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முன்னமர

        

    தமிழில் சிறந்தசதனறு பபாற்றப்சபறும சபாருள லலக்க்த்தில் ுரு பகதி 
பறப்சபாருள லலக்க்ம. பறப்சபாருளின லலக்க்த்மதச சசால்லும நூல் களும 
லலக்கயமாக அமமந்த ப்னவல்களும தமிழில் பல உளுனன. பறப்சபாருள, 
சபருமபாலும வீரத்தின பல்பவறு நிமலகமுச சசால்வக. முடயாேடசியிருந்த 
பழங்காலத்தில் பபார் நிகழ்சசிகள எவ்வாறு நடடந்தனன எனபகம, மனனனர்கள பமடடகமுக் 
காப்பாற்றப் பமக வர்கமு சவல்வதற்க எனனன எனனன வமகயில் முயனறனனர் எனபகம 
பபானற பல சசயதிகமு அந் நூல்கள காேடடுகனறனன. அவற்றலிருந்க தமிழ் மக்கள 
உளுத்பத கனனனறு சபாங்கய வீர உ்ர்மவத் சதரிந்க சகாளுலாம.

    அகப் சபாருள லலக்கயங்கள அத்தமனனயும கற்பமனனக் காேடசிகள அடடங்கயமவ. 
ஆனனால், பறப் சபாருள லலக்கயங்குாக வழங்கம பழம பாடடல்களில் 
சபருமபானமமயானனமவ வரலாற்பறாடு சார்ந்த உண்மம நிகழ்சசிகமு அடப்பமடடயாகக் 
சகாண்டடமவ. சங்க காலத்க நூல்குாகய பறநானூறு, பதிற்றுப் பத்க எனபவற்றலுளு 
பாடடல்கமுயும அவற்றற்கப் பின்னளு கறப்பக்கமுயும பார்த்தால் லவ்வண்மம 
பலனனாகம.

    சதால்காப்பியப் பறத்திம் லயலும, பறப்சபாருள சவண்பாமாமலச சத்திரங்களும 
லனறும லந்த வீரர் உலக நிகழ்சசிகமு அறயத் கம் சசயகனறனன. அப்படபய 
பறநானூறும பதிற்றுப்பத்கம பறப்சபாருள சவண்பா மாமலயில் உளு உதார்ச 
சசயயுேடகளும பமழய உமரயாசிரியர்கள காேடடும பமற்பகாேட பாடடல்களும அவற்றன 
விரிமவ அறந்கசகாளுப் பயன படுகனறனன. லவற்மறசயல்லாம மவத்கக்சகாண்டு 
பகாமவப்படுத்தி எ எதியபத லந்தப் பத்தகம.

    பறப்சபாருளின லலக்க்த்மத விுக்க பவண்டுசமனபறா, அவ் விலக்க்ம எவ்வாறு 
பதானற விரிந்க வுர்ந்தக எனபமத ஆராயசசி முமறயில் உ்ர்த்த பவண்டுசமனபறா 
எண்ணி லதமனன யான எ எதவில்மல. அந்த லலக்க் லலக்கயங்குால் பலனனாகம வீரப் 
பண்பின சிறப்மபயும அதனனால் விமுந்த வீரர் சசயல் கமுயும ு எங்கபடுத்தி 
லம்த்கக் காேடடடபவண்டும எனபபத என கருத்க.
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    சீனனர் நம பாரத நாேடடனபமல் பமடடசயடுத்த காலத்தில் நாடு மு எவகம ுபர 
எண்்த்பதாடு எ எந்க, பமகவ்னக்க மாறக ுபர கரமல எ எப்பியக. அந்தச சமயத்தில் 
தமிழ் லலக்க் லலக்கயங்களில் வரும வீரர் உலகத்மத ுருவாறு காணமபட சசயயலாம 
எனற விருப்பத்தினனால் லந்தக் கேடடுமரகமு எ எதத் சதாடடங்கபனனன. 'கமலமகளில் 
பதிபனன எ மாதங்கள லக் கேடடுமரத் சதாடடர் சவளியாகயக. கேடடுமரகமுத் சதாகத்க 
சவளியிடட எண்ணியபபாக லறுதியில் *பின்னமர' எனற ுனமற எ எதிச பசர்த்பதன.

    தமிழ் மக்களின வீரம பழங்காலத்தில் எவ்வாறு உயர்ந்க நினறசதனபமத  ருவ 
அறவதற்க லச சிறு நூல் உதவசமனபற நமபகபறன. லதமனன வ்செளி யிடும மணிவாசக 
நூலகத்தாருக்க என நனறயறமவத் சதரிவித்கக் சகாளகபறன. :

    க. வா. ஜகந்நாதன, 15-11-68

    காந்த மமல, கல்யா் நகர், சசனமனன -28

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

                      

    பதிப்பகத்தார் உமர

    தமிழ் காேடடன பகழ் சபற்ற எ எத்தாுர்களுள திரு க. வா. ஜகனனனாதன அவர்களும 
ுருவர் எனபதமனன நாடு நனகறயும. நல்ல நூல்கள நூற்றுக்கபமல் எ எதிய நல்லாசிரியர். 
அறஞர் நூல்களுக்க முதனமம சகாடுத்க சவளியிடட பவண்டும எ்னம பநாக்கத்திற்க  ஏற்ப 
முனப கவி பாடடலாம எ்னம நூமல சவளியிேடபடடாம. லப்சபா எக
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    தமிழர் தம வீர வாழ்விமனன விுக்கக் காேடடும வீரம உலகம சவளியிடுகபறாம. 
சதாடடர்ந்க பதவாரம பாடய மவர் பற்ற மனறு நூல்கள சவளியிடட லருக்கனபறாம 
எனபதமனனயும மகழ்சசிபயாடு சதரிவித்கக் சகாளளுகபறாம.

    விரத்தின விமு நிலமாம தமிழகத்தின சபாற்கால வாழ்விமனன ஆசிரியர் தமக்பக உரிய 
அழகானன நமடடயில் விுக்ககறார். சதால்காப்பியம சதாடடங்க லலக்கய லலக்க்ங்களில் 
பமதக்க சிக்கம தமிழ்: பபராற்றமல - பபராண்மமமய சவளிக் சகா்ர்ந்களுார். 
கற்றக்ர விரித்கமரக்கம ஆசிரியர் தமிழமுதாம காவியத்மத வாரி வழங்ககறார். ஆழ்ந்க
கற்றும பழந்தமிழ்ப் பலர் பண்பம, சபாருளில் அழக காணம பதிய திறனனாயவப் பண்பம 
நூல் மு எகம மிளிரக் காண்கபறாம, மரபவழிப் பலமமயின ஆழமும, பதிய அறவின 
ுளியும நாலுக்கச சிறப்ப நல்ககனறனன. பபசச, எ எத்க ஆகய லத்கமறயிலும வல்ல 
ஆசிரியர் தற்பபார் உளும சகாளளுமாறு கருத்திமனனத் சதாகத்கமரப்பக கறப்பிடடத் 
தக்கக.

    எங்களபால் அனபமிக்க ஆசிரியர் அவர்கேடகம, நூல் சவளியீேடடுத் கமறயில் 
கற்கருத்கக்கபு கல்கப் சபாலிபவாடு பதிய தமிழ் நூல்கள சவளிவரத் கம் சசயயும 
திரு ச. சமயயப்பன எம.  ஏ., அவர்கேடகம எம நனற எனறும உரியக.

    ச. முத்கப்பழநியப்பன

    சிதமபரம, 11-11-68

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

    உளளுமற

        முன்னமர 9. மதில் காவல் பபார்

        பதிப்பமர 10. பபார்க்குத்தில்
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    --------------------------

    வீரர் உலகம
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    1. எல்மலயில் பபார்

    எல்மலயில் சபரிய வீர முழக்கம! பபார் முரச எங்கம ுலிக்கறக. ஊருக்க ஊர், 
வீேடடுக்க வீடு லகபவ பபசச, லயற்மகயாக நாேடடல் நடடக்கம பலவமகயானன லனப 
விமுயாடடல்களில் ஈடுபேடடருந்த ஆடடவரும மகளிரும நிமிர்ந்க நிற்கறார்கள. 'யார் 
பமகவர்? எங்பக பபார்?’ எனற பகளவிகள எ எகனறனன. ஆண்மம மிக்க காமுயர் 
பதாளகள பூசிக்கனறனன; தங்கள பதாளகளின தினனமவப் பபாக்கக் சகாளளும வாயப்பக் 
கமடடத்திருக்கறபத எனற குர்சசி அவர்களுக்க. அவர்கமு எண்ணித்தான,

        ”பபார் எனனன வீங்க சபாருப்பனனன

        திரளசகான திண்படடான்”

    எனறு கமபன பாடனனான. பபாரில் சவற்ற சபருமல் திருமபக் ்டடாக எனறு அவர்கள 
உறுதி பூணகறார்கள.

    சபண்மணிகளுக்கம ுபர ஊக்கம. தாயமார்கள தங்கள பதல்வர்கமு வாழ்த்திப் 
பபாருக்க அ்னப்பகறார்கள. காதலிமார் தம அருமமக் காதலமரப் பபாருக்கச சசனறு 
சவற்றயும பக எம சபற்று வருமாறு அ்னப்பகறார்கள.

    பமகவன பல காலமாகச சசயக வரும  தமமகமு எத்தமனன நாேடகுாகப் சபாறுக்க 
முடயும? லப்சபா எக நாேடடனனர் கணிந்கவிேடடடார்கள, எப்படயாவக பமகமயக் 
கருவறுத்க சவற்றமய நிமலநாேடடட பவண்டுசமனறு. தமலவர்கள உறுதிசமாழி 
்றவிேடடடார்கள. அரசன பபார் முரச சகாேடடவிேடடடான. 'வீரர் வருக! காமுயர் வருக! 
விடடமலகள வருக! ஆண் சிங்கங்கள வருக! பமகமய ுழிக்கப் பமடடக்கலன  ஏந்கம 
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பண்பினனர் வருக! பதாளவலி மிக்க சரர்கள வருக! சிற எ எமபம  தரர்கள வருக!" எனறு 
மமலக்க மமல அந்த முரசின பபசராலி பகேடகறக.

    பபார் சதாடடங்கனனாலும அறத்மத மறந்க விடடவில்மல அரசன. பமகவர்கள சகாடுமம 
சசயதாலும, பமக நாேடடல் நல்லவர்களும லருக்கறார்கள; சபரியவர்கள வாழ்கறார்கள 
சபண்கள லருக்கறார்கள; பிணியுமடடயவர்கள லருக்கறார்கள; பசமாடுகள உளுனன. நாடு 
மு எவமதயும அழித்கப் சபாடபடுத்தலாம. ஆனனால் லந்த அப்பாவிகமு அழிக்கலாமா? 
அதனனல் முரச அமறயுமபபாக வீரக்கரபலாடு அறக்கரலும உடடன முழங்ககறக. பமக 
காேடடல் உளு கல்லவர்களுக்க எசசரிக்மக அக.

    "நாங்கள பமடடயுடடன வருகபறாம. பபார் முப் பபாகறக. எங்களுக்க நல்லவர்களிடடம 
பமக லல்மல. அவர்கமுயும பலம லல்லாதவர்கமுயும பபாரில் அழிக்க எங்களுக்க 
விருப்பம லல்மல. அவர்கமு லப்பபாபத எசசரிக்மக சசயகபறாம. அவரவர்கள தங்கள 
தங்களுக்க  ஏற்ற பாககாப்மபத் பதடக் சகாளளுவதற்காகபவ லந்த எசசரிக்மக, 
சகாடயவர்கமு எதிர்த்கப் பபார் சசயக சவற்ற சகாளுத் கணிந்கவிேடபடடாம. 
அவர்களிமடடபய லருக்கம நல்லவர்களும பலம லல்லாதவர்களும லப்பபாபத பறப்பேடடு 
எங்காவக பபாய விடுங்கள!"

    லப்பட அறத்மத அமறந்க முரச சகாேடடுகறார்கள. லக அறப் பபார்.

        "ஆவம, ஆனியற் பார்ப்பனன மாக்களும,

        சபண்டரும, பிணியுமடடயீரும, பபணித்

        சதனபல வாழ்நர்க்க அருங்கடடன லறுக்கம

        சபrள பபாற் பதல்வற் சபறாஅ  தரும

        எமஅமப கடவிடுகம; நுமஅரண் பசர்மினஎனன
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        அறத்தாறு நுவலும பூேடமக மறம"

    எனறு லந்தத் தர்ம யுத்தத்மதப் பழங்காலப் பலவர் சசால்கறார், பமகவரின காேடடல் 
வாழ்ந்தாலும லவர்கமுப் பாககாப்பக யாவருக்கம கடடமம. பசக்களும பசவின 
தனமமமயயுமடடய அந்த்ர்களும சபண்டரும பமகக்கனனலுக்க லமரயாகத் தகாதவர்கள.
பநாயுமடடயவர்களும, பிளமு சபறாதவர்களும லரக்கத்கக்கப் பாத்திரமானனவர்கள. 
"எமமுமடடய அமமப லனித் தாமதம சசயயாமல் பவகமாக விடடப் பபாகபறாம; நீங்கள 
உங்களுக்க அர்மானன லடடங்கமு அமடடந்க விடுங்கள' எனறு அறசநறமயச சசால்லும 
சகாளமகமய உமடடயக லந்த வீரம.

    அந்த்ரும மகளிரும பநாயாளிகளும பதல்வர்கமுப் சபறாதவர்களும லந்த 
எசசரிக்மகமயக் பகேடடுப் பாககாப்மபத் பதடக்சகாளு முயல்வார்கள. ஆனனால் 
பசமாடுகளுக்க அக சதரியுமா? அவற்மற அமழத்கக் சகாண்டு பாககாப்பானன 
லடடங்களுக்க அவற்மற உமடடயவர்கள பபாகலாம. பபாருக்க அஞ்சி ுடுமபபாக பசமாடு 
எல்லாவற்மறயும அமழத்கக்சகாண்டு பபாக முடயுமா? ஆகபவ பல மாடுகமு அப்பட 
அப்படபய ுேடடுவிேடடுப் பபாயவிடுவார்கள. அவற்மறக் காக்க பவண்டும. 
லதற்காகத்தான லப்பபாக முதலில் நாேடடன எல்மலயில் லந்த நாேடடு வீரர்கள 
மாடுகமுப் பிடத்க வருவதற்காகப் பறப்படுகறார்கள. அந்த மாடுகமு எளிதில் 
மகப்பற்றக் சகாண்டுவர முடயுமா? அவற்மறக் காக்கம வீரர்கபுாடு சபாருபத 
பிடத்கவர பவண்டும. ஆதலின வீரக்பகாலம பூண்டு பறப்படுகறார்கள. "சண்மடடக்க 
எடுபிட மாடுபிட்” எனறு பழசமாழி்டட உண்டடாகயிருக்கறக.

    லவ்வாறு பமகவர் நாேடடுப் பசக்கமு அடத்கக் சகாண்டு வருவக அறத்தினபாற்-பேடடட 
சசயசலனறு ்றுவர் பலவர்.

    ”குவ நிகழ்கனற கறஞ்சிப் சபாருுாகய கந்தருவ ம்ம பவதவிதியாபனன லல்லறம 
ஆயினனாற்பபால, லரு சபருபவந்தர் சபாருவக கருதியக்கால் ுருவர் ுருவர் நாேடடு வா எம
அந்த்ரும ஆவம முதலியனன  தங்க சசயயத் தகாத சாதிகமு ஆண்டு கனறும அகற்றல் 
பவண்டப் பபாதருகசவனனப் பகறலும, அங்ஙனனம பபாதருதற்க அறவில்லாத ஆவிமனனக் 
குவினனால் தாபம சகாண்டு வந்க பாககாத்தலும  தசதனனப் படடாக, அறபமயாம?” [1]
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    எனபக நசசினனர்க்கனியர் உமர.

    --------

    [1]. சதால்காப்பியம, பறத்திம் லயல், 1, உமர.

    அரசன  ஏவலினபமல் மாடுகமுக் மகப்பற்றக் சகாண்டுவரப் பறப்படுகறார்கள 
வீரர்கள. அந்தச சமயத்தில் அங்பக யாபரா ுருவர் சதா எவத்தில் லருக்கம மாேடமடடப் 
பிடத்க வருமபட ுருவமனன  ஏவகறார்: "அந்த மாேடமடடப் பிடத்கக் சகாண்டு வா" எனறு 
உரக்கக் ்றுகறார். அக லந்த வீரர்கள காதில் படுகறக. அவர்களுக்க ுபர சகாமமாும; 
“படடய! நல்ல சகனனம ஆகறக. அசரீரி வாக்க உத்தரவிடுகறக. பறப்படுங்கள!” எனறு 
பதாளசகாேடட ஆர்க்கறார்கள. லவ்வாறு பநரும நல்ல நிமித்தத்மத விரிசசி எனறு 
சசால்வர்கள.

    வீரர்கள பறப்பேடடு விேடடடார்கள. அவர்களுக்கப் பசமாடுகள எங்பக லருக்கனறனன, 
நாேடடன எல்மலயில் எங்பக பமயகனறனன எனறு சதரிய பவண்டடாமா? அதற்காக 
முன்ேடடபய ுற்றர்கமு அ்னப்பி யிருக்கறார்கள. பபார் சதாடடங்கனனால் வீரர்கள 
சவளிப்பமடட யாகப் பபாரிடுவக எவ்வுவ அவசியபமா, அவ்வுவ அவசியம 
பமகவர்களுமடடய லரகசியங்கமுத் சதரிந்க சகாளவக. அதற்காக ுற்றர் பலமரப் 
பயிற்றுவித்க, மிகவம சாமர்த்தியமாகப் பமகவர்களிமடடபய மமறந்க சசனறு பலவமகத் 
தந்திரங்களினனால் அவர்களுமடடய பமடடப்பலத்மதயும, பலவீனனத்மதயும, திேடடடத்மதயும 
சதரிந்க சகாளளுமபட சசயவார்கள, அரசியல் தந்திரத் தில் அனறும சரி, லனறும சரி, 
லந்த ுற்றர்களின சசயல் பபாருக்க மிகவம உபபயாகமாக லருப்பக.

    ுற்றர்கள மமறவாகச சசனறு எல்லாவற்மறயும சதரிந்க சகாண்டு லரபவாடு லரவாக 
வந்க பசர்ந்திருக் கறார்கள. பசமாடுகள நிற்கம லடடம, அவற்றன எண்ணிக்மக, 
அவற்மறக் காத்கக் சகாண்டருக்கம விற்பமடடயினனரின நிமல ஆகயவற்மற அவர்கள 
சசால்கறார்கள.
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    அரசன  ர் ுற்றமனன மாத்திரம விடடவில்மல. ுருவமர ுருவர் சதரிந்க சகாளுாதபட 
சவவ்பவறாக லரண்டு ுற்றர்கமு அ்னப்பியிருந்தான. சில சமயங்களில் மனறு 
ுற்றர்கமுயும அ்னப்பவகண்டு. முதலில் பபானனவன  ஏமாந்க பபானனலும, 
பமகயாளியின ஆமச வார்த்மதயால் மயங்கத் கபராகம சசயயப் பகந்தாலும, 
பசாமபலாபலா பவறு கார்ங்குாபலா சபாய சசால்லத் கணிந்தாலும, பமகவருமடடய 
கேடடுக்காவலில் அகப்பேடடடாலும, பினனனபல பபானனவன உண்மமமய உ்ர்ந்க வந்க 
சசால்ல முடயும. அதனனல்தான லரண்டு ுற்றர்கமுத் தனித்தனிபய அ்னப்பினனான.

    # # #

    ுற்றர்கள எப்பட லருக்க பவண்டும, அரசன அவர்கமு எப்பட நடடத்த பவண்டும 
என்னம கருத்கக்கமு லந்த நாேடடு அர்த்த சா்ததிரங்களும, பமல்நாேடடு அரசியல் 
நூல்களும விரிவாகச சசால்கனறனன. திருக்கறளில் 'ுற்றுடடல்’ எனறு  ர் அதிகாரபம 
லருக்கறக.

    அரச்னக்க லரண்டு கண்ம்ப்பபால ுற்றும அரசியல் நூலும உதவகனறனன. 
பமகவரிடடத்கம அயலாரிடடத்கம நண்பர்களிடடத்கம எனனன எனனன நிகழ்கனறனன எனபமத 
நாளபதாறும ுற்றர்கமுக் சகாண்டு சதரிந்க சகாளவக அரச்னக்கரிய முக்கயமானன 
கடடமம. அவ்வாறு ுற்றமரக் சகாண்டு நிகழ்சசிகமு அறந்க ஆராயந்க நடடவாத 
அரச்னக்க சவற்ற கேடடடாக.

    அரச காரியம சசயகனற பலவமக அதிகாரிகள, அரச்னமடடய சற்றத்தார், பமகவர்கள 
ஆகய அமனனவருமடடய பபசசக்கமுயும சசயல்கமுயும அவர்கள அறயாமல், 
ுற்றர்களின மலமாகத் சதரிந்க சகாளு பவண்டும.

    ுற்றர்கள, யாரும ஐயுறாத வமகயில் நடடந்க சகாளு பவண்டும; அதற்க  ஏற்ற 
பகாலத்பதாடு உலவ பவண்டும. ுருகால் யாபர்னம ஐயுற்றால் அஞ்சாமல் சமயத்கக்கத் 
தக்கபட நடடந்க சகாளு பவண்டும. அகப்பேடடுக் சகாண்டடால் உளுமதச சிறகம சவளி 
விடடாத உறுதிபயாடு லருக்க பவண்டும.
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    ுற்றர்கள சில சமயம கறவிகமுப் பபால பவடடம பமனனந்க சசல்வார்கள, கறவிகள 
எனபற தமமம நமபமபட சசயக மிகவம லரகசியமானன லடடங்களுக்கக் ்டடப் 
பபாயவிடுவார்கள. அவர்கள ுருகால் அகப்பேடடுக் சகாண்டடால், அவர்கமு எனனன 
சசயதாலும எமதயும சிறதுவ்டட வாயவிடட மாேடடடார்கள. அங்கங்பக நடடப்பவற்மற 
அவ்வவ்விடடங்களில் பழகபவர்கமுக் சகாண்டு சதரிந்க சகாளவார்கள. தாம அறந்க 
சகாண்டடமவ உண்மமயா எனபமதயும பசாதித்கப் பார்த்கத் சதளிவ சபறுவார்கள.

    லவ்வாறு சசனறு  ர் ுற்றன பமகவரிடடம உளு சசயதிகமுத் சதரிந்க சகாண்டு வந்க 
சசானனனால் அவற்மறக் பகேடடட அுவில் அரசன திருப்தியமடடய ம rேடடடான. பமலும  ர் 
ுற்றமனன அ்னப்பி அவன சகா்ரும சசயதிகமுயும மவத்க ுப்பபநாக்க உண்மமமய 
உ்ர்வான. அப்பாலும மனறாம ுற்றன ுருவமனன அ்னப்பி அவன சதரிக்க 
வருவனனவற்மறயும பகேடடு, மவர் சசால்லும சசயதிகளில் சபாகவாக லருப்பவற்மற 
உண்மம எனறு சதரிந்க சகாளவான. லந்த மனறு பபரும ுருவருக்கத் சதரியாமல் 
மற்சறாருவர் சசனறு ஆராயவார்கள. லவ்வாறு சசனறு வந்த ுற்றர்களுக்க அரசன 
சவளிப்பமடடயாகச சிறப்பச சசயய மாேடடடான. அப்படச சசயதால் அந்த ுற்றருமடடய 
லரகசிய நிமல சவளிப்பேடடுவிடும அல்லவா?

    லவ்வாறு ுற்றர்கமு ஆளும முமறமயப் பற்றத் திருவளளுவர் ்றுகறார்,

    # # #

    ுற்றர்குால் பசமாடுகமுப்பற்றய சசயதிகமு அறந்த வீரர்கள எல்மலமய பநாக்க 
வீறுநமடட பபாேடடுச சசல்கறார்கள. பமகவர் நாேடடு எல்மலமய அமடடகறார்கள. சபரிய 
வழிகளிமடடபயயும சசல்லுகறார்கள; நுமழந்க சசல்லும கறுகய வழியிலும சசல்ல 
பவண்ட பநர்கறக. கமடடசியில் பசமாடுகள லருக்கம லடடத்மத அணககறார்கள; 
பாககாப்மபக் கடடந்க மாடுகமுக் மகப்பற்றக் சகாளகறார்கள.
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    பமக நாேடடு வீரர்கள  ட வருகறார்கள. ஆவினனத்மதக் மகப்பற்றய வீரர்கபுாடு 
பபாரிடுகறார்கள. பமகவர்கபுாடு சபாருக அழித்க, அவர் மகப்பற்றய மாடுகபுாடு 
திருமபகறார்கள வீரர்கள. வழியில் மாடுகமு வயிறார பமயச சசயக தண்ணிர் காேடட 
சவயில் பவமுயில் நிழலிபல தங்கச சசயக சசல்கறார்கள.

    எல்மலக்கச சசனற வீரர்கள மாடுகபுாடு வரப் பபாகறார்கள எனறு காேடடல் 
உளுவர்கள ஆர்வத்பதாடு எதிர்பார்த்கக் சகாண்டருக்கறார்கள. மாடுகமு 
அடத்கக்சகாண்டு வருகறவர்கள சவற்ற ஆரவாரத் பதாடு கடகமு முழக்கக் சகாண்டு 
வருகறார்கள.

    அவர்களுமடடய வரமவ எதிர்பநாக்க அவர்களுமடடய மமனனவிமார் காத்கக் 
சகாண்டருக்கறார்கள. அந்தப் சபண்டருக்க நல்ல நிமித்தம உண்டடாகறக. அவர்களுமடடய
லடடக் கண்கள கடக்கனறனன. நிசசயம சவற்றயுடடன திருமபவார்கள எனறு மகமயக் 
கனனனத்திபல மவத்கக்சகாண்டு நிற்கம அந்த மங்மகயரின உளுத்தில் மகழ்சசி 
சவளுத்மதப் பகத்ககறக, வீரர்கள ுலிக்கம கடகளின முழக்கம.

    மாடுகள வந்க விடுகனறனன. மந்மத மங்மதயாக அமவ வருகனறனன. அங்கங்பக உளு 
சதா எவங்கள நிமறய அவற்மறக் கேடடுகறார்கள. அரசன அத்தமனன மாடுகமுயும 
தனனக்சகனறு மவத்கக் சகாளவானனா? அவன அவற்மறப் பலருக்கப் பங்கேடடு வழங்க 
 ஏற்பாடு சசயகறான. வாபுந்திப் பபார் சசயத வீரர்களுக்க முதலில் ுரு பங்மக 
வழங்ககறார்கள; தம உயிருக்க  ஏதம வருவமதயும பநாக்காமல் மமறந்க சசனறு 
லரகசியங்கமு அறந்க வந்த ுற்றர்களுக்கம பிரித்கத் தருகறார்கள; சகனனம பார்த்கச 
சசானனனவர்களுக்கக்்டடப் பங்க கமடடக்கறக.

    வீரர்கள சவற்றக் களிப்பினனால் தாமவிருமபிய பானனங்கமு உண்டு மகழ்கறார்கள. 
தங்களுக்கப் பங்காக வந்த மாடுகமுத் தம விருப்பத்கக்க  ஏற்றபட 
பவண்டயவர்களுக்சகல்லாம தாராுமாக வழங்ககறார்கள. கம் என்னம பமறமய 
அடத்தவ்னக்கம, கடமய முழக்கனனவ்னக்கம, பாேடடுப் பாடும விறலிக்கம, 
பா்்னக்கம, கள விற்பவருக்கம சகாடுக்கறார்கள. தங்களுக்க சவற்றமய 
உண்டடாக்கயதற்கக் சகாற்றமவயாகய கர்க்மகயின அருபு கார்ம எனறு 
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அப்பிராேடடமய வழிபடுகறார்கள. முருகமனனப் பாட வளளிக்்த்மத ஆட 
அகமகழ்கறார்கள.

    லவ்வாறு பபாரின ஆரமபக் கேடடடம உருவாகறக. பமகவன லனி எனனன சசயதாலும 
அவபனனப் பறங்காேடட ுடடச சசயயலாம எனற கணிபவாடு வீரர்கள லப்பபாக விழாக் 
சகாண்டடாடுகறார்கள.

    --------
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    2. நிமர மீேடகம பபார்

    அயல் நாேடடடார் தம காேடடன எல்மலக்க வந்க தமமுமடடய ஆநிமரமய அடத்கக் 
சகாண்டு சசனறு விேடடடார்கள எனபமத ஆயர்கள வந்க சசானனனார்கள. எதிர்பாராத லந்தச 
சசயதிமயக் பகேடடு ஆநிமரக்கரிய நாேடடனனர் பதாளகள கடத்தனன. அரசன வீறுசகாண்டு 
எ எத்தான. உடடபனன அந்தப் பசக் ்ேடடடத்மத மீேடடு வாருங்கள எனற ஆம் பிறந்தக. 
"வீரம சிறந்த காமுயர் மகப்பேடடட பசக் ்ேடடடத்மத மீேடக முடயுபமா? காலன வாயிபல 
பகந்த உயிமர மீேடடடாலும மீேடகலாம; பபானன பசக்கமு மீேடக லயலாக்” எனறு யாபரா 
சசானனனார்கள. பமகவர்களின வலிமம மிக அதிகம எனபக அவர்கள நிமனனவ. பகேடடட 
வீரர்களுக்கச சினனம சபாங்கயக. 'யமனிடடம சசனற உயிமரயும மீேடடு வரும 
விறலுமடடபயாம யாம’ எனறு நிமிர்ந்க நினறு பபசினனார்கள.

    ஆநிமரமய மீேடடுவர பவண்டும எனறு மனனனன கேடடடமு பிறப்பித்தவடடபனன கம்ப் 
பமறமய முழக்கனனார்கள. வீரர்கள திரண்டடனனர். பசக்கமு மீேடபதற்கப் பறப்பேடடட 
அவர்கள தமிழ் மரபப்பட கரங்மத மாமலமய அணிந்க சகாண்டடார்கள. பபாரின 
ுவ்சவாரு நிமலயிலும சவவ்பவறு பூக்கமு அணிவக வீரர்களின வழக்கம. தம 
அரசருக்பக உரிய அமடடயாு மலபராடு லக்தப் பபார்ப் பூமவயும அணிந்க சகாளவார்கள. 
பமகவர் பபானன வழிமயப் பினபற்றச சசனறார்கள வீரர்கள. ஆவினனங்கள நாேடடன 
சசல்வம அல்லவா?

    சங்ககள முழங்கனன; சகாமபகள ுலித்தனன; பல வமக முரசங்கள ுலி எ எப்பினன. 
பசமாடுகள சசனற வழிமயச சவேடடனனால் அறந்க அந்த வழிபய சசனறார்கள வீரர்கள. 
அவர்கள நமடடயில் மிடுக்க ுளிர்ந்தக. அவர்கள மகயில் பவல்கள மினனினன. எங்பக 
பமகவமரக் கண்டடாலும அங்பக மடடக்க அவமரச சாயக்க பவண்டும எனற கடகடப்படடன 
நடடந்தார்கள.

    லபதா ப எதி சதரிகறக; ஆரவாரமும பகேடகறக. ஆநிமரமய வமுத்கச 
சசனறவர்களின ்சசல்தான அக. விமரவில் அவர்கமுச சற்ற வமுக்க  டனனர்கள; 
அவர்கமு அண்ட பமாதினனார்கள. சிங்கமும சிங்கமும யாமனனயும யாமனனயும 
சபாருவகபபால லரண்டு பக்கத்க வீரர்களும எதிர்த்கப் பபாரிடடத் சதாடடங்கனனர்கள. 
தமமுமடடய நாேடடுச சசல்வமாகய ஆநிமரகமுக் சகாண்டு சசனற களவர் லவர் எனற 
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சினனத்தால் அவற்மறத் பதட வந்த வீரர்கள மிடுக்கடடன பபார் சசயதார்கள. பதனீக் 
்ேடமடடக் கமலத்க விேடடடவர்களின கதிமய அமடடந்தார்கள, பசக்கமுக் சகாண்டு 
சசனறவர்கள.

    பசக்கமு மீேடடட பிறபக வீேடடுக்க வருபவாம எனறு சபதம சசயகசகாண்டு வந்த 
மறவர்களின வீரத்மத எனனனசவனறு சசால்வக சமயம வருமபபாகதான, லனனனரிேடம 
லனனன வலிமம லருக்கறக எனபக சதரிய வரும.

    ுவ்சவாரு வீர்னம ுவ்சவாரு வமகயில் வீரச சசயமல ஆற்றுகறான.

    ுரு வீரமனனப் பலர் சழ்ந்க சகாண்டடார்கள. அவன பசமாடுகமு மீேடடுத் தன காேடடுக்க 
அ்னப்பி விேடடடான. அந்த நிமலயில் அவமனனப் பமகவர் சற்ற நினறு சமாயத்தார்கள 
சவங்கம்  ஏவினனார்கள. அவன பலமர மாயத்க, வீர மர்ம எயதினனான.

    அபதா மற்சறாரு வீரன தனியாக நினறு தனமனனச சழ்ந்தவர் உடடல்கமு சயல்லாம 
சவேடடக் கவித்க விேடடடான. அவமனன எதிர்த்தவர்களில் பலர் வீழ்ந்தனனர்; பலர் முககேடடு 
 டனனர். அவன லன்னம தன பகாபம ஆறாமல், தனிபய யார் வந்தாலும ுரு மக 
பார்க்கபறன எனறு நினறு சகாண்டருக்கறான.

    மற்சறாரு வீரன தன வாமு உமறயினினறும உருவி  ஏந்திக்சகாண்டு பபார்க்குத்தில் 
சபருமிதத்தால் ஆடக் சகாண்டருக்கறான. அவன தனமனன எதிர்த்தவர்கமு 
விண்ணலகக்க  ஏற்றயவன. கடமய அடத்க ுலி சய எப்பகரர்கள, அருகல் நினறவர்கள.
அந்த ுலிக்க  ஏற்றபட அந்த வீரன தன அடமய மாற மாற மவத்க சவற்றக் களிப்படடன 
ஆடுகறான.
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    பின்னம ுருவன பவமலச சழற்றக் சகாண்டு ஆடுகறான. வந்த காரியம நிமறபவறயக
என்னம மகழ்சசிக் கடடலில் அவன மிதக்கறான, கட சகாேடடுகறக; அதன தாுத்கக்க 
 ஏற்றபட அவன மகயில் பவல் சழல்கறக; அவன கால்கள சதியிேடடு நடடனனம சசயகனறனன. 
அவன மக பவலில் மாமலமய அணிந்திருக்கறான. ஆ! எனனன சவற அவ்னக்க! 
பமகவருமடடய கடடமல எடுத்க அமதபய மாமலயாக அதற்கக் கேடட ஆடுகறான!

        'மாேடடய பிளமு மறவர் நிறமதிறந்க

        ்ேடடய எஃககம கடடர்மாமல - சேடடயபின

        மாறு லரியச சீற நுடடங்கவான மகக்சகாண்டட

        பவனதிரிய விமமும கட."

    [பமகவமர மாளுமபட சசயத லந்தக் காமு, பமக வீரர்களுமடடய மார்பகமுப் பிுந்க
பறத்த பவற்பமடடக்க அவர்களுமடடய கடடமலபய மாமலயாகச சேடடவிேடடு, பிறக பமக 
சகேடடு  டுமபட சீற ஆடுகறான; அவ்னமடடய மகயிபல மவத்திருக்கம பவல் சழலச 
சழலத் கட ுலிக்கறக.]

    லவ்வாறு ஆவிமனன மீேடகமபபாருேடடு நமடடசபறும பபாரில் சிலர் பமகவர் பலமர 
மாயத்கத் தாமும வீர சவர்க்கம பகந்தார்கள. அவர்கமு எண்ணிப் பா்ர்கள 
வருந்தினனர்கள. வீரர் பகமழப் பாடும லயல்ப உமடடயவர்கள அவர்கள. லப்பபாக 
சபருவீர்னமடடய மமறவ கருதிப் பலமபகறார்கள. ‘சசந்நாப் பலவர்களுமடடய பகழ் 
மாமலகமு அணிந்தவன அவன; பமகவர் பமடடமயப் பலிபபாபல சசனறு தாக்க 
அழித்தான; அவன லப் பபாக வீழ்ந்க விேடடடான; லக கண்டும நம கண்கள விழ 
வில்மலபய!" எனறு லரங்க வருந்தினனார்கள. லவ்வாறு அவர்கள பாடுவமதக் 
மகயறுநிமல எனறு தமிழ் நூல்கள ்றும.
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    மற்றவர்கள தாம சபற்ற சவற்றமயப் பாராேடடக் கள உண்டு மகழ்ந்தார்கள. ுரு வீரன, 
மீேடடும யாபர்னம வந்தால் எதிர்க்கலாம எனறு தான அந்த உண்டடாேடடல் ஈடுபடடாமல் 
தனிபய நினறான.

    தன நாேடடுப் பசக்கமு மீேடடு வந்த மறவர்களுக்க அரசன பலவமகப் பரிசகமு 
வழங்கனனான, நிலங்கமு அளித்தான. அவற்மறப் சபற்ற வீரர்கள மனனனமனனப் பாராேடட 
வாழ்த்தினனார்கள; "லத்தமகய மனனன்னமடடய ஆேடசியின ்பழ வா எம சிறப்மபயுமடடய 
நாங்கள பமக வமர எறந்க பபார்க்குத்தில் எங்கள உயிமரத் தியாகம சசயயவம சித்தமாக 
லருக்கபறாம; அக சபறுதற்கரிய பபறு’ எனறு சபருமிதத்கடடன சசானனனார்கள.

    லத்தமகய வீரக்கட மக்கள லந்த நாேடடல் மலிந்திருந்தார்கள. அவர்கள வழி வழிபய 
வீரத்மத வுர்த்க வருகறவர்கள. அவர்கள வா எம மண் வீரம்ம வீசவக. அவர்கள 
உடடலில் ுடும கருதி வீரச சசருக்கமடடயக. லனறு பநற்று வந்த கட அல்ல அமவ. பூமி 
பதானறனன நாளசதாேடடு வாளும விரமும  ஏந்திப் பகழ்சபற்று வரும கடகள. அத்தமகய 
கடயிற் பிறந்தவர்கள, தம நாேடடு ஆன நிமரமய மீேடடு வந்க பகழ் சபற்று நிற்பக ுரு 
வியப்பபா?

        *சபாய அகல நாளும பகழ்விமுத்தல் எளவியப்பாம?

        மவயகம பபார்த்த வயங்சகாலிநீர் - மகயகலக்

        கல்பதானற மண்பதானறாக் காலத்பத வாபுாடு

        முனபதானற மத்த கட.”

    [சபாயயானனக நீங்க, லந்தக் கட நாளபதாறும பகமழ உண்டடாக்கதல் எனனன அதிசயம? 
லக எத்தமகய கட சதரியுமா? பூமி மு எவமதயும மமறத்கப் சபருகய யுகாந்த காலத்கப் 
பிருய சவளும வடந்க பபாக, முதல் முதலில் மமல பதானறயக; மண் பதானற 
வில்ல்மல; அந்தப் பமழய காலத்திபலபய அந்த மமலயில் மகயில் வாளுடடபனன 
எல்பலாருக்கம முதலிபல பதானற லனறு காறும வுர்ந்க பழமம சபற்ற கட லக.]
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    லவ்வாறு அக்தக் கடயின சபருமமமயப் பறப்சபாருள சவண்பா மாமல ்றுகறக.

    பமகவர் நாேடடுப் பசக்கமுக் சகாண்டு வருவபதாடு சதாடடர்பமடடய வீரச சசயல்கமுச
சசால்லும பகதிக்க சவேடசித் திம் எனறும, பமகவர் அடத்கச சசனற ஆநிமரமய 
மீேடடுக் சகா்ரும வீர நிகழ்சசிகமுச சசால்லும பகதிக்கக் கரந்மதத் திம் எனறும 
தமிழ்ப் பலவர்கள சபயர் சகாடுத்க வழங்கவார்கள. லந்த லரண்டும பினனனாபல நிகழப் 
பபாகற சபரும பபாருக்க முனப நிக எம சசயல்கள.

    @ # #

    கரிபயாதனனதியர் விராடட மனனன்னமடடய நாேடடலிருந்க ஆநிமரகமுக் சகாண்டு 
சசனறார்கள; அவற்மற மீேடடு அப்பபாக நிகழ்ந்த பபாரிபல அருசசனனன கரிபயாதனனன 
முதலிபயாமரப் பறமுககேடடு ுடடச சசயதான. லமதப் பாரதத்தில் கா்லாம.

    பாண்டடவர்கள பனனிரண்டு ஆண்டுகள காடுகளில் லருந்க வாழ்ந்க, அப்பால்  ராண்டு 
மமறவாக மசச நாேடடு அரசனனாகய விராடட்னமடடய நகரத்தில் சவவ்பவறு பகாலம 
பமனனந்க மமறந்க வாழ்ந்தார்கள. தருமன பபராகதராகவம, வீமன சமமயல்காரனனாகவம, 
அருசசனனன பபடயாகவம, நகலன கதிமரத் தமலவனனாகவம, சகாபதவன பசமவக் 
காப்பவனனாகவம, திசருபதி வண்் மகுாகவம மமறந்க விராடீ்னமடடய நகரில் 
லருந்தார்கள. “பதினமனறு ஆண்டுகள நிமறபவறனனால் பாண்டடவர்கள தமக்கரிய 
நாேடமடடப் சபற்றுக் சகாளவார்கள. அதற்கள நாம அவமரக் கண்டுபிடத்க விேடடடால் 
மீண்டும காேடடுக்க அ்னப்பிவிடடலாம" எனறு எண்ணிய கரிபயாதனனன சவவ்பவறு 
திமசகளில் நூற்றுக்க்க்கானன ுற்றர்கமு  ஏவினனான. அவர்கள பல லடடங்களிலும சசனறு 
பதடயும பாண்டடவர்கமுக் கா்வில்மல.

    அப்பபாக பீமர் கரிபயாதனனமனனப் பார்த்க, "லந்த ுற்றர்குால் அவர்கமுக் கா் 
முடயுபமா? தருமபத்திரன எங்பக லருக்கறாபனன, அங்பக மமழ வும சிறக்கம; விமுவ 
மிகம. லந்த அமடடயாுத்மதக் கண்டு பதடனனால் ுருகால் கமடடக்கலாம" எனறு 
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சசானனனார். அப்பபாக ுற்றர்களில் ுருவன, 'விராடட்னமடடய வு காடு அவ்வாறு சிறந்க 
விுங்ககறக்” எனறான. "ுருகால் அங்பக பாண்டடவர்கள லருக்கக்்டும. லமதக் 
கண்டுபிடக்க தான ுரு வழி சசால்கபறன. விராடடன நகரத்தில் உளு ஆநிமரகமு நாம 
வமுத்கக் சகாண்டு வந்கவிடடலாம. அங்பக பாண்டடவர்கள லருந்தால் அந்தப் 
பசக்்ேடடடத்மத மீேடடுச சசல்வார்கள. லல்லாவிடல் பசக்்ேடடடம மீுாக" எனறு கர்்ன 
சசானனனான,

    அவ்னமடடய பயாசமனனயினபடபய திரிகர்த்தராயன என்னம மனனனமனனத் கரிபயாதனனன 
பமடடயுடடன அ்னப்பினனான. அவன சவேடசி மாமல பமனனந்க சசனறு, விராடடன 
நகர்ப்பறத்க எல்மலயில் பமயந்திருந்த நிமரகமுக் கவர்ந்கசகாண்டு வந்தான.

    வில்லிபத்கராழ்வார் தாம லயற்றய பாரதத்தில் திரிகர்த்தராயன பசமாடுகமுக் கவர்ந்க 
பசனறான எனபமதச சசால்லுமபபாக, தமிழ் மரமப லம்த்க, அவன சவேடசி 
மாமலமயச சடனனான எனறு சசால்கறார்.

