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முகவுரரை
கற்பரனைக் கட்டுரரைகள இருபதுரடயது இந்நூல். கண்ணுக்கினிய கரட்சி தரும் கடற்கரரையிலலே நின்ற,
கவிஞரும் கரலேஞரும் லபசும் பரன்ரமையில் அரமைந்த இக் கட்டுரரைகளிலலே தமிழகத்தின் லசேழுரமையும்
லசேம்ரமையும், பழரமையும் பண்பரடும் சிறந்து விளங்கக் கரணலேரம். விருரதத்‘தமிழ்த் லதன்ற’லின்
வழியரக வந்த இருபது கட்டுரரைகரளயும் லதரகுத்து நூலேரக்க இரசேவு தந்த லசேன்ரனைப் பல்கரலேக்
கழகத்தரரக்கும், இந் நூரலே லவளியிட்டு உதவிய ‘பழனியப்பர சேலகரதரைர’கட்கும் எனைது நன்றி
உரியதரகும்.லசேன்ரனை,15-2-’50. ரைர.ப. லசேதுப்பளரள------------------------------------------------------------
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1. திருவளளுவர
கடற்கரரையில் எத்தரனை எத்தரனைலயர கரட்சிகள! கண்ணுக் கடங்கரத கடல் ஒருகரட்சி; எண்ணுக்
கடங்கரத மைணல் ஒரு கரட்சி அம் மைணலிலலே அமைரந்து கரற்ரற நுகரபவர, கவிரத படிப்பவர. கண்ணீர
வடிப்பவர - இன்லனைரர தரும் கரட்சிகள எத்தரனை? லசேன்ரனைமைர நகரின் சிறந்த நலேங்களில் ஒன்ற அதன்
கடற்கரரை யன்லறர?
அங்குளள திரு மையிரலேக் கடற்கரரையில் லவனிற்கரலே மைரரலேப் லபரழுதிலலே வந்து நின்றரர ஒருலமைரத.
சலேலமை உருவரய அப் லபரியரர சிறிது லநரைம் கடரலேக் கூரந்து லநரக்கினைரர. அப்லபரது அடி வரனைத்திலலே
எழுந்தது ஒரு கரரலமைகம். இடி இடித்தது; இருள பரைந்தது. லபருமைரழ லபய்யும்லபர லிருந்தது.
அம்மைரழக் குறிரயக் கண்டும் கடற்கரரைரய விட்டுப் லபயரந்தரர அல்லேர அப் லபரியரர; கடலின்லமைல்
மைண்டிய லமைகத்ரத லநரக்கிப் லபசேலுற்றரர:"என்லனை இம் லமைகத்தின் கருரனை! லசேன்ரனை மைரநகரில் அனைல் வீசுகின்றது; லகணிகளில் குடி தன்ணீர
குரறகின்றது; உயிரகள உலேரந்து திரிகின்றனை. இவற்ரற லயல்லேரம் அறிந்தும் இக் கடல், அளவிறந்த
தண்ணீரரைத் தன்னைகத்லத லதக்கி ரவத்துக்லகரண்டு, ஆனைந்தமைரகக் லகரட்ட மைடிக்கின்றலத! இது தகுமைர?
முரறயர? இந் லநடுங் கடல் லகரடுங்கடலேரக அன்லறர இருக்கிறது? ‘லகரடு’ என்றரல் லகரடுரமை
வரய்ந்த கடல் லகரடரலதன்ற அறிந்துதரலனை கருரண மைர முகில் இடிலயன்னும் பரட தரங்கி எழுந்து
வருகின்றது! ஈரகயரல் வருவலத இன்பம் என்ற அறியரதரரரை அடித்து வரங்குதல் அறலமை லபரலும்!
அன்னைரரரைத் தடிந்து லகரளளுதல் தக்கலத யரகும் என்ற கருதியன்லறர இம் லமைகம் கடல் லவளளத்ரதக்
லகரளரள லகரண்டு கனைத்த மைரழ லபரழியப் லபரகின்றது?
"கருரணமைர முகிலலே! வரனை லவளியிலலே உருண்டு திரைண்டு லசேல்கின்ற உன்ரனைக் கரண என் கண்
குளிரகின்றது; உளளம் மைகிழ்கின்றது. கருரமையின் அருரமைரய இன்ற நன்றரக அறிந்லதன்.
கருரணயின் நிறம் கருரமைதரலனைர என்ற மைனைங்களிக்கின்லறன். கரர முகிலலே! நீ அறத்தின் சின்னைம்;
அருளின் வண்ணம்; லகரடரக் கடலிடம் தண்ணீரரைக் லகரளரளலகரண்ட உன்ரனை இம் மைரநிலேம்
தூற்றவில்ரலே; லபரற்றகின்றது; லகரண்டல் என்ற உன்ரனைக் லகரண்டரடுகின்றது. உன் கருரண
வடிவத்தில் அழகிரனைக் கண்டனைர. பண்ரடத் தமிழர; அதனைரல் உன்ரனை+ எழிலி என்ற அரழத்தனைர.
---------+ எழில்=அழகு; எழிலி=அழகுரடயது (a thing of beauty).
"ரகம்மைரற லவண்டரக் கருமுகிலலே! உனைக்கு மைனைமுவந்து தன்ணீர அளித்தரல், தனைக்கு நலேம் உண்டு
என்பரத அறியரது லபரயிற்லற இக் கடல் நீ மைரழ லபய்யரவிட்டரல் இந் லநடுங் கடலும் தன் நீரரமை
குன்றலமை! நீ ஆற்ற நீரைரக வந்து கடரலேப் லபருக்குகின்றரய்; ஊற்ற நீரைரகப் லபரங்கிக் கடரலே
ஊட்டுகின்றரய்; மைரழ நீரைரகப் லபரழிந்து கடரலே நிரறக்கின்றரய். ஒரு வழியரகக் லகரடுத்துப் பலே
வழியரக வரங்குகின்ற உபரயமும் இக் கடல் அறியர லதரழிந்தலத!
"லநடுங்கடலும் தன்னீரரமை குன்றம் தடிந்து எழிலி
தரன் நல்கர தரகி விடின்"
என்ற நரன் பரடியரத நீ லமைய்பத்து விட்டரலய!
"மைன்னுயிரரை வரழ்விக்கும் மைரரிலய! உன்ரனை மைனைமைரரைப் லபரற்றகின்லறன்; வரயரரை வரழ்த்துகின்லறன்.
பரலரைல்லேரம் புகழும் கரலரை! வரழி; ஏழுலேலகத்தும் எழிலிலய! வரழி" என்ற வரழ்த்திக் லகரண்டு தமைது
மையிலேரப்பூரக் குடிரசேயின் உளலள புகுந்தரர அம் லமைரத. மைரழ லகரட்டிற்ற
-----------------------------------------------------------
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2. இளங்லகரவடிகள
பரரைதநரடு ஒரு பழம் லபரு நரடு. அந் நரட்டின் லதன் லகரடியரய்த் திகழ்வது குமைரி முரனை. குமைரிக்
கரரையிலலே நின்ற கடரலேக் கரண்பது ஓர ஆனைந்தம். தமிழ் நரட்டுக் குணகடலும் குடகடலும்
குதித்லதழுந்து ஒன்லறரலடரன்ற குலேரவக் கரண்பது குமைரிக்கரரை. கருமைணலும் லவண்மைணலும்
அடுத்தடுத்து அரமைந்து கண்ணுக்கு விருந்தளிப்பதும் அக் கரரைலய. கன்னித் தமிழும் கவின்
மைரலேயரளமும் கலேந்து மைகிழக் கரண்பதும் அக் கரரைலய.
இத்தரகய குமைரிக் கடற்கரரையிலலே வந்து நின்றரர ஒரு முனிவர. அவர திருமுகத்திலலே தமிழின் ஒளி
இளங்கிற்ற. நீலேத்திரரைக் கடரலே அவர லநடிது லநரக்கினைரர. அந் நிரலேயில் அவருளளம் சிந்தரனையில்
ஆழ்ந்தது. தண்லணரளி வரய்ந்த அவர வண்ணத்திருமுகம் வரட்டமுற்றது; கண் கலேங்கிக் கண்ணீர
லபரங்கிற்ற. தழுதழுத்த குரைலிலலே அவர லபசேத் லதரடங்கினைரர:"ஆ! குமைரிக் கடலலே! உன்ரனைக் கரணும்லபரது என் லநஞ்சேம் குமுறகின்றலத! உன் கரற்றரல் என் உடல்
லகரதிக்கின்றலத! அந்லதர! அரலே கடலலே! எங்கள அருரமைத் தமிழ்நரடு உனைக்கு என்னை தீங்கு லசேய்தது?
எங்கள தரய்லமைரழிரயப் லபரற்றி வளரத்த பரண்டியன் உனைக்கு என்னை பரழ லசேரய்தரன்? தமிழ் நரட்டு
மூலவந்தருள எமைது அமிழ்தினும் இனிய தமிழ் லமைரழிரய முன்னின்ற ஆதரித்தவன் அவலனை என்பரத
நீ அறியரய் லபரலும்; கண்ணும் ஆவியுமைரகத் தமிழ் அன்ரனைரயப் லபரற்றினைரலனை அம் மைன்னைன்! பழந்
தமிரழப் பண்ணுறத் லதரிந்து ஆய்ந்து பசுந்தமிழ் ஆக்கினைரலனை! அவன் புகரழ அறிந்து நீ அழுக்கரற
லகரண்டலயர? அன்றி, உன் முத்துச் லசேல்வத்ரத அவன் வரளத்து வரரிக்லகரண்டரன் என்ற
வன்கண்ரமை யுற்றரலயர?
"கடுரமை வரய்ந்த கருங்கடலலே! மைண்ணரரசே உன்ரனையும் விட்டபரடில்ரலேலய! மைண்ரணத் தின்ற தரன்
தீரைலவண்டுலமைன்றரல், பண்பு வரய்ந்த எங்கள பரண்டிநரடுதரனைர உன் கண்ணிலலே பட்டது?
விலேங்கினைம் லபரன்ற வீணர வரழும் நரடுகரள நீ விழுங்க லேரகரதர? லநஞ்சேரரைப் பறரரை வஞ்சித்து
வரழும் தீயவர நரட்ரட நீ தின்ற ஒழித்த லேரகரதர? பற நரட்டரரைது உரிரமைரயக் கவரந்து, அவரரை
அடிரமை லகரளளும் லபரைரரசேப் லபயரகள வரழும் நரட்ரடப் படித்து உண்ண லேரகரதர? நிறத் திமிர
லகரண்டு அறத்ரத லவரைறக்கும் லவறியர வரழும் நரட்ரட நீ அழித்து முடித்த லேரகரதர?
'பறப்லபரக்கும் எல்லேர உயிரக்கும்' என்ற பரைந்த உண்ரமைரயப் பரறசேரற்றிய எங்கள தமிழ் நரடர உன்
மைனைத்ரத உறத்தியது? மைன்னுயிரரை லயல்லேரம் தம்முயிரலபரல் கருதிய முனிவரும் மைன்னைரும் வரழ்ந்த
எங்கள தமிழகமைர உன் கருத்ரத வருத்தியது? நரடி வந்தவரக்லகல்லேரம் நரடளித்து, வரடி
வந்தவரக்லகல்லேரம் விருந்தளித்து அறலநறியில் நின்ற எங்கள அருரமைத் திருநரடர உன் லபய்ப்பசிக்கு
இரரையரக லவண்டும்?
"லபரல்லேரக் கடலலே! லதன்னைவனுக் குரிய எத்தரனை ஊரகரளத் தின்றவிட்டரய்! எத்தரனை ஆறகரளக்
குடித்து விட்டரய்! எத்தரனை மைரலேகரள விழுங்கி விட்டரய்! பழங்கரலேத்தில் பஃறளி (பல்துளி) என்ற
ஆற பரண்டியனுக்கு உரியதரயிருந்தலதன்ற தமிழ்க் கவிரத கூறகின்றலத! அந்த ஆற்றின் அழரகச்
சேங்கப் புலேவரைரகிய லநட்டிரமையரர பரடினைரலரை! அந்த ஆலறங்லக? அதன் பரைந்த மைணல் எங்லக? அவ்
வரற்ரறக் லகரளரள லகரண்ட உன் லகரடுரமைரய அறிந்து, கண்ணீர வடித்தரலனை எங்கள பரண்டியன்!
அன்ற அவன் அழுத குரைல், இன்றம் உன் கரற்றின் வழி வந்து என் கரதில் விழுகின்றலத! இம்மைட்லடர
உன் லகரடுரமை? எங்கள பழந்தமிழ் நரட்டின் லதன்லனைல்ரலேயரகத் திகழ்ந்த குமைரியரற்ரறயும் குடித்து
விட்டரலய! 'தமிழகத்தின் வடக்கு எல்ரலே திருலவங்கடம், லதற்கு எல்ரலே குமைரியரற' என்ற
பனைம்பரரைனைரர பரடினைரலரை! அக் குமைரியரற எங்லக? 'தமிழ் கூறம் நல்லுலேகத்தின்' எல்ரலேயரக நின்ற
அந்த ஆற்ரறயும் லகரளரள லகரண்டு எங்கள வரைம்பழித்து விட்டரலய! பஃறளி யரற்றக்கும் குமைரி
யரற்றக்கும் இரடலய அரமைந்த நரடு நகரைங்கள எல்லேரம், இருந்த இடந் லதரியரமைல் உன் லகரடு
ரமையரல் கரரைந்து ஒழிந்தனைலவ! அந் நிலேப்பரைப்பல், அடுக்கடுக்கரக உயரந்து ஓங்கி நின்ற குமைரி என்னும்
லபருமைரலேயும் உன் பரழும் வயிற்றில் பட்டு ஒழிந்தலத! ஐலயர! நீ எங்கள மைண்ரணக்கடித்தரய்;
ஆற்ரறக் குடித்தரய்; மைரலேரய முடித்தரய் இப்படி எல்லேரவற்ரறயும் வரரி எடுத்து வயிற்றில் அடக்கும்
உன்ரனை 'வரரி' என்ற அரழப்பது சேரலேவும் லபரருந்தும்! நீ வரரி உண்டரய்! நீங்கரத வரசேலய
லகரண்டரய். உன் லகரடுரமையரல் தமிழ் நரடு குறகிற்ற; என் உளளம் உருகிற்ற.
+ " லநடிலயரன் குன்றமும் லதரடிலயரள லபபௌவமும்
தமிழ்வரைம் பறத்த தண்புனைல் நரடு"
என்ற குறகிய தமிழ் நரட்ரடப் பரடியலபரழுது என் மைனைம் என்னை பரடு பட்டது என்பரத நீ
அறிவரலயர?
8

"லநடுங்கடலலே! லசேந்தமிழ் நரட்ரடக் லகரளரள லகரண்டரமையரல் நீ லகரடுங்கடல் ஆயினைரய்! உன்
லகரடுரமையரல் நரடிழந்த பரண்டியன் வடதிரசேயிலுளள கங்ரகயும் இமையமும் லகரண்டு
வரசேலயரழிய வரழ்ந்தரன். உன்ரனைத் தூற்றலவன்; அம்மைன்னைரனைப் லபரற்றலவன்.
++ "வடதிரசேக் கங்ரகயும் இமையமும் லகரண்டு
லதன்திரசே ஆண்ட லதன்னைவன் வரழி"
++ சிலேப்பதிகரரைம்: கரடுகரண் கரரத.
என்ற வரழ்த்திக்லகரண்டு கடற்கரரைரய விட்டு அகன்றரர அம் முனிவர.
+ லநடிலயரன் குன்றம் = திருலவங்கடமைரலே.
லதரடிலயரள லபபௌவம் = குமைரிக்கடல்.
- சிலேப்பதிகரரைம்:லவனிற்கரரத
-----------------------------------------------------------
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3. நக்கீரைர
லதன்பரண்டி நரட்டுக் கடற்கரரையிலலே லதய்வ மைணங் கமைழ்ந்து திகழ்வது லசேந்தில் என்னும்
திருச்லசேந்தூர. அங்கு அரலே பரட மையில் ஆடும்; அகம் உருக அருள லபருகும். ஒரு நரள கரரலேப்
லபரழுதிலலே அக் கடற்கரரையில் வந்து நின்றரர நற்றமிழ் வல்லே நக்கீரைர. தமிழ் ஆரவம் அவர மைனைத்திலலே
லபரங்கி எழுந்தது. திருச்சர அரலேவரய் என்ற ஆலேயத்தின் அருலக நின்ற அவர லபசேலுற்றரர:"அருந்தமிழ்க் கடலலே! உன்ரனைக் கரணப் லபறரது பன்னைரள வருந்திலனைன். ஆயினும், எந்நரளும்
உன்ரனை மைறந்தறிலயன். ஐந்தரற நரரளக்கு முன்லனை உன் லபருரமைரய ஒரு பரழய ஏட்டிலலே
கண்லடன்; ஆனைந்தம் லகரண்லடன். உன் அரலேகளின் அழகும், அரலேவரயில் அரமைந்த ஆலேயத்தின்
சிறப்பும், ஆலேயத்ரத யடுத்த மைணல் லமைட்டின் மைரண்பும் எத்துரண அருரமையரக ஒரு பரட்டிலலே படம்
எடுத்துக் கரட்டப்படுகின்றனை! அப் பரட்டின் நயங்கரளச் சேங்கப் புலேவரும் பரரைரட்டினைர. மைதுரரைமைர
நகரில் அரைசு புரிந்த நன்மைரறன் என்ற பரண்டியரனை வரழ்த்துவது அப் பரட்டு. 'நன் மைரறலனை! நீ
பல்லேரண்டு வரழ்க. கந்தலவள வீற்றிருக்கும் லசேந்திலேம்பதியில் உளள லமைட்டு மைணலினும் பலேவரக நின்
வரழ்நரள நிரறக' என்ற வரழ்த்தினைரன் இளநரகன். அவன் மைதுரரைப் புலேவன்; மைதுரை லமைரழியன். அவன்
+ பரட்ரடக் லகட்டிருப்பரய் கடலலே!
"லசேந்தில் ஆழிலய! உன்ரனைக் கண்லடரர எல்லேரம் - உன் கரற்ரற உண்லடரர எல்லேரம் - உன்ரனைப்
பரரைரட்டிப் லபரற்றினைர. குமைரிக் கடல்லபரல் நீ லகரடுங் கடல் அல்ரலே; உன் கரரையில் நின்ற குமுறினைரர
எவரும் இல்ரலே. தமிழகத்தில் உளள கடற்கரரையூரகரள லயல்லேரம் நரன் கண்குளிரைக் கண்டுளலளன்.
பட்டினைம் என்ற புகழ் லபற்ற கரவிரிப்பூம் பட்டினைத்தின் கடற்கரரைரய நரன் அறிலவன். அங்கு மைரலே
லபரன்ற மைரைக்கலேங்கள அரலேகடலில் நீந்தி வருதலும் லபரதலும் ஆனைந்தமைரனை கரட்சிலய. ஆயினும், அக்
கரரையில் எப்லபரதும் ஆரைவரரைம்! அல்லும் பகலும் ஓயரத பண்டமைரற்ற! அரமைதிரய நரடுவரரக்கு அக்
கடற்கரரையில் இடமில்ரலே. எம் மைருங்கும் வணிகர கூட்டம்; லபரருலள அவர நரட்டம். உன்னிடம்
ஆரைவரரைம் இல்ரலே; அரமைதி உண்டு. பரைபரைப்பு இல்ரலே; பண்பரடு உண்டு. மைரைக்கலேத்தரல் வரும்
லபரருட் லசேல்வம் இல்ரலே; அதனினும் லமைலேரய அருட்லசேல்வம் உண்டு.
+ "லவந்து லமைம்பட்ட பூந்தரர மைரற!
... ... ... ...
நீ நீடு வரழிலய, லநடுந்தரக! தரழ்நீர
லவண்தரலேப் புணரி அரலேக்கும் லசேந்தில்
லநடுலவள நிரலேஇய கரமைர வியன்துரறக்
கடுவளி லதரகுப்ப ஈண்டிய
வடுவரழ் எக்கர மைணலினும் பலேலவ."
- புறநரனூற 55.
"கரண இனிய கருங்கடலலே! அலதர! கிழக்கு லவளுக்கின்றது. நீலே வரனைமும் நீயும் கூடுகின்ற
குணதிரசேயில் லசேங்கதிலரைரன் ஒளிவீசி எழுகின்றரன். அக் கரட்சிரயக் கண்டு குயில்கள பரடுகின்றனை;
மையில்கள லதரரக விரித்து ஆடுகின்றனை. ஆடும் மையில்களின் லகரலேம் என் கண்ரணக் கவரகின்றலத!
அணி அணியரக இம் மையில்கள எல்லேரம் கிழக்கு லநரக்கி ஆடுகின்றனைலவ! அதன் கருத்லதன்னை?
லசேங்கதிரச் லசேல்வன் - ஞரலேம் லபரற்றம் ஞரயிற - உதிக்கும் அழரகக் கண்டு அரவ குதிக்கின்றனைவர?
"நீலே லநடுங்கடலலே! உன் + லதரடுவரனில் உதிக்கின்ற லசேஞ்சுடரரைக் கரணும்லபரழுது, ++ ஆடும்
மையிலில் எழுந்தருளும் முருகன் திருக்லகரலேம் என் கண்லணதிலரை மிளிரகின்றது. என்ரனையரளும்
ஐயரனை- லசேய்யரனை-லசேந்திற் லபருமைரரனைப் பரடலவண்டும் என்ற என் உளளம் துடிக்கின்றது.
ஆயினும், பரரக்குமிடம் எங்கும் பரைந்து நிற்கும் பரைம்லபரருரள எப்படித் தமிலயன் பரடுலவன்?
ஆதியும் அந்தமும் இல்லேரத அரும்லபருஞ் லசேரதிரய எங்ஙனைம் லசேரல்லலேரவியமைரக எழுதிக்
கரட்டுலவன்? உயிரக் குயிரைரய் நின்ற உலேகத்ரத இயக்கும் உயரிய கருரணரய எவ்வரற லசேரற்களரல்
உணரத்துலவன்? அவன்ஆட்டுவித்தரல் உலேகம் ஆடும். அவனைன்றி ஓர அணுவும் அரசேயரது. இத்தரகய
இரறவனைரகிய முருகரனை ஏரழலயன் என் லசேரல்லி ஏத்துலவன்?
+ லதரடுவரன் - Horizon
++ "உலேகம் உவப்ப வலேலனைரபு திரிதரு
பலேரபுகழ் ஞரயிற கடற்கண் டரங்கு
ஓவற இரமைக்கும் லசேண்விளங்கு அவிரஒளி"
- திருமுருகரற்றப்பரட.
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"உன்ரனை ஒழிய ஒருவரரையும் நம்புகிலலேன்
பன்ரனை ஒருவரரையரன் பன்லசேல்லலேன்-பன்னிருரகக்
லகரலேப்பர வரலனைரர லகரடியவிரனை தீரத்தருளும்
லவலேப்பர லசேந்தி வரழ்லவ"
என்ற என் அத்தரனை நித்தலும் ரகலதரழுலவன்.
"அரலேவரயில் அமைரந்தருளும் அண்ணலலே! லசேந்திலேம்பதிரயப் பரடவீடரகக் லகரண்ட கந்தப்
லபருமைரலனை! உன்ரனைக் கலியுக வரைதன் என்பரர; கடற்கரரை யரண்டி என்பரர; அரைந்ரத லகடுத்து
வரைந்தரும் ஆண்டவன் என்பரர; லசேட்டி கப்பலுக்குச் லசேந்தூரைரன் துரண என்பரர; இன்ற லபரலேலவ
என்றம், எம்லபருமைரலனை! கடற்கரரையில் நின்ற நின் அடியரரரைக் கரத்தருளல் லவண்டும். தமிழ்
மைக்கலளல்லேரம் நின் அரடக்கலேம்" என்ற கரதலேரகிக் கசிந்து கண்ணீர மைல்கிக் கடற்கரரைரய
விட்டகன்றரர நக்கீரைர.
-----------------------------------------------------------
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4. பரைணர
லசேரை நரட்டின் பரழய துரறமுக நகரைம் முசிறிப் பட்டினைம். லபரியரற கடலிற் பரயும் இடத்தில்
லபருரமையுற்ற விளங்கிய அந் நகரைம் லசேரைநரட்டின் திருமுகம்லபரல் இலேங்கிற்ற. லசேங்குட்டுவன் என்ற
லசேரைமைன்னைன் அரைசு வீற்றிருந்தலபரது, சரும் சிறப்பும் வரய்ந்திருந்த முசிறிக் கடற்கரரையிலலே வந்து
நின்றரர பரைணர என்ற நல்லிரசேக் கவிஞர. அப்புலேவர லபருமைரரனை லமைல்லிய பூங்கரற்றரல் வரைலவற்ற,
திரரைக் கரைத்தரல் லதரழுது நின்றது முசிறிக் கடல். அது கண்டு இன்புற்ற பரைணர ஆரவத்லதரடு
லபசேலுற்றரர:"லசேரை நரட்டுச் லசேல்வலமை! உன் சரரமை கண்டு சிந்ரத குளிரந்லதன். மைரலே வளமும் அரலே வளமும்
லபற்ற இந் நரடு உன்னைரலேன்லறர தரலேசிறந்து விளங்குகின்றது? நறமைலேரரை நரடிவரும் வண்டினைம்
லபரல், உன் துரறமுகத்ரத லநரக்கிவரும் பலே நரட்டுக் கப்பல்கரளக் கண்குளிரைக் கரண்கின்லறன்.
"குடகடலின் லகரமைரலனை! உன் லபருரமைலயல்லேரம் லசேரைமைன்னைன் லபருரமையன்லறர? எங்கும் புகழ்
லபற்ற லசேங்குட்டுவன் உன்ரனைக் கண்லணனைக் கருதிக் கரக்கின்றரன். அவன், லசேம்ரமை சேரன்ற வீரைன்;
லவம்ரமை வரய்ந்த லவந்தன். அடிபணிந்த அரைசேரரை ஆதரிப்பரன்; மைரறபட்ட மைன்னைரரைக் கீறி எறிவரன்;
தமிழகத்ரதப் பழித்தவர வரரயக் கிழித்திடுவரன். இத்தரகய மைரனை வீரைரனை மைன்னைனைரக உரடய
உனைக்கு என்னை குரற?
"வளமைரரந்த துரறமுகலமை! உன் கடற்கரரையில் லசேரை நரட்டுச் லசேல்வம் எல்லேரம் லசேரந்து குவிந்து சிறந்த
கரட்சி தருகின்றலத! மைரலேவளம் உரடய லசேரை நரட்டுக்கு மைரலேயரளம் என்ற லபயர எத்துரனைப்
லபரருத்தமைரக அரமைந்திருக்கின்றது? மைரலேசேரரந்த நரடுகள இம் மைரநிலேத்தில் எத்தரனைலயர உளளனை!
அரவ இத்தரகய சிறப்புப் லபயர லபற்றனைவர? பரரிலுளள மைரலேலயல்லேரம் லசேரைநரட்டு
மைரலேயரகுமைர? எத்தரனை நரடுகளில் எரிமைரலே யிருந்து ஏக்கம் தருகின்றது! எத்தரனை நரடுகரள
மைரலேத்லதரடர நட்ட நடுப்லபற நின்ற லவட்டிப் பரிக்கின்றது! இத் தரைணியிலலே தரலேகரய்ந்த தட்ரட
மைரலேகள எத்தரனை! முடி சேரய்ந்த லமைரட்ரட மைரலேகள எத்தரனை! இரவ லயல்லேரம் மைரலேலயன்ற
லசேரல்லேத்தகுமைர? லதளளு தமிழ் வளளுவனைரர கூறியரங்கு, 'வரய்ந்த மைரலே' யன்லறர நரட்டுக்கு
லவண்டும்? அத்தரகய மைரலேக்கு ஒரு சேரன்றரக நிற்பது இச்லசேரை நரட்டு மைரலே. லகரங்கும் லவங்ரகயும்
ஓங்கி வளரந்து, ஆரைமும் அகிலும் அடரந்து லசேறிந்து, மைரமுகில் தவழும் வளமைரலே யன்லறர மைரலேயரள
நரட்டு மைரலே? லமைரலேப்லபருங் கடலின் வழியரக வரும் மைரரிக் கரற்ரறத் தரலேயரலலே வரைலவற்ற
மைரழ லபரழியச் லசேய்யும் மைரலேயன்லறர இந் நரட்டு மைரலே? இம்மைரலேயிலலே பறந்து, முசிறிக் கடலிலலே
கலேந்து மைகிழும் லபரியரற்றின் அழகுதரன் என்லனை! அந் நதி திருமைரலின் மைரரபலலே திகழும் ஆரைம்
லபரன்றது என்ற அழகுறப் பரடினைரலரை இளங்லகரவடிகள! அவர புகழ்மைரரலே லபற்ற லபரியரற
லநடுமைரலேரயக் கடந்து, லசேரை நரட்டின் வழியரக நடந்து, கடலிலலே பரைந்து பரய்கின்ற கரட்சிரய இன்ற
கண்லடன்; கண் குளிரந்லதன்!
