மன்னர்கள் அறிந் , தம் பைடகைள மீட் க்ெகாண் தம் ஊைர
அைடந்தார்கள். அவர்க க் மனத் க் ள் ேகாபம் ண்டா ம் ஒன் ம் ெசய்ய
யாமல் ேபாய்விட்டார்கள். ேபான பிற ம் பாரிையத் ெதாைலக்க வஞ்சகமாக
ஏதாவ வழி உண்டா என் ஆராய்ந்தார்கள்.
பாரியிடம் லவ ம் பாண ம் விறலிய ம் தைடயின்றிப் பரி ெபற் ச் ெசல்வைதத்
தமி லகம் நன் அறிந்தி ந்த .
மன்னர் வ ம் அறிந்தி ந்தார்கள்.
அதனால், யாழ் வாசிக்கத் ெதரிந்த சிலைர அைழத் த் தம் க த்ைத
க் ம்
ப ஏவினார்கள். அவ் வஞ்சப் பாணர்கள் பாரியிடம் ெசன் யாழிைசயா ம்
பாட்டா ம் அவன் அன்ைபப் ெபற்றனர். ஒ நாள் மைலவளம் காணேவண் ம்
என் அவ டன் ெசன்றனர். கபிலர் அப்ேபா ெவளி ர் ெசன்றி ந்தார்.
பறம் மைலயின்ேமல் மரங்கள் அடர்ந்த ழலில் அந்த வஞ்சகர்க டன் பாரி
நடந் ெசன்றான். அப்ேபா அந்தக் ெகா ஞ் ெசயலாளரில் ஒ வன் பாரிைய
வாளால் ணித் வீழ்த்திவிட்டான். பின் அந்த வஞ்சகர்கள் தம் ேவடத்ைத
மாற்றி ஓ விட்டார்கள்.
ெபாய்யா ெபய்த ேமகம் வறண்ட . லவர்க க் வற்றா நல்கிய அ வி
வற்றிய . பறம் நா மட் மா கண்ணீர் வ த்த ? தமிழ்நா
வ ேம
பாரியின் மைற க்காகப் லம்பிய . கபிலர் ெவளி ரிலி ந் ஓ வந்தார்.
உயி டன் தம் நண்பைனக் காண
யாததற்காக அ த் க்ெகாண் அ தார்.
தா ம் உலக வாழ்ைவ நீத் விடேவண் ம் என் அவ க் த் ேதான்றிய .
ஆனாச் பாரியின் மகளிர் இ வைர ம் தக்க இடத்தில் மனம் ெசய்
ெகா க்கேவண் ம் என்ற எண்ணத்தால் அவ்வா ெசய்யவில்ைல.
பாரி மைறந்த பிற பைக மன்னர் அவன் நாட்ைடக் ைகப்பற்றத் ெதாடங்கினர்.
அதைன அறிந்த கபிலர் அங்கைவ, சங்கைவ என் ம் இ வைர ம்
அைழத் க்ெகாண் ெவளிேய றப்பட் விட்டார். சில ேவளிர்களிடம் ெசன்
அப்ெபண்கைள மணம் ரிந் வ்ெகாள் ம்ப ேகட்டார். பல காரணங்களால்
அவர்கள் ம த் விட்டார்கள். கைடசியில் மனம் ெவ த் ப்ேபான அச்சான்ேறார்
இரண் ெபண்கைள ம் ஒ நல்ல
ம்பத்தில் அைடக்கலமாக ஒப்பித் விட் ,

ஒ வ ம் அறியாமல் ெபண்ைணயாற்றங்கைரயில் பட் னி கிடந்

உயிர் நீத்தார்.

சில நாட்க க் ப் பின் தமிழ்ப் லைமயிற் சிறந்த தாட் யாகிய ஒளைவயார்
அப்ெபண்கள் இ க் மிடத்ைத அறிந் , மைலயமான் தி
க்காரியின் மரபில்
வந்த ஒ வ க் அவர்கைள மணம்
த் ைவத்தார். .

பஞ்சாமிர்தம் சாப்பிட்டவர்க

க் ப் பழனி மைல நிைன க

வராமல் ேபாகா .

பழனி மைலயின்ேமல்
கன் ேகாயில் ெகாண் க்கிறான். இப்ேபா பழனி
என்ற ெபயர் மைலக் ம் அதன் அ வாரத்தி ள்ள ஊ க் ம் ேசர்ந்
வழங் கிற . பைழய காலத்தில் மைலக் ப் ெபாதினி என் ெபயர்; ஊ க்
ஆவிநன்
என்
மாறிவிட்ட .

ெபயர். ெபாதினி என்பேத பிற்காலத்தில் பழனி என்

ஆவியர் லம் என்ப ஒ
நில மன்னர்
க் ப் ெபயர். அவர்கள் அரசாண்ட
இடம் ஆதலால் ஆவிநன்
என் ஊ க் ப் ெபயர் வந்த . ஆவி, ைவயாவி
என் இ வைகயி ம் ஆவியர் ல மன்னர்கைள வழங் வ ண் . ஆதலால்
ைவயாவி ரி என் ம் ெசான்னார்கள்; அ ேவ நாளைடவில் ைவயா ரி என்
மாறிய .
அந்த ஆவியர் லத்தில் வந்தவன் ேபகன் என் ம்
நில மன்னன்.
பாரிையப்ேபால அவ ம் ஒ ேவள். அவைன ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
என் ெசால் வார்கள். ைவயாவி ஊரில் உள்ள அரசனாகிய ெபரிய ேபகன் என்ப
ெபா ள்.
ேபகன் சிறந்த ெகாைடயாளி. லவர்க க் வாரி வாரி வழங் ம் வள்ளல். யாைழ
வாசித் ப் பா ம் பாணர்கள் வ வார்கள். அவன் அரண்மைனயில் பல நாள்
தங் வார்கள். அவர்க ைடய இைசயின்பத்ைத கர்ந் களிப்பான் ேபகன்.
பிற பலவைகப் பரிசில்கைள அளிப்பான். ெபான்னாலாகிய தாமைரப் ைவ
அவர்கள் அணி ம்ப யாகத் த வான். அந்தக் காலத் தில் பாணர்க க் ப்
ெபாற்றாமைர அளிப்ப வழக்கம். பாணர்க ைடய மைனவிமார்கள் ஆ வார்கள்;
பா வார்கள். அவர்க ைடய ஆடல் பாடல்கைள ம் கண் மகிழ்வான்.
அவர்க க் ப் பலவைக அணிகலன்கைளப் பரிசளிப்பான். சில சமயங்களில்
பாணர்க க் ம் லவர்க க் ம் ேதைர ம் அளிப்ப ண் .

சங்க காலப் லவர்களில் தைலைம ம் க ம் ெபற்றவர் கபிலர். அவர் பல

ைற

ேபகனிடம் வந் சில நாள் தங்கிச் ெசன்றார். கபிலர் பரணர் என் ேசர்த் ச்
ேசர்த் ச் ெசால்வார்கள். கபிலைரப் ேபாலேவ பரண ம் ெப மதிப்ைப உைடயவர்.
அவ ம் ேபகனிடம் வந்தார். ேவ
லவர்க ம் அவைன நா வந்தார்கள்;
அளவளாவினார்கள்; பா னார்கள்.
தமிழ்ப் லவர்களிடம் மிக ம் மதிப் ைவத் ப் பழகினான் ேபகன். ெபாதினி
மைலயின்ேமல் இ ந்த தி க்ேகாயிலில்
கன் எ ந்த ளியி ந்தான்.
மைலையச் ற்றி வாழ்ந்த றவர்கள் இைடவிடாமல் அப் ெப மாைனத் ெதா
வழிபட்டார்கள். மைழ ெபய்யாவிட்டால் அவ க் ப் ைச ேபா வார்கள். மைழ
மி தியாகப் ெபய்தா ம் மைழ நிற்கேவண் ெமன்
ம்பிட் வழிப வார்கள்.
றிஞ்சி நிலக் கட ளாகிய
கனிடத்தில் அந்நில மக்களாகிய அவர்க க் ச்
சிறி ம் தளராத நம்பிக்ைக இ ந்த . ேபகன் அவர்க ைடய நல்வாழ்ைவக்
கண் களித்தான். அவர்க க் உதவிகைளச் ெசய்தான். அவ ம்
மைலயின்ேமல் உள்ள
கப் ெப மாைன அ க்க வழிபட் வந்தான். ஆவியர்
லத் க் ப் ெபாதினி மைல
கேன வழிப கட ளாக விளங்கினான்.
ஒ நாள் ேபகன் ெவளியிேல காலாற உலாவி வரப் றப்பட்டான். அவ டன் இரண்
ெமய் காவலர் ெசன்றனர். அ கார் காலம். ேமகம் வான்
ம் கப்பிக்
ெகாண் ந்த . ளிர் காற் ெமல்ல வீசிய . ெந ந் ாரம் ெசன்றவன் மீண்
தன் இ ப்பிடத்ைத நா வந் ெகாண் ந்தான். அப்ேபா அங்ேக ஓர் அழகிய
காட்சிையக் கண்டான். மரங்கள் அடர்ந்த ஓரிடத்தில் ஓர் அழகிய ஆண் மயில்
தன் ேதாைகைய விரித் ஆ க்ெகாண் ந்த . அவன் அங்ேக சற் நின்றான்.
மயில் தன் இயல் ப்ப சர் சர் என்ற ஒலி உண்டா ம்ப ேதாைகைய அைசத்த .
அப்ேபா
ளிர்ந்த காற் வீசிய .
அவன் ஆடல் மகளி க் ப் பல பரி த ம் வழக்க ைடயவன். இப்ேபா
ஆ கின்ற இந்த மயில் ஆடல் மகளிைரப் ேபாலத்தான் ஒய்யாரமாக ஆ ய .
ஆனல் சர் சர் என் ஒலி வ வாேனன்? அ
ளிரால் ந ங் வத ல்தான் அந்த
ஒலி எ கிறெதன் அவ க் த் ேதான்றிய . உடேன அவன் உள்ளத்தில் இரக்க
உணர்ச்சி உண்டாயிற் . 'பாவம்! இதற் வாய் இ ந்தால் தனக் க்

ளிர்கிறெதன்பைத எ த் ச் ெசால் ம். இந்த ஒலியினால் லப்ப த் கிற
ேபா ம்! என்ன அழகான மயில் இ ந ங்க நாம் பார்த்தி க்கலாமா?' என்
சிந்தைன ெசய்தான். அவன்
க பக்தன் அல்லவா? மயில்
க ைடய
வாகனம் ஆயிற்ேற! அ
ளிரால் ந ங் ம்ப விடலாமா?
கைனச் சார்ந்த
எல்லாப் ெபா ள்க ம் னிதமானைவ. மயில் ெமல்லிய பறைவ; அழகிய ள்;
க க்

ஊர்தியா ம் சிறப்ைபப் ெபற்ற . அதற்

இரங்காமல் இ க்கலாமா?

எப்ப யாவ அதன் யரத்ைதப் ேபாக்க ேவண் ம் என் எண்ணிய அவ க்
ஒன் ம் ேதான்றவில்ைல. சட்ெடன் தன் ேமல் உள்ள விைல உயர்ந்த ேபார்ைவைய
எ த்தான். மயிலின் அ ேக ெசன் அதற் ப் ேபார்த் விட்டான்.
அ கில் இ ந்தவர்கள், "என்ன இ !" என்றார்கள்.
"பாவம்! ளிரால் ந ங் ம் அதற்
ேதான்றிற் !"

இைதப் ேபார்த்தினால் நல்லெதன்

அவர்க க் வியப் த் தாங்கவில்ைல. ேபகன் ெசய்த ேபைதைமச் ெசயல்
என் அவர்கள் எண்ணவில்ைல. பிற உயிர்களின் ன்பத்ைதக் கண் தாங்காத
அவ ைடய உள்ளத்தின் உயர்ைவேய அவர்கள் நிைனத் ப் பார்த்தார்கள்.
அவ ைடய வள்ளன்ைமைய அவர்கள் நன்றாக அறிந்தவர்கள். லவர்க க் ப்
ெபான் ம் ெபா
ம் வாரி வழங் வைதக் கண் வியந்தி க்கிறார்கள்.
பாணர்க க் ப் பரிசில்கள் த வைதக் கண்ணாரக் கண் களித்தி க்கி ர்கள்.
த்தர்க க் வி ந் ம் வி ம் ம் ெபா
ம் வழங் வைதப் பார்த் இ ம்
அைடந்தி க்கி ர்கள். ஆனால் இப்ேபா அந்த வள்ளல் ெசய்த ெசயைல
வள்ளன்ைமச் ெசயல் என்பதா? ஆ ம் மயி க் ப் பரி வழங்கியதாகச்
ெசால்வதா? உயிர்க் க ைண என் ெசால்வதா? மயில் ேபார்ைவையப் ேபார்க் மா
என் அவன் ேயாசிக்கவில்ைல. அ விைல உயர்ந்த ேமலாைட ஆயிற்ேற என்
தயங்கி நிற்கவில்ைல. ஒ பறைவதன் நாட் ல் வா ம் பறைவ— ன் வதாக
எண்னினான்; அந்தக் கணத்திேல அவன் மனம் உ கிய ; ஒன்ைற ம்
எண்ணாமல் ேமேல உள்ள படாத்ைத எ த் ப் ேபார்த்திவிட்டான்.