        "தக்பகார் தருஞ்சசாற்கள பகுாத

                கரிபயாதனனன சசால்லினனால்

        மிக்பகார் மிமலசசம சச எந்தாம

                விறல்சவேடசி மிமலபதாளினனான

        திக்பகாமத எழவிமம முரசங்கள

                அரசானன திரிகத்தர்பகான

        அக்பகாணி பமடடபயாடு பபாயஆன

                அடத்தான அவனசார்பிபல."
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    [ நல்லவர்கள ்றும சசாற்கமுக் பகுாதவன கரிபயாதனனன. அவ்னமடடய 
கேடடடமுயினனால், வீரம மிக்கவர்கள அணிகனற வுப்பமானன மாமலயாகய வீரத்மதக் 
காேடடும சவேடசிமயத் பதாளில் அணிந்க சகாண்டடான. அரசனனானன திரிகர்த்தராயன; 
திமசகசுல்லாம  மச எ எமபட முரசகள முழங்கனன; ுர் அக்கபராணி பமடடயுடடன 
அவன சசனறு பசமாடுகமுத் கரிபயாதனனன சார்பிபல வமுத்க வந்தான.]

    பசமாடுகமு பமயத்த ஆயர்கள  டச சசனறு விராடட்னக்கப் பமகவர் 
நிமரசகாண்டடமதச சசானனனார்கள. உடடபனன விராடடன பமடடகளுடடன எ எத்க நிமரமய 
மீேடகமசபாருேடடுப் பறப்பேடடடான. அவ்னடடன பாண்டடவரில்,பபடயாக லருந்த 
அருசசனனமனனத் தவிர மற்ற நால்வரும சசனறார்கள. பமடட சசனறு பசக்கமு மீேடபதற்க 
முனபனனறனன. கரிபயாதனன்னமடடய பசமனன சிறபத பினனிேடடடக. அக கண்டட 
திரிகர்த்தராயன விராடடனபமல் அமபமாரிமயப் சபாழிந்தான. லமத வில்லிபத்தூரார் 
சசால்லுமபபாக, தமிழ் மரபப்பட விராடடன கரந்மத மாமல அணிந்திருந்தான எனறு 
பாடுகறார்.

        "சமயக்சகாண்ேட பண்ப்ாடு தனபசமனன

                நில்லாமல் சவனலேடடடபின

        மகக்சகாண்ேட நிமரமயக் கடடத்திப்

                சபாலமசபாற் கழற்காலினனான

        சசயக்சகாண்ேட க எநீர் அலங்கற்

                கரந்மதத் திருத்தாமனபமல்

        மமக்சகாண்டடல் எனனவில் வுத்தாறு

                பத்தமப மமழசிந்தினனான."
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    [உடடமபிபல பேடடட பண்கபுாடு தன பசமனன நில்லா லாமல் முகக காேடடயபிறக, 
சபாற்கழமல அணிந்த காமலயுமடடய திரிகர்த்தராயன, தான மகப்பற்றய பச மாடுகமுக் 
கடடத்திவிேடடு, வயலில் விமுந்த க எநீர்மாமலபயாடு கரந்மத மாமலமயயும அணிந்த 
விராடடனபமல் கரிய பமகம பபால வில்மல வமுத்க அறுபக அமபகுாகய மமழமயப் 
சபாழிந்தான.]

    அவசனனதிர் நினறு சபாருத விராடடன அவனனக பதமர வீழ்த்தினனான. உடடபனன 
திரிகர்த்தராயன பவறு பதரில்  ஏறப் சபாருக வீராடடமனனக் மகப்பற்றத் தன பதரில் 
கேடடவிேடடடான. அங்பக பபராகத உருவத்தில் லருந்த தருமபத்திரன அக கண்டு, அருகல் 
சமமயற் காரன உருவில் நினற வீம்னக்கக் கறப்பால் உ்ர்த்த, அவன பபார் சசயயத் 
சதாடடங்கனனான. அவ்னக்க முன நிற்கம ஆற்றல் யாருக்க உண்டு? அவன 
திரிகர்த்தராயமனன மடடக்க விராடடமனன விடுவித்தபதாடு பமகவமனனத் தன பதரில் கேடடக் 
சகா்ர்ந்தான. சபா எக சாயந்தக. தருமபத்திரன  ஏவலினபட வீமன திரிகர்த்தமனன 
அவிழ்த்க விேடடடான, அவன கரிபயாதனனனிடடம சசனறு தனனக்க பநர்ந்தமதச சசானனனான.

    .

    மறு நாள கரிபயாதனனமனன கபரா்ர் முதலியவர்கபுாடு பமடடசயடுத்க வந்தான. 
விராடடன மகன உத்தரன பபார்முமனன சசனறான. அவ்னக்கப் பபடயாகய அருசசனனன 
பதர்விேடடடான. பபார்iமுமனனக்க வந்தவடடன அங்களு பமடடகமுக் கண்டு உத்தரன 
அஞ்சி நடுங்க ுடடஅருசசனனன அவமனன எடுத்கத் பதரில் கேடடனனான. தாபனன பபார் சசயய 
எண்ணி்ான. தான  ரிடடத்தில் மமறத்க மவத்திருந்த தன ஆயுதங்கமு எடுத்க வந்தான. 
உத்தர்னக்க அறவமர ்ற அவமனனத் பதர் விடடச சசயக தாபனன பபாரிேடடுத் கரிபயாதனனன 
பமடடகமுத் பதால்வியுறச சசயக  ேடடனனான. அப்பபாக பாண்டடவர்கள மமறவாக வாழ 
பவண்டய கால எல்மல முடவ அமடடந்தக. அதனனால் அருசசனனன சவளிப்பேடடுப் பபார் 
சசயக சவற்ற சகாண்டடான. பமபல கமத படடர்கறக.

    பாரதப் பபாருக்க முன நிகழ்சசியாக லந்த நிமரமீேடசிப் பபார் நடடக்கறக. தமிழ் 
லலக்க் மரபப்பட லந்நாேடடல் நிகழ்ந்த சபருமபாலானன பபார்களில், பபார் நடடப்பதற்க 
முன நிமரமயக் சகாளவகம மீேடபகம நடடந்தனன எனறு சதரியவருகறக. அவ்வாறு மற்ற 
லடடத்க வீரர்களும சசயவார்கள எனபமதப் பாரதக் கமத சதளிவிக்கறக.

    ------------
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    3. நாடு சகாளளும பபார்

    லப்பபாக உண்மமயாகபவ பபார் சதாடடங்க விேடடடக. லதற்க முன ஆநிமரமயப் 
பற்றக்சகாண்டு வந்தார்கள. லனிபமல்தான முமறயானன பபார் நிகழப் பபாகறக. தன 
பமகவருமடடய நாேடமடடக் மகப்பற்ற அடப்படுத்த பவண்டும எனற ஆர்வத்மதக் 
சகாண்டடான அரசன. பமழய மரபப்பட அவன வஞ்சி மாமலமய அணிந்க சகாண்டடான. 
லதமனன அறந்தவடடன வீரர்களுக்க உண்டடானன ஊக்கத்கக்க அுவில்மல. அக 
பபாதாசதனறு லன்னம குர்சசி உண்டடாக அவர்கள வீர பானனங்கமு நுகர்ந்தனனர்.

    பேடடடத்க யாமனனமய அலங்காரம சசயக சகாண்டு வந்தார்கள. வீரர்கள ஆரவாரம 
சசயவமதப் பார்த்க அதற்க உண்மம விுங்கவிேடடடக. பபார் நிகழப் பபாகறக எனபமத 
அக எப்படபயா உ்ர்ந்க சகாண்டடக. அதற்கக்்டட எ எசசி உண்டடாகறக. அகவம 
முழங்ககறக. பமகமபபால நிற்கம அதன கரல் லடக்கரமலப் பபால ுலிக்கறக. அமதக்
பகேடடடால் பமகவர் கடுகடடாயத்கப் பபாயவிடட மாேடடடார்குா?

    லவ்வாறு நாடு சகாளுக் கருதி அரசன பபார் சசயயப் பறப்பேடடுச சசல்வமத வஞ்சி 
எனற பறத்திம்யில் அடடக்கப் பாடுவர் பலவர்,

    ”எஞ்சா மண்தமச பவந்தமனன பவந்தன

    அஞ்சதகத் தமலசசசனறு அடடல்கறத் தனபற."

    [லரு சபரு பவந்தருக்கம லமடடபய உளு நாேடடன பமல் ஆமசயால், அங்பக 
வாழ்பவர்களுக்க அசசம உண்டடாக அந்நாேடடடடத்பத பபாய ுரு மனனனன மற்சறாரு 
மனனனமனன சவல்லுதமலக் கறத்தக வஞ்சித் திம்.]
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    லக சதால்காப்பியத்தில் வஞ்சித் திம்யின சபாக லலக்க்த்மதச சசால்லும 
சத்திரம.

    பபார் சசயயப் பறப்படுவதற்க முனப நல்ல நாள பார்த்க அந்த நாளில் அரசன தன 
கமடடமயப் பறப்படடச சசயவக ுரு வழக்கம. அமதக் கமடடநிமல அல்லக கமடட 
நாேடபகாள எனறு சசால்வார்கள. அரச்னமடடய முக்கயமானன அங்கங்களில் கமடட ுனறு. 
அவ்னமடடய பாககாக்கம ஆற்றலுக்க அமடடயாுமாக லருப்பக அக. எல்லாக் 
கடமக்கமுயும கனபம வராமல் பாககாப்பபன எனபமதச சேடடுவதற்கக் கமடட 
பிடப்பக அரசர் வழக்கம, சரியமனன மமறக்கம பமகமபபால அந்தக் கமடட 
பதாற்றனனாலும, அக சவயிமல மமறப்பதற்காகக் சகாண்டடக அனறு; வருந்திய 
கடமக்களின கனபத்மதப் பபாக்க அவர்களுக்க நிழல் சசயவதற்காக எடுத்தக' எனறு 
களளிவுவனனக கமடடமய சவளமுக்கட நாகனனர் எனற பலவர் பாடுகறார்.

        “ஞாயிறு சமந்த பகாடுதிரள சகாண்ம

        மாக விசமபின நடுநின றாங்கக்

        கண்சபார விுங்கமதின விண்சபர்ரு வியனகமடட

        சவயில்மமறக் சகாண்டடனபறா அனபற; வருந்திய

        கடமமறப் பகபவ, ்ர்பவல் வுவ!"

    [சரியமனனத் தனபமற்சகாண்டட பக்கம திரண்டட பமகம மாகமாகய உயர்ந்த வானனத்தின 
நடுவ நினறு அதன சவயிமல மமறத்தாற்பபாலக் கண் ுளிபயாடு மாறுபடட

    விுங்ககனற, வானன முேடடய பரந்த நினனக சவண்சகாற்றக்கமடட சவயிமல 
மமறத்தற்கக் சகாண்டடபதா எனறால், அனறு; வருத்தமுற்ற கடமய நிழல் சசயதல் 
கார்த்தால் சகாளுப்பேடடடக; ்ரிய பவலிமனனயுமடடய வுவபனன! ]
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    "பவந்தன கவிமகக்்ழ்த் தங்கம உலக?”

    எனறு வளளுவரும ்றனனர். சத்திரபதி எனற பேடடடம மனனனர்களுக்க லருப்பமத 
யாவரும அறவர்.

    கமடடமயப் பறப்படடச சசயதக பபாலபவ வீர வாமுயும நல்ல பநரம பார்த்க 
சவளியிபல அ்னப்பகறார்கள. லனிபமல் பபாயப் பபார் சசயக சவற்ற யமடடவக 
கடடக்கேடடும. லங்பக நல்ல பவமுயில் வாள மு்ர்த்தம சசயத அப்பபாபத அங்பக 
பமகவர் நாேடடல்  தய சகனனங்கள உண்டடாகனறனன. பேடடடப்பகலில் பகாேடடடான கரல் 
காேடடுகறக.

    வீர மகுாகய கர்க்மகமய மனனனன மறப்பானனா? சகாற்றமவயின திருவருள லருந்தால் 
சவற்ற சபறுவக உறுதி. எளளுருண்மடட, சபாரி, அவமர, கவமர, அவல் முதலியனனவம 
லரத்தம, நி்ம ஆகயனனவம மவத்கப் பூமச பபாடடச சசயகறான. "தாபய, எங்களுக்க 
முனபனன பபார்க்குத்கக்கச சசனறு கம்யாக லருக்க பவண்டும" எனறு வீரர்கள 
பவண்டக் சகாளகறார்கள.

    வீரர்கள, நான முந்தி, நான முந்தி எனறு பமடடயில் பசர்ந்க முதற்பமடடயாகச சசல்ல 
விருமபித் கடக்கறார்கள. 'நான லதற்க முன லனனன பபாரில் லனனன பமடடயில் சபாருக 
சவனபறன" எனறு அவரவர் தம சபருமமமய மிடுக்பகாடு பபசிக்சகாளகறார்கள. 
காேடடுத்  தயானனக பரபரசவனறு படடர்வக பபால முந்ககனறனனர். "நாம எத்தமகய மனனனன 
்ழ்ப் பபார் சசயயப் பபாகபறாம எனபமத எண்ணிப் பாருங்கள. நம மனனனன தன மகயில் 
பவமல  ஏந்திப் பபாருக்கச சசனறால், நாம பமடடக்கலன  ஏந்திப் பபார் சசயயும 
அவசியங்்டட லராகபபால் லருக்கறக. அரச்னமடடய நிமலமயக் கண்டு அஞ்சி நடுங்கப் 
பமகவர்கள அவன காலில் வந்க வி எவார்கள’ எனறு வீரர் தம மனனனமனனப் பாராேடடப் 
பபசகறார்கள. "ஐபயா பாவம நம அரச்னமடடய கண்கள சிவந்க விேடடடனன. லனிபமல் 
பமகவர் நாடு பாழாயப் பபாய விடும எனபதில் எனனன சந்பதகம? தமலயில் பூமவ 
மவத்கக்சகாண்டு சிறு பதமரக் கழந்மதகள உருேடட விமுயாடும நாடு அக. அந்த நாடு 
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வீ்ாகப் பாழ்படடப் பபாகறக!’ எனறு சிலர் பமகவர்களுக்க லரங்கவக பபாலப் 
பபசகறார்கள.

    பமடட பறப்பேடடுச சசல்கறக. சபருமபபார் நிகழ்கறக. அந்தப் பபாரில் மிக்க 
வீறுடட்னம மிடுக்கடட்னம வீரர்கள பபாரிடுகனறர்கள. பமகவர்பால் அவர்களுக்கச சினனம 
மளகறக. ஆனனாலும சில அறங்கமு அவர்கள மறக்கவில்மல. பமகவர் நாேடடுக்கள 
பகந்க பல ஊர்கமுப் பாழ்படுத்ககறார்கள. ஆனனலும நல்லவர்களுக்கத்  தங்க 
உண்டடாக்கவில்மல. பகாயில்கமு அழிக்கவில்மல, அவற்றுக்கச சிறதுவ  தங்கம 
வராமல் மிகவம பாககாப்பாகப் பபாகறார்கள. தவம சசயயும சபரிபயார்கள உமறயும 
மடடங்கமுச சிமதக்கவில்மல. பபாரினனால் மக்களுக்கத்  தங்க உண்டடானனாலும 
கறவிகளுக்க யாபதார் லனனனலும பநரவில்மல. அந்த்ாுர்கள உமற பம லடடங்கமுயும
வீரர்கள அணகவில்மல.  ஏமனனய லடடங்கமு அழித்க, எதிர்த்தவர்கமுப் சபாருக 
ுழிக்கறார்கள.

    லவ்வாறு சசயத வீரர்களுக்க அவ்வப்பபாக பரிசகமு அளிக்கறான பவந்தன. மிக்க 
ஆண்மமமயயுமடடய வீரர்களுக்க அரசன அனப சகாண்டு லவ்வாறு ஆதரவ சசயவமதப் 
பபராண் வஞ்சி எனற கமறயாக மவத்கப் பாடுவார்கள கவிஞர்கள.

        "பலிசபறும நனனனகரும பளளி யிடட்னம

        ுலிசக எ நானமமறபயார் லல்லும – நலிசவாரீ லப்

        பல்லார் லசியப் சபாருதார் முமனனசகடுத்த

        வில்லார்க் கருளசரந்தான பவந்க.”[1]

    [ பூமச சசயயும நல்ல பகாயில்களும, கறவிகள லருக்கம மடடங்களும, லனிய 
மமறசயாலி சபாருந்திய அந்த்ர் வீடுகளும பகந்க நலிதமல விேடடுவிேடடு, பமகவர்கள 
பதாற்று ுடுமபட பபார் சசயத, வீரரின சசருமவ சவனற வில்பலந்திய தன வீரர்களுக்கப் 
பல பரிசகமு வழங்க அருள சரந்தான பவந்தன.]
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    -----

    [1]. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 44.”

    சில சமயங்களில் பமக பவந்தன பபாருக்க ஆற்றாமல் அஞ்சிப் பணிந்க வந்க 
சமாதானனம பபசவான. அவன காணிக்மகயாகப் பல சபாருளகமுக் சகா்ர்ந்க சகாடுக்க,
எதிர்த்கச சசனற அரசன சினனம ஆறப் பபாமர நிறுத்தி விடுவகம உண்டு. ་་

    பபாரில் அரச்னமடடய பரிசகமுப் சபற்ற வீரர்கமு மற்றவர்கள பபாற்றப் 
பாராேடடுவார்கள. வீரர்களுக்க  ஏனனாதி, காவிதி எனற பேடடடங்கமு அளிப்பக வழக்கம. 
அந்தப் பேடடடங்களுக்க அமடடயாுமாகப் சபாற்பூக்கமு அணிவிப்பார்கள. நாடும ஊரும 
வழங்கவார்கள.

     ஏனனாதி எனபக பசனனாதிபதிகளுக்கக் சகாடுக்கம பேடடடம.  ஏனனாதிநாத நாயனனார் எனறு 
ுரு நாயனனார் முனப லருந்தனனர்.  ஏனனாதி திருக்களளி எனற பமடடத்தமலவருமடடய பகழ் 
பறநானூற்றல் வருகறக.  ஏனனாதிப் பேடடடம சபறுபவருக்க பமாதிரம சகாடுப்பக மரப. 
அதற்க  ஏனனாதி பமாதிரம எனறு சபயர். ுரு பமடடத் தமலவன  ஏனனாதிப் பேடடடம சபற்று 
அதற்க அமடடயாுமாகய பமாதிரத்மதயும அரசன வழங்கப் சபற்றான. அவமனனப் 
பபாற்றப் பாராேடடய பழமபாேடடு ுனறு உண்டு.

        “பபார்க்கடடல் ஆற்றும பரவித்பதர்ப் பல்பமடடக்கக்

        கார்க்கடடல் சபற்ற கமரயனபறா – பபார்க்சகல்லாம

        தான ஆதி யாகய தார்பவந்தன பமாதிரமபசர்

        எனனாதிப் பேடடடத் திவன."
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    [எல்லாப் பபார்களுக்கம தாபனன முதல்வனனாக உளு மாமலமய அணிந்த பவந்தன தந்த 
பமாதிரத்மதப் சபற்று  ஏனனாதிப் பேடடடமும சபற்ற லந்தப் பமடடத் தமலவன, பபாருக்கப் 
பலத்மத உண்டடாக்கம கதிமர பூண்டட பதர் கமுயுமடடய பல பமடடகளுக்கம, சமுத்திரம 
சபற்ற கமரமயப்பபால் நினறு பாககாப்பவன அல்லவா?]

    பபார் நிக எமபபாக வீரர்களுமடடய மறச சசயமல எப்பட விரிப்பக? "எவ்வுவ சபரிய 
வீரனனாக லருந்தால் எனனன? என முனபனன வந்க பபார் சசயயேடடும. அவ்னமடடய 
உடடமமபப் பருந்கக்க லமரயாக்கபவன. அவமனன யாவரும பகழ வீர சசார்க்கத்கக்க 
அ்னப்பபவன" எனறு ஆரவாரிக்கறான ுரு வீரன. “என்னமடடய பரமபமரபய மறவர் 
பரமபமர. எங்கள தகப்பன வாமு  ஏந்திப் பறப்பேடடடபபாக அவனமுன பபாரில் எத்தமனன 
பபர் லறந்கபேடடடார்கள சதரியுமா? எனறு தன கடப் சபருமமமயச சசால்லி வீறு 
பபசகறான ுரு வீரன, அவ்வாறு வழிவழிபய வீரங்காேடட சவற்ற சபறுபவர்களுக்க நல்ல
வயல்கமுப் பரிசாகத் தருவான அரசன,

    'பருவ காலத்தில் சபயயும மமழமயப் பபாலப் பமகவருமடடய அமபகள வீழ்ந்தாலும, 
வயலிலுளு சகண்மடடகமுப்பபால பவல்கள பிறழ்ந்க ுளிவிேடடடாலும, 
சபானனனாலாகய சநற்றப் பேடடடத்மதயுமடடய சபரிய யாமனனகளின தந்தங்களின நுனி 
கத்தினனாலும  டடாமல் நினறு சபாருக சவற்றசபற்ற சபருமமமயயுமடடயவர்கள வீரர்கள.
அவர்கள ஆழமானன நீமரயுமடடய சபாயமகயில் பிறழ்ந்த வாமு மீன, சபரிய வீடுகளில் 
சநல்மல மவத்திருக்கம பசர்களுக்க அடயில் பரளுவதற்கக் கார்மானன வயல்கமுப் 
சபறுவார்கள; அக சபரிய காரியமா? எனறு ுரு பறநானூற்றுப் பாடடல் சசால்கறக.

        ”கால மாரியின அமப மதப்பி்னம

                வயற்சகண்மடடயின பவல்பிறழி்னம

        சபாலம பமனன  மடட அண்்ல் யாமனன

                லலங்கவான மருப்பின நுதிமடுத்க ஊனற்னம

        ுடடல் சசல்லாப் படுமடட யாுர்
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                சநடுநீர்ப் சபாயமகப் பிறழிய வாபு

        சநல்லுமடட சநடுநகர்க் ்ேடடுமுதற் பரளும

                தண்்மடட சபறுதல் யாவக!" (பறநானூறு, 287)

    பமகவர்கள நினறு சபார மாேடடடாமல் ுடட, அவர்களுமடடய நாேடமடடக் சகாளுத்கவகம 
உண்டு. சபண்கள அஞ்சி அ எக ஊருக்கப் சபாகவானன லடடத்திபல திரண்டு அலமர, 
அவ்வூர்களில் எரியூேடடுவார்கள. பாமபேடடட பமகவர் நாேடடுக்களபு பகந்க, அங்பக 
கடடக்கம மணிகமுயும சபானமனனயும மகப்பற்றக்சகாண்டு வருகறார்கள வீரர்கள. 
மவரமும, மாணிக்கமும, முத்கம, சபான்னம அவர்கள சகாண்டு வந்திருக்கறார்கள, 
அவற்மறத் தம நாேடடல் பலருக்கம வழங்ககறார்கள. முதலில் வீரர்கள எ எசசி 
சபறுமபடயாகப் பாடய பலவர்களுக்கப் பரிச வழங்ககறார்கள. யாமழ மீேடடப் பாடும 
பா்ர்களுக்கத் தருகறார்கள. நாேடடல் மறபவந்தர் பகமழப் பாடக் காலம கழிக்கம 
பலவர்களுக்கம, பாேடடுப்பாட யாவமரயும லனபறுத்கம பா்ர்களுக்கம லக அறுவமடட
நாள. லகவமரயில் பமக நாேடடற் சசனறு பபாரிேடடு வீரம காேடட சவற்ற சகாண்டட 
வீரர்கள லனி லமுப்பாறப் பபாகறார்கள. அவர்கள லனப வாழ்வ சபறுமபபாக அந்த 
வாழ்வ பின்னம சமவயுமடடயதாகமபட பலவர்கள அவர்கமுப் பகழ்கறார்கள; 
பா்ர்கள லமச பாட லனபறுத்ககறார்கள.

    வீரர்கள சபற்ற சவற்ற அவர்களுக்கப் பகமழ ஈந்தக; அரச்னக்கப் பதிய நாேடமடடத் 
தந்தக; கமலஞர்களுக்கம நல்ல வுத்மத உண்டடாக்கயக. அத்தமகய சவற்றமயப் சபற்ற 
வீரர்கமுப் பகழ்வக சபாருத்தமானன காரியந்தாபனன?

    -------------
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    4. சிறந்த வீரம

    சபரும பபார் நடடக்கனறக. பமடட எடுத்க வந்த பவந்தபனனாடு எதிர் நினறு சபாரும 
மனனனன, வந்தவ்னமடடய பமடடயின வலிமமமயப் பார்க்கறான. வரவரத் தனபமடட 
பசார்வமடடயும எனபமத அவன உ்ர்கறான. எத்தமனன காலம பபாரிேடடடாலும சவற்ற தன
பக்கம கேடடடாக எனபக உறுதியாக அவ்னக்கத் சதரிகறக. அப்பபாக வீண் 
சபருமமயினனால் பபாமர நிறுத்தமாேடபடடசனனனறு சசால்லி பமலும சபாருதால் 
அவ்னமடடய பமடட அழியும; காடு அழியும, பணிய பவண்டய லடடத்தில் பணிதலும நிமிர 
பவண்டய லடடத்தில் நிமிர்தலும நல்ல மனனன்னக்க லலக்க்ம. பபார் சதாடடர்ந்க 
நமடடசபற்றால் கடமக்கள விபனன அழிந்சதாழிவார்கள எனற உண்மமமய முன்ேடடபய 
சதளிந்க, பபார் சதாடுத்த அரசபனனாடு சமாதானனம சசயகசகாளவகம அரச நீதியில் ுரு 
வமக, பமகயரசன விருமபம திமறமயக் சகாடுத்க, பபார் பமலும நடடவாமல் சந்தி 
சசயகசகாளளும அரசன, தன கடமக்களிடடம உளு கரும்யால் அப்படச சசயகறான. 
அப்படயினற முரேடடுத் கணிவினனால் வருகனற பகேடமடட மதியாமல் பபார் சசயகறவன 
தன சபருமமமயயும உயிமரயும லழந்க, தன நாேடடு மக்கமுப் சபரிய அவல நிமலயில் 
ஆழ்த்தி விடுகறான,

    லவ்வாறு பமகயரசன திமற சகாடுத்கச சமாதானனம சசயகசகாளு முந்கமசபா எக, 
பபார் சதாடுத்த மனனனன, 'லவபனனப் பூண்படடாடு ுழித்கவிேடடுத்தான திருமபபவன' 
எனபக வீரமாகாக. அக விலங்கனனத்கக்க வரும சவற பபானறக. ஆகபவ அரச நீதிமய 
நனக உ்ர்ந்த மனனனர்கள, பணிந்க வந்க திமற சகாடுக்கம பமகயரசர்கமு ஆதரித்கப் 
பபாமர நிறுத்தி விடுவார்கள. லக சிறந்த வீரம எனபற பபாற்றுவதற் கரியக. திமற 
சகாடுக்கம அரசன தன காடு வீ்ாக அழிந்க பபாகபம எனற கரும்யினனல் 
சர்மடடகறான. அந்தக் கரும் பபாரில் சவனறு வரும அரச்னக்கம லருக்கபவண்டும. 
பமகவர் காடடாக லருந்தாலும அங்களு மக்கள வீ்ாகஅழிவமத அவன 
விருமபமாேடடடான.

    சபருஞ்பசரல் லருமசபாமற எனற பசர மனனனமனன அரிசில்கழார் என்னம பலவர் 
பத்கப் பாடடல்கள பாடப் பகழ்ந்திருக்கறார், பதிற்றுப்பத்தில் அப் பாடடல்கள உளுனன. 
அவ்னமடடய வீரத்மதயும ஈமகச சிறப்மபயும விரிவாக அந்தப் பாடடல்களில் சசால்கறார். 
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ுரு பாேடடல், பமகவர் திமற சகாடுக்க அவன பபார் சசயயாமல் திருமபியமதச 
சசால்கறார்.

    பபய மிடுக்கடடன வருகறக; உயிமர உறஞ்சபவன எனறு வருகறக. அமதக் கண்டடவன 
அதற்கரிய பலிமய லடுகறான. உடடபனன பபயின சினனம ஆறுகறக. அக பலிமயப் 
சபற்றுக்சகாண்டு மீண்டு பபாயவிடுகறக. பபபய லத்தமகய கரும்மயக் 
காேடடுமசபா எக அரசன காேடடடாமல் லருக்கலாமா? "நீ அத்தமகய பபய பபாலத் திமறமய
 ஏற்றுக்சகாண்டு திருமபகறாய, உனனிடடம லந்தக் கரும் லருப்பதனனால் நீ 
நிமறயாளுடடன வாழ பவண்டும. லவன அறவமடடயவன, லவன அறவில்லாதவன எனறு 
நனக ஆராயந்க, லவ்வாறு நீ அருள சசயயாமற் பபானனால் உலகத்தில் யார் வாழ்வார்கள? 
எனறு பாடுகறார் பலவர்:

        ”சமயபணி ்ரா அ்ங்சகனனப் பராவலின

        பலிசகாண்டு சபயரும பாசம பபாலத்

        திமறசகாண்டு சபயர்தி வாழ்கநின ஊழி

        உரவரும மடடவரும அறவ சதரிந் சதண்ணி

        அறந்தமனன அருுா யாயின

        யார்லவண் சநடுந்தமக வா எ பமாபர."[1]

    [பனி்ரா - நடுக்கம மிக்க, அ்ங்க எனன - சதயவம எனறு. பாசம - பபய. சபயர்தி - 
மீளகறாய, ஊழி- நிமற ஆயுள, உரவர் - அறவமடடபயார். மடடவர் - அறவில்லார். சநடு 
நதமக - உயர்ந்த க்ங்கமுயுமடடய அரசபனன. வா எபமார் - உயிருடடன வாழ்கறவர்கள.]
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    பபாரில் பசார்வற்றவர்கபுாடு சபாருவக அறப் பபார் ஆகாக. சிறப்பமடட 
அரசியலாவனன: மடந்த உளுத்பதாமனனயும, மகப் சபறாபதாமனனயும, மயிர்கமலந் 
பதாமனனயும, அடபிறக்கேடபடடாமனனயும, சபண்சபயபராமனனயும, பமடட யிழந்பதாமனனயும,
ுத்த பமடடசயடடாபதாமனனயும, பிறவம லத்தனமம உமடடபயாமரயும சகால்லாக 
விடுதலும, ்றப் சபாருதலும முதலியனனவாம’ எனறு சிறப்பானன வீரத்கக்கரிய 
லலக்க்த்மத நசசினனார்க்கனியர் சதால்காப்பியப் சபாருுதிகார உமரயில் எ எககறார்.

    பறம காேடடபனனர்பமல் பமடடமய விடடாமல் லருக்கம" கமறக்கத் தழிஞ்சி எனறு சபயர்.
அந்த வீரத்மதக் கழிதறுகண்மம எனறு ்றுவர்.

    ”அழிகநர் பறக்சகாமடட அயில்வரின ுசசாக்

    கழிதறு கண்மம காதலித் கமரத்தனறு" [2]

    எனபக அத்கமறயின லலக்க்ம. 'தனனக்கத் பதாற்று  டுவார் முககனபமல் 
்ர்மமமயயுமடடய வாமு வீசாத மிக்க வீரத்மத விருமபிச சசால்லியக' எனபக லதன 
சபாருள. திருக்கறளில் லந்த உயர்ந்த பண்மபப் பாராேடடும பாடடல் ுனறு உண்டு.

    ----

    [1] பதிற்றுப்பத்க, 71 [2]. பறப்சபாருள சவண்பாமமல, 55.

        "பபராண்மம எனப தறுகண்ுன றுற்றக்கால்

        ஊராண்மம மற்றதன எஃகக்” [1]
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    ’பமகவரிடடம மிடுக்கடடன பபார் சசயதல் சபரிய வீரம; ஆனனால் பமகவ்னக்க ுரு 
பசார்வ வந்தால் அப்பபாக கரும்பயாடு உதவதல் அந்த வீரத்தின ்ர்மமயானன பகதி’ 
எனபக லதன சபாருள. தன வீரம பதாற்றப் பபார் சசயவக பபராண்மம; ஆனனால் 
பமகவன பசாருமபபாக அவமனனக் சகால்லாக விடுதல் அந்தப் பபராண்மமயிலும 
சிறப்பானன வீரம எனபக கருத்க.

    ----------

    [1]. திருக்கறள, 773.

    லராமன லராவ்பனனாடு பபார் சசயத முதல் நாள லறுதியில் அவ்வரக்கன தன 
பமடடக்கலங்கமு லழந்க கனறான. சவறுங்மகயாக நினற அவமனன ுரு க்த்தில் 
சகானறருக்கலாம. ஆனனால் சிறந்த வீரனனாகய லராமன அவ்வாறு சசயயவில்மல. 
‘நீஆளவதற்க லப்பபாக ுனறும லல்மல; உனனக்க அமமந்திருந்த பலம எல்லாம 
காற்றபல கமலந்கபபானன பூமுப் பூப்பபால ஆயினன; லமத நீபய பார்த்தாய. லனறு பபாய
லமுப்பாற, மறுபடயும பபார் சசயய பவண்டுசமனறு எண்ணிமனனயாயின நாமுக்க 
வா’ எனறு சசானனனானனாம, லதமனனக் கமபன பாடுகறான:

        ”ஆு யாஉனனக் கமமந்தனன மாருதம அமறந்த

        பூபனன ஆயினன கண்டடமனன; லனறுபபாயப் பபார்க்க

        நாமு வா; எனன நவினறனனன, நாகுங் கமுகன

        வாபு தாவறு பகாசல நாடுமடட வளுல்."

    லப்பபாமதக்க உயிர்ப் பிசமச சகாடுத்தலின வளுல் எனறான. லந்தச சசயமலக் 
கறளில் வரும ஊராண்மமக்க உதார்மாக எடுத்கக் காேடடுகறார் பரிபமலழகர். 
'அஃகதாவக லலங்மகயர் பவந்தன பபாரிமடடத் தன தாமனன மு எகம படடத் தமியனனாய 
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அகப்பேடடடானனக நிமலமம பநாக்க, அபயாத்தியர் லமற பமற்சசல்லாக, 'லனறு பபாய 
நாமு நின தாமனனபயாடு வா' எனன விேடடடால் பபால்வக' எனறு அவர் எ எககறார்,

    பறமுககேடடடார்பமல் பமடடக்கல்ம பபாக்கதல் வீரம அனறு எனபமத உ்ர்த்கம 
நிகழ்சசி ுனறும லராமாய்த்தில் வருகறக. லராவ்மனன லராமன தன அமபக்க 
லமரயாக்கனனான. பபார்க்குத்தில் அரக்க பவந்தன பி்மாகக் கடடக்கறான. அவ்னமடடய 
முககல் ுரு த எமப லருப்பமதக் கண்டு லராமன சற்பற திமகக்கறான, ‘பறங்சகாடுத்த 
ுருவமனன, நாம சகானறு விேடபடடாபமா? எனற ஐயம பதானறுகறக. அப்பபாக லராமன 
விபடட்மனன பநாக்க, "பபாரில் பறங்சகாடுத்த வமரப் பபானற வீரர்கமுக் சகானறு 
சபற்ற சவற்ற, வீ்ானனக. நான அமதத்தான சபற்பறபனன? எனறு, பகேடகறான.

        "மாண்சடடாழிந் கலகல் நிற்கம

                வயங்கமச முயங்க மாேடடடாக

        ஊண்சதாழில் உகந்க சதவ்வர்

                முறுவனஎன பகமழ உண்்ப்

        பூண்சதாழில் உமடடய மார்பா

                பபார்பறம சகாடுத்பதார் பபானற

        ஆண்சதாழி பலாரிற் சபற்ற

                சவற்றயும அவத்தம எனறான."

    [அணிந்த பூ்ானனக பவமலப்பாேடபடடாடு விுங்கம மார்மபயுமடடய விபடட்ா, லறந்க
பபாயும உலகத்தில் நிற்கனற விுங்கம பகமழப் சபறமாேடடடாமல், உண்ணம 
சதாழிமலபய விருமபி  ஏற்று, பமகவர் பரிகாசத்தால் நமகக்கம சிரிப்ப என பகமழ 
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அழிக்க, பபாரில் பறம சகாடுத்தவமரப் பபாலத் பதாற்றுகனற வீரமரக் சகானறு, அதனனல் 
சபற்ற சவற்ற வீ்ாகம எனறான.]

    விபடட்ன அப்பபாக உண்மமமய விுக்கனனான; "லவன பறங்சகாடுத்கப் சபற்ற பண்
அனறு லக. திக்கயங்கபுாடு பபாரிேடடடபபாக அவற்றன சகாமபகள லவன மார்பில் 
கத்த, அமவ முகக வமரயில் பாயந்க நினறனன. பினப அநுமன லவன மார்பிபல 
கத்தியபபாக அத்தமனனயும கழனறு வி எந்தனன. அதனனல் உண்டடானன த எமபப லக்” எனறு 
சசானனன பிறபக லராமன ஐயம நீங்கத் சதளிவ சபற்றான.

    லப்பட, வீரத்மதத் காேடடும பபாரினிமடடபய கரும்யும அறமும சவளிப்படுகனறனன.

    பமகவர்கள திமற சகாடுத்கப் பபாற்ற வழிபடட, பபார் சதாடுத்த மனனனன பின்னம சில 
காலம தன பாசமறயில் தங்கயிருக்கறான. திமற சகாடுத்தவர்கள உண்மமயில் 
மனனமாற்றம சபற்றுவிேடடடார்குா எனபமத அவன ஆராயந்க சதரிந்க சகாளகறான.

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

    பக்கம 35 பயனபடுத்தப்பேடடட பத்தகத்தில் கா்ப்படடவில்மல

    --------

    உ்வப்சபாருள பபாதிய அுவக்கக் கமடடக்கவில்மல. லதமனன அறந்த பசரன 
தமிழ்நாேடடலிருந்க உ்வக்கரிய தானியங்கமு மிகதியாக அ்னப்பிப் பாரதப் பபார் 
பரிந்த பமடடவீரர்களுக்க உ்வ அளிக்கச சசயதானனாம. லவ்வாறு சபருஞ்பசாறு ுரு 
சபரிய பபாரில் அளித்த சபருமமயால் அந்தச பசர மனனன்னக்கப் சபருஞ்பசாற்று உதியஞ் 
பசரலாதன எனற சபயர் வழங்கலாயிற்று.

40



    முரஞ்சியூர் முடநாக ராயர் எனற பலவர் அந்த அரசமனனப் பாராேடடப் பாடுமபபாக லந்த 
நிகழ்சசிமயச சசால்கறார், "அமசகனற பிடடரி மயிமரயுமடடய கதிமரகமுப் சபற்ற பஞ்ச 
பாண்டடவபராடு பமகத்க நிலத்மதக் மகப்பற்றய, சபான கமமபப்பூமவ யணிந்த 
நூற்றுவராகய சகுரவர்கள பபார்க்குத்தில் பபார் சசயக அழிய, அந்தப் பபாரில் 
சபருஞ்பசாறாகய மிக்க உ்மவ எல்மலயில்லாமல் அளித்தவபனன!” எனறு பாடுகறார்.

        ”அலங்கமுப் பரவி ஐவசராடு சிமனன ல

        நிலந்தமலக் சகாண்டட சபாலமபூந் கமமப

        ஈனிரம பதினமரும சபாருககுத் சதாழியப்

        சபருஞ்பசாற்று மிகபதம வமரயாக சகாடுத்பதாய" [1]

    [அலங்க உமு-அமசயும பிடடரி மயிர். சிமனன ல –பகாபித்க, தமலக்சகாண்டட – கவர்ந்த, 
பதம-உ்வ, வமரயாக-கேடடுப்பாடு லனற.]

    லங்பக "வமரயாக சகாடுத்பதாய" எனபதற்க, லனனன கேடசியினனர் எனறு பவறு பிரித்கப் 
பாராமல் அளித்தவபனன! எனறும சபாருள சகாளுலாம. லந்தப் பறநானூற்றுப் பாடடலுக்க 
உமர எ எதிய பமழய உமரயாசிரியர் அப்படத்தான சகாண்டடார்; லதபனன, "சபருஞ் 
"பசாறாகய மிக்க உ்மவ லரு பமடடக்கம வமரயாக வழங்கபனனாய’ எனறு 
எ எதியிருக்கம உமரயினனால் உ்ரலாம.

    --------

    1. பறநானூறு, 2.
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    “எங்பகா நடடக்கற பபாரில் சபாரும வீரர்கள எப்படப் பபானனால் எனனன? நம 
நாேடடடவருக்காக நாம பசமிக்க பவண்டய உ்வப் சபாருள லக’ எனறு எண்ணிச பசர்த்க 
மவக்காமல் கரும்யினனால் லந்தச பசரன உ்வப் பண்டடங்கமு அ்னப்பினனான. ஆதலின
சிலப்பதிகாரம லவன பகமழ,

        " ர்ஐவர் ஈமரம பதினமர் உடடனசற எந்த

        பபாரிற் சபருஞ்பசாறு பபாற்றாக தான அளித்த பசரன"

    எனறு பாடுகனறக.

    ★

    லவ்வாறு வீரர்களுக்க நலம சசயக, சபாருத பபாரில் சவற்ற உண்டடாகறக. ”லன்னம 
பமகவர் லருந்தால் அவமர அடபயாடு மாயப்பபன்” எனறு அரசன சீறுகறான.

    அரசன சவற்ற மிடுக்கடடன திருமபகறான. அவ்னமடடய பகாபத்கக்க ஆுானனவர்களின 
நாடு வும லழந்க நிற்கறக. மாடடங்கள எரியுண்டடமமயால், கமலந்க லடந்க 
கற்கனறனன. சமரயும பபயப்பர்க்கம அங்பக படடர்கனறனன. வா எம மக்கள 
லல்லாமமயால் ஊர்கள பாழாக விடுகனறனன. பபார் சதாடுத்த அரச்னமடடய 
பமடடப்பலத்மதக் கண்டு பணிந்க அவமனனப் பகழ்ந்க அவமனன அண்டயிருந்தால் லப்பட 
ஆகயிருக்கமா?

    லப்பட ஆனன நாேடடன நிமல கண்டு பலவர்களும சவற்ற சகாண்டட பவந்த்னம 
அவமனனச பசர்ந்தவர்களும லரங்ககறார்கள. 'பாவம! முரேடடுப் பிடவாதத்தால் தன 
நாேடமடடப் பாழாகமபட சசயகவிேடடடான அந்த அறவிலி!” எனறு பமகயரசமனனயும அவன
நாேடமடடயும எண்ணி லரங்ககறார்கள.
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        ”கமரயழம மண்டய பகாடுயர் மாடடம

        சமரசயாடுபபயப் பர்க்கம சமந்த" [1]

    எனறு அ எங்ககறார்கள.

    சவற்ற சபற்ற உவமகயிலும அயலாருக்க லரங்கம கரும்யும அவர்கள உளுத்பத 
நிழலிடுகனறக. சிறந்த வீரத்தின அமடடயாும அக.

    ---

    1. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 60,

    -----------
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    5. பபாருக்க எதிபர பபார்

    பமகவருமடடய நாேடமடடக் மகப்பற்றும பநாக்கத்பதாடு சசனறு பமடடசயடுப்பமத 
வஞ்சித்திம் என்னம பறப்சபாருள திம்க்கள அடடக்கப் பாடுவார்கள அவ்வாறு 
பமடடசயடுத்கச சசல்லும அரசன வஞ்சிமாமல அணிந்க சசல்வான. பமடடவீரர்கள 
வஞ்சிப்பூமவ அணிவார்கள.

    பமகயரசன தன நாேடமடடக் மகப்பற்றுவமத எண்ணிப் பபாருக்க வந்தால் சமமா 
லருப்பக வீரம ஆகமா? எந்த நாேடடனபமல் அவன பமடடசயடுத்க வந்தாபனனா, அந்த 
நாேடடு அரசன, வந்த பபாருக்க எதிபர பபாரிேடடுத் தன வீரத்மத நிமல நாேடடுவான. 
வலியப் பபாருக்கப் பபாகாவிேடடடாலும வந்த சண்மடடமய விடடக்்டடாக அல்லவா? 
அவ்வாறு எதிர்த்க நிற்கம அரச்னமடடய பமடடச சசயல்கமுக் காஞ்சி என்னம தனித் 
திம்யாகப் பிரித்கச சசால்வக ுருசார் பலவர்களின மரப. சதால்காப்பியர் அவற்மறயும 
வஞ்சியிபலபய அடடக்கச சசால்வார்.

