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 ிழ் இனக்கி உனகில் தாிக்கு அடுத் இடத்ில் ிகழ்தர் 
தாவந்ர் தாிாசன். தாியக் குருாகப் தின்தற்நிணாலும்  தாியிட 
எருதடி னன்சசன்று தகுத்நிவுப் தாயய உருாக்கிர் தாிாசன்.  
தாிின் தயடப்னகபில் கடவுள் குநித் சிந்யணகளும் திவுகளும் 
சதரும்தானாண இடங்கபில் இடம் சதற்நிருப்தய றுக்க னடிாது. 
தாவந்ரின் ஆம்தகான எரு சின கியகபில் ட்டுவ கடவுள் தற்நி 
கருத்துகள் இடம் சதற்நிருந்ண. கானத்ின் ாற்நத்ால் கடவுள் சிந்யணகள் 
ன்தய சதபில் கூட ியணக்கால் தகுத்நிவுச் சிந்யணகயப 
கருாகக் சகாண்டு தயடப்னகயபப் தயடத்ர் தாிாசன். சனெகம் வம்தாடு 
அயடற்கும் க்கள் ாழ்ில் னன்வணற்நம் ற்தடுன் சதாருட்டும் 
தயடப்னகள் உருாக்கப்தடுகின்நண தாியத் சாடர்ந்து தாிின் ிவ 
தயடப்னகயபப் தயடத்து ங்கிர் தாிாசன். தக்ி ன்தயப் 
னநக்கித்துிட்டு தகுத்நிவுச் சிந்யணகயபக் சகாள்யகாகக் சகாண்டு 
னன்சணடுத்துச் சசன்ந சதருய தாவந்ருக்கு உரிாகும். அந் யகில் 
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தாிாசணின் கியகபில் கானாகும் தல்வறு சனாச் சிந்யணகயபப் 
தற்நி ஆய்ாக இக்கட்டுய அயகின்நது. 

 
சதாதுவுயடய 
 சனாத்ில், ணி இணத்ில் கானாகும் வறுதாடு னிது அன்று. 
சான்றுசாட்டு இருந்து ருவ. வகானத்ில் இருந்து ந் ருாசி 
னயநில் ணி இணப் தாகுதாடு ான்கு ியனில் இருந்து ணி இண 
வறுதாடுகள் கானங்கள் சசல்னச் சசல்ன  சசய்கின்ந சாினின் 
அடிப்தயடில் சாி ண சதர் சதற்நது சாி ன்று அயக்கப்தடும் அற்நின் 
ண்ிக்யகனேம் தன டங்கு ஆிற்று. 
 
"திநப்னக்கும் ல்னா உிர்க்கும் சிநப்சதாவ்ா  
சசய்சாில் வற்றுய ான்" 1  
 
ன்கிநார் ள்ளுர். 
                         
 உனகில் உள்ப ல்னா ணிர்களு திநப்தால் எத் ன்ய 
உயடர்கவப. அர்கள் சசய்கின்ந சாினின் அடிப்தயடில் ான் ணி 
இணத்ில் வறுதாடுகள் வான்நிது ன்கிநார் ள்ளுர். க்கபின் 
சாிகபின் ண்ிக்யக சதருகப்சதருக அடக்குனயநனேம் வவனாங்கத் 
சாடங்கி, ாபயடில் இந் ஆிக்கச் சக்ிகள் எடுக்கப்தட்ட சனெகத்ின் ீது 
ட்டுல்ன அர்களுக்காண உரியகயபனேம் தநிக்கத் சாடங்கிது. 
இத்யக சூனில்ான் சதாதுவுடய ன்ந ிிப்னர்வு  க்களுக்கு 
வயாணாக இருந்து. சள்யபரிடம் ாம் அடியகபாக இருந்து 
எருனநிருக்க, க்கு ாவ ம் க்கயப அடியகபாக்கி இருந்வாம். 
ிடுயன சதற்ந தின்னம், அிகாம், தம், சாி வதான்ந தல்வறு 
காங்கபால் சனாத்ில் ணினேயடயாபர்கபின் சசல்ாக்கு 
வவனாங்கி இருந்து. இருதாம் நூற்நாண்டுகபில் இந்க் சகாடுயகயப 
வவாடு கயப னற்தட்டர்களுள் தாிக்கும் தாிாசனுக்கு சிநப்திடம் 
உண்டு ணினேடயக் சகாடுயகயபனேம் சதாதுவுடய னர்ற்காண 
ிகயபனேம் தாி ம் தயடப்னகபில் ஆங்காங்வக சுட்டிக்காட்டிணாலும் 
தாிாசன் ிக ன்யாகச் சாடுகிநார். உனகில் உள்ப ல்வனாருக்கும் 
உரியாண சதாருள்கயபனேம் உரியகயபனேம் க்கள் அயணரும் சதந 
வண்டும் இற்யந சதறுில் ந் ி வங்களும் இருக்கக்கூடாது 
ன்தவ சதாதுவுடய சித்ாந்ம். அநிிலும் சாில்நுட்தனம் இட 
எதுக்கீடும் பர்ந் இன்யந கானகட்டத்ிலும் கூட ம் சனெகத்ில் 
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ஆங்காங்வக சதாதுவுடயக்காண வதாாட்டங்கள் சாடர்ந்து சகாண்வட 
இருப்தய றுக்க னடிாது. 
 
