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ற நா
ல ம் ஔைவ

- பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-60)
ைரசாமி பிள்ைள விளக்க உைர ம் .

Source:
றநா
(1 -200 பாட் கள்)
ம ைரத் தியாகராசர் கல் ாித் தமிழப்ேபராசிாியர்
சித்தாந்த கலாநிதிஔைவ சு ைரசாமிப் பிள்ைள அவர்கள்
எ தியவிளக்க ைர டன்
தி ெநல்ேவ த் ெதன்னிந்திய
ைசவசித்தாந்த
தி ெநல்ேவ

ற்பதிப் க் கழகம்,

மிெடட்

- 6 --- ெசன்ைன - 1

1960.
கழக ெவளியீ
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ஔைவயார்குப்பம் சுந்தரம்

ைரசாமிப் பிள்ைள (1903)
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ன்

ைர

இந்நாைளத் தமிழகத் க்குப் றநா
சாமிநாைதய ரவர்களால் ெசன்ற ஐம்ப

என் ம் இந் ல் தி . உ. ேவ.
ஆண் கட்கு ன்ேப அச்ேசற்றி

ெவளியிடப்ெபற்ற ; தமிழர்களின் பண்ைட நாகாிகத்ைத ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சி யறிஞர்
பல ம் கண்டறிந்த ; ேமைலநாட் த் தமிழ்ப் லவரான மைறத்தி ஜி. . ேபாப்
த ேயார்களால் சில பாட் க்கள் ெமாழிெபயர்த் ஆங்கிலத்திற் காட்டப்ெபற்ற .
அரசியல் ச தாயம் சமயம்

த ய வாழ்க்ைகத்

ைறகளில் உைழக்கும் அறிஞர்

பல ம் இந்
ன் ெசய் ட்க ட் பலவற்ைறப் பயன்ெகாண் ள்ளனர்; க த் க்கைள
ேமற்ெகாண் ள்ளனர். இப்ேபா ெசன்ைன மாநில அரசியல் தலைமச்சர்
உண நிைலபற்றிப் ேபச்சு நிகழ்த்த ேவண் யி ந்த காைலயில், இப் றநா
ஒ சில க த் க்கைள அவர்க்கு வழங்கிச் சிறப்பளித்த .
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ெதன்குமாியின் ெதற்கி
ெசய் ட்க
பின்

ம், அ

ள்ள இந்தமாக்கடல் ேதான் தற்கு ன் ேதான்றிய

ேதான்றியபின் பாரத இராமாயண நிகழ்ச்சிகட்கு

ம் ேதான்றிய ெசய் ட்க

கன் ேகாயி

ம், தி

ேவங்கடத்தில் தி மால் ேகாயி

ம், இராேமச்சுவரத்தில் இராம ங்கர் ேகாயி

ன்

ம்

ம், பழனியில்

ம் ேதான் தற்கு ன்

ேதான்றிய ெசய் ட்க ம், சிலம் பா ய இளங்ேகாவ க ம், மணிேமகைல பா ய
சாத்தானா ம் ேதான் தற்கு ன் ம் பின் ம் ேதான்றிய ெசய் ட்க ம் இப்
றநா ற்றில் ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன. சு ங்கச் ெசால் மிடத் , மிகப் பைழய
ெளல்லாவற்றிற்கும் பைழயெதனக் க தப்ப ம் ெதால்காப்பியத் க்கு ன்ேன

ல்க

ேதான்றிய ெசய் ட்க ம் பின் ேதான்றிய ெசய் ட்க ம் தன்னகத்ேத ெகாண் , தமிழ்
நாகாிகத்தின் ெதான்ைம ணர்த் ம் ெப
லாகத் திகழ்வ இப் றநா
என்ப
மிைகயாகா .
இவ்வா பல்லாயிரம் ஆண் கட்கு ன்ேப, நம் தமிழகத்தில் விளங்கிய லவர்
ெப மக்கள் அவ்வப்ேபா பா ய பாட் க்களின் ெதாகுப்பாக விளங்கும் இத்
ெதாைக

ல், ெதால்காப்பியப் றத்திைணயிய ல் அடங்கி ள்ள றத் ைறகட் ேகற்ப,

திைண ம்,

ைற ம் வகுக்கப் ெபற் ப் றத் ைற யிலக்கணத் க்குச் சீர்த்த

இலக்கியமாக ம் இலங்குகிற . "மக்கள், தம

வாழ்விைட எண்

ம் எண்ணங்க

ம்,

ெசால் ம் ெசாற்க ம் இயற்ைக இலக்கண வரம் க் குட்பட் இய வன;
அவ்விலக்கணத்ேதா ஒட் ய இயற்ைகெமாழி யிலக்கணம் தமிழ்ெமாழியின்
ெதால் லக்கணம்" என ெமாழி லறிஞர் உைரப்பதற்ேகற்பேவ, இந் ற்கண்
காணப்ப ம் எண்ணங்க ம் ெசாற்க ம் இலக்கண ெவா க்க ம் இலக்கியச்
ெசறி ம் ெபற் த் திகழ்கின்றன. ேம

ம், இவ் விலக்கண ெவா க்க ம் இலக்கியச்

ெசறி ம் பண்ைடத் தமிழ் மக்களின் நல்ெலா க்கத்ைத ம், சீாிய நாகாிகப்
பண்பாட்ைட ம் நல்லறிஞர் நன்கு ெதளிய விளக்கி நிற்கின்றன.
இப் றநா
ேபாலேவ, ேவேற ஏ ெதாைக ல்கள் இப் றப் பாட் க்
காலத்தனவாய் உள்ளன. அவற்ேறா கூட் எண்வைகத் ெதாைக ல்கள் என
இயம் வ

மர . அைவ, நற்றிைண, கு ந்ெதாைக, ஐங்கு

, பதிற் ப்பத் ,

பாிபாடல், க த்ெதாைக, அகநா
, றநா
எனப்ப ம். இைவயைனத் ம் பல
லவர்கள் பல காலத்திற் பா ய பாட் க்களின் ெதாைகயாகும். றநா ற் ச்
ெசய் ட்கைளப் ேபாலேவ, இைவ ெதான்ைம ம் இலக்கண ெவா க்க ம் இலக்கியச்
ெசறி ம் உைடயன. இவ்ெவட்

ள், ற ம், பதிற் ப் பத் ம் ஒழிய ஏைனய யா ம்

அகப்ெபா ள் ெநறிக்குாியன. பாி பாடல் என்ப இைச ேல; ஆயி ம் இ
றப்ெபா
ம் அகப் ெபா
ம் த வி இய வ . ெசல்வாக்குள்ள சூழ ல்
தக்கேதாாிடம்ெப வேத தம

அறிவின் எல்ைலயாகக் க தித் தம்ைமேய வியந் ,

அகப்ெபா ள் அைமதி காணா . அதைன யிகழ்ந் ைரக்கும் சி ைம, தமிழ ட்
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சிலர்பால் இக்காலத்ேத சிறி

காணப்ப கிற . அவர

அறியாைமக்கு இரங்கும்

தமி லகம், அவர சி ைமையப் ெபா ளாகக் ெகாண் அக த ய
ெபா
ல்கைளத் தள்ளி ெயா க்கும் கீழ்ைமைய அைடயாெதன்ப ஒ தைல.
நிற்க, இந்நாளில், மண்
நா ேதா ம் ேவ ேவ

லக நல்வாழ்க்ைகக்கைமந்த அரசியல் வைககள்,
வைகயவாயி

ம், ெபா வாக அரசியல் வாழ்வில் மக்கட்கு

நால்வைக உாிைமகள் இன்றியைமயா ேவண்டப்ப கின்றன என்பைத,
இரண்டாவ உலகப் ேபாைர ெவன்றி ற
த்த அரசியலறிஞர் வற்
த்தி ள்ளனர்.
அதைன ணர்ந்த அரசிய

லகம், அத்லாந்திக் சார்ட்டர் எனப்ப ம் உாிைம யாவணம்

வகுத்த ; அ நீர்ேமெல த்தாய் நிைலேபறின்றி விளங்காதாக, பண்ைடநாளில் நம்
தமிழகத்ேத அவ் ாிைம விளங்கியி ந்தெதன் காட் ம் ேபாிலக்கியம் இப்
றநா

என இதைனக் கற் ணர்ேதார் நன்கறிவர். ேபச்சுாிைம, வழிபாட் ாிைம,

அச்சமின்ைம, வ ைமயின்ைம என்ற நான்கும் அத்லாந்திக் சார்ட்டரால் உாிைமகளாக
வற்
த்தப்ப கின்றன. இந்த நான்ைக ம் பண்ைடத் தமிழர் தம் ைடய
பிறப் ாிைமயாகக்ெகாண் வாழ்ந்த திறத்ைத இப் றநா
ம் ஏைனத்
ெதாைக
நம

ல்க

ம் நன்குணர்த் கின்றன. இவ் ாிைம வாழ்வில் ஊறிவந்ததனால்தான்,

தமிழகம் இன் கா ம் ேவற்

உைட, ெமாழி, கைல, பண்பா
சீர்ைமயிழந்

நாட்டவர

பைடெய ப்பால் சீரழிந் , நைட,

த ய வாழ்க்ைகக் கூ களில் நிைலதிாிந்

ெதான்ைம நலம் மாறிவி ம் சி ைமநிைல மிக எய்தா , அரசியல்,

வாணிபம், ெபா ளாதாரம், கைல த ய ைறகளில் தனித் நின் உாிைமச்
ெசயலாற் ம் ஒட்பம் குன்றா வியல் டன் திகழ்கிற என்னலாம். இந்நிைல வ மிகப்
ெபற் ப் பண்ைடய நலம் ற் ம் ெபற் ச் சிறத்தற்கு ேவண் ம். நல்லறி க்கு இத்
ெதாைக ல்கள் சீாிய க
மிைகயாகா .

லங்களாகும்; அவற் ள் றநா

மிகச் சிறந்தெதன்ப

இந்நாைளய அரசியல் இயக்கத்தின் விைளவாகத் தமிழகம் தமிழர்க்ேக ாிய
தனி ாிைம நாடாகும் தகுதி ெபற இ க்கிற . அத்தகுதிையப் ெபறாவா த க்கும்
தைடகைளத் தகர்த்ெதறித்ற்கும் பண்ைடத் ெதாைக லறி ெப ந் ைணயாகும்.
றநா

ற் த் தமிழகம் ேமற்ேக ேகரள நாட்ைட ம், வடேமற்ேக கன்னட

நாட்ைட ம், வடக்ேக ஆந்திர நாட்ைட ம் தன்னகத்ேத ெகாண்
வடெவல்ைல தி ேவங்கடத்ைதக் கடந்

நின்ற . ேகரளர

ந்த . தமிழகத்தின்

மைலயாள ம்,

கன்னடர கன்னட ம், ஆந்திரர
ெமாழி லறிஞர் பலகா ம் வற்

ெத ங்கும் பழந் தமிழ்ெமாழியா ெமன்ப
த் ைரத் ப் ேபாத ம் ெப ெமாழி. இம்

மைலயாள த யன, வடெமாழி
ேவற் ெமாழிெபால இய ம் ஒ

த ய பிறெமாழிக் கலப்பால் தமிழ்த்தன்ைம மாறி,
ம் ெபற் நிற்கின்றன. அதனால் அம் ெமாழி
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ேபசுேவார், தாம் பழந்தமிழக் கு யின் வழித் ேதான்றல்கள் என்பைத மறந்
வாழ்

நடாத்த விைழகின்றனர். ஆயி

ேவ பட

ம், சந்தனக்ேகால் கு கினால்

ேவப்பங்ேகாலாகாதவா ேபால, ஆந்திர ம் கன்னட ம் ேகரள ம் ெமாழிவைகயி
நைடவைகயி ம் எத் ைண ேவற் ைம ேமற்ெகாள்ளி ம் உள்ளத் எண்ண
வைகயில் தமிழராய் வாழ்வ இனி விளங்கித் ேதான்றி நிற்கிற . இவர்கள
ெதான்ைம ம் பண்பா ம் இனி காணடற்கண் இப் றநா
த ய
ெதாைக ல்கள் மிகுதி ம் பயன்ப கின்றன.
இனி, இவ் ேவற் ைம ெயாழிதற்கும், ஆந்திர ம்
ஒன் பட்

வாழ்ந்

த ேயார் தமிழெரன

சிறத்தற்கும், இவரனவ ம் கூ ய ஒ ைமயரசியல் வகுத்

அரசியல் தனி ாிைம வாழ் ெபற ேவண் ெம ம் யற்சி ஒ பால் நில கிற ;
ெநஞ்ெசான்றி ஒற் ைமப்பட் ஒ ைமயரசியல் வாழ் நடாத்தற்கு ெமாழியின்
ேவற் ைமநிைல தைட ெசய்தலால். இப்ேபா ள்ள ெமாழிவாாியாகப் பகுப் ண்
அரசியல் வாழ் நடாத் வ தக்க எ ம் யற்சி ஒ பால் நில கிற . இவ்
வி வைக

யற்சிகட்கிைடேய, இத் ெதன்றமிழக

அரசியல் வாழ்ைவத் தனி

ாிைம டன் நிலவவிடா - ெபா ணிைல, ெமாழி, வாணிபம் த ய பல
ைறயி ம் தமிழ் வாழ் தனித்ேதாங்க விடலாகாெதனக் க தி - ஒ க்கும் யற்சி
ஒ பால் ைனந் நிற்கிற . அரசியல் ஆக்க யற்சிக ட் கலந் தமிழரசிய ற்
பணி ாிய வி ம் ேவார்க்கு இப் றநா
த ய ெதாைக ல்களின் அறி
இன்றியைமயாததாகும். இதைன ண ம் இந்நாைளய தமிழகம் ெதாைக ைல
வி ம்பிப் பயி கின்ற . இந் ற்கண் காணப்ப ம் எண்ண ம் ெசால் ம் பாட்
வ வில் உள்ளன. இப்பாட் களின் ெபா ைள விளக்குதற்குப் பைழேயார் ஒ வர்
எ திய பைழய ைர ம் உள . இவ் ைர இந் ன்
திற்கும் இல்ைலயாயி
கிைடத்த அளவில் மிக்க சிறப் ைடயதாகேவ இ க்கிற . எம இவ் ெவளியீ
ம் உைர ெபற் இ பகுதிகளாக வந் ள்ளன.

ம்,
ல்

பாட் ம், அதன் உைர மாக நில ம் ஏைன ல்கைளப்ேபாலேவ இந்
ன்
பாட்ைட ம் உைரைய ம் ப த் வ வ இன் கா ம் இ ந் வ ம் மர . இம்மர
தமிழறி ெபாி ெபற்றார்கேக எளிதாய் இயன் வந்த . தமிைழ ஓரள கற்றா ம்
இன்றியைமயா ப க்க ேவண் ய நிைலைம ண்டாய்விட்டைமயின், அவர்கட்கும்
பயன்ப மா இவ் ெவளியீ வ வதாயிற் . ஒவ்ெவா பாட் க்கும் ஏற்ற
ன் ைர ம், உைரயில் அாிய ெபா ள்ெகாண் நிற்கும் ெசாற்ெபா ள்க க்கும்
க த் க்க க்கும் ேவண் ம் விளக்க ம் இவ் ெவளியீட் ன் தனிப் பண்பாகும்.
ன்

ைரப் பகுதி, ஒவ்ெவா

பாட் க்கும் பா ேனார் வரலா ம் பாடப்பட்ேடார்

வரலா ம், பாட் ன் க த் ம் பிற ம் கூ கிற . பைழய

ைர மிகச் சிறந்த

உைரயாத ன், அதைனச் சிறி ம் மாற்றா , பாட்ேடா இையத் க் காண்பதற்
ெகளிதாகக் கண்ணழித் ைரவ வில் அ காட்டப்பட் ள்ள . பாட் ம் உைர ம்

ம்
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ஏட் ப் பிரதிகள் சிலவற்ேறா
ெபற் ள்ளன.

ஒப் ேநாக்கப்ெபற் ச் சில தி த்தங்க

ம்

நா
பாட் க்கைளக் ெகாண்ட இப் றநா
இப்ேபா இயன் வ ம்
ைறயில்
ம் ஒ
லாக ெவளிவாின் ைகக்கடங்காப் ப ைம ம் எ த்ேதந்திப்
ப த்தற்கு அ ைம ம் த ெமன் ம் க த்தால் இ
பாட் க்கள் ெகாண்ட
இ பகுதியாக ெவளி வந் ள்ள . இதன்கண் தல் இ
பாட் க்கள் உள்ளன.
ப்ெப ங்காப்பிய ஆராய்ச்சியாள ம், ஐங்கு

, பதிற் ப் பத்

த ய

ெதாைக ல்கட்கு விளக்க ைர கண்டவ ம், அண்ணா மைலப் பல்கைலக் கழக
ஆராய்ச்சிப் பகுதி விாி ைரயாளராகவி ந் இப்ேபா ம ைரத் தியாகராசர்
கல்

ாித் தமிழ்ப் ேபராசிாியராக வி க்கும் சித்தாந்த கலாநிதி, ஔைவ சு.

ைரசாமிப்

பிள்ைளயவர்கள் இவ் ெவளியீட் ற்கு உ ப்பாகும் ன் ைர, கண்ணழித் ைர,
விளக்க ைர த யன எ தி தவினார்கள். அவர்க ைடய ஆராய்ச்சியின் அ ைம
ெப ைமகள் இதன் ன் ைர விளக்க ைரப் பகுதிகைளக் காண்பார்க்கு இனி
லனாம்.
இ கா ம் எம் ெவளியீ கைள ேயற் எம்ைம க்கிவ ம் தமிழகம், இதைன ம்
ஏற் த் தன் ெப ந் ைணையத் தளராேம நல்கு ெம ம் ணி ைடேயம்.
ைசவ சித்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகத்தார்.

----------------------------------------------------------பா ேயார் ெபயர் அகர வாிைச
[எண் : பாட்

எண்]
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றநா

-

ல ம் உைர ம்

1. கட ள் வாழ்த்
இக்கட ள் வாழ்த்ைதப் பா யவர் பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனார். ெப ந்ேதவனார்
என்ப இவ்வாசிாிய இயற்ெபயர். தமிழில் பாரத்தத்ைதப் பா ய ெசயல்பற்றி இவர்
பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனார் என வழங்கப்ப கின்றார். இப்ேபா
ெவளியாகியி க்கும் பாரத ெவண்பா ெவன் ம் ல் இவர் பா யெதன் கூ வர்.
இப் பாரத ெவண்பா உைரயிைடயிட்ட பாட்

சங்கத்ெதாைக

ல்க

ள் நற்றிைண,

கு ந்ெதாைக, ஐங்கு
, அகநா
, றநா
என்ற இவற்றிற்குக் கட ள்
வாழ்த் ச் ெசய் ட்கைளப் பா ச் ேசர்த்தவர் இவர். இதனால் இவர் கட ட்ெகாள்ைக
நிைறந்த ள்ள ைடயவெரன்ப
லனாகும். இவர் ெப ெமபா ம் சிவைன ம்
கைன ம் பா யி க்கின்றார்; நற்றிைணயில் உள்ள பாட் தி மாைலக் குறித்
நிற்பதாகப் பின்னத் ர் நாராயணசாமி ஐயரவர்களால் உைர காணப்பட் ள்ள .
இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் ெப ந்ேதவனார், சிவைன அ ந்தவத் ேதான் என்
குறிப்பிட் , அவ

க்குக் கண்ணி ம் மாைல ம் ெகான்ைற; ஊர்தி ம் ெகா

ம்

ஆேன என் குறித் , அவ ைடய கைறமிட ம், ெபண்
வாகிய திற ம்,
தைலயிற்சூ ய பிைற ம் ைறேய அந்தணரா ம் பதிெனண் கணங்களா ம்
கழ ம் ஏத்த ம்ப ம் எனத் ெதாிவித் , அதனால் நா ம் அவைன வணங்கி
வாழ்த் தல் ேவண் ம் என்ற க த்ைத உய்த் ணர ைவக்கின்றார்.
கண்ணி கார்ந ங் ெகான்ைற காமர்
வண்ண மார்பின் தா ங் ெகான்ைற
ஊர்தி வால்ெவள் ேளேற சிறந்த
சீர்ெக ெகா
ம் அவ்ேவ ெறன்ப
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கைறமிட றணிய மணிந்தன் றக்கைற
மைறநவி லந்தணர் வல ம் ப ேம
ெபண்
ஒ திற னாகின் றவ்
த்
தன் ளடக்கிக் கரக்கி ங் கரக்கும்
பிைற தல் வண்ண மாகின் றப்பிைற

5

பதிெனண் கண

10

ேமத்த ம் ப ேம

எல்லா உயிர்க்கும் ஏம மாகிய,
நீரற வறியாக் கரகத் த்
தாழ்சைடப் ெபா ந்த அ ந்தவத் ேதாற்ேக.
உைர: கண்ணி - தி
கார்காலத்

(1)

ேமல் சூடப்ப ம் கண்ணி; கார் ந ங் ெகான்ைற -

மல ம் நறிய ெகான்ைறப்

; காமர் வண்ண மார்பின் தா ம் ெகான்ைற -

அழகிய நிறத்ைத ைடய தி மார்பின் மாைல ம் ெகான்ைறப்
ெவள்ேள

- ஏறப்ப வ

; ஊர்தி வால்

ய ெவளிய ஆேன ; சிறந்த சீர்ெக

ெகா

ம் அவ் ஏ

என்ப- மிக்க ெப ைமெபா ந்திய ெகா
ம் அவ் வாேன ெறன் ெசால் வர்; கைற
மிட அணிய ம் அணிந்தன் - நஞ்சின க ப் த் தி மிடற்ைற அழகுெசய்த ம்
ெசய்த ; அக்கைற மைற நவில் அந்தணர் வல ம் ப ம் - அக்க ப் த்தான்
ம வா ம் வாேனாைர ய்யக் ெகாண்டைமயின் ேவதத்ைதப் பயி ம் அந்தணராற்
கழ ம் ப ம்; ெபண்
ஒ திறன் ஆகின் - ெபண்வ
ஒ பக்கம் ஆயிற் ;
அவ்
தன் ள் அடக்கிக் கரக்கி ம் கரக்கும் - ஆய அவ்வ
தான் தன் ள்ேள
ஒ க்கி மைறக்கி

ம் மைறக்கப்ப ம்; பிைற

தற்கு அழகாய ; அப்பிைற பதிெனண்கண
ெபாிேயான் சூ தலாற் பதிெனண்கணங்களா

தல் வண்ணம் ஆகின்

- பிைற தி

ம் ஏத்த ம் ப ம் - அப்பிைறதான்
ம் கழ ம்ப ம்; எல்லா

யிர்க்கும்

ஏமமாகிய - எவ் வைகப்பட்ட உயிர்க

க்கும் காவலாகிய; நீர் அற

அறியாக் கரகத்

- நீர் ெதாைலவறியாக் குண் ைகயா

ம்; தாழ் சைட- தாழ்ந்த தி ச்சைடயா

ெபா ந்த - சிறந்த; அ ந்தவத் ேதாற்கு- ெசய்தற்காிய தவத்ைத ைடேயா

ம்;
க்கு எ- .

தன் ள் அடகிக் கரக்கி ம் கரக்கும் என்பதற்கு அவ்வ
தான் எல்லாப்
ெபா ைள ம் தன் ள்ேள யடக்கி அவ்விைறவன் கூற்றிேல மைறயி ம் மைற ம்
என் உைரப்பி ம் அைம ம். நீரற அறியாக் கரகம் கங்ைக ெயன்பா
ளர்.
அக்கைற, அவ்

, அப்பிைற என நின்ற எ வாய்கட்கு,

வல ம் ப ம், கரக்கி

கரக்கும், ஏத்த ம் ப ம் என நின்ற பயனிைலகைள நிரேல ெகா க்க. இவ்ெவ
வாய்கைள ம் பிறவற்ைற ம் அ ந்தவத்ேதாற் ெகன் ம் நான்காவதேனா
ஏமமாகிய அ ந்தவத்ேதா ெனன்க. ஏமமாகிய நீர் எனி மைம ம். அணிய
மணிந்தன் என்ப "உண்ண
ண்ேணன்" (க . 23) என்ப ேபால நின்ற .
பதிெனண்கணங்களாவார் ேதவ ம் அசுர ம் னிவ ம் கின்னர ம் கிம் ட ம்

ம்
க்க.
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க ட ம் இயக்க ம் இராக்கத ம் கந்த வ ம் சித்த ம் சாரண ம் வித்தியாதர ம்
நாக ம் த ம் ேவதாள ம் தாராகண ம் ஆகாச வாசிக ம் ேபாக மிேயா ெமன
இவர்; பிறவா ம் உைரப்பர். இப் ெபாிேயாைன மன ெமாழி ெமய்களான் வணங்க,
அற தல் நான்கும் பயக்கும் என்ப க த்தாகக் ெகாள்க.
விளக்கம்: தைலயிற் சூடப்ப வ
மாைல ெயன் ம் வழங்குவ

கண்ணி ெயன் ம், மார்பில் அணியப்ப வ

மரபாதாலால், கண்ணிெயன்பதற்குத் 'தி

சூடப்ப ம் கண்ணி' ெயன்றார். காமர், அழகு. வண்ணம்,
அழகும் குறித்

ன்ன

நின்ற . ெசம்ேமனியிற் க ப் நிறங் ெகாண்

கைறைய நஞ்சுக் க ப்ெபன் ம், அ
என் ம் உைரத்தார். அ மைற நவி

ேமற்

நிற ம் பின்ன
நிற்ப பற்றி,

நஞ்சினால் உண்டான பற்றி, நஞ்சின க ப்
ம் அந்தணராற் பரவப் ப தற்குக் காரணம்

ெதாக்குநிற்ற ன், அதைன விாித் , "வாேனாைர

ய்யக் ெகாண்டைமயின்" என்

உைர கூறினார். ம வா ம் என்ற , அக்கைற ம வாய்

வலப்ப தற் குாித்தன்

றாயி ம் என்ப பட நின்ற . நவி தல், பயி தல்; "விைனநவில் யாைன" (பதிற். 82)
என்பதின் உைர காண்க. பிைற மகளிரால் ெதாழப்ப ேமயன்றி ஏேனாரால் ெபாி ம்
ெதாழப்ப வதன் ; ஆயி ம் அப்பிைற பதிெனண் கணங்களா ம்
ெதாழப்ப வதற்குக் காரணம் "ெபாிேயான் சூ தலால்" என்பதனால் காட் னார்.
அவ்
தன் ள் அடக்கிக் கரக்கி ம் கரக்கும் என்பதற்கு, "எல்லாப் ெபா ைள ம்
தன் ள்ேள அடக்கி அவ்விைறவன் கூற்றிேல மைறயி ம் மைற ம்" என் ேவ
ெபா ள் கூறி ம் ெபா ந் ம் என் ைரக்கின்றார். அ ந்தவத் ேதாற்கு அக்கைற
வ

ம் ப ம்; அவ்

கரக்கி

ம் கரக்கும்; அப்பிைற ஏத்த ம் ப ம் என

பதிெனண்கணங்கைள ம், 'கின்னரர் கிம்
கழியக்கர் - மன்

டர் விச்சா தரர்க டர், ெபான்னமர்

ம்,
தர்

ம், உரகர் சுரர்சா ரணர் னிவர் ேமலாம். பரகதிேயார் சித்தர் பலர்;

காந்த வர் தாரைககள் காணாப் பசாசகணம், ஏந்

கழ் ேமய விராக்கதேரா -

டாய்ந்ததிறற், ேபாகா வியல் ைடய ேபாக வி ேயா டேன, ஆகாச வாசிகாள வார்"
என அ யார்க்குநல்லார் காட் ம் பைழய ெவண்பாக்களால் ேவ வைகப்படக்
கூ த

ம் உண்ெடனத் ேதான் வ பற்றி, "பிறவா ம் உைரப்ப" என்றார்.

-----------------
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றநா
2. ேசரமான் ெப ஞ்ேசாற்

ல்

தியஞ்ேசரலாதன்.

ெப ஞ்ேசாற் தியஞ்ேசரலாதன் ேசரமன்ன ள் ஒ வன். இவைன உதியெனன் ம்,
உதியஞ்ேசர ெலன் ம், உதியஞ் ேசரல ெனன் ம் மா லனா ம் ேகாட்டம்பலத் த்
ஞ்சிய ேசரமா ம் பா வர். பாண்டவ ம் ாிேயாதனனாதிேயா ம் ெபா த
காலத் இ திறத் ப் பைடகட்கும் ெப ஞ்ேசாறிட் இச்ேசரமான் ந நிைல
ாிந்தாெனன்ப பற்றி இவன் ெப ஞ்ேசாற் தியஞ் ேசரலாதன் எனப்ப கின்றான்.
ரஞ்சி ெரன்ப இப்ப்பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர்
நாகனார ஊராகும். இவர்
தைலச்ச்சங்கப் லவ ள் ஒ வெரன இைறயனார் களவிய ைர கூ கிற . நாகனார்
என்ப பிற்காலத் ஏெட திேனாரால் நாகராயர் எனப் பிறழ எ தப்பட் விட்ட .
இப்பாட் ல், இச்ேசரமான். நிலம், விசும் , காற் , தீ, நீர் என்ற ஐம்ெப ம்
தங்களின் இயற்ைகேபாலப் ெபாைற, சூழ்ச்சி, வ , ெதறல், அளி ெயன்ற ஐந் ம்
உைடயவன் என் ம், பாண்டவராகிய ஐவ ம்

ாிேயாதனன்

ெபா தகளத்தில் அவர் பைடக்குப் ெப ஞ்ேசா வைரயா
ேமைலக் கடற்கும் கீைழக்கடற்கும் இைடயிற் கிடக்கும் நா

த ய

ற் வ ம்

ெகா த்தவன் என் ம்,
ற் ம் இவற்ேக ாிய

என் ம், இமய ம் ெபாதிய ம் ேபால இவன் ந க்கின்றி நிைல ெப தல்
ேவண் ெமன் ம் கூறி வாழ்த் கின்றார்.
மண் ணிந்த நில ம்
நிலேனந்திய விசும் ம்
விசும் ைதவ வளி ம்
வளித்தைலஇய தீ ம்
தீ ரணிய நீ ெமன்றாங்
ைகம்ெப ம் தத் தியற்ைக ேபாலப்
ேபாற்றார்ப் ெபா த்த ஞ் சூழ்ச்சிய த கல ம்
வ
ந் ெதற ம் அளி
ைடேயாய்
நின்கடற் பிறந்த ஞாயி ெபயர்த் நின்

5

ெவண்டைலப் ணாிக் குடகடற் குளிக்கும்
யாணர் ைவப்பின் நன்னாட் ப் ெபா ந
வான வரம்பைன நீேயா ெப ம
அலங்குைளப் ரவி ஐவேரா சிைனஇ
நிலந்தைலக் ெகாண்ட ெபாலம் ந் ம்ைப

10

ஈைரம் பதின்ம ம் ெபா
களத் ெதாழியப்
ெப ஞ்ேசாற் மிகுபதம் வைரயா ெகா த்ேதாய்
பாஅல் ளிப்பி ம் பக
ளி ம்

15

17
நா அல்ேவத ெநறிதிாியி
திாியாச் சுற்றெமா

ம்
ேசண் விளங்கி

ந க்கின்றி நி யேரா வத்ைத அ க்கத் ச்
சி தைல நவ்விப் ெப ங்கண் மாப்பிைண
அந்தி யந்தணர் அ ங்கட னி க்கும்
த்தீ விளக்கிற் ஞ்சும்
ெபாற்ேகாட்

20

மய ம் ெபாதிய ம் ேபான்ேற.

திைண- பாடாண் ைண; ைற- ெசவியறி
ெப ஞ்ேசாற் தியஞ்ேசரலாதைன ரஞ்சி ர்
உைர: மண் திணிந்த நில

ம்- அ

(2)

உ; வாழ்த்திய மாம். ேசரமான்
நாகனார் பா ய .

ச்ெசறிந்த நில

அந்நிலத்தின் ஓங்கிய ஆகாய ம்; விசும் ைதவ

ம்; நிலேனந்திய விசும் ம்-

வளி ம் - அவ்வாகாயத்ைதத் தடவி

வ ம் காற் ம்; வளி தைலஇய தீ ம் - அக்காற்றின்கண் தைலப்பட்ட தீ ம்; தீ
நீ ம் என் - அத் தீேயா
ஐவைகப்பட்ட ெபாிய

மா பட்ட நீ ெமன; ஐம்ெப ம்
தத்தின

தத்

ம், சூழ்ச்சிய

அவைர யழித்த
அ

ம் ச ரங்கவ

ம்- பைகவர்

அகல ம்- அப்பிைழ

ெபா க்குமளவல்ல வாயின் அவைரயழித்தற் குசா ம் உசாவின
– அவைர யழித்தற்ேகற்ற மனவ

இயற்ைக ேபால -

தன்ைம ேபால; ேபாற்றார்ப் ெபா த்த

பிைழ ெசய்தால் அப்பிைழையப் ெபா த்த

ரணிய

ம்; ெதற

அகல ம்; வ

ம்

ம்- அவ்வாற்றால்

ம்; அளி ம் உைடேயாய்- அவர் வழிபட்டால் அவர்க்குச் ெசய் ம்

ைடேயாய்; நின் கடல் பிறந்த ஞாயி

ெபயர்த் ம்- பின்

- நின

கடற்கண் ேதான்றிய ஞாயி ;

ம்; நின் ெவண்டைலப் ணாிக் குடகடல் குளிக்கும் - நின

ெவளீய தைலெபா ந்திய திைரைய ைடய ேமல்கடற்கண்ேண ழ்கும்; யாணர்
ைவப்பின் நன்னாட் ப் ெபா ந வ வாய் இைடயறாத ர்கைள ைடய நல்ல
நாட் ற்கு ேவந்ேத; வானவரம்பைன - வானவரம்ப; ெப ம-; நீ--; அலங்கு உைளப்
ரவி ஐவேரா சிைனஇ - அைசந்த தைலயாட்ட மணிந்த குதிைரைய ைடய
பாண்டவ ைரவ டேன சினந் ; நிலம் தைலக் ெகாண்ட ெபாலம் ந் ம்ைப ஈைரம்
பதின்ம ம் - நிலத்ைதத் தம்மிடத்ேத ெகாண்ட ெபாற் ந் ம்ைபைய ைடய
ாிேயாதனன்

தலாகிய

ற் வ ம்; ெபா

களத் ெதாழிய - ெபா

ேபார்க்களத்தின்கட் ப ந் ைண ம்; ெப ஞ்ேசாற் மிகுபதம் வைரயா
ெகா த்ேதாய்- ெப ஞ் ேசாறாகிய மிக்க ணைவ இ பைடக்கும் வைரயா
வழங்கிேனாய்; பாஅல் ளிப்பி
இ ளி
திாியி
ேவ

ம் - ஞாயி

ம் - பால் தன் இனிைம ெயாழிந்

தன் விளக்கெமாழிந்

ம் - நான்கு ேவதத்தின

இ ளி

ஒ க்கம் ேவ ப

ளிப்பி

ம்; பகல்

ம்; நாஅல் ேவதம் ெநறி
ம்; திாியாச் சுற்றெமா

பா ல்லாத சூழ்ச்சிைய ைடய மந்திாிச் சுற்றத்ேதா ;

-

ேசண் விளங்கி -
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ஒழியா
அ க்கத்

ெந ங்காலம் விளங்கி; ந க்கின்றி நி யர் -

ளக்கமின்றி நிற்பாயாக;

- அைரமைலயின் கண்; சி தைல நவ்விப் ெப ங்கண் மாப்பிைண - சிறிய

தைலைய ைடய மறிகைள ைடயவாகிய ெபாிய கண்ைண ைடய மான்பிைணகள்;
அந்தி - அந்திக் காலத்ேத; அந்தணர் அ ங்கடன் இ க்கும் த்தீ விளக்கில்
அந்தணர் ெசய்தற்காிய கடனாகிய ஆ திையப் பண் ம் த்தீயாகிய

ஞ்சும் -

விளக்கின்கண்ேண யி ம்; ெபாற்ேகாட் இமய ம் ெபாதிய ம் ேபான் ெபாற்சிகரங்கைள ைடய இமயமைல ம் ெபாதியின்மைல ம் ேபான் - எகுளிக்கும் நாெடன இைய ம். குளிக்கும் நாெடன இடத்

நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில்

இடத் ேமல் நின்ற . நிேயா, ஓ: அைசநிைல. அன்றி, இதைன வினாவாக்கி, ஞாயி
குளிக்கு ெமன்பதைன ற்றாக்கி வானவரம்பெனன்பதைன அவ்வினாவிற்குப்
ெபா ளாக்கி உைரப்பா
ளர். த்தீயாவன: ஆகவ*னீயம், கா கபத்தியம்,
ெதன்றிைசயங்கி. ஆங்கும் அத்ைத ம் அைசநிைல. வானவரம்பைன: ஐகாரம்
ன்னிைல விளக்கி நின்ற . நிலந் தைலக் ெகாண்டெவன்பதற்கு நிலங்ேகாடல்
காரணமாகத் தைலக்கட் சூ ய ெவனி மைம ம்.
ேபாற்றார்ப் ெபா த்தல்

த ய குணங்கைள

ைடேயாய், ெபா ந, வைரயா

ெகா த்ேதாய், வானவரம்ப, ெப ம, நீ ளிப்பி ம் இ ளி ம் திாியி ம் இமய ம்
ெபாதிய ம் ேபான் ந க்கின்றிச் சுற்றெமா விளங்கி நிற்பாயாக எனக் கூட்
விைன
ெசய்க. ேபாற்றார்ப் ெபா த்தல் த ய குணங்கைள அரசியலைடவாற்
கூ கின்றாராத ன்,

தங்களின் அைட

கூறாராயினார்.

இதனாற் ெசால் ய தன்கடற் பிறந்த ஞாயி தன்கடற் குளிக்கும் நாடனாதலால்
ெசல்வ ைடயையயாக ெவன் வாழ்த்த ேவண் வதின்ைமயின் நீ வாழ்கெவன
வாழ்த்தியவாறாயிற் .
விளக்கம்: குளிக்குெமன் ம் ெபயெரச்சவிைன ஞாயிற்றின் விைனயாயி ம்,
ஞாயிற் க்கும் நாட் க்கு ள்ள ெதாடர் இடத் நிகழ் ெபா
க்கும் இடத் க்கு
ள்ள ெதாடர்பாவ பற்றி, குளிக்கும் நாெடன
ந்த . இ பற்றிேய "குளிக்கும்
நாெடன இடத் நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமல் ஏறி நின்ற" ெதன்றார்.
வானவரம்பைன, வானவரம்ப ெவன

ன்னிைலயாய்க் ெகாள்ளா , "'நீேயா வான

வரம்பைன?" என வினாவாக்கிக் கூ வ

ண்ெடன்றற்கு, வினா வாக்கி

ைரப்பா

ளர் என்றார். சூ ெபா
நிலத்ைத ன்ேப கவர்ந் ெகாண்டைமயின், நிலம்
தைலக்ெகாண்ட ெவன்பதற்கு நிலத்ைதத் தம்மிடத்ேத ெகாண்ட என ைர கூறினார்.
நிலந்தைலக்ெகாண்ட ம்ைப ெயன்பதற்கு, நிலத்ைதக் ைகக்ெகாள் தல் காரணமாகத்
தைலயிற் சூ க்ெகாண்ட ம்ைப என் ம் ெபா ள் கூறலாமாதலால் "நிலங்ேகாடல்
காரணமாகத் தைலக்கட் சூ ய ெவனி மைம ம்" என்றார். ெப ஞ்ேசாற் மிகுபதம்-
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ெபாிய ேசாறாகிய மிக்க

ண . ெபா

களத்ெதாழிந்தவழி, ேசா

ெகா த்தற்கு

வழியின்ைமயின், ஒழிய ெவன்றதற்கு, "ேபார்க்களத்தின் ப ந் ைண ம்" என்
ெபா ள் கூறினார்.

என்ப

எஞ்சாைம குறித்த ன், ஒழியாெதன் ைரத்தார்.

திாியாச் சுற்றம் என்றவிடத் , திாிதல் சுற்றத்தார்க் காகா அவர
இதற்கு ேவ பா ல்லாத சூழ்ச்சிைய ைடய மந்திரச் சுற்றம் என்

சூழ்ச்சிக் காதலால்,
உைர கூறினார்.

சி தைல நவ்விப் ெப ங்கண் மாப்பிைண ெயன்றவிடத் , பிைண ெயன்ற
ெபண்மா க் கானைமயின் சி தைல நவ்விெயன்ற சிறிய தைலைய ைடய
மான்மறிக் காயிற் . மறி, கன் . "மறியிைடப்ப த்த மான்பிைண" (ஐங் 401) என
வ தல் காண்க. அரசியலைடவாவ ெபாைற, சூழ்ச்சி, வ , ெதறல், அளிெயன
நிற்கும் ைற. இவற்றிற் ேகற்பேவ நில ம் விசும் ம் வளி ம் தீ ம் நீ ெமன
ைறேய பாட் ன்கட் கூறப்ப கின்றன. ெபாைறக்கு நில ம் சூழ்ச்சிக்கு விசும் ம்,
வ க்குவளி ம், ெதற

க்குத் தீ ம், அளிக்கு நீ ம் அைட

என ணர்க.

"அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம்" (குறள் 151) என் ம், "விசும்பினன்ன சூழ்ச்சி" (ேபரா
உைர. ேமற். உவம.6) என் ம், "வளி மிகின் வ

மில்ைல" ( ற. 51) என் ம் வ தல்

காண்க. தங்களின் அைடவாவ நிலம், நீர், தீ, வளி, விசும் என நிற்ப .
ெபாற்ேகாட் மய ம் ெபாதிய ம் ேபான் ந க்கின்றி நி யர் என இப்பாட் க்
கூ வைத ட்ெகாண்ேட இளங்ேகாவ கள், இமயத் ம் ெபாதியி டத் ம் உயர்ந்ேதா
ண்ைமயின், உயர்ந்ேதார் இவற்றிற்கு ஒ க்கம் கூறார் என் கூட் , இமயமாயி
ெபாதியிலாயி ம் காேரயாயி ம் "ந க்கின்றி நிைலஇய ெவன்ப தல்லைத"
ஒ க்கங் கூறார் உய்ர்ந்ேதா ண்ைமயின்,
ந்த ேகள்வி
ணர்ந்ேதாேர" என்
கூ வ ஒப் ேநாக்கத்தக்க . இமயப் ெபாற்ேகாட்ைட ம் ெபாதியத்ைத ம் ேசர
ெவ த்ேதா தலால், இமயத் அ ப்பகுதியில் நடந்த பாரதப் ேபார்நிகழ்ச்சியில்
ேசரமான் ெசய்த ந நிைல தவிைய இவர் ேநாிற் கண்டறிந்தவ ெரனத் ணிதற்
கிடனாகிற .
---------3. பான் யன் க ங்ைகெயாள்வாட் ெப ம்ெபயர் வ தி
இப் ெப ம்ெபயர் வ தி இப் பாட் ன்கண் ஆசிாியர் இ ம்பிடர்த் தைலயாரால்
"க ங்ைக ெயாள்வாட் ெப ம்ெபயர் வ தி" ெயனேவ அைழக்கப் ப கின்றா
னாதலால் இவன ெபய ம் இ ேவ ேபா ம். இவன் க ாியர் வழித்
ேதான்றெலன் ம், தன்பால் வ ம் இரவலர் குறிப்பறிந்

அவர் ேவண் வன நல்கும்

ெப ங்ெகாைட வள்ளல் என் ம், இதனால் இவனிடம் இர்வலர் வந்த வண்ணேம
யி ப்ப ெரன் ம் கூறி, இவ்வைகயால் உண்டாகும் கழி

ம், ெசால் தவறாத

ம்
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வாய்ைமயால் உண்டாகும் கேழ மிகச் சிறந்த தாதலால், "நிலம் ெபயாி ம் நின்
ெசால் ெபயரல்" என் ம் இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் வற்
த் கின்றார்.
இப்பாட் ைனப் பா ய ஆசிாியர் இ ம்பிடர்த் தைலயார் ேசாழன் காிகால க்கு
அம்மான் என் கூ வர். இவர் யாைனயின் ெபாிய க த்ைத இப்பாட் ன்கண்
இ ம்பிடர்த்தைல ெயன் சிறப்பித் க் கூ வ பற்றி, இத்ெதாடரால் இவைரச்
சான்ேறார் இ ம்பிடர்த் தைலயார் என வழங்கலாயினர். இவர இயற்ெபயர்
ெதாிந்தில . இவர்பால் காிகாலன் இளைமயில் கல்விகற் ச் சிறப் ற்றா ெனன்
ன் ைற யைரயனார் கூ வர். இப்பாட் ல் இவர் ெப ம் ெபயர் வ தியின் கு ப்
பிறப் ம் மைன மாண் ம் ெகாைடப் க ம் எ த்ேதாதிப் பாராட் வாழ்த்தி
ெயா*ழியா ெசாற்ெபயராைம ேவண் ம் என வற்
த் ம் திறம், காிகாலைனப்
ேபரரசனாக்கும் திறம் இவர்பால் உண்ைமயிைன நாமறியப் லப்ப த் கிற .
உவ மதி
வின் ஓங்கல் ெவண்குைட
நில க்கடல் வைரப்பின் மண்ணக நிழற்ற
ஏம ரசம் இ ெமன ழங்க
ேநமி ய்த்த ேநஎ ெநஞ்சின்
தவிரா ஈைகக் க ாியர் ம க
ெசயிர்தீர் கற்பிற் ேசயிைழ கணவ
ெபான்ேனாைடப் கரணி தல்
ன்ன ந்திறல் கமழ்கடாஅத்
ெதயி பைடயாக எயிற்கத விடாஅக்
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கயி பிணிக் ெகாண்ட கவிழ்மணி ம ங்கிற்
ெப ங்ைக யாைன யி ம்பிடர்த் தைலயி ந்
ம ந்தில் கூற்றத் த ந்ெதாழில் சாயாக்
க ங்ைக ெயாள்வாட் ெப ம்ெபயர் வ தி
நிலம்ெபயாி ம் நின்ெசாற் ெபயரல்

10

ெபாலங்கழற்காற் லர்சாந்தின்
விலங்ககன்ற வியன்மார்ப
ஊாில்ல உயவாிய
நீாில்ல நீளிைடய
பார்வ
க்ைகக் கவிகண் ேணாக்கிற்

15

ெசந்ெதாைட பிைழயா வன்க ணாடவர்
அம் விட ழ்ந்ேதார் வம்பப் ப க்ைகத்
தி ந் சிைற வைளவாய்ப் ப ந்தி ந் ய ம்
உன்ன மரத்த ன்ன ங் கவைல
நின்னைச ேவட்ைகயின் இரவலர் வ வர

20

ன்ன

கத்தி

ணர்ந்தவர்

இன்ைம தீர்த்தல் வன்ைம யாேன.

25
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திண ம் ைற ம் அைவ. பான் யன் க ங்ைகெயாள்வாட்
ெப ம்ெபயர் வ திைய இ ம்பிடர்த் தைலயார் பா ய .
உைர: உவ மதி உ வின் - உவாநாளின் மதியின

வ

ேபா

ம்

வ விைன டைய; ஓங்கல் ெவண்குைட - உயர்ந்த ெவண்ெகாற்றக் குைட; நில க்
கடல் வைரப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற - நிைலெபற்ற கடெலல்ைலக்கண் நிலத்ைத
நிழற்ெசய்ய; ஏம

ரசம் இ ெமன

ழங்கும் ஓைசைய ைடத்தாய்
ெச

ழங்க - காவலாகிய

ழங்க; ேநமி

ர ரசம் இ ெமன

ய்த்த ேநஎ ெநஞ்சின் - சக்கரத்ைதச்

த்திய ஈர ைடய ெநஞ்சிைன ம்; தவிரா ஈைக - ஒழியாத

வண்ைமயிைன

ைடய; க ாியர் ம க- பாண் யர் மரபி

ள்ளாய்; ெசயிர்தீர்

கற்பின் ேசயிைழ கணவ - குற்றமற்ற கற்பிைன ைடய ேசயிைழ க்குத் தைலவ;
ெபான் ஓைடப் கர் அணி தல் - ெபான்னானியன்ற பட்டத்ைத ைடய கரணிந்த
மத்தகத்திைன ம்;

ன்ன ந் திறல் - அ

மணநா ம் மதத்திைன ம்; கயி

குதற் காிய வ ைய ம்; கமழ்கடா அத்

-

பிணிக்ெகாண்ட கவிழ்மணி ம ங்கின் - கயிற்றற்

பிணித்தைலச் ெசய்த கவிழ்ந்த மணியணிந்த பக்கத்ைத ம்; ெப ங்ைக ெப ங்ைகைய

ைடய; எயி

பைடயாக - ெகாம் பைடக் கலமாகக் ெகாண் ;

எயிற் கதவிடா - பைகவர் மதி ன்கட் கதைவக் குத்தி; யாைன இ ம்பிடர்த்
தைலயி ந் - யாைனயின ெபாிய க த்திடத்ேத யி ந் ; ம ந்தில் கூற்றத் அ ந்
ெதாழில் சாயா - பாிகாரமில்லத கூற்றத்தின ெபா த்தற் காிய ெகாைலத்ெதாழி க்கு
இைளயாத; க ங்ைக ஒள்வாள் - வ ய ைகயின் கண்ேண ஒள்ளிய வாளிைன ைடய;
ெப ம்ெபயர் வ தி-; நிலம் ெபயாி

ம் நின்ெசால் ெபயரல் - நிலம் பிறழி

ம் நின

ஆைணயாகிய ெசால் பிறழா ெதாழியல் ேவண் ம்; ெபாலங் கழற்கால் - ெபான்னாற்
ெசய்யப்பட்ட
வியன்மார்ப மார்பிைன

ரக்கழல் ைனந்த கா ைன ம்; லர்சாந்தின் விலங்கு அகன்ற
சிப் லர்ந்த சந்தனத்ைத ைடத்தாகிய கு க்ககன்ற பரந்த
ைடேயாய்; ஊர்இல்ல - ஊாில்லாதன ம்; அாிய உயவ -

ெபா த்தற்காிய உயங்குதைல

ைடயன ம்; நீாில்ல - நீாில்லாதன ம்; நீள் இைடய -

நீண்ட வழியன மாகிய; பார்வல் இ க்ைக - வம்பலைரச் ந யச் ேசய்ைமக்கண்ேண
பார்த்தி க்கும் இ ப்பிைன ம்; கவி கண் ேநாக்கின் - ைகயாற் கவிக்கப்பட்ட
கண்ணாற் குறித் ப் பார்க்கும் பார்ைவ ம்; ெசந்ெதாைட பிைழயா வன்கண் ெசவ்விய ெதாைட பிைழயாத த கண்ைமைய
ைடய; ஆடவர் - மறவர்தாம்; அம்
விட ழ்ந்ேதார் வம்பப் ப க்ைக - அம்ைப வி தலாற் பட்ேடார உடல்
ய திய
கற்குைவயின்ேமேல; தி ந்

சிைற வைளவாய்ப் ப ந்

- தி ந்திய சிறகிைன ம்

வைளந்த வாயிைன
ைடய ப ந் ; இ ந் உய ம் - இ ந் வ ந் ம்; உன்ன
மரத்த ன்ன ங்கவைல - உன்ன மரத்திைன ைடயவாகிய அ குதற் காிய கவர்த்த
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வழியின் கண்ேண;நின் நைச ேவட்ைகயின் இரவலர் வ வர் - நின்பால் நச்சிய
வி ப்பத்தால் இரப்ேபார் வ குவர்; அ

– அங்ஙனம் வ வ ;

ன்னம்

கத்தின்

உணர்ந் - அவர் மனக்குறிப்ைப அவர் கத்தானறிந் ; அவர் இன்ைம தீர்த்தல்
வன்ைமயான் - அவ ைடய வ ைமையத் தீர்த்தைல வல்ல தன்ைமயான் எ - .
தைல ம் திறைல ம் கடாத்ைத ம் ம ங்ைக ம் ெப ங்ைகைய

ைடய

யாைனப் பிடர்த்தைல யி ந் , எயி பைடயாக எயிற்கத விடாக் கூற்றத்
த ந்ெதாழில் சாயாப் ெப ம்ெபயர் வ திெயன மாறிக் கூட் க. காலா ல தல்
ைகயா க்குத லன்றி எயி பைடயாக எயிற் கத இடக்ைக விடாத ெப ங்ைக
யாைன ெயன இையத் ைரப்பி
ெவன இையத்

ைரப்பா

மைம ம்; எயிற்கத விடாஅக் கயி

பிணிக்ெகாண்ட

ளர். ஊாில்ல, உயவாிய, நீாில்ல, நீளிைடயவாகிய

உன்னமரத்த கவைல ெயன ம், ப ந்தி ந்
இைய ம்.

ய ம்

ம க, கணவ, வ தி, மார்ப, இரவலர் வ வர், அஃ

ன்ன ங் கவைல ெயன ம்

அவர் இன்ைம தீர்த்தல்

வன்ைமயான்; அதனால் நின் ெசாற்ெபயரா ெதாழியல் ேவண் ம் எனக் கூட்
விைன
ெசய்க; வாழ்த்தியதலாதல் விளங்க. ேவண் ெமன ஒ
தந் ைரக்கப்பட்ட .
விளக்கம்: உவாமதி -

த்திங்கள். ெவண்ெகாற்றக் குைடக்கு

நில க் கடல், நிைலெபற்ற கடல்: "மைழெகாளக் குைறயா
விலங்குவளி கட ந்

ளங்கி ங் கமஞ் சூல்"(பதிற்15) என்

கடற்கு நிைலேப ண்ைமயறிக. "இமிழ்குரன்

ரச

ெசால்

மதி உவமம்.

னல் க நிைறயா ,
சான்ேறார் கூ தலால்

ன் " ( றம்.58) என்றவற் ள்,

ர ரசமாகிய காவன் ரசிைன ஈண் "ஏம ரச" ெமன்றார், ேநஎ ஈரம்; ேநயம், ேநச
ெமன்பன இதன யாகப் பிறந்தன. ேசயிைழயணிந்த ேகாப்ெப ந்ேதவிையச் ேசயிைழ
ெயன்றார். அ ந்ெதாழில் சாயா என் ழி நான்க
விாித் ைரக்கப்பட்ட .
யாைனயின் மதம் ஏழிைலப்பாைலயின் மணம் கம ம் என்ப வாக ன்,
"கமழ்கடாஅத் " என்றார். க ங்ைக ெயன்றவிடத் க் க ைம, வ ைம குறித்
நின்ற , "க ங்ைக விைனஞர்" (ெப ம்.228) என்றாற் ேபால. இடக்ைக-இடத்தல்.
இைடஅ-இடந் . கட்
வத்தின்ேமற் ைகையக் கவித் த் ெதாைலவிற் குறித்த
ெபா ைள ேநாக்கும் ெசயல்வைகையக் "கவிகண் ேநாக்கு," என்பர். "ம ந்தில் கூற்றம்"
என் ம் "அ ந் ெதாழில்" என் ம் விதந்ேதாதிய

சாத ன் ெகா ைம

ணர்த்தி நிற்ப,

அதற்குச் சாயாவ தி ெயன்ற , வ திய சாதலஞ்சாத் த கண்ைம விளக்கி நின்ற .
ெபயரல் என்ப அல்லீற் ெறதிர்மைற வியங்ேகா ளாயி ம் ேவண் ம் என ஒ ெசால்
ெபய் ைரக்கப்பட்ட ; உைரகாரர் "வாழ்த்தியலாதல் விளங்க ேவண் ெமன ஒ
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ெசால் தந்

ைரக்கப்பட்ட" ெதன்றார். "நிலத்திறம் ெபய ங் காைல யாயி

கிளந்தெசால் நீ ெபாய்ப்பறி யிைலேய" (பதிற்.63) என்
இனி, அரசர

ஆைண, வழிெயா கப்படா

பிற

ம்,

பிற ம் கூ தல் காண்க.

மாயின், அரசியல் அறம் ெபா

ளின்பங்கள் நில தற் கரணாகா ெதாழி மாதலால், ெசால்ெலன்பதற்கு "ஆைணயாகிய
ெசால்" ெலனப் ெபா ள் கூ கின்றார். பாட் க் கிடந்தப ேய ெபா ள்ெகாள்ளா ,
"எயி

பைடயாக ெவயிற்கதவிடாஅ" என்பதைன, "இ ம்பிடர்த் தைலயி ந்"

ெதன்பதன்பின் கூட் ப் ெபா ள்ெகாள்ள ேவண் யி த்த ன், "மாறிக் கூட் க" என
ைரக்கின்றார். உைடைமைய மிகுத்தற்கண் ெசல் ம் மனத்ைத மீட் ப் பிறர
இன்ைம தீர்த்தற்குச் ெச

த் தல் மிக்க வன்ைம ைடயார்க் கல்ல தாகாைமயால்,

"தீர்த்தல் வன்ைமயான்" என்

உைரக்கின்றார்.

--------4. ேசாழன் உ வப் பஃேறர் இளஞ்ெசட் ெசன்னி
இச் ேசாழேவந்தன் காிகால்வளவ

க்குத் தந்ைத ெயன்பர்.

ெபா நராற் ப்பைடகாரர் காிகாலைன, "உ வப் பஃேறர் இைளேயான் சி வன்"
என்பர். இளஞ்ேசட்ெசன்னி அ ந் ர் ேவளிைட மகட் ெகாைட ெகாண்டான் எனத்
ெதால்காப்பிய ைரயில் நச்சினார்க்கினியர் உைரக்கின்றார். ெப ங்குன்
இவைன, "நீர்திகழ் கழனி நா

ெக

ர்கிழார்,

ெப விறல், வான்ேறாய் நீள்குைட வயமான்

ெசன்னி" ( றம். 266) என் பாராட் கின்றார். இனி, இப் பாட்ைடப் பா ய பரணர்
சங்கத்ெதாைக ல்க ட் காணப்ப ம் பாட் க்கள் பலவற்ைறப் பா யவர். இவர்
பாட் க்கள் கற்பைன வள ம் வரலாற் க் குறிப் ம் ெசறிந் தனவாகும். இப்
றநா ற்றின்கண் இவர் பா யனவாகப் பதின் ன் பாட் க்கள் உள்ளன.
அதியமான் ேகாவ ைர ெயறிந்த காலத் அவைன இவர் பாராட் ப் பா யதாக
ஒளைவயார் குறிக்கின்றார். இவர் ம தத்திைணைய அழெகா கப் பா ம்
அைமதி ைடயவர்.
இப் பாட் ன்கண் ஆசிாியர் பரணர், உ வப் பஃேறர் இளஞ்ேசட் ெசன்னியின்
காலாட்பைட, குதிைரப்பைட, யாைனப்பைட, ேதர்ப்பைட ெயன்ற நான்கும்
ேபா ழந்

சிறக்கும் ெப ைமையப் கழ்ந் , ேதர்மீ

ேதான் ம் அவைன, "நீ,

மரக்கடல் நிவந்ெத த , ெசஞ் ஞாயிற் க் கவிைன" என் ம், "நீ இத்தன்ைமயாக,
நின்ைனப் பைகத்ேதா ைடய நா அழி ெமன அதன் அழி க்கிரங்கி, "தாயில்
வாக் குழவி ேபால ஓவா கூ ம்" என் ம் கூ கின்றார்.
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வாள், வலந்தர ம ப்பட்டன
ெசவ்வானத் வனப் ப்ேபான்றன
தாள், களங்ெகாளக் கழல்பைறந்தன
ெகால்ல் ேலற்றின் ம ப் ப் ேபான்றன
ேதால், ைவத்தம்பிற் ைளேதான் வ
நிைலக்ெகாராஅ இலக்கம்ேபான்றன

5

மாேவ, எறிபதத்தான் இடங்காட்டக்
க ழ்ெபா த ெசவ்வாயான்
எ த் வவ்விய
ேபான்றன
களிேற, கதெவறியாச் சிவந் ராஅய்
திம ங்கிய ெவண்ேகாட்டான்
உயி ண் ங் கூற் ப்ேபான்றன

10

நீேய, அலங்குைளப் பாீஇஇ ளிப்
ெபாலந்ேதர்மிைசப் ெபா
ேதான்றி
மாக்கடல் நிவந்ெத த ம்
ெசஞ்ஞாயிற் க் கவிைனமாேதா
அைனைய ஆகன் மாேற
தாயில் வாக் குழவி ேபால
ஓவா
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கூஉநின் உடற்றிேயார் நாேட.

(4)

திைண: வஞ்சி; ைற: ெகாற்றவள்ைள. ேசாழன் உ வப் பஃேறர் இளேசட்
ெசன்னிையப் பரணர் பா ய .
உைர : வாள் வலந்தர ம ப்பட்டன - வாள் ெவற்றிையத் த தலாற் கு திக்கைற
பட்டன; ெசவ்வானத் வனப் ப் ேபான்றன - ெசக்கர்வானத்தின அழைக ெயாத்தன;
தாள் களங்ெகாளக் கழல்பைறந்தன - கால் ைடெபயர்ந் ேபார் ெசய் களத்ைதத்
தமதாக்கிக் ெகாள்

தலால்

ரக்கழல் அ ப் த்ெதாழில் பைறந்தைவ; ெகால்ேலற்றின்

ம ப் ப் ேபான்றன - ெகால் ம் ஆேனற்றின ேகாட்ைட ெயாத்தன; ேதால்
தம்பின் ைள ேதான் வ-பாிைசகள் ஒ த் த் ைதத்த அம் களால் ைள

ைவத்

ேதான் வன; நிைலக்கு ஓராஅ இலக்கம் ேபான்றன- நிைலயிற் றப்பாத இலக்கத்ைத
ெயாத்தன; மா எறிபதத்தான் இடம் காட்ட - குதிைரகள் எதிாிைய ெயறி ம்
கால ைடயான் இடவாய் வலவாயாகிய இடத்ைதக் காட்ட; க ழ் ெபா த
ெசவ்வாயான் - கக்க வி ெபாரப்பட்ட ெசவ்வாைய ைடைமயான்; எ த் வவ்விய
ேபான்றன - மான் தலாயினவற்றின் க த்ைதக் கவ்வி திரம் உவற்றி ண்ட
ைய ெயாத்தன; களி
றித்

ெவகுண்

லாவி;

- களி கள், கதெவறியாச் சிவந்

உராஅய் - கதைவ

தி ம ங்கிய ெவண்ேகாட்டான் -

ேகாட்ைட ைடைமயான்; உயிர் உண்

ைன ேதய்ந்த ெவளிய

ம் கூற் ப் ேபான்றன - உயிைர ண்

ம்
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கூற்ைற ெயாத்தன; நீேய - நீதான்; அலங்குைளப் பாீஇ இ ளிப் ெபாலந் ேதர்மிைச அைசந்த தைலயாட்டமணிந்த கதிைய ைடய குதிைரயாற் ட்டப்பட்ட ெபாற் ேறாின்
ேமேல; ெபா
ேதான்றி - ெபா ெவா ேதான் தலால்; மாக்கடல் நிவந் எ த
ெசஞ் ஞாயிற் க் கவிைன - காிய கட ன்கண்ேண ேயாங்கி ெய கின்ற ெசய்ய
ஞாயிற்றின

ஒளிைய ைடைய; அைனைய யாகன்மா

- அத்தன்ைமையயாதலால்;

தாயில்

வாக் குழவிேபால - தாயில்லாத உண்ணாக் குழவி ேபால; ஓவா

ஒழியா
.

கூப்பி ம்; எஇன் உடற்றிேயார் நா

கூஉம் -

- நின்ைனச் சினப்பவ ைடய நா

எ-

நாெடன்ற , நாட் ள் வாழ்வாைர. மாெறன்ப ஏ ப்ெபா ள் ப வேதார்
இைடச்ெசால். கழல் பறிந்தன ெவன்ேறாதி ரக்கழல் நீங்கியைவ ெயன் ைரப்பா
ளர். வாளாகிய ம ப்பட்டைவெயன ம், கழலாகிய பைறந்தைவெயன ம்.
ேதாலாகிய ைள ேதான் வெவன ம் ெகாள்க. ைவத் த் ேதான் வெவன
விைய ம். எறிபதத்தா ெனன்பதற்கு ஒத் ம் காைல ைடயா ெனன் ைரப்பா
ளர்.
ெசஞ்ஞாயிற் க் கவிைனெயன்ற ைண ம் மன்னவன் க ம் ஓவா கூஉம் நின்
உடற்றிேயார் நாெடன ஒன்னார் நாடழி பிரங்க ம் ஓதலான் இ ெகாற்றவள்ைள
யாயிற் .
விளக்கம்: ேபார் ெசய் மிடத் க் கு திக் கைற ப ந் சிவந் ேதான் ம்
வாட்பைடக்குச் ெசக்கர் வானம் உவமம். ரரணி ம் கழல் ல்ைலய ம் ேபால
ேவைலப்பாடைமந்தைவயாதலால், அைவ ரர் தம் ைடய காைல ன் ம் பின் ம்
பக்கத் ம் ைட ெபயர்த் ைவத் த் தாவ யிட் ப் ெபா ங்கால் பிறர் கழேலா ம்
நிலத்திற் கிடக்கும் பிறவற்ேறா ம் உைடப் ண் அ ம் கள் உதிர்ந் ம ங்கி
வி தைலப் பைறதெலன் கூ கின்றாராதலால், ேபாாின்கண் களத்ைதத் தமதாக்கிக்
ெகாள் ம் யற்சியில் ரர் கழல்கள் பைறந் ம ங்குதல் கண் "கனங்ெகாளக்
கழல் பைறந்தன" என்றார். ேதால், ேகடயம்; இ
ேதாலாற் ெசய்யப்ப வ

பற்றி. இ

பாிைச ெயன் ம் வழங்கும்.

ேதால் என் ம் ெபயர் ெப ம்.

ஒ த்தல். இலக்கம் இல்வழி, அதைன ேநாக்கி

ைவத்தல்,

ரர் நிைலயின் றியங்குபவாதலால்,

இலக்கத்ைத "நிைலக்ெகாராஅ இலக்கம்" என்றார். எறிபதம், பைகவைர ெயறிதற்கு
ேவண் ம் காலம். அக்காலம் வாய்க்கப்ெபற்ற ரன் "எறிபதத்தான்" எனப்பட்டான்.
உவற்றி ண்டல், உறிஞ்சி ண்டல். பாி, குதிைரயின் கதி; இ பாீஇெயன
அளெப த் நின்ற . ேதான்றி ெயன் ம் விைனெயச்சம் ேதான் தலாெலனக்
காரணப் ெபா ளில் வந்த .

வாக் குழவி, உண்ணாக்குழவி;

ெயன விகாரம். " ைவத் தம்பின் ைள ேதான்
விைனெயச்சம் ேதான் வ ெவன்பதேனா
விைய ம்" என் ைரத்தார். காலா ம் குதிைர
ேமற் ெசலவிைனப் பாராட் க் கூ தலால் இ

வ்வாைம

வாைம

வ" யன்பதில், ைவத்ெதன் ம்
த ன். " ைவத் த் ேதான் வ ெவன
ம் யாைன ம் ேத மாகிய பைடயின
வஞ்சித்திைணயாயிற் .
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ெகாற்றவள்ைளயாவ

ேவந்தன

கைழப் பாராட் , அவன் பைகவர் நாட்ட

அழி க் கிரங்கிக் கூ வ . இதைன விளக்குதற்ெபா ட்ேட உைரகாரர்,
"ெசஞ்ஞாயிற் க் கவிைன.....ெகாற்றவள்ைள யாயிற்" ெறன்றார்.
--------5. ேசரமான் க

ேராிய ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ்ேசர

ம்ெபாைற

இச் ேசர ேவந்தன் இ ம்ெபாைறக் கு யிற் பிறந்தவன். ஒள்வாட்
ேகாப்ெப ஞ்ேசரல் என்ப இவன தியற்ெபயர். இவன் தன் அரசியைலக்
ெகாங்குநாட் க் க
ர்வைரயில் நிலவச்ெசய் அந்நகர்க்கண்ேண அரசுகட் ேலறி
சூ க்ெகாண்ட சிறப் ப்பற்றி, க
ேரறிய ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ் ேசர
ம்ெபாைற ெயன வழங்கப்ப கின்றான். இவன் சிறந்த ெமய்ப்ெபா
ைடயவன்.
தன்ைனக் கண்டார்க்கு நலஞ்ெசய் ம் இவன ேதாற்றச் சிறப் .
நாிெவ உத்தைலயார் என் ம் சான்ேறார்க்குற்ற ெமய்ேவ பா இவன
காட்சியால் நீங்கிப் பண்ைடய நலத்ைத யைடந்த என் கூ வர். பண்ைடய நல்
டம் ெபற்ற அச்சான்ேறார் பா ய இப்பாட் .
இதன்கண் அவர் ேகாப்ெப ஞ் ேசர
ம்ெபாைறையக் கண் அவன ேதாற்றப்
ெபா ைவ வியந் தனக்குச் ெசய்த ேபாலப் பிறர்க்கும் இன்பம் ெசய் ம் இயல்
குன்றாதி ப்ப
ேசர்க்ைகயா

காரணமாக, இத் ேதாற்றப் ெபா
ம் மக்கள்பால் அளியின்ைமயா

***க்குைறவா

ம் சிற்றினச்

ம் குன் ெமன நிைனத் , "ெப ம,

நீகானக நாடனாதலால், ெசல்வக்குைறவிைல; ஆதலால், நீ நிரயங்ெகாள் ம்
சிற்றினத்ைதச் ேசரா நாட் ைனக் குழவி வளர்ப்பாைரப் ேபாலப் பா காப்பாயாக"
என அறி
த் கின்றார்.
எ ைம யன்ன க ங்கல் ைடேதா
றானிற் பரக்கும் யாைனய ன்பின்
கானக நாடைன நீேயா ெப ம
நீேயா ராக னின்ெனான் ெமாழிவல்
அ
ம் அன் ம் நீக்கி நீங்கா
நிரயங் ெகாள்பவெரா ெடான்றா
குழவி ெகாள்பாின் ஓம் மதி
அளிேதா தாேனய

5
காவல்

ெபறல ங் குைரத்ேத.

(5)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: ெசவியறி
உ: ெபா ண் ெமாழிக் காஞ்சி மாம்.
ேசரமான் க
ேரறிய ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ் ேசர
ம்ெபாைறையக் கண்டஞான்
நின் டம் ெப வாயாெகன, அவைனக் ெசன்
நாிெவ உத்தைலயார் பா ய .