    தன நாேடடன பமல் பமடடசயடுத்க வந்த பவந்த்னக்க எதிபர பமடடயுடடன சசனறு 
சபாரும அரசன காஞ்சிப் பூமவ அணிவக வழக்கம.

        ”பவஞ்சினன மாற்ருன விடுதர, பவந்தன

        காஞ்சி கடக் கடமுண் கருதினறு."

    [பவகனற பகாபத்மதயுமடடய பமகயரசன வந்க தன எல்மலயில் பாமுயம சகாளு, 
அரசன காஞ்சிப் பூமவ அணிந்க காவல் சசயய பவண்டய லடடங்கமுக் காப்பமதக் 
கருகவக காஞ்சித்திம்.]
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    லவ்வாறு பறப்சபாருள சவண்பா மாமல காஞ்சித் திம்யின லலக்க்த்மத 
வகக்கறக.

    大

    பமடடசயடுத்க வந்த பமகயரசமனன எதிர்த்கப் சபார பவண்டும எனறு  தர்மானித்த 
அரசன அந்தச சசயதிமய எங்கம பரப்பச சசயகறான. கடயும முரசம முழங்ககனறனன. 
பமகவர்கள நாேடடுக்கள பகம வழிகள எமவ எனறு ஆராயந்க, அங்சகல்லாம காவல் 
பமடடமய நிறுத்ககறார்கள. நாேடடுக்களபு பகந்த பினனனர்ப் பமகவர்கமுப் சபாருக 
ுேடடுவமதவிடட, எல்மலயில் நினறபடபய அவர்கமுத் தடுத்க நிறுத்திப் சபாருவபத 
சிறந்தக அல்லவா? அரசன தன்னமடடய பமடடவீரர்களில் மிகவம சிறந்தவர்குாக 
லருப்பவர்கமு ஆராயந்க எடுத்க எல்மலமயப் பாககாக்க அ்னப்பகறான. பபார் 
வந்தால், ஆயுதங்களுக்க எனனன சசயவக எனறு மகமயப் பிமசவக வீரத்கக்க அழகனறு. 
அரசன பல பவறு பமடடக்கலங்கமு முனபப பசமித்க மவத்திருக்கறான. லப்பட  ர் 
ஆபத்க வருமபபாக பதிய ஆயுதங்கமுச சசயயத் சதாடடங்கவபதா, பிறரிடடம 
வாங்கவபதா எளிய காரியம அனறு எனபமத அவன அறவான. ஆகபவ, வருமுன காக்கம 
அறஞர்களின அறவமரமயக் பகேடடு, எத்தமகய ஆயுதங்கள பவண்டயிருக்கம எனபமத 
முன்ேடடபய சதரிந்கசகாண்டு, அவற்மறத் சதாகத்க மவத்களுான அரசன. தண்ணிர்த் 
தாகம எடுக்கமபபாக க்று சவேடடடப் பகந்தால் தாகம தணிவக எப்பட?

    அரசன லப்பபாக அந்தப் பமடடக்கலங்கமு எடுத்கத் தகதி அறந்க பமடடத் 
தமலவர்களுக்கம வீரர்களுக்கம வழங்ககறான. அவற்மறப் சபற்ற வீரர்களுக்க 
உண்டடானன மகழ்சசி சசால்லி முடயாக. அவர்கள பதாளகள பூரிக்கனறனன. சவற்றமயபய 
சபற்றுவிேடடட ஊக்கம சபாங்ககறக.

    லவ்வாறு அரசன வீரர்களுக்கப் பமடடகமு அளிக்கம சசயமலப் பமடடவழக்க எனறு 
சசால்வார்கள. லந்த வழக்கத்மதச சிலப்பதிகாரத்தில்  ர் லடடத்தில் லுங்பகாவடகள 
கறக்கறார்: பகாவலன திரும்ம ஆனனவடடன தனிபய ுரு மாளிமகயில் கண்்கயுடடன 
லல்வாழ்வ நடடத்தப் பககறான. அப்பபாக கண்்கயின பபரழமகக் கண்டு 
பாராேடடுகறான. ‘சிவசபருமான தான முடத்த பிமறமய உன சநற்றயாகமபட 
வழங்கேடடும மனமதன தன கருமபவில்பல உன பருவமாகமபட தரேடடும; லந்திரன தன 
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வசசிரத்மத மின லமடடயாக எனறு அளிக்கேடடும’ எனறும பிறவாறும சசால்கறான, காமன
கரும பருவமாகக் கருமமபத் தரேடடும எனறு சசால்கறான; அதற்க ுரு கார்த்மதக் 
்றுகறான, காம்னக்கப் சபண்கமு பமடட. ‘பபார் சசயயும வீரர்களுக்க அரசன பமடட 
வழங்கம வழக்கம உண்டடாதலால், உருவிலாுனனாகய காமன தன சபரிய கருமபவில்மல 
லரண்டு கரும பருவமாக அமமத்க உனனக்கத் தரேடடும" எனறு அவன ்றுகறான.

        ”அமடடயார் முமனனயகத்க அமர்பமம படுநர்க்கப்

        பமடடவழங் கவபதார் பண்பஉண் டடாகலின

        உருவி லாுன ுருசபருங் கருப்பவில்

        லருகரும பருவ மாக ஈக்க" [1]

    எனபக, அவன சசால்வதாகச சிலப்பதிகாரத்தில் அமமக்த பகதி.

    ----

    [1]. அமடடயார் முமனனயகம - பமகவபராடு பபார் சசயயும - பபார்க்கும, 
அமர்பமமபடுநர் - பபாரில் சிறப்பமடடய லருக்கம வீரர். உருவிலாுன - அகங்கன; காமன,
ஈக்க - வழங்கேடடும.

    அர்சன மகயால் தரப்சபற்ற பமடடக்கலனகமுப் சபற்ற மறவர்கள. அதமனனச சிறந்த 
பபறாக எண்ணிப் சபருமிதம அமடடகறார்கள. பிறக அவர்களுக்க உண்டடாகம 
மிடுக்கக்கம எ எசசிக்கம பகேடபாபனனன?

    பபாருக்க எதிபர பபார் சதாடடங்கவிேடடடார்கள. அரசன தன வாமுச சிறப்படடன  ஏந்திச 
சசல்லுமபட முனபனன விடுக்கறான, அரச்னமடடய பிரதிநிதியாகப் பபார் சதாடடங்கயதற்க 
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அறகறசயனறு யாவரும கண்டு ஊக்கம சகாளு அவ்வாள, லனனியம லயங்க முனபனன 
சசல்கறக. அப்படபய அவ்னமடடய கமடடயும ஆரவாரத்கடடன பபாகறக.

    வீரர்கள ஆர்த்க எ எகனறனனர். அரச்னம பபாருக்கப் பறப்படுகறான. அவ்னமடடய 
பதாள விமமுகறக. உளுமும வீரத்தால் விமமுகறக. “லனறு கதிரவன மமறவதற்கமுன 
என பமகவமனன சவனறு பபார்க்குத்மதக் மகப்பற்றக் சகாளுாமற் பபானனால், என 
பமகவருக்க முன நினறு லசசகம பபசிப் பணிந்க நிற்பப்ாகக!” எனறு வஞ்சினனம 
்றுகறான, தன்னமடடய கலத்கக்கரிய பூமவயும, சபானனனாலாகய காஞ்சிப் பூமவயும 
பமடடத் தமலவர்களுக்க அளித்க அணிந்க சகாளுச சசயகறான. எல்பலாருமடடய 
உமடடகளிலும காஞ்சிப் பூ ுளி விடுகறக. "நாங்குாக வலியப் பபாருக்கச சசல்லவில்மல.
அக்கரமமாக நாடடாமசயினனால் பமகவன எங்கள காேடடனபமல் பமடடசயடுத்க 
வந்திருக்கறான, அவமனன எதிர்த்க விரேடட அடக்கபவ லந்தப் பபாமர 
பமற்சகாண்டருக்கபறாம' எனறு அந்த வீரர்கள சசால்ல பவண்டயமத அவர்கள அணிந்த 
காஞ்சிப் பூப் பலுப்படுத்ககறக.

    லபதா பமடட, முரச முழங்கவம ஊக சகாமபகள ஊதவம கட ுலிக்கவம வீரர்கள 
மிடுக்கச சசாற்கமுச சசால்லவம நமடடபபாேடடுச சசல்கறக. மாற்றான வந்க 
தங்கயிருக்கம எல்மலமய அமடடகறக. லப்பபாக பபார் பநரடயாகத் சதாடடங்ககறக.

    மாற்றான முனபப திேடடடமிேடடு லந்தத் தாக்கதமல பமற்சகாண்டருக்கறான. சபரும 
பமடடயுடடன வந்திருக்கறான. முனனனணிப் பமடடபய கண்டடார் அஞ்சமபட நிற்கறக. 
பமகவமனன எதிர்த்கச சசனற வீரப்பமடடயின முனனனணியிபல சிறந்த வீரர்கள 
லருக்கறார்கள. எதிரிகளின முனனனணிப் பமடடக்க  ஏற்றபட சபாருக ுேடடும வலிமம 
பமடடத்தவர்குாகப் சபாறுக்க அ்னப்பியிருக் கறார்கள.

    லரண்டு முனனனணிப் பமடடகளும சபாருகனறனன. வந்த பமகவனனக பமடடயின அுமவ 
லவர்கள நனக உ்ர்ந்க சகாளுவில்மல. அக மிகப் சபரியதாகபவ லருக்கறக. பபார் 
கடுமமயாக நடடக்கறக. வீரர்கள கனனல் சகாப்பளிக்கம கண்களுடடன பபாராடுகறார்கள. 
அபதா ுரு வீரன எவ்வுவ உற்சாகத்கடடன பபார் பரிகறான! வில்மல வமுத்க அமமப 
மாரிபபாலப் சபாழிகறான. ுவ்சவாரு முமறயும அவ்னமடடய அமபக்க எதிரியின 
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பமடடயில் கதிமரபயா, வீரபரா பலியாகறார்கள. பமகவர்கமு அவமனனக் கண்டு 
வியப்மப அமடடகறார்கள.

    எனனன லக? லக உண்மமதானன? ஆம; உண்மமதான. அந்தப் சபருவீரமனன எதிரியின 
பமடடயிலிருந்க வந்த அமப வீழ்த்திவிேடடடபத! அவன தமலமயத் தறத்கக் ்பழ 
வீழ்த்திவிேடடடக. அந்பதா பரிதாபம பமடடவீரர்கள சற்பற கலங்ககறார்கள. வீழ்ந்தவன 
தமல பமகவர் மகயில் அகப்படடாதபட எடுத்க அரசமனன பநாக்க  ட வருகறார்கள. அந்த 
முகத்தில் லன்னம முறுவல் வாடடவில்மல. தன நாேடடுக்காக உயிர் சகாடுத்த 
சபருமிதந்தான அந்த முறுவலுக்கப் சபாருபுா?

    அரசன அந்த வீர முகத்மதப் பார்க்கறான. அவன முகத்தில் சிறு வாேடடடம படடர்கறக. 
ஆனனால் லழவ சகாண்டடாடட லகவா பநரம? ”லந்தத் தமலமய உறவினனர்களிடடம 
சகாடுத்கவிடுங்கள. தமலமயக் சகாண்டு வந்த வீர்னக்கப் பரிச சகாடுங்கள?” எனறு 
அரசன கேடடடமு பிறப்பிக்கறான. “லவ்னக்கச சமானனமானன வீரன யாரும லல்மல எனறு 
சபயர் சபற்றவ்னமடடய தமலமய, பமகவன சகாண்டு பபாகாமல் லங்பக கணிந்க 
எடுத்க வந்த வீர்னக்க எவ்வுவ சகாடுத்தாலும தகம" எனறு வீரர்கள பபசிக் 
சகாளகறார்கள.

    அந்தத் தமலக்க மாமலயிேடடு வீர்னமடடய மமனனவியிடடம அ்னப்பகறார்கள. அதற்கள 
அந்த நங்மகபய சசயதிமயக் பகளவியுற்று  ட வருகறாள. வீர்னமடடய தமலமய அவள 
மகயில் அளிக்கறார்கள. அவள அமதக் காண்கறாள. அவள கண்ணில் நீர் சபருகவில்மல. 
உற்றுப் பார்க்கறாள. தன மார்பிபல அமத அம்த்கக் சகாளகறாள. தன முகத்பதாடு 
பசர்த்க மவக்கறாள. ுரு சபருமசச வருகறக. ஆ லக எனனன? அந்தப் சபண் ்பழ 
வி எகறாபு! அவள க்வ்னமடடய தமலயும அவள மகயிலிருந்க ந எவி வி எகறக. 
அருகல் உளுவர்கள பமதபமதத்க  டச சசனறு பார்க்கறார்கள. அவள உடடலில் உயிர் 
லல்மல. தன க்வன சபற்ற வீர சசார்க்கத்தில் அவமனனத் தனிபய வா எமபட சசயய மனன 
மினற அவளுமபபாயவிேடடடாள! அவள உயிர் பிரிந்த அற்பதத்மதப் பினவரும பாேடடுச 
சசால்கறக:

        ”சகாபல ஆனனாக் ்ற்றம சகாடபத! சகா எநன
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        தமல ஆனனாள மதயலாள கண்படட - முமலயால்

        முயங்கனனாள; வாளமுகமும பசர்த்தினனாள; ஆங்பக

        உயங்கனனாள  ங்கற்று உயிர்.” [1]

    'சகால்லுதபல நிறுத்தாத யமன சகாடயவன! லங்பக நடடந்தமதப் பார்த்தால் லக 
சதரியவில்மலயா? தன க்வமனனப் பிரிந்க வாழ விருமபாத லந்த மங்மக அவன 
தமலமயச சிறகம லமமக்காமல் உற்று பநாக்கனனாள; தன மார்பபாடு மவத்க 
அம்த்தாள; அவள முகம ுளி விேடடடக; அதபனனாடு பசர்த்க முத்தமிேடடடாள; சிறபத 
வருந்தினனாள; அவ்வுவதான; அவள உயிர் பமபல பபாய விேடடடக!’ எனறு லந்தக் 
காேடசிமயக் கண்டடவர்கள வியப்பமடட கறாரர்கள,

    ----

    [1]. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 77

    லவ்வாறு தமலசிறந்த வீரன ுருவன தனனனால் லயனற அுவ பலர் உயிமரப் பலி 
வாங்கவிேடடுத் தன உயிமர விேடடடதனனால், அரசன துர்சசி அமடடயவில்மல. அவ்னக்க 
லப்பபாக பின்னம சினனமும ஊக்கமும சபாங்ககனறனன. தன பமடடகமு முனபனனறச 
சசல்லுமபட சசலுத்ககறான. சபருவீரன வீழ்ந்ததனனால் பமடடயிபல சலசலப்பம 
துர்சசியும உண்டடாகம எனறு எதிரிகள எதிர்பார்த்தார்கள. ஆனனால் முனபனனயி்னம 
முமமடடங்க லந்தப் பமடட வீறுசகாண்டு எ எவமதக் கண்டு அவர்கள வியந்தார்கள.

    கடும பபாரிபல ுரு மறவன மார்பில் எதிரிகளின பவலினனால் சபரிய பண் உண்டடாகறக, 
அதிலிருந்க கருதி சவளுமாக வருகறக. அவனனால் நிற்க முடயவில்மல. அருகல் 
உளுவர்கள அவமனனப் பிடத்க நிறுத்ககறார்கள, எதிரிகபுா அமப மாரிமய 
வீசகறார்கள. வீரர்கள பமபல சசனறு பபார் சசயயாமல் தனமனனத் தாங்க நிற்பமத 
அவ்வீரன பார்க்கறான. தனனனாலும பபாரிடட முடயாமல், பிறமரயும பபார் சசயய 
விடடாமல் தான லருப்பமத அவன எண்ணி லரங்ககறான. திடீசரனறு அவ்னக்க ுரு 
பயாசமனன பதானறுகறக. பல்மலக் கடத்கக் சகாண்டு தன மார்பப் பண்ணில் பவமல 
விேடடுக் கழித்க விடுகறான. ுரு க்ந்தான; அடுத்த க்ம அவன வீர மர்ம 
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சபற்றுவிடுகறான. அவன உடடலத்மத அங்பக விேடடுவிேடடு வீரர்கள பபார் சசயய 
முந்ககறார்கள. “நமமமத் தடுத்க நிற்கச சசயகவிேடடடமதப் சபாறாமல் தன உயிமரக் 
சகாடுத்தாபனன! லக அல்லபவா வீரம? எனறு வீரர்கள அவன லயல்மபப் 
பாராேடடுகறார்கள.

    ்பழ வி எந்க கடடக்கம வீரனனக உடடமலப் பபார்க் குத்தில் உ்வ கமடடக்கசமனறு 
வந்த பபயகள அணககனறனன. பபாரில்தான பபயகளுக்க உ்வ கமடடக்க பவண்டும 
எனபக ுரு சாபமாம, ஆமகயால் எங்பகயாவக பபார் வராதா எனறு வயிறு ுேடடக் 
கடடக்கம பபயகள காத்கக் கடடக்கமாம. எங்கம ுற்றுமமயும சமாதானனமும வுவாழ்வம 
சாந்தியும உண்டடாக பவண்டுசமனறு சபரிபயார்கள விருமபவார்கள. பிறர் அடத்கக் 
சகாண்டு அழியுமபபாக, நாம நலம சபறலாம எனறு விருமபபவர்களும லருக்கறார்கள. 
அவர்கள பபயக்க ுப்பானனவர்கள. பிறருமடடய பவற்றுமமயிலும, பிரிவ 
மனனப்பானமமயிலும வா எம லயல்பமடடபயார் எக்காலத்திலும லருக்கறார்கள. 
அவர்கமுப் பபயாக உருவகம சசயக பலவர்கள பாடனனர்கள. பபார்க்குத் தில் பபயகள 
வந்க ்ழ் சமமத்க உண்டடதாகப் பரணி நூல்களில் வரும. அங்பக வரும காேடசிகள 
கற்பமனனபய ஆனனலும அவற்றனூபடட  ர் உண்மம பமதந்திருக்கறக. கவிஞர்கள 
நுேடபமானன கருத்கக்கமு லப்பட அபூதமனனா காேடசிகுாக்கப் பலப்படுத்கவக ுரு மரப. 
அமதக் கவி சமயம எனறு சசால்வார்கள. சதால்காப்பியத்திலும லத்தமகய காேடசிகள 
வருகனறனன.

    லன்னம வீர்னக்க உயிர் லருக்கறசதனறு எண்ணி, உயிர் பபானனவடடன உண்்லாம 
எனறு பபய அருபக லருந்க காத்திருக்கமாம. பசிபயாடுளுவன அடுப்பில் சவந்க 
சகாண்டருக்கம பசாற்மறக் கண்டு, "ஆக்கப் சபாறுப்பகபபால் லருக்கறக லந்தப் 
பபயின நிமல. ஆனனலும அதற்கப் சபாறுமம லல்மல. ுரு சற்றுச சற்றுகறக. 
உேடகாருகறக. மறுபடயும நிமிர்ந்க நிற்கறக. வீர்னக்க அருகல் பபாயக் கனிந்க 
பார்க்கறக. பக்கத்தில் கடடக்கம பவறு ுரு கடடர்மாமலமயச சடக் சகாண்டு சிரிக்கறக. 
கருதி சவளுத்திபல கடடக்கம வீர்னமடடய கண்ப்ப் பார்க்கறக; அதில் லன்னம கனனல் 
சகாப்பளிக்கறக. அதனனால் சதாடட அஞ்சகறக பபய.

        ”சகாேடகம, நிமிரும, கறுளும, கடடர்சடப்

        சபேடய நகமசபயரும, பபயமகள-உேடகப்
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        பனனலங் கருதிப் பலால்வாயக் கடடந்க

        கனனல விழிப்பவற் கண்டு.” [1]

    [சகாேடகம - சழலும; சபேடப - விருமபமபட, உேடக - அஞ்ச.]

    -------

    1. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 78,

    கமடடசியில் பபய கணிந்க வீரன மார்பில் பண்ம்த் சதாேடடுத் பதாண்டடத் 
சதாடடங்ககறக. சில சமயம சதாடடாமல் அஞ்சகறக. சகாஞ்ச தூரம பபாயவிேடடு 
மறுபடயும வருகறக.

    உயிர் கறந்த வீரமனன எண்ணிப் பலரும வருந்க கறார்கள. 'லவமனனப் பபாலப் பபாரில் 
நிற்பவர் யார்? லவன பபாசரன்னம கடடமலக் கடடக்கத் சதப்பத்மதப் பபால 
உதவகறவனனாயிற்பற!” எனகறார் ுருவர். 'வீரன எனறால் சாமானிய வீரனனா? எவ்வுவ 
உயர்ந்த பண்பமடடயவன! உயர்ந்த சபரியவர்களுக்க நடுபவ லருமபத் தூம்ப்பபாலத் 
குங்காமல் லருக்கம விறல் வீரனனாயிற்பற! லனி லவமனன எங்பக கா்ப்பபாகபறாம? 
எனறு பலமபகறார் மற்சறாருவர். "லவன தான பிறந்த ஊருக்பக உயிர் பபானறவன, ஊர் 
மேடடுமா? உலகக்பக உயிர் பபானறவன எனபற சசால்ல பவண்டும’ எனறு பவறு ுருவர் 
லரங்ககறார். அவ்னமடடய அற லயல்மபச சசால்லி வருந்ககறார் ுருவர்: “லவன 
மார்மபத் திறந்த பவல், அறம நிரமபிய வாயில் ுனமற அமடடத்க விேடடடக. வீரத்தால் 
சபறும சபாருமு சயல்லாம வாரி வழங்கம அறமுமடடயவன லவன. அப்பட அறம 
திறந்த வாயிமல, லவ்வண்்லின மார்மபத் திறந்த பவல் அமடடத்கவிேடடடபத' எனபக 
அவர் பலமபல்.

        "பபார்க்கப் பம்மன; பமரபயார்க்கத் தாணமன;

        ஊர்க்கம உலகற்கம  ர்உயிர்மன; - யார்க்கம
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        அறமதிறந்த வாயில் அமடடத்ததால், அண்்ல்

        நிறம திறந்த நீளலல் பவல்." [1]

    [ பம் – சதப்பம, மன: லப்பபாக பபாயவிேடடடாபனன எனற லரக்கத்மதக் கறப்பித்தக. 
பமரபயார்-உயர்ந்பதார். தாண-தூண். நிறம-மார்ப.]

    -----

    1. ப, சவ. 80.

    -----------
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    6. பபாரிமடடப் பல நிகழ்சசிகள

    அதிகமான சநடுமான அஞ்சி எனபவன பழங்காலத்தில் லருந்த சபருவளுல். சிறந்த 
வளுல்கள  ஏ எ பபமரத் தனிபய எடுத்கச சசால்வக ுரு வழக்கம. அந்த  ஏ எ பபர்களில் 
ுருவன அதிகமான. சகாமடடயில் சிறந்த அவன வீரத்திலும சிறந்திருந்தான. அவ்னக்கம 
பசரமான சபருஞ்பசரல் லருமசபாமறக்கம பபார் மண்டடக. அதிகமான பலமானன 
பகாேடமடடக்களபு லருந்க பபார் சசயதான. லறுதியில் அதிலிருந்க சவளிவந்க 
பபாரிடுமபட ஆயிற்று. அந்தப் பபாரில் அதிகமான உயிர் லழந்தான. பபார் மிகவம 
கடுமமயாக நமடடசபற்றக. அந்தப் பபார் சமபந்தமாக ுரு தனிக் காவியபம தமிழில் 
உண்டடாயிற்று. பல பலவர்கள பாடய பாடடல்கள அமமந்த அந்தக் காவியத்கக்கத் தக்ர் 
யாத்திமர எனறு சபயர். லப்பபாக தருமபரி மாவேடடடத்தில் தருமபரி எனறு வழங்கம 
லடடபம தக்ர். அதற்க அருகல் லனறும அதிகமான பகாேடமடட எனற லடடம லருக்கறக. 
தக்மர பநாக்கச பசரமான பமடடசயடுத்கச சசனறு சவனறமதச சசால்வதாதலின அந்தக் 
காவியத் கக்கத் தக்ர் பாத்திமர எனற சபயர் உண்டடாயிற்று. நூல் மு எவகம லப்பபாக 
கமடடக்கவில்மல. சில பாடடல்கள மேடடும கமடடக்கனறனன.

    அதிகமான லறந்கபேடடடசபா எக பலவர்கள மிக வருந்தினனார்கள. அவனனால் பல 
சபாருளகமுப் சபற்றவர்கள அவர்கள. அவர்கள லரங்கப் பாடய பாடடல்கள பல. 
அதிகமானிடடம பலகாலம உயிபராடு லருக்கமபட சசயயும சநல்லிக்கனிமயப் சபற்ற 
ுுமவயார் பாடய பாடடல் அவருமடடய உளுத்தின கயரத்மத நனறாக எடுத்கக் 
காேடடுகறக. பா்ர், பலவர், ்த்தர் முதலிய பலருமடடய உ்ர்சசிமயயும ுருங்பக 
பலப்படுத்கம வண்்ம அப்பாடடல் அமமந்திருக்கறக.

    *எந்த உ்வ கமடடத்தாலும முதலில் பிறருக்கக் சகாடுத்கவிேடடு எஞ்சியிருந்தால் 
அவன உண்ணவான. சிறதுவ மகமவ அவன சபற்றாலும எங்களுக்க ஈந்க விடுவாபனன! 
மிகதியாகப் சபரிய அுவில் அதமனனப் சபற்றால் நாங்கள முதலில் உண்டு உவமக 
மிகதியினனால் நாங்கள பாடட, எஞ்சியமதத் தான உண்ணவாபனன! லப்பபாக அந்தக் 
காேடசிமயக் கா் முடயாமல் பபாயிற்பற!?
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    ”சிறயகள சபறபனன, எமக்க ஈயும மனபனன!

    சபரியகள சபரிபனன,

    யாமபாடடத் தானமகழ்ந்க உண்ணம மனபனன!"

    'சிறு விருந்தானனலும பலருக்க லமல பபாேடடு உண்்ச சசயவான. சபரு விருந்தானனால் 
சசால்லபவ பவண்டடாம; அப்பபாகம பலமர உண்பிப்பான!’

        ”சிறுபசாற் றா்னம நனிபல கலத்தன மனபனன!

        சபருஞ்பசாற் றா்னம நனிபல கலத்தன மனபனன!"

    எங்சகங்பக நல்ல நல்ல உ்வ கமடடக்கறபதா அங்சகல்லாம எமக்கத் தந்க எமமம 
நிறுத்கவான. எலுமபம ஊ்ன்வம கமடடக்கம லடடங்கமு எமக்கக் சகாடுப்பான. 
அமபம பவலும நுமழயும பபார்க் குத்தில் தான முனபபாய நினறு தன வீரத்மதக் 
காேடடுவான. ஊணக்க முந்கம எங்களுக்க  ஏற்றவற்மறத் தந்க பமடடக்க முந்கம 
சபருவீரன அவன.”

        “என சபாடு தடபடு வழி எல்லாம எமக்க ஈயும மனபனன!

        அமசபாடு பவல்நுமழ வழிஎல்லாம தானநிற்கம மனபனன!"

        " நரந்தம பூமாமலமயத் சதாேடடடதனனால் அந்த மலரின ம்ம வீசம அவன கரங்கள. 
எங்கள தமல ுபர நாற்றம அடக்கம. ஆனனாலும எனனிடடம உளு ஆதரவால் தன 
ம்முமடடய மகயால் என நாற்றமுமடடய தமலமயத் தடடவி அனப பாராேடடுவான."
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        ”நரந்தம நாறும தனமகயால்

        பலவ நாறும எனதல் மதவரும மனபனன!"

    லவ்வாறு பலவர்களுக்க அனமபயும உ்மவயும சபாருமுயும சபாழிந்த அதிகமான 
லறந்கபேடடடான. அவனபமல் பவமல  ஏவிப் பமகவர் அவமனனக் சகானறனனர். அந்த பவல் 
அவன மார்பில் மேடடுமா லயங்கயக? அக எத்தமனனபயா சபாருளகமுத் 
கமுத்கவிேடடடக. . லமத பமபல சசால்கறார் ுுமவயார்.

    ’சிறந்த லமசக்கமலயில் தமலவர்குாகய பா்ர்கள தம மகயில் மவத்திருக்கம 
பிசமசப் பாத்திரமாகய மண்மடடமய அவன மார்பில் கமுசசயத பவல் கமுத்தக. 
அகமேடடுமா? அதிகமானிடடம சசனறு லரந்த லரவலர்களின மககமுத் கமுத்க 
விேடடடக. அவர்கள லனிக் மக நீேடடட லடடம லல்மல. சற்றத்தார்கள கண்கள ுளி ம எங்க 
நிற்கமபடயாக, அழகய சசால்மலயும நுேடபமாகய ஆராயசசிமயயும உமடடய பலவர்கள 
நாவிபல பபாய அந்த பவல் வி எந்தக. லனி அந்தப் பலவர்கள எப்படப் பாடுவார்கள?

        "அருந்திமல லருமபா்ர் அகல்மண்மடடத் கமுயுரீல

        லரப்பபார் மகயுளும பபாவிப்

        பரப்பபார் பனகண் பாமவ பசார

        அஞ்சசால்நுண் பதர்சசிப் பலவர் நாவில்

        சசனறு வீழ்ந்தனறு அவன

        அருநிறத்க லயங்கய பவபல!"
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    ‘எங்களுக்க எப்பபாகம ஆதாரமாக லருந்த என அப்பன லப்பபாக எங்பக 
லருக்கறாபனனா? லனிபமல் வளுல் எனறு சசால்லி வாயாரப் பாடும பலவரும லல்மல; 
அப்பட யாராவக பாடனனாலும அவருக்க ுரு சபாருமு வழங்கபவரும லல்மல.’

        ”ஆசாக எந்மத யாண்டுுன சகால்பலா!

        லனிப், பாடுநரும லல்மல;

        பாடுநர்க்க ுனறு ஈகநரும லல்மல."

    *உலகத்தில் ப்ம பமடடத்தவர்களுக்கப் பஞ்சம லல்மல. ஆனனால் எல்லாரும தமமிடடம 
உளுமதக் சகாடுக்கறார்குா? அகதான லல்மல. களிர்ந்த நீர்த் கமறயிபல பகனமற 
எனற சகாடயில் நிமறயப் பூ லருக்கம. அதில் பதன ்டட லருக்கம. ஆனனால் அந்தப் பூமவ 
யாரும அணிந்க சகாளகறதில்மல. அக தன பாேடடுக்கப் பூக்கம; பிறக வாடச 
சருகாகவிடும. அக பபாலப் ப்த்மத மவத்கக் சகாண்டருந்கம பிறருக்கக் 
சகாடுக்காமல் வி்ாக மாயகனற உயிர்கள மிகப் பல. எல்லாரும அதிகமான ஆகவிடட 
முடயுமா?

        ”பனித்கமறப் பகனமற நமறக்சகாள மாமலர்

        சடடாக மவகயாங்கப் பிறர்க்குனறு

        ஈயாக வியும உயிர்தவப் பலபவ!"

    லவ்வாறு சசால்லி முடக்கறார் ுுமவயார். பாேடடல் மனபனன எனற சசால் 
அடுத்தடுத்க வருகறக. அக கழிவிரக்கத்மதச சேடட நிற்பக; அதாவக, 'லப்பபாக 
லல்லாமற் பபாயிற்பற! எனற வருத்தத்மத உளுடடக்கயக. லந்தப்பாேடமடட மனமனனக் 
காஞ்சிக்க உதார்மாக நசசினனார்கனியர் சதால்காப்பிய உமரயில் காேடட யிருக்கறார்.
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    பாேடடு மு எவமதயும சதாடடர்சசியாகப் பார்த்தால் லந்தக் கழிவிரக்கம நனறாகத் 
சதரியவரும.

        ”சிறயகன சபறபனன எமக்க ஈயும மனபனன!

        சபரியகள சபறபனன

        யாமபாடடத் தான மகழ்ந்க உண்ணம மனபனன!

        சிறுபசாற் றா்னம நனிபல கலத்தண் மனபனன!

        சபருஞ்பசாற் றா்னம நனிபல கலத்தன மனபனன!

        எனசபாடு தடபடு வழி எல்லாம எமக்க ஈயும மனபனன!

        அமசபாடு பவல்நுமழ வழி எல்லாம

        தானநிற்கம மனபனன!

        நரந்தம நாறும தனமகயால்

        பலவ நாறும எனதமல மதவரும மனபனன!

        அருந்தமல லருமபா்ர் அகல்மண்மடடத் கமுயுரீல

        லரப்பபார் மகயுளும பபாகப்

        பரப்பபார் பனகண் பாமவ பசார

        அஞ்சசால் கண் பதர்சசிப் பலவர் நாவில்

        சசனறு வீழ்த்தனறு, அவன
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        அருநிறத்க லயங்கய பவபல !

        ஆசா சகந்மத யாண்டுுன சகால்பலா !

        லனிப்,

        பாடுநரும லல்ல; பாடுநர்க்க ுனறு ஈகநரும லல்மல;

        பனித்கமறப் பகனமற நமறக்சகாள மாமலர்

        சடடாக மவகயாங்கப் பிறர்க்க ுனறு

        ஈயாக வீயும உயிர்தவப் பலபவ.”

    [ கலத்தன - கலத்மத மவப்பவன. தட - தமச, நரந்தம - நரந்தம பூ. பலவ - பலால் 
நாற்றம, மதவரும - தடடவவான. லருமபா்ச - கருகறம சபற்ற பா்ர். மண்மடட - 
வாயகனற பாத்திரம. உரீல - உருவி. பனகண் - ுளி லழந்த கண். பதர்சசி - ஆராயசசி. 
வீழ்ந்தனறு - வீழ்ந்தக. நிறம - மார்ப. ஆச - பற்றுக்பகாடு. பனித்கமற - களிர்சசிமய 
உமடடய நீர்த்கமற. பகனமற-நீர்த்கமற யில் வுரும ுரு சகாட. நமற-பதன. மவகயாங்க
- வீப் லருந்தாற்பபால. தவப்பல-மிகப்பல.]

    லவ்வாறு பலரும வருந்தப் பமகயரசர் மாு அமர் சபாருக சவனற வீரர்கள கடத்க 
மக எமபட அரசன மகமவ வழங்கச சசயகறான. அமதச சசால்வக கேடகாஞ்சி.

    பபாரில் லறந்கவிேடடட வீரர்களின மமனனவிமார் தாமும அவர்களுடடன உயிர்விடடத் 
கணிகனறனனர். வீரர்களின உடடமல எரிக்கம எரியிபல தாமும வீழ்ந்நு தம கற்பின திறத்மத 
உலகம பபாற்றச சசயகனறனனர். அவர்களுமடடய கணிமவக் கண்டு உலகம அஞ்சகறக.
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    சில சமயங்களில் வீர்னமடடய மார்மபத் கமுத்க அவமனன வீழ்த்திய பவமலபய எடுத்க
அதமனனத் தன மார்பில் பாயசசிக்சகாண்டு அவன மமனனவி லறந்கபடுவகம உண்டு. 
“உலகத்தில் கற்ப எனபக நாம கண்டு அஞ்சம கடுமமமய உமடடயக. பமகவர் ுசசிய 
பவமலத் தன மார்பில்  ஏற்றுப் பபாக்குத்தில் வீழ்ந்தான வீரன. அக பாராேடடுதற்கரியக. 
ஆனனால் அந்த பவபல அவ்னமடடய மமனனவிக்கம ்ற்றாகவிேடடடக. எனனன கடுமமயானன 
சசயல் லக!’ எனறு ுரு பாடடல் சசால்கறக.

        ”கவ்மவநீர் பவலிக் கடபதகாண் கற்பமடடமம !

        சவவ்பவல்வாய வீழ்ந்தான விறல்சவயபயான-அவ்பவபல

        அமபிற் பிற எம தடடங்கண் அவனகாதற்

        சகாமபக்கம ஆயிற்பற ்ற்று! ”

    வீரர்கள பபார்க்குத்தில் அஞ்சாக சபாருக தம மார்பில் பமடடகமு  ஏற்று உயிர்விடுவக
சபருவீரம. அந்த வீரத்தினனால் மற்றவர்களுக்க உண்டடாகம வியப்மபச சிறதாக்க 
விடுகறக, லத்தமகய மகளிரின கணிவானன சசயல். ஆடடவர்கள ுரு வமகயில் வீரத்மதக் 
காேடடுகறார்கள எனபக உண்மம; ஆனனால் லந்த மங்மகயபரா அதனி்னம சபரிய 
வீரத்மதக் காேடட உயிமர விடடச சிறகம அஞ்சாமல் கற்மப நிமல நிறுத்ககறார்கள.

    காஞ்சித் திம்யில் சபண்களின சமபந்தமானன பல கமறகள உண்டு. அவற்றல் ுனறு 
மகேடபாற் காஞ்சி. பமழய காலத்தில் மனனனர் கலத்தில் பிறந்தவர்களும, கறுநில 
மனனனர்குாகய பவளிர் கலத்தில் பிறந்தவர்களும தமக்க  ஏற்ற கலத்திபல சபண் சகாண்டு
ம்ப்பக வழக்கம. ுரு மனனன்னமடடய மகமு பவறு ுரு மனனனன தனனக்பகா, தன 
மக்னக்பகா ம்ம சசயக சகாடுக்க பவண்டுசமனறு பகேடகமபபாக, மகமுப் 
சபற்றவன அந்தச சமபந்தத்மத விருமபாமல் லருப்பகம உண்டு. ஆகபவ, அவன மகமு 
ம்ம சசயக சகாடுக்க விருப்பம லல்மல எனறு மறுத்கச சசால்லி அ்னப்பிவிடுவான. 
அந்த மறுப்மபக் பகேடடு, சபண் சகாளு விருமபிய மனனனன பகாபம சகாண்டு பபார்க்க 
எ எவகம உண்டு. அப்பபாக மகமுப் சபற்றவ்னக்கம அவ்னக்கம பபார் நிக எம. 
அந்தப் பபாமரச சசால்வபத மகேடபாற்காஞ்சி என்னம கமறயாகம.
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    பாரிசயன்னம சபருவளுலுக்க லரண்டு சபண்கள லருந்தார்கள. உருவாலும 
திருவாலும கல்வியாலும பண்பினனாலும சிறந்தவர்கள அவர்கள. முடயுமடட 
மனனனர்குாகய பசர பசாழ பாண்டயர்கள தனித்தனிபய தமக்க அந்தப் சபண்கமு ம்ம 
பரிவிக்க பவண்டு சமனறு ்ற ஆள அ்னப்பினனர். பாரி அதற்க லமசய வில்மல. மந்மத 
மந்மதயாகப் பல மமனனவிமார்கமு ஆந்தப் பரத்தில் மவத்கக்சகாண்டருக்கம அவர்கமு
மனனத்தால் தன சபண்களின வாழ்வ ுருவமக அடமம வாழ்வாக முடயும எனறு பாரி 
எண்ணினனான. ஆகபவ அவன தன சபண்கமு அவர்களுக்க ம்ம சசயக சகாடுக்க 
லமசயவில்மல. அவன மறுத்கவிேடடடமத உ்ர்ந்த முடமனனனர் மவரும பகாபம 
சகாண்டடனனர். பாரி  ஏ எ வளுல்களில் ுருவன. அவன பகழ் தமிழ்நாடு எங்கணம 
பரவியிருந்தக. பலமமயிற் சிறந்த சபருமானனாகய கபிலர் அவ்னமடடய ஆருயிர் 
நண்பராகவம அமவக்குப் பலவராகவம விுங்கனனார். லவற்மறசயல்லாம கண்டட 
முடயுமடட மனனனர்களுக்க முனபப சபாறாமம லருந்க வந்தக. லப்பபாக பாரி தன 
சபண்கமு ம்ஞ்சசயக தர மறுக்கபவ, லகபவ கார்மாகக் சகாண்டு அவபனனாடு 
பபாரிேடடு அவமனன அழித்கவிடடலாம எனறு எண்ணினனார்கள. அவர்கள தமமுேட கலந்க 
பயாசித்கப் பபாரிடுவசதனறு உறுதி சசயக சகாண்டடார்கள.

    பறமப என்னம மமலயினபமல் பகாேடமடடமய அமமத்கக்சகாண்டு வாழ்ந்தான பாரி. 
அவ்னமடடய காேடடுக்கம பறமப எனபற சபயர். முந்நூறு ஊர்கமு உமடடயக அக. பாரி 
நாுமடடவில் தனபால் வந்க பாடும பலவர்களுக்கம மற்றவர்களுக்கம ுவ்பவார் ஊராக 
வழங்கக் சகாண்டு வந்தான. அதனனால் அவ்னமடடய பகழ் எங்கம பரவியக.

    மபவந்தரும பறமப மமலமய முற்றுமகயிேடடடார்கள, அவர்குால் பறமபினபமல்  ஏற 
முடயவில்மல. ்ழிருந்த படபய அமமப எயதார்கள. அக்த அமபால் பமபல 
லருப்பவர்களுக்க எந்தத்  தங்கம உண்டடாகவில்மல. அவர்கள விேடடட அமபகமு ்பழ 
லருந்த பமடடகளினமீக பேடடுத் கனபத்மத உண்டடாக்கனன. பமபல லருப்பவர்களுக்க 
மமலயில் விமுந்த உ்வப் பண்டடங்கமு பபாகமானனமவயாக லருந்தனன. பபார் 
சநடுநாள நீடத்தக. கமடடசியில் மபவந்தரும பசார்ந்கபபாயத் தம பமடடகளுடடன 
மீண்டடனனர். கமடடசியில் வஞ்சகத்தால் பாரிமயக் சகானறனனர்.

    தன சபண்கமு அவர்களுக்கக் சகாடுக்கக் ்டடாக எனற உறுதிமயக் கமடடப்பிடத்தான 
பாரி. அமதக் கார்மாக மவத்க மபவந்தரும பபார் சசயதார்கள. மகளின சபாருேடடுப் 
பபார் நிகழ்வகண்டு எனபதற்க லந்த நிகழ்சசி சிறந்த சானருகம.
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    லப்படப் பலவாறாகப் பபார் நிக எமபபாக, பமடடசயடுத்க வந்த அரச்னமடடய 
பபார்ப்பமடடகமு எல்லாம பதால்வியுறச சசயகறான, நாேடமடட ஆளும அரசன; 
அவனதான காஞ்சிமாமல யணிந்க பபார் சசயகறவன. கமுமய முற்றும கமுத்க 
எறவகபபாலப் பமகப்பமடடகளில் ுரு சிறு பகதி்டட எஞ்சாமல் அடபயாடு அழித்கப் 
பபார்க்குத்மத முன லருந்தகபபால ஆக்கவிடுகறான. பமகமனனனர் தமக்கத் க்யாக 
பவறு பலமரயும பசர்த்கக்சகாண்டு வந்க பபார் சசயகறார்கள. அப்படத் கம் சபற்றும 
அவர்குால் சவற்றசபற முடயவில்மல. யாவரும பதால்வி யுறுகறார்கள.

        ”மனனனர்யாமரயும மறமகாற்ற

        முனலருந்த முண்கடந்தனறு்”

    எனறு லந்தச சசயமலச சிறப்பிக்கறக பறப்சபாருள சவண்பா மாமல. ’பவந்தர் 
எல்லாமரயும சினனம சபாங்கக் கக்கச சசயக, அவமர முனப லருந்த 
பபார்க்குத்தினினறும அடத்க ுேடடயக' எனபக லதன சபாருள. லந்தத் கமறக்க 
முமனனகட முனலருப்ப எனறு சபயர்.

