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செங்காந்தள்
குிஞ்ெி ி சதய்யநா பருகின் அலடனாப்பூ
செங்காந்தள்பூ. பார் கடவுா பருகன் ிந்த கார்த்திலக
நாதத்தில்

இதன்

பூ

அகல்யிக்கு

பா

பூப்தால்

கார்த்திலகப்பூ ன்று அலமக்கப்டுகிது. கரும்பு பொெச்
சுடர்பூங் காந்தள் சருந்தண் கண்ணி நிலந்த சென்னன் ன்
திருபருகாற்றுப்லட ாடல் யண்டு இங்கள் சநாய்க்காத
ல் நணபலடன, சருப்புப் பான் செந்ிம் நற்றும்
ஒியுள்

செங்காந்தள்

நாலலன

சூடினயன்

தநிமர்கின்

வீபம்

அலடனாப்டுத்தும்
இவ்ஆய்வுநூல்

பூயாாகின
பருகன்

நற்றும்

குிர்ச்ெியுலடன

ன்று

யர்ணிக்கிது.

காச்ொப

செங்காந்தள்

நாின்

யாிலெக்குச்

சருலநலன
சனலபபன
சூட்டுயதமில்

அகநகிழ்யலடகிபன்.
செங்காந்தின் அமகின பலக தன் இதழ் யிாியும்
யலப

யண்டுகலக்

யந்தவுடன்

அதல

காத்திருக்க
திர்பாக்கி

லயக்காநல்
தம்

இதலம

யண்டு
யிாித்து

பதலத் தந்து யண்டில நகிழ்ச்ெிப்டுத்தும். செங்காந்தள்
தன்நள் உள் பதல அடக்கி லயத்திருப்து பான்று
கல்பதான்ி நண்பதான்ா காந்சதாட்பட தநிழ்சநாமி அாின
இின

செய்திகலத்

தன்நள்

அடக்கி

லயத்துள்து.

பதலப் ருக யண்டுகள் அணியகுப்து பால் தநிழ் ெபகம்
தநிழ்த்பதன் ருக தநிழ்ப்பபாெிாினர்கள், ஆர்யர்கள் தங்கள்
ழுத்தாற்ல

அர்ப்ணிக்க

ஆர்யர்களுக்காகத்

துிர்யிடும்

ஆனத்தநாயுள்ர்.
இந்நூல்

தநழ்

னணத்திற்குச்

செங்காந்தள் ன்று சனாிட்டது ொப் சாருந்தும்.
பருகன்

ன்ால்

அமகன்.

அயன்

கார்த்திலக

நலபச்சூடி பபமகுடன் திகழ்யது பால் தநிமின் ல்யலக
இக்கின

செய்திகல

புதின

ஆய்வு

பாக்கத்துடன்

தநிழ்சநாமினில் நாலனாகத் சதாடுத்து சயிக்சகாணர்யதில்
இச்செங்காந்தள் னணம் இிபத நர்கிது.

நதிப்புலப
ல்ாெிாினர்

ப.அமகுபாஜா

அயர்கள்

புாநறு

காட்டும் நத்திறம் அம் ன் தலப்ில் ண்லடகாத்தில்
ின்ற்ி யந்த பார் சிகலயும் பார் அங்கலயும்
புாநற்ின் யமி டுத்துலபத்துள்ார். தநிழ் பயந்தர்கள்
லடசனடுத்துச்

செல்யதற்கு

பன்பு

லனலந்து

சதாியித்தர். பாாில் அப்ாயி நக்கள் அமிந்து யிடக்கூடாது
ன்தற்காக

லனலந்துத்

சதாியிக்கும்

மக்கத்லத

லயத்திருந்தர். பாலபத்தயிர்க்கும் நிலயும் பாாின்ி
யாழும் அலநதிச்சூமல அயாவும் ிலயும் புாநற்றுப்
ாடல்கில்

காணப்டுகின்லதயும்

யிக்கபலத்

திாய்யாகப் திவுசெய்துள்ார். ெங்ககாப் புயர்கின்
ஆழ்ந்த

கல்யினிவும்

யாழ்க்லகயும்
யாழ்யின்

அலநதினா
யிழுநினக்

அபெர்களுக்கிலடபன
புாநற்றுப்
க்கங்கள்

ெிந்தல

சூமல

அலநதிலன
ஒரு

இருப்லதப்பா

குிக்பகாள்

ாடச்செய்துள்.

கருத்துக்கல

புயர்கள்.

ண்லடத்தநிமர்கள்

யபம்

டுத்துக்கூி

ற்டுத்துத்தியுள்ர்
ாணனத்திற்கு

புாநற்றுப்

நத்லதயும்

இபண்டு
புயர்கள்

அத்லதயும்

ஒரு

பெபப்ாடியுள்ர் ன்லத தன் ஆய்யின் பம் திவு
செய்துள்ார். அதுநட்டுநின்ி மந்தநிமர் நத்திறம் அம்

திம்ாதயர்

ன்

டுத்துலபத்துள்ார்.
ற்ட்ட

பூெலத்

கருத்லத

அதுநட்டுநன்ி
தயிர்த்து

பத்தாய்ப்ாக
அபெ

குடும்த்தில்

புல்ாற்றூர்

னிற்ினார்

பான் அலநதி யிரும்ிகா புயர்கின் கருத்துகலயும்
டுத்துலபத்துள்து உக அலநதிக்கு இன்ினலநனாததாக
அலநந்துள்து.
பலயர்

ெநத்துயம்

அயர்கள்

புாநறும்

யஞ்ெித்திலப் பாரும் ன் தலப்ில் தம் ாட்டில் யாழும்
குடிகள் யத்துடன் யாழ்யதற்குப் பாதின இடநின்லநனாறம்
இடம்

ெிிசதன்நம்

ிகழ்ந்திருப்லத
மந்தநிழ்

ஊக்கபநறட்டிாறம்

சதால்காப்ினம்,

இக்கண

டுத்துலபத்துள்ார்.

யஞ்ெிப்பார்

புாநறு

இக்கினத்தின்

ஆிலப

ஆகின
யமினாக

கயர்தறம்

நீட்டறம்

பார்க்குாின பதன்லநக் காபணங்காக இருந்த ிலநாி
சாருாதாப

யத்லதப்

சருக்கும்

பார்

பலனாக

யர்ச்ெிசற்து. ஆிலபக் கயர்தாகின சயட்ெிப்பார் ெி
பபங்கில்

யஞ்ெிப்பாருக்குக்

காபணநாக

அலநந்திருக்காம். ஆால் யஞ்ெிப்பார் ன்து ஆிலப
கயர்தல்

ன்

ிலனில்

சதாடங்காநல்

பபடினாக

பயந்தர்கிலடபன பதான்றும் பநாதல யிக்குயதாகபய
யஞ்ெிப்பார்

அலநகிது. பாாில் சயற்ிப்சற்யருக்கு

சருலநயும்

நகிழ்ச்ெியும்

பதான்ிாறம்

பதாற்யருக்கு

அயநாத்லத

ற்டுத்துகிது.

தீக்கிலபனாக்கப்ட்டது.
பாாின்

ீர்ிலகள்

யிலவுகள்

ற்ட்டுள்

பதாற்யாின்

அமிக்கப்ட்ட.

பாிமப்புகளும்

ன்லத

ாடு

தன்

அயங்களும்

ஆய்யின்

பம்

டுத்துலபத்துள்ார்.
பலயர் இபா. ெிங்கபாஜாயின் கயமி ாற்தில்
கிற்றுப்பார் ன் தலப்ிா ஆய்யாது கிற்றுப்
பார் ற்ினது. கிற்றுப்லட, குதிலபப்லட, பதர்ப்லட,
காாட்லட

ஆகின

ான்கு

யலகனா

லடகளுள்

கிற்றுப்லடனின் பார் பலலன யினந்து ாடி கழுநப்
பாாில்

பொமன்

பகாச்செங்கணான்

சயற்ி

சற்லதப்

சாய்லகனார் ெிப்ித்துப் ாடினலத டுத்துலபத்துள்ார்.
கிற்றுப் பார் ற்ியும் கிற்றுப் லடனின் அமிவு ற்ியும்
நுட்நா திாய்யின் யமி திவு செய்துள்ார். கயமி
ாற்து கிற்றுப்பாாிால் ஒருயநலடன சயற்ி பதால்யி
ிகழ்ச்ெினாக
சயற்ிச
அலநந்தது.

அலநந்துள்து.
அயது

பொமன்

பகாச்செங்கணான்

கிற்றுப்லடபன

சதால்காப்ின

காபணநாக

புத்திலணனினறறம்

நபினறறம் சுட்டப்ட்ட ால்யலகப் லடகலப் ற்ினச்
செய்திகலப் ாடாநல் கிற்றுப்பார், கிற்றுப்லடனின்
அமிவு

ஆகினயற்ல

நட்டுபந

இன்ினலநனாததாக

சாய்லகனார் ாடியுள்ார் ன்து குிப்ிடத்தக்கப் தியாக
அலநந்துள்து.
பலயர் த.நபகஸ்யாி அயர்கள் யில்றாபதத்தில்
வீநின் வீபம் ன் தலப்ில் வீநின் வீபதீபப் பார்
செனல்கள் ற்ி டுத்துலபத்துள்ார்.

துாிபனாதால்

திசபௌதி அலடந்த துன்த்லத ீக்க வீநிட்ட வீபெதபம்
அதில்

சயற்ி

சற்

செனல்களும்,

இடிம்ன்,

கன்,

புண்டாீகன், நணிநான், நல்ன், கீெகன் நற்றும் உகீெகர்கள்
பான்பாருடன் ல்பயறு சூமல்கில் பாாிட்டு சயற்ி
சற் ிகழ்வுகலயும், துாிபனாதன் அயன் தம்ிநார்கள்
அலயலபயும் சகான் யிதத்திலயும் ஆபாய்ந்து வீநின்
வீபத்லத

டுத்துலபப்பத

அம்ெநாகும்.



தம்ிநார்கலயும்,

ஆய்வுக்கட்டுலபனின்

அபெர்கலயும்,
ெதநிட்டதற்பகற்

அமித்தயிதபம்

வீநின்

பக்கின

துாிபனாதன்
துச்ொதலயும்
னாலத்லதப்

லொற்றுகின். இறுதினில் துாிபனாதலக் சகான்
ிகழ்வுகப வீநது அசுப, இபாக்ெெ, லொெ, ெர்ப் நற்றும்
ெகு

ண்புகள்

ிலந்த

இபாட்ெெ

வீபதீபப்பாாிடும்

குணத்லதத் சதிவுக் காட்ெிப்டுத்தி. இவ்யாறு வீநின்
வீபதீபச்செனல்கள் நற்றும் பார்கத்தில் வீநன் பார்புாிந்த
யிதங்கள் அலத்தும் இப்புத்தகப்குதி ஆய்வுக்கட்டுலபனின்
யமி ஆபானப்ட்டுள்.

உள்டக்கம்
ய.ண்

தலப்பு

.ண்
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Abstract
Everyone who knows the Tamil language must be
familiar with Puranaanooru. All the kings mentioned in
the collection of poems are fearless and right-minded to
the people. Of the four hundred songs, 109 songs are
about valour. Even the fight with ethics, they lived by the
rules of war. According to Tolkappiyar, the songs sing
about the ancient Kings and the oblivion that they
attacked and lived by fighting with the sword. Some of
the songs proclaim war between the two great kings and
besiege of the enemy’s fort. One can also see the
situation here where King Kopperuncholan, who was
fighting with his people on the battlefield, was told by
Pulwar Pullathur to stop the war to avoid mortality. The
king also accepts the words of the poet and stops the war
for goodness. Thus, one can see the news of the war
among the warlords and the cleverness of the poets to
stop the kings before the war and to go on the path of
morals and wisdom.
Keywords: Puranaanooru, Warriors, Ethics, War
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-47-0

செங்காந்ள் – பதார்

2

References
[1] SaminathaIyer. U.V. (P.A.). Purananuru. Tamil
University, Thanjavur, 1988.
[2] Tamiḻaṇṇal. puṟanāṉūṟṟu short Film, Meenakshi
Bookstore, Madurai-1, 2009.
[3] Salomon Papaya. Purananuru. New Series Type
Kavita Publication, Chennai, 2019.
[4] My mentor is Prof. Ira Mohan, Multi-faceted
Purananuru, Vanathi Publishing, 2017.
[5] Tamil Velu, A. Kalavazhi field and time. Southern
Farm Publishing House Southern, 1997.

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-47-0

செங்காந்ள் – பதார்

3

புநானூபொ: நத்ிலும் அநம்
ப.அகுாஜ், பணகலன ஆெிாிர் (த.ி), அணிாபும்,
ணல - 625012, தமிழ்நாடு, இந்ிா.
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-5331-3057
DOI: 10.5281/zenodo.5598454

ஆய்வுச்சுபைக்கம்
ிநிந்ார் அலணபைப புநானூற்லநக் கற்க
பண்டும். புநானூற்பொத் ிலப் பதான்பந அஞ்ொ
சஞ்ெபம்,

ாணஉர்வும்

சதற்நாகத்

ிக

பண்டும். புநானூற்நில் 109 தாடல்கள் நத்லப்
தற்நிப சாிிக்கின்நண. பதார் சநிபலநகளுடன்
பதாாிட்டு
ஆணில

ாழ்ந்ணர்.
கர்ந்ண

சால்காப்திர்

சட்ெிக்கத்லப்

கபைத்ணப்தடி

பதார்

டத்ி

ாழ்ந்ண சான்லிக்க நர்கலப, நக்குடிிலண
இப்தாடல்கள் தாடுகின்நண. ெினதாடல்கள் இபைசதபைம்
பந்ர்களுக்கிலடப பதார் அநிிப்பு செய்ண ிாி
ாட்டுக்

பகாட்லடல

எபலார்,
ற்தடும்

பற்பொலகிடும்

பகாவூர்கிார்

ிலபவுகலப

பதான்பநார்

டுத்ணக்கூநி

பதாண
பதாாிலண

அநசநிகூநி

எற்பொலப்தடுத்ி ிகழ்வுகலப அநினாம். பலும்
பதார்க்கபத்ில் ன்க்களுடன் பதாாிட ின்ந ன்ணன்
பகாப்சதபைஞ்பொனுக்கு
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ிற்நிணார் பதால ிபொத்ணம்தடி டுத்ணலக்கின்ந
ிலனலபெம் இங்கு கானாம். இவ்ாபொ பந்ர்கள்
பதார்சநிபாடு பதார் டத்ிச் செய்ிகலபபெம் பதார்
பைபன்

டுத்ண

ிபொத்ி

ிப்தாலில்

ன்ணர்கலப

செல்ற்குப்

அந

புனர்கபின்

ொணாித்லபெம் இங்கு கானாம்.
கலனச்சொற்கள்: புநானூபொ, நர்கள், நம், அநம்
பன்னுல
ெங்க

இனக்கித்ில்

என்நாகி

புநானூபொ

பன்பலநாக 1894-ஆம் ஆண்டு உ.ப.ொிா ர்
அர்கபால்

திக்கப்தட்டண.

புநானூபொ

ன்னும்

இனக்கிம் ிர்கபின் தம்சதபைம் வீ இனக்கிம்
ஆகும். இண பதார் திலணபெம் ெித்ாந்த்ிலணபெம்
டுத்ணலக்கிநண.
பதெப்தடும்

இன்பொ

பதாாில்

உனகபாி

செய்ிகள்

உனக

ிலனில்
ாடுகபின்

கணத்லப் சதற்நாகும். ெங்கப்பதாாில் செய்ிகபில்
சநிதிநழ்ந்ாகபா, பலந நிாகபா இணல
ொன்பொகள் இல்லன. புநானூபொ ிணின் னாற்பொக்
கபஞ்ெிம்.
ெங்ககானத்ில்

ாகாிகப்
புனர்

தண்தாட்டுக்
ம்

சதபைி

கபைவூனம்.
ாழ்வும்

ன்ணர்கபின் தன்பகச் ெிநப்புகளும் க்கபின் ாழ்வு
சநிகள் அலணத்ணம் அடங்கிண புநானூபொ.
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புநானூபொ - எபை னாற்பொக் கபஞ்ெிம்
இண்டாிம் ஆண்டுகளுக்கு பற்தட்ட ெங்க
கானத் ிக னாற்லந ழுணற்குப் புநானூபந
சதாி ஆா நூனாகும். பபந்ர்களுக்குள் ிகழ்ந்
பதார்கள், பந்ர்களுக்கும் ெிற்நெர்களுக்கும் இலடப
ிகழ்ந்

பதார்கள்,

தலகலப்

பந்ர்கபிலடப

புனர்

ீக்கிண,

இபைந்

எபலார்

அிானுக்காகத் சாண்லடாணிடம் ணண சென்நண,
சதபைந்லனச் ொத்ணார் ம் உலால், லலணக்
சகால்ன ிபைம்தி இபங்குன் ணத்ல ாற்நிண,
ன்ணன்

ாிாங்கும்

சநி

தற்நிக்

கூநிப்

திெிாந்லார், தாண்டின் அநிவுலட ம்திக்கு அநம்
உலத்ண. சள்லபக்குடி ாகணார் கிள்பி பனுக்கு
அநிவுல கூநி க்கபின் ினத்ிற்கு ிிக்கப்தட்ட
தல ாில ீக்கிண ணப் தனப்தன னாற்பொ
ிகழ்வுகள் புநானூற்நில் இடம்சதபொகின்நண. ணப
இந்நூலன எபை னாற்பொக் கபஞ்ெிம் ணனாம்.
புநானூபொ எபை தண்தாட்டு ஆம்
ஆித்சண்ணூபொ
ிகம்

ன்ந

ஆண்டுகட்கு

நூலன

ழுி

பற்தட்ட
அநிஞர்

கணகெலதப்திள்லப அர்களும் ிர்னாபொ ழுி
அநிஞர் தி.டி.ெீணிாெ
சதாி

ங்காபைம் புநானூற்லநப

ொன்நாாாகக்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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செல்ம் அநம், சதாபைள், இன்தம் ன்ந பன்லநபெம்
பர்க்க

பண்டும்

ன்பொ

சண்சகாற்நக்குலட
குடிகளுக்கு

சில்

ில்

அநிவுபொத்ணர்.

இந்நூல்



லநப்தற்கல்ன;

ண

இவ்வுனகில்

கூபொம்.அெண

இந்நூபௌற்

புகழ்சதந

புனர்

ாழ்பாப

பொலபெனகு ய்ணர் ண இந்நூல் காட்டும்.கல்ிப
எபைனுலட

பன்லலக்

காட்டுபன்நிக்

குடிப்திநப்தன்பொ ண இந்நூல் கூபொம். ங்கு ணிர்
ல்னாய்த்
ல்னாக

ிகழ்கின்நார்கபபா

அலபெம்

ண

உலக்கும்.ொன்பநார்

அங்கு

இந்நூபௌன்

ாழும்

சூபௌல்

ினபம்

எபை

தாட்டு

இபைப்பதார்

இபல ாநாண இபைப்தர் ண எபை செய்பெள் (191)
காட்டும்.

இவ்ாபொ

கூபொகலபபெம்

தன

அாி

ாழ்சநிகலபபெம்

தண்தாட்டுக்

புநானூபொ

ி

அநினாம்.
பதாாிடக்காம்
அன்லந

ிழ்

க்கள்

பதாாிடக்காம்

இபைந்ண. ாம் ாழும் ாடு ெிநிண. அல ிாிவு தடுத்
பண்டும் ன்ந ண்ம்; ாற்நார் ன் சொல்லுக்கு
அடங்கித் ன்லண ிதட பண்டும். இந் ண்
ற்நர்க்கு அல்ன; ணக்பக சொந்ம் ன்னும் கபைத்ண
காாகப்

(8)

பதார்

டந்ண.

ிாிாட்லட

ஆள்தன் இபம்திள்லப. இப்பதாண சென்நால் அன்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாட்லட பிாகக் லகப்தற்நிிடனாம் ன்பொ எபைலண
வீழ்த்

ழுபதர்

பதாாிட்டணம்

கூட்டிாகச்

உண்டு.

(76)

சென்பொ

குனுக்கும்

இபங்

குனுக்கும் (164) ற்தட்ட ெண்லட ஆட்ெி உாில
பகாாி அண்ன் ம்தி பதாட்டபதார். அபொகனுக்கும்
அனுலட

ம்திர்க்கும்

டந்

உாிலப்

பதார்

இந்ி னாபொ.
பதார் செய்பெம் பலந
அக்கானத்ில்
சால்காப்திம்

ிகழ்ந்

பதார்

டுத்ிம்புகின்நண.

பலநகலபத்
தங்கானத்ில்

ந்ண ிலனகபில் பதார் ிகழ்ந்லத் சால்காப்திம்
சுட்டுகிநண. இவ்லந்ண ிலனகளுக்கும் லகாண
பூக்கலப அிந்ணர்.
சால்காப்திர் கபைத்ணப்தடி ஆ ிலகலபக்
கர்பன பதாாின்

சாடக்காகும்

இற்கு

வீர்கள்

சட்ெிப்பூச் சூடுர். ஆ ிலகலப ீட்க பைபார்
கந்லப்

பூச்சூடுர்.

செய்பார்

பகாட்லடில்

உிலஞப்பூச்

சூடுர்.

ின்பொ

பதார்

பகாட்லடல

பற்பொலக இடுலனத் ிர்ப்தற்கு சாச்ெிப்பூ சூடுர்.
ட்டுல்னாண இபை சதபைம் பந்ர்களும் எபைகுநிப்திட்ட
இடத்ில் ின்பொ பதார் செய்ற்குத் ணம்லதப்பூ சூடுர்.
இப்பதாாில் ால்லகப் தலடகலபபெம் தன்தடுத்ணர்.
புநானூநில்

ால்லகப்
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சதபைம்தான்லபெம்

ணம்லதப்

பதாலப் தற்நிப அிகாகப் பதசுகிநண ணனாம்.
பலும் அக்கானத்ில் பதாபைக்சகண ெின ிிபலநகள்
இபைந்ண. அன்பொ பபைக்கு பர் ாள், ில், ஈட்டி
பதான்நல

சகாண்டு

பதாாிடும்

பலநகள்

காப்தட்டண.
உடன்பொபல் ந் ம்த ள்பல
ிந்ன்பொம், இிந்ன்பொம் இனபண அல
அழுங்கப் தற்நி அகல் ிசும்பு ஆர்ப்புழ்க்
கிழ்ந்ண ினம்பெ அட்டல (புநம் – 77)
ன்ந ாிகபில் ன் ிாில் ந்ண ின்ந தலகர்கலப
இபொகப் திடித்ண ஆகாத்ில் எபௌச உடல் ினத்ில்
ி

வீழ்த்ில

டுத்ிம்புகிநண.

அக்கானத்ில் பபைக்கு பர்

ிர்த்ண

ணப

பதாாிட்டணர்

ன்தல அநினாம்.புநபணகிட்டு ஏடும் ிாிலபெம்
ஆய்ம்

இன்நி

ிர்கிாய்

ின்பநாலபெம்

ாக்குல்கூடாண ன்தண அக்கான பு.
கால் ம்
பதார்க்கானச் சூபௌன் தலகண கால் த்ில்
ாலணலக் கட்டுர். அற்கு, தலகல சற்நி
சகாண்டலணக்

காட்டும்

அலடாபாகக்

சகாண்டுள்பணர். தலகர் அலணத் டுத்ால் பதார்
புாி

பண்டும்.

இல்லனசணில்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

திந்ண

பதாக

Isbn Number: 978-93-91115-47-0

செங்காந்ள் – பதார்

9

பண்டும். கடி ம் - கால் ம். இலணப் தண்லட
பதார் தாகக் சகாண்டிபைந்ல அநிகிபநாம்.
தண்லட பதார் பலநகளும், புகளும்
இற்லகின் சுற்பொப்புநச் சூலுக்கு ற்நாபந
எவ்சாபை ினத்ணள் ாழும் உிாிணங்கபின் செல்கள்
ாவும் அலகின்நண. அண ட்டுின்நி, புந உனகிணில்
ம்லத் கலத்ணக் சகாண்டு ாழும் உிாிணங்கள்
திந

உிாிணங்கபிடிபைந்ண

சகாள்ற்காண
சதற்பந

ம்லப்

சூலனபெம்

உிர்கபின்

தாணகாத்ணக்

பன்ல

ாழ்வு

ம்ொய்

அலகின்நண.