"பரர அறிந்த லபருந்துரறலய! இந்த ஆற்றங்கரரையிலும், அரலேகடல் ஓரைத்திலும் அடுக்கடுக்கரக மிளகு
மூட்ரடகள மிரடந்து கிடக்கின்றனை. கடற்கரரைலயங்கும் மிளகு மைணம் கமைழ்கின்றது. இம் மிளகின்
சுரவகண்ட லமைரலேநரட்டரர உன் துரறமுகத்தில் வந்து லமைரய்க்கின்றரரகள; லசேரை நரட்டரருடன்
லவற்றரமையின்றிக் கலேந்து வரழ்கின்றரரகள; பண்ட மைரற்றக்கு லவண்டும் அளவு இந் நரட்டு
லமைரழிரயக் கற்றக்லகரளகின்றரரகள; கட்டி கட்டியரகச் லசேம் லபரன்ரனைக் லகரண்டுவந்து
லகரட்டுகின்றரரகள; கப்பல் கப்பலேரக மிளரக ஏற்றிச் லசேல்கின்றரரகள; கருரமையரனை மிளகு,
லமைரலேநரட்டுச் லசேம்லபரன்ரனை இந் நரட்டிற்குக் லகரணரந்து லசேரப்பது அருரமை வரய்ந்ததன்லறர?
"கரைவறியரத் துரறமுகலமை! பண்டமைரற்றச் லசேய்யும் முரறயில் லபரய்யும் புரனைசுருட்டும் எந் நரளும்
இந் நரட்டரரிடம் இல்ரலே. வரணிகம் லசேய்வ தில் முசிறியரர ஒருலபரதும் மிரகபடக் லகரளளரர;
குரறபடக்லகரடரர. குட்ட நரட்டில் விரளயும் மிளகு, லமைரலேநரட்டு யவனைரக்கு லமைத்த இனிய
லபரருள. அரதக் கண்டரல் அன்னைரர லகரட்டமைடித்து வரரிக் லகரளகின்றரரகள; லகட்ட விரலேரயக்
லகரடுக்கின் றரரகள. அந்த மிளகிலலே அவ்வளவு லதட்டம்! ஆயினும், லவளரளயர நரவில் குட்டநரடு
என்ற லசேரல் திட்டவட்டமைரக வருவதில்ரலே. அரதக் "லகரத்தநரரு" என்ற அவர லசேரத்ரதயரகச்
லசேரல்லுவர. லதன் லமைரழியில் உளள டகரைம் அவர நரவில் ஒருலபரதும் சேரியரக வரைரது. முசிறிக்
கடற்கரரையிலலே அவர குழறம் தமிரழக் லகட்பதும் ஒருவரக இன்பந்தரன்!
"லசேல்வத் துரறமுகலமை! உன் கடற்கரரையிலலே லசேந்தமிழ் சிரதந்து வழங்கினைரலும் பழுதில்ரலே. உன்
நரடு லபரன்னைரடு ஆவது கண்டு என் உளளம் குளிர கின்றது. லபரன்னுரடயரன் லசேரைன்; புகழுரடயரன்
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லசேரைன்; அம் மைன்னைன் நீடூழி வரழ்க+ என்ற லசேங்குட்டுவரனை வரயரரை வரழ்த்தி விரடலகரண்டரர
பரைணர
+ "மைரலேத்தரரைமும் கடல்தரரைமும்
தரலேப்லபய்து வருநரக்கு யரவும்
லபரலேந்தரரக் குட்டுவன்
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி'
-----------------------------------------------------------
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5. சேரத்தனைரர
லசேரழ நரட்டிலுளள கரவிரிப்பூம்பட்டினைம் முன்லனைரரு கரலேத்தில் உலேகறிந்த லபரு நகரைம். கண்ணகி
லயன்னும் வீரைமைர பத்தினிரயத் தமிழ் நரட்டுக்குத் தந்த திருநகரைம் அதுலவ. அந் நகரின் அழகிய கடற்
கடற்கரரைரய வந்தரடந்தரர மைணிலமைகரலே ஆசிரியரைரகிய சேரத்தனைரர. அரலே அரலேயரகப் பலே
எண்ணங்கள அவர உளளத்தில் எழுந்தனை. லபருங்கடரலே லநரக்கி அவர லபசேலுற்றரர:"லசேரழ நரட்டுச் லசேழுங்கடலலே! கங்ரகயினும் சிறந்த கரவிரியரற்றின் நீரைரல் நீ நரளும்
புனிதமைரடகின்றரய். குடமைரலேயிலலே பறந்து, கருநரட்டிலலே தவழ்ந்து, தமிழ்த் திருநரட்டிலலே நடந்து,
உன்ரனை லநரக்கி விரரைந்து வரும் கரவிரிரயப் புகழரத கவி ஞரும் உளலரைர? அந்த ஆற்ற முகத்திலலே
வீற்றிருப் பது நின் அருரமைத் திரு நகரைம். இந்நகரின் அழரகக் கண்ணரற் பருகிக் களிப்புற்ற அறிஞர
+கரவிரிப் பூம் பட்டினைம் என்றம் பூம்புகரர நகரைம் என்றம் அரழத்தரரகலள!
----------------------------------------+பூ-அழகு : பூம்பட்டினைம்-The city beautiful
"பரடல் லபற்ற பட்டினைலமை! உன் அழகுக்கு அழகு லசேய்தரன் திருமைரவளவன் என்னும் லசேரழ மைன்னைன்.
இந் நரட்ரட யரண்ட ஆதியரைசேரகளில் தரலே சிறந்தவன் அவலனை; தமிழகத்திற்கு ஏற்றமும் லதரற்றமும்
அளித்த ஏந்தல் அவலனை;ஈழ நரட் ரடச் லசேரழ நரட்லடரடு இரணத்த வீரைன் அவலனை."
இங்ஙனைம் திக்லகலேரம் புகழ் லபற்ற விளங்கிய திருமைரவளவன் உன் அருரமையும் லபருரமையும்
அறிந்தரன்; கரவிரி நரட்டுக்கு நீலய உயிர என்பரத உணரந்தரன்; கண்ணிரனைக் கரக்கின்ற இரமைலபரல்
உன் நலேத்திரனைக் கரக்க முற்பட்டரன். மைன்னைவலனை முன்னின்றரல் முடியரத லதரன்ற உண்லடர? அன்ற
முதல் நீலய லசேரழ நரட்டின் தரலேநகரைம் ஆயினைரய்! அளவிறந்த லபரன்னும் லபரருளும் லசேலேவிட்டு
உன்ரனைப் புதுக்கினைரன் அம்மைரநிலே மைன்னைன். கரவிரியின் வண்டல் படிந்து தூரந்திருந்த உன்
துரறமுகத்ரதத் திருத்தினைரன்; லபருக்கினைரன்; ஆழமைரக்கினைரன். அதனைரல் + கயவரய் என்ற லபயர இத்
துரறமுகத்திற்கு அரமைந்தது. தட்டுத் தரடயின்றி எட்டுத் திரசேயினின்றம் வணிகர இங்குக் குடிலயறி
வரழத் தரலேப்பட்டரர. வந்தவரக்லகல்லேரம் நீ வீடு தந்தரய். நிற லவற்றரமைரயயும் பற
லவற்றரமைரயயும் பரரைரது வஞ்சேமைற்ற மைரந்தரரை லயல்லேரம் நீ வரைலவற்றரய். சனைகரும் லசேரனைகரும் உன்
கயவரயின் அருலக மைணிமைரட மைரளிரக கட்டி வரழ்வரரைரயினைர. இவ் வழகிய கடற்கரரையிலலே
தரரழலவலி சூழ்ந்த ஏழடுக்கு மைரடங்கள எத்தரனை! கண்லடரர வியப்புற வரனைளரவி நிற்கும் பண்ட
சேரரலேகள எத்தரனை!
+ "கயவரய் மைருங்கில் கரண்லபரரத் தடுக்கும்
பயனைறவு அறியர யவனைர இருக்ரகயும்"
*சிலேப்பதிகரரைம் இந்திரை விழவு எடுத்த கரரத*
"பூம்புகரரத் துரறலய! அல்லும் பகலும் நின் அருரமைத் துரறமுகத்ரத லநரக்கிக் கப்பல்கள நீந்தி வரும்
கரட்சிரயக் கண்டு கண் குளிரந்லதன். அந்த மைரரலே வந்லதய்து முன்னைலரை கடற்கரரை லயங்கும் தீ நர
விளக்குகள திகழ்கின்றனை. துரறமுகத்தின் அருலக ஓங்கி உயரந்த கலேங்கரரை விளக்கம் கரட்சி
தருகின்றது. 'கலேங்கரரை விளக்கம்' என்ற லசேரல்லின் அழகுதரன் என்லனை! 'கருங் கடலில் நீந்தி வரும்
கப்பல்கரள லநறிகரட்டி அரழக்கும் விளக்கு' என்ற அருரமையரனை லபரருரள யுரடயதன்லறர
அச்லசேரல்? 'தன்ரனை லநரக்கித் தவழந்து வரும் குழந்ரதரய முகமைலேரைந்து, ரகநீட்டி அரழக்கும் தரய்
லபரலே, இருட்டிலலே கருங் கடலில் மிதந்து வரும் கப்பல்கரள ஒளிக் கரைத்தரல் வரைவரழக்கும் விளக்கு'
என்ற அழகிய கருத்தன்லறர அச் லசேரல்லில் அரமைந்திருக் கின்றது? கடற்கரரையில் உளள அவ்
விளக்ரகக் கரண்பது கண்ணுக்கு இன்பம். அதன் லபயரரைக் லகட்பது கரதுக்கு இன்பம். இவ் விருவரக
இன்பத்ரதயும் நுகரந்தன்லறர இளங்லகரவடிகள 'இலேங்கு நீர வரரைப்பற் கலேங்கரரை விளக்கம்' என்ற
உளங்குளிரந்து பரடினைரர? அவர ஆரசேபற்றிப் பரடிய பரட்டின் ஓரசே நயம் உணரைரத லசேவி என்னை
லசேவிலய?
"வளமைரரந்த துரறமுகலமை! இந்நரனிலேத்தில் உளள நரனைரவிதப் லபரருளகளும் நீரின் வழியரகவும்,
நிலேத்தின் வழியரகவும் உன் +அங்கரடியில் வந்து நிரறகின்றனைலவ! வடமைரலேயிற் பறந்த லபரன்னும்
மைணியும், குடமைரலேயிற் பறந்த ஆரைமும் அகிலும், லதன் கடல் முத்தும், குணகடற் பவளமும், லசேரைநரட்டு
மிளகும், லசேரழநரட்டு லநல்லும், ஈழத்து உணவும், கரழகத்து ஆக்கமும் உன் அங்கரடி லயங்கும் நிரறந்
திருக்கின்றனை. பசியும் பணியும் பரகயும் இன்றி, பண்பும் பயனும் உரடயரைரய்க் குடிகள வரழ்கின்றரர
கள. இதுவன்லறர வரழ்வு?
-----------------14

+அங்கரடி= பசேரர(Bazaar)
"தரலேசிறந்த திரு நகலரை! நீ அருளுரடயரய்; லபரருளுரடயரய்; அழகுரடயரய்; புலேவர பரடும்
புகழுரடயரய். நின் சரும் சிறப்பும் பரடித் திருமைர வளவன் ரகயரற் பரிசு லபற்றரன் கடியலூரக்
கண்ணன். பட்டினைப்பரரலே என்னும் லபயரைரல் அவன் பரடிய பரட்டிலலே லசேந்தமிழ்ச்சுரவ
லசேரட்டுகின்றது. தமிழ்த்தரய் உன்ரனை வரழ்த்துகின்றரள. அவளருளரல் வரழும் அடிலயனும் உன்ரனைப்
லபரற்றகின்லறன். கண்ணகிரய ஈன்ற கரவிரிப்பூம் பட்டினைலமை! வரழி; ஆற்ற முகத்தில் வீற்றிருக்கும்
அணி நகலரை! வரழி; நரட்ரடயும் நகரரையும் ஊட்டி வளரக்கும் கரவிரித் தரலய! வரழி வரழ்க; வரழ்க"
என்ற வரழ்த்திய வரயினைரைரய்க் கரவிரிரயத் லதரழுத ரகயினைரைரய்க் கடற்கரரைரய விட்டகன்றரர
சேரத்தனைரர
"பரடல்சேரல் சிறப்பன் பரைதத் லதரங்கிய
லகரடரச் லசேங்லகரல் லசேரழரதம் குலேக்லகரடி
+ மைணிலமைகரலே: பதிகம்
-----------------------------------------------------------
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6. புனிதவதி
தமிழ்நரட்டிலலே கரரரைக்கரலின் லபருரமை யரரரைக் லகட்டரலும் லதரியும். வரணிகத்தரல் வளம் லபற்ற
கரரரைக்கரல், புனிதவதி பறந்தரமையரல் புனித முற்றது. கரரரைக்கரல் அம்ரமையரர என்னும் லசேம்ரமை
லசேர நரமைம் லபற்றவர அவலரை! அவ்வம்ரமையரர கருவிலலே திருவுரடயரர; கனிந்த திருவருளுரடயரர;
நரவிலலே தமிழுரடயரர; நற்றவத்தின் திறமுரடயரர.
அவர சிலே கரலேம் இல்லேறம் நடத்தினைரர. ஒரு நரள, அவரிடம் அரமைந்திருந்த லதய்வத்தன்ரமைரயக்
கண்டரன் அவர கணவன்; துணுக்கம் லகரண்டரன். வணங்கத் தக்க லதய்வத்ரத வரழ்க்ரகத்
துரணயரகக் லகரண்டு மைரனையறம் புரிய அவன் மைனைம் இரசேய வில்ரலே. கடல் கடந்து வரணிகம்
லசேய்து வருவதரகச் லசேரல்லிக் கரரரைத் துரறமுகத்தில் அவன் கப்பலலேறினைரன். மைரதங்கள பலே லசேன்றனை.
ஆண்டுகளும் சிலே கழிந்தனை. கணவன் திரும்ப வரைக் கரணது ரகயற லவய்திய கரரரைக்கரல் அம்ரமையரர
ஒரு நரள கடற்கரரையிலலே நின்ற உளளம் உருகிப் லபசேலுற்றரர:"கரரரைப் லபருங்கடலலே! நரன் கண் லபற்ற கரலே முதல் நீ கரட்சி தருகின்றரய். குழந்ரதப் பருவத்தில்
உன் லதளளிய மைணலிலலே தவழ்ந்து விரளயரடிலனைன்; உன் அரலேகலளரடு உறவரடிலனைன்;
இளங்கரற்ரற நுகரந்து இன்புற்லறன்; உன் துரறமுகத்தில் கப்பல் கரளக் கண்டு களிப்புற்லறன். கரரை
கரணரக் கருங் கடலலே! ஆயினும், இப்லபரழுது உன்ரனைக் கண்டு அஞ்சுகின்றது என் லநஞ்சேம்.
ஆற்றரரமையரல் அலேமைருகின்றது என் உளளம். 'என் கணவர - மைரசேற்ற மைணரளர - வரணிகம் லசேய்து
வருலவன்' என்ற லசேரல்லி உன் துரறமுகத்தில் வங்கலமைறிச் லசேன்றரர; 'லநடுநிதி லகரணரலவன்' என்ற
லநடுங்கட லலேரடினைரர. ஆண்டு பலே லசேன்றனை. அவர எங்குளளரர என்ற அறியரது பரவிலயன் ஏங்கித்
தவிக்கின்லறன். 'அவர ஏறிச் லசேன்ற கப்பல் என்னைரயிற்லறர? இதுகரறம் அவர வரரைரத கரரைணந்தரன்
யரலதர?' என்ற எண்ணரத எண்ணலமைல்லேரம் எண்ணி எண்ணி ஏரழ லநஞ்சேம் புண்ணரகின்றலத!
"லநசே லநடுங்கடலலே! என் கணவர லசேன்ற வழிலமைல் விழிரவத்து எத்தரனை மைரதமைரகக் கரத்திருக்
கின்லறன்! வருகின்ற கப்பரலே லயல்லேரம் வரஞ்ரசே லயரடு லநரக்குகின்லறன். அந்லதர! ஒவ்லவரரு
நரளும் நரன் படும் துயரைத்ரத யரரிடம் லசேரல்லவன்? லகரண்ட கணவரக்குத் லதரண்டு லசேய்யும் உரிரமை
இழந்லதன்; லதரல்ரலே விரனையரல் துயர உழந்லதன்.
"அருரமை சேரன்ற ஆழிலய! உன்ரனைலய தஞ்சேமைரக அரடந்லதன். வஞ்சேம் ஒன்றம் அறியரத என் கணவர
வரழுமிடத்ரதக் கரட்டரயர? அஞ்லசேல் என்ற அருள லசேய்யமைரட்டரயர? முந்நீர கடந்து வரும்
லமைல்லிய கரற்லற! நீலயனும் ஒரு மைரற்றம் உரரையரலயர? பன்னைரள உன்லனைரடு பழகிலனைலனை!
அப்பரன்ரமைரய மைறக்கலேரமைர? நட்டரரரைக் ரக விடுதல் நன்றரகுமைர? ஐலயர! ஓர உயிரக்கும் நரன் தீங்கு
நிரனைத்தறிலயலனை. எனைக்கு ஏன் இந்த இடர வந்தது?
"அறவரழி அந்தணலனை! நின்ரனை அறக்கடல் என்ற ஆன்லறரர பரடினைலரை; அருட்கடல் என்ற அறிந்லதரர
லபரற்றினைலரை. இக் கரரரைக் கடலினும் லபரிதன்லறர நின் கருரணக் கடல்? கங்கு கரரையின்றி எங்கும்
நிரறந்த கருரணயங் கடல் நீலய யன்லறர? மைன்னுயிரரை லயல்லேரம் கரத்தளிக்கும் அருங் கருரணயரல்
அன்லறர அந்நரள கடலினின்ற எழுந்த லபரு நஞ்ரசே அளளி உண்டரய்? கண்டம் கறத்தரய்;
நீலேகண்டன் என்ற லபயர லபற்றரய். அண்டத்ரத லயல்லேரம் கரக்கின்ற அருளின் அரடயரளமைன்லறர
நின் கண்டத்தின் கருரமை? அக் கருரமையின் லபருரமைரய நிரனைத்து அடிலயன் உருகுகின்லறலனை!
"பறந்து லமைரழிபயின்ற பன்லனைல்லேரம் கரதல்
சிறந்துநின் லசேவடிலய லசேரந்லதன்-நிறம்திகழும்
ரமைஞ்ஞரன்ற கண்டத்து வரலனைரர லபருமைரலனை எஞ்ஞரன்ற தீரப்பது இடர"
எம்லபருமைரலனை! நரன் அறிவறிந்த கரலேமுதல் நின்ரனை நிரனையரத நரள உண்லடர? அன்பு லமைரழிகளரல்
வரழ்த்தரத நரள உண்லடர? அடங்கிப் பணிந்து வணங்கரத நரள உண்லடர? என்றம் நின் திருவடிலய
சேரைணலமைனைக் லகரண்லடன். எல்லேரம் உன் லசேயலலே என்றணரந்லதன். இவ்வரற வளரந்து வந்த என்ரனை
நீலய இல்லேறத்தில் உய்த்தரய்; நரரகயில் உளள நல்லேரர ஒருவருக்கு இல்லேரளரய இருக்க ரவத்தரய்;
இல்லேறத்தில் லபரருத்திய நீலய பன்பு என் கணவரரைப் பரித்துவிட்டரலய! ஐயலனை! இதுவும் உன்
திருவிரளயரட்லடர? அல்லும் பகலும் உன்ரனைலய நிரனைந்துருகும் அடியரரக்கு இத் தரகய துன்பம்
வரைலேரகுலமைர? தனைக்குவரமை யில்லேரதரன் தரள லசேரந்தரரக்கு மைனைக்கவரலே இல்ரலே லயன்பது
மைரறலமைரழி யன்லறர?
"கண்ணுதற் லபருங் கடவுலள! கரரரைக் கருங் கடரலேக் கரரலேயும் மைரரலேயும் லநரக்கிக் கன்ணீர வடிக்
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கின்லறலனை! என் துயரரைக் கண்டு உற்றரர எல்லேரம் உருகுகின்றனைலரை! மைரனையறமும் மைறகுகின்றலத!
லசேம்லமைனி எம்மைரலனை! என் மைனைக் கவரலேரய மைரற்றல் உனைக்கு அரிலதர? அடியரரைது அல்லேல் தீரபது
ஆண்டவன் கடன் அன்லறர? என் லசேயலேரவது இனி யரலதரன்றமில்ரலே, ஈசேலனை!
"கரரரைத் துரறமுகலமை! இனி யரன் உன் திருமுகத்ரதப் பரலரைன். பரரத்துப் பரரத்துப் பதங் குரலேந்தது
லபரதும். இரறமுகம் லநரக்கிய எனைக்கு உன் துரறமுகத்தில் இன்னும் என்னை லவரலே? இன்லற என்
பந்த பரசேலமைல்லேரம் ஒழித்லதன்; மைரயப் பறப்பறக்கும் லமைய்ப் லபரருரளச் லசேரந்லதன்; என்றம்
கடவுரள நம்பலனைரர ரகவிடப்படரர" என்ற கட்டுரரைத்துக் கடற்கரரைரய விட்டுக் கரற்றினும் கடிது
லசேன்றரர கரரரைக்கரல் அம்ரமையரர.
-----------------------------
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7. திருநரவுக்கரைசேர
தமிழ் நரட்டில் ஈசேனுக்குரிய லகரயில் ஈச்சுரைம் என்ற வழங்கப் லபறம். முன்னைரளில் மைன்னைரும்
முனிவரும் பலே ஈச்சுரைங்கள எடுத்தனைர. பல்லேவ மைன்னைன் ஒருவன் எடுத்த திருக்லகரயில் பல்லேவனீச்சுரைம்
எனைவும் அகத்திய முனிவன் எடுத்த ஆலேயம் அகத்தீச்சுரைம் எனைவும் வழங்குதலேரல் இவ் வுண்ரமை
விளங்கும். இத் தரகய ஈச்சுரைங்கரள லயல்லேரம் முரறயரக வணங்க ஆரசேப் பட்டரர திருநரவுக்கரைசேர.
அவ்வரரசேயரல் தமிழகத்திலுளள ஈச்சுரைங்கரளத் லதரகுத்து ஒரு திருப்பரசுரைம்+ பரடினைரர:
+ "நரடக மைரடிடம் நந்திலகச்சுரைம், மைரகரலளச்சுரைம்,
நரலகச்சுரைம், நரகலளச்சுரைம், நன்கரனை
லகடீச்சுரைம், லகரண்டீச்சுரைம், திண்டீச்சுரைம்,
குக்குலடச்சுரைம், அக்கீச்சுரைம், கூறங்கரல்
ஆடலகச்சுரைம், அகத்தீச்சுரைம், அயனீச்சுரைம்,
அத்தீச்சுரைம், சித்தீச்சுரைம், அந்தண் கரனைல்
ஈடுதிரரை இரைரலமைச்சுரைம் என்லறன்ற ஏத்தி
இரறவன் உரறசுரைம் பலேவும் இயம்பு லவரலமை"
- அரடவு திருத்தரண்டகம்
அப்பரட்டில் அரமைந்த திருக்லகரயில்கரள ஒன்றன் பன் ஒன்றரக வணங்கிப் பரண்டி நரட்டிலுளள
இரைரலமைச்சுவரைத்ரத வந்தரடந்தரர; லகரடிக்கரரையில் நீரைரடி அக் லகரயிரலேத் லதரழுதல் முரறயரதலேரல்
கடற்கரரைக்குச் லசேன்றரர; லதன்முகமைரக நின்றரர அவர, தூய லவண்ணீற துரதந்த லமைனியர; மைரசேற
இரமைக்கும் உருவினைர; ஈசேனைரர புகரழப் லபசேரத நரலளல் லேரம் பறவர நரலள என்ற கருதும் லபற்றியர.
இத் தன்ரமை வரய்ந்த லபரியரர லகரடிக் கரரையிலலே நின்ற லபசேலுற்றரர:"ஆ! லகரடிக்கடலலே! பரண்டிநரட்டின் ஒரு லகரடியில் நின்ற பரரைத நரட்டுப் பலே லகரடி மைரந்தரரை
இழுக்கும் பண்புரடயரய் நீ! நரடி வருபவரக்லகல்லேரம் நீ நலேந் தருகின்றரய்; வரடி
வருபவரக்லகல்லேரம் வழி கரட்டுகின்றரய். முன்லனைரரு நரள கரதல் மைரனையரரளப் பரிந்த கமைலேக்
கண்ணன் கவரலேயுற்ற உன் கடற்கரரையிலலே வந்து நின்றரன். அவ் வீரைனைது மைனைத் துயரரை நீ மைரற்றினைரய்;
அவனுடன் வந்த வரனைரைப் லபருஞ்லசேரனைரய இலேங்ரகயிற் கரரைலயற்றினைரய்; அன்ற முதல் லகரடரனு
லகரடி மைக்கரளப் பறவிப் லபருங்கடலினின்றம் கரரைலயற்றிக் லகரண்டிருக்கின்றரய். இதனைரலேன்லறர,
'லகரடியுற்றரர வீடு லபற்றரர' என்ற ஆன்லறரர உன்ரனைப் லபரற்றகின்றனைர?
"அறப்லபருங்கடலலே! உன்கரரைரய வந்தரடந்தவர, இலேங்ரகயில் முன்னைரள வரழ்ந்த அரைக்கரரை மைறக்க
வல்லேலரைர? உன்கரரையில் லமைரதும் அரலேகலளல்லேரம் அவர கரதரய எடுத்லதரது கின்றனைலவ! அரைக்கர
லகரமைரனைரகிய இரைரவணன் லகரடி மைரதவங்கள லசேய்தரன்; என்ரனையரளுரடய ஈசேனைருளரல் யரரும்
லபறரத வரைம் லபற்றரன்; திறம் லபற்றரன்; வளமைரரந்த இலேங்ரகயில் வல்லேரைசேனைரய் வீற்றிருந்தரன்;
ஈசேனுக் கினிய மைரசில் வீரணரயத் தன் மைணிக் லகரடியில் எழுதினைரன்; எட்டுத் திரசேயிலும் அவ்
விரசேக்லகரடிரய நரட்டினைரன்; முடி மைன்னைலரைல்லேரம் அவன் அடி பணிந்தரரகள. லவற்றிலமைல் லவற்றி
யரடந்தலபது அவன் தரலே கிறகிறத்தது. 'மைரநிலே முழுதும் எனைலத' என்ற மைமைரத லகரண்டரன் அவன்;
ஆகரயத்திலும் ஆரண லசேலுத்த விரும்பனைரன்; அதற்குத் தரடயரக இமைய மைரலேலய நின்றரலும்
அரதத்தட்டி வீழ்த்தத் துணிந் தரன். ஒரு நரள, ஈசேனைரர வீற்றிருக்கும் இமைய மைரலேரயக் கடந்து லசேல்லே
மைரட்டரது இறங்கிற்ற அவன் விமைரனைம். 'ஐயலனை! இது கயிலேரய மைரலே! இரதக்கடந்து விமைரனைம்
லசேல்லேரது' என்ற அறிவுறத்தினைரன் அவன் +வலேவன். அம் லமைரழி அரைக்கர லகரன் லசேவியில் ஏறிற்றர?
கயிலேரயம் என்ற லசேரல்ரலேக் லகட்ட லபரழுது அவனுளளம் கசிந்ததர? லகடுமைதியரல் அவன்
கடுகடுத்தரன்; ++ தருக்கும் லசேருக்கும் தரலேக்லகரண்டரன். அந்லதர! ஆணவத் தின் லகரழுந்தரகிய
அரைக்கன் லவளளிமைர மைரலேரய அளளிலயறிய முயன்றரலனை! ஈசேரனைலய அரசேத்து விடலேரம் என்ற
எண்ணினைரலனை!
