பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி, கடலூர்
தமிழ்த்துலை

இளங்கலைத் தமிழிைக்கியம் – முதைாமாண்டு – முதற்ெருவம்
(2020 – 2021)

தாள் : 3 இக்காை இைக்கியம் – 1
அலகு : 3 நாடகம் : மாங்கனி(கவிதை நாடகம்) - கண்ணைாசன்
முன்னுலர
இருபைாம் நூற்றாண்டின் இதணயற்ற கவிஞர்களுள் பாரைி - பாரைிைாசனுக்குப்
பிறகு, கவியரசராகத் ைிகழ்ந்து, ஒப்பாரும் மிக்காருமற்றவராக வாழ்ந்ைவர் கண்ணைாசன்.
கவியரசு கண்ணைாசனிடம் இளதமயிலலலய கவிதை பாடும் ஆற்றல் இருந்ைது. கற்பதன
உரமும்,

காணும்

இடத்ைிலலலய

கவிதை

புதனயும்

ஆற்றலும்

இருந்ைதமயால்

அவருதடய கவிதைகள் சாகாவரமுதடயன ஆயின. இவர்ைம் அரசியல் வாழ்வின்
தைாடக்கத்ைில் சிதறயில் பிறந்ை காவியம்ைான் மாங்கனி. இது 1954-இல் தவளிவந்ைது.
காவியத்ைின்

கதைக்

கருவிற்கு

வரலாற்றுச்

சான்றிதன

ஆைாரமாகக்

தகாண்டு

எழுைியுள்ளார்.
பதைய

ைமிதைப்

புதுத்ைமிைில்

பாடியிருப்பது

லபால

இது

அதமந்துள்ளது.

பைங்கதைகதளத் ைற்காலச் சூைலுக்கு ஏற்ப, கற்பதனத் ைிறத்துடன் பதடக்கப்பட்டுள்ளது.
கவிஞரின் இலக்கியப் புலதமதய தவளியிடுவதுலபால இக்காவியம் அதமந்துள்ளது.
சிலப்பைிகாரம்,
"தசந்ைமிைின்

மணிலமகதல
நவமணிகதள

இதைந்லைாடவிட்ட

அைகிய

யின்

இதணந்ை

அள்ளித்
நாடகக்

வடிவமாகவும்

தைளித்துத்
காப்பியம்"

ைங்கத்
என்று

காணப்படுகிறது.
ைமிழ்ப்

பன்தமாைிப்

பாவில்
புலவர்

கா.அப்பாத்துதர இைதனப் பாராட்டியிருக்கிறார். மாங்கனி ைமிழ்வாழ்த்ைில் ஆரம்பித்து,
வஞ்சியல் விைாவில் ஆர்ப்பரித்து - புத்ைர் வைியில் தபான்னரசி என்று முடித்து, 40
ைதலப்புகளில் இக்கவிதைக் காவியத்தை நிதறவு தசய்துள்ளார், கவிஞர்.

பண்தடய

இலக்கியங்களில்

பாத்ைிரப்

பதடப்புகதளக்

காப்பியக்

கவிஞலர

அறிமுகப்படுத்தும் மரபு இருந்து வந்துள்ளது. அதுலபாலலவ, மாங்கனியிலும் கவிஞர்
பாத்ைிரப் பதடப்புகள் அதனத்தையும் ைாலம அறிமுகம் தசய்கிறார். நாடு, நகர் லபான்ற
அறிமுகக் காட்சிகதளயும் பதடத்துள்ளார். காப்பியத் ைதலவி மாங்கனி ஆரவாரத்ைில்
தைாடங்கி காைல் சுதவயில் நிதறந்து, பிரிவின் ஏக்கத்ைில் உைன்று, அதமைியில்
முடிவதைக் காணமுடிகின்றது. ஏறக்குதறய காவியத் ைதலவன் அடலலறுவும் இலை
நிதலயில் ைான் பதடக்கப்பட்டுள்ளான். காைல் சம்பவங்கள் கற்பதன என்றாலும்,
வாழ்வில் தககூடாை காைல் நிதலயிதன, இருவதரயும் மரணத்ைில் ஒன்று லசர்த்து,
காவியத்தை முடித்துள்ளார்.
மாங்கனி
கல்லக்குடிப் லபாராட்டம் காரணமாகத் ைிருச்சி மத்ைிய சிதறயில் இருந்ைலபாது,
(1954-இல்) மாங்கனி எழுப்பட்டது. வரலாற்று நிகழ்வுகதள அடிப்பதடயாகக் தகாண்டு
எழுைப்பட்ட ஒரு குறுங்காவிய நாடகம் லபான்றது ைான் மாங்கனி. கவிஞர் எழுைிய
காவியங்களில் மாதபரும் பாராட்டுப்தபற்றது இதுதவனலாம்.
லமாரிய மன்னன் அறுதகலயாடு லமாகூர்க் குறுநில மன்னன் பாண்டியன் பதையன்
என்பவன் பதகதம தகாண்டைாகவும், அறுதகக்கு உைவியாகச் லசரன் தசங்குட்டுவன்
பதையன் மீ து லபார் தைாடுத்ைைாகவும் காணப்பட்ட ஒரு குறிப்தப தவத்து மாங்கனிதயப்
புதனந்ைைாகக் கவிஞர் கண்ணைாசன் ைம் நூலின் முன்னுதரயில் குறிப்பிடுகிறார்.
லமலும் இக்காவியத்ைில் அதமச்சராக வரும் அழும்பில் லவளுக்கு ஒரு மகன் இருந்ைைாக
வரலாற்றில் குறிக்கப்படவில்தல; ஆனால், கவிஞர் பதடத்துள்ளார். அலைலபால, லசரன்
தசங்குட்டுவன் பதடதயடுத்துச் தசல்லும் இடங்களுக்தகல்லாம் கணிதகயர் சிலரும்
அதைத்துச் தசல்லப்படுவதுண்டு எனும் வரலாற்றுக் குறிப்பிதனக் தகாண்டு, அைிலல
ஒருத்ைியாகக் கவிஞரின் கற்பதனயில் பிறந்ைவள் ைான் இக்காவிய நாயகி மாங்கனி.
தைன்னரசி,
சம்பவங்கதள,

தபான்னரசி
காவியத்தைச்

கவிஞர்

பதடத்ை

சுதவயாக

கற்பதனப்

அதமக்கப்

பாத்ைிரங்கள்,

காைல்

பயன்படுத்ைியிருப்பைாகத்

தைரிகிறது. மாங்கனியில் அகப்தபாருள், புறப்தபாருள் எனும் இரண்டு தபாருள்கள்
பற்றியும் கவிதை புதனந்ைிருப்பதைக் காணலாம். இலக்கண வரம்தப மீ றி உணர்ச்சி
நிரம்பிய நதடயுடன் எழுைப்பட்டுள்ள இந்ைக் காவியத்ைின் ஒரு பகுைி, கவிஞர் நடத்ைிய
தைன்றல்

எனும்

பத்ைிரிதகயில்

தவளியிடப்பட்டுள்ளது.

பின்னர்

முழுதமயாக

நூல்வடிவம் தபற்றது. 'கண்ணைாசன் கவிதைகள்' முைல் தைாகுைியில் மாங்கனி' இடம்
தபற்றுள்ளது குறிப்பிடத்ைக்கைாகும்.
ஆசிரியர் - கண்ணதாசன்
இருபைாம்

