”வாழ் க வளமுடன்!” என்ற வார்த்தத! சரியா? தவறா?
இலக்கணம் என்ன சசால் கிறது?
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“வாழ் க வளமுடன் என்பது தவறு” ஒரு குற் றச்சாட்டு, எனது வாட்ஸ்
ஆப்.பில் (11.11.2019) வந்திருக்கிறது.
--------------------------------------------------------------------------------------------தமிழில் எழுதும் பபாது நாம் சசய் யும் தவறுகள் ….
வாழ் க வளமுடன் என்பது தவறு. ”வாழ் க வளத்துடன்” என்பபத சரி….
என்று யாபரா எழுதியதத- எமக்கு வாட்ஸஆப்பில் , பார்பவர்டு
சசய் திருந்தார்கள் .
---------------------------------------------------------------------------------------------நமது ”உலக சமுதாய பசவா சங் கத்தில் ” மனவளக்கதல
மன்றங் களில் , அறிவுத்திருக்பகாயில் களில் ” வாழ் க வளமுடன்” என்கின்ற
ஒரு தாரக மற் திரத்தத நமது அருள் தந்தத அவர்கள் உருவாக்கிச்
பசர்த்திருக்கிறார்கள் .
இது மனவளக்கதலஞர்களாகிய நம் மால் எந்த பநரமும்
பயன்படுத்தபடுகிறது.
இந்த மந்திரம் அற் புதங் கதளசயல் லாம் சாதித்திருக்கிறது என்பது
நமக்குத்தான் சதரியும் .
அதனிடம் வசீகரம் எவ் வளவு இருக்கிறசதன்றால் , நமது இயக்கத்ததச்
சாராதாரும் - இந்த வாழ் த்து வாசகத்தத மகிழ் சசி
் பயாடும்
சவற் றிபயாடும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் .
வீட்டு வாசலில் எழுதிக் சகாள் கிறார்கள் . ஸ்டிக்கர் ஒட்டுகிறார்கள் .
பகாலம் பபாடுகிறார்கள் . வாகனங் களில் எழுதிக்சகாள் கிறார்கள் .
இன்னும் திதரப்படத்திலும் கூட வணக்கம் பபாடுவதற் குப் பதிலாக
இததனப் பயன்படுத்துகிறார்கள் .
நல் ல விஷயம் ஒன்று எங் பக உருவானாலும் , அதனால் விதளயும்
நன்தமகதளக் கண்டு சபாறாதமப்படுபவார்ககளும் சமுதாயத்தில்
இன்னும் இருக்கத்தான் சசய் கிறார்கள் .
அவர்கள் இந்த வாழ் த்து வாசகத்தில் - இலக்கணப் பிதழ ஏதும்
இருக்காதா? என்று ஏக்கத்பதாட துருவி துருவி பார்க்கிறார்கள் .
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முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர…………………….
”வாழ் க வளமுடன் என்று சசால் வது இலக்கணப் பிதழ, வாழ் க
வளத்துடன் என்று சசால் வது தான்இலக்கணப்படி சரி. பவதாத்திரி
மகரிஷியாகிய ஒரு நல் ல சபரியவர் இவ் வாறு தமிதழ இளக்காரமாக
நிதனக்கலாமா?” என்ற பகள் வி எழுந்தது.
இந்த விஷயம் - ஒரு வாரப் பத்திரிக்தகயில் - இபத குற் றத்தத
மகரிஷியில் பமல் சுமத்தி இருந்தது.
இந்தக் குற் றச்சாட்டுக்கு, அருள் நிதி மீனா குமாரன், சரியான
விளக்கத்தத, 2002 சனவரி மனவளக்கதலஞனில் விளக்கமாகவும்
விபரமாகவும் எழுதியததப் பார்த்து,படித்து, அதரகுதற தமிழ்
படித்தவர்கள் அதிர்ந்து பபானார்கள் . வாயதடத்துப் பபானார்கள் .
குற் றச்சாட்தட திரும் பவும் சபற் றார்கள் .
இதற் குரிய சரியான விளக்கத்தத மீண்டும் இப்பபாது பதிவு
சசய் கிபறாம் .
இப்பபாதுள் ள ததலமுதறகளுக்கு மட்டுமல் ல, பிரபஞ் சம் உள் ள வதர,
இந்த பதிவு பததவ. ஏசனன்றால் நூறாண்டுகளுக்குப் பிறகு
”பவதாத்திரியம் ” விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் .
திருக்குறளில் ”கண்பணாட்டம் ” என்ற அதிகாரத்தில் முதல் குறள்
முக்கியமான சான்றாகும் .
”கண்பணாட்டம் என்பது உலகியல் அஃதிலார்
உண்தம நிலக்குப் சபாதற.” (திருக்குறள் .571)