+ வலேவன்-வரனை ஊரதிரய இயக்கும் பரகன் இவரனை ஆங்கிலேத்தில் Pilot என்பர.
"கடுகிய லதர லசேலேரது; கயிலேரயம் ஈது
கருலதல் உன்வீரைம் ஒழிநீ
முடுகுவ தன்றதன்மைம் எனை நின்ற பரகன்
லமைரழிவரரனை நன்ற முனியர
விடுவிடு என்றலசேன்ற விரரைவுற் றரைக்கன்
வரரையுற் லறடுக்க முடிலதரள
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லநடுலநடு இற்றவீழ விரைலுற்ற பரதம்
நிரனைவுற்றது என்தன் மைனைலனை"
- திருநரவுக்கரைசேர லதவரரைம்
அவன் கற்றதனைரல் யரது பயன்? வரைம் லபற்றதனைரல் என்னை நலேன்? லசேருக்குற்றவர சரைழிவர என்பதற்கு
அரைக்கரலகரன் ஒரு சேரன்றரயினைன்; அரசேத்துப் லபயரத்த கயிலேரய மைரலேயின்கீழ் அகப்பட்டுக்
கதறினைரன்; தவற லசேய் தரத உணரந்து பதறினைரன்; இன்னிரசே பரடினைரன். கருரணலய உருவரனை
எம்லபருமைரன் அரைக்கன் லசேய்த பரழரயயும் லபரறத்தரன்; நரளும் வரளும் தந்து நல்லேருள புரிந்தரன்.
"ஆழ்ந்தகன்ற அருங்கடலலே! ஆண்டவன் அளித்த வரளின் வன்ரமையரல் புறப் பரகரய லயல் லேரம்
அடக்கினைரன் அவ் வரைக்கன். ஆயினும், அகப் பரகயரகிய கரமைத்ரத அடக்கும் வலிரமை லபற்றர
னில்ரலேலய! ஆண்ரமையுள எல்லேரம் சிறந்த ஆண்ரமை -லபரைரண்ரமை-என்பது அது வன்லறர? பறன்
மைரனை லநரக்கரத ஆண்ரமைரயப் லபரைரண்ரமை என்ற வளளுவரும் பரடினைரலரை! லபரரைரண்ரமை லபற்ற
இரைரவணன் லபரைரண்ரமை லபற்றரன் அல்லேன்; இன்பத் துரறயில் எளியன் ஆனைரன்; மைற்லறரருவன்
மைரனைவிரய-மைரசிலேரக் கற்பனைரரள-வஞ்சித்துக் கவரந்தரன்! அறம் மைறக, ஆண்ரமை மைரசுற, அம்
மைங்ரகரய அலசேரக வனைத்தில் சிரற ரவத்தரன் கல்லும் கரரைந்துருகக் கற்பன் லசேல்வி கண்ணீர
வடித்தரள. அவள அழுத கண்ணீர அரைக்கர குலேத்ரத அறக்கும் பரடயரயிற்ற; வில்லின் லசேல்வனைரகிய
இரைரமைரனை இலேங்ரகக்கு வரைவரழத்தது. லபரன் னைகரினும் சிறந்த இலேங்ரகமைர நகரைம் லபரரக்
களமைரயிற்ற. அரைக்கலரைல்லேரம் அழிந்தனைர. அறப் பரகயரல் இரைரவணனும் ஆவி துறந்தரன்.
அல்லேற்பட்டு ஆற்றரது சரத அழுத கண்ணீர
அரைக்கர லகரமைரரனை அழித்தது.
"லகரடிப் லபருந்துரறலய! நன்றி லசேய்த உன்ரனை மீண்டும் நரடி வந்தரன் இரைரமைன்; என்றம் நீ லசேய்த
நன்ரமைரய உலேகம் உணருமைரறம், இரைரவணரனைக் லகரன்ற பழி தீருமைரறம் உன் கரரையருலக ஈசேனுக்கு
ஓர ஆலேயம் எடுத்தரன்; பூசேரனை புரிந்தரன். இரைரமைன் எடுத்த அவ் வரலேயம் இரைரலமைச்சுரைம் என்ற லபயர
லபற்றது.
"லதவிரய வவ்விய லதன்னிலேங்ரகத் தசேமைரமுகன்
பூவியலும் முடி லபரன்றவித்த பழி லபரயற
ஏவியலும் சிரலே அண்ணல் லசேய்த இரைரலமைச்சுரைம் லமைவிய சிந்ரதயினைரரகள
தம்லமைல்விரனை வீடுலமை."+ + லதவரரைத் திருப்பரசுரைம்
என்ற எம்பரைரன் சேம்பந்தன் பரடிய பரட்ரடப் படித்லதன்; என் தீவிரனைலயல்லேரம் தீருமைரற உன்ரனை
அடுத்லதன். அரைக்கர தரலேவரனைக் லகடுத்த அகந்ரத என்னும் லநரய் அடிலயரனை அணுகரமைல்
கரத்தருளல் லவண்டும். கரமைம், லவகுளி, மையக்கம் என்னும் முக் குற்றமும் அகற்றிக் கயிலேரய நரதனிடம்
என்ரனைக் கடிதனுப்ப லவண்டும். இரைரமைனுக்கு அருள புரிந்த இரைரமைலிங்கப் லபருமைரரனை நரடுகின்றது
என் லநஞ்சேம்! லசேன்ற வருகின்லறன்" என்ற லகரடிக் கரரையில் விரடலபற்றக் லகரயிரலே லநரக்கி நடந்
தரர நரவரைசேர.
-----------------------------------------------------------
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8. திருமைங்ரக மைன்னைன்
தமிழ் நரட்டிலலே, கரலேமைணம் கமைழும் துரறமுக நகரைங்கள சிலே உண்டு. அவற்றளலள தரலே சிறந்தது
மைகரபலிபுரைம். அங்குளள பரரறகலளல்லேரம் பழங்கரத லசேரல்லும்; கல்லலேல்லேரம் கரலேவண்ணம்
கரட்டும். அந் நகரின் கடற்கரரையிலலே அனைந்த சேயனைத்தில் ஆனைந்தமைரய்ப் பளளிலகரண்டுளளரர திருமைரல்.
தலேசேயனைம் என்பது அக்லகரயிலின் லபயர. அங்குளள லபருமைரரள வணங்கித் தமிழ்ப் பரமைரரலே
அணிந்து லபரற்றம் ஆரசேயரல் வந்தரடந்தரர திருமைங்ரக யரழ்வரர; பளளிலகரண்ட பரைந்தரமைனைது
லகரயிலேருலக நின்ற லநடுங்கடரலே லநரக்கிப் லபசேலுற்றரர:"லதரண்ரட நரட்டுப் பண்ரடத் துரறமுகலமை! நீ, மைல்ரலே என்னும் லபயருரடயரய்; எல்ரலேயற்ற
புகழுரடயரய். உன் கடற்கரரையிலலே குன்றம் மைணலும் லகரஞ்சி விரளயரடும். உன் அளப்பரும்
லபருரமைரய அறிந்தன்லறர மைரமைல்ரலே என்ற உன்ரனைப் லபரற்றினைரர எங்கள + மைரதவச் லசேல்வர?
--+ பூதத்தரழ்வரர மைகரபலிபுரைம் என்னும் மைல்ரலேயிலலே பறந்த மைரதவர.
"மைர மைல்ரலே, லகரவல் மைதிட்குடந்ரத என்பலரை
ஏவல்லே எந்ரதக்கு இடம்" - என்பது அவர திரு வரக்கு.
"அவர அருள வரக்குப் லபற்ற நீ, லமைன்லமைலும் வளமுற்றரய்; வனைப்புற்றரய்; தமிழகத்ரத ஆளும்
பல்லேவ மைன்னைரின் லசேல்வப் பரரவயரய் விளங்கு கின்றரய். மைரமைல்லேன் என்னும் மைரநிலே மைன்னைன் சிறப்
பரக உன்ரனைச் சரைரட்டினைரன். அவன் பல்லேவர குலே திலேகன்; பரகவரரை லவன்ற அடக்கிய வீரைன்; வட
நரட்டிலுளள வலிரமை சேரன்ற வரதரபக் லகரட்ரட ரயத் தகரந்லதறிந்த தரலேவன். அவ் வீரைலவந்தன்
உன்பரல் அன்புலகரண்டரன். கரவிரித்துரற முகத்ரதத் திருத்திய திருமைரவளவரனைப் லபரல் உன்
துரறரயத் திருத்திய திருமைரவளவரனைப் லபரல் உன் துரறரயத் திருத்தி யரமைத்தரன் மைரமைல்லேன்.
அன்ற முதல் + மைரமைல்லேபுரைம் என்ற லபயரும் உனைக்கு அரமைவதரயிற்ற.
-------+ மைரமைல்லேபுரைம் என்ற லபயர மைகரபலிபுரைம் எனை மைருவி வழங்குகின்றது.
"மைல்ரலேமைர நகலரை! மைரமைல்லேன் அரைசு வீற்றிருந்த நரளில் நீ அரடந்த புகழுக்கு ஓர அளவுண்லடர? கடல்
சூழ்ந்த இலேங்ரகயின்மீது பரடலயடுத்தரன் மைரமைல்லேன். அப் பரடயின் பரைப்ரபயும் சிறப்ரபயும் நீ
நன்கு அறிவரலய! உன் துரறமுகத்திலேன்லறர அச் லசேரனை லவளளம் கப்பலலேறி இலேங்ரகரய லநரக்கிச்
லசேன்றது? மைண்ணரரசே படித்தவனைல்லேன் மைரமைல்லேன். அவன் இலேங்ரகரய லவன்ற அரைசேரள
விரும்பனைர னைல்லேன். அந் நரட்டு மைன்னைன்-மைரனை வரமைன்-மைரற்றரர லசேய்த சூழ்ச்சியரல் நரடு இழந்து
மைரமைல்லேரனை வந்தரடந்தரன். அவன் வடித்த கண்ணீர மைல்லேன் உளளத்ரதக் கரரைத்தது. தஞ்சேமைரடந்
லதரரரைத் தரங்கும் தரகரமையரளன் மைரமைல்லேன்; அற்றரரக்கும் அலேந்தரரக்கும் உற்ற லதரழன்; ஆதலேரல்,
தன்னைந் தனியனைரய் வந்து தஞ்சேமைரடந்த மைரனைவரமைன் நிரலே கண்டு மைனைம் இரைங்கினைரன்; அவனைது
மைனைக்கவரலேரய மைரற்றவதரக வரக்களித்தரன். அதன் லபரருட்டு உன் துரறமுகத்தினின்ற
புறப்பட்டது தமிழ்ச் லசேரனை; மைரற்றரருடன் லபரரபுரிந்தது; லவற்றி லபற்றது. மைரனைவரமைன் இலேங்ரகக்கு
அரைசேன் ஆயினைரன். அவன் மைரனைங்கரத்த லபருரமை உனைக்கும் உரியதன்லறர?
"நல் வரழ்வு லபற்ற மைல்ரலே நகரைலமை! இலேங்ரகயில் லவற்றி மைரரலே சூடிய லபரும்பரட வீரை
முழக்கத்துடன், 'மைல்லேன் வரழ்க, வரழ்க' என்ற வரழ்த்திக் லகரண்டு, மைரைக்கலேங்களில் இங்கு வந்த
கரட்சிரயக் கண்டவர மைறப்பலரைர? + லபரன்ரனையும், மைணிரயயும், லபரருரளயும்,
லபரரக்களிறகரளயும் சுமைந்து லநளிந்து உன் துரறமுகத்ரத நண்ணிய கப்பல்களின் மைரட்சி லசேரல்லுந்
தன்ரமையலதர? இரவலயல்லேரம் மைல்ரலேயங் கரரையிலலே பளளி லகரண்ட மைரதவன் லசேயலேன்லறர?
+"புலேங்லகரளநிதிக் குரவலயரடு புரழக்ரகம்மைரக் களிற்றினைமும்
நலேங்லகரளநவ மைணிக்குரவயும்
சுமைந்லதங்கும் நரன்லறரசிந்து கலேங்களஇயங் கும்மைல்ரலேக்
கடல்மைல்ரலேத் தலேசேயனைம்
வலேங்லகரளமைனைத் தரரைவரரை
வலேங்லகரளஎன் மைடலநஞ்லசே"
- திருமைங்ரக மைன்னைன் திருப்பரசுரைம்.
"மைன்னைர லபரற்றம் மைணிநகலரை! லவற்றி லமைல் லவற்றி லபற்ற மைரமைல்லேன் உன்ரனை அழகு லசேய்யத்
தரலேப்பட்டரன்; உன் கரும்பரரறகரள லயல்லேரம் கரலேக்லகரயிலேரகக் கருதினைரன். அவன் ஆரண
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தரலேக் லகரண்டு கற்பணியில் வல்லே சிறிபயர ரகலசேய்யத் லதரடங்கினைர. அன்னைரர ஆக்கிய
நற்பணியின் அழகு தரன் என்லனை! இலதர, ஒன்ரறலயரன்ற அடுத்து அடுக்கடுக்கரக உயரந்து நிற்கும்
ஐந்து திருக்லகரயில்களும் தமிழ் நரட்டுச் சிற்பக் கரலேயின் சரரமைக்கு அழியரத சேரன்றரகுமைல்லேவர?
இவற்றின் மைருங்லகயுளள குரகக்லகரயிலின் சிற்பத் திறரனைத்தரன் என்லனைன்ற லசேரல்லவன்? இங்கு
+ஏனைத்தின் உருவரகி எம்லபருமைரன் கரட்சி தருகின்றரன். ஏனை வடிவத்தில் அரமைந்த எம் இரறவனைது
ஞரனை ஒளிரயக் கண்லடரர, இவ் வூனைப் பறவிரய அறத்து அந்தமில் இன்பம் அரடவரைல்லேலரைர? ஏனைக்
லகரயிரலே அடுத்து அரமைந்துளளது ஈசேன் லகரயில். அங்குளள கல்லலேரவியத்தின் லசேம்ரமைரயச்
லசேரல்லேவுங் கூடுலமைர? லபரரக் லகரலேம் லகரண்ட பரைரசேக்தி, சேங்கு சேக்கரைம் ஏந்தி, சிங்கத்தின்மீ தமைரந்து
எருரமைத் தரலேயுரடய அசுரைன் ஒருவரனைத் தரக்கும் தன்ரமையில் அரமைந்த அவ்வடிவம் என்
உளளத்ரத அளளுகின்றலத!
---------+ ஏனைம் = வரைரகம்.
"ஏனைத்தின் உருவரகி நிலேமைங்ரக எழில்லகரண்டரன்
ஞரனைத்தின் ஒளியுருரவ நிரனைவரர என் நரயகலரை"
- திருமைங்ரக மைன்னைன் திருப்பரசுரைம்,
இம் மைட்லடர! மைரயக் கண்ணன்-மைணிவண்ணன்-லகரவரத் தனைகிரிரயக் குரடயரகப் படித்துக்
லகரகுலேத்ரதக் கரத்த கருரண அடுத்த பரரறயில் வடிக்கப் லபற்றளளது. 'லகரகுலேங்கள தளரைரமைல்
குன்றம் ஏந்திக் கரத்தரரனை, எம்லபருமைரரனைக் கண்டுலகரண்லடன்' அக் கல்லலேரவியத்தில்! கண்ணன்
கருரணயரல் கவரலே நீத்த லகரகுலேத்தில் ஆயர குழலூதும் அழகும், கன்றினிடம் அன்புரடய கறரவப்
பசு மைனைமுவந்து இரடயரக்குப் பரல் தரும் மைரண்பும் அக்கல்லில் அரமைந்து இனிய கரட்சி
தருகின்றனைலவ! அதன் மைருங்கிலுளள பரரறயிலலே அருந்தவத்தின் லகரலேம் இலேங்குகின்றது. ஒற்ரறக்
கரரலே ஊன்றி, உச்சிலமைற் ரககூப்ப, வற்றிய லமைனிய னைரய் நற்றவம் புரியும் ஒரு மைரதவன் வடிவம்
அழகரக அக் கல்லில் வடிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. அவனைது அருந்தவத்தின் லசேம்ரமையரல் சுற்றம்
முற்றம் அரமைதிலய நிலேவுகின்றது. எத்தரனை கரலேவரணர கருத்து இக் கற்பரனையில்
அரமைந்துளளலதர?
"நல்லலேரர ஏத்தும் மைல்ரலேமைர நகலரை! உன்ரனைக் கரணப் லபற்லறரர லவம்ரமை நீத்துச் லசேம்ரமை யரடவர;
பணக்கம் ஒழித்து இணக்கம் எய்துவர. உன் கடற்கரரைக் லகரயிலிலலே கண்ணுதலலேரனும் கமைலேக்
கண்ணனும் இணங்கி நின்ற இன்பக் கரட்சி தருகின்றனைர. இரதக் கண்டும் இவ்வுலேகம் பணக்க
லநறியிற் லசேல்லுதல் லபரதரமை யன்லறர?
"பணங்களிடு கரடதனுள
நடமைரடு பஞ்ஞகலனைரடு
இணங்குதிருச் சேக்கரைத்லதம்
லபருமைரனைரரக் கிடம்விசும்பல்
கணங்கள இயங் கும்மைல்ரலே
கடல்மைல்ரலேத் தலேசேயனைம்
வணங்குமைனைத் தரரைவரரை
வணங்குஎன் தன்மைடலநஞ்லசே"
என்ற உருக்கமைரகப் பரடிக்லகரண்டு திருக்லகரயிலின் உளலள லசேன்றரர திருமைங்ரகயரழ்வரர.
------------------------------------
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9. பட்டினைத்தரர
லசேன்ரனைமைரநகரின் அருலகயுளள கடற்கரரை யூரகளிலலே சேரலேத்லதரன்ரமை வரய்ந்தது திருஒற்றியூர. மூவர
தமிழும் லபற்றது அம் மூதூர. பட்டினைத்தரர என்ற தமிழகம் லபரற்றம் லபரியரர அப்பதியிலலே பலே நரள
வரழ்ந்தரர. அவரரை நன்றரகப் பற்றிக் லகரண்டது ஒற்றியூர. தமைது உளளங் கவரந்த ஒற்றியூரக்
கடற்கரரையிலலே நின்ற ஒருநரள அவர உயரிய உண்ரமைகரள உணரத்த லுற்றரர:"கற்றவர லபரற்றம் ஒற்றிமைரநகலரை! உன்ரனை நரடி யரடயரதரர இந்நரட்டில் உண்லடர? உன் கடலேருலக
நிற்கும் கரும்ரபக் கண்பரடத்தவர கரணர திருப்பலரைர? அக் கரும்பன் தன்ரமைரய என்லனைன்ற
உரரைப்லபன்? கரண இனியது அக் கரும்பு; கண் மூன்றரடயது அக் கரும்பு; கண்டங்கறத்தது அக்
கரும்பு; லதரண்டரக்கு உகந்தது அக் கரும்பு. கண்டு லகரண்லடன் அக்+ கரும்ரப! அக் கரும்லப என் கடு
விரனைக்கு மைரமைருந்து.
+ " கண்டம் கரியதரய், கண்மூன் றரடயதரய்
அண்டத்ரதப் லபரலே அழகியதரய்-லதரண்டர
உடல்உருகத் தித்திக்கும் ஓங்குபுகழ் ஒற்றிக்
கடல் அருலக நிற்கும் கரும்பு."
"அரலேகடலலே! உன் அரலேரய ஒத்தலத என் நிரலேயும்! அடுத்தடுத்து வருகின்ற உன் அரலேகரள
எண்ணமுடியுலமைர? அப்படிலய என் பறப்பும் எண்ணத் லதரரலேயரது. இம் மைண்ணுலேகிற் பறந்து
பறந்து, நரன் மைனைம் சேலித்லதன்; என்ரனைச் சுமைந்து சுமைந்து அன்ரனையர லமைய் சேலித்தரர. என்ரனைப்
பரடத்துப் பரடத்து அயனும் ரக சேலித்தரன்; இது வரரையில் பறந்தது லபரதும். இனிப் பறவரதிருக்க
லவண்டும். அந் நிரலேரய நரடிலய உன்ரனைத் தஞ்சேம் அரடந்லதன்.
" பழங்கடலலே! அப்பர என்ற அருரமைப் லபயர லபற்ற அண்ணல்-லசேஞ்லசேரற் பரமைரரலே லதரடுத்துச்
சிவனைரர திருவடியில் அணிந்த லசேம்மைல்-முன்லனைரரு கரல் உன் கரரைரய வந்தரடந்தரர; உளளம்
உருகிப் பரடினைரர. ஒப்பற்ற அன்பு வரய்ந்த அப் லபருமைரரனை 'அப்பர' என்ற அரழப்பது எத்துரண
அழகு! என் அப்பன் கரட்டிய லநறிரயக் கரடப் படித்தல் என் பறப்புரிரமை யன்லறர? +'மைனைம் என்னும்
லதரணியில் சினைம் என்னும் சேரைக்ரக ஏற்றி, மைதி என்னும் லகரரலே ஊன்றி, மைரக்கடலிற் லசேல்லுங்கரல்,
மைதன் என்னும் பரரற தரக்குலமை! ஒற்றியூர உரடய லகரலவ! அப்லபரது உன்ரனை நிரனைக்கும்
உணரவிரனை அருளவரய்' என்ற அவர அருளிய திருவரக்லக எனைக்கு வழிகரட்டு கின்றது. வரழ்க்ரக
என்னும் கடலில் ஓடும் உயிருக்கு இதனினும் சிறந்த உறதியுண்லடர? மைனைத்திலலே சலேம் என்னும்
சேரைக்ரக ஏற்றரது, சினைம் என்னும் சேரைக்ரக ஏற்றதல் ஈனைம் அன்லறர? அச் சேரைக்ரக ஏற்றிச் லசேல்லும்லபரது,
லசேருக்லகன்னும் பரரற தரக்கி லநரறக்கிவிடும் என்ற அப்பர கூறியது அமுத வரக்கன்லறர? யரன்,
எனைது என்னும் இருவரகச் லசேருக்கும் அற்றவலரை பறவிப் லபருங்கடல் கடந்து லபரின்ப உலேகம்
லபறவர என்ற தமிழ்மைரற பரடிற் றன்லறர? வரழ்க்ரகரய உருப்படலவரட்டமைல் சிரதத்து அழிக்கும்
லசேருக்ரக 'மைதன் எனும் பரரற' என்ற அப்பர லபருமைரன் பரடிய அருரமைரய எவ்வரற புகழ்ந்து
உரரைப்லபன்?
+" மைனைம்எனும் லதரணிபற்றி
மைதிஎனும் லகரரலே ஊன்றிக்
சினைம் எனும் சேரைக்ரகக் ஏற்றிச்
லசேறிகடல் ஓடும்லபரது
மைதலனைனும் பரரற தரக்கி
மைறியும்லபரது அறிய லவரண்ணர
உரனைஎனும் உணரரவ நல்கரய்
ஒற்றியூர உரடய லகரலவ"
"நீரப் லபருக்குற்ற லநடுங்கடலலே! லசேல்வச் லசேருக்லக லசேருக்கினுள எல்லேரம் தரலேயரகும். உலேக
வரழ்க்ரக லசேம்ரமையரக நரடலபறவதற்குச் லசேல்வம் இன்றியரமையரததுதரன். 'லபரருளில்லேரரக்கு
இவ் வுலேகமில்ரலே' என்பது லபரய்யர லமைரழிலய. ஆயினும், லசேல்வத்தின் பயனைறிந்து வரழ்பவர இவ்
வுலேகில் ஒரு சிலேலரையரவர. அல்லும் பகலும் அரும்பரடுபட்டுத் லதடும் பணத்ரத மைண்ணிலலே
புரதத்துரவத்து மைரண்டு ஒழிபவர எத்தரனை லபர? பரிந்து லதடும் பணத்ரதப் பரரத்துப் பரரத்து
மைகிழ்வலத லபரின்பம் எனை எண்ணி வரழும் ஏரழ மைரந்தர எத்தரனை லபர? லசேல்வம் என்பது லசேரல்லுந்
தன்ரமைத்து என்ற உண்ரமைரய அறியரது அரதக் கரட்டி ரவத்துக் கரக்க முயலும் கயவர எத்தரனை
லபர? லசேல்வம் லபற்றவர தம் நிரலேரயக் குறித்துச் சிறிதும் சிந்திக்கின்றரர இல்ரலேலய!
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பறக்கும்லபரழுது தங்கத் தரலேலயரடும்,வயிரைக் ரகலயரடும், லவளளிக் கரலலேரடும் பறந்தவர எவரும்
இல் ரலேலய! இறக்கும்லபரழுது லபரன்ரனையும் லபரருரள யும் தம்முடன் லகரண்டு லசேல்வரர எவரும்
இல்ரலேலய! இத் தரகய லசேல்வத்தின் பயன்தரன் யரது? உலேகியல் அறிந்த லபரிலயரலரைல்லேரம் ஒரு
தரலேயரக அதரனை உணரத்தியுளளரரக! 'ஈதலலே லசேல்வத் தின் பயன்; அற்றரரரை ஆதரித்தலலே லசேல்வம்
லபற்றர ரைது கடரமை.' இரத அறிந்து வரழ்பவர ஆன்லறரர ஆவர; லகரடுக்க அறியரதவர † குலேரமைர;
பறவிப் பயன் அறியரப் பதடிகள.
† " பறக்கும் லபரழுது லகரடுவந்த
தில்ரலே; பறந்து மைண்லமைல்
இறக்கும் லபரழுது லகரடுலபரவ
தில்ரலே; இரடநடுவில்
குறிக்கும்இச் லசேல்வம் சிவன்தந்த
லதன்ற லகரடுக்கறியரது
இறக்கும் குலேரருக்குஎன்
லசேரல்லுலவன் கச்சி ஏகம்பலனை!"
-- பட்டினைத்தரர பரடல்
"பரைந்த லபருங்கடலலே! பசித்லதரர முகம் பரரத்து இரைங்கும் தன்ரமை வரய்ந்த லசேல்வர இல்லேரத நரடு
நரடரகுமைர? ஏரழயரக்கு ஒன்றம் ஈயரது ஏழடுக்கு மைரடம் கட்டி இறமைரந்திருப்பவர இரறவனைது
கருத்தறியரத ஈனைர அல்லேலரைர? லமைய்யறிவு லபற்ற லமைலலேரர எல்லேரம் லமைய்ப்லபரருளரகிய இரறவரனை
'ஏரழ பங்கரளன்' என்ற குறித்தனைலரை யன்றிச் லசேல்வர பங்கரளன் என்ற சிறப்பக்க வில்ரலேலய! இத்
தரகய ஏரழயரரைப் புறக்கணிப்பது ஆண்டவரனைப் புறக்கணிப்பதரகு மைன்லறர? அழியுந் தன்ரமை
வரய்ந்த லசேல்வத்ரத அற்றரரக்கும் ஆதுலேரக்கும் லகரடுத்து, அழியரத அறமைரக மைரற்றிக்
லகரளவதன்லறர அறிவுரடரமை யரகும்?
" நற்றவர வரழும் ஒற்றியுலரை! என்ரனையரளும் இரறவன் கருரணயரல் உறதிப்லபரருள இன்னை
லதன்றணரந்லதன். கரவிரிப்பும் பட்டினைத்தில் கடல் வரணிகத்தரல் வந்த லபரருரளக் கண்டு
களிப்புற்றிருந்த என்ரனைக் கரரைலயற்றத் திருவுளங் லகரண்டரன் ஒற்றியுருரடய இரறவன்; ஒரு
சட்ரடக் கரட்டி என்ரனை ஆட்லகரண்டரன். 'கரதற்ற ஊசியும் வரரைரது கரணும் கரடவழிக்லக' என்னும்
அருரமைத் திருலமைரழியரல் என்னுளளத்ரத உருக்கினைரன். கரதற்ற ஊசிரயக் கரட்டி என்ரனைக்
கரடத்லதற்றி னைரலனை!
"ஒற்றியுலரை! உன் லபருரமைரய அவன் அருளரல் உணரந்லதன். +நீலய சிவலலேரகம் என்ற அறிந்லதன்.
என் உளளம் கவரந்த ஒற்றிலய! வரழி; என்ரனைத் தரங்கும் ஒற்றிலய! வரழி; உலேவரப் லபரும் லபயர
ஒற்றிலய! வரழி" என்ற வரழ்த்திக்லகரண்டு ஆழிக்கரரைரய விட்டகன்றரர இருவிரனைக் கட்டறத்த
பட்டினைத்தரர.
