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நாவலர் ேசாமசுந்தர பாரதியார் - ஆராய்ச்சி ல்கள்- பாகம் 1 
1. தி வள் வர் 
1. தி வள் வர் 

 
    சங்கப் லவர் சாிதங்க ள் ஒன் ேம சாியாகத் ெதாிந்தபா ல்ைல. நீண்ட 
இைடக்கால இ ளால் வி ங்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் பலவாக ேவண் ம். சிதிலமான 
பைழய சுவ கைளத் ேத ெய த் ச் ெசன்ற சில வ டங்களாக அச்சியற்றி 
ெவளிப்ப த்திவ ம் சில ேப பகாாிகளின் அாிய யற்சியாற் கிைடத் ள்ள சில சங்க 
இலக்கியங்கள் தவிரப் பழம்பண்ைடத் தமிழகச் ெசய்தி ெதாிவிக்கும் தக்க சாதனங்கள் 
ேவ  கிைடயா. கிைடக்கும் சில சங்க ல்களி ம் சங்கப் லவர் சாிதம் பற்றிய 
குறிப் க்கள் காண்ப  அாி . இந்த நிைலயில், தி வள் வைரப் பற்றிய சாிதக் 
குறிப் க்கைளத் ெதளிந்  ணிதல் எளிதன் . எனி ம், சங்க ல்களி ம் பைழய 
பாட் க்களி ம் கிைடக்கும் சில குறிப் க்கள் வள் வர் சாித ைத ம் திரட் த் 
தராேவ ம், தற்காலத் தமி லகில் வழங்கிவ ம் அவர் கைதயின் உண்ைமைய 
ஆராய்வதற்கு ஒ வா  உத கின்றன. அைவயிற்ைற உற் ேநாக்குங்கால். 
பிரஸ்தாபக் கைதகளில் நம்பிக்ைக ந வைடயக் காண்ேபாம். 
 
    வள் வாின் காலம், ஊர், கு யி ப் , சமயம் த யவற்ைறப் பல ம் பலப யாகப் 
ேபசிவ கின்றனர். இைவ பற்றிய தற்காலப் பிரஸ்தாபங்க க்கு உள்ள ஆதர கைளச் 
சிறி  விசாாிப்ேபாம் 
 
    கைடச்சங்கத்தின் கைடக்காலத்திற் சங்கப் லவர் இ மாப்ைப யடக்கின அவதார 

டர் வள் வர் என்பார் பலர். இறவாப் க ைடய தம் குற ைலக் கைடச் 
சங்கத்தில் அரங்ேகற்றவந்த வள் வைரப் றக்கணித் , அவர் தம் அாிய ைல ம் 
அவமதித்த சங்கத்தாைர வள் வர், தம் ெதய்விகத்தன்ைமயாற் ெபாற்றாமைரக் 
குளத்தில் ழ்த்தி அலமரச் ெசய்ததா ம். லவர்கள் வள் வைர ம் அவர்தம் 
குற ைல ம் ைனந் பா த் தம் யிைர இரந்  ெபற்றதா ம். குறட் கழின் 
பிறப்ேப சங்கப் கழின் இறப்பாக ந்தெதன் ம் கைதப்பார் பலர் கைதக்கின்றனர். 
சில தைல ைறயாகப் ைலைம ரத்தக் கலப் ைடய பார்ப்பான் ஒ வ க்கும், 

ைலப்பிறப் ம் பார்ப்பன வளர்ப் ள்ள கீழ்மகள் ஒ த்திக்கும் பிறந்த சிறார் 
எ வ ள், கைடமகேவ வள் வெரன் ம், குறிெசால் பவ ம் பைறய க்குப் 

ேராகித மான் வள் வ வகுப்பினரால் வளர்க்கப்ெபற்றைமயின் வள் வெரன்ப  
இவ க்குக் காரணப் ெபயராயிற்ெறன் ம். இவர் மயிலாப் ர் வணிகனான 
ஏேலலசிங்கனால் வ ைம வ த்தங்கள் நீக்கப்ெபற்  வாசுகிெயன் ம் ேவளாண் 
மகைள மணந்  வாழ்ந்  ம ைரச் சங்க றழித் ப் ேப ெபற்றாெரன் ம் தற்காலக் 
கைதகள் ேகட்கின்ேறாம். இவற் ள் ஒன் க்ேக ம் பழ லாதர  இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. கிைடக்குஞ் சில பண்ைடக் குறிப் க்க ம் இக்கைதகளின் 
ெபாய்ம்ைமகுறிக்கக் காண்கின்ேறாம். 
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    த ல், வள் வர் ன்றாஞ் சங்கத்ைத ற் வித்த வரலாற்றின் உண்ைமையச் 
சிறி  வியாராய்ேவாம். குறட்சுவ களிற் காணப்ப ம் தி வள் வமாைல எ ம் 

ைனந் ைரப் பாட் க்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  இக்கைத நடக்கின்ற . 
வள் வமாைல உள்ளப  கைடச்சங்கப் லவராற் பாடப்பட்ட தானா? என்ற வினா 
நிற்க; அப் லவர் பாக்கேள வள் வமாைலெயனக் ெகாள்ளி ம், சங்கப் லவர் 
வள் வைர அவமதித்  அவரால் றடக்கப்பட்டதற்ேக ம், அவர் தம் இறவாக் 
குற ல் அப் லவர் ன் அரங்ேகற்றப்பட்டதற் ேக ம் ஆன்ற சான்  ஏ ம் 
அவ்வள் வமாைலப் பாக்கள் சுட்டக் காண்கின்றிலம். கைடச்சங்கப் லவராற் 
பாராட் ச் ேசமித் ைவக்கப்பட்ட ற்றிரட் க்க ள் அப் லவர் சிலர் 

ைனந் ைரத்த பாக்கள் காணப்ப கின்றன. கைடச்சங்கத்தார் ற்றிரட் க்களில் 
தி க்குற ம் ஒன்ெறன்ப  தமிழர் யாவ க்கும் ஒப்ப வதாகும். அத்திரட்  

ல்க ள் ம் வள் வர் ல் தைல சிறந்தெதன்பதற்கு இைட ெந ங்காலம் பிற பல 
ம் வழக்கிழந்ெதாழிய ம், என் ம் பிரபல லாகக் குறள் நின்  நிலவியேத 

ேபாதிய சான்றாம். நாம் அறிந்த சங்கத்திரட்  ல்களாவன: பத் ப்பாட் , 
எட் த்ெதாைக, பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு த யன ஆம். இைவயைனத் ம் 
கைடச்சங்கப் லவாியற்றியன ம் அவர்க்கு ற்பட்ட லவர் இயற்றியவற் ள், 
ேசமித்  ைவக்கத்தக்க சிறப் ைடயனவாகக் கைடச் சங்கத்தா ம், பிற ம் கண்  
திரட் யன மாக ம். இத்திரட்  ல்க ள், தக மிக ைடய தி க்குறளின் 
ெப ைம ேநாக்கிச் சங்கப் லவரைனவ ம் இதைனப் ைனந்  பா யி க்கலாம். 
அன்றி, ேவ  சில ல்க க்கும் இவ்வாேற அவரைனவ ம் சிறப் க் கவிகள் 
தந்தி ப்பின் அந் ல்கள் வழக் கிழந்த காலத்ேத சிறப் ப்பாயிரச் ெசய் ட்கள் 
இறப்பின் வாய்ப்பட் ம் இ க்கலாம். குன்றாவழக்குைடக்குறெளா  அதன் 

கழ்மாைலப் பாக்க ம் நின்  நிலவி வந்தி க்கலாம். இத ண்ைம எப்ப யாயி ம், 
தி வள் வ மாைலயில் வள் வர் கைடச்சங்கத்தின் கைடக்காலத்திற் சங்கத்ைத 

றழித்த கைத சுட் ங்குறிப்  ஒன்ேற ம் இல்ைல. 
 
    கைடச்சங்கக் கைடநாளிற் ேறான்றித் தம் குற ல் அரங்ேகற் த னிைடேய 
வள் வர் ம ைரச் சங்கத்ைத அழித்த கைத ெமய்யாேமல், லவர் சங்கமி ந்  
இயற்றிய பழம்ப வல்களிற் குறள கள் குறிக்கப்படக் காரணமில்ைல. ன்றாஞ் 
சங்கப் லவர் ல்களிேலேய சுட்டப்பட யாத பின்வந்த தி க்குறள ந்ெதாடர்கள், 
    அச்சங்கத்தா க்குப் பல ற்றாண் க க்கு ன் எ ந்  அவராற் பாராட் ச் 
ேசமித் ப் பா காக்கப்பட்ட பழந்ெதாைகப் ப வல்களிற் சுட்டப்ப மாறில்ைல-
ெயன்ப  ஒ தைல. ஆனால் ம ைரச் சங்கச் ச ரர் ல்கள் பலவற் ள் ம், அவர் 
ேபாற் தற்கான அவ க்கு ற்பட்ட மிகப்பைழய தமிழ்த் திரட்  ல்க ள் ம் 
வள் வ ம் அவரற ம் பலேவறிடங்களி ம் பாராட்டப்பட நாம் கா ங்கால், 
வள் வைர அப்ப ப்பாராட் ெய த்தா ம், பாவல க்கு அவர் சம காலத்தவராதல் 
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ேவண் வெதான் ; அன்ேறல் ன்ேனாராதல் ேவண் வெதான் ; இஃதன்றிக் 
காலத்தாற் பிந்தியவராகக் க தற் கிடமில்ைலயன்ேறா! தமக்கு ற்பட்ட இைடச்சங்கச் 
ெசய் ம் பிற ஞ் ேசர்த் க் கைடச்சங்கத்தார் திரட் ய க த்ெதாைக, றநா  

த ய பைழய ல்களி ம் குறைள மதிப் டன் எ த்தாளக் காண்கின்ேறாம். 
குறள கள் இவ்வா  கைடச்சங்கப் லவரா ம் அவர்க்கு ற்பட்ட லவரா ம் 
எ த்தாளப்பட்ட மட் மில்ைல: குறள் வாக்கியங்கள் அறத்ெதய்வக்கூற்றா ம் 
வள் வர் ெமய்த்ெதய்வப் லவரா ம் அவர் பலரா ம் வாயார வாழ்த்தப்பட ம் 
கா ம் நாம், வள் வர் அவர்க்குச் சமகாலத்தவெரன்  ெகாள் த ம் அவர்க்கு 

ற்பட்டவராகக் க தேல சால் ைடத்தாம். லவெரவ ம் தம் காலத்தவரால் 
தைலநின்ற ேதவநாவலராய் மதிக்கப்ப ம் வழக்கம் யாண் ம் இல்ைல. ெப ம்பா ம் 
சமகாலத்தவரால் அவமதிப் ம் தாமியற்றிய ன் ெமய்ப் ெப ைமவ யாற் 
பிற்காலத்தவரால் ேமம்பா ம் அைடவேத லவ லகியல் . ெதய்வப் பாவலராக 
வள் வைரச் சங்கப் பழம் லவர்கள் கூ வதால். அவர் தமக்கு வள் வர் 
நீண்டகாலத் க்கு ற்பட்டவராக ம். அவரற ன் இறவாச்சிறப்  
அங்கீகாிக்கப்ப தற்குப் ேபாதிய அவகாசம் அக்குற க்கும் அதன கைளப் பாராட்  
எ த்தா ம் சங்கப்ப வல்க க்கும் இைடேய ஏற்பட் க்க ம் ேவண் ம். இ  
சம்பந்தமாய்த் தி க்குறள கைளச் சிந்திக்கச் ெசய் ம் சில சங்கச் 
ெசய் ட்ெடாடர்கைள ஈண் க் குறிப்ேபாம் :- 
 
        1. இ க்கண்கால் ெகான்றிட வி  ம த் ன் ம் 
        நல்லா ளிலாத கு . (1030) 
 
        ங்குசிைற வாவ ைற ெதான்மரங்க ெளன்ன 
        ஓங்குகுல ைநயவத ட்பிறந்த ரர் 
        தாங்கல்கட னாகுந்தைல சாய்க்கவ  தீச்ெசால் 
        நீங்கல்மட வார்கட ெனன்ெற ந்  ேபாந்தான். 
        (சிந்தா - காந்த வ-6) 
 
        2. ேவட்ட ெபா தி னைவயைவ ேபா ேம 
        ேதாட்டார் க ப்பினா ேடாள். (1105) 
 
        ேவட்டார்க்கு ேவட்டனேவ ேபான்றினி ேவய்ெமன்ேறாட் 
        ட்டார் சிைல தலாட் ல்லா ெதாழிேயேன. 
        (சிந்தா-குண-192) 
 
        3. கடலன்ன காம ழந்  மடேலறாப் 
        ெபண்ணிற் ெப ந்தக்க தில். (1137) 
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        எண்ணில் காம ெமாிப்பி  ேமற்ெசலாப் 
        ெபண்ணின் மிக்க  ெபண்ணல தில்ைலேய. 
        (சிந்தா - குண - 148) 
 
        4. கூற்றத்ைதக் ைகயால் விளித்தற்றா லாற் வார்க் 
        காற்றாதா ாின்னா ெசயல். (894) 
 
        யாண் ச்ெசன் றியாண்  ளராகார் ெவந் ப்பின் 
        ேவந்  ெசறப்பட் டவர். (895) 
 
        ேவந்ெதா  மா ேகாடல் விளிகுற்றார் ெதாழிலதாகும். 
        (சிந்தா - குண - 239) 
 
        5. ஆக்கங் க தி த ழக்கும் ெசய்விைன 
        ஊக்கா ரறி ைட யார். (463) 
 
        வாணிக ெமான் ந் ேதற்றாய் தெலா ங் ேக  வந்தால் 
        ஊணிகந் ட்டப் பட்ட திய ெவா க்கி ெனஞ்சத் 
        ேதணிகந் திேலசு ேநாக்கி இ தல் ெகடாைம ெகாள்வார் 
        ேசணிகந் ய்யப் ேபாநின் ெசறிெதா  ெயாழிய ெவன்றார். 
        (சிந்தா - காந்த  - 278) 
 
        6. இல்லாைள யஞ்சுவா னஞ்சுமற் ெறஞ்ஞான்  
        நல்லார்க்கு நல்ல ெசயல். (905) 
 
        இல்லாைள யஞ்சி வி ந்தின் கங் ெகான்றெநஞ்சிற் 
        ல்லாளனாக. 
        (சிந்தா - மண்மகளிலம்பகம், ெசய் - 217) 
 
        7. உலகந் தழீஇய ெதாட்ப மலர்த ம் 
        கூம்ப  மில்ல தறி . (425) 
 
        ேகாட் ப் ப் ேபால மலர்ந் பிற் கூம்பா  
        ேவட்டேத ேவட்டதா நட்பாட்சி-ேதாட்ட 
        கயப் ப்ேபான் ன்மலர்ந்  பிற்கூம்  வாைர 
        நயப்பா  நட்பா  மில். 
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        (நால  - நட்பாராய்தல் - 5) 
 
        8. ஒ நா ெள நாள்ேபாற் ெசல் ம் ேசட் ெசன்றார் 
        வ நாள்ைவத் ேதங்கு பவர்க்கு. (1269) 
 
        ெபறிெனன்னாம் ெபற்றக்கா ெலன்னா றிெனன்னாம் 
        உள்ள ைடந் க்கக் கால். (1270) 
 
        ஊடற்கட் ெசன்ேறன்மற் ேறாழி ய மறந்  
        கூடற்கட் ெசன்றெதன் ெனஞ்சு. (1284) 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        லப்ேபன்யான் என்ேபன்மன் அந்நிைலேய அவற்காணிற் 
        கலப்ேபன் என் மிக் ைகய  ெநஞ்ேச. 
 
        ஊ ேவன் என்ேபன்மன் அந்நிைலேய அவற்காணிற் 
        கூ ேவன் என் மிக் ெகாள்ைகயி ெனஞ்ேச. 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
        னிப்ேபன்யான் என்ேபன்மன் அந்நிைலேய அவற்காணில் 
        தனித்ேத தா ம் இத்தனி ெநஞ்ேச. 
 
        எனவாங்கு 
 
        பிைற ைர ேயர் தால் தாெமண்ணி யைவெயல்லாம் 
        ைறேபாத ெலால் ேமா வாகா தாங்ேக 
        அைறேபாகு ெநஞ்சுைட யார்க்கு. 
        (க  - 67) 
 
        9. ஞ்சுங்காற் ேறாண்ேமல ராகி விழிக்குங்கால் 
        ெநஞ்சத்த ராவர் விைரந் . (1218) 
 
        ஒ ஒ கடேல, 
        ெதற்ெறனக் கண் ள்ேள ேதான்ற இைமெய த் ப் 
        பற் ெவன் என்றியான் விழிக்குங்கால் மற் ெமன் 
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        ெநஞ்சத் ள் ேளா  ெயாளித்தாங்ேக ஞ்சாேநாய் 
        ெசய்  மறனி லவன். 
        (க -144) 
 
        10. காம ம் நா  யிர்காவாத் ங்குெமன் 
        ேநானா உடம்பி னகத் . (1163) 
 
        11. காம ழந்  வ ந்தினார்க் ேகம 
        மடலல்ல தில்ைல வ . (1131) 
 
        ந த ங் காம ங் ெகளைவ  ெமன்றிவ் 
        வ தின் உயிர்காவாத் ங்கியாங் ெகன்ைன 
        ந ம் வி மம் இரண் . 
        (க -142) 
 
        காமக் க ம்பைகயிற் ேறான்றிேனற் ேகம 
        ெமழி த த்தவிம் மா. 
        (க -139) 
 
        12. அறிவினா னாகுவ ண்ேடா பிறிதிேனாய் 
        தந்ேநாய்ேபாற் ேபாற்றாக் கைட. (315) 
 
        சான்றவர் வாழிேயா சான்றவிர் என் ம் 
        பிறர்ேநா ம் தந்ேநாய்ேபாற் ேபாற்றி அறனறிதல் 
        சான்றவர்க் ெகல்லாம் கடனா வ்வி ந்த 
        சான்றீர் உமக்ெகான் றறி ப்ெபன். 
        (க -139) 
 
        13. கு றங் காத்ேதாம்பிக் குற்றங் க தல் 
        வ வன்  ேவந்தன் ெறாழில். (549) 
 
        கு றங் காத்ேதாம் ஞ் ெசங்ேகாலான் வியன்றாைன 
        வி வழி வி வழிச் ெசன்றாங்கு அவர் 
        ெதா வழித் ெதா வழி நீங்கின்றாற் பசப்ேப. 
        (க  - 130) 
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        14. தன்ெனஞ் சறிவ  ெபாய்யற்க ெபாய்த்தபின் 
        தன்ெனஞ்ேச தன்ைனச் சு ம். (263) 
 
        ெநஞ்சறிந்த ெகா யைவ மைறப்பி ம் மைறயாவா 
        ெநஞ்சத்திற் கு கிய காியில்ைல யாக ன். 
        (க . ெநய்தல்-8) 
 
        15. களித்தறிேய ெனன்ப  ைகவி க ெநஞ்சத் 
        ெதாளித்த உ மாங்ேக மிகும். (928) 
 
        . . . . . . . . . காமம் 
        மைறயிறந்  மன்  ப ம். (1138) 
 
        ேதாழிநாங், 
        காணாைம ண்ட க ங்கள்ைள ெமய்கூர 
        நாணா  ெசன்  ந ங்க ைரத்தாங்குக் 
        கரந்த உங் ைகெயா  ேகாட்பட்டாங் கண்டாய். 
        (க . ல்ைல ெசய்-15) 
 
        16. நாடா  நட்ட ற் ேக ல்ைல நட்டபின் 
        ல்ைல நட்பாள் பவர்க்கு. (791) 
 
        நா  நட்பி னல்ல  
        நட்  நாடார்தம் ெமாட் ேயார் திறத்ேத. (நற்றிைண-32) 
 
        17. ெபயக்கண்  நஞ்சுண் டைமவர் நயத்தக்க 
        நாகாிகம் ேவண்  பவர். (580) 
 
        ந்ைத யி ந்  நட்ேடார் ெகா ப்பின் 
        நஞ்சு ண்பர் நனிநா காிகர் (நற்றிைண) 
 
        18. நீாின் றைமயா லெகனின் யார்யார்க்கும் 
        வானின் றைமயா ெதா க்கு. (20) 
 
        நீாின் றைமயா உலகம் ேபாலத் 
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        தம்மின் றைமயா நந்நயந் த ளி. (நற்றிைண-1) 
 
        19. சிறப்பீ ம் ெசல்வ  மீ  மறத்தி உங் 
        காக்க ெமவேனா உயிர்க்கு. (31) 
 
        அறத்தான் வ வேத யின்பம்மற் ெறல்லாம் 
        றத்த க  மில. (39) 
 
        சிறப் ைட மரபிற் ெபா ம் இன்ப ம் 
        அறத்  வழிப்ப உம் ேதாற்றம் ேபால. ( றம்-31) 
 
        20. ெபா ேநாக்கான் ேவந்தன் வாிைசயா ேநாக்கின் 
        அ ேநாக்கி வாழ்வார் பலர். (528) 
 
        வாிைச யறிதேலா வாிேத ெபாி ம் 
        ஈத ெலளிேத மாவண் ேடான்றல் 
        அ நற் கறிந்தைன யாயிற் 
        ெபா ேநாக் ெகாழிமதி லவர் மாட்ேட. ( றம்-121) 
 
        21. நட்டார்க்கு நல்ல ெசய ன் விைரந்தேத 
        ஒட்டாைர ஒட் க் ெகாளல். (679) 
 
        நட்டார்க்கு நல்ல ெசய னி  எத் ைண ம் 
        ஒட்டாைர ெயாட் க் ெகாளலதனின் ன்னினிேத. 
        (இனியைவ நாற்ப -18) 
 
        22. பற்றற்ற கண்ேண பிறப்ப க்கு மற்  
        நிைலயாைம காணப் ப ம். (349) 
 
        அற்ற  பற்ெறனி ற்ற  . (தி வாய்ெமாழி1-2-5) 
 
        23. ஆரா வியற்ைக யவாநீப்பி னந்நிைலேய 
        ேபரா வியற்ைக த ம். (370) 
 
        ெசன்றாங் கின்பத் ன்பங்கள் ெசற் க் கைளந்  பைச யற்றால் 
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        அன்ேற அப்ேபாேத  ட ேவ  டாேம. 
        (தி வாய்ெமாழி-8-8-6) 
 
        24. அங்கணத்  க்க வமிழ்தற்  (720) 
 
        ஊத்ைதக் குழியி ல தம் பாய்வ ேபால் 
        (ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி-4-6-9) 
 
        25. ஒ ைம  ளாைமேபா ைலந்தடக்க லாற்றின் (126) 
 
        ஒ ைம  ளாைமேபா ள்ைளந் தடக்கி 
        (தி மந்திரம்- தற்றந்திரம்-21) 
 
        26. நாெடா  நா  ைறெசய்யா மன்னவன் 
        நாெடா  நா  ெக ம் (553) 
 
        நாெடா  மன்னவ னாட் ற் றவெநறி 
        நாெடா  நா  யவெனறி நாடாேனல் 
        நாெடா  நா  ெக ட னண் மால் 
        நாெடா ஞ் ெசல்வ நரபதி குன் ேம 
        (தி  மந்திரம்-இராசேதாடம்-2) 
 
        27. சார் ணர்ந்  சார்  ெகடஒ கின் மற்றழித் ச் 
        சார்தரா சார்த  ேநாய் ( 359) 
 
        சார் ணர்ந்  சார்  ெகட ஒ கின் என்றைமயால் 
        சார் ணர்  தாேன தியான மாம்-சார்  
        ெகடஒழ்கி னல்ல சமாதி மாங் ேகதப் 
        படவ வ தில்ைலவிைனப் பற்  
        (தி க்களிற் ப்ப யார்) 
 
        28. தைலப்பட்டார் தீரத் றந்தார் மயங்கி 
        வைலப்பட்டார் மற்ைறயவர் (348) 
 
        தைலப்பட்டார் தீரத் றந்தார் மயங்கி 
        வைலப்பட்டார் மற்ைறயவ ெரன் -நிைலத்தமிழின் 
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        ெதய்வப் லைமத் தி வள் வ ைரத்த 
        ெமய்ைவத்த ெசால்ைல வி ம்பாமல் 
        (உமாபதிசிவாசாாியார் ெநஞ்சுவி ) 
 
        29. . . . . . . . . . அவர் ெசன்ற 
        நாெளண்ணித் ேதய்ந்த விரல் (1261) 
 
        ெந ம ணிஞ்சி நீணகர் வைரப்பி 
        ேனா றழ் ெந ஞ்சுவர் நாள்பல ெவ திச் 
        ெசவ்விரல் சிவந்த வவ்வாிக் குைடச்சூ 
        லணங்ெகழி லாிைவயர் 
        (பதிற் ப்பத் -68) 
 
        30. பிறர்க்கின்னா ற்பகற் ெசய்யிற் றமக்கின்னா 
        பிற்பகற் றாேம வ ம் (319) 
 
        ற்பகற் ெசய்தான் பிறன்ேக  தன்ேக  
        பிற்பகற் காண்கு உம் ெபற்றிகாண். 
        (சிலப். வஞ்சினமாைல. வாி-3, 4) 
 
        31. ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா ெத வாள் 
        ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ (55) 
 
        ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா வாைளத் 
        ெதய்வம் ெதா தைகைம திண்ணமால்-ெதய்வமாய் 
        மண்ணக மாதர்க் கணியாய கண்ணகி 
        விண்ணகமா தர்க்கு வி ந்  
        (சிலப். கட் ைரகாைத) 
 
        ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா ெத வாள் 
        ெபய்ெயனப் ெபய் ம் ெப மைழெயன்றவப் 
        ெபாய்யில் லவன் ெபா ைள ேதராய் 
        (மணிேமகைல:காைத 22-வாி59-61) 
 
        32. எந்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய் ண்டா ய்வில்ைல 
        ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு (110) 
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        நிலம் ைட ெபயர்வ தாயி  ெமா வன் 
        ெசய்தி ெகான்ேறார்க் குய்தி யில்ெலன 
        அறம்பா ற்ேற யாயிைழ கணவ ( றம்-34) 
 
    இன் ம் இத்தைகய ேமற்ேகாள்வாக்கியங்கள் பல எ த் க் காட்டலாமாயி ம் 
ஈங்கு இைவ ேபாதியவாம். இவ்வா  உைரெயா  ெபா ம் உற ம் பலவிடங்கைள 

ம் காட் மிடத் க் குறளாசிாியேர அவற்ைறப் பிற ல்கனினின் ம் 
இரவல்ெகாண் க்கலாகாேதா எனின். இவ்வாக்கியங்களின் ெபா ேணாக்கும் 
நைடப்ேபாக்கும் உற்  ேநாக்குவார்க்குக் குறேள பிற ைடயா க்கு 
ேமற்ேகாளாதல் ெவள்ளிைடமைலயாம். அன்றி ம், சாத்தனார் மணிேமகைலயி ம், 
ஆலத் ர்கிழார் றப்பாட் ம் குறைளப் பாராட் ப்பாடக் கண் ைவத் ம். 
குறளாசிாியர் பிற னின்  இரவல்ெகாண்டாெரனக் கூ தல் சிறி ம் 
ெபா ந்தாக்கூற்றாம். எனேவ சங்கப் லவர் பலரா ம் எ த்தாளப்ப ம் குறள் அவர் 
தமக்குக் காலத்தான் ந்தியதாதல் ஒ தைல. அன்றி ம், கைடச் சங்கப் லவரான 
சாத்தனார் ' ெபாய்யில் லவன் ெபா ைர' ெயன ம் ஆலந் ர்கிழார் 
'அறம்பா ற்ேற' என ம் குறைள ம் அதனாசிாியைர ம் ேபாற்றிப் ேபணக்கா ம் 
நாம், இப்பழம் லவராற் குறள் ெமய்ம்மைற ெயன ம், அதனாசிாியர் ெபாய்யா 
அறக்கட ெளன ம் பாராட்டப்ப தற்கு வள் வாின் ெமய்ப்ெப ைம அப் லவ க்கு 
ெவகுநீண்ட காலத் க்கு ன்ேன நிைலேபறைடந்தி க்க ேவண் ெமன்பைத எளிதிற் 
ெறளியலாகும். நமக்குக் கிைடக்கும் சங்க ல்கெளல்லாம் கைடச்சங்கப் லவராேலேய 
இயற்றப்பட்டன எனக்ெகாள்வதற்கும் இல்ைல. சில றப்பாட் க்க ம் க க ம் 
இைடச்சங்கப் லவராேல ம் எைனத்தா ம் கைடச்சங்கத் க்கு ற்பட்ட 

லவராேல ம் ஆக்கப்பட் க்கேவண் ெமன்  ஆராய்ச்சியாளர் க கின்றனர். 
அவர் ல்களி ம் குறள் எ த்தாளப்ப தலால் வள் வர் கைடச்சங்கக் 
கைடக்காலத்தவ மில்ைல; த ைடக் காலத்தவ மில்ைல; அச்சங்கத் க்கு 
ெந ம்பல்லாண் கட்கு ன்பி ந்தவ ராவெரன்ப  இனி  ேபாத ம். 
 
    இனித் ெதால்காப்பியம் தற்சங்க காலத்  ஆக்கப்ெபற்  இைடச்சங்கத்தா க்கு 
இலக்கணமாயிற்ெறன்ப  தமிழெரல்லார்க்கும் ஒப்ப ந்தெதான் . கைடச் சங்கக் 
காலத்தி ம் ெதால்காப்பியம் ஆட்சியி ந்ததாயி ம் அதன் விதிக க்கு மா பட்ட 
வழக்குக்கள் அச்சங்க ல்களிற் பயிலக் காண்கின்ேறாம். உதாரணமாக: ெமாழிக்கு 

தலாகாெதன்  ெதால்காப்பியம் விதந்  விலக்கிய சகரத்ைத தலாகக்ெகாண்ட 
தமிழ்ெமாழிகள் பல கைடச்சங்க இலக்கியங்களிற் பயிலக் காண்கின்ேறாம். வள் வர் 

ல் வடெசால்லாய்வந்  வழங்கும் சமன், சலம் என்ற இரண்ெடான்  தவிரத் 
தனித்தமிழ்ச் சகர தன்ெமாழிகள் காணல் அாி . இதனால், ெதால்காப்பிய விதிகள் 
சில வழக்கிழந்த கைடச்சங்கக் காலத் க்கு ன்னேர அவ்விதிகள் பிறழாமற் 
ேபணப்ெபற்ற இைடச் சங்கப் பழங்காலத்ைதய த்ேத வள் வாின் குறள் 
எ ந்தி க்கேவண் ெமன்  ஊகிப்ப ம் இ க்கா . 
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    சாணக்கியம் த ய ஆாியநீதி ல்களினின்  அறங்கைளத் திரட்  வள் வர் 

ல்ெசய்தி க்கேவண் ெமன் ம், ஆதலால், சாணக்கியர் த ேயா க்கு வள் வர் 
பிற்காலத்தவராயி க்கேவண் ெமன் ம் சிலர் கூ கின்றனர். இதற்குப் பாிேமலழகர் 
662-ஆம் குறளின் விேசடக் குறிப்பில் "வியாழ ெவள்ளிகள  ணி ெதாகுத் ப் பின் 
நீதி ைடயார் கூறியவா  கூ கின்றைமயின்" என்  எ தி ள்ள வாக்கியத்ைத 
ஆதாரமாக்கி, அவ்வாக்கியத்திற் கண்ட 'பின் நீதி ைடயார்' என்ற ெசாற்ெறாடர் 
சாணக்கியர் தலாயினாைரச் சுட் வதாகக் ெகாள்கின்றனர். இ ேவ பாிேமலழகர் 
க த்தாயின் அவர் விசதமாக்கியி ப்பர். அன்றி ம், பின் னீதி ைடயார் 
யாேரயாயி ம் அவர் தம் வழி ல்க க்குக் குறள் சார் லாகும் என் ங் க த்ைதப் 
பாிேமலழகர் இவ்வாக்கியத்தாற் குறித்ததாக ஏற்ப மாறில்ைல. ஆழச்சிந்தித்தால் 
வியாழ ெவள்ளிகளின் நீதி ல்க ங்கூடக் குற க்கு த ெலனப் பாிேமலழகர் 
இவ்வாக்கியத்திற் சுட் லெரன்ப  ெதற்ெறன விளங்கும். வியாழ ெவள்ளிகளின் 

ணி கைளத் ெதாகுத்த ஆாியநீதி வழி ைடயார் ைறக்கும் குறளாசிாியர் 
அறம்வகுத்த ைறக்கும் எ த் க்ெகாண்ட குறட் ெபா ள்பற்றி ள்ள ஒப் ைமைய 
இவ்வாக்கியத்தாற் கூறியதன்றி, ஈண் ப் பாிேமலழகர் கால ைறயால் தல் வழி 
சார் ல்களாமா  வகுத் க்கூற வந்தாாில்ைல. இவ்வாேற பிற இடங்களி ம் 
குறட்க த் க் கேளா  வட ைடயார் ெகாள்ைககளின் ஒப் ம் மா பா ம் 
பாிேமலழகர் எ த் க்காட் ச் ெசல் த ம் கவனிக்கத்தக்க . 
 
    சங்கத்தார் பா யதாகக்ெகாள்ளப்ப ம் தி வள் வ மாைலச் ெசய் ட்கள்பல 
குறைள ஆாியமைறக க்கு ஒப்ப ம் மிக்க மாெமன்  விசதமாகப் பாராட் கின்றன். 
ேவதங்க க்கு மிகப்பிந்திய ம வாதி வடெமாழி ெலான் ேம குற க்கு 

த லாகாெதன் ங் குறிப் ம் தி வள் வமாைலச் ெசய் ட்களிற் காணலாம். 
இவ்வா  ம வாதி வடெமாழி அற ைடயாேர வள் வ க்கு 

த ைடயராகாத ேபா , அவைரப் பின்பற்றிய மிகப் பிற்பட்ட ேகவலம் 
நீதி ைடய சாணக்கியராதியர் வள் வ க்கு வழிகாட் களாவ  எப்ப ேயா? 
 
    ேம ம், நீதி அறத்தில் அரசனால் வற் த்தப்ப ம் ஒ கூேறயாமாக ன், 
அற ல்களினின்  நீதி ல்கைளப் பிாித் த் ெதாகுக்கலாவதன்றிக் ேகவலம் 
நீதி ல்களினின்  அற ல்களியற்றப்ப மாறில்ைல. பாிேமலழகேர பலவிடத் ம் 
நீதி ன் ேவறாய அற ல்க ண்ைமையச் சுட் ள்ளார். தி க்குறள் 
அற லாகேவ, அறத்தின் ஒ  பகுதியான நீதிகைளமட் ங்கூ ம் வடெமாழி 

ல்களின் வழி லாக வள் வர் குறைள இயற்றினார் என்ப  ெபா ந்தாக்கூற்றாம். 
 
    இன் ம், ஆாிய த மசாத்திர ைற ேவ , தமிழற ன்மர  ேவறாகும். 
இ ைறகைள ம் ஒத் ணர்ந்த வள் வர் தி க்குறள், தமிழ் மர வ வா  
ெபா ளின் பகுதிகளான அகப் றத் ைறயறங்கைள மக்கள் வாழ்க்ைக ைறக்காமா  
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ஆராய்ந்  அ தியிட்  வ த்ெத த்  விளக்கும் தமிழ் ல். தமிழ்மர ம் ஆாியர் 
சம்பிரதாய ம் அறிந்த பாிேமலழகர் தம் குற ைரயில் ஆங்காங்ேக 
இவ்வி ெப வழக்குக்களின் இைய ம் ர ம் எ த் க் காட் ச் ெசால் மழகு 
பாராட்டத்தக்க . இைத விட் த் தி க்குறள், சாணக்கியராதி வடெமாழி நீதி வழி 

ல்க க்குப்பின் அவறறின் சார் லாக எ ந்தெதன்பர் தம  ஆாியமதிப் ம் 
காத ம் ெவளிப்ப த் வதன்றிச் சாித ண்ைம லக்குபவராகார். தமிழிற் 
ெப ைம ைடய அைனத் ம் ஆாிய ல்களினின்  திரட்டப்பட் ப்பதாகக் காட்  
மகிழ்வார் சிலர்க்கன்றி, ந நிைலயாள க்கு வள் வர் குறள் தமிழில் தனி தலற 

ேலயாகுெமன்ப  ெவள்ளிைடமைலயாம். 
    ------------------ 

2. வள் வர் கு ப்பிறப்  
 
    தி வள் வர் 'ஆதி' என் ம் ைலமக க்கும் 'பகவன்' என் ம் பார்பன க்கும் 
பிறந்த எ வாில் இைளயவர் அன்  சில்ேலார் ெசால் ம் கைதயிைன நல்ேலார் 
பல ம் நம் கின்றார். இக்கைத ைரப்ேபார், " 'அன்ைன ம் பிதா ம் ன்னறி ெதய்வ' 
மாைகயால் வள் வர் தம் தற் குறளில் '. . . . . ஆதி பகவன் தற்ேற லகு' எ ந் 
ெதாடராற் றம் 'தந்ைத தாய்ப்ேபணி ள்ளார்"என்  கூறித் தம்ேகாள் நி விவிட்டதாக 
எண்ணி மகிழ்கின்றனர். இக்கைதக்கிவர்வி ப் ம், இவர் வி ப் க்கிக் கைத ேம 
ஆதாரமாவதன்றிப் பிறி  பிரமாணம் காட்டக்காேணம். த ல் நாயனார் கட ள் 
வழிபாட்  தற்குறளிற் றம் ெபற்ேறாைர உலேகாற்பத்திக்கு தற் காரணராகச் 
சுட்டத் ணிவாரா என்ப  சிந்திக்கத்தக்க . இனி இப்ெபய ைடயார் நாயானாாின் 

தற் குரவெரன்பைதப் பிறி  சான்  ெகாண்  நி வியபின்னன்ேற இக் 
குறளிலக்குரவர் ெபயைரக் குறிக்க ஆசிாியர் க தினரா எ  மாராய்ச்சி எழேவண் ம். 
ஐயமகற்ற ஆரா ங்கால் ஐயப்ப வதைனேய ஆதரவாக்ெகாண்  ஒ  சித்தாந்தம் 
ெசய்வ  த க்க ைறயாமா? தற்குறளிற் கண்ட ஆதி'-'பகவன் எ ஞ்ெசாற்கள் 
குறளாசிாியாின் ெபற்ேறாைரக் குறிக்குமாெவன்  விசாாிக்கு ன், அப்ெபய ைடய 
ெபற்ேறா ண்ெடனக் கண்டறிய ேவண் ய  தற்கடனன்ேறா? குறட் 
ெசாற்கைளேயெகாண்  அப்ெபயாிய ெபற்ேறா ண்ெடன ம், 
அப்ெபற்ேறா ண்ைமையச் சங்ைகயற்ற பிரமாணமாகக்ெகாண்  குறள் 
ெமாழிகளவைரேய குறிக்குெமன ம் அ மானிப்ப  பி வாதிகளீன் அபிமான 
வாதமாகலாம்; ஆனால் உண்ைம கா ம் வாத ைறயாகாெதன்ப  ெவளிப்பைட. 
 
    இனிப் பகவன் என்ப  இவர் தந்ைதயின் ெபயெரன்பதற்கு யாெதா  

லாதர மில்லாதேதா , அதற்கு மாறாக "யாளி, கூவற் ண்  மாதப் ைலச்சி, 
காதற் காசனி யாகி ேமதினி, யின்னிைசெய வர்ப் பயந்தன ளீண்ேட"எ ம் 
ஞானாமிர்த ல களால் வள் வாின் தந்ைத'யாளிதத்தன்'எ ம் ேவதியன் என்ெறா  
கைத ம் ேகட்கின்ேறாம். இவ்வி  கைதகளில் விலக்குவ ெததைன? ேவண் வெத ? 
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இன் ம், பகவன் எ ம் ெசால் தமிழி ம் இ க்கு ேவதத்தி ம் அவ் விற் 
பயில்வதன்றிப் பாணினியாதி ைவயாகரணிகளின் விதிப்ப க்கும் ேவதத் க்குப் 
பிந்திய வடெமாழி ல்களி ம் 'பகவன்' எ ம் பிரேயாகம் காணலாி . 'பகவான்' 
என்பேத சாியான ஆாியச்ெசால்லாகும். இதனாற் குறளாசிாியர் பாணினிக்கு 

ற்பட்டவெரனத் ணிதற் கிடமாவதன்றிக் கைடச்சங்கக் கைடக்கால 
ேவதியெனா வ க்குப் 'பகவன்' எ ம் ெபய ண்ைம அசம்பாவிதமாகும். 
எைனத்தா ம் இக்கைதக்குக் கைதப்பவர் காதலன்றிப் பிறி  பிரமாணமில்ைல. 
ேப ாில்லாத பலர் பிற்காலத்திற் பா  ைவத்த தனிப்பாடல்கைளெயா  
ெபா ட்ப த்திப் பண்ைடச் சாிதங்கள் ணிவ , ஏதவிைள க் காதாரமாகுமன்றி, 
உண்ைம ெதளிவதற்குத  மாறில்ைல. பல ற்றாண் க க்கு ன்பின்னி ந் திறந்த 
நச்சினார்க்கினியார், பாிேமலழர்கைளக் கூட் ைவத் ப் ேபாட்  ெசய்வித் ம், 
காளிதாசன், ேபாசராசன் பவ திகைளச்ேசர்த்தவர் தம் ட் சல்லாபச் சண்ைட 

ண் பண்ணி ம் வழங்கிவ ம் பல கைதகைள ம் தனிச் ெசய் ட்கைள ம் ேகட்கும் 
நாம், அைனயெதா  ெபா ப்பற்ற நாெடா களின் கைதைய நம்பி அறத்ேதவைரப் 
பைறப் ைலயராக்கத் ணிவ  எவ்வா  கூ ம்? 
 
    இன் ம், இக்கைதக்குப் பண்ைடச் சங்கப்பாட் க்களிேல ம் பைழய பிற 
ப வல்களிேல ம் ஓராதார ம் ெபறாைமேயா , குறட்பழஞ்சுவ கெளதனி  
மிக்கைதயின் சார்பான தனிச்ெசய் ட்க ெள தப்படாைமைய ம் கவனிக்க ேவண் ம். 
தி வள் வ மாைல ைத ம் ெதான்  ெதாட்  வரன் ைதேயவந்த குறட் 
சுவ களிெல தி வ வாேனன்? வள் வ ம் அவ டன் பிறந்த பிள்ைளக ம். 
தாைதவாைகயால் ேவதைனப்ப ம் ஆதியன்ைனையத் ெத ட்ட அவர் பிறந்த டன் 
ேசைனப்பால் தா மறியாச் சி குதைல வாய் திறந் பேதசித்த ெதய்வக் கவிகைள 
அச்சுவ  ெபயர்த்ெத திவந்ேதார் றக்கணித் க் கைளந்  கழிக்கக் 
காரணந்தாெனன்ேனா? குற க் குைரகண்ட பண் தர் பதின்ம ம் இவ் வரலாற் க் 
கவிகைளச் சுட்டாெதாழிவாேனன்? பிற்காலத்திற் பக்தி வினயத் டன் குற ைல 
ஆராய்ந்  பதிப்பித்  ெவளிப்ப த்திய நல் ர் ஆ கநாவலர். தி த்தணிைகச் 
சரவணப் ெப மாைளயரைனய அாிய தமிழ்ப் ெபாியா ம் தி வள் வமாைலச் 
ெசய் ட்கைள மட் ந் த விப் பிறவற்ைற ந வவிட் ப்ப ம் 
சிந்திக்கத்தக்கதன்ேறா? நக்கீரைர ம் கம்பைர ம் தமிழகத்திற் றைலநின்ற 
அறிஞரைனவைர ேம ேவதியர்கு தி பாதி விரவப்ெபற்றதாற் ெப ைம ற்றெரனப் 
பல கைதகட் , அக்கலப்பற்ற தனித்தமிழ ள்ேள தக ைடயாில்ைலெயன் ெறான்ைறப் 
ெபா ெளச்சமாகச் சுட் த் தம் ட்டாம் மகி ம் சில ந னவிற்பனாின் கற்பைனத் 
திறத்ைதயன்ேற ஆதிபால் எ வைர 'ேவளாேவதியன்' காதலற் க் கடைமயிற் றந்த 
கைத நின்  நிதர்சனமாக்குகின்ற . 
 
    [கைதப்பவர் காட் ங் கவிைதகளிரண் ] 
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    இனித் "ேதைவ வள் வ ெனன்பாேனார் ேபைத" ெய ம் தி வள் வமாைலச் 
ெசய் ள ைய ம், "ெமய்த்த தி வள் வனார் ெவன் யர்ந்தார், கல்விநலந்- ய்த்த 
சங்கத் தார்தாழ்ந்தார், ேசாேமசா" என்ற மாதவச் சிவஞான னிவாின் ேசாேமசர் 

ெமாழி ெவண்பாைவ ம் எ த் க்காட் , இவற்றால், தி க்குறளாசிாியாின் 
ைலக் குலப் பிறப்  நாட்டப்ப வதாய்க் காட் வா ம் சில ளர். 

 
    த ல் தி க்குறளின் சிறப் பாயிரச்ெசய் ட்கள் சங்கப் லவராற் பாடப்ெபற்ற 
ெசய்திேய சங்ைகயறத் ெதளியப்பட்டெதான்றில்ைல. வள் வரால் ெவல்லப்பட்ட 
சங்கப் லவர் நாற்பத்ெதான்பதின்மர் மட் ம் தம் பிைழக்கிரங்கிக் குறைள ம் 
அதனாசிாியைர ம் கழ்ந்  பா  இ ந்தால், ஒ வா  அ  நாம் ேகட்கும் கைத 
வரலாற்ேறா  ெபா த்தங் ெகாள் ம். ஆனால் சங்கப் லவெரா  அசாீாி, சிவபிரான், 
கைலமகள், ங்ைகயரான உ த்திரசன்மர் த ேயா ம், அச்ேசறி ெவளிவராத சில 
குறட்சுவ களில் இன் ம் பல ம் பா னதாய்க் காணப்ப ம் பல பாக்கைள ம் 
திரட் க் குறட் சிறப் ப் பாயிரமாக்கி ைவத்தி ப்பைதச் சிந்திப்ேபார்க்குத் 
தி வள் வமாைலச் ெசய் ட்கைள வள் வராற் ெபாற்றாமைர யிற்றள்ளப்பட்ட 
சங்கப் லவர் தம் பிைழ ெபா க்கப்பா ன கைதயின் உண்ைம சங்ைகக்கிடமாகும். 
அத டன்அச்ெசய் ட்கைள நிதானித் க் கவனிக்குங்கால், ேதாற்ற சங்கப் லவர் 
மனங் கசிந்  அத்த ணம் தத்த ளத் தித்த க த்ைத, அப்ப ேய ெவளியிட்டதான 
கைதக்கு ரணாக, ஒ வர் அல்ல  ஒ சிலேர ன் சாவதான ேயாசைன டன் பா த் 
ெதாகுத்த பான்ைமயிைன அப்பாக்கேள நி பிக்கின்றன. ெவன் யர்ந்த வள் வைரப் 

கழ வந்த சங்கப் லவாின் பாக்கள் தி க்குறளியல் ம் ெப ைம ம் மட் ம் குறிக்க 
ேவண் வதியல்பாக ம், தி வள் வமாைலச் ெசய் ட்கைள ற் ேநாக்கு வார்க்கு 
அைவ தி த்தமாகப் ெபா த்தங்காட் ங் குறிப் டன் எண்ணித் ணிந்  பா ைவத்த 
பாட் க்கெளன விளக்கமாகும். ேம ம், கைதயின் ப  பங்க ற்ற சங்கப் லவர் 
குைறயிரந்தியற்றின தனிப்பாக்கள் குற க்குச் சிறப் ப் பாயிரமாமாறில்ைல; 
சிறப் ப்பாயிரம் ெசய்தற்குாியர்" தன்னாசிாியர் தன்ேனா  கற்ேறான், தன் 
மாணாக்கன் தகு ைர காரன்" என்றின்ேனா ள் ஒ வேர யாகலா ம், சங்கத்தா ம் 
இன்ேனார் வைகயில் யா மாகாைமயா ம் என்க. தி வள் வமாைல குற ன் 
சிறப் ப்பாயிரெமன வழங்கப்ெப தலால் அதைனச் சங்கப் லவர் ெசய்தனெர ங் 
ெகாள்ைக உ தி ெப மாறில்ைல. இவ் ண்ைம ெய வாயி  மாகுக. தற்காலம் 
அதைனச் சங்ைகயற்றெதனக் ெகாள்ளி ம், அதனால் வள் வர் ைலயராமா  
ெதளிதற்கில்ைல. அவைரப் ைலயராக்குவார் அதற்கு எ த்  உைரக்கும் 
ேமற்ெகாட்ெசய் ள் இ : 
 
        "அறம்ெபா  ளின்பம்  ெடன் மிந் நான்கின் 
        திறந்ெதாிந்  ெசப்பிய ேதைவ-மறந்ேத ம் 
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        வள் வ ெனன்பாேனார் ேபைத; அவன்வாய்ச்ெசாற் 
        ெகாள்ளாரறி ைடயார்" (தி வள் வமாைல-1) 
 
    எ ம் மா லர் ெபயர்ெகாண்ட இந்தச் ெசய் க்கு "அமா சியமான அாிய 
வி மிய குறளற ைலயாக்கிய கட ட்டன்ைம வாய்ந்த ேதவைர வள் வென ம் 
ெபயர் ெகாண்டெதா  ேகவலம் மனிதனாக ட் ெகாண்  ேபசுவா ளனாயின், 
அவன் நாயனாாின் ெதய் கத் தன்ைமயறியமாட்டாத அறி னன்" என்  குறிப்பேத 
ெபா ளாகும். தி வள் வமாைலக்கு உைரகண்ட தி த் தணிைகச் 
சரவணப்ெப மாைளயரவர்க ம், பிறர் மதமாக "ஒ க்குறிப்பினாேல சாதியிழி  
ேதான்ற வள் வெனன்பான் எனி  மைம ம்"எனப் பிற்குறிப்பிற் சுட் னேர ம், தம் 

ன் ைரயில் "அற தலாக. . . . . . ேவதப் ெபா ளாகிய நான்கன  கூ பாட்ைடத் 
ெதாிந் . . . . . ெசால் ய ேதவைன மறந்தாயி ம் ஒ  மனிதனாக உட்ெகாண்  
வள் வெனன்  ெசால் தற்குஒ வ ளனாயின், அவன் அறிவில்லாதவனாவன். . . . 
அச்ெசால்ைல அறி ைடயார் ெகாள்ளார்"என இப்பாட் க்குப் ெபா ள் 
கூறிப்ேபாத ம் சிந்திக்கத் தக்க . வள் வச்ெசால் அவர் காலத்திற் ைலக்குல 
வகுப்பின் ெபயெரனத் தக்க பிறசான்றால் நாட் னாலன்றி, இக்கவியில் 
வள் வெனன்பதற்கு இழிகுலத்ேதாெனனப் ெபா ள்ெகாள்ளற்-கவசியேம 
கிைடயா . அத்தைகய சான்  காட்டப்படாத நிைலயில் இப்ெபா ைரப்ேபார் 
பிற்காலக் கைதைய ைவத்ேத இக்கவிக்கு இப்ெபா ள் கூற யல்வதல்லால், இக்கவி 
அக்கைதக்கு ேமற்ேகாளாகமாறில்ைலெயன்ப  மைலயிலக்காம். 
 
