தி ச்சிற்றம்பலம்

இயற்பைக நாயனார்

தி வ யார் ெப ைமைய ெசால்
நய ற நவின்
ச

அ த்

சிறப்

ம் தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயில் நம்பி ஆ ரன்

ம் அ யார், இயற்ெபயர் அறியாத நிைலயில் இயல்பான

க வாழ்விற்கும் மாறாக தி த்ெதாண்

என்

சிறப் ற

ேமற்ெகாண்டைமயால் இயற்பைகநாயனார்

அைழக்கப்பட்டவராவார்.

இயல் க்குப்

பைகயானேத

இவாின்

இைறய ைமக்கு கழான .
ேசா
கார் என்
பிறந்
எவேர

உைடத்தாய ேசாழநாட் ன் சீ ம், சிறப் ம் ெபற்ற ஒ
கழப்ப ம் காவிாிப்

ம்பட் னம். இந்நகாில் ெதான்ைம வணிகர் குலத்தில்

வற்றாத ெசல்வத்ைதக் ெகாண்

ேமன்ைம ெநறி வா ம் அ யார் இயற்பைகயார்.

ம் அவர் ேவண் ய , எைவயாயி

இயல் ைடயார். நீ

வளமான நகரம்

ம் இல்ைல என்னா

ன்ேன ெகா க்கும்

சுகின்ற ேமனி ைடயார் தம் உள்ளத்தில் நிைனத்தைவெயல்லாம்

நிைறேவற்றித் தந்

அவர்கள் இ ம் ஏவைலேய இைறக் கட்டைளயாய் ஏற்

ெநறிேயா

வந்தார்.

வாழ்ந்

இல்லற

அ யார் ெப மக்கள் எைதக் ேகட்பி ம் அைதக் ெகா க்கும் அ ளாளர் இவர்
என்பைத
அவனி
வ ம் அறியச் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற சிந்ைதேயா
சிற்றம்பல ைடயான் சிவெப மான் அவர் அறியா
ஒ
ர்த்த ேவடதாாியாய்
உ ெவ த்

இயற்பைகயாைரஅ

எதிர் ெகாண்

கினார்.

அைழத்த இயற்பைகயாாிடம் ேவடம் ைனந்

"நீவிர் அ யார் ேவண் வைத ம க்கா
ேவண் வதற்கு நீவிர் மனம் உவந்
பகர்ேவாம்." என்

அளிப்பீர் என அறிந்
இைச

ேக

இங்கு வந்ேதாம்.யாம்

ரானல் நா ம் எம

விண்ணப்பம் ைவத்தார். இ

ேகட்

இன் கம் காட் , இன்ெசால் கூட் , நீவிர் ேவண் வ
இ க்குமாயின் அ

வந்த ேவத நாயகன்
எண்ணத்ைதப்

மகிழ்ந்த இயற்பைகயார்

எ வாயி

ம் அ

எம்மிடம்

இனி உம் ைடய . இதற்கு எவ்வித ஐய மில்ைல, தயங்கா

ங்கள்" என்றார். அதற்கு எம்ெப மான், "நிைல ெபற்ற காத ல் உன் மைனவிைய

ேவண் ேய நான் இங்கு வந்ேதன்" என்றார்.
இைதக்

ேகட்ட

உடேனேய

அதிர்ச்சி

இயற்பைகயார், " என்னிடம் உள்ள ஒ

சிறி ம்

ெகாள்ளா

அகமகிழ்ந்த

ெபா ைள நீவிர் ேகட்கும் நிைல வந்த

எம்ெப மான் எனக்குத்தந்த ெப ம் ேபறாகும்" என்றார். இயற்பைகயார் விைரந்
ட்
அவர

ள் ெசன்
இல்லாள்

விவரம் ெதாிவித்த டன் இலக்குமிைய

மிஞ்சும் இயல்பினளான

அைதக்ேகட்

மனம்

த ல்

உயிர்க்கணவராகிய நீங்கள் அ ளிச் ெசய்த
தவிர எனக்கு என்ன சிறப்

கலங்கி

பின்

எ வாயி

ெதளிந் ,

ம் அதற்கு உடன் ப வைதத்

இ க்கிற ." என்ற கணவைர வணங்கி, இல் ன்

வந் , எதிர் நின்ற மாதவாின் அ ைய வணங்கி திைகத்
மைனவியாைர மாதவ க்குக் ெகா த்த இயற்பைகயார்,
" ஐயன்மீர் இனி நான் ெசய்வ யா " என்

ன்னி

ம் அதிகம் ெபா

வ தல்

எண்ணியி ந்ேதாம் என்
ஆைடகைள அணிந்

ேவண் ம்"

என்றார்.