நூற்றாண்டின்

ைதலசிறந்ை

கவிஞர்களில்

ஒருவரான

கவியரசு

கண்ணைாசன், 24-06-1927-இல் சிறுகூடல்பட்டியில் பிறந்ைார். ைந்தை சாத்ைப்பன், ைாய்
விசாலாட்சி என்பவர். கண்ணைாசன் இளதமயிலலலய கவிபுதனயும் ஆற்றல் தபற்றவர்.
1944-இல் ஏப்ரல் 14-இல் இவரது முைல் கவிதை அச்சாகியது. 1948இல் லசலம் மாடர்ன்
ைிலயட்டரில் பணி தசய்ைார். அறிஞர் அண்ணாவின் லபச்சுகளால் கவரப்பட்டு 1949-இல்
ைி.மு.க-வில் நுதைந்ைார். சுமார் பத்து ஆண்டுகள் ைி.மு.க-வின் கருத்துகதளத் ைம்
எழுத்துகளில் வடித்ைார். பின்னர்த் ைமிழ்த் லைசியக் கட்சியின் மூலமாக இந்ைியத் லைசியக்
காங்கிரசில் நுதைந்து, அைன் தகாள்தககதளத் ைமது கவிதைகளில் தவளியிட்டார். ைமது
17-ஆம் வயைில் 'ைிருமகள்' இைைின் ஆசிரியர் தபாறுப்தப ஏற்று நடத்ைினார்.
தைன்றல், ைிதர ஒளி, லமைாவி, கண்ணைாசன், சண்டமாருைம், கடிைம் முைலான
இைழ்களில் எழுைி வந்ைார். பாரைியார், பாரைிைாசன் ஆகியவர்கதளப் பின்பற்றி எழுைியவர்;
அலை லபால, அருணகிரிநாைர், பட்டினத்ைார் முைலியவர்களின் பக்ைிப் பாதைதயயும்
பின்பற்றி எழுைியவர். 1970இல் அதனத்ைிந்ைிய சிறந்ை கவிஞர் பட்டம் தபற்றவர். 1977இல்
அரசதவக் கவிஞராகத் ைிகழ்ந்ைவர். இவ்வாறு பக்ைிக் கவிஞர்கதளப் லபாலவும் சமூகக்
கவிஞர்கதளப் லபாலவும் சித்ைர்கதளப் லபாலவும் ைம் கவிதைகளில் கருத்துகதள
தவளிப்படுத்ைியவர் கண்ணைாசன்.
கண்ணைாசன் கவிதைகள் (இரண்டு தைாகுைிகள்) மனம் லபால் வாழ்வு, வனவாசம்,
அதைவிட ரகசியம், தைய்வ ைரிசனம், இலக்கியத்ைில் காைல், அர்த்ைமுள்ள இந்து மைம்,

ஆட்டனத்ைி

ஆைிமந்ைி,

ஞானமாலிகா,

ராகமாலிகா,

இலயசுகாவியம்,

மாங்கனி,

தைப்பாதவ, லவலாங்குடித் ைிருவிைா என இவரது பதடப்புகள் நீண்டு தகாண்லட
தசல்லும்.

இது

ைவிர,

'முத்தையா'

எனும்

இயற்தபயரில்

பல

கடிைங்கதளயும்

எழுைியுள்ளார். இவ்வாறு, ைிராவிட இயக்கக் கவிஞராக அறிமுகமாகி, ைிதர இதசக்
கவிஞராக உலா வந்து, பின்னர், மைநம்பிக்தகயாளராக மாறி, மானுடச் சாைியின்
மகத்துவத்தை உலகறியச் தசய்ை ஒப்பற்ற கவிஞராகத் ைிகழ்ந்ைவர் ைான் கவியரசு
கண்ணைாசன்.

1981-அக்லடாபர்

17-இல்

கவிஞர்

அமரரானார்.

ஆனாலும்,

அவரது

கவிதைகள் நம் இையங்களில் நீங்கா இடம் தபற்ற கவிதைகளாக உலா வருகின்றன
என்பலை உண்தம .
கலதச் சுருக்கம்
லசரன் தசங்குட்டுவன் வடக்லக கனக விசயர்கதள தவன்று, அவர்கள் ைதலயில்
கண்ணகிக்குக் கல்தகாண்டு வந்து வஞ்சிமாநகரில் விைா எடுக்கிறான். அந்ை லவதளயில்
லசரன் அதவயில் மாங்கனி என்ற கணிதக குலப்தபண் யாவதரயும் கவரும் விைத்ைில்
நடனமாடினாள். அப்லபாது, அங்கிருந்ை அதமச்சர் அழும்பில்லவள் மகன் அடலலறு, அவள்
அைதகக் கண்டு மயங்கிக் காைல் தகாள்கிறான். ைன் மாளிதகயில் மாங்கனிதய
நிதனத்ைவாலற உட்கார்ந்ைிருந்ை

அடலலறுவிடம்,

லமாகூர் மன்னன்

பதையனுக்கு

எைிராகப் லபார்தைாடுக்கும் தசய்ைிதயச் தசால்கிறான். அதமச்சரும் அவன் ைந்தையுமான
அழும்பில்லவள், லபாருக்குச் தசல்லும் எண்ணம் ஒரு பக்கமிருந்ைாலும், அந்ை இரவில்
ைனியாக இருக்கும் மாங்கனியிடம் ைன் காைதல தவளிப்படுத்துகிறான் அடலலறு.
மாங்கனி

அவதனத்

ைிட்டியும்

பைித்தும்

லபசி

மறுத்துவிடுகிறாள்.

ஆனாலும்,

அடலலற்றின் பண்பிதனயும் தபருந்ைன்தமதயயும் நிதனத்து அவனிடம் மனத்தைப்
பறிதகாடுத்ைவளாகலவ காணப்படுகிறாள்.
அடலைற்ைின் ெலடபயடுப்பு
அடலலற்றின் ைதலதமயில் லசரர் பதட லமாகூருக்குச் தசல்கிறது. ஆடல்,
பாடல்களுக்காக மாங்கனியும் அவளுடன் ஐந்து தபண்களும் தசல்கின்றனர். லமாகூரின்

வடக்குப்

பகுைியில்

நள்ளிரவில்

ைனித்ைனியாகக்

அடலலறு

கூடம்

மாங்கனிதயச்

அதடகின்றான்.

அவ்லவதளயில்

மதலலமனிதய

உளவறிந்துமாறு

அதமத்துத்

சந்ைித்துப்

லமாகூர்

லபசித்

மன்னன்

அனுப்புகிறான்.

ைங்குகின்றனர்.

ைன்

ைனது

அன்று

கூடாரத்தை

பதடத்ைதலவனான

மதலலமனி

லசரர்

பதடகதளப்

பார்க்கிறான். அைனருகில் மாங்கனிதயயும் மற்ற தபண்கதளயும் பார்க்கிறான். பார்த்ை
மாத்ைிரத்ைிலல

மாங்கனிதயயும்

மற்ற

தபண்கதளயும்

மதலலமனியின்

ஆட்கள்

பதகவர்கதள

அைித்து,

காட்டிற்குத் தூக்கிச் தசன்று விடுகிறார்கள்.

லொர் பவற்ைி
லசரர்

பதட

லமாகூருக்குள்

வரர்கள்
ீ

நுதைந்து,

பல

தவற்றி

பதடகதளக்
தபற்றுப்

கடந்து

தபருமகிழ்ச்சிலயாடு அரண்மதனக்குள்

நுதைய, நான் சரணம்' எனக்கூறிப் பதையன் பணிந்ைான். அவன் தபண் மக்கள் இருவரும்
கண்களில் நீர் தசாரிய ஆங்லக வந்து நின்றனர். மூவதரயும் பதடத்ைதலவன் ைளிலவல்
சிதறப்படுத்ைினான்.
அடலைற்ைின் பசயல்கள்
லமாகூர் நாட்தடக் தகப்பற்றிய தபருமிைத்துடன் அந்ை நகதர வலம் வந்ைான்
அடலலறு. அப்லபாது கட்டுப்பாடற்ற சில லசர வரர்கள்
ீ
அக்கிரமச் தசயல்கள் தசய்வதைப்
பார்த்துக் கண்டித்ைான் அடலலறு. ைளிலவல் என்பவன் பதையன் மகள் தபான்னரசியின்
கூந்ைதல அறுத்துவிடுகிறான். தைன்னரசி மட்டும் அவதன எைிர்த்து நின்றாள். அந்ை
லநரத்ைில் அங்கு வந்ை அடலலறு, ைளிலவதலக் கண்டித்து, அவனது வரப்பைக்கங்கதளப்
ீ
பறித்ைான்.
பின்னர்,

பதையன்

மற்றும்

மக்கள்

இருவதரயும்

விடுவித்து

அவர்கதளத்

லைற்றுகிறான். உடலன, பதையன் அடலலற்தற விருந்ைிற்கு அதைக்கிறான். அடலலறு
அவ்விருந்ைில் கலந்து தகாள்கிறான். அப்லபாது பதையன் மகளிர் முக்கனிதயக் தகாண்டு
வந்து

பதடக்கும்

லநரத்ைில்,

மாங்கனிதயத்

தைாட்டு எடுக்கும்

லநரத்ைில்,

காட்டு

தவளியில் ைங்கதவத்துவிட்டு வந்ை ைன் காைலி மாங்கனி நிதனவுக்கு வர விதரவாகப்
புறப்பட்டுப் லபாய்விடுகிறான். அவனது தசயதல நிதனத்துப் பதையனும் அவனது
மகளிரும் மிகவும் வருத்ைமுறுகிறார்கள்.
அடலைற்ைின் ெலகயும் துன்ெமும்
மாங்கனிதயக் காணாைவனாக அடலலறு மிகவும் அழுது புலம்புகிறான். ஒன்றும்
தசய்வைறியாது ைிதகப்புற்று நிற்கிறான். இந்நிதலயில் 'ைளிலவல்' அடலலறுவிற்குப்
பதகவனாக மாறிவிடுகிறான். மாங்கனிதய, சூரபைன் என்பவனுக்கு விற்றுவிடுகிறான்.
மாங்கனிதயச்

சூரபைன்

காவலுக்குட்படுத்ைிக்

தகாடுதமகள்

பல

நிகழ்த்துகிறான்.