"னிவார் உனகம் சசய்வாம் – சகட்ட 
 வதாரிடும் உனகத்ய வசாடு சாய்ப்வதாம் 
 
சதாது உடயக் சகாள்யக ியசசட்டும் வசர்ப்வதாம்  
னணிவா டயங்கள் உிசன்று காப்வதாம் 
 
இசனாம் அன்ன ிிணில் யணப்வதாம்  
இது ணசன்ணவார்  சகாடுயயத் ிர்ப்வதாம் 
 
உர்சனும் கணனியட அர்ியண ரிப்வதாம்  
எருசதாருள்ணி னும் ணியச் சரிப்வதாம் 
 
இல் சதாருள் தன் றுத்ிடில் தசிப்வதாம் 
ஈதுண்டாம் ணில் அயணரும் னசிப்வதாம்"2 
 
ன்கிநார் தாவந்ர். 
 
"இணி எரு ிி சசய்வாம் -  அய  
ந்ாளும் காப்வதாம்  
ணிசாருனுக்குியன சணில் 
ஜகத்ியண அித்ிடு வாம்"3 
 
ன்ந தாிின் ரிகள் இங்கு சுட்டத்க்கது. வசார்ின்நி ாள்வாறும் 
உயத்ாலும் யகளுக்கு  னென்று வயப உவு ட்டுாது 
கியடத்ிருக்க வண்டும். அது ிகாவனவ இருக்கிநது. இற்காண காம் 
ன்ணசன்று தார்த்ால் ணினேடயக் சகாடுய ன்தது னனப்தடுகிநது.  
கானம்வாறும் உயப்திற்கும் உயப்தாபர்களுக்கும் உரி ரிாயனேம் 
உரியகளும் கியடப்தவ இல்யன.  இயசல்னாம் சதறுற்கு னன் 
சாினாபர்கபின் உயப்யத வன்யய, அர்கபின் உயப்தின் சிநப்யத 
னனில் இந் உனகத்ிற்கு உர்த் வண்டும்  ன்தய அநிந் தாவந்ர் 
சாினாபர்கபின் உயப்யதப் தின்ருாறு சிநப்திக்கிநார். 
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"ஆர்த்ிடும் ந்ிக் கூட்டங்கவப! உங்கள் 
 ஆி அந்ம் சசால்னவா? -  ீங்கள் 
 ஊர்த் சாினாபர் உயத் உயப்தில் 
 உித்து சய்  அல்னவா? ….... 
 ாிவ! சாினாபர் உயப்னக்குச்  
சாட்சினேம் ீன்வநா?" 4 
 
ன்கிநார். அவாடு ட்டுின்நி எரு வயப கூட ிறு ியந உவு 
உண் னடிா சாினாபர்கபின் அன ியனய, 
 
"தாிக்கும் தசி ன்றுயத்ால், சசய்  
தாத்யக்  காம் காட்டுார்" 5 
 
"ித்ி ரித்ிாய் உயத் துயத்துத் 
 ியணத்துயனேம் தணின்நிப் தசித் க்கள் 
 சிநிதுகூழ் வடுங்கால் .........   " 6 
 
ன்ந ரிகள், வ்பவு ான் உயத்ாலும் அற்வகற்ந தன் 
சாினாபர்களுக்குக் கியடக்காய உர்த்துகின்நண. இருப்தினும் 
சாினாபர்கள் எருவதாதும் ம் உயப்யதப் னநக்கிப்ததும் இல்யன 
குயநப்ததும் இல்யன. ல்னாம் னடிந் தின் ஞ்சி இருப்தது ன்ண ன்று 
தார்த்ால் சாினாபர்கபின் யகனேம் காலும் ான்.  
 