மயில் பறந் ேபாய்விட்ட . காவலர் ேபகன் அளித்த ேபார்ைவைய எ த் க்
ெகாண்டனர். உல க் அறிவிக்கக் காவலர்க க் ஓர் அதிசயச் ெசய்தி
கிைடத்த . ேபக ைடய உள்ளத்தின் ெமன்ைமைய எ த் க் காட் ம் ஒ
நிகழ்ச்சிைய அவர்கள் கா ம் வாய்ப்பல்லவா ெபற்றார்கள்? ேபகன்
அரண்மைனைய அைடந்தான். அவ டன் ெசன்றி ந்த காவலர்கள் அவன்
மயி க் ப் ேபார்ைவைய அளித்த அதிசயத்ைத யாவரிட ம் ெசால்லிச் ெசால்லி
வியந்தார்கள். லவர்களிடம் கன்றார்கள். லவர்க க் ஒ ெசய்தி ெதரிந்தால்
வாளா இ ப்பார்களா? தம் ைடய பாவினால் ேபகன் கைழ ழக்கினார்கள்.
பரணர் அந்த அரிய ெசயைலப் பாராட்
ர். "மயில் ேமலாைடைய உைடயாக
உ க் மா? அன்றி ேமேல ேபார்ைவயாகத்தான் ேபார்த் க் ெகாள் மா? இ

ேபக க் த் ெதரியாதா? ெதரி ம். ஆனால் அந்தச் சமயத்தில் அவன் க ைண
உள்ளம் உ கிய . தன் படாத்ைத மயி க்

அளித் விட்டான்" என்

பா னார்.

இன்னா க் இன்ன ெகா க்க ேவண் ம் என்பைத எண்ணிக் ெகாண் ராமல்,
கிைடத்தைத நிைனத்தேபாேத ெகா ப்பைதக் ெகாைட மடம் என்
ெசால்வார்கள். மடம் என்பதற் அறியாைம என் ெபா ள். இ சரியா, தவறா
என் ஆரா ம் அறி க் இடம் ெகாடாமல், உள்ளத்தில் ெகா க்கத்
ேதான்றியேபாேத ெகாைட மடம் உைடயவர்கள் ெகா த் வி வார்கள். ேபகன்
மயிலின் இயல்ைப அப்ேபா சிந்தித் ப் பார்க்கவில்ைல; ேபார்ைவைய
வழங்கிவிட்டான். இந்தக் ெகாைட மடத்ைதப் பரணர் பாராட் னர். "தண்ணீேர
இல்லாமல் ேபான ளத்தி ம் மைழ ெபய்கிற ; அகன்ற வயலி ம் ெபாழிகிற ;
சிறி ம் பயன்படாத உப் நிலத்தி ம் ெபய்கிற . இங்ேகதான் ெபய்ய ேவண் ம்,
இங்ேக ெபய்யக் டா என் அ ேயாசிப்பதில்ைல. மதம் ெபா ந்திய
யாைனைய ம் வீர கண்ைடைய அணிந்த காைல ம் உைடய ேபகன் அந்த
மாரிையப் ேபான்றவன். வரம் இல்லாமல், ஆராய்ச்சி இல்லாமல் ெகாைடையப்
ெபாழிகிற மைழ அவன். இப்ப க் ெகாைட மடம் உைடயவனாக இ க்கிறான்
என்பதனால், வீரச் ெசயல்களி ம் அறியாைம உைடயவன் என் எண்ணக் டா .
பைடையக் ெகாண் ேபாரி ம் திறத்தில், நன்றாகச் ழ்ந் , இடத் க் ம்
காலத் க் ம் தன் வலிைமக் ம் மாற்றான் வலிைமக் ம் ஏற்றப ெசயைல
வ ப்பதில் வல்லவன். ெகாைட மடம் ப வாேன அல்லாமல் பைட மடம் படமாட்டான்"
என் அந்தப் ெப ம் லவர் பா னர். அவன் ெகாைடையப் கழ்ந்தேதா
நில்லாமல் வீரத்ைத ம் எ த் க் காட் னர்.
அ
தல் தமிழ் மக்கள் ேபகைன மயி க் ப் ேபார்ைவ வழங்கிய வள்ளல் என்
பாராட்டத் ெதாடங்கினார்கள்.

இவ்வா
கழ்ெபற்ற ேபக க் க் கண்ணகி என்ற மைனவி இ ந்தாள். ஆடல்
கைலயில் வல்ல ஒ விறலியின் ஆட்டத்தி ம் பாடலி ம் அவன் ஈ பட்டான்.
அதனால் மற்றக் காரியங்கைளக் ட மறந்தி ந்தான். அந்த விறலி ம் சில காலம்
ஆவிநன் யில் தங்கியி ந்தாள். இ சம்பந்தமாகக் கண்ணகிக் த் தன்

கணவன்ேமல் ஐயம் உண்டாயிற் . அதனால் சிறி ேகாப ம் எ ந்த . அைத
ஊடல் என்பார்கள். எப்ப ேயா அந்தச் சிறிய ஊடல் ெபரிதாக வளர்ந் விட்ட .
ேபகன் தன் மைனவிைய ஒ மாளிைகக் அ ப்பி அங்ேகேய இ க் ம்ப
ெசால்லி விட்டான். அவள் உண உைட தலியவற்ைறப் ெபற ஏற்பா கள்
ெசய்தான். ஆனால் அவைளப் ேபாய்ப் பார்க்கவில்ைல. இந்தச் ெசய்தி தலில்
யா க் ம் ெதரியா . பிற
ெதரிந்த .

ெமல்ல ெமல்லப் ேபக ைடய உறவின க் த்

கண்ணகி தன் கணவ ைடய சினத் க் ஆளாகித் தவித்தாள். அவ
ேபக ைடய அன் இனிக் கிைடக் ேமா என்ற ஏக்கம் வந் விட்ட .
வாழ்க்ைகேய ைலந் விட்டதாக எண்ணி ம கினாள்.

க் ப்

ேபகனிடம் றி அவன் சினத்ைத மாற்ற ேவண் ம் என் அவ டன்
பழ கிறவர்கள் யாவ ம் நிைனத்தார்கள். ஆனால் அவ க் நல் ைர
ம்
ணி யா க் ம் உண்டாகவில்ைல. ேபக டன் ெந ங்கிப் பழ ம் லவர்கைளக்
ெகாண் தான் இந்தக் காரியத்ைதச் சாதித் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என் சில
அன்பர்கள் எண்ணினார்கள்.
ஒ சமயம் பரணர் வந்தார்; அவ டன் கபில ம் ேவ சில லவர்க ம்
வந்தார்கள். பரனைர நன் அறிந்தி ந்தவ ம் ேபக ைடய நண்ப மாகிய
ஒ வர் அப் லவைரத் தனிேய சந்தித் நிகழ்ந்தைதச் ெசான்னர்; எப்ப யாவ
கண்ணகிைய மீட் ம் ேபகேனா வா ம்ப வைக ெசய்யேவண் ம் என்
ேவண் க் ெகாண்டார்.
பரணர் அைதப் பற்றி ேம ம் விசாரித் த் ெதரிந் ெகாண்டார். தாம் ஒ வராக
நின் ேபகன் மனத்ைத மாற் வைதவிடக் கபிலர் தலிய மற்றப் லவர்கைள ம்
ைணயாகக் ெகாண் அவைன இரங்க ைவக்கலாம் என் எண்ணினார்.
அந்தப் லவர்களிடம் தம் க த்ைதச் ெசான்னர். இன்ன ெசய்வெதன்
அவர்கள் தங்க க் ள் ஒ திட்டம் வ த் க் ெகாண்டார்கள்.
ஒ

நாள் காைல கபிலர் தனிேய ெசன்

ேபகைனக் கண்டார். இ வ ம் ேபசிக்

ெகாண்

ந்தார்கள்.

"ேநற் ஒ நிகழ்ச்சி நடந்த . அ
என்றார் லவர்.

தல் என் உள்ளம் அங்ேகேய இ க்கிற "

“என்ன அ ?" என் ேகட்டான் வள்ளல். "நா ம் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்க ம்
உன்ைன ம் உன் மைலைய ம் பாராட் ம் பாடல்கைள ஓரிடத்திேல
பா க்ெகாண் ந்ேதாம். அப்ேபா யாேரா விம்மி விம்மி அ ம் ரல் ேகட்ட ."
"அ ைகயா? யார் அ தார்கள்?"
"அ தான் ெதரியவில்ைல. அ தவள் ஒ ெபண். அவள் சில வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லிப் லம்பினாள். அந்தக் ரல்தான் எத்தைன ெமன்ைமயாக இ ந்த .
ல்லாங் ழல் அ வதாக இ ந்தால் எப்ப இ க் ம்! அ ேபால இ ந்த . அவள்
யாேரா, அவ க் என்ன யரேமா, ெதரியவில்ைல. உன் ேபைரச் ெசான்னேபா
அவள் அழக் காரணம் என்ன? எனக் அைத நிைனக்க நிைனக்க மனம்
உ
கிற " என் நி த்தினார் லவர்.
ேபகன் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. கபிலர் இன்னாைரக் றிப்பிட் ச் ெசால்கிறார்
என்பைத அவன் உணர்ந் ெகாண்டான். லவர் தம் க த்ைத ஒ பாட்டாகேவ
பா விட்டார். ேபகன் சிந்தைன ள் ஆழ்ந்தான். "சரி, நான் ேபாய் வ கிேறன்"
என் ெசால்லி அவர் விைட ெபற் க்ெகாண்டார். சிறி ேநரம் ெசன்ற . பரணர்
வந்தார். "இன் ஒ
திய பாடல் பா வந்தி க்கிேறன்" என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட வந்தார். ேபகன் சிறிேத ெதளி ெபற் , "வா ங்கள்,
வா ங்கள்" என்றான். அவர் அமர்ந்தார். "அந்தப் பாடைல ஒ பாணன் பா யதாகப்
பா யி க்கிேறன்" என்றார்.
"எங்ேக ெசால் ங்கள், ேகட்கலாம்."
பாட்ைட அவர் ெசான்னார். அ
இ ந்த .

ம் கண்ணகியின்

யரத்ைதச் ெசால்வதாகேவ

"நீ இரங்காமல் இ ப்ப

ெகா ைம. நாங்கள் யாைழச் சரிப்ப த்திக்ெகாண்

ெசவ்வழிப் பண்ணிேல உன் காட் ன் ெப ைமையப் பா ேனாம். அப்ேபா ெநய்தற்
ப்ேபான்ற கண்ணிலி ந் நீைர வார விட் க்ெகாண் ஒ த்தி வந்தாள்.
நாங்கள் அப்ெப மாட் ைய வணங்கி, எங்கள் ெப மா க் உறவினேளா?" என்
ேகட்ேடாம். அவள் தன் ெமல்லிய விரலால் கண்ணிைரத் ைடத் க்ெகாண்டாள்;
'நான் அவ ைடய உறவினள் அல்லள். அவ க் என்ைனப்ேபால ேவ ஒ த்தி
உறவினளாகி விட்டாள் என் ெசால்லிக் ெகாள்கிறார்கள்' என் ெசான்னாள்."
இவ்வா அந்தப் பாடல் றிய . அைதக் ேகட் ப் ேபகன் தைலையத்
தாழ்த்திக்ெகாண்டான்.
ம ப ம் ஒ பாட்ைடப் பரணர் றினார். அ
ம் பாணன் பா வதாகேவ
இ ந்த . "மயில் ந ங் ெமன் உள்ளம் இரங்கி ேமலாைடைய உதவிய ேபகேன,
நாங்கள் இப்ேபா உன்ைன அ கியதற் க் காரணத்ைதக் ேகள். எங்க க் ப்
பசி இல்ைல; தாங்க ேவண் ய
ம்பப் பார ம் இல்ைல. இங்ேக வந் இைச
பா ப் ெபற வி ம்பிய பரிசில் ஒன் உண் . அந்தப் பரிசிைல நீ அ ளேவண் ம். நீ
இப்ேபாேத உன் ேதரில் ஏறி, வ த்தத்ேதா உைற ம் அப் ெப மாட் யின்
ன்பத்ைதக் கைளயேவண் ம்” என் பா னார்.
ேபகன் காதில் அ
ம் வி ந்த . அவன் கம் நிமிர்ந் பார்க்கவில்ைல. சிறி
ேநரம் ேபசாமல் அமர்ந்தி ந்த பரணர், "நான் ேபாய் வ கிேறன்" என்
விைடெபற் க் ெகாண்டார்.
அன் பிற்பகலி ம் ேபகைன ேவ
லவர்கள் அ கினார்கள். அரிசில் கிழார்
ெசன்றார். அவ ம்: பாணன் ற்றாகேவ பா னார்; "நின் நல்ல நாட்ைடப் பா ய
பாணனாகிய என்பால் அன் ைவத் ப் பரிசில் தர ேவண் ெமன் நீ
எண்ணினாயானால் இந்தப் பரிசில் தரேவண் ம் : நின்ைனப் பிரிந் வா ம்
அரிைவ மீண் ம் தன் ந்தைல வாரிப் பின்னிப் ைவச் ட் க் ெகாள் ம்ப நீ
இப்ேபாேத ேதரில் திைரையப் ட்டேவண் ம்" என் கவி பா னர். அவர்
ேபானபிற ெப ங் ன் ார் கிழார் வந்தார். அவ ம் அேத ேபாக்கில் பா னார்.
ெப ம் லவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட் ம். மனம் இரங்காமல் இ ப்பானா ேபகன்?

