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தி . நாவலர் ச. ேசாமசுந்தர பாரதியார் அவர்கள் 

எ திய தற் பதிப்பின் க ைர 
 
    "தமிழர் ரம்" என் ம் நல் ைரத் ெதாகுதி வரப்ெபற்ேறன்; ப த்  
உவைக ற்ேறன். இவ் வினிய உைரச் ெசய் ள் எ திய லவர், ெசன்ைனப் 
பல்கைலக் கழகத் தைலவராம் தி . ரா.பி. ேச ப்பிள்ைள அவர்கள் "ெசால் ன் 
ெசல்வர்" என வளம  லைம இளந்தமி லகு பாராட் ம் இப் ேபராசிாியர் இனிய 
எ த்தாளர்; இன்ெசாற் ேபச்சாளர். இவர்கள் உைர ேகட்  மகிழாத தமிழர் இரார். 
இவர்கள் இயற் ம் ல் எ ம் தமிழகம் வ ம் ெசல் ம் நாணயம்; ல் ேநாட்ட 
வண்ணக்கா◌் மதிப்  பாராட் ம் ேவண்டாமல் ெசலாவணியாகும் கலா உண் யல். 
இந் க்கு க ைர எ தித் தக ெப மா  என்ைனத் ண் ய  என்பால் 
இவர்கள் ெகாள் ம் அன்ைபக் காட் ம். தமிழில் சிறந்த ெசய் ட்கள் எல்லாம் அகம், 

றம் என் ம் ெபா ட்ெசல்வக் க லங்களாகும. அகப் ெபா ள் ல்கள் 
அைனத் ம் காதற் களஞ்சியங்கள். றப்ெபா ள் ல்களில் பழந் தமிழர  
ேபராண்ைம ம் அவர  ேபார் அறத் ைற ம் ேபசப்ப ம். தமிழ்ப் ெபா நா◌் ரம், 
இகலார் ேமற் பைடெய க்கும் இழிைவ இக ம்; ெவற்றி ெவறியி ம் ழ்வாைர 
ந ம் சி ைமைய ெவ க்கும். தமிழர் ேபார் அற ஒ க்கம், ெவட்சி-வஞ்சி-உழிைஞ-

ம்ைப-வாைக என்ைறந் திறப்ப ம். பைகவைர எச்சாியாமல் ெமய் ரர் ேபார் 
ெதாடங்கார். அவ் ெவச்சாிப்பின் ெபா வைகேய ெவட்சித் திைண(ஒ க்கம்) ஆகும். 
பைடெய ப்  வஞ்சி எனப்ப ம். பைகவர் அரணழித்தல் உழிைஞ. ெபா களத்தில் 
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எதிர்த் ப் ேபார் ாிதல் ம்ைப. வில் ெவற்றி மாைல மிைலவ  வாைக. இப்ேபார் 
ஒ க்கம் ஒவ்ெவான் ம் இடங் காலங்க க் ேகற்பப் பலதிறத் ைற வகுத்  நடக்கும். 
 
    இத்தைகய தமிழர் ெசந்திறப் ேபார்த் ைற அைனத் ம் ைறபடத் ெதாகுத் , 
வாிைசப்ப த்தி, எளிதில் எல்ேலா ம் ெதளி மா  சிறிய இவ் ைர ல் விளக்கிய 
ஆசிாியர் லைமத் திறம் பாராட்டற்பால . ேபார்க் ெகா ேயற்றம், பைடத்திறம், 
ேபார்க்களம், மறமானம், தாைனவைக, நிலப்பைட, கடற்பைடயாட்சி, ேகாட்ைட 
ெகாத்தள மாட்சி, ேபராண்ைம, மாதர் ரம், ரக்கல், வி வைக எல்லாம் நிரல்படத் 
ெதாகுத்  திறம்பட வகுத்  இந் ல் விளக்கப்பட் ள்ளன. றநா , தி க்குறள், 
ெப ந்ெதாைக, றத்திரட்  த ய ெப  ல்க ம், அைவ கூ ம் அ ந்திறற் 
ெசய்திக ம் இதில் அ குற எ த்  ஆளப்ப கின்றன. பண்ைடத் தமிழர் ேபார் மர ம், 
மற மாண் ம் ரர் அறப் பாிசும் எல்லாம் சிறிய இவ்ெவா  ேல ெசாிய விளக்கும் 
ெபற்றி ம், இதன் ெபா ள் நிைற ம் ெசால்வள ம் வியப்ெபா  நயப் ம் 
விைளவிக்கின்றன. இந் ைல அறிஞெரல்லாம் பாராட்  வரேவற்  ஆதாிப்பார் என 
நம் கிேறன். க்கு வாழ்த் ம், லசிாிய க்குப் பல்லாண்  கூ கிேறன். 
 
    பசுமைல, நாவலன் - இளைசகிழான் 9-5-1947. 
    ச. ேசா. பாரதி 
---------------------------   
 

உள் ைற 
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தமிழர் ரம் 
1. தமிழ்க் ெகா  ேயற்றம் 

 
    தமிழன் சீர்ைம 
 
    தமிழன் என்ேறார் இனம் உண் ; தனிேய அதற்ெகா  திறம் உண் . அத்திறம் 

ன்னாளில் தைல சிறந்  விளங்கிற் . "மண் ம் இைமயமைல எங்கள் மைலேய" 
என்  மார் தட் க் கூறினான் தமிழன். "கங்ைக ம் காவிாி ம் எங்கள் நதிேய" என்  
இ மாந்  பா னான் தமிழன். "பஞ்சநதி பா ம் பழனத் தி நா  எங்கள் நாேட" 
என்  ெநஞ்சம் நிமிர்ந்  ேபசினான் தமிழன். 
 
    தமிழன் ஆண்ைம 
 
    ஆண்ைம நிைறந்தவன் தமிழன். அந்நாளில் அவன் வாலாண்ைமயால் பைகவைர 
ெவன்றான்; தாளாண்ைம யால் வன்னிலத்ைத நன்னிலமாக்கினான்; ேவளாண்ைம 
யால் வளம் ெப க்கினான். இ  வாயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேன வாழ்ந்த தமிழன் 
நிைல இன் ம் வடநாட் ல் அவன் ைக வண்ணம் மண் ள் ழ்கி மைறந்  
கிடக்கின்ற . இந்தியாவின் எல்ைலப் றத்தி ள்ள ெப ச்சியர் நாட் ேல தமிழ் 
இனத்ைதச் ேசர்ந்த ெமாழிெயான்  இன்றள ம் வாழ்கின்ற . 
 
    ெதன்னா  - தமிழ்நா  
 
    உயர்ந்தவர் தாழ்வர்; தாழ்ந்தவர் உயர்வர். இஃ  உலகத்  இயற்ைக. அந்த 

ைறயில் ப ப்ப யாகத் தாழ்ந்தான் தமிழன்; வளமார்ந்த வட நாட்ைட வந்தவர்க்குத் 
தந்தான்; ெதன்னாட் ல் அைமந்  வாழ்வானாயினான். அந் நிைலயில் எ ந்த , 
"வடேவங்கடம் ெதன்குமாி ஆயிைடத் தமிழ் கூ ம் நல் லகம்" என்ற வாசகம். 
 
    இைமயப் பைடெய ப்  
 
    ஆயி ம், இைமயமைல தன் மைல என்பைதத் தமிழன் மறந்தானல்லன். 
பைட ற்றம் உைடய தமிழ் மன்னர் பலர் வடநாட் ன்மீ  பைடெய த்தனர்; ரம் 
விைளத்தனர். ெவற்றி ெபற்றனர். ேசர ேசாழ பாண் யர் ஆகிய தமிழ் ேவந்தர் 

வர்க்கும் அப்ெப ைமயிேல பங்குண் . 
 
    விற்ெகா  ேயற்றம் 
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    ேசரகுல மன்ன ள் சாலப் ெப ைம வாய்ந்தவன் ெந ஞ் ேசரலாதன். அவன் 
இைமயமைல வைர ம் பைடெய த் ச் ெசன்றான்; எதிர்த்த ஆாிய மன்னைர அலற 
அ த்தான்; சிைற பி த்தான். இைமயமைலயில் தன  வில் க்ெகா ைய ஏற்றி, 
"இைமய வரம்பன்" என் ம் வி ப் ெபயர் ெகாண்டான். அவன் கைழப் பா னார் 
ெபாய்யறியாப் பரணர் [1]. 
 
    க்ெகா  ேயற்றம் 
 
    பழங்காலச் ேசாழர் குலப் ெப ைமெயல்லாம் தன் ெப ைமயாக்கிக் ெகாண்டவன் 
காிகால் ேசாழன் என் ம் தி மாவளவன். அடேல  ேபான்ற அவ் ரன் 
வடநாட் ன்ேமற் பைடெய த்தான்; த ப்பார் எவ மின்றி, இைமயமைலைய 
அ த்தான்; விண்ணளாவிய அம் மைலைய அண்ணாந்  ேநாக்கினான்; தன் ேவகம் 
த த்தாண்ட அவ் விலங்க ன்மீ  ேசாழ நாட்  ேவங்ைகக் ெகா ைய ஏற்றினான். 
அவன் ெப ைமையச் சிலப்பதிகாரம் பா ற் . [2] 
 
    ெவற்றி ரனாகத் தமிழ் நாட்ைட ேநாக்கித் தி ம்பி வ ம் ெபா  
தி மாவளவைன வச்சிர நாட்  மன்ன்ன் வரேவற்  த் ப் பந்தைலத் திைறயாக 
அளித்தான். மகத நாட்டரசன் த த் ப் ேபார் ாிந்  ேதாற்றான்; எட் த் திைச ம் 

கழ் ெபற்ற வளவ க்குப் பட் மண்டபத்ைதத் திைறயாக இட்  வசங்கினான். 
அவந்தி நாட்  அரசன் ன்னேம நண்பனாத ன், மனம் உவந்  தமிழ் மன்னைன 
வரேவற் த் ேதாரணவாயில் ஒன்  பாிசாகத் தந்தான். ெபான்னா ம் மணியா ம் 
ஆன்னார் வ ம் ைனந்  அளித்த அ ம் பாிசுகள் [3] ம் கார் நகாின் சித்திர 
மாளிைகயில் சிறந்த காட்சிப் ெபா ள்களாக அைமந்தன. அவற்ைறக் கண்  விம்மிதம் 
உற்றனர் ரர் எல்லாம். 
 
    மீன்ெகா  ேயற்றம் பாண் யர  மீனக் ெகா ம் இமயமைலயில் மிளிர்வதாயிற் . 
அக் ெகா ேயற்றிய மன்னவைனப் "ப ப்பதத் க் கயல் ெபாறித்த பாண் யர் குலபதி" 
என்  பாராட் னார் ெபாியாழ்வார். அவன் வழி வந்த பாண் யன் ஒ வன், 
"ஆாியப்பைட கட்ந்த ெந ஞ்ெசழியன்" என்  சிலப்பதிகாரத்திேல குறிக்கப்ப  
கின்றான். ெச க்களத்தில் ஆாியைர ெவன்றைமயால் ெசழியன் அச் சிறப் ப் ெபயர் 
ெபற்றான் என்ப  ெவளிப்பைட. ஆண்ைம ம் அ ம் வாய்ந்த அம் மன்னன் ம ைர 
மாநகாில் அரசு ற்றி ந்தேபா  பாண் யநா  ேப ம் ெப வாழ் ம் ெபற்  
விளங்கிற் . அப் ெப ைமைய ேநாில் அறிந்த அயல் நாட்டான் ஒ வன், "ெதன்னவன் 
நாட் ச் சிறப் ம் ெசய்ைக ம் கண்மணி குளிர்ப்பக் கண்ேடன்" (4)* என்  வாநாரப் 

கழ்ந்  வாழ்த்தினான். 
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    ஆாிய அரசர் இ வர் 
 
    இவ்வா  இமயமைலயிேல தமிழ்க்ெக  ஏற்றி ரப் கழ் ெபற்ற ேவந்தைர 
மறந்தாரல்லர் வடநாட்டார். ஒ  தைல ைற கழிந்த . பின் ம் தமிழ் ேவந்தர  கழ் 
ம ங்கவில்ைல. ஒ  தி மணப்பந்தாில் ஆாிய மன்னர் பலர் கு மியி ந்தனர். 
அவர்க ள் கனகன், விசயன் என்ற இ வர் தமிழரசைரக் குறித்  அசதியா னர். 
"தமிழ் நாட்டரசர் பைடெய த்  வந் , இமயமைலயில் வில் ம் ம் கய ம் 
ெபாறித்த நாளில் எம்ைமப் ேபான்ற ரசூர ேவந்தர்கள் இந் நாட் ல் இல்ைலெபா ம்" 
என்  ேபசி மகிழ்ந்தார்கள். 
 
    ேசரன் சீற்றம் 
 
    வ நாட் னின் ம் வந்த மாதவர் வாயிலாக அவ்வைச ெமாழிையக் ேகட்டான் 
ேசரன் ெசங்குட் வன். அவன் கண் சிவந்த ; கரம் த்த் ; "இன்ேற 
வடநாட் ன்ேமற் பைடெய ப்ேபன். தமிழரசைர பழித் ச் சி ைம ேபசிய மாற்றாைரச் 
சிைறபி ப்ேபன்; பத்தினி யாகிய கண்ணகிக்கு இமயமைலயிற் சிைலெய ப்ேபன்; அச் 
சிைலைய அவ்வரசர் தைலயில் ஏற்றி வ ேவன்" என்  வஞ்சினம் கூறினான். ரர் 
ஆரவாாித்தனர். பைட திரண்  எ ந்த . வஞ்சிமா நகாினின் ம் வஞ்சிமாைல சூ ப் 

றப்பட்டான் ேசரன். பல நா ம் மைலசும் கடந்  ஊக்கமாகச் ெசன்ற  தமிழ்ச் 
ேசைன. 
 
    "காவா நாவிற் கனக ம் விசய ம் வி ந்தின் மன்னர் தம்ெமா ம் கூ  அ ந்தமிழ் 
ஆற்றல் அறிந்திலர் ஆங்ெகனச் சீற்ற  ெகாண் இச் ேசைன ெசல்வ ". [5] என்  
அதன் திற ைரத்தான் ேசரன். 
 
    ஆாியப் பைட ம் தமிழ்ப் பைட ம் 
 
    நீலகிாிைய ம் கங்ைகயாற்ைற ம் கடந்  பைகப் லம் குந்த  தமிழ்ப்பைட. 
அங்குக் கனக ம் விசய ம் எட்  ேவந்தைரத் ைணக்ெகாண்  ேசரைன 
எதிர்த்தனர். இ  திறத்தார்க்கும் க ம்ேபார் நிகழ்ந்த . தமிழ்ப் பைடயின் 
ெவம்ைமையத் தாங்காமாட்டா  கூட் ச் ேசைன நிைல குைலந்  ஓட்ட  பி த்த . 
கனக விசயர் ேசரன் ைகயிற் சிக்கிக் ெகாண்டார்கள். ஒ  பக ற் பல ேவந்தைரப் றங் 
கண்ட ேசரன் ெவற்றி ரனாகப் பாசைறயில் ற்றி ந்தான்; இமய மைலயிற் ேபாந்  
பத்தினிப் ப மத்திற்குாிய சிைல ெய த்  வ மா  தன் ேசனாதிபதிைய ஏவினான். 
 
    ரப் பாிசளிப்  
    கங்ைகயின் ெதன் கைரயால் நட்பரசாராகிய கன்னர் தமிழ் மன்னன் தங்குதற்குச் 
சிறந்த்ேதார் பாசைற அைமத்தி ந்தனர். அங்கு வந்  அமர்ந்தான் ேசரன். பைட ரர் 
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பல்லாயிரவர் நிைறந்தி ந்தார்கள். அவர்க ள் மாற்றாைர க்கி ெவன்றவர் பலர்; 
வி ப் ண் பட்டவர் பலர்; ெச க்களத்தில் உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெகாண்ட சூர்ாின் 
ைமந்தர் பலர். அவைர ெயல்லாம் வ க என்றைழத்தான் ர மன்னன்; அவரத் 
வாிைசயறிந்  ெபான்னாலாகிய வாைகப் க்கைள கமலர்ந்  பாிசளித்தான். 
ெசங்குட் வன  ெசங்ைகயாற் பாிசு ெபற்ற ரர் ச் க்களத்தில் ெபற்ற இன்பத்தி ம் 
சிறந்தேதார் இன்ப ற்றனர். 
 
    ஆாிய மன்ன க்கு வி தைல 
 
    பின் , ெதன்னாட்ைட ேநாக்கிப் றப்பட்டான் ேசரன்; இமயமைலயிேல எ த் க் 
கங்ைகயிேல நீராட் ய கண்ணகி சிைலையக் கனக விசயாின் ேமல் ஏற்றினான்; 
ெவற்றி ரசம் அதிர, ெவண்சங்கம் ழங்க, சிைறயரசர் தைலயில் இமயச்சிைல 
விளங்க வஞ்சிமாநகைர அைடந்தான். பத்தினிக்ேகாட்டத்தில் கண்ணகியான் சிைல 
ஒ  சன்னாளில் நி வப்ெபற்ற . அக் காட்சிையக் கண்களிப்பக் கண்டனர் தமிழரச ம் 
அயல் அரச ம். [6] கண்ணகியின் தி விழாைவ ன்னிட்  வி தைல ெபற்ற 
கனக ம் விசய ம், "தைலக்கு வந்த  தைலச்சுைமேயா  ேபாயிற் " என்  உள்ளங் 
குளிர்ந்  பத்தினிக் ேகாட்டத்ைத வணங்கித் தத்தம் நாட்ைட ேநாக்கிச் ெசன்றனர். 
    -------------------------------------------- 
 
    1. "ஆாியர் அலறத் தாக்கிப் ேபாிைச 
          ெதான் திர் வடவைர வணங்குவில் ெபாறித்  
          ெவஞ்சின ேவந்தைரப் பணித்ேதான்" 
    என்ப  அவர பாட்  - அகநா , 396. 
    2. "வடவைரேமல் வாள்ேவங்ைக ஒற்றினான், திக்ெகட் ம் குைடயிழ ற் 
          ெகாண்டளித்த ெகாற்றவன் காண் அம்மாைன," 
    -சிலப்பதிகாரம் - வாழ்த் க்காைத, 19. 
    3. சிலப்பதிகாரம், இந்திர விழ ெர த்த காைத, 86-110. 
    4. சிலப்பதிகாரம், கா  காண் காைத, 54-55. 
    5. சிலப்பதிகாரம், கால்ேகாட்காைத, 159-162. 
    6. "அ ஞ்சிைற நீங்கிய ஆாிய மன்ன ம் ெப ஞ்சிைறக் ேகாட்டம் பிாிந்த மன்ன ம் 
          குடகக் ெகாங்க ம் மா வ ேவந்த ம் கடல்சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு 
ேவந்த ம்"  கண்ணகிைய வணங்கினர். - சிலப்பதிகாரம், வரந்த  காைத, 157-160. 
--------------------------   
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2. தமிழர் பைடத்திறம் 
 
    நாற்பைட 
 
    அரசர்க்குாிய அங்கங்க ள் தைலசிறந்த  பைட. பைட  திறத்தால் அரசன் 
உட்பைகைய அழிப்பான்; றப்பைகைய ஒழிப்பான். ன்னாளில் ேதர்ப்பைட, 
யாைனப்பைட, குதிைரப்பைட, காலாட்பைட என் ம் நாற்பைட ைடய அரசன் 
மிகச் சிறந்தவனாக மதிக்கப் ெபற்றான். [1] எல்லாப் பைடக க்கும் மன்னேன 
மாெப ந் தைலவன். 
 
    யாைனப் பைட 
 
    நால்வைகப் பைடகளில் ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் வாய்ந்த  யாைனப்பைட. 
ெச க்களத்தில் ெகாண்  ெவம்ேபார் ைளப்ப ம், மாற்றார்க்குாிய மாட 
மதில்கைளத் தாக்கித் தகர்ப்ப ம் யாைனப் பைடேய. அப்பைட ர்ர் யாைனயாட்கள் 
என் ம், குஞ்சரமல்லர் என் ம் குறிக்கப்ெபற்றனர். வ ைம சான்ற அழகிய யாைன, 
பட்டத்  யாைன என்  ெபயர் ெபற்ற . உயர்ந்த ேமனி ம், ஓங்கிய நைட ம், சிறந்த 
ெகாம் ம், பரந்த அ ம், சிறிய கண் ம், ெசந்நிற வா ம் உைடய யாைனேய அப் 
பதவிக்கு உாியதாயிற் . அரசன், நாட்ைடச் சுற்றிப் பார்க்கப் றப்ப ம்ெபா ம், 
பைடெய க்கும் ெபா ம் பட்டத்  யாைனமீேதறிச் ெசல்வான். அவன் ெகா  
தாங்கும் தகுதி ம் அதற்ேக உண் . 
 
    ேசரநாட்  யாைனப்பைட தமிழகத்தில் மைலநாடாகிய ேசரநா  யாைனச் 
ெசல்வ ைடய . ஆதலால் அந்நாட் ப் பைடயில் யாைனப் பைட சிறந்தேதார் 
அங்கமாக விளங்கிற் . அந் நாட்ைட ஆண்ட அரசன் ஒ வன் "பல்யாைனச் ெசல்ெக  
குட் வன்" என்  பாராட்டப்ப கின்றான். [2] லவர் பா ம் க ைடய ரனாய் 
விளங்கிய அச்ேசரன் ேவழப்பைடயால் வி மிய கழ் ெபற்றவன் என்ப  
ெவளிப்பைட. 
 
    ேசாழநாட்  யாைனப்பைட 
 
    ேசாழநாட் ன் ேவழப்பைடத் திறத்திைனப் பிற நாட்  அறிஞர் எ தி ள்ள 
குறிப் களால் அறியலாகும். "ேசாழநாட்  அரசாங்கம் அ பதாயிரம் ேபார்க் 
களி கைள உைடய . ேபார்க்களத்திற் கும் ெபா  அவற்றின் கில் அைமந்த 

களில் ரர் நிைறந்தி ப்பர்; ரத்தி ள்ள பைகவர்கள்மீ  வில்லம்  ரப்பர்; 
ஈண் ய பைகவர்மீ  ஈட் ையப் பாய்ச்சுவர். ேபார் ைனயில் ரம் விைளத்  
ெவற்றி ெப ம் ேவழங்க க்கு வி ப் ெபயர் ெகா ப்ப ண் . அப் ெபயர்கள் 
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அவற்றின் ெகாற்றத்ைதக் குறிப்பனவாக அைம ம். நாள்ேதா ம் ேபார்க் களி கைள 
அரசன் பார்ைவயி வான்" என்  சீனத்  அறிஞன் ஒ வன் எ திப் ேபாந்தான்.[3] 
 
    பாண் நாட்  யாைனப்பைட 
 
    பாண்  நாட்ைட ஆண்ட ரமன்ன ள் ஒ வன் ெப வ தி என் ம் ெபயறினான். 
பைகவர்கைள அறப்ேபாரால் ெவன்  மறக்கள ேவள்வி ாிந்தவன் அவன். 
யாைனப்பைட அவனிடம் சிறந்  விளங்கிற் . "ெகால்யாைன பலேவாட் க் கூடா 
மன்னர் குழாம் தவிர்த்த ெப வ தி" என்  ேவள்விக்கு ச் ெசப்ேப கள் அவைன 
வியந் ைரக்கின்றன [4]. பாண்  நாட்  மீனக் ெகா  அவன் பட்டத்  
யாைனயின்மீ  ெப மிதமாக நிமிர்ந்  பறந்த காட்சிையக் கண்ட கவிஞர் ஒ வர். 
    "ெகால்களிற்  மீமிைசக் ெகா விசும்  நிழற் ம் எங்ேகா வாழிய" 
    என்  மன மகிழ்ந்  வாழ்த்தினார்.[5] 
 
    ேவைளப் பைட 
 
    கண்ணிைனக் காக்கும் இைமேபால அரசற்குக் காலத்தில் உதவி ாி ம் ர ம் 

ற்காலத்தில் இ ந்தனர்; அன்னார் அ க்கப் பைடயினர்; உற்றவிடத்  உயிர் 
வழங்கும் ெபற்றியர். உ க்ைகயிழந்தவன் ைக ேபால் இ க்கண் வந்த ேவைளயில் 
ஏன்  உதவிய அவ் ரர் "ேவைளக்காரர்" என்  அைழக்கப் ெபற்றார்.[6] தஞ்ைசச் 
ேசாழ மன்னர் ேசைனயில் ேவைளக்காரப் பட்டாளம் ஒன்  சிறந்  விளங்கிற் . 
 
    ஔைவ கண்ட ரன் 
 
    பழங்காலத்தி ம் இத்தைகய ேவைளப்பைட ரர் இ ந்தனர் என்ப  ஔைவயார் 
பாட்டால் விளங்கு கின்ற . ஒ  நாள் ஓர் அரசைனக் காணச் ெசன்றார். 
 
    ஔைவயார். ம  நிைறந்த ெபாற்கிண்ணம் அவன் ன்ேன நின்ற . அங்கு க்கு 
மீைசேயா  ெமய்க்காப்பாளனாக நின்றான் ஒ  ேசவகன். அவன் கத்ைத 
ஔைவயார் அமர்ந்  ேநாக்கினார்; அவன் ஊ ம் ேப ம் ேகட்டறிந்தார்; 

கமலர்ந்தார்; ஆர்வத்ேதா  ேபச ற்றார்: 
 
    "அரேச! இவன் பிறந்த கு யின் ெப ைமைய ன்  தைல ைறயாக நான் 
அறிேவன். ஒ  ேபார் ைனயில் உன் பாட்டன் ெப ம் ேபார் 

ாிந் ெகாண் ந்தான். அவன் வில் னின் ம் ேபாந்த அம் கள் மாற்றார் 
ேசைனையச் சின்னபின்னமாக்கின. அவ்வில் ன் ெசயல் கண்  விம்மிதம்ெகாண்  
நின்றான் உன் ஐயன். அப்ேபா  பைகவன் ஒ வன் விலாப் றமாக நின்  சிய 
ேவற்பைட அவைன ேநாக்கி ேவகமாக வந் ெகாண் ந்த . அதைன அவன் 
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அறிந்தானில்ைல. ெநா ப்ெபா தில் ேவற்பைடக்கும் அவ க்கும் இைடேய ஒ  
ரன் வந்  நின்றான்; ெவம்பைடையத் தன் மார்பில் ஏற்றான்; ம ந்  மண்ேமல் 

வி ந்தான். அவைனத் த வி எட்த்தான் உன் பாட்டன்; க ம் ண்ைணக் கண்ணீராற் 
க வினான்; [7] அவன் வி ந்  பட்ட இடத்தில் ரக் கல் நாட் னான். 
 
    "அவ் ர ைடய ேபரன் இவன். அந்த ைறயில் அவன் ெபயேர இவன் ெபயர். 
அமர்க்களத்தில் இவ ம் அ ஞ் ெசயல் ாிய வல்லான்; உனக்காக உயிைர ம் 
ெகா ப்பான். தியாகம் இவன் பிறவிக்குணம். ஆதலால் இக் கிண்ணத்தி ள்ள ம ைவ 

த ல் இவ க்ேக ெகா " என்  கூறினார். அ  ேகட்ட அரசன் மனமகிழ்ந்  
ஔைவயார் பணித்தவாேற ெசய்தான்.[8] 
 
    லப் பைட 
 
    பல்வைகப் பைடைய ம் ைகயாண்ட  பழந்தமிழ் நா . லப்பைட, கூ ப்பைட, 
நாட் ப்பைட, காட் ப் பைட, ைணப்பைட, பைகப்பைட என் ம் அ வைகப் 
பைடைய ம் உைடயராயி த்தனர் தமிழ் மன்னர். ஆயி ம் அவற் ள் சாலச் சிறந்த  

லப்பைடேய. அப்பைட ரர் வாைழய  வாைழேபால் மன்னர்க்குப் பைடத் 
ெதாழிலாற் ம் மறக் குலத்தினர்; பரம்பைரயாற் ெபற்ற ேபராண்ைம ம் மனத் 
திண்ைம ம் உைடயவர்; பைகவர  ெவம்ைமையத் தாங்கி நிைலகுைலயா  நின்  
ேபாாி ம் தன்ைமயர். இத்தைகய லப் பைடையத் "ெதால்பைட" என்றார் 
தி வள் வர்." [9] 
 
    விைலப் பைட 
 
    ேவந்தர்க்குாிய பைடக ள் விைலப்பைட ம் ஒன் . "ெபான்னின் ஆகும் 
ெபா பைட" என்  அதன் தன்ைமைய உணர்த்தினார் சிந்தாமணியாசிாியர். 

ன்னாளில் விைலப் ேபார் ரராக விளங்கியவர்க ள் ஒ வர் ேவளிர்குலத் தைலவர். 
அவர் ேபராண்ைம வாய்ந்தவர்; மாற்றாாின் கூற் வர்; ெவற்றிேமல் ெவற்றி ெபற்ற 

ர்ர், ெசன்ற விடெமல்லாம் ெச  ெவன்  உயர்ந்தைமயால் அவர் " ைனய வார்" 
என் ம் சிறப் ப் ெபயர் ெபற்றார். ேபார் ைனயிேல ேதால்வி ற்றவர் ெப ம்பா ம் 
அவ தவிைய நா வர்; அதற்குக் ைகம்மாறாகத் தக்க ெபான் ம் ெபா ம் ெகா க்க 
இைசவர். ைனய வார் ேபார்க்ேகாலம் ைனந்  றப்ப வார். மாற்றாைரத் 
தாக்குவார்; ெவற்றி ெப வார்; ேபசிய ெபா ைளப் ெபற்  மீள்வார். 
 
    அவ்வா  கிைடத்த ெபா ளிற் ெப ம்பாகத்ைத அவர் அறவழியிற் ெசலவிட்டார். 
வாளாண்ைமயால் வந்த ெபா ைள அறெநறியிற் ெசலவிட்  அவர் இைறவன் 
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தி வ க்குாியரானார். தி த்ெதாண்டர் ராணத்தில் ேபாற்றப்ப கின்ற 
அரன யார் அ பத்  வாில் ைனய வா ம் ஒ வராய் விளங்குகின்றார். [10] 
 
    பைட வகுப்  
 
    இன் ம், இக் காலத் ப் பட்டாள ைறயில் அைமந்த பைடக ம் ற்காலத்தில் 
உண் . விற்பைட, ேவற்பைட, மற்பைட, வாட்பைட த ய பைட வகுப் கைளத் 
தமிழ்ப் பாட் ேல காணலாம். விற்கைலயில் ேதர்ந்தி ந்த  ற்காலத் தமிழ் நா . 
மைல நாட்ைட யாண்ட ேசரமன்னர்க்கு வில்வித்ைத குலவித்ைதயாகேவ அைமந்த , 
ேசர நாட் க் ெகா யில் வில் ன் வ வேம எ தப்பட் ந்த . வில்லவன் என்ப  
ேசரமன்னர்க்குாிய கு ப் ெபயராக வழங்கிற் . இன் ம் பைழய வில்லாண்ைமையக் 
காட் ம் வ க்கம் ஒன்  மைலயாள நாட் ல் உள்ள . ஆண் க்கு ஒ  ைற 
மைலயாள மன்னர் தம் அரண்மைனயினின்  வில் டன் ெவளிப்பட்  அம்ெபய்  
மீண்  வ கின்றார். 
 