இவ்வுிாிணங்கபிபனப ணின் ணித் பர்ச்ெில
ய்ிணான்.

ணிலண

பட்லடாடுபௌல்
பர்ப்பு,

ெிபொ

சதாபொத்ட்டில்

சாடங்கி

ொகுதடிசண

தம்
புத்ணிர்ப்

கால்லட
சதற்பொ,

உற்தத்ிக் கபைிகலப உபைாக்கி, ிலனாணசாபை
ாழ்லத் சாடங்கிணான் ணனாம். ணின், இஃண
சதபைம் பதாட்டத்ின் ிலபபாகும்.
இணக்குழு

ாழ்ில்

பட்லடில்

கணம்

செலுத்ின், உவுக்காண சதபைம் பதாாட்டத்லச்
ெந்ிக்க
அன்

பண்டிிபைந்ண.

உவுப்தற்நாக்குலநப

பன்லக் காி ன்தர்

அன்தின்ணர்

ணிதபைக்குாி

ெபகினாபர்.

சொத்ாய்

ாற்நம்

சதற்ந கானம் ான் பதாாட்டத்ின் ிலபவுகலப
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ல்லனில்னாண பாற்பொித்ண. எபை குழு திந குழுல
அடிலப்தடுத்ணணம்,
அக்குழுிலுள்ப

ஏர்

குழுிலுள்பபாலப

ெினர்

உற்தத்ிசெய்வும்,

அடிலப்தடுத்ிபெம்,

ல்

சாில்செய்வும்

ிர்தந்ப்தடுத்ிபெம் பதாாிட்டு சற்நி சதற்பொ வும்
ண தன லகில் ிர்தந்ிக்கப்தட்டணர்.
குநிப்தாக அடிலச்ெபகம் உபைாக, ன்ணர்
ெபகத்ின்

பற்கூநி

காிாய்

காங்கபப

இபைந்ண.

செல்ப்சதபைக்கம்,

பதார்கள்

ல்லனல

பன்லக்

அடிப்தலடில்
ிாிவுதடுத்ணல்,

ண்ாலெ, பௌலகபைணல், ார்சதாின் னும்
பதாக்கு,

ஏர்

குடும்தத்ிற்குள்பாண பண் ஆகிண

அடிப்தலடக் காிாய் அலந்ிபைக்கின்நண ன்தர்.
இற்பொள்,

கி.ப.இபொி

-

கி.தி.சாடக்க

கானத்ில்

ிகழ்ந் பதார் பலநகலபபெம், அன்தின் புனங்கலபபெம்
சுபைக்காகக் கானாம்.
சால்காப்திம் காட்டும் தண்லட பதார்கள்
ிழுனகில்
சால்காப்தித்ில்

பபௌனக்க
தண்லடப்பதார்

நூனாகி
தற்நிப்

தன

கபைத்ணக்கள் காப்தடுகிநண. எவ்சாபை ினப்தகுிக்கு
ற்தப

பதார்கள்

‘புநத்ிலில்’

ிகழ்ந்ிபைக்கின்நண
னும்

இபௌன்ிாக

ன்தல
புாிந்ண

சகாள்ப படிகின்நண. உாாக,
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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 லனபெம், லன ொர்ந் தகுிகபிலும் (குநிஞ்ெி)
ஆிலகலபக்

கர்ல்,

அலண

ீட்டலுக்குாண பதார்கள்.
 காடும், காட்லடச் ொர்ந் தகுிகபிலும் (பல்லன)
ன்ல ிா பந்லண ிர்த்ணம், காட்டு
பம் ீண சகாண்ட ஆலெின் சதாபைபாலும்
ிகழ்ந் பதார்கள்.
 லும், லனச் ொர்ந் தகுிகபிலும் (பைம்)
ிலன

பற்பொலகிட்டு

ாட்லடக்

லகப்தற்பொலும், ிலனகாத்ண ம் ாட்லடப்
தாணகாத்லுக்குாண பதார்கள்.
 கடல், கடல் ொர்ந் ற்தகுிகபில் (சய்ல்)
பௌல குநித்ப் பதார்கள் ண ான்கு லகப்
பதார்கள்

ிகழ்ந்ாகத்

புநத்ிலிபௌல்

சால்காப்தித்ின்
ிக

சபிாக

சால்காப்திர் டுத்ணலத்ணள்பார்.
இல

அடிப்தலடில்

ீட்டலுக்குாண

பதார்கள்

ஆில
-

கர்ல்

அந்ினப்தகுிில்

ஆிலகபப செல்ாகக் கபைப்தட்டண. ண்ாலெப்
பதார்கள்

-

காடும்

அன்

செிப்பும்

பக்கி

காாிபைக்கனாம்; ில் பற்பொலக தாணகாத்ல் ாட்டின்
ாட்லடப

செல்பம்,

ிலனக்

லகப்தற்நிாக

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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பதார்கள்

தண்டாற்பொம்

ார்

-

உற்தத்ிப்

அப்தகுிில்

சதபைக்கபம்,
ஆள்ண

ண

பௌலல ிபதிக்க பெ, பொ, தாண்டிர் ணப்
தனபைம் பதாாிட்டு இபைக்கனாம் ணக் கபை இடபண்டு.
பற்கூநில சால்காப்தி இனக்கம் திவு
செய்

பதார்

பலநகபாகும்.

இப்பதார்

பலநின்

அடிப்தலடிபனப ெங்க இனக்கித்ணள் தன தாடல்கள்
காப்தடுகின்நண. தண்லட ெபகச் சூலனபெம், பதார்
தற்நிபெம்,

ிகத்ல

ஆண்ட

னாற்பொக் கபைவூனாம்;
ற்பொம்

அகப்தாடல்கள்

ஆாய்ச்ெிகள்,

புநானூபொ,
ிாகவும்,

செப்பதடுகள்,

சய்க்கீர்த்ிகள்,
ஆங்கள்

ன்ணர்

ண

ாங்கள்,
இன்ண

தற்நிபெம்,

திற்பொப்தத்ண
சால்சதாபைள்

கல்சட்டுக்கள்,
தக்

தனற்நிலும்

குநிப்புகள்,
தண்லட

ெபகத்ில் பதார், அன் பலநகலப தனற்லநபெம்
கா படிபெம்.
புநானூற்நில் அநபுகள்
தண்லடக் கானத்ில் ெின லலநகபபாடு
பதார்கள்

ிகழ்த்ப்

தட்டிபைக்கின்நண.

குநிப்தாகப்

பதாபைக்குச் செல்பார், குநிப்திட்ட பூக்கலபச் சூடுல்
தாக

இபைந்ணள்பண.

எவ்சாபை

ன்ணனும்

எபை

குநிப்திட்ட பூல சூடி பதார்புாிண பு.
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சூடி

பதாாிடும்

லதக்

சகாண்டிபைந்ணர். அணால் பதாபைக்குச் செல்லும் பன்பு
பூச்சூட பைாபொ வீர்களுக்கு அலப்பு ிடுத்ணர்.
காத்லனாாின் புநப்தாடல் என்நில்,
பினாப

பைள்ளும்,

காபௌன்

ணக்கு

பகந்

பந்ி

தசுசதான்

ண்லட

இற்கு

ஈக

ன்னும்

அணவுன்

நிெிபண

பகட்டிபா

ாி

பூக்பகாள்

இன்பொ

தா!

தாெலநப்

ன்பொ

அலநபெம்

டிாய் ண்ணுல இிெிணன் குபன! (புநம்.
தா. 289 : 5-10)
ன்பொ சட்ெிப் பதார் புாி பண்டி (ஆில கர்ல்;)
பதார் தலநல அநிிக்க, நர் தனபைம் ிண்டணர்.
அப்பதாண

ன்ணன்

அர்கபபாடு

ிபைந்ண

உண்ணுகின்நான். அங்கு நர்கள் அலணபைக்கும்
‘கள்’

ங்கப்தடுகிநண.

தாெலநக்

கண்ப!

இணி

ிகழ்ற்குாி பதார்க்குாி பூல சதபொாபொ ொன்பநார்
எபைர் கூபொகின்நார். புலனன் பதார் சாடங்குற்குாி
ண்ணுல னும் பதார் இலெல இலெப்தான் அலக்
பகட்தாய்

ணப்

தாணிடத்ணக்

கூபொம்

தாடல்

காப்தடுகிநண. “உண்டாட்டு ிகழ்த்ணல் பந்ன்
பு” (தக். 180 - 181 புநம் ) தலடக்கபன்கள் பைணம்,
பற்பொப்தலட ல பெலநந்ண சாிிக்க, ன்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அநிித்

செய்ிகலபக்

கானாம்.

“பசுக்குத் பாலன ிர் ெீாண பதார்த்ல் பு” (தக்.
177, புநம்) தண்லட கானத்ில் அெபண ‘ாட்லடப்
தாணகாக்கும்’ குிபெலடணாகக் கபைப்தட்டுள்பான்.
பலும்,

அெபண

தலடப்

சதாபைட்கலபச்

ெினாிடம்

சகாடுத் செய்ிகலபத் சால்காப்திம் குநிப்திடும்.
பதார்க்

கானத்ில்

நர்க்கு

ஊன்பொபொ

பைணம் க்காக இபைந்ணள்பண. அென், நசணண
இபைபைக்கும் எப லகாண பொபொ இடுல் தாக
இபைந்ணள்பண.
“ஊன் ணடி அடிெில் - ஊனும் அாிெிபெம் குலன
ெலத் புனவு” (தக். 155, திற்பொப்தத்ண, புபௌபேர்பகெிகன்
உல) ன்பொ குநிப்திடுலக் கானாம். அப ‘கள்’
ங்கும்

தக்கம்

சால்காப்திர்

இபைந்ணள்பண.

‘உண்டாட்டு’

சட்ெித்ிலில்

பதார்

ன்கிநார்.
படிவுற்ந

இலண
அாண
கானத்ில்

ஆிலகலப கர்ந்ண ந்பார் தங்கிட்டுக் சகாண்டு
உண்டாட்டு

(அாண

ண

குடித்ல்)

ிகழ்த்ணல்

தாக இபைந்ணள்பண. ஆணால் திற்பொப்தத்ண பதாபைக்குச்
செல்லும் பன் பெ அெர் நர்கபின் குி அநிந்ண
‘கள்’ ங்குல தாடல்கள் உர்த்ணகின்நண.
பதாாில்

ிழுப்புண்பாடு

இநப்தப

சதபைலசண ண்ிணர். அணால் இநந்ப குந்ல
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாபால்

கீநிப

புலப்தல

க்காகக் சகாண்டல,
குர் இநப்தினும் ஊன் டி திநப்தினும்
ஆள் அன்பொ ன்பொ ாபில் ப்தார் (புநம். தா. 74)
ன்பொ குநிப்திடப்தட்டணம், பதாாிடாபால இிாகக்
கபைிலபெம்,

அர்கலபபெம்

ார்தில்

கீநி

புலத்லபெம்,
பாய்ப்தால் ிபிந் ாக்லக ீஇ
கால் நந்ண அர்ீண பைங்கு அபொார்
.... நம் கந்ாக ல்வுர் வீழ்ந்
ீள்கழ் நர் செல்ிச் செல்க ண
ாள்பதாந்ண அடக்கலும் உய்த்ணர் (புநம். தா.
93)

ன்பொ

புநப்தாடல்

டுத்ணலக்கிநண.

பதாாில்

இநந்ர்களுக்கு ‘டுகல்’ ட்டு ிதடும் க்கத்லக்
சகாண்டிபைந்ணர். “காட்ெி, கால்பகாள், ீர்தலட, டுகல்”
(சால். சதாபைள் நூ. 63) குநிப்திடுகிநண.
வீம்
எக்கூர் ாொத்ிார் புநானூற்பொப் தாடபௌல்
தலடத்ணள்ப

இவ்வீத்ாய்க்கு

ிகாண

ணத்

ிண்லபெம் ணிவும் சகாண்ட ாய் எபைத்ில ஷ்
ாட்டு னாற்நிலும் காபடிகின்நண. அத்ாிலணப்
தற்நி ஏர் அாி ிகழ்ச்ெிக் குநிப்பு பைாபொ:
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“ஷ்ப்புட்ெி சகாழுந்ணிட்டு ாிந் கானம்
அண...

க்கள்

ல்னாம்

அசுக்கு

ிாக

அி

குப்தாகக் கபைி ஜார் ன்ணன், க்களுக்கு ிாகப்
தலடலக் பகா ாண்டம் ஆட

அனுித்ான்.

தலடிணர் ங்கள் ெந்பகத்ிற்கு உாிர்கள் ீண
அாஜக சநிலக் கட்டிழ்த்ண ிட்டணர்.
எபை

கிாத்லச்

பெர்ந்

க்கள்

அசுக்கு

ிாகச் செல்தடுாகக் கூநி அந்க் கிா க்கலப
எட்டுசாத்ாகக் சகான்பொ குிக்கப் தலட கிபம்திண.
கிா

க்களுக்குச்

செய்ி

ட்டிண.

கூண்படாடு

ஊலக் காபௌ செய் க்கள் அபைபக உள்ப அடர்ந்
காட்டில்

ஞ்ெம்

தின்சாடர்ந்ண

புகுந்ணர்.

படுல்

தலட

அங்பகபெம்

பட்லடில்

இநங்கிண.

அந்க் கிாாெிகபில் லகக்குந்லக்காாிபெம் எபைத்ி,
ன்

குந்லல

ார்பதாடு

அலத்ாபொ

எபிந்ிபைந்ாள்.
எபை கட்டத்ில் அந்க் லகக்குந்ல வீநிட்டு
அ

த்ணித்ண.

குந்ல

ஏங்கி

அழுணிட்டால்

அடுத் கம் படுல் பட்லடில் இநங்கிிபைக்கும்
தலட

வீர்கள்

அந்க்

கிா

க்கலபச்

சூழ்ந்ண

ிடுார்கள். அந்ப் சதண்ணுக்குத் ன்ணால் ணண
கிா க்கள் ாட்டிக் சகாண்டு த்ல ற்பொத்
ணாில்

டில

ற்க

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அப்பதாகிந குந்லின் ாலத் ன் லகிணால்
சதாத்ி

அழுகுல்

சபிப

பகட்க

படிாாபொ

செய்கிநாள். குந்ல பச்சுத் ிநி ிிபொகிநண. அந்த்
ாபெம் ணண திடிலத் பர்த்ால் குந்ல ால
அழுத்ிக் சகாண்டிபைக்கிநாள்.
தத்ண ிிடம் கிந்ிபைக்கும். தலட வீர்கள்
அந்ப் தகுில ிட்டு பபநார் இடத்ில் படுல்
பட்லடக்குக்

கிபம்புகிநார்கள்.

தம்

சபிா

சூழ்ிலனில் அந்ப் சதண் ன் குந்ல ாில்
இபைந்ண லகல டுத்ாள். குந்ல கத்ால் அடக்க
ிலணத்ணக்

குந்ல

அப்பதாணான்
உள்பர்கள்
குந்ல

பச்லெப

சாிபைகிநண.
தபொகிநார்கள்.

ன்

அபக்கிிட்டண

சுற்பொபற்பொம்

அந்த்

கிாத்லக்

ாபா

காப்தாற்நித்

சூ
ன்

பைகிந

ிாகத்லச் செய்ாக ண்ணுகிநாள் ”
ஷ்த்ாின்

இந்

அபைம்சதபைந்

ிாகச்

செலனப் திலும் பைக்கும் ஏக்கூர் ாொத்ிாாின்
சாிில், சகடுக ெிந்ல, கடிணஇள் ணிப! ன்பொ
ிந்ண தாாட்டப பான்பொம்!
பதாாில் ிகழும் ிகழ்வுகள்
பதாாின்

சாடக்கத்ில்

சற்நிக்

கா

பண்டும் ணச் சூளுலத்ல் இல்தாக இபைந்ண.
சட்ெித்ிலில்

ெிந்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ண்ிபெம், ள்பில ண்ி கூத்ண ிகழ்த்ணலும்
டந்ணள்பண. அப பதான, அென் தலகாட்டின் ீண
தலடசடுக்கும்

பன்பு

குலடலபெம்,

ாலபபெம்

ல்னாபில் பன்கூட்டி அனுப்தி லப்தண க்காக
இபைந்ண.

இண

ிாாக

“குலடபெம்

ாளும்

ாள்பகாள்”, (சால். நூ. 1014) ன்பொ உிலஞில்
(பை ினம்) குநிப்திடப்தட்டுள்பண. இம்பலந லும்,
ல் ொர்ந் ினப்தகுிில் தின்தற்நப்தட்டிபைக்கிநண
ண சகாள்பனாம்.
அத்ிலிபனப பதாபைக்குச் செல்லும் கந்ல
வீர்கள்

உன்ண

காப்தடுகிநண.
ல்னாின்

ிித்ம்
உன்ணம்

பிர்த்ணம்

தார்த்ாகக்
-

-

எபைலக
ீாின்

குநிப்புக்

ம்;

அண

உிர்ந்ணம்

காப்தடும் (தக். சால். ி.சு.தா.) ன்தர். இண தாக
இபைந்ிபைக்கிநண.
பான்நிணாலும்

“உன்ண

ம்...

சதாபைட்தடுத்ாண

உன்ணம்

ாடித்

சென்பொ

சற்நி

சதற்பொத் ிபைம்பும் ஆற்நலனப் “தாாி” சதற்நிபைந்ான்.
செல்க்

கடுங்பகா

ாிானும்

அத்லக

குிலப பெலடன் ன்பொ புனர் புகழ்ணண்டு.
“சதான்ணின் அன்ண பூின் ெிநிிலனப் புன்கால்
உன்ணத்ணப்

தலகன்

ம்பகா

ாிாலண

தாட்டுார்.

தகுிிபனப

ஆட்ெி
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ன்பொ
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கதினர்

லனொர்ந்
ஆக,

லனப்
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தகுிிபன இம்பு இபைந்ிபைந்ண ணனாம். பலும்,
சட்ெிப் தலடிணர் ிர் தலடிணர் அநிாாபொ
எற்நர்கள்

பனம்

ஆிலகலபக்
கானாம்.

கனநிந்ண

கர்ந்
தகிர்ந்ண

செய்ி

ீங்கிலக்காண
சால்காப்தித்ணள்

சகாள்ளுலும்,

உண்தித்ண

கிழ்லும் இந்ினத்ிபனப காட்டப்தட்டுள்பண. குபிர்,
தணி

ணப்

தாால்

நர்கலப

பதார்க்கபத்ில்

புண்தட்ட

கண்ணினாண

ன்ணன்

ள்பிில்

அர்கலபக் கண்டு ஆபொல் தடுத்ணல் க்காகக்
சகாண்டான். இலண சடுல்ாலட நூல் குநிப்திடும்.
பதாாில் சதபைம்புண்தட்டு வீழ்ந் நர்க்கு பைத்ணம்
செய்பெம் பலநபெம், ிநபௌர் ஆடி தாடி கிழ்ிப்தணம்
உண்டு.

பதாாில் ன்

ெிபொண கன் கபிற்லநக்

சகான்பொ ானும் இநந்ாசணணக் பகட்ட பி ாய்
கிழ்ந்ாள்.

அண

ஈன்ந

சதாழுிணில்

அலடந்

இன்தத்ல ிடவும் சதாிண ன்கிநாள்.
காக்லக

தாடிணிாாின்

278ஆம்

தாடல்

புநப்தாடலுள் வீத்ின் பழுல புாிபெம். “இபநன்
எபைன் பதாாில் இநந்ான். அன் உடல் ணண்டு
ணண்டாகி

ணித்ணிப

கிடக்கிநண.

அலணக்

கண்படார், பதார் படிில் ஊபைக்குச் செல்ன, அங்குள்ப
அன் ாிடம், ‘உன் கன் புநபணகு காட்டி இநந்ான்’
ணக்

கூநிணர்.

பகாதலடந்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாண்புக்கு இழுக்கு இண. கண்கலப ீசண ிநந்ண
பாக்கி, ன் கன் இவ்ாபொ இநந்ாணாின் ‘அன்
ாய் லத்ண உண்ட ன் ார்லத அபொத்சநிபன்’ ண
ஞ்ெி’ணம் கூநி.
லகாள்

என்லந

டுத்ணப்

பதார்க்கபம்

செல்கிநாள். அங்பக நர் திங்கள் பௌந்ண ிகுந்ண
கிடக்கிநண.

திங்கலபப்

புட்டிப்

தார்க்கிநாள்.

படிில் ஏாிடத்ில் ன் கலணப் தார்க்கிநாள். அிலும்
அன் ார்திபன பல் ாங்கி இபைப்தலப் தார்க்கிநாள்.
சதற்ந ாபினும் பதபைலக சகாள்கிநாள் ன் கன்
பகால

அல்னன்.

ார்திபன

தட்டிபைக்கின்நான்

ன்பொ

கலனத்ணநந்ாள்.

உடல்

ிழுப்புண்

கண்ீர்

ணலடத்ணக்

ணண்டங்கலப

என்நாய்

இலத்ண தார்க்கிநான். அள் பகாதம் ிகிநண.
குடிப்சதபைலலகாத்ான் ண கிழ்ச்ெி பான்பொகிநண.
நக்குடி

கபிாின்

ணித்ன்லலபெம்

ெிநப்லதபெம்

உர்த்ணம்

தன

வீத்ின்

தாடல்கலபப்

புநானூற்நில் கா படிபெம்.
பதாபைக்குப் தின் ிகழ்ந்ல
திற்பொப்தத்ில்
ிர்ன்ணலண
ிர்ாட்டிலுள்ப

பெ

ன்ணன்

வீழ்த்ணகிநான்.
சதண்கபின்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

கூந்லன

எபைன்
தின்ணர்
அபொத்ண,
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அலண கிநாகத் ிாித்ண ாலணலக் கட்டி இழுத்ண
ந்ாசண ெங்க இனக்கிப் தாடல் உர்த்ணகிநண.
குி இநப்தினும் ஊன்டி திநப்தினும்... (புநம்.
தா.74)

தாடபௌன்

கண்

பொன்

லகண

செய்ப்தடுகிநான். அன் ீர் ாகத்ால் ீர் பகட்க 
பொக்கின்நணர். உவும் ால் சகாடுலதடுத் தெி
சதாபொக்காண ிபொ ீப்பதான இபைந்ண ன்பொம், உவு
ால்

இபைந்லபெம்,

டத்ப்தட்ட

பலநலபெம்,

“சாடர்தடு ஞிபௌின் இடர்தடுத்ண (ஞபௌ - ாய்)
ன்பொ ாய் பதானத் சாடர்ந்ண இடர்தடுத்ப்தட்டுக்
கலக்கால் இபைம்சதாலந உண்ாண ாணத்பாடு
இநந்ான் ண இனக்கிப் திில் சுட்டப்தட்டுள்பண.
இன்

பனம்

பாற்பொப்

பதாண

ன்ணலணச்

ெிலநிபௌடும் தக்கம் இபைந்ல அநிகிபநாம்.பாற்பொப்
பதாணணின் ‘தல்’பௌலணப் திடுங்கி அலண ாிற்
கில்

லத்ான்

பென்

ன்பொ

தாடல்

-

ிபக்குகின்நண.
பதாாில்
இிாகப்

புநப்புண்தட்டசணவும்,
திநர்

கபைணசணவும்

ம்ல
ண்ி

பதார்க்கபத்ிபனப ாய்த்ணக் சகாண்டலபெம், ெினர்
டக்கிபைந்ண உிர் ணநத்லனபெம் அநி படிகிநண.
பதாாில் ிகழும் சகாடுலாண ிகழ்வுகள்:-
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சட்ெில (லன) சதாபொத்ட்டில் தலகர்
அல அித்ணம், ஆிலகலபக் லகப்தற்பொம் பதாண
ிர் தலட நர்கலப சகான்பொ குிப்தணண்டு. ஞ்ெி
(ெசபி) சதாபைத் லில் ஞ்ெி பந்ன் தலக
ாட்டிலண

ீ

லத்ண

சகாளுத்ணான்.