அவன் தான் ெசய்த ெசய க்காக மிக ம் வ ந்தினான். அன்ேற தன்
மைனவிையத் தாேன ெசன் அைழத் வந்தான். ம நாள் லவர்கள்
நால்வைர ம் அரண்மைனக் வரச் ெசய்தான். தன் மைனவிைய ம் உடன்
ைவத் க்ெகாண் அந்த நால்வைர ம். வரேவற் உபசரித்தான். கண்ணகி அப்
லவர்கள் காலில் வி ந் வணங்கினாள். அப்ேபா ம் அவள் கண்ணில் நீர்
வழிந்த . நன்றியறிவினா ம் மகிழ்ச்சியினா ம் வந்த கண்ணீர் அ .

த ம ரி என்

ேகட்

க்கிறீர்களா? ேசலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் அ . அந்தப்

ேபர் பிற்காலத்தில் வந்த . அந்தக் காலத்தில் அதற் த் தக ர் என் ேபர்
வழங்கிய . இப்ேபா த ம ரிக்க கில் அதிகமான் ேகாட்ைட என்ற இடம்
இ க்கிற . அ
ன் காலத்தில் தக ைரச் ேசர்ந்ததாக இ ந்த . அந்தக்
ேகாட்ைடைய ந விேல ெபற் , நாற் ற ம் விரிவாக ம் அழகாக ம்
அைமந்தி ந்த பைழய காலத் த் தக ர்.
அைதத் தன் அரசாட்சிக் ரிய தைலநகரமாகக் ெகாண் வாழ்ந்தவன்
அதிகமான் ெந மான் அஞ்சி என்பவன். அதிகர் என் ம் அதியர் என் ம்
அவ ைடய லத்ேதாைர அறிஞர்கள் றிப்பார்கள். அந்தக் லத்தில் உதித்தவன்
ெந மான் அஞ்சி. அதில் ேதான்றிய பல க் ள்ேள அவேன இைணயில்லாத கழ்
ெபற்றவ ைதலின், அதிகமான் என்றால் அவைனேய றிக் ம்ப ஆகிவிட்ட .
அதிகர் லத்தின் தல்வன் ேசரர் லத்தில் உதித்தவன். மிகப்
பழங்காலத்திேலேய அதிகமா ைடய ன்ேனார்கள் அக் லத்திலி ந் தனிக்
கிைளயாகப் பிரிந் தனிேய நாடா ம் உரிைமைய ேமற்ெகாண் ந்தார்கள்.
ேசரர்கைளப் ேபால
ைட மன்னர்களாக விளங்காவிட்டா ம் அவர்க க் ரிய
பைனமாைலைய அணிந் ெகாண் டார்கள். ேசரர்க க் ம் அதியர்
லத்தின க் ம் அ க்க
சல் நிகழ்வ உண் .
அதிகமான் சிறந்த வள்ளல்; ெப வீரன். லவர்களிைடேய இ ந் இனிேத
ெபா
ேபாக் பவன். எைதச் ெசய்தா ம் அதில் ஈ பட் ஒ ைம மனத்ேதா
ெசயல் ெசய் ம் இயல் ைடயவன். ேபார் பற்றிய ஆேலாசைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தால்
ேவ எைத ம் கவனிக்காமல் தன் அைமச்சர்க ட ம் பைடத்
தைலவர்க ட ம் அ பற்றிய ேபச்சிேல ஈ பட் ப்பான்.
அவைன நா ப் பல லவர்கள் வந்தார்கள்; பா னார்கள்; பரி ெபற்றார்கள். தமிழ்ப்
லைமயிேல சிறந்த தாட் யாகிய ஒளைவயார் அவனிடம் வந்தார். அப்ேபா

அதிகமான் ஏேதா இன்றியைமயாத ஆேலாசைனயில் ஈ பட் ந்தான்.
அத்தைகய சமயங்களில் யா ம் அவைன அ க அஞ் வார்கள். அரசியல்
அதிகாரி ஒ வர் ஒளைவயாைர வரேவற் த் தாகத்திற் நீர் ெகா த் அமரச்
ெசான்னார். ஒளைவயார் அமர்ந்தார். "மன்னர் மிக ம் க்கியமான
ஆேலாசைனயில் இ க்கிறார். இேதா வந் வி வார். சற் ப் ெபா க்க ேவண் ம்”
என் அதிகாரி பணிவாகச் ெசான்னார். சிறி
வரவில்ைல.

ேநரம் ஆயிற் . அதிகமான்

ஒளைவயார் ெபா ைமைய இழந்தார். 'எவ்வள ேநரம் பிச்ைசக்காரிையப் ேபாலக்
காத்தி ப்ப ?' என் ேகாபம் ண்ட . உடேன ஒ பாட்ைடப் பா னர். அங்ேக
இ ந்த வாயில் காவலைனப் பார்த் அந்தப் பாடைலச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.
"வாற்காரா, வாசற்காரா, ெகாைடயாளிகளின் கா களில் தம் ைடய ெசாற்கைள
விைதத் , தம் காரியங்கைள
த் க் ெகாள்கிறவர்கள் லவர்கள். அவர்
க க் ப் பரி ெபரிதன் ; தரம் அறிந் பாராட் ம் வரிைசதான் ெபரி .
அதற்காகேவ அவர்கள் ஏங்கிக் கிடப்பார்கள். அத்தைகய பரிசிலர்க க்
அைடயாமல் திறந் ைவத்தி க்கிற வாசைலக் காப்பவேன! உன் ைடய
அரசனாகிய ெந மான் அஞ்சி தன் ெப ைமையத் தான் அறியவில்ைலேயா?
வந்தவர்கைளக் காக்க ைவப்ப அவன் ெப ைமக் இ க் என்பைதத்
ெதரிந் ெகாள்ள வில்ைலேயா? அ கிடக்கட் ம். என்ைன ம் அவன்
அறிந் ெகாள்ள வில்ைலேயா? பிச்ைசக்காரிையப் ேபாலக் காத்தி க் ம் ேபர்வழி
நான் அல்லள் என்பைத அவன் உணர வில்ைலேய! அறி ைடேயா ம்
க ைடேயா ம் இந்த உலகத்தில் ேதான் கிறார்கள்; மைறகிறார்கள். பிற
யா ம் ேதான்றாத னிய உலகம் அன்ேற? எத்தைனேயா ேபர்கள்
இ ந் ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். ைகயில் ேகாடரிைய ைடய தச்சன்
ெபரிய காட் ல் மரத்ைதத் ேத அைலயவா ேவண் ம்? உபகாரிையத் ேத நான்
அைலய ேவண் யதில்ைல. எந்தத் திக்கிேல ெசன்றா ம் அந்தத் திக்கிேல ேசா
கிைடக் ம்" என் பா னார்.
பாட்
வதற் ம் அதிகாரி வந் நிற்பதற் ம் சரியாக இ ந்த . ஒளைவயார்
பா க்ெகாண் ந்த ேபா அங்ேக வந்த அதிகாரி அப் ெப மாட் யின்

ேகாபத்ைத உணர்ந் ஓ ச் ெசன்
அதிகமான் வந் விட்டான்.

அதிகமானிடம் ெதரிவித்தார். உடேன

"நான் ெசய்த பிைழையப் ெபா க்க ேவண் ம். மிக ம் இன்றியைமயாத கடைம
இ ந்த . அதனால் கவனிக்காமல் இ ந் விட்ேடன். நான் ெசய்த எவ்வள
ெபரிய பிைழ என்பைத இப்ேபா நன்றாக உணர்கிேறன். தாங்கள் வந்தி ப்ப
எனக் த் ெதளிவாகத் ெதரியா . ெதரிந்தி ந்தால் அப்ேபாேத வந்தி ப்ேபன்." அவன் உண்ைமயில் மனம் ைழந் மன்னிப் ேவண் னான் , அழாத ைறதான்.
ஒளைவயார் உண்ைமைய உணர்ந்தார். அவர் வந்தி ப்பைத யா ம் ெதரிவிக்காத
ேபா அவைனக் ைற றிப் பயன் என்ன? அவர் சினம் தணிந்தார். அதிகமான்
அவைர உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றான். சிறந்த இடத்தில் இ க்கச் ெசய்
அன் டன் உைரயா னான்.
ஒளைவயார் சினம் மாறியேதா அதிகமா ைடய பண்ைப ம் உணரத்
ெதாடங்கினர். இரண் நாட்கள் தங்கி விைட ெபற் க்ெகாண்டார். "அ க்க
வந் தமிழின்பத்ைத நான் க ம்ப ெசய்ய ேவண் ம்" என்
ேவண் க்ெகாண்டான் அதிகமான்.
*
ெந மான் அஞ்சியின் நாட் ல் கஞ்சமைல என்ற மைல ஒன் உண் . பல ம ந் ச்
ெச கள் உள்ள அ ; னிவ ம் சித்த ம் நா ம ந் க் ரிய லிைககைளத்
ேத ப் ெப ம் சிறப் ைடய . அங்ேக ஓரிடத்தில் ெநல்லி மரம் ஒன் இ ந்த .
அ எங் ம் கா வதற்கரிய சிறப்ைப உைடய ; பல ஆண் க க் ஒ
ைற
காய்க் ம் தன்ைம ெபற்ற . ம த் வர்கள் அதன் ெப ைமைய உணர்ந்
அதிகமானிடம் ெசால்லியி ந்தார்கள். "அந்த மரம் காய்த் ப் ப ப்ப அரி .
காய்கள் பிஞ்சிேல உதிர்ந் வி ம். ஒன் இரண் காய்கள் ற்றி விைளந்தால்
அவற்ைற அ தம்ேபாலப் பா காக்க ேவண் ம். அந்த ெநல்லிக்கனிைய உண்டால்
ெந நாைளக் வாழலாம்" என் ெசான்னார்கள். "அத்தைகய மரத்ைத நாம்
பா காப்ப நல்ல " என் எண்ணி அதிகமான் அதற் க் காவலாளைர

அைமத்தான். பல காலமாகி ம் அ

காய்ப்பதாகேவ ெதரியவில்ைல.

அந்த மரத்தில் இப்ேபா பிஞ் கள் ேதான்றின. அதிகமான் அைதப் ேபாய்ப்
பார்த் விட் வந்தான். ஆனால் ம த் வர்கள் ெசான்ன ேபால் பிஞ் கள்
ஒவ்ெவான்றாக உதிர்ந் வந்தன. "ஒ காயாவ கனிந்தால் அரச க் ப்
பயன்ப ம். அவர் ஒ வர் நீ ழி வாழ்ந்தால் எத்தைனேயா ேப க் நலம்
உண்டா ம்" என்

சான்ேறார்

றினர்.

காலம் ேபாய்க்ெகாண் ந்த ; பிஞ் க ம் உதிர்ந் ெகாண்ேட இ ந்தன; சில,
ெபரிய பிஞ் களாக திர்ந்தன; அவற்றி ம் சில உதிர்ந்தன. கைடசியில் ெசால்லி
ைவத்தாற்ேபால ஒேர ஒ காய் தான் மிஞ்சிய ; ப த்த ; நன்றாகக் கனிந்த .
ஒன்றாவ கிைடத்தேத என் ெப மக்கள் உவைக அைடந்தனர். அந்தக் கனி
அதிகமா க் த்தான் உரிய என்பதில் யா க் ம் ஐயம் உண்டாகவில்ைல. ஒ
நல்ல நாளில் அைதப் பறித் இைறவன் தி
ன் ைவத் வணங்கி உண்ண
ேவண் ம் என் ஏற்பா ஆகியி ந்த .
அந்த நாள் வந்த . கனிையப் பறித் வந் இைறவன் ன் ைவத்
வழிபட்டார்கள். அதிகமான் இைறவைன வணங்கி ஓர் இ க்ைகயில் ெசன்
அமர்ந்தான். ெநல்லிக் கனிைய ஒ ெபாற்றட் ல் ஒ மங்ைக ஏந்தி அவனிடம்
ெகாண் வந்தாள்.