    வட் ைட 
 
    ரர் உ க்கும் உைட வட் ைட என்  ெபயர் ெபற்றி ந்த . வில்லாள ள் 

தல்வனாக ைவத்  எண்ணப்பட்ட சீவகன், மாற்றார் கவர்ந்  ெசன்ற பசுக்கைள 
மீட் வரப் றப்பட்டேபா  வட் ைட உ த்தி ந்தான் என்  சிந்தாமணி 
கூ கின்ற . தாய் கங் காணா  கதறிய த கன் க ம், அவற்றின் யர் கண்  
தாியாத 
 
    ஆயர்க ம் இன் ம் வண்ணம் பசுக்கைள மீட் த் தந்த சீவகைன,"வட் ைடப் 
ெபா ந்த தாைன வள்ளல்!" என்  அக் காவியம் வியந்  கழ்கின்ற . ழந்தாள் 
அளவாக ரர் உ க்கும் உைடேய வட் ைடயாகும்." விற்பைடயில் ைகேதர்ந்த ரர் 
'ேதர்ந்த வில் கள்' என்  ெபயர் ெபற்றனர். 
 
    ர ரசு 
 
    தமிழ் நாட்   மன்னர்க்கு ன்  ரசம் உண் ; ஒன்  நீதி ரசு; மற்ெறான்  
ெகாைட ரசு; இன்ெனான்  பைட ரசு. ெசம்ைமயின் சின்னம் நீதி ரசம்; 
வன்ைமயின் சின்னம் ெகாைட ரசம்; ஆண்ைமயின் சின்னம் பைட ரசம். 
 
    ெவம்ைம வாய்ந்த ைய டன் தாக்கிக் ெகாம்பினால் பீறிக்ெகான்ற 
ெப ங்காைளயின் ேதாலாற் ெசய்யப்ப வ  ர ரசம். ேபார் ஒ ங்கிய காலங்களில் 
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அஃ  அரண்மைனயில் ஒ  மணி மஞ்சத்தில் ற்றி க்கும். மன்னன் பைடெய க்கும் 
ெபா  அம் ரசம் மாளிைகயினின்  எ ந்  ன்ேன ெசல் ம். 
 
    இைசக் க விகள் 
 
    ேபார்க்களத்தில் ர ெவறி ட் ம் இைசக்க விகள் பல இ ந்தன. பைற ம் 
பம்ைப ம், திட்ைட ம் தடாாி ம், ழ ம் ம், கர ைக ம் திண் ம் அத்தைகய 
க விகள் [12]. அவற்றின் ெபயர்கள் ஒ க் குறிப்பால் அைமந் தனவாகத் 
ேதான் கின்றன. பம்பம் என்  ஒ ப்ப  பம்ைப; ர் ர் என்  ஒ ப்ப  ; 
கர ேபால் கத் வ  கர ைக. இவ்விைசக் க விகள் ஒன்  ேசர்ந்  ஒ க்கும் 
ெபா  ரர  தைல கறங்கி ஆ ம்; நரம் களில் க்ேக ம்; ேபார் ெவறி பிறக்கும்; 

ரம் சிறக்கும். 
 
    மறவர் 
 
    மனத்திண்ைம வாய்ந்த ரைர மறவர் என்  அைழத்தனர் பழந் தமிழர். அவர் 
கல்ெலனத் திரண்ட ேதாளர்; கட்டைமந்த ேமனியர்; க்கு மீைசயர்; த க்கு 
ெமாழியினர்; றிய நைடயினர்; சீறிய விழியினர். 
 
    " கழ்எனின் உயி ம் ெகா க்குவர், பழிஎனின்  
     உலகுடன் ெபறி ம் ெகாள்ளலர்." [13] 
 
    ேபராண்ைம 
 
    ேபார்க்களத்தில் ன் ைவத்த காைலப் பின் ைவத்தலறியாத மறவேர சுத்த ரர். 
தம்ைம ேநாக்கி வ ம் பைடக்கலத்ைதத் ச்சமாகக் க வ  அவர் இயற்ைக. 
பைடக்கலம் வ ம் ேபா  விழித்த கண் இைமத்தல் அவர் ரத்திற்கு இ க்கு.[14] 
 
    அன்னார் மாற்றார  பைடக்கலத்தாற் ெபற்ற வ க்கைளப் ெபான்னி ம் 
மணியி ம் ேமலாகப் ேபாற் வர்; அவற்ைறப் கழின் சின்னமாகக் க திப் ெப ைம 
ெகாள்வர். 
 
    த ம்பன் 
 
    ன்னாளில் த ம்பன் என்ற ெபய ைடய தைலவன் ஒ வன் தமிழ் நாட் ல் 
வாழ்ந்தான். அவன் கத்தி ம் மார்பி ம் அ க்க க்காக வ க்கள் அைமந்தி ந்தன. 
ேவலா ம் வில்லா ம் மாற்றார் எ தியைமத்த ரப்படம்ேபால் விளங்கிற்  அவன் 
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கட்டைமந்த ேமனி. பைகவர் பைடக்கலத்தால் உ  ரம் விைளத்த உடம்பிைனப் 
பார்த் ப் பார்த்  இன் ற்றான் அவ் ரன்; ஒவ்ெவா  த ம்பின் வரலாற்ைற ம் 
ேபசிப் ேபசி ெப மிதம் அைடந்தான். நாளைடவில் அவ ைடய இயற்ெபயர் 
மைறந்  ேபாயிற் . த ம்பன் என்ற சிறப் ப் ெபயேர அவற்குாியதாயிற் . தமிழ்ப் 
ெப ங் கவிஞராகிய பரணர் த ேயார் அவன் ேபராண்ைமைய வியந்  பா னர்.[15] 
 
    ப் பல் 
 
    ேபார் ஒழிந்த காலங்களில் க ங்ைக மறவர் காட் ள்ேள ேபாந்  க ம் 

கைளத் தாக்குவர். அவற்றின் வாையக் கிழிப்பர்; பற்கைளத் தகர்ப்பர்; ெவற்றிப் 
பாிசாகிய அப் பற்கைளக் ேகாத் த் தம் குல மாதர்க்கு அணிகலனாகக் ெகா ப்பர். 
அ ேவ மறக்கு  மாதர் மதித்த நற்பாிசு. 
    "மறங்ெகாள் வயப்  வாய்பிளந்  ெபற்ற மாைல ெவண்பல் தா " 
    என்  பழந்தமிழ்க் கவிைத அதன் ெப ைமையப் பா ற் .(16)* 
 
    க மால் 
 
    ன்னாளில் க ம்  வா ம் காட் ேல னிவர் ஒ வர் தவம் ாிந்தி ந்தார். 
அவர்மீ  பாய்வதற்குப் பதி ேபாட்ட  ஒ  ெப ம் . ரம் வாய்ந்த தமிழ் மகன் 
ஒ வன் அப்ேபா  அவ் வழிப் ேபாந்தான்; க்கும் னிவ க்கும் இைடேய 
பாய்ந்தான்; அவ்விலங்ைகக் ெகான்  னிவர் உயிைரக் காத்தான். அன்  தல் 
' க மால்' என்  தமிழகம் அவைனப் கழ்வதாயிற் . அவன் கு  வழியில் வந்த 
தைலவர்க்ெகல்லாம் அ  பட்டப் ெபயராக வழங்கிற் .(17) 
 
    ரப் ெபயர் 
 
    இன் ம், அந் நாளில் பல வைகயான ரப் ெபயாிட்  வாழ்ந்தனர் தமிழர். ேவங்ைக 
மார்பன் என்ப  ஒ  சிற்றரசன் ெபயர். அச்ெசால் ேல ரம் கின்ற . இன் ம் 
விறல் மிண்டன், ேகாட்  த ய ெபயர்க ம் ஆடவர் ெபயர்களாக அைமந்தன. 
[18] சிங்கன் என்ற ெபய ம் அக்காலத்தில் வழங்கிற் . ெபாதியமைலக்க ேக சிங்கன் 
என்ற தைலவனால் ஆளப்பட்ட பாைளயம் சிங்கன்பட்  என்  ெபயர் ெபற்ற . 

லைம சான்ற தி வள் வாின் நண்பராகத் திகழ்ந்த தமிழ்ப்ெப மகன், ஏேலல 
சிங்கன் என் ம் ெபயர் ெபற்றி ந்தான் என்பர். இவ்வா  ரப் ெபயர் ண் , ரம் 
விைளத்தனர் பண்ைடத் தமிழர். 
 
 



 14

    ெகாற்றைவ வழிபா  
 
    தமிழ் ரர் வணங்கிய ெதய்வம் ெகாற்றைவ ஆகும். ெவற்றி த ம் தாேய 
ெகாற்றைவ என்  ெபயர் ெபற்றாள். 
 
    "சிலம் ம் கழ ம் லம் ம் சீற  வலம்ப  ெகாற்றத்  வாய்வாட் 
    ெகாற்றைவ"(19) 
 
    யின் ேகாயில் தமிழ் நாட் ப் பாைல வனங்களி ம் மைலகளி ம் சிறந்  
விளங்கிற் . ஆைனமைலத் ெதாடாில் உள்ள அயிைர என் ம் குன்றின்மீ  
ெகாற்றைவயின் ேகாயில் ஒன்  ற்காலத்தில் இ ந்த . மன்ன ம் மறவ ம் அங்ேக 
கு திப் ப  ெகா த்  வழிபா  ெசய்தார்கள். நாளைடவில் அயிைர மைல என்ற 
ெபயர் ஐவர்மைல என ம விற் . பஞ்சபாண்டவர் என் ம் ஐவர்க்கும் உாிய  அம் 
மைல என்ற கைத எ ந்த . அதற்கு இைசய அங்கி ந்த ெகாற்றைவ ஐவர்க்கும் 
ேதவியாய பாஞ்சா  என்  அைழக்கப் ெபற்றாள்.(20) 
 
    ரத்தாய் 
 
    ரத்ைதப் ெபண்ணாக வழிபட்ட ெப ைம தமிழ க்கு உாியதாகும். இம் 
மாநிலத்தில் ஆதி சக்தியாக அைமந்தவள் ெகாற்றைவ. பழைமக்குப் பழைமயாய்த் 
திகழ்பவள் அவேள. தமிழகத்திற் பைட ெகாண்  அ ள் ாி ம் ர கைன 
ஈன்ற தாய் அவேள.[21] அரந்ைத ெக த்  வரம் த ம் திறம் வாய்ந்தவள் அவேள. 
    -------------- 
 
    [1]. "உ ப்பைமந்  ஊறஞ்சா ெவல்பைட ேவந்தன் ெவ க்ைக ள்  
            எல்லாம் தைல" - தி க்குறள், 761. 
    [2]. இவைனப் பதிற் ப்பத்  ன்றாம் பத்தில் பாைலக் ெகௗதமனார் பா ள்ளார். 
    [3]. ேசாழர்கள் - நீலகண்ட சாஸ்திாியார், இரண்டாம் பாகம், தல் பகுதி, ப. 230 
    [4]. ேவள்விக்கு ச் ெசப்ேப கள் கி.பி. எட்டாம் ற்றாண் ேல வைரயப்ெபற்றன. 
    [5]. றநா ,9. ெநட் ைமயார் பாட் . 
    [6]. ஆபத்  ேவைளயில் அஞ்சல் என்  அ ள் ாி ம் கேவைள  
        "ேவைளக்காரப் ெப மாள்" என்றார், அ ணகிாிநாதர். 
    [7]. " ரந்தார்கண் ணீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா  இரந் ேகாட் டக்க ைடத் " 
    என்ற தி க்குறள் ஈண் க் க தத் தக்க . 
    [8]. றநா , 290. 
    [9]. "உைலவிடத்  ஊறஞ்சா வன்கண் ெதாைலவிடத் த் 
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    ெதால்பைடக் கல்லால் அாி " - தி க்குறள், 762. 
    [10]. "அைறக்ெகாண்ட ேவல்நம்பி ைனய வாற் க ேயன்" என்   
      தி த்ெதாண்டத் ெதாைகப் பதிகத்திேல பா னார், சுந்தர ர்த்தி. 
    [11]. சீவக சிந்தாமணி, 468. "வட் ைட- ழந்தாள் அளவாக ரர்  
       உ க்கும் உைட விேசடம்" என்றார் நச்சினார்க்கினியர். 
    [12]. ேபார்க்களத்தில் ழங்கும் க விகைள ஒ  பாட் ல் ெதாகுத் ைரத்தார்  
        வில் . அதைன வில்  பாரதம், பதிேனழாம் ேபார்ச் ச க்கத்திற் காண்க. 
    [13]. றநா , 182. 
    [14]. "விழித்தகண் ேவல் ெகாண்  எறிய அழித்  
    இைமப்பின் ஒட்டன்ேறா வன்கண் அவர்க்கு" என்றார் தி வள் வர். பைகவர் 
எறிந்த ேவல் தன்ைன ேநாக்கி வ ம்ேபா  கண்ணிைமத்தல் ேதால்வியாகும் என்ப  
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மாட்ேடன்" என்  மற்றவன் ெசால்வான். "அப்ப யானால் கண்ைண விழித் க் 
ெகாண்  என் ன்னால் நில்" என்பான். அப்ப  மற்றவன் நின்ற டேன இவன் தன் 
இ  ைககைள ம் ஓங்கித் தட் வான். அப்ேபா  அவன் கண்ைண  விழித்தால் 
ேதால்வி; கண்ணிைமயாமல் நின்றால் ெவற்றி. 
    [15]. ெப ம் ண்ணால் அழகு ெபற்ற த ம்பன் என்ற க த்தைமத் ப் பா னார் 
பரணர். "இ ம்பாண் ஒக்கல் தைலவன் ெப ம் ண் ஏர் த ம்பன்" - நற்றிைண, 300 
நக்கீர ம் இதைனப் பா னர். 
    [16]. சிலப்பதிகாரம், ேவட் வ வாி, 27-28. 
    [17]. றநா  - 201 
    [18]. "அடல்சூழ்ந்த ேவல்நம்பி ேகாட் க்கும் அ ேயன்." - சுந்தர ர்த்தி  
         ேதவாரம், தி த்ெதாண்டத் ெதாைகப் பதிகம். 
    [19]. சிலப்பதிகாரம்: ேவட் வ வாி,63-64 
    [20]. 'ேசரன் ெசங்குட் வன்,' ப.181. பழனியி ந்  ஏ  ைமல் ரத்தி ள்ள ஐவர் 
மைலயில் ற்  அ பத  நீள ள்ள குைக ம், பழங்ேகாயி ம் உள்ளன. M.M.III,724. 
    [21]. தி காற் ப்பைட, கைன "ெவற்றி ெவல் ேபார்க் ெகாற்றைவ சி வன்" 
என் ம், "பைழேயாள் குழவி" என் ம் குறிக்கின்ற . 
-------------------------- 
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3. தமிழ்நாட் ப் ேபார்க் களங்கள் 
 
    ேபராைச 
 
    பைக ம் ேபா ம் எந்நா ம் இவ் லகில் உண் . மண்ணா ம் மன்னாின் 
ஆைசக்கு அளவில்ைல; அகில ெமல்லாம் கட்  ஆண்டா ம் கடல் மீதிேல ஆைண 
ெச த்த வி ம் வர்; கடலாட்சி ெபற்ற பின்னர் வான ெவளிைய ஏகேபாகமாக ஆள 
ஆைசப்ப வர். இத்தைகய ஆைசயால் வ வ  சல். "ஒ வைன ஒ வன் அ த ம் 
ெதாைலத ம் வதன் . இவ் லகத்  இயற்ைக" [1] என்றார் ஒ  தமிழ்க் கவிஞர். 
 
    பாரதப் ேபா ம் தமிழரசும் 
 
    மண்ணாைச பி த்த மன்னர் வா ம் இம்மாநிலத்தில் ெந ங்காலம் தன்னரசு ெபற்  
வாழ்ந்த  தமிழ்நா . வாைழய  வாைழெயன வந்தனர் ேசர ேசாழ பாண் யர். பாரதப் 
ேபார் நிகழ்ந்தேபா  பைகத்  நின்ற இ  பைடக்கும் வளமாகச் ேசாறளித்தான் ஒ  
தமிழ் ேவந்தன்.\ அவன் ெப ைமைய வியந்  கழ்ந்த  பாரதநா . 
 
    'ஓர்ஐவர் ஈைர ம் பதின்மர் உடன்ெற ந்த ேபாாில் ெப ஞ்ேசா  ேபாற்றா  
தானளித்த ேசரன் ெபாைறயன் மைலயன் திறம்பா க் கார்ெசய் குழலாட ஆடாேமா 
ஊசல்" 
    என்  அச் ேசரன் சீர்ைமையச் சிலம்  பா ற் . 
 
    தைலவணங்காத் தமிழகம் 
 
    வடநாட்  வம்பேமாாியர் திக்ெகட் ம் ெவல்ேவாம் என்  ேதாள் ெகாட்  ஆர்த் த் 
ெதன்திைச ேநாக்கி வந்தேபா  அவர் பைட ெவள்ளத்ைதத் த த் ப் ேபார் ாிந்தான் 
பைழயன் என் ம் தமிழ் ரன். அப்ேபா  வம்பர் பைடத்திறம் தமிழ் நாட் ல் 

ைனந்  ெசல்ல மாட்டா  மடங்கி அடங்கிற் . [2] அன்றி ம் அேசாகன் ேபான்ற 
அ ந்திறல் அரசர்க ம் தமிழ் நாட் ன் தன்னரைச மதித்தார்கள். அந்நாளில் வர்த்தகம் 
க தி வந்த பிற நாட்டாைரத் தமிழ்நா  வரேவற்ற ; அவேரா  ேவற் ைமயின்றிக் 
கலந்த ; ஆனால், தண்ெட த்  வந்தவைரத் தட்  றித்த . 
 
    தி மாவளவன் 
 
    தமிழ்நாட்  ேவந்த க்குள் அ க்க  ேபார் நிகழ்ந்த ண் . ேசாழ மன்னாில் 
தி மாவளவ ம், பாண் ய மன்னாில் ெந ஞ்ெசழிய ம் தாமாகேவ தைலெய த்த 
ெப  ரர். இளைமயில் அாியைண ஏறினான் தி மாவளவன். எளிதில் அவைன 
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ெவல்லலாம் என்  க தினர் பைக ேவந்தர். பாம்  சிறியதாயி ம் ெப ங்கழியால் 
அ த்தல் ேவண் ம் என்ப  அவர் ெகாள்ைக. ஆதலால் ேசர ம் பாண் ய ம் 
ெப ம்பைட திரட் னர். சிற்றரசர் பதிெனா வர் அவ டன் ேசர்ந்தனர். ேநசப் 
ெப ம்பைட வளவ க்குாிய நாட் ன்ேமற் ெசன்ற . அப்பைடயின் வ ைகைய 
ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் வளவன்; ஊக்கம் உற்றான். மண்ணாைச பி த்த 
மாற்றார் அைனவைர ம் ஒ ங்ேக அ த்  ப்பதற்கு நல்லேதார் வாய்ப்  ேநர்ந்த  
என்  எண்ணி மன மகிழ்ந்தான். ெவண்ணிப் ேபார் ேசாழியப்பைட காற்ெறறி 
கடெலனக் கதித்ெத ந்த . ஆத்திமாைல அணிந்த தி மாவளவன் ன்னணியில் 
ெப மிதமாகச் ெசன்றான். ெவண்ணி ாின் அ ேக இ  திறத்தார்க்கும் ெவம்ேபார் 
நிகழ்ந்த . ேபார்க்களத்தில் பாண் யன் அ பட்  வி ந்தான்; ஆவி றந்தான். ேசரன் 
மார்பில் ஓர் அம்  பாய்ந்  றத்ேத ேபாயிற் . கு நில மன்னர் குன்  ட் ய 
கு விேபால்  குன்றி ஓ னர். வளவன் வாைக மாைல சூ னான். கவிகள் 
பாமாைல சூட் னர்.(3) 
 
    ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    தமிழ்நாட்ைட அரசாண்ட மற்ெறா  ர மன்னன் ெந ஞ்ெசழியன். அவன் 
க விேல தி ைடயவன்; அஞ்சாத ெநஞ்சினன்; ெசஞ்ெசாற் கவிஞன். இளைமயிேல 
அவன் அரசா ம் உாிைம ெபற்றான். இளைமைய எளிைமயாகக் க தினர் மற்ைறய 
இ  ேவந்த ம்; பைடத்திறமற்ற சி வன் என்  ஏளனம் ேபசினர். 
 
    அதைன ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் ெசழியன். ெப ஞ் சீற்ற ற்றான். மாற்றார் 
என் நாட்ைடப் பழித்தனர்; என்ைன ம் இழித் ைரத்தனர். சி  ெமாழி ேபசிய 
அவ்வரசைரச் சிதற அ ப்ேபன்; சிைற பி ப்ேபன்; ெவற்றி ெப ேவன். ெபேறனாயின் 
என் கு கள் என்ைன இகழ்க; மாெப ம் லவர்கள் என் நாட்ைடப் பாடாெதாழிக" 
என்  வஞ்சினம் கூறினான்;[4] ேபார்க்ேகாலங்ெகாண்  எ ந்தான். 
 
    தைலயாலங்கானப் ேபார் 
 
    தைலயலங்கானத்தில் மாற்றாைரத் தாக்கினான்; வாைக மாைல சூ னான்.[5] 
"தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்" என்  தமிழகம் 
அவைனப் பாராட்  மகிழ்ந்த . 
 
    ------------- 
 
    [1]. றநா , 76. 
    [2] இந்தியர் வரலா  (எஸ்.ேக. ேகாவிந்தசாமி) ப. 96. 
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    [3]. "இ ெப  ேவந்த ம் ஒ களத் தவிய ெவண்ணித் தாக்கிய ெவ வ  ேநான்தாள் 
கண்ணார் கண்ணிக் காிகால் வளவன்" - ெபா நர் ஆற் ப்பைட, 145-147 
    [4]. "சி ெசால் ெசால் ய சினங்ெக  ேவந்தைர அ ஞ்சமம் சிைதயத் தாக்கி 

ரசெமா  ஒ ங்கு அகப்பேட எனாயின் ெபா ந்திய என்னிழல் வாழ்நர் ெசல்நிழல் 
காணா  ெகா யன்எம் இைறெயனக் கண்ணீர் பரப்பிக் கு பழி ற் ம் ேகாேலன் 
ஆகுக" - றநா ,72. 
    [5]. "தைலயாலங்கானத்தில் தன்ெனாக்கும் இ  ேவந்தைரக் ெகாைல வாளில் தைல 

மித் " என்  கி. பி. பத்தாம் ற்றாண் ல் வைரயப்பட்ட சின்னம ர்ச் 
ெசப்ேப களில் இச் ெசய்தி கூறப்ப கின்ற . 
    ------------- 
 

4. மான ரம் 
 
    மானங் காத்தான் 
 
    மானேம உயிாி ம் சிறந்தெதன்ப  தமிழ்நாட்டார் ெகாள்ைக. "மானங் ெகடவாின் 
வாழாைம ன் இனிேத" என்றார் ஒ  தமிழ்ப் லவர். எனேவ, மானங் காத்த ரைன 
மனமாரப் ேபாற் ம் வழக்கம் ெதான்  ெதாட் த் தமிழ் நாட் ல் உண் . நாட் ன் 
மானத்ைதக் காத்த ளிய ரன் ஒ வ க்கு "மானங் காத்தான்" என்ற பட்டம் சூட் ய 
நா  தமிழ் நா . அவன் ெபயைரத் தாங்கிய ஊர்கள் இன் ம் பாண்  நாட் ல் நின்  
நில கின்றன. [1] 
 
    வி ப் ண் றப் ண் 
 
    ேபார்க்களத்தில் கத்தி ம் மார்பி ம் ண்பட்ட ரைன எல்ேலா ம் 
ேபாற் வர்;[2] வி ப் ண் ெபற்றான் என்  வியந்  ேபசுவர்; ரக்கல் நாட்  
வணக்கம் ெச த் வர். ஆனால், றத்திேல ண்பட்ட ரைன எல்ேலா ம் இகழ்வர்; 
ேபார்க்களத்தில் றங்காட்  ஓ யதற்கு அைடயாளமாகிய அப் ண்ைணப் 
பார்க்குந்ேதா ம் பழித் ம் இழித் ம் ேபசுவர். ஆதலால் மான ரர் ஒ ேபா ம் றப் 

ண் தாங்கி உயிர் வாழ இைசயார். 
 
    றப் ண் பட்ட ேசரலாதன் 
 
    ெப ஞ் ேசரலாதன் என் ம் ேசர மன்னன் வரலா  இவ் ண்ைமக்கு ஓர் 
எ த் க்காட்டாகும். ெவண்ணிப் ேபார்க்களத்தில் றப் ண் பட்டதாக எண்ணினான் 
ேசரன். அப்ேபாேத உயிைர ெவ த்தான்; உண்ணா ேநான்பி ந்  உயிர் வி த்தான். 
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    ேசர க்குப் பாராட்  
 
    அப் ேபார் நிகழ்ந்த ஊாிேல ஒ  ெபண்மணி விளங்கினாள். அவள் குயக் குலத்தில் 
பிறந்தவள்; கவிபா ம் திறம் ெபற்றவள். ேபார்க்களத்ைதக் கண்ணாற் கண்ட அம் மா  
இ வைகயில் இன்பம் உற்றாள். தன் நாட்டரசன் - தி மாவளவன் - ெவற்றி ெபற்றான் 
என்றறிந்த நிைலயிற் பிறந்த இன்பம் ஒ  வைக. ெச க்களத்தில் ேதாற்  ஓ ய 
ேசரலாதன் மான ரனாய் வடக்கி ந்  மாண்டான் என்  ேகள்வி ற்றேபா  ெபற்ற 
இன்பம் மற்ெறா  வைக. வாைக சூ ய வளவைன ேநாக்கி, "அரேச, ெவண்ணிப் 
ேபார்க்களத்தில் மாற்றார்மீ  சா னாய்; ெவற்றிமாைல சூ னாய்; வல்லவன் நீேய; 
ஆயி ம் மானம் ெபாறா  உயிர் றந்த ேசரன் நின்னி ம் நல்லவன்" என்  
பா னாள்.[3] எனேவ வளவன  ரத்ைத வியந்  பாராட் ய தமிழ் உலகம் ேசரன் 
மானத்ைத ம் மதித் ப் கழ்ந்த ெதன்ப  நன்கு விளங்கும். 
 
    மானங் காத்த சாமந்தர் 
    இ  ரர் 
 
    ஆபத்  ேவைளயில் மாநில மன்னர்க்கு ேநர்ந்த மானங்காத் , மாயாப் கழ் ெபற்ற 
சிற்றரச ம் தமிழ் நாட் ல் உண் . காவிாி நாட்ைட ேசாழ மன்ன க்கு மீட் க் 
ெகா த்தான் ஒ  சிற்றரசன். ெதாண்ைட நாட்ைட யாண்ட பல்லவ மன்ன க்கு 
ேநர்ந்த பழி தீர்த்தான் மற்ெறா  சிற்றரசன். இ க்கண் கைளந்த அவ் ரர், 
இ வைர ம் தமிழ் நா  ேபாற்றிப் கழ்ந்த . 
 
    உறந்ைதப் ேபார் 
 
    பழங்காலத்தில் உறந்ைதயில் அரசாண்ட வளவன் ஒ வைனத் தாக்கினார் 
பைகயரசர். பகல் வ ம் ேபார் நடந்த . அந்தி மாைலயில் ேசாழியப் பைடநிைல 
குைலந்த . ேபார் ரர் றங்காட்  ஓ னர். ேசாழைனச் சிைற பி க்க மாற்றரசர் 
நாற்றிைச ம் வித் திாிந்தார்கள். மா  ேகாலம் ைனந் , ந விேயா னான் 
வளவன். காாி ள் அவ க்குப் ேபர ள் ாிந்த . ெபா  ல ன்ேன ந  நாட் ல் 
உள்ள ள் ர் மைலையச் ெசன்றைடந்தான் அம் மன்னன். 
 
    தி க்கண்ணன் ேகாட்ைட 
 
    மைலயமான் மரபில் வந்த தி க்கண்ணன் என்ற கு நில மன்னன் அப்ேபா  

ள் ர்க் ேகாட்ைடைய ஆண் வந்தான். அவன் தஞ்சமைடந்ேதாைரத் தாங்கும் 
தைகைம வாய்ந்தவன்; வ ந்தி வந்தைடந்த வளவைன அவன் வரேவற்றான்; 
ேகாட்ைடயில் ைவத்  ஆதாித்தான். 
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    காவிாி நாட் ன் நிைல 
 
    காவலைன இழந்த காவிாி நா  கலக்க ற்ற . கு கள் கண்ணீர் வ த்தார்கள்; 
மாற்றார் ெகா ைமக்கு ஆற்றா  த்தார்கள். அந் நிைலைய அறிந்தான் 
தி க்கண்ணன்; மனம் வ ந்தினான்; மன்ன க்கு ேநர்ந்த மானத்ைத ம், மாந்தர் ப ம் 

யரத்ைத ம் ஒழிக்கத் ணிந்தான். 
 
    தி க்கண்ணன் பைடெய ப்  
 
    ெபண்ைணயாற்றங்கைரயினின்  ஒ  நன்னாளில் றப்பட்ட  கண்ணன் ேசைன. 
ஆங்காங்கு மைறந்தி ந்த ேசாழிய ரர் அப் பைடயில் ேசர்ந்தார்கள். உறந்ைதயின் 
அ ேக கண்ணன் ேசைனக்கும் மாற்றார் ேசைனக்கும் க ம்ேபார் நிகழ்ந்த . 
பைகயரசர் மனத்திட்பம் இழந்தனர்; பறித்த ெபா ைளெயல்லாம் ேபார்க்களத்திற் 
ேபாட்  ஓட்டம் பி த்தனர். 
 
    பாராட் ம் பட்ட ம் 
 
    ெவற்றிெபற்ற கண்ணன், வளவைன உைற க்கு அைழத்  வந்தான்; 
அாியாசனத்தில் அமர்த்தினான். மைழ கங் காணாத பயிர்ேபால வா யி ந்த கு கள் 
எல்லாம் அரசன் வ ைகயால் இன் ற்  மகிழ்ந்தார்கள். மானங்காத்தான் மைலயமான் 
தி க்கண்ணன் என்  பாராட் னர் மாந்தெரல்லாம். ஆபத் க் காலத்தில் அைடக்கலம் 
தந் , அரைச ம் மீட் க் ெகா த்த கண்ணைன மனமாரப் கழ்ந்  ஏனாதிப் பட்டம் 
அளித்தான் வளவன். அன் தல் "மைலயமான் ேசாழிய ஏனாதி தி க்கண்ணன்" 
என்  தமிழ் நா  அவைனப் கழ்வதாயிற் . [4] 
 
    பல்லவர்ேகான் - நந்தி 
 
    பல்லவகுல மன்னனாகிய நந்திவர்மன் காஞ்சி மாநகாில் அரசு ாிந்தான். 
அவ க்குப் பைகவர் பலராயினர். ஆயி ம் பைடத் திற ம் பண்பா ம் வாய்ந்த 
உதயசந்திரன் என்ற சாமந்தன் உற்ற ைணவனாக அைமந்தைமயால் நந்திவர்மன் 
கவைலயற்றி ந்தான். கும்பேகாணத்திற்கு அ ேக இப்ேபா  நாதன் ேகாயில் என 
வழங்கும் ஊர் அப்ேபா  பல்லவ நகரமாகச் சிறந்  விளங்கிற் . நந்தி ரம் என்ப  
அதன் பழம் ெபயர். அவ் ாிேல ேகாட்ைட ம் ேகாவி ம் கட் னான் நந்திவர்மன். 
 