இலணக்

‘உபுனஞ்ெி’ ன்தர். பன்ணர் ீிட்டுக் சகாளுத்ி
அெணின் பகம் ிாண ீண்டும் ாட்லடத் ீிட்டு
சகாளுத்ணணண்டு. இலண ‘சதபைங்காஞ்ெி’ ன்தர்.
காஞ்ெித் ில (கடல், ொர் தகுி)ில் புண்தட்ட
லனலண ண்ி ம் ார்பதாடு ழுிக் சகாண்டு
ானும் இநப்தாள். பலும் பதாாில் ஈடுதட்ட
கணின்

ார்திபௌபைந்

ன்னுிலபெம்

பதாக்கிக்

ன்ணன்

ெிணம்

சதபைம்பதாாில்

சகாள்ாள்.

அடங்காண

பகாட்லடகலபபெம்,
இடிப்தணண்டு.

பலன

அகி

டுத்ண
உிலஞில்

அண்கலபபெம்

அண்லணகலபபெம்

ணம்லதலப்
இபை

ன்

சதாபைத்ட்டில்

பந்ர்களும்

டிணண்டு.

இலப்பதான தனநூபொ ிகழ்வுகலபத் சால்காப்திம்
புநப்சதாபைள் சண்தாாலன டுத்ணலக்கிநண.
தார்ப்தார் அநபார் தசுப் தத்ிணிப் சதண்டிர்
பத்பார் குி னும் இலக் லகிட்டு
ீத்ிநத்ார் தக்கபபெர்க (ெினம்பு தா.21:53-55)
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ிாகவும்,

தார்ப்தணர்,

தசு,

அநபார், தத்ிணிப் சதண்டிர், பாபெலடபர், பத்பார்,
குந்ல - ஆகிபார் பதாாில் ஈடுதடில்லன ன்பொ
உ

படிகிநண.

தல்பபொ

பதார்கலபப்

தற்நித்

சபிவுந குநிப்திடும் சால்காப்தித்ில் இச்செய்ி
காில்லன. சுடிகள் அிந்ிபைக்கனாம்.
எபை

ன்ணன்

ாட்லடப்

தாணகாத்லுக்கு

தலடப பன்லாய் ிபங்குகின்நண. தண்லடக்
கானத்ில் ாலண, ாலண, குில ஆகி பலகப்
தலடகள்

இபைந்ண.

இனக்கித்ில்

பர்ப்தலடலப்

தற்நி

ெங்க

எபைதாடபௌல்குநிப்திடப்தட்டுள்பண.

சால்காப்தித்ணள், “ாலண ாலண குில ன்ந /
பாணார் உட்கும் பலக ிலனபெம்” (சால். நூ. 1018 :
ாி : 1-2) ன்பொ 3 தலடகள் இபைந்ல சய்ல்
ிலில் ட்டும் (கடல் ொர் தகுி) குநிப்திடுகின்நார்.
குநிப்தாக
சதபைம்பதார்

பௌலக்

கபைி

இபைசதபைம்

ிகழ்த்ிிபைக்கனாம்.

பந்பைம்

இப்பதாப

ற்ந

பதார்கலப ிடவும் சதபைம்பதாாக இபைந்ிபைக்கனாம்.
பதார்க்கபத்ில்
செலுத்ப்தட்ட

நணின்

உடல்

அம்புகபாலும்,

தலகால்
பல்கபாலும்

உிர்ீங்கி உடம்பு ினத்ில் ிால், அபொக்கப்சதற்ந
‘அட்லடகள்’ பதான்பொ லனபெம், உடல் உபொப்புகளும்
ணடித்ணடித்ண ஆடும் எப்தற்ந ன்லபெலடண ன்பொ
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குநிப்திடுகிநார்.

இநந்ான் ணக்

அப

பதான

பகள்ிபெற்பொ

ன்

தனலபெம்

சட்டி வீழ்த்ணம் நணின் ெிநப்பும் சய்பௌபனப,
செபைகத்ண இலநன் வீழ்வுந ெிலணஇ
எபைன் ண்டி ல்பௌலெ ிலனபெம்
(சால். நூ. 1018) ன்பொ குநிப்திடப்தடுகிநண. ஆகப
பதார்கபில் இந்ினத்ிபனப பௌலின் சதாபைட்டு
அலணத்ணப்
ிசிப

தலடகலபபெம்,
ிபொத்ி

தலடக்கபன்கலபபெம்

காதாப்

பதார்

பதான

ிகழ்த்ில உ படிகிநண.
ாலணின் ணிக்லகல நன் எபைன் ம்
ாபால்

சட்டுகின்நான்.

அணால்

ாலணின்

ணிக்லகிபௌபைந்ண குபைி டிகிநண. அண தார்ப்தற்கு
எபை லதில் இபைந்ண தபம் சகாட்டுண பதான்பொ
இபைந்ண ணப் சதாய்லகார் உிக்கிநார். ணின்
இக்காட்ெி ன்ாய் உள்பண. இண பதான்ந தன
காட்ெிகலப இனக்கிங்களுள் கா படிகிநண.
படிவுல
புநானூற்நில்

அன்லந

ிழ்க்கபின்

பதாபைக்காண காங்கள், பதார்க்கபைிகள், ால்லகப்
தலடகள், பதார் சநிபலநகள் ஆகிண கானாம்.
பலும்

பதாாிணால்

ற்தடும்
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சதண்கபின், திந உிர்கபின் ிலன தற்நிபெம் இங்கு
காபடிகிநண.

பதாபைக்குப்தின்

கலணத்

ாய்

இப்தாள், சதண்லனலண இப்தாள், கலண
இக்கும்

சதண்ின்

கலபொகம்,

கணின்

உடலனத் ாிபெடன் லத்ண புலப்தர். புல குிக்கு
பல்

கல்

டுப்தர்.

ண்ிற்காகவும்,
பதாாிட்டுக்

இணப

டுகல்

ணப்தடும்.

சதான்ணிற்காகவும்
சகாண்டிபைந்

எற்பொலப்தடுத்ணம்

ஏாண
ன்ணர்கலப

ஆலெபெம்

புனர்களுக்கு

அக்கானத்ில் இபைந்லபெம் அநிபடிகிநண. இவ்ாபொ
புநானூற்பொ

ாினாக

பதார்சநிபலநகலபபெம்

ிர்கபின்

வீத்லபெம்

ாண்லதபெம்

அநி படிகிநண.
தன்தட்ட நூல்கள்
[1] ொிா ர் உ.ப.(த.ஆ). புநானூபொ. ிழ்ப்
தல்கலனக் ககம், ஞ்ொவூர் 1988.
[2] ிண்ல், புநானூற்பொக்குபொம்தடங்கள். ீணாட்ெி
புத்கிலனம், ணல-1, 2009.
[3] ொனன் தாப்லதா. புநானூபொ புி ாிலெ லக.
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Abstract
In classical Tamil literature, heroism is
considered to be the foremost virtue and is revealed in
the four hundred songs of Puranaanooru. Puranaanooru
conveys that the kings are very brave and heroic. During
the Sangam Period, the origin of heroism, people
considered it a great privilege to be involved in the war.
They considered war to be a noble profession and waited
for war. In that sense, the poets have explained the
events of the Sangam period wars. The king with the
quest for fame and greed is engaged in the task of
enslaving and intimidating another country. In the list of
the Puranaanooru Kings, a battle takes place after the
war to capture Aniruddha and was followed up with
various tactics. There are thirteen songs about the war
found in the Puranaanooru. They are sung in the four
fields of ‘Kotra Vallai’ (4, 7, 41, 98, 100), ‘Thunai
Vanchi’ (36, 45, 46, 47, 57, 213), ‘Mazha Pula Vanchi’
(16) and ‘Perunchotru Nilai’ (292). The wars fought by
the Cheras, Cholas and Pandyas are depicted in these
songs. Involuntary manoeuvres, not only kings but also
warriors, have acquired the ability to go ahead and wait
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for the battlefield, such as engaging in timeless warfare
and appearing to be warlike tradition and culture. Many
poets sang about the events of the treacherous wars of
plundering the enemy country, plundering the resources
and destroying the lands - sang the praises of the war
and asked the kings to give up the war to set up peace.
Keywords: Puranaanooru, Vanchith thinaip porkkalam,
Virtue of war.
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புறநாதெயம் வஞ்ஓித்திணைப் ப ாயம்
பணைவர் ய. ஓமத்துவம், உதவிப்ப ராஓிாியர், தமிழ்த்துணற,
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ஆய்ழச்சுயக்ம்
சஓவ்வியல் இலக்ியங்யோள் ஓங் ால மக்ளின்
புற

வாழ்க்ணயிணை

விவாிப் து

புறநாதெய.

புறக்கூயயோள் ழரம் பதன்ணமயாக் யதப் டுின்றது.
தயண்ணமயும்,

ழரபம்

திழ்ந்தான் ன் ணதப்

மிக்வைா

ஆண்மன்

யம் வணயில் அணமந்தது

புறநாதெய. ழரத்தின் பதாற்யவாயாை ஓங் ாலத்தில்
மக்ள் தம்ணமப் ப ாாில் ஈடு டுத்திக் சாள்வதணைப்
ச யம் ப றாக் யதிைர். ப ார் சஓய்தணலத் சதாழிலா
ண்ைிப் ப ாயக்ாக் ாத்தியந்தான் பவந்தன். அந்த
வணயில்

ஓங்

ாலப்

ப ார்க்ளச்

சஓய்திணளப்

புலவர்ள் புறநாதெற்றில் சதளிழ டுத்தியுள்ளைர். `
புழ்

பவட்ணயும்

மைிதன்,

ணவணரப்

ப ாாில்

ஈடு டுின்றான்.

மண்ைாணஓயும்

சாண்ை

ைிய ணவக்ழம் அச்ஓபட்ைழம்
ல்பவய

உத்திணளப்

ின் ற்றிய ப ார்ச் சஓயல்யோள் ஆநிணர வர்தயக்குாிய
சவட்ஓிப்ப ாயக்கு

அடுத்ததா

நிழ்வது

வஞ்ஓித்

திணைப் ப ாராகும்.
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சாண்ை

பவட்ண

ாரைமாப்

ப ாாிடுவது வஞ்ஓிப் ப ாராகும். இப்ப ார் குறித்துப்
தின்பன்ய

ாைல்ள்

புறநாதெற்றில்

ாைப்

டுின்றை. அணவ சாற்றவள்ணள (4, 7, 41, 98, 100),
துணைவஞ்ஓி (36, 45, 46, 47, 57, 213), மழபுலவஞ்ஓி(16),
ச யஞ்பஓாற்ய நிணல (292) ஆிய நான்கு துணறளில்
ாைப்ச ற்யள்ளை. பஓர, பஓாழ,

ாண்டியர்ள் சஓய்த

ப ார்ள் இப் ாைல்ளில் ாட்ஓிப் டுத்தப் ட்டுள்ளை.
ாலம்

ாராது ப ாாில் ஈடு டுதல், ப ார்க் பாலப்

புணைழைன் பதாற்றமளித்தல் ஆியவற்ணற பவந்தைது
புறச்சஓயல்ளில்
மன்ைர்ள்
சஓன்ய

குறித்துச்

மட்டுமின்றிப்

ப ார்

புாியக்

சஓல்யம்புலவர்ள்,

ணை

ழரர்யோம்

ாத்தியக்கும்

பந்திச்

திறணையும்

டுத்தாண்டுள்ளைர்.
ணவாா் நாட்ணை ாியூட்டுதல், வளத்திணைக்
சாள்ணளயடித்தல்,
வஞ்ஓித்

திணைப்

நீாா்நிணலணள
ப ார்க்ள

அழித்தல்

ஆிய

நிழ்ழணளப்

ாடிய

புலவர்ள் - ப ார் அழிழணள ண்ைி, ப ாணரக்
ணவிடுமாய
ாடியுள்ளைர்.

மன்ைர்ளிைம்
மண்ைாணஓப்

மைிதா ிமாைத்துைன்
மன்ைர்ணள

நைந்து

அறிழயத்துவதும்

பவண்டுவதாழம்
ப ாராயிதம்,
சாள்யோமாய
புலவர்ளின்

பநாக்மாகும்
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புறநாதெய,

வஞ்ஓித்திணைப்

ப ார்க்ளம், ப ார் அறம்,
பன்தணர
மக்ளின்
இரண்ணையும்
இதணைப்

வாழ்வியல்

அடிப் ணையாக்
ழந்தமிழ்

சதளிழயத்துின்றை,
ஓங்த்

அம்,

ன்ற

சாண்ைணமந்தது.

இலக்ை

இலக்ியங்ள்

ாதயம்ழரபம்

எயங்ணமந்த

வாழ்வியணலச்

சஓவ்வியல்

தமிழாின்

இலக்ியங்ள்

புறம்

திழ சஓய்துள்ளை. ஆண்மன் தன்

ாதல் இன் த்திதம் ழரப் ப ார் புாிதணலப் ச ாிதா
ண்ைியதணை, „ளிசறறிந்து ச யர்தல் ாணளக்குக்
ைபை„ (புறம்.312:6)ன்ற கூற்ய புலப் டுத்தும். ழரயுக்
ாலம்

ன்றணழக்ப் டும்

ப ார்த்

திறணை

-

ஓங்ாலம்

வல்லணமணய

–

மன்ைைின்
ணை லத்ணத

உைர்த்துவதாகும். தமிழன்

ல்லாயிரம் ஆண்டுயோக்கு

பன்ப

ாண் தில்

ழரப்ப ார்க்ளம்

தண்ைறிழம்
இலக்ை,

ணைத்தவைாத்
இலக்ியங்ளால்

வரலாற்யச் ஓிறப்புமிக் ப ார்ள்
இலக்ியம்

விாிவா

ப ராற்றயம்

திழ்ந்தணம

புற

புலைாின்றது.
லவற்ணறச் ஓங்

டுத்துணரக்ின்றது.

ப ாாியல்

நணைபணறயோள் வஞ்ஓித் திணை ஓார்ந்த ப ார்க்ள
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நிழ்ழணளப் புறநாதெற்யப்

ாைல்ணளக் சாண்டு

விளக்குவது இக்ட்டுணரயின் பநாக்மாகும்.
சதால்ாப் ிய மரபும் மாற்றபம்
சதால்ாப் ியத்தின் புறத்திணையியல் ப ாாியல்
நணைபணறணளத் சதாகுத்து உணரக்ின்றது.

இதில்

ப ாயக்ாை ாரைங்ள், ப ார் நணைச யம் பணற,
ப ாாின்

ின்

விணளழள்

ஆியணவ

ஆராய்ந்து

கூறப்ச ற்யள்ளை. மைிததக்கு இயல் ா இயக்கும்
ப ார்க்குைம்

ப ாணரத்

தூண்டியியப் ிதம்,

மண்ைாணஓ, மட்சாணை மயத்தல், துறக்ச் ஓிந்தணை,
புழ்

பவட்ண

சூழணல

ப ான்றணவயும்

ற் டுத்தியுள்ளை.

நாடு ிடிக்கும்

சஓயல்

ப ார்உண்ைாகும்

இவற்யள்

ப ாாிட்டு

மன்ைர்ளால்

ச ாிதும்

வியம் ப் ட்ைது. அதணைத் சதால்ாப் ியம் சவட்ஓித்
திணைக்கு அடுத்ததா வஞ்ஓித் திணையில்

வகுத்துக்

கூறியுள்ளது.
வஞ்ஓி தாபை பல்ணலயது புறபை
ஞ்ஓா மண்நணஓ பவந்தணை பவந்தன்
அஞ்சுதத்தணலச்சஓன்ய அைல்குறித்தன்பற
(சதால்.புறத்.6)
ன் து தற் ா. இதற்கு உணரவணரந்த இளம்பூரைாா்,
அஃது

எழியாத

மண்ணை

நச்சுதணலயுணைய

பவந்தணை மற்சறாய பவந்தன் அஞ்சுதத் தணலச்
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அைல்குறித்தது.

நச்சுதலாவது

எழியாத

பவண்டிய

மண்ணை
அரஓர்க்குக்

சாைாணம(சதால்ாப் ியம் ச ாயளதிாரம் (1)
இளம்பூரைர்உணர, .100)
ன்ய

குறிப் ிட்டுள்ளார்.தான்வியம் ியநிலப் ரப்பு

ிணைக்ாத ப ாது பவந்தன், அதணைப் ப ாாிட்டுப்
ச ற்யக் சாள்வது ஓங் ால மரபு.
ிறைாயோம் நாடு ஊக்ல் மன்ைாா் சதாழில் நலம்
(நான்மைிக்டிண.85:2:3) ன்ற கூற்ய இதற்கு அரண்
பஓாா்க்கும்.

இயல் ா

ப ார்க்குைம்

மாந்தாிைம்

மன்ைர்ளிைம்

இயக்க்கூடிய
மிகுந்தியப் தணை

இலக்ியங்யோம்,

சஓப்ப டுயோம்

ல்சவட்டுயோம்

உைர்த்துின்றை.

ிற நாட்டின் மீது ணைசயடுப் தற்கு

மண் மீது சாண்ை ஆணஓபய பதற்ாரைமாகும்.பஓரன்
சஓல்வக்டுங்பா வாழியாதணை,
ணவயம் ாவலர் வழிசமாழிந் சதாழுப்
ப ாம் பவண்டிப் ச ாதுச்சஓால் ச ாறாஅது
இைஞ்ஓிறிது ன்தம் ஊக்ம் துரப்
எடுங்ா உள்ளத்து ஏம் ா ஈண
ைந்தடு தாணைச் பஓரலாதணை
ன்ய

 ிலர்

மண்டயிர்ள்

ாராட்டியுள்ளார்.
அணைத்திற்கும்

(புறம்.8:1:5)
இம்மண்டலம்

உாிணமத்து

ன்ற

ச ாதுச் சஓால்ணலப் ச ாயத்துக்சாள்ளாமல் தைது
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ஓிறிய நாட்ணைப் ச ாிதாக்ிய ணை வயேணமயுணையவன்
ன் தைால்

மண்

நணஓ

பவந்ததக்குாியது

ன் து

சதளிவாின்றது.
ஓங் ாலத் தமிழத்தில் ப ார்ள் மி அடிக்டி
நிழ்ந்ததா

இலக்ியங்ள்

கூயின்றை.

குறிப் ாப் புறப்ச ாயள் ஓார்ந்த இலக்ியங்ள்
ப ார்ள்
ண்ணைத்

ற்றிய

வி ரங்ணளத்

தமிழர்ள்

தயின்றை.

ப ாயக்ம்

சாண்டு

ழரப்ப ார் புாிதயேல் அதி ஆாா்வம் ாட்டிைாா்.
ழரத்தின்
வாழ்க்ண

யைாை புழிணை அவாா்ள் தங்ள்
இலட்ஓியமாக்

(தமிழச் ஓபதாயப்

சாண்டியந்தைர்.

ண் ாட்டுக் ணல வரலாய,

பணைவாா் கு. பஓதுராமன். . 33)
வஞ்ஓித்திணைக்குாிய ப ார் மரபுணளத் சதால்ாப் ியாா்
தின்பன்ய துணறளில்சதளிழ டுத்தியுள்ளார்.
இயங்கு ணைஅரவம் ாி ரந்சதடுத்தல்
வயங்ல் ய்திய ச யணம யாதம்
சாடுத்தல் ய்திய சாணைணம யாதம்
அடுத்தூர்ந்து அட்ை சாற்றத் தாதம்
மாராயம் ச ற்ற சநடுசமாழியாதம்
ச ாயள் இன்ய உய்த்த ப ராண் க்பம்
வயவிணஓப் புைணலக் ற்ஓிணற ப ால
எயவன் தாங்ிய ச யணமயாதம்
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ிண்ை பமய ச யஞ்பஓாற்ய நிணலயும்
சவன்பறார் விளக்பம் பதாற்பறார் பதய்ழம்
குன்றாச் ஓிறப் ிற் சாற்ற வள்ணளயும்
அழி ணைதட்பைார்தழிஞ்ஓிசயாடுசதாணஇக்
ழிச யஞ் ஓிறப் ின் துணற தின் பன்பற
(சதால். புறத். 7)
ன் து
மாற்றம்

சதால்ாப் ியம்.

இம்மரபுள்

ச ற்யள்ளணமயிணைப்

ிற்ாலத்தில்
புறப்ச ாயள்

சவண் ாமாணல இலக்ைம் உைர்த்துின்றது. இதில்
இய து துணறள் இைம் ச ற்யள்ளை. அணவ,
வாைாவஞ்ஓி வஞ்ஓி அரவம்
கூைார்ப் ிைிக்கும் குணைநிணல வாள்நிணல
சாற்றணவ நிணலபய சாற்ற வஞ்ஓி
குற்றமில் ஓிறப் ின் சாற்றவள்ணள
ப ராண் வஞ்ஓி மாராய வஞ்ஓி
சநடுசமாழி வஞ்ஓி பதுசமாழி வஞ்ஓி
உழபுல வஞ்ஓி மழபுல வஞ்ஓி
சாணையின் வஞ்ஓி குயவஞ் ஓிய்பய
ச யவஞ் ஓிய்பய ச யஞ்பஓாற்ய நிணலசயாடு
நல்யேணஓ வஞ்ஓிசயை நாட்டிைர் சதாகுத்த
ஞ்ஓாச் ஓீர்த்தி யிய த் சதான்யம்
வஞ்ஓியும் வஞ்ஓித் துணறயு மாகும்
(புறப்.சவ.மா.வஞ்ஓிப் ைலம்.த. ண்.3)
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-47-0

சஓங்ாந்தள் – ப ார்

37

ன் ைவாகும். ஓங்இலக்ிய நணைபணறயோக்பற் த்
சதால்ாப் ிய

உணரயாஓிாியர்யோம்

கூடுதலாை

துணறக்குறிப்புணள டுத்தாண்டுள்ளைர்.
புறநாதெயம் வஞ்ஓித் திணையும்
குடிமக்ணள
புறநாதெற்றில்
துணறளில்

எயங்ிணைத்துப்

வஞ்ஓித்திணைப்

ாடும்

ாைல்ள்

நான்கு

ாைப்ச ற்யள்ளை. அணவ சாற்றவள்ணள

(4, 7, 41, 98, 100), துணை வஞ்ஓி (36, 45, 46, 47, 57,
213),மழபுலவஞ்ஓி(16),ச யஞ்பஓாற்யநிணல(292)ஆிய
ணவளாகும்.
சவட்ஓி, ரந்ணதப்
அணமப்புப்

ாைல்ளில் தைிப் ட்ை

ணை

ற்றிய குறிப்பு இல்ணல.பணறணவத்து

ழரர்ணளப் ப ார்க்குஅதப்புதல்,

ாஓணறளில்

தங்ிச் சஓன்ய ப ாாிடுதல் ப ான்ற சஓய்திள்
வஞ்ஓிப் ாைல்ளிபல

பதன்

பதயேல்

குறிப் ிைப் டுின்றை” (தமிழ வரலாயம் தமிழர்
ண் ாடும், ைாக்ைர் ஆ.இராமியட்டிைன், .114)
ன்ற யத்து வஞ்ஓித்திணைப்

ாக்ளின் ப ாக்ிணைப்

ர்ின்றது.]
பஓாழாா்குலத்தவாின்

ப ார்த்திறணைப்

ற்றி

என் து ாைல்யோம்(புறம். 4, 7, 16, 36, 41, 45, 46, 47, 213)
ாண்டிய
ாையம்

மர ிைாின்
(57)

ழரழைர்ணவக்

அதியைின்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாைல்யோம் (98, 100) ப ார்ப் ணையிணை பன்ைின்ய
திறம் ைச்சஓயத்தும் ழரதக்ாஎய ாையம்(292 )ன்ற
பணறயில் வஞ்ஓித் திணைப் ாக்ள் இைம் ச ற்யள்ளை.
அதியணைக் குறித்த இரண்டு
திணைக்கு

ாைல்ணளயும் வஞ்ஓித்

மட்டுமின்றி

வாணத்திணைக்கு

உாிியதாழம் உணரயாஓிாியாா்ள் குறிப் ிட்டுள்ளைாா்.
இப் ாைல்ள் இயதிணைக் யத்துயோக்கும் ச ாயந்தி
வயவதால்

அங்ஒைம்

உணர

வணரந்துள்ளைர்.

