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ைர

தமிழ் மிக மிகப் பழைமயான . எத்தைனேயா பழந்தமிழ்

ல்கள் இப்ேபா

நமக்குக் கிைடக்காவிட்டா ம், கிைடக்கும் ல்கைளக் ெகாண் தமிழின் பழைமைய
ஒ வா
உணர
கிற . வைரயைறயாகக் காலத்ைதத் ெதாிந்
ெசால்ல
உ தியான ஆதாரங்கள் ெதளிவாக இல்ைல. அதனால் பைழய தமிழ்
ல்களின்
காலம் இன்ன தான் என் திட்டமாகச் ெசால்ல
யவில்ைல. கிைடக்கும் பைழய
ல்க ள் ெதால்காப்பியம் மிகப் பைழயெதன்
பல ம் க
கிறார்கள். அ
ேதாற்றிய காலம் இன்னெதன்
நி
ம் வைக ெதாியாமல் ஆராய்ச்சிக்காரர்கள்
திண்டா கிறார்கள். குத் மதிப்பாக வாயிர வ ஷங்க க்கு ந்திய , ஐயாயிரம்
வ ஷங்க க்கு ந்திய என் சிலர் கூ கிறார்கள். இன் ம் சிலர் சில ெசாற்கைள
ைவத் க்ெகாண்
ெதால்காப்பியர்
அவ்வள
பழைமயானவரல்ல
என்
ெசால்கிறார்கள். ெதால்காப்பியத்தின் பண்ணைமந்த கட் க் ேகாப்ைப ம் அதன்பால்
உள்ள ெசய்திகைள ம் பார்த்தால் அதற்கு
ன் பல
ல்கள் தமிழில்
இ ந்தி க்கேவண் ம் என் நிச்சயமாகக் கூறலாம். பல
ல்கள் - இலக்கியங்க ம்
இலக்கணங்க ம் - ெவளிவந்த பிறேக அத்தைகய அைமப்ைப ைடய இலக்கணம்
பிறக்க
ம்.
அகத்தியம், மா ராணம்,
த
ராணம்
த ய
ல்கள் இ ந்தனவாகத்
ெதாிகின்றன. ஆனால் அவற்றின் தன்ைமையத் ெதளிவாக அறிவதற்குாிய ஆதாரங்கள்
கிைடக்கவில்ைல.
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கைடச் சங்க
ல்கள் என்
ெசால் ம் பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக என்பன,
ெதால்காப்பியத் க்கு அ த்தப யாகப் பழைமைய உைடயைவ. அவற்றில் சங்கம்
என்ற ஒன் இ ந்த ெசய்திைய விளக்கமாகச் ெசால் ம் பாடல் ஒன் ம் இல்ைல.
ஆகேவ சங்கம் இ ந்த என்ற ெசய்திேய ெவ ம் கற்பைன என் ெசால்கிறவர்க ம்
இ க்கிறார்கள்.
சங்க

காலத்

ல்களில்

உள்ள

பாடல்கள்

யா ேம

ஒேர

காலத்தில்

பாடப்ெபற்றைவ அல்ல, ெவவ்ேவ
காலத்தில் இ ந்த
லவர்கள் பா யைவ.
ஆதலால் சங்கம் பல ஆண் கள் இ ந் விளங்கியி க்க ேவண் ம். அந்தக் காலம்
எ ? சிலப்பதிகாரத்தில் வ ம் கயவாகுவின் காலத்ைதக் ெகாண் சங்கத்தின் காலம்
கி.பி
இரண்டாம்
ற்றாண்
வைரயில்
என்
ெப ம்பாேலார்
தீர்மானித்தி க்கின்றனர். அந்த
ைவ ம் தவ
என்
ெசால்
ஐந்தாம்
ற்றாண் என் காலத்ைதப் பின் தள்ளிக் காட் பவர்க ம் இ க்கிறார்
இந்தப்

திய ஆராய்ச்சிகள் ேதான் வதற்கு

ன்ேன சங்கம்

த யவற்ைறப்

பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள உதவியாக இ ந்தைவ சில உைர
ல்கள்,
க்கியமாக
இைறயனாரகப் ெபா ள் உைரயில்தான் ஒ வா
ெதாடர்ச்சியாகச் சங்கங்கைளப்
பற்றிய ெசய்திகள் வ கின்றன. சிலப்பதிகார உைரயில் அ யார்க்கு நல்லார் சில
ெசய்திகைளச் ெசால்கிறார். நச்சினார்க்கினியர் ெதால்காப்பிய உைரயில் அந்த
ைலப் பற்ாி அவர் காலத்
வழங்கிய சில ெசய்திகைள எ த் ச் ெசால்கிறார்.
அவற்ைறக் ெகாண்ேட
ன்
சங்கங்கள் இ ந்தன என்பைதத் ெதாிந்
ெகாண்
க்கிேறாம்.
கர்ண பரம்பைரயாக வந்த ெசய்திகைள ைவத்ேத அந்த உைரகாரர்கள் அவற்ைற
எ தினார்கள். அவற்ைற அப்ப ேய நம்பக்கூடா . ஆனால் அவற்றில் இம்மி ம்
உண்ைம இல்ைல என்
ெசால்வ ம் தவ . உைரகளின்
லம் கிைடக்கும்
ெசய்திகைளெயல்லாம் ெதாகுத்
ஒட் ப் பார்த்தால் தமிழின் பழைம ஒ வா
ெதாி ம். ெந ந் ரத்தில் ைகயின் ந ேவ ஒ
மாளிைக ெதாிவ
ேபால அ
லப்ப ம்.
பல இடங்களில் கண்ட இந்தச் ெசய்திகைளத் ெதாகுத்
வைகப்ப த்திச் சில
கட் ைரகைளத் தினமணியில் எ தி வந்ேதன். அதன்பின் ெதால்காப்பியத்ைதப்
பற்றிப் பல கட் ைரகைள எ திேனன். ேதாற் வாயாக த ல் எ திய பதிெனா
கட் ைரகள் இந்தப்
த்தகத்தின்
த ல் இ க்கின்றன. இந்தக் கட் ைரகள்
க்கமான ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகள் அல்ல. கால் இல்லாத கட் க் கைதக ம்
அல்ல. ெசால்வைதத் ெதளிவாகச் ெசால்லேவண் ம் என்ற ஆைசயில்னாேல
எ தியைவ இைவ.
பின்ேன உள்ள கட் ைரகள் அவ்வப்ேபா
கைலையப் பற்றியன ம், ெவவ்ேவ

பல பத்திாிைகக

க்கு எ தியைவ.

ல்களில் கண்ட ெசய்திகைள ஒப்

ேநாக்கும்
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வைகயில் அைமந்தன ம், பழஞ் ெசய் ட்களின் விளக்கமாக இ ப்பன
பின்னால் உள்ள கட் ைரக ம் இ ப்பைதக் காணலாம். ெபா வாக
கட் ைரக ேம இலக்கியங்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்டைவ. கன்னித்
நலங்களிற் சிலவற்ைற எ த் க் கூ பைவ. கன்னித் தமிழ் என்ற ெபயர்
கட் ைர ஒன் ம் இதில் இ க்கிற . அந்தப் ெபயைரேய இந்தத் ெதாகுப்
ைவத்ேதன்.

ம் ஆகப்
எல்லாக்
தமிழின்
ெகாண்ட
க்கு

கி
கி ஆராய்ந்
ெசல் ம் ஆராய்ச்சிகள் நமக்கு இன்றியைமயாதைவ;
அைவ உண்ைமையக் காண யல்பைவ. அவற்ேறா இலக்கியத்ைத கரச் ெசய் ம்
கட் ைரக ம் நமக்கு ேவண் ம். இலக்கியம் சுைவ உணர அைமந்த . ஒ
ைலப்
ப த்
இன்
கிறவன் அதன் உள்ேள ெசன்
ஆழ்ந்
நிற்கிறான். ஆராய்ச்சி
ெசய்கிறவன் அத ேட கிைடக்கும் ஆதாரங்கைளக் ெகாண் வந் குறிப் கைள ம்
ெதாகுத்
இரண்ைட ம் ஒப்
ேநாக்கி
கட்ட
யல்கிறான்.
ன்னவன்
உணர்ச்சிையத் தைலைமயாகக் ெகாண்
ைலப் ப க்கிறான். பின்னவன் அறிைவத்
தைலைமயாகக் ெகாண்
ப க்கிறான். இ வ ம்
ைலப் பயன்ப த்திக்
ெகாள்கிறார்கள். இரண்
ைற ம் நமக்கு ேவண் யைவேய.
இதில் உள்ள கட் ைரகள் அ பவிக்கும்
ைறயில் அைமந்தைவ. ஆத ன்
காலவைரயைற
த ய ஆராய்ச்சிக் கண் ெகாண்
பார்க்கிறவர்க க்கு இதில்
பாராட்டத்தக்க பகுதி ஏ ம் காண இயலா . இலக்கியத்ைத
கர்பவர்க க்கு
இவற்றில் சில கட் ைரகளாவ இன்பத்ைத அளிக்கும் என் நம் கிேறன். அத்தைகய
நம்பிக்ைகதாேன எ த்தாள ைடய ேபனாைவ ேம ம் ேம ம் ேவகமாக ஓட் ம்
ண் ேகாலாக உத கிற ?
3-11-54
-------------------------

கி.வா. ஜகந்நாதன்
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ெபா ளடக்கம்
1. தமிழ் இலக்கியச் சாைல

15. கைல ம் கைலஞ

ம்

2. ெபயர் ைவத்தவர் யார்?

16. வாத்தியார் ஐயா 8

3. அகத்தியர் ெதாடங்கிய சங்கம்

17. ெபா

4. தைலச் சங்கம்

18. எப்ப

5. கபாட ரம்

19. ஒ தாய்க்கு ஒ

6. கைடச்சங்கம்

20. மைழ ேவண்டாம்

7. அகத்தியம்

21. ேமாதிய கண்

8. கன்னித் தமிழ்

22. ன்ைனயின் கைத

9. ெதால்காப்பியம் உ வானகைத

23. ெசவி

கண்ட காட்சி

10. அழகின் வைக

24. கம்பர்

கந்த

11. இலக்கண ம் சாித்திர ம்

25. ஔைவயார் என்

12. பழந்தமிழர் ஓவியம்

26. எங்கள் பாவம்!

13. ஓவிய வித்தகர்

27. உழவர் ெமாழி

ம் ேபா ம்
அளப்ப ?
பிள்ைள

ம் பண்

வம்

14. கைல இன்பம்
-----------------------கன்னித் தமிழ்
1. தமிழ் இலக்கியச் சாைல
"அவைனப் பார்: தாேன எல்லாம் சம்பாதித்
வந்தி க்கிறான். ஒ

பத்

இவ்வள

வ ஷ காலத் க்குள்ேள

உயர்ந்த நிைலக்கு

ெடன்ன, நில ெமன்ன,

ெசாத்ெதன்ன, சுதந்தரெமன்ன - எல்லாம் சம்பாதித் க் ெகாண்டான். எனக்கு
நன்றாகத் ெதாி ம்: எங்கள் அப்பாவிடம் ஐந்
பாய் ேவண் ெமன்
ெகஞ்சிக்
ேகட் நின்ற . எல்லாம் அதி ஷ்டம் ஐயா! அதி ஷ்டம்!"
"அதி ஷ்டத்ைத நான் நம்பமாட்ேடன். அவ
க்குப் பிைழக்கிற வழி ெதாி ம்.
பணம் சம்பாதித் ச் ேசர்க்க வழி ெதாி ம். ஒவ்ெவா கண ம் எ த்த காாியத்ைதச்
சாதிக்க என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ேயாசைனயிேல அவன்
ழ்கியி ந்தான்.
இைட விடாமல் உைழத்தான். அந்த உைழப்பி ைடய பலைன இப்ேபா
அ பவிக்கிறான்."
இந்த மாதிாியாகப்
ப் பணம் பைடத்த ெசல்வைனப்பற்றிப் ெபா
ஜனங்கள்
விமாிசனம் ெசய்வ
நம் காதில் எத்தைனேயா தடைவ வி ந்தி க்கின்ற
ேவ
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ஒ வைக மனிதைனப் பற்றி ம் நாம் ெதாிந்
ெகாள்கிேறாம். ேமேல ெசான்ன
பணக்கார க்கு ேநர்விேராதமான நிைல பைடத்தவன் அவன்.
"அந்தக் காலத்தில் எங்கள் தாத்தா
பசுமா
பால் ெவள்ளம் ெபாழி ம்.

ட் ல் இ ப
எ ைம கறக்கும்.
ேதனா
பாலா
என்
ேபச்

ப்ப
சுக்குச்

ெசால்கிேறாேம; உண்ைமயாக அப்ப த்தான் இ ந்ததாம். அந்த ஜமீந்தா க்குத்
திடீெரன்
ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ேவண் ெமன்றால், இரண்டாம் ேப க்குத்
ெதாியாமல் எங்கள் தாத்தாவிடம் வ வார். கணீெரன்
சப்திக்கும் ெவள்ளி பாய்
ஆயிரம் வாங்கிக் ெகாண் ேபாவார். ஒ சீட் நாட் ேவண் ேம. ஒன் ம் இல்ைல.
ேவைளக்கு
இைல வி மாம். எங்கள்
ட் ச் சைமயலைறையப் பார்த்தாேல
அவர் காலத் அன்னதானச் சிறப் த் ெதாிய வ ேம! ெகா ய ப் எங்கள் ட் ல்
இல்ைல; எல்லாம் ேகாட்ைட ய ப் த்தான் !"
"அப்ப
இ ந்த கு ம்பமா இப்ப
ஆயிற் ? உங்க க்கு இப்ேபா
குழந்ைதகைள ைவத் க் ெகாண் காப்பாற் ம் சக்தி இல்ைலேய!"
"அதற்கு என்ன ெசய்கிற ? நான் பண்ணின பாவம். இன்
இ க்கிறாேன. அவன் எங்கள்

ட் க் காாியக்காரனாக இ ந்தவ

நா

ேகாடீசுவரனாக
ைடய ேபரன்;

ெதாி மா?"
திய பணக்காரன், பைழய பணக்காரக் கு ம்பத்திேல பிறந்தவன் என் இரண்
வைகயினர்கைளேய அதிகமாக உலகத்தில் பார்க்கிேறாம். எங்ேகா சில ேபர் மாத்திரம்
பரம்பைரயாகப் ெபா ைளப் ேபாற்றிப் பணக்காரன் மகன் பணக்காரனாக வந்
ெகாண்
க்கிறார்கள்.
ப் பணக்காரைனவிடப் பழம் பணக்காரக் கு ம்பத்திேல பிறந்தவைன யாராவ
கவனிப்பார்களா?

மாட்டார்கள்.

ப்பணக்கார

ைடய

ஊக்க ம்

உைழப் ம்

உலகத்தில் பாராட்டப்ப கின்றன. பழம் பணக்காரேனா, தன் தாத்தா காலத் க்
கைதையப் ேபசிக் ெகாண் காலங்கழிக்கிறான். திய ெசல்வம் ேசர்ப்பதிேலா, பைழய
ெசல்வேமா மிேயா தனக்குத் ெதாியாமல் மைறந்தி ந்தால் அவற்ைறக் கண்ெட ப்
பதிேலா நாட்டம் ெசல்வதில்ைல. அவனால் யா க்கு என்ன பிரேயாசனம்?
ேமல் நாட்டா ைடய இலக்கியச் ெசல்வத்ைத ம் நம் நாட்
இலக்கியச்
ெசல்வத்ைத ம் ேநாக்கும் ெபா
இந்த இ வைக மனிதர் நிைலக ம் ஞாபகத் க்கு
வ கின்றன. சில
ஆண் க க் குள்ேள அவர்கள் ெப
யற்சியினால் பலபல
ைறகளில்
ன்ேனறி விட்டார்கள். கைலச் ெசல்வத்ைதக் குவித்
விட்டார்கள்.
நாேமா

பழம்

ெப ைம

ேபசிக்

ெகாண் ,ேமல்நாட் னர்

மரத்திேல

ெதாத்திக்
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ெகாண் ெதாங்கிய காலத்தில் நாம் மாளிைகயிேல ெமத்ைத ேபாட் ப் ப த் க்
ெகாண்
ந்ேதாம் என் ெப மிதம் அைடகிேறாம். இன் கட்டாந் தைரயில் கல் ம்
ள் ம் உ த்தப் ர வைத அப்ேபாைதக்கு மறந் வி கிேறாம்.
ெசல்வம் பைழயதானா ம் தியதானா ம் ெசல்வந்தான். ேமல் நாட் னர் குவித்த
கைலச் ெசல்வத் க்கு உலகேம ெப மதிப்ைப அளிக்கிற . நா ம் அளிக்கக்
கடைமப்பட்
க்கிேறாம்.
பிறர் ெசல்வத்ைதக் குைற கூ வ

தவ ;

அவர்கள் ெசல்வத்ைதக் கண்

மகிழ்வேதா
நின் , நம் ெசல்வத்ைத அ ேயா
மறப்ப
அைதவிடத் தவ .
"நமக்குச் ெசல்வம் இ ந்த . இப்ேபா ம் ைதயலாக இ க்கிற " என் ெசால் ம்
நிைலயில் தான் நாம் இ க்கிேறாம். அந்தப்
ைதயல்கைள அகழ்ந் ெத த் க்
ெகாணர்ந் , "இேதா பா ங்கள் தங்கக் கட் ; இேதா பா ங்கள் நவ மணிகள்" என்
எ த் க்காட் ம் ஆண்ைம ம் ஆர்வ ம் நமக்கு ேவண் ம்.
மனித ைடய சாித்திரத்ைத ஆரா ம் ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் உலகத்தில்
தல்
மனிதன் இன்ன இடத்தில்தான் ேதான்றியி க்க ேவண் ம் என்
ஊகித் க்
கூ கிறார்கள். எல்ேலா ம் ஒேர இடத்ைதக் கூறவில்ைல. ஒ வர் மத்திய
ஆசியாவில்தான் தல் மனிதன் வாழ்ந்தான் என்றால், மற்ெறா வர் ேவேறாாிடத்ைதக்
குறிக்கிறார். இப்ப த் தீர்மானித் ள்ள இடங்களில் தமிழ் நா ம் ஒன் . சில
அறிஞர்க க்குப் பழங்கால மனிதன் தமிழ்நாட் ல்தான் வாழ்ந்தி க்க ேவண் ம்
என்
ப கிற . எல்ேலா ம் ஒப் க் ெகாள் ம்ப யாக ஒ
. ஆராய்ச்சியில்
இேலசிேல வரா . ஆகேவ, தமிழ் நாட் ல்

தல் மனிதன் வாழ்ந்தான் என்ப

சந்ேதகமில்லாமல் நிச்சயமாகவில்ைல என் ைவத் க்ெகாண்டா ம், தல் மனிதன்
வாழ்க்ைகையக் குறிக்கும் பைழய சின்னங்கள் இங்ேக உள்ளன என்ற உண்ைமய
ஒப் க் ெகாள்ளலாம். தமிழ் நாட் ல் மிகப் பழங்கால
தேல மனிதர் வாழ்ந்
வ கின்றனர் என்ற ெசய்தி இந்த ஆராய்ச்சியினால் ெவளியாகிற .
இலக்கியம் மனித ைடய சி ஷ் . அறிவின் எல்ைல ஓரள உயரத்ைத எட் னால்,
தினந்ேதா ம் வாழ்க்ைகக்கு உத கிற ெவ ம் ேபச்சாக நின்ற பாைஷயில் இலக்கியம்
மலர்கிற . சாித்திரத் க்கு எட்டாத காலம்

தல் மனிதன் வாழ்ந்

வநத தமிழ் நாட் ல்,

அவன வாழ்க்ைக ேபச்சு நிைலயி ம் உயர்ந் , இலக்கியச் ெசல்வத்ைதச் ேசமிக்கும்
நிைலக்கு வந்த கால ம் மிகப் பழங்காலமாகத்தான் இ க்க ேவண் ம். அக்கால தல்
இலக்கியம் ேதான்றி வளரந்
வ கிற . அந்த இலக்கியச் ெசல்வங்களில் பல
அழிந் ம் வி கின்றன.
இப்ேபா நமக்குக் கிையக்கும் சாட்சிகைள ைவத் க்ெகாண் பார்த்தாேல தமிழன்
எத்தைனேயா ெபாிய காாியங்கைளச் சாதித்தி க்கிறான் என் ெதாிய வ ம். தமிழ்ச்
ச தாயப் பிரயாணத்தில் அவன் வகுத் க்ெகாண்ேட வ ம் இலக்கியப் ெப வழிைய
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நாம் கவனித்ேதாமானால்
காணலாம்.

எத்தைனேயா

வைகயாக

அ

படர்ந்

வ வைதக்

தற்சங்கம், இைடச் சங்கம் என்ற பகுதிகளில் இலக்கியச் சாைல நம் கண் க்குத்
ெதன்படவில்ைல. ஏேதா ஓர் அழகிய ெசல்வ மாளிைக மாத்திரம் லனா கிற .
அதற்குத் ெதால்காப்பியம் எந் ெபயர். அப்பால் கைடச் சங்கம் என்ற பகுதியில் தமிழ்
இலக்கியப் பாைதயின் இ ம ங்கும் இயற்ைக ெயழில் தவ ம் ேசாைலகைளப்
பார்க்கின்ேறாம்.
ஆ ம்
ெபண் ம்
காதல்
ாிவைதக்
காண்கின்ேறாம்.
பிாிவில்லாமல் மக்கள் வா ம் ஒற் ைமக் காட்சிகள் ெதாிகின்றன. ர இைளஞர்கள்
அறத்ைதக் காக்கப் ேபார் ெசய்வைதக் காண்கிேறாம். அந்தப் பகுதியின் இ தியிேல
சில காவியமாளிைககள் வாைன ேநாக்கி நிமிர்ந் நிற்கின்றன.
பிறகு ேகாயிலகைளக் காண்கிேறாம். தி மா ம் சிவெப மா ம் அன் ம்
அறி
ைடயவர்க ைடய ேதாத்திரங்களில் மகிழ்ந் ஈ பட்
க்கிறார்கள். ைஜன
ெபௗத்தப்
லவர்கள் கட் ய மாளிைகக ம் கண்ணில் ப கின்றன. சில சில
காவியங்களாகிய மாளிைககளில் ஒ சார் ேகாயி ம் இைணந் காணப் ப கின்றன.
கம்பன் கட் ய ெப மாளிைக அேதா இன் ம் மாசும வின்றி ஐம் ல

க்கும்

வி ந்தளித் க் ெகாண் நிற்கிற . சி சி கட் டங்கள், இ ந் ம், ைகயைடந் ம்
நிற்கின்றன. பிற மதத்தினைர அ த்த ஆ தங்கைள உள்ேள மைறத் ைவத்தி க் கும்
சில கட் டங்கள், ராணங்கள் என்ற ெபயேரா

விளங்குகின்றன.

இதற்குேமல் பாைத கர
ரடாக இ க்கிற . சில இடங்களில் குழிகள்
யமகெமன் ம் திாிெபன் ம் பச்ைசச் சிங்காரெமன் ம் பணக்காரன் கெழன் ம் ேபர்
பைடத்த கல் ம்
ள் ம் காைல உ த் கின்றன. எப்ப ேயா ெபா ைமேயா
இந்தப்பகுதிையக் கடந்
வந்
விட்ேடாம். இேதா பாரதி மண்டபம் கண்ைணக்
குளிர்விக்கிற . ெவறிச்ெசன்
கண்ைணத்
ன்
த்திக் காைலப்
ண்ணாக்கும்
இடத்ைதத் தாண் வந்த நமக்கு இந்த மண்டபம் எவ்வள
ஆ தல் அளிக்கிற .
இதில் உட்கார்ந் பார்ப்ேபாம். இப்ேபா தான் கடந்
நமக்குத் ெதன்ப கிற .

வந்ேதாேம, அந்தப் பகுதிதான்

த
ந்ேத பிரயாணம் ெசய்தவர்க க்கு இந்த இைடெவளிக்குப் பின்னாேல
கைல மாளிைகக ம் ெதன்றல் சும் ெபாழில்க ம் இ ப்ப ெதாி ம். திடீெரன்
இந்த மண்டபத்தில் அமர்ந்
பார்க்கிறவர்க க்கு
ன்பாைத
வ ம் கல் ம்
ள் மாகேவ ேதாற் ம். அந்தக் கல்
ள் ப் பாைதக்கு
ன்னால் நல்ல வழி,
அழகிய வழி இ க்கிறெதன் ெசான்னால்கூட அவர்கள் நம் வதில்ைல. "அெதல்லாம்
பழங்கைத!" என்
அ த் ப் ேபசுகிறார்கள்.அவர்க க்குப் ெபா ைம ம் பார்க்க
ேவண் ம் என்ற ஆைச ம் இ ந்தால் தமிழ் இலக்கியச் சாைலயின் அ
தல்
எத்தைன வளங்கள் கு ங்குகின்றன என்பைத அறிய
ம். தமிழன் சாித்திரம்
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எவ்வள க்கு எவ்வள
பழைம ெயன்
ெதாிகிறேதா, அவ்வள க்கு அவ்வள
அவன இலக்கியச் ெசல்வ ம் சிறந்தெதன்ப ெதாியவ ம்.
-------------------2. ெபயர் ைவத்தவர் யார்?
ஒ
ட் ல் ஒ
குழந்ைத பிறக்கிற . அைதப் பாராட் ப் ேபாற்றி வளர்க்கும்
உாிைம ம் ஆவ ம் உைடய தாய்தகப்பன்மார் குழந்ைதக்குப் ெபயர் ைவக்கிறார்கள்.
அந்தப் ெபயர் சம்பிரதாயத்

க்காக ைவத்த நீண்ட ெபயராக இ ந்தால், கு கலான

ெபயர்

தாேயா,

ஒன்ைற

ைவத் த்

பாட் ேயா

அைழக்கிறாள்.அந்தப்

ெபயேர

ஊெரல்லாம் பரவிப் ேபாகிற . சுப்பிரமணியன் என்
ெபயர் ைவத்தா ம்,
வழக்கத்தில் மணி ெயன் ம் சுப் என் ம் அ கு கிப் ேபாவைதப் பார்க்கிேறாம்.
எனேவ, குழந்ைதக்கு

ட் ல் என்ன ெபயர் வழங்குகிறேதா அ ேவ நாட்

ம்

வழங்கும். இ தான் இயற்ைக. இைத விட் விட் , "ஊாில் உள்ளவர்கள் இவ க்கு
ஒ
ெபயர் ைவத்தி க்கிறார்கள். அைதத்தான்
ட் ல் வழங்குகிறார்கள்" என்
ெசான்னால் அ அவ்வள ெபா த்தமாகத் ேதான்ற வில்ைல.
"தமிெழன்

ம் குழந்ைதக்குப் ெபயர் ைவத்தவர்கள் யார்?" என்றால், "தமிழர்கள்"

என் தாேன ெசால்லேவண் ம்? "இல்ைல இல்ைல, ெவளியார்கள் ைவத்த ேபர் மாறி
அப்ப ஆகிவிட்ட " என்
சில ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ெசால்கிறார்கள். திராவிடம்
என்ற ேபேர மாறித் தமிழ் என் ஆயிற்றாம்!
வடெமாழி
ல்களி ம் ேவ ெமாழி
ல்களி ம் தமிைழத் திராவிடெமன்
குறித்தி க்கிறார்கள். அைதக் ெகாண் ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ேயாசித்தார்கள். இந்த
ஆராய்ச்சியிேல த ல் ஈ பட்டவர்கள் ெவள்ைளக்காரர்கள். அேநகமாக இத்தைகய
ஆராய்ச்சியில், மர ெதாியாமல் அவர்கள் ெசால்
ைவத்த சில விஷயங்கைளக்
குரங்குப் பி யாகப் பி த் க்ெகாண்
அதன்ேமல் கட் டங்கைளக் கட்
நிைலநி த்தப் பார்ப்பவர்கள் பலர். திராவிடெமன் ம் ெசால்தான் தமிழ் என்
ஆகியி க்க ேவண் ெமன்
ன்னால் தீர்மானித் க் ெகாண்டார்கள். வடெமாழி யில்
சில இடங்க்ளில் ள என்ற எ த் ம் ட என்ற எ த் ம் ஒன் க்குப் பதில் ஒன் வ ம்.
த்ராவிடம் என்ப த்ராவிள்ம் என் மாறிற்றாம். வ என்ப ம ஆக மா வ ம் உண் .
த்ராவிளம் த்ரவிளம் ஆகிப் பிறகு த்ரமிளம் ஆகி, அதன் பிறகு தமிளம் ஆகிவிட்ட .
அ

பிறகு தமிள் என் ம், அப்பால் தமிழ் என் ம் மாறி வந்
இங்கிலீஷ்காரன் 'ஒற்ைறக் கல் மன் '

'ஊட்டக்கமந்த்' என்

விட்டதாம்!

என்ற ெபயர் வாயில்

ேபசினான். அப்ப ேய வழங்கினான். அ

பின்

ைழயாமல்
ம் மாறி
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'உதகமண்டலம்' ஆகிவிட்ட . இ
எப்ப வந்த
என்
ெவ ம் வார்த்ைதையக்
ெகாண் ஆராய்ச்சி ெசய்யப் குந்தார் ஒ வர். "ேமகங்க்ள் தவழ்ந்
நீர் நிைறந்த
பரப் ஆைகயால் உதகமண்டலம் என்ற ெபயர் வந்த " என்
கட் னார்.
இதற்கும்
ஒற்ைறக்கல்
மன் க்கும்
சம்பந்தம்
இல்ைல
என்ப
உண்ைம ணர்ந்ேதா க்குத் ெதாி ம். இ மாதிாித்தான் இ க்கிற
தமிெழன் ம்
ெபயராராய்ச்சி ம்.
"அப்ப யானால் தமிழின் ெபயைர அப்ப ேய ெசால்லாமல் ஏன் மற்றவர்கள்
மாற்றிச்
ெசான்னார்கள்?"
வந் விட்ட . தமிழிலன்றி
மாற்றிக்ெகாண்டார்கள்.

என்
மற்றப்

ேகட்கலாம்.
பாைஷகளில்

மாற்றேவண் ய
ழகரம் இல்ைல.

அவசியம்
அதனால்

பழங்காலத்தில் தமி க்குத் திராவிடெமன்ற ெபயர் இயற்ைகயாக வழங்கியி ந்தால்,
அந்தச் ெசால்ைலப் பைழய தமிழர்கள் எங்ேக ம் ெசால் யி க்கேவண் ம்.
ெதால்காப்பியத்திேலா அதன்பின் வந்த சங்க
ல்களிேலா திராவிடம் என்ற ெசால்
இல்ைல. தமிழ் என்ற ெசால்ேல வழங்குகிற . தமிழ் நாட்டார் தாங்கள் வழங்கும்
ெமாழிக்குாிய ெபயைரப் பிறாிடமி ந் கடன்வாங்கினார் என்ப ேக க் கூத் .
தமிழ் என்ற ெபயர் தல் த ல் தமிழ் நாட் க்கு வழங்கி யி க்க ேவண் ெமன்
ேதான் கிற .
பிறகு
அங்ேக
வழங்கும்
ெமாழிக்கும்
ஆயிற் .
த ல்
நாட் க்குப்ெபயர் ைவத் அைதக்ெகாண் ெமாழிக்கும் ெபயர் ைவக்கும் மரைப மற்ற
நா களில் காண்கிேறாம். ன்
ங்கங்கைளத் தன்பாற் ெகாண்டைமயால்
ஆந்திரேதசத்ைதத் திாி ங்க ெமன்றார்கள். அ
பிறகு ெத ங்கம் ஆயிற் .
அதி
ந் அந்நாட் ல் வழங்கும் பாைஷக்குத் ெத ங்கு என்ற ெபயர் வந்த . தமிழ்
என்ற ெசால் க்ேக தமிழ் நா என்ற ெபா ள் உண் . பைழய
ல்களில் அந்தப்
ெபா ளில்
லவர்கள் வழங்கியி க்கிறார்கள எப்ப
ஆனா ம், தமிழ் என் ம்
ெபயைரத் தமிழ் நாட் னேர ைவத்
வழங்கி யி க்கேவண் ேம யன்றிப் பிறர்
ெசால்ல, அைதேய தமிழர் வழங்கினெரன்
தமிழ்
அவர்க
பாராட்
ெபா ள்

ெசால்வ

ைறயன் .

என்ற ெசால்ைலத் தமிழர்கள் ஆண்
வந்தார்கள். தமிழ் ெமாழியில்
க்கி ந்த அன் அளவற்ற . தங்கள் ெமாழி இனிய
என்
எண் ணிப்
இன் ற்றார்கள். நாளைடவில் தமிழ் என்ற ெசால் க்ேக இனிைம என்ற
உண்டாயிற் . "இனிைம ம் நீர்ைம ம் தமிழ்எனல் ஆகும்" என் பிங்கல

நிகண் ல் வ கிற . இனிைம, ஒ ங்கான இயல் இரண்ைட ம் தமிழ் என்ற ெசால்
லால் குறிக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்ட . ெபண்களின் வ ணைன வ ம் ஓர் இடத்தில் சீவக
சிந்தாமணியின் ஆசிாியர், "தமிழ் தழீஇய சாயலவர்" என் ெசால் கிறார்."இனிைம
ெபா ந்திய
சாயைல ைடய
மகளிர்"
என்ப
அதன்ெபா ள்.
கம்ப ம்
இனிைமெயன் ம் ெபா ளில் தமிழ் என் ம் ெசால்ைல வழங்கியி க்கிறார்.
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இப்ப அ ைமயாகப் ேபாற் ம் அந்தச் ெசால் தமிழர் ைவத்த ெபயர்தான். தமிழ்
என்ற ெசால் ல் வ ம் ழகரம் மற்றவர்க க்கு உச்சாிக்க வ வதில்ைல. ஆகேவ தமிழ்
தமிளாகி, த்ரமிளம், த்ரவிடம் என்
பல அவதாரங்கைள எ த்த
என்
ெசால்வ தான் ெபா த்தம். க கு என்ற தமிழ்ச் ெசால் வட ெமாழியில் ரகரம் ெபற்
'க்ர கம்' என் வழங்கு கிற . மீைன மீனம் என் ம், தாமைரையத் தாமரஸ ெமன் ம்
வழங்குவ ேபால அம் என்ற பகுதிையப் பின்ேன ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள். ன் ம்
பின்

ம் கூட் ய இந்த அலங்காரங்கேளா

தமிழ், த்ரமிளம் ஆன

வியப்பல்ல.

ெதால்காப்பியப் பாயிரத்தில் அதன் ஆசிாியர் தமிழ் நாட்ைட, "தமிழ் கூ ம்
நல் லகம்" என்
ெசால்கிறார். அப்ப ப் பா யவர் ெதால்காப்பிய ைடய
ேதாழராகிய பனம்பாரனார் என்பவர். ேம
என் ம் ெசால் கிறார்.

ம், "ெசந்தமிழ் இயற்ைக சிவணிய நிலம்"

ெதால்காப்பியத்தில் ஒ வார்த்ைத ம் மற்ெறா வார்த்ைத ம் ேசர்ந்தால் என்ன
என்ன மா பா கள் உண்டாகும் என்ற ெசய்தி எ த்ததிகாரத்தில் வ கிற . தமிழ்
என் ம் ெசால்ேலா ேவ ெசாற்கள் வந் ேசர்ந்தால் எவ்வா நிற்கும் என்பைதப்
பற்றி ஒ சூத்திரம் ெசால்கிற .
"தமிழ் என் கிளவி ம் அதேனா ரற்ேற" என்ப
அந்தச் சூத்திரம். தமிழ் என்ற
ெசால் க்குப் பிறகு கூத்
என்ற ெசால் வந்தால் தமிழ்க் கூத்
என்
ஆகும்.
இதற்குாிய விதி இந்தச் சூத்திரம். தமிழர்கள் ேபச்சி ம்
ம் வழங்கும் பாைஷக்கு
இலக்கணம் வகுத்தவர் ெதால்காப்பியர். தமிழ் என்ற ெசால் மற்ற வார்த்ைதேயா
ேசர்ந் வழங்கும்ேபா இப்ப ஆகும் என்
ெசால்வதனால், அப்ப
அவர் காலத்திேல வழங்கிய என் நிச்சயமாகச் ெசால்லலாம்.

ஒ

ெசால்

ெதால்காப்பியத்தில் ெசால்ைலப் பற்றி ஆரா ம் பகுதிக்குச் ெசால்லதிகாரம் என்
ெபயர். இயற்ைகயாக யாவ க்கும் விளங்கும்ப
உள்ள ெசாற்கைள இயற்ெசால்
என்

அங்ேக பிாிக்கிறார். 'இயல்பாகேவ விளங்கும் ெசால்' என்

ெசான்னால்,

'யா க்கு விளங்குவ ?' என்ற ேகள்வி வ ம் அல்லவா? தமிழ் நாட் ல் தமிழ்
வழங்கினா ம் எல்லாப் பகுதிகளி ம் ஒேர மாதிாி தமிழ் வழங்குவதில்ைல.
ெசன்ைனப் பக்கத் த் தமி க்கும் தி ெநல்ேவ த் தமி க்கும் வித்தியாசம் உண் .
யாழ்ப்பாணத் தமி க்கும் ம ைரத் தமி க்கும் ேவ பா
உண் . சில ெசாற்கள்
யாழ்ப்பாணத்தா க்கு எளிதில் விளங்கும்; மற்ற நாட்டா க்கு விளங்கா. 'ெதண் த்தல்'
என்ற ெசால்ைல யாழ்ப்பாணத் ப் ேபச்சில் சர்வ சாதாரண மாக வழங்குகிறார்கள்.
தமிழ் நாட் ல் உள்ளவர்கள் அதற்குத் 'தண்டைன த தல்' என்ற அர்த்தத்ைதேய
ெகாள்வார்கள்.

' ய

தல்'

என்ற

ெபா ளில்

வழங்குகிறார்கள். ஆைகயால், எளிய ெசால் என்ப
ெதாியவ ம்.

அைத

யாழ்ப்பாணத்தார்

இடத்ைதப் ெபா த்த

என்
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இைதத்

ெதால்காப்பியர்

இயற்ெசால் இன்னெதன்
ெசால் என்

உணர்ந்தவர்.

இயல்பாக

விளங்கும்

ெசால்லாகிய

ெசால்ல வ பவர், இன்ன பகுதியில் இயல்பாக வழங்கும்

குறிப்பி கிறார். 'இயற் ெசாற்கள் என்பன, ெசந்தமிழ் நிலத்தார் வழங்கும்

வழக்கத் க்குப் ெபா ந்தித் தம் ெபா ளி
ந்
மாறாமல் நடப்பைவ' என்
ெசால் கிறார். அங்ேக தமிழ் நாட் ன் ஒ
பகுதியாகிய ெசந்தமிழ் நிலத்ைதக்
குறிக்கிறார். ம ைரைய ந வாகக் ெகாண்ட பாண் நாட் ப் பகுதிையச் ெசந்தமிழ்
நாெடன்
ன் வழங்கி வந்தனர். "ெசந்தமிழ் நிலத் வழக்ெகா சிவணி" என்
வ கிற சூத்திரம். அங்ேக தமிழ் என்ற வார்த்ைதைய ஆண்
க்கிறார்.
ெதால்காப்பிய க்குப் பின் எ ந்த
ல்களில் தமிழ் என்ற ெபயர் வந்ததற்குக்
கணக்ேக இல்ைல. இப்ப
ல்களில் தமிழ் என்ற ெசால்லாட்சி பல விடங்களில்
வ ம்ேபா

"தமி க்குப் ெபயர் ைவத்தவர் தமிழேர" என்

ெசால்வ தாேன நியாயம்?

-----------------------3. அகத்தியர் ெதாடங்கிய சங்கம்.
"ெப மாேன, நான் ெதன்னா

ேபாக ேவண் மாயின், அங்ேக நா

ேபேரா

ேபசிப் பழக ேவண்டாமா? சிறப்பான நிைலயில் இ க்க ேவண்டாமா? அங்ேக
வழங்கும் தமிழ் ெமாழியில் எனக்குப் பழக்கம் இல்ைலேய!" என் அகத்திய னிவர்
சிவெப மானிடம் விண்ணப்பித் க் ெகாண்டார்.
ேதவ ம் மக்க ம் கூ யதால் ைகலாசம் என் ம் இல்லாத ெப ஞ்சிறப்ேபா
விளங்கிய . உலக
வ ேம கா யாகிவிட்டேதா என்
கூடத் ேதான்றி ய .
ெதன்னாட்
ந் பார்வதி கல்யாணத்ைதத் தாிசிக்கும் ெபா ட் ஜனங்கெளல்லாம்
வடக்ேக வந் விட்டார்கள். வந்தவர்கைள ம ப
ம் ேபாய்த் ெதன்னாட் ல்
வாழ்க்ைக நடத் ம்ப ெசால்ல
யவில்ைல. ெதன்னாட் ல் அரக்கர்கள் தங்கள்
ஆட்சிைய விாித் , மைலகளி
ந

ெசய்தார்கள்.

ஆத ன்,

ம் ஆற்றங்கைரகளி
அந்த நாட் ல்

ம் வாழ்ந்

நல்ேலார்

வந்த நல்ேலாைர

வாழ்

அைமதியாக

இ க்கவில்ைல; சிவெப மா ைடய கல்யாணத்ைத வியாஜமாக ைவத் க்ெகாண்
அறி ம் தவ ம் மிக்க பல ெபாிேயார்கள் ைகலாசத் க்ேக வந் விட்டார்கள்.
ெதன்னாட் ல் அரக்கர் ெகா ங்ேகான்ைம பர மானால், அங்ேக வா ம் கு மக்கள்
என்னாவ ! ெபாிய வர்கேள அஞ்சி ஓ

வந் விட்டால், ெதன்னா

வ ம்

அரக்க க்கு அடங்கி, ெதய்வநிைனவின்றிக் கண்டேத காட்சி, ெகாண்டேத ேகாலம்
ஆகிவி ேம! என் ெசய்வ ?
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இவற்ைறெயல்லாம் சிவெப மான் தி

ள்ளத்தில் நிைனத் ப்பார்த்தார். யாேர

ம்

வ யவர் ஒ
வைரேயா, சிலைரேயா தமிழ் நாட் ல் நி வினாலன்றி, இத்தீைம
ேபாகா
என்
எண்ணினார். தி மண நிகழ்ச்சிையக் காட்
ம் தமிழ்நா வாழ
ேவண் ெமன்ற நிைன ெப மா க்குப் ெபாிதாயிற் . தவத் திறைம ம் அறி ப்
ெப ைம ம் உைடயவராக ஒ வைரத் தைலவராகக்ெகாண்ட ஒ கூட்டத்ைதத் ெதன்
னாட் க்கு அ ப்பத் தீர்மானித்தார் சிவெப மான்.
அகத்தியேர அவர

தி

ள்ளத் க்கு உவப் பானவராகத் ேதாற்றினார். உடேன

அவைர அைழத் , "நீ ெதன்னாட் க்குச் ெசன்
அங்ேகேய தங்கி நல்ேலாைரப்
பா காத் அற ெநறிையப் பரப்பேவண் ம்" என் கட்டைளயிட்டார்.
அப்ெபா
தான் அகத்தியர், ஒ
நாட் க்குச் ெசன்
வாழேவண் மானால்
அந்நாட்
ெமாழியில் தக்க திறைம ேவண் ேம எந்ற க த்ைத ெவளியிட் டார்.
உண்ைமதாேன? உடேன சிவெப மான் அகத்திய னிவ க்குத் தமிழ் இலக்கணத்ைத
உபேதசித் த ளினார். கூாிய மதிபைடத்த
னிவர் தமிழ் ெநறிைய உணர்ந்
ெகாண்டார். தி வ
ம் தவ ம் ைணயாகத் ெதன்னாட் க்கு வந்தார்.
வ ம் வழியில் அவ க்கு எத்தைனேயா இைட
ெவன் ேநேர ெதன்னாட் க்கு வந் ேசர்ந்தார்.

கள் ேநர்ந்தன. எல்லாவற்ைற ம்

அந்த நா கா அடர்ந் , மைலவளம் ெக மி இயற்ைகெயழில் ெபாங்கும் நாடாக
இ ந்த .
ன்
அங்கங்ேக
னிவர்கள் தங்கியி ந்தார்கள்.இப்ேபா
எல்லாம்
சூன்யமாக இ ந்தன. ேநேர ெதன்றமிழ் நாட் ல் ஒ
மைலச்சாரைல வந்
அைடந்தார்.
அக் காலத்தில் அந்தப் பகுதிகைள இராவணன் ஆண் வந்தான். அவ ைடய
உறவினர்க ம் ஏவலர்க ம் ஆகிய பல அரக்கர்கள் அங்கங்ேக இ ந் சுகேபாக
வாழ்க்ைக
நடத்தி
வந்தனர்.
யாவ க்கும்
தைலவனாகிய
இராவணைன
அவ்விடத்தி
ந்
த ல் ேபாகச்ெசய்தால் அப்பால் ஏைனயவர்கைளப் ேபாக்குவ
அாிதன் . தவ னிவராகிய அகத்தியர் சில மாணாக்கேரா
வந்தார். அவ க்குப்
பைடப்பலம் இல்ைல. இராவணேனா பலவைகயி ம் பலசா . அவைன எப்ப
ஓட் வ ?
அகத்திய க்கு ஒ தந்திரம் ேதான்றிய . இராவணன் யாழ் வாசிப்பதில் வல்லவன்.
சிவெப மாைனேய யாழிைசயால் குைழவித் வரம் ெபற்றவன். அகத்திய ம் யாழ்
வாசிப்பதில்
வல்லவர்.
பைடத்திறைம
இல்லாத
அகத்தியர்
இந்த
யாழ்த்திறைமயில்ெபா
இராவணைன
ெவல்லலா
ெமன்
எண்ணினார்.
இராவண

க்கு ஆள்ேபாக்கி, யாழிைசப் ேபா க்கு அைழத்தார்.
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ேபா க்கு ஆளின்றித் தின ெகாண்ட ேதாேளா , யாழிைசயிேல ஒன்றியி ந்த
இராவணன
அகத்திய ைடய
அைழப்ைப
ஏற் க்ெகாண்டான்.
அகத்தியர்
ெதன்னாட் ல் வந் கு
குந்தைத வி ம்பாதவன் அவன். அவைர மீட் ம் வந்த
வழிேய அ ப்பிவிடேவண் ெமன் ம் உள்ளக் க த் ைடயவன். அதற்கு இந்த
யாழிைசப்ேபார் ைண ெசய் ம் என்ற எண்ணத்தால். அவன் இதைன ஆவ டன்
ஏற் க்ெகாண்டான். தனக்கு மிஞ்சி யாழ் வாசிப்பவர் இல்ைலெயன்ப
அவன்
உ தியான நிைனப் .
அகத்திய ம், இராவண

ம் யாழிைசப்ேபார் ெசய்வெதன்

தீர்மானமாயிற் . இந்த

வாதத்தில் ந
நின்
கவனித் , இன்னாேர ெவன்றார் என்
ெசால்ல ஒ வர்
ேவண் ேம! இராவணன ெகா ைமக்கு அஞ்சி யா ம் வரவில்ைல. அகத்தியர் ஒ
ேயாசைன ெசான்னார்; "சிறந்த சங்கீதத்தின் அைல ேமாதினால் கல் உ கும் என்
சாஸ்திரம் ெசால்கிற . நாம் இ வ ம் யாழ் வாசிப்ேபாம். இந்த மைலைய நமக்கு
ந நின்
கவனிக்கும் மத்தியஸ்தராக இ க்கட் ம். யா ைடய பாட் க்கு மைல
உ கிறேதா அவேர ெவற்றிக்கு உாியவர்" என்றார். இராவணன் உடன்பட்டான்
ேதால்வி
பவர் அந்த நாட்ைட விட் ச் ெசல்ல ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனைய
இ வ ம் ஒப் க்ெகாண்டனர். இராவணன் நிச்சயமாக அகத்தியைர வடக்ேக அ ப்பி
விடலாெமன் நம்பினான்.
யாழிைசப் ேபார் ஆரம்பமாயிற் . த ல் அகத்தியர் தம் யாழால் இைச பரப்பத்
ெதாடங்கினார். தி வ ட் பல ம் தவத் திறைம ம் அவர் கரங்க க்கு ஆற்றைலக்
ெகா த்தன. விலங்கினங்க ம் ெமய்ம்மறந்
ேகட்கும்ப
யாைழ இயக்கினர்.
இராவணேன தன்ைன மறந்

நின்றான். மற்றவர்கைளப் பற்றிச் ெசால்லேவண் மா?

அகத்தியர் ேம ம் ேம ம் வாசித் க் ெகாண் ேபானார். மரங்கள் அைசதைல
ஒழிந்தன. காற் க் கூட சாமல் நின்ற . ேவ ஒ ஏ ம் இல்ைல. அந்த அகண்ட
ெமளனப் பரப்பிேல கு
னிவராகிய அகத்தியர் தம் ைடய யாைழ மீட் க்
ெகாண்
ந் தார். அதி
ந் பிறந்த இன்னிைச அைல அைல யாகப் பரந் ெசன்
பிரபஞ்ச
வ ேம கான மயமாக்கி விட்ட . நிற்பன ம் அைசவன மாகிய
ெபா ள்கள் யா ம் தம் ைடய இயற்ைகைய மறந்தன.
இத்தைகய பரவச நிைலயில் அ கில் நின்ற மைல ம் ெநகிழ்ச்சி ெபற்ற ; உ கத்
ெதாடங்கிய . இனி ேமேல வாசித்தால் உலகு ெகாள்ளா என் க தி னிவர் தம்
இைசைய நி த்தினார்.
ெமய்ம்மறந்
க ைணத் தி

நின்ற இராவணன் தன் நிைன
ெபற்றான். சிவெப மான
ள்ளத் ைதத்தன் யாழிைசயால் உ க்கிய அந்தஅரக்க க்ேக பிரமிப் த்

தட் ய . 'மைலயாவ

உ குவதாவ !' என்

எண்ணிய எண்ணம் ெநகிழ்சி ற்ற .
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அகத்தி யர் இைச அவன் உள்ளத்ைதேய கைரயச் ெசய்த . அவர் கா ல் வி ந்
வணங்க ேவண் ெமன்
அ த த்த .

ேதான்றிய . ஆனால் மானம் என்ற ஒன்

இ க் கிறேத,

த ல் ேபசியப ேய இப்ேபா
இராவணன் தன் திறைமையக்காட்ட
ஆரம்பித்தான். ைகலாசத்தின் கீேழ நசுங்கினேபா
அவன் உண்ைமயிேலேய
மனங்குைழந் பா யாழ் வாசிதான். இப்ேபா அந்தக் குைழ இல்ைல. கர்வ ம்
கலக்க ேம அவன் உள்ளத்தில் மீ ர்ந்
நின்றன. கைல ேதான்ற ெநகிழ்ச்சியான
உள்ளமல்லவா ேவண் ம்? அ
விரல்கள் விைளயா ன;
இனிதாக இ ந்த ; க த்தி

அவனிடத்தில் அப்ேபா

ைண நரம் கள் ேபசின; பாட்
ம் இனிைமையப்

இல்ைல, அவ

ைடய

எ ம்பிய . கா க்கு

குத்திய . ஆனல், க த்ைத ஓடாமல்

தைடப்ப த்தி உடம்ைப மறக்கச் ெசய்யவில்ைல. அவன் தன்ைன மறந் , ஆணவம்
கழன் ,

இைச

மயமாக

நின்

வாசித்தி ந்தால்

ஒ

கால்

அந்த

இைச

ெவன்றி க்கலாம். ' நாம் ேதால்வி

றக் கூடாேத' என்ற நிைன தான் அவன்

உள்ளத்தில் தாளம் ேபாட் க் ெகாண்

ந்த . அவன் ேவ , இைச ேவறாக நின்றான்.

ஆத ன் இைசயில் இனிைம இ ந்த ; சமற்காரம் இ ந்த . அஆனல் மயக்கும் மாயம்
இல்ைல; அைசவின்றிச் ெசய் ம் அற் தம் இல்ைல.
இ ப ைககளா ம் மாறி மாறி வாசித்தான். அவன் ேபரரக்கன். அவனக்கு ஏற்ற
ராட்சச
ைண அ . அத ைடய நரம் க் கட் கள் அவன் இ ப
ைககளா ம்
வாசிப்பதற்காகேவ அைமக்கப்பட்டன. இவ்வள இ ந் ம் யாழிைச றத்தில்தான்
தவழ்ந்த . அகத்ேத ெசன் உ க்கவில்ைல.
எவ்வள
நாழிைக அதேன
மன்றாட
ம்? ஒ
கைலஞ க்குத் ேதாற்றி
நிற்ப அவமானமாகா என்ற இராவணன் சமாதானம் ெசய் ெகாண்டான் தான்
ேதாற்றதாக ஒப் க்ெகாண்டான். ெசய் ெகாண்ட நிபந்தைனப்ப ேய ெதன்னாட்
ஆட்சிையக் ைகவிட் இலங்ைகக்குச் ெசன் வாழலானான்.
அகத்திய

னிவர் ெவற்றி ெபற்றார். அவர் ெசய்யேவண் ய காாியம் ஒ

பகுதி

ஆயிற் . ெதன் னாட்ைடத் தமதாக ஆக்கிக்ெகாண்டார். இனி, அைத வளம்ப த்தி
அறிஞர் கூட்டங்கைள அங்கங்ேக அைமக்க ேவண் ம். வடக்ேக ெசன்றவர்கைள
மீண் ம் தமிழ் நாட் க்கு வ ம்ப ெசய்ய ேவண் ம்.
ஓாிடத்தில் நிைலயாக இ ந் ெகாண்
இந்த ஆக்க ேவைலகைளச் ெசய்ய
நிைனத்தார். தமக்கு இைசப் ேபாாில் ெவற்றிையக் ெகா த்த அந்த மைலையேய
தம் ைடய இ ப்பிடமாகக் ெகாள்ள எண்ணினார். அவ்வாேற அங்ேக ஆசிரமம்
அைமத் க்ெகாண்டார்.
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தமிழ் நாட்
மக்கைள அைழத் க் கூட் அவர்கேளா
பழக ேவண் ெமன்
வி ம்பினார். அங்கங்ேக சில அரசர்கள் இ ந்தனர். அவ ள் பாண் யன்
ெபாியவனாக இ ந்தான். அவைன ம் பிறைர ம் வ விக்க ஆசிரமத்தில் ஏேத ம்
ஒ
காாியத்ைத ஏற்பா
ெசய்ய ேவண் ம் அல்லவா? தமிழ்ெமாழி யாராய்ச்சி
ெசய்வைதக் க த்தாகக் ெகாண் அந்த மைலயில் யாவைர ம் கூட்ட
யன்றார்.
அவர் யற்சி பயன் ெபற்ற . அ க்க பாண் ய மன்ன ம் பிற ம் வந் வந்
னிவேரா
ேபசிச் ெசன்றனர். தமிழ் ெமாழிையப் பற்றிய ஆராய்ச்சி ம்
நைடெபற்ற .
னிவ ம் தமிழ்நாட் ல் உள்ள இடங்க க்குச் ெசன்
மக்கள்
வழங்கும் ேபச்ைச ம்,
உணர்ந்தார்.

ெபாிேயார்

வழங்கும்

மரைப ம்,

ேவ

ல்கைள ம்

ேவதத்தி ம் வட ெமாழியி ம் வன்ைம ெபற் ப் ேபரறி ைடயவராக விளங்கிய
அகத்தியர் விைரவிேல தமிழில் தமக்கு இைணயில்லாத ெப ம் லவராகி விட் டார்.
சிவெப மான் உபேதசித்த இலக்கண ம், தமிழ் நாட் ல் பிரயாணம் ெசய்
ெகாண்ட வழக்கும் அவ ைடய அறிைவ வளப்ப த்தின.

ெதாிந்

அவர் இ ந்த மைலயில் அ க்க
லவர்கள் கூடலானார்கள். அைனவ ம் கூ ம்
ெபா வான இடமாக ஆயிற் அம்மைல. அதனால் அந்த மைலக்ேக ெபா இடம்
அல்ல சைப என்ற ெபா ைள ைடய ெபயர் ஏற்பட்ட . ெபா இல் என்
த ல்
வழங்கி, அப்பால் ெபாதியில் என்

வழங்கலாயிற் . ெபாதிய மைல, ெபாதியில்,

ெபாதியம், ெபாதிைக என்ெறல்லாம் உச்சாிப் ேவ பா களால் அந்தப் ெபயேர
ெவவ்ேவ
உ வத்ைத எ த்த . ெபாதியில் என்ற தமிழ்ச் ெசால் க்குப் பல ம்
கூ ம் சைப என்ற ெபா ள் இ க்கிற . லவர்கள் கூ ம் சைபக்கும் ெபாதியில் என்
ெபயர். சைப கூ ம் சிறப்பான நிகழ்ச்சி அ க்க
நடந்த காரணத்தினால் அந்த
மைலக்குப் ெபாதியில் என்ேற ெபயர் வழங்கத் ெதாடங்கிய .
தமிழ்ச் சைப அல்ல சங்கம் அகத்திய ைடய தைலைமயில் ெபாதியில் மைலயில்
நடந் வந்த ெசய்தி தமிழ்நா
வ ம் பரவிய . வரவர அந்தச் சங்கத்தின் ெப ைம
அதிகமாயிற் . அகத்திய டன் எப்ேபா ம் இ ந் தமிழ்ப் பாடம் ேகட்கும் மாணாக்
கர்கள் சிலர் ஏற்பட்டனர். பாண் ய மன்ன ம் அவாிடம் தமிழிலக்கணம்
கற் க்ெகாண்டான்.
அகத்தியர் நி விய சங்கம் ேம
------------------------

ம் ேம

ம் வளர்ந்

வந்த .
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4. தைலச் சங்கம்
அகத்திய னிவர் ெபாதியில் மைலயிேல வளர்த் வந்த சங்கம் தமிழ் நாட் க்குச்
சிறப்ைப உண்டாக்கிய . தமிழ்ச் சான்ேறார் அச்சங்கத்தில் கலந்
ெகாண்டனர்.
இயல், இைச, நாடகம் என்
ன்
வைகயாகப் பிாித் த் தமிைழ ஆராய்ச்சி
ெசய்தார்கள். இலக்கண இலக்கியங்கைள இயெலன்
பிாித்தார்கள். பண்ைண ம்
பாட்ைட ம் இைசெயன்
வகுத்தனர்; அபிநயம், ஆடல் என்பவற்ைற நாடகமாக
அைமத்தனர். இந்த ன் திறத்தி ம் ஆராய்ச்சி விாிவைடந்த .
தமிழ் நாட் ல் இயல் தமிழாகிய இலக்கண இலக்கியங்களில் வல்ல லவர்கள்
அங்கங்ேக இ ந்தனர். இைசத்தமிழாகிய பண்ணி ம்
பாட்
ம் இைசக்
க விகளி ம் வல்ல பாண ம் ெபா ந ம் விற ய ம் வாழ்ந் வந்தனர். கூத்தில்
வல்ல கூத்த ம் அங்கங்ேக சித ண் கிடந்தனர். அவர்க ைடய கைலத் திறத்ைதப்
பா காக்கும்
யற்சிைய அகத்தியைரத் தைலவராகக் ெகாண்ட சங்கத்தினர்
ெசய்யலாயினர்.
நாட் ல் அைமதி இ ந்தால்தான் கைலகள் ஓங்கும். அைமதியின்றி ஆட்சி வ வி
அறம் மாறிக் ெகா ங்ேகான்ைம ம ந்தால் அந்த நாட் ேல ேபரறிவாளர் இ ந்தா ம்
அவர்க ைடய
யற்சிக்குப் பா காப்
இரா . நாளைடவில் அவர்கள் மங்கி
மைறவார்கள்.
தமிழ் நாட் ல் தமிழ் வழங்கத் ெதாடங்கிய காலம் இன்னெதன்
வைரய ப்ப
மிக ம் க னமான ெசயல். தமி க்கு ஜாதகம் எ
ம் ேசாதிடர் யா ம் இல்ைல.
பிறந்த நாள் ெதாியாமல் வளர்ந்த ேசா ம் ெதாியாமல், இன் ம் ெதய்வத் தி வ ள்
விலாசத் ேதா விளங்குவதனால் பராசக்திையக் கன்னி என்
ஓ வர் ெபாிேயார்.
தமி ம் அத்தைகய இயல் ைடயேத. ஆத ன் இதைனக் கன்னித் தமிழ் என்
சான்ேறார் வழங்கினர். தமிழாிைடேய தமிழ் ெந ங்காலமாக வழங்கிய .
அவர்கள் வாழ்

சிறக்கச் சிறக்க அவர்கள் ேபசும் ெமாழி ம் சிறப் அைடந்த . ஒ

ெமாழிக்குச் சிறப் , அதில் உள்ள

ல்களால் அைம ம். தமிழில் பல

ல்கள்

உண்டாயின. ஆனால் தமிழர் வாழ்வில் அைமதியில்லாமற் ேபாகேவ, தமிழ்
ல்கள்
ஆதாிப்பா ரற் மங்கலாயின. லவ ைடய லைமையப் ேபாற் வார் இல்ைல.
இத்தைகய காலத்தில் அகத்தியர் ெதன்னாட் க்கு வந் அறெநறிைய நிமிர்த்தினார்.
***மீட் ம் தமிழ்நா வளம் ெபறலாயிற் . தமிழரசர் வ ெபற்றனர். தமிழ் தைழக்கத்
ெதாடங்கிய .
ைல
க்கில் அடங்கி ஒ ங்கியி ந்த லைம ெவளியாகிய .
அகத்திய
னிவர் நி விய தமிழ்ச் சங்கம் பல
லவர் கள் ேச ம் ெப ங்
கூட்டமாயிற் .
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'இந்த நாட் ெமாழி எவ்வள

அழகாக இ க்கிற ! அறி

சிறந்த இய

ம், இன்பம்

ம ந்த இைச ம், அறி ம் இன்ப ம் ஒ ங்ேக ெசறிந்த கூத் ம் நில ம் இந்த நா
இைறவ க்கு உகந்த . இந்த ெமாழியில் மீட் ம் நல்ல இலக்கண
ல்கள் எழ
ேவண் ம்' என் வி ம்பினார் தவ னிவர் அகத்தியர். இயல், இைச, நாடகம் என் ம்
ன் தமிழ் ல் கைள ம் ஆராய்ந்தார். அவற்றில் வல்ல லவர் கேளா பழகி மர
வைககைளத் ெதாிந்
ெகாண்டார். ேபரறி
பைடத்தவராைகயால் அந்த
ன்
தமி க்கும் உாிய ெபாிய இலக்கண ல் ஒன்ைற இயற்றத் ெதாடங்கினார்.
எந்த வைகயி ம் குைறவில்லாத அத் தவ னிவர் மிக எளிதில் இலக்கண
ைல
இயற்றி நிைற ேவற்றினார். அகத்தியரால் இயற்றப் ெபற்றதாத ன் அதற்கு அகத்தியம்
என்ற ெபயர் உண்டாயிற் . ெபாதியிற் சங்கத் ப் லவர்கள் அைதக் கண் ெபாி ம்
ேபாற்றினர். பாண் ய மன்னன் ெப மிதம் அைடந்தான்.
அக்காலத்தில் தமிழ்நா
மிக விாிவாக இ ந்த . இப்ேபா
தமிழ் நாட் ன்
ெதற்ெகல்ைலயாக உள்ள குமாி
ைனக்கும் ெதற்ேக பல ைமல்
ரம் தமிழ் நா
பரவியி ந்த . அங்ேக நாற்பத்ெதான்ப பகுதிகள் தமிழ் நாட்ைடச் சார்ந்தி ந்தன
என்
லவர்கள் ெதாிவிக்கிறார்கள். குமாிமைல ெயன்
ஒன்
இ ந்ததாம்.
குமாியா என் ஒ நதி அந்த நிலப்பரப்பிேல ஓ யதாம். பஃ ளியா என்ற ஆ
ஒன்
மிகத் ெதற்ேக இ ந்த . அவற்ைற ெயல்லாம் பிற்காலத்தில் கடல் வி ங்கி
விட்ட . கம்பம் ஒன் ேநர்ந் அைவ மைறந்தன.
ன் இ ந்த நிலப் பரப்பில் மிகத் ெதற்ேக ம ைர என்ற நகரம் இ ந்த .
இப்ேபா ள்ள ம ைர வடக்ேக இ ப்பதால் இதற்கு வட ம ைர என்ற ெபயர்
வழங்கிய . தமிழ் நாட் ல் இரண் ம ைரகள் இ ந்தைமயால் ஒன் ெதன் ம ைர
ெயன ம், மற்ெறான்

உத்தர ம ைர ெயன ம் வழங்கின.

பைழய ம ைரயில் பாண் ய மன்னன் அரசு ாிந் வந்தான். அகத்தியர் ெபாதியிற்
சங்கத்ைத வளர்த்
வந்த காலத்தில் அந்த ம ைரதான் பாண் ய நாட் த் தைல
நகராக விளங்கிய . அ க்க
அகத்திய
னிவ ைடய தாிசனத்ைதப் ெபற் ப்
ெபாதியிற் சங்கத்தில் ஒ
லவனாக இ ந் தமிழ் இன்பம் கர்ந்த பாண் யன், தன்
நகரத்தில் சங்கம் ைவக்கேவண் ெமன் வி ம் பினான். லவர்கள் யாவ ம் ேசர்ந்
வாழ்வதற்கு உாிய இடம் தைல நகராத ன், அங்ேக தமிழ்ச் சங்கம் ைவத் நடத் வ
எளிதாக இ க்கும் என் அவன் க தினான். இராசதானி நகரத் க்குத் தமிழ்ச் சங்கம்
ெப ம் சிறப்ைப உண்டாக்கு ெமன்ப ம்
அவன் எண்ணம்.
அகத்தியர்
ெகாண்

அவன்

க்கும்

வி ப்பத்ைதத்

லவர்

கூட்டத்ைத

ெதாிந்
அரசனால்

மகிழ்ந்தார்.
பா காக்க

வரவரப்
ேம

ெப கிக்
யன்றி,
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ஆசிரமவாசியாகிய
னிவரால்
னிவர் இணங்கினார்.