இச்சூழ்நிதலயில், தவற்றிப் தபருமிைம் ஒருபக்கம் இருந்ைாலும், ைன் காைலிதயத்
தைாதலத்ை லசாகத்துடன் அடலலறு லசரநாடு ைிரும்புகிறான்.

அடலைற்ைின் திருமணம்
சில நாள்கள் கைித்து, பதையனிடமிருந்து ைன் மகள் தைன்னரசிதயத் ைிருமணம்
தசய்து தகாள்ளுமாறு லவண்டி ஓதல வருகின்றது. மன்னன் விருப்பப்படியும் ைன்
ைந்தையின் கட்டதளயின் லபரிலும் ைிருமணத்ைிற்குச் சம்மைித்து அடலலறு மணம்
புரிகிறான்.
மாங்கனியின் வருலக
பல இன்னல்களிதடலயயும் ைன் காைலதன மனத்ைில் நிறுத்ைி நாடி வருகிறாள்
மாங்கனி.

லசர

நாடு

வந்ைதடகிறாள்.

அடலலறுவிற்குத்

ைிருமணம்

நடந்து

முடிந்துவிடுகிறது. லகள்விப்படுகிறாள். ஆறாத்துயரில் மூழ்குகிறாள். தைன்னரசியும்
அடலலறுவும்

இருக்கும்

அதறயின்

அருகில்

தசல்கின்றாள்.

அங்கு

இருவரும்

ஒன்றிப்லபாய் லபசி மகிழ்வதைப் பார்த்து, 'அத்ைான்' என்றாள் மாங்கனி. அந்ைக் குரதலக்
லகட்ட அடலலறு மாங்கனி! மாங்கனி! என்று தவளிலய ஓடிவருகிறான்.

துன்ெமுடிவு
மாங்கனி அங்கு நிற்காமல் துயரத்லைாடு ஓடி, சுைன்று வரும் ஆற்றில் விழுகிறாள்.
அவதளக் காப்பாற்ற அடலலறும் விை, அவ்விருவதரயும் காப்பைற்காகத் தைன்னரசியும்
விழுந்து விடுகிறாள். இப்படி மூவரும் ஆற்றில் மூழ்கி இறந்து விடுகின்றனர். இக்கதைலய
மாங்கனி காப்பியம்.
கலதமாந்தர்
மாங்கனி
அடலலறுவும்

காப்பியத்ைின்

மாங்கனியும்.

ைதலதம

அவர்கள்

மாந்ைர்களாகக்

இருவரின்

காைல்

காணப்படுபவர்கள்

உணர்தவ

இக்காப்பியம்

தவளிப்படுத்துகிறது.

அடலைறு
மாங்கனி

காவியத்ைின்

ைதலவனாக

'அடலலறு'

பதடக்கப்பட்டிருக்கின்றான்.

ைன்லனரில்லாத் ைதலவனாகலவ காணப்படுகிறான். காவியத்ைின் தபரும்பகுைி காைல்
வயப்பட்ட ஒரு குணாைிசயப் பதடப்பாகலவ அடலலறு காணப்படுகிறான். ஆடல் அைகி
மாங்கனிதயப் பார்த்து, அடலலறு அதடந்ை நிதலயிதன,
தசழுங்தகாடிதயக் கண்வாங்கி மனத்துட் லபாட்டு
சீரணிக்கமுடியாமல் நின்றான் ஆங்லக!
என்று எழுதுகிறார் கவிஞர் கண்ணைாசன்.
அடலைறுவின் காதல்
மாங்கனி வந்து அதவயில் ஆடற்கதல நிகழ்த்ைிவிட்டுச் தசல்கிறாள். அப்படிச்
தசல்பவளின் பின்னாலல லபாகிறான் அடலலறு. மாங்கனி தசன்று மதறகிறாள்; ஆனாலும்
அவள் தசன்ற இடத்தைலய பார்த்துப் பார்த்து ஏக்கம் தகாண்டவனாக, அவளது பாைத்ைின்
ைடயத்தைப் பார்த்து மகிழ்பவனாகக் காணப்படுகிறான் அடலலறு:
லபானவளின் பின்னாலல தமல்லப் லபானான்!
புதுமனைின் முைல் கூச்சம் இழுக்கக் கண்டு

சித்ைிரத்ைாள் அடிச்சுவட்தடத் லைடிப்பார்த்ைான்

தைன்றலது லபானைற்குச் சுவடு ஏது?

தகத்ைிறத்ைால் ைதர ைடவிப் பார்த்து அன்னாள்
கால்பட்ட இடத்ைில் இளஞ் சூடு கண்டான்!

என்று அடலலறுவின் காைல் தசயல்பாட்டிதன அைகுபட எடுத்துதரக்கிறார் கவிஞர்.
பித்துமனம் நிதலயைியப் தபருமூச் லசாடு
லபரரதசத் லைாற்கடித்ை வாதளப் பார்த்ைான்!
குத்ைிடுலவல் வாதளல்லாம் களத்ைிலலைான்;
லகாதையர்பால் துரும்லபைான்
என்று

ைன்னுதடய

வாள்வரத்தையும்
ீ

லைாள்வரத்தையும்
ீ

காைல்

லபார்க்களத்ைில்

லைாற்றுவிடுவனவாகப் லபசுவதைக் காண்கிலறாம்.
விைியிருக்கும் ஒளியின்றி, விரிந்ை தநஞ்சு
தவளியிருக்கும் நிதனவின்றி, வாய் வடித்து
தமாைிபிறக்கும் தைாடர்பின்றிக் காைல் ஒன்லற
மூண்டிருக்கும் உருவானான் அதமச்சன் தமந்ைன்!
என்று காைல் வயப்பட்டவனின் நிதலயிதனப் லபசுகிறார் கவிஞர்.
பைந்ைின்னும் நிதனவான அடலலறங்லக
பசியாற முடியாமல் லசாதல புக்கான்!
மரத்லைாடு மரமாக நின்றான்; ைந்தை
வலுலவாடு அதைத்ைிட்ட குரலுங்கலளான்;
சிரத்தூடு மலர்பட்டுச் 'சில்' தலன்லறறி
சிதலயாக்க, மூச்சின்றி நின்றான் தமந்ைன்!
என்று, ைன் சிந்ைதனயில் மாங்கனிதயத் ைவிர, மற்ற தசயல்பாடுகதளதயல்லாம்
மறந்ைவனாகக் காட்சியளிக்கிறான்.
லகாெமும் ெண்பும்
நள்ளிரவு லநரத்ைில் மாங்கனிதயச் சந்ைித்துத் ைனது காைதல தவளிப்படுத்ை
நிதனத்துச் தசல்கிறான். ஆனால், அதைப் புரிந்து தகாள்ளாை மாங்கனி அவதனக்
லகாபத்துடன் ைிட்டி விடுகிறாள். அடலலறு அப்லபாதும் அவளிடம் லகாபம் தகாள்ளாமல்,
மன்னிப்புக் லகட்கும் ஒரு மாண்பாளனாகக் காணப்படுகிறான்.