    லவ்வாறு நமடடசபறும பபாரினிமடடபய பவறு சில நிகழ்சசிகளும நிகழ்வகண்டு. 
அவற்மறத் சதால்காப்பியத்தின உமரகாரர் கறத்திருக்கறார். கடமரம தடதல் எனபக 
அவற்றல் ுனறு.

    பழங்காலத்தில் ுவ்சவாரு மனனனர் கலத்திற்கம ுவ்சவாரு காவல் மரம உண்டு. 
லப்பபாக லமறவன எ எந்தருளிய தலங்களில் சிறப்பாக ுரு மரத்மதப் பபாற்ற 
வழிபடுவார்கள. அமதத் தல விருேடசம எனபார்கள. அகபபால வழிவழி வந்த மனனனர்கள 
பாககாத்க வரும கல விருேடசத்மதபய காவல் மரம எனறும, கடமரம எனறும 
சசால்வார்கள. தக்க வீரர்கமு மவத்க அந்த மரத்மதக் காத்க வருவக மனனனர் 
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கடடமமகளில் ுனறு. காவல் மரத்கக்க  ஏபத்னம  தங்க வந்தால் மனனனர் கலத்கக்பக  தங்க 
வரும எனற எண்்ம லருந்க வந்தக. பமகயரசர்கள அந்தக் காவல் மரத்மத 
சவேடடவிடுவார்கள. சவேடடய மரத்திலிருந்க முரச சசயக தம சவற்றக்கறயாக மவத்க 
முழக்கவரர்கள.

    பசர நாேடடுக்க பமற்பக பமல்கடடலில் சில  தவகளில் கடடமபர் எனற அரசர்கள 
வாழ்ந்தார்கள. அவர்களுமடடய காவல் மரம கடடமப. பசரர் அவர்கமு சவனறனனர். 
கடடமபரின காவல் மரத்மத சவேடட அமதக் சகாண்டு முரச சசயக அடத்தனனர். லமதப் 
பதிற்றுப்பத்க எனற சங்க நூல் ்றுகறக.

        ”பலர்சமாசிந்க  மபிய திரளபூங் கடடமபின

        கடயுமடட மு எமுதல் கமிய  ஏஎய

        சவனறுஎற முழங்கபம் சசயத சவல்பபார்."

    [ பலர் சழ்ந்க பாககாத்த, திரண்டட பூங்சகாத்கக் கமுயுமடடய கடடமப மரத்தின 
காவமலயுமடடய திரண்டட அடமரத்மத சவேடடுமபட வீரர்கமு  ஏவி, அந்த அட மரத்தினனால்
பமகவமர சவற்ற சகாண்டு அடத்க முழக்கம முரமசச சசயத சவல்லும பபார்.)

    லப்படபய பமழயன எனபவபனன சவனறு அவ்னமடடய காவல் மரமாகய பவமமப 
சவேடடனனான ுரு பசரன.

    நனனனன என்னம மனனன்னமடடய காவல் மரம மா, அதன காமய ுரு சபண் பிறர் 
அறயாமல் சபற்றுத் தினறாள எனபதற்காக அந்தப் சபண்ம்க் சகால்லுமபட சசயதான 
அரசன. லதிலிருந்க காவல் மரத்மத அரசர்கள எவ்வாறு காப்பாற்றனனர்கள எனபமத 
உயத்க்ர்ந்க சகாளுலாம.
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    காவல் மரத்மதத் தடவக ுரு வீர நிகழ்சசி. பமடடமயச பசர்ந்த யாமனனயும கதிமரயும 
நீர்த்கமறக்க வந்க படயுமபபாக அவற்மறச சிலர் சகானறு விடுவார்கள. ஊருக்கப் 
பறமபப உளு வீதிகமுச சேடடுவிடுவார்கள. லமவ பபானற பல சசயல்கமு 
லலக்க்த்தில் சபயர் சசால்லிக் கறத்த கமறகளுக்கள அடடக்கக்சகாளு பவண்டும 
எனறு உமரகாரர் ்றுவார். "கடமரம தடதலும, களிறும மாவம கமறப்படவனன வற்மறக் 
பகாறலும, பறஞ்பசரிமயச சடுதலும முதலியனனவம அடுத்தூர்ந்தேடடட சகாற்றத்தினபாற் 
படும" எனறு நசசினனார்க்கனியர் எ எககறார்.

    -----------
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    7. மதில் முற்றுமக

    தமரயில்மேடடும பபார் சசயயும வழக்கம பழங்காலத்தில் லருந்தக. சிறுபானமம 
கடடற்பபார் நிகழ்ந்தக. பமகவர்கள நாேடமடடக் கமலக்காதவண்்ம பல வமகயானன 
பாககாப்பக்கமு அரசர்கள சசயதிருந்தார்கள. அங்கங்பக பகாேடமடடகமுக் கேடட வீரர் 
பலமர மவத்திருந்தார்கள. ுரு காேடடல் லவ்வாறு அமமந்த பகாேடமடடகள பல உண்டு. 
பகாேடமடடமய அரண் எனறு சசால்வார்கள.

    அரச்னக்கரிய உறுப்பக்களில் அரணம ுனறு. நில அரண், நீர் அரண், மமலயரண், 
காேடடடரண் எனறு பலவமக அரண்கள உண்டு. நிலத்திலும மமலயின பமலும 
பகாேடமடடகமுக் கேடடக்சகாண்டு அரசர்கள பாககாப்பச சசயகசகாண்டடார்கள. 
பகாேடமடடமயச சற்ற ஆழமானன அகழி லருக்கம. அதில் முதமலகமு விேடடு 
வுர்ப்பார்கள. பமழய காவியங்களில் மதிமலயும அகழிமயயும வருணித்திருக்கம 
பகதிகமுக் கா்லாம. லனறும தஞ்மச, பவலூர் முதலிய நகரங்களில் பகாேடமடட 
சகாத்துங்களும அகழிகளும லருக்கனறனன.

    அரசர்கள ுருவமர ுருவர் பமகத்க எதிரிேடடு வந்க ுரு பபார்க்குத்பத சபாருவார்கள. 
அப்படயினற  ர் அரசன மற்பறர் அரச்னமடடய தமலநகமர முற்றுமக யிேடடு அங்களு 
மதிலுக்க சவளிபய நினறு சபாருவகம உண்டு. மதிலுக்கள லருக்கம அரசன 
உளளிருந்தபடபய ஆயுதங்கமு எறந்க பபார்சசயவான.

    மதிலினபமல் பல வமக ஆயுதங்கமுச பசமித்க மவத்திருப்பார்கள. எதிரிகளினபமல் 
வீசி அவர்கமு அழிக்க அமவ உதவம. பமடடக்கலங்கமு எறயும வீரர்கள அங்கங்பக 
மமறவில் நினறு பபாரிடுவார்கள அமப முதலியவற்மற மமறவாக மவத்திருக்கம 
கவாரங்களும மமறவிடடங்களும மதிலினபமல் லருக்கம.  ஏணி மவத்க  ஏறாத வமகயில் 
பலவமகயானன பாககாப்பக்கமு மதிலில் அமமத்திருப்பார்கள. மதில்பமல் மமறவாக 
நினறு அமமப எயயும லடடத்கக்க  ஏப்பமழ எனறு சபயர். வமுவ வமுவாக 
மதிலினபமல் லருக்கம உறுப்பக்கமு ஞாயில் எனறு சசால்வார்கள. மதிலுக்களபு 
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வீரர்கள மமறவாக நிற்பதற்க பமமடடகள உண்டு. அவற்மறப் பத்ம எனறு 
சசால்லுவார்கள.

    மதிமலச சற்றயுளு அகழிமயக் கடடக்கப் பலமகயினனால் பாலம அமமத்திருப்பார்கள. 
பபார்க்காலங்களில் அவற்மறத் தூக்கவிடுவார்கள. மதிற்கதவகள மிகவம உறுதியானனமவ. 
உளபு சபரிய சபரிய மரவிேடடடங்கமுக் கதவக்கப்பின பலமாக அமமத்திருப்பார்கள. 
யாமனனகமுக் சகாண்டு மதிற்கதவகபு லடத்க பமாகவார்கள. அமவ தமமுமடடய 
சகாமபகுால் கதவகமு பமாகம.

    அகழிக்க அப்பால் காடுகமு வுர்த்திருப்பார்கள. அவற்மற மிமு எனறும கறுங்காடு 
எனறும சசால்வார்கள. அகபவ காேடடடரண். மதிமல முற்றுமகயிேடடுப் பபார் சசயக 
சவல்வக எனபக மிகவம அரிய சசயல். மதிலுக்கள லருப்பவன மிகவம பாககாப்பாக 
லருப்பவனனாதலின அவமனன எளிதிபல பதால்வியுறச சசயய முடயாக. சவளியிலிருந்க 
உ்வப் பண்டடங்கள பபாகாதபட பல நாேடகள பறத்பத தங்க முற்றுமகயிடட பவண்ட 
வரும.

    மதிமல முற்றுமகயிேடடுப் பறத்பத லருந்க பபாரிடும பகதிமய உழிமஞத் திம் 
எனபார்கள. மதிலுக்கள லருப்பவன சசயயும பபார்ப்பகதிமய சநாசசித் திம் எனபர். 
லரண்மடடயுபம உழிமஞ எனறு சதால்காப்பியம ்றுகறக.

    லராமபிரான லலங்மகக்கச சசனறு லராவ்பனனாடு பபார்சசயவதற்க முன 
விபடட்ன அவனபால் அமடடக்கலம பகந்தான. அப்சபா எக லராமன லலக்கவமனனக் 
சகாண்டு அவ்னக்க முடசேடடுமபட சசயதான. உறுதியாகப் பமகவமனன சவனறு 
விடடலாம எனற மனன வலிமமயினனால் சசயத காரியம லக. லமத, ’சகாளுார் பதஎம 
கறத்த சகாற்றம' எனறு சதால்காப்பியர் வகக்கறார், "பமகவர் நாேடடமனனத் தான 
சகாளவதற்க முனபனனயும சகாண்டடானபபால பவண்டபயார்க்கக் சகாடுத்தமலக் கறத்த 
சவற்ற" எனபக லதன சபாருள.
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    ுரு வீரபனனப் பாராேடடுமபபாக, "பமகவர்களுமடடய மதில் லன்னம அவர்கள மகயில் 
லருக்கவம பா்ர்களுக்க அந்நாேடடலுளுவற்மறக் சகாடுப்பதாக உறுதி ்றும 
வளுனமமயுமடடயவபனன!’ எனறு பலவர் ுருவர் பாடுகறார்;

        ”ுனனனார்

        ஆர்எயில் அவர்கேட டடாகவம

        பாண் கடடன லறுக்கம வளளிபயாய"

    எனபக பறநானூற்றல் வருவக.

    ‘லராமன லலங்மக சகாளவதனமுன வீடட்ற்கக் சகாடுத்த கமறயும அக’ எனறு 
உமரயாசிரியர் அங்பக எ எகவர். .

    லவ்வாறு உறுதிசமாழி ்றய அரசன தன வலிமமயினனால் தான ்றயவாபற பமகவமர 
சவனறு தன உறுதிசமாழிமயக் காப்பாற்றுகறான. லதமனனக் கண்டு பலவர்கள 
பாராேடடுகறார்கள.

    தக்ர் யாத்திமர எனற பழங்காவியத்தில் ுரு பலவர் லந்த நிமலமயப் பாராேடடும 
பாடடல் ுனறு வருகறக. 'அரச்னக்கச சீற்றத்  தப் சபாங்கயக. அக விேடடு எரிந்தக. அதன 
பயமனன லப்பபாக பார்க்கபறாம. பகாடடரிகமு எடுத்கச சசனறு அகழிக்கப் பறமபப 
உளு கறுங்காடடாகய மிமுமய அழித்தார்கள வீரர்கள. பிறக அகழிமயத் தாண்டச 
சசனறு மதிமல லடத்தார்கள. மதிலின லடபாடுகுால் அகழிமயத் தூர்த்தார்கள. வாமு 
 ஏந்திய அரசன தன பமடடவீரர்கபுாடு மதிலுக்கள லருக்த அரசமனன எதிர்த்க சவனறான. 
அவனிடடம லருந்த சபாருளகமுசயல்லாம பற்றக் சகாண்டு பலருக்கம வீசினனான. 
அவற்மறப் பலரும சபற்று லனபற்றார்கள. லவ்வாறு  ஏற்று உண்டடதற் சகல்லாம கார்ம 
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எனனன சதரியுமா? அரச்னமடடய சிற்றத்  த விேடடு எரியவிேடடட சிறப்பத்தான." - லக்கருத்மதச
சருக்கமாகச சசால்கறக அந்தப் பாேடடு.

        “ம எவால் மின பபாய மதிலால் அகழ்தூர்த்க

        எ எவாபுாடு  ஏற்றுண்டடக எல்லாம - ல எசமனன

        மேடடடவிழ் கண்ணி மறபவந்தன சிற்றத் த

        விேடசடடரிய விேடடட மிமக."

    [ம எ-பகாடடரி. மிமு-காேடடடரண்.  ஏற்று-எதிர்த்க. உண்டடக-நுகர்ந்தக. மேடடு அவிழ் 
கண்ணி மறபவந்தன - பதன சசாரியும மாமலமயயுமடடய வீரத்மதப் சபற்ற அரசன. மிமக 
- சிறப்ப.]

    மதிலுக்கள லருக்கம பவந்தமனனப் சபாருக அழிக்க பவண்டும எனற மனனபவகம 
மீதூர்வதனனால் பறத்பத முற்றுமகயிேடடட அரசன சில சமயங்களில் சபதம சசயவான. ‘லனறு
பகலுக்கள லந்த மதிமலக் மகக் சகாளுாமல் நான உண்பதில்மல’ எனறு அவன 
வஞ்சினனம ்றுகறான. லப்படச சசானனனமதக் பகேடடட பலவர்கள வியப்பமடடகறார்கள. 
‘லவன வயிறு வாடட லந்த மதிமல சவனறு பலமர அழித்க விேடடுப் பினபப உண்்ப் 
பபாகறான. லவ்வுவ நாள ஆறாமல் பசித்  தயினனால் நலிந்த ்ற்றுவ்னமடடய வயிறு 
எப்படப் பமடடத்க சவடக்கபமா, அறபயாம’ எனகறார்கள.

        ”லற்மறப் பகலுள எயிலகம பக்கனறப்

        சபாற்றாரான பபானன கங்மகக் சகாளுானனால்!-எற்றாங்சகால்

        ஆறாத சவமபசித் த ஆற உயிர்பருக
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        மாறா மறலி வயிறு.”

    [எயிலகம - மதிலின உளளிடடம. சபாற்றாரான - சபான மாமலமய அணிந்த அரசன. 
பபானனகம-உ்வ. எற்றாம சகால் - எனனன ஆகபமா? மறலி - ்ற்றுவன.]

    லவ்வாறு மதிமல முற்றுமகயிடடச சசல்லும அரச்னம நல்ல நாள பார்த்கக் 
கமடடமயயும வாமுயும பறப்படட விடுவான. முரசத்கக்கப் பூமச சசயக முழக்கமபட 
சசயவான.

    தன பமடடகபுாடு அரசன பறப்பேடடு விடுகறான. அவ்னமடடய ஊக்கத்மதயும, 
பமகவனபால் சகாண்டட சிற்றத்மதயும, தக்கபட ஆராயந்க பபாமர நடடத்கம 
திறமமமயயும, பபாருக்க  ஏற்ற சபாருேடசிறப்மபயும கண்டு பலவர்கள 
பாராேடடுகறார்கள; லவ்வுவ தகதிகமுயும சபற்ற அரச்னக்க எவ்வுவ சபரிய 
அர்ாக லருந்தால் எனனன? லவ்னக்க அகப்படடாத பகாேடமடடபய லல்மல’ எனறு 
வியப்பமடடகறார்கள. அரச்னமடடய நிமலமயக் காணமசபா எக அவர்களுக்கப் பமழய 
சசயதிகசுல்லாம நிமனனவக்க வருகனறனன. திருமால் பசா என்னம அர்த்மத முனப 
அழித்தான. அவன தானனா லவன?’ எனறு பலவர்கள பாராேடடுகறார்கள. "சிவபிரான அனறு
உழிமஞமயச சட வானிபல பறந்த மனறு மதில்கமு அழித்தான’ எனறு திரிபராந்தகமனன 
நிமனனக்கறார்கள. வீரர்களில் வீரனனாகய முருகமனன மறந்க விடுவார்குா? சரபனமனனாகய 
அசரன கடடலுக்கள மமறந்க மாமரமாக நினறன. கடடமலபய நீரர்ாகக் சகாண்டு அவன 
நினறபபாக தன பவமல ுசசி அவமனன அழித்தான முருகன, லமதப் பாராேடடுகறார்கள 
பலவர்கள. லந்தத் கமறமயக் காந்தள எனறு ்றுவர்.

        ”கருங்கடடலுள மாத்தடந்தான

        சச எங்காந்தேட சிறப்பமரத்தன று."
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    [கரிய கடடலினிமடடபய சரனனாகய மாமரத்மத அழித்தவ்னமடடய காந்தேட கண்ணியின 
சிறப்மப எடுத்கச சசானனனக.]

    சபருமபமடட மதிமல பநாக்கச சசல்கறக. மதிலின பறத்பத வந்க தங்ககறக. வீரர்கள 
மதிமலப் பார்க்கறார்கள. அக எளிதிபல கவர்வதற்க உரியதாகத் பதாற்றவில்மல. 
"வீரபானனமாகய மகமவ மயிமலப் பபானற மங்மகயர் சகாடுக்க அதமனன உண்டு வீரர்கள 
கண்கள கனனல் சகாப்பளிக்கப் பபார் சசயயத் சதாடடங்க, மதிலில் உளுவர்கள அழியுமபட 
சபாருதாலும, பமகயரச்னமடடய மதிமல சவல்வக அரிக’ எனறு ்றுகனறனனர். ‘பகழ் 
சகடுமபட நம உயிபர சபரிசதனறு பாககாத்கக் சகாண்டடா நிற்பக? லமதவிடட லழிவானன 
காரியம பவறு லல்மல. எல்லாரும வாமுயும பகடடயத்மதயும எடுத்கக் சகாளளுங்கள. 
மதிலி்னளளிருந்க அமப வருசமனறு  ஏன அஞ்ச பவண்டும? மகயில் கடுககமு எடுத்கக்
சகாண்டடால் அந்த அமபக்கப் பயப்படட பவண்டய அவசியம லல்மல’ எனறு பிறக 
மதரியம சகாளகறார்கள. பகடடயத்மதக் கடுக எனறும பதால் எனறும சசால்வார்கள. 
அமத  ஏந்கம பமடடமயக் கடுகபமடட எனபர். அதன சிறப்மபச சசால்லும கமறக்கத் 
பதாலிழிமஞ எனறு சபயர்.

    மதிமல அணகவதற்க முனப மிமுமயக் கடடந்க சசல்வார்கள. மிமு எனபக 
அகழிக்க அப்பால் பாககாப்பக்காக அமமந்த காடு. அதமனன அழித்கவிேடடு பமபல 
சசல்லுகறார்கள. காேடடுக்க அப்பால் மதிமலச சற்றயிருப்பக அகழி. அமதக் கடடங்க 
எனறும சசால்வார்கள. பதாணிமயக் சகாண்டும சதப்பம முதலியவற்மறக் சகாண்டும 
அகழிமயக் கடடக்க முயல்கறார்கள. அப்சபா எக பமகவர்கள மதில்பமல் லருந்தபடபய 
அமபகமு வீசகறார்கள. அப்பட வீசியும அவற்றனினறும அவர்கள தமமம பாககாத்கக் 
சகாளகறார்கள. பபார் அகழியிபலயும நமடடசபறுகறக. லமதப் பாசி நிமல எனபர். 
நீரினபமல் மிதந்க அமலயும பாசி பபானற நிமலயில் அந்த வீரர்கள லருக்கறார்கள.

    அகழிமயக் கடடந்க  ஏறவிடுகறார்கள. அப்பால் வாமனனயுாவிய மதில் லருக்கறக. 
அதனபமல் சபரிய  ஏணிமயக் கேடட நிறுத்தி  ஏறுகறார்கள. அப்பபாக பமலிருந்க 
மதிலிக்கரிய மனன்னமடடய வீரர்கள பலவமக ஆயுதங்கமு வீசகறார்கள. பழங்காலத்தில்
அவர்கள பயனபடுத்திய பமடடக்கலங்களுக்க சவவ்பவறு சபயர் லருக்கறக. 
கல்லுக்கண்டுகமுப் பபானறனன சில; அவற்மற லடடங்கணி எனபர்; பாமமபப் பபால சில 
சீற வரும; கரங்மகப் பபாலச சில பாயந்க பற்றும; அவற்மறப் பாமப எனறும கடகரங்க 
எனறும வழங்கவார்கள. வில்லிலிருந்க அமமப வீசவார்கள; பவமல வீசவார்கள; 
ப எக்கக் காயந்த ம்மல வீசவார்கள. லவற்றுக்சகல்லாம தப்பிக்சகாண்டு 
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முற்றுமகயிடும வீரர்கள  ஏணியினபமல்  ஏறுகறார்கள. உடுமமபப் பபாலவம பாமமபப் 
பபாலவம விடடாப்பிட யாகப் பற்றக்சகாண்டு  ஏறுகறார்கள.

    எப்படபயா மதிலினபமல் வீரர்கள  ஏறவிடுகறார்கள. மதிலுக்களபுயும காவற்காடு 
லருக்கறக. பறமவமயப் பபால அத்னளபு கதிக்கறார்கள.

    ’சகாடுமுடகள உயர்ந்க நிற்கம மபலயிலிருந்க, நிலத்மதப் பார்த்க அதில் உளு 
லமரமயக் சகாளு நிமனனக்கம பறமவக் ்ேடடடத்மதப்பபால, பமகவருமடடய 
பலசமல்லாம ுழியுமபட, மத்துத்மதப் பபானற வலிய பதாமுயுமடடய வீரர்கள 
மதிலுக்களபு ஆரவாரம சசயதபட பாயந்க லறங்கனனார்கள’ எனறு பறப்சபாருள 
சவண்பா மாமல லந்தக் காேடசினயச சசால்கறக.

        ”பகாடுயர் சவற்பின நிலமகண்டு லமரகருகம

        பதாடுசகாள பளளின சதாமகுப்பக் - ்டடார்

        முர்கத்கப் பாற முழவத்பதான மளுர்

        அர்கத்கப் பாயந்திழிந்தார் ஆர்த்க."

    [பகாடு-சிகரம. பதாடு-்ேடடடம. ்டடார்-பமகவர். முரண்-பலம. பாற-அழிய, முழவ-
மத்தும. மளுர்- வீரர். அரண் அகத்க-மதிலுக்களபு. லழிந்தார். லறங்கனனர்.]

    சில சபரிய லராசதானி நகரங்களில் மனறு மதில்கள லருக்கம. பற மதில் ுனறு; 
அப்பால் லருப்பக லமடட மதில்; அதற்கம அப்பால் அரண்மமனனமயச சற்றயிருப்பக அக 
மதில். ுரு மதிமலத் தாண்ட உளபு பகந்க உளபு உளு காேடமடடயும தாண்டுவதற்கள 
மதிலுக்கள உளு வீரர்கள சபாருக எதிர்ப்பார்கள. ுருவாறு சவனறு பமல்சசனறாலும 
அப்பால் மற்ற லரு மதில்கமுயும சவனறு உேடசசல்ல பவண்டும.
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    மதிலின பறத்பத முற்றுமகயிேடடட பமடட தங்ககறக. மதில் கறுக்பக நிற்பக கண்டு 
பமடடவீரர்கள சற்பற தியங்ககறார்கள. அப்பபாக காமல பநரம. மதிலுக்களளிருந்க 
முரசம முழங்ககறக. அதன ுலி பறத்பத உளு வீரர்களுக்கச சவக்கட சகாடுத்தக பபால 
லருக்கறக. அரச்னக்க மானன உ்ர்சசி எ எகறக. அவன கண்கள சிவக்கனறனன. தன 
பவமலப் பார்க்கறான; பமடடத் தமலவர்கமுச சீறும பலி பநாக்கவக பபாலப் 
பார்க்கறான. அப்பபாகதான அங்பக சில வீரர்கள அடுப்ப மேடட உ்வ சமமக்க  ஏற்பாடு 
சசயகறார்கள. முரசசாலி அவர்கள காதில் வி எகறக. அரசன கண்களில் கனனல் 
சகாப்பளிப்பமதயும பார்க்கறார்கள. அவ்வுவதான. அவர்களுமடடய மானனமும 
சகா எந்கவிடடத் சதாடடங்ககறக. சமமயல் சசயயும பாத்திரங்கமுயும அகப்மபகமுயும 
கரண்டகமுயும அப்படபய வீசி மதிலுக்கள எறகறார்கள: "லனிபமல் மதிலுக்கள 
பகந்க மாமலயில் அங்பக சமமயல் சசயக சாப்பிடுபவாம' எனறு உறுதி பூணகறார்கள.

        ”கால் முரசம மதில் லயமபக் கண்கனனனறு

        பவமல விறல்சவயபயான பநாக்கதலும-மாமல

        அடுகம அடசில்எனறு அமமதிலுள லேடடடார்

        சதாடுகழலார் மமழ கடுப்ப.”

    [மதில் லயமப-மதிலுக்கள ுலிக்க. பவமல-தன மகயில் உளு பவலாயுதத்மத. விறல் 
சவயபயான. சவற்றமய விருமபம அரசன. அடுகம அடசில்-பசாறு சமமப்பபாம. சதாடு 
கழலார்-வீர கண்மடடமய அணிந்த வீரர்கள. மமழ-அகப்மப, சதாடுகழலார் மதிலுள 
லேடடடார்]

    ---------
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    8. முற்றுமக சவற்ற

    பமகவருமடடய மதிமல முற்றுமகயிேடடுப் பபார் சசயக சகாண்டருக்கறார்கள வீரர்கள. 
மதிலுக்கள லருக்கம பவ ந்தன மதிற்கதமவத் திறந்க சவளிபய வந்க பபாரிடடவில்மல. 
பல காலம லந்த முற்றுமக சதாடடர்ந்தால் உளபு லருக்கம மக்களுக்க உ்வப்சபாருள 
கமறந்கவரும. அவர்களுமடடய வாழ்வ அல்லலுக்க லடடமாகம. மதிலுக்க உரியவனனாகய 
அரசன சவளிபய வந்க பபாரிடும மதரியம லல்லாமல் மதில் கமதமவத் திறந்க 
சமாதானனம பபச முனவராமலும லருப்பகண்டு. அப்பபாக முற்றுமகயிடும பவந்தன 
உளபு உளு மக்கள கனபறுவமத எண்ணி லரங்க மதிற்கள லருக்கம அரச்னக்க, “ நீ 
மதிற்கதமவத் திறந்க சமாதானனம பபச வந்தால் நாம  ஏற்றுக் சகாளகபறாம்” எனறு சசால்லி
அ்னப்பவான.

    பழங்காலத்தில் லப்பட நிகழ்ந்த நிகழ்சசி ுனமறப் பற நானூற்றலிருந்க அற்கபறாம. 
நலங்களளி என்னம பசாழ மனனனன உமறயூமர லராசதானியாக் சகாண்டு ஆண்டுவந்தான.
பசாழக் கலத்தில் பிறந்த சநடுங்களளி எனபவரின கறு நில மனனனனாக வாழ்ந்க வந்தான. 
அவ்னக்கச பசாழப் பபரரமசபய மகப்பற்ற பவண்டும எனற ஆமச உண்டடாயிற்று. 
ஆயி்னம அதற்கரிய பமடடப்பலம அவனிடடம லல்மல. நலங்களளி பவறு நாேடடுக்கப் 
பபாரிடடச சசனறருந்தபபாக அவ்னக்கரிய ஆவூர் என்னம லடடத்மதக் 
மகப்பற்றக்சகாண்டு அங்கருந்த பகாேடமடடயில் பமடடகளுடடன பகந்தான சநடுங்களளி.

    நலங்களளிக்க அவன சசயல் சதரிய வந்தக. உடடபனன ுரு சிறு பமடடமய அ்னப்பிக் 
பகாேடமடடமய முற்றுமகயிடடச சசயதான. பகாேடமடடக் கதமவ உமடடக்காமல், மதிலுக்கச 
பசதம  ஏகம பநராமல், பகாேடமடடக்க சவளிபய பமடடகமு நிற்கமபட மேடடும  ஏவினனன. 
தன பகாேடமடட பிறன மகயில் அகப்பேடடருந்தாலும அதமனன அழிக்க அவ்னக்க மனனம 
வரவில்மல. சில காலம மதிலின பறத்பத பமடட பாககாப்பாக லருந்தால் உளபு 
உளுவர்கள உ்வக்க வழியில்லாமல் திண்டடாடுமபட பநரும. அப்பபாக உளபு 
பகந்திருந்தவன தாபனன கதமவத் திறந்க சகாண்டு சமாதானனத்கக்க வந்க விடுவான எனறு 
நலங்களளி எண்ணினனான. ஆனனால் சநடுங்களளி அவ்வாறு சசயயவில்மல. உள லருந்த 
படபய தன வீரர்கமு சவளியிபல உளு பமடடயின மீக அமமப எயயச சசயதான; 
ஆயுதங்கமு வீசச சசயதான. அவற்றனினறும தங்கமுப் பாககாத்கக் சகாளளும 
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கவசங்களும பகடடயங்களும பறத்தில் லருந்த பமடடவீரர்களிடடம லருந்தனன. ஆமகயால் 
உளபு லருந்க வரும ஆயுதங்களுக்க அவர்கள அஞ்சவில்மல.

    தங்கள ஆயுதங்குால் ுனறும பயன லல்லாதக கண்டு உளபு லருந்த வீரர்கள சமமா 
லருந்கவிேட டடார்கள. சவளியில் நலங்களளியின பமடட பாமுயம லறங்கயிருந்தக. 
நாுாக ஆக உளபு உ்வில்லாப் பஞ்சம தமலகாேடடயக. முரேடடுப் பிடவாதமாக 
சநடுங்களளி லருப்பதனனல் மதிலுக்கள லருக்கம மக்களுக்கத் கனபம உண்டடாகம 
எனபமத நலங்களளி உ்ர்ந்தான. தம அமவக்குப் பலவராகய பகாவூர்கழாமர உளபு 
பபாயத் தூக சசால்ல அ்னப்பினனான. பயத்தினனால் அ்னப்ப வில்மல; கரும்யினனல் 
அ்னப்பினனான.

    பலவர் உளபு சசனறார், அவர் வருவமத  ர் ுமலயில் எ எதி அமபிபல பகாத்க 
உளபு விழச சசயதான நலங்களளி. ுமலயில் உளு சசயதிமயக் கண்டட சநடுங்களளி 
பகாவூர்கழாமர வரபவற்கச சித்த மானனான. அவமர மேடடும உளபுவிடட  ஏற்பாடு 
சசயதான.

    பகாவூர்கழார் மதிலுக்களபு சசனறார். அங்பக உளு காேடசிகமுக் கண்டடார். மக்கள 
படும லடடர்கள அவருக்கத் சதரியவந்தனன. யாமனனப்பமடடமயப் பார்த்தார். பபாதிய கவும
கமடடக்காமமயால் யாமனனகள எலுமபம பதாலுமாக லருந்தனன. பசி தாங்காமல் அடக்கட 
பிளிறனன. மகளிர் முகத்தில் சபாலிபவ லல்மல. பவண்டய அுவ தண்ணிர் லல்லாமல் 
மக்கள வருந்தினனார்கள. லவற்மற சயல்லாம கண்டு மனனம வருந்திய அவர் 
சநடுங்களளிமுன சசனறார், அவமனனப் பார்த்கப் பபசத் சதாடடங்கனனர்; "லங்பக உனமனனச 
சழ லருக்கம காேடசிகமுப் பார்த்தாயா? உன பமடடயிலுளு யாமனனகள முனப எப்பட 
லருந்தனன? லப்பபாக எப்பட லருக்கனறனன? நாளபதாறும சபண் யாமனனகளின 
்ேடடடத்பதாடு ஆண்யாமனனகள குத்கக்கச சசனறு படந்க நீராட மக எம, சநல்மலக் 
கதிபராடு தினபனன அமவ, சநயயும பசாறுமாகப் பிமசந்க தரும கவுத்மத உண்டு 
நமடடபபாடுவனன அமவ. லப்பபாக அமவ கேடடுத்தறமய முறக்கனறனன; சவறும 
நிலத்மதத் கதிக்மகயால் கழாவகனறனன; பசி தாங்காமல் முழங்ககனறனன; அடக்கட 
சபருமசச விடுகனறனன.”
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    சநடுங்களளி லப்பபாக சபருமசச விேடடடான. அவன  ஏகம பபசவில்மல. 
பகாவூர்கழார், அவன  ஏதாவக சசால்வான எனறு எண்ணிச சிறபத நிறுத்தினனார், அவன 
உண்மமமய எப்பட மறுக்க முடயும? பலவர் மீண்டும தம பபசமசத் சதாடடர்ந்தார்; 
”யாமனனகள லருக்கேடடும. மக்கள எனனன சசயகறார்கள? கழந்மதகமுப் சபற்ற 
தாயமார்கள பபாதிய உ்வ லல்லாமல் சமலிந்திருக்-கறார்கள. தம கழந்மதகளுக்க 
ஊேடடுவதற்கப் பபாதிய பால் அவர்களிடடம லல்மல. அந்தக் கழந்மதகள பசியினனால் 
அலறுவக உன காதில் விழவில்மலயா??”

    சநடுங்களளியின முகத்தில் வாேடடடம உண்டடாயிற்று. அவன பகாபம சகாளுவில்மல. 
லந்த அவலக் காேடசிகமு நாளபதாறும பார்க்கறவனதாபனன அவன?

    “மங்கலமுளு அந்த மங்மகயர் நிமல எப்பட லருக்கறக? அவர்கள நனறாக 
வா எமபபாக பவமுக்க ுரு பூமவ முடத்கக் சகாளகறவர்கள. லப்பபாக க்வனமார் 
அருகல் லருக்கவம பூ லல்லாமல் சவறும ்ந்தமல முடத்கக் சகாளகறார்கள. திருமகள 
விலாசம நிரமபி நிற்க பவண்டய லடடத்தில் லந்தக் காேடசிமயக் காண்கபறன. மக்களுக்பகா 
பபாதிய உ்வ லல்பல. கடக்க நல்ல தண்ணீர் கமடடக்கவில்மல. லவற்மற சயல்லாம நீ 
பார்க்கறாயா, லல்மலயா? லக உன ஆண்மமக்க அழகா? அறந்தான ஆகமா?"

    சநடுங்களளியின உளுத்மதப் பலவரின சசால்லமபகள கமுத்தனன. அவன 
அழாக்கமறயாகக் பகாவூர்கழாமரப் பார்த்தான; “தாங்கள எனனன எனனன சசயயச 
சசால்கறீர்கள?’ எனறு பகேடடடான. லந்தச சந்தர்ப்பத்மத எதிர்பார்த்திருந்த பலவர் தம 
அறவமரமய உடடபனன சசால்லலானனர்.

    ”நீ லப்பபாக லரண்டு காரியங்கள சசயயலாம. ுனறு அறசசசயல்; மற்சறனறு 
ஆண்மமச சசயல், அறத்மதக் கருதினனயானனால் பகாேடமடடக் கதமவத் திறந்க, லக உன 
பகாேடமடட்” எனறு சசால்லிச சமாதானனம சசயகசகாளவக நல்லக. ஆண்மமமயக் 
கருதினனயானனால் பகாேடமடடமயத் திறந்க சவளியிபல வந்க எதிர்த்கப் பபார் சசயவக 
முமற. பகாேடமடடக் கதமவ அமடடத்கக் சகாண்டு மக்கள பசியாலும தாகத்தாலும 
வாடுமபட சசயவக அறமும அனறு; ஆண்மமயும அனறு.”
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    லமதக் பகேடடட சநடுங்களளி சமாதானனத்கக்க வரத் கணிந்க மதிற்கதமவத் திறந்தான. 
பகாவூர் கழார் தூக சசனறு சந்க சசயவித்தபபாக ்றய அறவமர பறநானூற்றல் 44-
ஆவக பாடடலாக அமமந்திருக்கறக.

        "அறமவ ஆயின நினனக எனனத் திறத்தல்

        மறமவ ஆயின பபாசராடு திறத்தல்

        அறமவயும மறமவயும அல்மல யாகத்

        திறவாக அமடடத்த திண்ணிமலக் கதவின

        நீளமதில் ுருசிமற ுடுங்கதல்

        ந rணத்தக வமடடத்கலக காணங் காபல"

    எனறு முடவக அந்தப் பாடடல். " நீ அறத்தின வழி நடடப்பவனனாக லருந்தால், ”லக 
நின்னமடடய பகாேடமடட' எனறு சசால்லி லமதத் திறந்கவிடுவாயாக! மறம சபாருந்தியவ 
னனானனால் பபார்சசயவதற்காவக திறந்க விடுவாயாக! அவ்வாறனற அறம மறம லரண்டும 
லல்லாதவனனாக, திறக்காமல் அமடடத்த திண்ணிய நிமலமய உமடடய கதவிமனனப் சபற்ற 
உயர்ந்த மதிலின ுரு பக்கத்பத ுகங்க யிருத்தல் நா்த்தகம சசயல் ஆகம, ஆராயந்க 
பார்த்தால்" எனபக லதன சபாருள.

    லவ்வாறு பகாேடமடடமய முற்றுமக லடுமபபாக சமாதானனம சசயகசகாளளும 
நிகழ்சசியும நடடப்பகண்டு.

    ★

75



    முற்றுமக நடடக்கமபபாக மதில்கதமவ உமடடத்க உளபு பககனறனனர் பமடட வீரர். 
அங்பக உளு யாமனனப் பமடடமயயும மதிலின காவமலயும அவர்கள மகக் 
சகாளகறார்கள.

    சில சமயங்களில் உளபு லருப்பவ்னக்க நண்பனனாகய அரசன அவ்னக்கத் 
கம்யாகப் பமடடயுடடன வருவகண்டு.

    மதிமல அழித்த அரசன அதற்கள க எமதமய விேடடு ுேடடுகறான, பசாழிமயயும பவல 
முளமுயும தூவகறான. "க எமதபயரால் உ எக உண்்ா வரமகயும சகாளமுயும 
விமதத்தான’ எனறு லமதப் பலவர்கள பாடுவார்கள. வரக எனபக பசாழிமய; சகாள 
எனறக முளமு,

        ”எ எசதழில் மாடடத்க லடடசனனலாம நூாறக்

        க எமத ஏர் மகசயாளிர்பவல் பகாலா - உ எததற்பின

        சவளவரக சகாளவித் திட்னம விளியாதால்

        களவிரவ தாரான கதம,"

    [சித்திரங்கமு எ எதிய அழகய மாடடங்களின லடடங்கமுசயல்லாம லடத்கக் 
க எமதபய  ஏராகவம மகயில் விுங்கம பவபல பகாலாகவம உ எக அதனபிறக 
பசாழிமயயும பவல முளமுயும விமதத்தாலும, பதன கலந்த மாமலமயயுமடடய அரசனனக
பகாபம பபாகவில்மல. நூற-அழித்க. விளியாக-பபாகாக. கதம-பகாபம.]

    லக “உ எக வித்திடுதல்" என்னம பறத்கமற.
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    மதிமலக் மகக்சகாண்டட பவந்தன தன மக வாளுக்க நீராேடட அதற்கப் பூமச லடடச 
சசயகறான. அதில் சவற்ற தரும கடடவுாகய சகாற்றமவமய ஆவாகனனம சசயக 
வழிபடுகறான. தா்னம அங்பக சவற்ற நீராேடமடட நடடத்ககறான. லகவமரயில் பிறர் 
மகயில் அகப்படடாத அந்த மதிசலன்னம கமரிமயக் மகப்பற்ற நீராடயதனனால் லதமனன 
மண்ண மங்கலம எனபர் பலவர். பமகயரச்னமடடய மதிலாகய கமரிபயாடும திரும்ம 
சபாருந்திய சிறப்மபச சசால்லுவக லந்தத் கமற.

        ”வ்ங்காதார் மதிற்கமரி சயாடு

        ம்ங்்டய மலிபமரத்தனறு்”

    எனபக லதன லலக்க்ம.

    மதிலுக்கள லருந்த அரச்னமடடய மகமு பவேடடு பவறு அரசன எதிர்த்க வந்க மதிமல 
முற்றுமகயிடுவகம உண்டு. பாரி மகளிமர விருமபிய பசர பசாழ பாண்டயர்களுக்க அவன 
தன மகளிமரக் சகாடுக்க மறுத்தான. அக கார்மாக அந்த மனறு மனனனர்களும பசர்ந்க 
பாரியின பறமப மமலமய முற்றுமகயிேடடடார்கள.

    உளபு லருக்கம அரசன தன வலியினமமமய உ்ர்ந்க முற்றுமகயிேடடட பவந்தனனப் 
பணிந்க திமறகமு அளிப்பகம, அவற்மறப் சபற்றுக்சகாண்டு சினனம ஆற எதிர்த்க வந்த 
அரசன தன நாடு திருமபவகம உண்டு.

    மதிமலக் மகக்சகாண்டு தன அதிகாரிமய அங்பக மவத்கவிேடடுச சசல்லாமல் அரசன 
சில காலம அங்பக தங்ககறான. பமகவமரச சார்ந்தவர்கள திடீசரனறு எங்கருந்தாவக 
வந்க எதிர்க்கக்்டுமாதலின லவ்வாறு சசயகறான தன பமடடகமு-சயல்லாம வருவித்க 
வீரர்களுக்க  ஏற்ற வமகயில் தனித்தனிபய சிறப்பச சசயகறான. அரச்னமடடய அனமபயும 
ஆண்மமமயயும கண்டு வியந்க அவ்வீரர்கள தமக்கச சசயத சிறப்பக்கமு 
 ஏற்றுக்சகாளகறார்கள.

77



    பவறு மதில்களில் உளு பமகயரசர்கள லந்த உறுதியானன மதில் லவ்வரச்னக்க 
உரிமமயானனமதக் கண்டு தமமால் லனி ுனறும சசயய லயலாக எனறு அஞ்சகறார்கள. 
‘லனி லவமனனப் பணிந்க வாழ்வமதயல்லாமல் பவறு காரியம லல்மல" எனறு உ்ர்ந்க 
யாவரும தமமதிமல விேடடு வந்க, சவற்ற சபற்ற அரசன தாளில் வி எந்க பணிகறார்கள. 
ுரு மதிமல முற்றுமகயிேடடு சவனற வீரத்தின உரம எங்கம பரவிப் பபார் லல்லாமபல 
பல பமகவமர அடபணியச சசயகவிடுகறக. லவ்வாறு முற்றுமகயில் சவற்ற சபற்ற 
வீறுமடடய பவந்தன, பமகவர் தன தாள பணிய, தான மகப்பற்றய பகாேடமடடயினிமடடபய 
சவற்ற சீராட, மனன நிமறபவாடு வீற்றருக்கறான.

    லத்தமனனயும உழிமஞத் திம்சயன்னம பகதியில் வரும சசயதிகுாம.

    --------------
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    9. மதில் காவல் பபார்

    மதிமல பவற்று அரசன முற்றுமக லடுமபபாக அந்த மதிமலயுமடடய பவந்தன பல 
வமகயாலும மதிமலக் காப்பாற்றப் பமகபவந்தமனனப் பறங்காேடட ுடடச சசயக விடுவான.
அயலிடடத்திலிருந்க வந்க சபாரும பவந்த்னமடடய நிமலமயவிடடக் பகாேடமடட 
சகாத்துங்களுடடன லருக்கம பவந்தன நிமல மிக்க பாககாப்மப உமடடயக. 
முற்றுமகயிடும பவந்தன மிகப் சபரிய பமடடயும சிறந்த பமடடக்கலங்களும உமடடயவனனாக 
லருந்தால்தான ுரு பகாேடமடடமய முற்றுமக லடடமுடயும.