மா? ஆகேவ பாண் யன

வி ப்பத் க்கு

அகத்திய
னிவ ைடய ஆசிெபற்
ம ைரயில் தமிழிச்சங்கம் ேதான்றிய .
லவர்கள் வண் கைளப் ேபால் வந்
ெமாய்த்தார்கள். அகத்தியர் ெபாதியில்
மைலயில்
வாழ்ந்தா ம்
பாண் ய ைடய
ேவண் ேகா
க்கு
இணங்கி
அவ்வப்ேபா
தமிழ்ச்சங்கத் க்கு வந் ேபாவ
வழக்கம். அவேரா
ெபாதியி ல்
அவர் பால் பயி ம் மாணாக்கர் சிலர் வாழ்ந் வந்தனர்.
சங்கம் வரவரப்
லவர் ெப கிவா ம் இடமாக வளர்ந்த . தமிழாராய்ச்சி
ெப கிய . பாண் ய
ைடய பா காப்பிேல லவர் யாவ ம் ெசார்க்க ேலாக
ேபாகத்ைத கர்ந் பழந்தமிழ்
ல்கைள ஆராய்ந் ம், திய
ல்கைள இயற்றி ம்
இன் ற்றனர். நிரந்தரமாக ம ைரயிேல இ ந் வநதவர் பலர். தமிழ் நாட்
ள்ள
பல ஊர்களி
ந் அவ்வப்ேபா வந ெசன்ற லவர் பலர்.
அகத்தியர் இயற்றிய அகத்தியேம அந்தச் சங்கப் லவர்க க்கு இலக்கணமாயிற் .
தல்
தலாக ஏற்ப த்திய சங்கம் ஆைகயால் அதைனத் தைலச்சங்கம் என்
பிற்காலத்தார் ெசால்வ வழக்கம்.
தமிழ்நாட் ல்

உள்ள

லவர்கள்

ல்

ெசய்தால்,

தமிழ்ச்சங்கத் க்கு

வந்

அரங்ேகற்
வார்கள். சங்கத் ச் சான்ேறார் அவற்ைற ஆய்ந் , பிைழயி ந்தால்
தி த்தச் ெசய் மகிழ்வார்கள். தமிழ் நாட் ன ம் சங்கப்ப லவாின் மதிப்ைபப் ெபறாத
ைல
லாகேவ ேபாற்றாத நிைல வந்த . அதனால் தமிழ் ெலன்றால்
சங்கத்தா ைடய

உடம்பாட்ைடப்

ெபறேவண் ம்

என்ற

நியதி,

சட்டத்தால்

வைரய க்கப் படாமல், சம்பிரதாயத்தால் நிைல ெபற்ற .
இைறயனார் அகப்ெபா ள் என்ற
வ கிற . அதில் உள்ள பல ெசய்திகள்
அத

ன் உைரயில் இந்தச் சங்கத்தின் வரலா
ராணத்ைதப்ேபாலத் ேதான் ம். ஆனா ம்

ேட உண்ைம ம் உண் . தைலச் சங்கத்தில் அகத்தியனா ம், திாி ரெமாித்த

விாிசைடக் கட
நிதியின் கிழவ

ம், குன்றம் எறிந்த
ம்,

பிற ம்

ெதான்ப ேபர் தைலச்சங்கத்தில்

கேவ

ம்,

ரஞ்சி ர்

லவர்களாக இ ந்தார்களாம். ஐந்

நாகராய ம்
ற்

நாற்பத்

லவர்களாக வினங்கினார்களாம். சிவபிரா

ம்,

கேவ ம், குேபர ம் தமிழ்ப் லவர்களாக இ ந்தெரன்பைத, அவர்கேள வந்
லவர்கேளா
லவர்களாய் இ ந் ேபசினார்கள் என்
ெகாள்ளேவண் ய அவ
சியம் இல்ைல. ெதய்வ பக்தியிேல சிறந்த தமிழ் நாட்டார் சங்கத்தில் அவர்க க்ெகன்
ஆசனங்கைள இட்
அவர்கைள நிைனப்பிக்கும் அைடயாளங்கைள ைவத்
வழிபட்டார்கெளன்
ெகாள்ளலாம், பிற் காலத்தில் இத்தைகய வழக்கம் தமிழர்
வாழ்க்ைகயில் பல ைறயில் இ ந் வந்த ண் . ெதய்வங்கைள நிைனத் ைவத்த
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ஆசனங்கள் இ ந்தா ம்
தலாசனம் அகத்தியனா க்ேக அளித்தனர். தமிழாரா ம்
இடத்தில்
தமிழ்ப் லவ க்ேக
த டம்
என்ற
ெகாள்ைகைய
இச்ெசய்தி
ெதாிவிக்கிற .
தைலச் சங்கத்தா ைடய மதிப்ைபப் ெபற் ப் பா ய லவர்கள் 4449 ேபர். அவர்கள்
பாிபாடல்,
நாைர,
கு கு, களாியாவிைர என்ற ெபயர்கைள ைடய பைழய
பாடல்கைளப் பா னார்கள். இந்தப்ெபயர்களில் பாிபாடல் என்ற ஒன் தான்
நமக்குத்ெதாி ம். இைசப்பாட்
வைகயில் ஒன்
பாிபாடல். அ
ேபாலேவ
மற்றைவ ம் பாடல்களின் வைகெயன் ெகாள்ளேவண் ம்.
இந்தத் தைலச் சங்கத்ைதப் பா காத்த பாண் யர்கள் 89 ேபர் என்
கூ வர்.
காய்சின வ தி
தல் க ங்ேகான் வைரக்கும் உள்ள எண்பத்ெதான்ப
பாண் யர்களில் லவர்களாக இ ந்தவர்கள் ஏ ேபராம். இந்தச்சங்கம் ெந ங்காலம்
தமிழ் நாட் ல் இ ந் வந்த . மக்கள் ெப ம்பா ம்
றாண் வாழ்ந் வந்த அந்த
நாளில் 89 பாண் யர்களின் காவ ல் வளர்ந்த சங்கம் 4440 வ ஷம் நைடெபற்ற
என் எ தியி க்கிறார்கள். கிட்டத் தட்ட ஒ பாண் யன ஆட்சிக்காலம் ஐம்ப
வ ஷங்களாகிற . இ
ெபா த்தமாகேவ ேதான் கிற . ஆனா ம் இந்ததக்
கணக்குக்கு ேவ ஆதாரம் இல்லாைமயால், குறிப்பிட்ட காலத்ைத ஆராய்ச்சிக்காரர்
நம் வதில்ைல. எப்ப யானா ம் அகத்திய
ைடய ஆசிெபற் த் ேதான்றிய
தைலச்சங்கம் பல
வ ஷங்கள் சிறந்
விளங்கி வந்த
என்ற ெசய்திைய
உண்ைமயாகக் ெகாள்ளலாம்.
-----------------------5. கபாட ரம்
ெதற்ேக இ ந்த ம ைரயில் இ ந் பாண் ய மன்னர் ஆண் வந்த காலத்தில்,
அதற்கு வடக்ேக கடற்கைறயில் கபாட ரம் என்ற பட் னம் ஒன்
இ ந்த .
அவ்விடத்தில் த் க் குளித் அ ைம யான த் க்கைள எ த்தார்கள். ேவ நாட்
ந்
வந்த வாணிகர்கள் அந்த
த்தின் அ ைம ையப் பாராட் த் தம் நாட் ப்
பண்டங்கைளக் ெகாண்
வந்
ெகா த்
த் க்கைள வாங்கிச்ெசன்றனர்.
பாண் நா
த் க்குப் ேபர்ேபான என்ற ெப ைம உலெகங்கும் பரந்த . அதற்குக்
காரணம் கபாட ரேமயாகும்.
பாண் நாட் வளப்பத்ைதயறிந் பிறநாட்டார் பாண் ய மன்னேனா ெதாடர்
ைவத் க் ெகாண்டார்கள். யவனர் த ய பல சாதியினர் பாண் நாட் க்குவந்
அங்குள்ள வளத்ைத அறிந்
சிலகாலம் தங்கினர். தம் நாட் ப் ெபா ைளக்
ெகா த் ம் பாண்
நாட் ப் ெபா ைளப் ெபற் ம் ெசன்றனர். இவ்வா
ெவளி
நாட்
ந் மக்கள் கடல் வழியாக வந் கபாட ரத்தில் இறங்கி ம ைர த ய
இடங் க க்குச் ெசன்றார்கள். ேவற் நாட் வாணிக க் குப் பாண் நாட் ற் கும்
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வாயில் ேபால இ ந்தைமயால் அந்தப் பட் னத்திற்குக் கபாட ரெமன்ற ெபயர்
வந்த . கபாடெமன்ப கத க்குப்ெபயர்.
நாளைடவில் ம ைரயில் வாழ்ந்த பாண் யன் உள்ளத்தில் கடற்கைரப்
பட் னத்திற்கு வந் அதைனேய இராசதானி நகரம் ஆக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற
எண்ணம் உண்டாயிற் . ேசர ேசாழர்கள் கடற்கைர நகரங்களாகிய வஞ்சிைய ம்
காைர ம் தைல நகரங்களாகப் ெபற்றி ந்தனர். அப்ப ேய தா ம் கபாட ரத்ைதேய
இராசதானியாக ைவத் க் ெகாள்ளலாெமன் தீர்மானித்தனர்.
ம ைரயி
ந் பாண் யர் தைலநகரம் கபாட ரத்திற்கு மாறிற் . ம ைரயில்
நிகழ்ந்
வநத தமிழ்ச் தங்க ம் கபாட ரத் க்கு வந்த . கபாட ரத் க்கு வந்த
தல் அந்தச் சங்கத்ைதப் பிற்காலத் தார் இைடச்சங்கம் என்ற ெபயரால் குறிப்பி வர்.
வால்மீகி ராமாயணத்தில் இந்தக் கபாட ரத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி வ கிற .
சீதாபிராட் ையத் ேத ம் ெபா ட்
வானர
ரர்கள்
றப்பட்டெபா
அவர்
கைளப்பாத் ச் சுக்கிாீவன் இப்ப இப்ப ப் ேபாக ேவண் ெமன் ம், இன்ன இன்ன
இடத்ைதத் தாண் ச் ெசல்ல ேவண் ெமன் ம் ெசால்
அ ப் கிறான். அங்ேக
தாமிரபர்ணி யாற்ைறக் கடந் ெசல் ங்கள். ஒ மட மங்ைக தன் கணவனகத்ைத
ஆவ டன் அைடவ ேபால அந்த ஆ
கடெலா கலக்கும். பின் கவாடத்ைதப்
பார்ப்பீர்கள். ெபான் வளம் நிைறந் அழகு மிக்கதாய் த் க்களா ம், மணிகளா ம்
அணிெபற்ற
அந்நகரம். பாண் ய மன்ன க்கு உாிய " என்
ெசால் கிறான்.
தாமிர வர்ணியின் சங்கமத் ைறக்கு அ ேக கபாட ரம் இ ந்த ெதன் இதனால்
ெதாிய வ கிற . அந்த நகரம் சுவர்ணமயமாக இ ந்தெதன் சுக்கிாீவன் ெசால்வதாக
வால்மீகி குறிப்பி கிறார். அந் நகரத்தின் ெசல்வ மிகுதிையக் குறிப்ப
அ .
இராசதானி நகர மாத ன் அழகு மிகப் ெபற்றி ப்ப இயல்ேப.
த் ம் மணி ம்
நிரம்பியி ப்ப
என்ப
அத் ைறயில்
த் க் குளித் த் ெதாகுத்தன ெரன்பைதக்
குறிக்கும்.
ெகௗ ல்யர் எ திய அர்த்த சாஸ்திரத்தில் கபாட

ரத்

த்ைத ஓாிடத்திேல

குறிப்பி கிறார். த்தின் வைககைளச் ெசால் ம்ேபா 'பாண்ட்ய கவாடகம்' என்ற
ஒன்ைறக் குறிப்பி கிறார். பாண் ய க்குாிய கபாட
ரத்திேல எ ப்ப
என்ற
ெசய்திைய அப் ெபயர் ெதாிவிக்கிற .
பாரதத்தி

ம் கபாட ரத்ைதப் பற்றிய பிரஸ்தாபம் வ கிற .

ஓாிடத்தில், 'பாண் யன் இறந்தனன். அவன
என் கூறப்ப கிற .

நகரமாகிய கபாட

ேராண பர்வத்தில்
ர ம் அழிந்த .'

இவற்றால் கபாட ரத்தில் பாண் யர்கள் இ ந்
அரசு
ாிந்
வந்த ெசய்தி
ெதாியவ ம். தமிழ்ச் சங்கங்கைளப்பற்றி நாம் ெதாிந் ெகாள்வதற்கு தல் ஆதாரமாக
இ ப்ப
இைறயனாரகப்ெபா ள் என்ற இலக்கணத்தின் உைர. அதில்
ன்
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சங்கங்கைளப் பற்றிய விவரங்க ம் வ கின்றன. இைடச் சங்க மாகிய இரண்டாவ
சங்கம் கபாட ரத்தில் இ ந்த ெதன் அவ் ைர ெசால் கிற .
ெவண்ேடர்ச் ெசழியன் என்ற பாண் யேன கபாட ரத்திற்கு வந்த மன்னன். ஆகேவ,
அவேன இைடச் சங்கத்ைதப் ேபாற்றிப் பா காத்த பாண் யர்களில் தல்வன். அவன்
தலாக ஐம்பத்ெதான்ப
பாண் யர்கள் கபாட ரத்தில் இ ந்
அரசாண்
வந்தார்கள். அந்நகரத்தில் கைடசியாக ஆண்ட பாண் யன் டத்தி மாறன் என்பவன்.
இந்த ஐம்பத்ெதான்ப
பாண் யர்க க்குள் கவிஞர்களாக விளங்கியவர்கள் ஐந்
ேபர். ெமாத்தம் ஐம்பத் ெதான்ப
லவர்கள் இைடச் சங்கத்தில் இ ந்தார்கள். பல
லவர்கள் கவிைதகைள இயற்றி இைடச் சங்கத்தின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்றார்கள்.
அப்ப ப் ெபற்றவர்கள் 3700 ேபர். "இைடச் சங்கம் இ ந்தார் அகத்தியனா ம்
ெதால்காப்பியனா ம்
இ ந்ைத ர்க்
க ங்ேகாழி ம்
ேமாசி ம்
ெவள் ர்க்காப்பிய ம் சி பாண்டரங்க ம் திைரயன் மாற ம் வைரக்ேகா ம்
கீரந்ைத ெமன இத் ெதாடக்கத்தார் ஐம்பத்ெதான்ப தின்மர் என்ப" என்
இைறயனாரகப் ெபா ள் உைர காரர் ெசால்கிறார்.
தற் சங்கத்தில் சிவெப மா ம்
க ம் குேபர ம் ஆகிய ெதய்வங்கைளப்
லவர் கூட்டத்திேல ேசர்த் எண்ணினார்கள். இைடச் சங்கத்தில் இ ந்த வைரக்
ேகான் கண்ணபிரான் என்
கூ வர் சிலர்.
தற் சங்கத்ைதத் ெதாடங்கிப்
பாண் ய க்கு அறி ைர பகர்ந்த அகத்திய னிவர் இைடச் சங்கத் தி ம் இ ந்தார்.
அவ ைடய மாணாக்கர்களில் தைல சிறந்த ெதால்காப்பிய ம் இைடச் சங்கப்
லவர்களில் ஒ வர்.
இயல், இைச, நாடகம் என்ற
ன் தமி க்கும் இலக்கணமாக அகத்தியம் என்ற
ைல அகத்தியர்
ன் இயற்றினார். தைலச் சங்கத்தில் இலக்கணமாக இ ந்த
அ ேவ இைடச் சங்கத்திற்கும் இலக்கண மாக இ ந்த . ஆனால் இலக்கணம்
அேதா நிற்க வில்ைல. ெமாழி வளர வளர இலக்கியங்கள் வள ம். ெப ம் லவர்கள்
தம் ைடய லைமத் திறத்தால் திய திய
ல்கைள இயற் வார்கள். அந்த
ல்
களில் அைமந்த அைமதிைய ஆராய்ந் அறிந் ெசால்வேத இலக்கணம். அகத்தியம்
எ ந்தபின்னர், தமிழில் எத்தைனேயா
ல்கள் எ ந்தன. தமிழ்ச்சங்கம் ேதான்றிய
பின்னர்த் தமிழ்ப் லவர்க க்குப் ெப மதிப் உண்டாயிற் . மன்னர்களால் மதிப் ம்
ஊக்க ம் உண்டாயின. அதனால் அவர்கள் பல பல
ல்கைள இயற்றத்
ெதாடங்கினர். ெமாழியின் அழகு பலபல வைகயிேல விாிந்த . அவற்ைறக்கண்
இலக்கணமாக அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ய அவசியம் ேநர்ந்த .
இயல்
த ய தமிழ்
ன்றில் ஒவ்ெவான் ம் பலபல கிைளகளாக விாிந்த .
அவற்ைறெயல்லாம் ஆராய்ந் இலக்கணம் வகுப்ப ஒ வரால்
யாத காாியம்.
எனேவ இயல் தமிைழத் தனிேய ஆராய்ந் தனர் சிலர். மற்றவற்ைற ம் இப்ப ேய
லவர்கள் ஆராய்ச்சி ெசய்தார்கள்.
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ெதால்காப்பியர்
இயல் தமி க்கு
இலக்கணம்
வகுக்கத் ெதாடங்கினார்.
ெதால்காப்பியம் என்ற இலக் கணத்ைத இயற்றினார். இன் ம் சில
லவர்கள்
இயற்றமிழாராய்ச்சியில் இறங்கினர். தனித்தனிேய இலக்கணம் அைமத்தனர்.
மா ராணம், த ராணம் என் இரண் ெபாிய இலக்கண
ல்கள் எ ந்தன. ஒ
லவர் இைசயின்
க்கங்கைள ஆராய்ந் இலக்கணம் இயற்றினார். அதற்கு இைச
க்கம் என்ற ெபயர் ஏர்பட்ட . எல்லாவற்ைற ம் இைடச் சங்கத்தார்
தங்க க்குாிய இலக்கண
ல்களாகக் ெகாண்டார்கள். பைழய இலக்கணமாகிய
அகத்திய
இைச

ம் திய இலக்கணங்களாகிய ெதால்காப்பியம், மா ராணம்,
க்கம் என்பைவ ம் அவர்க க்குச் சட்ட ல்களாயின.

த ராணம்,

இைடச் சங்க காலத்தில் எ ந்த இலக்கியங்கள் பல. 3700 ேபர் பா னார்கள்
என்றால் ஆ
இவ்வள

க்கு ஒ
பாட் ப் பா யி ந்தா ம் 3700 பாட்
ஆகியி க்குேம!
லவர்களில்
லாகச்
ெசய்தவர்கள்
ஆயிரம்
ேபேர ம்

இ க்கமாட்டார்களா? ஆயிர

ல்கள் இ ந்தனெவன்

ெசால்லலாேம! க

கு கு,

ெவண்டாளி, வியாழமாைல யகவல் என்பன அவர்களாற் பாடப்பட்டைவ என்
இைறயனாராக ெபா
ைர கூ கின்ற . இைடச் சங்க
ல் களில் தமிழ ைடய
அதி ஷ்டத்தினால் இன் வைர உயி டன் இ ப்ப ெதால்காப்பியம் ஒன் தான்.
இைடச் சங்கம் 3700 வ ஷங்கள் நடந் வந்த
என்
ெசால்வார்கள்.
டத்தி மாறன் என்ற மன்னன் காலத்தில் பாண் நாட்ைடக் கடல் ெகாண்ட தாம்.
கம்பம் வந் நாட் ந் பல பகுதிகள் மைறந் தன.பைழய ம ைர ம் கபாட ர ம்
குமாி நதி, பஃ ளியா என்பைவ ம் ேவ பல பிரேதசங்க ம் கட ல் மைறந்
ேபாயின. பாண் ய மன்னன் டத்தி மாறன் இந்தக் கடல் ேகாளில் தப்பிப் பிைழத்
வந்தான். ேவ
தைலநகரத்ைத ஆராய்ந்
ேத னான். கைடசியில் இப்ேபா ள்ள
ம ைர பாண் யர்களின் ன்றாவ தைல நகரமாயிற் .
--------------------------6. கைடச் சங்கம்
பாண் ய மன்னர்கள் தம் ஆைணையப் பரப் வைதக் காட்
ம் தமிைழப்
பரப் வதில் ேபரார்வம் ெகாண்டவர்கள். எங்ேக இ ந்தா ம் தமிழ்ப் லவர்க ைடய
உறைவ ம் பா காப்ைப ம் தைலைமயான ெசயலாகக் க
பவர்கள். அதனால்
தமிழ் நா
என்
ெசான்னால் பாண் நா
என்
அர்த்தம் ெசய் ம் சிறப்
உண்டாயிற் . பாண் ய க்குச் ெசந்தமிழ் நாடன் என்ற ெபயர் ஏற்பட்ட . ேசாழ
நாட் க்கு நீர் நா
என்
ேவ
ஒ
ெபயர் உண் . ேசாழ அரசனால்
ஆளப்ெப த ன் ேசாழ நா ஆயிற் . இயற்ைகயில் நீர் வளம் மிக்கி த்த னால் நீர்
நா என்ற ெபயர் வந்த . ேசரர் அரசாண்டதனால் ேசரநா என்ற ெபயர் ெபற்ற
நாட் ல் மைலகள் மிகுதியாக இ ப்பதனால் மைலநா என்ற ெபய ம் அைமந்த .
அப்ப ேய அரசைன நிைனந் அைமந்த ெபயைர ைடய பாண் நா தமிைழத் தனி
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உாிைமயாகப் ெபற்றைமயின் தமிழ் நா என் ெசய் ளில் வழங்கும். இைடச் சங்கம்
கபாட ரத்தில் நிகழ்ந் ெகாண்
ந்த காலத்தில் கடல் ேகாள் நிகழ்ந்த என்பதற்குத்
தமிழ்
ல்களில் ஆதாரம் இ க்கின்றன. இைறயனாராகப்ெபா ள் உைரயில், 'அவர்
சங்கம் இ ந்
தமிழ் ஆராய்ந்த
கபாட ரத்
என்ப. அக்காலத் ப் ேபா ம்
பாண் யன் நாட்ைடக் கடல் ெகாண்ட ' என்

இைடச் சங்கத்தின் வரலா

வ கிற . கைடச்சங்கத் ைதப் பற்றிய ெசய்தியில், 'அவர்கைளச் சங்கம் இாீ இயினார்
கடல் ெகாள்ளப்பட் ப் ேபாந்தி ந்த டத்தி மாறன் தலாக உக்கிரப் ெப வ தி
யீறாக நாற்பத்ெதான்பதின்மர் என்ப' என்ற பகுதி இ க்கிற . இவற்றால் கடல்
ெபாங்கிப் பாண்
நாட் ன் ஒ
பகுதிைய அழித்த காலத்தில் இைடச் சங்கம்
நிகழ்ந்தெதன் ம், அந்த கம்பத்தில் தப்பிவந்த
டத்தி மாறன் என்ற பாண் யன்
கைடச் சங்கத்ைதத் ெதாடங்கி நடத்தி வந்தான் என் ம் ெதாியவ கிற .
இப்ப க்

கடல்

ெபாங்கி

அழித்த

பகுதிைய

அ யார்க்கு

நல்லார்

என்ற

உைரயாசிாியர் சிலப்பதிகார உைரயில் குறித்தி க்கிறார். 'ெதன்பா
கத்திற்கு
வடெவல்ைலயாகிய பஃ ளி என் ம் ஆற்றிற்கும் குமாி என் ம் ஆற்றிற்கும்
இைடேய எ
ற் க் காவத ஆ ம் இவற்றின் நீர்ம வான் என ம ந்த ஏழ் ெதங்க
நா ம், ஏழ் ம ைர நா ம், ஏழ்
நா ம்,

ஏழ்

குணகாைர

நாற்பத்ெதான்ப

ன்பாைல நா ம், ஏழ் பின்பாைல நா ம், ஏழ் குன்ற

நா ம்,

ஏழ்

நா ம், குமாி ெகால்லம்

கு ம்பைண

நா ம்

என்

ம்

த ய பன்மைல நா ம் கா ம் நதி ம்

பதி ம் தடநீர்க் குமாி வடெப ங் ேகாட் ன்கா ம் கடல் ெகாண்ட ' என் ப
ெதாிவிக்கும் ெசய்தி.
டத்தி மாறன்

இப்ேபா

உள்ள

இந்த

ம ைரையத்

தைலநகராக்கி

அவர்

ஆளத்

ெதாடங்கினான். ம ைரப் ரா ணம், பாரதம் த ய
ல்களி
ந் இந்த நகரம்
திதாகப் பாண் யனால் அைமக்கப்பட்ட ெதன்
ெதாியவ கிற . ம ைர
இராசதானியாவதற்கு ன் மண ர் என்ற நகரேம பாண் ய க்குத் தைலநக ராயிற் .
கடல் ேகாளில் வ ந்திய பாண் யன், 'இனிக் கடற்கைரக்கு அ த்

வாழ்ந்தால்

மீட் ம் நகரம் கட க்கு இைரயாகுேமா!' என்
எண்ணி உள் நாட் ல் ஒ தைல
நகரத்ைத அைமக்கத் தீர்மானித்தான். பாண்
நாட் ன் ந வில் அவ்வாேற ஒ
நகரத்ைத அைமத் மிகப் பழங்காலத்தில் பாண் யர் தைல நகராகத் ெதற்ேக இ ந்
விளங்கிய ம ைர என்ற ெபயைரேய அதற்கு ைவத்தான்.
ம ைர தைலநகரான பிறகு பாண் யன் ெசய்த
தல் காாியம்
லவர்கைள
வ வித் ச் சங்கம் அைமத்த ேவ. பாண் நாட் வளப்பத் க்கு அரச நீதி த யன
காரணமாக இ ந்தா ம், தமிழ் வளர்ச்சிேய மிகச் சிறந்த காரணம் என்பைத உணர்ந்த
பாண் யன் சங்கத்ைத மீட் ம் நி வினான். பல திைசயினின் ம் சிறந்த லவர்கள்
வந் ேசர்ந்தனர். இந்த ன்றாவ சங்கத்ைதக் கைடச் சங்கம் என் பிற்காலத்தார்
வழங்குவர்.
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கைடச் சங்கத்தில் இ ந்த
கைடச் சங்கம் இ ந்

லவர்க

தமிழாராய்ந்தார் சி

அறி ைடயரனா ம், ெப ங்குன்
நல்லந் வனா

ள் தைலைம ெபற்றவர்கள் 49 ேபர். 'இனிக்
ேமதாவியா ம், ேசந்தம்

ர்கிழா ம், இளந்தி மாற

தனா

ம், ம ைர ஆசிாியர்

ம், ம தன் இளநாகனா ம், கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனா ம்

என இத்ெதாடக்கத்தார் நாற்பத்ெதான் பதின்மர் என்ப' என்
உைரயில் வ கிற .

இைறயனாரகப் ெபா ள்

இந்தக் கைடச் சங்கத்தில் தம் ைடய பாட்ைட அரங்ேகற்றினவர்கல் 449
என் கூ வர். அவர்க க்கு அகத்திய ம் ெதால்காப்பிய ம் இலக் கண
இ ந்தன.

ம்,

டத்தி மாறன்

லவர்கள்
ல்களாக

தல் உக்கிரப் ெப வ தி வைரயில் 49 பாண் யர்கள்

1850 ஆண் கைடச் சங்கத்ைத நடத்தி வந்தார்களாம். இந்த 49 மன்னர்க
ேபர் சங்கப் லவர் களாகேவ விளங்கினார்கள்.
அக்காலத்தில் சங்கத்தில் அரங்ேகற்றம் ெபற்ற
ெதாைக, பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு என்ற

ள்

ன்

ல்கள் பல. பத் ப் பாட் , எட் த்

ப்பத்தா

ல்கள் கைடச் சங்க

ல்கள்.

கூத்
ல் சில ம் வாிப் பாட் ம் சிற்றிைச, ேபாிைச என்ற இைசப் பாடல் க
அக்காலத்தில் எ ந்தன.

ம்

இராமாயணம் கைடச் சங்க காலத்தில் தமிழில் இ ந்த . ெப ந் ேதவனார் என்ற
லவர் பாரதத்ைதத் தமிழில் பா னார். தக ர் யாத்திைர என்ற ேபார்க்காவியம்
ஒன்ைறப் பல
காஞ்சி த ய
இத்தைன

லவர்கள் ேசர்ந்
பா னர். ஆசிாிய மாைல, மார்க்கண்ேடயனார்
ல்க ம் கைடச் சங்க காலத்தில் உண்டாயின.
ல்க

ள்

இப்ேபா

பதிெனண் கீழ்க் கணக்கு என்ற

கிைடப்பன

ப்பத்தா

பத் ப்பாட் ,

எட் த்ெதாைக,

ல்கேள. இராமாயணம், பாரதம், தக ர்

யாத்திைர,
ஆசிாிய
மாைல
என் ம்
உைரகளினிைடேய ேமற்ேகாளாக வ கின்றன.

ல்களி

ந்

சில

பாடல்கள்

லவர்கள் ஒன் பட்
வாழ்ந்தி ந்த சங்கம் தமிழ் மக்களின் மதிப் க்கு
உாியதாயிற் . அரசர்கைள ம் அடக்கும் ஆைணதாங்கிப் லவர்கள் தமிைழ வளம்
ப த்தினர். சாதி, சமயம், நா , ெதாழில் என்ற ேவ
பா கைள நிைனயாமல்
ஒன் பட் வாழ்ந்த லவர்கள் நாட் ல் ஒற் ைமைய நிைல நி த் ம் விஷயத்தில்
ஈ பட்டார்கள். தமிழ் மரைபப் பா காத் ப்
திய
லவர்க க்கு ஊக்கம்
உண்டாக்கினர். திய திய ைறகளில்
ல் ெசய்பவர்க க்கு ஆதர அளித் தனர்.
இதனால் தமிழ் ேமன்ேம ம் வளர்ந் வந்த .
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இயல் தமிைழப் லவர்கள் ஆராய்ச்சி ெசய்த
ேபாலேவ இைசத் தமிைழ ம்
நாடகத் தமிைழ ம் தனித் தனிச் சங்கம் அைமத் ப் லவர்கள் ஆராய்ந் தனர். வரவர
அைவ விாிந் வந்ததனால்தான் இப் ப த் தனிேய இைசச் சங்க ம் நாடகச் சங்க ம்
நி வேவண்
ேநர்ந்த . ஆரம்பத்தில் அகத்தியம் ஒன்ைறேய
ன்
தமி க்கும்
இலக்கணமாகக் ெகாண்
ந்தனர். அப்பால் நாளைடவில் ஒவ்ெவா
ைறயி ம்
தனித் தனிேய ஈ பட் த் தனித்தனி இலக்கணத்ைதப் லவர்கள் வகுத்தனர். அதனால்
ஒவ்ெவா தமிைழ ம் தனிேய ஆராய்ச்சி ெசய்வதற்கு வாய்ப் உண்டாயிற் . ேம ம்
ேம ம் தமிழ் விாிந் த .
ல்கள் ம ந்தன.
ன்
தமி க்கும் தனித் தனிேய
இலக்கணம் அைமந்தேதா நில்லாமல் ஒவ் ெவா தமிழி ம் ஒவ்ெவா பகுதிக்குத்
தனித்தனிேய இலக்கணங்கள் எ ந்தன.
லவர்களின் ஒற் ைமைய ம் அவர்கள் கூ ச் சங்கத்தில் தமிழாராய்ந்தசிறப்ைப ம்
ல்கள் பல ப யாகப் பாராட் கின்றன. தமிழ்ச்சங்கத்ைதத் தன்பாற் ெகாண்ட
ம ைரமா நகரத்ைத ஒ
லவர், "தமிழ் நிைலெபற்ற தாங்க
மரபின் ம ைர" என் கூ கிறார்.
லவர்கள் அறி

மாத்திரம் நிரம்பியி ந்தால் அவர்க

மரபின், மகிழ்நைன

க்கு ெப மதிப்

வரா .

கல்வி, அறி , ஒ க்கம் என்ற
ன்றி ம் சிறந்தி ந்தைமயால் அவர்கைளக்கண்
அரசர்க ம் வணங்கினர். எல்லாக் குணங்க ம் நிைறயப் ெபற்றவர்கைளச் சான்ேறார்
என் வழங்குவ தமிழ்மர . சங்கத் ப் லவர்கைள நல் ைசச் சான்ேறார் என் ம்,
சான்ேறார் என் ம் குறிப்ப
லவர் இயல் . ஒ க்கம் நிரம்பியவர்கள் என்பைத இந்த
வழக்குத் ெதளிவிக்கின்ற .
லவர்கள் தமிழாட்சி நடத்தினார்கள். அவர்கள் ெச த் ம் அதிகாரம் எந்த
நாட்
ம் ெசல் ம். அந்த அதிகாரம் ஒ வர் ெகா த் வந்ததன் .மிகப் பழங்காலந்
ெதாடங்கிேய அந்த ஆைண லவர்பால் இ ந் வ கிற . அதைனத் 'ெதால்லாைண'
என் குறிப்பார்கள். ஒ
லவர் பாண் யன் ஒ வைனச் சிறப்பிக்கின்றார். அவன்
இத்தைகய சங்கத் ச் சான்ேறார்கேளா
ேசர்ந்
தமிழின்பத்ைதக் கூட் ண் ம்
சிறப்ைப உைடயவனாம். 'பைழய காலந் ெதாடங்கி மாறாமல் வ கின்ற ஆைணையப்
பைடத்த நல்ல ஆசிாியர்களாகிய லவர்கள் மனம் ஒன்றிச் ேச ம் சங்கத்தில் கலந்
கூ அவேரா தமிழின்பத்ைத
லவர் பாராட் கிறார்.

கர்ந்த

ெதால்ஆைண நல்ஆசிாியர்
ணர்கூட் ண்ட கழ்சால் சிறப்பின்
நிலந்த தி வின் ெந ேயான்.
இ

ம ைரக்காஞ்சியில் வ கிற .

கழ் நிரம்பிய சிறப்ைப உைடயவன்' என்
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இவ்வா
வாழ்ந்த லவர்கள் தமிழ் நாட் க்ேக கல்விைய ம் ஒ க்கத்ைத ம்
உபேதசிக்கும் உபகாாிகளாக வாழ்ந்தார்கள். அவர்க ைடய கூட்டந்தான் சங்கம்.
அவர்க ைடய ஆராய்ச்சியிேல குந் சாைணயிடப் ெபற் வந்த ல்கைளேய தமிழ்
நாட்டார் ஏற் க் ெகாண்டனர். சங்கத்தில் ஏறிய தமிழ் தான் தமிழ் என்
தமிழர்
ெகாண்டனர். அதனால் தான் சங்கத்தமிழ், சங்கம
ெதன்ெமாழிக்கு உண்டாயிற் .

தமிழ் என்ற சிறப்

இந்தத்

--------------------------7. அகத்தியம்
அகத்தியர் இயற்றிய அகத்தியம் என் ம் இலக்கணம் மிக விாிவாக அைமந்த .
அந்த
ல் நமக்குக் கிைடக்காவிட்டா ம் அைதப் பற்றிய ெசய்திகைளப் பைழய
உைரயாசிாியர்கள்
எ தியி க்கிறார்கள்.சில
இடங்களில்
அகத்தியத்தி
ந்
சூத்திரங்கைள எ த் ேமற்ேகாள் காட் யி க்கிறார்கள்.
இயல்,

இைச,

நாடகம்

என்ற

ன்

தமி க்கும்

தனித்தனிப்

பிாிவாக

இலக்கணங்கள் அகத்தியத்தில் இ ந்தன. எ த் , ெசால், ெபா ள் என்றவற்ைறப்
பற்றிய இலக்கணங்கைள இயல் தமிழ்ப் பிாிவில் அைமத்தார். பண்கள், அவற்றின்
இனங்களாகிய திறங்கள், பாடல் வைக, நரம் களின் வைக, வாத்தியங்களின் அைமப்
த ய ெசய்திகள் இைசயிலக்கணத்தில் வந்தன. கூத்தன் இலக்கணம், அபிநயம்,
பாவம் த யவற்ைறப் பற்றிய ெசய்திகைள நாடகத்தமிழ் இலக்கணத்தில் ைவத் ச்
ெசான்னார்.
இப்ேபா

கிைடக்கும் சில சூத்திரங்களி

ளிைய அறிந்

ந்

அகத்திய ெமன்

ம் கட

ன் ஒ

ெகாள்ளலாம்; அவ்வள தான்.

தமிழில் உள்ள ெசாற்கைள ஒவ்ெவா
சமயத்தில் ஒவ்ெவா
வைகயாகப்
பிாிப்பார்கள். ெசால் ல் உள்ள எ த் க்கைள ம் ெபா ைள ம் பற்றிய பிாி கள்
இ க்கின்றன. அர்த்தத்ைத எண்ணிப் பிாித்த ெசாற் பிாி

நான்கு. ெபயர்ச்ெசால்,

விைனச்ெசால், இைடச்ெசால், உாிச்ெசால் என் நான்காகச் ெசால்வர். இைடச்ெசால்,
உாிச்ெசால் என்ற பாகுபாட்ைட இலக்கண அறி வந்தவர்கேள அறிவார்கள். ஆனால்
ெபயர்ச்ெசால், விைனச்ெசால் என்ற பாகுபாட்ைடப் ெபா வாக யாவ ேம
அறியக்கூ ம். அந்த இரண் ேம
க்கியமானைவ என்ப
இலக்கண ஆசிாியர்
ெகாள்ைக. ஒ ெபா ளின் ெபயைரச் ெசால்வ ெபயர்ச்ெசால். அதன் ெதாழிைலச்
ெசால்வ விைனச்ெசால்.
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இந்த இரண் ேம தைலைமயானைவெயன்
அகத்தியர் ெசால் கிறார். "ஒ
ெமாழியின்
லங்கைளப் பகுத் ப் பார்த்தால் அதில் உள்ள ெசாற்கெளல்லாம்
ெபயாி ம் விைனயி ம் அடங்கிவி ம்" என்ப அவர் கூ ம் இலக்கணம்.
"ெபயாி ம் விைனயி ம்
ெமாழி தல் அடங்கும்"
எ த் க்கள் ேசர்ந்
ெசால் ஆகின்றன. ெசால் ஒ
ெபா ைள உணர்த் வ .
அர்த்தமில்லாத வார்த்ைத இல்ைல. அப்ப இ ந்தால் அதற்குச் ெசால் என்ற ெபயர்
இல்ைல. அ ெவ ம் ஒ யாகேவ இ க்கும். ஒ வன் க்கி னகுகிறான்; அந்த ஒ
காதில் வி கிற . அ
ெசால்லாகா . ஒ வன் சீட் அ க்கிறான். அ
ெவ ம்
ஒ ேய ஒழியச் ெசால்லாகா .
ெசால் ம் ஒ தான். அந்த ஒ க்கு ஓர் உ வம் உண் .
த ல் நாம் அந்த
ஒ ையத்தான் ேகட்கிேறாம். அந்த ஒ ையக் கா
ேகட்ட டன் அறி
அதன்
ெபா ைள ஆராய்கிற . இன்ன அர்த்தம் என் ெதாிந் ெகாள்கிேறாம். ெசால் ன்
ஒ
காதில் வி ந்த ம கணேம அதன் அர்த்தம் நமக்குத் ெதாிகிற . அதிகப்
பழக்கத்தினால் ெசால் ன் ஒ
ம் ெபா
ம் ஒேர சமயத்தில் ேதான் வதாகத்
ெதாிகிற . உண்ைமயில் ஒ தான்
த ல் ெதளிவாகிற . பிறகுதான் அைதப்
ெபா ேளா ேசர்த் ப் பார்க்கிேறாம்.
இந்த விஷயத்ைத நமக்குத் ெதாிந்த ெமாழி
லம் அறிவ
க னம். நமக்குத்
ெதாியாத ெமாழி லம் இந்த அைமப்ைப உணரலாம். யாேரா ஒ வன் பஞ்சாபியில்
ேபசுகிறான். அவன் வாயி
ந் வ ம் வார்த்ைதகள் நம் காதில் வி கின்றன.ஆனால்
அைவ காதளவிேலேய நின்
வி கின்றன.
ைளயில் ஏ வதில்ைல. அ
தல்
வாச ேலேய நின்
ேபாகிற . ஆனால் பஞ்சாபி ெதாிந்த ஒ வ க்கு அ ெவகு
ேவகமாக இரண்டாவ
கட்டத் க்குப் ேபாய் வி கிற . அந்த ஒ யின் ெபா ள்
அவ க்குப் லப்ப கிற . இந்த இரண் ம் ெவகு ேவகமாக நடப்பதனால் சப்தத்ைதக்
ேகட்ப
அவ்வளவாகக் கவனத் க்கு வ வதில்ைல. ஏதாவ
பாட் ல்
ாியாத
வார்த்ைத ஒன்
வந்
அதற்கு வாத்தியார் அர்த்தம் ேகட் விட்டால் ைபயன்
தைலையச் ெசாறிந்
ெகாண்
அவ க்கு அந்தச் ெசால் ன் ஒ
ஏறாமல் ேபாகிற .

நிற்பைதப் பார்த்தி க்கிறீர்களா? அப்ேபா
மாத்திரம் ெதாிகிற . ேமேல
ைளக்கு அ

ஆகேவ ஒ ெசால் த ல் தன் உ வமாகிய ஒ ையப் லப்ப த் கிற . அதன்
பிறேக ெபா ைளத் ெதாிவிக்கிற . "ெசால்லான தன்ைன ம் தன் ெபா ைள ம்
உணர்த் ம் இயல்ைப உைடய " என்
இலக்கணக்காரர் ெசால்வர். அகத்தியர்
இதற்கு உவைமகள் கூறி விஷயத்ைத விளக்குகிறார்.
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வயிரம் வயிரத்ைத அ க்கும் என் ெசால்வார் கள். வயிர ஊசி கண்ணா
த ய
ெபா ள்கைள அ த்த உபேயாகப்ப ம் க வி. அ
வயிரத்ைத ம் அ க்க
உபேயாகப்ப ம். அப்ப ேய இ ம்பாலான அரம் மற்ற உேலாகங்கைள அரா வதற்கு
உபேயாகமாவேதா இ ம்ைப ம் அராவப் பயன்ப கிற . ெபான்ைன உைரத் ப்
பார்க்கும் உைரயாணி ம் இந்த இனத்ைதச் சார்ந்தேத. இைவ மற்றவற்ைறச்
ேசாதிக்கும் விஷயத்தில் க வியாக நிற்பேதா தம் ைமச் ேசாதிக்கும் க வியாக ம்
நிற்கின்றன. ெசால் ம் அத்தைகய தான். பிற ெபா ைளச் சுட் வ ேதா
தன்ைனேய, தன் உ வத்ைதேய, சுட் வதற்கும் அ
ெசய்திகைளச் சூத்திரமாகச் ெசால் யி க்கிறார்.

உத கிற . அகத்தியர் இந்தச்

வயிர ஊசி ம்
மயன்விைன இ ம் ம்
ெசயிர ெபான்ைனச்
ெசம்ைமெசய் ஆணி ம்
தமக்கைம க வி ம்
தாமாம் அைவேபால்
உைரத்திறம் உணர்த்த ம்
உைரய ெதாழிேல.
இந்தச் சூத்திரத்தி
ந் ெமாழியின் இலக் கணத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்வ ஒன் .
அைதக் காட்
ம் சுவாரசியமான விஷயம் ஒன்
உண் . இலக்கண
ல் கூடச்
சாித்திர ஆராய்ச்சியாள க்குப் பயன்ப ம் என்ற உண்ைமைய இதனால் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம். அைதப்பற்றிக் ெகாஞ்சம் கவனிப்ேபாம்.
'தமிழ்ச்ெசால் தன் ஒ

உ வத்ைதப்

லப்ப த் வேதா

அதனாேல சுட்டப்ப ம்

ெபா ைள ம் ெதாிவிக்கும்' என்ப இந்தச்சூத்திரத்தி
ந் நாம் ெதாிந் ெகாள் ம்
ெமாழி இலக்கணம். இந்தச் ெசய்திக்கு உபமானமாக அகத்தியர்
ன் க விகைள
எ த் க் காட் கிறார்.
வயிர ஊசி, மயன்விைன யி ம்பாகிய அரம், உைர யாணி என்ற ன் க விகைள
இந்தச் சூத்திரம் ெசால்கிற . அந்த ன்ைற ம் உபமானமாகச் ெசான்னால் ெசால்ல
வந்த விஷயம் தமிழர்க க்கு நன்றாக விளங்குெமன்ப
னிவர் க த் . ஆகேவ,
இந்த ன் க விக ம் இவற்றால் நைடெப ம் காாியங்க ம் அகத்தியர் காலத் த்
தமிழர்க க்குத் ெதாிந்தைவ என்
ெசால்லலாம் அல்லவா? இ
தான் சாித்திரம்.
இலக்கணத்தி
ந் கூடச் சாித்திரத்ைதக் காட்டலாம் என் ெசால்வதில் ஏதாவ
பிைழ உண்டா?
வயிரம், இ ம் , ெபான் என்பவற்ைறத் தமிழர் தம் வாழ்க்ைகயிேல பயன்ப த்திக்
ெகாண்டனர். வயிரத்தால் ஊசி ெசய்

ேவ

மணிகைள அ த்தேதா , வயிரத்ைத ம்
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அதனாேல சாைணயிட்
வந்தனர். இ ம்ைப அராவி இ ப் க் கலங்கைள
இயற்றினர். ெபான்னின் மாற்ைற உைரயாணியால் அறிந்தனர். அகத்தியர் காலத்தில்
வயிர ம், ெபான் ம், இ ம் ம் தமிழர் வாழ்க்ைகயில் வந் விட்டன. அவற்ைறத் தக்க
வண்ணம் பயன்ப த்திக் ெகாண்டனர். அவர்க ைடய நாகாிகம் உயர்ந்தெதன்
இதனால் ெதாிகிற .
*
ஒன் , பல என்ற வித்தியாசத்ைதப் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஓாிடத்தில் வ கிற . ஒேர
ெபா ள் ஒ
வைகயிேல பலவாக ம் ஒ
வைகயிேல ஒன்றாக ம் இ க்கும்.
மாைலயில் பல மலர்கள் இ க்கின்றன. பல ெபா ள்கள் கூ அைமந்த ெபா ள் அ .
ஆயி ம் அப்ப க் கூ ய ெதாகுதியாக நிற்கும்ேபா
அத்ெதாகுதிப்ெபா ைள
ஒன்றாகக் குறிக்கிேறாம்; மாைல ெயன்ற ஒன்றாக வழங்குகிேறாம். மாைலயாகப்
பார்க்கும் ேபா
அ
ஒன் ; மலர்களாகப் பார்க்கும்ேபா
பல. இப்ப ேய ஒ
ெப ம்பைட இ க்கிற . பல ஒன் கள் ேசர்ந்த ஒன்
அ . பல
ரர்கள் ேசர்ந்த
பைட. ரர்களாகப் பார்க்ைகயில் பன்ைம ேதான் கிற . பைடயாகப் பார்க்ைகயில்
ஒ ைம ேதான் கிற . இப்ப ேய ேசா , கறி, பச்ச என்ற பல பண்டங்கள் ேசர்ந்
உண என்ற ஒன் ஆகின் றன. பல ஏ கள் ேசர்ந் ஒ
த்தகம் ஆகின்றன.
பல பலைகக ம் ஆணி ம் ேசர்வதனால் ஒ கத அைமகிற . பல ல்கள் கூ
ஒ
கம்பலத்ைத உண் டாக்குகின்றன. மலராகிய ஒன் க்கும் மாைலயாகிய
ஒன் க்கும் வித்தியாசம் உண் . மலர் தனியான ஒன் . மாைலெயன்ப
பலெபா ள்கள் ேசர்ந்த ஒன் . அைதப் பலவின் இையந்த ஒன் என் அகத்தியர்
ெசால்கிறார்.
பலவின் இையந்த ம் ஒன்ெறனப் ப ேம
அ சில் த்தகம் ேசைன அைமந்த
கதவம் மாைல கம்பலம் அைனய
என்ப

அவர் கூ ம் சூத்திரம்.

பல ெபா

ம் சுைவ ம் கலந்த உணைவ உண்

பல ஏ கைளச் ேசர்ந்த

சுவ கைளப் பயின் , பல ரர்கள் ேசர்ந்த பைடெகாண் ேபார் ெசய்த னர் தமிழர்.
பல பலைககைள இைணத்த கதைவ மைன யில் அைமத்தனர். மலர் மாைல சூ னர்.
கம்பலத்ைதப் பயன்ப த்தினர். இந்தச் சாித்திரச் ெசய்தி கைள ம் சூத்திரம்
ெதாிவிக்கின்ற . அன்றி ம் த்தகம், ேசைன, கம்பலம் என்ற வடெசாற்கள் அகத்தியர்
காலத்திேல தமிழாகிவிட்டன என்ற ெசய்தி ம் ெதாிய வ கிற .*
---------
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* இந்தச் சூத்திரங்கள் பைழய அகத்தியர் சூத்திரங்கள் அல்ல என்ப
ஆராய்ச்சியாளர் ெகாள்ைக.
இவ்வா
அகத்தியத்தில் இப்ேபா
கிைடக்கும் சூத்திரங்கைளக்
ஆராய்ந்தால் தமிழர் வாழ்க்ைகையக் குறித்த சில ெசய்திகள் ெதாியவ ம்.

சில

ெகாண்

அகத்தியர் காலத்தில் வடெமாழி வியாகரணம் ஒன் எட்டாம் ேவற் ைமைய தல்
ேவற் ைமயில் அடக்கிக் கூறிய . இந்திரன் இயற்றிய வியாகரணம் ஒன் வழக்கில்
இ ந்த . ஒேர ெசால்ைலப் ெபா ள் சிறந் நிற்பதற்காக இரண் தடைவ ம் ன்
தடைவ ம் நான்கு தடைவ ம் ெசால்வ ண் . இைவ சில சூத்திரங்களால்
ெதாியவ ம் ெசய்திகள்.
அகத்தியர் ெசய் ள் சம்பந்தமாகச் ெசால் யி க்கும் சில சூத்திரங்க ம்
கிைடக்கின்றன. இைசத் தமிழ் சம்பந்தமாக அவர் இயற்றிய சூத்திரம் ஒன் ம்
கிைடக்கவில்ைல. ஆயி ம் "அகத்தியனார் இப்ப ச் ெசான்னார்" என் ெதாிவிக்கும்
சூத்திரங்கள் சில உண் . அவற்றால் இைச நாடகங்க க்கும் அவர் இலக்கணம்
வகுத்தார் என்ப ெதாிய வ ம்.
பாைலெயன்ப ஒ பண். பண்ணி
ந் பிறக்கும் இனங்கைளத் திறம் என்
கூ வர். ஒவ்ெவா
பண் க்கும் திறங்கள் உண் . பாைலப்பண் க்கு ஐந்
திறங்கள் உண் . ஜனக ராகம், ஜன்ய ராகம் என் கர்நாடக சங்கீதத்தில் இரண்
வைக இ க் கின்றன. ஜனக ராகத்ைத ேமளகர்த்தா என் ம் ெசால்வர்.
அைதப்ேபான்ற தான் பண். அதி
ந்
பிறப்ப
திறம். பாைலப்பண் ஒ
ேமளகர்த்தாைவப் ேபான்ற . அதி

ந்

பிறக்கும் திறங்கள் தக்க ராகம், ேநர்திறம்,

காந்தாரபஞ்சமம், ேசாமராகம், காந் தாரம் என்ற ஐந் மாகும். இப்ப
ெசான்னதாக ேவெறா
லவர் எ த் க் காட் கிறார்.

அகத்தியனார்

..... என்ைறந் ம்
பாைலத்திறம் என்றார்
ந்தார் அகத்தியனார்
ேபாந்
அகத்தியத்தில் பண்கைள ம் திறங்கைள ம் பற்றிய இலக்கணங்கள் இ ந்தன
என்பதற்கு இ சாட்சி யாக நிற்கிற .
அைவதாம் சாந்திக் கூத் ம்
விேநாதக் கூத் ம்என்
ஆய்ந் ற வகுத்தனன்
அகத்தியன் றாேன
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என்ப
ேபான்ற சூத்திரங்களி
இயற்றினெரன் ெதாிய வ கிற .
தமிழர் அவர் காலத்தில் பண்

ந்

கூத்திலக்

கணத்ைத ம்

அகத்தியர்

ம் திற ம் பயின்ற இைசயிேல வல்லவராகி

பல்வைகக்கூத் ம் ஆ , அவற் க்கு இலக்கண ம் வகுத் க் ெகாண்ட னர் என்ற
ெசய்திைய ம் அறிகிேறாம்.
----------------------8. கன்னித் தமிழ்
மனிதராகப் பிறந்தவர் யாவ ம் ேபசுகின்றனர். அதாவ
தம் ைடய உள்ளக்
க த்ைத ேவ
ஒ
வ க்கு வாயினால் ஒ க்கும் ஒ க்கூட்டத்தினால்
லப்
ப த் கின்றனர். அந்த ஒ க்கூட்டத் க்கு ெமாழி அல்ல பாைஷெயன்
ெபயர்.
எல்லா மனிதர்க ம் வாயினால் ஒ ெசய்கின்றனர். ஆனால் சிலர் வாயி
ந் வ ம்
ஒ
ெமாழி ஆவதில்ைல. எல்ேலா ைடய வாயி
ந் ம் வ ம் ஒ
எப்ேபா ம்
ெமாழி ஆவதில்ைல.
நாம் வாைய அைசத் நாக்ைகப் ரட் ப் ேபசுகிேறாம். அைதப் பார்த் ஊைம ம்
தன் நாக்ைகப் ரட்
ழங்குகிறான். ஆனால் பாவம்! அவன் ெசய் ம் ஒ ெமாழி
ஆகா . அப்ப ேய சின்னஞ் சி குழந்ைத இனிய மழைல ேபசுகிற . அன்பினால்
அைதக் குழ
ம் யாழி ம் இனிெதன்
ெகாள் கின்ேறாேம ஒழிய அகராதிையக்
ெகாண் அந்த ஒ க்குப் ெபா ள் ேதட
யா .
இந்த இரண் வைகயான ஒ
ம் ெமாழி ஆகாததற்குக் காரணம் எனன? மக்கள்
வாெயா
லமாகத் தங்கள் க த்ைதப் லப்ப த் ம்ேபா ஒ வைரயைறேயா
அைதச்ெசய்கிறார்கள். அந்த வைரயைற இப்ப த்தான் ேபச ேவண் ம் என் ஒ வர்
கட் ப்ப தாமல் உண
உண்ண ம் ஆைட உ த்த ம் எப்ப ப் பழக்கம்
ஏற்ப கிறேதா அப்ப த் தாேன ஏற்ப கிற . பழக்கத்தினால் வ வ தான் என்றா ம்
அந்தப் பழக்கத்தில் உள்ள ஒ
வைகக் கட் ப்பாட்ைடக் கட் ப்பாடாகேவ நாம்
நிைனப்பதில்ைல.
இ ப்பில் நம் ைடய நாட் க்குத் தக்கப ஆைட உ த் க்ெகாள்கிேறாம். இந்த
நாட் க்கு ஏற்றப
குழம்ைபச் ேசாற்றில் ஊற்றிப் பிைசந்
சாப்பி கிேறாம்.
இத்தைகய பழக்கங்கள் பிறவிேயா
வரவில்ைல. தாேயா தந்ைதேயா பிறேரா
ெசய்வைதக் கண் ெதாிந் ெகாள்கிேறாம். ெமாழி ம் அப்ப த் தான். ஊர்
வ ம்
ேபசும் ேபச்சுக்கிைடேய வாழ் வதனால் நம்ைம அறியாமல் அ நமக்குப் பழக்கமா
கிற . குழந்ைதப்பிராயத்திேல இயற்ைகயாக வ ம் ஒ மாறி அதற்கு ஒ வைரயைற
ஏற்பட் நா ம் தமிழில் ேபசுகிேறாம்.
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எந்த நாட் க் குழந்ைதயானா ம் அைவ இயற்ைகயாகப் ேபசும் ெமாழி ஒன் தான்.
அதற்கு அகராதி இல்ைல. ஆனா ம் எல்லாக் குழந்ைதக ம் ஒேர மாதிாி மழைல
ேபசுவதில்ைல. ஆைகயால் அைவ ஒ க்கும் ஒ யிைடேய ஒ ெபா ைமையக் கண்
பி த்
அைதக் குழந்ைதப் பாைஷயாக ைவத் க் ெகாள்ள
யா . ஒவ்ெவா
குழந்ைத ம் தனக்ெகன் உடம் ம் உயி ம் அைமந்த ேபாலத் தனக்ெகன் ஒ
குரலாகிய ெமாழிைய ம் ெபற் த்தான் பிறக்கிற .அந்த ெமாழிையக் கட ள் ஒ வேர
ாிந் ெகாள்ள
ம்.
மாதக் கணக்கில் வளர்ந்த குழந்ைத அ ைக ெயா
ம்,'ங்கு' சப்த ம் மாறி வளர்ந்
மழைல பிதற்றத் ெதாடங்கும்ேபா
அதன் தாய் தந்ைதயர் பழக்கத்தால் அந்தக்
குழந்ைதயின் ேபச்சுக்குப் ெபா ள் ெதாிந்
ெகாள்கிறார்கள். அந்தப் ப வத் தில்
ஒவ்ெவா குழந்ைதயின் ேபச்சும் அந்த அந்தக் குழந்ைதயின் ெபற்ேறா க்குத்தான்
அர்த்தமாகும். ேசக்கிழார் என்ற லவர் இைத ஓாிடத்திற் ெசால் கிறார். ெபாிய
ராணத்தில் அைவயடக்கத்தில் இந்தக் க த்ைதத் ெதாிவிக்கிறார்.
"என் மனசுக்குள் சிவபக்தர்க ைடய ெப ைமையச் ெசால்ல ேவண் ம் என்ற
ஆைச எ ந்த . அதனால் இந்த ைலப் பா ேனன். என் க த்
வைத ம் இந்த
ல் ெவளியிடாமல் இ க்கலாம். ஆனா ம் என் க த் இன்னெதன்
உணர்ந்த
ெபாியவர்கள்
அந்தக்
க த் க்கு
ஏற்ற
ெசாற்க ம்
அைமப் ம்
இதில்
இல்லாவிட்டா ம் அைவ இ ப்பதாகேவ பாவிக்க ேவண் ம்; தாேம அவற்ைற
நிரப்பிக் ெகாள்ள ேவண் ம்" என்
அைவயடக்கம் ெசால்ல வந்தவர் அதற்கு
உபமானம் ஒன் காட் கிறார்.
"குழந்ைத ேபசும்ேபா
அ
ஏேதா ஒன்ைறக் க தித்தான் ேபசுகிற . அந்தக்
க த்ைதத் தன் மழைலச் ெசால் ல் ெதாிவித்
விடலாம் என்ற ஆைசேயா
ேபசுகிற .ஆனால் யாவ க்கும் அ

விளங்குகிறதா? இல்ைல. அந்தக் குழந்ைதயின்

க த்ைத யா ேம உணர்வதில்ைலயா? சிலர் உணர்ந்
ெகாள்கிறார்கள். அந்தக்
குழந்ைதயினிடம் அன் ைவத் ப் பழகுபவர்கள் அ
இன்ன
ேவண் ெமன்
ேகட்கிற

என்ற க த்ைதத் ெதாிந்

ெகாண் , அந்தக் க த்ைத ெவளிப்பைடயாகச்

ெசான்னதாகேவ ெகாள்கிறார்கள். 'ேபாக்கிாி, பால் ேவண் ெமன்
ேகட்கிறான்!'
என்
அயல்
ட் க் கார க்கும் அந்த ெமாழியின் ெபா ைள விளக்குகிறார்கள்.
அவர்கள் எப்ப த் தம் குழந்ைதயின் க த்ைத உணர்ந் ெகாண்
அதற்கு ஏற்ற
வாக்கியங்கைளத் தாங்கேள ெபய்
ெகாள் கிறார்கேளா அப்ப
என் திறத்தில்
ெபாியவர்கள் ெசய்ய ேவண் ம்" என் ெபா ள் விாி ம்ப யாகாச் ேசக்கிழார் பா
யி க்கிறார்.
ெசப்பல் உற்ற ெபா ளின் க த்தினால்
அப்ெபா ட்குைர யாவ ம் ெகாள்வரால்
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{ெபா ள்-குழந்ைத. அப் ெபா ட்கு உைர- அந்த
அர்த்தத் க்கு ஏற்ற ெமாழிைய}
குழந்ைத பிறகு ெமாழிையத் ெதாிந்
ெகாள்கிற . ஆனால் ஊைம எப்ேபா ம்
ெதாிந் ெகாள்வதில்ைல.காரணம் பிறர் ேபசும் ஒ ையக் ேகட் அந்த மாதிாிப் ேபச
அவ க்குச் ெசவி இல்ைல. உதட்ைட ம் நாக்ைக ம் பார்த்
ஏேதாசிரமப்பட்
உள கிறான். பாைஷ அந்த யற்சிக்குள்ேள அடங்கின அல்லேவ!
தமிழ் நாட் ல் தமிைழ ஒவ்ெவா
ட்
ம் ேபசுகிறார்கள். அந்த
ட் ப்
ேபச்சிேல கூட ஒ தனிைம உண் . அைத த ல் குழந்ைத ெதாிந் ெகாள்கிற .
பிறகு ஊராேரா
பழகி அ
தன் ேபச்ைச வி த்தி ெசய்
ெகாள்கிற . இந்தப்
பழக்கம் நைட கற்ப ேபால இயற்ைகயாகேவ வ கிற . அயல் ட் ல் வாழ்பவர்கள்
ெந ங்கிப் பழகுபவர்களாக இ ந் , அவர்கள் ேவ
ெமாழி ேபசினால், அைத ம்
குழந்ைத எளிதில் பழகிக் ெகாள்கிற .
ட் ல் ஒ
ெமாழி ம் ெவளியில் ேவ
ெமாழி ம் வழங்கும் இடங்களில் வள ம் குழந்ைத க க்கு அந்த இரண் ம் மிக
எளிதில் வந் வி கின்றன.
இதனால் அந்த இரண்

ெமாழிக

ம் மிக ம் சுலபமாக எல்ேலா க்கும் வந்

வி ம் என் ெசால்லலாமா? ெமாழிக்கு சில வைரயைறகள் இ க்கின் றன. ெமாழி
வழங்கும்
ச தாயத் க்குப்
றம்ேப
இ ந்
அந்த
ெமாழிையக்
கற் க்
ெகாள்கிறவர்க க்கு அதன் வைரயைறகள் தனிேய ேதாற் ம்; கஷ்டமாக ம்
இ க்கும். அந்தச் ச தாயத்திேல பிறந்
வள ம் மக்க க்ேகா அேநகமாக அந்த
வைரயைறையத் தனிேய கவனிக்கும் சந்தர்ப்பம் இ ப்பதில்ைல. அவர்கள்
கவனிக்காவிட்டா

ம்,

வைரயைறயான

ெமாழி, ெமாழி நிைலைய அைடகிற
நிற்கும்.

அைமப்ைப

உைடைமயினால்தான்

ஒ

என்ற உண்ைம எப்ேபா ம் உண்ைமயாகேவ

தமிழ் ெமாழி தமி லகம் என் ம் இடத்தில் வழங்குவ . அதற்கு இட வரம்
உண் . இன்ன க த்ைத இப்ப ச் ெசால்ல ேவண் ம் என்ற ைற உண் . அந்த
ைறையத் தனிேய லவர்கள் கவனித்தார்கள். கவனித்
ஆராய்ந்தைதத் தனிேய
எ தினார்கள். அ தான் இலக்கணம். ஒ
ெபா ள் இ ந்தால் அதற்குக் குணம்
உண் . அந்தக் குணத்ைத அதி
ந் ேவ பிாிக்க
யா . ஆனா ம் அைதப்
பற்றிப் ேபசும் ேபா ம் ஆராய்ச்சி பண் ம் ேபா ம் குணத்ைதத் தனிேய எ த்
ச்ெசால்
விவகாிக்கிேறாம். ேராஜாப் விேல ெசம்ைம இ க்கிற . ெசம்ைமைய
ேராஜாப் வி
ந்
பிாிக்க
யா . ஆனா ம் ேராஜாப் வில் ெசம்ைம நிறம்
இ க்கிற எந்
ேபச்சில் வழங்கு கிேறாம். அ ேபாலேவ ெமாழியில் ஒ வரம்
இ க்கிற
என்
ெசால்கிேறாம். இந்த வரம் க்கு இலக்கணம் என்ற ெபயைரப்
ெபாிேயார்கள் ெகா த்தி க்கிறார்கள். தமிழாகிய ேராஜாப் வின் குணம் இலக்கணம்.
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அந்த இலக்கணத்ைதத் தனிேய பிாிக்க
தனிேய விவகாிக்கலாம்.

யா . ஆனால் தனிேய பார்க்கலாம்;

ேராஜாப்
க்குச் ெசம்ைம இயற்ைகயாகேவ அைமந் ேபால ெமாழிக்கும்
வைரயைற
அ
பிறந்தேபாேத
அைமந் விட்ட . ஆனா ம்
சீேதாஷ்ண
நிைலயினா ம் தாவர
லா ைடய
யற்சியா ம் ேராஜாப் வின் நிறத்தில்
ேவ பா கள் அைமவ ேபாலத் தமிழின் வைரயைறகள் மாற லாம். அந்த மாற்றம்
நிைனத்த ெபா
நிைனத்தவர் கள் நிைனத்தப
அைமவ
அல்ல. அ
மாற்றப்ப வ
அன் ; தாேன மா வ . அந்த மாற்றத்ைத உணர்ந்
இன்னப
மாறியி க்கிற ெதன் ஒ
லவன் ெசான்னால் அ
திய இலக்கணம் ஆகும். அந்தப்
திய இலக்கணத் க்காக ெமாழி மா வதில்ைல ெமாழியின் அைமப்
மாறி
வ வதனால் இலக்கண ம் மா கிற .
தமிழ்ெமாழி பல காலமாகத் தமிழ ைடய க த்ைதப் லப்ப த் ம் க வியாக
இ ந்த . பிறகு கைலத் திறைம ெபற் ப் பல பல
ல்களாக ம் உ ப் ெபற்ற .
மனிதர்கள் ேபசும் ெமாழி தினந்ேதா ம் உண் ம் உணைவப் ேபான்ற . அவ ள்ேள
லவர் இயற்றிய
ல்கள் வசதி ள்ளவர்கள் அைமத்த வி ந்ைதப் ேபான்றைவ.
தமிழில் இந்த இரண் க்கும் பஞ்சேம இல்ைல.
ேபச்சு வழக்கு மாயாமல் ல் சி ஷ்
ம் மங்காமல் ேம ம் ேம ம் வளர்ந் வ ம்
ஒ ெமாழியில் அவ்வப்ேபா
திய திய ைறகள் அைமவ இயற்ைக. திய திய
அழகு ெபா வ ம் இயல்ேப. தமிழில் இப்ப உண்டான மாற்றத்ைதப் பார்த்தால் மிக
அதிகெமன் ெசால்ல
யா . திதாக உண் டான ெமாழியில் தான் தி
திதாக
வளர்ச்சி உண் டாகும். ஒ மரம் ெச யாக இ க்கும் ேபா மாதத் க்கு மாதம் அதன்
வளர்ச்சி நன்றாகத் ெதன்ப ம். ஆனால் அ மரமாக வளர்ந் ேசேகறி வானளாவிப்
படர்ந் நிற்கும் ேபா அதில் உண்டாகும் வளர்ச்ச்சி அவ்வளவாகத் ெதன்படா .
தன்பால் உண்டான வயிரத்ைதப் பா காத் க் ெகாண் அ நிற்கும். அவசியமான
வளர்ச்சி ெயல்லாம் அைமந் விட்ட ப யால் திய திய மலைர ம் குைழைய ம்
ேதாற் விக்கும் அளேவா அ தன்
ைமையக் காட் ம்.
தமிழ் இப்ப வளர்ந் ேசேகறிப்ேபான ெமாழி.
வாயிரம் ஆண் க க்கு ன்
உண்டான ெதால்காப்பியத்ைதக் ெகாண்
அக்காலத்தில் வழங்கிய வழக்ைகத்
ெதாிந் ெகாள்கிேறாம். இன் ம் ெப ம் பா ம் அந்த வழக்ைக ெயாட் ேய தமிழ்
நிற்கிற ெதன் ெதாிகிற . ன்னேர பண்பட்ட ெமாழி யாக இ ப்பதால் தமிழ் திடீர்
திடீெரன் மாறவில்ைல. அன் ெதால்காப்பியர் காட் ய இலக்கணங்களிற் ெப ம்
பகுதி இக்காலத் த் தமி க்கும் ெபா த்தமாக இ க்கிற .
இதனால், தமிழ் வளரவில்ைல ெயன்ப க த்தல்ல. திய மல ம் திய தளி ம்
ெபா ளித் தமிழ்
ைமேயா
விளங்குகிற . அ
மரம் ேசேகறிக் காலத்தால்
அைலக்கப்படாமல் நிற்கிற . அதனால் தான் இதைனக் கன்னித் தமிழ் என்
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லவர்கள் பாராட் கிறார்கள். இந்தக் கன்னி மிகப் பைழயவள்; ஆனா
தியவள். இவ ைடய இலக்கணத்ைதச் ெசால்
ஆனால் திய காலத்திற்கும் ெபா த்தமான .