இதைனேய

எண்ணிய இயற்பைகயார், இல்

இைடயில் கச்ைச கட் , உைடவா

திண்ணிய ெநஞ்சினராய் ெவளிேய வந்தார்.

டன்

வினவி வணங்கி நின்றார்.
ங்கால் இவளிட ம்,

தங்களிட ம் உற்ற அன் பாராட் ம், சுற்ற ம், நட் ம் எம்ைம த த்திட
உடன்

ன் றம்

நின்றாள். மனம் ேகாணாத

"அ யார் ெப மாேன, இவைள யாம் அைழத் ச் ெசல்
நீ ம்

"என்

எம்

ய

மனத்தி

ள் ெசன்

ம் ஆகேவ
ம்

யாம்

ஒப்பற்ற

ம், ேகடயப் பலைக ம் ஏந்தி

இத்தைகய இழிெசயைலச் ெசய்யத்
நீண்ட பழி வந்

ேச ேம என்

ணிந்

விட்டாேர இயற்பைகயார்; குலத்திற்கு

பைதபைதத்த உற்றா ம் சுற்ற ம் நகாின் எல்ைலயில்

வழிமைறக்கும் எண்ணத்தில் வா

ம், வில்

ம்,ேவ

மாக ஏந்தி எல்ைலயில் எதிர் வந்

வைளத் க் ெகாண்டனர். வழிையக் காத்தி ம்

ைணயாக வந்த இயற்பைகயார்

பின்னால் வர, ேவதியார் ெப ம் காதைலக் காட் க் ெகாண்
அப்ேபா
விட்

அம்ைமயா டன் ெசன்றார்.

இயற்பைகயாைர இைடமறித்த உற்றார்கள் " ெகா யவேன, குலக் ெகா ைய

உன் ெசயலால் குலத்திற்ேகற்ப ம் பழிைய ம் விட் ச் ெசல்வாயாக" என்

அைற

கூவல் வி த்தனர்.
ேவத நாயகன் அஞ்சுவ
அவ

ேபால் ந த்

குல வஞ்சிக் ெகா யாைள ேநாக்கேவ,

ம் "இைறவா அஞ்ச ேவண் யதில்ைல இயற்பைக ெவல்

ம்" என்

உைரத்தனள்.

இயற்பைகயாேரா, பற் டன் வந்த சுற்றாத்தாைரப் பார்த் , " நீங்கள் ஒ வ ம் என் ன்
நில்லா

ஓ ப்ேபாய் உயிர் காத் க் ெகாள்

இயன்றைத ெசய் ம் எம்பணிக்கு இைட

ங்கள் இல்ைலெயனில் இைறயவ க்கு

எவ்வைகயில் வாி

காப்ேபன். உங்கள் அைனவைர ம் ெவட்

ழ்த் ேவன்" என்

ேவதியைரத் த த்த தம் சாதியினைர ேமாதி அழித்திட
சுழன்

ேபார்

த்தார்.

ெவட் ப்பட்ட உட

உற்றவைர ம்

ந்

,

ைனந்

மற்றவைர ம்

ெசல்வ
அய

ெதாடர்ந்

வைர

ம் மா

ைண வ ேவன்" என்

நல்லா

ம்,

ஆர்ப்பாித்தார்.

வாெள த்
ெவட்

சுழன்
ழ்த்தினார்.

உடன் ெசன்றார்.

ெபா திறல்

அைனவ மாய் தி ச்சாய்க் காட் ைன அ

ரர்

ன்ெசல்ல, அவைரத்

இயற்பைகயார்

கினர். அப்ேபா

ேவங்ைகயாய் சீறி நின்ற இயற்பைகயாைரப் பார்த்

பின்ெசல்ல

ேவதியர் சினங்ெகாண்ட

"இனி நீ ெசல்லலாம்" என்றார்.