    இனி மாதவச் சிவஞானேயாகிகளின் ேசாேமசர் ெமாழி ெவண்பா 
சற்ேறறக்குைறய 150 ஆண் க க்கு ன் எ ந்ததாகும்; அத ள்:- 
        ெமய்த்த தி வள் வனார் ெவன் யர்ந்தார். கல்விநலம் 
        பத்த சங்கத்தார் தாழ்ந்தார், ேசாேமசா - உய்த்தறியின் 
        ேமற்பிறந்தாராயி ம் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந் ம் 
        கற் ரைனத்திலர் பா . 
 
    என் ம் ெவண்பா வள் வைரப் ைலக்குலத்தவராக்கு வாரால் ேமற்ேகாளாக 
எ த் க் காட்டப்ப கிற . 
 
    இக்கவியால், அதைனச்ெசய்தவர் காலத்தில் வள் வர் ஆதிபாற் பகவ க்குப் 
பிறந்த கைத வழங்கியெதன்ப ம். அக்கைதைய அம் னிவர் தம் ெமாழி 
ெவண்பாவிற் சுட் ள்ளார் என்ப ம்மட் ம் கிைடப்பதாகும். மற்றப்ப  அக்கைதக்கு 

திய ன்னாதர ண்ெடன்பேத ம், அதன் சாித ண்ைமைய அம் னிவர் ஆராய்ந்  
ணிந்த தம் பாகக் காட்ட வந்தாெரன்பேத ம் அவர் ெவண்பாவால் 

ெதளிதற்கில்ைல. எ த்த குற க்கு ஒ  கைத காட் மவசியத்தின் ெபா ட்  அவர் 
காலத்திற்ேகட்கப்பட்ட இக்கைதைய அவர் தம் ெவண்பாவில் ைடந்தாெரன்பேத 
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ைறயாமன்றி, மற்றிதன் உண்ைமைய ஆய்ந்  ெதளிந்  நிைலநி த் வேத னிவர் 
க த்ெதனக்ெகாள்ளின் அதற்குப் பல ரண்பா  காண்கிண்ேறாம். சங்கத்ைத 
வள் வர் ெவன்றடக்கியதற்கு ேவ  சான்றின்ைமைய ன்னேர சுட் ள்ேளம். 
அன்றி ம், இம் ெமழி ெவண்பாவிற் பின்ென த் க் காட் ங் குறெளா  இக்கைத 
ெபாதிந்த ன்ன கள் ர வ  ெவளிப்பைட. 'கீழ்ப்பிறந் ம் கல்வி ைடய 
சானந்ேறாாின் ெப ைம, ேமற்பிறந் ம் கல்லாத கயவர்க்கில்ைல'-என்பைத 
வ த்தவந்த குறைள தகாிக்கும் கைதயில் ேதவைரத் தவிர யாவரா  
ெமதிர்க்ெகாணாக் கல்வி நலம் ெப கப்ெபற் யர்ந்த சங்கத்தாைரக் கல்லாதாெரனக் 

றிப்ப  ெபா த்தமாமா? அக்குறிப்  னிவர்க்கில்ைலெயன்பைதக் 
'கல்விநலந் ய்த்த சங்கத்தார்' எ ம் அவர் ெசாற்ெறாடர் விேசடேம விசதமாக்கும். 
இ மன்றிப் பலேவ  குல ம் ெதாழி ைடய சங்கப் லவரைனவ ம் ஒக்க 
ேமற்குல யர்கு ப் பிறப் ைடயெரன்றாகேவ, கைதகூ மா  வள் வரால் 
ெவல்லப்பட்ட சங்கத்தாெரல்லா ம் "ேமற்பிறந்தார்" என ம் "கல்லாதார்" என ம் 

னிவரர் க தற்கிடனில்ைல- ைற மில்ைல. அதனால் இவ்ெவா  கவி ெகாண்  
கற் ப்பா ைடய குற்ற ைடைமக்காக வள் வைரப் ைலக்கு ப் குத் வ  
அவசிய ம் அழகுமில்ைல. சிவஞானேயாகிகேள ஆராய்ச்சியின் பயனாகத் தாம் கண்ட 

ெபன இக்கைதயின் உண்ைமைய நிைலநாட்ட நிைனத்தா ம் அவராய்ந்த 
ஆதர கைள ம் ெகாண்ட க்கு அவர்கண்ட நியாயங்கைள ம் நாம் விசாாிப்ப  

ைறயாேமல், ஈண்டவர் தந் ணி  லக்கு ேநாக்கின்றிக் ேகட்ட கைதையப் பாட் ல் 
ைடந்த ெகாண்  அக்கைதக்கு அவைர ஆசிாியராக ம் அவர்கவிெகாண்டதைன 

நிைலநாட்ட ம் யல்வ  ைறயன்றாகும். 
 
    [பைறக்குல ம க்குங் குறிப் க்களாவன:] 
 
    இனி, வள் வாின் குல ம் கு ப்பிறப் ம்ெநட் ைடயி ளில் மைறபட் த் 
ெதளிதற்காிதாகும். பண்ைடப் ெபாியார் பிறப்பதைனத் ம் இவ்வாேற ேதடாிய 

யற்ெகாம்பாகத் ெதாிகின்ேறாம். நக்கீரர் த ய சங்கப் லவ ம் அவர் தமக்குப் பல 
ற்றாண் க க்குப் பிற்பட்ட கம்பரைனய கவிவாண ம் தத்தம் லளவில் 

தமிழகத்ேத வாழ் ெபற்றி த்தலன்றி, மற்றப்ப  அவர்களின் குலம்கு கைள விளக்கும் 
குறிப் க்கெளான் ம் கிைடக்கக் காேணம். காளிதாசன் த ய வடெமாழி 
மகாகவிக ம் இப்ப ேய அவர்தம் லளவிலன்றிப் பிறாண்  நமக்கு 
ஏதிலராகின்றனர். சாித ணர்ச்சி ம் பயிற்சி ம் ெதான் ெதாட்  நிலவிவ ம் 
ேம ட் ங்கூட அண்ணிய நா றாண் க க்குள்ளி ந்த நாடக மகாகவியான 
ெசகப்பியாின் (Shakespeare) சீவிதக் குறிப் க்கைளப் பற்றி ம் அவர் ெபயரான் 
வழங்கிவ ம் நாடகங்களின் ஆசிாியத் வத்ைதப்பற்றி ம் இன் ம் தீராதவாதப்ேபார் 
நிகழக் கா ம் நாம், சாித்திரக்குறிப் களில் ஆர்வ ம் ஆதர ம் இல்லாத நம  
நாட் ல் ஞாபகத்திற் ெகட்டாத நீண்ட பல ற்றாண் க க்கு ன் எ ந் லவி 
மைறந்த ெப ம் லைம ய ஞ்சுடரார் பிறங்குமவர் ற்கிரணெவாளியால் 
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நிைலப்பதல்லால், அவைரப் பற்றிய பிறசி  குறிப் க்கள் தமிழகத்திற்ேபணப்படாைம 
கண்  வியத்தற்கில்ைல. உலைக ம் அதன் நிைலயற்ற வாழ்ைவ ம் ெவ க்கும் 
நம்மவர், மக்களின் குலம்கு  நிைலகைள மதிப்பதில்ைல. இறவா அறிவற ல்கைள 
மட் ம் ேபணிப்ேபாற் வாரன்றி, அந் ல் ெசய்தார் வாழ்க்ைகக் குறிப் க்கைள 
நம்மவர் பாராட் ம் வழக்கம் இல்ைல. இதனால், குறவாசிாியன் கு ப்பிறப் ம் மற் ம் 
அவர் சீவிதக் குறிப் க்க ம் இன்  இைனத்ெதனத் ணிந்  ெதளிதற்குச் சான்  
ேபாதா. 
 
    எனி ம், வள் வர் ைலக்குலப் பிறப் ம் சால் ைடயவெரனக் கைதப்பவர் 
கைதெயா  ெபா ந்தாக் குறிப் க்கள் ஈண் ச் சில நிைனக்கத்தகும். ெபற்ேறார்ப் 
ேபண ம்ெப ங்கு ப் ெப ைம ம் குற ற் ெபாி ம் பாராட்டப்ப கின்றன. 
நற்கு ப் பிறப் ம் பிறந்த கு ையப் ேபணிப் ெப க்க ம் மக்கட்கு அழகும் 
கட மாெமன்  ைலக்குல வள் வர் வற் த் வாரா?அன்றி ம் அறம் 
ெபா ளின்பங்கைள ம் அவற்றின் ட்பங்கைள ம் திறம் பட விாிக்கும் வள் வர் 
ஆன்ற கு ப்பிறப் ம் அரசைவப்பழக்க ம் உைடயவெரன்பைத அவர் குறள் 
பைறயைறகின்றேத, இன் ம், அவரற ல் ேவதமைனய ஆாியர் பழம்ெப  

ல்களின் வ த்த சாரெமன ழங்குபவர், பைறக்குல வள் வர், வாலப்ப வத்ேத 
கல்வி ேகள்விகளால் நிைறந் , இறவாக்குறள் பா ன் ெதன்ெசாற் கடந்  வடெசாற் 
கட க்கும் எல்ைல கண்ட  எப்ப க் கூ ெமன்பேரா?அவர்காலப் ைலயர் 
தமிெழா  ஆாிய ம் பயின்  வ ண ேபதமழித்  அறேவார் அறிஞ டன் பயின்  
வந்தனர் என்  ெகாண்டாலன்றிப் பைறக்குல வள் வர் தம் தி க்குறள்காட் ம் 
அறி ம் கல்வி ம் அைட மாறில்ைல. 'கல்லாம ம் கற்க ேவண்டாம ம் அறம் 
பாடவந்த மனித ெவ த்த கட ள் வள் வர்' என்பார்க்கு இவ்வாராய்ச்சி 
அவசியமில்ைல. சால் ம் ய்ைம மான ெதய்வத்தன்ைம எைனத் ைடயராயி ம் 
நாயனார் மனிதவ க்கத்தினர் எனக்ெகாள்ேவா க்கு மட் ம் இைனய அராய்ச்சிகள் 
ெபா ெளா  பய ைடத்தாம். ஆனால், ேதவைரப் பிரமனவதாரெமன்பார் மாட்  
நாம் ேகட்டறிய ேவண் வெதான் ண் . அறம் பாட அவதாிக்குங் கட ள், 
ஓ விக்கும் அந்தணராகாம ம் ைறெசய் ம் அரசனாகாம ம், பைறயைற ம் 
வள் வனாய்ப் பிறக்க வந்த ேநாக்கெமன்ேனா?அநாதி தர்மெம ம் 
சநாதன ைறகைள ம் வ ண வகுப்  வைரயைறகைள ம் நிைல த மாற 
அழித்ெதாழித்  'எல்லா யிர்க்கும் பிறப்ெபாக்கும்'எ ம் உண்ைமைய 
நிைலநி த்தற்ெகன்ேற மைறயவர் பிரமன் பைறயனாயினனா?அன்றிப் பயன் தான் 
பிறி  யாேதா? நாள் வழக்கில் நம்மவ ட் ைலக்கு  மக்கள் கல்விப்பயிற்சி, 
ேகள்வியறி , அறேவார் கூட் ற க க்கு இடம் ெபற நாம் காண்பதில்ைல. 
தி க்குறளியற்றற் கின்றியைமயாத மதி ட்ப ம் லறி ம் அந் லாசிாியர் பைறயர் 
குலத்திைடேய ெபற்றி க்கெவாண்ணாெதன்ப  ஒ  தைல. பழங்காலத்ேத 
பைறச்சி வைனப் பார்ப்பனெரவ ம் பாராட்  வளர்த் த் தமிெழாடாாிய ம் 
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பயிற் வித்  அற த லாசிாிய னாக்குவ ம் அசம்பாவிதம். ஆகேவ வள் வர் 
இப்ெபற்றிெயல்லாம் ெபறற்கின்றியைமயாத நற்கு ப்பிறப் ம் அறேவார் 
கூட் ற ம்உைடயராதல் ேவண் வ  அவசியமன்ேறா. 
 
    ேம ம் லைமக்கறிகுறி இழி தக ைடய லால் உண்ண ம் களிமயக்குேமயாம். 
அக்கு ப் பிறந்த வள் வர் தம்மவர்க்குக் குல தர்ம ம் பார்ப்பனரைனய பிறர்க்கு 
ஆபத்விர்த்தி ம், ேவள்வி ஆராதைனக க் கவசிய மான லாைல ம், கள்ைள ம், 
விலக்கின்றி, யாவர்க்கும் விதி கத்தாற் க ந்ெதா க்குவ , அவர் ைலக்கு ப் 
பிறப்ெபா  ெபா ந் வதாமா? இன் ம், ேகவலம் கல்வி ேகள்விகளால் மட் ம் 
அறிெயாணாதன ம், நீண்ட ெந ங்கிய பழக்கத்தால் மட் ம் ெதாிய 
ேவண் வன மான அரசர் அைமச்சர் அறேவார் அறிஞர் வணிகர் ேவளாளாின் 
கு க்குல வழக்கங்கைள ம் கூட் ற  நலங்கைள ம் கி ஆய்ந்  எ த் த் 
திரட் த் ெத ட் ம் தி க்குறள் அதைன ஆக்கியவர் நற்கு ப் பிறப் ம் ேமன் மக்களின் 
ெந க்க ைடயராதைலச் சுட்டாெதாழியா . 
 
    இ ேவ மன்றி; வள் வைர ைலயராக்கும் கைதேய அவ க்கு ேவளாள மரபில் 
வாசுகிெயன் ம் ஒ  ம வில் கற் ைட மங்ைகைய மணஞ்ெசய்வித்  வ த் கின்ற . 
உயர்கு ப் பிறந்த வாசுகிெயன்பாள் வள் வாின் வாழ்க்ைகத் ைணயாவதற்கு, அவர் 

ைலக் கு ப்பிறப்  ஆசாரச் சீர்தி த்தம் அறியாத பண்ைடக் காலத்தி டந்த மா? 
வள் வ ம் வாசுகி ம் 'காத வர் க த்ெதா மித்  ஆதர ப ம்' அவள் 
ெபற்ேறா ம் உற்ேறா ம் ைசவேவளாளமரெபா க்கங்கைள மறந்  வள் வைர 
மணமகனாகக்ெகாள்ளற் கிைசவரா? திைண மயக்கும் குலக் கலப் மான இம்மணம் 
அசம்பாவிதமாேமல். அைதக் கூ ங் கதயில் வள் வாின் ைலக்குலப் பிறப்  மட் ம் 
அங்கீகாிக்கத் தக்கதில்ைல என்  ஒ வா  ணியலாகும். 
    --------- 

3. வள் வச் ெசால் ன் வழக்கும் ெபா ம் 
 
    இனி வள் வப் ெபயர் பைறக் குலத்ைதேய சுட் கின்றதா என்ப ம் சிறி  
ஆராயத்தக்க . பைறயாின் ேராகித வகுப்பினேர வள் வராவர் - என்பதற்குச் 
சூடாமணி நிகண் ம் பிற்காலப் பிற ல்க ம் ேமற்ேகாள்களாகக் 
காட்டப்ப கின்றன. பண்ைட ெலான்றில்ேல ம் வள் வப்ெபயர் தீண்டாம 
ெலா க்கப்ப ம் ைலயர்க்காெம ம் குறிப் ம் இல்ைல. மணிேமகைலயில், 
வள் வெனன்ற ெபய ம் இல்ைல. ெப ங்கைத சிந்தாமணி த ய 
கைடச்சங்கத் க்கு மிகப் பிற்பட்ட சில காப்பிய ல்க ள் ெப விழாக்கைள ம் 
மன்னர் மணமைனய நற்ெசய்திகைள ம் பட்டத் யாைனப் பிடர்த்தைலயி ந்  
அகநகாில் அரச திகளிற் ெறாிவிப்ேபார் வள் வெரனச் சுட்டப்ப வ ண் . 
ஆண் ம் ஆைனேமல் அைணமிைசயமர்ந்  ெப விழாக்கைள அரச ரெசா க்க 
அறிவிக்கும் ெதாழி ைடேயாைரச் சுட் தற்கன்றிப் ைலயர்குலவகுப்பினர் யார்க்கும் 
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வள் வப்ெபயர் வழங்கவில்ைல. "அைணமிைச யமர்தந் தஞ்சுவ  ேவழத் ப் 
பைணெயா த் ேதற்றிப் பல்லவர் சூழ" * ஊைர ம் தம்ைம ம் உலைக ம் வாழ்த்தித் 
தம் மணம் த ய மங்கலவிழாக்கைள அறிவிப்பதற்கு ேவந்தர் ைலயைரேத க் 
ெகாள்ளாரன்ேற? ேம ம், றநா ற்றில் "  பாண் இ ம்பெனா  கு யாப்" ேபசும் 
பைறயெரா ைவத் ப் பிற்காலப் ெப ங்கைத ம் வள் வ தியைரச் 
ெசால் மாறில்ைல. நன்கு மக்களின் பின்ன க்கு யான பைறயர் சாற் ம் பைற ம் 
அைத அவரைற ம் ைற ம்ேவ . 
    "அரசுெகாற்றத் த ங்கடம் ண்ட" வள் வேரா, ேகாற்ெறாழில் ேவந்தர் ெகாற்ற 

ரசம். ெப ம்பைணக் ெகாட் ள் அ ம்ப ேயாச்சி, ற்றைவ காட் க் ெகாற்றைவ 
பழிச்சித், தி நாள் பைடநாள் க நாெளன்றிப், ெப நாட் கல்ல  பிறநாட்கைறயார்" 
எனப்ெப ங்கைத** ேபசுகின் . 
    --------------- 
    * ெப ங்கைத, காண்டம்-2 பகுதி 2, வாி 37-39. 
    ** காண்டம் 2, பகுதி-2, வாி 29-33. 
 
 
    ெப ங்கைத ட் ேபாலேவ சாத்தனார் தம் மணிேமகைலயி ம். - 
 
        "வச்சிரக் ேகாட்டத்  மணங்ெக  ரசங் 
        கச்ைச யாைனப் பிடர்த்தைல ேயற்றி 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        ரசுக ப் பி உ க்கு  பிறந்ேதான் 
        தி விைழ ர் வாழ்ெகன் ேறத்தி 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        ஒளி வாண் மறவ ம் ேத ம் மா ம் 
        களி ம் சூழ்தரக் கண் ர சியம்பிப் 
        பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்கி 
        வசி ம் வள ஞ் சுரக்ெகன வாழ்த்தி 
        அணிவிழா அைறந்தனன் அகநகர் ம ங்ெகன" 
        (விழாவைறகாைத - வாி - 27, 28, 31. 32: 68-72. ) 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
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    இதில், தமிழ் யரச ாிமிழ்க ரைச அர ைடயவர் ேகாயில்களில் 
வச்சிரக்ேகாட்டத்தினின் ெற த்  யாைனப்பிடர்த்தைலேயற்றி அரசைன ம் 
அைனவைர ம் வாழ்த்திப் கார் அகநகாிற் காிகாற்ேசாழன் கட்டைளயாற் கால்ேகாள் 
விழவின் கைடநிைல சாற்றினவைன ' க்கு ப் பிறந்தவனாக' ேவ சுட் ள்ளார். 
ெகாங்குேவளி ம் சாத்த ம், அரசன்ேகாட்டத் க் ெகாட் ள் ரசுத் ேதைவப் 
ப ேயாச்சிப் பழிச்சி விழட ணர்த்த யாைனெய த்தத் ேதற் வைதக் 
கூ வ ேபாலேவ பாைலக் ெகளதமனா ம், பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன் 
வண்ைமவள ழங்கும் தம் பாட் ல், ' ரசுைறகட ைள' இ ம்ப ட் ப் 
பரசிேயந் பவைன "உயர்ந்ேதான்" என விதந்  கூ வ ம்* கவனிக்கத்தக்க . 
இவ்வா  "ேவந்தன். . . ெப ம்பைணக்ெகாட் " ள் ம் வச்சிரக் ேகாட்டத் ள் ம் 

ைலப்பைறயர்ெசன்  அ ம்ப  ஓச்சுவரா? அன்றி ம், க த்தி ட்டைறந்  காலா 
    னடந்  கைர ம் பைறயாின் பைற ேவ ; வள் வ  மகன் ரசேவழத்தைண 
மிைசயமர்தந்  மன்னர் மங்கலப் ெப நான் வ த் ம் 'ேகாைத த்ெதா  தாமம் 
தைதஇய'ேவந்தர் ெகாற்ற ரச ம் ேவறன்ேறா? 
    ------ 
    *பதிற் ப்பத் -30 
 
    ேம ம், ஆஸ்தானமண்டபத்தில் ெகா வி ந்தப ேய, "அரசு ெகாற்றத் த ங்கடம் 

ண்ட- ரெசறி வள் வ தியைனத் தாீஇ"** அரசேர ேநாில் அவ க்கு 
ஊ க்குைரப்பன கூ கின்றதனா ம், ேவந்தர் ெவற்றி ரைசப் ப தந்  பரசி 
'அரசுவ  ேவழத் ப் பைணெய த்ேதற்றி" 'மறவ ந் ேத ம் மா ங் களி ஞ் 
சூழ்தர'உலைக அரெசா  வாழ்த்தி அணிவிழவைற ம் வள் வைன 'அரசுெகாற்றத் 
த ங்கடம் ண்ட' வனா ம் க்கு ப் பிறந்ேதானா ம் உயர்ந்ேதானா ம் பண்ைடப் 
ப வல்கள் பாராட் வதா ம், அரச க் க ங்கடம் ண்டேதா த்தி ேயாகம் 
உைடயேன அவ்வள் வனாக ேவண் ெமன ஊகித் ணரக் கிைடக்கின்ற . 
 
    இனி, இதன் ெதாடர்பாகச் ேசந்தனார் திவாகரத்தில் "வள் வன் 
சாக்ைகெய ம்ெபயர் மன்னர்க், குள்ப  க மத் தைலவர்க் ெகான் ம்" என்  
விசதமாக விளக்கி ள்ளைம ம் ஈண் க் கவனிக்கற்பாற் . இதனா ம் 
    மன்னர்தம் உள்ப  க மத்தைலவர்க்கு வள் வெரன்ப  உத்திேயாகப் ெபயராதல் 
ெதள்ளிதிற் ெறளியக் கிடக்கின்ற . தற்காலத்தி ம் அரசனைனய ெப மக்க க்கு 
அன் ம் நம்பிக்ைக ைடய ஆப்தர் உட்க மத்தைலவர் (Private Secretaries) ஆக 
அமரக் காண்கிேறாம். எனேவ, பண்ைடக்காலத்தி ம் தமிழரசர் தம்மகத்ேத, 

றக்க மத்தைலவரான ஏனாதியெராத்த வாிைச ம் பதவி ைடய அகக்க மத் 
தைலவரான உத்திேயாகத்தர் 
    ----------- 
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    ** ெப ங்கைத காண்டம் 1. பகுதி 47. வாி 155-156. 
 
    இ ந்தனெரன ம், அவர் வள் வெரன வழங்க்கப் ெபற்றாெரன ம் 
ெதளிகின்ேறாம். கைடச்சங்கத் க்கு ற்பட்ட குறளாசிாியர் பழங்காலத்தில் 
வள் வப்ெபயர் சாதிகுறியாமல் மன்ன ள் ப க மத் தைலைமப்பதவிையேய 
குறித்ததாக ஏற்ப கின்ற . எனேவ, வள் வப்ெபயர் சங்ககாலத்திற் றமிழரசர் 
உள்ப க மத் தைலைம த்தி ேயாகப் ெபயரா ம் (hamberlains), ெப ங்கைத ம் 
சிந்தாமணி ம் எ ந்த இைடக்காலத்ேத அவ் த்திேயாகத்தாின் ெதாழி ெலான்றான 
அரசவிழாக்கைள அறிவிப்ேபார் (Heralds) ெபயரா ம் நின் , பிற்காலத்திற் 
பைறய க்குப் ேராகித ம் நிமித்திக மான் ஒ  ைலவகுப்பினாின் சாதிப்ெபயராய் 
வழங்கலாயிற்ெறனத் ெதாிகின்ேறாம். இப்ப ேய ன் சாதிகுறியாத குறிஞ்சித்திைண 
மக்கள் ெபா ப்ெபயராய் நின்ற 'குறவர்' எ ஞ்ெசால் தற்காலத்திற் குறிெசால் ம் ஒ  
பஞ்சம வகுப்பினாின் சாதிப்ெபயராய் வழங்குவ  அறிேவாம். இவ் ண்ைமயறி ம் 
நாம், இக்காலத் ெதா வைன வள் வெனனில் வள் வச் சாதியிற் பிறந்தவைனக் 
குறிப்பெதனக் ெகாள் ைற ெகாண் , பிறப்பாற் சாதிகுறியாத ன்சங்கத் 
தமி லகில் வள் வெர ஞ்ெசால் பதவி-ெதாழில் குறியா  சாதிகுறிப்பெதனத் 

ணிதல் ைறயாமா? வள் வெரன்  ஒ  சாதிவகுப்ேப 
ெதால்ைலத்தமிழகத்தி ந்ததாய் அறிந்தபா ல்ைல. பழம் ப வல்களில் 
வள் வப்ெபயர் அரசரகம் ப க மத்ததிபைரேய சுட்டக் காண்கின்ேறாம். அதனால், 
அப்ெப ம்பழங்காலத் க் குறளாசிாியர் வள் வெரன்  வழங்கப்ெப வ  ெகாண்  - 
அவைரத் தற்கால வள் வச்சாதி வகுப்பில் தள்ளிவிட யார்க்கும் உாிைமயில்ைல. 
அப்ெபயரால் நாம் ெகாள்ளற்குாிய , அவ்வாசிாியர் அவர்காலத் தமிழரசன் 
ஒ வன்பால் 'உள்ப க மத்தைலவ'ராக அமர்ந்தவராதல் ேவண் ெமன்பேத, 
பிாித்தானியா(Britaain))வில் ேபரைமச்சனாயி ந்த ேபகன்(Bacon) ெப ெல திய 
பின்னர் அவனைமச்சனாயி ந்த வரலா  ம் மறந்  அவைன அறிஞர் 
கூட்டத்தில் ைவத்ெதண்ணப்ப வதைனேய ெப ம்பாேலார் அறிவர். சாணக்கியரால் 
அவர் ெபயரால் நின்  நில ம் லாசிாியெரன அைனவ ம், சந்திரகுப்தன் மந்திாி 
என்  அவைர ெவகு சில ேம கூறக்காண்பாம். 
    இம் ைறயில் நம் தற் பாவல ம் அரசன் அகக்க மத்தைலைம ைவத்  
வள் வப்பதவி ம் பட்ட ம் ெபற்  அவ் பசாரப்ெபயரான் அைழக்கப்பட் ந் , 
பின் அவர் தம் இறவாக் குற ைல இயற்றிப் கழ் சிறந்ததனால், ேகவலம் 
உத்திேயாகப் பதவிையப் பாராட்  அவ க்குப் ெப ைம கூறக்காரணமில்லா , 
அப்ெபயர்ப் ெபா ைள மறந்த மக்களின் ெந வழக்கால் வள் வப் ெபயர் அவர்க்கு 
இயற்ெபராக நின்  நிலவிவரவாய்த்த  ேபா ம். 
 
    ேம ம், வள் வப்ெபயர் சங்ககாலத் தமிழகத்திற் பைறயாிெனா  வகுப் க்கும் 
சாதிப்ெபயராகாமல், தக  உைடய மன்னர்மகட் ெகாைடக்குாிய ேவளிர்-கு நில 
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ேவந்தாிைட வழங்கி வந்த ெசய்தி ம் ஈண் ச் சிந்திக்கத் தக்க . கைடச்சங்க 
காலத் க்கு ந்திய லவர் சிலாின் சுைவப்பாக்கைள ங் ெகாண் ளதாகக் 
க தப்ெப ம் றப்பாட் ல், ஒ  சிைறப்ெபாியனார், ம தனிளநாகனார், க ர்க் 
கதப்பிள்ைள எ ம் பண்ைடப் பாவாணர் பா ய ேவளிர்குலதிலகனாம் 
நாஞ்சிற்குாிசி ன் ெபயர்"வள் வன்" எனச் சுட்டப்ப கிற . இஃதவனியற் 
ெபயராதெலான் ; அன்ேறல், அவன் ேசரன்மாட்டன் ைடயனாய் அவ க்குப் 
பைடத் ைண நின்றதாயறிகின்ேறாமாைகயால், அக் குடச்ேசர அரசன் ெகாற்றத் 
த ங்கடம் ண்ட உள்ப  க மத்தைலவனாயி ந்த பதவியாெலய்திய பட்டப் 
ெபயராதெலான்றாம். எ ேவயாயி ம், ேவளாண்மரபிற் கு நில் ேவந்த க்கு 
"வள் வன்"எ ம் ெபயர் றப்பாட் ல் வழங்குவதா ம், சங்க ல்களில் அ  

ைலக்குலச் சாதிப் ெபயராக யாண் ம் பயிலாைமயா ம் வள் வப்ெபயர் 
மன்ன ள்ப  க மத் தைலவர்க்ெகான்  ெமன்ேற ேசந்தனார் திவாகரத்திற் 
ெசப் வதா ம், அப்ெபய ைடைம ெகாண்  அறப்பழங்காலக் குறளற 

ைடயாைர பைறக்குலத்தவராகக் க தல் ைறயன்றாம். 
 
    இன்ன பலகாரணங்களாற் ெபாய்யில் லவ க்கு "வள் வர்" எ ம் ெபயர் 
இயற்ெபயராகாமல், பதவி ம் ெதாழி ம் உதவவந் ெதான்றி நின்றெதா  சிறப் ப் 
ெபயராகுெமன்  நிைனப்ப  இ க்கன்றாம். அன்றி இயற்ெபயெரனேவ இயம்பி ம் 
இைச ம். "சிறப்பினாகிய ெபயர்நிைலக்கிளவிக்கும், இயற்ெபர்க்கிளவி 

ற்படக்கிளவார்" எ ம் ெதால்காப்பியச் சூத்திர ைரயில்-யா க்கும் 
காரணச்சிறப் ப்ெபயைர ற்கூறி அவர் இயற்ெபயைரப் பிற்படவழங்குவேத தமிழ் 
மரெபன்பைத வ த் வதற்குச் ேசனாவைரயர், நச்சினார்க்கினியர் 
இ வ ம்" னிவன் அகத்தியன்" "ேசாழன் வன்கிள்ளி" என்பவேரா  'ெதய்வப் லவன் 
தி வள் வன்'என்ற தைன ம் உதாரணமாக உடென த் க்காட் ய ெசய்திையச் 
சிந்திப்பின், ' னிவன்''ேசாழன்' 'ெதய்வப் லவன்'எனச் சிறப்பினாகிய ெபயர் 
நிைலக்கிளவிக க்குப் பிற்படக் கிளக்கப்ப ம் 'அகத்தியன்' 'வன்கிள்ளி'என்பன 
ேபாலேவ-தி வள் வெனன்ப ம் நாயனா க்கு இயற்ெபயராெமன்ப  அவ்வி  
ேபராசிாிய க்கும ஒப்ப ந்த க த்ெதனத் ெதளியலாகும். இவ்வா  இவர்க்கு இஃ  
இயற்ெபயாெரன்பாேரா  எமக்கு வாதமில்ைல; ஏெனனில், இயற்ெபயெரன்ேபார் 
அப்ெபயர்ெகாண்  வள் வைரப் ைலக்குலம் குத்திப் பிைழயார். வள் வப்ெபயர் 
காரணமாகத் ெதய்வப் லவைரப் ைலகுலத்தவராக்க வி ம் பவ டன் மட் ேம 
ஈண்  வாதமாதலா ம், இயற்ெபயராக்ெகாள்ளல் அவ்வி ைடேயார் வழக்குக்கு 
உதவாைமயா ம், காரணச்சிறப் ப்ெபயராய் எ ந்  பின் இயற்ெபயராய் 
நிைலத்ெதனக் ெகாள்வார்க்கு மட் ம் அப்ெபயர் நிைலக்கிளவி சாதிகுறியா  "ேவத்தக 
விைனைம" ேய குறிப்பெதனக் காட்  யைமேவம். 
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    இனி வள் வப்ெபயர் ெதாழிைலேய குறிக்குமாயின், குறளாசிாிய ம் குற ேம 
அப்ெபயரான் வழங்கப் ெப வ  வழக்காறாமா? -என்பார்க்குக்கூ வம் சால் ம் 
தக ைடய ெபாியாைர அவாியற்ெபயராலைழத்தல் தமிழகத்தில் மரபன் - என்ப  
யாவ ம் அறிந்த ெதான்றாம். தற்காலத்தி ம் மகாவித் வான் மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்ைளையப் பிள்ைளயவர்கெளன் ம், நல் ர் ஆ கநாவலைர 
நாவலரவர்கெளன் ம், இன் ம் இப்ப ேய அங்காங்கு அவ்விடத் ப் ெபாிேயார் 
சிலைரக் கைலக்டரவர்கள் திவானவர்கெளன் ேம நம்மவர் ெசால் வைத யாவ ம் 
அறிேவாம். பண்ைடக்காலத்தி ம் உவாத்திைமத் ெதாழி ைடய கணக்காயர் 
பலெரனி ம் அவ ட் சிறந்த நக்கீரர் தந்ைதைய ம ைரக்கணக்காயெரன ம், 
சிந்தாமணி ஆசிாியைரத் ேதவெரன ம், இளங்ேகாைவ அ கெளன ம் 
ெதால்காப்பியத்திற்கு த ைர கண்ட ெபாியாைரப் ேபராசிாியர், உைரயாசிாியர் 
என ேம அவரவர் ெதாழில் பதவிகளா ம், ெதால்காப்பியர் த ய பழம் லவர் 
பலைரக் ேகவலம் அவரவர் கு ப்ெபயரா ம் மட் ம் அைழக்கும் வழக்குண்ைம 
அறியாதாாில்ைல. கம்பர் என்ப ம் அப் லவர் ெப மானின் நாட் ன ப் பிறந்தெதா  
சிறப் ாிப் ெபயராவதன்றி அவாியற்ெபயராகாைம கம்பநாடர், கம்பநாட்டாழ்வார் 
என்ற ெப வழக்குக்களால் விசதமாகும். இப்ெபாிேயார் எல்ேலார்க்கும் 
இயற்ெபயெரான்றில்ைலெயனச் ெசால்லலாமா? இப்ேபா  அவ்வியற் 
ெபயர்கெளான்ேற ம் அறியகில்ேலம். ெபாியார்ெபயர் வழக்கின்ைம மரபன்ேற. 
இவ்வா  இன்னவர்தம் இயற்ெபயைர மறப்பித் ப் ப்ெபயர்கள் ைனந்  
இவர்க்குச் சூட் ற்றாகும். எனேவ ெபாிேயார்களியற்ெபயர்கள் வழங்காைம ம், 
அவைர அவர்தம் சிறப் ாிைமப்ெபயராேன அைழப்ப ேம தமிழகத்தில் 
ெதான் ெதாட்  நின் வ ம் மரெபன்ேற அறியலாகும். ஆகேவ, தாேம தம் 
தகுதியாலாவ  தம் ன்ேனார் வரன் ைற ாிைமயாலாவ  தமிழ்  மன்னாிடம் 
அவ ள்ப க மத் தைலைம வகித் , வள் வப் பதவிப்ெபயர் வழங்கப்ெபற் , 
அக்கால வள் வ உத்திேயாகம் வகித்த மற்ைறேயாாி ம் அறி  தி ஆற்றல்களிற் 
சிறப்ெபய்திய காரணத்தால், நம  நாயனார் வள் வெர ம் உத்திேயாக உபசாரத் 
தனிப்ெபயராலைழக்கப்பட் க்க ேவண் ெமன ம், பிறகு அவர் தி க்குறளீயற்றிப் 
ெப ம் கெழய்தப் ெபற் - நாளைடவில் ஆட்சியின்ைமயான் அவாியற்ெபயர் அறேவ 
மறக்கப்பட்  அவ க்குத் தி வள் வப் ெபயர்மட் ம் நிைலநின்  வழக்காற்றில் 
வந்தி க்கேவண் ெமன ம் ஈண்  நாமறியலாகும். 
    ------------------ 

4. வள் வர் வாழ்ந்த இடம். 
 
    இனித் தி வள் வர் மயிலாப் ர்வாசிெயன்ப ம், அவைரப் ைலயராகப் 
பாவிக்கும் அ யற்றகைதையேய ஆதாரமாக ைடத் . சங்க ல்களில் மயிலாப் ர் 
எ ம் ெபயேர எங்கும் வழங்கப்காேணாம். சங்ககாலத்தில் அவ் ாி ந்ததற்கு ேவ  
தக்க சான்  காணப்பட மில்ைல. பிற்காலச் ைசவ சமயகுரவர் தம்ேதவாரத் 
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தி மயிைலப் பதிகப்பாக்களில் மயிலாப் க்கு வள் வர் சார் ைடைம 
சுட்ட மில்ைல. இக்கைத அவர்காலத்  வழங்கியி ப்பின், ைசவப்ெபாியார் 
தி மயிலாப் ைரத் தி வள் வர் ெதாடர்பாற் சிறப்பியா  ெவ க்க ம் 
    ம க்க ம் நியாயமில்ைல. சங்கத்தாராற் பாடப்ெபறாவி ம் நீண்டகாலமாய் 
அப்ெபாியார் ெபயரால் வழங்கி வ ம் நீட்சியான ஆட்சி ைடய தி வள் வ 
மாைல ளட்ெசய் ெளான் , "ெபாய்யில் லவைர" மயிலாப் க்குாியர் ஆக்காமல் 
ம ைரக்குாியராகப் ேபசுகின்ற ம் ஈண் க் கவனிக்கத்தக்க . அக்கவி வ மா :- 
 
        "உப்பக்க ேநாக்கி பேகசி ேதாண்மணந்தான் 
        உத்தர மாம ைரக் கச்ெசன்ப-இப்பக்கம் 
        மாதா  பங்கி ம வில் லச்ெசந்நாப் 
        ேபாதார் னற்கூடற் கச்சு (21) 
 
    நாம் ேகட்கும் கைத-'அவர் மயிலாப் ாிேல பிறந்  அவ் ாிேலேய வளர்ந்  மணந்  
வாழ்ந்  த்தியைடந்தவர்'-எனக் கூ கின்ற . கைடச் சங்கத்தாைர 
ெவன்றடக்குவதற்காக மட் ம் ம ைரக்கு ஒ  ைற வந்த தா ம் வந்  தம் 
இறவாக்குற ைல அரங்ேகற்றிய காைல அவமதித்த த க்குைடய சங்கத்தார் 
ெச க்குைடயத் தா ம், சத்தியேலாகத்தில் மைனவி ம் தரணியில் தம் 
தமக்ைக மாய்த் தம்ேமா  ைலச்சி ஆதியின் வயிற்றில் அவதாித்தி ந்த கைலமகள் 
ஔைவ ம், தம் ைவகுண்டத்தந்ைத ைவயத்திற் ைலத்தைமயனாயி ந்த 
இைடக்காட மாகத் தந் ெதய்விகத்தன்ைமயாற் றமிழ்ப் லம் ணர் கூட் ண்ட 

லவைரக் ேகாயிற்குளத்திற் குப் ற ழ்த்தி ெவன்ற பின்னர் ம ைர விட்  
மயிலாப் க்கு இவர் மீளச் ெசன் விட்டதா ம் இக்கைத ேபசுகிற . 
இஃ ண்ைமயாயின் வள் வர் மயிலாப் க்ேக உாிய லவ ம், ம ைரக்கு ஒ  

ைற வந்  மீண்டதன்றி மற்ைறய ெதாடர்ச் சிறப்பற்றவ மாவார். 
 
    இக்கைதேய 'இவரால் ெவல்லப்பட்ட சங்கத்தார் தாமைரக்குளத்திற்றள்ளப்பட் த் 
தத்தளித்த த வாயிற்பா ய  'தி வள் வமாைல' ெயன ம் வற் த் கிற . 
எனேவ, சங்கத்தா க்கு நாயனார் ம ைரக்குத் தம்ெமா  வாதிடவந்த ஏதிலெரன்ப  
ெதாிந்தி க்கேவண் ம். அஃதறிந்த சங்கத்தார், தம் வள் வமாைலச் ெசய் ளிேலேய, 
இவைரப் " னற்கூடற்கச்சு" என ம ைரக்ேக இவர் சிறப் ாிைம கூ வ  கைதப்பவர் 
கற்பைனத் திறத்ைத விளக்குதற்குத ம். 
 
    கைத கிடக்க;இவ்வள் வமாைலச் ெசய் ள் நம் தற்பாவலைர வளம்ப  கூடலான 
ெதன் ம ைரக்கு அச்சாணி ேபான்றவெரன விதந்  கூ வதால், ம ைரக்கு ஒ ைற 
வாதிடவந்  மீண்டாெர ங் கைதக்கு மாறாக, நாயனார் ம ைரக்கு விேசட 
ெந க்க ம் ெதாடர் ம் உைடயவராக ேவண் ெமனத் ேதான் கிற . சங்கத்ைதத் 



 27

தாழ்த்த வந் , ெவன்ற ம் மீண் ெசன்ற வள் வைர-நல்கூர்ேவள்வியார் 
'ம ைரக்கச்சு' என வ த் வதன் நய ம் பய ம் என்ேனா? இச்ெசய் ளால் 
அஃதியற்றப்ெபற்ற பழங்காலத்தில் வள் வர் கூட ற் பீ  ெபற வாழ்ந்த 
ெபாியாெர ம் வழக்குண்ைம வ  ெப கின்ற . இதனா ம் இக்கைதயின் 
கற்பின்ைம ெதளியப்ப ம். இதனால் தமிெழ ந்தநாெள ந்த பழம் பைழயர் 
பாண் யாின் ாில் தமிழிைசத் ப் கழ் சிறந்த கைடச்சங்கத்தா ம் பரசும் ெந ம் 
பைழய தற் பாவலராய் அறம்பா  அளிெசய்த ெதள்ளியேர வள் வர் 
என்றறியலாகும். எனேவ, ெதன்ம ைரப் ெபாியாைர வடமயிைலக்குாியெரன வ த்  
கைதப்ெபாய்ம்ைம யினி விாிக்கேவண்டா. 
    -------------------------- 
 

5. வள் வப் ெபாியாாின் இல்லறக்கிழவியார். 
 
    இன் ம், இவ்ெவண்பாைவ உற் ேநாக்கின் இவர் மைன மாண்ட வாழ்க்ைகத் 

ைணவியின் ெபய ம் ஒ கால் ஊகித்தறிதற் கிடம்ெபறலாெமன்  எண்ணக் 
கிடக்கின்ற . ன்னிரண்ட களில் தமிழில் வடம ைர என வழங்கப்ெப ம் 
ம ரா ாிக்குக் கண்ணன் அச்சாகி நின்ற விவரம் விளக்கப்ப கிற . 
சரவணப்ெப மாைளயாவர்கள் இவ்வ க க்குப் பார்வதிைய மணந்த சிவபிரான் 
வடம ைரயி ந்  சிறந்தப ' என் ைரத்  இடர்ப் ப வதறிேவம். இைடக்காடர் 
பிணக்குத் தீர்க்கப் ெப மான் தமதாலயம் தவிர்த்  அதன் வடக்ேக ைவைகயின் ெதன் 
கைரயில் ம ைரயின் வடபாக்கத்திேலேய ேகாயில் ெகாண் ந்ததாக மட் ம் 
விைளயாடற் ராணம் உைரக்கின்ற . ம ைரக்கும் ைவையக்கும் வடக்ேக 
    வடம ைர என்றேதார் பிறி ாிற் கட ள் ெசன்றி ந்த கைத யாண் ங் ேகட் ேலம். 
ேம ம் தி மா க்குக் ேகசிெய ம் ெபயாின்ைமயால், உபேகசி, ெயன்ப  
உைமயவள் ெபயராமாறில்ைல. நீலேகசி, பிங்கலேகசி என்பன ேபால உபேகசி எ ம் 
ெபயர் நப்பின்ைனையேய குறிப்பதாம். இதைன விசதமாக ேசதி சமஸ்தான 

தற்பாவலரான பி ம்ம  ரா. இராகைவயங்காரவர்க ம், காலஞ்ெசன்ற 
ஈழத் ப்பாண் தர் . அ. குமாரசுவாமிப் லவரவர்க ம் ெசந்தமிழ் தற்பகுதியில் 
இனி  விளக்கி ள்ளார்களாைகயால் ஈண்  விாித்தல் ேவண்டா. 
    இனி;- 
 
        "மாயைன மன்  வடம ைர ைமந்தைனத் 
        ய ெப நீர் ய ைனத் ைறவைன" 
        [தி ப்பாைவ-5] 
 
        "ம ைரயார் மன்னன் அ நிைல ெதாட்ெடங்கு 
        மதிரப் குதக் கனாக்கண்ேடன்" 
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        (நாச்சியார் தி ெமாழி 6-5) 
        "வாச மலர்ப்ெபாழில்சூழ் வடமாம ைரப்பிறந்தான்" 
        (ெபாிய தி ெமாழி - 9-9-6) 
        "வடம ைரப்பிறந்தாற்கு" (தி வாய்ெமாழி - 9 -1 -3) 
        "ம வார் ேசாைல த்தர ம ைரப் பிறந்த மாயேன" (ஷ 8-5-9) 
 
    என் ம் பல பழம்பிரேயாகங்களாற் கண்ணன்ம ரா ாிையத் தமிழில் "ம ைர" 
என ம், கூடற்ெறன் ம ைரயினின்  பிாித்  "வடம ைர" என ம் வழங்குவ 
தறிேவாம். இதனா ம், வள் வமாைலச் ெசய் ள்பிற ம் இப்ப ேய ேதவைரத் 
தி மா க்கு உவமித் ச் ெசல் வதா ம், "ஏர்ப்பின்ைன ேதாண் ன் மணந்தான்" 
எனக் கண்ணைனத் தி க்ேகாைவயிற் குறிப்பதா ம். உத்தரமாம ைரக்கு அச்சாகி 
உபேகசிேதாண்மணந்தவன் - கண்ணேனயாெமனத் ணியப்ப ம். அன்றி ம், 
இவ்ெவண்பாைவச் ெசால்  "இத ள் உபேகசியார் நப்பின்ைனப்பிராட் யார்" என 
ேநமிநாத வி த்திகாரர் கூறிைவத் ள்னைமயா ம். இவ்வ கட்கு இப்ெபா ளின் 
இைய ைடைம வ ெப வதாகும். இன் ம், ேமற்ெசய் ளிற் "பின்ைனைய மணந்த 
கண்ணன் வடம ைரக்கு அச்சாணியானாற்ேபால், ைவையவளந்த  ெதன்ம ைரக்குத் 
தமிழ்ப்ெப நாவலர் அச்சாகிநிற்பர்" என நல்கூர் ேவள்வியார் பாராட் ப்பா ள்ளார். 
இதிற் கீைதபா ய கண்ணனால் வடம ைர சிறந்தவா , குறளால் அறம்பா ய 
வள் வரால் ெதன்ம ைர சிறந்த ெதன. உவமான உவேமயப் ெபா த்த ம் 
விசதமாகிற . இவ்வள  ெபா த்த டனியங்கும் இப்பாவிற் குற ம் கீைத ம் 
உற ம் நயந்ெதாித்த லவர்-வாளா "உபேகசிேதாண்மணந்தான்" என உவமானத்தில் 
அைடெகா த்  உவேமயத்தில் அதற்கு ஒப் ைம குறியாமல்-உவைமயைட ெபா ளில் 
ெசாற்ெறாடராக நிற்க ைவத்தி ப்பெரன்பதி ம், அவ்வைடக்ேகற்ப உவேமயத்திற் 
குறளாசிாிய ம் விேசடணஞ் ெசால் யி ப்பெரனக் ெகாள் தல் இ க்கா தன்ேற? 

ன்றாம யில் 'ம வில்' என்ப  'ம ' என்பதன் திாிபாடமாகக் ெகாள்ளிற் 
ெசய் ளிற் ெசால் ைச ம் ெபா ணய ம் சிறப்ப டன், ற் வைம நல ம் 
ெப வதாகும். 
 
    இனி 'ம வில்' என்பதன் இரண்டாம் வல்ெல த்ைத மாற்றி ம வில் என 
இைடெய த்தாக்கி நி த்தி ம் இ க்கா . உண்ைமயான பாடம் இ ெவனத் 

ணிதற்கில்ைல. எ வாயி ம், "பின்ைனைய மணந்  கீைத பா ய கண்ணன் 
வடம ைரக்கு அச்சாவ  ேபாலேவ மாதா பங்கிைய ம விக் குற ல் பா  
உலகுய்ய உதவிய ெப  நாவலர் ெதன் ம ைரக்கு அச்சாவார்" எனக்ெகாள்வ  
ெபா த்தம் மிக ைடத்ெதன்பதில் ஐயமில்ைல. மாதா பங்கிெயன்பைதத் ேதவர் 
ெபயராக்குவதி ம் மைன மாண்ட அவர் அறமைனயாளின் ெபயராக்குவ  
மிகப்ெபா ந் ம். அன்ைன ேபாெலா குபவர் என வ ந்  ெபா ள்ெகாண்  
நாயனா க்காக்க ேவண்  மிப்ெபயாில், அப்ெபா ள் ெகாள் மாறில்ைலெயன  
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அ. குமாரசுவாமிப் லவரவர்கள் ன்னேம ெசந்தமிழில் விளக்கி ள்ளார்கள். 
மாதம்=மதம்+பங்கி=ெக த்தவன் எனப் பிாித் ச் "சுய கர்வத்ைதப் பங்கஞ் 
ெசய்தடங்கியவர்" என் ம் ெபா ைடயதாக்கி, வள் வ க்கு இப்ெபயர் 
ெகாள் வ ம் சிறப் ம் ெசவ்வி ம் உைடயதில்ைல. ேவதங்க க்குப் பின் பாவலர் 
யாவ க்கும் ன் தற் கவியாவாரான வான்மீகியாைர 'ஆதிகவி' என 
வடெமாழியாளர் காரணச்சிறப்பியற்ெபயரால் வழங்குவ  ேபாலேவ, தமிழகத்திற் 
பழம்பண்ைடப் ெப நாவலரான வள் வைர " தற்பாவலெரன" வழங்கி வ தல் 
ெபா த்த ம் சிறப் ம் உைடத்தாம். 
 