ம் மிகப்

ம் ெதால்காப்பியம் பைழய

ல்;

-------------------------9. ெதால்காப்பியம் உ வான கைத
பைட பைதக்கும் ெவயில்; அந்த ெவயி ல் ஒ ேசாைலக்குள்ேள ேபாகிேறாம்.
ெந ந் ரத்தில் வ ம் ெபா ேத ேசாைலயின் பசுைமக்காட்சி நம் கண்ைணக்
குளிர்விக்கிற . " ரத் ப் பச்ைச கண்
ெமல்ல ெமல்ல நடந்
ேசாைலக்குேள

க்கு அழகு" என்ப பழெமாழி அல்லவா?
ைழகிேறாம்.
ைழவதற்கு
ன் ேசாைல

ஒேரபிழம்பாக, பச்ைசப் பரப்பாகத் ேதாற் கிற . அதற்குள் ைழந்தபிறகு ேசாைல
பிழம்பாகத் ேதாற் வ ேபாய் அந்தப் பிழம்பாகிய
த் ேதாற் றத்ைதத் தந்த
மரங்கைளப்பார்க்கிேறாம். மரங்கள் இல்லாமல் ேசாைல என்
தனிேய ஒன்
இல்ைல. ெந ந் ரத்தி
ந் பார்க்ைகயில் ேசாைல ெயன்
ம்
ப்ெபா ள்தான்
கண் க்குத் ெதாிகிற . அதற்குள் ைழந் விட்டால் அந்த
ப் ெபா ைள ஆக்கும்
லம் இன்னெதன் ெதாிகிற .
இப்ேபா

ேசாைல என்ற ெபா

உ வத்ைத விட் , மரங்கள் ெச கள் என்ற அந்த

உ வத்ைத உண்டாக்கும் பகுதிகைளக் காண்கிேறாம். இேதா மாமரம், இேதா ெதன்ன
மரம், இேதா பலா மரம் என் பார்த் ப் பார்த் இன்
கிேறாம். மர ம் பழமர ம்
நிழல் மர ம் தனித்தனி கண்ணிேல ப கின்றன. ெவயில் ேவகம் மறந் ேபாயிற் .
ெமல்ல ஒ
மரத்த யிேல ெசன்
அமர்கிேறாம். அதன் பரந்த நிழ ேல ேமல்
ண்ைட விாித் ப் ப த் க் ெகாள்கிேறாம். இப்ேபா நமக்கு மாமரம் ஒன் தான்
ெதாிகிற . மற்ற மரங்கைளப் பார்ப்பதில்ைல. ெமல்ல மரத்தின் ஒ
கிைளயில்
கண்ைணத் தி ப் கிேறாம். அந்தக் கிைளயில் பல வளார்கள் இ க்கின்றன. ஒ
வளாைரப் பற் கிேறாம். அதி
ந் சி ெகாம் கள்; அந்தக் ெகாம் களில் ஒன்றின்
னியில் அழகான
ங்ெகாத் . அ த்த ெகாம் க்குத் தா கிேறாம் அங்ேக
இப்ேபா தான் பிஞ்சுவிட்ட மாவ க் ெகாத் . அ த்த ெகாம்பில் ற்றின மாங்காய்.
அேதா ேவெறா கிைளயில் ேவெறா வளாாில் ஒ ெகாம்பின் னியில் மாம்பழம்
ெதாங்குகிற . அைதப் பார்த்த டன் நம் நாக்கில் நீர் சுரக்கிற .
சாைலயி

ந்

ேசாைலையப் பார்த்தேபா

அைதப்பற்றி இத்தைன விஷயங்கள்

ெதாிந்தனவா? இல்ைல. அதற்குள்ேள
குந்தேபா
மரங்க ம், ெச
க ம்,
ெகா க ம் ெதாிந்தன. மரத்தில் உள்ள கிைளக ம் வளார்க ம் ெகாம் க ம்
ெதாிந்தன.
ம் பிஞ்சும் கா ம் கனி ம் ெதாிந்தன.
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வாழ்க்ைக ெயன் ம் பிரயாணத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர்கள் ெமாழிெயன் ம்
ஞ்ேசாைலக்குப்
றத்ேததான் நடமா னார்கள். க த்ைதத் ெதாிவிக்கும் ஒ க்
கூட்டமாக அ அவர்க க்குத் ேதான் றியேத தவிர அதில் உள்ள உ ப் க்கள் என்ன
ெவன்
அவர்கள் ெதாிந்
ெகாள்ளவில்ைல. நாளைட வில் ெமாழியாகிய
ேசாைலக்குள்ேள அறிஞர்கள் குந் பார்த்தார்கள். அந்தக் காலத் க்குள் ேசாைல ம்
வரவர வளம் ெபற்ற . மரம்

த யவற்ைறக் கண் , இந்தச் ேசாைலயின் அழகுக்குக்

காரணம்
இன்னெதன்
ெதாிந் ,
பிற ம்
ெதாிந்
ெவளிப்ப த்தினார்கள். அப்ப ெவளியிட்ட தான் இலக்கணம்.

ெகாள்

ம்

ப

தமிழ்ப்
ஞ்ேசாைலக்குள்ேள
ைழந்தால் மரங் க ம் அதற்கு உ ப்பாகிய
கிைளக ம் இைல காய் கனியாகியைவக ம் ேதாற்றம் அளிக்கும்.
ேபசும் ெமாழியில் ஒ
ம் ெபா
ம் ேசர்ந்
வ கின்றன. அந்த ஒ ைய ம்
ெபா ைள ம் தனித் தனிேய கா ம் நிைல த ல் வந்த . பிறகு ஒ ையப் பிாித் ப்
பார்க்கத் ெதாடங்கினார்கள். ெபா ைள ம் ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். ெசாற்கள் பல
ேசர்ந்
க த்ைத விளக்க உத கின்றன என்
ெதாிந்
ெகாண்டார்கள். அந்தச்
ெசால் ம் எ த் க்கள் பல ேசர்ந்த ஒன் என் ெதாிந் ெகாண் டார்கள்.
தமிழ்ப்

ஞ்ேசாைலக்கு

உள்ேள

குந்

ஆராய்ந்த

அறிஞர்கள்

எ த் ,

எ த் க்களாலான ெசால், ெசாற் ேகாைவகளால் லப்ப ம் ெபா ள் என்றவற்ைறத்
ெதாிந்
ெகாண்டார்கள். இந்த
ன்
பகுதிகைள ம் பற்றி விாிவான ஆராய்ச்சி
நடந் ெகாண்ேட வந்த ; இன்
தமிழான

ம் நடந்

வ

இயல் இைச நாடகம் என்

உள்ள . இயல் தமிழின் இலக்கண ம்

கிற .
ன்

ன்

பிாிவாக அ பவிக்கும் நிைலயில்

பிாிவாக அைமந்த . எ த்திலக்கணம்,

ெசால் லக்கணம், ெபா ளிலக் கணம் என்ற
ன்றாகப் பழங்காலத்தில் லவர்கள்
பிாித்தார்கள். அகத்திய னிவர் தாம் இயற்றிய இலக்கணத்தில் இயற்றமிழ்ப்பகுதியில்
இந்த ன்ைற ம் பற்றிச் ெசால் யி ந்தார். இயல் தமி க்குத் தனிேய இலக்கணம்
இயற்றிய ெதால்காப்பியர் அகத் தியர் கூறிய இலக்கணங்கைள ம் தமிழ் நாட் ப்
ேபச்சு வழக்ைக ம் அக்காலத்தில் வழங்கிய இலக்கியங்கைள ம் நன்றாக ஆராய்ந் ,
எ த்
த ய ன் பிாிைவ ம் விாிவாகத் தம் இலக்கணத்தில் அைமத்தார்.
************
அவர் ெதால்காப்பியத்ைதத் திடீெரன்
ஒ
நாள் நிைனத் க்ெகாண்
இயற்ற
உட்காரவில்ைல. தம் ைடய ஆசிாியாராகிய அகத்தியர் இயற்றிய இலக் கணம்
இ ந்தா
ெபா ள்

ம், பல ெசய்திக க்கு அதில் ெதளி காணப்படவில்ைல. எ த் , ெசால்,
என்ற
ன்ைற ம் தனித்தனிேய வைரய த்
ஒன்றன் இலக்கணம்
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ஒன்ேறா கலவாமல் அதில் ெசால்லப்படவில்ைல. இவற்ைற நிைனந் , "விாிவாக ஓர்
இலக்கணம் இயற்ற ேவண் ம்" என் தீர்மானம் ெசய்தார்.
தமி க்கு இலக்கணம் இயற்றப்

குந்தால், 'அ

எ

கிற ெமாழிக்காகவா?

ேபசுகிற ெமாழிக்காகவா?' என் இப்ேபா ேகட்கிறவர்கள் இ க்கிறார்கள். தமிழ்
என்ப
ேபசுகிற ம் எ
கிற ம் ஆகிய இரண் ந்தான். தினந்ேதா ம் பழகுகிற
பித்தைளப் பாத்திரங்க ம், விேசஷ காலங்களில் பழகுகிற ெவள்ளிப் பாத்திரங்க ம்
பாத்திரங்கள் என்ற வைகயில் ஒ
சாதிேய. ஆைகயால் தமி க்கு இலக்கணம்
ெசய் ம்ேபா ேபச்சுத் தமிைழ விட் விட்டால் அந்த இலக்கணம் 'ெமஜாாி ' யின்
சார்ைபப் ெபறா : சி பான்ைமக் கட்சியின் சட்டமாகத்தான் இ க்கும்.
ெதால்காப்பியர் எப்ப இலக்கணத்ைத இயற்றினார் என்பைத யா ம் கட் ைரயாக
எ திைவக்க வில்ைல அதற்காக அவர் எவ்வள சிரமப்பட்டார் என்பைத அறிய அவர்
'ைடாி' ம் எ தவில்ைல. ஆனால் பைழய கால வழக்கப்ப , ெதால்காப்பியத் க்கு
ஒ வர் மதிப் ைர எ தியி க்கிறார். மதிப் ைர என்
ெசால்வைதவிட
க ைர
ெயன்
ெசால்வ
ெபா த்தமாக இ க்கும். அந்த
க ைரைய எ தினவர்
ெதால்காப்பியேரா ேசர்ந்
ப த்த பனம்பாரனார் என்பவர். அவ ைடய ேதாழர்
ஆைகயால் அவர் பட்ட சிரமங்கைள ம் ெசய்த ஆராய்ச்சிைய ம் அறிய
ம்
அல்லவா? ஒ வா
பனம்பாரனார் தம் ைடய
ெசய்திகைளக் குறிப்பாகச் ெசால் யி க்கிறார்.

சிறப் ப்

பாயிரத்தில்

அந்தச்

ெதால்காப்பியர் தமிழ் நாட் ல் வழங்கும் ெமாழிைய ஆராய்ந்தாராம். ஏேதா ஒ
ைலயில் மக்கள் ேபசும் பாைஷைய மட் ம் ஆராய்ந்தால் ேபாதா . ெரயி ம்
ேமாட்டா ம் ஆகாய விமான ம் மாகாண ேவ பாட்ைட மறக்கச் ெசய் ம் இந்தக்
காலத்திேல தி ெநல்ேவ யி
ந் வ ம் நண்பர் நம்ைமப் பாைளயங்ேகாட்ைடயில்
ைவத் ப் பார்த்ததாகச் ெசால் த் தம் தமிழின் தனிச் சிறப்ைபக் காட் கிறார்.
திண் க்கல் நண்பேரா எந்த ெலக்கில் கண்ேடா ெமன்
ஞாபகமில்லாதவராக
இ க்கிறார். ேசலம் ஜல்லாக்காரேரா சிக்கிக்ெகாண்டதாகச் ெசால்கிறார். ந வில்
தஞ்சா ர் ஜில்லாக்காரேரா, "உடம்பாேம?" என்
விசாாிக்க, ெசட்

நாட்

நண்பர் 'ெரண்

பதில் ெசால்கிறார். இவர்க

நம் அெசௗக்கியத்ைதப் பற்றி

மாசமாக

யவில்ைல' என்

க் கிைடேய 'நித் ண் ' ெசங்கற்பட்

அ கில் உள்ள ாிக் ஷா ைவ* இஸ்த் கி
கூப்பி கிறார்.

வா' என்

நமக்காக

ஜில்லாக்காரர்

ாிக் ஷாக்காரைனக்

(*Space between க் AND ஷா has been left deliberately to avoid the letter
becoming க்ஷா while typing.)
பைழய காலத்தில் இத்தைகய ேவ பா கள் அதிகமாக இ ந்தி க்கும். எனேவ
தமிைழ ஆராய ேவண் மானால் தமிழ்நாட் ல் ெவவ்ேவ
இடங் களில் வழங்கும்
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ெமாழிையக் கவனிக்க ேவண் ம். ெதால்காப்பியர் கவனித்தாராம். "வடக்ேக
தி ேவங்கட ம் ெதற்ேக குமாி யா மாகிய எல்ைலக க்கிைடேய தமிழ் கூ ம் நல்ல
உலகத்தில் வழங்கும் ேபச்சு வழக்ைக ம் ெசய் ைள ம் ஆராய்ந்தார். அவற்றில் உள்ள
எ த்
ெசால்
ெபா ள்
என்பவற்ைற
நா னார்"
என்
பனம்பாரனார்
ெதாடங்குகிறார்.
வடேவங்கடம் ெதன் குமாி ஆயிைடத்
தமிழ் கூ ம் நல் லகத்
வழக்கும் ெசய்
ம் ஆயி
த ன்
எ த் ம் ெசால் ம் ெபா
ம் நா .
இலக்கணம் ெசய்ய வ பவர் இலக்கியத்ைத ஆராய ேவண் ம். தமிழ்ெமாழி
வழக்கி ம்
லவர்கள் இயற்றிய கவிைதயி ம் உள்ள . ஆைகயால் அந்த
இரண்ைட ம் ஆராய்ந்தாராம்.
த ல் ேபச்சு வழக்ைகத்தான் ஆராய்ந்தார்.
அவற் க்குள்ேள குந் எ த்
த ய ன் பகுதிகைள ம் ஆராய்ச்சி ெசய்தார்.
தமிழ் நாட்ைடத் ெதால்காப்பியர் ஒ சுற் ச் சுற்றி வந்தி க்க ேவண் ம். அங்கங்ேக
மக்கள் ேபசும் ேபச்சுவழக்ைகக் கவனித்தார். லவர்கேளா பழகி அவர்களிடம் உள்ள
பைழய ல்கைள ம் திய ல்கைள ம் வாங்கிப் ப த்தார்.
இப்ேபா
ெப ம்பான்ைமேயா ைடய
தமிழாகிய
வழக்குத்
தமிைழ ம்,
சி பான்ைமேயார் தமிழாகிய ெசய் ள் தமிைழ ம் கைர கண்டவராகிவிட்டார்
ெதால்காப்பியர். இலக்கணம் இயற் வெதன்றால் சுலபமான காாியமா?
இந்த ஆராய்ச்சிேயா

ெதால்காப்பியர் நிற்கவில்ைல. அவர் காலத் க்கு

ன்ேன

இலக்கணங்கள் சில இ ந்தன; அவற்ைற ம் ேத த் ெதாகுத்தார். அவற்ைற
ஆராய்ந்தார். இப்ேபா
ஒ வைகயாகத் தமிழின் ெசா பம் அவர் உள்ளத்தில்
வந் விட்ட . வழக்கு, ெசய் ள், பைழய இலக்கணம் ஆகிய
ன்
உணர்ந்தவற்ைற உள்ளத்தில் ேசர்த் க் குவித்தார். ஆ தலாக அமர்ந்
ெதாடங்கினார். எ த் ச் சம்பந்தமான ெசய்திகள் இைவ, ெசால்ேலா
இலக்கணங்கள் இைவ, ெபா ைளப்பற்றியைவ இைவ என்

வழியி ம்
சிந்திக்கத்

ெதாடர் ைடய

பிாித் க் ெகாண்டார்.

இந்தக் காலத்தில் 'சாஸ்திாீய ஆராய்ச்சி' என் அ க்க ஒ ெதாடர் நம் காதில்
வி கிற . ஒன்ைறப்பற்றி ஆராய ேவண் மானால் அ சம்பந்தமாக உள்ளவற்ைற
ெயல்லாம் ெதாகுக்க ேவண் ம். பின் அவற்ைற ஒ ங்குப த்தி இன்ன இன்ன
பகுதியிேல இைவ அடங்கும் என்
வகுத் க் ெகாள்ளேவண் ம். ஒவ்ெவா
வைகயி ம் குந்
அறி க்குப் ெபா ந் ம் வைகயில் ஆராய ேவண் ம். இப்ப
ஒ ங்காக, குழப்பம் இன்றி ஆராய்வைதச் சாஸ்திாீய ஆராய்ச்சி (Scientific Research)
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என் வழங்குகிறார்கள். ெதால் காப்பியர் அத்தைகய ஆராய்ச்சிையத்தான் ெசய்தி க்க
ேவண் ம்.
ெதாகுத்த ெசய்திகைள வகுத்
ைறப்பட எண்ணி ைல இயற்றத் ெதாடங்கினார்.
ஒன்றேனா ஒன் கலவாமல் ேவ பிாித் இலக்கணங்கைளச் ெசான்னார். ஐந்திர
வியாகரணத்தில் அவ க்கி ந்த லைம, இலக்கண
என்பதற்கு வழி காட் ய .

ைல எப்ப

அைமக்க ேவண் ம்

சிரமப்பட் த் ெதாகுத்த ெசய்திகைள அறிவினால் வைகப்ப த்தினார். ஆற அமர
இ ந்
ைல இயற்றினார். இன்
அவர் ப த்த இலக்கணங்கள் நமக்குக்
கிைடக்கவில்ைல. அவர் காலத்தில் வழங்கிய இலக்கியங்க ம் மைறந்தன. "ஐந்திரம்
நிைறந்த ெதால்காப்பி யன்" என்
அவைரப் பாராட் கிறார் பனம்பாரனார். அந்த
ஐந்திரங்கூட இல்லாமற் ேபாயிற் . ஆனால் அவற்ைற நன்கு ஆராய்ந்
அறி த்
திறத்தா ம் தவச் சிறப்பா ம்
ல் ெசய்த ெதால்காப்பிய ைடய ெதால்காப்பியம்
மட் ம் இன் ம் நில கிற . அவர் பட்ட சிரமம்
ண்ேபாகவில்ைல. அவர்
தவத்திற ம்
அறிவாற்ற ம்
அவ ைடய
ைல
மைலேபால
நிற்கச்
ெசய்தி க்கின்றன.
அவர் ெபற்ற
கழ் மிகப் ெபாி . பனம்பாரனார் அைதத்தான் தம் சிறப் ப்
பாயிரத்தின் இ தியிற் ெசால்கிறார்.
மல்குநீர் வைரப்பின்
ஐந்திரம் நிைறந்த
ெதால்காப் பியெனனத்
தன்ெபயர் ேதாற்றிப்
பல் கழ் நி த்த
ப ைம ேயாேன.
[நி த்த - நிைலெபறச் ெசய்த, ப ைம ேயான் - தவஒ க்கம் உைடயவன்.]
-----------------------
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10. அழகின் வைக
இந்தக் காலத்தில் தமிழ் நாட் ல் அதிகமாகக் கைதகைளப் ப க்கும் பழக்கம்
ஏற்பட்
க்கிற . இ
ப
வ ஷங்க க்கு
ன் இவ்வள
மிகுதியாகச் சி
கைதகள் தமிழ் நாட் ல் ெவளியாகவில்ைல. உல கத்திேலேய சி
கைத திய
இலக்கிய வைகயாக விளங்குகிற . இப்ெபா
தமிழ் நாட் ல் சி கைத எ தாத
எ த்தாளர் அாியர். சி கைத வராத பத்திாிைக ம் இல்ைல.
நா
வாக்கியங்கைள எ தக் கற் க்ெகாண்ட இைளஞர்கள் சி
கைத எ த
உட்கார்ந்
வி கின்ற னர். ஏதாவ
ஒ பத்திாிைகக்கு அ ப் கின்ற னர். அ
தி ம்பி வந்தால் ேவெறா
பத்திாிைகக்கு அ ப்பிப் பார்க்கிறார்கள். "யார் யார்
கைதகைளேயா ேபா கிறார்கள். நம் கைதையப்ேபாடமாட்ேடாம் என் கிறார்கள்.
எல்லாம் தய தாக்ஷிண்யத்தில் நடக்கிற ேவைலேய ஒழிய மதிப்பறிந் பத்திாிைக
ேபா வ தாகத் ேதான்றவில்ைல." என்
தமக்கு உண்டான ச ப்பில்
கட்
வி கிறார்கள்.
அந்த இைளஞர்கள் சற் க் கைதகள் எ திப் பழகிய எ த்தாளர் ஒ வைரச்
சந்தித் த் தம் கைதையக் காட் னால் அதில் உள்ள குைறைய உணர்ந்
ெகாள்ளலாம். சி கைத சி கைதயாவதற்கு ஏேதா ஒ
எ த்தாளர் ெசால்வைதக் ேகட்பார்கள்.
சி
என்
என்

'ெடக்னிக்' ேவண் ெமன்

கைதயின் இலக்கணத்ைதத்தான் 'ெடக்னிக்' என் ெசால் கிறார்கள். 'உத்தி'
தமிழில் அைத இப்ேபா வழங்குகிறார்கள். "சி கைத நன்றாக இ க்கிற "
ரசிக்கும்ேபா அத ைடய உத்திைய அவ்வளவாக நிைனப்ப இல்ைல. அ

நன்றாக இல்ைல என்ற அபிப்பிராயம் வ ம்ேபா

தான் "ஏன்?" என்ற ேகள்வி

எ கின்ற . அதன் பிறகு, "உத்தி இல்ைல" என்ற சமாதானம் ேதான்
இப்ப ேய
இலக்கிய
ஒவ்ெவான்றி ம் அந்த அ

கிற .

வைககளில்
அறிவினால்
அ பவிப்பதற்குாிய
பவத் க்குக் காரணமான உத்தி அைமந்தி க்கிற .

காவியமாக இ ந்தால் அதன் உத்திைய எ த் ச் ெசால்வைத 'காவிய விமாிசனம்'
அல்ல
"அலங்கார சாஸ்திரம்" என்
ெசால்கிேறாம். ெசய் ளாக இ ந் தால்
"யாப்பிலக்கணம்" என் ெசால்கிேறாம்.
ெபா ள் ஒன்
இ ந்தால் அதைனப் பிற ெபா ள்களினின் ம் ேவ
பிாித்
அறிவதற்குாிய சில பண் கள் அதற்கு இ க்கும். அந்தப் பண்ைமக் குணம் என் ம்
பண்ைப ைடய ெபா ைளக் குணி என் ம் வட ெமாழியில் கூ வர். ெமாழி என் ம்
ெபா
க்குக் குணம் உண் . அந்தக் குணத் க்குத் தான் இலக்கணம் என் ெபயர்.
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குணி ம் குண ம் தனித்தனிேய பிாிந்

இ ப் பதில்ைல. ஆனா

ம் ேபச்சு

நிைலயில் குணி இ என் ம், குணம் இ ெவன் ம் ெசால்கிேறாம். ஆராய்ச்சி யில்
ேவ பிாிக்கிேறாேம யல்ல ெபா ள் ேவ பண் ேவறாக ெவட் வதில்ைல.
ஒ அழகியி க்கிறாள். "தாமைரமலர் ேபான்ற கத்தில் ல்ைல ய ம் ேபான்ற
நைக
கிழ்க்ைக யில் ேதான் ம் எழில் ெவள்ளத்திற்குக் கைர ேபா வார் யார்!"
என் ஒ வர் ெசால்கிறார். அந்தப் ெபண் ணின் அழகிேல அவர் ஈ பட்டவர் என்பைத
அவர் ேபச்ேச ெவளியி கிற . அவர் தாம் அ பவித்த காட்சிைய வார்த்ைதகளால்
ெசால் ம்ேபா
கத்ைத ம், நைகைய ம், எழிைல ம் ேவ
ேவறாக்கிச் ெசால்
கிறார். அப்ப ச் ெசால்வதனால் அவற்ைற அந்த லாவண்ய உ வத்தி
ந்
பிய்த்ெத த் க் காட்ட வில்ைல. ெபா ைள அப்ப ேய
ைமயில் அ பவித் ததில்
ஓரள தான் இன்பம் உண் . தனித் தனிேய விாிந்த நிைலயில் அழகுப் பகுதிகைள
ஆரா ம்ேபா அவ ைடய ரசா பவம் விாிகிற . அைதத் தனித் தனிேய பிாித் ச்
ெசால்கிறார். அழகியின் அழைகப் பல பகுதிகளாக்கிச் ெசால்கிறார். அவர்
அவ ைடய லட் சணத்ைதப்பற்றிேய ெசால்கிறார். அவைளப்பற்றிச் ெசால்லவில்ைல.
'அவள் என் மைனவி; இன்னார் மகள்; அவள் ெபயர் இன்ன ' என் ெசால்லவில்ைல.
ெபா ளாகிய அழகியின் இலக்கணமாகிய அழைகப் பற்றி அவர் ெசால்கிறார். அவர்
ெசால் ம் இலக் கணம் நமக்கு இனிைமயாகத்தான் ேதான் கிற .
தமிழ் மகளின் அழைக இலக்கண
ெபா ைள ைடய 'லட்சணம்' என்
பைழய காலத்தில் இலக்கணம் என்

லாசிாியர் கள் ெசால்

கிறார்கள். 'அழகு' என்ற

ம் ெசால்ேல, 'இலக்கணம்' என வழங்குகிற .
ெசால்வதில்ைல. இயல் என் ம் மர என் ம்

ெசால்
வந்தார்கள். இயல் என்ப
இயல் ; பண்
என் ம்
ெகாண்ட . மர என்ப சம்பிரதாயம் என்ற ெபா ைள உைடய .
தமிழ் மகளின் இயல்பாகிய அழைகப் பைழய கால தல்
ரசித்தனர் என்பைதேய இலக்கணம் ெசால்கின்ற .
அழைகப்பற்றிக் கூ ம்
'இலக்கணமா

ல் இலக்கணம் என்

அழைகப்பற்றிய

ல்?

ெவகு

ம்ேபா

அர்த்தத்ைதக்

லவர்கள் எவ்வா

கண்

நண்பர்கள் சிாிக்கிறார்கள்.

அழகுதான்!'

என்

ஏளனம்

ெசய்கிறார்கள். 'அழைக ைடய அழகியினிடம் எனக்குக் காதல் உண் . ஆனால்
அவ ைடய அழ ைகப்பற்றி எனக்குக் கவைல இல்ைல' என்
ெசால்கிறார் கள்.
உண்ைமயில் அவர்க க்கு
அந்த அழகியிடம்
காதல்
இ ந்தால் அவள்
அழைகப்பற்றிய ெசய்தி யி ம் வி ப்பம் இ க்கும். ஒன் , அவர்க ைடய காதல்
ேபா க் காதலாக இ க்க ேவண் ம். அல்ல
அழைகப்பற்றிய அந்த விவரணம்
ேபா யாக இ க்க ேவண் ம். எ
ேபா
என்பைத நான் ெசால்ல ேவண் மா
என்ன?
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இப்ேபா ஆங்கிலக் கல்வியின் பயனாக இலக்கிய விமாிசனம், கவிைத ஆராய்ச்சி
என்ற ைறகள் வந் தி க்கின்றன. அவற்றிேல தமிழ் அன்பர்கள் ஈ ப கிறார்கள்.
கம்ப ராமாயணத்ைத ேநேர ப க்க அஞ்சு கிறார்கள்.ஆனால் கம்ப ராமாயணத்ைதப்
பற்றிய விமாிசனங்கைள ரசிக்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் ெபா ைளவிடப்
ெபா ளின் பண்ைபச் சிந்திப்பதில் ஆர்வம் அதிகமாக இ க்கிற . அந்த விமாிசனம்
என்ப

என்ன? அ

எ த்திலக்கணம்

ம் இலக்கணந்தான்.
த யைவ மிக ம்

கி

கிச் ெசால்

ம் விமாிசனமாக

இ ப்பதனால், அதற்கு ன் கடக்கேவண் ய பல ப கைளத் தாண் டாமல் அங்ேக
வந்தால் கஷ்டமாக இ க்கிற . இக்காலத்தில் இலக்கணம் என்றால் அ வ ப்
உண்டாவதற்கு அ ேவ காரணம்.
மரத்ைதக் காண்பதற்ேக ேயாசிக்கிேறாம். மரத்ைத அதன் அழகிய ேதாற்றத்தினால்
ஒ விதமாகப் பார்த் தா ம், ேமேல கிைளயாராய்ச்சி ம், ெகாம் ஆராய்ச்சி ம்
நிகழ்த்தப் ெபா ைம இ ப்பதில்ைல. ெமாழியின் இலக்கணத்ைத ஆரா ம்
விஞ்ஞானிகளாகிய லவர் கள் ெகாம் க்கும் ேபாயி க்கிறார்கள். அதற்கு ேம ம்
இைல நரம்
த ய பகுதிகைள ம் ஆராய்ந்தி க்கிறார்கள்.
ெப ம்பா ம் இலக்கணம் என்றால் எ த்ைத ம் ெசால்ைல ம் ஆராய்வேதா
நின் வி ம். இ பிற பாைஷகளில் வழக்கம். தமிழில் ெபா ள் ஆராய்ச்சி ைய ம்
ெமாழியிலக்கண வரம் க்குள் ேசர்த் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். எ த் , ெசால் என்ற
சப்த உ ப் கேளா
நின்
வி வனால் வியாகரணத்
க்கு வடெமாழியில் சப்த
சாஸ்திரம் என்ற ெபயர் வழங்குகிற . அந்தப்ெபயர் தமிழ் இலக்கணத் க் குப்
ெபா ந்தா . சப்தத்ைதப் பற்றிய ஆராய்ச்சி ேயா
சப்தத்தாற் குறிக்கப் ெப ம்
அர்த்தமாகிய ெபா ைளப்பற்றி ம் தமிழ் இலக்கணம் ஆராய்கிற .
ெமாழி விஞ்ஞானத்தில் ேதர்ச்சி ெபற்ற ெதால்காப்பியர் எ த் , ெசால், ெபா ள்
என்ற ன் க்கும் இலக்கணம் ெசால் யி க்கிறார். அந்த ன் பகுதிகளி ம் பல
கிைளகள் உண் . அவற்ாின் அைமதி ம் ெபயர்க ம் மிகப் பழங்காலந் ெதாட்ேட
தமிழில் வழங்கி வ கின்றன. ெதால்காப்பியர் திய ெபயர்கைள அைமக்க வில்ைல.
ஆனா ம் அவற்ைற வகுத் ச் ெசால் ம்
ைறைவப்பி ம் விாிவாகச் ெசால்ல
ேவண் ய ெசய்திகளி ேம அவர் தம் ெசாந்த அறிைவப் பயன்ப த்தினார்
பைழய காலந் ெதாடங்கி இலக்கண மர கள் இ ந்தன என்பதற்கு அவர் தம்
அங்கங்ேக,

"என்

'என்மனார்' என்

லவர்கள்

ெசால்வார்கள்"

என்

ம்

ெபா ள்

ம் ெசாற்கைள வழங்குவேத தக்க சாட்சியாகும்.

ெதால்காப்பியத்தில் ஆரம்பச் சூத்திரத்திேல இந்த "என்ப" வ கின்ற .

பட

ல்
'என்ப'
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எ த்ெதனப் ப ம்
அகரம் தல னகர இ வாய்
ப்பஃ என்ப
என்ப
தல் சூத்திரம். இ
த ல் வ வ .

எ த்திலக்கணத்ைதச் ெசால்

அ த்தப யாகச் ெசால் ன் இலக்கணத்ைதச் ெசால்வ
த ல், 'பழம் லவர்கள் இவ்வா

கூ வார்கள்" என்

ம் எ த்ததிகாரத்தின்

ெசால்லதிகாரம். அங்கும்

ஆரம்பிக்கிறார்.

உயர்திைண என்மனார் மக்கட் சுட்ேட
அஃறிைண என்மனார் அவரல பிறேவ
என்ப

ஆரம்பச் சூத்திரம்.

ெபா ளிலக்கணத்ைத விாிப்ப
இ ' என்பைத மறவாமல் ெசால்

ெபா ள் அதி காரம். அங்கும் 'பண்ைடேயார் ெநறி
கிறார்.

ைகக்கிைள தலாம் ெப ந்திைண இ வாய்
ற்படக் கிளந்த எ திைண என்ப
என்ப

ெபா ளதிகாரத்தின்

தற் சூத்திரம்.

இைவயன்றி அங்கங்ேக, " லவர்கள் இவ்வா

ெசால்வார்கள்" என்

குறிக்கும்

சூத்திரங்கள் பல இத்தைன ம், ெதால்காப்பியர் தான்ேதான்றித் தம்பிரானாக
இயற்றியவர் அல்ல என்பைத ம், பைழய மரைப ம்
என்பைத ம் ெதளிவாக்கும்.

ல்கைள ம் ஆராய்ந்தவர்

ெதால்காப்பியம் எ த்ததிகாரம், ெசால்லதிகாரம், ெபா ளதிகாரம் என்ற
பிாி கைள உைடய .
ஒவ்ேவார் அதிகாரத்தி
இயல் என்

ம் ஒன்ப

ஒன்ப

சி

ல்

ன்

பிாி கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற

ெசால்வர். 'இலக்கணச் ெசய்திகள் இப்ப

ஒன்ப

இயல் என்ற

கட் ப்பாட் ல் அடங்குமா?' என்ற ேகள்வி எழலாம். இலக்கணச் சூத்திரங்கள், மனனம்
ெசய்வதற்குாியன என்ப
அக்காலத்தார் ெகாள்ைக. ஒ
வைரயைற இ ந்தால்

45
எளிதில் மனனம் ெசய்யலாெமன்ப
க திேய
வகுத்தி க்க ேவண் ம் என் ேதான் கி
ெமாத்தம் 1610 சூத்திரங்கள் அடங்கிய
ெதால்காப்பியம்; 27 இயல்க

ம்

ன்

ஒன்ப

ஒன்ப

இயல்களாக

ல்
அதிகாரங் க

ம் அைமந்த .

*
இந்த அாிய ெபாிய இலக்கண
க்கு அவ்வக் காலத்தில் இ ந்த லவர்கள் உைர
எ தினார்கள். பைழய உைர இ ந்தா ம் தம் ைடய காலத் க்கு விளக்கம்
ேபாதாெதன்
க திப் பின்ேன வந்த லவர்கள் திய உைரகைள எ தினார்கள்.
மிகப் பழங்காலத்தில் வழங்கிய உைரகைளப்பற்றிய ெசய்தி கள் நமக்குக்
கிைடக்கவில்ைல. இப்ேபா கிைடக்கும் உைரக ள் பைழய இளம் ரணர் உைர.
அவர் ன் அதிகாரத் க்கும் உைர எ தியி க்கிறார்.
அவ க்குப்பின் ேபராசிாியர் என்பவர்
ல்
வ க்கும் உைர வகுத்தார். அ
வ ம் இப் ேபா கிைடக்கவில்ைல. சில சில பகுதிகேள கிைடத் தி க்கின்றன.
அவ க்குப்பின் நச்சினார்க்கினியர் ெதால் காப்பியம்
வதற்கும் உைர எ தினார்.
அவர் உைரயி ம் ெபா ளதிகாரத்தின் ெப ம் பகுதிக்கு உாிய
இப்ேபா
கிைடக்கவில்ைல.
ெசால்லதிகாரத் க்கு மாத்திரம் தனிேய சில லவர்கள் உைர எ தியி க்கின்றனர்,
ேசனாவைரயர் என்பவர் எ திய உைர லவர்களால் வி ம்பிப் ப க்கப்ெப வ .
கல்லாடர்,
ெதய்வச்சிைலயார்
என்ற
இ வ ைடய
உைரக ம்
இவற்ைறயன்றி ேவ
சில உைரக ம் வழங்கி வந்தி க்க ேவண்
ெதாிகிற .

உண் .
ெமன்

ெதால்காப்பியப் பாயிரத் க்கும்
தற் சூத்திரத்
க்கும் சிவஞான
னிவர் மிக
விாிவாக உைரெய தி யி க்கிறார். எ த்ததிகாரத்திற் சில சூத்திரங்க க்குப் பல
வ ஷங்க க்கு
ன்
இ ந்த
அரசஞ்சண் கனார்
என்ற
லவர்
உைர
எ தியி க்கிறார்.
**********************
ெமாழிையப்பற்றிய தத் வங்கைளப் பிறெமாழி கேளா
ஒப்பிட்
ஆரா ம்
ெமாழி ல் (பிலாலஜி) என்ப
நம் நாட் ல் இல்ைல. ஆங்கில அறிவினால் வந்த
நன்ைமக ள் ெமாழி
லாராய்ச்சி ஒன் . இலக்கண
ல்கைள இயற்றினவர்கள்
பரம்பைரயாக வந்த மரைப ைவத் க்ெகாண் காலத் க்கு ஏற்ற சில மாற்றங்கைளப்
குத்தி
ல் ெசய்தார்கள். அந்த இலக்கணங்களில் சமாதானம் காண
யாத சில
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பகுதிகள் உண் . அவற்ைற அப்ப யப்ப ேய ெகாள் வைதயன்றி ேவ
வழி
இல்லாமல் இ ந்த . ஆனால் ெமாழி லாராய்ச்சிையக் ெகாண் பார்த்தால் அப்ப
விளங்காத பகுதிக க்கும் விளக்கம் காணலாம்.
இப்ேபா ெமாழி
லறி வாய்ந்த சில அறி ஞர்கள் ெதால்காப்பியத் க்கு உைர
எ தி வ கிறார் கள். தமிழிலக்கியத்தில் ேதர்ந்த பயிற்சி. தமிழிலக் கணங்களில் ஆழ்ந்த
அறி . தமிழ் நாட் வழக்கில் நல்ல அ பவம் பிற பாைஷகளில் ேவண் ய அள
க்குப் பயிற்சி, ெமாழி

ல்

கிய ஆராய்ச்சி இத்தைன ம் பைடத்தவர்கள்

ெதால்காப்பியத் க்குப் த் ைர வகுக்கப்
என் வியப்பதற்குறிய நிைல உண்டாகும்.

குந்தால், 'கண்டறியாதன கண் ேடாம்'

----------------------11. இலக்கண ம் சாித்திர ம்
தமிழ ைடய சாித்திரத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்வதற் குாிய சாதனங்கள் பல. சமீபகாலச்
சாித்திரத்ைதத் ெதாிந்
ெகாள்ளப் பல க விகள் உத கின்றன. எந்தக க வி ம்
கிைடக்காமல் ெவ ம் ஊகத்தினால், "தமிழர் இப்ப த்தான் வாழ்ந்தி க்க ேவண் ம்"
என்
எண் ம் காலத்ைதச் சாித்திர காலத் க்கு
ற்பட்ட
என்
இன்ைறய
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ெசால்வ வழக்கம்.
சாித்திர காலத் க்கு ற்பட்ட வாழ்க்ைகையப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள ம் சில
க விகள்
உண் .
வாழ்க்ைகையப்பற்றி
வ ம்
ெதாிந்
ெகாள்ள
யாவிட்டா ம் ஓரள
ெதாிந் ெகாள்ள அக்க விகள் உத ம். அத்தைகய
க விக ள் ல் ஒன் .
மணிேமகைல

என்ற

ைலக்

கைடச்

சங்கம்

ஓய்ந்

ேபான

காலத்தில்

எ ந்தெதன் ெசால்வார்கள். கி.பி. இரண்டாவ
ற்றாண் என் ஒ சாரா ம்,
கி.பி. ஐந்தாவ
ற்றாண்ெடன்
ேவெறா
சாரா
ம் கூ வர். அ
எப்ப யானா ம் மணிேமகைல உண்டான காலத் த் தமிழர் வாழ்க்ைகைய ஓரள
அந்த

ந்ேத

ெதாிந்

ெகாள்ளலாம்.

மணிேமகைல ஒ
கண்ணா
அைறக்குள்
இயங்குவ
ெவளியில் ெதாிந்தேதயன்றி

அந்தக்

காவியத்தில்

ஓாிடத்தில்,

குந்
ெகாண்டாள் என் ம், அவள்
அவள் ேபசிய ேபச்சுப்
றத்ேத

ேகட்கவில்ைல ெயன் ம் ல வர் பா யி க்கிறார். கண்ணா யி ேட ஒளி ெசல் ம்,
ஒ ெசல்லா என்ற உண்ைமைய அக்காலத்தில் தமிழர் உணர்ந்தி ந்தனர் என்பதற்கு
இந்தச் ெசய்தி ஆதாரம். இப்ப க் கைதக்குப்
றம்பாகத் தமிழர் வாழ்க்ைகப்
பகுதிகைளத் ெதாிந் ெகாள்ளப் பழந் தமிழ் ல்கள் உத கின்றன.
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ெதால்காப்பியம் தமிழ் ெமாழிக்கு உாிய இலக்க ணத்ைத வகுப்ப

அைதப்

ப ப்பவர்கள் இலக்கணத் ைதத் ெதாிந் ெகாள்வதற்காகேவ ப க்கிறார்கள். ஆனால்,
அைத ேவ ஒ பயன் க தி ம் ப க்கலாம். தமிழர் வாழ்க்ைகையப் பற்றி என்ன
என்ன ெசய்தி கைளத் ெதால்காப்பியர் இைடயிைடேய ெதாிவிக்கிறார் என்ற
ஆராய்ச்சிைய நடத்தலாம். ெதால்காப்பியம் எவ்வள க்கு எவ்வள
பைழயேதா
அவ்வள க்கு அவ்வள
இந்த ஆராய்ச்சிக்கு மதிப்
உண் . ஒ
கால்
ெதால்காப்பியத்தி ள்ள இலக்கணச் ெசய்திகள் அவ்வள ம் மாறி அந் ல் இலக்கண
ல் என்ற வைகயில் பயனின்றிப் ேபாய்விட்டதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம். அப்ேபா
கூடத் தமிழர் சாித்திரப் பகுதிகைள உண ம் க வியாக அ இ க்கும்.
எ த்தின் இயல் , எ த் க்களின் வைக, எ த் க்கள் ஒன்ேறா ஒன் ேச ம்
ணர்ச்சி
த ய வற்ைறத் ெதால்காப்பியர் எ த்ததிகாரத்தில் ெசால் கிறார். ஒ
எப்ப ப் பிறக்கிற , ெவவ்ேவ ஒ யாக எப்ப அைமகிற
ெசால்கிறார். வார்த்ைத ம் வார்த்ைத ம் ெந ங்கும்ேபா
கைடசி எ த் ம், பின் ள்ள தன்
என்பார்கள். இப்ப ச் ேச ம் ெபா
அவற்ைற
மைறந்

தெல த் ம் ேச ம். அைதப்
ணர்ச்சி
இைடேய சில மா பா கள் உண்டாகும்.

ன்றாகப் பிாித்தி க்கிறார்கள்.நிற்கிற எ த்
ேபாவ ம் உண் ;அல்ல

த ய தத் வங்கைளச்
ன் ள்ள ெசால் ன்

ேவெறான்றாக மா ம்; அ

திய எ த் த் ேதான் ம். இந்த மா பாட்ைடத்

திாி என் ம், விகாரம் என் ம் இலக்கணக்காரர் ெசால்வர்.
இந்த விகாரம், நிற்கிற ெசால்ைல ம், வ ம் ெசால்ைல ம் ெபா த்த ஒன் . இன்ன
ெசால் க்கு ன்னால் இன்ன ெசால் வந்தால் இத்தைகய விகாரம் உண்டாகும் என்
ெதால்காப்பியர் இலக்கணம் வகுக்கிறார். அத்தைகய இடங்களில் பல ெசாற்கைள
அவர் எ த் ச் ெசால்கிறார். அவர் ெசால் ம் விகாரத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி
இலக்கணம். ஆனால் அவர் எ த் க் காட் ம் ெசால்ேலா நம் ைடய ஆராய்ச்சிக்கு
உத வ .
"தாழ் என்ற ெசால்

ம் ேகால் என்ற ெசால்

ம் ஒன்

ேசர்ந்தால் தாழக்ேகால் என்

வ ம்" என் ஒ சூத்திரம் இ க்கிற . இந்தச் சூத்திரத்தின் லம் ெதால்காப்பியர் 'அ'
என்ற எ த் இைடேய திதாக வ வைதச் ெசால்கிறார். அ தமிழ் இலக்க ணம்
ப ப்பவரக க்கு உபேயாகமான ெசய்தி. தமிழர் சாித்திரம் ப ப்பவர்க க்கு இந்தச்
சூத்திரத்தில் ஓர் அாிய ெசய்தி உண் . ெதால்காப்பியர் காலத்தில் 'தாழக்ேகால்' என்ற
க வி இ ந்த
என்ற ெசய்தி ைய இந்தச் சூத்திரத்தி
ந்
நாம் ெதாிந்
ெகாள்ளலாேம! அ மட் மா? தாழ் என்ற ெபா ள் ஒன் ம், அைதத் திறக்கும் ேகால்
என்ப ஒன் ம் உண் என் ம் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். ட் க்குக் கத ம் அந்தக்
கத க்குத் தா ம் இ ந்தன. ெவளி யிேல ெசல்கிறவர்கள் ஒ ேகா னால் உள்ேள
உள்ள தாைழத் தி ப்பி வி வார்கள்; திறப்பார்கள். தாைழத் திறப்பதனால்
தாழக்ேகால் என்ற ெபயர் வந்த . ெவளியிேல நாதாங்கியில்
ட்ைட மாட் ப்
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ட் வ
பழந் தமிழ க்குத் ெதாியா
விாித் க்ெகாண் ேபாக இடம் உண் .
இந்த
ைறயில் ெதால்காப்பியத்தி
இன்னெவன் சற்ேற கவனிக்கலாம்.

என்

ந்

த ல் எ த்ததிகாரத்தின் ஆரம்பத்தில்
அதில் எ த்

ேம

ம்

அந்த

ஆராய்ச்சிைய

ெதாிந் ெகாள்ளக் கூ ய

ல் மர

ப் க்கள்

என்ற அத்தியாயம் இ க்கிற .

க்களின் ெபயர்கள், அவற்றின் பிாி கள், அவற்றின் ஓைச

ெசய்திகள் வ கின்றன. பிறகு ெமாழிமர

த ய

என்ற அத்தியாயம் வ கிற . அதில்,

எ த் க்கள் ேசர்ந்
ெசால்லாவைக ம், அப் ெபா
சில எ த் க்க க்கு
உண்டாகும் விசித்திர மான மா பா கைள ம் ெசால்கிறார். அ த்த அத்தி
யாயமாகிய பிறப்பிய ல் எ த்ைத உச்சாிக்கும்ேபா எந்த எந்த உ ப் கள் எப்ப
எப்ப ேவைல ெசய் கின்றன என்பைதச் ெசால்கிறார். அதற்குப்பின் வ ம் ஆ
அத்தியாயங்களில் ணர்ச்சிையப் பற்றிய ெசய்தி கள் வ கின்றன.
இந்தக் காலத்தில் நாம் ெமய்ெய த் க்க க்கு மாத்திரம் ள்ளி ைவக்கிேறாம்.
பழங்காலத்தில் ேவ
சில எ த் க்க க்கும் ேமேல ள்ளி ைவத்தார்கள் என்
ெதாிகிற . இப்ேபா

'ஏ,ஓ'

என்

எ

ம் எ த் க்களின் உ வம்

திய .

ன்ெபல்லாம் 'எ' என்
எ தினால் ஏ என் தான் வாசிப்பார்கள். ஒ என்ப
ஓகாரத்ைத ம் ெகா என்ப ேகா என்பைத ம் குறித்தன. எ என்ற எ த்தின்ேமேல
ஒ
ள்ளி ைவத்தால் அப்ேபா தான் அைத எகரமாகப் ப ப் பார்கள். ரமா னிவர்
என்ற ேமல் நாட் ப் லவர் இந்த நாட் க்கு வந்
தமிழ் பயின்றார்;
ல்கைள
இயற்றினார். அவேர எ என்ற எ த் க்குக் கீேழ ஒ
சிறிய ேகா
இ த்
ஏ
ஆக்கினார். ஒகரத்தின் கீழ்ப் பாகத்ைதச் சுழித் ஓ என்ற எ த்ைத அைமத் தார். ெக
என்பதன் ெகாம்ைப ம் ெகா என்பதன் ெகாம்ைப ம் மாற்றி, ேக என் ம் ேகா என் ம்
ஆக்கி னார். இப்ப உ வம் மாறிய
தல் எகர ஒகரங் க க்குப் ள்ளி ைவக்கும்
வழக்கம் நின் ேபாயிற் .
இப்ப ேய குற்றிய

கரம் குற்றிய கரம் என்ற இ வைக ெய த் க்க

க்கும்

ற்காலத்தில் ள்ளி ேபாட்டார்கள். ஓைச குைறந்த 'ம்' என்ற எ த் க்கு உள்ேள ஒ
ள்ளிைய ைவத்தார்கள். அதற்கு மகரக் கு க்கம் என் ெபயர். உலக வாழ்க்ைகயில்
எல்லப் பிராணிக ம் உயி ேரா ம் உடேலா ம் கூ இயங்குகின்றன. எ த்தி
ம்
உயிர் உண் ; உட
இயங்கும்.

ண் . உயிர் உடேலா

ேசர்ந்

இயங்கும்; தாேன தனியாக ம்

ெமய் உயிேரா
ேசராமல் இயங்கா .உயிர் எ த் , ெமய் எ த்
என்
எ த் க்களில் இரண் வைக இ க்கின்றன. உயிெர த்தின் ெதாடர்ேப இல்லாமல்
ெமய்ைய உச்சாிக்க
யா . ெசால்லாக்க ம்
யா . உயிர் தனியாக நிற்கும்.
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உயிெர த் க்களில் குறில் என் ம் ெந ெலன் ம் பிாித்தி க்கிறார்கள். ஓைசயின்
அளைவக்ெகாண்
பிாித்த பிாி
இ . ெமய் எ த்தி ம் வல் னம் ெமல் னம்
இைடயினம் என்ற பிாி இ க்கிற . ஓைசயின் இயல்ைபக்ெகாண் பிாித்த பிாி
இ .
எ த் , வாயி
ந் ெவளியாகும்ேபா அதன் ஒ கா க்குக் ேகட்கிற . அந்த
ஒ
வாயி
ந்
எ வதற்கு
ன்னாேல பல பல காாியங்கள் உடம்பிேல
நிகழ்கின்றன. நம் ைடய நாபியில் உதானன் என்ற காற் அடங்கி யி க்கிற . நாம்
ேபசத்ெதாடங்கும்ேபா
த ல் உந்தியில் ேவைல ஆரம்பமாகிற . உதானன் என்ற
வா எ ம்பி ேமல் ேநாக்கிப் றப்ப கிற . ேநேர ெசல் ம் அந்த வா ஒேர மாதிாி
ெவளியாவதில்ைல. நாம் ஒ க்கின்ற எ த்தின் அைமப் க்கு ஏற்ப ேவ
ேவ
ைறயில் ெவளியாகிற . அதற்கு
க்கியமாக
ன்
தி ப்பங்கள் இ க்கின்றன.
தைல ஒ

தி ப்பம்; க த்

வாய் வழியாகப்

ஒன்

றப்ப ம்ேபா

மார்

ஒன் . தைலக்கு வந்த வா

பல், இதழ், நாக்கு,

அங்கி ந்

க்கு என்ற க விகளால்

ெவவ்ேவ
ஓைசைய உண்டாக்குகிற .
க்கு வழியாக வந்தால் ங,ஞ,ண,ந,ம,ன,
என்ற ெமல் ன ஒ ைய உண்டாக்குகிற . இப்ப ேய மற்ற எ த் க்கள் ெவவ்ேவ
வைகயான யற்சிகளால் ஒ ேவ பாட்ைட அைடகின்றன.
இவற்ைற விாிவாகத் ெதால்காப்பியர் ெசால்
யி க்கிறார். இைத அவராகச்
ெசால்லவில்ைல. அவ க்கு ன்ேப லவர்கள் எ த்தின் ஒ எப்ப உண் டாகிற
என்பைத ஆராய்ந் ைவத்தி க்கிறார்கள்.
ெதால்காப்பியர் கூ ம் இலக்கணங்கள் உலக வழக்கு, ெசய் ள் வழக்கு என் ம்
இரண் க்கும் உாி யனேவ. சில இடங்களில் உலக வழக்கில் இப்ப வ ம் என்
ேவ

பிாித் ம், ெசய் ளில் இப்ப

வ ம் என்

தனியாக ம் ெசால்கிறார்.

தமிழ் நாட் ல் வியாபாரம் நன்கு நைடெபற்ற காலம் அ . பண்டங்கைள அளந் ம்
எண்ணி ம் நி த் ம்
கந் ம் வியாபாரம் ெசய்தார்கள். அதற் குாிய அள ப்
ெபயர்கைள எ த்ததிகாரத்தில் காண லாம். பல மரங்களின் ெபயர்க ம் வ கின்றள.
இயற்ைக வளம் மிகுந்த இடத்தில் வாழ்ந்த தமிழ க்கு அந்த இயற்ைகயிேல அைமந்த
மரங்கள் பலபல திறத் தில் பயன்பட்டன. அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் பயன்பட்ட
மரங்கைளப்பற்றி அவர்கள் அ க்க
ேபசிக் ெகாண்டார்கள். ேபச்சு வழக்கிேல
வ ம்ேபா ெசாற்களின் உ வத்திேல சில ேவ பா கள் ேதான் றின. அவற்ைறத்
ெதால்காப்பியர் கவனித்தார் இலக்கணம் ெசய்தார்.
மா என்ற ெபா
ம் அைதக் குறிக்கும் ெசால்
ம் இ க்கின்றன. கால் என்ற
அவயவ ம் அைதக் குறிக்கும் அச்ெசால் ம் இ க்கின்றன. மா என்ற ெசால்ேலா
கால் என்ப ேச மானால், அைவ அப்ப யப்ப ேய ேசர்ந்
என்றால் ஒட் யதாகேவ ெதாியவில்ைல. மாட் க்கால் என்

நிற்பதில்ைல. மா கால்
ெசான்னால்தான் மா ம்
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கா

ம் இைணந்தைவ என்

ெதாியவ ம். மா , கால் என்பவற்ைறப் ேபச்சு

வழக்கி ம் மாட் க்கால் என்ேற இைணத் ப் ேபசு கிேறாம். திதாகத் ேதான்றிய ட், க்
என்ற எ த் க் கள் இலக்கணம் ப த்தவர்கள் ேபச்சில் மாத்திரம் வந்தால் இ
இலக்கணத்ைதக்
மாட் க்கால்

கற் ப்

என்ேற

வழங்கும்ேபா ,

ட்

ேபசுகிற

ெசால்வார்கள்.
என்ற

எ த் ம்

என்

ெசால்லாம்,

மா ,
க்

கால்

என்ற

தமிழர்

என்ற
எ த் ம்

யாரானா

இரண் ம்

ம்

ேசர்ந்

ேதாற் ம்

என்

இலக்கணக்காரர் ெசான்ன , ன்ேப இ ப்பைதச் சுட் க் காட் யேத யன்றி, திதாக
இனி இப்ப இ க்கேவண் ம் என் விதித்த அல்ல. "கடல் நீல நிறம் உைடய "
என்
ஒ வன் ெசான்னால், கட ல் நீல நிறத்ைத அவன் திதாக உண்டாக்கி
விடவில்ைல. கட ல் நீல நிறம் இ ப்பைதத் தனிேய சிந்திக்காமல் இ ந்த வ க்கு
ன்ேப உள்ள ஒன்ைறச் ெசால்கிறான். அவ் வள தான்.
எ த்ததிகாரத்ைதப் ேபாலேவ ெசால்லதிகாரத்தி ம் ெபா ளதிகாரத்தி ம் உள்ள
சூத்திரங்க ம் இலக்கணச் ெசய்திகைள நன்றாகச் ெசால்கின்றன. அவற்றில் தமிழ்
வாழ்க்ைக ைறையத் ெதாிந் ெகாள் ம் சாித்திரத்
க்குக ம் இ க்கின்றன.
ெதால்காப்பியர்

ட்

ம்,

நாட்

ம்,

கைடயி

ம்,சைபயி

ம்,

வய

ம்,

வாச
ம் வழங்கிய தமிைழக் கண்டார். அதில் ஏற்ப ம் விசித்திரங்கைள, "இேதா
பா ங்கள்" என் சுட் க் காட் கிறார். அப் ப அவர் காட் வனற்றில் சில நமக்கு
விளங்கவில்ைல. சில இப்ேபா மாறிவிட்டன. காரணம் வாழ்க்ைகயில் உண்டான
மா பா தான்.
-------------------12. பழந் தமிழர் ஓவியம்
வாழ் க்கு இன்றியைமயாத

தல் ேதைவ களாகிய உண

உைட உைற ள்

என்பவற்ைற ேவண் ய அள க்குப் ெபற் க்ெகாண்டால், மனிதன் அவற்ேறா
நிற்பதில்ைல. ஒவ்ெவான்றி ம் பலவைக கைள அைமத் க்ெகாள்கிறான். இந்த
ன்ேறா சம்பந்தப்பட்ட பல அங்கங்கைளப் ெப க்கிக் ெகாள் கிறான். நாகாிகம்
ஓங்க ஓங்கத் ெதாழில்கள் பல்கு கின்றன.அந்தத் ெதாழில்கள் ஓங்க ஓங்கக் கைலகள்
விாிகின்றன. கைலகளி ம் சித்திரம் சங்கீதம்
த ய
ண்கைலகள்(Fine arts)
நாகாிகத்தின் உச்சிைய அைடந்த நா களிேல மிகுதியாக வளர்ந்
வ வ ைதக்
காணலாம்.
உண க்கும் உைடக்கும் உைறவிடத் க்கும் பஞ்சம் இல்லாமல் இ ந்த பண்ைடத்
தமிழ்நாட் ேல இத்தைகய
ண்கைலகள் மிகச் சிறப்பாக ேமேலாங்கி வளர்ந்தன,
இன் ம் உலகம் க ம் சிற்பச் ெசல் வங்கைள அகத்ேத உைடய தி க்ேகாயில்கள்
பலவற் ைறத் தமிழ்நாட் ேலதான் காண்கிேறாம். ெப ம் ேபாாின்றி மக்கள்
அைமதியாக வாழ்ந்தி ந்ததனால் கைலவளர்ச்சிகுத் தைட ஒன் ம் ேநரவில்ைல.
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தமிழன் அலங்காரப்பிாியன். சந்தனம் திமிர்ந்
ச்சூ அ சுைவ உண்
கர்பவன் .
அவ ைடய
ட்
ம் அவன் உபேயாகிகும் பண்டங்களி ம் சித்திரங்கைளப்
ெபாறித்தான். "மாடங்க க்கு அழகு த வன சித்திரங்கள்" என்ப தமிழன் அறிந்த
ெசய்தி.
பழங்காலத்தில் நடனமா ம் மகளிர் பல கைலகளில் வல்லவராக இ ந்தனர். அந்தக்
கைலக ள்
ஒன்
சித்திரக்கைல.
ேகாவல ைடய
காத யாகிய
மாதவி
ண்கைலத்ேதர்ச்சி வாய்ந்தவள். ேகாவலன் இறந்தபிறகு அவள் தவ நிைலைய
ேமற்ெகாண்டாள் அைதக்கண்
வசந்தமாைலெயன்ற அவ ைடய ேதாழி மிக ம்
வ த்தம் அைடந்தாள். மாதவியிடம் ெசன் , "எல்லாவைகயான கைலகளி ம் சிறந்த
நீ இந்த உலகத் மக்கைள ெயல்லாம் அக்கைலகளால் இன்
த்தாமல். இப்ப த்
தவத்ைத ேமற்ெகாண்டாேய!" என் ெசால்கிறாள். நடனம், பாட் , ைண வாசித்தல்
த ய பல கைலகளில் அவள் வன்ைம ைடயவள் என்கிறாள். எல்லாவற்ைற ம்
ெசால் விட் , " நடனம் ெசய் ம் மகளி க்கு அவசியம் இ க்க ேவண் ெமன்
நன்றாக வகுக்கப்ெபற்ற ஓவிய
ற்ெபா ள்கைள ெயல்லாம் கற் த்ேதர்ந்த
நங்ைகயாகிய
நீ
தவம் ாிவ
நா வதற்குாிய
ெதன்
ஊராெரல்லாம்
ெசால்கிறார்கேள" என் அங்கலாய்க்கிறாள்
நாடக மகளிர்க்கு நன்கனம் வகுத்த
ஓவியர் ெசந் ல் உைர ற் கிடக்ைக ம்
கற் த் ைறயாகிய ெபாற்ெறா நங்ைக
நற்றவம் ாிந்த

நா

ைடத் . (மணிேமகைல. 2:30-33)

"ஓவியச்ெசந் ல்"என்
குறித்த
சித்திரக் கைலக்குாிய இலக்கண ைல.
தமிழ்நாட் ல் அத்த ைகய
ல்கள் பழங்காலத்தில் இ ந்தன ெவன் ம்
அழகுணர்ச்சி ைடயவர்கள்
அவற்றில்
நல்ல
பயிற்சி
ையப்
ெபற்றி ந்தார்கெளன் ம்இதனால் விளங்கு கின்ற .
சிலப்பதிகாரத்தில் ஓாிடத்தில் மாதவி யாழ் வாசிப் பைத அதன் ஆசிாியராகிய
இளங்ேகாவ கள் வ ணிக்கிறார். பத்மாசனத்தில் இ ந்
யாைழக் ைகயிேல
ைவத் க் ெகாண்

வாசிக்கும் அவள் ேகாலத்ைதச் ெசால்லப் குைகயில்,

ஒன்பான வி த்தி ள் தைலக்கண் வி த்தி
தன்பால் அைமந்த இ க்ைகயள் ஆகி
என்

ெசால்கிறார்.

ஒன்ப வி த்திக ள் தல் வி த்தி அைமந்த அைமப்பில் இ ப்பாளாகி' என்ப
இதன் ெபா ள். வி த்தி என்ப
பாிபாைஷ. உட்கார்ந்தி க்கும்
ைறைய ஓவிய
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ம் நாடக

ம் அவ்வா

வழங்குவார்கள் என்

ெதாிகிற . இந்தப்

பகுதிக்கு உைர எ த வந்த அ யார்க்கு நல்லார்,
'இத ள் வி த்திெயன்ப இ ப் . ஓவிய
நிற்றல் இ த்தல் கிடத்தல் இயங்குத ெலன்

ம்

ள்,

இவற்றின் விகற்பங்கள் பல உள.'
என்
எ
கிறார். அதேனா
உட்கா ம்
ைற களாகிய வி த்தி ஒன்ப
என்பதற்கு ஆதாரமாக ஒ சூத்திரத்ைத ேமற்ேகாளாகக் காட் கிறார். அந்தச் சூத்திரம்
பைழய தமிழ் ஓவிய ல் ஒன்றில் இ ப்ப ெதன் ேதாற் கிற .
களில் சுவர்களி ம் நிைலகளி ம் ேமற் கட் களி ம் சித்திரங்கைள
அைமத்தனர். ப க்ைக விாிப் களி ம் ஆைடகளி ம் அழகிய ஓவியங்கைளப்
ெபாறித்தனர். கண் க்கு இனிைம த ம்
ைறயில் அந்தச் சித்திரங்கள்
அைமந்தி ந்தன.
அதனால்
ஏேத ம்
அழகான
இடத்ைதப்
பாராட்ட
ேவண் மானால்," இந்த இடம் சித்திரத்ைதப் ேபால அழகாக இ க்கிற " என்
லவர்கள் பா யி க்கிறார்கள்.
ம ைர

மாநகரத்தில்

இ வைக

அங்கா

திகள்

கைடகெளல்லாம் ஒ ங்காக ம் அழகாக ம் இ ந்தன,.

இ ந்தன.

அங்ேக

பண்டங்கைள அ க்கி

ைவத்தி க்கும் அைமப் ம், கைடகளின் ேதாற்ற ம் சித்தி ரத்திேல அழகாக எ தி
ைவத்தவற்ைறப் ேபால இ ந்தனவாம்.
ஓ க் கண் டன்ன இ ெப
என்

நியமித்

சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த

லவர் அந்தக் கைட

திகைளப் பாராட் கிறார்.