கண்

தம் டம் ெபற் நின்ற
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உைர: எ ைமயன்ன க ங்கல் இைடேதா

- எ ைம ேபா

ம் வ ைவ ைடய

காிய கற்ெபா ந்திய இடந்ேதா ம்; ஆனிற் பரக்கும் யாைனய - ெபற்றம்ேபாலப்
பரக்கும் யாைனைய

ைடயவாய;

ன்பின் கான் அக நாடைன - வ ைய ைடய

காட் ற்குள்ளாகிய நாட் ைன ைடயாய்; ெப ம-; நீ ஆக ந் நீ இங்ஙனம்
பைகவரான் அ
ஒன்

கப்படாத இயல்பாகிய ெப ஞ் ெசல்வத்ைத

ெமாழிவல் - நினக்கு ஒ

காாியஞ் ெசால்

ைடயனாதலால்; நின்

ேவன் அதைனக் ேகட்பாயாக;

அ
ம் அன் ம் நீக்கி - அ ைள ம் அன்ைப ம் நீக்கி; நீங்கா நிரயங்
ெகாள்பவேரா ஒன்றா - பாவஞ்ெசய்தாைர நீங்காத நரகத்ைதத் தமக்கு இடமாகக்
ெகாள்பவேரா

ெபா ந்தா ; காவல் - நீ காக்கப்ப ம் ேதயத்ைத; குழவி

ெகாள்பவாின் ஓம் மதி - குழவிைய வளர்ப்பாைரப் ேபாலப் பா காப்பாயாக; அளி
அ - அளிக்கத்தக்க ெதான்
எ- .

அக்காவல்; ெபறல் அ ங்குைரத்

-அ

ெப தற் காி

காவல் என்ற ஆகுெபயர். நாடைன: ஐகாரம் ன்னிைலக்கண் வந்த . ஓ ம் ஓ ம்
அைசநிைல. அ ளாவ ஒன்றின் யர் கண்டாற் காரணமின்றித் ேதான் ம் இரக்கம்.
அன்பாவ தன்னால் ரக்கப் ப வார்ேமல் உளதாகிய காதல். இனி, ஓகாரத்ைதப்
பிாித் வினா வாக்கிப் ேகாப்ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறையக் கண்டஞான்
நின் டம் ெப வாெயனத் தம் டம் ெபற்றைம ேதான்ற நீேயாெவன
வினாவினாராக்கி ைரப்பா
ளர்.
காவல் குளவி ெகாள்பவாின் ஓம்ைபெயன்றைமயால் ெசவியறி
◌ாஉ ம்,
அ
ம் அன் ம் நீக்கி நீங்கா நிரயங்ெகாள்பவேரா ெடான்றா ெதன்றைமயால்
ெபா ண்ெமாழிக் காஞ்சி மாயிற் .
விளக்கம் : பல எ ைமகட்கிைடேய விரவி நின்

ேம ம் சுக் கூட்டம்ேபாலக்

க ங்கற்பாைறகட்கிைடேய விரவி யாைனக்கூட்டம் காணப்ப கிற ெதன்பைத,
"எ ைம யன்ன க ங்கல் ைடேதா,றானிற் பரக்கும் யாைனய" என்றார். இ
வ
வமம். பரக்கும் - பரந் ெசன் ேம ம். ன் -வ . கான் அக நா -காட் ன்
அகத்தாகிய நா ; கா சூழ்ந்த நாெடன்பதாம். கானக நாடைன நீேயா ெவன்ப ,
காட் ற்குள்ளாகிய நாட் ைன ைடேயான் நீதாேனா ெவன் ெபா ள் ெகாள்ள ம்
இடந் த த ன், ஓகாரத்ைதப் பிாித் நீ கானக நாடைனேயா என வினாவினாராக்கி
ைரப்பா
ளர் என் ைரத்தார் ேகாப்ெப ஞ் ேசர
ம்ெபாைறையக் காணில்
உடம் ெப ைவெயனச் சான்ேறார் தமக்குைரத்தவாேற, நாிெவ உத்தைலயார்
அவைனக் கண் தம் டம்ைபப்ெபற் அதனால் உண்டாகிய வியப்பால்,
சான்ேறாரால் உைரக்கப்பட்ட கானக நாடனாகிய ேகாப்ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற
நீேயா என்றா ெரனப் ெபா ள்ெகாள்வா
ண் என்பதாம். காவெலன் ந் ெதாழில்
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காக்கப்ப ந் ேதயத் க்காயினைமயின் ஆகுெபயர் என்றார். குழவி ெகாள்பவாின்
என் ழிக் ெகாள் தல் வளர்த் க் ெகாள் தல். இன் : உவமப்ெபா ட் .
இனி, இப்பாட்ைட வா ைறவாழ்த்தாகக் ெகாண்ட நச்சினார்க்கினியர் " இத ள்
நிரயங் ெகாள்பவேரா ெடான்றா காவைல ேயாம்ெபன ேவம் ங் க
ம்ேபால
ெவய்தாகக் கூறி அவற் கு தி பயத்த ன் வா ைற வாழ்த்தாயிற்" ெறன்றார்.
கானக நாெடன்ற , காவ ம் ெசல்வ ம் உைடய நாெடன்ப பட நிற்ற ன்,
அதற்ேகற்ப "ஆக ன்" என்றவிடத் "இங்ஙனம் பைகவரா ன கப்படாத" என்ப
த ய ெசாற்கைளப் ெபய் கூறினார். இைவ இைச ெயச்சம்.
-------6. பாண் யன் பல்யாகசாைல

கு மிப் ெப வ தி

இப் பாண் யன் யாகசாைலகள் பல நி வி யாகங்கள் ெசய்தவன் என இவன்
ெபயரா ம் ெநட் ைமயார் பட்டா ம் அறியலாம். இவைன வாழ்த் ம் சான்ேறார்
"பஃ ளியாற் மண
ம் பலயாண் வாழ்க" என வாழ்த் தலால், இவன் குமாிக்
ேகா ம் பஃ ளியா ம் கடல் ெகாள்ளப்ப தற்கு ன்ேப நம் தமிழகத்தில்
இ ந்தவெனன்ப ெபறப்ப கிற . இப் பாண் யைனப் பா ம் காாிகிழார் காாி
ெயன் ம் ஊாினர்: இவ் ர் ெதாண்ைடநாட்
ள்ளெதன் ம், இப் ேபா
இராமகிாிெயன் ெபயர் வழங்குகிற ெதன் ம் கூ ப.

இதற்கு

இப் பாட் ன்கண், ஆசிாியர் காாிகிழார் பாண் யைன ேநாக்கி, "ேவந்ேத, நினக்கு
எல்லா உலகி

ம் உ

ம் க ம் உண்டாகுக; நின் ேகால் ஒ திறம் பற்றா

ந நிைல நிற்க; நின் பைடகு
த யன சிறக்க; பைகப் லத் ெவன்ற
நன்கலங்கைளப் பாிசிலர்க்கு வழங்கி யர்வேதா
க்கட்ெசல்வன் நகர்வலம்
ெசய்தற்கண் நின் குைட பணிக; நான்மைற
ெசன்னி தாழ்க; பைகப் லத் ச் சு

னிவர் ைககவித்

வாழ்த் ங்கால் நின்

ைகயால் நின் கண்ணி வா க; மகளிர் கூட்டத்திற்

சினமின்றி ெமல் யனாகுக; மதிய ம் ஞாயி ம்ேபால இந் நிலமிைச மன்
எனச் ெசால் வாழ்த் கின்றார்.
வடா அ பனிப ெந வைர வடக்கும்
ெதனாஅ
ெக குமாியின் ெறற்கும்
குணாஅ கைரெபா ெதா கடற் குணக்கும்
குடாஅ ெதான்
திர் ெபளவத்தின் குடக்கும்
கீழ , ப் ண ர க்கிய ைற தற் கட் ன்
நீர்நிைல நிவப்பின் கீ ம் ேமல

5

வாயாக"
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தானிைல லகத் தா மானா
ம் க மாகி விாிசீர்த்
ெதாிேகான் ஞமன்ன் ேபால ெவா திறம்
பற்ற
யேரா நிற்றிறஞ் சிறக்க
ெசய்விைனக் ெகதிர்ந்த ெதவ்வர் ேதஎத் க்
கடற்பைட குளிப்ப மண் யடர்ப் கர்ச்
சி கண் யாைன ெசவ்விதி ேனவிப்
பாசவற் படப்ைப யாெரயில் பலதந்

10

தவ்ெவயிற் ெகாண்ட ெசய்
நன்கலம்
பாிசின் மாக்கட்கு வாிைசயி னல்கிப்
பணியிய ரத்ைதநின் குைடேய னிவர்
க்கட் ெசல்வர் நகர் நகர்வலஞ் ெசயற்ேக
இைறஞ்சுக ெப மநின் ெசன்னி சிறந்த

15

நான்மைற னிவ ேரந் ைக ெயதிேர
வா க விைறவநின் கண்ணி ெயான்னார்
நா சு கமழ் ைக ெயறித்த லாேன
ெச ய ரத்ைதநின் ெவகுளி வா ைழ
மங்ைகயர் னித்த வாண் கத் ெததிேர

20

ஆங்க, ெவன்றி ெயல்லாம் ெவன்றகத் தடக்கி
தண்டா ைகத் தைகமாண் கு மி
தண்கதிர் மதியம் ேபால ந் ெத சுடர்
ஒண்கதிர் ஞாயி ேபால ம்

25

மன்னிய ெப மநீ நிலமிைச யாேன.

(6)

திைண ம் ைற மைவ; ைற - வாழ்த்திய மாம். பாண் யன் பல்யாகசாைல
கு மிப் ெப வ திையக் காாிகிழார் பா ய .
உைர: வாடாஅ

பனிப

ெந வைர வடக்கும் - வடக்கின் கண்ண

ெந ய இமயமைலயின் வடக்கும்; ெதனாஅ

உ ெக

பனிதங்கிய

குமாியின் ெதற்கும் - ெதற்கின்

கண்ண உட்குந் திறம்ெபா ந்திய கன்னியாற்றின் ெதற்கும்; குணாஅ கைர ெபா
ெதா கடற் குணக்கும் - கீழ்க்கண்ண கைரையப் ெபா கின்ற சகரரால்
ேதாண்டப்பட்ட சாகரத்தின் கிழக்கும்; குடாஅ

ெதான்

திர் ெபாளவத்தின்

குடக்கும் - ேமல்கண்ண பைழயதாய் திர்ந்த கட ன் ேமற்கும்; கீழ - கீழதாகிய:
ப் ணர் அ க்கிய ைற தற் கட் ன் - நில ம் ஆகாய ம் சுவர்க்க ெமன
ன் ங் கூ ய ணர்ச்சியாக அ க்கப்பட்ட அைடவின்கண்

தற்கட்டாகிய;

நீர்நிைல நிவப்பின் கீ ம் - நீர்நிைலக்கண் ஓங்கிய நிலத்தின் கீ ம்; ேமல
உலகத்தா
உ

ம் - ேமலதாகிய ேகா ேலாகத்தின்கண்

ம்; ஆனா

ஆன்நிைல

- அைமயா ;

ம் க ம் ஆகி - உட்கும் க மாக; விாிசீர்த் ெதாிேகால் *ஞமன்ன் ேபால -
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பரந்த அளைவ ைடய ெபா ள்கைள ஆரா ம்

லாக்ேகா ன்கட் சமன்வாய் ேபால;

ஒ

திறம் பற்றல் இ யர் - ஒ பக்கம் ேகாடாெதாழிக; நின் திறம் சிறக்க - நின

கு

தலாகிய கூ பா கள் சிறக்க; ெசய்விைனக் ெகதிர்ந்த ெதவ்வர் ேதஎத்

ெசய்தற்கு மா பட்ட பைகவர் ேதயத்தின் கண்ேண; கடற்பைட குளிப்ப மண்

பைட
- ேபார்
- நின

கடல்ேபா ம் பைட ேமல் வி ந் உள் க மிக்குச் ெசன் ; அடர்ப் கர்ச் சி கண்
யாைன ெசவ்விதின் ஏவி - அடர்ந்த காிைன ைடய சி கண் யாைனையத்
தைடயின்றி ேநேர ேயவி; பாசவல் படப்ைப ஆெரயில் பல தந்

- பசிய விைளநிலப்

பக்கத்ைத ைடய அாிய மதிலரண் பலவற்ைற ங் ெகாண் ; அவ் ெவயில் ெகாண்ட
ெசய்
நன்கலம் - அவ்வரணின்கட் ெகாள்ளப்பட்ட அழகுபடச் ெசய்த நல்ல
அணிகலங்கைள; பாிசில் மாக்கட்கு வாிைசயின் நல்கி - பாிசிலர்க்கு வாிைசயின்
வழங்கி; நின் குைட - நின ெகாற்றக் குைட; னிவர் க்கட் ெசல்வர் நகர் வலம்
ெசயற்கு - னிவராற் பரவப்ப ம் ன் தி நயனத்ைத ைடய ெசல்வர ேகாயிைல
வலம் வ வதற்கு; பணியியர்- தாழ்க; ெப ம-; நின் ெசன்னி - நின
; சிறந்த
நான்மைற னிவர் ஏந் ைக ெயதிேர - மிக்க நான்கு ேவதத் திைன ைடய அந்தணர்
நின்ைன நீ

வாழ்கெவன் ெற த்தைகயின்

இைறவ-; நின் கண்ணி - நின
வா க - நின் பைகவர

ன்ேன; இைறஞ்சுக - வணங்குக;

கண்ணி; ஒன்னார் நா

சு

கமழ் ைக எறித்தலான்

நாட்ைடச் சு ம் பல மணநா ம் ைக ைறத்தலான் வா க;

நின் ெவகுளி - நின

சினம்; வா ைழ மங்ைகயர்

ெச யர் - ெவளிய

த்தாரத்ைத ைடய நின் ேதவிய,உைடய

கத்தின்
ெவன்றி

ன்னர்த் தணிக; ெவன்
ைத ம் வியவா

னித்த வாண் கத் ெததிேர
னித்த ஒள்ைய ைடய

ெவன்றி ெயல்லாம் அகத்தடங்கிய - ெவன்

நின்மனத்ேத உட்ெகாண்ட; தண்டா ஈைக தைக மாண்

கு மி - தணியாத வண்ைமைய ைடய தகுதி மாட்சிைமப் பட்ட கு மி; தண் கதிர்
மதியம் ேபால ம் - குளிர்ந்த சுடைர ைடய திங்கைள ெயாப்ப ம்; ெத சுடர்ஒண்
கதிர் ஞாயி ேபால ம் - சு கின்ற ஒளிெபா ந்திய ஒள்ளிய கதிைர ைடய
ஞாயிற்ைற ெயாப்ப ம்; ெப ம-; மன்னிய - நிைல ெப வாயாக; நீ நிலமிையயாேன நீ உலகத்தின்ேமல் எ - .
வடாஅ ெதன்
ெந வைரேயா

ம்

ற் விைனக்குறிப்ைபப் ெபயர்ப்ப த்தி, பனிப

பண்ெபாட்டாக்கி, அதன் வடக்கு ெமன்க. ஒழிந்தன ம் அன்ன.

"ேமல " றக்கத்தின் ேம ெமன்பார், அதற்கு ேமலதாகிய "ஆனிைல லகத்தா "
ெமன்றார். உ ெவன்ப இவனாைணயாற் பிற ரஞ்சும் உட்குைடைம. அத்ைத ம்
ஆங்க ம் அைசநிைல.
கு மி, ெப ம, உ

ம் க ம் ஆக; ஒ திறம் பற்றா ெதாழிக; நிற்றிறம் சிறக்க;

பணிக; இைறஞ்சுக; வா க; ெசல்

க; பாிசின் மாக்கட்கு நல்கி,மதியம்
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ேபால ம்,ஞாயி ேபால ம்,ெப ம,நீ நிலத்தின் மிைச மன்
விைன
ெசய்க.
ேதஎத்ெதன்பத

ள், அத்ைத அைசநிைலயாக்கித் ேதயம் கடற் பைடக்குள்ேள

குளிப்ப ெவன் ைரப்பா
யாைன ெயன்

க ெவனக் கூட்

ளர். ஞமன், யமெனனி

மைம ம். அடற் கர்ச் சி கண்

பாடேமாதி, ெகாைலையச் ெசய் ம் கைர ைடய யாைன ெயனி

மைம ம். ஆகி, ஆகெவனத் திாிக்க; ஆகி ெயன்பதைனத் திாியா
ெவன் பதேனா

ையத்

ெசயற்குப் பணியியெரன

ைரப்பா

நிற்றிறஞ் சிறக்க

ளர். நின்றிறம், நிற்றிறம் என வ ந்

நகர்வலஞ்

ம், ஏந் ைக ெயதிர் இைறஞ்சுக ெவன அற ம்,

ைகெயறித்தலான் வா கெவனப் ெபா
ம், கத்ெததிர் தணிகெவன இன்ப ம்
கூறியாவாறாயிற் . இஃ இவ்வா ெசய்கெவன அரசியல் கூற ல்
ெசவியறி
வாழ்த்திய

உம், மதிய ம் ஞாயி ம் ேபால மன்
மாயிற் .

விளக்கம்: வடக்கின் கண்ண
கண்ண

க ெவன்றைமயான்

வடாஅ , ெதற்கின் கண்ண ெதனாஅ , குணக்கின்

குணாஅ , குடக்கின் கண்ண குடாஅ

என வந்தன."கண்ெணன்

ேவற் ைம நிலத்தினா ம்" (ெதால். ெசால். 213) என்பதனால், இைவ யா ம், ஏழாம்
ேவற் ைமப் ெபா ண்ைமக் கண்வந்த விைனக்குறிப்
ற் .
இைவ ெபயராய், வடக்கின்கண்ணதாகிய ெந வைர ெயன ம்,
ெதற்கின்கண்ணதாகிய குமாிெயன ம், குணக்கின்கண்ணதாகிய ெதா கடெலன ம்,
குடக்கின்கண்ணதாகிய ெபௗவெமன ம் இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைகயாயின.
இதனால், இவ் ைரகாரர், "வடாெதன்
பனி ப

ெந வைரெயா

பண்ெபாட்ெடன்ற

ம்

ற் விைனக் குறிப்ைபப் ெபயர்ப்ப த்திப்

பண்ெபாட்டாக்கி, அதன் வடக்குெமன்க" என்றார்.

இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைக. ெதா கடல்,

ேதாண்டப்பட்ட கடெலனப் ெபா ள்ப த ன் இதற்ேகற்ப, "சகரரால் ேதாண்டப்பட்ட
சாகரம்" என் உைரத்தார். சகரர் ேதாண் ய சாகரமாயிற் . கீைழக் கட
ம்
ேமைலக் கடல் பைழதாதலால், அதைனத் "ெதான்

திர் ெபௗவம்" என்றார்.

இப்பாண் யன் காலத்தில் ெதற்கில் கட ல்ைலயாதலால், "ெதனாஅ

உ ெக

குமாி" ெயன்றாராக, உைரகார ம் "ெதற்கின் கண்ண

உட்குந் திறம்ெபா ந்திய

கன்னியா" ெறன் ைர கூறினார். ேமல

ள்ள

என்ற , ேம

உலகுகைளெயல்லாம் அகப்ப த்தி நிற்குமாயி
ஆனிைல லகிற்காயிற் . "உ
அவ் ட்காவ

றக்க

த ய

ம், எல்லா லகிற்கும் ேமலதாகியா

ட் காகும்" (ெதால். ெசால். 300) என்பவாக

ன்,

"ஆைணயாற் பிறர் அஞ்சும் உட்குைடைம" என்றார். பணியியரத்ைத,
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ெச யரத்ைத என நின்ற அத்ைத ம், ஆங்க ெவன்ப ம் அைச நிைல. ேதஎம் என்ப
அத் ச் சாாிைய ெபற் த் "ேதஎத் " என நிற்கும். "ெதவ்வர் ேதஎத் க் கடற்பைட
குளிப்ப" என்பதற்கு இங்ேக கூறிய ேபாலவன்றி ேவ ைரத்
ண் . ேதஎத்
என்பதன் அத் ச்சாாிையைய அைசனிைலயாக்கி விலக்கி; ேதஎம் என நி த்தி, ேதஎம்
கடற்பைடக்குள்ேள குளிப்ப ( ழ்க) என் இையத் , பைகவர ேதயம் பைடயாகி
கட க்குள்ேள ழ்க என் ெபா ள் கூ பவ ம் உண் . உ
ம் க மாகி நிற்றிறம்
சிறக்க என இையத் , உ

ம், க ம் உைடயவாய் நின் பைட கு

சிறக்க ெவன் ைரப்பவ
ண்ெடன்பைத,"ஆகிெயன்பைதத் திாியா
சிறக்க ெவன்பதேனா ையத் ைரப்பா
ளர்" என்றார்.
அற ம் ெபா

ம் இன்ப ம்

த ய திறங்கள்
நிற்றிறஞ்

ம் என்ற நான்கும் ெப க ெவன்றறி

த் வ

சான்ேறார்க் கியல்பாதலால், காாிகிழா ம் பாண் யற்குப் பணிக ெவன்பத னால்

ம்,

இைறஞ்சுக ெவன்பதனால் அற ம், வா க ெவன்பதனால் ெபா
ம், தணிக
ெவன்பதனால் இன்ப ம் கூறினார். அற த ய நான்க ள் சான்ேறாரால்
தைலயாயெதனக் க தப்ப வ
டாத ன் அதைன த
ம், கைடயாக ைவத்
ஒ க்கப்ப வ இன்பமாத ன் அதைன இ தியி ம் ஓதினார்.
ேபற் க்கு
வாயிலாத ன் அறத்ைத ட்ைட ய த் ம், இன்பத் க்கு ஆக்கமாத ன் ெபா ைள
அதைன ய த் ம் ைவத் ைரத்தார்.
ேவந்தன்பால் ந
நிைல இன்றாயின், பைட கு அைமச்சு நட்
த ய
உ ப் க்கள் சிறப் ற நின் அரசிய க்குத் ைணெசய்யாவாதலால் "ஒ திறம்
பற்ற
யேரா" என்றார். அரசிய க்கு உ ப்பாகிய பைட கு அைமச்சு த ய
ஆறைன ம் "திறம்" என்றார்.
திறம்-கூ . ஞமன்- லாக்ேகா ன் நாக்கு. பைகவர் மதிைலக் கவர்ந்
அவ்விடத் ப் பைகமன்னர் திைறயாகத் த ம் ெசல்வத்ைதக் ெகாணர்ந் பாிசிலர்க்
கீவ

பண்ைடத் தமிழ்ேவந்தர் மரபாதலால், "ஆெரயில் பலதந்

ெசய்

அவ்ெவயிற் ெகாண்ட

நன்கலம், பாிசில் மாக்கட்கு நல்கி" என்றார். "பலர் றங் கண்டவர்

அ ங்கலந் தாீஇப், லேவார்க்குச் சுரக்கு மவன் ஈைக மாாி ம்" (மைலப .71-2) என்
பிற ம் கூ தல் காண்க. பாிசிலர்க்கு வழங்குமிடத் ம் ெபா
ற வழங்கா
பாிசிலர

தகுதியறிந்

அதற்ேகற்ப வழங்குதல் ேவண்

ெமன்பைத, "வாிைசயின்

நல்கி" என்றார். "ெபா ேநாக்கான் ேவந்தன் வாிைசயா ேநாக்கின், அ ேநாக்கி
வாழ்வார் பலர்" (குறள். 528) என்
நிகழி

சான்ேறார் கூ ப. மகளி

ம், ஊ யவைர உணர்த் தற்கண் க த்ைதச் ெச

வாடப்பண்ணிக் காத

த்தா

மிடத் ச் சிறி

சினம்

அவைர

ன்பத்ைதக் ெக க்குமாதலால், "ெச யரத்ைத நின் ெவகுளி"

என்றார். "ஊ யவைர ணராைம வா ய, வள்ளி தலாிந் தற் " (1304) என்ப
தமிழ்மைற. "நான் மைற னிவர் ஏந் ைக ெய ேர இைறஞ்சுக ெப ம" என்கின்றா
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ராதலால், " னிவர்

க்கட் ெசல்வர்" என்ற விடத்

" னிவராற் பரவப்ப ம்

ெசல்வர்" என் உைர கூறினார்; அவராற் பரவப்ப ம் அ ந்தவச் ெசல்வம்
ெசல்வாித் ண்ெபன் றறிக.

க்கட்
க்கட்

--------7. ேசாழன் காிகாற் ெப வளத்தான்
ேசாழன் காிகாலன் தமிழ் மக்களால் இன் வைர மறக்கப்படாத
ெப ேவந்தனாவான். ேசாழநாட் ன் வளத் க்கும் ெப ைமக்கும்
தற்காரணமானவன். இ ம்பிடர்த்தைலயார்பால் கல்வி கற் இளைமயிேல தன்
பைகவைர ெவன்
கழ் ேமம்பட்டவன். ந நிைலயி ம் அரசியல் ைறயி ம்
தைலசிறந்தவன். ேசாழநாட் ன் தைலநகராகிய உைற ேரா
காவிாிப் ம்பட் னத்ைத ம் தைலநகராக்கிச் சிறப் ற்றவன். டத்தாமக் கண்ணியார்,
க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனார் த ய சான்ேறார்களால் ெபா நராற் ப் பைட ம்
பட் னப்பாைல ம் பாடப்ெபற்றவன். இந் ற்கண் இப்பாட் ைனப் பா ய
க ங்குழலாதனாேரயன்றி ெவண்ணிக் குயத்தியார் என்பா ம் இவைனப் பாராட் ப்
பா
ள்ளார். இப்பாட் ைனப் பா ய க ங்குழலாதனார் ேசரநாட் ச் சான்ேறார்.
காிகாலனிடத் ப் ேபரன் ம் ெப மதிப் ம் உைடயவர். இவர் காிகால ைடய
ெகாற்றத்ைதப் பா ம் க த்தால், அவன

ேபாாின் க ைமயால் பைகவர் நா

அழி
தைல ெய த்ேதாதி, அவன் மனத்தில் அ ள் பிறப்பிப்ப
நயமாக ள்ள .
இப்பாட் ன்கண் பைகவாின் நா கள்

மிக

வ வாய் நிரம்பிப் பயன் பல

திகழ்வன ம், அகன்ற பரப் ைடயன மாம். "நீேயா இர ம் பக

ம்

அந்நாட்டரசர்களான பைகவைரப் ெபா தழிக்கக் க தி, அவர் தம் ஊர்கைளச்
சுட்ெடாித்தலால் நாட் மக்கள் அ
லம் ம் ஆரவாரக் ெகாள்ைளைய
வி ம் கின்றாய்; அதனால் அந்நா கள் நல மிழந் ெகட்டன காண்" என்
இவ்வாதனாாின் சான்றாண்ைமையப் லப்ப த் கின்ற .
களி கைடஇயதாள்
கழ ாீஇய தி ந்த க்
கைணெபா
கவிவண்ைகயாற்
கண்ெணாளிர்வ உங் கவின்சாபத்
மாம த்த மலர்மார்பின்
ேதால்ெபயாிய ெவ ழ் ன்பின்
எல்ைல மிர ெமண்ணாய் பைகவர்
ஊர்சு விளக்கத் த விளிக் கம்பைலக்
ெகாள்ைள ேமவைல யாக ன் நல்ல

5

கூ வ
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இல்லவா குபவா யல்ேதர் வளவ
தண் னல் பரந்த சன் மண்ம த்
மீனிற் ெச க்கும் யாணர்ப்

10

பயன்றிகழ் ைவப்பிற்பிற ரகன்றைல நாேட.

(7)

திைண: வஞ்சி. ைற - ெகாற்றவள்ைள; மழ ல வஞ்சி மாம். ேசாழன் காிகாற்
ெப வளத்தாைனக் க ங்குழலாதனார் பா ய .
உைர: களி

கைடஇய தாள் - களிற்ைறச் ெச

தி ந்த

-

ெபா

- அம் ெபா

த்திய தாைள ம்; கழல் உாீஇய

ரக்கழல் உாிஞ்சிய இலக் கணத்தால் தி ந்திய அ யிைன ம்; கைண
ெபா

; கவி வண் ைகயால் - இடக்கவிந்த வள்ளிய

ைக டேன; கண் ஒளிர்வ உம் கவின் சாபத்

- கண்ணிற்கு விளங்கும்

அழகிைன ைடய வில்ைல ம்; மாம த்த மலர் மார்பின் - தி மகள் பிறர் மார்ைப
ம த்தற் ேக வாகிய பரந்த மார்பிைன ம்; ேதால் ெபயாிய எ ழ்
யாைனையப் ெபயர்த்த மிக்க வ யிைன
பக

ம் இர ம் எண்ணா ; பைகவர் ஊர் சு

ன்பின் -

ைடய; எல்ைல ம் இர ம் எண்ணாய் விளக்கத்

- பைகவர

ஊைரச்

சு கின்ற தீயின ஒளியின் கண்ேண; தங்கள் அ விளிக் கம்பைலக் ெகாள்ைள
ேமவைல - தம் சுற்றத்ைத யைழத்த டேன அ கின்ற கூ தைல ைடய
ஆரவாரத்ேதா

கூ ய ெகாள்ைளைய வி ம் த

ைடைய; ஆக ன் - ஆதலான்; நல்ல

இல்ல ஆகுபவால் - நல்ல ெபா ள்கள் இல்ைலயாகுவனவால்; இயல் ேதர் வளவ இயற்றப்பட்ட ேதைர ைடய வளவ; தண் னல் பரந்த
ஓைசைய ைடய உைடப் க்கைள; மண் ம த்

- மண் ம த்தலான்; மீனிற் ெச க்கும்

- மீனாலைடக்கும்; யாணர் பயன் திகழ் ைவப்பின் விளங்கும் ஊர்கைள ைடய, பிறர் அகன்றைல நா
இடத்ைத ைடய நா கள் எ - .
தி ந்த
அதெனா

சல் - குளிர்ந்த நீர் பரந்த
வ வாயிைன ைடய பயன்

- மாற்றார

அகன்ற

ெயன்பதற்குப் பிறக்கிடாத அ ெயனி மைம ம். கைணெபா ெதன்ற ,
ம
தைல. தாைள ம் அ ைய ம் ைக டேன சாபத்ைத ம் மார்ைப ம்

ன்ைப
ைடய வளவ,நீ ெகாள்ைள ேமவைலயாக ன், யாணைர ம்
ைவப்பிைன
ைடய பிறர் நா நல்ல இல்ல வாகுப ெவனக் கூட் க. நா நல்ல
இல்ல வாகுபெவன இடத் நிகழ் ெபா ளின் ெறாழில் இடத் ேமேலறி நின்ற
இனித் தாளா ம் அ யா ம் ைகயா ம் சாபத்தா ம் மார்பா ம் ன்பா ம்
ெகாள்ைள ேமவைலயாக ன் என ஆ
விாித் ைரப் பி மைம ம்.
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இ , பிறர் அகன்றைல நா
வள்ைள ம், ஊர் சு
வஞ்சி மாயிற் .

நல்ல வில்ல வாகுப ெவன்றைமயிற் ெகாற்ற

விளக்கத் த விளிக் கம்பைல ெயன்றைமயின் மழ ல

விளக்கம்: யாைனயின் பிடாிேம

ந்

அதைனச் ெச

த்

ேவார்க்குக் காேல

ெப ங்க வியாதலால், "களி கைடஇய தாள்" என்றார். கடவிய என்ப கைடஇய
ெவன நின்ற . உ ப்
ல் வல்லார் கூ ம் இலக்கணப்ப ேய அைமந்த
அ ெயன்றற்குத் "தி ந்

அ " என்றாராக ன், "இலக்கணத்தால் தி ந்திய அ "

ெயன உைர கூறப்பட்ட . இனி, இவ்வா

ெகாள்ளா

ன் ைவத்த

பின் ைவயாத

அ ெயன் ெகாள்ளி ம் ெபா ந் ம் என்பார், "பிறக்கிடாத அ ெயனி
என் உைரகாரர் கூறினார். கைணெபா
என்பதற்கு "அம்ெபா ெபா
என் ைரத்தார். அம்ெபா

ெபா தலாவ

இ ெவன்பார், "கைணெபா

ைம ம்"
"
ெதன்ற

அதெனா ம
தைல" என்றார். கவிைக: விைனத்ெதாைக; பிறர்க்கு ேவண் வ
வழங்குதற்காகக் கவி ம் ைகெயன்ப ெபா ள். நிரம்ப அள்ளிக் ெகா க்கும் இயல்
ேதான்ற "வண்ைக" ெயன்றார். ஒளிர் வ உம் - விளங்கும். " ைனம பார்ப" (பாி.
4:59) என் ம், "தி ம

மார் " (க . 104) என் ம் வந்த இடங்களில் " கழப்ப ம்

ம ைவ ைடய மார்ப; தி மகளாதலால் ைனம
"தி வாகிய ம ைவ ைடத்தாகிய மார் " என்

என்றார்" என்

பாிேமலழக ம்,

நச்சினார்க்கினிய ம் கூறியாங்கு,

"மாம த்த மலர்மார் " என்பதற்குத் "தி வாகிய ம ைவ ைடய அகன்ற மார் " என
ைர கூறா , ம த்த ெவன்பைதத் ெதாிநிைலப் ெபயெரச்சமாகக் ெகாண் ,
"தி மகள் பிறர் மார்ைப ம த்தற் ேக வாகிய மார் " என்
அ விளி ெயன்பதில் விளி, அைழத்த

ம் கூ த

மாகிய இ ெபா

நிற்ற ன், இ ெபா ண்ைம ம் விளங்க, "அைழத்த
உைரக்கின்றார். இல்ைலயாகுவன நல்லனவாயி

கூ வ

குறிக்கத்தக்க .
ம் ெகாண்

டேன அ கின்ற கூ தல்" என

ம், நா

இல்ல வாகுப ெவன

நாட் ன் விைனயாகக் கூறியதற்குக் காரணம், நா ம் நல்லன ம் இட ம் இடத்
நிகழ்ெபா

மாம் இைய ைடைமயாதலால், "நா

நல்ல... நின்ற " என்றார்.

இப்பாட் ற்கு உைரத் ள்ள ெபா ள் வைகேய ேநாக்கின், "நீ ெகாள்ைள
ேமவைலயாக ன்" என்பதற்குக் காரணம் விளங்காைமயா
தா

ம் அ

"தாளா

ம்

த ய வற்ைற ைடைம காரணெமன்

ம் அ யா

---------

ம்.....உைரப்பி

ைம ம்" என்றார்.

ம், அதைனக் காண

காணப்ப வ பற்றி,

றின்,
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8. ேசரமான் க ங்ேகா வாழியாதன்
ேசரமான் க ங்ேகா வாழியாதன், ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன் என் ம்
கூறப்ப வான். இவைனப் "ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி யீன்ற மகன்" என்
பதிற் ப்பத் ஏழாம்பதிகம் கூ கிற . தி மா டத்ேத இவன் மிக்க
ஈ பா ைடயவன். இவன் கபில க்கு றாயிரங் காணம் ெபான் தந் நன்றா
ெவன் ம் குன்ேறறி நின் தன் கண்ணிற் கண்ட நாெடல்லாம் காட் க்ெகா த்தான்
என ேமேல காட் ய பதிகத்தால் அறியலாம். இவன் இ பத்ைதயாண் அரசு
ாிந்தாெனன்ப. இவைனப் பா ய கபிலர் சங்கத்ெதாைக ல்களில் உள்ள பல
பாட் க்கைளப் பா யவர். ேவள்பாாியின் உயிர்த்ேதாழர். இவரால் சிறப்பிக்கப்பட்ட
வள்ளல்க ம் ேவந்தர்க ம் பலர். இவர் பாண் நாட் ல் பிறந்த அந்தணர். குறிஞ்சித்
திைண பா வதில் நிகரற்றவர்.
இப்பாட் ன்கண், ஞாயிற்ைற ேநாக்கி, " ங்கு ெசலல் மண் லேம! நீ பகற்ேபாைத
நினக்ெகன வைரந் ெகாள்வாய்; திங்க
வடக்கி

க்குப் றங் ெகா க்கின்றாய்; ெதற்கி

ம்

ம் மாறி மாறி வ கின்றாய்; மைலவாயில் மைறகின்றாய்; பகற்ெபாதிற்றான்

ேதான் வாய்; இத்தைன குைறபா ைடய நீ ேசரலாதைன ஒப்பெதன்ப
ஆகா " என் பழிப்ப ேபாலச் ேசரமாைனப் பாராட் கின்றார்.

நினக்கு

ைவயங் காவலர் வழிெமாழிந் ெதா கப்
ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசாற் ெபாறாஅ
திடஞ்சிறி ெதன் ம் ஊக்கந் ரப்ப
ஒ ங்கா ள்ளத் ேதாம்பா ைகக்
கடந்த தாைனச் ேசர லாதைன
யாங்கன ெமாத்திேயா ங்குெசலன் மண் லம்
ெபா ெதன வைரதி றக்ெகா த் திறத்தி
மாறி வ தி மைலமைறந் ெதாளித்தி
அக
விசும்பி னா ம்
பகல்விளங் குதியாற் பல்கதிர் விாித்ேத.
திைண: பாடாண் ைண ைற: இயன்ெமாழி;
க ங்ேகா வாழியாதைனக் கபிலர் பா ய .

5

(8)
ைவ நிைல மாம். ேசரமான்

உைர: ைவயங் காவலர் வழிெமாழிந் ெதா க - உலகத்ைதக் காக்கு மரசர் வழிபா
ெசால்

நடக்க; ேபாகம் ேவண்

-

க ம் இன்பத்ைத வி ம்பி; ெபா ச்ெசாற்

ெபாறாஅ - மி பிற ேவந்த க்கும் ெபா ெவன் ம் வார்த்ைதக்குப் ெபாறா ;
இடம் சிறிெதன் ம் ஊக்கம் ரப்ப - தன் நா இடம் சிறி என் ம் ேமற்ேகாள்
ெச

த்த; ஒ ங்கா உள்ளத்

- ம யாத

ள்ளத்ைத ம்; ஓம்பா ஈைக - ெபா ைளப்
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பா காவா
வஞ்சியா

வழங்கும் வண்ைமைய ம்; கடந்
எதிர்நின்

ெகால்

ம் பைடைய

அ

தாைனச் ேசரலாதைன -

ைடய ேசரலாதைன;

ங்கு ெசலல்

மண் லம் - மிக்க ெசலைவ ைடய மண் லேம; யாங்கனம் ஒத்தி - எவ்வாெறாப்ைப;
ெபா

என வைரதி - நீ பகற்ெபா ைத நினக்ெகனக் கூ

இறத்தி - திங்கள் மண் லத்திற்கு

ப ப்ைப; றெகா த்

கிட் ப் ேபாதி; மாறி வ தி - ெதற்கும்

வடக்குமாகிய இடங்களில் மாறிமாறி வ ைவ; மைல மைறந்
கண்ேண ெவளிப்படா

கரப்ைப; அகல் இ

விசும்பினா

ஒளித்தி -மைலயின்

ம்-அகன்ற ெபாிய

ஆகாயத்தின்கண் ம்; பகல் விளங்குதி பல்கதிர் விாித் -பகற்ெபா
பல கிரணங்கைள ம் பரப்பி எ- .
மாறி வ திெயன்பதற்கு, இராசிேதா ம் மாறி வ தி ெயனி

விளங்குைவ

மைம ம்.

ெசலல் மண் லேம, வைரதி, இறத்தி, வ தி, ஒளித்தி,நீ விசும்பினா

ங்கு

ம் பகல்

விளங்குதி; இக்குைறபாெடல்லா ைடய நீ ேசரலாதைன யாங்கன ெமாத்திேயா எனக்
கூட் விைன
அதேனா கூட்

ெசய்க. ஒ க ெவன் ெமச்சம், க ெமன ஒ ெசால் வ வித்
க்கப்பட்ட . ஒ க ம் ேபாக கர ம் ேவண் ெயனி

மைம ம். ேவண் , ெபாறா ,

ரப்ப என நின்ற விைன ெயச்சங்கள் ஒ ங்கா

ெவன் ம் ெபயெரச்ச மைறேயா
ந்தன. இனி, பகல் விளங்கைல ெயன் ம்
பாடத்திற்குத் திங்கண் மண் லமாக்கி மாறி வ தி ெயன்பதற்குத் ேதய்ந் ம் வளர்ந் ம்
வ திெயன ம் பிற ம் அதற்ேகற்ப ைரப்ப.
விளக்கம்: திங்கள்ேதா ம் ேமடம் தலாகக் கூறப்ப ம் இராசி ேதா ம்நின்
ஞாயி விளக்கம் ெசய் ம் என் ம் ேசாதிட ன் ைறப்ப "மாறி வ தி
ெயன்பதற்கு இராசி ேதா ம் மாறி வ திெயனி மைம ம்" என்றார். ேசரலாதன்
ேபால ஞாயிற் மண் ல ம் மிக்க ெசலவிைன ைடைமபற்றி. அவற்கு அதைன
ஒப்பாகக் கூ ப; அதைன யாரா மிடத் ,

ங்கு ெசலல் மண் லம் பல

குைறபா கைள ைடத்தாதலால், அவ்ெவாப் ைம ெபா ந்தாெதன்பார். "யாங்கனம்
ஒத்திேயா ங்குெசலல் மண் லம்" என அம்மண் லத்ைதேய ேகட்கின்றார். ஞாயி
விளங்கும் காலம் பகற்ேபாெதனப் ப வ

பற்றி, ெபா ெதன வைரதி

ெயன்பதற்கு,"பகற்ெபா ைத நிெனக்ெகனக் கூ ப ப்ைப" என் ைரத்தார். ஞாயி
மைறயத் திங்கள் ேதான்றித் திகழ்வதால் "திங்க

க்கு

கிட் ப் ேபாதி" ெயன்றார்;

திங்கள்
கி தல் இல்ைல; ஞாயி எ தற்கு ன் மைறத ம் எ ந்தபின்
மைறத ம் திங்கட்குண்ைமயின். "பகல் விளங்குதல்" ெயன்றதற்கு "பகற்ெபா
விளங்குைவ" ெயன் கூ தலால் "ெபா ெதன வைரதி" ெயன்பதற்குக் காலத்ைதப்
பலெபா
களாக (சி ெபா
ெப ம்ெபா
களாக) வகுத்தற்கு ஏ வாகுைவ
ெயன் ைரப்பி ம் அைம ம். உைரகிடந்தவாேற ெகாள் மிடத் , பகற்ெபா
நினக்ெகனக் கூ ப க்கும் நீ அப்பகற்ேபாதிற்றான் பல்கதிர்கைள ம் பரப்பி
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விளங்குைவ ெயன்றதாகக் ெகாள்க. இவற்றிற்கு மாறாகச் ேசரலாதன

ஒளி, இர

பகெலன வைரயைறயின்றி ெயக் காலத் ம் திக ம் என் ம், "கடந்த தாைன"
ைடயனாதலால், இவன் பிறர்க்கும் றங்ெகா த்தல் இலன் என் ம், ேபாாில்
வஞ்சிக்கும் இயல்பிலனாதலால், இடமா த

ம், பைகவர் பைடக்கு மா த

இவன்பால் இல்ைலெயன் ம், அத்தகிாியில் மைறந்ெதாளிக்கும் ஞாயி

ம்

ேபாலா

எங்குந் தன் கேழ விளக்க மிக்குத் ேதான் கின்றாெனன் ம், விண் ம் மண் ம்
தன் கேழ பரப்பி விளங்குகின்றாெனன் ம் ேசரலாதன் மிகுதி கூறியதாகக் ெகாள்க.
காவலர் வழிெமாழிந்ெதா கலால், அரம் ம் கு ம் ம் பைக ம் பிற ம் நாட் ல்
இல்ைலயாக, ேசரலாதன் ேபாக கச்சி ேமற்ெகாண்
ந்தைமயின், "வழிெயா க
க ம் ேபாகம் ேவண் "ெயன ஒ கெவன் ம் விைனெயச்சத்ைத க ம் என
ஒ ெசால் வ வித்
த்தார். க ம் என்ப அவாய் நிைலயான் வந்த . ஒ க ம்
ேபாகம் கர ம் ேவண் ெயன் ெகாள் மிடத் ம் கர ம் என்ப
வ விக்கப்ப ம்.
இனி, "பகல் விளங்குதி"ெயன்பைதப் "பகல் விளங்கைல" * ெயன் பாடங் ெகாண் ,
அதற்ேகற்பப் பக ல் விளக்கம் ெசய்யாத திங்கள் மண் லத்ைத " ங்கு ெசலல்
மண் லம்" என்றார் என் ெகாண் . மாறி வ தி என்பதற்குத் ேதய்ந் ம் வளர்ந் ம்
வ திெயன ம்..... உைரப்ப" என்றார், ெதால்காப்பிய

ைரகாரரான ேபராசிாியர்.,

இவ் ைரகாரர் காட் யவாேற "பகல் விளங்கைளயால்" என்

பாடங் ெகாண் , "

ங்கு ெசலல் மண் லத்ைதத்" திங்களாக்கி, ெபா ெதனவைரதி ெயன்பதற்கு.
"நாேடா ம் நாழிைக ேவ பட்
"ேதாற்ேறார்ேபான்

எறித்தி" ெயன் ம், றக்ெகா த்திறத்தி ெயன்பதற்கு,

ஒளிம ங்கிச் ெசல்கின்றா" ெயன் ம். மாறி வ தி ெயன்பதற்கு,

"திங்கேடா ம் மாறிப் பிறத்தி" ெயன் ம், மைலமைறந் ெதாளித்தி ெயன்பதற்கு,
"மைலசார்ந்த வழித் ேதான்றா" ெயன் ம் ெபா ள் கூ வர்.
என்பைத விலங்கு ெசலல் மண் லம் என்
ெசல்

ம் மதியம்" என்

'பிற ம் அதற்ேகற்ப

ங்கு ெசலல் மண் லம்

பாடங் ெகாண் , "கைடயாயினார் கதியிற்

கூ வர். இைவெயல்லாம் உட்ெகாண்ேட உைரகாரர்,
ைரப்ப" என்றார்.

--------9. பாண் யன் பல்யாகசாைல

கு மிப் ெப வ தி

இப் ெப வ திைய இப்பாட்டால் ெநட் ைமயாெரன் ம்சான்ேறார்
சிறப்பிக்கின்றார். ெந ந்ெதாைலவி ள்ள ெபா ைளக் கூர்ந் ேநாக்கி யறி ம்
கண்ைண, ெநட் ைமெயனச் சிறப்பித் ைரத்த நயங் க தி இவர்க்கு
இப்ெபய ண்டாயிற் ; இவர் பஃ ளியா

கடல் ேகாட்ப

ன்னர்
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இ ந்தவராத ன், கடல் ேகாட்குப் பின்னர்த் ேதான்றிய சங்ககாலத்தில் அப்
பாட் இறந் ேபாயிற் றாதல்ேவண் ம். இவர கண்ணிைம நீண்ட பண் ைடய ;
அதனால் இவர்க்கு இப் ெபயெரய்திற் என் கூ வர். கண்ணிைம நீண்
த்தல்
அழகன்ைமயின், அதனால் ஒ வர் ெபயர்பைடத் க் ெகாள்வெரன்ப
இயல்பன் .

மக்கள்,

* இப் பாட் ன்கண் பாண் யன்
கு மிப் ெப வ தி. அறத்தா
வ ம்
ட்ைக ம் யாைனேமற் ெகா கட் ய சிவிைகயைமத் இவர்ந் வ ம் ெப மித ம்
உைடயன் என் ம், இவ

ைடய

ன்ேனானாகிய பாண் யன் ெந ேயாெனன்பான்

பஃ ளியா கட ற் கலக்குமிடத்ேத ந்நீர் விழா ஆற்றினான் என் ம், அவ்
வியாற் மண
ம் பல வாண் கள் இப் பாண் யன்
கு மி வாழ்வானாக
என் ம் வாழ்த் கின்றார்.
ஆ மானியற் பார்ப்பன மாக்க ம்
ெபண்
ம் பிணி ைட யீ ம் ேபணித்
ெதன் ல வாழ்நர்க் க ங்கட னி க்கும்
ெபான்ேபாற் தல்வர்ப் ெபறாஅ தீ ம்
எம்மம் க வி
ம்மரண் ேசர்மிெனன
அறத்தா
வ ம் ட்ைக மறத்திற்*
ெகால்களிற் மீமிைசக் ெகா விசும் நிழற் ம்
எங்ேகா வாழிய கு மி தங்ேகாச்
ெசந்நீர்ப் பசும்ெபான் வயிாியர்க் கீத்த

5

ந்நீர் விழவி ென ேயான்
நன்னீர்ப் பஃ ளி மண

10
ம் பலேவ.

(9)

திைண ம் ைற ம் அைவ. பாண் யன் பல்யாகசாைல
ெப வ திைய ெநட் ைமயார் பா ய .
உைர: ஆ ம் ஆன் இயற் பார்ப்பன மாக்க
பார்ப்பா ம்; ெபண்

கு மிப்

ம் - ஆ ம் ஆனினதியல்ைப ைடய

ம் - மகளி ம்; பிணி ைடயீ ம் - ேநா ைடயீ ம்; ேபணி -

பா காத் ; ெதன் ல வாழ்நர்க் க ங்கடன் இ க்கும் - ெதன்றிைசக்கண்
வாழ்ேவாராகிய ங்கு யில் இறந்ேதார்க்குச் ெசய்தற்காிய பிண்ேடாதகக்
கிாிையையப் பண்

ம்; ெபான்ேபால் தல்வர்ப் ெபறாதீ ம் - ெபான்ேபா

பிள்ைளகைளப் ெபறாதீ ம்; எம் அம் க
ெச

த்தக் கடேவம் ;

வி

ம் - எம் ைடய அம்ைப விைரயச்

ம் அரண் ேசர்மின் என - நீர்

அைட ம் என் ; அறத்தா

வ

ம்

ம்

மக்கு அரணாகிய இடத்ைத

ட்ைக - அறெநறிையச் ெசால்

ேமற்ேகாளிைன ம்; மறத்தின் - அதற்ேகற்ற மறத்திைன

ம்

ைடய; ெகால் களிற்
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மீமிைசக் ெகா

- ெகால் யாைன ேமேல எ க்கப்பட்ட ெகா கள்; விசும் நிழற் ம் -

ஆகாயத்ைத நிழற்ெசய் ம்; எங் ேகா கு மி வாழிய - எம் ைடய ேவந்தனாகிய கு மி
வாழ்வானாக; தம் ேகா - தம் ைடய ேகாவாகிய; ெசந்நீர்ப் பசும்ெபான் - சிவந்த
நீர்ைமைய ைடய ேபாக்கற்ற பசிய ெபான்ைன; வயிாியர்க்கு ஈத்த - கூத்தர்க்கு
வழங்கிய;

ந்நீர் விழவின் ெந ேயான் -

ந்நீர் கடற்ெறய்வத்திற்ெக த்த

விழாவிைன டய ெந ேயானால் உளதாக்கப்பட்ட; நன்னீர்ப் ப• ளி மண
நல்ல நீைர ைடய பஃ ளி ெயன் ம் ஆற்றின் மண
ம் பலகாலம் எ- .

ம் பல -

எங் ேகாவாகிய கு மி பஃ ளியாற் மண
ம் பலகாலம் வாழிய ெவனக்
கூட் க. ெகா விசும் நிழற் ெமன்ப சிைனவிைனப் பாற்பட் எங் ேகா
ெவன் ம் தெலா
ந்த . ெகா யால் விசும் நிழற் ெமன் ைரப்பி
மைம ம். மீமிைசக்ெகா விசும் நிழற் ம் களிற்றிைன ெமன மாறிக் கூட் வா
ளர். தங்ேகாச் ெசந்நீர்ப் பசும்ெபான் என்பதற்குத் தம அரசாட்சியின ெசவ்விய
நீர்ைமயாற் ெசய்த பசும்ெபான் என்பா
ளர். ந்நீர்க்கண் வ ம் பலம்ப
நின்றாெனன்ற வியப்பால் ெந ேயா ெனன்றா ெரன்ப. யாற் நீ ம் ஊற் நீ ம்
மைழநீ
ைடைமயான், கடற்கு ந்நீெரன் ெபயராயிற் , அன்றி ன்னீெரன்
பாடேமாதி நிலத்திற்கு ன்னாகிய நீெரன்
ைரப்ப. பிணி ைடயீ ம் தல்வர்ப்
ெபறாதீ ெமன் ம் ன்னிைலப் ெபயேரா ஆ ம் பார்ப்பன மாக்க ம்
ெபண்

ெமன்

ம் படர்க்ைகப் ெபயர்கள் விராய் வந் ,

ன்னிைல விைனயான்
(ெதால். ெசால். எச்ச.67) என்

தல், "ெசய் ண் ம ங்கி

ம்மரண் ேசர்மின் என்

ம் வழக்கியல் ம ங்கி

ம்

ம்"

ம் அதிகாரப் றனைடயாற் ெகாள்ளப்ப ம்.

விளக்கம் : ஆனினதியல்ைப ைடய பார்ப்பா ம் என்

ஏட் ல் காணப்ப கிற .

அந்தணைர மாக்கெளன் வழங்காராதலால், ஏட் ற் காணப்பட்டேத ஈண் க்
ெகாள்ளப்பட்ட . அச்சுப்ப "ஆனினதியல்ைப ைடய அந்தண ம்" என் கூ கிற .
பிண்ேடாதகம், பிண்ட ம் உதக ம். பிண்டம் - ேசா ; உதகம் - நீர். ஒ

கு யில்

இறந்ேதார், ெதன்றிைசக்கண் இ ந் , தம் கு யிற் பிறக்கும் தல்வர் தம்ைம ேநாக்கிப்
பைடக்கும் ேசா ம் நீ ம் உண் வாழ்வர் என்ப. பைகவரா ம் வி ம்பப்ப ம்
சிறப் ப்பற்றி, தல்வைரப் "ெபான்ேபாற் தல்வர்" என்றார்; "ெபான்ேபாற்
தல்வேனா ெடன்னீத் ேதாேன" (ஐங். 265) என்
உம்மீற்

ன்னிைல விைன ற் ; ெசய் ெமன்

ேமற்ெகாண்ெடா கும் ெகாள்ைக. ஒ

பிற ம் கூ ப. அைட ம் என்ப
ம்

ற்றன் . ேமற்ேகால் -

ெகாள்ைகயிைன ேமற் ெகாண்ட வழி ம்,

அதைனச் ெசயற்ப த்தற்கு இன்றியைமயா

ேவண்டப்ப வ

மறப்பண்பாத ன்,

"மறத்தின்" என்றதற்கு, "அதற் ேகற்ற மறத்திைன ம்" என் ைரத்தார். மீமிைசக்
ெகா ெயன்ற பற்றி, அ விசும்பி ம் உயர்ந் அதைனக் கீழ்ப்ப த்தித் தான்
ேம யர்ந் நின் அவ் விசும்பிற்கு நிழல் ெசய் ம் என்ப ேதான்ற "ஆகாயத்ைத
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நிழற்ெசய் ம்" என்றார். மீமிைச ெயன் ழி மீ ெயன்ற

யாைனமீ ள்ள சிவிைகயின்

ேம டத்ைத ம், மிைச ெயன்ற , அவ்விடத்ேத விசும் ம் கீழ்ப்பட ேம யர்ந் நிற்கும்
ெகா மரத்தின் உச்சிைய ம் குறித் நின்றன. நிழற் ெமன்ப ெகா யின் விைன.
அ ெபயெரச்சமாய்க் ேகாெவன்பதேனா
ந்த . ேகா க்குக் ெகா
சிைனயாத ன், "சிைன விைனப்பாற்பட்
என்றார். இவ்வா

எங் ேகாெவன்

ெகாள்ளாமல், விசும்பான

ம்

தெலா

ந்த "

தன்கீழ் களிற் மிைச நின்

டங்கும்

ெகா யால் நிலத்ைத நிழற் ெசய் ம் என் ம் ெபா ள் கூறலாம் என்பதற்கு,
"ெகா யால் விசும் நிழற் ம் எனி
நிழற் தற்குக் களி

ம் அைம ம்" என்றார். ெகா நின்

இடமாத ன், இடத்

விசும்

நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில்

இடத் ேமேலற்றிக் கூ பவ ம் உண் ; அதனால், "மீமிைசக்ெகா .... மாறிக்
கூட் வா
ளர்" என்றார். "ெசவ்விய நீர்மாயாற் ெசய்த பசும்ெபான்" என்
உைரகூ ேவார், ெசய்த என்பதற்கு ஈட் ய என்ப

ெபா ளாகக் ெகாண் ைரப்பர்.

ெந ேயான் பாண் ேவந்த ள் மிகப் பைழேயானாகிய ஒ வனாவான்.
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யைன மாங்கு ம தனாெரன்

ம்

சான்ேறார், "ெபாலந்தார் மார்பின் ெந ேயான் உம்பல்" (ம ைரக். 61) என்பதனா

ம்

இவைன யறியலாம். உைரகாரர், தி விைளயாடற் ராண காலத் க்குப்
பிற்பட்டவராத ன், வ ம் பலம்ப நின்ற பாண் யன் வரலாற்ைற ட்ெகாண்
இதற்கு ேவ ைர கூ பவைரக் கண் " ந்நீர்க்கண் வ ம் பலம்ப நின்றாெனன்ற
வியப் பால் ெந ேயா ெனன்றா ெரன்ப" என் குறிக்கின்றார். ந்நீர் விழ கண்ட
ெந ேயா க்கும் வ ம்பலம்ப நின்ற பாண் ய க்கும் ெபா த்தம்
யா மில்ைலயாதலால், வ ம் பலம்ப நின்ற பாண் ய ெனன்னா
உைரகூறினார். இனி,

ந்நீர் என்

கடற்குப் ெபய ண்டானதற்கு இவ்

கூ ம் காரணத்ைத ம த் , மண்ைணப் பைடத்த
ச்ெசய்ைகைய ைடய நீர்

ெந ேயாெனன்ேற

ம் காத்த

ந்நீர்; ஆகுெபயரால் அ

ம் அழித்த

ைரகாரார்
மாகிய

கடற்காயிற்ெறன அ யார்க்கு

நல்லார் (சிலப். 17) கூ வர்; அவர் கூறியைதேய நச்சினார்க்கினியா ம் (ெப ம்பாண்.
441) ேமற்ெகாள்வர். நிலத்திற்கு

ன்னாகிய நீர் - நிலத்திற்கு

ன்ேன

ண்டாகிய நீர்;

"
நீர்ப் ெபௗவம் க ெமனக் கலங்க" (ெப ங். 3.24:140) என் பிற ம் இக் க த் த்
ேதான்ற உைரப்ப ேநாக்கத்தக்க . ன்னிைலப்ெபய ம் படர்க்ைகப்ெபய ம் விரவி
ன்னிைலவிைன ேகாடற்குத் தனிேய விதி கூறப்படாைமயால், அதிகாரப்
றனைடயாற் ெகாள்ளேவண் யி த்தல்ெகாண் , " ன்னிைலவிைனயான்
தல்.....ெகாள்ளப்ப ம்" என்றார்.
பாண் யன் ெந ேயான் காலத்தி ந்த பஃ ளியாற்ைற ெநட் ைமயார் எ த்ேதாதி
அதன் மண

ம் பல்லாண்

வாழ்கெவன வாழ்த் தலால், அப் பஃ ளியா
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ெநட் ைமயார் காலத் ம் உளதாதல் ெபறப்ப ம்; படேவ, இவ ம் இவராற்
பாடப்ெபற்ற பாண் ய ம் கடல்ேகாட் காலத் க்கு ற்பட்டவர் என்ப விளக்கமாம்.
---------------10. ேசாழன் ெநய்தலங்கானல் இளஞ்ேசட்ெசன்னி
ெநய்தலங்கானல் என்ப இச்ேசாழன் பிறந்த ராகும். "ெநய் தலங்கானல்
ெந ேயாய்" என் ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் கூ வர். இவன் ெதன்னாட் ப்
பரதவைர ம் வடநாட் வ கைர ம் ெவன்
கழ் ேமம்பட்டவன். இரப்ேபார்க்கு
வைரயா வழங்கும் வண்ைம ைடயன். இவன் பா
ர் என் மிடத் ம் ெச ப்பாழி
ெயன் மிடத் ம் பைகவைர ெவன்
ைறேய பா
ெரறிந்த இளஞ்ேசட் ெசன்னி
ெயன் ம், ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயன் ம் கூறப்ப கின்றான்.
பா

ர் ேசரர்கட் குாிய . இவன் ெநய்தலங் கான

ந்தேபா ம்,

பா
ெரறிந்தேபா ம், ெச ப்பாழி ெயறிந்தேபா ம் ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார்
இவைனப் பா ப் பாிசில் ெபற்றி க்கின்றார். ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார
இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . பைனயின பச்ேசாைலயால் உட்குைட ைடயதாகச்
ெசய்யப்ப வ பனங்குைட. உண ண்டற்கும் ப்பறித்தற்கும் மக்கள்
பயன்ப த் வர்; "எய்ம்மான் எறிதைசப் ைபஞ்ஞிணம் ெப த்த பசு ெவள்ளமைல,
இ ம்பனங் குைடயின் மிைச ம்" ( றம்.177) என் ம், "அவல் வகுத்த பசுங் குைடயாற்,
தல்

ல்ைலப்

ப்பறிக் குந் " ( றம்.352) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க.

ேவண் மாயின் இதனிடத்ேத ேசா

ெபாதிந் ெகாண் ம் ேபாவ

ெசன்மாக்கள் ேசா ெபாதி ெவண்குைட" (அகம். 121) என் வ வ
இதனிடத்ேத ஊன் ெபாதிந் ெகாண்
"ஊன்ெபாதி பசுங்குைட" ெயன்

மர ; "ஆ
காண்க.

ெசல்வைத வியந் , இவ் வாசிாியர்,

பா ய சிறப்பால், இவர் "ஊன்ெபாதி

பசுங்குைடயார்" எனப்ப கின்றார். இவர் பாட் ல் நைகச்சுைவ ம், இயற்ைக
நவிற்சி ம், அற ணர் ம் விரவி இவர
நிற்கின்றன.

ெப மாண் லைம நலத்ைதப் லப்ப த்தி

இப் பாட் ன்கண், இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெநய்தலங்கான டத்ேத யி க்குங்கால்
தன்ைன வழிப ேவாைரத் த விக்ேகாட

ம், பிறர் பழி ேமற்ெகாள்ளாைம ம்,

குற்றஞ்ெசய்தாைர நன்காராய்ந்

ம், அ யைடந்தாைர ஏற்ற

ஒ த்த

ம்,

மைனவாழ்வில் இன்
த ம் உைடயனாய், ன்ெசய் பின்னிரங்காவிைன ம் நா
வ ம் பரந்த நல் ைச ம் ெகாண் சிறப்ப கண் மகிழ்ந்
கழ்கின்றார்.
வழிப ேவாைர வல்லறி தீேய
பிறர்பழி கூ ேவார் ெமாழிேத றைலேய
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நீெமய் கண்ட தீைம காணின்
ஒப்ப நா அத்தக ஒ த்தி
வந்த ெபா ந்தி ந்ைத நிற்பிற்
றண்ட ந் தணிதிநீ பண்ைடயிற் ெபாிேத
அமிழ்தட் டானாக் கமழ்குய் ய சில்
வ நர்க்கு வைரயா வைசயில் வாழ்க்ைக
மகளிர் மைலத்த லல்ல மள்ளர்

5

மைலத்தல் ேபாகிய சிைலத்தார் மார்ப
ெசய்திரங் காவிைனச் ேசண்விளங் கும் கழ்
ெநய்தலங் கான ென ேயாய்

10

எய்தவந் தனம்யா ேமத் கம் பலேவ.

(10)

திைண ம் ைற ம் அைவ. ேசாழன் ெநய்தலங்கானல் இளஞ்ேசட் ெசன்னிைய
ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் பா ய .
உைர: வழிப ேவாைர வல் அறிதி - நின்ைன வழிபட்ெடா குேவாைர விைரய
அறிைவ; பிறர் பழி கூ ேவார் ெமாழி ேதறைல - பிற ைடய குற்றம் ெசால்

வார

வார்த்ைதையத் ெதளியாய்; நீ ெமய்கண்ட தீைம - நீ ெமய்யாக மனத்தான் ஆராய்ந் ;
அத் தக ஒ த்தி - அத் தீைமக்குத் தகத் தண்டம் ெசய்ைவ; வந்

அ

ெபா ந்தி - வந்

நின் பாதத்ைதயைடந் ; ந்ைத நிற்பின் - ன்ேன நிற்பாராயின்; பண்ைடயிற் ெபாி
நீ தண்ட ம் தணிதி - அவர் பிைழெசய்வதற்கு ன் நீ ெசய் ம் அ ளி ம் அ ள்
ெபாிதாக அவைரச் ெசய் ந் தண்ட ம் தணிைவ; அமிழ்

அட்

- அமிழ்தத்ைதத் தன்

சுைவயால் ெவன் ; ஆனா - உண்ண ண்ண வைமயாத; கமழ் குய் ய சில் மணங்கம ம் தாளிப்ைப ைடய அ சிைல; வ நர்க்கு வைரயா - வி ந்தினர்க்கு
மிகுதி குைற படாமல் வழங்கும்; வைசயில் வாழ்க்ைக - பழி தீர்ந்த மைன
வாழ்க்ைகைய ைடய; மகளிர் மைலத்தல் அல்ல

- ெபண் ர்

மா ப த்தலல்ல ; மள்ளர் மைலத்தல் ேபாகிய -

ரர் ேபாரான்

மா ப த்தெலாழிந்த; சிைலத்தார் மார்ப இந்திர விற்ேபா
மார்ப; ெசய்
ெமன்

யக்கத்தால்

இரங்கா விைன- ஒ ெதாழிைலச்ெசய்

ம் மாைலைய ைடய

பின் பிைழக்கச் ெசய்ேத

க தாத ெசய்ைகைய◌ும்; ேசண் விளங்கும் கழ்- ேசய்ைமக் கண்ேண

விளங்கும் கழிைன

ைடய; ெநய்தலங் கானல் ெந ேயாய்-ெநய்தலங்

கானெலன் ம் ஊைர ைடய ெந ேயாய்; எய்த வந்தனம் யாம்- அ
பல ஏத் கம்-நின் பல குணங்கைள ம் கழ்ேவமாக எ- .
வழிப ேவாைர வல்லறிதி ெயன்ற , அறிந்
ெயன்பதாம். ெபாிெதன்ப

அவர்க

க வந்ேதம் யாம்;

க்கு அ ள் ெசய்ைவ

விைனெயச்சக் குறிப்பாத ன், ஆக ெவன ஒ

ெசால்
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வ வித் ைரக்கப்பட்ட . பண்ைடயிற் ெபாி தணிதி ெயன் ைரப்பி மைம ம்.
அடப்பட்டைமயாத அமிழ் ேபா ம் அ சிெலன் ைரப்பி மைம ம். விைன ம்
க ம் உைடய ெநய்தலங்கானல் ெந ேயாய், பல ேவத் ேவமாக எய்த வந்தன
ெமனக் கூட் .
விளக்கம்: விைன ம் க

ைடய ெநய்தலங்கானல் ெந ேயாய், மார்ப, நீ

வல்லறிதி, ெமாழிேதறைல, தகெவா த்தி, தண்ட ம் தணிதி, ஏத் ேவாமாக, எய்த
வந்தனம் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. தன்ைன வழிபட்ெடா குபவைர அவர்
ெசால்ெசயல்கைளக் கண்டறிதற்கு ன்ேன அவர் கக்குறிப்பால் மனநிைலையக்
கண்ட மாத்திைரேய ணர்ந் ெகாள் தல்பற்றி, "வல்லறிதி" என்றார். அறிதிேய
ெயன்ப அறிதீேய ெயனச் ெசய் ளாத ன் விகாரமாயிற் . அறித ன் பயன்
ெசயலால் ெவளிப்ப தல்பற்றி, "அறிதி ெயன்ற அறிந் அவர்க க்கு அ ள்
ெசய்ைவ ெயன்பதாம்" என்றார். குற்றெமன்ப பழிக்கப்ப வ ெதான்றாதலால்
பழிெயனப்பட்ட . "நீதி ற்குத் தக ஆராய்ந் " என்பதனால், குற்ற வைகக ம்
அவற்ைற யாரா ந் திறங்க ம் ஒ க்கும் திறங்க ம் உணர்த் ம் நீதி ல்கள்
தமிழகத்ேத யி ந்தைம லனாகிற . ெபா
ைல வடெமாழியில் எ திய
ெகௗ
யன் ெதன்றமிழ் நாட்டவனாதலால் அவன
ல் காணப்ப ம் நீதிகள் பல
தமிழகத்ேத நிலவினவாம் என்ப ம் ஈண் நிைன கூரத்தக்க . குறிப்
விைனெயச்சம் ெபா ள்
வின்கண் ஆக்கச்ெசால் ெபற்
தல் ேவண் ெமன்ப
இலக்கணமாதலால் (ெசால். எச்ச.36) " ஆக ெவன ஒ ெசால் வ வித் ைரக்கப்பட்ட"
ெதன்றார். ஒ ெசால் ெலன்ற ஆக்கச் ெசால்ைலெயன வறிக. தணிதி ெயன்றதனால்
தணிதற்குாிய ெவகுளிைய வ வித் , "பண்
ெயன்

ெபா ள் கூறி

ெசய்த ேகாபத்தி

ம் ெபா ந் வதாம் என்பார், " பண்

ம் ெபாிதாகத் தணிதி"
..., அைம ம்" என்றார்.

அமிழ் அட் என் ழி, அ தல்-சுைவயால் ெவல் தல். அவ்வாறன்றி, அட்
ெடன்றைத உவமப்ெபா ளதாகக் ெகாண் "அமிழ் ேபா ம் அ சில்" என் ம்
ெபா ள் கூறலாம் என்றார். "வ நர்க்கு வைரயா" என்றதற்கு வ ம் வி ந்தினர்க்கு
வைரயாமல் வழங்கிெயன்

ெபா ள் கூ கின்றாராதலால், அவ்வா

வழங்கப்ப ம்

அ சி ன் அளைவ வ வித் , "மிகுதி குைறயாமல்" என்றார். வி ந்ேதாம்பைல மைன
வாழ்க்ைகக்கு வைசயாமாதலால், வி ந்

வைரயாத வாழ்க்ைக. "வைசயில் வாழ்க்ைக"

ெயனப்பட்ட , வாழ்க்ைகைய ைடய மகளிர் என்க; மைனவா ம் மகளிர்க்கு வி ந்
றந்த தல் மாண்பாதைல. "கற் ங் காம ம் நற்பா ெலா க்க ம், ெமல் யற்
ெபாைற ம் நிைற ம் வல் தின், வி ந்

றந் த த

ம் சுற்றேமாம்ப

மன்ன கிழேவான் மாண் கள்" (கற் . 11) என ஆசிாியர் ஓ வ
ெமன்ைம ம், பைகவர்பால் வன்ைம ம் காட் ம் அவன
மைலத்தல் அல்ல

ம், பிற

காண்க. மகளிர்பால்

இயல்ைப, "மகளிர்

மன்னர், மைலத்தல் ேபாகிய சிைலத்தார் மார்ப" என்றார்;

"வணங்குசிைல ெபா த நின் மணங்கமழகலம், மகளிர்க் கல்ல

மைலப்பறி யைலேய"
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(பதிற். 63) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. "ெசய்திரங்காவிைன" ெயன்பதற்கு
" ன்ெனா ெதாழிைலச் ெசய் பின் பிைழக்கச் ெசய்ேதம் என் க தாத ெசய்ைக"
ெயன்

ெபா ள் கூறிய

"ெசய்

பின்னிரங்காவிைன" (அகம். 268) என் ம்,

"எற்ெறன் றிரங்குவ ெசய்யற்க" (குறள். 655) என் ம் சான்ேறார் கூறியைத
ட்ெகாண்ெடன வறிக. இங்ேக கூறிய நற்பண் ைடேயாைர ய கிக் காண்ப ம்
அவர் குணங்கள் உைரப்ப
பலேவ" என்றார்.