    அத்ெதால்ைல நல்லாசிாியர்க்கு இடர்ப்பட்டைமவதாகும் வடெமாழிப் ெபயர்கைளச் 
சூட் வதில் நய ம் பய ம் இல்ைல. அன்றி ம் ெபா ெளா சிறந்த பய ைட 
ெமாழிகளால் யாப் ற ற்ற ேமற்கவியில் தி வள் வர்க்கு மட் ம் இ  ெவ ம்ெபயர் 
ெபய் ைவத் , உவமான உவேமய விேசடணங்க க்கு இைய குன் ம்ப  நல்கூர் 
ேவள்வியார் ெசய் ள் ெசய்தி க்கமாட்டார் அன்ேற. 'மாதா பங்கி' என்ப  ேதவர் 
தி த்ேதவியா க்கு இயற்ெபயராயி ம் - அன்றிச் சிறப் ப்ெபயராயி ம் ஆகுக. 
அத்திாி னிவாின் மைனவி அனசூைய ேபால அறேவா ம் அறிவ மான 
குறளாசிாியர்மைனயறத் ைணவியா ம் அவர்காலத்ேத அறந்தைலநின்  சிறந்த 
ெப ந்ேதவியாராைகயால், அவ்வம்ைமயாைர மணந்  உயர்ந்த ேதவாின்ெப ைம 
இவ்வினிய பைழய ெவண்பாவிற் பாராட் ப் பாடப்ெபற் ள்ள . வாசுகி ெயன்ப  
அவர் இயற்ெபயர் என்பதற்கு நாம் ேகட் வ ம் அ யற்ற கைதெயாழியப் பிறி  
பிரமாணமில்ைல. ஒ கால் அ ேவ அவ்வம்ைமயாாின் ெபயராேம ம், ேதவைர 
வள் வெர ம் இயற்ெபயராற் சுட்டா  ெசந்நாப் ேபாதார் எ ம் அவர் 
சிறப் ப்ெபயரால் இக்கவியிற் க ம் லவர், இவர் ேதவியாைர ம் அவ க்ேகற்ற 
சிறப்பியற்ெபயர்ெகாண்  'மாதா பங்கி'எனப் ைனந்  பாராட் வ ம் 
ெபா த்தேமயாம். 
    ------------------------------- 
 

6. வள் வர் வணிகன் வளத் ைணயால் வாழ்ந்த வரலாற் ண்ைம 
 
    இனி மயிலாப் ாில் தனவணிகர் ஏேலலசிங்காின் வண்ைமக்கு வள் வர் மிக ம் 
கடப்பட்டவெரன ம், இளைம ெதாட்  எஞ்ஞான் ம் ஏேலலசிங்காின் நட்  நல ம் 
ஈைக வள ம் ைணக்ெகாண்  வள் வர் தம் மைனயறம் வளர்த்  
வாழ்ந்தனெரன ம் நாமறி ம் நாெடா க்கைத நவில்கின்ற . இ  ேமற்குறித்த 
வள் வப் ெபயர் வரலாற் ண்ைம விளக்கத்தாற் ெபாய்ப ம். அன்றி ம் இவ்வரலா  
வள் வைர வணிகர் பாற்ெப விக்கும் ெப நலத்தில் ஒ  சிறி  சைடயப்பாிடம் 
ெபற்ற கம்பர் அவைர ம், அவ்வாேற கூத்தர் காங்ேகய த யாைர ம், கேழந்திப் 

லவர் சந்திரன் சுவர்க்கிைய ம் அழிவிலா அமரராக்கித் தம  'என்  ளெதன்றமிழ்' 
ல் நின்  வளர் க ாிைம உவந்  அவ க்கு உதவி ள்ளார். பவ தியைனய பல 
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பாவாண ம் வடெமாழியில் இவ்வாேற வள்ளியைர வ த்தி ள்ளார். 'உய்வில்ைல 
ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு' எ ம் அறந்ெதாித்த வள் வேரா அந்நன்றிெகான்  , 
அனவரதம் அளி ெசய்த தனவணிக தேலாைன மறவிெய ம் மற க்கும்-ெதால்ல ம் 
பாவலர் நல்லறமரபிறந்  தம்ைமப் ெப ம்பழிக்கும்-ப யாக்கும் பான்ைம ைடயார்? 
தி மயிைலப் ெப வணிகன்ற ம் உதவி ஒ  சிறி ம் ெபற்றி ப்பின், வள் வர் 
அதைனப் பாராட்  நன்றிக்கடனாற்ற மறக்க மாட் வேரா? யாண் ம் எைனத்தள ம் 
நம் தற் பாவலராற் சுட்டப் ெபறாத ஏேலலசிங்கற்கு அவர் ெந ந்ெதாடர்  ெசால் ம் 
இக்கைதேய அதன் ஒல்லாைம காட்டற்கு நல்லசான்றாம். 
 
    இ கா ம் எ த்த்க் காட் யவற்ரால், நாயனார் ைலமகளின் பழிமகவல்லெரன ம், 
கைடச்சங்கக் கைடக் காலத்தவரால் வறியராய் ஏேலலசிங்காின் வண்ைமயால் 
வாழ்ந்தவரல்லெரன ம், மயிலாப் ாில் வாழ்ந்  ம ைர வந்  சங்கபங்கஞ்ெசய்  
மீண்ட த கண்ணரல்லெரன ம், ன்றாஞ்சங்கத்தின் ற்காலத்ேத ம ைரவாசியாய் 
மாதா  பங்கியாின் மணவாளராய்க்-குறள களால் அறம்பா  லகுய்ய தவிய 
வள்ளன்ைம ைடயராய்ப்-பண்ைடப் பாண் ய க்கு அ ங்கடம் ண்  அவ ள் 
ப க மத்தைலைமவகித் யர்ந்த ெப ந்தைகயாய் - அ ந்தமிழ் 
ேவளிர்ெப ங்கு ப்பிறந்  சிறந்த ெபாிய மாவெரன ம் ஒ வா  ெதளியலாகும். 
ேதரா ஊரார் ஒரா ைரக்குங் கைதயளவிற் கூறப்ப ம் ைலக்குலப்பிறப் ம், 
மயிலாப் ர் வணிகன்கீழ்த் "ெதா ண் பின்ெசல் ம்" வாழ் ம், சங்கபங்கத்த க்கும் 
தக்கசான்ெற மின்றித் ேதவர்க்கீவ  உண்ைம ண ம் ஒண்ைம ைடேயார்க்குச் 
சால்பன்ெறன்ப  ந நிைலயாள க்கு ஒப்ப வெதான்றாம். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

2. கம்ப இராமாயணம் 
"தசரதன் குைற ம் ைகேகயி நிைற ம்" 

பகுதி - 1: ன் ைர. 
 
    ஒழி ேநரத்ைதப் பழந்தமிழ் ல்கள் ப ப்பதி ம், அைவபற்றிச் சிந்திப்பதி ம் 
ெசலவி வதில் மிக வி ப்ப ைடேயன். சில ஆண் க க்கு ன் ஒ நாள் 
இராமாயண கைதப்பாத்திரங்களின் இயல்  ெநறி ஒ க்கங்கைளச் சிந்திக்ைகயிற் 
சிறி  சந்ேதகம் எழலாயிற் . அ , இராம க்கும் பரத க்குஞ் சி  ப வ 

தேலேயற்றக் குைறவற்  ஒத்த மாியாைதகள் காட்ட்ப்பட்ட தான இடங்கைளக் 
குறித்ெத ந்த . மன்னர் மக்க ள், பட்டத்திற்குாிய த்த த்திர க்கு விேசச 
மாியாைத ம், மற்றச் ேசாதர க்குச் சமநலங்க  ேமற்ப வேத ைற  மியல் மாகும். 
இவ்வாறன்றி, இ வ க்கு ேமற்பட்ட பிராதாக்க ள், இ வ க்குச் சமமதிப் ம், 
மற்ைறயரைனவ க்கும் அவ்வி வ க்குக் குைறயச் சம மாியாைதக ம் அைமவதற்கு 
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ேவ  தக்க காரணம் ேவண் ம். ெகளரவர் ற் வ ள், சுேயாதன க்ேக தனி தற் 
பதவி ம் தம்பியர் பணி  ேமற்ப வ ம், பாண்டவ ள் த மைனேய தம்பிவர் 
நால்வ ெமாக்கத் தாழ்த ந் தக ைடத்தாம். தசரதன் மக்க ள் மட் ம், இராம க்குப் 
ேபாலேவ பரத க்கும் இராச மாியாைதகேளற்பட்ட ேதாடைமயா , மாற்றன்ைன 
மக்க ள் ம் இராம க்கும் பரத க்குந் தனித்தனிேய ஒவ்ெவா வர் 
பணித் ைணவராகி ேயவேலற்றி க்க நியாயெமன்ைன? தக்க நியாயமின்றி 
நிகெழாணா விக்காாியத் க்குக் காரணமாராய ேவண் ெமன் ெறண்ணிேனன். 
உடேன கம்ப ராமாயணத்ைதச் சிறிதாழத் விப் ப க்கலாேனன். என் ஆராய்ச்சியிற் 
கிைடத்தவற்ைறச் ெசால்லத் ணிகின்ேறன். நான் கண்டேத ணிந்த ெபன் ங் 
ெகாள்ைக ைடயனில்ைல. எனக்குத் ேதாற்றியைத ெவளிப்ப த் வதன் லம், 
என்னிற் றக  மிக ைடப் லவர் தம்ேபராராய்ச்சியின் நன் கைள ெவளிப்ப த்தித் 
தமி லகுக் குபகாிப்பேதா , கற்றார் பலைர மாழச் சிந்திக்கத் ண் வேத என் 

க்கிய ேநாக்கம். இந்ேநாக்கேம இத்தைகய ஆராய்ச்சிகளிெலன்ைன க்குவேதா  
எனக்குத் ேதாற்றியைத ெவளிப்ப த்த ம் ண் வதாகும். 
 
    கம்பராமாயணத்ைத நான் ப த் வ ங்கால், 'மந்தைர சூழ்ச்சி', 
'கிைளகண் நீங்குபடல' ங்களிற் சில கவிகள் என் மனைத வ த்தி த்  நி த்தி 
நி த்தநிதான வாராய்ச்சியிற் குத்தின. அக்கவிக க்கு நான் ன் ெகாண்ட ம் 
ேகட்ட மான, ெபா ள் ெபா ந்தாைமயால், விச் சிந்திக்கச் சில 

ைதெபா ண்ைம ேதான் வதாயிற் . ஐயமகற்ற வி ம்பி த லாம் வான்மீகம், 
பண் தர் பிரம்ம  அநந்தாசாாியர் தமிழ் ெமாழிெபயர்ப் டன் ெவளிவந்தைத வாங்கி 
ஒத்  ேநாக்கிேனன். அதன் பயனாய்க் கம்பர் கவிக்க த் , ெதளி ம் 
வ ைம மைடவதாயிற் . 
 
    சதாரணமாகக் ைகேகயியறக் ெகா யாெளன் ம், தன் கணவனிடங் காதற் 
கிழைம ம் இராமனிடத்  இரக்க ம் இல்லாத வன்ெனஞ்சுைடயாெளன் ம், நாம் 
எண் கிேறாம். இவ்வண்ணேமறி, நம்மபிப்பிராயங்கைள நா ணராமேல 
ேபதிப்பதால், ைகேகயிையப் பற்றிய கைதயைனத் ம் இயல் நிறமாறித் 
ேதான் வதாகும். வான்மீக ம், கம்ப ம் ஒப் யர்வற்ற கற்பரசியாக் காட்ட ம், 
அப்ெப ம் லவர் கைதயைமப் ம், கவிக்க த் ம் ஓரா  நாம் அவைளப்பழித்  
நிந்திக்கின்ேறாம். இராகவ க்குாிய அேயாத்தியரைசப் பறித் த் தன் மகன் பரதன் 
பாற் ேசர்த் , இராமைனத் தனிக் ெகா ைம நைசயால் வனம் குத்தித் தன் காதலன் 
மரணத் க்குேம காரணமாய், அ ேள மன்றீக் கற் ங்குன்றிய காதகியா நாங் க ங் 
ைகேகயிையத் "ெதய்வக் கற்பினாள்" எனக் கம்பர் பன் ைற வாயார வாழ்த்தக் 
காண்பாம். உண்ைமயில் அரசு பரதனதாயின், அவைன ஊரகற்றி அவனில்லாதேபா  
அவனன் ைடச் சுற்றமறியாமல் அவன் ைய, உாிைமயற்ற இராம க்குத் தசரதன் 
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சூட்டச் சூழ்ச்சி ெசய்தைத அறிந்த ைகேகயி, காதனிைற கற் ைறயாற் கணவன் 
ெசால்லறமிறவா  ஓம்பியவன் பழிையத் தனதாக்கிக் ெகாண் ப்பின், நிந்திக்கும் 
நாம் அவைளத் யகற்பின் ைறேபாய நங்ைகயா வந்திப்பேத அைம ைட அறமாம் 
அன்ேறா?நாம் ெசால் வழக்கிற் ேகட் ைவத்த கைத, பரத க்காகக் ைகேகயி 
இராம க்குாிய அரைச வஞ்சச் சூழ்ச்சியால் வ ந்  வாங்கினதாக்ெகாள்ள ம், 
வடெமாழிப் ெபாய்யில் லவ ம், என் ள ெதன்தமிழ் வான்மீகி ம் பரதனரைசத் 
தசரதன் இராமன் சார்பாக வஞ்சித் ப் பறிக்க யன்றதாகக் கூ வேரல் நம்மதிசய 
ெமைனத்தா குெமனச் சிந்தி ங்கள். நாமதிசயிக்கத்தக்க வி ேவ உண்ைமெயன்பைதக் 
கம்பர் வான்மீகர் கவிகளா ங்குக் காட்ட யல்ேவன். 
 

2. கம்பர் கவிக் க த்  
 
    "இராமன் ேகா  சூ வன் நாைள" என்  மந்தைர வாய்க் ேகட்ட ம், " யவள்" 
ைகேகயி, இராமன்பா ள்ள தன் "ேபரன்ெப  மளக்கர் ஆர்த்ெதழ", உள்ள நிகழ்ச்சி 
ெயாளியா  காட் ந்தன் "ேதய்விலா கமதி விளங்கித் ேதசுற, மிக உவைக ேபாய்ச் 
சுடர்க்ெகல்லா நாயகமைனயேதார் மாைல" ைய மந்தைரக் க்வ ைரத்த நன் 
மாற்றத்திற்கு ெவகுமதியா "நல்கினள்". இராமன்பாற் காழ்த்த பைகயா ைத ெவ த் , 
அரசி தந்த ெபான்மாைலைய நிலங்குழியெவறிந்  ெவகுண்ட கூனி இராமைன 

மவன் பாலன் ைடைமக்காகக் ைகேகயிைய ம் பலவா  சு ம் பழி ெசால் ப் 
பாிவாற் பரத க்குப் பட்டங்ேகட்கும்ப  "வாய்கயப் ற" வழங்கிய ெவஞ்ெசாற் ேகட்ட 
ைகேகயி ெபாறாதாளாய், 
 
        'எனக்கு நல்ைல மல்ைல, நீ என்மகன் பரதன் 
        தனக்கு நல்ைல மல்ைல, த் மேம ேநாக்கில் 
        உனக்கு நல்ைல மல்ைல. . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . மதியிலா மனத்ேதாய்;" 
 
    'உன் ைலச் சிந்ைதயா ெலன்ெசானாய்? தீேயாய்?; 'நீதியல்ல  ெநறி றயல்ல  
நிைனந்தாய்'; 'நின் ன்ெபாறி நாைவச் ேசதியா( ன் ைமயா )  
ெபா த்தனன்'; . . . . . . அறிவி  அடங்குதி;. . . . . . என் எதிர் நின் ேபாதி; எனத் தன் 
மனத்ேத ண்ெட ங் கதங்கனற்றத் தண்ணளி ெபாழி ந் தன் 'கண்கள் சிவப் ற' 
ேநாக்கிக் க ந்  கூறினள். இதற்கும் அஞ்சி அகன்றிலா மந்தைர, அரசி அ மிைச 

ழ்ந் , பரதன்பாற் பாி ம் இராமன் ேமல் ெவ ப் ட்  அரசியலாக்கத்ைதப் 
பரதெனய்தச் ெசய்ய ய மா  தன்னரசிக்குப் பல்ேவ  நியாயங்கைளப் பலபடப் 
பன்னி மன்றாட  ம த்த உ தி மன மங்ைகயர்க்கரசி, தசரதன் 'ேதவி, 
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யசிந்ைத ம். . . . . . தீய மந்தைர ஓ ைர ெசப்ப ம் திாிந்த ', என்பர் கம்பர். 
அறெநறி பிறழா  உண்ைமயில் உ தியா நிைலத்த ெதய்வக் கற்பினாள் ய 
சிந்ைதையத் திாித்த ஊ ைர ெபாதிந்த கவிக்க த்ைத யீண் ச் சிறி  

வியாேராய்ெவாம்: 
 
        "ெக த்ெதா ழிந்தைன னக்க ம் தல்வைன; கிளர்நீ 
        த்த பாரக ைடயவ ெனா மகற் ெகனேவ 
        ெகா த்த ேபரர சவன்குலக் ேகாைமந் தர்தமக்கும், 
        அ த்ததம் பிக்கு மாம்;பிறர்க் காகுேமா? ெவன்றாள் 
 
    என்பதிக் கவியாகும். "ஒப்பற்ற மகனாய இராம க்கு என்ேற அேயாத்தி நா ைடய 
தசரத மன்னன் ெகா க்க வி க்கும் இைறைமயாக்கம், அைதப்ெப ம் இராம க்கும் 
அவன்வழிப் பிறக்குமிைற மக்க க்கும் உத ம் அல்லால், பரதன் தலாய 
பிறர்க்குத வதில்ைல. இராமன் சூடப் ேபாவதாக் ேகட் மைதத் த க்க யலா  
மகிழ்ந்தி க்கும் நீ, உன் ைகயறவால் உன்ன ைமப் தல்வனாய பரதைனக் ெக த்  
வி ைவ" என்ற ேநர்ெபா ம், அதன் சுட்ெடச்சமாகப் "பரத க்குக் ேக றாமற் 
காத்  வாழ்வளிக்க வி ம் ைவேயல், நான் ெசால் யவண்னம் அவ க்ேக 

சூட் விக்க ய ைவ", என்ற ேதாற் வாய்த் ேதற்றப் ெபா ேம 
இச்ெசய் க்குச் சாதராணமாகக் ெகாள்ளக் ேகட்கின்ேறாம், இப்ெபா ள் " ய் 
ெமாழி மடமான்" அறங்காழ்த்த நல் யல் க்கும், கூனி- ைகேகயி சம்வாத வைமப்  

ைறக்கும், கம்பர் ெசம்ெபா ட் ைறக்கும், ன்பின் கவிகட்கும் ர வேதா  
ைகேகயியின் ெதய்வக் கற் க்கும் ெபா ந்தாதாகும். இராமன் சூ ல், பரதன் 
அவந்தனாய், இறவாப்பிணம் ேபாற்றி நீக்கப்ெபற்றலக்க வான்; இராமனரெசய்த 
இைளயவ ம் ேகாசைல ந் தி ெவய் வர்; பரத  மவன் தா ம் தஞ்சமற்ற 
பஞ்ைசயராய்த் தயங்குதல் சரதம், இராமன் வாழ்  பரதன் தாழ்ேவயாமாத ன் அ  
த க்கற்பாற்  என ன் பன் ைற ங் கூனி பன்னியைதச் ெசவி ெகாடா  ெவ த்த 
ெப ந்ேதவியின் ச யாத ய சிந்ைத, அைதேய மீட் ங் ேகட் த் திாிந்தெதன்ப  
ெபா ந் வதாமா? 
 
    அன்றி ம் ைகேகயியினியல் ம், மனப்பண் ம், அறிந்  அவற்றிற்குப் ெபா ந்தக் 
கவிப்ெபா ள் காண்பேத ைறயாம். அன்பளவிற்றசரதன் மக்கள் நால்வர்க்கும் 
ேவற் ைமகாணாதாளிவள்; இராமனிடத்திைணயற்ற அன் ம், கணவன்பாற் 
கைரகடந்த கற் ைடக் காத ைடய சுசீைல: ஆகேவ, இவள் இராம ைடைமையப் 
பறித் ப் பரத க்குாிைமயாக்கித்தர வி ம் ந் தரத்தளாவேளா! தசரதன் இராம க்குத் 
தர வி ம்  மிளவரைசத் த க்க எண்ணி வந்த கூனி, "கைடக்கண்ணளி ெபாழியப் 
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ெபாங்கைணேமற்( ங்கிக்)கிடந்தாைளச் ெசம்ெபாற்சீர  தீண் த்" யிெல ப்பி, 
'உன்ைனப் "ேபாிடர் பிணிக்க நண்ண ம், (அதற்கு) உணங்குவாயல்ைல; (வ ம் 
ெப ங்ேக ணரா ) உறங்குவாய்", ' என் ைறக்கத் தன்னரசிக்குைரத்தேபா , 
ைகேகயி ெசால் ம் பதிலால் அவ ண்ைமக்குண ம் மனப்பான்ைம ம் ளக்கமற 
விளக்கமாகும். ெகா மனக் கூனி வந்  த ற்கண்ட ைகேகயியின் உறக்க நிைல 
ெயான்ேற அவள் மாசுறாமனத் றக்கஞ் ெசால் ம். சிசுக்கெளல்லாம் க்கத்தில் 
அ க்கற்ற தம் அகமலர்ச்சி விளக்கி விகசிக்கு க ைடய பாவம் 
பழகுப வ ற்றபின்னேர. மனிதர் அவசத் யினிைலயில், தத்தம் கத்தியல்பால். தாம் 
நன  நிைலயில் மைறத் ள தம் மனப்பாங்குணர்த் வராவர். உள்ளத் ேதாயா  
ம ைடய ைகேகயி நன நிைலயிற் பல்லார்மாட் ம் ஒல் ம்வாெயல்லாம் 
இைறத் ட் ந் தண்ணளி, அவள் யி ங்காற் ெசலவின்றி ெநஞ்சநிைறந் , த ம்பி 
இ விழிப் ற மைடக்கைடவழி ஞ் ெசவ்விையக் கம்பர், " பாற்கடற் ப திைரப் 
பவளவல்விேய-ேபாற்கைடக் கண்ணளி ெபாழியப் ெபாங்கைண ேமற்கிடந்தாள் தைன, 
விைரவிெனய்தினள்" கூனி, என் றினி  விளக்கி ள்ளார். இவ்வா  ெதாடர் பற்றி 

ைளத்ெத  மன் , நல் யல்பால் நா ம் விைளந்  திர்ந் , ெதாடர்பின்றி 
யாண் ங்கனிந்  சுரக்கு ம ளாகி ற்ெற த் ெதா கு ள்ள ைடய ைகேகயி, 
தன்னிற் ெறாடர்பற்ற யார்மாட் ேம ஆர்வ ைடயளாவள்: எனில், தன் 
காதற்கிழவனிட ம், அவ க்குக் 'கண்ணி ம், உண்ேணராவியி ' மினிய 

தல்வனிட மா அவ க்கு, அன்  குன்றி, வன் கண்ைம வளர்வதாகும்? இராமன் 
சூ தைலச் சுட் ய " ெவவ்விடமைனய" மந்தைர ேதவிையப் "ேபாிடர் பிணிக்க 

நண் வ" தாய்ப் ேபசியேபா , "ெதவ்வ  சிைலக்ைக என் சி வர் ெசவ்வியர், 
அவ்வவர் ைறெதா  மறந்திறம்பலர். (ஆத ன்) எவ்விடர் எனக்கு வந்த ப்ப ?" 
என்  ைகேகயி உ கின்றாள். தன் ெனா மகைவத் தனித்  நிைனக்கிலன்; 
மாற்றார் மக்கெளன்பைத யறேவ மறந்தவள்; அன்பால் நால்வ ந் தன் தி மக்களாகத் 
த வி வக்கு மிவள் மனப்ெப ைம யிதனாற் கூறியைம யாமற் கம்ப ாின் ங் 
கூ வதறிவாம். 
 
    "பராவ ம் தல்வைரப் பயக்க, (அப் ெபற்றியால்) யாவ ம் உராவ ந் யைர 
விட் தி காண்பரால்" :- என்ப ண்ைமயாேமல், "விரா வ ம் விக்ெகலாம் 
ேவதேமெயன இராமைனப் பயந்த எற்கு இட ண்ேடா? என் " ைகேகயி 

ழங்குகின்றாள். " ைறெதா ம் அறந்திறம்பா என் சி வர் (நால்வ ஞ்) ெசவ்வியர், " 
எனச் ெசால் க் கூனியின் உற்பாதெமாழி க ந்தேதாடைமயாமல் பின் ம், 
'அறமைனத் க்கு மச்சாணிேபால் வான். இராமன் நால்வாி ஞ் சிறப் ைடயான்; 
அவைனப் ெபற்ற எனக் ேக  குைற?, ' என் றி மாந் ேபசி மகிழ்வாள். இதனா வட் 
கிராமன்பா ள்ள இைணயற்ற ேபரன்  விசதமாகின்ற . ஈன்ற பரதனி ஞ் 
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சான்ேறானாக ம், தாேன ெபற் ைடய ெப மகனாக ேம யிராமைனப் பாிந்  
பாராட் கின்ற ைகேகயி, அம்மகன் , "ேகா சூ வன் நாைள, " எனக் கூனிவாயிற் 
ேகட்ட ம், எல்ைலயற்ற வின்பெமய் வதியல்பாகும். இம்மகிழ்ச்சியினியல்  
கூறியைமவதிராமனிடத் திவளன்பின் ெப க்குணர்த்தப் ேபாதாெதனக் கண்ட கம்பர் 
இவள் கற் ங் காத ங் கழிசிறந்தெதன்பைத ெவளிப்ப த்த வி ம்பிச் ெசால் ய 
கவிநய மீண் க் க தத்தக்க . 
 
        "மாற்றமஃ ைரெசய மங்ைக ள்ள ம், 
        ஆற்றல்சால் ேகாசைல யறி  ெமாத்ததால்: 
        ேவற் ைம ற்றிலள், ரன் தாைத க் 
        ேகற்றவ ளி தயத் தி க்க ேவெகாலாம், " 
 
    என்ப தீண்ைடக் கவிக்கூற் . எனேவ, இதன் ெபா ள் கம்ப க்குகந்த க த்தாதல் 
ெப வாம். கம்பர் மனக்கடற் பிறந்ெதாளி ங் கவி த் ப் ெபாதியிற் காழ்த்  நீர்சிறந்த 
தைலவாிைசயான சிலவற் ெளான்றா மிக் கவியழைகக் கவனிப்ேபாம். திநிந்ைதச் 
ெசாற்களா ராமைனத் றி, 'அவன் நாைள சூடப்ேபாகின்றான், ' என்  கூனி 
ெசால்லவந்தாள். பாைறயிற் சித ந் திவைலெயனக் கூனி பழிெமாழி 

காதெசவியால் இராமன் சூ நலங் குறிக்குஞ் ெசய்திைய ஆர்வெமா ம த்  
உளம் ாிக்குங் ைகேகயியின் நிைறமனநிைலக் ேகற்ற உவைம பிறி  காணாக் கம்பர், 
அப்ெப மகனைடயப் ேபாகுந் தி விைன அவைன யீன்ற ேகாசைல ணர்ந்ெதய்திய 
அறிவின்பத்ைத ஒ  ைட வைமயாகக் காட்ட விைடேயற்பாராவர். 
ைகேகயிய பவித்த இன்பத் தியல்  ஒன் . அள  ஒன் ; இைவயிரண்ைட  

ணர்த்தவல்ல அைம ைடய ேதா வைம யில்ைலெயனத் ெதளிந்த கம்பர், 
ஒப் யர்வற்ற அவளின்ப வியல்ைப உவமியா விட் , அள க்குமட் ம் ஏகேதச 
ஒப்பாக, இராமனபிேசகத்தில் ேகாசைலயறிவாற் ய்த்த இன்பத் ெதல்ைலையக் 
காட் வதானார். 
 
    ெபா வாக உணர் க்கிடம் உள்ள ம், ஓர்ப்  சிந்தைனக க்கிடம் அறி மாம் 
என்ப  யாவ  மறிவேதயாம். இன்பம் உணர்ச்சி வைகயாகலான், அைத 
ய பவிக்குமிடம் உள்ளேமயாகும். அன்  இன்ப கர்ச்சிகைள ெநஞ்சா ம், அாிய 
ஆராய்ச்சி ஆழ்ந்த சூழ்ச்சி நலங்கைள யறிவா ம், அ பவிப்ப தியல்பாகேவ, 
ஈண் ராமன் ெப வாழ்  ேகட்டதில் உளத்தின்பம் ைகேகயிக்கு மட் ேம நிைறந்  
வழிய, ேகாசைல தன்னறிவளவில் மகிழ்ந்ததாகக் குறிப்பா ணர்த்தி, 
அவளறிவின்ப ங் ைகேகயி உளத்தின்ப ம் இயல்பா ெலாவ்வாேவ ம், அள  
மட் ெலா வா  ஒத்தெதன்றார் கம்பர். "தன் மகனலங்ேகட்  ஈன்ற ெபா திற் 
ெபாி வக்குந் தாயின்பத் க்கு, அம்மகனலம் ேப ம் பிறிெதவாின்ப ம் 
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இைணயாவதில்ைல. அப்ப யி க்க, மகன் வாழ்வில் ெபற்றவள் உற்ற அளேவ, 
மாற்றன்ைன ம் ெபாி வப்பள் என்பேத இயற்ைகயாகா . அதற்குேமல், 
அளவாெலா ப  ஒத்தா ம் ெபட் நலப் ேபாியல்பில், ேகாசைல யறிவால பவித்த-
தி மியல் சிறந்த வின்பம் ைகேகயி உள்ளத்தா-ல பவித்தாெளன ஞ் சுட் ைவத்த , 

ம் அசம்பாவிதமன்ேறா?" என் ெறவ ங் ேகட்பதியல்பாகும். இவ்வியல் 
வினா க்குத் தக்க நியாயத் டன் விைடயி க்குங் கடனறிந்த கம்பர், ேமற்கவியின் 

த ரண்ட யில் "இராமன் சூ  'மாற்றம்' ேகட்ட ம், ேகாசைல 
அறிவால பவித்த இன்பத்தளேவ ைகேகயி உளத்தாற் களித் த் திைளத்தாள்" என்  
கூறி, அதற்குப் பின்னிரண்ட யாற் ேபாதிய நியாய ங் கூறிப்ேபாந்தார். 
 
    'இராமைனப் பயந்த'வள் ைகேகயியாேமல், இராமன் ெப வாழ்வைடவதில் அவேள 
உள வப்ப தியல்பாமன்ேறா. தான் வயி ைளந்தீன்ற பரதைனப்ேபாலேவ, 
இராமைன ம் தாேன பயந்த மகனாக் ெகாள் ள மாண் ைடயவள் ைகேகயி 
என்பைத, ன் "இராமைனப் பயந்த எற்கிட ண்ேடா?" என் றவளி மாந் வந்த 
விம்மிதங் கூ கத்தாற் கம்பர் நி வி ள்ளார். பரத க்கு மிராம க்கும் அன்ைன 
அன்பில் இவள் 'ேவற் ைம ற்றிலள்', இ வ ெமா ங்ேக தன் "சி வ" ராகேவ க  
மனக்ேகா ைடய ளாக ன், பரத க்குப் பட்டம் வ வதி வெலய்  வைக, ஈன்ற 
தாயின் இய ளத்தின்பமாவ  ேபாலேவ, தான் பயந்த ைமந்தனாக் க  
மிராமனலத்தி ம் இவள் உள்ளமள்  மின்பெவள்ளத்திற் றிைளப்பதாயினள். ெபறாத 
இராமைனத் தான் ெபற்றவளாகேவ க வதற்கும், ெபற்ற தநய க்கும், தான் ெபறா 
மக க்குங் ைகேகயி ேவற் ைம காணாைமக்கும், காரணெமன்ைனெயனின், 
அவளன்  தன் ெதாடர் ைடய தில்லா ைமேயயாம். சாதாரணமாய் மனித ரன்  
தன்னிற் பிறந் , தன் ெதாடர் ைடயார்பாற் படர்வதியல் . ைகேகயியன்  
மவ்வைகத்தாயின், அவள் தன் ெதாடர்பதிக ைடய பரதைன, அத்ெதாடர்  குைறந்த 
இராமனி மதிகங் காத ப்பேத ைறயாக ேவண் ம். இவ்வாறன்றி அவள் 
இவ்வி வர்ேமற் ெச த் ங் காதல், அவள் ெதாடர்  பற்றா , பிறிெதா  
சார் ைடத்தாேமல், அச்சார்பின் ெபா ைமயாலவளன் பிவ்வி வாிைட ஞ் 
சமநிைலயைடதல் கூ ம். 
 
    தமிழ் வழக்கில், 'ெதய்வம் ெதாழா , ெகா நற்ெறா ெத தேல' கற்பிலக்கணம். 
"கணவனி க்கப் பிறி  'கட ட் ேபணல் கடனா'க் க ங் காாிைகயார், 'பிறர் ெநஞ்சு 
சு உம்ெபற்றி'ய தாய தைலநின்ற 'நிைற ைடப் ெபண் ர்' ஆகார்":- என்பேத 
'ெபாய்யில்ெபா ைர' யாகக்ெகாள்வர். பண்ைடத் தமிழ்வாணர். இக்ெகாள்ைகக்குச் 
சிறிேத ம் வ ம் வான்மீக வரலா கைள ஆங்காங்ேக தி த்தித் தமிழ்த் 

ைறயினிைற குைறயா  நி த் ங் குறிப் ைடயராய், வா க்குப்பின் தாைர 
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வாழ்க்ைகைய மாற்றிச் ெசப்பனிட்டைமத்த கம்பர், ஈண் க் ைகேகயி கற்பழகு காட்டத் 
த ம் இக்கவிக்க த் ன்றிச் சிந்திக்கத் தக்க . பின் பரத க்குப் பட்டெமனக் 
    ேகட்ட ேகாசைல மனநிைல கூ ங் கம்பர், அவள் 'நால்வ க்கும், ம விலன்பினில் 
ேவற் ைம மாற்றினாள்' என்பார்; ஈண்  இராமன் சூ ெம  'மாற்றங்' ேகட்ட 
ைகேகயி தன்தநயனினிராமன்பால் 'ேவற் ைம ற்றிலள்'; அதனாலவன் வாழ்வில் 
உள வந்தாள்; என்  கூறிைவத்தார். 'ஆற்றல்சால் ேகாசைல' யறிவால் மக்கள் 
பாலன்பில் ேவற் ைம மாற்றி மாண்பைடவாள்; ைகேகயி ேவற் ைம யறேவ 

ற்றிலாைமயாற் 'ெறய்வக் கற்பின'ளாவள்; என்  கம்பர் விதந்  கூறி ள்ளார். 
 
    மக்கள் நால்வர்க்கும், தன் ெபண்ணியல்பிற் பிறந்  மாசுப த் ம் 'அன்  
ேவற் ைமைய', அறிவால் அறேமார்ந்  மாசிலாவா  மாற்றவல்ல 'ஆற்றல்சால் 
ேகாசைல' ேபாலா , ைகேகயி ள்ளத்தன்பில் ேவற் ைமயணர்ேவ ற்றிலாதாள். 
ஏெனனில், மக்கள்ேமற்காதல் ைகேகயிக்கு, தன் ெதாடர்பாலன்றி, தன் காதற் 
கிழவனாய தசரதன் காரணமாய்ப் பிறக்குமாத ன். அன்பிற்கிடனாய உள்ள ைத  

ன்னேர ைகேகயி தன் காதல க்கு அர்ப்பணம்பண்ணிவிட்டவளாைகயால், 
அவன்வழித்தன்றிப் பிறிெதத் ெதாடர்  பற்றி ெய மன் க்கு மவள் 
ெநஞ்சிடமில்ைலயாகும். பிள்ைளயாைசயால் அைணயாைடையேமாந்  மகிழ்வ . 

ெமாழி ெகாண்ட உண்ைமயன்ேறா? உள்ள ைத ந் தைலவெனா வ க்ேக 
தந் வக்கும் ேதவி ெநஞ்சில் அவன் ெதாடர்  பற்றி வ வார்க்கன்றிப் பிறிெதவர்க்கும் 

ைழ லனில்ைல. தைலவன் வி ப்பாலன்றித் தன்ைனேய ேபணாப் ெபற்றிய 
ள்ளத்தில், தன்ேச ெயன்ெறா  ெதாடர் ெபழா . பரதைனக் ைகேகயி 

காத ப்ப ண்ைம. அதன் காரணம், தன்ைனப் பற்றிய ெதாடர் ைடைமயன் , 
தசரத க்குத் தநயனாதல் பற்றிேயயாம். அைனய ெதாடர்ேபெகாண் , அத்தசரதன் 
மகேனயான இராமன்பா  மவளன்பால் ேவற் ைம மாறில்ைல யன்ேறா? 
பரதனிடத் தன்  தன் மகெனன்பதாலாயின், இராமனிடத்  அவளன்  குைறவ  

ைறயாம், அன்றி யவளன் க்குத் தசரதேன தனி தற் காரணமாகில், இ வ ம் 
அத்தசரதன்மக்கேள யாத ன், அவாிைட யன்பில் அவள் ேவற் ைம றினன்ேறா 
வியப்பாக ேவண் ம்: உறாைமயியல் ேபயாமன்ேறா? 
 
    இவள் கற்பின்வழித்தாய காதற்ெசவ்விைய யினி  காட்டவந்த கம்பர், ைகேகயி 
இராமனிடத்ேத தான் ெபறாமகனாக ேவற் ைம றாைமக்குக் காரணங்கூ  கத்தாற் 
ெசால் வதி ேவ:- 
 
        " ேவற் ைம ற்றிலள் ரன் தரைத க்கு, 
        ஏற்றவள் இ தயத் தி க்கேவ ெகாலாம்" 
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    ரனாகிய இராமன் தாைத, ன் அவளிதயத்தில் வி ம்பிப் குந்தார். அவ ம் 
வி ம்பி ஏற்றாள். இவ்வாறி வ ம் பரஸ்பரவி ப்ப ைடயவராய், மனங்கலந்தா ம், 
பின்ஒேராவழிக் காதல்குைறபவைரப்ேபாலா , தசரதன் ைகேகயி உள்ளத் ள் 
உவந்தி ந்  இகவா  நிைலத்தான்: அவ ம் ெநகிழவிடா தி கப்பற்றி யி த்தி 
மகிழ்வாள். இவ்வாறவ ள ங் கணவ ைடைமேய யாகியதால். அவன் சார்பாக 
அவள் ெநஞ்சிடம் ெப வார்க்கன்றிப் பிறர் குமாறில்ைல. இராம ம் பரத ம் 
தசரதன் காதற்றநயராகேவ, இ வ  மவள் உள்ளத்ேத ஒேர ப த்தாய் ஒத்திடம் 
ெப வதானார். அதனா லவர்பாலன்பிற் ைகேகயி ேவற் ைம ற்றிலள்:- என் ேறத 
மறவாத ைற வகுத்திவள் கற் ைடக் காத ன் ெபட் ம் திட்ப ம் விளங்கினர் கம்பர். 
இத்தைகய மாசற்ற காத ராமனிடத் ம், இடம் பிறிெதவர்க்குமிலா ள ங் 
காதற்கிழவனாய கணவனிடத் ந் தந் ைவத்த ெபற்றியளாய பீ ைடப் ெப நிைற ம் 
ேபர ேம ேப ங்ைகேகயி, இராம ைடைம பறித் ப் பரத க்குப்  
வாழ்வளிக்க வி ம் வெளன்ப  ெபா ந் வ ெதங்ஙனம்? 
 
    ேம ம், தன் சூழ்ச்சிக் கிணங்ெகாணாத் ேதவிையத் தன் க த் க் கிணக்க ேவண் , 
அரசி மன ங் குண ம் நன்கறிந்த மந்தைர ப ப்ப ேய அவ க்குச் ெசால் ப் 
    ேபாந்த நியாயங்களினியல்  ைற ஞ் சிந்திப்பார்க்குக் கற்பரசி ைகேகயியின் 
அறங்காழ்த்த மனத்திட்ப ம், அ ணிைறந்த ெநஞ்சத்தழகும் விசதமாகும். இராமன் 
    பாற் பைகயாற் ைக ம் ெவகுளி கவர்ந்த மனக் கூனி, சிந்தியாமல் த ல். மைன 
மாற்றார் கூறச் சீ ம் ெபண்ணியல்  க தித் தான் ேபசிய தரசி ெசவிேயறாத  
கண் , பின் அவள் சுபாவங்கைள நிைனந் , ைறேய ெபண் ர் தன்னல 
வி ப்ைப ம். மாற்றார்பால் ெவ ப்ைப ம், சுதன்பாலன்ைப ம், சுற்றத்தார் 
மீதன்ைப ம் அளந்  அவ்வற்றிற்ேகற்பன ெசால்  யைவ ம் பயனிலவாகேவ, 
"ஒல் ம் வாெயல்லா ேமாவா தறவிைன ெசல் ம் வாெயல்லாஞ் ெசயக் கா ம் 
ைகேகயி அறத்தாைசையச் சுட் , அதற்கு இராமன் சூட ைட- 

றாெமனக்கூறினள்; அப்ப ப் ம் ேவகா  ேபாகேவ, ேமற்கவியின்ப  பரதன் 
அரெசய்தத் ேதவிைய ஒ ப்ப த் கின்றாள். எனேவ, ன் கூனி ெசால் ழந்த 
பலவற்றி  மதிக மவள்மனதிற் பதிவ ம், அைவயிற்றின் ேவறான மாவேதார்  
நியாயம் இக்கவியாற் சுட்டப் பட் க்க ேவண் ம். ஏெனனில், ெபா வாய் 
ஒ வைரயிணக்க வி ம்பிப் ேபசுங்கால், ெசான்ன ெதான்றவர் மனங்ெகாளாவி ல், 
அதிலதிகம் பதி  ெப திகெள த் ைரப்பேத ைறேயா  பயன்பயப்பதன்றி, 

ன்னதி ம் நயங் குைறந்த நியாயம் ேபசல் பயனில் கூற்றாமன்ேறா? தன்னலங் 
க தா அறவிய ைடய ைகேகயிக்கு, அவள் குணமறிந்த கூனி ைறேய ேமன்ேமல் 
அறத் ைற யதிகாிக்கு நியாயாங்கைள ெயான்றிழந் ெதான்றாய்ச் ெசால் ம் 
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அைவெயலா ேமற்காதவைள, இ தியிேலற்றிணங்கச் ெசய்த  அறத்தா ல ங்காத 
ெநறி ைற நியாயமா யி த்தல் ேவண் ெமன்ப ெதா தைலயன்ேறா? த ற் 
றான்ேகட்க ம த்  ெவ த்த ேகவலம் தன் மகனலம் ஒன்ைறேய க தி இ தியிற்றன் 
சிந்ைதயின் ய்ைமையக் ைகேகயி றந்தனளாகக் ெகாள் தல், ேவ  
வழியற்றவிடத்தன்றி ைறயாமா? அவளறச் சிந்ைதக்கும், அ ங் கற் க்கும் 
ெபா ந் வதான ெபா ள்ேவறீ◌ிக்கவி வ த்தமின்றித் த மாயின், அைதக் ெகாண்  
ெபா ந்தாப் ன்ெபா ள் ேபாகவிடல் கடனாம்: ைற ம் அஃேதயாமன்ேறா? 
 
    இன்  மிப்ெபா  ளிச்ெசய் ணைட, ெதாடரைமப் , ெசால் ணக்கம், 
ெமாழியியல் க க்கும் ெபா ந்தாைமகாண்பாம். 'ஒ  மகற்ெகனேவ ெகா த்த 
ேபரரசு, ' என்ற ெதாடைர எ ப்ேபாம். இராம க்கு ம நாள் இளவரசபிேசகத் 
தி நாளாய்த் தசரத மன்னன் சங்கல்பித்தி க்க, அைதச் சுட் ங் கூனி ெபா ட்கைமயக், 
'ெகா க்கும்' என்னா , 'ெகா த்த' எனப் ெபா ந்தா விறந்தகாலச் ெசாற் 
பிரேயாகிக்கவிடமில்ைல. 'ேகா சூ வனாைள, ' என ன் ங் கவனித் ப் 
ேபசியவள், ஈண் லக்கணத்ேதா யல்வழக்குங் க ெசாற்ெப  ம யாகக் 
காரணமில்ைல. இங்கிதைனக் கால வ வைமதியாக் ெகாள்வாெமனின், ெசால் ன் 
ெசம்ெபா ளைமயா  வ க்கா மிடத்தன்ேற வ நீக்க வ வைமதி யிலக்கணத்தில் 
வழிேதட ேவண் ம்? ேநர்ெபா ேள ஏற் ைடத்தாமிடத் க், கவியி னியழைகப் 
ப தாக்கி, வ வைமத் த தைலவேதன்? இனி இளவர சபிேசகேம மன்னவன் 
ெசய்விக்க யன்றதாக வான்மீகத்தில் வ த்தப்பட் க்க "ேதவபாைடயினிக் 
கைத ெசய்தவர், வர் தம்  ந்திய நாவினார் உைர" யறிந்ததன்ப ேய "தமிழ்ப் 
பாவினா ணர்த்த" வந்த கம்பர் ஈண்  இராம க்குத் தரப்ேபாவைதக் குறிப்பேரல் 
தக  மறந்  "ேபரரெச" ன்றதைனச் சுட் யிராரன்ேற! அன்றி ம், கூனி இராமன்பால் 
ெவ ப் மவதிப்  ைடயவள், இராமைன ம், சீைத ேகாசைலைய ம் மதியாமற் 
ேபசும் வழக்க ைடயவள்: தன் தைலவிைய "அரசாிற் பிறந் , அரசாில் வளர்ந் , 
அரசாிற் குந் , ேபரரசி" யானவெளன் ம், அதற்கு மாறாகக் ேகாசைல அத்தைகய 
குலநலப் ெப ைம குன்றியவெளன ங் க பவள். 
 
        "ஆடவர் நைக ற, ஆண்ைம மாசுறத் 
        தாடைக ெய ம்ெபயர்த் ைதயலாள்படக் 
        ேகா ய வாிசிைல யிராமன். . . . . . . " என் ம், 
        "சிவந்தவாய்ச் சீைத ம் காிய ெசம்ம ம் 
        நிவந்த வாசனத்தினிதி ப்ப, " என் ம் 
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    தி நிந்ைதச் ெசாற்களா ராமைனச் சுட் ஞ் சுபாவ ைடய மந்தைர, மனமார 
அவைன 'ஒ மகன்' என ம், அவெனய்தப்ேபாகும் இளவரைசப் "ேபரரசு" என் ம் 
அவன் மக்கைளக் "ேகாைமந்த" ெரன ங் கூ வளா? 
    ஈண் க் கவி ங் கூனிவாய்க் கூற்றாகேவ, அவள் குணத்ேதாடைமந்த 
ெசாற்பிரேயாகமன்ேறா கம்பாிடெமதிர்பார்க்க ேவண் ம். தைன ெயதிர்த்த மானவாிட 
மிராவண க்குள்ள அலட்சிய த்திக்ேகற்ப, அவ னவைரக் குறிக்குந்ேதா ம் 'மனிதர்' 
என்னா  'மனிசர்' என் றவன் வாயிற்ெசாற் ெபய் ங் கம்பர், மறந் ம் தக  தவிரார். 
ஆதலால், கூனிவாயி ச் ெசாற்க ளிராமைனக் குறித் ெதழா என்பைதக் கம்பர் மறந்  
இக்கவி ெசயக் காரணமில்ைல. ேம ம், இராமெனய்  மரசினாக்கம். அவன் 
குலைமந்தர்க் கவன் வழித்தாவ தியல்பாகலாம்; மக்களில்வழி, இைளாில் த்த 
பரத க்குதவாமல், இலக்குவ க்குமட் டாவெதப்ப ? கவியிற் கூனி ேபராசு-"ைமந்தர் 
தமக்கும், " அ த்த தம்பிக்கு மாம்' என்  விதந்  கூ வதால், இராமைன ய த்தி க்கு 
மிலக்குவைன யீண்டவள் குறிப்பதா ெயண்ணில், பரத ள்ளிட்ட பிறரைனவர்க்கும் 
அரசுாிைமயாக்க மில்ைல ெயன்பாளாகும். வழி ைறவாிைசயில் அரசுாிைமையக் 
குறியா , இராமனரசிய ல் இலக்குவெனய் ம் இராசேபாகா பவங்கைளேய 
குறிப்பதாக்ெகாண்  அவ்வாக்கம் பரதன் த ய பிற க்கு இல்ைல என்றதாக் 
ெகாள்ேவாெமனில், அ  மைம ைடத்தன்றாம்; ஏெனனில், அப்ேபா 
த பவித்தற்கிடமின்றிப் பின் பிறக்க இ க்கும் இராமன் "ேகாைமந்தர்" தைம  மிங்குச் 
சுட் , அவர்க்கும் அப் "ேபரரசு"ஆம் என்பதா ம், அம்ைமந்தர் இலக்குவைனப் 
ேபாலக் ேகவலம் ேபாகா பவங்கைள மட்  மன்றி அரசுாிைமைய ேம 
அைடபவராதலா ம், ஈண் ப் ேபரரசு இராம ம் அவ க்குப் பின்னைட  

ாிைம ைடயா ெமய் ம் அரசுைடைமையேய த யதாக ேவண் ம். இனிப் 
பரதைனேய 'அ த்த தம்பி 'எனக் கூனியிங்குச் சுட் வதாக் ெகாள்ளற்கு மிடமில்ைல. 
ஏெனனில், ன் பல ைற ம், இராமனர ெசய்தில், இதனாற் ேகாசைல  
மிலக்குவ ேம ெப வ ெரன் ம், பரத னவந்தனாய் வ ைம  மானக் குைற  
ெமய் வன் என் ம் வ த் ங்கூனி, இங்கு இராமனைட  மரசினாக்கம் 
பரத க்கும் பின்னாெமனப்ேபசாள். அப்ப ப் ேபசுவதாகக் ெகாள் வ , ன் 
ெகாண்ட ெபா ெளா  ர வேதா , ஈண்டவள் வ த்தவந்த க த் க்கும் 
ெபா ந்தாதாகும். இராமன் வாழ்  பரதன் தாழ்ேவயாெமனக் காட் க், ைகேகயிைய 
யிணக்கப் ேபசுமிைடேய, இராமனிைறைமயாற் பரத ங் குைறவின்றி நன்ைம 
ெப வ ண்டாகக் கூனிெசால் வ தைம ைடத்தன்றாம். எைனத் தா  மிச்ெசய் ள் 
வாக்கியம் நா த ற் ெகாண்ட ெபா ெளா  சிறந்  ெபா ந்தாைம ெதளிவாகின்ற . 
 