அந்தச் சமயத்தில் ஒளைவயார் அங்ேக வந் ேசர்ந்தார். அவைர வரேவற்றான்
அதிகமான். அந்த இளம் ெபண் ெநல்லிக் கனிைய ஏந்திக்ெகாண் அ கில்
நின்றாள். ஒளைவயார் நல்ல ெவயிலில் நடந் வந்தி ந்தார். "என்ன க ைமயான
ெவயில்!" என் ெசால்லிக்ெகாண்ேட அமர்ந்தார். உடேன ஒ வர் தண்ணீர்
ெகாண் வந் ெகா த்தார். அைத அ ந்திய அவர் அந்த இளம் ெபண் ைகயில்
ெபான் தட்ைட ஏந்திக் ெகாண் நிற்பைதக் கண்டார். "என்ன அ ?" என்
ேகட்டார் ஒளைவயார்.

"ெநல்லிக் கனி" என்

அதிகமான்

றினான்.

"ெநல்லிக் கணியா? இந்த ெவயில் காலத்தில் தாகம் தீர்க்க உத வதல்லவா அ ?
நான் வ ம் வழியில் ஒ ெநல்லிக்காயாவ கிைடக்காதா என் ஏங்கிேனன்.
நாக் அப்ப வறட் ய ."
"அப்ப யா? இந்த ெநல்லிக் கனிைய உண்ணலாேம!” என்றான் அதிகன்.

அ கில் இ ந்தவர்கள்
க் ற்றார்கள். ஒளைவயார் அைதக்
கவனிக்கவில்ைல. அதிகமான் றியதற் , "உண்ணலாம்'"என் விைட றினார்.
அதிகமான் ம ேபச் ப் ேபசவில்ைல. தட் ல் இ ந்த ெநல்லிக்கனிைய எ த்தான்.
ஒளைவயாரின் ைகயிேல ெகா த்தான். அவர் அைத வாயிலிட் த் தின்னத்
ெதாடங்கினார்.

அங்ேக இ ந்தவர்க

ைடய உள்ளத்தில் எத்தைனேயா விதமான எண்ணங்கள்

எ ந்தன. 'இவள் எங்ேகயடா இப்ேபா வந் ேசர்ந்தாள்!' என் சிலர் பல்ைலக்
க த்தார்கள். 'இவன் இதன் அ ைமையச் ெசால்லாமல் இப்ப ச் ெசய்யலாமா?'
என் அவன் மீ சினம் ெகாண்டார்கள்.
"ெநல்லிக் கனி ஒ

திய ைவ டன் இ க்கிறேத! இ

கண்டேத இல்ைல” என்
"ஆமாம்; இ

ஒளைவயார் ெமன்

ேபான்றெதான்ைற நான்

ெகாண்ேட ெசான்னர்.

திய கணிதான்" என்றான் அதிகமான்.

அதற் ள் அங்ேக அமர்ந்தி ந்த ெபரியவர் ஒ வ க்
ெபா க்கவில்ைல. "நம் அரச க் காகத் தவஞ் ெசய்
ெவ க்ெகன் ெசால்லிவிட்டார்.

ஆத்திரம்
ெபற்ற கனி அ " என்

"இதில் ஏேதா சிறப்பி க்கிற ேபாலி க்கிறேத!" என் ஒளைவயார் அங்ேக
இ ந்தவர்கள் கத்ைதப் பார்த்தார். ஏேதா நடக்கக் டாத நடந்
விட்டெதன்ற ெசய்திைய அவர்கள் கங்கள் ெதரிவித்தன. ஒளைவயார், "ஏேதா
ஒ
ைம இக்கனியில் இ க்கிற . நீ உண்ண ேவண் யைத நான்
உண் விட்ேடன் என் ெதரிகிற . உண்ைமைய ஒளிக்காமல் ெசால்லேவண் ம்"
என் அதிகமாைனக் ேகட்டார்.
"நான் ெசால்கிேறன்" என்
த்தார்.

ெபரியவர்

ன் வந்தார்; கைதைய ெயல்லாம் ெசால்லி

அப்ேபா தான் ஒளைவயார், அவசரப்பட் த் தாம் ெசய்த ெசயலின் விைளைவ
உணர்ந் இரங்கினார். "அப்ப யா? நான் என்ன காரியம் ெசய் விட்ேடன்! பல
காலம் வாழேவண் ய உனக் க் கிைடக்க ேவண் யைத நான் இைடயிேல தட் ப்
பறிப்பதற்காகவா வந்ேதன்?" என்
யரம் விம் ம் ரேலா ேகட்டார்.
அதிகமான் ன்
வல் த்தான்; "தாங்கள் அப்ப ச் ெசால்லக் டா . இைறவன்
தி
ள்ளத்தின் ப ேய யா ம் நடக் ம். நான் எத்தைன காலம் வாழ்ந்தால்
என்ன? சில ேபார்கைளச் ெசய்ேவன்; பலைர ம யச் ெசய்ேவன். உலகம்

அரசர்களால் வாழ்வதில்ைல; அறி

சிறந்த சான்ேறார்களால் வாழ்கிற .

தங்கைளப் ேபான்ற ெப ம் லவர்கள் வாழ்ந்தால் உலகம் நன்ைமைய உண ம்;
ேநர்ைம வழிைய உண ம்; கவிைத வி ந்ைத க ம். இந்த அரிய கனி எங்ேக
ேபாய்ச் ேசரேவண் ேமா, அங்ேகதான் ேபாய்ச் ேசர்ந்தி க்கிற " என்றான்.
ஒளைவயா க்

அதிகமானிடம் உண்டான மதிப் ஆயிரம் மடங்

உயர்ந் விட்ட . ‘இவன் ெதய்வப் பிறவி' என்
ெதாடங்கினார்.

மனம்

ளிர்ந்

வாழ்த்தத்

"அதியர் லத்தில் வந்த ேகாமாேன, நீ வாழ்க! ேபாரில் பைகவைர அழித்
ெவல் ம் வீரத் தி ைவ ைடய ெந மான் அஞ்சிேய, நீ வாழ்க! வாழ்க! பால்
ேபான்ற ெவண்பிைறையத் தி
யிேல
ம் நீல கண்டப் ெப மாைனப்ேபால நீ
என் ம் நிைலெபற் வாழ்வாயாக! நீ எத்தைன அரிய ஈைகையச் ெசய்தாய்!
மைலயிேல விைளந்த அரிய ெநல்லிக்கனிைய, நாம் உண்டால் நல்லெதன்
எண்ணாமல் எனக் க் ெகா த்தாேய! இதனால் உண்டா ம் அரிய பயன்
இன்னெதன் எனக் ச் ெசால்லாமல் அடக்கி, சா நீங் ம்ப எனக் த்
தந் விட்டாேய! உன் ெப ைமைய என்னெவன் ெசால்ேவன்! வாழ்க, வாழ்க,
வாழ்க!" என் பா வாழ்த்தினார்.
"அந்தக் கனிையவிட இந்தப் பாடல் இனிைமயாக இ க்கிற . அைத உண்டால்
இந்த நாற்ற உடம் ஒ கால் ெந
வாழலாம், ஆனால் இந்தப் பாடைலப்
ெபற்றைமயால் என் க டம் சாவாமல் வா ம்" என் மகிழ்ச்சி ெபாங்கப்
ேபசினான், அதிகமான் ெந மான் அஞ்சி.
அ
தல் ஒளைவயார் உள்ளத்தில் ஏறிக் ெகாண்டான் அதிகமான்.
அவர்களிைடேய இ ந்த நட் வலிைம ெபற்ற ."நான் உங்கள் தம்பி ேபான்றவன்.
எனக் த் தமக்ைக யா ம் இல்ைல. உங்கைளேய அவ்வா ெகாள்கிேறன்" என்
பணிந் தான் அதிகமான். ஒளைவயா ம் உடன்பிறந்தாைன விட மிக்க அன்ேபா
அவனிடம் பழகலாயினர்.
நீண்ட காலம் வாழச்ெசய் ம் ெநல்லிக் கனிையத் தான் உண்ணாமல் ஒளைவக்

ஈந்தான் அதிகன் என்ற ெசய்தி தமிழ்நா
அவைனப் பாராட் ம்ேபா
கழ்ந்தார்கள்.

எங்க ம் பரவிய . லவர்கள்

ெநல்லிக்கனி வழங்கிய ெப ஞ் ெசயைலப் ேபாற்றிப்

*
தி க்ேகாவ ரில் காரி என்ற வள்ளல் இ ந்தான். அவன்
ைட
மன்னர்க க் ப் ேபாரில் ைணயாகச் ெசன் ேபாரிட் ெவற்றிெபற
ைவக்கிறவன். அக்காலத்தில் ேசர நாட்ைட ஆண் ந்தவன் ெப ஞ்ேசரல்
இ ம்ெபாைற என்ற ேசரன். அவ க் க் ெகால்லிமைலையத் தன் ஆட்சிக் ள்
ெகாண் வர ேவண் ம் என்ற அவா இ ந்த . ெகால்லிமைலையச் சார்ந்த ஒ
ப திைய ஓரிெயன்பவன் ஆண் ெகாண் ந்தான். அவன்ேமல் ேபார் ெதா க்க
வி ம்பிய ேசரன், காரிையத் தன் பைடக் த் ைணயாக வ ம்ப ஆள் விட்
அைழத்தான். காரி ேசரமாைனப் ேபாய்ப் பார்த் ப் ேபசினான். "ஓரி சிறிய
நாட் க் த் தைலவன். அவேனா ேபாரிட நீங்கள் ேபாகேவண் யதில்ைல. நான்
என் டன் இ க் ம் வீரர்க டன் ெசன் அவைன ெவன் வ கிேறன்"
என்றான். ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற அப்ப ேய ெசய்யலாம் என்
ஒப் க்ெகாண்டான்.
உடேன காரி ஓஒரியின்ேமல் ேபார் ெதா த்தான். அப்ேபாரில் ஓரி உயிர் இழந்தான்.
அவ ைடய ெகால்லிக் ற்றத்ைதக் காரி ேசரமா க்
வழங்கினான். அதிகமா க் ம் ஓரிக் ம் பழக்கம் இ ந்த . ஒ காரண ம்
இல்லாமல் ஓரியின்ேமல் பைடெய த் அவைனக் ெகான்ற காரியினிடம்
அதிகமா க் க் ேகாபம் ண்ட . ேசரமா க் க் ைகயாளாக இ ந்ேத இப்ப க்
காரி ெசய்தி க்கிறான் என்பைத உணர்ந்தேபா அதிகமா க் ச் சினம்
கிய . ேசரமா க் ம் அவ க் ம் வழிவழிேய பைகைம இ ந்
வ கிறதல்லவா?
அதிகமான் காரிையத் ெதாைலக்க ேவண் ெமன் க தி அவன் வாழ்ந்த
தி க்ேகாவ ரின்ேமற் பைடெய த்தான். ேபார் நிகழ்ந்த . காரி ெபரிய வீரன்;
அவனிடம் வீரம் மிக்க பல வீரர்கள் இ ந்தார்கள். என்றா ம் அதிகமா ைடய

பைடவலிக்

ன் காரியின் பைட நிற்க

யவில்ைல; ேதால்விையேய கண்ட .