ம் நலெமன்ப பற்றி, "எய்த வந்தனம்யாம் ஏத் கம்

-------------11. ேசரமான் பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
இச்ேசரமான்
ேவந்தர் வ ள் ஒ வனாதேலயன்றி, நல் ைசச் ெசய் ள் பா ம்
சான்ேறார் கூட்டத் ம் ஒ வனாவன். இவன் பா ய பாட் க்கள் பல ம் பாைலத்
திைணக்குாியனவாகும். பாைலக்க

ற் ம் இவன் பா யனேவ. நற்றிைண,

கு ந்ெதாைக, அகம் த ய ெதாைக ல்க ட் காணப்ப ம் பாைலப்பாட் க்க
பல இவனாற் பாடப்பட்டைவ. இப்பாட் க்கள் அைனத் ம் இலக்கிய வள ம்
அற ணர் ம் நல் ைச மாண் ம் உைடயன. ெகாண்கானநா ெபான்

ட்

மிக ைடயெதன் ம், அதைன ைடயவன் நன்னன் என் ம், அந்நாட்
ள்ள
எழிற்குன்றம் மிக்க ெபா ணல ைடயதாக ன் ெபறலாி என் ம் பாராட் க்
கூ வன். ேவனிற் காலத்தில் குயில்கள் மாம் ெபாழி
ந் " ணர்ந்தீர்
ணர்மிேனா" என இைசக்கும் என்ப ம், "குழேவா ாின்னா ெரன்னா ெபா ள்தன்,
பழவிைன ம ங்கிற் ெபயர் ெபயர் ைற ம்" என்ப ம் பிற ம் இவன
மனமாண் லைமையப் லப்ப த் ம். ேபாாில் பைகவர் பைடயால் உடல் சிைதந்
உயிர் ெகட்ட

ரைன, "அ ங்கடன் இ த்த ெப ஞ்ெசயாளன்" என் ம், அவன்

யாண் ளன் எனில் "ேசண்விளங்கு நல் விைச நிறீஇ, நாநவில் லவர் வா ளாேன"
( றம். 282) என் ம் கூ வ இவ ைடய மறப்பண்ைப வ
த் ம்.
இச்ேசரமாைனப் ேபய்மகள் இளெவயினி ெயன்பார் பா
ள்ளார். ேபய்மகள்
கட் லனாகாத வ
ைடயளாதலால், கட் லனாமா ெபண்வ
ெகாண்
இளெவயினிெயன் ம் ெபய டன் நின் இதைனப் பா னாெளன் இவ் ைரகாரர்
காலத்ேத சிலர் கூறியி க்கின்றனர். ேபார்க்களத் ப் பிணந்தின் ம் ேபய்மகளிைர
வியந் விாியப் பா ய சிறப்பால், இளெவயினியார்க்குப் ேபய்மகெளன்ப
சிறப் ப்ெபயரா யைமந்ததாகல் ேவண் ம். இளெவயினிெயன்ப இவர தியற்ெபயர்.
குறமகள் இளெவயினி ெயன்பார் ஒ வர் சான்ேறார் குழாத் ட் காணப்ப த ன்,
அவாின் ேவ ப த்த இவைர இவ்வா சிறப்பித்தனர். குறமகள் என்றைத, குறிஞ்சி
நிலத் நன்மகள் என் ெகாள்ளா குறக்கு யிற் பிறந்த மகெளன் பிைழபடக்
ெகாண்ட ேபால, இவைரப் ேபய்மகெளன்

ேகாடல் அறமாகா .
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அாிமயிர்த் திரண் ன்ைக
வா ைழ மடமங்ைகயர்
வாிமணற் ைனபாைவக்குக்
குல ச்சிைனப் க்ெகாய்
தண்ெபா ைநப் னல்பா ம்
விண்ெபா
கழ் விறல்வஞ்சிப்
பாடல்சான்ற விறல்ேவந்த ம்ேம
ெவப் ைடய வரண்கடந்
ப்
வர் றம்ெபற்றிசிேன

5

றம்ெபற்ற வயேவந்தன்
மறம்பா ய பா னி ம்ேம
ஏ ைடய வி க்கழஞ்சிற்
சீ ைடய விைழெபற்றிசிேன
இைழெபற்ற பா னிக்குக்

10

குரல் ணர்சீர்க் ெகாைளவல்பாண் மக
எனவாங்கு
ஒள்ளழல் ாிந்த தாமைர
ெவள்ளி நாராற்

ம்ேம

15

ப்ெபற் றிசிேன.

(11)

*திைண - பாடாண் ைண. ைற - பாிசில் கடாநிைல. ேசரமான் பாைல பா ய
ெப ங்க ங்ேகாைவப் ேபய்மகள் இளெவயினி பா ய .
உைர: அாிமயிர்த் திரள்
வா ைழ -

ன் ைக - ஐய மயிைர ைடய திரண்ட

ய ஆபரணத்ைத

ன் ைகயிைன ம்,

ைடய; மட மங்ைகயர் - ேபைத மகளிர்; வாி மணல்

ைன பாைவக்கு - வண்ட ைழத்த சிற்றிற்கட் ெசய்த பாைவக்கு; குல ச் சிைனப்
ெகாய்

- வைளந்த ேகாட் ப் ைவப் பறித் ; தண் ெபா ைநப் னல் பா ம் -

குளிர்ந்த ஆன் ெபா ந்தத்
விறல்வஞ்சி - வாைன

நீாின்கட் பாய்ந்

விைளயா ம்; விண்ெபா

ட் ய கழிைன ம் ெவன்றிைய ைடய க

பாடல் சான்ற விறல் ேவந்த

கழ்

ாின் கண்;

ம்ேம - பா தற்கைமந்த ெவற்றிைய ைடய அரச

ம்;

ெவப் ைடய அரண் கடந் - பைகெத ம் ெவம்ைமைய ைடய அரைண யழித் ;
ப்
வர் றம் ெபற்றிசின் - வ ேயா எதிர்ந்தவ ைடய றக்ெகாைடையப்
ெபற்றான்; றம் ெபற்ற வய ேவந்தன் மறம் பா ய பா னி
றக்ெகாைடையப் ெபற்ற வ ய அரசன
வி க் கழஞ்சின் - ேதாற்றப் ெபா

ம்ேம - அப்

ரத்ைதப் பா ய பா னி ம்; ஏ ைடய

ைடய சிறந்த பல கழஞ்சால் ெசய்யப்பட்ட;

சீ ைடய இைழ ெபற்றிசின் - நன்ைமைய ைடய அணிகலத்ைதப் ெபற்றாள்; இைழ
ெபற்ற பா னிக்கு- அவ்வணிகலத்ைதப் ெபற்ற விற க்கு; குரல் ணர்

க்
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சீர்க்ெகாைளவல் பாண் மக

ம்ேம -

தற் றானமாகுய குர ேல வந்

அளைவ ைடய பாட்ைடவல்ல பாண

ெபா ந் ம்

ம்; ஒள்ளழல் ாிந்த தாமைர - விளங்கிய

தழ ன்கண்ேண ஆக்கப் பட்டெபாற்றாமைரயாகிய; ெவள்ளி நாரால்
ெவள்ளி நாரால் ெதா த்த ைவப் ெபற்றான் எ - .
பா னி இைழ ெபற்றாள், பாணன்

ப்ெபற்றான், யான் அ

ப் ெபற்றிசின் -

ெப கின்றிேலன்

எனப் பாிசில் கடாநிைலயாயிற் . இனி, இவள் ேபயாயி க்க, கட் லனாயேதார்
வ

ெகாண்

பா னாெளா த்தி ெயன ம், "இக்களத்

வந்ேதார் யாவ ம் பாிசில்

ெபற்றார்கள், ஈண் நின்ேனா எதிர்ந் பட்ேடா ாில்லாைமயான் எனக்கு
உணவாகிய தைச ெபற்றிேலன்" எனத் தான் ேபய்மகளானைம ேதான்றப் பாிசில்
கடாயினாெளன ம் கூ வா
ளர். "பா னிக்குப்...பாண்மகன்" என்ப அ
ெவ

ெகடக் குகரம் வந்த , உயர்திைணயாக ன் . பா னி பாட

க்ேகற்பக்

ெகாைளவல் பாண்மகன் எனி மைம ம். என ம், ஆங்கும்: அைசநிைல. ெபற்றிசின்
ன் ம் படர்க்ைகக்கண் வந்தன.
விளக்கம்: அாி - ஐம்ைம. ஐம்ைமயாவ

ெமன்ைம. திரட்சியிைனக் ைகக்ேகற் க.

மங்ைக ெயன்ப , மங்ைகப் ப வத்தராகிய மகளிைரக் குறியா

மகளிர் என்ற

ெபா ப்ெபயராய் நிற்றலால், மடமங்ைகயர் என்றதற்கு, "ேபைத மகளிர்" என்
ெபா ள் கூறப்பட்ட . ேபைத மகளிர் - விைளயா ம் ப வத் இளமகளிர். வாி
மண ற் ைனந்த பாைவைய வண்டற்பாைவ ெயன் ம் கூ ப. "வண்டற்பாைவ
ெவௗவ ன்,

ண்ெபா யைளஇக் கட

ர்ப்ேபாேள" (ஐங். 124) எனவ வ

குல ச்சிைன ெயன் ழிக் குல தல் வைளதல்; "தி ப்

காண்க.

வ ெமன்னச் சிைலகுலவி:

(தி வா. தி ெவம். 14) என் ழி ம் குல தல் இப்ெபா ளில் வ தல் காண்க. ஆன்
ெபா ந்த ெமன் ம் யா வஞ்சிநகாின் றமதிைலச் சார்ந்ேதா வ எனச் சான்ேறார்
( றம். 387) கூ வர். அதன் ெவண்மண ல் மகளிர் விைளயாட்டயர்வ
கு ந்ெதா

மரபாதைல "

மகளிர் ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றியா ம், தண்ணான் ெபா ைந

ெவண்மணல்" ( றம். 36) எனப் பிற ம் கூ தலா

ம் அறியலாம். ேவந்த

ேம

ெயன்ப ெசய் ளின்பங் குறித் , "ேவந்த ம்ேம" என விகாரமாயிற் :
"பா னி ம்ேம" "பாண் மக ம்ேம" என்பைவ ம் இ ேபாலேவ விகாரம் எனக்
ெகாள்க. ெவப் ைடய அரண் என்றவிடத்

ெவம்ைம ெவப்ெபன நின்ற ; அஃதாவ

பைக ெத ம் ெவம்ைமெயன்பர். உ வர், ஈண் ப் ேபாாிடத்ேத எதி
ெரன்றாகிப் பைகவர்க்காயிற் .
122) என்றாற் ேபால.

ப் , வ . "

வ ள் ஒ வன்

பவ

ப்பாகியெரன" ( றம்

ப்ெபன் பதற்குப் பைகெயன்ேற ெகாண் ,

ப்

வர்,

பைக ற்றவர் எனி ம் ெபா ந் ம்: " ப்பி ெனவனாவர்" (குறள். 1165) என்பதனால்
ப் ப் பைகயாதல் காண்க. ஏர்-ேதாற்றப் ெபா
. வி க்கழஞ் ெசன் ழி கழஞ்சுக்கு
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வி ப்பம் சிறப்பா ம் பன்ைமயா ம் உண்டாத ன், வி க்கழஞ்சு என்றதற்குச்
"சிறந்த பலகழஞ்சு" என உைரகூறினார்.
இைழகளாவன ெபான்னாிமாைல
இைசத் தானங்க
சீர், ஒ

ள், குரல்

த் மாைல

தலாயின. குரல்

த ய எ வைக

தற் றானமாதலால், " தற் றானமாகிய குரல்" என்றார்.

மாத்திைர ம் இ மாத்திைர மாகிய தாள வள . ெகாைள - பாட் .

பா னிக்கு என்றவிடத் க் குவ்

, சிறப் ப்ெபா ட் . இனி, உைரகாரர்

பா னிக்குப் பாண்மகன் என இையத் ; பா னிய

பாண்மகெனனப்

ெபா ள்ெகாண் உயர்திைணயாக ன், அ ெவன் ம் உ
ெகட, அதன்
ெபா ண்ைம ேதான்றக் குகரம் வந்த என்பர். அ ெவன் ேவற் ைமக்கண் வந்த
உயர் திைணத் ெதாைக விாி மிடத் , அ ெவன்
ெதால்காப்பியர் கூறினேரயன்றி, நான்க
ெதாடாிடத்தன்றாக ன், அவர் கூ வ
பா னிய

பாட

க்ெகன்

ம் உ

விாிந்

ெகடக் குகரம் வ ம் எனத்

ெதாகாநிைலயாய

ெபா ந்தாைம யறிக. பா னிக்கு என்பதற்குப்

ெபா ள்ெகாண் , அப் பாடற்ேகற்பக் ெகாைளவல்ல

பாண்மகன் என் ைரப்பிற் ெபா த்தமாத ன், "பா னி பாட
வல்ல பாண்மகன் எனி மைம ம்" என்றார். இசின் என்ப

க் ேகற்பக் ெகாைள
ன்ளிைலக்குாிய

அைசச்ெசால்; ஈண் அ படர்க்ைகக்கண் வந்தைமயின், "ெபற்றிசின்
படர்க்கக்கண் வந்தன" என்றார்.

ன் ம்

------------------12. பாண் யன் பல்யாகசாைல

கு மிப் ெப வ தி

இப்பாட் ன்கண், பாண் யன் பல்யாகசாைல
பைகவர்க்கு இன்னாவாக, அவர்தம் நாட்ைட ெவன்

கு மிப் ெப வ தி, தன்
ைகக்ெகாண் , தன்ைன வந்

அன்பால் இரக்கும் பாிசிலராகிய பாணர் ெபாற்றாமைரப் ச் சூட ம், லவர்
யாைன ம் ேத ம் ெபற்ேறக ம் இனியவற்ைறச் ெசய்கின்றான்; இஃ
ெநட் ைமயார் அவைனப் பழிப்ப ேபாலப் கழ்கின்றார்.

அறேமா என

பாணர் தாமைர மைலய ம் லவர்
தல் யாைனேயா
ைனேதர் பண்ண ம்
அறேனா மற்றி விறன்மாண் கு மி
இன்னா வாகப் பிறர்மண்ெகாண்
னிய ெசய்திநின் னார்வலர்

கத்ேத.

திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி. பாண் யன் பல்யாகசாைல
ெப வ திைய ெநட் ைமயார் பா ய .

(12)
கு மிப்
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உைர: பாணர் தாமைர மைலய ம் - பாணர் ெபாற்றாமைரப்

ைவச் சூட ம்;

லவர்-;
தல் யாைனெயா
ைன ேதர் பண்ண ம் - பட்டம் ெபா ந்த
மத்தகத்ைத ைடய யாைன டேன அலங்காிக்கப்பட்ட ேதாிைன ஏ தற்ேகற்ப
அைமக்க ம்; அறேனா இ

- அறேனா இவ்வா

ெசய்தல்; விறல் மாண் கு மி -

ெவற்றி மாட்சிைமப்பட்ட கு மி; பிறர் மண் இன்னாவாகக் ெகாண்

-

ேவற்றரச ைடய நிலத்ைத அவர்க்கு இன்னாவாகக் ெகாண் ; நின் ஆர்வலர்
இனிய ெசய்தி - நின் ைடய பாிசிலாிடத் இனியவற்ைறச் ெசய்ைவ எ- .

கத்

கு மி, பிறர் மண் இன்னாவாகக்ெகாண் , மைலய ம், பண்ண ம், நின் ஆர்வலர்
கத்

இனிய ெசய்ைவ; இ

விைன
ெகாள்க.

நினக்கு அறேனா ெசால்

ெசய்க, மற் : அைச நிைல. இ

விளக்கம்: ெபான்னால் தாமைரப் ச் ெசய்
நாாிைடத்ெதா த்த

பழித்த

வாயாக ெவனக் கூட்
ேபாலப் கழ்ந்ததாகக்

அதைன ெவள்ளியாற் ெசய்த

ெபான்னாிமாைல; இதைனப் பாணர்க்கு வழங்குதல்

மரபாதலால், "பாணர் தாமைர மைலய ம்" என்றார்; " ஒள்ளழல் ாிந்த தாமைர,
ெவள்ளி நாராற் ப்ெபற் றிசிேன" ( றம்-11) என்ப காண்க. லவர்க்குக் களி ம்
ேத ம் நல்குத ம் பண்ைடேயார் மர . " லவர் ைன ேதர் பண்ண ம்" என்றார்.
மைலதல், சூ தல். பண்ணல், ஏ தற்ேகற்ப அைமத்தல்.
ெபாற்பட்டம். அன் ெகாள்ளா

தல், மத்தகத் க் காயிற் .

பைகைமையக் ெகாண்டைமயின், பைகேவந்தைரப்

பிறர் என் ம், அன் ெசய் பரவிப் கழ்வாைர "ஆர்வலர்" என் ம் கூறினார்.
ஒ வர்க்குாிய நிலத்ைதப் பிறர் வ யாற் ெகாள் மிடத் உாியார்க்கு
வ த்த ண்டாதல் இயல்பாதலால், " பிறர் மண் இன்னாவாகக் ெகாண் " என்றார்.
ேவந்ேத, நீ ஒ பால் இனிைம ம், ஒ பால் இன்னாைம ம் ெசய்தல் அறேனா என்
வின வ

பழிப் ைர. ஆர்வலர்க்கு இன்பம் ெசய்த

ம், பைகவர்க்கு இன்னாைம

ெசய்த ம் விறல் மாண்ட ேவந்தர்க்குப் கழாதலால், "இ பழித்த ேபாலப்
கழ்ந்ததாகக் ெகாள்க" என்றார். இதைன வஞ்சப் கழ்ச்சி ெயன் ம் கூ ப.
-----------13. ேசாழன்

த்தைலக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி

இப்ெப நற்கிள்ளி ேசாழநாட் ேவந்தனாய் இ ந் வ ைகயில் தன்ேனா
பைகெகாண்ட ேசரமன்னெரா ேபா டற் ம் க த்தினனாய்க் க
ைர
ற்றியி ந்தான். அப்ெபா
ேசரநாட் மன்னனாவான் ேசரமான் அந் வஞ்ேசர

,
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ம்ெபாைற. ஒ நாள் ேசாழன் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி க
ைர ேநாககிச்
ெசன் ெகாண்
க்ைகயில் அவன் ஏறிய களி மதம் ப வதாயிற் . அக்காைல
ஆசிாியர் உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் என் ம் சான்ேறார் ேசரமன்ன டன்
அவன அரசமாளிைகயாகிய ேவண்மாடத் ேமல் இ ந்தார். ேசாழன் களிற் மிைச
யி ப்ப ம், களி மதம்பட் த் திாிவ ம், பாக ம் ர ம் அதைன யடக்க யல்வ ம்
கண்ட ேசரமான் ேமாசியா க்குக் காட்ட. அவர் இப்பாட் ைனப் பா னார்.
டேமாசியார் என்

ம் சான்ேறார், ஏணிச்ேசாி ெயன்

ம் ஊாினர். இவர்

உைற ாிடத்ேத தங்கியி ந்தைமயால், உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார்
எனப்ப கின்றார். இவர் பா ய பாட் க்கள் பல இத்ெதாைக ல்களில் உண் .
அைவ ெப ம்பா ம் ஆஅய் அண் ரைனப் பா யைவ யாதலால் அவன்பால்
இவ க்கி ந்த நன்மதிப் நன்கு லனாகும்.
இப்பாட் ன்கண், களிற் ேம
ந்த ேசாழைன இன்னாெனன்றறியா ேகட்ட
ேசரமான் அந் வஞ்ேசர
ம்ெபாைறக்குக் களிற் ேமற் ெசல்ேவானாகிய இவன்
யாெரனின், நீர் வளத்தால் மிக்கு விைளந்த ெநல்ைல ய க்கும் உழவர், மீ

ம் கள்

ம்

ெப ம் நீர்நாட்ைட ைடயவன்; இவன் களி மதம்பட்டதனால் இவன் ேநாயின்றிச்
ெசல்வானாதல் ேவண் ம் என் குறிக்கின்றார்.
இவனியா ெரன்குைவ யாயி னிவேன
நிறக் கவசம் ம்ெபாறி சிைதய
எய்கைண கிழித்த பகட்ெடழின் மார்பின்
மற யன்ன களிற் மிைச ேயாேன
களிேற, ந்நீர் வழங்கும் நாவாய் ேபால ம்
பன்மீ னாப்பட் ங்கள் ேபால ம்
சுறவினத் தன்ன வாேளார் ெமாய்ப்ப
மாீஇேயா ரறியா ைமந் பட் டன்ேற
ேநாயில னாகிப் ெபயர்கதி லம்ம

5

பழன மஞ்ைஞ குத்த பீ
கழனி ழவர் சூட்ெடா ெதாகுக்கும்
ெகா மீன் விைளந்த கள்ளின்

10

வி நீர் ேவ

நா கிழ ேவாேன.

(13)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: வாழ்த்தியல். ேசாழன்
த்தைலக்
ேகாப்ெப நற்கிள்ளி க
ாிடஞ் ெசல்வாைனக் கண் ேசரமான் அந் வஞ்ேசர
ம்ெபாைறெயா ேவண்மாடத் ேம
ந் உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார்
பா ய .
உைர: இவன் யார் என்குைவயாயின் - இவன் யாெரன் வின வாயாயின்;
இவேன - இவன்தான்:
நிறக் கவசம் யின ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட ெமய் கு
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க வி ெபா ந்த;

ம்ெபாறி சிைதய - ெகா

ேபாழப்பட்ட; பகட் ெடழில் மார்பின் - பரந்

த்தற; எய் கைண கிழித்த - எய்த அம் கள்
யர்ந்த மார்பிைன ைடய; மற

யன்ன

களிற் மிைசேயான் - கூற்றம்ேபான்ற களிற்றின் ேமேலான்; களி - இக்களி தான்;
ந்நீர் வழங்கும் நாவாய் ேபால ம் - கட ன் கண்ேண யியங்கும் மரக்கலத்ைத
ெயாப்ப ம்; பன்மீன் நாப்பண் திங்கள் ேபால ம் - பல மீனின

ந ேவ ெசல்

ம்

மதியத்ைத ெயாப்ப ம்; சுறவினத் தன்ன வாேளார் ெமாய்ப்ப - சுறவின்
இனத்ைதெயாத்த வாண் மறவர் சூழ; மாீஇேயார் அறியா
யறியா ; ைமந்

பட்டன்

- தன்ைன ம விய பாகைர

- மதம்பட்ட ; ேநாயிலனாகிப் ெபயர்க தில் அம்ம -

இவன் ேநாயின்றிப் ெபயர்வானாக; பழனம் - வய டத் ; மயில் உகுத்த பீ
உதிர்த்த பீ ைய; கழனி

ழவர் - ஆண் ள்ள உழவர்; சூட்ெடா

சூட் டேன திரட் ம்; ெகா

- மயில்

ெதாகுக்கும் - ெநற்

மீன் - ெகா விய மீைன ம்; விைளந்த கள்ளின் -

விைளந்த கள்ைள
ைடய; வி நீர் ேவ - மிக்க நீராகிய ேவ ைய ைடய; நா
கிழேவான் - நாட்ைட ைடேயான் எ - .
களிற்
களி

மிைசேயானாகிய இவன் யாெரன்குைவயாயின், நா கிழேவான்; இவன்

மதம்பட்ட ; அதனால் இவன் ேநாயின்றிப் ெபயர்க ெவனக் கூட்

விைன
திங்கேளா

ெசய்க. களிற் க்கு நாவாேயா வைம எதிர்ப்பைடையக் கிழித்ேதாட
வைமவாேளார் சூழத் தன் தைலைம ேதான்றச் ெசல் த மாகக்

ெகாள்க;தில்: விைழவின்கண் வந்த . ெப நற்கிள்ளி களி

ைகயிகந்

ம்,

பைகயகத் ப்

குந்த்தைமயால் அவற்குத் தீங்கு ெமன் றஞ்சி வாழ்த்தினைமயால், இ
வாழ்த்தியலாயிற் . இவற்குத் தீங்குறின் நமக்குத் தீங்கு ெமன்
ேநாயிலனாகிப் ெபயர்க ெவன்றாராயின் வாழ்த்தியலாகா ,
பாட்டாெமன ணர்க.
விளக்கம்:
நிறம்,
ேதா ன இைணப் .

மற

நிறக் கலசத்ைத, "

- கூற் வன். களிற்றி

த்

என்ற , ேதா ன

ைடய நிற ம் ேதாற்ற ம் வன்ைம ம் ேதான்ற, "மற

காரணம், "களிற் க்கு .......ெகாள்க" என்றார். ேசாழன் க
ற்றியி க்கின்றானாதலால், பைகப் லமாகிய க
ம் களி

ைதயல்

ப்ெபாறிப் ேபார்ைவ" ெயன் ம் கூ வர்.

யன்ன களி " என்றவர், மீட் ம் அதற்கு நாவா ம் திங்க

ெசல்

ைற ைடயான

யின ேதால். ம் ெபாறி - ெபா விைன ைடய
யின வாி டன் இைணப் ம் கலந் அழகு ெசய்த ன்

அதைனப் " ம்ெபாறி" ெயன்றார். உைரயிற் ெகா
இைணப்ைப. இப்

ங் க த்தால்,

மதம் பட்ட . கா

ம் உவைம கூறியதற்குக்
ைர

ாிடம் ெசல்

ம் பைகவர், அதைன அடக்க

ங்கால் ஊர்ந்
யலா

சினம்

மிகுவித் , அதற்கும் ஊர்ந் வ ம் ேசாழற்கும் தீங்கு விைளவிப்பெரன்றக த்தால்,
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"ேநாயிலனாகிப் ெபயர்கதில்" என் வாழ்த் கின்றார். "இவற்குத் தீங்குறின் நமக்குத்
தீங்கு ம்" என்ற . இவ க்குத் தீங்குண்டாயின் இவன ஆதர ெபற் வா ம்
தம்ைமப்ேபா ம் பாிசில க்கும் ஆதரவின்றி ெயாழிதலால் தீங்குண்டாம் என்பதாம்.
தந்நலம் ேநாக்கா பிறர் நலேம ேபணி வாழ்த் வ வாழ்த்தியலாகும். தமக்குத்
தீங்கு ெமன் க திக்கூறின் வாழ்த்தியலாகா . ேசாழன் ெப நற் கிள்ளிையேய
பா ம் ெசந் ைறப் பாடாண்பாட்டாய்
ம் என்பதாம். தில்ெலன் ம்
இைடச்ெசால் விைழ ப்ெபா ளில் வந்த ; "விைழேவ காலம் ஒழியிைசக் கிளவிெயன்,
றம் ன் ெறன்ப தில்ைலச் ெசால்ேல" (ெசால். இைட. 5) என்ப

ெதால்காப்பியம்.

----14. ேசரமான் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன்
ஒ கால் கபில ம் இக் க ங்ேகா வாழியாத ம் ஒ ங்கி ந்த காைலயின்,
இவ்ேவந்தன் அவர் ைகையப்பற்றி " ம ைக மிக ெமன்ைம யாக ளேத!" என
வியந் கூறினான். அ ேகட்ட கபில ள்ளத்ேத, அவன் கூற்ேற க ப்ெபா ளாகப்
பாட்ெடான் ெற ந்த . அ ேவ ஈண் க் காணப்ப ம் பாட் .
இப்பாட் ண்கண், "அரேச, யாைன,யிவ மிடத்
குதிைரையச் ெச

அதன் ேதாட்

தாங்க ம்,

த் ங்கால் அதன் குைச பி க்க ம், ேதர் மிைச யி ந்

வில்ேலந்தியவழி அம் ெச

த்த ம், பாிசிலர்க்கு அ ங் கலம் வழங்க ம்

பயன்ப வதால் நின் ைக வன்ைமயாக

ள ; என் ேபா

ம் பாிசிலர் ெமய்ம்

யற்சியின்றிப் பிறர் நல்கப்ெப ம் ேசா ண் வ ந் ெதாழில் தவிர, ெதாழில்
இலராதலால் அவர் ைக ெமன்ைமயாக உள என் கூ கின்றார்.
க ங்கண்ண ெகால்களிற்றாற்
காப் ைடய ெவ
க்கிப்
ெபான்னியற் ைனேதாட் யான்
ன்
ரந் சமந்தாங்க ம்
பா ைடத்த குண்டகழி
நீர வ நிவப் க்குறித்
நிமிர்பாிய மாதாங்க ம்
ஆவஞ் ேசர்ந்த றத்ைத ேதர்மிைசச்
சாவ ேநான்ஞாண் வ க்ெகாள வழங்க ம்

5

பாிசிலர்க் க ங்கல நல்க ங் குாிசில்
வ ய வாகுநின் றாேடாய் தடக்ைக
ல நாற்றத்த ைபந்த
நாற் றத்த ைக ெகாளீஇ ன் ைவ
கறிேசா ண் வ ந் ெதாழி லல்ல

10
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பிறி ெதாழி லறியா வாக னன் ம்
ெமல் ய ெப ம தாேம நல்லவர்க்
காரணங் காகிய மார்பிற் ெபா நர்க்
கி நிலத் தன்ன ேநான்ைமச்

15

ெச மிகு ேசஎய்நிற் பா நர் ைகேய.
திைண: அ .

(14)

ைற: இயன்ெமாழி. ேசரமான் ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன் கபிலர்

ைகப்பற்றி "ெமல் ய வாமால்

ங் ைக" எனக், கபிலர் பா ய .

உைர: க ங் கண்ண ெகால் களிற்றால் - வன்கண்ைமைய ைடய
ெகாைலயாைனயாேல; காப் ைடய எ

க்கி - காவைல ைடய கைணய மரத்ைத

றித் ; ெபான் இயல் ைன ேதாட் யான் - இ ம்பாற் ெசய்யப்பட்ட அழகு ெசய்த
அங்குசத்தால்;

ன்

ரந்

-

ன்னர்க் கடாவி; சமம் தாங்க ம் - அ

ெசய் ம்

விைனையப் பின் ேவண் மளவிேல பி க்க ம்; இ த் உைடத்த குண் டகழி - வ ய
நிலத்ைதக் குந்தா யால் பார் ச் ெசய்த குழிந்த கிடங்கின்கண்; நீர வ நிவப் க்
குறித் - நீர்ப் பரப்பின ஆழமாகிய உயர்ச்சிையக் க தி அதன்கட் ெசல்லாமல்; நிமிர்
பாிய மா தாங்க ம் - மிைகத்த ெசலவிைன ைடய குதிைரையக் குைசதாங்கி
ேவண் மளவிேல பி க்க ம்; ஆவம் ேசர்ந்த றத்ைத - அம்பறாத்

ணி ெபா ந்திய

ைக ைடையயாய்; ேதர்மிைச - ேதர்ேமேல நின் ; சாப ேநான் ஞாண்
வ க்ெகாள வழங்க ம் - வில் ன வ ய நாணாற் பிறந்த வ ப் ெபா ந் ம்ப
அம்ைபச் ெச

த்த ம்; பாி சிலர்க்கு அ ங்கலம் நல்க ம் - பாிசிலர்குப் ெப தற்காிய

அணிகலங்கைள யளிக்க ம்; குாிசில் - தைலவ; வ ய வாகும் நின் தாள் ேதாய்
தடக்ைக - வ யவாகும் நின்
நாற்றத்த ைபந்த

- லால் நாற்றத்ைத

ைக ெகாளீஇ உண்

ைடயவாகிய ெசவ்வித் த ைய;

நாற்றத்தவாகிய ைகையக் ெகா

- அைமந்த

ெதாழில் அல்ல

ழந்தாைளப் ெபா ந்திய ெபாிய ைககள்; ல

ைன ம்

த்தி; ஊன்

நாற்றத்த

ைவ கறி ேசா

ைவைய ம் கறிைய ம் ேசாற்ைற ம் உண் ; வ ந்

- வ ந் ம் ெசயலல்ல ; பிறி

ெதாழில் அறியா ஆக ன் - ேவ

ெசயலறியா வாகலான்; தாம் நன் ம் ெமல் ய - அைவதாம் ெபாி ம்
ெமல் யவாயின; ெப ம -; நல்லவர்க்கு ஆரணங் காகிய மார்பின் - ெபண் ர்கட்கு
ஆற் தற்காிய வ த்தமாகிய மார்பிைன ம்; ெபா நர்க்கு இ நிலத் தன்ன ேநான்ைம
- ெபா வார்க்குத்

ளக்கப்படாைமயிற் ெபாிய நிலம்ேபான்ற வ யிைன

ைடய;

ெச மிகு ேசஎய்- ேபாாின்கண்ேண மிக்க ேசைய ெயாப்பாய்; நிற் பா நர் ைக நின்ைனப் பா வா ைடய ைககள் எ- .
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ேகாளீஇ ெயன்

ெமச்சம் அைமத்த ெவன்

ம் ஒ ெசால் வ வித்

க்கப்பட்ட ; ெகா த்த ெவனத் திாித் அவ் ன் என ஒ சுட் வ வித்
அதெனா
ப்பி மைம ம். உண்ெடன்ப ெபா விைன யன்ேற ம் கறி
ெயாழிந்தவற்றிற்ெகல்லாம் ேசற ன், பன்ைமபற்றி அைமத் க்ெகாள்ளப்ப ம். ஊன்
ைவ கறிெயா கூ ய ேசாற்ைற உண்ெடன ைரப்பி மைம ம். இதைனப்
ெபா விைன ெயன் ைரப்பா
ளர்.
குாிசில், ெப ம, ேசஎய், வ யவாகும் நின் ைக; நிற்பா நர் ைகதாம்
ெமல் யாவாகும் எனக் கூட் க.
இனி, மாதாங்க ம் என்பதற்கு அகழிையக் கடக்கப் பாய்தற்குக் குதிைரக் குைசையத்
தாங்கி ெய த் விட ம் என் ைரப்பா
ளர். பா நெரனத் தம்ைமப்
படர்க்ைகயாகக் கூறினார். தம் ைகயின் ெமன்ைமய
ைகயின் வ

இயல் ங் கூறினைமயான், இஃ

விளக்கம் . க ங்கண் - வன்கண்ைம. எ
ேவண் ம் அள . பார் நிலத்ைத

இயல் கூ வார், அரசன்

இயன்ெமாழியாயிற் .

- கைணய மரம். ெபான் - இ ம் சமம் -

ைடத்தற்குக் க வியாக ன், குந்தா யாெலன

வ வித் ைரத்தார். குறிப்பதன் பயன், அந்நீர வத் ட் ெசல்லாைமயாதலால், குறித்
என்பதற்குக் க திய தன்கண் ெசல்லாதப ெயன் உைர கூ கின்றார். குைச சாட் ; பி வா மாம். றம் கு. சாபம் - வில். அ ங் கலம் என்பதில் அ ைம,
ெபறல ைம. பாிசிலர்க்குப் ெப தற்காிய என்ப . ெசவ்வித் த - திய ன் கறி.
நாற்றம் - தாளிதத்தாற் ெபற்ற இனிய மணம். ெகாளீஇ ெயன் ம் விைனெயச்சம்
கிடந்தப ேய எவ்விைனேயா ம் இையயாைமயால், அைமத்த என ஒ ெசால்
வ வித்
க்கப் பட்ட என்றார். இனி, அவ் விைனெயச்சத்ைதேய
ெபயெரச்சமாகத் திாித் அதற்ேகற்ப
த்தா ம் அைம ம் என் கூ கிறார்.
விைனெயச்சத்ைதப் ெபயெரச்சமாகத் திாித் ேவண் யவா
ப்ப அத் ைணச்
சிறப் ைடயதன்றாதலால், அைமத்த ெவன ஒ ெசால் வ வித் ைரப்பைதேய
ேமற்ெகாள்கின்றார். ஊ
கறி ண்டெலன வாரா

ண்டல்

ைவ ண்டல், ேசா ண்டல் என்றாற்ேபாலக்

கறி தின்றல் என வ மாதலால்,

"கறிெயாழிந்தவற்றிற்ெகல்லாம் ேசற ன் பன்ைம பற்றி அைமத் க் ெகாள்ளப்ப ம்"
என்றார். ேசனாவைரயர் த ேயார் உண்டெலன்ப ெபா விைன ெயன்பர்.
" ம் ைக ெமல் யவால்" என்ற ேசரமான் வாழியாத
ெமன்ைமக்குக் காரணம் கூ மாற்றால் "என் ைக"ெயன்
ெயன்ற , தன்ைனப் படர்க்ைக யாகக் கூ வ .

க்கு, கபிலர் தம் ைகயின்
கூறாமல், "பா நர் ைக"

ம் ைக ெமல்

என்ற ேவ
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வாயிலாக ேவந்தன

ைக வன்ைம ம் ைக வண்ைம ம் ஒ ங்கு பா தற்கு இடம்

வாய்த்தைமயின், அதைன விடா

அரசன் ைகயின் இயல் கூறினார்.

எம்ைக உண் வ ந் ெதாழில் அல்ல பிறி ெதாழி லறியா ெவன்ற , ேவந்தன்
ைகயின் ெப ைமைய விளக்கிற் . ஆடவர் மார் பகலம் மகளிர்க்குப் ெபா த்தற்காிய
ேவட்ைகத்

ன்பம் பயக்குெமன்ப வாதலால், "மகளிர்க்கு ஆரணங்காகிய மார் "

என்றார்; 'மணங் கமழ் வியன்மார் பணங்கிய ெசல்லல்" (அகம். 22) என் பிற ம்
கூ ப. ேபாாின்கண் உயர்வற யர்ந்த ஒ வன்
கெனன்ப தமிழ் நாட்
வழக்காத ன், ேபாாில் ேமம்ப ேவாைர
கேனா வைம கூறிச் சிறப்பிப்ப
வழக்காயிற் . அதனால் ேசரமாைன. "ெச மிகு ேசஎய்" என்றார். நிலத்ேதா
ேவந்தைன வமித்த , ெபாைறபற்றியன் ;
அதைனப் ெபய் உைர கூ கின்றார்.

ளக்கப்படாைமபற்றி யாதலால்,

------------15. பண் யன் பல்யாகசாைல

கு மிப் ெப வ தி

இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் ெநட் ைமயார், பாண் யன்

கு மிப்

ெப வ தியின் ேபார் மிகுதி ம் கண் வியந் , "ெப ம, ைமந்திைன ைடயாய்,
பைகவ ைடய நல்ெலயில் சூழ்ந்த அக டங்கைளக் க ைத ேயர் ட்
பாழ்
ெசய்தைன;அவர் ேதயத்

விைளவயல்களில் ேதர்கைளச் ெச

த்தி யழித்தைன; நீ ண்

கயங்களில் களி கைள நீராட் க் கலக்கி யழித்தைன, இவ்வா மிக்க
சீற்ற ைடேயானாகிய நின் ைடய சிப்பைடையக் ெகாள்ளேவண்
ெபா

வைச ற்ற ேவந்தேரா பலர்; நால்ேவதத் க் கூறியவா

த்

அவ் ேவள்விச் சாைலகளில் நட்ட

பங்க

வந்

ேவள்வி பல ெசய்

ம் பல; வைச ற்றவர் ெதாைகேயா,

பங்களின் ெதாைகேயா, இவற் ள் மிக்க ெதாைக யா ?" என்
க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ள லாங்கண்
ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட் ப்
பாழ்ெசய் தைனயவர் நனந்தைல நல்ெலயில்
ள்ளின மிமி ம் கழ்சால் விைளவயல்
ெவள் ைளக் க மான் கவிகுளம் களத்
ேதர்வழங் கிைனநின் ெறவ்வர் ேதஎத் த்
ளங்கியலாற் பைணெய த்திற்
பாவ யாற் ெசறேனாக்கின்
ஒளி ம ப்பிற் களிறவர

5

காப் ைடய கயம்ப யிைன
அன்ன சீற்றத் தைனைய யாக ன்

10

ேகட்கின்றார்.
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விளங்குெபான் ெனறிந்த நலங்கிளர் பலைகெயா
நிழல்ப ெந ேவ ேலந்தி ெயான்னார்
ஒண்பைடக் க ந்தார் ன் தைலக் ெகாண்மார்
நைசதர வந்ேதார் நைசபிறக் ெகாழிய
வைசபட வாழ்ந்ேதார் பலர்ெகால் ைரயில்
நற்ப வ னால்ேவதத்
த ஞ்சீர்த்திப் ெப ங்கண் ைற
ெநய்ம்ம ஆ தி ெபாங்கப் பன்மாண்

15

யாச் சிறப்பின் ேவள்வி ற்றி
ப நட்ட வியன்களம் பலெகால்
யாபல ெகால்ேலா ெப ம வா ற்
விசிபிணிக் ெகாண்ட மண்கைன ழவிற்
பா னி பா ம் வஞ்சிக்கு

20

நாடல் சான்ற ைமந்திேனாய் நினக்ேக.

(15)

திைண ம் ைற ம் அைவ. பாண் யன் பல்யாகசாைல
ெப வ திைய ெநட் ைமயார் பா ய .

கு மிப்

உைர: க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ளல் ஆங்கண் - விைரந்த ேதர் குழித்த
ெத வின்கண்ேண; ெவள் வாய்க் க ைதப் ல் னம்

ட்

- ெவளிய வாைய ைடய

க ைதயாகிய ல் ய நிைரையப் ட்
; பாழ் ெசய்தைன - பாழ் ப த்திைன;
அவர் நனந்தைல நல்ெலயில் - அவ ைடய அக ய் இடத்ைத ைடய நல்ல
அரண்கைள; ள்ளினம் இமி ம் கழ்சால் விைள வயல் - ள்ளினங்கள் ஒ க்கும்
கழைமந்த விைள கழனிக் கண்ேண; ெவள் ைளக் க மான் கவி குளம் உகள ெவளிய தைலயாட்டமணிந்த மனஞ் ெச க்கிய குதிைரயி ைடய கவிந்த குளம் கள்
தாவ; நின் ெதவ்வர் ேதஎத் த் ேதர் வழங்கிைன - நின்
ேதைரச் ெச

த்திைன;

ைடய பைகவர் ேதயத் க்கண்

ளங்கியாலால் பைண ெய த்தின் - அைசந்த தன்ைமேயா

ெபாிய க த்திைன ம்; பா வ யால் ெசறல் ேநாக்கின் - பரந்த அ ேயா
ெபா ந்திய பார்ைவயிைன ம், ஒளி
ேகாட் ைன

ம ப்பின் களி

ெவகுட்சி

- விளங்கிய

ைடய களிற்ைற; அவர காப் ைடய கயம் ப யிைன -

அப்பைகவ ைடயனவாகிய காவைல ைடய வாவிக்கட் ப வித்தைன; அன்ன
சீற்றத் அைனய - அப்ெபற்றிப்பட்ட சினத் டேன அதற்ேகற்ற
ெசய்ைகைய ைடைய; ஆக ன் - ஆதலான்; விளங்கு ெபான் எறிந்த நலங்கிளர்
பலைகெயா - விளங்கிய இ ம்பாற் ெசய்யப்பட்ட ஆணி ம் பட்ட ம் அைறந்த
அழகுமிக்க பலைக டேன; நிழல்ப

ெந ேவல் ஏந்தி - நிழ

ண்டாகிய ெந ய

ேவைல ெய த் ; ஒன்னார் - பைகவர்; ஒண்பைடக் க ந்தார் - ஒள்ளிய
பைடக்கலங்கைள ைடய நின

விைரந்த

சிப்பைடயின்;

ன் தைலக்ெகாண்மார்
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- வ ையக் ெக த்தல்ேவண் ; நைசதர வந்ேதார் - தம் ஆைச ெகா வர வந்ேதார்;
நைச பிறக் ெகாழிய - அ வாைச பின்ெனாழிய; வைச பட வாழ்ந்ேதார் பலர்ெகால் வைச ண்டாக உயிர் வாழ்ந்ேதார் பலேரா?; நற் ப
ம்; நால் ேவதத்

வல் - குற்றமில்லாத நல்ல த ம

- நால்வைகப்பட்ட ேவதத்தி

ம் ெசால்லப்பட்ட; அ ஞ்

சீர்த்தி - எய்தற்காிய மிக்க கைழ ைடய; ெப ங் கண்
ெபாங்க - சமிைத ம் ெபாாி ம் தலாகிய ெபாிய கண்
ேமன்ேமற் கிளர; பன்மாண்

யாச் சிறப்பின் - பல மாட்சிைமப்பட்ட ெகடாத

தைலைமைய ைடய; ேவள்வி
பலெகால் -

ைற ெநய்ம்ம ஆ தி
ைறேயா ெநய் மிக்க ைக

ற்றி - யாகங்கைள

த் ;

பம் நட்ட வியன் களம்

ண் நடப்பட்ட அகன்ற ேவள்விச்சாைலகள் பலேவா?; யா பலெகால் -

இவற் ள் யாைவேயா பல?; ெப ம-; விசி பிணிக் ெகாண்ட மண்கைன
வார் ெபா ந்தி வ த் க் கட் தைலப் ெபா ந்திய மார்ச்சைன ெசறிந்த
தண்

ைமைய ைடய; பா னி பா ம் வஞ்சிக்கு - விற

ழவின் -

பா ம் ேமற்ெசலவிற்கு

ஏற்ப; நாடல் சான்ற ைமந்திேனாய் - ஆராய்தலைமந்த வ ைய ைடேயாய்; நினக்கு-;
எ- .
ட் ெயன் ம் விைனெயச்சத்திற்கு உ ெதன் ஞ்ெசால் தந் ைரக்கப்பட்ட .
நற்ப வல் நால்ேவதத் ேவள்வி ெயன இைய ம். நற்ப வலாகிய நால்ேவத
ெமன்பா
ளர்.
'ெப ம, ைமந்திேனாய், பாழ் ெசய்தைன, ேதர் வழங்கிைன, கயம் ப யிைன;
ஆத ன், நினக்கு ஒன்னாராகிய வைசபட வாழ்ந்ேதார் பலர்ெகால்,
களம் பலெகால்; இவற் ள் யா பல ெகால்ேலா ெவனக் கூட்

பம் நட்ட வியன்

விைன

ெசய்க.

விலங்கு ெபான்ெனறிந்த ெவன்பதற்குக் கண்ணா ைதத்த ெவனி மைம ம். தார்
ன் தைலக் ெகாண்மார் என்பதற்குத் தாைர வ யால் தைலப்பட ெவனி
மைம ம். ைர நற் ப வெலன்ப உம் பாடம். யா பலெவன இவ் விரண் ன்
ெப ைம ம் கூறியவா . இைவ எப்ெபா
இஃ இயன்ெமாழியாயிற் .
விளக்கம்: ெஞள்ளல் - ெத . நன ெவன்
ெபா ட்டாதலா

ம், தைலெயன்ப

ஞ் ெசய்தல் இயல்ெபனக் கூறினைமயின்,

ம் உாிச்ெசால் அகலெமன்

இடமாதலா

இடெமனப் ெபா ள்ப வதாயிற் . அகன்ற என்ப
தா தல்; அஃதாவ

ஊன்றிப் பாய்தல். பாவ

பலைக,கி கு; ேகடகம். வா

ம் ேவ

ம்

ம், நனந் தைல ெயன்ற , அகன்ற
அக ய ெவன வந்த . உகளல்,

- பரந்த அ . ஒளி தல் - விளங்குதல்.

ம் ெகாண்

பைகவர் தாக்குமிடத் , அவற்ைறத்

தாங்கித் த த் நிற்றற்ேகற்ப, ஆணி ம் பட்ட ம் அைறந் அழகும் வன்ைம ம்
ெபா ந்தி யி ப்பதனால் இதைன "நலங்கிளர் பலைக" என்றார். ன் - வ .
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இதைனத் தைலக்ெகாள்ளல் என்ப சிைதப்பதாகும்; ஆதலால் தைலக்ெகாண்மார்
என்பதற்குக் ெக த்தல் ேவண் ெயன்றார். இனித் தைலக்ெகாள்ள ெலன்ப எதிர்தல்
என் ம் ெபா ள்ப தலால்,
ஆ

ன் தைலக்ெகாண்மார் என்பதற்கு ‘ ன்பால்’ என

விாித் , "வ யால் தைலப்பட்ட" என் ம் உைரக்கலாம் என்றார். நற்ப

வல்

நால்ேவதத் ெதன்பைத, நற்ப வ ம் நால்ேவத ம் எனக் ெகாண் , த ம
ம்
ேவதத்தி ெமன ைரத்தார். நற்ப வ ம் ேவதேம யாெமனக் ேகாட ம் ெபா ந்
மாைகயால், "நற்ப வலாகிய நால்ேவத ெமன்பா
ளர்" என்றார். ெபான்ெனன்
பல ெபா ெளா ெசால் கண்ணா க்குமாத ன் "விளங்கு ெபான்...ைதத்த
ெவனி மைம ம்" என் கூறினார்.

ம்

---------16. ேசாழன் இராசசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி
இச் ேசாழன் காலத்ேத ேசரநாட் ல் ேசரமான் மாாி ெவண் ேகா ம், ேசரமான்
மாந்தரஞ் ேசர
ம்ெபாைற ம், பாண் நாட் ல் பாண் யன் கானப்ேபர் எயில் தந்த
உக்கிரப் ெப வ தி ம் ஆட்சி ாிந்தனர். இவற்குச் ேசரமன்னர் இ வாில் மாாி
ெவண்ேகா நண்பன். ஒ கால் மாாிெவண்ேகா ம் உக்கிரப் ெப வ தி ம் இப்
ெப நற்கிள்ளி ம் நட்பால் பிணிப் ற் ஒ ங்கி ப்ப ஒளைவயார் கண்
ெப மகிழ் ற் , வானத் வயங்கும் மீனி ம் மாமைழத் ளியி ம் ம் ைடய
வாழ்நாட்கள் "உயர்ந் ேமந்ேதான்றிப் ெபா க" என வாழ்த்திச் சிறப்பித்தனர்.
பிறிெதா கால், இந்நற்கிள்ளிக்கும் ேசரமான் மாந்தரஞ் ேசர

ம்ெபாைறக்கும்

ேபா ண்டாயிற் . அக்காைல, ேசாழற்குத் ைணயாய்த் ேதர்வண் மைலயெனன்பான்
ேபாந் இ ம் ெபாைறைய ெவன்
றங்கண்டான். இக் கிள்ளிைய உேலாச்சனார்
என்

ம் சான்ேறார் ெசன்

கண்டேபா

அவர்க்கு இவன் மைலபயந்த மணி ம்,

கட பயந்த ெபான் ம், கடல் பயந்த கதிர் த்த ம், ேவ பட்ட ைட ம்" பிற ம்
தந் சிறப்பித்தான். அவ ம் "அடல் ெவங்கு சில் மன்னிய ெந ேத" ெயன வாழ்த்தி
மகிழ்ந்தார். இவன் ெபயர், "இராச சுயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி' ெயனப்ப வ
ேநாக்கின், இவன் இராசசூயம் என் ம் ேவள்விையச் ெசய்தவெனன்ப ெதாி கிற .
பாண்டரங் கண்ணனார் என் ம் சான்ேறார் இவன் தன் பைக வர் நாட்ைட யழித்த
ெசய்திையப் பா ச் சிறப்பிக்கின்றார். பாண்டரங்கன் என்பார்க்கு மகனாதலால் இவர்
பாண்டரங் கண்ணனார் எனப்பட்டார். கண்ணனாெரன்ப் இவரதியற்ெபயர்.
இப்பாட் ன்கண், இவர் இப் ெப நற்கிள்ளிைய ேநாக்கி, '
கன் ேபா ம் குாிசில்,
நீ பைகவர் நாட் ட் குந் அவர் ஊர் சுட்ட தீயின விளக்கம் ெசல்சுடர் ஞாயிற் ச்
ெசக்கர்ேபாலத் ேதான் கிற ; இவ்வா தீயிட் க் ெகா த்திய அந்நா
"க ம்பல்ல காடறி யாப் ெப ந்தண் பைண" ெபா ந்திய நன்னாடாகும். ஆயி

ம் நீ
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எாி ட் வான் ெசய்த ேபாாின்கண் நின் களி க
மைலந்தன" என் கூ கின்றார்.

ம் நின் க த்ெதாப்பப் ேபார்

விைன மாட்சிய விைர ரவிெயா
மைழ
வின ேதால்பரப்பி
ைன
ங்கத் தைலச்ெசன்றவர்
விைளவயல் கவர் ட்
மைனமரம் விறகாகக்
க
ைறநீர்க் களி படீஇ
எல் ப்பட விட்ட சு தீ விளக்கம்
ெசல்சுடர் ஞாயிற் ச் ெசக்காிற் ேறான்றப்
லங்ெகட வி க்கும் வரம்பிற் றாைனத்

5

ைணேவண்டாச் ெச ெவன்றிப்
ல வாட் லர்சாந்தின்
கற் சீற்றத்
ெக கு சில்
மயங்குவள்ைள மலராம்பற்
பனிப்பகன்ைறக் கனிப்பாகல்

10

க ம்பல்ல காடறியாப்
ெப ந்தண்பைண பாழாக
ஏம நன்னா ெடாள்ெளாி ட் ைன
நாம நல்லமர் ெசய்ய

15

ஒராங்கு மைலந்தன ெப மநின் களிேற.

(16)

திைண வஞ்சி; ைற: மழ லவஞ்சி. ேசாழன் இராசசூயம் ேவட்ட
ெப நற்கிள்ளிையப் பாண்டரங் கண்ணனார் பா ய .
உைர: விைன மாட்சிய விைர ரவிெயா

- ேபாாிற்கு நன்ைமைய

விைரந்த குதிைர டேன; மைழ உ வின ேதால் பரப்பி நிறத்ைத ைடய பாிைசையப் பரப்பி;

ைன

கில்ேபா

ம்

ங்கத் தைலச் ெசன்

-

கலங்க ேமற்ெசன் ; அவர் விைள வயல் கவர் ஊட்
கழனிையக் ெகாள்ைள
க
எல்

ைடயவாகிய

- அவர

ட் ; மைன மரம் விறகாக - மைனயிடத்

ைனயிடம்

ெநல்விைள
மரேம விறகாக;

ைற நீர்க் களி படீஇ - காவற்ெபாய்ைககளின் நீாிேல களிற்ைறப் ப வித் ;
ப்பட இட்ட சூ தீ விளக்கம் - விளக்க ண்டாக இடப்பட்ட நா சு

ெந ப்பின

ஒளிதான்; ெசல் சுடர் ஞாயிற் ச் ெசக்காின் ேதான்ற - வி கின்ற

கதிைர ைடய ஞாயிற்றின

ெசக்கர் சிறம் ேபாலத் ேதான்ற; லம் ெகட இ க்கும்

வரம்பில் தாைன - இடமில்ைலயாகச் ெசன் வி ம் எல்ைலயில்லாத பைடயிைன ம்,
ைண ேவண்டாச் ெச
ல

ெவன்றி -

ைணப்பைட ேவண்டாத ேபார் ெவற்றியிைன ம்;

வாள் - லால் நா ம் வாளிைன ம்; லர் சாந்தின் -

சிப் லர்ந்த
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சாந்திைன ம்;

கற் சீற்றத்

உ ெக

கு சில் -

கன

ெவகுட்சிேபா

ம்

ெவகுட்சியிைன

ைடய உட்குப் ெபா ந்திய தைலவ; மயங்கு வள்ைள மலர் ஆம்பல்

- ஒன்ேறாெடான்

கலந்த வள்ைளைய ம் மலர்ந்த ஆம்பைல ம்; பனிப் பகன்ைற -

குளிர்ச்சிைய ைடய பகன்ைறைய ம்; கனிப் பாகல் - பழ த்ைத ைடய
பாகைல

ைடத்தாகிய; க ம் பல்ல

கா

அறியா - க ம்பல்ல

ெப ந் தண் பைண பாழாக - ெபாிய ம தம் பாழாக; ஏம நன்னா
ஊட் ைன - காவைல ைடய நல்ல நாட்ைட ஒள்ளிய தீைய

பிறி

காடறியாத;

ஒள்ெளாி

ட் ; நாம நல்லமர்

ெசய்ய - அஞ்சத்தக்க நல்ல ேபாைரச் ெசய்ய; ஓராங்கு மைலந்தன - நின் க த்திற்ேகற்ப
ஒ

ெபற்றிப் படப் ெபா தைன; ெப ம -; நின் களி
ேதால் பரப்பி ெயன்ப

– நின்

ைடய களி கள் எ -

தலாகிய விைனெயச்சங்கைள இ க்குெமன்

ம்

ெபயெரச்ச விைனெயா
த் , அதைனத் தாைன ெயன் ம் ெபயேரா
பாகற் றண்பைண ெயன விைய ம். எல் ப்பட இட்ட சு தீ ெயன்றதைனத்
தாைனக்கு அைடயாக்குக. கவர் ட் ெயன்பதற்கு வி ம்பிக் ெகாள்ைள
ட் ெயன ம், லங்ெகட ெவன்பதற்கு நாடழிய ெவன ம், ல
லா ைடய வாெளன ம் உைரப்பி ம்ைம ம்.
கு சில், ெப ம, நீ அமர் ெசய்ய நின் களி
ெசய்க.

இ

பாகல் பலாெவன் ைரப்பா
மழ லவஞ்சியாயிற் .

.

க்க.

வா ெளன்பதற்குப்

ஓராங்கு மைலந்தனெவன விைன

ளர். ஏம நன்னா ெடாள்ெளாி ட்

ெயன்றதனால்,

விளக்கம் : கவர் - ெகாள்ைள. க
ைற - ஊரார் உண் நீர் ெகாள் ம்
நீர்நிைலகளில் மக்க ம் விலங்குக ம் இறங்கிப் ப ந் நீைரக் ெக க்காவண்ணம்
காத்தல் பண்ைடேயார் மரபாதலால் அவற்ைறக் க
ைற ெயன்றார். தண் பைண ம தநிலம். *நாமம் -அச்சம். ேபார் நிக மிடத் ப் பைகவர் நாட் விைளவயல்கைளக்
ெக ப்ப ம், நீர்நிைலகைளச் சிைதத்தழிப்ப ம், ெநல் க ம்

த

யன விைள ம்

ம த நிலங்கைளப் பாழ் ெசய்வ ம், மக்கள் கு யி க்கும் ஊர்கைளத் தீயிட்டழிப்ப ம்,
அவர்தம் ெபா ைளச் சூைறயா வ ம் நிகழ்வ குறித்ேத, இப் ேபார் நிகழ்ச்சி
சான்ேறார்களால் ெவ க்கப்ப கின்றன. இதைனச் இச்சான்ேறார் விாித் ேதா வ
ேவந்தன் உள்ளத்தில் அ ள் பிறப்பித் ப் ேபாைரக் ைகவி த்தல் க திெயன்
றறிதல்ேவண் ம். ேதால் பரப்பி கவர் ட் , களி
தாைன ெயன இையவ

விளங்க, ேதால் .....

ப வித் ப் லங்ெகட இ க்கும்
க்க" என்றார். பாகைல ைடய

தண்பைண, காடறியாத் தண்பைண ெயனக் ெகாள்க. "கவர் , வி ப்பாகும்" என்ப
ெதால்காப்பியம்; அதற்ேகற்பக் கவர் ட்

ெயன்பதற்கு "வி ம்பிக் ெகாள்ைள ட் "
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என் ம், லம் என்ப நாட் ற்கும் ெபா ந் தாலால், லம் ெகட ெவன்பதற்கு
நாடழிய ெவன் ம் ெபா ள்ெகாள்ளலாம் என்றார். இ த்தல் - தங்குதல். தங்குதைல
வி தெலன்ப ம் வழக்காதலால், இ க்கும் என்பதற்கு வி ம் என்

உைரகூறினார்.

------------17. ேசரமான் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர

ம்ெபாைற.

இச் ேசரமன்னனின் இயற்ெபயர் ேசய் என்ப . அவன் ேசரர் மரபில் இ ம்ெபாைறக்
கு யில் பிறந்தவன். யாைனயின ேநாக்குப் ேபா ம் ேநாக்கிைன ைடயவன்
என்ப பற்றி இவன் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர
ம்ேபாைற
ெயனப்ப கின்றான். "ேவழ ேநாக்கின் விறல் ெவஞ்ேசய்" என இவைனக்
குறிங்ேகாழி ர்க்கிழார் பாராட் வர். இவன் காக்கும் நா " த்ேத லகத் தற் "
என்ப . இவ க்கும் பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற
ெந ஞ்சழிய க்கும் ஒ கால் நடந்த ேபாாில் இச்ேசரமான் ேதால்வி ற் அவனாற்
சிைறப் ப த்தப்பட்டான். அச்சிைறயினின் ம் தன் வ யினால் சிைற காவலைர
ெவன் தப்பிச் ெசன் தன் அரசுகட்
ற் சிறப் ற்றான். இவன்பால் நல் ைசச்
சான்ேறார் பலர்க்கும் ேபாீ பா ண் . இவன இ திக் காலத்ேத, வானத்ேத ஒ
மீன் ழ்ந்த . அதன் ழ்ச்சி நாடா ம் ேவந்தர்க்கு எய் ம் தீங்கிைன ணர்த் ம்
குறிெயன் அக் காலத்தவர் க தியி ந்தனர். இக்காலத் ம் ஞாயிற்றினிடத்ேத
காணப்ப ம் க ப் க்குறிேய இப்ேபா நிகழ்ந்த ேபார்க்கும் வற்கடத் க்கும்
காரணெமன ஆராய்ச்சியாளர் கூ கின்றனரன்ேறா! மீன் ழ்ச்சி கண்ட சான்ேறா ள்
கூட ர்கிழார் என்பவர் ெப வ த்த ெமய்தி ஏ நாள் கழித் யாைனகட்ேசய்
மாந்தரஞ்ேசர

ம்ெபாைற யிறந்தாெனன்றறிந்தார். அறிந்தவர், அப்ேபா

ெகாண்ட ைகயறைவ ஒ
ள .

பாட் ல் ( றம். 229) குறித் ள்ளார்; அஃ

தாம்

இந்

ள்ேள

இப்பாட் ல் ஆசிாியர் கு ங்ேகாழி ர்கிழார், இச்ேசரமான் தைல யாளங்கானத் ச்
ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் சிைறயி
ந் தன் வ யாற் றப்பிச்
ெசன்

அரசுகட்

ேலறியி க்க, அவைனக்கண் ; "குடவர் ேகாேவ, ேசரர் மரைபக்

காத்தவேன, ெதாண் நகரத்ேதார் தைலவேன, நின்ைனக் காணவந்ேதன்" என்
கூ கின்றார். சிைறயினின் இவன் தப்பிச் ெசன்ற திறத்ைத,தான் ைகப்ப க்கப்பட்ட
குழியினின் ம் கைரையக் குத்தித் தப்பிப்ேபாகும் யாைன ெயான்றின் ெசயேலா
வமித்தி ப்ப மிக்க நய ைடயதாகும்.
ெதன்குமாி வடெப ங்கல்
குணகுடகட லாெவல்ைல
குன் மைல கா நா
ெடான் பட் வழிெமாழியக்
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ெகா
க ந் ேகாறி த்திப்
ப வ ண் பகலாற்றி
இனி
ண்ட சுடர்ேநமி
தாண்ேடார் வழிகாவல
குைலயிைறஞ்சிய ேகாட்டாைழ

5

அகல்வயன் மைலேவ
நில மணல் வியன்கானற்
ெறண்கழிமிைசச் சுடர்ப் வின்
தண்ெடாண் ேயா ர ெபா ந
மாப்பயம்பின் ெபாைறேபாற்றா

10

நீ குழி யகப்பட்ட
பீ ைடய ெவ ழ் ன்பிற்
ேகா
ற்றிய ெகால்களி
நிைலகலங்கக் குழிெகான்
கிைள கலத் தைலக்கூ யாங்கு

15

நீபட்ட வ
ன்பிற்
ெப ந்தளர்ச்சி பல வப்பப்
பிறி ெசன் மலர்தாயத் ப்
பலர்நாப்பண் மீக்கூற ன்
உண்டாகிய யர்மண் ம்

20

ெசன் பட்ட வி க்கல ம்
ெபறல்கூ மிவெனஞ் சுறப்ெபறி ெனன ம்
ஏந் ெகா யிைறப் ாிைச
ங்குசிைற வியல ப்பம்
இழந் ைவகு மினிநாமிவன்

25

உடன் ேநாக்கின்ன் ெபாிெதன ம்
ேவற்றரசு பணிெதாடங்குநின்
ஆற்றெலா
கேழத்திக்
காண்கு வந்திசிற் ெப ம ஈண் ய
மைழெயன ம
ம் பஃேறான் மைலெயனத்

30

ேதனிைற ெகாள் மி ம்பல் யாைன
உட ந ட்க ங்கிக் கடெலன
வானீர்க் கூக்குந் தாைன யானா
க ெவா ங் ெகயிற்ற வர த்தைல பனிப்ப
இ ெயன ழங்கு ரசின்

35

வைரயா

ைகக் குடவர் ேகாேவ.

(17)

திைண : வாைக. ைற : அரசவாைக; இயன்ெமாழி மாம். பாண் யன்
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியனாற் பிணீயி ந்த யாைனக்கட்ேசய்
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மாந்தரெஞேசர
ம்ெபாைற வ திற் ேபாய்க் கட்
கு ங்ேகாழி ர் கிழார் பா ய .

ெலய்தினாைனக்

உைர : ெதன் குமாி - ெதன்றிைசக்கட் கன்னி ம்; வட ெப ங் கல் - வடதிைசக்கண்
இமய ம்; குண குட கடல் எல்ைலயா - கீழ்த்திைசக்கண்
கட

ம் எல்ைலயாக; குன்

மைல கா

நா

-- ந

ம் ேமற்றிைசக்கண்

பட்ட நிலத் க் குன்ற ம்

மைல ம் கா ம் நா ம் என இவற்ைற ைடேயார்; ஒன் பட்
ெபற்றிப்பட்

வழிபா

கூற; ெகா

க ந்

தைடயின்றாக
நில

ஆறிெலான்றாகிய இைறைய ண் ;

நிைலைமையச் ெசய் ; இனி

ண்ட சுடர் ேநமி -

ண்ட ஒளிைய ைடய சக்கரத்தால்;

ைத ம் ஆண்ேடார

வழி ெமாழிய - ஒ

- தீத்ெதாழிைலப் ேபாக்கி; ேகால்

தி த்தி - ேகாைலச் ெசவ்விதாக்கி; ப வ ண்
பகல் ஆற்றி - ந

ம்

தாண்ேடார் வழி காவல -

மரைபக் காத்தவேன; குைல இைறஞ்சிய ேகாள் தாைழ -

குைல தாழ்ந்த ேகாட் க்க ெத கிைன ம்; அகல் வயல் - அகன்ற சுழனிைய ம்; மைல
ேவ

- மைலயாகிய ேவ ைய ம்; நில

மணல் வியன் கானல் - நிலாப்ேபான்ற

மணைல ைடய அகன்ற கடற் கைரைய ம்; ெதண் கழி மிைசச் சுடர்ப்
ெதளிந்த கழியிடத் த் தீப்ேபா

ம்

விைன

வின் -

ைடய; தண் ெதாண் ேயார் அ

ெபா ந - குளிர்ந்த ெதாண் யி ள்ேளா ைடய அ ெபா ந; மாப் பயம்பின் ெபாைற
ேபாற்றா - யாைன ப க்கும் குழிேமற் பாவின பாைவத் தன் மனச் ெச க்கால்
பா காவா ; நீ

குழி அகப்பட்ட - ஆழத்தால் ெந ய குழியின் கண்ேண அகப்பட்ட;

பீ ைடய எ ழ்

ன்பின் - ெப ைமைய

ற்றிய ெகால் களி
ெகான்

- ெகாம்

ைடத்தாகிய மிக்க வ ைம ைடய; ேகா

திர்ந்த ெகால்

- அதன் நிைலசாியக் குழிையத்

தைலக்கூ

ங் களி ; நிைல கலங்கக் குழி

ர்த் ; கிைள கல - தன் இனம் வி ம்ப;

யாங்கு - தன்னினத்திேல ெசன்

ெபா ந்தினாற்ேபால; அ

ன்பின் -

ெபா த்தற்காிய வ யால் பைகைய மதியா ; நீ பட்ட ெப ந் தளர்ச்சி - நீ ற்ற ெபாிய
தளர்ச்சி நீங்க; பிறி

ெசன்

- பிறிெதா

சூழ்ச்சியாற் ேபாய்; பலர் உவப்ப - பல ம்

மகிழ; மலர் தாயத் ப் பலர் நாப்பண் மீக் கூற ன் - பரந்த உாிைமைய ைடய
இடத்தின் நின் சுற்றத்தார் பலர்க்கு ந ேவ உயர்த் ச் ெசால்லப்ப தலால்; உண்
ஆகிய உயர் மண் ம் - நீ ெசழியனாற் பிணிப் ண்பதற்கு ன் நின்னா
லழிக்கப்பட் ப் பின் தம் மரசு ெவளவா நின் வர பார்த்தி ந்த அரசர் நமதாய்
இவனாற் ெகாள்ளப்பட் உண் அ ப்பட் ப் ேபாந்த ேமம்பட்ட நில ம்; ெசன்
பட்ட வி க் கல ம் ெபறல் கூ ம் - இவன்பாற் ெசன் ற்ற சீாிய அணிகல ம்
கிைடத்த

ண்டாம்; இவன் ெநஞ்சுறப் ெபறின் என ம் - இவன

ெநஞ்சு நமக்கு

உாித்தாகப் ெபறின் என நிைனந் ம்; ஏந் ெகா இைறப் ாிைச - நின் வர
பார்த்திரா தம் மரசு ெவளவிய பைகவர் எ த்த ெகா ைய ைடய உயர்ந்த
மதிைல ம்;

ங்கு சிைற வியல் அ ப்பம்-மிக்க கா ம் அக ம்

தலாய
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காவைல ைடய அக ய அரணிைன ம்; நாம் இனி இழந்
இழந்

தங்குேவம்; உடன்

ேநாக்கினன் ெபாி

ைவகுவ ம் - நாம் இனி

என ம் - இவன் நம்ைம ெவகுண்

பார்த்தான் மிக ெவன நிைனந் ம்; ேவற்றரசு - பைக ேவந்தர்; பணி ெதாடங்கும் நின்
ஆற்றெலா
கேழத்தி - ஏவல் ெசய்யத் ெதாடங்குதற்குக் காரணமாகிய நின
வ
டேன கைழ வாழ்த்தி; காண்கு வந்திசின் - காண் ேபனாக வந்ேதன்; ெப ம-;
ஈண் ய மைழ ெயன ம
ம் பல் ேதால் - திரண்ட கிெலனக் க தி மயங்கும் பல
பாிைசப் பைடயிைன ம்; மைலெயனத் ேதன் இைற ெகாள்
மைலெயன்

க தித் ேதனினம் தங்கும் ெபாிய பல யாைனயிைன ம்; உட

ங்கி - மா ப ேவார் அஞ்சும்ப
- அைமயா ; க

கக்க ேமற்ெகாள்

ம் பைடயிைன ம்; ஆனா

ஒ ங்கு எயிற்ற - நஞ்சு கரக்கும் பல் ைன ைடயவாகிய; அர த்

தைல பனிப்ப - பாம்பின
க த

ந ர் உட்க

ெப த்தலால்; கடல் என வான் நீர்க்கு ஊக்கும்

தாைன - கடெலனக் க தி ேமகம் நீர்

இ ெயன்

ம் இ ம் பல் யாைன -

தைலந ங்கும் பாிசு; இ

ழங்கும்

ெயன

ழங்கும்

ரசின் -

ரசிைன ம்; வைரயா ஈைக - எல்லார்க்கும்

எப்ெபா
ம் வைரயா ெகா க்கும் வண்ைமைய
குடநாட்டார் ேவந்ேத எ - .