    இ ேவ மன்றி, இராமன் ேஜ டனிைலயி ாிய தன் அரைசத் தாெனய் வ 
தியல்ெபன நாங்க கின்ேறாம். உாிைமயற்ற பரதன் தசரதன் ெகா த்தாலன்றி யரசு 



 41

ெப மாறில்ைல. இராம க்ேகா அரசு பிறப் ாிைம ஆகும். கவியில் 
'ஒ மகன்'என்பதிராமைனக் குறிக்குமாயின், 'உைடயவன் வ மகற்ெகனேவ ெகா த்த 
ேபரரசு' என்  விேச த்தி ப்பதற்கு நியாயமில்ைல. பிறப் ாிைமயற்றவர் அரசு 
ெப வதற்குத்தான், ெகாைட ம் ெகா ப்பாற் குைடைம ம் இன்றியைமயாதனவா. 

த்தவனான இராமன் வரன் ைரயிற் பிறப் ாிைம- ைடயனாகேவ, ஈண் க் கூனி 
அவ க் கிளவரசபிேசகம்பண் வைதச் சுட் வதாகக் ெகாள் ங்கால், தசரதைன 
'உைடயவனா'க ம், அவன் ெகாைடயா ராமன் 'ேபரரசு' ெப வதா ஞ் சிறப்பித்தல் 
ெபா ம் பய  மின்றாம். இன் ம், இராமன் தன் உாிைமைய உள்ளப  
தாெனய்தப் ேபாவதி ம், உாிைமயற்ற பரத க்கு வரேவண்டாதைத 
அவனைடயாைமயி ம், பரதன் ெக மாறில்ைல-யன்ேற! இப்ப யி க்க, 
"ெக த்ெதாழிந்தைன னக்க ம் தல்வைன" என்  க ெமாழி கூறிக் கூனி 
பழிப்பதற்குப் ெபா ண்ேடா? ைதயல் ெபற்றான் ேபாலத் தனக்குாித்தில்லா 
ஒன்ைற ஒ வ னைடயின், அதனால் அவ க்கிலாப ண்டாகலாம். உாியெதான்ைறக் 
ைகயறவாேலா, கவனக் குைறவாேலா, யிழக்க ேநாினதனாலவன் ேகெடய்தலாம். 
கிைடக்க ேவண்டாத  கிட்டாததாற் த் தியம் ெப வதற் கில்ைலயாேமயன்றிக் 
ேக வ ெதப்ப யாகும்? கிரமமற்ற ேபரரைச வஞ்சவ யால் வாங்கித்தர 
விைசயாைமக்காகப் பரதன் "நற்றாய் தீயளா" வெதப்ப ? வரன் ைறயி 

ராம க்குாியைதயவ க் களிப்பதால், "தந்ைத ம் ெகாடயனா"வ ண்ேடா? 
இதனாற் றசரதன் "அந்தரம் தீர்ந் லகளிக்குநீர்"ைமயவனாவ தா ெனப்ப ? 
"ேகாசைல மதியினால் வாழ்ந்தனளா"வெதன்ன? அவள் மகன் தன் ாிைமையத் 
தானைடவதில் அவ க்குச் சிந்தைன விாிவாேனன்? பாட்டைனப் பார்க்கக் 
ேககயத் க்குப் பரதைன. . . அரசன் ஆைணயால். . ேசணிைடப்ேபாக்கிய"தில், கூனி 
இன்  கண்ட ப் ெபா ள்தாெனன்ன? மந்தைரவாயிற் கம்பர் இத்தைன ம் 
ெபா ளின்றி ேண குத்தி ைவப்பாரா? 
 
    இைனய பலவற்றா ம் நா மறியக்கிடப்ப . இக்கவியிற்கூனிகூற்றிற்கு இத் ைண 

ர ைடப்ெபா ள் ெகாள்வ  ெபா ந்தா : ேவ  தக  மிக ைடயேதார் 
ெசம்ெபா ள் காண்ப தாிவா ெமன்பேதயாம். அத்தைகய ெபா ந் ம் ெபா ள் 
ேவ ளதாெவன விசாாிக்கப் குவாம். 
 
    இ  சம்பந்தமா ன்றி நாஞ் சிந்திக்கேவண் ய கவிகளி னின்  மிரண்ெடான்  
கிைளகண்  நீங்குபடலத்தி ண் . கூனிகூற்றாய ேமற்கவிேயா ைய ம், அதன் 
ெபா ளாராய்ச்சிக்குத் ைண மா மச் ெசய் ள்கைள ஞ் சிறி திங்குக் கவனிப்ேபாம். 
'பைசந்த சிந்ைதப் பரதன்' இராமைன மீண்டைழத்  வந்  அரசனாக்கும் ேநாக்கத்தால் 
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வனம் ேபாந்தனன். அவன்வாய்த் தன்தந்ைதயார் மரண மறிந்  இராமன் வ ந்தித் 
ேதறியபின், அவர்க்கீமக்கடன் ைறயாற்றினான். மற்ைறயனா ளிராமன், 
    வற்கைல த்தி, ெமய்ம்மாசுடன், நைகயிழந்த கத்திற் கற்கனியக் கனிகின்ற 

யர்த ம்ப, 'அவலமீ'ெதன எ திய 'ப வெமாத்த' விரதேவடப் பரதைனப் பார்த் , 
"வரதன் (தசரதன்) ஞ்சினான்; ைவயம் அவன் ஆைணயாள் சரத நின்னேத; 
மகுடந்தாங்கலாய், என்ெகால்? கூெறனாப் பாிந்  கூறினான். " இ  ேகட்ட ம், 
பைதத்ெத ந் , ெதா  நின் , ' இராமைன ெந  ேநாக்கி, "வரன் ைற  மற ம் 
பிறழ்ந்  வைசெகாள்வேனா? தற் பிறப்பா னக்குாியதரசு; தந்ைதபால் என்தாய் 
    வரங்ெகாண்  தரணி ெவௗவித் தாி னைதவாங்கத் தாிேயன். மீண் வந் ன்னரைச 
நீ யாண்  வைச நீக்கிக் காத்தல்(நின்)கடன், " என்  கரவில் சிந்ைதயன் 
கதறலாகினன். ஈண் க் கம்பர் பரதன்வாய்ப் ெபய் ைவத்த ெசாற்கள் கவனிக்கற் 
பாற் . 
 
    பிறந்  நீ ைடப்பிாிவில் ெதால்பதம். . . . நீதியிற்றிறம்பி, வாளினாற்ெகான்  
அறந்தின்றாெலன, அரசதாள்வேனா? எந்ைத. . . . மீண்டரசு ெசய்ெகனா (தன்) 
சிந்ைதயாவ ந் ெதாியக்கூறினான்" என்ப  கவிவாக்கு. தசரதன் ஆைணயால், சரதம், 
அேயாத்திநா  பரதன . என்றி ராமன் தற்கூறியைத ெயாவ்வாத தம்பி, தைமயன் 
பிறப்பின் சிறப் ாிைமைய வற் த்திக்காட் , "மீண்டரசு ெசய் , " தன்ைனப் 
பழியாழிக் கைரேயற்றி த ம்ப  குைறயிரக்கின்றான். அதன்ேமல், 
அறத் ைறயாற்றி ைறயிறவாத் தம்பியின் ய்மனத் ணி ம், தந்ைத மரணத்தா ம் 
தைமயன் பிாிவா ம் இ  குரவரால் வந்த வைசயா மிற்ற அவன் 
மனப்பான்ைம ம் நன்கறிந்த இராமன், பரதன்பாற் பழியின்ைம ம், அவ க்கு 
அரசுாிைம யறத்தா ண்ைம ெம த் க் காட் யவைனத் ெத ட் மா  பின் ஞ் 
ெசப் வான்:- 
 
        "வரனி ந்ைதெசால் மரபினா ைடத் 
        தரணி நின்னெதன் றிையந்த தன்ைமயால், 
        உரனில் நீபிறந் ாிைம யாதலால், 
        அரசு நின்னேத ஆள்க; என்னேவ" 
 
    இராமனி ெசால்ல ம் பரதன் ப வரல் நீக்கித் 'தன் ெனண்ண மீேடறிய ; 
இராமனினித் தனக் கிணங்காதரைச ம க்குமாறில்ைல' ெயனக் கண் வைகெகாண்  
    தாழா டேன, "பார் என்னதாகில், யானின்  தந்தனன்; மன்ன! ேபாந்  நீ மகுடஞ் 
சூெடனா" விைரந்  பணித்  இராமைன யற் த்தைளயாற் பிணிக்கின்றான். 
    அதினின்  ெநகிழ்ந்  ந வ வழிகாணா திராமன், 
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        "எந்ைதேயவ, ஆண்  ஏெழாெடெழனா 
        வந்த காலம்நான் வனத் ள் ைவக, நீ 
        தந்த பாரகந் தன்ைன ெமய்ம்ைமயால் 
        அந்த நாெளலா மாள், என் ஆைணயால். " 
 
    என்  கூறி, அதைனேய வானவ ம் அசாீாியா வற் த்தல் காட் , இனி நீ 
ம க்கற்பாலதன் :யான் உைனயிரந்தனன்: (வரதன் ஆைணயாலன்றி) இனி என் 
ஆைணயால் ஆனேதார் அைமதியின் அளித்திபார்"எனாத் தான் தன் ைணவன் 

ைணமலர்த் தடக்ைக பற்றி"`ேவண்டலாயினான். தன் ெப வி ப்பிற்கணங்கி 
இவ்வா  தக ைரத்த தமயன் ெசாற்கிைசந்  ;பைசந்த சிந்ைதயான் "ஆம் 
(அப்ப யாகட் ம்). எனில், ஏழிரண்டாண் ல், ஐய, நீ. . . நகர் நண்ணி, நானிலங் 
ேகா ைற ாிகிைலெயன்னில். (நான்) கூர் எாி ( குந் )சாம்;இ  சரதம்: 
நின்னாைண". . . "என்ப  ெசால் ப்"ப்பின், (இ வைர) " ன்பம் ஒ  விலாதான்" 
யா ேமார் ன்பிலனாய்" இராமனின் ைரைய எதிர்பார்த்  ேநாக்கினன். 
"அன்பினனி'ராமன் 'உ கினனாய்', அன்னதாெகனப்' பரத க்குப் பதிலளித்தான். 
சம்மதித்த பரதன் இராமன் பா ைகைய யிரந்  ெபற் மீண்டான். 
 
    ஈண் ச்ேசாதரர் சம்வாதத்திற் ெறளியக் கிடப்பன சில குறிப்பாம். வரமிரந்த 
ைகேகயிக்கு வாக்குத் தந்த தசரதன்"ஆைணயா"ல் (அேயாத்தி)அரசுக்குாிய 'ைவயம் 
    நின்னேத சரதம்'என்றிராமனாரம்பத்திற் கூற  மதைனத் தகவிலதாய்த் தவிர்த்  
ம த் , தல்வனாய்ப் பிறந்ததனால் தைமய க்குைடைமயாம் அரசு 
தனதமாறில்ைலெயன விலக்கிய பரதேன, பின்னி தியி ராமன் "உந்ைத ெசால் 
மரபினால் தரணி நின்ன . உரனில் நீ பிறந் ாிைம யாதலால் அரசு நின்னேத ஆள்க" 
என்  கூறக் ேகட்ட ம், நா  தனதாகக் ெகாண் , மீண்டதைனத் தைமய க்குத் 
தாேன த வதாய்ச் ெசால்ல ற்றான். " த்தவனாய்ப் பிறந்த தன்ைமயால், நீ ைடத் 
ெதால்லரைச நீேய மீண்  ெபற்றா க" என்  மன்றா ய பரதன் ெசால்ைல 
நிராகாித்த இராமேன, " பார் என்னதாகில், யானின்  தந்தெனன், "ேபாந் நீ 
மகுடஞ்சூ . " எனப் பரதன் ெசான்ன  மிைசந் தரைசேயற் த் தான் 
    பதினாலாண்  வனமி ந்  தி ம்பிவ ம் வைர ' தன் ஆைணயால்' நாட்ைடப் 
பரதன் பாிபா த்  வ ம்ப  பணிக்கலாயினன். ைகேகயி வரமிரக்கத் தசரதன் தந்த 
ஆைணயால் அேயாத்தியரசு தனதாக் ெகாள்ள விைசயாத பரதன், ' என் ஆைணயால் 
ஆள்க' என் றிராமேனவ  மிைசகின்றான். இவ்வா றிராம ம் பரத ம் 
ஒ வ க்ெகா வர் ைறேய த ற்கூறிய விவகாரங்க ேளற் ெகாணாதனவாய் 
ம த்  விலக்கியவர்கள், இ தியிெல த் ைரத்த நியாயத்தா ணங்கி யிைசவதற்கு, 
இவர் பின் ைனயகூற்  ன்னதின் ேவ பட்ட ம் வ ங் தக ம் வாய்ந்த மா 
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யி த்த ன்றியைமயாத ெதன்ப  விசத மன்ேறா? தசரதன் தன் தாய்க்கு வரமாகத் 
தந்ததால் தான்'தரணி' ெப மாறில்ைல ெயன்ப ம். இராமன் பின் "உந்ைதெசால் 
மரபினால், உரனில் நீ பிறந் ாிைமயாதலால், அரசு நின்னெதன்ன"ச் சுட் ய 
நியாயத்தால் தந்ைதநா  தனக்காெமன்ப ம், பரதன் க த்தாகக் காட் னர் கம்பர். 
எனேவ, தற்பிறந்ததால் இராமெனய்த ேவண் மரசு தாய்க்கு வரமாத் தந்ைததந்த 
'ஆைணயால்' தனதாகாெதன்  ணிந்  நின்ற பரதன், தான் பிறந்ததா 

ாிைமெயய் ம்ப  தந்ைத ெசான்னெதா ெசான் மர ண்ைமைய இராமன் 
ெசால்லக்ேகட்ட ம், நா  தனதாமா கண் , உைடயனான தாேன தைமய க்கு 
அைதத் த வதற்கு ன்வரலாயினான். தைமய க்குத் தான்த ன், தன ைடைம 
அறத்தாற ங்கா நல் ாிைம யானாலன்றித் ' த மத்தின்ேத ம், ெசம்ைமயின் 
ஆணி மான பரத னிராம க்குத் தான் அரசு த வதாகப் ேபசத் ணியாெனன்ப 
ெதா தைலயன்ேறா? ன் பிறந்ததால், தைமயனதா மரைசத் தாய் ெவௗவியதாக்க தி 
ெவ த்த பரதனெதண்ணம் தவெறன் ம். . . . பிறந்த தன்ைமயாற் பரத க்ேக 
அரசுாிைமயைமயத் தசரதன் ெசால் ய பைழய ெசான்மர ண்ெடன் ம் எ த் ைரத்  
அ வைர யிணங்காப் பரதன் யமனைத யறத் ைறகாட்  இராமனிணக்கியதாகக் 
காண்பாம். இதனாற் றசரதன் ைகேகயிக்குக் ேகட்கத் தந்த வரச்ெசால் ேவ ; 
பரத க்குப் பிறப்பா லரசுாிைமயாம்ப  ெசான்ன 
    மர ச்ெசால் ேவ : என்  ெதளிகின்ேறாம். ன்னைத அறங்ெகால் ம் 
பழித வதாய் ெவ த்  ம த்த 'த மத்தின்ேத'வான பரதேன, பின்னைத ெநறி ைற 
திறம்பா அறத் ைற நிற்பதா யங்கீகாிக்கின்றான். அவ்வா  அவன்பிறந்ததனா 

ாிைமெயய் ம்ப  தசரதன்ெசான்ன மர ைடச்ெசால் யாதாயி மாகுக; அச்ெசால் 
பரதன் பிறக்கு ன் ெசான்ன ெசால்லாதல் ேவண்  ெமன்ப மட் ம் ெவள்ளிைட 
மைலயாம். அன்ேறல், இராமன் பிறப்பால் உாிைமெபறா , அறத் ைறயாற் 
பரத க்கரசு பிறப்  உாிைமயாமாறில்ைல; ஏெனனில், இராமன் பிறந் ாிைம 
ெயய்தியபின் தந்ைத ெசான்ன எச்ெசால்லா ம் அரசுாிைமைய இராம க்கு விலக்கித் 
தான்ெகாள்வ  "நீதியிற்றிறம்பி அறங்ெகான்  தின்பதாகு" ெமன் ந் ணி ைடய 
பரதன், தாைத தன் தாய்க்கு வரமாயளித்த ெசாற்ேகட்  மதைனக் கடக்ெகாணாப் 
பழியாக்க தி அறேவ ெவ க்கின்றான்: பின் னிராமன்வாயில் இம்மர ைடச் 
ெசால் ண்ைம ேகட் ப் பிறப்பாற்றனக்கு அரசுாிைமயாவ  கண் , அறத் ைறயில  
தனதாகலாற்றான் ஏற்கின்றான்: ஏற்ற தன் ைடைமைய அற் க்ைக ைறயாகத் 
தைமய க்குத் தான் சமர்ப்பிக்கத் ணிகின்றான். 
    "பிறந்  நீ ைடப் பிாிவில் ெதால்பதம்" – அேயாத்தி அரசு, ' என்ற பரதன் கூற்ைற 
அறமாக்ெகாள்ளாத இராம ம், ன் தன் தந்ைத தந்தேதார் அறம்வழா மரபாக்கச் 
ெசால் ண்ைம ம், அதனால் அரசு பரத க்ேக பிறப் ாிைமயாவ ம் தம்பிக்குத் 
ெதாிவித் , அதன்ேமல் அற ைறயா லரச க்குாிய பரதன் தன்பால் உ வலன்பால் 
உவைகேயா தவ ம க்ெகாணா  தான் அைதப் ெப வதற் கிைசய ற்றான். 
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பிறப்பால், இராம க்கின்றிப் பரத க்ேக அறத்தா றரசைம ம் மர  வ வாதேதார் 
பண்ைடச் ெசால் ண்ைம ஈண் ப் பசுமரத்தாணியாக வ த்தப் ப கின்ற . 
 
    'தயா தலறமான' இராமன் 'நியாயமத்தைனக்குேமார் நிைலயமான' பரதன் னித 
மனமிைசய, இ தியிெல த் ைரத் திணக்கிய மர  வழா அறமைமந்  
ெபா ள்ெபாதிந்த தசரதன் ேசாெராணாச் ெசால் ண்ைமையத் தாசரதி வாய்க்ேகட் , 
அவன் ெத ட்டத் ெதளிந்த பரத டன் நா ஞ் சிறி  ெதளி  காணபாம். 'வரதன் 
வரத்தால் அரசு நினெத'ன்ற தைமயன்ெசால் தகவிலதாக விலக்கி மன ைளந்த பரதன், 
பின்" "தந்ைத ன்ெசால் மரபினால் அவ ைடத்தரணி நின்ன ெதன்றிையந்த 
தன்ைம"ைய இராமன் காட்டக் கண் , நா தனதாக் ெகாண்டான். அ ேவ ேபால், 
ெதய்வக் கற்பினளாய ைகேகயியின் 'வரன் ைற அறத்திற்'பதிந்  ச யா  நின்ற 

யசிந்ைத ம் மந்தைரயி திக் கூற்றாம் ேமற்கவிக் க த் ணர்ந்த பிறேக 
திாிவதாயிற் . அதனால், அரசு பரத க்ேக பிறப் ாிைமெயன்பைத ம், இராம 

ள்ளிட்டார் பிறர்க்காமாறில்ைல ெயன்பைத ம் ெதாிவிக்குேமார் ெசான் மரைபேய 
இக்கவி ம் சுட் னதாக ேவண் ம். இல்ைலயாேமல், அவள் ய சிந்ைத 
இராமனரைசப் பரதனதாக்கும் பழிவழியிற்றிாி மாறில்ைல. இ வைர கம்பர் 
கவிகைளேய ெகாண்  இம்  கண்ட நாம் இனி இ  சம்பந்தமாய் வடெமாழியில் 
வான்மீகர் ெசால் மிடங்கைள ஞ் சிறி  கவனிக்கப் குவாம். 
    ------------------ 
 

3. வால்மீகர் '*சுல்க' வரலா . 
 
    த ல் ேமற்குறித்த, 
 
        "வரனில் உந்ைதெசான் மரபினால் உைடத் 
        தரணி நின்னெதன் றிையந்த தன்ைமயால் 
        உரனில் நீபிறந் ாிைம யாதலால் 
        அரசு நின்னேத; ஆள்க' என்றனன். " 
 
    என்ற கிைள கண்  நீங்குபடலக் கவிக்கு ேநரான வான்மீகி, அேயாத்தியா காண்டம், 
107-வ  சர்க்கம் 3-வ  சுேலாகத்ைதச் சிந்திப்ேபாம்: "உடன் பிறந்தவேன! 

ற்காலத்தில் உன  தாயாைர நம  பிதா விவாகம் ெசய் ெகாள் ம் ெபா , 
உன  பாட்டனார் (ேககயா) இடம் (அவர் ெபண்வயிற் ப்ேபர க் காமா ) தன  
ராஜ்யத்ைதக் கன்யா சுல்கமாகப் பிரதிஜ்ைஞ ெசய்  ெகா த்தார். " என்  இந்த 
சுேலாகத்ைத ெமாழிெபயர்த் ைரப்பவர் தமிழில் த கின்றனர். ெசாற்கள் சிலவற்ைற 
எவ்வா  மாற்றிக் கூட் க் குைறப்பி ம் ெபா ளளவில் இச்சுேலாகக் 
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க த்தி வாகேவ அைனவர்க்கும் ஒப்ப ெமன்ப  இ வைர ெவளிவந்த எல்லா 
வான்மீக ெமாழி ெபயர்ப் க்களா ம் விசதமாகும். கம்பாின் ேமற்கவி ம் 
இச்சுேலாக ம் சந்தர்ப்பத்தா ம், இடம் ைற இைய களா ம் 
ஒேரெபா த யெவன்ப  ெதளியக் கிடக்கின்ற . தன்ைனத் ேத க் கா ேபாந்த 
பரதன் பாிதாப மாற்றி, நாடவனதாெமன் றவைனத் ேதற் மிடத்தி ராமன்வாெய ந்த 
திவ்வி கவிக் கூற் ம், ைறேய ன் இராமன் கூறிப்ேபாந்த பல நியாயங்கைள ம் 
ஒவ்வாத பரதன், இ  ேகட்ட ம், நா  அறத் ைறயிற் றன்ன ெதன்பைத 
ம க்ககில்லனா ேயற்பவனாகிறான். கம்பைரப் ேபாலேவ வான்மீகி ம் இவ்விடத்திற் 
பிறப்பாற் பரத க்ேக அரசுாிைமயாக்கந் த வேதார் தசரதன் மர ைட ன்ெசால் 
உண்ைமைய இராமன்வாய்ப் ெபய்தைமத்  ைவத் ள்ளார். ஆனால், ைதெபா ளாக 
விசாாித்தாய் பவரறி ம்ப  கம்பர் விட் ைவத்த அத்ெதால்லறச் ெசால் ன் இடம் 
ெபா ள் காலம் இையெபா  பயன்கைள 
    யாவ ண ம் வண்ணம் வான்மீகி விளக்கி ள்ளார். 
 
    இச் சுேலாகக்க த்ைத ஊன்றி விசாாிக்கு ன் நாம் ெதளிந்  ெகாள்ளேவண் ய 
ெதான் ண் : 'கன்யா சுல்கம்' என்ற ெசாற்ெறாட ம் அதன் ெபா ம் கவனிக்க 
ேவண் ம். ம வாதி வழக்கற ற் பழக்க ைடய வாதம் வல் நர் பல ம் இவ் *வறத் 
ெதாடர் ைடய ெசாற்ெறாட ராக்க ம் பய ம் நன்கறிவர். **வழக்கிைட 
வ க்கி மி க்கப்படாத் தமிழர் இச்ெசாற்ெபா ள் ேகட் க்கக் காரணமில்ைல. 
கன்னிெயா த்திைய மணக்குங் காதலன், மணமகள் தன்னகம் விைழந்  வ மா , 
வி ம்பித்த ம் ெபா ேள 'சுல்க' ெமனப்ப வ . 'சீதனம்' எ ம் ெபா ப் 
ெபயர்ெகாண்ட ெபண் ர் நிதி வகுப்பிெலான்ேற 'சுல்க' மாகும். யாடக அயாடக 
சீதனம், ெசௗடயீகசீதனம், சுல்கசீதனம் எனச் சீதனம் பல திறப்ப ம். ெபண் ர்க்குப் 
ெபற்ேறார், அவர்சுற்றத்தார், ேவட்ேபார், அவெராக்கல், நட்பாளர் பல ம் 
மணங்க தித் த ங் ெகாைடப்ெபா ம், மணவிைன க தாமேல தரப்ெப ம் தி ம், 
தந்ெதாடர் ைடச் சுற்றத்தார் இறந்தவாிடமி ந் திறங்கப் ெபண் ர் ெப நிதி ம், தம் 
தாளாண்ைம த யவற்றாற் ைறயலார் தாேம யீட் ந் ேதட் ம், இன்  
ெமைனத் வைகயா ம் அவரைட  ெமப்ெபா ம், வைக ைறயால் ெவவ்ேவ  
ெபயர் ெபறி ம், ெதாைக நிைலயிற் 'சீதனம்' எ ம் ெபா ப் ெபயர்க்குாிய தாகும்: 
எனி ம் 'சிதன' ஸ்திாீதனெமல்லாம். ஒ ப த்தாம் ஆட்சி அ பவம் வாாிசுக் கிரம 

ழ்ச்சி ாிைமகைள ைடத்தில்ைல. 
    -------- 
    * அறம் - விதி (Law) சட்டம். 
    ** வழக்கு - இைறவரால் நி வப்ெப ம் வழக்கறம் 
    (Civil Law)-நீதி. 
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    யாடக ெசௗடயீக சீதனங்கள் அைவ ைடய ெபண் ர்தைமக் ெகாண்டவர் 
கவர்ச்சிக்குட்ப வன. ெகாண்டவர் ேதைவக்குட்பட் ப் ெபண் ர்க் கவற்றிற் 
பராகீனபாத்தியம் வைரய க்கப் பட் ள . உைடய ெபண் ர்காலத் க்குப் பின் 
அவற்ைறயைடதற்குாியார் வாிைச ைற ம் ேவ  ப வதாகும். நம 
தாராய்ச்சிக்கிைய ைடய 'சுல்கேமா' மகளிர்க்கு மணவாளர் மணக்குங்கால் 
வி ம்பித்த ம் நிதியாம். இதிற் ெபண் ர் எல்ைலயிகந்த ற் ாிைம ைடயராவர். 
வரம்பிறந்த நிைறயாட்சி, ெகாைட ாிைம எல்லாம் இதிற் ெபண் ர்க்கு உண் . 
உைடய மடவார்க்குப்பின் அவர் மக்கள் அைடதற்கு உாியர். மக்களில் வழி அவர் 
கணவர் ெபற்ேறார்க்கின்றி, அவ டன் பிறந்த ேசாதரேர அவர் 'சுல்க' நிதி ைடய 

த ாிைம ைடயர். இைனய ஆட்சி ழ்ச்சி உாிைம விேசசங்க ைடய சீதனேம 
'சுல்க' மாகும். 
 
    'தசரதசக்கிரவர்த்தி ைகேகயிையத் தான் வி ம்பி ேவட்குங்கால், தன் 
அேயாத்தியரசாக்கத்ைத அவ க்குச் 'சுல்க'மாகத் தந்தனன்;என்  வான்மீகியின் 
ேமற்கவிைத ெதாிவிக்கின்ற . பண்ைடத் தமிழர் ேபாலா  ஆாிய ள் ஆடவர் 
மடந்ைதயைர மணமாடத்தன்றி ன்காணகில்லாராகேவ. மணமகளான 
ைகேகயிக்காக அவள் தந்ைதயான ேககயமகாராசனிடம் தசரதன் 'சுல்க'ப் பிரதிஜ்ைஞ 
பண்ணித் தந்ததாக வான்மீகி விசதமாகக் கூறி ள்ளார். ஆகேவ, ஆாியதர்ம 
சாத்திரக்கிரமப்ப , அேயாத்தியரசு அன் தல் ைகேகயியின் 'சுல்க' சீதனச் 
ெசாத்தாகி, தன்னிைலயிற்றசரத க்கு அவ்வரசில் எவ்வித சுவாதீன ம் 
ஏற்ப மாறில்ைல. ெகா க்கு ன் அவ ைடைமயான அேயாத்தியரசு. ற் ைடைம 
யாட்சி ைறக்கதிபனான தசரதனாற் ைகேகயிக்கு அவைள அவன் மணக்குங்கால் 
'சுல்கதிரவியமாக'ப் பிரதிஜ்ைஞ டன் பாத்தியப்ப த்திக்ெகா க்கப்பட் ள . 
அப்ப க் ெகா பட்டபின், அதிற் றசரத க்கு யாெதா  ெகாைட ாிைம ங் 
கிைடயா . ைகேகயிவயிற் க்குந் தநய க்கும், அவன் ைமந்த க்குேம. அவள் 
'சுல்க'நிதியாம் அவ்வரசு "வரன் ைற **வழக்கால் உாிைமயாகும். அவட்குச் 
சந்ததியற்றவழி, அேயாத்தியரசு அவ டன் பிறந்த தாஜித்  
ராஜகுமார க்குாித்தாமல்லால். ைகேகயியின் ெதாடர்பற்ற' தசரதகுலத்தாெரவ க்கும் 
ஆமாறில்ைல. 
    -------------------- 
    * வரன் ைற = பைழயெநறி - (Tradition) 
    ** வழக்கு = நீதி - சட்டம் - (Law) 
 
        " தள்ளாிய ெப நீதித் தனியா  கமண் ம் 
        பள்ளெம ந் தைகயாைனப் பரதென ம் ெபயராைன"க் 
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    ேககயர் ேகான்மகள் பயந்தபிறகு பரத ம் அ த்த கிரமவாாிசான தாஜித் ம் 
உயி டனி க்க, அேயாத்தி யரசுக்குத் தசரதன் உைடயவ மில்ைல; அைத யவன் 
ேகாசைலமகனான இராகவ க்குக் ெகா க்கும் ெபற்றி  மில்ைல. 
 
    வான்மீகி விதந்ேதாதிய 'சுல்க'க்ெகாைடச்சூைளேய ேமற்கவி லக்குவதாகும். 
அன்றி, ந்திய சுல்கப் பிரதிஜ்ைஞையக் குறியா , தசரதன்பால் வரமாகப் 
பிந்திக்ைகேகயி ேகட் ப் ெபற்ற ெசால்ைலேய இக்கவி சுட் வதாகக்ெகாண்டால், 
"வரதன், ஆைணயால் ைவயம் சரதம் நின்னேத" என்ற இராமன்ெசால்ைல 
ேயற்ெகாணாதாய் ெவ த்த பரதன் யமனைத இணக்கும் நியாயம் 
ெபாதிந்திலதாகும். 
 
    வான்மீகி விளங்கைவத்த இவ் ண்ைமையேய கம்பர் தம் கவிகளி ம் 
அைமத் ள்ளார் என்ப . இனி அக்கவிகைள ஊன்றிேநாக்க விசதமாகும். கிைளகண்  
நீங்கு படலத்திராமன் வாய்க் கூற்றாம் ேமற்கவி வான்மீகியின் இக்க த்ைதேய 
காட் வதாகக் காண்பாம். "வரனில் உந்ைத உைடத்தரணி (அவன் 
சுல்கப்பிரதிஜ்ைஞச்) ெசால் மரபினால். நின்னெதன் றிையந்த தன்ைமயால் (அதன் 
பிறகு) உரனில் நீ பிறந்  (உனக்கு) உாிைமயாதலால் (அவ்வேயாத்தி) அரசு நின்னேத; 
ஆள்க", என்  பரத க்கு இராமன், ன்வரலா ம் அதன்வழி அரசு அவனதாத ம். 
விளங்கச் ெசால் ப் 'பைசந்தசிந்ைதப் பரதைன'த் ேதற்றினான். பரத ம் உண்ைம 
ெதளிந் , அரசு அறத் ைற யாற்றனதாவதறிந் , அதைன அங்கீகாிக்கலானான். 
 
    ன் நாம் ேநர்ெபா ள் காணா  இடர்ப்பட்ட மந்தைர வாெய ந்த கவிக  இனிச் 
ெசம்பாகமான ெதளி ெபா ள்தரக் காண்ேபாம். 'அறத் ைறயிறந்  பரத க்குாிய 
நாட்ைடத் தசரதன் அந்நியமாக இராம க்குத் தரவி ம் ந்தன்ைமயால், தந்ைத ம் 
பரதன்பாற் ெகா ைம ைடயன். இவ்வா  பரத ைடைமைய அவனில்லாதேபா  
அவன் அறியாமேல பிறர்க் காக்க ய ந் தயரதைனத் த க்காமற் கணவன்வி ப்ேப 
தன் கடனாக் க தி இராமன் நன்ைமையேய எப்ேபா ம் வி ம்பின ைகேகயி, 
பரத ாிைமமறந் , இராமன் அரசு ெப வைதேய வி ம் வதால், பரத க்குத் தா ம் 
தீங்கிைழப்பவளாவள். காத்தற்குாிய தன்ைனயீன்ற இ குரவரா ேம தன் ாிைம 
பா காக்கப்படாமற் பறிக்கப்ப ம் பரதன் பாிதாபத்ைத என்ெசால்ேவன், ' என்  
அவன்பாற் பாி ைடய "மந்தைர பாிந்  கைரந்  கூ ங்கவி** இ :- 
 
        "அந்தரந் தீர்ந் ல களிக்கும் நீாினால், 
        தந்ைத ங் ெகா யன்; நற்றா ந் தீயளால்: 
        எந்ைதேய! பரதேன!! என்ெசய்வாய்?" என்றாள்* 
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    --------------- 
    ** இக்கவிக் க த்ேதாெடாத்த ெபா ள், வான்மீகம், அேயாத்யாகாண்டம், 8-வ  
ச க்கத்தி ம் வற் த்தப் ப கிற . அரசுக்குாிய பரத ாிைமையக் ேகவலம் 
பட்சமிைகயால் இராம க்குத் தசரதன் தர நிைனப்பதா ம், அைதத்தடாமற் 
ைகேகயி ம் உண்ைம ணரா  மகிழ்வதா ம் மந்தரைரவாயால் வான்மீகர் 
தந்தி க்கன்றார். 
 
    இனி, தசரதன் சுல்கச் சூளால் விவாக கால தற் ைகேகயிக்கும், அவள் தநயனாய்ப் 
பிறந்த  தற் பரத க்கும் அற ைறயால் அரசு உாியதாயி க்க ம், அவ் ண்ைம 
யறிந்த ேகாசைல அரசாக்கம் தன் மகைன அைடயப் ெபாி ம் அவா கின்றாள், 

ைமயில் தற் பிறந்த இராமேன, பரதைனப்ேபாற் பலகா ம் பிாியாம 
ைடயறா ட ைறயத் தசரத க் கவன்பாற் காத லளவிறந்  வளர்வதாயிற் . 

அறி ம் ஆற்ற  ைடயேகாசைல தன் வி ப்பத்திற்கு அரசன் ெப ங்காதல் 
அ ந் ைணயாவ  கண் , அதைனப் ேபணிப் ெப க்கிப் பரத க்குாிய 

தலெமல்லாம் தன் மக க்கும் தனக்கும் உைடைமயாமா  தன் 'விாி ஞ் சிந்ைத'யால் 
விைழந்  சூழ்கின்றாள். அவள் சூழ்ச்சி ம் அரசன் மகவாைச ம் ேசர்ந்ததன் பலனாய்ப் 
பரதனில்லாதேபா  இராம க்கு சூட் விழாக் குறிக்கப்ப கின்ற . இவ்வா  
பரத ாிைமயான அேயாத்தியரைச அவனறியா  இராம ைடைமயாக்கித் தன் 
சூழ்ச்சியால் வாழ்க்ைக ெபற்  மகி ம் ேகாசைலயின்றிறத்ைத வியந் , "வாழ்ந்தனள் 
ேகாசைல மதியினால்" என மந்தைர வாேயா  கூறியதேனாடைமயா , இராமன் 
ேகா சூ ம் நன்மாற்றத்ைதக் ேகட்ட ேகாசைல மகனாக்கங் ேகட்ட ஈன்றாேளேபால 
உள வப்ப தல்லாமல், அவ்வாக்கத்ைதத் தன் மதியினாற் கூட்  வித்ததன் 
ஆற்றைல ம் நிைனந்  அறிவால் இன் ற்றனள் என்பைதக் குறித்ேத, கம்பர், -கூனி, 
 
        மாற்றமஃ ைரெசய மங்ைக ள்ள ம் 
        ஆற்றல்சால் ேகாசைல யறி  ெமாத்ததால்" 
 
    எனத் தன் கூற்றா ம், "விாி ஞ் சிந்தைனக் ேகாசைல" எனக் கூனி கூற்றா ம் கூறி 
ைவத் ள்ளார். 'உன் வயிற் திக்கும் ஒ  மகற்ெகனேவ ெகா த்த ேபரரசு 
இராமனன்ன உன் ெதாடர்பற்ற பிறர்க்காவதில்ைல' எ ம் மந்தைர மாற்றங் குறித்த 
கம்பர் கவிக்க த்ைத, இேத சந்தர்ப்பத்தில் வான்மீகர் கூனி வாய்க்ெகா த் ள்ள 
    வாக்கிய ம் வ த் கின்ற . "இராச்யத்தில் உாிைம ள்ள பரதைரக் கண் , 
நமக்கு அ  கிைடக்குேமா மாட்டாேதா என்  அஞ்சும் இராம ைடய அச்சத் க்கு 
நான் அஞ்சுகின்ேறன்;ஏெனனிற் பயந்தவாிடத்தினின்ேற பய ண்டாவ  
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இயல்பன்ேறா?' என் , இவ்விடத்தில் வான்மீகர் மந்தைர வாய்ப் ெபய்  
ைவத் ள்ளார். 
 
    வான்மீகர் விளங்கைவத்த உண்ைமைய இதனி ம் விசதமாக்குவ , கூனியின் 
இ திக் கூற்றாய்த் ேதவி ய சிந்ைதையத் தி ப்பியதான கமபர் கவி, தசரதன் 
பரத ைடைமையப் பறிக்க யல ம் த த்தற்குாிய நீ தடாமற் பார்த்தி ப்பதால், 
"ெக த்ெதாழிந்தைன உனக்க ம் தல்வைன, கிளர்நீர் உ த்த பாரகம் உைடயவனா 
யி ந்த தசரதன், "உன் வயிற்றிற் பிறக்கும் ஒ  மகற்ெகனேவ, ன்'சுல்க'மாகப் 
பிரதிஜ்ைஞ டன் ெகா த்த அேயாத்திப் ேபரரசு, உன் வயிற் தித்த பரதனாெமா  
மக க்கும், இ வழி ம் ேபரரசர் மரபின் வந்த உபய குேலாத் ங்கனான அப்பரதன் 
குலக் ேகாைமந்தர் தமக்கும், அவ ம் அவன் வழித்ேதான்றினா ம் இல்வழிஅ த்த 
'சுல்க'க்கிரம வாாிசான உன் தம்பி தாஜித் க்கும் ஆவ  அற ைறயாகும்: 
இவரல்லாப் பிறர்க்காவ  அறமில்ைல"என்  ன் 'சுல்க'ப் பிரதிஜ்ைஞ 
வரலாற் ண்ைம ெய த் ைரத் , அதைன மறந்  வரன் ைறக் கிரமத்தில் 
இராம க்காம் அரைச அன்  அவ க்குத் தசரதன் தரப்ேபாவதா ெயண்ணி 
அன்னானாக்கத்தில் மகிழ்ந்த மங்ைகைய மந்தைர ெத ட் , "பரத ாிைமையப் 
பா காத் , அரசன் பிரதிஜ்ைஞைய ம் அறத் ைறைய ம் நிைல நி த் ங் கடன் 
நின்னேதயாகும்" என்  அவட்கு அறி த் வாள் கூற்  இ :- 
 
        "ெக த்ெதா ழிந்தைன உனக்க ம் தல்வைனக் கிளர்நீர் 
        உ த்த பாரகம் உைடயவன் ஒ  மகற் ெகனேவ 
        ெகா த்த ேபரரசு, அவன் குலக் ேகாைமந்தர் தமக்கும் 
        அ த்த தம்பிக்கும் ஆம்:பிறர்க்காகுேமா? என்றாள். " 
 
    இப்ெபா ள் ெதளி ங்கால், இக்கவியிற் ெசாற்களினைம ம், கூனி ைகேகயி 
சம்வாத ைற ன்பின் கைதெயா க்குக் கவிகேளா த னிைய ம் விசதமாவேதா , 
வரலாற்  ைற ம் ைகேகயி கற் ைடக் காதற்கடனாற் மியல் ம் இச் ெசம்பாகப் 
ெபா ேளா  இனிதிையவதாகும். 'இராம க்குத் த ம் அரசாக்கம் ரத க் 
காமாறில்ைல: அதனால் அவன்  சூ தைலத் த க்க விைரதி'என்  கூனி கூறியதா 

ன்ெகாண்ட ெபா க்கு நாம் கண்ட இடர்ப் பாெடான் ம் ஈண் ல வேதா , 
பரதன்பாற் பாிேவ ம் இராமன் பாற்பட்சக் குைறேவ மின்றி நிைற கற்பினிைலத்த 
காதல் காரணமாகமட் ம் மந்தைர மாற்றம் மனங்ெகாளற்கிைசந்த ேதவியின் ய 
தன்ைமக்கும் அவள் ெதய்வக் கற் க்கும் இ ேவ ெபா ந் வதாகும். சுல்கமாகக் 
ெகா த்த தசரதன் ெசால்லால் மட் ம், சுல்கமாகப்ெபற்ற ேதவியின் வயிற் தித்த 
பரத க்கு அரசு அைமவதாகும். இராம க்ேகா, தசரதன் ெகாடாமேல த்தவன் 



 51

நிைலைமயில் உாிைம சித்திக்கத் தக்க . ஆகேவ அவ க்குக் ெகா த்த ேபரரசு 
என்பதிற் ெபா த்தம் ஒன் மில்ைல. பரத க்கு ன் 'சுல்க'க்ெகாைடயால் மட் ேம 
அரசு உாியதாகும். அஃதில்வழி இைளயனான பரத க்கு அரசு ஆமாறில்ைல. ேம ம், 
ெகா ப்பவன் உைடயனாயி ந்தலன்றிக் ெகாைடயால் உாிைமயைடய யா . 
ைகேகயிக்கு விவாக காலத்தில் அேயாத்திையத் தசரதன் 'சுல்க'மாகத் தத்தஞ் ெசய்த 
ேபா  அவ க்கு அரசு தனி ற் ாிைம பிந்தித் தன் தல் ைமந்த க்கு அைதக் 
ெகா க்க வி ம்பினேபா  தசரத க்கு நாட் ற் ெசாந்தெம மில்ைல; அதனால் 
அைத அவன் ெகா க்க அ க மல்லன். வான்மீகி விளக்கிய 'சுல்க'ப் பிரதிஜ்ைஞச் 
ெசால்ைல ம் அதன் அறப்பயனீ கைள ேம யீண் க் குறிப்பதானால் மட் ம், 
இக்கவியிற் 'ெக த்ெதாழிந்தைன'-'உைடயவன்' 'ஒ  மகற்ெகனேவ ெகா த்த'-
'ேபரரசு'-'அவன் குலக் ேகாைமந்தர் தமக்கும்'-'அ த்த தம்பிக்குமாம்'- 'பிறர்க்காகுேமா' 
என்ற பல ெதாடர்க க்கும் அவ்வவற்றிற்கியல் ம் இைய மான ெபா ள் கிைடக்கும்; 
அல்லாக்கால் இைவயைனத் ம் ெபா ந்தா ெவற் ைரகளாய் ம். அ ேவ ேபால் 
இவ் ண்ைம வரலற்றின் குறியீடாக் ெகாண்டாலன்றி, 'வாழ்ந்தனள் ேகாசைல 
மதியினால்'-'விாி ஞ் சிந்தைனக் ேகாசைல'-'ஆற்றல்சால் ேகாசைலறி  ெமாத்ததால்'-
'பரதைனக் க  ேபாக்கிய ெபா ெளனக்கின்  ேபாந்த '-'தந்ைத ம் ெகா யன்'-
'தா ம் தீயள்' என்ற பல கவித் ெதாடர்க ம் ெபா ளின்றி நின் வற் ம். 
    ------------------ 
 

4. ைகேகயி கற் க் கடனாற்றல் 
 
    தன்னல வி ப்பாேல ம் தன்ெனா  மகன் ஆக்கத் தாைசயாேல மன் , ைகேகயி 
இராமன்  சூ தைலத் த க்கத் ணிந்த . இந் நலங்கைளச்சுட் க் கூனி ன் 
கூறியவைனத்ைத ம் உளங்ெகாளா  சீறிய உத்தமி, தான் நிைனயாத தசரதன் சுல்கப் 
பிரதிஜ்ைஞையக் கூனி வாய்க்ேகட்ட ம், பிறி  ேபசா  மனமழிந்  மாழ்கலாயினள். 
ெகாண்டவனன்றிக் கும்பிடத் ெதய்வங்குறியாக் ேகாப்ெப ந்ேதவி, தசரதைனத் 
தைலநின்ற தனியறக்கட ளாக் ெகாண்ெடா குபவள். கழிெப ங்கா தற்குாிய தன் 
கணவன் அழிவறம் ேபணிப் பழிவிைன சூழ்வெனனக் கனவி ங் க கிற்றிலள், 
உயிேராவியமைனய இராமன் பாலளவிறந்த அன்பால் நாயகன் 'தீவிைன நயந்  
ெசய்வ ணர்ந்த ம், ெதய்வக் கற்பினள் ய சிந்ைத ெத மர ற்ற . "அறனி க்கா 
தல்லைவ நீக்கி, மறனி க்கா மான ைடய "ேபரரசன், 'காதன்ைம கந்தாக்'ெகாண் , 
மகவாைசயால் வஞ்சிக்கப் பட்டஞ்சுவதாம் அறம் றந் , "ெசய்தக்கவல்ல ெசயத்" 

ணிந்  நின்ற நிைல ணர்ந்த ம், ெநஞ்சுைடந்  நிைனவழிந் தயர்ந்தாள். 'பிறர் 
பழி ம் தன் பழியாப்'ேபணி விலக்கும்' நா க் குைறபதியான நங்ைக, 
தன் யிர்க்குயிரான தசரதன் தன் ெதால்ைலச் ெசால்லறம் றந்  பாவ ம் 
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பழி ந்த ஞ் ெசயைல ஆவ வதாக அறிந்த ம், அவலெமய்தினள். "தாய்ைகயில் 
வளர்ந்திலன்" தவத்தால் தான் வளர்த்  வந்த இராமன பிேசகத்தில க்காறற் வந்த 
ைகேகயி, தன் தைலவன் மகன்பாற் காதேலதங்ைகக் ெகாண் . அற தியம் 
ேபாகவிட் . அறத்ேதா  அன் க் கிடனாய தன்ைன ம் வஞ்சிக்கத் ணிந் நின்ற 
ெசயல் ேகட் ள ைளந்  எளியளானாள். 'அாியகற் றாசற்ற' தன் கணவன் பா ம் 
'ெவளிறின்ைம அாிெத'னக்க தா மனமாண் ைடய ைகேகயி, அறம் பிறர்பா  
ேமாம்  மரசன் தீைமையத் தாேன ெசய் மா  அவன் அறிைவச் சிைதத் ப் 
ேபைதப்ப க்கு மிழ ழின் திறமறிந்  தியங்குவதியல்பன்ேறா? ெதய்வெமனத் தான் 
ெகாண் நின்ற கணவன் 'தீவிைனநயப்பன்' எனக் ேகட் , அவ்"வின்னல் 
    (தன்) உள்ளத்தின் ஊன்ற, உணர் ற்றிலள் ஒன் ம்", தசரதனின் இப் நிைல 
அவள் ெசவ்விய மனைதக் கவ்விப் ண்ப த்திய . இ வைர க திலாப் நிைல தன் 
கணவன்பாற் காண மாழ்கி மன ைடந் திைடந்தாள். தன் ள ைறந்த தைலவ 
னற வப் படம் அவன் ம ட்ைகச் ெசயெல ப்பிய இ ட் ைக ண்  மாசு பட ம், 
மங்ைக உயிரற்ற ஒவியம்ேபா ணங்கிக் ேகா ழந்த ெகா ெயன்ன ம கலானாள். 
தைலவன் தவற்றாற் றறி ண்  தளர்ந்த உணர்வினள், பின் தன் அற ளத்தறி  
ெத ட்டத் ேதர்வாள். மன்னறத்ைத ம் தன்ைன ம் வஞ்சித்  ேவந்தன் ேமற்ெகாண்  
நின்ற ெசயல் கண்கூடாக் கண்டபிறகு, மந்தைரைய ைவ  பயனில்ைல ெயன் 

ணர்ந்தாள். தன் ெநஞ்சிலற நிைல தைலநின்ற காதற்கணவனின் ழ்ச்சி 
காணப்ெபாறா  ைநந் ள மயர்ந்த ேதவி, உற்ற  வ  ெமண்ணித் ெதளிய 

ற்றாள். தசரதன் தனெதண்ண த்  அறங்ெகால் ம் பாவ ம் தரணியிற்பழி  
ெமய்தாமற்ற த் ேதாம் ம் தன் காதற்கடனாற்  மற ம், அ க்கும் விைன ம், 
விைனயாடல் ெநறி  ைறேய தன் மனத் ன்றிவைகயறச் சூழ்ந்  ெதளிந் , 
ெசயத்தக்க ேதர்ந்ெதண்ணித் ணியலானாள். கற் றழ்காதல் கவி ளக்ைகேகயி, 
தன் கணவன் காதல்நிைல ம், அதன் விைள ம், தன் கற்பற ம் சிந்தித் , ெசய்விைன 
ேதர்ந் , தன்னறம் தைழ  மறிவாற்றளர்ச்சிநீக்கி, வாளாவ ந் ம் ைகயற  கைளந் , 
அறத் ைறயிற் றாளாண்ைம ேமற்ெகாள்வாளாயினள். தன்ேசார் ம், தான்வளர்த்த 
காதற்றி மகன் இராமன்பாற் பாி ம், தன் கற்பறக்கடனாற் தற் கிைட றச்சகியாள்; 
தன்காதற்கிழவன் பழிெயா  பாவெமய்தி அறங்ெகான்றழிவைதத் த ப்பேத 
தன்ெனா  கடனாக் க தி நிற்பாள். தசரதன்பா லன் ம், அவன்பழியில் நா ம், 
யார்மாட் ம் ஒப் ர ம், அறத் ைறயிற் கண்ேணாட்ட ம், எஞ்ஞான் ம் வாய்ைம ம் 
குன்றாக் குணக்குன்றான ைகேகயி, "அன்  நாெணாப் ர  கண்ேணாட்டம் 
வாய்ைமேயா ைடந் சால் ன்றிய ண்" ஆவளன்ேறா? அதனால், தான் ேதர்ந்  
ெதளிந்த அறக்கடனாற்றத் ணிகின்றாள். 
 