இப்ப ேய,
ஓவத் தன்ன இட

ைம வைரப்பில்

என்
றநா ற்றில் ஒ
ட்ைட ஒ
லவர் சிறப்பிக்கிறார். அழகு மிக்க
இடங்க க்குச் சித்திரத்ைத உவமானமாகப் பல
லவர்கள் இவ்வா
எ த் ச்
ெசால் யி க்கிறார்கள்.
மணீேமகைலயில் காவிாிப் ம்வ் பட் னத்தில் இ ந்த உபவனத்ைதப்
லவர்
வ ணிகிறார். அடர்ந்த மரங்களில் பலநிற மலர்கள் த் க் கு ங்குகின்றன. அந்தக்
கண்ெகாள்ளாக் காட்சிையப் பார்க்கிறேபா
"யாேரா மகா ேமதாவியாகிய
சித்திரக்கைல வல்லவன் எ திய வண்ணப் படாத்ைத இங்ேக ேபார்த்
ைவத்தி க்கிறார்கேளா!" என் ேதான் கிறதாம்.
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குரவ ம் மரவ ம் கு த் ம் ெகான்ைற ம்
திலக ம் வ ள ம் ெசங்கால் ெவட்சி ம்
நரந்த ம் நாக ம் பரந்தலர் ன்ைன ம்
பிரவ ம் தளவ ம் ட ள் தாைழ ம்
குடச ம் ெவதிர ம் ெகா ங்கால் அேசாக ம்
ெச ந்தி ம் ேவங்ைக ம் ெப ஞ்சண் பக ம்
எாிமலர் இலவ ம் விாிமலர்பரப்பி
வித்தகர் இயற்றிய விளங்கிய ைகவிைனச்
சித்திரச் ெசய்ைகப் படாம் ேபார்த்த ேவ
ஒப்பத் ேதான்றிய உவவனம்.
காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ெபாிய மாளிைககள் இ கின்றன. அந்த மாளிைககளில்
ெவவ்ேவ
வைகயான
வண்ண
ஓவியங்கைளச்
சித்தாித்தி க்
கிறார்கள்.
வண்ணத்தா ம் பிறவைகயினா ம் ெவவ்ேவ
விதமான எழிேலா
அைவ
விளங்குகின்றன. பட் னப்பாைல என்ற சங்க ல்
ேவ பட்ட விைனேயாவந்
ெவண்ேகாயில்
என்

அந்த மாளிைககைள வ ணிக்கின்ற .

மாளிைககளின் றத்ேத இப்ப ச் சித்திரங்கைள அைமப்பேதா உள்ேள சுவாில்
ஓவியங்கைளத் தீட்
வ ம் உண் . ெதய்வத் தி க் ேகாயில்களில் இத்தைகய
சித்திரங்கள் இ ந்தன. சிற்றன்ன வாசல் ைகலாசநாதர் ேகாயில் தஞ்ைசப்
பி கதீசுவரர் ேகாயில் என் ம் இடங்களில் சுவர்களில் அ ைமயான வண்ண
ஓவியங்கள் இ ந்தன. அவற்றின் குைறப்பகுதிகள் இன் ம் ஓவியக்கைலஞ ைடய
உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாள் ம் வண்ணம் காணப் ப கின்றன.
பழங்காலத்தி ம் ேகாயில்களில் சித்திரங்கைளச் சுவாில் எ தி வந்தார்கள் .
தி ப்பரங்குன்றம்
க ேவள் ேகாயில் ெகாண் ள்ள தலம். மிகப் பழங்காலந்
ெதாடங்கிேய
க ைடய தலமாக அ ேபாற்றப் ெபற் வ கிற . அகட
குாிய
ஆ பைட
க ள் தலாவெதன்ற சிறப் அதற்கு உண் . நக்கீரர் தாம் இயற்றிய
தி
காற் ப்பைடயில் அதைன த ல் ைவத் ப் பாராட் யி க்கிறார்.பாி பாடல்
என்ற
ல் அம்மைலக் ேகாயி ல் நிக ம் விழா ம் ம ைரமா நகரத் ள்ளார்
கூட்டங்கூட்ட மாகச் ெசன்
கைன வழிப ம் காட்சிக ம் அழ காக
வ ணிக்கப்பட் ள்ளன. மகளி ம் ஆடவ ம்
கூ
ஒன் பட்
அங்குள்ள
இயற்ைகக்காட்சிகைள ம் ெசயற்ைகக்காட்சிகைள ம் கண் மகிழ்ந் தம்
ள்ேள
ேபசிக்ெகாள் ம் ேபச்ைச ம் அந் ற் பாடல்கள் ெதாிவிகின்றன.
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தி ப்பரங்குன்றத்தில் ங்கில்கள் ஒ பால் அடர்ந் ள்ளன. பாைரகள் பரந் ள்ளன.
அந்தப் பாைறக கிைடேய ஓவியச்சாைல அைமந்தி க் கிற . அந்தக் ேகாயி க்ேக
அந்தச் சித்திரமண்ட பம் ேசாபனத்ைத அளிக்கிற . காதல் மிக்க மடந்ைத ய ம்
ஆடவ ம் வந்
வந்
அந்தச் சித்திரச்சாைல யி ள்ள சித்திரங்கைளக் கண்
இன்
கிறார்கள். எ த்
நிைல மண்டபம்,எ ெதழில் அம்பலம் என்ற ெபயரால்
அந்தச் சித்திரச்சாைல வழங்குகிற .
சித்திரசாைலயில் ஒ ம ங்கு

வ சக்கரத்ைத எ தியி க்கிறார்கள். சூாியைன ம்

ேவ கிரகங்கைள ம் எ தியி க்கிறார்கள். இ பத்ேத நட்சத்திரங்கைள ம், பிற
விண்மீன்கைள ம் ஓவியமாகத் தீட் யி க் கிறார்கள். அவற்ைறெயல்லாம் பார்த் ப்
பலர் மகிழ் கின்றனர்.
இேதா ஒ

மங்ைக சித்திரசாைலயில் ேவ

ஒ

பகுதியிேல நிற்கிறாள். அவள்

ன்ேன அழெகலாந் திரண்ட ெபண் உ வம் ஓவியமாக நிற்கிற . "இவள் யார்?"
என்
ேகட்கிறாள் அவள். அ ேக நின்ற கட் ளங்காைளையத்தான் ேகட்கிறாள்.
"இவளா! இவள்தான் ரதி" என் விைட அளிக்கிறான். அப் ப க் கூ ம் விைடயில்
அன் ெகாஞ்சுகிற . அந்த உ வத்ைத அ த் க் ைகயில் க ம் வில் ம் மலரம் ம்
ஏந்திய அழகன் ஒ வன

சித்திரம் நிற்கிற . "இவன் யார்?"என்

ேகட்கிறாள் காத .

காதலன் உடேன, " இந்த ரதிக்கு ஏற்ற மன்மதன்" என்
ன்னைகேயா
ெசால்கிறான். பிாியாமல் இைணந்
நிற்கும் அவ்வி வைர ம் ஒ ங்கு ேநாக்கிய
அவ்வி காதல ம் தம்ைம ம் பார்த் க் ெகாள்கின்றனர். " இப்ப ேய பிாியாமல்
இன்ப சாம்ராஜ்யத் ராஜா வாக ம் ராணியாக ம் நாம் இ க்கேவண் ம்" என்
அந்த இரண் உள்ளங்களி ேட ஓர் எண்ணம் ஓ கிற .
இேதா மற்ெறா
றம் ராணக் கைதகைளச் சித் திரமாக எ தியி க்கிறார்கள்.
அக ைகயின் கைத ஓவியமாகத் தீட்டப் ெபற்றி க்கிற .
" இவைனப்பார்; இவன்தான் இந்திரன்."
"இேதா, இந்திரன்

ைனயாக ஓ கிறான்."

"இந்த மங்ைகையப்பார்; இவள்தான் அக ைக."
"கண்ணிேல ேகாபம் சுடர நிற்கிறாேன, இவன் ெகௗதம
"அவ

னிவன்."

ைடய ேகாபத்தால் கல்லாகிக் கிடக்கிற அக ையப் பார்."
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இவ்வா
ஓவியங்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் காட் ப் ேபசிக்ெகாள்கின்றனர்
மக்கள். இபமப ப் பல பல ஓவியங்கள் அந்த எ த்
நிைல மண்டபத்தில்
இ ந்தனவாம்.
என் ழ் உறவ ம் இ சுடர் ேதமி
ஒன்றிய சுடர்நிைல உள்ப ேவா ம்
என்ப

வச்சக்கரத்ைதப் பார்த்

மகிழ்பவைரப் பற்றிச் ெசால்

ம் பகுதி.

'சூாியன் ந விேல உற அதேனா ெபா ந்தவ ம் ெபாிய ேஜாதிஸ் சக்கர மான
வ
சக்கரத்ேதா
ெபா ந்திய பலவைகச் சுடர்களின் அைமப்
ைறையக் கண்
ஈ ப பவர் க

ம்' என்ப

இதன் ெபா ள்.

இரதி காமன் இவள் இவன் எனா அ
விரகியர் வினவ வினாஇ ப் ேபா ம்
என்ப
பகுதி.

இைணந்த காதலர்கள் ரதிைய ம் காமைன ம் கண்

இந்திரன்,

ைச, இவள்அக

களிப்பைதக் கூ ம்

ைக, இவன்

ெசன்ற க தமன், சின றக் கல்உ
ஒன்றிய ப இெதன் ைரெசய் ேவா ம்.
இ

அக ைகயின் கைதைய ஓவியத்திேல காண்ேபாைரப் பற்றிய .

'இப்ப
வந்தவர்கள் சுட் க் காட் க் ேகட்க ம், ெதாிந்தவர்கள் ஓவியத்தின்
க த்ைதச் ெசால்ல ம் உயர்ந்த மைலயில் விாிந்த பாைறகளில் விசாலமான இடத்தில்
எ ந்

நிைல

மண்டபத்ைத

அைமத்தைம

யால்,

பரங்குன்றத்தில்

கன்

தி க்ேகாயிற் பக்கம் ேசாபன நிைலைய உைடயதாக இ க்கிற ' என்
கூ கிறார்.

லவர்

இன்ன பலபல எ த் நிைல மண்டபம்
ன் நர் சுட்ட ம் கட்டறி
த்த ம்
ேதர்வைர விாியைற விய டத் இைழக்கச்
ேசாபனநிைலய , ணிபரங் குன்றத்
மாஅல் ம கன் மாட ம ங்கு.
பாிபாட ல் வ ம் இந்தப்பாடைலப் பா னவர் நப்பண்ணனார் என்

ம் லவர்.
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இைவ யா ம் பழங்காலத்தில் ஓவியக் கைல எவ் வள
இ ந்த என்பைதத் ெதாிவிக்கின்றன.

சிறப்பான நிைலயில்

-----------------13. ஓவிய வித்தகர்.
தமிழ் நாட் ல் அ பத்
என்பைத
arts) என்

நான்கு கைலக

ம் நன்றாக நிைலெகாண்

ல் களின் வாயிலாக உணர்கிேறாம். கைலக
சிலவற்ைறப் பிாித்

உைரப்ப

ள்

வளர்ந்தன

ண் கைலகள் (Fine

ேமல்நாட்டார் வழக்கம். அந்த

ண்கைல

க ள் ஒன்
ஓவியக்கைல எந்த நாட் ல் வாழ்க்ைக வளம் ெபற் , நாகாிக நலம்
உயர்ந்
சிறக்கின்றேதா அந்த நாட் ல் கைலவளம் சிறந்
நிற்கும். கைலகள்
பலவற் ள் ம் காவிய ம் ஓவிய ம் சிறப்பாகப் பயி ம் நா மிக உயர்ந்த நிைலயில்
இ க்க ேவண் ம்.
தமிழ் நாட் ல் காவியப்
லவர்கள் பலர் இ ந் தார்கள் அவ்வாேற
ஓவியப் லவர்க ம் இ ந்தார் கள். கவிைதச் சுைவைய
க ம் ஆற்றல் பைடத்த
தமிழர் ஓவியச் சுைவைய ம் அறிந்
இன் ற்றார்கள். வாழ்க்ைகயிேல ெபா
ேபாக்குக்காகப் கைலகைளப் பயில்வ ம் அ பவிப்ப ம் பல நாட் னர் வழக்கம்.
இந்த நாட் ல் வாழ்க்ைகயிேலேய கைலகள் இைணந்
நிற்கும். ஆத ன்
பழந்தமிழாிற் ெப ம்பாேலார் கைலகளி்ல் ஓரள பயிற்சி ெபற்றி ந்தனர்.
ட் ல் உள்ள மகளி க்குப் பாடத் ெதாி ம்; சித்திரம் எ தத்ெதாி ம். கட ைள
நாள்ேதா ம் இைச பா த் தித்தார்கள். அந்தத் ேதாத்திரம் தினசாிக் கடைமகளில்
ஒன் . விழாக் காலங்களில் ெபண்கள் ஒன் கூ , "வைளக்கரங்கள் தாம் ஒ க்கக்
ெகாட் இைசத்தி ேமார் கூட்ட தப் பாட் " ேவ
உண் . மாடமாளிைககளில்
வா ம் மக்கள் மாத்திரம் இப்ப இ ந்தார்கள் என் நிைனக்கக் கூடா ; ெதாழில்
ெசய் பிைழப்பா ம் தங்கள் வாழ்க்ைகயிேல பாட் ப் பா வாழ்ந்தார்கள்.
ஓவியக்கைல ம் ெபா
மக்களின் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்த .
ட் ப் ெபண்கள்
தினந்ேதா ம் வாச ேல இ ம் ேகாலம் அவர்களிடத்தி ம் ஓவியக்கைல யின் ைள
உண்ெடன்பைதப் லப்ப த் ம். கு ைச யி ம் குச்சியி ம் வா ம் ெதாழிலாளர்
கூடக் கூைட ம் ற ம் விசிறி ம் பின் வார்கள்; பாய் ைடவார் கள். அவற்றிேல
சித்திரச் ெசய்ைகையக் காணலாம். சின்னஞ் சி குழந்ைதக க்குக் காசு ேபாட் ச் சித்
திரப் ெபாம்ைம வாங்கிக் ெகா க்கும் வழக்கம் நம் ைடய காலத்த . பழங்காலத்தில்
வாழ்க்ைகத் தரத் க்குத் தக்கப குழந்ைதக க்கு விைளயாட் ப் பண்டம் கிைடக்கும்.
ஏைழப்ெபண் ஒ த்தி அ கின்ற தன் குழந் ைதக்கு அஞ்சு நிமிஷத்திெல
கி கி ப்ைப பண்ணிக் ெகா த்
வி கிறாள் பைன ஓைலையக் கிழித் ச் சிறிய
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கற்கைள உள்ேள ைவத் அந்தக் கற்கைளக் ெகாள்
ம் ட்
ம் அதற்கு ேமேல
ைகயிேல பற்றிக் ெகாள்ளப் பி
ம் அைமத்
அற் தமாகக் கி கி ப் ைபையப்
பண்ணி வி கிறாள். இன் ம் வசதி உள்ள வளாக இ ந்தால் சாயம் சிய ஓைலயில்
விதவிதமான கி கி ப்ைபகைளப் பண்ணித் த கிறாள்.
இன் ம் ெசட்
கண்டவர்க க்குத்

நாட் ப் ெபண் ர்
ைட ம் ஓைலப் ெபட் களின் அழைகக்
ெதாி ம் அவற்றின் அ ைம. ைகயிேல ெதன்ைன ஓைல

கிைடத்தால் பாம் ம், தாமைரப்
ம், கிளி ம், கி
கி ப்ைப ம் மிக விைரவிேல ெசய்
ெகா க்கும்
கிராமத்தா க்குக்கூட சுலபமான காாியம்.

வித்ைத

இன்ைறய

ைதயல் ேவைலகளிேல
ட் ப் ெபண்கள் கைலத் திறம் காட் ய காலம்
இப்ேபா யந்திரத்ைத நம்பி வாழ ேவண் வந் விட்ட .
ெபா
மக்கேள ஓரள
சிறந்த லவர்கள் எவ் வள

கைலத்திறம் பைடத்தவர் களானால் அவர்க க்குள்ேள
வல்லவர்களாக இ க்க ேவண் ம்! சில ெபண்கள் ட் ச்

சுவர்களில் விதவிதமாகச் சித்தி ரத்ைத எ
காி ம்,

மஞ்ச

ம்,

ன் .

இைலச்சா ேம

வார்கள். சுண்ணாம் ம், ெசம்மண்
அவர்க

ைடய

வண்ணப்

ம்,

ெபா ள்கள்.

அவற்ைறக்ெகாண்
நாகப் பின்னல்க ம், ேகாட்ைட ெகாத்தளங்க ம் எ தி
வி வார்கள். கிழிந்த ணிகைளக் ெகாண் கிளி ம் கு வி ம் ெசய் குழந்ைதகளின்
ெதாட்
க்கு ேமேல ெதாங்க வி வார்கள்.
இவ்வா

ஓவியக்கைல

பல்ேவ

வைகயில்

வாழ்க்

ைகயிேல

கலந்

ெபா மக்களின் ைகயிேல பழகி விளங்கிய . அவர்க க்கு ேமலாக, கைலையேய தங்
கள் வாழ்க்ைகயின் தைலைமத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட வர்கைளப் லவர்கள் என்
ேபாற்றினார்கள். தங்கள் தங்கள்
ட் ேல ெபண்கள் சைமத் க் ெகாண்டால் அ
வாழ்க்ைக; பல ேப க்கு ஒ வர் உண

சைமத்தால் அ

உத்திேயாகம். தங்கள்

ட் ல் நடக்கும் கல்யாணத்திேல பா னா ம், கட ைள வணங்கும் ேபா
பா னா ம் அைவ வாழ்க்ைகப் பகுதியாகி வி கின்றன. பல்ேலார் கூ ம் சைபயிேல
பா னால் ெதாழிலாகிற .
ேவைல.

ன்ன

ெபா மக்கள் ேவைல; பின்ன

கைலஞர்

அந்த ைறயில் தமக்ெகன் பயன்பட ஓரள ஓவிய வைகயில் பயிற்சி ெபற்
வாழ்ந்தவர் தமிழர். பல க்குப் பயன் ப ம்ப யாக வாழ்க்ைகத் ெதாழிலாக
ஓவியக்கைலையக் ெகாண்டவர் ஓவியப் லவர்.
ஓவியப்

லவாில் பல வைகயினர் உண் . சுவாி

ம் கிழியி

ம் வண்ணங்ெகாண்

ஓவியம் வைர ம் ஓவியர் ஒ வைக. சுண்ணம் ெகாண் ம், வண்ணம் ெகாண் ம்
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பாைவ அைமப்பார் ஓாினம். கல்

ம் மரத்தி

ம் ெநட் யி

ம் உ வம் அைமப்பார்

ஒ
கு வினர். உேலாகத்தால் அைமந்த பாத்திரங் களி ம், ெபான்னணிகளி ம்
சித்திரம் ெபாறிப்பார் ஒ வைகயினர். இவர்கைள ெயல்லாம் வித்தகர் என்ற
ெசால்லால் பழந் தமிழ் ல்கள் குறிக்கின்றன.
ஓவியர், சித்திரகாாிகள், கண் ள்
லவர்க க்குப் ெபயர்கள் வழங்கும்.

விைனஞர்,

வித்தகக் கைலயாகிய ஓவியத்தில் வல்
ெபயர் வந்த .

கண்

ளார்

என்

ஓவியப்

நர்களாக இ ந்தைமயின் வித்தகர் என்ற

வித்தகர் இயற்றிய கண்கவர் ஓவியம்
என்

மணிேமகைலயி

ம்,

வித்தகர் இயற்றிய விளங்கிய ேகாலம்
என்

சிலப்பதிகாரத்தி

ம்,

வித்தக விைனஞர் மத்தியிற் குயிற்றிய சித்திர சாைல
என்
ெப ங்கைதயி ம் இப்ெபயர் வ கிற . ெமய்ஞ்ஞானம் பைடத்தவர்கைள
வித்தகர் என்ப இந்த நாட் மர . சிந்தனாசக்தி பைடத்தவர்கைள வித்தகர் என்
ெசால்வ ெபா ந் ம். ஓவியப் லவர்கள் ெவ ம் ெதாழிலாளர்கள் அல்ல. கண் ம்
ைக ம் பைடத்தவர்கெளல்லாம் சித்திரம் வைரந் விட
யா . க த்திேல நிைனந்
நிைனந் நிைற ெவய்திய கற்பைனைய உ வாக்குபவேன கைலஞன். சிந்தனாசக்தி
இல்லாதவன்

கைலஞன்

ஆக

யா .

ஓவியக்

கைலஞ

ம்

சிந்தனாசக்தி ம்,

கற்பைன வள ம் ெபா ந்தியவன்; ஆைகயால் ெமய்ஞ்ஞானிய க்குாிய வித்தகன்
என்ற ெபயர் அவ க்கு ஏற் ைடயதாயிற் .
மணிேமகைல ஒ
பளிங்கைறக்குள்ேள இ ந் தாள். அைசயாமல் அவள்
நின்றேபா
உதயகுமாரன் என்ற அரச குமாரன் அங்ேக வந்தான். கண்ணா
அைறக்குள்ேள மணிேமகைல நிற்கிறாெளன்பைத
த ல் அவன் உணர வில்ைல.
சுற்றி ம் 'சித்திரக் ைகவிைன திைசெதா ம் ெசறிந்தன'வாக இ ந்தைம யால், அந்தச்
சித்திரக் கூடத் ள் அைமத் ைவத்த பாைவ என்
த ல் எண்ணினான். மற்றப்
ெபண் கைளப்ேபாலச் சிறந்த அலங்காரம் ஒன் ம் இல்லாமல், தனியாக அழேக
உ ெவ த் வந்தாற் ேபான் நின்றாள் மணிேமகைல. அந்த உ வம் வழக்கமாக
அலங்காரங்கேளா ஓவியர் வைன ம் உ வமாகத் ேதாற்றவில்ைல. "இப்ப ஒ
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உ வத்ைத ஓவியன் கற்பைன ெசய்தாேன, அவன் க த்
ேநரம் உதயகுமாரன் ேயாசித் நின்றானாம்.
ஓவியன் உள்ளத்

உள்ளிய

என்ன?" என்

சிறி

வியப்ேபான்

என்
மணிேமகைல ஆசிாியர் ெசால்கிறார். ஓவியன் உள்ளத்ேத நன்றாகச்
சிந்தித் த் தன் கைலத்திறைமையக் காட்ட ேவண் ெமன்ற உண்ைமைய இந்த அ
ெதாிவிக்கின்ற .
வண்ண ம் கிண்ண ம் ாிைக ம் கிழி ம் ைக ம் கண் ம் மாத்திரம் இ ந்தால்
ஓவியம் வந் விடா . சிந்தனாசக்தி மிக ம் அவசியம்.இதைனக் கம்பர் அழகாகச்
ெசால்கிறார்.
சீதா பிராட் யின் அழைகச் ெசால்ல வ கிறார் அப்ெப ம் லவர். அவ ைடய
தி ேமனி அழகு நாவினால் வ ணிக்க ஒண்ணாத . அந்தப் ேபரழகி ையப்
பார்த்தேபா
மன்மத க்கு
அப்ெப மாட்
யின்
தி
வத்ைத
எ த
ேவண் ெமன் ஆர்வம் உண்டயிற்றாம். இந்த ஆதரம் எழேவ. சித்திரம் எ
வதற்கு
ேவண் ய க விகைள ேசகாிக்கத் ெதாடங்கினான். சாமானிய மாதர்கைளப்
ேபான்றவளா சீைத? அவைள எ
வதற்கு உலகத்திேல கிைடக்கும் வண்ணங்கள்
பயன்படா. ஆகேவ அமிழ்தத் தினாேல வண்ணக் கலைவகைள உண்டாக்கிச் சீைத
யின் சித்திரத்ைதத் தீட்ட ேவண் ெமன்
எண்ணி னான். அ தத்ைதக்
கிண்ணங்களிேல நிரப் பிக்ெகாண்டான்; வண்ணங்கைள ம் ைவத் க் ெகாண்டான்.
நல்ல எ
ேகாலாகத் ேதர்ந் ெத த்தான். ைகயிேல ேகால்பி த்
அ தத்திேல
ேதாய்த்தான்.
இந்தப்

றக்க விகள் இ ந்தாேல ேபா ம் என்

மன்மதன் நிைனத்

விட்டான்.

சாதாரணமாக ஒ
சித்திரம் வைரய ேவண் ெமன்றாேல,
த ல் சிந்தைனைய
எ ப்பிக் கற்பைனயிேல படரவிட ேவண் ம். யார்க்கும் எல்ைல காணாிய
ேபரழகிையச் சித்திாிக்க ேவண் மானால் எவ்வள
காலம் சிந்திக்க ேவண் ம்?
அவ ைடய றஎழில் மாத்திரம் கண்
க்குத் ெதாிந்த அளவிேல அைமத்தால்
ேபா மா? ேவ
ஓர் அழகியின் உ வத்ைத அைமத் விடலாம். ஆனால் உள் ம்
ற ம் ேபரழகு பைடத்த அப் ெப மாட் ையச் சித்திரத்திேல தீட்ட ேவண் மானால்
அக ம்
ற ம் ஆரா ம் சிந்தைன ம் கண் ம் உைடயாேர ெசய்யத்
ணிய
ேவண் ம்.
காமன் அழகுலத்தின் ெதய்வம் என்ற அகங்கா ரத்தினால், யா க்கும் கிைடக்காத
அ தத்ைதேய

வண்ணக்

குழம்பாகப்

ெபற்ற

ெச க்கினால்,

சீைதைய

எ த

உட்கார்ந்தால் வ மா? ஒவ்ேவார் அவயவ மாகச் சித்திாிக்கலாெமன்றால் அந்த
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அவயவத்ேதா

ெபா ந்திய நிகழ்ச்சிகள், அந்நிகழ்ச்சி ேட ெவளிப் ப ம் சீைதயின்

தனிச்சிறப்
த யவற்ைறச் சிந்திக்க ேவண்டாமா?
த ல் மிக்க பக்தி டன்
உள்ளமாகிய கிழிையத்
யதாக்கிக்ெகாண் அங்ேக சிந்தைனயாேல உ ெவ திக்
கற்பைனயாேல வண்ணந் தீட் ப் பிறகல்லவா கிழியிேல அைமக்க
அப்ேபா தாேன அ

ந்த் ேவண் ம்?

கைல ஆகும்?

காமன் ெவ ம் ெதாழிளாளிையப் ேபால ஆரம்பித்தான். ேகாடாிையக் ெகாண்
விறகு பிளப்பவன் ெதாழிலாளி; அவன் சிந்தைன ேவைல ெசய்யவில்ைல. அவன்
ங்கிக்ெகாண்ேட மரம் பிளக்கலாம். ேசேகறிய மரத்திேல உ வம் ெச க்கும்
சிற்பக்கைலஞேனா சிந்தைன ெசய்கிறான். உளிைய இயக்குவதற்கு ன் உள்ளத்ைத
இயக்குகிறான்.
மன்மதன் விறகு பிளக்கிற ெதாழிலாளிையப்ேபால ெவ ம் க விகளின்
பலத்தினாேல இந்தக் காாியத்ைதச் சாதித் விடலாம் என்
ந் கிறான். அ
நடக்கிற காாியமா? ேகாைல அ திேல ேதாய்த்
எ தப் ேபானால் ஓடவில்ைல.
உள்ளத்ேத ஒளி உண்டானால் அ
றத்ேத சுட ம். இவன்தான் உள்ளக் கதைவச்
சாத்திவிட்டாேன! அங்ேக
திைகப் த்தான் ஏற்ப ம்.

இ ள்தான் ப
ம். மயக்கந்தான் உண்டாகும்;
அ தத்ைத ம் ேகாைல ம் ெகாண்
சீைதைய

எ தப் குந்த மன்மதன் எப்ப

எ

வ

என்

திைககிறானாம்,

ஆதாித் அ தில் ேகால்ேதாய்த்
அவயவம் அைமக்கும் ெசய்ைக
யாெதனத் திைகக்கும் அல்லால்
மதனற்கும் எ த ஒண்ணாச் சீைத
என்ப

கம்பர் பாட் .

மன்மதன் வித்தகனாக இ ந்தால் சீைதயின் சித்திரத்ைதத் தீட் விடலாம் சிந்தைன
ெசய் ம் வித்தகர்க்ேக உாிய ஓவியக்கைல.
கம்பர் பின் ம் ஓாிடத்தில் ஓவிய வித்தகன் சிந்தைனயாளனாக இ க்க
ேவண் ெமன் ெசால் கிறார். கண்ணாேல ெபா ைள நன்கு பார்த் அப்பால் அைத
உள்ளத்திேல வ த்
அதன்ேமல் கற்பைன யாேல ெம ேகற் ம் கைலஞன்தான்
சிறந்த ஓவியங் கைள எ த
ம். ெவ ம் ைக ம்
ாிைக ம் இ ந்தால் ேபாதா
என் ெசால்கிறார்.
க த் இலான் கண் இலான் ஒ வன் ைகெகா
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தி த் வான் சித்திரம் அைனய ெசப் வாய
என்ப

கும்பகர்ணன் வைதப் படலத்தில் வ ம் பாட் .

சிந்திக்கும் க த் இல்லாதவன் ஓவியனாக
யா . அந்தக் க த்திேல பதி ம்
வண்ணம் பார்க்கும் கண் இல்லாதவன் சித்திரம் எ த
யா . ஓவிய வித்தகன்
நன்றாகப் பார்த் ப் படம் பி க்கும் கண்ைண

ைடயவனாய், அதைனச் சிந்தித் ச்

சிந்தித் ப் பதியைவக்கும் க த் ைடயவனாய், கைலப் பண்
ம்ப ஓவியத்ைத
அைமக்கும் கற் பைனத் திறம் உைடயவனாய் இ க்கேவண் ம். இைதப் பண்ைடப்
லவர்கள் நன்கு உணர்ந்தி ந்தார்கள்.
----------------------14. கைல இன்பம்
ஒ வர்

ட் ல் நன்றாக ைவரம் ஏறிய க ங்கா க் கட்ைட ஒன்ைற ஒ

நண்பர்

ெகாண் வந் ேபாட்
ந்தார். நல்ல ெபாிய கட்ைட. ஒ பாட் அங்ேக வந்தாள்;
அந்தக் கட்ைடையப் பார்த்தாள். "எவ்வள ெபாிய கட்ைடயாக இ க்கிற ! அ
ம்
ேசகு ஏறிய கட்ைட ேபால் இ க்கிற . இைதப் பிளந்தால் ஒ மாதத் க்கு ெவந்நீர்
ேபாடலாேம!" என்றாள்.
அ த்த ப யாக அங்ேக ஒ

தச்சன் வந்தான். மரத்ைதத் தட் ப் பார்த்தான். "நல்ல

க ங்கா க் கட்ைடயாக இ க்கிறேத! ேமைஜ, நாற்கா , அல மாாி எல்லாம்
ெசய்யலாேம!" என்றான்.
இன்

ம் சிறி

ேநரம் கழித்

மற்ேறார் ஆசாாி யார் வந்தார். அவர் மரச் சிற்பி.

கைடசல் ேவைல ெசய்கிறவர். இந்தக் கட்ைட கண்ணிேல பட்ட டன், "ஹா ஹா!"
என்
ஆச்சாியப்பட் ப்ேபானார். கட் ைடக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்
ெகாண்
தட் ப் பார்த்தார்; ேமாந் பார்த்தார்; "மிக ம் அ ைமயான மரம். ேசகு ஏறின மரம்.
ஒேர சீராக இ க்கிற . இந்தமாதிாி மரம் கிைடக்கிற
மிக ம் அ ைம.
ராமாயணத்தில் வ ம் பாத்திரங்கைளெயல்லாம் ஒேர மரத்தில் ெபாம்ைமயாகப்
பண்ணேவண் ம் என்
நிைனத்தி ந்ேதன். அதற்கு வாகான கட்ைட இ " என்
ெசால் ச் ெசால் மகிழ்ந்தார்.
கட்ைட உங்க

ைடயதாக இ ந்தால் யா க்குக் ெகா ப்பீர்கள்? நிச்சயமாகச்

சிற்பிக்குத்தான் த
ெகாள்வார் என்

ர் கள். ஏன்? அவர் அைத மிகச் சிறந்த

ைறயில் பயன் ப த்திக்

நமக்குத் ேதான் கிற . விறகாக எாிப்பைதக் காட்

நாற்கா யாகப் பண்

வ

ம், ேமைஜ,

சிறந்த ; அைதவிடப் ெபாம்ைமகளாகப் பண்

வ
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மிகமிகச் சிறந்த என் நாம் எண்
அைதச் சற் ஆராய்ேவாம்.

கிேறாம்.

ன் க்கும் உள்ள ேவ பா

என்ன?

பாட்
அந்தக்
கட்ைடையப்
ெபாசுக்கிச்
சாம்ப
லாக்கி
வி வதிேல
ேநாக்க ைடயவளாக இ ந்தால். கண்ணாேலேய அைதப் ெபாசுக்கி விட்டாள் என்ேற
ெசால்லேவண் ம். அவள் அழி ேவைலக்காாி. அவ ைளப்பற்றி நமக்குக் கவைல
இல்ைல. மற்ற இரண்
ேப ம் அைத உண்ைமயாகேவ பயன்ப த்திக் ெகாள்ள
எண்ணினவர்கள். அவர்க க்குள்ேள ேவ
பா
இ க்கிற . ேமைஜ நாற்கா
ெசய்கிறவன் ஒ
மாதம்
யன்
அந்தக் கட்ைடயி
ந்
அவற் ைறச்
ெசய் வி வான். ஆனால் ராமாயணப் ெபாம்ைம ெசய்கிறவர் அவ்வள விைரவிேல
ெசய்ய மாட்டார். பல மாதங்கள் ேவைலெசய்
கைடசல் பி த்
ட்ப மாகச்
ெச க்கிச் ெசய்யேவண் யி க்கும். இதனால் ேமைஜ நாற்கா
ெசய்
விற்கும்
தச்சைனக் காட்
ம் சிற்ப உ வங்களாகச் ெசய் விற்கும் சிற்பிக்கு அதிகப் பணம்
கிைடக்கும்.
இந்த ேவற் ைமக்கு அ ப்பைடயான காரணம் தச்சன் ெசய்வ
ெதாழில்,
சிற்பியின் ேவைலேயா கைல ெயன்ப தான். ெதாழிலாளியின் பைடப்ைபக்காட்
ம்
கைலஞனின் பைடப் மிக மிக உயர்ந்த . ெதாழிலாளி க விகைள ம் ைகைய ம்
அதிகமாக ம்
அறிைவக்
குைறவாக ம்
உபேயாகப்ப த்திப்
பண்டங்கைள
உண்டாக்குகிறான். கைலஞன் ைகைய ம் க விகைள ம் விட அதிகமாக அறிைவ ம்
கற்பைனைய ம் பயன் ப த் கிறான். அதனால்தான் கைலப்ெபா
க்கு மதிப்
அதிகமாக இ க்கின்ற . க வி ம் ைக ம் எல்ேலாாிட ம் இ க்கின்றன. க த் ம்
கற்பைன ம் அ ைமயாகேவ இ க்கின்றன.
ேமைஜ நாற்கா கைளவிடச் சிற்ப உ வங்க
இரண்

வைகப் ெபா ள்க

க்கும் உள்ள ேவ பா

க்கு என்ன உயர்

வந் விட்ட ?

என்ன?

ேமைஜ நாற்கா கள் க விகளாகப் பயன்ப கின்றன. க விையப் பயன்ப த்த
மக்கள் இல்லாதேபா
அவற்ைற யா ம் மதிக்கமாட்டார்கள். ேமைஜ ஒ
காாியத் க்குப் பயன்ப ம் க வியாக இ கிற . ஆனால் சிற்ப உ வங்கைளக்
க வியாகக் ெகாண் ேவ ஒன்ைறச் ெசய்வதில்ைல அவற்ைறேய பார்த் ப் பார்த்
மகிழ்ச்சி அைடகிேறாம். ேமைஜையப் பார்த்
மகிழ்வைதக்காட்
ம் அைத
உபேயாகப் ப த்தி மகிழ்வ தான் ெபாிதாக இ க்கிற . சிற்ப உ வங்கைள ேவ
ஒ காாியத் க்குப் பயன்ப ம் க விகளாக உத ெமன்பதற்காக அன்றி அவற்ைறக்
கண்ட அளவிேல ஆனந்தமைடகிேறாம்.
அப்ப ஆனந்தம் அைடவதற்குக் காரணம் ட்பமான . ராமாயண உ வங்கைள
அந்தச் சிற்பி அைமத்
விட்டான் என்ேற ைவத் க் ெகாள்ேவாம். நவராத்திாிக்
ெகா வில் அத்தைன ெபாம்ைமகைள ம் ைவக்கிறார்கள். நாம் பார்க்கிேறாம். அைதப்
பார்ப்ப தனால் மாத்திரம் நமக்கு இன்பம் வரா . அந்தப் பார்ைவயினால் நம் ைடய
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உள்ளத்திேல சில எண் ணங்கள் கிளர்ந் எ கின்றன. ராமைன ம் ராவண ைன ம்
அ மாைர ம் சீைதைய ம் ேபால அைமத்த தி
வங்கைளக் கா ம்ேபா நாம்
ப த்த ராமா யணக் கைத நம் அகக்கண் ன் வந்
நிற்கிற . ராம ைடய
குணங்க ம்
மற்றவர்க ைடய
இயல்
க ம்
நிைன க்கு
வ கின்றன.
ராமாயணத்தில் அதிக மாக ஈ பட்டவராக இ ந்தால் இந்த உ வங்கைளக் கண்
அளவற்ற மகிழ்ச்சிைய அைடவார்.
ன்ேப ராமைன ம் மற்றவர்கைள ம் எண்ணி
இன் ற்ற உள்ளத் க்கு அந்த இன்ப உலகத்ைதத் திறந் காட் ம் திற ேகால் ேபால
இந்தப் ெபாம்ைமக் காட்சி உத கிற . அவற்ைறக் கண்ட டன் நாம் ேவ
உலகத் க்குப் ேபாய்வி கிேறாம். இப்ேபா
நிற்கும் காலத்ைத ம் இடத்ைத ம்
மறந் ேவ
காலத் க்கு, ேவ
இடத் க்குப் ேபாய் நிற்கிேறாம். காசு ெகா த்
வண் யில் ஏறினால் ேவ இடத் க்குப் ேபாக இய ெமன்ப நாம் அறிந்த . வான
விமானத்தில் ஏறினால் ெந ந் ரத்தில் உள்ள இடத் க்கு விைரவில் ேபாய்விடலாம்.
ஆனால் எந்த விதமான வாகன ம் நம்ைம ேவ
காலத் க்குக் ெகாண் ேபாக
யா . கைலப் ெபா ள்கள் நம்ைம ேவ
இடத் க்கு ேவ
காலத் க்குக்
ெகாண் ேபாய் வி கின்றன. உடம்பால் பிரயாணம் ெசய்வதில்ைல என்ப உண்ைம;
ஆனால் உள்ளத்தால் பிரயாணம் ெசய்கிேறாம். அந்தப் பிரயாண மார்க்கத்ைதக்
கைலப் ெபா ள் திறந் காட் கிற . நம்ைம மறக்கச் ெசய்கிற .
சதா வழவழ என்
ேபசிக்ெகாண்
க்கும் ஒ
ெபண்மணி தன் ைடய
கணவ க்கு எப்ேபா ம் தைலவ ையக் ெகா த் வந்தாளாம். அந்தப் ெபண் மணி
ஆக்ராவி ள்ள தாஜ்மக க்கு வந்தாள். ஏதா வ
திய ெபா ைளக் கண்டால் அவள்
ேபச்சுத் ெதாடங்கிவி ம். அப் றம் கட ள்தான் அவள்வாைய அடக்கேவண் ம். அவர்
அப்ப
அடக்குவதாகத் ெதாியவில்ைல. தாஜ்மகைலப் பார்த்தாள். அந்தக் கைலப்
பைடப்பின் அழகிேல அவள் தன்ைன மறந் ேபானாள். அவள் வாயைடத்
ெமௗனமாகி நின்றாள். அவைளப் பார்த் , அவ

டன் வந்த ஒ வர், இறந்தவர்

பிைழத்
விட்டால் எப்ப ப் பிரமிப்பாேரா, அப்ப ப் பிரமித்தார். உடேன அந்த
அம்மாளின் கணவ க்குத் தந்திய த்தாராம். "உங்கள் மைனவி ெமௗனமாகி விட்டாள்"
என் தான்.
கைலயிேல தன்ைன இழப்பதற்கு இைதக் காட்

ம் ேவ

உதாரணம் ேதைவ

இல்ைல. சிற்பம், சித்திரம், இைச, கவிைத எல்லாேம ட்பமான கைலகளின் வைக.
எல்லாம் நம்ைம ேவ
உலகத் க்கு அைழத்
ச் ெசன்
நம்ைமேய மறக்கச்
ெசய்கின்றன.
பைழய சங்க காலத்
ல் ஒன்றில் ஒ
ெசய்தி வ கிற . இைசயிேல
லைம ைடய பாணர்கள் நாெடங்கும் ெசன்
ரசிகர்களிட ம் ெசல்வர்களிட ம்
தங்கள் இைசத்திறைமையக் காட் ப் பாிசு ெப வார்கள். இன்னிைச யாைழ வாசித்
மக்கைள மகிழ்விப்பார்கள்.
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அவர்கள் ஊர் ஊராகப் ேபாய்ெகாண்
க்கிறார்கள். யாேரா ஒ
வள்ளைலக்
காண்பதற்காகப் ேபாகும்ேபா வழியிேல ஒ பாைல நிலம் இ க்கிற பயிர் பச்ைச
ஒன் ம் இல்லாமல் எங்ேக பார்த்தா ம் ெவறிச்ேசா க் கிடக்கும் இடம் அ . அங்ேக
சிலர் வசிக்கிறர்கள். அவர்கள் எப்ப

ஜீவனம் ெசய்வ ? வழிப் பிரயாணிகைளக்

ெகாள்ைள அ த் , அதனால் கிைடத்தைதக்ெகாண்
வழிப்பறிக்காரர்கைள 'ஆறைல கள்வர்' என்

பிைழத்

வ கிறார்கள். இந்த

ெசால்வார்கள்.

ேமேல ெசான்ன பாணர்கள் நாைலந் ேபராகச் ேசர்ந் பாைல நிலத்தின் வழிேய
வ கிறார்கள். அவர்க டன் பாட் ப் பா ம் ெபண்மணிக ம் வ கிறார்கள்
ெவப்பமான அந்தப் பிரேதசத்தில் நடந்
வ கிறார்கள். ெந ந் ரத்தில் அவர்கள்
வ ம்ேபாேத ேபச்சரவம் ேகட்கிற . அ
ேகட்ட ஆறைல கள்வர்கள், " இன்
நமக்குப் ெபாிய ேவட்ைட கிைடக்கப்ேபாகிற
" என்
மகிழ்ச்சி அைடகிறார்கள்
பாணர்கள் ெந ங்கி வ கிறார்கள். அ கில் வந்த டன் கள்வர்கள் திடீெரன்
அவர்கைள மடக்கிக் ைகயில் இ ப்பைதக் கீேழ ைவக்கச் ெசால் கிறார்கள்.
ெபண்கள் ந ங்குகிறார்கள். பாணர்களில் சிலர், "எங்களிடத்தில் ஒன் ம் இல்ைல
ஐயா! நாங்கள் பாட் ப் பா ப் பிச்ைச எ க்கிறவர்கள்" என் ெசால்கிறார்கள்.
"பாட்டா? எப்ப ப் பா

ர்கள்?" என்

கள்வர் பாிகாசமாகக் ேகட்கிறார்கள்.

ஒ பாணன் தன் யாைழச் சு தி கூட் ப் பாடத் ெதாடங்குகிறான். இன்ன காலத்தில்
இன்ன ராகத்ைதப் பாட ேவண் ம் என்ற வைரயைற உண் . பாைல நிலத் தில்
எாிக்கும் ெவயி ல் பாைலப் பண்ைணப் பாடத் ெதாடங்குகிறான் பாணன். அவன்
பாடப் பாடப் பாைல வன நிைன அந்தப் பாண க்ேக மறந் ேபாகிற . ைகயில்
ஆ தங்க டன் வந்த ஆறைல கள்வர்களின் கா வழியாக அந்தச் சங்கீதம் ெசன்
அவர்கள் க த் ைதக் கவர்கிற . அவர்க ம் ெமல்ல ெமல்லத் தங் கைள
மறக்கிறார்கள். அவர்கள் ைகயிேல ைவத்தி ந்த ஆ தங்கள் தாேம ந விக் கீேழ
வி ந் வி கின்
றன.
கள்வர்க ம்
இ தயம்
உள்ளவர்கேள
அல்லவா?
அவர்களிடத்தில் அன் மைறந் நின் ற . மனிதப் பண் மங்கி மைறந்தி ந்த .
இைச அவற்ைற ெவளிப்ப த்திய . ெகா ய இயல்ைப மறந்
ேகட்டார்கள்.
அவர்களிடத்ேத இ ந்த ெகா ய குணத்ைத ம் அப்ேபாைதக்கு ந
ம்ப ெசய்
விட்ட
அந்தப் பாைலப் பண். பாணன் பாட்ைட நி த்தினான். கள்வர்கள் தம்
நிைன
ெபற்றார்கள். பாணர்களிடம் ெகாள்ைளய க்க வந்தவர்கள் அவர்கள்.
இப்ேபா இைசயிேலேய மனத்ைதப் பறிெகா த் த் தங்கள் ைகயில் ெகாஞ்ச நஞ்சம்
இ ந்த உண ப் ெபா ள்கைளக் ெகா த் , 'ஜாக்கிரைதயாகப் ேபாய் வா ங்கள்'
என்
வழிய ப்பினார்கள்.
இந்தக்காட்சிைய
மிகச்
சு க்கமாக
அந்தச்
சங்கப் லவர்ெசால்கிறார்.
ஆறைல கள்வர் பைடவிட, அ ளின்
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மா தைல ெபயர்க்கும் ம வின் பாைல
என்

பா கிறார். 'வழிப்பறிக்காரர் தம் ைகயிேல உள்ள ஆ தங்கைள ந வ

வி ம்ப யாக, அவர்களி டத்ேத உள்ள அ

க்கு மா பட்டதாகிய ெகா ைமைய

மாற் ம், அ பவிப்பதற்கு இனிய பாைலப் பண்ைணப் பா ம் யாழ்' என்
ெபா ள்.
கைல தன்ைன மறக்கச்ெசய் ம் என்பைத இந்தப் பாட

இதற்குப்

ம் ெதாிவிக்கிற .

தன்ைன மறப்ப இன்பம். தன்ைன மறந் இைறவைன நிைனப்ப ேபாின்பம்.
ஞான ெநறி இைதக் காட் கிற . தன்ைன மறக்கும் இன்பத்ைதத் த வ கைலயின்
ெபா இலக்கணம். எல்லா நாட் க்கைலக்கும் ெபா இ . ஆனால் இந்திய நாட் க்
கைலேயா தன்ைன மறந் தைலவனாகிய கட ைள நிைனக்கச் ெசய்கிற . ஞானி ம்
கைலஞ ம் ஒேர காாியத்ைதச் ெசய்கிறார்கள். ஞானி தன்ைன மறந்
கட ைள
நிைனந்
ஒன் கிறான். கைலஞன் ஒ ப
ேமேல ேபாகிறான். தன்ைன மறந்
கட ேளா தான் ஒன் வைத யன்றி மற்றவர்கைள ம் தம்ைம மறந் இைறவேனா
ஒன்றச் ெசய் வி கிறான். இந்த நாட் ச் சிற்பிகள் ஞானியர் கூட்டத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கேள. ஞானசம்பந்தர் த யவர்க
அேதா ஞானிகளாக ம் விளங்கினார்கள்.

ம் ஆழ்வார்க

ம் கவிக் கைலஞர்கள்;

இந்த நாட் க் கைலகள் யா ம் கட ைளச் சார்ந்ேத விளங்குகின்றன.
சிற்பமானா ம் ஓவியமானா ம் இைசயானா ம் கவிைதயானா ம் கட ைளச்
சுற்றிேய படர்கின்றன.
இந்தக்கைலயின் தத் வம் விளங்கினவர்க

க்கு ேகாயிைல ம், விக்கிரகங்கைள ம்,

ேதவாரத்ைத ம், திவ்விய பிரபந்தத்ைத ம், சித்தர் பாடைல ம் நன்றாக அ பவிக்க
ம்; தம்ைம மறந்

இைறவன் உணர்வில் ஒன்ற

ம்.

-------------------------15. கைல ம் கைலஞ

ம்

பிரம ேதவன் பைடப் த் ெதாழிைலத் ெதாடங்கினான். அழகான ெபண்கைளப்
பைடத்தான். அவர்க ள் கைலமகைளப் பைடத்த டன் அவ ைடய ேபரழகிேல
ெசாக்கிப் ேபானான். " நீ என் மைனவியாக இ !" என் ேவண் னான். அன்
தல்
கைலமகள் பிரமேதவ ைடய மைனவியாகி விட்டாள்.
இந்தப் ராணக் கைதைய நீங்கள் ேகட்
க்கிறீர்களா? நம் ைடய நண்பர்கள்
சில க்கு இந்தக் கைதையக் ேகட்கேவ பி ப்பதில்ைல. "என்ன ைபத்தியக்காரத் தனம்!

66
பிரமா கைலமகைள உற்பத்தி ெசய்தார்; ஆகேவ அவர் அவ க்குத் தந்ைத
ைற
ஆகேவண் ம். தந்ைத தம் ெசாந்த மகைள மணந் ெகாள்வ
நியாயமா" அைத
நாகாிகம்
மிக்க
ஒ
ெதாடங்குகிறார்கள்.

நாட் னர்

ஒப் க்

ெகாள்ளலாமா?"

என்

ஏசத்

இ
ராணக் கைத என்பைத அவர்கள் மறந் விட்டார்கள். அதாவ உண்ைமயில்
நிகழ்ந்த வரலா அல்ல. ஏேதா க த்ைதப் ைதத் ைவத்தி க்கும் கற்பைன அ
என்பைத நாம் உணரேவண் ம். இல்ைலயானால் கைலமகள் பிரமேதவன் நாவில்
உைறகிறாள் என்பைத அப்ப ேய நம்பலாமா? நான் கன் வாய்க்குள் கைலமகள்
உ ேவா வாழ
பிரமேதவன் கைலஞர்களிேல ெபாிய கைலஞன்; 'மலாினில் நீலவானில் மாதரார்
கத்தில் எல்லாம் இலகிய அழைக' இயற்றிய ஈசன் அவன். ெதாழிலாளி ஒ
ைற
ெசய்தைதேய தி ப்பிச் ெசய் ெகாண்
ப்பான். கைலஞேனா ஒவ்ெவா கண ம்
தன் பைடப்பில்
ைமையக் காட் வான். பிரமன் பைடத்த மனிதர்கள் ேகா ேகா
ஆண் களாக வாழ்ந் வ கிறார்கள். அந்தப் பைடப்பிேல தான் எத்தைன
ைம!
ஒ வன் கம் ேபால மற்ெறா வ க்கு கம் இல்ைலேய! அத்தைன திறம்படக் கலா
சி ஷ்
ெசய் ம் பிரமேதவைனக் கைலஞர் சிகாமணி என்
தாேன ெசால்ல
ேவண் ம்?
கைலஞன் பைடப்ேப தனி வைக. கைலஞன் பைடக்கும்ேபா மற்றவர்கைளவிட
ேவறான நிைலயில் இ ப்பவன்.ஆனால் அந்தப் பைடப்ைப க ம்ேபா அவேன
த ல் நிற்பான். அ ைமயான இைசக் கச்ேசாி நிகழ்கிற . இைசக் கைலயில் மகா
ேமதாவியான ஒ வர் பா கிறார். அவர் பாட்
மிகமிக உயர்ந்
விளங்குகிற .
இைதச் சைபயில் உள்ளவர்கள் ெசால்லேவண் ம் என்ப இல்ைல. அந்த இைசக்
கைலஞர் உள்ளத் க்ேக ெதாி ம். தாேம அ பவித் ப் பா னால் தான் மற்றவைர ம்
அ பவிக்கச் ெசய்ய
ம். ஆத ன் அவ ைடய சங்கீதத்ைத
த ல்
அ பவித்தவர் அவேர என் தான் ெசால்ல ேவண் ம்.

ஒ சிற்பி அற் தமான விக்கிரகம் ஒன்ைறச் ெச க்குகிறான். எங்கி ந்ேதா கல்ைலக்
ெகாண் வந் ேபாட் உளியால் அதைன உ வாக்க யல்கிறான். அதன்ேமல் கால்
ைவத் க் ெகாத் கிறான். உட்கார்ந்
ெபாளிகிறான். ெவ ங் கல்லாக இ ந்த
ெமல்ல ெமல்ல உ வாகி வ கிற . சிற்பி தன் உள்ளத்திேல ெச க்கிக்ெகாண்ட
தி உ வத்ைதக் கல் ேல ெச க்கிவ கிறான்.
த ல் கர
ரடான உ வம்
அைமகிற . பிறகு ஒவ்ேவார் அங்கமாக நகாசு ெசய்யத் ெதாடங்குகிறான். நாளாக ஆக
அ கல் ன் நிைலைமயி
ந் மாறிக் கட ளின் நிைலைம அைடகிற . எல்லாம்
நிைற ெபற் க் கண் திறந் வி கிறான். அ வைரயில் அ கல்லாகிச் சிைலயாகி
உ வமாகி இப்ேபா கட ளாகி விட்ட . சிற்பியின் கு ைசயி
ந் ேகாவி க்குப்
ேபாகிற . அதற்கு
ன்னாேல அ
ெதய்வமாகி வி கிற . அைத
த
ேல
கும்பி கிறவன் அந்தச் சிற்பிதான். தன் கால் பட்ட கல் என்றா அைத அவன்
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நிைனக்கிறான்? இல்ைல; இல்ைல. அ
கட ள் என்ேற கும்பி கிறான். ேகாயி
க்குப் ேபாய்ப் பிரதிஷ்ைட ஆன பிறகு தன் ெபண்
பிள்ைளக டன் ேபாய்
அர்ச்சைன ெசய்கிறான். அவன் பைடத்த ெபா ளானா ம் அதனால் வ ம் பயைன
அ பவிப்பதில் அவேன ந்தி நிற்கிறான்.
பிரமேதவனாகிய கைலஞன் ஓர் அழகுப் பிழம்ைபப் பைடத்தான். அதன் இன்பத்ைத
கர்ந்தான். சங்கீத வித் வான் தன் சங்கீதத்ைதத் தாேன அ ப விப்ப ேபால ம்,
சிற்பி தான் பைடத்த உ வத்ைதத் தாேன வணங்குவ ேபால ம் கர்ந்தான். ேவ
விதமாகச் ெசால் ப் பார்க்கலாம். சங்கீதம் மற்றவர் க க்கு இன்பம் த வதற்குக்
காரணம்,

சங்கீத

வித்

வா

க்ேக

அ

இன்பம்

தந்த

தான்.

விக்கிரகம்

மற்றவர்களால் வணங்கப் ெப வ , அைதப் பைடத்த சிற்பிேய
த ல்
வணங்கினதால்தான். பிரமேதவன் தான் பைடத்த கைலப் பிழம்ைபத் தாேன மதித் ச்
சிறந்த இடத்தில் ைவத் ப் பயன் ெகாண்டான்; உலகம் பிறேக பயன் ெகாள்
கைலமகள் பிரமாவின் மைனவி. ஒ

ெபண், ஓர் ஆடவ

கிற .

க்கு மைனவி என்

ெசால் கிற வைகயில், அவர்களி ைடேய உள்ள உற உடம்ைபக்ெகாண்
அன் . அங்ேக உடம்ேப இல்ைல. நான் கன் என்ற ஒ வன் உடம்

அளப்ப
பைடத்

உப் க்கும் அாிசிக்கும் ேகடாக வாழவில்ைல. அவன் ஒ
தத்
வம்; கைலஞன்
பண்ைபக் குறிக்கும் தத் வம். அப் ப ேய கைலமக ம் அங்கம் பைடத்த ெபண்
அல்ல. இன்
பிறந்
நாைளக்குப் பக்குவமாகி அதற்கு அ த்த நாள் கிழவியாகி
ம நாள் ெசத் ப்ேபாகும் மனித உடல் பைடத்தவள் அல்ல. நித்திய ெயௗ வனம்
உைடயவளாய்,
அப்பாற்பட்ட
இன்பத்ைதத் த
ஆனால் சிறி ம்

நித்திய சுந்தாியாகித் தன்ைன அைடந்தார் யாவ க்கும் உட க்கு
ய இன்பத்ைத உத பவளாக இ ப்பவள். அவள் பல க்கு
பவள். ஆனால் கன்னி. அவள் பல ைடய நாவில் இ ப்பவள்.
குைற படாதவள். எைதப் பைடத்தா ம் அவள் அ ள் ேவண் ம்.

கைலத்திறைம இல்லாத பைடப்பில்
ைம இல்ைல; இன்பம் இல்ைல; கைலமகள்
என் ம் கற்பைன இத்தைன தத் வத்ைத ம் உள் ளடக்கிக் ெகாண் நிற்கிற .
கைலத்திறைமையத் ெதய் கப் பண்பாய்ப் ேபாற்
வ
இந்த நாட் வழக்கம்.
கைலஞர்கைளத் ெதய்வத் க்குச் சமானமாக ைவத் வணங்குவ பாரத ச தாயத்தின்
சம்பிரதாயம். அந்தச் சம்பிரதாயத் ைத ம் க த்ைத ம் உணர்ந்தால்தான், பிரமன்
கைல மகைளப் பைடத்
மணந் ெகாண்டான் என்பத ள் ஆழ்ந்
நிற்கும்
கைலயிலக்கண ம், கைலஞன் இலக் கண ம் லப்ப ம்
---------------------------
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16. வாத்தியார் ஐயா
1
"ஊ க்கு இைளத்தவன் பிள்ைளயார் ேகாயில் ஆண் ; அதற்கும் இைளத்தவன்
பள்ளிக்கூடத்
வாத்தியார்" என்ற பழெமாழி இக்காலத்தில் எங்கும் வழங்குகிற .
இந்தப் பழெமாழி ஏேதா ந வில் வந்த
ெமாழி என் தான் ெதாிகிற . ஏெனன்றால்
நம் ைடய ேதசத்தில் ேகாவில் சகர்கைள ம் உபாத் தியாயர்கைள ம் இழிவாக
நிைனக்கும் வழக்கம் பழங் காலத்தில் இல்ைல. ேகாவில் ஒவ்ேவார் ஊ க்கும்
அவசியம் என் பழந்தமிழர்கள் நிைனத்தார்கள்.
"ேகாயில் இல்லா ஊாில் கு யி க்க ேவண்டாம்" என்ப

ஒ

பழெமாழி.

"தி க்ேகாயில் இல்லாத தி வில் ஊர்" என்
அப்பர் சுவாமிகள் ெசால்கிறார்.
ேகாயில் இல்லாத ஊாில் தி மகளின் விலாசம் இராதாம். அைத ேதவி பி த்த ஊர்
என்ேற ெசால்ல ேவண் மாம்.
இந்த மாதிாிேய வாத்தியார் இல்லாத ஊ ம்
பிரேயாசனம் அற்ற என் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
கணக்காயர் இல்லாத ஊ ம்.......
நன்ைம பயத்தல் இல
என்
ஒ
பைழய
ல் ெசால்கிற . உபாத்தியாய க்கு அந்தக்காலத்தில்
கணக்காயர் என்ற ெபயர் வழங்கி வந்த . கணக்கு என்ப
க்குப் ெபயர். அைதக்
கற்பிக்கிற தைலவர் கணக்காயர். நக்கீரர் என்ற
கழ்ெபற்ற சங்கப் லவ ைடய
தகப்பனார் ம ைரயில் வாழ்ந்த ஒ
சிறந்த உபாத்தியாயர். இப் ேபா ம்
மாியாைதயாக ஒ
கிராமத்தில் உள்ள உபாத்தியாயைரப் ேபர் ெசால்லாமல்
"வாத்தியார் ஐயா" என்

ெசால்வதில்ைலயா? அ ேபால அவைர எல்ேலா ம்

'கணக்காயர்' என்ற அைழத்

வந்தார் கள். அதனால் நாளைடவில் அவர் ெபயர் மறந்

ேபாகேவ 'ம ைரக் கணக்காயனார்' என்ற ெபயர் நிைலத்
த்தகங்களில் நக்கீரர் ேபர் வ ம் இடங்களி
மகனார் நக்கீரனார்' என்

விட்ட . பைழய

ம் எல்லாம் 'ம ைரக் கணக்காய னார்

எ தியி ப்பைதக் காணலாம்.

இந்தக் காலத்தில் வாத்தியார் ஐயா இளப்பமான ேபர்வழி ஆகிவிட்டார்.
ேபாதாக்குைறக்கு அவைரப் பற்றி எத்தைனேயா கைதகள் கட்
அவற்றின்
ல
மாக ம் அவைரச் ேசர்ந்தவர்க க்குப் ெபயர் ைவத் தி க்கிறார்கள். "டானாக் கூட்டம்"
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என் ம், அண்ணாவி கள் என் ம் ச தாயத்தின் ஒ க்குப் ற வாசிகளாக அவர்கள்
இ க்கிறார்கள். ச கத்தில் அவர்க க்கு மதிப் க் ெகா ப்பதில்ைல என்ப
ஒ
பக்கம் இ க் கட் ம். அவர்கேள ஒ வ க்கு ஒ வர் மதிப் வழங்குவதில்ைல. ேவ
ஒ
ேவைல ம் கிைடக்கா விட்டால்தான் ப த்தவர்கள் வாத்தியார் ேவைலக்கு
வ கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்ைகயில் உற்சாகம் இல்லாமல் இ க்கிறார்கள்.
அதற்குக் காரணம் அவர்க ைடய சம்பளந்தான். மற்ற உத்திேயாகஸ்தர் கெளல்லாம்
ெதாப்பி ம் நிஜா ம் அணிந்
ெகாண்
டாக் டீக்ெகன்
உல ம் உலகத்தில்
ைலக்கச்சத்ைத ம் அங்கவஸ்திரத்ைத ம் ஈசல் சிறைக விாித் ப் பறப்ப ேபாலப்
பறக்கவிட் க்ெகாண் ெசல் ம் வாத்தியார் ஐயா நிைல பாிதாபகரமான தான்.
பைழய காலத்தில் வாத்தியார் ஐயா இப்ப
கிராமத்தி
கட ள்.

இ க்கவில்ைல. அவர் ஒவ்ெவா

ம் இைளஞர் கூட்டத் க்குத் தைலவர்; எதிர்கால சந்ததி க

க்கு அவேர

"எ த்தறிவித்தவன் இைறவன் ஆகும்" என்
அதி ர ராம பாண் ய மன்னர்
ெசால் கிறார். இைறவன் ேபான்றவன் என்
ெசால்லாமல் இைற வேன ஆவான்
என்

ெசால் விட்டார். அகக் கண்ைணத் திறந்

ைவக்கும் ெதய்வம் அவன்தாேன?

ெதய்வம் என்
சாமான்ய மனிதைனக் கண்டால் நமக்கு மதிக்கத் ேதான் கிறதா?
ஊரார் எல்ேலா ம் ஒ மனிதைன அப்ப மதிக்க ேவண் மானால் அதற்கு ஏற்ற
காரணம் இ க்கேவண் ம். அந்த மனித னிடத்தில் அதற்கு ஏற்ற குணங்க ம்
ஆற்ற ம் இ ந்தால்தான் ஜனங்க ைடய மதிப்
நிரந்தரமாக இ க்கும்.
இல்லாவிட்டால் ெவ ம் சம்பிரதாயத் க்காக உபாத்தியாய க்குப் ைச ெசய் ம்
நிைல தான் வ ம்.
வாத்தியார் ஐயா எப்ப
பட்டம் ெகா க் கலாம்?

இ ந்தார்? எப்ப
அவர் குணம்,

இ ந்தால் வாத்தியார் ஐயா என்ற

பழக்கவழக்கங்கள்,

கல்வி,

ெசால் க்

ெகா க்கும்
ைற
த யைவகளின் இயல்
என்ன?- இந்த விஷயங்கைளத்
தமிழர்கள் ஆராய்ந்தி க்கிறார்கள். அேநகமாக இலக்கண
ல் ஒவ்ெவான்றி ம்
ஆரம்பத்தில் இந்த விஷயங்கைளத் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். இலக்கணத்தில் ெபா ப்
பாயிரம் என்

ஒ

பகுதி வ கிற . அங்ேக

த்தகம் எப்ப

அைதச் ெசால் க் ெகா க்கும் வாத்தியார் ஐயா எப்ப

இ க்க ேவண் ம்,

இ க்க ேவண் ம், அவர்

எப்ப ப் பாடம் ெசால்ல ேவண் ம் மாணாக்கன் எப்ப இ க்க ேவண் ம், எப்ப ப்
ப க்க ேவண் ம் என்ற விஷயங்கள் வ கின்றன. இவற் ைறப் பற்றிய விாிவான
இலக்கணங்கைளச் ெசால் ம் சூத்திரங்கைளப் பைழய
ல்களி
ந் உைரயாசிாி
யர்கள் எ த் க்காட் கிறார்கள். அவற்ைறக் ெகாண் ,வாத்தியார் ஐயாைவப்பற்றித்
ெதாிந் ெகாள்ளக்கூ ய விஷயங்கைள இனிப் பார்க்கலாம்.
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வாத்தியார் த ல் நல்ல மனிதராக இ க்க ேவண் ம். நற்குண நற்ெசய்ைககள்
உைடயவராக இ ந்தால்தான் ெபா
ஜனங்க ைடய மதிப் க்குப் பாத்திரராக
ம். "நான் ெசால்வைத மாத்திரம் ேகள் நான் ெசய்வைத கவனிக்காேத" என்றால்
வாத்தியார் ஐயாைவ ஒ வாரத்தில் ஊரார் அவமா னப்ப த்தி அ ப்பிவி வார்கள்.
நல்ல ஒ க்க ம் நல்ல பழக்கங்க

ம் இ ப்பதற்கு, அவர் நல்ல மனிதர் க

ைடய

கு ம்பத்தில் பிறந்தி க்க ேவண் ம்; இல்லா விட்டால் நல்ல கு வி ைடய
பழக்கத்ைத உைடயவராக இ க்க ேவண் ம். இவ்வள ம் ேசர்ந்த ஒ
தகுதிைய
'குலன்' என்

ஆசிாியர்கள் குறிக்கிறார்கள்.