    பழங்காலத்தில் அரசர்கள தங்கள லராசதானி நகரில் பகாேடமடடமய அமமத்கப் 
பமகவரால் ஊறுபாடு பநராமல் காவல் சசயக விந்தனனர். பிற்காலத்க மனனனர்களும 
பகாேடமடட சகாத்துங்கமுக் கேடடத் தம நகரங்கமுக் காத்க வந்தார்கள. சில நகரங்களில் 
லனறும பகாேடமடடகள லருப்பமதப் பார்க்கலாம, லராசதானி நகர் மேடடுமனற பவறு 
முக்கய லடடங்களிலும கனறுகளிலும அரசர் பகாேடமடடகமுக் கேடடயிருக்கறார்கள. 
எப்பபாகம தமலநகரிபலபய அரசன லருப்பான எனறு சசால்வதற்கல்மல. தன நாேடடல் 
உளு லடடங்கள பலவற்றற்கம சசனறு சசனறு பார்த்க வருவகம கடமக்களுமடடய 
கமறகமு அறந்க ஆவனன சசயவகம அரச்னக்க லயல்ப. சில சமயங்களில் பவறு 
நகர்களில் சில காலம தங்கவகம உண்டு. அவ்வாறு தங்கம லடடங்களில் பகாேடமடடகமுக் 
கேடடக்சகாண்டடான.

    மகமரமா நகரில் முனப சபரிய மதில் லருந்ததாகத் சதரிகறக. மவமயயாறு ுரு 
பக்கத்க மதிமலப்பபால லருந்தசதனறு பலவர்கள பாடயிருக்கறார்கள.

    ”மதிமலி பரிமச மாடடக் ்டடல்்” எனறு சதாடடங்கம திருமுகப் பாசரத்தில் மகமரயின 
மதிமலப்பற்ற, "மதிமலி பரிமச்” எனறு அமதப் பாடய ஆலவாய லமறயனனார் 
சசால்கறார்,
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    பமகயரசன மதிமல முற்றுமகயிடுமபபாக அவபனன எதிரிேடடுப் பபார் பரிந்க அதமனனப் 
பாககாக்கம பபார்ப் பகதிமய சநாசசித் திம் எனறு பறத்திம்யில் எடுத்கச 
சசால்வார்கள. மதிலுக்க உள லருந்க பாககாப்பபாமர அகத்பதார் எனறும 
முற்றுமகயிேடபடடாமரப் பறத்பதார் எனறும வழங்கவர். மதிலுக்கள லருந்க காவல் 
பரிபவார் சநாசசிப் பூமவ அணிந்க சகாளவர். அதனனால் சநாசசித் திம்சயனறு 
அகத்பதா்னமடடய மதிற்பபார்ச சசயதிகளுக்கப் சபயர் வந்தக. நாுமடடவில் சகாசசி 
எனபதற்பக மதில் எனற சபாருள வந்கவிேடடடக.

    சதால்காப்பியர் மதிமல முற்றுமகயிடுதல், காத்தல் லரண்மடடயும உழிமஞ எனபதில் 
அடடக்கவர். அகத் பதான, பறத்பதான என்னம லருவருக்கம சிறப்பாக உளு 
கமறகமுயும சபாகவாக உளு கமறகமுயும சசால்கறார்.

    * * *

    மதிமல முற்றுமகயிடுவதற்கப் பமகவர்கள வந்க விேடடடார்கள எனற சசயதி 
சதரிந்தவடடன மதிலுக்கள லருப்பவர்கள அமதப் பாககாப்பதற்கரிய முயற்சிமய 
பமற்சகாளகறார்கள. மதிலின உறுப்பக்கள ு எங்காக லருக்கனறனனவா எனறு ஆராயந்க, 
பமகவர் உளபு மமறந்க வருவதற்கம, மதிலினபமல்  ஏற வருவதற்கம லடடம 
லல்லாமல் சசயகவிடுகறார்கள. அரச்னம பமடடத் தமலவரும பிறரும சகாசசிப் பூமவ 
அணிந்க சகாளகறார்கள. பமகவர் எவ்வுவ காலம முற்றுமகயிேடடடாலும தாக்கப் 
பிடப்பதற்க பவண்டயபட பண்டடங்கமுச பசர்த்கக் சகாளகறார்கள. தங்கள 
காவற்காேடடபல பமகவர் பகதாதபட மதிலுக்கப் பறமபப வந்க ுரு வீரர் ்ேடடடம 
பபாராடுகறக. அகழியிபல வராதபட ுேடடுகறக. மதிலுக்க அருகல் வந்க 
முற்றுமகயிடுவதற்க லடடம சகாடுக்காமபல பறத்திலிருந்க ுேடடவிேடடடால் மதிலுக்க எந்த
விதமானன சிறய ஊறுபாடும நிகழாக அல்லவா? அப்படக் காவற்காேடமடடக் காத்கப் 
பமகவபராடு பபார் சசயத சில வீரர்கள குத்தில் வீழ்கறார்கள. லந்த உடடமப 
எனமறக்பக்னம ுரு நாள லறந்கபடுவக தான. பநாய வந்க லறவாமல் பமகவமரப் 
சபாருக வீரங் காேடடுமகயில் உயிர் விடுவமதப் சபரிதாக எண்ணவர் சத்த வீரர். 
அத்தமகய வீரர்கமு மற்றவர்களும பாராேடடுவார்கள.

    அகழிமயயும காவற்காேடமடடயும காத்க, எதிர்த்த பமகவபராடு சபாருக வீழ்ந்த 
மறவமரப் பாராேடடுகறக பறப்சபாருள சவண்பா மாமல. பி்ங்கய சகாடகளும 
பதர்களும நிரமபியக காவற் காடு. தாமமர முதலிய பூக்கள மலர்ந்திருப்பக அகழி. லந்த 
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லரண்மடடயும காவல் பரியும கடடமமமயக் சகாண்டடவர்கள சிங்கம பபானற வீரர்கள; 
பவமல  ஏந்திய மறவர்கள. அவர்களுக்கக் காவல்காேடமடடயும கடடங்மகயும பமகவரிடடம 
அகப் படடாமல் காக்க பவண்டும எனற ுபர எண்்ம; தம உடடமமபயும உயிமரயும 
காத்கக்சகாளு பவண்டும எனற எண்்பம அவர்களுக்க லல்மலயாம.

        "ஈண்டடரில் சழ்ந்த லமுயும எரிமலர்க்

        காண்தக நீளகடடங்கம காப்பாராய-பவண்டடார்

        மடடங்கன அண்ய மறபவபலார் தத்தம

        உடடமசபாடு காவல் உயிர்,”

    [திரண்டட, ுனபறாடு ுனறு பினனிக் கடடக்கம காவற் காடும, சநருப்பப் பபானற 
பூவிமனனயுமடடய கா்த்தக்க மீண்டட அக எம காவல்பரிவாராய, சிங்கசமாத்த வீரமுமடடய 
பவமல  ஏந்தியவர்கள, தம உடடமப. லன உயிமரக் காப்பமத பவண்டட மாேடடடார்கள. அரில் -
பினனிக் கடடக்கம பி்க்க. லமு - காவற்காடு. எரிமலர் -தாமமர, மடடங்கல் - சிங்கம. 
உடடமசபாடு உயிர்காவல் பவண்டடார் எனறு ்ேடடப் சபாருள சசயக.]

    மதிலுக்கள உளு பமடடகளில் கதிமரப்பமடடயும லருக்கறக. கதிமரகள யாராலும 
அடடக்க முடயாதபட சபருமிடுக்கடடன தாவகனறனன. மதிபலபய தாண்டவிடு வனனபபாலத் 
களளுகனறனன. மதிலுக்கருகல் பமகபவந்தர் பமடட வந்கவிேடடடக. ”லனி 
மதிலினபமலிருந்க, பமகவர் சற்றச சழ நில்லாதவண்்ம பமடடக்கலங்கமு எறந்க 
ுேடடடபவண்டும்” எனறு ்ற வீரர்கள மதிலினபமல்  ஏறுகறார்கள. மமறந்க ஆயுதங்கமு 
 ஏவம லடடங்களில் தங்கப் பபார் பரிகறார்கள.

    தங்கள மதிலின சபருமமமயப் பமகவர் உ்ருமபட சதரிவிப்பக ுரு வழக்கம. 
அகத்பதான சசல்வம ்றுதல் எனறு அமதக் ்றுவர்.
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    பறமப மமலயினபமல் பகாேடமடட கேடட வாழ்ந்க வந்தான பாரி என்னம சிற்றரசன. 
அவன கமடடசய எ வளுல்களில் ுருவன. அவனபமல் சபாறாமம சகாண்டு பசரன 
பசாழன பாண்டயன என்னம மவரும தமமுமடடய பமடடகளுடடன பறமப மமலமய 
முற்றுமகயிேடடடனனர். பமடடகமுசயல்லாம மபலயினபமல்  ஏற்றுவசதனபக நடடவாத 
காரியம. ஆதலின ்ழ் லருந்தபடபய மதிபல பநாக்க அமமப எயக சகாண்டருந்தார்கள. 
அப்படச சசயவதனனால் யாசதாரு பய்னம லல்மல எனறு அவர்களுக்கத் பதானறயக. 
'மமலமயச சற்றலும பமடடகமு நிறுத்தி மவத்தால் ்பழயிருந்க யாரும பபாகமுடயாக. 
பமபல உளுவர்களுக்கக் ்ழிருந்கதாபனன உ்வப் பண்டடங்கள பபாகபவண்டும? சில 
நாேடகள ுனறுபம சசயயாமல் ்பழ வமுத்திருந்தால் கமடடசியில் பாரி சமாதானனத்கக்க 
வந்கவிடுவான' எனறு அவர்கள எண்ணினனார்கள. கனறனபமல் உளு வுத்மத அவர்கள 
அறயவில்மல,

    பமபல பாரியி்னடடன அவ்னமடடய அமவக்குப் பலவராகய கபிலர் லருந்தார். பல 
நாேடகள முற்றுமக யிேடடுச சமமா லருந்தாபல பமபல லருப்பவர்கமுப் பேடடனி 
பபாேடடுக் சகானறுவிடடலாம எனற மபத்தியக்கார எண்்ம மபவந்தர்களுக்க லருப்பமத 
அவர் உ்ர்ந்கசகாண்டடார். தங்களிடடம உளு வுத்மதப் பமகவர் உ்ரேடடும எனறு 
எண்ணி ுரு பாேடமடட ுமலயில் எ எதிக் ்பழ உளுவர்கள சதரிந்க சகாளளுமபட  ர் 
அமபிபல பகாத்க அமத அ்னப்பச சசயதார்.

    அவர் அந்தப் பாேடடல் சசால்லியிருந்தக லகதான: "லந்தப் பாரியினனக பறமப நீங்கள 
நிமனனக்கறபட அவ்வுவ எளிய மமல அனறு. முரமச அடத்க ஆரவாரம சசயகசகாண்டு 
மனறு முட மனனனர்களும வந்திருக்கறீர்கள. நீங்கள மனறு பபரும எவ்வுவ நாமுக்க 
முற்றுமகயிேடடடாலும எங்களுக்கக் கவமல லல்மல. எங்களுக்க உ்வப் பஞ்சம லல்மல.
உழவர்கள உழாமபல, உண்ணம சபாருளகள நானக எங்களுக்கக் கமடடக் கனறனன. 
உழவர்கள உ எக பயிர் சசயகதான சநல் விமுயும எனற அவசியம லங்பக லல்மல. 
சினனனசசினனன லமலகமுயுமடடய மங்கல்களில் நிமறய சநல் விமுந்க உதிர்கறக. 
அமதக் சகாண்டு நாங்கள பசாறு சமமக்கலாம. லரண்டடாவக: எங்பக பார்த்தாலும பலா 
மரங்கள லருக்கனறனன. அவற்றல் பழம சவடத்கச சிதறுகனறனன. அவற்மற உண்டு 
பசிமயயாற்றக் சகாளுலாம. சமவ மாற மாறலருந்தால்தாபனன உ்வ சிறப்பாக 
லருக்கம? நனறாகக் சகாடபயாடக் கடடக்கம வளளிக் சகாடயில் சபரிய சபரிய 
கழங்ககள லருக்கனறனன. அவற்மறச சேடடு உண்்லாம. நனறாக முதிர்ந்த பதனனமடடகள 
பதமனனச சசாரிந்க சகாண்படட லருக்கனறனன. லவ்வாறு சநல்லும பழமும கழங்கம 
பத்னம நிரமபிய லந்த லடடத்தில் எங்களுக்க உ்வப் பஞ்சபம லல்மல. ்ழிருந்க 
பார்த்தால் லந்த மமலயின பரப்ப உங்களுக்கத் சதரியாக. ஆகாசத்மதப் பபாலப் 
பரந்திருக்கறக லந்த மமலயின பமல் லடடம. ஆகாசத்தில் நேடசத்திரங்கள லருப்பக பபால 
அங்கங்பக சமனனகள பலபல லருக்கனறனன. தண்ணிருக்கத் தேடபடட லல்மல.
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    "நீங்கள எவ்வுவ பமடடகமுக் சகாண்டு வந்க நிறுத்தியிருந்தாலும எங்களுக்க அசசம 
லல்மல. மரத்கக்க ுரு யாமனனமயக் கேடட மவயுங்கள; நிமறயத் பதர்கமுக் 
சகாண்டுவந்க நிறுத்கங்கள. அப்பட லருந்தாலும உங்குால் லந்த மமலமயக் மகப்பற்ற 
முடயாக. உங்கள முயற்சியினனல் லமத அமசக்க முடயாக. வாமு எடுத்கப் பபார் 
பரிகபறாம எனறு கணிபவர்களுக்க லங்பக ுனறும கமடடக்காக. ஆனனால் லந்த 
மமலமயக் மகக் சகாளு ுரு தந்திரம எனனக்கத் சதரியும. லந்த ஆயுதங்கமுசயல்லாம 
எறந்கவிேடடு ஆளுக்க ுரு யாமழ எடுத்கக் சகாளளுங்கள. பா்ராக வாருங்கள. உங்கள 
மமனனவிமாமரயும பாேடடுப் பாடும விறலியராக அமழத்கக்சகாண்டு வந்க பாருங்கள 
ஆடுங்கள. அப்பட நீங்கள வந்க ஆடப் பாட நினறால் பாரி தன மமல மாத்திரமா, தன 
காேடமடடயும பசர்த்கத் தந்கவிடுவான."

    லவ்வாறு சபாருளபடுமபட அந்தப் பாடடல் லருக்தக. அதில் உழவர் உழாத நானக 
பண்டடங்கமுச சசால்லும பகதி லக:

        ”உழவர் உழாதனன நானகபயன உமடடத்பத;

        ுனபற, சிறயில் சவதிரின சநல்விமு யுமபம;

        லரண்படட,  தஞ்சமுப் பலவின பழமவாழ்க் கமபம;

        மனபற, சகா எங்சகாட வளளிக் கழங்கவீழ்க் கமபம;

        நானபக, அணிநிற ுரி பாயதலின மீதழிந்க

        திணிசநடுங் கனறம பதனசசாரி யுமபம."

    [பயன-உண்ணம சபாருள. சவதிர் - மங்கல்.  தஞ்சமனன - லனிய சமனன. ஊழ்க்கம-
உதிர்க்கம. வீழ்க்கம பூமிக்க அடயில் விமுயச சசயதிருக்கம. ுரி - முதிர்ந்த பபாக 
உண்டடாகம நிறம.]
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    லந்தப் பாேடடல் கபிலர் அகத்பதான சசல்வத்மத மிக நனறாகச சசால்லியிருக்கறார்.

    ★

    பபாரில் முனசசனற வீரர்கள சிறபத துர்சசி அமடடகறார்கள. அதபனன அறந்க பதிய 
பமடடகமு அவர்களுக்கத் கம்யாக அ்னப்பிப் பதிய ஊக்கத்மத உண்டடாக்ககறான 
அரசன.

    முற்றுமகயிடும அரசன மதிலுள லருக்கம மறவர் மகள ுருத்திமயக் கல்யா்ம சசயக 
தந்தால் முற்றுமகமய விேடடு விடுவதாகச சசால்லி ுரு தூகவனன அ்னப்பவான. அப்பபாக 
அந்த மறவர்களுக்க வரும பகாபத்மதப் பார்க்க பவண்டுபம! ”மகள மறுத்க சமாழிதல்" 
எனறு லந்தத் கமறக்கப் சபயர் சசால்வார்கள.

    மறவர்கள வந்த தூகவமனனப் பார்த்கப் பபசகறார்கள. 'தமபி, நல்ல சசயதி சகாண்டு 
வந்தாய நீ. எங்கள சபண்ம் ம்ம பபசியா விேடடடான உங்கள முேடடடாள அரசன? லங்பக
பார் லந்தக் கேடடமல. லக தான அந்தப் சபண் படுத்க உறங்கவக. லதன கால்கமுப் 
பார்த்தாயா? எல்லாம யாமனனத் தந்தத்தால் சசயதமவ. உங்கள மனனனமனனப் பபாலப் பலர் 
லவமுக் கேடடக் சகாளு பவண்டுசமனறு வந்தார்கள. பபார் சசயதார்கள. யாமனனப் 
பமடடயுடடன வந்தார்கள. அவர்கமு அடத்க ுேடடபனனாம, யாமனனகமுக் சகானபறாம, 
அவற்றன தந்தங்கமுக் சகாண்டுதான லந்தக் கேடடல் கால்கமுச சசயபதாம. சதரிகறதா?
பபா; உங்கள அரசனிடடம பபாயச சசால்" எனகறார்கள.

        ”ுளவான மறவர் உருத்சத எந்க உமபர்நாள

        களவார் நறுங்பகாமத கார்மாக் - சகாளவான

        மருங்சகண்ணி வந்தார் மழகளிற்றன பகாடுலக்
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        கருங்கண்ணி சவண்கேடடற் கால்.”

    [உருத்க - பகாபித்க. உமபர்நாள - முனநாளில், நறுங் பகாமத எனறக மறக்கலப் 
சபண்ம். கருங்கண்ணி. கரிய கண்ம்யுமடடய சபண்.)

    லவ்வாறு அரசர் சபண் பவண்ட விடுக்கம தூதரிடடம சினனந்க மறவர் பபசம பபசமசத் 
தமிழில் உளு கலமபகத்தில் ‘மறம’ எனற கமறயாக மவத்கப் பாடயிருக்கறார்கள 
பலவர்கள.

    திருவரங்கக் கலமபகத்தில் வரும மறத்மத லங்பக பார்க்கலாம.

    திருவரங்கப் சபருமாளிடடம பக்தி பூண்டட மறவர் கலம அக. அந்தக் கலத்கப் 
சபண்ம்க் பகேடடு ுரு மனனனன ுமலயுடடன தூதமனன அ்னப்பியிருந்தான. தூதன 
ுமலமயக் காேடடச சசயதிமயயும சசானனனான. அந்த மறவன ுமலமயப் படக்கவில்மல;
படக்கத் சதரியாதவன. அவன நல்ல ுமலயில் சசல்லரித்தாற்பபால எமதபயா கறுக்க 
யிருக்கறான எனறு லழிவாக எண்ணிக் சகாண்டடான. சினனம சபாங்கத் தூகவமனனப் 
பார்த்கப் பபசகறான.

    “ம்ம பபச வந்த தூதா, லந்த ுமல எதற்க ஆகம? லக சசல் அரித்த ுமலயல்லவா? 
லக சசல்லுமா? எங்களுக்க பவண்டய சபரிய வரங்கமுசயல்லாம அருளுகறவர் 
திருவரங்கர். நப்பினமனனயின க்வராகய அவருமடடய திருவடயிபல அனப மவத்த 
மறவர்கள நாங்கள. எங்கள சபண்ணினிடடம ஆமச மவத்க வந்த மனனனர்கள பேடடட 
பாேடமடடப் பார்க்கறாயா? எங்கள ஊருக்களபு வந்க பார். வீடுகளில் வாசலுக்க லடும 
படடல் எக சதரியுமா? அந்த மனனனர்கள பிடத்கக்சகாண்டு வந்த கமடடகமுசயல்லாம 
படடல்குாகக் கேடடயிருக்கபறாம. நாங்கள திமனனயுக்கற மரக்காலும படயும அவர்கள 
மகடடங்கள. சபரிய மகடடமாக லருந்தால் மரக் காலாகவம, சிறயதாக லருந்தால் 
படயாகவம மவத்க அுக்கபறாம. எங்கள கடமசகளில் கேடடுவதற்கக் கற்மறநார் 

85



அவர்கள வீசிவந்த சாமரங்கள. வீேடடல் சற்றலும பவலி லேடடருப்பமவ, அவர்கள 
பதாற்றுக் ்பழ பபாேடடு  டப்பபானன வில்லும வாளும பவலுபம.”

        ”பபசவந்த தூதசசல் அரித்த மல சசல்லுபமா?

        சபருவரங்கள அருள அரங்கர் பினமனனபகளவர் தாளிபல

        பாசமமவத்த மறவர்சபண்ம் பநசமமவத்க முனனனபம

        பேடடடமனனனர் பேடடடசதங்கள பதிபகந்க பாரடடா!

        வாசலுக்க டுமபடடல் கவித்கவந்த கவிமக;மா

        மகடடபகாட திமனனஅுக்க மவத்தகாலும நாழியும;

        வீசசா மரமகடல் சதாடுத்த கற்மற; சற்றலும

        பவலியிேடடடதவர்கள லேடடட வில்லுமவாளும பவலுபம!"

    மகள மறுத்க சமாழிதல் எனற பறத்கமறமயத் தான மறம எனறு கலமபகத்தில் 
கறப்பிடுகறார்கள.

    மதிலிலிருந்க பபார் சசயபவர்களின சசயல்கமுச சசால்லும சகாசசித்திம் லந்த 
மகள மறுத்க சமாழிதல் என்னம கமறபயாடு முடவமடடகறக.

    -----------
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    10. பபார்க்குத்தில்.

    பிறருமடடய நாேடமடடக் மகப்பற்ற பவண்டும எனற ஆமசபயாடு பபார் பரிய எ எவக ுரு
வமக; தமமுமடடய வீரத்மத நிமலநாேடடுவதற்கப் பபார் பரிவக மற்சறரு வமக, லந்த 
லரண்மடடயும சவவ்பவறு திம்யாக வகத்கச சசால்கறார் சதால்காப்பியர். பிறர் 
மண்ணினபமல் நமசமயயுமடடய பவந்தன சசயயும பபாமர வஞ்சித் திம்யாக 
அமமத்தார். வீரம கருதிப் பபார் சசயவமதத் கமமபத் திம்யாக வகத்தார். நாடடாமசமய
வுர்க்காமல் வீர உ்ர்சசிமய வுர்ப்பபத சிறந்தக எனபக பழங்கால மனனனர் சகாளமக. 
தமமுமடடய வீரத்கக்க ல எக்க வருமானனால் உடடபனன சீற எ எவார்கள.

        ”மமந்க சபாருுாக வந்த பவந்தமனனச

        சசனறு தமலயழிக்கம சிறப்பிற்று எனப"

    எனறு கமமபயின லலக்க்த்மதத் சதால்காப்பியம சசால்கறக. தனனக வலியிமனன 
உலகம மீக்்றுதபல தனனக்கப் சபறு சபாருுாகக் கருதி பமற்சசனற பவந்தமனன அங்ஙனனம 
மாற்று பவந்த்னம அவன கருதியமமக்பத தான சபறுசபாருுாக எதிர்சசனறு, அவமனனத் 
தமலமம  தர்க்கம சிறப்பிமனனயுமடடத்க, அத் கமமபத்திம் எனறு சசால்லுவர் ஆசிரியர்' 
எனபக லச சத்திரத்திற்க நசசினனார்க்கனியர் எ எதிய உமர. லரு பவந்தரும தங்கள தங்கள 
வீரத்மத நிமலநாேடடடப் பபார்சசயவார்கள.

    பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, அதிரப் சபாருவக கமமப எனறு சசால்லும. லந்த 
லரண்டு பவறு சகாளமககளிலும பவறுபாடு லருந்தாலும பபார் நிக எம கமறகளில் 
சபரிய பவறுபாடு லல்மல.
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    கமமப லரு சாராரும சபாரும நிமலமயச சசால்வதாதலின லதற்க லனனமானன பவறு 
திம் லல்மல. சவேடசிக்கக் கரந்மதயும, வஞ்சிக்கக் காஞ்சியும, உழிமஞக்க சநாசசியும 
எதிசரதிபர அமமந்தகபபாலத் கமமபக்க எதிராகத் திம்  ஏகம லல்மல. அக லரண்டு 
கேடசிக்கம சபாகவானனக.

      ★★★

    பபார்க்குத்தில் தன வீரத்மத நிமலநாேடடும சபாருேடடு லபதா பவந்தன கமமபப் 
பூமவப் பமனனந்க சகாளகறான. தன்னமடடய பமடடத்தமலவர்களுக்கம வீரர்களுக்கம பல 
சபாருளகமு வீசி ஊக்கமேடடுகறான. சிலர் அமடடயாுப் சபாறமயப் சபறுகறார்கள. 
சிலர் ப்ம சபறுகறார்கள. சிலர் யாமனனகமு அமடடகறார்கள. சிலருக்கக் கதிமரகள 
கமடடக்கனறனன. சிலர் சிறு நாடுகளும சிலர் வயல்களும சபறுகறார்கள. பபாரில் சவனறு 
பமகவரிடடமிருந்க பல சபாருளகமுக் கவர்ந்த பினப அவற்மறப் பகர்ந்க சகாடுக்கப் 
பபாகறான அரசன எனபக கடடக்கேடடும. பபார் எனறு ்வி முரச சகாேடடனனர்கள. நாங்கள 
வருகபறாம எனறு வீரர் பதாள சகாேடடனனர்கள. அப்சபா எபத அவர்கள மகபமற் பலனனாக 
பமபல சசானனனமவ கமடடத்தனன. அவர்களுக்க ஊக்கம நிமிர்ந்க வரும எனறு சசால்லவம 
பவண்டுமா? உறுதியுடடன பபாராடட முமனனகனறனனர் யாவரும. "லமத முற்ற நிமறபவற்ற 
முடயுமா?” எனறு யாபர்னம ஐயம சகாண்டடால் அவர்கள சீறுகறார்கள. ‘பயாசித்கச 
சசயயுங்கள’ எனறு யாபர்னம அறவமர ்ற முனவந்தால், "எமத பயாசிப்பக? எங்கள 
அரசன முன மவத்த காமலப் பின மவக்க மாேடடடான. நாங்கள  ஏந்திய வாமு சவற்ற 
சபற்றாலனற உமறயினில் லடடமாேடபடடாம்” எனறு தாபனன வீரர்கள தம மறத்மதக் காேடடடப் 
பககறார்கள. முதியவர் எவபர்னம பமடடகளுக்க  ஏபத்னம பநர்ந்க விடுபமா எனறு 
லரங்கனனால், "எங்களுக்காக லரங்க பவண்டடாம. உண்மமயில் உங்களுக்க லரக்கம 
உண்டடானனால், நாங்கள யாமர எதிர்த்கச சசல்லப் பபாகபறாபமா, அவர்களுக்காக 
லரங்கங்கள. நமமுமடடய அரசன லந்தப் பமடடமய நடடத்திச சசல்லுமபபாக பமகவர் 
பமடட எனனன ஆகபமா எனறு லரங்கங்கள. சபரிய பதர்களும, பரிகளும, யாமனனகளும, 
வீரர்களும உளு அந்தச பசமனனயின தமலவிதிமய எண்ணி லரங்கனனலும சபாருள உண்டு்”
எனறு பபசகறார்கள.

    பபாருக்கப் பறப்பேடடட பமடடகளின சிறப்மப எப்பட வருணிப்பக ! பவந்த்னமடடய 
யாமனனக்க எத்தமனன அறவ அக லப்பபாக பபார்க்குத்தில் பகந்க பமகவர்கமுச 
சாடடப்பபாகம மிடுக்கடடன நிற்கறக. அதன கண்கள கனனமலக் சகாப்பளிக்கனறனன. அக 
பபார்க்குத்தில் பகந்க உழக்கனனால் எத்தமனன பபர் பேடடு வி எவார்கள! லமத 
எதிர்பார்த்க அந்த மதகளிற்மறத் சதாடடர்ந்க சசனறு பபார்க்குத்தில் விருந்க்வ சபறும 
ஆர்வத்தினனால் பபயகளும க எககளும ்ற்றுவ்னம அதன பினபனன சசல்கனறனனவாம.
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        ”அடடக்கருந் தாமனன அலங்கதார் மனனனர்

        விடடக்கம உயிரும மிமசயக் - கடடற்பமடடயுள

        பபயும எருமவயும ்ற்றுமதன பினபடடரக்

        காயும கழலான களிறு.”

    [விலக்கதற்க அரிய பசமனன, அவற்மறயுமடடய அரசர் ஆகபயாருமடடய தமசமயயும 
உயிமரயும உண்ணவதற்காக, கடடல் பபானற பசமனனக்களபு பபயும க எகம ்ற்றுவ்னம
தனமனனப் பினபற்ற வர, வீரக் கழமலயுமடடய பவந்தனனக களிறு சீறும.]

    களிற்றன நிமல லக. கதிமரபயா அமபபபால் பவகமாகத் தாவி வருகறக. பசமனனயில் 
முனனனணியாக உளு பமடடக்கத் தார் எனறும, தூசி எனறும சபயர். பல வீரர்கள தாம 
தாபம முனனனணியில் பசர்ந்க சபார பவண்டும எனறு முந்ககறார்கள.  ர் அரசமனனப் பல 
அரசர்கள பமகப்பமடடயில் நினறு எதிர்த்தாலும தாபனன தனி நினறு தன அரசமனனப் 
பாககாக்கம மாவீர்னம லந்தப் பமடடயில் லருக்கறான.

    லவ்வாறு எ எந்த பமடட பபார் சசயகறக. மறவரும மறவரும முேடடுகனறனனர். அந்தப் 
பபாரில் பலர் வீழ்கறார்கள. அவர்களுக்காக லரங்கப் பா்ர்கள விுரிப் பண்ணில் 
லரங்கற் பாடடல்கமுப் பாடுகறார்கள. விுரி லரங்கவதற்சகனபற அமமந்த பண். சில 
சமயங்களில் லரண்டு கேடசிக்கம தமலவர்குாக உளு லரண்டு மனனனர்களும பபாரில் 
சாயந்க விடுவகண்டு. லருவரும தப நிமல எனற கமறயாக அமத அமமத்கச 
சசால்வார்கள.

    பபார் நமடடசபறுமபபாக ுரு கேடசியினனர் வலி கனற சமல்ல க எவத் சதாடடங்க-
கறார்கள. அமதக் கண்டு அப்பமடடயில் உளு வீரன ுருவ்னக்க உளும கடக்கறக. 
ுடும பமடடயிமனனத் கரத்திக்சகாண்டு பமகவர்கள வருகறார்கள. அப்பபாக பமடடயின 
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கமடடசியில் லருந்த லந்த வீரன திடீசரனறு திருமபி நினறு, கரத்தி வரும பமடடமய 
எதிர்க்கறான. பவறு ுருவன யாமனனமயத் த்ன மகபவலினனல் எறகறான.

    பமகவர்கள பபார்க்குத்தில் படுகனறனனர். தன மக பவலால் பல களிறுகமு மாயத்கப் 
பல வீரர்களின மார்பகமுத் திறந்க சவற்ற சபற்று அவ்பவமலப் சபருமிதத்கடடன வீரன 
 ஏந்தியிருக்கறான. லப்பபாக அதற்க பவமல லல்மல. அவன அமதச சழற்றக்சகாண்டு 
ஆடுகறான. பவறு ுரு வீரன சசயவக சபரு வியப்மப உண்டடாக்ககறக. அவன தன 
மார்பிபல ஊடுருவிய பவமலபய பறத்கப் பபார் பரிய முற்படுகறான. லப்பட வரும 
காேடசி ுனமறத் திருக்கறளில் கா்லாம.

    தன மகயில் பவலுடடன லடடசாரி வலசாரியாகத் திரிந்கசகாண்டருக்கறான ுரு வீரன. 
பவலினனால் களிற்மற வீழ்த்கதல் சபரு வீரம.

        “ுளிறுவாள அருஞ்சமம முருக்கக்

        களிறு எறந்க சபயர்தல் காமுக்கக் கடடபனன"

    எனறு பறநானூறு சசால்கறக. லந்த வீரன ுரு களிற்றனபமல் தன பவமல எறகறான. 
அக பிளிறக்சகாண்டு எங்பகா ுடச சசனறு வி எகறக. அமதத் பதடச சசனறு பவமலப் 
பறப்பக லந்தப் சபருஞ் பசமனனயினிமடடபய நிற்பவ்னக்க லயலுமா? லப்பபாக லவன 
மகயில் ஆயுதம லல்லாமல் லருக்கறான. சிறக பநரத்கக்க முனதான லவனபமல் பமக 
வீரன தன பவமல வீச அக லவன மார்பில் மதத்க நிற்கறக. களிற்மற வீழ்த்கம பவகத்தில்
அந்த பவமல லவன சேடமடட சசயயவில்மல. லப்பபாக மக பவமல யாமனனயினபமல் 
வீசிவிேடடு சவறுங் மகபயாடு நிற்கமபபாக சற்பற தமலமயக் கனிகறான. தன மார்பிபல 
பமகவன பதித்த பவல் லவன கண்ணிபல படுகறக. லவ்னக்க மகழ்சசி சபாங்ககறக. 
சேடசடடனறு அமதப் பறத்கக் மகயில் எடுத்கக்சகாண்டு பனமுறுவல் பூக்கறான, 
லப்பபாக லவ்னக்க ுரு பவல் கமடடத்கவிேடடட தல்லவா?
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        ”மகபவல் களிற்சறாடு பபாக்க வருபவன

        சமயபவல் பறயா நகம்”

    எனபக லந்த வீரக் காேடசிமயக் காேடடும கறள.

    அரசன சவற்றபமல் சவற்றயாகப் சபற்றுத் பதரின பமல்  ஏறச சசல்கறான. வீரர்களுக்க
உண்டடாகம உவமக சசால்லத் தரம அனறு. அவர்கள ்ேடடடமாகக் ்டக்சகாண்டு 
அரச்னமடடய பதருக்கமுன ஆரவாரம சசயக ்த்தாடுகறார்கள. பதருக்கப் பினனனாலும 
ஆரவாரந்தான. அங்பக வீரர்கபுாடு ஆடடலில் வல்ல விறலியரும பசர்ந்க ஆடுகறார்கள.

    பபார்க்குத்தில் லகவமரயில் கமடடக்காத சபரு விருந்க தங்களுக்கக் கமடடத்தசதனற 
மகழ்சசியில் பதருக்க முன்னம பின்னம பபயகள மகபகாத்கக் சகாண்டு ஆடுவதாகச 
சசால்லுவக ுரு மரப. அந்தத் கமறமயப் பபயக்கரமவ எனறு சசால்வார்கள.

    பபார்க்குத்திற்கள பகந்க பார்த்தால் எத்தமனன விதமானன காேடசிகமுக் காணகபறாம. 
லபதா ுரு வீரன ுரு களிற்றனபமல் தன பவமல வீசி விழச சசயதான. அபத சமயத்தில் 
பமகவருமடடய அமபம அவன மார்மபத் கமுத்தக. அந்த யாமனன விழ அதன ்பழ அவன
வி எந்க கடடக்கறான.

    லபதா ுரு பக்கம வாள வீரர்கள ஆடுகறார்கள. தங்கள பமடடத் தமலவ்னடடன பசர்ந்க 
சவற்ற சபற்ற மகழ்சசியினனால் அவர்கள ஆடுகறார்கள. லரு சபரும பமடடக்கம நடுவில் 
அஞ்சாமல் தூம்ப்பபால் நினற வீரன ுருவமனன  ரிடடத்தில் காண்கபறாம,

    லபதா ுரு வீரன பபார்க்குத்தில் வீழ்ந்க கடடக்கறான. அவன உடடமப நிலத்திபல 
படடவில்மல. உடடமசபல்லாம அமபகள மதத்திருப்பதனனால் அவன உடடமப அமபப் 
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படுக்மகக்கபமல் பீமர் படுத்திருந்தக பபாலக் கடடக்கறக. லப்படக் கடடந்தவமனனப் 
பார்த்க, “உடடமசபல்லாம முளமுயுமடடய முளுமபனறமயப்பபாலக் கடடக்கறான்” 
எனறும, ”கழற்சிக்காமயப்பபால அல்லவா பூமியில் உடடமப படடாமல் கடடக்கறான?" 
எனறும சிலர் பபசிக் சகாளகறார்கள.

    தன க்வன பபார்க்குத்தில் பமகவமரப் சபாருக வீழ்ந்தான எனபமத அறந்க ுரு 
வீர்னமடடய மமனனவி  ட வருகறாள. பவறு சில சபண்களும வருகறார்கள. மார்பில் 
வி எப்பண் பேடடு வீரம லலகம நிமலயில் கடடந்த தம க்வர்கமு அவர்கள 
த எவிக்சகாளகறார்கள. 'எம க்வர், எம க்வர்" எனறு சசால்லிச சசால்லித் 
த எவகறாரர்கள. அபதா ுருத்தி அ எகறாள; ஆனனால் பலமப வில்மல. அவளுக்க 
ஆனனந்தக் கண்ணிர் வருகறக. மார்பிபல பண்பேடடுச சத்த வீரனனாக உயிர் மீத்தான எனபமத 
அறந்க அந்த வீர மகளுக்க உவமக உண்டடாயிற்று. அவள நிமலமயக் கண்டு ்ற்றுவ்னம, 
“நமமிடடம லத்தமனன வீரம லல்மலபய!” எனறு நாணகறனனாம.

        ”சவந்சதாழிற் ்ற்றமும நாணினறு; சவங்குத்க

        வந்த மறவர்மக வாளகமிப்பப் - மபந்சதாட

        ஆடடரிமா அனனனான கடடப்ப அகத்கவமக

         டடரிக்கண் ணிராய உக."

    [மீராய உக, ்ற்றமும நாணியக. நாணினறு - நாணியக. மறவர் - வீரர். கமிப்ப – 
சவேடடட, மபந்சதாட- வமுமய யுமடடயவள; வீரன மமனனவி. ஆடு அரிமா அனனனான - 
சவற்ற சபறும சிங்கத்மதப் பபானறவன,  டு அரிக்கண் - ுடுகனற அரிமயயுமடடய கண். 
உவமக மீராய உக்கக.]

    பமக பவந்தன அடுசமரிற் படுகறான. அவன லறந்தான எனறு அவ்னமடடய பமடடவீரன 
தன உயிமரத் தாபனன பபாக்கக் சகாளகறான. அப்படபய பபாரில் லறந்கபேடடட க்வபனன 
மறுமமயுலகத்திற் கா்லாம எனறு அவ்னமடடய மமனனவி உயிர் நீக்கறாள.
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    சில சமயங்களில் பபாரில் பக்க லரண்டு கேடசியினனரும ுருவமர ுருவர் மடத்கக் 
சகாண்டு மாயவகண்டு. பபார்க்குத்தில் யாவரும மடய அவர்களுமடடய பகழ் மேடடும 
எஞ்சி நிற்கம. லவ்வாறு அமமவமதச சசால்வக சதாமகநிமல என்னம கமற. 
எல்லாரும ுபர சதாகதியாகப் பக எடடமமப நேடடுப் பூதவடடமமப விேடடுச சசல்வமத அக
சசால்கறக.

    லவ்வாறு கமமபத் திம்பயாடு சதாடடர்பமடடய நிகழ்சசிகள நமடடசபறுகனறனன.

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

    11. சவற்ற மால்

    மற்ற எந்தத் திம்க்கரிய பூமவப்பற்றத் சதரிந்தாலும சதரியாவிேடடடாலும, வாமகத் 
திம்க்கரிய பூவாகய வாமகமயப் பற்றத் தமிழ் லலக்கயம பயில்கறவர்கள பலருக்கம 
சதரிந்திருக்கம. வாமக மாமல சவற்றக்க அறகற எனபமத அறயாதவர்கள மிகக் 
கமறவ. “வாமக சட வருகறார்’ எனறு சவற்றயமடடந்க வருபவமரக் கேடடுமரகளிலும 
கமதகளிலும லனமற எ எத்தாுர்களும கறப்பமதக் காண்கபறாம, லலக்கயங்களிலும 
மற்றப் பூக்கமுப்பற்றய சசயதிகள வருவமதவிடட வாமக சடுவமதப் பற்றய சசயதிகமு
மிகதியாக வரும.

    கமபராமாய்த்கக்கரிய பயமனனச சசால்ல வரும,

        ”நாடய சபாருளமக ்டும; ஞானனமும பக எம உண்டடாம;

        வீடயல் வழிய தாக்கம; பவரியங் கமமல பநர்க்கம;

93



        நீடய அரக்கர் பசமனன நீறுபேட டடழிய வாமக

        சடய சிமலல ராமன பதாளவலி ்று பவார்க்பக"

    என்னம பாடடல் லராமன அரக்கமர அழித்க சவற்ற சகாண்டடான எனபமத, வாமக 
சடய" எனற சதாடடரால் கறக்கறக. பமழய சசயயுள ுனறு, வீரச சசயல்கமுப் 
பலப்படுத்கம சவேடசி முதலிய திம்களின லலக்க்த் மதச சருக்கமாகச சசால்கறக.

        ”சவேடசி நிமரகவர்தல்; மீேடடடல் கரந்மதயாம;

        வேடகார்பமற் சசல்வக வஞ்சியாம; - உேடகாக

        எதிரனறல் காஞ்சி; எயில்காத்தல் சநாசசி;

        அகவமுத்தல் ஆகம உழிமஞ;--அதிரப்

        சபாருவக கமமபயாம; பபார்க்குத்க மிக்பகார்

        சசருசவன றகவாமக ஆம்”

    எனபக அப்பாடடல். அதில் வாமகயின லலக்க்ம ’மிக்பகார் சசரு சவனறக 
வாமகயாம’ எனறு உளுக.

    லகவமரயில், லரண்டு பவந்தர்கள தமமுள பமகத்கப் பபாரிடுமபபாக நிக எம 
பலவமக நிகழ்சசிகமுப் பார்த்பதாம. பபாரின முடவ ுருவருக்க சவற்ற, 
மற்சறாருவருக்கத் பதால்வி எனபற்னம, லரு சாராரும ுருங்பக முடதல் எனபற்னம 
லருக்கம. சவற்றத் திறத் மதச சசால்வக வாமகத் திம்.
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    ஆனனால் வாமகத் திம்யில் உளு எல்லாத் கமறகளும பபாமரப் பற்றய 
சசயதிகமுபய ்றுவனன எனறு சசால்வதற்கல்மல. கமல, அறம முதலிய கமறகளில் 
பிறமரக் காேடடலும சிறந்க நிற்பவர்களுமடடய சபருஞ் சிறப்மபச சசால்லும கமறகளும 
வாமக எனற அமடடயாுத்பதாடு வருகனறனன. அப்படபய அவரவர்களுமடடய லயல்மபச 
சசால்லும கமறகள முல்மல எனற சபயபராடு வரும முதலில் பபார் நிகழ்சசிகமுப் 
பார்க்கலாம.

      ★★★

    சவற்ற சபற்ற மனனனன வாமக மாமல கடுகறான. அவ்னமடடய பகமழப் பல 
பலவர்கள பாடுகறார்கள. பமகவர்கமு அேடடு அந்த சவற்ற மிடுக்கனனாபல அவன 
ஆரவாரம சசயகறான. அவ்னமடடய பமடடயில் பசர்ந்க பபாமரச சசயத வீரர்களும 
சவற்றமயக் சகாண்டடாடுகறார்கள. சவளமு மாமலமய அணிகறார்கள; வீரக் கழமலக் 
கேடடுகறார்கள; சசங்கசமசப் பமனனகறார்கள. அவர்களுமடடய மார்பிலும முகத்திலும 
பபாரில் பேடடட வி எப் பண்கள லருக்கனறனன. அமவ பறங்சகாடடாப் சபருவீரத்கக்க 
அறகறயாக விுங்ககனறனன. லனிபமல் பமகவரால் உண்டடாகம கனபத்கக்பக லடடம 
லல்மல.