    தான் வாளாவி ப்பின், தசரதன் இராம க்கு  சூட்  அரசு த வன். தாின், 
தன்கணவன் பாவ ம் பழி ம் எய் வ  உ தி. அதனாற் றாழா  பிரதிஞ் ஞாபங்க 
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ேதாஷத்தினின் ம் ெகா நைனக்காத் , அவன் ன் மர ைடச் ெசால்ைல ம் 
அறெநறிைய ம் ஓம்பல் அவன்பால் நிைறவளர் காத ைடய தன்கற்பறக் கடனாக் 
கண்ட ைகேகயி, அக்கடனாற்ற இராமாபிேசகம் நடவா  இைடநின்  த ப்பதன்றி 
ேவ வழி காணாைமயால், தானதைனத் த க்கத் ணிகின்றாள். ணிந்த ம், 
ெசயன் ைறெதளிந் , தன்காதற்றனிக் கிழவனான தசரதன்பாற் பழிவிலக்க 
அவனிடம் தான் ன்ெபற்  ைவத்த வரங்கைள ன்னிட் , அரைச அவன் 

ன்மர ைட யறச்ெசால்லால் அதற்குப் பிறந் ாிய பரதனதாக்க ம், எைனத்தா ம் 
அதற்குப் பங்கேமற்படா  காக்க ம், ஆவன ேதர்ந் , கு ம் ஒர்ந் , ெசயல் 
சீர் க்கி, விைனேமற்ெகாள்கின்றாள். 
 
    அரசன் இராகவ க்கு சூட் வதாக அைனவ க்கும் அறிவித் விட்டான். 
உைழஞ ம் கு க ம் விழ  காணக் கு மியேதா , ய னிவ ம் ேநய நி ப மாய 
பலப்பலர் ஆண்  வந் ற்றளார். குறித்தப  இராமன் ேகா  சூடாமல் த ப்பைத 
யறனாக் கண்ட ைகேகயி இந்நிைலயிற் ெசயத்தகுவ  என்ைன? உண்ைமைய ெவளிப் 
ப த்திக் கணவன் ெசால்லறம் ேப வெதான் : அன்றிக் ைகயற  ண்  தான் 
வாளா வி ப்பெதான் : இரண் ம் ேதவி ய சிந்ைதக்கு உகந்தவன்ேற. குறித்த 
தி நாைள ெவ  நாளாக்காவி ன் தசரதன் பழிெயா  பாவேமற்ப  சரதெமனத் 
ெதளிந்தபின், யா  ெசய் ம் அறந்திறம்பாதவைன ெநறி நி த்தல் நிவர்த்தியற்ற தற் 
கடனாக் ெகாண்டாள். எனி ம், உண்ைம ெவளிப்பாட் க்குத் தா டம்ப வ , 
காக்கக் க திய பழிையக் கணவ க்குச் ேசர்ப்பிக்கும் உ தியான வழியாெமனக் 
கண்டாள்; என் ெசய்வாள்? இராமன் சூ ல், தசரதன் சூளறங் ெகான்ற பாவத்திற்கு 
ஆளாவன். அைதத் த க்கக் க தி அவன் மர ைட ன் 'சுல்க'பிரதிஜ்ைஞ 
அறச்ெசால் ண்ைமைய ெவளிப்ப த்தின், இராமன் அபிேசக மட் ம் நடவா  
நிற்கும்:ஆனால், 'தன் ெசால் மறந்  ெநறி றந்  ைறயிறந்தான்'என் ம் 
பழியினின் ம் தசரதன் தப் மாறில்ைல. தன் மகனாக்கேம இராமாபிேசகத்ைத 
நி த்தத் ேதவிையத் ண் யி ப்பின், ஒ கால்தான் ன்ைனய 'சுல்க'ச்சூ ம் 
அதனாற் பரதன் பிறப் ாிைம வரலா ம் கூறி அவ க்கு அரசு ெபற யலக்கூ ம். 
'பரதன் பாற் பாி  பற்றிக் ைகேகயி அரசிரக்க நிைனத்தாளல்லள்; 
நிைனக்க ெமால்லள்;'என்பைத ேமல் அவள் குணநலங் குறித்த பல கவிகளால் 
ஆராய்ந்  ெதளிந் ேளாம். காதற் கிழவைனப் பாவ ம் பழி ம் அ காவா  
காத்தெலான்ேற, அவள் கற்  சிந்ைதக் காதற் க த் ; 
 
    உண்ைம ெவளிப்ப ன், ன்னாளின் மன்னவன் ேககயனிடம் அறச்சூழ் ெசய்த 
தறியா மாந்தர் பல ம், 'அம்மர ைடச் ெசால்லறந் றந்  கழிெப ங்காதன்மிைகயால் 
தன் தன் மகனான இராம க்குத் தசரதன், தனக்குாிைமயில்லா , பிறந் ாிய 
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பரத க்குைடைமயான தனியரைச, அவைன நாடகற்றி, அவனில்லாதேபா  அளிக்க 
யன்றனன்', என்  அரசைனப் பழிப்பதற்கு இடனாம். தாசரதி சூ விழைவத் 

தான் தடாதவைர பாவ ம், உன்ைம ெசால் த் த ப்பின் பழி ம், தசரதைனச் 
சா வதாகும். தன் கணவ க்கு எவ்வைக ம் எவ்வ மின்றிக் காப்பைதேய 
காதனிைறக்கடனாக் க தி ள்ள ைகேகயி, இவ்விரண் க்கும் உடம்பட இைசகிலள். 
மன்ன ம் மற்ைறமக்க ம் வந்  கூ யபின், என்ன ெசால்  இராமாபிேசகத்ைத 
நி த்தித் தன் காதலன் கெழா  ெசால்லற ம் நி வலாகுெமன்பேத அவள் 
மனங்கவர்ந்த கவற்சியாகும். தக்க நியாயங்கூறினன்றிக் குறித்  ைவத்த சூட்  
விழாைவத் த க்குமாறில்ைல. 
 
    தசரதன் தவ  தக்கேதார் க வாய்* அல்ல  பாித் தியாகம் ெபறினனறித் 
தீ வதன் . பாவெமைனத்ேத ம் அதற்குாிய ெவா ப்பின்றிக் கழிவதில்ைல. 

ைமயில் தற்ெபற்ற மகவாைச மயக்கத் தன் ெசால்லறந் றந்த தசரதன் 
பாவத் க்குப் பழி யவைனயைடய ேவண் ம்; அன்ேறல், அவற்கினியார் ப ெபற்  
அவைரேய ம் சாரேவண் ம். கணவனறத்ைதப் ேப வதிற் பழி அவைனச் சாராமல் 
தான் தாங்கக்கூ மாயின், அதனி ங் ைகேகயி கா வ லகில்ைல. ெபா களத் ம் 

ரவலைனப் பிாிந்தி க்கச் சகியா  அவன் ேதாிற் சாரதியா யைமந் , தன் யி  
மவன் ெவற்றிக்குச் சமயேநாிற் ப ெகா க்க, மணந்த சி ப வத்ேத ணிந்  நின்ற 
நிைற காதல் நிைற ைடயாள்; 
    --------------- 
    *க வாய் - பாிகாரம் அல்ல  பிராயச்சித்தம் 
 
    ன்ேவட்டவன் ெவற்றிக்குயிர் ெகா ப்பாள், இன் றவனறப்ெபற்றிக் குயிாி  
ேமாம்பத் தகுந் தன் கைழ அவனலங் க தித் தியாகிக்கத் ணிவ  அவள் 
அறங்காழ்த்த நல் யல் நீர்ைமய ன்ேறா? "தம்மில் தமக்கினியார் 'தாம் ழ்வார்', " 
எனேவ தம் உண்ைமக் காதலர்க் கூ  நீக்கி, அவர் நன்ைம க தி உயிைர ம் 
உற்றவிடத் யிாினினிய மானத்ைத ம் உத வேத நல்லறமாக் ெகாள்வா யர் 

ள்வார். அற ம் காதற்கிழவன்பால் அன் மன்றிப் பிறிதறியா உள்ள ைடய 
ைகேகயி, தன் கணவ க் கூ  தவிர்ப்பான், தன் கைழப் பாித்தியாகிக்கத் ணிவதில் 
விந்ைதயில்ைலேய? ேவந்தன் விழ காணவைழக்க வந்தாரைனவ க்கும், இராகவன் 
நட்பினர்க்கும், அவ்விழாத் தைட றத் தக்கேதார் சமாதானம் காட்டேவண் ம். 
மன்னவன் ன்னற மர ைடச் ெசால் ண்ைம வரலா  கூ வ  ேபாதிய 
சமாதானேம ேம ம், அஃ  அவன் பழி வளர்க்குஞ் ெசவி யாகும். அவன் பழியஞ்சி 
அவ் ண்ைமைய மைறப்பின், ஒன்  இராமன் சூ த் தசரதன் தவ ைடயனாக 
ேவண் ம்; அன்ேறல், அவ்விழைவ நி த்திய பழிெயா வர் சுமக்கேவண் ம். 
பழிபாிப்பாாில்வழி மன்னவன் பாவந் தவிர்க்கும்வழி ேவறில்ைல. அதனால், 
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தனக்கினிய தசரதன் கழ் பாிக்க, அவன் ப ேறாம்பித் தாேன பழி சுமக்கத் ணிந்தாள், 
அவன் கற்  காதன்மைனயாள். சம்பரன் ேபாாிற் ண்பட் க் கைளத்  மயங்கிய 
தன் கணவ யிேராம்பித் தன் யிைரப் ேபணா  இரவைனத் ம் ஊக்கத் டன் 
ேதாில் அவன் இறவாமற் காத்தகாைலத் தசரதன் வி ம்பித் தந்த வரமிரண்ைட ம், 
அவன் வழித்தன்றித் தனக்ெகன ஓர் நலம் அறிகிலாைமயால் இ வைர 
உபேயாகப்ப த்திலாதாள், இன்  அவனறம் ேப வதற்குாிய க வி வாள். 
அவ்வரங்கைளேய ன்னிட் , தன் கைழப் ப யாக்கி, மன்னற்கறத்ெதா  கழ் 
நி த்தக் ைகேகயி ணிவதானாள். தன்ெனண்ணத்திற் கிைடநின்  தைட 
ெசய்வதற்குக் ைகேகயிைய ைவ  ெவ த் த்த தசரதன், தன் 
ெப ெவகுளிக்கிைட ம் அவைள ேநாக்கி "நீ எப்ெபா ம் எனக்கு நன்ைமையேய 
வி ம் ம் சுபாவ ைடயவள். ". . . "நீ இதற்கு ன் எனக்குக் ெகாஞ்சமாயி ம் 
அ க்தமாகவாவ  அப்பிாியமாக வாவ  ெசய்ததில்ைல. . . . . . . . . . அப்ப ச் 
ெசய்வாெயன்  நான் இப்ெபா ம் நம்பவில்ைல. . . . . நீ தர்மத்ைத உல்லங்கனம் 
ெசய்யப் பயப்ப ந் தன்ைமயள், " என்  பல ைற யவளறவியல் சுட் ப் கழ்வதாக 
வான்மீகி கூ கின்றார். அறஞ்சூழா  தன் மகவாைசயால் தன்ைன ெயான்  பாவம் 
அன்ேறற் பழிக்கிலக்காக்கி நின்ற மன்னைனப் பாவம் நீக்கிப் பழி ம்விலக்கிப் 
பா காக்க வி ம்பிய ெப ந்ேதவி, அவனாற் பிைழக்கப் பட்ட அறத் க்குத் தன் 

கைழேய இைரயாக்கத் ணிகின்றாள். றவி யிேராம்பத் தன் டலாிந் தவிய 
மானவன் வழிப்பிறந்த மன்னன் அறமைனயாள், தன் சன் கேழாம்பத் தான்பழி 
சுமக்க அஞ்சுவேளா? இவ்வா  மந்தமதிவி ப்பால் தசரதெனய்த வி க்கும் பாவ ம் 
பழி ம் நீக்கி, அதனாற்றன் கற் ம் கணவனறத்ெதா  க ங் காத் , அவனறஞ் 
சான்றமர ைடச் ெசால் ம் ஓம்பத் ணிந்தவழி, பழிக்கும் அஞ்சித் தளரா  
நிைறக்கடைன ெநஞ்சறிகாியாய் ெநறியாற்றித் தன் ெபண்ைமயறம் ேப ங் ைகேகயி, 
"தற்காத் த் தற்ெகாண்டாற் ேபணித் தைகசான்ற ெசாற்காத் ச் ேசார்விலாள் ெபண்" 
என் ம் ெபாய்யில் லவன் ெபா ைரக்கு ற் த லக்காக நிற்றற் குாியள். 
 
    -------------- 
    * ச க்கம் 10. 
 
 
    இவ்வா  மன்னவன் ன்ெசால்லறம் திறம்பாமற் காத்தைல ேமற்ெகாண்ட 
மங்ைகயர்க்கரசி, பாவெமா  பழி ம் அவைனய காவண்ணம் விைனசூழ்ந்  

ணியலானாள். ெதால்ைலச் 'சுல்கப் பிரதிஜ்ைஞ' வரலாற்ைறயறேவ தான் மைறக்க 
நிைனத்தாள். தனக்கவன் ன் ெகா த் ைவத்த வரமிரந் திராமனபிேசகத்ைத நி த் 
    வதாற் ெகா ம்பழி தனக்கும், ெப ம் கழ் மன்ன க்கும் வளர்வேதார்ந்தாள். 
"மகவாைசயால், ேபைத, ெபற்றி ந்த வரங்ேகா ப் பரத க் கரசிரந்தாள்; தந்த 



 56

தன்ெசால் மாற்றவாற்றாத் தைகயாளன் தசரதனாைகயால், அவள் ேகட்டைத ம க்க 
அஞ்சி, வண்ைம எஞ்சா  வளர்த் , வள்ளல் ஞ்சுவதானான், " என்  எவ ம் 
அன் தற் ேபசலானார், ெபண் ர் ேபரரசி. ெபண்ணற ேமாம்பித் தாேன வி ம்பிப் 
"ெப ம்பழி ேத க் ெகாண்டாள், " மன்னவன் கைழ மாசுப த் ம் இம் ன் 
வரலாற் ண்ைமைய அவன் நலம்வி ம்பி மைறக்கத் ணிந்த ேதவி, தாேன 
அவனிடம் வரமிரந் , மகவாைசயால் மதிமயங்கித் தசரதன் வரந்தரத் தாழ்த்தேபா  
அறங்கூறி வற் த்தி வாங்கலாயினள். * "அவ க்கு உண்ைமைய அறி த்தித் தன் 
வி ப்பத்ைத எளிதில் த்தி க்கலாேம? அைதவி த் , அவனிட ம் வரத்ைத 
வியாஜமாக்கி, வாதித்  வாைதப்ப வாேனன்?" என்  ஈண் ச் சிலர் வின வ  
இயல் . அவளியல் ங்ெகாள்ைக ம் அவ்வா  அவைளச் ெசய்யவிடா. 
அைனவ க்கும், உண்ைமைய மைறத் , தன் ஒ  மகன் பரத க்கு அரசுதர வி ம்பித் 
தாேன வரமிரந்  மன்றா  வாங்கினதாய் அறிவிக்கத் ணிந்தாள், ேவந்தன் 

கேழாம்ப ேவ வழி காணாக் கற்பரசி. 
    --------------------- 
    * அேயாத்தி-ச க்கம். 13 
 
    இப்ப த் ணிந்த பிறகு தசரத க்கு மட் ம் அவள் உண்ைமையச் 
ெசால் வாேனன்? ெசான்னாலவன் ெசய ம் பின்விைள ம் என்னாேமா? தசரதன் 
அறப் கழ் நலத்ைதேய வி ம்  மவட்கு, அவ்வி ப்பம் அாி  வதாயின், அதற்கு 
அஞ்சிச் ேசார்ந்  எளி  வழி ேத ப் ெபண்ணறம் பிைழப்பேளா ெப ந்ேதவி. 
'பாிந்ேதாம்பிக் காக்க'த் தகும் 'மைனயறஒ க்கத்தின் ஒல்'குவேளா உர ைடய 
ைகேகயி, "இ க்கத்தி ேனதம்ப பாக் கறிந் "ைவத் ம், ேம ம் பரதன  
ஆக்கேம ம் இராமன்ேகேட ம் அவள் வி ம் வதாயினன்ேறா, அவள் அைத 
எளிதில் க்க வழிேதட ேவண் ம்? அதற்கு மாறாகக் கணவைனப் பிறெரவ ம் 
ெசால்லறம் பிறழ்ந்தாெனன வைசகூறப் ெபாறா , அவன்பாற் காதலாற் 
பைசந்தசிந்ைதயள், தாேன அவன் ன் அப்பழி றத் த க்குவேளா? 'பிறர்தீைம 
ெசால்லா நலத்ேத சால்'பன்ேறா? அச்சால் ைடயாள், பிறர் அைனவ க்கும் தான் 
வரத்ைத வற் த்தி இராமா பிேசகத்திற் கிைட றிைழப்பதாய்த் ெதாிவிக்கத் 

ணிந்தபின்னர், தன் கணவனிடம் அதைனெயாழித் , அவ ள ைளந்  நாெணா  
ெவகுளியால் ந ந்  மாழ்க, ேவ கூ வேளா? கூ வதில், யார்க்ேக ம் யாேத ம் 
" ைர தீர்ந்த நன்ைமபயக்கும்" ஆக்க ம் அற ம் உண்டா? ய சிந்ைதயள், தன் 
கற்பறக் காதலாற் க தியைத ட் ன்றி க்க நிைறகுைறயா ேநச ைறயால் 
தக்கவிைன ேதர்ந்த ெமல் யலாள், அறெநறியிற் சிந்ைத காழ்த் ச் ேசார்விலளாய்க் 
காதற்கற்பறமாற்றிய ெசவ்வி க தியன்ேறா, கம்பர்' அவன் "ெதாிந்  ெசயல்வைக"ச் 
ெசய்தி கூ ம் பகுதிக்கு. அவன் 'சூழ்விைனப்படலம்' என்  ெபா ந்தப் ெபயர் 
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ைனந் ள்ளார்? ெசம்மாந்  ெச க்கியதிமி ைடப் ெபண் ாின் ேதராச் 
சி ெசயலன் , ெதய்வக் கற்பினள் ஆழ்ந்  சூழ்ந்  ெதளிந்  ணிந்த அறவிைன 
கூ ம் பகுதி, என்பைதத் தைலப்ெபயராேலேய நம் கவியரசர் நன்கு அறிவித் ப் 
ேபாந்தார். 
 
    இனிக் க ைணக்கட ம் கற்பி க் குைறபதி மான ைகேகயிக்குக் கணவன் 

கழறேமாம் தேல க த் ம். பரதனிடம் ேபாலேவ இராமனிடம் காத ம் 
உண்ைமயாயின், வரெமன வாங்குமரைச இராம க்குத் தாேன தந் வக்கத் தசரதன் 
ேவண் யேபா  விைரந் தவ வி ம்பாதி ந்தேதன்? எனில், கூ வன். சிறந்த குணப் 
பரதன் பிறந் ாியனாகலான், அவ ைடைமயா மேயாத்தியரசில் அவனறியா தவள் 
ெகாைட ாிைம ேமற்ெகாள்வ தறெமனக் க தகில்லள். ைகேகயி தன்னிடம் நிைலத்த 
அன் ைடயளாக ம், தனக் கரசுத மாைசயால் ேவந்தைனத் ண்  அவேள தன் 
அபிேசகத்ைத விைர  பண் வதாக ம் இராமன் சீைதக் குைரத் ள்ளைத* 
வான்மீகர் கூற அறிந்தநாம், அவைள இராமனாக்கத்தி ல க்கா  ைடயளாக் க தற் 
கிடனில்ைல. அறத்தி ன்றிய அவ ளத் திறத்ைத ம் நன்கறிேவாம். 'சுல்க'க் 
ெகாைடக்கு ன் தா ைடய தனியரைசத் தசரதன் விவாக காலத்தில் வி ம்பி 
"மர ைடச் ெசால் டன்" தந்ததா ம், சுல்கச் சூளற ைறயா ம், பரதன் பிறந்த ம் 
அரசு அவனதாகிவிட்டெதன்பைத, "வரனில் உந்ைதெசான் மரபினா ைடத், தரணி 
நின்னெதன்றிையந்த தன்ைமயால், உரனில் நீபிறந் ாிைம யாதலால் அரசு 
நின்னேதயாள்க" எனக் கம்ப ம், "நம  பிதா உன் மாதாமகாிடம் அவர் மகள் 
வயிற் ப்ேபர க்காமா  அேயாத்தியரைசப் பிரதிஜ்ைஞ டன் சுல்கமாகக் 
ெகா த்தார்: ஆனப யால் நா  உனேதயாகும்" என வான்மீக ம், பரத க்கு 
இராமன் வாயால் விளக்கி ள்ள விவர  மறிேவாம். . 
    ------------------ 
    * ச க்கம் - 16 
 
 
    கணவன்பாற் கழிெப ங் காதல்காரணமாய் அவன் வி ப்பேம தன் அறமாக் 
ெகாண்ெடா கிய ைகேகயி, தன்னலம் ேவ ணராைமயால், மணந்தபின் தனக்கு 
அவன் தந்த வரங்கைள மறந்த  ேபாலேவ அதற்கு ன்நிகழ்ந்த "சுல்க"சம்பவத்ைத ம் 
மறந்தி ந்தாள். மந்தைர ெசால்லக் ேகட்ட பிறேக இைவகளின் 
உண்ைம ணரலானாள். உாிய மகைன ரகற்றி, பிாிய மக க் குைடைமயற்ற 
நாடளிக்கப் பரபரக்கும் தசரதன் றவறறிந்ததைனத் த க்க வி ம் ந் தைகயணங்கு, 
தா மத்தவறிைழக்க விைழவ ெதங்ஙனமாகும்? அறம் ரத்தலன்றிப் பரதேன பட்ட 
ெமய்தி யிராம க்கரசில்லாதி ப்ப ெதான்ேற அவள் வி ப்பமன்  என்பதற்கு, 
பரதனில்லாதேபா  தான் தரத் ணியாதவள் பிற கிராம க்குப் பரதன் த வைதத் 
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த க்காைமேய தக்க சான்றாம். பரத க்குப் பிறப்பாற் பாத்தியமின்றித் தரணி தன் 
தனி ைடைமயாகில் இராமனரசுெப வைத எைனத்தா ம் த ப்பேத அவள் 
தி ளமாகில், ைகேகயி பின் பரதன் இராம க்கு அரசு த வைத ம் த க்க 

யன்றி ப்பாளன்ேறா? இராமைன யைழத்  வந்  சூட்ட வி ம்பிய 
பரத ளக்ேகாள் அறிந்த ேதவி, அைதத் த க்காமலவ டன் இராமைன யைழக்கச் 
ெசன்றெதான்ேற அவள் மாசற்ற மனத் ய்ைமைய ம், இராமனாக்கத்தில் அவள் 
உண்ைம யார்வத்ைத ம் இனி  விளக்குவதாகும். 
 

5: தசரதன் தவ  
 
    இனித் தசரதனிய  மி  பற்றிய அவன் ெசய ம் சிறி  ஆராய்வாம். ன் தான் 
ேககயனிடம் ெசய்த அறச்சூைள அவன் அறேவ மறந்தவனாய்ப் பின் இராம க்கு  
சூட யன்றி க்கலாம். எனி ம், அவன் தவ  கண்டேபா  அவன் அறமைனயாள் 
அவைன ெநறி நி வ  அவ க்கு அற ம் அழகுமாமன்றித் தவறாமா றில்ைல. 
ஆனால், அவன் ங் குற்றமற்ற சிந்ைதயனாக் க தற் கிடந்தரா திடர்ப் ப த் ஞ் 
சில சான் க  மீண் க் க தற்பாற்றாம். தற்கண், மக்கள் நால்வர்க்கும் 
ேவற் ைம ணர்ேவ ற்றிலாக் ைகேகயி ேபாலா , ெபண்ணியல்பால் உளத்த ம் ம் 
ேவற் ைம ணர்ைவ அறிவாற்றலால் அறேவமாற்றிய ேகாசைலேபாலா , தசரதன் 
தன்மக்க ள் இராமனிடம் அதிகப்பற் ைடயன். இைத வான்மீகர் அேயாத்யா 
காண்டம் 1, 2, ச க்கங்களிற் கவிக்கூற்றா ம், 8-வ  ச க்கத்திற் கூனிகூற்றா ம், 11-
வ  ச க்கத்திற் றசரதன்வாய்க்கூற்றா ம் கூறி வற் த்தி ள்ளார். மகவின்றி 
ெந ங்காலம்வ ந்திய மன்னவன், ைமயில் தற்கிைடக்கப்ெபற்ற மகனிடத்  
விேசசப்பிாியம் பாராட்ட ேவ காரணம் ேவண்டாேவ. அப்ப யி க்கப் பரதனி ம் 
இராமனிடம் இவன் தந்ைதயன்பதிகாிக்கப் பிறிெதா நியாய ம் மந்தைர வாயால் 
வான்மீகர் தந் ள்ளார். இளைமயிேலேய பர 
    தைன யவன்பாட்டன் ேககயனிடம் ெநட் ைடநிற்க வி ம்பி விட் ைவத்த ைகேகயி 
ெசய ம், வி ம்பா அதன்விைள ஞ் சுட் க் கூனிகூ ம் இயலழகு சிந்திக்கத்தக்க . 
"தாவரங்களிற்கூட அண்ைம ெந க்கத்தால் ஒன்ைறெயான்  த விப் 
பற் ைடயதாகும். அப்ப யி க்க, அவ்வித ெந க்கத்தாற் ேசதனங்க க்குண்டாம் 
ேநசத்ைதச் ெசால்ல ம் ேவண் மா? மன்னவன்பக்கத் திைடயறாதி க்கு மிராமன்பால் 
அவ க்கு ஊ மன்பள  பரதனிடத் ெதழாதவா , சி ப வத்ேத தந்ைதக் கவைனச் 
ேசட்ப த்தி ைவத்தெதான்ேற ெசய்  த்த "*, என்ற மந்தைர விநய வாக்கு மக்கள் 
மனப்பற்றின் பண் ம் ல ம் பகுத்ெத த் ைரக்குேமா ண்ைமயின் ண்ைம 
காட் ம். 
    --------------- 
    * ச க்கம்-8 
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    இவ்வா  இயல்பில் ைளத் , அண்ைம ெந க்கப் பற்றால் தைழ ம் அரசன் 
ெப ங்காதல், பரதன்பிாியப் பக்கமகலா இராகவனின் இளைம எழில் 
குணவியல் களால் நா ம் காழ்த் , வயிரேமறி திர்வதாயிற் . காரண 
ெம வாயி ம், மன்ன க்கு மற்ைற மக்களி ம் இராமனிடம் அதிகேநச ம் 
ஆசாபாச ம் இ ந்த  உண்ைம. 
 
    இரண்டாவதாக, மிதிைலயில் மக்கள் மணவிழாக்கண்  மகிழ்ந்  தி ம்பிய டன், 
தசரதன் பரதைன ேவ  விேசட காரணமின்றிக் 'ேககயத் க்ேகெகன' ஏவி, 
விைரந்த ப் கின்றான். 'நாமநீ ரேயாத்திமாநகர் . . . . . . . . . நண்ணின 
( மணப் தல்வர் நால்வ) ாின்பத் ைவகு நாளிைட, . . . . . . . . அண்ணல், 
அப்பரதைன ேநாக்கி' . . . 'நின் தாைத நிற்காணிய விைழவேதார் 
க த்தனாத ன், . . . . . ேககயம் க. . . . . . நீேபாதிெயன்றனன்', -என்ற பரசுராமப் 
படலக்கவிகள், தசரதன் பரதைன நாடகற் ம் பரபரப்ைபக் குறிக்கும். வம்ப மண 
வாழ்க்ைக நலந்திைளக்கும் இளம்ப வத்ேத, சல்லாப மணப்பாயல் குளிரா ன் 
அதைனச் சு ட்  மடக்கிச் ெச கச்ெசய்  பரதைன மட் ம் ெநட் ைடேபாக்கிப் 
பாட்டன் பக்க ய்க்க மன்னன் நிைனத்ததற்குக்காரணம், பண்  பலகா ம் பழகிய 
கிழப்பாட்ட னவைனப் பார்க்கவி ம்பியதாக ன் மிதிைலயிற் ேகட்  ைவத்ததன்றி 
ேவறில்ைல. மற்ைற மக்க க்கு மாதா மகாில்ைலேயா? அன்றி, அவர் தம் 
ேபைரக்காணிய விைழவாாில்ைல ெகால்ேலா? இராம ம் இைளயவ ம் 
அ கி க்கப் பரத ங் கைடய ம் றம் ெபயரச் சக்கிரவர்த்தி தி ளங் ெகாண்ட 
தன்ைமெயன்ேனா? அன்றி ம், சத் க்க க்குக்ேககயம் மா லர்மைனயன்றாகேவ, 
அவ ந் தன் மணப்பாயல்நலத்ைத அவ்வள  விைரவில் ெவ த் ெதா க்கப் 
பரபரக்கப் ேபாதிய நியாயமில்ைல. இவ்வி  மக்கைள ம் 
மணப் மகிழ்ச்சிக்கிைடேய ரமான ேககயத் க்கு விைரந்த ப்ப 
மன்னவன்ெகாண்ட விபாீதவி ப்பத்ைத வான்மீக ம், பாலகாண்டம் 77-வ  
ச க்கத்திற் குறித்தி க்கின்றார். "பரதர் இ ந்தால் இராம பட்டாபிேசகத்திற்கு 
இைட ண்டாகுெமன்  அஞ்சி, அவைர ெம வாக மாமன் ட் க்கு அ ப்பிவிட் , 
அந்தப் பயத்ைத விலக்கிெகாண்  இராம க்குப் பட்டாபிேடகத்ைதப் 
பண்ணிைவக்கப் ேபாகின்றார்"*, என்  ைகேகயிக்குக் கூனிவாயால் இதைனேய 
    மீண் ம் வான்மீகர் வற் த்திைவத் ள்ளார். அன்னாைர ஆங்கு அன்  க  
"ேபாக்கிய ெபா ெளனக் கின்  ேபாந்த " என்ற கம்பர் கூனிவாய்க் கூற் ம் இ ேவ 
குறிக்கும். 
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    இனி ன்றாவதாக, இதேனா ையந் ளதான மற்ெறா  ெசய்தி ம் 
மறக்கற்பாற்றில்ைல, பரதன் நகர் விட்டகன்ற ம், தசரதன் தன்னாட்சியில் 
இராமைனப் குத்தி இைறைமத் ைறயிற் பிைணக்கின்றான்; இஃ , அவைன 
இளவரசாக்குந் தன்வி ப்பத்ைத ெவளிப்ப த் ன் தசரதன் ெசய்த காாியம்** 
சிறி காலம் அபிேடகமாவ  ெவளிப்பைடயான ஆட்சித்ெதாடர்பாவ  இன்றி 
அரசியலதிகாரங்கைளத் தந்ைத சார்பிற் ெச த்தி, உைழஞைர ம் கு கைள ம் தான் 
அறிந் ம் அவ க்குத் தன்ைன யறிவித் ம் ெந க்கம்பற்றிெய ம் ேநசத்ெதாடர்  
ெசய்  ெகாண்டபின்னேர, மன்னவன் அவைன சூட்ட ேவட்குந் 
தன் ளத் ண்ைமைய உற்ற சுற்றத்தவ க்கும் உைழஞ க்கும் ெதாிவிக்கலானான். 
ஆட்சிக்குாிய இராமன் ஆ நாெளய் ன் ஆளப்பழகும்ப  பண் வதில் என்ன 

ைம ெயன்பார்க்கு, பரதனில்லாத காலேம அதற்குாியதாகத் தசரதன் க தக் 
காரணந்தாெனன்ேனாெவன்  அவைரச் சிறி  சிந்திக்கக் ேகட்ேபாம். 
    -------------- 
    * அேயாத்யா காண்டம்-7 வ  ச க்கம் 
    ** ச க்கம்-77. சுேலாகம்-21 
 
    இப்ப த் தான் க தியப  இராமன் கு கள் அரசியலதிகாாிகளின் 
அபிமானத்ைதயைட ம்வைர, அவ க்கு அரசு த வதற்குள்ள தன் ஆைசையத் 
தசரதன் மைறத்  ைவத்தான். பின் நாளைடவில் அந்நிைல அவனைடந்தாெனன்  
கண்ட ம், ேவந்தன் தன் வி ப்ைப ெவளிப்ப த்தி நிைறேவற்ற விைரகின்றான். இ  
நான்காவதாக நாம் க தத்தக்க . 
 
    த ல் இராமன் அரசியற் ைற பழகுவதற்குத் தான் பரதன் ஊர்ப்பக்கத் ம் 
இ க்கப்படாதாயிற் . பிறகு இராகவ க்கு சூட்  அரைச அவன்பாற்ப த்த 
வி ம் வதாக ெவளிப்ப த்திய ரவலன், பட்டாபிேடகத் க்கும் பரதனில்லாத 
சமயேம ெபா த்த ைடயதாகக் க வாேனன்? அ ேவ தன் தி ளெமன்பைத 
அவேன இராமனிடம் ஏகாந்த சல்லாபத்தில் ெவளிப்ப த் வதாக வான்மீகத்தால் 
அறிகின்ேறாம். "பரதன் ேதசாந்தரம் ேபாயி க்கின்றான் என்ைறக்குப் பரதன் மாமன் 
விட் க்குப் ேபானாேனா அன்  தல் உன் அபிேடகத் க்குத் தக்ககாலம் என்ப  
என் க த் . அவன் இப்பட்டணத் க்குத் தி ம்ப வரா தி க்கும்வைர தான் உன் 
பட்டாபிேடகத் க்குத் தகுந்த காலம் என்  எனக்குத் ேதாற் கிற , . . . . . . . . 
ஆைகயால்தான் நாைளேய உனக்கு இளவரசபிேடகம் ெசய்ய நிச்சயித்தி க்கிேறன், " 
என்  இதைன வான்மீகர் அவன்வாயிற் ெபய்  ைவத் ள்ளார்*. 
    ---------------------------------------------------- 
    * அேயாத்தியா காண்டம் - ச க்கம் - 4, சுேலாகம் - 24 - 27 
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    த ற்றக ம் பதவி ைடய பலைர ம் அைழத்  இராமனரெசய் வதிலவர் 
சம்மத ம் சார் ம் அறிந்  ெகாண் , பிறகு இராமைனயைழத்  அத் ைணவலார் 
கூட்டத்ேத அவைனப் பாராட்  அவர்க்கினியனாக்கி, ெபா ைறயிற் சில நீதிகூறி, 
அவ க்கு அபிேடகம் ம நாள் நடக்கப்ேபாவதால் அதற்குேவண் ய விரதாதிகைள 
ய ட் க்கத் ண் வி த்த தசரதன், யாவ ம் ேபாயபின் ம ப  இராமைன 
யைழத்  வரச்ெசய்  தனியி ந்  கலக்கலானான். மன்றத்திைடப் பலரறியப் 
ேபசிய ப்பியபிறகு, தி ம்ப ம் இராமைன வி விப்பாேனன்? வ வித்தா ம் 
தனியி ந்  ேபச வி ம் ங் குறிப் த்தான் எ ேவா? இவ்விரண்டாவதான தனித்த 
சல்லாபத்திற்றான், பரதனில்லாைமேய பட்டத் க்குப் பக்குவகாலெமனத் தசரதன் தன் 
அகங்கரந்த க த்ைத ெவளிப்ப த்தின ம். 
 
    இ மின்றி, இராமன் சூ ம் விழாைவத் தன் கு கேளா  பிறநாட்  
மன்னவ க்கும் அறிவித்  அவரைனவைர ம் வ வித்  அளவளாவி ஆேலாசித்த 
மன்னவன், ேககய க்கும் அவன்பா ள்ள சிறியன் பரத க்கும் அறிவியாத ம் சிறி  
காரணங்ேகட்குங் காாியமாகும். ேசய்ைமயன் ேககயன் என்றால், இராமாபிேடக 
விசயமாக தன் தல் தன்வி ப்பத்ைத ெவளியி  ன்னேர பல ர்க க்கும் 
நா க க்கும் பத்திாிைககள் வி த் ேவற் ேவந்தைர ம் பிறைர ம் ேவ ேவறாக 
அைழத் ச் சைபகூட் ப் ேபசநிைனத்த மன்னவன். ேககய க்கு மட் ம் 
ெதாிவிக்கேவண்டாைம றக்கணித் ெதா க்கத் தக்கதில்ைல. இைத 

தற்ச க்கத்திேலேய குறிக்கும் வான்மீகர், "ேககயைன ம், சனகைன ம் 
ரேதசத்தரான  பற்றி வரவைழக்க அவகாசம் ேநராைமயால் அரசன் 'இக்காாியம் 

நடந்தபின் அவர்கள் பிாியமான இக்காாியத்ைதக் ேகட்கலாகும்' என்  நிைனத் , 
அவசரப்பட்டாயி ம் அவர்கைள வரவைழக்க யலவில்ைல', என்  சமாதானங்க தி 
யைமதிகண்டதாகக் கூறிப்ேபாவார். இச்சமாதான நிைற ைரகைளப் பின் 
விசாாிப்ேபாம். இதைன ஐந்தாவதாகக் க த ேவண் யெதான்ெறனக் 
குறித் க்ெகாள்ேவாம். 
 
    இனி ஆறாவதாக, நாம் ஈண்ெடண்ணத்தகுவ  இ வாம். இராமர் 
பட்டாபிேடகத்ைதப் றநாட்  நட்  ேவந்த க்கும் பிறர் பல க்கும் அைழப்ப ப்பி 
வ த்தி அறிவித்  விழவயரவி ம் ம் சக்கரவர்த்தி, தன் அரண்மைனயில் தைனப் 
பிாியாப் பிாிைய ைகேகயிக்கு மட் ம் அறிவியாதேதேனா? இராமாபிேடகத் க்குத் 
தாெனண்ணியாங்கு எல்லாம் ற் ப்ெபற்  ம்வைர மன்னவன் ைகேகயிக்கு 
அதைன மைறத்தாெனன்பைத வான்மீகர் விதந்  கூறி ள்ளார். "அபிேடகத் க்குச் 
ெசய்யேவண் ய எல்லா ஏற்பா க ம் ெசய் த் , அைமச்சராதிேயா-
ரைனவ க்கும் விைடெகா த்த ப்பி, (இராமைன இரண்டா ைற யைழத்  
ஏகாந்தத்தில் எச்சாித்த ப்பிவிட் த்) தன்மாடெமய்தியி ந்த தசரதன், 'இனித்தான் 
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நம  நட்பிற்குப் பாத்திரமாய ைகேகயி அறிவாள்' என்  எண்ணியவனாய், அவள் 
மாளிைகக்குள் த ற் குந்தான், " என வான்மீகர் விசதப்ப த்தி ள்ள இந்த 
வாக்கியம் அவள் அறியாதப  ெவகு சாக்கிரைத டன் தசரதனால் ேவண் ம் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்டைத ெவளியாக்குகிற . "இனித்தான் இராமாபிேடகத்ைதப் பற்றிக் 
ைகேகயி ேகட்கக்கடவள் (ேகட்கலாகும்)" என்  ஈண் த் தசரதன் ெவளியிட்ட 
தி ளப் ெப வி ப்பின் குறிப்பிைன விாிக்கேவண்டா. 'ஸ்த்ாீகளில் உன்னி ம் 
அன்பிற்கிடமானவள் எனக்கு மற்ெறா த்தி ம் கிைடயா '*, "நீ எப்ேபா ம் எனக்கு 
நன்ைமையேய வி ம் ம் சுபாவ ைடயவள்"**, "உனக்கு இராமன் மகா பாவனாகிய 
பரதேனா  சமானமாயி ப்பவன், . . . . . . . . . நீ தர்மத்ைத உல்லங்கனஞ் ெசய்யப் 
பயப்ப ந்தன்ைமயள்"@, "ேத ! நீ நல்ல சுபாவ ைடயவள்"$, என்  பல ைற 
பலவா  அவள் உண்ைமயன்ைப ம் உளத் ய்ைம னிதவியல் கைள ம் மனமாரப் 
பாராட்  வியக்கும் மன்னவன்; 
    ----------- 
    *ச க்கம் 1, **ச க்கம் 10, @ச க்கம் 12, 
    $ச க்கம் 13 
 
    'வள்ள ராமன் உன் ைமந்தன்' என்  அவள் ன் வழங்குபவன்: அவ்விராம க்குத் 
தான் சூட வி ம் வைத மட் ம் அவ க்கு உணர்த்தினானில்ைல. அ  மட்ேடா? 
ைகேகயியினரண்மைனயில் அவேளா ந் திராமைனப் பார்ப்பைத ம் 
அளவளா வைத ேம காத க்கும் ன்வழக்க ைடய மன்னவன், சைபயில் 
இராம க்குத் தன்னிைனப் ணர்த்தி நீதிக ம் ேபாதித்த ப்பிய பிறகு மீண் ம் 
அவைனப் பார்க்க அைழத்தேபா , தாய்ைகயில் வளர்ந்திலாதவைனத் தான் வளர்த்த 
அன்ைனயாம் ைகேகயி அறியாமல் தான் தனியி ந்  ேபச ஆைசப்ப வாேனன்? 
ைகேகயி தன் காத க்குாிய பிாிைய; தன்னலேம கா ங் காத : கற்பினாற் 
ெறா தற்ெகாத்த ேதவி; தன் க்காதற்குாிய இராமைன மாற்றவள் 
மகெனன் ணராமல், தாேன பயந்த தவப்பயனாக் க தி மகி ம் மங்ைக. 
இைவயைனத் ம் தாேன ேநாில் நன்கறிந் ைவத் ம், தசரதன் இராமாபிேடகத்ைதச் 
சைபயிற் ெசால் ன் ம், ெசால்  ம நாள் கூர்த்தெமன்  அைனவ க்கும் 
ெவளியிட்ட பின் ம் ைகேகயிக்கு மட் ம் மைறத் ைவக்கக் காரணமி க்க 
ேவண் ம். 
 
    இன் ம் ஏழாவதாக நாம் அறிவதாவ :- ேகாசைலக்கும் சுமித்திைரக்கும் சீைதக்கும் 

ைறேய இராமன் சூட கூர்த்தம் ைவக்கப்பட்ட  உணர்த்தப்ப கிற . 
ேகாசைல ேகட் த் தானங்கள் வழங்கி, மகனலம் வி ம்பி அவனபிேடகம் 
இைட ேபறா  நிைறேவ வதற்காக ெமௗனத் டன் தன்னிட்ட 
ேதவைதையத்தியானிக்கலாயினள். அவள் அரண்மைனயில் அவைளச்சூழ 
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இராமனாக்கத்ைத யறிவித்தைழக்கப்பட்ட சுமித்திைர இைளயவன் சீைத த ய 
பல ம் வந்  கூ க்குலாவிக் களித்திந்தார்கள். இவர்களிைட இராமன், தந்ைத 
தனக்குத்தனித் ச் ெசான்ன இதெமாழிகைளப் ப கினபின் வந் , தனக்கினியராய் 
அங்குக் கு மி ள்ேளார் யாவெரா ம் சல்லாபித்  மகிழ்கின்றான்*. இவ்வாறிச் 
சுற்றத்தார் பல ம் ஊாில் மற்ற ஏதிலார் அைனவ ம் இராமாபிேடகத்ைதயறிவிக்கக் 
ேகட் ைரயா யி க்க, கற்பரசி ைகேகயிைய மட் ம் உண்ைமெயான்  ணராேத 
ெபாங்கைண ேமற்றனிேய ங்கைவத்தேதேனா? இராமன் ேபராக்கப் ெப மகிழ்ச்சி 
மிகுதியில் யா ேம இத்ேதவிைய மறந்தார் ேபா ம்! ெத விற் கலகலப்ைப ம் 
தி விழாக்ேகால ழக்ைக ங் கண்ட கூனி, தன்ன குற்ற ேகாசைல ேநச ைடய ஓர் 
ெசவி ையக் ேகட் ணர்ந்தாள். பிறகு அவள் ெசால்லேவ ைகேகயி தன் தல் 
அறிவதானாள். இராமாபிேடகத்ைத மந்தைரக்குச் ெசால்லக்கூடாத ஒன்றா ணர்ந்த 
அச்ெசவி , தன் சந்ேதாசமிைகயால் அவச ற் த் தான் அைத மைறக்குங்கடைன 
மறந்  மந்தைரக்குைரத்ததாக வடெமாழி லார் விசதமாக்கி ள்ளார். ** 
    ------------------ 
    *ச க்கம் 5 **ச க்கம் 7 
 
    இ தியாய் இ பற்றி நாம் கவனிக்கத் தகுவ  இன் ெமான் ள . 
இராமாபிேடகத் க்குத் தைடேயற்படக்கூ ெமன்  அைத வி ம் ங் ெகாற்றவ ம் 
ேகாசைல ம் எதிர்பார்த்  அஞ்ச ஏேதா நியாய மி ப்பதாக வான்மீக வரலா கள் 
விசதமாக்கும். இராகவேனா  தன் இரண்டாவ  ஏகாந்தசல்லாபத்திைடச் 
சக்கிரவர்த்தி கூ வ  இ :- "உனக்கு நாைள இளவரசபிேடகம் ெசய்யப் 
ேபாகின்ேறன். இ தல் அதற்காக நீ உபவாச விரதாதிகைள அ ட் க்கேவண் ம். 
இத்தைகய காாியங்க க்கு விக்கினங்கள் பல உண்டாம். ஆைகயால் உன  
நட்பிற்குாியார் ஏமாந் விடாமற் ேசார்வின்றி ஊக்கத் டன் உன்ைனச் சூழ்ந்  நின்  
இன்  எல்லாவிதத்தா ம் பா காத்தி க்கட் ம்" * இவ்வள  ன்ெனச்சாிப் க்கும் 
பா காவ க்கும் அவசியமி ந்தாலன்றி, மன்னவன் இவ்விதம் பயப்பட 
நியாயமில்ைல. ம நாள் பட்டங் கட்டப் ேபாவதா ம் அதற்கு அன்  உபவாசம் 
மி க்கும்ப க்கும் ெசால் வதற்குத் தனியிடத் திரகசியம் ேவண்டாம். இைட  எதிர் 
பார்ப்பதா ம், அ  பற்றி உண்ைம நட்பாளர் காவ ல் தநயைன சர்வ 
சாக்கிரைதயாயி ந்  தற்காக்கும்ப க்கும் ெசால் ம்ேபா தான் ஏேதா 
அந்தரங்கத் க்கு இடமி ப்பதாக ெவளியாகிற . அேயாத்திப்பதியில் 
அரசனதரண்மைனயில் அபிேடகம் நடக்கப் ேபாகிற . அ வைர 
அரண்மைனயிற்றான் இராமன் இ ந்  விரதாதிகைள ேமற்ெகாள்ளப் ேபாகிறான். 
இராம க்குற்ற சுற்றத்தாேர அவைனச் சுற்றியி ப்பர். இதற்கிைடேய அவன் சாீரப் 
பா காப் க்கு அவ க்கு உற்ற நண்பர்க ள் ம் ஏமாறெவாண்ணாத் திட்ப 
விைனயாளைரத் ெதாிந்  ெபா க்கி அவ க்க கப் ைடசூழ நி த்தி 
எச்சாிக்ைகேயா க்குமாேறவ ஏ  ெவன்ைன? இராம க்கு இளவரசு தர 
வி ம் வபவேனா தரணிக்கு அதிபதி;ெப பவேனா அ  ெபறற்குாிய அவன் 
தி மகன்; அதைனேய அைமச்ச ம் உைழஞ ம் ஆேமாதித் ளார். கு கேளா அதைன 
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அரச ம் எதிர்பாரா வண்ணம் உவந்  ெகாண்டா கின்றார். அதற்ெகன அைழத்  
வந்ேதார், ேவந்த ம் பிற ம் ேவ  கூறிலர். ேகாசைல ம் ம கி ம் சுமித்திைரயன்ன 
சுற்றத்தாெரவ ம் மகிழ்ந்  வாழ்த்தலாயினர். இலக்குவன் உவைகயால் 
இ மாந்தி ப்பன். இவ்வா  ஒ ங்ேக இவெரல்ேலா ம் உவைகக் கட க்க, 
இராமன் சூட க்கு யாரால் இைட  ேநரலாம் என்  இைறவன் எதிர் 
பார்க்கலானான். 
    ------------------ 
 
    *ச க்கம்-4 
 
    அமர ச்யவிக்கினங்கைள ஈண் த்தசரதன் க தினதாயில்ைல. அ  க த்தாயின், 
மகன் சாீரப் பா காப் க்கு இத்தைன எச்சாிக்க நியாயமில்ைல. ேகாைமந்தன் 

சூடைலத் தைடெசய்ய ய வார் சில ளெரன்  எதிர்பார்த்தா லன்றி, இத் ைண 
அச்ச எச்சாிப் ம் விாிவான ஏற்பா க ம் ஏகாந்தத்தில் அரசன் இராம க்குச் 
ெசால் வாேனன். 
 