தான் எதிர்ெசன் நின் ேபார்ெசய்தால் அதிகமான் தன்ைனக்
ெகான் வி வான் என் அஞ்சிய காரி ேபார்க்களத்திலி ந் ஓ விட்டான். ேநேர
வஞ்சி மாநகர் ெசன் தனக் ேநர்ந்த கதிையச் ெசான்னான்.
ெப ஞ்ேசரலி ம்ெபாைற காரிக்

ஆ தல்

றினான். "இ

ம் நல்லதாகப்

ேபாயிற் . அதிகமாைனப் ண்ேடா அழிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம்
கிைடத்தி க்கிற . அவைன அழித் உனக் மீட் ம் தி க்ேகாவ ைர
உரிைமயாக் கிேறன்" என்றான் ேசரமான். அன்
தேல ேபா க் ேவண் ய
ஆயத்தங்கைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கினான். காரி ம் தன் டன் ஓ வந்த
வீரர்கைளத் ெதா த் ஒ சிறிய பைடயாக அைமத் க்ெகாண்டான். தக்க
பைடப் பலம் இ க்கிற என்ற நம்பிக்ைக ேதான்றிய டன் ேபார் ர
ெகாட் னான் ேசரன். அதிகமான் அதற் அஞ்சவில்ைல. சிங்கக் ட் ையப்
ேபாலத் ள்ளிக் தித்தான். அவ ைடய ேகாட்ைட மிக ம் வலிைம ள்ள .
பைகவர்களால் அழிப்பதற்கரிய . ேகாட்ைடக் ள்ளி ந்
றத்ேத ெசல்வதற்
இரகசியமான ரங்க வழி ஒன் இ ந்த . பைகவர்கள் ெந ங் ம்ேபா அதன்
வழிேய யா ம் அறியாமல் ெவளியிேல ெசன் விடலாம்.
அதிகமான் ெவளிேய வந் ேபார் ெசய்வைத வி ம்பவில்ைல. ேகாட்ைடையத்
தக்கப பா காத் வாயில்கைள இ க
உள்ேள இ ந்தாேல ேபா ம் என்
எண்ணினான். ேகாட்ைடக் ள்ேள க இயலாமல் சலித் ப்ேபாய்ப் பைகவர்கள்
ேபாய்வி வார்கள் என் அவன் எதிர்பார்த்தான்.
ேசரன் பைட அதிகமான் ேகாட்ைடைய ற் ைகயிட்ட . அதிகமான் ெவளிேய
வரவில்ைல; ேகாட்ைடைய
விட் உள்ேள இ ந்தான். சில நாட்கள் ெசன்றன.
உள்ேள இ ப்பவர்க க் உண
ைறந் விட்டால் தாேன ேகாட்ைடக்
கத கைளத் திறந் ெவளிேய வந் வி வான் என் ேசரமான் எதிர்பார்த்தான்.
அதிகமாேன ேகாட்ைடக் ள் இ ந்த
ங்ைக வழியாகச் சிலைர அ ப்பி உண ப்
பண்டங்கைளக் ெகாண் வரச் ெசய்தான். அதனால் எத்தைன காலமான ம்
உண க் ைற இன்றிக் ேகாட்ைடக் ள் அதிகமா ம் அவைனச் ேசர்ந்தவர்க ம்

இ க்க

ம். இந்த இரகசியம் ேசரமா க் த் ெதரியா . 'இவ்வள

காலத் க் ேவண் ய உண ப் ெபா ள்கைள எப்ப அவன் இந்தக்
ேகாட்ைடக் ள் ேசமித் ைவத்தி க்கி ன்!' என்ேற
வியப்பைடந்தான். அதிகமா ைடய ஊழ்விைன ெபால்லாததாக இ ந்த . அவன்
அரண்மைன அந்தப் ரத்தில் ணி ெவ த் வந்த ஒ வண்ணாத்திப்
ெபண் க் அரண்மைனையச் ேசர்ந்த யாேரா தீங் இைழக்க ற்பட்டார்கள்.
அைத அவள் அதிகமானிடம் ைறயிட் க் ெகாண்டாள். அவன் அவள்
ைறயீட்ைடக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளவில்ைல. அதனால் அவ க்
அதிகமானிடம் ெவ ப் உண்டாயிற் . அவ க் அரண்மைன இரகசியம்
எல்லாம் ெதரி ம்.
அந்தப் ெபண் இப்ேபா ேகாட்ைடக் ெவளிேய ஊ க் ள் இ ந்தாள்.
அதிகமானிடம் இ ந்த ெவ ப் இப்ேபா ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்கிய . அவள்
ேசரமான் பைடத் தைலவன் ஒ வனிடம் ரங்க வழிையப்பற்றிச் ெசான்னாள்.
அதைனத் ெதரிந் ெகாண்ட அவன் தல் ேவைலயாக அந்த வழிைய
அைடத் விட்டான். அதிகமான் ைக ள் அகப்பட்ட சிங்கம்ேபால ஆயினான்.
ேவ வழியில்லாமல் ேகாட்ைடக் கத கைளத் திறந் ெகாண் ெவளியிேல
ேபார்க்களத்தில் திக்க ேவண் ய நிைல அவ க் ஏற்பட்ட .
ேபார் க ைமயாக ண்ட . ைவரேமறிய ேதா ம் உரேமறிய உடம் ம் உ திேயறிய
உள்ள ம் பைடத்தவர்கள் அதிகமா ைடய பைடவீரர்கள். அவர்கைள எளிதில்
அடக்க
ம் என்றி ந்தான் ேசரமான். அ நடவா என்பைத இப்ேபா
உணர்ந் ெகாண்டான்.
தன் பைடத் தைலவர்க க் ஊக்க ட் னான் ெப ஞ்ேசரலி ம்ெபாைற.
யாைன ம் யாைன ம் ேமாதின. திைர ம் திைர ம் ெபா தன. வில்லிலி ந்
அம் கள் ேசானாமாரியாகப் ெபாழிந்தன. வாைளப் பலர் வீசினர்; ேவைல ஓச்சினர்.
யா க் ெவற்றி, யா க் த் ேதால்வி என் ெதளிய
யாமல் பல நாட்கள் ேபார்
நிகழ்ந்த . கைடசியில் அளவிேல மி தியாக இ ந்த ேசரன்பைட ன்ேனறிய .
காரி மானத் டன் ேபார் ரிந்தான். இ தியில் அதிகமான் பைட ேதாற்ற . ஒ

வீரன் எறிந்த ேவல் மார்பிேல பாய அதிகமான் வீழ்ந்தான். அவன் வீழ்ச்சிையக்
கண் ேசரன் பைடயினர் ஆரவாரித்தார்கள். ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற,
ேபார்க்களத்தில் மாண் கிடந்த அதிகமானக் கண்டான். அவன் ெநஞ்
ந ங்கிய . அதிகமான் கைழப் லவர்கள் பா ய பாடல்களினால்
உணர்ந்தவனாதலின் அவ க்ேக அவன் உயிரற்ற உடைலப் பார்க்கப்
ெபா க்கவில்ைல.
லவர்கள் பாட்டால் அ
லம்பினர்கள். அதிகமாைன எரித் அங்ேக ந கல்ைல
நட் வீரர்கள் வழிபட்டார்கள். அந்த ந கல்ைலத் ெதய்வமாகப் பின் வந்தவர்கள்
ம்பிட் வணங்கினார்கள்.
ஈைகயினா ம் வீரத்தா ம் சிறந்
மாயாமல் நிைலத் நிற்கிறான்.

நின்ற அதிகமான் இன் ம் பழம் பாடல்களில்

அதிகமான் வரலாற்றிேல வந்த காரி ம் ஏ

வள்ளல்களில் ஒ வன். அவன்

ப்

ெபயர் மைலயமான் தி
க் காரி என்ப . மைலயமான் என்ப அவன்
ப்
ெபயர். தி க்ேகாவ ேர அவ ைடய தைலநகர். அைத ந விேல ெபற்ற நாட்ைடப்
பல காலமாக ஆண் வந்தவர்கள் மைலயமான்கள் என் ம் வீரக்
யினர்.
அவர்கள் ஆண்ட நாடாதலின் அதற் மைலயமான் நா
அ நாளைடவில் மாறி மலா என் வழங்கலாயிற் .

என்ற ெபயர் வந்த .

காரி ஈைகயிற் சிறந்தவன்; வீரத்தில் இைணயற்றவன். அவனிடத்தில் ஒ ெபரிய
பைட இ ந்த . ெதரிந்ெத த்த அடேல ேபான்ற வீரர்கள் அடங்கிய பைட அ .
அந்தப் பைடப் பலத்தினால் அவைனக் கண்டால் யா ம் அஞ்சி ந ங் வார்கள்.
இ ெப மன்னர்க க் ள் ேபார் ண்டால் அவரில் ஒ மன்னன் மைலயமான்
தி
க் காரிைய அ
வான். தனக் த் ைணயாக வரேவண் ெமன்
ெசால்வான். காரி தன் பைட டன் ெசன் ேபாரிேல ஈ ப வான். பிற ெவற்றி
யா க் என்பைதப் பற்றி ஐயேம இல்ைல. அவன் எந்தக் கட்சியில் ேசர்ந்தாேன
அதற் த்தான் ெவற்றி.
அவனிடம் கரிய நிறம் ெபா ந்திய திைர ஒன் இ ந்த ; காரிெயன்பேத
அதற் ம் ெபயர். அ மைலயமா ைடய உள்ளம் ேபாலப் பா ம்
இயல் ைடய . ேசாழ க்ேகா, பாண் ய க்ேகா, ேசர க்ேகா ைணயாகச்
ெசன் ேபாரி வான் காரி. ேபார்
வில் ெவன்ற மன்னன் அவ க் ப் பல பல
பரிசில்கைளத் த வான். ெபான் ம் மணி ம் அளிப்பான், ஊர் அளிப்பான்; நா
அளிப்பான். வண் வண் யாகத் தான் ெபற்ற பண்டங்கைள ஏற்றிக்ெகாண்
வ வான் காரி. யாைனக ம் திைரக ம் ேதர்க ம் அவ க் ப் பரிசிலாக
வ ம்.
சில நாட்களில் அத்தைனைய ம் காரி வாரி வீ வான். லவர்கைளக் கண்டால்
அவ க் ப் ேபரன் . அவர்க க் க் காதிற் க க்கன் ேபாட் ப் பார்ப்பான்.

ேதைரக் ெகா த் ஏறச் ெசய் கண் ளிரக் கண் ெப மகிழ்ச்சி அைடவான்.
இதனால் அவ க் த் ேதர் வழங் ம் ெப வள்ளல் என்ற ெபயர் வந் விட்ட .
‘'ேதர்வண் மைலயன்" என்
லவர்கள் பா னார்கள்.
'ெப ம் ேபாரில் வீரத்ைதக் காட் ப் ேபாரா ப் ெபற்ற ெபா ளாயிற்ேற! பல காலம்
ைவத் க் ெகாண் வாழலாம்' என் அவன் நிைனப்பதில்ைல. ேதாள் உள்ள
அள ம் யர் இல்ைல, வாள் உள்ள அள ம் வ ைம இல்ைல என் ,
வந்தவற்ைறெயல் லாம் வாரி வாரி வழங்கினான்.
லவர் ெப மான் கபிலர் அவ ைடய இயல்ைபக் ேகள்வி ற்றார். அவைனப்
பார்க்கேவண் ம் என்ற ஆவல் உண்டாயிற் . ெபற்ற ெபா ள்களின் ேமல்
பற்றில்லாமல் வழங் ம் அதிசயத்ைதத் தம் கண்ணாேல பார்க்க ேவண் ெமன்
வந்தார்; கண்ணாரக் கண் வியந்தார்.
அவ ைடய ஈைகைய ஒ பாட் ல் அழகாகப் பா னர். "கழைலப் ைனந்த அ ைய
ைடய காரிேய, உன் ைடய நா கடற்கைரயில் இ ப்பதன் ; உள் நாட் ல்
இ ப்ப . அதனால் அைதக் கடல் ெகாள்ளா ; பைகவர்க ம் ெகாள்ள
அஞ் வார்கள். அத்தைகய நாட்ைட நீ ேவள்வி ெசய் நாட் க் நலம் ரி ம்
அந்தண க் க் ெகா த் விட் நிற்கிறாய்.
ைட மன்னர் வ ள் யாராவ
ஒ வன் வந் உன்னத் ைணயாக அைழத் ச் ெசன் அளவற்ற உண ப்
பண்டங்கைள வழங் கிறான். அவற்ைறப் ெபற் க்ெகாண் இங்ேக வந்த
ம நாேள, உன் கைழ ம் உன்
ப் கைழ ம் ெசால்லிக்ெகாண் வ ம்
லவ க் ம் பாண க் ம் அவற்ைறக் ெகா த் வி கி ய். எல்லாவற்ைற ம்
ெகா த் விட் ெவ ங்ைகேயா நிற்கிறாய். உன் ைடய என் ெசால்வதற்
என்ன இ க்கிற ? ஒன்ைற ேவண் மானல் ெசால்லலாம். கற் ைடய உன்
மைனவியின் ேதாள் ஒன் தான் உனக் உரிைமயாக இ க்கிற . இந்த நிைலயில்
நீ எவ்வள உள்ளச் ெச க்ேகா இ க்கி ய்!" என்ற க த்ேதா ஓர் அரிய
பாடைலப் பா னார்.
காரியினிடம் பல லவர்கள் வந்தார்கள். நன்றாகப் ப த்த லவர்க ம் வந்தார்கள்.
அைர ைறப் ப ப்பாளிக ம் வந்தார்கள். எல்ேலா க் ம் ைகயிேல கிைடத்தைத

வாரி வீசினான் அந்த வள்ளல். இைதக் கபிலர் கவனித்தார். அவ ைடய
ெகாைடைய அவர் பாராட் னா ம், தரம் அறியாமல் அவன் வழங் வைத அவர்
வி ம்பவில்ைல. லவர்க க் த் தரமறிந் பாராட் பவர்களிடந்தான் அன்
அதிகமாக இ க் ம். தரம் அறிதைல வரிைசயறிதல் என் ெசால்வார்கள். இந்த
உண்ைமைய மைலயமா க் அறி
த்த ேவண் ெமன் கபிலர் க தினார். ஒ
நாள் அதற்காக ஒ

பாட்ைடப் பா னார்.