    ெதன்னவன் ற் ைக 
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    அப்பதியிேல தங்கியி ந்த நந்தி மன்னைனப் பாண் யன் இராஜசிம்மன் 
ெப ஞ்ேசைன ெகாண்  தாக்கினான்; ேகாட்ைடைய ற் ைகயிட்டான். நந்தியின் 
சி  பைட ந ற்ற . 
 
    உதயசந்திரன் உதவி 
 
    ெதாண்ைட நாட் ல் இ ந்த உதயசந்திரன் அதைன அறிந்தான்; தன் ேசைனேயா  
விைரந்  ேபாந்தான்; பாண் யன  பைடையத் தாக்கினான். நாற் ற ம் நந்தி 

ரத்ைத வைளத்  நின்ற மறப்பைட உைலந்  ஓடத் ெதாடங்கிற் . உதயசந்திரன் 
அதைன விடாமல் ெதாடர்ந்  ஒ த்தான்; நிம்பவனம், சூதவனம் த ய ேபார்க் 
களங்களில் மாற்றாைர றிய த்தான்; பல்லவ ேவந்த க்கு ேநர்ந்த பழிைய 
மாற்றினான். [5] 
 
    உதயசந்திர ரம் 
 
    காலத்தில் வந்  மானங்காத்த சாமந்தைன நந்திமன்னன் மனமாரப் ேபாற்றினான்; 
அவன் ரப் கழ் என் ம் நின்  நில ம் வண்ணம் உதயசந்திர ரம் என்  ஓர் 
ஊ க்குப் ேபாிட்டான். இப்ேபா  வடவார்க்காட் ல் உதேயந்திரம் என வழங்குவ  
அ ேவ. 
 
    அவன் நா ம் பீ ம் 
 
    இத்தைகய கழ் அைமந்த ரன் ேவகவதியாற்றின் கைரயி ள்ள வில் வலம் 
என்ற ஊாிேல பிறந்தவன்; ெப ைம சான்ற குலத்ைதச் ேசர்ந்தவன்;[6] அ ந்திற ம் 
ஆன்ற கு ப்பிறப் ம் உைடய அவ் ரன் பல்லவ மன்ன க்கு ஆபத்தில் உதவி ெசய்  
அழியாப் கழ் ெபற்றான். 
    ---------------------- 
 
    [1]. இராமநாத ரம் ஜில்லா, அ ப் க்ேகாட்ைடத் தா க்காவில் மானங்காத்தான் 
என் ம் ஊர் உள்ள . 
    [2]. "வி ப் ண் படாதநாள் எல்லாம் வ க்கி ள் ைவக்கும்தன் நாைள எ த் ." 
வி ப் ண் - கத்தி ம் மார்பி ம் பட்ட ண் என்  உைரத்தார், பாிேமலழகர். 
    [3] "களியியல் யாைனக் காிகால் வளவ ெசன்றமர்க் கடந்தநின் ஆற்றல் ேதான்ற 
ெவன்ேறாய், நின்னி ம் நல்லன் அன்ேற றப் ண் நாணி வடக்கி ந் ேதாேன" - 

றநா , 66. 
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    [4]. "எள்ள  சிறப்பின் ள் ர் மீமிைச அ வழி யி ந்த ெப விறல் வளவன் 
மதிம ள் ெவண்குைட காட்  அக்குைட ைமயின் நி த்த கழ்ேமம் ப ந!" - 

றநா , 174. 
    [5]. காஞ்சிப் பல்லவர் (R. ேகாபாலன்), ப. 123 [6]. உதேயந்திரச் ெசப்ேப கள்: 
S.i.i.Vol.II, part 3. p 372. 
    -------------------------- 
 

5. வடதிைச வணக்கிய ரம் 
 
    ேகசன் 
 
    வடநாட் ல் உள்ள  வாதாபி நகரம்.[1] அந்நகாில் ெந ங்காலம் ஆட்சி ாிந்தனர் 
ச க்கர் குல ேவந்தர். அக் குலத்திேல ேதான்றினான் ேகசன் என் ம் ரன். 
அவன  பைடத்திறங்கண்  ந ங்கினர் பைகவெரல்லாம். மண்ணாைச பி த்த 

ேகசன் கங்கைர ம் கதம்பைர ம் ெவன்றான்; அவர் ஆண்ட நா கைளக் 
கவர்ந்தான். மா வநாட்  மன்ன ம் அவன  பணிந்தான். ேகசன் ெபற்ற 
ெவற்றிகளால் வாதாபி நகரம் ஏற்ற ம் ேதாற்ற ம் அைடந்த . 
 
    நரசிம்ம ம் ேகச ம் 
 
    அக்காலத்தில் நரசிம்மன் என் ம் பல்லவ மன்னன் காஞ்சி மாநகாில் அரசு 

ாிந்தான். அவைன ம் ெவல்லக் க திப் பைடெய த்தான் ேகசன். அப்ேபா  
பல்லவன் ேசைன விைரந்  எ ந்த ; சா க்கியப் பைடைய மணி மங்கலத்திேல 
தாக்கிற் . பல்லவப் பைடயின் ேவகத்ைதக் கண்ட ேகசன் பின்வாங்கினான்; 
வாதாபிைய ேநாக்கித் தி ம்பினான். 
 
    பைடத்தைலவர்-பரஞ்ேசாதியார் 
 
    மண்ணாைச பி த்த ேகசைன ெநா க்கி, அவன் பைடச் ெச க்ைக 
அழித்தாலன்றித் தமிழ் நாட்டார் அச்சமின்றி வா மாறில்ைல என்பைத அறிந்தான் 
நரசிம்மன்; பரஞ்ேசாதி என் ம் ெப ஞ் ேசனாதிபதி டன் கலந்தான். "காட்ைடக் 
கலக்கி ேவட்ைடயா தல் ேபான்  ேகசைன அவன் நாட் ற்ேபாந்  அ த்  

த்தல் ேவண் ம்" என்  பரஞ்ேசாதியார் கூறினார். 'அப்ப ேய ெசய்க' எனப் 
பணித்தான் அரசன். தமிழ்ப் பைட திரண்  எ ந்த . பரஞ்ேசாதியார் அப்பைடயின் 
தைலவராகப் ேபார்க்களிற்றின் மீேதறிப் றப்பட்டார். 
 



 23

 
    பைடெய ப்  
 
    பல்லவன் பைட தன் நாட்ைட ேநாக்கி வ ம் பான்ைமைய ஒற்றர் வாயிலாக 
அறிந்தான் ேகசன்; ஏளனம் ேபசினன்; "மாமல்லன் மதியிழந்தான்" என்றான். 
"பல்லவக் காக்ைககள் பல்லாயிரம் வந்தா ம் வாதாபிக் ேகாட்ைடயின் ஒ  கல்ைல 
அைசக்க மா?" என்  அசதியா னான். அ  ேகட்ட அைமச்சர் த ேயார் 
ஆரவாாித்தனர். வாதாபியில் ரர் ஆ ப்பா  அகமகிழ்ந்தார்கள்; கள் ண்  
களித்தி ந்தார்கள்.[2] 
 
    வாதாபி நகாின் றத்  வந்தி த்த  தமிழ்ச்ேசைன. ேகசன் எதிர்த்தான். 
ெந ம்ெபா  இ திறத்தா ம் க ம்ேபார் ாிந்தார்கள். பரஞ்ேசாதியின் ன்னிற்க 
மாட்டா  ச க்கர் ேசைன பின்னிட்ட . அ  கண்ட ேகசன் நால்வைகச் 
ேசைனேயா ம் ேபார்க்களத்ைத விட் க் ேகாட்ைடயி ள்ேள ேபாயினான். 
 
    வ ைமசான்ற வாதாபிக் ேகாட்ைடைய வைளத்த  தமிழ்ச் ேசைன. பரஞ்ேசாதியார் 
அக்ேகாட்ைடயின் மதில்கைளத் தாக்கித் தகர்க்கப் பணித்தார். மைல ேபான்ற 
யாைனகள் திண்ணிய மரங்கைளத் திக்ைகயால் எ த்  ெந ய மதில்கைள 
இ த்தன. எவ்வைகப் பண்ட ம் ேகாட்ைடயின் உள்ேள ெசல்லாதப  
காலாட்பைடகள் கண் ம் க த் மாய்க் காவல் ாிந்தன. சில நாளில் ேகாட்ைட 
இ ந்த . உள்ேளயி ந்த ேகசன  மறப்பைட க ைமயாக எதிர்த்த . ஆயி ம் 
மைடதிறந்த கடல்ேபால் தமிழ்ச் ேசைன ேகாட்ைடயின் உள்ேள குந்  மாற்றாைரத் 
தாக்கி ெவன்ற . ேகச ம் ேபார்க்களத்தில் வி ந் பட்டான். 
 
    பரஞ்ேசாதியார் ெவற்றி 
 
    தைலவைன இழந்த ேசைன தள்ளாடத் ெதாடங்கிற் . அதைன வைளத் ப் 
பற் மா  பரஞ்ேசாதியின் ஆைண பிறந்த . ேகசன் ப்பதாண் களாகத் திரட்  
ைவத்தி ந்த ெபான் ம் மணி ம் பரஞ்ேசாதியார்க்கு உாியவாயின. 
அவற்ைறக்ெகாண்  அவர் தமிழ்நாட் க்குத் தி ம்பினார். 
 
    "பன்மணி ம் நிதிக்குைவ ம் பகட் ன ம் பாித்ெதாைக ம் இன்னனஎண் 
ணிலகவர்ந்ேத இகலரசன் ன்ெகாணர்ந்தார். [3] 
 
    என்  அவர் வரலா  கூ கின்ற . 
 
    நரசிம்மன் மனமகிழ்ந்தான்; ெந ம்பைக ெதாைலத்த பரஞ்ேசாதிைய மனமாரப் 
பாராட் னான். வாதாபி நகரத்தில் ெவற்றித் ண் நாட் னான்; 'வாதாபி ெகாண்ட 
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நரசிம்மன்' என்ற வி ப் ெபயர் ண்டான்.[4] அ  தல் பன்னீராண்  சா க்கிய 
நா  அரசிழந்  அவலமாய்க் கிடந்தெதன்றால் பரஞ்ேசாதியின் பைடத்திறைமக்கு 
ேவ  சான் ம் ேவண் ேமா? 
 
    பரஞ்ேசாதிேய சி த்ெதாண்டர் 
 
    வாதாபிைய ெவன்ற பரஞ்ேசாதியார் ரத்ேதா  சீல ம் வாய்ந்தவர். மாற்றார் ன் 
அடேல ேபால் விளங்கிய அவ் ரர் ெப மான் சிவன யார் ன்ேன தைலவணங்கித் 
தாழ்ந்  ைககுவித் த் வண்  நின்றார். ெசற்றாைரச் ெச த்த ரர், சிவன யார் 

ன்ேன சிறியராய் நின் , அவர்க்கு தி அ  ெசய்வித்தேல சிறந்த அறெமனக் 
ெகாண்டார். ஆதலால் அப்ெப  ரைரச் சி த் ெதாண்டர் என்  தி த்ெதாண்டர் 

ராணம் ேபாற் கின்ற . 
 
    வாதாபி கணபதி 
 
    ேசாழ நாட் ள்ள பழம்பதியாய தி ச்ெசங் காட்டங்கு யிேல ேதான்றினார் 
சி த்ெதாண்டர். அவர் சிவப்பணிையச் சிறப்பித் த் ேதவாரம் பா ற் . அவ் ாில் ஒ  
சின்னஞ்சி  பிள்ைளயார் ேகாவில் உள்ள . அங்கு அமர்ந்த ம் பிள்ைளயார் 
வாதாபி கணபதி என் ம் ெபயர் ெபற் ள்ளார். வாதாபி நகரத்ைத நீறாக்கிய 
சி த்ெதாண்ட  அங்கி ந்த கணபதிைய ஆதாித்ெத த்  வந்  தம் ாில் அைமத்தார் 
ேபா ம்! இன்  வாதாபி கணபதியின் ெப ைம இைசயரங்கின் வாயிலாகத் 
தமிழ்நாெடங்கும் பரந்  நில கின்ற . வாதாபி நகரத்தின் ெபா ட் ெசல்வத்ைதப் 
ெபற்றான் குேலாத் ங்க வளவன்; வாதாபி கணபதியின் அ ட்ெசல்வத்ைதப் ெபற்றார் 
சி த்ெதாண்டர் என் ம் பரஞ்ேசாதியார். 
 
    க ங்கம் ெவன்ற க ணாகரன் 
 
    வட க ங்கம் 
 
    ெப நில மன்னனாகிய குேலாத் ங்க ேசாழன் ஒ  நாள் பாலாற்றங்கைரயில் 
ேவட்ைடயாடக் க திப் பாிவாரங் கேளா  றப்பட் க் காஞ்சிமாநகைர அைடந்தான்; 
அங்கு அரண்மைனயின் ஒ பால் அைமந்த சித்திர மண்டபத்தில் சிறப் ற 

ற்றி ந்தேபா  சிற்றரசர் பலர் திைற ெச த்தி அவன  பணிந்தார்கள். அந்நிைலயில் 
வடக ங்க நாட்  அரசன் இ ைற திைற ெச த்தத் தவறினான் என்பைத 
அறிந்தான் மன்னர் மன்னன்; உடேன பைடத்தைலவைர ேநாக்கி,"வடக ங்கன் 
வ ைமயற்றவன்; ஆயி ம் அவன் நாட்  மைலயரண் வ ைம சான்ற . நம  பைட 
இன்ேற எ ந்  அக்குன் க் ேகாட்ைடைய இ த் க் க ங்கைன ம் பி த்  வ க" 
எனப் பணித்தான். 
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    பைடத்தைலவன் - க ணாகரன் 
 
    அப் பணி தைலேமற்ெகாண்டான் க ணாகரன் என் ம் தாைனத் தைலவன். அவன் 
பல்லவ குலத் தித்த ெப ரன்; வண்ைடயர் ேகாமகன்; ெதாண்ைடமான் என்ற 
பட்டம் ெபற்றவன். அவன் தைலைமயில் எ ந்த  தமிழ்ப் ெப ஞ்ேசைன; பல ஊ ம் 
ஆ ம் கடந்  க ங்க நாட் ற் குந்த .[5] ேசைன ெசன்ற இடெமல்லாம் மதில் 
இ ந்த ; ைக எ ந்த ; ெபாழில் அழிந்த ; பைட பைடெயன்  கு கள் பதறி 
ஓ னர்; 
 
    "ஒ வர் ஒ வர்ேமல் ழ்ந்  வடநாடர் அ வர் அ வர்என அஞ்சி"[6] 
 
    அரசனிடம் ெசன்  ைறயிட்டனர். 
 
    க ங்கப் ேபார் 
 
    அ  ேகட்ட அரசன் ஆேவச ற்  எ ந்தான்; "குேலாத் ங்க க்கு நான் 
எளியேனயாயி ம் அவன் பைடக்கு இைளத்தவேனா?" என்  கூறி நைகத்தான்; 
"என் ைடய ேதாள்வ ம் வாள்வ ம் அறியா  இங்கு அைமந்த கடலர ம் 
க தா  எ ந்த ேசைனைய இன்ேன ெபா தழிப்ேபன்" என்  றப்பட்டான். 
 
    க ங்கப்பைட திரண்  எ ந்த ; தமிழ்ச் ேசைனைய எதிர்த்த . ெச க்களம் 
ெசங்களமாயிற் . பைடயின் ன்னின்  க ங்க மன்னன் க ம்ேபார் ாிந்தான். இ  
திறத்தா ம் நிகராகச் சமர் ாி ம் ேபா  க ணாகரன் ஒ  ெப ங்களிற்றின் 
ேமலமர்ந்  காற்றின் ேவகத்ேதா  ேபார் ைனயிற் குந்தான். தமிழ்ச் ேசைன 
ஆரவாாித்த ; உள்ளங் கிளர்ந்ெத ந்  ஊக்கமாகத் தாக்கிற் . க ணாகரன  
ேவகத்ைதத் தாங்கமாட்டாமல் க ங்கப் பைட நிைல குைலந்த . மன்ன ம் 
மைறந்ேதா  ஒ  மைலக் குைகயில் ஒளிந்தான். அவ ைடய காிக ம் பாிக ம், 
ெபான் ம் ெபா ம் க ணாகர க்கு உாிய வாயின. அவ்வளவில் அைமயா  
மன்னன் ஆைணப்ப  அவன் மாற்றரசைன ம் பி த் ச் ெசல்ல வி ம்பினான்; அவன் 
ஓ ப் ப ங்கிய மைலக்ேகாட்ைடையத் ேத க் கண்  ெகாண்டான். அதைன 
ேவலா ம் வில்லா ம் ேவ  ேகா , இர  வ ம் காத்  நின்ற , தமிழ்ப்பைட. 
ெபா  வி ந்த ; மைலயரண் இ ந்த ; மாற்றரசன் பி பட்டான். 
 
    தமிழர் ெவற்றி 
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    ெவற்றி ெபற்ற தமிழ்ச் ேசைன ர ழக்கத்ேதா  மீண்ட . க ங்க நாட் ற் 
கவர்ந்த ெபா ள்கைளெயல்லாம் குேலாத் ங்கன் அ களில் ைவத்  வணங்கினான் 
க ணாகரன். 
 
    "கடற்க ங்கம் எறிந் சயத் தம்பம் நாட் க் கடகாி ம் வயமா ம் தன ம் ெகாண்  
சுடர்க்கதிர்வாள் அபயன  அ ளி ேனா ம் சூ னான் வண்ைடயர்ேகான் ெதாண்ைட 
மாேன."[7] 
 
    இத்தைகய ரப் கழ் வாய்ந்த க ணாகரத் ெதாண்ைடமாைன ஈன்ற ெப ைம 
ேசாழநாட்  வண்டாழஞ்ேசாி என் ம் சிற் க்கு உாிய . அவ் ர்ப் ெபயர் வண்ைட 
என ம வி வழங்கிற் . ஆதலால், க ங்க ெமறிந்த க ணாகரைன 'வண்ைடயர் ேகான் 
ெதாண்ைட மான்' என்  தமிழ்க் கவிைத கழ்ந்  மகிழ்ந்த . 
    ------------------ 
 
    [1]. பீஜப் ர் ஜில்லாவில் உள்ள  வாதாபி. அதைன "வட லத்  வாதாபித் 
ெதன்னகரம்" என்றார் ேசக்கிழார். தி த்ெதாண்டர் ராணம், சி த்ெதாண்டர், 6. 
    [2] "அந்நாட் ப் பைட ரர் மாற்றார்க்குக் கூற் வர்; ம ைவ மாந்திப் ேபார்க்களம் 

குவர்; ேபார்க்களி  க க்கும் ம ைவ ஊட் வர். தன் பைடத்திறத்தால் 
இ மாப் ற்ற மன்னன் மற்ைறய அரசைர மதிப்பதில்ைல" என்  எ தி ள்ளான் 
ஹ ந்தாசாங் என் ம் சீனத் றவி- இந்தியர் வரலா , 310-311 
    [3]. சி த்ெதாண்டர் ராணம், 6. 
    [4]. காஞ்சிப் பல்லவர் சாித்திரம், 98. 
    [5]. பாலா  தலாகக் ேகாதைம ஈறாகப் பதின் ன்  நதிகைளக் கடந்  ெசன்ற  
அச்ேசைன. - க ங்கத் ப் பரணி, 367-369 தாழிைசகளில் விவரம் காண்க. 
    [6]. ெப ந்ெதாைக, 803. 
    [7]. க ங்கத் ப்பரணி, 471. 
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6. கடலாண்ட காவலர் 
 
    ேசரன் காலாட்பைட 
 
    தமிழ் நாட்  ேவந்த ம் நிலப்பைடேயா  கப்பற் பைட ம் உைடயராய் 
இ ந்தனர். ேசரநாட்ைட யாண்ட ெசங்குட் வன் கப்பற்பைடயின் வ ைமயால் 
பைகவைர ெவன்  "கடல் பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன்"[1] என்  கழ் ெபற்றான். 
அவன் தந்ைதயாகிய ெந ஞ்ேசரலாதன் கலப்பைடெய த் க் கடம்பர் என்ற 
கடற்பைகவைர ெவன்றான். 
 
    கடற் கடம்பர் 
 
    இப்ேபரரசர் இ வ ம் தமிழ் நாட்  வாணிக வளத்ைதப் பா காக்கக் க திேய 
கடற்ேபார் ாிந்தனர் என்  ேதாற் கின்ற . அவர் காலத்தில் கடல் வழியாக நிகழ்ந்த 
வர்த்தகத்தால் ேசரநா  சால ம் வள ற்றி ந்த . அந் நாட் ல் அைமந்த சிறி 
என் ம் ைற கம் உலகறிந்த நகரமாய் விளங்கிற் . யவன நாட் ந் ம், 
அேரபியாவி ந் ம், எகிப்  நாட் ந் ம் வர்த்தகக் கப்பல்கள் வந்த 
வண்ணமாயி ந்தைமயால், அத் ைற, "வளங்ெக  சிறி"[2] யாக விளங்கிற் . 
ஆயி ம், கடற்ெகாள்ைள அங்கு அ க்க  நிகழ்ந் வந்த . ேமல் கட ன் இைடேய 
அைமந்த ெவள்ைளத் தீைவத் தம் இ ப்பிடமாகக் ெகாண்டனர் இக் 
ெகாள்ைளக்காரர்.[3] அவர் அ த்த வழிப்பறியால் ேசரமன்னர் ஆட்சிக்கு 
இ க்குண்டாயிற் . கலேமறிய சரக்கு கைர ேசர ேவண் ேம என்ற கவைல வர்த்தகர் 
மனைதக் கலக்கிய . இவ்வா  கடற் ெகாள்ைளய த் ச் ேசர நாட் க்குக் 
ேக ைழத்தவர் கடம்பர். அக் கள்வைர ஒ த் , அவர் கலங்கைள அ த் ச் 
ேசரலாத ம் ெசங்குட் வ ம் வர்த்தக வளத்திைனப் பா காத்தனர். 
 
    ேசாழர் கடலாட்சி 
 
    ேசாழநாட் க் கப்பற்பைட ம் சாலப் பழைம வாய்ந்த . காிகால்வளவன் 
காலத்திற்கு ன்ேன காவிாி நாட்ைட யாண்ட ேசாழன் ஒ வன் கடலாட்சி ாிந்தான் 
என்ப  ஒ  பழம்பாட்டால் விளங்குகின்ற . கடற்காற்ைற ஏவல் ெகாண்  
கப்பேலாட் ய அக் காவலைன, 
 
    "நளியி  ந்நீர் நாவாய் ஓட்  வளிெதாழில் ஆண்ட உரேவான்" 
 
    என்  கழ்ந்த  தமிழ்க்கவிேத.[4] 
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    தி மாவளவன் 
 
    இமயமைலயிற் க்ெகா ேயற்றிப் கழ்ெபற்ற தி மாவளவன் இலங்ைகயி ம் 
அக்ெகா ைய நாட்ட வி ம்பினான்; கலப்பைட எ த்தான்; கடல் கடந்தான்; இலங்ைக 
அரசேனா  ேபார் ாிந்  ெவன்றான்; பன்னீராயிரம் சிங்களவைரச் சிைற ெசய்  
தமிழ் நாட் ற்குத் தி ம்பினான் என்  இலங்ைகப் பழங்கைத கூ கின்ற . 
 
    சில ற்றாண் கள் ெசன்றன. தஞ்ைசையத் தைலநகராக்க் ெகாண்ட ேசாழர் குலம் 
தைல எ த்த . அவர்க்குாிய நிலப்பைட ம் கலப்பைட ம் வ ப்பட்டன. 
பராந்தகேசாழன் இலங்ைகயின்மீ  பைடெய த்தான்; சிங்களச் ேசைனைய 
ெவன்றான்; அரசைனக் ெகான்றான்; சிங்களாந்தகன் என் ம் சிறப் ப் ெபயர் 
ெபற்றான். 
 
    இராஜ ராஜன் 
 
    அச்ேசாழன் வழி வந்த ெப ேவந்தன் இராஜராஜன். அவ ம் கடலாட்சியில் 
க த் ன்றினான்; கப்பற் பைடையச் ெசப்பம் ெசய்தான்; தமிழ்க்கடல் ம் தாேன 
ஆளக் க தினான்; ேசர மன்ன க்குாிய கப்பற்பைட நிைலயத்ைதக் கடல் வழியாகச் 
ெசன்  தாக்கினான். காந்த ர்ச் சாைலயின் அ ேக இ  திறத்தார்க்கும் கடற்ேபார் 
நிகழ்ந்த . ேசாழன் ெவற்றி ெபற்றான்; கடலாதிக்கத்திற்கு அ ேகா னான். 
 
    இலங்ைகயில் ெவற்றி 
 
    தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த குணகடல், குடகடல் ஆகிய இ  கடல் ஆட்சி ம் ெபற்ற 
இராஜ ராஜன் இலங்ைகயின் மீ  ெசன்றான். அத் தீவகத்தின் தைலநகரம் 
அ ராத ரம். அங்கி ந்  அரசு ாிந்தான் மகிந்தன் என் ம் மன்னன். அவைனத் 
தாக்கினான் தமிழ் ேவந்தன். தமிழ்ப் பைடயின் ன்னிற்கமாட்டா  ஈழப்பைட 
உைலந்  ஓ ற் . இலங்ைக ேவந்த ம் மனங்கலங்கித் தைலநகைர விட்  
அகன்றான். ஆயிரம் ஆண் களாக இலங்ைகயின் தைல நகராயி ந்த அ ராத ரம் 
அழி ற்ற . ஈழநாட் ேல தமிழ்க் ெகா ைய நாட் னான் ேசாழன்; அந்நாட் க்கு 

ம் ச் ேசாழமண்டலம் என்  ெபயர் இட்டான். ேசாழர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட 
மாகாணங்களில் அம் மண்டல ம் ஒன்றாயிற் . ேக ற்ற அ ராத ரத்ைதக் ைகவிட்  
இராஜராஜன் ெபாலன ைவ என் ம் ஊைரத் தைலநகராக்கினான்; அங்குத் தன் 
ெவற்றியின் சின்னமாக ஒ  சிவாலயம் கட் னான். தமிழ் நாட் க் கட் மான 

ைறயில் அைமந்த அக் கற்ேகாவில் 'சிவ ேதவாலயம்' என்ற ெபயேரா  இன் ம் 
அவ் ாில் விளங்குகின்ற . [5] 
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    இராேஜந்திரன் 
 
    இவ்வா  ேசாழ மன்னன் இலங்ைகையத் தமிழ் நாட் டன் இைணத்  ஆள 
வி ம்பினாெனனி ம் ஈழத்தரசன் ஊக்கம் இழந்தானல்லன்; வாைகமாைல சூ ய 
தமிழ் ேவந்தன் தி ம்பிச் ெசன்றைதயறிந்  கரந்தி ந்த இடத்தினின் ம் 
ெவளிப்பட்டான்; ெப ம் பைட திரட் னான்; ேசாழன  நிலப் பைடையத் 
தாக்கினான். 
 
    அைதயறிந்தான் இராேஜந்திர ேசாழன். இவன் இராஜ ராஜ ைடய ரைமந்தன். 
தந்ைதையப் ேபாலேவ அவ ம் இலங்ைகயின் ேமற் பைடெய த்தான்; சிங்களப் 
பைடைய ெவன்றான்; மகிந்த க்குாிய மணி ைய ம் ெபான் னணிைய ம் 
கவர்ந்தான்; அவைன ம் ேசாழ நாட் ற்குக் ெகாண்  ெசன்றான். 
 
    ஆயி ம், இலங்ைகப் ேபார் ஒ ங்கவில்ைல. நாட் ாிைமயில் ேவட்ைக ற்ற 
இலங்ைகயர், மகிந்தன் மகனாகிய இளம்பாலைன மைறவிடத்தில் ைவத்  
வளர்த்தார்கள்; மகிந்தன் தமிழ் நாட் ல் இறந்தான் என்றறிந்தேபா  அம் ைமந்தைன 
இலங்ைகயில் மன்னனாக்கினார்கள். அ  தல் ஈழப்பைடக்கும் ேசாழப்பைடக்கும் 
ெந ம்ேபார் நிகழ்ந்த் . ஈழத்தரசர் பாண் ய மன்னேரா  உற ெகாண்டார்கள். 
ஆயி ம் தமிழ் நாட் ல் ேசாழர் ஆதிக்கம் நிைலகுைல ம் அள ம் இலங்ைகயில் 

க்ெகா  பறந்  ெகாண் ந்த . 
 
    கடாரம் ெகாண்ட ேசாழன் 
 
    இன் ம், கடல் சூழ்ந்த பல நா கைள ம் ெவன்  ரப் கழ் ெபற்  விளங்கினர் 
ேசாழ மன்னர். இந்  மகா ச த்திரம் என இந்நாளில் வழங்கும் ெப ங்கட ல் 
வளமார்ந்த தீவங்கள் பல உண் . அவற் ள் பன்னீராயிரம் பழந் தீ கைள 
இராஜராஜன் கடற்பைடயால் ெவன்  ைகப்பற்றினான். அவன் ைமந்தன் 
இராேஜந்திரன் "அைலகடல் ந ள் பலகலம் ெச த்திய" ேபரரசன். நிக்கபார் என்  
இக்காலத்தில் வழங்கும் மாநக்கவாரம் அப்ெபா  ேதனைடந்த ேசாைலத் தீவகமாய் 
விளங்கிற் . அைதக் ைகக்ெகாண்டான் இராேஜந்திரன். இன் ம் சாவக நாட்ைட [6] 
ய த் ள்ள சுமத்திரா என் ம் தீவி ம் ற்காலத்தில் தமிழர் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு 
ஊர்ப் ெபயர்கள் ஒ  சான் . மைல ர் என்ப  இங்ேக சிறந்தி ந்த ஓர் ஊர். 
அவ் ைரத் தன்னகத்ேத ைடய நாட் ப் பகுதி ம் மைல ர் என்  ெபயர் ெபற்ற . 
 
    அந்நிலப் பகுதியில் ஓ ய ஆ ம் மைல ர் எனப்பட்ட . எனேவ, ஆதியில் தமிழர் 
ஊ க்கைமந்த ெபயர், பின்னர் நாட் க்கும் நதிக்கும் ைறேய அைமந்தெதன்  
ேதான் கின்ற . அத்தீவகத்தி ள்ள மற்ேறார் ஊாின் பழம் ெபயர் பண்ைண என்ப . 



 30

இப்ெபா  அச்ெசால் பன்னி என் ம், பனி என் ம் ம வி ள்ள . 
இவ் ர்கைள ைடய தீவகத்ைத இராேஜந்திரன் கப்பற்பைடயால் ெவன்  
ைகக்ெகாண்டான் 
 
    மைலவளம் சுரக்கும் மலாய் நாட் ம் தமிழர் வாழ்ந்த இடங்கைள அவற்றின் 
ெபயர்கேள காட் ம். காழகம் என்ப  அந்நாட் ன் ஒ  பகுதி. பழங்காலத்தில் 
காழகத்தில் விைளந்த ெபா ள் கடல்வழியாகக் காவிாிப் ம்பட் னத்தில் வந்  
இறங்கிய .(7) அ ேவ கடாரம் என் ம், ேகடம் என் ம் நாளைடவில் ம வி 
வழங்குவதா யிற் . இப்ெபா  ெகடா என்ற ெபயரால் குறிக்கப்ப ம் நா  அ ேவ. 
இன் ம், தக்ேகாலம் என்ப  மலாய் நாட் ள்ள ஓர் ஊாின் ெபயர். ஆயிரம் 
ஆண் க க்கு ன்ேன அங்குத் தமிழர் வர்த்தக வளம் ெபற்  வாழ்ந்தார் என்ப  
சாசனத்தால் விளங்கும். இவ் ர் தக்ேகாபா என்  இக்காலத்தில் வழங்கும். 
 