சதண்ணுரிய 

 ஆண்களுக்கு இயாக, சதண்கள் கல்ி கற்ததும் கற்ந கல்ிக்கு 
ற்த திக்குச் சசல்தும் இன்யந சூனில் இல்தாண என்வந. தாி, 
தாவந்ர் கானம் ய சனெகத்ில் சதண்கபின் ியன வகள்ிக்குநிாகவ 
இருந்து. டீ்டுக்குள்வபவ அயடப்தட்டு இருந்ணர். கல்ி றுப்ன,  
யகம்யத்துர் வதான்ந இன்ணல்களுக்கு ஆட்தட்டு இருந்ணர். சதாதுாகச் 
சசால்ன வண்டுசன்நால் சதண்டியத்ணம் சனெகத்ில் 
வவனாங்கிிருந்து ணனாம்.  இக்சகாடுயகயபப் தற்நி அயணரும் 
அநிவாம். சதண்டியத்ணம் னும் டயயப் வதாக்கி, கல்ிநிவு 
சதண்களுக்கும் வய ன்று தகுத்நிவு வாக்கில் னி தாயய 
உருாக்கி சதருய தாவந்ருக்கு உரித்ாணது. ஆண் கல்ி கற்நால் அது 
ணி எரு ணிாண அருக்கு ட்டுவ தன்தடும். சதண் கல்ி கற்நால் 
அன் தன் அர் சார்ந் குடும்தத்ிற்கும் தணபிக்கும். சனெகத்ில் ினவும் 



  .          

   
 60 

 Emperor Journal of Classical Tamil Studies 

 

வதங்கயபப் வதாக்கி, ணியண உர்த்தும் ல்னய கல்ிக்கு ட்டுவ 
உண்டு ன்தய,  உர்ந்ான் ஆண் - சதண் ன்ந வறுதாடு இல்னால் 
அயணரும் கல்ி சதந வண்டும் ன்ந அநிவுறுத்ல் இன்நபவும் ிகழ்ந்து 
சகாண்டுான் இருக்கிநது 
 
“வற்றுய சரிந் ாற்தா லுள்ளும் 
கீழ்ப்தா சனாருன் கற்தின்  
வற்தா சனாருனு ன்கட் தடுவ”7 
ன்கிந னநானூற்றுப் தாடல் கல்ிின் இன்நியாயய 
டுத்துயக்கிநது. 
 
சதண் கல்ி குநித்து வதசுகின்ந தாவந்ர், 
 
"சதண்கட்குக் கல்ி வண்டும்  

குடித்ணம் வதணு ற்வக! 
 சதண்கட்குக் கல்ி வண்டும் 

 க்கயபப் வதணு ற்வக! 
 சதண்கட்குக் கல்ி வண்டும் 

 உனகியணப் வதணு ற்வக! 
 சதண்கட்குக் கல்ி வண்டும்  

கல்ியப் வதணு ற்வக!”8 
 

 ன்று, சதண்கள் கல்ி கற்தால் இந்ச் சனாம் அயடனேம் தன்கயபப் 
தட்டினிட்டுக் காட்டுகிநார். சதண்கள் கல்ிநிவு சதநாிட்டால் ிகழும் 
யீகயபனேம் தின்ருாறு டுத்துயக்கிநார். 
 
"கல்ிில் னா சதண்கள்  
                கபர்ினம்; அந்ி னத்ில்  
னல் ியபந்  ிடனாம் ல்ன 
           னல்ர்கள் ியபல் இல்யன 
கல்ிய உயட சதண்கள்  