    அரசன லனிப் பமகவமரப் பற்றய சிந்தமனனபய லல்லாமல் முமறப்பட ஆேடசிசசயயப் 
பககறான.  கதல், பவேடடடல், ஈதல், பமடடக்கலம பயிலுதல், பல்லுயிர் ுமபதல் ஆகய 
ஐந்க சதாழிமலயும அவன வ எவாமற் சசயகறான. நானமமறகமுயும  மபகறான. 
முத் த வுர்க்கறான. அவ்னம மார்பில் முந்நூல் அணிபவனனாதலின லரு பிறப்பாுனனாக 
லலங்ககறான. அவ்னமடடய சிறப்மபப் பாடும கமறக்க அரச வாமக எனறு சபயர்.

    அரச்னமடடய முரமசப் பலவர்கள பாராேடடுகறார்கள. முனப பபாரினபபாக மக்கமு 
ுனறு திரேடடட முழங்கய முரச லப்பபாக சவற்றயிபனன முழக்ககறக. அரசமனன உழவனனாக 
மவத்கப் பக எகறார்கள பலவர்கள. வயலில் உ எம உழவனனாக அனறு; பபார்க்குத்தில் 
அவன உ எதாகம. பசமனனகுாகய வரமமபயுமடடய பபார்க்குமாகய சபரிய வயலில், 
மிக்க பகாபம என்னம விமதமய விமதத்க, சவற்ற சபற்று அதனனால் வந்த பகழ் என்னம 
பயிமர விமுவிக்கறானனாம. அவன மகயில் பவலாகய பகால் லருக்கறக; யாமனனபய 
அவ்னக்கப் பகடடாக லருக்கறக. "லத்தமகய அரசன எங்கமுப் பாககாப்பதால் 
எங்களுக்க வறுமம முதலிய கனபங்கபு லல்மல’ எனறு கடமகள மகழ்சசி 
சபறுகறார்கள.
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    சவற்ற சபற்ற அரசன ‘குபவளவி’ சசயவதாகச சசால்வக லலக்கய மரப. பபயகள 
பசியினனால் மிகவம கனபற்று வருந்கமாம. பபார்க்குத்தில் லறந்த பி்ங்கமு உண்் 
பவண்டும எனபக அமவ சபற்ற சாபம. ஆகபவ எங்பக்னம பபார் நிகழ்ந்தால் தமக்க 
விருந்க கமடடக்கப்பபாகறக எனறு அமவ மிகவம ஊக்கம சபற்று அவ்விடடத்கக்கச 
சசல்லுமாம. வீரத் சதயவமாகய சகாற்றமவ தன்னமடடய க்ங்குாகய பபயகளுக்கப் 
பபார்க் குத்தில் விருந்மத நுகருமபட ஆம்-யிடுவாுாம, பபயகள லறந்க கடடந்த 
உடடமபகமு மவத்கக் ்ழ் அேடடுக் சகாற்றமவக்க நிபவதனனம சசயகவிேடடுப் பிறக தாம 
உண்டு ்த்தாடும. லமதபய குபவளவி எனறு சசால்வார்கள.

    தமிழில் பரணி எனறு ுருவமகப் பிரபந்தம உண்டு. கலிங்கத்கப்பரணி, பரணி நூல்களில்
சிறந்தக. அந்தப் பிரபந்தம, பபாரில் சவற்ற சபற்ற வீரத் தமலவ்னமடடய சிறப்மப 
எடுத்கமரப்பதற்காக அமமந்தக. ுரு தமலவன பமடடசயடுத்கச சசனறு தன 
பமகவபராடு சபாருக சவனறமத விரிவாகச சசால்லும, லறுதியில் பபார்க் குத்தில் 
குபவளவி நிகழ்ந்தமதயும பல பாடடல்குால் விரித்க உமரப்பக பரணி பாடும பலவர்கள 
வழக்கம, பபயகள குத்தில் ்ழ் அடுதலும, பினப ்ழ் லடுதலும, ்மழ உண்டு சவற்ற 
சபற்ற வீரமனன வாழ்த்கவகம பரணி நூல்களில் லறுதிப் பகதிகுாக அமமயும. 
பறநானூற்றலும குபவளவிமயப் பற்றய சசயதிகள வருகனறனன.

    முடத்தமலமய அடுப்பாகவம லரத்தத்மதபய உமல சீராகவம தமச, மமு 
முதலியவற்மற உ்வப் சபாருுாகவம மவத்கப் பபயமகள லறந்தவர்களின பதாுாகய 
கடுப்பினனால் கழாவிக் குபவளவிக்கக் ்ழ் அடுவதாக ுரு பாடடல் ்றுகறக:

        ”முடத்தல் அடுப்பாகப் பனனற்கருதி உமலக்சகாளீலத்

        சதாடத்பதாள கடுப்பின கழந்த வல்சியின

        அடுகும பவேடடட அடுபபார்ச சசழிய்”
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    [சகாளில - சகாண்டு. சதாட - வமு. கமந்த – கழாவிய, வல்சி – உ்வ]

    பபயகளுக்கப் சபருவிருந்க லடுவமதபய கு பவளவியாகக் ்றுவர்.

        ”அடுகறல் அ்ங்கஆர

        விடுதிறலான குமபவேடடடனறு்” [1]

    எனபக அதன லலக்க்ம. 'சகால்லும வலியிமனனயுமடடய பபய வயிருர உண்்ப் பரந்த
வலியிமனனயுமடடயான கு பவளவி பவேடடடக்” எனபக லதன சபாருள.

    ---

    [1]. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, lổ0.

    கலிங்கத்கப் பரணியில் விரிவாக லந்தக் காேடசிமயச சயங்சகாண்டடார் வருணிக்கறார்.

    பபயகள யாமனன மத்தகங்கமுபய அடுப்பாக மவக்கனறனன. தமலயும காலும அற்ற 
ஆமனனமயபய பாமனனயாக  ஏற்ற, கதிமரயின லரத்தத்மத உமலமீராகப் சபயக, கதிமரப் 
பல்மலபய உளளிப் பூண்டடாகவம நீகத்மதபய உப்பாகவம லேடடு, வாமுயும அமமபயும 
பவமலயும விறகாக லேடடு, சினனத்  தமய எரியாக மேடடுகனறனன. கலிங்க வீரர்களின 
பல்மலத் தகர்த்கப் பழ அரிசியாக மவத்கக் கழிந்த முரமசபய உரலாகவம யாமனனத் 
தந்தத்மதபய உலக்மகயாகவம சகாண்டு சலுக்க சமாலுக்சகனறு பாேடடுப் பாடத் 
 தேடடுகனறனன.
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        ”லந்த உரற்கண் லவ்வரிசி

        எல்லாம சபயக சகால்யாமனனத்

        தந்த உலக்மக தமனன சசிச

        சலுக்க சமாலுக்சகனனக் கத் தபர."

     தேடடய அரிசிமய உமலயில் லேடடு அந்தக் ்ழ் சபாங்க வழியாமல் வீரர்களின மககமு
கடுப்பாகவம கதிமரயின குமபக் கால்கமு அகப்மபகுாகவம

    சகாண்டு கழாவகனறனன. லவ்வாறு ்ழ் அேடடுப் பபயக சுல்லாம உண்டு 
்த்தாடுகனறனன.

    குபவளவிமயச சசயகவிேடடு அரசன சவற்ற மிடுக்கடடன பதரில்  ஏற வருகறான. 
குத்தில் வயிறார உண்டட பபயகள அந்தத் பதருக்க முனபனன சசனறு மிக்க மகழ்சசிபயாடு 
ஆடுகனறனன. பதருக்கப் பினபனன அரசமனனப் பகழ்ந்க பாட வீரர்களும பாேடடுப் பாடும 
சபண்களும மகபகாத்க ஆடுகறார்கள.

    ** * * * *

    லவ்வண்்ம வாமகயின ுரு பகதி, பபாரின முடவில் நிக எம நிகழ்சசிகமுச 
சசால்லுகறக.  ஏமனனப் பகதிகள, சவவ்பவறு நிமலயில் லருப்பவர்கள தம தம 
கடடமமமயச சிறப்பாக ஆற்ற வருவமதச சசால்லுகனறனன.

        " நாவில் சகாளமகத் தத்தம ்ற்மறப்

        பாகபடட மிகதிப் படுத்தல் எனப"
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    எனபக சதால்காப்பியம. வலியும வருத்தமும லனற லயல்பாகய ு எக்கத்தாபனன 
நானக வரு்த்பதாரும அறவரும தாபதர் முதலிபயாரும தமமுமடடய ்றுபாடுகமு 
லருவமகப்படட மிகதிப்படுத்தல் எனறு ்றுவர் ஆசிரியர் எனறு லதற்க நசசினனார்க்கனியர் 
சபாருள உமரத்தார். தமமமத் தாபம சிறப்பித்கச சசால்லிக் சகாளளுவகம, மற்றவர்கள 
அவர்கமுப் பாராேடடச சசால்லுவகமாகய லரண்டு வமகயில் லந்தச சிறப்ப லருக்கம. 
லவ்வாறு லயல்மபச சிறப்பித்கக் ்றும கமறகளில் அரச வாமக, அரச முல்மல 
எனபமவ பபால லருவமகயானன பபர்கள அமமயும. ‘உறழ்சசியால் சபற்ற சவனறமய 
வாமகசயனனவம, லயல்பாகப் சபற்ற சவனறமய முல்மல சயனனவம ்றுப' எனறு 
நசசினனார்க்கனியர் விுக்ககறார், பிறபராடு ுப்ப பநாக்கம பபாபதா, 
பபாேடடயிடுமபபாபதா சபற்ற சிறப்மபச சசால்வக வாமக; லயல்பானன நிமலமயச 
சசால்வக முல்மல.

    அரசர் சிறப்மபயும பார்ப்பனனர், வணிகர், பவுாுர் ஆகயவர்கள சிறப்மபயும லவ்வாறு
பாராேடடுவார்கள. வாழ்க்மகபய ுருவமகப் பபாராேடடடத்தாபனன? ஆதலின நல்ல முமறயில் 
தம லயல்பிபல பிறழாமல் கடடமமகமு ஆற்ற வருவபத வாழ்க்மகயில் சவற்ற சபற்றதாக
அமமயும. அதனனால்தான லவற்மற சவற்றமயப்பற்றச சசால்லும வாமகத் திம்யில் 
பசர்த்கப் பாடனனார்கள எனறு பதானறுகறக.

    அந்த்ர்கள தாம சசயயும கடடமமகளிபல சிறந்க நினறு வாழ்வமதச சிறப்பிப்பக 
பார்ப்பனன வாமக. அவர்கமு அறுசதாழிபலார் எனறு தமிழிலும, ஷேடகர்ம நிரதர் கள 
எனறு வடடசமாழியிலும ்றுவர்.

    "அறுவமகப் பேடடட பார்ப்பனனப் பக்கமும்”

    எனறு சதால்காப்பியம ்றும, அதன உமரயில் நசசினனார்க்கனியர் மிக விரிவாக 
அத்சதாழில்கமு விுக்ககறார்,  தல், ுகவித்தல், பவளவி சசயதல், பவளவி 
சசயவித்தல், ஈதல்,  ஏற்றல் எனபமவ அவர்களுக்கரிய ஆறு சதாழில்கள.
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    பவதம, அங்கம, தர்மசா்ததிரம, லராமாய்ம, பாரதம, பரா்ம, அகத்தியம முதலிய 
லலக்க்ங்கள, லமறயனனார், அகத்தியனனார் ஆகய சபருமக்கள பாடய நூல்கள 
ஆகயவற்மற  த பவண்டும எனறு அவ்வமர யாசிரியர் ்றுகறார்,

    அரச்னக்கரிய சதாழில்கள ஐந்க.

    ”ஐவமக மரபின அரசர் பக்கம"

    எனபக சதால்காப்பியம.  கதல், பவளவி சசயதல், ஈதல், காத்தல், தண்டடம சசயதல் 
எனபனன அவன சதாழில்கள.

    வாணிகருக்க ுகதல், பவளவி சசயதல், ஈதல், உழவ, பசமவப் பாககாத்தல், வாணிகம 
என்னம ஆறும உரியமவ. வாணிகம சசயயுமபபாக விமலமய மிகதிப் படுத்தாமலும, 
பண்டடத்மதக் கமறக்காமலும, லாபத்மத சவளிப்பமடடயாகச சசால்லியும 
கடடமமயாற்றுவார்குாம.

        ”சநடுநுகத்கப் பகல்பபர்ல

        நடுவநினற நனசனனஞ்சிபனனார்

        வடுஅஞ்சி வாயசமாழிந்க

        தமவம பிறவம ுப்ப நாடக்

        சகாளவதூஉம மிமகசகாுாக

        சகாடுப்பக உம கமறசகாடடாக
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        பல்பண்டடம பகர்ந்கவீசம்”

    எனறு பேடடனனப்பாமல என்னம சங்கநூல் வணிகர்களின லயல்மபக் ்றுகறக. 
'நுகத்தின நடு எப்பட நடுகlஐ பிறழாமல் லருக்கறபதா அப்பட, பழிக்க அஞ்சி 
உண்மமமயபய பபசவார்கள; தம சபாருமுயும பிறர் சபாருமுயும ுரு மாதிரிபய 
பார்ப்பார்கள; பண்டடங்களுக்கரிய விமலயாகத் தாம சபறுவமத அதிகமாகப் சபற 
மாேடடடார்கள; பண்டடத்மதயும கமறவாகக் சகாடுக்க மாேடடடார்கள; பல வமகயானன 
பண்டடங்கமுயும சகாளமுதல் லவ்வுவ, லாபம லவ்வுவ எனறு சவளிப்பமடடயாகச 
சசால்லி விற்பார்கள’ எனறு லவ்வடகள சசால்கனறனன. கரிகாலன அரச சசயதிருந்த 
காலத்தில் பசாழ நாேடடல் வணிகர்கள லந்த முமறயில் வியாபாரம சசயக வந்தார்குாம. 
பிற நாேடடு மக்கள எல்லாம காவிரிப்பூமபேடடனனத்கக்கம மகமரக்கம வந்க தம நாேடடுப் 
பண்டடங்கமுக் சகாடுத்கவிேடடு லந்த நாேடடுப் பண்டடங்கமு வாங்கச சசனற காலம அக.
வியாபாரத்தில் பநர்மம சிறந்க நினற காலம. உளுமத மமறத்க லாபத்மத அதிகமாகப் 
சபற்றால் பழி உண்டடாகம எனறு அக்காலத்க வணிகர்கள, அந்த வடுவக்க 
அஞ்சினனர்குாம.

    அரசர் முதலிய மவபராடும ுத்கமழத்க அவர்களுக்க பவண்டய உதவிமயச சசயவக 
பவுாுர் சதாழில், பவதம ுழிந்த நூல்கமு  கதல், ஈதல், உழவ, பசமவயும எருமதயும
பாககாத்தல், வாணிகம, வழிபாடு என்னம ஆறும அவர்களுமடடய சதாழில் வமககள, 
அவர்களில் உ எக உண்பவர் எனறும, உ எவித்க உண்பார் எனறும லருவமக உண்டு, 
அவர்களுமடடய சிறப்மப,

        ”உ எகண்டு வாழ்வாபர வாழ்வார்; மற்சறல்லாம

        சதா எகண்டு பினசசல்பவர்"

    எனறு திருக்கறள எடுத்கமரக்கறக.
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    லவ்வாறு கால்வமக வரு்த்தாரின சிறப்மபயும எடுத்கப் பக எம கமறகள 
வாமகத்திம்யில் வருகனறனன.

    -----------
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    12. ஞானனமும தவமும

    சவறும சாமபல் எனறு எண்ணி அமத எடுத்தான. மகயில் எடுக்கமபட அக கேடடச 
சாமபலாகபவ லருந்தக. எடுத்த அடுத்த க்த்தில் ‘ச, ச’! எனறு மகமய உதறக்சகாண்டு 
அமதக் ்பழ பபாேடடுவிேடடடான. அக லன்னம மு எமமயும ஆறாத சநருப்ப: மீறு பூத்த 
சநருப்ப, பமல்பதாற்றத்மதக் கண்டு  ஏமாந்கபபாய எடுத்தான. லப்பபாக அக 
சேடடுவிேடடடக.

    நீறு பூத்த சநருப்பப் பபாலச சிலர் லருப்பார்கள. ' நாம லவர்கமு சவனறு 
விேடபடடாபம! லவர்களும பறங் காேடட ுடத் தம மானனம லழந்க மதி லழந்க வாமலச 
சருேடடக்சகாண்டு லருக்கறார்கபு! எனறு பமகவர்கமு எண்்க்்டடாதாம. தமக்க 
சவளும பபானற பசமனன லருக்கறசதனறு தமமமத் தாபம வியந்க சகாண்டு, பமகவமர 
எளளி லழிவாக நிமனனக்கக் ்டடாக. எந்தச சமயத்திலும அவர்கள கம்வலி சபற்றுப் 
பபார் சசயய வந்கவிடடலாம.

    உண்மமயானன வீரர்கள எப்பபாகம விழிப்படடன லருக்க பவண்டும. எவ்வுவ பலம 
லருந்தாலும, ‘லனி லந்தப் பயல் எனனன சசயவான’? எனறு எண்ணிப் பராக்காக 
லருக்கக்்டடாக. வீரத்தின லலக்க்ம லக. லமதப் சபாருந வாமக என்னம கமறயில் 
விுக்ககறார் பறப்சபாருள சவண்பா மாமல ஆசிரியர், !

        ”சவளுமபபால் தாமனன வியந்க விரவாமர

        எளளி உ்ர்தல் லயல்பனறு; - சதளளியார்

        ஆறுபமல் ஆறயபின அனறத்தம மகக்சகாளுார்

        நீறுபமல் பூத்த சநருப்ப.”
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    [கடடமலப் பபாலத் தமக்களு பசமனனகமுத் தாபம பாராேடடக் சகாண்டு, தம 
பமகவர்கமுக் கமறவாக மதிப்பிடுதல் வீரத்கக்கரிய லயல்ப அனறு; அறவிபல 
சதளிவமடடயவர்கள, சநருப்ப ஆறுகற பக்கவத்தில் லருந்தால் அக மு எவகம 
ஆறயபிறக அனற லமடடயிபல அந்த நீறு பூத்த சநருப்மபத் தம மகயில்  ஏந்த மாேடடடார்கள.
தாமனன - பசமனன. வியந்க - பாராேடட. விரவார் - பமகவர். எளளி-லகழ்சசியாக மதித்க. 
சதளளியார் - சதளிவமடடயவர்.]

    ுரு நாேடடல் அரசன தக்கபட ஆேடசி நடடத்தி வந்தால் அவ்னமடடய கமடடநிழலின்ழ்க் 
கடமக்கள பசி, பிணி, பமக லல்லாமல் வாழ்வார்கள. லக அடப்பமடடயானன நிமல. 
லப்படயிருந்தால் மேடடும பபாதாக. உயிர் பபாகாமல் உடடமபபாடு ுேடடக்சகாண்டு 
நிற்பக ுரு சிறப்பா? உடடமப அழபகாடும சபாலிபவாடும, உளும அறபவாடும 
உ்ர்சசிபயாடும நிமறபவாடும லருக்க பவண்டும. அவ்வாறு கடமக்கள வாழ்ந்தால் 
மேடடும பபாதாக. அவர்கள வுவாழ்வ வாழபவண்டும. கமற விலா நிமறபவாடு 
வாழபவண்டும. கமறவமடட யாருக்கம சகாடுத்க வா எமபட அவர்கள வாழ்வ நிமறந்க 
வழிந்க சபாங்க பவண்டும.

    அவர்களுமடடய வாழ்வில் கமலயும சதாழிலும சிறக்க பவண்டும. அறஞர்கள தமக்கரிய
சிறப்படடன வாழ பவண்டும. ஞானிகள பிறருமடடய மதிப்மபப் சபற்று விுங்க பவண்டும. 
பா்ரும, ்த்தரும, பலவரும லனிக வாழ பவண்டும.

    லப்படசயல்லாம லருந்தால் அந்த நாேடடு அரசன சவற்ற சபற்றக முற்றுப் சபறும. 
பமகவமர அழித்க விேடடுத் தான மேடடும அரண்மமனனயில் உண்டு உடுத்க உறங்க 
மகழ்ந்தால் பபாதாக. அக தவறு்டட, நிலத்திலுளு கமுகமுப் பறத்கப் பூண்டுகமு 
அழித்க உ எத பிறக, பயிர் சசயய பவண்டும. நாடு மு எவகம நல்வும நிரமபப் 
பாடுபடடபவண்டும. அப்பபாக அவன சபற்ற சவற்றக்க உண்மமயானன பயன உண்டு. 
அரசன தான சபற்ற சவற்றயினனால் ஊக்கம சபற்று, கடமக்கள தம தம கமறயில் 
லனனனலும , லமடடயூறும லல்லாமல் அவற்மறப் பபாக்க சவனறு லனப வாழ்வ 
வாழ்வதற்க  ஏற்பனன சசயயபவண்டும. நாடு ுருமிக்க நினறு சவற்றசபறுவக முதல் பட. 
அதனபின ுவ்சவாரு வீடும வறுமமப் பமகமயப் பபாக்க சவற்றசபற பவண்டும. 
ுவ்சவாரு மனித்னம அறயாமமப் பமகமயப் பபாக்க அறசவாளி பமடடக்க பவண்டும.
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    அவ்வாறு பதிய ுளி பமடடக்கம நாேடடபல பமதாவிகள பதானறுவார்கள; மகாத்மாக்கள 
அவதாரம சசயவார்கள; மனறு காலமும அறந்க்ரும பபரறஞர்கள உதிப்பார்கள. 
அந்தப் சபரிபயார்களின வாயசசசால் எனறும பிறழாக. யாவரும பபாற்றுமபடயாக 
முக்காலத்தின நிகழ்சசிகமுயும அறயும சபரிபயாமர அறவர் எனறு சசால்வக வழக்கம. 
’லந்த மனறு உலகத்திலும லருமுப் பபாக்கம கதிரவபனனப் பபானறவர்கள அவர்கள. 
லறப்ப, நிகழ்வ, எதிர்வ எனற மனறு கால நிகழ்சசிமயயும நனக அறவார்கள. பால் 
பளித்தாலும, பகல் லருண்டு மாறனனாலும, கதிரவன வடடக்பக பதானறனனாலும அவர்கள 
வாயசமாழி மாறபவ மாறாக’ எனறு அந்த அறவரின சிறப்மப நூல் ்றுகறக.[1]

    ----------

    [1] பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 167.

    சதால்காப்பியனனார், "மறுவில் சசயதி மவமகக் காலமும, சநறயின ஆற்றய அறவன' 
எனறு அறவன லயல்மபக் ்றுவார். ’காமம சவகளி மயக்கம லல்லாத ு எகலாற்றமனன 
லறப்பம நிகழ்வம எதிர்வம என்னம மவமகக் காலத்தி்னம வழங்கம சநறயான 
அமமத்த மு எக்ர்வமடடபயான' எனபக நசசினனார்க்கனியர் உமர. சிறந்த 
சமயஞ்ஞானியமரபய அறவர் எனறு சசானனனார்கள. அகத்தியர், பத்த பகவான முதலிய 
சபருமக்கமுயும அறவர் ்ேடடடத்தில் பசர்ப்பார்கள.

    அறவன வாமகக்க உதார்மாகப் பத்தமரப் பற்றய பழஞ் சசயயுள ுனமறத் 
சதால்காப்பிய உமரயில் பார்க்கபறாம. அவருமடடய பறமும அகமும அதில் அழகாகக் 
பகாலம சபறுகனறனன.

    பத்தர் அமர்ந்திருக்கறார். ஞானனத்தின வடவாக, ஞானனபம தன சபயராக உளு பபாதி 
மரத்தின அடயில் எ எந்தருளியிருக்கறார். அந்தப் பபாதி மரம வாடடாதக. அதன லமலகள 
மரகதத்தால் அமமந்தமவ பபாலப் பசமசப் பபசசலனறு புபுக்கனறனன. அதன ்ழ் ுளி 
யுருவம காேடட அமர்ந்திலங்கம அப்சபருமா்னமடடய திருவளும எப்பட லருக்கறக? 
அங்பக எவ்வயிருக்கம கரும்த்பதன பில்ககறக. அந்த உளும விரிவமடடயக, மிக மிக 
சமனமமயானனக; மலரி்னம சமல்லிக, கரும்யினனால் அக சமனமமயுமடடயதாக 
லருப்பி்னம, அதன திண்மம வமரயமறக்கள அடடங்காதக. தண்மமயும சமனமமயும 
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உளு லடடத்தில் திண்மம லருக்கபமா? மலரில் திண்மம  ஏக? ஆனனால் லந்த 
முனிவர்பிரான சநஞ்சத்திண்மம உலகம அறந்தக.

    அந்தத் திண்மமமயக் கமலத்கவிடட பவண்டும எனறு எண்ணினனான மாரன. 
அவ்னமடடய அமபிபல பேடடு மயங்காதவர் யார்? அவன தன பமடடகுாகய அழகய பருவ 
மங்மகயமர மரகதப் பாசமடட நிரமபிய பபாதி மரத்தடக்க அ்னப்பினனான. அங்பகதான 
ஞானன வீரராகய பபாதிநாதர் லருந்தார். அந்த மகளிர், கண்டடார் விருமபம 
எழிமலயுமடடயவர். அவர்கள கண்வீசசில் கமலயாத சநஞ்சம லல்மல. வீரரின வாள 
சசயயாத காரியத்மத அந்தக் கண் சசயகவிடும. பார்ப்பதற்கக் களிர்சசியாக நீண்டு 
சநடுமா மமழக் கண்்ாகத்தான பதானறும. ஆனனால் அமதச சழற்ற எதிரிமய சவல்லப் 
பறப்பேடடு விேடடடார்குானனால் அந்த மமழக்கண் வாேடகண் ஆகவிடும. வாமுக் கறுக்கம 
சநடுக்கம சற்றலும சழற்றுவகபபால அந்த பமாகனிகள தம கண்கமுச சழற்றனனர். அக் 
கண்கள கறுக்பக பாயந்க விலங்கனன. பத்தருமடடய பதாமுயும மார்மபயும 
அுசவடுத்தனன. தமலமுதல் அட வமரயில் பாயந்க சவேடடனன. எங்கமு எதிர்ப்பார் யார் 
எனறு நிமிர்ந்க நினறனன. எனனன சசயகம அந்தக் ்ரிய வாளகள பத்த பகவா்னமடடய 
சநஞ்மசப் பிுக்க முடய வில்மல. அவற்றன முமனனகள சிறகம அமதத் சதாடட 
முடயாமல் ம எங்கனன.

    அந்த சநஞ்சத்மதத்தான சமல்லிய மலர் எனகறார்கள. அக சமல்லியக எப்பட ஆகம?

    லவ்வாறு அந்த அழகய பாடடல் பகேடகறக.

        "வாடடாப் பபாதி மரகதப் பாசமடட

        மரநிழல் அமர்ந்பதான சநஞ்சம, யார்க்கம

        அருள லன  தந்பதன உமறத்கநனி சஞகழ்ந்க

        மலரி்னம சமல்லிக எனப; அதமனனக்

106



        காமர் சசவ்வி மாரன மகளிர்

        சநடுமா மமழக்கண் விலங்கநிமிர்ந் சதடுத்த

        வாளும பபாழ்ந்தில ஆயின

        யாபதா மற்றக சமல்லிய வாபற?

    [பபாதி - அரசமரம. பாசமடட - பசமச லமல. உமறத்க - களித்க. எனப - எனறு 
சசால்வார்கள. காமர் -அழக, சசவ்வி - பருவம, விலங்க - கறுக்பக பாயந்க. மமழக் 
கண்்ாகய வாள. பபாழ்ந்தில - பிுக்கவில்மல. சமல்லிய வாறு - சமனமமயாக 
லருக்கம விதம.]

      ★★★

    நாேடடல் தம நலத்மதத் கறந்க தவம பரியும மக்கள. பலர் லருப்பக லந்த நாேடடுக்கச 
சிறப்ப. உலகத்தில் அதிகமானன கறவிகமு உமடடய நாடு லக. தாம சபற பவண்டய 
கலங்கமு  ஏமனனயவர் சபறுமபட விடுவக கறவ. தம கடுமபம எனற வமரயமறயினற 
உலகபம கடுமபமாக எண்ணி வாழ்வக கறவ.

    அவர்கள தனிமமமய நாடத் தவம பரிவார்கள. தாம சசயத தவத்தால் அவர்களுக்க 
ஆனம சக்தி மிகதியாகம. அப்படச பசர்த்கக்சகாண்டட பபராற்றமல உலகத்கக்கப் 
பயனபடுத்கவார்கள. மகாத்மா காந்தி வாரத்கக்க ுரு முமற சமமமனனமாக லருந்தார். 
ுவ்சவாரு நாளும பிரார்த்தமனன நடடத்தினனர். அடக்கட உண்்ாக பநாற்றர். லமவ 
அவருமடடய ஆனம சக்திமய விுக்கமுறச சசயதனன. உளசுாளி சபருக்கனன. 
உளசுாலிமயக் பகேடகமபட சசயதனன. தவம பரிபவர்களுமடடய சபருமமமயத் 
திருக்கறள பலபடயாக விரித்கமரக்கறக.

107



    தவம சசயபவர்கமுத் தாபதர்கள எனபார்கள. தவ ு எக்கத்தில் நிற்பவர்கள தமக்க 
வரும கனபங்கமுப் சபாறுப்பார்கள. பிறருக்க எளுுவம கனபத்மதச 
சசயயமாேடடடார்கள,

        ”உற்றபநாய பநானறல் உயிர்க்கறுகண் சசயயாமம

        அற்பற தவத்திற் கரு"

    எனபக கறள ்றும தவத்தின லலக்க்ம. தவத்தினன ரின சிறப்மபச சசால்லுவக தாபத 
வாமக.

    மற்றவர்கமுப் பபாலப் பலன நுகர்சசியிபல ஈடுபடடாமல், பதமவகமுக் கமறத்கக் 
சகாளவக தவம பயில் பவர்களுக்க லயல்ப. அவர்கள நீரிபல பலகால் மழ்கவார்கள. 
தமரபய படுக்மகயாகக் கடடந்க உறங்க வார்கள. பதாமலபய ஆமடடயாக உடுப்பார்கள. 
தமலமய மழிக்காமல் சமடடமய வுர விடுவார்கள. சடடமர வழிபடுவார்கள. மக்கள 
வா எம ஊர்களுக்கச சசல்லாமல் தனிமமமய நாடக் காேடடல் தங்கவார்கள. கடடவமுப் 
பபாற்றுவார்கள. தமமம நாட வரும விருந்தினனர்கமு வரபவற்று உபசரிப்பார்கள.

    லத்தமகயவர்கமுபய ரிஷகள எனறும, முனிவர்கள எனறும சசால்கபறாம.

    சிறந்த அரச வாழ்மவயும கறந்க தவவாழ்க்மகமய பமற்சகாண்டடவர்கள 
பழங்காலத்தில் லருந்தார்கள. அத்தமகயவர்களின கறவ நிமலமயக் கண்டு பலவர்கள 
பாடய பாடடல்கள பறநானூறு என்னம சங்க நூலில் உளுனன. ுரு பாடடல், ுருவன கறவ 
பூணவதற்கமுன லருந்த நிமலமயயும, பூண்டட பின பமற்சகாண்டட நிமலமயயும 
சசால்கறக.
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    அவன கறப்பதற்க முன அழகய மாளிமகயில் வாழ்ந்திருந்தான. அந்த மாளிமகயில் 
எங்பக பார்த்தாலும கமல ம்ம கம எம.  வியக் காேடசிகள ுளிரும. அந்த மாளிமகயின 
மு எ உருவத்மதயும பார்த்தால் கசசிதமானன சிற்ப வடவமாகத் பதானறும. சிறய 
மாளிமகயா அக? பலர் ்டப் பபச பவண்டுமா? விரிவானன லடடம அங்பக உண்டு. ுரு 
நடடனன அரங்க நடடக்க பவண்டுமா? அதற்க பவண்டய லடடம உண்டு. ுரு சபரிய விழா 
நமடடசபற பவண்டுமா? பல ஊர்க்காரர்களும வந்க வசதிகபுாடு தங்கமபட விரிவானன 
பகதிகள லருந்தனன. அத்தமகய விரிவானன லடடத்மதயுமடடய வமரப்ப அக.

    அங்பக சிற்பக்கமலயில் சிறந்பதார் சசகக்க அமமத்த பாமவகமுப் பபானற அழக 
மகளிர் உலாவவார்கள. அவபனனா சபரு வீரன. அவன திண்படடாளகமுக் கண்டட மகளிர் 
அவமனன அம்ய பவண்டுசமனறு அவாவவார்கள. அந்தப் பபறு கமடடக்காவிேடடடால் 
சமலிந்க வாடுவார்கள. அவர்கள வமுகள சநக எம; லமழ சநக எம. லவ்வாறு பல 
மகளிருமடடய லமழகமு ந எவமபட சசயத வீரன அவன. திருவம அழகம வீரமும 
வலிமமயும உமடடய அவன லப்பபாக கறவியாக விேடடடான.

    லப்பபாக எப்பட லருக்கறான?

    லப்பபாக அவன வா எம லடடம காடு. மங்கல்கள வுர்ந்த மலசசாரற் காடு அக, 
மமலயிலிருந்க வரும அருவியில் அவன பலகால் நீராடுகறான. அங்பக எரிபயாமபகறான.
அதற்கரிய சமித்மதக் காேடடு யாமனன சகாண்டுவந்க தளளுகறக, விலங்கனனங்கள 
அவ்னக்க அஞ்சவதில்மல; அவமனன அசசறுத்கவகம லல்மல. பிற உயிர்களுக்கச 
சிறதுவம  தங்க பரியாத விரதத்மத அல்லவா அவன பமற்சகாண்டருக்கறான? அதனனால் 
அமவ அவ்னக்க  ஏவல் பரிகனறனன.

    அவ்னமடடய பகசம சமடடயாகவிேடடடக. நீரில் மழ்க அந்தச சமடடமய உலர்த்ககறான. 
’அருவி ஆடச சசந் த பவேடடுச சமடடமயப் பலர்த்கம லவனனா முனப பாமவ யனனன 
மகளிரின சதாடமய சநகழ்த்த மளுன!’ எனறு கண்படடார் வியக்கம வண்்ம அவன 
தாபதக் பகாலத்தில் ுளிர்கறான. - லப்பட மாற்பித்தியார் எனற பலவர் பாடுகறார்:
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        ”ுவத்க அனனன லடட்னமடட வமரப்பின

        பாமவ அனனன கறுந்சதாட மகளிர்

        லமழநிமல சநகழ்த்த மளுற் கண்டகம;

        கமழக்கண் சநடுவமர அருவி ஆடக்

        கானன யாமனன தந்த விறகன

        கடுந்சதறல் சசந்தி பவேடடுப்

        பறந்தாழ் பரிசமடட பலர்த்க பவாபனன."

        (பறநானூறு, 251)

    ுவம - சித்திரம. வமரப்ப - கேடடடடம; மாளிமக, சதாட – வமு,. லமழ - அணிகலன. 
மளுன - வீரன, கண்டகம - கண்படடாம. கமழ - மங்கபலயுமடடய கண். லடடத்மதயுமடடய.
கடுந்சதறல் - மிக்க சவப்பத்மதயுமடடய, சசந் த பவேடடு - அக்கனி காரியங்கமுச சசயக. 
பறம தாழ் - முககபல சதாங்கம. பலர்த்கபவான - உலர்த்கபவன. மளுமனனப் 
பலர்த்கபவானனாகக் கண்படடாம.]

    பல்வமகப் சபாருமுப் சபற்று நுகரும வீரத்தி்னம அதமனனப் பிறர் பயன 
சகாளளுமபட தியாகம சசயக நிற்கம வீரம சிறந்தக எனபக ஆனபறார் சகாளமக.

    ----------
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    13. பாசமறயில்

    பபார் சசயயப் பகந்த மனனன்னக்க எப்படபய்னம பபாரில் பமகவமனன சவல்ல 
பவண்டும எனற எண்்பம முந்கற நிற்கம. எந்தத் தமடட பநர்ந்தாலும அதனனால் உளும 
துராமல் பமனபமலும வீறுசகாண்டு எ எவபத வீரம. நகமும சமதயும பபாலக் 
காதலியுடடன லம் பிரியாக ுனற வா எம உயர்ந்த காதல் வாழ்வ உமடடயவ னனானனாலும, 
அமதயும லப்பபாமதக்கத் கறந்கவிேடடுப் பமகவமர ுடுக்கவமதபய லேடசியமாகக் 
சகாளவக அரசன லயல்ப.

    காதலர்கள ்திர்க்காலத்தில் ுனறயிருப்பார்கள. ப்ர்சசி என்னம 
உரிப்சபாருமுயுமடடயக கறஞ்சித் திம். அந்தத் திம்க்கக் ்திர்க் காலம உரியக. 
களிரால் நடுங்கம அக்காலத்தில் க்வன மமனனவியர் பிரியாமல் ுனறுபேடடு வாழ்வக 
மரப. ஆனனால் வீரம மிக்க அரசன பபார்க்குத்தில் அக்காலத்தில் தங்கமபட பநர்ந்தால் 
அவன காமத்மதயும சவனறு வீர உ்ர்சசியுடடன விுங்கவான. லக பாராேடடுவதற்கரிய 
நிமல.

    ’்திர்ப் பருவம வந்கம லவன தன காதலிமய எண்்ாமல் பமகவமர சவல்லும ுபர 
பநாக்கத்பதாடு பாசமறயில் தங்கயிருக்கறாபனன!’ எனறு பலவர்கள அப்பபாக 
வியப்பார்கள. லப்பட வியந்க பாடுவமதக் கதிர்ப் பாசமற எனற கமறயாக லலக்க்ம 
்றும.

    ’பலபல சதருக்களுடடன பாசமற லருக்கறக. அங்கங்பக ்டடாரம பபாேடடுக்சகாண்டு 
தங்கயிருக்கறார்கள வீரர்கள. ்டடாரங்களின பமபல தமழமயப் பபாேடடு 
பவயந்திருக்கறார்கள. ்திர்ப் பருவம ஆதலின சிறுசிறு களிகமு வீசகறக வானனம. உடடல்
நடுங்ககறக. வீரர்கள தம தம ்டடாரத்தில் ுடுங்கயிருக்கறார்கள. லந்தக் களிரால் 
நடுங்கயும அரசன, நிமனனத்தால் பபாய வரத் பதமரப் பமடடத்தவன, தன மமனனவிமயப் 
பபாயப் பார்த்க வரபவண்டும எனறு நிமனனக்கவில்பல. லவன வீரம லருந்தபடதான 
எனபனன!’ எனறு வியந்க படும பாேடடு ுனறு வருமாறு.
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        ”கவமல மறுகற் கடுங்கண் மறவர்

        உவமலசசய ்மர ுடுங்கத் - கவமலசசய

        ்திர் நலியவம உளுான, சகாடத்பதரான,

        மதில் மடடவாள முயக்க? [1]

    [கவமல-சிக்கலானன வழி. மறுக - சதரு. கடுங்கண் - சகாடுமம. மறவர் - விரர். உவமல -
தமழ. கவபல-சிறய களி. மதில் -பமழய அரண்மம். முயக்க - பசர்தல்.]

    ---------

    [1]. பறப்சபாருள சவண்பா மாமல, 169,

    லப்படபய, சலார் சலார் எனறு வாமடடக் காற்று வீசவம மனனம சலனனமினற லருக்கறான 
எனறு பாடுவக வாமடடப் பாசமற என்னம கமற. பத்கப்பாேடடு என்னம சங்க நூலில் 
சநடுநல் வாமடட எனற மீண்டட பாேடடு லருக் கறக. அக வாமடடக் காலத்திலும பாசமறயில் 
லருந்க வீரம மங்காமல் விுங்கய பாண்டயன சகடுஞ்சசழியபனன நக்்ரர் பாடயக.

    வாமடடயினனால் மக்களுக்கம பிறருக்கம உண்டடாகம கனபத்மதயும, பாசமறயில் அரசன
பபாரில் பண்பேடடட வீரர்களுக்க ஆறுதல் ்றக்சகாண்டு உலவவமதயும, அரண்மமனனயில் 
அவ்னமடடய மமனனவி அவமனன எதிர் பநாக்க வாடயிருப்பமதயும சநடுநல்வாமடட 
அழகாகச சசால்கறக.

    மமழ சபயதமமயால் எங்கம களிர் படடர்கறக. மக்களின பற்கள களிரினனால் 
பமறயடக்கனறனன. சநருப்பிபல மகமயக் காேடடக் காேடட அந்தச சேடமடடக் கனனனத்தில் 
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ுத்திக் சகாளகறாசகள, ஆடுமாடுகள பமயப் பபாகாமல் அப்பட அப்படபய நினறு 
விடுகனறனன. கரங்ககள மகமயக் கேடடக்சகாண்டு கந்தியிருக்கனறனன. பறமவகள சிலிச 
சிலீர் எனறு வீசம வாமடடக் காற்றுத் தாங்காமல் மரங்களிலிருந்க ்பழ வி எகனறனன. கனறு 
ஊேடடடப் பபானனால் பசமாடு அமத உமதக்கறக. ்திர்க் காலத்கக் களிர் கனமறபய 
நடுங்கச சசயகவிடும பபாலத் பதானறுகறக.

    லந்தப் பருவத்தில் முசேடமடட பூக்கறக; பர்க்கம சபானபபால மலர்கறக. சகாக்ககளும
காமரகளும ஈரமானன ம்லில் நினறபடபய  டும கயல் மீமனனக் சகாத்ககனறனன. 
சவளமுயாக உளு பமகங்கள வானனம எங்கம பரவிச சிறு சிறு களிகுகத் தூவகனறனன.

    சநல் வயல்களில் கதிர்கள முற்ற வமுந்க நிற்கனறனன. கமுகங் கமலகள நனறாக 
முற்றுகனறனன. பசாமலகளில் மரக் சகமபகளிலிருந்கத சசாேடடுச சசேடசடடனறு மமழத்

    களிகள சசாேடடக் சகாண்டருக்கனறனன.

    நகரத்தின சதருக்களில் நீர்  டுகறக. ஆறுகள கடடந் தாற்பபால் அமவ பதாற்றம 
அளிக்கனறனன. உடடல் வலிமமமய உமடடய அயல் நாேடடு மக்கள களமு உண்டு 
மமழத்களிக்க அஞ்சாமல் அங்கம லங்கம திரிகறார்கள. வீடுகளில் உளு மகளிருக்கப் 
சபா எபத சதரியவில்பல. வானனம மடக் கடடக்கறகதான கர்ம. அவர்கள பிசசி 
யருமபகமுப் பறத்கத் தேடடல் மவத்திருக்கறார்கள. அமவ கப்சபனறு மலர்கனறனன. 
அமதக் கண்டு பகற் காலம கடடந்க மாமல வந்கவிேடடடசதனபமத அவர்கள அறந்க 
சகாளகறார்கள. உடடபனன விுக்கன திரிமயக் சகாளுத்தி சநல்லும மலரும தூவித் 
சதயவத்மத வ்ங்ககறார்கள. கமடடவீதி மு எவகம மாமல வந்தமத அறந்க அந்தக் 
காலத்தில் சசயய பவண்டயமதச சசயகறார்கள.

    வீேடடுக் சகாடுங்மககளில் ஆணம சபண்ணமாக உளு பறாக்களுக்க லரவ பகல் 
சதரியவில்மல. அதனனல் பறந்கபபாய சவளியிடடங்களில் லமர பதடடாமல் அப்பட 
அப்படபய நிற்கனறனன. கால் வலித்தால் காமல மாற்றக் சகாளகனறனன. வீடுகளில் உளு 
பவமலக்காரர்கள கத்தூரி முதலியவற்மறக்சகாண்டு அமமக்கம ுருவமகக் 
கலமவப்சபாருமு அமரக்கறார்கள. லமய மமலயிலிருந்க வந்த சந்தனனக் கல்லும 
சபாதிய மமலயிலிருந்க வந்த சந்தனனமும பகேடபாரற்று வீப் கடடக்கனறனன. களிர் 
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கார்மாகப் சபண்மக்கள தங்கள ்ந்தலில் மாமலமயப் பமனனந்க சகாளுவில்மல; சில 
பூக்கமு மேடடும சசருகக் சகாளளுகறார்கள. சநருப்மப மேடட அதில் அகல், கற்கண்டு 
முதலியவற்மறப் பபாேடடுப் பமகக்கறார்கள. நல்ல சிற்ப பவமலப்பாேடமடட-யுமடடய 
விசிறகமு உமறயிபலயிேடடு முமுயிபல சதாங்கப் பபாேடடருக்கறார்கள. அவற்றற்க 
லப்பபாக எனனன பவமல? அவற்றல் சிலந்தி ்டு கேடடயிருக்கறக.