ைடய; குடவர் ேகாேவ -

காவல, ெபா ந, ெப ம, ேகாேவ, ஏத்திக் காண்கு வந்ேதன் எனக் கூட்
விைன

ெசய்க. குன்ெறன்ற

நிலமாக்கி, ஏைன

சி

ன்ேறா ங் கூட்

மைலகைள; அன்றிமணற்குன்ெறன்
நானிலத்ேதா ெமன்

ைரப்பா

ெநய்தல்

ளர்.

அ ெபா ந ெவன்ற , ேவந்தற்கு ெவளிப்பைடயாய் நின்ற . தளர்ச்சி ெயன்பதன்பின்
நீங்கெவன ஒ ெசால் வந்த . "அ
ன்பிற் ெப ந்தளர்ச்சி பல வப்பப் பிறி
ெசன் " என்பதற்கு, ன்ேபாேல தளர்ச்சி பிறிதாகப் பல வப்பச் ெசன் எனி
மைம ம்: அன்றி ன்பின் தளர்ச்சி பிறிதாகச் ெசன்ெறன் ைரப்பா
ளர். ஆனா
ங்கும் ரசு என்க.
விளக்கம்: குண குட கடல் என்றார்ேபாலக் குமாிக்கண் கடல் கூறப்படாைமயால்,
குமாி கடல்ேகாட்ப தற்கு ன்ைனய இப்பாட்ெடன்ப ெதளிவாகும்.
ெதன் லத்தார், ெதய்வம், வி ந் , ஒக்கல், இல்லறத்தானாகிய தான் என்ற கூ
ஐந்ெதாழிய, எஞ்சிநிற்கும் ஆறாவ

கூ

அரசர்க்காத ன், அதைனப் "ப வ "

என்றார். தைட ண்டாகிய வழி, அரசு இனி நட்வாெதன்ப பற்றி, இனி உ ண்ட
என்பதற்குத் தைடயின்றாக
ண்ட என்றார்.
தா தல் - நிலம்
ம் ஆ தல்
ேகாள் தாைழ - ேதாட் க்க தாைழ; குைல தாழ்ந் மக்கள் ஏறி இனி ெகாள்ளத்தக்க
வைகயில் உய்ர்ந்த ெதங்கு என்றற்குக் ேகாட் க்க ெதங்கு என ைரத்தார்.
நிலாப்ேபால் ெவண்ைமயான மணைல "நில
மணல்" என

மணல்" என்றைமயின், "நிலாப்ேபான்ற

ைரத்தார். நிலா, நிலெவன வந்த . பயம் , பள்ளம், யாைன வ ம்
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வழியில் ஆழ்ந்த பள்ளஞ்ெசய்

அதன்ேமல் ெமல்

ய கழிகைளப் பரப்பி மணைலக்

ெகாட் , ெபாய்ேய நிலம் ேபாலத் ேதான்றச் ெசய் ைவப்பர் யாைன ேவட்டம்
ாிேவார். அதைன யறியா வ ம் யாைன அப்பள்ளத்தில் ழ்ந் வி ம். பின்னர்ப்
பழகிய யாைனகைளக்ெகாண் அதைனப் பிணித் க்ெகாள்வர். இக்கரவிைன யறிந்த
யாைனகள், ெசல் மிடத் மிக்க க த்ேதா ெசல் ம். ஈண் யாைன
அகப்பட்டைமக்குக் காரணம் மனச்ெச க்கா ண்டாகிய க த்திண்ைம ெயன்பார்.
"மாப்பயம்பின் ெபாைற ேபாற்றா " என்றார். எனேவ, இவ்வா
இைட

கைளக் கண்

ேதறிய களிெறன்ப

ெபற்றாம். அ

இதைன ைடைமயின் பயன் பைகக்கஞ்சாைமயாதலால், அ
"ெபா த்தற்கறிய வ யால் பைகைய மதியா " என
இைற - உயர்

கா , அகழ் மதில்

பல
ன் ,

ன் -வ .

ன்பின் என்பதற்கு,

ைரத்தார். இைறப்ப ாிைச:

த ய அரண்களின் பன்ைம ேதான்ற, " ங்கு

சிைற" என்றார். சிைற, காவல். மைலயிட்த்ேத ேதனினம் கூடைமத்தல் இயல்பாதலால்,
யாைனகளின் மதநாற்றங் குறித் த் தங்கும் ேதனினத்ைத, "மைலெயனத்
ேதனிைறெகாள்

ம் யாைன" ெயன்றார். வான் ேமகம்; "வான் ெபாய்ப்பி

ெபாய்யா" (பட் . 5) என்றாற் ேபால. குன் மைல கா
குன்ெறாழிந்த ஏைனய தனித்தனிேய குறிஞ்சி,
குன்ெறன்ப ம் ஒ

ம் தான்

நாெடன்றவிடத் க்

ல்ைல, ம தங்கைளக் குறித்த

ன்,

நிலப்பகுதி குறித்தெதன்றற்கும் இட ண்ைமயின்,

"அன்றி ...உளர்" என்றார். ெபா நர், ேவந்தர்க்கும், ேபார்க்களம் எ*ர்க்களம் என்ற
இ வைகக் களம் பா ேவார்க்கும் ெபா ப்ெபயர்.
---------------18. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்
இப் பாண் யன இயற்ெபயர் ெந ஞ்ெசழியன் என்ப . தைலயாலங்கானம்
என் மிடத்ேத தன்ைன ெயதிர்த்த
ேவந்தர் இ வ ம் ேவளிர் ஐவ மாகிய
எ வைர ெவன் ேமம்பட்ட ெகாண் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற
ெந ஞ்ெசழியன் எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டான். மாங்கு ம தனார் த ய
சான்ேறாாிடத்ேத ெப மதிப் ம் அன் ம் உைடயவன். அவர் பா ய
ம ைரக்காஞ்சிக்கும் தைலவன் இவேன. யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய ெவன் சிைறப்ப த்திய ம், ேவள் எவ்வியின் மிழைலக்
கூற்றத்ைத ம்
ேவளிர்கட்குாிய த் ர்க்கூற்றத்ைத ம் ெவன் தான்
ைகப்ப த்திக் ெகாண்ட ம் இவ ைடய ேபார்ச்ெசயல்களாகும். தன்ைன ெயதிர்த்த
ேவந்தேரா ெபாரச் ெசன்றேபா இவன் வழங்கிய வஞ்சினப்பாட் இத்
ெதாைக

ற்கண் உள்ள . இவைனக் கு ங்ேகாழி ர் கிழார், குட லவியனார்,

கல்லாட்னார், மாங்கு

கிழார், இைடக்குன்

ர் கிழார்

த ேயார் பா

ள்ளனர்.
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இவைனப் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியெனன் ம் கூ வர். இவன் ேவ ; ேகாவலைனக்
ெகாைல ாிவித்த ெந ஞ்ெசழியன் ேவ .
குட லவியனார் என் ம் சான்ேறார் இப்பாண் யைன இப்பாட்டா ம் வ ம்
பாட்டா ம் சிறப்பித் ப் பா கின்றார். லவியன் என்ப இவர இயற்ெபயர்.
குடநாட்டவராதலால், குட லவியனார் எனப்பட்டார். லவியன் என்ப

விாிந்த

அறி ைடயவெனன் ம் ெபா ள்பட வ ந் தமிழ்ச்ெசால்லாதலால், லத்தியெனன் ம்
வடெசாற் றிாிெபனக் கூ வ மடைமயாகும்.
இப்பாட் ண்கண், தாம் பாண் நாட் ன் ேமற்பகுதியில் வாழ்பவராதலா
அப்பகுதி நீர்நிைலயின்றி விைளநலம் குன்றி வா தலா

ம்,

ம், நீர்நிைல ெப க அைமக்க

ேவண் ெமனப் பாண் யற் குணர்த்தக் க தி "வயேவந்ேத, நீ ம ைமப்ேபறாகிய
றக்க வின்பம் ேவண்

ம், இம்ைமக்கண் ஒ

ேபரரசனாய்ப் கெழய்த ேவண்

ம்,

நாட் ல் நீர்நிைல ெப க அைமக்க ேவண் ம்; வித்தி வாேனாக்கும் ன் லம் ேவந்தன்
யற்சிக்கு ேவண் வ உதவா ; ஆகேவ நீர்நிைல ெப க அைமப்பாயாக" ெவன
வற்
த் கின்றார். அரசன்பால் ெபா ட்ெகாைடெப ம் பான்ைமயரான லவர்
ெப மக்கள், அவன்பால் ெபா ள்வளம் குன்றா
ெசயன் ைறகைள அவர்கட்கு அறி

த் வ

ேமன்ேம

ம் ெப குதற்குறிய

கடைமயாகும். ஆதலால், ஈண் க்

குட லவியனார், நா வளம் மிகுவ குறித் நீர்நிைல ெப கச் ெசய்க என
அறி
த் கின்றார். ேசரமான் ேகாைதெயன்பாற்குத் தாைனத் தைலவனான்
பிட்டங்ெகாற்றெனன்பான் மா ப ம் மன்னைர ெவன் அவர் தம் ெபா ள்
வளத்ைதப் லவ க்கு நல்கிப் கழ்ெபறக் கண்ட வடம வ்ண்ணக்கன் தாேமாதரனார்
என்

ம் சான்ேறார், அவன

ஆரமர் கடக்கும் ேவ

ெபா ள்வளம் குன்றாைம ேவண் , "வயமான் பிட்டன்

ம் அவன் இைறமாவள்ளீைகக் ேகாைத ம், மா ெகாள்

மன்ன ம் வாழியர் ெந ேத" ( றம். 172) என்
ெதளிய வற்
த் கின்ற .

வாழ்த் வ

ழங்கு ந்நீர்
வ ம் வைளஇப்
பரந் பட்ட வியன் ஞாலம்
தாளிற் றந் தம் கழ் நிறீஇ
ஒ தா மாகிய ரேவா ம்பல்
ஒன் பத் த க்கிய ேகா கைட யிாீஇய
ெப ைமத் தாகநின் னா டாேன
நீர்த்தாழ்ந்த கு ங்காஞ்சிப்
க்க உ மினவாைள
* ண்ணாரற் ப வராற்

5

இக்க த்ைத நாம் நன்கு
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கு உக்ெக ற்ற குண்டகழி
வா ட்கும் வ நீண்மதில்
மல்லன்
ர் வயேவந்ேத
ெசல்
லகத் ச் ெசல்வம் ேவண்
ஞாலங் காவலர் ேதாள்வ
க்கி

10

ம்

ஒ நீ யாகல் ேவண்
ஞ் சிறந்த
நல் ைச நி த்தல் ேவண்
மற்றதன்
தகுதி ேகளினி மிகுதி யாள
நீாின் றைமயா யாக்ைகக் ெகல்லாம்
உண் ெகா த்ேதா யிர்ெகா த் ேதாேர

15

உண்
தற்ேற ணவின் பிண்டம்
உணெவனப் ப வ நிலத்ேதா நீேர
நீ நில ம் ணாி ேயாாீண்
டம்
யி ம் பைடத்திசி ேனாேர
வித்திவா ேனாக்கும் ன் லங் கண்ணகன்

20

ைவப்பிற் றாயி நண்ணி யா ம்
இைறவன் றாட்குத வாேத யதனால்
அ ேபார்ச் ெசழிய விகழா வல்ேல
நிலெனளி ம ங்கி னீர்நிைல ெப கத்
தட்ேடா ரம்ம விவட்டட் ேடாேர

25

தள்ளா ேதாாிவட் டள்ளா ேதாேர.
திைண: ெபா வியல்; ைற:
குட லவியனார் பா ய .
உைர:

ழங்கு

சூழப்பட் ; பரந்
தாளின் தந்

- தம

ந்நீர்

(18)

ெமாழிக்காஞ்சி. பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைனக்

வ ம் வைளஇ - ஒ க்கின்ற கடலான

பட்ட வியன் ஞாலம்- பரந்

கிடக்கின்ற அகன்ற

ம்
லகத்ைத;

யற்சியாற் ெகாண் ; தம் கழ் நிறீஇ - தம் ைடய கைழ

லகத்தின் கண்ேண நி த்தி; ஒ தாம் ஆகிய உரேவார் உம்பல் - தாேம ஆண்ட
வ ேயா ைடய வழித்ேதான்றிேனாய்; ஒன் பத் அ க்கிய ேகா கைட இாீஇய ஒன்ைறப் பத்
ைறயாக அ க்கப்பட்டதாகிய ேகா ெயன் ம் எண்ணிைனக்
கைடெயண்ணாக இ த்திய; ெப ைமத்தாக நின் ஆ ள் - சங்கு
ேபெரண்ணிைன

ைடத்தாக நின

வாழ்நாள்; நீர்த் தாழ்ந்த கு ங்காஞ்சி - நீாின்

கண்ேண றத் தாழ்ந்த குறிய காஞ்சியின ;
இனமாகிய வாைளயிைன ம்;

தலாகிய

ண்ணாரல் -

க் க

உம் இன வாைள -

ண்ணிய ஆர ைன ம்; ப

பாிய வரா ைன ம்; கு உக் ெக ற்ற - நிற ைடய ெக ற்றிைன
குண்

ைவ கவ ம்

அகழி - குழிந்த கிடங்கிைன ம்; வான் உட்கும் வ

வரால் -

ைடத்தாகிய;

நீண் மதில் - வான மஞ்சும்
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தி ந்திய ெந ய மதிைல

ைடத்தாகிய; மல்லல்

பைழய ஊாிைன ைடய வ ய ேவந்ேத; ெசல்

ர் வய ேவந்ேத - வளவிய

ம் உலகத் ச் ெசல்வம் ேவண்

ம் -

நீ ேபாகக் கடவ ம ைம லகத்தின்கண் க ம் ெசல்வத்ைத வி ம்பி ம்; ஞாலம்
காவலர் ேதாள்வ
க்கி ஒ நீ ஆகல் ேவண்
ம் - உலகத்ைதக் காப்பார ேதாள்
வ

ையக் ெக த்

நீ ஒ வ

ேம தைலவனாதைல வி ம்பி

ம்; சிறந்த நல்

ைச

நி த்தல் ேவண்
ம் - மிக்க நல்ல கைழ இவ் லகத்ேத நி த் தைல வி ம்பி ம்;
அதன் தகுதி ேகள் இனி - அவ் ேவட்ைகக்குத் தக்க ெசய்ைகையக் ேகட்பாயாக இப்
ெபா

; மிகுதியாள - ெபாிேயாய்; நீர் இன்

அைமயா யாக்ைகக்ெகல்லாம் - நீைர

யின்றியைமயாத உடம்பிற்ெகல்லாம்; உண்
உண

ெகா த்ேதார் உயிர் ெகா த்ேதார் -

ெகா த்தவர்கள் உயிைரக் ெகா த்தார்; உண்

உணைவ

தலாக

ைடத்

அவ் ணவா

நிலத்ெதா

நீர் - ஆதலால் உணெவன்

தற்

உணவின் பிண்டம் -

ளதாகிய உடம் ; உணெவனப் ப வ

ெசால்லப்ப வ

நிலத்ேதா

கூ ய நீர்;

நீ ம் நில ம் ணாிேயார் - அந்நீைர ம் நிலத்ைத ம் ஒ வழிக் கூட் னவர்கள்;
ஈண் உடம் ம் உயி ம் பைடத்திசிேனார்- இவ் லகத் உடம்ைப ம் உயிைர ம்
பைடத்தவராவர்; வித்தி வான் ேநாக்கும் ன் லம் - ெநல்

தலாயவற்ைற வித்தி

மைழையப் பார்த்தி க்கும் ல் ய நிலம்; கண்ணகன் ைவப்பிற் றாயி
மகன்ற நிலத்ைத ைடத்தாயி
ெபா ந்தியா

ம் அரசன

ேபார்ச் ெசழிய - ெகால்

ம்; நண்ணி யா

ம் - இட

ம் இைறவன் தாட்கு உதவா

-அ

யற்சிக்குப் பயன்படா ; அதனால் - ஆதலால்; அ
ம் ேபாைர ைடய ெசழிய; இகழா

- இதைனக் கைடப்

பி த் ; வல்ேல - விைரந் ; நிலன் ெநளி ம ங்கின் – நிலம் குழிந்த விடத்ேத; நீர்
ெப கத் தட்ேடார் - நீர்நிைல மிகும் பாிசு தைளத்ேதார்; இவண் தட்ேடார் - தாம்
ெசல்
லகத் ச் ெசல்வ தலாகிய ன்றிைன ம் இவ் லகத் த் தம் ேபேரா
தைளத்ேதாராவர்; தள்ளாேதார் - அந் நீைரத் தைளயாதவர்; இவண் தள்ளாேதார்
இவ் லகத் த் தம் ெபயைரத் தைளயாேதார் எ- .
இதனால் நீ ம் நீர் நிைல ெப கத் தட்கேவண் ெமன்ப

க த்தாகக் ெகாள்க.

மற் ம் அம்ம ம் அைசநிைல. உணவின் பிண்டம் உண்
தற்றாதலான், உண்
ெகா த்ேதார் உயிர் ெகா த்ேதாெரன மாறிக் கூட் க. தள்ளாேதார் இவண்
தள்ளாேதா ராதலால், ெசழிய, இதைன இகழா
வ வித் ைரப்பா
மைம ம்.

வல்ேல ெசய்ெயன ஒ

ெசால்

ளர், தட்ேடாெரன்பதற்குத் தம் ெபயைரத் தைளத்ேதா ெரனி

நீ ம் நில ம் ணாிேயார் உயி ம் உடம் ம் பைடத்ேதாெரனேவ, ெசல்
லகத் ச் ெசல்வ ம், வித்திவாேனாக்கும் ன் லம் இைறவன் தாட் குதவாெதனேவ,
நீர்நிைல ெப கத் தட்டலால் வாேனாக்கேவண்டாத நன் லம் இைறவன் தாட்கு உதவி
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ஞாலங் காவலர் ேதாள்வ

க்குத

ம், நிலெனளி ம ங்கின் நீர்நிைல ெப கத்

தட்ேடார் இவண் தட்ேடா ெரனேவ, நல் ைச நி த்த

இ

நீர்நிைல ெப கத் தட்கேவ அறன்
ெமாழிக் காஞ்சியாயிற் .

தன்

ம் கூறப்பட்டன.

ன் ம் பயக்குெமன்ப

கூறினைமயான்

விளக்கம்: ந்நீர்
வ ம் வைளஇப் பரந் பட்ட ஞாலம் என் இையதலால்,
வைளஇ ெயன்பதற்குச் சூழப்பட் என் ெபா
ைரத்தார். கழ் நிறீஇ
ெயன்றவிடத் , கழ்க்கு ஆதாரம் உலக மாத

ன், கைழ

நி த்தி ெயன்றார்; சிறந்த நல் ைச நி த்த ேவண்

லகத்தின் கண்ேண

ம் என்றவிடத் ம் இவ்வாேற

உைர கூ தல் காண்க. இ ந் ஆ ம் உலகம் நில லகமாதலால், ெசல்
லகம்
ம ைம லகமாயிற் . ஞாலங் காவலர் - ஞாலம் காக்கும் ேவந்தர். உடம் உணவால்
வளர்த ன், உணவின் பிண்டெமனப் பட்ட . மக்கள் யாக்ைக

ணவின் பிண்டம்

(10:10) என மணிேமகைல யாசிாிய ம் கூ வர். ணர்த்தவைரப் " ணாிேயார்"
என்றார். ணர்த்தல், கூட் தல். அஃதாவ
பண்

தல். ஆ , ஏாி, குளம்

நீர் இல்லா நிலத்தில் நீர்நிைல

ண்

த யவற்றால் நீர் வ வாயின்றி மைழ வ வா

ெயான்ைறேய ேநாக்கி நிற்கும் ன்ெசய் நிலத்ைத, "வாேனாக்கும் ன் லம்" என்றார்.
இக் காலத் ம் இந்நிலங்கைள "வானவாாி" ெயன்பர். தாள், யற்சி, ெவற்றிச்
சிறப்பால் பைக கைளந் ெசல்வம் ெப குவிக்கும் அரசியல் யற்சி. இயல்பாகேவ
ஆழ்ந்தி க்கும் நிலப்பகுதி ேதர்ந்
ம ங்கு" என்றார்.

நீர்நிைல யைமத்தல் இயல்பாதலால், "நிலன் ெநளி

ன் மாவன, ெசல்

லகத் ச் ெசல்வம், ஞாலங் காவலர்

ேதாள்வ
க்குதல், நீர்நிைல ெப கத் தைளத்தல், "வித்தி வாேனாக்கும் ன் லம்
இைறவன் தாட் உதவா " என்ற இவ் ண்ைமைய இகழா என இவ் ைரகாரர்
கூறிய

ேபாலா , "இகழா

வல்ேல ெசய்" என ஒ ெசால் வ வித் ைரத்த

ண் .

கைளதல், கட்டல் என வ தல்ேபாலத் தைளத்தல் தட்டல் என வந்த . நிலெனளி
ம ங்கில் ெந ய நீண்ட கைரெய த் நீைரத் ேதக்கிேவண் மளவிற் பயன்ப மா
கட் ைவத்தைலத் தைளத்தல் என்கின்றார். உய ம் உடம் ம் பைடத்தல் அறம்;
ேவந்தர் ேதாள்வ
க்குதல் ெபா ள்; நல் ைச நி த்தல் இன்பம் இவ்வைகயால்
அற தல் ன் ம் கூறப்பட்டனவாம்.
------19. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்
ஆசிாியர் குட லவியனார், இந் ெந ஞ்ெசழியன் தைலயாலங்கானத் ச்
ெச ெவன் வந்தி க்க அவைனக் காண்ப க தி வந்தார். அவைர ம் அவன்
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அன்ேபா
அவன

வரேவற் த் தழீஇக்ெகாண்டான். அவனால் த வப்பட்ட இச் சான்ேறார்
ேபரன்ைப வியந் , "ெசழிய, நின் மார்

ையப் ப ப்ப

குறித்

ேவட் வன் கல் டத்ேத ேசர்த்திய அடாைர ம் ஒக்குெமன் க திப் ல் ேனன்; எம்
ேபால்வார்க்கு இன்ப ம் பைகவர்க்குத் ன்ப ம் பயப்ப நின் மார் " என்
பாராட் , அவன

ேபார்ச் ெசயைலச் சிறப்பித் ைரக்கின்றார்.

இமிழ்கடல் வைளஇய ண்டகன் கிடக்ைகத்
தமிழ்தைல மயங்கிய தைலயாலங் கானத்
மன் யிர்ப் பன்ைம ங் கூற்றத் ெதா ைம ம்
நின்ெனா
க்கிய ெவன்ேவற் ெசழிய
இ ம்
ேவட் வன் ெபாறியறிந் மாட் ய
ெப ங்கல் லடா ம் ேபான்ெமன வி ம்பி
யங்கிென னல்லேனா யாேன மயங்கிக்
குன்றத் தி த்த குாீஇயினம் ேபால
அம் ெசன் றி த்த வ ம் ண் யாைனத்

5

ம் ைடத் தடக்ைக வாெயா
மிந்
நாஞ்சி ெலாப்ப நிலமிைசப் ரள
எறிந் களம் ப த்த ேவந் வாள் வலத்தார்
எந்ைதெயா கிடந்ேதாெரம் ன்றைலப் தல்வர்
இன்ன விற
ளெகா னமக்ெகன

10

திற் ெபண் ர் கசிந்தழ நாணிக்
கூற் க்கண் ேணா ய ெவ வ பறந்தைல
எ வர் நல்வலங் கடந்ேதாய்நின்

15

க

உவிளங் காரங் கைவஇய மார்ேப.

திைண : வாைக;

(19)

ைற: அரசவாைக. அவைன அவர் பா ய .

உைர : இமிழ் கடல் வைளஇய - ஒ க்கும் கடலாற் சூழப்பட்ட; ஈண்
கிடக்ைக - அ
கானத்

ச் ெசறிந்த அகன்ற உலகத் க்கண்; தமிழ் தைல மயங்கிய தைலயாலங்

- தமிழ்ப்பைட ைககலந்த தைலயாலங்கானத் க்கண்; மன்

-நிைலெபற்ற உயிாின
ெகாள்

அகன்

ம் கூற்றின

யிர்ப் பன்ைம ம்

பன்ைமைய ம்; கூற்றத் ெதா ைம ம் - அவ் யிைரக்
ஒ ைமைய ம்; நின்ேனா

க்கிய ெவன்ேவற் ெசழிய -

நின் டேன சீர் க்கிக் காட் ய ெவன்றி ேவைல ைடய ெசழிய; இ ம்
ேவட் வன் ெபாறி யறிந் மாட் ய - ெப ம்
ையப் ப க்கும் ேவட் வன் எந்திர
மறிந்

ெகா

த்திய; ெப ங்கல் அடா ம் ேபான்ம் - ெபாிய கல்ைல ைடய

அடாைர ம் ேபா

ம்; என வி ம்பி - என்

வி ம்பி;

யங்கிெனன் அல்லேனா

யாேன - ல் ேன னல்லேனா யான்; மயங்கிக் குன்றத் தி த்த குாீஇயினம் ேபால -
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கலங்கி மைலக்கண்ேண தங்கிய கு வியினம் ேபால; அம் ெசன்

இ த்த அ ம்

ண் யாைன - அம் ெசன் ைதத்த ெபா த்தற்காிய ண்ைண ைடய யாைனயின ;
ம் ைடத் தடக்ைக வாெயா
மிந் - ைள ைடய ெப ங்ைக வா டேன
ணிந்

ழ்ந் ; நாஞ்சில் ஒப்ப - கலப்ைபைய ெயாப்ப; நிலமிைசப் ரள -

நிலத்தின்ேமேல ரள; எறிந்

களம் ப த்த - ெவட் ப் ேபார்க்களத்தின் கண்ேண

ழ்த்த; ஏந் வாள் வலத்தர் - ஏந்திய வாள் ெவற்றிைய
கிடந்ேதார் எம் ன் தைலப் தல்வர் - எம் தைலவேனா
ல் ய தைலைய ைடய ைமந்தர்; இன்ன விற

ைடேயாராய்; எந்ைதெயா
கிடந்தார் எம் ைடய

ம் உளெகால் நமக்கு -

இப்ெபற்றிப்பட்ட ெவன்றி ம் உளேவா நமக்கு; என - என் ெசால் ; தில்
ெபண் ர் கசிந் தழ - திய மறக்கு யிற் பிறந்த ெபண் ர் இன் ற் உவைகயால்
அழ; நாணி - அ

கண்

நாணி; கூற் க் கண்ேணா ய - கூற்றம் இரங்கிய; ெவ வ

பறந்தைல - அஞ்சத்தக்க ேபார்க்களத்தின் கண்ேண; எ வர் நல் வலம் கடந்ேதாய் இ ெப ேவந்த ம் ஐம்ெப ேவளி மாகிய எ வர நல்ல வ ைய ெவன்ேறாய்;
நின் க உ விளங்கு ஆரம் கைவஇய மார் - நின க வி விளங்கின த்தாரம்
அகத்திட்ட மார்ைப எ- .
தமிழ் தைல மயங்கிய ெவன் ழித் தைல; அைசநிைல; இட மாம். ெசழிய,
கடந்ேதாய், நின் மார்ைப யான் வி ம்பி
ெப ங்கல் அடா ெமன்ைற

யங்கிென னல்லேனா ெவனக் கூட் க.

ம்ைம, எமக்கு வி ப்பஞ் ெசய்தேலயன்றி நின்

பைகவர்க்கு வ த்தஞ் ெசய்தலான், நின் மார் கல்லடா ம் ேபா

ெமன

எச்ச ம்ைமயாயிற் ; சிறப் ம்ைம மாம். திற் ெபண் ர் கசிதலால் நாணி ெயன ம்,
அ தலாற் கண்ேணா ய ெவன ம் நிரனிைறயாகாக் ெகாள்க. ேபார்
தலாற்
ேபாயின கூற்ைற நாணி ம் கண்ேணா
ம் ேபாயிற் ப் ேபாலக் கூறிய ஓர் அணி
க தி நின்ற . இனி, அம் ைதத்த யாைனைய ெவட் ப் ப த்தல் மறத்திற் கிழிெபன்
ெபண் ர் இரங்கி ய த ன், கூற் க் கண்
ளர்.

நாணிக் கண்ேணா யெதன்

ைரப்பா

விளக்கம்: ஈண் தல் ெசறிதல் என் ம் ெபா ளதாக ன், ஈண்டகன் கிடக்ைக
ெயன்பதற்கு அ ச் ெசறிந்த அகன்ற உலகம் என் கூறினார். அ
- மண் "மண்
திணிந்த நில

ம்" ( றம். 2) என்பதன் உைர காண்க. தமிழ்ப்பைட, ெவன்ேறார்

பைட ம் ேதாற்ேறார் பைட ம் தமிழகத் ப் பைடயாதலால், "தமிழ்ப் பைட"
ெயன்றார். தைல மயங்கிய என் ழி, தைல, அைசநிைலயாகக் ெகாண்டைமயின்,
மயங்கிய என்பதற்குக் ைககலந்த என் ைரத்தார். இனி, தமிழ் தைலெயன்

ெகாண் ,

தமிழகத்திடத்ேத மயங்கிய என் ெபா ள்ெகாள்ளற்கும் இட ண்ைமயின், "தைல,
இட மாம்" என்றார். உயிர்கள் பலவாயி ம் கூற்ெறான்ேற நின் அைவ
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பலவற்ைற ம் உண்ட ற் ச யாைம ேபால, இப்பாண் யன் ஒ வேன நின்
பைகவர் பலைர ம் ெவல்வ அைம ெமனக் க திப் ேபா டற் கின்றான் என்ப
விளங்க, "நின்ேனா

க்கிய ெசழிய" என்றார். அடார், க ங்கற் பாைறகளின்

இைணப் ; கற்பலைக மாம். ெபாறியறிந்

மாட் ய ெப ங்கல் அடார் - மைல

நாட்டவர் பாைறகள் ெசறிந்த குன் களில்

ைழகள் கண் , அவற்றின் வாயி ல்

கற்பலைகயால் கதவைமத் , உள்ேள ஆ கைளக் கட் ப்

கைள அத

ட்

குவித் , அைவ ஆ கைளத் தாக்கியவழி வாயிற் கதவாகிய கற்பலைக விைரய

க்

ெகாள் மா ெபாறியைமத் ைவப்ப . இவ்வடார்,
ைய அகப் ப த்தற்ேகயன்றி,
ெவயில் காற் மைழ த யவற்றின் மைறதற்கு இடமாய் ேவட் வற் கின்பம்
ெசய் ம். உம்ைம, எச்ச ம்ைமயாயிற் . பைகவைரப் ப க்கும் ஆண்ைமச் சிறப்ைப
விளக்குதலால், சிறப் ம்ைம என்ற ம் ெபா ந் ம் என்றற்குச் "சிறப் ம்ைம மாம்"
என்றார். னத்திடத்ேத தங்கும் குாீஇயினம் மைலயிடத்ேத தங்குதற்குக் காரணம் இ
ெவன்பார், "மயங்கி" ெயன்றார். மைலயிடத் த் தங்கிய குாீஇ யினம் ேபால
மார்பிடத்ேத தங்கிய அம் ேதான் ம் என வறிக. "மயங்கி....நமக்கு" என்ப
மகளிர் கூற் . இ த்தலா
மகளிர்க்குத்
கசிந்

யர் த வ

ண்டாகிய ண்ைண, இ த்த ண்ெணன்றார்.

தில்

மற மானங்களின் இழப்ேப தவிர உயிாிழப்பன்ைமயின்,

அழ என்பதற்கு, "உவைக யற்றழ" ெவன்றார். அணி, தற் குறிப்ேபற்றம்.

மான ைடய, "மறக்கு யிற் பிறந்தவர்" உணர்வில்லாத விலங்காகு ெமன்
யாைனையக் ெகால்வ ம், பிறரால் தாக்குண்
பட்ட

ரர்
தில்

ரைர ெவல்வ ம், ஒத்த மா பா

இைளயவைர ெவல்வ ம், தம்மின்

மிச்சிற் பட்டாெரனப் ேபார்ப் ண்

இல்லாதவெரன்

த்தவெரா

ெபா வ

எண்ணி அவைர ெவல்வ ம், மறத்திற்கு இழி என்
" றின்ைமயின் விலங்காெமன மதேவழ

க தி

க

நிைனத்

தமக்கு

ேபார் ெநறி யன்ெறன
வர்; இதைன,

ெமறியான், ஏ ண்டவர் நிகராயி

ம்

பிறர்மிச்சிெலன் ெறறியான், மாறன்ைமயின் மறம் வா ெமன் றிைளயாைர ம்
எறியான், ஆறன்ைமயின்

தியாைர

ெமறியான் அயில்உழவன்" (சீவக. 2261) என்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இதனாற்றான், இவ் ைரகாரர், "அம் ைதத்த யாைனைய
ெவட் ப் ப த்தல் மறத்திற் கிழிெபன் ெபண் ர் இரங்கி ய த ன் கூற் க் கண்
நாணித் கண்ேணா யெதன் ைரப்பா
ளர்" என்றார். "தானால் விலங்கால்
தனித்தால் பிறன் வைரத்தால், யாைன ெயறிதல் இளிவரவால் - யாைன ஒ ைக
ைடய ெதறிவேலா யா ம்,இ ைக சுமந் வாழ் ேவன்" (ெதால். றத். 5, நச்சி.
ேமற்.) என்ப ஈண் நிைன கூரத்தக்க .
-----------------------------
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20. ேசரமான் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர

ம்ெபாைற.

ஆசிாியர் கு ங்ேகாழி ர் கிழார் இப்பாட் ன்கண் யாைனகட் ேசய் மாந்தரஞ்ேசரல்
இ ம்ெபாைறயின் ெசங்ேகாலாட்சியின் ெசம்ைமையப் கழ்ந் , "ெசம்மேல, நீ அறம்
ஞ்சும் ெசங்ேகாைல ைடைய; அதனால் நின்னாட்டவர்
ப் ள் வாி ம் பழம் ள்
ேபாகி ம் ந க்கம் சிறி ம் இலராய் இன்பத்திேல திைளத்தி க்கின்றனர். அவர்கள்
நின் ெசம்ைமப் பண் க தி நின் யிர்க்கு ஏேத ம் ஏதம் வ ேமா ெவன எண்ணி
அன்பால் அஞ்சியி க்கின்றனர்காண்" எனப் பாராட் கின்றார்.
இ
ந்நீர்க் குட்ட ம்
வியன்ஞாலத் தகல ம்
வளிவழங்கு திைச ம்
வறி நிைலஇய காய ம், என்றாங்
கைவயளந் தறியி மளத்தற் காிைய
அறி மீர ம் ெப ங்க ேணாட்ட ம்
ேசா ப க்குந் தீேயா
ெசஞ்ஞாயிற் த் ெதறலல்ல
பிறி ெதற லறியார்நின் னிழல்வாழ் ேவாேர

5

தி வி லல்ல ெகாைலவில் லறியார்
நாஞ்சி லல்ல பைட மறியார்
திறனறி வயவெரா ெதவ்வர் ேதயவப்
பிறர்மண்
ண் ஞ் ெசம்மனின் னாட்
வய
மகளிர் ேவட் ணி னல்ல

10

பைகவ ண்ணா வ மண் ணிைனேய
அம்
ஞ்சுங் க யராணால்
அறந் ஞ்சுஞ் ெசங்ேகாைலேய
ப் ள் வாி ம் பழம் ட் ேபாகி ம்
வி ப் ற வறியா ேவமக் காப்பிைன

15

அைனைய யாகன் மாேற

20

மன்

யி ெரல்லா நின்னஞ் சும்ேம.

(20)

திைண ம் ைற ம் அைவ. ேசரமான் யாைனகட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர
ம்ெபாைறையக் கு ங்ேகாழி ர் கிழார் பா ய .
உைர : இ

ந்நீர் குட்ட ம் - ெபாிய கட ன

ஆழ ம்; வியன் ஞாலத் தகல ம் -

அகன்ற உலகத் ப் பரப் ம்; வளி வழங்கு திைச ம் - காற்றியங்குந் திைச ம்; வறி
நிைலஇய காய ம் - வ வின்றி நிைலெபற்ற ஆகாய ம்; என்ற ஆங்கைவ- என்
ெசால்லப்ப மவற்ைற; அளந்தறியி

ம் - வைர ய த்தறியி

ம்; அளத்தற் காிைய -
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வைரய த்தற் காிைய; அறி ம் ஈர ம் ெப ங் கண்ேணாட்ட ம் - அறி ம் அன் ம்
மிக்க கண்ேணாட்ட ம்; ேசா

ப க்கும் தீேயா - ஆகலான் ேசாற்ைறயாக்கும்

ெந ப் டேன; ெசஞ் ஞாயிற் த் ெதறலல்ல
ெசஞ்ஞாயிற்றின

ெவம்ைமயல்ல

ேவ

நின் குைடநிழற்கண் வாழ்ேவார்; தி
வில் லல்ல

பைகவர

பிறி

ெதறல் அறியார் -

ெவம்ைம யறியார்; நின் நிழல் வாழ்ேவார் -

வில் அல்ல

ெகாைல வில் அறியார் - இந்திர

ெகாைலவில்ைல யறியார்; நாஞ்சில் அல்ல

அறியார் - கலப்ைப யல்ல

ேவ

பைட ம்

பைடக்கல ம் அறியார்; திறன் அறி வயவெரா

ெதவ்வர் ேதய - ேபார் ெசய் ம் கூ பாட்ைட யறி ம் ர டேன பைகவர் மாய;
அப்பிறர் மண் உண் ம் ெசம்மல்- அம்மாற்றா ைடய மண்ைணக் ெகாண் ண்
தைலவ; நின் நாட்

வய

மகளிர் ேவட் ணின் அல்ல

- நின்

ம்

ைடய

நாட் ன்கண் ேவட்ைக ேநா ற்ற ெபண் ர் வி ம்பி உண்ணினல்ல ; பைகவர்
உண்ணா அ மண்ணிைன - பைகவர் உண்ணப்படாத ெப தற்காிய
மண்ைண ைடைய; அம்
அர

டேன; அறம்

ஞ்சும் க யரணால் - அம் தங்கும் காவைல

ஞ்சும் ெசங் ேகாைல - அறம் தங்கும் ெசவ்விய

ேகாைல ைடைய;

ப் ள் வாி

ள் அவ்விடத்ைத விட் ப் ேபாகி
அவற்றால் ந க்க

ைடய

ம் பழம் ள் ேபாகி
ம்; வி ப் ற

ம் -

ப் ள் வாி

ம் பைழய

அறியா ஏமக் காப்பிைன -

த லறியாத ேசமமாகிய காவைல ைடைய; அைனைய

யாகன்மா - அத்தன்ைமைய

ைடைய யாதலான்; மன்

யி ெரல்லாம் - உலகத்

நிைலெபற்ற உயிெரல்லாம்; நின் அஞ்சும்ேம - தத்தம் காதலால் நினக்கு ஏதம்
வ ங்ெகால் என் அஞ்சும் எ- .
அறி ம் ஈர ம் கண்ேணாட்ட ம் என்பன சிைனவிைனப்பாற்பட்
காிைய ெயன் ம் தல்விைன ெகாண்டன.
விளக்கம்: ஆகாயம்,

தற் குைறந்

அளத்தற்

காயெமன நின்ற . அதன் கண் காற் ம்

கிைடயாதாதலால், "வறி நிைலஇய காயம்" என்றார். இக்கால வான லா ம்
இஃ ண்ைம ெயன்பர். ெப ங் கண்ேணாட்டம் என்பதற்கு மிக்க கண்ேணாட்ட
ெமன்றார். நீாின் குட்ட ம் நிலத்தின் அகல ம் காற்றின் திைச ம் காயத்தின்
வ ைம ம் என்றதற்ேகற்ப, இவன் பால் அறி ம், ஈர ம், ெப ைம ம்,
கண்ேணாட்ட ம் அளத்தற்காியன என் கூறல் ெபா த்தமாகும்.
ெப ங்கண்ேணாட்டம் கழிகண்ேணாட்டமன் . பிறர் மண் உண்டலாவ
மண்ைணக் ெகாண்டல்ல

உண்

ெகாள்ேள ெனன்றி ந்

ெகாண்டபின் உண்டல்;

"ெவவ்ெவாி நிைலஇய எயிெலறிந் தல்ல , உண்ணா த க்கிய ெபா
( பதிற்.68) என்
தீ நிமித்தமாகக் க

சான்ேறார் கூ தல் காண்க.
பவாத

ன், "

ப் ள் வாி

பிறர்

ப் ள் வ த

பலகழிய"

ம் பழம் ள் ஏகுத

ம் பழம் ள் ேபாகி

ம்" என்றார்.

ம்
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ெப ங்காதலாற் பிணிக்கப்பட்டார் தம் ள் ஒ வெரா வர்க்கு யா தீங்கு ேந ேமா
என்ற அச்சத்தால் அ க்க வ த்தப்ப வராதலால். "மன் யி ெரல்லாம் நின்
அஞ்சும்ேம" என்றார். அஞ்சுதற்ேக
உைரயின் கண் ெபய்

ஆசிாியர் கூறாைமயின், 'தத்தம் காதலால்' என்

கூறினார். அறி ம், ஈர ம், கண்ேணாட்ட ம்,

அவற்ைற ைடய ேசரமா

ம்

ைறேய சிைன ம்

த

மாத ன், சிைனெயா

தற்ெகாற் ைம ண்ைமயால், 'நீ அறி ம் ஈர ம் கண்ேணாட்ட ம் அளத்தற்
காிைய" என்றார். அளத்தற்க ைம, அறி
தலாயவற்றிற் குாிய வாகும். அஃ
"அளத்தற் காிைய நீ" என தன்ேமல் நிற்ப காண்க. "பைகவ ண்ணா அ
மண்ணிைன" என்ற விடத் , அ ைம ெபறற் க ைம குறித் நின்ற . சூ ற்ற மகளிர்
ளி ம் மண் ம் உண்பர் என்ப. அதனால் "வய
மகளிர் ேவட் ணி னல்ல
பைகவ ண்ணா அ மண்ணிைனேய" என் கூ கின்றார். திறனறி வயவர் - ேபார்
ெசய் ம் கூ பாட்ைட யறி ம் ரர். திறம் - கூ பா .
------21. கானப்ேப ெரயில்கடந்த உக்கிரப் ெப வ தி
இப் ெப வ தி பாண்

ேவந்த ள் பைழேயா ள் ஒ வன். இவன் காலத்

ஏைன

ேவந்தரான ேசரமான் மாாி ெவண்ேகா ம், ேசாழன் இராசசூயம் ேவட்ட
ெப நற்கிள்ளி ம் இவற்கு நண்பராயி ந்தனர். ஒ காலத் இம் வ ம் ஒ ங்கி ந்த
காட்சி கண் ஔைவயார் மகிழ்ந் பா
ள்ளார். அகநா ற்ைறத் ெதாகுப்பித்
ேதான் இவன் என்பர். அவன் ன்ேப தி வள் வர தி க்குறள்
அரங்ேகற்றப்பட்டெதன் ம் கூ ப. கானப்ேபர் என்ப இப்ேபா காைளயார்
ேகாயிெலன வழங்குகிற . இ பாண் நாட்
ள்ள . இவன் காலத்ேத இ
ேவங்ைக மார்பன் என் ம் கு நில மன்னற் குாியதாய் நல்ல அரணைமந்
விளங்கிற் . இவன் அம்மன்னைன ெவன் அக்கானப்ேபெரயிைலத் தனக்குாித்தாகக்
ெகாண்டான். அதனாற்றான், இவற்குக் கானப்ேபெரயில் கடந்த உக்கிரப் ெப வ தி
எனப் ெபயர் வழங்குகிற .
கானப் ேபெரயில் கடந் ெவன்றி ெகாண் விளங்கும் ேமம்பாட்ைடக் கண்
வியந் ஐ ர் லங்கிழார் என் ம் சான்ேறார் இப்பாட் ன்கண்
இக்கானப்ேபெரயி ன் அரண் சிறப்ைப ெய த்ேதாதி, அதற்குாியனான ேவங்ைக
மார்பன், "இனி, இஃ இ ம் ண்ட நீாி ம் மீட்டற் காி " என இரங்குமா இவன்
அதைனக் கடந்த ெசய்திையப் பாராட் வாழ்த் கின்றார்.ஐ ர் லம் என்ப ஓ ர்.
ஐ ர் என்ப

ேவ ; ஐ ர்

லெமன்ப

ேவ .

லவைர யிறந்த கழ்சா ேறான்றல்
நிலவைர யிறந்த குண் கண் ணகழி
வான்ேறாய் வன்ன ாிைச விசும்பின்
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மீன் த் தன்ன

வ ஞாயிற்

கதிர் ைழ கல்லா மரம்பயில் க மிைள
அ ங்கு ம்
த்த கானப் ேபெரயில்
க ங்ைகக் ெகால்லன் ெசந்தீ மாட் ய
இ ம் ணீாி மீட்டற் காிெதன
ேவங்ைக மார்பி னிரங்க ைவக ம்

5

ஆ ெகாளக் குைறந்த ம்ைபப் லவர்
பா
ைற ற்றிய ெகாற்ற ேவந்ேத
இக ந ாிைசெயா மாயப்

10

கெழா

விளங்கிப்

க்கநின் ேவேல.

(21)

திைண ம் ைற ம் அைவ. கானப் ேபெரயில் கடந்த உக்கிரப் ெப வ திைய
ஐ ர் லங் கிழார் பா ய .
உைர: லவைர யிறந்த கழ் சால் ேதான்றல் - நின்ைனப் பா வார அறிவின்
எல்ைலையக் கடந்த கழைமந்த தைலவ: நிலவைர இறந்த குண் கண் அகழி நிலெவல்ைலையக் கடந்த பாதாலத்ேத ற ஆழ்ந்த இடத்ைத ைடய அகழியிைன ம்;
வான் ேதாய் வன்ன ாிைச - உயர்ச்சியால் வாைனப் ெபா ந் வ ேபான்ற
மதிைல ம்; விசும்பின் மீன்

த் தன்ன உ வ ஞாயில் - அவ்வானிடத்

த்தாற்ேபான்ற வ ைவ ைடய சூட் ைன ம்; கதிர்

மீைனப்

ைழ கல்லா மரம் பயில்

க மிைள - ெவயிற் கதிர் ைழயாத மரஞ் ெசறிந்த காவற்காட் ைன
ைடத்தாய்;
அ ங் கு ம் உ த்த கானப் ேபெரயில் - அைணதற்காிய சிற்றரண்களாற் சூழப்பட்ட
கானப்ேப ெரன்

மரண்; க ங் ைகக் ெகால்லன் - வ ய ைகைய ைடய

ெகால்லனால்; ெசந் தீ மாட் ய - ெசந் தீயின் கண்ேண மாட்டப்பட்ட; இ ம் ண்
நீாி

ம் மீட்டற் காி

என - இ ம் ண்ட நீாி

ம் மீட்டற் காிெதனக் க தி; ேவங்ைக

மார்பன் இரங்க- ேவங்ைக மார்பன் வ ந்த; ைவக
குைழந்த

ம்ைப - ெவன்றி ெகாளத் தைழத்த

ற்றிய - லவர் பாடப்ப ம்

ைறகைள

ம்- நாேடா ம்; ஆ

ம்ைபைய ைடய; லவர் பா

ைற

த்த; ெகாற்ற ேவந்ேத -

ெவற்றியிைன ைடய ேவந்ேத; இக நர் இைச ெயா
பைகவர் தம் ைடய க டேன ெபான்ற; கெழா
விளங்கி;

ெகாளக்

மாய - நின்ைன மதியாத
விளங்கி - ெவற்றிப் க டேன

க்க நின் ேவல் - ெபா வதாக நின் ேவல் எ- .

கானப் ேபெரயில் மீட்டற் காிெதன ேவங்ைக மார்பன் இரங்கப்பா
ெகாற்ற ேவந்ேத, நின் ேவல் க்க ெவனக் கூட்
ெவன்ப குைழந்த ெவன ெம ந் நின்ற .

விைன

ைற

ற்றிய

ெசய்க. குைழத்த

77
விளக்கம்: உக்கிரப் ெப வ தியின் கழ் மிகுதி, லவர
கடந்

நிற்ப

என்ப

நிலவைர இறந்தவழி

லைம ெயல்ைலையக்

ேதான்ற, ' லவைர யிறந்த கழ்சால் ேதான்றல்" என்றார்.
ள்ள

பாதல ெவல்ைல ெயன்பவாக ன், நிலவைர இறந்த

என்றதற்கு, நில ெவல்ைலையக் கடந்த என்றதேனா டைமயா , "பாதலத்ேத உற
ஆழ்ந்த" என்றார். ாிைசயின் எல்ைலக்கு வான் கூறப்பட்டைமயின், அகழியின்
எல்ைலயாகப் பாதலம் கூறப்பட்டெதன் மாம். ாிைச வானத்தின்கண்
ேதாய்ந்தாற்ேபால்வதற்குக் காரணம் உயர்ச்சியாதலால் "உயர்ச்சியான்"
என் ைரத்தார். அகழி ெயன்றேத ஆழ ைடைம
கூறாராயினார். சூட் , உச்சி. அ

ணர்த் த ன், ேவ

விண்மீன் ேபாலத் ேதான் தல்பற்றி, "மீன் த்

தன்ன உ வ ஞாயில்" எனப்பட்ட . கு ம் , சிற்றரண். ப க்கக் காய்ச்சிய இ ம்பில்
நீைரச் ெசாாியின் அதன்பால் மிக்க ெவம்ைம ள்ள வைரயில் அந்நீர் ஆவியாய்
மைறந் ேபாத ன். அந்நீர் இ ம்பால் உண்ணப்பட்ட ெதன் கூ ப.
இ ம்பினிடத்தி

ந்

மீள ம் அ

ெபறலாகாைமயின், "இ ம் ண்ட நீாி

ம்

மீட்டற் காி என்றார்; "கன
ம் ண்ட நீாின் விடா " (ெப ங்.3.25.71) என்
ெகாங்கு ேவளி ம் கூ தல் காண்க. உக்கிரப் ெப வ தி ைகப்பற்றிக்
ெகாண்டைமயின், ேதாற்ேறா ய ேவங்ைக மார்பன், இனி "இக் கானப் ேபெரயில்
இ ம் ண் நீாி

மீட்டற் காிெதன" நிைனத் க் கூறினான். குைழதல், தைழத்தல். பா

ைற-பா தற்குாிய றத் திைணத்

ைறகள். இைசெயா

மாய்தலாவ , இைசையத்

தாங்கும் நாடழிதலால், அதனாற் றாங்கப்ப ம் க ம் உடனழிதல்.
---------22 ேசரமான் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர

ம்ெபாைற

ஆசிாியர் கு ங்ேகாழி ர் கிழார் இப்பாட் ன்கண், "இச்ேசரமான் ம ைமயின்றி
யல்வேத ெபா ளாக

ைடயன்; அதனால் நா

பைடப் ம் மிகுந் ள ; இவன

ேசா

வளம் மிக்க ; ெசல்வப்

காவல்லம் கண்ட சான்ேறார் 'மாந்தரஞ்ேசர

ம்ெபாைற ேயாம்பிய நா
த்ேத லகத் தற் ' என மீக்கூ கின்றனர்; தன்ைனப்
பா ய லவர் பிறர்பாற் ெசன் அவாிைசயிைனப் பாடாவா ெப ங்ெகாைட
நல்குவன்" என் ம், இத்தைகய சிறப்ைபக் ேகட் த் தான் வந்
மகிழ் ற்றதாக ம் கூ கின்றார்.
ங்குைகயா ேனாங்குநைடய
உறழ்மணியா யர்ம ப்பின
பிைற தலாற் ெசறேனாக்கின *
பாவ யாற் பைணெய த்தின

கண்
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ேதன்சிைதந்த வைரேபால
மிஞிறார்க்குங் கமழ்க்கடாத்
தய ேசா மி ஞ்ெசன்னிய
ைமந் ம ந்த மழகளி
கந் ேசர் நிைலஇவழங்கப்

5

பாஅனின் கதிர்ேசா ம்
வா ைற ம் மதிேபா ம்
மாைலெவண் குைடநீழலான்
வாண்ம ங்கிேலார் காப் றங்க
அலங்குெநந்ெநற் கதிர்ேவய்ந்த

10

ஆய்க ம்பின் ெகா க்கூைர
சா ெகாண்ட களம்ேபால
ேவ ேவ ெபா
ேதான்றக்
குற்றானா லக்ைகயாற்
க ச்சும்ைம வியலாங்கட்

15

ெபாலந்ேதாட் ப் ைபந் ம்ைப
மிைசயலங் குைளய பைனப்ேபாழ் ெசாீஇச்
சினமாந்தர் ெவறிக்குரைவ
ஓத நீாிற் ெபயர் ெபாங்க
வாய்காவா பரந் பட்ட

20

வியன்பாசைறக் காப்பாள
ேவந் தந்த பணிதிைறயாற்
ேசர்ந்தவர் க ம்பார்த் ம்
ஓங்குெகால் ேயா ர ெபா ந
ேவழ ேநாக்கின் விறல்ெவஞ் ேசஎய்

25

வாழிய ெப மநின் வரம்பில் பைடப்ேப
நிற்பா ய வலங்குெசந்நாப்
பிறாிைச வலாைம
ஓம்பா தீ மாற்ற ெலங்ேகா
மாந்தரஞ் ேசர
ம்ெபாைற ேயாம்பிய நாேட

30

த்ேத லகத் தற்ெறனக் ேகட் வந்
தினி கண் சிற் ெப ம னிவிைல
ேவ
லத் தி க்குந் தாைனெயா

35

ேசா பட நடத்திநீ

ஞ்சாய் மாேற.

(22)

திைண ம் ைற மைவ. ைற : இயன் ெமாழி மாம். ேசரமான் யாைனகட்ேசஎய்
மாந்தரஞ்ேசர
ம்ெபாைறையக் கு ங்ேகாழி ர் கிழார் பா ய .
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உைர :

ங்கு ைகயான் - அைசந்த ெப ங் ைக டேன; ஓங்கு நைடய -

தைலெய த்

நடக்கும் உயர்ந்த நைடைய

அந்நைடக்ேகற்ப ஒன்றற்ெகான்

ைடயன ம்; உறழ் மணியான் -

மா பட்ெடா க்கும் மணி டேன, உயர் ம ப்பின

- உயர்ந்த ேகாட் ைன ைடயன ம்; பிைற

தலால் ெசறல் ேநாக்கின - பிைற

வ வாக இடப்பட்ட மத்தகத் டேன சினம் ெபா ந்திய பார்ைவைய
பாவ யால் பைண எ த்தின-பரந்த அ

ைடயன ம்;

டேன பாிய க த்ைத ைடயன ம்; ேதன்

சிைதந்த வைர ேபால- ேதனழிந்த மைலேபால; மிஞிறார்க்கும் கமழ் கடாத் - ேதனீ
ெயா க்கும் மண நா ம் மதத் டேன; அய
வ

ம் ெபாிய தைல

களி ; கந்

ேசா ம் இ ஞ் ெசன்னிய- ண் வழைல

ைடயனய மாகிய; ைமந்

ம ந்த மழ களி -வ மிக்க இளங்

ேசார் நிைலஇ வழங்க-கம்பத்ைதப் ெபா ந்தித் தான் நின்ற நிைலயிேல

நின் அைசய; பா அல் நின் கதிர் ேசா ம்-பக்கத்ேத நின் கிரணத்ைத வி கின்ற;
வான் உைற ம் மதிேபா ம் மாைல ெவண்குைட நீழலான்- வானத்தின் கண்ேண
தங்கும் திங்கள்ேபா ம் த்த மாைலைய ைடய ெவண்ெகாற்றக் குைடயின
நிழற்கண்ேண; ம ங்கு வாள் இல்ேலார் காப் உறங்க-தம் பக்கத்

வாள் இல்லாேதார்

அக்குைடேய காவலாக உறங்க; அலங்கு ெசந்ெநற் கதிர் ேவய்ந்த- அைசந்த ெசந்ெநற்
கதிரால் ேவயப்பட்ட; ஆய் க ம்பின் ெகா க் கூைர-ெமல்
ஒ ங்குபட்ட கூைர; சா
ேபால; ேவ

ேவ

ய க ம்பாற் கட்டபட்ட

ெகாண்ட களம் ேபால-விழா எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட இடம்

ெபா

ஆனா உலக்ைகயால்- குற்

ேதான்ற-ேவ

ேவறாகப் ெபா ந்

அைமயாத உலக்ைக ெயா

ேதான்ற; குற்

டேன; க ர் சும்ைம வியல்

ஆங்கன்-மிக்க ஆரவாரத்ைத ைடய அகன்ற விடத் ; ெபாலந் ேதாட் ப் ைபந்
ம்ைப-ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட இதைழ ைடய பசிய ம்ைப டேன; மிைச
அலங்கு உைளஇய பைனப் ேபாழ் ெசாீஇ-மிைசேய அைசந்த தைலயிைன ைடய
பனந்ேதாட்ைடச் ெச கி; சினமாந்தர் ெவறிக்குரைவ- சினத்ைத ைடய
ெவறியா ம் குரைவக் கூத்ெதா
கடெலா

ேபாலக் கிளர்ந்

ெப ைமயால் பைகவ

; ஓத நீாீற் ெபயர்ப் ெபாங்க-ஓதத்ைத ைடய

ெபாங்க; வாய் காவா

பரந்

பட்ட- பைடப்

ட்கும் மதிப் ைடைமயின் இடம் காவா

பரந்

வியன் பாசைறக் காப்பாள- அகன்ற பாசைறயிடத் க் காவலாள; ேவந்
திைறயால்- மாற்றரசர் பணிந்

யாைனயின

ேநாக்குப்ேபா

கிடக்கின்ற;
தந்த பணி

தந்த திைறயால்; ேசர்ந்தவர் க ம் ஆர்த் ம்-தம்ைம

அைடந்தவ ைடய சுற்றத்ைத நிைறக்கும்; ஓங்கு ெகால் ேயார் அ
ெகால் மைலேயா ைடய அ

ரர்

ெபா ந-உயந்த

ெபா ந; ேவழ ேநாக்கின் விறல் ெவஞ் ேசஎய்ம் ேநாக்கிைன ைடய ெவற்றிைய வி ம் ம் ேசேய;

வாழிய-வாழ்க; ெப ம-ெப மாேன; நின் வரம்பில் பைடப் -நின

எல்ைலயில்லாத

ெசல்வம்; நிற் பா ய அலங்கு ெசந்நா-நின்ைனப் பா ய விளங்கிய ெசவ்விய நா; பிறர்
இைச

வலாைம - பின்ைனப் பிற ைடய கைழச் ெசால்லாமல்; ஓம்பா

ஈ ம்
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ஆற்றல் எம் ேகா - பா காவா

ெகா க்கும் வ ைய ைடய எம் ேகாேவ; மாந்தரஞ்

ேசரல் இ ம்ெபாைற ஓம்பிய நா
த்ேத

லகத்

வந் -; இனி
னிவிைல ேவற்

அற்

- மாந்தரஞ் ேசர

ம்ெபாற் பா காத்த நா ;

என - ேதவ லகத்ைத ெயாக்கும் என்

கண் சின் - கட்கினிதாகக் கண்ேடன்; ெப ம - ெப மாேன;
யற்சி ெவ ப்பில்ைலயாய்; ேவ

லத் தி க்கும் தாைனெயா

நாட் ன்கட் ெசன் வி ம் பைட டேன; ேசா

நடப்ைப; நீ
கதிர் ேசா

பிறர் ெசால்ல; ேகட்

ஞ்சாய் மா

- நீ ம யாயாதலான் எ -

மதி ெயன இைய ம்; கதிர் ேசா

-

பட நடத்தி - ேசா ண்டாக
.

ெமன்

ம் சிைன விைன மதி

ெயன் ம் தெலா
ந்த ; கதிர் ேசா மாைல ெயன இையப்பி மைம ம். பாய்
நின் ெறன் பாடேமா வா
ளர். கூைர ெபா
ேதான்ற ெவன இடத் நிகழ்
ெபா ளின் ெறாழில் இடத் ேமேலறி நின்ற . ெசாீஇ ெயன் ம் விைனெயச்சத்ைத
ஆ ெமன ஒ ெசால் வ வித் அதேனா
க்க. நிைலஇ வழங்கக் காப் றங்கப்
ெபா
ேதான்றப் ெபயர் ெபாங்க ெவன்
ெதன் ம் எதிர்மைற விைனெயச்ச ம் பரந்
விைனெயா
ந்தன.

ம் ெசய ெவெனச்சங்க ம், வாய் காவா
பட்ட ெவன் ம் ெபயெரச்ச

காப்பாள, ெபா ந, ேசஎய், ெப ம, எங்ேகா, ெப ம, நீ
நடத்தி; அதனால் இ ம்ெபாைற ேயாம்பிய நா
வந்

இனி

த்ேத

ஞ்சாயாதலாற் ேசா பட
லகத் தற்ெறனக் ேகட்

கண் சின்; நின் பைடப் வாழிய ெவனக் கூட்

விைன

ெசய்க.

அன்றி எங் ேகாேவ, நீ ஞ்சாதப யாேல இ ம்ெபாைற ேயாம்பிய த்ேத லகத்
தற்ெறனப் பிறர் ெசால்லக் ேகட் நிற்பா ய அலங்கு ெசந்நாப் பிறாிைச வலாதப
வந் இனி
மைம ம்.

கண்ேடன்; நின

பைடப்ெபா

வாழ்வாயாக ெவன இையப்பி

இசின், தன்ைமக்கண் வந்த . ேசா பட நடத்தி ெயன்பதைன விைனெயச்சமாக
உைரப்பி மைம ம். உயர்ம ப்பி ெனன்ப
பைணெய த்தி ெனன்ப உம் பாடம்.
விளக்கம் : ைகயான், மணியான்,
பின் ெபயாில் வந்தன. பிைற

உம், ெசறேனாக்கி ெனன்ப

தலான், அ யான் என் நின்ற ஆ
தல் என்ற விடத்

உம்

கள் *ஒ

தல் மத்தகத் க் காயிற் ,

ந விடம் தாழ்ந் பக்கமிரண் ம் உயர்ந் பிைறவ வாகத் ேதான் த ன், "பிைற
வ வாக விடப்பட்ட மத்தகம்" என ைரத்தார். பிைற தலாற் ெசறல் ேநாக்கின
என் ம் இ
தற்கண்ணால் ெவயிைலச் ெசறல் ேநாக்கின சிவன் ெசயைலக்
குறிப்பாய் நிைனப்பிக்கின்ற . அய

- நீர் கசி ம் ண்; இதைனப் ண் வழைல
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ெயன்பர். நிைலஇ வழங்க என்றவிடத்

வழங்குதல், நிைலஇெயன்

அைடய த்தைமயால் அைசதலாக ன், " நின்ற நிைலயிேல அைசய" என்
ெபா
ைரத்தார். காப் - காப்பாக. ெகா - ஒ ங்கு. வாய் காவா பரந் பட்ட
என்றவிடத்
பைகவ

வாய் காவாைமக் ேக

கூறப்படாைமயால், "பைடப்ெப ைமயால்

ட்கும் மதிப் ைடைமயின்" என்ப

ெபய்

கூறப்பட்ட . வாய்-இடம்;

"எவ்வா ம்" (க .30) என்றாற்ேபால. விறல் ெவஞ்ேசய் என் ழி ெவம்ைம ேவண்டல்
(வி ம் தல்) என் ம் ெபா ளின தாைகயால் ெவற்றிைய வி ம் ம் ேசய் என்
ெபா ைள கூறினார். கதிர் ேசா ம் மதி ெயன்பதில்,ேசா ம் என்ப
அக் கதிர் மதிக்குச் சிைனயாதலால், சிைனக்கும்
ேசா ெமன்

த

க்கு

ம் சிைனவிைனப் ெபயெரச்சம் மதிெயன்

இதைன,"கதிர் ேசா ம்....

ந்த " என்றார், மதிேபா

கதிாின் விைன;

ள்ள ஒற் ைமயால்

ம் ெபயர்ெகாண்

ந்த ;

ம் குைடெயன

இையவதற்ேகற்ப, கதிர் ேசா ம் மாைல, வா ைற ம் மதி ேபா ம் ெவண்
குைடெயன இையததா ம் ெபா ள் நலம் குன்றாைம பற்றி "கதிர்ேசா ம் மாைல
ெயன இையப்பி

மைம ம்" என்றார். கூைர ெபா

ேதான் தல் ெபா வின் விைன; கூைரக்கும் ெபா
ெபா

ேதான்ற என்றதில்,
க்கும் இட ம் இடத் நிகழ்

மாகிய ெதாடர் ; அதனால் இடத் நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமல்

நின்றெதன்றார். பைனப்ேபாழ், பனந் ேதா . ெசாீஇ ெயன்

ம் விைன ெயச்சம்

குரைவ ெயன்பதேனா இையயாைமயால், ஆ ம் என ஒ ெசால் வ வித் , ெசாீஇ
ஆ ம் குரைவ ெயன்றார். இசின் என்ப
ன்னிைலக்குாித்தாயி ம்
ஏைனயிடத்திற்கும் "தகும் நிைல ைடய" ெவன்பவாதலால் "தனைமக்கண் வந்த"
ெதன்றார். நீ ேசா பட நடத்தத் ஞ்சாய் எனக்ெகாள்ள ம் ெபா ந் ம்.
----------23. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்.
இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் கல்லாடனார், இப் பாண் ய
யாைனகளாற் கலக்கப்பட்ட பைகவர் நாட்
ெகாள்வ

ெகாண்

ைடய பைடயி

நீர்த் ைறகைள ம், வில்

ள்ள

ரர் தாம்

எஞ்சியற்ைற யழித் ப் பாழ் ெசய்த லங்கைள ம், ஊர்ேதா ம்

க மரம் த யப்பட்ட காக்கைள ம், ஏாி பரந்ெத த்த இடங்கைள ம் கண் , இனி ம்
பைகைம ெசய் ம் பைகவர் நாட் ல் இன்ன பல ெசய்ைககைளச் ெசய் ம் ணிேவ
ைடயவன் இப்பாண் யன் என் உட்ெகாண் ஆள் வழங்குத ன்றிப் பாழ்பட்ட
காட் வழிேய வ பவர் நின்ைனக் கண்டெனன் வ ெலன உைரக்கின்றார்.
ெவளிறி ேனான்காழ்ப் பைணநிைல ைனஇக்
களி ப ந் ண்ெடனக் கலங்கிய ைற ம்
கார்ந ங் கடம்பின் பாசிைலத் ெதாியற்
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சூர்நைவ

கன் சுற்றத் தன்னநின்

கூர்நல் லம்பிற் ெகா விற் கூளியர்
ெகாள்வ ெகாண் ெகாள்ளா மிச்சில்
ெகாள்பத ெமாழிய சிய ல ம்
வ நவி னவியம் பாய்த
ர்ெதா ம்
க மரந் ளங்கிய கா ெந நகர்

5

விைன ைன நல் ல் ெவவ்ெவாி யிைனப்பக்
கைனெயாி ரறிய ம ங்கு ேநாக்கி
நண்ணார் நாண நாெடா ந் தைலச்ெசன்
றின் மின்னபல ெசய்குவன் யாவ ம்
ன்னல் ேபாகிய ணிவி ேனாெனன

10

ஞால ெநளிய ண் ய வியன்பைட
ஆலங் கானத் தமர்கடந் தட்ட
கால ன்பநிற் கண்டெனன் வ வல்
அ ம ப் ெபறிகைல
ப்பாற் பட்ெடனச்
சி மறி தழீஇய ெதறிநைட மடப்பிைண

15

ைள நீ ய ெவ வ பறந்தைல
ேவைள ெவண் க் கறிக்கும்

20

ஆளி லத்த மாகிய காேட.