ேவதியார் இவ்விதம் கூறிய ம் இயற்பைகயார் அவைர வாயாரத்
குவித்

பணி

" இந்தச் ேசாைலைய நீவிர்

ம் அறிய ெவாண்ணா அம்பலவாணன்

மங்ைக

த்

ெகாட் த் தீர்த்த கு தி ெவள்ளம் களம் நிரப்பி நின்ற .

அைனவ ம் சாய்ந்தப் பின் அ யார் மைறயவைரப் பார்த்
கடந்

ம் அப்பைக

தித்

ைகமலர்

வணங்கி கண்மலர் பனித் , " இப்ேபர ளாளன் ெப ம ைளப் ெப ம்

ேப ெபற்ேறன்"

என்

ைறைமைய நிைனந்

எண்ணி

தி ம்பிப்

பார்க்காமல்

ன்ெசன்ற

ற் ம் மகிழ்ந்த ேவதியார் "ெபாய்த ம் உள்ளம் இல்லான்

பார்க்கிலன் ேபானான்" என்
மீண் ம் அபயம் ேவண்

மீண்டார்.

க தி இயற்பைகயாேர "உமக்கு ஓலம்' 'ஓலம்' என்

அைழத்த

ேபால் ஓலமிட்டார்.

இவ்வபயக் குரல் ேகட்ட இயர்பைகயார், மீண் ம் சுற்றத்தார் சுற்றி வைளத்தனேரா
என்

பைதத்

'இேதா வந்

வந்த இயற்பைகயார்
ெபான்மயமான குன்
ேமனியன்

சிவன்

உமாேதவிேயா

விட்ேடன்' என்

சிய வாேளா

ெவள்ைள

ஊர்தியான

விளங்கினார் ேபால அப்ெபான்னார்
காைளயின்

மீ

தன்

ழ்ந்தார், பின் எ ந்தார் இைறவைனத்

ஆட்ெகாள்ள ேவண்

தி ெசய்தார். "தில்ைலப்

வணக்கம். எல்ைலயில்லாப்
க்கு வணக்கம். எளிய என்ைன

எளி வந்த எம் தைலவ

க்கு வணக்கம்." என்

தித்தார். இைறவன் " எண்ணிய இவ் லகத்தில் எம்மிடம் நீவிர் ெகாண்ட

அன்ைபக் கண்
குலக்ெகா ேயா
வானவர்

மகிழ்ந்ேதாம். குற்றமில்லாதவேன! குற்றம் சிறி ேமயில்லாத உன்
நம்மிடத் க்கு வ வாயாக" என்

அ ள் பா த்தார்.

வின் மாாிெபாழிய, மைறகள் ஆர்ப்ப, ஞான

னிவர்கள் ேபாற்ற

இயற்பைகயார்
தம்
இல்லாேளா
இைறவைன
நீங்காமல்
ெபற்றார்.அவேரா
பைகெதா த்
உயிர் நீத்த உறவினர்கள்
இன்பத்ைத அைடந்தனர்.இயர்பைக நாயனார் ெதாண் ன் திறம் நிைற
இன்

ைணயான

தி க்காட்சிய ளினார். இக்காட்சிையக் கண்ட இயற்பைகயார் பக்திப்

ெபான்னம்பலத்தில் ஆ ம் தங்கள் ேசவ க க்கு
ெப ங்க ைனயால் என்ைன ஆட்ெகாண்ட எம்ெப மா
பலவாராகத்

வந்தார்.தி ம்பி

னிவைரக் காணார். தம் மைனவியாைர மட் ம் பார்த்தார்.
ெவள்ளி மைலயின் மீ

பரவசத்தால் தைரயில்

விைரந்

விைரந்

நிற்கும்
ேப
ெசார்க்கத்தில்
ெபற்ற .

ந் தாரந் தன்ைன
ஈச

ன் றா

க்கன்பர் குன்ேற
உத ம் ெதாண்டர்

ெப ைமையத் ெதா

வாழ்த் வாம்...(ேசக்கிழார் சுவாமிகள்)

தி ச்சிற்றம்பலம்