    உயர்ந்த மாளிமககளில் பவனிற் காலத்தில் காற்று வருவதற்காகத் திறந்க மவக்கம 
சாுரங்களின லரண்டு கதவகமுயும லறுக மடயிருக்கறார்கள. வாமடடக் காற்றன களிர் 
தாங்க முடயவில்மல. கவிந்த வாமயயுமடடய பாத்திரத்தில் தண்ணிர் மவத்திருப்பார்கள; 
அமத அடக்கட எடுத்க முனசபல்லாம கடப்பார்கள. லப்பபாக யாரும அதன பக்கபம 
பபாவதில்மல. க்ப்பிலுளு சநருப்மபபய சாப்பிேடடு விடுவார்கள பபாலிருக்கறக! 
எல்பலாரும அமதச சற்ற உேடகார்ந்திருக் கறார்கள.

    ஆடும மகளிர் யாமழச சருதி பசர்க்கப் பார்க்கறார்கள. களிரால் அக பதம 
சகேடடருக்கறக. அமதத் தம மார்பிபல தடடவிக்சகாண்டு அந்தச சேடடல் சருதி 
பசர்க்கறாக்கள, க்வனமாமரப் பிரிந்த மகளிர் தனிமமத் கனபம சபாறாமல் 
வருந்ககறார்கள.

    லவ்வாறு ்திராகய பருவம தன லயல்மபக் காேடடக்சகாண்டு நிலவகறக.

    அரசி அரண்மமனனயில் படுக்மகயில் கடடக்கறாள. தனமனன அலங்கரித்கக் சகாளுாமல், 
பாண்டய மனனனன பிரிந்க பபார்க்குத்கக்கச சசனறருத்தலால் பிரிவத் கனபத்தால் 
வருந்ககறாள. அருகல் பதாழிமார்கள அவன காமல வருடக் சகாண்டருக்கறார்கள, 
வயசானன மதாேடடயர் பல வமகயானன கமதகமுச சசால்லிப் சபா எக பபாக்க 
முயலுகறார்கள. “உன க்வர் லபதா வந்கவிடுவார்!" எனறு பதறுதல் 
்றக்சகாண்டருக்கறார்கள.
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    அங்பக, பபார்க்குத்தில் பாட வீடு அமமத்கக் சகாண்டு வீரர்கபுாடு தங்கயிருக்கம 
அரசன எப்பட லருக்கறான?

    யாமனனகமு பவலாலும வாுாலும கணித்க சவனற வீரர் பலர் பாசமறயில் 
முகத்திலும மார்பிலும பண்ம் யுமடடயவராகக் கடடக்கறார்கள. அவர்கமுப் பார்க்கம 
சபாருேடடு அரசன தன்னமடடய ்டடாரத்திலிருந்க பறப்படுகறான, லரவ பநரம. அங்கங்பக
வேடடட வேடடடமானன விுக்ககளில் பருத்த திரிகமுயிேடடு  ஏற்றயிருக்கறார்கள. வடடக்கருந்க 
வரும வாமடடக் காற்று வீசகறக. அப்பபாசதல்லாம விுக்கலுளு சடடர்கள சதற்கப் 
பக்கமாகச சாயந்க ுளி விடுகனறனன. அரச்னக்க முனனனாபல பசனனாபதி சசல்கறான. 
அவன மகயிபல பவல் லருக்கறக. அதன தமலயிபல பவப்ப மாமலமயக் கேடடயிருக் 
கறார்கள. பாண்டய மனனனனனக பசமனனத் தமலவன அல்லவா? பசனனாபதி ுவ்சவாரு 
்டடாரமாகப் பகந்க வீரர்கமு லனனனார் லனனனார் எனறு அரச்னக்கக் காேடடுகறான.

    பாசமற நமடடபாமதக்க அருகல் கதிமரகமுக் கேடட யிருக்கறார்கள. பச்ம 
முதலியவற்மறக் கழற்றாமல் அப்பட அப்படபய நிறுத்தியிருக்கறார்கள. மமழத்களிகள 
தம பமபல பேடடடவடடபனன கதிமரகள அவற்மற உதறுகனறனன. லந்தத் சதரு வழிபய அரசன 
சசல்கறான. அவன தனபமபல சமல்லிய பமலாமடடமயப் பபாேடடுக் சகாண்டருக்கறான. 
அக ந எவகறக. ந எவ ந எவ அமத லடடக்மகயினனால் லடுக்கக் சகாளகறான, அவன 
பக்கத்திபல அவ்னமடடய சமயகாப்பாுன தன பதாளிபல வாமுத் சதாங்க 
விேடடுக்சகாண்டு வருகறான, அவ ்னமடடய பதாளில் வலக்மகமய மவத்கக்சகாண்டு 
நடடந்க வருகறான அரசன. முத்கமாமலமயயுமடடய சவண் சகாற்றக் கமடடமய மமழத் 
களிக்கப் பாககாப்பாக ுருவன பிடத்கக் சகாண்டருக்கறான. பண்பேடடட வீரர்கமுக் 
கண்டு லனசசால் ்றுமசபாருேடடு லனிய முகத்பதாபடட சசல்லுகறான அரசன.

    பநரம நடு லரவ. பமபல மமழ, ்பழ ஈரம, லந்தக் களிரிலும நளளிருளிலும அரசன 
தூங்கவில்மல, தன மமனனவிமயயும நிமனனக்கவில்மல. தன பாசமறயில் வீரர்கமுக் 
கண்டு முகமலர்ந்க பாராேடட ஊக்கம உண்டடாக்கம பவமலயிபல அவன முமனனந்க 
நிற்கறான.

    ”அத்தமகய அரசன பபாரில் சவற்ற சபறுவானனாக!” எனறு பவண்டக்சகாளளும 
முமறயில் சநடுநல் வாமடட அமமந்திருக்கறக.

115



    அந்த அரச்னமடடய நிமலமயச சசால்லும அடகள வருமாறு:

        ”பமடடவீழ் அந்ககல் லடடவயின தழீல

        வாளபதாள பகாத்த வனகண் காமு

        சவல்மிமச அமசத்த மகயன, முகனஅமர்ந்க

        நூல் கால் யாத்த மாமல சவண்கமடட

        தவ்சவனறு அமசலத் தாகளி மமறப்ப,

        நளசுன யாமத்கம பளளி சகாளுான

        சிலசராடு திரிதரும பவந்தன்”

    [ பமடட வீழ் - பக்கத்தில் ந எவி வி எம. அம ககல் - அழகய பமலாமடட. லடடவயின 
தழீல - லடடப் பக்கமாக லடுக்க, முகன அமர்ந்க - முகத்தில் அனமபத் பதாற்றுவித்கக் 
சகாண்டு. நூல் கால் யாத்த மாமல - நூலாபல கேடடனன முத்கமாமல. தவ்சவனறு அமசலத் 
தா களி - தவ்சவன்னம  மசமய உண்டடாக்க அமசந்க பரவம மமழத் களிமய.)

    ----------
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    14. வாமகயின வமக

    லந்த நாேடடல் சவவ்பவறு சதாழிமலயும சவவ்பவறு கடடமமகமுயும சகாண்டட 
மக்கள அவற்மறச சரிவரச சசயக சமுதாயம மு எவகம நல்வாழ்வ வாழச சசயதார்கள. 
ுவ்சவாரு கமறயில் ஈடுபேடடுத் சதாழிலாற்றும பிரிவினனர் சமுதாயசமன்னம உடடமபில் 
சவவ்பவறு உறுப்பக்கமுப்பபால லருந்க வந்தனனர். சமுதாய நனமமக்க 
ுவ்சவாருவருமடடய உமழப்பம லனறயமமயாததாக லருந்தக. காேடமடடக் காத்கச 
சசங்பகாபலாசசம அரசரும, எனறும நிமலயானன உண்மமகமு நிமனனப்பூேடடக்சகாண்டு 
சமாதானனத்மதயும நடுநிமலமயயும நிமலநிறுத்திய அந்த்ரும, சபாருளகமுக் 
சகாளுபவண்டய லடடத்தில் சகாண்டு சகாடுக்க பவண்டய லடடத்தில் சகாடுத்க யாவரும 
யாவம சபறச சசயத வணிகரும, பவுாண்மமயிலும பிற சதாழில்களிலும ஈடுபேடடட 
தாுாுரும சமுதாயத்தின உயிர் நாடகுாக விுங்கனனர். அவ்வவர் சதாழில்கமுப் 
பலவர்கள பாராேடடப் பாடனனர்கள. ுவ்சவாருவர் நிமலமயயும நனக உ்ர்ந்க 
சிறப்பித்தார்கள. அவ்வாறு சிறப்பித்கப் பாடுவமதத் கமறயாக்க அதற்க லலக்க்மும 
அமமத்தார்கள.

    கற்றம சசயயாமல் சசங்பகால் சசலுத்தி வீர முரசம முழங்க எல்லா உயிர்களுக்கம நலம
சசயய பவண்டுசமனற எண்்த்பதாடு நடுநிமலமமயில் நினறு சரியமனனப்பபால 
ுளிர்பவன அரசன. அவன லயல்மப அரச முல்மல என்னம கமறயால் பலவர் 
பபாற்றனனர். முத் த  மபி கானமமறமயப் பயினறு வா எம அந்த்ர், லரு பவந்தர் முரண் 
சகாண்டு பமகத்தால் அவர்களிமடடபய தூக சசனறு சமாதானனத்மத விமுவித்தனனர். 
லமதப் பார்ப்பனன முல்மல என்னம கமறயாக மவத்கப் பாராேடடனனர்.

    அக்காலத்தில் அரசர்கள வழக்மக ஆராயந்க நியாயத்மத நிமல நிறுத்கவதற்க 
அமவயத்மத நிறுவினனார்கள. அதற்க அறங்்றமவயம எனறு சபயர், அந்த அமவயத்தில் 
கல்வி முதலியவற்றால் சிறந்த சபரிபயார்கமு நியமித்க அரசன தமலமம தாங்க நியாயம 
வழங்கவான. உமறயூரில் லருந்த அறங்்றமவயம மிகச சிறப் பமடடயக. மகமரயில் 
லருந்த அமவயத்மதப்பற்ற மகமரக் காஞ்சி எனற நூல் சிறப்பித்கச சசால்கறக.
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    அமவயிலுளு சபருமக்கள எேடடு வமகக் க்ம உளுவர்குாக லருக்க பவண்டும. 
நல்ல கடப்பிறப்பம கல்வியும நற்க்ங்களும வாயமமயும தூயமமயும நடுநிமலயும 
அழிக்காறனமமயும அவாவினமமயும ஆகய எேடடு லயல்பகள உமடடயவர்கமுபய 
அரசன அறங்்றமவய மாந்தராக நிறுவவான. லந்தக் க்ங்கமு, உமடட முதலியனனவாக 
உருவகம சசயக ுரு பழம பாேடடுக் ்றுகறக. நல்ல கடப்பிறப்பாகய உமடடமய உடுத்க, 
நூலறவாகய மாமலமயச சட, நல்சலா எக்கமாகய அணிமய அணிந்க, சத்தியம 
எனபமத உ்வாகக் சகாண்டு, தூயமமயாகய காதலியின லனபம நுகர்ந்க, நடுநிமல 
என்னம நகரில் தங்க, அ எக்காறு லனமம, அவாவினமம என்னம லரண்டு நிதிகமு 
ஈேடடுபவர்குாம அவர்கள. அமவய முல்மல என்னம கமற லந்த அமவயினனர் 
லயல்மபக் ்றும. பிற வமகயானன அமவகமுயும லந்தத் கமறயில் சிறப்பிப்பக உண்டு.

    பசாதிடடம ்றுபவ்னக்கக் கணி எனறும கணிவன எனறும சபயர், பூங்கனறத்தில் ுரு 
பசாதிடடர் நல்ல பலவராக லருந்தார். அவர் கணியன பூங்கனறனனார் எனறு வழங்கப் 
சபற்றார். "யாகம ஊபர யாவரும பகளிர்? எனறு நாம அடக்கட பகேடகம சதாடடக்கத்மத 
யுமடடய பாடடமலப் பாடயவர் அவர். பசாதிடட நூல்கள பலவற்மறயும அறந்க விண்ணிலும 
மண்ணிலும நிகமும நிகழ்சசிகமு முன்ேடடபய சசால்லும ஆற்றல் உமடடயவன 
கணிவன. அவன சிறப்மபச சசால்வக கணிவன முல்மல எனற கமற.

    பல காலமாகப் பல பபார்களில் ஈடுபேடடு வீரத்மத நிமல நிறுத்திய பழங்கடகள பல 
தமிழ் நாேடடல் லருந்தனன. அந்தக் கடயில் பிறந்த பசசிுங் கழந்மதக்கம வீர உ்ர்சசி 
மிகதியாக லருக்கம. மகளிரும விர உ்ர்சசி உமடடயவர்குாக விுங்கவார்கள. 
அவர்களுமடடய வீரத்மதப் பலப்படுத்கம காேடசிகள சில, லலக்க் லலக்கயங்களில் 
வருகனறனன.

    ுரு மறக்கட மகள தன கழந்மதக்கப் பாலூேடடக் சகாண்டருந்தாள. அப்சபா எக அந்த 
நாேடடனபமல் பமகப்பமடட பபாருக்க வந்த சசயதிமய அவள உ்ர்ந்தாள. உடடபனன 
அவளுக்க வீர உ்ர்சசி மிக்கக. பிளமுமயச சேடசடடனறு எடுத்க நிறுத்தினனாள. முனப 
அவளுமடடய வீேடடல் உளுவர்கள பமகவமரக் கத்தி வமுந்க பபானன பவல் ுனறு 
லருந்தக. அமத விமரவாக எடுத்க அதன வமுமவச சேடசடடனறு நிமிர்த்தினனாள. அமத 
அவன மகயில் சகாடுத்தாள, பரமபமர பரமபமரயாகப் பபாரில் பகந்க வீர விமுயாடடல் 
பரிந்தவர்கள அவளுமடடய கடயின முனபனனார்கள. அத்தமகயவர்களுமடடய சபயரும 
படும எ எதி அமமத்த நடுகற்கள அங்பக லருந்தனன. அவற்மறக் காேடட அந்தப் சபண் 
பால்ம்ம மறாத தன பதல்வமனன, “நீ பபாருக்கச சசல்்” எனறு தூண்டனனாள. தனனக்க 
அவன ுருவனதான மமந்தன எனபமத நிமனனயாமல், பவறு ஆடடவர் லல்லாத அந்தக் 
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கலத்கக்க அவன ுருவபனன்னம லருக்கறபனன எனற திருப்தி அவளுக்க. அத்தமகய 
மடடந்மதயமர மதில் மடடந்மதயர் எனறு சசால்லுவார்கள.

    மறக்கடயில் பிறந்த மற்சறாரு சபண், பமலும பமலும வீரம சிறந்க நினற தன்னமடடய 
கடயின சபருமமமய எடுத்கச சசால்லுகறாள. அவளுமடடய தகப்பன பபாரில் தன 
வீரத்மதக் காேடடப் பேடடடான. அவன லனறு நடுகல்லாக நினறு பூவம பமகயும 
சபறுகறான. அவளுமடடய க்வபனனா சில காலத்கக்கமுன பபார்க்கும சசனறு 
முகத்திலும மார்பிலும பண்ம்ப் சபற்று வீர சசார்க்கம அமடடந்தான. அவளுக்கச சில 
தமமயனமார்கள லருந்தர்கள. அவர்களும பமடடயின முனனனணியில் நினறு உயிமரப் பலி 
சகாடுத்தனனர். எல்லாருக்கம பமலாக, அவரமடடய பதல்வன பமடடயில் பசர்ந்க பபாரிடடச 
சசனறான. அவன சசனற பமடட பினனிேடடடக. அதனனால் அஞ்சாமல் அந்தப் 
பமடடயினபினபனன நினறு பமகவமர எதிர்த்தான. அப்சபா எக பமகவருமடடய அமபகள 
அவன உடடல்சபமலாம மதத்தனன. ்பழ வி எந்க கடடந்த அவமனனப் பார்த்தால் முளும 
பனறமயப் பபால லருந்தக. லவ்வாறு தன்னமடடய உறவினனர்கள பபார்க்குத்தில் காேடடய
விரச சிறப்மப அக்த மறக்கட மங்மக சசால்லுகறாள.

        ”கல்நினறான எந்மத; க்வன குப்பேடடடான;

        முனநினறு சமாய அவித்தார் எனமனனயர் – பினநினறு

        மகபபாயக் கம்உமதப்பக் காவலன பமல் ட

        எயபபால் கடடந்தானஎன  ஏறு."

    [கல் - நடுகல். சமாய - வலிமம. எனமனனயர் - என தமமயனமார். கம் - அமப, 
உமதப்ப -சசலுத்த. எய - முளுமபனற.  ஏறு - ஆண் சிங்கம பபானற மகன.]

    லப்படபய லல்லத்மதயும ஊமரயும வீரம உமடடயனனவாகச சசால்லுவகம உண்டு.
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    அரசன தன்னமடடய நாேடமடட நனக பாககாத்க, ஆறல் ுனறு வரியாக வாங்க, காவல் 
சதாழிமல பமற்சகாளளுவமதயும, பபாரில் பகந்க சவனறு பபார்க் குத்மதத் 
தன்னமடடயதாக்கக் சகாளளுவமதயும பல படயாகப் பலவர் பாராேடடுவர், அவ்னமடடய 
கமடடமயப் பகழ்வர். அவன உறங்கவமதச சிறப்பிப்பர்.

    மனனனன தனனக்க பவண்டயமதக் சகாடுக்கவம திருப்தி அமடடயாமல், வீர 
விமுயாேடமடடபய எதிர் பநாக்கச சில வீரர்கள லருப்பார்கள. அரசனனால் பல வுங்கள 
சபற்று வாழ்ந்த வீரர்கள பபாரில் தம உயிமரக் சகாடுத்கச சசஞ்பசாற்றுக் கடடன 
கழிப்பார்கள. லவர்களுமடடய பகமழயும பலவர் எடுத்க உமரப்பர். சால்ப நிமறந்த 
சானபறர்களுமடடய சிறப்மபயும, ுரு பக்கத்மத உமடடய கம் என்னம பமறமய அடப் 
பபாரின லயல்மபயும பாராேடடுவர்.

    உலகத்திலுளு பற்மற ுழித்க சமயயானன சபாருமு விருமபி வாழ்வகம, 
உலகத்திலுளு கயமரக் கண்டு பற்மற ுழிந்க நிற்பகம சிறந்த மக்களுமடடய லயல்ப. சில 
அரசர்கள அரச உரிமமமயக் மகவிேடடு விரக்திபயாடு லருப்பக உண்டு. ‘பரத்னம 
பார்த்த்னம பபால்வார் அரச கறந்த சவனற உமடடயார்’ எனறு ்றுவர், கறவம ுருவமக 
சவற்றபய.

    ுருயிர்க்கத் கனபம வந்தால் அமதத் தன உயிமரக் சகாடுத்கக் காப்பகம, அதன 
வருத்தத்மதத் தன்னமடடயதாகக் சகாண்டு வருந்கவகம, சபாய ்றுதல் களளுண்ணதல் 
முதலியவற்மறத் கறந்க நிற்றலும அருசுாடு ப்ர்ந்த கறவறத்தின லலக்க்ம. எந்தப் 
சபாருளினிடடத்கம பற்றனற நிற்கம தனமமயும அந்தத் கறவின லலக்க்மாகம. 
லமவசயல்லாம அகப் பமகமய சவனற சவற்ற.

    லப்படயாக வீரத்மத விரிவாகச சசால்லும பறப் சபாருளில், பல வமக சவற்றமயச 
சசால்லும வாமகத் திம்யில், மக்களுமடடய நிமலயும சிறப்பம அகப்பறப் 
பபாராேடடடங்களில் சவனறு நிற்கம வீரமும பபசப்படுகனறனன.

    ----------
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    15. அரசன பகழ்

    அரசமனனத் தமலவனனாகக் சகாண்டட முடயாேடசிமயபய பழங்காலத்தில் உலகத்தில் உளு 
யாவரும பபாற்றனனார்கள. பாரத நாேடடனனர் அரசன திருமாலின அமசம எனறு எண்ணிச 
சிறப்பித்தார்கள. 'திருவமடட மனனனமரக் காணில் திருமாமலக் கண்படடபனன என்னம’ எனறு 
ஆழ்வாரும அருளினனர். பவந்க அமமவ லல்லாத நாடு நனமம சபறாக எனறு 
திருவளளுவர் ்றுகறார். அரசன சமுதாயத்தின தமலவனனாக, சமுதாயத்தின நனமமமயக் 
காப்பாற்றுபவனனாக விுங்கனனான. எல்லாரும அவன நனக வாழ பவண்டுசமனறு 
விருமபினனார்கள. அவன எல்லாரும நனக வாழ பவண்டுசமனறு விருமபினனான. அனபில் 
தாமயப் பபாலவம, நனமம பயப்பதில் தவத்மதப் பபாலவம, பபாகம வழிக்கப் 
பண்ணியம ஈேடடத் தருவதனனால் மகமனனப் பபாலவம, தவறு சசயபவர்களுக்க பநாமயப் 
பபாலவம, கனபம வந்தால் மருந்மதப் பபாலவம, ஆராயசசி சசயயப் பகந்தால் 
அறமவப் பபாலவம லருந்க, யார் யாருக்க எப்பட எப்பட லருந்தால் உவப்ப 
உண்டடாகபமா அப்பட அப்பட லருப்பான அரசன. தசரதன அவ்வாறு லருந்ததாகக் கமபர் 
பாடுகறார்

        ”தாயுக்கம அனபில்;

        தவமுக்கம நலமப யப்பில்;

        பசயுக்கம முனனினசறாரு

        சசல்கதி உயக்கம நீரால்;

        பநாயுக்கம; எனனின

        மருந்சதாக்கம; நு்ங்க பகளவி

        ஆயப் பகங்கால்

        அறசவாக்கம; எவர்க்கம அனனனான."
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    லத்தமகய அரசமனனப் பலவர்கள பகழ்ந்க பாராேடடுவார்கள, அவ்னமடடய வீரத்மதயும 
ஈமகத் திறத்மதயும சிறப்பித்கப் பாடுவர்கள. வீரம விமுத்கப் பபாரில் சவற்ற சபற்று 
ஆதனனால் சபறும சபாருளகமுசயல்லாம, தனபால் வரும கமலஞர்களுக்கம 
பலவர்களுக்கம  ஏமழகளுக்கம வாரி வழங்கவான அரசன, ஆகபவ அவ்னமடடய 
ஈமகக்கரிய முதமலத் தருவக வீரசசசயல், லந்த லரண்மடடயும லம்த்கப் படுவார்கள 
பலவர்கள.

    பறப்சபாருளில் வரும திம்களில் சவேடசி முதல் வாமக ஈறாகவளு திம்கள 
அரச்னமடடய வீரச சிறப்மபபய சபருமபாலும பகழ்கனற முமறயில் அமமந்தமவ. பவறு 
பவறு லயல்பகமுப் பாடப் பரவவதற்சகனபற தனியாக ுரு திம் உண்டு. அமதப் 
பாடடாண் திம் எனறு சசால்வார்கள, பாடுவதற்க  ஏற்ற ஆண்மக்னக்கரிய 
சசயல்வமககுச சசால்வக எனபக அதற்கப் சபாருள. “பாடடாண் எனபக பாடுதல் 
விமனனமயயும பாடடப்படும ஆண் மகமனனயும பநாக்காக அவனனக ு எகலாறாகய திம் 
உ்ர்த்தினனமமயின விமனனத்சதாமகப் பறத்கப் பிறந்த அனசமாழித்சதாமக" எனறு 
லந்தத் சதாடடருக்கப் சபாருளும லலக்க்மும ்றுவர் நசசினனார்க்கனியர். அரச்னமடடய 
பகமழயும, வலிமமமயயும, தனனக்சகனன மவத்கக் சகாளுாமல் சகாடுக்கம 
சகாமடடமயயும, மிக்க லரக்கத்மதயும எடுத்கச சசால்வக பாடடாண் பாேடடு எனறு பறப் 
சபாருள சவண்பா மாமலக்காரர் சசால்வார்.

        ”ுளியும ஆற்றலும  மபா ஈமகயும

        அளியும எனறமவ ஆயந்கமரத் தனறு."

    எனபக அவர் ்றும லலக்க்ம. 'லமசயும வலியும சீர்தூக்காக் சகாமடடயும 
தண்்ளியும எனறு சசால்லும லவற்மறத் சதரிந்க சசால்லியக" (ப. சவ. 189) எனபக 
லதன பமழய உமர.
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    லபதா ுரு பலவன அரசமனனப் பாராேடடுகறான. அவ்வரசன மற்ற மனனனர்கள எல்லாம 
அஞ்சி ுடுங்கமபட வீரத்மத சவளிப்படுத்ககறான. சிங்கம முழங்கனனால் காபடட எவ்வாறு
கடுகடடாயத்கப் பபாகபமா, அவ்வாறு பபார் சசயவதாக அவன வஞ்சினனம ்றனனால் 
பமகயரசர்கள நடுங்கப் பபாவார்கள. மனனனர்களில் சிங்கம அவன.

    பவதம வல்ல அந்த்ர்கள அவமனனப் பாராேடடுகறார்கள. அறத்மத நிமல நிறுத்தி நல்ல 
சசயல்கசுல்லாம கமறவற நடடக்கமபட சசயக, கடடவேடபக்தி யுமடடயவனனாய 
லருத்தலினனால் அவர்கள பல லனிய சசாற்கமுக் பகாத்கப் பகழ்மாமல சேடடுகறார்கள. 
அவர்களுமடடய சசாற்களுக்கத் சதாடடர்பூேடடும மாமலயாக அவன விுங்ககறான.

    அக மேடடுமா? தன நாேடடல் லல்லற வாழ்க்மக நடடத்கபவர்கள யாவரும கமறயினற 
வாழசசசயயும அவன, தா்னம சிறந்த கடுமபியாக வாழ்கறான, பல மகளிமர ம்ப்பக 
அந்தக் கால அரசர் வழக்கம. அழகம சமனமமயும உமடடய அவ்னமடடய பதவிமார்கள 
அவனனால் லனபம சபற்று அவ்னக்க லனபம வழங்ககறார்கள. அனனனம பபானற 
நமடடமயயுமடடய அவர்களுக்க அவன அரிய அமுதமபபால் லலங்ககறான.

    அவன ஈமகமயப்பற்ற எனனன சசால்வக? பலவர்களும கமலஞர்களும தனமனனப் 
பகழ்வார்கள எனறு எதிர்பார்த்க அவன சகாமடட வழங்கவதில்மல, முல்மலப்பூத் 
தனமனனப் பறத்க ுருத்தி அணியப் பபாகறாள எனறு எண்ணியா மலர்கறக? கயில் தன 
லமசமயக் பகேடடுக் கவிஞன பாராேடடுவான எனறா ்வகறக? அரச்னம பிறர் தனசீனனப் 
பாராேடடட பவண்டும எனறு எண்ணி வழங்கவதில்மல. அக அவபனனாடு பிறந்த லயல்ப. 
மமழ எமதயும எதிர்பாராமல் சபயகறக பபானறக அவன சகாமடட. அதனனால் பயிர் 
வுர்வகபபால அவன சகாமடட யால் பரிசிலர்கள வாழ்கறார்கள. பரிசிலர்களுக்க வானனம 
பபானறவன அவன.

    களிர்சசியானன அழகய மாமலமய மார்ப நிமறய அணிந்க அவன திருபவாலக்கத்தில் 
அமர்ந்திருக்கம பபாக பார்த்தால் அவ்னமடடய அரசத் திருவின சிறப்பத் சதரியவரும. 
அவன லங்பக லப்பட அமமதியுடடன வீற்றருந்தாலும, பமகவர் தமலசயடுக்க-
சவாேடடடாமல் அடபயாடு அழித்கவிடும ஆற்றலும பகாபமும பமடடக்கலனகளும உமடடய 
சபரிய பமடடகள அவனிடடம லருக்கனறனன. பபார் வந்தால் அவற்றனிமடடபய அவமனனக் 
கா்லாம.

124



    லந்த எண்்ங்கமு சயல்லாம லந்தப் பாடடல் நிமனனப்பிக்கனறக.

        ”மனனனர் மடடங்கல், மமறயவர் சசால்மாமல,

        அனனன நமடடயினனார்க் காரமுதம, - கன்னம

        பரிசிலர்க்க வானனம, பணிமலர்ப் மபந்தார்

        எரிசினனபவல் தாமனனஎங் பகா."

    [மடடங்கல் - சிங்கம. கன்னம - தனபால் வரும. பரிசிலர் - பரிச சபறுமசபாருேடடு 
வருபவர்கள. வானனம - மமழ, பனி - களிர்சசி. தாமனன-பமடட. பகா - அரசன.]

    அரசன காமலயில் எ எந்தக முதல் மாமலயில் கயிலச சசல்லும வமரயில் நிக எம 
சசயல்கமுத் தனித்தனிபய பாராேடடப் பாட மகழ்வார்கள பலவர்கள. அவமனனத் 
திருமாலாகவம பிற சதயவங்குாகவம மவத்க பகழ்வார்கள.

    அரசன உறங்கச சசல்கறான, கழந்மதயானனால் கயிலுமசபாருேடடு அனமனனயும பிற 
மகளிரும தாலாேடடுப் பாடுவார்கள, அரசன உறங்கச சசனறான எனபமதயும அழகசபறச 
சிலர் பாடுவார்கள. 'தன்னமடடய வீரத்தால் சபால்லாதவர்கமு அடடக்கத்  தங்மக 
சயல்லாம பபாக்க, லனிபமல் சகாடுமமபய தமலதூக்காக எனறு நிசசயப் 
படுத்திக்சகாண்டு, சிறபத  யவ சபறலாசமனறு கயிலச சசனறருக்கறான அரசன எனறு 
பாடுவார்கள. லமதக் கண்பமடட நிமல எனறு சசால்வார்கள. “ நீ கயிலச 
சசல்லபவண்டும’ எனறு முனனிமலப் படுத்தியும சசால்வகண்டு. ’பசாழ அரசபனன, ுரு 
க்ங்்டட லமடடயீடு லல்லாமல் வாரி வாரி வழங்ககறாய நீ. அதனனால் பலவர் முதலிய 
பரிசிலர்களுக்க மசசவிடடக்்டட பநரம லல்மல. அவர்களுக்க யாமனனகமு வழங்ககறாய.
அவற்மற வாங்க வாங்க அவர்கள சலித்கப்பபானனார்கள. நீ உலகத்மதக் காவல் 
சசயவதனனால் உறங்காமல் விழித்கக்சகாண்படட லருக்கறாய பபாலும. அதற்க அவசியம 
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லல்மலபய! பலாகபாலகர்குாகய எண் திமசமயக் காக்கம பதவர்கள விழித்கக் 
சகாண்படட லருக்கறார்கள. ஆதலின நீ சிறபத கயில் சகாண்டடருு பவண்டும. பரிசில் 
வாங்கபவர்களும சிறக கயிலேடடுபம!’ எனறு சசால்லும பழமபாடடல் ுனறு உண்டு.

        ”வாயவாள தாமனன வயங்கபகழ்ச சசனனி, நின

        ுவா ஈமகயின உயிர்ப்பலடடம சபறாஅர்,

        கனறுகவர் முயற்சியிற் சபரிகவருந் தினனபர;

        உலகம காவலர் பலர்விழித் திருப்ப

        வறககயில் பகாடடல் பவண்டும; நின

        பரிசில் மாக்களும கயில்கமா சிறபத்”

    [வாய வாள - கறமயத் தப்பாமல் சவேடடும வாள. சசனனி - பசாழ அரசபனன. ுவா -
நிற்காத, உயிர்ப்ப லடடம - மசசவிடும அவகாசம. உலகம காவலர் - பலாக பாலராகய 
திக்கப் பாலகர். வறக - சிறக.]

    விடயற்காமலயில் அரசமனனப் பாேடடுப் பாடத் கயில் எ எப்பவக வழக்கம. நினறபடபய
பாடடமலப் பாடத் கயிசல எப்பம பவமலமய யுமடடயவமரச சதர் எனறு சசால்வார்கள.

        "தாவில் நல்லமச கருதிய கடடந்பதார்க்கச

        சதர்  ஏத்திய கயிசலமடட நிமல்”
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    எனறு லதன லலக்க்த்மதத் சதால்காப்பியம வகக்கறக. "தமக வலிமமயாபல 
பாசமறக்கண் ுரு மனனக் கவற்சியினறத் கயினற அரசருக்க நல்ல பகமழக் சகாடுக்கம 
சபாருேடடுச சதர் கயிலினறும எ எப்பி  ஏத்திய கயிசலமடட நிமல" எனபக லதன 
சபாருள. பிற்காலத்தில் திருப்பளளிசய எசசி எனறு வழங்கவகம லமதப் பபானறபத. 
சதயவங்கமுத் கயிசல எப்பவமதத் திருப்பளளிசய எசசி எனபர். ’பமகவமரப் பற்றச 
சிறகம கவமலப்படடாமல் நீ நின பாயலில் படுத்க உறங்கனனய, கயினறக பபாகம. உன 
பமகவர்கள சகடுந்கயில் சகாளளுமபட மீகயிலு்ர்ந்க எ எவாயாக!’ எனறு அரசமனனத் 
கயிசல எப்பவார்கள. "லபதா உன்னமடடய அரண்மம் வாயிலில் தாம தாம சசலுத்த 
பவண்டய கப்பங்கமு அுந்க கவித்கவிேடடு, நினமனனத் தரிசிக்க பவண்டுசமனறு பல 
மனனனர்கள காத்கக் கடடக்கறார்கள. அவர்களுக்க அருள சசயவதற்காக நீ கயிசல எந்தருு 
பவண்டும" எனறும பாடுவார்கள.

    கயிசல எந்த அரசன பல மங்கலமானன காரியங்கமுச சசயகறான. மலர் முதலிய 
மங்கலப் சபாருளகமுத்  தண்டுகறான, கண்்ாட முதலிய மங்கலப் சபாருளகமுக் 
காணகறான. நல்ல கதிகமுச சசால்கறான. மங்கல வாசகங்கமுக் பகேடகறான. 
பசமவயும கனமறயும சகா்ர்ந்க நிறுத்த, அவற்மறக் காண்கறான. மமற 
வல்லவர்களுக்க அவற்மறத் தானனம சசயகறான,

    உலகம லனிக வா எமசபாருேடடுப் பல நல்ல காரியங்கமு அரசன சசயகம 
சசயவித்கம வருகறான. பதவர்கள மகழ பவளவிகமுச சசயயும கடடமமமய 
பமற்சகாளகறான. அரசர்களுக்கரிய கடடமமகளில் பவளவி சசயதலும ுனறு. பல 
பவளவிகமுச சசயதமமயால் பல்யாகசாமல முககடுமிப் சபருவ எதி எனற சிறப்பப் 
சபயமர ுரு பாண்டய அரசன சபற்றான. அரசன பவளவி சசயதமதப் பகழ்ந்க பாராேடடும
பாடடல்கள பமழய நூல்களில் உண்டு. பவளவி நிமல என்னம கமறயாக அந்தப் பகமழ 
அமமப்பார்கள.

    ’பவதம ுகம மமறயவர்களின சற்றத்தினனர் அரசன சசயயும பவளவியால் மகழ்சசி 
சபற்றார்கள; லக சபரிய வியப்பாகாக. விண்ணலகத்தில் உளு பதவர்களும லவன 
சசயத பவளவியில் அக்கனியாகய வாயினனால் அவியு்மவ நிரமபப் சபற்று 
மகழ்ந்தார்கள’ எனபக ுரு பாேடடு.
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        ”பகளவி மமறபயார் கமுமகழ்தல் எனவியப்பாம?

        பவளவி விறல்சவயபயான தானபவேடப - நீளவிசமபின

        ஈர்ந்தார் லமமபயாரும எயதி அழல்வாயால்

        ஆர்ந்தார் முமறயால் அவி"

    [பகளவி - பவதத்மதயும சாத்திரங்கமுயும பகேடடடல். விறல்சவயபயான - சவற்றமய 
விருமபம அரசன. ஈர்ந்தார் - களிர்சசிமயயுமடடய மாமலமய அணிந்த, அழல் வாய: 
அக்கனிமயத் பதவர்களுக்க வாய எனறு சசால்வார்கள; அதில் சபயத அவியு்மவத் 
பதவர் நுகர்வர் எனபக வழக்க. ]

    லவ்வாறு நல்ல சசயல்கமுச சசயவதனனால் நாடு வும நிரமபி விுங்ககறக. நிலங்கள
நனறாக விமுகனறனன. விேடடல், களி, யாமனன, பவற்று அரச, தன அரசிற்கேடபேடடடவர்கள, 
விமுவ கமறவ, சபருமமழ, சபருங்காற்று ஆகயவற்றால் வரும பகடுகள லல்லாமல் 
பயிர் பயன தருகறக. அவ்னமடடய அரண்மமனனயில் பலவரும கமலஞரும க எமிப் பகழ் 
பாடப் பரிச சபறுகறார்கள. விடயற் காமலயில் தடடாரி என்னம பதாற்கருவிமயப் 
சபாருநன வாசிக்கறான ஆடயும பாடயும லனபம சசயயும பா்ர்கள அவ்னமடடய 
சவற்றமயயும பபார்க்குத்தில் அவன சபற்ற வுத்மதயும பாடுகறார்கள.

    அரியம்யில் யாருக்கம லல்லாத சபருஞ்சிறப்படடன அரசன வீற்றருக்கறான. "கனனல் 
சகாப்பளிக்கம கண்ம்யுமடடய சிங்கம சமந்த ஆதனனத்தில், மற்ற மனனனர்கள எல்லாம 
லருமருங்கம நினறு  ஏத்த, வீரக்கழமலக் காலிலும மாமலமய மார்பிலும அணிந்க 
நாவலந்  தவக்கரிய மனனனனனாக லவ்வரசன வீற்றருக்கறான்” எனறு அவன  லக்கத்தில் 
வீற்று னிக லருந்த சபருமங்கலத்மதப் பலவர்கள வாழ்த்ககறார்கள.

    பமகவருமடடய மதிமல அழித்க அவமரத் பதால்வியுறச சசயபவன எனறு உறுதி பூண்டட 
அரசன அமத ுரு விரத்மாக பமற்சகாளகறான, தன வீரத்தால் அவ்வாபற சசயக பிறர் 
மதிமலத் தன்னமடடயதாக்கக் சகாளகறான. சங்கற்பம நனக நிமற பவறற்சறனறு  தேடசா 
நிவர்த்தி சசயக சகாளகறான. லவ்வாறு கடுமி கமுந்த பகமழயும பலவர்கள 
சாற்றுகறார்கள, அவன மகளிமர ம்ந்க சகாளகறான; பலவர்கள ம்மங்கலம 
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பாடுகறாf கள. அவ்னக்க மகன பிறக்கறான; éவலிய வீரக் கழமலயும 
சவண்கமடடமயயும உமடடய அரச்னக்கச சிவந்த வாயிமனனயும சபரிய கண்ணிமனனயும 
உமடடய மமந்தன பிறந்தான; அதனனல் சபரிய பகமழயுமடடய பதவர்கள மகழ்ந்தனனர்; 
பூவலகல் உளுவர்கள வாழ்த்தினனார்கள; பமகவர் தம பமகமனனப்பானமமமய விேடடுப் 
பணிந்தார்கள’ எனறு சபாலிவ மங்கலம பாடுகறார்கள.

        "கருங்கழல் சவண்கமடடக் கர்வலற்கச சசவ்வாயப்

        சபருங்கேட பதல்வன பிறப்பப்-சபருமசபயர்

        விண்்ார் மகழ்ந்தார்; வியலிடடத்தார்  ஏத்தினனார்;

        எண்்ார் அவிந்தார் லகல்."

    [கருங்கழல் - வலிமமயானன வீரக்கழல், சபரும சபயர் - சபரிய பகழ். வியலிடடம - பூமி. 
எண்்ார் - பமகவர். லகல் - பமக.]

    அரச்னமடடய பிறந்த நாமு சவளுணி நாள எனறு சசால்வார்கள. அனறு நாடு 
மு எவகம சபரிய சகாண்டடாேடடடம நிகழ்கறக. பரிசிலர்கள சபான்னம யாமனனயும 
ஆமடடயும சபறுகறார்கள. அரசன நீ்ழி வாழபவண்டு சமனறு யாவரும 
வாழ்த்ககறார்கள. நல்லவர்கள நல்லுமர ்ற வழிப்படுத்தவம, பரிசிலர் பரிச சபற்றுப் 
பகழவம, கடமக்கள லனப வாழ்வ சபற்று  ஏத்தவம, பமகவரும பணிந்க  ஏவல் 
சசயயவம மமனனவி மக்கபுாடு அரசன பிறர் வாழ வமக பண்ணித் தா்னம உலகம பபாற்ற 
வாழ்கறான.

    ------------
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    16. ஆற்றுப்பமடட

    ுருவமனனப் பக எமபபாக பநர்முகமாக, “ நீ லத்தமக யவன்” எனறு பகழ்வக ுரு 
வமக. அப்படயினறக் கறப்பாக, மமறமுகமாக, அவ்னமடடய பகமழ எடுத்கமரப்பக 
ுரு வமக. அப்படக் ்றுவதில்தான சமவ மிககறக. பக எம வமககள பலவற்மறச 
சசால்லும பாடடாண்திம்யில் ஆற்றுப்பமடட எனற ுருவமக அமமப்மபக் கா்லாம. 
அதமனனச சிறு நூலாகவம லயற்ற யிருக்கனறனனர் பலவர்.

    ஆற்றுப்பமடட எனற சசால்லுக்க வழியிபல பசர்த்தல் எனபக சபாருள; வழிகாேடட 
எனறு சசால்லலாம. பரிசில் சபற்ற ுருவன சபறாதவர்களுக்க, நான லனனனாரிடடத்தில் 
சசனறு லனனன பரிமசப் சபற்பறசனனனறு ்ற, அந்த உபகாரியிடடம பபாவதற்கரிய வழி 
முதலியவற்மறச சசால்லும வமகயில் அமமவக அக.

        ”்த்தரும பா்ரும சபாருநரும விறலியும

        ஆற்றமடடக் காேடசி உறழத் பதானறப்

        சபற்ற சபருவும சபறாஅர்க் கறவறீலச

        சசனறுபயசனனதிரச சசானனன பக்கமும"

    எனறு ஆற்றுப்பமடடயின லலக்க்த்மதத் சதால்காப்பியர் ்றுகறார், 'ஆடடல் மாந்தரும 
பாடடற் பா்ரும கருவிப் சபாருநரும லவருேட சபண்பாலாகய விறலியும என்னம 
நாற்பாலாரும தாம சபற்ற சபருஞ் சசல்வத்மத எதிர்வந்த வறபயார்க்க அறவறுத்தி 
அவரும ஆண்டுச சசனறு தாம சபற்றமவ எல்லாம சபறுமாறு சசயத ்று பாடும" எனறு 
லதற்கப் சபாருள எ எகவார் நசசினனார்க்கனியர்,
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    பழங்காலத்தில் தமிழ் நாேடடல் லயல், லமச, நாடடகம என்னம மனறு தமிழ்களிலும 
வல்லவர்கள பலர் அங்கங்பக லருந்தார்கள. அவர்கள, தமமுமடடய கமலத் திறத்மத 
உ்ர்ந்க பாராேடடுபவர்கள எங்பக லருக்கறார்கள எனறு பதடச சசனறுசகாண்படட 
லருப்பார்கள. யாபர்னம அவர்களுக்க அகப்பேடடடால் அவரிடடத்தில் தம முமடடய 
திறமமமயக் காேடடப் பரிச சபறுவார்கள. சபாகவாகக் கமலத்திறமம 
பமடடத்தவர்களுமடடய உளும சமனமமயானனக; உ்ர்சசி வசப்படுவக; லனப 
கனபங்களின சிறு ்றுபாேடமடடயும உ்ர்ந்க குர்சசியும துர்சசியும சபறுவக; 
 ஏமழகமுக் கண்டடால் லரங்கவக. பலவர் முதலிபயார்  ஏமழயராக லருந்தாலும பிற 
 ஏமழயமரக் கண்டடால் வாடுவார்கள. தமக்கக் கமடடத்தவற்மறப் பகர்ந்க சகாடுப்பார்கள. 
அதனனல் அவர்கள எத்தமனன பரிமசப் சபற்ருலும விமரவில் சசல. வழித்கவிேடடுப் பமழய 
வறய நிமலயிபல லருப்பார்கள.