மாங்கனிக்குத் ைன் லமல் லகாபம் வரவதைத்துவிட்லடலன என்று ஏக்கத்துடன்
ைன்னுதடய படுக்தக அதறக்குள் தசன்ற தசயலிதன,
பாதறக்கல் பள்ளத்ைில் விழுந்ைாற்லபாலப்
படுக்தகயில் அடலலறு வந்து வழ்ந்ைான்
ீ
என்று அடலலறுவின் நிதல லபசப்பட்டுள்ளது.
காைலியின் மூலமாகலவ காைலனின் பண்பு நலன்கள் பற்றிப் லபசதவப்பைில் கவியரசு
கண்ணைாசன் தகலைர்ந்ைவர்.
ஆணைகன்! சிங்காரன்! அவனிதயல்லாம்
அடக்கிதவத்ை மாவரன்!
ீ
அறிவுத்லைாட்டம்!
லைன்தபாைியும் கருதணமனம்! வடலகா டன்னத்
ைிரண்டிருக்கும் உயர்லைாளன்! அைியாச் தசல்வம்
மானமிகும் மறக்குலத்ைான் என்றாள்!
என்று ஒரு ைமிழ் மன்னனின் தபருதமகதளப் லபசுவதைப் லபால அடலலறுவின் பண்பு
நலன்கதளக் குறிப்பிடுகிறார் கவிஞர்.
அடங்காை தபாலிகாதள உருவம் லபாலும்
அடலலறு தசல்கின்றான் ைதலதம ைாங்கி
என்று

வரம்
ீ

தசறிந்ை

தபண்கதளக்

ஒரு

காவியத்

தகாடுதமப்படுத்தும்

மாங்கனிதயக்

காணாைவனாக

ைன்

அழுது

ைதலவனாகக்
நாட்டு
துடித்துப்

காணப்படுகிறான்.

வரர்கதளக்
ீ

லமலும்,

கண்டிப்பவனாகவும்

புலம்புபவனாகவும்

அடலலறு

விளங்குகிறான்.
ஒளியிைந்ை வானத்ைின் லமனி லபால
தூக்கத்ைில் நடப்பது லபாலவும் -நடந்து தசல்கிறான்
மாங்கனிதயக் காணாை அடலலறுவின் நிதலயிதனக் கவியரசு இவ்வாறு லபசுகிறார்.
இறுைிவதர, காைலுக்காகலவ வாழ்ந்து ைனது இன்னுயிதரத் ைியாகம் தசய்பவனாகலவ
காவியத்ைில் அடலலறு பதடக்கப்பட்டிருக்கிறான்.
மாங்கனி
ைன்லனரில்லாை ைதலவன் லபாலலவ இளதமயும், அைகும் நாணும் தபாற்பும்
தபற்ற ைதலவி காவிய நாயகி மாங்கனி. ஆடல், பாடல், அைகு சிறந்ை கதல மடந்தை.

மின்தவட்டுக் கண்கட்ட லமவினாற்லபால்
தமன்பட்டுப் பூங்குைலி பூமிதைாட்டுப்
தபான்கட்டிச் சிதலலபால ஊர்ந்து வந்ைாள்.
என்று மாங்கனிதயக் கவிஞர் அறிமுகம் தசய்கிறார்.
மாங்கனியின் அழகு
கவியரசரின் கற்பதனயில் பிறந்ை பரத்தையர் குலப் தபண்ைான் மாங்கனி. உயர்ந்ை
ஒழுக்கம் தகாண்ட, ஆடல் அைகு வாய்ந்ை தபண்ணாகப் பதடக்கப்பட்டிருக்கிறாள்.
தகாதலவாளுக்கு உதறலபால விைிவாளுக்கு இதம
சிதலலயாடும் சமமாக விதளயாடும் புருவம்
சிறுவானப் பிதறமீ து அதலலமாதும் அைகு
என்று

லசரமன்னனின்

அதவக்களப்

புலவன்

மூலமாக

மாங்கனியின்

அைகு

லபசப்படுகிறது.
விரிக்காை லைாதகமயில்! வண்டுவந்து
மடக்காை தவள்தளமலர்! நிலவு கண்டு
சிரிக்காை அல்லிமுகம்! தசகத்ைில் யாரும்
ைீண்டாை இளதம நலம்; பருவஞானம்!
என்று லசரமன்னன் மாங்கனிதயப் பற்றியும் அவளது இளதம அைதகயும் பற்றிப்
லபசுவைாகக் காணமுடிகிறது. இவ்வாறு அதனவராலும் மாங்கனியின் அைகு நலன்கள்
லபசப்படுவதைக் காணலாம்.
தாயின் வற்புறுத்தலும் மகளின் மறுப்பும்
மாங்கனி ைன்தனப்லபாலலவ நடனமாைாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பைால்,
ைன்குலத்து ஆடவன் ஒருவதன மணக்க வற்புறுத்துகிறாள் அவள் ைாய். ஆனால்,
ைனக்குப் பிடிக்காை ஒருவதன எப்படி மணப்பது என்று மாங்கனி ைன் ைாதயப் பார்த்துக்
லகட்கிறாள்.
கற்சிதலலயா அம்மா நான்; கயவன் அந்ைக்
காமுகனுக் தகன் தநஞ்சத்தைத் ைத்ைம் தசய்ய?
தபாற்கிளிதய வானரத்ைின் மடியில் லபாடப்
தபாருந்ைியலைா உன்னுள்ளம் லபாதும் லபாதும்

என்று, ைான் விரும்பாை ஆடவதன வற்புறுத்ைி மணக்கச் தசய்யும் லபாக்கிதனக்
கண்டிப்பதை, மாங்கனி மூலம் தவளிப்படுத்துகிறார் கண்ணைாசன்.
காதலும் கண்டிப்பும்
ைன்லமல் காைல் தகாண்ட அடலலறு, இரவில் ைனியாக இருக்கும் ைன்னிடம் வந்து
காைதலத் தைரிவிக்க வரும் லநரத்ைில், அவதனப் பார்த்து
ைிறந்ைிருந்ை வட்டிற்குள்
ீ
ஓதசயின்றித்
ைிருடதனப்லபால் நுதைந்ைீலர! தைன்னர்ைானா?
மானத்தை இக் லகாதை மறவாள்! லபாம்!லபாம்!
என்று,

உள்மனத்ைில்

அவதனக்

காைலித்ைாலும்,

ைிட்டிப்

பைித்துப்

லபசி

அனுப்பிவிடுபவளாகக் காணப்படுகிறாள்.
நள்ளிரவு ! ைாசிமதன! இளம்தபண்தூங்கும்
நறு மலர்ப் பஞ்சதணயருலகார் காதளவந்து
தமல்லமுகந் தைாடுவதுைான் உங்கள் ஏட்டில்
வரர்கள்
ீ
தபண்லகட்க வரும் தசய்ைியா?
என்று, ைான் ைிருமணம் தசய்து தகாள்ளும் தபாருட்டுப் தபண் லகட்கலவ வந்லைன் என்று
தசான்ன அடலலறுதவப் பார்த்துக் லகாபப்படுகிறாள். "கள்ளமனத்லைாடு எம்குலமக்கள்
வாழ்ந்ைது பதையகாலம் இப்லபாைில்தல என்பதை மறந்துவிட்டீர்களா?" என்று ைன்
குடும்ப,

குலத்தைாைிலின்

இைிநிதலதய

உதடத்

தைறிபவளாகக் காணப்படுகிறாள்

மாங்கனி. அலை லநரத்ைில் அடலலறு நடந்து தகாண்ட தபருந்ைன்தமயிதன நிதனத்து
அவன் மீ து காைல் தகாள்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.
லொராட்டமும் முடிவும்
மதலலமனி எனும் தகாடூரன் ைன்தன மானபங்கம் தசய்ய முயற்சி தசய்ை லபாது,
அவதன

எைிர்த்து,

காட்சியளிக்கிறாள்.

லபாராடி,
தபண்குலலம

வழ்த்ைித்
ீ
காணாை

ைப்பித்து

ஓடிவரும்

துன்பத்தைக் காைலுக்காகப்

தபண்ணாகக்
படுபவளாக

மாங்கனி பதடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். ைன் காைலன் இன்தனாரு தபண்தணத் ைிருமணம்
தசய்து தகாண்டான் என்பதை அறிந்ை மாங்கனி, ைனிதமக்குள் உடல்லவக நிற்கிறாள். ைன்

உயிதர மாய்த்துக் தகாள்ள லவகமாக ஓடி மதறயும் துன்பப் பாத்ைிரப்பதடப்பாக
இறுைியில் பதடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். இவ்வாறு ஆட்டத்ைில் தைாடங்கி அதமைியில்
முடியும் மாங்கனியின் கதை, இதணயில்லாச் லசரநாட்டுக் காைல் கதை என்பதை
நிதனவுறுத்துகின்றது.
இல்வாழ்க்லக பெைி
இல்வாழ்க்தகக்குரிய

தநறிகளுள்

கற்பின்

சிறப்பிதனயும்,

காைலின்

உயர்விதனயும் எடுத்துதரக்கிறார் கண்ணைாசன்.
காதல்
மனிை வாழ்வில் லைான்றும் உணர்வுகளில் காைல் உணர்வு மிகவும் குறிப்பிடத்ைக்க
ஒன்று.