    இப்ப ேய, இராமனபிேடக நற்ெசய்தி ேகட்ட ேகாசைல, அதற்குத் 
தைடேயற்படாதி க்கத் ெதய்வங்கைளத் ெதா கின்றாள்; வா ைற ந் 
ெதய்வங்கட்குச் சிறப்ெபா  சைனெசய் , இராமாபிேடகம் எவ்விதப் பைகவரா ம் 
இைடயினிற் றைடெபறாமல் ஈேடறட்  ெமன்  வாழ்த்ெத க்கின்றாள். இவ்வா  
தந்ைதெயா  தா ம் எதிர்பார்க்கும் தைடயச்சம் எதன்காரணம் எ ந்ததாகும்? தசரதன் 
இப்ப  நட்பாளரால் இராமன் தன்ைனப் பா காத் க்ெகாள் ம்ப  ெசால் ம்ேபாேத 
அைதய த் த் ெதாடர்பாகக் கூ வதனா ம், அவன் தன் வி ப்பத்திற்கு ஊ  
எதிர்பார்ப்ப  பரதன்சார்பாயி க்க ேவண் ெமன்ப  ெதானிக்கின்ற : 'உன்ைனச் 
சிேநகிதர் ஜாக கராய்ச் சூழ்ந்  ேசாராமல் நின்  பா காக்கட் ம்' என்  
கூறியதேனாடைமயாமல், அதன் ெதாடர்பாகேவ "பரதன் ேதசாந்தரம் 
ேபாயி க்கிறான், அவன் அேயாத்திக்குத் தி ம்பிவராதி க்குமள தான் 
உனதபிேடகத் க்குத் தகுந்த காலெமன்  எனக்குத் ேதான் கிற "* எனத் தசரதன் 
இங்குக் கூட்  த்தி ப்பைதச் சிறி  ஆழச்சிந்திக்கின், பரதன் காரணமாக 
இராமாபிேடகத் க்குப் பங்கேமற்படலாெமனப் பார்த்திவன் பயப்ப வ ம், அதனால் 
அவ்வபிேடகம் ம்வைர பரதன் ெறாடர் ைடயார் யா ேம அைத 
அறியாம க்கத் தான்வி ம் வ ம் விளக்கமாகிற . 
    ---------- 
    *ச க்கம்-4 
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    இைனய பலவா ம், வான்மீகர் விதந்ேதா ம் பிறவசனங்களா ம் 
விசதமானவற்ைற யீண் த் ெதாகுத்  ேநாக்குேவாம். இராமாபிேடகத்ைதப் 
பரத க்கும் அவன் பற் ைடயா க்குேம ெதாிவியா மைறக்க மன்னவன் 
வி ம் கிறான். ேகாசைலயாதிேயார் அதைனக்ைகேகயிக்கும், அவள் சீதனச்ேச யான 
மந்தைரக்கும் மைறயாகப் ெபாதிந்  ேபாற் கின்றார். தனெதண்ணம் ஈேடறி 

ந்தபின்னேர இராமன் சூடைலக் ேககயன் ேகட்ப  உசிதெமனக்க தி 
அவ க்குத் ெதாிவியாம ம், 'நல்ல'னாயி ம் பரதைனத் த வியாம ம், ேவந்தன் 
அைத க்க விைரகின்றான். இ  ேககயன்ேகட்  மகிழ்வெதான்றாயின் அவ க்கு 
அறிவிக்கப்ெபாறா அவசர ம், அபிேடகவிடயமாகத் தன் எண்ணத்ைதத் தான் த ல் 
ெவளியிட்ட ம நாேள விைரந்  அைத க்கும் அரசன் ேவக ம், விளங்கவில்ைல. 
பரதேனா ஊாில் இல்ைல: ேககய ம் இைதக்ேகட்  மகிழ்வன்; என்றாற் பின் யாரால் 
எவ்விதத் தைட இதற்கு உண்டாகக்கூ ம்? அரச ம் பிற ம் இைட ெற ெமன்  
அஞ்சுவாேனன்? ஏதிலர் ஏைனயர் யாவ ம் அறிந்தபின் ம், ேககயன் மக க்கும் 
அவள் சார்பின க்கும் மட் ம் இைத ம்வைர மைறத் ைவக்க இவரைனவ ம் 
ஆவ வாேனன்? இராமனிடத்  இ பற்றி மன்னவன் மீட் ம் தனித்தி ந்  
ேபசுவாேனன்? பரதைனப் ேபாக்கிய பின்னேர இ  க தப்ப வாேனன்? அவன் இ  

ய ன் வரலாகாெதன்  அஞ்சி ேவந்தன் விைரவாேனன்? 
 
    'பரதன் அரசுவி ம்பித் ராைசயால் வ ந்  அைத ெவௗவவ வான், அன்றி 
அவைனயின்றாள் மக க்கு அரசாக்கம் அைடவிக்கு மாைசயால் 
இராமனபிேடகத் க்கு ஊறிைழப்பள்' என்  தசரதன் எண்ணக்கூ மாயின், ஒ கால் 
அரசனாதிேயாரச்சத் க்கும் அவசரத் க்கும் சிறி  நியாயம் எழலாம். ஆனால், 
ைகேகயி இராமனிடத் ள்ள உண்ைமப்பற் ம், நிகரற்ற நிைலத்த ய காத ம் கம்பர் 
கவிகளால் ேமேல நி வப் ெபற்ற . *தசரத ேம அைதப் பாராட் ப் ேபசுவைத 
வான்மீகர் வற் த்த ேமேலகண்ேடாம். oe பின் ம் தசரதேன ைகேகயிையப் பார்த் , 
"உனக்கு உயிர் வாழ்வி ம் சிறந்தவனாயி க்கும் இராமன், " **'இராமன்தான் எனக்கு 

த்தகுமாரன்'என்  பல தடைவ நீேய ெசால் பவள்"$ எனப் ேபசுகின்றான், இன் ம், 
இவள் தன்பால் ைவத் ள்ள ெமய்யன்பின் ெந க்ைக ம் ெப க்கத்ைத ம் இராமேன 
சீைதயிடம் பாராட்  வற் த் கிறான் 
    -------------------------------------------------- 
    *மந்தைர சூழ்ச்சி-கவி. 47, 51, 52 oe ச க்கம்:7. சுேலாகங்கள்31-36;ச க்கம்:8, 
சுேலாகங்கள் 11-19; ச க்கம் 11 தல் 13. ** 11வ  ச க்கம். $ 12வ  ச க்கம். 
    x அேயாத்தியா காண்டம்:ச க்கம்:16, சுேலாகம் 15-19 
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    . "ைகேகயி எனக்கு இதத்ைதேய வி ம் ந் தன்ைமயள்; என்னிடத்தில் மிகுந்த 
வி ப்ப ைடயவள். . . . உலகத்தில் ேமன்ைமைய வி ம்பி உயர் ள் வள்"x "எனக்கு 
நன்ைம ெசய்யவி ம் பவ ம், சமர்த்ைத ம், நான் ஆக்கம் ெப வதில் 
அபிலாைச ைடயவ ம், எனக்கு அன்ைன  மாயி க்கும் ைகேகயி, தன் கணவன் 
க த்தறிந்  உவைக டன் எனக்கு அபிேடகத்ைத நடத்தி ைவக்க அரசைனத் ண் க் 
ெகாண் ப்பாள்" என்  இராமன். மாற்றன்ைன மைனயி ந்  சுமந்திரனைழக்க 
வந்த  கண்  சந்ேதகித்த சீைத குறிப் ணர்ந் , ைகேகயி பண்ைப ம் தன் பால் 
அவ க்குள்ள பட்சத்ைத ம் கணவனிட ள்ள கற்  ேமம்ப  காதைல ம் இவ்வா  
விசதமாக்கினான். இன் ம், இராமாபிேடகத்திற் ைகேகயிக்குள்ள உண்ைம 

வைகையப் கழ்ந்  'தாய் ைகயில் வளர்ந்திலன், தவத்தால் இவைன வளர்த்தவள் 
ேககயன் மா ' என்  ேபசிய ஊரவர் மாற்ற ம், தனிச் சல்லாபத்திற் காதலன் 
தன்ெபயர்த ெம ங் குறிப்பால் "என்னின் யிர்ெமன்கிளிக் கியார் 
ெபயாீேகன்மன்ன?" என்ற சீைதக்கு, "மாச  ேககயன்மா  என் அன்ைன 
தன்ெபயராெகன" - இராமன் அன்பிேனா  அந்நாட்ெசான்ன ெமய்ம்ெமாழி ம், 
இராமன் ைகேகயி இவர் ஒ வர்ேமல் ஒ வர் ைவத் ள உண்ைமக் காத ன் 
வண்ைமையக் காட் ம் தசரதைனப்ேபாலேவ இராகவ ம் இவ க்குள்ள 
இராமாபிமானத்ைதப் பலவா  பாராட் யி ப்பேதா , ைகேகயி "தர்மத்ைத 
உல்லங்கனஞ்ெசய்யப் பயப்ப ந் தன்ைமயள்" - என்ற தன்தந்ைதக த்ைதேய 
"உலகத்தி யர் ெநறியிேலேய வி ப்ப ைடயவ ளிவ" ெளனத்தன்மைனவியிடம்கூறி, 
இவள் அறவியைல வ த் கின்றான்' இவள் 'மாசற்ற' மனத் ய்ைமைய ம், 
ேநரற்ற இராமாபிமானத்ைத ம் நிைனத்ேத, "இராமைனப்பயந்தஎற்கு இட ண்ேடா?" 
என் றவள்வாய்ப் ெபய் ைவத்தேதாடைம யா  கம்பர், "ேவற் ைம ற்றிலன். . . . . " 
என்ற தன் னழகிய பாட் ற் கவிக்கூற்றாயிவ ளீ லாப்பீ ேபணி விளக்கி 
    ைவத் ள்ளார். 
 
    இனிப் "பங்கமில்குணத் " ப் பரதன் ெப ங்குணத்ைதச் சங்கிப்பா ண்ேடா? 
அரசனா ேலவப்பட் , மா லன் மைனேமவிக்ேககய மன்னனாற் சகலசத்கார ம் 
உபசாிப் ம் வி ம்பிய வி ம்பியாங்ெகய்தி ய பவிக்கும்ெபற்றி ற்றேதா , அவன் 
ெப ங்காத ம்ெபட்ெபா ேப ம் பிாிய ம்ெபற்  வா ம் பரதன், அப்ெப வாழ் 
விைடயைத மகிழாமல், "தந்ைத வேயாதிகர். அரசியற் பாரத்ைதச் சுமக்க யாமற் 
றளர்ந்தி ப்பவர். அவர்பக்கம் விட்டகலா தவ க்குப் பணிவிைடெசய்யேவண்  
மிக்கால மிங்கு ண்கழிகின்றேத, " என்றனவரதம்தன் பாி ைடச் சிந்ைதயி னிைனந்  
பாிதாபப்ப வதாக் வான்மீகர் கூ  கின்றார். * இதனா வன் பி ர்பக்தி 
விகசிக்கிற . இவனிைறகுணத்தவன் என்பைத யி ெப ம் லவ ம் தசரதன் வாயால் 
விளக்கி ள்ளனர். "உன் தம்பி பரதன், சான்ேறார் ெநறியிற் சால நிைலத்த ள்ளத்தன்; 
உன்ைன ய சாித்ேத நடக்கும் தன்ைமயன்: த மத்திற்றாேன தன்மனஞ்ெச ம் 
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ெபற்றியன்; அ ேயா  'ஐந்தவித் ' விளங்கும் ஜிேதந்திாியன், " என்  மன்னவ 
னிராமனிட மவைன வாயார வாழ்த் கின்றான். ** பின் ங் ைகேகயிக்கவைனக் 
குறித்  ேவந்தன் கூ வதி :- "நீ நிைனக்கிறப  பரதன் அரைச அங்கீகாிப்பனா? 
அவன் த மத்தி ராமைனக் காட் ம் ேமலானவெனன்  நா ணர்ேவன். 
அறப்ெப ந்தைகயான பரதன், நீ யா ெசய்தேபாதி ம், இராமைன விலக்கி 
நாட்ைடத் தா னங்கீகாிக்கமாட்டான், " என்  பரதைனப்பற்றிய தன் ள்ளத் ன்றிய 

ணர்ைவ ேவந்தன் ெவளிப்ப த் கின்றான், *** "ெகாள்ளான் நின்ேசய் இவ்வரசு, 
"**** என் , கம்ப  மவன்வாயா ேத சந்தர்ப்பத்திற் பரத யர்குண மனத் 

ய்ைமகைள வ த்தி ள்ளார். இவற்றாற் றசரதன் பரத ள்ளக்கிைட 
நன்கறிவாெனன்  லப்ப கிற . அப்ப யி க்க, அவனில்லாத காலேம 
இராமாபிேடகத் க்கு நல்ல சமய ெமன் ம், அவன்வந்தா லதற்குத் தைட 
ேந ெமன்றஞ்சி வ ன் த் விடேவண் ெமன ம் தசரதன் 
அந்தரங்கத்தி ராமனிடம் ேபசுவதற்கு, அறமற்றேதார் சார்  தன்ெனண்ணமாகலான் 
அறவள்ளலான பரதன் காரணமாக அ  தைடப்படலாெமன்  தன்குற்ற 
ெநஞ்சிற்றாேன யஞ்சலாயினா ெனன்பதன்றிப் பிறி  காரணம் காண்பதாி . 
    --------------- 
    *ச க்கம் 1. சுேலாகம் 3-5. **ச க்கம் 4. சுேலாகம் 26. 
    ***ச க்கம் 12. சுேலாகம் 61. ****ைகேகயிசூழ்விைன கவி 26. 
 
    அன்றி ம், பரதன் பாவேமெறாணாப் னிதமனப் பாங்ைக மிகப்பாராட் , "பரதன் 
த மசுபவானல்லவா? அதனாலவன் ெநறிநின்  அறஞ்ெசால் த் தந்ைததாயைர 
யாற் வான்" என இராம ேனகாந்த நிைலயிற்றனக்குத்தாேன அைமதிகாண்பதாக 
வான்மீகர் கூ கின்றார். * இன் ம் காட் ற்குவ ம் பரதைனக் க த்தறியா  
சந்ேதகப்பட்  ெவகுண்ட இைளயவ க்கு, இராமன் பரதனியல் கூறி யைமதி கட்  
நயத்ைத ணர்ேவாம், "எனக்குப் பிராணனி ம் பிாியத்திற்குாிய பரதன், 
பிராதாக்களிடத்தில் மிகுந்த பிாிய ைடயவன்: அவன் நாம் வனம்ெபயர்ந்த் ேகட் த் 
தந்ைதக்குப் பணியாற் ம் த மத்ைதவி ம்பி மா லனகர் நீங்கிஅேயாத்தி 
வந்தி ப்பான்;. . . . . . என் பிாி வாற்றாைமயாற் லன் கலங்கி நம்ைமப் பார்க்க 
வ வதல்லால் ேவறில்ைல;. . . எனக் கரசுெகா ப்பதற்காகேவ இங்கு அவன் 
வ கின்றான்; பரதன் மனத்தா ங்கூட நமக்கு அபகாரத்ைத நிைனக்கில்லன்; . . . . . . 
உனக்கரைசக் ெகா க்கும்ப  நான் மனமின்றி வாய்மாத்திரமாகச் ெசான்னா  

டேன ெகா க்க இைசவானன்றி ேவ ைரயான்;"** என்றவன் நல் யல் ம் 
அறம்ப ந்த மனப்பான்ைம ம் நன்கறிந்த இராமன் எ த் ைரத் ப் 
பாராட் கின்றான். 
    -------------------------- 
    *ச க்கம் 46, சுேலாகம் 7, **ச க்கம் 97. 
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        "எைனத் ள மைறயைவ யியம்பற் பாலன 
        பைனத்திரள் கரக்காிப் பரதன் ெசய்ைகேய 
        அைனத்திறம்; அல்லன அல்ல; அன்ன  
        நிைனத்திைல; என்வயின் ேநய ெநஞ்சினால். " 
        ( கிைளகண்  நீங்குபடலம்: கவி. 44) 
 
        "ெப மக ெனன்வயிற் பிறந்த காத ன் 
        வ ம்;. . . . . . . . மண்ைண என்வயிற் 
        ற ம்;-என நிைனைக. . . . தவிரத் தாைனயால் 
        ெபா ம் என நிைனைக ம் லைமப் பாலேத" ($ஷஷ45) 
 
        "ேச யர் த மத்தின் ேதைவச் ெசம்ைமயின் 
        ஆணிைய(நீ)அன்ன  நிைனக்கலாகுேம?" ($ஷஷ47). 
 
    பரதன் ேபாந்த  "ஈண்  எைனக்காணிய, நீ யி  பின் ங்காண் "-என் றிவ் 
விடத்திற் கம்ப  மிராமன்வாய் ெமாழிந்  ைவத் ளர். இன் ம், "எத்தாயர் 
வயிற்றி ம் பின்பிறந்தார்கெளல்லாம் ஒத்தாற் பரதன் ெபாி த்தமனாவ ண்ேடா?"* 
என்றிலக்குவ க் கறி த்தடக்குமிடத் திராமன் பரதைனப் பாராட் ள்ள பாட்  
மறிேவாம். 
    ------------ 
    *வா வைதப்படலம். கவி, 34. **நகர்நீங்கு கவி. 5. 
 
    ேம ம், எனக்கபிேடகமில்ைல; "நின்காதற்றி மகன்" பரத க்ேக பட்டெமன்  
வந்  ெசான்னதன் மகன்ெமாழிேகட்ட ேகாசைல, அவன் "நிைறகுணத்தவன்; 
நின்னி நல்லன்;"** என்றிராமனிடம் பரதனறவியல் கூறிப் கழ்ந்தைத ம், பின் 
இராமன் குறித்த எல்ைலயிகந்  வராைமகண்  தீப்பாய ய ம் பரதைனத் த ப்பவள், 
 
        "எண்ணில் ேகா  இராமர்கள் என்னி ம், 
        அண்ணல்! நின்ன க் க கா வேரா? 
        ' ண்ணியம்' எ ம் நின் யிர் ேபாயினால், 
        மண் ம் வா ம் உயிர்க ம் வா ேமா?" 
        (மீட்சிப்படலம். ெசய்-232). 
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    என்  தன் ளங்கசிந் கி யாற்றியைத  மறியாதாாில்ைலேய! இன் ம் பரதன் 
பின்ெனா க்க ம் அவைனச் சந்ேதகிக்க நியாயேம கிைடயாெதன்பைதப் 
பைறயைறகின்றேத. 
 
    இவ்வா  ேவந்த ம் ேகாசைல ம் இராம ம் பரதைனக் ேகாதில் 
அறக்குணக்குாிசிலாப் பன் ைற ங் ெகாண்டாடக்கா ம் நாம், பரதன் காரணமாக 
இராமாபிேடகத் க்கு ஊ  ேந ெமன்  தசரதனஞ்ச ம், அவனில்லாதேபா 
தைத க்க ெவகுேவகப்பட ம், இராமைன அபிேடகப்ேபச்சு ெவளியிடப்பட்டபின் 
அ ம்வைர ேசார்வின்றித் தற்காத் க்ெகாள் ம்ப  யவனிடம் தனித் க்கூற ங் 
காரணம் காண்ப தாிதன் . மகவின்றி ெந ங்காலம் வ ந்திய மன்னவன், ைமயிற் 
றனக்கு தற்கிைடத்தமகனான இராமனிடத்திலன்  மிகுதிைவப்பதியல் . அ க்க  
யகலப்ேபாகும் பரதைனப் ேபாலா , அனவரதம் அ கி ந் வள மவனிடத் தன்  
தந்ைதக்கு வளர்ந்  ெப குவ  மியல்ேப. இவ்வா பரதனி  மிராமனிடம் தனக்குக் 
காதலதிகெமன்பைதத் தசரதேன கூறி ள்ளைத ம் ேமற்கவிகளா லறிந்ேதாம். இப்ப  
நாளைடவி ராமன்மீ தன் காழ்த்த சிந்ைதயில், தசரதன் அவ க் 
கரசியலாக்கத்ைதயைடவிக்க வி ம்பலாவ  மியல்ேபயாகும். ஆனால், ைகேகயி 
தி மணத்தி லரசுாிைமைய அவ க்கு 'சுல்க 'சீதனமாய்த்தான் ன் ேககயனிடம் 
அறச்சூ டன் வழங்கியதன் உண்ைம ம், அதன் விைளவியல் க ம், தசரதன் 

ற் ம் மறக்கற்பாற்றில்ைல. தன்  வி ப்பிற்கு ரணாகத் தன் ன்மர ைட 
அறச்ெசால்  மதன்பயன் ைற மவன்மனத் தி ந் தவைனச் சு வதால், 
தன் ள்ள த் ஞ் சஞ்சலத்ைதப் பிற க் குைரக்க ம் அறத் ைற யாற் குைறக்க  
ெமால்லாமல், அவன் தத்தளிக்கு நிைலைய நா ெமளிதி ணரலாகும். ாியேககய 
நாட் ல் ெந ம் பல்லாண் க க்கு ன் தான்ெசய்த 'சுல்க'ப் பிரதிஜ்ைஞ' பின் 
தன்னாட்சிையப் பாதிக்காமல், கற்  சிந்ைதக் ைகேகயிகணவனாகேவ 
தாேனசுவாதீனன்ேபால் அரசு ாிந் , ஆக்கத்ேதாடாதிக்க  ம பவித் ள்ளான். 
அ ெகாண்  தன் ன் அறச்ெசால் ன் விைளவாற் பின் தன் பிற வி ப்பங்கள் 
பீ க்கப்படாமல் க்கலாகுெமன் ெறண்ணலானான். தன் சூளறச் சுல்கக் 
ெகாைடயாற் பரத க்குப் பிறப் ாிைமயாய்விட்ட அரசாக்கத்ைத, இராமன்பாற் காதல் 
மிைகயா லவ க் ெகய் விக்க வி ம்பினான். மிகச் சிலரன்றித் தன் ன் 
ெசால்லறச்சூைள யறிந்தவாில்ைல ெயன் ணர்வான். தன் ெப மக க்காகச் 
'சுல்க'ச்சூள் ெபற்  ைவத்தவ ம். அைதப் ேபாற்றவல்லவ மான ேககயேனா 

ரேதசத்தான். அவ்வறச்ெசால்ைலத் தான் றப்பதாயறியி ெனா கால் அவன் 
பரத ாிைமேபண வ வனாைகயா லவ க்குத் தன்ெனண்ணம் ம்வைர 
தகவெலட்டாதி க்கத் தசரதனாத் திரப்ப கிறான். ேககய க்குமட் ம் 
அைழப்ப ப்பாதி ந்தாற் ைகேகயி சந்ேதகத்திற் கிடனாகும்: ேககய ம் 
குைறகூ வான். அவ க் காள ப்பாைமக் ேகார் வியாஜம்ேவண் ம். அஃதவனா  
ேசய்ைமயதாவதிற் சைமக்கப்பட்ட . மிதிைலக்கு அறிவித் க் ேககய க்கு 
அறிவியாைம விபாீத ணர்ச்சிைய டேன விைளக்கும். ேம ம், ைகேகயிக்குச் 
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ேசய்ைமபற்றிய வியாஜத்ைதப் ெபா ந்தப் ைனவதற்கு, மிதிைலயார்க் கறிவியாைம 
ெபா ந் ேமார் க வியாகும். மிதிைலயர்ேகான் பின் உண்ைமயறி ங்கால் தாமதம் 
தன் ம கனபிேடகத்திற் கிைட றாெமன்ப ணர்ந்  தனக்குைர யாைமைய 
ெவ க்காமல், தன் ம மகனாக்கத்ைத த் ைவத்த சூழ்ச்சித்திறம்வியந்  
அதன்பயன்பற்றி நயப்ப ங்கூ ம் எனத் தசரதன் க தினான். சனகைன  
மைழத்திலாைம கூறிப் பின் ேககய க்குச் சமாதானங்காட்ட மிைய ம், விைள ம் 
பய ஞ் சீர் க்கி, சனக க்கும் ேககய க்கு மறியாமல் இளவரசபிேடகத்ைத 
இராம க்கு விைரந் ெசய்வேத தனெதண்ணத்ைத ட் ன்றி க்கு திவழி 
ெயனக்க தி, தசரதன் அவ்வி  சம்பந்தியரச க்கும் இராமாபிேடகத்ைத 
யறிவியாம க்கத் ணிந்தான். 
 

6. ேகாசைலமனக்ேகாள் 
 
    இனிப் பண்டறிகிழவி ைகேகயிசீதனச் ேச யான கூனி ேககயத்தில் அரசன் 
அறச்சூளறிவளாகேவ, அைத மைறக்க வி ம் ம் ேகாசைலயாதிேயார் ேவந்தன் தன் 
சுல்கச்சூளறங் ெகான்  இராம க்கு அரசுதர ய வைத அவளறியா  மைறக்க 
அவா கின்றனர். ைகேகயி ன் ேநாில் இைதயறியாள் என்ப  உய்த் ணரலாகும். 
மணவைறயில் மணச்சடங்குக்கு ன் வரைனக்காணல் ஆாியவழக்கன்ைமயா ம் 
சுல்கச்சூள் ைகேகயிக்காகக் ேககயனிடம் தசரதனாற் ெசய்யப்பட்டதாக வான்மீகர் 
    விசதமாக்குவதா ம், கூனிவாயால் அைதக் ேகட்டறி ம்வைர பரத க்கு 
அரசாமாறில்ைலெயன்  ம த்  இராமன் அபிேடகத்ைத ஆேமாதித்த ேகாமகள் 
மந்தைரவாயால் ன்வரலா  ேகட்டபிறேக, அபிேடகத்ைதத்த க்க 
இைசந் ள்ளதா ம், ஒன்  அவள் ன் அவ்விவரம் அறிகிலள், அன்ேறல் அதைன 
மறந்தனள், என்ப  ெவள்ளிைடமைலயா விளங்குவதாகும். ஒ காற் பரதன் 
பாற்பாி ைடய பிறர்யா ம் அைதயறிந்தவர், இராமனபிேடக யற்சிகண் , பரதன் 
சார்பாக வரக்கூ ம்; அவ்வா  எதிர்பாராவண்ணம் யாராவ  வ வேரல் அவர் 

யற்சிைய விலக்கி இராம க்கு அபிேடக ர்த்தியாக்க வி ம்பிேய அவைனச் 
ேசார்வில்ேதாழராற் றற்காத் க்ெகாள் ம்ப  அரசன் எச்சாிக்கலாயினன். 
 
    ேகாசைல ம் இப்பழஞ்சாிதம் அறிந்தி க்க ேவண்  ெமனேவ ேதான் கிற . 
அல்லேளல், ேவந்தைனப் ேபாலேவ இவ ம் இராமன் அரசுெசய் வதற்கு ஊ  
ேந ெமன்  அஞ்சக் காரணமில்ைல. இவள் ேச மார், இராமாபிேடகத்ைதச் 
சுமித்திைரயாதிேயார்க் கறிவித் தைழத்தவர், ைகேகயிக்கும் மந்தைர த ய அவள் 
சார்பின க்கும் மட் ம் அைத மைறக்க வி ம்பார். இராம க்கு இளவரசபிேடகம் 
பிறப் ாிைம; அதனால் அவ க்கு அ  திட்டமாகச் சித்திக்குெமனத் ெதாிந்த 
ேகாப்ெப ந்ேதவி நிைலைமக்கு மாறாகக் ேகாசைல தன்மக க்கு அைதக் 
கூட் விக்கப் ெபாி ம் தான் ஆைச ம் தாளாண்ைம ம் உைடயவளாக ம், 
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விற்றன் யற்சி ற் ப்ெப ங்காலம் அ கி ணர்ந்தேபா  தன் அறிவாற்றலால் 
ஆக்கிய ஆக்கத் க்கு அவள் தன் அறிவளவில் திைளத் க் களித்ததாக ம், வான்மீகர் 
விசதமாக ம் கம்பர் சிறி  விநயமாக ம் சுட் ள்ளனர்.* 
    இராம க்கு அரசில்ைலெயனக் ேகட்  அவள் அலக்க ற்றரற்றியதா வடெமாழிப் 

லவர் அவளியல் விளங்க வழங்கிைவத்த ப ற் ைர பலவற்ைறக் கம்பர் குைறத்  
மைறத்தனர். பரத க்கு அரசுதர இைசந்த தன்தாைதையக் ெகான்ேற ம் 
சிைறெசறித்ேத ம் தமய க்கு ைனயப் ேபாவதாய்க் ேகாபெவறி ெகாண்  
பிதற்றிய இைளயவன் பீைழப மாற்றத்ைதக் க யா  ேகாசைல அதைனச் சிறி  
ெசவிேயற்குமா  இராமைன ம் ண் னதா ம், அைதம த்  இராகவன் 
அறெமாழிெய த்ேதாதி அறி த்தியபிறேக அவள் கணவ க்குத் தான் 
கற்பறமாற் ங் கடைமைய நிைனந்  அதற்கு இைசந்ததா ம், பின் பரதைனச் சந்தித்  
நிந்தித்த தா ம் ெமய்ம்மைறயா வான்மீகர் கூ கின்றார்$ 
    ----------- 
    *வான்மீகி – அேயாத்தியா காண்டம் ச க்கம் 4-20. கம்பர் – மந்திரப்படலம் - 
மந்தைர சூழ்ச்சிப்படலம், $ ச க்கம் 21. சுேலாகம் 4-24. ச க்கம் 75. 
 
    பரதைனப் பாராட் ப் ேபசி, அவ க்கு ஆசி கூறி, அவன் பட்டாபிேடகத்ைத 
ெவ க்காமல் இராகவன் வனம் ேபாகா  தன்ேனா க்க மட் ம் ேவண் னளாகக் 
கம்பர் ேகாசைல குணத்ைதச் சிறி  மாற்றிச் ெசப்பனிட்  மாற்ேறற்றி ைவத் ளார். 
ேகாசைல மன்னவன் சுல்க அறச்சூள் அறிந்தி க்க ேவண் ெமனச் சுட்டற்குாிய 

ைணச் சான்  இன் ெமான் ள . இவ்வரலாற் ண்ைமைய இராமேன பரத க்கு 
த ல் ெவளியி வதாக இ  ெமாழிப் ெப ங்கவிக ம் ைறேய வ த்தக் 

காண்கின்ேறாம். தனக்குத் தந்ைதயார் சூட யன்றேபா  இராமன் 
இஃ ணராெனன்பேத ெபா த்தமாகும். ன்னேர பரதன் பிறப் ாிைமையத் தான் 
அறிந்தி ப்பின், "ெசப்ப ங்குணத் திராமன்" தந்ைத வி ப்பத்திற் கிணங்கி இத் ைண 
விபாீதவிைள க்கு இடந்தரா னன்ேறா? அறிந்  ைவத் ம் அறத் ைற திறம்பிப் 
பரத க்குாிய அரைசத் தான் அைடயவி ம்பினன் என்ப  "தாய்ைம மன்றித் த ம் 
த விநின்றா" னியல் க்கும் ெப ங்குணத் க்கும் ெபா ந்தா தன்ேற? பின் பரத க்கு 
இைத அவேன பகர்வதால், யார்மாட் தைன அவன் ேகட்டறிந்தான்? தந்ைதெயா  
தன் பட்டாபிேடக விடயமாய்ப் ேபசி வந்த பின், நீங்கும் வைர தசரத டன் இராமன் 
மீண் ம் சல்லாபித்திலன் என்பர் கம்பர். இ வைர ம் ன்  ைற சந்திக்கச்ெசய்த 
வான்மீக ம், தசரதன் தநய க்கு இவ்விவரம் அறிவிக்க இடம் தரக் காேணம். 
அதனால் ேவந்தன் லம் இதைன இராமன் அறிந்தபா ல்ைல. ேகாவிந்தராசராதி 
உைரகாரர், சுமந்திரராதியரால் இராமன் இைதக் ேகட் க்கலாெமன்  
ஊகிக்கின்றனர். ஆனால், ெதன் ெமாழி வட ெமாழிகளில் மன்னிய 
இ ெப ங்காவியக்கைத ம் சுமந்திரராதிேயார் இதைனச் ெசால்லகில்லாைமையத் 
ெதளித்  ைவத்தி க்கின்ற . * ஆகேவ, பழைம ணர்ந்த தன் அன்ைனயாலாதல் 
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அன்ேறல் அவள்சார்பினராலாதல் இவ் ண்ைமைய இராகவன் 
ேகட் க்கேவண் ெமன்  அறியகிடக்கின்ற . 
    ----------- 
    * அேயாத்தியா காண்டம் ச க்கம் 59. கம்பர் - நகர்நீங்கு படலம். 
 
    ேகாசைலக்குச் சுல்கப்பழஞ்சாிதம் ெதாிந்தி க்க ேவண் ெமன்ப  இன் ெமா  
காரணத்தா ம் ஊகிக்கலாகும். ைகேகயி வரம்ேகட்  இராமாபிேடகம் தைடப் 
பட்டபிறகு " ன்னவனரைசப் பின்னவ க்கு ஆக்குவ  ைறயன் " என 
வசிட்ட னி ம் இலக்குவ ம் சித்தார்த்தராதி மந்திாிமாெரல்லவ ம் ழங்க ம், 
குணமணப் ப த்தப்பட்ட கம்பாின் ேகாசைலகூட ( தல்மகனி க்க) அரைசப் 
பின்னவ க்குக் ெகா ப்ப  " ைறைம யன்ெறன்பெதான் ண் " என்  இேலசாகச் 
சுட் ப்ேபாந்த தல்லாமல், அஃ  அறமற்றெதன்ேற ம் பரத க்கு அ  
ெசல்லாெதன்ேற ம் ெசான்னதில்ைல. யாண் ம் தன்னிய ழவாத வான்மீகாின் 
ேகாசைலேயா, ேகாபத்தா ம் தாபத்தா ம் அறி மயங்கினவிடத் ம், இைறவைனச் 
சீறிய இலக்குவன் "இன்னாச்ெசால்ைலத்" தனக்கு இதெமனிற் ெசவிக்ெகாள் ம்ப  
தன் தநயைனத் ண் னளல்லால், இராமன் அரைச இைளயபரத க்குத் த வ  
அறமன்ெறன்  ஒ வார்த்ைதேய ம் அவள் பிதற்றற் பிரலாபப்பிரத்தாப வதி ம் 
ேபசாைம சிறி  சிந்திக்கத்தக்கதாம். பர்த்தாைவ ம் பரதைன ம் பிற பல றிெநாந்  
கூ மவள் பிறர்ேபால இதைனத் தவெறனச் சுட்டாைமயால், பரதன் அரசுெப வ  
அறமற்ற ெதன்றவள் க தவில்ைலெயன்  ெகாள்ளலாகும். இவ் ண்ைமயறியாத 
இலக்குவ க்கும் ஏைனய க்கும் பரதன் அரசு ெப வ  தவறாகேவ ப வ  
இயல்பாகலான் அவர்தம் உள்ளக்கிைடைய அவ்வாேற ெவளிப்ப த்திய வான்மீகர் 
உண்ைம ணரவல்ல அறி ட னாற்றல்சால் ேகாசைல வாயில் அைனயெசால் 
ெலான் ங் ெகா த்திலர். பைழய சுல்கவரலாறறிந்தவ ளத்திற் பரதன் அரெசய் வ  
அறத் ைறயன்ெறனத் ேதான்றாதாகலா ம், ைறெயனேவ ெதாி மாகலா ம் 
வான்மீக ண்ைமக்ேகாசைல தன் ேகாப தாபப் பிரலாபத்தி ம் அதைன ைறயன் 
ெறன ெமாழிந்தா ல்ைலேபா ம். 
 
    இைவ பலவற்றா ம், பண்ைடயறத் ைறயிற் ைகேகயிக்குச் சுல்கசீதனமான 
அேயாத்தியரசு பரத க்ேக பிறப் ாிைம; அதைன இராமன்பா ய்க்க வி ம்பிய 
மன்னவ ம் அவன்ேகாப்ெப ந்ேதவி ேம தவறிைழக்க வி ம்பினவர்; தந்தவ 

த் ஞ் சிந்ைதயராைகயால், அவ்வி வ க்கும் இைட  எ ெமன்ற அச்ச ம், 
பரதன்சார்பின ரறியாமல் இராமாபிேடகத்ைத விைரவில் த் விடேவண் ெமன்ற 
ேவட்ைக ேவக ம் கைரகடந்  ைகம்மிகுந்த ; எனக் காண்ேபாம். 
    ---------------- 
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7. ந்த க யா ைறவிரகாத் தன்னவா க்கும் மன்னவன் யற்சி 
 
    ெசால்லறந்ெதாைலத்  மகவாைசயால் ஒ கால் மன்னவன் இராம க்கு அரசுதர 
மனங்ெகாண்டா ம், பரதனில்லாதேபா  இராம க்கு அபிேடகம் பண்ணிவிட 
நிைனத்தா ம், உாிைமயற்ற இராகவ க்கு அ  நிைலப்பதில்ைலயாகேவ 
அவ் ண் யற்சியில் பிரேவசித் த் தன்ைனப் பாவம் அல்ல  பழிக்கு இடமாக்கிக் 
ெகாள்வேனா ேவந்தன்? என்ற வினா எழலாம். இவ்வினாைவ ெய ப்பி, இவ்வளவறி-
யாதானல்லாத பார்த்திவன் ெசயத் ணிந்த இராமாபிேடகம் ெசம்ைம ற ாிைம 
இராமன் பா ண்ைமைய வ த் ெமன எளிதிற்கூறி, அறத் ைறக்கு அளவாகும் 
பரத ம் இராம ம் விதந் கூறி விளக்கிய வரலாற்ைறப் றக்கணிக்கவிைரவா ம் 
சிலர் உளர். ஆற்ற ம் அறி ம் ஏற்றம்பயக்கத் தங் காதற்றி  மக க்கு ஆக்க ம் 

க ம் ஆக்க ய ம் ேகாசைல ம் ேகாமா ம் கு கிய ேநாக்குைடயரல்லர். 
"ஆற்றல்சால் ேகாசைல"ேயா "விாி ஞ் சிந்தைன" ைடயள். ஏந்த ம் ஏற்பனேவார்ந் 
ெதண்ணிய க்கும் விரகுைடயான். இ வ ம் நன்கு ஆழ்ந்  சூழ்ந்  எட்டேநாக்கி 
ஆவனேதர்ந்  ஆற்றவல்லார். தசரதன் சுல்க அறச்சூளால் இராமன் 
அேயாத்தியரசுக்குாியனல்லன், என்பைத நன்கறிவார். தம் கான் ைளயான 
இராகவன்பால் அ ராகம் மிக ைடயார். அவ க்கு அரசுாிைமயாக்கி ைவக்க ஆவல் 
அளவிறந்  வள ம் உள ைடயார்; "நடந்  ந்தைத நன்ெறனக் ெகாள் ம்" - 
ஆாியர் ெதால்லறத் ைற யிவரறிவார். " ந்தபின்னதைனக் க ந்திகப்ப தில்ைல" 
"அற ைற சிறி  திறம் வேத ம்" ற் ப் ெபற்றைத ந்ததாக்ெகாள்வேத ைற, 
என்ப  ஆாியர்அற ல்விதிெயான்றாகும். இன் வைர இவ்விதி இந்  ச தாயத்தவர் 
*வழக்குத் ைறயில் **வழக்காற்றில் இ ந் வ கிற . இைதேய ஆங்கில வழக்கறிஞர் 
(Factum valet) ' ந்த  ைற' - எ ம் ெபயரால் வாதத் ைறயில் 
வழங்கிவ கின்றனர். இவ்விதி ணர்ந்த இைறயவ ம் இராமாபிேடகத்ைத 
அரசுக்குாிைம ைடய பரதன்பக்கத்தவரால் இைட ெற ந்  தைடப்ப ன் 

த் விட ய கின்றான். 
    ---------------- 
    * வழக்குத் ைற - வியவகாரச் சட்ட ைற(Civil Law). 
    ** வழக்கா  - ைகயாட்சி. 
 
    ந்தபின் அதைனக் க ந்திட ல ைமெயன்றறிவானாக ன், " ன்னர் 
அப்பரதன் பண்ைடயற- ாிைமயறிந்தார் வந்  ஆட்ேசபித்தி ல் இராம க்கு அரசு 
உதவாமேல ேபாகும்; ஆட்ேசபிக்க அவசிய ம் அவா ம் உைடயவர் அறிந்  வந்  
த க்கு ன், இராம க்கு சூ ந்  விட்டாற் பின் அதைனப் ேபதிக்க யா ம் 

யலார்; ந்த சூட்ைட ைறெயனநாட்  நி த் வ  சுலபமாகும்;" என்  
ெதாிந் ள்ள தசரதன் அவ்விதிைய ஆதரவாக்கித் தன்வி ப்பத்ைத நிைறேவற்ற 

ய கின்றா ெனன்பைத அவன்வாய்வந்த மாற்றத்தாேலேய வான்மீகர் 
விளக்கி ள்ளார். * 
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    ----------- 
    *அேயாத்தி-ச க்கம்-4. 
 
    பரதைன ம் ேககயன் த ய பரதன்பாற் பாி ைடயாைர ம் பற்றி மட் மில்ைல 
தயரத க்குண்டானபயம்; இராமைனப்பற்றி ம் உளதாகும். இவன் ெப ங்குணப் 
ெப மித ைடயவன். அறத்ைத மறத்த ம் றத்த ம் அறியாச்சிந்ைதயன். 
அறக்கட ளைனய பரதனியல்ைபப் பாராட்  அவன்பால் மதிப் ம் காத ம் 
    மிக ைடயன். தன்பால் அன்பாேல ம் தவ  நிைனத் ழித் தம்பி இலக்குவைன ம் 
தன்தாைய ேம த த் , இ த் , அறம் அறி த்தி ெநறிநி த்த வி ம் ம் ேநர்ைம ம் 
திட்ப ம் நிைலத்த சிந்ைதயன். பரதேனா தமயைனத் தந்ைதயி ம் அதிகம் பாராட்  
அன் ெசய்பவன். இராம க்குாியதன்ெறன்  அவனால் அற ைறயிற்ெறளிவிக்கப் 
பட்டபிறகும், தமய க்குத் த வதற்காவ  பற்றிேய தரணி தன் ைடைமயானதற்கு 
மகிழ்ந் , அைத அவ க்கு வி ம்பிச் சமர்ப்பித் வப்பவன். அதனால், பரதைனப்பற்றி 
மன்னவன் ெபாி ம் அஞ்சக் காரணமில்ைல. ைகேகயி ம் இராமனிடத்  அன் ம் 
தன்பாற் கற் நிைறகாத ம் உைடயாளாகேவ, அவைளப்பற்றி ம் அரச க்கு அச்சம் 
அதிகம்ேவண்டா. அரசு பரத ாிைமெயன்பைதச் சிறிேத ம் இராமன் அறிவேனல், 
பின் அதைன அவன் ஏற்கெவால்லான்; அவைனயிணக்க யாரா ம் ஆகா . 
ைவராக்கியமிகுந்த இராமன்குணமறிந்த தந்ைத, அவ க்குத்தன் தவ  ெவளிப்பட் த் 
தனெதண்ணந் தைடப்ப ன் அபிேடகத்ைத த் விட அவா கின்றான். 

ந்தபின் இராமன் அைத அழிக்க யாைமகண்  அடங்கியைமவன்; பரதன் 
அைதப் ெபாி  வப்பன். இைறைமக்கு உாிைமேமற்ெகாண் கலற்குாிய 
இவ்வி வ ம் அைமயேவ, ' ந்த ைற' ெய ம் அறமறி ம் பரதன் பாங்கின ம் 
இராமன் சூட்ைட ெவ ப்பி ம் ம க்க யலார். தன்வி ப்பம் இவ்வா  
நிைறேவறி, நிைல ம் ெப வதாகும். ர்த்தியாகு ன் பரதன்சார்பினர் அறிந்  
த க்கேநாின், தன் யற்சியைனத் ம் பாழாகும். உண்ைம ெவளிப்பட்டபின், பரதன் 
இைசவேன ம் இராமன் அரேசற்கச் சம்மதியான். பகிரங்கமாகத் தா ம் ெசால்லறந் 

றக்கத் ணி மாறில்ைல. இவ் ண்ைமைய ஊன்றியாராய்ந் , விைள ம் பய ம் 
வி ம்பிக் கால ம் இட ம் க தி இராமாபிேடகத்ைதத் த க்க வல்லாரறியாமல் 
ேவகத் டன் விைர  பண்ண ம், சாமானியரால் ஒ கால் எைனத் ம் இைடேய 
சி தைட ேநாின் அதைன வ ெகாண்டடக்கித் தன் வி ப்பத்ைதப் ர்த்திபண்ண ம், 
ேவந்தன் க திய காாிய ம் அதற்குாிய க வி க மங்க ம் எண்ணித் ணிகின்றான். 
த க்குந் தைகயாளைரச் ேசய்ைமயதாகிய ேககயத்தில் விலக்கிைவத் ம், பிறர் 
பாி ைடயார் இ ப்பி ம் அவ க்குத் ைண ம் சார் ம் இல்லாதி க்கத் தன் 
கு கெளா பழகிய இராம க்கு வ ம் சூழ்ச்சி ம் வழங்கி ம் தன்வி ப்ப ட் ன்றி 

ய வழியைமத் க் ெகாள்கின்றான். தன்சைபக்குத் தனக்கு 
ேவண் யவைரயைழப்பதிற் பலநாட்கழியப் ெபா த்தவன், சைபயிற்றான் தன் 
வி ப்பத்ைத ெவளியிட்  அவர் சார் ம் ைண ம் அறிந்தபிறகு சிறி ம் 
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தாழத்தாியானாய், ம நாேள யபிேடகத்ைத க்கத் ணியலானான். இைவ 
பலவாற்றா ம், மன்னவ ளத்தில் தான் ற் ம் ைறெசய்யவில்ைல ெயன் ள 

க்க ம், எைனத்தா ம் தன்வி ப்பத்ைத க்கக்ெகாண்ட ணி ம் ேவக ம் 
ஒ ங்குைடைம விசதமாமன்ேறா. 
    ------------------- 
 

8. ெகாற்றவன் உளக்கிைட ம் 
ேககயர்ேகாமகன் அறத் ைற ம் 

 
    இைவ மன்றி இராம க்கு அரசுத யற்சியில் மன்னன் மாசற்ற மனத்தனல்லன், 
என்பைத இன் ம் பலெசய ம் அவன்வாய்ச்ெசால் ேம விசதமாக்கும். பரதன் 
வ ன் த்தமக க்கு விைரந்  சூட்  க்கும் தன் ெப யற்சிையத் த க்க 

ன்வந்த மைனவிைய வாய்ெகாண்டமட் ம் வைச றி ைவகின்றான். ெவகுளி ம் 
விசன ம் கைரகடந்தைலக்க உள ைள ம் ேவந்தன், தன் அறப்ெப ந் ேதவிைய 
வாய்கயப் றைவவேதாடைமயாமல், ங்குமனப் ைகவாயாற் பழித்  ெவ த் ச் 
சபிக்கின்றான். இ மட்ேடா? எவ்வறங் ெகான் ம் இைறைமயாக்கம் இராமைன 
ெயய் விக்கும் தன் ணிெவான்ேற றக்ெகாணாத் தன் உளக்கிைட, என்பைத 
ெவகுளியால் வசமிழந்த ேவந்தன்வாய் ெவஞ்ெசாற்கள் ெவளிப்ப த்தி நிற்கும். 

ைணவன ெதால்ைலச் சூளறச் ெசாற்ேசார்  சுட்டலாவதன்ெறன்  அதைன 
ற் ம் மைறத் , ைகேகயி தனக்கு அரசன் ன் தந் ளவரத்ைத அன்  வழங்குமா  

வற் த் வதாயினள்.' தன் ெப  வி ப்பத்ைதப் பாழாக்கும் அவள் குறிப் ணர்ந்த 
மன்னவன் தன்பால் அவள் ெகாண் ள "கற் ேமம்ப  காதல்" மிைகைய 
நன்கறிவனாதலான், த ல் அவைளத்தன் அறமிறந்த ஆைசக் கிைட நில்லா  
இணங்கி ெயா ப் ப மா  பல நய வஞ்சநலம் ேபசி அவ தியழிக்க 

ய கின்றான். உண்ைமயி ன்றிக் கற்பறங் காழ்த்த காதனிைறயாற் கணவைன 
அறம்பிைழயா  ேபணத் ணிந்த ெப ந்தைகயாள் உரந்தளரா ளத்தளாவ  கண் , 
ைகயறவால் மனமாழ்கி ரப் கின்றான். வாய்ைம ேபணி வரம்தரல் தவிெராணாக் 
கடெனன வற் த் ம் மைனயா க்கு, "நீ நிைன த்திய என் ெசால்லறத் றைவப் 
ெபா ட்ப த்ேதன், எ  பற்றி ம் என்வி ப்பத்ைதக் ைகவிேடன். " என மன்னவன் 
வரம் ம க்கின்றான். "என் உயிைரேய ம் வி ேவன். இராமைன வி ேவேனா? 
விேடன், " "நீ களிப்பின்றிச் ேசார்ந்தி ப்ைபயாயி ம், ேகாபத்தால் அவிந்  
ேபாைவயாயி ம், விசனத்தால் நாச ைவயாயி ம், மற்  உனக்கு எ ேநாி ம், 
எனக்கு அப்பிாியமாக இராமாபிேடகத்ைத நி த்த நீ ெசால் வைத நான் 
நடத்தேவமாட்ேடன்", என்  அவன்வாயால் அவன்மனக்கிைடைய வான்மீகர் பகர்ந்  
ைவத்தார்*. ைகேகயி ேகா ய வரக்ெகாைடைய ம க்க வி ம்பி ம் வழிகாணா  
உளம கும் மன்னவன், வசிட்ட னிவந்தேபா  தன் வி ப்ப ம் விசன ம் கூறி, 
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இராமைனப் " ைனமாமகுடம் ைனவித் , ஒன் ம் வனெமன் ன்னா 
வண்ணம்ெசய் , என் உைர ம் குன் ம் பழி ணாமற் காவாய்"**, என்  
அவைனத்தன் ேவணவா த் ைவக்க ேவண் கின்றான். 
    ---------- 
    *ச க்கம்-12. **நகர்நீங்குபடலம்-கவி. 41. 
 