"வரவிஎல்லேரம் தீரத்தம்; மைனைம்எல்லேரம்லவண்ணீற;
கரவனைங்கள எல்லேரம் கணநரதர-பூவுலேகில்
ஈது சிவலலேரகம் என்லறன்லற லமைய்த்தவத்லதரர
ஓதும் திருலவரற்றி யூர."
- பட்டினைத்தரர பரடல்.
-----------------------------------------------------------
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10. பண்டித லசேரழன்
தமிழ் நரட்டுத் துரறமுக நகரைங்களுள ஒன்ற நரகபட்டினைம். நரகர என்ற பழந் தமிழ்க் குலேத்தரர ஒரு
கரலேத்தில் அங்லக சிறப்புற்ற வரழ்ந்திருந்தரர என்பர. லசேரழ நரட்டின் தரலேநகரைரகிய கரவிரிப்பூம்
பட்டினைம் ஆழிவரய்ப்பட்டு அழிந்த பன்னைர நரக பட்டினைம் தரலேலயடுத்தது; வணிகத்தரல் வளமுற்
றது. தஞ்ரசேரயத் தரலேநகரைரக லகரண்ட லசேரழ மைன்னைர நரரகரயத் திருத்தி வளரத்தனைர. அம் மைன்னைரில்
தரலே சிறந்தவன் இரைரலஜேந்திரைன். அவன் தன் நிலேப் பரடயரல் கங்ரக வரரையுளள நரடுகரள
லவன்றரன். கப்பற்பரடயரல் கடரரைம் முதலிய பலே லதசேங்கரள லவன்றரன். அவ் லவற்றித் திறரனை
வியந்து 'கங்ரக லகரண்டரன்' என்றம், 'கடரரைம் லகரண் டரன்' என்றம் அவரனைத் தமிழகம்
பரரைரட்டியது. தமிழ்ச்சுரவ யறிந்த அம் மைன்னைரனைப் 'பண்டித லசேரழன்' என்ற கரலேவரணர
லகரண்டரடினைர. இத் தரகய கரவலேன் நரரகமைர நகரக்கு ஒரு கரல் எழுந் தருளியலபரது அந் நகரைம்
ஓரகயுற்ற எழுந்தது; கடற் கரரையில் விண்ணளரவிய பந்தலிட்டு வரைலவற்றது. அக் கரட்சிரயக் கண்டு
லபரு மைகிழ்ச்சியுற்ற மைன்னை வன் லபசேலுற்றரன்:" நல்லலேரர ஏத்தும் நரரகமைர நகலரை ! என்றம் உளள தமிழகத்தில் நீ லதரன்றலதரட்டு இருந்து
வருகின்றரய். லசேரழ நரட்டுக் கடற்கரரை நகரைங்களுள இன்ற நீலய தரலேரமைசேரன்றரய் ! கடல்
வளம்பரடத்த உன்ரனைக் 'கடல் நரரக' என்ற பரடினைரர திருநரவுக் கரைசேர. இருரமையும் தரும் ஈசேனைரர
லகரயில் இங்கு அருரமையரனை கரட்சி தருகின்றது. கரலரைரணம் என் னும் திருக்லகரயிரலேக் கண்லபற்றவர
கரனுருதிப்பலரைர?
"மைன்னைர லபரற்றம் மைணிநகலரை ! இரறவன் அருளரல் என் அரும்லபருந் தந்ரதயரர-இரைரஜே ரைரஜேன்நிலேப்பரடயும் நீரப்பரடயும் லபருக்கினைரர; லசேருக்குற்ற மைரற்றரைசேரரை லநரறக்கினைரர; லகரதரவரி முதல்
குமைரி வரரை ஆரண லசேலுத்தினைரர; கடல் சூழ்ந்த பலே நரடுகளில் புலிக் லகரடிரய நரட்டினைரர. லசேன்ற
விடலமைல்லேரம் லசேரு லவன்ற லஜேயம் லபற்ற மைன்னைரரை 'லஜேயங்லகரண்டரன்' என்ற தமிழகம் சரைரட்டி
மைகிழ்ந்தது. அவர கரட்டிய லநறிரயக் கரடப்படித்து வரழ முயல்கின்லறன்; அம் மைன்னைர
அடிச்சுவடுபற்றி இந் நரட்ரட ஆள ஆரசேப்படுகின்லறன். அவர கரலேத்தில் லவற்றிச்சுரவ கண்ட
தமிழ்ச்லசேரனை லமைன்லமைலும் வரரகமைரரலே சூட விரும்பற்ற; வடக்லக கங்ரகயரறளவும் லசேன்ற
மைரற்றரரரை லவன்றது; லபரங்கு கங்ரகரயப் லபரற்குடத்தில் எடுத்து வந்தது; 'கங்ரக லகரண்டரன்'
என்னும் விருதுப் லபயரரை எனைக்குத் தந்தது.
" நலேமைரரந்த நன்னைகலரை ! கங்ரகயின் நீரரை என் தண்ட நரயகன் லகரண்டு வந்தரன். லகரதரவரிக் கரரையில்
நரன் அப்பரடத் தரலேவரனை வரைலவற்லறன்; கங்ரகரயக் லகரண்லடன்; புதிதரகச் லசேரழநரட்டில் நரன்
கட்டிய ஏரியில் அந் நீரரை உகுத்லதன்; 'லசேரழ கங்கம்' என்னும் லபயரரையும் அதற்கு அளித்லதன்;
லகரளளிடத்திலிருந்து கரல்படித்துக் கரவிரியின் நீரரை அந்த ஏரியிற் லபருக்கிலனைன். கங்ரகயும்
கரவிரியும் கலேந்த ஏரியில் என்றம் நீர லபரங்கிப் லபருக லவண்டுலமைன்ற இரறவரனைத் லதரழுலதன்.
அப்லபரது 'ஏரி நிரறந்தரனைய லசேல்வன் கண்டரய்' என்ற தமிழ்ப் பரட்ரட இரசேவரணர அந்த ஏரியின்
கரரையில் நின்ற பரடினைர. அதுலகட்டு என் உளளம் உருகிற்ற. லசேரழ கங்கத்தின் கருரணயரல் லவற்றிட
லமைல்லேரம் இப்லபரது விரளநிலே மைரயிற்ற; கரடு லமைலடல்லேரம் கழனியரயினை. லசேரழநரட்ரட வள
நரடரக்கி, வளவன் என்ற லபயரரை எம் குலேத்தரரக்கு வழங்கிய ஆதிமைன்னைன்-திருமைர வளவன்-'குளம்
லதரட்டு வளம் லபருக்கினைரன்' என்ற பட்டினைப் பரரலே பரரைரட்டுவரதப் படித்லதன். ஒல்லும்
வரகயரல் அவ் வளவரனைலபரல் லவளரன்ரமைரய ஆதரிக்க ஆரசேப் படுகின்லறன். பரடயரற்றலினும்
பசியரற்றலலே சிறந்த லதன்பரத எண்ணி எண்ணி மைனைம் களிக் கின்லறன். கங்ரக லகரண்லடன்; பயிர
முகம் கண்லடன். ஆதலேரல், 'கங்ரகலகரண்டரன்' என்ற விருதுப் லபயரரைப் லபரற்றகிலறன்.
"வளவன் நரட்டுத் துரறமுகலமை! இந் நரட்டில் பசி ஒழிந்தரல்மைட்டும் லபரதுமைர? லபரருளும் லபருக
லவண்டும் என்பது என் ஆரசே. தரழ்விலேரச் லசேல்வம் வரணிகத்தரல் வரும். இரத உணரந்தன்லறர தமிழ்
நரடு மூலவந்தரும் துரறமுக நகரைங்கரளக் குறிக் லகரண்டு கரத்தனைர? லசேரழநரட்டுக் கரரையிலலே
திருமைரவளவன் திருத்தியரமைத்த பூம்புகரர நகரைம் யரர லசேய்த தீவிரனையரலலேர அழிந்து பட்டது.
ஆயினும், நரக பட்டினைலமை! உன்ரனைக் கண்டு ஒருவரற வரட்டம் தீரந்லதன். அந் நரளில் புகரர நகரைத்தில்
நிகழ்ந்த வரணிகம் இந் நரளில் இங்கு நரடலபறகின்றது. பலே இனைத்தரர, பலே மைதத்தரர இந் நகரிலலே
கலேந்து வரழ் கின்றரரகள. ரசேவம், ரவணவம், சேமைணம், சேரக்கியம் ஆகிய நரல்வரகச் சேமையங்களும்
லநசேப் பரன்ரமை யுடன் இந் நகரில் நிலேவக் கரண்கின்லறன். கடரரை லதசேத்ரத ஆளும் அரைசேன் சேரக்கியச்
சேமையத்ரதச் சேரரந்தவன். அந் நரட்டரர பலேர, இந் நகரில் வரழ்ந்து வருகின்றனைர. அவரகள வழிபரடு
லசேய்வதற்கரகப் புத்த விகரரைம் ஒன்ற இந் நகரிலலே கட்ட விரும்பனைரன் கடரரை மைன்னைன்; என்
தந்ரதயரரிடம் அதற்கு அனுமைதி லவண்டினைரன். உடலனை அனுமைதி லகரடுத்தரர அவர; அம் மைட்டில்
அரமையரது ஆரனைமைங் கலேம் என்ற ஊரரையும் அக் லகரயிலுக்கு நன்லகரரடயரக அளித்தரர. சூடரமைணி
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விகரரைம் என்னும் லபயரைரல் இந் நகரைத்திலலே அந்த ஆலேயம் சிறந்து விளங்குவரதக் கண்டு நரன்
மைகிழ்ச்சியரடகின்லறன்.
"வணிகர நிரறந்த மைணி நகலரை! கடரரை லதசேத் திற்கும், தமிழ் நரட்டிற்கும் நிரனைப்புக்கு எட்டரத
லநடுங்கரலேமைரக வரத்தக உறவு உண்டு. +கரழகம் என்ற முன்னைரளில் அரழக்கப்பட்ட அந் நரட்டின்
விரளலபரருளும் நுகரலபரருளும் தமிழ் நரட்டுத் துரறமுகத்தில் வந்து இறங்கிய வண்ணமைர யிருந்தனை.
கரழக நட்டரர கரவிரித் துரறமுகத்தில் குடிலயறியவரலற திரரை கடலலேரடிய தமிழகத்தரர கரழகம்
சேரவகம் முதலிய நரடுகளில் வரணிகத்திற்கரகச் லசேன்ற வரழ்ந்தரரகள. அங்குளள தக்லகரலேம், மைரலேயூர,
பண்ரண ஆகிய ஊரப் லபயரகள தமிழர இட்ட லபயரகள என்பதில் தரடயமுண்லடர?
---------+:"ஈழத் துணவும் கரழகத் தரக்கமும்" -பட்டினைப்பரரலே.
"வரரக சூடிய நரரகலய! இன்ற கடரரைத்ரத ஆளும் அரைசேன் அந் நரட்டுக்கும் தமிழ் நரட்டுக்கும் உளள
பண்ரட உறரவ மைறந்தரன்; புத்த விகர ரைத்ரத நரம் ஆதரித்த அருரமைரயயும் புறக்கணித் தரன்; சித்த
விகரரைத்தரல் சனைத்தரலரைரடு புத்துறவு பூண்டரன். அவ் வரத்தக உறவினைரல் கடரரைத்திலுளள தமிழர
ரகயற்றரர. தமிழகத்திற்கும் வரணிக வளம் சிறிது குரறவதரயிற்ற. முரற தவறி நடந்த கடரரை
மைன்னைரக்குத் தமிழரற்றரலே அறிவித்தற்கரகலவ நமைது கடற்பரட எழுந்தது. கடரரைம் கிடுகிடுத்தது; குற்ற
முளள மைன்னைவன் லநஞ்சு குறகுறத்தது. அவன் நமைது அடியில் முடிரய ரவத்து வணங்கினைரன்; பரழ
லபரறக்கும் படி லவண்டினைரன்; முரறயரக திரற லசேலுத்த இரசேந்தரன்; 'இனி என்றம் தமிழ் நரட்டின்
நலேத்திற்கு மைரறரக நடப்பதில்ரலே' என்ற வரக்களித்தரன். வடுப்படரமைல் வரரகமைரரலே சூடிய தமிழ்ச்
லசேரனை இந் நரரகத் துரறமுகத்தில் வந்து இறங்கியலபரழுது இங்லகழுந்த எக்களிப்ரப என்லனைன்
றரரைப்லபன்! 'கங்ரக லகரண்ட தமிழரைசேன் கடரரைமும் லகரண்டரன்' என்ற கவிஞர லகரண்டரடினைரரகள;
பரட்டரலும் உரரையரலும் என் பரடத் திறரமைரய பரரைரட்டினைரரகள. அப் பரரைரட்லடல்லேரம் என்
குடிபரடகளுக்லக உரியவரகும். ஒன்ரற மைட்டும் நரன் ஒப்புக்லகரளலவன். கங்ரக லகரண்டதனைரல்
கழனி கண்லடன்; கடரரைம் லகரண்டதனைரல் கடல் வளம் லபற்லறன். இனி என் நரட்டுக்கு என்னை குரற?
" தரகரமை வரய்ந்த திருநகலரை! திருவளளுவர கூறியவரற தளளர விரளயலும், தரழ்விலேரச் லசேல்வமும்
உரடய தமிழ் நரட்டில் தக்கரரும் வரழ்வதறிந்து மைனைம் தரழக்கின்லறன். தஞ்ரசே மைரநகரில் என்
தந்ரதயர எடுத்த திருப்பணி இனிது நிரறலவற உறதுரணயரக நின்றவர கருவூரத் லதவர என்பரத
நரடறியும். அவர மும்ரமையும் உணரபவர; ஒருரமைலய லமைரழிபவர. அவர ஆசியரல் நரன் வரசி
லபற்லறன். கங்கரபுரி என்னும் கங்ரக லகரண்ட லசேரழபுரைத்தில் ஈசேனைரரக்கு நரன் எடுத்த திருக்லகரயிரலே
கருவூரப் லபரியரர பரடியருளினைரர. அவர பரடிய இரசேப் பரட்டரல் என் லபயர தரங்கிய நகரின் புகழ்
எட்டுத் திரசேயிலும் பரைவலேரயிற்ற. அம்மைட்லடர? அருள நூலும், லபரருள நூலும் அவர வரயிலேரகக்
லகட் டறிந்த என்ரனைப் 'பண்டித லசேரழன்' என்ற தமிழகம் பரரைரட்டத் லதரடங்கிற்ற. அப் பட்டத்ரத
தரங்கு தற்குரிய தகுதி யில்ரலேலய என்ற ஏங்குகின்றது என்னுளளம்.
"கற்றவர நிரறந்த நற்றவ நகலரை! கடல் நரரக யரகிய நீ, கரலே நரரகயரகவும் விளங்குகின்றரய்! இங்
குளள கரலேவரணர உதவியரல் அருந்தமிழ்க் கரலேகரள ஓதி யுணரந்து நரன் பண்டித லசேரழன் ஆக
முயல் லவன். லமைய்ஞ்ஞரனை பண்டிதனைரகிய முருகலவள அருளரல் முத்தமிழறிந்து வரழ்லவன்.
எல்லலேரரும் இன்புற்ற வரழ ஈசேன் அருள புரிக " என்ற பணிந்து விரட லகரண்டரன் பண்டித லசேரழன்.
-----------------------------------------------------------
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11. கண்டி மைன்னைன்
இலேங்ரக என்ற வழங்கும் ஈழநரடு இயற்ரக வளம் வரய்ந்த நரடு. அங்குச் சிங்களவலரைரடு தமிழரும்
லதரன்றலதரட்டு வரழ்ந்து வருகின்றரரகள. பரைரைரஜேசிங்கன் என்ற அரைசேன் அந் நரட்ரட ஆண்டு வந்த
கரலேத்தில் கடுரமையரனை பஞ்சேம் வந்துற்றது. பசியின் லகரடுரமையரல் குடிகள படரத பரடு பட்டனைர.
மைன்னைன் மைனைம் பரதத்து வரடினைரன்; கரவிரி நரட்ரட லநரக்கினைரன்; தரடயின்றிக் லகரடுக்கும்
தரகரமை வரய்ந்த சேரடயப்ப வளளலின் உதவிரய நரடினைரன். உடலனை அவர களஞ்சியத்தி லிருந்த
லநல் கப்பலலேறியது; யரழ்ப்பரணத் துரறயில் வந்து மைரலேலபரற் குவிந்தது. அரத கண்டரன் அரைசேன்;
கடற்கரரையில் நின்ற களிப்புடன் லபசேலுற்றரன்:"லதன் இலேங்ரகத் திருநகலரை! சிங்களரும் தமிழரும் லசேரந்து வரழும் இந் நரட்டில் என்றம் இல்லேரத
பஞ்சேம் இன்ற வந்து லசேரந்தது. மைரதம் மூன்ற மைரழயுளள நரட்டில் பத்து மைரதமைரக ஒரு துளி
மைரழயில்ரலேலய! பயிர முகங் கரட்டும் கழனிகள எல்லேரம் பரழரடந்து கிடக்கின்றனை. வரழும்
உயிரகள எல்லேரம் வற்றி உலேரந்து வரனைத்ரதலய லநரக்கி நிற்கின்றனை. கரவலேன் என்ற லபர பரடத்த
நரன், நரடு படுந் துயரைத்ரதக் கண்டு நலிவுற்லறன்; கண்டிமைர நகரிலுளள கண்கண்ட லதய்வமைரகிய
கண்ணகிரய லவண்டிலனைன்.
'தரலய! பத்தினிப் லபண்டிர வரழும் நரட்டில், வரனைம் லபரய்யரது, வளம் பரழப்பறியரது என்ற
இளங்லகரவடிகள பரடினைரலரை! கற்புத் லதய்வமைரகிய நீ லகரயில் லகரண்டிருக்கும் நரட்டிலலே இக்
லகரடுரமை நிகழலேரமைர? லநஞ்சேறிய ஒரு பரழயும் நரன் லசேய்தறிலயலனை! வஞ்சேமின்றி வரழும் என்
குடிகள பஞ்சேத்தின் வரய்ப்பட்டு வருந்துதல் தகுலமைர? அன்ரனைலய! நரனும் இந் நரடும் உன்
அரடக்கலேம்' என்ற முரற யிட்லடன். அன்றிரைவு சேற்றக் கண்ணயரந்லதன்; ஒரு கரட்சி கண்லடன்.
எண்ணறந்த கப்பல்கள தமிழ் நரட்டிலிருந்து லநல் மூரடகரளக் லகரணரந்து இந்த யரழ்ப்பரணக்
கரரையிலலே இறக்கிக்லகரண்டிருக்கக் கண்லடன்; கண் விழித்லதன். கப்பலும் இல்ரலே; லநல்லும்
இல்ரலே; கனைவிற் கண்ட கரட்சி என்ற உணரந்லதன்; கவரலேயுற்லறன். ஆயினும், அக் கனைவு வீணரகப்
லபரகவில்ரலே. ஈழநரட்டின் துயரைம் தீரப்பது லசேரழநரட்டின் உரிரமையன்லறர என்ற சிந்தித்லதன்.
லசேரழநரடு கரவிரி பரயும் வளநரடு. குலேத்திற் குன்றரக் லகரழுங்குடிச் லசேல்வர பலேர அந் நரட்டில்
வரழ்கின்றனைர. இல்ரலேலயன்ற லசேரல்லேரமைல் எல்ரலே யின்றிக் லகரடுக்கும் நல்லேரர பலேர
அங்குளளரரகள. அவரகளுள தரலேசிறந்தவர வரடரத பரமைரரலே லபற்ற வளளல்; சேரடயரது
லகரடுக்கும் சேரடய வளளல். அவரிடம் இந் நரட்டின் சேரரபரக ஒரு லவண்டுலகரள விடுத்லதன். அதற்கு
ஆறரம் நரளில் வந்தது ஆயிரைம் கப்பல். அலதர! குன்ற லபரலேக் குவிந்திருக்கின்றலத அவர அனுப்பய
லநல்! அந்த லநல்லிலலே ஒரு கல்லுண்டர? கலேப்புண்டர? பதருண்டர? பச்ரசே யுண்டர? அரத அளளிப்
பரரப்பவலரைல்லேரம் துளளி மைகிழ்கின்றரரகலள! இன்றதரன் இந் நரட்டரர முகத்தில் புன்னைரக தவழக்
கண்லடன்; என் மைனைக் கவரலே விண்லடன்.
"தரக சேரன்ற தனி நகலரை! தக்லகரர வரழும் நரடு தமிழ்நரடு என்ற அறிவின்மிக்லகரர லசேரல்லேக்
லகட்டிருக்கின்லறன். அதன் உண்ரமைரய இன்ற அறிந்லதன். தமிழ் நரட்டு வளளல், கரலேத்தில் உதவி
லசேய்து நம்ரமை கரப்பரற்றினைரர. கருரணலய உருவரகிய அப் லபருமைரனுக்கு என்னை ரகம்மைரற லசேய்ய
வல்லலேரம்? உண்டி லகரடுத்தவர உயிர லகரடுத்தவ ரைல்லேலரைர? உயிர தந்த ஒருவரனை 'அம்ரமைலய,
அப்பர, ஒப்பலேரமைணிலய' என்ற நரம் எந் நரளும் லபரற்றலவரம். அவ் வளளலேரர குலேம் வரரழயடி
வரரழலபரல் நீடூழி வரழ்க என்ற வரழ்த்துலவரம். அவர நரட்டிலுளள கரவிரியரற இன்ற லபரலேலவ
என்றம் வளமுறத் திகழும் வண்ணம் ஆண்டவன் திருவருரள லவண்டுலவரம்.
"அருள பூத்த தமிழ் நகலரை! கரவிரி நரட்டின் கண்லணனைத் திகழும் தில்ரலேயம்பதியிலலே எம்ரமை
யரளுரடய ஈசேன்-மும்ரமைசேரல் உலேகுக்லகல்லேரம் முதல்வன்-ஆனைந்தக் கூத்தரடுகின்றரன். அப்
லபருமைரன் ஆடுகின்ற அம்பலேத்ரத, 'அன்னைம் பரலிக்கும் தில்ரலேச் சிற்றம்பலேம்' என்ற ஆன்லறரர
பரடினைர. கரவிரியரற்றின் நடுலவ கருரணமைர முகிலேரகிய திருமைரல் ஆனைந்தமைரய்க் கண்வளரகின்றரர.
அவர பளளிலகரளவதற்கு என்னை தரட? நரடு லசேழித்திருக்கின்றது; அறம் தரழத்திருக்கின்றது;
எல்லலேரரும் இன்புற்ற வரழ்கின்றரரகள. ஆதலேரல், கரக்கும் கடரமையுரடய லபருமைரள கவரலேயற்றத்
திருவரைங்கத்திலலே கண்வளரகின்றரர. கரவிரி நரட்டிலுளள அரமைதிரயக் கரட்டுகின்றது அவர
திருக்லகரலேம். எனைலவ, ஆனைந்தக் கூத்துக்கும் ஆனைந்த சேயனைத்துக்கும் அடிப்பரடயரனை கரரைணம் லசேரழ
நரட்டு வளலமை யன்லறர? இத் தரகய வள நரட்டில் +தருமை லதவரதலபரல் விளங்கும் வளளல் தரழத்து
ஓங்கி வரழ்க என்ற வரழ்த்துகின்லறன்.
+"இரைவு நண்பகல் ஆகி லலேன், பகல்
இருள றரஇரை வரகிலலேன்,
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இரைவி எண்திரசே மைரறி லலேன்கடல்
ஏழும் ஏறிலலேன், வற்றிலலேன்?
மைரைபு தங்கிய முரறரமை லபணிய
மைன்னைர லபரகிலலேன்; ஆகிலலேன்? வளரமை இன்புற லசேரழ மைண்டலே
வரழ்க்ரக கரரைண மைரகலவ,
கருது லசேம்லபரனின் அம்ப லேத்திலலே
கடவுள நின்ற நடிக்குலமை!
கரவி ரித்திரு நதியி லலேஒரு
கருரண மைரமுகில் துயிலுலமை!
தருவு யரந்திடு புதுரவ யம்பதி
தங்கு மைரனிய லசேகரைன்,
சேங்க ரைன்தரு சேரடயன் என்லறரரு
தருமை லதவரத வரழலவ!"
- லபருந் லதரரக, 1135 .
"கரலேமைணக்கும் தரலேநகலரை! லசேந்தமிழ் நரட்டுக்கும் இலேங்ரகக்கும் லதரந்தம் மிகவுண்டு. ஈழநரட்டு
ஆதியரைசேருள ஒருவன் பரண்டி மைன்னைன் திரு மைகரள மைணந்து வரழ்ந்தரன். லசேரைநரட்டரைசேன் வஞ்சிமைர
நகரில் நடத்திய கண்ணகி விழரவில் இந் நரட்டுக் கஜேபரகு மைன்னைன் கலேந்து லகரண்டரன். அன்ற
லதரட்டு கண்டி முதலேரய பலே நகரைங்களில் பத்தினித் திருநரள நரடலபற்ற வருகின்றது; அன்றியும், இந்
நரட்டுக் கடற்கரரையிலுளள லகரணமைரலேயில் திருக்லகரயில் அரமைத்து அரதத் +திருக்லகரணமைரலே
யரக்கியவர தமிழர அல்லேலரைர? கருங்கடரலே லநரக்கி வரளந்துளள மைரலேரயக் லகரணமைரலே என்ற
லபயரிட் டரழத்த தமிழரின் அறிவு நலேம் வியக்கத்தக்க தன்லறர?
-------------திருக்லகரணமைரலே இப்லபரது Trincomalle (டிரிங்கரமைலி) எனை மைருவி வழங்குகின்றது.
"தமிழ் மைணக்கும் திருநகலரை! இரவலயல்லேரம் உண்ரமைலய எனினும், நீலய இலேங்ரக நரட்டின்
லதரன்னைகரைம்; தமிழர வரழும் நன்னைகரைம். உன் கடற்கரரையிலலே குவிந்துகிடந்த லபருமைணரலேக் கண்டு,
மைணரவ என்ற முன்ரனைலயரர உனைக்குப் லபயரிட்டரரகள. இப்லபரது யரழ்ப்பரணம் என்ற அழகிய
லபயரரைத் தரங்கி நிற்கின்றரய் நீ! யரழ்ப் பரணர என்பரர தமிழ்நரட்டுப் பழங்குலேத்தரர. லசேவிக்கினிய
யரழிலலே பண்லணரடு பரட்டிரசேத்து இரசேயின்பம் விரளவித்தவர அவலரை! நரளும் இன் னிரசேயரல்
தமிழ் வளரத்த ஞரனைசேம்பந்தர கரலேத்தில் யரழ்ப்பரணர குலேத்திலலே திருநீலேகண்டர என்னும்
இரசேவரணர தரலேசிறந்து விளங்கினைர. லதவரரைப் பரட்ரடப் பண்முரறயில் அரமைத்துப் பரடியவர
அவலரை! இத் தரகய லபருரமை வரய்ந்த யரழ்ப் பரணரகள உன்பரல் வந்து குடிலயறினைரரகள;
கடற்கரரையில் அமைரந்து பண்ணரரந்த பரட்டிரசேத்தரரகள லமைடும் கரடுமைரய்க் கிடந்த உன்ரனைப்
பண்படுத்தி னைரரகள. அப்லபரது நீ புதுப்லபயர பூண்டரய். யரழ்ப்பரணர திருத்திய கரரைணத்தரல்
யரழ்ப்பரணம் என்ற லபயர லபற்றரய். அன்ற முதல் உன் இரசேயும் இயலும் வளரந்லதரங்கி
வருகின்றனை.
"வரசே தீரத்த வளநகலரை! தமிழ் நரட்டு வளளல் அனுப்பய லநல், இத் தமிழ் நகரைத்தில் வந்து லசேரந் தது
சேரலேப்லபரருத்த முரடயதன்லறர? இந் லநல்ரலே அளளும்லபரழுதும், அளக்கும்லபரழுதும், உண
வரக்கி உண்ணும்லபரழுதும் தமிழ் அன்னைத்தரல் உயிரவரழ்கின்லறரம் என்ற உணரச்சி ஒவ்லவரரு
வருக்கும் உண்டரகும். அவ்வுணரச்சியரல் எழுகின்ற நன்றி, ஈழநரட்டுக்கு என்றம் நலேமைளிப்பதரகும்.
"இரசேவரணர கண்ட மைணிநகலரை! உன்னைரல் இந் நரட்டுக்கு வந்த துன்பம் தீரந்தது. வயிறரரை
உணவுண்ணும் உயிரகள எல்லேரம் உன்ரனை வரயரரை வரழ்த்துக! உன் திரசேலநரக்கி வணங்குக!" என்ற
ரகக்கூப்பத் லதரழுது விரடலபற்றரன் கவரலே தீரந்த கண்டி மைன்னைன்.