அைகினால்

வலுவதடகிறது.
இவ்வுலகத்ைில்

காைல்
இன்பம்

கவர்ச்சியினால்
உள்ளத்தைப்
நிலவாது.

தைாடங்கும்
தபாறுத்து

ஆண்-தபண்

காைலானது

அதமகிறது.
பதடப்பின்

காைல்
ைீர்லவ

உள்ளத்ைால்
இல்லாமல்
காைலாகிறது

என்பதைத் ைமது கவிதை வரிகளில் நிரூபித்துக் காட்டியவர் கவியரசர் கண்ணைாசன்.
காதைின் உயர்வு
'காைல் தசயும் மதனவிலய சக்ைி கண்டீர்' என்றும், 'காைல் லபாயின் சாைல்' என்றும்
பாரைியார் காைலின் உயர்தவ வலியுறுத்ைிப் பாடினார். 'காைல் அதடைல் உயிரியற்தக'
எனப் பாலவந்ைர் பாரைிைாசனாரும் பாடினார். இவர்கதளப் பின்பற்றிலய ஆலங்குடி
லசாமுவும் "காைல் என்பது லைன்கூடு அதைக் கட்டுவதைன்றால் தபரும்பாடு” எனத்
ைிதரப்படப் பாடலில் தவளிப்படுத்ைினார்.
மாங்கனியில் காதல் உணர்வு
ைாம்

பதடத்ை

மாங்கனி

குறுங்காவியம்

முழுவைிலும்

தவளிப்பாடுகதளப் பல நிதலகளில் உணர்த்ைியுள்ளார், கண்ணைாசன்.
ைதலயிருக்கும் பாரத்தை இறக்கி தவக்க
வைியிருக்குஞ் சாதலைனில், ஆனால் காைல்

காைலின்

குதலயிருக்கும் தநஞ்சத்ைின் பாரதமான்றும்
குதறயா தைன்று! அரற்றினான் தகாற்றவரன்
ீ
என்று, மாங்கனியின் கண் சுைற்சியால் அகப்பட்ட அடலலறுவின் காைல் நிதலயிதனப்
லபசுகிறார்

கவிஞர்.

காைல்

வளர்ந்து,

ைனிதமயில்

முைன்முைலில்

சந்ைிக்க

முயல்கின்றனர்.
'மாங்கனி ' என்றான் வரன்;
ீ
மாங்கனி காைல் மீ றித்
'ைாங்குவர்'
ீ என்றாள்! ைாங்க, ைளிர்க்தகாடி சுற்றிக்
தகாண்டாள்,
'நீங்கிலடன்' என்றான் தமள்ள
என்று காைலில் அகப்பட்டவர்களின் சந்ைிப்புப் பற்றிப் லபசுகிறார் கவிஞர் கண்ணைாசன்.
லமலும், காைல் தவள்ளத்ைில் சிக்கிச் சிைறுண்டு ைத்ைளித்ை அடலலறுவின் மனத்தை,
பாதறக்கல் பள்ளத்ைில் விழுந்ைாற்லபாலப்
படுக்தகயில் அடலலறு வந்து வழ்ந்ைான்
ீ
சிரத்தூடு மலர்பட்டுச் 'சில்' தலன்லறறி
சிதலயாக மூச்சின்றி நின்றான் தமந்ைன்!
என்று காைல் வயப்பட்ட மனத்தை நம் கண்முன் நிறுத்துகிறார் கவிஞர்.
காதைில் ெிரிவு
காைலர்கள்

இருவரும்

லபச

ஆரம்பித்துவிட்டால்,

லநரம்

ஆனதைப்

பற்றிக்

கவதலலய படமாட்டார்கள். அலை லநரத்ைில் பிரிய லவண்டிய கட்டாயமான பகல் லநரம்
அரும்புகிறது. பிரிய மனமில்லாைவர்களாய் இருக்கின்றனர்.
அடுத்ைார் குடித்ைார் அகன்றுவிட மனமின்றி
அடுத்ைார் குடித்ைார் அல்லும் தமல அகன்று
விடியும் வதரக்கும் விலகவிதல, ைங்களிரு
தமய்யும் துயில விதல!
என்று மாங்கனி - அடலலறு பிரிவின் துன்பத்தைப் பற்றிப் லபசுகிறது காவியம்.
மாங்கனிதய விட்டு இறுைியாகப் பிரியப் லபாகும் அடலலறுவின் நிதலதயப்
பற்றிப் லபச நிதனத்ை கவிஞர்,

லபச்சிதன முடிக்குமுன்லன
பிறிதைாரு முத்ைம் தவத்துப்
தபருஞ்சுதவ எடுத்துக் தகாண்டான்
என்று, 'இனி இதுலபால் சுகம் தபறுைல் முடியாது' என்பதை இக்கவிதை வரிகளில் நமக்கு
முன்னைாகலவ உணர்த்துகிறார். இவ்வாறு, கவிஞர் கண்ணைாசன் மாங்கனி காவியம்
முழுவைிலும் காைல் உணர்தவ மிகவும் சிறப்பாகக் கவிதைப் படுத்ைியிருக்கிறார்.
கற்பு
மனிை வாழ்வில் லைான்றும் உணர்வுகளில் காைல் உணர்வும் குறிப்பிடத்ைக்கது.
இரு மனங்களுக்கிதடலய லவர்விட்டு, கிதளவிட்டு, பூத்துக்குலுங்கிப் பரிபூரண இல்லற
வாழ்தவத் லைடி அதைத்துச் தசல்லும் அறப்பயணம். அந்ை மாண்பதமந்ை இல்லற
வாழ்விற்குக்

'கற்லப'

இருவரும்

லபாற்றிப்

பாதுகாக்கும்

அணிகலனாகும்.

இந்ை

அருங்குணத்லைாடு ஆணும், தபண்ணும் இல்லற வாழ்வில் இனிலை புகுந்ைால் இன்பம்
நல்கும்.
மாளிதக தசல்வம் வாகன சுகங்கள்
மற்றதவ கூடினும் மதனயறம் இன்லறல்
தபண்ணின் பிறப்லப லபைதமயாகும்
என்று தபண்ணிற்கும்,
ஆயிரம் கல்வி அறிதவனத் லைறினும்
ஆடவன் வாழ்வும் அன்புதட மதனவி
இல்லாைாயின் இல்லா ைாகும்
என ஆடவர்க்கும் இல்லற வாழ்வின் லமன்தமதயப் லபாற்றித் ைமது பாடல்களில்
லபாைித்ைவர் கவிஞர் கண்ணைாசன்.
மாங்கனி காவியத்ைிலும் 'கற்பு' பற்றிய சிந்ைதனகதளப் பல இடங்களில் பரவ
விதைத்ைிருக்கிறார்.
மண்ணான ைாசிகுலம் பிறப்பாலன்றி
மடிதைாடர்ந்து வரும் என்று நிதனக்கலாலமா?
என்று, ைனக்குப் பிடிக்காை ஒருவதன மணக்க வற்புறுத்ைிய ைாயின் வற்புறுத்ைதல
எைிர்த்துப் லபசுகிறாள் மாங்கனி.