(23)

திைண ம் ைற ம் அைவ. ைர: நல் ைச ம் வஞ்சி மாம். பாண் யன்
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியைனக் கல்லாடனார் பா ய .
உைர: ெவளிறில் ேநான் காழ் பைண – ெவண்ைம யில்லாத வ
கம்பத்ைத ைடய கூடத்தில்; நிைல
ப ந்

ண்ெடன - யாைன ப ந்

ய வயிரக்

ைனஇ - நிற்றைல ெவ த் ச் ெசன் ; களி

நீ ண்டதாக; கலங்கிய

ைற ம் - கலக்க ற்ற

ைறைய ம்; கார் ந ங் கடம்பின் பாசிைலத் ெதாியல் - கார்காலத்
கடம்பின

பசிய இைலேயா

விரவிய மாைலைய ைடய; சூர் நைவ

தன்ன - சூரபன்மாைவக் ெகான்ற
அம்பின் ெகா வில் கூளியர் - நின்
வில் ைன

நறிய
கன் சுற்றத்

கன கூளிச் சுற்றத்ைத ெயாக்கும்; நின் கூர் நல்
ைடய கூாிய நல்ல அம்பிைன ம் வைளந்த

ைடய மறவர்; ெகாள்வ

ெகாண்

- தம்மால் ெகாள்ளலாவதைன

கந் ெகாண் ; ெகாள்ளா மிச்சில் - ெகாள்ளாத ஒழி ெபா ைள; ெகாள்பதம் ஒழிய
சிய ல ம் - மாற்றார் கந் ெகாள்ளப்ப ம் உணவாக்காமல் சிதறிய
நிலங்கைள ம்; வ

நவில் நவியம் பாய்த ன் - வ த்தல் பயின்ற ேகாடா

ெவட் தலான்; ஊர் ெதா ம் க

மரம்

ளங்கிய கா ம் - ஊர்ேதா ம் காவல் மரங்கள்

நிைலகலங்கிய காைவ ம்; ெந

நகர் விைன ைன நல் ல் - ெந ய நகாின்கண்

ெதாழில் ைனந்த நல்ல மைனகளிடத் ; ெவவ் ெவாி இைனப்ப - வி ம் ம் அ
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தீையக் ெக க்க; கைன எாி உரறிய ம ங்கும் - மிக்க தீ

ழங்கிய பக்கத்ைத ம்;

ேநாக்கி - பார்த் ; நண்ணார் நாண - பைகவர் நாண; நாெடா ம் தைலச் ெசன்
நாேடா ம் அவாிடத் ச் ெசன் ; இன்

ம் இன்ன பல ெசய்குவன் - இன்ன ம்

இத்தன்ைமயான பல ம் ெசய்குவன்; யாவ ம்
யாவ ம் தன்ைன ய

-

ன்னல் ேபாகிய

ணிவிேனான் -

கெவாண்ணாத சூழ்ச்சித் ெதளிவிைன ைடேயான் ; என -

எனக் க தி; ஞாலம் ெநளிய ஈண் ய வியன் பைட - உலகம் ெபாைறயாற்றா
ெநளியத் திரண்ட பரந்த பைடயிைன ைடய; ஆலங்கானத்தின்கண் ேபாைர
ெயதிர்நின்

ெகான்ற காலம்ேபா

ம் வ

- நின்ைனக் கண்ேடனாய் வந்ேதன்; அ

ைய ைட ேயாய்; நிற் கண்டெனன் வ வல்
ம ப் எழிற் கைல - அற்ற ேகாட்ைட ைடய

ெபாிய கைல;
ப்பாற் பட்ெடன யின் கண்ேண யகப்பட்ட தாக ;சி மறி
தழீஇய ெதறி நைட மடப்பிைன - சிறிய மறிைய யைணத் க் ெகாண்ட ள்ளிய
நைடைய ைடய ெமல் ய மான்பிைண ;

ைள ெந ய ெவ வ

ேயாங்கிய அஞ்சத் தக்க பாழிடத் ; ேவைள ெவண்
ெவளிய ைவத் தின்
வழிேய எ - .
கால ன்ப,

ம்; ஆளில் அத்தமாகிய கா

ைற ம் ல

பறந்தைல-

ைள

கறிக்கும் - ேவைளயின
– ஆளற்ற அ ஞ்சுரமாகிய காட்

ம் கா ம்ம ங்கும் ேநாக்கி, இன்

ம் இன்ன பல

ெசய்குவன் ணிவிேனா ெனன டெகாண் , காட் ன் கண்ேண நின்ைனக் கண் ,
அக்க காட் வழிேய வந்ேத ெனனக் கூட் விைன
ெசய்க.
வ வ ெலன்ப

ஈண்

இறந்தகாலப் ெபா ட்டாய் நின்ற . இவைனக் காணா

ன்ேன கண் வந்ேத ெநன்றான், இவன் ெசய்த ெவன்றிெயல்லாங் கண்டைமயின்,
பாசிைலத் ெதாியல்
க ெனன விைய ம். கவியம் பாய்த ெலன்ப க வி
க த்தாவாய் நின்ற . கைல
ப்பாற் பட்ெடனச் சி மறி தழீய மடப்பிைண
பறந்தைல ேவைள ெவண் க் கறிக்குெமன்ப , அவன் பைகவைரக் ெகான்றவழி அவர்
ெபண் ர் தம் இளம் தல்வைரக் ெகான்றவழி அவர் ெபண் ர் தம் இளம் தல்வைர
ஓம் தற்ெபா ட் இறந் படா அடகு தின் உயிர் வாழ்கின்றா ெரன்பேதார்
ெபா ள் ேதான்ற
நின்ற .
ணிவிேனா ெனன் பிறர் ெசால்ல ெவன ம், கண்டெனன் வ வ ெலன்பதைனக்
காலமயக்கமாக்கிக் கலங்கிய ைற தலாயினவற்ைற ேநாக்கி இன் ம் இவ்வா
பைகவர் நாட் ன்கண் ேமற்ெசல்வெனன நிைனந் நாட் டத்ேத நின்ைனக் காணிய
வந்ேத ெனன ம் உைரப்பா
ளர்.
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விளக்கம்: ெவளி

- ெவண்ைம; "இன்ைம யாிேத ெவளி " (குறள் 503) என்றாற்

ேபால. றத்ேத ெவளி ம் அகத்ேத கா ம் உைடய பைணயன்
"ெவளிறில் ேநான் காழ்ப்பைண" என்றார். கார்காலத்

மலர்ந்

என்பதற்கு,
மணங் கமழ்ப

கடம் ; அ பற்றி, "கார் ந ங் கடம் " என் கூறப்பட்ட ; உைர கார ம்
"கார்காலத் கறிய கடம் என் ைரத்தார். பைகவர் நாட் ப் ெபா ைளக் ெகாள்ைள
ெகாண் வ ம் மறவர் தம்மாற் ெகாள்ளப்படா ஒழிந் நிற்கும் ெபா ள் பிறர்
எவர்க்கும் பயன்படாவா , அவற்ைற யழித் ச் சிைதப்ப ம் விைளவயல்கைள
யிழித் வி வ ம் பண்ைடய ேபார் மர . இவ்விரபதாம் ற்றாண் ல் நிகழ்ந்த
இரண்டாவ உலகப்ேபாாி ம் இச்ெசயல்கள் நிகழ்ந்தனவாதலால், இஃ
எக்காலத் ப் ேபார்க்கும் இயல் எனத் ெதாிகிற . மைனகளில் வி ந்ேதாம்பல்
த ய நற்ெசயல் குறித்த ேசாற ம் தீைய "ெவவ்ெவாி"ெயன்றார். ெதறிநைடள்

நைட. கண்டெனன் வ வல் என்ற , காண்ேபனாய் வந்ேதன் என இறந்தகாலப்

ெபா ளாத ன், "இறந்த கால ........நின்ற" ெதன்றார். ெசய் ெபா ளின் த்ேதாற்றம்
ெசய்ேதாைரக் காண்ேபார் மனக் கண்ணிற் ேறாற் வித்த ன், "ெசய்த
ெவன்றிெயல்லாங் கண்டைமயின்" என்றார். நவியமாகிய க வி தானாகச் ெசன்
மரத்ைத ெவட்டா ; அதைனக் ைகயாள்ேவான் ெசயைல அதன் ெசயலாக ைவத் ,
க வி க த்தாவாகக் கூ தல் மர ; இவ்வாள் நன்றாக அ க்கும் என்ப ேபால.
காணிய வந்ேதன் என
ெபா ள் ெகாள்க.

ைரப்பதாயின், காண்பதற்காக வந்ேதன் என் அதற்குப்

------------24. பாண் யன் தைலயலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்.
பத் ப்பாட் ற் காணப்ப ம் ம ைரக்காஞ்சி பா ய மாங்கு ம தனார், இப்
பாட்
ம் அக் காஞ்சிேய ெபா ளாகப் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைனப்
பா கின்றார். இதன்கண் "நல்ல ஊர்கைள இடமாகக் ெகாண் சிறந்த எவ்வி
ெயன்பா

க்குாிய மிழைலக் கூற்றத்ைத ம்,

கூற்றத்ைத ம் ெவன்
மகிழ்ந்

த்

ற் க்

ெகாண்ட ெந ஞ்ெசழிய, நின் நாண்மீன் நிைலெப க; நின்

பைகவர் நாண்மீன் பட்ெடாழிக; வாள்
மகளிெரா

ேவளிர்க்குாிய

ரர் வாழ்த்தப், பாிசிலர் கழ் பாட,

இனிெதா கிவாயாக; அங்ஙனம் ஒ க வல்ேலாைரேய

வாழ்ந்ேதார் என்பர்; இவ் லகத்ேத ேதான் ப் ழ் ேதாற் வியா உயிர் வாழ்ந்
விளிந்தவர் பலராயி ம் அவர் வாழந்ேதார் எனப்படார்" என் நா ம் ேபார் க தி
ழ ம் அவன் ெநஞ்சிைனத் ெத ட் இன்ப வாழ்வில் ஈ படச் ெசய்கின்றார்.
அ
ம் ெபாைற ேம
ள்ளத்தனாவ ெனன்ப க த் .
ெநல்லாி

மி ந்ெதா வர்
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ெசஞ்ஞாயிற் ெவயின் ைனயின்
ெதண்கடற்றிைர மிைசப்பா ந்
திண் மில் வன்பரதவர்
ெவப் ைடய மட் ண்
தண்குரைவச் சீர் ங்குந்
வற் க த்த ேதம்பாய் ன்ைன
ெமல் ணர்க் கண்ணி மிைலந்த ைமந்தர்
எல்வைள மகளிர் தைலக்ைக த உந்

5

வண் பட மலர்ந்த தண்ண ங் கானல்
ண்டகக் ேகாைத ெயாண்ெடா மகளிர்
இ ம்பைனயின் கு ம்ைபநீ ம்
ங்க ம்பின் றீஞ்சா ம்
ஓங்குமணற் குவ த்தாைழத்

10

தீநீெரா டன்விரா அய்
ந்நீ ண்
ந்நீர்ப் பா ம்
தாங்கா ைற ணல் ர் ெகழீஇய
ஓம்பா ைக மாேவ ெளவ்வி
னலம் தவின் மிழைலெயா கழனிக்

15

கயலார் நாைர ேபார்விற் ேசக்கும்
ெபான்னணி யாைனத் ெதான் திர் ேவளிர்
குப்ைப ெநல் ன் த்
தந்த
ெகாற்ற நீள்குைடக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழிய
நின் நிைலஇயர்நின் னாண்மீ னில்லா

20

படாஅச் ெசலீஇயர்நின் பைகவர் மீேன

25

நின்ெனா , ெதான்
த்த யிாி
நின்
த்த யாக்ைக யன்னநின்
ஆ கு
த்த வி த்திைணச் சிறந்த
வாளின் வாழ்நர் தாள்வலம் வாழ்த்த

யிெரா

இரவன் மாக்க ளீைக வல
ஒண்ெடா மகளிர் ெபாலங்கலத் ேதந்திய
தண்கமழ் ேதறன் ம ப்ப மகிழ்சிறந்
தாங்கினி ெதா குமதி ெப ம வாங்க
வல் நர் வழ்ந்ேதா ெரன்ப ெதால் ைச

30

மலர்தைல

35

லகத் த் ேதான்றிப்

பலர்ெசலச் ெசல்லா
திைண: ெபா வியல்.
பா ய .

நின் விளிந் ேதாேர.

(24)

ைற: ெபா ண்ெமாழிக் காஞ்சி. அவைன மாங்கு

கிழார்
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உைர: ெநல் அாி ம் இ ந்ெதா வர் - ெநல்ைல யாி ம் ெபாிய உழவர்;
ெசஞ்ஞாயிற்

ெவயில்

ைனயின் - ெசஞ் ஞாயிற்றின

ெவயிைல ெவ ப்பின்;

ெதண் கடல் திைர மிைசப் பா ந் -ெதளிந்த கடற்றிைரயின்ேமேல பா ம்; திண்
திமில்வன் பரதவர் - திண்ணிய திமிைல ைடய வ ய
மட் ண்

ைளயர்; ெவப் ைடய

- ெவம்ைமைய ைடய ம ைவ ண் ; தண்குரைவச் சீர்

ெமல் ய குரைவக் கூத்திற்ேகற்ற தாளத் க்ேகற்ப ஆ ம்;

ங்குந்

-

வற் க த்த ேதம்பாய்

ன்ைன-கடற் வைலயாேல தைழத்த ேதன் பரந்த ன்ைனயின ; ெமல் ணர்
கண்ணி மிைலந்த ைமந்தர் - ெமல் ய ங்ெகாத்தாற் ெசய்யப்பட்ட மாைலையச் சூ ய
ஆடவர்; எல் வைள மகளிர் தைலக்ைக த உந்
மகளிர்க்கு

- விளங்கிய வைளைய ைடய

தற்ைக ெகா க்கும்; வண் பட மலர்ந்த தண்ண ங் கானல் - வண்

ெமாய்ப்ப மலர்ந்த குளிர்ந்த நறிய கான டத் ; ண்டகக் ேகாைத ஒண்ெடா மகளிர்
- கடல் ள்ளிப் வாற் ெசய்யப்பட்ட மாைலைய ைடய விளங்கிய வைளையயணிந்த
மகளிர்; இ ம் பைனயின் கு ம்ைப நீ ம் - ெபாிய பைனயின

ங்கின் நீ ம்;

ங்க ம்பின் தீஞ்சா ம் - ெபா விைன ைடய க ம்பின இனிய சா ம்; ஓங்கு
மணல் குவ த் தாைழ தீ நீேரா - உயர்ந்த மண டத் த் திரண்ட ெதங்கின இனிய
இளநீ டேன; உடன் விராஅய் - கூடக் கலந் ;

ந்நீர் உண்

- இம்

ன்

நீைர
ண் ; ந்நீர்ப் பா ம் - ன் நீைர ைடய கடற்கண்ேண பா ம்; தாங்கா
உைற ள் நல் ர் ெகழீஇய- பாிக்க ெவாண்ணாத பல மக்க ம் வாழ்தைல ைடய
நல்ல ர்கள் ெபா ந்திய; ஓம்பா ஈைக மாேவள் எவ்வி - ெபா ைளப் பா

காவாத

வண்ைமைய ைடய ெபாிய ேவளாகிய எவ்விய ; னலம் தவின் மிழைலெயா

-

நீர் வழங்கும் வாய்த்தைலகைள ைடய மிழைலக் கூற்றத் டேன; கழனிக் கயலார்
நாைர - வய டத் க் கயைல ேம ம் நாைர; ேபார்விற் ேசக்கும் - ேபாாின்கண்ேண
றங்கும்; ெபான்னணி யாைனத் ெதான் திர் ேவளிர் - ெபான்னணிந்த
யாைனைய ைடய பைழய

திர்ந்த ேவளிர ; குப்ைப ெநல் ன்

த்

தந்த -

திரண்ட ெநல் ைன ைடய த் ற் க் கூற்றத்ைதக் ெகாண்ட; ெகாற்ற நீள் குைடக்
ெகா த்ேதர்ச் ெசழிய - ெவற்றி ெபா ந்திய உயர்ந்த குைடயிைன ம் ெகா யாற்
ெபா ந்த ேதாிைன
நிைலப்பதாக நின
நில்லா

ைடய ெசழிய; நின்
நாளாகிய மீன்; நில்லா

நிைல இயர் நின் நாண் மீன் - நின்
படாஅச் ெசலீஇயர் நின் பைகவர் மீன் -

பட் ப் ேபாவதாக நின் பைகவ ைடய நாளாகிய மீன்; நின்ெனா

த்த உயிாி

ம் - நின்ெனா

பைழயதாய்

திர்ந்த உயிாி

ம்; உயிெரா

ெதான்
நின்

த்த யாக்ைகயன்ன - உயி டேன நின்
திர்ந்த உடம் ேபான்ற; நின் ஆ
கு
த்த வி த்திைணச் சிறந்த வாளின் வாழ்நர் - நின ெவற்றிக் கு ெயா
சீாிய கு யின்கட் சிறந்த வாட்ேபாராேல வாழ்ேவார்; தாள் வலம் வாழ்த்த - நின
யற்சி வ ைய வாழ்த்த; இரவல் மாக்கள் ஈைக

வல - இரக்கும் பாிசிலர் நின்

த்த
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வண்ைமையச் ெசால்ல; ஒண்ெடா மகளிர் - ஒள்ளிய வைளைய ைடய மகளிர்;
ெபாலங்கலத் ேதந்திய தண்கமழ் ேதறல் ம ப்ப - ெபாற் கலத்தின்கண் ஏந்திய குளிர்ந்த
ந நாற்றத்ைத ைடய ம ைவ ம ப்ப அதைன

ண் ; மகிழ் சிறந்

- மகிழ்ச்சி மிக்கு;

ஆங்கு இனி ஒ கு மதி - அப்ப இனிதாக நடப்பாயாக; ெப ம-; அ வல் நர்
வாழ்ந்ேதார் என்ப - அவ்ெவா க்கம் வல்லவைர வாழ்ந்ேதாெரன் ெசால் வர்
அறி ைடேயார்; மலர்தைல

லகத் த் ேதான்றி - பரந்த இடத்ைத ைடய

உலகத்தின்கண்ேண பிறந் ; ெதால் ைச ெசலச் ெசல்லா
ெவா கா ; நின் விளிந்ேதார் பலர் - நின்
வாழ்ந்ேதாெரனப்படார் ஆதலான் எ- .
ேமல் எண்ணப்பட்ட ெபயெரச்ச
அைவ உம் உந்தாய் நின்றன,

- பைழய கழ்தான் பரக்க

மாய்ந்ேதார் பலர், அவர்

ன் ம் மிழைல ெயன்

ந்நீர்ப் பா ம் நல்

ம் ெபயர் ெகாண்டன;

ர் என்க. உயிாி

ம் சிறந்த

யாக்ைக யன்ன வாளின் வாழ்கெரனக் கூட் , உயிர்க்கு யாக்ைக ேபால ம், யாக்ைகக்
குயிர்ேபால ம் இன்றியைமயா இரண் மாயி க்கின்ற வாளின் வாழ்நர் என்க. நின்
கு ெயா
த்த, நின் யாக்ைக யன்ன, வி த்திைணக்கண் உளராய, நின்
சிறந்த வாளின் வாழ்நெரனக் கூட்
மைம ம்.

யிாி

ஞ்

ெசழிய, நின் நாண்மீன் நின் நிைலஇயர்; நின் பைகவர் மீன்படாஅச் ெசலீஇயர்;
உலகத் த் ேதான்றி இைச ெசலச் ெசல்லா விளிந்ேதார் பலர். அவர் வாழ்ந்ேதார்
எனப்படார் ஆதலால், ெப ம, வாழ்த்த வல, ம ப்ப, மகிழ்சிறந் இனிெதா கு; அ
வல் நைர வாழ்ந்ேதாெரன்ப ெவனக் கூட் விைன
ெசய்க.
தாங்கா விைள

ெளன்ப

உம் பாடம். ஆங்க , ஒ ெசால். ஆங்கைச நிைல மாம்

இனி, ெதால் ைசைய ைடய உலகத் த் ேதான்றி ேமற்ெசால்லப்பட்ட நன்ைமகள்
தமக்குப் பரக்க ெவா கா நின் விளிந்ேதார் பலர் என ைரப்பா
ளர். இ
நிைலயாைம கூறி, இனிெதா

ெகன்றைமயாற் ெபா ண்ெமாழிக் காஞ்சி.

விளக்கம் : ெதா வர் கடல் திைரமிைசப் பா ம் மிழைல, பரதவர் குரைவச்
சீர்

ங்கும் மிழைல, ைமந்தர் தைலக்ைக த

ங்கும், த உம் என நின்ற
ங்குந் , த உந்

ன்

ம் மிழைல என்ற விடத் , பா ம்,

ெபயெரச்சங்களி

என வந்தன. "உம்

ந்தாகும் இட

ம், ஈற் உம், உந்தாய், பா ந் ,
மா ண்ேட" (ெதால். இைட

44) என்பர். சீர் - தாளம். சீர் ங்குதலாவ தாளத்திற்ேகற்ப ஒத்த த் தா தல்.
கடற்கான டத்தப் ன்ைனயின் ேவர் நிலத் க்குள் ஆழச் ெசன் காற்றால்
அைலப் ண்

ழ்ந்ெதாழியாமற் காக்க, இைலகள் காற்றிற் பறக்கும் நீர்த்

வைலகைள ேயற் த் தைழப்பிக்கும் என்ற க த்தால், " வற் க த்த ன்ைன"
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என்றாராக; அதற்குக் "கடற் வைலயாேல தைழத்த ன்ைன" ெயன உைர
கூறப்பட்ட . வைல, சி
ண் நீர்த் ளி, ஊர்களில் உைறவார்க்கு அவ் ர் வ வாய்
நிரம்பாெதன் மா மிக நிைறந்த மக்கைள ைடய ஊர் என்பைதத் "தாங்கா
உைற ள் ஊர்" என்றார். தாங்கா விைள ைள ைடய ர் என்ற ெபா ளைமய,
"தாங்கா விைள ள்" என்

பாடேமா த

ண் . சில ெபா ள்கள் ெப தற்காியன்

எனக் க தி இரப்ேபார்க்கு ஈயாெதாழித ன்றி, அாியனவற்ைற ம் ஈ ம்
வண்ைம ைடயன எவ்வி என்பைத, "ஓம்பா ஈைக எல் " என்றாராதலால்,
ஓம்பாைமக்குப் ெபா ைளப் பா காவாைம என் ைரத்தார். வாய்த் தைலகளில், நீர்
ேவண் மளவிற் ெசல்ல ம் ேவண்டா விடத் நி த்த ம் ேவண் க் கத கள் அைமத்
தி த்தல் ேதான்ற, " னலம் தவின் மிழைல" என்றார். த - கத . ேசக்குதல்,
தங்குதல். ஈண் உறங்குதல் என் ம் ெபா ளதாயிற் . ஒ வைர வாழ்த் ேவார்
அவர் பிறந்த நாைள வாழ்த் த

ம் மர . அ பற்றிேய, "நின் நாண் மீன் நின்

நிைலஇயர்" என்றார். உயிர்க்கு வளர்த

ம் ேதய்த

ம் இல்ைலயாயி

அ நின்ற உடற்கு வளர்ச்சி கிைடயாதாைகயால், "உயிெரா

நின்

ம், உயி ாில்வழி
த்த யாக்ைக"

ெயன்றார். ஆ கு : ஆ - ெவன்றி. மகிழ்சிறத்தற் ேக உண்டாதலால், ம ப்ப
மகளிர் அதைன ண் என்பைதப் ெபய் ைரத் தார். இனி ெதா குமதி
என்கின்றாராதலால், அதற்கு, நின் விளிந் ேதார் வாழ்ந்ேதா ெரனப்படாராதலான்
என்பைத ஏ வாகக் கூறினார். ெதால் ைசைய உலகத் க்ேகற்றி மலர்தைல
லகத் த் ேதான்றிச் ெசலச் ெசல்லா எனக் ெகாண் , "ெதால் ைசைய.... பலர்"
என் கூ த
ண்ெடன் உைரத்தார்.
-----------25 பாண் யன் தைலயானங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்
இப் பாண் ேவந்தைன ஆசிாியர் கல்லாடனார், இப்பாட் ன்கண் இவன்
தன்ெனா பைகத்த ேவந்தர் இ வைரப் ெபா தழித் அவ டன் ைணவந்த
பிறைர ம் ெவன் ேமம்பட்ட திறத்ைத அப் பைகவாிறந்தைமயான் அவ ைடய
மகளிர் கூந்தல் கைளந் ைகம்ைம ேமற்ெகாள் ம் ெசயைலக் கூறிச் சிறப்பிக்கின்றார்.
மீன்றிகழ் விசும்பிற் பாயி ளகல
ஈண் ெசலன் மரபிற் றன்னியல் வழாஅ
ர ச்சினந் தி கிய
ெக ஞாயி
நில த்திகழ் மதியெமா நிலஞ்ேசர்ந் தாஅங்
குடல ந் ப்பி ெனான் ெமாழி ேவந்தைர
அணங்க ம் பறந்தைல ணங்கப் பண்ணிப்
பிணி
ரசங் ெகாண்ட காைல
நிைலதிாி ெபறியத் தின்மைட கலங்கிச்

5
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சிைதத

ய்ந் தன்ேறா நின்ேவல் ெசழிய

ைலெபா யாக
ப்ப றி
ெமய்ம்மறந் பட்ட வைரயாப் சல்
ஒண் தன் மகளிர் ைகம்ைம கூர
அவிரறல் க க்கு மம்ெமன்

10

குைவயி ங் கூந்தல் ெகாய்தல் கண்ேட
திைண:வாைக;

(25)

ைற: அரசவாைக; அவைனக் கல்லாடனார் பா ய .

உைர: மீன் திகழ் விசும்பின்-மீன் விளங்கும் வானத்தின்கண்; பாய் இ ள் அகலபரந்த இ ள் நீங்க; ஈண்

ெகலல் மரபின்-ஓங்கிச் ெசல்

தன் இயல் வழா அ -ஓங்கிச் ெசல்
தன

தன்

தன்

ைறைமைய ைடய; தன் இயல் வழா அ -

தன்ைமயிற் பிைழயா ; உர ச் சினம் தி கிய உ ெக

ெவம்ைம

ைறைமைய ைடய;
ஞாயி -வ ய

கிய உட்குப் ெபா ந்திய ஞாயி ; நிலம் ேசர்ந்தா அங்கு-நிலத்ைதப்

ெபா ந் தினார்ேபால; உடல ந்

ப்பின் ஒன்

வ ைய ைடய வஞ்சனங் கூறிய இ

ெமாழி ேவந்தைர- பைகத்தற்காிய

ேவந்தைர; அணங்க ம் பறந்தைல-

வ ந் தற்காிய ேபார்க்களத்தின் கண்ேண; உணங்கப்பண்ணி-மாயப் ெபா
;
பிணி
ர சம்ெகாண்ட காைல-அவ ைடய வாராற் பிணிப் ற்ற ரசத்ைதக்
ெகாண்ட காலத் ; நிைல திாி எறிய-நின்ற நிைலயிேல நின்
சூழ்ந் ெகாண்ட

ரைரப் ாிந்

நின்ைனச்

எறிதலால்; திம் மைட கலங்கிச் சிைததல்

உய்ந்தன் -திண்ணிய ெகா

த் க் கலங்கிக் ெக தல் பிைழத்த ; நின்ேவல்-நின

ேவல்; ெசழிய--;

ஆகம் உ ப்ப

அைறந்

ைல ெபா

ெகாண் ; ெமய்ம் மறந்

றி- ைல ெபா ந்த மார்பம் அழல

பட்டவைரயாப்

அளவற்ற அ ைக யாரவாரத்ைத ைடய; ஒண்
ஒண்

சல்-அறி

மயங்கி உற்ற

தல் மகளிர் ைகம்ைம கூர-

தல் மகளிர் ைகம்ைம ேநான்பிேல மிக; அவிர் அறல் க க்கும்- விளங்கும்

அறைல ெயாக்கும்; அம் ெமன் குைவ இ ங் கூந்தல்- அழகிய ெமல் ய குவிந்த காிய
மயிாிைன; ெகாய்தல் கண் - ெகாய்த பாிைசக் கண்

எ- .

ெசழிய, மகளிர் கூந்தல் ெகாய்தல் கண் , நின் ேவல் சிைதத

ய்ந்தெதனக் கூட் க.

ஈண் ச் ெசலல் மரெபன ம், ஐம்பாற் குைவயி ங் கூந்தெலன ம் பாடேமா வா
ளர். உய்ந்தன்ேறா; ஓ: அைசநிைல.
விளக்கம்: ஞாயி

மதிய ெமா

ேபாாிற் பட்டனர்; அவர் ேசர

நிலஞ் ேசர்ந்த

ம் ேசாழ

ேபால, ெப

மாவர். உட

ேவந்தர் இ வர்

தல்-ெபா தல்; இதற்குக்
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காரணம் பைகயாத ன், உடல ந் ப் , பைகத்தற்காிய வ யாயிற் .
ேபார்க்களத் ப் ெபா ம் ரர் உயிாிழத்தற்கும் ண் ற் வ ந்தற்கும்
அஞ்சாராத ன், ேபார்க்களம், "அணங்க ம் பறந்தைல" ெயனப்பட்ட . மைட
ேவ ன
ட் வாய். ேவ
ைடய இைல ம் எறி பி
ம் ஆசிைட ம த் க்
காய்சிப் பற்றைவக்கப் ப தல்பற்றி, மைட ெயன்றாராக, உைரகாரர் அதைனக்
"ெகா

த் " என்றார். ெமய்ம்மறத்தற்கு எ

ெதன்றதற்கு அறி

மயங்கி என

அறி மயக்க மாதலால், ெமய்ம்மறந்

ைரத்தார். மகளிர் கூந்தல் கைளவ

காணாவழி,

ேவல்ெகாண் தாக்குரலால், அவ் ேவல் ஆற்றா மைட சிைதந் ெக ெமனப்
ேபாாின் க ைம ைரத்தாராயிற் . இதனால் கணவைன யிழந்த மகளிர் தம்
கூந்தைலக் ெகாய் ெகாள் ம் வழக்குப் பண்ைடத் தமிழ் வழக்காதல் ணியப்ப ம்.
----------26. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்
மாங்கு

கிழாராகிய ம தனார் இந் ெந ஞ்ெசழியன

ெசழிய, நான்மைற

தல்வ ம்

உயர்

கண் , "அ ேபார்ச்

ைண ேவந்த ம் சுற்றமாய்ச் சுற்ற, ேவள்வி பல ெசய்த

ேவந்ேத, நின் பைகவர் இவ் லகத்ேத நின்பால் பைகைம ற் ப் ெபா
ழ்ந்தாராயி ம் றக்க லகம் க்கு இன்
கின்றாராதலால், அவர்
ேநாற்றவேரயாவர்" என் பா ப் பாண் யன் சிறப்ைபப் பாராட் கின்றார்.
நளிகட
ங்குட்டத்
வளி ைடத்த கலம்ேபாலக்
களி ெசன் களனகற்ற ம்
களனகற்றிய வியலாங்கண்
ஒளிறிைலய ெவஃேகந்தி
அைரசுபட வம ழக்கி
உைரெசல ரசுெவௗவி
த்தைல ய ப்பபாகப்
னற்கு தி ைலக்ெகாளீஇத்

5

ெதா த்ேதாட்
ப்பிற் ழந்த வல்சியின்
அ களம் ேவட்ட வ ேபார்ச் ெசழிய
ஆன்ற ேகள்வி யடங்கிய ெகாள்ைக
நான்மைற தல்வர் சுற்ற மாக
மன்ன ேரவல் ெசய்ய மன்னிய

10

ேவள்வி ற்றிய வாய்வாள் ேவந்ேத
ேநாற்ேறார் மன்றநின் பைகவர் நின்ெனா
மாற்றா ெரன் ம் ெபயர்ெபற்

15

ன் ற்
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றாற்றா ராயி
திைண ந்

மாண் வழ் ேவாேர

ைற

(26)

மைவ. அவைன மாங்கு

கிழார் பா ய .

உைர: நளி கடல் இ ங் குட்டத் வளி ைடத்த நலம்ேபால - ெபாிய கட ன்கண்
ெபாிய ஆழத்திடத் க் காற்றாற் ைடக்கப்பட்ட மரக்கலம் நீைரக் கிழித் ஓ மா
ேபால: களி ெசன் களன் அகற்ற ம் - களி ெசன் ேபார்க்களத்ைத இடமகலச்
ெசய்ய; களன் அகற்றிய விய லாங்கண் - அவ்வா
இடத்தின்கண்; ஒளி

இைலய அஃேகந்தி - விளங்கிய இைலைய ைடய ேவைல

ஏந்தி; அலரசு பட, அமர் உழக்கி - ேவந்
பரக்க;

களன் அகலச் ெசய்த பரந்த

ரசு ெவௗவி - அவர்

படப் ேபாைரக் கலக்கி; உைர ெசல - கழ்

ரைசக் ெகாண் ;

த்தைல அ ப்பாக -

த்தைலைய அ ப்பாகக் ெகாண் ; னல் கு தி உைலக்ெகாளீஇ - கு திப்
னலாகிய உைலயின்கண் தைச ம் ைள
ெதா த்ேதாள்
ப்பின் ழந்த வல்சியின் ப்பால்

ழாவி யடப்பட்ட உணவால்; அ

தலாயினவற்ைறப் ெபய் ;
ர வைளைய ைடய ேதாளாகிய
களம் ேவட்ட அ ேபார்ச் ெசழிய

அ களத்தின்கண் கள ேவள்வி ேவட்ட ெகால் ம் ேபாைர ைடய ெசழிய; ஆன்ற
ேகள்வி அடங்கிய ெகாள்ைக நான்மைற தல்வர் சுற்றமாக- அைமந்த ேகள்விைய ம்
ஐம் ல

மடங்கிய விரதங்கைள ம் நான்கு ேவதத்ைத

ைடய அந்தணர் சுற்றமாக;

மன்னர் ஏவல் ெசய்ய - ேவந்தர் அதற்ேகற்ப ஏவல் ெசய்ய; மன்னிய ேவள்வி
வாய் வாள் ேவந்ேத - நிைல ெபற்ற ேவள்விையச் ெசய்
த்த வாய்த்த

ற்றிய

வாளிைன ைடய ேவந்ேத; மன்ற ேநாற்ேறார் நின் பைகவர் - யாவர்க்கும் ெதளிவாகத்
தவஞ் ெசய்தார் நின்

ைடய பைகவர்; நின்ெனா

நினக்குப் பைகவெரன்
ெசய்தற்கு மாட்டாராயி
களனகற்ற

ெமன்

மாற்றார் என்

ம் ெபயைரப் ெபற் ; ஆற்றா ராயி
ம்; ஆண்

வாழ்ேவார் - அத்

ம் ெபயர் ெபற்

ம்- நின்ெனா

றக்கத்

-

ேபார்

வாழ்ேவார் எ .

ம் உம்ைம அைசநிைல. மன்னிய ேவள்வி ெயன்ற

,கள

ேவள்வி ெயாழிந்த ேவள்விகைள, ெசழிய ேவந்ேத, ஆற்றாராயி ம், ஆண்
வாழ்ேவாராகிய நின் பைகவர் மாற்றாெரன் ம் ெபயர் ெபற் ேநாற்றாெரனக்
கூட் க.
விளக்கம்: காற்றாற் ைடக்கப்பட்ட மரக்கலம் ம ேபாெல ம் கடலைலகைள
கிழித் க்ெகாண்

விைரந்ேத வ

ஒ தைலயாதலால், வளி ைடத்த கலம்

என்றதற்கு, "காற்றாற் ைடக்கப்பட்ட மரக்கலம் நீைரக் கிழித்ேதா "ெமன ைரத்தார்.
ன்ேன யாைனையச் ெச த்தியவழி அதன் உடற்ப ைம ம் வ
ம் கண் ஈண் த்
தம் ள் ேசர்ந்தி க்கும் பைட

ரர் இடம் விட்

அகல் நின்றாராக, அவ்வழிேய தாைன
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ரர்விைரந் ெசன் பைக ர ாிைட நின் ெபா
அவைர யழிப்பதாகிய
ேபார்ச்ெசயல் ைற இதனால் குறிக்கப்ப கிற .
த் தைலயணிந்த ேவந்தர்
தைல. உைலக் ெகாளீஇ ெயன்றதனால் உைலயிடத் ப் ெபய் ெகாள்ளப்ப வன "
தைச ம் ைள
தலாயின" என்றார். நான்மைற தல்வர் ேவந்தைரச்
சுற்றியி த்தல் ேவள்வி ெசயதற்ெபா ட் , இராயசூய

த ய ேவள்விக்கண், நான்

மைற தல்வர் ேவந்தர்க்கு ம்ைறவழி காட் ம் சுற்றமாக, ஏைன ேவந்தர் ேவள்வி
விைனக்குத் ைணயாக ஏவல் ெசய்வர். இப்பாண் யன் ரைரக்ெகாண் கள
ேவள்வி ம், நான்மைற
என்பதாம். ேபாாிற் பட்

தல்வைரக் ெகாண் ஏைனத் தீ ேவள்வி ம் ெசய்தான்
ழ்ந்ேதார் றக்கம் குவெரன்ப
ல் வழக்கு.

அதனால்,ேபாாிற் பட்ட பைகவர்

றக்கம் குத ன் ேதாற்றவராயினார் என்றார்;

"ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றம ேகா

ற விளியார் பிறர்ெகாள விளிந்ேதார்" (அகம்.

31) எனக் கற்ற மகளிர் தம் ட் ேபசிக் ெகாள்

தல் காண்க.

--------27. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
இச் ேசாழ மன்னன் காவிாி பா ம் ேசாழநாட் க் குாியவன். விம்மிய உள்ளம்
பைடத்ேதார்க்கு அரசுாிைம தகுேமயன்றி உள்ளத்தாற் சிறியவர்க்குப்
ெபா ந்தாெதன் ம் ெகாள்ைக ைடயவன். இவைனச் சான்ேறார் ேசட்ெசன்னி
நலங்கிள்ளி ெயன் ம் கூ வர். இவ

க்கு உடன்பிறந்தான் ஒ வன் உண் ; அவன்

ெபயர், ேசாழன் மாவளத்தான் என்ப . இவன் காலத்ேத ேசாழநாட் ன் உைற ர்ப்
பகுதிக்கு ேவந்தாய் உைற ைர எடமாகக்ெகாண் ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி ெயன்பான்
ஆண்டான். அவற்கும் இந் நலங்கிள்ளிக்கும் பைகைம ண்டாயிற் . அக்காலத்ேத,
"பைகவர் ஈெயன விரப்பின் இன் யி ம் ஈகுேவன்; அரசுாிைம ம் ஒ ெபா ளன் ;
அவர் அதைன என்ேனா பைகத் ப் ெபறக் க தின் கைழ நன் ம் யாைனய
காலகப்பட்ட ைளேபாலக் ெக த்ெதாழிப்ேபன்" என் இவன் கூ ம் வஞ்சினம்
இவன மன மாட்சிையப் லப்ப க்கும். ஒ கால் ெந ங்கிள்ளி ஆ ாி
ந்த
காலத் , இவன் தம்பி மாவளத்தான் ஆ ைர

ற் ைகயிட்

வ த்தினான்; அவன்

பின் உைற ர்க்குச் ெசன் தங்கினானாக, நலங்கிள்ளி உைற ைரத் தான்
ற் ைகயிட் க் ெகாண்டான். ேகா ர்கிழார் என் ம் சான்ேறார் த வன கூறி
இ வர்க்கும் சந் ெசய்தார். பின் நலங்கிள்ளி உைற ைரத் தனக்குாித்தாகக்
ெகாண் , தன

வைரயா ஈைகயால் கழ் ேமம்பட்டான்; அக்காலத்ேத

பாண் நாட் ற் சிறப் ற்றி ந்த மைல அரண்கள் ஏழிைன ெயறிந் , அவற்றிடத்ேத
தன்
ப்ெபாறிைய ைவத்தான். இவன ெவன்றி கிழக்ேக கீழ்கட ம் ேமற்ேக
குடகட மாகிய இரண் ற்கும் இைடேய பரந் ேமேலாங்கக் கண்ட வடநாட்டரசர்,
தங்கள் நா ேநாக்கி இச்ேசாழன் வ வாேனா என ந ங்கித் ஞ்சாக்க்ண்ணராயினர்.
இவைனக் ேகா ர்கிழார், ஆலத்

ர் கிழார் என்ற இ வ ம் பா

ள்ளன்ர். உைற ர்
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கண்ணன் சாத்தனார் இ
தல் நான்கு பாட் க்களால் இவன சிறப்பியல்ைப
எ த்ேதா கின்றார். இந்த ஆசிாிய ம் உைற ைரச் ேசர்ந்தவர்.
கண்ணன் என்ப
இவர் தந்ைத ெபயர். லவர் பா ம் க ைடேயார் வலவேனவா வான ர்தி ேயறித்
றக்கஞ் ெசல்வெரன்ப ம், திங்கள் உலகில் உயிர்கள் பிறத்த
வளர்த

ம் ேதய்த

ம் இறத்த

ம் அறியா மடேவா ம் அறியக் காட் ெமன்ப ம், அற ம்

ெபா
ம் இன்ப ம்ெசய்தல் அறத்தின் பயெனன்ப ம், நாடகேம
இவ ைடய லைமப் பண்ைப நன்கு விளக்குகின்றன.
இப் பாட் ன்கண், "வி மிய கு யிற் பிறந்
லவர் பா

ம்

அரசு

லகம் என்ப

ற்றி ந்ேதார் பல ள்

ம்

கழ் ெபற்றவர் சிலேர; கழ் ெபற்றவர் வலவன் ஏவா வான ர்தி ேயறி

விண்

லகு ெசல்வர் என்

ேதய்த

ம் பிறத்த

அறி ைடேயார் ெசால்லக் ேகட் ேளன்; வளர்த

ம் இறத்த

ம் உைடய

ம்

உலகம்; இவ் லகத்தில் வ ந்தி

வந்ேதார்க்கு ேவண் வன அ
ம் வன்ைமதான், ெவன்றிக்கு மாண் ; நீ அதைனச்
ெசய்க" என் அறி
த் கின்றார்.
ேசற் வளர் தாமைர பயந்த ெவாண்ேகழ்
ற்றித ழலாி னிைர கண் டன்ன
ேவற் ைம யில்லா வி த்திைணப் பிறந்
ற்றி ந் ேதாைர ெயண் ங் காைல
உைர ம் பாட்
ைடேயார் சிலேர
மைரயிைல ேபால மாய்ந்திசிேனார் பலேர
லவர் பா ம் க ைடெயார் விசும்பின்
வலவ ேனவா வான ர்தி
எய் ப ெவன்பதஞ் ெசய்விைன
த்ெதனக்

5

ேகட்ப ெலந்ைத ேசட்ெசன்னி நலங்கிள்ளி
ேதய்த ண்ைம ம் ெப க ண்ைம ம்
மாய்த ண்ைம ம் பிறத்த ண்ைம ம்
அறியா ேதாைர மறியக் காட் த்
திங்கட் த்ேத ாித
லகத்

10

வல்லா ராயி ம் வல் ந ராயி ம்
வ ந்தி வந்ெதார் ம ங்கு ேநாக்கி
அ ள வல்ைல யாகுமதி ய ளிலர்
ெகாடாைம வல்ல ராகுக

15

ெகடாத

ப்பினின் பைகெயதிர்ந் ேதாேர.

(27)

திைண: ெபா வியல். ைற:
ெமாழிக்காஞ்சி. ேசாழன் நலங்கிள்ளிைய
உைற ர்
கண்ணன் சாத்தனார் பா ய .
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உைர: ேசற் வளர் தாமைர பயந்த - ேசற்றின்கண்ேண வள ம் தாமைர த்த; ஒண்
ேகழ் ற்றிதழ் அலாின் நிைர கண்டன்ன - ஒள்ளிய நிறத்ைத ைடத்தாகிய றாகிய
இதைழ ைடய மலாின
வி த்திைன பிறந்

நிைரையக் கண்டாற்ேபான்ற; ேவற் ைமயில்லாத

- ஏற்றத் தாழ்வில்லாத சிறந்த கு யின்கட் பிறந் ;

ற்றி ந்ேதாைர எண்

ங் காைல -

ற்றி ந்த ேவந்தைர ெயண்

ங் காலத் ;

உைர ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலர் - க ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலர்; மைரயிைல
ேபால மாய்ந்திசிேனார் பலர் - தாமைரயின இைலைய ெயாப்பப் பயன்படா
மாய்ந்ேதார் பலர்; லவர் பா ம் க ைடேயார் - லவராற் பாடப்ப ம் கைழ
ைடேயார்; விசும்பின் - ஆகாயத்தின்கண்; வலவன் ஏவா வான ர்தி எய் ப - என்ப
தம் ெசய்விைன
த் - பாகனாற் ெச த்தப்படாத விமானத்ைதப்
ெபா ந் வாெரன் ெசால் வார் அறி ைடயார் தாம் ெசய் ம் நல்விைனைய
த் ; எனக் ேகட்பல் - என்

ெசால்லக் ேகட்ேபன்; எந்ைத - என்

ேசட்ெசன்னி நலங்கிள்ளி - ; ேதய்த
ண்டாத

ம்; ெப க

ண்டாத

ம்;மாய்த

பிறத்த

ண்ைம ம் - குைறந்த ெதான்
ண்ைம ம் - பிறந்தெதான்

ண்ைம ம் - இறந்தெதான்

அறியக் காட்

- கல்வி

பின் பிறத்த

பின் குைறத

பின் வளர்த

பின் இறத்த
ண்டாத

ண்டாத

ம்;

ம்; அறியாேதாைர ம்

கத்தான் அறியாத மடேவாைர ம் அறியக் காட் ; திங்கட்

த்ேதள் திாித ம் உலகத்
வல்லா ராயி

ண்ைம ம்- வளர்ந்த ெதான்

ைடய இைறவ;

- திங்களாகிய ெதய்வம் இயங்குகின்ற ேதயத்தின்கண்;

ம் - ஒன்ைற மாட்டாராயி

ம்; வல்

ந ராயி

ம்- வல்லாராயி

வ ந்தி வந்ேதார் ம ங்கு ேநாக்கி – வ ைமயான் வ த்த ற்

வந்ேதார

ம்;

உண்ணாத

ம ங்ைகப் பார்த் ; அ ள வல்ைல யாகுமதி - அவர்க்கு அ ளி வழங்க வல்ைல
யாகுக; ெகடாத

ப்பின் நின் பைக ெயதிர்ந்ேதார்-. ெகடாத வ ைய ைடய நினக்குப்

பைகயாக மா பட்ேடார்; அ ளிலர் - அ ளிலராய்; ெகாடாைம வல்ல ராகுக ெகாடாமைய வல்லராகுக; எ- .
ற்றித ழலாின் நிைரகண் டன்ன உைர ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலெரன
இைய ம். நிைரகண் டன்ன வி த்திைணெயன்

ைரப்பி

மைம ம்; அ ளிலார்

ெகாடாைம வல்ல ராகுக ெவன்றனாற் பயன், அைவ ைடேயார் தத்தம் பைகவைர
ெவல்வராதலால் பைக ெயதிர்ந்ேதார் அைவயிலராக ெவன்பதாம். ெசய்விைன
த்
வான ர்தி எய் ப ெவன இைய ம்.
விளக்கம்: றாகிய இதழ் என்ற விடத்
ற்ெறன்ப அப் ெபா
ணர்த் ம்
எண்ைணக் குறியா பல ெவன் ம் ெபா ள் குறித் நின்ற . இதைன யறியாதார்
வடெமாழியில் சததளம் என ெமாழிெபயர்த் க் ெகாண்டனர்; "
(ஐங். 20) என்

ேவ

ற்றிதழ்த் தாமைரப் "

சான்ேறா ம் கூ வர். ேவற் ைம ெசய்வன உயர்
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தாழ் கேளயாத ன், ேவற் ைமயில்லா ெவன்பதற்கு ஏற்றத் தாழ்வில்லாத
என் ைரத்தார். வி மிய கு க்கு வி ப்பம் த வ உயர் தாழ் க தாைமேய
என்பதற்கு "ேவற் ைம யில்லா வி த்திண" என்ப ேவற் ைம ம ந்த இக்காலத்
தமிழ்மக்கள் குறிக்ெகாண்
உைர யாவ

எல்லாரா

ேபாற்றத்தக்கதாகும் உைர - கழ். இனிப் பாிேமலழகர்,
ம் கழப்ப வெதன் ம், பாட்டாவ

என் ம் ெகாண் , " கழ்தான் உைர ம் பாட்

சான்ேறார் பா ம் கழ்

ெமன இ வைகப்ப ம்" என்பர்.

உைர ம் பாட் ம் ெபற்றவர், ெபற்ற டேன 'வலவ ேனவா வான ர்தி எய் ப"
என்பதன் ; ெசய்தற்குாிய நல் விைனையச் ெசய்
விசும் ெபய் ப என்பார், "ெசய்விைன
லவர் பா ம் கழ்ப் பயைன இவ்வா

த்த பின்ேப அவ் ர்தியில்

த் " என ேவ ைவத் வற்
த்தினார்.
அறி ைடேயார் ெசால்லக் ேகட் ேளன்

என்ப விளங்க 'என்ப" என் ம், 'எனக் ேகட்பல்" என் ம் கூறினார். ேவற் ைம
யில்லா வி த்திைணப் பிறந்
ற்றி ந்ேதாைர ெயண் ங்கால் ற்றித ழலாின்
நிைரகண் டன்ன உைர ம் பாட் ம் உைடேயார் சிலர் என இையத்தல்
ேவண் ெமன்ப

உைரகாரர் க த் . இவ்வாறின்றி, நிைரகண் டன்ன வி த்திைண

ெயன் ம் கிடந்தப ேய ெகாண்டா
அைம ம்" என்றார். "அைவ

ம்ெபா ந்

ெமன்பதற்காக, "நிைர .....

ைடேயார் தத்தம் பைகவைர ெவல்வர்" என்ற விடத் ,

அைவ ெயன்ற அ
ம் ெகாைட ம் குறித் நின்ற ; அ
ைடயவர் ெவல்வ ெரன்பதாம்.

ம் ெகாைட

---------------28. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
உைற ர்
கண்ணன் சாத்தனார் இப்பாட் ன்கண், "மக்கட் பிறப்பிற்
காணப்ப ம் சித
தல் ம ள் ஈறாகக் கூறப்ப ம் எண்வைக எச்சங்க ம்
ஒ வர்க்குப் பிறப்பில் ெபா ந் வ குற்றம். கானத்ைத இடமாகக் ெகாண்
நின் பைகவர் ேபாலா , கூத்தர் ஆ

களம்ேபா

ம் அகநாட்ைட நீ

வா ம்

ைடைய

யாதலா ம், நீ ெபற்ற ெசல்வம் அறம் ெபா ளின்பங்கைள ஆற் தற்காகேவ யாகும்;
அவற்ைற ஆக் காைம ேமேல கூறிய குற்றம் ெபா ந்திய பிறப் ண்டாகப் பண் ம்"
என் ேசாழன் நலங்கிள்ளிக்கு நல்லறி ெகா த் கின்றார்.
சிறப்பில் சித
ப்பில் பிண்ட ம்
கூ ங் குற
ஞ் ெசவி ம்
மா ம
ளப்பட வாழ்நர்க்
ெகண்ேப ெரச்ச ெமன்றிைவ ெயல்லாம்
ேபைதைம யல்ல திய மில்ெலன
ன் மறிந்ேதார் கூறின ாின் ம்
அதன்றிற மத்ைதயா ைரக்க வந்த
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வட்ட வாிய ெசம்ெபாறிச் ேசவல்
ஏனல் காப்ேபா ணர்த்திய கூஉம்
கானத் ேதார்நின் ெறவ்வர் நீேய
றஞ்சிைற மாக்கட் கறங்குறித் தகத்ேதார்
ய்த்ெதறி க ம்பின் வி கைழ தாமைரப்
ம்ேபா சிைதய ழ்ந்ெதனக் கூத்தர்
ஆ களம் க க்கு மகநாட் ைடேய

10

அதனால், அற ம் ெபா
மின்ப
ஆற் ம் ெப மநின் ெசல்வம்

15

ன் ம்

ஆற்றா ைமந்நிற் ேபாற்றா ைமேய.

(28)

திைண: ெபா வியல். ைற: இயன்ெமாழி வாழ்த் .
அவைன அவர் பா ய .

ெமாழிக் காஞ்சி மாம்.

உைர: சிறப்பில் சித ம்-மக்கட் பிறப்பிற் சிறப்பில்லாத கு
பிண்ட ம்-வ வில்லாத தைசத் திர

ம்; கூ

ம் குற

ம்; உ ப்பில்

ம் ஊ ம் ெசவி ம்-;மா ம்

ம
ம் உளப்பட-; வாழ்நர்க்கு- உலகத் உயிர் வாழ்வார்க்கு; எண் ேபர் எச்சம் என்ற
இைவ ெயல்லாம்-எட் வைகப் பட்ட ெபாிய எச்செமன் ெசால்லப்பட்ட
இைவெயல்லாம்; ேபைதைம யல்ல - ேபைதத் தன்ைம ைடய பிறப்பாவதல்ல ;
ஊதிய மில்ெலன-இவற்றாற் பயனில்ைல ெயன;
ற்காலத் ம் அறிந்ேதார் ெசான்னார்; இன்

ன்

ம் அறிந்ேதார் கூறினர்-

ம் அதன் திறம் யான் உைரக்க வந்த -

இன்ன ம் அவ் தியத்தின் பாகுபாட்ைட யான் ெசால்ல வந்த ; வட்ட வாிய ெசம்
ெபாறிச் ேசவல்-வட்டமாகிய வாிைய ைடத்தாகிய ெசம் ெபாறிைய ைடய காட் க்
ேகாழிச் ேசவல்; ஏனல் காப்ேபார் உணர்த்திய கூஉம்-திைனப் னங் காப்ேபாைரத்
யி
நின்

ணர்த் வதாகக் கூ ம்; கானத்ேதார் நின் ெதவ்வர்-காட் ன்கண் உள்ேளார்
ைடய பைகவர்; நீேய-நீதான்; றஞ்சிைற மாக்கட்கு-ேவ ப் றத்

நின்

ேவண் ய மாக்கட்கு;அறம் குறித் -அறத்ைதக் க தி; அகத்ேதார் ய்த் ெதறி க ம்பின்
வி கைழ-அகத் ள்ேளார் தாம் பி ங்கி ெயறி ம் க ம்பாகிய ேபாகடப்பட்ட கைழ;
தாமைரப் ம் ேபா சிைதய ழ்ந்ெதன-வாவியகத் த் தாமைரயின ெபா ந்த ச்
சிதற

ழ்ந்ததாக; கூத்தர் ஆ

களம் க க்கும் அக நாட் ைட- அ

கூத்தர் ஆ

களத்ைத ெயாக்கும் உள்ளாகிய நாட்ைட ைடைய; அதனால்-ஆதலான்; அற ம்
ெபா
ம் இன்ப ம் ன் ம் ஆற் ம் நின் ெசல்வம்-அற ம் ெபா
ம் இன்ப
ெமன்னப்பட்ட ன் ம் ெசய்வதற் குத ம் நின ெசலவம்; ெப ம-; ஆற்றாைம நிற்
ேபாற்றாைம- உதவா ெதாழிதல் நின்ைனப் பா காவாைம எபிண்ட ெமன்ப மைண ேபாலப் பிறக்கும . மா ெவன்ப விலங்கு வ வாகப்
பிறக்கும . ம ெளன்ப அறிவின்றிேய மயங்கி யி க்கும . ஊதிய ெமன்ப அறம்
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ெபா

ளின்பங்கைள; அன்றி அறெமன்பா

ளர். நிற் ேபாற்றாைம ெயன்ற

க த் ,சித
தல் அறிவின்ைம பிறப்ெபா கூடாதவா ேபால நின் ெசல்வ ம் அற
த யன ெசய்தற் ேகற்றி ப்பச் ெசய்யாைமயாகிய அறிவின்ைம மக்கள் யாக்ைகயிற்
பிறந் ம் பயனில் பிறப்பாகப் பண் தலால் நினக்கு வ ம் ெபால்லாங்ைகப்
ேபாற்றாைமெயன்பதாம். கானத்ேதார் நின் பைகவ ெரன்ற வதனாற் பைகயின்ைம
ேதாற்றி நின்ற . மா ம் ம
ளப்படச் சித
தலாகப் பிறப்ெபா கூட்டப்படாத
ெபாிய எச்செமனப்பட்ட எட் ெமனக் கூட்
ைரப்பி மைம ம். இஃ அறஞ்
ெசய்யாதாைன அறஞ் ெசய்கெவனக் கூறியவா . அதன்றிற ெமன்பதற்கு அப்
ேபைதைம ெயன்றாக்கி, அஃ உண்டானால் வ ம் ெபால்லாங்கும், அ
வ ம் நன்ைம ெமன் ைரப்பா
ளர்.
விளக்கம்: சித - கு

ேபானால்

. "கண்ணிற் சிறந்த உ ப்பில்ைல" என்பராதலால்,

கண்ணிலாக் கு ட் ைனச்"சிறப்பில் கு டன்" என்றார்; உைரகாரர், கு

மக்கள்

பிறப் க்குச் சிறப் த் த வதன் ெறன்ப பட, "மக்கட் பிறப்பிற் சிறப்பில்லாத கு
"
என்பர். ைக கால் த ய உ ப் க்கள் ேதான் தற்கு ன்ேப க ச் சிைதததலால்
பிறக்கும் ஊன் பிண்டத்ைத, "உ ப்பில் பிண்டம்" என் ம், அ
திர"ெளன் ம் கூறினார்; "ஊன் த

பிறப்பி

வ

இல்லாத தைசத்

ம்" ( றம்:74) எனச் ேசரமான் கைணக்கா

ம்ெபாைற கூ வ காண்க. எச்சம், மக்கட் பிறப் க்குாிய இலக்கணம்
எஞ்ச ள்ளன. ஈண் க் கூறிய எண் வைகக் குைறபா மின்றியி க்கும் பிறப்
மக்கள நற்பிறப்ெபன வறிக. இக் குைற ைடய மக்கள் ேபைதத்தன்ைம
ைடயெரன்பார், "ேபைதைம" ெயன்பதற்குப் "ேபைதத்தன்ைம ைடய பிறப் "
என்றார். "ேபைதைம ெயன்பெதான் றியாெதனின் ஏதங்ெகாண்,
விடல்"(குறள்.831) என்பதனால், "ேபைதைம யல்ல
வி ய ல் எ ந்

கூவி, உறங்கு ேவாைரத்

யி

ஊதியம் இல்"ெலன்றார். ேகாழி,

ணர்த் ம் என்ற இயல் பற்றி,

"ஏனல் காப்ேபார் உணர்த்திய கூ ம்" என்றார். உணர்த் தல்,
ைவகைற வந்தன்றா ெலனேவ, "குக்கூ ெவன்ற

தியம் ேபாக

யில் உணர்த் தல்.

ேகாழி" (கு ந். 157) என்

பிற ம்

கூ தல் காண்க. சிைறப் றம் என்ப
றஞ் சிைறெயன வந்த . கைழ, இக்காலத் க்
கட்ைடெயன ம் கழிெயன ம் வழங்கும். கூத்தர் பல்வைகப்
ம் அணி ம் அணிந்
ஆ வர்; ஆ ங்கால் அைவ உதிர்ந்

கிடக்கும் இடம், இங்ேக உவமாகக் கூறப்

ப கிற .மைண, ஊன். மக்கட் பிறப்பாற் ெப ம் பயன் அறம்
ெபா ளின்பங்களாதலால், அப்பிறப்பிற் குைறந்தவர் அவற்ைற யிழத்த ன், அற
த யன ஊதிய ெமனப்பட்டன. ஊதியமாவ , அறெமான் ேமெயனக்
ெகாள்பவ ம் உண்ெடன்றதற்கு, "அன்றி...உளர்" என்றார். பைக ெகாண்
நாட்

ந்

கு ம் ெசய்வராத ன், ெசய்யா

பைகயில்ைல ெயன்ப

காணத்

ந்தால்

ைறதல் ெகாண்

ெதளிவாயிற் . அதன் திறம் என்றவிடத் , அ

எனச்
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சுட்டப்பட்ட
ெகாள்பவ

ஊதிய ெமனக் ெகாள்ளா

ேபைதைம ெயன்

ண்ெடன்பைத, "அதன் நிறம்...உளர்" என்றார்.

-----------------29. ேசாழன் நலங் கிள்ளி
இப் பாட் ன்கண், உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார் ேசாழன் நலங்கிள்ளிைய

ேநாக்கி, "ேவந்ேத, நின் தி ேவாலக்கத்தில் நின் கழ் பா ம் பாணர் நிைறதல்
ேவண் ம்; பாணர் இைசேகட்ட பின் மகளிர் கூட்டத்தின் இன்பத்ைத நீ
ேவண் ம்; ெகா ேயாைரத் ெத த

ம், நல்ேலாைர யளித்த

ம் தவிரா

கர்தல்
நில தல்

ேவண் ம்; இவற்ேறாடைமயா நீ சிற்றினம் ேசர்த லாகா ; நீ வழங்கும் நா
ெபற் ச் சிறக்கும் பைடத்தைலவர் நின்பால் வ நர்க்கு உதவியாற் ம் நண் ைடப்
பண் ைடயராமா நின் ெசய்ைக ைறப்பட வைமதல் ேவண் ம். கூத்தாட் டைவக்
குழாம்ேபாலக் கூ த

ம் கழித

ைடய

இவ் லகம்; இதன்கண் நின் சுற்றத்தார்

நினக்கு நைகப் றமாக, நின் ெசல்வம் இைசப் றமாக விளங்குதல் ேவண் ம்" என
வற்
த் கின்றார்.
அழல் ாிந்த வடர்தாமைர
ஐதடர்ந்த ற்ெபய்
ைனவிைனப் ெபா ந்த ெபாலன ந் ெதாியல்
பா மயி ாி ந்தைல ெபா யச் சூ ப்
பாண் ற் கநின் னாண்மகி ழி க்ைக
பாண் ற் ெறாழிந்த பின்ைற மகளிர்
ேதாண் ற் கநின் சாந்
ல ரகலம், ஆங்க
னிவின் ற்றத் தினி
ர சியம்பக்
ெகா ேயார்த் ெத த ஞ் ெசவ்விேயார்க் களித்த

5

ம்

ஒ யா ைறயின் ம விைல யாகி
நல்லத நல ந் தீயதன் றீைம ம்
இல்ைல ெயன்ேபார்க் கின்னா கி யர்
ெநல்விைள கழனிப் ப
ள் ேளாப் நர்
ஒழிமடல் விறகிற் கழிமீன் சுட்

10

ெவங்கட் ெடாைலச்சி மைமயார் ெதங்கின்
இளநீ திர்க்கும் வளமிகு நன்னா
ெபற்றன வக்குநின் பைடெகாண் மாக்கள்
பற்றா மாக்களிற் பாி
ந்
த் க்
கூைவ ற்ற நாற்காற் பந்தர்ச்

15

சி மைன வாழ்க்ைகயி ெனாாீஇ வ நர்க்
குதவி யாற் நண்பிற் பண் ைட

20
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ஊழிற் றாகநின் ெசய்ைக விழவிற்
ேகா யர் நீர்ைம ேபால ைற ைற
ஆ நர் கழி மிவ் லகத் க் கூ ய
நைகப் ற னாகநின் சுற்றம்

25

இைசப் ற னாகநீ ேயாம்பிய ெபா ேள
திைண ம்

ைற

(29)

மைவ. அவைன அவர் பா ய .

உைர: அழல் ாிந்த அடர் தாமைர – எாியா லாகப்பட்ட தகாடச் ெசய்த தாமைரப்
விடேன: ஐ

அடர்ந்த

ல் ெபய்

– ஐதாகத் தட் க் கம்பியாகச் ெசய்த

ன்

கண்ேணயிட் ; ைன விைளப் ெபா ந்த ெபாலன் ந ந்ெதாியல் – அலங்காித்த
ெதாழிலாற் ெபா ந்த ெபான்னான் இயன்ற நறிய மாைலைய; பா
ெபா யச் சூ

– பாறிய மயிைர ைடய காிய தைல ெபா

மயிர் இ ந் தைல

ெபறச்சூ ; பாண்

ற் க நின் நாள் மகிழ் இ க்ைக – பாண் சுற்றம் சூழ்வதாக நின
மகிழ்ந்தி க்கும் ஒலக்கம்; பாண்
பின்னர்; மகளிர் ேதாள்

ற்

ஒழிந்த பின்ைற – பாண் சுற்றம் சூழ ெலாழிந்த

ற் க நின் சார்ந்

லர் அகலம் – நின

மகளி ைடய ேதாள் சூழ்வதாக நின் சார்ந்
இனி

லர்ந்த மார் ம்;

உாிைம

ளிவில்

ற்றத்

ரசு இயம்ப – எப்ேபா ம் ெவ ப்பில்லாத அலங்காரத்ைத ைடய ேகாயில்

ற்றத்தின் கண்ேண இனிதாக
ெசவ்விேயார்க்கு அளித்த
ந

நாட் காலத்

ரசு ஒ ப்ப; ெகா ேயார்த் ெத த

ம் ஒ யா

ைறைமயின் – தீேயாைரத் தண்டஞ் ெசய்த

நிைலைம ைடேயார்க்கு அ ள் பண்

த

மாகிய இைடயறாத

ம விைல யாகி – ேசாம் தைல ைட யல்ைலயாகி; நல்லதன் நல
இல்ைல என்ேபார்க்கு – நல்விைளயின
இல்லெயன்

ெசால்

விைல கழனிப் ப

நன்ைம ம் தீவிைனயின

ேயாட் ேவார்; ஒழி மடல் விறகில் கழி மீன் சுட்
டேன ெவய்ய ம ைவ ண்

ெதங்கின் இளநீர் உதிர்க்கும் – ெதங்கின

டத்

ைறைமயால்;

ம் தீயதன் தீைம ம்
தீைம ம்

ளதாகிய ள்ைள

; ெவங்கள் ெதாைலச்சி ம்
ெதாைலச்சி ம் அைமயராய்;

இளநீைர

திர்க்கும்; வளமிகு நன்னா

ெபற்றனர் உவக்கும் – ெசல்வ மிக்க நல்ல நாட்ைடப் ெபற்
மாக்கள் – நின்

மகி ம் ; நின்பைடெகாள்

ைடய பைடக்கலம் பி த்த மாந்தர்; பற்றா மாக்களின் – நின்

பைகவைரப் ேபால; பாி

ந்

த்

– இரக்கத்ைத

ைடய

ன்னிட் க் ெகாண் ; கூைவ

ற்ற – கூைவ இைலயால் ேவயப்பட்ட; நாற்கால் பந்தர் சி மைன வாழ்க்ைகயின்
ஒாீஇ – நான்கு காைல ைடய பந்தராகிய சிறிய இல் ன்கண் வா ம்
வாழ்க்ைகயினின்

ம்

ேவார்க்கு; இன்னலாகியர் – இனமாகா ெதாழிவாயாக; ெநல்

ள் ஒப் நர் – ெநல் விைளந்த வய

அைமயார் – அத

ம்

நீங்கி; வ நர்க்கு உதவியாற் ம் – நின்பால் வ வார்க்கு உதவி
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ெசய் ம்; நண்பிற் பண் ைட ஊழிற்றாக நின் ெசய்ைக – நட்ேபா
குணத்ைத ைடய

ைறைம

ைடத்தாக நின

ேபால – விழவின்கண் ஆ ம் கூத்தா
ஆ நர் கழி ம் இவ் லகத்

ேவ

கூ ய

ெதாழில்; விழவிற் ேகா யர் நீர்ைம

பட்ட ேகாலம் ேபால;

ைற ைற

– அைட ைடேவ ேதான்றி இயங்கி இறந்

ேபாகின்ற

இவ் லகத்தின்கண்; கூ ய நைகப் றனாக நின் சுற்றம் – ெபா ந்திய மகிழ்ச்சி
யிடத்தாக நின்

ைடய கிைள; இைசப் றனாக நீ ஓம்பிய ெபா ள் – கழிடத்தாக நீ

பா காத்த ெபா ள். எ –

.

நின் நாண் மகிழி க்ைக பாண்

ற் க; அதன்பின் அகலம் ேதாள்

ற் க;ல் நீ

ம வி யாய் இன்னாக ெதாழிவாயாக; நின் பற்றா மாக்கைளப்ேபால ற்காலத் ச்
சி மைன வா ம் வாழ்க்ைகயினீங்கி இப்ெபா
நின் நா ெபற் வக்கும் நின்
பைடெகாள் மாக்கள் வ னர்க்கு உதவியாற்றம் நண்ேபா கூ ய பண் ைடத்தாகிய
ைறைம ைடத்தாக நின் ெசய்ைக; நைகப் றனாக நின் சுற்றம்; இைசப் றனாக நீ
ஒம்பிய ெபா ெளனக் கூட் க.
ஓாீஇ ெயன்பதைன ெயா வ ெவனட் திாிப்பி

மைம ம். ந ைம ெபான்னிற்

கின்ெறனி ம் ெதாியற்கு அைடயாய் நின்ற ; நன்ைம மாம். ஆங்க, அைச
நைசப் றனாக ெவன் ைரப்பா
ளர். இதனாற் ெசால் ய பைடெகாண்
மாக்க ம் ைற தலாயின தப்பாமற் ெசய் இன் ற்றி க்கும்ப சிறப் ச்
ெசய்யேவண் ெமன்பதாயிற் .
விளக்கம் : இ ந்தைல : இ ைம, க ைமப் பண் குறித்

நின்ற ; இ ம்பி த்

ெதா தி ( றம் 22) என் ழிப் ேபால. கட்கினிய அலங்காரத்தால் தன்கண்
வந்தி ந்தாைர நீங்காவா
னிவில்

பிணித்

ற்றம் என்றார் ஒ யா

க்குணங்க

இன்

த் ம் சிறப் ைடய ேகாயில்

ைறைம – இைடயற

படாத

ைறைம;

ம் கணந்ேதா ம் மா ம் இயல்பினவாத ன், அதனால்

மாறாைம ேதான்ற, ஒ யா
த ய ட்கள், ப

ற்றத்ைத,

ைறைம

ைறைம ெயன்றார். ெநற்கதிர்கைள ேமய்ந் ண்

ம் கிளி

ண் ெறனப்ப கின்றன. ெவங் கள் ெளன் ழி ெவம்ைம மயக்கஞ்

ெசய் ம் களிப் . ெபற்றனர்; ற்ெறச்சம். தம்ைமக் கண்டவழிப் பைகைமயால்
ெத தைலச் ெசய்யா அ ள் ெசய் மா ெம
லப்ப த்தி நிற்கும் பைகவர்ேபால்
ெவன்பார்; பற்றா மாக்களிற் பாி

ந் றத்

என்றார். ேகா யர் நிர்ைம,

கூத்த ைடய ேவ பட்ட ேகாலம், கூத்தர ேகாலம் ேதான்றி நின்றியங்கி மைறவ
உலகம் ேதான்றிநின் மைறதற்கு உவமமாயிற் . ஓாீஇ ெயன்ப
ெசய்ெதெனச்சமாய் ஆற் ம் என்பதேனா

ம். ஒ வெனவத் திாிப்பின், மாந்தர்

வாழ்க்ைகயின் ஒ வ, நின் ெசய்ைக ஊழிற்றாக என இைய ம், அவ்வழி ம் ெபா ள்

,
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நலங் குன்றாைமயின், அைம ம் என்றார். ெபான் மாைலக்கு மணமில்ைலயாக ம்,
ந ந் ெதாிய ெலன்றதற்கு அைமதி கூ வார், ெதாியற்கு அைடயாய் நின்ற ெதன்றார்.
ந ைம நன்றாத ன் நன்ைம ெயனப் ெபா ள் ெகாண் , நல்லமாைல ெயன்
உைரப்பி மாம் என்றற்கு நன்ைம மாம் என்றார்.
-------------30. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார், இப்பாட் ன்கண், ேசாழன் நலங்கிள்ளிபாற்

காணப்ப ம். அடக்கமாகிய பண் கண்

வியந் , "ேவந்ேத, ெசஞ்ஞாயிற்றின்

ெசல ம், அதன் பாிப் ம், மண் ல ம், திக்கும், ஆகாய ம் என இவற்றின் அளைவ
ேநாிற் ெசன் கண்டவைரப் ேபாலத் தம் அறிவால் ஆராய்ந் ைரப்ேபா ம் உளர்;
அவர்களா ம் ஆராய்ந்தறியக் கூடாத அத் ைண அடக்க ைடயனாய்க்
கல்ைலக்க ளில் அடக்கி ள்ள களி ேபால வ
ம் ேதான்றாதவா அடக்கிக்
ெகாண் விளங்குகின்றாய்" என் பாராட் கின்றார்.
ெசஞ்ஞா யிற் ச் ெசல மஞ் ஞாயிற் ப்
பாிப் ம் பாிப் ச் சூழ்ந்தமண் ல ம்
வளிதிாித திைச ம்
வறி நிைலஇய காய ெமன்றிைவ
ெசன்றளந் தறிந்ேதார் ேபால ெவன் ம்
இைனத்ெதன் ேபா
ளேர யைனத் ம்
அறிவறி வாகாச் ெசறிவிைன யாகிக்
களி க ள த்த ெவறிகற் ேபால
ஒளித்த ப்பிைன யாத ன் ெவளிப்பட

5

யாங்ஙனம் பா வர் லவர் கூம்ெபா
மீப்பாய் கைளயா மிைசப்பரந் ேதாண்டா
காஅர்ப் குந்த ெப ங்கலந் தகாஅர்
இைடப் லப் ெப வழிச் ெசாாி ம்

10

கடற்பஃ றாரத்த நா கிழ ேவாேய.
திைண: பாடாண் ைண.

ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

உைர : ெசஞ்ஞாயிற் ச் ெசல ம் - ெசஞ்ஞாயிற்றின
பாிப் ம் - அஞ் ஞாயிற்றின

தி ம்; அஞ் ஞாயிற் ப்

இயக்க ம்; பரப் ச் சூழ்ந்த மண் ல ம் -

அவ்வியக்கத்தாற் சூழப்ப ம் பார் வட்ட ம்;வளி திாித
திக்கும்; வறி

(30)

திைச ம் - காற்றியங்கும்

நிைலஇய காய ம் - ஓராதார மின்றித் தாேன நிற்கின்ற ஆகாய ம்;
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என்ற இைவ ெசன்

அளந் தறிந்ேதார் ேபால - என்

ெசால்லப்பட்ட இவற்ைற

ஆண்டாண் ப் ேபாய் அளந்தறிந்தவர்கைளப் ேபால; என் ம் இைனத் என்ேபா ம்
உளர் - நா ம் இத் ைணயளைவ ைடயனெவன் ெசால் ம் கல்விைய
ைடேயா

ளர்; அைனத் ம் அறி

அறிவாகாச் ெசறிவிைனயாகி - அப்ெபாிேயார்

அச் ெசல
தலாயின அறி ம் அறிவா ம் அறியாத அடக்கத்ைத ைடையயாகி;
களி க ள் அ த்த எறி கல் ேபால - யாைன தன் க ப்பின்கண் அடக்கிய எறி ம்
கல்ைலப் ேபால; ஒளித்த

ப்பிைன யாத ன் - மைறந்த வ ைய ைடைய யாதலான்;

ெவளிப்பட யாங்ஙனம் பா வர் லவர் - நின்ைன விளங்க எப்பாிசு பா வர் லவர்,
கூம்ெபா

மீப்பாய் கைளயா

மிைசப் பரம் ேதாண்டா
ெப ங் கலம் - ஆற்
அளவ

- கூம் டேன ேமற்

ாிக்கப்பட்ட பாைய மாற்றாமல்;

- அதன்ேமற் பாரத்ைத ம் பறியாமல்; காஅர்ப் குந்த
கத் ப் குந்த ெபாிய மரக்கலத்ைத; தகாஅர் பரதவ ம் -

தலாகிய தகுதி யில்லாேதார்; இைடப் லப் ெப

வழிச் ெசாாி ம் - தம்

லத்திற் கிைடயாகிய ெப வழிக்கண்ேண ெசாாி ம்; கடல் பல் தாரத்த - கடலால்
வ ம் பல பண்டத்ைத ைடய; நா

கிழேவாய் - நாட்ைட

ைடேயாய் எ- .

ெசல ெவன்ற , ெசல்லப்ப ம் திைய. பாிப்ெபன்ற , இத் ைண நாழிைகக்கு
இத் ைண ேயாசைன ெசல் ெமன் ம் இயக்கத்ைத. பாய் கைளயா பரம்
ேதாண்டா ெதன்பதனால், ைற நன்ைம கூறியவாறாம். ெப ங்கலத்தி னின்ெறன
ஐந்தாவதாக உைரப்பி மைம ம். ப்பிைன யாத ற் லவர் யாங்ஙனம் பா வர்
எனக் கூட் க.
விளக்கம்: மண் ல ெமன்ற
ெமன்றார். வறி

என்ற

வட்டமாத ன் ஈண்

நிலவட்டத்ைதப் பார் வட்ட

இன்ைமப் ெபா ட்டாய், ஆதார மின்ைம குறித்

ஆகாய ெமன்ப , காயெமனத் தைல குைறந்த .

ாித்தல், கட் ற்

நின்ற

விாிதல்.

ேதாண் தல், குைறத்தல், கட
ம் ஆற்
கம் ஆழம் குைறந்ததாத ன், ஆங்கு
வ ம் மரக்கலம் ெசவ்ேவ நிற்றற்குப் பாய் கைளத ம் பாரம் குைறத்த ம்
ேவண் ெமன வறிக. ெபாிய மலக்கலங்கைளச் ெச

த் ம் தகுதியிலராத ன், அளவர்

தலாயினாைரத் "தகாஅர்" என்றார். பரதவர், மீன் பி ப்ேபார்; அளவர். உப்
விைளப்ேபார். ெப ங்கலத்ைத ெயன இரண்டாவ விாித் ைரத்தார்; அவ்வா
ெசய்யா ெப ங்கலத்தினின் என ஐந்தாவ விாித் ைரப்பி ம் ெபா ந்
ெமன்பதாம். நா கிழேவாய், நீ ஒளித்த
பா வர் என இைய ம்.
-----------

ப்பிைனயாத

ன், லவர் யாங்ஙனம்

103
31. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
ேகா ர் கிழார் என்

ம் சான்ேறார் இப்பாட் ன்கண் இச் ேசாழைனப் ப கின்றார்.

ேகா ர் ெதாண்ைட நாட்
சிறந்த நல் ைசப் லைம

ள்ளேதார் ஊர். இவ் ாிற் பிறந்த சான்ேறாராகிய இவர்,
ைடயராதல் ஒ

றமி க்க, இவர் ெசய்த அ ஞ் ெசயல்கள்

சில குறிக்கத் தகுவன. ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி ெயன்பவன், ஆ ாி ம் உைற ாி ம்
ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் தம்பியா ம் அந் நலங்கிள்ளியா ம் ற் ைகயிடப் பட்
அைடபட் அஞ்சிக் கிடந்தான். ெந ங்கிள்ளி, நலங்கிள்ளியின் தாயத்தாாில் ஒ வன்.
அக்காலத்ேத இச் சான்ேறார் அவற்கு அறி
த் ம் ர ைரகள் இன்பந்
த வனவாகும். ஒ கால் அந்த ெந ங்கிள்ளி இளந்தத்த ெனன் ம் லவைனச்
ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் ஒற்றெனனப் பிறழக் க திக் ெகால்ல நிைனத்தானாக,
அதைன

ணர்ந்த இக் ேகா ர் கிழார் தகுவன கூறி உய்வித்தார்; கிள்ளிவளவ

ெனன்பான் மைலயமான் மக்கைளப் பற்றி யாைனக் கா

ட் க் ெகால்ல நிைனப்ப,

இச் சான்ேறார். சி வர்களின் இயல் கூறி, அவன் நிைனைவ மாற்றினார்.
இத்தைகய சான்ேறார் இப்பாட் ன்கண், ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் ெவன்றி
நலத்ைதச் சிறப்பித் , "ேவந்ேத, நீ நல் ைச ேவட்டம் ேவண் ப் பாசைறயில்
இ ப்பதற்ேக விைழகின்றாய்; நின் யாைனப் பைட, பைகவர் அரண்கைளச் சிைதத் ம்
அடங்காவாய் ைமந் ற்

நிற்கின்றன; ேபாெரனிற் க

ம் நின் மறவர், பைகவர் நா

கா ைடயிட் ெந ந் ரத்தி ள்ளெதனவறிந் ம் ெசல் தற் கஞ்சார்; இவ்வாற்றால்,
குணகடற் கைரைய ைடய நீகுடகடல் அைடந் பின் அங்கி ந்ேத வட லம் ேநாக்கி
வ வாெயனநிைனந் , வட லத்தரசர் இரெவல்லாம் உறக்கமின்றிக் கிடக்கின்றனர்"
எனப் பா ப் பாராட் கின்றார்.
சிறப் ைட மரபிற் ெபா
மின்ப ம்
அறத் வழிப்ப உந் ேதாற்றம் ேபால
இ குைட பின்பட ேவாங்கிய ெவா குைட
உ ெக மதியி னிவந் ேசண் விளங்க
நல் ைச ேவட்டம் ேவண் ெவல்ேபார்ப்
பாசைற யல்ல நீெயால் லாேய
தி க ம ங்க மண் ெயான்னார்
க மதில் பா நின் களிறடங் கலேவ
ேபாெரனிற் க ம் ைனகழன் மறவர்

5

கா ைடக் கிடந்த நா நனி ேசய
ெசல்ேவ மல்ேல ெமன்னார் கல்ெலன்
விழ ைட யாங்கண் ேவற் ப் லத் தி த் க்
குணகடல் பின்ன தாகக் குடகடல்

10
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ெவண்டைலப் ணாிநின் மான்குளம் பைலப்ப
வல ைற வ த
ண்ெடன் றலமந்
ெநஞ்சுந ங் கவலம் பாயத்

15

ஞ்சாக் கண்ண வட லத் தரேச.
திைண: வாைக.
பா ய .

ைற: அசரவாைக; மழ ல வஞ்சி மாம். அவைனக் ேகா ர் கிழார்

உைர: சிறப் ைட மரபின் ெபா
ெபா

(31)

ம் இன்ப ம்; அறத்

ேதான் ம் காட்சி ேபால; இ

ம் இன்ப ம் - சிறப் ைட

ைறைமயால்

வழிப் ப உம் ேதாற்றம் ேபால - அறத்தின் பின்ேன
குைட பின் பட - ேசர பாண் ய ைடய இரண்

குைட ம் பின்னாக; ஓங்கிய ஒ குைட உ ெக மதியின் நிவந் ேசண் விளங்க ஓங்கிய நின ஒன்றாகிய ெவண் ெகாற்றக்குைட நிறம் ெபா ந்திய கைல நிைறந்த
திங்கள் ேபால ஓங்கிச் ேசய்ைமக்கண்ேண விளங்க; நல் ைச வட்டம் ேவண்

- நல்ல

கழ் ேவட்ைகைய வி ம்பி; ெவல் ேபார்ப் பாசைற யல்ல ஒல்லாய் நீ - ெவல்
ேபாாிைனச் ெசய் ம் பா
ட் ன் கண்ேண யி த்தலல்ல நின்னகாின்கண்
இ த்தைல உடம்படாய் நீ;
ம த் ; ஒன்னார் க
செலன்

இைடக் கிடந்த நா

கம் ம ங்க மண் -ேகாட் ன

மதில் பா ம் நின் களி

மதிைலக் குத் ம் நின்
மறவர் -

தி

ைன

அடங்கல - பைகவர

- கா

கந் ேதய

காவைல ைடய

ைடய யாைனகள் அடங்கா; ேபாெரனில் க

ேகட்பின் வி ம் ம் அணிந்த

ம்

ம் ைன கழல்

ரக் கழைல ைடய மறவர்; கா

ந ேவ கிடந்த நா ; நனி ேசய - மிக ம்

ெசல்ேவ மல்ேலம் என்னார் - யாம் ேபாேவமல்ேலெமன்

ாிய வாதலால்;

க தார் ஆதலான்; கல்ெலன்

விழ ைட ஆங்கண் - ஓைச ண்டான விழாவிைன ைடய அவ்விடத் ; ேவற் ப்
லத்தி த்

- பைகப் லத்தின்கண்ேண தங்கிவிட் ; குண கடல் பின்ன தாக - கீழ்

கடல் பின்னதாக; குட கடல் ெவண்டைலப் ணாி - ேமல் கட ன
தைலைய ைடய திைர; நின் மான் குளம் அைலப்ப - நின
யைலப்ப; வலம்

ைற வ த

ண்டாெமன் ; அலமந்

ண்ெடன்

- வலமாக

குதிைரயின

குளம்ைப

ைறேய வ த

- சுழன் ; ெநஞ்சு ந ங்கு அவலம் பாய - ெநஞ்சம் ந ங்கும்

அவலம் பரப்ப; ஞ்சாக் கண்ண வட லத்தரசு வடநாட் ள்ள அரசுகள் எ- .
அவம்பாய ெவன்ப

ெவளிய

யிலாத கண்ைண ைடயவாயின

உமாம்.

விளக்கம்: உலக வாழ்க்ைகயில் மக்களால் ெநறியறிந்
ெபா ள், அறம் ெபா ளின்ப

ன்

மாதலால், ெபா

எய் தற்காிய சிறப் ைடய

ளின்பங்கைள, "சிறப் ைட
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மரபின் ெபா

ம் இன்ப ம்" என்றார். ேசர பாண் யர் இ வர் குைடக்கும்

ெபா ளின்ப மிரண் ம் உவமம். நல் ைச ேவட்ட ெமன் ழி, ேவட்டம், ேவட்ைக
ணர்த்தி நின்ற ; "உயர்ந்த ேவட்டத்

யர்ந்திசி ேனாேர" ( றம்.214) எனப் பிற ம்

கூ தல் காண்க. ாிய - ர ைடய. ணாி - அைல; "ெவண்டைலப் ணாி" ( றம்.2)
என வ தல் காண்க. ஒவ்ெவா திைசயி ம் ெவன்றி நிைலநாட் வ ம்
ைறைமயால் வடதிைசயி
ைற வ த

ம் அ

நிைலநாட்டற்கு வ வான் என்றற்கு, "வலம்

ண்`" ெடன்றஞ்சினர். பாய்தல் - பரத்தல்.

----------32. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார் இப்பாட் ன்கண், ேசாழன் நலங்கிள்ளியின்
வள்ளன்ைமைய வியந் , "இத் தண்பைண நா

அவன் க திய

ேப

ைடயதாதலால், அவன் வஞ்சி ம் ம ைர ம் த வன்;அவைன நாெமல்லாம்
பா ேவாம் வம்மின்" என் பாராட் கின்றார்.
க ம்பி ன கல நிைறயாக ெந ங்ெகா ப்
வா வஞ்சி ந் த குவ ெனான்ேறா
வண்ண நீவிய வணங்கிைறப் பைணத்ேதாள்
ஒண் தல் விற யர் விைல ெப ெகன
மாட ம ைர ந் த குவ ெனல்லாம்
பா கம் வம்மிேனா பாிசின் மாக்கள்
ெதான்னிலக் கிழைம சுட் னன்மதி
ேவட்ேகாச் சிறாஅர் ேதர்க்கால் ைவத்த
பசுமட் கு உத்திரள் ேபாலவவன்

5

ெகாண்ட கு மித்தித் தண்பைண நாேட.
திைண: பாடாண் ைண.
உைர: க ம்பின் அ
ெபா ட்

(32)

ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

கலம் நிைறயாக - நம் சுற்றத்தின

விைலயாக; ெந ங் ெகா ப்

கிற்ெகா யிைன ைடய

அ கலத்ைத நிைறக்கும்

வாவஞ்சி ம் த குவன் - ெந ய

வாத வஞ்சிைய ம் த குவன்; வண்ணம் நீவிய -

நிற ைடய கலைவ சப்பட்ட; வணங் கிைறப் பைணத் ேதாள் ஒண் தல் விற யர் வைளந்த சந்திைன ைடய ன் ைகயிைன ம் ேவய் ேபான்ற ேதாளிைன ம் ஒள்ளிய
த ைன

ைடய விற யர்;

விைல ெப க என -

விற்கு விைலயாகப்

ெப கெவன் ; மாட ம ைர ம் த குவன் - மாடத்ைத ைடய ம ைரைய ம் த வன்
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ஆதலால்; எல்லாம் பா கம் வம்மிேனா பாிசில் மாக்கள் - யாெமல்லாம் அவைனப்
பா ேவாமாக வாாீர், பாிசின் மாக்காள்; ெதான்னிலக் கிழைம சுட் ன் - பைழய
நில ாிைமையக் குறிப்பின்; நன்மதி ேவட்ேகாச் சிறாஅர் - நல்ல அறிைவ ைடய
குயக்குலத் திைளேயார்;ேதர்க் கால் ைவத்த பசுமண் கு உத் திரள் ேபால - கலம்
வைனதற்குத் திகிாிக் கண்ேண ைவத்த பச்ைச மண்ணாகிய கனத்த திரள் ேபால;
அவன் ெகாண்ட கு மித் - அவன் க த்திற் ெகாண்ட
ைப ைடத் ; இத்தண்
பைண நா - இக் குளிர்ந்த ம த நிலத்ைத ைடய நா எ- .
வா வஞ்சி ெயன்ற , க

ர்க்கு ெவளிப்பைட ஒன்ேறா ெவன்ற

ெசால். ேதர்க்கா ெலன்ற , ேதர்க்கால் ேபா

எண்ணிைடச்

ம் திகிாிைய அவன் ெகாண்ட கு மித் ,

இந் நா ; ஆதலால், வஞ்சிைய ந் த குவன்; ம ைரைய ம் த குவன்; ஆதலால்,
பாிசின் மாக்கள் நாெமல்லாம் அவைனப் பா கம் வம்மிேனா ெவனக் கூட் க.
ெதான்னிைலக் கிழைமெயன் பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம் : அ கலம் - உண சைமக்கும் கலங்கள். அ
அக் கலங்கள் நிைறயச் சைமக்கப்ப ம் உண ப் ெபா ட்
த்தவஞ்சி வஞ்சிக் ெகா க்கும்

கலம் நிைறயாக என்ற ,
விைலயாக என்பதாம்.

வா வஞ்சி வஞ்சிமாநகர்க்குமாத ன்; " வா வஞ்சி"

ெயன்றாராக, " வா வஞ்சி ெயன்ற

க

ர்க்கு ெவளிப்பைட" ெயன்

உைரகாரர்

கூறினர். க
ர்க்கும் வஞ்சிெயன்ப ெபயராத ன், இவ் ர் க
ர்
என ைரகாரராற் ெகாள்ளப்ப கிற . வஞ்சிநகர் வஞ்சிக்களெமன் ம் அ பின்
அஞ்ைசக் களெமன் ம் மாறிய காலத் க் க
ர் வஞ்சிெயன வழங்கப்ப வதாயிற் .
நல்ல நிற ைடய கலைவப் ச்சிைன "வண்ண" ெமன்றார். விற யர் விைல ெப க
என என்றவிடத் , விைல மடந்ைதயராய கூத்தியாின் நீக்குதற்கு, விைல
ெயன்பைதப் விற்கு விைலெயனப் பிாித் ப் ெபா ள் கூறினார். இைழ ெபற்ற
விற யர்,தைலயிற் சூ க்ெகாள்

ம்

விற்கு விைலயாக "மாட ம ைர த குவன்"

என்றார். இவ் வி நகர்க்கு ாிய ேவந்தர் இ வ ம் தன் வழிப்பட, இந் நலங்கிள்ளி
ஓங்கி விளங்குகின்றா ெனன

ன் பாட் ற் கூறியைதக் கைடப்பி க்க. குயவர

திகிாி,

ேதர்த் திகிாி ேபால்வேதயன்றி, அ வாகாைம விளக்குதற்கு, "ேதர்க்கா ெலன்ற
ேதர்க்கால் ேபா ம் திகிாிைய" ெயன்றார். சிறார் கலம் வைனதற்ெபா ட் த்
திகிாிக்கண் மண் பிைசந் ெகாணர்ந் ைவப்பக் குயவன் தான் க த்திற் க திய
கலங்கைளச் ெசய்வனாதலால், அவன் க த் ப்ப உ ப்ப ம் மண்ேபால, இத்
தண்பைண நா ம் நலங்கிள்ளியின் க த் ப்ப பயன்ப ெமன்றற்குக் "ெகாண்ட
கு மித்" ெதன்றார். ெதான்னிைலக் கிழைம ெயன்ற பாடங் ெகாள்ளின்,
ெதான் ெதாட்ேட நிைல ெபற்ற கிழைமெயனப் ெபா ள் ெகாள்க.
----------
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33. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார் இப் பாட் ன்கண் ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் ெவன்றி நலம்
கூற

ற் , "ேவந்ேத, ெதன்னவன் நன்னாட்

ெயறிந் , அவ்விடத்ேத நின்

ள்ள ஏெழயில்களின் கத கைள

ப்ெபாறிையப் ெபாறிக்கும் ஆற்ற

ைடைய;

நின்ைனப் பா ேவார் வஞ்சிப் பாட் ப் பாட, நின் பைட ரர் தங்கியி க்கும்
பாசைறக் கண்ேணயைமந்த ெத வில் பாணர்க்கு ஊன் ேசாற் த் திரள்
ெகா க்கப்ப ம்; இத்தைகய

ைனயி க்ைககள் பல உள்ளன; ஊாிடத்ேத அல் ய

மா ம் விழாக்கள் பல நிகழ்கின்றனவாயி
பலவாக உள்ளன" என் கூ கின்றார்.

ம், விழாக்களி

ம்

ைனயி க்ைககேள

கா ைற வாழ்க்ைகக் கதநாய் ேவட் வன்
மான்றைச ெசாாிந்த வட்
மாய்மகள்
தயிர்ெகா வந்த தசும் நிைறய
ஏாின் வாழ்நர் ேபாி லாிைவயர்
குளக்கீழ் விைளந்த களக்ெகாள் ெவண்ெணல்
கந்தனர் ெகா ப்ப கந்தனர் ெபய ம்
ெதன்னம் ெபா ப்ப னன்னாட் ள் ம்
ஏெழயிற் கதவ ெமறிந் ைகக் ெகாண் நின்
ேபழ்வா
ைவ ெபாறிக்கு மாற்றைல

5

பா நர் வஞ்சி பாடப் பைடேயார்
தாெத ம கிற் பாசைற ெபா யப்
லராப் பச்சிைல யிைடயி
ெதா த்த
மலரா மாைலப் பந் கண் டன்ன
ஊன்ேசாற் றமைல பாண்க ம் ப த் ம்

10

ெசம்மற் றம்மநின் ெவம் ைன யி க்ைக
வல்ேலான் ைறஇய வாிவனப் ற்ற
அல் ப் பாைவ யா வனப் ேபய்ப்பக்
காம வி வ ரல்லதி யாமத் த்
தனிமகன் வழங்காப் பனிமலர்க் காவின்

15

ஒ க்கின் றிணிமணற்
ப் ம் பள்ளி
வாயின் மாடந்ெதா ைமவிைட ழ்ப்ப

20

நீயாங்குக் ெகாண்ட விழவி
திைண: வாைக.

ம் பலேவ.

(33)

ைற: அரசவாைக. அவைன அவர் பா ய .

உைர: கான் உைற வாழ்க்ைக - காட் ன் கண்ேண தங்கும் வாழ்க்ைகைய ைடய;
கத நாய் ேவட் வன் - சினம் ெபா ந்திய நாைய ைடய ேவட் வன்; மான் தைச
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ெசாாிந்த வட்

ம் - மானின

தைசையச் ெசாாிந்த கடக ம்; ஆய் மகள் தயிர் ெகா

வந்த தசும் ம் - இைட மகள் தயிர்ெகாண்
ேபாில் அாிைவயர் - ஏரான் உ

ண்

வந்த மிடா ம்; நிைறய-; ஏாின் வாழ்நர்

வாழ்வார

ெபாிய மைனயின்கண் மகளிர்;

குளக்கீழ் விைளந்த - குளத் க்கீழ் விைளந்த; களக்ெகாள் ெவண்ெணல்
ெகா ப்ப - களத்தின்கட் ெகாள்ளப்பட்ட ெவண்ெணல்ைல
உகந்தனர் ெபய ம் - உவந்

மீ

கந்

கந்தனர்

ெகா ப்ப;

ம்; ெதன்னம் ெபா ப்பன் நன்னாட் ள்

ம் -

ெதன்றிைசக்கட் ெபாதியின் மைலைய ைடய பாண் யன நல்ல நாட் ள் ம்;
ஏெழயில் கதவம் எறிந் ைகக் ெகாண் - ஏழாகிய அரணின்கட் கதவத்ைத யதித் க்
ைகக்ெகாண் ; நின் ேபழ் வாய் உ ைவ ெபாறிக்கும் ஆற்றைல - நின
வாைய ைடய

ையப் ெபாறிக்கும் வ

ெபாிய

ைய ஆதலான்; பா நர் வஞ்சி பாட -

நின்ைனப் பா ம் லவர் நின ேமற்ெசலைவப் பாட; பைடேயார் தாெத ம கிற்
பாசைற ெபா ய - பைடக்கலத்திைன ைடேயார் தாதாகிய எ ப்ெபா ந்திய
ம கிைன ைடய பாசைறக்கண்ேண ெபா

ெபற; லராப் பச்சிைல இைட யி

ெதா த்த - லராத பசிய இைலைய யிைடயிட் த் ெதா க்கப்பட்ட; மலரா மாைலப்
பந் கண்டன்ன - மலராத ைகயிைன ைடய மாைலயின பந்ைதக்
கண்டாற்ேபான்ற; ஊன் ேசாற்றமைல - தைசேயா

கூ ய ெப ஞ் ேசாற் த்

திரைளைய; பாண் க ம் அ த் ம் - பாண் சுற்றத்ைத
ைன இ க்ைக - தைலைமைய

ைடத்

நின

வல்ேலான் - ைதஇய - ைகவல்ேலானாற் ைனந்
எ திய அழகு ெபா ந்திய; அல் ப் பாைவ ஆ
அல் ய ெமன்

ெவய்ய

ட் ம்; ெசம்மற்

ைனயாகிய இ ப்பிடம்;

ெசய்யப்பட்ட; வாி வனப் ற்ற வனப் ஏய்ப்ப - அல் ப் பாைவ

ம் கூத்ைதயா ம் அழைக ெயாப்ப; காம இ வரல்ல

அன்பிைன ைடய

ைணவ

ம்

நின் ெவம்

-

ைணவி மாகிய இ வரல்ல ; யாமத்

- இைடயா

மத்தின்கண்; தனி மகன் வழங்காப் பனிமலர்க் காவின் - தனிமகன் வழங்காத குளிர்ந்த
மலைர ைடய காவின்கண்; ஒ க்கு இன் திணி மணல் - இயங்குதற்கினிய ெசறிந்த
மணைல ைடய;

ப்

ம் பள்ளி வாயில் - திய

வாயி ன்கண்; மாடந் ெதா ம் ைம விைட

ைவ ைடய சாைலயின

ழ்ப்ப - மாடந்ேதா ம் ெசம்மறிக்

கிடாையப் ப க்க; நீ ஆங்குக் ெகாண்ட விழவி
ெகாண்ட விழவி ம் பல எ- .

ம் பல - நீ அவ்விடத்

எ த் க்

நன்னாட் ள் ெமன்ற ம்ைம, சிறப் ம்ைம அல் ப் பாைவ ஆ வனப்ெபன்ற .
ஆண் ேகால ம் ெபண்ேகால மாகிய அவ்வி வ ம் ஆ ங் கூத்ைத. பைடேயார்
பாசைற ெபா ய ெவன்பதற்குப் பைடேயார பாசைற ெபா
ெபற
என் ைரப்பி ம் அைம ம். பாசிைல மைலய ெவன் பாடேமா வா
ளர்.
தனிமகன் வழங்காெவன்ற , தனித்

வழங்கின் அப்ெபாழில் வ த்

ெமன்ப .

களத் க்ெகாள் ெவண்ெணல் என்ப , களக்ெகாள் ெவண்ெணல்ெலனத் ெதாக்க
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கந்தனர் ெகா ப்ப, உகந்தனர் ெபய

ெமன்பன விைனெயச்ச ற் . உ ைவ

ெபாறிக்கு மாற்றைல யாக ன், பாண்க ம் ப த் ம் நின் ெவம் ைன இ க்ைக நீ
ெகாண்ட விழவி ம் பல ெசம்மற்ெறனக் கூட் க. விழ ெவன்ப சி ேசாற்
விழவிைன; ேவள்வி ெயன் ைரப்பி

மைம ம்.

விளக்கம்: கடகம், ஓைலயாற் ெசய்யப்பட்ட கடகப் ெபட் குளம் - ஏாி குளத்தின்
கீ ள்ள வயல்களில் விைள ம் ெநல்ைல ேவறிடத்ேத யைமத்த களத்தின்கண்
ெதாகுத் ைவ ம் பத ம் கைளந் ெநல்ைலப் பிாித் க்ெகாள்பவாத ன், "குளக்கீழ்
விைளந்த களக் ெகாள் ெவண்ெணல்" என்றார். ஏெழயிற் கதவம் - ஏெழயில் என்ப
சிவகங்ைகையச் சார்ந் ள்ள ஏ ெபான்ேகாட்ைட ெயன் ம் ஊராக இ க்கலாெமன
அறிஞர் க
கின்றனர். இப் பாட் ன்கட் கூறப்ப ம் பாண் நாட் ம த வள ம்
அவ் ர்ப் பகுதியின் இற்ைற நிைல ம் இக் க த்ைத வ
த் கின்றன. வஞ்சி
பா தல், வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட்ைடப் பா தல்; அத்திைணக் குாிய ைறகைள
விதந் பா த மாம். ல்ைல ய ம் களாற் ெறா த்த ப்பந் ேபாலச் ேசாற் த்
திரளி ந்த ெதன்பதாம். திரள், திரைள ெயன வந்த . வாிவனப் , வைரயப்ப ம்
அழகு; அதனால் ஈண்

"எ திய அழகு" எனப்பட்ட . அல் ய ெமன்

ம் கூத்தான

கண்ணன், கஞ்சன் வி த்த யாைனயின் ேகாட்ைட ேயாசித்தற்கா ய கூத்
சிலப்பதிகார

ைர கூ கிற . அல் ப்பாைவ, ஆ

பாைவ; அ ப் ேபெடனச் சிலப்பதிகார

ம் ெபண்

எனச்

மாய ேகால ைடய

ைரகாரர் கூ வர். இக் கூத்தா ேவார்

வட்டைண ம் அவிநய மின்றி எ திய ேவாவியம் ேபால்வராத ன், "வாிவனப் ற்ற
அல் ப் பாைவ யா வனப் " என்றார். பள்ளி - சாைல. காம வி வர் வழங்கின்
வ த்தம் ெசய்யா

தனிமகன் வழங்கின் அப்ெபாழில் வ த்

ெமன்ற ,

தனித்ேதார்க்குக் காம ணர்ச்சிைய ெய ப்பி வ த் ம் ெமன்ற , தனித்ேதார்க்குக்
காம ணர்ச்சிைய ெய ப்பி வ த் ம் என்பதாம். சி
விழாவைக

ண்ைமயின், சி

ேசாற்

ேசா , ெபா ஞ்ேசா

என

விழா ெவன்றார்.

---------34. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

இவன் ேசாழன் ேவந்த ட் சிறப் ைடயவனாவான். சி கு க்குாிய பண்ணன்
என்பவன் ேமல் இவன் பா
ள்ள பாணாற் ப்பைட இத்ெதாைக ற்கண்
ேகாக்கப்பட் ள்ள . இவைன ஆலத்

ர் கிழார், ெவள்ைளக்கு

நாகனார், ஐ ர்

டவனார், எ க்காட் ர்த் தாயங் கண்ணனார், மாேறாக்கத் நப்பசைலயார் த ய
பல சான்ேறார் பாராட் ப் பா யி க்கின்றனர். இவன் ஒ கால் க
ைர ற் ைக
யிட்

ந்தானாக, அைடபட்ட ேவந்தன் ேபார்க்கு வாரா

அஞ்சிக் கிடப்ப, ஆலத்

ர்
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கிழார்,"அஞ்சிய ேவந்தன் அைடபட் க் கிடக்க அவெனா ெபா தல் நின்
ெப ைமக்குப் ெபா ந்தா" ெதனச் ெசால் ப் பா னர். இவன் பைகவர் நாட் ைன
யழிப்ப

கண்ட மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார், " ள்

ன்கண் தீர்த்த ேசாழன்

வழித் ேதான்றிய நீ, ேவந்தன் நகரத்தி ப்ப ம் அவன
மாகா " என்

ெத ட் னார். இவ்வளவன் ஆ ர்

"எம் ள்ளீர்? எந் நாட்டீர்?" என்

வினவ, "எம

நல்ல

ைர யழித்தல் அ ளற

லங்கிழாைர ேநாக்கி,

நிைன ெவல்ைல ெசால்

தல்

ேவண்டா; பைகவர் ேதயத் தி ப்பி ம் அ நின்னேத ெயனக் க திப் பாிசிலர்
அைனவ ம் நின்ைனேய நிைனப்பர்" என் ெசால் மகிழ்வித்தார். ஒ கால் ேகா ர்
கிழார் இவன் பைகவர் நாட்ைட யழிக்கும் திறம் கண் இவன்பாற் ேபாந்
ெகாற்றவள்ைள பா அ ள் ேமவிய ள்ள ைடயவனாக்கினார். மைலயமாேனா
ெபா த இவ்வளவன் ெப ஞ் சினங்ெகாண் அவன் மக்கைளப் பற்றிக் ெகாணர்ந்
யாைனயின் கா
டப் க்கானாக, அதைன யறிந்த ேகா ர் கிழார்,ேசாழன்
கு வர ம் இளஞ் சிறாாின் இயல் ம் கூறி அவன் ெசயைலத் த த் மக்கைள
உய்வித்தார். ெவள்ைளக் கு நாகனார் என் ம் சான்ேறார் இவைன
ெகாைடத்திறத்ைதப் லவர் பல ம் பல்லாறாக மகிழ்ந் பா
ள்ளனர். இவன் இறந்த
பிறகு, மாேறாக்கத் நப்பசைலயா ம் ஆ
ைற மாசாத்தனா ம் ஐ ர் டவனா ம்
இரங்கிப்பா ய பாட் க்கள் மிக்க உ க்க ைடயனவாகும். இவன் இறந்தவிடம்
குள ற்றம் என் ம் ஊர். இ பற்றிேய இவன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன்
எனப் பிற்காலத் தான்ேறாரால் குறிக்கப் ப கின்றான்.
ஆலத்

ர் கிழாாின் இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . ஆலத்

ர் - ேசாழ நாட் ல்

உள்ளதாகிய ஓர் ஊர். இவர், கிள்ளிவளவன் உைற ாி
ந்தானாக, அவைனக் கண்
பாிசில் ெபற்ற திறத்ைதப் பாணாற் ப் பைடயால் விளக்கிக் கூ கின்றார். இத்
ெதாைக ற்கண் ஐந் பாட் க்கள் உள்ளன.
இப் பாட் ன்கண், இவர் கிள்ளிவளவன்பால் ெப ஞ் ெசல்வம் பாிசில் ெபற் ச்
ெசல்

ம் தன்ைன, அவன் "எம்ைம நிைனத்

மீள ம் வ திேரா?" என்

ேகட்க,

"பாணர்க்குத் ெதாைலயாச் ெசல்வத்ைத வழங்கும் எம் ேகானாகிய வளவன் வாழ்க
என்

பாேடனாயின், ஒ வன் ெசய்தி ெகான்ேறார்க்கு உய்தி யில்ெலன அற

கூறிற் றாத ன், அக்கூற் ப்ப , யா

ைற ம் நாட் ல் ஞாயி

ல்

ைறப்ப

ேதான் தெலாழி ம்; சான்ேறார் ெசய்த நல்விைனயால் நாட் ற் ெபய் ம் மைழத்
ளியி ம் பலவாகிய காலம் நீ வாழ்வாயாக" எனச் ெசால் வாழ்த் கின்றார்.
ஆன் ைல ய த்த வறனி ேலார்க்கும்
மாணிைழ மகளிர் க ச்சிைதத் ேதார்க்கும்
குரவர்த் தப்பிய ெகா ைம ேயார்க்கும
வ வாய் ம ங்கிற் க வா
ளெவன
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நிலம் ைட ெபயர்வ தாயி ெமா வன்
ெசய்தி ெகான்ேறார்க் குய்தி யில்ெலன
அறம்பா ற்ேற யாயிைழ கணவ
காைல யந்தி மாைல யந்தி ம்
ற க் க வன்ன ன் ல வரகின்

5

பாற்ெபய் ன்கந் ேதெனா மயக்கிக்
கு
யற் ெகா ஞ்சூ கிழித்த ெவாக்கேலா
ரத்தி நீ ய வகன்றைல மன்றத் க்
கரப்பி ள்ளெமா ேவண் ெமாழி பயிற்றி
அமைலக் ெகா ஞ்ேசா றார்ந்த பாணர்க்

10

கலாச் ெசல்வ
வ ஞ் ெசய்ேதான்
எங்ேகான் வளவன் வாழ்க ெவன் நின்
பீ ெக ேநான்றாள் பாேட னாயிற்
ப பறி யலேன பல்கதிர்ச் ெசல்வன்
யாேனா தஞ்சம் ெப மவிவ் லகத் ச்

15

சான்ேறார் ெசய்த நன் ண் டாயின்
இமயத் தீண் யின்குரல் பயிற்றிக்
ெகாண்டன் மாமைழ ெபாழிந்த

20

ண்பஃ

ளியி

ம் வாழிய பலேவ.

(34)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: இயன்ெமாழி. ேசாழன் குள ற்றத் த்
கிள்ளிவளவைன ஆலத் ர் கிழார் பா ய .
உைர: ஆன்

ைல அ த்த அற னிேலார்க்கும் - ஆனின

ஞ்சிய

ைலயாற் ெப ம்

பயைனக் ெக த்த தீவிைனயாளர்க்கும்; மாண் இைழ மகளிர் க

சிைதத்ேதார்க்கும் -

மாட்சிைமப்பட்ட ஆபரணத்ைத ைடய ெபண் ர க ப்பத்ைத அழித்ேதார்க்கும்;
குரவர் தப்பிய ெகா ைமேயார்க்கும் - தந்ைத தாயாைரப் பிைழத்த ெகா ந் ெதாழிைல
ைடேயார்க்கும்; வ வாய் ம ங்கின் க வா ம் உள என - அவர் ெசய்த
பாதகத்திைன யாரா மிடத்

அவற்ைறப் ேபாக்கும் வழி ம் உள ெவன ம்; நிலம்

ைட ெபயர்வ தாயி ம் - நிலம் கீழ் ேமலாம் காலமாயி ம்; ஒ வன் ெசய்தி
ெகான்ேறார்க்கு உய்தி இல்ெலன - ஒ வன் ெசய்த நன்றிையச் சிைதத்ேதார்க்கு நரகம்
நீங்குத ல்ைல ெயன ம்; அறம் பா ற்
ெதாிந்த ஆபரணத்ைத

- அற

ல் கூறிற் ; ஆயிைழ கணவ -

ைடயாள் தைலவ;காைல யந்தி ம் மாைல யந்தி ம் -

காைலயாகிய அந்திப் ெபா
ம் மாைலயாகிய அந்திப் ெபா
ம்; ற க் க வன்ன
ன் ல வரகின் - றவின க வாகிய ட்ைட ேபான்ற ல் ய நிலத் வரகின
அாிசிைய; பாற்ெபய் ன்கம் ேதெனா
ேசாற்ைறத் ேதெனா
குறிய

ய ன

கலந் ண் ; கு

மயக்கி - பா ன்கட் ெபய்
யற்ெகா ஞ் சூ

அடப்பட்ட

கிழித்த ஒக்கெலா

ெகா விய சூட் ைறச்சிையத் தின்ற என் சுற்றத்ேதா

-

கூட; இரத்தி
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நீ ய அகன்றைல மன்றத்

- இலந்ைத மரேமாங்கிய அகன்ற இடத்ைத ைடய

ெபாதியிற்கண்; கரப்பில் உள்ளெமா -ஒன்றைன ம் மைறத்த ல்லாத
உள்ளத் டேன; ேவண் ெமாழி பயிற்றி - ேவண் வார்த்ைதகைளப் பலகா ம் கூறி;
அமைலக்ெகா ஞ் ேசா ஆர்ந்த பாணர்க்கு - ெபாிய கட் யாகிய ெகா விய
ேசாற்ைற ய ந்திய பாணர்க்கு; அகலாச் ெசல்வம்

வ ம் ெசய்ேதான் - நீங்காத

ெசல்வ ெமல்லாவற்ைற ம் ெசய்ேதான்; எங்ேகான் வளவன் வாழ்க என்

-

எம் ைடய ேவந்தனாகிய வளவன் வாழ்வானாக ெவன் ெசால் ; நின் பீ
ெக ேநான்றாள் பாேடனாயின் - நின ெப ைம ெபா ந்திய வ ய தாைளப்
பா ற்றிேல னாயின்; பல் கதிர்ச் ெசல்வம் ப பறியலேன - வாழ்நாட் கலகாகிய பல
கதிைர ைடய ெசல்வன் ேதான் த லறியான்; யாேனா தஞ்சம் - யாேனா எளிேயன்;
ெப ம-; இவ்

லகத் ச் சான்ேறார் ெசய்த நன் ண் டாயின் - இவ் லகத்தின்கண்

நற்குணங்களால் அைமந்ேதார் ெசய்த நல்விைன

ண்டாயின்; இமயத்

ஈண் - இமய

மைலயின்கண்ேண திரண் ; இன்குரல் பயிற்றி - இனிய ஓைசையப் பயிற்றி;
ெகாண்டல் மாமைழ ெபாழிந்த ண் பல் ளியி ம் பல வாழிய - கீழ் காற்றால் வ ம்
ெபாிய கில் ெசாாிந்த ண்ணிய பல ளியி ம் பல காலம் வாழ்வாயாக எ- .
நிலம் ைட ெபயர்வதாயி

ம் என்பதற்கு ஊழி ெபய ங் காலத்

யாவ ம் ெசய்த

இ விைன ம் நீங்குத ன், அக்காலத் ம் ெசய்தி ெகான்ேறார்க்கு உய்தியில்
ெலன் ம், நிலத் ள்ளார் யாவ ம் இவர் கூற்றிேல நிற்பாராயி
உைரப்பா

ளர். ன்கம் இவன்பாற் ெசல்வதற்கு

ம் என் ம்

ன் ெபற்ற உணவாக ம்,

அமைலக் ெகா ஞ் ேசா இவன்பாற் ெபற்ற உணவாக ம் ெகாள்க. அன்றிச், ெசன்ற
இடந்ேதா ம் ெபற்ற உணவாக ைரப்பி மைம ம். மன்றத் ச் சூ கிழித்த
ெவாக்கெலா கூட ேவண் ெமாழி பயிற்றி ஆர்ந்த பாணர்க்ெகனக் கூட் க.
பாணர்க்ெகனத் தம்ைமப் பிறர் ேபாலக் கூறினார்.
ஆயிைழ கணவ, ெசய்தி ெகான்ேறார்க் குய்தி யில்ெலன அறம் பா ற் ; ஆதலால்,
பாணர்க்குச் ெசல்வ

ஞ் ெசய்ேதான், எங்ேகான் வளவன் வாழ்கெவன்

காைல

யந்தி ம் மாைல யந்தி ம் நின்றாள் பாேடனாயின், பல் கதிர்ச் ெசல்வன் ப பறியான்;
ெப ம, யாேனா தஞ்சம்; சான்ேறார் ெசய்த நன் ண்டாயின்,
காலம் வாழ்வாயாக ெவனக் கூட் க.
ேகாவைத

ண் ளியி

ம் பல

தலாயின வாக்காற் ெசால்ல ம் படாைமயின்,ஆன் ைல ய த்த

ெவன ம், மகளிர் க ச்சிைதத்த ெவன ம், குரவர்த் தப்பிய ெவன ம் மைறத் க்
கூறப்பட்டன. இ பாிசில் ெபற் ப் ேபாகின்றாைன நீ எம்ைம நிைனத் வ ைவேயா
ெவன்றாற்கு, இவ்வா

ெசய்த நின்ைன வளவன் வாழ்க ெவன்

பாேடனாயின்,
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யானி க்குமிடத் ப் பல் கதிர்ச் ெசல்வன் ப தலறியான்; அதனால் இம்ைம யின்பம்
ெபற்ேறன் என ம், ெசய்ந்நன்றி ெகான்ேறார்க்கு உய்தி யில்ைல ெயனேவ
ம ைமயின்கண் நரகம் குேவ ெனன ம் கூறியதாகக் ெகாள்க.
விளக்கம்: ஆன்

ைல ய க்கும் ெகா யவர்குறிப் அதனாற் ெப ம் பயைனக்

ெக ப்பெதன்பதாத ன், அதற் ேகற்பேவ உைர கூறினார். குரவர்த் தப்பிய என்ப
பார்ப்பார்த் தப்பிய ெகா ைம ேயார்க்கு ெமனத் தி த்தப்பட்
க்கிற . இத் தி த்தம்
பாிேமலழகர் காலத்ேதேய ெசய்யப்பட் ளெதன்ப தி க்குற ைரயாற்
காணப்ப கிற . நிலம் கீழ் ேமலாங் காலமாவ

நில ந க்கத்தால் ேம பள்ள மாத

ம்,

பள்ள ேமடாத மாகிய காலம். இமயம் கடலாக ம், அரபிக்கடல் நிலமாக ம் இ ந்த
கால
ண்ெடன்ப. மண் லகம் விண் லக ெமன்பன தைலகீழாக மா ங்
காலமாகிய ேப ழிக் காலெமனச் சமய ல்கள் கூ ம் இக்காலத்தில் விைனகள்
லப்பகுதியில் ஒ ங்குெமனச் சாங்கிய ல்க ம் மாையயி ெலா ங்கு ெமனச் ைசவ
ல்க ம் பிற ம் கூறலால். "ஊழி ெபய ங் காலத் விைன நீங்குத ன்" என்
உைரகாரர் கூ கின்றார். ன் லம், ன்ெசய்க்ெகால்ைல. மயக்குதல் - கலத்தல், "ேதன்
மயங்கு பா
கிழித்ெத ப்ப

ம் இனிய" (ஐங்.203) என்றாற் ேபால.

ய ன் சூட் ைறச்சிையக்

தின்றற்காைகயால், கிழித்த ஒக்கல் என்றதற்கு, தின்ற ஒக்கல் என

உைர கூறினார். அ ந்திய ெவன்ப

ஆர்ந்த ெவன வந்த , "ஏற்றினம் ேமய

ல ந்ெதன" ((ஐங்.93) என வ தல் காண்க. ப பறியலன் - ப தல் ஈண்
என்

ேதான் தல்

ம் ெபா ள ; "எற்படக் கண்ேபான் மலர்ந்த காமர் சுைனமலர்...... அாிக்கணம்

ஒ க்கும்" (

கு.74-76) என்றாற் ேபால. ஞாயி

வாழ்நாட் கலகா ெமன்ப ,

"வாழ்நாட் கலகாய் வயங்ெகாளி மண் லம்" (நால :22) என்

பிற ம் கூ தல்

காண்க. மைழ. மைழையச் ெசாாி ம் கின்ேம னிற்ற ன், கில் என ைரத்தார்.
தன்ைனப் பிறன்ேபால் ைவத் க் கூற ம் உயர்ந்ேதார் கூற் ட்ப ம் மர க ள்
ஒன்றாத

ன், பாணர்க்ெகனத் தம்ைம ம் அகப்ப த்திக் கூறினார். ஒ க்க ைடய

சான்ேறார் தீயவற்ைற வ க்கி ம் வாயாற் ெசால்லாராதலால், ெசால்
தீைமைய மைறத்

ேவ பாட்டாற் கூ வ

மிடத்

மரபாயிற் . அதனால், "ஆன்

அத்
ைல

ய த்த" ெவன் ம், "தப்பிய" ெவன் ம் கூறினார். இைவ யா ம் ெகாைலப் ெபா ள்
என அறிக.
---------35. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ஆசிாியர் ெவள்ைளக்கு நாகனார் என் ம் சான்ேறார், விைளநிலங்கட்குக் கு கள்
இ க்க ேவண் ய ெசய்க்கடன் சில ஆண் களாய் இ க்கப்படாமல் அரசற்குக்

114
கடனாய் விட, அதைனத் தள்ளி வி தரல் ேவண் ெமனக் கு களின் ெபா ட் க்
கிள்ளிவளவைன யைடந் , "நா ெக

ெசல்வத் ப் பீ ெக

ேவந்ேத, நீ

கு மக்கட்குக் காட்சி ெயளிய னாதல் ேவண் ம்; நின் ெகாற்றக் குைட ெவயில்
மைறத்தற்குக் ெகாண்ட தன் ; கு கட்கு அ ள் ெசய்தற்ெபா ட் ; நின் ெகாற்ற ம்
உழவர் உ பைட ன் சால் ம ங்கில் உண்டாகும் விைள பயேனயாகும்;
இயற்ைகயல்லாதன தம் ெசயற்கண்ேண ேதான்றிய விடத் ம் மக்கள் ேவந்தைனேய
ற் வர்; ஆதலால்,நீ ெநா மலாளர் ெபா

ெமாழி ெகாள்ளா

பக

றந்த ம்

கு கைள ம் ஏைனக் கு கைள ம் ஓம்பி அவர் ெமாழி ெகாண் ஒ குதல் ேவண் ம்;
அவ்வா ெசய்யின் பைக ேவந்த ம் நின்ைன வணங்கி வாழ்வர்" என் அறி
த்திச்
ெசய்களின் ெபா ட் ச் ெச த்தக்கடவ கடைன
ெபற் ச் ெசன்றார்
அக்காைலயவர் பா ய பாட் , இப் பாட்
நளியி
ந்நீ ேரணி யாக
வளியிைட வழங்கா வானஞ் சூ ய
மண் ணி கிடக்ைகத் தண்டமிழ்க் கிழவர்
ரசு ழங்கு தாைன வ ள் ம்
அரெசனப் ப வ நினேத ெப ம
அலங்குகதிர்க் கன நால்வயிற் ேறான்றி ம்
இலங்குகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம்
அந்தண் காவிாி வந் கவர் ட்டத்
ேதா ெகாள் ேவ ன் ேறாற்றம் ேபால

5

ஆ கட் க ம்பின் ெவண்

10

டங்கும்

நாெடனப் ப வ நினேத யத்ைத, ஆங்க
நா ெக ெசல்வத் ப் பீ ெக ேவந்ேத
நினவ கூ வ ெலனவ ேகண்மதி
அறம் ாிந் தன்ன ெசங்ேகா னாட்டத்
ைறேவண் ெபா திற் பதெனளி ேயாாீண்
ைறேவண் ெபா திற் ெபயல்ெபற் ேறாேர
ஞாயி சுமந்த ேகா திரள் ெகாண்
மாக விசும்பி ன
நின் றாங்குக்
கண்ெபார விளங்குநின் விண்ெபா வியன்குைட

15

ெவயின்மைறக் ெகாண்டன்ேறா வன்ேற வ ந்திய
கு மைறப் ப ேவ கூர்ேவல் வளவ
ெவளிற் ப்பனந் ணியின் ற்
ற் க் கிடப்பக்
களிற் க்கணம் ெபா த கண்ணகன் பறந்தைல
வ பைட தாங்கிப் ெபயர் றத் தார்த் ப்

20

ெபா பைட த உங் ெகாற்ற
பைட
ஊன் சான் ம ங்கி னீன்றதன் பயேன

25
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மாாி ெபாய்ப்பி ம் வாாி குன்றி ம்
இயற்ைக யல்லன ெசயற்ைகயிற் ேறான்றி
காவலர்ப் பழிக்குமிக் கண்ணகன் ஞாலம்

ம்

அ நற் கறிந்தைன யாயி னீ ம்
ெநா ம லாளர் ெபா ெமாழி ெகாள்ளா
பக
றந் த நர் பார ேமாம்பிக்
கு றந் த குைவ யாயினின்
அ

30

றந் த குவ ரடங்கா ேதாேர.

திைண: அ . ைற: ெசவியறி
பழஞ் ெசய்க் கடன்
ெகாண்ட .
உைர: நளி யி
யிைட வழங்கா - காற்

(35)
உ. அவைன ெவள்ைளக் கு நாகனார் பா ப்

ந்நீர் ஏணியாக - நீர் ெசறிந்த ெபாிய கடல் எல்ைலயாக; வளி
ஊ

ேபாகாத; வானம் சூ ய மண் திணி கிடக்ைக -

வானத்ைதச் சூ ய மண்ெசறிந்த உலகத்தின்கண்; தண் தமிழ்க் கிழவர் - குளிர்ந்த
தமிழ்நாட் ற் குாியராகிய;
பைடயிைன ைடய
சிறப் ைடய

நின்

ரசு

ேவந்த ள்

ழங்கு தாைன

வ ள்

ம்; அரெசனப் ப வ

ம் நின

ைடய அரேச; ெப ம-; அலங்கு கதிர்க் கன

ரெசா க்கும்
- அரெசன்றற்குச்
நால்வயின்

ேதான்றி ம் - விளங்கிய சுடைர ைடய ஞாயி நான்கு திக்கி ம் ேதான்றி ம்;
இலங்கு கதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம் - விளங்கிய கதிைர ைடய ெவள்ளிமீன்
ெதன்றிைசக்கட் ெசல்
காவிாி வந்

ம்; அந் தண் காவிாி வந்

பல காலாய் ஓ

ெதாகுதி ெகாண்ட ேவ ன

ஊட்ட; ேதா

கவர் ஊட்ட - அழகிய குளிர்ந்த

ெகாள் ேவ ன் ேதாற்றம் ேபால -

காட்சிைய ெயாப்ப; ஆ

டங்கும் - அைசந்த கண்ணிைன ைடய க ம்பின

கண் க ம்பின் ெவண்
ெவளிய

அைச ம்; நாெடனப்

ப வ நினேத - நாெடன் ெசால்லப்ப வ நின் ைடய நாேட; நா ெக
ெசல்வத் ப் பீ ெக ேவந்ேத - அந் நா ெபா ந்திய ெசல்வத்ைத ைடய ெப ைம
ெபா ந்திய ேவந்ேத; நினவ கூ வல் - நின்

ைடயன சில காாியஞ் ெசால்

ேவன்;

எனவ ேகண்மதி - என் ைடயன சில வார்த்ைதையக் ேகட்பாயாக; அறம் ாிந்தன்ன
ெசங்ேகால் நாட்டத்
ைற ேவண் ெபா தின் - அறக் கட ள் ேமவி ஆராய்ந்தாற்
ேபான்ற ெசங்ேகாலா னாரா ம் ஆராய்ச்சிைய ைடய நீதிையக் ேகட்கேவண் ங்
காலத் ; பதன் எளிேயார் - ெசவ்வி ெயளிேயார்; ஈண்

உைற ேவண் ெபா தில்

ெபயல் ெபற்ேறார் - இவ்விடத் த் ளிேவண் ங் காலத் மைழ ெபற்றவேர; ஞாயி
சுமந்த ேகா திரள் ெகாண் - ஞாயிற்ைறத் தன்ேமற் ெகாண்ட பக்கந் திரண்ட கில்!
மாக விசும்பின் ந
நின் றாங்கு - மாகமாகிய உயர்ந்த வானத்தின ந
நின்
அதன் ெவயிைல மைறத்தாற் ேபால; கண் ெபார விளங்கும் - கண்ெணாளிேயா
மா பட விளங்குகின்ற; நின் விண் ெபா

வியன் குைட - நின

வாைன

ட் ய
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பரந்த ெவண்ெகாற்றக் குைட; ெவயில் மைறக் ெகாண்டன்ேறா அன்ேற - ெவயிைல
மைறத்தற்குக் ெகாண்டேதா ெவனின் அன் ; வ ந்திய கு

மைறப்ப

- வ த்த ற்ற

கு ைய நிழல் ெசய்தல் காரணத்தாற் ெகாள்ளப்பட்ட ; கூர் ேவல் வளவ - கூாிய
ேவ ைன ைடய வளவ; ெவளிற் ப் பனந் ணியின் - இைளய பைனயின
ேபால;

ற்

ற் க் கிடப்ப - ேவ

ேவ

ண்டம்

கிடப்ப; களிற் க் கணம் ெபா த

கண்ணகன் பறந்தைல - களிற் த் திரைளப் ெபா த இடமகன்ற ேபார்க்களத்தின்கண்;
வ பைட தாங்கிப் ெபயர் றத் தார்த் - வ கின்ற பைடைய ெயதிர்நின் ெபா த்
அ

சாிந்

மீ

ம் றக்ெகாைட கண்

ஆர்த் க்ெகாண் ; ெபா பைட த உம்

ெகாற்ற ம் - நின் ேபார் ெசய் ம் பைட த ம் ெவற்றி ம்; உ பைட ன்
ம ங்கின் ஈன்ற தன் பயன் - உ கின்ற கலப்ைப நிலத்தின் கண்ேண ஊன்
சா டத்

விைளந்த ெநல் ன

பயன்; மாாி ெபாய்ப்பி

சால்

ம் – மைழ

ெபய் ங்காலத் ப் ெபய்யா ெதாழியி ம்; வாாி குன்றி ம் - விைள குைறயி ம்;
இயற்ைக யல்லன ெசய்ைகயில் ேதான்றி ம் - இயல்பல்லாதன மக்கள ெதாழி ேல
ேதான்றி

ம்; காவலர்ப் பழிக்கும் - காவலைரப் பழித் ைரக்கும்; இக்கண்ணகன்

ஞாலம் - இவ்விடமகன்ற உலகம்; அ

நற்கு அறிந்தைன யாயின் - அதைன நன்றாக

அறிந்தைன யாயின்; நீ ம் ெநா மலாளர் ெபா
கூ வார

ெமாழி ெகாள்ளா

உ தியில்லாத வார்த்ைதைய உட்ெகாள்ளா ; பக

ஓம்பி - ஏைரப் பா காப்பா ைடய கு ையப் பா காத் ; கு

- நீ ம் குறைள

றந் த நர் பாரம்
றந் த குைவயாயின் -

அக்காவலாேல ஏைனக் கு கைள ம் பா காப்பாயாயின்; நின் அ
அடங்காேதார் - நின் அ ையப் ேபாற் வர் நின் பைகவர் எ- .

றந் த குவர்

வளியிைட வழங்கா மண் ணி கிடக்ைக ெயன இைய ம்; அன்றி, வா
பதத் க்கு ேமலான வானெமனக் கிடந்தவாேற உைரப்பி மைம ம். அரெசன்ற ,
அரசர் தன்ைமைய. ைறேவண் ெபா திற் பதன் எளிேயார் ஈண் உைறேவண்
ெபா திற் ெபயல் ெபற்றாெரன்ற க த் , நீ ம் பதெனளிைய யாதல் ேவண் ம்,
அவ்வா ெபயல் ெப தற்ெகன்றவாறாம்; அன்றி, இதற்கு ைறேவண் ெபா திற்
பதெனளிேயார் ஈண் உைறேவண் ெபா திற் ெபயல் ெபற்றாேரா ெடாப்பெரன்
ைரப்பா
ளர். அத்ைத ம் ஆங்க ம் மதி ம் அைசநிைல. நினவ எனவ ெவன
ஈற் நின்ற அகரங்கள் ெசய் ள் ேநாக்கி விாிக்கப்பட்டன.
நா

ெக

ெசல்வத் ப் பீ

குைட வ ந்திய கு

ெக

ேவந்தேன, நினவ கூ வல் எனவ ேகண்மதி;

மைறப்ப வாகும்; கூர் ேவல் வளவ, பதிெனளிேயார் உைற

ேவண் ெபா திற் ெபயல் ெபற்ேறாராவர்; ஆைகயால், நீ ம் அவ்வா காலம்
எளிையயாய்க் ெகாற்ற ம் ஈன்றதன் பயெனன் க திக் காவலர்ப் பழிக்கும் இக்
கண்ணகன் ஞாலெமன் ெகாண் ெநா மலாளர் ெபா ெமாழி ெகாள்ளா
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பாரேமாம்பிப் றந்த குைவயாயின், நின்ன
ெரன்றைமயால் ெசவியறி
உ வாயிற் .
விளக்கம்: "நளிெயன் கிளவி ெசறி

றந்த குவர் அடங்காேதா

மாகும்" (ெதால். உாி: 25) என்பதனால், "நீர்

ெசறிந்த கடல்" என் ைர கூறினார். அலங்குதல், விளங்குதல். காவிாி கவர்
ஊட்டலாவ ; காவிாியா பல கால்களாய்ப் பிாிந்ேதா நீைர ண்பித்தல். அறம்
ாிந் தன்ன ைற - அறக்கட ேள அரச
விற் ேபாந்
ைறைமயிைன வி ம்பிச்
ெசய்தாற்ேபா

ம்

ைற. ெசங்ேகால் நாட்டம் - ெசங்ேகாலா னாரா ம் ஆராய்ச்சி;

ெசவ்விய ேகால் ேபாற

ன்,

ைறைமையச் ெசங்ேகால் என்றார்.

ைற ேவண்

வ வார்க்குச் ெசவ்விெயளியனாகிய வழி, அவ்ெவளிைம மைழ ேவண் னார்க்கு அம்
மைழ ெயய்தினாற்ேபா ம் என்ப பட "பதன் எளிேயார் ஈண் உைற ேவண்
ெபா தில் ெபயல் ெபற்ேறார்" என்றார். ெசவ்வி ெயளிேயார் - ெசவ்வி ெயளிதாகப்
ெபற்ேறார். ேகா

- பக்கம். விசும்பின் ந ேவ ஞாயி

நிற்ப, அக்காலத் தவ்விடத்ேத

◌ில் நின்றால் அதனால் ஞாயிற்றி ெனாளி மைறக்கப்ப மாக ன், நின்றாங்கு
என்பதற்கு "நின் ெவயிைல மைறத்தாற்ேபால" என் உைர கூறினார்.
கண்ெணாளியின் அளவிறந்
ெவளிற் ப் பனந்

விளங்குவதால், "கண் ெபார விளங்கும்" என்றார்.

ணி - உள்ேள வயிரமில்லாத பனந்

ண்டம்;

ற்றிய பைனேய

வயிர ைடய தாைகயால், அஃதில்லாத பனந் ணி இைளயதாதல்பற்றி, இைளய
பைனயின
ண்டம் என்றார். ஈன்றதன் பயன், வித்திய ெநல்ல விைளபயன்.
ெசயற்ைக - ெதாழில். ைக: விகுதிேமல் விகுதி. ெநா மலாளர் - குறைள கூ பவர்.
ெபா ெமாழி - உ தியில்லாத ெமாழி. றந் த தல், ஈண்

வழிப தல் ேமற் . நின,

என என்பன, அகரம் விாிந் நினவ, எனவ என வந்தைமயின், இைவ ெசய் ள்
ேநாக்கி விாிக்கப் பட்டன ெவன்றார்.
------------36. ேசாழன் குள ற்றத் த்
இப் பாட் ன்கண் ஆலத்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ர் கிழார், கிள்ளி வளவன் க

அைடப்பட்
ந்த, க
ர் மன்னன், ேசாழ
காவி ள்ள காவல் மரங்கைள ெவட் தலா

ைர

ற்றியி ந்தானாக,

ைடய ரர் தன் நகர்ப் றத் க்
ண்டாகும் ஓைச தன் ெசவிப்பட் ம்

ேபார்க்கு வாரா அஞ்சி ம ந் கிடப்ப கண் , ேசாழைன ேநாக்கி, "ேவந்ேத,
காக்கள் ேதா ங் க மரம் த
ம் ஓைச தா ைற ம் அரண்மைனக்கண் இயம்பக்
ேகட் ம் ஆங்கு இனிதி ந்த ேவந்த டன் ெபா வ
ய ரர்க்கு நா த்
த வதாகும்; ஆதலால், இ ேகட் வி வேதா அ வேதா ெசய்க; அதனால் நினக்குப்
க ண்டாகா ெதன்பைத நீ நன்கு அறிகுவாய்" என் கூறிப் ேபாைர விலக்குகின்றார்.
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அ ைந யாயி ம் வி ைந யாயி ம்
நீயளந் தறிதிநின் ைரைம வார்ேகால்
ெசறியாிச் சிலம்பிற் கு ந்ெதா மகளிர்
ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யா ம்
தண்ணான் ெபா ைந ெவண்மணல் சிைதயக்
க ங்ைகக் ெகால்ல னரஞ்ெச யவ்வாய்
ெந ங்ைக நவியம் பாய்த னிைலயழிந்
கமழ் ெந ஞ்சிைன லம்பக் கா ெதா ம்
க மரந் த
ேமாைச தன் ர்

5

ெந மதில் வைரப்பிற் க மைன யியம்ப
ஆங்கினி தி ந்த ேவந்தேனா டீங்குநின்
சிைலத்தார் ரசங் கறங்க

10

மைலத்தைன ெயன்ப
திைண: வஞ்சி. ைற:
ஆலத் ர் கிழார் பா ய .
உைர: அ ைந யாயி
ெதாழிவாயாயி

நா

த்தக

ைடத்ேத.

ைண வஞ்சி. அவன் க

ம் - ெகால்வா யாயி

(36)
ர்

ற்றியி ந்தாைன

ம்; வி ைந யாயி

ம் -ெகால்லா

ம்; நின் ைரைம - அவற்றால் நினக்கு வ ம் உயர்ச்சி யாம் ெசால்ல

ேவண்டா; நீ அளந்தறிதி - நீேய எண்ணி யறிைவ; ெசறி யாிச் சிலம்பின் - ெசறிந்த
உள்ளி

ப க்ைகைய ைடய சிலம்பிைன ம்; வார் ேகால் கு ந் ெதா

மகளிர்-

நீண்ட ேகாற்ெறாழிலாற் ெசய்யப்பட்ட குறிய வைளயிைன ைடய மகளிர்; ெபாலஞ்
ெசய் கழங்கின் ெதற்றி யா ம் - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட கழலான் ேவதிைக ேபால
யர்ந்த எக்கர்க்கண்ேண யி ந் விைளயா ம் அ ைமைய ைடய; தண்ணான்
ெபா ைந ெவண்மணல் சிைதய - குளிர்ந்த ஆன் ெபா ந்தத்தின ெவளிய மணல்
சிதற; க ங்ைகக் ெகால்லன் அரஞ்ெசய் அவ்வாய் ெந ங்ைகநவியம் பாய்த ன் வ ய ைகைய ைடய ெகால்லன் அரத்தாற் கூர்ைம ெசய்யப்பட்ட அழகிய வாயிைன
ைடத்தாகிய ெந ய ைகைய ைடய ேகாடா
ெந ஞ் சிைன லம்ப - நின்ற நிைல கலங்கி
தனிப்ப; காவிெதா ம் க

மரம் த

ெவட் தலான்; நிைல யழிந்
கமழ்
ம் நா கின்ற ெந ய ெகாம் கள்

ம் ஓைச - காக்கேடா ம் காவன் மரங்கைள

ெவட் ம் ஓைச; தன் ர் ெந மதில் வைரப்பின் க மைன இயம்ப - தன் ைடய
ஊாின்கண்ேண ெந ய மதி ெலல்ைலயில் தன காவைல ைடய ேகாவிற்கண்ேண
ெசன்ெறா ப்ப; ஆங்கு இனிதி ந்த ேவந்தேனா
இ ந்த ேவந்த
இந்திர விற்ேபா

- அவ்விடத்

டன்; ஈங்கு - இவ்விடத் ; நின்சிைலத்தார்
ம் மாைலைய ைடய

மானமின்றி இனிதாக

ரசம் கறங்க - நின

ரெசா ப்ப; மைலத் தைன என்ப
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நா த்தக ைடத் - ெபா தா ெயன்ப
ஆதலால அப்ேபாைர ஒழியத்தகும் எ- .

ேகட்டார்க்கு நா

வார்ேகாற் கு ந்ெதா
குறிப் ெமாழி.

ைரக்கப்பட்ட . இனி தி ந்த ெவன்ற

க

மரந் த

ெயன மாறி

ம் தகுதிைய

ைடத் ,

ேமாைச தன் மைன இயம்ப இனிதி ந்த ேவந்தெனா

மைலத்தைன ெயன்ப நா த்தக ைடத் ; அதனால் அ ைநயாயி ம்
வி ைநயாயி ம் நின் ைரைம நீ யளந் தறிதி ெயன மாறிக் கூட் விைன
ெசய்க.
மகளிர் ெதற்றி யா ம் ெபா ைந ெயன்ற க த் ; இங்ஙனம் இனி மகளிர்
கழங்கா ம் அ ைமயதாயி ம் றப்பட் ப் ேபார் ெசய்யாத அவன் வ யின்ைம
ேதாற்றி நின்ற . ெதற்றி யா ம் தன்
ெரன இையப்பி ம் அைம ம்.
ேமற்ெசன்ேறாைனச் சந்
விளக்கம்: ெதற்றிேபா

ெசய்

மீட்ட ன் இ

ைண வஞ்சியாயிற் .

யர்ந்த எக்கர் மணைலத் ெதற்றி ெயன்ற

ஆகுெபயர்.