    இன் ம், ைகேகயிக்குச் சம்வாத வில் தான் சம்மதித்  வரமிரண் ம் 
தந்தபின்ன ம், இராமைனத் தான் அைழத்  வரச்ெசய்  அவன்வந்  
விைடேகட்டவனிடம் தசரதன் கூ வ  இ :- "இராகவா! நான் ைகேகயிக்கு 
வரம்ெகா த்  வஞ்சிக்கப்பட்ேடன். அதனால் நீ என்ெசால்ைல ம த்  அேயாத்திக்கு 
அரசனாகி என்ைன மகிழ்விப்பாய்"*** என்  தன் உளக்கிைடைய விளக்குகின்றான். 
இைவகளினால் ன் இவன், "கண்ேணேவண் ெமன்னி  மீயக்கடேவன். என் 
உண்ேணராவி ேவண் ம் இன்ேற உனதன்ேறா?"$ என்  ேதவிக்கு 
உைரத்தெதல்லாம் உளத் ைறயாப் பசப் ைரெயன்ப  ெதளிவாகும். ெசாற்ேசாரா  
அறம்ேப ம் ய்மனத் ணி ைடயேனல் ன்ெசான்ன சுல்கச்சூைளச் சூைறயிடத் 

ணிந்  சூழான்; தன் யிர் காத்த தைலவிக்குத் தாேன வழங்கிய வரம் 
தரம த்திடான். பின் ம் மைனவியிடம் "மண்ேண ெகாள்நீ", "ஈந்ேதன் ஈந்ேதன் 
இவ்வரம்" எனப் பரத க்கு அரசு த வதாய் உ திெசான்னைத ம் ெவற் ைரயாக்கி, 
ேவந்தன் இ தியில் இராமைன சூ க் ெகாள்ளத் ண்ட ம், வசிட்டனிடம் 
இராம க்கு எப்ப ம் சூட் விக்க ேவண்ட ம் வி ம்பானன்ேறா? இராமன் 
பாற்கழிெப ங் காதலால் எண்ணிச்சூழ்ந்த வி ப்ப விைனதான் எதிர்பாராத வண்ணம் 
தைடப்பட ேவைகயற ற் ச் சிந்ைதெயா  ெசய்ைக ம் திைகத்த தசரதன் 
மனநிைலைய, பாி ைடய கம்பர் வான்மீகைரப்ேபால் ெவச்ெசன ெவளிப்ப த்தாமற் 
சிறி  தி த்தித் திாித் க்கூறி ள்ளார். 
    ------------- 
    ***34-வ  ச க்கம். $சூழ்விைனப்படலம் - கவி-28. 
 
    பரத க்காக "மண்ேணெகாள் நீ, மற்ைறய ெதான் ம் மறெவன் " அவைளத் 
தன்பால் ஒ வரத்ைத மட் ம் ெகாண் , இராமைன வனம்ேபாக்குவிக்கும் மற்ெறா  
வரத்ைத வற் த்தி வாங்காதி க்கும்ப  வரமிரந்த மன்னவன் வில் இராம க்ேக 

சூட் விக்க னிவனிடம் ேவண் வதால், அவன் வரந் றவா வாய்ைம-
யின்ைமைய ம் அறந்திறம்  மனத் தவாவின் வன்ைமைய ம் ஒ வாற்றியலாகும். 
இன் ம், இவன் வி ப் ம் ெவட்க ம் மா ெகாண்டைலக்கத் த மா ளத்தால் 
ஒன்ைறெயான்ெறாவ்வா  ன்பின் ரண்படெமாழிகின்ற மாற்றங்கைள வான்மீகர் 
மைறயாமற் ற கின்றார். தன் ெப வி ப்பத்ைதத் த க்கவந்  வரம் ேகட்ட 
ைகேகயிக்கு, த ல் ெவகுளி ம் ணி ம்காட்  ெவஞ்ெசால்லால் ம ப்பதானான். 



 77

"என் யிர்வி ம் இராமைன நான் விேடன், . . . . . உன் ேவண் ேகாைள நடத்த 
மாட்ேடன், " என்  த ல் அறேவ வரம் ம த்தான். அவன் ம தைல 
ஒ தைலயன்ெறன மன்றா ய மைனவிைய ெவகுண் ம் பயனில்ைலெயன் கண்ட 
மன்னன், பின் அவைளப் கழ்ந்  நயந்  நலம்பாராட்  மனங்குைழவித் , "உன் 
காதலனாகிய எனக்கும் உலகத்திற்கும் பரத க்குேம பிாியமாக 
நடக்கவி ம் ைவயாகிற் பரத க்குப் பட்டம் ேவண் வைத வி ைவயாக; வரம் 
இரண் ேம ேகளாெதாழிைவயாக. அன்றி, வரேம ேவண் ம் உன் வரத்தின்ப  
நாட்ைட நீ வாங்கிக்ெகாண் , அைத நீேய இராம க்குக்ெகா த் க் 
கீர்த்தியைடைவ. . . . நீ இைதச்ெசய்தால் எனக்கும் இராம க்கும் மற்ெறல்ேலா க்கும் 
பரத க்குேம பிாியமாயி க்கும். ஆதலால் அப்ப ேய ெசய்வாயாக, "* என்  
அவைளத் தன்வி ப்பத் க்கு இணக்க ய கின்றான். அ ம் ப க்கா  கண்டபின் 
அறக்ெகா  ெமாழிகளால் அவைள யிழித் ப் பழிக்கின்றான். ம க்ெகாணாைமயால் 
இ தியில் வரத்ைத ெவ ப்ேபா  த பவன், வாங்குபவைள வாய் நாற ைவகின்றான். 
அப்ேபா ம் தன் வாய்த ம் வரத்ைதத் தன்க த்தில் ம த்தி ங்குறிப் , அவைள 
யறியாெத ம் அவன் வாய்ச் ெசாற்களால் ெவளிப்ப கின்ற . 
    -------------- 
    *அேயாத்தி-ச க்கம்-22. 
 
    "காேடக நான் ெசான்னதாகக் ேகட்ட மாத்திரத்தில் இராமன் மறா  உடன்ப வன். 
என் ெசால்ைல உல்லங்கனம்பண்ணி வனம் ேபாகாதி ப்பனாகில் எனக்கு அ  
மிக ம் பிாியமாகும். ஆனால் அவன் அப்ப ச்ெசய்யாேன? தான் 
கபடமறியாதவனாகேவ என்ைன ம் தன்ைனப்ேபாற் களங்கமற்றவெனன்ேற 
க வான். அதனால் நான்ெசான்னவார்த்ைதேய என்க த்ைதக் குறிப்பதாய் 
எண் வான். வாய்ச்ெசால் க்குமாறாக என் மனக்க த்  ேவெறன்  
ெதாியமாட்டான். அவன் வனம் ேபாகாைமேய எனக்கு உட்க த் , அ ேவ 
என்வி ப்பம் என்ப  அறிகிலான். அதனால் மனதின்றி மைனவிக்கு வரெமனத் த ம் 
என  ெசால்ைல நிசெமன்  நம்பி அவன் வனேமகுவான், "* என்  தசரதன் அன்  
தன் ெபாய்ம்ைம ள்ளம் லப்படப் லம் கின்றான். ம குசிந்ைதயன் ம ப ம் 
மைனவியிடம் மன்றா  மறம்வி ம்பித் திண்டா கிறான். தன் உ ம ம் பசப் ம் 
உதவாைம கண்ட ேவந்தன், தன் ெசால்லறம்ேபண வற் த் வாைள வாதத்தால் 
மடக்கி வசப்ப த்தியடக்க எண்ணிச் சூழ்கின்றான். "உனக்குச் ெசான்ன வரத்ைத 

ன்னிட் ப் பரத க்கு அரசு த வதாயின், இராமாபிேடகத் க்கு நான் 
அைழத் வந்தி க்கும் மன்ன ம் மற்ேறா ம் என்ன எண் வர் என்  உன்னிப்பார். 
'இராம க்கு நாைளப் பட்டாபிேடகம் நடத்தப்ேபாகிேறன்' என்  நான் சைபயிற் 
ெசான்ன வார்த்ைத ெபாய்யாகி வி மல்லவா?"** என்  ைகேகயிக்கு நியாயம் 
எ த் த் ெதா க்கின்றான். "என் ெசாற் ேசாராம க்க வி ம் ைவேயல், 
இராமாபிேடகத்ைதப் ர்த்திபண்ணிைவப்பேத நல்லவழி" என்  தன் ன்னறச்சூைள 
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அழிப்பதற்கு, தான் ஆழ்ந்  சூழ்ந்  கூட் வித்த அைவக்களத்ேத ெவளிப்ப த்திய தன் 
மறவி ப்பச் ெசால்ைல மா காட்டலாயினான். 
    ----------- 
    *ச க்கம்-12. **ச க்கம்-12. 
 
    வஞ்செநஞ்சன் ஏதவாதத் க் கிைடயாமற் பின்ைனய ெவ ஞ் ெசால் ம் 

ன்ைனய அறச்சூேள ேபணல் கட ம் ெநறி மாம் என்  ெதளித்த ேதவிைய 
ெவ த் ப் பழித்  ெவம்பிச் சபிக்கின்றான். "உன்க த்  ஈேடறப்ெப வாயாக; 
இராமன் காேடக நான் இறப்ேபன்; பிறகு நீ விதைவயாகி உன்மகேனா  
நாடாள்வாயாக; . . . ேகாசைல சுமித்திைரகேளா  என்ைன ம் என் தல்வரான 
இராமன் இலக்குவன் சத் க்கனாய வைர ம் அவலத்திற் றள்ளி நீ 
சுகமாயி ப்பாயாக;" "பரதன் எங்கைளவிட்  உன் டன்கூ த் ேதசத்ைத ம் 
சுற்றத்தாைர ம் மற்ெறல்ேலாைர ம் ெகான்  சந்ேதாசமாக அரசியற்றட் ம்;"* 
மந்திர ர்வமாக மணவைறயிற் பி த்த உன்கரத்ைத நிராகாிக்கிேறன்; இனி எனக்கு நீ 
மைனவியில்ைல; நான் உன்கணவ மல்லன்; எனக்குப்பிறந்த உன்மகைன ம் 
நிராகாிக்கிேறன்; நீ ம் உன் தல்வ ம் எனக்கு ஈமக்கடென ம் இைறயள ம் 
இயற்ெறாணா , "$ "வைசெவள்ளம் நீந்தாய் நீந்தாய் நின்மகேனா  
ெந ெதன்றான்;"**"ெசான்ேனன் இன்ேற இவள் என் தாரமல்லள், றந்ேதன்; 
மன்ேனயாவான் வ ம் அப் பரதன்றைன ம் மகெனன் ன்ேனன்; னிவா! அவ ம் 
ஆகான் உாிைமக்கு", @என்றான். யா  ெசய் ம் என்ன ெசால் ம் தன்வி ப்பம் 
ஈேடறாமற் றைடப்பட்டதறிந்த தசரதன், ெவம்பிக் கனன்  அழ ம் மனத்தான். 
இக்க ம்பழிச் 
    சு ெசாற்களால் தன் ெவ ப்ைப ம் ெவகுளிைய ம் ெவளிப்ப த்தலானான். 
"இராமாபிேடகம் தைடப்ப மாயின் நான் பிைழேயன், "# என்  அவன் வாய்விட்ட 
ெசாற்கள், இராமனிடத்  மன்னவன் ைவத் ள்ள ெப ங்காதைல ம் அவ க்கு  
சூட் வதி ள்ள ேபராதரத்ைத ம் ெதளிவாக்கும். 
    ------------- 
    * ச க்கம்-12. $ ச க்கம்-14. ** சூழ்விைனப்படலம்-கவி-44. 
    @ நகர்நீங்கு படலம்-கவி-50. # ச க்கம்-14. 
 
    தன் ஆைசக்கு இைடயிட்ட மைனவிைய ெவ ப்ப  இயல்பாேம ம் குைறயா 
நிைற ைடக் ேகாப்ெப ந்ேதவிைய மைனவியன்ெறன மணவறம் ம ப்பேதன்? 
"த மத்தில் இராமைனவிட ேமலானவன் பரதன், தாி ம் அரைசத் தான்ெகாள்ள 
இைசயான்" என்  தாேன நன்கறிந்  கழ்ந்த பாவமற்ற பரதைன ம் மாயாப் பழிக்கு 
ஆட்ப த்தித் தன் மகனன்  எ ம் ன்ெமாழி கல்வேதன்? குற்றமில் மனத் க் 
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ேகாதில் குணத்தவர் ேகாபம், என் ம் மாயா வ த்த ம் வைசெமாழிவழிப் கா . 
தவ ைடய தன் ெப வி ப்பம் த க்கப்படேவ, தன் தவ  நிைனந்  ெவட்க ம் 
ேவட்ைக ம் ெவ ப்ப உைள ம் தசரத ள்ளக்கனல் அவனறிைவக் க க்கிப் 

ன் ைரச் ெசாற்ெபாறி ெபா ளிய ைகத வதாயிற் . தன் ெநஞ்சறியச் 'சுல்கச் 
சூளறம்' ெபாய்த்தான்: ெபாய்த்தபின் தன்ெனஞ்ேச தன்ைனச் சு வதாயிற் . 
ெபாய் ளம் ங்கத்தம் ைர ைக வாயால் ெமய் நி வ யல்வாைர ைவ , 
தங்குைற மைறக்கப் கல்ேத வ  அறனஞ்சா வஞ்ச ெநஞ்சாியல்பாம். தன் 
காதற்கிழவைன அறவழி நி த் ங் கற் க் கடனாற் வைதேய க தி, எைனத்தா ம் 
அவன் ெசாற்ேசார்ைவச் சுட்டாமற் கணவன் வாய்ைமைய ம் காக்க வி ம்பித் தனக்கு 
அவன் தந் ள்ள வரத்ைத வியாஜமாக்கி அவன் ெநஞ்சறி ைரவி ப்ைப 
நிைறேவற்றவிடா  த க்கும் ெதய்வக் கற்பினளான ைகேகயி ய சிந்ைதயின் 
திறத்ைத ேமேல விாித் ைரத் ள்ேளன். இைதேய வான்மீக ம் இராமன் வாயா னி  
விளக்கியி க்கின்றார். ைகேகயின் விவாக காலத்திற்றசரதன் ெசய்த 
சுல்கப்ரதிஜ்ைஞையப் பரத க்குச் ெசால் ய பின், "இந்தக் காரணத்தால் நம  
தகப்பனாைர ெமய்யனாக்கக் க திய கீர்த்திவாய்ந்த உன் தாயார் இரண்  
வரங்கைளக் ேகட் க்ெகாண்டார், "* எனத் தன் சிற்றன்ைனயின் ேதாமில் 

மனப்பாங்ைக இராமேன எ த் ைரத் த் தம்பிையத் ெத ட் கின்றான். 
    -------------- 
    * ச க்கம்-107, சுேலாகம்-5. 
 
    இவ் ண்ைமையத் தமயன் வாய்க் ேகட்டறி ன் தன் தாையத் தன்பாற் காதல் 
காரணமாகத் தவ  நயந்  ெசய்தவனாக் க தி, அவைளப் "பழி வளர்த்த ெசவி " 
எனப் பலபட ெநாந் , அவள் 'பழி ம் ேபாக்கி'ய மா  இரந்த பரதன் 
உண்ைம ணர்ந்த பிறகு அவைள யாண் ம் பழித்திலாைம ம் உய்த் ணரற்பாற்றாம். 
இ கா ம் ெசால் ப்ேபாந்தவற்றால், "தீவிைன நயப் தல் ெசய்தவன் தசரதேனயா 
ெமன்ப ம், அவன் ெசாற்ேசார்ந்  அறம் றவா  அவன் வாய்ைமையப் ேபணி 
நி த் ம் கற்பறக் காதலாற் ைகேகயி மாயாப் ெப ம்பழி வி ம்பிேயற் க் கணவன் 

கழ் நி வ ன்வந்தாெளன்ப ம், ஐயமற விளக்கமாகுமன்ேறா? 
    ----- 
 

9. ைகேகயி இராமைனக் கா கடத்தக் க தக் காரணம் 
 
    இனித் தசரதன் சுல்கச்சூள் நி வ ன்வ பவள், பரத க்குப் பட்டத்ைத மட் ம் 
ேகட்  வாங்கினாற் ேபா ேம? கணவன் கழிெப ங் காத க்குாிய எழி ம் இராமன் 

ழிெவங்கானம் குமா  வி ம் வ  அவள் ெவ ங்ெகா ைமையயன்றிப் பிறி  
குறிப்ப ண்ேடா? என்பார் சிந்திக்கத் தகுவன ம் சில ள. ைகேகயி இராகவனிடத்  
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உண்ைமக் காதல் மிக ைடயாள் என்பைதத் தசரதன் இராமன் இவர்கள் வாய்ச் 
ெசாற்களா ம், ைகேகயி ளக்கமற விளக்கும் தன் உள்ளக்கிைடயா ம், இ ெப ம் 

லவ ம் த ம் கவித் ைறயா ம் ன்னேர கண் ேளாம். பட்டம் இராம க்கு 
ஆவதில் எல்ைல ம் ஒப் ம் அற ஒல்ைல மகிழ்ச்சி ற்ற ேதவி, தன் 
மகனலவி ப்பாேல ம் இராகவன்பால் ெவ ப்பாேல மன்  கணவன் ெசால்லறம் 
நி ம்தன் காதனிைற கற்  ைற க திேய இராமன் அாியாசனம் ஏ வைத நி த்தத் 

ணிந்த  என்பைத ம் ெசவ்வேன ெதாிந் ேளாம். ஆகேவ " ெமாழிமடமா"னான 
மன்னன் மைனவி, இைறைமயாக்கம் ஏற்ெகாணாத இராமைன நாடகற்ற எண்ணி, 
"நல்ல ள் றக்க" ஏய்ந்த தக ைடப் பிறி  காரணம் இ க்க ேவண் ம். அதைனப் 
பற்றற்ற ந நிைலநின்  சிறி  ஆராய யல்ேவாம். 
 
    அளியறாத யசிந்ைதயள் அன்  இராமைனச் ேசய்த்தாயவனஞ் ெசறிக்க 
எண்ணிய காரணம் இ திறப்ப ெமன்  உணரலாகும்:- அறத் ைற நியதி ம் அரச 
நீதி ேம ேதவிைய அத் ணி ெகாள்ளத் ண் யி க்க ேவண் ம். இராமன்பால் 
ைவத்த ேபராதரப்பிணிப் ண்  அறமிறந்த ேவந்தன், மீண் ம் தன் கழிெப ங் காதல் 
காரணமாக அல்லைவயாற்றாவா  காத் , அவன் மனைதப் னித நிைலயில் நி வக் 
கற் யர் ைகேகயி க வ  இயல்பாம். ைணவன் தன் ெசால்லறம் வ வித் 
தன்னிைல ந வக் காரணம், அவ்ன் இராமனிடம்ைவத்த அளவிகந்த அன்  
மிைகெயன அறிந்தாள். அமிழ் ம் அளவிறந்தால் நஞ்சாமாத ன், அரசைன 
அறெநகிழ்வித்தைலக்கும் அளப்ப ம் மகவாைசையக் குைறத் , மனத் ய்ைமேயற்றி, 
அவா அகற்றி, அறம் ஆற்றச் ெசய்விப்பதற்குச் சில காலேம ம் இராமனினின் ம் 
அவைனப் பிாித்  ைவத்தல் இன்றியைமயாதெதனக் கண்டாள். அத் தநயன் 
தன்ன கி ள்ளவைர தசரத ள்ள ம் அவ ைடைமயாகி நிற்கும். அதனால் 
அறேநமத் ைறயமர்ந் , அவன் மனம் தவாத்த மத்தில் நிைலத் தி கத் தைடப்ப ம். 
ஆகேவ இராம ேநசபாசத்ைத ெநகிழ்வித்தாலன்றி இைறவைன அறெநறியில் நி வ 
இயலாதாகும். தன் உளம் வி ங்கி, தவாநிைறக் காதல் வழிபாட் க்குத் தனி ாிய 
தசரதன் கட ட்ப வம் த மநிைல தவிர்ந்  மாசூரக் கண்ட ெமல் யலாள், அல்லாந் , 
ெநஞ்சழிந்  அவலத்தால் மாழ்கி, மனம கி, ைநந்  ெநாந்தைத ன் குறித் ள்ேளன். 
தன்னகமகலா மன்னைன எைனத்தா ம் மாசகற்றிப் னிதனாக்குவைதேய ெதய்வக் 
கற் ைடய ேதவியின் ஆவி அவா ெமன்பதில் விந்ைத ம் சந்ேதக ம் இல்ைலயன்ேற. 
அதனாற்றன் கணவன் க த்  அறத் ைறயில் நிைலப்பதற்கு இைட றாய் நிற்கும் 
இராமைனத் தசரதைனப் ேபாலேவ தா ம் அன்  ெசய்பவளாயி ம் தைலவன் நலம் 
வி ம்பித் தணக்கத் ணிவாள். அவன் பிாிவால் அரசன் ெபாி ம் 
பாிதாபப்ப வெனன்  அறிவாள். தநயன் காதல் காரணமாகத் தவ வந்த தைலவன் 
அவலப்ப வெனன்  அஞ்சி வாளாவி ப்பின் ேவந்தன் மிைகவிைழவின் விபாீத 
விைள  ைளயிற்கிள்ளா திர் ள்மரம்ேபாற் 'கைளைக  மய ம் காழ்த்தபின் 
அடர்க்கு' மாக ன், அவன் பிைழவிைழவிற் ைகேகயி கண்ேணாட்டம் க யலானாள். 
'மகன் பிாிவாற்றா மன்னவன் வ த்தம் தவ ைடயவனிைடத் தக தவமாய், ன் 
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னிவிைளப்பி ம் பின் பயன் ெபாி த ம் ெபற்றிைய நிைனந்  அதிற் 
ணி ெகாண்டாள். மகனிைடக் காதல் மிகுவதன் பயனாத் தகுதி மறந்  தன் 

அறமிறந்த தன் தைலவன் மனத்ைதச் "ெசன்றவிடத்தாற் ெசலவிடா தீெதாாீஇ- 
நன்றின்பா ய்ப்ப தறி " எனக்கண்ட ைகேகயி, அவைன அறவழிப்ப த்தத் தான் 
ெசயற்பாலேதார்ந்  ேதர்ந்தாள். தான் அறமாக்ககண்டதைன ட் ன்றி ப்பதில், 
"ெந நீர், மறவி, ம , யில் நான்கும்" க  நீரளாைகயால், ைகேகயி காண்ெடா ம் 
காதலன் க த்தழியக் காரணமாய் நின்ற இராமைனத் தன் கணவன் காணாதகற்றத் 

ணிந்  நின்றாள். "ஊழிெபயாி ம் தான்ெபயராள்", "சான்றாண்ைமக்கு 
ஆழிெயனப்ப வாள்" ஆய ெப மகள், ேவந்தன்பாற் றான்ெகாளற்குாிய வரமிரண் ல், 
ஒன்றாற் பிறந் ாிய பரத க்கு அரசும், மற்றதனான் மன்ன க்கு அவன் 
கழிெப ங்காதற் றி மகனின் பிாி ம் அறங்க தி ேவண் ந் திறத் ர  ெகாண்டாள். 
 
    இராமைனப் பிாிக்கேவண் ம், கானக ய்க்கக் ைகேகயி க வாேனன்? 
என்பார்க்கும் விைட காண்பாம். தசரதனாைண ெசல் மிடத்  எங்கு அவன் 
இ ப்பி ம், தசரதன் தானறியாமல் தநயைனத் த விக்க ம் த மங் க தாமல் 
அவைன அேயாத்திக்கு அரசனாக்க ம் விைனபல விைழந்  சூழ்வான். தசரதன் 
ெசால்லறச் ேசார் ம் கள்ளக்கபட உள்ளக்கர ம் கண்கூடாக்கண்ட பின்னர், தைலவி 
அவைன நம்பாைம தவறாமா? ைகேகயி தான் பயந்த மகனாக்ெகாண்  தன் ைகயிற் 
றாேன வளர்த்த இராமனின் குணம் நன்கறிவாள். ேகா ைடய குாிசில் மன ம் 
விைன ம் மாசுநீங்கித் ய்ைமெபற்  அறத் ைறயில் நிைலத்தி க 
ேவண் வேதாரவதி இராமைன விரதேமற்ெகாண்  வனம் வசிக்க வைகயறிந்  வழிப் 
ப த்திற் பின் அவைனப் ேபதித்  விரதம் விடச் ெசய்யவல்லார் உலகில் இல்ைல 
என் ம், இராமைனப் பிாிந்  நாளைடவிற் சபலம் நீங்கித் தி ந்திய தசரதன்மனம் 
அறத் ைறயில் நிைலப்பதாகுெமன் ம் ெதாிவாள். ெகாற்றவைன அ பற்றி மற்றவரம் 
இ வாக வழங்கக் ேகட்டாள். அவ்வா  சம்மதித்  வரங்ெகா த்த பின் ம், தசரத ம் 
ேகாசைல ம் இராமைன வனம்ேபாக ேவண்டாமற்ற த்  இ த்த ய வ ம், அறம் 

றவாப் ெப ந்திறலான இராமன் அவர் வி ப்பத்ைத ம த்  அறத் ைற 
யறி த்தித் தான்குறித்தப  வனம் வசிக்கும் விரதேமற்ெகாண்  ஒ குவ ம் 
ைகேகயியின் உர ணர்ச்சிைய உ திப்ப த்தி நிற்கும். இவ்விமாிைசகைளக் கீேழ 
விாித் ள்ளப யால் ஈண் ம் விாியா  வி க்கின்ேறன். 
 
    இனி, இவ்வறத் ைற ைறையேய மன்றி, அரசியல் அவசிய ம் இராமைன 
வனம்ேபாக்கக் ைகேகயிக்குக் காரணம் காட் ம். இதைன த ற் கூனிேய 
அவ க்குக் குறிக்கலாயினள். "இராமன் பதினான்கு வ டம் ஆரண்யம் 
ேபாய்வி வானாகில், பிரைசகளைனவ ம் பரதனிடம் பற் ள்ளவர்களாகி-
வி வார்கள். அதன்பின் பரதைன இந்த இராச்யத்தி ந்  ஒ வரா ம் அைசக்க 

யா "* என்  ேகாப்ெப ந்ேதவிக்குக் கூனி இவ் விைறைமயியல வசியத்ைத 
ஞாபகப்ப த்திக் கூறிைவத்ததாக வான்மீகர் விதந்ேதாதி ள்ளார். 
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இவ்வரசியலறத் ைற ம் ஈண்  அதன் பயன் ைற ம் சிறி  ஆராய்ேவாம். 
குறிக்கப்பட்ட இராமாபிேடகம் நி த்தப்படப் ேபாகின்ற . அவ்வபிேடகம் 
பரத க்குச் ெசய்யத் ணியப்ப கின்ற . இவ்வாக்க மா பாட் க்கு  

தற்காரணமாகும் சுல்கச்சூள் வரலா  ற் ம் மைறயி ம் ஓம்பி மைறக்கப்பட 
ேவண் ெமனத் தன் கணவன் நலங்க ம் ெதய்வக்கற்பினாள் தீர்மானித்  
வி கின்றாள். இவ் ணைம உணராத கிைளஞ ம் கு க ம் என்ன க வர்? 
"ேககயர்க்கிைற தி மகள்" வரன் ைற திறம்பித் தன்மகனலம்வி ம்பி இைறைம 
யாக்கம் பரத க்காக்க வ ந்  அைத அபகாித்  அவ க்கு உபகாிப்பதாகேவ 
அைனவ ம் எண்ண ேந மன்ேறா? அவ்வா  எண்ணின் விைள  என்னாம்? தங்கள் 
விேசட மதிப்பிற்கும் 
    ------------ 
    *ச க்கம்-9 
 
    அன்பிற்கும் பாத்திரமாகாத ஒ  ேகாமக ாிைமைய அவ க்கில்லா  பறித்  
உாிைமயற்ற மற்ேறார்மகன் வ திற் ெகாண்டாேல கு கள் அைத ெவ ப்ப  
இயல்பாகும். ெநா மல் நிைல ைடய கு கேள ெவ ப்பராயின்,இராம க்கு உற்ற 
சுற்றத்தின ம் நண்பின ம் அவனபிேடகத்ைத நி த்தி அைதப் பரத க்குப் பண்ணத் 

ணிந்தைத எண்ணி மனம் ண்ணாகிக் கவலாெதாழிவேரா? இ  நிற்க; இராமேனா 
இளைம ம் எழி ம் இன் த் ம் பிறநலம் பல ம் பைடத்த ப வத்தி மகன், 
தசரதன் தன் காதற்சூழ்ச்சிக்குத் ைணக தி இவைனத் தன் பைடக ம் கு க ம் 
பழகி நயக்கும்ப ,பரதனில்லாத ேபா  அரசியற் ைற குத்தி அணிைமயா ம் 
ெந க்கத்தா ம் யாவ ம் ேநசிக்கச் ெசய் ள்ளான். பரதேனா பாட்ட ாிற் பலகா ம் 
உைறவதால் அேயாத்தியாாின் அன் வளர்க்க அவகாசமில்லா தானானான். 
அதேனா  த்தவ க்குாிய அரசாக்கதைத ைறைமயிகந்  பறிப்பவனாகக் 
க த ம்ப வான். இய ாிைம ம் அயல் ைண ம் உைடயனாகக் க தப்ப ம் 
இராமன் ைகேகயி ெகா ைமயால் உாிைம பறிக்கப்ப வதா ம், வரன் ைற 
மரபழித்  உாிைம ம் சார் ம் இல்லாத பரதன் அரைச வ திற் ெகாள்வதா ம் 
ஒக்க ம் பக்க ம் உறவின ம் ஊரா ம் க ங்கால், இராமன் நட்பினர் 
மனம் ங்கிப் பரதனழி  சூழாெதாழியார். ேபாதிய நியாயம் ெசால்லாமல், ைக ம் 
பைகயவித்தல் ஒல்லாதாம். தந்ைதையக் ெகான்  பரத க்குப் பாிந்  வ ம் பலைர ம் 
ெபா தழித் த் தைமய க்குத் தாேன சூட்டப் ேபாவதாய்க் கூசா  ேபசிய 
இலக்குவன் ேபார் ழக்கம் அறிந்தபின் ம், பரதன் சூட்  இைட றின்றி 
நிைறேவ ம் என்  எண்ண நியாய ண்ேடா? நட்பினர் ெவகுண்  எ ந்தால் 
உண்ைம ணராத ஊரவர் ெப மபா ம் இராமன் சார்பினைரச் ேசர்ந்  
பைடேகா வ  இயல்பாமன்ேறா? பரதனாட்சிக்கு மாறாக அவ்வா  ஊ ம் பைகப் 
பைடக்கு விேதகநாட் ச் ேசைன ம் ைணயாகும். ஏெனனில் சனக ம் ேககய ம் 
சன்மசத் க்கள். "காத ன்ெப ங் கணவைனயஞ்சி, அக்கனிவாய்ச் சீைததாைத 
உன்றாைதையத் ெத கிலன், இராமன் மா லன் அவன்"* என்றார் கம்ப ம். ன்னேர 
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குலப்பைக ண் ள்ள மிதிைலமன்னன் தன் ம க க்கில்லா  அரைசக் 
ேககயன்ேபரன் அைடவதா ம், அ பற்றி இராமன்சார்பினர் மா ெகாண்  
மைலயப்ேபாவதா ம் அறிவானாயின், அவ்ர்க்கு அவன் அவசியம் 
பைடத் ைணய ப்பத் தாழானன்ேறா? 
 
    இன் ம் ெதால்ைலச் சுல்கச்சூைளச் ெசால்லாமல் பிறப்பால் இராமேன 
இைறைமக்குாியெனன யாவ ம் எண் ம்ப  ெசய்வித்தேதா ம் அைமயாமல் 
அவ க்குத் ைண ம் ெப க்கச் சூழ்ந்  விைன த்த மன்னேன ஊாி ல்லாத 
பரதன் பக்கத்தவர் யாேர ம் பண்ைட வரலாறறிந்  த ப்பிற் கலகம் விைள ெமன்  
அஞ்சி, இராமைனப் பைட ைட நட்பினர் ைடசூழ்ந்  காத்தல் கடன் என வி ம்பிப் 
பணித் ண ம் நாம், ைகேகயி அரசன்பால் வரம்ேகட்  வஞ்சித்  உைடைமபறிக்கப் 
பாிபவப்ப வனாகப் பலரா ங் க தப்ப ம் இராமன் பாற் பாி ைடயார் பைகயஞ்சி 
அ  தைக ம் வழிேத வ  இயலன்ெறன்ேபேமா? "ெகாள்ளான் நின்ேசய் இவ்வரசு; 
அன்னான் ெகாண்டா ம் நள்ளா  இந்த நானிலம்"** என்  நாட்டவர் பரதனாட்சிைய 
ஏற்கமாட்டாைமைய மன்னவேன மைனவிக்கு வற் த் கின்றான். 
    ----------- 
    *மந்தைர சூழ்ச்சிப்படலம், கவி 74 **சூழ்விைனப்படலம், கவி 26 
 
    "பரதனாட்சிையக் ெகாள்ளா  உலகம்" என வசிட்ட ம் அதைனேய 
வ த்திநின்றான். "நின் ெமய்ம் ைற" நீத்த ெநஞ்சம் ைமயிற்காியாெளதிர் 
நின்ைன நன்ெமௗ  சூட்டல்...க தித் தைடெசய்குநர் ேதவேர ம்....... சு வான் 

ணீந்ேதன்"* என்  இலக்குவன்வாயால் இராமன் நட்பினர் சீற்ற ம் ணி ம் 
ெதாிவிக்கப்பட்  உள்ள . "என்ைன ம் இராமைன ம் இலக்குவைன ம் விட் ப் 
பரதன் உன் டன் கூ , நகைர ம் நாட்ைட ம் பந் க்கைள ம் மற்ற அைனவைர ம் 
ெகான் விட் ச் சந்ேதாசமாக அரசு ெசய்யட் ம்"*/* என்  தசரதன் வாயி ம், 
"ைவயைமயல் ேதான்றாெநறிவாழ் ைணத்தம்பிைய (பரதைன)ப் 
ேபார்ெதாைலத்ேதா"** என்  இராமன் வாயி ம், "இராமன் வனத்தகலப் 
பைகயற்றதான நாட்ைட நீ அைடய ற்றாய்"*** எனப் பரதனிடம் ேபசும் ேகாசைல 
வாயி ம் எ ம் வாக்கியங்களின் குறிப்பறிய ேவண் ம். 
 
    பரதன் சூட இராமன் அண்ைமயி ப்பின் ேபார்விைள ம் என்ப  இவற்றாற் 
ேபாத மன்ேறா? ஒக்க ம் பக்க ம் பரதன் சூடைலப் ெபாறா  மைல ம். 
அைனவைர ம் ெபா தழித்தாலன்றிப் பரத க்கு ஆட்சி அைமவதன்றாெமனவிதந்  
கூறப்பட் ள்ள உண்ைமைய மறக்ெகாணா , இவ்வா  தான் த த்  இராமாபிேடகம் 
நி த்தப்ப வதால் விைள ம் கலக ம் ேக ம் ைகேகயி வி ம் வதன்ேற, அத்தீைம 
விைளயா  காத் ப் பரதன் பிறப் ாிைமயான அரசாட்சிைய நிைலெபற நி த்த 
நிைனக்கும் ேதவி, இவ்விபாீத விைளவைனத் ம் இராமைன நாடகற்றினன்றித் 
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த ப்பதாிெதன நிைனப்ப  இயல்பாம் அன்ேறா? இராமைன ன்னிட் ப் 
பைகயாவார் பல ம் 
    ---------- 
    *நகர் நீங்கு படலம் கவி 127 */*ச க்கம் 12 
    **நகர் நீங்கு படலம் கவி 138 ***ச க்கம் 75 
 
    இராமன் இல்வழித் தண்ெடடார். அவன் அணித்தி ப்பின் அவன் சார்பினர் 
ஊக்கத்ேதா  உ பைகக்கு இ தி காண்பர். ைளக்கும் பைக ைணெகாண்  
தைழ ங்கால், க ம்ேபா ம் ெகா ம்ேக ம் நாட் க்கும் நாட்டவ க்கும் உண்டாம். 
அைதத் த ப்பதற்கு ஒன்  இராமேன சூட ேவண் ம்; அன்ேறல் உண்ைமைய 
ெவளிப்ப த்தித் தீரேவண் வ ம். இவ்வி  ம் ைகேகயிக்கு உகந்ததில்ைல. 
இராமாபிேடகத்தால் இைறவன் அறம் ெபாய்த்  அழியேந ம்; உண்ைம ெவளிப் 
பாட்டால் அவன் கழ் ெபான்றிப் பழி தைழவதாகும். அவனற ம் க ம் ேபணிப் 
பாவ ம் பழி ம் விலக்க வி ம்பிேய உண்ைமைய அறேவ மைறத்  வரத்ைத 
வற் த்தி அறம் நி வத் ணிந்த யகற்பினா க்கு,இவ்வி  ம் 
ெபா ைம டன் க தத்தகுவதாேமா? கணவன் பழியஞ்சி உண்ைமைய ஒளிக்க ம் 
தீவிைளைவ ெவ த்  அஞ்சி ெவம்ேபார் விலக்க ம் ணிந்த ேதவி, இராமைனச் 
சிலகாலம் ேசட்ப த் வதன்றி நாதனறத்ெதா  நாட் ன் நலம் ஓம்பப் பிறி வழி 
காணாமல் அைதத் ணிகின்றாள். ணிந்தபின் தன்க மம் க்க விைரகின்றாள். 
இராமன் ஊரகலத் தா மாயின் ஒ  ேவைள பரதேன மீளேந ம். "பரதன் 
தமயனிடத்தில் பக்தி ைடயவன். அவன் வ ம்வைரயில் இராமன் 
இங்கி ப்பானாயின் இவைன அவன் நாடகலெவாட்டான்? அப்ெபா  எண்ணித் 

ணிந்த க மம் சபலமாகா  ண் ேபாவ டன் விலக்க வி ம்பிய தீைமக ம் 
விைளயலாகும்" என்  எண்ணினவளாய், இராமைன "நீ வனேமகத் தாழ்ப்ப  
உசிதமன்ெறனத் ேதான் வதால் உடேன ேபாக ேவண் ம்" எனத் 

ண் வாளாயினாள். 
    ------------------------ 
    *ச க்க, 19 
 
    இராமனி ம் 'நிைறகுணத்தவ'னாய பரதன் அறமைனத் ம் நிரம்பினானாைகயால் 
இைட றின்றி கூடப் ெப வனாகில். அவன் தண்ணளியா ம் ெசங்ேகான் 

ைறயா ம் அவனாட்சிநிைலயிைனப் ெப வதாகும்.நிைலத்தபின் தீவிைள  
யாண் ம் யா க்கும் இலதாகும். பரதன் அரசுக்கு இராமன் பைகயாகான். "பிறர் 

ண் த ம் ேவண் த மின்றி என் தம்பியாகிய பரத க்கு நாட்ைடேய ம் சகல 
ஸம்பத்ைத ேம ம் என் பிராணைனேய ம் சீைதையேய ம் சம் ர்ண 
சந்ேதாஷத் டன் ெகா ப்ேபன். அப்ப யி க்கத் தந்ைத ம் தா ேம ெசால் ம்ேபா  
ெகா க்கத் தாழ்ப்ேபேனா?"* என்  வான்மீகர் இராமன் வாயால் அவன் சேகாதர 
வாத்சல்யத்ைத ம் ெபற்ேறார்பால் அன்ைப ம் வற் த்தி ள்ளார். "மன்னவன் 
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பணியன்றாகில் ம்பணி ம ப்பேனா- என் பின்னவன் ெபற்ற ெசல்வம் அ யேனன் 
ெபற்றதன்ேறா" என்  கம்ப ம் இதைனேய வ த் கின்றார். ஆகேவ, 
பரதனாட்சிக்கு இராமனால் எவ்வித இைட ம் ஏற்படா . இராமன் அறிந்  
த க்கு ன் அவன் பற் ைடச்சார்பினர் பைகத்  மைலவைத ம், பரதன் ெப ைம 
ெதாியாத நாட் னர் அப்பைக த வக் ேக  விைளவைத ேம ைகேகயி 
அஞ்சுகின்றாள். அதனால், பரதனாட்சியால் ஆக்க ம் வள ம் ெப கி அைனவ ம் 
அவனாட்சியின் நலத்ைத ம் அறத்ைத ம் கண்  அைம ம்வைர இராமன் 
நாடகன்றி த்தல் அரசியன் ைறயில் அவசியமாக் ெகாண்ட ைகேகயி, இராமைன 
"நீேபாய்த்... தாங்க ந்தவ ேமற்ெகாண் ... கானம் நண்ணிப் ண்ணியத் ைறகள் ஆ  
ஏழிரண்டாண் ல் வா" என்  இயம்பினள். இராமைன என் ம் அேயாத்திைய 
அ கா  அகன்றி க்கத் ண் லள். நா  அைமதிெபற் ப் பரதனாட்சியின் 
ஆக்கத்ைத அறிந்  அ பவிக்குங் கு கள் அவைன வாழ்த்தி யடங்கப்ேபாதிய காலம் 
இராமைன நா  கடந்தி க்கேவ ேவண் கின்றாள். 
    ----------------------- 
    ச க்கம் - 19 
 
    மிதிைலயன்ன பிறமன்னர் பதியிற்ேபாயி ப்பின், அவன் பற் ைடயார் அவைன 
மீட்க வி ம்பிக் கலாம்விைளப்பர். அ பற்றி அவைனச் சிலகாலம் தவேமற் ெகாண்  
நீர்த் ைறகளா க் கா ைறய ம் பிறகு தி ம்ப ம் உைரக்கின்றாள். 
 
    இனி வனவாசத் க்கு ஆண்  பதினான்ெகன வைரய ப்பாேனன்? - எனின், 
இராகவன் நட்பினர் வளர்க்கும் பைக தளர்ந்  மாயப் ைக மனத்தவர் க்கமாறி 
நா ம் 'பங்கமில் குணத்ேதான்' ெசங்ேகாலாட்சி ம் அைமதிெபறப் ேபாதியேதார் 
காலம் ேவண் ம். குைறப ன் விலக்க வி ம் ம் தீவிைள கள் ைளக்கலாகும். 
அவசியத் க்கு ேமல் இராமன் நா  தணத்தைல ேண ெந நீட் வ ம் 
ேவண் லள். எண் எ ம் எ  பற்றி ம் தனிப் னித ம் ெபா ம் உைடயதில்ைல. 
ேபாதிய காலத் க்குத் தக்க ஏதாவாேதாெரண் குறிப்பிடப்படேவண் ம். 
பதினான்கன்றிப் பிாிெதண்குறிப்பி ம் இவ்வினா எழக் கூ மன்ேறா? எதற்கும் 
உண்ைமவிைடயாவ , எண்ணித் ணிந்தப  அரசன்ெசால்லறம் ஓம்பற்குாிய 
விைன ம் அதன்விைள ம் ஆய்ந்  ப்பேத ேதவி க த்தாக ன், அதற்கு அவள் 
அவசியெமனக் க தியகாலம் பதினான் காண்டாபெமன்பேதயாம். 
அரசியலவசியத்திற்கு ேவண்  மள  இராமைனச் ேசணிைடய கற்றிைவக்க வி ம்பின 
தல்லால், இராம க்குேவ  ஏதெம ங் க தினவளில்ைல. அன்றிக் ெகா ைம 
ெயான்ேற க த்தாயின், ைகேகயி என் ம் இராமன் அேயாத்தி நாட கா வண்ணம் 
வரம் ேகட் க்கலாேம? அப்ப க்ேகளாமல் "நீ ேபாய் ஏழிரண்டாண் ல் வா" எனத் 
ேதவி விதந்  கூ வதால் ேகவலம் ெகா ைமநயப்பாேல ம் இராமன் பால் 
வன்கண்ைமயாேல ம் அவ க்கு வனவாசம் தர வி ம்பினாளல்லள் என்ப ம், 'சுல்க' 
அறத்தாற் பரத க்குாிய அரசு அவன்பால் ஊறின்றி நிைலத்  அ  சம்பந்தமான 
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ேவந்தன் ெசால்லறம் ேசார்ந்தழியா  பா காக்கப்பட அரசியன் ைறயில் 
அவசியத் ைறயாக மட் ேம மன்னன் மைனயாள் அவன் வனம் ேபாவைத 
மனங்ெகாண்டாெளன்ப ம் ெபா ேநாக்குவார்க்ெகல்லாம் இனி  ேபாத ம். 
 
    இன் ம், இராமேன இவ்வரசியற் ைறய வசிய ைற ணர்ந்ெதா கியனாக ம் 
அறியலாகும். கரவற்ற ைகேகயிக்கு அரசன் வரமளித்தப  வனேமக விைட ேவண் ய 
இராமைன தசரதன் "தன் வரத்ைதப் ெபாய்யாக்கிவிட்  அேயாத்திக்கு அரசனாகி" 
ஆ ம்ப  ண் னான். அதற்கு இராமன் உடன்படாைமயால், அவைனப்பின் 
ஏகாந்தத்தில் அைழத்  "அன்  ஒ நாள் அரண்மைனயில்நின்  பிற்ைறநாட் 
ேபாகலாம்" எனக் ெகாற்றவன் கூறலாயினன். அதைன ம் உள்ளங் ெகாள்ளா  
அறமறிந்த ெப மகன் ேபசிய  இ :- "இன்ேற நான் இவ்விடம்விட் ப் 
ேபாவதாலாகும் நன்ைமையவிட நலம் எனக்கு நல்க யாராலாகும்? ஆைகயால் இங்கு 
இனி இைறயள ம்நில்லா  ஒல்ைலேய நான்வனத் க்கு வழிக்ெகாள்ேவன்." 
எனச்ெசால்  ேவந்தன் வி ப்பத்ைத ம ப்பதானான். பின் ம் தந்ைத சலனப் ப வ  
கண்ட ெப ந்தைக,"வனவாசத்தில் நிைலத்த என் ணிைவ இனிமாற்ற யா . 
ஆைகயால் தாங்கள் தந் ள்ள வரத்ைதச் சலனப்படாமல் சந்ேதாசமாக த்  
ைவக்கத் தி ளங்ெகாள்க" என எ த் ைரத் ப் பின் ம் தன்ைன எைனத்தா ம் 
இ க்க ேவண்டற்கிடமன்றி வைரய த்  வற் த்தினான். 
    --------------------------- 
    *ச க்கம்-34 
 
    தந்ைத ள்ள ம் தம்பி இலக்குவனாதியரான தன் பைடற் ேயார் தம் க த் ம் 
இயல் ம் நன்குணர்ந்த இராகவன், அேயாத்தியில் தான் இனித் தங்குவ  த ம க ம 
விேராத விைள க க்குக் காரணமாவதற்கு அஞ்சித் தன்ெபா ட்  ஏதம் யா ம் 
யாரா ம் எழாவா  த க்க ம், தான் இனித் தாழா  விைரந்  அகன்  விலகிக் 
கலகெம ம் உண்டாகாமற் காக்கும் நலமறிந்  அதைன நாட் க்குக் ெகா க்க ம் 
நயந்  எண்ணி இ  ணிந்தான் என்பதன்றி, அவன  இச்ெசாற்க க்கும் 

ணி க்கும் பிறி  ெபா ள் காணற்கில்ைல. ஒ தினம் தங்கி ம நாட்ேபாகும்ப  
தன்ைனத் தனி யைழத் ேவண் ய தசரதன் ெப வி ப்ைப ம் தந்ைத ெசாற்கடவாத 
ைமந்தன் அன்  ம த்த த கண்ைமக்குத் தக்க காரணம், தன் ெபா ட்  எ வதாகும் 
கலக விபாீத விைள கைள ன் ணர்ந்  அவன் அவற்ைறத் த க்க வி ம்பியதன்றி 
ேவ  எ  வாகக்கூ ம்? தாழா  உடேன தான் ேபாவதாலாம் நன்ைமயாக அவன் 
க திய  தன்ெபா ட்டாம் கலகம் தவிர்ப்பதன்றிப் பிறிெதன்ன? காவலன் கரவற்ற 
க த்தனாகில், ைகேகயிைய விலக்கி இராமைனத் தனியைழத்  இ  கூ வ  
ஏேனா? இனி இவ்வா  தன் அறத் ணி கூறி இராமன் விைடெகாண்ட பிறகும், 
மன்னவன் ம ப ம் மனம்பற்றிச்ெசால் ய மாற்றெமான் ம் ஈண் க் கவனிக்கத்- 
தக்கதாகும். "இராம டன் ெசல்லச் ச ரங்கங்கள் நிைறந்த ைசனியங்கைளத் 
தயாாித்த ப் ம்ப " தசரதன் சுமந்திர க்குச் ெசான்னான். அரசு அகற்றப்ெபற்  
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ஆரணியம் கும் இராமனிைலக்கு அ ங்கிப் ங்கும் அவன் பற் ைடயாைரப் 
பைடத் ைண ம் உைடயராக்கும் ேவந்தன் வி ப்பத்ைதக் ேகட்ட ைகேகயி, 
விைளவஞ்சி ந ங்கி ம த் ப்ேபசினாள். அதற்கு மன்னவன், "நீ வரம் ேகட்டேபா  
'வனத் க்கு இராம டன் பிறர் ேபாகப்படா ' என்  ேகளாத" தால் அவ டன் 
பைடய ப் வதற்கு இைட நில்லா  அடங்குதி - என்  ேகாபித் ப் ேபசித் தன் 
மனக்ேகாள் நி வச் ெசால்லளவில் வாதம் ெதா த்  அவைள ெவல்ல யன்றான். 
தான் எண்ணித் த க்க யன்ற விபாீதத்ைத ேவந்தன் விைளக்க விைழவ கண் , 
ைகேகயி உள ைளந்  குரல்குன்றிக் குைலவதானாள். இவாி வர் தங்குறிப் ம் 
அறிந்  இராமன், வனத்தில் வசிக்கும் தனக்குப் பைட பாிவாரங்கள் பயன்படாைம 
கூறியேதாடைமயா , அரசியைலப் பரத க்கு அளித்த பிறகு அதன் ஓர் அங்கமான 
ேசைனைய ம் அவ க்கு உதவாமற் பிாித் த் தன் டன் அ ப்பவி ம்பிய 
தந்ைதயின் தகவிெலண்ணத்ைதச் சுட் , "யாைனையக் ெகா த்  அதன் க த் க் 
கச்ைசைய ம ப்ப  ைற ம் பய ம் அற்ற "* என வினயத் டன் எ த்  விளக்கி 
விலக்கினான். இைவ பலவற்றா ம் இராமன் அகலச் ெசல்லா  அ கி ப்பின், 
பரதன் சூட க்கு ஏற்ப ம் பைகப்பய ம் அதைன அறேவ அகற் வதற்கு 
இராமைனச் ேசட்ப த்தி வனஞ்ெசறிப்பதன் அவசிய ம் ைகேகயி க திய  
பிைழெயனக் ெகாள் தற்கு இடமில்லாைம ெதளிவாகும். 
    ------------------------------- 
    *ச க்கம் -37. 
 