மாங்கனியின் கற்பு
'ைாசிகுலம்' என்பது தைாடர்ந்து அனுபவித்துவரும் தகாடுதமயாக இல்லாமல்,
மாற்றிக் காட்டுலவாம் என்று லபாராடத் துடிக்கும் ஒரு தபண்ணின் மனலவைதனயில்,
கற்தபாழுக்கத்துடன் மாங்கனிதயப் பதடக்க நிதனத்துள்ளார் கவிஞர் கண்ணைாசன்.
மாங்கனியின் மீ து காைல் தகாண்ட அடலலறு நள்ளிரவில் வடு
ீ லைடி வருகிறான். அந்ை
லநரத்ைில் அவதன எைிர்பார்க்காை மாங்கனி,
ைீங்கு நிதன வுற்றீலரா அதமச்சர் பிள்தள,
லைவடியாள் குலந்ைான்நான்; குணத்ைில் அல்ல!
என்று லபசுவைன்மூலம், கற்பின் சிந்ைதனதய மாங்கனியின் லகாபத்ைிலும் அைதனப்
பற்றிச் சிந்ைிக்கச் தசய்கிறார் கவிஞர்.
ைாசிமதன என்று நிதனத்து, எந்ை லநரத்ைிலும் தசன்று லபசலாம் என்று வருவது
வரர்களுக்கு
ீ
அைகா? என்று அடலலறுதவப் பார்த்துக் லகாபமாகக் லகட்கிறாள் மாங்கனி.
கள்ளமனம் எம்குலத்ைில் பதைய தசாத்து
காதளயதைக் தகாண்டுவரல் நன்லறயல்ல!
என்று, ைான் தபண் லகட்கலவ வந்லைன் என்று தசான்ன அடலலறுதவப் பார்த்துப்
லபசுபவளாகவும் மாங்கனி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாள்.
அலை லநரத்ைில், அதமச்சர் மகன் படம் எடுக்கும் நாகம் லபால் வந்ைிருந்து
ைன்தனக் தகடுத்துவிட்டிருந்ைால் என்ன தசய்ைிருக்க முடியும்? நீைி கிதடத்ைிருக்கும்.
ஆனால், அைிந்துவிடும் கற்பிதன யார் ைருவார்? என்ற சிந்ைதன வரிகளில் ைமிழ்நாட்டு
வரர்கள்
ீ

கற்பின்

லமன்தமதய

உணர்ந்ைவர்கள்

என்பதையும்,

தபண்தமதயப்

லபாற்றுபவர்கள் என்பதையும் கவிஞரின் கவிதைகள் மூலம் நம்மால் உணர முடிகிறது.
லமாகூர் நாட்டின் மீ து லபார் தைாடுத்துச் தசன்ற அடலலறுவும் மாங்கனியும், அந்நகரின்
எல்தலயில் ைனித்ைனிலய கூடாரம் அதமத்துத் ைங்குகின்றனர். நள்ளிரவில் மாங்கனியும்
அடலலறுவும் தகாள்தளப் தபருமயக்கத்ைில் குடமதுதவக் கிண்ணத்ைில் தகாட்டிக்
குடிப்பதுலபால, பிரிய மனமில்லாமல் லபசிக் தகாண்டிருந்ைனர். தபாழுது விடிகிறது.
இைதனப் பற்றிச் தசால்கின்ற கவிதை வரிகளில்,

அடுத்ைார் குடித்ைார் அல்லும் தமல அகன்று
விடியும் வதரக்கும் விலகவிதல ைங்களிரு
தமய்யும் துயிலவிதல! ஆனாலும் அவ்விரவு
களங்கப் படவுமிதல! கட்டைகர் தைன்னரன்லறா !
என்று

காைலிருவரும்

கற்புடன்

இருந்ைனர்

என்பதைக்

கவிஞர்

அைகாக

எடுத்ைியம்புவதைக் காணலாம். மாங்கனியும் அடலலறும் மகிழ்ந்து பிரிகின்றனர். அந்ைப்
பிரிதவ,
அதடந்ை நன் மார்தப விட்டுக்
கள்ளியின் நதடயில் அந்ைக்
களங்கமில் கன்னி தசன்றாள்!
என்று மாங்கனியின் கற்பின் சிறப்புப் லபசப்படுகிறது.
கற்ெின் கனல்
லசரர் பதட லமாகூதர வதளத்து விடுகிற சூைலில், கட்டுப்பாடற்ற சில லசர
வரர்கள்
ீ
கண்டவதரக் தகதைாட்டு இழுத்து, அக்கிரமச் தசயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
அப்தபாழுது, பாண்டிய நாட்டுப் தபண்கள் சிலர் அந்ை வரர்கள்
ீ
சிலதர தவட்டுகின்றனர்.
இைதனப் பற்றிச் தசால்ல நிதனத்து, கவியரசர்,
ைட்டுப் பாடானாலும் கற்தப விற்கச்
சம்மைியார் நற்குலத்ைிற் பிறந்ை மக்கள்!
என்று பாண்டிய நாட்டுப் தபண்களின் கற்பின் சிறப்பிதனக் குறிப்பிடுகிறார்.
லசரர் பதட பாண்டியனின் லமாகூர் எல்தலயில் ைங்குகிறது. அந்ைப் பதடகளின்
எண்ணிக்தகதயப்

பற்றி

உளவறிய

வருகின்றான்

பதையனின்

பதடத்ைதலவன்

மதலலமனி என்பவன். அப்தபாழுது, ஆங்கிருந்ை மாங்கனி மற்றும் பிற மகளிதரப்
பார்த்ைவுடன் அட்டூைியங்கதளச் தசய்கிறான். பல தபண்கள் மயங்கி வழ்கின்றனர்.
ீ
மாங்கனிதயத் தைாட்டு இழுக்க வந்ை மதலலமனியின் ைதலயில் ஒரு பலதகயால்
அடித்து அவதனச் தசயல் இைக்கச் தசய்கிறாள்.
சறுக்காை பாைத்ைாள் உயிலர யன்றித்
ைடங்கற்தபப் பலிதகாள்ள இதசயா ளானாள்

என்று மாங்கனியின் கற்புத்ைிறம் கவிஞரால் லபசப்படுகிறது.
கற்ெின் பசல்வி
மதலலமனிதய வழ்த்ைிவிட்டுப்
ீ
லபாராடிப் பிறகு ைப்பித்துச் தசல்கிறாள் மாங்கனி.
லபாராடி

ஓடும்லபாது

பள்ளதமான்றில்

விழுந்து

விடுகின்றாள்.

தநற்றி

பிளந்து

லபாகுமளவிற்குக் காயமுறுகிறாள். ஆனாலும் கற்தப இைக்காைவளாகப் தபருமிைம்
தகாள்கிறாள். இைதன,
ைாசி மகள் என்றாலும் கற்புக் காக்கும்
ைமிழ்மகள் லசரமகள் மூர்ச்தசயாக
என்று கவிஞர் ைமிழ்ப் தபண்களின் கற்பின் லமன்தமதய உயர்வாகச் சுட்டுகிறார்.
மாங்கனிதயயும்

மற்றும்

நான்கு

தபண்கதளயும்

மதலலமனி

ஆட்கள்

சிதறயிலிட்டுள்ளனர். நிதனவு ைிரும்பிய மாங்கனி, மற்ற நால்வதரயும் பார்க்கிறாள்.
தபண்ணமுை நால்வதரயுங் கண்டாள்; வாயிற்
லபச்சின்றி முகம்பார்த்ைாள் கற்பின் தசல்வி
என்று லபச்சிைந்ை நிதலயிலும் ைன்தனச் சார்ந்ைவர்கதளப் பார்த்து ஆறுைல்படும்
மாங்கனியாகப் பதடத்ைிருப்பதை அறியமுடிகிறது.
மதலலமனி எனும் மிருகத்ைிடமிருந்து மீ ட்டுத் ைளிலவலன் என்னும் லசரநாட்டு
வரனிடம்
ீ
அகப்படுகிறாள் மாங்கனி. ைளிலவலனும் மாங்கனிதய தவத்துப் தபான்தனப்
தபற்றுவிட விரும்பி, 'சூரபைன்' என்பவனிடம் விற்று விடுகிறான். தகாதலகாரச் சூரபைன்,
'என்ன தகாடுதம தசய்வாலனா?' என்று மாங்கனியும் ஏங்கி இருக்கிறாள். இைதன
தவளிப்படுத்ை விரும்பிய கவியரசு கண்ணைாசன்,
விதலமாது விதலயானாள்; லவங்தகவாயில்
கதலமானாய் அதடபட்டாள்; கற்பும் இந்நாள்;
என்று, மாங்கனியின் பாத்ைிரப் பதடப்தபப் லபச நிதனக்கும் லபாதைல்லாம், கற்பின்
ைிறத்தைப் பற்றிப் லபசுவதைக் காணலாம். இவ்வாறு மாங்கனியில் மகளிரின் கற்பு பற்றிய
சிந்ைதனகதளக்
காணமுடிகிறது.

கவியரசு

கண்ணைாசன்

உரக்க

தவளிப்படுத்ைிச்

தசல்வதைக்

காப்ெியச் சிைப்பு
மாங்கனியில் பல சிறப்பு வாய்ந்ை உவதமகள் தகயாளப்பட்டுள்ளன. பைந்ைமிழ்
இலக்கியங்களின் ைாக்கமும் காணப்படுகின்றது. ைமிழ்தமாைியின் சிறப்புக் கூறுகளும்
கூறப்பட்டுள்ளன. இதவ காப்பியத்ைின் சிறப்பிதன எடுத்துதரக்கின்றன.
உவலமகள்
உவதம எனப்படுவது கவிஞன் ைான் கூறக் கருைிய தபாருதளத் ைக்க ஒப்புதம
தகாண்டு

உணரச்

தசய்யக்

தகயாளும்

உத்ைியாகும்.