புறநாதெற்ய வஞ்ஓித் திணைப் ாைல்ள் ண்ைிக்ண
குணறந்தியப் ிதம்

தமிழர்தம்

(13)

ழரத்திணைப்

ணறஓாற்யவதில் ஓிறப் ிைம் ச யின்றை.
வஞ்ஓித் துணறயும் ச ாயண்ணமயும்
புறநாதெற்றில்
துணறயோள்
ஆிய

சாற்றவள்ணள,

இரண்டும்

ச யின்றை.

ாைப்ச ற்யள்ள

வஞ்ஓித்

ச யஞ்பஓாற்ய

சதால்ாப் ியத்தில்

ாட்டுணைத்

தணலவன்

நிணல
சுட்ைப்

புழ்ப் ாடி,

ணவர் நாடு அவைால் அழிதற்கு வயந்திப்

ாடுவது

சாற்றவள்ணளயாகும்.
குணறழயதணலச்சஓய்யாதசவன்றிச்ஓிறப் ிணையு
ணைசாற்றவள்ணளயும்ன்யம்சாற்றவள்ணள
பதாற்றசாற்றவன்அளிக்கும்திணற

(சதால்.

ச ாயளதிாரம் (1) இளம்பூரைர் உணர, . 106)
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ன்யம் இத்துணறக்கு உணர வணரவர் இளம்பூரைர்.
ச யஞ்பஓாற்ய நிணல ன் தற்கு,

ணவாா் நாட்ணை

சவன்ய தயவர் ன்ய யதி மிகுதியாை பஓாற்ணற ழராா்
சாள்யோம் வணயில் அரஓன் தயவது ச யஞ்பஓாற்ய
நிணலயாகும் ன்ய குறிப் ர். (புறநாதெய, பணைவர்
அ.மா. ாிமைம்,பணைவர்.கு.சவ. ாலசுப் ிரமைியன்( .
ஆ) .647)
ன்ய

இவ்ழரர்தமக்குசவற்றிணய ஈட்டித்
யதும்

சாடுப் து

மன்ைன்

ழந்தமிழர்

ச யஞ்பஓாற்யநிணலயும்

அவர்யோக்கு

மரபு.

இதற்கு,
புறத்.

(சதால்.

தயவர்
வியந்து

ிண்ைபமய
ன்ய

7)

சதால்ாப் ியபம்,
தியந்தார் சதம்பணை சதயகுவர் இவர் ைப்
ச யம் பஓாய ஆைவர் ச யம் பணற வகுத்தன்ய
(புறப். சவ. மாணல. 57)
ன்ய புறப்ச ாயள் சவண் ாமாணலயும் இலக்ைம்
இயம் ியுள்ளை. ஓிலப் திாரம்,
அயம் ணைத் தாணை அமர்பவட்டுக் யேத்த,
ச யம் ணைத் தணலவர்க்குப் ச யஞ்பஓாய வகுத்து
(ஓிலப். வஞ்ஓி. ால்பாள்.48:49)
ன்ய கூயவதும் இத்துணறயிலைங்கும்.
புறநாதெற்றில்
குறிக்ப்ச யம்

வஞ்ஓித்
துணை
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சதால்ாப் ியத்தில் ஆளப் ச றவில்ணல. இளம்பூரைர்
தமது உணரயில் இதணை டுத்தாண்டுள்ளார்.
சவன்பறார் விளக்ம் பதயேய பன்யம் எழிந்த
ணையசவல்லாம்

இய

திறத்திைர்க்கும்

ச ாதுவா நிற்றயேன் ழி ச யஞ் ஓிறப்ச ைக்
கூறிைார்.இன்தம்

“ழிச யஞ்

ஓிறப் ின்“ன்றணமயின்,

ப ரரஓர்

துணையா

வந்த குயநில மன்ையம் தாபம் ச ாயேசவய்திப்
ாஓணறநிணல

உணரத்தயம்

ிறழம்

சாள்.இணவ ற்றியைதுணைவஞ்ஓி(சதால்.
ச ாயளதிாரம் (1) இளம்பூரைர் உணர, . 107)
ன் து

அக்கூற்ய.

புறநாதெற்யப்

இத்துணறயில்

இைம்

ச ற்ற

ாையக்கு உணர சஓய்த இளங்குமரைர்,

ிறணர சவல்லபவதம் சால்லபவதம் துைிந்து நிற்கும்
ழரணைச் ஓில கூறி அணமதிப் டுத்துதல் (புறநாதெய,
புலவர்

இரா.இளங்குமரன்

(உ.ஆ), .71)

ன்ய

இத்துணறக்கு விளக்ம் தயவர்.
துணை வஞ்ஓிணயப் ப ான்ய மழபுல வஞ்ஓியும்
சதால்ாப் ியத்தில்
சவண் ாமாணல
மண்ைாணஓ
ணைசயடுத்த

இல்ணல.

இத்துணறயிணை

சாண்டு
வஞ்ஓி

புறப்ச ாயள்
டுத்தாண்டுள்ளது.

பவற்ய

நாட்டின்

மீது

மறவர்

அந்நாட்டியள்ள

ச ாயள்ணளக் சாள்ணளயடிப் ணத விளக்குவது மழபுல
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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வஞ்ஓி ன்தம் வஞ்ஓித் துணற.மழ புலம் –அழிந்த நாடு
ன்ய ச ாயள். இதணை,
கூைார் பணை சாள்ணள ஓாற்றி
ழடுஅறக் வாா்ந்த விணை சமாழிந்தன்ய
(புறப். சவ.மாணல.49)
ன்ற சாயோப் ாட்டு உைர்த்துின்றது.
சாள்ணளயிட்டுப்

ாழ் ைச்

ணவர் ஊாில்

சஓய்தல்;

ாியூட்ைல்

(புறநாதெய, புலவர் இரா. இளங்குமரன் (உஆ)
ன்ற யத்து ஓங்ப் புறப்
பணறக்குப்
சதால்ாப் ியர்

.73)

ாைல்ள் ழுதப் ட்டியக்கும்

ச ாயத்தமாைதாகும்.
கூறிய

இவ்வாய

வஞ்ஓித்

துணறள்,

அவ்விலக்ைத்ணத அடிசயாற்றியும் மாற்றம் ச ற்யம்
புறநாதெற்றில்

துணறக்

ச ற்றியப் து

ிற்ால

குறிப்புளா
வளர்ச்ஓிப்

ழுதப்

ப ாக்ிணைக்

ாட்டுின்றது.
பஓாழர்ளின் மண் நணஓயும் ப ார்க்ளபம்
வஞ்ஓித்திணைப்

ாக்ளில்

மிகுதியாைணவ

பஓாழாா்ளின் வயேணமணயப் ப சுவை. சவற்றி தயம்
ழரப்ப ார்

லவற்றில்

உயவப் ஃபறர்

ஈடு ட்ைதா,

இளஞ்பஓட்சஓன்ைிணயப்

பஓாழன்
ரைர்

ாடுின்றார். (புறம்.4) அழகு மிக் சஓவ்வாைம் ப ான்ற
இரத்தக்

ணற

டிந்தவாள்,

ாபலாடு பமாதி உராய்ந்து
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாணளயின் சாம்புணளப் ப ான்ற ழரக்ழல், அம்பு
துணளக்ப் ட்ை பையம்,

மாணைக் வ்வி இரத்தம்

குடித்த

வாய்

புயேயின்

ஓிவந்த

ப ாலத்

பதான்யம்

டிவாளம் இைபம் வலபம் தியப் ப் ட்ைதால் இரத்தம்
ஓியும் குதிணரயின் ஓிவந்த வாய், கூற்யவன் ப ால்
பதான்யம் ணவாா் பாட்ணைணயக்குத்திக் கூர் மழுங்ிய
சாம்புணளயுணைய
ப ார்க்ளத்திணை
புலவாா்.

யாணைள்„

ன்ய

மைக்ண்ைில்

நியத்துின்றார்

இப் ணையோக்ிணையில்

அணஓந்தாடும்

ச ான்பதாில் இளஞ்பஓட்சஓன்ைி வயவது நீலக்ையேல்
பதான்யம் இளஞ்சூாியணைப்ப ான்ய ாட்ஓி தயவதாப்
ாராட்டி,

அவைது

ணைவயேணமணயயும்

சவற்றிக்

ளிப்புணைய பதாற்றத்திணையும் புழ்ந்துள்ளார்.
பமயம், அவபைாடு ப ாாிட்டுப் ண சாள்யோம்
நாடு

உண்ை

குழந்ணதணயப்
சாண்டியக்கும்

உைவின்றி
ப ால

ஏயாத

ன்ய

வாடும்

தாயில்லாக்

துன் த்தில்
அவைால்

துடித்துக்
ற் டும்

ப ரழிவிணைச் சுட்டிக் ாட்டுின்றார். இதணை,
தாயில் தூவாக் குழவி ப ால
ஏவாது கூஉநின் உைற்றிபயார் நாபை
(புறம்.4:18:19)
ன்ற ாைலடிள் உைர்த்துின்றை. “நாைாயோம் அரஓன்
குழந்ணதணயக்

ாப் து
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ன் தால்

(புறம்:5:6:7)

ணணமக்கு

ஆளாை

நாடு

பஓாழைின்

தாயில்லாப்

ிள்ணள

ப ாலாைது ன்ய உவமித்துள்ளார் புலவர்.
இரசவன்யம்

சலன்யம்

ாராது

ணயரஓாா்

நாட்ணைச் சுட்டுப்ச ாசுக் அவ்ழரார் கூவியழுின்ற
கூக்குரல்

பட்டும்,

தைியாதவன்
ச யவளத்தாணைக்
(புறம்.7)

ணைசயடுக்கும்

ன்ய

ழரக்ழல்

மிக்

சதாடுத்துக்குவிந்த
அழியவில்யம்,

பஓாழன்

யங்குழலாதைார்

„யாணைணளச்

ிற

ாிிாற்
ாடியுள்ளார்.

சஓயத்திய

ால்யோம்,
ணயும்,

பவட்ண

அம்பு

தாள்யோம்,
சதாடுத்துத்

ண்ணைக்

மார்புணள

வயம்

சவயத்சதாதுக்ி

விட்டுத் தியமள் வியம் த்தக் அன்ற மார்பும், ச ாிய
யாணைணய திர்க்கும் வயேணமயும் உணையவன்„ ன்ய
ாிாலைின்
பதாற்றத்திணையும்

ப ார்த்
ணை

திண்ணம
லத்ணதயும்

சஓறிந்த
புலவாா்

இப் ாையேல் டுத்தியியம் ியுள்ளார்.
ல்ணலயும் இரழம் ண்ைாய், ணவாா்
ஊாா்சுடு விளக்த்து அழுவிளிக் ம் ணலக்
சாள்ணள பமவணல; ஆயேன் நல்ல
இல்லஆகு வால் இயல் பதர்வளவ ( புறம். 7:7:10)
ன் து அப் ாட்டு. ாிாலைின் சவற்றிச் ஓிறப்பும்
ணவர் நாட்டின் வளபம் அதன் அழிழம் இப் ாைலால்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ாிாற்ச யவளத்தான்

ச யயக்ிைங்
ஆணயால்
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வளம்

அவன்

சாழிக்கும்

சஓழிப்பு

தமது

நாடுணையவன்,

மிக்

வளநாடுணளப்

ப ாாிட்டு சவற்றி ாண் தில் வியப் ம் சாள்ிறான்
ன் து

துைிபு.

வளப் பம்

ழரபம் எயங்ியக்கும்

நாடுணளக் ணப் ற்றி வாண சூடுவணதச் ஓங்ால
பவந்தர்ள்

வியம் ியணமக்கு

இப் ாைல்

ஓிறந்த

ஓான்றாின்றது. சாள்ணளபமவணல ன் தால்
நாட்ணைக்

சாள்ணளயிடும்

ணவர்

வஞ்ஓித்திணைப்

ப ார்பணறயிணை இப் ாைலால்அறியபடிின்றது.
பஓாழன் இராஓசூயம் பவட்ை ச யநற்ிள்ளியின்
ணை

வயேணமயும்

ாண்ைரங்ண்ைைார்
பஓாழாின்

ப ார்க்பாலபம்
ாடிய

ப ார்த்திறணைப்

ற்றிப்

ாைல்

(புறம்.16)

ணறஓாற்யவதாகும்.

ப ார்த்பதர்ச்ஓி மிக் குதிணரப் ணை பில் ப ாயம்
பையத்ணதப்

ரப் ிப் ப ார்க்ளத்ணதக் லங்டிக்கும்.

அங்குள்ள விணளநிலத்ணதக் சாள்ணளயிட்டு அவர்தம்
ாவல்

குளங்ணளயாணைள்

மரங்ணள

விறா

அழிக்கும்.

ாிபட்டும்

சஓயலாைது

சஓங்திபரான் ஓிவப் ிற்கு இைமின்றி ங்கும்
ாைப் டும்.
பவந்தன்

இச்ஓிறப்புணைய

துணைப் ணை

ணை லம்

பவண்ைாத

ழட்டு
ரவிக்
ச ற்ற

சவற்றிணய

உணையவன்.
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புலங்சை இயக்கும் வரம் ில் தாணைத்
துணை பவண்ைாச் சஓயசவன்றி (புறம்.16: 9:10)
ன்ய

அவைது

தைிப்ச யஞ்

ஓிறப் ிணைப்

ப ாற்யின்றார் புலவர்.
ச ாதுப் ணவைாி

நின்ற

அரஓணைப்

ல

அரஓர்ள் இணைந்து நின்ய தாக்ிைர். இது
துணைப் ணை

பாைல்

ைப் ட்ைது.

நட்புக்

யதியும், ச ாயள் தந்த ப ாதும் துணைப் ணை
தரப் ட்ைது (தமிழ வரலாயம் தமிழர் ண் ாடும்,
ைாக்ைர் ஆ.இராமியட்டிைன், க். 109-110).
அத்தணய

துணை

ச யநற்ிள்ளி.

பவண்ைாத

தகுதியுணையவன்

அரஓதக்குாிய

குதிளாக்

கூறப் டுவைவற்யள் பதயேல் இைம்ச யவது
வல்லணமமிக்

ணைணளப்

ச ற்ற

ணை.

பவந்தன்

தன்

நாட்ணைச் ஓீர் தூக்ிக் ாப் து திண்ைம்.
ணைகுடி கூழ் அணமச்சு நட்புஅரண் ஆயம்
உணையான் அரஓயள் ய

(குறள். 381)

ன்ற குறள் ஈண்டு எப்பு பநாக்த்தக்து. „ச யநற்ிள்ளி
புலால் நாயம் வாயோம், பயைின் ஓீற்றத்ணதப் ப ான்ற
ஓிைபம் உணையவன்’ ன்ய அவைது பதாற்றத்திணைக்
ாட்ஓிப் டுத்துிறார் புலவாா். ப ார்க்குைம்

ணைத்த

அவைால் அழிழ ச ற்ற நாடு த்தன்ணமத்து ன் ணதயும்
தம்

ாையேல்
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„யம்புத்பதாட்ைமா இயந்த ச ாிய விணளநிலங்ள்,
வள்ணள,அல்யே,
மிக்

ன்ணற,

ால் உணையதாய்க் ாவல்

ணவர் நாடு தீக்ிணரயாக்ப் ட்ைது ன்யம்

அஞ்ஓத்தக்

ப ாணர

அவைது

ண்ைம்

யாணைப் ணையோம் நிழ்த்திை’ ன்யம்

ப ால்

ாடியியப் து

அவ்பவந்தன் புணழ பமம் டுத்திக் ாட்டுிறது. இதணை,
யம்பு அல்லது ாடு அறியாப்
ச யந்தண் ணை ாழா
ம நன்ைாடு எள்சளாி யூட்டிணை
நாம நல்லமர் சஓய்ய
ஏராங்குமணலந்தை, ச யமநின்ளிபற
(புறம்.16:11:19)
ன்ற

ாைலடிளால் அறியபடிின்றது. சதால்ாப் ியர்

குறிப் ிடும் ாி ரந்சதடுத்தல் தம் வஞ்ஓித்துணறக்கு
இளம்பூரைர்

இப் ாைணலச்

(சதால்ாப் ியம்
உணர, .101)
யாணைப்

ஓான்ய

ச ாயளதிாரம்

நால்வணப்
ணை லத்தில்

(1)

ாட்டுவர்.
இளம்பூரைர்

ணையோள்

பஓாழர்ள்

பதர்ந்தவர்ள்

ன் து

புறப் ாைல்ளால் சதளிவாின்றது.
பஓாழன் குளபற்றத்துத் துஞ்ஓிய ிள்ளி வளவன்
ைவியம்

ணவர்க்கு அச்ஓம் தரக்கூடியவன் ன்ய

புழ்ந்துணரக்ின்றார்

பாழர்க்ிழார்

(புறம்.

41).

கூற்யவன் கூை எய உயிணரக் சால்ல அதற்குாிய
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ாலத்ணத திர் ார்ப் ான். ஆைால் நீபயா பவயணைய
ழரர்ள்

அழிய

நிழும்

சஓய்துபடிக்கும் ஆற்றல்
ப ாராற்றணலயும்

ப ாணர

நிணைத்தழைன்

ணைத்தவன் ன்ய அவைது

ப ாாின்

மீது

அவதக்ியக்கும்

ாதணலயும் புணைந்துள்ளார். இதணை,
ாலதம் ாலம் ார்க்கும் ாராது
பவயைண்டு தாணை விழுமிபயார் சதாணலய
பவண்டிைத்து அடூஉம் சவல்ப ார் பவந்பத
(புறம்.41:1:3)
ன்ற

ாைலடிள்

சதளிழயத்தும்.

ட்டுத்திக்கும்

ணைக்யவிள் இயந்த ட்டில் அடிபயாடு பறிந்து
ழழ்வது

ப ாலத்

நிமித்தங்ணளக்
அஞ்சும் டி,

பதான்யம்
ைவிபல

ாண் தற்குக்

திர்ப் வாிைம்

உணையவன். அவன் சவன்ற
ாற்யம் எய பஓரப்

ண்ைற்ற

ப ாாிடும்

தீ
கூை

வல்லணம

ண நாடுள் சநயப்பும்

ற்றிய ாடு அழிவது ப ாலக்

ாட்ஓியளிக்கும் ன்ய ாடியுள்ளார்.
ச யங்லக் குற்றன்றால்தாபை ாற்பறாடு
ாிநிழ்ந் தன்ை சஓலவில்
சஓயமிகு வளவநிற்ஓிணைஇபயார் நாபை
(புறம்.41:16:18)
ன்ய ிள்ளிவளவணைப்
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ப ரழிணவயும்

அவைது

48
ப ார்த்திறணையும்

ஓிறப்புற

சமாழிந்துள்ளார் புலவர்.
பஓாழன் குளபற்றத்துத் துஞ்ஓிய ிள்ளி வளவன்
யழணர

பற்றியியந்தப ாது

யழர்

மன்ைன்

ப ாயக்குப்

யந்து அரண்மணைக்குள் துங்ியியந்தான்.

பநசரதிர் நின்ய ப ாாிடும் வயேணமயில்லாதவாிைம் ப ார்
சஓய்வணத ழரம் சஓறிந்பதார் வியம் மாட்ைார். இதணை
சவளிப் டுத்தும் வணயில் ஆலத்தூர்க்ிழாரது

ாைல்

அணமந்துள்ளது (புறம்.36).„பூ நிணறந்த சநடிய ாவல்
மரங்ணளக் ாடுள்பதாயம்
எயே,

சநடுமதில்

ணவர் சவட்டியழிக்கும்

அரண்தாண்டி

பவந்தன்

நீள்சஓவி

உைரக்பட்டும் அவன் ப ாாிை பன்வரவில்ணல.
ஆங்கு இைிதியந்த பவந்தசைாடு ஈங்குநின்
ஓிணலத்தார் பரஓம் றங்
மணலத்தணை ன் து நாடத்தழணைத்பத
(புறம்.36:11:13)
ன்ய

ணயரஓைின் அச்ஓம் கூறி, ிள்ளிவளவைின்

ணை பழக்த்திணை சவளிப் டுத்தியுள்ளார் புலவர்.
பமயம், ிள்ளிவளவணைப் ார்த்து,
அடுணந யாயிதம் விடுணந யாயிதம்
நீயளந் தறிதிநின் புணரணம வார்பால்
(புறம். 36:1:2 )
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ன்ய

ப ாணரக்

குறிப் ிடுின்றார்.
சநடுங்ிள்ளியும்
ப ாாிை

49
ணவிடுமாய

எயகுடிப்

ிறந்த நலங்ிள்ளியும்

மண்ைாயோம்

பணைந்தப ாது

மணறபமாக்

பவட்ண

சாண்டு

இயவணரயும்

ப ாணரக்

ணவிடுமாய அறிழணர கூயின்றார் பாழர்க்ிழார்.
பபவந்தர்ளின்

பூணவயும்

சுட்டிக்ாட்டிய

புலவர்,

சவற்றிக் சாடி ச ாயேயும் பதயணைய பவந்தர்ள் ன்ய
பஓாழர்ளின் தயண்ணமணய தைிப் டுத்திப் ச யணமப்
டுத்துின்றார்.
எய ழர் பதாற் ிதம் பதாற் துங் குடிபய
இயழர் பவறல் இயற்ணயும் அன்பற அதைால்
குடிப்ச ாயள் அன்ய தம்சஓய்தி சாடித்பதாா்
தம்பமார்அன்ை பவந்தர்க்கு
சமய்ம்மயே உவண சஓய்யும் இவ்இபல
(புறம். 45:5:9)
ன்ய

எய

குடிப் ிறந்பதாணர

பாழர்க்ிழார்,
ப ார்

நன்சைறிப் டுத்திய

ணத்திறம் சாண்டு மாற்றாயைன்
சஓய்பவாணரயும்

அறிழயத்தி

சநறிப் டுத்துின்றார். அவ்வணயில் ிள்ளிவளவன் தன்
ணவன்
ிைத்திக்

மணலயமான்
சால்ல

மக்ணள

பயன்ற

நிழ்விணைத் தடுத்து நியத்திய
(புறம்.46).

வளவைின்
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ப ாது,

ாயேல்

அக்சாடூர

ாைல் குறிப் ிைத்தக்து

ணவதம்

ஓிறப்புணையவன்
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ன் தைால் இயவாின் குலப்ச யணமயும் இப் ாையேல்
டுத்தாளப் ட்டுள்ளது.
ளிய ண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த
புன்தணலச் ஓிறாஅாா் மன்ய மயண்டு பநாக்ி
வியந்திற் புன்ண்பநா ழணையர்;
பட்ைணை யாயின் நீ பவட்ைது சஓய்ம்பம!
(புறம். 46: 5: 8)
அறியாப்

யவத்துச்

துன்புயத்தக்

ஓிறாணரப்

கூைாது

ணவராயிதம்

தம்

ப ார்சநறியிணை

இப் ாையேல் திழ சஓய்ின்றார் புலவர்.
ணயும் ப ாயம் ந்நாயோம் இவ்ழலில் உண்டு.
மண்ைாயோம்

மன்ைாாின்

ஆணஓக்கு

எாா்

அளவில்ணல. அிலசமல்லாம் ட்டி ஆண்ைாயம்
ைல்

மீதிபல

ைலாட்ஓி

ஆணை

ச ற்ற

ப ாமாஆள
ஆணஓயால்

சஓயத்த

ின்ைர்

வாைசவளிணய

ஆணஓப் டுவர்.