"ெப ந் தைலவேன, ஓரிடத்தில் இ க் ம் ஒ வள்ளேல ேநாக்கி நா
திைசயிலி ந் ம் கைலஞர்கள் வ வார்கள். அவர்களின் தரத்ைத அறிவ தான்
அரிய காரியம்; ெகா ப்ப எளி . ெகா ப்பதற் ப் ெபா ள் இ ந்தால் ேபா ம்;
வரிைசயறிவதற்ேகா தனித்திறைம ேவண் ம். இைத நன்றாக நீ ெதரிந்
ெகாள்ளேவண் ம். இனி, லவர்கைளெயல்லாம் ஒேர நிைறயாகப் பார்ப்பைத
விட் வி " என் அறி
த்தினர்.
அவ ைடய வீரத்ைத ம் அவர் பாராட் னார். "உலகில் ைணயாக வந்தவைன
அவனால் ெவற்றி ெபற்றவன் கழ்வ தான் இயல் . உன் திறத்தில் அப்ப அன் .
ெவற்றி ெபற்றவைனப் ேபாய்க் ேகட்டால், 'நானா ெவன்ேறன்? எல்லாம் காரி தந்த
ெவற்றி' என் ெசால்வான். ேதாற்றவனிடம் ேபானாேலா, "அந்தக் கட்சியில்
மைலயமான் ேசர்ந்தி ந்தான். அவன் மாத்திரம் அங்ேக இராமல் இ ந்தால் நான்
எளிதில் ெவற்றி அைடந்தி ப்ேபன்’ என்
வான். இப்ப , ெவன்றவ ம்
ேதாற்றவ ம் உன் கைழேய ெசால் ம்ப இைணயில்லாத வீரனாக நிற்கிறாய் நீ"
என்
கழ்ந்தார்.
இவ்வா ெகாைடயி ம் வீரத்தி ம் சிறந் வாழ்ந்தி ந்த காரி ேசரமானாகிய
ெப ஞ்ேசரலி ம் ெபாைறக்காக ஓரிையக் ெகால் ம்ப ேநர்ந்த . அதனால்
அதிகமான் தி க்ேகாவ ரின் மீ பைடெய த்தான். அவைன எதிர்த் நிற்க
யவில்ைல காரிக் . ஒரிேயா ெபா தைமயால் வீரர்கள் இைளப் ற்றி ந்தனர்.
அந்தச் சமயம் பார்த் அதிகமான் ேபார் ெசய்யப்
ந்தைமயால் இயல்பான
மி க் டன் ேபார் ெசய்ய இயலவில்ைல.
அப்ேபாரில் ேதால்வி ற்ற காரி ேசரமான் ெப ஞ்ேசரலி ம் ெபாைறைய

அைடந்தான். அவன் அதிகமாேனா

ேபார் ெதாடங்கினான். அப் ேபாரில் காரி

என் ம் தன் திைரயின்ேமல் ஏறி ஒ ெப ம் பைடக் த் தைலைம தாங்கினான்
தி
க்காரி. அவ ைடய வீரம் நன்றாகத் தக ர்ப் ேபாரில் ெவளியாயிற் .
ேசரமான் அந்தப் ேபாரில் ெவன்றான். காரிக் அவ ைடய தி க்ேகாவ ைரத்
தந்தேதா ேவ பல பரிசில்கைள ம் வழங்கினான்.
ன்
மன்னர்க ம் ஒ சமயம் தம் ட் சண்ைடயின்றிச் ேசர்ந்தி க் ம்
நிைல வந்த . அப்ேபா
வ ம் மைலயமா ைடய ெப ைமையப் ேபச ேநர்ந்த .
வ ம் தனித்தனிேய அவைனப் பாராட் னர்கள். "இத்தைகய ெப வீர க்
நாம் வ ம் ேசர்ந் ஒ சிறப்ைபச் ெசய்யேவண் ம்" என்
ெசய்தார்கள்.
ையயணி ம் உரிைம ேசர ேசாழ பாண் யர்க க்ேக இ ந்த . சில ெப ம்
லவர்கள்
யணி ம் சிறப் ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள். அவ்வாேற
மைலயமா க் ம்
ட் அைதயணி ம் உரிைமைய வழங்கலாம் என்
தீர்மானித்தார்கள். ஒ ெப விழா நடத்தி அவ க்
அணிந்தார்கள்.
அதற்
ன் மைலயமான் காரி என்ற ெபயேர இ ந்த . இந்தச் சிறப்
நிகழ்ச்சிக் ப் பின் அவ க் மைலயமான் தி
க் காரி என்ற ெபயர்
நிலவிய .

ெகால்லி மைலையச் சார்ந்த நாட்ைட ஆண்ட ஓரிையப் பற்றி

ன்ேப ஓரள

அறிந்தி க்கிேறாம் அல்லவா? அவன் வள்ளன்ைம ம் வீர ம் உைடயவன்.
அவைன ஆதன் ஓரி ெயன் ம் ெசால்வார்கள். வல்வில் ஓரி என் அவ க்
ெபயர் வந்த . ஓர் இலக்ைக எய்தால் அந்த அம் பல ெபா ள்கைளத்

ஒ

ைளத் க்ெகாண் ெசல் ம்ப எய்வ அந்த வில்லாளியின் விறைலக்
காட் ம். அவ்வா அம்ைப எய் ம் வில்ைல வல்வில் என்பர். இராமன்
தாடைகயின்ேமல் எய்த அம் அவள் மார்ைபத் ைளத் மைலையத் ைளத் ப்
பின் மரத்ைதத் ைளத் அப்பால் மண் க் ள் ெசன்ற . அதனால் இராமைன
வல்வில் இராமன் என் ெசால்வ ண் . அவ்வண்ணேம ஓரி ம் அம் வி ம்
திறைம ைடயவன். அவ ைடய வல்வில்லின் ெப ைமைய வன்பரணர் என்ற
லவர் பா யி க்கிறார். அந்தப் பாடைல, மைலச்சாரலில் ஓரி ேவட்ைடயா வைதக்
கண்ட பாணன் ஒ வன் ெசால் ம் ைறயிேல அைமத்தி க்கிறார்.
அந்தப் பாணன் தன் மைனவியாகிய விறலிேயா ம் பலவைக இைசக்க விகைள
வாசிக் ம் ற்றத் ேதா ம் தனக் உதவி ரி ம் ெகாைடயாளிகைள நா ப் ேபாய்க்
ெகாண் ந்தானாம். அப்ேபா அங்ேக ஒ வீரைனக் கண்டான். வீரன் மிக ம்
வியக்கத் தக்க ேவட்ைடைய ஆ க் ெகாண் ந்தான். அவன் தன் வில்ைல
வைளத் ஒ யாைனயின்ேமல் அம்ைப எய்தான். மற்றவர்கள் எய்தி ந்தால்
அந்த யாைனையப் ண்ப த்தி அதன் உடலிேல தங்கியி க் ம். ஆனால் இந்த
வீரன் எய்த அம்ேபா அந்த யாைனையக் கீேழ வீழ்த்திய . அந்த யாைனக் ப்
பின்னாேல அதன்ேமல் பாய்வதற்காக ஒ
லி ஆெவன் வாையத்
திறந் ெகாண் நின்ற . அம் லியின் வாய்க் ள்ேள ெசன் அைத ம்
மாய்த் அதன் உடம்ைப ம் ைளத் ப் றப்பட்ட . அங்ேக நின்றி ந்த ஒ
கைலமான ஊ
வி அைத உ ட் ய . பிற உரல் ேபான்ற தைலைய ைடய
காட் ப் பன்றி ஒன்றின் உயிைர வாங்கிய . அதற் அப்பால் இ ந்த
ற் க் ள்ேள ைழந் அங்கி ந்த உ ம்ைபத் ெதாைலத்த . இந்த வல்வில்
ேவட்ைடையப் பார்த் ப் பாண ம் பிற ம் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர்.

"இத்தைன விலங் கைள ம் ஒேரய யாகக் ெகால் ம் இவ்வீரன் யாேரா
ெதரியவில்ைலேய! இவன் லிக் ேவட்ைட ஆ பவனாகத் ேதான்ற வில்ைல.
உ வத் ேதாற்றத்ைதப் பார்த்தால் நல்ல ெசல்வெனன்ேற ேதான் கிற . மார்பிேல
த் மாைல ேவ இ க்கிற . இவன்தான் ெகால்லி மைலத் தைலவனாகிய
ஓரிேயா!' என் சிறிேத அந்தப் பாணன் சிந்தைன ெசய்தான்.
மற்றவர்கைள அைழத் , "நான் பா கிேறன்; நீங்கெளல்லாம் இைசக் க விகைள
வாசி ங்கள்" என்றான். அந்த இடத்தில் ஓர் அரிய பாடலாங் நிகழ்ந்த . யாைழ
ஒ வன் வாசித்தான். ழைவ ஒ வன் அ த்தான். ெபரிய ழைல
ஒ வன் ஊதினான். மற்றவர்கள் ேவ க விகைள வாசித்தார்கள்.
எல்ேலா க் ம் தைலவனாக நின் பாணன் பா னன்; ஓரியின் ெபயர் வ ம்
பாடைல இன்னிைச டன் பா னான். தன் ெபயராதலால் அைதக் ேகட் ஒரி
நாணினான். "நாங்கள் எவ்வளேவா நா கைளெயல்லாம் பார்த் க்ெகாண்
வ கிேறாம். உன்ைனப் ேபாலத் திறைமைய ைடய ேவட் வன் எங் ம் இல்ைல"
என்
கழ்ந்தான் பாணன். அதிகமாகப் கழ இடம் ெகா க்காமல், தான்
ேவட்ைடயா ய விலங்கின் ஊைனத் தந் நிைறயத் ேதைன ம் வழங்கினான் ஓரி.
அவேன ஓரி ெயன்பைத அறிந் ெகாண்டான் பாணன். அந்தப் பாணன்
நிகழ்ந்தைதெயல்லாம் ெசால்வ ேபாலப் பாடைல அைமத்தி ந்தார் வன்பரணர்.
ஓரியினிடம் வ ம் இைசவாணர்கள் அவன் உள்ளத்ைதத் தம் இைசயால்
ெகாள்ைள ெகாண்டனர். அவர்க க் யாைனகைளப் பரிசிலாகக் ெகா த்தான்.
ெவள்ளி நாரிேல நீல மணியினால் ெசய்த வைள மலர்கைளத் ெதா த்
அவர்க க் வழங்கினான். ெபாற்
தலிய பிற அணிகலன்கைள ம்
அளித்தான்.
இைசப் லவர்கள் அவைன நா வந்தால், "நீங்கள் பா ங்கள்" என் அவன்
ெசால்வதில்ைல. அவர்க க் அ ைவ உண் ைய வயி நிரம்ப அளிப்பான்.
உறங்க ெமத்ெதன்ற ப க்ைகையக் ெகா ப்பான். யாெதா
ைற மின்றி
அரச மாரர்கைளப் ேபால அவர்கள் இன்பம் ய்ப்பார்கள். அவர்களாக மகிழ்ந்
பா னால் அைதக் ேகட் மகிழ்வான். " யிைலப் பா என் ெசால்லிக் ேகட்க
மா? இளேவனில் வந்தால் மாஞ்ேசாைலயில் அ மாந் தளிைரக் ேகாதி

இன் ற் ப் பா ம்ேபா எவ்வள இனிைமயாக இ க்கிற ! அப்ப
இைசவாணர்கள் மனம் ளிர்ந் தாமாகேவ பா ம்ேபா வ வ தான் இனிய
பாட் . அைதக் ேகட்பதற் எவ்வள காலமாயி ம் காத்தி க்கலாம்" என்பான்.
வந்த பாணர்கள் பல காலம் வ ைமயிேல வா னவர்களாதலின் இங்ேக கிைடக் ம்
வி ந் ணைவ ஆவல் தீர உண்பார்கள்; அள க் மிஞ்சி உண்பார் கள். அதனால்
உண்டான கைளப்ைப ஆற்றிக்ெகாள்வார்கள்; உறங் வார்கள். இப்ப உண்ப ம்
உறங் வ மாகப் ேபா கழி ேம ெயாழியப் பா வேதா ஆ வேதா அவர்களிடம்
எதிர்பார்க்க
யா . இந்த நிைலைய வன்பரணர் எ த் க் றினார்.
இப்ப க் ெகாைடயாளியாக வாழ்ந்த ஓரியின் ெகால்லிக் ற்றத்தின்ேமல்
கணைவத்தான் ேசரமான், அதைன அறிந் காரி பைடெய த் வந்தான்.
ஓரிெயன் ம் தன் திைரயில் ஏறிப் ேபாரா னன் ஓரி, ேபார் ெசய்வைதேய தம்
வாழ்க்ைகத் ெதாழிலாக ைடய காரியின் பைடவீரர்களின் ன் ஓரியின் பைட
நிற்க
யவில்ைல. காரியின் வா க் அவன் இைரயானான். ெகால்லிக்
ற்றத் மக்கள் அவ ைடய அ ங் ணங்களில் ஈ பட்டவர்க ளாதலின் அவன்
இறந்ததற்காக மிக ம் வ ந்தினார்கள். ெவற்றி ெபற்ற காரி அந்த நாட் ன்
தைலநகர் வழிேய ெசன்ற ேபா ஊரில் இ ந்த மக்கெளல்லாம் அவைன எள்ளி
இைரந்தனர். இைதப் பரணர் என்ற லவர் ஒ பாட் ல் ெசால்லியி க்கிறார்.
ஓரி ேபார்க்களத்தில் வீழ்ந்தா ம் ஏ
வீழாமல் நிற்கிறான்.