உயர்ந்ை

எண்ணங்கதளக்

தகாண்டவன் உயர்ந்ைவனாகின்றான் என்பதைப்லபால உயர்ந்ை உவதமகள் சிறந்ை
பதடப்புகளுக்குக் காரணமாகிறது.
மாங்கனி காவியம் முழுவைிலும் 108 உவதமகதளக் தகயாண்டுள்ளார். ஒரு
தபாருளின்

ைன்தமதயப்

பதறசாற்றவும்,

ஆடவர்,

தபண்டிரின்

அைகிதனப் பற்றி

விளக்கிடவும், கதை மாந்ைர் சிலரின் இன்ப, துன்பங்கதள தவளிப்படுத்ைவும், இயற்தக
எைிதல தவளிக் தகாணரவும் என உவதமகள் மாங்கனியில் மிளிர்கின்றன.
காற்றுக்கு முருங்தக மரம் ஆடல்லபாலும்
கடலுக்குள் இயற்தகமடி அதசத்ைல் லபாலும்
நாற்றுக்குள் இளங்காற்று நடித்ைல் லபாலும்
நல்லலார்ைம் அதவக்கண்லண நடனமிட்டாள்
என மாங்கனியின் நடனச் சிறப்பிதன உவதமகள் மூலம் விளக்குகிறார் கவியரசு
கண்ணைாசன். விரலுக்குச் தசங்காந்ைளும், அவளது வடிவ அைகிற்குப் தபான்கட்டிச்
சிதலயும், சிரிப்புக்கு முல்தலப்பூவும் உவதமயாக, தபண்கள் நடந்து தசல்வதைப்
பசுக்கூட்டங்கள்

நடப்பது

லபால,

என

உவதமகதள

நிரப்பி

மாங்கனிதயப்

பதடத்ைிருக்கிறார் கவிஞர்.
ஆடவதரப் பற்றிக் குறிப்பிடும் லபாது, நதடயினிலல ஆடவர் சிம்மம் லபாலும்
என்றும்,உறுைிவாய்ந்ை

உடம்பிற்கு

'மதல'தய

உவதமயாகவும்,

மதலலமனி

வரதரல்லாம்
ீ
ைிரண்டு வந்து என்றும் மாங்கனியில் பயன்படுத்ைியிருப்பது புலனாகிறது.

இைிவான

தசயல்கதளச்

தசய்பவர்கதள

நாய்க்கு

ஒப்பிட்டுப்

லபசுவதைக்

காணலாம். தைருவிலுதன நாய்லபால் இழுக்கச் தசய்லவன் என்று தபண்கதள அவமானப்
படுத்தும் சில வரர்கதளச்
ீ
சாடுகிறார். லபார்க்காலங்களில் நடனமாடுவைற்கும், பாட்டுப்
பாடுவைற்கும் மங்தகதய அதைத்துவரும் வரனுக்குப்
ீ
பறதவதய உவதமப்படுத்ைி,
அப்படிப்பட்ட தபண்கள் லவண்டாம் என்று தசால்வது லபால,
நதடயிலல வாத்துப் லபாலும்,
நயக்குரல் காகம் லபாலும்
எனும் கவிதை வரிகளில் உவதமகதளப் பயன்படுத்ைியிருப்பதை அறியலாம்.
அடலலறும் மாங்கனியும் ஒன்றிப் லபாய் காைல் தமாைி லபசி மகிழ்கின்றனர்.
இைதன,
மறுதவான்றும் இல்லாை ைந்ைப் லபதை
தவரத்துப் புதைந்துள்ள ைன்தம லபாலும்
என்று

உவதமயின்

மூலம்

ஒருவலராடு

ஒருவர்

தகாஞ்சி

மகிழும்

ைன்தமதய

விளக்குகிறார் கவிஞர். மாங்கனிதயப் பிரிந்து வந்ை ஏக்கத்ைிலலலய அடலலறு ைன்
அதறயில் உள்ள கட்டிலின் மீ து விழுகிறான். இது
பாதறக்கல் பள்ளத்ைில் விழுந்ைாற்லபாலப்
படுக்தகயிலல அடலலறு வழ்ந்ைான்
ீ
என்று உவமிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகாதலகாரக் தகாடு மனதுதடயவனான பாைகன் மதலலமனி மங்தகயதர
அதடயச்

தசல்கின்ற

ைன்தம

'புறாப்பிடிக்கப்

லபாவான்

லபாலவும்'

என்று

உவமிக்கப்படுகிறது.
மாங்கனியின்
அடலலறு.

நடன

அைகில்

இந்நிதல,'அப்தபாழுலை

உவமிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுலபால,

மயங்கி

மனத்தைப்

பிறந்ைவன்

காப்பியம்

பறிதகாடுத்து

லபால்

முழுதமயிலும்

நிற்கிறான்

விைித்ைான்'
கற்பிற்கு,

என்று
கதலக்கு,

அைகுக்கு என உவதமகளின் அணிவகுப்பு நடத்ைி மானுடச் சாைியின் மகத்துவத்தைக்
காப்பிய நிதலயில் அதமத்துள்ளார் கவியரசு கண்ணைாசன்.

இைக்கியத் தாக்கம்
பண்தடத் ைமிைர்களின் வாழ்வியல் தசய்ைிகதளப் பற்றி அறிந்து தகாள்ளத்
துதணயாக

இருப்பதவ

அகப்தபாருள்

காப்பியங்களும்

நூல்களான

நற்றிதண,

சங்கப்

பாடல்களுமாகும்.

குறுந்தைாதக,

ஐங்குறுநூறு,

குறிப்பாக,

கலித்தைாதக,

அகநானூறு ஆகிய நூல்கள் குறிப்பிட்டுச் தசால்லும் காைல் பற்றிய தசய்ைிகதளக் கவிஞர்
ைம்முதடய கவிதை வரிகளில் பல இடங்களில் எடுத்ைாண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது.
அதுலபாலலவ

காப்பியங்களின்

ைாக்கமும்

மாங்கனியில்

இடம்தபற்றிருப்பதை

அறியலாம்.
சிைம்பும் லமகலையும்
சிலப்பைிகாரமும்

மணிலமகதலயும்

இதணந்ை

வடிவமாக

மாங்கனிதய

அதமத்துள்ளார் கவிஞர். சிலப்பைிகாரத்ைில் வரும் மாைவிதயப் லபாலலவ இளதம,
அைகு,

நாண்,

தபாற்பு

தபற்ற

ைதலவியாகவும்,

ஆடல்,

பாடல்

அைகு

சிறந்ை

கதலமடந்தையாகவும் மாங்கனி காணப்படுகிறாள். மணிலமகதலயின் துறவறத்தைக்
காட்ட நிதனத்ை கவிஞர் கண்ணைாசன். தபான்னரசிதயப் பதடத்து மகிழ்வுறுகிறார்.
மனிை வாழ்வு பிறப்பில் தைாடங்கி உலக இன்பங்களில் உைன்று, இறப்பில் முடியும்
தபரும்பயணமாகி விடுகிறது. சிலர் விரும்பியதைப் தபறுகின்றனர். சிலர் விரும்பியது
நிதறலவறாது மாய்ந்து விடுகின்றனர். சிலருக்குத் லைால்வியான வாழ்வு அதமந்ைாலும்
அதைத்

ைம்

அருங்குணத்ைால்

தவற்றியாக்குகின்றனர்.

தபான்னரசியின் வாழ்வு அவ்வாறு அதமந்ை
கற்பினில்

சிறந்து,

பிரிவினில்

ைளர்ந்து

மாங்கனியில்

வாழ்வாகின்றது.

தபாறுதமயில்

வரும்

காைலில் வளர்ந்து,

நிதறகிறாள்.

காைலிலல

லைால்விதயத் ைழுவினாலும் கற்பினில் வழுவாது; இல்லற வாழ்தவ இைந்ைாலும்
துறவற

வாழ்வில்

ைன்தனப்

புனிைப்

படுத்ைிக்

தகாண்டவளாகப்

தபான்னரசி

காணப்படுகிறாள்,
மூலவந்ைரின் நாடுகதள இதணத்துப் லபசிய சிலப்பைிகாரம் லபால மாங்கனியிலும்
லபசப்பட்டுள்ளது.