வயவது

பூஓல்.

வியம்புவாா்.
இத்தணய

(தமிழாா்

ழரம்,

ரா. ி.பஓதுப் ிள்ணள. .76)
பஓாழர்ளின் வயேணம, வளணம ஆிய இரண்ணையும்
ஓிறப் ித்துப்

ாடிய பாழர்க்ிழார்,

ாிஓில் ச யம்

தைிச்ஓிறப்புமிக்

புணழயும்

புலவர்ளின்
ச யணமப் டுத்திப்

ாடியுள்ளார்

(புறம்.47).

புலவர்

இளந்தத்தணை நலங்ிள்ளியின் எற்றன் ைக் யதி,
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அவணரக்

பாழர்க்ிழார்

சால்லத்

உண்ணம

துைிந்த

நிணலயிணை

ப ாது
டுத்துக்

கூறியதா அணமந்தது இப் ாைல்.
ஆங்கு இைிது எழுின் அல்லது ஏங்கு புழ்
மண்ைாள் சஓல்வ ய்த
தம்பமார்அன்ை சஓம்மயம் உணைத்பத
(புறம். 47:9:11)
அறிழ பமம் ாட்டிைால் தமக்கு மாறாைவணர சவற்றி
சாண்ை புலவர், மண் ஆயோம்
சாழிக்கும்

நாடுணைய

ச யமிதம்மிக்வராவாா்
கூறப்ப ாந்த

தகுதியுணைய வளம்

சநடுங்ிள்ளிணயப்
ன்ய

புலவர்

பாழர்க்ிழார்

ப ான்ற
ச யணம

சநடுங்ிள்ளியின்

மண்ைாயோம் திறத்திணைப் ப சுின்றார். மண்ைாயோம்
பவட்ண

உைன் ிறந்பதாயக்குள்யோம்

ணணய

உண்ைாக்கும் இயல்பு சதான்ய சதாட்டு வந்த மர ாகும்
ன் ணதச் ஓங்ப் ாைல்ள் சதற்சறை விளக்குின்றை.
பாப்ச யஞ்பஓாழன் தம் மக்ள் மீது ப ார்
சதாடுக்ச்

சஓன்றப ாது,

புல்லாற்யெர் யிற்றியைார்
விட்டுக்சாடுத்துப்

அவணைப்
ாடிய

ச ாயத்தாயோம்

ார்த்து

ாைல் மக்யோக்கு
ப ரறத்திணை

வயேயுயத்துின்றது (புறம்.213). இப் ாையேல் பஓாழைின்
ணைவயேணமயும், யாணைப்

ணைத்திறபம் ப ாற்றப்

ச ற்யள்ளது. அைர்ந்து வந்த ப ாாில் சவன்ற வயேய
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டிய

பயற்ஓியும்

உணையவைாய்

சவண்சாற்றக் குணை விளங்கும் பவந்தபை! ன்ய
ப ாற்றிய

புலவர்,

ாட்ஓி”

“அமர்சவம்

(213:6),

“அமர்சவம் சஓல்வ” (புறம். 213:17) ன்ய பஓாழாின்
ணைப்ச யணமணய

டுத்துணரக்ின்றார்.

ப ார்

புாிதணலத் தவிர்க்குமாய பட்ின்றார்.
அதியைின் மண்நணஓயும் ப ார்க்ளபம்
மண்நணஓ ாரைமாப் ப ார்சதாடுத்தவர்யோள்
அதியமான் சநடுமான் அஞ்ஓியும் குறிப் ிைத்தக்வன்.
இதற்கு ஐணவயார்

ஓான்யளாின்றை.

(புறம்.98,100)
நிலவளபம்

ாடியவஞ்ஓித்திணைப்

மிக்

ணவர்

ாைல்ள்
நீர்வளபம்

நாட்ணைச்

ஓீர்குணலக்

பவண்ைாசமன்ய இரங்ிக் பட் வியம் ிய ஐணவயார்
அதியைின் ணை லத்ணதப் ற்றி டுத்துணரக்ின்றார்.
„ப ார்
பமாதியதால்

பணையிபல
பதய்ந்து

அதியைின் யாணைப்

ணவர்

குணறந்த

வயேயைங்

தந்தங்ணளயுணைய

ணையிணைக் ண்ை

ணவர், தம்

வாயிற் ாவயேன் மதியக்குப் புதிய தழயோம் ணைய
மரங்யோம்

ச ாயத்துவதற்ாப்

அற்யவர்.

ப ார்க்ளத்தில்

ணழயைவற்ணற

இறந்து

ிைக்ின்ற

ிைங்ள் உயவழியக் குயதிக்ணறயுைன் லங்டிக்கும்
அவைது குதிணரப் ணை ப ாவணதப்

ார்த்த

ணவர்

யபவலபள்ளால் தம் ாட்ைரண்ளின் வாயில்ணள
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ணவர் மார்ப ாடு ச ாயந்தி நிற்ாது

அணதத் துணளத்துக் சாண்டு வயம் உணறயியேைப் ைாத
அதியைின் பவணலக் ண்ைவர்ள் தம் பையங்யோக்குப்
புதிய

ணப் ிடியும்

பதாயணறயும்

இடுவர்.

விழுப்புண் ட்ை அம்மன்ைைின் ழரர்ளது ஆற்றணலக்
ண்ைவர்ள், குயதி பதாய்ந்த அம்புணளத் தம் அம் றாத்
துைியில்

அைக்ிக்

சஓயக்ளத்

சாள்வர்‟

தன்ணமயிணை

ன்ய

அதியைின்

விாித்துணரக்ின்றார்

ஐணவயார்.
நீபய யவி புணப் ழம் தாங்ாது எய்சயை
உயபணற மர ின் புறம்நின்ய உய்க்கும்
கூற்றத்து அணைணய ஆயேன் ப ாற்றார்
இரங் விளிவது சால்பலா
ன்ற

(புறம். 98: 15: 18)

ாைலடிளில் அதியைின்

சஓயயம்

எயங்ியந்தணம

றிக்க் ாலம்
பாழர்க்ிழார்
விணரந்து வந்து

ணை லபம் ழரச்

புலைாின்றது.

உயிணரப்

ார்க்கும் ாலன் ன்ய பஓாழணைக்
ாை,

இங்கு

கூற்யவணைப்

ணவர் உயிணரப்

ப ால

றிக்க் கூடியவன்

அதியன் ன்ய ாடுின்றார் எளணவயார்.
வாிப்புயேபயாடு

ப ாாிட்ை

யாணைணயப் ப ால, ப ார் படிழற்ற
ஓிைம்

உணையவைாப்

வயேணம

மிக்

ின்தம் நீங்ாத

ப ார்க்பாலத்துைன்

தம்

மணைக் ாண்ிறான் அதியன். இக்ாட்ஓிணயக் ண்ை
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ஐணவயார், இவணைப்

ணத்தவர் தப் ிப்

அாிிது ன்யம் அைல் சதறிக்ப்
இவைது
ார்த்த

சஓந்நிறக்ண்ள்
ப ாதும்

தைது

ிணழத்தல்

ணவணர பநாக்ிய
அன்பு

மணைப்

மாறவில்ணலபய

ன்யம்

ாராட்டுின்றார்.
ணயது பவபல ாலை புணைழல்
சமய்யது வியபர மிைற்றது சும்புண்
வட்ர் ப ாிய வளாிிளம் ப ாந்ணத
உச்ஓிக் சாண்ை ஊஓி சவண்பதாட்டு
சவட்ஓி மாமலர் பவங்ணசயாடு விணரஇச்
சுாிஇயம் ித்ணத ச ாயேயச் சூடி (புறம். 100: 1: 6)
ன்ய

அதியமாைின்

ப ார்க்பாலத்

ஐணவயாரால்

பதாற்றம்

ப ாற்றிப்

புழ்ந்து

ாட்ஓிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
ிணைக்கும் ஓான்யணளக் சாண்டு ாடங்ால்,
அக்ாலத் தமிழ வரலாய ன் து ப ாணர
சவயத்து

எதுக்ாது

யின்ற

சுயசுயப்பும்

மக்ளின்

ணத

வியம் ி

பமற்சாண்டு

வயழம்

ன் து

ப ாதயம்.

ஓான்யளில்

ச யம் குதியாை

இலக்ியத்ணத

ஆய்ந்து

ப ாணரபய

தமது

மிகுந்த

எய
நமது

அக்ால

ார்த்தால்,

மக்ள்

பக்ியமாை

அயவலாக்

சாண்ை எய ஓபதாயத்ணத அது

ைம் ிடித்துக்
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ாட்டுவது சவளிப் ணையாகும். அன்றியும்,
ஓபதாயங்ணளப்

ப ால,

ிற

ண்ணைத்

தமிழாா்ளிணைபயயும் „ப ார் மன்ைணை ஈன்றது’
(ஓங்ால வாழ்வியல், ைாக்ைர் ந.சுப்ரமண்யன்,
.161)
ன்ற கூற்ய அதியைின் வாழ்க்ண வரலாற்றிற்குச் ஓிறந்த
ஓான்றாின்றது.
ாண்டியைின் மண்நணஓயும் ப ார்க்ளபம்
மாயசாண்டு

ழரப்ப ார்

சஓய்யும்

பவந்தன்

ணவைது ாவல் மரத்திணை ழழ்த்திைான் ைின்
அவன் சவற்றி ச ற்றவைாக் யதப் டுவான். எய
நாட்டிதணைய

ாவல்மரம்

சவட்ைப் டுமாயின்,

அது

ணவைால்

அந்நாட்டிற்குப்

ச யம்

இழுக்ாகும்.
இக்ாவல்

மரம்

இரழ

லா

அந்நாட்டு

ழரர்ளால் ாக்ப் ட்டு வந்ததால் அது „டிமரம்’
ைழம் வழங்ப் ட்ைது ன் ணதயும் அறிதல்
பவண்டும்.

ஆபவ,

எயவன்

இம்மரத்ணத

சவட்டுிறான் ன்ய சஓான்ைால் அவன் ப ாாில்
சவற்றி

ச ற்றவன்

( ழந்தமிழாா்

ன் து

ண் ாடும்

ச ாயளாகும்

நாாிபம்,

பலைா

தமிழ்வாைன், .125)
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ப ார்த்திறம்

ள்ளி

துஞ்ஓிய

ணைத்தவன்

நன்மாறன்

மன்ைைாவான்.

ன்தம்

„ ணவரதுடிமரம்

தடிதல்பவண்ைாசமை„அம்மன்ைைிைம் பவண்டுின்றார்
ாாிக்ண்ைைார்.
டிமரம் தடிதல் ஏம்புநின்
சநடுநல்யாணைக் ந்து ஆற்றாபவ (புறம்.57:5: 11)
ன் து அப் ாட்டு. „ல்வியறிவில் ஓிறந்பதாராயிதம்
அற்பறாராயிதம், புழ்பவார்க்கு மாபயாணைப் ப ால
வழங்கும் நன்மாறபை; நீ உன் ணவாா் நாட்ணைப் ற்றிக்
சாள்யோம் ப ாது அவர் நாட்டியள்ள பதிர்ந்த திர்ணள
உன் ழராா் சாள்ணளயிடிதம் இடு; அன்ற ஊணர
ாிக்ிதம் ாிக்; உன்பவல்
அழிக்;

ணவணர அழிப் ிதம்

ணவர் நாட்டின் ாவல் மரத்ணத சவட்டுவணத

மட்டும் ணவிடு; சைைில் உன் சநடிய யாணைக்கு
அது நடு தூண் ஆகும் தகுதி உணைத்தன்ய; இளமரமாகும்‟
ைப்

ாண்டியன்

நன்மாறைிைம்

பவண்டுின்றார்

புலவர்.
ணவர் நாட்டு வளங்ணளக் சாள்ணளயடித்தல்,
ஊர்ணள ாியூட்டுதல் ஆிய ப ார்க்ள நணைபணறள்
இப் ாையேல் டுத்துணரக்ப் ட்டுள்ளை. நன்மாறைது
யாணைப்

ணைத்திறத்தின்

பவபலந்திப்

ணயழிக்கும்
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ாண்டியர்ளது ப ார்க்ள சவன்றியிணை உலகுக்கு
உணரப் ைவாகும்.

இப் ாைணல

சதால்ாப் ியத்தின்

இளம்பூரைர்,

ாைாண் திணையில் இைம்ச யம்

„சாற்றவள்ணளயும் எாிைத்தாை‟ (சதால். ச ாயள். புறத்.
28) ன்ற தற் ாவிற்குச் ஓான்றாக் ாட்டுவர்.
“சாற்றவள்ணள எர் இைத்துப் ாைாண் ாட்ைாம்
ன்றது, துணற கூயம் யத்தாயின் வஞ்ஓியாம். புழ்தல்
யத்தாயின்

ாைாண் திணையாம்” (சதால்ாப் ியம்

ச ாயளதிாரம்(1)
உணரப் ிதம்

இளம்பூரைர்உணர, .154)

ப ார்

நிழ்ழணள

ன்ய

பநாக்கும்ப ாது

இப் ாைல் வஞ்ஓித்துணறக்குப் ச ாயந்துவதாின்றது.
„ன்

பணற

வய‟

ன்ைான்

பபவந்தர்

குடியிையம் ஈடு ட்ை வஞ்ஓித்திணைப் ப ாணரச் சுட்டிக்
ாட்டிய புறநாதெற்றில் தைிசயாய மறவைின் சவற்றி
ழரப்ப ாாிணைப்

புலப் டுத்தும்

ாையம்

(புறம்.292)

இைம்ச ற்யள்ளது. பவந்தன் ச யாா் சுட்ைாது இைம்
ச ற்ற வஞ்ஓித்திணைப்

ாைல் இதுசவான்பறயாகும்.

விாிச்ஓியூர் நன்ைாைார் இப் ாைணலப்

ாடியுள்ளார்.

வாிணஓயறிந்து

மாழரைின்

ப ார்த்திறம்

பஓாறளிக்கும்

நிழ்வில்

ாராட்ைப் டுின்றது.

„அரஓயக்சன்ய

ச ான் லத்திபல வடித்த சுணவமிக் பதன்மதுணவ
இவ்ழரதக்பற்ற பணறயிபல லந்து சாடுக், அணத
ற்ாது

மயத்து,

உணைவாணளப்
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நிற்ின்றான் ன்ய பா ம் சாள்ள பவண்ைாம். இங்ப
இவன் ப் டி ஆண்ணம ஓிறக், ழரத்பதாடு வாணளப்
ற்றி

ழுந்தாபைா,

ப ார்க்ளத்தியம்,
வரட்டுசமன்ய

அதணைப்

ப ான்பற

ணவணரக் ளம் ாை ன்பணற

ாத்திராமல்

விணரந்து

பன்பைறி,

ப ாாிைவயம் திாிணள அழித்து ழரம் ாக்கும் ஆண்
தணணமயுணைய மாழரன் இவபை ன் ணத அறி‟
ன்ய

ணைழரைின் ப ார்ச் சஓயக்ிணைப் ப ாற்றிப்

ாடுின்றார் புலவாா். இதணை,
ஈண்பை ப ால பவண்டுவன் ஆயின்
„ன் பணற வய„ன்ைான்; ம்ை
ழுதய ச யம் ணை விலக்ி
ஆண்டுநிற்கும்ஆண்தணயன்பை (புறம். 292:5:8)
ன்ற

ாைலடிள்

„ச யஞ்பஓாற்ய

நிணல„

உணரயாஓிாியர்ள்

சதளிழயத்தும்.
தம்

இதற்கு,

வஞ்ஓித்துணறணய

வகுத்தியப் ிதம்,

ச யம் ணை

வாிதம் அஞ்ஓாது திர்சாள்யோம் „வயவிணஓப் புைணலக்
ற்ஓிணற ப ால எயவன் தாங்ியச யணமயாதம்’ ன்ற
வஞ்ஓித்துணறயும் ச ாயந்தி வயின்றது. ப ார்க்ளத்தில்
ின்ைிற்ாது தான் பதல்வைா நின்ய ப ார்புாியும்
சஓயக்ளச்

ஓிந்ணதயுணையவன்

ன் தால்

ச யஞ்

பஓாறளிக்கும் நிழ்வியம் அக்குைம் சவளிப் டுின்றது.
ழரர்ணளப்

ப ாயக்குத்
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ச யஞ்பஓாய சாடுக்கும் வழக்ம்
இதைால்

புலைாின்றது.

ண்டு இயந்தணம

ழந்தமிழ்நாடு

ழரத்தின்

விணளநிலம் ன் தற்கு இப் ாைல் தக்ஓான்றாின்றது.
பவந்தர்ள் ண்ைியணத விணரந்து சஓயலாக்ம் தயம்
ழராா்ள் சாண்ைது தமிழம்.
சதாகுப்புணர
நாட்ணை விாிவாக்கும் பநாக்குைன் ப ாாிடுவது
வஞ்ஓித் திணைப் ப ாராகும். இப்ப ார் பணறணளப்
ற்றித் சதால்ாப் ியம் சதளிவாக் குறிப் ிடுின்றது.
ாலத்திற்பற்

துணறள்

மாற்றம்

ச ற்றியப் ிதம்

ப ாாின் பநாக்பம் ச ாயயோம் தாக்ம் ச றவில்ணல.
ழந்தமிழாின்

ழரத்ணதப்

ணற

புறநாதெற்றின் வஞ்ஓித்திணைப்

ஓாற்யவதில்

ாைல்ள் ஓிறப் ிைம்

ச யின்றை. ப ார்க்ளத்தில் பவந்தைின்

ணைள்

ணவரது நாட்ணைப் ப ரழிழக்குக் சாண்டு சஓல்யம்
நிணல,

ப ாாிடும்

பவந்தர்ளின்

இரங்த்தக் நிணலயியேயக்கும்
ழராா்ளின்

தயண்ணம

பதாற்றப்ச ாயேழ,

ண நாடுள், ப ார்

ஆியணவ

பபவந்தர்ளது

வஞ்ஓித்திணைப் ப ாாியம் இைம்ச ற்யள்ளை.
பவந்தர்ளின்

ழரத்திணைப்

ச யணமப் டுத்தும்
ாடியியப் ிதம்,

பநாக்ில்
புலவர்ள்

புழ்ந்து
ாைல்ணளப்
மன்ைர்யோக்கு

அறிழயத்தழம் ாலம் தாழ்த்தவில்ணல ன் து அவர்தம்
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புலைாின்றது.

ப ார்க்ளம்

ணவாா்ணள

மன்ைர்ளிைம்

பவண்டும்

வளத்திணையும்

விட்சைாழிக்குமாய
அறபம்

டுத்தாளப் ட்டுள்ளை.

ண்டு

ாைல்ளில்

ழந்தமிழத்தின்

ணை

ச யக்த்திணையும்

ப சுவைவா வஞ்ஓிப்

ற்றிப்

ாைல்ள் புணையப் ட்டுள்ளை.

ப ார்க்ளத்தில் தம்ணம பநாக்ி வயம்

ணைக்லத்ணதத்

துச்ஓமாக் யதி திர்த்துப் ப ாாிடும் ழரர்தம் இயல்பும்,
சஓயக்ளத்தில்
ப ார்சஓய்த

விழித்தண்
அவர்தம்

இணமத்தணல

ஆற்றயம்,

மறந்து

புறநாதெற்ய

வஞ்ஓித்திணைப் ாக்ளால் புலைாின்றது.
துணைதற் ட்டியல்
[1] இராமியட்டிைன்.ஆ, தமிழ வரலாயம் தமிழர்

ண் ாடும், ஓர்பவாதய இலக்ியப்

ண்ணை

மதுணர, 2012.
[2] இளங்குமரன். இரா (உ.ஆ) புறநாதெய, பாவியொர்
மைாலயம், பாவியொர், ாணரக்குடி, 2003.
[3] ஓண்பம் ிள்ணள.ப ( .ஆ), சதால்ாப் ியம்

ச ாயளதிாரம் (1) இளம் பூரைம், பல்ணல
நிணலயம், சஓன்ணை, 1995.
[4 சுப்ரமண்யன். ந., ஓங்ால வாழ்வியல், நியூ சஓஞ்சுாி
புக் ஹழஸ், 2017.
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[5] பஓதுப் ிள்ணள.ரா. ி., தமிழாா் ழரம், ழைியப் ா
ிரதாா்ஸ், சஓன்ணை, 1981.
[6] பஓதுராமன்.கு, தமிழச் ஓபதாயப் ண் ாட்டுக் ணல

வரலாய, நியூ சஓஞ்சுாி புக் ஹழஸ் சஓன்ணை,
2018.
[7] ாிமைம்.அ.மா, ாலசுப் ிரமைியன்.கு.சவ. ( ஆ),

புறநாதெய பலபம் உணரயும் (புத்தம் -2). நியூ
சஓஞ்சுாி புக் ஹழஸ், . 647.
[8] பலைா தமிழ்வாைன். ழந்தமிழாா் ண் ாடும்

நாாிபம், மைிபமணலப்

ிரசுரம், சஓன்ணை,

1982.
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Elephant Warefare in Kalavazhi Narpathu
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Abstract
The Songs of “Kala Vazhi Narpathu” details
about the war between the Chera king Cheraman
Kanaikaleerum and Poraikum Cholan KoChenkannan.
The poet Poikaiyar registers that the elephant army is
one of the indispensable ones in the king’s army.
Poikaiyar has employed the terms Yanai (Elephant),
Kaliru and Velam (Male Elephant) in his poems. In his
style, wherever the word elephant comes, it is better to
take it in the context of a male elephant. The Elephant
army, Horse army, Chariot army and the Infantry are
the important armies of the kings. The songs of the poet
praise the elephant army that participated in the war. It
is also mentioned the victory of the Chola King
KoChenkannan is only by the efficient elephant army in
the Kalumalam War.
Keywords: Kalavazhi Narpathu, Elephant Army, War,
Chola, Victory.
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ஆய்வுச்சுதக்கம்
„கபி ாற்தது‟ கழுனம் ன்ந இடத்ில்
பொன்

கனக்காததம்

பகாச்செங்காதக்கும்
ிபக்குகின்நது.
சதாய்னகார்

ிகழ்ந்

பதாாில்

இன்நினா

சதானநக்கும்

பொன்
பதாாினண

கபிற்தப்தனட

இடம்சதற்நிதந்து
ிபக்கித்ள்பார்.

சதாதுச்சொல்னனத்ம்

ன்த

ானண

ஆண்ானணனக்

ிக
ன்ந

குநிக்கும்

கபித, பம் ன்ந சொற்கனபத்ம் சதாய்னகார்
னகாண்டுள்பார். அதனட சாினடில் ானண
ண ங்குகின்ந இடங்கபிசனல்னாம் ஆண்ானண
ன்த

சதாதள்சகாள்லப

கபிற்தப்தனட,
கானாட்தனட

சதாதத்ாகும்.

குினப்தனட,
ஆகி

கபிற்தப்தனடின்

பர்ப்தனட,

ான்குனகாண
பதார்தொனநன

தனடகலள்

ிந்துதாடித்ம்,

கழுனப் பதாாில் பொன் பகாச்செங்கான் சற்நி
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சதற்நற்கு அதனட கபிற்தப்தனட ப காாக
அனந்துள்பது

ன்தனத்ம்

டுத்துனப்தப

இவ்ாய்வுக்கட்டுனின் பாக்காகும்..
கனனச்சொற்கள்: கபி ாற்தது, கபித, பதார்,
பொன், சற்நி
தொன்தன
திசணண்கீழ்க்கக்கு தல்கலள் தைநத்ின
ொர்ந் „கபி ாற்தது‟ கழுனம் ன்ந இடத்ில்
பொன்

கனக்காததம்

பகாச்செங்காதக்கும்
சொல்பனாிாகத்

சதானநக்கும்
ிகழ்ந்

ீட்டிக்

பொன்

பதாாினணச்
காட்டுகின்நது.