    இராேஜந்திரேசாழன் கடாரம் த ய நா கைளக் கப்பற்பைடயால் ெவன்றான்; 
அவ்ெவற்றிச் சிறப்  விலங்கும் வண்ணம் 'கடாரம் ெகாணடான்' என் ம் வி ப் 
ெபய ம் ண்டான். கலப்பைடத் திறத்தால் கடலாண்ட அக் காவலைன, 
 
    "ேதனக்க வார்ெபாழில் மாநக்க வார ம் ெதா கடற் காவல் க ரண் கடார ம் 
மாப்ெபா  தண்டாற் ெகாண்டேகாப் பரேகசாி" 
 
    என்  சாசனம் பா ற் . 
 
    ஆகாய விமானம் 
 
    ஆகாய விமான ம் தமிழ் இலக்கியத்திேல குறிக்கப்ப கின்ற . விமானத்ைத 
வானஊர்தி என் ம், அதைனச் ெச த் ம் பாகைன வலவன் என் ம் அைழத்தனர் 
பழந் தமிழர். காட்சிக்கினிய மயில் வ வத்தில் அைமந்த ஒ  விமானத்தின் மாட்சிையச் 
சிந்தாமணி கூ கின்ற . அதன் விைசைய வலப் றமாகக் ைகவிரலால் அைசத்தால் 
விமானம் கிளர்ந்ெத ந்  பறக்கும்; ேமக மண்டலத் க்கு ேம ம் ெசல் ம்; 
இடப் றமாக அைசத்தால் கால் குவித்  இறங்கித் தைரயிேல நிற்கும். [8] 
 
    இத்தைகய விமானத்ைத இயக்கக் கற்றி ந்தாள் ஒ  மங்ைக; அவள் கணவன் ஓர் 
அரசன். அவைனத் தாக்கினார் பைகவர். க ற்றி ந்த அரசிைய மயில் விமானத்தில் 
ஏற்றி ெவளிேயற்றினான் மன்னன். கணவன் க த்ைத ம க்க மாட்டாமல் அப் 
ெபாறிைய இயக்கினாள் அப் பாைவ அவள் கரம் விைசயில் இ ந்தா ம் மனம் 
கணவைனேய ேநாக்கிற் . மயில் ன்ேன இ க்க, மனம் பின்ேன இ க்க, ஒ வா  
பறந்  ெகாண் ந்தாள் அவள். அந்நிைலயில் பைகவர  ெவற்றி ரசம் அதிர்ந்த . 
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மங்ைக கலங்கினாள்; ைக ேசார்ந்தாள. இயக்கமிழந்த விமானம் கீழ்ேநாக்கிச் ெசன்ற ' 
ஒ  மயானத்தில் வி ந்த . அதிர்ச்சியால் மயக்க ற் க் கிடந்த மாதரசி அங்கு ஓர் 
ஆண் மகைவப் ெபற்றாள். அவேன சீவகன்; சிந்தாமணியின் கதாநாயகன். 
 
    ங்ெகயில் 
 
    ஆகாயத்தில் பறந்  ெசல் ம் ேகாட்ைட ேபான்ற ெபாிய விமான ம் அந்நாளில் 
இ ந்ததாகத் ெதாிகின்ற . ங்ெகயில் என்ப  அதன் ெபயர்.[9] ங்ெகயில் ஊர்ந்  

யர் விைளத்த ெகா ம் பைகவைர ெவன்றான் ஒ  ேசாழ மன்னன்; அவர  ஆகாயக் 
ேகாட்ைடையத் தகர்த் ெதறிந்தான்; " ங்ெகயில் எறிந்த ெதா த்ேதாட் ெசம்பியன்" 
என்  தமிழகம் அவைன வியந்  கழ்ந்த .[10] எப்பைடயால் அவன் ஆகாயக் 
ேகாட்ைடையத் தகர்த்தான் என்ப  இப்ெபா  ெதாியவில்ைல. எனி ம், லவர் 
பா ம் க ைடய பழந்தமிழ் ேவந்த ள் அவன் தைலசிறந்தவன் என்பதில் 
ஐயமில்ைல. 
    ----------------- 
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7. தமிழ்நாட் க் ேகாட்ைடகள் 
 
    அரண்மைன 
 
    நாட்ைடக் காப்பவன் அரசன்; அவைனக் காப்ப  அரண்மைன. அரசன் வா ம் 
இடம் அரண்மைன எனப்ப ம். அரண் என்ப  ேகாட்ைட. எனேவ, அர ைடய 
மைனேய அரண்மைனயாகும். 
 
    தமிழகத்தில் பழைம ம் ெப ைம ம் வாய்ந்த  ம ைர மாநகரம். நிைனப்பிற்கு 
எட்டாத ெந ங்காலமாகப் பாண் யர் அத்தைலநகாில் அரசு ற்றி ந்தனர். அங்கு 
அைமந்தி ந்த ஓர் அரண்மைனயின் சிறப்பிைனச் சிலப்பதிகாரம் 
எ த் ைரக்கின்ற .[1] மாளிைகையச் சூழ்ந்  நின்ற  ெந மதில். பலவைகப் 
ெபாறிகள் அம் மதி ல் அைமக்கப்பட் ந்தன. மாற்றாைர மறித் த் தள் ம் இ ப் க் 
கைவ; தாேன வைளந்  சரமாாி ெபாழி ம் யந்திர வில்; உ க்கிய ெசம்ைப ம் 
இ ம்ைப ம் மாற்றார் மீ  வார்க்கும் உைலப்ெபாறி; பற்றிய பைகவர் கரங்கைளப் 
ெபாதிர்க்கும் ஊசிப்ெபாறி; க த்ைத க்கும் இ ம் த் ெதாடர்; இன் ம் , 
யாைன, பன்றி, பாம்  இவற்றின் வ வத்தில் அைமந்த ெபாறிகள்; இவற்ைற 
ெயல்லாம் ெகாண்  விளங்கிற்  ம ைரக் ேகாட்ைட. 
 
    மைல அரண் 
 
    ெசங்குத்தாக எ ந்த மைலகைளச் சிறந்த இயற்ைக அரணாகக் ெகாண்டனர் 
பண்ைடக் கு நில மன்னர். குன் களிற் ேகாட்ைட கட்  அவர் ஆட்சி ாிந்தனர். 
பாண்  நாட் ேல பறம் க் ேகாட்ைட; ெகாங்கு நாட் ல் ெகால் க் ேகாட்ைட; ேசாழ 
நாட் ல் ெசஞ்சிக் ேகாட்ைட- இைவ ற்காலத்தில் சிறந்  விளங்கின. 
 
    பறம் ம் பாாி ம் 
 
    பாண்  நாட் ேல பறம்  மைலைய ஆண்டான் பாாி என்ற சிற்றரசன். அவன் 
ேவளிர் குலதிலகன்; ஆண்ைம ம் அ ம் வாய்ந்தவன். அங்க நாட்  அரசனாகிய 
கர்ண ம் பறம்  நாட் த் தைலவனாகிய பாாி ம் ெகாைடக்கு வரம்பாகத் தமிழ் 
இலக்கியத்திற் குறிக்கப்ப கின்றனர். ல்ைலக் ெகா க்குத் ேதர் ெகா த்  
எல்ைலயற்ற கெழய்திய பாாிையத் ேதவார ம் வியந்  பா ற் . [2] 
 
    ேவந்தர் ற் ைக 
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    பாாியின் கைழ அறிந்  எாி ற்றனர் ெப நில மன்னர். ேசர ேசாழ பாண் யராகிய 
வ ம் ஒன்  ேசர்ந்தனர்; ெப ம் பைட திரட் னர்; பறம்  மைலைய 
ற் ைகயிட்டனர்; சில நாளில் பாாி சரணமைடவான் என்  எதிர்பார்த்தி ந்தனர். 

ஆனால், மைலக்ேகாட்ைடயில் அவன் வாட்டமின்றி இ ந்தான். கைழெநல் ம் 
பலாக்கனி ம் கிழங்கும் ேத ம் குைறவறத் தந்த  அக்குன்றம். 
 
    கபிலர் பாிகாசம் 
 
    பலநாள் ற் ைகயிட்டனர் பைகேவந்தர்; பறம் க் ேகாட்ைடயின் திறங்கண்  
மனந்தளர்ந்தனர். அப்ேபா  பாாி டன் இ ந்த கபிலர் என்ற கவிஞர் ஒ  
பாட் ைசத்தார். "மாநில மன்னேர! இம் மைலய  வாரத்தில் உள்ள மரந்ெதா ம் 
உம  மதயாைனையக் கட் னா ம், பரந்த ெவளிெயங்கும் ேதர்ப்பைடைய 
நிரப்பினா ம் உம்மால் ெவற்றி ெபற யா . பறம்  மைலையப் ெப தற்குாிய 
வழிைய யான் அறிேவன். உங்கள் வாைளக் கீேழ ேபா ங்கள்; யாைழக் ைகயில் 
எ த்  வாசி ங்கள்; இன்னிைச பா ங்கள்; பாாியின் ேகாட்ைட வாயில் திறக்கும்; 
அவன் நா ம் மைல ம் உமக்கு நன்ெகாைடயாகக் கிைடக்கும்" என்  ஏளனம் 
ெசய்தார் கவிஞர்.[3] 
 
    கன்னியர் கண்ணீர் 
 
    ஆள்விைனயால் ெவல்ல யாத பாாிையச் சூழ்விைனயால் வஞ்சித் க் 
ெகான்றனர் ெவஞ்சின ேவந்தர். அப்ேபா  அறம் வா ட் ; ஆண்ைம மாசுற்ற ; 
பாாியின் ெபண் மக்கள் இ வ ம் தந்ைதைய இழந்  தமிராயினர்; நா ழந்  
நல்குரெவய்தினர்; தாம் பிறந்  வளர்ந்த பறம்  மைலையக் கண்ணீர் நிைறந்த 
கண்கேளா  கைடசி ைற ேநாக்கி வறியராய் ெவளிேயறினர்.[4] பாாியின் ஆ யிர்த் 
ேதாழரான கபிலர் தம் அ ந் யைர அகத்தடக்கி அவர் கண்ணீைரத் ைடத்தார்; 
ஆ தல் கூறினார்; அம் மங்ைகயர் இ வைர ம் அைழத் க்ெகாண்  பாண்  
நாட் ன் எல்ைலையக் கடந்தார்; ெபண்ைணநாட்ைட வந்தைடந்தார். 
 
    கபிலர்  
 
    அ வாகிய பாாி இல்லாைமயால் தமிழகம் கபில க்கு இ ளகமாய்த் 
ேதான்றிற் . ேவந்தர் இைழத்த தீைம அவரால் மறக்க யவில்ைல; ெபா க்க 

யவில்ைல. ெபண்ைணயாற்றங்கைரயில் ெப ந்தீைய வளர்த்தார்; ம் ைற வலம் 
வந்  வணங்கினார்; பாாியின் ெபண்ைண வாழ்த்தினார்; ெசந்தீப் பாய்ந்  உயிர் 
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நீத்தார்.[5] பறம் மைல யாண்ட பாாி ம், லன க்கற்ற லவராகிய கபில ம் நட்பின் 
ேநர்ைமக்குப் ெப ஞ்சான்றாக விளங்கு கின்றனர். 
 
    ெகால் மைலக் ேகாட்ைட 
 
    ேசலம் நாட் ேல ெகால்  என் ம் மைலெயான் ண் . அ  ன்னாளில் ேசரகுல 
மன்ன க்கு உாியதாயி ந்த . வளமார்ந்த அம் மைலச் ேசாைலயில், எப்ேபா ம் 
ெசந்ேதன் ளிக்கும்; ெச ம்பலாப் ப க்கும்; ஊசன் அ ள் விளங்கும் 
அைறப்பள்ளிெயன் ம் தி க் ேகாயி ம், தீயவைர ம ட் யழிக்கும் ெதய்வப் 
பாைவ ம் அம்மைலயிேல உண் . 
 
    வில்லாளன் ஓாி 
 
    இத்தைகய ெகால்  மைலயிேல கு நில மன்னனாக வாழ்ந்தான் ஓாி என்ற ெபயர் 
ெபற்ற ரன். வில்லாண்ைமயில் அவன் நிகரற்றவன். ேவந்த ம் அவ தவிைய 
நா னர். அமர்க்களங்களல் அவன் வில்லால் ம ந்த ர்ர் எண்ணிறந்தவர். காற்றின் 
ேவக ம், கன ன் ெவம்ைம ம் வாய்ந்த அம் மாாி ெபாழிந்த அவ் வில்ைல "வல்வில்" 
என்  எல்ேலா ம் கழ்ந்தனர். 
 
    ஓாியின் ேவட்ைட 
 
    ேபார் ஒழிந்த காலத்தில், அவ் ரன் ேவட்ைடயா ப் ெபா  ேபாக்குவான். அவ் 
ேவட்ைடகளில் ஒன்  பாட் ல் அைம ம் ேப  ெபற்ற . ஒ  நாள் வல்வில் 
ெல த் த் தன்னந் தனியனாய்க் ெகா ய விலங்குகள் திாி ம் ெகால் மைலக் 
காட் ள்ேள ெசன்றான் ஓாி. ெபாிய யாைனெயான்  அவன் கண்ெணதிர்ப்பட்ட . 
உடேன வல்வில் வைளந்த் ; அ கைண எ ந்த ; ேவழத்தின் தைலயில் ேவகமாய்ப் 
பாய்ந்  ெவளிப்பட்ட ; பின் ம் விைச குன்றாமல் ெசன்  கு க்கிட்ட 
ெப ம் ையக் ெகான்ற ; அதைன ம் கடந்  ஒ  கைலமான் மீ  பாய்ந்த ; 
ேம ம் ெசன்  காட் ப் பன்றிெயான்ைற ட் ய ; அம்மட் ம் அைமயா , 

ற்றிேல இ ந்த ஓர் உ ம்பின்ேமெற பாய்ந்  சினம் தீர்ந்த .[6] 
 
    பாணர் வியப் ம் திைகப் ம் 
 
    அவ் ேவட்ைடையக் கண்ட  ஒ  பாணர் கூட்டம்; வியப் ம் திைகப் ம் உற்ற ; 
"ெகால் மைலயில் இப்ப க் ெகாைல ாிந்தவன் யாவன்?" என்  அறிந் ெகாள்ள 
ஆைசப்பட்ட . "இவன் விைளயாட் ன் ெபா ட்  ேவட்ைடயா ம் ரனா? அன்றி 
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விைலப்ெபா ட்டால் விலங்குகைளக் ெகாைல ெசய் ம் ேவடனா?" என்  
ஒ வைரெயா வர் வினவி நின்றனர். 
 
    ஓாியின் ேதாற்றம் 
 
    அப்ேபா  வில்லாளன் அவர் நின்ற பக்கம் தி ம்பினான். அவ ைடய ஏற்ற ம் 
ேதாற்ற ம் அவர் கண்கைளக் கவர்ந்தன. வண்ண ேமனி; திண்ணிய ேதாள்; ந ஞ் 
சாந்தம் சிய பரந்த மார் ; ெந ய ைக; ெகா ய வில்; கழல் அணிந்த கால்; ஏ  
ேபான்ற நைட - இவற்ைறக் கண்டனர் பாணர்; "ெகால் மைல யா ம் ெகாற்றவன் 
இவன்தாேனா!" என்  எண்ணினர். 'கும்பிடப்ேபான ெதய்வம் கு க்ேக வந்தேதா!' 
என்  வியந்  நின்றார். 
 
    இைசயரங்கு 
 
    அந்நிைலயில் பாணாிைடேய ஆர்வம் ெப கிற் . ழ ம் சி பைற ம் ழங்கின. 
இைசத்த ம்ேபறிய ைககள் தாளமிட்டன. பாணர் தைலபண்ெணா  ஒ  வண்ணம் 
பா னான். ெகால் மைலச் சாரல் ஒ  நல் ைச அரங்கமாயிற் . இைசப் பாட்ைட 
ஆர்வத்ேதா  ேகட்  மனம் தைழத்தான், வில் ன் ெசல்வன். 'நல் ைசயா ம் 
ெகால் க் ேகாேவ' என்  எ த்  இைசப்பாட்ைடப் பா  த்தான் பாணப் லவன். 
தன் ெபயைரக் ேகட்ட நிைலயில் நாணித் தைல கவிழ்ந்தான் ரன்; பா ய பாணர் பசி 
தீர, ஊன் கலந்த ேசா ம் உயர்ந்த ம ம் அளித்தான்; நல்ல ெபான் ம் மணி ம் 
பாிசாகக் ெகா த்தான். 
 
    ஓாியின் கழ் 
 
    பைடத்திற ம் ெகாைடத்திற ம் வாய்ந்த வல்வில் ஓாிையப் பாராட் ப் பா னார், 
வன்பரணர். அவர  பாட் ன் சுைவயறிந்  மகிழ்ந்த  பழந்தமிழ் உலகம். ெசஞ்சிக் 
ேகாட்ைட திண் வனத்திற்கு ேமற்ேக உள்ள  ெசஞ்சிக் ேகாட்ைட. அஃ  
இயற்ைகயான மைலக்ேகாட்ைட. ஒன்ேறா  ஒன்  இைணந்த ன்  குன் களால் 
அரண் ெசய்யப்பட் ள்ள அக்ேகாட்ைடயின் சுற்றள  ஏ  ைமல் என்பர். அவற் ள் 
உயர்ந்த  ராஜகிாி ெயன் ம் ெகா . ெசங்குத்தாக அ ற  எ ந்  
அண்ணாந்  நிற்ப  அக்குன்றம். அங்குள்ள ேகாட்ைடக்கு வாயில் ஒன்ேற; 
மைலய வாரத்தி ந்  ெப ம் பாைறகளின் இைடேய ெநளிந்  வைளந்  ெசல் ம் 
நைடபாைத அவ்வாயி க்கு எதிேர ள்ள ஒ  பறம்பின் உச்சியிற் ெகாண்  ேசர்க்கும். 
அதற்கும் ேகாட்ைட வாயி க்கும் இைடேய அ பத  ஆழ ம், இ பத்ைதந்த  
அகல ம் உள்ள விடர் ஒன்  உள்ள . அவ் விடைரக் கடந்  ேகாட்ைட வாயிைல 
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அைடவதற்கு மரப்பாலம் ஒன் ண் . பைகவர் வ ம்ெபா  பாலம் எ க்கப்ப ம்; 
வாயில் அைடக்கப்ப ம். 
 
    ெசஞ்சியில் ெநல் ம் நீ ம் 
 
    அ ங் ேகாைடயி ம் வற்றாத ஊற்  நீர் உைடய  ெசஞ்சிமைலக் ேகாட்ைட. 
உண ப் ெபா ள்கைள நிைறத்  ைவத்தற்குக் களஞ்சியங்க ம், வழிபா  
ெசய்வதற்குத் தி க்ேகாயி ம் அங்ேக உண் . எனேவ, பைகவர் பன்னாள் 

ற் ைகயிட்டா ம் ேகாட்ைடயி ள்ளார்கு வாட்ட ம் ேகாட்ட ம் இல்ைல. 
ெநல் ம் நீ ம் உைடய ேகாட்ைடைய ெவல் ம் வைகயின்றிச் ெசல்வர், பைட 
ெய த்த பைகவர். 
 
    மராட் ய ம் மகமதிய ம் 
 
    இத்தைகய மைலக்ேகாட்ைடகுச் ெசஞ்சிெயன்  ெபயாிட்டவர் தமிழர். பழைமயான 
ெசஞ்சிையப் ப க்கி அரண் அைமத்தனர் விசயநகரப் ெப ேவந்தர். பிற்காலத்தில் 
அக்ேகாட்ைட மராட் ய மன்னர்க்குத் தஞ்சம் அளித்த . அதைனக் ைகப்பற் தற்கு 
மகமதியப் ெப ம்பைட எட்டாண் களாக ற் ைகயிட்  யன்றெதன்  இந்திய 
வரலா  கூ ம். ெசஞ்சியில் அரசாண்ட ரேதசிங்கின் கைத ட் க் கைதயாக 
இன் ம் தமிழ் நாட் ல் வழங்குகின்ற . 
 
    நீர் அரண் நீர் அரண் 
 
    நீ ம் ஒ  சிறந்த அரணாகும். ஆழமான ஆ ம் கட ம் சில ேகாட்ைடகளின் 
இயற்ைக அரணாக இன் ம் விளங்குகின்றன. தமிழ் நாட் க்குத் ெதன்பால் அைமந்த 
இலங்ைக, கடல் சூழ்ந்த நா . பாரத நாட் ன்ேமற் பைட ெய த்த பைகயரசர் பலர் 
இலங்ைகயின்ேமற் ெசல்லா ெதாழிந்ததற்குக் கடலர ம் ஒ  காரணமாகும். 
 
    அகழி 
 
    இயற்ைகயான நீரரண் இல்லாத இடங்களில் ெசயற்ைகயான நீர் நிைலகைள 
அைமத் க் ெகாள் தல் வழக்கம். அைவ அகழி எனப்ப ம். அகழியில்லாத நிலக் 
ேகாட்ைட தமிழகத்திேல இல்ைல. சில ேகாட்ைடகைளச் சுற்றி அ க்க க்காகப் பல 
அகழிகள் அைமத்த ம் உண் . ஆ  அகழிகளால் அரண் ெசய்யப்பட்ட ேகாட்ைட 
ெயான்  ஆறக ர் என்  ெபயர் ெபற்ற . அக் ேகாட்ைடைய வாண குலத்தரசர் 
ஆண்  வந்தார். 
 
    கிடங்கு 
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    கிடங்கு என்ற ெசால் ம் அகழிையக் குறிக்கும். கிடங்கு சூழ்ந்த ேகாட்ைடெயான்  

ன்னாளில் ஆர்க்காட்  வட்டத்தில் இ ந்த . அ  கிடங்கில் என்ேற வழங்கிற் . 
ஓவியர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த கு நில மன்னர்கள் ெந ங்காலம் அக் ேகாட்ைடயில் 
இ ந்  அரசாண்டார் கள். அன்னார் ஆட்சியில் அைமந்த நா  ஓய்மான் நா  என்  
ெபயர் ெபற்ற . இப்ெபா  ெதன் ஆர்க்காட்  வட்டத்தி ள்ள திண் வனம் த ய 
ஊர்கள் அக்காலத்தில் ஓய்மானாட்ைடச் ேசர்ந்தி ந்தன. 
 
    கிடங்கிற் ேகாமான் 
 
    ஓய்மான் குலத்ைதச் ேசர்ந்த தைலவர்களில் உயர்ந்த கழ் வாய்ந்தவன் நல் யக் 
ேகாடன். அவ ைடய பைடத்திற ம் ெகாைடத்திற ம் சி பாணாற் ப்பைட 
என் ம் பழந்தமிழ்ப் பாட் ல் அைம ம் ேப  ெபற்றன. அப் பாட் ல் 
நல் யக்ேகாடான் 'கிடங்கிற் ேகாமான்' என்  குறிக்கப்ப தலால் கிடங்கு சூழ்ந்த 
ேகாட்ைட அவற்குாிய க நகராய் விளங்கிற்ெறன்  ெகாள்ளலாகும். 
திண் வனத் க்கு அ ேக கிடங்கல் என்ற சிற் ர் உள்ள . அ ேவ பைழய கிடங்கிற் 
ேகாட்ைடயாகும். சிைதந்  அழிந்த அகழிகள் அதன் பழம் ெப ைமக்குச் சான்  
பகர்கின்றன. 
 
    காட்டரண் காவற்கா  
 
    மரமடர்ந்த அடவி ம் ேகாட்ைடக்குாிய அரணாகக் க தப்பட்ட . அகழியின் 

றத்ேத நின்  காட்டரண் ேகாட்ைடையப் பா காக்கும். அரணாக நிற்கும் காட்ைடக் 
காவற்கா  என் ம், க மிைள என் ம் கூ வர். 
 
    ள் ர்க் ேகாட்ைட 
 
    மாற்றாரால் எளிதில் அழிக்க யாத காேட சிறந்த அரணாகும். ள் ம் ர ம் 
உைடய கா  ன்னாளில் மிகச் சிறந்த அரணாகக் ெகாள்ளப்பட்ட . ள்மரக் கா  
சூழ்ந்த மைலெயான்  பழங்காலத்தில் ஒ  ேகாட்ைடயாக விளங்கிற் . 
மைழவள ைடய அம்மைலைய "ைமயணி ெந வைர" என்  பா னார் ஒ  
கவிஞர்.(7) ள் ர்மைல என வழங்கிய அக் குன்றில் மைலயமான் ேகாட்ைட கட்  
அரசாண்டான். மன்னனாகிய ெப நற்கிள்ளி ம் நா ழந்த நிைலயில் ள் ர்க் 
ேகாட்ைடைய நா யைடந்தான் என்றால் அதன் ெப ைமக்கு ேவ  சான் ம் 
ேவண் மா? 
 
    ேவலங்கா  
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    ள்மரங்களில் வன்ைம சான்ற  க ேவல். வட ஆர்க்காட் ல் க ேவலங்காட்ைட 
அரணாகக் ெகாண் ந்த  ஒ  ேகாட்ைட. அக் ேகாட்ைட ர் ேவ ர் என்  ேபர் 
ெபற்ற . அந்நாளில் ேவ ைர அரண் ெசய்த கா  இப்ேபா  அழிந்  
நாடாய்விட்ட . 
 
    வட்டக்ேகாட்ைட 
 
    ஆயி ம் க ேவலங்காட்ைட அரணாக ைடய ேகாட்ைட ெயான்  இன் ம் 
கன்னியாகுமாியின் அ ேக காணப்ப கிற . வட்டக்ேகாட்ைட ெயன்ப  அதன் 
ெபயர். குமாிக்கடல் அதன் ஒ  சார் அைமந்த அரண். க ேவலங்கா  மற்ெறா  பால் 
உள்ள . காட்டரணாகிய க ேவலங்கா  இன் ம் அழி றாமல அங்கு நின்  காட்சி 
த கின்ற . 
 
    ளியங்கா  
 
    ேவலங்காட்ைடப் ேபாலேவ ளியங்கா ம் ஒ  வல்லரணாகப் ேபாற்றப்பட்ட . 
ெதன் ஆர்க்காட் க் கிடங்கிற் ேகாட்ைடயின் அரணாக நின்ற  ஒ  ளியங்கா ; அ  
திண் வனம் என் ம் வட ெமாழிப் ெபயர் ெபற்ற . காலகதியில் கிடங்கிற் ேகாட்ைட 
பாழைடந்த . காவற்கா  நாடாயிற் . இப்ெபா  திண் வனம் ெதன் ஆர்க்காட் ல் 
ெபாியேதார் ஊராக விளங்குகின்ற . 
 
    ேகாட்ைட மதில் 
 
    ேகாட்ைடக்குாிய அங்கங்களிற் சிறந்த  மதில். இஞ்சி, எயில், ஆைர, ாிைச, 
ெநாச்சி த ய பழஞ்ெசாற்கள் ேகாட்ைடயின் மதிைலக் குறிப்பனவாகும். 
 
    ஆயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேன, தஞ்சா ர் ேசாழ நாட் ன் தைலநகரமாயிற் . 
அங்கு இயற்ைகயான மைலயரண் இல்லாைமயால் உயர்ந்த மதில்கைள 
உண்டாக்கினர் ேசாழ மன்னர். அந் நகைர "இஞ்சி சூழ் தஞ்ைச" என்  தி விைசப்பா 
பா ற் . 
 
    எயில் என்ப  மதி ன் ெபயர். ஏெழயில் என்ற ேகாட்ைட ெயான்  அக் காலத்தில் 
இ ந்த . அதன் தைலவன் ஒ  கு நில மன்னன். நலங்கிள்ளி என் ம் ேசாழன் அக் 
ேகாட்ைடைய ற் ைகயிட் க் கவர்ந்தான். ஏ  மதில்களால் அரண் ெசய்யப்பட்ட 
வ ய ேகாட்ைடைய எளிதாகப் பி த்த நலங்கிள்ளியின் ரத்ைத வியந்  பா னார் 
ேகா ர் கிழார்.(8) இக் காலத்தில் ஏ  ெபான் ேகாட்ைடெயன வழங்கும் ஊேர பைழய 
*ஏெழாயில் என்பர். 
 
    ேபெரயில் 
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    எயில் என் ம் ெபய ைடய ஊர்க ம் தமிழகத்தில் சில உண் . தி வா க்கு 
அ ேக ேபெரயில் என்ற ெபய ைடய ஊர் இ ந்த . அ  பிற்காலத்தில் ேபெரயி ர் 
ஆயிற் ; இப்ெபா  ேபைர ர் என வழங்குகின்ற . அவ் ைரச் சார்ந்த பழம் லவர் 
ஒ வர் 'ேபெரயில் வலார்' என்  ெபயர் ெபற்றார். 
 
    கானப் ேபெரயில் 
 
    பண் யநாட் க் ேகாட்ைடகளில் மிகப் பழைம வாய்ந்த  கானப்ேபெரயில். 
உயர்ந்த மதி ம், ஆழ்ந்த அகழி ம், அடர்ந்த கா ம் அதற்கு அரணாக அைமந்தன. 
ேவங்ைகமார்பன் என்ற ரப் ெபய ைடய கு நில மன்னன பழங்காலத்தில் அங்கு 
ஆட்சி ாிந்தான். 
 
    உக்கிர பாண் யன் 
 
    ேவங்ைக மார்பன் மறப்பைட ரன்; பைடச் ெச க்கால் பாண் ய மன்னைன ம் 
மதியா  இ மாந்தி ந்தான். அந்நாளில் ம ைரயில் அரசு ற்றி ந்த பாண் யன் ஒ  
ெப  ரன். ேசாழ மன்ன ம் ேசரமா ம் அவ ைடய சிறந்த நண்பர்கள். 
தமிழறிஞர்கள் அவைனச் சுற்றெமனச் சூழ்ந்தி ந்தாரக்ள். இவ்விதம் பல்லாற்றா ம் 

கழ்ெபற்  விளங்கிய பாண் யன் பைகவர்க்கு மிகக் ெகா யவன். அவைரக் 
கண்ணின்றி ஒ ப்பவன்; ஆதலால் உக்கிரப் ெப வ தி என்  ெபயர் ெபற்றான். 
 