ஆசிாியைரத்

ெதய்வமாகக்

க தேவண் ெமன்

ெசான்னார்கேள,

அதற்கு

ஏற்றவா
ஆசிாிய க்கும் ெதய்வத்தின் குணம் இ க்கேவண் ம் அல்லவா?
ெதய்வத் க்கு என்ன என்னேவா விேசஷ குணங்கள் இ ப்பதாக ேவத சாஸ்திரங்கள்
ெசால் கின்றன. பக்தர்க க்கு அவற்ைறப்பற்றிக் கவைல இல்ைல. கட ள்
நம் ைடய பிரார்த்தைனக்கு அ ள் ாிய ேவண் ெமன்ற ஒன் தான் அவர்க ைடய
ேநாக்கம். அ ள் என் ம் குணம் இ ப்பதனால் தான் ெதய்வத்ைத நாம்
ெகாண்டா கிேறாம்; சிற் யிர்க்கு இரங்கும் ேபர ளாளன் என் பாராட் கிேறாம்.
கு
க்குத் ெதய்வத்ைதப்ேபான்ற மதிப் ேவண் மானால் அவாிட ம் அ ள் இ க்க
ேவண் ம். பிற க்கு உபகாரம் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற நிைன
அ ளி
ந்
பிறப்பேத.அறியாைம நிரம்பிய உலகத்தில் உள்ளவர்கள் பால் இரக்கம் ண் , அறி
ஊட் ம் சிறந்த ெதாண்ைட ஆசிாியர் ேமற் ெகாள்ளேவண் ம். அறியாைமயால்
ெசய் ம் பிைழ கைளப் ெபா க்கும் இயல் க்கும் அவ்வ ேள காரணமாக நிற்கும்.
குல ம் அ
ம் ஒ ங்கு இையந்த கு
க்குத் ெதய்வ பக்தி ம் அவசியமான .
கல்வியின் பயேன கட ைள அறிதல் என்ற ெகாள்ைகயில் ஊறிய இந் நாட் ல்
கட ைள நிைனத்ேத கல்விையத் ெதாடங்கு கிறார்கள். மாணாக்கர்க க்குக் கல்வி
கட்
அவர் க ைடய வாழ்நாள் நற்பயன்
உபேதசிக்கும் ஆசிாியர் ெதய்வ நம்பிக்ைக
மாணாக்கர்களிடத்தி ம் அ வள ம்.

ெப ம்ப
ெசய் ம், வழிைய
உைடயவராக இ ந்தால்தான்

கு
ெப ந்தன்ைம உைடயவராக இ க்க ேவண் ம். சிறிய விஷயத்ைதப்
ெபாிதாக்கி
ண் சச்சர க க்கு இடம் ெகா க்கக் கூடா . வாழ்க்ைக
வ ம்
பயன்ப ம் சாதைனகைள மாணாக்கர்க க்குப் பயிற் ம் மாெப ந் ெதாண் ல்
ஈ பட்டவர் உபாத்தி யாயர். அவர் சில்லைற விஷயங்களில் கவனத்ைதச்
ெச த்தினால் அவ ைடய குறிக்ேகாள் சிதறிவி ம்; திண்ைம கலங்கும். இந்தப்
ெப ந்தன்ைமைய "ேமன்ைம" என் இலக்கணக்காரர்கள் குறிக்கிறார்கள்.
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குல ம், அ

ம், ெதய்வங் ெகாள்ைக ம், ேமன்ைம ம் ஆகிய உயர் குணங்கள்

ஆசிாியர்பால் இ க்கேவண் ெமன்
ெசால்வதன்
லமாக இலக் கண
ல்கள்,
அவர் மனித ட் சிறந்தவராக இ க்க ேவண் ம் என்பைதேய வற்
த் கின்றன.
3
வாத்தியார் ஐயா மனித ட் சிறந்தவராக இ க் கிறார். ேபா மா? அவர் நன்றாகப்
ப த்தி க்க ேவண் ம். பல ல்கைள ெவ மேன கணக்குப் பண்ணிப் ப த்தி ந்தால்
மட் ம் ேபாதா . ப த்த ைதத் ெதளிவாகத் ெதாிந் ெகாண்
க்கேவண் ம். ெதளி
இல்லாமல் அவ க்ேக சந்ேதகம் இ ந்தால் அவாிடம் ப க்கும் மாணாக்கர்கள்
உ ப்ப வ
எப்ப ? ஆகேவ அவர் கைலகள் பயின்றி க்க ேவண் ம். பாீைக்ஷ
ெகா த் ப் பட்டம் ெபற்றி ந்தால் இந்தக் காலத் க்குப் ேபா மான . அந்தக்
காலத்தில் இெதல்லாம் ப க்கா ; ப த்தைதச் சந்ேதக விபாீதமின்றிப் ப த்தி க்க
ேவண் ம்.
நன்றாகப்
ப த்தவெரல்லாம்
வாத்தியாராக
மா?
எவ்வளேவா
ப த்தவர்கைளப் பார்க்கிேறாம்.
த்தகத்தில் பிள்ைளயார்சுழி
தல்
ற்றிற்
வைரயில் ப த் த் ெதாிந் ெகாண்
ப்பார்கள். ஏதாவ ஒ விஷயத்ைத எ த் ச்
ெசால் ைமயா என்றால் ஒேர குழப்பம் வந் வி ம்.
ன் க்குப்பின் ெபா த்த
மில்லாமல் உழப் வார். ெசால்கிற விஷயம் இன்ன ெதன்ேற விளங்கா . ெகாஞ்சம்
விளங்கினா ம் அ த்தமாகப் பதியா . உலக அ பவ ம் கல்விப்
பழக்க ம் உைடய நமக்ேக ாியாதப இ ந்தால் குழந்ைதக க்கு அவர் எைதச்
ெசால் த் தரப் ேபாகிறார்? ப ப் ேவ ; ப த்தைதக் கற் த் த ம் சக்தி ேவ .
இரண் ம் யாாிடம் ெபா ந்தியி க் கின்றனேவா அவேர உபாத்தியாயர் ேவைலக்குத்
தகுதியானவர்.
கைலபயில் ெதளி

வாத்தியா க்கு ேவண் ெமன்

நி த்திவிடாமல் ேமேல

"கட் ைர வன்ைம" ேவண்
ெமன்
ெசால்கிற
இலக்கணம். ஒ
விஷயத்ைத,
ேகட்பவர் உள்ளத்தில் பதி ம்ப ெசால் ம் திறைம தான் அ . கட் ைர என்ப ஒ
கைல. அதில் நல்ல வன்ைம இ க்கேவண் ம். சும்மா 'என்ைனத் ெதய்வம் என்
ெகாண்டா ங்கள்' என்

வாத்தியார் ஐயா ெசான்னால் ஜனங்கள் ெகாண்டா

வி வார்களா, என்ன? உைரகல் ல் உைரத் ப் பார்த் , 'ஐயா நல்ல ம
நன்றாகப்

ப த்தி க்கிறார்;

ேதர்ந்தால்தான் கிராமத்

சாமர்த்தியமாகச்

ெசால் த்

த கிறார்'

ஜனங்கள், "வாத்தியாைரயா, நமஸ்காரம்" என்

ஷர்;
என்

கும்பி

ேபா வார்கள். இல்லாவிட்டால், "அ கற்பழம் அண்ணவிக்கு" என்ற பழெமாழிையச்
ெசால் க் குப்ைபத் ெதாட் யில் ேபா ம் பதார்த்தத் ைதத்தான் நிேவதனம்
ெசய்வார்கள்.
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இவ்வள ம் ெசான்ன

ேபாதாெதன்

வாத்தி யாைர வ கட் ப் பார்க்கும்

இலக்கணக்காரர்கள், வாத்தியார் இன்ன இன்ன ெபா ைளப்ேபால இ க்க ேவண் ம்
என் ேவ ெசால் யி க்கிறார்கள். மிக ம் விாிவாக ம்
க்கமாக ம் ெசால்ல
ேவண் யைதச் சு க்கமாகச் ெசால்வதற்கு, உபமானம் ஒ நல்ல வழி. உபமானத்ைத
மனம்ேபான மட் ம் விாித் ப் பார்த் க் ெகாள்ளலாம். ேவதாந்தத்தில் வ ம்
உபமானங்க
ாிஷிக

க்குக் கணக்கு வழக்கு உண்டா? இந்தத் தந்திரத்ைத ேவத காலத்

ம் ெதாிந்

ெகாண்

க்கிறார்கள்; ஏசு கிறிஸ்

ம் ெதாிந்தி க்கிறார்; ராம

கி ஷ்ண பரம ஹம்ஸேரா உபமானக் கைதகள் ெசால் , விளங்காதவற்ைற ெயல்லாம்
விளங்க ைவத் வி கிறார்.
வாத்தியார் ஐயாைவ எந்த எந்தப் ெபா
என்பைத இனிேமல் கவனிப்ேபாம்.

க்குச் சமமாகச் ெசால்

கிறார்கள்

4
"வாத்தியார் ஐயா

மி ேதவிையப் ேபால் இ க்க ேவண் ம்; மைலையப் ேபால்

இ க்க ேவண் ம்; தரா ைசப் ேபால ம் மலைரப் ேபால ம் இ க்க ேவண் ம்" என்
பைழய தமிழர்கள் ெசால் யி க் கிறார்கள்.
மி ேதவிைய உபமானம் ெசால் ம்ேபா
ஞாபகத் க்கு வந் வி கிற . ெபா ைமக்குப்
அ த் ப் ேபாயி க்கிேறாேம!

நமக்கு ஒ
விஷயம் நிச்சயமாக
மி ேதவிையச் ெசால் ச் ெசால்

ப க்கும் பிள்ைளகள் அறி ெப வதற்காக ஆசிாியைர அ குகிறார்கள். பிைழ
ெசய்வ
அவர் க க்கு இயல் . அைத மாற்றித் தி த்தமாக இ ப்பைதேய
இயல்பாகப் பண் ம் ெபா ப்ைபத்தான் வாத்தியார் ஏற் க்ெகாண்
க்கிறார்.
ஆைகயால் மாணாக்கர்களிடம் சி

சி ெவன்

வி ந்தால் அவர்கள் 'வாத்தியார்

என்றால் காட்
மி கம்' என்
நிைனத்
வி வார்கள். தமிழ் நாட் ல்
வாத்தியா ைடய ேபைரப்
ச்சாண் யாகச் ெசால்
பய
த்தி வந்த கால ம்
உண்ெடன்ப
நமக்குத் ெதாி ேம! பயப்ப வதற்குாிய ெபா ளாக ஆசிாியர்
இ க்கக்கூடா .
நிலத்ைதப் ெபா ைமக்கு உபமானமாகச் ெசால் வேதா
ெப ைமக்கும்
திண்ைமக்குங்கூட உவைம யாக எ த்தா வார்கள். " நிலத்தி ம் ெபாிேத" என்
ெப ைமக்கு அைதச் ெசால்வைத இலக்கியங்களிேல காணலாம். ஆசிாியர்
ெப ைமயில் நிலத்ைதப் ேபால இ க்க ேவண் ம். ெப ைம என்ப
அவ ைடய
குணப் ெப ைமைய ம் கல்விப் ெப ைம ைய ம் குறிக்கும்.
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அ த்தப நிலத்திற்குாிய சிறப்பியல் திண்ைம. "மண்க ன மாய்த்தாிக்கும்" என்
சாஸ்திரம் ெசால்கின்ற .மனத்திண்ைம ஆசிாியாிடம் இ க்க ேவண் ம். எந்த
விஷயத்ைத ம் சந்ேதகமின்றி உ தியாகத் ெதாிந்
ெகாண்
க்க ேவண் ம்.
எத்தைகய ேகள்வி வந்தா ம் மாறாத திண்ைம இ ந் தால்தான் எக்காலத் ம்
மாணாக்கர்க ைடய அறிைவ வளர்க்க உபேயாகமாக இ ப்பார்.
நிலமான ப வத் க்கு ஏற்றப
ம் ேவளாளர் கள் எவ்வள க்கு எவ்வள உ
எ விட் ச் சிரமப் பட் ப் பயிாி கிறார்கேளா அதற்கு ஏற்றப
ம் பயன் ெகா க்கும்.
ைகையக்கட் க்ெகாண்
ட் ல் உட்கார்ந்தி ந்தால் நிலம் வளம் சுரக்கா .
நிைனத்த ெபா ெதல்லாம் விைளச்சைல ம் தரா . பயிர் விைளயப் ப வம் உண் ;
யற்சி ம் அவசியம்.
வாத்தியார் ஐயா நிலம்; மாணாக்கன் உழவன். மாணாக்க ைடய ப வத் க்கு
ஏற்றப வாத்தியார் ஐயா ெசால் த்தரேவண் ம். தமக்குத் ெதாிந்த சமாசாரங்கைள
ெயல்லாம் ைபய ைடய
ைளயில் ஏற்றிவிடேவண் ெமன்ற ெப ங்க ைண
வியர்த்த மாகிவி ம். யார் யார் எந்த எந்தப் ப யில் இ க்கி றார்கள் என்பைத
நன்றாகத் ெதாிந் ெகாண் அவர்க
ைடய பக்குவத் க்கு ஏற்ற விஷயங்கைளக்
கற்பிக்க ேவண் ம்.எ வாய், பயனிைல,ெசயப்ப ெபா ள் இன்னெவன் ெதாியாத
மாணாக்க க்குத் ெதால் காப்பியச் சூத்திரங்கைளச் ெசால் த்தந்தால் அவ க் குத்
தைலவ உண்டாவ தான் லாபம். வாத்தியார் ஐயா தம் ைடய சக்திைய ணாகச்
ெசலவி கிறவரா கிறார். "என்னடா இ , ேபாிழவாக இ க்கிறேத!' எந் மாணாக்கன்
ெதால்காப்பியச் சூத்திரத்ைத ம் ெதால்காப்பியைர ம் ேசர்த் த் திட்ட ஆரம்பிப்பான்.
ஆசிாிய க்குத் ெதால்காப்பியாிடத்தில் பக்தி இ க் கலாம்; ெதால்காப்பியத்தில் நல்ல
பயிற்சி இ க் கலாம்; 'பாத்திரமில்லாத இடத்தில் பிச்ைச
குற்றத் க்காகத் ெதால்காப்பியர் நிந்த ைனக்கு ஆளாகிறார்.

இட்ட'

வாத்தியார்

மாணாக்க ைடய
யற்சிக்கு ஏற்ற அளவில் ேபாதிக்க ேவண் ம். சி
யற்சி
ெசய்பவ க்குப் ெபாிய ெபா ைளப் ேபாதித்தால் அந்தப் ெபா ளி னிடத்தில்
மாணாக்க க்குக் ெகௗரவ த்தி ஏற்படா . இலவசமாக இைறப ம் பண்டெமன்
எண்ணிக்

ெகாள்வான்.

கூடாேதா?' என்

'வாத்தியா ைடய

ெப ங்

க ைணையப்

நீங்கள் ேகட்கலாம். அெதல்லாம் அறி

கடைம யல்லவா? மாணாக்கன் அவ்வள

பாராட்டக்

நிரம்பின ெபாியவர்கள்

உயர்ந்த பண் ைடய வனாக இ ந்தால்

ஆசிாியனிடம் எதற்காக வ கிறான்?
எந்தத் ெதாழி
சிக்கனமாகச் ெசல

ம் உலக இயல்
ெதாிந்
நடக்க ேவண் ம். ெபா ைளச்
ெசய்யேவண் ம் என் ெசால்கிேறாம். அறி ச் ெசல் வத்ைத ம்

சிக்கனமாகத்தாேன வழங்க ேவண் ம்?

யற்சி ெசய்யச் ெசய்ய வஞ்சமின்றி வாாி
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வழங்கினால் வாங்கிக் ெகாள்பவ
உண்டாகும். ஆகேவ ப வம்,
ெதாழிைல

நடத்தி

உவைமயாகச் ெசால்

க்கும் மகிழ்ச்சி,

ெகா ப்பவ

யற்சி என்பவற்றின் அளவறிந்

வரேவண் ம்.

இலக்கண

ல்,

க்கும் தி ப்தி

வாத்தியார் ஐயா தம்

ஆசிாிய க்குப்

மிைய

ம் ேபா , இந்த மாதிாி இயல் கைளேய குறிக்கின்ற .

ெதாிவ ம் ெப ைம ம்
திண்ைம ம் ெபாைற ம்
ப வம் யற்சி
அளவிற் பயத்த ம்
ம விய நன்னில
மாண்பா

ம்ேம,

(ெபாைற - ெபா ைம. பயத்தல்- பயன்ப தல். மாண் - இயல் .)
மைல என்ற மாத்திரத்திேல அத ைடய உன்னதமான சிகரங்க ம் பரப் ம் நம்
ஞாபகத் க்கு வ கின்றன. மைல அளப்பதற்கு அாிய .எத்தைனேயா உபேயாகமான
ெபா ள்கள் அதன்கண் விைளகின் றன. அவற்றிற்கும் ஓர் எல்ைல இல்ைல. ெபாிய
மனிதர்கைள மைலக்கு ஒப்பிட் ப்ேபசுவ நம்மவர் வழக்கம். மைலையப் ேபான்ற
சாீரம் உைடயவராக இ ப்பவைரயா அப்ப ச் ெசால்கிறார்கள்? இல்ைல, இல்ைல.
நிலப்பரப்பில் ேம ம் பள்ள ம்,ஆ ம் குள ம், வய ம் ெபாழி ம் இ ந்தா ம்
மைலதான் எல்ேலா ைடய கண்களி ம்
த ல் ப கிற . அ ேபால ஒ
நாட் ேலா, ஓர் ஊாிேலா யார் வந்தா ம் அவர்கள் காதில் யா ைடய கழ் த ல்
வி கிறேதா அவேர ெபாிய மனிதர். அந்த ஊ க்கு வராமேல அந்தப் ெபாிய
மனித ைடய
கைழப் பலர் அறிந் ெகாண்
ப்பார்கள். வாத்தியார் ெபாிய
மனிதராக இ க்கேவண் ம். 'அளக்கலாகா அள ' உைடய மைலையப்ேபால விளங்க
ேவண் ம்.
மைலயில் அளக்கலாகாத ெபா ள்கள் விைளகின் றன. ஆசிாியாிடத்தில் உள்ள
ெபா ள்க
என்

ம் அப் ப ேய இ க்க ேவண் ம். 'இவாிடம் உள்ள சரக்கு இவ்வள தான்'

அ தியி ம் நிைன

யா க்கும் வரக்கூடா . 'எந்த விஷயத்ைதக் ேகட்டா

இவர் ெசால்கிறாேர. இவ க்கு இன்ன
வைரயைறேய இல்ைல ேபா

ம்!' என்

ெதாி ம், இன்ன
மக்கள் வியக்கும்ப

ெதாியா

ம்

என்ற

ஆசிாியர் இ ந்தால்

அவைர மைல என் ம் ெசால்லலாம்; கற்பகெமன் ம் ெசால்லலாம்.
மைலக்கு

அசலம்

என்ப

வடெமாழியில்

வழங்கும்

ெபயர்களில்

ஒன் .

'அைசயாத ' என்ப
அதன் ெபா ள். வாத்தியார் சுக
க்கங்க க்கும்,
ஐயந்திாி க க்கும் எதிர் நின்
அைசயாமல் இ க்க ேவண் ம். கல்விெயன்ப
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உலகத்தில் பணம் பைடக் க ம்,
உயி க்கு உ தி பயக்கும்

கழ் பைடக்க ம் மாத்திரம் ஏற்பட்டதன் .

யற்சியில் தைலப்பட ம், இைறவைன உணர ம்,

இ தியில்லாத இன்ப
ட்ைட அைடய ம் அ
சாதனமாக உத வ . ஆகேவ,
கல்விெயன்ப ஒ வைகயான சாதைன. மனத்ைதப் பண்ப த் ம் சாதைன என்ேற
ெசால்ல ேவண் ம். "ைவத்தெதா
கல்வி மனப்பழக்கம்" என்
ஒளைவப் பாட்
ெசால்கிறாள். அந்தப் பழக்கம்
க
க மனித க்குத் ெதளி ம் தி ப்தி ம்
உண்டாகும். ெநஞ்சார நல்ல ெநறியில் நடக்கும் திறைம ஏற்ப ம்.
"ெநஞ்சத் நல்லம்யாம் என் ம் ந
நிைலைம யால், கல்வி அழேக அழகு" என்
நால யாாில் வ கிற . கல்வியினால் உள்ளத்ைதப் பண்ப த்தியவன் பிற ைடய
மதிப்பினால்தான் நல்லவெனன்ற ெபயைர அைடயேவண் ம் என்ப
இல்ைல.
அவேன தன்ைன ந நிைலயில் நின் ேசாதித் க் ெகாள்வான். அவ ைடய பயிற்சி
மிகுதியாக ஆக, 'நாம் நல்ல மனிதர்கேளா
உதயமாகும்.

ேசரத் தகுதி ைடேயாம்" என்ற நம் பிக்ைக

இத்தைகய உள்ளப் பயிற்சிையேய கல்வி ைற யாக ன்ேனார் ேபாற்றினார்கள்.
இைத மாணாக்கர் க க்குக் கற்பித் த் த ம் ஆசிாியர் ந ங்கும் உள்ளத்ேதா
இ க்கலாமா? அைசயாத உ தி ம் நிைலயான இயல் ம் அவர் உள்ளத்தில் நிலவ
ேவண் ம் அல்லவா? ஆதலால் ஆசிாியர் அசலத் ைதப் ேபாலத் ' ளக்க லாகா நிைல'
ைய உைடயவ ராவ ம் அவசியம்.
ஆசிாியர் பிற ைடய கவனத்ைத ஈர்க்கும் ேதாற் றம் பைடத்தவராக இ க்க
ேவண் ம். ேதாற்றம் என்ப
வார்த்ைதகள்

எல்லாம்

ேசர்ந்த

உட ன் ேதாற்றம் அன் ; அவ ைடய இயல் .
ஓர்

உ வம்

(Personality).

அகத்திய

னிவர்

உ வத்தால் சிறியவர்; ஆனா ம் அவ ைடய ேதாற்றம் ெபாி . எவ்வள மக்கள்
கூ யி ந்தா ம் அவைரத் தனிேய கண் பி த் விடலாம். உ வச் சி ைமயாலன் .
அந்தப் ெபாிய கூட்டத்தில் அவைரச் சூழ மக்கள் பணிேவா
நிற்பார்கள்.
எல்ேலா ைடய கண் ம் க த் ம் அவாிடேம ெசல் ம்.
ஆசிாியர் இத்தைகய ேதாற்றம் இ க்க ேவண் ம். ேவகமாகக் காற் அ க்கிற .
ேமகங் கள் கைலந் ஓ கின்றன. உன்னதமான மைல ஒன் இ ந்தால் ேமகங்கள்
தைடப்பட் நின்
வி கின் றன. மைலயின் ேதாற்றம் எல்லாப் ெபா ள்கைள ம்
தன்னிடத்தில் நிற்கும்ப ெசய்கிற . ெவகு ேவக மாக ஒ காாியத்ைதச் ெசய்ய ஒ
மனிதன் ஓ கிறான்.
இைடேய வாத்தியார் ஐயாைவச் சந்திக்க ேநர்ந்தால் அவன் ேவகம் குைறந்
சட்ெடன்
நின்
ஒ
கும்பி
ேபா கிறான். அவர் ேபச ஆரம்பித்தால்
ெபா ைமேயா
ேகட்கிறான். சில சமயங்களில் அவ ைடய நல் ைரகளில்
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ஈ பட் த் தன் ேவைல ையேய மறந் ேபானா ம் ேபாய்வி வான். இப்ப ஒ
ேதாற்றம் ஆசிாிய க்கு இ க்க ேவண் ெமன்றால் அவைர ஊராெரல்லாம் பாராட் த்
ெதா வதில் ஆச்சாியம் என்ன?
பஞ்சம் வந் விட்ட ; அப்ேபா மற்ற இடங் களிெலல்லாம் விைள குைறந்
வி ம். மைல ள்ள இடங்களில் பஞ்சத்தின் ெகா ைம உடேன தாக்கா . மரங்க ம்
அ விக ம் நிரம்பிய மைல பஞ்ச காலத்தில் மக்க க்கு ஒ
ேசம நிதிேபாலப்
பயன்ப ம். ஆசிாி யர் 'வறப்பி ம் வளந்த ம் வண்ைம' உைடயவராக இ க்க
ேவண் ெமன் இலக்கணம் ெசால் கிற . ெபா ட் பஞ்சம் ஏற்பட்டா ம் அறி ப்
பஞ்சம் வராமல் பா காப்ப அவர் கடைம. இவ்வள விஷயங்கைள ம் ேசர்த்
இலக்கணம் ஒ சூத்திரத் தில் ெசால்கிற .
அளக்கல் ஆகா அள ம் ெபா
ம்
ளக்கல் ஆகா நிைல ம் ேதாற்ற ம்
வறப்பி ம் வளம்த ம் வண்ைம ம் மைலக்ேக.
( ளக்கல் - அைசத்தல். வறப்பி

ம்- பஞ்சம் வந்தா

ம்.)

கைலபயின்ற ெதளி ைடய ஆசிாியர்
லாக் ேகாைலப்ேபால ஐயமின்றிப்
ெபா ளின் மதிப்ைபத் ெதாிவிக்க ேவண் ம். ஒ பண்டத்ைத நி க்கிேறாம்.
தராசு

ள் ந நிைலயில் நின்றால்தான் ெபா ளின் உண்ைமக் கனம் ெதளிவாகும்.

ஒ ெபா ைள ம் நி க்காமல் தராைச த ல்
க்கிப் பார்த் , ள் ந நிைலயில்
நிற்கிறதா என் ெதாிந் ெகாண்ட பிறேக நி ப்ப வழக்கம். ள் ஒ பக்கமாகச்
சாய்ந்தால் நியாயமான வியாபாாி அைதக் ைகயால் கூடத் ெதாடமாட்டான். ஆசிாியர்
ற்ெபா ைள நி த்
உணர்ந்
ெகாள்ள ேவண் ம். தம் ைடய வி ப்
ெவ ப்பினால்
ல் உள்ள க த்ைதக் கூட் ேயா குைறத்ேதா ெசால்லக் கூடா .
சாதி, சமயம். ெகாள்ைககளால் ேவ பட்ட
பாடம் ெசால்
குைறத் க்

லவர் ஒ வர் இயற்றிய

ம்ேபா , தம் ெகாள்ைகக்கு மா பட்ட
கூறக்கூடா .

ந நிைலயில் நின் ,
ஆசிாியர்.

ல்கைளத்

தாம்

ற்ெபா ளில் தம் க த்ைத

ஐயம் தீரப் ெபா ைள உணர்ந்தா ம்
ெமய்ந்ந நிைல ம் மிகும்நிைற ேகாற்ேக
என்

இலக்கணம் கூ கிற .

ல் ஒன்ைறப்

என்ற காரணத்தால் அைதக்

ஆராய்ந்தா

ம்,

கற்பித்தா

ம்

ைழக்காமல் இ ப்ப வேர சிறந்த
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ச

கமாகிய மரத்தில் வாத்தியார் ஐயா மலைரப் ேபால விளங்குகிறார். மலர் அழகிய

ெபா ள்; மங்கலமான ெபா ள். வாத்தியார் ஐயா இ ந்
விட்டால் ச தாயம்
ேசாைபைய அைடகிற .ச தா யத் க்கு இன்றியைமயாத ெபா ள் அவர். ஊாில் எந்
தப் ெபா க் காாியமானா ம் வாத்தியார் ஐயா க்கு
தல் அைழப் . யாராக
இ ந்தா ம் அவைர வர ேவற்
உபசாிப்பார்கள். அவர் யாவ க்கும் இனியவர்.
இதமான

வார்த்ைதகைளச்

ெசால்பவர்;

மங்கலமான ; நல்ல காாியங் க

ெமன்மயான

இயல் ைடயவர்.

க்கு இன்றியைமயாத ; யாவ ம் மகிழ்ந்

வதற்குாிய ; ெமல் ய ' என்
கழ்கிேறாம். அந்தப்
ஐயா க்கும் ெசால் ம்ப அவர் இ க்க ேவண் மாம்.

'மலர்
ெகாள்

கைழ அப்ப ேய வாத்தியார்

மல க்குப் ேபா
என்
ஒ
ெபயர் உண் . தக்க ெபா தில் தவறாமல்
மலர்வதனால் அதற்கு அப்ெபயர் வந்ததாம். இயற்ைகயிேல அைமந்த க காரம் அ .
ஆசிாியர் அைதப்ேபாலக் காலந் தவறாமல் மாணாக்கர்க க்கு
கமலர்ச்சிேயா
பாடம் ெசால் த் தரேவண் ம். காலக் கணக்ைகக் கவனிப்பதில்ைல என்ற குைறபா
நம்மவர்க க்கு இ ப்ப உலகம் அறிந்த . வாத்தியார் ஐயா அந்த அபவாதத் க்கு
உட்படக்கூடா .ெபா தறிந்
கடைமையப்
ாி ம்
இயல்
அவாிடம்
இ க்கேவண் ம்.
மங்கலம் ஆகி இன்றியைமயா
யாவ ம் மகிழ்ந் ேமற்ெகாள ெமல்கிப்
ெபா தின் கமலர் ைடய
ேவ.
என் மலாின் இயல்ைபச் ெசால் ம் வாயிலாக வாத்தியார் ஐயாவின் இயல்ைப ம்
குறிப்பாக இலக்கண ஆசிாியர்கள் ெதாிவிக்கிறார்கள்.
இவ்வள

உபமானங்களால் உபாத்தியாய ைடய தகுதிைய அளவிட்

"உலகியல் அறி ம் இைவேபான்றேவ
என்

தமிழிலக்கணக்காரர் ெசால்

உைடயவராக

இ ந்தா

காலத் க்கு ஏற்றப

ம்

ேபாதனா

சிறந்த குணங்க

ம் உைடயவன் ஆசிாியன்"

கிறார். எவ்வள தான் ப த்தா

உலகம்

ெதாியா

விட் ,

விட்டால்

என்ன

ம், நல்ல குணம்
பிரேயாசனம்?

ைறகள் மா ம்;உதாரணங்கள் மா ம்: ெகாள்ைககள்

மா ம்; இலக்கணேம மா ம். இவற்ைற ெயல்லாம் உணர்வதற்குப் பைழய
லறி
மாத்திரம் ேபாதா . உலகேம ஒ ெபாிய த்தகம். அைத உணராவிட்டால் வாத்தியார்
ப த்த
த்தகங்கள்
அவ்வள ம்
பயன்படாமற்
ேபாய்வி ம்.
ஆைகயால்
எல்லாவற்ைற ம் ெசால் விட் க் கைடசியில் உலகிய லறி
ேவண் ெமன்
விதிக்கிறார்கள்.
வாத்தியார் ஐயா எப்ப இ க்க ேவண் ம் என்பைதச் சு க்கமாக ஞாபகப்ப த்திக்
ெகாள்ள இேதா இலக்கணச் சூத்திரம் இ க்கிற .
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குலன், அ ள், ெதய்வம், ெகாள்ைக, ேமன்ைம,
கைலபயில் ெதளி , கட் ைர வன்ைமநிலம்மைல நிைறேகால் மலர்நிகர் மாட்சி ம்,
உலகியல் அறிேவா உயர்குணம் இைனய ம்
அைமபவன் ல்உைர ஆசிாி யன்ேன.
[நிைறேகால்-தராசு,மாட்சி-ெப ைம. இைனய- இத்தைகயைவ.]
5.
வாத்தியார் ஐயா எப்ப

இ க்கேவண் ம் என்

இலக்கணம் எ தினவர்கள்,"எப்ப
அப்ப ச்
ெசால் ம்ெபா
ம்

ெசால்

வேதா

இ க்கக்கூடா ?" என்
ெகட்ட
வாத்தியாாின்

ம் கூ கிறார்கள்.
குணங்கைள ம்

ெதாழில்கைள ம் ெசால் விட் , உபமானங்களின்
லமாக ம்
வாத்தியார்கள் இப்ப இ ப்பார்கள் என் ெதாிவிக்கிறார்கள்.
நல்ல குணங்கள் இல்லாமல் இ ந்தால் பிள்ைள க
இல்ைல; ெவ ம் ப ப்ைப மாத்திரம் கற் க் ெகாள்வ
இல்ைல. நைட, உைட , பாவைன எல்லா வற்றி

நில்லாமல்

ெபால்

லாத

க்கு அவாிடத்தில் ேவைல

என்ப

பைழய தமிழ் நாட் ல்

ம் நல்லைவகைளப் பிள்ைளகள்

ஆசிாியாிடத்தில் கற் க்ெகாள்வார்கள். தாம் கற்ற கல்விைய பா, அணா, ைபசாவாக
மாற் வ
அக்காலத்தவர்கள் ேநாக்கம் அல்ல.கல்விைய வாழ்க்ைகயாக மாற்
வார்கள்.
கற்றவற்ைறச்
ேசாதைனயி வைதேய
வாழ்க்ைகயாக
எண் வார்கள்.வாழ்க்ைக
வ ம் பயன்ப ம் கல்விையச் சிறந்த குணங்கைளப்
ெபற்ற ஆசிாியர்களிடம் கற்கேவண் ேம ெயாழியச் சாதாரண மனிதர்களிடம் கற்பதில்
சிறப் ஒன் ம் இல்ைல.
சிறந்த குணங்கள் இல்லாவிட்டா

ம், குற்ற மில்ைலெயன்

வாத்தியார் ஐயா

ஒ வாிடம் குழந்ைத கைள ஒப்பிக்கிேறாம்.'லட்சிய வாழ்க்ைகக்குாிய வழிைய கற் த்
தரேவண்டாம்; சாமான்ய வாழ்க்ைகக் குப் ேபாதியவற்ைறக் கற்பித்தால் ேபா ம்'
என்
எண் கிேறாம். அந்த வாத்தியார் ெகட்ட குணம் உைடயவராக இ ந்தால்
ைபய

க்கு

த ல் அ

தாேன ப

ம்? இளம் ப வத்தில் நல்ல

ஏறா விட்டா

ம்

ெகட்ட பழக்கங்கள் மிக விைரவாக ஏறி வி ம். ஆைகயால், 'வாத்தியார் ஐயா ஒ
மகாத்மா

வாக

இல்லாமற்

இ க்கக்கூடா '.என்
ெசால்கிறார்கள்.

நாம்

ேபானா

ம்

நிைனக்கிேறாம்.

குற்றம்

இல்ைல;ேபாக்கிாி

அைதேய

யாக

இலக்கணக்காரர்க

ம்
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வாத்தியார் மற்றவர்க ைடய நலத்ைதக் கண்
ெபாறாைம ெகாள் ம்
ேபர்வழியாக இ க்கக்கூடா . ைபயேன ஆசிாியைரவிடச் சில சமயங்களில் அறி த்
திறன் உைடயவனாக இ க்கும்ப
ேநர்ந் விட்டால் ெபாறாைமக் குண ள்ள
ஆசிாியர் சும்மா இ ப்பாரா? ஆபத்
வந் வி ம். அ மட் ம் அல்ல. உலகத்தில்
எத்தைனேயா ஆசிாியர்கள் இ க்கிறார்கள். எல்ேலா ம் ஒேர மாதிாியானவர்கள்
அல்ல. ஏற்றத் தாழ்

இ ப்ப

இயல் . தம்ைமவிடக் கல்வி யறிவிேலா, ெபா ள்

நிைலயிேலா உயர்ைவ ைடய ஆசிாியர் ஒ வர் பக்கத்தில் வாழ்பவராகேவா, அ த்த
ட் ப்
ைபய க்குச்
ெசால் க்
ெகா ப்பவராகேவா
இ ந்
விட்டால்
ெபாறாைமக்கார வாத்தியார் ஐயா என்ன ெசய்வார், ெதாி மா? தினந்ேதா ம்
அவைரப் பற்றிக் குைற கூ வார்; பாடம் பாதி ேநரம் நடந் தால், 'அவ

க்கு என்ன

ெதாி ம்? சுத்த
ட்டாள். அவனிடம் வாசிக்கிறவன் உ ப்பட்டாற் ேபாலத் தான்!'
என்ற பாடம் பாதி ேநரத்ைதக் கபளீகாித்
வி ம். ைபயன் ப ப் க் ெகட் ப்
ேபாவேதா கூட, வாத்தியார் ஐயா ெசான்ன சமாசாரங்கைளப் பலர் காதில் வி ம்ப
ெசய் ம் ஊக்கம் அவ க்கு உண் டாகிவி ம். அதன் பயன்
ண் கலக ம் மனஸ்
தாப ேம.
வாத்தியா க்குப் ேபராைச கூடா . மாணாக்கன் ெபாிய ெசல்வனாக இ க்கலாம்.
அவன் வாத்தியார் ஐயாவிடம் தானாக மதிப் ைவத்
எ
ேவண்
மானா ம்
தரலாம். அவன் ெகா ப்பைதப் ெப வ தான் நல்ல . அவன் ெசாத்திேல தமக்கும்
ஒ
பங்கு உண்ெடன்
உாிைம பாராட் பவைரப் ேபாலச் சில ஆசிாியர்கள்
ேபசுவார்கள். 'எனக்கு
ெகா த்தால் குைறந்

பாய் தரக் கூடாேதா? இவ

க்குப் பணமா இல்ைல?

வி மா? நான் வாங்கிக் ெகாள்ளத் தகாதவனா?" என்

ேகட்பார்கள். அவன் பணக்காரனாக இ ப்பதற்கு வாத்தியார் ஐயாவா காரணம்?
அவ ைடய பாடத்திற்கும் அவ
ைடய பணத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆகேவ,
அவாைவ உைடயவைர ஆசிாியர் பதவியில் ைவத் தி க்கக் கூடாெதன் தமிழர்கள்
ெசால் யி க்கிறார் கள். 'ெகா க்க வில்ைலேய!' என்ற குைற வாத்தியார் ஐயா
உள்ளத்திேல ேதான்றிவிட்டால், பிறகு அவர் எப்ப

நன்றாகக் கல்விையக் கற்பிக்க

ம்?
அ த்தப யாக வாத்தியார் ஐயா க்கு விேராதி வஞ்சகம். ஆசிாியர் உண்ைமயான
ஞானம் வாய்ந் தவராக இ க்கேவண் ம். ஆசிாியர் கூட்டத்தில் அ ப்பைடயில்
இ ப்பவர் ேபாதகாசிாியர்; ேமற்ப யில் இ ப்பவர் ஞானாசிாியர். அவர்கள் ஒேர
சாதியினர். ஆைகயால் உள்ளத்தால் ெபாய்யா ஒ கேவண் ய அவர்கள் கடைம.
ேநர்ைமக் குணம் அவர் க க்கு இன்றியைமயாத . ெதாிந்தைத மைறத் ைவப்ப ம்,
மாணாக்கைன
வஞ்சிப்ப ம்
ஆசிாியைரப்
பாவிகளாக்கிவி ம்.
ெமய்யன்
உைடயவர்களிடம் வஞ்சகம் இரா . மாணாக்கர்கைளச் ெசாந்தப்பிள்ைள கைளப்
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ேபாலப்

பா காக்கக்

கங்கணம்

கட் க்

ெகாண்ட

மாணாக்கர்களிடத் தில் அன்பில்லாமல் பழகுவ
அவாிடத்தில் எள்ளள ம் தைலகாட்டக் கூடா .

வாத்தியார்

ஐயா

அந்த

நியாயமன் . ஆகேவ, வஞ்சகம்

ெமத்ெதன்
விஷயங்கைளக் கற்பிக்காமல் மாணாக்கர்கைளப் பய
த்திக்
கற்பித்தல் கூடா . வாத்தியார் ஐயாவின் குரைலக்ேகட்டால் மாணாக்கர்கள் ந ங்கி
வி வார்கெளன்
ெசால்வ
அவ ைடய
ெப ைமக்குக்
காரணமாகா .
இனிைமயாகப் ேபசத் ெதாியாதவன் வாத்தியார் ேவைலக்ேக வரக்கூடா . வாத்தியார்
ேவைல
வ ம் நாவில் இ க்கிற ; அந்த நாக்கு எவ்வள மி
வாக இ க்கிற !
பின் ம் அதில் இனிைம ேசரேவண் ம். க ைம யான ேபச்சினால் அச்சத்ைத
உண்டாக்கும் வாத்தியார் ஐயா, தம் ைடய பல னத்ைதத்தான் ெவளிப்ப த்தினவர்
ஆகிறார். அறி ப் பல ம், ஒ க்க உயர் ம் உைடயவர்கள் அச்சம் உண்டாகும்ப
வார்த்ைதயாட மாட்டார்கள்.
6
ன் நல்ல ஆசிாியர்க

க்கு ேவண் ெமன்

ெமாழிந்த குணங்கள் இல்லாைம ம்,

இழிந்த குணத் ேதா கூ ய இயல் ம், ெபாறாைம ம், ேபராைச ம், அச்ச ண்டாகப்
ேபசுவ ம் ெகட்ட வாத்தியா ைடய லட்சணெமன் ெசான்ன இலக்கண லாசிாியர்
கள், ேம

ம் அவைரக் கழற்குடம், மடற்பைன, ப த்திக்குண் ைக,

ைவகிறார் கள். "நாேய, ேபேய, க ைதேய" என்

டத்ெதங்கு என்

ஒ வைன அவன் குணங்க

க்கு

ஏற்ற உபமானங்களால் நாம் அைழக்கும்ேபா , "ஆகா, என்ன அழகான உவைம!"
என்றா ேகட்பவர்கள் நிைனக்கிறார்கள்? அைத வசெவன்
உலக சம்பிரதாயத்தில்
ெசால் கிேறாம். அந்த மாதிாிேய உபமான ெமன்ற உ வத் தில் ேமேல ெசான்ன
கழற்குடம்
த ய வார்த்ைத களால் ெகட்ட வாத்தியாைரப் ெபாியவர்கள்
ெசால்கிறார்கள். வசெவன்
ெசான்னா ம் ஒன் தான்; உபமானம் என்
ெசான்னா ம் ஒன் தான். ஏன் அப்ப ச் ெசான்னார்கல் என்பைதக் கவனிக்கலாம்.
பைழய காலத்தில் எந்தப் ெபா ள்கைளேய ம் கணக்குப் பண்ண ேவண் மானால்
கழற்சிக்காைய ைவத் க்ெகாண்
எண் வ
ஒ
வழக்கம். ஒவ் ெவான்றாக
எண் ம்ேபா ஒவ்ெவா கழற்சிக் காைய ஒ குடத்திற்குள் ேபா வார்கள். இப்ப ப்
ேபாட்ட கழற்சிக்காயகைள கைடசியில் எ த் எண் வார்கள்.
கழற்சிக்காய்களில் எல்லாம் ஒேர அளவாக இ ப்பதில்ைல. சின்ன ம் இ க்கும்,
ெபாிய ம் இ க்கும். நல்ல உ ண்ைடயாகச் சில இ க்கும்; சில ஒ ங்கற்ற
உ வத்ேதா இ க்கும். த ல் குடத்திேல ேபா ம்ேபா எந்த ைறயில் காய்கள்
வி கின்றனேவா அேத வாிைசயில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மீட் ம் எ க்கும்ேபா
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வ வ
இல்ைல. ஒேரய யாகச் ேசர்ந்
வி ந் வி ம். ேபா ம்ேபா
வி ந்த
ைறப்ப ேய எ க்கும்ேபா ம் வரேவண்
ெமன்றால் கழற்குடத்தில் நடக்கா .
ெசங்கல்லாக இ ந்தால் ஒன்றன் ேமல் ஒன்ைற அ க்கி மீட் ம் அப்ப ேய
எ க்கலாம். கழற்சிக்காய் ஒன்றேனா ஒன்
ஒட்டா ; ேபாட்டஇடத்தில் இரா .
ஆகேவ எ க்கும்ேபா
ைறமாறி வ வதி ம் பல ேசர்ந் வி வதி ம் ஆச்சாியம்
ஒன் ம் இல்ைல.
கழற்சிக்காய் ெபய்த குடத்தில் காணப்ப ம் இந்த ைறமாற்றம் ேபா வாத்தியார்
ஐயாவிடம் இ க் கும். அவர் வாசித்த காலத்தில் இன்னதன் பின் இ
என்ற
ைறப்ப ேய ஒ ங்காகக் கற் க் ெகாண்
ப்பார். ெசால் க் ெகா க்கும்ேபாேதா,
அந்த
ைறெயல்லாம் மறந்
ேபாய்வி ம். ெதாிந்த வற்ைறத்தான் ெசால் க்
ெகா ப்பார். ஆனால்
ைறமாறிப் ேபாய்வி ம். ஒவ்ெவான்றாகச் ெசால்
வைத
விட்

ஒேரய யாகப் பல விஷயங்கைளத் திணித் வி வார். கூட்டல், கழித்தல்,

ெப க்கல், வகுத்தல் என்
ைறயாகச் ெசால் க் ெகா க்காமல் வகுத்த
ந்
ஆரம்பித்தால் ைபய க்கு ஒன் ேம வரா . இலக்கிய இலக்கணத்தி ம் இப்ப
ைற உண் . அந்த ைற பிறழ்ந்தால் மாணாக்க க்கு ண் சந்ேதகங்கள் கிளம் ம்.
ைற மாறிச் ெசால் க் ெகா க்கும் வாத்தியாைரக் கழற் குடத்ேதா
ஒப்பிட் ப்
ேபசுவதில் பிைழ என்ன?
ெபய்த ைற அன்றிப் பிறழ உடன் த ம்
ெசய்தி சுழற்ெபய் குடத்தின் சீேர.
[ெபய்தல் - இ தல், பிறழ - மா ம்ப . உடன் த ம் - ஒ ங்ேக ெகா க்கும். ெசய்தி இயல் .]
இன் ம் சில வாத்தியார்கள் உண் . நன்றாகப் ப த்தி ப்பார்கள். ஆனால்
அவாிடம் உள்ள கல்விைய எளிதில் நாம் ெபற
யா . அவர்களிடன் நைடயாய்
நடந் அவர்க ைடய ேகாபதாபங்க க்கு உட்பட் க் கற் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
அவர்களாக மனம் வந்
ெசால் க் ெகா த்தால் ஏதாவ
ெதாிந்
ெகாள்ளலாம்.
மாணாக்கன் ெசாந்த
யற்சியினா ம் பக்தியினா ம் அவர்கள் உள்ளத்ைதக்
கனிவிக்க இயலா . இந்த இனத்தாைர இலக்கணக்காரர்கள் பைனமரம் என்
ெசால்கிறார்கள்.
மடல் அடர்ந்

நிற்கும் பைன மரத்தில் பன

ங்ேகா பழேமா இ க்கிற .

வி வி ெவன் ஏறிேனாம், பறித்ேதாம், தின்ேறாம் என்பதற்கு இல்ைலேய! எவ்வள
கஷ்டப்பட்
உடம்பிேல காயத்ைத ஏற் க்ெகாண்
காையப் பறிக்க ேவண் ம்!
இல்லாவிட்டால் பனம்பழம் தாேன வி ம்வைரயில் காத்தி க்க ேவண் ய தான்.
பைனமர வாத்தியாரால் மாணாக்கர்க

க்கு என்ன பிரேயாசனம் இ க்கப் ேபாகிற ?
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தாேன தரக்ெகாளின் அல்ல தன்பால்
ேமவிக் ெகாளக்ெகாடா இடந்த மடற்பைன.
ப த்திக் கு க்ைக வாத்தியாெரன்
ஒர் சாதிைய இலக்கண
ல் காணலாம்.
பைழய காலத்தில் சிக்கி க்கிக் கல்லால் ெந ப் உண்டாக்கி வந்தார்கள். சிக்கி க்கிக்
கல்ைல உரா ம்ேபா ெந ப் ப் ெபாறி உண்டாகும். அைதப் ப த்தியிேல பற்றச்
ெசய் அதி
ந் ேதங்காய் நார், உமி த யைவகளில் பற்ற ைவப்ப வழக்கம்.
இந்தக் காாியத் க்காக ஒ கு க்ைகயில் ப த்திைய அைடத் ைவத்தி ப்பார்கள்.
அதி
ந்
ெகாஞ்
சங்
ெகாஞ்சமாக
அவ்வப்ேபா
பஞ்ைச
எ த்
உபேயாகிப்பார்கள்.
ப த்திக் கு க்ைகயில் பஞ்ைச அைடப்ப ம் கஷ்டம்; அதி

ந்

எ ப்ப ம்

கஷ்டம். ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகத்தான் அைடக்க ேவண் ம்; அப்ப ேய சிறி
சிறிதாகேவ எ க்கேவண் ம். ப த்திக் கு க்ைக வாத்தியாாிடத்தில் உள்ள ப ப் ம்
அந்தப் பஞ்ைசப் ேபான்றேத அவர்
ைள ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகேவ கல்விைய
ஏற் க் ெகாண்
க்கும். பாடம் ெசால் த் த ம்ேபா ம் சிறி சிறிதாகேவ ெசால் க்
ெகா ப்பார். மாணாக்க க்கு எவ்வள ஆர்வம் இ ந்தா ம் சாி, அவ ைடய ஆைம
நைட மாறா . பழங்காலத்தில் இப்ப ச் சில தமிழாசிாியர் கள் இ ந்தார்கள். ஏதாவ
ஒ
ைலச் சிரமப் பட் க் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகப் ப த் த் ேதர்ச்சி
ெபற்றி ப்பார்கள். அவர்களிடம் யாேர ம் ேபாய்ப் பத் ப் பாடல்கைள ஒ ங்ேக
ேகட்க ேவண் ெமன்

ஆைசப்பட்டால், "தமிழ் கிள்

இைறக்கக் கடைலச் சுண்டலா? நான் எவ்வள
ெதாி மா?" என்

க் கீைரயா? சுலபமாக வாாி

கஷ்டப்பட் க் கற் க் ெகாண்ேடன்,

ெசால்வார்கள். அவர்கள் கஷ்டப்பட்டதற்கு மாணாக்கன் எப்ப ப்

பிைணயாவான்?
ப த்திக் கு க்ைகயின் இயல்ைபச் ெசால்

ம் சூத்திரம் பின் வ மா :

அாிதிற் ெபயக்ெகாண்
அப்ெபா ள் தான்பிறர்க்கு
எளிதீ வில்ல ப த்திக் குண் ைக.
[அாிதின் - கஷ்டத்ேதா , ெபய-ெச த்த, எளி
ஈ இல்ல - எளிதிேல ெகா க்கும் இயல் இல்லாத .]
டத்ெதங்கு வாத்தியார் ஒ வைக. கண்ண பிராைனப்பற்றி ஒ
கைத
ேகட்
க்கிேறாம். சத்திய பாைமக்காக அப்ெப மான் பாாிசாத மரம் ெகாணர்ந்
அத்ேதவி ட் ல் நட்டானாம். அ வைளந் வளர்ந்
க்மணியின் ட் ல் ைவ
உதிர்த்ததாம். டத்ெதங்கு என்பதற்கு வைளந்த ெதன்னமரம் என் ெபா ள். ேவர்
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படர்ந்த இடம் ஒன்றானால் ேதங்காய் வி ம் இடம் ேவறாக இ க்கும். ஒ வன் தன்
ட் ப்
றக்கைடயில் மரத்ைத ைவத் த் தண்ணீர் ஊற்றிக் காப்பாற்றினால்
டத்ெதங்கு அ த்த
ட் ப் றக்கைடயில் தைலைய நீட் ம். அதி
ந் வி ம்
மட்ைடேயா ேதங் காேயா அ த்த ட் ச் ெசாத்தாகப் ேபாய்வி ம்.
எவ்வளேவா பயபக்திேயா வந் வழிப ம் மாணாக்கைனப் றக்கணித் விட் ,
வ வார் ேபாேவா
க்ெகல்லாம் உபேதசம் ெசய் ம் வாத்தியார் ஐயாைவ
டத்ெதங்ெகன் ெசால்கிறார்கள்.
பல்வைக உதவி வழிப பண்பின்
அல்ேலார்க்கு அளிக்கும் அ
டத் ெதங்ேக.
வழிப ம் மாணாக்கன் அறி ப் பசிேயா

ஏமாந்

நிற்கச் ெசய்வ

பாவம்

அல்லவா?
ேபா வாத்தியாாின் இலக்கணங்கைளத் ெதாகுத்
பா ங்கள்:

இலக்கண

ல் ெசால்வைதப்

ெமாழி குணம் இன்ைம ம்
இழி குண இயல் ம்
அ க்கா அவாவஞ்சம்
அச்சம் ஆட ம்
கழற் ம் மடற்பைன
ப த்திக் குண் ைக
டத்ெதங்கு ஒப்ெபன
ரண்ெகாள் சிந்ைத ம்
உைடேயார் இலர் ஆ
சிாியர்ஆ குதேல.
[அச்சம் ஆடல் - பயம் உண்டாகப் ேபசுதல்.]
'இந்தக் குணங்கள் ெகட்ட வாத்தியார்க

க்கு உாியன' என்

ெசால்லவில்ைல;

இந்த லட்சணங்கைள உைடயவர்கள், ஆசிாியர் ஆகலாம் என்ற சிந்தைனக்ேக
உட்படாதவர்களாம். ஆசிாியர் ஆகுதல் அவர்பால் இல்ைலெயன்
சா ாியமாகச்
ெசால்கிற சூத்திரம்.
எல்லாவற்ைற ம் பார்க்கும்ேபா
'வாத்தியார் ஐயா' என்ற பட்டம் சுலபமாகக்
கிைடக்கக் கூ ய ெதன் ெதாியவில்ைல.
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வாத்தியார் ஐயா ெதாழிலாளி அல்ல. தமிழர் ெகாள்ைகப்ப

அவர் ஒ

தாதா;

வள்ளல். மாணாக் கர்கள் இரவலர். தி வள் வர், "பணக்கார க்கு ன்னால் நின்
யாசிக்கும் இரவலைரப்ேபால் ஆசிாி யாிடம் கல்விைய யாசித் ஏங்கி நின் கற்றவர்
ேமன்ைம அைடவார்; அப்ப க் கல்லாதவர் கைடப் பட்டவர்" என்

ெசால்கிறார்.

பாடம் ெசால் க் ெகா ப்ப ஒ ெதாழில் அல்ல; கைல. அ ஒ தியாகம். அழி ம்
ெபா ட் ெசல்வத்ைத வழங்கும் வள்ளைலக் காட்
ம் அழியாத கல்விச் ெசல்வத்ைத
வழங்கும் வள்ளல் ெபாியவர்; ச தாயத்தின் ெகா ந்
ெசால்வைத "ஈதல்" என்ேற இலக்கணக்காரர் ெசால்கிறார்.

அவர்.

அவர்

பாடம்

"கல்விக் ெகாைட எப்ப
நிகழேவண் ம்?" என்பைத இலக்கணக்காரர்கள்
வகுத்தி க்கிறார்கள். வாத்தியார் ஐயா பாடம் ெசால் க் ெகா க்கும் ைறதான் அ .
பாடம் ெசால் ம் காலம் ஏற்றதாக இ க்க ேவண் ம். ைளையப் ெபா த்த விஷயம்
ஆைகயால் இயற்ைகயின் சார்பினால் ேசார்ேவா,

ன்பேமா இல்லாத காலம் நன்ைம

பயக்கும். சந்ைதயிைரச்ச
ள்ள இடத்திற்கு ந ேவ பள்ளிக்கூடம் இ க்க லாமா?
கல்விக்கு மன ஒ ைமப்பா அவசியம். கட ைளக் கும்பி ம் ேகாயில் நல்ல இடத்தில்
அைமந் தி ப்பைதப்ேபாலக் கல்விச் சாைல ம் நல்ல இடத்தில் இ க்க ேவண் ம்.
நல்ல இடத்ைதத் ேதர்ந்ெத ப் ப அந்தக் காலத்தில் வாத்தியார் கடைம.
பழங்காலத்

வாத்தியார் ஐயா பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்குகிறார்.

நல்ல ஆசனத்தில் அமர்கிறார். கட

க்கு

த

ல் ஆசனத்ைதச் சமர்ப்பிக்கிேறாம்

அல்லவா? பிறகு அவர் ெதய்வத்ைதத் தியானித் க் ெகாள்கிறார். தமக்கும் பிறர்க்கும்
நல்ல பயைன உண்டாக்கும் ஒ ைகங்காியத்ைதத் ெதாடங்குபவர் கிரமமாகத் ெதய்வ
வணக்கத்ேதா

ஆரம்பிப்ப தாேன நல்ல ?

பாடம் ெசால் ம்ேபா எந்த விஷயத்ைதப் பற்றிச் ெசால்லப்ேபாகிேறாம், எப்ப ச்
ெசால்ல ேவண் ம் என் வாத்தியார் ஐயா திட்டம் பண்ணிக் ெகாள்வார். ெசால் கிற
விஷயம்,
ைற இந்த இரண்ைட ம் இக்காலத்தில் கூட வாத்தியார்கள்
ேமலதிகாாிக்குக் காட் வதற்காக எ திைவத் க் ெகாள்கிறார்கள். உைரக்கேவண் ய
ெபா ைள உள்ளத்தில் அைமத் க்ெகாண் பாடம் ெசால்ல ஆரம்பிப்பார். அவ க்கு
அதில் சந்ேதகம் இரா ; அதனால் வி வி ெவன் ெசால் க்ெகாண் ேபாக லாம்.
அப்ப ச் ெசய்தால் மாணாக்கர்க க்குப் ாிவ
கஷ்டம். ஆைகயால் விைரயாமல்
பாடம் ெசால்வார். மாணாக்கர்கெளல்லாம் ஒேர மாதிாியான அறி பைடத்தவர்களாக
இ க்கமாட்டார்கள். சிலர் தீவிரமான அறி ைடயவர்களாக இ க்கக் கூ ம்; சிலர்
சற்
மந்தமாக இ க்கலாம். பாடம் ெசான்ன
டன் கிரகிக்கவில்ைலேய என்
வாத்தியார் ஐயா ேகாபித் க் ெகாள்ள மாட்டார். பாடம் ெசால்வதிேல அவ க்கு ஓர்
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இன்பம் உண் . ஆைகயால் வி ப்பத் ேதா
ெசால்வார். மலைரப் ேபான்ற
பண் ைடய அவர் பாடம் ெசால் ைகயில்
கம் மலர்ச்சியாக இ க்கும். பாடம்
ேகட்கிறவன் எப்ப விஷயத்ைத ஏற் க் ெகாள்கிறான் என்பைத ஆசிாியர் நன்றாகக்
கவனிப்பார். அவன் தகுதிக்கு ஏற்றப , அவ க்கு எப்ப ச் ெசான்னால் விளங்கும்
என்பைத ேயாசித் ப் பாடஞ் ெசால்வார். அவன் சக்திக்கு எவ்வள
ெசால்
த்
தந்தால் ேபா ேமா அந்த அளைவ ம் ெதாிந் , அவன் உள்ளம் ெகாள்
ெசால்வார். ெசால் ம்ேபா மனம் ேகாணாமல் ந நிைலயில் நின்
வித்தியா தானமாகிய ெதாண்ைடச் ெசய் வாழ்வார்.
இவற்ைறெயல்லாம் ேசர்த்

ஒ

சூத்திரம் ெசால்

ம்ப

கிற .

ஈதல் இயல்ேப இயம் ங் காைலக்
கால ம் இட ம் வா தின் ேநாக்கிச்
சிறந் ழி இ ந் தன் ெதய்வம் வாழ்த்தி உைரக்கப் ப ம்ெபா ள் உள்ளத்
அைமத்
விைரயான் ெவகுளான் வி ம்பி கம்மலர்ந்
ெகாள்ேவான் ெகாள்வைக அறிந் அவன் உளங்ெகாளக்
ேகாட்டமில் மனத்தின் ல் ெகா த்தல் என்ப.
(ஈதல்-பாடம் ெசால் தல். வா தின்- நன்றாக. சிறந் ழி-சிறந்த இடத்தில்.
ெகாள்ேவான்-மாணாக்கன். ேகாட்டம்-பட்சபாதம். மனத்தின்-மனத்ேதா . ெகா த்தல்ெகா க்க; ெசால்

த்தரேவண் ம்,என்ப- என்

இந்த மாதிாியான வாத்தியார் ஐயா இன்
இப்ேபா

நிைனத்

ெபாியவர்கள் ெசால்வார்கள்.]
தமிழ் நாட் ல் இ ந்தால், - அைதப்பற்றி

என்ன பிரேயாசனம்?

இ ந்தார்கள் என்ப

பைழய காலத்தில் தான் இப்ப

என்ன நிச்சயம்? இ ந்தார்கேளா, இல்ைலேயா, வாத்தியார்

ஐயா இன்னப இ க்கேவண ம் என் ஒ திட்டம் வகுத்தி க்கிறார்கள்; அவ்வா
நடக்க யன் ம் இ ப்பாரகள். அந்தத் திட்டத்தின் உயர்ைவ ம் அைத அைமத் க்
ெகாண்டவர்களின் வாழ்க்ைக லட்சி யத்ைத ம் நாம் ேபாற்றிப் பாராட்ட ேவண் ம்.
நல்லைத நல்லெதன்

ெசால்வதில் ேலாபத்தனம் எதற்கு?

------------------------17. ெபா
தமிழர், காலத்ைதச் சி ெபா
பிாித்தனர்.

அவற் ள்

ஐந்ெதன்ப

ஒ

சி ெபா

ம் ேபா ம்

ெப ம் ெபா
ஆ ;

என்

ெப ம்ெபா

இரண்
ஆ .

பிாிவாகப்
சி ெபா

சாரார் ெகாள்ைக. ைவகைற, காைல, நண்பகல், எற்பா , மாைல,
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யாமம் என் ம் ஆ ம் சி ெபா
களாம். இைவ ஒவ்ெவான் ம் பப்பத்
நாழிைககைள உைட யன. ெப ம்ெபா ைத இ
ெவன்
கூ வர் வட
லார்.
அைவ கார், கூதிர்,
ைறேய ஆவணி

ன்பனி, பின்பனி, இளேவனில்,
ேவனில் என்பன. இைவ
தலாக இரண்
இரண்
மாதங்கைள உைடயன. தமிழ்

அகப்ெபா ள் இலக்கணத்தில் இந்தப் ெபா

க

ள் இன்ன இன்னைவ, இன்ன

இன்ன திைணையச் சார்ந்தன என்ற வைரயைற ெசால்லப் ெப ம்.
என் ம் வைகப் ெபா ள்களில் இைவ தற்ெபா ைளச் சா ம்.

தல், க , உாி

ெபா ைத அளந்தறிவதற்குப் பண்ைடத் தமிழர்கள் 'கன்னல்' என்ற ஒ
ைணயாகக் ெகாண்டனர். நீர் நிைறந்த பாத்திரத்தின் அ யிேல சி
அதன் வழிேய ஒ
சி சி

ெபற்றிப் படத்

ளிக்கும் நீைரக்ெகாண்

க விையத்
வாரமிட்

நாழிைகைய அறிந்தனர்;

ளியாக வ ம் அைமப்ைப உைடயதாத ன் அந்த இயந்திரம் கு நீர்க்

கன்னல் என் ம் கூறப்ப ம், நாழிைக வட் ல் என் ம் ெபய ம் அதற்கு உண் . இக்
க விையக் ெகாண்
நாழிைகைய அறிந்
கூ வதற்ெகன்
அரசர்க ைடய
அரண்மைனயில் நாழிைகக் கணக்கர் என்

ம் ஒ வைக ஊழியர் இ ந்

வந்தனர்,

ெபா தளந் அறி ம் ெபாய்யா மாக்கன்
ெதா
காண் ைகயர் ேதான்ற வாழ்த்தி
எறிநீர் ைவயகம் ெவலீஇய ெசல்ேவாய்நின்
கு நீர்க் கன்னல் இைனத்ெதன் இைசப்ப ( ல்ைலப் பாட் )
என்பைதக் காண்க.
நீர்க்கன்னைலப் ேபால மணல் இட்
ைவத்த வட் லா ம் காலத்ைத அறி ம்
வழக்கம் இ ந்த . இவற்ைற யன்றி ேவ வைகயான ண்ணிய க விக ம் அக்
காலத்தில் இ ந்தன என்
ெதாியவ கின்ற . ெப ங்கைதயில் காேலந்திரம் ,
க ைகயாரம் என் ம் இரண்
க விகள் ெசால்லப் ப கின்றன. அவற் ள்
பின்னதாகிய க ைகயாரம் இக் காலத் க் க காரத்ைதப் ேபான்றெதா க வியாக
இ த்த ம் கூ ம்.
----------* ெபா
கா

அளந்

அறி ம் ெபாய் ேபசாத ேவைலக்காரர்கள் அரசைனத் ெதா

ம் ைகைய உைடயவர்களாய் ெவளிப்பைடயாக வாழ்த்தி, அைல

சுகின்ற நீைர

எல்ைலயாக உைடய உலகத்ைத ெவல் ம் ெபா ட் ச் ெசல் ம் மன்னர்பிராேன, நீ
ெசல்வதற்கு ஏற்றெதன் கு நீர்க் கன்னல் ெசால் ம் காலம் இன்ன அள ைடய
(இத்தைன நாழிைக ) என் கூற.
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ேமேல கூறியைவ யா ம் ெசயற்ைகக் க விகள், காலத்ைத அறிவதற்கு
இயற்ைகயிேலேய பல க விகள் அைமந் ள்ளன. யாமந்ேதா ம் ெபா ைத
அறிவிக்கும் யாமக் ேகாழி ம், வி யற் காலத்திற் கைர ம் காக்ைக ம் ஒ
வைகயாகப் ெபா ைதப்
லப்ப த் கின்றன. இைவ யாவற்றி ம் சிறந் தைவ
மலர்கள். மலர்கள் தத்தமக்கு ஏற்ற ேபாதிேல மலர்தைல ம் குவிதைல ம் உைடயன:
அதனாலன்ேறா, 'ெபா தின்
இயற்ைகப்

கமலர்

ம்ெபாழில் எப்ெபா

ைடய

ேவ' என்ற சூத்திரம் எ ந்த ?

ம் மலர்ச் சிைய உைடய . பக ேல சில

மலர்கள் மலர் கின்றன; இரவில் அைவ குவிந் விட்டால், ேவ பல மலர்கள் மலர்ந்
தம் மணத்ைதப் பரப் கின்றன. இவற்றால் எப்ெபா
ம் நிலமகள்
மகளாகேவ
விளங்குகின்றனள்.
மர

ல் வல்ல கைலஞர் மலர்கள் தத்தமக்ெகன வைரயைற ள்ள ஒ

காலத்தில்

மலர்வதி ம் அவ் வாேற குவிவதி ம் தவ வ இல்ைல ெயன் கூ கின்றனர்; ஒ
நாளில் இன்ன இன்ன ேபாதில் இன்ன இன்ன மலர் மல ெமன்ற கணக்ைக ம்
அறிந்தி க்கின்றனர். இங்ஙனம் அறிந்த பல மலர் களின் ெதாகுதிையக் ெகாண்
ேமல்நாட் த் தாவர சாஸ்திர வல் நராகிய ' ன்னாய்ஸ்'(Linnaeus) என் பவர் ஒ
மலர்க் க காரத்ைத அறிவித்தி க்கிறார். அக்க காரம் ஒவ்ெவா மணியி ம் மல ம்
ஒவ் ெவா மலைர உைடய .
இத் ைறயில் ஆராய்ந்த ேவேறார் அறிஞர் பாரத நாட் ல் மல ம் மலர்க ள்
ஒவ்ெவா
மணியி ம் மலர்கின்ற பல மலர்களின் ெபயர்கைளத் ெதாகுத்
ஓர்
ஆங்கிலப் பத்திாிைகயில் பல ஆண் க க்கு
ன் எ தி ள்ளார். அவர் குறித்த
மலர்க ள் நாம் அறிந்த சில மலர்க ம் அவற்றிற்குாிய கால ம் வ மா :
(Parijatha or Nectanthis Tristis)
மலர்

மல ம் ேநரம்

1. தாமைர

சூாிய உதய காலம்

2. சண்பகம்

காைல 6-7 மணிக்கு இைடயில்

3. வாைழப்

மாைல 5-6 மணிக்கு இைடயில்

4. பவழமல் ைக

மாைல 6-7 மணிக்கு இைடயில்

5. மல் ைக

இர

7-8 மணிக்கு இைடயில்.