-----------------------------------------------------------
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12. கம்பர
பரண்டி நரட்டுக் கடற்கரரையிலுளள பழம் பதிகளில் ஒன்ற தருப்பசேயனைம் என்னும் திருப்புல்லேரண.
திருப்புல்லேரகிய தருப்ரபரயத் தரலேயரணயரக ரவத்து, கருங்கடரலே லநரக்கிக் கருரணயங்
கடலேரகிய இரைரமைன் வரைங்கிடந்தரமையரல் திருப் புல்லேரண என்னும் லபயர அப்பதிக்கு அரமைந்த
லதன்பரர. வரனைரை லசேரனையுடன் நரடும் மைரலேயும் கடந்து வந்த இரைரமைன் இலேங்ரகக்கு எதிலரையுளள
அக்கடற்கரரைரய அரடந்தரன்; குறக்லக நின்ற கடரலேக் கடந்து எவ்வரற அரைக்கர நரட்டுக்குச்
லசேல்வது என்லறண்ணிக் கவரலேயுற்றரன். அந்த மைனைப்பரன்ரமைலயரடு அவ் வீரைன் நின்ற நிரலேரயயும்
லநடுங்கடல் அவரனை வரைலவற்ற நீரரமைரயயும் கவிக் கண்ணரற் கண்ட கம்பர லபசுகின்றரர:"கருங்கடலலே! அரைக்கர வரழும் இலேங்ரகயின் நரற்புறமும் அரைணரக நின்ற அருங்கரவல் புரிகின் றரலய!
அவ் வரைக்கர அறலநறி துறந்தவர என்பரத நீ அறியரலயர? 'இரைக்கமைற்றவர அரைக்கர' என்ற
வரய்லமைரழியும் லகட்டிரலேலயர? உன் கரவலேரல் அன்லறர அன்னைரர நிறவிய வல்லேரைசு பன்னைமின்றி
வரழ்கின்றது? 'மைர நீர சூழ்ந்த இலேங்ரகக்கு மைரற்றரர எவலரைனும் வரைமுடியுமைர?' என்ற அரைக்கர மைரர
தட்டிப் லபசுகின்றரரகலள! 'அஞ்சுவது யரலதரன்றம் இல்ரலே; அஞ்சே வருவதும் இல்ரலே' என்ற மிஞ்சி
அரறகின்றரரகலள! உன் துரண யுரடரமையர லேன்லறர இப்படித் துளளுகின்றரரகள?
அறப் லபருங்கடலலே! அரைக்கர லவந்தன் மைறக்கள லவளவி லசேய்பவன் என்பரத நீ மைறந்தரனைலயர?
பஞ்சேவடிச் லசேரரலேயில் அவன் லசேய்த பரதகச் லசேயரலே நீ அறியரலயர? மைரசேற்ற சரதரய லநஞ்சேரரை
வஞ்சித்துக் கவரந்தரலனை அந்நிருதர லவந்தன்! தன்னைந் தனியளரய்த் தவச்சேரரலேயில் இருந்த கற்பன்
லசேல்விரய எடுத்துச் லசேன்ற சிரறச்சேரரலேயில் ரவத்த அவன் சிறரமைரய நீ அறியரலயர? அலசேரக
வனைத்தில் லசேரகலமை வடிவரயரமைந்த அம் மைங்ரக, கணவரனைத் திக்கு லநரக்கித் லதரழுவதும், விக்கி
விம்மி அழுவதும், மைக்கி மைடிந்து விழுவதும் கண்டு இரைக்கமைற்ற அரைக்கி யரும் தளரந்து
ஏங்குகின்றரரகலள! அவள வடிக்கும் கண்ணீர இலேங்ரகக் லகரட்ரடரய இடித்து லநரறக்கரமைல்
விடுலமைர? 'அல்லேரவ லசேய்தரரக்கு அறம் கூற்றம்' என்பது ஆன்லறரர லமைரழியன்லறர?
"அரலேகடலலே! அம் மைங்ரகயின் கணவன் - லசேங்கமைலேக் கண்ணன்-லவஞ்சிரலே வீரைன், இலதர! உன்
கரரையில் வந்து நிற்கின்றரன். அவன் லபருரமைரய அறிந்துதரன் முன்னிலும் அதிகமைரய் முழங்கு
கின்றரலயர? சதநீரத் துளிகரளத் திரரைக் கரைத்தரல் எடுத்து அவன் திருவடியில் லதளிக்கின்றரலயர?
லகரமைகன் வந்தரன் என்ற குதிக்கின்றரய் லபரலும்? ஐலயர! அவ் வண்ணலின் நிரலேரய நீ அறிந்தரய்
அல்ரலேலய! ஆழிசூழ் உலேலமைல்லேரம் அரைசேரளும் உரிரமை துறந்து, பூழிலவங் கரனைம் லபரந்த புண்ணி யன்
அவன்; கரனைகத்தில் கற்பரட மைரனையரரளப் பறிலகரடுத்துக் கடுந்துயர உழந்த கரதலேன். மைரனைம் அவன்
மைனைத்ரத அறக்கின்றது. அரைக்கர நகரில் சிரறப்பட்ட சரதயின் லசேரகம் அவன் உளளத்ரத
உருக்குகின்றது; தூது லசேன்ற அனுமைனிடம் அவள லசேரல்லியனுப்பய லசேய்திரய நிரனைந்து நிரனைந்து
லநஞ்சேம் துடிக்கின்றரன் அவன்; அவள குறிப்பட்ட கரலே அவதி லநருங்குகின்றலத என்ற மைறக்கம்
உறகின்றரன்; கரடும் மைரலேயும் கடந்து வருரகயில் சேரலே நரள கழிந்தலத என்ற கவரலேப்படுகின்றரன்.
"மைறிகடலலே! நிலேப்பரைப்பன் எல்ரலே கண்ட வீரைன் இப்லபரது நீரப் பரைப்பன் லதரல்ரலே கண்டு துளங்கு
கின்றரன்; உறக்கம் நீத்த கண்கலளரடு உன்ரனைப் பரரக்கின்றரலனை! + உன்ரனை லநரக்கி அவலேலமை வடிவ
மைரக நிற்கும் அண்ணரலே மைணிவண்ணன் என்பரரகள; தரமைரரைக் கண்ணன் என்பரரகள. ஆயினும்
மைனைத்துயரைரல் மைணிவண்ணத்தின் ஒளி மைழுங்கி விட்டலத! இரைவும் பகலும் உறங்கரத கண்கள லசேங்
கமைலேத்தின் லசேவ்வி யிழந்தனைலவ!* அவன் அகத்தில் அடங்கிய ஆறரத் துயரைம் முகத்தில் நன்றரய்த்
லதரிகின்றலத! தூங்கரத கண்களில் இன்னும் துலேக்க மைரகத் லதரன்றகின்றலத!
+ "லபரங்கிப் பரைந்த லபருஞ்லசேரனை
புறத்தும் அகத்தும் புரடசுற்றச்
சேங்கிற் லபரலிந்த ரகயரரளப்
பரிந்த பன்பு தமைக்கினைமைரம்
லகரங்கிற் லபரலிந்த தரமைரரையின்
குழவும் துயில்வுற்ற இதழ்குவிக்கும்
கங்குற் லபரழுதும் துயிலேரத
கண்ணன் கடரலேக் கண்ணுற்றரன்"
--கம்பரைரமைரயணம் - கடல் கரண் படலேம்
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"முத்து விரளக்கும் முந்நீலரை! அறலவரனைரகிய அப் லபருமைரரனைக் கண்டு நீ அன்பு லகரண்டரய்;
லமைல்லிய லதன்றலேரல் வரைலவற்றரய்; அழகிய முத்துக்கரளக் ரகயுரறயரக உன் கரரையிலலே ரவத்தரய்;
அந்லதர! வந்தவன் மைனைநிரலேயறியரது நடந்து லகரண்டரலய! உன் வரைலவற்பு லவந்த புண்ணில் லவல்
எறிந்தரற்லபரல் அவ் வளளரலே வரட்டி வருத்துகின்றலத; எரிகின்ற லநருப்பல் எண்லணய்
வரரத்துவிட்டரலய! நீ விடுத்த லமைல்லிய பூங்கரற்ற அவன் லமைனிரய லவதுப்புகின்றலத! நஞ்சுலபரல்
நலிகின்றலத! அதற்கும் லமைலேரக உன் முத்துக்கள சரதயின் முறவரலே நிரனைப்பூட்டி, கனைலலேரடு
கரற்றம் கலேந்தரற்லபரல் கடுலவகத்ரத அவன் மைனைத்தில் ஊட்டி விட்டனைலவ!
"தூரை மில்ரலே மையில் இருந்த சூழல் என்ற மைனைம் லசேல்லே
வீரை வில்லி லநடுமைரனைம் லவல்லே நரளும் லமைலிவரனுக்கு
ஈரை மில்லேரத நிருதலரைரடு என்னை உறவுண்டு உனைக்கு ஏரழ
மூரைல் முறவல் குறிகரட்டி முத்லத! உலேரக முடிப்பரலயர?" +
+ கம்பரைரமைரயணம் - கடல் கரண் படலேம்
"லதன் கடல் முத்லத! நீரிலலே பறந்து, நீரிலலே வளரந்த உனைக்கு ஈரைமில்லேரத அரைக்கலரைரடு எப்படி உறவு
உண்டரயிற்ற? உனைக்கும் அவரக்கும் ஒருவித உடன்பரடும் இல்ரலேலய! பண்பரடற்ற அரைக்கலரைரடு
லசேரந்து ஐயன் மைனைத்ரதப் புண்படுத்தி விட்டரலய! தன்லனைரடு சரத கரனைகம் லநரக்கிப் புறப்படும்
லபரழுது,
"முல்ரலேயும் கடல்முத்தும் எதிரப்பனும்
லவல்லும் லவண்ண ரகயரய்!"
என்ற ஐயன் லசேரல்லியரத இங்கு நிரனைப்பூட்டி எல்ரலேயற்ற இடர தந்தரலய! இப்லபரழுது அவ்வீரைன்
மைனைம் முறகி நிற்கின்றது; வீணரகக் கரலேம் கழிகின்றலத என்ற விறவிறப்பு எழுகின்றது;
பரைபரைப்புண்டரகிறது. வரரைகடந்த சற்றத்தரல் அவரன் வரிசிரலே லயடுத்து வரளப்பரனைரயின் இவ்
வுலேகம் என்னைரகும்? சேரைமைரரியரல் சேரைரசேரை லமைல்லேரம் சேரம்பரைரய் விடுலமை!
"நித்திலேம் விரளக்கும் லநடுங்கடலலே! உன் முகத்ரதக் கண்டு லபருங்லகரபமும் தரபமும் பறந்தர
லும்அவற்ரற அடக்கும் திறம் உரடயவன் அவ் வீரைன்.லசேம்ரமை சேரன்ற லநறி திறம்ப, ஒருலபரதும்
லவம்ரமை விரளக்க அவன் ஒருப்படமைரட்டரன். 'லபரறத்தரர பூமியரளவரர; லபரங்கினைரர கரடரள
வரர'என்னும் முதுலமைரழியின் உண்ரமை யறிந்து வரழ்பவன் அவன்; 'என்றம் அறம் லவல்லும்; பரவம்
லதரற்கும்' என்ற லகரளரகரய நன்றரக மைனைத்திற் லகரண்டவன்; அரைக்கர லசேய்த தீரமைக் கரக
அரனைத்துலேரகயும் ஒழிக்க ஒருலபரதும் கருத மைரட்டரன். இத் தரகய வீரைனுக்குத் துரணபுரித லேன்லறர
உனைக்குப் லபருரமை தரும்? கரலேத்திற் லசேய்த நன்றி சிறிலதனினும் அது ஞரலேத்தின் மைரணப் லபரிது
என்பது லபரய்யரலமைரழி யன்லறர? அறலவரரரை ஆதரிக்கும் ஆழிலய வரழி! அல்லலேரரரை
அழித்லதரழிக்கும் ஆழிலய, வரழி!" என்ற வரழ்த்தி வணங்கினைரர கவிஞர.
-----------------------------------------------------------
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13. தரயுமைரனைவர
திருமைரறக்கரடு என்பது லசேரழமைண்டலேக்கரரையி லுளள லபருரமை வரய்ந்த பழம்பதிகளில் ஒன்ற.
தமிழர வரழும் இலேங்ரகரயத் தண்ணளிலயரடு லநரக்கி நிற்பது அதன் துரறமுகம். இந் நரளில் அது
லவதரரைண்யம் என்ற அரழக்கப்படுகின்றது. அவ் வூரிலலே லதரன்றினைரர தரயுமைரனைவர என்ற தமிழகம்
லபரற்றம் சிவஞரனைச் லசேல்வர. கற்ற அறிந்து அடங் கிய அப் லபரியரர, திருச்சிரைரப்பளளி முதலிய பலே
ஊரகளில் உளளத் துறவியரைரய் வரழ்ந்து, இறதியில் தம் பறப்படமைரகிய திருமைரறக்கரட்ரடத் தரிசிக்க
வந்திருந்தலபரது அங்குளள பழங்கடரலே லநரக்கிப் லபசேலுற்றரர:"மைரறக் கரட்டுத் திரரைக்கடலலே! இம் மைண்ணுலேகில் நீரிலும் நிலேத்திலும் வரழ்கின்ற உயிரினைங்களிலலே
தரலேசிறந்தவர மைரனிடர அல்லேலரைர? 'அரிது அரிது மைரனிடர ஆதல் அரிது' என்பதில் ஐய முண்லடர?
ஆயினும், அப் பறப்பன் லமைன்ரமைரய மைரனிடர அறிந்தனைரைர? லபரும்பரலலேரர அன்னை விசேரரைம் அதுலவ
விசேரரைமைரக அரலேந்து திரிகின்றரரகலள! இதரனை வரழ்வு என்ற லசேரல்லேலேரமைர? சிறப்பரகப் பகுத்தறிவு
லபற்ற மைரந்தர, குறிக்லகரள இல்லேரது வரழலேரமைர? வயிற வளரப்பரதலய தம் லதரழிலேரகக் லகரண்டு
வரழ்நரரள வறிதரகக் கழிக்கலேரமைர? உயிர வரழ்வதற்கரக உண்பதும், உண்பதற்கரக உயிர வரழ்வதும்
உயரிய லசேயலேரகுமைர? மைனிதப் பறப்பன் லபருரமைரய நிரனைத்துப் பரரப்பவர எத்தரனைலபர?
'நரன்யரர?' என்ற சிந்திப்பவர எத்தரனை லபர? 'இப் பறவி தப்பனைரல் எப் பறவி வரய்க்குலமைர? ஏது
வருலமைர?' என்ற எண்ணிப் பரரப்பவர எத்தரனை லபர? 'லயரசிக்கும் லவரளயில் பசிதீரை உண்பதும்
உறங்குவது மின்றி மைற்லறரன்றம் கரணரத மைரந்தர பலேரைல்லேலரைர?
"லநரரமையுளள லநடுங்கடலலே! மைனித இனைத்தில் கற்றவர லமைலலேரர என்றம், மைற்றவர கீலழரர என்றம்
கருதப் லபறவர. ஆயினும் கற்றவர எல்லேரம் லமைய்யறிவு லபற்ற லமைலலேரர என்ற லசேரல்லே முடியுமைர?
கற்ற கல்வியரல் கரவமுற்ற, லபரய்ரய லமைய்யரகவும், லமைய்ரயப் லபரய்யரகவும் மைரற்றி மைருட்டும்
மைரந்தரும் உளலரை! வித்ரதயின் மைதுரகயரல் நரத்திகம் லபசி நரத் தழும்லபறம் அறிஞரும் உளலரை! வரது
லசேய் வதும் லபது லசேய்வதும் வரக்கு வன்ரமையரல் இயலு மைல்லேவர? இத் தரகய வித்தகரைரல் விரளயும்
தீரமைரய அளவிட்டுரரைக்க லேரகுலமைர? இரதக் கருதும்லபரழுது 'கல்லேரத லபரகலள நல்லேவரகள
நல்லேவரகள' என்ற லசேரல்லுதல் தவறரகுலமைர?
"ஆழ்ந்து அகன்ற லபருங்கடலலே! லநடுங்கடல் என்றம் லபருங்கடல் என்றம் லபசேப்படுகின்றரய் நீ!
லபரங்கி எழுகின்றரய்; விழுகின்றரய்! உனைக்குக் கங்கு கரரை இல்ரலே. +மைரந்தர கட்டுகின்ற ஏரிக்கும்
குளத்திற்கும் கரரையுண்டு; மைட்டற்ற லவளள முரடய நீ, கரரை லயரன்றம் இன்றிலய கட்டுப் பட்டு
நிற்கின்றரலய! இஃது இரறவன் லசேயல் அன்லறர? அவன் ஆரணயரல் உலேகம் இயங்கு கின்றது
என்பதற்கு நீயும் ஓர அரடயரளமைரய் நிலேவுகின்றரலய! அவனைன்றி ஓர அணுவும் அரசே யரது என்ற
ஆப்தர லமைரழிரய நீயும் லமைய்ப்பக் கின்றரலய!
+ "உரரையிறந்து லபருரமை லபற்றத்
திரரைக்ரக நீட்டி
ஒலிக்கின்ற கடலலே! இவ்
வுலேகம் சூழக்
கரரையின்றி ரவத்தரர யரலரை?"
-- தரயுமைரனைவர பரடல்
"கத்தும் கருங்கடலலே! அந்லதர! உனைது ஆரைவரரைம் எனைக்குப் படிக்கவில்ரலே. அல்லும் பகலும் நீ
அலேறகின்றரலய! அரமைதியில் உனைக்கு அணுவள வும் நரட்டமில்ரலேலய! சும்மைர இருக்கின்ற சுகத்ரத நீ
அறிந்தர யல்ரலே! லபசேரத நிரலேயன்லறர லபருநிரலே? அந் நிரலேரய நரடுகின்றது என் உளளம். 'சும்மைர
இரு' என்ற எல்லலேரரும் லசேரல்லுவர. லசேரல்லுதல் யரரக்கும் எளிது; சும்மைர இருக்கும் லசேயலலேர மிக
அரிது. மைதயரரனைரய மைடக்கலேரம்; மைற்ரறய விலேங்கு கரள அரடக்கலேரம். கனைல்லமைல் இருக்கலேரம்;
புனைல் லமைல் நடக்கலேரம். ஆனைரல், சிந்ரதரய அடக்கிச் சும்மைர இருக்கின்ற திறம் அரிது, அரிது. அத் திறம்
லபற்றவர லகரடியில் ஒருவலரை என்ற கூறவும் லவண்டுலமைர?
"அருந் தமிழ்க் கடலலே! இத் தமிழ்நரடு லதய்வத் திருநரடு; லசேயற்கரிய லசேய்யும் சலேர நிரறந்த நரடு;
லமைரனை நிரலேலய ஞரனைநிரலே என்றம் கரட்டும் மைரதவர மைலிந்த நரடு; அனுபவ ஞரனைம் லபற்ற
ஆன்லறரர வரழ்ழும் நரடு. இந் நரட்டிலலே அனுபூதிச் லசேல்வரைரய் விளங்கிய அருணகிரிநரதரரை
அறியரதரர உளலரைர? அவர அருளிய 'கந்தர அனுபூதி' லசேந்தமிழ் நரட்டரர லபரற்றம் ஞரனைக் களஞ்சியம்.
அந்த அனுபூதியிலலே மிளிரகின்றது ஓர அருரமையரனை வரசேகம்:
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"ஆசேர நிகளம் துகளஆ யினைபன்
லபசேர அனுபூ திபறந் ததுலவ"
என்ற வரசேகத்ரதப் படித்லதன்; சிந்தித்லதன்; லதளிந்லதன். அரியவற்றள எல்லேரம் அரிது என்ற
ஆன்லறரர பலேரும் அறிவுறத்திய அனுபூதிச் லசேல்வம் லபற்ற அருணகிரிநரதரரை மைனைமைரரைப் லபரற்றி
லனைன்; அப் லபருமைரரனை ஞரனைத் தந்ரதயரகக் லகரண்லடன். 'ஐயர! அருணகிரி அப்பர! உன்ரனைப்
லபரல், லமைய்யரக ஓர லசேரல் விளப்பனைர யரர?' என்ற விம்மிதமுற்ற நின்லறன்.
"பழங்கடலலே! பரரக்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்க மைற நிற்கும் பரைம் லபரருரளலய நரடுகின்றது என்
லநஞ்சேம். லபச்சேற்ற நிரலேலய லபரின்ப நிரலே லயன்ற அறிகின்றது என் உளளம். தன்லனைரில்லேரத் தரலே
வரனைத் தரக்கமிட்டுக் கரணமுடியுலமைர?
+"தரக்கமிட்டுப் பரழரம்
சேமையக் குதரக்கம் விட்டு
நிற்கும் அவர கண்டவழி
லநரலபறவது எந்நரலளர?"
+ தரயுமைரனைவர பரடல்
என்ற பரடிக்லகரண்லட கடற்கரரைரய விட்டகன்றரர தரயுமைரனைவர
-----------------------------------------------------------
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14. மைரரக்கப் லபரலேர
லதன்பரண்டி நரட்டுக் கடலேருலக உளளது கரயல் என்னும் துரற. முன்னைரளில் அது லபரிய லதரரு
துரறமுக நகரைம். லபரருரநயரற கடலலேரடு கலேக்குமிடத்தில் முத்துவிரளயும் லபருந்துரறயரக
விளங்கிய கரயல் இப்லபரழுது தூரந்து கிடக்கின்றது. கடல் லநடுந்தூரைம் விலேகிவிட்டது. கலேங்கள
இயங்கும் கரயலேரக அத் துரறமுகம் சிறந்திருந்த கரலேத்தில் பரண்டி நரட்டிற்கு வந்தரர மைரரக்கப் லபரலேர
என்ற லமைல் நரட்டு அறிஞர; கரயல் மைரநகரரைக் கண்டரர; அந் நகரின் அழகிய கடற்கரரையிலலே நின்ற
லபசேலுற்றரர:"லதன்னைவன் நரட்டு நன்னைகலரை! முன்லனைரரு கரலேத்தில் எத் திரசேயும் புகழ் மைணக்க வீற்றிருந்த
இத்தரலிய நரட்டிலலே பறந்தவன் நரன். இளரமை யிலலேலய இவ் வுலேகம் முழுவதும் சுற்றிப் பரரக்க
லவண்டும் என்ற ஆரசே என் உளளத்தில் எழுந்தது. அந்த ஆரசேயரல், கலேத்தினும் கரலினும் லபரந்து பலே
நரடு நகரைங்கரளக் கண்லடன்; பண்ரடச் சிறப்புரடய பரண்டி நரட்ரட வந்தரடந்லதன்; ஐந்து மைன்னைர
இந் நரட்டில் ஆட்சி புரிகின்றரரகள. தரலே நகரில் சுந்தரை பரண்டியன் அரைசு வீற்றிருக்கின்றரன். அவன்
வரழும் முரறரயயும் ஆளும் முரறரயயும் கண் டறிந்லதன். துரறமுக நகரைமைரய் விளங்கும் நீலய
பரண்டி நரட்டிற்கு ஏற்றமும் லதரற்றமும் தரு கின்றரய்; வரணிக வளத்தின் உரறவிடமைரய்த்
திகழ்கின்றரய். உன் துரறமுகத்திலலே கலேங்கள இயங்கும் கரட்சிரயக் கண்டு இன்புறகின்லறன்.
"முத்தம் தரும் முந்நீரத் துரறலய! லதன்னைரட்டு முத்து எந் நரட்டிலும் லசேன்ற ஏற்ற முற்ற விளங்கு
வரத நரன் அறிலவன். ஆயினும், முத்துச் சேலேர பத்ரத முதன் முதலேரக இன்றதரன் கண்லடன்.
இளலவனிற் கரலேலமை முத்துக் குளிக்கின்ற கரலேம். அப் பணியில் நன்றரகப் பழகியவர பரண்டி நரட்டுப்
பரைதவர. அன்னைரர சேலேரபத் துரறயிற் லபரந்து சேலிப்பன்றிப் பணி லசேய்வரதப் பரரத்லதன். இடுப்பலலே
வரலேப் ரபரய இறக்கிக்லகரண்டு, கரலிலலே கல்ரலேக் கட்டிக்லகரண்டு, படகின் லநடுங் கயிற்ரறப்
பற்றிக் லகரண்டு அவர கடலின் உளலள இறங்குவர. லநரடிப் லபரழுதிலலே கடலேடியிற் லபரந்து,
அகப்பட்ட முத்துச் சிப்பகரள அளளிப் ரபயிலலே லபரடுவர; மூச்சு முட்டும் லவரள கிட்டியவுடன்,
கரலில் உளள கல்ரலேக் கடலேடியிற் கழற்றிவிட்டுக் கயிற்ரற அரசேப் பர. அப்லபரது படகின்மீது
கண்ணும் கருத்துமைரய் நிற்கும் பரைதவர கயிற்ரற லமைலலே இழுத்து முத்துக் குளித்தவரரைக் கடலினின்ற
எடுப்பர.
"பரைதவர மைலிந்த பரண்டித் துரறலய! முத்துச் சேலேரபலவரலே நரடலபறம்லபரழுது இந் நகரைலமை புத்துயிர
லபறகின்றது. உன் கடற்கரரையிலலே பலே நரட்டு வணிகரும் லசேல்வரும் வட்டமிடுகின்றரரகள.
முத்துச்சிப்ப கரரையிலலே வந்து குவிந்தவுடன் பங் கிடப்படுகின்றது. பரண்டி நரட்ரட யரளும் மைன்னைரக்
குப் பத்தில் ஒரு பரகம்; அடுத்தபடியரக மைந்திரைம் ஓதும் மைரறயவரக்கு இருபதில் ஒருபரகம். முந்நீரில்
மூழ்கி முத்லதடுக்கும்லபரது மீன்கள தரட லசேய்யர வண்ணம் மைந்திரை வலிரமையரல் அவற்ரறக் கட்டி
முத்துக்குளிப்பவரரைப் பரதுகரக்கும் மைரறயவரக்குரிய மைந்திரைக் கூலியரம் அஃது. இவ் விரு பங்கும்
லபரக எஞ்சிய முத்துதரன் பரடுபடும் பரைதவரக்குரிய தரகின்றது.
"கரவலேர லபரற்றம் கரயல் மைரநகலரை! எத்தரனை வரகயரனை லசேல்வம் இருப்பனும் பரண்டி மைன்னைரக்கு
முத்துச் லசேல்வலமை முதன்ரமையரனை லசேல்வம். அழகிய முத்ரதக் கரணும்லபரழுது, அவர அரடயும்
இன்பத் திற்கு ஓர அளவில்ரலே. இதனைரலேன்லறர ஆணி முத்துக் கரள அயல் நரட்டரரக்கு விற்கலேரகரது
என்னும் அரைசேரங்க விதி பறந்திருக்கின்றது! நரட்டுக் குடி களில் எவரிடலமைனும் ஆணிமுத்து
அகப்பட்டரல், அதிகவிரலே லகரடுத்து அரைசேலனை அதரனை வரங்கிக் லகரளகின்றரன். ஆதலேரல், பரண்டிய
நரட்டுக் கருவூலேத்திலுளள லசேல்வத்ரத அளவிட்டு உரரைத்தல் ஆகுலமைர? முன்லனைரர லதடிரவத்த
முத்ரதயும் மைணி ரயயும் பரண்டி மைன்னைர கண்ணிணும் அருரமையரய்க் கரக்கின்றரரகள. லமைன்லமைலும்
அவற்ரறச் லசேரப்ப தில் அன்னைரர கருத்துச் லசேல்கின்றலத யன்றி எடுத் துச் லசேலேவழித்தல் என்பது
என்றம் இல்ரலே. சுந்தரை பரண்டியன் மைரரபல் ஓர அழகிய முத்தரரைம் இலேங்கு கின்றது. அது, வழி
வழியரக அச் லசேழியன் குலேத்தில் வருகின்ற ஓர அருங்கலேம். ஆணிமுத்துக்கரள அணி லபறக்
லகரத்தரமைத்த அந்த ஆரைத்தின் விரலேரய யரவலரை மைதிக்க வல்லேரர? இத் தரகய அணிகள எத்தரனை,
எத்தரனை!