    தமக்க பவண்டய சபாருமு ஈேடடும முயற்சிமய விடடத் தமமுமடடய கமலயால் பலமர 
லனபறச சசயய பவண்டும எனபபத அவர்களுமடடய எண்்ம. அதனனால் கமலசசமவ 
பதரும உபகாரிகமு நாட எப்பபாகம திரிந்கசகாண்படட லருப்பார்கள.

    லயல்தமிழ் வல்ல பலவரும, லமசயில் வல்ல பா்ரும, தடடாரிப் பமற சகாேடடும 
சபாருநரும, பாடடலும ஆடடலும வல்ல விறலியரும, ்த்தில் வல்ல ்த்தரும லவ்வாறு 
எங்பக விழா நடடக்கறக, எங்பக கலசசமவ நுகரும வளுல் லருக்கறார் எனறு பதடச 
சசல்வார்கள. பலவர்கள லனனன சாதி, லனனன சமயம, லனனன பால் எனற 
வமரயமறயில்லாமல் எல்லா வகப்மபயும பசர்ந்தவர்குாக லருந்தார்கள. முடயுமடட 
மனனனர்களும கறுநில மனனனர்களும தமிழ்ப்பலமமயுமடடயவர்குாக விுங்கனனர்கள; 
ஆனனால் அவர்கள பிறருமடடய உபகாரத்மத எதிர்பார்த்கச சசல்லபவண்டய அவசியம 
லல்மல. கபிலர், நக்்ரர் முதலிய அந்த்ரும, சீத்தமலச சாத்தனனார் முதலிய வணிகரும, 
பகாவூர் கழார் முதலிய பவுாுரும பலவர்குாக விுங்கனனர். அறுமவ வாணிகன 
லுபவேடடடனனார், ்லவாணிகன சித்தமலச சாத்தனனார் முதலியவர்கள சவவ்பவறு 
வியாபாரம சசயதவர்கள.

    பலவர்கள உபகாரிகமு நாடச சசனறாலும தமமுமடடய மானனத்கக்கக் கமலவ 
வருமபட நடடந்க சகாளு மாேடடடார்கள. தரம அறந்க பாராேடடும வளுல்களிடடம 
அவர்களுக்க ஈடுபாடு மிகதி. தரம அறவமத வரிமச பறதல் எனறு சசால்வார்கள.
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    ”வரிமசக்க வருந்கமலப் பரிசில் வாழ்க்மக"

    எனறு தமமுமடடய நிமலமயக் ்றுவர் பலவர்.

        “ஈதல் எளிபத மாவண் பதானறல்

        வரிமச அறதபலா அரிபத்”

    எனபார்கள.

    பா்ர்கள ுரு தனிச சாதியினனர். அவர்களில் வாயப் பாேடடுப் பாடுகறவர்களும 
வாத்தியம வாசிக்கறவர்களும உண்டு. வாத்தியம வாசிக்கறவர்கமுக் கருவிப் பா்ர்கள 
எனறு சசால்வார்கள. லமசப்பா்ர், யாழ்ப் பா்ர், மண்மடடப் பா்ர் எனறு 
மவமகயினனமர நசசினனார்க்கனியர் ்றுவர்.

    லமசக் கருவிகள பல தமிழ் நாேடடல் லருந்தனன. அவற்றல் முதலில் நிற்பக கழல், அக 
சிறு கழல், சபருங்கழல் எனறு லருவமகப்படும. சிறு கழமல வங்கயம எனறும 
சபருங்கழமலப் சபரு வங்கயம எனறும ்றுவக வழக்கம. சபருவங்கயம எனபக 
லப்பபாக தமிழ் நாேடடுக்பக உரிய லமசக் கருவியாக விுங்கம நாதசரத்மதப் பபானறக 
எனறு பதானறுகறக.

    கழலுக்க அடுத்தபட வருவக யாழ். கழல் கமுக் கருவி. யாழ் நரமபக் கருவி. 
யாழ்களிலும பல வமக உண்டு. சபரிய யாழ், சிறய யாழ் எனற பிரிவ லருந்தசதனறு 
சதரிய வருகறக. அவற்மறப் பபரியாழ், சீறயாழ் எனபர். அவற்மற வாசிக்கறவர்கமு 
முமறபய சபரும பா்ர் எனறும சிறுபா்ர் எனறும வழங்கவர். பாமற யனற பவறு 
வமகயானன கருவிகமு வாசிக்கறவர்களும உண்டு.
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    பா்ர்களின மமனனவியர் விறலியர் எனற சபயர் சபறுவர்; பாடனி எனறும 
சசால்வகண்டு. விறல் எனபக பாவம அல்லக சத்கவத்மதக் கறப்பக. பாவம பதானற 
ஆடுவதில் வல்லவர்குாமகயால் விறலியர் எனற சபயமரப் சபற்றர்கள. ஆடடல், பாடடல், 
அழக எனற மனறலும சிறந்க நிற்பவர்கள அவர்கள.

    சபாருநர் எனறு ுரு சாதியினனர் உண்டு. அவர்கள ுரு மகயால் அடக்கம கம் அல்லக 
தடடாரிப்பமறமய முழக்கபவர்கள.  ஏர்க் கும பாடுநர், பபார்க்கும பாடுநர், பரணி பாடுநர்
எனற பிரிவகமு உமடடயவர்கள அவர்கள. பகாலம பமனனந்க வருபவர்கமுயும சபாருநர் 
எனபார்கள. ுருவமரப்பபால பவறு ுருவர் பவடடம பமனனவமதப் சபாருநுதல் எனபக 
மரப.

    பல வகப்பினனருளளும ்த்கப் பயிற்சியுமடடய கமலஞர்கமுக் ்த்தர் எனபார்கள. பல 
வமகயானன ்த்கக்கமுச சமயம அறந்க ஆடுவக லவர்கள வழக்கம,

    எங்பக விழா நடடந்தாலும பா்ரும விறலியரும ்த்தரும சசனறு பாடயும ஆடயும 
மக்கமு மகழ்விப்பார்கள. அரசரும சசல்வரும பா்ர்களுக்கப் சபானனனால் சசயத 
பூமவப் பரிசாக அளிப்பார்கள. விறலியர்களுக்க அணிகலனகமு வழங்கவார்கள. 
பலவர்களுக்க நாேடமடடயும வீேடமடடயும விமு நிலங்கமுயும யாமனனகமுயும ஆமடட 
அணிகமுயும சகாடுப்பார்கள.

    லவ்வாறு தமமுமடடய கமலயினனல் சசல்வர்கமுயும பிறமரயும உவமகயில் ஆழ்த்கம 
கமலஞர்கமுத் தமி எலகம பாராேடடயக. அவர்களுமடடய பாராேடடுக்க 
உரியவர்குாவமதச சசல்வர்கள விருமபினனார்கள. பலவர்குால் பாடடல் சபறாதவர்கள 
வாழ்ந்கம பயன லல்மல எனற எண்்ம எங்கம நிலவியக.

    லந்தக் கமலஞர்கமு ஆற்றுப்படுத்கவதாக அமமந்த நூல்கபு ஆற்றுப்பமடட. யாருக்க 
வழிகாேடடுகறார்கபுா அவர்களுமடடய சபயர்கபுாடு சார்த்தி ஆற்றுப்பமடட நூல்களுக்கப் 
சபயமர அமமப்பார்கள. பலவர் ஆற்றுப் பமடட, பா்ாற்றுப்பமடட, விறலியாற்றுப்பமடட, 
சபாருநர் ஆற்றுப்பமடட, ்த்தர் ஆற்றுப்பமடட எனறு அமவ சபயர் சபறும.
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    பழங்காலத்தில் ஆற்றுப்பமடடச சசயயுேடகள மிகதியாக லருந்திருக்க பவண்டும. சங்க 
நூல்கள எனறு வழங்கம சதாகதிகளில் முதலில் நிற்பக பத்கப்பாேடடு: அக பத்க சநடும 
பாடடல்கள அமமந்த சதாகதி. அதில் சரிபாதியாக ஐந்க பாேடடுக்கள ஆற்றுப்பமடட நூல்கள. 
முருகப்சபருமாமனனப் பகழ்ந்க நக்்ரர் பாடய திருமுரு காற்றுப்பமடட பத்கப் பாேடடல் 
முதலில் உளுக. அக பலவராற்றுப்பமடடமயச சார்ந்தபத. முருகன திருவருள 
சபறபவண்டும எனறு விருமபிப் பக்க பலவன, ுருவ்னக்க வழிகாேடடும வாயபாேடடல் 
அமமந்தக அக. பசாழன கரிகாற் சபருவுத்தாமனன முடடத்தாமக் கண்ணியார் பாடயக 
சபாருநராற்றுப்பமடட. அக சபாருநமனன ஆற்றுப்படுத்தியக. அடுத்தக 
சிறுபா்ாற்றுப்பமடட. சிறய யாமழ வாசிக்கம சிறு பா்மனன ஆற்றுப் படுத்கவதாக 
அமமந்தக; நல்லியக்பகாடடன எனபவபனன நத்தத்தனனார் எனற பலவர் பாடயக. அதில்,

    'லனகரற் சீறயாழ் லேடவயின தழில'

    எனறு வருகறதனனல் அந்தப் பா்ன சிறய யாமழ வாசிக்கம சிறுபா்ன எனபமத 
அறயலாம.

    பத்கப்பாேடடல் நாலாவதாக உளுக சபருமபா்ாற்றுப்பமடட,

    ”லடட்னமடடப் பபரியாழ் முமறயுளிக் கழிப்பி"

    எனறு அதில் வருகறக. பபர்யாமழ வாசிக்கம பா்மனன பநாக்கச சசால்லியக அக. 
லந்த நூலால் சதாண்மடடமான லுந்திமரயமனனக் கடயலூர் உருத்திரங்கண்்னனார் 
பாடனனர். பத்கப்பாேடடன லறுதியில் லருப்பக மமலபடு கடடாம எனற பாேடடு. அதற்கக் 
்த்தராற்றுப் பமடட எனற சபயரும உண்டு. ்த்தமர ஆற்றுப்படுத்கம முமறயில் 
அமமந்தக அக. நனனனன என்னம வளுமலப் சபருங்சகுசிக nஆர் என்னம பலவர் 
பகழ்ந்க பாடயக அப்பாேடடு.
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    லவற்மற யனறப் பறநானூற்றல் ஆற்றுப்பமடடயாக அமமந்த பாடடல்கள பல 
லருக்கனறனன.

    லந்த ஆற்றுப்பமடடகளில் பலவராற்றுப்பமடட மேடடும லமறவனிடடத்க அறவமடடய 
பலவமனன ஆற்றுப்படுத்கவதாகக் சகாளவர். திருமுருகாற்றுப்பமடட, ‘சசவ்பவல் பசஎய 
பசவட படடரும சசமமல் உளுசமாடு’ பறப்பேடடட பலவ்னக்கச சசால்வதாக 
அமமந்தமதக் சகாண்டு லப்பட வகத்தனனர் பபாலும!

    ”லருங்கண்வானனத்க லமமபயாருமழப்

    சபருமபலவமனன ஆற்றுப்படுத்தினறு்”

    எனறு பிற்காலத்தில் எ எந்த பறப்சபாருள சவண்பா மாமலக்காரர் லப்படபய 
லலக்க்ம வகத்தார். அவர் லதற்க உதார்மாகக் காேடடும சவண்பா திருபவங்கடட 
முமடடயானிடடம பலவமனன ஆற்றுப்படுத்ககறக.

        ”சவறசகாள அமறயருவி பவங்கேடத்கச சசல்லின

        சநறசகாள படவத்பதரிய நீயும-சபாறகேட

        கருளியும ஞாலத் திேடசரல்லர்ம நீங்க

        அருளியும ஆழி யவன.”
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    [நறும்த்மதயுமடடயதாய, ுலிக்கம அருவியினனால் விுங்கம திருபவங்கடடத்கக்க நீ 
பபானனால், முமறயில் அமமந்த பவடடத்மதயுமடடயவபனன, நீயும லந்திரியங்களுக்க 
மயக்கத்மதக் சகாடுக்கம உலகத்தில் உண்டடாகம கயரங்கசுல்லாம ுழியுமபட, 
சக்கரப்பமடடமயயுமடடய திருமால் உனனக்க அருமு வழங்கவான.]

    வீரத்மதயும, சகாமடடமயயும, பிற பண்பகமுயும பகழ்ந்க பாடுவதற்காக 
அமமத்கக்சகாண்டட சசயயுள வடவங்கள பல. அவற்றல் பழங்காலத்தில் ஆற்றுப்பமடட 
எனற வடவம சிறந்ததாக லருந்தசதனறு லககாறும ்றயவற்றால் சதரிய வருகறக. 
ஆற்றுப்பமடட எனபக பாடடாண் திம்யில் வரும கமறகளுள ுனறு.

    -----------
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    17. வீர வழிபாடு

    வீரர்கள லறந்த பிறகம அவர்கமு வ்ங்க வாழ்த்கவதற்க  ஏற்ற சினனனங்கமு 
அமமத்கக் சகாண்டடாடுதல் லந்த நாேடடு மரப. கல்லில் வீரன வடவத்மதயும அவ்னமடடய 
சபயமரயும வீரசசசயல்கமுயும சபாறத்க வழிபடும வழக்கம சதால்காப்பியம எ எந்த 
பழங்காலத்கக்க முனபிருந்பத நிலவி வருகறக. சதால்காப்பியமும, பறநானூறு முதலிய 
சங்க நூல்களும பிற்காலத்தில் எ எந்த பறப்சபாருள சவண்பா மாமல முதலியனனவம லந்த 
வீர வழிபாேடமடடப் பற்றய சசயதிகள பலவற்மறச சசால்கனறனன.

    வீரர்களுக்காக நடும கல்மல வீரக் கல் எனபார்கள. ுரு வீரன லறந்கபபாnஆல் அவமனன
அபதாடு மறந்க பபாகாமல், நல்ல லடடத்திலிருந்க கல் எடுத்க வந்க நேடடு வழிபடுவார்கள.
லதனனால் ’கல்சலடுப்ப’ எனறு வழக்கல் ுரு சதாடடர் வழங்ககறக. வீரர்கள பமகவருடடன 
பபாரிேடடு எதிர்த்க நினறு உயிர் நீத்த லடடத்திலும பவறு லடடத்திலும லந்தக் கற்கமு 
நடுவகண்டு. லறந்த வீரமனனத் சதயவமாகப் பபாற்றுவார்கள. லப்பட அமமந்த பல 
லடடங்கமு பிற்காலத்தில் வீரன முதலிய கராம சதயவங்களின பகாயில்குாக 
மாறவிேடடடனன எனறு பதானறுகறக.

    கடடவமுக் கல்லுருவத்தில் மவத்க வழிபடும வழக்கம மிகப் பழங்காலம 
முதற்சகாண்டு லந்த நாேடடல் லருந்க வருகறக எனபதற்கம, அத்தமகய உருவங்கமு 
எடுத்கக் சகா்ர்ந்க நீரில் லேடடு மவத்க நேடடு வழிபடுதல் முதலிய சடடங்ககளும 
சநடுங்கால வரலாற்பறாடு சதாடடர்பமடடயனன எனபதற்கம பறத்திம்யில் அமமந்களு 
கற்காேடசி முதலிய கமறகமு சானறகம.

    வீரமனன வழிபடுவதற்காக அவ்னமடடய உருவம முதலியவற்மறப் சபாறப்பதற்க  ஏற்ற 
கல்மல நல்ல லடடத்திலிருந்க பதர்ந்சதடுப்பார்கள. லமதக் காேடசி எனறும கற்காண்டடல் 
எனறும லலக்க்ப் பலவர் ்றுவர்.
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    ுரு மமலயில் ுரு வீர்னக்க  ஏற்ற கல் ுனமறத் பதர்ந்சதடுத்தார்கள. அந்த மமலக்க 
உண்டடானன பபற்மறப் பாராேடடச சசால்கறக ுரு பாேடடு. “சபரிய பாமனனக்கள லருந்க 
தவம சசயபவர்கள மண்ப்ாடு மண்்ாகப் பபாகறார்கள. அப்படயினற நீ நினறபடபய 
சசயத தவம சபரிக. லந்த உலக மு எவகம தாங்கமாேடடடாத சபரும பகமழயுமடடய லந்த 
வீரனின சீர்த்திமயப் சபாறக்க உனனிடடம ுரு கல்மலக் கண்படடன’ எனற கருத்மத 
உமடடயக அக.

        “தாழி கவிப்பத் தவமசசயவார் மண்்ாக

        வாழிய பநாற்றபனன மால்வமர - ஆழிசழ்

        மண்டடலம ஆற்றா மறப்பகபழான சீர்சபாறப்பக்

        கண்டடசனனன நினமாேடபடடார் கல்,"

    [தாழி - பாமனன. பநாற்றமனன - தவஞ் சசயதாய. மால் வமர- சபரிய மமலபய. மறப் 
பகபழான - வீரத்தால் உண்டடானன பகமழ உமடடயவன.)

    சதயவ ஆபவசம சகாண்டடவர்கள, “லந்தக் கல்மல எடுத்கக் சகாளக!” எனறு காேடடடப் 
பூமாரி சபாழிந்க அமதத் பதர்ந்சதடுப்பகம ுரு வழக்கம.

    லவ்வாறு பதர்ந்சதடுத்த கல்மல, நாேடடுவதற்கரிய லடடத்கக்கக் சகாண்டு வருவார்கள. 
அங்பக கால்பகாள விழாச சசயவார்கள. சகாண்டு வந்த கல்மலத் தூயமம சசயவதற்காகப் 
பனிதமானன நீர்நிமலயில் பபாேடடு மவப்பார்கள. லமத நீர்ப்பமடட எனறு சசால்வார்கள. 
கங்மக, காவிரி பபானற ஆறுகளில் நீர்ப்பமடட சசயவார்கள. பிறக அந்தக் கல்மல உரிய 
லடடத்தில் நேடடுப் சபயர் முதலியவற்மறப் சபாறப்பார்கள. ’சீர்த்தக சிறப்பிற் சபரும 
பமடட’ எனற கமற லந்த நிகழ்சசிமயக் ்றுவக.
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        “மாமல கயல மணிஎறந்க மேடடுகத்கப்

        பலி அணிந்க சபயர்சபாறத்க - பவலமருள

        ஆண்டடக நினற அமர்சவயபயாற் காசகனறு

        காண்டடக நாேடடனனர் கல். ”

    [மாமல அமசய மணிமய அடத்க மகமவத் சதளித்க மயிற்பலிமயச சேடட வீரன 
சபயமர எ எதி, பவசலடுத்கப் பபாரிேடடட சண்மடடயில் ஆண்மமத் தனமம மிகமபட 
நினற, பபாமர விருமபிய அவ்னக்கக் காேடசி அமமயுமபட கல்மல நாேடடனனர்.]

    லவ்வாறு நாேடடய கல்லிற்கப் பூமச சசயய அதில் வீரமனன வருவித்கச சடடங்க 
சசயவார்கள. அதற்க நீராேடடப் சபருஞ் சிறப்பகமுச சசயவார்கள. பலவமகயில் 
வழிபேடடு வாழ்த்கவார்கள. லவ்வாறு நாேடடய வீரக் கல்லுக்கக் பகாயிலும மதிலும 
வாயிலும  ஏமனனய சிறப்பக்களும பமடடப்பார்கள.

    லப்பட அமமந்த வீரக்கற்கமு வழிப்பபாபவார் கமபிேடடுச சசல்வார்கள. பரவலமர 
நாடத் தன  ஏமழச சற்றத்பதாடு பபாகம பா்ன ுருவமனன பநாக்கச சசால்வதாக ுரு 
பாடடல் அமமந்திருக்கறக. "உன்னமடடய கனபம மிகந்த சற்றத்பதாடு அந்த வீர்னமடடய 
பகமழப் பாடப் பிறருக்க நிமறயக் சகாடுத்த அவ்னமடடய கல்மலத் சதா எக 
சசல்வாயாக, பா்பனன. அவன எேடடுத் திமசக்கம சதயவமாக அந்தக் கல்லில் நிமல 
சபற்றருக்கறான' எனறு சசால்கறக பாேடடு.

        ”அடுமபகழ் பாட, அ எத எக பநானனா

        லடுமமபயுள மவக லருந்த - கடுமசபாடு

        மகவண் கருசில்கற் மகசதா எஉச சசல்பா்
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        சதயவமாய நினறான திமசக்க.”

    [அடுமபகழ் - பமகவமரக் சகானற பகமழ. பநானனா - சபாறுக்க லயலாத. லடுமமப-
கனபம. கடுமசபாடு - சற்றத்பதாடு, மகவண் - வண்மமமயப் சபற்ற மகமய யுமடடய. 
மகசதா எஉ - மகயால் கமபிேடடு.]

    லத்தமகய நடுகற்கமு யாவரும கண்டடபபாக வ்ங்கச சசல்வார்கள. சபரிய 
மனனனர்கள லறந்த லடடங்களில் பகாயில் சசயவார்கள. அதற்க ுரு சபயரும வழங்கம. 
குமுற்றத்கத் கஞ்சிய களளிவுவன, சிக்கற்பளளித் கஞ்சிய சசல்வக் கடுங்பகா 
வாழியாதன, லலவந்திமகப் பளளித் கஞ்சிய நலங்களளி பசேடசசனனி முதலிய 
சபயர்கமுக் காண்க.

    வீரர்கமு வழிபடுவதற்கக் கல் நடும லந்த வழக்கத்மதப் பத்தினிப் சபண்டமர 
வழிபடுவதற்கம பழங்காலத்தில் பமற்சகாண்டடார்கள. பத்தினிமயயும சதயவமாக 
வழிபடுவக பமழய மரப. லவ்வாறு அமமந்த கல்மல மாசதிக்கல் எனறு ்றுவக சிலர் 
வழக்கம. பத்தினித் சதயவமாகய கண்்கக்கச பசரன சசங்கேடடுவன வஞ்சிமா நகரில் 
பகாயில் எடுத்தான. லதமனன விரிவாகச சிலப்பதிகாரத்திலுளு வஞ்சிக் காண்டடம 
சசால்கறக. காேடசிக் காமத, கால்பகாேட காமத, நீர்ப்பமடடக் காமத, நடுகற்காமத, 
வாழ்த்கக் காமத, வரந்தரு காமத எனறு அக்காண்டடத்தில் வரும காமதகளின சபயர்கமு 
பத்தினிக் கல்மல நாேடடுவதற்காகச சசயத சடடங்ககமுக் கறக்கம.

    சசங்கேடடுவன தன பேடடடத்தரசிபயாடு மமலவும கா்ச சசல்கறான. அங்பகயுளு 
பவேடடுவர்கள, கண்்க தன க்வபனனாடு வானன விமானனம  ஏறச சசனற அற்பதத்மதச 
சசால்கறார்கள. அக பகேடடட மனனனன கண்்கக்க ுரு பகாயில் அமமக்க பவண்டும 
எனறு எண்ணகறான. அருகல் லருந்த நூலற பலவமர பநாக்ககறான. அவர்கள, ”அரபச, 
சபாதியில் மமலயிலிருந்க கல் சகாண்டு வரலாம; லமயத்தினினறும சகாண்டு வந்க 
கடடவள உருமவச சமமக்கலாம. நீர்ப்பமடட சசயவதற்கக் கங்மகயும காவிரியும 
தகதியுமடடயனன்” எனகறார்கள.
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    சசங்கேடடுவன அமதக் பகேடடு, 'லங்பக அருகலுளு சபாதியிலில் கல் எடுத்க வந்க 
காவிரியில் லேடடு மவத்தல் சபரிய காரியம அனறு. வீரம கமறந்த எம கடயில் 
பிறந்தவர்களுக்கச சிறப்பானன சசயமகயும அனறு. லமயத்கக்கச சசனறு கல் சகாண்டு 
வந்க கங்மகயில் நீர்ப்பமடட சசயகசகாண்டு வருபவன’ எனறு சசால்கறான. அப்படபய 
வடடநாடு சசனறு, பணியும மனனனமரத் கம்க்சகாண்டு, பணியா மனனனமர சவனறு 
லமயத்தினினறும கல் சகா்ர்ந்க கங்மகயில் சில காலம நீர்ப் பமடட சசயக, பிறக 
வஞ்சிமாநகருக்கக் சகா்ர்ந்க விக்கரகமாகச சசயக பகாயிலில் நிறுவகறான. பத்தினித் 
சதயவமாகய கண்்கயும வீரமுமடடயவபு, வீரபத்தினி எனற பகமழப் சபற்றவள.

    வீரத்மதயும காதமலயும வாழ்க்மகயின லரு மசசகுாகக் சகாண்டு பபாற்றனனவர்கள 
தமிழர்கள. தனி மனித்னமடடய வாழ்வ லனபமுமடடயதாக நிலவவதற்கக் காதல் கம் 
சசயயும. லல்லறம நிகழவம மமனனவியும மக்களும லனபற்று வாழவம லந்தக் காதல் 
அடப்பமடடயாக நிற்கம. லக பற்றய பகதிகமுசயல்லாம அகப் சபாருுாக மவத்க 
விரித்க லலக்க் லலக்கயங்கள ்றுகனறனன.

    சமுதாய வாழ்க்மகயில் அரச்னம கடமக்களும மனனசமானற வாழபவண்டும. பிறரால் 
வரும  ஏதங்கமு மாற்ற நாேடமடடப் பாககாப்பக அரசன கடடமம. அவ்னக்க 
லனறயமமயாத அங்கங்களுள முக்கயமானனக பமடட, திருவளளுவர் அரச்னக்கரிய 
உறுப்பக்கள ஆறு எனறு ்றுவார்.

        ”பமடடகட ்ழ் அமமசச நேடபரண் ஆறும

        உமடடயானனாம பவந்தர்க் சகாளி்”

    எனபதில் எல்லாவற்றற்கம முதலில் பமடடமய மவத்திருக்கறார், கடமயப் பாககாக்க 
லனறயமமயாதக பமடட. பமடட அுவிலும வமகயிலும சபரியதாக லருந்தால் பபாதாக. 
பமடடமய ஆளும மக்கள வீரம உமடடயவர்குாக லருக்கபவண்டும. வீரர்கள நாேடடன 
பாககாப்பக்க உயிர்நாட பபானறவர்கள. காதல் லல்லத்தில் லனபத்மத வுர்ப்பக. வீரம 
காேடடல் கனபத்மதத் கமடடப்பக. காதல் பயிரானனால் வீரம பவலியாக உதவவக. 
காதற்பயிர் வுரபவண்டுமானனால் அக சிமதயாமல் பாககாக்க வீரபவலி பகாலபவண்டும.
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    காதலுலகத்தில் தமலமம தாங்கபவள சபண். சபண்ணக்கரிய மாதர் எனற 
சசால்லுக்கக் காதல் எனற சபாருமு வகக்கறக சதால்காப்பியம. சபண்ணின 
லயல்பாகய சபேடப எனபக விருப்பத்மதக் கறப்பக, அக உலகம லக.

    பற உலகமாகய சமுதாயத்தில் தமலமம தாங்ககறவன ஆண்மகன. ஆண்மம எனபக 
வீரத்மதக் கறக்கம சசால். காதமல வுர்த்க அமமதிமயயும லனபத்மதயும  ங்கச 
சசயகறவள சபண்்ானனால், பமகமய அறுத்க வீரத்மத வுர்த்கத் கனபத்மதப் 
பபாக்ககறவன ஆண். காதலின உருவம சபண்; வீரத்தின வடவம ஆண், காதலால் லல்லம
உயரும; வீரத்தால் நாடு உயரும. ுனறுக்க ுனறு ஆதரவாக நிற்பக.

    காதற் சிறப்பால் லல்லத்தரசியாக விுங்கபவள சபண்; அதனனால் அவமு மமனனவி 
எனறும லல்லாள எனறும வழங்கவர். லல்லத்தில் அரசி உண்படடயனற அரசன லல்மல. 
மமனனவன, லல்லான எனறு ஆண்மகமனனச சசால்லும வழக்க லங்பக லல்மல. 
வீரசசிறப்பால் சமுதாயத்கக்கத் தமலமம தாங்கக் க்த்கக்க நாயகனனாக லருப்பவன 
க்வன. ்ேடடடத்கக்கத் தமலவன எனபக க்வன எனபதற்கரிய சபாருள. 
்ேடடடத்கக்கத் தமலமம தாங்க வீரம பவண்டும. அவபனன க்வன. மமனனவிமயக் க்வி 
என்னம வழக்க லல்மல.

    வீரத்மதப் பபணிப் பமகமய அழித்க சவற்ற சகாண்டு வாழ்ந்த மனனனர்களின 
வரலாறுகமு உலகத்க நாடுகள எல்லாவற்றலும பகேடகலாம. தமிழ் நாேடடல் வீரத்மத 
வமரயமற சசயக வீரசசசயல்கமு ு எங்க படுத்தி லலக்கய லலக்க்ங்களிலும அந்த 
வமரயமறமய வற்பறுத்தி மவத்தார்கள தமிழ் மக்கள. லந்த வீர உலகத்மதத் 
சதால்காப்பியம முதலிய லலக்க்ங்களில் உளு பறப்சபாருமுப் பற்றய பகதிகளிலும,
அப்சபாருமுத் தனிபய சசால்லும லலக்க் நூல்களிலும, பறநானூறு, பதிற்றுப்பத்க 
முதலிய லலக்கயங்களிலும காண்கபறாம, கமபராமாய்ம, வில்லிபாரதம, கலிங்கத்கப் 
பரணி முதலிய லலக்கயங்களிலும வீர நிகழ்சசிகமுக் கண்டு களிக்கபறாம. 
தமிழிலக்க்த்திபல வரும சில கவிசமயமாகய பலவர் மரபகமு அந்த 
லலக்கயங்களினிமடடபய பலவர்கள அமமத்திருப்பமதயும கா்முடகறக.
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    காதலிபல கனிவம அனபம காேடடய தமிழ் மக்கள வீரத்திபல மறமும மிடுக்கம 
காேடடனனார்கள எனபமத லந்த லலக்க் லலக்கய  ஏடுகள நிமனனவறுத்ககனறனன.

    --------
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    18. பின்னமர

    தமிழில் லலக்க்ம வரவர விரிந்கசகாண்படட வருகறக. அக முதலில் எ எத்க, சசால், 
சபாருள எனறு மனறு பிரிவாக லருந்தசதனபமதத் சதால்காப்பியத்திலிருந்க 
சதரிந்கசகாளுலாம. மனறவக பிரிவாகய சபாருுதிகாரத்தில் அகப்சபாருள, பறப் 
சபாருள, சசயயுள லலக்க்ம, உவமமயின லலக்க்ம என்னம பகதிகள உளுனன. 
நாுமடடவில் யாப்ப லலக்க்ம தனியாக விரிந்தக; பிறக அணியும தனிபய விரித்கச 
சசால்லும நிமலமயப் சபற்றக. லனறு மனறு ஐந்தாக விரிந்க தமிழ் ஐந்க 
லலக்க்ங்கமு உமடடயக எனற நிமலயில் உளுக, ‘அருமசபாருள ஐந்மதயும" எனறு 
நனனூற் சிறப்பப் பாயிரம லந்த ஐந்க பிரிவகமுயும கறக்கறக. அதற்க பமலும விரிந்க 
பாேடடயல் எனற பிரிவ ுனறு பிற்காலத்தில் பதானறயிருக்கறக.

    தமிழ் லலக்க்த்தில் சிறந்தக சபாருளிலக்க்ம எனறு சசால்வார்கள. அந்தப் 
சபாருளும அகம, பறம எனறு லரு பவறு பிரிவாகப் பிரியும. பறப்சபாருளின 
லலக்க்த்மதத் சதால்காப்பியத்தில் உளு பறத்திம் லயல் சசால்கறக. அதில் வரும 
சத்திரங்களில் பல லடடங்களில், “எனப" எனறும, “என மனனர் பலவர்* எனறும, 'மவத்தனனர்
வழிபய’ எனறும, "உுசவனன சமாழிப' எனறும வரும சசாற்கமுயும சதாடடர்கமுயும 
பார்த்தால் சதால்காப்பியர் ்றும லலக்க்ம அவரால் பதியதாகப் பமடடக்கப்பேடடடதனறு 
எனபகம சதானறு சதாேடடு வருவசதனபகம பலனனாகம. லந்தப் பறப் சபாருமுப் பறம, 
அகப்பறம, பறப்பறம எனறு மனறாகப் பகத்கச சசால்வக ுரு முமற. அகப் சபாருளில் 
அமமந்தக பபாலப் பறப்சபாருளுக்கம திம்களும கமறகளும உண்டு.

    லப்பபாக பறப்சபாருள லலக்க்த்மதக் ்றுவனனவாக நமக்கக் கமடடப்பவற்றுள 
சதால்காப்பியப் பறத்திம் லயலும, வீரபசாழியத்திலுளு சபாருுதிகாரத்தில் பறப் 
சபாருமுப்பற்றக் ்றும கத்திரங்களும, பறப்சபாருள சவண்பாமாமலயும பமழயமவ. 
பினனனால் பதானறய லலக்க் விுக்கம, சதானனூல் எனபனனவற்றலும பறப்சபாருள 
லலக்க்த்மதக் ்றும பகதிகள உளுனன. அகப் சபாருள, யாப்ப, அணி ஆகயமவ 
வரவரப் பல தனியிலக் க்ங்குாக விரிந்தக பபாலப் பறப்சபாருள லலக்க்ம 
மிகதியாக விரியவில்மல. அவ்விலக்க்த்மத ஆழ்ந்க பயில்வார் லனமமயும 
பறத்கமறமய அமமத்கப் பாடும லலக்கயங்கள கமறந்க பபானனமமயுபம லதற்கக் 
கார்ம எனறு பதானறுகறக.
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    யாப்ப, அணி ஆகய லலக்க்ங்களில் சவவ்பவறு சநறகள உண்டு. யாப்பில் 
சதால்காப்பியர் வகக்கம முமற பவறு; யாப்பருங்கலம வகக்கம முமற பவறு. 
அப்படபய அணியில் தண்டயலங்காரம காேடடும வமக பவறு; மாறனனலங்காரம வகக்கம 
வமக பவறு. லப்படபய பறப்சபாருளிலும லரு பவறு சநறமுமறகள லருந்தனன எனறு 
சதரியவருகறக. சதால்காப்பிய சநற ுனறு; பறப் சபாருள சவண்பாமாமல காேடடும 
சநற ுனறு. சதால் காப்பியம பறப்சபாருளுக்க  ஏ எ திம்கள வகக்கறக. பறப்சபாருள
சவண்பாமாமலபயா பனனிரண்டு பகதிகுாக வகத்கச சசால்கறக. சதால்காப்பியப் 
சபாருுதிகார உமரயில்  ரிடடத்தில் [1] நசசினனார்க்கனியர் பின வருமாறு எ எககறார்: 
“முற்படடக் குந்தசவனன எடுத்த பலாமசயாற் ்றபவ, பிற்படடக் குந்த எ எதிம் 
உுவாயினன. அமவ சவேடசி, வஞ்சி, உழிமஞ, கமமப, வாமக, காஞ்சி, பாடடாண்திம் 
எனன வரும. ுழிந்பதார் பனனிரண்டு எனறாராதலின பறத்திம்  ஏ எ எனறக 
எனமனனசயனின, அகங்மக லரண்டுமடடயார்க்கப் பறங்மக நானகாகாக 
லரண்டடாயவாறுபபால, அகத்திம்  ஏழற்கம பறத்திம்  ஏ எ எனறபல 
சபாருத்தமுமடடத் தாயிற்று. லதிலிருந்க பறத்திம்ப் பகதிகள பனனிரண்டு எனற 
வழக்கம ுரு சாராரால் பமற்சகாளுப் சபற்றசதனபக சதளிவாகம.

    ------

    [1]. சதால்காப்பியம, அகத்திம்யியல், ச. 1, உமர.

    பனனிரண்டு எனறு ்றும பறப்சபாருள சவண்பா மாமலக்க மலநூல் பனனிரு படடலம
எனறு சதரிய வருகனறக. பறப்சபாருள சவண்பாமாமலயின சிறப்பப் பாயிரத்தில்,

        ”மனனிய சிறப்பின வாபனனார் பவண்டடத்

        சதனமமல லருந்த சீர்சால் முனிவரன

        தனபால் தண்டடமிழ் தாவின று்ர்ந்த

        கனனனருங் ்ர்த்தித் சதால்காப்பியனமுதல்

        பனனிரு பலவரும பாங்கறப் பகர்ந்த
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        பனனிரு படடலமும பழிப்பின று்ர்ந்பதான"

    எனறு வருவதனனால் அச சசயதி சதரிவபதாடு, பனனிரு படடலம சதால்காப்பியர் முதலிய 
பனனிரு பலவர்கள லயற்றய லலக்க் நூல் எனபகம சதரியக் கடடக்கறக. பனனிரு 
படடலத்தில் முதற் பகதியாகய சவேடசிப் படடலத்மதத் சதால்காப்பியரும மற்றப் பதிசனனரு 
பகதிகமு பவறு பதிசனனருவரும பாடனனர் எனறு சகாளுபவண்டும. ஆனனால் 
லுமபூர்ர் சதால்காப்பிய உமரயில், 'பனனிரு படடலத்கள சவேடசிப் படடலம 
சதால்காப்பியர் ்றனனா சரனறல் சபாருந்தாக’ [1] எனறு எ எககறார், பனனிரு

    படடலம லப்பபாக கமடடக்கவில்மல. ஆயி்னம அதிலுளு சத்திரங்கள சிலவற்மறப் 
பமழய உமரயாசிரியர்கள எடுத்கக் காேடடுகறார்கள.

    -------

    [1]. சதால், பறத்திம் லயல், 35, உமர.

    பறப்சபாருளுக்க லலக்கயமாக உளுவற்றல் சிற்ந்தமவ எேடடுத்சதாமக நூல்கமுச 
சார்ந்த பதிற்றுப் பத்கம பறநானூறும ஆகம. பறநானூற்றுக்கத் திம்யும கமறயும 
வகத்தவர்கள பனனிரு படடல முமறமயத் த எவிபய வகத்திருக்கறார்கள. 'தத்தம பகநூல் 
வழி குால் பறநானூற்றற்கத் கமற ்றனனபர்னம, அகத்தியமும சதால்காப்பியமுபம 
சதாமககளுக்க நூலாகலின அவர் சத்திரப் சபாருுாகத் கமற ்ற பவண்டுசமனறு 
உ்ர்க" எனறு நசசினனார்க்கனியர் எ எகவக காண்க.

    பத்கப்பாேடடல் வரும திருமுருகாற்றுப்பமடட, சபாரு நாராற்றுப்பமடட, 
சிறுபா்ாற்றுப்பமடட, சபருமபா்ாற்றுப் பமடட, மகமரக்காஞ்சி, சநடுநல்வாமடட, 
மமலபடுகடடாம என்னம  ஏ எம பறத்கமறகளில் அமமந்த பாடடல்கமு பரிபாடடலில் 
வரும சில பாடடல்களும நற்றம், கறுந்சதாமக, ஐங்கறுநூறு, கலித்சதாமக, அகநானூறு 
எனபவற்றலுளு கடடவள வாழ்த்கப் பாடடல்களும பாடடாண்டம்மயச பசர்ந்தமவ.

    பறப்சபாருள சவண்பாமாமல ஆசிரியர் லலக்க்த்மதச சத்திரமாகவம அதற்கரிய 
லலக்கயத்மத சவண்பாக்குாகவம தாபம லயற்றனனர். லலக்க்த்மத விடட லலக்கயபம 
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சிறப்பமடடயசதனபமத அதற்க அமமந்த சபயபர காேடடும. சவண்பாமாமல எனறும அந் 
நூமல வழங்கவர். அதமனன லயற்றயவர் ஐயனனரிதனனார்.

    சதால்காப்பியத்கக்க உமர எ எதிய ஆசிரியர்கள பறப்சபாருளிலக்கயத்கக்க 
உதார்மாகப் பல நூற் சசயயுேடகமுக் காேடடுகனறனனர். லராமாய்ம, பாரதம, தக்ர் 
யாத்திமர, பறநானூறு, பதிற்றுப்பத்க, சபருமசபாருள விுக்கம, சவண்பாமாமல 
முதலிய நூற்சசயயுேடகமு அவர் உமரகளில் கா்லாம. லவற்றல் சபருமசபாருள 
விுக்கசமனபக. பறப்சபாருள சவண்பாமாமலமயப் பபாலப் பறப்சபாருள 
கமறகளுக்சகல்லாம லலக்கயமானன சசயயுேடகமு உமடடயசதனறு பதாற்றுகனறக. அந்த 
நூல் லப்பபாக கமடடக்கவில்மல. அவர்கள காேடடும லராமாய் பாரதங்களும 
மமறந்சதாழிந்தனன. தக்ர் யாத்திமரயும லல்மல. முனபனன சசானனனகபபால பறப்சபாருள
கமறகளின லலக்க்த்மத ஆராயவார் வரவரக் கமறந்க பபாகபவ அத் கமறகமு 
எண்ணிப் பிற்காலத்தில் லலக்கயம பமடடப்பவர்களும கமறந்க பபாயினனர்.

    பறப்சபாருள லலக்க் லலக்கயங்கமு ஆராயந்தால் வீரத்மதத் தமிழ்ப் பலவர்களும 
மனனனர்களும எவ்வாறு பாராேடடப் பபாற்ற வந்தார்கள எனபக சதளிவாகம. பறநானூறும 
பதிற்றுப்பத்கம அந்த வீரச சசயல்கமுக் காேடடும வரலாற்றுப் சபேடடடகங்குாக நிலவ 
கனறனன. அறம, சபாருள, லனபம, வீடு எனற நானக உறுதிப் சபாருள ுளிலும 
லனபத்மதக் ்றுவக அகசமனறும,  ஏபனனய மனமறயும ்றுவக பறசமனறும சசால்வர்.
ஆயி்னம பறப்சபாருளில் உளு திம்கமுயும கமறகமுயும பார்த்தால் சபருமபாலும
வீரச சசயல்களின ்றுபாடுகமு ஆராயவபத பறசமனபமத உ்ரலாம.

    வீரச சசயல்கள பல நிகழ்ந்த தமிழகத்தில் அவற்மறப் பலவர்கள சிறப்பித்கப் 
பாடனனார்கள. அவ்வாறு எ எந்த லலக்கயத்கக்கப் பலவர்கள லலக்க்ம அமமத்தார்கள. 
லந்த லலக்க்ம மிகமிகப் பழங்கால முதபல வழங்க வருவதனனால் அதற்கரிய 
லலக்கயம அதனி்னம பமழயசதனபகம, அவ்விலக்கயத்தினனால் உ்ர்த்தப்படும வீரப் 
பண்பம வீர நிகழ்சசிகளும சதானறு சதாேடபடட லந்நாேடடு மக்களிடடம அமமந்க கடடந்தனன 
எனபகம நனறாக சவளியாகம.

    லத்தமகய வீரம அனறுமேடடும பவண்டயிருந்தக எனபதற்க லல்மல; லனறும 
பவண்டும; எனறும பவண்டும.
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