" ைர யர் பாகும்" (ெதால்.உாி:4) என்பதனால், ைரைம உயர்ச்சி குறித்
நிற்பதாயிற் . க ங்ைக ெயன்ற விடத் க் க ைம வன்ைம குறித் நின்ற . பைகவர்
தன் ர்க் க மிைளக்குட் குந் க பரம் த
ேமாைச தன் ேகாயி ற் ேகட்க ம்,
ேபார்க்ெகழா ேகாயிற்கண்ேண இனிதி ப்ப ெதன்ப மான ைடய
ேவந்தெரவர்க்கும் இயலாத ெசயலாயி ப்ப, இனிதி ந்தாெனன்றைமயின் "மான
மின்றி யினி தி ந்த" என ைர கூறினார். இனிதி ந்த என் ழி இனிைம இன்னாைம
ணர்த்தி நிற்ற ன், இதைனக் குறிப் ெமாழி ெயன்றார். இள மகளிர் ெதற்றி யா ம்
அத் ைணயண்ைமயில் ேபார் வந்த வழி ம், அதைன ஏறட் ப் ெபா தற்கு நிைனயாத
அவ் ேவந்தன இழிநிைல இதனால் விளக்கப்ப கிற . க மரங்கைளப் பைகவர்
த யக் கா மிடத்ேத அச்சமின்றிச் ெசன் ெதற்றியா ம் இள மகளிர்க்குள்ள
மனவ
ம் இவ் ேவந்தன்பால் இல்ைல ெயன்றற்கு இளமகளிர் ெசயைல
ெய த்ேதாதினார். ஆன்ெபா ந்தம் இப்ேபா அமராவதி ெயன வழங்குகிற .
-------------37. ேசாழன் குள ற்றத் த்
மாேறாக்கத்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

நப்பசைலயார் இப் பாட் ன்கண், " ள்ளின் ன் கண் தீர்த்த

ெசம்பியன் ம க, நல்லர ணைமந்த

ர்க்கண் ேவந்தன் இ த்தைல யறிந்
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ேபாாின்கண் அந்நகைர யஞ்சா சிைதக்கும் ஆற்ற ைடைய" ெயனச் ேசாழன்
குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன வாைக நலத்ைதப் பாராட் கின்றார்.
மாேறாக்கம் என்ப மாேறாகம் என் ம் வழங்கும். இ பாண் நாட் ற்
ெகாற்ைகையச் சூழ்ந்த பகுதியாகும். நப்பசைலயார் என்ப இவரதியற்ெபயர். இவர்
இச் ேசாழைனேய யன்றி, மைலயமான் தி

க்காாி, மைலயமான் ேசாழிய ேவனாதி

தி க்கண்ணன், க ந்ேதர் அவியன் என்ேபாைரப் பா
ள்ளார். இவ ள் இச்
ேசாழைனப் பற்றி மட் ல் பல பாட் க்கள் பா
ள்ளார். இச் ேசாழைனப் பா மிடத்
இவன் ன்ேனார் ள்
ன்கண் தீர்த்த வரலாற்றிைன ஒ
ைறக் கி
ைற
வற்
ப்பர். ங்ெகயிெலறிந்த ெதா த்ேதாட் ெசம்பியன் வரலாற்றிைன ம் குறிப்பர்.
உைற ர் நல்லைவக்கண் அறம் நிைல நிற்ப ம், ேசரர் இமயத்தில் விற்ெபாறி
ைவத்த ம் இவரால் சிறப் றக் குறிக்கப்ப கின்றன. இவர், இக் கிள்ளி வளவன்
இறந்தகாலத் உண்டாகிய தீ நிமித்தங்கைள நிரேல ெதா த் ைரப்ப ம், அவன்
உயிைரக் ெகாண் கூற் வைன இகழ்ந் ைரப்ப ம் நய ைடயவாகும்.
நஞ்சுைட வாெலயிற் ைறந்தைல சுமந்த
ேவக ெவந்திற னாகம் க்ெகன
விசும் தீப் பிறப்பத் தி கிப் பசுங்ெகா ப்
ெப மைல விடரகத்
ெமறிந் தாங்குப்
ள்
ன்கண் டீர்த்த ெவள்ேவற்
சினங்ெக தாைனச் ெசம்பியன் ம க
கராஅங் க த்த குண் கண் ணகழி
இடங்க ங் குட்டத் டன்ெறாக் ேகா
யாமங் ெகாள்பவர் சுடர்நிழற் க உம்

5

க
ரண் தைலய ெந நீ ாிலஞ்சிச்
ெசம் றழ் ாிைசச் ெசம்மன்
ர்
வம்பணி யாைன ேவந்தகத் ண்ைமயின்
நல்ல ெவன்னா சிைதத்தல்

10

வல்ைலயா ென ந்தைக ெச வத் தாேன.

(37)

திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக; தல் வஞ்சி மாம். ேசாழன் குள ற்றத் த்
ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன மாேறாக்கத் நப்பசைலயார் பா ய .
உைர: நஞ்சுைட வாெலயிற் ஐந்தைல சுமந்த ேவக ெவந்திறல் நாகம் க்ெகன நஞ்சுைடத்தாகிய ெவளிய பல் ைன ைடய ஐந் படம் ெபா ந்திய தைலையச்
சுமந்த சினம் ெபா ந்திய ெவய்ய திறைல ைடய பாம்
தீப்பிறப்பத்தி கி - வானம் தீப் பிறக்கும் பாிசு
விடரகத்

க்கதாக; விசும்

கி; பசுங் ெகா ப் ெப மைல

- பசிய ெகா யிைன ைடய ெபாிய மைல

ைழயின்கண்ேண;உ ம் எறிந்
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தாங்கு - இ ேய

எறிந்தாற்ேபால; ள்

ெக த்த; ெவள் ேவல் சினங் ெக

ன்கண் தீர்த்த - ற ற்ற

யரத்ைதக்

தாைனச் ெசம்பியன் ம க - ெவள்ேவெலா

சினம்ெபா ந்திய பைடைய ைடய ெசம்பியன் மரபி

ள்ளாய்; கராஅம் க த்த குண்

கண் அகழி - கராம் ெச க்கிய குழிந்த இடத்ைத ைடய அகழியிைன ம்; இடம் க ங்
குட்டத் - இடம் காிதாகிய ஆழத்தின்கண்; உடன் ெதாக்கு ஓ - ேசரத் திரண்ேடா ;
யாமம் ெகாள்பவர் சுடர் நிழல் க உம் - இைடயாமத் ஊர் காப்பா ைடய விளக்கு
நிழைலக் கவ ம்; க
ெபா ந்திய
ெபா

தைலய ெந

நீர் இலஞ்சி - க ய மா பா

தைலைய ைடய நீர் மிக்க ம

ம் மதிைல

ாி

ரண்

ைடய; ெசம்மல்

விைன ம்;ெசம் உறழ் ாிைச - ெசம்
ர் - தைலைம ெபா ந்திய பைழய

ள்ேள; வம் அணி யாைன ேவந்

அகத்

ண்ைமயின் - கச்சணிந்த

யாைனைய ைடய அரசு உண்டாக ன்; நல்ல என்னா

- அவற்ைற நல்லெவன்

பாரா ; ெச வத்தான் சிைதத்தல் வல்ைல - ேபாாின்கண் அழித்தைல வல்ைலயா
யி ந்தாய்; ெந ந் தைக - ெப ந் தகாய் எ- .
இலஞ்சிைய ைடய அகழி ெயன மாறிக் கூட்
ம் அைம ம். இப்ெபா ட்கும்
கராம் க த்தைல அகழிக் கைடயாக்குக. கராம் - தைல ள் ஒ சாதி.
ெசம்பியன் ம க, ெந ந் தகாய், விட ரகத்
ரகத்

நாகம் க்ெகன, உ ெமறிந் தாங்கு

ேவந் ண்ைமயின், ெச வத் ச் சிைதத்தல் வல்ைல ெயன மாறிக் கூட் க.

ள்
ன்கண் தீர்த்த ேபர ளிேனான் ம கனா ம், ெச வின் கண் இவற்ைற
நல்லெவன் பாரா அழித்தல் வல்ைலயாயி ந்தாெயன அவன் மறம் வியந்
கூறியவா . ஐந்தைல ெயன்றதற்கு ஐந் தைல ெயனி மைம ம். இடங்க ங்குட்ட
ெமன்பத ள் உம்ைமைய அைசநிைலயாக்கி இடங்கைர ைடய குட்டெமன்
ைரப்பா
ளர். இடங்க ாீட்டத் ெதன் பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம்: விசும்பில் தீப் பிறப்பதில்ைலயாக ன், விசும் தீப்பிறப்ப என்பதற்குத்
தீப் பிறக்கும் பாிசு என்
ெபற்

ெமய் வ

"ெச க்கிய" என

கூறினார். க த்தல், தைழத்தல், ேவண் வன குைறவறப்

தைழத்தவழிச் ெச க்கு விைளத ன், க த்த என்றதற்குச்
ைரப்பர் "கண்ணார் கண்ணிக் க மான் வளவ" ( றம்:39)

என் ழி ம் இவ்வாேற கூ தல் காண்க. ெந
குறித்

நின்ற . ேவந்தன் ேகாயி

நீர் என்றவிடத்

ள்ேள யி க்குமா

ெந ைம, மிகுதி

விளங்க, "ேவந்

அகத்

ண்ைமயின்" என்றதற்கு "அரசுண்டாத ன்" என்றார். அரசன் உளனாத ன் என்பார்,
ேவந்ெதன அஃறிைண வாய்ப்பட்டாற் கூறிய ெகாண் உண்டாத ன் என உைர
கூறினார்.
-----------
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38. ேசாழன் குள ற்றத் த்
ஒ கால் ஆசிாியர் ஆ ர்

லங்கிழார், இக் கிள்ளி வளவைனக் காண வந்தாராக,

"நீவிர் எந் நாட்டீர்? எம்ைம நிைனத்த
ேவந்ேத, நீ சினந்
நீ ேவண் ய

வளர்ந்ேதாம்; நின்னள

வினவினான்;அவற்கு,

ைடய; யாம் நின்னிழற் பிறந்

ம்;

நின்னிழல்

எம்மால் நிைனக்கும் அளவிற்றன் ; பாிசிலர் நின் பைகவர்

ம், நின் நாட்ைடேய நிைனப்பர்" என்

ஆசிாியர் ஆ ர்
ஞ்சாற்

ண்ேடா?" என்

ேநாக்குமிடம் தீப்பர ம்; அ ளி ேநாக்குமிடம் ெபான் ெபா

விைளக்கும் ஆற்ற

நாட் ல் இ ப்பி
இ .

ஞ்சிய கிள்ளவளவன்

லங்கிழார் ஆ ர்

லம் என்

பாராட் ப் பா ய பாட்

ம் ஊாினர். ேசாணாட் ப்

ர்ப் பார்ப்பான் ெகௗணியன் விண்ணந்தாயைண ம், மல்

கிழான்

காாியாதிைய ம், பாண் யன் கீரஞ்சாத்தைன ம் பாராட் ப் பா
ள்ளார்.
பாண் யன் இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன் ஒ கால் பாிசில் தர
நீட் த்தானாக, சின ற்ற இவர், "இரப்ேபாைர வ த் த

ம் கழ் குைறபட வ ம்

ெசய்ைக ம் ேசய்ைமயிற் காணா ஈண்ேட கண்டனம்; நின் தல்வர் ேநாயிலராக;
யான் ெசல்ேவன்" என்ப இவர
லைம சான்ற மனத்திட்பத்ைத ணர்த் ம். இவர்
பா ய கரந்ைதப் பாண் பாட் ம் தாைன மற ம் மிக்க இன்பந் த வனவாகும்.
வைர ைர மழகளிற்றின்மிைச
வான் ைடக்கும் வைகயேபால
விர
வின ெகா
டங்கும்
வியன்றாைன விறல்ேவந்ேத
நீ, உடன் ேநாக்கும்வா ெயாிதவழ

5

நீ, நயந் ேநாக்கும்வாய் ெபான் ப்பச்
ெசஞ்ஞாயிற் நில ேவண்
ம்
ெவண் ங்க ள் ெவயில்ேவண்
ம்
ேவண் ய விைளக்கு மாற்றைல யாக ன்
நின்னிழற் பிறந் நின்னிழல் வளர்ந்த
எம்மள ெவவேனா மற்ேற யின்னிைலப்
ெபாலம் ங் காவி னன்னாட் ேடா ம்
ெசய்விைன ம ங்கி ெனய்த லல்லைத
உைடேயா ாீத மில்ேலா ாிரத்த ம்

10

கடவ தன்ைமயிற் ைகயற ைடத்ெதன
ஆண் ச்ெசய் கர்ச்சி யீண் ங் கூட ன்
நின்னா ள் வர் பாிசிலர்

15
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ஒன்னார் ேதஎத் நின்

ைடத் ெதனேவ.

(38)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: இயன்ெமாழி. அவன், "எம் ள்ளீர் எந் நாட்டீர்"
என்றாற்கு ஆ ர் லங்கிழார் பா ய .
உைர: வைர ைர ம் மழ களிற்றின் மிைச - மைலைய ெயாக்கும் இளங்
களிற்றின் ேமல்; வான்

ைடக்கும் வைகய ேபால -ஆகாயத்ைதத் தட ம்

கூ பாட்ைட ைடயனேபால; விர

வின ெகா

நிறத்ைத ைடயனவாகிய ெகா கள் அைசந்

டங்கும் - விரவின பல

ேதான் ம்; வியன் தாைன விறல்

ேவந்ேத - பரந்த பைடைய ைடய விறல் ேவந்ேத; நீ உடன்
தவழ - நீ

னிந்

பார்க்குமிடம் தீப்பரக்க; நீ நயந்

ேநாக்கும் வாய் ெபான்

அ ளிப் பார்க்குமிடம் ெபான் ெபா ய; ெசஞ்ஞாயிற்
ெசஞ்ஞாயிற்றின்கண்ேண நில ண்டாக ேவண்

ேநாக்கும் வாய் எாி

நில

ேவண்

ம்; ெவண் லங்க

ப்ப - நீ

ம் ள் ெவயில்

ேவண்
ம் - ெவளிய திங்களின் கண்ேண ெவயி ண்டாக ேவண்
ம்; ேவண் ய
விைளக்கும் ஆற்றைல யாக ன் - நீ ேவண் ய ெபா ைள ண்டாக்கும் வ ைய
ைடைய யாக ன்; நின் நிழல் பிறந் - நின நிழற்கண்ேண பிறந் ; நின் நிழல்
வளர்ந்த எம் அள எவேனா - நின நிழற் கண்ேண வளர்ந்த எம நிைனெவல்ைல
ெசால்ல ேவண் ேமா ேவண்டா வன்ேற; இன்னிைலப் ெபாலம் ங்காவின்
நன்னாட்ேடா ம் - இனிய நிைலைய ைடத்தாகிய ெபாற் ப் ெபா ந்திய கற்பகக்
காைவ ைடய நல்ல விண்
தாம் ெசய்த நல்விைனயா
உைடேயார் ஈத
இரத்த

லகத்தவ ம்; ெசய் விைன ம ங்கின் எய்த லல்லைத ள்ள இன்பத்தின் பக்கத்ைதப் ெபா ந் வ தல்ல ;

ம் - ெசல்வ ைடேயார் வறிேயார்க்கு வழங்குத

ம் - வறிேயார் ெசல்வ ைடேயார்பாற் ெசன்றிரத்த

ஆண் ச் ெசய்யக்கடவ தல்லாைமயான்; ைகயற
ைடத்ெதனக் க தி; ஆண் ச் ெசய்

ம்; இல்ேலார்

ம்; கடவ தன்ைமயின் -

ைடத்ெதன - அ

ெசயலற

கர்ச்சி ஈண் ம் கூட ன் - அவ்விடத்

கர்ச்சி இவ்விடத் ம் கூ தலான்; நின் நா

உள்

க ம்

வர் பாிசிலர் - நின்னாட்ைட

நிைனப்பர் பாிசிலர்; ஒன்னார் ேதஎத் ம் நின் ைடத் ெதன - பைகவர் ேதயத்தி ந் ம்
நின்னா நின்ைன ைடத்ெதன் க தி யாதலால் எ- .
மற் : அைச. ேவந்ேத,நீ ேவண் ய
விண்

லகத்

விைளக்கும்ஆற்றைலயாக ன்,

கர்ச்சி ஈண் ம் கூட ன், ஒன்னார் ேதயத்தி ந் ம் பாிசிலர்

நின்னா நின்ைன ைடத்ெதன் நின்னாட்ைட ள் வர்; ஆதலான், நின்னிழற்
பிறந் நின் நிழல் வளர்ந்த எம்மள எவேனாெவன மாறிக் கூட் க.
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விளக்கம்: ேவந்தன் அ ளி ேநாக்குமிடம் அவன் தாைனயால் அழி றா
ஆக்கெமய் ம் ஆதர ெபற் ப் ெபான் ம் ெபா
ம் சிறக்க ண்டா ெமன்றற்குப்
"ெபான்

ப்ப" என்றார். "ேவண் ய

விைளக்கும் ஆற்றைல" ெயன்கின்றாராதலால்,

அவ்வாற்ற ன் எல்ைலையச் "ெசஞ்ஞாயிற்
ெவயில் ேவண்

நில

ேவண்

ம்" என்றார். "ஈவா ம் ெகாள்வா

ம், ெவண்

ங்க

மில்லாத வானத் , வாழ்வாேர

வன்க ணவர்" (குறள், 1058. ேமற்.) என்பவாக ன், இங்கும், "உைடேயா ாீத
இல்ேலா ாிரத்த
ெசய்தல்

ம், கடவ தன்ைமயிற் ைகயற

கர்தலாதலால், ெசய்

ள்

ம்

ைடத்ெதன" க் கூ வாராயினர்.

கர்ச்சிெயன்றதற்கு " க ம்

கர்ச்சி" ெயன்றார்.

--------------39. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

இக் கிள்ளி வளவைன இப் பாட் ன்கண் மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார், "வளவ,

நின்ைனப் பா ங்கால் நின் ஈைகையப் கழ்வ ம் கழாகா , அ
ெசய்ைக; பைகவைர ய த

ம் கழன் , நின்

ன்ேனார்

நின்

ன்ேனார்

ங்ெகயி ெலறிந்தவர்;

ைற ெசய்த ம் கழன் , நினக்குாிய உறந்ைதயில் அறம் நிைல நிற்ப ; ேசரர
வஞ்சி நகைர யைலக்கும் நின் ெவன்றி யான் பா ம் திறமன் " என்
பாராட் கின்றார்.
றவி னல்லல் ெசால் ய கைறய
யாைன வான்ம ப் ெபறிந்த ெவண்கைடக்
ேகானிைற லாஅம் க்ேகான் ம க
ஈதனின் க மன்ேற சார்தல்
ஒன்னா ட்குந் ன்ன ங் க ந்திறல்
ங்ெகயி ெலறிந்தநின்
ங்கேணார் நிைனப்பின்
அ தனின் க மன்ேற ெக வின்
மறங்ெக ேசாழ றந்ைத யைவயத்
தறநின் நிைலயிற் றாக னதனால்

5

ைறைமயின் க மன்ேற மறமிக்
ெக சமங் கடந்த ெவ
றழ் திணிேதாட்
கண்ணார் கண்ணிக் க மான் வளவ
யாங்கன ெமாழிேகா யாேன ேயாங்கிய
வைரயளந் தறியாப் ெபான்ப ெந ங்ேகாட்

10

மயஞ் சூட் ய ேவம விற்ெபாறி
மாண்விைன ெந ந்ேதர் வானவன் ெறாைலய
வாடா வஞ்சி வாட் நின்

15

பீ ெக

ேநான்றாள் பா ங் காேல.

(39)
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திைண ம்

ைற ம் அைவ. அவைன மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார் பா ய .

உைர: றவின் அல்லல் ெசால் ய - றவின வ த்தத்ைதக் கைளய ேவண் ;
கைற ய யாைன வான் ம ப் ெபறிந்த - ெபா ந்திய அ யிைன ைடய யாைனயின
ெவளிய ேகாட்டாற் கைடந் ெசறிக்கப்பட்ட; ெவண் கைடக் ேகால் நிைற
க்ேகான் ம க - ெவளிய கைடயிைன ைடய ேகாலாகிய நி க்கப்ப ம்
லாத்தின்கண்ேண

ைல க்க ெசம்பியன

மரபி

லாம்

ள்ளா யாதலான்; ஈதல் நின்

க ம் அன்ேற - இரந்ேதார்க்குக் ெகா த்தல் நினக் கியல்பாவதல்ல

க

மல்லேவ;

ஒன்னார் சார்தல் உட்கும் - அசுரர்க்குப் பைகவராகிய ேதவர்கள் கிட் தற்கு ெவ

ம்;

ன்ன ம் க ந்திறல் - அ குதற்காிய மிக்க வ ைய ைடய; ங்ெகயில் எறிந்த நின்
ஊங்கேணார் நிைனப்பின் - ஆகாயத் த் ங்ெகயிைல யழித்த நின் ைடய
ன்

ள்ேளாைர நிைனப்பின்; அ தல் நின் க ம் அன்ேற - ஈண் ள்ள பைகவைரக்

ெகால் தல் நின
க ம் அல்லேவ; ெக வின் - ேக ன்றி, மறங்ெக ேசாழர்
உறந்ைத அைவயத் அறம் நின் நிைலயிற் றாக ன் - மறம் ெபா ந்திய ேசாழர
உைற ர்க்கண் அைவக்களத்
க ம் அன்ேற எ

அறம் நின்

நிைலெபற்ற தாதலால்;

ைறைம ெசய்தல் நினக்குப் க

ைறைம நின்

மல்லேவ; அதனால்-; மறம் மிக்கு

சமம் கடந்த - மறம் மிக்கு எ ந்தி ந்த ேபாைர ெவன்ற; எ

உறழ்திணி ேதாள் -

கைணய மரத்ேதா மா ப ம் தைச ெசறிந்த ேதாளிைன ம்; கண்ணார் கண்ணிக்
க யமான் வளவ - கண்ணிற் கார்ந்த கண்ணிைய ம் மணம் ெச க்கிய
குதிைரைய

ைடய வளவ; யாங்கனம் ெமாழிேகா யான் - எவ்வா

கூ ேவேனா

யான்; ஓங்கிய வைர அளந் தறியா - உயர்ந்த எல்ைலயளந் தறியப்படாத; ெபான் ப
ெந ங் ேகாட் இமயம் சூட் ய ஏம விற்ெபாறி- ெபான் ப கின்ற ெந ய
சிகரங்கைள ைடய இமயமைலயின்கட் சூட்டப்பட்ட காவலாகிய விற் ெபாறிைய ம்;
மாண் ைன ெந ந்ேதர் வானவன் ெதாைலய - மாட்சிைமப்பட்ட ெதாழில் ெபா ந்திய
ெந ய ேதைர

ைடய ேசரன் அழிய; வாடா வஞ்சி வாட் ம் - அவன

க
ைர யழிக்கும்; நின் பீ ெக ேநான்றாள் பா ங்கால் - நின
ெபா ந்திய வ ய தாைளப் பா ங் காலத் எ- .
நின்ைனப் பா ங்கால் என்பார், அவன
என்றார். தாைள

யற்சி ெயனி

ம கனாதலால், ஈதல் நின் க

ெப ைம

சிறப் த் ேதான்றத் தாம் பா ங்கால்

மைம ம். நிைற
மன் ;

அழிவில்லாத

லாம் க்ேகான் ம க, நீ அவன்

ங்ெகயி ெலறிந்த நின் ஊங்கேணார்

நிைனப்பின், அ தல் நின் க மன் ; உறந்ைத யைவயத்

அறம் நின்

நிைலயிற்றாத ன், ைறைம நின் க மன் ; அதனால், க மான் வளவ, நின் தாள்
பா ங்கால் யான் யாங்கன ெமாழிேகாெவனக் கூட் க. அதனால் யாங்கன
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ெமாழிேகாெவன விைய ம். ம க ெவன் ழி ஆதலாெனன்ப ஆற்றலாற் ேபாந்த
ெபா ெளனக் ெகாள்க. கைறய ெயன்பதற்கு உரல் ேபா ம் அ ெயன்பா
ளர்.
விளக்கம்: ெசால் ய என் ழிச் ெசால்

தல் கைளதல் என்

ம் ெபா ள ; "ஒக்கல்

ஒக்கஞ் ெசா ய" ( றம்.327) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. நின் கழ் - நினக்குப் கழ்
என நான்க
விாித் க் ெகாள்ளப்பட்ட . க ந் திறல்: க ைம: மிகுதி.
ஊங்கேணார் - ன்ேனார். ெக வின் என் ழிக் ெக ெவன்ப
தனிைலத் ெதாழிற்
ெபயர்; "ெக வாக ைவயா லகு" (குறள்.117) என்றாற் ேபால. ஏ சமம் - மறத்தீக்
கிளர்தலால் எ ந்
றிட் ச் ெசய் ம் ேபார். வைர - எல்ைல. ஏம விற்ெபாறி காவலாகிய விற்ெபாறி; ேசரமான் தன்னரசு காவலாகிய ஆைண ெசல்

தற்

ெகல்ைலயாக இட்ட ெபாறியாதலால், "ஏம விற்ெபாறி" என்றார். வானவன் ேசரன்;
ேசரைர வானவ ெரன் ம் வான வரம்ப ெரன் ம் வழங்குப; இமய வரம்பன்
ெந ஞ்ேசரலாதன் என் ஈண் க் க தப்ப கின்றான். சீனர் தம்ைம வானவர் என்
கூறிக்ெகாள்வ

ெகாண் , ேசரர் பண்

சீனநாட்

ந்

கு ேயறியவெரன

ெசய்வ , வரலாறறியாதார் தவ ைடக் கூற்றாகும். பா தற்குச் சிறப் ைடய
எனஅறிக; "வாய்வாள் வளவன் வாழ்ெகனப், பீ ெக

தாள்

ேநான்றாள் பா கம் பலேவ"

( றம்.393) எனப் பிற ம் தாேள பா தல் காண்க.
----------40. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ஆசிாியர் ஆ ர் லங்கிழார் ஒ கால் இக் கிள்ளிவளவைனக் காண வந்தார்;
அவர்க்கு இவைனக் காண்டல் அாிதாயிற் . நாட்கள் சில கழிந்தன. ஒ நாள்
அவைனக் காண்டற்கு ேவண் ம் ெசவ்வி கிைடத்த . அக்காலத்ேத இப் பாட் ைனப்
பா னராதலால், இப் பாட் ன்கண், வளவைன ேநாக்கி, ேவந்ேத, நீ இன்ெசால்

ம்

எளிய காட்சி ம் உைடயனாதல் ேவண் ம்; யாங்கள் நின்ைன இகழ்ேவார் தைல
மடங்க ம், கழ்ேவார் ெபா
ற் த் திகழ ம் இன்
பா ப் பர ேவாம்" என் ெசவியறி
த் கின்றார்.

காண்ப ேபால் என் ம் கண்

நீேய, பிறேராம்
மறமன்ெனயில்
ஓம்பா கடந்தட்டவர்
ைனந்த பசும்ெபான்னின்
அ ெபா யக் கழைறஇய
வல்லாளைன வயேவந்ேத
யாேமநின், இகழ்பா ேவா ெர த்தடங்கப்
கழ்பா ேவார் ெபா
ேதான்ற

5
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இன் கண்டாங்குக் காண்குவ ெமன் ம்
இன்ெசாெலண் பதத்ைத யாகுமதி ெப ம
ஒ பி

ப

ஞ் சீறிடம்

எ களி

10

ரக்கு நா கிழ ேவாேய.

திைண: அ .

ைற: ெசவியறி

உைர: நீ-; பிறர் ஓம்

(40)

உ. அவைன ஆ ர்

மற மன் ெனயில் ஓம்பா

நிைலெபற்ற அரண்கைளப் பா காவா ; கடந்தட்
ைனந்த பசும் ெபான்னின் - அவைரக் ெகான்
பசும்ெபான்னால்; அ
ெசய்

- பைகவர

ைனந்த; வல்லாளைன - வ ய ஆண்ைமைய

திைறஞ்ச; கழ் பா ேவார் ெபா
இன்

கண்

எந்நா

அ

ெபா ய

ரக் கழல்

ைடய; வய ேவந்ேத; - யாம் -

அடங்க - நின்ைன இழித் ைரப்ேபார் க த்

ேதான்ற - கழ்ந் ைரப்ேபார் ெபா

ஆங்குக் காண்குவம் - இன்

ேதான்ற;

கண்டாற்ேபாலக் காண்குவம்; என் ம் -

ம்; இன் ெசால் - இனிய ெமாழிெயா ; எண்பதத்ைத ஆகு மதி - எளிய

ெசவ்விைய யாகுக; ெப ம-; ஒ
விடம்; எ களி
ரக்கும் நா
நாட்ைட ைடேயாய் எ- .
நா

பா காத்த மறம்

- எதிர் நின் றழித் ; அவர்
அவர் மகுடமாகச் ெசய்யப்பட்ட

ெபா யக் கழல் ைதஇய - நின

யாங்கள்; நின் இகழ் பா ேவார் எ த்

லங்கிழார் பா ய .

பி

ப

ம் சீறிடம் - ஒ

கிழேவாய் - ஏ

பி

கிைடக்கும் சிறிய

களிற்றியாைனையப் பா காக்கும்

கிழேவாய், இன் ெசால் எண் பதத்ைத யாகுமதி; அதனால் நின் இகழ்

பா ேவார் எ த்தம் அடங்கப், கழ் பா ேவார் ெபா
கண்டாங்குக் காண்குவ ெமனக் கூட் க.

ேதான்ற, யாம் இன்

வல்லாளைன ெயன்பத ள் ஐகாரம் ன்னிைல விளக்கி நின்ற ;
அைசநிைல மாம். மதி: ன்னிைல யைசச்ெசால். "கழல் ைதஇய வல்லாளன்"
என்றதனாற் பைக யின்ைம ம், "ஒ பி ப
ஞ் சீறிடம் ஏ களி
ரக்கும் நா
கிழேவாய்" என்றதனால் ெபா ட்குைற வின்ைம ம் கூறியவாறாயிற் .
விளக்கம்: நண்பைரப் பிற ெரன்றல் வழக்கன்ைமயின், பிறெரன்ற
யாயிற் . எ த்

- க த் ; எ த் க் கடக்கமாவ

பைகவைர

நாணால் தைல குனிதல்.

"நாண்அடச் சாய்ந்த நலங்கிளர் எ த்தின்" (ெபா ந:31) எனச் சான்ேறார் கூ தல்
காண்க. ெபா
ேதான்ற ெவன்ற , ெப மிதத்தால் தைல நிமிர்ந் விளங்க
ெவன்பதாம். கண் ஆங்கு என்றவிடத் க் கண் ெடன் ம் ெசய்ெதெனச்சம்
பிறவிைன

தல்விைன ெகாண்

தற்கு அைமதி கூ வாராய், ஆசிாியர்
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ேபராசிாியர், "நைட கற்றன்ன ெவன் ழிக் கற் ெறன்
தன்ெனச்சவிைன இகந்ததாயி

ம், அஃ

ம் விைனெயச்சம்

உவமப் பகுதியாகலான், அங்ஙனம்

வ த ம் வைக ெயன்றதனாேன ெகாள்ளப்ப ம்" (ெதால்.உவம:1) என்ப காண்க.
எ களி
ரக்கும் நா - ஏ களிற்றியாைனகட்கு ேவண் ம் உணவிைன
விைளக்கும் நா .
--------------41. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார், இப்பாட் ன்கண் இக் கிள்ளிவளவைனச் சினப்பித்ேதார்
நாட்

மக்கள், நனவின்கண் திைசகளில் எாி ெகாள்ளி

ழ்ச்சி

த ய தீ

நிமித்தங்க ம், கனவின்கண் வாயிற் பல் ழ்தல் த ய தீ நிகழ்ச்சிக ம் கண் ,
நின்ேமற் ெசல நிைனந் அஞ்சித் தாெமய் ம் மனக்கலக்கத்ைத மகளிர் அறியாவா
மைறத் அலம கின்றனர் எனக் ெகாற்ற வள்ைள பா ச் சிறப்பிக்கின்றார்.
கால ம் காலம் பார்க்கும் பாரா
ேவலீண் தாைன வி மிேயார் ெதாைலய
ேவண் டத் த உம் ெவல்ேபார் ேவந்ேத
திைசயி நான்கு ற்க ற்க ம்
ெப மரத், திைலயி ென ங்ேகா வற்றல் பற்ற ம்
ெவங்கதிர்க் கன
ற்ற ம் பிற ம்
அஞ்சுவரத் தகுந ள் க்குர யம்ப ம்
எயி நிலத்
ழ ெமண்ெண யாட ம்
களி ேமல் ெகாள்ள ங் காழக நீப்ப ம்

5

ெவள்ளி ேநான்பைட கட் ெலா கவிழ ம்
கனவி னாியன காணா நனவிற்
ெச ச்ெசய் ன்பநின் வ திற ேனாக்கி
ைமயல் ெகாண்ட ேவமமி
க்ைகயர்
தல்வர் ங்கண் த்தி மைனேயாட்

10

ெகவ்வங் கரக்கும் ைபதன் மாக்கெளா
ெப ங்கலக் குற்றன்றாற் றாேன காற்ேறா
ெடாிநிகழ்ந் தன்ன ெசலவிற்

15

ெச மிகு வளவநிற் சிைனஇேயார் நாேட.
திைண: வஞ்சி. ைற: ெகாற்றவள்ைள. குள ற்றத் த்
கிள்ளிவளவைனக் ேகா ர் கிழார் பா ய .

(41)
ஞ்சிய
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உைர: கால

ம் காலம் பார்க்கும் - கூற் ம் தன்னால் உயிர் ெகாள்ளலாம் காலம்

வ ந் ைண ம் பார்க்கும்; பாரா - அவ்வா காலம் பாரா ; ேவலீண் தாைன
வி மிேயார் ெதாைலய - ேவல் ெந ங்கிய பைடயிைன ைடய ெபாிேயார் மா ம்
பாிசு; ேவண் டத் த உம் ெவல் ேபார் ேவந்ேத - நீ ேவண் ய விடத்ேத ெகால்
ெவல்

ம் ேபாைர ைடய ேவந்ேத; திைச இ

ம்

நான்கும் உற்கம் உற்க ம் -

எட் த்திைச ம் எாி ெகாள்ளி எாிந்
ழ ம்; ெப மரத் இைலயில் ெந ங் ேகா
வற்றல் பற்ற ம் - ெபாிய மரத்தின்கண்ேண இைலயில்லாத ெந ய ேகாடாகிய
வற்றல் பற்ற ம்; ெவங்கதிர்க் கன
பலவிடத் ம் ெசறிந்

ற்ற ம் - ெவய்ய சுடைர ைடய ஞாயி

ேதான்ற ம்; பிற ம் - மற் ம்; அஞ்சுவரத்தகுந ள்

இயம்ப ம் - அஞ்சத் தகுவனவாகிய ட்கள் குர ைசப்ப ம்; எயி
பல் நிலத்தின் கண்ேண
வார்க்க ம்; களி

நிலத்

ழ ம் -

ழ ம்; எண்ெணய் ஆட ம் - எண்ெணைய மயிாின் கண்ேண

ேமல் ெகாள்ள ம் - பன்றிேயற்ைற ேயற ம்; காழகம் நீப்ப ம் -

ஆைடையக் கைளய ம்; ெவள்ளி ேநான்பைட கட் ெலா
வ ய பைடக்கலம் தானி ந்த கட்
காணா- இங்ஙனம் கனாவி
ெச ச் ெசய்

க் குரல்

கவிழ ம் - ெவளிதாகிய

டேன மறிய ம்; கனவின் நனவின் அாியன

ம் ெமய்ம்ைமயி

ம் ெபா த்தற்காியவற்ைறக் கண் ;

ன்ப - ேபார் ெசய் ம் வ ைய ைடேயார்; நின்வ

திறன் ேநாக்கி - நின்

ேமற்ெசலவின் கூ பாட்ைடக் க தி; ைமயல் ெகாண்ட ஏமமில் இ க்ைகயர் - மயக்கம்
ெபா ந்திய காவ ல்லாத இ த்தைல
பிள்ைளக

ைடய

ப் ேபா

ங் கண்ைண

கரக்கும் - தம் மைனவியர்க்குத் தம
மாக்கெளா

-

ைடயராய்; தல்வர்

ங்கண்

த்தங் ெகாண் ; மைனேயாட்கு எவ்வம்

வ த்தம் ேதான்றாமல் மைறக்கும்; ைபதல்

ன்பத்ைத ைடய ஆடவேரா ; ெப ங்கலக் குற்றன்

கலக்க ற்ற ; காற்ேறா

த்தி - தம்

- மிக்க

எாி நிகழ்ந் தன்ன ெசலவின் - காற் டன் எாி

நிகழ்ந்தாற்ேபான்ற ெசலைவ ைடய; ெச மிகு வளவ - ேபாாின்கண்ேண மிக்க வளவ;
நிற்சிைனஇேயார் நா - நின்ைனச் சினப்பித்ேதா ைடய நா எ- .
உற்க ெவன்ற ,

ழ்தல். உற்க

த ய நான்கும் உற்பாதமாய் நனவிற்

காணப்பட்டன; எயி நிலத்
ழ்தல் தலாயின கனவிற் காணப்பட்டன. வ திறன்:
ஈண் ச் ெசல் ந் திறெனன இடவ வ ைமதியாய் நின்ற . "மைனேயாட் ெகவ்வம்
கரக்கு" ெமன்ப "ஏவ ைளயர் தாய் வயி கறிப்ப" என்றாற் ேபாலப் பன்ைமக்
ேகற்ப நின்ற . தான்: ஈண் அைசநிைல ெப மரத் ப் பற்ற ம் என இைய ம் இைலயில் ெந ங்ேகா வற்றல் பற்ற ெமன்பதற்கு ெந ங்ேகாட் ன்கண்ேண
இைலயில் வற்றற்றன்ைம பற்ற ெமன ைரப்பி மைம ம்.
ேவந்ேத, ன்ப, வளவ நீ இத்தன்ைமைய யாதலால், நிற்சிைனஇேயார் நா
ைபதன் மாக்கெளா ெப ங் கலக்குற்றெதனக் கூட் க. காற்ேறா ெடாி நிகழ்ந் தன்ன
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ெசலவிற் ெச மிகு வளவ ெவன மன்னவன் க ம், நிற்கைனஇேயார் நா

ைபதன்

மாக்கெளா ெப ங்கலக் குற்றன் ெறன ஒன்னார் நாடழி பிரங்கிய ம் கூ தலால்,
இ ெகாற்றவள்ைள யாயிற் .
விளக்கம்: உயிர்கள் அைவ நின்ற உடம்பினின் நீங்குதற்குாிய காலம் பார்த்
நீக்கும் இயல் பற்றிக் கூற் வைனக் காலன் என்ப. அதனால் "கால ம் காலம்
பார்க்கும்" என்றார். ேவலீண் தாைனக் கண் விறல் மிக்க ெசய்ைககளால் உயர்ந்த
ெபாிேயாைர "வி மிேயார்" என்றார். உற்கம், எாி கக்கும் விண்மீன்; அஃ

எாிந்

ம் ெசய்திைய "உற்குதல்" என்பவாக ன், "உற்கம் உற்க ம்" என்றார்.
கனைல ைடய ஞாயி

கன

ெயனப்பட்ட . களி

- பன்றி; ேகழற் கண்

ம்

க வைர யின்ேற" (மர :35) என்ற ன், ேகழற் பன்றிையக் களி ெறன்றார். ெவள்ளி ெவண்ைம நிற ைடய . தாம் இ க்கும் இ க்ைக ேபாதிய காவ ன்றி யி த்தலால்,
ஆங்கி ப்ேபார் அதைன ணர்ந் வ ம் தீங்கு குறித் அறி மயங்குகின்றைம
ேதான்ற, "ைமயல் ெகாண்ட ேவமமில் இ க்ைகயர்" என்றார். த் தல், த்தமி தல்.
தன்ைன யின்றியைமயாத மைனயவள் தனக்குளதாகும் வ த்தமறியின் ெப ம்
ேப ற் த் தன் ெநஞ்சின் வ ையச் சிைதப்ப ெளன்ற அச்சத்தால் "மைனேயாட்கு
எவ்வம் கரத்தல்" நிகழ்வதாயிற் . வ திறன் - ேமற்ெசல் ந் திறம். படர்க்ைகக்குாிய
ெசல் தல் கூறேவண் ய விடத் த் தன்ைம ன்னிைலகட்குாிய வ தல் என்ற
ெசால்ைலக் கூறிய வ வைமதியாயிற் . மைனேயாள் என்ற ஒ ைம ம்
மாக்கெளன்ற பன்ைம ம் இையவ , "ஏவ ைளயர் தாய் வயி கறிப்ப" என்றாற்
ேபாலப் பன்ைமக்ேகற்ப நின்ற ெதன்றார். ஒ மைனவிைய மணப்பேத பண்ைடத்
தமிழ் வழக்காதல் அறிக.
------------42. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

இப் பாட் ன்கண், ஆசிாியர் இைடக்காடனார், இவன் ஏைன இ ேவந்தர்
நா கைளக் கவ ம் க த்தினனாய் ைமந் ற்றி ப்ப ம், மைல ேபான்ற யாைன ம்
கடல்ேபா

ம் தாைன ம் ெகாண் ,

, தன் கு ைளையக் காப்ப

ேபாலத்

தன்னாட்ைட இனி காத் ச் ெசங்ேகாேலாச்சி வ வ ம், கடல் ேநாக்கிச் ெசல் ம்
யா ேபாலப் லவர் பல ம் இவன் கழ் பா ப் ேபாத வ ம் எ த்ேதாதிப்
பாராட் கின்றார். இைடக்காடன் என்ப இயற்ெபயர். இலக்கிய வளஞ் சிறந்த
பாட் க்கள் பல இவரால் ெசய்யப் ெபற் ச் சங்கத் ெதாைக ல்களிற்
ேகாக்கப்ெபற் ள்ளன. தக்க உவைமகைளத் ெதா த் ப் ெபா ள்கைள விளக்குவதில்
நல்ல வாய்ப் ைடயர். கு

ய ன் கு

டன்ன, கு விழிக் கண்ண கூரலங் கு
தம்பலப்

ச்சிக

வழிைய, "சிறியிைல ெநல் க் காய்கண்
யல்" என்பர்; காட் டத்ேத காயாம்

ம் சிதறிக் கிடப்பைத, மணிமிைட பவளம் ேபா

ம் என்

ம்
ைனவர்.
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காட் டத்ேத ஆட் ைடயன் ேகா ன்றி நின் ெசய் ம் ைள ெயா ேகட் த் "ெதறி
மறி பார்க்கும் கு நாி" ட் தற்குள் ஓ ெயாளி ம் இயல்ைப அழகு திகழக்
கூ கின்றார். மகளிர் வி ந்ேதாம் ம் ெசய்ைகயால் ேமம்ப வதைன, "அல்
லாயி

ம் வி ந் வாின் உவக்கும்,

ல்ைல சான்ற கற்பின், ெமல் யற் கு மகள்"

(நற்.142) என் சிறப்பிப்பர். வி ந்
றந்த ம் அறத்ைத இப் பாட் ன்கண்
இவர் எ த்ேதாதிப் பாராட் வைதக் காணலாம்.

ம்

ஆனா ைக ய ேபா ரண்ணனின்
யாைன மைலயிற் ேறான் ம் ெப மநின்
தாைன ங் கடெலன ழங்குங் கூர் ைன
ேவ மின்னின் விளங்கு லகத்
தைரசுதைல பனிக்கு மாற்றைல யாத
ைரதீர்ந் தன்ற
வேதா வன்ேற
தண் னற் ச லல்ல ெநாந்
கைளக வாழி வளவ ெவன் நின்
ைனத
சல் கனவி மறியா

ற்

5

றங் காக்குங் கு ைள ேபால
ெம வில் ெசங்ேகா னீ றங் காப்பப்
ெப விறல் யாணர்த் தாகி யாிநர்
கீழ்மைடக் ெகாண்ட வாைள
ழவர்
பைடமிளிர்ந் திட்ட யாைம மைறநர்

10

க ம்பிற் ெகாண்ட ேத ம் ெப ந் ைற
நீர்த மகளிர் குற்ற குவைள ம்
வன் லக் ேகளிர்க்கு வ வி ந் தய ம்
ெமன் ல ைவப்பி னன்னாட் ப் ெபா ந
மைலயி னிழிந் மாக்கட ேனாக்கி

15

நிலவைர யிழித ம் பல்யா ேபாலப்
லவ ெரல்லா நின்ேனாக் கினேர

20

நீேய, ம ந்தில் கணிச்சி வ ந்த வட் த் க்
கூற் ெவகுண் டன்ன ன்ெபா
மாற்றி

ேவந்தர் மண்ேணாக் கிைனேய.

திைண: வாைக.

ைற: அரசவாைக. அவைன இைடக் காடனார் பா ய .

உைர: ஆனா ஈைக - அைமயாத வண்ைமைய ம்; அ
பைகையக் ெகால்
ேதான் ம் - நின
ெலன

ம்

(42)

சைல

ேபார் அண்ணல் -

ைடய தைலவ; நின் யாைன ம் மைலயின்

யாைன ம் மைல ேபாலத் ேதான் ம்; ெப ம-; நின் தாைன ம் கட

ழங்கும் - நின் பைட ம் கடல் ேபால

ழங்கும்; கூர்

ைன ேவ

ம் மின்னின்
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விளங்கும் - கூாிய ைனைய ைடய ேவ ம் மின்ேபால விட் விளங்கும்; உலகத்
அரசு தைல பனிக்கும் ஆற்றைல யாத ன் - இங்ஙனம் உலகத்தின்கண் ேவந் தைல
ந ங்குதற் ேக வாகிய வ ைய ைடய யாதலால்; ைர தீர்ந்தன்
அ

வேதா அன்

-அ

அல்ல

- குளிர்ந்த நீரால் உள்ளதாகிய

- குற்றம் தீர்ந்த ;

நினக்குப் பைழயதாய் வ கின்ற ; தண் னல்
சலல்ல ; ெநாந்

சல்

- வ ந்தி; கைளக வாழி

வளவ என் - எம
யத்ைதத் தீர்ப்பாயாக வாழி வளவ என் ெசால் ; நின்
த
சல் கனவி ம் அறியா - நின
ந் ற் ச் ெசல் ம் பைட ண்டாக்கும்
சைலக் கனாவின்கண்
பா காக்கும் குட்

ம் அறியா ;

ைன

றங் காக்கும் கு ைள ேபால -

ேபால; ெம வில் ெசங்ேகால் நீ றங் காப்ப - குைறவில்லாத

ெசவ்விய ேகாலால் நீ பா காப்ப; ெப விறல் யாணர்த்தாகி - ெபாிய
விேசடத்ைத ைடய

வ வாைய

ைடத்தாய்; அாிநர் கீழ் மைடக்ெகாண்ட

வாைள ம் - ெநல்ல ப்பார் கைட மைடக்கண் பி த் க் ெகாள்ளப்பட்ட வாைள ம்;
உழவர் பைட மிளிர்ந்திட்டயாைம ம் - உ வார் பைட வாளால் மறிக்கப்பட்ட
ஆைம ம்; அைறநர் க ம்பிற் ெகாண்ட ேத
வாங்கப்பட்ட ேத

ம்; ெப ந் ைற நீர் த

ம் - க ம்ப ப்பார் க ம்பினின் ம்
மகளிர் குற்ற குவைள ம் - ெபாிய

ைறக்கண் நீைர கந் ெகாள் ம் ெபண் ர் பறித்த ெசங்க நீ ெமன இவற்ைற;
வன் லக்ேகளிர்க்கு வ வி ந் தய ம் - வன் லத்தினின் ம் வந்த சுற்றத்தார்க்கு
வி ந்தாக வி ம்பிக் ெகா க்கும்; ெமன் ல ைவப்பின் நன்னாட் ப் ெபா ந ெமன் லத் ர்கைள ைடய நல்ல நாட் க்கு ேவந்ேத; மைலயின் இழிந் மாக் கடல்
ேநாக்கி நிலவைர இழித ம் பல் யா ேபால - மைலயினின் றிழிந் ெபாிய கடைல
ேநாக்கி நிலெவல்ைலயி னின்றிழி ம் பல யா கைள ெயாப்ப; லவெரல்லாம் நின்
ேனாக்கினர் - லவர் யாவ ம் நின்ைன ேநாக்கினர்; நீேய - நீதான் அவரக்குப் பாிசில்
ெகா த்தற் ெபா ட் ; ம ந்தில் கணிச்சி - பாிகாரமில்லாத கணிச்சி ெயன்
கலத்ைத; வ ந்த - உயிர் வ ந்த; வட் த்

- சுழற்றி; கூற்

ம் பைடக்

ெவகுண் டன்ன - கூற்றம்

சினந்தாய் ேபா ம்; ன்ெபா - வ
டேன; மாற் இ ேவந்தர் மண்ேணாக்கிைன
- நினக்கு ம தைலயாகிய இ ேவந்த ைடய நிலத்ைதக்ெகாள்ள ேநாக்கினாய் எ- .
அறியா ெதன்பதைன அறியாம ெலனத் திாிப்பி

மைம ம். வன் லம்,

குறிஞ்சி ம் ல்ைல ம்; ெமன் லம், ம த ம் ெநய்த ம். கணிச்சிையக் குந்தா
ெயன் ம் ம ெவன் ம் ெசால் வர். யாணர்த்தாகி வி ந் தய ம் நன்னா ெடன்க.
ெபா ந, லவெரல்லாம் நின் ேநாக்கினர்; நீ அரசுதைல பனிக்கும் ஆற்றைல
யாத ன், இ ேவந்தர் மண்ேணாக்கிைன; அதனால் இச் ெசய்தி ைர தீர்ந்த ;
நினக்குப்
வ தன்றாக ெனனக் கூட் க.
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ைர தீர்ந்தன் ெறன்பதற்கு. உயர்ச்சி தீர்ந்த ெதனப் ெபா ளாக்கி, ெபா ந, நீ
ஆற்றைல யாத ன், இ

ேவந்தர் மண் ேணாக்கிைன; லவெரல்லாம் பாிசில்

ெப தற்ெபா ட் நின் ேனாக்கினர்; இச்ெசய்தி நினக்குப் திதன் ; ஆத ன்
உயர்ச்சி தீர்ந்த ெதன் ைரப்பி மைம ம்.
விளக்கம்: ெபா ட் குைறபா
"ஆனா

ைக" ெயனப்பட்ட .

ெதன்ப

ெகாள்ளப்பட்ட .

ன்ேனறிச் ெசல்

ேநாக்கித் தன்னளவிற் குன்றாத ஈைக ெயன்ப ,
வதன் ெறனேவ, அதன் ம தைலயாய பைழய

ைன த

சல் என் ழி,

ைன ெயன்ப

ம் பைடெயன வறிக. "நாேய பன்றி

ய னான்கும், ஆ ங்

காைலக் கு ைள ெயன்ப" (ெதால்.மர :8) என்ற ன்,
ெயனப்பட்ட . விறல், ஈண் ச் சிறப் க்குறித்

ந் ற்

க்குட்

கு ைள

நின்ற . மிளிர்தல், கீழ் ேமலாகப்

ெபயர்தல்: மாக்கட ெலன் ழி ெப ைம, தன்ைன ேநாக்கி வ ம் நீர்ப் ெப க்ைக என்
ெகாண் தன்னியல்பில் விகாரமின்றி நிற்கும் இயல் பள்ள ேநாக்கி ேயா தல் நீர்க்கு
இயல்பாத ன், ெப ம் பள்ளமாகிய "மாக்கடல் ேநாக்கி" ெயன்றார். ேநாையத்
த ப்ப
ஆற்ற

ம ந்தாதலால், சாக்காடாகிய ேநாய் ெசய் ம் கூற் வைன விலக்கும்
ைடய

பிறிதியா

மில்ைல யாதல் ெகாண் , "ம ந்தில்......கூற் " என்றார்.

உயர்ச்சி தீர்ந்த ெதன்ப , உயர்ச்சியிலதாயிற்ெறன்

ம் குறிப்பிைன

ைடயதாயிற் .

----------43. ேசாழன் மாவளத்தான்
இச் ேசாழன், ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் தம்பியாவான். எளிதில் ெவகு
இயல்பின னாயி

ம், நல்லதன் நல

ம்

ண ம் நயம் மிக்கவன். ேசாழன் தி மாவளவன்

ேவ ; இவன் ேவ . ஒ கால் இவ ம் ஆசிாியர் தாமற்பல்கண்ணனா ம்
வட்டா னர். வட் க்களில் ஒன் தாமற்பல்கண்ணனாைர யறியாமல் அவர்க்கீழ்
மைறந் விட்டதாக, அதைனப் பின் ணர்ந்த மாவளத்தான் ெவகுண் , அவைர அவ்
வட் னால் எறித்தான். உண்ைம கூற ம் ஓரா . ெவகுண் ெடறிந்த அவன்
ெசய்ைகைய இகழ்ந்

அப் லவர், "ேவந்ேத, நின் ெசயல் ெபா ந் வ தன் ; நின்

கு ப் பிறந்ேதார்க்கு இச் ெசயல் இயல்பன் றாத ன், நின் பிறப்பின்கண்
ஐய
கின்ேறன்" என வ ந்தி ைரத்தார் அதைனக் ேகட்ட ம் மாவளத்தான் தன்
தவற்றிைன ணர்ந் , நாணி, மனம் கலங்கினான்.
ேதற்றிப் பாராட் னர். இந் நிகழ்ச்சிையேய இப் பாட்

வில் அவ ம் தகுவன கூறித்
குறித் நிற்கிற .

தாமற்பல்கண்ணனார் என்பார் பார்ப்பனர்; கூர்த்த லைம நலஞ் சிறந்தவர்; தாம்
ெசய்த தவற்ைற விைரந் ண ம் நல்லறிஞர். தாமப்பல் கண்ணனார் என் ம்
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பாட ண் . இவர் தாமல் என் ம் ஊாினர். தாமல், காஞ்சி ரத் க்கு ேமற்கில்
உள்ளேதார் நல்ல ர். இைடக்காலச் ேசாழேவந்தர் காலத்தில் இவ் ர் மிக்க
சிறப் ற் விளங்கிய ெதன்பைத இவ் ாி ள்ள ேகாயிற் கல்ெவட் க்கள்
ெதாிவிக்கின்றன. இக் கல்ெவட் க்கள் இவ் ைரத் தாமர் (S.I. Vol. V.1004. A.R. 139
of 1896) என்
ெமன்

கூ த

ன், இவர் ெபயர் தாமர்ப்பல் கண்ணனாெரன இ க்க ேவண்

ணியலாம். ஏெட திேயார் தாமற்பல் கண்ணனா ெரன எ திவிட்டனர்;

இவ் ர் இப்ேபா ம் தாமல் என்
ெதன்

வழங்குவ

ெகாள்க. பல்கண்ணன் என்ப

பார்ப்பனராகிய இவர் இவ்வா

ேநாக்கி, இவ்வா

ெகாள்ளப்பட்ட

இந்திரைன ம் குறிக்கும் ெபயராத ன்,

ெபயர் ெபற்றனர் என்றறியலாம். இதன்கண்,

"பார்ப்பார் ேநாவன ெசய்யார்" என்
வற்
த் கிற .

இவர் கூ வேத, இவர் பார்ப்பனெரன்பைத

இப் பாட் ன்கண் தாமற்பல்கண்ணனார், "கிள்ளிக்குத் தம்பி, நீ றவின்
ெபா ட் த்

ைல க்கவன் வழித்ேதான்றல்; நின்

ன்ேனார் சான்ேறார்க்கு ேநாய்

ெசய்யார்; இச் ெசயல் நினக்குத் தகுவேதா? நின் பிறப்பில் ஐய ைடேயன்" என்
கூறக் ேகட் , நாணியி ந்த மாவளத்தான் ெசய்ைகச் சிறப்ைபக் கண்

வியந் , "யான்

ெசய்த பிைழைய மனங் ெகாள்ளா , நீ ெசய்தைதேய நிைனந் நாணி யி ந்த .
பிைழத்தாைரப் ெபா ப்ப
ங்கள் கு கக்கு இயல் காண் என்பைதக் காட் கிற .
பிைழ ெசய்தவன் யாேன; நீ காவிாி மண
பாராட் கின்றார்.

ம் பல்லாண்

வாழ்க" எனப்

நிலமிைச வாழ்ந ரலமர றீரத்
ெத கதிர்க் கன ெவம்ைம தாங்கிக்
கா ண வாகச் சுடெரா ெகாட்கும்
அவிர்சைட னிவ ம ளக் ெகா ஞ்சிைறக்
கூ கிர்ப் ப ந்தி ேன குறித் ெதாாீஇத்
தன்னகம் க்க கு நைடப் றவின்
த தி யஞ்சிச் சீைர க்க
வைரயா ைக ரேவான் ம க
ேநரார்க் கடந்த ரண்மிகு தி வின்

5

ேதர்வண் கிள்ளி தம்பி வார்ேகாற்
ெகா மர மறவர் ெப ம க மான்
ைகவண் ேடான்ற ைலய ைடேயன்
ஆர் ைன ெதாியனின் ன்ேனா ெரல்லாம்
பார்ப்பார் ேநாவன ெசய்யலர் மற்றி

10

நீர்த்ேதா நினக்ெகன ெவ ப்பக் கூறி
நின்யான் பிைழத்த ேநாவா ெயன்னி

15
ம்
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நீபிைழத் தாய்ேபா னனிநா ணிைனேய
தம்ைமப் பிைழத் ேதார்ப் ெபா க்குஞ் ெசம்மல்
இக்கு ப் பிறந்ேதார்க் ெகண்ைம கா ெமனக்
காண்டகு ெமாய்ம்ப காட் ைன யாக ன்
யாேன பிைழத்தெனன் சிறக்கநின் னா ள்
மிக்குவ மின்னீர்க் காவிாி
எக்க ாிட்ட மண

20

ம் பலேவ.

(43)

திைண ம் ைற ம் அைவ. ேசாழன் நலங்கிள்ளி தம்பி மாவளத்தா
தாமற்பல்கண்ண ம் வட் ப் ெபா
ழிக் ைக கரப்பெவகுண்

ம்

வட் க்ெகாண்ெடறிந்தாைனச் ேசாழன் மகன் அல்ைலெயன, நாணியி ந்தாைனத்
தாமற்பல் கண்ணனார் பா ய .
உைர: நில மிைச வாழ்நர் அலமரல் தீர - நிலத்தின்ேமல் உயிர் வாழ்வார்க்கு
ெவம்ைமயான் உளதாகிய சுழற்சி நீங்க; ெத
சு கின்ற கதிைர ைடய ஞாயிற்றின

கதிர்க் கன

ெவம்ைம தாங்கி -

ெவப்பத்ைதத் தாம் ெபா த் ; கால் உணவாக

- காற்ைற ணவாகக் ெகாண் ; சுடெரா ெகாட்கும் - அச்சுட டேன சூழ வ ம்;
அவிர் சைட னிவ ம் ம ள - விளங்கிய சைடைய ைடய அ ந் தவ ம் வியப்பால்
மயங்க; ெகா ஞ் சிைறக் கூ கிர்ப் ப ந்தின் ஏ குறித் ெதாாீஇ - வைளந்த
சிறகிைன ம் கூாிய உகிாிைன
ைடய ப ந்தின எறிதைலக் க தி அதைனத்
தப்பி; தன் னகம் க்க - தன்னிடத்ைத யைடந்த; கு
குறிய நைடைய ைடய றாவின

நைடப் றவின் த தி யஞ்சி -

அழிவிற் கஞ்சி; சீைர க்க - தன் னழிவிற் கஞ்சா

லாத்தைல ட் க்க; வைரயா ஈைக உரேவான் ம க - வைரயாத
வண்ைமைய ைடய வ ேயான

மரபி

ள்ளாய்; ேநரார் கடந்த

ரண் மிகு தி வின்

- பைகவைர ெவன்ற மா பாட்டான் மிக்க ெசல்வத்ைத ைடய, ேதர் வண் கிள்ளி தம்பி
- ேதர் வண் கிள்ளிக்குத் தம்பி; வார் ேகால் ெகா மா மறவர் ெப ம - நீண்ட
அம்பிைன ம் வைளந்த வில்

ைன

ைடய மறவர்க்குத் தைலவ; க

மான் ைக வண்

ேதான்றல் - விைரந்த குதிைரைய ைடய ைகவள்ளிய ேதான்றால்; ஐயம் உைடேயன் நின

பிறப்பின்கண் ஐயப்பா ைடேயன்; ஆர் ைன ெதாியல் - ஆத்தியாற்

ெசய்யப்பட்ட தாைர ைடய; நின்

ன்ேனாெரல்லாம் பார்ப்பார் ேநாவன ெசய்யார் -

நினக்கு ன் ள்ளார் யாவ ம் பார்ப்பார் ெவ க்கத் தகுவன ெசய்யார்; மற் இ
நினக்கு நீர்த்ேதா என - மற் இவ்ெவ க்கத்தக்க ெசய்ைக நினக்கு நீர்ைமைய
ைடத்ேதா என் ; ெவ ப்பக் கூறி - நீ ெவ க்கச் ெசால் ; நின் யான் பிைழத்த
ேநாவாய் என்னி

ம் நினக்கு யான் ெசய்த தவற்றிற்கு ெவறாய் என்னி

ம்; நீ

பிைழத்தாய் ேபால் நனி நாணிைன - நீ தவ ெசய்தாய் ேபால மிக நாணினாய்;
தம்ைமப் பிைழத்ேதார்ப் ெபா க்குஞ் ெசம்மல் - இவ்வா தம்ைமத் தப்பியவைரப்
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ெபா க்கும் தைலைம; இக் கு ப் பிறந்ேதார்க் ெகண்ைம கா
குலத்தின்கட் பிறந்ேதார்க்கு எளிைம

ைடத் க் கா

ம் என - இக்

ம் என; காண்தகு ெமாய்ம்ப -

காணத்தக்க வ ைய ைடேயாய்; காட் ைன யாக ன் - அறிவித்தா யாக ன்; யாேன
பிைழத்தெனன் - யாேன தவ ெசய்ேதன்; மிக்கு வ ம் இன்னீர்க் காவிாி எக்கர் இட்ட
மண
ம் பல நின் ஆ ள் சிறக்க - ெப கி வ ம் இனிய நீைர ைடய காவிாி
ெகாழித்திடப்பட்ட மண
ம் பலவாக நின் வாழ்நாள் சிறப்பதாக எ- .
னிவ ெரன்ற , ேவணாவிேயாைர; அன்றி, சுடர் திாிந்த வழித்திாிந்
ெசய்

னிவெரன்

ைரப்ப. சீைர,

நினக்ெகன ெவ ப்பக் கூறி என்ற , சூ
ெவகுண்

லாக்ேகால் தட்
ெபா

வட் க்ெகாண்ெடறிந்தாைன, இவ்வா

மற்றி

தவஞ்

நீர்த்ேதா

ழிக் ைகயாற் கவ

ைதப்ப

ெசய்தல் நின் ெப ைமக்குப்

ெபா ந் ேமா? அதனால் நின் பிறப்பிேல ஓர் ஐய ைடேயன் என்ற ெசால்ைல.
இ ெபா த்தற்காிய பிைழையப் ெபா த்த குணெவன்றியான் அரசவாைக
யாயிற் .
விளக்கம்: "அலமரல் ெத மரல் ஆயிரண் ம் சுழற்சி" (உாி:13) என்ப
ெதால்காப்பியம். சுடெரா
(

கு:107) என்

மிகுதியால் சுடெரா

ெகாட்கும்

னிவர், "விண்ெசலன் மரபின் ஐயர்"

நக்கீரரால் குறிக்கப்ப கின்றார். உயிர்கள்பா
திாி ம் தம்மி

ம் அ ள்மிக

ண்டாகிய அ ள்

ைடயனாதல் கண் ; அவர் மதி

ம ண்டன ெரன்றற்கு, " னிவ ம் ம ள" என்றார். ப ந்தின் ஏ குறித் ஒாீஇ ப ந்தினால் எறியப்ப வ ணர்ந் அதன் இலக்கினின் ம் தப்பி எறியப்ப வ
ஏறாயிற் ; "ேவேல படத் ேதேள

மாய்ந்தாற் ேபால" என்றாற் ேபால. சீர்

க்கும்

லாக் ேகால், "சீைர" ெயனப்பட்ட . நனி நாணிைன ெயன் ழி, மிகுதி,
கு ப்பிறப் க்கு உயர்ெவ த் ெமாழிதற்கு இடந்தந்த . தவ கண் மிக நா
தைலைம மிக்க மன நல ம் அறி
"காண்தகு ெமாய்ம்ப" என்

நல ம் உைடயார்க்ேக அைமவதாக ன்,

சிறப்பித்தார். ேவணாவி - ேவள்விக்கண் ெப ம் அவி

ேவணாவி ெயனப்பட்ட ; "ேவணவா" என்றாற் ேபால, அவரவர் தகுதிப்பாட்ைட
மிகுதிப்ப த் வ வாைகத் திைணயாதலால், ெபாைற மிக்க குணத்ைத
அரசவாைகயில் அடக்கிக் கூறினார்.
-----------

தல்
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44. ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி
இவன், காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி ெயன ம் வழங்கப் ப வன்; தி ந்திய
அரசியற் பயிற்சி இல்லாதவன். இவற்கும் ேசாழன் நலங்கிள்ளிக்கும் எவ்வைகயாேலா
பைகைம ண்டாயிற் . அக் காலத்ேத ேசாழன் நலங்கிள்ளியிடமி ந் இளந்தத்த
ெனன் ம் லவ ெனா வன் வந் பாிசில் ேவண் னாராக, அவைரச் ேசாழன்
நலங்கிள்ளியின் ஒற்ற ெனனத் தவறாகக் க திக் ெகாைல ாிய ற்பட்டான். அதைன
ணர்ந்த ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார், இவ் ேவந்த

க்குத் தகுவன கூறி அப் லவைன

ய்வித்தார். பின் . இவன் ஆ ர் ெசன்றி க்ைகயில், ஆ ர் தனக்குாிய தாதலால்,
அதைனத் தான் ெப தற்காகச் ேசாழன் நலங்கிள்ளி ஆ ைர ற் ைகயிட்டான்.
இவன் அஞ்சிப் ேபார்க்கு எழானாக, ேகா ர் கிழார் தம பாட்டால் இவற்கு மறத் தீ
ெய வித் ப் ேபார் ெசய்யத் ண் னார். அப் ேபாாில் உய்ந்ேதா ய இவன்
உைற ாிடத்ேத இ ந்தான். உைற ர் இவற்குாியேத; நலங்கிள்ளி உைற ைர ம்
ற் ைகயிட்டான். ஆங்கும் இவன் அைடபட் க் கிடந்தான் அக்காலத் ம் ஆசிாியர்
ேகா ர் கிழாேர ெசன் இ வைர ம் சந் ெசய் ேபார் ெசய்யாவா த த்
நலஞ்ெசய்தார்.
வில் இவன் காாியா என் மிடத்ேத ேபாாிற் பட் இறந்தான்.
அதனால் இவற்குக் காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி ெயன்
ெபயெரய் வதாயிற் .
இப்பாட் ன்கண்,

ற் ைகக்கஞ்சி அைடபட்

ந்த ெந ங்கிள்ளிைய ேநாக்கி,

ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார், "ேதான்றால், யாைனகள் ெவய் யிர்த்

உ ெமன

ழங்குகின்றன; குழவிகள் பா ன்றி அலறிய கின்றன; மகளிர் வ ந்தைல
க்கின்றனர்; மைனயிடங்களில் எ ம் அ குரல் நின் அரண்மைனக்கண் ேகட்கிற ;
இைவ நிகழ ம் நீ அரண்மைனக்கண் அடங்கிக் கிடத்தல் இனிதன் ; ன்ேன வந் ,
ற் ைக யிட்
க்கும் ேவந்தைனப் பார்த் ஈ ம் அற ணர்வால் "இ நினக்கு
ேவண் ன் ெபற் க் ெகாள்ெளனச் ெசால்

எயிற்கதைவத் திறத்தல் ேவண் ம்;

எதி ன்றிக் காத்தேல மறம் என்ப க த்தாயின், ேபார் குறித் த் திறந் விடல்
ேவண் ம். அறைவ ம் மறைவ மல்ைலயாய் மதிற் கதைவத் திறவா ஒ
றத்
ெதா ங்கியி ப்ப நாணத் தகுவெதான் " என் கூ கின்றார்.
இ ம்பி த் ெதா திெயா ெப ங்கயம் ப யா
ெநல் ைடக் கவளெமா ெநய்ம்மதி ெபறாஅ
தி ந்தைர ேநான்ெவளில் வ ந்த ெவாற்றி
நிலமிைசப் ர ங் ைகய ெவய் யிர்த்
தலமரல் யாைன
ெமன ழங்க ம்
பா ல் குழவி யலற மகளிர்
வில் வ ந்தைல
ப்ப நீாில்
விைன ைன நல்
ைனகூஉக் ேகட்ப ம்

5
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இன்னா தம்ம

ங்கினி தி த்தல்

ன்ன ந் ப்பின் வயமான் ேறான்றல்
அறைவ யாயி னினெதனத் திறத்தல்
மறைவ யாயிற் ேபாெரா திறத்தல்
அறைவ மறைவ மல்ைல யாகத்
திறவா தைடத்த திண்ணிைலக் கதவின்

10

நீண்மதி ெலா சிைற ெயா ங்குதல்

15

நா

த்தக

ைடத்தி

கா

ங் காேல.

திைண ம் ைற ம் அைவ. அவன் ஆ ர்
ெந ங்கிள்ளிையக் ேகா ர் கிழார் பா ய .
உைர: இ ம் பி த் ெதா திெயா

(44)
ற்றியி ந்த காலத்

- காிய பி யின

அைடத்தி ந்த

ஈட்டத்ேதா ; ெப ங் கயம்

ப யா - ெபாிய கயத்தின்கட் ப யாவாய்; ெநல் ைடக் கவளெமா ெநய் மிதி
ெபறாஅ - ெநல்ைல ைடய கவளத் டேன ெநய்யால் மிதித் த் திரட்டப்பட்ட
கவள ம் ெபறாவாய்; தி ந்தைர ேநான் ெவளில் வ ந்த ஒற்றி - தி ந்திய
ம ங்ைக ைடய வ ய கம்பம் வ ந்தச் சாய்த் ; நிலமிைசப் ர
ேமேல ர

ம் ைகைய

யிர்த் ச் சுழ

ைடயவாய்; ெவய்

ம் யாைன; உ

ெமன

யிர்த்

ம் ைகய - நிலத்தின்

அலமரல் யாைன - ெவய்தாக

ழங்க ம் - உ ேம

பா ல் குழவி அலற ம் - பா ல்லாத குழவி அழ ம்; மகளிர்

ேபால

ழங்க ம்;

வில் வ ந்தைல

ப்ப ம் - மகளிர் வில்லாத வறிய தைலைய
ப்ப ம்; நீாில் விைன ைன
நல் ல் இைன கூஉக் ேகட்ப ம் - நீாில்லாத ெதாழில் ைனந்த நல்ல
மைனயிடத் ள்ளார் வ ந்திக் கூப்பி ம் கூப்பீட்ைடக் ேகட்க ம்; ஈங்கு இனிதி த்தல்
இன்னா - இவற்றிற்கு நாணா இவ்விடத் நீ இனிதாக இ த்தல் இன்னா ;
ன்ன ம் ப்பின் வயமான் ேதான்றல் - நண் தற்காிய வ ைம ைடய வ ய
குதிைரைய ைடய ேதான்றால்; அறைவ யாயின் நின எனத் திறத்தல் அறத்ைத ைடையயாயின் இ நினதன்ேறா ெவன் ெசால் த் திறத்தல்
ெசய்வாயாக; மறைவ யாயின் ேபாெரா

திறத்தல் - மறத்ைத

ைடைய யாயின்

ேபாரால் திறத்தல் ெசய்வாயாக; அறைவ ம் மறைவ ம் அல்ைலயாக - அவ்வாறன்றி
அறத்ைத ம் மறத்ைத ம் உைடைய யல்ைலயாக; திறவா அைடத்த திண்ணிைலக்
கதவின் - திறவா அைடக்கப்பட்ட திண்ணிய நிைலைய ைடத்தாகிய
கதவிைன ைடய; நீண் மதில் ஒ

சிைற ஒ ங்குதல் - நீண்ட மதி

ஒ ங்குதல்; நா த் தக ைடத்
இஃ ஆரா ங்காலத் எ- .