ிருந்ி கணி; அங்வக  
ல்னநி வுயட க்கள்  

ியபது ின வாான்"9 
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ாழ்க்யகத் துயய இந் ஆண் றும் சசய்ற்கு சனாத்ில் 
ந் யடனேில்யன. கயண இந் சதண்களுக்கு றும் ன்தது 
கணிலும் கூட ியணத்துப் தார்க்க னடிா சசல். றும் ன்தது 
சதண்களுக்கும் வண்டும் ன்று வதாாடிர் தாிாசன். கயண இந் 
சதண்கள் உனகில் இல்தாக ாழ்து ன்தது கடிணவ. சணன்நால் அர்கள் 
தல்வறு சகாடுயகளுடன் ாழ்யிட உிய ிட்டு ிடுவ 
வனாணது ன்ந ியன சனெகத்ில் இருந்து. யகம்யத் துருடன் ா 
னடிாது ன்தயக் கருத்ில் சகாண்டுான் றும் சசய்னேம் உரியக்குக் 
குல் சகாடுத்ய றுக்க னடிாது. 

 
 
"ாயனிட்ட ாபன் இநந்துிட்டால் 

 ங்யக ல்னாள் ன்ண சசய்ாள்? அயப ீங்கள்  
ஆயனிட்ட கரும்தாக்கி உனக இன்தம்  

அணுபவும் அயடால் சாகச் சசய்ரீ் 
சதண்டிந் குன் ணம்  
சதண்டு சகாள்பச்  சசய்னேம் த்ணம்"10    
                     
ன்கின்ந தாவந்ரின் ரிகள் இங்கு குநிப்திடத்க்கது. 
 

இல்னநம் 

 சனாத்ின் ஆிவாகத் ிகழ்து குடும்த அயப்வத. 
னெடம்திக்யககபின் னக்காட்டீயண அிழ்த்துப் தகுத்நிவு னக்கம் சசய் 
தாவந்ரும் இல்னநத்ின் இன்நியாயயப் தன இடங்கபில் 
டுத்துயக்கிநார். சனெகத்ில் னயவாடிக்கிடந் சதண்டியத்ணத்யப் 
வதாக்கி, சதண் உரியக்காகப் வதாாடிணாலும் இல்னநம் ன் னயநில் 
இங்க வண்டும் ன்தது தாவந்ரின் கருத்ாகும். இல்னநத்ில் கன், 
குந்யகள், ான், ாி, டீ்டிற்கு ரும் ிருந்ிணர்கள், உநிணர்கள் 
அயணரின் குநிப்தநிந்து டந்து சகாள்ப வண்டும். உநவுகவபாடு வசர்ந்து 
கிழ்ச்சிவாடு ாழும் வதாதுான் இல்னநம் சன்வலும் சிநக்கும். இன்யந 
கானகட்டத்ில் சதரும்தாலும் ணிக் குடும்தங்கபாகவ இருக்கின்நண. ணிக் 
குடும்தங்கபில் கிழ்ச்சி ன்ததும் எரு வகள்ிக்குநிவ. குந்யகயப ி 
டத்,அர்களுக்கு அநிவுய கூந ல்ிப்தடுத் சதரிவார்கள் இல்யன 
ன்தது ாம் இன்யந இல்னந ாழ்ிற்கு சதரும் குயநாகும். 
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"டீு னர்க்காடு; ிருந்ிணரும் டீ்டாரும்  
தாடுகயப ண்டுகள்ாம்; தார்க்கத் ரும்காட்சி"11 
 
ன்ந குடும்த ிபக்கின் தாடல் ரிகள் இங்கு குநிப்திடத்க்கது. 
அர்களுக்கு ிருப்தாண ற்றும் உடல் னத்வாடு சாடர்னயட 
உவுகயப சயத்து அபிக்க வண்டும். காயன ழுந்து னல் இவு 
உநங்கும் ய தல்வறு திகயபனேம் இன்னகத்வாடு ன்னயநில் 
சசய்து இல்னநத்  யனிின் உரி கடயாகும். இது 
சதண்டியத்ணவா, அடக்குனயநவா அல்ன. குடும்த அயப்தின் 
ஆிவவ சதண்கள்ான். தல்வறு சசல்ங்கயபப் சதற்நிருந்ாலும் 
இல்னாள் இல்னா டீு தணற்நாகும். 
 
"ீநில்னா சற்நிதாழ் சய்ில்னா உண்டிதாழ்  
ஆநில்னா ஊருக் ககுதாழ்− ாநில் 
 உடன்திநப் தில்னா உடம்னதாழ், தாவ  
டக்சகாடி ில்னா யண" 12 
ன்று இல்னாபின் வன்யய அவ்யார் கூநினேள்பார். 
 