    உக்கிர ம் ேவங்ைக ம் 
 
    வ திக்கும் ேவங்ைகக்கும் பைக ண்ட . பாண் ப் ெப ம்பைட எ ந்  
கானக்ேகாட்ைடைய வைளத்த ; காவற்காட்ைட அழித்த ; அகழிையத் ர்த்த ; 
எயிைலத் தகர்த்த . ேவங்ைகமார்பன் அஞ்சா  ரப்ேபார் ாிந்தான். அந்திமாைல 
வந்த . காாி ள் எங்கும் பரந்த . கடல் மைட திறந்தாற் ேபான்  பாண் யன் பைட 
கானக் ேகாட்ைடயி ள்ேள பாய்ந்த . ேவங்ைக மார்பன் மா ேகாலம் ைனந்  
காட் ற் குந்  மைறந்தான். ெபா  வி ந்த ம் பாண் யன் கானக்ேகாட்ைடையக் 
ைகப்பற்றினான்; மீனக் ெகா ைய அதன்மீ  நாட் னான்; ெப ம் கழ் ெபற்றான். 
'கானப் ேபெரயில் கடந்த உக்கிரப் ெப வ தி' என்  தமி லகம் அவைனப் 
பாராட் ய .(9) 
 
    கானப்ேபர் - காைளயார் ேகாயில் 
 
    கானப்ேபர் என்ற ர் இப்ெபா  காைளயார் ேகாயில் என வழங்குகின்ற . 
ஊாின் ெபயர் மாறினா ம் மண்ணின் வாசி மாறவில்ைல. உக்கிர பாண் யைன 
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ேவங்ைக மார்பன் எதிர்த்தாற்ேபான் , ற்ைறம்ப  ஆண் க க்கு ன்ேன 
ஆங்கிலப் பைடையக் காைளயார் ேகாயி ல் எதிர்த்தான் ம  பாண் யன். 
 
    ம  பாண் யன் 
 
    பாஞ்சாலங்குறிச்சிப் பாைளயக்காரேனா  ஆங்கிலப் பைட 
ேபாரா க்ெகாண் ந்த காலத்தில் காைளயார் ேகாயில் வட்டத்தில் ம தப்பன் என்ற 
ெபய ைடய தைலவர் இ வர் ேதான்றினர். அப்ெபயர் ம  எனக் கு கி வழங்கிற் . 
தைமயன், ெபாிய ம ; தம்பி, சின்ன ம . ன்னவன், ேவட்ைடயில் வல்லவன்; 
கானக ேவட்ைடேய அவன் க த்ைத ற் ம் கவர்ந்த . ஆதலால் நாடா ம் 
உாிைமையச் சின்ன ம  ேமற்ெகாண்டான். காைளயார் ேகாயி க்கு அ ேக ள்ள 
சி வயல் என்ற ஊைரத் தன் இ ப்பிடமாகக் ெகாண்டான் ம . அவ் ாில் 
அரண்மைன எ ந்த ; கு பைட கு மின. சில ஆண் களில் சி வயல் 
பல்லாற்றா ம் சிறந்த ஊராயிற் . தமிழ்ப் பாவலர் அவ் ைர நா வந்தனர்; 
ம தப்பைனப் பா ப் பாிசு ெபற்றனர்; அவன் ஆட்சியில் அைமந்த காட் ன் வழியாக 
நள்ளிரவில் ெசன்றா ம் கள்ளர் பயம் இல்ைல என்ற ேபச்சு எங்கும் பரவியி ந்த . 
இத்தைகய கட் ம் காவ ம் உைடய தைலவைன ம  பாண் யன் என்  நாட்டார் 
பாராட் னார்கள். 
 
    அவன் ஆட்சித் திறன் 
 
    ம பாண் யன் மாளிைகயில் வி ந்தாளியாக இ ந்த ஆங்கிலப் பைடத்தைலவன் 
ஒ வன் அங்குக் கண்ட காட்சிைய எ தி ள்ளான். " சின்ன ம  காட்சிக்கு 
எளியவன்; க ைண வாய்ந்தவன். இந்நாட் ல் அவன் இட்ட  சட்டம். ஆயி ம், 
அவன் மாளிைகயில் எவ ம் தங்கு தைடயின்றிச் ெசல்லலாம்; அவைனக் காணலாம் 
வந்தவர் எல்லாம் அவைன வாயார வாழ்த்தினர்" என்ப  அப்பைடத் தைலவன் 
வாய்ெமாழி. இவ்வா  ம  பாண் யேனா  உறவா ய பைடத்தைலவேன பின்  
அவன் பைகவனாயினான். 
 
    பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் ஆங்கிலப் பைடைய எதிர்த்த பாைளயக்காரேனா  ம  
பாண் யன் உற  ண் ந்தான். அவ்வி வ ம் ரசுதந்தரம் ேவண்  நின்றார். 
பிறர் அ பணிந்  வாழ்வதி ம் அ ேயா  ம ந்ெதாழிதல் நன்  என்  க திய 
மான ரர் அவர்; ஆதலால், ஆங்கிேலயர  சீற்றத்திற்கு ஆளாயினர். ஆயி ம் ம  
பாண் யன  வல்லரணாகிய காைளயார் ேகாயிைல மாற்றார் எளிதில் ைகப்பற்ற 

யவில்ைல. 
 
    காைளயார் ேகாட்ைட 
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    "நாற்ப  ைமல் சுற்றள ள்ள நாட் ன் ந ேவ அைமந் ள்ள  காைளயார் 
ேகாட்ைட. ஆ  மா கைளச் ெசல்வமாக ைடய கு கள் பல்லாயிரவர் அவ்வட்டத்தில் 
வாழ்கின்றனர். மாற்றார் பைடெய த்தால் அன்னவாிற் பன்னீராயிரவர் ேவ ம் 
வா ம், குத் க்ேகா ம் ப்பாக்கி ம் ெகாண்  ேபார் ெசய்யப் றப்ப வர்" என்  
ஆங்கிலச் ேசனாதிபதி கூ கின்றான். 
 
    பட்டாள ம் காவற்கா ம் 
 
    சின்ன ம  வாழ்ந்த சி வயல்மீ  ஆங்கிலப் பட்டாளம் சா ற் . அத் தைலவன் 
அப்ெபா  அங்கில்ைல; மாற்றார் வந்  ேசர்வதற்கு ன்ேன கு கள் தம் தம் ட் ல் 
ெந ப்ைப ைவத்தனர்; அ த்தி ந்த காட் ற் குந்  மைறந்தனர். அப்ெபா  சிய 
ெந ங்காற்  அவர் இட்ட தீைய எங்கும் பரப்பிற் . அந்தி மாைலயில் அங்கு வந்  
ேசர்ந்த ஆங்கிலப் பைடயின் கண்ெணதிேர காிந்த சுவ ம், ெபாாிந்த கல் ம் காட்சி 
யளித்தன. 
 
    ம  பாண் யர்  
 
    அைதக் கடந்  காைளயார் ேகாயிைலக் ைகப்பற்றக் க திய  ஆங்கிலப் பைட. 
வழியிேல தைடயாக நின்ற காட்ைடயழித் ப் பைட ெசல்வதற்கு ஏற்ற பாைதயைமக்க 

ற்பட்டார் பட்டாளத்தார். ஆ  ைமல் ரம் காட்ைட ெவட்  விட்டால் காைளயார் 
ேகாட்ைடையக் காணலாம். ஆயி ம், அக்கா  பட்டாளத்தின் வ ைமையப் பழித்  
நின்ற . காட் ப் ேபாாில் நன்கு பழகிய ம பாண் யன் பைட பைகவர்க்கு 
எல்ைலயற்ற ெதால்ைல விைளத்த . காட் ன் க ைம ம், மாற்றார் ெகா ைம ம் 
கண்  ஆங்கிலப் பைட ரர் ஊக்கமிழந்தனர்; ப்ப  நாள் யன் ம் ன்ேனற 

யாத நிைல கண்  த்தனர்; அம் யற்சிையக் ைகவிட் த் தி ம்பினர்; 
பின்  மறவர் குலத் தைலவன் ஒ வைன அவ் வட்டத்திற்குாியவன் என்  பட்டங் 
கட்  அவ தவியால் ம பாண் யர் இ வைர ம் பி த் த் க்கு மரத்தி ட் க் 
ெகான்றனர். ஆகேவ, ன்னாளில் 'கானப்ேபர்' எனப் ெபயர் ெபற்றி ந்த பாண்  
நாட் க் ேகாட்ைட காைளயார் ேகாட்ைடயாகச் ெசன்ற ற்றாண்  வைர நின்  
நிலவிற்ெறன்ப  நன்கு விளங்கும்.[10] 
 
    பைட  
 
    பைடெய த் ச் ெசல் ம் தைலவன் தங்கி யி க்குமிடம் பைட  எனப்ப ம். அ , 
கட் ம் காவ ம் உைடய . கங்ைகக் கைரயிேல ேசரன் ெசங்குட் வன் தங்கியி ந்த 
பைட  அவன் ெப ைமக்ேகற்ற வைகயில் அைமக்கப்பட் ந்த  என்ப  
சிலப்பதிகாரத்தால் விளங்குவதாகும். 
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    மணப் பைட  
 
    இத்தைகய பைட களில் ெந ங்காலம் தைலவர்கள் ேசைனேயா  தங்கும்ப  
ேநர்ந்தால் அவ்விடத்தில் அங்கா  த ய வசதிகள் உண்டாகும். நாளைடவில் அஃ  
ஓர் ஊராக நிைலெப த ம் உண் . பாண்  நாட் ல் ெபா ைன யாற்றங் கைரயில் 
பைட டாகத் ேதான்றிய இடம் இப்ெபா  மணப் பைட  என்ற 
ஊராயி க்கின்ற .[11] 
 
    பைட  நகரம் 
 
    ஆர்க்காட்  வட்டத்தில் ன்னாளில் ஒ  பைட  எ ந்த . கு ம்பர் ேகாமான் 
குலத்தா ைடய  அவ் . கு ம்பர் ேகாமான் சிறந்த ரன். அவன் நி விய பைட 

ட்ைடச் சார்ந்  கு பைட மிகுந்த . நாளைடவில் அ  விாிந்  ெப கி ஊராயிற் . 
கு ம்பர்ேகான் ஆண்ட நாட் ற்கு இ ேவ தைலநகரமாக ம் அைமந்த . 
 
    அந் நாளில் அந் நகரம் பதினா  ைமல் சுற்றள ைடயதாய், மாடகூடங்கள் 
நிைறந்ததாய்ப் பல்லாற்றா ம் சிறப் ற்  விளங்கிற் . அவ்விடம் இப்ெபா  
பாழைடந்த காடாய்க் கிடக்கின்ற . அழிந்த ேகாட்ைடயின் அ ப்பைட அதன் பழம் 
ெப ைமக்குச் சான்றாக நிற்கின்ற . 
 
    நாச ற்ற நகரம் 
 
    அந் நகரம் அழி ற்றைதக் குறித்  வழங்கும் கைதகள் பலவாகும். கு ம்பர் 
நாட்ைடக் ெகா ங்ேகால் மன்னன் ஒ வன் அரசாண்டேபா  மண்மாாி ெபய்  
பைட ட்ைட அழித்த ெதன்பர் சிலர். காிகால் வளவன் கு ம்பர் நாட் ன்ேமற் 
பைடெய த் , பைட ட்ைடத் தகர்த்ெதறிந் , கு ம்பர் குலத்ைத ேவர த்தான் 
என்பர் ேவ  சிலர். எவ்வாறாயி ம் பைட  என்ற ெபயர் அவ் க்கு இன் ம் 
வழங்குகின்ற . 
    --------------- 
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8. ெபண்ைண நாட் ப் ெப ரர் 
 
    மைலயமான் நா  
 
    தமிழ் நாட் ல் ெபண்ைணயா  பா ம் நன்னா  ன்னாளில் வண்ைமக்கும் 
திண்ைமக்கும் உைறவிடமாக விளங்கிற் ; அந் நாட் ன் ஒ  பாகத்ைத ெந ங்காலம் 
மைலயமான் என் ம் பட்டப் ெபய ைடய சிற்றரசர் ஆண்  வந்தனர். அதனால் அ  
மைலயமான் நா  என் ம், மலா  என் ம் ெபயர் ெபற்ற . ெபண்ைணயாற்றின் 
ெதன்கைரயில் உள்ள தி க்ேகாவ ர் அதன் தைலநகரம்.[1] வ ைம சான்ற ள் ர்க் 
கானம் அதன் ேகாட்ைட. 
 
    காாி ம் குதிைர ம் 
 
    மைலயமான் குலத்தில் ேதான்றினான் காாி. அவன் நிகரற்ற குதிைர ரன். அவன் 
குதிைரக்கும் காாி என்ப  ெபயர். அக் குதிைரயின் திறைமயால் ெப ம் ேபார்களில் 
ெவற்றி ெபற்றான் காாி ரன். அவன் உதவிைய நா னர் மன்னர் வ ம்.[2] 
ேபார்க்களத்ைத ேநாக்கி அவன் குதிைரயின்ேமற் ெசல் ம்ேபா  மண் ந ங்கும்; 
மாற்றார் மனம் ஒ ங்கும். 
 
    ஓாி ம் காாி ம் 
 
    ெகால் மைல ரனாகிய ஓாிக்கும், மைலயமான் காாிக்கும் இைடேய நாளைடவில் 
க ம்பைக ண்ட ; இ தியில் ேபார் நிகழ்ந்த .[3] ேபார்க்களத்தில் ஓாிையக் 
ெகான்றான் காாி; ெகால் மைலையக் ைகக் ெகாண்டான்; அதற்கு உாிைம ைடய 
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ேசரமானிடம் ஒப் வித்தான். அன்  தல் ேசரமா ம் மைலயமா ம் சிறந்த 
நண்பராயினர். 
 
    உாிைம ேவட்ைக 
 
    வில்லாள ள் வல்லாளனாகிய ஓாிைய த்த ரன் என்  எல்ேலா ம் காாிையப் 
பாராட் னார்கள். அப் க ைர ேகட்  மகிழ்ந்த காாி தன் நாட் ல் சுதந்திரத்ைத 
நிைல நாட்ட வி ம்பினான். அவன் ன்ேனார் ேசாழ குல மன்னர்க்குத் திைற 
ெச த் ம் சிற்றரசராக வாழ்ந்தி ந்தனர். சூ  அரசா ம் உாிைம அவர்க்கு 
இ ந்ததில்ைல. அந்த நிைலைய மாற்ற ஆைசப்பட்டான் காாி. மைலயமான் நா  
தன்னரசு ெபற்ற தனி நாடாதல் ேவண் ம் என்ப  அவன் ேவட்ைக. சிற்றரசர்களில் 
சிலர் அவன் க த்ைத ஆதாித்தனர். தி க்ேகாவேலாாில் சூ  அரசாளத் 

ணிந்தான் அவ் ரன். 
 
    சூட்  விழா 
 
    சூட்  விழாவிற்குாிய ேவைலகள் ைறயாக நடந்தன. தி க்ேகாவ ர் த் யிர் 
ெபற்றாற்ேபால் ெபா ற்ற . ேதா ம் சுைதயின் விளக்கம்; ேதா ம் மங்கல 

ழக்கம்; மாடம் எங்கும் மணிக் ெகா கள்; ேமைட எங்கும் ஆடல் பாடல். ெபண்ைண 
யாற்றங்கைரயில் அழகுற அைமந்த அரண்மைன கண் க்கு இனிய காட்சியளித்த . 
இன்னிைசயாளர் ஒ  பால்; நல் ைச ரர் ஒ பால்; கு நில மன்னர் ஒ பால்; 
ெப நிலத் தைலவர் ஒ பால்; மயி னம் ேபான்ற மங்ைகயர் ஒ பால். இவ்வா  
நல்லா ம் வல்லா ம் அணியணியாக அமர்ந்தி ந்த மன்றத்தின் ந ேவ நின்ற  ஓர் 
அாியாசனம். அதன்மீ  ர சிங்கம்ேபால் ற்றி ந்தான் மைலயமான் காாி. மங்கல 
வாத்தியம் ழங்க, குலமாதர் குரைவயிட, பாவலர் பல்லாண்  பாட, கு களின் 
சார்பாகப் ெபண்ைண நாட் ப் ெபாியார் ஒ வர் மைலயமா க்கு மணி  
சூட் னார். அன் ெதாட்  'மைலயமான் தி க்காாி என் ம் சிறப் ப் ெபயர் 
தாங்கி அவன் அரசு ற்றி ந்தான். 
 
    தி க்காாி 
 
    என் ம் வாடாத தமிழ்மாைல ெபற்ற வள்ளல்களில் ஒ வன் தி க்காாி. 
ெபாய்யறியாக் கபிலர் அப்ெப ந்தைகையப் கழ்ந்  பா னார். "கபிலர் பா ய 
காாிைய நாம் பா தல் எளிேதா" என்  க த்தழிந்  நின்ற கவிஞர் பலர். அன்னவ ள் 
ஒ வர் நப்பசைலயார் என் ம் ெமல் யலார்.[4] 
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    எனேவ லவர் பா ம் க ைடயவன் தி க்காாி. ெபண்ைண நாட் க்குப் 
ெப ைமயளித்தவன் தி க்காாி. ர சுதந்திர ேவட்ைகயின் சின்னமாக 
விளங்கியவன் தி க்காாி.[5] 
 
    வாணர்குல ரம் 
 
    மகத நா  
 
    தமிழ் நாட் ல் வாணர் என் ம் ெபயர்ெபற்ற கு நில மன்னர் ெந ங்காலம் 
வாழ்ந்தி ந்தார்கள். ெபண்ைணயா  பா ம் ந  நாட் ன் ஒ  பகுதி அவர் ஆட்சியில் 
அைமந்த நா . அதற்கு மகத நா  என்  ம  ெபய ம் உண் . அதனால் வாணர்குல 
மன்னைன மாகதர்ேகான் என் ம், மகேதசன் என் ம் தமிழ்ப் பாவலர் 

கழ்ந் ைரப்பாராயினர்.[6] 
 
    வாணர்குலப் ெப ைம 
 
    தமிழ் நாட்  ேவந்த ம் ெபண்ெகாள் ம் ெப ைம சான்ற  வாணர் குலம். 
கிள்ளி வளவன் என்ற ேசாழ மன்னன் ஒ  வாணர்குல மங்ைகைய மணந்தான். 'சீர்த்தி' 
ெயன் ம் ெபய ைடய அந் நல்லாள் "மாவ  ம மான் சீர்ெக  தி மகள்" என்  
மணிேமகைலக் காவியத்திேல ேபாற்றப்ப கின்றாள். 
 
    ஆைறக் ேகாட்ைட 
 
    வாணர்குல மன்னர் ேகாட்ைட கட்  அரசாண்ட இடம் ஆறக ர் என வழங்கிற் . 
ஆைற என்ப  அதன் கு க்கம். எனேவ, ஆைறக்ேகான் என்ற ெபய ம் வாணர்குல 
மன்னைனக் குறிப்பதாயிற் .[7] 
 
    பஞ்சநதி வாணன் 
 
    தமிழாின் ஆண்ைமக்கு ஒ  சான்றாக விளங்கும் க ங்கப் ேபாாிேல கலந் ெகாண்ட 
கு நில மன்ன ள் ஒ வன் வாணர் குலப் ெப மகன்.[8] அவன் தஞ்ைசத் தைலவன்; 
பஞ்சநதி வாணன் என் ம் ெபயாினன். காஞ்சி மாநகாினின் ம் க ங்கத்ைத 
ேநாக்கித் தமிழ்ச் ேசைன எ ந்தேபா  க்ெகா  தாங்கிய ேபார்க்களிற்றின்மீ  
பைடத்தைலவன் - ெதாண்ைடமான் - ெப மிதமாகச் ெசன்றான். அவ க்குப் பின்ேன 
பல்லவர் ேகாமான்; அவ க்குப் பின்ேன வாணர் ேகாமான். இவ்வாறாக நடந்த  
தமிழ்ச் ேசைன. எனேவ, க ங்க நாட் ல் தமிழர் ெபற்ற ெவற்றியில் பஞ்சநதி 
வாண க்கும் பங்குண்  என்ப  ெசால்லாமேல விளங்குமன்ேறா? 
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    பாண் ப் ேபார் 
 
    வாணர்குல ரர் ெப ம்பா ம் ேசாழ மன்னர் சார்பாகேவ ேபார் ாிந்தார்கள். 

ன்றாம் குேலாத் ங்க ேசாழன் காலத்தில் பாண் யிேல ேபார் ண்ட . 
ரபாண் யன் சீறிெய ந்தான்; சிதறிக் கிடந்த மறப்பைடையத் திரட் னான்; ேசாழர் 

ஆதிக்கத்ைத உதறி எறிந்தான்; ர சுதந்திரம் ெப வதற்கு ெவம்ேபார் ாியத் 
ணிந்தான். குடமைல நாட் ச் ேசரன் ஒ  பைடய ப்பிப் பாண் யைன 

ஆதாித்தான். இவற்ைறெயல்லாம் ஒற்றர் வாயிலாக அறிந்தான் குேலாத் ங்கன்; 
உடேன பாண்  நாட் ன்ேமற் பைடெய த்தான். கீழ்பால் உள்ள ெநட் ாில் இ  
திறத்தா ம் எதிர்த்  நின்றார்கள். ெச க்களம் ெசங்களமாயிற் . பாண் யன், 

ன்னணியில் நின்  க ம்ேபார் ாிந்தான்; ரெமாழியால் மறப்பைடைய 
ஊக்கினான். ஆயி ம் அவன் சி பைட ச ப் ற் த் தளர்ந்த . க்ெகா யின் 

ன்ேன மீன் ெகா  தாழ்ந்த . பாண் யன் மணி  இழந்தான்; பட்டத்தரசிைய ம், 
பைடகைள ம் ைகவிட்  ஓட்டம் பி த்தான். ர ம் மான ம் விட்  ஓ ய மன்னவன் 
ேதவிையச் ேசாழன் சிைறப்பி த்தான்; தன் ேவளத்தில் ைவத்தான்.[9] 
 
    பாண க்குப் பாண் நா  
 
    ெநட் ர்களத்தில் ேசாழன் ெபற்ற ெவற்றியின் கழ் எட் த் திைச ம் பரந்த . 
வாைகமாைல சூ ய ேவந்தைன ம் ரைர ம் இைசப்பாட் ல் ஏற்றினான் ஒ  
பாணப் லவன். அப்பாட்ைடக் ேகட்டான் குேலாத் ங்கன்; ஆனந்த ற்றான்; 
ெசவிக்குத் ேதெனனப் பாணன் வார்த்த ெதள்ளிய கவிைதைய, "அ ந் தமிழ் வி ந் " 
என்  கழ்ந்தான். அ ேக நின்ற அப் லவைன ேநாக்கி, "உன் பாட் க்கு ஒ  
நாட்ைடப் பாிசளிக்க ஆைசப்ப கிேறன்; இப் பாண் நா  இனி உனக்ேக உாிய ; 
தந்ேதன்" என்றான்.[10] கவிக்குலம் களிப் ற் க் கூத்தா ற் . "நல்ல பாட் க்கு 
நாட்ைடப் பாிசளித்தான் தமிழ் ேவந்தன்" என்  பாராட் னர் ஊரார் எல்லாம். 
    ----- 
    பாணன  நாணம் 
 
    ேசாழன் ேபசிய க ைர ேகட்  நாணினான் பாணப் லவன். பாண்  நாட் ன் 
அரசுாிைமைய ஏற் க்ெகாள்ள அவன் மனம் இைசயவில்ைல. தமிழ்ப் பாட் ன் 
சுைவயறிந்த ேசாழைனப் பணிந்  ேபாற்றி, "அரேச, பண்ேணா  பழகும் இப் 
பாண க்கு மண்ணா ம் பதவி தகுமா? ைபந்தமிழ் வழங்கும் பாண்  நாட்ைட நீேய 
பா காத் ப் பல்லாண்  வாழ்க" என்  வாழ்த்தி நின்றான். 
 
    பாண் ப் ேபாாில் வாணேகாவரசன் 
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    பாண் நாட் ல் நிகழ்ந்த இப் ேபாாில் ேசாழ மன்னர்க்குப் ேப தவி ாிந்தவன் ஒ  
வாணேகாவரசன். பாண் யன் ேசைனைய றிய த்த ெப ைம அவ க்ேக சிறப்பாக 
உாியதாகும். ேபார்க்களம் பா ப் கழ் ெபற்ற பாணப் லவைன வாணேகாவரசன் தன் 
ேதாழனாகக் ெகாண்டான்; ேபார் ஒழிந்த காலத்தில் அவேனா  ஆனந்தமாகப் ேபசிப் 
ெபா  ேபாக்கினான். 
 
    வாண ம் பாண ம் 
 
    ஒ  நாள் இரவில் வாணன் மா ேகாலம் ண்  யா மறியா  ெவளிப்பட்டான்; 
பாணப் லவன  ட் ன் அ ேக ெசன்றான். கத  அைடத்தி ந்த . அைதத் 
தட் னான் வாணன். உள்ேள இ ந்த பாணன் கதைவத் திறவாமல், 'யார்?' என்  
ேகட்டான். அதற்கு ேவெறா  ெபயைரச் ெசான்னான் வாணன். ெபயர் மாறி 
இ ந்தா ம் ேபசிய குரல் மாறவில்ைல. பாணன் சட்ெடன்ெற ந்  கதைவத் 
திறந்தான்; ெவளிேய நின்ற வாணைனக் கட் த் த விக் ெகாண் ,"ஐயேன! 
அ ந்தமிழ் வாணேன! அன்  பைடத்திறத்தால் பாண் யன் ேபைர மாற்றினாய். 
என் ம் ெகாைடத் திறத்தால் கார்ேமகத்தின் ேபைர மாற்றினாய். இவ்வா  பழகிய 
உனக்கு உன் ெபயைர மாற் தல் அாிேதா?" என்  நய றப் பா னான் பாணன்.[11] 
 
    வாணன் கு ம்  
 
    பின்ெனா  நாள் பாணன் ட் ல் உைலேயற வில்ைல; அ ப  இல்ைலெயன்  
அன் ள்ள மைனயாள் அறிவித்தாள். வாணேகாவரசைனக் கண்டாற் க தீ ம் என்  
ெசால் ப் றப்பட்டான் பாணன்! வாணன் வழக்கம்ேபால் நண்பைன அன் டன் 
வரேவற்றான்; "உன  குைறைய அறிந்  ெகாண்ேடன்; இேதா வ கிேறன்" என்  
ெவளிேய ெசன்றான். சிறி  ேநரத்தில் வந்த  ஒ  யாைன. வாணன் அைதப் பாணன் 

ன்ேன நி த்தி ஏற் க் ெகாள் ம்ப  ேவண் னான். வாணன் "கி " உடேன 
பாண க்கு விளங்கிற் . ன்னைக த்த அவன் கத்ைத ேநாக்கி, "அண்ணேல! 
கைல வள்ளேல! உைலக்குாிய பண்டம் நா  உன்னிடம் வந்ேதன். குறிப்பறி ம் 
ெகாற்றவனாகிய நீ, ெகாைலக்குாிய இவ்விலங்ைகக் ெகா த்தாேய! வாணர் 
ேகாமானாகிய உனக்கு இந்தப் பாணேனா  என்ன பைக?" என்  வினயமாகப் 
பா னான்.(12) அ  ேகட்  இன் ற்ற வாணன் இனிய பாிசளித் ப் பாணன் 
கவைலையப் ேபாக்கினான். 
 
    ஏகம்பவாணன் 
 
    இத்தைகய வாணர்குலம் பல ரைரத் தமிழகத்திற்குத் தந்த . அவர்க ள் ஒ வன் 
ஏகம்பவாணன். தமிழ் மணங்கம ம் பாமாைலைய அவர்க்குச் சூட்  மகிழ்ந்தனர் 
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ெசஞ்ெசாற் கவிஞர். "வாணன் க ைரயாத வாய் உண்ேடா? அவன் அ பணிந்  
நில்லாத அரசுண்ேடா?" என்  வாயாரப் ேபாற்றினார் ஒ  கவிஞர்.[13] வாைழய  
வாைழெயன வளர்ந்த  அவ்வாணர் குலம்; ரம் விைளந்த ; தமிைழ வளர்த்த ; 
அழியாப் கழ் ெபற்ற . 
    -------- 
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9. தியாக ரம் 
 
    தியாகத்தின் சிறப்  
 
    பிறர்ெபா ட்  ஒ வன் தன்னலம் இழக்கும் தைகைமேய தியாகம் ஆகும். 
தமிழகத்தில் என் ம் தியாகத் க்குத் தனிப் ெப ைம ண் . "தமக்ெகன வாழாப் 
பிறர்க்குாியாளர்" என்  அத்தைகயாைரத் தமிழ்நா  ேபாற் கின்ற . அன்னார் 
இ த்தலாேல இவ் லகம் உள்ள  என்  பா னான் ஒ  பாண் யன்.[1] 
 
    குமண ம் இளங்குமண ம் 
 
    ெகாங்குநாட் ன் ெப ைமெயல்லாம் தன் ெப ைம யாக்கிக்ெகாண்டான் ஒ  
ெகாைட ரன். அவன் திரம் என் ம் மைலைய ஆண்ட கு நில மன்னன். குமணன் 
என் ம் ெபய ைடய அக் ேகாமகன், இரப்ேபார்க்கு இல்ைல ெயன்  
உைரக்கலாற்றாத இதயம் வாய்ந்தவன். அவ்ைனத் தமிழகம் பாட்டா ம் உைரயா ம் 
பாராட்  மகிழ்ந்த . அதைன அறிந்தான் அவன் தம்பியாகிய இளங்குமணன். 
அ க்கா  அவன் மனத்ைத அ த்த ; ' ன்ைனேயார் ஈட்  ைவத்த பண ம், 

திரமைலயின் வள ம் ெகாள்ைள ேபாகின்றனேவ" என்  அவன் கு றினான்; 
தைமயைனக் ெகால்வதற்குச் சூழ்ச்சி ெசய்யத் ெதாடங்கினான். 
 
    அரசு றந்த குமணன் 
 
    தம்பியின் வஞ்ச மனத்ைத அறிந்தான் குமணன். தன் யிைர அவன் ெபாிதாகக் 
க தவில்ைல; தம்பி நிைனப்பைத ப்பானாயின் பாவ ம் பழி ம் வந்  அவைனப் 
பற் ேம என்  பாி ற்றான்; அதற்கு இடங்ெகாடா  ஒ  நள்ளிரவில் எவ ம் 
அறியாமல் மாளிைகைய விட்டகன்றான். 
 
    ெகாங்கு நாட் ல் ெபாங்கிய யரம் 
 
    இரக்கமற்ற இளங்குமணன் அரசாளத் தைலப் பட்டான். குமணைன இழந்த 

திரமைலக் கு கள் ஆறாத் யரத்தில் ஆழ்ந்தார்கள்; தம்பியின் ெகா ைமயாேலேய 
தைமயன் அரசு றந்தான் என்  அறிந்  கு றினார்கள். கு களின் 
மனப்பான்ைமைய இளங்குமணன் நன்கறிந்தான். அவன் மனத்தில் அைமதியில்ைல. 
தைமயன் உயிேரா க்கு மள ம் தன்னாட்சி நிைலெபறா  என்பைத அவன் 
உணர்ந்தான்; க ைமயான ஆைணெயான்  பிறப்பித்தான்; "குமணன் தைலையக் 
ெகாய்  வ வார்க்குத் தக்க பாிசு கிைடக்கும்" என்  நாெடங்கும் பைறயறிவித்தான்; 
அச் ெசால் கு களின் ெசவிையச் சுட்ட . அவர் மனத்ைத அ த்த . "குமணன் 
குலத்தில் இக் ெகா ம்பாவி பிறந்தாேன" என்  அவர்கள் கண்ணீர் ெசாாிந்தார்கள். 
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பிறந்த கு யின் ெப ைமைய அழித்  அதன் மணத்ைத மாற்றிய ேபைதைய அமணன் 
என்  அைழத்தார்கள். திரமைலையப் கிடந்த தர் எனக் க தி விலகினர் லவர் 
எல்லாம். 
 