ேமேல கண்ட உண்ைமையத் தமிழர் பண்ைடக் காலத்தில் மிக
கி ஆராய்ந்
அறிந்தி ந்தனர். தமிழ்
ல்கைள ஆராய்ந்தால் மலர்களால் மக்கல் ேபாைத அறிந்
ெகாண்டைமக்குச் சான்றாகப் பல ெசய்திகைளக் காணலாம். சி ெபா
க்குாிய மலர்
கைளப் ேபாலேவ ெப ம் ெபா
க்கு உாிய மலர்கள் இன்னைவ ெயன்ற
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வைரயைர ம் உண் . இப்ப ப் ேபாைத அறிவதற்கு உாியதாக இ ப்பதனால்தான்
மல ம் ப வத் ள்ள ேபர ம்ைபப் ேபா என் வழங்கினார்கள்; ெப ம் ெபா ைத
அறிவிக்கும் காரணத்தால் மல க்கு நாள் என்ற ஒ
ெபய ம் உண்டாயிற் .
கதிரவ ம் திங்க ம் ேமகம்
த ய வற்றால் மைறந்த காலத்தி ம், நாழிைகக்
கணக்கர் அயர்ந்த காலத்தி ம் இப் ேபா கள் ேபாைதத் தம் மலர்ச்சியினால்
அறிவிப்பதினின் ம் பிறழ்வதில்ைல.
---------* See 'The Floral Clock' by S.N.K in the Benares Central Hindu College Magazine
Decembe, 1908
ஐப்பசி கார்த்திைக மாதமாகிய கூதிர்ப் ப வத்தில் மைழ ம் குளி ம் மனிதைன
ெவளியிேல

றப்பட ெவாட்டாமற் ெசய்கின்றன; வானம்

ம் ேமகப் படலங்கள்

நிைறந் ள்ளன; சூாிய ைடய தாிசனம் கிைடப்ப
மிக அாிதாக இ க்கிற .
ட் ேல உள்ள மகளிர் மாைலக் காலத்தில் விளக்ேகற் தல் வழக்கம். தி மகள்
விலாசத்ைதத் த வதற் ேகற்ற அக் கடைமைய அவர்கள் குைறவின்றிச் ெசய்வார் கள்.
மாைலக் காலம் வந்த ம் வராத ம் அவர்க

க்கு எப்ப த் ெதாி ம்? க காரமா

ேதா ம் இ க் கிற ? சிறி ேநரத் க்கு ன் அவர்கள் தம் ட் ற்கு அய
ள்ள
பிச்சியின் அ ம் கைளப் பறித் ப் ந்தட் ேல இட் ைவத்தி க்கிறார்கள். அைவ
திடீெரன்
வந்

மலர்ந்

மணங் கமழ்கின்றன! அ

கண்ட மகளிர், 'ஆ! மாைலக்காலம்

விட்ட !' என்ற மகிழ்ச்சி டன் தி விளக்ேகற்றித் ெதய்வம் ெதா கின்றனர்.

இந்தக் காட்சிையேய ெந நல்வாைட,
மடவரல் மகளிர் பிடைகப் ெபய்த
ெசவ்வி அ ம்பின் ைபங்காற் பித்திகத்
அவ்விதழ் அவிழ்பதம் கமழப் ெபா தறிந்
இ ம் ெசய் விளக்கின் ஈர்த்திாிக் ெகாளீஇ
ெநல் ம் மல ம் உய்க்ைக ெதா
மல்லல் ஆவணம் மாைல அயர*
-----------*ெமன்ைமைய உைடய ெபண்கள் த்தட் ேல ைவத்த, பக்கு வத்ைத உைடய
அ ம்ைப ைடய பசிய காம்ைப உைடய பிச்சியின் அழகிய இதழ்கள் மல ம்
ப வத்திேல மணம்

ச, அதனால் ெபா ைத உணர்ந் , இ ம்பினால் ெசய்த

விளக்கில் எண்ெணயால் ஈரமான திாி ையக் ெகா

த்தி, ெநல்

ம் மல ம்

விக்

ைகெதா
வணங்கி, வளப்பம் மிக்க மைட தி மாைலப் ெபா ைதக் ெகாண்டாட,
என்ற பகுதியால் நமக்குக் காட் கின்ற . பிச்சிப் ேபா மாைலப் ேபாைத அறிவிக்கும்
க காரமாக உத தைல இந்த நிகழ்ச்சியால் அறிகின்ேறாம்.
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ேபா ெதாி யாைமயிற் கு தெமா சதவிதழ்ப்
ேபா ேம இ ேபாைத ம்
ெதாிக்கும் தடம்பைன உ த்ததமிழ் ேவ ர்
( த் க்குமாரசாமி பிள்ைளத்தமிழ்)
என்பதில் ேபா
கூறப்ப கின்ற !

ேபாைதத்

ெதாிவிக்குந்

தன்ைம

எவ்வள

அழகாகக்

தமிழ்
ல்களில் கண்ட மலர்க் க காரத்ைத ஆராய்ைகயில் தாமைர மலர் தன்
நாயகனாகிய கதிரவன் எ ம்ேபா தன் இதழ்க் கதவம் திறப்பைதக் காண்கிேறாம்.
ெநய்தற் ைவகைறயிேல மலர்கின்ற ."ைவகைற கட்கமழ் ெநய்தல் ஊதி" என்ப
தி
காற் ப்பைட. கதிரவன் ெசல் ம் திைசையேய ேநாக்கி நிற்கும் சூாிய
காந்திைய நாம் அறிேவாம்; அைதப் ேபான்ற மற்ெறா

சி

மல ம் இ ப்பைதத் தமிழ்

இலக்கியங்களிற் காணலாம். பலர் தினந்ேதா ம் ெந ஞ்சி மலைரப் பார்க்கின்றனர்;
காலால் மிதித் ம் ெசல்கின்றனர்; ஆனால் அ
தன் இதழ்கைள விாித்

கதிரவன் உள்ள திைசைய ேநாக்கிேய

நிற்குெமன்பைத அறிபவர் அாியர்;

ெந ஞ்சிப்பாைல வான்
ஏர்த சுடாி ெனதிர்தந் தாங்கு ( றநா
சுடெரா

திாித ம் ெந ஞ்சி (அகநா

)
)

என்பைவ இவ் ண்ைமைய நமக்குத் ெதாிவிக்கின்றன.
பகற்ேபா இைவ, இராப்ேபா இைவெயன்
ம் வைரயைறையத் தமிழ்ப் லவர்
நன்கறிந்
கூறி ள்ளனர். அந்திக்காலத்தில் மல ம் ஒ வைக மலர் அக்காரணம்
பற்றிேய அந்திமந்தாைர என்ற ெபயர் ெபற்றி க்கிற ; நள்ளிரவில் மலர்ந் மணக்கும்
இ வாட்சிப் (இ ள் வாசி) நள்ளி ள் நாறி ெயன் ம் ெபயர் ெபற் ள்ள . கதிரவன்
மைற ம் ெபா
ெவந்தா
என்

க்கு

ன்னதாகிய ஏற்பாட் ல் அந்திமந் தாைர மலர்வைத,

ெபான்னின் அந்திப்

அகநா

ப்ப

கூ கின்ற .

மாைலப் ெபா ெதன்ப
சூாியன் மைறந்த பின் னர்இரவின் ந
யாமத்திற்கு
ன்னர் உள்ள சி ெபா
.அந்தப் ெபா ைத வ ணிகும் லவர்கள் அக்காலத்தில்
மல ம் மலர்கைள ம் வ ணித்தி க்கின்றனர்.
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ல்ைல மல ம் மாைல (கு ந்ெதாைக)
என்

ம் அ , மாைலப் ேபாைத

அம் ல்ைலேயா

ெசங்காந்த

ல்ைலப்ேபாதின் அைடயாளத்தாற் குறிக்கின்ற .

ம் மாைலயில் மலர்தைல ஒ

நல் ைசப் லவர்,

பல்கதிர் மண் லம் பகல்ெசய் ஆற்றிச்
ேச யர் ெப வைரச் ெசன்றவண் மைறயப்
பறைவ பார்ப் வயின் அைடய
ல்ைல ைகவாய் திறப்பப் பல்வயிற்
ேறான்றி* ெதான்
தல்விளக் குறாஅ
.....................................
ஐ வந் திைசக்கும் அ ளில் மாைல. (நற்றிைண)
-----------*ேதான்றி-ெசங்காந்தள்
என ெவளியி கின்றனர்.
(ெசம் ல்ைல) பிட
ன்ைன

இவற்ைறயன்றி ஆம்பல்,
கு க்கத்தி,
தளவம்
த யன மாைலப்ேபாைதக் காட் ம் ேபா களாம்.

மாைலக்காலத்தில் தாமைர , ெநய்தல்
ெநாச்சிப் உதி ம்.
பகற் ெபா திேல ெப ம்பா

ம்

த

ய மலர்கள் குவி ம் . நள்ளி ளில்

விளக்கமான பலவைக நிற ள்ள மலர்கள்

மல ெமன்ப ம், இரவில் நல்ல மண ள்ள ேபா கள் மல ெமன்ப ம், மர லார்
கண்டறிந்த உண்ைம. மரவினத்தின் வளர்ச் சிக்கு வண் கள் தா
தல்
இன்றியைமயாத . அைவ ஊதி ஒ
மலாி ள்ள தாைத மற்ெறா
மல
க்குக்
ெகாண் ெசன்
ைவத்தால் அம்மலர் க
ற் க் காய்த் கனிகின்ற . அதனால்
மரவினங் கள் பல்குகின்றன. மலர்களின் நிற ம் மண ம் வண் கைளக்
கவ ம்ெபா ட் க் கட ளால் அைமக் கப்பட்டைவ. வண் கள் மலைர நிறத்தாற்
கண்
அைட
ம் ெபா ட் ப் பகற்ேபா கள் பல நிறங்கைள உைடயனவாக
உள்ளன;

நிறத்ைதக்

அைழக்கின்ற ;

காண

இயலாத

அதனாேலதான்

இரவில்மலர்களின்

இரவில்

மல ம்

மணம்

மலர்களிற்

வண் கைள

ெப ம்

பாலன

ெவண்ணிற ைடயனவாக இ க்கும்; அைவ பலவைக நிறத்ைதப் ெப வதனால் ஒ
பய

ம் இல்ைலயல்லவா? இவ்வாிய உண்ைமைய, இராப் ெபா ைத வ ணிக்கும்

வாயிலாகக் கம்பர் தம் இராமாயணத்திேல,
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விாிந்தன தரந்த தல் ெவண்மலர் (ஊர்ேத
என்

படலம், 163)

லப்ப த் தல் ெப வியப்ைப உண்டாக்குகின்ற .

----------** கு ந்ெதாைக 138.
சி ெபா
க்குாிய மலர்கைளப்ேபாலப் ெப ம் ெபா
க ள் ஒவ்ெவான்றற்கும்
உாிய மலர்கள் இன்னைவ என்
ஆராய்வதானால் அவ்வாராய்ச்சி மிக விாி ம்.
அகப்ெபா ட் ப வல்களிேல ப வங் கைளப் பற்றிக் கூறப்ப ம் இடங்களி ள்ள
ெசய்தி களால் இதைன அறிந் ெகாள்ளலாம்.
கார்காலத்தில்
ல்ைல, ெகான்ைற, கடம் , பிட , பிச்சி, கு ந் , ெத ழம்
த யன மல ம். கூதிர்ப் ப வத்தில் சுண்ைட ம் பீர்க்கும் மலர்வதாக ெந நல்
வாைட உணர்த் கின்ற .

ன்பனிக்காலத்தில் அவைர ஈங்ைக, க விைள

த யன

மல ம்; பனிக் காலத்தில் பகன்ைற மல ம். இளேவனிற் ெபா தில் அேசாகு, ேகாங்கு,
மா, பாதிாி த யன ம், இ வைக ேவனி
ம் இ ப்ைப, அதிரல் த யன ம்
மல ம். இம்மலர்களில் சிலவற்ைற அைவ மல ம் காலத்ைதப் பலப்ப த் ம்
அைடேயா ேசர்த் வழங்குவ ம் சான்ேறார் மர .
கார்ந ம் கடம் (நற்றிைண)
கார்ந ங் ெகான்ைற ( றநா
ேவனிற் பாதிாி (கு ந்ெதாைக)
ேவனில் அதிரல் (அகநா
)

)

க்கின் வைகையச் ேசர்ந்த பலாசம் பங்குனியில் மல ெமன்பர் கம்பர்;
பங்குனி மலர்ந்ெதாளிர் பலாசவன ெமாப்பார்.
(ஊர்ேத படலம், 70)
மைலகளில் வா ம் குறவர் ேவங்ைக மலர் மலர்வைதக் கண்

தாம் மணம்

ெசய்தற்குாிய இளேவனிற் ப வம் வந்தெதன் அறிந் மணம் ாிவர்; மண நாைளப்
லப்ப த் ம் கணியின் (ேசாதிடனின்) தன்ைம அவ்ேவங்ைக மரத்தினிடம்
இ ப்பதால் அதைனக் கணிேவங்ைக ெயன்
வழங்குவர். மலர்கைளக் ெகாண்
காலத்ைத அறி ம் இம்மர
நீலகிாியில் வா ம் ெதா வாிடத்தி ம் உண் .
மைலயிேல வள ம் குறிஞ்சியின் மலர் பன்னிரண்
ஆண்
க க்கு ஒ
ைற
மல ெமன் ம், அங்ஙனம் மல ம் காலத்ைத அளவாகக் ெகாண்
ஆ ைளக் கணக்கிட் க் ெகாள்வெரன் ம் கூ வர்.

அத்ெதா வர் தம்
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இங்ஙனம், மலர்கள் ேபாைத ம் நாைள ம் காட் ம் திறத்ைதத் தமிழ்

ல்களின்

வாயிலாக ஆராய ஆராய, பல அாிய ெசய்திக ம் அவற்ைற நமக்கு வழங்கும் லவர்
ெப மக்களின்
ண்ணறி ம் ேமன்ேம ம் லனாகி இன்பத்ைத ம் வியப்ைப ம்
விைளவிக்கின்றன.
--------------18. எப்ப

அளப்ப ?

ேசலம் ஜில்லாவில் சிறிதள
ரம் காவிாி ஓ கிற . மிக ம் அகலமான காவிாி.
அதன் இ ம ங்கும் உள்ள நிலம் ெபான் ெகாழிக்கும். தமிழ் நாட் ல் உள்ள பிற
இடங்கைளக் காட்
ம் அந்த இடத்தில் உள்ள நிலத் க்கு விைல அதிகம். அந்தப்
பக்கத்தில்
உள்ளவர்கள்
தங்கள்
நிலத்ைதப்பற்றி
மிக ம்
ெப ைமயாகப்
ேபசிக்ெகாள்வார்கள்.
"இப்ேபாெதல்லாம் எங்கள் ஊாில் ஓர் ஏகரா நிலம் எவ்வள
என்

ேகட் பார் ஒ வர். மற்றவர் ெசங்கற்பட்

அதிகமாகப் ேபானால் ஆயிர

விற்கிற

ெதாி மா?"

ஜில்லாக்காரராக இ ப்பார். "என்ன,

பாய் இ க்குமா?" என்பார் அவர்.

"ஹ ஹ ஹ! நன்றாய்ச் ெசான்னீர்கள். உங்க
க்கு நிலத்ைதப்பற்றிய விவகாரேம
ெதாியா ேபால் இ க்கிற . த்தத் க்கு ன்னாேலேய ஏகரா நாலா யிரம் ஐயாயிரம்
என் விற்ற இடமாக்கும்."
"என்ன ஐயா,
ேகட்பார்.

ரளி பண்

கிறீர்? நிலமா இல்ைல, ேவ

ஏதாவதா?" என்

நண்பர்

"என்ன, ஐயாயிரம் என்
ேகட்கிறேபாேத வாையப் பிளக்கிறீர்கேள! இப்ேபா
விற்கிற விைல ையக் ேகட்டால் உங்க க்கு மயக்கம் ேபாட் வி ம் ேபால்
இ க்கிறேத!"
"குற்றம் இல்ைல. ெசால்

ங்கள் ேகட்கிேறன். ேவண் மானால் ெகாஞ்சம் குளிர்ந்த

தண்ணீர் ெகாண் வந்
ைவத் க்ெகாள்கிேறன்; மயக்கம் வந்தால்
எ ப்பிவி ங்கள்" என் ேவ க்ைகயாகச் ெசால்வார் ெசங்கற்பட் க்காரர்.

ெதளித்

"பன்னிரண்டாயிரம் தல் பதிைனயாயிரம் வைரயில் ஏகர் விைலேபாகிற . மகா
மட்டமான நில மாக இ ந்தா ம் எண்ணாயிரத் க்குக் குைறவில்ைல."
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இத்தைகய ேபச்சினிைடேய நிலத்தின் ெப
இ க்கிற ? எல் லாம்

ைமைய அளக்கிற விதம் எப்ப

பா அணா ைபசாதான்.

நிலத்ைத விைள நிலமாக எண்ணாமல் விைல நில மாக எண்

ம் ேமாசமான நிைல

இந்த நாட் க்கு வந் விட்ட . நாணயம் என்ற ேபய், மனிதன் மன சிேல

குந்

ெபா ள்களின் மதிப்ைப மாற்றி வி கிற . ஏறிய விைலக்கு விற்கிறெதன் எண்ணி,
தைல ைற தைல ைறயாக வந்த நிலங்கைளச் சிலர் விற் விட்டார்கள். காரணம்
என்ன? அவர்கள் தங்கள் நிலத் ைதப் பணத்தால் அளக்கிறார்கள்.
நிலம்,

இப்ேபா

அளவில்

சு ங்கிவி ெமன் ம்
ணிகிறார்கள்.
ெநல் விைள ம்
ெநல்ைலக் காட்

விாிந்தி ப்ப ேபால

எண்

கிறார்கள்;

மிையவிடப்
ம்

ம்,

சூட்ேடா

ைகயிைல விைள ம்

ன்

அங்கி ந்த

இனி
சூடாக

ம ப

ம்

விற் விடத்

மி உயர்ந்ததாகிவிட்ட .

ைக யிைல உயர்ந்ததா? அல்ல, அல்ல. ெநல்லால் வ ம்

பணத்ைதக் காட்
ம்
ைகயிைலயால் வ ம் பணம்
அப்ப யானால் ஒன் ேம விைளயாமல் பத் ச் ெசண் நிலம்

அதிகம் அல்லவா?
வாயிரம் நாலாயிரம்

என் விைல ேபாகிற ெசன்ைனயில்; அந்த நிலங்கள் உயர்ந்தைவகளா? பணத்ைதக்
ெகாண் அளந் தால் அைவகேள சிறந்த நிலங்கள். அந்த நிலங்கைள வள ைடய
நிலங்கள் என்

ெசால்ல

மா?

யா . பண ைடய நிலங்கள் என்

ேவண்

மானால் ெசால்லலாம். நிலத்தின் ெப ைமைய அளக்க, அ
என்ன விைலக்குப்
ேபாகும் என்ற ஆராய்ச்சி பயன்படா . அதில் என்ன விைள ம் என்
ஆராய
ேவண் ம். விைல நிலத்ைதக் காட்
ம் விைள நிலத் க்குத்தான் எக் காலத்தி ம்
மதிப் உண் .
2
தமிழ் நாட் ல் நிலத்தின் மதிப்ைப அதன் விைளச் சைலக் ெகாண்ேட அளந்தார்கள்.
நில வளப்பத்ைத எ த் ச் ெசால் ம்ேபா , இத்தைன பாய் விைலக் குப் ேபாகும்
என்ற சிந்தைனேய அவர்க க்கு இல்ைல. நிலத்தின் ெப ைமைய எப்ப அளந்
ெசான்னார்கள் பழந் தமிழர்கள் என்பதற்குச் சில உதாரணங்கைளப் பார்க்கலாம்.
காிகால் ேசாழைனப்பற்றி மிக விாிவாக
டத் தாமக் கண்ணியார் என்ற லவர்
பா யி க்கிறார். ெபா நராற் ப்பைட என்ப அந்தப் பாட் ன் ெபயர். காவிாி ேசாழ
நாட்ைட வளப்ப த்திப் பா காக்கிற . ேசாழ நாட் ல் உள்ள நிலவளத்ைத அழகாக
வ ணிக்கிறார் லவர். கைடசியில் பாட்ைட

க்கும்ேபா ,
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ஆயிரம் விைள ட் டாகக்
காவிாி ரக்கும் நா கிழ ேவாேன
என்

லவர்

பா கிறார்.

'ஒ

ேவ

நிலத்தில்

ஆயிரம்

கலம்

ெநல்

விைள ம்ப யாகச் காவிாி பா காக்கும் ேசாழநாட் க்கு உாியவேன' என்ப இதன்
ெபா ள். ேவ
என்ப
நிலப்பரப்பின் அள . நிலத் தின் பரப்ைபக் ெகாண்டா
அதற்குப் ெப ைம ஏற் ப கிற ? இல்ைல. அதனால் உண்டாகும் பயைனக்
ெகாண் தான் அதற்குப் ெப ைம. அைதத்தான்
லவர் ெசால்கிறார். "ேவ க்கு
ஆயிரம் கல ெநல் விைள ம் எங்கள் ேசாழநாட் ப் மியில்!" என்
ெசால்வதில்
சிறப்பி க்கிறதா? "ஏகரா பதிைனயாயிரம்
ெசால்வதில் சிறப் பி க்கிறதா?

ன்ன

ேவளாண் ெசல்வர் ேபசுவ ; பின்ன
வியாபார ேநாக்க ைடயவர் ெசால்வ .

பாய் விைலக்குப் ேபாகும்" என்
விைளநிலத்தின் ெப ைமைய உணர்ந்த

விைலநிலத்தின் விற்பைனைய நிைனத்

3
மற்ெறா
லவர் ேசாழநாட் நிலத்ைத அளக் கிறார். ஆ ர்
லங்கிழார் என்ற
ெபய ைடயவர் அவர். கிள்ளி வளவன் என்ற ேசாழ மன்னைனப் பா
கிறார்.
அப்ேபா ேசாழநாட் ன் நிலவளத்ைத அளந் ெசால்கிறார். அவர் அளக்கிற ைற
அழகாக இ க்கிற .
மனிதன் அாிசிச் ேசா சாப்பி கிறான். அந்தக் காலத்தில் சாமானிய மனிதன் ஒ
நாைளக்குச் சின்னப் ப யில் ஒ ப அாிசிச் ேசா சாப்பி வானாம். "உண்ப நாழி"
என் ஔைவப்பாட் பா யி க்கிறாள். மனிதன் உண் ம் அளைவேய அளவாக
நிலத்ைத அளப்ப

ஒ

ைற. இப் ேபா கூட நாம் சிலைரப்பற்றிப் ேபசும்ேபா ,

"அவ க்கு ஆ மாதச் சாப்பாட் ற்கு இ க்கிற " என் ெசால்வ உண்டல்லவா?
அைதப்ேபால ஆ ர் லங்கிழார் ெசால்ல வ கிறார். அவர் மனித ைடய வயிற்ைற
அளவாகக் ெகாள்ளவில்ைல. ெபாிய அள
க விையக் ெகாண்
அளக்கிறார்.
மனிதன் நாழி அாிசி உண்டால் யாைன எவ்வள

உண்

ம்? "யாைன ையக் கட் த்

தீனி ேபா வதா?" என்
பழெமாழிேய இ க்கிறேத! யாைனக்குத் தீனிேபாட் க்
கட்டா . அந்த யாைனயின் உணைவேய தம் அள க வியாக் கிக் ெகாள்கிறார்
லவர்.
ெபண்யாைன ஒன்

அயர்ச்சியினால் ப த் க் ெகாண்

பரப் ைடயதாக இ க்கும்? அந்தப் பரப்ைப ைடய
உண்டாகும் விைளச்ச க்குக் கணக்குச் ெசால்கிறார்.
ஒ பி

ப

ம் சீறிடம்

க்கிற . அ

நிலத்தில்

ேசாழ

எத்தைன
நாட் ல்
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எ களி

ரக்கும் நா .

ஒ
ெபண்யாைன ப த் க் ெகாள் ம் சிறிய இடத்ைதக்ெகாண்
ஏ
ஆண்யாைனகைளப் பா
காக்கலாமாம். அவ்வள
சின்ன இடத்திேல விைள ம்
ெநல்ைலக் ெகாண் ஏ களி கைள எப்ேபா ம் கவ ளம் இட் க் காப்பாற்றலாம்.
நிலப்பரப்ைப ம் யாைன ையக் ெகாண் அளவிட்டார்; நிலத்தின் விைளச்சைல ம்
அைதக்ெகாண்ேட அளவிட் விட்டார். ஏ யாைனக்குத் தீனிேபா ம் நிலம் என் .
சாதாரணமா கச் ெசான்னால் ஏகராக் கணக்கில் இ க்குெமன் தான் நிைனக்கத்
ேதான் ம். ஆனால் ேசாழநாட் நிலம் உயர்தரமானதாயிற்ேற; ஒ யாைன ப க்கும்
இடத் தில் ஏ
யாைனைய வளர்க்கும் விைளச்சல் விைளகிற . லவர் நிலத்ைத
அளப்ப

எப்ப

இ க்கிற ?

4
மற்ெறா
லவர் ேசாழநாட்
நிலவளத்ைதப் ெபா ப்பைடயாகச் ெசால்கிறார்.
மற்ற நாட் ன் நில வளப்பத்ேதா ஒப்பிட் ச் ெசால்கிறார்.
ேசாழநா

காவிாியினால் வளத்ைதப் ெப கிற . ஆற் ப் பாய்ச்சல் இல்லாத பிற

நா களில் ஏாிகள் உள்ளன; ெகாங்கு நா

ேபான்ற இடங்களில் கிண

கள் ேதாண்

ஏற்றம் இைறத்
நீர் பாய்ச்சுகிறார்கள். ஆற் க்கால் பாய்ச்சல், ஏாிப் பாய்ச்சல்,
இைறைவப் பாய்ச்சல் என்ற இந்த ன் வைகயில் ஆற் க்கால் பாய்ச்சேல சிறந்த .
அ
ம் காவிாியாற் ப் பாய்ச் சல் மிக மிகச் சிறந்த .
ஏாியினால் விைள ம் நாட் ன ம், ஏற்றத்தால் விைள ம் நாட் ன ம் தங்கள்
நா களில் விைள ம் ெநல்ைலக் கணக்ெக க்கிறார்கள். எல்லாக் கணக்ைக ம்
கூட் ப் பார்க்கிறார்கள். அந்தக் கணக்கு அவர்க க்குப் பிரமாதமாக இ க்கும்.
ேசாழநாட் க்காரன் அந்தக் கணக்ைகப் பார்க்கிறான் என் ைவத் க்ெகாள் ேவாம்.
"மகா பிரமாதம்!" என் சப் க் ெகாட் வான். அவ ைடய நாட் ேல விைள ம் ெநல்
எங்ேக? இந்த விைள

எங்ேக? அஜகஜாந்தரமாகவல்லவா இ க்கும்?

லவர் காிகால க்குச் ெசாந்தமான ேசாழ நாட்ைட, காவிாி சூழ்நாட்ைடப்
பாராட் கிறார். "மற்ற நா களில் நீர்ப்பாசனம் ஏாியினா ம் ஏற்றத்தா ம்
நைடெப கிற . அதனால் ெநல் விைளகிற . அப்ப உண்டாகும் ெநல்ைல எல்லாம்
கணக்குப் ேபாட் ப் பார்த்தால், எங்கள் ேசாழநாட் ல் அ வைடக் காலத் தில்
அாி ம்ேபா கீேழ உதிர்கிறேத அந்த ெநல் க்கு ஒ கால் சமானமாக இ க்கலாம்"
என் ெசால் கிறார். அாிகா ன் கீேழ சித ம் ெநல்ைலச் ேசாழ நாட் ல் நிலத் க்கு
உைடயவர்கள் ெபா க்கமாட்டார் கள். அ வைடயான பிறகு, கீேழ சிந்திய ெநல்ைல
ஏைழகள் ெபா க்கிக்ெகாள்வார்கள். அவர்களா ம் ெபா க்க
யாமல் கிடக்கும்
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ெநல்ைல வாத் க்கள் ெகாத்தித் தின்

ம். அப்ப

அாிகா ன் கீேழ உக்க ெநல்ைலத்

ெதாகுத் ப் பார்த் க் கணக்ெக த்தால், ஏாியினா ம் ஏற்றத்தினா ம் விைள ம் பிற
நாட் ெநல்விைளச்சல் அத்தைனக்கும் சமானமாக இ க்கு மாம். லவர் ேசாழநாட்
நிலத்தின் தரத்ைத அளக் கும் ைற இ .
ஏாி ம் ஏற்றத்தி னா ம் பிறநாட்
வாாி சுரக்கும் வளன் எல்லாம் - ேதாின்
அாிகா ன் கீழ் கூ ம் அந்ெநல்ேல சா ம்
காிகாலன் காவிாிசூழ் நா .
இப்ப

அளந்

உணரலாம்.

ெப ைமப்பட்டால் உண்ைம யான விைளநிலத்தின் மதிப்ைப

பாையக் ெகாண்

அளந்தா நிலத்ைத மதிப்பி வ ?

-------------------19. ஒ

தாய்க்கு ஒ

பிள்ைள

நான் சி
ைபயனாக இ ந்த காலம். விைளயா க் ெகாண்
ந்தேபா
ஒ
ராைனக்கண்ேடன். அதன் ேமல் ஒ கல்ைல எறிய ேபாேனன். அைத என் பாட்
கண் விட்டாள். "அேட! அைதக் ெகால் லாேத! ஒ தாய்க்கு ஒ பிள்ைளயடா!" என்
கத் தினாள். அவ

க்குத் ெதாியாத பழங்கைத இல்ைல; சம்பிரதாயம் இல்ைல. நான்

கல்ைலக் கீேழ எறிந்
அ

என்ன?" என்

விட் , "பாட் , பாட் , ஒ

தாய்க்கு ஒ

பிள்ைள என்றாேய;

ேகட்ேடன். அவள் கைத ெசால்லத் ெதாடங்கினாள்.

"ஒ காலத்தில் உலகம்
வ ம் ரான்கேள ெநளிந்
ெகாண்
ந்தன. கால்
ைவத்த இடெமல் லாம் ரான். எல்ேலாைர ம் ரான்கள் க த் த் ன்
த்தின.
ஜனங்கள் பகவானிடம் ைறயிட் க் ெகாண்டார்கள். பகவான் ரா க்கு ஒ சாபம்
ெகா த்தார். 'நீ குட் ையப் ெபறப் ெபற எல்லா வற்ைற ம் தின் வி வாயாக!' என்
சாபம் இட் டார்.
அ

ரான், 'அப்ப யானால் என் வம்சம் எப்ப

ெகாண்ேட ேகட்ட . 'நீ ஒ

வி த்தியாகும்?' என்

பிள்ைளைய மட் ம் மிச்சம் ைவத்

மற்றவற் ைறத்

தின்பாய். அந்த ஒ
பிள்ைளயால் உன் வம்சம் வி த்தியாகும்' என்
பகவான்
ம சாபம் ெகா த்தார். அ
தல் ரான்கள் ஒ
தாய்க்கு ஒ
பிள்ைளயாகேவ
இ ந் வ கின்றன. ஒ தாய்க்கு ஒ பிள்ைள ெயன்றால் அந்தப் பிள்ைளக்கு ஒ
ெக த

ம் ெசய்யக்கூடா

,அ

பாவம்! என்

கைதைய

த்தாள்.

ஒ
தாய்க்கு
ஒ
பிள்ைளெயன்
ரானிடத்
திேலேய
இரக்கம்
காட்டேவண் மானால்
மனித
சாதி
யின்
திறத்தில்
எத்தைன
பாி
உண்டாகேவண் ம்! உண்ைமயில் ஒ
தாய்க்கு ஒ
பிள்ைள என்றாேல நமக்கு
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இரக்கம்

உண்டாகத்தான்

உண்டாகிற .

பிறர்

தம்மிடம்

இரக்கம்

காட்டேவண் ெமன் எதிர்பார்க்கிறவர்கள், " ஒ தாய்க்கு ஒ பிள்ைள ஐயா!" என்
ெசால்
அந்த இரக்கத்ைதப் ெப
கிறார்கள். இைத உலக வாழ்க்ைகயில்
பார்ப்பேதா இலக்கியங்களி ம் காணலாம்.
ஒ

தாய்க்கு ஒ

ெபண்பிள்ைளயானா

பிள்ைளெயன்றால் , அ
ம் சாி, ெபற்றவர்க

ஆண் பிள்ைளயானா

ம் சாி,

க்கு அ ைமப் பிள்ைளதாேன?

ஒ தைலவன் சில காலம் தன் ைடய மைன விையப் பிாிந் ேவ ஒ த்திேயா
தங்கினான். அப்ப த் தங்கிவிட் ம ப
ம் தன் மைனவியிடம் வந்தான். அவன்
மைனவிக்குத் ேதாழி ஒ த்தி இ ந் தாள். அவள் அவ ைடய தவறான ெசயைல எ த்
ச்ெசான்னாள்.
அவன்
தான்
தவேற
ெசய்யவில்ைல
என்
ெசால் த்
தி ப்பரங்குன்றத்தின்ேமல் ஆைணயிட்டான். அந்த ஆைணயினால் ெபாய்யனாகிய
அவ
க்கு ஏேத ம் ன்பம் வந்தால் அவன் மைனவி உயிர் வி வாள். ஆதலால்
அவைள நிைனத்தாவ
அவன் ஆைணயி வைதத் த க்க எண்ணினாள் ேதாழி.
அவ

க்குக் ேகாபம் வந் விட்ட . 'ெபாியவர்க

ஆைணயிடாேத, அத னால் இவ
ெபண்பிள்ைள' என்

க்குத்

க் குப் பிறந்த அேயாக்கியேன! நீ

ன்பம் உண்டாகும். இவள் ஒ

தாய்க்கு ஒ

கூ கிறாள்.

சான்றாளர் ஈன்ற தகாத அத் தகாஅமகான்,
ஈன்றாட்கு ஒ ெபண் இவள்.
"சான்றாண்ைம ைடேயார் ெபற்ற, மிகத்தகுதி இல் லாத மகேன! இவைளப்
ெபற்றவ க்கு இவள் ஒ ெபண்" என்ப இதன் ெபா ள். இ பாிபாடல் என்ற சங்க
ல் வ ம் காட்சி. ேதாழி தைலவ
ைடய உள்ளத்தில் இரக்கம் ேதான் ம்ப
ெசய்ய, 'ஈன்றாட்கு ஒ ெபண் இவள்' என்

ெசால்கிறாள்.

கட் ளங்காைள ஒ வ ம் அழகி ஒ த்தி ம் ஒ வைர ஒ வர் காத த்
அளவளாவினர். அவர் க ைடய காதல் யா க்கும் லப்படாமல் இ ந்த . காதலன்
காத ைய மணம் ெசய் ெகாள்ள வி ம்பி னான். ஆனால் அதற்குக் காத ையப்
ெபற்றவர்கள் இணக்கமாக இ ப்பார்கள் என்

ேதான்றவில்ைல. 'இனி இவைள

இங்ேக விட் ைவக்கக் கூடா ' என் தீர்மானித்த காதலன் அவைள யா ம் அறியாத
ப அைழத் க் ெகாண் தன் ஊ க்குச் ெசன் விட்டான். அவர்கள்ேபான பிறகு
அவர்க க்குத் ைணயாக இ ந்த ேதாழி உண்ைமைய ெவளியிட்டாள். அதைனத்
ெதாிந் ெகாண்ட தாய்,"ஐேயா! இ
ன்ேப ெதாிந்தி ந்தால் அவ க்ேக அவைள
மணம் ெசய் ெகா த்தி ப்ேபேன!" என்
வ ந்தினாள். தன் மகைள நிைனக்கும்
ேபாெதல் லாம் அவ க்குத் யரம் ெபாங்குகிற . மகைளக் கண் மணிையப்ேபால்
ைவத் ப் பா காத்

வந்தவள் அவ

ைடய வ த்தத்ைதக் கண்ட ெபாிேயார், "ஏண்
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அம்மா வ த்தப்ப கிறாய்? ெபண் என்
அவ டன் ெசன்
வ ந்தாேத!" என்

பிறந் தால் ேவ

ஒ வ

க்கு உாியவளாகி

வாழ்வ தாேன உலக இயல்? இதற்காக வ ந்தலாமா?
ெசான்னார்கள் அவ க்கு அந்த வார்த்ைதகள் ஆ தைல

உண்டாக வில்ைல, ஆத்திரந்தான் வந்த .
"வ த்தப்படாேத

என்

ெசான்னீர்கேள!

இ க்கிறார்கள்? ஒண்ேண ஒண்

எனக்கு

, கண்ேண கண்

நாைலந்

'என்

ேபர்களா

ெபாத்தி ெபாத்திக்

காப்பாற்றிேனன்.அவள் ேநற்
ஒ காைளேயா , கடத்தற்காிய பாைலவனத்ைதக்
கடந்
ேபாய்விட்டாள். அைத நிைனத்தாேல என் ெநஞ்சு ேவகிற . என்
கண்மணிையப்ேபால வாழ்ந்தாேள! விசுக்கு விசுக்ெகன் அவள் நடக்கும்ேபா நான்
பார்த்
மகிழ்ந்
ேபாேவேன! சின்னஞ்சி
ெபண். இேதா இந்த ெநாச்சி
மரத்த யிேலதான் விைளயா க் ெகாண்
ப்பாள். இந்தத் திண்ைணயில்தான் ெசப்
ைப ம் ெபாம்ைமகைள ம் ைவத் விைளயா வாள். ெநாச்சி மரத்ைதப் பார்த்தால்
எனக்கு அ ைகயாக வ கிற . அவள் இல்லாமல் இந்தத் திண்ைண ெவறிச்ேசா க்
கிடக்கிறேத! அைதப் பார்த் விட் ச் சும்மா இ க்க

மா? ஒ

தாய்க்கு ஒ

பிள்ைள அல்லவா அவள்?"
இவ்வா

தாய் தன் வ த்தத்ைதக் ெகாட் கிறாள்.

ஒ மகள் உைடேயன் மன்ேன அவ ம்
ெச மிகு ெமாய்ம்பிற் கூர்ேவற் காைளெயா
ெப மைல அ ஞ்சுரம் ெத தற் ெசன்றனள்;
இனிேய, தாங்குதின் அவலம் என்றிர்,
அ மற்
யாங்ஙனம் ஒல்

ேமா? அறி ைட யீேர'

உள்ளின் உள்ளம் ேவேம; உன்கண்
மணிவாழ் பாைவ நைட கற் றன்னஎன்
அணிஇயற் கு மகள் ஆ ய
மணிேயர் ெநாச்சி ம் ெநற்றி ம் கண்ேட.
"ஐேயா! ஒ

மகைள உைடயவளாக இ ந்ேதன். அவ

வ ைமைய ம் கூாிய ேவைல

ம் ேபாாில் மிகுகின்ற

டய காைளேயா , ெபாிய மைலையச் சார்ந்த

கடத்தற்காிய பாைல நிலத்தின் வழிேய ேநற் ப் ேபாய்விட்டாள்; இப்ேபா

'உன்

வ த் தத்ைதப் ெபா த் க்ெகாள்' என் ெசால்கிறீர் கள். அறி ைடயவர்கேள! அவள்
பிாிைவ நிைனந் தாேல மனம் ேவகுேம. ைம ண்ட கண்ணி ள்ள க மணியில் வா ம்
பாைவ நைடகற்றாற் ேபான்ற அ ைமப்பா ம் அழகு ைடய என் அழகிய இயல்
ைப ைடய சி

மகள் விைளயா ய, நீலமணி ேபான்ற மலைர ைடய ெநாச்சிைய ம்
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திண்ைணைய ம் கண்
ெபா ள்.

வ ந்தாமல் இ ப்ப

எவ்வா

ம்?" என்ப

இதன்

அவள் இரங்குவதற்கும் அவள்பால் மற்றவர்கள் இரக்கம் காட் வதற்கும் உாிய
தைலைமயான காரணம், பிாிந்

ெசன்ற ெபண் ஒ

தாய்க்கு ஒ

பிள்ைள என்ப .

அைதத் தாய்
த ேலேய, "ஒ
மகள் உைடேயன் மன்ேன!" என்
ெசால்
அறி ைட ேயார் ெநஞ்சில் க ைண த ம்பச் ெசய்கிறாள். இ நற்றிைணயில் வ ம்
பாட் .
ெபாியாழ்வார் கண்ணபிராைனப் பற்றிப் பா ய பாட ல் ஓாிடம் வ கிற . தாய்
தன் ெபண்ைணப் பிாிந்
வ ந் கிறாள். ெசங்கண்மால் அவைள அைழத் ச்
ெசன் விட்டான். "அவைளத் தி மகைளப் ேபால வளர்த்ேதன். உலகெமல்லாம் அவள்
அழ ைக ம் குணத்ைத ம் பார்த் ப்
கழ்ந்த . அவைளச் ெசங்கண்மால்
ெகாண் ேபானான். யேசாைத தன் ம மகளாகிய இவைளக் கண்
மனமகிழ்ந்
இவ க்கு ேவண் ய சிறப் கைளெயல்லாம் ெசய்வாேளா! அவ
ம் ெபாிய
கு ம்பத்தில் வாழ்ந் , ெபாிய பிள்ைள ையப் ெபற்றவள் ஆயிற்ேற!" என்
வ ந்

கிறாள். இப்ப

வ ந் ம்ேபா

அவள்

த ல் ெசால் வ

தாய்

என்ன ெதாி மா?

"எனக்கு நாைலந் ெபண் களா இ க்கிறார்கள்? ஒ ெபண்தான். அவைளத் தி
ெகாண் ேபானான்" என்
லம் கிறாள்.

மால்

ஒ மகள் தன்ைன உைடேயன்;
உலகம் நிைறந்த கழால்
தி மகள் ேபால வளர்த்ேதன்;
ெசங்கண்மால் தான்ெகாண்

ேபானான்;

ெப மகள் ஆய்கு வாழ்ந்
ெப ம்பிள்ைள ெபற்ற அேசாைத
ம மகைளக்கண் கந்
மணாட் ப் ரஞ்ெசய் ங்ேகாேலா!
அவ ைடய க்கத்ைதச் ெசால் ம் இந்தப் பாட் ன் பல்லவிேபால நிற்ப , "ஒ
மகள் தன்ைன உைடேயன்" என்ற ெதாடர்தான்.
2
ெபண்ைணப்பற்றிச் ெசால் ம் தாய்மார்களின் பாிைவ ேமேல ெசான்ன பாடல்கள்
ெதாிவிக்கின்றன. ஆண்பில்ைலைய உயர்வாகக் க தினர் பழங்கால மக்கள். ஆத ன்
ஒ தாய்க்கு ஓர் ஆண்பிள்ைளயானால் அவனிடம் தாய்க்கு எத்தைன அன் ம் பி ப் ம்
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இ க்கும்! இலக்கியங்களில் இந்த அன்ைபப் பற்றிய ெசய்திகைளச் ெசால்
இடங்க ம் உண் .
பழங்காலத்

ரக்கு

ஒன் . ேபார் என்

ம்

ெசான்னால் அ ப்பங்கைரயில்

ஒளிக்கும் ேகாைழகள் அல்ல, அந்த ட் ஆடவர்கள். பரம்பைர பரம்பைரயாக அந்த
இல் ேல பிறந்தவர்கள் யாவ ேம ேபாாில் தம்
ரத்ைதக் காட் னவர்கள்.
ஒ வராவ
ேநாய் வந்
ெசத்தார் என்ப
இல்ைல. எல்லா ேம ேபார்க்களத்தில்
உயிைரக் ெகா த் ப் கைழ வாங்கிக்ெகாண்டவர்கள். இ பழந்தைல ைறக் கைத.
இந்தத் தைல ைற எப்ப ? இந்த ட் ல் இப்ேபா ஒ ெபண் இ க்கிறாள். ஒ
சின்னக் குழந்ைத இ க்கிறான். ஆண் என்
ெசால்வதற்கு அவன் ஒ வன்தான்
உண் . அந்த ட் ல் ஆேண இல்ைலயா? இப்ேபா இல்ைல. ன் இ ந்தார்கள்.
இவ க்கு அண்ணன் இ ந்தான். சில ஆண் க க்கு ன் அவன் ஒ ேபாாில் பைட
ரனாகச் ெசன்றான். அங்ேக தன் உயிைரக் ெகா த்தான். சமீபத்தில் நைடெபற்ற
ேபாாில் இவள் கணவன் உயிர்
றந்தான். இப்ேபா ம் ேபார்
ம் ேபால
இ க்கிற .
ேபார்
ண்டால் ஆடவர் தின ெகாண்ட ேதாள்
ப்ப
ெபாி
அன் .
ெபண்க க்ேக
ர உணர்ச்சி உண்டாகிவி ம்.
ட் ல் உள்ள ஆடவர்கைளப்
ேபா க்கு அ ப் வதில் ைனவார்கள். "என் தைமயன் ேபார் ரன்" என் ெசால் க்
ெகாள்வதில் அவர்க க்கு அளவற்ற ெப ைம. இேதா ேபார்ப்பைற ேகட்கிற . இவள்
தன் ைடய ஒேர மகைனப் பார்க்கிறாள். அவைன அைழத்
த ல் அவன் ைகயில்
ேவைலக் ெகா க்கிறாள். "ேபா சண்ைடக்கு" என்கிறாள். பிறகுதான் அவைனப்
பார்க்கிறாள். தைல மயிர் பறக்கிற . இ ப்பில் நல்ல ேவட் யில்ைல. அவசர
அவசரமாகத் தைலயில் எண்ெணையத் தடவி வா கிறாள்; ெவள்ைள ேவட் ைய
விாித்
உ த் கிறாள். "ேபார்க்களத் க்குப் ேபாய் ெவற்றிேயா
வா" என்
அ ப் கிறாள்.
இவ ைடய ணி தான் என்ன? இத்தைகய ரப் ெபண் ைர தல் மகளிர் என்
பழம்
லவர்கள் ெசால்வார்கள். "இவ ைடய
ணிைவ ெநஞ்சம் நிைனக்கப்
பயப்ப கிறேத! ெக க இந்தச் சிந்ைத எவ்வள க ைமயான
ணி இவ க்கு!
இவள் ரக்கு யில் உதித்தவள் என்ப தகும் தகும். அன் ஒ நாள் எ ந்த ேபாாில்
இவள் தைமயன் யாைனைய ெவட்
ழ்த்திப் ேபார்க்களத்தில் இறந்தான். ேநற்
உண்டாயிற்

ஒ

சண்ைட; அதில் இவள் கணவன் ெபாிய பசுக்கூட்டத்ைதப் பைகவர்

ெகாண்
ேபாகாமல் த த்தான். அங்ேகேய உயிைர நீத்தான். இன்ைறக்ேகா,
ேபார்ப்பைற காதில் பட்ட தான் தாமதம். அந்த ஒ
ேகட்டதிேல ஒ
மகிழ்ச்சி.
ஆனால் அ த்த கணத்தில் 'அடடா, யாைர அ
கணத்திேலேய ேபாய்விட்ட . ஒ

ப் வ ?' என்ற மயக்கம். அ

தாய்க்கு ஒ

ம் ம

பிள்ைள. அவைன அைழத்தாள்;

ேவைலக் ைகயிேல ெகா த் தாள்; ெவள்ைள ேவட் ைய விாித்

உ த்தாள்;
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பரட்ைடத் தைலயிேல எண்ெணையத் தடவி வாாினாள்; ேபார்க்களத்ைதப் பார்த் ப்
ேபா! என்
அ ப் கிறாேள!" என்
கண்டவர் ஆச்சாியப் ப வதாகப்
லவர்
பா கிறார்.
ெக க சிந்ைத!க
இவள் ணிேவ!
தில் மகளிர் ஆதல் தகுேம.
ேமனாள் உற்ற ெச விற்கு இவள் தன்ைன
யாைன எறிந் களத் ஒழிந் தனேன;
ெந நல் உற்ற ெசாிவிற்கு இவள்ெகா நன்
ெப நிைர விலங்கி ஆண் ப்பட்டவேன;
இன் ம், ெச ப்பைற ேகட் வி ப் ற் மயங்கி
ேவல்ைகக் ெகா த் ெவளி விாித் உடீஇப்
பா மயிர்க் கு மி எண்ெணய் நீவி
ஒ மகன் அல்ல இல்ேலாள்
ெச
கம் ேநாக்கிச் ெசல்ெகன வி ேம.
[ தில் மகளிர்- திய
ரக்கு யில் பிறந்த ெபண் ர். ெச -ேபார். தன்ைனதைமயன். எறிந் - ெகான் . களத் -ேபார்க்களத்தில். ெந நல்-ேநற் . நிைரபசுக்கூட்டம்.
விலங்கி-த த் .
பட்டனன்
இறந்தான்.
ெச ப்பைறேபார் ரசு.ெவளி -ெவள்ைள ேவட் . உடீஇ-உ த் . பா
மயிர் - விாிந்த மயிர்.
ெச
கம்-ேபார்க்களம்.]
"ஒ மகன் அல்ல இல்ேலாள்" என்ப
எ த் க் காட் கிற .

அந்த மறமக

ைடய சிந்ைதத்

ணிைவ

தி வா ாில் வாழ்ந் அரசு ெச த்திய ம நீதிச்ேசாழன் வரலா தமிழ்நா நன்கு
அறிந்த . ஒ கன் க்குட் யின் ேமல் ேதைர விட் அ இறக்கும்ப ெசய்ததற்காகத்
தன் மகைனேய ேதர்க்கா ல் இட்
அந்தக் குற்றத் க்குத் தண்டைன விதிக்க
எண்ணிய ெசம்ைமயாளன் அவன்.அந்த மன்னன் தன் மகைனக் கீேழ கிடத்தி
அவன்ேமல்
ேதைர
ஊர்ந்த
அ ைமச்
ெசயைலப்பா கிறார்
ேசக்கிழார்.
ெந ங்காலமாக இைடயறா
வ ம் ேசாழர் குலத்திற் பிறந்த பிள்ைள அவன்.
ம நீதிச் ேசாழ க்கு ஒேர பிள்ைள.இதைனச் சிறி ம் கவனியாமல் அறம்
திறம்பக்கூடா என்ற ஒேர க த்ைதக் ெகாண் ம
ேவந்தன் தன் ைமந்த ைடய
மார்பின்ேமல் ேதைர ஓட் னான்.அவ
என் ெபா ள் படப் பா கிறார்.
ஒ ைமந்தன் தன்குலத் க்கு
உள்ளான்என் ப ம்உணரான்;
த மம்தன் வழிச்ெசல்ைக

ைடய அர சாட்சியின் அ ைமதான் என்ேன!'
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கடன்என் தன்ைமந்தன்
ம மந்தன் ேதர்ஆழி
உறஊர்ந்தான்;ம
அ மந்த அரசாட்சி
அசிேதாமற்

ேவந்தன்

எளிேதாதான்?

அவன் ஒ
பிள்ைள என்பைத எ த்த டேன ெசால்கிறார். அப்ப யி ந் ம்
அதைன ஓராமல் அவன்ேமல் ம ேவந்தன் தன் ேதைர விட்டான் என் ெசால் வதில்
அவ்ேவந்த ைடய நீதி ைறயின் சிறப் ப் லப்ப கிற . அவன் அ மந்த ைமந்தன்
தான்,

ஒேர

பிள்ைளயாைகயால்;ஆனால்

அவைனக்காட்

ம்

அ ைமயான

த மம்.தன் மகைன அழிக்கலாம்; த மத்ைத அழிக்கக்கூடா . அவன் ேதர்க்கா ல்
ஊர்ந்தவன் ெசாந்தப் பிள்ைள என்
பிள்ைள என்

ெசான்னால் ேபாதா ;அவன் அவ

ெசான்னால் ேபாதா ; அந் தக் குலத் க்ேக ஒ

ெசால் , அவைன ம் தியாகம்
லப்ப த் கிறார் ேசக்கிழார்.

ெசய்யத்

ணிந்தான்

ம

க்கு ஒேர

பிள்ைள என்
ேவந்தன்

என்

தி விைளயாடற்
ராணத்தி ம் ஒ
தாய்க்கு ஒ
பிள்ைள ஒ த்தன்
வ கிறான்.ேசாமசுந்தரக் கட ள் ெசய்த அ பத்
நான்கு தி விைளயாடல் களில்
மாமனாக வந்
வழக்குைரத்த
ஒன் .தன பதி என்ற வணிகர் தைலவன் தன்
தங்ைகயின்
மகைனத் தன் பிள்ைளயாகக் ெகாண்
வளர்த்
வந்தான். பிற
தன்
ெசாத்ைதெயல்லாம் அவ க்குக் ெகா த் விட் த் தவம் ாியப் ேபாய்விட்டான்.
அவன் ேபான டன் அவ ைடய தாயாதிகள் அந்தச் ெசாத்ைதெயல்லாம்
ெவௗவிக்ெகாண் அந்த இளங்குழந்ைதையப் பாிதவிக்க விட் விட்டார்கள். அந்தக்
குழந்ைதயின் தா ம்,தனபதியின் தங்ைக மாகிய மா
ேசாமசுந்தரக் கட ளிடம்
ைறயிட் க் ெகாண்டாள். இைறவர் கட்டைளப்ப நியாய சைபயில் தன் வழக்ைக
எ த் ச்ெசான்னாள். அப்ேபா ேசாமசுந்தரக்கட ள் தனபதிையப் ேபான்ற உ வம்
தாங்கி வந் , நீதிபதிகளின்
ன் வழக்குைரத்
மீட் ம் அந்தக் குழந்ைதக்குச்
ெசாத் க்கைள வாங்கித் தந்தார். இ ேவ அந்தத் தி விைளயாடல்.
ைபய

ைடய தாய் ேசாமசுந்தரக் கட ளிடம் ெசன்

ைறயி கிறாள்.

"அ ட்ெப ங்கடேல; எங்கும் இ ப்பவனாகிய நீ உண்ைமைய அறிய மாட்டாயா?
எனக்கு யார் பற் க் ேகா ? நாேனா ெபண்பால். என் மகன் அறி
என்ெறல்லாம் ெசால் ப் லம் கிறாள். அப்ப ச்ெசால்வதற்கு
"நான் ஒ த்தி. ஒ

தாய்க்கு ஒ

பிள்ைள இவன்" என்

நிரம்பாதவன்"

ன் எ த்த எ ப்பில்,

ெதாடங்குகிறாள்.
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ஒ த்தி நான்; ஒ த்திக்கு இந்த
ஒ மகன்; இவ

ம் ேத ம்

க த்திலாச் சிறியன்;ேவ
கைளக ம் காேணன் ஐய!
அ த்திசால் அறேவார் ேத ம்
அ ட்ெப ங் கடேல, எங்கும்
இ த்தி நீ அறியாய் ெகால்ேலா?
என் பார் ப ய ழ்ந்தாள்.
அவ
மன

க்கு

எத்தைன

க்கம்,

கிச்ெசால்கிறாள்; 'ஒ

பாவம்!

தாய்க்கு ஒ

சுந்தேரசப்

ெப மானிடம்

அவள்

பிள்ைள ஐயா! நீதான் காப்பாற்ற

ேவண் ம்' என்
ெசால்கிறாள். அந்த ேவண் ேகாள் பயன்பட்ட . ம ைரப்
ெப மான் அவ க்குத் ைணயாக வந்தார்.
இவ்வா
'ஒ
ெசால்கின்றன.

தாய்க்கு

ஒ

பிள்ைள'யின்

அ ைமைய

இலக்கியங்கள்

அவர்கள் ெசான் னார்கள்.'இப்ப

ம் ெசால்வார்

-----------------20 . மைழ ேவண்டாம்!
"மைழ ேவண்டாம்!" என்
உண்ேடா?'

என்

நமக்குத்ேதான் கிற .எத்தைனேயா

காலமாக

மைழையக்

காணாமல் பஞ்சத்தில் அ பட்ட நமக்கு, "வ மா, வ மா" என்ற ஏக்கம் இ ப்ப தான்
இயற்ைக. ஆனால், நமக்கு ேவண் ய மைழ ெபய் , அதற்கு ேம
ெகாட்ெடன்
உைடந்

ெகாட்

ம் மைழ ெகாட்

ஆற்றில் ெவள்ளம், ஏாியில் உைடப் ,குளங்களில் கைரகள்

எங்கும் ெவள்ளம் என்ற நிைல ஏற்பட்டால், "மைழேய!மைழேய!வா,வா!"

என்றா பா ேவாம்? "கட ேள! இப்ேபாைதக்கு மைழ ேவண்டாம்" என் தான்
ெசால்ேவாம்.
மைழ ெபய்யாம

ம் ெக க்கும்; ெபய் ம் ெக க்கும்.அள க்கு மிஞ்சிப்ேபாகும்

எதனா ம் ன்பம் விைள தான் இயற்ைக. குைறந்த மைழைய அநாவி ஷ்
மிகு ெபயைல அதிவி ஷ்
என் ம் ெசால்வார்கள்.இரண் னா ம்
உண்டாகும்.

என் ம்,
ன்பம்
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மைழ இல்லாைமயால்,"மைழ ேவண் ம்" என் கட
க்குப் ைச ேபாட்டார்கள்;
பழனிையச் சார்ந்த இடங்களில் வாழ்ந்த குறிஞ்சி நிலமக்களாகிய குறவர்கள்
ஆவினன்கு
க க்குப் ைச ேபாட்டார்கள்.
கன் தி வ ள் ெசய்தான்.மைழ
ெபய்த . ஆனால் அ
அள க்கு மிஞ்சிவிட்ட . ஆகேவ, "கட ேள! எங்க க்கு
மைழ ேபா ம். இந்த ேமகங்கள் கீேழ வந் மைழ ெபய்த ேபா ம். இனி ேமேல
ேபாகட் ம்" என்
ம ப
ம்
க க்குப் ைச ேபாட்டார்கள். மைழ நின்ற .
அவர்க க்கு ஆனந்தம் தாங்கவில்ைல. தாங்கள் விைளத்த திைனையச் சைமத் ப்
ெபாங்க ட் வி ந் ண் களிக் கூத்தா னார்கள்.
இைதப்
றநா
ெசால்கிறார்.

என்ற

ல் கபிலர் என்ற ெப ம் லவர் ஒ

பாட் ல்

மைலவான் ெகாள்ெகன உயர்ப
உய்,
மாாி ஆன் மைழெமக்கு உயர்ெகனங்
கட ட் ேபணிய குறவர் மாக்கள்
ெபயல்கண் மாறிய உவைகயர், சாரற்
னத்திைன அயி ம் நாட.
'மைலயில் ேமகங்கள் வந்
சூழட் ம் என்
கட
க்கு உயர்ந்த
சைனப்
ெபா ைளத்
வி (வழி பட்டார்கள்). அப்பால்(மைழ மிகுதியாகப் ெபாழிந்தைமயால்)
மைழ நின் ேமகம் ேமேல ேபாகட் ம் என் கட ைள வழிபட்ட குறவர்கள், மைழ
மாறி விட்டதனால் மகிழ்ச்சி அைடந் மைலச்சார ேல உள்ள னத்தில் விைளந்த
திைனச்ேசாற்ைற உண்
இேத மாதிர் ேவ
பா கிறார்.

ம் நாடேன' என்ப
ஒ

இதன் ெபா ள்.

நிகழ்ச்சிையச் சுந்தர

ேசாழ நாட் ல் தி ப் ன்கூர் என்ப
மக்கள் வா னர்.

ஒ

ர்த்தி சுவாமிகள் ேதவாரத்தில்

தலம். நா

வ ம் மைழயில்லாமல்

அப்ேபா தி ப் ன்கூாி ள்ள அன்பர்கள் ஆலயத் க்குச் ெசன் சிவபிரானிடம்
ஒ பிரார்த்தைன ெசய் ெகாண்டார்கள். "கட ேள!உலக
வ ம் மைழ மறந்
நீரற் ப் ேபாயிற் .வய ல் நீாில்ைல. அதனால் மக்கள்
ன்பப்ப கின்றனர்
மைழெபய்யச் ெசய் நாங்கள் உய் ம்ப தி வ ள் பா க்க ேவண் ம்.ேதவாீ க்குப்
பன்னி
ேவ
நிலத்ைத எ தி ைவக்கிேறாம்" என்
ேவண் க் ெகாண்டார்கள்.
இைறவன் அ ளால் மைழ ெபய்யத்ெதாடங் கிய .ஊரார் சிவபிரா க்குப் பன்னி
ேவ ைய எ தி ைவத்தார்கள்.
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மைழ

விடாமற்

ெபய்த .எங்கும்

ெபய்த .'இனிப் ெபய்தால் நா
ம ப
தி வ

ெவள்ளம்

பரந்த .அள க்கு

வ ம் நாசமாகும்' என்

மிஞ்சி

மைழ

அஞ்சி அன்பர்கள்

ம் இைறவனிடம் வந்தார்கள். 'தி ப் ன்கூர்ப் ெப மாேன! உன் ைடய
ளால் மைழ ெபய்த ேபா ம்.இனிேமல் மைழ ேவண்டாம்.மைழ நின்றால்

ம ப
ம் பன்னி
ெகாண்டார்கள்.

ேவ

ேதவாீ க்குத் த கிேறாம்' என்

பிரார்த்தைன ெசய்

மைழ நின்ற . ஊரார் ம ப
ம் பன்னிரண்
ேவ ைய ஆலயத் க்கு எ தி
ைவத்தார்கள்.இந்த நிகழ்ச்சிையப் பின்வ ம் ேதவாரத் தி ப்பாட் னால் உணரலாம்.
ைவயகம் ற் ம் மாமைழ மறந்
வய ல் நீர்இைல மாநிலம் த ேகாம்
உய்யக் ெகாள்கமற் ெறங்கைன என்ன
ஒளிெகாள் ெவண் கி லாய்ப்பரந்ெதங்கும்
ெபய் ம் மாமைழப் ெப ெவள்ளம் தவிர்த் ப்
ெபயர்த் ம் பன்னி ேவ ெகாண்ட
ம்
ெசய்ைக கண் நின் தி வ அைடந்ேதன்
ெச ம்ெபாழில்தி ம் ன்கூர் உளாேன!
"தி ப் ன்கூாில் உள்ள சிவெப மாேன! உலக
வ ம் ெபாிய மைழ மறந்
வய ல் நீர் இல்ைல. உனக்குப் ெபாிய நிலத்ைதத் த ேவாம்.எங்கைள உய் ம்ப
ெசய்யேவண் ம்'

என்

ேவண்ட

பரந் (க த் ப்) ெபய்த ெப

ஒளிைய ைடய

ெவள்ைள

கிலாகப்

மைழயால் உண்டான ெபாிய ெவள்ளத்ைத மாற்றி,

ம ப
ம் பன்னிரண் ேவ நிலம் ெகாண்ட ளிய அ ட் ெசய்ைகையக்கண் , (நீ
ேவண் வார் ேவண் ய வண்ணம் அ
ம் ெப ந்தைக என்பைத உணர்ந் ) நின்
தி வ ையப் கலாக அைடந்ேதன்" என்ப ெபா ள்.
ன்ேன ெசான்ன
ெசான்ன

ெகாங்கு நாட் க்கைத; அைதப்பா யவர் கபிலர்.பின்ேன

ேசாழநாட் க்கைத; அைதப் பா யவர் சுந்தர

---------------------

ர்த்தி நாயனார்.
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21. ேமாதிய கண்
ஆண்ைம ம் அற நிைன ம் ஊக்க ம் அன் ம் உைடய ெப மகன் அவன். அழகும்
கற் ம் காத ம் உைடய மடமகள் அவள். இ வ ம் மணம்
ாிந்
இல்லற
வாழ்க்ைகயில் இன் ற்றி ந்தார்கள். இவ் வாழ்க்ைகயில் ெசய்ய ேவண் யவற்ைறச்
ெசய்வதற்கும்,

கர ேவண் யவற்ைற

கர்வதற்கும் ெபா ள் இன்றியைமயாத .

ெபா ள் இல்லார்க்கு இவ் லகம் இல்ைல அல்லவா?
அவன் வ ைமயில் உழல்பவன் அல்ல. ஆயி

ம் ெபா ள் வளம் மிகுதியாக

இ ந்தால் அறத்ைதப் பின் ம் சிறப்பாக வளர்க்கலாம்; அவ ம் அவ ம் க ம்
இன்பத் க்குாிய க விகைள மிகுதியாகப் ெபற் நிரப்பலாம். இத்தைகய எண்ணம்
அந்த ஆண் மக க்கு உண்டாயிற் . அ அவன் ெநஞ்சிேல ைளத் இைலவிட் க்
ெகா ேயா ப் பரந்த . தன்ைனக் காட்
ம் அதிக வசதிகள் ெபற் வாழ்வாைரக்
கண்டேபா அவ க்கு அந்த எண்ணம்
கி வளர்ந்த . ெபா ள் ஈட் வதற்குத்
தக்க ஆற்ற ம் ப வ ம் அவனிடம் இ ந்தன. ெபா ளால் வ ம் விாிவான இன்ப
வைககைள ம், ெசய்வதற்குாிய அறச் ெசயல்கைள ம் நிைனத் ப் பார்க்கப் பார்க்க
அவ க்கு இன் ம் நிதிையப் ெப க்க ேவண் ம் என்ற ஆைச உண்டாயிற் .
எண்ணம்
அவாவாக
வளர்ந்த டன்
அதற்குாிய
ஆயத்தங்கைளச்
ெசய்யத்
ெதாடங்கினான்.
ெபா ைள ஈட் வதற்கு ேவ ஊர்க க்குச் ெசல்லேவண் ம்.ேவற் நாட் க்கும்
ெசல்ல ேவண் யி க்க்கும்.சில மாதங்கள் தன் காத ையப் பிாிந்
வாழேவண்
ேந ம். ஒ கணேம ம் பிாியாமல் வாழ்பவர்கள் அவர்கள்; உட ம் உயி ம் ேபால
ஒன்றி இன்ப வாழ்விேல ஈ பட்டவர்கள். பிாி த்
ன்பத்ைத அவர்கள் இன் ம்
உணரவில்ைல. காத ையப் பிாிந்

ெசன்றால் அந்தப் பிாிைவ அவள் தாங்குவாளா?