"கடல்வளம் லகரழிக்கும் கரயலலே! லதன்னைவன் நரட்டுத் திருலவ ஓர உருலவடுத்தரற்லபரலேத்
திகழ்கின்றரய் நீ! பஞ்சே பரண்டியரும் உன்ரனை லநஞ்சேரரைப் லபரற்றகின்றரர; உன் வரணிக வளத்திரனைக்
கண்டு உளளம் தரழக்கின்றரர. லமைரலேக் கடலிலலே லசேல்லும் வரத்தகக் கப்பல்கள, உன்
துரறமுகத்ரதத் லதரடரமைற் லசேல்வதில்ரலே. குடகடலின் வழியரக வரும் கலேங் களில் குதிரரைகள
ஆயிரைம் ஆயிரைமைரக இங்லக இறங்கு கின்றனை. பரண்டியர ஐவரும் குதிரரைப் பரடயின் லபருக்கத்திலலே
32

ஆரசேயுரடயவர; ஆண்டுலதரறம் பதினைரயிரைம் குதிரரைகள வரங்குகின்றனைர; விரும்ப அதிக விரலேயும்
தருகின்றனைர. ஆயினும் குதிரரை விற்பவரகள லநரரமையரக நடந்து லகரளவதில்ரலே; பஞ்சேவரரை
வஞ்சிக்கின்றரரகள.தரம் விற்கும் குதிரரை கள பரண்டிய நரட்டில் வரழலவண்டும் என்ற எண்ணம்
அவரக்கில்ரலே. ஒல்ரலேயில் அரவ ஒழிந்தரல் நலேம் என்ற அவரகள நிரனைக்கின்றரரகள. அயல் நரட்
டிலிருந்து வரங்கும் குதிரரைகரளப் லபணி வளரக்கத் லதரிந்தவர லதன்னைரட்டில் இல்ரலே. அரவ
லநரயுற்றரல் மைருந்து லகரடுக்க வல்லேரரும் இல்ரலே. குதிரரை விற்ப வரகள அத்தரகய மைருத்துவரரை
இங்லக வரைவிடுவ தும் இல்ரலே. பரண்டியர வரங்கும் குதிரரைகள ஓர ஆண்டிற்குள மைரண்டு ஒழிந்தரல்,
மீண்டும் பதினைரயிரைம் பரிகரளக் லகரண்டுவந்து விற்கலேரமைல்லேவர? இப்படி அரைசேரனை வஞ்சித்துத் தம்
வரணிகத்ரத வளரக்கின்றரர அயல் நரட்டுக் குதிரரை வரத்தகர! ஆயினும் இப்படிப் பரழக்கின்ற ஏரழ
மைக்கள உன் முத்துச் லசேல்வத்ரதப் பறிக்க முடியுமைர? முத்தம் தரும் முந்நீரத் துரறலய! நீ நித்தம் வரழி,
வரழி!" என்ற வரழ்த்தி விரட லபற்றரர மைரரக்கர.
-----------------------------------------------------------
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15. ஆனைந்த ரைங்கர
புதுரவ என்னும் புதுச்லசேரி முன்பு பரைஞ்சு ஆட்சியிலுளள துரறமுக நகரைம். புதுச்லசேரிரயப்
பரண்டிச்லசேரி என்ற வழங்கலேரயினைர லவளரளப் பரைங்கியர. அந் நகரில் வரணிகத்தரல் வளம் லபற்ற
வருள ஒருவர ஆனைந்த ரைங்கர. மைதி நலேத்தரல் அவர மைன்னைரும் மைதிக்க வரழ்ந்தரர. புதுரவயில் ஆட்சி
புரிந்த பரைஞ்சுக் கவரனைரகளில் தரலேசிறந்தவன் டூப்லள என்பவன். அவனுரடய நன்மைதிப்ரப நிரைம்பப்
லபற்றவர ஆனைந்த ரைங்கர. நரளலதரறம் நரட்டிலலே தரம் கண்ட கரட்சிரயயும், லகட்ட லசேய்திரயயும்
ஒழுங்கரகக் குறித்து ரவத்தரர அவர. அதுலவ இப்லபரழுது சிறந்த சேரித்திரைக் களஞ்சியமைரக விளங்கு
கின்றது
பன்னீரைரண்டு புதுரவயில் கவரனைரைரயிருந்து பணி லசேய்த டூப்லளயின் லபருரமைரய அன்ற பரைஞ்சு
நரட்டரர அறிந்தரரைல்லேர. அரைசியலேரளரின் லகரபத்திற்கு ஆளரகி, அப் லபருமைகன் பதவியிழந்து, விரைசு
லகரலேந் துறந்து, பரரீசுக்குக் கப்பலலேறிய நரளில் பரழய நிரனைவுகலளல்லேரம் ஆனைந்தரைங்கர உளளத்தில்
லபரங்கி எழுந்தனை. அவற்ரற எவரிடமும் லசேரல்லி ஆற்றிக்லகரளள விரும்பரது அந்தி மைரரலேயில் அவர
கடற்கரரையில் லபசேலுற்றரர:"லபரங்கு மைரக்கடலலே! புதுரவயின் கவரனை ரைரய்ப் பன்னீரைரண்டு ஆட்சி புரிந்த லபருமைகன் இன்ற
கரரலேயில் கப்பலலேறிச் லசேன்றரன். இந் நரரள நரன் எந்நரளும் மைறக்க முடியுமைர? இத்தரனை கரலேமும்
என் இன்ப துன்பங்களுக் லகல்லேரம் கரரைணனைரய் இருந்த அக் கவரனைரரைலய நிரனைத்துக் கரரைகின்றது
என் லநஞ்சேம். ஐலயர! லபருங்கடலலே! என் கரதரய உன்னிடம் லசேரல்லேரமைல் லவறயரரிடம்
லசேரல்லவன்? நரன் லசேன்ரனையின் அருலகயுளள ஒரு சிற்றூரில் பறந்லதன். என் தந்ரதயரலரைரடு இளரமை
யிலலேலய இந்த ஊரரை வந்தரடந்லதன். 'புதுரவரய அரடந்தவர புதுவரழ்வு லபறவர' என்ற என்
தந்ரதயரர நம்பனைரர. அவர முயற்சி யுரடயவர; 'வரத்தகலமை அரத்த சேரதனைம்' என்ற அடிக்கடி
லசேரல்வரர. இத் தரகய பண்புரடய தந்ரதயரர என் பதினைரறரம் ஆண்டில் பரைமைபதம் அரடந்து
விட்டரர.
"ஈரை லநடுங்கடலலே! அன்ற லதரட்டுக் குடும் பப் லபரறப்லபல்லேரம் என் இளந்தரலேயில் விழுந்தது.
ஆயினும் நரன் தயங்கவில்ரலே; 'தந்ரத லசேரல் மிக்க மைந்திரைமில்ரலே' என்ற முதுலமைரழிரய நம்ப
வரத்தகம் லசேய்யத் தரலேப்பட்லடன்; புதுரவயில் அங்கரடி வீதியிலலே ஒரு சிற பரக்குக் கரட
ரவத்லதன். அக் கரடலய என் ஆக்கத்திற்கு அடிப்பரடயரய் அரமைந்தது. ஆதலேரல், அக் கரடரய
விடரமைல் இன்றவரரை நடத்தி வருகிகி்ன்லறன். அதில் ஆனைந்தமைரய் இருந்து என் தரய் லமைரழிரயக்
கற்கவும் லகட்கவும் எனைக்கு ஆரசே அதிகம். 'லசேல் வத்துட் லசேல்வம் லசேவிச்லசேல்வம்' என்ற அருரமைத்
தமிழ் மைரறரய நரன் எந் நரளும் மைறந்தறிலயன். அருந் தமிழ் விருந்தளிக்கும் அறிஞருக்குப் லபரும்
லபரருள அளிக்க லவண்டும் என்பது என் ஆரசே. ஒரு நரள மைதுரைகவி என்னும் பரவலேர என்ரனைக் கரண
வந்தரர. மைரரலேப்லபரழுது. நரன் இன்ற லபரலேலவ அன்றம் இக் கடற்கரரையிலலே உலேரவிக்
லகரண்டிருந்லதன். அவர வந்ததும் லதன்மைரட திறந்தரற் லபரல் பரடத் லதரடங்கினைரர. லநடுங்கடலலே!
உன் லமைல்லிய கரற்றினும் இனிரமையர யிருந்தது அவர பரடிய லதளளிய தமிழ்ப் பரட்டு. அப்லபரது
நரன் நரடரய மைறந்லதன்; கரடரய மைறந்லதன்; ஆனைந்த பரைவசேனைரயிலனைன். அந் நிரலேரயக் கண்டரர
கவிஞர; அளவிறந்த அன்பு லகரண்டு என்ரனைப் பற்றிலய ஓர பரட்டுப் பரடிவிட்டரர.
' உலேங்லகரண்ட மைனிப்புயலனை! பரைம்பூர ஆ
னைந்தரைங்கர! உன்பரற் லசேரல்லே
வலேங்லகரண்ட கருடரனையரம் இடங்கண்லடரம்
எழில்நரரையரன் வலேத்லத கண்லடரம்
லபரலேங்லகரண்ட மைணிமைரட மீமிரசேயில்
புயல்தவழும் புதுரவ லயன்னும்
தலேங்கண்லடரம் நினைதுநரக முகங்கண்லடரம்
இனிலவண்டும் தனைம்கண் லடரலமை!"
-- லபருந்லதரரக, 1357.
"புதுரவப் லபருங்கடலலே! இப்லபரது புதுச் லசேரி புத்துயிர லபற்ற வருகின்றது; வரத்தகத்தரல் வளம்
லபருகுகின்றது; குச்சு வீடுகள மைச்சு வீடுகளரகின்றனை. புதியவரகப் பலே லபட்ரடகள உண்டர கின்றனை.
ஆங்கிலலேயரும் பலரைஞ்சுக்கரரைரும் வரணிகத் துரறயிலலே லபரட்டியிடுகின்றனைர. இருதிறத்தர ரும்
தங்கள லபயரரை இத் தமிழ் நரட்டில் நிரலே நரட்ட ஆரசேப்படுகிறரரகள. ஆங்கிலலேயரின் வரத்தக
நிரலேய மைரகிய லசேன்ரனையில் 'கரலேட்' என்பவர சிறிது கரலேம் கவரனைரைரயிருந்தரர; லநசேவுத் லதரழிரலேப்
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லபணி வளரப்பதற்கரக நல்லே நீரும் நிழலும் அரமைந்த திருலவரற்றியூரிலலே ஒரு லபட்ரடரய
உண்டரக்கினைரர; நூற குடும்பங்கரளக் லகரண்ட அக் குடியிருப்புக்குக் 'கரலேட்லபட்ரட' என்ற லபயர
லகரடுத்தரர. கரலேட் கவரனைர கப்பலலேறிப் லபரய் விட்டரர. அவர லபயர தரங்கிய லபட்ரட 'கரலேரடிப்
லபட்ரட' என்ற இப்லபரது வழங்குகின்றது. லவளரளப் லபயரைரல் விரளயும் விபரீதத்திற்கு லவற
சேரன்ற லவண்டுமைர?
"முந்நீரப் லபருந்துரறலய! இத்தரகய லபரைரரசே டூப்லள கவரனைரிடமும் இருந்தது. புதுச்லசேரியின்
பரக்கமைரக அரமைந்த ஒரு சிற்றூருக்கு அவர டூப்லளப் லபட்ரட என்ற லபயரிட்டரர; எல்லலேரரும்
அவ்வூரரை அப்படிலய அரழக்கலவண்டும் என்ற ஆரண பறப்பத்தரர; துரரைத்தனை அதிகரரிகள
டூப்லளப் லபட்ரடயிலலேதரன் வீடு கட்டி வசிக்க லவண்டும் என்ற வற்புறத்தினைரர. ஆயினும், நரட்டு
மைக்களுக்கு புதுப்லபயரிலலே நரட்டமில்ரலே. 'தரனைரய்ப் பழுத்தரல் பழமைர, தடியரல் அடித்தரல் பழமைர?'
என்பது பழலமைரழியல்லேவர? லமைலும் டூப்லளப் லபட்ரட என்ற லபயர நரட்டு மைக்கள நரவில் நல்லே
முரறயில் வருமைர? இயற்ரகக்கு மைரறரக வற்புறத் தினைரல் கரலேரடிப்லபட்ரட லபரன்ற விபரீதந்தரன்
விரளயும். டூப்லளப்லபட்ரட என்பது துவரளப் லபட்ரடயரகுலமைர? அல்லேது தவரளப் லபட்ரட
யரகுலமைர? யரர அறிவரர? லபரைரரசேயுரடய டூப்லளயின் லசேவியில் இரதச் லசேரன்னைரல் ஏறரலதன்ற
நரன் சும்மைர இருந்து விட்லடன்.
" நலேமைரரந்த நற்கடலலே! ஒரு நன்றி லசேய்தரரரை உளளத்தில் ரவத்துப் லபரற்றவது தமிழர பண்பு. அந்த
முரறயில் எனைக்குப் லபருநன்றி லசேய்த டூப்லள துரரைரய நரன் என்லறன்றம் லபரற்றலவன்.
புதுரவயில் பரழக்கவந்த எனைக்கு ஏற்றமும் லதரற்றமும் அளித்தவர அவலரை! சிறப்புடன் சிவிரகயில்
ஏறி, லமைளதரளத்துடன் அவர மைரளிக்ரகக்குச் லசேல்லும் உரிரமைரய எனைக்குத் தந்தரர அவர; அங்கரடி
விரலேகரளயும் அரைசியல் முரறகரளயும் அந்தரைங்கமைரக என்னுடன் ஆலலேரசித்தரர; நிற லவற்றரமை
சிறிதும் இன்றி லநருங்கி என்னுடன் மைனைங்கலேந்து லபசி மைகிழ்ந்தரர; மைரறபட்ட கருத்ரத நரன்
எடுத்துரரைத்தரலும் சறி விழ மைரட்டரர; தம் லசேவியில் ஏற்ற நிதரனைமைரக ஆரைரய்வரர. இது வன்லறர
நல்லேரமைச்சேனுக்கும் அதிகரரிக்கும் ஏற்ற பண்பு?
"கரரை கரணரக் கருங்கடலலே! ஆயினும், அவரிடம் ஒரு லபருங்குரற யுண்டு. அக் குரறயினைரல் குன்ற
முட்டிய குருவி லபரல் மைறகினைரர அப்லபருமைகனைரர. அவருக்கு மைரனையரளரய் வரய்த்த லமைடம்,
லசேருக்கும் சிறரமையும் உரடயவள; எல்லலேரரரையும் அடக்கி ஆளவதில் ஆரசேயுரடயவள. வீட்டிலலே
அவள இட்டலத சேட்டம். லபரறியில் அகப்பட்ட எலிலபரல் அடங்கி அவள லசேரல்லின் வழிலய
சுழல்வரர டூப்லள துரரை; ஒன்றம் மைறத்துப் லபசே மைரட்டரமைல் விழிப்பரர. அவள அதிகரரைம் வீட்டளவில்
நின்றவிடவில்ரலே. அரைசியல் லவரலேகளிலும் அவள தரலேயிட்டு அல்லேல் விரளப்பரல். அம் லமைடம்
தருக்குற்றத் தகரத லசேயல்கரளச் லசேய்யத் தூண்டும் லபரழுது டூப்லள தடுத்துச் லசேரல்லே அஞ்சுவரர; சிலே
லவரளகளில் அடிரமைலபரல் லகஞ்சுவரர; அவர லகஞ்சேக் லகஞ்சே அவள மிஞ்சுவரள. அந்லதர! லபய்
லகரண்டரலும் லகரளளலேரம்; இத்தரகய லபண் லகரளளலேரகர தம்மைர!
"கரலேங் கண்ட லநடுங்கடலலே! அன்றரடம் கவரனைர வீட்டிலும் லவளிநரட்டிலும் நரன் கண்டதும்
லகட்டதும் பலே உண்டு. அவற்ரற லயல்லேரம் என் நரட் குறிப்பலலே நரன் எழுதி ரவக்கத்
லதரடங்கிலனைன். அவ்விதம் குறித்து ரவப்பதில் ஒரு கருத்தும் எனைக்கில்ரலே. பசித்தவன்
பழங்கணக்ரகப் பரரப்பது லபரல் லவரலேயற்ற லவரளகளில் என் நரட்குறிப்ரபப் பரரத்துப் லபரழுது
லபரக்குலவன். இக் கரலேம் மிகக் குழப்பமைரனை கரலேம்; முத் திறத்தரர ஆதிக்கம் லபற முயலும் கரலேம்.
மைகமைதியரும், ஆங்கிலலேயரும், பலரைஞ்சுக்கரரைரும் ஒருவரரை ஒருவர ஆளவிரனையரலும்
சூழ்விரனையரலும் லவன்ற உயரைக் கருதும் கரலேம். இந்தக் கரலேத்தில் டூப்லள கவரனைரைரக வந்தது
புதுரவக்கு ஒரு நல்லே கரலேம்!
"புகழரரந்த புதுரவக் கடலலே! லதன்னைரட்டிலலே பலரைஞ்சு ஆட்சிரய நிறவ ஆரசேப்பட்டரர டூப்லள;
மைகமைதிய நவரப்லபரடு அரைசியல் சேதுரைங்கம் ஆடினைரர; லசேன்ரனையில் இருந்த ஆங்கிலேலயர மீது
கப்பற்பரட லகரண்டு சேரடினைரர. பலரைஞ்சுப்பரட லவன்றது. லசேன்ரனைக் லகரட்ரடயிலலே பலரைஞ்சுக்
லகரடி பறந்தது; டூப்லளயின் புகழ் உயரந்தது. பலரைஞ்சுக் லகரடிரய வணங்கிப் பணியரத ஆங்கிலேப்
பரட வீரைரரை லயல்லேரம் சிரறப்படித்துப் புதுரவக்குக் லகரண்டுவரும்படி ஆரண பறந்தது.
லசேன்ரனைக் கவரனைரைரயிருந்த மைரரஸ் என்பவரும் அவர பரிவரரை மும் இப் புதுரவத் துரறமுகத்திற்குக்
லகரண்டுவரைப் லபற்றனைர; ஆங்கிலேக் கவரனைருக்கு மைரியரரத கரட்டி வரைலவற்கக் கருதியவரலபரல்
டூப்லள ஆடம்பரைமைரக இத் துரறமுகத்திற்கு வந்தரர. அம்மைம்மை! அப் லபரது இக் கடற்கரரையில்
கூடியிருந்த மைக்களுக்குக் கணக்குண்டர? ஆரைவரரைத்திற்கு ஓர அளவுண்டர? புதுரவக் கடலினும்
லபரிதரகப் லபருமுழக்கம் லசேய்த மைக்கரளக் கண்டு டூப்லள மைனைங் குளிரந்தரர; மைரரஸ் மைனைந் தளரந்தரர.
அன்ற மைலேரந்த லசேந் தரமைரரைரய ஒத்தது டூப்லளயின் முகம்! மைரரலேக் கமைலேம் லபரல் வரடிக் குவிந்தது
மைரரஸின் முகம். இந்தக் லகரலேத்தில் லவற்றிலபற்ற கவரனைரும் லதரல்வியுற்ற கவரனைரும் புதுரவயின்
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வீதியின் வழிலய லசேன்ற கரட்சிக்கு நிகரைரனை லதரன்ரற நரன் என்றம் கண்ட தில்ரலே. மைறநரள
டூப்லளயின் மைரளிரகக்குச் லசேன் லறன். ஆனைந்த மையமைரக விளங்கிய அவர 'ஆனைந்த ரைங்கலரை வரரும்'
என்றரழத்தலபரது நரன் என்றம் இல்லேரதலதரர இன்பம் லபற்லறன். அவர மைதி நலேத்ரத மைனைமைரரைப்
புகழ்ந்துரரைத்லதன்.
"புகழ்பூத்த புதுரவத் துரறலய! லசேன்ரனையிலலே பரைஞ்சு ஆதிக்கம் லபருகக்கண்ட மைகமைதிய நவரப்பு
லபருஞ்சற்ற முற்றரர; முள மைரைத்ரத முரளயிலலே கிளளி லயறியலவண்டும் என்லறண்ணிச்
லசேன்ரனையின்மீது பரடலயடுத்தரர. நவரப்பன் ரமைந்தன் மைரவுஸ் கரலனை பரடத்தரலேவனைரயினைரன்.
இரதயறிந்த டூப்லள புதுரவயிலிருந்து ஒரு பட்டரளத்ரதச் லசேன்ரனைக்கு அனுப்பனைரர. அரடயரற்றின்
வடகரரையில் இரு பரடகளும் ரக கலேந்தனை; கடும்லபரர புரிந்தனை. சிறிது லநரைத்தில் மைகமைதியர பரட
சின்னை பன்னை மைரய்ச் சிதறி ஓடிற்ற. 'மைகமைதியர அதிசூரைர; அவரரை லவல்லே எவரைரலும் ஆகரது' என்ற
லபரதுமைக்கள எண்ணியிருந்த எண்ணம் அரடயரற்றப் லபரரிலலே அடிபட்டு ஒழிந்தது. மைகமைதியரைது
லபரைரண்ரமைரயத் தகரத்த டூப்லளயின் புகழ் மும்மைடங்கு வளரந்தது.
"நிரலேயற்ற லபருங்கடலலே! ஆயினும் இன்ப மும் துன்பமும் கலேந்லத இவ் வுலேக வரழ்க்ரக. உயரந்தவர
தரழ்வர; தரழ்ந்தவர உயரவர. நரட்டிலலே குழப்பம் லபருகிற்ற; வரத்தக வளம் குறகிற்ற; பரரீசு நகரைம்
பரைபரைப்புற்றது. டூப்லளதரன் இதற் லகல்லேரம் கரரைணம் என்ற கருத்துப் பரைவிற்ற. எல் லலேரரும் அவரரைக்
ரகவிட்டரர. முன்பு கரும்பரய் இருந்தவலரைல்லேரம் லவம்பரயினைர; லவரலேரயவிட்டு அவரரை நீக்கினைர;
மைற்லறரருவரரைக் கவரனைரைரக நியமித் தனைர. புதிதரக வந்த கவரனைரிடம் புதுரவரய ஒப்புவித்து, பரரீரசே
லநரக்கிப் புறப்பட்டரர டூப்லள.
"கதறம் லபருங்கடலலே! அந்லதர! அன்ற கவரனைரைரய் அவர இந்தத் துரறமுகத்தில் வந்து இறங் கிய
லபருரமை என்னை! அவரரை வரைலவற்ற மைரட்சி என்னை! அலேங்கரரைக் கரட்சி என்னை! பன்னீரைரண்டு அவர
ஆட்சி புரிந்தரர. அப்லபரது அவர நரவரசேந் தரல் இந் நரடரசேயுலமை! அவர அறிவிற் சிறந்தவர;
ஆளவிரனை யுரடயவர; ஆங்கிலலேயரரை அலேற ரவத்தரர; மைகமைதியரரை மைறகரவத்தரர; பரதுஷரரவ
யும் பதற ரவத்தரர. இத் தரகய பரைஞ்சு கவரனைர எளியரைரய்த் தனியரைரய் இன்ற இந் நகரரை விட்டுச்
லசேல்கின்றரர; நிதியிழந்து, நிமிரந்த நரடயிழந்து, வழியனுப்ப நண்பர யரருமின்றி ரவகரறப் லபரழு
திலலே இப் பதிரய விட்டுப் லபரகின்றரர. கரட்டில் அரைசு வீற்றிருந்த சிங்கத்ரதக் கூட்டில் அரடத்தரற்
லபரல் அவரரைக் கப்பலில் ஏற்றிக் குற்றவரளிலபரல் லகரண்டு லசேல்கின்றரரகலள! இன்ற அக்லடரபர
மைரதம் பதினைரன்கரம் லததி; இந் நரள அவரக்கு அட்டமைத்தில் சேனியரய் அரமைந்தலத! பரரீசு நகரைத் தில்
இனி அவர என்னை பரடு படப்லபரகின்றரலரைர?" என்ற கண்ணீர வடித்துக்லகரண்டு கடற்கரரைரய
விட்டகன்றரர ஆனைந்த ரைங்கர.
-----------------------------------------------------------
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16. உமைறப் புலேவர
குணகடல் என்னும் கீழ்க்கடரலே லநரக்கி நிற்கும் துரறமுகங்களில் ஒன்ற கீழக்கரரை லயன்லற லபயர
லபற்றளளது. இலேங்ரகயிலுளள ஈழக் கரரைக்கு எதிலரை அரமைந்தது பரண்டிநரட்டுக் கீழக்கரரை.
மைரைக்கரயர என்ற மைகமைதிய வகுப்பரர கீழக்கரரையில் வரத்தகம் லசேய்து வளமுற்ற வரழ் கின்றரரகள. அவ்
வூரரைச் லசேரந்தவர உமைறப் புலேவர. இளரமையிலலேலய +இளரசேயில் வரழ்ந்த கடிரக முத்துப் புலேவரிடம்
கரலே பயின்ற கவிபரடும் திறம் லபற்றரர அவர; நப நரயகத்தின் சேரிதத்ரதச் சறரப் புரைரணம் என்னும்
கரவியமைரகப் பரடிப் புகழ் லபற்றரர; முதுரமை வரய்ந்த நிரலேயில் ஒரு நரள கீழக்கரரையில் நின்ற
குணகடரலே லநரக்கிப் லபசே லுற்றரர:----------+ இளரசே - எட்டயபுரைம்
"வளமைரரந்த துரறமுகலமை! லசேல்வமும் சலேமும் லபரருந்தித் திகழ்கின்றரய் நீ! தளளர விரளயுளும்,
தரழ்விலேரச் லசேல்வரும், தக்கரரும் உளள இடலமை தரலேசிறந்தது என்ற தமிழ்மைரற கூறிற் றன்ற்லறர?
பரரி வளளல் வரழ்ந்ததனைரல் பரண்டி நரட்டுப் பறம்பு மைரலே புகழ் லபற்றது. சேரடயப்ப வளளலின்
லகரரடத் திறத்தரல் லவண்லணய் நல்லூர விளக்க முற்றது. அவ் வண்ணலமை சதக்கரதியரல்
சிறப்புற்றரய் நீயும்! அவர இந் நரட்டு வணிக மைன்னைர; அளவிறந்த லபரருளரளர. லசேல்வச் லசேருக்கு
என்பது அவரிடம் சிறிதும் இல்ரலே. உதவி லபற வந்தவரக்கு 'இல்ரலே' என்ற லசேரல் அவர வரயினின்ற
எந் நரளும் வந்த தில்ரலே; கரட்சிக்கு எளியரைரய் கருரணலய உருவமைரய் விளங்குகின்றரர. அவரரைக்
கண்டரலலே கலி தீரும்.
"அறம் மைணக்கும் திரு நகலரை! சிலே கரலேத்திற்கு முன்லனை பரண்டி நரட்டில் பருவ மைரழ லபய்யரது
ஒழிந்தது; பஞ்சேம் வந்தது; பசிலநரய் மிகுந்தது. நரளுக்கு நரள உணவுப் லபரருளகளின் விரலே உயரந்தது;
லநல்லுரடயரர லநஞ்சிற் கல்லுரடயரர ஆயினைர. அப்லபரது அன்னைக் லகரடி கட்டினைரர சதக்கரதி;
+"கரர தட்டினைரல் என்னை? கருப்பு முற்றி என்னை? என் களஞ்சிய லநல்ரலே- அல்லேர தந்த லநல்ரலே
எல்லேரரக்கும் தரருலவன்' என்ற மைரர தட்டினைரர! இதுவன்லறர அறம்?
+ "ஓரதட்டிலலே லபரன்னும் ஓரதட்டிலலேலநல்லும் ஒக்கவிற்கும்
கரரதட் டியபஞ்சே கரலேத்திலலேதங்கள கரரியப்லபர
ஆரதட் டினும்தட்டு வரரைரமை லலேஅன்னை தரனைத்துக்கு
மைரரதட் டியதுரரை மைரல்சதக்கரதிவ லரைரதயலனை"
--படிக்கரசு புலேவர பரட்டு.