நாம் மூவர் ஆனாலும் ஒருமனத்ைார்
நாட்டின் லவறானாலும் ஓர் இனத்ைார்
லைன்பாய்ந்ை தசந்ைமிலை லசர் குணத்ைார்
ைிதசயினில் உலகிற்குத் தைன் புலத்ைார்
என்று லசரமன்னனின் மூலம் கவிஞர் ைமிழ் நாட்டின் ஒற்றுதமதய தவளிப்படுத்துகிறார்.
மணிலமகதல புத்ை மைத்தைப் லபாற்றிடும் காப்பியம். மாங்கனி காவியத்ைிலும் புத்ை
மைத்ைிற்குச்

சிறப்பிடம்

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிய

முடிவில்

தபான்னரசி

புத்ை

மைத்தைத் ைழுவியவளாக அதமக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்ைக்கது.
குறுந்பதாலக
குறுந்தைாதகப்

பாடல்

ஒன்றிதனயும்

காைலர்களின்

பிதணப்தபப்

பற்றிச்

தசால்வைற்குக் கவிஞர் கண்ணைாசன் எடுத்ைாண்டுள்ளார்.
குக்கூ தவன்றது லகாைியைதனைிர்
துட்தகன்றன்று என் தூஉ தநஞ்சம்
லைாள் லநாய் காைலர்ப்பிரிக்கும்
வாள் லபால் தவகதற வந்ைன்றால் எனலவ (குறுந்தைாதக: 157).
எனும் குறுந்தைாதகப் பாடதல அடிதயாற்றிலய,
விடிந்ைது கண்லண என்றான் அடலலறு
விைித்ைவள் காைில் அச்தசால்
ஒடிந்ைது வதண
ீ
என்று ஒலித்ைது.
என்பைாக அதமத்துள்ளார் கண்ணைாசன். இவ்வாறாகக் கவிஞர் கண்ணைாசன் ைமது
மாங்கனி

காவியத்ைில்,

இடங்களில்

ைாம்

எடுத்ைாண்டு,

கற்ற

பைந்ைமிழ்

சுதவபடவும்

இலக்கியங்களின்

தபாருள்படவும்

பகுைிதயப்

பதடத்துள்ளார்

பல

என்பது

புலனாகிறது.
தமிழ் பமாழியின் பெருலம
இந்ைியா விடுைதல தபற்றதும் தமாைி, இனம், விடுைதலயதடய லவண்டும் என்ற
லநாக்கில் ைமிழ்க் கவிஞர்கள், ைமிைர்களிதடலய தமாைியுணர்தவத் லைாற்றுவிக்க,
அைதனத் ைமது கவிதைகளில் பதடத்ைனர்.

தசந்ைமிழ்த் லைன் தமாைியாள் - நிலாதவனச்
சிரிக்கும் மலர்க்தகாடியாள்
எனத் ைிதர இதசப் பாடல்களிலும் ைமிழ்தமாைியின் சிறப்பிதனப் புகழ்ந்ை கவியரசு
கண்ணைாசன் ைாம் பதடத்ை காவியங்களிலும் தகாஞ்சி விதளயாடும் கன்னித் ைமிதைக்
காணமுடிகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர்களில் முத்ைமிழுக்கும் தைாண்டாற்றிப் புகழ்
தபற்றவர் இவர்.
தைன்சந்ைப் பாப்பாடி நடனம் ஆடு,
லைன்தமாைிலய, ைமிழ்நாட்டார் மகிழ்வு காண!
எனத்

லைன்லபான்ற

ைாய்தமாைி

லபசுபவளாக

மாங்கனிதய

அதைத்து

அறிமுகம்

தசய்வதைக் காணலாம்.
இன்ெத் தமிழ்
மாங்கனி, இரவு லநரத்ைில் இனிதமயான ஒரு கீ ைத்தைப் பாடுகிறாள். அந்ைக்
கீ ைத்ைின் இனிதமதயச் தசால்ல நிதனத்ை கவியரசர் கண்ணைாசன்,
என்னசுகம்! ஆகா என்ன சுகம் - மாறா
இளதமத் ைமிழ்ச் சிரிப்பில் என்னசுகம்?..
தைன்னமுைாம் ைமிழ் இன்னமுதை நிதனத்ைால்
என்ன சுகம் ஆகா....
என்று

ைமிழ்தமாைியால்

பாடப்படும்

பாடலின்

இன்பத்தை

உயர்த்ைிப்

லபசுவதை

அறியலாம்.
தமிழின் சிைப்பு
லமாகூரின் மீ து பதடதயடுத்துச் தசன்று அந்நாட்டின் எல்தலயில் பதடகள்
ைங்கின.

அன்று

இரவில்

மாங்கனியும்

லபசுகின்றனர்.
ைமிைலர! உயிலர! உள்ளந்
ைாங்தகாணாக் காைலலாடு
உமதுருத் லைடி வந்லைன்

அடலலறுவும்

ைனிதமயில்

சந்ைித்துப்

என்று

மாங்கனிதயக்

தவளிப்படுத்ைிய

காணாைவனாக

லபச்சிலும்

கூடத்

அடலலறு,

ைமிைின்

ைன்னுதடய

சிறப்தபப்

ஏக்கத்ைிதன

புலப்படுத்ைியிருப்பதைக்

காணமுடிகிறது.
தமிழ்ப் பெண்கள் வரம்
ீ
பாண்டிய

மன்னனான

பதையன்

மகள்

தைன்னரசி.

தைன்னரசிதய

அறிமுகப்படுத்தும் கவிஞர்
தைன்னரசி கதலச் தசல்வி, ைமிைர்கல்வி
லைர்ந்ைமகள்; வரத்ைில்
ீ
சிறுத்தையன்னாள்!
என்று

ைமிழ்ப்தபண்கள்

வரம்
ீ

தசறிந்ைவர்கள்

என்று

எடுத்துக்காட்டியிருப்பது

புலப்படுகின்றது.
ைாசிமகள் என்றாலும் கற்புக்காக்கும்
ைமிழ்மகள் லசரமகள்
என்று மாங்கனி பல இடங்களில் லபசப்பட்டிருக்கிறாள். ைமிழ், ைமிைர், ைமிழ்நாடு எனும்
கருத்ைதமந்ை

வடிவங்களில்

மாங்கனி

காவியத்தை

நமக்தகல்லாம்

தசாந்ைமாக்கியுள்ளார் என்பதை உணரமுடிகிறது.
பதாகுப்புலர
கவியரசு கண்ணைாசன் பல வரலாற்றுக், குறிப்புகதளக் தகாண்டு, 1954-இல்
ைிருச்சிச்

சிதறச்சாதலயில்

முதறகளுக்கு

முன்னால்

பதடத்ை
இருந்ை

ஒரு

குறுங்காவியம்

மக்களின்

மாங்கனி.

உள்ளங்களில்

பைிந்ை

பல

ைதல

வரலாற்று

நிகழ்வுகதளக் கவிஞர் ைம்முதடய பதடப்புக்கு ஆைாரமாக்கியுள்ளார். அந்ை நிகழ்ச்சி
காைலின்

மாண்பிதன

கவிதைகள்

தவறும்

விளக்கும்

கதையாகிவிட்டைால்

சிறந்து

விளங்குகின்றது.

தபாழுது

லபாக்கிற்காக

அதமயாமல்

வாழ்க்தகதயச்

தசம்தமப்படுத்ைலவ என்று மாங்கனி உணர்த்துகிறது. பைந்ைமிழ்க் காவியங்களில் உள்ள
கைாபாத்ைிரங்கதள இன்தறய சமுைாயத் லைதவக்கு ஏற்றவாறு பதடத்துள்ளார் கவிஞர்
கண்ணைாசன். ைமிழ்தமாைியின் லமன்தமதயச் தசால்லல், அைகியல் உணர்வுகளின்

தவளிப்பாடு,

காைல்,

கற்பு

இவற்தறப்

பற்றிய

உயர்வு.

நாட்டுப்புறப்

பாடல்களின்

தசல்வாக்கு என மாங்கனி பல பரிமாணங்கதளக் தகாண்டைாகப் புதனயப்பட்டுள்ளது.

கட்டுதர ஆசிரியர் :

லகா. கிருஷ்ணன்
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ைமிழ் இதணயக் கல்விக்கைகம், ைமிழ்நாடு அரசு,