அவன் தான் தாங்குவானா?
அவள் நிைன

அவ

க்கு இனிைமையத் த ம். ேபான இடங்களில் அவைள

நிைனந்
மகிழலாம். ஆனா ம் ேந க்கு ேநேர காண்ப
ேபால ஆகுமா?
அவ ைடய ேபரழகு அவன் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்
விட்ட . அந்த
அழைகப் பார்த்

மகிழாத நா

ம் ஒ

நாளா?

மீண் ம் ெபா ளின் நிைன அவ க்கு வந்த . ெபா ள் இ ந்தால் ேபாக ம்
உடன் வ ம். தன் உயிர்க் காத க்கு ேவண் ய அணிவைககைள ம் ஆைட
வைககைள ம் வாங்கிப் ைனயலாம். மாளிைக கட்டலாம். வாகனம் ெபறலாம். அறம்
ெசய்
கழ் ெபறலாம். ஆத ன் ெபா ள் அவசியந்தான்.
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இவ்வா ஒன் க்ெகான் மா பட்ட எண்ணங்கள் அவன் உள்ளத்திேல ேபார க்
ெகாண்
ந்தன. ெபா ள் ேவண் ெமன்றால் காத ேயா இைணந் வா ம் வாழ்
இைடயிேல இல்ைலயாகும். இைடயீ ல்லாமல் அவேளா
வாழ்ந்தி ந்தால்
அவசியமான ேபா
ெபா ள் கிைடக்கா . அவ டன் இைணந்தி ப்ப ,
ெபா
க்காகப் பிாிந் ெசல்வ என்ற இரண் ம் ஒன்றற்கு ஒன் எதிராக அவன்
உள்ளெமன் ம் களத்தில் நின் ேபார் ெசய்தன. இரண் எண்ணங்க ம் ஒன் க்கு
ஒன் இைளக்கவில்ைல.
இப்ப உள்ளக் கட ல் ேமா ம் எண்ண அைலகளி ேட அைலப் ண் அவன்
தத்தளித்தேபா
அவன் காத
வந்தாள். அவன் எைதேயா சிந்தித் க்ெகாண்
அமர்ந்தி ப்பைதப் பார்த்தாள். ன்னைக த்தப ேய "எந்தக் ேகாட்ைடையப் பி க்கத்
திட்டம் ேபா கிறீர்கள்?" என்
ேகட்டாள். அந்தப்
ன்னைகயின் அழகும்
அவ ைடய இன் ைரயின் ஓைச ம் அவ ைடய எண்ணங்கைள நி த்தின. அந்த
இரண் க்கும் ேமேல ேவ ஒன் அவ ைடய ேபாராட்டத்ைதப் ேபாக்கிய . அ
என்ன?
அவள் ன்னைக மலரப் ேபசிய ேபாேத அவள் தன் ேமாகனப் பார்ைவைய அவன்
மீ
சினாள். விழிகள் ஒ
ைற கைடக்கண் அள ம் ெசன் மீண்டன. பார்ைவ
ஒ ெவட் ெவட் அவன் உள்ளத்ைதச் சுண் இ த்த . அந்த அளவில் அந்த
ஆண்மகன் தன் ஆற்றல் அழிந் எண்ணச் சிதறல்கைளத் திரட் த்
ற்றிவிட்டான்.
இப்ேபா அவன் உள்ளம் ஒ நிைலக்கு வந் விட்ட .
அவள் பார்த்த பார்ைவயில் எத்தைன கவர்ச்சி காதில் கனமான ெபாற்குைழைய
அணிந்தி ந்தாள் வ ந்த காதில் அ ஊசலா க் ெகாண்
ந்த .
அவன் மனம்கூட அப்ப த்தான் ஊசலா ய . ஆனால் அவள் விழிகள்
அந்தக்குைழைய ேமாதின. ஓர் ஓரத்தி
ந் கைடக்கண் அள ம் ெசன்றன. அந்தக்
கண்கள்தாம் காதள ம் நீண்
க்கின் றனேவ!ஆகேவ பார்ைவ ஒ
ைற ெவட்
இ க் ைகயில் விழி கனங் குைழேயா
ேமாதிய
ேபாலேவ இ ந்த .சிவந்த
அாிபடர்ந்த கண்ைண அவன் பார்த்தான்.அந்தக் கண்ணிேலதான் எத்தைன குளர்ச்சி!
மைழக்கண்கள் அைவ;ேசயாி படர்ந்த மைழக்கண்கள்! அைவ கனங்குைழேயா

அமர்

ெசய்தன.அப்ப
அமர்த்த கண்கள் குைழைய மாத்திரம் ேமாதவில்ைல; அவன்
உள்ளத்ைத ம் ேமாதின.அவள் ேநாக்கின ேநாக்கத்தில் இனிைம இ ந்த .
வி ப்பத் டன் இனிைம ெபாங்க ேநாக்கின ேநாக்கந்தான்.ஆயி ம் அ
அவன்
ெநஞ்ைசச் ெசகுத்த .ெமல்லப்பா ம் தண்ணிய நீர் மணற்குவியைலக் கைரத்
வி வதில்ைலயா? அவன் மனத்தில் எ ந்த ேபாராட்ட ம் அப்ப த்தான் கைரந்
ேபாயிற் .அவள் தன் கனங்குைழேயா அமர்த்த ேசயாி மைழக்கண்ணால்.அமர்ந்
இனி ேநாக்கிய ேநாக்கம் அவைனச் ெசகுத்த .ஒ தடைவ மட் மா பார்த்தாள்?
பலபல ேகாணத்திேல பார்த் தாள்.அத்தைன பார்ைவக ம் ேசர்ந்
அவைனச்
ெசகுத்தன.ெபா ள் ேவண் ெமன்
எண்ணிய அவன் எண்ணத்ைதக் குைலத்தன.
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"ெபா ள் எவ்வள
வைககளாக, ெபாிதாக இ ந்தா ம் இ க்கட் ம், எனக்கு
ேவண் யதில்ைல.எனக்கு இவேளா
பிாிவில்லாமல் வா ம் வாழ்க்ைகதான்
ேவண் ம்" என்ற உ தியான
க்கு வந் விட்டான்.
அந்த
க்கு வந்த பிறகு இப்ேபா
நிதான மாக நிைனத் ப் பார்க்கிறான்.
ன்னாேல ஒன்ைற ெயான்
எதிர்த்
நின்ற இரண் வைக எண்ணங் கைள ம்
நி த் ப் பார்க்கிறான்.
'என் ைடய ஆ யிர்க் காத ேயா
இைட விடா
இைணந்
வாழ்ந்தால்,
ெபா ள் நமக்குக் கிைடக்கா . இவேளா நாம் ணாின் ெபா ள் நம்ேமா
ணரா .
இைத நிைனந்
ெபா ைளத் ேத க்ெகாண்
இவைளப் பிாிந்
ெசன்றாேலா
இவ

டன் இைண ம் இன்பம் அந்தக் காலத்திற் கிட்டா ; ெபா ள் வயிற் பிாியின்

இவேளா
ணர்
அல்லற்பட்டாய்!"

ணரா . இந்த இரண் க்கும் ந விேல, ெநஞ்சேம நீ மிக ம்

தன் ெநஞ்ைசத் தனியாகப் பிாித்
ெகாள்கிறான்.

ைவத் ப் ேபசுகிறவன் ேபால அவன் ெசால் க்

'என் ெநஞ்ேச, வாழி! அந்த இரண்
ெபா ள் ேதடச் ெசன்றா

மா பட்ட எண்ணங்களிைடேய சிக்கிய நீ

ம் சாி. ெசல்லாவிட்டா

ம் சாி; நல்லதாகிய ஒன்ைற அைடய

ேவண் ய உாிைம உனக்கு உண் . நல்லதற்கு உாிைய நீ ெசல்வ

நல்லதா?

ெசல்லாமல் நிற்ப நல்லதா? சற் ச் சிந்திக்கேவண் ம். ெபா ைளத் ேத ச் ெசன்றால்
இவள் கூட் ற இல்ைல. அப்ப இவைள விட் ப் பிாிந் ெசன் ஈட் ம் ெபா ள்
நல்லதா?'
அவன் இப்ேபா
வாதத்தில் ெவற்றியைடய நிச்சயித் விட்டாள். பிாியாமல்
இ ப்பேத நல்ல
என்
சாதிக்கும் உ தி அவனிடம் வந்தி க்கிற . ஆத ன்
ெபா ள் நல்லதன் என் காட்ட ற்ப கிறான்.
'ெபா ைள ஈட்
வ கிேறாம். அ
எவ்வள
காலத் க்கு நிற்கும்? ெபா ள்
ஒ வாிடத்தி ம் நிைலயாமல் ஓ க்ெகாண்ேட இ க்கும் என்
ெசால் வார்கள்.
ெசன்ற சுவேட ெதாியாமல் அ ைகமா கிறைத உலகில் பார்த் க் ெகாண்ேடதான்
இ க் கிேறாம்!'
ெபா ள் நிைலயா என்ற நிைன வந்த டன் அவ க்கு ஓர் உபமானம் மனசிேல
ேதாற் கிற . எப்ேபா பார்த்தா ம்
நிரம்ப இ க்கும் ெபாய்ைக ஒன் அவன்
ட் க்கு அ கில் இ ந்த . காைல யிேல தாமைர மல ம்; மாைலயில் கு தம்
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மல ம். தண்ணீர் நிைறந் விளங்கிய அந்தப் ம் ெபாய்ைக. வாடாப் ைவ ைடய
ெபாய்ைக அ . எந்தக் காலத்தி ம்
இ ந் ெகாண்ேட இ க்கும். அதன் ந விேல
எத்தைனேயா மீன்கள் வாழ்கின்றன. அைவ ஓ
ஓ
விைளயா கின்றன.
நிலத்தின்ேமல் யாராவ ஓ னால் அவன் அ ச்சுவ கைளக் ெகாண் எந்த வழிேய
ஓ னான் என் கண் பி க்க
ம். ெபாய்ைக. நாப்பண் மீன் ஓ ம்ேபா அதன்
அ ச் சுவட்ைட ம் அ
ெசன்ற வழிைய ம் ெதாிந்
ெகாள்ள
மா? நீாில்
எ தின எ த்
என்
நிைலயாைமக்கு உபமானம் ெசால்வார்கள். அ வாவ
எ
பவ ைடய நிைனப்பிேல இன்ன எ த்
என்
இ க்கும். மீன் ஓ னால்
நம்மிடம் ெசால் க் ெகாண்

ஓ கிறதா? இந்த வழியாக ஓடேவண் ம் என்

நிைனத் த் திட்டம் ேபாட் ஓ கிறதா? ஒன் ம் இல்ைல. அ ஓட ஓட அதன் வழி
அ த்த கணத்தில் மைறந்
ெகாண்ேட வ கிற
இந்தக் காட்சி தைலவ க்கு
நிைன வந்த .
'ெபா ள், வாடாத

ைவ ைடயெபாய்ைகயின் ந வில் ஓ ம் மீன் ெசல்

ம்

வழிையப் ேபால விைரவில் அழிந் ேபாவ தாேன? எந்தப் ெபா ளாக இ ந்தா ம்
எல்லாம் நிைலயாமற் ேபாய்வி
பைவகேள. அந்தப் ெபா
க்காகவா இவைள
விட் ப்பிாிவ !'
அவள் அமர்ந்
குத்திய .

இனி

ேநாக்கிய ேநாக்கம் அவன் உள்ளத்தில் தண்ைமையப்

'நான் ெசன் ஈட் வ ம் ெசல்வம் சிறிய அள ைடயதாகத்தான் இ க்கும், அ
கிடக்கட் ம். "கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்ைதேய மரக் காலாக ைவத் அப்ப ஏ
தடைவ அளந் உனக்குத் த ேவன் நீ உன் காத ையப் பிாிந் வா" என் கட ேள
வந் ெசான்னா ம் நான் இவைளப் பிாிய மாட்ேடன். வி நீர் சூழ்ந்த வியலகமாகிய
உலகேம ணியாக ைவத் ஏ தடைவ அளக்கும் வி நிதி ெபறி ம், இவ ைடய
கனங் குைழேயா அமர்த்த ேசயாி மைழக் கண்ணினால் அமர்ந் இனி ேநாக்கும்
ேநாக்கத்தால் ெசகுக்கப் பட்டவனாதலால், அந்தப் ெபா ள் எத்தைன வைகயாக
இ ந்தா ம் சாி; அ வாழட் ம்; எனக்கு ேவண்டாம். இன்
நிதி இவள். இவைளப் பிாிதைலவிட வ ைம ம் பிணி ம்

என் ைகப்பட்ட ெபாிய
யர ம் ேவ இல்ைல.

ஆகேவ என் ெநஞ்ேச, நீ ணாகச் சபலம் ெகாள்ளேவண்டாம். நீ வாழ்க! நிைனத்த
ெபா
ம் வாழ்க! நான் இவேளா இன் ற் வா ம் இைணயற்ற வாழ் மாறாமல்
இ க்கட் ம்.'
இப்ேபா
அவன் ஒ
வ ம் அழகிய பாட்
ஒன்

க்கு வந் விட்டான். இந்த க த்ைத நற்றிைணயில்
ெவளியி கிற . காதலன் தன் ெநஞ்ைச ேநாக்கிக்

கூ வதாக அைமந்தி க்கிற , அந்தப் பாட் .
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ணாிற்
ெசல்

ணரா

ெபா ேள, ெபா ள்வயிற் பிாியிற்

ம் ெசல்லா யாயி

ணரா

ணர்ேவ; ஆயிைடச்

ம், நல்லதற்கு உாிைய வாழிஎன் ெநஞ்ேச! ெபா ேள,

வாடாப் வின் ெபாய்ைக நாப்பண் ஓ மின் வழியிற் ெக வ; யாேன. வி நீர்
வியலகம்

ணி ஆக எ மாண் அளக்கும் வி ெநதி ெபறி

ெசய்அாி மைழக்கண் அமர்ந்
வாழிய ெபா ேள!

இனி

ெதாக்கெமா

ம், கனங்குைழக்கு அமர்த்த

ெச த்தனள்; எைனய ஆகுக,

[நான் இவேளா
ேசர்ந்தி ந்தால் ெபா ள் எனக்குக் கிைடக்கா . ெபா ைளத்
ேத
இவைளப் பிாிந்தால் இவ டன் இைண ம் இன்பம் கிடக்கா . இந்த
இரண் க்கு மிைடேய, பிாிந்

ேபானா

ம் ேபாகாவிட்டா

ம், நல்லதாகிய ஒன்ைறப்

ெப வதற்கு உாியாய் நீ; என் ெநஞ்சேம, வாழி! ெபா ள், வாடாத

ைவ ைடய

ெபாய்ைகயின் ந விேல ஓ கிற மீனின் வழி உடேன ெக வ ேபால, விைரவில்
அழிந் வி ம். நான் உயர்ந்த கடல் சூழ்ந்த பரந்த நில லகேம அள க வியாக ஏ
தடைவ அளக்கும் உயர்ந்த நிதிையப் ெபற்றா ம் கனமான ெபாற்குைழேயா
ேபாரா ேமா ம் சிவந்த அாிகைள ம் குளிர்ச்சிைய ம் உைடய கண்களால் வி ம்பி
இனி

பார்க்கும் காத யின் பார்ைவயினால் ேமாதப் ேபற்ேறனாத ன், ெபா ள்

எத்தைன வைககளாக இ ந்தா

ம் இ க்கட் ம், வாழ்க, நான் பிாிந்

வரமாட்ேடன்.

ஆயிைட-அவற்றினிைடயில், நாப்பண்- ந வில் ெக வ- ெக பைவ யாகும்.
வி நீர்-வி ப்பமான நீைர
ைடய கடல். வியல் அகம்-பரந்த உலகம்.
ணிகத்தலளைவக்குாிய க வி. எ மாண்-ஏ தடைவ. வி ெநதி-உயர்ந்த நிதி. மைழகுளிர்ச்சி. அமர்ந் - வி ம்பி. ெச த்தனன்-ேமாதப்பட்ேடன். எைனய- எத்தைன
அள ைடயைவ]
இந்தப் பாட்ைடப் பா ன லவர் சிைறக்கு

ஆந்ைதயார் என்பவர்.

----------------------------22. ன்ைனயின் கைத
ஆழ ம் அகல ம் காண
யாத கட ன் கைரயிேல ன்ைன மரங்கள் அடர்ந்
வளர்ந்தி க்கின்றன. ஆழம் காண
யாத காதைல ைடய அவ்வி வ ம் அந்தப்
ன்ைனப் ம்ெபாழி ல் சந்தித் அளவளாவி இன் ற்றனர். இன் ம் அவர்க க்கு
மணம் ஆகவில்ைல. களவிேல சந்தித் க் காதைல வளர்த்தனர். காத யின் ேதாழி
ஒ த்தி அவர்க ைடய காதற்ெகா
படர்வதற்குக் ெகாம்
நட் ப் பந்தாிட் ப்
பா காத்தாள்.
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காதலன் குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் வந்
தன் காத ையச்
சந்திப்பான். அவன் ேவ இடத்தி
ந் வ கிறவன். அவ ம் கடற்கைரயில் உள்ள
ஓர் ஊ க்குத் தைலவன்; ெசல்வ ம் அழகும் வ ைம ம் ெபற்றவன். காத யின்
ஊ ம் கடற்கைரையச் சார்ந்ேத இ ந்த . அதன் அ கில் உள்ள
ன்ைனப்
ெபாழி ல்தான் அவ்வி வ ம் கண் அளவளாவினர்.
அவர்க ைடய உற
ெதாடங்கிச் சிறி
காலேம ஆயிற் . ஆயி ம் பல
ஆண் கள் பழகினவர்கைளப் ேபால ஆகிவிட்டனர். அவர்க ைடய உயிர்கள்
ஒன்றைன ஒன் பல பிறவிகளாக அறிந் ெகாண்டைவ ேபா ம்; இவ் லகத்தில்
இப்பிறவியில் இ கா ம் ஒ வைர ஒ வர் அறியாமல் சில ஆண் கள்
வாழ்ந்தார்கேள. அ தான் அதிசயம். அவர்கள் பிாிவின்றி வாழப் பிறந்தவர்கள்.
காதலன் காத ையச் சந்தித் ப் பிாித்
ெசல்வான். அவேனா
அளவளாவிய
ேபாெதல்லாம் இன்பம் கண்ட காத . அவன் பிாிந்தேபா
எல்ைலயில்லாத
ன்பத் க்கு ஆளானாள். அவைனப் பிாிந்தி க்கும் ேநரெமல்லாம் அவ க்குத்
தீயின்ேமல் இ ப்ப ேபால் இ ந்த . ஆம், அவள் பிாி த்தீயிேல ெவ ம்பினாள்.
இ

அவ

ைடய

ஆ யிர்த்

ேதாழிக்குத்

ெதாிந்த .

காதலைனக்

களவிேல

சந்திக்கும் ேநரம் சிறி ; அவைனப் பிாிந் வா ம் ேநரம் ெபாி . ஆகேவ, காத க்குப்
பிாிவினால் வ ம் ன்பேம ெபாிதாக இ ந்த .
காதலன் காத ையப் பிாியாமல் எப்ேபா ம் உடன் உைறந்தால் அவ க்குத்
ன்பம் இரா . கள க் காதல் ாிந் வ ம் அவர்கள் எப்ேபா ம் ஒன் பட் இ க்க
மா? ஆனால்....ஆனால்...
ேதாழி சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தாள். அந்தக் கட் ளங்காைள தன் தைலவிைய ஊரார்
அறியத் தி மணம் ெசய் ெகாண்டால் என் ம் பிாியாமல் வாழலாம். அவ ைடய
ட் க்ேக ெசன் உலகறியக் கணவன் மைனவியராக வாழ்ந் இல்லறம் நடத்தலாம்.
இந்த எண்ணம் ேதான்றிய டன் ேதாழிக்கு ஆ தல் பிறந்த . அந்த இரண்
காதலர்கைள ம் தி மணம் ெசய்
ெகாள் ம்ப
வற்
த்த ேவண் ம் என்
தீர்மானித் க்ெகாண்டாள்.
காதலனாகிய அந்த ஆடவன் எல்லா வைகயி

ம் உயர்ந்தவன். அவனிடம் ேதாழி,

"நீ எங்கள் தைலவிைய மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்" என்
ெசால்வ

ெவளிப்பைடயாகச்

மாியாைத அன் . அவேன,'நாம் இனி இவைள மணப்ப தான் சாி' என்

எண்ணி, அதற்குாிய யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அவேனா களவிேல ெபற்ற
இன்பப் ேபாைதயினால் தைலவிக்குத் தன்ைனப் பிாி ம் காலத்தில்
ன்பம்
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உண்டாகும் என்பைதேய நிைனயாமல் இ க்கிறான். அவன் தன் காத ையப்
பிாிந்தி க்கும் ேபாதிெலல்லாம் பல ேவைலகளில் ஈ ப ம் வாய்ப் ள்ளவனாத ன்
அவ க்கு அத்தைகய ன்பம் மிகுதியாக இல்ைல.
அவ க்குத் தன் காத ைய மணம் ெசய்
ெகாள் ம் எண்ணம் ேதான் ம்ப
ெசய்யேவண் ம். அதற்கு வழி என்ன என்பைதத் ேதாழி உன்னினாள். இப்ேபா
அவ

ம் அவ

ம் பிறர் அறியாமல் ஒன்

இதற்ககுப் பல இைட

கள் உண்

ப கிறார்கேள, இ

எளிதில் நிகழ்வதன் ;

என்பைத அவன் உணர்ந்தானானால், அந்த

இைட
கள் இல்லாமல் அவைளச் சந்திக்க ேவண் ெமன்ற எண்ணம் ேதான்றி,
அதற்குத் தி மணம் ெசய் ெகாண் வாழ்வேத ஏற்றெதன் ெதாிந் ெகாள்வான்.
ஆத ன் கள ப் ணர்ச்சியில் இைட
கள் உண்
என்பைத அவன் ெதாிந்
ெகாள் ம்ப ெசய்யேவண் ம்.
வழி ெதாிந்த டன் யற்சி பலமைடகிற . ேதாழி தைலவ க்குக் குறிப்பாக கள ப்
ணர்ச்சியில் உள்ள இைட
கைள உணர்ந்த
ற்ப கிறாள். நாள் ேதா ம்
சந்திக்கும் இடத்ைத மாற் கிறாள் காலத்ைத ம் இடத்ைத ம் அைமத் க் ெகா த்
அவர்கள் உற க்கு உரமி கிறவள் அவள்தாேன? இவ்வா
குறி ெபயர்த்தி தல் என் தமிழ்ப் லவர்கள் ெசால்வார்கள்.

மாற்றி அைமப்பைதக்

இடத்ைத மாற் ம்
கண் ெகாண்டாள்.

ஒ

எண்ண ைடய

ேதாழி

அதற்கு

காரணத்ைத ம்

காதல ம் காத
ம் ஒ குறிப்பிட்ட ன்ைன மரத்தின் நிழ ல் சந்தித்தார்கள்.
ஒ நால் காதலன் வந் அளவளாவி விட் விைடெபற் ச் ெசல்லத் ெதாடங்கினான்.
அப்ேபா ேதாழி அவைனக் கண் தன் க த்ைத நிைறேவற்ற யன்றாள்.
"நாைள

தல் இந்தப் ன்ைன மரத்த க்கு வர ேவண்டாம்" என்றாள் அவள்.

"ஏன்?" என்

ேகட்டான் தைலவன்.

"இப்ேபா தான் இந்தப் ன்ைன மரத்ைதப் பற்றி எங்கள் அன்ைன ெசான்ன ெசய்தி
ஒன் நிைன க்கு வ கிற . அைத நிைனந்தால் இதன் அ யில் நீங்கள் சந்திப்ப
தகா என் ேதான் கிற ."
"என்ன ெசய்தி அ ?"
"ஒ நாள் எங்கள் தா ம் நா ம் நின் காத
ம் இந்தப் பக்கமாக வந்ேதாம்.
அப்ேபா இந்த மரத்ைதக் கண்ட டன் எங்கள் தாய் சற் நின்றாள். அவள் கத்தில்
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ஒ
விதமான மலர்ச்சி ஏற்பட்ட . ' ஏனம்மா நிற்கிறாய்?' என்
ேகட்ேடாம்.
அப்ேபா
இந்தப்
ன்ைன மரத்தின் கைதையச் ெசான்னாள்" இப்ப க் கூறித்
தைலவியின் தாய் ெசான்னைதத் ேதாழி எ த் ச் ெசான்னாள்.
*
தாய் இளம் ெபண்ணாக இ ந்த காலம் அ . ேவ இளம் ெபண்கேளா அந்தக்
கடற்கைரயில் விைளயா வ அவள் வழக்கம். ன்ைனக் காய்கைளக் ெகாண் வந்
ைவத் க் ெகாண்
விைளயா வார்கள்.ஒ நாள் அப்ப
விைளயா யேபா
ஒ
ன்ைனக் காைய
மண க்குள்ேள
ைதத்
ைவைளயா னார்கள். பிறகு
விைளயாட் ப்ேபாக்கில் அைத மறந்
ட் க்குப் ேபாய்விட்டார்கள்.
இரண்
ைள விட்

ன்

நாள் கழித்த பிறகு ஒ நாள் அந்த இடத்தில்

ன்ைனக்ெகாட்ைட

ப்பைத அவள்- தைலவியின் தாய்- கண்டாள். 'அேட! நாம் அன்

ைதத் மறந் விட் ப் ேபாய்விட்ேடாம். அ
ைளத்தி க்கிறேத!' என் ஆச்சாியப்
பட்டாள். அவ க்கும் அவ ைடய ேதாழிக க்கும் அதனிடம் தனிேய ஓர் அபிமானம்
ேதான்றிவிட்ட ; தம் ைகயால் நட்ட வித்தி
ந்
ேதான்றிய
ைள என்ற
அபிமானம். அ
ைளக்கேவண் ம் என்
எண்ணி அவர்கள் ைதக்கவில்ைல.
ஆனா ம் அ
ைளத் விட்ட . எதிர்பாராமல் ேதான்றியைமயால் அவர்க க்கு
வியப் ; தாங்கள் ைதத்த

என்பதனால் ஆனந்தம்.

இனி அைத நன்றாக வளர்க்கேவண் ம் என்ற பற்
உண்டாகிவிட்ட ,. இளங்
குழந்ைதகளின் ெநஞ்சிேலதான் எத்தைன ஆைச! அதற்கு நீர் வார்த்
வளர்ப்பதா!
சின்னஞ்சி குழந்ைதையப் ேபாலப் பா ட் யல்லவா வளர்க்கேவண் ம்? அவர்கள்
தம் ட் ல் ெநய் ம் பா ம் உண் வளர்கிறவர்கள். அவர்க ைடய குழந்ைதயாகிய
அந்தப் ன்ைன ம் ெநய் ம் பா ம் உண் வளரேவண் ம். தினந்ேதா ம் பா ம்
ெநய் ம் ெகாண்
வந்
விட்
வளர்த்தார்கள். பா
ம் தண்ணீர் இ க்கிற .
வானி
ந்
ெபய் ம் மைழநீர் இ க்கிற . இவற்றால் அந்தப் ன்ைன
ைள
இைலவிட் ச் ெச யாயிற் .
"அந்தச் ெச வளர்ந் மரமாகி விட்ட . அ தான் இ . ெநய் ம் பா ம் ஊட்
உங்கைள வளர்ப்பதற்கு ன்ேன இந்தப் ன்ைனக்கு ெநய் ம் பா ம் ஊட் இதைன
வளர்த்ேதன். இ தான் என்
தற் குழந்ைத. அந்த
ைறப்ப பார்த்தால் இந்தப்
ன்ைன உங்க க்கு அக்காளாக ேவண் ம்" என் தாய் ெசான்னாள். இைதத் ேதாழி
இப்ேபா தைலவனிடம் கூறினாள்.
"உங்கைளக்காட்
ம்
அன்ைன ெசான்னாள்.

சிறந்த
இ .
இந்தப் ன்ைன

உங்க க்குக் தமக்ைகயாகும்" என்
யக்கா க்குப் பக்கத்தில் களவிேல
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சந்திப்பதற்கு எங்க க்கு ெசட்கமாயிராதா? இந்தக் கடற்கைரயில் மரத் க்குப் பஞ்சம்
இல்ைல. இன் ம் பல மரங்கள் இ க்கின்றன" என் கூறினாள்.
மரத்ைதக் குழந்ைத ேபாலப் பா காக்கும் உயர்ந்த பண்ைப அவ ம் அறிவான்.
தம் ைடய தமக்ைகயாகப் பாவித் ஒ கும் ெபண்களின் ட்பமான உணர்ச்சி ம்
அவ க்கு விளங்கிய .
அவன் குணத்திற் சிறந்த தைலவன். கடற்கைர ஊ க்குத் தைலவன். வலம் ாிச்
சங்கங்கள்
ழங்கும் கடல்
ைறைய உைடயவன். பாணர்கள் தம் யாழில்
விளாிப்பண்ைண
வாசித்தால்
எப்ப
இ க்குேமா,
அப்ப
இ க்கும்
வலம் ாிச்சங்குகளின் ழக்கம். அத்தைகய உயர்நிைலயில் உள்ள இந்தக் கட்டழகன்
அறி ம் உணர்ச்சி ம் உைடயவன். அதனால் ேதாழியின் கூற்ைற நன்றாகத் ெதாிந்
ெகாண்டான். அத

ேட மைறந்தி க்கும் குறிப்ைப அறிந்தான். 'இந்த இடத்ைத

விட் விட்டால் இனி இங்ேக ேவ

இடம் பார்ப்ப

ஏன்? வலம் ாி ழங்கும்

நம் ைடய கடற்கைர ஊ க்ேக இவைளக் ெகாண் ேபாய்விடலாம். களவாக அல்ல,
கல்யாணம் ெசய்

ெகாண் , இவ

க்கு நான் கணவன் என்ற உாிைமேயா

காத ைய அைழத் ச் ெசல்லலாம்' என்ற எண்ணம் அவ

என்

க்கு உண்டாகிவிட்ட .

அைதத்தாேன ேதாழி வி ம்பினாள்?
ேதாழி தைலவனிடம்
சங்க
ல் உள்ள பாட்
"விைளயா
மறந்தனம்

ன்ைனயக்காைளப் பற்றிச் ெசான்னைத நற்றிைண என்ற
ஒன் நமக்குத் ெதாிவிக்கிற .

ஆயெமா ெவண்மணல் அ த்தி
றந்த காழ் ைன அைகய

ெநய்ெபய் தீம்பால் ெபய் இனி வளர்ப்ப,
ம்மி ம் சிறந்த
வ்ைவ ஆகும்" என்
அன்ைன கூறினள், ன்ைனய

சிறப்ேப.

அம்ம! நா
ம், ம்ெமா நைகேய
வி ந்திற் பாணர் விளாிஇைச க ப்ப
வலம் ாி வான்ெகா நா ம் இலங்குதிர்த்
ைறெக ெகாண்க! நீ நல்கின்
நிைறப நீழல் பிற மார் உளேவ.
["விைளயா கின்ற ெபண்களின் கூட்டத்ேதா
மறந்

விட் ச் ெசன்ற ெகாட்ைடயான

பாைலப் ெபய்

ெவள்ைளயான மண ல் அ த்தி

ைளவிட் த் தளிர்க்க, ெநய்ேயா

இனிய

இனிைமயாக நாங்கள் வளர்த் வர, உம்ைமவிடச் சிறந்ததாயிற் ;
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அதனால் உங்கள் தமக்ைக ஆகும்" என்
இந்தப் ன்ைனயின் சிறப்ைப அன்ைன
கூறினாள். ஆதலால் உம்ேமா
இங்ேக மகிழ்ந்தி ப்பதற்கு நா கின்ேறாம்.
ைமயான பாணர்கள் பா ம் விளாிப் பண்ைணப்ேபால ெவள்ளிய வலம் ாிச் சங்கு
ழங்குவ ம், விலங்கும் நீைர

ைடய மாகிய கடல்

ைறைய ைடய தைலவேன! நீ

நின் காத க்கு மகிழ்ச்சிைய வழங்குவதானால்,அதற்கு ஏற்றப
மரநிழல் பிற ம் இ க்கின்றன.
ஆயம்-மகளிர் கூட்டம். காழ்-ெகாட்ைட. அைகய- தைழக்க.

நிைறந்தி க்கின்ற

வ்ைவ- ம் தவ்ைவ;

உங்கள் அக்காள். நா
ம்-நாணம் அைடகிேறாம். நைக-மகிழ்ச்சி. வி ந் ைம,
க ப் -ஒப்ப. வான்ேகா -ெவள்ைளச் சங்கு.நர ம்- ழங்கும். ெகாண்க-தைலவ.
நல்கின்- வழங்கினால், பிற மார்; மார்; அைச நிைல.]
----------------------23. ெசவி

கண்ட காட்சி

யற்சி ம் ஆற்ற ம் அறி ம் கல்வி ம் உைடய தமிழ் மகன் அவன். காதல் உள்ளம்
சிறக்கும் காத ஒ த்திையக் கண் மனம் ஒன்றிப் பின் உலகறிய மணம் ெசய்
ெகாண்டான். அழகும், அறி ம், காதலன
வ வாய்க்கு ஏற்ப இல்வாழ்க்ைகைய
நடத் ம் திறைம ம் உைடயவள் அவள். சில காலம் ெபா ள் ேத ம் ெபா ட் ப்
பிாிந்
ெசல்வான் தைலவன்.
ன்ேனார் ஈட் ைவத்த ெசல்வத்ைதக் ெகாண்
வாழ்வைத வாழ்வாக எண்ணாதவன் அவன். தாேன
யன்
ெபற்ற ெபா ைளக்
ெகாண் அறம் ெசய் இன்பம் ய்க்க ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகைய உைடயவன்.
இ தான் பழங்காலத்தில் தமிழ்நாட் ஆடவன ெகாள்ைகயாக இ ந்த .
ஆகேவ அவன் காட்ைடத் தாண்
ம் நாட்ைடத் தாண்
ம் தன்ெமாழி பயிலாத
பிறெமாழி பயி ம் இடங்க க்குச் ெசன் ம் ெபா ள் ஈட் வந்தான். சில சமயங்களில்
திைரகடல் ஓ
ம் திரவியம் ெகாணர்ந்தான்.
ஆள்விைனயாகிய

யற்சி இல்லாதவைன ஆடவெனன்

ெசால்வ

தக்கதன் .

இல்வாழ் க்கு இன்றியைமயாத
ெபா ள், அந்தப் ெபா ள்
யற்சியினாேல
ெபறப்ப வ . யற்சியில்லாதவர் ெபா ைள இழப்பேர அன்றி ஈட் தல்
யா .
தன் காதலன் ஆள்விைனயிற் சிறந்
ெபா ள் ஈட்
வ வ
காத க்குப்
ெப மிதத்ைத உண்டாக்கிய . அப்ப
யற்சியின்ேமற் ெசல் ம் காலத்தில்
அவைனப் பிாிந்
வாழேவண் யி ப்பி ம், அந்தப் பிாி த்
ன்பத்ைத ஒ வா
ஆற்றியி ந்தாள். பிாிவின்
வில் ெபாிய இன்பம் இ ப்பைத நிைனந்
அவள்
ஆ தல் ெபற்றாள்.
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கண் க்கும் க த் க்கும் இனிய கணவனாகிய அவன் இல்வாழ் க்கு ஏற்ற
வைகயில் ஊரவர்
கழ ஊதியம்ெபற்
வ ம்ேபா
அவ க்கு உண்டாகும்
மகிழ்ச்சிக்கு எல்ைல உண்டா? மணம் ெசய் ெகாள்வதற்கு ன் இன்பம் ஒன்ைறேய
லட்சியமாகக்
க தி
அவர்கள்
பழகி
வந்தார்கள்.
உலகியைல ம்
பிற
கட் ப்பா கைள ம் மறந் சுதந்தரமாக இன்பம் ய்த்தனர். மணம் ெசய் ெகாண்ட
பின்ேபா, இன்பம்
ய்க்கும் பகுதி இ ப்பி ம், அறம் ெசய்தல் தைலைம
ேநாக்கமாயிற் . அதற்குப் ெபா ளீட் வ இன்றியைமயாததாகி விட்ட . ெபா ள்
நிரம்பினால் அறம் ெசய் இன்பம் ய்த்
ட் ெநறியிேல பட ம் யற்சிகைள ம்
ெசய்யலாம். வாழ்வின் பயன் இந்த நான்கு உ திப் ெபா ைள ம் அைடவ தான்
என்ப பாரத நா
வ ம் ஊறிப்ேபான ெகாள்ைக.
தைலவன் ெபா ள் ஈட் வந்தால் இல்வாழ்க்ைக ெசவ்விதாக நிைறேவறிவி மா?
ஈட் வந்த ெபா ைளத் தக்கவண்ணம் பா காத் ச் ெசல ெசய்யேவண் ம். வர க்கு
ஏற்றவைகயில் ெசலைவ அைமத் க் ெகாள்ளேவண் ம். இந்தக் கடைமைய
ேமற்ெகாள்கிறாள் காத . மைனத் தைலவியாகிய அவ ைடய ைகயிேல
இ க்கிற
இன்ப வாழ் . தன்ைனக்ெகாண்டவன
ெசல்வ வ வாய்க்குத் தக்க
வைகயில் இல்வாழ்க்ைகைய நடத் ம் ஆற்றைல அவள் ெபற்றி க்கிறாள். ஏர் பி த்த
ஆடவன் எத்தைன ஈட் னா ம் பாைன பி த்தவள் பங்கிட் ச் ெசல
ெசய்தால்
ஒழிய, இல்லறத்தில் இன்பம் காண வைகயில்ைல. இைத நன்குணர்ந்த காத
தைலவன் ெபற்
வந்த ெபா ைள அ ைம யறிந்
ெசல ெசய்கிறாள்.
இன்பம் நிரம்பிய ; ெபா

ம் ெபா

ேப

கிறாள்; ெசவ்வியறிந்

ந்த ; அற ம் அைமந்த . அந்தத் தமிழ்

மைனயின் குைற ேவ
என்ன? குைற ஒன் ேம இல்ைலேய!- இைலெயன்
ெசால்வதற்கு இல்ைல. வாழ்வின் மங்கலமான மைனயாட் ையப் ெபற்றான் அந்தத்
தமிழ் மகன். ஆனால் அதற்கு நன்கலமாக ஒ
தல்வைனப் ெபறவில்ைல. அந்தக்
குைற குைறதாேன?
இைறவன் அ ளால் அந்தக் குைற ம் நிரம்பி விட்ட . அழகுப் தல்வன் மைனக்கு
ஆபரணமாகப் பிறந் விட்டான். இனி அவர்கள் வாழ் இன்ப வாழ் தான். இந்த
இன்ப வாழ் க் காட்சிையப் பலவிதமாகப் பழம் லவர்கள் பாராட் யி க்கிறார்கள்.
ேபயனார் என்ற
லவர் ஐங்கு
என்ற சங்க
ல் தமிழ் மகன் நடத்திய
இன்பவாழ்ைவப் பல பாடல்களிேல சித்தாித்தி க்கிறார். அதில் ஒன்ைறச் சிறி
பார்க்கலாம்.
தைலவிையப் பார்ப்பதற்காக அவள் பிறந்தகத்தி
'ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் கள்ளக் காதல் ெசய்
கல்யாணம் ெசய் ெகாண்

இப்ேபா

ந்

ஒ த்தி வந்தி க்கிறாள்.

இந்தக் காைளேயா

பழகினாள்.

கு த்தனம் ெசய்கிறார்கேள; பைழய அன்
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அப்ப ேய இ கிறதா?' என் பார்த் ப் ேபாவதற்காக வந்தி க்கிறாள். அவள் ேவ
யா ம் அல்ல. இப்ேபா மைனத் தைலவியாக விளங்கும் ெபண்ைணக் குழந்ைதப்
ப வம் தல் கண்மணிையப் ேபாலப் பா காத் வந்த ெசவி த் தாய்தான். ெபற்ற
தாைய நற்றாெயன் ம், வளர்த்த தாையச் ெசவி த்தாெயன் ம் ெசால்வ
வழக்கம்.
ெசவி
வந்
பார்க்கிறாள்.
ட் ன் அழைகப் பார்த்
மகிழ்ந்
மிக ம் வசதியான
. அழகான
ற்றம் இ க்கிற . மற்ற

தமிழர்

ேபாகிறாள்.
இடங்க ம்

இ க்கின்றன. ட் க்குத் தைலவன் , தன் மக ைடய காதலன், பகல் ேநரத்தில் தன்
கடைமைய ஆற்றச் ெசல்கிறான். ஆனால் கதிரவன் மைறவதற்கு
ன்ேன
வந் வி கிறான்.
ட் ல் பண்டங்க

க்குக் குைறவில்ைல. க விக

க்குக் குைறவில்ைல. எல்லாம்

நிரம்பியி க்கின்றன. குழந்ைதைய எ த் க் ெகாஞ்சுகிறாள். தன் மகைளப் பார்த் ,
"சந்ேதாஷமாக இ க்கிறாயா?" என்
ேகட்கெவண் ய அவசியேம இல்ைல.
யற்சி ள்ள கணவ ம் கடைம யறிந்த மைனவி ம் ேசர்ந் நடத் ம் இல்வாழ்
இப்ப த்தான் இ க்கும் என் எ த் க் காட் வதற்கு ஏற்றப இ ந்த அவர்கள்
வாழ்க்ைக.
ன்னிர
ேநரம் காதல ம் காத
ம் உண
ெகாண்டனர். பாணன் ஒ வன்
வந்தான். அவ க்கும் உண அளித்தனர். குழந்ைதக்கும் பா ட் னர். வானத்தில்
சந்திரன் நிலாைவப் பால்ேபாலச் ெசாாிந்
ெகாண்
ந்தான். "பாணனாைர ஒ
பாட் ப் பாடச் ெசால்லட் மா?" என்
ேகட்டான் தைலவன். தைலவி, "நல்ல "
என்றாள். நிலா எறிக்கும்
ற்றத்தில் சித்திர ேவைலப்பா
அைமந்த கு கிய
கால்கைள ைடய கட் ைலப் ேபாட்டார்கள். காதல் தைலவன் அதில் அமர்ந்தான்.
தனித்
மைனவி

அமர்ந்தால் சு தி இல்லாத சங்கீதம் ேபாலல்லவா இ க்கும்? அவ
ைணயாக

வந்

அமர்ந்தாள்.

ேபா மா?

சு தி

இ ந் ம்

ைடய
தாளம்

ேவண்டாமா? லயம் இல்லாத பாட் ப் ரணமான பாட் ஆகாேத. அவள் தனிேய
வரவில்ைல. குழந்ைதைய எ த் வந்தாள். தைலவன் வாங்கிக் ெகாண்டான். கட்
அைணத்தான். ம யின் ேமல் அமர்த்திக்ெகாண்டான்.
பாணன் தன்

ைடய யாைழ அவிழ்த்

இன்னிைசையஎ ப்பினான். இன்ப நில ,

இனிைமத் ெதன்றல், அன் க் காதலர், அ ைமக் குழந்ைத, இைசய தம் எல்லாம்
ேசர்ந் அவ்விடத்ைதத் ேதவேலாகம் ஆகிவிட்டன.
பாணன் இனிய
ல்ைலப் பண்ைண வாசிக்கிறான். குழந்ைத மார்பிேல பற்றித்
தவழத் தைலவன் பாட் ேல ஆழ்கிறான். தைலவி ம் ஆழ்கிறாள். இைச ெவள்ள ம்
நிலா ெவள்ள ம் அவர்கைளத் தம்ைமேய மறந் ேபாகச் ெசய்கின்றன.
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இைதக் காட்
ம் இன்பம் நிைறந்த வாழ்ைவ ேவ எங்ேக காண
ம்? உள்ேள
இ ந்தப ேய இந்தக் காட்சிைய ஊாி
ந் வந்தி க்கும் ெசவி த்தாய் பார்க்கிறாள்.
அவள் கா உணர்ச்சி ெபறவில்ைல. யாழிைசயிேல அவள் உள்ளம் ஈ படவில்ைல.
கண்தான் கூர்ந் ேநாக்கிய . அங்ேக இ ந்த காட்சி அவள் உள்ளத்தில் நன்றாகப்
பதிந்த . அந்த ன்னிர ேநரமாகிய மாைலையக் கண்டாள்; ற்றத்ைதக்கண்டாள்.
அதன் ந விேல கு ங்காற் கட் ைல அவள் கண்கள் கண்டன. தன் அ ைம மகள்
அந்தக் கட்
ல்
ற்றி த்தைலப் பார்த்தாள். சிங்காதனத்திேல அரசேனா
ற்றி க்கும் அரசிையப் ேபால அந்த மைனயரசி அங்ேக ற்றி ந்தாள். அப்ேபா
அவள்
கப் ெபா ைவக் கண்
கண்ணால்
கந்
ப கினாள். அ கில் அவள்
காதலைன ம் பார்த்தாள். ஊன்றிக் கவனிக்கவில்ைல; நாணம் தமிழ்ப் ெபண்கள்
இயல் .
ஆனால்
அத்
தைலவன்
மார்ைபப்
பற்றிக்ெகாண்
தவ ம்
குழந்ைதையப்பார்த்தாள். அந்த ேநரத் க்கு ஏற்ற காட்சி அ . அந்த இன்பப்
ெபா
க்கு ஏற்றப யாழ் இைச அைமந்தி ந்த . எல்லாவற்ைற ம் கண்ணினால்
அளவிட்ட பிறகு, கா

ெகா த் க் ேகட்டாள். பாணன் சாியான பாட்ைடத்தான்

பா னான். ல்ைலப்பண் அைமந்த ஒ
அவள் உள்ளத்ைதக்கூட அந்தப் பாட்
ேகட்டாள்.
ெசவி

பாட் ; இன்ப வாழ்ைவப் பா ம் பாட் .
ெமல்ல ெமல்லப் பிணித்த . நின்றப ேய

மீட் ம் தன் ஊ க்குப் ேபானாள். நற்றாய், ேபாய் வந்த ெசய்திைய அறிய

ஆவேலா
ந்தாள், ெசவி
ஒவ்ெவான்றாக எ த் ச் ெசால்ல **** அவர்கள்
வாழ்க்ைக ெபா ளால் நிரம்பியி க்கிறெதன்
தனிேய ெசால்லவில்ைல. அவர்கள்
அன் சிறந் நிற்கிறெதன் பிாித் ப் ேபசவில்ைல.

அவர்கள்
கைலயின்பத்தில்
உைரக்கவில்ைல. மாைலயிேல

இன்பங்
காண்கின்றார்கள்
என்
தனிேய
தான் கண்ட காட்சிையத் தான் கண்டவாேற

ெசான்னாள். ேபாதாதா? இன்ப வாழ்வின் அழகிய படந்தாேன அந்தக் காட்சி?
மாைல ன்றிற் கு ங்காற் கட் ல்
மைனேயாள் ைணவி யாகப் தல்வன்
மார்பின் ஊ ம் மகிழ்நைக இன்பப்
ெபா திற்கு ஒத்தன் மன்ேன
ெமன்பிணித் தம்ம பாணன யாேழ.
[ஐங்கு

,410}
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[மாைல ேவைளயில்

ட்

ற்றத்தில் குட்ைடயான காைல ைடய கட்

ல் தன்

மைனவி அ ேக இ க்க, தல்வன் தன் மார்பில் ஊ ம் மிக்க மகிழ்ச்சிேயா ள்ள
ெபா
க்கு ஏற்றப ெமல்ல உள்ளத்ைதப் பிணிக்கும் பாணன யாழ் இ க்கின்ற .
மகிழ்நைக-மிக்க மகிழ்ச்சி. ஒத்தன் -ெபா த்தமாக
ெமல்லப் பிணிக்கின்ற தன்ைமைய உைடய ]

இ ந்த .

ெமன்பிணித் -

----------------------24. கம்பர்

கந்த

தமிழ்த்தாயின் அணிகலங்க ள் காப்பியச் சுைவ பல நிரம்பி விளங்கும் சிந்தாமணி,
கற்றவர் உள்ளங்கைளக் களிக்கச் ெசய் ம் சிறந்த
ல். ெப ம் லவர்கள் இந்தக்
காப்பியக் கட ள்
ைளந்
விைளயா
இன் ற்றார்கள். பிற்காலத்தில் தமிழில்
காப்பியங்கைள இயற்றிய கவிஞர் அைனவ ம், சிந்தாமணிைய நன்றாக ஆராய்ந் ,
அதன்
ெசால்ைல ம்
ெபா ைள ம்
தம் ைடய
ல்களில்
எ த்
ஆண்
க்கின்றனர்.
தமிழில்

சுைவப்

பிழம்பாய்

விளங்கும்

இராமாயணத்ைதப்

சக்ரவர்த்தியாகிய கம்பர், சிந்தாமணியின் அைமப்ைப நன்றாகக் கண்

பா ய

கவிச்

ஈ பட்டார்.

ெசால், ெபா ள், யாப் , அணி என்ற வைககளில் சிந்தாமணியிேல கண்டவற்ைற
அவர் ெபான்ேன ேபாலப் ேபாற்றிப் ெபாதிந்
ெகாண்டார். சிந்தாமணிையப்
ைதயெல த்தாற் ேபால எ த் அணி ெசய் தமிழ் உலகில் உலவவிட்ட தமிழ்ப்
ேபராசிாியப்பிரானாகிய 'மகாமேகாபாத்தியாய டாக்டர் ஐயரவர்கள்', சிந்தாமணியின்
ன்றாம் பதிப்
க ைரயிேல ஒ ெசய்திையத் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள்:
'.....இராமாயணத்ைதக்

கம்பர்

அரங்ேகற் ைகயில்,'அள்ளிமீ

(விபீடணன் அைடக்கலப் படலம். 133) என்
கட ன்' என்ற பகுதிையக் ேகட்ட
இ க்கிற ' என்

ெசால் யேபா

ெகாண்ேடன்' என்

சும்'

ம் பாட ல் உள்ள, 'ெவள்ளிெவண்

லவர் ஒ வர், 'இ
கம்பர், 'சிந்தாமணியி

விைட பகர்ந்தனர் என்ப

குறிப்பால் ெதாிய வ கிற
ெபற்ற பயன் இன்னெதன்ப

லைக

சிந்தாமணிப் பிரேயாகமாய்
ந்

ஓர் அகப்ைப

கந்

பைழய பிரதி ஒன்றில் எ திய

என்பேத அச்ெசய்தி. இதனால், கம்பர் சிந்தாமணியாற்
நன்கு ெதாியவ ம்.

ஒ வர், "உலகேம சுைவக்கவில்ைல!" என்

ெசால்கிறார்; "எந்தப் ெபா ள் எப்ப ப்

ேபானால் என்ன? சூாியன் எங்ேக உதயமானால் என்ன?" என் ேபசுகிறார்; "உலக
வாழ்க்ைகயில் இன்பம் கா ம் யற்சிேய இனி ேவண்டாம்" என் ம் ெசால்கிறார்.

120
அவர் இலக்கியத்தில் இன்பங் கண்டவர். இப்ேபா
நல்ல தமிழ்க் காப்பியங்கைள ஆவ
எ த் க் கூ ம் காவியங்கள்

அ கூட ேவண்டாம் என்கிறார்.

டன் வாசித்தவர், அவர் அப் லவர் அ ைமயாக

ன் ; தி க்குறள் ஒன் .

தி த்தக்க மா னிசிந் தாமணி கம்பர்
வி த்தக் கவித்திற ம் ேவண்ேடம் - உ த்தக்க
ெகாங்குேவள் மாக்கைதையக்* கூேறம் குறள்அ

ேகம்

எங்ெகழிெலன் ஞாயி ெறமக்கு?
----------*ெகாங்குேவள் மாக்கைத - ெகாங்குேவளிர் இயற்றிய ெப ங்கைத.
என்ப அந்த இலக்கிய ரசிகர் கூற் . என்ன காரணத்தாேலா ஒ சமயத்தில் மனம்
ைநந்
இப்ப க் கூறினா ம் அவர் கூற்றி
ந்ேத அவ க்குத் தமிழ்
ல்களில்
எத்தைன ஆர்வம் இ க்கிறெதன்ப

ெதளிவாகும். 'நல்ல தமிழ்

ல்கேள ேவண்டாம்

என்ற நிைல வந்த பிறகு சூாியன் உதயமாவைதப் பற்றி நமக்கு என்ன கவைல?"
என்றல்லவா அவர் ெசால்கிறார்?
இங்ேக அவர் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட
ல்க ள், சிந்தாமணி த ல்
நிற்கிற . அதைன அ த் க் கம்பராமயணம் வ கிற . இரண் ம் காப்பியச்
சுைவயிேல சமானமாய் நிற்பைவ என்
அவர் எண்ணினார் ேபா ம்! கம்பைர ம்
தி வள் வைர ம் 'தமி க்குக் கதி' என்
ெசால்வ ஒ வழக்கு. தமிழ்க் காவிய
உலகத்தில் கம்ப ம் தி த்தக்கேதவ ம் கதி என்
திய வழக்கு ஒன்ைற நாம் க
விட்டால், அ
கம்பர்

உண்ைமக்கு மா

சிந்தாமணியி

கந் ெகாண்

க்கிறார்;

ந்

ஆகா .
பல

ெசாற்கைள ம்

ெபா ளைமதிைய ம்

காவிய

ெசாற்ெறாடர்கைள ம்
மரைப ம்

எ த் க்

ெகாண்
க்கிறார்; இன்ன வைகயான ெசய்திகைள இன்ன வைகயான ெசய் ளில்
ெசால்லேவண் ெமன்பைத ம் ெதாிந் அைமத்தி க்கிறார். பலபல உவைமகைள
ெமாண் ெகாண்
க்கிறார். அவர் கந் ெகாண்ட ஓர் அகப்ைபேய என்றா ம்,
அ
மிகமிகப் ெபாிய அகப்ைப! அவர் தம் ைடய அகமாகிய ைபையேய
அகப்ைபயாகக் ெகாண்
கந்தி க்க ேவண் ம்!
அவர் கந் ெகாண்டவற்ைற ல்பி த் ப் பார்த் வைரய ப்ப எளிய காாியம்
அன் . ஆனா ம் சிலசில உதாரணங்களால் கம்ப க்குச் சிந்தாமணி எவ்வா
உதவியாய் விளங்கிய என்பைதப் லப்ப த்தலாம்.
---------
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த ல்

ெசால்ைலக்

கவனிக்கலாம்.

ஐயரவர்கள்

க ைரக்

'ெவள்ளிெவண்' என்ற பிரேயாகத்ைதச் சிந்தாமணிப் பிரேயாகம் என்
கூறியதாகக்

காட் யி க்கிறார்கள்.

'ெவள்ளி'

என்ேறா

குறிப்பில்
ஒ

'ெவண்ைம'

லவர்
என்ேறா

ெசால்லாமல், இரண்ைட ம் ேசர்த் ச் ெசால் யவர் தி த்தக்க ேதவர். 'மைழத்
தாைரகள் ெவள்ைள ெவேளெரன்
ெவள்ளிக் ேகாைலத் ெதாங்கவிட்டாற்ேபால்
இ ந்தன' என்ப

ேதவர் கூ ம் வ ணைன. அங்ேக,

.. ... ... ... ெவள்ளிெவண்
ெகால்தி ைரத்தன ெபாற்ெகா ந் தாைரகள்
என்கிறார்.
நாற்றிைசயி
இ க்கிறதாம்.

ம் அ வி வி கிற . அதன் நீர் ஒ க்கு ெவள்ளிக் கம்பிகைளப் ேபால

ெவள்ளி ெவண் திரள் விசித் *
என்

வ கிற

பாட் . இந்த 'ெவள்ளி ெவண்' என்ற ெதாடைரேய கம்பர் எ த்

ஆண்டார். 'இராமன் கடற்கைரயில் குரங்குக் கூட்டத்திற்கு மத்தியில் இ ந்தான்.
பாற்கட ல்
பள்ளிெகாண்
ந்தவன்
ேதவர்கள்
ேவண்டத்
யிெல ந்
அமர்ந்தி ந்தவன் ேபால இ ந்த

அந்தக் காட்சி' என்

கம்பர் கூ கிறார்.

ெவள்ளிெவண் கட ன் ேமனாள்
விண்ணவர் ெதா
ேவண்டப்
பள்ளிதீர்ந் தி ந்தான் என்னப்
ெபா த ம் பண்பி னாைன
என்ப

பாட் .

'நமர்' என்பதற்கு 'நம்மவர்' என்ப

ெபா ள். நமர்கைள அைழப்பதாயின், 'நமர்கேள'

'நமர்காள்' என்
அைழப்ப இயல் . சிந்தாமணியில்
என்ற விளிையத் தி த்தக்க ேதவர் அைமத்தார்.
நம்கு த் ெதய்வம் கண்டீர்
நமரங்காள்! அறிமின் (547)

தல்

தலாக, 'நமரங்காள்'
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ெசல்வம் நமரங்காள்! நிைனயன்மின்;
ெசய்தவேம நிைனமின் கண்டீர் (2623)
நம்பன்மின் ெசல்வம் நமரங்காள்!
நல்லறேம நிைனமின் கண்டீர் (2624)
என அச்ெசால்ைலச் சிந்தாமணியிேல கண்டார் கம்பர்;
நாகக் குன்றின் நின்றன காண்மின் நமரங்காள்!
நளினக் காேட ஒப்பன காண்மின் நமரங்காள்!
நாவாய் மானச் ெசல்வன காண்மின் நமரங்காள்!
நடக்கால் காட் ம் கண் ளர் ஒக்கும் நமரங்காள்!
ந விச் ெசல் ம் இயல்பின காண்மின் நமரங்காள்!
நாளின் ற்றா ெவண்பிைற ேபா ம் நமரங்காள்!
நகரம் ேநாக்கிச் ெசல்வன காண்மின் நமரங்காள்!
என் களங்காண் படலத்தில் பல இடங்களில் அச்ெசால்ைலப் ெபய் ெகாண்டார்.
அப்பால் வந்தவராகிய குமர கு பர ம் இச் ெசால்ைல எ த்தாண்ட கற்பைன நயம்
ெபறச் ெசய்திகைளச் ெசால்வதில் ேதவ ம் கம்ப ம் வல்லவர். சில கற்பைனகைளத்
ேதவாிடமி ந் கம்பர் ெபற் த் தம காவிய மாளிைகயிேல ெபா த்தியி க்கிறார்.
உழவர் வயல்களில் ேவைல ெசய்கின்றனர். சிலர் கைள பறிக்கின்றனர். மற்றக்
கைளெயல்லாம் கைளந்தவர்கள், குவைளைய ம் தாமைரைய ம் ெதாடவில்ைலயாம்.
அைவ தம் காத மார் கண்ைணப் ேபால ம் கத்ைதப் ேபால ம் இ ந்தைமயால்
அவற்ைறக் கைளயாமல் விட்டார்களாம்.
கண்ெணனக் குவைள ங் கட்டல் ஓம்பினார்;
வண்ணவாண்

கெமன மைரயின் உள் கார்;

பண்எ த் தியல்படப் பரப்பி யிட்டனர்;
தண்வயல் உழவர்தம் தன்ைம இன்னேத!
(கட்டல்-கைளெய த்தல். ஓம்பினார்-நீக்கினார். மைர-தாமைர)
குவைள

கைளதைல

நீங்கினார்,

அைவ

காத மார்

கண்கைளப்

ேபான்

இ ந்தைமயால் தாமைரயின் பக்கத்திேல கூடப் ேபாகவில்ைல; அைவ தம் காத மார்
வண்ணவாள்
கெமனத் ேதான்றினைமயால் குவைளைய ம் தாமைரைய ம்
கண்டேபா அைவகைளகள் என்ற நிைனைவேய மறந் , தம் காத மார் அழைக
நிைனந்தனர். அந்த நிைனப்பிேல அவர்கள் உள்ளத்தில் இன்பம் ெகாந்தளித்த .
பாடல்கைள அந்த உற்சாகத்திேல பாடத் ெதாடங்கினார்கள்; ெமல்லப் பா னார்கள்.
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இந்தக் காலத் ப் பாடகர்கள்கூட, வார்த்ைதகைள வி ங்கிவிட்
ெம குகிறார்கேள;

அப்ப ப்

பாடவில்ைல.

எ த்தின்

ராகத்தால்
இயல்

சி

நன்றாக

ெவளிப்ப ம்ப யாக, அட்சர சுத்தமாக, பண்கைளப் பா ப் பரப்பினார்கள். குளிர்ந்த
வய ல் உள்ள உழவர்களின் இயல் இப்ப ப்பட்ட . மலர்க் காட்சி ம் மங்ைகயர்
நிைனப் ம் இனிய பாட ம் ஒன் ப ம் இடமாக அந்தத் தண்வயல் விளங்குகிற .
கம்பர் இந்தப் பாட்ைடப் பார்த்தார். அவர் நாட் ப் படலத்தில் மள்ளர்கைளக்
காட் கிறார். இந்தப் பாட் ன் க த்ைதப் பின் ம் கம்பர் விாிவாக்கினார். ேகாசல
நாட் மள்ளர்கள் கைள பறித்தைலேய விட் விட் நின்றார்களாம். அதற்கு இரண்
காரணம்:

ஒன் ,

வயல்

வ ம்

குவைள ம்

தாமைர ம்

ஆம்ப

நிற்கின்றன; அைவ கைடசிய ைடய கண்ைண ம் ைகைய ம் காைல ம்

மாகேவ
கத்ைத ம்

வாைய ம் நிைனப் ட் கின்றன. இரண் , அவர்கள் காமத்தால் மயங்கி நின்றார்கள்.
அேதா கள் மயக்க ம் ேசர்ந் ெகாண்ட . அதனால், எ த் க்ெகாண்ட காாியத்ைத
நிைறேவற்ற மாட்டாமல் மனம் மயங்கி நிற்கிறார்கள். சின்னப் த்தி பைடத்தவர்கள்
காமத்தின் வயப்பட்டால் கடைமையச் ெசய்ய
அதி
ந் பிைழக்கப் ேபாகிறார்கள்!

மா, என்ன? அவர்கள் எங்ேக

கம்பர் இவ்வா வ ணித் க் 'காமத்ைதப் ெபற்ற சிறிேயார் உய்யமாட்டார்' என்ற
நீதிைய ம் இங்ேக இைணத் விட்டார்.
பண்கள்வாய் மிழற் ம் இன்ெசாற்
கைடசியர் பரந் நீண்ட
கண்ைககால் கம்வாய் ஒக்கும்
கைளயலால் கைளயிலாைம
உண்கள்வார் கைடவாய் மன்னர்
கைளகலா லவி நிற்பார்;
ெபண்கள்பால் ைவத்த ேநயம்
பிைழப்பேரா சிறியர் ெபற்றால்?
[கைடசியர்-மள்ள ைடய மைனவிமார். இலாைம- இல்லாமல். உண்கள்வார்
கைடவாய்- தாம் உண்ட கள் ஒ க்ன்ற கைடவாைய உைடய. மள்ளர்உழவர்.கைளகலா - கைளயாமல்]
ப ைம என்பவள்

ங்கிக்ெகாண்

ந்தேபா

சீவகன் அவைளப் பிாிந்

ேபாய்வி கிரான். கண் விழித்த ப ைம,தன் அ ம்ெபறற் காதலைனக் காணாமல்
வ ந் கிறாள்; கண்ட கண்ட ெபா ள்கைளெயல்லாம் பார்த் ப்
கிளிைய ம்
ைவ ம் அன்னத்ைத ம் மயிைல ம் விளக்ைக ம்
விளித் என்ன என்னேவா ெசால்கிறாள்.

லம் கிறாள்;
மாடத்ைத ம்
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மயிைலக்கண்டாள். அதன் ேதாைகயிேலதான் எத்தைன கண்கள்! அவள் கயற்
கண்ணினாள்; அந்தக் கண்ைண
மைறந்தான். மயி
ஒன்றாவ
ெதாிந்

த்

ைடய கண்,

ங்க்ப்ேபானாள். அப்ேபா

சீவகன் பிாிந்

டாத கண் அல்லவா? அத்தைன கண்களில்

அவைனப் பார்த்திராதா? அவன் எந்த வழியாகப் ேபானான் என்
ெகாண் ராதா?- பாவம்!

ப ைம பிாி

ெபாறாமல் இப்ப ெயல்லாம் நிைனக்கிறாள். 'ைமயில்லாத கண்,

மயிற்கண்; ங்காத கண். ெமய்ெயல்லாம் அப்ப ப் பல கண்கைளப் பைடத்த மயில்.
அவற்ைறக் ெகாண்
உண்ைமையக் கண்
க்குேம! ஐயன் ெசன்ற இடத்ைத
அறிந்தி க்குேம!' ஆம் அைதக் ேகட் க்ெகாண்ேட ஒ

கும்பி

ேபாட்டாள் ப ைம.

ைமயில் வாள்ெந ங் கண்வள ராதன
ெமய்ெய லாம்உைட யாய் ெமய்ம்ைம காண் நீ
ஐயன் ெசந் ழிக் கூ ெகன் றாய்மயில்
ைகயி னால்ெதா தான்கயற் கண்ணினாள்.
[ைம இல்-ைம இல்லாத. வான்-ஒளி. வளராதனங்காதனவாகிய. காண் பார்ப்பாய். ெசன் ழி- ெசன்றவிடத்ைத. ஆய்மயில்- அழைக ைடய மயில்.]
'மயில் அத்தைன கண்களா

ம் பார்த்தி க்கக் கூ ேம!' என்

பிாிவினால்

மயங்கிய ஒ த்தி கூ ம் இைதக் கம்பர் கண்டார்; நல்ல இடத்தில் இைதப் பயன்
ப த்திக் ெகாள்ள ேவண்
ெமன்
நிைனத்தார். அவ ைடய காவியத்திேலதான்
இராம ம் சீைத ம் பிாிந்
வா ம் கட்டங்கள் இ க்கின்றனேவ! ேவ
ஒ
கவிஞராயி ந்தால், சீைத வ ந் வதாக வ ம் இடத்தில் இந்தப் பாட்ைட அப்ப ேய
க்கி ைவத்
வி வார். கம்பர் சாமர்த்தியசா ; எைத ம்
ெம
ேகற்றிப்
ெபா
ட் பவர்.
இராமன்
சீைதையப்
பிாிந்
வ ந் மிடத்தில்
பல
கண்கைள ைடய மயிைலக் ெகாண் வந்தார். இராமன் அைதப் பார்க்கிறான். அ
ஆயிரம் கண்கைள ைடய ; நிச்சயம் சீைத ேபாகுமிடத்ைதப் பார்த்ேத இ க்கும்.
கம்பர், 'நீ பார்த்தாயா? ெசால்' என்
அப்ப

இராமன் ெசான்னதாக அைமக்கவில்ைல.

அைமத்தால்' ப ைமக்குப் பதில் இராமன் ெசால்வதாக இ ப்பைத யன்றி மற்ற

எல்லாம் ஒன்றாகேவ இ க்குேம! 'ஆடவன் ெசால்வதிேல பின்
என் எண்ணினார்.