    கா ம் குமண ம் 
 
    நா  றந்த குமணன் தன்னந் தனியனாய்க் காட் ள்ேள குந்தான்; கா ம் 
கனி ம் அயின்றான்; கானகப் ல் ேல யின்றான்; ெவம்ைம நீத்த விலங்குகேளா  
உற  ெகாண்  இன் ற்  வாழ்ந்தான். 
 
    குமண ம் கவிஞ ம் 
 
    அந்நிைலயில் அவைனத் ேத க் கண்  ெகாண்டார் ஒ  லவர்; 'க  தீர்ந்த ' 
என்ெறண்ணிக் கவி பாடத் ெதாடங்கினார்; "ஐயேன! வ ைம ேநாய் என்ைன 
வாட் கின்ற ; பா பார்க்கும் மைனயாள் உண்ண ஒ  பி  ேசா ம் இன்றி 
வா கின்றாள். தாய்ப் பால் காணாத தனி இளம் பாலன் அ  ேசார்கின்றான். 
குழந்ைத தாய் கம் ேநாக்கினான்; தாய் என் கம் ேநாக்கினாள்; யான் உன் கம் 
ேநாக்கி வந்தைடந்ேதன் ஐயா" என்  உ க்கமாக எ த் ைரத்தார்.[2] 
 
    தைலக் ெகாைட 
 
    அவர் பாட்ைடக் ேகட்டேபா  குமணன  உள்ளம் அன ைடப்பட்ட ெம குேபால் 
உ கிற் . அவன் கண்களில் கண்ணீர் ெபாங்கிற் . வா  நின்ற வறிஞைன ேநாக்கி, 
 
    "அந்தநாள் வந்திைல அ ந்தமிழ்ப் லேவாய் இந்தநாள் வந் நீ ெநாந்ெதைன 
அைடந்தாய்." 
 
    "உன  வ ைமைய ஏைழேயன் எவ்வா  தீர்ப்ேபன்" என்  தயங்கி நின்றான். 
அப்ேபா  மின்ெனாளி ேபான்  அவ ள்ளத்தில் ஓர் எண்ணம் பிறந்த ; கம் 
மலர்ந்த . தன் உைடவாைள அவன் எ த்தான்; லவர் ைகயிேல ெகா த்தான். 
திைகத்  நின்ற அவ்வறிஞைர ேநாக்கி, "ஐயா! இவ்வாளால் என் தைலைய அாிந் , 
என் தம்பியிடம் ெகாண்  ெசல்க. இத் தைலக்கு அங்ேக விைல ண் . தம்பி த ம் 
ெபா ளால் உம  வ ைம ேநாய் தீ ம்" என்  பாி டன் கூறினான். 
 
    தியாகத்தின் திறம் 
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    அவ் ைர ேகட்ட லவர் தி க்கிட்டார்; ந க்க ற்றார்; ெவறி பி த்தவர்ேபால் 
வா ம் ைக மாய் விைரந்  ஓ னார்; திரமைலயில் இளங்குமணைனக் கண்டார்; 
கல் ம் ல் ம் கைரந் கக் கதறினார்; "இளங்குமணா! உன் தைமயைனக் 
காட் ேல கண்ேடன்; என் பாட்ைடச் ெசான்ேனன். அவன் கம் வா ற் ; பின்  
மலர்ந்த ; இந்த வாைள எ த்தான்; என் ைகயில் ெகா த்தான்; 'தைலைய அ த்  
என் தம்பியிடம் ெகாண்  ெசல்க' என்றான். ஐேயா! தன் தைலைய ம் ெகா த் த் 
தமிழறிந்த இவ்ேவைழைய ஆதாிக்க இைசந்த வள்ளைல என்ன ெசால்  
வாழ்த் ேவன்!" என்  குமணன் இ ந்த திைச ேநாக்கித் ெதா தார்.[3] 
 
    தியாகத்தின் ெவற்றி 
 
    அவர் ேபசிய ஆர்வெமாழியில், ைகயில் அைமந்த உைடவா ம் இளங்குமணன  
உள்ளத்ைத உ க்கி விட்டன. உடன்பிறப்ெபன் ம் பாசம், பைகைமைய ெவன்ற . 
ேநசத்தால் எ ந்த ேசாகம் ெநஞ்ைச அைடத்த . உடேன அவன் அாியாசனத்ைத 
விட்ெட ந்தான்; லவைரத் ைணக்ெகாண்  கானகம் குந்தான்; குமணைனக் 
கண்  அ பணிந்தான். பிைழ ெபா க்குமா  ேவண் னான்; திர மைலக்கு 
அைழத் வந்  ன்ேபால அரசாள ைவத்தான். குமணன் அளித்த தைலக்ெகாைட 
'வி மிய ெகாைட' என்  தமிழகம் இன்றள ம் ெகாண்டா கின்ற . 
 
    பாஞ்சால ரர் 
 
    பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாண்  நாட் ப் பாைளயங் க ள் ஒன் . அங்குப் 
பாைளயக்காரனாய் விளங்கிய ரன் கட்டப்ெபாம்மன். அவன் தம்பி ம் ஒ  சிறந்த 

ரன். அவன் ங்ைகயனாதலால் ஊைமத் ைர ெயன்  ெபயர் ெபற்றான். 
பாஞ்சாலப் பைட ர க்கு அவன் கண்கண்ட ெதய்வம்; ெவள்ைளயாிடம் அவன் 
ெகாண் ந்த ெவ ப் க்கு ஓர் எல்ைலயில்ைல. 
 
    ஊைமத் ைர 
 
    ஆங்கிலப் பைடையத் ச்சமாகக் க தினான் ஊைமத் ைர. அவன் ஐந்தா  

ம் கைள இடக்ைகயில் எ த்  ைவத்  அவற்ைற வலக்ைகயால் அ த்  வாயால் 
ஊதிவி வானாம். அதன் க த் , 'ஆங்கிலத் ப் கைள தாக்கிப் பறக்க 
அ க்கேவண் ம்' என்ப . அவ் வாைணைய உடேன பாஞ்சாலச் ேசைன 
நிைறேவற்றப் றப்ப ம்; எதிர்நின்ற ஆங்கிலப் பைகவைர அைறந்  ெநா க்கும். 
 
    ஒ  ேபார் 
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    ஒ  நாள் பாஞ்சாலப் பைடக்கும் ஆங்கிலப் பைடக்கும் க ைமயான ேபார் 
நிகழ்ந்த . ஊைமத் ைர ன்னணியில் நின்  ஊக்கமாகப் ெபா தான். அந்திமாைல 
வந் ற்ற . பாஞ்சாலப் பைட பின்னிட்ட . அப்ேபா  கதிரவன் மைறந்தான். ெவற்றி 
ெபற்ற ெவள்ைளயர் ேசைன பாசைறக்குத் தி ம்பிய . 
 
    ஒ  ரத் தியாகம் 
 
    ேபார்க்களத்தின் அ ேக ஒ  சிற் ர் இ ந்த . அவ் ர் மறவர் சிலர் பாஞ்சாலப் 
பைடயிற் ேசர்ந்தி ந் தார்கள். அவர் தி ம்பி வரக் காணாைமயால் கவைல ற்ற 
தாய்மார்கள் ைகவிளக்ெக த் க் களத்ைத நா னர். ெந ேநரம் ெத க் குற் யிராய்க் 
கிடந்த தன் மகைனக் கண்டாள் ஒ  தாய்; அவைன எ த்  ம யிேல சாய்த் த் 
தண்ணீர் ெதளித்தாள். ைமந்தன் கண் விழித்  ேநாக்கினான். அவைன ட் க்கு 
எ த் ச் ெசல்ல யன்றாள் தாய்; அப்ேபா  அவ் ரன், "தாேய! என்ைன இங்ேகேய 
விட்  வி ! அேதா, நம் ைர அ பட் க் கிடக்கின்றார்; அவைர எ த் ச் ெசன்  
காப்பாற் . நம்ெமல்ேலா க்கும் நலம் உண் " என்  ைககூப்பித் ெதா தான்.(4) 
 
    தியாகத் தா ம் ேச ம் 
 
    அ  ேகட்ட ரத்தாய் கமலர்ந்தாள்; ஊக்க ற்  எ ந்தாள்; சிறி  ரத்தில் 
ஊைமத் ைர கு தியா க் கிடக்கக் கண்டாள். தாய்மார் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  
    அவைனத் க்கிெய த்  ஒ  கு ைசயிற் ெகாண்  ேசர்த்தார்கள். இர  ற் ம் 
கண்விழித்  ம ந்  ெகா த் ப் பிைழக்க ைவத்தார்கள். ெபா  வி ந்த . 
" ரத்தாய் ேபார்க்களம் ெசன்றாள்; தன் ைமந்தன் - தியாக ரன் - ம ந்  கிடக்கக் 
கண்டாள்; ெப மிதம் ெகாண்டாள். தன் யிாின் ேமல் ைவத்த பாசம் றந் , 
தைலவ யிைரக் காப்பாற்ற வி ம்பி, ெபற்ற தாைய அன்பால் அ ப்பிய ைமந்தன  
தியாகம் ெபாிேதா? அன்றிப் பிள்ைளயி ம் தள்ளாிய பாசம் தவிர்த் , அவைனப் 
ேபார்க்களத்தில் இறக்கவிட் த் தைலவ யிைரக் காப்பாற்றிய தாயின் தியாகம் 
ெபாிேதா? என்  வியந்  வினவினர் ரெரல்லாம். 
 
    ஆன்ம ரம் 
 
    ெசம்மனம் உைடயாாிடம் சிறந்தேதார் ஆற்றல் உண் . அ  கண் க்குப் 

லனாவதில்ைல. ஆயி ம் அதற்கு மாறாக மன்னன  மறப்பைட ம் நிற்கமாட்டா . 
ஆன்ம ரம் என்ப  அ ேவ அத்தைகய திறம் வாய்ந்ேதார் பழந்தமிழ் நாட் ல் பலர் 
இ ந்தனர். அவ ள் ஒ வர் தி நா க்கரசர். மேகந்திரன் என்ற பல்லவ மன்னன் 
காலத்தில் வாழ்ந்த ஆன்ம ரர் அவர். மத ேவற் ைம காரணமாக அவைர ஒ க்கக் 
க தினான், அம்மன்னன்; அவைரக் ெகாண்  வ ம்ப  ஆைணயிட்டான். அப் பணி 
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தைலேமற் ெகாண்ட அைமச்சன் பைடத் ைணேயா  எ ந்தான்; தி நா க்கரசாிடம் 
ேபாந்தான்; மன்னன் ஆைணையத் ெதாிவித்தான். அப்ேபா  அவர  ஆன்ம ரம் 
ெபாங்கி எ ந்த . "நாம் ஆர்க்கும் கு யல்ேலாம் நமைன அஞ்ேசாம்" என்ற ரெமாழி 
பிறந்த . 
 
    ெவம்ைமைய ெவன்ற ெசம்ைம 
 
    அவர் அைறந்த மாற்றம் ேகட்ட மன்னன் சீற்ற ற்றான்; ெவம்ைம சான்ற ஓர் 
யாைனைய ஏவி அவைரக் ெகால்லப் பணிந்தான். அந்த யாைன கூடத்ைதக் குத்தி ஒ  
குன்றெமனப் றப்பட்ட . ெகாம்பன் தம்ைம ேநாக்கி வரக் கண்டார் நாவரசர், சிறி ம் 
அஞ்சினாரல்லர்; அயர்ந்தாரல்லர்; ெவஞ்சின ேவழத்ைத ேநாக்கி, "அஞ்சுவ  
யாெதான் ம் இல்ைல, அஞ்ச வ வ ம் இல்ைல" என்  ெசஞ்ெசாற் பாமாைல பா  
நின்றார். டன் வந்த யாைன அடங்கிற் . ஆன்ம ரைர வலம் வந்  வணங்கிற் . 
வந்த வழிேய தி ம்பிப் ேபாயிற் . யாைனயின் ெவம்ைமையத் தம  மனச் 
ெசம்ைமயால் ெவன்றார் தி நா க்கரசர் என்  தமிழகம் வியந்  கழ்ந்த . அவர் 
பா ய ரப்பாட்  எங்கும் விைரந்  பரவிற் . தமிழ்நாட் க்குப் த் யிர் அளித்த . 
மறப்பைடைய அறப்பைடயால் ெவல்லலாகும் என் ம் ெகாள்ைகையத் 
தி நா க்கரசர் தம் ெசய்ைகயால் ெமய்ப்பித்தார். 
    ------------ 
 
    [1] "உண்டால் அம்மஇவ் லகம்........ தமக்ெகன யலா ேநான்தாள் பிறர்க்ெகன 

ய நர் உண்ைம யாேன."   - இளம் ெப வ தி பா ய . றநா , 182. 
    [2] றநா , 164. 
    [3]. றநா , 165. ெப ந்தைலச் சாத்தனார் பாட் . 
    [4] Reminiscences of the Dumb Brother 
    "I have already" says General Welsh, 'made mention but I cannot close this 
account of horrors. Without a few words, in memory of one of the most extra-ordinary 
mortals I ever knew. A near relation of Kattabomma Nayaka, who was both deaf and 
dumb, was well known by the English under the appellation of dumby or dumb 
brother. 
    "On the 24th May when the fort was wrenched from them and the whole army 
were retreating, pursued by our cavalry, poor Umai fell covered with wounds, near a 
small village, about three miles from Panchalamkurichi. As soon as our troops had 
returned from the pursuit, Colonel Agnew instantly ordered the Ettiapureans to follow 
them till night, offering rewards for any men of consequnce, dead or alive. Our allies, 
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consequently set out with great glee, somewhat late in the evening; and in the 
meantime an appearance of quiet induced some women of the village to proceed to 
the field of carnage, in the hope of finding some of the sufferers capable of receiving 
succour. Amongst the heaps of slain, they discovered the son of one of the party still 
breathing, and after weeping over him they began to raise him up, when exerting his 
little remaining strength, he exclaimed, "O! Mother, let me die, but try to save the life 
of Swamy, who lies wounded near me.' The word he used fully justifies my assertion 
of their adoration, as its literal meaning is a deity. The woman, animated by the same 
feelings, immediately obeyed her dying son, and speedily found Umai weltering in his 
blood, but still alive; and these extraordinary matrons immediately lifted and carried 
him to the mother's house." - (History of Tinnevelly, Dr. Caldwell - p.206.) 
    ----------------------------------------------------------- 
 

10. ர விைளயாட்  
 
    ர விைளயாட் ல் என் ம் வி ப்ப ைடயவர் தமிழர். ேவட்ைடயாடல், மல்லாடல், 
ஏ த தல் த ய விைளயாட்டங்கள் மிகப் பழைம வாய்ந்தனவாகும். 
ேவட்ைடையத் ெதாழிலாகக் ெகாண்டவர் ேவடர் என் ம், ேவட் வர் என் ம் ெபயர் 
ெபற்றனர். மற் ம் வில்லாளராகிய ெப நில மன்ன ம், கு நில மன்ன ம் 
ெபா ேபாக்காக ேவட்ைடயா னர். காவிாிக் கைரயி ம், பாலாற்றங் கைரயி ம் 
பரந்  நின்ற கா களில் ேவட்ைடயாடப் றப்பட்ட ேசாழமன்னன் ேகாலத்ைதக் 
க ங்கத் ப் பரணியிேல காணலாம். மல்லாட்டத்தில் வல்லவர் மல்லர் எனப்ப வர். 
அன்னார் ற்காலத்  மன்னரால் மதிக்கப்ெபற்றனர். ல்ைலநில மாந்தராகிய ஆயர், 
ஏ  த ம் விைளயாட் ற் சிறந்  விளங்கினர். இன் ம் தமிழ் நாட் ற் சில 
பாகங்களில் சல் க்கட்  என் ம் ெபயரால் இவ் விைளயாட்  நைடெப கின்ற . 
 
    ேவட்ைடயாடல் 
 
    தமிழ் நாட்  மைலகளி ம் கா களி ம் பல வைகயான விலங்குகள் உண் . 
அவற் ள் உ வி ம் தி வி ம் உயர்ந்த  யாைன. ரம் உைடய  ேவங்ைக. 
க ைம வாய்ந்த  கர . ெகா ைம சான்ற  பன்றி. இைவ பகற் ெபா தில் மரமடர்ந்த 

களி ம் மைலக்குைக களி ம் மைறந்  வா ம். 
 
    ேவட்ைட ெநறி 
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    ேவட்ைடயாடச் ெசல்பவர் வாய்ப்பான இடங்களில் திண்ணிய கயி  வைலகைளக் 
கட் வர்; ேமாப்பம் பி க்கும் ேவட்ைட நாய்கைளக் கட்டவிழ்த்  வி வர்; 
பைறயைறந்  காட்ைடக் கைலப்பர். அப்ேபா  விலங்குகள் வி ந்த த்  ஓ ம். 
அவ்விதம் கைலந்ேதா ம் உயிர்கைளக் கண்டப  ெகால்வதில்ைல பண்ைட ேவடர். 
ேவட்ைட ெவறியி ம் ஒ  ெநறி ண் .[1] அவர் குட்  விலங்குகைளக் ெகால்ல 
மாட்டார்கள்; க ற்  வயிறைலத்  ஓ ம் ெபட்ைட விலங்குகைள வைதக்க 
மாட்டார்கள்; இவற்ைற வி த்  வ ய விலங்குகைள வில்லால் எய் ம், வாளால் 
எறிந் ம் ழ்த் வர். 
 
    காளத்தி ேவடன் 
 
    ெதாண்ைட நாட் க் காளத்தி மைலச்சார ல் ேவட்ைடயாடப் ேபாந்தான் ஒ  
ேவடன். அவன் திண்ணிய ேமனி வாய்ந்தவன்; திண்ணன் என் ம் ெபய ைடயவன்; 
இளைமயிேலேய ைறயாக விற்கைல பயின்றவன். ேவடர் குலக் ெகா ந்தாய் 
விளங்கிய திண்ணன், தல் ேவட்ைடக்கு எ ந்தான். காட்ைடக் கைலக்க ன்ேன 
ேபாந்த ேவட் வர் பைறய த்தனர்; பம்ைப ழங்கினர்; ைக ெகாட் னர்; வைல 
விாித்தனர்; விலங்கினம் ெவ வி எ ந்த ; நாற்றிைச ம் ஓ ற் . களி ம் கைல ம், 
ேவங்ைக ம் கர ம் ேவடர் அம்பால் அ பட்  வி ந்தன. அப்ெபா  ெகா த்த 
பன்றிெயான்  கதித்ெத ந்த ; கட் ய வைலையக் கிழித்த ; காட் ம் ேமட் ம் 
க  ெசன்ற . 
 
    கண்ணப்பன் 
 
    அப் பன்றிையத் ெதாடர்ந்  ஓ னான் திண்ணன். அவன் ேதாழர்களான காட ம் 
நாண ம் பின் ெதாடர்ந்தார்கள். ெவகுண்  எ ந்த ேவட்ைட நாய்கைளத் திமிறி 
ேவகமாகச் ெசன்ற  அப்பன்றி. அ  ெசன்ற இடெமல்லாம் ெதாடர்ந்  ெசன்றான் 
திண்ணன் ெந ந் ரம் ேபாந்  இைளத் க் கைளத்  ஒ  ேசாைலயிேல நின்ற  அவ் 
விலங்கு. திண்ணன் அைத வில்லால் எய்  ெகால்ல வி ம்பினானில்ைல. அஞ்சா  
அதன் அ ேக ேபாந்தான்; உைடவாளால் ெவட் னான். பன்றியின் உடல் இ  

ண்டாகித் தைரயில் வி ந்த . திண்ண க்குப் பின்ேன எய்த்  இைளத்  ஓ வந்த 
காட ம் நாண ம் அக் காட்சிையக் கண்  வியந் , "ஆடவன் ெகான்றான் அச்ேசா" 
என்  அகமகிழ்ந்  ஆரவாாித்தனர். இவ்வா  கன்னி ேவட்ைடயா ய திண்ணேன 
காளத்தியப்பைனக் கண் , உளங்கசிந் கி, அன்  ெசய்  கண்ணப்பன் ஆயினான். 
ேவடர் ெப மானாகிய திண்ணன் ெசம்ைமையத் ேதவாரம் கழ்ந்  பா ற் . 
 
    மல்லாடல் 
    உறந்ைத மல்லன் 
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    காவிாிக் கைரயி ள்ள உைற ர் ஒ  காலத்தில் ேசாழ நாட் ன் தைலநகரமாகச் 
சிறந்தி ந்த . உறந்ைத என்  அவ் ைரப் கழ்ந்  பா னர் கவிஞர். உறந்ைதயில் 
அரசாண்ட ேசாழர் குலத்தின் ெப ைமக்கு அ ப்பைட ேகா யவன் தித்தன் என்ற 
ேவளிர் தைலவன். அவன் சிற்றரசன் ஒ வைன ெவன்  உறந்ைதையக் ைகப் 
பற்றினான்; ேகாட்ைட ெகாத்தளங்கைள வ ப்ப த்தினான்.[2] அவன் வழியில் 
வந்தவர் உைற ர்ச் ேசாழன் என்  ெபயர் ெபற்றனர். தித்தன் மகன் நற்கிள்ளி 
என் ம் ெபயாினன். அவன் அழகைமந்த ேமனியன்; மல்லாட ல் வல்லவன். அவன் 

ரத் ேதாள்கைளக் கண்  வியந்  மகிழ்ந்தாள் நக்கண்ைண என்ற நங்ைக; அவன் 
ஆண்ைமையப் கழ்ந்  அழகிய கவி ம் பா னாள். 
 
    ஆ ர் மல்லன் 
 
    தித்த க்கும் அவன் மக க்கும் இைடேய மனக் கசப்  உண்டாயிற் . தைலநகைர 
விட்  ைமந்தைன ெவளிேயற்றினான் தந்ைத. அரசாளப் பிறந்த நற்கிள்ளி 
ஆண் ேபால ஊர் ஊராக அைலந்தான். ஆயி ம் அவன் மனத்திண்ைம 
உைலந்ததில்ைல; ஆண்ைம குன்றியதில்ைல. அப்ேபா  ஆ ர் என்ற ஊாில் ஒ  
மல்லன் இ ந்தான். அவன் வ ைம சான்றவன். பல டன் மல்லா  ெவன்  
ெச க்கும் த க்கும் உள்ளவன்; அவன் நா ழந்த நற்கிள்ளிைய ெவன்  பீ  ெபறக் 
க தினான்; மல்லாட அைறகூவி அைழத்தான். 
 
    மல்லா ய மாட்சி 
 
    மல்லர் இ வ ம் குறியிடம் குந்தனர். பல்லாயிரவர் ஆண்க ம் ெபண்க ம் 
அக்களத்ைதச் சூழ்ந்  நின்றார். மற்ேபார் ெதாடங்கிற் . கண்ணிைமயாமல் 
அக்காட்சிையக் கண்  நின்றவர் அவர் பி ம் அ ம் கண்  ெப வியப் ற்றார். 
அப்ேபா  இ ண்ட மரம்ேபால் தைரயிைட வி ந்தான் ஒ வன். மற்றவன் அவன் 
மார்பின்மீ  மண் யாக ஒ  காைல ைவத்  அ த்தினான்; தைல ம் கா ம் ெநளிய 
வைளத்தான்; உயிைர உட னின் ம் பிாித்தான்; ஏ ேபால் நடந்  
ெச க்களத்தினின்  ெவளிேயறினான். அவன்தான் அரசிளங்குமரன் நற்கிள்ளி. சுற்றி 
நின்றவர் ஆரவாாித்தார்; 'ஊாிழந்தானாயி ம் கிள்ளி றிழந்தான் அல்லன்' என்  
வியந்  கழ்ந்தார். 'இக்காட்சிையத் தித்தன் கா ம் ேப  ெபற்றானில்ைலேய; என்  
பாி ற்றார். [3] 
 
    ஏ  த தல் ைடய ஏ  ல்ைல நிலத்தில் வளமான ல் ண் . அதைன 
வயிறார ேமய்ந்  மா கள் அழகிய ேமனி ெபற்  விளங்கும். அந் நிலத்தில் வா ம் 
ஆயர்க்கு அைவகேள அ ம்ெப ஞ் ெசல்வம். மா களில் ஆண்ைம ைடய  எ . 
அதைன ஏ  என் ம், காைள என் ம் கூ வார். ைடய ஏ கள் க ம் ைய ம் 
ேநர நின்  தாகும்; வ ய ெகாம் களால் அதன் உடைலப் பீாிக் ெகால் ம். 
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இத்தன்ைம வாய்ந்த எ கைளக் ெகால்ேல  என் ம், மாக்காைள என் ம் தமிழ் 
நாட்டார் ேபாற் வர். 
 
    காைள ம் காைள ம் 
 
    மஞ்ெசனத் திரண்ட ேமனி வாய்ந்த மாக்காைள கைளக் கண்  ஆயர் குலத்  
இைளஞர் அஞ்சுவதில்ைல; அவற்றின் ெகாட்டத்ைத அடக்க மார்தட்  நிற்பர். 
ஏ ேகாள் [4] என்ப  அவர்க்குகந்த ர விைளயாட் . அக் காட்சி நிக ம் களத்ைதச் 
சுற்றி ஆடவ ம் ெபண் ம் ஆர்வத்ேதா  நிற்பர். ெசல்வச் சி வர் உயர்ந்த 
பரண்களில் அமர்ந்தி ப்பர். ஏ க டன் ேபாரா வதற்கு மி க்குைடய இைளஞர்கள் 
ஆைடைய இ க்கிக் கட்  க்காக நிற்பர். அப்ேபா  ரசு அதி ம். பம்ைப 

ழங்கும். ெகா ைம ற்ற காைளகள் ெதா வி ந்  ஒவ்ெவான்றாக ெவளிப்ப ம். 
களத்தி ள்ள கூட்டத்ைதக் கண்  கைனத்  ஓ வ ம் ஒ  காைள; கைலந்  பா ம் 
ஒ  காைள; தைல நிமிர்ந் , திமில் அைசத் , எதிாியின் வர  ேநாக்கி நிற்கும் ஒ  
காைள. அவற்றின்மீ  மண் வர் ஆயர்குல ைமந்தர். ெகாம்பிேல உள்ள  காைளயின் 
ெதம்  என்றறிந்  அதைனேய குறிக்ெகாண்  ெசல்வர். வசமாகப் பி  கிைடத்தால் 
காைளயின் விைசயடங்கும்;  ஒ ங்கும்; ஏ  ேசார்ந்  வி ம். 
 
    ஏ ேகாள் 
 
    காைளயின் ெகாம்ைபப் பி த்தல் ஆண்ைம, வாைலப் பி த்தல் தாழ்ைம என்ப  
தமிழர் ெகாள்ைக. வாைலப் பி த்தவன் காைளயின் காலால் உைதபட்  மண்ணிைட 

ழ்வான். ஆதலால் ெகாம்ைபவிட்  வாைலப் பற் தல் ேகாைழயின் ெசயல்; 
ேதால்வியின் அறிகுறி. காைளப் ேபாாில் ெவற்றி ெபற்ற இைளஞைர ஆயர் குலம் 
வியந்  ேநாக்கும்; இள நங்ைகயர் கண்கள் நயந்  பார்க்கும். 
 
    ஏ டன் ேபாராட ைனேவார் எல்லாம் ெவற்றி ெப வதில்ைல. ெகாம்ைப நா ச் 
ெசன்ற இடத்தில் தீங்கு விைளத ம் உண் . பி  தப்பினால் அ பட்  வி வர். 
எக்கசக்கமாய் அகப்படாமல் இடர்ப்ப வர்; காைளயின் ெகாம் களால் குத் ண்  
குடல ந்  கு தி வ ப்பர். இங்ஙனம் ஈன ற்ற இைளஞர் நிைல கண்  ஆயர் 
வ ந் வர்; ஆர்வெமாழிகளால் அவர் யரத்ைத ஆற்றித் ேதற் வர். ெவற்றி ெபற்ற 
காைள ம் ழ்ந்த இைளஞர ேக ெவம்ைம நீத்  வா  நிற்கும். ேபராண்ைமயின் 
அணியாகிய ஏறாண்ைம கண்  ஆயர்குல ரர் அகங்களிப்பர். 
 
    விலங்கு விைளயாட்  
    யாைனப் ேபார் 
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    ர விைளயாட் ல் வி ப் ற்ற தமிழர் உள்ளம் விலங்குப் ேபார்களி ம் 
ேவட்ைக ற்ற . மதயாைனகள் ஒன்ேறா  ஒன்  ேபாாிடக் கண்  மகிழ்ந்தனர் தமிழ் 
மன்ன ம் ெசல்வ ம். க மைல ேபான்ற களி கள் ெப மிதமாகக் குறியிடம் ேபாந்  
பிளி ம்; ர ெவறி ெகாண்  ஓ ம்; சா ம்; ெந ங்கரத்தால் அ க்கும்; ெகாம் களால் 
இ க்கும். இக் காட்சிைய மாளிைக ேமைடயில் இ ந்  கண்  இன் வர் காவலர். 
குன்ேறறி நின்  யாைனப்ேபார் கா ம் ெசய்ைகையக் குறித் ள்ளார் 
தி வள் வர்.[5] அரசர் வா ம் தைலநகரங்களில் ஆைனப்ேபார் காண்பதற்ெகன தனி 
மாடங்கள் அைமத்த ம் உண் . அத்தைகய மாளிைகயில் ஒன்  ம ைர மாநகாில் 
ைவைகயாற்றின் வட கைரயில் இன் ம் காணப்ப ம். அந் நகாில் அரசாண்ட 
நாயக்கமன்னர் யாைனப்ேபார் விைளயாட் க் காண்பதற்காக அைமத்த  அவ் வசந்த 
மாளிைக. தமக்கம் என் ம் ெபயர் வாய்ந்த அம்மாடம் இப்ெபா  ம ைர மாவட்டக் 
கெலக்டாின் கு யி ப்பாக விளங்குகின்ற .[6] 
 
    ஆட் ப் ேபார் 
 
    இந் நாளி ம் நாட்  மாந்தர் வி ப் டன் கண்  களிப்ப  ஆட் ப் ேபார். ஆட் க் 
கடாக்கைளப் ேபாட் க்காகேவ வளர்ப்பர் சிலர். அவற்ைறப் ெபா தகர் என்பர் 
தி வள் வர். 
 
    "ஊக்க ைடயான் ஒ க்கம் ெபா தகர் தாக்கற்குப் ேப ம் தைகத் " 
 
    என்ப  அவர் அ ளிய தி க்குறள். ேபாாி ம் ஆ கள் ஒன்ைறெயான்  உ த்  
ேநாக்கும்; எ ந்  தாக்கும்; பின் வாங்கும்; ன்ேன ம்; கதித் ப் பா ம்; குதித்  

ட் ம்; விலக்கினா ம் விடா  ெவம்ேபார் விைளக்கும். 
 
    ேசவற் ேபார் 
 
    பறைவயினத்தி ம் ேபார் உண் . ெகா ைமயான ேகாழிகள் ெசய் ம் ேபா ம், 
க ைமயான காைடகள் ாி ம் ேபா ம் கண்  மகிழ்ந்தனர் பண்ைடத் தமிழர். 
 