வள்ளல்களில் ஒ வைக இலக்கியங்களில்

ெபாதியில் மைல தமிழ்நாட் க் ச் சிறப்ைபத் த வ . ெதன்றல் அங்கி ந்
வீ கிற . சந்தனம் அதில் விைளகிற . அதைனச் சார்ந் தி க் ற்றாலம்,
பாவநாசம் என் ம் அழகிய இடங்கள் இ க்கின்றன. அங்ேக ஆய்
என்ப
ஓ ர். அைத ஆய்க்
என் இப்ேபா ெசால்கிறார்கள். ஆய் என்ற வள்ளல்
வாழ்ந்தி ந்த இடம் அ . ஆய் அண் ரன் என் ம் அவைனப் லவர்
பா யி க்கிறார்கள்.
அவ ைடய ஆட்சிக் ட்பட்ட ெபாதிய மைல. அக் காலத்தில் அம் மைலயில்
யாைனகள் மி தியாக இ ந்தன. ஆதலின் ஆய் பல யாைனகைளப் பி த் வந்
பழக்கினான். ஆண் யாைனகைளப் ேபா க் ஏற்றப ம், ெபண் யாைனகைள
வாகனமாகப் பயன் ப த் வதற் ஏற்ற வைகயி ம் பழக்கச் ெசய்தான்.
அவ ைடய ஆைனப் பந்தியில்
யாைனக க் க் ைறவாக என் ம்
இ ந்ததில்ைல.
அவனிடம் அ க்க பாணர்க ம் லவர்க ம் வ வார்கள். அவர்க க்
மற்றவர்கள் ெகா ப்ப ேபாலப் ெபான் ம் மணி ம் ெகா ப்பான்; அவற்ேறா
யாைனைய ம் பரிசிலாக வழங் வான். யாைனப் பரிசில் த பவன் என்
அவைனத் தமிழ் மக்கள் றிப்பி வார்கள்.
அக்காலத்தில் உைற ரில் ேமாசியார் என்ற லவர் வாழ்ந் வந்தார். அந்நகரில்
ஊைரெயல்லாம் கா ம் வைகயில் ஓர் உயர்ந்த கட் டம் இ ந்த . அதற் ஊர்
காண் ஏணி என் ெபயர். அந்த ஏணியி ந்த ெத
க் ஏணிச் ேசரி என்ற
ெபயர் அைமந்த . அவ்விடத்தில் இ ந்தைமயால் அப் லவைர ஏணிச் ேசரி
டேமாசியார் என் ஆைடயாளத்ேதா ெசான்னார்கள். அவர் டவர்; அைத ம்
அந்தப் ெபயர் றிப்பித்த . டவராக இ ந்தா ம் தமிழ்ப் லைமயில் அவர்
நிரம்பியி ந்தார். அவ ைடய உ ப் க் ைற காரணமாக யா ம் அவைர
அவமதிப்பதில்ைல. அக்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் யாைர ம் உ ப் க் ைற க்காக

இழி ப த்திச் ெசால்வ இல்ைல. இயற்ைகயாக அைமந்த ைறையக்
ைறயாகேவ க
வ இல்ைல. ணத்தினால் ைறவி ந்தால் அைதத்தான்
இழிவாக எண் வார்கள். உ ப் க் ைற உள்ள லவர்கைள அந்த
அைடயாளத்ேதா ெபயர் ைவத் வழங்கியதனாேல, இந்த இயல் ெதரிகிற .
இழிவாகக் க தினால் அப்ப வழங் வார்களா?
ஏணிச்ேசரி டேமாசியார் ஆய் க் ஒ
ைற ெசன்றி ந்தார். ஆய் அவரிடம்
ேபரன் பாராட் னான்; அவ ைடய அறி ச் சிறப்ைப ம் கவிபா ம் ஆற்றைல ம்
அறிந் வியந்தான்; மகிழ்ந்தான். இ வரிைடேய ம் ெந ங்கிய ேகண்ைம
உண்டாயிற் . ேமாசியார் அங்ேக தங்கினார். இன்றியைமயாத காலங்களில்
உைற
க் வ வார்; சில நாட்கள் இ ந் ம ப ம் ஆய் க் ச் ெசல்வார்.
வண் மலரில்
ந் விட்டால் இன்னிைச எ ப்பிக்ெகாண்ேட இ க் ம்.
அப்ப ேய வள்ளைல அ கி வாழ்ந்த ேமாசியாரிடம் பாடல்கள் பல எ ந்தன.
அவ ைடய பண் கைள அறிந் நயமாக விளக்கிப் பா னார். ஒ பாட் ல்,
"வடக்ேக இமயம் இ க்கிற . அதேனா ஒத்த ெப ைம உைடயதாகத் ெதற்ேக
ஆய்
இ க்கிற . அ இல்ைலயானால் இந்த உலகம் பிறழ்ந் வி ம்" என்
பா னார்.
ஒ நாள் அவைரத் தன் ேதரில் அைழத் ச் ெசன்றான் ஆய். காட் வழிேய
அந்தத் ேதர் ெசன்ற . அங்ேக பழக்கப்பட்ட பல யாைனகள் இ ந்தன. அவற்ைறப்
பார்த்த லவர் ஒ பாட்ைடப் பா னர். "இந்தக் காட் ல் இத்தைன களி கள்
இ க்கின்றனேவ! இந்தக் கா , ேமகக் ட்டங்கள் தங் ம் மைலைய ம்
ர ன்ைன மலரால் ெதா த்த கண்ணிைய ம் உைடய ஆய் அண் ர ைடய
ன்றத்ைதப் பா ற்ேற?" என் பா னார். அவ ைடய யாைனக் ெகாைடையேய
அப்பாடலில் சிறப்பித்தார்.
ஒ நாள் சில அன்பர்க டன் தனிேய ேபசிக் ெகாண் ந்தார் ேமாசியார்.
அப்ேபா ஆயி ைடய ஈைகச் சிறப்ைபப் பற்றிய ேபச் வந்த . "ெபா ைளச்
ேசமித் ைவப்பதனால் பயன் என்ன? அ எப்ப ம் அழிந் ேபாவ . அைத
அறிந் தன்னிடம் வ பவர்க க் வாரி வழங் கிறான் ஆய்” என்றார் ஒ வர்.
"இந்த உலக வாழ் ஒன்ைறேய எண்ணித் தமக் ேவண் ய இன்பங்கைளத்

ய்த் வா ம் ெசல்வர்கள் பலர் இ க்கிறார்கள். பிற க் ஒன்ைற ம் அவர்கள்
ஈவதில்ைல. ஆய் இங்ேக நன் வாழ்வேதா ம ைமயி ம் நல்ல இன்பம்
கிைடக்க ேவண் ெமன் அறம் ெசய்கிறான்; வ ங்கால வாழ்ைவ நிைனக் ம்
அறிவாளன் அவன்" என் ேவ ஒ வர் றினர். அ கில் இ ந்த ேமாசியார்
உடேன, "நீங்கள் ெசான்ன இரண் க த் ம் பிைழ" என்றார்.
"என்ன அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்?" என்

இ வ ம் ேகட்டார்கள்.

"இ ெசய்தால் இ கிைடக் ம் என் எதிர்பார்த் ஒன்ைறச் ெசய்தால் அ
வாணிகத்ைதப் ேபால ஆகிவி ம். இம்ைமயிேல ெசய்வ ம ைமக் வந்
உத ம் என் , தான் ெசய் ம் அறத் க் ப் பயைன எதிர்ேநாக் ம் அறவிைல
வாணிகன் அல்லன் ஆய். சான்ேறார்கள் ேபான வழி இ என்ற ஒேர நிைனேவா
இந்த வள்ளன்ைமைய ேமற்ெகாண் க்கிறான்" என் விைட றினார் லவர்.
பிற அந்தக் க த்ைதேய பாடலாகப் பா னர்:
★
ஆய் அண் ர ைடய நா வளம் பைடத்த நா . ெகாங் நாட் ல் இ ந்த சில
ேவளிர் அந்நாட் ன் ஒ ப திையயாவ தங்கள் உரிைமயாக்கிக் ெகாள்ள
ேவண் ெமன் எண்ணினர். அவர்களிடம் ேவற்பைடைய உைடய வீரர் பலர்
இ ந்தனர். அவர்கேளா ஒ
ைற ேசரநாட் வழிேய வந் பைடெய த்தனர்.
ேசர மன்னன் அவர்க க் இணக்கமாக இ ந்தான்.
அண் ரன் அஞ்சவில்ைல. அவனிடம் யாைனப் பைட ெபரிதாக இ ந்த .
யாைனைய ேவலால் ெகால்வ எளி . ேவற்பைட ெகாங்கர்களிடம்
சிறப் ைடயதாக இ ந்த . யாைனப் பைடக் எதிர் ேவல் வீரர் பைட என்பைத
உணர்ந்ேத அவர்கள் பைடெய த் வந்தார்கள். ஆய் அண் ரன் தக்க பைட
வ ப் டன் எதிர்த்தான். க ம் ேபாராகத் ேதான்றிய அ பிற எளிய
ேபாராகிவிட்ட . ேவைல ஓச்ச
யாமல் அதைனப் பி த்த வீரர்கைள ஆயின்
பைட வீரர்கள் ெகான்றனர். எதிர் நிற்கமாட்டாமல் றங் ெகா க்கத் ெதாடங்கினர்
ெகாங்கர். ஆய் அவர்கைள விடாமல் ரத்தினான். ேமற் க் கடற்கைர வைரக் ம்

அவர்கேள விரட் அ த்தான். இ மாந்

ஆரவாரம் ெசய் வந்த ேவல் பி த்த

வீரர்கள் யாவ ம் அப்ப யப்ப ேய ேபார்க்களத்தில் ேவல்கைளப் ேபாட் விட்
ஓ விட்டார்கள். அந்த ேவல்கைள ெயல்லாம் ெபா க்கித் தன் ஊரில் ஓரிடத்தில்
விக்கச் ெசய்தி ந்தான் ஆய்; அைவ மைலேபாலக் விந்தி ந்தன.
இந்த வீரச் ெசயைல ம் ஆயின் ெகாைடைய ம் இைணத்

ஒ

பாட் ப் பா னர்,

ேமாசியார்.
“மணிகைளப் பதித்த அணிகலன்கைள அணிந்த ஆய் வள்ளேல, நீ
வ கிறவர்க க் ெகல்லாம் யாைனகைள அளிக்கிறாேய! இப்ப க்
ெகா த் க்ெகாண்ேட இ ந்தால் இங்ேக யாைனக் ப் பஞ்சம் வந் விடாேதா?
அல்ல உன் நாட் ல் மட் ம் ஒ ெபண் யாைன க
ற்றால் ஓர் ஈற் க் ப் பத் க்
கன் கைளப் ேபா ேமா! வ கிற லவர்க க் ம் பாணர்க க் ம் இனிய
கத்ேதா நீ வழங் கிற யாைனகைளக் கனக் ப்பண்ண
மா? நீ
ெகாங்கர்கைள ெவன் ேமல் கட க் ஒட் னேபா அவர்கள் களத்திேல
ேபாட் ச் ெசன்ற ேவல்கைளத்தான் எண்ண
யாெதன் நிைனத்ேதன்.
அவற்ைறயாவ எண்ணி விடலாம் என் ேதான் கிற . நீ ெகா க் ம்
யாைனையக் கணக் ப்பண்ண
யா ேபால் இ க்கிறேத!' என்
ைவபடப்
பா னார். ஒ சமயம் யாேரா னிவர் ஆயினிடம் வந்தார். அவர் ஒ நீல
ஆைடைய ஆயினிடம் ெகா த் , "இ மிக ம் னிதமான ; கட ள்
தன்ைமைய உைடய . இைத ைவத்தி ப்பவர்க க் எல்லா வளங்க ம் நிைறய
உண்டா ம்" என் ெசான்னார்.
"தங்க

க்

எங்ேக கிைடத்த ?" என்

ேகட் டான் வள்ளல்.

"நான் காட் ல் தவம் ெசய் ெகாண் ந்ேதன். அப்ேபா இரண் நாகங்கள்
அங்ேக ேசர்ந்தி ந்தன. அவற்றின்ேமல் இந்த நீல ஆைட இ ந்த . சிறி
ேநரத்தில் அைவ ேபாய்விட்டன. அவ்வா கிைடக் ம் ஆைட மிகச் சிறந்தெதன்
நான் ேகட் க்கிேறன்."
"இைத நீங்கேள ைவத்தி க்கலாேம!"