கபிற்தப்தனட ிக இன்நினா இடம்சதற்நிதந்து
ன்த

சதாய்னகார்

ிபக்கித்ள்பார்.

பொன்

கனக்காததம் சதானந தனாண கபிற்தப்தனட
னத்ிதந்னப்பதானப

பொன்

பகாச்

செங்காதம் கபிற்தப்தனட னத்ிதந்ான். கழுனப்
பதாாில் பொன் பகாச்செங்கான் சற்நி சதற்நற்கு
அதனட

கபிற்தப்தனடப

அனந்துள்பது

ன்தது

தற்நி

காாக
டுத்துனப்தது

இக்கட்டுனின் பாக்காகும்.
கபிற்தப் பதார்க்கபக் காட்ெி
பொன் கனக்காததம்சதானந ம்திடித்
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அடக்கும்

சதற்நிதந்ான்.

அபவுக்கு

அதனட

உடல்ன்ன

கபிற்தப்தனடனச்

பெர்ந் எத ானண ம்திடித்து அிவுபனனகபில்
இநங்கிது. அணால் தாெனநப டுங்கிிட்டது. அந்
ானணனப் திடித்து அடக்கும் ஆற்நல் அங்கிதந்
நர் எததக்குில்னன. ானணின் ஆாத்னக்
கண்டு அஞ்ெி வீர் உநக்கத்னத்ம் நந்துிட்டார்கள்.
அச்செய்ிபகட்ட

பொன்

கனக்காததம்சதானந

அந் ானணனப் திடித்து அடக்கிக் கட்டுத்நிில்
கட்டிணான். கடனனனபதால் ஆாம் செய் வீர்கள்
அனித்ற்நர்

ன்ந

செய்ின

ற்நினில்

காணுகின்பநாம்.
காணல்அம் சாண்டிப் சதாதன்: சன்பல்
சநல்அதம் ானணப் சதானநன்: தாெனந
சஞ்ெம்டுக்கு உதஉ துஞ்ொ நர்
ினதை கடதன் இணிது கண்தடுப்தக்
கடாஅம் கீஇ கன்அடங்கு ானண (ற்.18)
கழுனப்பதாாில்
சற்நிசதற்நற்கு
காாக
தனட

பொன்
அதனட

அனந்து.

டத்துில்

பகாச்செங்கான்
கபிற்தப்தனட

பொன்

பகாச்செங்கான்

பொன்

கனக்காததம்

சதானநனிடத் ிநன் சதற்நணாக ிபங்கிணான்.
பர்ப்தனடன

தொன்ணிதத்ி
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ானணப்தனட தொன்பணநி ந்து. ாிகபின் ணப்தை
ிபங்கும் சற்நி, ஆடி அனெத்ம் ததவுடல், சாங்கும்
துிக்னக

ஆகிண

தொன்பணநி

ெிநப்தபிக்க,

ந்து

ாினொினொக

கபிற்தப்தனட,

ானணப்தனடின்

ாள்வீர்

வுகண்டு

உள்பம்

டுங்கிணால்னர். ாநாக, பலும் ஊக்கம் சகாண்டணர்.
அன சானனில் தங்கால், அனெ னடிட்டு தம்
அனகக்

கண்டுகபித்ணர்.

ந்

ானணப்தனட

ாள்வீனத் ம் னம் சகாண்டு ாக்கிண. அணால்
ெிநிப

பர்ந்ணர்.

ஆணால்

தின்ணிட்டால்னர்.

னகாள்கள் அர் வீத்ன ஊக்கிண, அணால் எடாது
உதத்து பாக்கிணர். கபிற்தக்கு ஆற்நல் அபிப்தண
அற்நின் துிக்னககபப ன்தனக் கண்டுசகாண்டணர்.
உடபண

ம்

ாள்கனப

எச்ெி,

துிக்னககட்குக்

குநினத்ணர். சாங்கும் துிக்னககள் அற்த வீழ்ந்ண.
அவ்ாத

வீழ்ந்

துிக்னககலள்

அற்குதொன்பத

அிந்

சண்சகாற்நக்

குனடில்

என்த

பர்ப்தனடின்
எததாித்ம்

அங்கு,
ெினந்

ண்ில்

எததாித்ாக வீழ்ந்து.
இதினஞ் பெர்ந் குனடக்கீழ் ாிதல்
ஆடில் ானணத் டக்னக சாபிதாள்
ஏடா நர் துிப்தத் துிந்ன
…ாடன்கூடான ட்ட கபத்து. (கப. ா. 22)
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கபிற்தப்தனடின் தன
பொட்டு ன்ணனண சன்த ெினநசகாள்ப
அன்

கபிற்தப்தனடன

தனிக்கச்

செய்பண்டும். அனண சற்நிசகாள்து ாட்தனட
வீால் இனாது. கபிதகனப சதங்கி தின்ணல்னா
ாள்கள்

சாிற்தடும்.

கபிதகள்ாம்

வீர்ம்ன

அணுகுற்கு தொன்பத ம்ீண்ட னககபால் அன
அித்து ிடுகின்நணப. அணால் ாட்தனட, கபிற்தப்
தனடன

சன்நிக்கும்

ண

ிர்தார்ப்தற்கு

இடில்னன. ில்வீர் துனால் வீழ்த்னாம் ன்நால்
அதுவும் இனாது. வீர்  ில்தணின்தம் ினந்து
தைநப்தடும் அம்தைகள், கபிதகபின் ததவுடதல் ங்பகா
எததகுிில்

தாய்ந்து

அம்பததண்டது

ன்ந

ிடுகின்நண.

ம்

உர்வு

உடம்தில்

கபிதகலக்கு

உண்டாாகத் சாிில்னன. ஆகப கபிதகனப
ில்வீர் சன்த அிக்கார். கபிதகனப அணுகுதும்
கூடாது: ாள் வீச்ொல் ினபத்ம் ிழுப்தைண்பதாலும்
சததம்தைண்கனப உண்டாக்க பண்டும். ாள் வீாலும்
ில்வீாலும் தொடிா செனன பல்வீர் தொடிப்தர் ண
அநிந்ான் பொாட்டு ன்ணன். உடபண பற்தனட,
கபிற்தப்தனட தொன்சென்த ின்நது.
கபிதகனப
தனகர்

ிர்த்து

அனண
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பகாடுகலக்கு டுப ததல் குநினத்து பனன வீெி
நிந்ணர் ன்தன கபிி ாற்தில் (திணான்காது
தாடதல்) காணுகின்பநாம். பொன் கனக்காததம்
சதானநனச் ெினந செய்து சகாண்டுபதால் பண்டும்
ன்ந பட்னக பொன் பகாச்செங்கான் உள்பத்ில்
பதௐன்நி ின்நது. ஆணால் ன் தனட தொழுனத்ம்
தன்தடுத்ிக்

சகாள்பத்

துிந்ான்.

ாட்தனட,

ிற்தனட, பற்தனட, தொனாண தல்னகப் தனடகலம்
பதார்க்கபம் தைகுந்னத்ம் பொன் பகாச்செங்கான்
சற்நி சதந அணது கபிற்தப்தனடத்ம் காாக
அனந்துள்பனத்ம்

காண

தொடிகின்நது.

பம்

உனடத்து னனாடு‟ ணப் தாட்டப்சதற்ந பென்
தனடில் கபிதகள் ிகுிாய் இதந்ன் ன்நாலும்
பெனணிட, பொன் பதார்த்ிநம் சதற்நன் ன்தன
கபி ாற்தின் ிாக அநி தொடிகின்நது.
குன்நின்பல் குதிக்கூட்டம்
சகாம்தைள்பற்நிற்கு ந்தும்,
தத்தும்

ன்நால்,

குினகலக்குப்

ானணகலக்கு

இனடசபிிட்டுச்

ஆிம்

செல்னபண்டும்

தொம்
ன்த

கூதார்கள். பதாதக்கு ன்த தக்கி ானணகலக்கு
சநிதட்டிிட்ட ினனில், அற்நின் கண்ில்தடா
இடத்ில்

இதப்தப

ல்னது.

அவ்பவு

சடுந்சானனில் ிற்தப னம்தக்கும்.
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பெனணச் ெினநதிடிக்க பண்டுாின் அன்
கபிற்தப்தனடன

தொதல்

சற்நிசகாள்லல்

பண்டும். ஆனகால் பொாட்டுப்தனட, பெணின்
கபிற்தப்தனடின்

அிகுப்னதப

னபத்துக்சகாண்டது.

பொர்தனடக்கு

சுற்நி
அவ்பவு

சஞ்ெத்துிவு உண்டாணனக்குக் காம், அப்தனட
ன்

அங்காக

ிற்தனட

சதற்நிதந்பாகும்.

அி

கபிதகனப

என்னநப்
சதங்கால்

சடுந்சானனில் ின்தபதாாிடும் ில்னாபர் தனர்
அப்தனடில் இடம்சதற்நிதந்ணர்.
கபம்தைகுந்
அம்தைகனப

ில்வீர்

ிணர்.

ிற்கனப

அம்தைகள்

னபத்து

குநிநால்

கபிதகபின்ீது தைனந்ண. இதிில் அக்கபிதகள்
ினனகனங்கி அிந்ண. என்னநசான்த அடுத்துிற்கும்
குன்தபதால்
வீழ்ந்து

காட்ெிபித்ண.

இநந்ண.

அம்தைகள்

என்நன்ீது

என்நாக

னத்துக்

கபிதகள்

வீழ்ந்துகிடக்கும் காட்ெி, குதிக்கூட்டம் குன்நின்ீது
அர்ந்ிதப்ததுபதான பான்நிற்த. இனண,
ானணபல் ானண சாி ாணாது
கண்பர் கடுங்கனண சய்ம்ாய்ப்த-வ்ாத்ம்
ண்தங் குன்நிற் குாீஇிணம் பதான்நப
தண்ா ாிடிதொெிற் தாய்தைண வீாடன்
ண்ான ட்ட கபத்து. (கப. ா. 8)
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ணதம் தாடற்தகுி சுட்டுகின்நது.
செங்குன்த

காிிநதொள்ப

உடல்தொழுதும்

குதிதடிந்து

காட்ெிபித்துண.

உதலம்

கபிதகபின்

செங்குன்னநப்பதானக்
தொசு

தனகதனட

அம்தைகபால் கண்ன இந் ானண ன் கானாள் வீர்
ிட்டுப்பதாண

தொனெ

உனக்க

இடிபதான

அது

அிர்ந்து.
எிதொெ சாண்குதி ாடித் - சாின்டிந்து
கண்காா ானண த்னப்த ிழுசண
ங்குன் னி ணிதம்.(கப. ா. 11)
ீாய்க்குதி
பதாாில்

அம்தை

னத்துக்

குதிடிகின்ந

ானணின் பாற்நம் செம்ண் னனீது னசதாி
அங்கிதந் எடிதம் செந்ீனப்பதான இதந்து. (கப.
ா. 12)
துடிக்கும் துிக்னக
வீர்கபால்
துிக்னககள்

சட்டப்தட்ட

கபிதகபின்

இடிசாதபகட்ட

ாகங்கள்

துடிப்ததுபதான்த துடித்ண.
ினகிர் ீசபஃக ீட்டி ாவ்
னதைன ானணக்னக தந – னபல்
உதசநி தாம்திற் தைலஞ் செதசாய்ம்திற்
பெய்சதாத ட்ட கபத்து. (கப. ா. 13.)
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துிக்னகன

அத்துிக்னகிததந்து
கதப்தைப்

குதி

னதிததந்து

சட்டி

வீழ்த்

சொாிகின்நது.

தபம்

அது

சொாிதுபதான

இதந்து. (கப.ா.14.)
ச்ென் ினணதடு தள்பி
பதார்க்கபிதகள்

தனகதனட

குனடகனப

அித்துப் தனவீர்கனபக் சகான்நண. குனடகலம் உடல்
உதப்தைகலம்

ெிநிக்கிடக்கின்ந

தட்டனநில்

தல்பத

காட்ெி,

கதிகள்

சகால்னன்

அங்குிங்கும்

கிடப்ததுபதான இதந்து. (கப. ா. 15.)
சற்நி திபந்து குதிசாழுக ிிர்ந்துிற்கும்
ானண,

செக்கர்

ாணத்ில்

கததொகில்பதால்

காட்ெிபித்து. (கப. ா. 23.) னனபாடு னன
பாதுனப் பதானக் கபிசநாடு கபித பதாாிட்டண.
அக்கபிதகபின்பல் கட்டிிதந் சகாடிகள் ாணத்னத்
துனடப்தணபதானக்

காட்ெிபித்ண.(கப.

ா.

25.)

குதிச்பெற்நில் கபித செல்லுங்கால் அன் கால்திந்
இடசல்னாம்

தள்பாகிிடுகின்நது.

குதிிம்தித்

பான்தகின்நது.

அப்தள்பத்ில்
அக்காட்ெி

செம்தக்கனபக்சகாண்ட அகன்ந ொல்கனபப்பதான்த
உள்பது.

(கப.

ா.

தட்டத்துானணகள்

27.)

பதாாில்

சட்டுண்டுகிடந்

அெபணாடு
காட்ெி,

ெிங்கத்பாடுனன ெிதண்டு கிடப்தன எத்ிதந்து.
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(கப. ா. 35.) வீர்கபின் பல்தட்டு ொய்ந்து னில்
ிழுந் கபித, ினகள் னநகூந அனணக் பகட்டுக்
சகாண்டிதத்னனப்பதான்த இதந்து. (கப. ா. 41.)
பதாாில்

தந்துகிடந்

குதினக்

கபிதகள்

ிிப்தால் குதி தொற்தகல் பெநாகி, திற்தகதல் தபப்
தைழுிாய் ாநிது. பதார்க்கபத்ில் கபிதகபின்கீப
கிிந் தொசுகள் கிடக்கின்நண. அதள்பப சென்நகுதி
சபிில்

தகின்நது.

சதாிந்வுடன்

அக்காட்ெி

செங்குபத்ின்ீர்

தைதுன

தூம்தைிாக

சபிில் தனப்பதான்த இதந்து.
ஞாட்தித சபஞ்ெி ஞானஞ்பெர் ானணக்கீழ்
பதார்ப்தி தடிதொெி தெடுபதா சான்குதி
கார்ப்சதல் சதய்திற் செங்குபக் பகாட்டுக்கீழ்
ீர்த்தூம்தை ீதிழ் பதான்ந தைணணாடன்
ஆர்த் ட்ட கபத்து. (கப. ா. 2.)
அம்தைனத்தும், பனால் குத்துப்தட்டும், ாபால்
சட்டப்தட்டும்

இநந்

கபிதகள்

அடுக்கடுக்காகக்

கிடந்ண. அக்காட்ெி இடிிச் ெிநி தைர்கள்பதால்
இதந்து.(கப. ா. 6.) காி கபிதகபின்ீது ெிந்
குதி

தடிந்ிதப்தது

அஞ்ெணக்குன்தகனப

ினணவூட்டிது. (கப. ா. 7.) னீர், னனகனப
டக்கித்ம் உதட்டித்ம் ததுபதானக் குதிசள்பம்
கபிதகனப இழுத்துச் சென்நது. (கப.ா.30.) கடனனன
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பாின இழுத்துச் செல்லுனப்பதான, தொசொடு
கபிதகனபக் குதிசள்பம் இழுத்துச்சென்நது. (கப.
ா. 37.)
எப்தேடு
அ)

இடிசாத

துடிப்தனப்பதான
துிக்னககள்

பகட்ட

ாகங்கள்

சட்டுப்தட்டுத்

துண்டாண

துடிக்கின்ந

தொல்னனப்தாட்டிதள்லம்,

செய்ின

கபி

ாற்திதள்லம்

காணுகின்பநாம். பதார்க்கபிற்நின் துிக்னகத்ம், தாம்தைம்
க்கலக்குத் ீங்கு ினபிப்தண.
திடிக்கம் நந்பம் பத்துப்
தாம்தை தனப்தன்ண ததௐஉக் னகதுி…
(தொல்னன. 69,70)
ன்த தொல்னனப்தாட்டு ெித்ிாித் செய்ின
ினகிர் ீசபஃக ீட்டி ர்
னத்ன ானணக்னக தந – னபல்
உதசாி தாம்திற் தைலம் (கப. ா. 13)
ன்த கபி ாற்ததும் ெித்ிாிக்கின்நது.
ஆ) பதாாில் உடல்தொழுதும் அம்தைகள் னத்
ானண

னில்

கிடக்கின்நது.

னனகபின்ீது
அர்ந்ிதப்தனப்பதான
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கபி

ாற்ததும்

எபாிாி

ெித்ிாிக்கின்நண.
குன்நத் ிதத் குாீஇணம் பதான
அம்தைசென்த இதத் தம்தைண் ானண.(தைநம். 8)
னனக்கண்ப ங்கி குதிிணம்பதான அம்தைசென்த
னத் சதாதத்ற்காி தைண்ன உனட ானண
ன்தது சதாதள்
இ) தும்திக்னக சட்டுப்தட, ிழுந் ானண
ினத்ன உழுகின்ந கனப்னதனப்பதான்த இதந்து.
இனணப் தைநாதெத,
தூம்தைனடத் டக்னக ாசாடு துிந்து
ாஞ்ெில் எப்த……(தைநா. 19)
ண திக்கும். சதாய்னகார், கபிதகள் ினத்ினடக்
சகாம்தைகனபக் குத்ிக்சகாண்டு வீழ்ந்துகிடக்கும் காட்ெி,
சள்பி உழுதனடால் தின உழுனப்பதான்த
இதந்து ன்கின்நார்.
சள்பிசண்

ாஞ்ெினான்

ஞான

தொழுணபதால்
ல்னாக் கபத ினஞ்பெர்ந். (கப. ா. 40)
ஈ)

ிதள்லர்,

கண்டற்நால்‟

(குநள்.

என்பநாசடான்த
உனடர்க்கு

„குன்பநநி
ண

758.)

பதாாிடும்

ினனன,

உனாகக்
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சதாய்னகாதம் ானணசாடு ானண சதாததுகின்ந
காட்ெினப் தாடித்ள்பார். (கப. ா. 25.)
உ) ானணகள் டக்கும்பதாது கப்தல் கடதன்ீது
ஆடிஅனெந்து செல்துபதான இதக்கும். கப்தல் கடதல்
செல்லுகின்ந காட்ெினத்ம் ானண ினத்ிலும், குதி
சள்பத்ிலும்

செல்லும்

காட்ெினத்ம்

எப்திட்டுப்

தார்க்கனாம். துனக்காஞ்ெி, சடுஞ்சுிப்தட்ட ாாய்
பதான

(துனக்.

379),

கந்துீர்

துிதங்

கடாஅ

ானணத்ம்” (பனது. 383) ண இம்தைகின்நது. இப
செய்ின அகாதெத,
ீன்சகாள் தர் சகாடுந்ிில் பிசுடர்
ான்பாய் தைாி ினெக்கண் டாங்கு
சத் பான்தம் ாஅவுர் ணந்னன
உல் ானண சாிதச்சென் ன்ண
கல்லூர் திிதம் தைல்ொய் ெிதசநிெ
காடுீக் கூதங் பகாபடந் சாதத்ல்” (அகம். 65)
ண இம்தைகின்நது.
பதாாில்
பாதுகின்ந

குினப்தனட,

காட்ெி

தாய்னப்பதான்த
தாடும்

செய்ி

ெங்கப்தாடல்கபில்

ானணப்தனடீது

பங்னகப்தைதகள்
இதந்து
கபி

ணப்

குன்நின்ீது
சதாய்னகார்

ாற்ததுக்கும்

காப்சதநாது.

தொந்ி

சதாய்னகார்

தைனணந் தைி தனண ன்த இனணக் கூநனாம்.
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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தத ணிாக் கடித் சாிநர்
ஊக்கி சடுத் த்ி ணார்ப்தஞ்ொக்
குஞ்ெக் கும்தத்துப் தாய்ண குன்நிதம்
பங்னக ிதம்தைத பதான்ந தைணணாடன்
பந்ன ட்ட கபத்து. (கப.ா. 16)
பனதொநித்து, பர் உதனபனச் சுந்துிற்கும்
ானண

தணங்காய்பதால்

னனகள்:

கிடக்கும்

சட்டுண்டு

வீர்கலனட

ாண்ட

வீர்கபின்

திக்குில்பதான்ந செய்ிகலம் கபி ாற்தில்
காப்சதற்நாலும்
பதாாிடுகின்ந

பர்ப்தனடத்ம்

காட்ெிகள்

ார்ப்தனடத்ம்

இடம்சதநில்னனசன்பந

சொல்னனாம். சால்காப்திர் குநிப்திட்ட ானணினன,
ானணினன,

குினினன,

ாற்தனடகலம்

பர்க்குன

பதாாிட்டதொனந

ஆகி

தைநாதெத,

திற்தப்தத்து, தத்துப்தாட்டு ஆகிற்நிதள் ிாிாகப்
பதெப்தட்டிதந்ாலும்

கபிற்தப்பதான

ட்டுப

ிாித்துப்பதசுாகக் கபி ாற்தது அனந்துள்பது.
ாற்தனடகனபத்ம் உனடர்கபாய் தோபந்ர்கபாகி
சததபந்ப இதந்ணர்பதாலும்.
சகானடப்தண்தைிக்க
ானண,

குின,

ட்டுன்நிக்

பர்

குதின

ஆகிண

ன்ணர்கபிடம்

தனடப்சதாதபாக

சகானடப்சதாதபாகவும்

சததபந்ர்கனபிடக்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ானணகனபக் சகானடப்சதாதபாக ங்கிணர் ன்த
கு.ச. தானசுப்திின் குநிப்திடுகின்நார். (கு. ச.
தானசுப்திின், ெங்க இனக்கித்ில் தைநப்சதாதள்,
த.

95.)

தாாிின்

தோபந்ர்

தநம்தைனனன

தொற்தனகிட்ட

ங்கள்பாதம்

கட்டினத்ிதந்ணர்:

ல்கபில்

ிதத்ினத்ிதந்ணர்
தோபந்தக்கும்

கபிதகனபக்

ண

அநிகின்பநாம்.

உாி

குநிப்திடுகின்நசதாழுது

பர்ப்தனடகனப
கபிற்தப்தனடனக்

அது

சததித்ிற்குாிாக

கதினர்

அர்கலக்குப்

இதக்கனாம்:

அவ்பந்ர்

நிச்செல்ற்கு ற்நாக இதக்கனாம்: ஆணால் அது
அர்கலனட

செதக்னகக்

பான்தகின்நது

ன்கிநார்.

காட்டுாகத்
(கு.

ச.

தானசுப்திின், தொ. த., த. 95.)
ானணனப்
தைகழுக்குாி

சதாி

பதாாிட்டுக்

சகால்லுல்

வீச்செனாகக்

கதப்தட்டது.

அவ்னக ண்ப திற்கானத்ில் கதங்கத்துப்தி
பதான்ந ெிற்நினக்கிங்கள் பான்நக் காாிற்த.
கபித

நிந்து

ிர்ந்பார்தாடு,

கபிற்சநாடுதட்டபந்னண

அட்டபந்ன்

ாபபார்

ஆடும்

ன்நித

துனநகள்

அனன

தும்னதத்ினக்குாிணாகத்
கூநப்தடும்.

தைநப்சதாதள்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

சால்காப்திால்

சண்தாானன

கூதம்

Isbn Number: 978-93-91115-47-0

செங்காந்ள் – பதார்

கபிற்தடணினனத்
எததாடல்

79

துனநக்குாிாகப்

அனந்துள்பது.

தைநாதெற்நில்

(தைநா.

307.)

கபித

தனடப்சதாதபாகவும்

சகானடப்சதாதபாகவும்

திற்தப்தத்ில்

தோன்த

ம்தத்து

தாடல்கபிலும்

இடம்சதநக் கானாம். பத வ்ினங்கும் இவ்பவு
செய்த்பாட்ெி சதநில்னன ன்தது கதத்க்காகும்.
தனணத டடக்னகசாடு தொத்துப்தட தொற்நி
ஊர்தப் பதந்ி னத பர்தக
சடாபிிக பானட சதாத தங்கிற்
தடுி ிட்ட பநிச் செம்ாந்து
செனணனெஇ
(தைநம்.