    இன் ம் தமிழ் நாட் ல் பல விடங்களில் ேசவற்ேபார் நிகழ்ந் வ கின்ற . 
"க ப்  மன ம், கண்ணிற் சிவப்  சூட் ம் காட் ச்" ேசவல்கள் ெசய் ம் 
சண்ைடையப் கழ்ந்  பா னார் கம்பர். கத்தி ம் ள் ம் கா ற் கட் ச் 
ேசவல்கைளப் ேபாாிடச் ெசய்த ம் உண் . பாய்ந் ம் ப ந் ம் அைவ 
ஒன்ைறெயான்  அ க்கும் பான்ைமையக் கண்  மாந்தர் ஊக்க வர். ேசாழ 
நாட் ன் பைழய தைலநகராகிய உறந்ைதயில் ரக் ேகாழிகள் சிறந்தி ந்தைமயால் 
ேகாழி ர் என்ற ெபயர் அதற்கு அைமந்த  என்பர். 
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11. ர மாதர் 
 
    ரத் தாய் 
 
    தமிழ் நாட் ல் ெபண்க ம் மனத்திண்ைம உைடய வராய் விளங்கினார்கள்; தன் 
மக்கள் ரப் கழ் ெபறல் ேவண் ம் என்  ஆைசப்பட்டார்கள். ேபார்க்களத்தில் உயிர் 
ெகா த் ப் கழ் ெகாண்ட ைமந்தர் ெசயல் கண்  அவைரப் ெபற்ற ேபாதி ம் 
ெப மகிழ் ற்ற ரத் தாயர் பலர் தமிழ் நாட் ல் இ ந்தனர். 
 
    வாெள த்த தாய் 
 
    வய  திர்ந் , வற்றி உலர்ந் , தள்ளாத நிைலயில் இ ந்தாள் ஒ  தாய். அவள் 
மகன் ேபார் ாியச் ெசன்றான். அவன் ெவற்றி ெபற்  வ வான் என்  எண்ணி 
எண்ணி, அவள் உள்ளம் தைழத்தி ந்தாள். நாள்ேதா ம் மாைலப் ெபா தில் தன் 

ட் த் திண்ைணயில் அமர்ந் , ஒளியிழந்த கண்களால் அவன் வ ம் வழிைய 
ேநாக்கியி ந்தாள். ஒ  நாள் அவள் அ வயிற்றில் இ  வி ந்தாற்ேபால், "உன் மகன் 
பைகவ க்குப் றங்ெகா த்  ஓ னான்" என்  சிலர் ெசால்லக் ேகட்டாள்; உடேன 

ராேவச ற்  எ ந்தாள்; ட் ள்ேள ஓ னாள்; ஓர் அாிவாைள எ த்தாள்; 
அதைனக் ைகயிற் பி த் க்ெகாண்  ேபார்க்களத்ைத ேநாக்கிப் றப்பட்டாள்; "என் 
மகன் ேப யாய்ப் றங்காட்  ஓ ய  உண்ைமயாயின் அவ க்குப் பா ட் ய 
மார்ைப இவ்வாளால் அ த்தி ேவன்" என்  மனங்ெகாதித் க் கூறினாள்; 
ேபார்க்களத்தில் பிணங் களி ேட ெசல் ம்ெபா  தைல ேவ , உடல் ேவறாய்க் 
கிடந்த தன் ைமந்தைனக் கண்டாள்; அவ் வத்ைதச் ேசர்த்ெத த்  அைணத்தாள்; 
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ஆனந்தம் உற்றாள்; மகைனப் ெபற்றேபா  அைடந்த இன்பத்தி ம் அப்ேபா  
ெபாியேதார் இன்ப ற்றாள். [1] 
 
    ஆடவ ம் ஆண்ைம ம் 
 
    ஆடவர் என்  ெபயர் பைடத்தார் எல்லாம் ஆண்ைம ைடயரா யி த்தல் ேவண் ம் 
என்ப  பண்ைடத் தமிழர் க த் . 'பிள்ைளையப் ெபற்  வளர்த்தல் நற்றாயின் 
கடைம; சீலனாக்குதல் தந்ைதயின் கடைம. வாள் எ த்  சி, வ ய யாைனையக் 
ெகான்  வ தல் அப் பிள்ைளயின் கடைம' என்  பா னார் ெபான் யார் என் ம் 

லைம சான்ற தமிழ் ரத்தாய்.[2] 
 
    களிெறறிந்த காைள 
 
    நால்வைகப் பைட ம் உ த் நின்  ேபார் ாி ம் ெச க்களத்தில் ஆண் 
யாைனகைள அ த்  ழ்த் தல் ரத் ள் ரமாக மதிக்கப்பட்ட . "ைகேவல் 
களிற்ெறா  ேபாக்கி வ பவன், ெமய்ேவல் பறியா நகும்" என்றார் தி வள் வர்.[3] 
ஒ  ரன் றிட்ட ஆைனயின்மீ  தன் ேவைல விட்ெடறிந்தான். அஃ  அ பட்  
வி ந்த . அப்ெபா  மற்ெறா  யாைன அவைனத் தாக்க வந்த . இன்ெனா  ேவல் 
கிைடத்தால் இந்த யாைனைய ம் த்திடலாேம என்  அங்குமிங்கும் பார்த்தான். 
அந் நிைலயில் அவன் மார்பில் ைதத்தி ந்த ேவல் ஒட்ைறக் கண்டான். அ வைர ம் 
ேபார் ெவறியில் தன் ேமனியிற் பாய்ந்தி ந்த ேவைல ம் அறியாதி ந்த ரன், அைத 
ஆர்வத்ேதா  பறித்  இ த்தான்; ேவழத்ைதக் ெகால்ல ஒ  ேவல் கிைடத்தேத என்ற 
மகிழ்ந்தான். 
 
    ஒ  தாய் ெபற்ற இன்பம் 
 
    ேபார்க்களத்தில் யாைன டன் ெபா  உயிாிழந்த ர ம் ெப ம் கழ் 
ெபற்றார்கள். ெந ங்காலம் பிள்ைளயில்லா ஒ  மா  ைமப் ப வத்தில் ஒ  

தல்வைனப் ெபற்றாள். மல  ெபற்ற மகன் என்  ஊரார் மைறவாகப் ேபசினர். அம் 
மகன் காைளப்ப வம் எய்தியேபா  தாயின் தைல ெகாக்கிறகு ேபால் ெவ த்த . அந் 
நிைலயில் நாட் ேல ஒ  ேபார் ண்ட . ேபார்க்களம் ெசல்ல ஆைசப்பட்டான் 
ைமந்தன். தன் ைம ம் க தா , அவன் அ ைம ம் பாரா  உடேன ஆசி கூறி 
அ ப்பினாள் அத் தாய். அமர்க்களத்தில் ஒ  யாைனேயா  ேபார் ெசய்தான் அவ் 

ரன்; அவ் விலங்ைகக் குத்திக் ெகான்றான்; அந்தக் களத்தில் தா ம் வி ந்  
ம ந்தான். அச் ெசய்திையக் ேகட்டாள் தாய்; பிறவிப் பயைனப் ெபற்றவள்ேபால் 
ேபாின்பம் உற்றாள். 
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    "களிெறறிந்  பட்டனன் என் ம் உவைக ஈன்ற ஞான்றி ம் ெபாிேத" 
 
    என்  அவ் ரத் தாையப் கழ்ந்தார் ஒ  லவர். 
 
    வயிற்ைற அ த்த ரத்தாய் 
 
    இத்தைகய இன்பம் கிட்டாதவள் மற்ெறா  தாய். அவள் மக ம் ேபார்க்களம் 
ேபாந்தான். ஆனால், பைகவைர ெவன்றானல்லன். ஒ  யாைனயின் மீ  
ேவற்பைடைய சினான். அவ் யாைன வி ந்  படவில்ைல; ேவேலா  ஓ விட்ட . 
அப்ேபா  ெவ ங் ைகயனாய்த் தி ம்பினான் ைமந்தன்;  வந்  ேசர்ந்தான். 
ேபார்க்களத்தில் நிகழ்ந்தைத அறிந்தாள் அவன் தாய்; மிக வ ந்தினாள்; 'இ வைர 
இவ்வா  யாைனையப் ேபாகவிட் ப் றங்காட் த் தி ம்பியவன் என் கு யில் 
யா மில்ைல. என் மில்லாத வைச இன்  உன்னால் வந்தைடந்தேத!' 
 
    "எம் இல் ெசய்யாப் ெப ம்பழி ெசய்த எல்லாக் காைளைய ஈன்ற வயிேற" [5] 
 
    என்  மனம் ெநாந் ,"இவைனப் ெபற்ற பா ம் வயிற்ைறப் பீறி எறிேவன்" என்  
சீறி எ ந்தாள். மான ரம் அவள் ேபச்சில் மணக்கின்றதன்ேறா? 
 
    ரப்  
 
    ஒ  சிற் ாில் கு ைசயில் வாழ்ந்தாள் மற்ெறா  மா . அவைளக் காண வந்தாள் ஓர் 
இள நங்ைக. "தாேய! தள்ளாத வயதில் இக்கு ைசயில் தன்னந்தனியாக 
இ க்கின்றாேய. உன் மகன் எங்ேக?" என்  ேகட்டாள். "அம்மா, என் மகன் எங்ேக 
ேபானாேனா நான் அறிேயன். யி ந்த குைக ேபால் அவைனப் ெபற்ற வயி  இ . 
இங்குக் காணாவிட்டா ம் அவைனப் ேபார்க்களத்திேல காணலாம்" என்றாள் ரத் 
தாய்.[6] 
 
    ர உள்ளம் 
 
    ஓர் ஊாிேல க ம்ேபார் நடந்த . ட் க்ெகா  ரன் ேபார்க்களம் ேபாந்தான். 
மாதர், வி ப் டன் ஆடவைர வழி அ ப்பினர். ஒ  மா , தல் நாள் நடந்த ேபாாில் 
தைமயைன இழந்தாள்; ம நாள் நடந்த ேபாாில் கணவைன இழந்தாள். பின் ம் ேபார் 
நின்ற பா ல்ைல. கு ம்பத்தில் சி  ைபயன் ஒ வேன எஞ்சி நின்றான். காைலயில் 
ேபார்ப் பைற ழங்கிற் ; ரைரப் ேபார்க்களத்திற்கு அைழத்த ; அ  ேகட்  
எ ந்தாள் அம் மா . இ  நாளி ம் ேபார் ாிந்  இறந்  பட்ட தைமயைன ம் 
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தைலவைன ம் நிைனந்  அவள் தயங்கவில்ைல. அ ைமப் பிள்ைளைய அன்ேபா  
அைழத்தாள்; ெவண்ைமயான ஆைடைய உ த்தாள்; தைலையச் சீவி த்தாள்; 
ேவைல எ த் க் ைகயிேல ெகா த்தாள்; ேபார்க்களத்ைத ேநாக்கி அவைன 
வி த்தாள்.[7] 
 
    "என்ேன அவள் ர ெநஞ்சம்!" என்  தமிழகம் வியந்  நின்ற . 
 
    ர மாபத்தினி 
 
    இல்லறேம நல்லறம் எனக்ெகாண்ட தமிழ்நாட் ல் எண்ணிறந்த பத்தினிப் ெபண் ர் 
வாழ்ந்தனர். ஆயி ம் கற்ெபன் ம் திண்ைமயால் ரம் விைளத்த மாதர் ஒ  சிலேர. 
அைனவ ள் தைலைம சான்றவள் கண்ணகி. 
 
    கண்ணகியின் ெப ைம 
 
    ேசாழவள நாட் ேல பிறந்தாள் அம் மங்ைக! பாண்  நாட் ேல கற்பின் ஆற்றைலக் 
காட் னாள்; ேசர நாட் ேல ெதய் க ற்றாள். எனேவ, அவள் ன்  தமிழ் 
நாட் ற்கும் உாியவள். அவள் பிறந்தைமயால் தமிழகம் ெப ைம ற்ற . 
 
    ம ைரயிற் ெகா ைம 
 
    ம ைர மாநகாில் ெந ஞ்ெசழியன் என் ம் பாண் யன் அரசு ற்றி ந்தான். 
கண்ணகி ம் அவள் கணவனாகிய ேகாவல ம் அந் நகைர அைடந்தார்கள். 
மைனயாள  மணிச் சிலம்ைப விற் வரக் கைடத்ெத விற் ெசன்றான் ேகாவலன். 
அரண்மைனச் சிலம்ைபக் களவா னான் என்  குற்றம் சாற்றிக் காவலாளர் அவைனக் 
ெகான் விட்டார்கள். 
 
    கண்ணகியின் சீற்றம் 
 
    அச் ெசய்திைய அறிந்தாள் கண்ணகி; ெபா க்க லாற்றா  ெபாங்கி எ ந்தாள்; 
வி ந்தாள்; ெபா மி அ தாள். அப்ேபா  அவள் உள்ளத்தில் ஓர் ஊக்கம் பிறந்த ; 
கற்பின் ரம் கனன்  எ ந்த ; விண்ணிேல விளங்கிய கதிரவைன ேநாக்கி,"ஏ, காய் 
கதிர்ச் ெசல்வேன! கள்வேனா என் கணவன்?" என்  அவள் கதறினாள்; ேகாவலன் 
ெகாைல ண்ட இடத்ைத ேநாக்கி ஓ னாள்; கு தி ெவள்ளத்திற் கிடந்த கணவைனக் 
கண்டாள்; அவன் ேமனியில் வி ந்  கல் ம் கைரயக் கண்ணீர் ெசாாிந்  அ தாள். 
 
    கண்ணகி ம் பாண் ய ம் 
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    "ெகா ங்ேகால் மன்னன் ஆ ம் இந் நாட் ல் அறம் உண்டா? ைற ண்ேடா? 
ஆண்டவன் உண்டா?" என்  அவள் அலறினாள்; தன் கணவன் குற்றமற்றவன் 
என்பைத உலகறியக் காட்ட வி ம்பினாள்; மன்னன் மாளிைகைய ேநாக்கி நடந்தாள். 
அாியாசனத்தில் தன் அரசிேயா  அமர்ந்தி ந்தான் பாண் யன். அவன் ன்ேன 
மாசைடந்த ெமய்யளாய், மணிச் சிலம்ேபந்திய ைகயளாய் நின்  கண்ணீர் வ த்தாள் 
கண்ணகி. அக் ேகாலத்ைதக் கண்  தி க்கிட்டான் பாண் யன். அவள் வ த்த 
கண்ணீர் அவ ள்ளத்ைத அ த்த . 
 
    கலக்க ற்ற காவலன் ன்னின்  கண்ணகி வழக்குைரத்தாள்; ேகாவலன் 
கள்வனல்லன் என்  ஐயந்திாிபற நி வினாள். அவள் ெசால்ைலக் ேகட்ட பாண் யன் 
ேசார் ற்றான். அவன் ெவண்குைட தாழ்ந்த ; ெசங்ேகால் தளர்ந்த . அவன் 
அாியைணயினின்  மயங்கி வி ந்தான்; உயிர் றந்தான். இவற்ைறெயல்லாம் 
கண் ற்ற பாண் மாேதவி ந ங்கினாள்; கண்ணகியின் யரத்ைதக் கண்  

த்தாள்; அவள களில் வி ந்  ெதா தாள்; ஆவி றந்தாள். 
 
    ரக் கற்  
 
    மன்ன ம் மாேதவி ம் ம ந்த பின்ன ம் கண்ணகியின் சீற்றம் மாறவில்ைல. 
ெகட்டவர் நிைறந்த ம ைர மாநகைர ம் சுட்ெடாிக்கக் க தினாள் கண்ணகி; அந் 
நகாின் ந ேவ நின் , 
 
    "பட்டாங்கு யா ம் ஓர் பத்தினிேய யாமாகில் ஒட்ேடன் அரேசா  ஒழிப்ேபன் 
ம ைரைய ம்" 
 
    என்  வஞ்சினம் கூறினாள். ம ைரயம்பதியிேல தீப்பற்றிக் ெகாண்ட . தீயவர் 
உைறந்த இடெமல்லாம் தீப்பட்  ஒழிந்த . வ ந்திய மனத்தளாய்க் கண்ணகி 
அவ்விடத்ைத விட்டகன்றாள். 
    ------ 
 
    [1]. றநா , 278. 
    [2]. றநா , 312. 
    [3]. தி க்குறள், 774. 
    [4]. றநா , 277. 
    [5]. றத்திரட் , 1460 (ெசன்ைனப் பலகைலக் கழகப் பதிப் ) 
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    [6]. றநா , 86. 
    [7]. றநா , 279. 
    ------------- 
 

12. ரக்கல் 
 
    ரைர வியந்  ேபாற்றிய நா  தமிழ்நா . ேபார் ைனயில் வி ப் ண் பட்  
வி ந்தவர்க்கும், க ம் ையத் தாக்கி ெவன்ற காைளயர்க்கும், இன்ேனாரன்ன ரம் 
விைளத்தவர்க்கும் ரக்கல் நாட் ச் சிறப்ைபச் ெசய்தனர் தமிழ்நாட்டார். 
 
    ந கல் 
 
    ர க்கு நாட் தற்ேகற்ற கல்ைல த ல் ேதர்ந்ெத ப்பர்; எ த்த கல்ைலப் னித 
நீராட் வர்; ர ைடய பீ ம் ேப ம் அதில் எ வர்; உாிய இடத்தில் அதைன 
நாட் வர்; மாைல ம் மயிற் பீ ம் சூட் வர். இவ்வா  நட்ட கல்ைலத் ெதய்வமாகக் 
ெகாண்  வணங்குத ம் உண் .[1] 
 
    பத்தினிக் ேகாயில் 
 
    ம ைர மாநகாில் கற்ெபன் ம் திண்ைமயால் ரம் விைளத்தாள் கண்ணகி. 
அப்ெப மாட் ைய "மாெப ம் பத்தினி" என் ம், " ர பத்தினி" என் ம் வியந்  

கழ்ந்த  தமி லகம்.[2] ேசர நாட்ைட யாண்ட ெசங்குட் வன் என் ம் ர மன்னன் 
அைதயறிந்  விம்மித ற்றான்; ர க்குாிய சிறப் கைள அக் கற்பரசிக்குச் ெசய்ய 

ற்பட்டான்;[3] மைலகளில் உயர்ந்த இமய மைலயிற் சிைலெய த்தான்; நதிகளிற் 
சிறந்த கங்ைகயில் நீராட் னான்; பத்தினியின் வ வத்ைத அச்சிைலயில் வ த்தான்; 
வஞ்சி மாநகாில் கட் ய ேகாட்டத்தில் அப் ப மத்ைத நி வினான். பத்தினிக் 
ேகாட்டம் என்  ெபயர் ெபற்ற அந் நிைலயம் கற் க் ேகாயிலாகக் காட்சியளித்த . 
 
    உறந்ைதச் ேசாழன் 
 
    உள்ளத்தில் உைறத்ெத ந்த உயாிய ெகாள்ைகயால் உண்ணாவிரதம் ண்  உயிர் 

றந்த உரேவா ம் ஆன்ம ரராகத் தமிழ்நாட் ற் ேபாற்றப்பட்டார்கள். அன்னவ ள் 
ஒ வன் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன். உறந்ைத என் ம் தைலநகாில் சிறந்  விளங்கினான் 
அம் மன்னன். சான்ேறார் பலர் அவன் நண்பராக அைமந்தனர்.[4] 
 
    உண்ணா ேநான்  
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    ெசல்வ ம் ர ம் சீல ம் உைடயவனாயி ம் தன் மக்களின் ெதால்ைலயால் 
அவன் மனம் மிக்க ன்பம் அைடந்த . தன் க த் க்கு மாறாக நடந்த மக்கைள 
ஒ த் த் தி த்தலாம் என்ெறண்ணினான் அவன்; ஆனால் 
 
    "ஒ த்தார்க்கு ஒ நாைள இன்பம் ெபா த்தார்க்குப் ெபான் ம் ைண ம் கழ்" 
 
    என்ற ெபாய்யா ெமாழிைய நிைனத்  சீற்றம் தீர்ந்தான்; உலக வாழ்ைவ 
ெவ த்தான். உறந்ைதைய விட்  அகன்றான்; வடக்கு ேநாக்கி நடந்தான்; ஓர் ஆற்றின் 
இைடக் குைறயில் அமர்ந்தான்; உண்ணா ேநான்பி ந்தான். 
 
    அவன் ரத்ேதாள் ெம ந்த ; ெபான்னிற ேமனி ெபா விழந்த . பசிப்பிணிையப் 
ெபா த் ப் ன்னைக த்த கத்தினனாய் விளங்கிய ரவலன் நிைல கண்  மனம் 
உ கினர் சான்ேறார். சில நாளில் அவன் நல் யிர் உடைல விட் ப் பிாிந்த .[5] 
அப்ேபா  உடனி ந்த அன்பர்கள் அந்த ஆன்ம ர க்குக் கல் நாட் னர்; கண்ணீர் 
வ த்தனர்; கல் ேல நின்ற காவலைனத் தமிழ்ச் ெசால்மாைல அணிந்  ேபாற்றினர். 
அந் ந கல்ைலக் கண்டார் ஒ  கவிஞர்; அடக்க யாத யரத்தால் வாய்விட்  
அரற்றினார். "ஐேயா, ந கல் ஆயினான் நல்லரசன்! கவிஞைர ஆதாித்த காவலன்! 
கூத்தைரக் ெகாண்டா ய ெகாற்றவன்! அறெநறி வ வாத ரவலன்! ஆன்ேறாாிடம் 
அன்  வாய்ந்தவன்! ெமல் ய லாாிடம் ெமன்ைம ைடயவன்! வல் யலாாிடம் 
வன்ைம ைடயவன்! அறேவார்க்குப் க டம்! இத்தைகய ேமைதயின் உயிைரக் 
கவர்ந்தாேன கண்ணற்ற கூற் வன்! மாசற்ற ல ர்! அவைன ஏசுேவாம், வாாீர்!" 
என்  தம் ஆற்றாைமைய அறிவித்தார் கவிஞர்.[6] 
 
    ேவங்ைகையக் ெகான்ற ரன் 
 
    ஆயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேன பாலாற்றங்கைரயில் ஒ  ெப ம் ையக் ெகான்ற 

ரன் இன் ம் கல் ேல நின்  காட்சி த கின்றான். தைலயிற் குட்ைட ம் இைடயில் 
ஆைட ம் கட் ய ஆண் மகன் ேயா  ேபார் ெசய் ம் பான்ைமயில் அைமந் ள்ள  
அவ்வ வம். , ன்னங் கால்கைளத் க்கி அவைனத் தாக்குகின்ற ; இடக் 
ைகையப் பற்றிக் க க்கின்ற ; அந்த நிைலயில் அவன  வலக்ைகயில் அைமந்த வாள் 
அதன் வயிற்றி ேட பாய்கின்ற . இவ்வா  வாளாண்ைமயால் ேவங்ைகையக் 
ெகான்ற ர க்கு ரக்கல் நாட் னர் தமிழர்.[7] 
 
    ஆநிைர மீட்ட ரர் 
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    இன் ம், வட ஆர்க்காட் ல் உள்ள ஆம் ாில் அகளங்கன் என்பவன் ஒ  
தைலவனாக விளங்கினான். ஒ  நாள் ளம்ைபப் பல்லவர் பைட ஆம் ாிற் குந்த ; 
பசு நிைரகைளக் கவர்ந்த . அைதக் கண்டனர் இ வர். ஒ வன் அகளங்கன் ைமந்தன்; 
இன்ெனா வன் அவன் ம கன். இ வ ம் ேபாந்  மாற்றாைரத் த த்தனர்; 
ெவம்ேபார் ெதா த்தனர்; பசுக்கைள மீட்டனர்; ஆயி ம் ேபார் ைனயில் வி ந்  
பட்டனர். உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெகாண்ட இ வ ம் ரக்கல் ல் இன் ம் 
விளங்குகின்றார் கள். வலக்ைகயில் வா ம், இடக்ைகயில் வில் ம் ெகாண்  ேபார் 

ாி ம்ேபா , மாற்றார் வி த்த அம் கள் அவர மார்பில் பா ம் பான்ைமையக் 
காட் கிற  அக் கல். [8] இத்தைகய ந கல் ற் க்கணக்காகத் தமிழகத்தில் உண் . 
 
    வள் வர் காட் ம் ரக்கல் ரக்கல் ன் மாட்சிைய ஒ  நாடகக் காட்சியாகக் 
காட் னார் தி வள் வர். ஒ  ேபார்க்களம், இ  திறத்தார் பைட ம் அணிவகுத்  
நிற்கின்ற . அப்ெபா  ன்னணியில் உள்ள ஒ  ரன் தற்  ன்ேன வந் , 
"மாற்றாேர!" என்  இ ேபால் ழங்குகின்றான். எல்லாக் கண்க ம் அவைனேய 
ேநாக்குகின்றன; எல்லாச் ெசவிக ம் அவன்பால் தி ம் கின்றன. அப்ேபா  அவன் 
ேபசுகின்றான்; "ேபார் ாியப் ேபாந்த ரேர! உமக்குக் கா ல் நிற்க வி ப்பமா? 
கல் ல் நிற்க வி ப்பமா? கா ல் நிற்க வி ம்பினால் என் தைலவன் ன்ேன 
நில்லாதீர்! இதற்கு ன் அவன் எதிர் நின்ேறார் எல்லாம் இன்  கல் ேல 
நிற்கின்றார்கள். ஆதலால் ேபார்க்களத்ைத விட்  ஓ ங்கள்" என்  உ தியாகப் 
ேபசுகின்றான். அவன் ேபச்சின் ெபா ள் என்ன? "உயிேரா க்க ஆைசப் பட்டால் 
என் தைலவைன எதிர்க்க ேவண்டாம். ேபாாில் அ பட் , உயிர் விட் , ரக் கல் ல் 
நிற்க ஆைசப்பட்டால் ப க்கலாம் எ க்கலாம்; ேபார் ெதா க்கலாம்" என்ப  அவன் 
க த் .(9) எனேவ, கேழ உயிாி ம் ெபாிெதனக் க திய தமிழ் ரர் எந்நா ம் 
பைடக்குப் பிந்தியவரல்லர் என்ப ம், அன்னாைரத் தமிழகம் ேபாற்றிப் கழ்ந்  
வழிபட்ட  என்ப  ந க்கல்லால் நன்கு விளங்கும். 
    ------ 
 
    [1]. "காட்சி கால்ேகாள் நீர்ப்பைட ந கல் சீர்த்தகு சிறப்பிற் ெப ம்பைட வாழ்த்தல்" 
- ெதால்காப்பியம்: றத்திைண 5. 
    [2]. "ஆரஞர் உற்ற ரபத்தினி" - சிலப்பதிகாரம்: பதிகம், 24. 
    [3]. ெதால்காப்பியம் கூ மாேற காட்சி, கால்ேகாள், நீர்ப்பைட, ந கல், வாழ்த்  
என்பன சிலப்பதிகாரத்தில் ஐந்  காைதகளாக அைமந் ள்ளன. - வஞ்சிக்காண்டம், 
காைத 25-29 
    [4]. றநா , 218. 
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    [5]. ".................இமயத் க் ேகா யர்ந் தன்ன தம்மிைச நட் த் தீதில் யாக்ைகெயா  
மாய்தல் தவத்தைலேய" - ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் பாட்  - றநா , 214. 
    [6]. "ைவகம் வம்ேமா வாய்ெமாழிப் ல ர் நனந்தைல உலகம் அரந்ைத ங்கக் 
ெக வில் நல் ைச சூ  ந கல் ஆயினன் ரவலன் எனேவ." 
    - ெபாத்தியார் பாட் : றநா , 221. 
    [7]. EP. Ind, Vol, IV., P. 179. 
    [8]. EP. Ind. Vol, IV., P. 180. 
    (9) "என்ஐ ன் நில்லன்மின் ெதய்விர்; பலர்என்ஐ ன்நின்  கல்நின றவர்" - 
தி க்குறள், 771. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

13. ர வி கள் ரம் - மனத்திண்ைம 
 
    ேபார்க்களத்தில் ெவற்றி ெப தற்குப் யத்திண்ைம மட் ம் ேபாதா ; 
மனத்திண்ைம ம் ேவண் ம். "விைனத் திட்பம் என்ப  ஒ வன் மனத்திட்பம்" என்ப  
வள் வர் வாய்ெமாழி. மனத்திட்பமற்றவர் ேகாைழகள்; ேப கள். ' ளிய க்கு ன்ேன 
ேப ையக் கி ய க்கும்' என்ப  இந் நாட் ப் பழெமாழி. 
 
    ஏனாதிப் பட்டம் 
 
    மனத்திட்ப ைடய பைடத் தைலவைரத் தமிழ் மன்னர் சிறப்பித்தனர்; ஏனாதிப் 
பட்டமளித் ப் பாராட் னர். அப் பட்டத்தின் சின்னம் ஓர் அழகிய ேமாதிரம். அதைன 
அரசன் ைகயால் அணியப்ெபற்ற பைடத்தைலவர் ெப மதிப் க்கு உாியவராயினர்; 
 
    "...........ேபார்க்ெகல்லாம் தானாதி யாகிய தார்ேவந்தன் 
    ேமாதிரம்ேசர் ஏனாதிப் பட்டத் திவன்" [1] 
 
    என்  நாட்டார் ஏத் ம் நலம் ெபற்றனர். ேசாழ மன்னரால் ஏனாதிப் பட்டம் 
வழங்கப் ெபற்றவர் ேசாழிய ஏனாதி என்  சிறப்பிக்கப்பட்டார்கள். அன்னவ ள் சிலர் 
ெப ைமையப் பழங் கவிைதயிற் காணலாம். 
 
    தி க்கிள்ளி 
 
    தி க்கிள்ளி என்பவன் ேசாழிய ஏனாதிகளில் ஒ வன். அவன் சிறந்த ேபார் ரன்; 
எப்ெபா ம் ன்னணியில் நின்  மாற்றாைரத் தாக்கும் ம ைகயாளன். அவன் 
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கத்தி ம் ெமய்யி ம் கர ரடான த ம்  நிைறந்தி ந்த . அதைனப் பார்த் ப் 
பார்த்  அவ் ரன் ெப மித ற்றான்; ரப் கழின் சின்னமாகக் க தி 
விம்மித ற்றான். 
 