" றவியாகிய எனக்

இ

எதற் ? பல க்

நலம் ெசய் ம் உன்னிடம் இ ந்தால்

சிறந்த பயைன நீ ம் அைடவாய்; உன்னால் பிற ம் அைடவார்கள் என்
உனக் வழங் கிேறன்."

எண்ணி

அைத ஆய் பணி டன் வாங்கிக்ெகாண்டான். தக்க இடத்தில் அைதச்
ேசர்த் விட்ேடாம் என்ற உவைக டன் னிவர் விைட ெபற் ச் ெசன்றார்,
பிற க் க் ெகா ப்ப ஆயின் வழக்கேமயன்றி ஒ வரிடமி ந் ஒன்ைறப் ெப ம்
வழக்கம் அவன்பால் இல்ைல. ஆதலின் னிவர் ெகா த்த ஆைடைய வாங்கிக்
ெகாண்டா ம் அவன் உள்ளம் உ த்திக்ெகாண்ேட இ ந்த . அந்தப் னித
ஆைடைய ைவத் க் ெகாள்ள அவன் வி ம்பவில்ைல. யா க் அளிப்ப என்
ஆராய்ந்தான். கைடசியில் அவ ைடய லெதய்வமாகிய சிவபிரா க் வழங்க
ெசய் தான். மைலேமல் உள்ள ேகாயிலில் எ ந்த ளியி ந்த
சிவெப மா க்ேக ஆ க என் அளித் விட்டான். தவம் ெசய் கிைடப்பதாகிய
அந்த நீல ஆைடைய வழங்கி இைறவைன ம் தன்னிடம் ெகாைட ெபற்றவைக
ஆக்கிவிட்டான் ஆய்.
இவ்வா விளங்கிய ஆய் அண் ரன் பல காலம் வவர் பாராட்ட ம் மக்கள்
மதிக்க ம் வாழ்ந் இைறவன் தி வ நிழைல அைடந்தான். அவ ைடய
மைனவிய ம் அவ டன் தீப்பாய்ந் உலக வாழ்ைவ நீத்தனெரன்
ெதரியவ கிற .
அவன பிரிைவத் தாங்காமல் லவர்கள் யரத்தால் வா னார்கள். “பா ம்
லவர்க க் க் திைர ம் களி ம் ேத ம் நா ம் ஊ ம் வழங் வதில் சிறி ம்
சைளயாத ஆய் இன் தன் மைனவியேரா , காலெனன் ம் கண்ணில்லாத
ெகா யவன் ெச த்த, ேமேலா லகத்ைத அைடந்தான். அவன் உடல் மைறந்த .
அவனால் நலம் ெபற்ற லவர்கள் தம் ற்றத்ேதா பசியினால் வா ப் பிற ைடய
நா கைள ேநாக்கிப் றப்பட் விட்டார்கள்" என்
ட் வன் கீரனார் என்ற லவர்
பா னார்.
டேமாசியார் இப்ேபா அழவில்ைல. யரம் எல்ைலக் மிஞ்சிப் ேபாய்விட்ட
அவ க் . ஆதலின் பித் ப் பி த்தவர்ேபால் ஆனார்; "அேதா ேக ங்கள். உங்கள்

காதில் அந்த ஒலி விழவில்ைலயா? இந்திர ைடய அரண்மைனயில்

ர

ழங் கிறேத! ஆய் அண் ரன் வ கிறான் என் வச்சிரப் பைடைய ைடய
இந்திரன் வா ம் நகரத்தில் அவைன வரேவற்க ஏற்பா நைடெப கிற .
வானத்திேல அந்த ஒலிதான் ேகட்கிற " என் பா னார்.

அவன் ஏைழப் லவன். பல காலம் நல்ல உணவின்றி வா ய ற்றத்ேதா

றப்பட்

வந் ெகாண் ந்தான். கண் ரம் என்ற நாட் ல் உள்ள ேதாட் என் ம்
மைலையச் சார்ந்த வழியில் அவர்கள் நடந் ெகாண் ந்தார்கள். லவன
இைடயில் அ க் ஆைட இ ந்த . நடக்கமாட்டாமல் அவன் ஒ
பலாமரத்த யில் அமர்ந்தான். மற்றவர்க

ம் அப்ப ேய உட்கார்ந்தார்கள்.

சிறி ேநரத்தில் வில் ம் அம் ம் உைடய வீரன் ஒ வன் வந்தான். ெசல்வம்
நிரம்பிய வாழ்க்ைகைய உைடயவன் அவன் என்பைத அவன் ேதாற்றம் றிய .
அவன் லவைன ம் அவைனச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் கண்டான். அவர்கள்
நிைலைய ஒ கணத்தில் உணர்ந் ெகாண்டான். அவைனக் கண்ட டன் லவன்
ைகையக் வித் க்ெகாண்ேட எ ந்தான். "அப்ப ேய இ ங்கள்" என் ைகையக்
கவித் இ க்கச் ெசய்தான் வீரன். அவ டன் ேவட்ைடக் வந்த காைளயர்கள்
இன் ம் வந் ேசரவில்ைல. அதற் ள், அவேன தன் ைகயால் தீையக் கைடந்
ட் னன். தான் ெகான்ற மானின் தைசைய அதிேல வாட் ப் பதம் ெசய் ,
"பாவம்! நீங்கள் மிக ம் பசி டன் இ க்கிறீர்கள். இைத உண் ங்கள்" என்
ெகா த்தான். அந்தப் பசிக் அ அ தமாக இ ந்த . லவ ம் பிற ம் வயி
நிைறய உண் டார்கள். அவன் அ கில் இ ந்த அ வியிலி ந் நீர் ெகாண்
வந் அளித்தான். அைதக்
த் த் தாகம் ேபாக்கிக் ெகாண்டார்கள்.

லவன் அந்த வீரனிடம் விைட ெபற் க் ெகாண்டான். அப்ேபா அவன்,
"உங்கைளப் பார்த்தால் லவைரப் ேபால இ க்கிற . உங்க க் மன்னர்கள் தக்க
பரிசில்கைள வழங் வார்கள். காட் வாசிகளாகிய எங்களிடம் உங்க க்
வழங் ம் அணிகலன் யா ம் இல்ைல. என் ெசய்வ !" என் ெசால்லித் தன்
மார்பில் அணிந்தி ந்த சிறந்த த் மாைலையக் கழற்றினான், ைகயில்
அணிந்தி ந்த கடகத்ைத ம் கழற்றினான். அவற்ைறப் லவன்
ைகயில் அளித்தான். லவ க் வியப் த் தாங்கவில்ைல. "நீங்கள் எந்த
நாட்டவர்?" என் ேகட்டான். அந்த வீரன் விைட றவில்ைல. "உங்கள் ெபயைரத்
ெதரிவிக்கலாேமா?" என்
லவன் ேகட்டான். அைத ம் ெசால்லவில்ைல. லவன்
அந்த வீரன பரிைவ ம் ெகாைடைய ம் அடக்கத்ைத ம் எண்ணி வியந்தப ேய
றப்பட் விட்டான். வழியிேல வந்தவர்களிடம் அைடயாளம் ெசால்லி, "அந்தக்
ரிசிைல நீங்கள் அறிவீர்கேளா?" என் ேகட்டான். அவர்கள், "அவன் தான்

இந்தத் ேதாட் மைலக் த் தைலவன்; கண் ரக் ேகாப் ெப நள்ளி" என்றார்கள்.
அைதக் ேகட் அயர்ந் ேபானான் லவன்.
இவ்வா ஓர் அழகிய வரலாற்ைற அைமத் வன்பரணர் நள்ளிெயன் ம்
வள்ளைலப் பாராட் ஒ பாடல் பா யி க்கிறார். அந்தப் க க் உரிய
நள்ளிெயன் ம் வள்ளல் கண் ர நாட் ன் தைலவன். அந்த நாட் ல் ல்ைல
நிலமாகிய கா கள் மி தி. அதனால் ல்ைல நில மக்களாகிய ஆய ம் அவர்கள்
காப்பாற்றி வ ம் ப மா க ம் அதிகம்.
காக்ைகபா னியார் என்பவர் பா ய பாடல் ஒன்
ந்ெதாைக என்ற லில்
இ க்கிற . ெவளி ர் ேபாயி ந்த தன் கணவன் இன் ம் வரவில்ைலேய என்
ஏங்கிக் ெகாண் ந்தாள் ஒ ெபண்மணி. ஒ நாள் அவள் வீட் ல் காக்ைக
விடாமல் கத்திக் ெகாண் ந்த . காக்ைக கைரந்தால் உறவினர்கள் வ வார்கள்
என் ெசால்வார். தன் கணவன் அன் நிச்சயமாக வ வான் என் நம்பி
எதிர்பார்த்தி ந்தாள் அவள். அவன் வந் விட்டான். அவ க் க் கைரகடந்த
மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . ம நாள் அவள் தன் ேதாழியிடம், "அந்தக் காக்ைக
கைரந்தைதக் ேகட் நம்பிக்ைகேயா இ ந்ேதன். என் நம்பிக்ைக பயன்ெபற்ற .
அப்ப க் கைரந்த காகத் க் நான் என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறன்!” என்றாள்.
"நிைறயச் ேசா

ேபாேடன்” என்

ேதாழி

றினாள்.

"ேசா ? அ எம்மாத்திரம்? நள்ளிக் உரிய காட் ல் வா ம் ஆயர்கள் வளர்க் ம்
பல ஆக்களின் ெநய்யிேல, ெதாண் யிேல நன்றாக விைளந்த ேசாற்ைறக் கலந்
ஏ பாத்திரத்தில் அ உண் ம் ப அளித்தா ம் அ ெசய்த ேப தவிக்
ஈடாகாேத" என் நன்றியறி டன் அந்தப் ெபண் றினாள்.
இவ்வா ஒ காக்ைக உதவி ெசய்ததாகப் பா யதால் நச்ெசள்ைளயார் என்
இயற்ைகயாகப் ெபயர் ெகாண்ட அந்தப் ெபண் லவ க் க் காக்ைக பா னியார்
நச்ெசள்ைளயார் என் ெபயர் நீண்ட . அந்த அழகிய பாட் ல் அவர்
நள்ளிைய ம், அவ ைடய காட் வளத்ைத ம், அங்ேக வா ம் ஆயர்கைள ம்,
அவர்கள் வளர்க் ம் ப க்கைள ம், அவற்றால் கிைடக் ம் ெநய்யின்

வளப்பத்ைத ம் பாராட் யி க்கிறார்,
ெப ந்தைலச் சாத்தனார் என் ம் லவர் ஒ
ைற கண் ர நாட் க் வந்தார்.
நள்ளியின் அரண்மைனயில்
ந்தார். அங்ேக ஓரிடத்தில் நள்ளியின் தம்பியாகிய
இளங்கண் ரக் ேகா ம், விச்சி மைலக் த் தைலவனாகிய
நில மன்னன் தம்பி
இளவிச்சிக்ேகா ம் ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். லவர் ேபான ேபா இ வ ம்
எ ந் நின் மரியாைத காட் னர். லவர் நள்ளியின் தம்பிையத் த விக்
ெகாண் , நன்றாக இ க்கி யா தம்பி?" என் அன்ேபா ேகட்டார். ஆனால்
விச்சிக்ேகாவின் தம்பிையத் த வவில்ைல.
இ கண் வ ந்திய அவன், " லவேர, நீர் இவைர மட் ம் த விக்ெகாண்
என்ைனத் த வாமல் இ க்கிறீேர! ஏன்?" என் ேகட்டான்.
"இவன் ல தல்வர்க ம் இவன் தைமய ம் இவ ம் ெகாைடயிற்
சிறந்தவர்கள்; பா ம் லவர்க க் ப் பரிசில் த பவர்கள். வீட் ல் ஆடவர்
இல்ைலயா
ம் ெபண்கள் ெபண் யாைனகைள அலங்காரம் ெசய்
வழங் வார்கள்; அவர் இல்ைல; பிற வா ங்கள்" என் ெசால்வதில்ைல. அந்தக்
லத்தில் பிறந்தவனாதலின் இவைனத் த விேனன். நீேயா நன்னன் வழி
வந்தவன். லவர் ேவண் ேகாைளப் றக்கணித்
ைறயின்றிப் ெபண்ைணக்
ெகான் பழி ண்டவன் அவன். பா ம் லவர்கள் வந்தால் உங்கள் வீட் க் கத
யி க் ம். இந்தக் காரணங்களால் லவர் ட்டேம உங்கைளப் பா வைத
விட் விட்ட '"என் விைட றினார் லவர்.
அந்தக்

மரன் என்ன ெசய்வான் பாவம்!

கம் கவிழ்ந்தான்.

இவ்வா வழி வழி வந்த வள்ளன்ைமயில்ைல விளக்க ற்றவன் நள்ளி; தன் ெபயர்
ெவளியில் ெதரியாமல் உதவி ரிபவன்; வல்வில் வீரன். எ ெப வள்ளல்களில்
ஒ வைக அவைன இன் ம் தமி லகம் பாராட் இன் கிற .