கண்பணாட்டம் என்ற உயர்ந்த பண்பு இல் லாதவர்கள் பூமிக்குப்
பாரமாவார்கள் என்பது இதன் சபாருள் .
இங் பக பூமி என்ற சபாருள் பட, நிலம் என்ற சசால் தல வள் ளுவர்
தகயாண்டு இருக்கிறார்.
நிலம் என்ற சசால் பலாடு ”கு” என்ற பவற் றுதமயுருபு ஏறுகிறது. வாழ் க
வளமுடன் என்பது தவறு என்று சசால் பவர்கள் தான், சரிசயன்றால் ,
நிலம் + கு = நிலத்துக்கு என்று வர பவண்டும் .
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ஆனால் வள் ளுவபரா, அத்துச்சாரிதய விட்டு விட்டு - நிலக்கு என்று
எழுதியிருக்கிறார். எனபவ மிகப் சபரியவர்கள் ஒபர வழி இலக்கணத்தத
மீறலாம் என்பது ஒரு சான்று.
“வாழ் க வளமுடன்!” என்று கூறுவதில் இலக்கணக் குற் றம் இல் தல.
”வளம் ” என்ற மகர ஈற் றுப் சபயர்ச் சசால் லிற் கு பிறகு ”உடன்” என்ற
மூன்றாம் பவற் றுதம உருபு பசருகின்ற சபாழுது இதடயில் , ”அத்து”ச்
சாரிதய பசா்க்க பவண்டியது அவசியமில் தல என்பது சதளிவாகிறது.
திருக்குறளில் மகர ஈற் றுப் சபயர்ச் சசால் லுடன் அத்துச்சாரிதயச்
பசர்க்காமல் - பவற் றுதமயுருதப ஏற் றி எத்ததனபயா குறள் கள்
இருக்கின்றன.
”கல் லார்ப் பிணிக்கும் கடுங் பகால் அதுவல் லது
இல் தல நிலக்குப் சபாதற” (திருக்குறள் .570)
”நலக்குரியார் யாசரனின் நாமநீ ர் தவப் பின்
பிறற் குரியாள் பதாள் பதாயா தார்”, (திருக்குறள் .149)
என்றபடி பல திருக்குறள் கள் உள் ளன.
”பதமுன் விகுதியும் பதமும் உருபும்
புணர்வழி ஒன்றும் பலவும் சாரிதய
வருதலும் தவிர்தலும் விகற் பமும் ஆகும் ”. (நன் னூல் சூத்திரம் )
அத்து முதலிய சாரிதயகதள தவிர்க்கவும் சசய் யலாம் என்பது இந்த
நன்னூல் சூத்திரம் உதாரணம் .
மகர ஈற் றுப்சபயர்ச்சசாற் கபளாடு பவற் றுதமயுருதபச் பசர்க்கும்
பபாது அத்துச் சாரிதயதயச் பசர்க்க பவண்டியதில் தல என்பதற் கு
இலக்கண ஆசிரியரான நன்னூலாதர விட பவறுயாரிடம் பபாய் ச சான்று
பகட்க முடியும் ?
வள் ளலார் குணரத்தினம் என்னும் தனது நண்பருக்கு எழுதி அனுப்பிய
வாழத்து மடலில் ”வாழ் க!வாழ் க! என தனது நண்பதர முன்னிதலயில்
தவத்து வள் ளலார் வாழ் த்தியிருந்தார்.
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”கயசவாடு ரவ் சவாற் று ஈற் ற வியங் பகாள்
இயலும் இடம் ,பால் ,எங் கும் என்ப” (நன்னூல் )

என்னும் நன்னூல் சூத்திரம் , ”க” விலும் , ”ய” விலும் ”ர்” இலும் முடிகின்ற
வியங் பகாள் கள் தன்தம, முன்னிதல, படர்க்தக ஆகிய எல் லா
இடங் களிலும் , எல் லா பால் களிலும் பயன்படுத்தப்படும் .
அதாவது மூன்று இடங் களிலும் வியங் பகாள் கதள வித்தியாசமின்றிப்
பயன்படுத்தலாம் என்பது தான் நன்னூலார் விதித்த இலக்கணம் .
அதன்படி ”வாழ் க வளமுடன்!” என்று முன்னிதலயில் இருப்பதவதரப்
பார்த்து வாழ் த்துவது தவறில் தல.
சரி! வள் ளலார் எழுதிய முழுப் பாடதலயும் பார்ப்பபாம் . திருவருட்பா
ஆறாம் திருமுதறயில் உள் ள பாடல் வருமாறு.
”கல் வியிற் பகள் வியிற் கடலினுங் கடந்து, அன் பறி சவாழுக்கம் அதமந்தசதன் னிரண்டு
காண்பபான் சறன் பாற் கனிவுசகாண் டமர்ந்த, குணரத் தினநீ குடும் பத் துடபன
சிவந்திகழ் ஞானமும் சித்தியும் சபற் று, வாழ் க!வாழ் க
மகிழ் ந்தருட் டுதணயால்
வாழ் க! வாழ் க! வளம் சபற வாழ் க!!