    மாடலன் க ைர 
 
    தி க்கிள்ளிையக் கண்  பாிசு ெபறச் ெசன்றான் மாடலன் என்ற கவிஞன்; 
வி ப் ண்பட்ட தி ேமனிைய வியந்  ேநாக்கினான். ஒவ்ெவா  த ம்பின் 
வரலாற்ைற ம் அக் கவிஞனிடம் எ த் ைரத்தான் ரன். அ  ேகட்ட மாடலன் 
தி க்கிள்ளியின் ெப ைமையத் ெதள்ளிதின் உணர்ந்தான்; 'ஏனாதி நாதேன! உன் 
ேமனி கண் க்கினிய தன் ; ஆயி ம் உன் கழ் ெசவிக்கு இனி . உன் ன்ேன 

றங்காட்  ஓ ய பைகவேரா காட்சிக்கு இனியர்; ஆனால், மாட்சியற்றவர்" என்  
மகிழ்ந்  பா னான்.(2) 
 
    குட் வன் குட் வன் என்பவன் மற்ெறா  ேசாழிய ஏனாதி. அவைன ம் கழ்ந்  
பா னான் மாடலன். அப்ேபா  குட் வன் க மலர்ந்தான்; ஒ  யாைனையத் 
த வித் ப் பாிசளித்தான்; அவ்விலங்ைகக் கண்  அஞ்சிய மாடலன் ெமல்லப் 
பின்வாங்கினான் "ெகா த்த பாிசு ேபாதா  ேபா ம்!" என்  எண்ணி அதனி ம் 
ெபாியேதார் யாைனைய வ வித் க் ெகா த்தான் குட் வன். அந் நிைலயில் அவன் 
ெகாைடத் திறத்திைன இகழ்வ  ேபாலப் கழ்ந்  பா னான் மாடலன்; "வயி  கா ம் 

லவ க்கு இவன் களி  த வான். பசித்  வ ம் கவிஞர்க்குப் பகடளிப்பான். 
ஆதலால் அறிஞேர! இவன் நாட்ைட அ காதீர்" என்  நயம்பட உைரத்  நல்ல பாிசு 
ெபற் ச் ெசன்றான்.(3) 
 
    பாண் ய ஏனாதி 
 
    ம ைர மாநகாில் மாறன் சைடயன் என்ற பாண் யன் அரசாண்டேபா  எட்  
என் ம் ரன் ஏனாதிப்பட்டம் ெபற்  விளங்கினான். மாற க்கும் ேசர க்கும் 
இைடேய பைக ண்ட . மைல நாட் ன்மீ  பைடெய த்தான் மாறன். பாண் ய 
ஏனாதி பைடத் தைலைம ண்டான்; மைலநாட்  மன்னன  அ வி ர்க் 
ேகாட்ைடைய ற் ைகயிட்டான். பாண் ப் ெப ம்பைட ேகாட்ைடயின் அகழிையத் 

ர்த்த ; மதிைல இ த் த் தகர்த்த . அவ்வழியாக மண் ற்  ஏனாதியின் ேசைன. 
அைத மறித் த் த த்  மானப் ேபார் ாிந்தனர் மைலநாட்  ரர். இ  திறத்தார் 
பைடயி ம் ெபா  ழ்ந்தவர் பலர். ஆயி ம் ஏனாதியின் ேசைன ெநாித்ேதறி 
ெவற்றி ெபற்ற ; ேகாட்ைடையக் ைகப்பற்றிய . அன்  ன்னணியில் நின்  
அ ம்ேபார் ாிந்த ரர் இ வர். அவர் எனாதியின் மாளிைகச் ேசவகர்; ஒ வன் ெபயர் 
சாத்தன்; மற்றவன் ெபயர் சூரன். அவ் வி வ ம் ேபார்க் களத்தில் வி ப் ண் பட்  
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ழ்ந்  ம ந்தனர். அவர் "ேகாட்ைடைய அழித்  நன் ெசய்  பட்டார்" என்  
பாராட் னான் ஏனாதி நாதன்; உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெகாண்ட இ வர்க்கும் 

ரக்கல் நாட் ப் ேபாற்றினான்.[4] 
 
    மாராயப் பட்டம் 
 
    மன்னர் வழங்கிய மற்ெறா  பட்டம் மாராயம் என்ப . ெதால்காப்பியர் காலத்திற்கு 

ன்னேர இப் பட்டம் தமிழ்நாட் ல் வழங்கிற் .[5] இராஜராஜேசாழன் தஞ்ைசயில் 
அரசாண்டேபா  மாராயப் பட்டம் ெபற்ற ேசனாதிபதி ஒ வன் சிறந்  விளங்கினான்; 
அவன் மைலநாட் ன்ேமற் பைடெய த்தான்; ேசர பாண் யைரச் ெச க்களத்தில் 
ெவன்றான்; விழிஞம் என் ம் ைற கத்ைதக் ைகக் ெகாண்டான். [6] கீர்த்தி வாய்ந்த 
அச் ேசனாதிபதிக்குப் பஞ்சவன் மாராயன் என்ற பட்டம் வழங்கினான், ர 
மன்னனாகிய இராஜராஜன்; அவைன ேவங்ைக நாட் க்கும் கங்க நாட் க்கும் மகா 
தண்ட நாயகனாக நியமித்தான். மாராயம் என் ம் ெபய ைடய ஊர்கள் தமிழகத்தில் 
உண் . [7] 
 
    தளவாய் அாியநாதர் 
 
    அாியநாதர் 
 
    ேபராண்ைம வாய்ந்த பைடத் தைலவ க்குத் தளவாய் என்ற பட்ட ம் அளித்தனர் 
ெப ேவந்தர். தமிழ் நாட் ல் நா  ஆண் க க்கு ன்னேர அப் பட்டம் ெபற்  
விளங்கியவர் அாியநாதர். காஞ்சி மாநகர்க்கு அ ேக ள்ள ெமய்ப்ேப  என் ம் 
சிற் ாில் ஓர் எளிய ேவளாண் கு யிற் பிறந்தவர் அவர்; வாழ்தல் ேவண்  வடக்ேக 
ெசன்றார். 
 
    தளவாய்ப் பட்டம் 
 
    அந் நாளில் ங்கபத்திைர யாற்றங்கைரயில் விஜயநகரப் ேபரரசு தைலசிறந்  
விளங்கிற் . அத் தி நகாில் கி ண ேதவராயர் அரசு ற்றி ந்தார். மதிநலம் 
வாய்ந்த அாியநாதர் அவர் அன் க்கும் ஆதர க்கும் உாியராயினார்; பைடக்கலப் 
பயிற்சி ெபற்றார்; வட நாட் னின் ம் ேபாந்த ேபர் ெபற்ற மல்லன் ஒ வைன 
மற்ேபாாில் ெவன்  மன்னன் மனத்ைத மகிழ்வித்தார்; கணிதப் லைமயால் அவன் 
உள்ளம் கவர்ந்தார்; ேபார்க் களங்களில் கண் ங் க த் மாய் நின்  ெவற்றி ேமல் 
ெவற்றி ெபற்றார்; மன்னன் மனம் உவந்  அவர்க்குத் தளவாய்ப் பட்ட ம் வாிைச ம் 
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அளித்தான். 
 
    அாியநாதர் ேசைவ 
 
    விஜயநகரப் ெப ேவந்தாின் கர்த்தாக்களாக நாயக்கர் தமிழ்நாட்ைட ஆளத் 
தைலப்பட்டார்கள். அவர் ஆட்சிக்கு அ ப்பைட ேகா யவர் விஸ்வநாதர் என் ம் 
நாயக்கர். அவ ம் அாியநாத ம் ஆ யிர் நண்பர்கள். இ வ ம் தமிழ்நாட் ல் 
அ ம்பணி ஆற்றினர்; குழப்பத்ைத ஒழித்தனர்; வளப்பத்ைதப் ெப க்கினர்; 
பாைளயங்கைள வகுத்தனர்; பயிர்த்ெதாழிைல வளர்த்தனர். அவர் யற்சியால் 
அைமதி ம் ஆக்க ம் ெபற்ற  தமிழகம். 
 
    அாிய நாயக ரம் 
 
    இத்தைகய நலம் ாிந்த அாியநாத ைடய ைகவண்ண ம், ெமய்வண்ண ம் 
இன் ம் ெதன்னாட் ல் விளங்கக் காணலாம். தி ெநல்ேவ க்கு அ ேக ெபா ைன 
யாற்றங்கைரயில் அைமந் ள்ள அாிய நாயக ரம் என்ற வளமார்ந்த சிற் ர் அவர் 
ெபயர் தாங்கி நில கின்ற . ம ைரயம்பதியில் குதிைரயின்மீ  அமர்ந்த ேகாலத்தில் 
அவர் உ வச்சிைல இன் ம் காட்சியளிக்கின்ற . 
    ------- 
 
    [1]. ெப ந்ெதாைக, 455. 
    [2]. றநா , 167. 
    [3]. றநா , 394. 
    [4]. பாண் யர் வரலா  (நீலகண்ட சாஸ்திாியார்), ப.86. 
    [5]. ெதால்காப்பியம், ெபா ள், 63. 
    [6]. தல் இராஜராஜேசாழன் (உலகநாத பிள்ைள). ப. 30. 
    [7]. கீழ்மாராயம் என் ம் ஊர் தஞ்ைச நாட் க் கும்பேகாண வட்டத்தில் உள்ள . 
    --------------------- 
 

14. ேபர் ெதாியாப் ெப ரர் 
 
    தமிழ்நாட் ல் நிகழ்ந்த ேபார்களில் ரம் விைளத்தவர் எண்ணிறந்தவர். அன்னார் 
பீ ம் ெபய ம் ைறயாக எ தப்படவில்ைல. ஆயி ம், அவர் ஆண்ைமக்குச் சில 
ஊர்கேள சான்றாக நிற்கின்றன. 
 
    பாலாற்  ெவன்றான் 
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    பாலாற்றங் கைரயில் நிகழ்ந்த ேபார்கள் பலவாகும். அப் ேபார்களங்களில் ெப கிய 
ெசந்நீர் பாலாற்றில் சுரந்த தண்ணீேரா  கலந்  ஓ ற் . அவ்வாற்றங்கைரயில் ெவம் 
ேபார் ாிந்  ெவற்றி ெபற்றான் ஒ  ரன். அவைனப் "பாலாற்  ெவன்றான்" என்  
தமிழ் நாட்டார் பாராட் னர். அப்ப ப்பட்ட ெபயர் ெகாண்ட பல ஊர்கள் இன் ம் 
ஆர்க்காட்  வட்டத்தில் உண் .[1] 
 
    ெசய்யாற்  ெவன்றான் 
 
    அவ்வாேற ெசய்யாற்றங்கைரயில் நடந்த ேபாாில் மாற்றாைர ெவன்  ேமம்பட்டான் 
ஒ  தைலவன். அவைனச் "ெசய்யாற்  ெவன்றான்" என்  சீராட் னர் தமிழ் மக்கள். 
அவ் வி ப் ெபய ம் ஊர்ப்ெபயராயிற் .[2] 
 
    தமிழ்நாட்டார் சீர்குைலந்  சி ைம ற்றைமயால் அவ் ர்ப் ெபயர்க ம் 
சிைத ற்றன. பாலாற்  ெவன்றான், ெசய்யாற்  ெவன்றான் என்ற ெபயர்கள் 

ைறேய பாலாத்  வண்ணான் என ம், ெசய்யாத்  வண்ணான் என ம் இப்ெபா  
ம வி வழங்குகின்றன. மா பட்ட பைகவைர க்கிய த்த ரத்தைலவைர, 
ஆற்றங்கைரயில் ஆைடைய ம த் த் ைவக்கும் வண்ணாராகக் காண்கிற  
இக்காலத் தமிழகம் ! 
 
    சரந்தாங்கி 
 
    இன் ம் சரமாாி ெபாழி ம் ேபார்க்களத்தில் சஞ்சலமின்றி நின்  ேபார் ாிந்தனர் 
தமிழ் நாட்  ெமய் ரர். மாற்றார் வில் னின்  எ ந்  வந்த அம் கைள 
மைலேபான்ற தன் மார்பிேல தாங்கி நிைலகுைலயாமல் நின்றான் ஒ  ரன். 
அவ் ரத்ைதக் கண்  வியந்தனர் இ  திறத்தா ம்; 'சரந்தாங்கி' என் ம் சிறப் ப் 
ெபயர் அளித் ச் சீராட் னர். அறந்தாங்கிய சீலன் ெபயர் தஞ்ைச நாட் ேல ஓர் 
ஊ க்கு அைமந்தாற் ேபான்  சரந்தாங்கிய ரன் ெபயர், பாண்  நாட்  
நிலக்ேகாட்ைட வட்டத்தில் ஓர் ஊாின் ெபயராக நின்  நில கின்ற . 
 
    கைண றித்தான் 
 
    வில்லாண்ைம ைடய மற்ெறா  ரன் மாற்றார் வி த்த ெகா ங்கைணகைளத் தன் 
ெந ங் கரத்தாற் பற்றினான்; றித்ெதறிந்தான்; அவ் வ ஞ்ெசயைலக் கண்  
வியந்த  ரர் உலகம். 'கைண றித்தான்' என்ப  அவ க்குாிய சிறப் ப் 
ெபயராயிற் . அப் ெபயர் ெபற்ற ஊர் ெதன்னாட்  அ ப் க்ேகாட்ைட வட்டத்தில் 
உள்ள . 
 



 72

    பயமறியான் 
 
    "அச்சமில்ைல, அச்சமில்ைல, அச்செமன்ப தில்ைலேய" என்  பா னார் பாரதியார். 
அதற்கு எ த் க் காட்டாக ன்னாளில் விளங்கினான் ஒ  ரன். அவைனப் 
'பயமறியான்' என்  தமிழகம் பாராட் ய . தஞ்ைச நாட் ேல அறந்தாங்கி வட்டத்தில் 
உள்ள 'பயமறியான்' என்ற ஊர் அவன் ெபயர் தாங்கி நிற்கின்ற . 
 
    அழியாத நிைன ச் சின்னம் 
 
    இன் ம் மறம் அடக்கி, அமர் அடக்கி, எப்ேபா ம் ெவன்றான் த ய பட்டப் 
ெபயர்கள் இப்ேபா ம் ஊர்ப் ெபயர்களாக வழங்குகின்றன. இத்தைகய ரம் 
விைளத்தவர் இன்னார் என்ப  விளங்கவில்ைல; அவர் ஊ ம் ேப ம் ெதாியவில்ைல; 
குல ம் கு ம் லங்கவில்ைல. ஆயி ம், அவர் காட் ய ரம் நம்நாட்  ஊர்ப் 
ெபயர்களில் நின்  ஒளிர்கின்ற . ரற்கு நாட் ம் ந கல் ஒ கால் அழியலாம்; 
உ வச் சிைல ஒ ந்  விழலாம்; ஆனால், ஊர்ப் ெபயர்களில் வா ம் இவ் ரர் 

க க்கு எந்நா ம் இ தியில்ைல. 
    ----------- 
    [1]. வட ஆர்க்காட்  ஆரணி வட்டத்தில் பாலாற்  ெவன்றான் என்ற ஊர் உள்ள ; 
ேவ ர் வட்டத்தில் அப் ெபய ைடய மற்ேறார் ஊர் உள்ள . 
    [2]. வட ஆர்க்காட் ச் ெசய்யாற்  வட்டத்தில் ெசய்யாற்  ெவன்றான் என் ம் ஊர் 
உண் ; ெதன் ஆர்க்காட்  வி ப் ர வட்டத்தில் ெசய்யாற்  ெவன்றான் என்ற 
மற்ேறார் ஊர் உள்ள . 
    --------- 
 

15. ரப் கழ்மாைல 
 
    ர ம் ஈர ம் 
 
    தமிழ் நாட் க் கவிகள் எஞ்ஞான் ம் பைடத்திறத்ைத ம் ெகாைடத் திறத்ைத ம் 
பாராட் ப் பா வர். "ேபராண்ைம ம் ஊராண்ைம ம் உைடயவர் ேமேலார்; அவேர 

கழத் தக்கவர். ர ம் ஈர ம் அற்றவர் கீேழார். அன்னாைரப் பா தல் கவிைதக்கு 
இ க்கு; நாவிற்கு அ க்கு" என்ப  அவர் ெகாள்ைக. 
 
    ஔைவயா ம் ெசல்வ ம் 
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    லைம லகத்தில் ஔைவயா க்குத் தனிப்ெப ைம உண் . "ஔைவ வாக்குத் 
ெதய்வ வாக்கு" என்  க தப் பட்ட . ஆதலால், அரச ம் ெசல்வ ம் அவர் வாயால் 
வாழ்த் ப் ெபற ஆைசப்பட்டார்கள்; ஒ நாள் ஔைவயார் ஒ  சிற் ாின் வழியாகச் 
ெசன் ெகாண் ந்தார். அவ் ர்ச் ெசல்வர் இ வர் அவாிடம் ேபாந் , "அம்ைமேய 
உம  வாக்கால் எம்ைம ம் பா க" என்  ேவண்  நின்றார். 
 
    வைசப் பாட்  
 
    அவ்வி வைர ம் நன்றாகத் ெதாிந்தவர் ஔைவயார். ரத்திற்கும் அவ க்கும் 
ெவகு ரம். ேபார்க்களத்தின் அ ேக அவர் ேபானதில்ைல. ஈர ம் இரக்க ம் அவர் 
மனத்ைத எட் ப் பார்த்ததில்ைல. இத்தைகய பத கள் பாட் ப் ெபற ஆைசப்பட்ட  
கண்  ஔைவயார் உள்ளத் ள்ேள நைகத்தார்; அ ேக நின்ற இ வைர ம் 
கு நைக டன் ேநாக்கி, "ெசல்வச் ேசய்கேள! என் பாட்  ேவண் ம் என்  
ேகட்கின்றீர்கேள! உம்ைம நான் எப்ப ப் பா ேவன்? ேபார்க்களத்ைத நீங்கள் 
கண்ணால் கண்ட ண்டா? வ ைம வாய்ப்பட்ட அறிஞர் வாய் விட் ைரப்பைதச் 
ெசவியால் ேகட்ட ண்டா? எவேர ம் உம்மால் எள்ளள  நன்ைமேய ம் 
இ வைரயில் ெபற்ற ண்டா? எட்டாத மரத்தில் எட் க்காய் ப த்தாற் ேபான்ற  
உம்மிடம் உள்ள ெசல்வம்" என்  வைசபா  அவ்விடம் விட்  அகன்றார். ெசல்வர் 
இ வ ம் த க்கிழந்  தாழ் ற்றனர். 
 
    ஔைவயா ம் அதிகமா ம் 
 
    இத்தன்ைம வாய்ந்த ஔைவயார் ஆண்ைமயாளைர வாயார வியந்  பா ள்ளார். 
அதிகமான் என்ற தைலவன் அப்ேப  ெபற்றவன். அவ் ர க்காகத் ெதாண்ைட 
மானிடம்  ெசல்ல ம் இைசந்தார் ஔைவயார். 
 
    தக ர் யாத்திைர 
 
    அதிகமா ம் ேசரமா ம் 
 
    அதிகமா ம் ேசரமா ம் ஒ  கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். ேசரமான் மைலநாட்ைட 
யாண்டான். அதிகமான் ெகாங்கு நாட் ல் அரசு ாிந்தான். இ வ ம் பைடத்திறம் 
வாய்ந்தவர்; ரப் கைழ வி ம்பியவர்; ஆதலால் ேபார் ெதா த்தனர். 
 
    தக ர்ப் ேபார் 
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    அதிகமா க்குாிய நாட் ன்ேமற் பைடெய த்தான் ேசரன்; வ ைமசான்ற தக ர்க் 
ேகாட்ைடைய ற் ைக யிட்டான்; தாக்கித் தகர்த்தான்; ெவற்றி ெபற்றான். ெபான் 

யார் என்பவர் அக்காலத்தி ந்த கவிஞர்; நிகழ்ந்த ேபாைர ேநாில் கண்டவர். 
தக ர்க் ேகாட்ைடயின் திண்ைம ம், அதிலைமந்த பலவைகப் ெபாறிக ம், பைடயின் 
ெப க்க ம் அவர் பாட்டால் அறியலாகும். ேபார்க்களத்தில் ரம் விைளத்த ெப ம் 
பாக்கன் என்ற பைடத் தைலவ ம் அவர  பாட் ல் அைம ம் ேப  ெபற்றான். 
 
    தக ர் யாத்திைர 
 
    தக ர் யாத்திைர என் ம் தமிழ் ல் அப்பைட ெய ப்பின் தன்ைமைய ம், 
ேபாாின் ெவம்ைமைய ம் எ த் ைரக்கின்ற . ெப ம்பான்ைம உைர நைடயாக ம், 
சி பான்ைம ெசய் ளாக ம் அைமந்த  அந் ல். 
 
    அதிகமான் ெப ைம 
 
    தக ர் என் ம் ர் இக்காலத்தில் த ம ாி என்ற ெபயர் ெகாண்  
வழங்குகின்ற . அதன ேக அதமன் ேகாட்ைட என்ற சிற் ர் உண் . அதிகமான் 
ெபயரால் அைமந்த  அக்ேகாட்ைட; அதிகமான் ேகாட்ைட என்ப  அதமன் ேகாட்ைட 
என ம விற் . அக் ேகாட்ைட இ ந்த ; ெகாற்றவன் ம ந்தான். ஆயி ம் அதிகமான் 
ெபயர் இன் ம் அழியா  நின்  நில கின்ற . 
 
    ெசங்ேகான் தைரச் ெசல  
 
    ெசங்ேகான் பைடெய ப்  
 
    ெசங்ேகான் என்பவன் பழங்காலத் தமிழரச ள் ஒ வன். அவன் ஆண்ட நா  
ெப வளநா . அந்நாட் ல் மணிமைல ம், ேபரா ம், த் ம் இ ந்தன என்பர். 
அம் மன்னவன் அயல் நாட் ன்மீ  பைடெய த்தான்; ேபார் ாிந்தான்; ெவற்றி 
ெபற்றான். அப்ேபாைரப் பா னார் ேசந்தன் என்ற ெசந்தமிழ்க் கவிஞர். "ெசங்ேகான் 
தைரச் ெசல " என்ப  அப்பாட் ன் ெபயர். யாத்திைர என்ற வடெசால்ைலப் 
ேபாலேவ ெசல  என்ற தமிழ்ச் ெசால் ம் பைடெய ப்ைபக் குறிப்பதாகும். எனேவ, 
தைரவழியாகச் ெசங்ேகான் பைடெய த்  மாற்றாைர ெவன்ற ெசய்தி அப்பாட் ேல 
குறிக்கப்பட்டெதன்  க தலாம். 
 
    களவழி நாற்ப  
    ெசங்கண்ண ம் ேசரமா ம் 
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    ேசாழ மன்னனாகிய ேகாச் ெசங்கண்ண ம், ேசரமா ம் மா பட்டனர். க மலம் 
என் ம் இடத்தில் இ வர் ேசைனக்கும் ெப ம்ேபார் நிகழ்ந்த . ேசரமான் ேதாற்  
ஓ னான். அவைனப் பி த் ச் சிைறக் ேகாட்டத்தில் அைடத்தான் ெசங்கட் ேசாழன். 
 
    களவழிப் பாட்  
 
    ேபார் நிகழ்ந்த களத்ைதப் கழ்ந்  பா னார் ெபாய்ைகயார். நாற்ப  பாட் ைடய 
அந் ல் "களவழி நாற்ப " என் ம் ெபயர் ெபற்ற . ெச க்களத்தில் உ த்  நின்ற 

ராின் ஏற்ற ம், கு தி ெசாாிந்த யாைனகளின் ேதாற்ற ம் ெசால்ேலாவியமாக அக் 
களவழியிேல எ திக் காட்டப்ப கின்றன. க ங்குன்  ேபான்ற யாைனகள் 
கு தியிேல ழ்கிச் ெசங்குன் ேபாலக் காட்சியளித்தன என் ம், ைகய பட்ட 
யாைனகள் பவளம் ெசாாி ம் ைபேபால் ெசந்நீர் உகுத்தன என் ம், ணிபட்ட 

திக்ைகையத் க்கிச் ெசல் ம் பறைவகள் க நாகத்ைதக் கவ்வி எ கின்ற க டைன 
ஒத்தன என் ம் ேபார்க் களத்ைதப் ைனந் ைரத்தார் ெபாய்ைகயார். 
 
    அக் களப்பாட்ைடக் ேகட்டான் வளவர் ேகாமான்; ெசந்தமிழ்க் கவிைதயின் 
சுைவைய கர்ந்தான்; ெசவ்விய இன்ப ற்றான். 
 
    பாவலர் விண்ணப்பம் 
 
    அந் நிைலயில் ஒ  விண்ணப்பம் ெசய்தார் கவிஞர்; "அரேச, உன் பைடத்திறத்தால் 
பைகவைர ெயல்லாம் அடக்கினாய்; ேபாைர ஒ க்கினாய்; மாற்றார் தந்த மட்டற்ற 
திைறப் ெபா ளால் மாடக் ேகாயில்கள் கட் னாய். 'ஈசன் கழேலாத் ம் ெசல்வேம 
ெசல்வம்' என்பைதச் ெசய்ைகயிேல காட் னாய். நீ ஆ ம் தமிழ் நா  ெதய்வத் 
தி நா . இந் நாட் ல் எவ ம் கவைல ற் க் கண்ணீர் வ த்தல் ஆகா . உன்ேனா  
ேபார் ெசய்  ேதாற்ற ேசரமான் சிைறயிைடத் ேதம் கின்றான். அம் மன்னைனச் 
சிைறயினின் ம் வி வித்த ளல் ேவண் ம். உன் சிைறக் ேகாட்டம் 
அறக்ேகாட்டமாதல் ேவண் ம்" என்  மன்னன் ேசவ  ெதா  நின்றார். 
 
    ேசரமான் வி தைல 
 
    அம் ெமாழி ேகட்ட வளவன் கம் மலர்ந்த . ெபாய்ைகயார் வி ம்பிய வண்ணேம 
ஆைண பிறந்த . சிைறக் கத ம் திறந்த . ேசரமான் வந்  ேசாழன  பணிந்தான். 
ெசங்கண்ணன் அவைன அமர்ந்  ேநாக்கினான்; ஆரவ ற எ த்தைணத்தான்;  
மன்னர்க்குாிய சிறப்ெபல்லாம் அளித்தான்; மைல நாட் க்கு அ ப்பினான். 'காவலன் 
கண்ணீைரக் களவழி மாற்றிய ' என்  எல்ேலா ம் களிகூர்ந்தார்.[1] 
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    க ங்கத் ப் பரணி 
 
    க ங்க நாட் ன்மீ  பைடெய த்  ெவற்றி ெபற்ற குேலாத் ங்க ேசாழன் ஒ  
பரணிப் பாட் ன் தைலவனாயினான். க ங்கத் ப் பரணி என்  வழங்கும் அக் 
கவிைத தமிழ் நாட்டார  ெவற்றிைய ழக்கும் ர ரசம். 
 
    பரணித் தைலவன் 
 
    ேபார்க்களத்தில் ஆயிரம் யாைனகைள ெவன் யர்ந்த ரேன பரணிப் பாட் ன் 
தைலவனாக அைமயத் தக்கவன் என்ப  தமிழர் ெகாள்ைக. க ங்கப் ேபாாில் 
மாற்றார  பல்லாயிரக்கணக்கான யாைனப் பைடைய அழித் ெதாழித்த  
குேலாத் ங்கன் ேசைன. ெவற்றி ெபற்ற அரசைனப் க ம் வாயிலாகச் ேசாழர் 
குலத்தின் நலத்ைத ம், நாட் ன் வளத்ைத ம் நன்கு எ த் க் காட் கின்ற  பரணிப் 
பாட் . 
 
    கழ் ாிந்த ேசாழர் 
 
    அப்பாட் ேல தவ  ெசய்த தன் மகைன ைற ெசய்  அழியாப் ெப ைம ற்ற 
ம ேவந்தைனக் காணலாம். அைடக்கலமாக வந்தைடந்த றாவின் உயிைரக் 
காக்குமா  தன் ெபான்ேமனிைய அாிந்திட்ட ரவலைனக் காணலாம்; மாற்றா ைடய 
வானக் ேகாட்ைடகைளத் தகர்த்ெதறிந்த தனிப்ெப  ேவந்தைனக் காணலாம். 
ெசஞ்ெசாற் கவிைதயால் ெவஞ்சினம் தீர்ந்  சிைறபி த்த ேசரைன வி வித்த ளிய 
ெசங்கண்ணைன ம் காணலாம். 
 
    பரணிக்ேகார் சயங்ெகாண்டான் 
 
    இத்தைகய சீர்ைம வாய்ந்த க ங்கத் ப்பரணி பா ய கவிஞர் நன்னிலம் என்ற 
ஊ க்கு அ ேக ள்ள தீபங்கு யிற் பிறந்தவர்; 'ெசயங்ெகாண்டார்' என் ம் சிறப் ப் 
ெபயர் வாய்ந்தவர்; 'கவிச் சக்கரவர்த்தி'ப் பட்டம் ெபற்றவர்; அவர் பா ய க ங்கத் ப் 
பரணிையப் பின்பற்றி ஒட்டக்கூத்தர் தலாய கவிஞர் பரணிப்பாட்  இைசத்தார்கள். 
ஆயி ம், இன்றள ம் க ங்கத் ப் பரணிேய தைல சிறந்த பரணியாகக் கற்ேறாரால் 
மதிக்கப்ப கின்ற . "பரணிக்ேகார் சயங்ெகாண்டான்" என்  பாராட்டப் ெபற்றார் 
அக் கவியரசர். 
    -------- 
    [1]. இதைன ேவ  வைகயாகக் கூ த ம் உண் . சூாிய நாராயண சாஸ்திாியார் 
எ திய 'மானவிஜயம்' த ய ல்களிற் காண்க. 
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ைர 
 
    வி மிய ரம் 
 
    "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" என்றார் தி வள் வர். அவ் ைரயின் வழிநின்  

ரப் கழ் ெபற்ற  பழந் தமிழ்நா . பாாில் உயர்ந்த பனிவைர ேமல் நின்ற  
பழந்தமிழர் ரம். கங்ைக நாட் ல் கதித்ெத ந்த பைகவைர அ த்த  தமிழர் ரம். 
கடல் கடந்  மாற்றாைரக் கலக்கிய  தமிழர் ரம். இ  ெசன்ற காலத்தின் சிறப் . 
 
    மறவர் நிைல 
 
    அன்  நாற்றிைச ம் ேபாற்ற ஏற்ற ற்  வாழ்ந்த தமிழ்நா  இன்  ஊக்கம் இழந்  
உறங்குகின்ற . மன்ன ம் மதிக்க வாழ்ந்த மறக்குலம் இைடக்காலத்தில் அடக்கி 
ஒ க்கப்பட்ட . அக்குல ரர  க்கு மீைச உ க் குைலந்த . பைணத்த ேதாள் 
பதங்குைலந்த ; மாற்றார் தைல பறித்த மறவர  ெந ங்கரம் இன்  கழனியிேல 
கைள பறிக்கின்ற . 
 
    அ குண்  
 
    ஆயி ம் தமிழர் ரம் அறேவ அழிந் விட வில்ைல. ெபற் த் தமிழர் 
தைலெய க்கும் காலம் விைரந்  வ கின்ற . அக்காலத்தில் தமிழ் நா  த் யிர் 
ெப ம். வ ங்காலம் அ குண் க் காலம் என்பர். ஆயிரம் ஆண் க க்கு ன்னேம 
அ ைவ ம் ைளத்  ஆராய்ந்தனர் தமிழர். ண்ைமயான அ ைவ  
கூறாக்கலாம் என்  கண்டனர் தமிழர்; அ வின் றிெலா  கூ க்குக் ேகாண் என்ற 
ெபய ம் ெகா த்தனர். ஆதலால் அ குண்ைடக் கண்  க்க பவர் தமிழர் 
அல்லர்; அதைன ெவல் மாறறிந்  ேமேல ெசல் வர். பழைம ம் ெப ைம ம், 
ஆண்ைம ம் அறி ம் வாய்ந்த தமிழ்நா  ஒ ைம டன் உைழத்தால் 
ெப ைமயைட ம்; வ ங்காலத்தில் பாரத நாட் ன் மணி யாகத் திக ம்; ஆசிய 
கண்டத்தின் அவிெராளியாக விளங்கும். ஒன் பட்டால் தமிழர்க்கு உண்  வாழ் . 
 
    "வாழிய ெசந்தமிழ்; வாழ்க நற்றமிழர்." 
 

ற்றிற் . 
 