161:

த்ற்நசணன்
–

16

சததஞ்ெித்ிணார்

20)

பண்டி

ிநன்ிகு
ன்த

தகடு

குதெில்

குனணப்
சதற்நனனப்

தைநாதெத குநிக்கும். திக்க ானணன ஊர்ந்து
ற்தடுத்ிப்பதாாில்
சால்காப்திம்

சற்நி

துனநனத்ிதக்க

சததனத்
அவ்சற்நின

ானணக்பக உாிாக்கிப் தைநப்சதாதள் சண்தாானன
ானணநம்,

ானணசன்நி

ஆகி

துனநகனப

குத்துள்பது.
சால்காப்தி திலுள் குஞ்ெம், („குஞ்ெம்
சததப குிப் சதர்க்சகானட‟, சால். 1518.) பம்,
கபித, („பக் குாித்ப ிந்து கபித ன்நல்‟, சால்.
1533.) ார்பகாட்டு ானண, („ார்பகாட்டு ானணத்ம்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அன்ண‟,

80

சால்.

திடி

1536.)

(„திடின்

சதண்சதர் ானண பற்பந‟, சால். 1551.) ஆகி
சொற்கள்

ஆபப்தட்டு

உள்பண.

அற்தள்

ானண

ன்தது ஆண்தானனத்ம் சதண்தானனத்ம் குநிக்கின்ந
சதாதுச்சொல்னாகும். திடி, ானணத்ள் சதண்தானனக்
குநிக்கின்ந

சொல்னாகும்.

பதொம்

கபிதம்

ஆண்தானனக் குநிக்கின்ந சதசெற்கபாகும். குஞ்ெம்
ானணக்குட்டினக்

குநிக்கின்ந

சொல்சனணத்

சால்காப்திர் குநிப்திட்டுள்பார். கபி ாற்தில்
பம், (கப. ா. 12.) கபித(கப. ா. 10.) ஆகி சொற்கள்
ஆண்ானணனக்

குநிக்கின்ந

ஆபப்தட்டுள்பண.

ானண

ஆண்ானணனக்

இனக்கி

க்கில்

ன்ந

குநிப்தாகப

சொல்

அனந்துள்பது.

சால்காப்திர் கானத்ில் ானணக்குட்டினக் குநித்
„குஞ்ெம்‟ ன்ந சொல், ஆண்ானணனக் குநிப்தாகக்
கபி ாற்தில் காணுகின்பநாம்.
சால்காப்திம்,
குிப்தசர்க்
குத்துக்காட்டி

சகானட

குஞ்ெம்
(சால்.

இனக்கிதை,

சததப
1518)

கபி

ன்த

ாற்தில்

ாற்நம் சதற்தள்பனக் காட்டுகின்நது. „குஞ்ெ எழுனக
தட்டி சந்ிநல்‟ (திற். ந்ாம் தத்து திகம்.) ணதம்
திற்தப்தத்ின்

திகம்

கூததும்

ஈண்டு

எப்தைபாக்கத்க்கது.
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அெர்க்குாி
ஆகின

81
தனடனக,

தற்நித்ம்

ஆகிபாதக்குாி

தனடக்கனன்கள்

ிகர்,

தனடகள்

பபாபர்

தற்நித்ம்

குதின

ன்ணர்கலக்குாி தனடகள் தற்நித்ம் சால்காப்திர்
திலுள்

கூநித்ள்பார்.

ால்னகப்தனடத்ம்,

ணக்சகண எத சகாடித்ம், சண்சகாற்நக் குனடத்ம்,
தொசும், ணக்சகண எத ானனத்ம், னனில் அித்ம்
குடதொம்,அாினத்ம்,

அண்கலம்,

செங்பகால்

ாங்கி பதெதக்கு உாின ஆகும்.
சதாய்னகார் கழுனப் பதாாில் ால்னகப்
தனடத்ம்

பதாாிட்ட

கபக்காட்ெிகனப

தொழுதும்

தாடால் கபிற்தப்பதார், கபித தட்டுக்கிடக்கின்ந ினன
ஆகிற்னந

ட்டும்

பெபந்ர்கள்

ிாித்துப்

ிகப்சதாி

தாடித்ள்பார்.

கபிற்தப்தனடகனப

னத்ிதந்ணர் ன்தம், கபிற்தப்தனட அர்கலனட
சற்நிக்குக் காாக இதந்து ன்ந உண்னத்ம்
திற்தப்தத்ால்

சதநப்தடுகின்நது:

ன்நாலும்

ிகப்சதாி கபிற்தப்தனடினண னத்ிதந் பொன்
கனக்காததம்சதானந,
செங்காணிடம்

பொன்

பாற்தப்பதாணான்

பகாச்
ன்நசெய்ி

ிப்னத அபிக்கின்நது. பொன் பகாச் செங்காணிடம்
நர்தனட,

சற்நிக்குக்

கபிற்தப்தனடினணக்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

காாக
குநினத்து
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சற்நிசதற்தள்பது. பதார் உத்ினக் னகாலில்
பொன் பகாச் செங்கான் பர்ச்ெி சதற்நிதந்ான்
ணத் சாிகின்நது. இந்ி னாற்நில் இததிணாிம்
கபிதகனபக்சகாண்ட
தைதபொத்ன்,

தனடினண

ாவீன்

னத்ிதந்

அசனக்ொண்டாிடம்

பாற்தப்பதாணான் ணப் தடிக்கின்பநாம். தொனாது
தாணிப்தட்டுப்பதாாில் ிகப்சதாி ானணப்தனடன
னத்ிதந்

இப்ாஹிம்

பாற்தப்பதாணான்

ண

பனாடி,

தாதாிடம்

அநிகின்பநாம்.

ஜீனம்

ிக்கனில் பெற்நில் ெிக்குண்ட தைதபொத்துதனட
ானணப்தனடன
அசனக்ொண்டர்.

பிில்
தாணிப்தட்டுப்பதாாில்

சடிக்கச்செய்து
ானணப்தனடன

வீழ்த்ிணான்

இப்ாஹிம்
ினனகுனனச்

தேங்கிகனப
பனாடிின்

செய்ான்

தாதர்.

பதார்த்ிநம், தன்தடுத்தும் தனடக்கனன் ஆகிற்நால்
அனார் இந் ாட்னடப்திடித் னாற்த உண்ன
இணால்

ிபங்கும்.

அதுபதானச்

பொன்

பகாச்

செங்கான் பதார்த்ிநம் ிக்கணாக இதந்னால்
பொன்
ானணப்தனடன

கனக்காததம்சதானநின்
அித்து

சற்நிகண்டான்

ன்ந

உண்னனக் கபி ாற்தின்தோனம் சபிகின்பநாம்.
குதின

ன்ணர்கலக்குக்

கபிற்தப்தனட

உாித்ாக இதந்து ன்த சொல்லுற்குச் ொன்தகள்
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இல்னன. ில், பல், வீக்கல், னனக்கண்ி, ார்,
ஆம், பர், ாள் ஆகின் ட்டும் குதினன்ணர்க்கு
உாின ன்தார் சால்காப்திர்.
வீல்லும் பலும் கலும் கண்ித்ம்
ாதம் ானனத்ம் பதம் ாலம்
ன்சதத தின் பணார்க்கும் உாி. (சால்.
1583)
இண்டு னனகள் பாிக்சகாள்து பதானச்
பொன் பகாச் செங்கான் கபிற்தப்தனடத்ம் பொன்
கனக்காததம்சதானநின்

கபிற்தப்தனடத்ம்

பாிண ணப் சதாய்னகார் தாடித்ள்பார். ானணபல்
ானண சாி (கப. ா. 8) ணதம் சாடால்
இனண அநினாம்.
கபிற்தப்தனட, கானாட்தனட ஆகி இண்டு
தனடகனபத்ம்
சன்நான்

னகாண்ட
ணத்

ிநத்ிணால்

சாிகின்நது.

பொன்
ிாிின்

ானணப்தனடப் தாகர்கனப தொதல் பொன் அித்ான்
ன்தம் குநிப்தை, இனண சய்ப்திக்கின்நது.
கனஅனனக்(கு) எல்கி ானண – துனினாய்த்
சால்ி ஆற்நித் துபங்கிண. (கப. ா. 21)
வீினன
„ாழ்ாள்

கானப்

ெிநிது:

சகாள்னகின்

தண்தாட்டின்

„பர்தைகழ்

அடிப்தனடில்
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தைநாதெற்நின்ி

அநிப்தடுகின்நது

ன்தம் கிர். காபன் குநிப்திடுகின்நார்.53 (கிர்.
காபன், தந்ிர் வீப்தண்தாடு, த. 3.) அர், ம்
கதத்துக்கு

அண்பெர்க்கின்நனகில்

இண்டு

தைநாதெற்தப்

தின்தம்

தாடல்கனபத்ம்

டுத்துக்காட்டுகின்நார்.
சற்நிகண்ட பொன் பகாச் செங்கான் தைகழ்ப்
சதற்நான். பாற்ந பொன் கனக்காததம்சதானந
இகழ்ச்ெி

அனடந்ான்.

எததனட

ானணப்தனட

தைகழுக்குக்

பதானப,

அன்

காாக
தனவீணம்

ிநம்
அனந்து

எததக்கு

அாணத்னத்ம் ற்தடுத்ித்ள்பது.
ானணஇல் ன்ணன்
திசணண்கீழ்க்கக்கு

தல்கலள்

என்நாகி

இன்ணா ாற்தது, ானணப்தனட இல்னா ன்ணனணக்
காண்தது ிகவும் துன்தாகும் ன்த இம்தைகின்நது.
“ானணின்

ன்ணனக்

காண்ட

ணணிின்ணா.” (இன். ா. 22.)
„இணின ாற்தது‟ ானணப்தனடன உனட
அெனணக் காணுல் இணிது ன்தம் அனண எத
ன்ிித்ம் ன்தம் இம்தைகின்நது. ானணப்தனடன
உனட

அெனணக்

இம்தைகின்நது.

காண்தது

“ானண
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தொன்இணிப.” (இணி. ா. 4) ிதக்குநள், இன்ணா ாற்தது,
இணின ாற்தது பதான்ந ீிதற்கள் கூட கபிற்தப்
தனடின் இன்நினானன தத்தத்ித்ள்பண.
தொடிதைகள்
கழுனப்பதாாில் பொன் பகாச் செங்கான்
சற்நிசதற்நற்கு

அதனட

கபிற்தப்தனட

காாக அனந்து. பொன் பகாச் செங்கான்
தனடடத்ில்

பொன்

சதானநனிடத்

கனக்காததம்

ிநன்சதற்நணாக

ிபங்கிணான்.

அம்தைதட்டுக் குன்தபதால் கிடந் ானண, செம்ண்
குன்தபதால் காட்ெிபிக்கும் ானண, துிக்னக இந்
ானண,

வீர்

ய்

பல்ாங்கி

தொக்சகாம்தைனடதுபதானத் பான்தம் ானண, ினத்ன
உழுகின்ந
னில்

உாப்தனடபதால்
செிொய்த்துக்

கிடந்

கிடந்

ானண,

ானண

ணதம்

தனணகள் பால்ித்ற்ந தனடனபக் குநிக்கின்நண.
ானண

ன்ந

ஆண்ானணனக்
சொற்கனபத்ம்

சதாதுச்சொல்னனத்ம்

குநிக்கும்

கபித,

சதாய்னகார்

பம்

ன்ந

னகாண்டுள்பார்.

அதனட சாினடில் ானண ண ங்குகின்ந
இடங்கபிசனல்னாம்

ஆண்ானண

ன்த

சதாதள்சகாள்லப சதாதத்ாகும். கபிற்தப்தனட,
குினப்தனட,

பர்ப்தனட,
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தனடகலள்

கபிற்தப்தனடின்

பதார்தொனநன ிந்துதாடி கழுனப்பதாாில் பொன்
பகாச் செங்கான் சற்நிசதற்நனச் ெிநப்தித்துள்பார்
சதாய்னகார். ிாிின் கபிற்தப்தனடன அிக்கும்
ந்ிம் பொன் பகாச் செங்காின் கானாட்தனடக்கு
இதந்து

ண

அநிகின்பநாம்.

ஆணால்

படிாக

கானாட்தனடின் வீம் பதெப்தடில்னன.
சால்காப்திப்
திதலும்
தற்நி

தைநத்ினிதலும்

சுட்டப்தட்ட

செய்ிகனபப்

கபிற்தப்தனடின்
திாணாகப்
ாற்தது,
அனந்

ால்னகப்தனடகனபத்ம்
தாடால்

அிவு

தாடித்ள்பார்

ஆகிற்னந

இனக்கிாகும்.

எததனட

பால்ி

கபி

தொன்பணாடிாக

காிாிாடன்

கழுனப்பதார்
சற்நி,

ட்டுப

சதாய்னகார்.

கதங்கத்துப்திக்கு

அட்டகபாகி

கபிற்தப்பதார்,

சவ்ன

கபிற்தப்பதாாிணால்
ிர்ிக்கப்தட்ட

ிகழ்ச்ெிாக ிபங்குகின்நது.
துனதற் தட்டில்
[1] இபம்தர் (உன ஆ.), சால்காப்திம்

சதாதபிகாம். கக சபிதௌடு, சென்னண, 1969.
[2] ொிானர், உ.ப.
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[4] பொசுந்ணார், சதா.ப. ற்நின (ாாொி
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[9] காபன், கிர். தந்ிர் வீப்தண்தாடு. க
சபிதௌடு, துன,1980.
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Veeman's heroism in Villibharatham
Dr D. Maheswari, Editor, IJTLLS, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.
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Abstract
The “Mahabharata” and the “Ramayana” are
the great epics that arose to regulate human life. Both
cover much of the war. Although there are many Indian
texts, Villiputhura's “Villibharatham” is highly regarded
by all as special. Veeman's heroic deeds are shown with
his power and valour in “Villibharatham”. Mannasai
(Land), Ponnasai (Gold) and Pennasai (Woman) will
cause great suffering if anyone get addict to these three.
It is because of such greed Duryodhana did voluptous
deeds that hurt an innocent woman (Draupathi) and is
destroyed by her hands. The vow of Veeman and the
victorious deeds to cleanse the suffering of Draupadi
speaks of Veeman's heroism. The purpose of the study is
to explore the heroic events of Veeman killing of the
giant Idimban, Bagan, Pundarigan, Maniman, Mallan,
Keesakan, Upakisakars, Duryodhana and all of his
brothers at war.
Keywords: Veeman, Heroism, Villibharatham, War
Victory.
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யில்லிாபதத்தில் வீநின் வீபம்
பனயர் த.நபகஸ்யாி, திப்ாெிாினர், தமிழ்சநாமி நற்றும்
இக்கின ன்ாட்டு ஆய்யிதழ், யிபைதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தினா.
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-4187-0120
DOI: 10.5281/zenodo.5599256

ஆய்வுச்சுபைக்கம்
நகாாபதபம்
யாழ்க்னகனன

இபாநானணபம்

சிப்டுத்த

காயினங்காகும்.

நித

எழுந்த

இவ்யிபண்டும்

நாசபைம்

பார்

ொர்ந்த

சபைம்குதிகன உள்டக்கிபெள்து. ாபத தல்கள்
 உபையானிதம் யில்லிபுத்தூபாாின் யில்லிாபதபந
ெிப்ிற்குாினதாய் அனயபாலும் பாற்ப்டுகிது.
யில்லிாபதத்தில் வீநின் வீபதீபப் பார் செனல்கள்
அதிகம் காணப்டுகின். நண்ணானெ, சான்ானெ,
சண்ணானெ

இம்பன்றும்

பநற்சகாண்டால்

சபைம்

னாபானிதம்

துன்த்னதபன

அனடயர்.

துாிபனாததம் இயற்ன பநற்சகாண்டதால் தான்
வீநன்

னககிால்

அமிந்து

யிடுகிான்.

துாிபனாதால் திசபௌதி அனடந்த துன்த்னத ீக்க
வீநிட்ட

வீபெதபம்

அதில்

சயற்ி

சற்

செனல்கலம் வீநின் வீபத்னதப் னொற்றுகின்.
இடிம்ன்,

கன்,

புண்டாீகன்,
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கீெகன் நற்றும் உகீெகர்கள் பான்பாபைடன் ல்பயறு
சூமல்கில் பாாிட்டு சயற்ி சற் ிகழ்வுகனபெம்
துாிபனாதன்

அயன்

தம்ிநார்கள்

அனயனபபெம்

சகான் யிதத்தினபெம் ஆபாய்ந்து வீநின் வீபத்னத
எடுத்துனபப்பத ஆய்வு பாக்கநாகும்.
கனச்சொற்கள்: வீநன், வீபம், யில்லிாபதம், பார்,
சயற்ி.
பன்தனப
அாிதாிது நாிடபாக ிப்து அாிது என்து
அவ்னயனின் யாக்கு. நாிடபாய் ிந்து இம்னநனில்
பன்பார்கின்

தர்ந

யமினனக்

கனடிடித்து

நறுனநனில் ன்னந அனடன பயண்டும் என்பத இதன்
யிக்கநாகும்.

இதனபன

பயதங்கலம்

நன

சாபைாய் கூறுகின். பயதங்கின் உட்சாபைன
நாிடர் அனயபைம் அாியது கடிம். ஏசன்ால்,
அனய

ெித்தாந்தங்காகவும்

தத்துயங்காகவும்

அனநந்துள். நித யாழ்க்னகனில் பதான்க்கூடின
இன்

துன்ங்கள்,

யபக்கூடின

தயா

இமப்புகள்,

சயற்ினனடயதற்கா
சபையாழ்வு

நற்றும்

யமினில்

துன்ங்கனச்
தர்நயமிகள்,

இனின
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ண்புகன னடபன ிகழ்வுகள் பம் எடுத்துக்
காட்டுயதிால்

காயினங்கள்

எக்காத்திலும்

புகழ்

சற்று காட்ெித் தபைகின்.
நாசபைம் காயினநா நகாாபதம் ‘தபைநத்தின்
யாழ்வுதனச் சூது கவ்வும் இறுதினில் தபைநம் சயல்லும்’
என்

ினதினனத்

இக்காயினம்

சதிவு

நித

உணர்த்துகின்து.

யாழ்க்னகக்கு

பை

ல்யமிகாட்டினாகும். நகாாபதம் நட்டுநல் ாபதம்
ற்ின தல்கள்  உள். அதன் யாினெனில் தநிழ்
இக்கினத்தில் ாபதத்தின் சபைனநனனப் பாற்றும்
பதல்தல் யில்லிாபதம் ஆகும். பநலும், சகௌபயர்கள்
அமிந்து தர்நம் திசபௌதிக்கு ின ாட்டப் ட்டனத
எடுத்தினம்புகின் யில்லிாபதக் கனதப் பாற்றுதலுக்கு
உாினது.

இச்ெிப்ிற்குாின

யில்லிாபதத்தில்

திசபௌதிக்குத் தர்நம் ினாட்டப்ட்டதில் பக்கின
ங்காற்ின

வீநின்

வீபதீபப்பார்

ஆபாய்யபத

இப்புத்தகப்குதி

செனல்கன

ஆய்யக்கட்டுனபனின்

பதன்னந ஆய்வு பாக்கநாகும்.
யில்லிபுத்தூபார்
திபைபனப்ாடி ாட்டின் ெிபோில் னயசுணய
ெநனத்தில்

அந்தணர்

என்யபைக்கு

குத்தில்

ஆறு

வீபபாகயாச்ொாினார்

தற்ாண்டுகலக்கு

பன்பு

யில்லிபுத்தூபார் ிந்திபைந்த செய்தினின, தாபகான
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யண்டன தண்டனச் ெிபேர் வீபபாக யபைள்சறு
யில்லிபுத்தூபன் (யில். ெி.ா.17) என்தம் ெிப்புப்ானிப
ாடல்யாிகள் எடுத்துனபக்கின். யில்லிபுத்தூபாபைம்
அபைணகிாிாதபைம் பப காத்னதச் பெர்ந்தயர்காக
இபைக்காம்

என்று

யில்லிாபதபம்,

கபைதப்டுகிது.

அபைணகிாி

ாதாின்

காபணம்
திபைப்புகழும்

இபண்டாம் தற்ாண்டு காத்து தல்காக இபைப்தால்
இபைதல்கின்
பெர்ந்தயர்கள்

ஆெிாினபைம்
என்று

பப

காகட்டத்னதச்

எண்ணப்டுகிது.

இயர்கள்

காத்திபபன தநிழ் ாட்டில் யட சநாமிபெம், கன்ட
சநாமிபெம்

நற்றும்

சதலுங்கு

சநாமிபெம்

தநிமில்

நிகுதினாக கந்து இபைந்துள்து.
பநலும், தநிழ்ப் புயர்கன ஆதாிக்கக்கூடின
அபெபபா, ிபபுக்கபா நிகுதினாக இல்ன. தநிழ்சநாமி
அமிந்து யிடுபநா என் அச்ெம் ியின காத்தில் தநிழ்
அபொ யபதினாட்சகாண்டான் யில்லிபுத்தூபாாிடம்
தம் இபையாின் புகழ் பூநினில் சடுங்காம் ினத்து
ிற்கும்டி

யடசநாமினில்

நகாாபதத்னதப்

பான்று

யினாெபியர்

அபைின

செந்தநிமில்

இின

செய்பெட்கனக் சகாண்டு ாபதம் ாட பயண்டும் என்று
பயண்டிபெள்ான். நன்ின் பயண்டுதலுக்கு இணங்கி
யில்லிபுத்தூபாபைம்

சொற்சுனயபெம்,

சாபைட்சுனயபெம்

கூடி யிங்கும்டி ெீாின னடனில் யில்லிாபதத்னதப்
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இந்ிகழ்யின

சநய்ப்ிக்கும்டி

யில்லிபுத்தூபாபைனடன திபைநகாபா யபந்தபையார்,
ீடாமி பெகத்து நனாசா னடந்சதன்று
ினிற்கபய
யாடாத தயயாய்னந பிபாென் நாாப
தஞ்சொன்ாள்
ஏடாக யடபநபை சயற்ாக யங்கூசப
ழுத்தாணிதன்
பகாடாக சயழுதும்ி பானப் ணிந்தன்பு
கூர்யாநபபா (யில்.தற்.ா.1)
என்று யில்லிாபத தற்ெிப்ப்ானிபப் ாடல்யாிகில்
ாடிபெள்ார்.

யில்லிபுத்தூபபைம்

சகாண்டான

யபதினாட்

யில்லிாபதச்

கதாாத்திபங்கா

கன்ன்,

பான்பார்

யானிாகப்

பநற்கண்ட

யில்லிாபத

ெிப்பு

தபைநன்,

புகழ்ந்து

அபைச்சுன்
பெிபெள்ார்.

ெிப்புப்ானிப

நற்றும்

தற்ெிப்புப்ானிப செய்திகள் பநாக யில்லிபுத்தூபார்
குிப்புகனபெம்,

யில்லிாபதத்னத

இனற்ின

காபணத்னதபெம் அிந்து சகாள் படிகிது.
யில்லிாபதப் பையங்கள்
1. ஆதி பையம்
ஆதி பையம் - 798 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்
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1.

குபைகுச் ெபைக்கம்

147

2.

ெம்யச் ெபைக்கம்

119

3.

யாபாணயதச் ெபைக்கம்

136

4.

பயத்திபகீனச் ெபைக்கம்

65

திசபௌதி நானனிட்டச்

5.

இந்திபப்ிபத்தச் ெபைக்கம்

47

அபைச்சுன் தீர்த்தனாத்தினபச்

90

6.
7.

109

ெபைக்கம்

ெபைக்கம்
காண்டயதகச் ெபைக்கம்

8.

77

2. ொ பையம்
ொ பையம் - 437 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

1.

இபானசூனச் ெபைக்கம்

2.