"புகழரரந்த கீழக்கரரைலய! லசேம்மைனைம் வரய்ந்த சதக்கரதியின் புகழ் லசேந்தமிழ் நரட்ரடயும் கடந்து
லசேன்றது. வடநரட்ரட ஆண்ட அவுரைங்கசப் என்னும் அரைசேன் அவர லபருரமைரய அறிந்தரன். அரைசேரங்க
லசேரவயில் அவரரை அமைரத்தினைரன். அவுரைங்கரைது ஆரண தரலேக்லகரண்டு சதக்கரதியர சிலே கரலேம் வங்க
நரட்டுக் 'கலீபர'வரக லவரலே பரரத்தரர. ஆயினும், இவர மைனைம் தமிழகத்ரதலய லநரக்கி நின்றது. லசேவிச்
சுரவயுரடய சதக் கரதியரர லதனினும் இனிய தமிழ்ச் லசேரல்ரலேக் லகளரமைல், வடநரட்டில் வரழ
முடியுமைர? அறஞ் லசேய்ய விரும்பும் அவர உளளம், ஆட்சியிலும் அரை சேரங்கச் சூழ்ச்சியிலும் ஈடுபட
முடியுமைர? லவந்தனிடம் விரடலபற்ற, மீண்டும் லதன்னைரட்ரட வந்தரடந்தரர சதக்கரதியரர;
லதன்னைரட்டு முத்துக்களரகிய அழகிய மைரரலேரய அவுரைங்கசபுக்குக் ரகயுரறயரக அனுப்பனைரர. சலேம்
வரய்ந்த சதக்கரதியரருரடய அன்பு மைரரலேயரக அதரனை ஏற்றக்லகரண்ட அரைசேன் சேந்தனைமும்
லதயிரலேயும் வந்தனைத்துடன் வழங்கினைரன்.
"வளளல் வரழ்ந்த வளநகலரை! மைகமைதிய மைதத்தில் சிறந்த பற்றரடயவர சதக்கரதி; நப நரயகத்ரதப்
பரைவரத நரலளல்லேரம் பறவர நரலள என்ற கருது பவர ஆயினும், *பறந்த லநரக்கம் உரடயவர அவர;
பசியரல் வரும் வறிஞரரையும், பரிசுக்கு வரும் அறிஞ ரரையும் சேரதி மைதம் பரரைரது ஆதரிக்கும் சலேர. ரசேவ
சேமையத்ரதச் சேரரந்த லசேந்தமிழ்க் கந்தசேரமிப் புலேவரும், நமைசிவரயப் புலேவரும், பறரும் சதக்கரதி யிடம்
சிறந்த சேம்மைரனைம் லபற்றரத நரன் அறி லவன். எக் குடிப் பறப்பனும், யரவலரை யரயினும் கற்லறரரரை
லயல்லேரம் தமைது சுற்றமைரகக் கருதிய லசேம்மைல் சதக்கரதியரர என்பது சிறிதும் மிரக யரகரது.
"சேரன்லறரரரை ஈன்ற பழம்பதிலய! நற்றரமைரரைக் கயத்தில் நல்லேன்னைம் லசேரந்தரற்லபரல் கற்றறிந்து
அடங்கிய லபரியரர ஒருவரரை ஆன்மை லநயரைரகப் லபற்றரர சதக்கரதியரர. இஸ்லேரமிய உலேகத்தில் சேதக்
கத்துல்லேர என்னும் சேரன்லறரரரை அறியரதரர உளலரைர? நப நரயகத்தின் திருவுளளத்ரத நன்றரக
உணரந்தவர அவலரை! அல்லேரவின் லபருரமைரயத் தமிழ்நரட்டரர அரனைவரும் அறியலவண்டும் என்பது
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அவர ஆரசே. அவரைடியின்கீழ் அமைரந்து அறிவுரரை லகட்கும் லபற கரடலயனைரகிய எனைக்கும் கிரடத்தது.
ஒரு நரள, சேரந்தலமை உருவரகிய சேதக்கத்துல்லேரரவக் கரண்லடன்; கரந்தத்தின் வரய்ப்பட்ட இரும்புலபரல்
ஆயிலனைன்; அப் லபருமைரன் அருளரல் நப நரயகத்தின் மைரரக்கத்ரத நன்கு உணரந்லதன்; என் உளளத்தில்
அவர திருவரய் மைலேரந்த வசேனைங் கலள நிரைம்ப நின்றனை. அவற்ரற எண்ணுந் லதரறம் இன்பத்லதன் என்
உளளத் தடத்தில் ஊற் லறடுத்துப் லபருகிற்ற. அறிவிற் சிறியவனைரயினும் ஆரவத்திற் சிறந்து நின்ற என்
நிரலேரய அறிந்தரர என் குருநரதர; வரய்திறந்து ஒரு வரசேகம் லபசினைரர. அரத நிரனைக்கும்
லபரழுலதல்லேரம் என் லநஞ்சேம் உருகுகின்றது; கண்களிற் கண்ணீர லபருகுகின் றது. 'அப்பர!
நபநரயகத்தின் லசேரவக்கு நீ ஆளரகி விட்டரய். அவர லபருரமைரயத் தமிழகத்தரர அறி யும் வண்ணம்
ஒரு லபருங் கரவியம் லசேய்க' எனை அவர பணித்தரர. உடலனை, அவர திருவடியிலலே விழுந்லதன்;
எழுந்லதன்; நற்றவச் லசேல்வரைரகிய அப் லபருமைரன் திருவடிரயச் சிந்ரதயரரைத் லதரழுது சறரப்புரைரணம்
பரடத் லதரடங்கிலனைன். ஐயரயிரைம் திருவிருத்தங்கரளக் லகரண்ட அக்கரவியத்தில்+ ஏலதனும் அருரமை
இருந்தரல் அதற்கு உரியவர என் குருநரதலரை. வரசி இருந்தரல் அஃது அவர ஆசியின் பயலனை.
இருரமையும் தரும் அப்லபருமைரனிடம் என்ரனை ஆட்படுத்திய அண்ணல் சதக்கரதியரரரை என்றம் மைறக்க
இயலுலமைர?
+ "நம்ரமை ஆளுரடயரன் லவத
நபதிரு வசேனைம் தீலனைரர
சேம்மைதித் திடப்பரர எல்லேரம்
தரழக்கலவ விளக்கம் லசேய்லதரர
இம்ரமையும் மைறரமை யும்லபற
இலேங்கிய சேதக்கத் துல்லேர
லசேம்மைலேர அடியி ரைண்டும்
சிந்ரதயில் இருத்தி லனைலனை"
-- சறரப்புரைரணம்.
"அழியரப் புகழ் லபற்ற அருங்கரரைலய! லசேந் தமிழ் வளரத்த சதக்கரதியரர இறந்தரர என்ற அறிந்தலபரது,
அந்லதர! அலேறி அழுத புலேவர எத்தரனை லபர! கதறிப் புலேம்பய கவிஞர எத்தரனை லபர! லகரமைரன்
லகரரட மிகுந்த சமைரன்-இறந் திட்டலபரலத புலேரமையும் லசேத்ததுலவ' என்ற சேரைமை கவி பரடினைரர ஒருவர.
'தினைம் லகரடுக்கும் லகரரட யரலனை! லதன் கரயற் பதியரலனை! சதக்கரதி! இனி யரரரை லநரக்கி உயிர
வரழ்லவரம்?' என்ற ஏங்கினைரர பலேர. 'லசேத்தும் லகரரட லகரடுப்பரன் சதக்கரதி' என்ற கருதி அவர
சேமைரதியில் இரைந்து நிற்பவர இன்றம் பலேரைரவர.
"கருங்கடலலே! ஆண்டரண்டுலதரறம் அழுது
புரைண்டரலும் மைரண்டரர மீண்டுவருவதுண்லடர?
சதக்கரதியரர லபரன்ற சலேர பலேர இச் லசேந்தமிழ் நரட்டிலலே லதரன்றவரரைரக! வரரழயடி வரரழலயனை
அவ் வளளல் குலேம் வரழ்க!" என்ற வரழ்த்திச் லசேன்றரர உமைறப் புலேவர.
---------------------------------------------
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17. கரல்டுலவல் ஐயர
லதன்பரண்டி நரட்டிலலே ஐம்பதரண்டு வரழ்ந்து தமிழ் லமைரழிக்கு அரும்லபருந் லதரண்டு புரிந்தவர
கரல்டுலவல் ஐயர. லதன்னிந்தியரவில் வழங்கும் லமைரழிகளின் தன்ரமைரய உளளவரற உணரந்து
அவற்றின் லபருரமைரய லமைரலே நரட்டரரக்குக் கரட்டிய லமைரத அவலரை; லநல்ரலே நரட்டின்
வரைலேரற்ரற நல்லே முரறயில் முதன் முதல் எழுதித் தந்தவர அவலரை. பரண்டி நரட்டுக் கடற்கரரையிலலே
தூரந்து கிடந்த துரறமுகங்களின் பழம் லபருரமைரய லவளியிட்டவர அவலரை. இத்தரகய கரல்டுலவல்,
பரண்டி நரட்டு மூதூரைரகிய லகரற்ரகக்கு மூன்ற ரமைல் தூரைத்தில் விலேகி நிற்கும் கருங்கடரலே லநரக்கிப்
லபசேலுற்றரர:"லகரற்ரகக் கருங்கடலலே! ஐயரயிரைம் ரமைலுக்கு அப்பரலுளள அயரலேரந்து லதசேத்திலலே பறந்தவன் நரன்;
ஆங்கிலே நரட்டு நரகரீகத்திலலே லதரய்ந்து வளரந்தவன்; கிருஸ்து மைத லசேரவ லசேய்ய ஆரசே யுற்ற
இளரமையிலலே தமிழகம் லபரந்லதன்; லதன் தமிழ்நரடு என்னும் லநல்ரலே நரட்ரடலய என் தரயக மைரகக்
லகரண்லடன்; வடலமைரழியும் லதன்லமைரழியும் வல்லேரர வரய்க் லகட்டுணரந்லதன். லதன்லமைரழியின்
திறம் என் கருத்ரதக் கவரந்தது. அம் லமைரழியின் நீரரமை என் உளளத்ரத அளளுவதரயிற்ற. ஆதலேரல்,
தமிழ்ப்பணிலய தரலேப்பணியரகக் லகரண் லடன். இந் லநல்ரலே நரட்டிலலே பல்லேரண்டுகளரக வரழ்ந்து,
ஒல்லும் வரகயரல் தமிழ்த்லதரண்டு லசேய்து வருகின்லறன். பரண்டிநரட்டுப் லபரும் பட்டினைமைரய்
பழங்கரலேத்தில் விளங்கிய லகரற்ரகயம்பதிரய கரணும் ஆரசேயரல் இங்குற்லறன்.
"நற்றமிழ் நரட்டுக் லகரற்ரகக் கடலலே! நரன்மைரடக்கூடல் என்னும் மைதுரரை மைரநகரைம் லதரன்றவதற்கு
முன்லனை, இக் லகரற்ரகயம்பதிலய பரண்டியர வரழ்ந்த தரலேநகரைமைரய் விளங்கிற்ற. இதனைரலேன்லறர
லகரற்ரக லவந்தன் என்றம், லகரற்ரகக் லகரமைரன் என்றம், லகரற்ரகயரளி என்றம் பரண்டியன் லபயர
லபற்றரன்? லகரற்ரகத் துரறயின் லபருரமையரல் நீயும் லகரற்ரகக் கடல் என்ற அரழக்கப் லபற்றரய்.
"தூரந்தழிந்த துரறமுகலமை! ஈரைரயிரைம் ஆண் டுக்கு முன்லனை பரரைறிந்த பரண்டித்துரறமுகம் நீலய! அந்
நரளில் கரயல் துரறரயக் கண்டவர யரர? தூத்துக்குடிரயத் லதரிந்தவர யரர? இக் லகரற்ரகத் துரறயிற்
குளித்த முத்து, லமைரலே நரட்டுக் லகரற்றவர முடிமீது விளங்கிற்ற. லகரற்ரகத் துரறவனைரகிய
பரண்டியரனை லமைரலேநரட்டுப் லபருமைன்னைர பலேர அறிந்திருந்தனைர. யவனை நரட்டு அகஸ்தஸ் என்னும்
லபரைரைசேனிடம் தூதனுப்ப உறவரடிய பரரைத மைன்னைன் பரண்டியலனை என்பது என் லகரளரக. இத் தரகய
லபருரமை லயல்லேரம் முத்து விரளத்த லகரற்ரகத் துரறயரல் வந்ததன்லறர? இப்லபரது அத்துரற
எங்லக? மைரைக்கலேங்கள எங்லக? ஆணிமுத்து விரலேப்படும் அங்கரடி எங்லக? மைன்னைர வரழ்ந்த மைரளிரக
எங்லக? எல்லேரம் கனைவிற் கண்ட கரட்சிலபரற் கழிந்தனைலவ! அன்ற முத்தம் அளித்த நீயும் மூன்ற ரமைல்
விலேகி நிற்கின்றரலய! அந்லதர! லகரற்ரக மைரநகலரை! பரண்டிய நரட்டு மைக்கலள நின் பழரமைரய
அறியரமைல் வரழ்கின்றரரகலள! தரலேமி என்ற யவனை அறிஞன் எழுதிரவத்த குறிப்பன்லறர இன்ற நின்
பழம் லபருரமை விளக்குகின்றது?
"துரறரயத் தூரத்த திருநதிலய! தமிழ் மைணக்கும் லபரதிய மைரலேயினின்ற நிரலே புறப்பட்டு
வருகின்றரய். எழுபது மையில் நடந்து லநல்ரலே நரட்டுக்குச் லசேழுரமை தருகின்றரய்; உன்னைரலலேலய
லதன்பரண்டி நரடு பயிர முகங் கரட்டும் பழனைத் திரு நரடரயிற்ற. லநல்ரலே நரட்ரட வரழ்விக்கும் நீ,
'நல்ரலே, நல்ரலே' என்ற உன்ரனை நரவரரை வரழ்த்துகின்லறன்; மைனைமைரரைப் லபரற்றகின்லறன். ஆயினும்,
உன் லகரடுரமைரய என்னைரல் மைறக்க முடியவில்ரலேலய! உன்னைரலலேலய உலேகம் புகழ்ந்த லகரற்ரகத்
துரறக்கு இன்னைல் விரளந்தது. உன் தண்ணீரிற் கலேந்து வந்த மைண்ணும் மைணலும் லகரற்ரகத்
துரறமுகத்ரதத் தூரத்து விட்டனை. லநல்ரலே நரட்ரட நீ ஊட்டி வளரத்தரய்; அதன் நல்லே
துரறமுகத்திற்குக் லகட்ரட விரளத்தரலய! நிலேத்துக்கு நீர அளித்தரய்; கடலுக்கு மைண்ணடித்து
விட்டரலய!
"பரண்டிப் பழம் பதிலய! 'லகட்டரரக்கு இவ்வுலேகில் நட்டரர இல்ரலே' என்னும் பழலமைரழிக்கு நீயும் ஓர
எடுத்துக்கரட்டனைரய்! கருங்கடல் உன்ரனைக் ரகவிட்டு அகன்றலபரது, வறம்பூத் துறக்கும் வண்டுலபரலே
வணிகரும் லசேல்வரும் உன்ரனை விட்டுப் லபயரந்தரரகள; கடலேருலக யரமைந்த கரயல் என்னும்
இடத்ரதத் துரறமுகமைரகத் திருத்தி அங்லக குடிலயறினைரரகள. கடல் வரணிகத்தரல் தரழத்லதரங்கித்
தரலேலயடுத்தது கரயல்மைர நகரைம். அதன் சிறப்ரப எழுதிப்லபரந்தரர மைரரக்கப் லபரலேர. ஆயினும்,
கரயலின் வரழ்வும் லநடுங்கரலேம் நிரலேக்கவில்ரலே. உனைக்கு லநரந்த லகடு கரயரலேயும் லதரடரந்தது.
லபரருரநயரற்ற மைண்ணரல் கரயலும் தூரந்து ஒழிந்தது. லபரருரநயரற்ற முகத்தில் துரறமுகம்
அரமைத்தரல் அது நிரலேக்கரது என்பரத அறிந்த லநல்ரலே நரட்டரர தூத்துக்குடிரயத் துரறமுக
நகரைமைரக்கினைரரகள. சேரித்திரை முரறயில் பரண்டிநரட்டின் ஆதித் துரறமுகம் நீலய; இரடக்கரலேத்
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துரறமுகம் கரயல்; தற்கரலேத் துரறமுகம் தூத்துக்குடி. இவற்ரற லயல்லேரம் ஆரைரயந்தரிவதற்குள நரன்
பட்டபரடு லகரஞ்சேநஞ்சே மைன்ற.
"குறகி நிற்கும் லகரற்ரகப் பதிலய! லசேன்ற ஆண்டில் ஒரு நரள, சிலே லவரலேயரட்கலளரடு இந்து வந்து
லசேரந்லதன். அங்குமிங்கும் சிலே இடங்கரள அகழ்ந்து பரரக்க லவண்டுலமைன்பது என் ஆரசே. அப்லபரது
இவ்வூர வரசிகள கூடித் திரைண்டரரகள; என்ரனை லநரக்கி என்லனைன்னைலவர மைரறவரகப் லபசினைரரகள.
'இந்தப் பரதிரியரர புரதயல் எடுக்கப் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறரர' என்றரன் ஒருவன். 'புரதயரலே
எடுத்தரல் பூதம்விடுமைர?' என்ற மைரற்றம் உரரைத்தரன் மைற்லறரருவன். அன்னைரர கருத்ரத அறிந்து லகரண்
லடன். உடலனை முதிலயரர சிலேரரை என்னைருலக அரழத் லதன். 'பூதங்கரக்கும் புரதயலிடம் நரன்
லபரவதில்ரலே' என்ற வரக்களித்லதன். அரத ஏற்றக்லகரண்டு இவ் வூரைரர என்ரனை லவரலே லசேய்ய
விட்டரரகள.
"பரண்டிப் லபருங்கடலலே! 'பரண்டி நரலட பழம்பதி' என்பது தமிழகத்தரர லகரளரக. அதன்
உண்ரமைரய ஆரைரய்ந்து அறிய லவண்டரமைர? பழங் கரதகள லசேரல்வதிற் பயன் உண்டர? பரண்டி நரட்
டிலலே பரழரடந்து கிடக்கும் பழம்பதிகள எத்தரனை? மைதில் இடிந்து கிடக்கும் மைரளிரககள எத்தரனை?
தூரந்து கிடக்கும் துரறமுகங்கள எத்தரனை? இவற்ரற லயல்லேரம் துருவிப் பரரக்க லவண்டரமைர? புரத
லபரருளகள கரத லசேரல்லுலமை! கற்கருவிகள கரலேங் கரட்டுலமை! இந்த வரகயில் ஆரைரய்ந்து
லகரற்ரகயின் லபருரமைரயக் கரணும் நரள எந்நரலளர?" என்ற உருக்கமைரகக் கூறிக் லகரற்ரகக்
கடலிடம் விரட லபற்றரர கரல்டுலவல் ஐயர.
-----------------------------------------------------------
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18. பரிதிமைரற் கரலேஞர
லதன்னைரட்டுக் கடற்கரரை நகரைங்களில் தரலேரமை சேரன்றது லசேன்ரனை. அதன் அழகிய கடற்கரரைரயப்
புகழரதரர இல்ரலே. மைரரலேப் லபரழுதில் அங்கு வீசும் லமைல்லிய கரற்ரற நுகரந்து களித்திருப்பவர
பல்லேர யிரைவர. லவரலே பரரத்துக் கரளத்தவரும், லவரலேயின்றி இரளத்தவரும், கரரில் ஏறி
வருலவரரும், கரல் நரட யரய்த் திரிலவரரும் அங்லக கரட்சி யளிப்பர. மைதுரரையிற் பறந்து, ஆங்கிலேமும்
அருந்தமிழும் ஆரவமுறப் பயின்ற, லசேன்ரனைக் கிறிஸ்துவ கல்லூரி யில் தமிழரசிரியரைரக விளங்கியவர
பரிதிமைரற் கரலேஞர என்ற சூரிய நரரைரயண சேரஸ்திரியரர. அவர உண்ரமை யரனை தமிழ்த் லதரண்டர;
தமிழின் நலேலமை தம் நலே மைரகக் லகரண்டவர; ஒரு நரள அந்திமைரரலேயில் லசேன்ரனை நீதிமைன்றத்திற்கு
அருலகயுளள கடற் கரரைக்குச் லசேன்றரர; சுற்ற முற்றம் பரரத்துப் லபசே லுற்றரர:"லசேன்ரனைமைர நகரின் லசேல்வலமை! உன் அருரமைரய அறியரதரர இந் நகரில் உண்லடர? லசேல் வருக்கும்
வறிஞருக்கும் நீ ஒருங்லக சுகம் தருகின்றரய்; இரளஞரக்கும் முதியவரக்கும் இன்பம் பயக்கின்றரய்;
நல்லேரரக்கும் லபரல்லேரரக்கும் நலேம் புரிகின்றரய்! கலேந்து லபசே விரும்புவரரக்குக் களிப்பருளவரய் நீ!
எல்லேரரக்கும் இனிய பூங்கரற்லற! நீ என்லறன்றம் வரழ்க.
"தமிழகத்தின் தரலேநகலரை! உன்ரனைக் கரணும் லபரழுது தமிழ்ப் புலேவனைரகிய என் உளளம் களிக்
கின்றது. பழம் லபருரமை வரய்ந்த தமிழகத்தின் தரலே நகரைம் நீலய என்ற கருதும் லபரழுது லபரியலதரர
இன்பம் பறக்கின்றது. கன்னித் தமிழ்-என்றம் உள லதன் தமிழ்-லதரன்ற லதரட்டு வழங்கும் திரு நகரைம்
நீலய என்ற எண்ணும் லபரழுது என்ரனையும் அறியர மைல் கவிரத எழுகின்றது.
"மைன்னு லதரல்புகழ்த் தமிழ்மைகள
நடமிடும் வளஞ்சேரல் லசேன்ரனை மைரநகர"
என்ற உன்ரனைப் பரடி மைகிழ்லவன்.
"அருரமைத் திருநகலரை! நீ கருவரய் இருந்தலபரது, திருவளளுவரின் அருரளப் லபற்றரய்! உருவரகி வரும்
லபரழுது ஆழ்வரரகளின் ஆசி லபற்றரய்! திருந்தி வருங்கரல் திருஞரனை சேம்பந்தரைரல் பரடப் லபற்றரய்!
லபருகி வளரந்த பன் 'தருமைம் மிகு லசேன்ரனை' என்ற வடலூர அடிகளரல் வரழ்த்தப் லபற்றரய்! இத்
தரகய புகழ்மைரரலே லபற்ற நீ, எத்தரலும் சிறப்புற்றிருத்தல் வியப்பரகுலமைர? புதுரமை சேரன்ற பட்டினைலமை!
அந் நரளில் பட்டினைம் என்றரல் கரவிரிப்பூம்பட்டினைலமை. அதுலவ தமிழகத்தின் பரழய பட்டினைம். இந்
நரளில் பட்டினைம் என்றரல் நீலய! உன்ரனைப் பரரக்கும்லபரழுது, தமிழ் நரட்டின் பரழய நிரலேயும்
பண்பரடும் அரலே அரலேயரக என் உளளத்திலலே எழுகின்றனை. இலதர! உயரந்து எழுந்து நின்ற
தரரையிலும் தண்ணீரிலும் ஒளி வீசுகின்றலத! இரதத் 'தீபஸ்தம்பம்' என்ற எவலரைர லசேரல்லி விட்டரர!
அப் லபயர இந் நரட்டுப் பளளிகளிலும் பரைவத் லதரடங்கிவிட்டது. அந்லதர! இவ் லவரளிரயக்
குறிப்பதற்கு நல்லே தமிழ்ச் லசேரல் இல்ரலேயர? நம் முன்லனைரரகள-திரரைகட லலேரடித் திக்லகட்டும் புகழ்
லபற்றவரகள-இதற்கு அழகிய லபயரிட்டுளளரரகலள! அப் லபயர மைண்ணுள மூழ்கி
மைரறந்லதரழியலேரகுமைர? 'கலேங்கரரை விளக்கம்' என்ற அச் லசேரல் இன்ற லநற்ற எழுந்ததர?
சிலேப்பதிகரரைத்தில் வழங்கும் லசேந்தமிழ்ச் லசேரல்லேன்லறர? 'கலேங்கரரை விளக்கம்' என்ற லசேரல் இருக்க,
தீபஸ்தம்பம் லபரன்ற பதங்கரள வழங்குதல் நன்லறர?
"நீதி மைன்றத்தின்மீது சுழன்ற ஒளிரும் சுடர விளக்லக! உன்ரனைப் லபரன்ற ஒளிரயக் கண்டுதரன்
'லசேரதிலய, சுடலரை, சூழ் ஒளி விளக்லக'என்ற புகழ்ந் தலதர எங்கள அருரமைத் திருவரசேகம்? +சிவலநறிலய
சிந்திக்கும் என் உளளத்தில் அச் லசேஞ்சேரடக் கடவுளின் லகரலேம் அன்லறர கரட்சி தருகின்றது? கரதவழி
தூரைம் ஒளி வீசும் கலேங்கரரை விளக்லக! வரழி.
+ "சுற்றி நின்றசு டரக்கற்ரற வீசேலேரல்
உற்ற லநரக்குநர உளளம்மை லேரதலேரல்
மைற்றி ரைரப்லபரழு தத்தின்வ யங்கலேரல்
லவற்றி லவணியன் லமைலலேரளிர திங்கலளர"
-பரவலேர விருந்து : பட்டினைக் கரட்சி
"பரக்கங்கள பலே உரடய பட்டினைலமை! கடற் கரரையில் அரமைந்த சிற்றூரரைப் பரக்கம் என்ற அரழத்தனைர
பண்ரடத் தமிழர. அந்த முரறயில் லசேன்னைப்பட்டினைலமை! நீயும் பலே பரக்கங்கரள உரட யரய்.
லசேப்பரக்கம் முதல் கீழ்ப்பரக்கம் வரரை எத் தரனைலயர பரக்கங்கள உன்பரல் உளளனை. இன்னும் உன்
பக்கத்திலுளள எத்தரனை பரக்கங்கரள நீ நரளரடவில் இரணத்துக் லகரளவரலயர? எத்துரண
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நலேங்கரளப் பரணத்துக் லகரளவரலயர? உன் லபருரமைலயல்லேரம் தமிழர லபருரமை! உன்
வரழ்லவல்லேரம் தமிழர வரழ்வு! ஆதலேரல் நரலளரரு லமைனியும் லபரழுலதரரு வண்ணமுமைரக வளரக
நன்னைகலரை!
"லவளரளயர ஆளும் விரிநகலரை! நின் லகரட்ரட யின் அருலக இரைலவல்லேரம் அரைவம்; சேட்ரடக்கரரைரின்
கூட்டம்; லவளரளக்கரரைரின் லவறியரட்டம். இவற்ரறச் லசேரல்லேரமைல் இருக்க முடியவில்ரலே!
+ "லவளரளக் கரரைரகள பற்பலேர மிக்கஉல் லேரசேக்
களள ருந்திய பரடஞரகள கவினுற உலேவ
எளளி னும்பறர அரதச்சிறி லதனும்எண் ணுகிலேரக்
லகரளளி வரய்ப்புரகச் சுருட்டினைர......"
+ பரவலேர விருந்து:பட்டினைக் கரட்சி
உன்பரல் வந்து குழுமுகின்றரரகள. நல்லேரர அவ் வழிச் லசேல்லேவும் நரணுகின்றனைலரை! லசேன்ரனைமைர
நகலரை! லவளரளயரைரல் நீ அரடந்த சிறரமை லயல் லேரம் லசேரல்லேத்தரன் படுலமைர? சிந்ரதக்கினிய,
லசேவிக்கினிய லசேந்தமிழ்ப் லபயரகரள அவரகள சிரதத்துவிட்டரரகலள! திருவல்லிக்லகணி என்பது
எத்துரண அழகரனை லபயர! அல்லிமைலேர பூத்த குளத் ரதக் கரண்பது ஓர ஆனைந்தமைன்லறர? அக் குளத்தின்
அருலக எழுந்த ஊரரை 'அல்லிக்லகணி' என்ற அரழத்தனைர நம் முன்லனைரர. அது, திரு என்னும்
அரடலபற்றத் 'திருவல்லிக்லகணி' யரயிற்ற. இத் திருப் லபயரரைத் 'திரிப்பளிக்லகன்' ஆக்கிவிட்டரர
கலள லவளரளயர! அப் பரழரனை லபயர, நகரைம் எங்கும், நரலடங்கும் பரைவி விட்டலத. இத் தீரமை தீரும்
நரள எந் நரலளர? இம்மைட்லடர! நீ சிறந்து விளங்கும் கடற்கரரையின் லபயரதரன் எப்படிச் சரலகட்டுக்
கிடக் கின்றது? 'லசேரழ மைண்டலேக் கரரை' என்பதன்லறர உன் கரரையின் லபயர? தமிழின் சிறப்லபரலி
ழகரைம் லவளரளயர நரவில் நுரழவதில்ரலே. லசேரழ மைண்டலேம், அவர நரவில் 'லகரரை மைண்டல்' ஆயிற்ற.