 இன்யந கானத்ில் து வறுதாடு இன்நி ல்வனாருக்கும் உவு 
உண்தில் தின்தற்ந வண்டி கட்டுப்தாடுகயபனேம் ிினயநகயபனேம் ீண்ட 
தட்டினாகவ ருத்துர்கள் ங்கி ிடுகிநார்கள். இது வதான்ந இன்ணல்கள் 
ால் உவு சயப்தது இல்னாபின் கடய ன்தயப் தாவந்ர் 
தின்ருாறு அநிவுறுத்துகிநார். 
 
"கீய ிர் இண்டும் 

வகடு சசய்னேம் இில்  
வாயப் சதருக்கிடு 

னப்வதாதும் வரியவ"13 
 

ன்று கூறுவாடு, இல்னநத்யப் தின்தற்றுதகள் ன் டீு ன் சதண்டு ன் 
திள்யப ன்று ன்ணனத்வாடு இருக்கால், ாம் ாழ்கின்ந இந்ச் 
சனெகத்ிற்கு, ம்னயட ாட்டிற்கு இன்று ாம் ன்ண சசய்வாம் ன்ந சதாது 
னத்யனேம் கருத்ில் சகாண்டு கடயாற்ந வண்டும். 
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"ாடனாம் ன்ணால்  

ாினத்ின் ன்யக்குப்  
தாடுதட வண்டும்   

ாடு  
எரு யீ கண்டால்  
எதுங்கி ிற்நல் யீ"14 
 

னடிவுய 

 சனெகத்ில் னயவாடிக்கிடந் னெடம்திக்யககயபப் வதாக்கிப் 
தகுத்நிவுச் சிந்யணகயபப் னகுத் னன்று சற்நி சதற்ந கிஞர் தாவந்ர் 
தாிாசன். தாிாசன் னும் எரு கா கிஞன் ட்டும் இல்யன ன்நால் 
ிழ்ச் சனெகத்ிலும் இனக்கிங்கபிலும் தகுத்நிவு னும் சசால்னாட்சி 
இல்னா ியன ற்தட்டிருக்கும். க்குப் தின் தாிாசன் கிப் தம்தய 
னும் ாசதரும் கி தம்தயய உருாக்கிர் தாவந்ர். சசய்கின்ந 
சாில், சதாருபாாம்,  சாி, அிகாம் வதான்ந தல்வறு காங்கபால் 
சனெகத்ில் ினிந் வறுதாடுகயபத் ம் தயடப்னகள் ி சாடினேள்பார். 
இப் வதங்கவப ணினேடய வவனாங்கவும் சதாதுவுடய சதானிவு இக்கவும் 
காாக இருந்ண. காட்யட அித்துக் கணிாக்கி சாினாபர்கள், 
அர்களுக்கு ற்தட்ட இன்ணல்கள், சாினாபர்கபின் வன்ய 
இற்யநசல்னாம் உள்படக்கி சதாதுவுயடய சிந்யணகயப தாவந்ரின் 
கியகள் சபிவுதடுத்துகின்நண. அடியத் யபில் இருந்து ீபவும் 
றுக்கப்தட்ட உரியகயபப் சதநவும் னட்சி ன்ந சிந்யண வான்நிணால்ான் 
சாினாபர்களுயட ாழ்வு வம்தடும் றும் கல்ி ஆகி உரியகள் 
றுக்கப்தட்டு, சதண்டியத்ணம் வவனாங்கிிருந்யப் 
தாடுவாடு சதண்கள் உரிய சதந ியக சசய் சதருய 
தாவந்யவ சாரும். சதண்கள் உரிய சதற்நாலும் சதண்கள் இல்னநத்யத் 
ன் கண்கபாகக் கருி சசல்தடவண்டும். குடும்த உறுப்திணர்கபின் 
குநிப்தநிந்து டத்ல் உடல் னயணக் கருத்ில் சகாண்டு உவு சயத்ல் 
னனாண இல்னநப் திகயபச் சசவ்வண சசய்துான் இல்னநத்ின் 
வன்யாகும். சதாதுவுயடய, சதண்ணுரிய, இல்னநம் வதான்ந தல்வறு 
சனாச் சிந்யணகயபப் தாிாசணின் கியகள் னனப்தடுத்துயப் தற்நி 
இக்கட்டுய ி அநிந்வாம்.  
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