சூதுபார்ச் ெபைக்கம்

ாடல்கள்
153
284

3. ஆபணின பையம்
ஆபணின பையம் - 723 ாடல்கள்
ய.எண்
1.

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

அபைச்சுன் தயினச்

176

ெபைக்கம்
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ியாதகயெர்

161

காபகனர்யனதச் ெபைக்கம்

3.

புட்னாத்தினபச் ெபைக்கம்

139

4.

ெடாசுபன் யனதச் ெபைக்கம்

26

5.

நணிநான் யனதச் ெபைக்கம்

112

6.

துபையாெபிச் ெபைக்கம்

17

7.

மம்சாபைந்து ெபைக்கம்

23

8.

ச்சுப்சாய்னகச் ெபைக்கம்

69

4. யிபாட பையம்
யிபாட பையம் - 330 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

1.

ாடுகபந்துனச் ெபைக்கம்

38

2.

நற்பார்ச் ெபைக்கம்

14

3.

கீெகன் யனதச் ெபைக்கம்

107

4.

ினபநீட்ெிச் ெபைக்கம்

141

5.

சயிப்ாட்டுச் ெபைக்கம்

30

5. உத்பனாக பையம்
உத்பனாக பையம் - 395 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

1.

உலூகன் தூது ெபைக்கம்
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97

யாசுபதயனப் னடத்

20

துனணனனமத்த ெபைக்கம்

3.

ெஞ்ெனன் தூது ெபைக்கம்

19

4.

கிபைட்டிணன் தூது ெபைக்கம்

264

5.

னடசனழுச்ெிச் ெபைக்கம்

24

6.

பகூர்த்தபயள்யிச் ெபைக்கம்

5

7.

கப்லிபேட்டுச் ெபைக்கம்

8

8.

அணியகுப்புச் ெபைக்கம்

34

6. வீட்டுந பையம்
வீட்டுந பையம் - 377 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

1.

பதற் பார்ச்ெபைக்கம்

77

2.

இபண்டாம் பார்ச்ெபைக்கம்

32

3.

பன்ாம் பார்ச்ெபைக்கம்

30

4.

ான்காம் பார்ச்ெபைக்கம்

42

5.

ஐந்தாம் பார்ச்ெபைக்கம்

25

6.

ஆாம் பார்ச்ெபைக்கம்

28

7.

ஏமாம் பார்ச்ெபைக்கம்

10

8.

எட்டாம் பார்ச்ெபைக்கம்

39

9.

ன்தாம் பார்ச்ெபைக்கம்

41

10.

த்தாம் பார்ச்ெபைக்கம்

31
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7. துபபாண பையம்
துபபாண பையம் - 667 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

1.

திபாபாம் பார்ச்ெபைக்கம்

45

2.

ன்ிபண்டாம் பார்ச்ெபைக்கம்

93

3.

தின்பன்ாம் பார்ச்ெபைக்கம்

259

4.

திான்காம் பார்ச்ெபைக்கம்

220

5.

தினந்தாம் பார்ச்ெபைக்கம்

50

8. கன் பையம்
கன் பையம் - 360 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

1.

திாாம் பார்ச்ெபைக்கம்

91

2.

திபமாம் பார்ச்ெபைக்கம்

269

9. ெல்லின பையம்
ெல்லின பையம் - 204 ாடல்கள்
ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

ாடல்கள்

1.

திசட்டாம் பார்ச்ெபைக்கம்

204

10. செௌப்திக பையம்
செௌப்திக பையம் - 46 ாடல்கள்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ய.எண்

ெபைக்கங்கள்

1.

திசட்டாம் பார்ச்ெபைக்கம்

பநற்கண்ட

த்துப்

யில்லிபுத்தூபார்

ாடல்கள்

பையங்கனபெம்

அசுயத்தாநின்

ாண்டயர்கின்

இப்பு,

ஆகினயற்ன

46

அயின,

கிபைட்டிணின்

யிக்கிப்

எழுதின

ாடிட

நனவு
யிபைம்ாத

காபணத்திால் ின் ஏனன பையங்கனப் ாடாநல்
யில்லிாபதத்னத

படித்துள்ார்

எதம்

செய்தி

ியியபைகிது.
வீநன் ிப்பு
ாண்டுயிற்கும்
யாகநாகவுனடன

குந்திக்கும்

யாபெபதயின்

ஆண்நான
அபைால்

ெிந்த

பகூர்த்தத்தில் அமகின பதாள்யலினநபெனடன அதநன
உயநிக்கும்

அவு

சபைம்

யலினநபெனடன

வீநன்

ிந்தயன்.
…ெிந்தபதார் பகூர்த்தந்தன்ில்
அஞ்ெனனித்தசாற்பா தநபபெயனநசனன்
சயஞ்ெிவீநன்ன்னப் னந்தள்யிபதநிக்காள்.
(யில்.ஆதி.ெம்.ா.76)
வீநன்

ிப்ன

யில்லிாபதப்

ாடல்யாிகள்

காட்ெிப்டுத்துகின். வீநன் ெிங்கக் சகாடிபெனடன
திாபானிபம்

னானகின்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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உனடனயன்.

நனன்

எதம்

அசுபத்தச்ெிடம் கதானதம் சற்யன். வீநன் பதாில்
யிற்குிபெனடனயன்.

ெிறுயனது

பதப

வீநன்

துாிபனாதினடபன னகனநபனாடு யர்ந்து யந்தான்
என்து குிப்ிடத்தக்கது.
வீநின் வீபெதம்
ாஞ்ொலிக் கபெனயனிற் ழுதுனபத்
பதாதடசது னடனாபநமி
பாஞ்ொலி ிணஞ்சொாினத் துனணயசபாடு
குநாப் சாபைபயன்னாப
(யில்.ொ.சூது.ா.256)
எதம் யில்லிாபத ொபையச் சூதுபார்ச் ெபைக்கப்
ாடல்

யாிகள்

வீநின்

வீபெதத்திற்குச்

ொட்ெினாகின்.
சுமலும்

இனெபயண்டி

பயண்டா

உனிபார்

கமல்னாப்புக் காாினக ீர்த்து. (குள் - 777)
சூழ்ந்து பயிடும் புகனம நட்டுபந யிபைம்ி உனினபப்
ற்ிக் கயனப்டாத வீபர்கின் காலில் கட்டப்டும்
வீபக்கமல்

திப்சபைனந

வீபக்கமன

அணிந்த

உனடனதாகும். அத்தனகன
வீநன்

துாிபனாதன

அமிப்பன் என்று வீபெதநிடுகிான்.
இபாஜெனனில்
திசபௌதினனத்

தன்நடி

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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துச்ொததக்குக்

கட்டனனிட,

துச்ொதன் திசபௌதினனத் துன்ப்டுத்தி துகிலுாித்த
பாது,

வீநன்

கடாபத்திற்

காய்கி

றுநணபள்

சய்பா செந்ிநா சபைப்பு பண்டு எாிபெம் சூமல்
ிகழ்யதிால் சபைங்பகாம் சகாண்டான். அச்ெநனம்
அபெனயனில்
புாிபெம்

கூடிபெள்

அனத்து

இபாஜெனனில்

அமகின

ாடுகன

அபெர்கனபெம்

திசபௌதினன

ஆட்ெி
பாக்கி,

அயநாப்டுத்தின

துாிபனாதன் உடம்ிப, எது ஆபெதநாகின கப்ன
ிந்து செல்லுகின் யமினில் சகாழுப்புகள் யமிபெம்
டிச்

வீபச்செனல்

செய்பயன்

என்றும்,

துச்ொதன்

உடம்ிின்று சபைகுகின் இபத்த ீர்ப்சபைக்னகக்
குடிக்கும் யனப னககால் ீனபப் பைக நாட்படன்
என்றும், ின்ர் திபைதபாட்டிபபது யம்ெம் அமிபெநாறு
அயது

தம்ினர்

அனயனபபெம்

னான்

பையப

அமிப்பன் என்று வீபெதநிட்டான். இவ்வீபச்ெதபந
வீநன் சபைம்பார் புாின அடித்தநானிற்று.
வீநன் - இடிம்ன், கன் பார்
ாண்டயர்கன

அமிப்தற்கு

துாிபனாதன்

ஏற்டுத்தின அபக்கு நாினகனிலிபைந்து வீநன் தப்ித்து
தானனபெம்,

தன்

உடன்

ிந்தயர்கனபெம்

சுபங்க

யமினாக அனமத்து யந்து யம் பெர்ந்த பாது இடிம்ன்
எதம் அபக்கதடன் பார் புாிபெம் சூமல் உபையானிற்று.
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அபென்

யா’

‘நிதர்கனக்

என்று

தங்னகனா

சகான்று
இடிம்ினன

அதப் அயள் வீநனக் கண்டவுடன் காதல் பநாகம்
சகாள்கிாள்.

அதன

அிந்து

இடிம்ன்

பகாம்

சகாண்டு கடும் சொற்கூி வீநதடன் யலின பார்
சதாடங்க

பனல்கிான்.

வீநன்

தது

வீபத்திால்

இடிம்ன நாய்க்கிான்.
பயத்திபகீன காில் கன் எதம் அபக்கன் அவ்வூர்
நக்கிடம் வீட்டிற்கு பை யண்டிச்பொறும், ஒர் ஆனபெம்
உட்சகாண்டு

துன்ப்டுத்திக்

சகாண்டிபைந்தான்.

அச்ெநனம் ாண்டயர்கள் அந்தண யடியம் சகாண்டு
அங்கிபைந்தர். வீநன், ார்ப்ிி சண்டக்காக தான்
கதக்கு

உணயாகிபன்

என்று

கூி

யண்டிச்

பொற்றுடன் செல்கிான். வீநன், தாநதநாகச் சென்று
யண்டிச்பொறு
பகாப்டுத்தி,

பழுயனதபெம்
கபாடு

உண்டு,

நற்பார்

கனக்

செய்து

த்தின சநய்ப்ித்துக் காட்டும்

தது

யிதத்தில் கன்

என்தம் அபக்கன அமிக்கிான். இந்ிகழ்யின,
இடிம்னப் கன னயபய லிகற்ெபா
ெந்தன் ன்ன
சடும்னணப் புனத்தால் சயன் ிகாிா
வீநிற்க (யில்.ொ.சூது.ா.22)
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எதம் ொ பையம் சூதுபார்ச் ெபைக்கப் ாடல் யாிகள்
யலுப்டுத்துகின்.
புண்டாீகன், நல்ன், கீெகன் - பார்
யில்லிாபத ஆபணின பையம் புட் னாத்தினபச்
ெபைக்கத்தில்

வீநன்,

திசபௌதி

யிபைம்ின

நனபக்

சகாணப குபபின் அகாபுாினன அனடன, காயல்
புாிந்த

அபக்கன்

புண்டாீகன்

நற்றும்

பொதிதி

நணிநான் இபையபபாடும் சாபைதி அயர்கன வீழ்த்தி
நனபக் சகாணர்ந்து சயற்ி சற்றுள்ான்.
வீநன் யிபாட ாட்டில் ானாக இபைந்த
பாது

நல்ன்

என்

வீபன

நற்பார்

செய்து

வீழ்த்திபெள்ான். கீெகன் திசபௌதினின் நீது இச்னெக்
சகாண்டு துன்ம் யினயித்த பாது கீெகனபெம்,
உகீெகர்கனபெம்

அமித்துள்ான்.

பநற்கண்ட

புண்டாீகன், நல்ன், கீெகன் எதம் பயர்கலடதம்
பாாிட்டு சயற்ி சற் செய்தினில் இபைந்தும் வீநின்
வீபத்னத அினாம்.
ாபதப்பார் - பதல்ாள் பார்
ாபதப்
வீடுநபாடு

பாாின்
பாாிட்டு

பதல்
ெகுி

ாில்

வீநன்,

பதாயர்கனப்

பதால்யினனடனச் செய்தான். அயர்கள் ின்னடந்து,
துாிபனாதன்

யப

வீநன்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அயன

யனத்து ெண்னடனிட

ஆபம்ித்தான்.
இபண்டாம் ாள் பார்
கதிக்கடுந் பதாிின் ிமிந்து காலிங்கன்
நதிக்குபம் நதகாி யந்த னானயபெந்
துதிக்னகயன் கபங்காற் சுற்ி சனற்ிான்
(யில்.வீட்டுந.2ம்பார்.ா.13)
எதம் வீட்டுந பையப் பார்ச்ெபைக்கப் ாடல் யாிகள்
வீநன் இபண்டாம் ாள் பாாில் உக்கிபநாகப் பாாிட்டு
னான

வீபர்கபாடு

ெக்கபபதயன

யந்த

கலிங்க

சயன்

நன்ா
செய்தினின

சநய்ப்ிக்கின்.
யினப் சபைம் னண பயமம் பன்சாடு
ின் துணிந்து தனபப்டும் (கலிங். கம். ா.498)
பன்ாம் ின ெந்திபனப் பான் சாின
தந்தங்கலனடன னானகள் பன்குதி ின்குதிசன
துண்டிக்கப்ட்டு கிடப்னதக் கலிங்கத்துப்பணி கம்
ாடல்

யியாிக்கின்து.

அக்காட்ெினனப்

பான்று

வீநன், கலிங்க நன்ின் பன்று நதங்கனபெனடன
னானகள்

அனத்னதபெம்

தது

யலினநபெனடன

னககாப துதிக்னககனப் ிடித்து
அயின்

வீபம்

ார்பாற்றும்டி

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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பநலும், திாபானிபம் னான பனடன வீநின்
வீபத்னதப் ற்ி பசும் சாழுது,
நடங்க எிந்து நனபெபைட்டும் ீர்பா
தடங்சகாண்ட ண்குபைதி சகால்கிறு
ஈர்க்கும் (க.ாற்.ா.160)
செங்காணான்

நன்ன்

பார்க்கத்தில்

னகனபெதனடன னானகன சயல்லும் சாபைட்டு
ெித்துடன்

பார்ச்

செய்ன

யிபைம்ிச்

சென்று

னானகின் பகத்தில் அம்பு நனம சாமிந்து ித்தில்
வீமச்

செய்தனத

பநற்கண்ட

கயமி

ாற்தின்

ாடல்யாிகள் எடுத்தினம்பும் செய்திபனாடு ப்ிட்டுப்
ார்க்க னயக்கிது.
ான்காம் ாள் பார்
ான்காம் ாிலும் வீநன், துாிபனாதன் னட
கபைட

யிபேகம்

அனநத்து

பாாிட்ட

பாது

பயமப்னடகன யனத்துக் கடுனநனாகப் பாாிட்டு
தது வீபத்னத சயிப்டுத்தினிபைக்கிான்.
ஐந்தாம், ஆாம், ஏமாம் ாள் பார்
வீநன், ஐந்தாம் ாள் பாாில் துச்ொதன் நற்றும்
பூாிெிபயபசு

பான்பாபைடன்

பாாிட்டான்.

வீநன்,

ஆாம் ாள் பாாில் ெல்லினன், துாிபனாதன் நற்றும்
அயன் தம்ினபபாடு பாாிட்டான்.
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ாள்

பாாில்

ினகுனனச்

ெகுி,

செய்து,

ெல்லினன்

துாிபனாதன்

னடகன வீநன் ின்னடனச் செய்துள்ான்.
எட்டாம் ாள் பார்
வீநன், எட்டாம் ாள் பாாில் துாிபனாதன்
தம்ினர் எண்நனபக் சகால்கிான். ாம்பு யடியம் எடுத்த
இபயான,

கபைட

யடியம்

எடுத்து

அம்புென்

சகால்கிான். வீநன் இச்செய்தி அிந்து ெிம் சகாண்டு
நீண்டும்

துாிபனாதன்

காசுபன

அமித்தது

தம்ினர்
பான்று

எழுயனபபெம்,
அம்புெனபெம்

சகாடூபநாகக் சகால்கின்ான்.
ன்ிபண்டாம் ாள் பார்
வீநன், ன்ிபண்டாம் ாில் ெக்கப யிபேகத்தில்
ெிக்கின

அிநன்பெனயக்

காப்ாற்

துாிபனாதன்

னடபனாடு பாாிடுகிான்.
திான்காம் ாள் பார்
வீநன்,

திான்காம்

ாள்

பாாில்

துாிபனாதின் தம்ினர்கள் பப்து பனப நாய்த்து
தது சபைம்வீபத்னதக் காட்டிபெள்ான். பநலும் பூாி,
அயந்தி

அபென்

யிகர்ணன்

நற்றும்

உட்ட

துாிபனாதன்

னப

தம்ினா

கத்தில்

வீநன்

நாய்த்துள்ான்.
திபமாம் ாள் பார்
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வீநன், திபமாம் ாள் பாாில் துச்ொததம்,
அயன்

தம்ிநார்

ன்தின்நனப

எதிர்த்து

பாாிடுகிான். வீநன் துச்ொதன பாக்கி, உன்
தனனன அறுத்து, யமிகி இபத்தத்தில் பழ்கி, தாகம்
சகட ாக்குக்குப் சாபைந்தின குிர்ந்த ீனப னகனால்
அள்ி பைகும் ாலம், அக்கிினிற் ிந்த திசபௌதி
இபைனசனாத்த
இன்பா?

கூந்தல்
என்றும்,

நனினப
உது

படிக்கும்

ாலம்

தனநனா

துாிபனாதன ானக்பக பதயர்கள் எதிர்சகாண்டு
அனமத்துப் பாகும் டி அதப்புபயன் என்றும் கூி
தான் செய்த வீபெதத்தின படிக்கும் பாக்கத்தில்
வீபயார்த்னதகள் கூினனத;
இன்பாவுன்ன்சென்ிதுணித்திமிசெம்புலிற்
குித்திடுா
ின்பாயமலிதற்யித்தாிபைாபக
படித்திடுா
ின்பாதாகங்சகடாவுக்கினெந்ததண்ணீர்
பைகிடுா (யில்.கன்.17ம்பார்.ா.138)
என் யாிகலம்,
சயன்பனயிபழுதாலம்வீபபாதனின்ம்
பனபெங்
சகான்பானனநபசபதிர்சகாள்க்கடிதின்
யபயிடுயன் (யில்.கன்.17ம்பார்.ா.139)
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திபமாம்

ாடல்

யாிகலம்

யிக்குகின். இவ்வீபெத யார்த்னதகனக் பகட்ட
துாிபனாதன் தம்ிநார்கள் ன்தின்நபைம் சயகுண்டு
வீநன எதிர்க்க, வீநன் அயர்கன அமித்தயிடுகிான்.
ின் யிநன் துச்ொதபாடு யில்பார் புாிந்து, சகாடின
கதாபெதப் பார் புாிந்து இறுதினில் கடுங்பகாத்துடன்
பாாிட்டு

ஆபெதங்கனசனல்ாம்

மித்து

கால்பட்டினிால் பானப பநற்சகாண்டு பெிங்கபர்த்தி
இபணினனக் சகான்து பா துச்ொதன அமித்து
நநகிழ்ச்ெி அனடகிான்.
திசட்டாம் ாள் பார்
வீநன்,
ெல்லினபாடு

திசட்டாம்
பாாிட்டு

பும்

ாள்

பாாில்

செல்

னயத்து,

துாிபனாதபாடு அம்பு சதாடுக்கிான். பதர்க்குதினப,
ொபதி, யில், குனட எதம் அனத்தும் துணிக்கப்ட்டுக்
கீழ்யிழும் டி துாிபனாதபாடு பார் புாிந்தள்ான்.
ின் ெகுி பெனகனபெம் அமிக்கிான்.வீநன் தன்
வீபெதத்னத
சகாள்கிான்.

எண்டகிான்.
துாிபனாதன

சபைங்பகாம்
சயற்ி

சகாள்

பற்டுகிான்.
இனபுன யானக சூடி இகல்நனந்து
அனகடல் தான அபெட் டார்த்தன்று
(பு.சயண்.8-1)
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புப்சாபைள்

ாடல்யாிகள்

சயண்ாநானனின்

கூறுயதற்பகற்

னகபயந்தன

சயல்லும்

அவ்வீபத்னத

வீபம்

சநய்ப்ிக்கும்

வீநிடம்
ினந்திபைந்தது.

யிதநாக

வீநன்

துாிபனாதன அமித்துயிட பற்ட்டான். கிபைட்டிணர்
அிவுனபப்டி, பசுபாநன் பபநதஞ் செய்த இடத்திப
பானபத்

சதாடங்குகிான்

வீநன்.

துாிபனாதன்,

வீநன பாக்கி உன் உனிர்ின னாது? என்று யிய
வீநன் யாய்னநத் தயாதயாய் துனிர் துனணயாபகள்
ெிபத்திபசன என்று அச்ெநில்ாநல் கூறுகிான். ின்
வீநன் உன் உனிர்ின னாது? என்று யிவும் பாது
உண்னநத்

தயறும்

சகாடிபனாாகின

ண்ான்

இகததலூபட

துாிபனாதன்,

சனக்குநாபைனிசப

என்று

ாம்புக்

தயா

தினக்

கூறுகிான். வீநன் சபைஞ்ெிம் சகாண்டு கடுனநனாகப்
பாாிடுகிான்.
துாிபனாதின்
ிாிந்து

யிடும்

அபைச்சுன்யமி

வீநன்

தன்

சதானடனனத்
என்று
வீநன்

கதாபெதத்தால்

தாக்கிால்

சகால்லும்
குிப்ால்

உனிர்

யனகனன
உணர்ந்து

சகாள்கிான். ின் வீநன், துாிபனாதன் சதானடனனத்
தாக்கிப் பார் புாிந்தனநனன,
பநாயண்குிதாதணபாசயதிர் பநாதின்
கனதபூதிபேபையின் (யில்.ெல்.18ம்பார்.ா.184)
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என் யாிபெம் கதாபெதத்தால் நீண்டும் நீண்டும் தாக்கிக்
குபைதி சபைகும்டி குற்றுனிபாய் கிடக்கச் செய்தனநனன,
…சுபனாதற்பனிர்ின ிற் ீடுடன்
பற்று பகுகுபை திக்கண் பழ்கு சநாய்த்த
கழுகிிமற்கண்பநயின்
(யில்.ெல்.18ம்பார்.ா.196)
எதம் ெல்லின பையப் திசட்டாம் பார்ச்ெபைக்கப்
ாடல் வீநின் வீபச்செனல்கன யர்ணிக்கின்.
சதாகுப்புனப
வீநின் வீபெதபந அயனப் சபைம்பார்
புாினச்

செய்தது.

அப்பாாின்

பபந

வீநின்

வீபத்னத அனயபைம் அினபடிந்தது. இடிம்ன்,
கன், புண்டாீகன், நணிநான், நல்ன், கீெகன் நற்றும்
உகீெகர்கள் பான்பானப சயன் யிதபம், சூதாட்ட
ிகழ்யின்

பாது

யினப்ிற்குாினதாகபய

ெதநிட்ட

யிதபம்

காட்ெினித்தது.

பயமப்பார்,

யிற்பார், நற்பார் நற்றும் கதாபெதப் பார் பான்
பார்கன பநற்சகாண்ட வீநின் த்னத யர்ணிக்க
யார்த்னதகள்

இல்ன.



அபெர்கனபெம்,

துாிபனாதன் தம்ிநார்கனபெம், ெதநிட்டதற்பகற்
துச்ொதனபெம்
னானத்னதப்

அமித்தயிதபம்
னொற்றுகின்.

வீநின்
இறுதினில்

துாிபனாதனக் சகான் ிகழ்வுகப வீநது அசுப,
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இபாக்ெெ, னொெ, ெர்ப் நற்றும் ெகு ண்புகள்
ினந்த
சதிவுக்

இபாட்ெெ

காட்ெிப்டுத்தி.

வீபதீபச்செனல்கள்
பார்புாிந்த

வீபதீபப்பாாிடும்
நற்றும்

யிதங்கள்

குணத்னதத்

இவ்யாறு

வீநின்

பார்கத்தில்

அனத்தும்

வீநன்

இப்புத்தகப்குதி

ஆய்வுக்கட்டுனபனின் யமி ஆபானப்ட்டுள்.
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