ம் நயம் காட்டலாம்'

மயில் ஆ கிற ; சீைத ெசன்றைத ஆயிரங் கண்களால் பார்த் ம் அ
சிந்ைத உவந்

ஆ வதற்குக் காரணம் என்ன? சீைதக்கும் மயி

இப்ப ச்

க்கும் பைக உண் .
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ஆம்!

ன்ெபல்லாம்

சீைதையக்

கண்டால்

மயில்

ன்ேன

நிற்காமல்

ஓ ம்;

அவ ைடய சாயைலக்கண் , ' இந்தச்சாயல் நமக்கு இல்ைலேய!' என் அ க்கா
அைடந் ஒ ங்கி மனம் ெவ ம்பிப் பைகவைரப் ேபாேல திாி ம். இப்ேபா சிந்ைத
உவந்
ஆ கின்ற .
இராமன்
தன்
உயிர்
ேபான்ற
சீைதையத்
ேத க்ெகாண்
க்கிறான். மயில் நிைனத்தால் உண்ைமையச் ெசால்லலாம்.
ஏெனன்றால், அ

நிச்சயமாக அவைளக் கண்

அதற்குத் ெதாியாமல் ஒளிந்

ேபாக

க்கிற . ஆயிரங் கண்

ைடய

மா?

இராமன்
கூற்றாக
ைவத் ,
இத்தைன
எண்ணங்கைள ம்
ெவளிப்ப த் வதாகக் கம்பர் பம்ைபப் படலத்தில் பா கிறார்:

அவன்

ஓடா நின்ற களிமயிேல!
சாயற்கு ஒ ங்கி உள்ளழி*ந்
கூடா தாாின் திாிகின்ற
நீ ம் ஆகம் குளிர்ந்தாேயா?
ேதடா நின்ற என் யிைரத்
ெதாியக் கண்டாய் சிந்ைத உவந்
ஆடாநின்றாய் ஆயிரங்கண்
உைடயாய்க்கு ஒளிக்கு மா ண்ேடா?
[ஓடாநின்ற- ன்ெபல்லாம் ஓ கின்ற. அழிந் -வ ந்தி கூடாதாாின் -பைகவைரப்
ேபால உைட யாய்க்கு -உைடய உனக்கு]
**
காவியங்களில்

த ல் மைழையப் பற்றிக் கூறி மைழ ெபய்ய நீர்மல்கி அ வி

பாய்ந் ஆறாகி, ஆற் ெவள்ளம் பாய்ந் வயல் வளம் ெப வதாக அைமப்ப மர .
இந்த மர க்கு வழி காட் யவர் தி த்தக்க ேதவர். கம்பர் அதைன விாிவாக
அைமத்தார். அப்ப ேய திைண வ ணைன ம் திைண மயக்க ம் காவியத்தில்
அைமவைதச் சிந்தாமணியில் த ற் காணலாம். காப்பிய நாயக க்கும் நாயகிக்கும்
உணர்ச்சி ஒத்தி த்தைலச் சிந்தாமணி பல இடங்களில் காட் ம்; கம்ப ம் காட் கிறார்.
உயர் நிைலயில் வா ம் தைலவிமார்க
குறள், சிந்

க்கு விைனவல பாங்கினராகக் கூன் ,

என்ற விகார உ வத்தினர் இ ப்பதாகப் பைழய

ல்கள் கூ ம்.

ெப ங்கைதயாசிாியர் அைத அைமத்தி க்கிறார். சிந்தாமணியி ம் வ கிற ; கம்ப ம்
ெசால்கிறார். ஆனால் சிந்தாமணியி ம் இராமாயணத்தி ம் தைலவி றப்ப ைகயில்
இந்தக் கூட்டத்தினர் உடன் வ கின்றனர்.
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காந்த வ தத்ைத அழகாக அலங்காரஞ் ெசய்

ெகாண்

றப்ப கிறாள்.

அவ டன் குற ம் சிந் ம் வந்தனவாம். குறள், மிகக் குட்ைடயான வ வம்;
அைதவிடச் சிறி உயர்ந்த சிந் . அைவ ைகைய
சி நடப்ப ேதைர நடப்ப
ேபால இ ந்ததாம்.
ஆரம் யல்வர அந் கில் ேசார்தர
ரம் பட க்ைகைய ெமய்வழி சித்
ேதைர நடப்பன ேபாற்குறள் சிந்திெனா
ேடா ம் நடந்தன ஒண்ெடா
ன்ேன.
[ஆரம்
யல்வர த்
ஒண்ெடா - காந்த வதத்ைத.]

மாைல அைசய

கில் = ஆைட. ஓ ம் - அைச.

இராமாயணத்தில் சீைத தி மண மண்டபத் க்கு வ கிறாள். ேதாழிமார் ைனந்த
அணிக ம் மணிக ம் ஆைட ம் அழகு ெசய்ய நடந் வ கிறாள். அப்ேபா சிந்
குறள் கூன் ஆகிய கூட்டங்கள் வந்

பணிகின்றன; அவ

டன் வ கின்றன.

சிந்ெதா குற ம் கூ ம்
சிலதியர் குழா ம் ெதற்றி
வந்த வணங்கிச் சுற்ற
மணியணி விதான நிழல்
இந் வின் ெகா ந் விண்மின்
இனத்ெதா ம் வ வ ெதன்ன
நந்த ல் விளக்க மன்ன
நங்ைக ம் நடக்க

ற்றாள். (ேகாலங்காண். 23.)

[சிலதியர்= *** மகளிர். குழாம் - கூட்டம். ெதற்றி - ெந ங்கி. இந்
விண்மீன் - நட்சத்திரம். நந்தல் இல் விளக்கம் - அவியாத விளக்கு.]

சந்திரன்.

இராமன் நகர் நீங்கிய பிறகு அேயாத்தி நகரம் ஜீவனற் க் கிடந்தைதக் கம்பர்
ேசாகச் சுைவ ெசாட்டச் ெசாட்டப் பா கிறார். சிந்தாமணியில் த்தியிலம் பகத்தில்
சீவகன்
றைவ ேமற்ெகாண்டேபா
நகரம் ெபா வழிந்தி ந்தைதத் ேதவர்
வ ணிக்கிறார். இரண்
ம் பல க த் க்கள் ஒத் நடப்பைதக் காணலாம்.
**
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இன்ன சுைவ ள்ள பகுதிக்கு இன்ன வைகயான ெசய் ள் ெபா த்தமாக
இ க்கும் என் ஆய்ந் அைமப்ப ெப ங் கவிஞ க்கு இயல் . அந்த வைகயி ம்
சிந்தாமணிையக் கண்
கம்பர் அைமத்த இடம் சில உண் . கம்பர் பின் ம்
க்கமாக
அைமத்தவற்ைறப்
பிற்காலக்
கவிஞர்கள்
கடன்
ெகாண்
அைமத்தி க்கிறார்கள்.
சீவகைனப் பிாிந்த ப ைம, அ கி
லம் கிறாள்.

ள்ள ெபா ள்கைள ெயல்லம் பார்த் ப்

நிைரவி ழ விந் நிமிர்ெபான் ெசாாி ம்
வைரேய! னேல! வைழேய! தைழேய!
விைரயார் ெபாழிேல! விாிெவண் ணிலேவ!
உைரயீர் உயிர்கா வல ள் வழிேய *
என்ப ேபான்ற க
வி த்தங்கைளத் தி த்தக்கேதவர் அங்ேக அைமக்கிறார்
கவிச் சக்கரவர்த்தி கம்ப ம். சீைத இராவணனால் சிைறெய க்கப் ெபற் ச்
ெசல் ம்ேபா இந்தச் சந்தத்தில் அைமந்த க வி த்தங்கைளேய ஆ கிறார்.
------------------------------------* வாிைசயாக வி ம் அ வியான

ஒளி ஓங்கும் ெபான்ைனச் ெசாாிவதற்கு

இடமான மைலேய, நீேர, சுர ன்ைனேய, மரங்களின் தைழேய, வாசைன ெகாண்ட
ேசாைலேய, விாிந்த ெவள்ளிேய,நிலேவ, என் உயி க்குக் காவலனாகிய சீவகன்
இ க்கும் இடத்ைதச் ெசால் ராக.
மைலேய! மரேன! மயிேல! குயிேல!
கைலேய! பிைணேய! களிேற! பி ேய!
நிைலயா உயிேரன் நிைலேத றினிர்ேபாய்
உைலயா வ யா

ைழநீர் உைரயீர் * (சடா

என்ப
ேபான்ற பாடல்கைளப் ப க்கும்ேபா
பாடல்கைளப் ப த்த நிைன வ வ இயல்ேப.

உயிர் நீத்த. 77)
ேமேல ெசான்ன சிந்தாமணிப்

பின் ம் சுந்தர காண்டத்தில், அேசாக வனத்தில் தனியி ந்
வாக்ைக இேத சந்தத்தில் கம்பர் காட் கிறார்.
தழல்வி சக(?)லாய் வ வா ைடத ழீஇ
அழல் ர்! எனதா வியறிந் தி ேரா?
நிழல்வி ைரயனார் உடன்நீர் ெந நாள்
உழல் ர் ெகா யீர் உைரயா

ேரா? + (உ க்கட்

6)

லம் ம் சீைதயின்
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என்ற இடத்ைதக் காண்க.
கவிக்குச் சுைவத ம் அலங்காரங்கள் பலவற் ள் தைலைம ெபற்ற உவைம.
ெப ங்கவிஞர்கள் இடத் க்கு ஏற்றப
ம் ெபா
க்கு ஏற்றப
ம் பாத்திரங்க க்கு
ஏற்றப
ம் உவைமகைள அைமப்பார்கள். தி த்தக்க ேதவர் பல
திய
திய
உவைமகைளக் கூ கிறார். கம்ப ம் உவைம கூ வதில் சைளத்தவர் அல்லர்; சில சில
உவைமகைளச் சிந்தாமணியினின் ம் எ த் ச் சிறி மாற்றி ம் கூட்
ம் ேபாற்றி
ைவக்கிறார்.
----------------* மைலேய, மரேம, மயிேல, குயிேல, ஆண் மாேன,ெபண்மாேன, ஆண்யாைனேய,
ெபண்யாைனேய, நிைலநில்லாத உயிைர ைடய என நிைலையத் ெதாிந் ெகாண்
ேபாய்த் தளராத வ ைமைய ைடய என் காதலாிடம் ெசன் நீர் உைரப்பீர்களாக.
+ ெகா யீர், (ெகா கேள என் ம், ெகா யவர்கேள என் ம் இ ெபா ள்
ப ம்ப இச்ெசால் அைமந்த .) ெந ப்பின் ெவம்ைம ச உலாவி வ ம் வாைடக்
காற்ைறத் த விக்ெகாண்

என் உயிர் எாி ம்ப

ெசய்கிறவர்கேள, இதைன நீங்கள்

அறியவில்ைலேயா? நிழல் காட் ம் கடல் ேபான்ற தி ேமனிைய உைடய என்
காதல டன் ெந நாள் பழகி அைலந்தவர்கேள, அவ க்கு என்ைனப்பற்றி ஒன் ம்
ெசால்லவில்ைலேயா?
மைழத் தாைரக்கு ெவள்ளி ெவண் ேகாைலத் ேதவர் உவைம கூறினார். கம்பர்
ெவள்ளி வி ைதக் கூறினார்:
.... .... ..... ெவள்ளிெவண்
ேகால்நி ைரத்தன ேபாற்ெகா த் தாைரகள்
வான்நி ைரத் மணத் ெசாாிந்தேவ
(சிந்தாமணி 33)
(நிைரத்தனேபால் - வாிைசயாக ைவத்தவற்ைறப் ேபால. நிைரத்
நின் .)
ெவள்ளி

ழிைட

- வாிைசயாக

ழ்த்ெதனத் தாைரகள்

... ...... வழங்கின ேமகேம.
(கம்பராமாயணம்)
( ழ் - வி
மைழத்தாைரகைள.)

.

ழ்த்ெதன

-

ழச்ெசய்த ேபால.

தாைரகள்

-
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இராசமா ரத்தின்
திகளில் பல நாட்
மக்க ம் வந்
கு
கிறார்கள்.
பதிெனட் ப்
பாைஷையப்
ேபசுகிறவர்க ம்
கூ த்
தங்க க்குள்
ேபசிக்
ெகாள்கிறார்கள். அந்தப் ேபச்சின் ஒ க்குத் தி த்தக்க ேதவர் ஓர் உவைம கூ கிறார்.
ஆல மரத்தில் பட்சிக் கூட்டங்கள் ேசர்ந்
அப்ப இ ந்ததாம்:

பல பல விதமான ஓைசைய எ ப் ேம,

இட்டஎள் நிலப்படா வைகயின் ஈண் ய
ட் லா வ பாைட மாக்களால்
ட்பயில் ப மரப் ெபா விற் றாகிய
மட் லா வளநகர் வண்ணம் இன்னேத.
[எள்ேபாட்டால் எள் நிலத்தில் விழாதப

கூ யி ந்த குைறவில்லாத பதிெனட் ப்

பாைஷகைளப் ேபசும் மக்களால், பல வைகப் பறைவகள் பழகுகிற ஆலமரத்ைதப்
ேபான்ற சிறப்ைபப் ெபற்ற ம் எல்ைலயற்ற வளத்ைத உைடய மாகிய நகரத்தின்
இயல் இத்தைகய .]
இந்த உவைமையக் கம்பர் எ த் க் ெகாண்டார். ஆனால், இைதத் தி ப்பி
உபமானத்ைத உபேமயமாக்கினார். அதாவ , பதிெனட் ப் பாைஷக்காரர் ேபச்சுக்குப்
பறைவகளின் ஒ ையத் ேதவர் உவைம குறினார்; கம்பர் பறைவகளின் ஒ க்குப்
பதிெனட் ப் பாைஷக்காரர் ேபச்ைச உவைம கூறினார். பம்ைபப் ெபாய்ைகயில்
இன்னெவன்
காண
யாத பல ஒ கைளச் ேசார்வில்லாமல் ஒ க்கின்றன பல
ட்கள். ஆாியம்
த ய பதிெனண் ெமாழிேபசும் சாமானிய மக்கள் ஓாிடத்தில்
கூ னால் எப்ப ச் சளசளெவன் ேபசுவார்கேளா அப்ப இ ந்த அந்த இைரச்சல்.
ஆாியம்

த ய பதிெனண் பாைடயிற்

ாியர் ஒ வழிப் குந்த ேபான்றவ,
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்ெறா ெடாப்பில
ேசார்வில் விளம் ள் வன் கின்ற .
[ ாியர் - பாமர மக்கள்.

வன் கின்ற

- ெந ங்கி ள்ள .]

நா
ேபர் கூ ம் இடத்தில் தங்கள் தங்கள் ேபச்ைசச் சளசளெவன்
ெகாள்பவர்கள் பாமர
மக்களாகத்தான் இ க்கக்கூ ம். ஆத ன், 'அறிவற்றவர்' என்

ேபசிக்

ம் ெபா ள்பட,

'மாக்கள்' என் ேதவர் கூறினார். கம்பர் அைதப் பின் ம் விளக்குபவர் ேபால, ' ாியர்'
என்ேற கூறிவிட்டார். அேதா இரண் ஒ க க்கும் ெபா வான லட்சணங்கைள ம்
விாித்தி க்கிறார். ேகட் த் ெதாிந்

ெகாள்ள

யாதைவ, ஒன்

ேபால ஒன்
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அைமயாதைவ. ேசார்வில்லாமல் சதா ேகட்பைவ-பாமரர் ேபச்சுக்கள். அ
ம்
பதிெனட் ப் பாைஷகள் ேபசும் ெப ங்கூட்டத் ப் ேபச்சுக்கள் இப்ப த்தாேன
இ க்கும்? பறைவகளின்
அறிேவாம்.

ஒ

ம்

இப்ப த்தான்

ேபார் நடக்கிற . குதிைர இங்கும் அங்கும் ெசன்

இ க்கும்

சுழன்

என்பைத ம்

நாம்

வ கிற .

கூட் ற
க்கி விட்ட
குயமகன் திகிாி ேபால
வான்திறல் ேதவ தத்தன்
க னமா ... ... ...
... ... திாி ம் அன்ேற (786)
என்
குலாலன சக்கரத்ைத உவைம கூறினார் ேதவர். மிதிைலயிேல வ ம்
க னப் பாய் மா ம் (க வாளத்ைத ைடய குதிைர) குலாலன்
க்கிவிட்ட மட்கலத்
திகிாி ேபாலேவ வந்தன என்கிறார் கம்பர்.
ெகாட்
க னப் பாய்மா
குலால்மகன்
க்கி விட்ட
மட்கலத் திகிாி ேபால
... ... ... வ வ
என்ப
வழங்கினா

கம்பர்
ம்,'

வாக்கு.

க்கிவிட்ட'

சிந்தாமணிப் பாட்ைடக் ெகாண்

என்ற

'

க்கி

பாடம்

ஒன்

இ க்க

பார்த்தால் ெதாியவில்ைலயா?

சந்திேராதயம் ஆகின்ற . இ ட் ேல ைகவிளக்
ெக த்தாற் ேபாலச் சந்திரன் ேதான் கிறதாம்.
ஏறனாற் கி ைள திங்கக்
ைகவிளக் ேகத்தி யாங்கு
யர் மதியந் ேதான்ற (1542)
என்ப

விட்ட'

சிந்தாமணி.

.... ..... ..... வானம்
ைகவிளக் ெக த்த ெதன்ன
வந்த கட ட் ங்கள்

என்ற

பாடம்

ேவண் ெமன்ப
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(ைதலமாட்
என்ப

49)

இராமாயணம்.

ெசல்வம் நிைலயாைமையத் தி த்தக்க ேதவர் கூற வ கிறார்; அதற்கு விளக்ைக
உவைம கூ கிறார். அேத உவைமையக் கம்பர் வாழ்க்ைக நிைலயாைமக்குக்
காட் கிறார்.
ாி த்த மாைலப் ெபாற்ேகால்
விளக்கி ட் ெபய்த ெநய் ம்
திாி ஞ்ெசன் றற்ற ேபாழ்ேத
தி ச்சுடர் ேதம்பி னல்லால்
எாிெமாய்த் ப் ெப க ண்ேடா?
இ விைன ெசன் ேதய்ந்தால்
பாி ற் க் ெகடாமற் ெசல்வம்
என்ப

பற்றியார் அதைன ைவப்பார்? (2316)
தி த்தக்க ேதவர் வாக்கு.
ண்ணிய ந ெநயிற் ெபா வில் காலமாம்
திண்ணிய திாிவினில் விதிெயன் தீயினில்
எண்ணிய விளக்கு, அைவ இரண் ம் எஞ்சினால்

என்ப

அண்ணேல! அவிவதற் ைகயம் யாவேதா?
கம்பர் வாக்கு.

இரண்
ம் ெநய் ம் திாி ம் ஆகிவிட்டால், அவிக்கின்ற விளக்ைகக்
காண்கிேறாம். ண்ணிய பாவம் என்ற இரண்ைட ெநய் ம் திாி மாகச் ெசான்னார்
ேதவர்.

கம்பேரா,

ண்ணியத்ைத ம்

காலத்ைத ம்

ெநய்யாக ம்

திாியாக ம்

ெசான்னார். அங்ேக அவிகின்ற விளக்கு, ெசல்வம்; இங்ேக அவிகின்ற விளக்கு
வாழ்க்ைக. இரண் டத்தி ம் தி ச்சுடர் ேதம் கிற . விளக்கு அவிகிற . இந்த
உவைமயினிைடேய ேதவர் வாக்ைகக் கம்பர் அறிந்
பயன்ப த்திக் ெகாண்டார்
என்ற ெசய்தி அவியா விளக்க
கிற .
ேதவர் பைடத்த சிந்தாமணி வி ந் ப் பாைனயில் கம்பர் இவ்வா
ெமாண்
ெகாண்டைவ பல. இைவ சில உதாரணங்கள். இவற்ைறப் பார்த்தாேல கம்பர் கந்
ெகாண்ட அகப்ைப மிகப் ெபாி
-------------------

என்ப

ேதான்றவில்ைலயா?
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25. ஔைவயார் என்

ம் பண்

வம்

அன் காரணமாகப் ெபண்கைள அம்மா என் ம், ஆண்கைள அப்பா என் ம்
அைழக்கும் வழக்கம் ெந ங்காலமாக இந்நாட் ல் இ ந்
வ கிற . அப்ப ேய
மாமன், மாமி என் ம் அைழக்கும் வழக்க ம் உண் . தன்ைன விட இைளயவைனத்
தம்பி என் ம், ெபாியவைன அண்ணன் என் ம் அைழப்பார்கள். தங்கச்சி, அக்கா
என் பிற ெபண்கைள அைழக்கும் வழக்கத்ைத ம் இங்ேக பார்க்கலாம்.
இப்ப உற ப் ெபயராக வழங்குபவற்ைறேய தம் ைடய ெசாந்தப் ெபயராகக்
ெகாண்டவர்கள் தமிழ்நாட் ல் இ க்கிறார்கள். இந்த உற ப் ெபயர்கேளா
சில
அைட ெமாழிகைளச் ேசர்த் ப் ெபயராக ைவத் க் ெகாள்வார்கள். நல்லண்ணன்,
ெபாியண்ணன், நல்லதம்பி, சின்னத் தம்பி, ெபாிய தம்பி, நல்ல தங்காள் என்பன
ேபான்ற ெபயர்கைளத் தம் ைடய ெசாந்தப் ெபயர்களாக ைவத் க் ெகாண்டவர்கைள
நாம் காண்கிேறாம்.
இந்த வழக்கம் தமிழ்நாட் ல் மிகப் பழங் காலத்தி ம் இ ந் வந்தெதன்பைத
இலக்கியங்கைளக் ெகாண் உணரலாம். சங்க காலப் ெபண் லவர்க ள் ஒ வர்
நச்ெசள்ைளயார் என்பவர். ெசள்ைள என்ப தங்ைக என் ம் ெபா ைள உைடய .
அ ேவ இக்காலத்தில் ெத ங்கில் 'ெசல்ல ' என் வழங்குகிற . 'ந' என்ப
சிறப்ைபக் குறிக்கும் ஓர் இைடச்ெசால். நச்ெசள்ைளயார் என்ற ெபயர் நல்லதங்காள்
என்பைதப் ேபான்றேத. தி மா ன் ேதவிய ள் ஒ த்தியாகிய நீளாேதவிைய
நப்பின்ைன என் தமிழ்
ல்கள் கூ ம். பின்ைன என்ப தங்ைக என்ற ெபா ைள
உைடய . நச்ெசள்ைள என்ப ேபான்றேத நப்பின்ைன என்ற ெபய ம்.
ஔைவ என்ற ெசால் க்குத் தமக்ைக என் ெபா ள். அ ேவ தவ்ைவ என் ம்
வ ம். உங்கள் தமக்ைக என்ற அர்த்தத்தில்
வ்ைவ என்
வ ம்.
ம் ஔைவ
என் ம் ெதாடேர அவ்வா ஆயிற் . தம் ஔைவ என்ப தவ்ைவ என் வந்த .
பிராயத்தில்
த்தவர்கைள அக்காள் என்
வழங்கும் வழக்கம் உண் . தமி லகம்
அறிந்த
தாட் யாராகிய ஔைவக்கு இயற்ெபயர் இன்னெதன்
ெதாியவில்ைல.
ஆண்
ம் அறிவி ம் திர்ந் விளங்கிய அம்
தாட் யாாின் ெசாந்தப் ெபயைர
மக்கள் வழங்கவில்ைல. ெபாியவர்கள் ெசாந்தப் ெபயைர ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்வ
மாியாைத அன்
என்
இந்த நாட் னர் நிைனப்பார்கள். பல
ெபாிேயார்க க்குச் ெசாந்தப் ெபயர் இன்னெதன்
இப்ேபா
ெதாிவதில்ைல.
அதற்குக் காரணம் ேமேல ெசான்னப , மக்க க்கு அவர்களிடம் இ ந்த
ெப மதிப்ேபயாகும். கம்பர் என்ப சாதிப் ெபயர். கவிச்சக்ரவர்த்தியாகிய அவ ைடய
ெசாந்தப் ெபயர் இன்னெதன் ெதாியவில்ைல.
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ஔைவயார் தமிழ்நாட் ன் பரப்ெபல்லாம் ெசன் பரவிய கைழ உைடயவர்.
அவ ைடய லைமையக் கண் யாவ ம் அவாிடம் அளவற்ற அன் ம் ெப மதிப் ம்
ெகாண்
ந்தனர்.
ைட மன்ன ம் தைலவணங்கும் தகுதி அவ க்கு இ ந்த .
பிற்காலத்தில் சிறந்த லைம ம் ஒ க்க ம் ெதய்வபக்தி ம் உைடய ெபண்
ெபாியார் ஒ வர் இ ந்தார். அவ க்கும் ஔைவயார் என்ற ெபயர் ஏற்பட்ட .
நாேடா யாக வழங்கும் கைதகளில் "ஓர் ஊாில் ஓர் ஔைவயார்ப் பாட் இ ந்தாள்"
என் வ ம் கைதகள் பல. "ஔைவ வாக்கு, ெசவ்ைவ வாக்கு" என்ற பழெமாழி ம்
தமிழ்நாட் ல் வழங்கத் ெதாடங்கிய .
இவற்ைற ெயல்லாம் ஒன்
ப த்திச் சிந்தித்தால் ஔைவ என்ற மாத்திரத்தில்
தமிழ் மக்களின் அகக் கண்ணில் ஓர் உ வம் லனாவ ெதாியவ ம். ஔைவயார்
ைமைய உைடயவர் என்ப
தல் அைடயாளம். அவர் ெப ந்தமிழ்ப் லைம
உைடயவர் என்ப

அ த்

நிைன க்கு வ வ ; பக்தி ைடயவர் என்ப

நிைனவிேல ேதான் கிற ; சிறந்த ஒ க்கம், எல்ேலாாிடத்தி

பிறகு

ம் இளகிய மனம்,

கூ க்கும் பா ம் எளிைம, மன்னர்கைள ம் பணிய ைவக்கும் வாக்கு வன்ைம,
எப்ேபா ம் தமிழ்நாட் ல் ஊர் ஊராய்ச் ெசன் மக்க க்கு அறி ைர பக ம் உயர்
ஆகிய பண் கெளல்லாம் திரண்ட உ வம் ஔைவயார் என்ப ம் உள்ளத்ேத
ேதான் ம்.
****
சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தி ந்த பைழய ஔைவயார் அதிகமான் என்ற மன்னனிடம்
ேபரன் உைடயவராக இ ந்தார். றநா ற்றில் அதிகமாைன ஔைவயார் பா ய
பாடல்கள் இ க்கின்றன.
ேசர குலத்தில் பிறந்
தக ாில் சிற்றரசனாக இ ந்
ஆட்சி நடத்தியவன்
அதிகமான் ெந மான் அஞ்சி. அவைன எ
வள்ளல்களில் ஒ வனாக ைவத்
எண் வர் லவர். அவன் லவ க்கு ேவண் ய ெபா
ம் இரவல க்கு ேவண் ய
உண
த யன ம் தந்ததனால் மாத்திரம் ெப வள்ளல் என்ற ெபயைரப்
ெபறவில்ைல. ஔைவயா க்கு ஒ
ெநல் க்கனிையத் தந்தைமயால்தான் ஏ
வள்ளல்களில் ஒ வன் ஆனான்.
ஔைவயார் ெந நாள் வாழ்ந்தைமக்குக் காரணம் ெநல் க்கனிைய உண்ட
என்ற க த்ைத அ க்க தமிழ் நாட் னர் நிைனவில் இ த்திக்ெகாண்ேட வந்தனர்.
அேத ஔைவயார் பல ஆண் கள் வாழாவிட்டா ம், ஔைவயார் என்ற ெபய ம்
தத் வ ம் பல ற்றாண் களாக மைறயாமல் ஒளிவிட் க் ெகாண்ேட வ கின்றன.
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நயமாகப் பிறர
இ ந்த .

அறியாைமைய எ த் ைரக்கும் ஆற்றல் ஔைவயா க்கு

ஒ
ைற அதிகமானிடத்தி
ந் ெதாண்ைடமானிடம் ெசன்றார் ஔைவயார்.
அவன் தன் ஆ த சாைலையக் காட் னான். ேபாாிற் குந் ெவற்றி கா ம் திறத்ைத
அறியாத ெதாண்ைடமா ைடய பைடக்கலங்கள்
ெம கு அழியாமல் இ ந்தன.
அவற்ைறப் பார்த்த ஔைவயார் கழ்வ
ேபாலப் பழிக்கும் வைகயில் ெசால்லத்
ெதாடங்கினார்.
"அடடா! இந்தப் பைடக்கலங்கள் தாம் எவ்வள
அழகாக இ க்கின்றன.
மயிற்பீ
ம் மாைல ம் அணிந்தி க்கின்றன. ெநய் சிப் பா காப்பாக ைவக்கப்
ெபற்றி க்கின்றன. ஆனால் அதிகமா ைடய ஆ தங்கேளா பைகவர்கைளக் குத்தி
ைன ம ங்கிவிட்டன. அைவ இப்ேபா ெகால்லன் பட்டைறயிேல கிடக்கின்றன"
என் பா னார்.
இவ்ேவ, பீ அணிந் மாைல சூட் க்
கண்திரள் ேநான்காழ் தி த்திெநய் அணிந்
க
ைர வியன்க ரவ்ேவ; அவ்ேவ
பைகவர்க் குத்திக் ேகா
தி சிைதந்
ெகால் ைறக் குற்றில மாேதா என் ம்
உண்டாயிற் பதங்ெகா த்
இல்லாயின் உடன் உண் ம்
இல்ேலார் ஒக்கல் தைலவன்
அண்ணல்எம் ேகாமான் ைவந்

தி ேவேல.'

ஔைவயார் இவ்வா
கிண்டலாகப் ேபசும் ஆற்றல் உைடயவர் என்பைதப்
பிற்காலத்தவ ம் மறக்கவில்ைல. அக்காலத்தில் வாழ்ந்த ஔைவயா ம் இவ்வா
குறிப்பாகப் பிறர் அறியாைமையக் காட் யி க்கிறார்.
எப்ேபா ம் வ வா க்கு வி ந்

அளிக்கும் இயல் ைடய ம த்தன் என்பவைனக்

கண் , அவன்
ட் ல் உண
ெகாண் விட் த் தி த்தங்கி என்பவன்
ட் க்கு
வந்தார் ஔைவயார். பிற க்கு இம்மி ம் ஈயாப் ெப ந்தைக அவன். அவன்
ட்
வாைழ மரம் தளதள ெவன்றி ந்த . "என்ைனப் பாட ேவண் ம்" என் ேகட்டான்
தி த்தங்கி, தமிழ்

தாட் யார் பாட ஆரம்பித்தார்.

தி த்தங்கி தன்வாைழ ேதம்ப த் நிற்கும்;
ம த்தன் தி க் குடந்ைத வாைழ - கு த் ம்
இைல ம் இைல,
ம் இைல, கா ம் இைல, என் ம்
உலகில் வ வி ந்ேதார் உண் .
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என்ப

அவர் பாட் .

--------'இவ்ேவ-இைவேய. கண்- ட் வாய் ேநான் காழ் - வ ய ேகால். க - காவல்.
நகர் - அரண்மைன. அவ்ேவ - அைவேய. ேகா
தி - வைளந்த னி. ெகால் ைறக்
குற்றில - ெகால்ல ைடய களத்தில் பட்டைறயிேல இ க்கின்றன. பதம் - உண .
ஒக்கல் - உறவினன். ைவ - கூர்ைமயான.
****
மக்கைள ஒன்றியி ந்
வா ம்ப ெசய் ம் ெதாண்ைட ஔைவயார் ெசய்
வந்தார். ஒற் ைமயாக வாழ்வா க்கு ஊக்கம் ஊட் னார்.
தமிழ்நாட் ல் ேசர ேசாழ பாண் யர்களாகிய
மன்னர்
வர் ஆட்சி ாிந்
வந்தனர். அவர்கள்
வ ம் ஒன்
ேசர்வேத இல்ைல. யாேர ம் ஒ வைர
எதிர்க்கேவண் மானால் மற்ற இ வ ம் ஒ ங்ேக கூ யி ப்பைதக் காண
யா .
ஒ
சமயம் இம் வ ம் ஒன்
கூ னார்கள். அந்த அ ைமயான காட்சிைய
ஔைவயார் கண்டார். ேசரமான் மாாிெவண்ேகா என்பவ

ம், பாண் யன் கானப்ேபர்

தந்த உக்கிரப் ெப வ தி ம், ேசாழன் இராசசூயம் ெவட்ட ெப நற்கிள்ளி ம்
ஒ ங்ேக

இ ந்தார்கள்.

ஔைவயார்

அந்த

ஒற் ைமையக்

கண்

மகிழ்ந் ,

"இப்ப ேய நீங்கள் ஒன் பட் வாழேவண் ம்" என்
வாழ்த்தினார்."அந்தணர்கள்
வளர்க்கும்
ன்
அக்கினிகைளப் ேபால எல்ேலா ம் மதிக்கும்ப நன்ைம ாிந்
வாழ் ராக!" என் பா னார்.
ஒன்
ாிந் அடங்கிய இ பிறப்பாளர்
த்திப் ைரயக் காண்டக் இ ந்த
ெகாற்ற ெவண்குைடக் ெகா த்ேதர் ேவந்திர்!
யான் அறி அளைவேயா இ ேவ, வானத்
வயங்கித் ேதான் ம் மீனி ம் இம்ெமன
இயங்கு மாமழி உைறயி ம்
உயர்ந் ெமந் ேதான்றிப் ெப க ம் நாேள!
'இைறவைனத் தியானித்தலாகிய ஒன்ைறச் ெசய்

லன் அடக்கம் ெபற்ற

அந்தணர் ஓம் ம்
ன் அக்கினிகைளப் ேபால, காண்பதற்கு அழகாக ஒன் பட்
இ ந்த ெவற்றிக் குைடைய ம் ெகா ைய உைடய ேதைர ம் ெபற்ற ேவந்தர்கேள!
நான் அறிந்த அளைவ ைவத் ச் ெசால்கிேறன்.அ இ தான். வானத்திேல விட்
விளங்கித் ேதான் ம் நட்சத்திரங்கைளக் காட்

ம், இம்ெமன்

ெபாழி ம் ெபாிய
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மைழத் ளிையக் காட்
ம் அதிகமாக உயர்ந்
விளங்குவனவாகுக!" என்ப இதன் ெபா ள்.

உங்கள் வாழ்நாட்கள் பலவாகி

பிற்காலத்தில் வாழ்ந்த ஔைவயா ம்
ைட ேவந்தைர ம் ஒ ங்ேக கண்ட
காட்சி ஒன்
உண் . அங்ேக ஔைவயாேர அவர்கைள அைழத்
ஒன் படச்
ெசய்தார். அங்கைவ சங்கைவ என்ற இரண் ெபண்கைள ம் ெதய் கன் என் ம்
சிற்றரச க்கு மணம் ாிவித்தார். அந்தக் கல்யாணத் க்கு ேசர ேசாழ பாண் யர்கைள
வ வித் உபசாரம் ெசய்தார்.
திங்கட் குைட ைடச் ேசர ம்
ேசாழ ம் பாண் ய ம்
மங்ைகக் க கிட வந் நின்
றார்மணம் பந்த ேல
என்

ஔைவயார் பா யி க்கிறார்.

இன் ம், ஔைவயார் என்ற அளவிேல உள்ளத்ேத ேதான் ம் பண் கள்
பலவாகும். ெபயரா ம் உ வத்தா ம் மக்கள் ஆவதில்ைல. பண்பினால்தான் மக்கள்
மக்களாகிறார்கள். பண் ைடய பலாி ம் மிக மிக சிறந்த பண் கைளத் தமக்ேக
உாியனவாகப் ெபற்ற ெபாிேயார்கள் வானத்தில் ேதான் ம் சுடர்கைளப் ேபால
விளங்குகின்றனர்.ஔைவயா ம் அத்தைகய சுடர்களில் ஒன் . காலந்ேதா ம்
ஔைவயார் என்ற பண்
வத்ைதத் தமிழ் மக்கள் நிைன ட் க் ெகாண்
வ கின்றனர். இலக்கியம், உபேதசம், ேயாகம், பக்தி ெநறி, ஒ க்கம், ெப
ஆகியவற்ேறா இைணந் நிற்கும் தி
வம் ஔைவயார்.

மதிப்

--------------26. எங்கள் பாவம்!
சிவஞான னிவர் சிவஞான ேபாதத் க்குப் ேப ைர எ தி மாபா ய கர்த்தர்
என் ம் சிறப் ப் ெபயைரப் ெபற்றவர். நன்
க்குப் த்தம் த் ைர வகுத்தவர். சில
கண்டன
ல்கைள ம் அவர் எ தி ள்ளார். அவற்ைறெயல்லாம் ப த்தவர்க க்குச்
சிவஞான
னிவாின் அறி ம் மி க்கு நைட ம்
லப்ப ம். ஆனால் அவர்
கவி ள்ள ம் பைடத்தவர். இலக்கியப் பைடப் க்கு ஏற்ற உணர்ச்சிச் ெசல்வம்
அவாிடத்தில் நிைறந்தி ந்த . காஞ்சிப்
ராணத்ைதப் ப த்தவர்க க்கு இ
நன்றாகத் ெதாி ம்.
அவர் தி வாவ
ைற மடாலயத் த் தம்பிரான் தி க்கூட்டத்தில் ஒ வர்.
இளைமயிேலேய அந்த ஆதீனத்ைதச் சார்ந்
ற
ண்டவர். ஆதீனத் தில் உள்ள
தம்பிரான்களில் சில க்குச் சில ேவைலகைள அளித்தி ப்பார்கள். பல காலம் மடத் ப்
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பழக வழக்கங்கைளத் ெதாிந்
த ய பதவிகள் கிைடக்கும்.

ெகாண்டவர்க

க்குக் கா பா , ஒ க்கம்,

ைச

மடத்தில் பண்டார சந்நிதிகள் உண
ெகாள் ம்ேபா
தி க் கூட்டத் த்
தம்பிரான்க ம் ெவள்ைள ேவட் க்காரர்களாகிய ைசவர்க ம் அந்தப் பந்தியில்
அமர்ந் உண் ம் ேப ெப வார்கள் .
ஒேர பந்தியில் அமர்ந்தா ம் உண
வைகயி ம் உபசார வைகயி ம்
தம்பிரான்க க்குள் ேவ பா
இ க்கும்.
த ல் அமர்ந்தி க்கும் பைழய
தம்பிரான்க க்கு நல்ல உண கள் கிைடக்கும்.
திய குட் த் தம்பிரான்க க்கு
அைதவிடத் தாழ்ந்த உணேவ கிைடக்கும்.
திய தம்பிரான்கள் நாச்சுைவைய
வளர்க்கெவாட்டாமல் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ேநாக்கம், இதற்குக் காரணமாக
இ க்கலாம்.
சிவஞான னிவர் திய தம்பிரான் வாிைசயில் இ ந்தார். தமிழ் அறிந்த உள்ளம்
ஆத ன்
ண் ெபா
ேபாக்காமல் தம்ேமா
பழகும் ேவ
சில குட் த்
தம்பிரான்க க்குத் தமிழ் ல்கைளக் கற்பித்தார். யாப்பிலக்கணங்கூட அவர்க க்குச்
ெசால் த் தந்தார்.
ஒ
நாள்
பந்தி
நடந்
ெகாண்
ந்த .பந்தியின்
கைடசியில்
சிவஞான னிவ ம் அவ ைடய நண்பர்களாகிய தம்பிரான்க ம் அமர்ந்தி ந்தனர்.
இைல ேபாட்
உண
பைடத்தார்கள். ேசாற்றில் கல் ம் மண் ம் இ ந்தன.
குழிேபாட்ட சம்பா ெநல்லாக இ ந்தா ம் நன்றாக வ க்காைமயால் ேசா
பதம்
ெகட்
ந்த . அைதப் பார்த்தாேல அ வ ப்பாக இ ந்த . பந்தியில் யாவ ம்
உண்ணத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இந்தக் குட் த் தம்பிரான்கேளா ேசாற்ைறக் ைகயில்
எ க்க மனம் வராமல் இ ந்தனர்.
அப்ேபா

அவர்களில் ஒ

தம்பிரான் என்னேவா ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.

தங்க க்குள்ேள ேபசுபவைரப் ேபாலேவ ெமல்லச் ெசான்னார். அவர் ேபசவில்ைல;
அந்த நிைலையப் பற்றிச் ெசய் ள் ஒன்ைற ேயாசித் ச் ெசால்ல ஆரம்பித்தார்.
ச்
ெசய் ள்கூட அன் ; ஒ ெசய் ளின் தல ைய மாத்திரம் ெசான்னார்.' 'அட, அாிசி
எவ்வள நல்ல அாிசி! குழி ேபாட்ட சம்பா அாிசி! இைதச் சைமக்கத் ெதாியாமல்
எவேனா ஒ வன் குட் ச் சுவராக்கி விட்டாேன! இதச் சாப்பி ம் தைல விதி நமக்கு
வந்தி க்கிறேத!' என்
ெசான்னார்.
ெகாங்கன் வந்

சிந்தித்த அவர்,அதன் விைளவாக அந்தச் ெசய் ள் அ ையச்

ெபாங்கினான் குழியாிசிச் ேசாற்றினால்
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என் பா னார். மற்றத் தம்பிரான்க ம் அவைரப் ேபாலேவ ேசாற்ைறக் கண்
வயி
எாிய உட்கார்ந்தவர்கள். ஆகேவ அவர்க க்கும் தங்கள் ெவ ப்ைபப்
பாட்டாக்கிச் ெசால்ல ேவண் ெமன்ற ஆவல் எ ந்த . இரண்டாவ
தம்பிரான்
ேமேல ெசான்ன பாட் ன் இரண்டாவ அ ையச் ெசான்னார்.
சங்கமங்கள் கூ ேய சாப்பிடத் ெதாடங்கினார்
என்

அவர்

பா னார்.'

இைத ம்

தைலெய த்ேத

என்

இங்குள்ள

தம்பிரான்கள் சாப்பிட ஆரம்பித் விட்டார்கள் நாம் சும்மா உட்கார்ந் என்ன பயன்?'
என் நிைனத் அவர் அப்ப ப் பா னார். பாட் இப்ேபா இரண்ட நிரம்பி பாதிப்
பாட்டாக நின்ற .
ெகாங்கன்வந் ெபாங்கினான் குழியாிசிச் ேசாற்றினால்
சங்கமங்கள் கூ ேய சாப்பிடத் ெதாடங்கினார்.
ன்றாவ தம்பிரான் பார்த்தார். பாட் ன் இரண்ட கைள ம் ேகட்டார். ' நாம்
எப்ப
ம் இைதச் சாப்பிட் த்தான் தீரேவண் ம். எல்ேலா ம் சாப்பி ம் ேபா நாம்
நம் கண்ைண அங்கும் இங்கும் ஓட் க் ெகாண்
ந்தால் ஒ
லாப ம் இல்ைல.
அ திேல கண் ைவக்க ேவண் ம்' என்ற க த்
அ ைய பா னார்:

அவ க்கு எ ந்த .

ன்றாவ

அங்கும் இங்கும் பார்க்கிறீர் அ தினிற் கண் இல்ைலேய!
என் அவர் அந்த அ ையச் ெசான்னார். பாட்ைட
யன் ெகாண்
ந்தார்கள். அ த்த அ
எளிதில்

ப்பதற்காக ன் ேப ம்
வரவில்ைல. எ ைகையப்

பார்த்தார்கள்; ேமாைனையப் பார்த்தார்கள்; ெசால்ைலத் ேத னார்கள்; வரவில்ைல.
நல்ல ேசாறாகக் கிைடக்கவில்ைலேய என்ற தவிப்ைபக் காட்
ம் பாட்ைட நிரப்ப
நான்காவ
அ
கிைடக்கவில்ைலேய என்ற தவிப்
அவர்க க்கு அதிகமாக
இ ந்த . அவர்க டன் உட்கார்ந்தி ந்த சிவஞான னிவர் அவர்கள் சங்கடத்ைதப்
ேபாகினார்.
எங்கள் பாவம் எங்கள் பாவம் எங்கள்பாவம் ஈசேன!
என்
உைடய

கூறிப் பாட்ைட நிைறேவற்றினார். இப்ெபா
ப் பாட்டாகி விட்ட .

ெகாங்கன்வந்

பாட்

ெபாங்கினான் குழியாிசிச் ேசாற்றினால்;

சங்கமங்கள் கூ ேய சாப்பிடத்ெதாடங்கினார்;

நால கைள ம்
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அங்கும் இங்கும் பார்க்கிறீர் அ தினிற் கண் இல்ைலேய;
எங்கள் பாவம் எங்கள்பாவம் எங்கள்பாவம் ஈசேன!
இந்தப் பாட் ன் நான்கு அ க ம் ஒேர மாதிாி இ க்கவில்ைல. நாலாவ
அ ையக் ேகட்கும்ேபா
அ
மற்ற
ன்
அ கைளவிட மிக ம் நன்றாக
இ ப்பதாகத் ேதான் கிற அதில் ஏேதா ஒ தனிச் சிறப் இ ப்பதாகத் ெதாிகிற .
தல்
ன்
அ கைள ம் ேகட்கும்ேபா
அந்தப் பாட்
எ ந்த நிைலக்களம்
நன்றாகத் ெதாிகிற . அவற்ைற நிைனக்க அைவ உத கின்றன. நான்காவ
அ ையக்ேகட்கும்ேபா 'ஹா!' என் நம்ைம அறியாமேல நாம் ெசால்கிேறாம்.அந்த
அ யில் ஏேதா ஒன் நம் உள்ளத்ைதத் ெதா கிற .அ மற்ற
ன் அ களி ம்
இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. அ

பாட் ல் உள்ள ெசால்
அைமந்தி க்கின்றன?

தல்

என்ன?

ம் ெசாற்களால் குறிக்கப்ெப ம் ெபா
ன்

அ களி

ம் எப்ப

ம் அதிகச் ெசய்திகள் இ க்கின்றன.

ெகாங்கன் ேசாற்ைறப் ெபாங்கியைத ம், சங்கமங்கள் கூ ச் சாப்பி வைத ம்,
பாட் ப் பா ய தம்பிரான்கள் அங்கும் இங்கும் பார்த் விழிப்பைத ம் அந்த அ கள்
ெசால்கின்றன. நான்காவ அ யில் அந்த விவரம் ஒன் ம் இல்ைல. எங்கள் பாவம்
என்ர ெதாடேர

ன்

ைற வ கிற . ரசம் ெதாியாதவர்கள், "

தி ப்பித் தி ப்பித் ெசான்னதில் என்ன சுைவ இ கிர ? கூறிய
குற்றந்தான் இ க்கிற " என்
குற்றம் இ க்கிற

ன்

ைற

கூறல் என்ற

கூடச் ெசால்லக் கூ ம். " 'குற்றம? அந்த அ யில்

என்பவன் சுைவயறியாதவனாக இ க்க ேவண் ம்' என்

நாம்

ெசால் ேவாம். அந்த மனித க்கு என்ன பட்டம் சூட்டலாம் என் எண்ணி ட்டாள் ,
மைடயன் என்பன ேபான்ற வார்த்ைதகைளத்ேதடத் ெதாடங்கி வி ேவாம். அ
கிடக்கட் ம். நான்காவ அ யில்தான் ஏேதா ஜீவன் இ க்கிற
அைதச் சற் விண் பார்க்கலாம்.
பாட்

ேபாலப் ப கிறேத,

வந்ததற்குக் காரணம் தம்பிரான்கள் அந்தச் ேசாற்ைறக் கண்

பட்ட

ேவதைனதான். அந்த ேவதைனைய, வயிற்ெறாிச்சைல, வசனமாகச் ெசால்லாமல்
பாட்டாகச் ெசால்லேவண் ம் என் ஆரம்பித்தார்கள். ன் ேப ம் பா ய அ களில்
வயிற்ெறாிச்ச க்குக் காரணமான ெபா ள்கள் வந்தன. ஆனால் வயிற்ெறாிச்சலாகிய
உணர்ச்சி ெவளிவரவில்ைல. எ ைக ேமாைன, ெசாற்கள் எல்லாம் இ ந்தன. ஆனால்
இவ்வளைவ ம் ெகாண்
எைதச் ெசால்ல வந்தார்கேளா அந்த உணர்ச்சிைய
நான்காவ அ தான் ெசால்கிற . "அட தைலவிதிேய!" என் தைலயில் அ த் க்
ெகாள்வ ேபால அந்த அ நிற்கிற . ' எங்கள் பாவம் எங்கள் பாவம் எங்கள் பாவம்
ஈசேன!" என்
ன்
ைற ெசால் விட் ஈசைனக் கூப்பிட்டதில் உணர்ச்சி விஞ்சி
நிற்கிற .
தல்
ன்
அ களீல் உள்ள ஒவ்ெவா
ெசால் க்கும் அதற்குாிய
ெபா ள் உண் . அத்தைன ம் ெசய்திகள். நான்காவ அ யில் உள்ள ெசாற்க க்கு
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ெபா ள் உண் ; ஆனால் அந்தப் ெபா ேளாேட நிற்கவில்ைல; அதற்கு ேமல்
உணர்ச்சிைய எட்
நிற்கிற
அ . அப்ேபா
ெசாற்களின் ெபா ைளகூட நாம்
இழந் வி கிேறாம். மணிைய அ க்கிறேபா மணி ம் அ க்கும் நாக்கும் ேவைல
ெசய்வைத ஒழிந்

நின் விட்டா

ம்,அவற்ைறக் கடந்

மணியின் ஒ

நீண்

நிற்ப ேபால, ெசால் ெபா ைளக் காட்ட, ெபா ள் பாவத்ைதக் காட்ட, நாம்
ெசால்ைல ம் அதற்கு உள்ள ேநரான ெபா ைள ம் மறந்
உணர்ச்சியிேல
ஒன் ப கிேறாம். என்ன பாவம்' என்ற ெதாடர் , ' நாம் இந்தத்
என்ன பாவம் ெசய்ேதாம்?' என்ற ெபா ைளக் குறிக்கிற . '
ெசய்

இந்தத்

ன்ப விைள

ன்

ன்

என்ன பாவம்

உண்டாயிற் ?' என்ற ஆராய்ச்சியிேல இறங்கினாரா,

சிவஞான னிவர்? இல்ைல, இல்ைல. அப்ப
ேவகமாக

ன்பத்ைத அைடய

இ ந்தால் அந்தத் ெதாடைர அவ்வள

ைற ெசால்லேவண் ய அவசியம் இல்ைல. ' எங்கள் பாவம்' என்ற

ெதாடர் உணர்ச்சிைய ெவளியி ம் வாய்பாடாக நிற்கிற ; அவ்வள தான்.
"பாவம்! அந்தக் குழந்ைதையக் கவனிப்பாேர
ெசால் கிேறாம். திக்கற்ற குழந்ைதையக் கண்டேபா

இல்ைல" என்
நாம்
நம் உள்ளத்ேத சுரக்கும்

இரக்கத் கு அைடயாளமாக அந்தப் 'பாவம்' என்ற ெசால் வ கிற . அதற்குாிய
ெபா ைள அ

சுட் வதாக இ ந்தால், பாவம் ெசய்தவர் யார்?' என்ற விசாரைண

எ ம். ' குழந்ைத ேபான ஜன்மத்தில் பாவம் ெசய்த ; அதனால் இந்த ஜன்மத்தில்
திண்டா கிற ' என்

ெபா ள் விாிப்பதாக இ ந்தால், அங்ேக இரக்கம் ேதான்ற

இடேம இல்ைல.இரக்கப்படக் கூடா
காரணமாக, அல்லவா அ

என்பதற்குாிய காரணமாக, இழிப் க்குாிய

ஆகிவி ம்? ஆகேவ ,அங்குள்ள பாவம் என்ற ெசால்

தனக்குாிய ெபா ைளக் குறித்

நிற்காமல், அைத ம் கடந்

இரக்க உணர்ச்சிையக்

குறிப்பி ம் அைடயாளமாக நிற்கிற . 'அந்தக் குழந்ைதையக் கவனிப்பாேர இல்ைல'
என்றால் ஒ ெசய்திைய ெவளியி ம் வாக்கியம் என்ற அளவில் நிற்கிற . " பாவம்!
அந்தக் குழந்ைதையக் கவனிப்பாேர இல்ைல" என்றால்தான் இைதச் ெசால்பவன்
ெசய்திையச் ெசால்

ம் அளேவா

நிற்பவன் அல்ல, உள்ளம் இரங்குபவன் என்

ெதாியவ கிற . அவன் உள்ளம் இரங்குவைத, நாம் உண ம்ப
என்ற ஒ ெசால்!
எத்தைன

சமயங்களில்

நாம்

நிைனந்தப

மனத் க்குப் ெபா ந்தாத ஒன்ைறக் கண்டா

ஒன்

ெசய்வ

நடக்காவிட்டா

ம், ஏமாற்றம் உண்டானா

'பாவம்'

ம்

நம்

ம் 'அட

கட ேள!' என்
ெசால் கிேறாம்! அப்ப ச் ெசால்வ ம் மனத்தில் உள்ள
உணர்ச்சிையக் காட்ட எ வேத. சிவஞான
னிவர் இந்த இரண்
உணர்ச்சி
அைடயாளங்கைள ம் ேசர்த் ப் பாட்ேடா
இைணத்
விட்டார். உணர்ச்சியின்
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ேவகத்ைதக் காட்ட
த்தாய்ப் ைவப்ப

ன்

ைற 'எங்கள் பாவம்' என்பைதச் ெசால் க் கைடசியில்

ேபால ஈசேன!' என்

இந்தப்
பாட்ைடப்
பா வதற்குக்
உணவின்ேமல் உண்டான அ வ ப்
தம்பிரான்க க்கும் இ ந்தன. ஆனால்
யவில்ைல. எதற்காகப் பாட்ைடப் பாட

த்தார்.
காரணம்,
அவர்க க்குக்
கிைடத்த
உணர்ச்சி. அந்த உணர்ச்சி நான்கு
அைத ெவளியிட
ன்
ேபரால்
வந்தார்கேளா அ நிைறேவறவில்ைல.

சிவஞான னிவர், அவர்களால்
யாத அைதச் ெசய் விட்டார். அவ க்குக்
கிைடத்த
ஒேர அ தான். ஆனால் அந்த அ யில் உணர்ச்சி ெபாங்கி வழியப்
பா விட்டார்.
ன்ைனய
ன் ம் ெசால்ைல ம் ெபா ைள ம் ெதாிவிக்க நாலாவ
அ
உணர்ச்சிைய நா ம் உண ம்ப ெசய்கிற . அந்த உணர்ச்சி ஏற்படக் காரணமாக
இ ந்த ெபா ள்கள் இல்லாத இடத்தி ம், நமக்கு அதன் விைளவாகிய உணர்ச்சி
லனாகிற . அதனால் நா ம் அவர் ெபற்ற உணர்ச்சிைய உணர்கிேறாம்.
அதனால்தான் அந்த அ அதிசயமாகச் சுைவ த கிற . உண்ைமயில் அந்த அ தான்
கவியாக நிற்கிற .
ெகாங்கன்வந் ெபாங்கினான் குழியாிசிச் ேசாற்றினால்
சங்கமங்கள் கூ ேய சாப்பிடத் ெதாடங்கினார்
அங்கும் இங்கும் பார்க்கிறீர் அ தினிற் கண் இல்ைலேய
எங்கள் பாவம் எங்கள் பாவம் எங்கள்பாவம் ஈசேன!
என்ற
ப்பட்ைட ம் ெசால் ம்ேபா
மணிய த்த பிறகு அதன் ஒ
ெந ேநரம் நம் காதில் ஒ ப்ப ேபாலப் பாட் ன் ஜீவனாகிய உணர்ச்சி பாட்ைடச்
ெசால்
த்த பிறகும் உள்ளத்திேல நிற்கிற .
----------------------27. உழவர் ெமாழி
ெரயி ல் பிரயாணம் ெசய்
ெகாண்
ந்ேதன். அங்ேக ஒ வைரச் சிேநகம்
பி த்ேதன். யாேரா கிராமவாசி. ஆனா ம் நாகாிகம் ெதாிந்தவராக இ ந்தார்.
கலகலப்பாகப் ேபசினார். அவ டன் ேபச்சுக் ெகா த்ேதன். அவர் ஒ ேவளாளர்
என்
அறிந்ேதன். தி ச்சிராப்பள்ளிையச் சார்ந்த ஊாில் அவ க்கு நா
ஏகரா
நன்ெசய் இ க்கிறதாம்.
ேபசிக்ெகாண்ேட வந்ேதன். அவ ம் ரஸமாகப் ேபசினார். யாேரா ஒ வர் தம்
ைபயன் சாியாகப் ப க் காைமயால் பாீட்ைசயில் ேதால்வி ற்ற கைதையச்
ெசான்னார். " காேலஜில் அவ க்கு இடம் ேதட ேவண் ய அவசியம் இல்ைல" என்
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ெசால்
த்தார். அைதக்ேகட்ட என் நண்பராகிய அந்த விவசாயி, "உழ க்
காலத்தில் ஊைரவிட்ேட ேபாய்விட்டால் அ ப் க் காலத்தில் ஆள் ேதட ேவண்டாம்"
என் ஒ பழெமாழிைய சினார்.
"உங்கள் ெதாழி

க்கு ஏற்ற பழெமாழிையச் ெசால்கிறீர்கள்" என்ேறன்.

"ஆமாம்; என் ெதாழில் என்ன? இந்தியா க்ேக அ தாேன ெதாழில்? அைத
விட் விட் த்தான் இப்ேபா ஆலாய்ப் பறக்கிறார்கள். நிலம் பைடத்தவர் எல்லாம்
பட்டணத்திேல ேபாய் உட்கார்ந்
ெகாண்டால் நிலத்தில் என்ன விைள ம்?
குத்தைகக்கு விட் விட் க் குத்தைகக்காரன் த வைத வாங்கிச் ெசல ெசய்தால்
என்ன லாபம்? நிலந்தான் உ ப்ப மா? உைடயவன் பாராப் பயிர் உ ப்ப மா?"
உத்திேயாகம் பண்ணிப் பண்ணி என்ன கண்டார்கள்? 'உழேவார் உைழப்பால்தான்
உலேகார் பிைழப்பார்' என்ற வசனத்ைதக் ேகட்டதில்ைலயா?"
உத்திேயாகத்தில் எத்தைன ேபர் உயர்ந்த நிைலக்கு வந்தி க்கிறார்கள்?"
அங்ெகா வர் இங்ெகா வராக இ ந்தால் ேபா மா? ஆயிரம் ெசால்
நிலத்ைதத் தாென உ
பயிர் ெசய்கிறவ
உ தவன் ஊாில் ெபாியவன்"

ங்கள். தன்

க்குச் சமானம் யா மில்ைல. ' உழ

அற

நான் ந ேவ கு க்கிட்ேடன். ' உ கிறவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழ ேகா ம்
மிஞ்சா என் ெசால் கிறார்கேள! அப்ப இ க்க உழவினால் எப்ப
ன் க்கு
வ கிற ?
"

அ வா?

அந்தப்

பழெமாழிக்குத்

தப்பாக

அர்த்தம்

ெசய் ெகாண்

ேபசுகிறார்கள் ஜனங்கள்; வியாபாாிதான் ஒவ்ெவான் க்கும் கணக்குப் பார்த் ச்
ெசட்டாக வியாபாரம் பண்ணேவண் ம். ேவளாளன் ெசட்டாக இ ந்தால் ஒன் ம்
பயன் இல்ைல. அவன் கணக்குப் பார்க்க ஆரம்பித் க் கூ க்கு அஞ்சி உழைவக்
குைறத்தா

ம்,

பணத் க்கு

அஞ்சி

உரத்ைதக்

குைறத்தா

ம்

விைள

ேமாசமாகிவி ம். அதனால் தான் ' ெசட் க்கு ேவளாண்ைம ெசன்மப் பைக' என்
ெசால் வார்கள்".
கும்பேகாணத்தித் தாண் விட்ேடாம். அங்ேக வாைழத் ேதாட்டங்கள் இ ந்தன.
அவற்றில் இைலைய அ த்தி ந்தார்கள். அைதப் பார்த்த என் நண்பர்." இைல தின்னி
காய் அறியான்" என்றார்.
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தின ம் சாப்பி வேத கஷ்டமாக இ க்கும் ஏைழக்குக் குப்ைபயில்
ைளத்த
கீைரதான் கறி அவன் இைலையத் தின் கிறவன். அவ க்குக் காய் வாங்க பணம்
ஏ ? இ தான் அந்தப் பழெமாெழாயின் ெபா ள் என்
நண்பர் அைத இப்ேபா

நிைனத்ேதன். ஆனால் என்

கூ வதற்குக் காரணம் என்ன?

"வாைழக்கும் அந்தப் பழெமாழிக்கும் என்ன சம்பந்தம்?" என்

ேகட்ேடன்.

"வாைழைய ைவத்தால் இைல ந க்கக்கூடா . இைலைய ந க்கிவிட்டால் காய்
சி த் வி ம். இைலைய ந க்கிப் ேபாட் ச் ேசா
தின்றால் காய் உதவாமற்
ேபாய்வி ம்" என் அவர் விளக்கினார்.
" ட் க் ெகால்ைலயிேல வாைழ ேபாட்டால் இைலக்குத்தாென உத கிற ?"
"வாைழய
வாைழயாக
வர ேம
வளரவிட்டால் காய் நன்றாக இ க்கா . எட்

ஒழிய
வாைழேயா
அ வாைழ ம் பத்

என்
ெசால் வார்கேள; ேகட்டதில்ைலயா? இடம் விட்
வளர்ச்சி ஏற்ப ம்"

என்

வாைழயாக
அ பைன ம்

நட்டால்தான் நல்ல

அவர் எங்ேக வாைழையப்பற்றி ஒ
பிரசங்கேம ெசய் விடப் ேபாகிறாேரா
பயந் ேபாய் என் ேபச்ைச மாற்றத் ெதாடங்கிேனன்.
"உங்கள் ஊாில் க கந் ேதாட்டம் இல்ைலயா?"

"அெதல்லாம் மைலயாளத்தில்தான். அதிகம் க ைக ைவத்
கஷ்டம். ைக காய்த்தால்தான் க கு காய்க்கும்" என்றார்.

வளர்ப்ப

மிக ம்

"ைக காய்ப்பதாவ !" ஆச்சாியத் டன் ேகட்ேடன்.
"அதற்குத் தண்ணீர் விட் தண்ணீர் விட் க் ைகயில் காய்ப்
அவ்வள பா பட்டால்தான் க ைகக் காப்பாற்றலாம்."

ஏற்படேவண் ம்.

"அவர் தம் பிள்ைளையப் பற்றிச் ெசான்னார். அதற்கு நீங்கள் ஒ பழெமாழி
ெசான்னீர்கள். அதி
ந்
எத்தைனேயா பழெமாழிகைளக் ெகாட்
விட்டீர்கள்"
என் நான் ெசான்ேனன்.
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"பிள்ைளகைள வளர்க்கிற
எவ்வள
அ ைம! விைள ம் பயிர்
ைளயிேல
ெதாி ம். இந்தக் காலத் ப் பிள்ைளகள் எல்லாம் பிஞ்சிேல ப க்கிற ேபர்வழிகள்.
விழ க்கு இைறத்த நீர்ேபாலத் தங்கள் இளைமக் காலத்ைத ண் ஆக்குகிறார்கள்."
"ெபாியவர்கள்
இ ப்பார்கள்."

பிள்ைளகைளக்

கவனித்

வந்தால்

அவர்கள்

சாியாக

"ேவ ேய
பயிைர
ேமய்கிற
ேபால
வயசானவர்க க்ேக
ஒன் ம்
ெதாிகிறதில்ைல. நல்ல
ைறயில் அவர்கள் வாழ்ந்தால் பிள்ைளக ம் நன்றாக
இ ப்பார்கள். 'பண்ணிய பயிாில்

ண்ணியம் ெதாி ம்'

ேபாகும்? 'ஆச்சா விைதத்தால் ஆமணக்கு

என்ப

ெபாய்யாகவா

ைளக்குமா?' தாம் மனம் ேபானப

நடந்தால் அவர் பிள்ைளகள் அதற்கு ேமல் நடக்கிறார்கள். 'பாவி பாவம் பதராய்
விைளந்த ' என்

ெசால்கிற

ெமய்யான ேபச்சு."

அவர் விவசாயத்தில் ஊறினவர். அவர் ேபச்சிெலல்லாம் விவசாயப் பழெமாழிகள்
ள்ளின.
"விவசாயத்ைதப்பற்றி
நம் ைடய நா

நீங்கள்

ெகாண்

க்கிறீர்கள்.

ெசான்னாேர; அ

ெகால்ைலயில் ஏதாவ

மா?

நான் ேகட்ேடன்.

"நிலமா? காந்தி ெசான்னாேர; ஒ

பிள்ைள' என்

ெதாிந்

விவசாய நா . ஆனால் எல்ேலா ம் விவசாயம் ெசய்ய

நிலம் ேவண்டாமா?" என்

பயிாி ங்கள் என்

நன்றாகத்

ெச

சின்ன டப்பாவில் தக்காளிச் ெச ையயாவ
நிைன

இ க்கிறதா? அவரவர்கள்

நடலாம். 'அவைரக்கு ஒ

ட் க்

ெச . ஆதீனத் க்கு ஒ

ெசால்வைதக் ேகட்டதில்ைலயா? குழியிற் பயிைரக் கூைரேமல்

ஏறவிட்டாற் ேபாயிற் ; 'ஆ மாதம் அவைர ேபாட்டால் கார்த்திைக மாதம் காய்
காய்க்கும்.' இப்ப த்தான் நம்
ன்ேனார்கள்
அ பவேம இன் பழெமாழிகளாக வழங்குகிற ."
நான் இறங்குகிற
ெபற் க்ெகாண்ேடன்.

இடம்

வந்

விட்ட .

வாழ்ந்தார்கள்.

அதனால்

அவர்க

அவாிடம்

ைடய

விைட

"'ேவல மரத் க்கு நிழல் இல்ைல; ெவள்ளாள க்கு உற
இல்ைல' என்
ெசால் வார்கள். நான் அப்ப இல்ைல. என்ைன நிைன ைவத் க் ெகாள் ங்கள்.
எங்கள் ஊர்ப்பக்கம் எப்ேபாதாவ
ெசௗகாியப்பட்டால் வா ங்கள்" என்
அவர்
விைடயளித்த ேபா ம் ஒ பழெமாழிையச் ெசாந்னார்.
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அவர் இந்தக் கு கிய காலத் க்குள்ேள ெசான்னைவேய இத்தைன என்றால்
இன் ம் எத்தைன பழெமாழிகள் அவாிடம் இ க்கின்றனேவா!
--------------------