10. குாிசிலர் நாட் ற் ெகாைட ாிைம ேகாடல்  
வரன் ைற வந்த வழக்கறமாகும். 

 
    இனி, ெகா த் ந்த அரசுாிைமையக் ெகாைடயறங் ெகான்  வாய்ைம ம் 
ெபாய்த்  மீண் ம் எ த் க்ெகாள்ள யன்ற குற்றம் ேவந்தன்ேமல -எ ம் உண்ைம 
வரலா ணர்ந்தபின் ம், 'சுல்கசீதனம்' எ ம் ெபண்பாிசமாக நாட்ைடத் தரத் 
தசரத க்கு உாிைம கிைடயா ; அதனால் ற்பிறந்த இராமேன அரசுக்கு உாியன்; 
'ைககயன்மா ' பரத க்கு அைதக்ேகட்  வாங்கியேத தவறாகும்:- என வாதிப்ப ம் 
சிலர் உளர். பண் தர் ெப ம்பா ம் இவ்வழி வழக்கிட அஞ்சுவர். 
ெதால்ைலமி திக ம் தற்கால வழக்கற ம் எல்ைல கண்ேடெமன்  இ மாப்பார் சில 
நீதிமன்ற ஏதவாதிகேள இவ்வழக்குஉைரக்கவல்லார். இவ்வழக்கி வார் 
ைகேகயிையக் ெகா யளாக்கும் யற்சியின் பயனளக்க ஈண்  இடம் ேவண்ேடன். 
தசரதன் கேழாம்பத் தக்கவழக்கு இ ெவனத் த க்கும் இவர் தம்வழக்கால் 
தசரதைனத் தைல நின்ற தவ ைடயனாக்கும் தம் தவ  ெதாியாைம ெதாிவிப்பேத என் 
கடைமயாகும். நாடளிக்கும் உாிைம நி பர்க்குண்ைம சிறி  நிற்க. அேயாத்தி 
நாடாண்ட தசரத சக்கிரவர்த்தி ேவத்தியலறவித்தக ம் தைலநின்ற வாய்ைம 
யாள மாம் என்ப  இவர் ெகாள்ைகயாகும். தசரதன் மணப்பாிசமாகத் தன்நாட்ைடக் 
ைகேகயிக்குத் தந்ததாக வடெமாழிப் ெபாய்யில் லவேர கூறியி க்கிறார். இனி அைத 
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ம க்க வழியில்ைல. மைனவிக்கு மன்னவன் வளநா  வழங்கும் ேபா  தனக்கு அதிற் 
ெகாைட ாிைம கிைடயாைம ெதாிந்ேத தந்தனனா? அறியா  அளித்தனனா? பராதீன 
பாத்தியமின்ைமேயாரா  ெகா த்தி ப்பின் அரசியலறமறியா மடைமக்கு ஆளாவன், 
ெகாைட ாிைமயின்ைம ெதளிந் ைவத்ேத ெகா த்தனேனல், ெதாிந்  அறந்திறம் ந் 
தீயவனாவேதா ,ேபைதப்ெபண் பாிசத்ைதக் கு லத்தால் வஞ்சித்த கள்வ ம் ஆவன். 
ேவந்தர்க்கு நாட் ல் ஆட்சியியலன்றி அளிக்கும் உாிைம யின்ேறல், தசரதன் த ல் 
மணப்பாிசமாகத் தந்தேதாடைமயா  மீட் ம் வரமாகக் ேகட்ட மைனவிக்கு 
"மண்ேணெகாள் நீ" என் ம், "ஈந்ேதன் ஈந்ேதன் இவ்வரம்" என் ம் த தற்கு இைசவ  
அற ம் அழகும் ஆேமா? ெகாைட ாிைமகிைடயாதெபா ைள வைரயா  வழங்குங் 
குாிசி ன் வள்ளன்ைமையக் ெகாண்டா வ  என்ேனா? 
 
    ெகாற்றவர்க்குத் தம்நாட் ற் ெகாைடவைர வின்ைம ெதான் ெதாட்  
உலகறி ண்ைமயாகும். நாடறி ம் இப் பழவழக்ைக இராம க்கு உாிைம ண்  
பண்ணக் ைகேகயிைய ைவ வக்கும் சில ந ன நாகாிக நீதிவாதிகள் ஆசங்கிப்பதால், 
அறம் அறி  ஆட்சியாதி அ ப்பட்ட அளைவகளால் அவ் ண்ைமைய ம் சிறி  
ஆராயப் குவாம். ேவத ம் நீதி ம் ேவத்திய ாிைமைய ேவ ேகா  அளவிட்ட க்க 
யாண் ம் கண் லம். ற் ாிய மன்னராட்சிக்குத் ேதவேகாப ம் பைக மன்னர் 
பய மின்றி எல்ைலயில்ைல. வைர ாிைம அரசாட்சி நீர்ைமக்ேக ெபா ந்தாததாம். 
அரசனாைணயால்மட் ேம வழக்கறமைனத் ம் ஆக்க ம் அளிக்க ம் அழிக்க ம் 
ப வதாகும். அறங்கெளல்லாம் ேவந்தராட்சியின்கீழ் வைரய க்கப்பட்  வழங்கும். 
அைனத்தற ம் ஆக்க ம் அழிக்க ம் வல்ல ெகாற்றவர் ற் ாிைமக்கு அள  
கட்டவல்லார் யார்? ேகாேவந்தர் ஆட்சி ாிைம, அதனியல்பா ம் 
வைரவின்ைமயா ம் அவர் கு யறத்திற்கு அதீதமாகும். கு  வழக்ெகல்லாம் ேகாமகன் 
ேகாலால் நி வப்ப ம்.குாி சிலர் ெகாைட ாிைமைய வைரய த்  வற் த்தவல்லார் 
யார்? நி மதிகாாியற்றவிடத்  வழக்கறமில்ைலயாகும். கு வழக்குாிைம 
யறெமல்லாம் ேகாமன்னராைண த ம் எல்ைலக்குட்ப ம். ெகாற்றவர் ஆட்சியறேமா 
எல்ைலயற்ற ற் ாிைமப் பாற்றாம். மன்னறம் வகுக்கும்ம ல் ஏழாமதிகாரம் 

வதி ம் ேவந்தக்குக் ெகாைட ாிைம வைரய க்கப்ப ம் குறிப் ம் இல்ைல; 
இ மட் ேமா? எல்ைலயற்ற ெகாைட ாிைம சுட்ட ம்ப கினற . ற் ாிைமயற்ற 
ஆட்சி ம் ஆதிக்க ம் ெகாற்றவர் ெகாள்வதில்ைல. ெகாைட ாிைமேய ஆட்சிக்கு 
அறிகுறியாகும். குைற ாிைம ஒ காற் சிற்றரசர்க்காவதன்றி மற்றக்ெகாற்ற 
வர்க்காவ மில்ைல; அவர் ெகாள்வ மில்ைல. 
 
    ேகவலம் கு வழக்கி ங்கூட நம  நாட் ன் ெதன் பகுதியில் மீதாட்சர ல்விதிேய 

தலறமாக் ெகாள்வார்க்கு, தாவரங்களிற் ெகாைட ாிைம ெபா க் கு ம்பத்த க்கு 
மட் ம் சிறி  எல்ைலய க்கப்பட் ள்ள . இதி ம் ெகாைட ாிைம வ ம் 
க யப்படவில்ைல. அறேவ பராதீனபாத்திய மற்றவிடத்  ஆதிக்க ம், ஆட்சி ம் 
இலதாகும். உைடைமயாட்சிக்குக் ெகாைட ாிைம அ ப்பைடயாகும். வரம்பிகந்த 
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ெகாைட ாிைம, கு களிற் சிலசமயம் சில க்குச் சில இடங்களில் ம க்கப் 
ப கின்றதன்றி, மற்ைறயிடங் காலங்களில் வைரவின்றி வழங்கப்ப ம். 
இத்ெதன்னாட் ல் இைடெய ந்த மீதாட் சர ல் கூ ம் ெகாைடவரம் ம் 
ெகாைடப்ெபா ளிற் சம ாிைம ைடய பிறர்நலம் ேப ம் அளவிற்ேறயாகும். பிறந்  
உாிைமயைடயப் பிறர் இல்லாதேபா  தனி ைடயார் தம்ெபா ைளத் தாம் 
வி ம்பியாங்குத் த ம் உாிைம ைடயார் என்பைத மீதாட்சர ம் ம க்கவில்ைல. 
 
    வழக்கறம் வகுக்கவந்த ம வாதியற ல்க ள், யாக்ஞவல்கியர் த மசூத்திர ல் 
ஒன்றாம். த ல் அதன் வழக்கறப்பகுதி ேவத்தியலறம் விளக்கிற்றில்ைல ெயன்ப ம், 
அதனால் அதன் ஆைண கு க க்கன்றி ேவந்தர்க்கு விதியாமாறில்ைலெயன்ப ம் 
மறக்க பாற்றன்றாம். இனி, இத்த மவழக்கு விதி க்கு உைரகண்டார் பலராவர். 
அவ ள்,விக்ஞாேனசுவரர் சுமார் 800ஆண் க க்கு ன் ெசய்த வி த்திேய 
மீதாட்சரமாகும். இவ் ைரவழி ல்,கு களிற் ெபா க்கு ம்பத்தாாின் 
ெகாைட ாிைமெயான் க்ேக எல்ைல குறிக்கப்பட் ள்ள . இதன் த க்கு 
உைரவகுத்த சீ தவாகனார் தலான பிற அற ைடயார், உைடயவ க்கு 
உைடைமப்ெபா ள் எதி ம் எவ்விதஎல்ைல மற்ற க்ெகாைட 

ாிைம ண்ைமைய வற் த்திைவத் ள்ளார். பாரதநாட் ன் வடபகுதிகளில் 
மீதாேசரம் மதிக்கப்படாமல்,சீ தவாகனாாின் "தாயபாகம்"அன்ன பிற அற ல்கேள 
ேபணப் ப கின்றன. அைவேப ேவார் இன்றள ம் தம்ெபா ளில் வரம் பற்ற 

க்ெகாைட ற் ாிைம ெகாண்டா  வ கின்றனர். ஆகேவ த லாம் 
யாக்ஞவல்கியர் அற ல் ஒ  தைலயாக் ெகாைட ாிைம கு க க்குேம 
ம க்கப்படவிைலெயன்ப  ெதளியக்கிடக்கின்ற . கி.பி. பதிேனாராம் ற்றாண் ல் 
எ ந்  இன்றள ம் நா ம் அங்கீகாிக்கப்படாம க்கும் மீதாட்சரவிதி 
ெகாண்  எப்ப  இரண்டா ழியில் ஆண்ட ெகாற்றவன் தசரதன் ெகாைடயறத்ைத 
மதிக்கலாகும். ஏறக்குைறய எண் றாண் க க்கு ன் எ தப்பட்ட வழி ைர 

லான மீதாட்சரெமான்ெறாழிய ந்திய அற லைனத் ம் ேகவலம் கு க க்குேம 
ெகாைட ாிைம குைறக்காதேபா ,பல ழிக க்கு ன் ெகாற்றஇைறைம ற்றிச் 
சிறந்த குாிசிலான தசரத க்கு,அவன் தனி ைடைமத் தன் நாட் ல் பராதீனபாத்தியம் 
இல்லாைம ெசால்ல ஒத்ேதேத ம் உண்ேடா? 
 
    இனி, இைடெய ந்த மீதாட்சரக் கு வழக்கற ல் விதி ங்கூடத் தசரதன் சுல்கக் 
ெகாைடையக் க ம் வழியில்ைல.ஒ  ெபா ளிற் சாி ாிைம ைடயார் பல ள 
ேரல்மட் ம் மீதாட்சரவிதி ஒத்த ாிைம ைடயார் பல ள் ஒ வ க்குத் தனிக்ெகாைட 

ற் ாிைமைய ம க்கின்ற . சாி ாிைம ைடய தாயத்தார் பிறவா ன் ம், பிறந்  
இறந்த பின் ம் தனி ைடயார் தம் ெபா ெளதைன ம் யா க்கும் தைடயின்றித் 
தரற்குாியாெரன்பைத விக்ஞாேனசுவர ங்கூட ம த்திலர். மீதாட்சர 
விதிப்ப க்குங்கூட, பிதிரார்சிதத்தா வரத்தானம் ெபற்றவர்க் ெகதிராகக் 
ெகாைடப்ெபா ளிற் ெகா த்த காலத்திற் க ப்பத் ம் உ ப்பட் ராத பின் பிறந்த 
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சந்ததிக்கும் தாயத்தார்க்கும் எவ்வித உாிைம ம் சிந்திப்பதில்ைல. விவாக காலத்தில் 
ேவந்தனான தசரதன் மணமகளான ைகேகயிக்குத் தனியாட்சிக்குாிய தன் 
அேயாத்தியரைசச் 'சுல்க' சீதனமாக அற ைறயிற் ெகா த்தி க்க அதற்கு 
ெந ம்பல்லாண்  நிைறந்  கழிந்தபிறகு பிறந்த இராம க்கு அவ்வரசிய ற் 
பிறப் ாிைமேயற்பட நியாயம் உண்ேடா? 
 
    ேம ம்,ந நின்  ஆராய்வார்க்குக் கு க்குல வழக்கறம் குாிசிலார்க்காகாைம சிறி  
சிந்திப்பின் இனி  விளங்கும். சாதாரணவழக்கில், தந்ைத ெபா ைள மக்க ம் 
சந்ததியற்றவிடத் த் தாயத்தா ம் பகுந்ெத ப்பர். ேசாதர க்குச் ெசாத்திற் சமபாகச் 
சாி ாிைம உண்ேட?அரசிய ல் அவ்வா  பிாித்தாளக் ேகட்க அற ேம ம் 
ஆட்சிேய ம் உண்ேடா? பங்கு இல்லா  ஒ வன் ஆ ம் ேகாவியற்ற மங்ெகாண்  
கு க்குலத்  எவ ம் ெசாத்ைதத் தனிக்ெகாளக் க தலாேமா? இன் ம் கு வழக்கில் 
வற் த்தப்பட்  ேவத்திய க்ெகாவ்வாத விதி பல கா ங்கால்,மாந்தர் 
தாய ைற ம் குல வழக்கற ம் மன்னவர்க்ேகற்றி விபாீத வாதெம ப்பி 
இடர்ப்படலாேமா? ெகாற்றவர்க்குத் தம்நா  ற் ாிைமயாகிக் ெகாைட 

ாிைம ட்பட நிைறயாட்சிக்குாிய உைடைமப் ெபா ளாவ  அறமன்றாயின், தசரதன் 
மைனவிக்குச் 'சுல்க'மாகக் ெகா க்கத் ணிந்திரான்; ேககய மன்ன ம் 
அைதேயற் ப்ெபறற்கு இைசந்திரானன்ேறா? பின் ம், தசரதனி க்ைகயில் 
இராம க்கு அைத அவன் ெகா க்க நிைனத்த  என்னாம்? அரசனாவான் நாட்ைட 
ஆண்ட பவிப்பதன்றிக் ெகா க்க உாிைமயில்லானாயின் இராம க்கு அைத அவன் 
தான் ெகா க்கத் ணிவேனா? ணிந்த தன் வி ப்பத்ைத மன்ன ம் 
மாசறக்கற்ேறா ம் கூ ய மகாசைபயில் எ த் க் கூ வேனா! கூறில் அைத யா ம் 
தடாமல் அைனவ ம் ஒ ங்ேக ஆேமாதிப்பரா? மீட் ம் அவேன வரம் ம க்க 
வழிகாணா , பரத க்கு "ஈந்ேதன் ஈந்ேதன்" எனக் ெகா ப்பனா? ெகா க்கும்ப  
ைகேகயிதான் ேகட்பாளா? 
 
    ெசல்லா ண்வரம் ேதவி ேகட் " ஒல்லாக்ெகாைடயா ேவந்தேன வழங்கி ம், 
ச ர்ேவத ம் பிற ம் ஓதி நன்குணர்ந்த வசிட்ட னிவன், ெகா த்தற்கு இரங்கி 
ேயங்கும் மன்னைனக் ெகா க்ெகாணா அறஞ்ெசால் த் ேதற்றாமல், வரமாக 
நா ெபற்ற மாணா ைரயாள் தாேனத ம்" உன் தல்வனான இராம க்கு அரசு 
என்  ம குமன்ன க்கு அைமதி ெசால் , 'இராம க்கு நாடளித்  நின் கணவற்கு 
உதவி வைசதீர்' என்  ேகாப்ெப ந்ேதவியிடம் குைறயிரக்கக் காரணெமன்ேனா? 
மன்னன் மனதாரக் ெகா ப்பி ம் அ  ெசல்லாெதன்பேத அறத் ைறயாேமல், 
ேவந்த ம் னிவ ம் அைதவிளக்கி இராமாபிேடகத்ைத நடத்தாமல், ேண 
ைகேகயிையப் கழ்ந் ம் இகழ்ந் ம் ெகஞ்சி ம் மிஞ்சி ம் ேபாற்றி ம் ற்றி ம் 
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பயன்காணா  அயர்ந்  ம கி அலம வேரா? எ  ெகாண் ம் இராம க்கு மகுடம் 
ைனவித்  "ஒன் ம் வனெமன் ன்னாவண்ணம் ெசய்"வேத தன் சிந்ைத கவர்ந்த 

கவற்சியாக் ெகாண் ந்த தசரத க்கு எளிதில் அறெம த்ேதாதித் ெதளிக்காமல், 
ைகயற ற்  வசிட்ட ம் ேண வ ந் வாேனன்? இன் ம், வசிட்டேன* 
"வாள்ேவந்தர், எந்ைத (இராமன்) குதற்கிைட ண்டாயேதா?......ெதாிவி 
எமக்ெகன் ைரத்த"ேபா , "ேவந்தன் (தசரதன்) பணியினால், ைகேகயி 
ெமய்ப் தல்வன் பாந்தள் மிைசக்கிடந்த பார் (அேயாத்தியரசு) அளிப்பானாயின்" என்  
மட் ம் பரத ாிைம ெசால் , ெசல்லாக் ெகாைடயால் நா  பரத க்ெகய்தைம 
கூறா வி வாேனன்? ேகட்ட ேவந்த ம் ேவதமறிந்த விப்பிர ம் ேவ  பிற ம் 
இராமாபிமானிகளாயி ந் ம், ெகாற்றவ க்கு நாட் ற் ெகாைட ாிைம யின்ைம 
நிைனயாத  ஏேனா? மன்னைன ம் மாற்றன்ைனைய ம் மற் ம் பரதன்பாற் 
பாி ைடய பிறரைனவைர ம் ெகான் , விற்றிற ம் ர ம் காட் , இராம க்கு 
"நன்ெமௗ  சூட்டல் ெசய்யக் க தி"ப் " ைகந்  கனன்  ெபாங்கும் ஆறாக்கனல்" 
அழ மனத் திலக்குவ ம், தசரத க்குக் ெகாைட ாிைமயின்ைம ெதாிந்திலேன 
ேபா ம். ெதாிவேனல் அவன் ெப வி ப்பத்ைதத் தாைதகாதகனாக வி ம்பாமேல 
எளிதில் த்தி ப்பனன்ேறா? ேகாசைல ம் இராம ம் ெகாைடமறாமல், தசரதன் 
ெகாைடயாற் பரத க்கு அரெசய்தியெதன்ேற ேபசுவாேனன்? இராமனி க்க வரமாக 
நாட்ைடத் தனக்கு மன்னனிடம் தன் தாய் ேகட்  வாங்கியைதத்தான் ஒவ்வாத 
'த மத்தின் ேத ம் ெசம்ைமயின் ஆணி ம்' ஆன பரத ம், இராமன் க த்தாிக்கு 

ன்னேம தந்ைதயின் பாிசக்ெகாைடயால் தரணி தனதாயினைதத் தமயன் வாய்க் 
ேகட்டேபா  தந்ைதக்கு ெகாைட ாிைமயின்ைம க தி அைத மறாதி ப்பேனா? 
    -------------------- 
    *நகர் நீங்கு படலம் - கவி-98 
 
    இன் ம் நாட் ல் நி ப க்குக் ெகாைட ாிைமயின்றாயின், இராகவன் பரதனிடம் 
    "அறத் ைறயில் 'அரசு நின்னேத' என்ன ம், "பன்ன ம் ெப ம் கழ்ப் பரதன்" 
"அரசு என்னதாயின் யான் இன்  (நினக்குத்)தந்தனன்" என விைரந்  தந்த ம், 
தந்தைதப்ெபற் க் ேகாசைல ைமந்தன் 'ேகாசலநா ைட வள்ள'லான ம் எப்ப ேயா? 
இவ்வா  தசரத ம் ேககய ம் இராமன் பட்டாபிேடகத் க்கு அைழக்கப்பட் வந்த 
ேவற்  ேவந்த ம் பிறமாந்த ம் ேகாசைல ம் ைகேகயி ம் இலக்குவ ம் இராம ம் 
பரத ம் வசிட்ட னி ம் 'பாிசுத்தர்' சித்தார்த்த ம் மற்ற மாந்த ம் வடெமாழி 
வான்மீக ம் ெதந்தமிழ்க் கம்ப ம் ம வாதி அற ைடயவ ேம அறியாத 
இவ்வழக்ைகத் தற்கால நாவலர் சிலர் கண்ெட த் க் ெகாண்டா வ  ைமேய. 
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    இவ்வா  அற ம் அறி ம் மன்னர்க்குத் தம் நாட் ல் க்ெகாைட 
ற் ாிைம ண்ைமைய விளக்குவேதா , தசரத க்கு ன் ம்பின் ம் பாரத 

நாட் ல் ஆாியமன்னர் ைகயாண்ட ஆட்சி ைற வரலா  பல ம் அதைனேய 
வ த்தக் காண்பாம். யயாதி மகாராச க்குப் பட்டமகிசியால் இ ெப ங்குமரர் 
பிறந்தி க்க ம், அவர் பிறந்தபிறகு ேகாத்ேதவியின் ேச பாற் கந்த வமணத்தால் 
தனக்குப்பிறந்த க்கு ேவத்தியற்சின்னமான *" ம் மாைல ம் த்த 
ெவண்கவிைக ம் ரசும் தந் , ப ம் (=நா ம்) வழங்கி"னதான பாரதக்கைத ம் 
அறிேவாம். 
 
    நள ம் த ம ம் வளநாட்ைடேய பணயம் ைவத் ச் சூதா த் ேதாற்றிட, 
ெவன்ேறார் அதைனப்ெபற்  ைறெசய்தவரலா ம் உணர்ேவாம். ேதசத்ைதச் சூதிற் 
பணயம் ைவக்கச் சுதந்திரம் உள்ளேபா , மணவைறயிற் 'சுல்க' அற ைறயில் 
நாடளிக்கமட் மா மன்ன க்கு உாிைம யில்லா ேபாகும்? 
    ------------ 
    *வில் பாரதம் கு குலச்ச க்கம். கவி-25 
 
    "சிைறயில் ைவத்தவைள விட்  இராவணன் அபயம் கின் அவ க்கு 
அளிப்பதற்குக் "ேகாசலநா ைடய வள்ளல், இன் ேபாய் நாைளவா' என நல்கினன்" 
என்  சுட் ய குறிப்பா ம், "உலகளிக்கும் நீாினால் தந்ைத ம் ெகா யன்," 
"பாரக ைடயவன் ஒ  மகற்ெகனேவ ெகா த்த ேபரரசு," "அரசு நின்னேத ஆள்க." 
"அரசுயான் இன்  (இராமனாகிய உனக்குத்) தந்தனன்," "ஈந்ேதன் ஈந்ேதன்," 
(பரத க்காக) "மண்ேண ெகாள் நீ" என்ற பல ெவளிப்பைடகளா ம் நா ைடய 
நி பர்க்கு அதைன நல்கும் உாிைம ண்ைமையக் கம்ப ம் விளக்குகின்றார். 
"அரசர்கள் தங்கள் நாட்ைட த்தகுமாரனிடம் ெகா ப்ப ம், அல்ல  அவைனவிட 
நல்லவனாயி க்கும் இைளய த்திர க்குக் ெகா ப்ப ம், ........நியாயம் ெகடா  
அரசியல் நிைல ெப வதற்ேக"* என்ற வான்மீகர்வாக்கிய ம், பிள்ைளக க்கு 
மீதாட்சரக்கு  வழக்கிற்கண்ட பிறப் ாிைம – அரசிய ல் யா ம் இன்ைமைய ம், 
ெகாற்றவர்க்குத் தம் நாட் ல் க்ெகாைட ற் ாிைம ண்ைமைய ம் விசதமாக்கும். 
"எனக்கு அரசு ெகா ப்பதற்காகேவ இங்கு அவன் வ கின்றான்......உனக்கு அரைசக் 
ெகா க்கும்ப  ெசான்னா ம் உடேன ெகா க்க இைசவானன்றி ேவ ைரயான்" 
என்  இராமன் கா  ேபாந்த பரதைனச் சந்ேதகிக்க இைளயவ க்குப் 
பரதனியல் கூ ம் இவ்வான்மீகர் வாக்கியங்க ம் குாிசலர்க்குத் தம் நாட் ற் ெகாைட 

ற் ாிைம- ைடைமையக் காட் ெமெனக் கூற ம் ேவண் ேமா? 
    ------------------------------- 
    *ச க்கம்-8 
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    மாவ ச் சக்கிரவர்த்தியிடம் வாமனர் அவ லைக வஞ்சித் ப் ெபற் ப் பின்  
அவைனப் றம்ேபாக்கிய கைத அறியாதார் இ ப்ப  அ ைம. வாமனர்க்கு மாவ  
மண்வழங்கும்ேபா , அவ க்கு ந சி ெயன்ற வய வந்த மகெனா வன் இ ந்தனன் 
என் ம், அவன் இ ந் ம் அவன் பிறப் ாிைமயால் மாவ க்கு நாட் ற் 
ெகாைட ாிைம குைறயவில்ைலெயன் ம் ெபாியாழ்வார் தி ெமாழியால்* 
விளக்கமாகிற . அன்றி ம், நீதிசாத்திர பாரங்கத ம் மாவ யின் குலகு மான 
சுக்கிராசாாியர், வஞ்சேவட ைடய வாமன க்கு மண்வழங்காமல் ம க்கும்ப  

ண் யதன்றி, மகனி க்கத் தந்ைதக்கு நாட் ற்ெகாைட ாிைம யின்ெறன்  
எ த் ைரயாைம ம் ஈண் க் கவனிக்கத் தக்க . மன வந்  தரப்ெபற்ற வ க்ேக 
நாட் ாிைம கிைடயாதாயின், வஞ்சித்  வாங்கிய மாவ ேதசம் வாமனர்க்கு 
ஆவ ண்ேடா? இைறவன் அறமறந்ேதற்றான்ேபா ம். 
 
    ம குலத்தில் தசரத க்கு ன் ஆண்ட அாிச்சந்திரன் விசுவாமித்திர னி 
வி ம்பியப  தன  அேயாத்திநா  ைத ேம தத்தம் ெசய்தான். ெகா க்கும்ேபா  
அவ க்கு ேலாகிதாசன் என் ம் ேகாமக ம் இ ந்தான். ெகா த்தவன் குலகு ம் 

னி ங்கவ மான வசிட்டன் உடனி ந் ம் அக்ெகாைட அறத்தாறன்ெறனத் 
த த்தானில்ைல. ெகாைடவி ம்பிப் ெபற்றவ ம் அறமறியாக் கயவனில்ைல. ேவத 
விரதங்களில் ய ைற ேபாய தவ னியான விசுவாமித்திரன், மகன் இ க்க ம் 
மன்னனிடம் ெகாைட ாிைமயின்ேறல் நாட்ைடக்ேகட்  வாங்குவனா? வாங்கியபின் 
ெகா த்தேவந்தேனா  குற்றமற்ற அவன் மகைன ம் நாடகற்ற நிைனப்பனா? 
    --------------- 
    * தற்பத்  9-ம் தி ெமாழி. 8-ம் பாசுரம். 
 
    இைவ பலவாற்றா ம் ேவந்த க்குத் தம் ேதயத்தில் ற் ாிைம ண்ெடன்ப ம், 
அவர் மக்க க்குப் பிறப்பால் தந்ைதயர்நாட் ல் அவர் காலத்தில் யாேதா ாிைம ம் 
ஏற்ப வதில்ைலெயன்ப ம், தம் மக்களிற் தற்பிறந்தாெர ம் ைறக தாமல் தாம் 
வி ம் ம் யார்க்ேக ம் தல்வரைனவைர ம் விலக்கி ஏதிலர்க்ேக ம் தந்ைதயரசர் 
தம் நாட்ைடத் த வ  ஆாிய மியில் அற ம் ஆன்ற வழக்கும் உைடத்ெதன்ப ம் 
விளக்கமாகும். இப்ப யி க்க, இராமன்பிறக்க நீண்ட பல ஆண் க க்கு ன்னேர 
மணப்பாிசமாகத் தசரதன் ைகேகயிக்குக் ெகா த்த  ெசல்லாெதன் ம், இராம க்குப் 
பிறப்பால் அரசுாிைம எய்திற்ெறன் ம் வாதிக்க வ பவர் மாற்றம் அவர் வாய்வன்ைம 
குறிப்பதன்றி வழக்கறமாகாைம இனி விாிக்கேவண் வதன்ேற. 
    ------------ 
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11. சில வினாவிைடகள் 
 
    இவ்வாராய்ச்சி இராமனின் ெதய்வப் னிதக் குணத் க்குப் ப ம் அவதார 
மகிைமக்குக் குைற ம் உண்  பண்ணலாெமன்றஞ்சி அகற் வார், இதன் உண்ைமப் 
பயன் அறியாராவர். இராமன் மனித ெவ த்த கட ளா? கட ட்பண்பைமந்த 
மனிதனா? என்ற ஆராய்ச்சி ஈண்  எ தல் இல்ைல.கட ளவதாரமாக இராமைனக் 
காண்பார் யாவ ம் இவ்வாராய்ச்சி அவன் ெதய்வத்தன்ைமக்கு எவ்வித பங்க ம் 
பண்ணகிலாதேதா  அவன் குணப்ெப ைமைய அளக்கப் ெப ந் ைண மாகும் 
என்  அறியக்கடவர். ெபற்ேறார்ெசாற்ேபாற்றல், உடன்பிறந்ேதாைரப் ேபணல், 
மணந்த ஒ மைனவிையயன்றி ேவ  மகளிைர மணங்ெகாள்ளாைம, தஞ்சம் 

குந்தவைர அஞ்செலன்றளித்தல், இன்ேனாரன்ன தைகசான்ற நற்குணங்கைளக் 
கண்ணைனப் ேபாலச் ெசால்லளவிற் காட்டாமல் வாழ்க்ைகயால் வ த் ம் 
ெப ைமத்தாம் இராமகைத. இவற் ள் மாற்றன்ைனெயன் ம் ேவற் ைம ணராமல், 
தந்ைதெயா  தாய் ெசாற்ேபணிப் பரதைனப் பாராட் த் த வி மகிழ்ந்த இராமனின் 
"ெசப்ப ங்குண"ச் ெசவ்விைய ம் "பங்கமில்குணத் ப் பரதன்" பண்ைப ம் 
இவ்வாராய்ச்சியிற்கண்ட ண்ைமேய இனி  விளக்குவதாகும். அரசன் 
பாிசக்ெகாைடயால் அேயாத்தி பரதனாய ண்ைம ெவளிப்படாதவைர, பரத ம் 
இராம மாகிய இ வாின் பரஸ்பரக்காத ன் ெந க்க ம் ெப க்க ம் பாதிக்குேமல் 
விளக்கமற்  மங்கி மாசுப ம். பிறப்பால் ற்பிறந்தவ க்ேகயைமவ  அரெசன ம், 
தனக்கு உாிைமயில்லாதைதத் தாய் தவறாகக் கவர்ந்  த வதாக ேம க ம் பரதன், 
ெகாள்ளா உலகப்பழிக்கு அஞ்சி, தான் ஏற்கெவால்லாமல் தமய க்குத் த வதில் 
அவ க்குப் ெப ைம ண்ேடா? 'சுல்க' சீதனக்ெகாைடயால் ஆன்ற அரச ைறயிற் 
றனேதயாம் அேயாத்தி ெயனப் பரதன் அறிந்தபிறகு, தாைத தந்தவரத்ைத ம த் த் 
தான் அரேசற்கத் தாழ்ந்த தைமயன் தைடையத் தன் காதல் ெவள்ளத்தால் 
உைடத் ெவன்  தன் ைடைம தான்த ம் தக ைரத் , த ல் வாங்கெவ த்த 
தைமயைன வி ம்பிக் ெகாள் மா  இணக்கி, உாிைமயற்ற இராமைன அரசனாக்கத் 
தன் அறத்தரசுாிைமைய வ யத்தந் , அவ க்குப் பணிெசய்தி க்கும் 
வாழ் கந்ததன்ேறா பரதன் ஆசற்ற பாசத்ைத ஒளிரச்ெசய் ம். ன்ைனய'சுல்க' 
வரலா  அறியாமல் தற்பிறந்த தனக்ேக ாியெதன்  இ ந்த ேபா ம் "என் 
பின்னவன் ெபற்ற ெசல்வம் அ யேனன் ெபற்றதன்ேறா" என அகமகிழ்ச்சியால் 
"அப்ெபா தலர்ந்த ெசந்தாமைரயிைன ெவன்ற" ெதன கமலர்ந்  தன் 
உைடைமையத் தம்பிக்கு வி ம்பித்தந்த இராம க்குத் தனதளிக்கும் தைகைமயற் த் 
தைமயனைதத் தான் ெகாள வள ம் பழியஞ்சி அவன்பாற் ேசர்ப்பிக்கவி ம் ம் ஒ  
பரதைனேய தம்பியாக்கில், அப்பரதன் "நின்னி ம் நல்லன், நிைறகுணத்தவன்" 
என் ம், ண்ணியம் என்பேத அவ யிர்' என் ம், 'அன்னான் அ க்குக் ேகா  
இராமர் அ காவேரா' என் ம் ேகாசைல பரசும் பாிசுைடயனாவேனா? அன்னவன், 
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"எத்தாயர்வயிற்றி ம் பின்பிறந்தார்க-ெளல்லாம் ஒத்தாற் பரதன் ெபாி த்த 
மனாவ ண்ேடா?" எனத்தம் ைனக் ெகால் யவந்  நின்ற சுக்ாீவன் குணத்ைத 
நிைனந்  உளம் உைள ம் இைளயவ க்கு இராமன் எ த் க்காட் ப் க ம் 
ெப மிதம் ெப வெதங்ேக? ேம ம், சேகாதரவாத்சல்யப் ெப ைமைய விளக்குவ ம் 
இராமாவதார ேநாக்கத் ெதான்ெறனக் ெகாள்ேவார், 'இராமன் ஒ வேன தனதளிக்குந் 
தைகயன், பரதன் தனதல்லாத் தைமயனைதத் தான் பறிக்கவி ம்பாதவேனயாம்,' 
என்பேரல், அவதார ேநாக்கம் நன்கு நிைறேவறாைம காணக்கடவர். தமயன் தம்பிக்குக் 
காட்டத்தகும் தண்ணளிைய, இராமன் 'சுல்க' ண்ைம யறியாமேல பரத க்கு அரசுதர 
வி ம்பியதால் நி வலானான். இதனால், சேகாதரவாத்சல்யத்தில் தமயனன்பாம் 
ஒ பாதிேய விளக்கப்ப ம். தம்பி தமயனிடம் காட்டவல்ல ேபராதரப்ெப ைம 
விளங்குமாறில்ைல. தன் ைடைமயான ேபரரைசத் தமய க்குத் தான் உவந்தளித்த 
பரதன் ெமய்க்காதற்கைதயால் மட் ேம அப்பாதி ம் விசதமாகும். தனக்குாியெதன 
நிைனத்த தமய ம், பின் தன் ைடைமெயன்  அறிந்த தம்பி ம், ைறேய ஒ வன் 
மற்றவ க்கு 'ஏத்தப்ப ம் ேவத்தியல்' வழங்க வி ம்பிய ெமய்தவா வரலா ங் 
கண்டேபா தான். பிராதாக்கள் பரஸ்பரம் ெகாள்ளத்தகும் உண்ைமக் காத ம், 
தைனமறந்  காதற் கடனாற் ம் அவர் ெப ந்தைகைம ம் ஒ ங்ேக விளங்குவதாகும். 
அப்ெபா ேத அவதார ேநாக்க ம் ர்த்தியாகும். ெதால்ைலச் 'சுல்க' வரலா  
தானறிந்த்ைதப் பிறர்கூறா இடத்திற் றன்னலம் றந்  மாற்றன்ைனமகன் 
அற ைடைமயின் உண்ைமைய ெவளிப்ப த்திப் பரதைன ம் ைகேகசிைய ம் ேண 
வைசெவள்ளம் ெந  நீந்தி ழலாமற் ைகெகா த் தவி ெமய்ம்ைமக் 
கைரேயற் வித்த இராமன் ெப ைம இவ்வரலாற்றால் ெப மல்லாமல் ேவ  
வைக ண்ேடா? 
 
    இனி, 'வான்மீகர் விளக்கிய இவ் ண்ைமையக் கம்பர் விசதமாக்காமல் 
உய்த் ணரைவப்பாேனன்' என்பார், காலேதச வர்த்தமானங்கைளக் க தி வான்மீக 
வரலா  பலவற்ைற ம் ஆங்காங்ேக மைறத் ம் குைறத் ம் விாித் ம் திாித் ம் 
கைதத் ச்ெசல் ம் கம்பர் வழக்கு அறியாராவர். ைழ ைழந்த வா  
தி ம்பவ ன் ம், அவன் ப ெகாைல ண் றந்தபின் ம், ெகா நைனக் 
ெகால்விக்குங் ெகா ந்தேனா  ' மணப் ன்ேதறள் ஒக்க ண் ' மைதயினளாக 
வான்மீகி ெசால் ம் தாைரையக் கம்பர் ஒப்பற்ற வா யின் தப்பற்ற தாரமாகச் 
சித்திாித் ள்ளார். வி ப்  ெவ ப்ேபாராமல் வில் த்த ஏதிலைன ேவட்ட வான்மீகர் 
சீைதைய, 'காத வர் க த்ெதா மித்  ஆதர ' படாமன்றல் உகவாத் தமிழ் 
வழக்கறிந்த கம்பர், மிதிைல வ ம் இராமேனா  கண்ணாற் கலந்  ப கியேநாக்கின் 
ஒ வைரெயா வர் ஈர்த்  இ வ ம் மாறிப் க்கு இதயெமய்தி உளத்தால் மணந்  
மகிழச்ெசய்  ைவத்தார். இன் ம், உடன் வனமைழத் ச்ெசல்ல உவந்திடாக் 
கணவன்றன்ைனப் டைவ ேபாக்கி ேவட் த்தியெபண் என்  அறியாமல் சனகன் 
தன்ைன அவ க்குத் தானம் பண்ணியதாகக் காதலாற் பாிகசித்த வான்மீகர் சீைத 
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வாய்மாற்றத்ைத அறேவ மைறத்  ஒ க்கினர். மயிர் பி த்தி த்  இராவணன் 
ம யில் ைவத்  எ த் ச்ெசன்ற ஆாியேவடக்கவியின் சீைதபடத்ைத அழித் , 
"தீண் வாெனனில்" சீைத மாண் தீர்வெளன்ேற அவள் இ ந்த மண்ெணா ம் 
கீழ்ைமயான் "வன்ைமயால் கீண் ெகாண்ெட ந்ேதகினா"னாகப் க்கி ள்ளார். 
பரத க்கு அரசு தந்த 'தாைதைய வாைதெகாண் ' பரதைனப் 'ேபார் ெதாைலத் ' 
அவன் பற் ைடயாரைனவைர ம் ெகான்  இராம க்குத் தன்வ யால் சூட்டப் 
ேபாவதாக ெந ெமாழி கூறிய இலக்குவைனக் க யாமல் அவன்க த்ைதப் ேபணிச் 
ெசவிெகா க்கும்ப  தன்மகைன ேவண் ய மறத்தாயான ேகாசைலயின் படத்ைத ம் 
மாற்றி,"அவனி காவல் பரதனாகுக, இவன்(இராமன்).....இ ங்கானிைடத் 
தவனிலாவைக காப்ெபன், தைகவிலாப் வனிநாத (தசரத)ற்ெறா ' எனப்ேபாய்" 
அலக்கணிைடக் கலக்க றா மதி ைடயாளாகப் ெபாறித்தவர், வான்மீகர் 
மைறயா ைரத்த தசரதன் தகவற்ற ைர ைர பலவற்ைற ம் ேபாக்கினர். இப்ப த் 
தமிழ்நாட் ற் றங்காலத்தவர் ஒ க்க வழக்கங்கைள ம் வி ப்  ெவ ப் க்கைள ம் 
ஓர்ந்  ஒப் ர வ வா  உளக்கிைட ணர்ந்  தம் கவியிற் கைதகைளத் 
தக ேநாக்கித் ணிந்  திாிக்கும் கம்பர், தம் காவியத்ைத அரங்கநாதராலத்தில் 
அரங்ேகற்றலாயினர். 
 
    தஞ்ைசயிற் கரந்ைதத் தமிழ்ச்சங்கத்திற் ேச மன்னர் தைலைமயின் கீழ் 
இவ்வாராய்ச்சிபற்றி யான் ேபசுங்கால், விஷமமாகச் சில வினாக்கள் எ ப்பி 
விைடெபற்  வம் க்கு வழிகாணாத சிலர் யான் பின் தனியி க்ைகயிற் ெசய்த 
ேவண் ேகாெளான்ைற ஈண் ச் சுட்டேவண் வ  அவசியமாகும். "இராமன் 
பாற்றவ  காட் ம் ைவணவர் அதற்கு வ ந்தார். தசரதைன அவர் தம் சமய 
சம்பிரதாயத்தில் தைலநின்ற பரமபாகவதர் ெப ந்தைகயாப் ேப வர். அதனால், 
தசரதன் தவ ைடயனாக ஆராய்ச்சியின் பயன் யலாகா . ஆதலால் யாதாெமா  

க்திவாதத்தால் தசரதைனத் தவறற்றவன் எனத் தாங்கேள காட்ட வல் நராகலான் 
அவ்விதம் ெசய்யேவண் ம்" என்  அவர் என்ைனத் ண்ட யன்றனர். 
அறிவாற்றைல ெவளிப்ப த்தேவண்  உண்ைமக்கு விைல ம த்  எ ம் யாண் ம் 
உைரத்  மகி ம் ஏதவாதிகளில் ஒ வனாக என்ைனச் ேசர்த்ெதண்ணியவர் வஞ்சப் 

கழ்ச்சி நயவாமல் உள்ளைத உள்ளப  ைரக்கும் என்னியல்  ெசால்  நான் 
விைடெபற்  விலக ேநர்ந்த .சமயசம்பந்தமாக ம் நிசம்ேபச மிகக்கூச ேவண்டாத 
இக்காலத்தியல்  இ வாயின், தி வரங்கப் ெப மாள் தி க்ேகாயி ல் 
ஆயிரமாண் க க்கு ன் தம் ல் அரங்ேகற்றவந்த கம்பர் வான்மீகர் 
வாக்கியமைனத்ைத ம் மாற்றா ைரத் த் தசரதன் தவ  கூறித் தம் தைலயிழக்கத் 

ணிவ  கவிமர க்கு அத் ைண அவசியமற்ெறன்ப  சிதி  சிந்திக்கற்பாற் . பிற 
இடங்களிற் ேபால ஈண் க் கம்பர் கைத வரலாற்ைற அறேவ மாற்றக்க திலர்; 
மாற்றின், யசிந்ைதக் ைகேகயி ெதய்வக் கற் ப் ப ப மாதலால், கற்பிறந்த 
தாைரையேய னிைதயாக்கும் லவர் குைறயா நிைற ைடய ேகாப் ெப ந்ேதவியின் 

கழ்க் ெகாைலக்கு இைசயாரன்ேற. அதனால் உண்ைமைய ஒளியா  உைரத் ள்ளார். 
உைரக்கு மிடத்  இடக்கரடக்கி, ேகட்கும் ரைவணவ தசரத பக்தர் உளம் 
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உைளயாவா  ெவச்ெசன் ைரயாமற் கார்ப் ச் ெசால் ஓம்பி, அறி நர் 
உண்ைமயறி மா  தசரதன் காதற்றவ ம் ைகேகயி கற் ேமம்ப  காத ம் காட் , 
வான்மீகர் வாய்ைமைய ம் ேபாற்றிப்ேபாந்தார். 
 
    வான்மீகர் விசதமாக்கி ம் கம்பர் விளக்கா  வி த்த வரலாற் ண்ைமைய 
இப்ேபா  ெவளிப்ப த் வாேனன்? என்ற வினா க்கு விைடயி க்குங் கடைன 
மறேவன். இராமேன தன் வாயால் இவ் ண்ைமையக் கூறி ைவத்தான். தனியி ந்  
பிறர் அறியாமற் பரத க்கு மட் ம் இைதச்ெசான்னானில்ைல.'த மத்தின்ேத'வான 
பரதைன ம் யசிந்ைதத் ெதய்வக் கற்பினளான சிற்றன்ைனைய ம் தகவின்றி 
உலகு ம் பழிெவள்ளக் குழி நின்ேறற் வான் க திய 'நியாயமத்தைனக்கும் ஓர் 
நிலயமான' இராமன், தானறிந்த .உண்ைமையத் தன்ைனக் காணவநத 
"அரசேவைல ம் ன் ெசஞ்சைடத்தவ ம் சுற்ற ம் தன் ைணத் தம்பிமார்க ம் 
ெசன்  சூழ ஆண் ந் " அைறயலானான். தன்தந்ைத க ம் தன்னல ம் மறவா  
பரதைனபட் ம் ெத ட் ம் வி ப் ைடயேனல், இராமன் இைத அவ க்குத் 
தனியிடத்திற் கூறி யி க்கலாேம? அற ம் தக ம் அறியாதவனா இராமன்? "அற்றங் 
கா ம்வைர தன் க த்ைதப் பிறர் அறியாமல் அடக்கவத்த ெப ந்திலவன்" என 
வான்மீகர் இவன் குணம் கூறி ள்ளார்.** தகவின்றித் தந்ைத ேகாபத்தாற்றள்ளிய 
வைசெவள்ளத்தினின்  இவைரக் கைரேயற் ங்க த்தாலன்ேறா ெசம்மல் சதசி ந்  
யாவ ம் அறிய இவ்வரலா  கூறி உண்ைமைய உலகறிய ெவளிப்ப த்திய . அைத 
மைறத் க் ைகேகயி பழிவளர்க்க வி ம் பவேர மங்ைகயர்க்கரசியின் மாசிலா 
நிைறயறக்ெகாைலஞராவேதா  இராமன் ெப வி ப்பழித்  அவனபசாரத் க்கும் 
ஆளாவர். இராமன் உளக்கிைடயறிந்ேத கம்ப ம் வான்மீகைரப்ேபால 
ெவச்ெசன் ைரயாவி ம், இவ் ண்ைமையக் கரவா  கூறி ள்ளார். ஆடவர் 
பழிசுமந் ம் மடந்ைதயர் கழ்ேப வ  ஆண்ைமயறமாம். அப்ப யி க்கக் ைகேகயி 
ெமய்ப் க ம் கற் ம் ெகான்  தவ ைடய தசரதன் ெபாய்ப் கழ் வளர்ப்ப  
"ஏதங்ெகாண்  ஊதியம்ேபாகவி ம் ேபைதைம"ப்பால ேதயாமன்ேறா? கம்பர் அறேவ 
மைறப்பி ம் இவ் ண்ைம ெவளிப்ப த் ங் கடைமகாண்பதன்ேறா தமிழ்மர ? 
    ------------------------------- 
    *நகர்நீங்குபடலம், கவி-95, **ச க்கம்1. 
 
    கம்ப ம் கரவா  உைரத் ள்ள ெமய்வரலாற்ைறக் காலக்ெகா ைமயால் 
மறந்த மன்றி, உண்ைம ணர் ட் வாைர ெவ த்  ைவ , ஆசில் கற்பறக் 
ைகேகயி கைழ ம் மாசுப த்தி மகிழ்வார்க்குக் கூறவ ம் மாற்றம் இல்ைல. 
உண்ைம ணர வி ம் ேவார்க்ேக இவ்வாராய்ச்சி உத மல்லால், ெகாண்ட விடாக் 
ெகாள்ைகயர் நீதி க திலராகலான் அவர் ன் வாதெம ம் பயன்தரா . லவ ம் 
இராம ம் கன்றிலராயி ம், பயன் பலர் நயவாெரனி ம், உண்ைமயாவைத 
உைரப்பேத கடெனனக் கண் தலார் ம் கட் ைரத்த தமிழ் மரேபாம் ம் 
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வி ப் ைடேயன், ெமய்ெவளிப்ப த்த ேவ  ைண ேவண்ேடன். ஈண் , 
ெபாய்யாெமாழி ஆாியப் லவேனா  ெமய்வழாத் தமிழ்ப் பாவல ம் உைரத் ப் 
ேபாந்த ம் கற்பரசியின் ெமய்ப் கேழாம் ம் நற்பயன் த வ மான உண்ைமைய 
வ த்த ஆற்ற ம் தக ம் ேபாதாைமக்ேக கவல்வதல்லால், இயன்றவைர கண்ட  
உைரக்கப் பிறி  கல் ேத ேவனல்ேலன். 
    ------- ----------------- 
 