ஆங்கிலேக் கல்லூரிகளிற் பயிலும் இந் நரட்டு மைரணவரகள, 'லகரரை மைண்டல் லகரஸ்டு' என்ற நித்தமும் தம்
லநஞ்சிலலே குத்திக் லகரளகின்றரரகள. இவ்வரற கட்டழிந்து கிடக்கிறது நம் கல்வி முரற!
"மைரசுற்ற மைணிநகலரை! இப்படிச் சரகுரலேந்த லபயரகள இன்னும் எத்தரனை எத்தரனைலயர! லசேன்ரனை யின்
இருப்புப்பரரத நிரலேயங்களில் தமிழ் அன்ரனை படும் பரடுதரன் என்லனை! எழுமூர ஆங்கிலேத்தில்
எக்மூர ஆயிற்ற, கடற்கரரை நிரலேயம் 'பீச்சு' என்ற தமிழிலலே எழுதப்பட்டுளளது. லகரட்ரடக்கு அடுத்த
நிரலேயம் 'பரரக்கு' என்ற குறிக்கப்படுகின்றது. இரவ ஏன் தமிழ்ப் லபயர லபறலேரகரது? பீச்சு
என்பரதக் கடற்கரரை என்ற மைரற்றினைரல் என்னை லகடு? பரரக்கு என்பரதப் 'பூங்கர' என்ற அரழத்தரல்
என்னை பசேகு?
"லசேன்ரனைக் கடலலே! உன்ரனைப் லபரற்றகின் லறன். லவளரளயர ஆட்சியினின்ற நீ விரரைவில்
விடுபடல் லவண்டும்; இரடலய வந்த லகலடல்லேரம் ஒழியலவண்டும். நீ என்றம் தமிழ்க் கடலேரகத்
திகழ லவண்டும்; அருந்தமிழ்த் தரய் அதற்கு அருள புரிய லவண்டும்" என்ற பணிந்து வணங்கி
விரடலபற்றரர பரிதிமைரற் கரலேஞர.
-----------------------------------------------------------
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19. சிதம்பரைனைரர
லதன்னைரட்டில் உளள தூத்துக்குடி இந் நரளில் எந்நரட்டரரும் அறிந்த துரறமுகநகரைம். அந் நகரின்
லபருரமைரயத் தம் லபருரமை யரக்கிக் லகரண்டரர சிதம்பரைனைரர. அவர தந்நலேம் துறந்த தனிப்லபருந்
லதரண்டர. அன்னைரர லசேய்துளள லசேரவரய நிரனைத்தரல் உடல் சிலிரக்கும்; உயிர நிமிரந்து உணரச்சி
லபரங்கும்; உளளலமைல்லேரம் லநக்கு லநக்கரய் உருகும். 'இந்தியக் கடலேரட்சி எமைலத' எனைக் கருதி
இறமைரந்திருந்த ஆங்கிலலேயர லபரறி கலேங்கி, லநறி மையங்கக் கப்பலலேரட்டிய தமிழர சிதம்பரைனைரர.
லதன்னைரட்டுத் திலேகர எனைத் திகழ்ந் தவர அவர. பரட்டரளி மைக்களுக்குப் பரிந்து லபசிய தற்கரகநரட்டிலலே சுதந்தரை உணரச்சிரய ஊட்டிய தற்கரக-அவரரைச் சிரறக் லகரட்டத்தில் மைரட்டி மைகிழ்ந்தது
ஆங்கிலே அரைசேரங்கம். சிரறவரசேம் தீரந்த பன்னைரத் தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பனைரர சிதம்பரைன்னைரர; ஒரு
நரள மைரரலேப் லபரழுது துரறமுகத்தின் அருலக உலேரவச் லசேன்றரர. பரழய நிரனைவுகள எல்லேரம் அவர
மைனைத்திலலே படரந்தனை. அக் கடற்கரரையிலலே நின்ற அவர லபசேலுற்றரர:"லதன்னைரட்டுத் துரறமுகலமை! முந்நூற ஆண்டு களரக நீலய இம் முத்துக் கரரையில் முதன்ரமை லபற்ற
விளங்குகின்றரய்! முன்னைரளில் வளமுற் றிருந்த லகரற்ரகப் லபருந்துரறயின் வழித் லதரன் றல் நீலய
என்ற உணரந்து, உன்ரனை வணங்கு கின்லறன்; வரழ்த்துகின்லறன்.ஆயினும், அக் கரலேத் துரறமுகத்தின்
மைரட்சிரயயும், இக் கரலேத்திற் கரணும் கரட்சிரயயும் நிரனைத்துப் பரரக்கும்லபரழுது என் லநஞ்சேம்
குமுறகின்றலத! பரர அறிந்த லபரற்ரகத் துரறமுகத்திலலே பரண்டியனுரடய மீனைக்லகரடி உயரந்து
பறந்தது. லகரற்ரகக் கடல் முத்து வளம் லகரழித்தது. பழங் குடிகளரகிய பரைதவர மைறக்கலே வரணிகத்தரல்
வளம் லபற்ற மைரடமைரளிரககளில் வரழ்ந்தரரகள. இது, லசேன்ற கரலேத்தின் சிறப்பு. இன்ற, மீனைக்லகரடி
எங்லக? ஆங்கிலே நரட்டுக் லகரடியன்லறர இங்லக பறக்கின்றது? பரைங்கியர கப்பலேன்லறர எங்கும் பரைந்து
திரிகின்றது? லகரளரள லேரபம் அடிக்கின்ற லவளரளயர கப்பலில், கூலிலவரலே லசேய்கின்றனைர நம்
நரட்டு மைக்கள! லசேரந்த நரட்டிலலே வந்தவரக்கு அடிரமை லசேய்து வயிற வளரப்பது ஒரு வரழ்வரகுமைர?
'வரசே லயரழிய வரழ்வரலரை வரழ்வரர' என்ற வளளுவர வரய்லமைரழிரய மைறக்கலேரமைர?
"வளமைரரந்த துரறமுகலமை! இந்த வரசேரய ஒழிப்பதற்கரக இந் நகரில் சுலதசேக் கப்பல்
கம்லபனிலயரன்ற இருபதரண்டுகளுக்கு முன் உருவரயிற்ற. பரரைத நரட்டுச் லசேல்வரும் அறிஞரும்
அந்தக் கம்லபனியில் பங்கு லகரண்டரரகள. பழங்கரலேப் பரண்டியரரைப் லபரல், மைதுரரைமைர நகரிலலே
தமிழ்ச் சேங்கம் அரமைத்து, புலேவர பரடும் புகழுடயவரைரய் விளங்கிய பரண்டித்துரரைத் லதவர அக்
கம்லபனியின் தரலேவர ஆயினைரர. அதன் லசேயலேரளனைரக அரமைந்து பணி லசேய்யும் லபற எனைக்குக்
கிரடத்தது. கம்லபனியரர வரங்கிய சுலதசேக் கப்பல் உன் துரறமுகத்ரத வந்தரடந்தது. லவளலளரட்டம்
பரரப்பதற்கரக அக் கப்பல் இங்கிருந்து லகரழும்புத் துரறரய லநரக்கிப் புறப்பட்ட நரளில்,
இன்பலவளளம் என் உளளத்திலலே லபரங்கி எழுந்தது; கண்களில் ஆனைந்தக் கண்ணீர வழிந்தது.
"வரணிக மைரமைணிலய! அன்றமுதல் சுலதசேக் கப்பல் வரணிகம் வளரந்தது; லவளரளயர வரணிபம்
தளரந்தது. அதுகண்டு அவர உளளம் எரிந்தது. லவறக்கத் தக்க சூழ்ச்சிகரள அன்னைரர ரகயரளத்
தரலேப்பட்டரர; சுலதசேக் கம்லபனி லவரலேயினின்றம் நரன் விலேகிக்லகரண்டரல் நூறரயிரைம் ரபரய்
ரகயடக்கம் தருவதரக முரறமுகமைரக கூறினைர. எனைக்கு உற்ற துரணயரக நின்ற ஊக்கம் தந்த
நண்பரகரளப் பலேவரற பயமுறத்தினைர; இரவலயல்லேரம் பயனைற்ற ஒழிந்த நிரலேயிலலே அடக்கு
முரறரயக் ரகயரளக் கருதி அரைசேரங்கத்தின் உதவிரய நரடினைரர.
"பரைங்கியர ஆளும் துரறலய! ஆங்கிலே அரைசேரங்கம் சேரவ வல்லேரமையுரடய லதன்றம், அரத அரசேக்க
எவரைரலும் ஆகரது என்றம் அப்லபரது லபரது மைக்கள எண்ணி யிருந்தரரகள. அதனைரல் அடிரமைத்தனைம்
நரலளரரு லமைனியும் லபரழுலதரரு வண்ணமுமைரக இந் நரட்டு மைக்களிரடலய வளரந்தது. துரரைதனைத்தரர
என்னை லசேரன்னைரலும் எதிரத்துப் லபசேரமைல், 'சேரர, சேரர ' என்ற சேலேரமிட்டுப், 'புத்தி, புத்தி' என்ற
வரய்லபரத்திச், 'சேரி, சேரி' என்ற சேம்மைதித்துத் தரளம் லபரடும் லபரலி அறிஞர, பட்டங்களும் பதவிகளும்
லபற்ற உயரந்தரரகள. அரைசேரங்கம் ஆட்டுவித்தரல் அப் பதுரமைகள ஆடும்; எப்லபரதும் 'அரைசு
வரழ்க'என்ற பரடும். இத்தரகய சூழ் நிரலேயிலலே எழுந்தது சுதந்தரை நரதம்! வந்லதமைரதரைம் என்ற சுலதசே
மைந்திரைம் வங்க நரட்டிலலே பறந்தது; கரட்டுக் கனைல்லபரல் எங்கும் பரைவிற்ற. 'சுதந்தரைம் எனைது
பறப்புரிரமை; அரத அரடந்லத தீருலவன்' என்ற வடநரட்டிலலே மைரரதட்டி நின்றரர மைரைரட்டிய வீரைர
ஒருவர. அவலரை பரரைத நரடு லபரற்றம் பரலேகங்கரதரை திலேகர. லதன்னைரட்டிலலே லதரன்றினைரர நரவீறரடய
நண்பர பரரைதியரர. அவர அஞ்சேரத லநஞ்சினைர; லசேஞ்லசேரற் கவிஞர; 'வந்லத மைரதரைம் என்லபரம், எங்கள
மைரநிலேத் தரரய வணங்குதும் என்லபரம், என்ற அழகிய பரட்டிரசேத்து, நரட்டிலலே ஆரவத்ரதத் தட்டி
எழுப்பனைரர; 'லநரந்லத லபரயினும், லவந்லத மைரயினும் வந்லதமைரதரைம்' என்னும் வீரை மைந்திரைத்ரத
விடமைரட்லடரம் என்ற வீற லபறக் கூறினைரர.
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"புதுரமை கண்ட துரறமுகலமை! அந் நரளில் 'வந்லதமைரதரைம்' என்றரல் வந்தது லதரல்ரலே . அந்த
வரசேகத்தில் ஒரு வஞ்சேகம் இருப்பதரக ஆங்கிலே அரைசேரங்கம் கருதிற்ற. லபரதுக் கூட்டங்களிலும்,
லதரழிலேரளர கூட்டங்களிலும், நரன் லபசும்லபரழுது வந்லதமைரதரை'த்ரத அழுத்தமைரகச் லசேரல்லுவது
வழக்கம். அரதக்லகட்டு நரட்டு மைக்கள ஊக்கமுற்றரரகள; உணரச்சி லபற்றரரகள. உளளரதச்
லசேரன்னைரல் களளமுரடயவர உளளம் எரியுமைல்லேவர? எரிவுற்ற அரைசேரங்கம் என்ரனை எதிரியரகக்
கருதிற்ற; என்மீது பலேவரகயரனை குற்றம் சேரட்டிற்ற. நரட்டின் அரமை திரய நரன் லகடுத்லதனைரம்! நல்லே
முதலேரளிமைரருக்குத் லதரல்ரலே லகரடுத்லதனைரம்! லவளரளயரமீது லவறப்ரப ஊட்டிலனைனைரம்! வீரை
சுதந்தரைம் லபற வழிகரட்டிலனைனைரம் லவளரளக் லகரரட்டிலலே இக் குற்ற விசேரரைரண விறவிறப்பரக
நடந்தது. இரைட்ரடத் தீவரந்தரை தண் டரனை எனைக்கு விதிக்கப்பட்டது. அப்பீல் லகரரட்டிலலே சிரறத்
தண்டரனையரக மைரறிற்ற அத் தீரப்பு. ஆறரண்டு லகரரவச் சிரறயிலும், கண்ணனூரச் சிரறயிலும்
லகரடும் பணி லசேய்லதன். என் உடல் சேலித்தது; ஆயினும், உளளம் ஒரு நரளும் தளரந்ததில்ரலே; சிரறச்
சேரரலேரயத் தவச் சேரரலேயரக நரன் கருதிலனைன்; ரக வருந்த லமைய் வருந்தச் லசேய்த பணிகள எல்லேரம்
தரய்நரட்டின் விடுதரலேக்கரகப் புரிந்த அருந்தவம்; என்ற எண்ணி உளளம் தரழத்லதன்.
"லசேல்வச் லசேழுந்துரறலய! சிரறச்சேரரலேயில் என்ரனைக் கண்கரணித்தவர பலேர. கடும்பணி இட்ட வர
பலேர. அவரரை நரன் எந்நரளும் லவறத்தததில்ரலே. ஆனைரல், முரற தவறி நடந்தவரகரள எதிரத்லதன்;
வரரை தவறிப் லபசியவரகரள வரயரல் ஒறத்லதன். ஒரு நரள மைரரலேப்லபரழுது: உடல் நலிந்து, உளளம்
தளரந்து சிரறக்கூடத்தில் உட்கரரந்திருந்லதன். அங்லக வந்தரன் ஒரு லஜேயிலேர; அதிகரரைத் லதரரைரண யில்
நீட்டி நிமிரந்து நின்ற லகரண்டு எனைக்குச் சிலே புத்திமைதி லசேரல்லேத் லதரடங்கினைரன். அப்லபரது என்
மைனைத்தில் லகரபம் லபரங்கி எழுந்தது. ‘அலட மைரடயர! நீயர எனைக்குப் புத்திமைதி லசேரல்பவன்? மூடு
வரரய! உனைக்கும் உன் அப்பனுக்கும் புத்தி லசேரல்லவன் நரன். உன்னுரடய கவரனைருக்கும்,
மைன்னைருக்கும் புத்தி லசேரல்லவன் நரன்’ என்ற லவக முறப் லபசிலனைன். மைரனைமிழந்து வரயிழந்து
மைரறந்தரன் லஜேயிலேர.
"தமிழ்ப் லபருந்துரறலய! உன் தரழ்விலும் வரழ்விலும்-எந்த நரளிலும்-என் தமிழ்த் தரரய நரன்
மைறந்தறிலயன்; இந்த நகரைத்தில் வக்கீல் லவரலே பரரத்து வளமுற வரழ்ந்த நரளில் வளளல் பண்டித்
துரரைத்லதவலரைரடு உறவு லகரண்டு, தமிழ் நூல்கரளக் கற்லறன். அதனைரல் நரன் அரடந்த நன்ரமைக்கு ஓர
அளவில்ரலே. சிரறச் சேரரலேயில் லசேக்கிழுத்த துய ரைத்ரத மைரற்றியது என் லசேந்தமிழன்லறர? ரகத் லதரல்
உரியக் கடும்பணி புரிந்தலபரது என் கண் ணீரரை மைரற்றியது கன்னித் தமிழன்லறர? லதரல் கரப்பயத்ரதப்
படித்துப் படித்து என் லதரல்ரலே லயல்லேரம் மைறந்லதன். இன்னிரலேரயக் கற்ற என்
இன்னைல்கரளலயல்லேரம் லவன்லறன். ஆங்கிலேலமைரழி யில் ஆலேன் என்பவர இயற்றிய அறிவு நூல்களில்
ஒன்ரற ‘மைனைம்லபரல் வரழ்வு’ என்ற தமிழிலலே லமைரழி லபயரத்லதன். உயரந்த நூல்களிற் கண்ட
உண்ரமைகரள இரளஞரும் எளிதில் அறிந்து லகரளளு மைரற ‘லமைய்யறிவு’, ‘லமைய்யறம்’ என்ற சிற
நூல்கள இயற்றிலனைன். இவற்ரற என் தமிழ்த் தரயின் திருவடிகளில் ரகயுரறயரக ரவத்லதன் சிரறயி
லிருந்து நூற்ற என் சிற நூல்கரளயும் உவந்து ஏற்றக்லகரளளுமைரற லசேந்தமிழ்த்தரயின் திருவருரள
லவண்டுகிலறன்.
"வருங்கரலேப் லபரருவரழ்லவ! கரலேம் கடிது லசேன்றது. என் சிரற வரழ்வு முடிந்தது. இந் நகரரை
வந்தரடந்லதன். என் அருரமைக் குழந்ரத கரளக் கண்டு ஆனைந்தமுற்லறன். ஆயினும் என் ஆரசேக்
குழந்ரதரய-லதசேக் கப்பரலே- இத் துரற முகத்தில் கரணரது ஆறரத் துயருற்லறன். 'பட்ட பரலடல்லேரம்
பயனைற்றப் லபரயிற்லற' என்ற பரிதவித்லதன். 'என்ற வருலமைர நற்கரலேம்' என்ற ஏங்கிலனைன். இன்ற
இல்லேரவிட்டரலும் என்லறனும் சுதந்தரைம் வந்லத தீரும். வீரை சுதந்தரை லவளளம் புறப்பட்டு விட்டது.
அரதத் தடுத்து நிறத்த யரரைரல் ஆகும்? பரரைத நரட்டிலலே,
"பரயக் கரண்பது சுதந்தரை லவளளம்
பணியக் கரண்பது லவளளயர உளளம்"
என்ற நரம் பரடும் நரள எந்நரலளர?" என்ற உருக்கமைரகப் லபசிக் கடற்கரரைரய விட்டகன்றரர வீரைச்
சிதம்பரைனைரர.
-----------------------------------------------------------
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20. பரரைதியரர
தமிழ் நரட்டுக்குப் புத்துயிரும் வரழ்வும் அளித்தவர பரரைதியரர. பரருக்குளலள நல்லே நரடு - பண்பும்
பழரமையும் வரய்ந்த நரடு-பரரைதப் லபரு நரடு- உரிரமையிழந்து, லபருரமைகுன்றி, லவளரள யரட்சி யில்
குறகி நின்ற நிரலே கண்டு அவர மைனைம் லகரதித் தரர. 'இம் என்றரல் சிரறவரசேம்; ஏன் என்றரல்
வனைரவரசேம்' என்பரத நன்றரக அறிந்திருந்தும் லவளரளயரர ஆட்சிரய எதிரத்தரர அவ்வீரைர;
பரட்டரலும் உரரையரலும் தமிழ் நரட்டரரரைத் தட்டி எழுப்ப வீரை சுதரந்தரை லவட்ரகரய ஊட்டினைரர.
லசேன்ரனையம் பதியின் கண்லணனை விளங்கும் திருவல்லிக்லகணியிலலே பல்லேரண்டு வரழ்ந்தரர
பரரைதியரர; நரள லதரறம் அந்திமைரரலேயில் கடற்கரரரையிலலே நின்ற ஆலவசேமைரய்ப் பரடுவரர; ஒருநரள
அக்கடரலே லநரக்கி ஆரவமுறப் லபசேலுற்றரர:"அருந்தமிழ்க் கடலலே! இன்ற உன்ரனைக் கரண ஏலனைர என் உளளம் களிக்கின்றது! நீள நிரனைந்து
லநஞ்சேம் தரழக்கின்றது! 'எங்கள அருரமைத் தமிழகத்ரத வரழ்விக்க வந்த வளளுவர முன்னைரளில்
உன்ரனைக் கண்டரர; உன் கரற்ரற உண்டரர; உன் கரரையில் உலேரவினைரர' என்ற எண்ணும்லபரழுது
இன்பம் லபரங்குகின்றது என் உளளத்தில்! 'உன் மைணற் பரைப்பலலே நன்னீர சுரைந்து, அல்லி மைலேர பூத்து
நின்ற லகணிதரன் அக் கவிஞர லபருமைரன் கருத்ரதக் கவரந்தலதர?' 'லதரட்டரனைத் தூறம் மைணற்லகணி'
என்ற அருரமைத் திருக்குறள உன் அருலகயுளள திருவல்லிக்லகணிரயத்தரன் குறித்தலதர?
இளங்கரற்றளித்துச் சிற நன்ரமை லசேய்த உனைக்கு எத்துரண அருரமையரனை ரகம்மைரற அளித்துவிட்டரர
அப்லபருமைரன்! உன் அல்லி மைணற் லகணிக்கு அழியரப் லபரும் பதம் அளித்து விட்டரலரை! அவர
வரழ்த்துரரையரல்தரன் திருவல்லிக் லகணிக்கு வரழ்வின்லமைல் வரழ்வு வருகின்றலதர?
"நீலேத்திரரைக் கடலலே! உன்ரனைக் கரடக்கணித்த அப்லபருந்தரகரய ஏரழலயன் என்லசேரல்லி
ஏத்துலவன்? மைரநிலேலமைங்கும் புகழ் லபற்ற விளங்கும் அப் லபருமைரரனைத் தமிழகம் லசேய்த தவக்
லகரழுந்து என்பலனைர? நரனிலேம் லசேய்த நற்றவத்தின் பயன் என்பலனைர? ஒரு மைரமைணியரய் உலேகிற்கு
ஓங்கிய திருமைரமைணி என்பலனைர? லசேந்தமிழ்ச் லசேம்மைணிகளரய் இலேங்கும் மும்மைணிகளுள அவலரை நடு
நரயகமைரய்க் கரட்சி தருகின்றரர. புனிதமைரனை அக்கரட்சிரய என் புன் கவியரல் எழுதிக் கரட்ட முடியுமைர?
ஆயினும் கடுக்கின்றது ஆரசே; கதிக்கின்றது கவிரத.
"கல்விசி றந்தத மிழ்நரடு-புகழ்க்
கம்பன்ப றந்தத மிழ்நரடு-நல்லே
பல்வித மைரயினை சேரத்திரைத் தின்மைணம்
பரலரைங்கும் விசும்த மிழ்நரடு.
வளளுவன் தன்ரனைஉ லேகினுக் லகதந்து
வரன்புகழ் லகரண்டத மிழ்நரடு-லநஞ்ரசே
அளளும்சி லேப்பதி கரரைலமைன் லறரரமைணி
ஆரைம்ப ரடத்தத மிழ்நரடு"
என்ற பரடுலவன்; ஆனைந்தக் கூத்து ஆடுலவன்.
"நல்லலேரர லபரற்றம் அல்லிக்லகணிலய! உன் மைலேரக்லகணியின் அழரகக் கண்டுதரன் மைரமுகில்
வண்ணன் அதனைருலக லகரயில் லகரண்டரலனைர? அன்ற பஞ்சேவருக்குத் துரண புரிந்த அஞ்சேனை
வண்ணன் - பரரத்தனுக்குப் பரகனைரகிய பரைந்தரமைன்- அறப்லபருந் துரணவன் - அடியரரக்கு எளியன் நின்னைகத்லத நின்ற அருள புரிகின்றரன். அந்தக்
"கண்ரணக் கண்லடன் - எங்கள
கண்ணரனைக் கண்லடன் மைணி
வண்ணரனை ஞரனை மையிலிரனைக் கண்லடன்."
"லதரல்புகழ் வரய்ந்த அல்லிக்லகணிலய! இந்நரளில் உன் அருரமைரய அறிவரர யரர? உன் கடற்கரரையில்
அன்ற தமிழ்த் லதன்றல் தவழ்ந்தது; இன்ற லமைல் கரற்ற வீசுகின்றது. அன்ற உன் அரைங்கத்தில் எங்கள
தமிழன்ரனை ஆனைந்த நடனைம் புரிந்தரள; இன்ற, ஆங்கிலே மைரது களியரட்டம் ஆடுகின்றரள. அவளுரடய
லவளரள நரவிலலே லதளளிய தமிழ் வளம் ஏறமைர? அவள இறமைரந்த லசேவியிலலே லதமைதுரைத் தமிலழரரசே
லசேருமைர? அந்லதர! திருவல்லிக்லகணிலய! லவற்றரைசின் லகரடுரமையரல், நீ சர இழந்தரய்; லபர இழந்தரய்;
'திரிப்பளிக்லக'னைரகத் திரிந்துவிட்டரய்!
"அல்லிக் கருங்கடலலே! உன் அழகரமைந்த கரரையிலலே, லவளரளயர விரளயரடித் திரிகின்றரர;
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லவறியரட்டயரகின்றரர; உலேரவுகின்றரர; குலேரவுகின்றரர. அவரரைக் கண்டு அஞ்சி, நம்மைவர லநஞ்சேம்
குரலேகின்றரலரை! சிப்பரரயக் கண்டரல் அச்சேம்; துப்பரக்கிரயக் கண்டரல் நடுக்கம்; சேட்ரடக் கரரைரனைக்
கண்டரல் குட்டிக் கரரைணம். இப்படி வரழ்வதும் ஒரு வரழ்வரகுமைர? பறந்த நரட்டில் பறரக் கடிரமை
லசேய்தல் லபரதரமை யன்லறர?
"அறப்லபருங் கடலலே! வீரை சுதந்தரை லவட்ரக இந் நரட்டிலலே லவரன்றி விட்டது. இனி அரத அரசேக்க
எவரைரலும் ஆகரது. வந்லதமைரதரைம் என்ற மைந்திரை லமைரழியரல் பரரைத நரட்ரடத் தட்டி எழுப்பய
பரலேகங்கரதரை திலேகரரை அரைசேரங்கத்தரர சிரறயில் மைரட்டலேரம். லதன்னைரட்டுத் திலேகர என்ற லபர லபற்ற
எங்கள சிதம்பரைனைரரரைச் சிரறக் லகரட்டத் தில் அரடக்கலேரம்; லசேக்கிழுக்க ரவக்கலேரம்; துச்சேமைரக
எண்ணித் தூற லசேய்யலேரம். ஆயினும், அவர மூட்டிய கனைல் லவளரளயர ஆட்சிரய வீட்டிலய தீரும்!
"லசேரந்த நரட்டில் பறரக்கடி ரமைலசேய்லத
துஞ்சிலடரமை - இனி அஞ்சிலடரம்"
என்ற வீரை சுதந்தரை லவகத்ரத நிறத்த யரரைரல் முடியும்? எரிமைரலேரயத் தடுக்க - அதன் வரரய அரடக்க எவரைரல் இயலும்?
லசேந்தமிழ்க் கடலலே! இக் கரரையில் லகரஞ்சேம் இடம் லவண்டும் என்ற லகஞ்சிய லவளரளக்கரரைன்
இன்ற மிஞ்சி விட்டரன்; லகரட்ரட வரளத்தரன்; நமைக்குக் லகட்ரட விரளத்தரன்; இந்நகரரை
லவளரள யர பரக்கம் என்றம், கறப்பர பரக்கம் என்றம் பரித்தரலனை! லவளரளயர லமைலலேரரைரம்;
கறப்பர கீலழரரைரம். 'பறப்லபரக்கும் எல்லேர உயிரக்கும்' என்ற பரைந்த லகரளரகரயப் பழித்து நிற்பது
லவள ரளயர ஆட்சி. அது வீழ்ந்லத தீரும்.
"என் அருரமைத் தமிழ்க் கடலலே! அது விழு கின்ற நரளிலலே பரரைத சேமுதரயம் ஒன்ற பட்டு வரழும். சேரதிப்
பூசேல்கள ஒழியும்; சேமையப் பணக் கங்கள அழியும்; தமிழ் நரடு தரலேலயடுக்கும். அப்லபரது,
"உழவுக்கும் லதரழிலுக்கும்
வந்தரனை லசேய்லவரம்-வீணில்
உண்டுகளித் திருப்லபரரரை
நிந்தரனை லசேய்லவரம்"
என்ற ஆடுலவரம்; பளளுப் பரடுலவரம்; 'ஆனைந்த சுதந்தரைம் அரடந்து விட்லடரம்' என்ற அகம் களித்து
இக் கடற்கரரையில் இறமைரந்து உலேரவு லவரம்" என்ற ஏறலபரல் நடந்து லசேன்றரர பரரைதியரர.
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