இறுக்கம் இரத்தின முதலியார்க்கு எழுதிய 20 ஆவது திருமுகத்தின்
(கடிதத்தின்) ததலப்பில் காண்படுவது என்ற அடிக் குறிப்பபாடுஇராமலிங் கம் பணி மன்றம் - 2 ஆம் பதிப்பாக சவளியிட்டுள் ள
திருவருட்பா ஆறாம் திருமுதற பக்கம் 1122 இல் பமற் படிப் பாடல்
காணப்படுகிறது.
நமது அருள் தந்ததயின் முன்னர் உருசவளித் பதாற் றமாகத் பதான்றி
நான் உன்னுடன் ஒரு பத்து வருடம் இருக்கிபறன்” என்று வள் ளலார் கூறி
மதறந்த விபரம் நாம் அறிந்தபத.
பல சசாற் சபாழிவுகளில் இச் சசய் திதய மகரிஷிகள்
குறிப்பிடுவவார்கள் . ”எனது வாழ் க்தக விளக்கம் ” என்னும்
மகரிஷிகளின் நூலிலும் இது உள் ளது.
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நமக்காகி நமது அருள் தந்ததயவர்கள் உருவாக்கித் தந்திருக்கின்ற
”அருட்பபராற் றல் கருதணயினால் உடல் நலம் , நீ ளாயுள் , நிதற சசல் வம் ,
உயர் புகழ் , சமய் ஞ் ஞானம் ஓங் கி வாழ் பவன்” என்ற சங் கற் பத்தத
பமற் கண்ட வள் ளலார் பாடபலாடு ஒப்பு பநாக்கிப் பாருங் கள் .
•

உடல் நலம் என்பது பநாயற் ற வாழ் வு என்று வந்திருக்கிறது.

•

நீ ளாயுள் என்பது தா்க்க ஆயுளும் என்று வந்திருக்கிறது. ( தர்க்க
என்றால் முழுதமயான எனப் சபாருள் ).

•

நிதற சசல் வம் என்பது சசல் வப் சபருக்கு என வந்துள் ளது.

•

உயர்புகழ் என்பது கீர்த்தி என வந்துள் ளது. (நுலவரும் என்றால்
எடுத்துச் சசால் வதற் கு இயலாத எனப் சபாருள் ).

•

சமய் ஞ் ஞானம் என்பது சிவந்திகழ் ஞானம் என வந்துள் ளது. (சிவம்
என்றாலும் , சமய் என்றாலும் சதய் வம் ஆகும் .)

இன்சனாரு விஷயம் கவனியுங் கள் . வளம் சபற வாழ் க என
வள் ளலார் வாழ் த்தியிருக்கிறார். வாழ் க வளமுடன் என்ற வாழ் த்தும்
வள் ளலார் தந்தபத என விளங் கும் .
பமற் பபாக்காக பார்க்கக் கூடியவாகள் தவத்தின் நிதறவில் நாம்
கூறிக் சகாள் கின்றவரிடம் சங் கற் பக் கருத்துக்கதள நமது மகரிசஷிகள்
வள் ளலாதரப் பார்த்துப் பிரதி சசய் து சகாண்டதாக (காப்பியடித்து
விட்டதாக), கூறக் கூடும் .
உண்தம என்னசவன்றால் , நமது ஆசானிடம் வந்து வள் ளலர் வாழ் ந்து
சகாண்ருந்தார் என்பதற் கு இததவிட பவறு ஆதாரம் பததயில் தல
என்பதுதான். ஏசனனில் , வள் ளலார் நூல் கதள நமது மகரிஷிகள்
படித்துப் பார்த்ததில் தல.
உலக சமாதானம் என்னும் நூலிலும் அதில் கூறப்பட்டுள் ள கருத்துக்
களிலும் வள் ளலார் சசான்ன பத்தாண்டு காலத்தில் தான்
எழுதப்பட்டுள் ளன.
அதற் குப் பிறகும் மகரிஷிகளால் எழுதப்பட்ட கவிகளில் சமத்தப்
படித்த வள் ளலர் சாதயபய மிகுந்திருப்பததக் காணலாம் .
நமது மகரிஷிகபளா தமிதழ முதறயாக ஓதியதில் தல.
சசய் யுள் கதளத் திறம் படி எழுதுவதற் குப் படித்திருக்க பவண்டிய
யாப்பிலக்கணம் நமது அருள் தந்ததக்குத் சதரியபவ சதரியாது.
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இதனால் சதரிவது என்ன? தான் கூறியவாறு 10 ஆண்டுகள் மட்டும்
வள் ளலார் மரிஷிகளிடம் வாழ் ந்து சகாண்டிருக்கவில் தல எனத்
சதரிகிறது.
பவதாத்திரிதய மிகவும் தனக்குத் சதாடர்ந்தும் பிடித்துப் பபாகபவ,
வள் ளலார் அவர்கள் சதாடர்ந்தும் மகரிஷிகளுடபனபய வாழ் ந்து
சகாண்டிருந்தார் என்றுதான் சசால் ல பவண்டும் .
(நன் றி. மனவளக்கதலஞன் 2002 சனவரி, மார்ச், ஏப் ரல் இதழ் கள் )
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