- நா

ந் தன்ைமைய

ள் ஒ

ைடத் ; இ

பக்கத்ேத
கா

ங் கால் -
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ெசய் ெயன ெவா ெசால் வ வித் ைரக்கப்பட்ட ; திறத்த ெலன்பதைன இ
திறக்க வியங்ேகாளீறாக ைரப்பி மைம ம். அம்ம, ேகட்பித்தற்கண் வந்த .
அறவி மறவி மல்ைலயாயின் என் பாடேமா வா
ளர். ப யா ெபறா
ெவன்பன எதிர்மைற விைன ெயச்ச ற் . ைகய ெவன்ப விைனெயச்ச
விைனக்குறிப்
ற் .
விளக்கம்: ெப ங்கயம்: ெப ைம, யாைனகள் ப தற்குாிய தகுதி சுற்றிச் சுற்றி
வ ம் யாைனைய அலமரல் யாைன ெயன்றார். நீர் இல்விைன - நன்னீர்ைம யில்லாத
ெதாழில் திறத்தல் என்பதற்குத் திறத்தைலச் ெசய்வாயாக என்
உைரக்கின்றாராதலால், "ெசய்ெயன ெவா ெசால் வ வித் ைரக்கப்பட்ட " என்றார்.
விைனெயச்ச விைனக்குறிப்
ற் என்ப குறிப்
ற்ெறச்சம்.
-----------45. ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி ம் நலங்கிள்ளி ம்
ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி ஆ ாினின் ம் தப்பிப் ேபாந்

தனக்குாிய உைற ாில்

இ க்ைகயில், அதைன யறிந்த நலங்கிள்ளி ேபாந் உைற ைர ற் ைகயிட்டான்.
ேசாழர் கு க் குாியராகிய இ வர் தம் ள் பைகெகாண் மாறி மாறிப் ேபா டற்றித்
திாிதல் நன்றன் ெறன்பைத யறிந்த ேகா ர் கிழார் இப்பாட் ன்கண் இ வைர ம் சந்
ெசய்விக்கின்றார்.
இ ம்பைன ெவண்ேடா மைலந்ேதா னல்லன்
க ஞ்சிைன ேவம்பின் ெறாியேலா னல்லன்
நின்ன கண்ணி மார்மிைடந் தன்ேற, நின்ெனா
ெபா ேவான் கண்ணி மார்மிைடந் தன்ேற
ஒ

ர் ேதாற்பி

ந் ேதாற்ப ங் கு ேய

5

இ
ர் ேவற யற்ைக மன்ேற, அதனாற்
கு ப்ெபா ளன்
ஞ் ெசய்தி ெகா த்ேதர்
ம்ேமா ரன்ன ேவந்தர்க்கு
ெமய்ம்ம

வைக ெசய் மிவ் விகேல.

(45)

திைண: வஞ்சி. ைற: ைணவஞ்சி ேசாழன் நலங்கிள்ளி உைற ர்
ற்றியி ந்தாைன ம் அைடத்தி ந்த ெந ங்கிள்ளிைய ம் ேகா ர் கிழார் பா ய .
உைர: இ ம் பைன ெவண்ேடா

மைலந்ேதான் அல்லன் - ெபாிய பைனயின

ெவளிய ேதாட்ைடச் சூ ேனா னல்லன்; க ஞ் சிைன ேவம்பின் ெதாியேலான் அல்லன்
- காிய ேகாட் ைன ைடய ேவம்பின

தாைர ைடேயா னல்லன்; நின்ன கண்ணி ம்
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ஆர்மிைடந் தன் - நின் ைடய கண்ணி ம் ஆத்தியால் ெசறியக் கட்டப்பட்ட ;
நின்ெனா ெபா ேவான் கண்ணி ம் ஆர்மிைடந் தன் - நின் டன்
ெபா வா ைடய கண்ணி ம் ஆத்தியாற் ெசறியக் கட்டப்பட்ட ; ஒ
ர்
ேதாற்பி ம் ேதாற்ப உம் கு ேய - ஆதலால் ம் ள் ஒ
ர் ேதாற்பி ம் ேதாற்ப
ங் கு

யன்ேறா; இ

ர் ேவறல் இயற்ைக

மன்

-இ

ம் ெவல்

இயல் மன் ; அதனால் - ஆதலால்; கு ப் ெபா ள் அன்
கு க்குத்தக்க ெதான்றன்

ம ெசய்ைக; ெகா த் ேதர்

தல்

ம் ெசய்தி -

ம்

ம்ேமா ரன்ன ேவந்தர்க்கு -

ெகா யாற் ெபா ந்த ேதைர ைடய ம்ைமப் ேபா ம் ேவந்தர்க்கு; ெமய்ம்
ம உவைக ெசய் ம் இவ்விகல் - உடம்
ாிக்கும் உவைகையச் ெசய் ம் இம்
மா பா ; ஆதலான் இ

தவிர்தேல

மக்குத் தக்க

எ- .

நின கண்ணி ெமன்ப , நின்ன கண்ணி ெமன விகாரமாயிற் . அதனா
ெலன்பதைன ெயாழித் ம் பாட ேமா ப. இ சந் ெசய்தலால் ைணவஞ்சி
யாயிற் .
விளக்கம்: ேசரர் கு யிற் பிறந்தவ னல்லன் என்பதற்குப் "பைன ெவண்ேடா
மைலந்ேதா னல்லன்" என்றார். ேவம்பின் தாைர ைடயவன் பாண் யன். ெவல் தல்
ேவறல் என வந்த ; ெசல்

தல் ேசறல் என வ தல் ேபால, ஒ

கு க்குப்

ெபா ளாவ அதன் தகுதியாதலால், ெபா ளன் ெறன்றதற்குத் தக்க ெதான்றன்ெறன
ைர கூறப்பட்ட . ெமய்ம்ம
வைம உடம்பி ாிப்பதற் ேக வாகிய உவைக.
ம்ேமா ரன்ன ேவந்தர் - ேசர பாண் யர்.
-----------46. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

கிள்ளி வளவன் தன் பைகவனான மலயமான் மக்கைளக் ெகாணர்ந்
ெகாைலயாைனக் காற்கீழிட் க் ெகால்ல

யறல் கண்ட ேகா ர் கிழார், அதைனத்

தவிர்க்க ேவண் , இப் பாட் ன்கண், "நீேயா றாவின் ெபா ட் த் தன்ைன வழங்கிய
ேசாழன் மரபிற் பிறந் ள்ளாய்; இவர்கேளா லவர்கட்குப் ெப ங் ெகாைட நல்கி
வா ம் ெபாிேயார் மரபினர்; மிக்க இைளயர்; இம்மன்றிைன யஞ்சி ம ண்
ேநாக்குகின்றனர்; யான் கூ வ
இயம் கின்றார்.

ேகட்டபின் வி ம் வ

நீேயா, றவி னல்ல லன்றி ம் பிற ம்
இ க்கண் பல ம் வி த்ேதான் ம கைன
இவேர, ல

ண்மார் ன்க ணஞ்சித்

ெசய்க" என்
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தம பகுத்

ண்

ந் தண்ணிழல் வாழ்நர்

களி கண் ட உ மழாஅன் மறந்த
ன்றைலச் சிறாஅர் மன் ம ண் ேநாக்கி
வி ந்திற் ன்கேணா ைடயர்
ேகட்டைன யாயினீ ேவட்ட

5

ெசய்ம்ேம.

(46)

திைண ம் ைற மைவ. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்
மைலயமான் மக்கைள யாைனக் கி
ழிக் ேகா ர் கிழார் பா உய்யக் ெகாண்ட .
உைர: நீேய - நீதான்; றவின் அல்லல் அன்றி ம் - றா ற்ற ன்ப மன்றி ம்;
பிற ம் இ க்கண் பல ம் வி த்ேதான் ம கைன - பிற
ற்ற ன்பம் பலவற்ைற ம்
தீர்த்த ேசாழன் மரபி

ள்ளாய்; இவர் - இவர்தாம்; லன் உ

ண்மார் ன்கண்

அஞ்சி - அறிவான் உ
ண் ம் கற்ேறார வ ைமைய யஞ்சி; தம பகுத் ண்
தண் ணிழல் வாழ்நர் - தம் ைடய ெபா ைளப் பகுத் ண் ம் குளிர்ந்த நிழைல
ைடயராய் வாழ்வார
களிற்ைறக் கண்

மரபி

ள்ளார்; களி

தம் இளைமயால் தாம்

கண்ட

உம் - இவர் இப்ெபா

ன் ெவ வி ய கின்ற; அழாஅல் மறந்த

ன் றைலச் சிறாஅர் - அ ைகைய மறந்த ல் ய தைலைய ைடய சி
மன்
-

ம ண்

ம்

பிள்ைளகள்;

ேநாக்கி - மன்ைற ெவ விப் பார்த் ; வி ந்திற் ன்கண் ேநா ைடயர்

ன் அறியாத தியெதா

ேகட்டா யாயின்; நீ ேவட்ட

வ த்தத்ைத

ைடயர்; ேகட்டைன யாயின் - இ

ெசய்ம்ேம - நீ வி ம்பியைதச் ெசய்வாயாக எ- .

தண்ணிழல் வாழ்நர் சிறாஅெரன விையப்பி மைம ம். அழால் களி கண்
மறந்த ெவனக் கூட் க. நீ றா தலாயினவற்றின் யர் தீர்த்தற்கு உயிர்க் ெகாைட
ண்ேடான் ம க னாதலா ம், இவர் கற்ேறார் வ ைம யஞ்சிப் பகுத் ண் ம்
தண்ணிழல் வாழ்நர் மரபி ள்ளாராதலா ம் இவர் நின்னால் அ ளத் தகி னல்ல
னியத்தகா ெரன்பதாம்.
இ

ம் இவைரக் ெகால்லாமற் சந்

ெசய்வித்த

ன்,

ைண வஞ்சியாயிற் .

விளக்கம்: களி கண்ட தற்குக் காரணம் விளக்குதற்கு, இளைமயால் ெவ வி
ய ம் என் ைரத்தார். உயிாிழக்கும் ன்பமாத ன் அதைன "வி ந்திற் ன்கண்"
என்றார். அ

உம் அழாஅல் - அ கின்ற அ ைக; அழாஅல்: ெதாழிற்ெபயர் ெசய்ம்ேம

என்ற , ஈற் மிைச

கரங்ெகட்ட ெசய் ெமன்

ற்றன் ; அ

ன்னிைலக்கண்ெசல்லா , "நின்ேம" ெயன்றாற்ேபால ஏவற்ெபா ட்கண் வந்த .
-----------
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47. ேசாழன் ெந ங்கிள்ளி
ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார், இந்த ெந ங்கிள்ளி, ேசாழன் நலங்கிள்ளியிடத்தி
ந்
ேபாந்த இளந்தத்த ெனன் ம் லவைர அவ ைடய ஒற்றெனனக் க திக் ெகால்லப்
குந்தானாகக் கண் , இப்பாட்டால் அப் லவைர உய்விப்பாராய், "ேவந்ேத, வாிைச
ேநாக்கி வா ம் லவர பாிசில் வாழ்க்ைக பிறர்க்குத் தீங்கு ெசய்வ தன் ;
வள்ளிேயாைர நா ச் ெசன் அவைரப் பா அவர் த ம் ெபா ள் ெகாண்
பகுத் ண் பல் யி ேராம் வ பாிசிலர் ெசயல்; மண்ணா ம் ெசல்வ ைடய ம்
ேபா ம் ேவந்தைர ெயாப்பக் கல்வியால் மா பட்ேடாைரத் தம் லைமயால் ெவன்
தைலைம ெப வ அவர்க் கியல் " என் கூ கின்றார்.
வள்ளிேயார்ப் படர்ந்
ள்ளிற் ேபாகி
ெந ய ெவன்னா சுரம்பல கடந்
வ யா நாவின் வல்லாங்குப் பா ப்
ெபற்ற மகிழ்ந் சுற்ற ம த்தி
ஓம்பா ண் கூம்பா
சி
வாிைசக்கு வ ந் மிப் பாிசில் வாழ்க்ைக

5

பிறர்க்குத் தீதறிந் தன்ேறா வின்ேற, திறப்பட
நண்ணார் நாண வண்ணாந் ேதகி
ஆங்கினி ெதா கி னல்ல ேதாங்கு கழ்
மண்ணாள் ெசல்வ ெமய்திய
ம்ேமா ரன்ன ெசம்ம

10

ைடத்ேத.

(47)

திைண ம் ைற மைவ. ேசாழன் நலங்கிள்ளி ைழ நின் உைற ர் குந்த
இளந்தத்த ெனன் ம் லவைனக்காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி ஒற்
வந்தாெரன் ெகால்லப் க்குழிக் ேகா ர் கிழார் பா உய்யக்ெகாண்ட .
உைர: வள்ளிேயார்ப் படர்ந்

- வண்ைம

ைடேயாைர நிைனத் ; ள்ளிற் ேபாகி

- ப மரம் ேத ம் பறைவ ேபாலப் ேபாகி; ெந ய என்னா
ெவன்

க தா

சுரம் பல கடந்

- ெந ய

அாிய வழி பலவற்ைற ம் கழிந் ; வ யா நாவின் - தி ந்தாத

நாவால்; வல்லாங்குப் பா

- தாம் வல்லப

பா ; ெபற்ற

பாிசிலான் மகிழ்ந் ; சுற்றம் அ த்தி - சுற்றத்ைத

மகிழ்ந் - ஆண் ப் ெபற்ற

ட் ; ஓம்பா

ண்

- தா ம்

ெபா ைளப் பா காவா ண் ; கூம்பா
சி - உள்ளம் மலர்ந் வழங்கி; வாிைசக்கு
வ ந் ம்இப்பாிசில் வாழ்க்ைக - தம்ைமப் ரப்ேபா◌ாராற் ெப ம் சிறப்
ஏ வாகவ ந் ம் இப் பாிசிலான் வா ம் வாழ்க்ைக; பிறர்க்குத் தீதறித் தன்ேறா இன்
- பிறர்க்குச் ெசய் ம் ெகா ைம யறிந்தேதா ெவனின்இல்ைல; திறப்பட - கூ பட;
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நண்ணார் நாண - கல்வி

கத்தால் தம்ெமா

தம

தைலெய த்

கல்வியான் ெவன்

மைலந்ேதார் நாண; அண்ணாந் ேதகி -

நடந் ; ஆங்கு இனி ெதா கின் அல்ல

-

அவ்விடத் இனிதாக ஒ கி னல்ல ; ஓங்கு கழ் மண்ணாள் ெசல்வெமய்திய ம்ேமா
ரன்ன ெசம்ம ம் உைடத் - உயர்ந்த கைழ ைடய நிலமா ம் தி ப்ெபா ந்திய
ம்ைம ெயாக்கும் தைலைம
ைடத் எ- .
ஓங்கிய ெவன்ப உம் ெசல்வ ைடத் ெதன்ப உம் பாடம். சுரம்பல கடந்
ள்ளிற் ேபாகி ெயன மாறிக் கூட் க. பரசில்வாழ்க்ைக ம்ேமா ரன்ன ெசம்ம
ைடத் ; ஆதலால், நண்ணார் நாண இனி ெதா கி னல்ல
தன்ேறா இன் எனக் கூட் க.

பிறர்க்குத் தீதறித்

இக் ேகா ர் கிழார் தா ம் பாிசில் வாழ்ந ள் ஒ வராதலான் வ யாநாவின்
வல்லாங்குப் பா ெயனப்0 பணிந்

கூறினா ெரன்க.

விளக்கம்: படர்தல் - நிைனத்தல், வள்ளிேயாைர நிைனந்
உவமமாகக் கூற ன், அதற்ேகற்ப, ப மரந் ேதர்ந்

ெசல்

ெசல்ேவார்க்கு

ம் பறைவெயன உைர

கூறினார். "ப மரந் ேத ம் பறைவ ேபால" (ெப ம்பாண்.20) என்றார் பிற ம்.
கூம்பா

சி ெயன் ழி, கூம் தல் மனம் சு ங்குதல். ெப மிதமான நைடெகாண்

ெசன் என்ப , அண்ணாந்ேதகி ெயனப்பட்ட . ெசம்மல், தைலைம ெசம்ைம
நிைல மாம்.
--------48. ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்பன்
ேசர ேவந்த ள் ஒ வனான இவன், ேகாைத மார்பன் என் ம் இயற்ெபயைர
ைடயவன் இவ ைடய தைலநகரம் ெதாண் ெயன்ப . இவன நா குறிஞ்சி
வள ம், ம த வள ம், ெநய்தல் வள ம் ெபா ந்திய . இவன் ெபாய்ைகயார் த ய
லவர் ெப மக்கைள ஆதாித் அவராற் பாடப்ெப ம் சிறப் ப் ெபற்றவன். இச்
ேசரமா க்கும் கூடல் நகாி
ந் ஆட்சி ாிந்த பைழயன் மாறன் என்ற பாண் ய
மன்ன க்கும் பைகைம ண் . அக் காலத்ேத ேசாழ ேவந்தனான கிள்ளி வளவன்
பைழயன் மாறன்பாற் பைகைமெகாண்

கூடைல

ெவன் , அவ

த ய பல ம் ைகக்ெகாண்டான். தான்

ைடய குதிைர யாைன

ற் ைக ெசய் , மாறைன

ெசய்தற்குாிய ெசயைலக் கிள்ளிவளவன் ெசய்த கண் , இச் ேசரமான்
ேப வைக ற் ச் சிறந்தான். இச் ேசரன வள்ளன்ைம லவர் பா ம் கழ்
ெபற்றதாகும்.
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இப் பாட் ன்கண் ெபாய்ைகயார், ேகாைத மார்பன்பாற் ெசன்
ேமம்ப ம் கைழப் பா ப் ெப வளம் ெபற் வ பவர், ேவெறா
அவைர இச் ேசரன்பால் ஆற் ப் ப க்கின்றார்.

அவன் ேபாாில்
லவைரக் கண் ,

ஆசிாியர் ெபாய்ைகயார், இச் ேசரைன இரண் பாட் க்கள் பா ச்
சிறப்பிக்கின்றார். இவ ைடய ஊர் ேசரநாட் த் ெதாண் நகரம். இந்நகரத் வாயிற்
கதவில் வன் என்பா ெனா வன பல்ைலப் பி ங்கி இைழத்தி க்கும் ெசய்தி
ெயான்ைற இவர் குறிக்கின்றார். ேகாக்ேகாைத மார்பைன இவர் "கானலந் ெதாண் ப்
ெபா நன்" என் ம், "ெதறல ந்தாைனப் ெபாைறயன்" என் ம் குறிக்கின்றார்.
ேசாழன் ெசங்கணான் ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைறெயா ெசய்த ேபாைரப்
கழ்ந் பாடப்பட் ள்ள களவழி நாற்ப இவர் பா ய ெதன்பர்.
ேகாைத மார்பிற் ேகாைத யா ம்
ேகாைதையப் ணர்ந்ேதார் ேகாைத யா
மாக்கழி மலர்ந்த ெநய்த லா ம்
கள்நா ம்ேம கானலந் ெதாண்

ம்

அன்ேனாற் படர்தி யாயி னீ ம்
எம்
ள் ேமா
வா யிரவல
அமர்ேமம் ப உங் காைலநின்

5

கழ்ேமம் ப நைனக் கண்டன ெமனேவ.

(48)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: லவராற் ப்பைட. ேசரமான்ேகாக்ேகாைத
மார்பைனப் ெபாய்ைகயார் பா ய .
உைர: ேகாைத மார்பின் ேகாைதயா
ேகாைதயா

ம் - ேகாைத ைடய மார் பிற்கணிந்த

ம்; ேகாைதையப் ணர்ந்ேதார் ேகாைத யா

ணர்ந்த மகளிர் சூ ய ேகாைதயா
கழியின்கண் மலர்ந்த ெநய்தற்

வா

ம் - அக் ேகாைதையப்

ம்;மாக்கழி மலர்ந்த ெநய்தலா

ம் - காிய

ம்; கள் நா ம் கானலம் ெதாண்

நாறாநிற்கும் கானைல ைடய ெதாண் ; அஃ

எம்

ர் - அஃ

- ேதன்

எம் ைடய

ர்;

அவன் எம் இைறவன் - அவன் எம் ைடய தைலவன்; அன்ேனாற் படர்தி யாயின் அத் தன்ைமேயானிடத்ேத ேபாகின்றாயாயின்; நீ ம் எம் ம் உள்
எம்ைம ம் நிைனப்பாயாக;

வாய் இரவல -

ேமா - நீ ம்

திய வாய்ைமைய ைடய இரவல;

அமர் ேமம்ப உங் காைல - நீ அமாின்கண் ேமம்ப ங் காலத் ; நின் கழ்
ேமம்ப நைனக் கண்டனம் என - நினக்கு உளதாகிய கைழ ேமம்ப த் மவைனக்
கண்ேடம் யாெமனச் ெசால் எ- .
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இரவல, நீ ம் அன்ேனாற் படர்குைவயாயின், நின் கழ் ேமம்ப நைனக்
கண்டன ெமன எம்ைம ம் உள்ெளனக் கூட் க. கண்டன ெமன எம் ம்
உள்ெளன்றாேர ம், உள்ளிக் கண்டனெமனச் ெசால்ெலன்ப க த்தாகக் ெகாள்க.
ேமா: ன்னிைல யைசச்ெசால். நீ ெமன்ப உ எம் ெமன்ப உம் எச்ச ம்ைம.
தைலவன

இயல்ைப ம் ஊைர ம் கூறி,

தன் தைலைம ேதான்றக் கூறினைமயின், இ
விளக்கம்:

வாயிரவல எம் ள் உள்ெளனத்
லவராற் ப்பைடயாயிற் .

இைடயறாச் ேச ைடைமயால், க த்தி க்கும் கழிைய "மாக்கழி"

ெயன்றார்; குவைள த ய க்களின் மிகுதியால் க த் த் ேதான் தல்பற்றி
இவ்வா கூறப்பட்டெதன் மாம். அறி
திர்ந்த வாய்ைமைய ைடய இரவலன்
(
கு.284உைர) என்பர் நச்சினார்க்கினியர். உள் ெமன்பைத எச்சப்ப த்தி,
உள்ளிக் கண்டன ெமன இையத் க் ெகாள்ளேவண் ெமன்ப க த் .
-----------49. ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்பன்
ஒ கால், ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்பன
சான்ேறாாிைடேய ேபச்சு நிகழ்ந்த . அவன் நா

நாட்

நலம்பற்றி. நல் ைசச்

நானில வள ைடய ெதன்பாராய்,

அங்ேக இ ந்த ஆசிாியர் ெபாய்ைகயார், இச் ேசரமான் ேசர நாட்டவனாயி
ல்ைல ம் ம த ம் ெநய்த

மாகிய பல்வைக நா கைள

ம்,

ைடயன்; அதனால்

அவைன நாடெனன்ேறா, ஊரெனன்ேறா, ேசர்ப்ப ெனன்ேறா வைரய த் க்
கூறலாகா ; குறிஞ்சி நிலத் ப் னவர் தட்ைடையப் ைடப்பாராயின் ம த நிலத் க்
கழனியி ம் கடல்சார்ந்த ெநய்த னிலத்தி ம் உள்ள ள்ளினங்கள் ெவ வி
ெய ந்ேதா ம் என் இப்பாட்டால் வற்
த்தினார்.
நாட ெனன்ேகா ர ெனன்ேகா
பா மிழ் பனிக்கடற் ேசர்ப்ப ெனன்ேகா
யாங்கன ெமாழிேகா ேவாங்குவாட் ேகாைதையப்
னவர் தட்ைட ைடப்பி னயல
திறங்குகதி ரலம

கழனி ம்

பிறங்குநீர்ச் ேசர்ப்பி
திைண ம்

ைற

ம் ள்ெளா ங் ெக ேம.

மைவ.

5
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ைற: இயன்ெமாழி மாம். அவைன அவர் பா ய .
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உைர: நாடன் என்ேகா - குறிஞ்சி நில
ெசால்

ைடைமயால் நாடெனன்

ேவேனா; ஊரன் என்ேகா - ம த நில ைடைமயால் ஊரெனன்

ெசால் ேவேனா; பா மிழ் பனிக்கடல் ேசர்ப்பன் என்ேகா - ெநய்தல் நில
ைடைமயால் ஒ
ழங்குகின்ற குளிர்ந்த கடைல ைடய ேசர்ப்பெனன்
ெசால்

ேவேனா; யாங்கனம்ெமாழிேகா - எவ்வா

ெசால்

ேவன்; ஓங்கு வாள்

ேகாைதைய- ேமம்பட்ட வாைள ைடய ேகாைதைய; னவர் தட்ைட ைடப்பின் னங்காப்ேபார் கிளிக

க விையப் ைடப்பின்; அயல

இறங்கு கதிர் அலம

கழனி ம் - அப் னத்திற் கயலதாகிய வைளந்த ெநற்கதிர் சுழ

ம் வய ன் கண்

பிறங்கு நீர்ச் ேசர்ப்பி ம் - மிக்க நீைர ைடய கடற்கைரயின்கண்
ள் ஒ ங்கு எ ம் - ட்கள் ேசர ெவ மாதலான் எ- .
னவர் தட்ைட ைடப்பின் எனக் குறிஞ்சிக்கும்
கூறினைமயான், நாட ெனன்ப
எனேவ,

ல்ைல நில

கழனியி ம் ேசர்ப்பி
ெவனக் கூட் க.
இ . நானில

உம் அவ்விரண்

ம்;

ம் உளவாகிய;

ல்ைலக்கும் ஏற்பக்

நிலத் க்கும் ெகாள்ளப்ப ம்;

ைடய ெனன்றவாறாம். னவர் தட்ைட ைடப்பின்
ம் ள்ெள

மாதலால், ேகாைதைய யாங்கன் ெமாழிேகா

ைடய னாத ற் ெப ஞ் ெசல்வ

ெசல்ெலன ஆற் ப்ப த்தவா ; அவன
மாயிற் .
விளக்கம்: குறிஞ்சி,

ைடயன்; நீ அவன்பாற்

இயல்ைபப் கழ்ந்தைமயான் இயன்ெமாழி

ல்ைல நிலங்கட்குாிய தைலமகைன நாடன் என் ம்,ம த

நிலக் கிழவைன ஊர ெனன் ம், ெநய்தல் நிலத் தைலவைனச் ேசர்ப்ப ெனன் ம்
கூ ம் வழக்குப்பறி, "நாட ெனன்ேகா ஊர ெனன்ேகா" என்றதற்கு இவ்வா
கூறப்பட்ட . "கணங் ெகாள விக் கான்ெக

உைர

நாடன், கு ம்ெபாைற நாடன் நல்வய

ரன், தண்கடற் ேசர்ப்பன்" (ஐங்: 183) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. பாைல
விைளநல ைடயதன் றாதலால், அதைன ெயாழித்
கூறப்பட்டன.

ஏைன நானிலங்கேள

------------50. ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர

ம்ெபாைற

இப் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் மகன்.இவன்
தாய் ேவளாவிக் ேகாமான் ப மன் ேதவி ெயனப் பதிற் ப்பத்தின் பதிகம் கூ கிற .
இவன் தக
க்குாிய அதியமாெனா ெபா
அவன தக ைர ெயறிந்
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ெகாண்டதனால் இவ்வா சிறப்பித் க் கூறப்ப கின்றான். இவைனப் பதிற் ப்பத்திற்
காணப்ப ம் எட்டாம் பத்ைதப் பா ய அாிசில்கிழா க்கு இவன் தன் ேகாயிலா டன்
ெவளிப் ேபாந் ேகாயி ல்உள்ளன ம் அரசுங் ெகாள்கெவன வழங்கினான். அவர்
அவற்ைற ஏலா ேவறாகக் ெகா த்த ஒன்ப
றாயிரம் காணத்ைதப்
ெபற் க்ெகாண் தமக்கு இவன் ெகா த்த அரசிைன இவைனேய
ேமற்ெகாண்டா மா ேவண் அைமச்சுப் ண்டார். இவன் பதிேனழியாண் அரசு
ற்றி ந்தான். இவன் ஆட்சிக் காலத்ேத, லவர் பல ம் இவனால் உயிாி

ம்

சிறந்தாராகப் பாராட்டப் பட்டனர். ஒ கால், இவைனக் காண்பதற்கு வந்தி ந்த
ேமாசிகீரனார் என் ம் சான்ேறார், ெவற்றி ரசு ைவக்கும் கட்
ன்ேமல் தன்ைன
யறியா கிடந் உறங்கிவிட்டார். ெவற்றித் தி
ற்றி க்கும் கட்
ன்ேமல் ேவ
பிறர் இ ந் உறங்குவ குற்றமாகும். அ ெசய்ேவார், ெகாைலத் தண்டத் க்
குாியவராவர். இஃ அக்கால அரசு ைற. இதைன யறியாதவர் லவர். அவர்
உறங்கியைத யறிந்த இவ்வி ம்ெபாைற அவைரக் ெகாைல ாியா , இனிேத
உறங்குமா அவர்க்குக் கவாிெகாண்
ச ற்றான். இதனால், இவன் ெவற்றித்
தி
ம் பிற ம் லவர் லைம மாண் ேநாக்கத் தாழ்ந்தன ெவனக் க
ம்
க த்தினனாதைல நன்கறியலாம்.
இப் பாட் ன்கண்.

ரசு கட்

உறக்கம் ெதளி ங்கா ம் சாமைர

ன்கண் அறியா
சிய ேசரமான

ஏறி உறங்கிக் கிடந்த தனக்கு
ேபர ைள வியந் ,

ேமாசிகீரனார், " ரசி ைடய ெமன் ஞ் ேசக்ைகக் கண் அறியா ேதறிய என்ைன,
வாளால் இ பாற் ப ப்பைதச் ெசய்யாத ளிய ெதான்ேற நீ தமிழ்
ம் நன்கறிந்த
சிறப் க்குப் ேபாதிய சான்றாகும். அதேனா டைமயா , என்ைன ய

க வந் ,

ழ த்ேதாள் ெகாண் , கவாி சியதற்குக் காரணம் யா ெகால்ேலா? இவ் லகத்ேத
இைச ைடேயார்க் கல்ல உயர்நிைல லகத் ள் உைறவிடம் இல்ைலெயனச்
சான்ேறார் கூ தைல விளங்கக் ேகட்ட ேகள்விப்பயேனா நீ இங்ேக இதைனச்
ெசய்தற்குக் காரணம்" எனக் கூறிப் பாராட் கின்றார்.
ஆசிாியர் ேமாசி கீரனார், ேமாசி ெயன்பா ைடய மகனார்ேபா
கீரனார் என்

ெகாண் , ேமாசுகு

ெயன்

ம் இனி, ேமாசு

ம் ஊ ண்ைம பற்றி அவ்

ாினராகக்

க
பவ ம் உண் . இவர், ேசர நாட் ேவந்தைனேய யன்றி, அவன் நாட் ற்க த்த
ெகாண்கான நாட் த் தைலவைன ம் சிறப்பித் ப் பா
ள்ளார். அவன்
ெகாண்கானங் கிழான் எனப்ப வன். "உலகத் வா ம் மக்கட்கு ெநல் ம் நீ மன்
உயிர்; மக்கள் மன்னைனேய உயிராகக்ெகாண் வாழ்வர்; அதனால், ேவந்தன், "யான்
உலகிற் குயிராேவன் என்றறிந் ெதா குதல் கடைமயாகும்" என் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறக்கு வற்
த்தி ைரத்தவர் இவேர. ெகாண்கானங் கிழாைனக்
காணச்ெசன்ற காலத் , "
ேவந்தர்பால் ெந ங்கிப் பயி ம் இவர், கு நிலக்
கிழாைரப் பா ப் பாிசில் ெபறல் ேவண்டாேவ" என்ெறா ேகள்வி ெய ந்த . அதற்கு
விைடயி ப்பார் ேபால, கடல ேக வாழி

ம் நீர் ேவட்ைக ற்ேறார் சிற்

றைலேய
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நா நர்; அ ேபால, அசரர் உைழயராகிய வழி ம் லவர் உயர்ந்த வள்ளிேயாைரேய
வி ம்பிச் ெசல்வர்; எனக்கு ஈெயன இரத்தல் அாிதாயி
எளி காண்" என் பா கின்றார்.

ம் இக்ெகாண்கானம் பா தல்

மாசற விசித்த வார்
வள்பின்
ைமப ம ங்குல் ெபா ய மஞ்ைஞ
ஒ ெந ம் பீ ெயாண்ெபாறி மணித்தார்
ெபாலங்குைழ ழிைஞெயா ெபா யச் சூட் க்
கு தி ேவட்ைக
ெக
ரசம்
மண்ணி வாரா வளைவ ெயண்ெணய்
ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக
அறியா ேதறிய ெவன்ைனத் ெத வர
இ பாற் ப க்குநின் வாள்வா ெயாழித்தைத

5

அ உஞ் சா நற் றமிழ்
தறிதல்
அதெனா மைமயா த க வந் நின்
மத ைட ழ த்ேதா ேளாச்சித் தண்ெணன
சி ேயாேய விய டங் கமழ
இவணிைச ைடேயார்க் கல்ல தவண

10

யர்நிைல லகத் ைற ளின்ைம
விளங்கக் ேகட்ட மா ெகால்

15

வலம்ப

கு சினீ யீங்கி

திைண: அ .

ெசயேல.

(50)

ைற: இயன்ெமாழி. ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர

ம்ெபாைற ரசு கட் லறியா ேதறிய ேமாசிகீரைனத் தவ ெசய்யா , அவன்
யிெல ந் ைண ம் கவாி ெகாண்
சீயாைன ேமாசிகீரனார் பா ய .
உைர: மாசற விசித்த - குற்றந் தீர வ த் ப் பிணித்த; வார்
வாரப்பட்ட வாைர ைடய; ைமப

வள்பின் -

ம ங்குல் ெபா ய - க மரத்தாற் ெசய்தலான்

இ ட்சி ெபா ந்திய பக்கம் ெபா
ெபற; மஞ்ைஞ ஒ ெந ம் பீ ஒண் ெபாறி மயி ன தைழத்த ெந ய பீ யால் ெதா க்கப்பட்ட ஒள்ளிய ெபாறிைய
ைடத்தாகிய; மணித் தார் - நீல மணிேபா ம் நிறத்ைத ைடய தாைர; ெபாலங்குைழ
உழிைஞெயா ெபா யச் சூட் - ெபாற்றளிைர ைடய உழிைஞ டேன ெபா யச்
சூட்டப்பட் ; கு தி ேவட்ைக உ

ெக

வி ப்பத்ைத ைடய உட்குப் ெபா ந்திய

ரசம் - கு திப் ப ெகாள்

ம்

ர ரசம்; மண்ணி வாரா அளைவ - நீரா

வ வதன் ன்ேன; எண்ெணய் ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக எண்ெணயின
ைரைய கந்தாற் ேபான்ற ெமல் ய ைவ ைடய
கட்

ன்கண்ேண; அறியா ேதறிய என்ைன - இதைன

ரசு கட் ெலன்ப தறியா
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ஏறிக் கிடந்த என்ைன; ெத
ெவகுட்சி ேதான்றஇ
அ

உம் சா

வர இ பாற் ப க்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்தைத -

கூறாக்கும் நின்

ம் - அ

ம் அைம ம்; நல் தமிழ்

அறிந்தைமக்கு; அதெனா ம் அைமயா
அைமயாேத; அ

க வந்

வ ைய ைடய

ழ ேபா

சாமரத்தாற் குளிர

தறிதல் - நல்ல தமிழ்

- அவ் ெவகுட்சி ெயாழிந்

- கு க வந் ; நின் மத

ைட

ம்

அதனா

ம்

ழ த் ேதாள் ஓச்சி - நின

ம் ேதாைள ெய த் ; தண்ெணன

சிேயாய் -

சினாய்; விய டம் கமழ - இவ் வகன்ற உலகத்தின்கண்ேண

பரக்கும் பாிசு; இவண் இைச
கல்ல ; அவண

ைடய வாைள வாைய மாற்றியதாகிய;

ைடேயார்க் கல்ல

- இவ்

லகத் ப் க ைடேயார்க்

- அவ்விடத்தாகிய; உயர் நிைல உலகத் ைற ள் இன்ைம -

உயர்ந்த நிைலைம ைடய உலகத்தின் கண் உைறத ல்லாைமைய; விளங்கக் ேகட்ட
மா

ெகால் - ெதாியக் ேகட்ட பாிசாேலேயா; வலம் ப

ெபா ந்தப்பட்ட தைலவர்; நீ ஈங்கு இ
சுதல், அதற்குக் காரணம் ெசால்

கு சில் - ெவற்றி

ெசயல் -நீ இவ்விடத்

இச் சாமைரைய

வாயாக எ- .

சூட் ெயன்பதைனச் சூட்ட ெவன் திாிப்பி மைம ம். உழிைஞ, ெகாற்றான்;
அ குட நாட்டார் வழக்கு ழ த்ேதாேளாச்சி ெயன ம் தண்ெணன சிேயா
ெயன ம் கூறியவாற்றால் சாமைர ெயன்ப ெபற்றாம். கமழ்தல். ஈண் ப்
பரத்தற்ெபா ட்டாய் நின்ற . தமிெழன்பதற்குத் தமிழ்நாெடனி

மைம ம். கு சில், நீ

இ ெசய்தல், இைச ைடேயார்க் கல்ல உைற னின்ைம விளங்கக் ேகட்ட
மா ெகால் எனக் கூட் க. எண்ெணன்ப க த்ெதன மாம். எண்ணி ெயன்
பாடமாயின் க தி ெயன்க.
விளக்கம்: ைமப

ம ங்குல் என் ழி ம ங்குல் பக்க மாதலால், ைமப

பக்க

ெமனக் ெகாண்டார்; ைம, க ைம. இதற்குக் காரணம் க மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட
என்கின்றார். ெபாலங் குைழ ழிைஞ, ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட உழிைஞ ெயன் ம்,
குைழ ெயன்ப அதற்கு அைடெயன் ம் ெகாள்ளலாம். ெபாற்றளிைர ைடய உழிைஞ
ெயன்பர் உைரகாரர். உழிைஞப் ெபான்னிற ைடய . ரசுைற கட ட்குக் கு திப்
ப

த தல் மரபாதலால், "கு தி ேவட்ைக

ெவகு

தல், சாமைர

சுவ

ெக

ரசம்" என்றார். ெத தல்,

தண்ெணன்ற காற்ெற ப் ங் குறிப்பினாலாதலால்,

"தண்ெணன சிேயாய்" என்றார். ெவகுட்சியால் ெவம்ைம ெசய்தற்குாிய நீ,
சாமைரயால் தண்ெணன சினாய் என்பதாம். இம்ைமயிற் க ைடேயார்க் கல்ல
ம ைமக்கண் றக்கவாழ் வில்ைல ெயன்ப பற்றி, "இவணிைச ைடேயார்க் கல்ல
அவண உயர்நிைல லகத் ைற ள்" இல்ைல ெயன்ப ஈண் க் கூறப்ப கிற .
தமிழ்
தமிழ் நா

ம் என்ற , இய ைச நாடக ெமன்ற த்தமிைழ ம் குறித் நின்ற .
வ ம் என் கூற ம் ெபா ந் ம் என்றற்குத் "தமிெழன்பதற்குத் தமிழ்
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நாெடனி

மைம ம்" என்றார். தண்ெணன ெவன்பதற்கு ேவறாக, எண்ெணன

ெவன் ம் எண்ணி ெயன் ம் பாட ண் . அக்காைல, "எண்ெணன்ப
க த்ெதன மாம்; எண்ணி ெயன்
ெவன்றார்.

பாடமாயின் க தி ெயன்க" என்

கூ க

--------------51. பாண் யன் கூடாரத் த்

ஞ்சிய இளம் வ தி

கூடார ெமன்ப பாண் நாட்
ந்தேதார் ஊர். இவ் ேவந்தன் தன் நாட் ற்கு
வடக்கி
ந்த ேவந்த டன் ெப ம்ேபா டற்றி ெவற்றி ேமம்பட்டவன். இவ ைடய
ேபார்த் திறைலவியந் , ஐ ர்

டவனார், ம ைர ம தனின நாகனார் என்ற இ

சான்ேறா ம் அழகிய பாட் க்கைளப் பா யி க்கின்றனர். இவன் காலத்ேத, ேசாழ
நாட்ைடக் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் ஆட்சி ாிந் வந்தான். இவ்
வ திக்குப் பின் வந்த பாண் ேவந்தன் இலவந்தி ைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன்,
நாஞ்சில்மைலத் தைலவனான வள் வ ம் இவன் காலத்தவேன.
ஆசிாியர்

டவனார் ஐ ர் என்

ம் ஊாினர். இவர்

டவ ெரனப் ப தலால்,

நடந் ெசல்ல இயலாதவெரன் ம், இதனால் இவர் தாமான் ேதான்றிக்ேகான்
என்பாைன யைடந் வண் யி த்தற்குப் பக பல தரப் ெபற்றன ெரன் ம் கூ வர்.
தாம் கிள்ளி வளவைனக் காணச் ெசன்றதாக ம், இைட வழியில் மாட்டாைம வந் ற,"
கிள்ளி வளவ
என்

ள்ளியவற் படர்ந் ம், ெசல்ேலன் ெசல்ேலன் பிறர் க ேநாக்ேகன்"

வ ந்தி ஒ பால் இ ப்ப, அதைன யாிந்த ேதான்றிக்ேகான் இவர்க்குச் சிறப் ச்

ெசய்ததாக ம்; இவர் அவைன."க ந்ேதர் அள்ளற் கசாவா ேநான்சுவல், பகேட யத்ைத
யான் ேவண்

வந்த ெவன" வி ம்பியதாக ம், அவன் "விசும்பின் மீன் த் தன்ன

உ வப் பன்னிைர, ஊர்திெயா
( றம்:399) பா

நல்கி"னாெனன ம் இவேர பிறிேதாாிடத்திற்

ள்ளார். இப்பாண் யன் கூட்காரத் த்

ஞ்சிய மாறன் வ தி ஆட்சி

ாிந் வ ைகயில், தன் ேனவல் வழிநின் திைற ெச த்தி வாழ்த ன்றிப் பைகத் ப்
ேபா டற்றிய ேவந்தர வ யிைன யழித் த் தன்னாைணேய அவர் நாட்
ம்
ெசல்வித்தான். அ கண்ட ஐ ர்
நிழ

ம், காற்

மிகின் வ

டவனார், "ேவந்ேத, நீர் மிகின் சிைற ம், தீ மிகின்

ம் இல்லாதவா

ேபால, நீ மிக்ெகழின் எதிர்ந் ய் ம்

ேவந்தர் பிறாில்ைல; எவேர ம் உளராயின், அவர் வாழ் ம் அர ம், ஈய ம் அதன்
ற் ம் ேபாலச் சிறி ேபாதிற் ெக தல் திண்ணம்" என இப் பாட் ன்கண் கழ்ந்
பாராட் கின்றார்.
நீர்மிகிற் சிைற

மில்ைல தீமிகின்
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மன் யிர் நிழற் நிழ மில்ைல
வளிமிகின் வ
மில்ைல ெயாளிமிக்
கவற்ேறா ரன்ன சினப்ேபார் வ தி
தண்டமிழ்ெபா ெவனப்ெபாறாஅன்ேபாெரதிர்ந்
ெகாண் ேவண் வ னாயிற் ெகாள்ெகனக்
ெகா த்த மன்னர் ந க்கற் றனேர
அளியேரா வளியரவ னளியிழந் ேதாேர
ண்பல சிதைல யாி
யன் ெற த்த

5

ெசம் ற் றீயல் ேபால

10

ஒ பகல் வாழ்க்ைகக் குலம

ேவாேர.

(51)

திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. பாண் யன் கூடகாரத் த்
வ திைய ஐ ர் டவனார் பா ய .
உைர: நீர் மிகின் சிைற
மில்ைல; தீ மிகின் மன்
உலகத்

மில்ைல - நீர் மிகு மாயின் அதைனத் தாங்கும் அர

யிர் நிழற் ம் நிழ

ம் இல்ைல- ெந ப் மிகுமாயின்

நிைல ெபற்ற உயிர்கைள நிழல் ெசய் ம் நிழ

இல்ைல - காற்

ஞ்சிய மாறன்

மில்ைல;வளி மிகின் வ

மிகுமாயின் அதைனப் ெபா க்கும் வ

ம்

மில்ைல; ஒளி மிக்கு -

விளக்கம் மிக்கு; அவற்ேறார் அன்ன சினப் ேபார் வ தி- அவற்ைற ெயாத்த சினம்
ெபா ந்திய ேபாைர ைடய வ தி; தண்டமிழ் ெபா ெவனப் ெபாறாஅன்- குளிர்ந்த
தமிழ்நா

ேவந்தர்க்கும் ெபா

ெவன்

கூறப் ெபாறானாய்; ேபாெரதிர்ந்

-

ேபாைர ேயற் ; ெகாண் ேவண் வனாயின் - திைறைய ேவண் வனாயின்; ெகாள்க
எனக் ெகா த்த மன்னர் ந க்கற் றனர் - ெகாள்க ெவன் ெசால்
ன்ேன ெகா த்த
மன்னர் ந க்கம் தீர்ந்தார்; அளியேரா அளியர் - ெகாடாைமயின் யாவரா

ம் மிக

இரங்கத்தக்கார்; அவன் அளி யிழந் ேதார்- அவன

அ ைள யிழந்த அரசர்;

சிதைல -

எ த்த - அாிதாக

ண்ணிய பல கைறயான்; அாி

யன்

ண் பல

உழந்ெத க்கப்பட்ட; ெசம் ற் றீயல் ேபால - ெசம் ற்றினின் ம் றப்பட்ட
ஈயைலப்ேபால; ஒ பகல் வாழ்க்ைகக்கு உலம ேவார் - ஒ
வா ம் உயிர்வாழ்க்ைகயின் ெபா ட் ச் சுழல்ேவார் எவ தி, தமிழ் ெபா ெவனப் ெபாறானாய்க் ெகாண்

பகற் ெபா தின்கண்

ேவண் வனாயின்,

ெகா த்த மன்னர் ந க்கற்றனர்; ெகாடாைமயின் அவன் அளியிழந்ேதார், ஒ

பகல்

வாழ்க்ைகக் குலம ேவார்; ஆதாலான் அவர் அளியேரா அளியர் எனக் கூட்

விைன

ெசய்க; அவன் அளியிழந்ேதாராகிய உலம ேவார் அளிய ெரனக் கூட்
அைரப்பி மைம ம். அளியேரா அளிய ெரன இரங்கற்குறிப் த் ேதான்ற அ க்கி
நின்ற .
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விளக்கம்: மாறன் வ தி ேபார் ேவட்ெட ந்த எ ச்சி காண் ேபார் தம் ட்
கூ வ ேபால் அைமந் ள்ள . அரணழித்தற்கு நீர் மிகுதி ம், ெவம்ைம ெசய்தற்குத் தீ
மிகுதி ம், ேமாதி
க்குதற்கு வளி ம் உவமமாயின. ெகாள்ளப்ப வ ெகாண் ;
அஃ ஈண் க் ெகாள்ளப்ப ம் திைறேமல் நின்ற . திைறைய ன்ேன ெச த்தி
விட் இதைனக் ெகாள்க எனப் பின்ேன வாயாற் ெசால் ேவண் தல் திைற
ெச த் ம் ைறயாதலால், "ெகாள்க ெவன் ெசால்
ன்ேன ெகா த்த மன்னர்"
என ைரத்தார். ெகாடாதவர் ஈயல் ேபால ஒ பகல் வாழ்க்ைகக்கு உலம ேவாராவர்
என்க. அவர உலம ம் நிைலயிைனக் கண் இரங்கிக் கூ த ன் "அளியேரா
வளியர்" என் இயம் கின்றார். திைற ெச த்தாத ேவந்தர்க்கு ஈயைல உவைம
கூற ன், அவர ெசல்வ வரண், அாி , யன்ெற த்த ெசம் ற்ைறெயாக்கு
ெமன்றவாறாம். சுழற்சிப் ெபா ளதாகிய அலமரல் என்ப உலமரல் என வந்த .
-----------52. பாண் யன் கூடகாரத் த்

ஞ்சிய மாறன் வ தி

ஆசிாியர் ம தன் இளநாகனார், பாண் ேவந்தர்பால் ேபரன் ம் ெப மதிப் ம்
உைடயர். பாண் நாட் மக்கள் அய ம் விழாக்கைள ம் பாண் ேவந்த ைடய
ேபார்த் திறங்கைள ம் பலப யாகப் கழ்ந் பா ம் பண்பினர். பாண் யன்
இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறைன இைறவ ைடய "பிைற தல் விளங்கு
ெமா கண் ேபால ேவந் ேமம்பட்ட ந்தார் மாற" என் பாராட் கின்றார்.
"நண்ணார் அரண்தைல மதிலராக ம்

ரசு ெகாண் , ஓம்பரண் கடந்த அ ேபார்ச்

ெசழியன் ெப ம்ெபயர்க் கூடல்" என்

கூடல் நகைர ம், நான்மாடக் கூடல் மகளி ம்

ைமந்த ம், ேதனிமிர் காவிற் ணர்ந்தி ந் தா மார், ஆனா வி ப்ேபா டணி யயர்ப
காமற்ெகௗ ேவனில் வி ந்ெததிர் ெகாண்"ெடன அந்நகரவர் காமேவள் விழா
வயர்த ம் பிற ம் கூ கின்றார். இவரால் சி கு வாண ம், ேவளி ம், நாஞ்சில்
வள் வ ம் பிற ம் பாராட்டப்ப கின்றனர். அந் வனார்
கேவட்குாிய
பரங்குன்றத்ைதப் கழ்ந் பா ய சிறப்ைப இவர் வியந் கூ கின்றார். இவர்
பா
ள்ள பாட் க்கள் மிக்க இலக்கிய நலம் சிறந்தனவாகும். பாண் நாட் க்கு
வடக்கி ள்ள ேவந்தர் இந்த மாறன் வ தியின் ேபாராண்ைம ேகட் அஞ்சும் திறத்ைத
இப்பாட் ன்கண் நய றக் கூ கின்றார். இவர் பா ய பாட் க்கைள ேநாக்கின், இவர்
பாணி நாட் த் தி ச் ெசந் ர்க் க கில் பிறந்தவராகலாம் என் நிைனத்தற்
கிட ண்டாகிற . ம ைர இளநாகனார் ம ைர ம தனிளநாகனார் என் ம்
கூறப்ப வர். ம தம் பா த ல் வல்லவர். இவர் தந்ைத ெபயர் ம தன் என்ப . இ
திற ம் ெபா ந்த இவர் ம தனிளநாகனா ெரனப்ப கின்றார். இளநாகன் என்ப
இவர இயற்ெபயர். இப் பாட் ன்கண், பாண் யன் கூடகாரத் த் ஞ்சிய மாறன்
வ தி தன் நாட் ன் பரப்பிைன மிகுதிப்ப த் ம் க த்தினனாய் ேபார்க்ெக தைல
யறிந் , "ேவந்ேத, ஊண் ேவட்ைக
ம ங்கில்

ள்ளத்ைதச் ெச

த்த, அ

குறித் த்தான் ேவண்

ேவட்ெட ந்த ேபால, நீ வட ல ேநாக்கிப் ேபார்ேவட் ெட ந்தைன;
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அப் லத்ேத நின்ைனப் ேபாெரதி ம் ேவந்தர் யாேரா? அறிேயம்; அவர நா தன்
ெப நல் யாணர் வளம் இழந் கானக்ேகாழி வா ம் காடாகி விளி ெமன்பைத
நன்கறிேவம்" எனப் பாராட் ப் பா
ள்ளார்.
அணங்குைட ெந ங்ேகாட் டைளயக ைனஇ
ணங்குநிமிர் வயமான்
வ ெயா த்தல்
ஊனைச ள்ளந் ரப்ப விைரகுறித் த்
தான்ேவண் ம ங்கின் ேவட்ெட ந் தாங்கு
வட ல மன்னர் வாட வடல்குறித்
தின்னா ெவம்ேபா ாியேறர் வ தி
இ நீ கண்ணிய தாயி னி நிலத்
தியார்ெகா லளியர் தாேம ர்ெதா ம்
மீன்சு
ைகயின் ல நா ெந ங்ெகா

5

வய ைழ ம தின் வாங்குசிைன வலக்கும்
ெப நல் யாணாி ெனாாீஇ யினிேய
க ெக கட ள் கந்தங் ைகவிடப்
ப கண் மாறிய பாழ்ப ெபாதியில்
நைர தாளர் நாயிடக் குழிந்த

10

வல் னல்லக நிைறயப் பல்ெபாறிக்
கான வாரண மீ ம்

15

காடாகி விளி
திைண ம்

ைற

நா ைட ேயாேர

(52)

மைவ. அவைன ம தனிளநாகனார் பா ய .

உைர: அணங்குைட ெந ங் ேகாட்

அைளயகம் - ெதய்வங்கைள

ெந ய சிகரங்கைள ைடய மைலயின் கண்ேண
ெவ த் ;

ணங்கு நிமிர் வயமான்

வ

ைழயின்கண்;

ெயா த்தல்-

நிரம்பிய வ ைய ைடய ஏற்ைற; ஊன் நைச உள்ளம்
ள்ளம் ெச

த் தலான்; இைர குறித்

ைடத்தாகிய

ைனஇ -

ாி நிமிர்ந்த

யிைல
யாகிய

ரப்ப - ஊைன வி ம்பிய

- அவ் விைரையக் க தி; தான் ேவண்

ம ங்கின் ேவட்ெட ந் தாங்கு - தான் ேவண் ய விடத்ேத வி ம்பிச் ெசன்றாற் ேபால;
வட ல மன்னர் வாட அடல் குறித் - வடநாட் ேவந்தர் வாட அவைரக்
ெகால்

தைலக் க தி; இன்னா ெவம் ேபார் இயல்ேதர் வ தி - இன்னாத ெவய்ய

ேபாைரச் ெசய் ம் இயற்றப்பட்ட ேதாிைன ைடய வ தி; நீ கண்ணிய
- நீ க திய

இப் ேபாராயின்; இ

நிலத்

யார் ெகால் அளியர்தாம் - ெபாிய

லகத்தின்கண் யாேரா அளிக்கத் தக்கார் தாம்; ஊர் ெதா ம் மீன் சு
ஊர்ேதா ம் மீன் சு கின்ற ைகயின ; ல
ெந ய ஒ ங்கு; வய

இ வாயின்

நா

ெந ங் ெகா

ைகயின் -

- லால் நா ம்

ைழ ம தின் வாங்கு சிைன வலக்கும் - வய டத்

ம தின
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வைளந்த ேகாட்ைடச் சூ ம்; ெப
நீங்கி; இனி - இப்ெபா

;க

ெபா ந்திய ெதய்வங்கள்
ெபாதியில் - ப
இடக் குழிந்த -

நல்யாணாின் ஒாீஇ - ெபாிய நல்ல

ெக

கட ள் கந்தம் ைகவிட -

ணத்ைதக் ைகவி ம் பாிசு; ப

ழ

வ வாயின்
தலாகிய ஒ

கண் மாறிய பாழ் ப

இடத்தின் மாறிய பாழ்பட்ட அம்பலத்தின்கண்; நைர தாளர் நாய்
ற்காலத் நைரைய ைடய திேயார் சூதா ங் க விைய இ தலாற்

குழிந்த; வல் ன் நல்லகம் நிைறய - அச் சூ
நிைறய; பல் ெபாறிக்கான வாரணம் ஈ

க வியின

நல்ல மைனயாகிய இடம்

ம் - பல ெபாறிைய ைடய காட் க் ேகாழி

ட்ைடயி ம்; காடாகி விளி ம் - காடாய்க் ெக ம்; நா ைடேயார்-, எ- .
க , க ம் அரவ மாம். வ தி, அடல் குறித் நீ க திய இ வாயின்,
விளி ம் நா ைடேயார்தாம் யார் ெகால் அளியர் எனக் கூட் க.
விளக்கம்:

ைழயின்கண் இ க்குங்கால் உறங்குவ

ெசய்யாதாக ன்,

ைழயின் நீங்கி ெவளிப்ப ம்

ெதன்றாராக, உைரகாரர், " ைழயின்கண்

தவிரப் பிறிதியா ம்

ைய "அைளயகம்

ைனஇ" வந்த

யிைல ெவ த் " என ைர கூறினார்.

ைன - ெவ ப் . ெவ க்கப்ப வ
யில்; ைழயன் ஊன் நைச ள்ளம் ரப்ப
- ெவன்பதற்கு ஊன்ேமற் ெசன்ற வி ப்பம் அதன் உள்ளத்ைதச் ெச த் தலான்
எனி

மைம ம். வட ல ேவந்தைர அடல் குறித் ெத தலால், அவர் வா த

ம்,

அதனால் விைள ம் ேபார் ன்பம் பயத்த ம் பயனாதலால், "வாட இன்னா ெவம்
ேபார் ெசய் ம் வ தி" ெயன்றார். இத்தைகய ேபார்க்ெகன்ேற சைமக்கப்பட்ட ேதர்
என்றற்கு "இயல் ேதர்" எனப்பட்ட . வட ல மன்னர் பலராதலால் ேபார் ஏற்ேபார்
இவ ெரன்ப

விளங்காைமயின், "யார்ெகால்" என் ம், ஏற்றவழி அவர் ெக தல்

ஒ தைலயாத ன், "அளியர் தாேம" என் ம் கூறினார். ேபாாில் அழி
நன்னிைலைய, "ெப
குறிக்கின்றார்.
தலாகிய ஒ

ழ

த யவற்றின் கண் ெதய்வ

ைற ம் என்பவாக ன், " ழ

ெபா ந்திய ெதய்வம்" என்றார். கந்தம், கட

ைற ம்

ண்;

பிற ம் கூ தல் காண்க. நாய்,

க வி. வல், சூதா ங் காய்.
-------------------------------------53. ேசரமான் மாந்தரஞ்ேசர

மாந்தரன் என்ப

்த

நல் யாணர்" என் ம், அழிந்தபின், "காடாகி விளி ம்" என் ம்

"கட ள் ேபாகிய க ந்தாட் கந்தம்" (அகம்-307) என்
சூதா

ன் நா

இச் ேசரமான

கு யினனாதலால், இவ்வா

ம்ெபாைற.

இயற்ெபயர். இவன் இ ம் ெபாைறக்

கறப்ப கின்றான். "நிைறய ந்தாைன ெவல் ேபார்

மாந்தரம் ெபாைறயன்" (அகம்-142) என மாந்தரர் சான்ேறாரால் குறிக்கப்ப வ
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காணலாம். இவன் கபிலராற் சிறப்பிக்கப்பட்ட ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன்
த ய ேசரமன்னர்கட்குக் காலத்தாற் பிற்பட்டவன். கபிலர் த ய நல் ைசப்
லவர் பாட் க்களிற் ேபாீ பா ைடயவன், ஒ காலத்ேத இவற்கும் இராய சூயம்
ேவட்ட ெப நற் கிள்ளிக்கும் ேபார் உண்டாயிற் . ேதர்வண்மைலய ெனன்பான்
ேசாழற்குத் ைணவனாய் வந் , இவைன ேவறற்கு உதவினான். அக்காலத்ேத இச்
ேசரமான் தன்ைனத் ெதாைலவித்த ேதர்வண் மைலயன ேபாராண்ைமைய வியந்
"வல்ேவல் மைலயனல்ல னாயின் நல்லமர் கடத்தல் எளி மன் நமக்ெகன"
நிைனந்தாெனன வடம வண்ணக்கன் ெப ஞ்சாத்தனார் பா கின்றார். இச் ேசரமான்
ஆட்சிக்குட்பட்ட விளங்கில் என் ம் ஊைரப் பைகவர் ற் ைக யிட்
வ த்த
ெகாண்

வித்தாராக, இவன் யாைனப்பைட ம் குதிைரப்பைட ம் சிறப் றக்
ெசன் பைகவைர ெவ ட் விளங்கிலைர உய்வித்தனன். இச் சிறப்

நிகழ்ச்சி இப் பாட் ன்கண் குறிக்கப்ப கிற ,
கிடங்கில், விளங்கில் என்பன ேபாலப் ெபா ந்தில் என்ப ஓர் ஊர். இளங்கீர ன்
என்ப இப் லவர ெபயர். இதனால் இவர் ெபா ந்தி ளங்கீரனார்
எனப்ப கின்றார். இவர் அழகிய பாட் க்கைளப் பா ம் நலஞ் சிறந்தவர்.
ெபா ள்வயிற் பிாிந்ேதகும் ஒ தைல மகன் ெநஞ்சிைன அவன் தன் மைனவிபாற்
ெசன்ற காதல் த ப்ப, அவன் அதைனத் ெத ட் ச் ெசன்ற ம், ெசன்றவன் விைன
த் ப் ெபா ள் நிரம்பக் ெகாண் வ ங்கால் அக்காத ணர் ேதான்றி, அவன்
காத ைய நிைனப்பிக்க "குைறவிைன
த்த நிைறவின்னியக்கம்" எனத் தான்
தி ம்பி வ ம் வ ைகையப் கழ்ந்

ேபசிய ம், தைலவி அவன் வர

யிைழத்தி ப்ப ம் அவன் வரவிைன அவள் நிைனக்குந்ேதா ம் பல்

குறித்

ஆழி

யிைசப்ப ம்,

பிற ம் இவரால் அழெகா கப் பாடப் ப கின்றன. இவர், இச் ேசரமான் தி

ன்

ெசன் பா யவழி, அவன், ெச த்த ெசய் ள் ெசய் ம் சிறப் ைடய "கபிலன் இன்
உளனாயின் நன் " எனச் ெசய் ளின்பச் ெசால்லாட் ைட விதந் கூறினன்.
அந்நிைலயில் இவர் இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
திர்வா ாிப்பி த்த வார்மணற்
கதிர்வி மணியிற் கண்ெபா மாடத்
திலங்குவைள மகளிர் ெதற்றி யா ம்
விளங்குசீர் விளங்கில் வி மங் ெகான்ற
களங்ெகாள் யாைனக் க மான் ெபாைறய
விாிப்பி னக ந் ெதாகுப்பி ெனஞ்சும்
மம்மர் ெநஞ்சத் ெதம்மேனார்க் ெகா தைல
ைகம் ற் றலநின் கேழ ெயன் ம்
ஒளிேயார் பிறந்தவிம் மலர்தைல லகத்

5

வாேழ ெமன்ற மாிேத தாழா
ெச த்த ெசய் ட் ெசய்ெசந் நாவின்

10
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ெவ த்த ேகள்வி விளங்கு கழ்க் கபிலன்
இன் ள னாயி னன் ம ெனன்றநின்
ஆ ெகாள் வாிைசக் ெகாப்பப்
பா வன் மன்னாற் பைகவைரக் கடப்ேப

(53)

திைண ம் ைற மைவ. ேசரமான் மாந்தரஞ்ேசர
ெபா ந்தி ளங்கீரனார் பா ய .
உைர:

திர் வார் இப்பி

ம்ெபாைறையப்

த்த வார் மணல்- ற்றி நீண்ட சிப்பிக்கண்

த் ப்ேபா ம் ெவளிய ஒ ங்கு பட்ட மணற்கண்ேண; கதிர் வி மணியின்
கண்ெபா மாடத் -ஒளி வி கின்ற மணிகளாற் கண்ைணப் ெபா கின்ற
மாடத்திடத் ; இலங்குவைள மகளிர் ெதற்றி யா ம்- விளங்கிய வைளைய ைடய
மகளிர் ேவதிைகக்கண்ேண விைளயா ம்; விளங்குசீர் விளங்கில்- விளங்கிய
சீர்ைமைய ைடய விளங்கிற்கு; வி மம் ெகான்ற- பைகவரான் வந்த இ ம்ைபையத்
தீர்த்த; களங் ெகாள் யாைனக் க மான் ெபாைறய- ேபார்க்களத்ைதத் தனதாக்கிக்
ெகாண்ட யாைனைய ம் விைரந்தகுதிைரைய
அக

ைடய ெபாைறய; விாிப் பின்

ம்-விாித் ச் ெசால் ற் பரக்கும்; ெதாகுப்பின் எஞ்சும்- ெதாகுத் ச் ெசால் ற்

ெபா ள் ஒழி ப

மாகலான்; மம்மர் ெநஞ்சத்

ெநஞ்ைச ைடய எங்க

க்கு; ஒ

எம்மேனார்க்கு- மயக்கம் ெபா ந்திய

தைல ைகம் ற்றல நின் கழ் என் ம்- ஒ

தைலயாக
யா நின
கழ் எந்நா ம்; ஒளிேயார் பிறந்த இம் மலர்தைல லகத்
கலவியால் விளக்க ைடேயார் பிறந்த இப் ெபாிய இடத்ைத ைடய லகத்தின்
கண்ேண; வாேழம் என்ற

-

ம் அாி - வாேழ ெமன் றி த்தலம் கூடா ; தாழா -

விைரய; ெச த்த ெசய் ள் ெசய் ெசந் நாவின் ெவ த்த ேகள்வி விளங்கு கழ்க்
கபிலன்- பல ெபா ைள ம் அடக்கிய ெசய் ைளச் ெசய் ம் ெசவ்விய நாவிைன ம்
மிக்க ேகள்விைய ம் விளங்கிய கைழ
மன் என்ற- இன்
ஆ

உளனாகப் ெபறின் நன்

ெகாள் வாிைசக்கு ஒப்ப- நின

ைடய கபிலன்; இன்
அ

உளனாயின் நன்

ெபற்றிேலன் என்

ெசால் ய; நின்

ெவன்றி ெகாண்ட சிறப்பிற்குப் ெபா ந்த;

பா வன்மன்- பா ேவன்; பைகவைரக்கடப் - நீ பைகவைர ெவன்ற ெவற்றிைய எ- .
மாடத்

மகளிர் மண டத் த் ெதற்றிக்கண்ணா ம் விளங்கில் என்க. ெதற்றி

ெயன்பதைனக் ைக ேகாத்தா ம் குரைவ ெயன்பா
ளர். ெபாைறய, கபிலன்
இன் ளனாயின் நன் மன் ெனன்ற நின் ஆ ெகாள் வாிைசக் ெகாப்பப் பைகவைரக்
கடப்ைப யான் தாழா

பா ேவன்; நின் கழ் விாிப்பின் அக

ம்; ெதாகுப்பின் எஞ்சும்;

ஆதலான் எமக்குக் ைகம் ற்றல; ஒளிேயார் பிறந்த இம் மலர்தைல லகத் வாேழ
ெமன்ற ம் அாி என மாறிக் கூட் க. தாழா ெசய் ட் ெசய் ெசந்நா ெவன
விையப்பி

மைம ம். ஒளிேயாெரன்ற , கபிலன்

தலாயிேனாைர வாேழ
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ெமன்ற ம் அாிெதன்ற க த் , பாடாதி த்த ம் அாிெதன்றதாக்கி, யா ம் வல்லப
பா ப் ேபா ேவ ெமன்றதாகக் ெகாள்க. நன் மன் என்ப கழிவின் கண் வந்த .
பா வன்மன்னா ெலன்றவழி மன் ம் ஆ ம் அைசநிைல. பா வன்மன் ெனன்பதைன
அல்லீற் த் தனித்தன்ைம விைன யாக்கி நின் வாிைசக் ெகாப்ப, நின் பைகவைரக்
கடப்ைபப் பா ேவன்; அதனால் விாிப்பின் அக ம், ெதாகுப்பின் எச்சும், மம்மர்
ெநஞ்சத் எமக்கு நின் கழ் ைகம் ற்றல ெவன அவன் கைழ ேமம்ப த் க்
கூாியவாறாக ைரப்பி மைம ம். இப்ெபா ட்குப் பா வன் மன்ெனன்றதைன
ஒழியிைசயாகக் ெகாள்க. சிறந்த ெசய் ள் என் ம், ெசய் ட் ெசய்த ெசந்நா என் ம்
பாடம்.
விளக்கம்: ெதற்றிக்கண்ணி ந்
யா ம்" என்றார்; "கு ந்ெதா
( றம்:*34) என்

விைளயாடல் மகளிர் இயல்பாத ன், "ெதற்றி

மகளிர் ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யா ம்"

பிற ம் கூ தல் காண்க. விாிப்பின் அக

தலா

ம், ெதாகுப்பின்

எஞ்சுதலா ம் இவ்விரண்
ம் ேவ ெநறி யில்லாைமயா ம், பா ேவார்க்கு
மயக்க ண்டாத ன் "மம்மர் ெநஞ்சத் ெதம்மேனார்க்" ெகன்றார். கல்வி ேகள்விகளால்
உயர்ந்ேதார்க் குளதாகும் கழ் காரணமாகப் பிறக்கும் இைச, ஈண்
ப கிற . ஒத்தல், ஈண்

உவமப்ெபா ளதாகா

"உவைம ம் ெபா

ஒளிெயனப்
ம் ஒத்தல்,

ேவண் ம்" (ெதால். உவைம:8) என்றாற் ேபால அைமதி குறித் வந்த . சிறி ம்
"தாழா கபிலன் இன் ளனாயின் நன் மன் என்ற" என இைய ம். தாழா ெதன்
விைன ெயச்சத்ைதச் ெசய் ெசன்பதேனா
த்த ம் அைம ம் என்றற்குத்
"தாழா ......அைம ம்" என்றார். வாழ்தல், பாடற்குாிேயாைரப் பா
"வாேழ ெமன்ற

வாழ்தலாத ன்,

ம் அாிெதன்ற க த் .....ெகாள்க" என்றார்.

------------54. ேசரமான் குட் வன் ேகாைத
இவன், ேசரநாட் ன் ஒ பகுதியாகிய குட்ட நாட் க்கு உாியவன். ஆதலால்
இவன் குட் வன் ேகாைத ெயனப்ப கின்றான். ேகாைத ெயன்ப இயற்ெபயர்.
இவன் காலத்தில் ேசாழ நாட் ல் இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நலங்கிள்ளி
ேசட்ெசன்னி ம் குராப் பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மா வளவ ம் ஆட்சி ாிந்தனர்.
"வானம் நாண வைரயா

ெசன்ேறார்க், கானா தீ ம் கவிைக வண்ைமக், க மான்

ேகாைத" ெயனப்ப தலால், இவன

ெகாைடச் சிறப் ம், "

ஞ்சு வியன் லத்

தற்ேற, வ
ஞ்சு தடக்ைக யவ ைட நாேட" என்பதனால், இவன
சிறப் ம் லவர் பா ம் கழ் ெபற் விளங்குகின்றன.

ம்

ெவன்றிச்
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இக் குமரனார், ேகானாட் எறிச்சி ைரச் சார்ந்த மாடல ெனன்பாற்கு
மகனாராவர். மாடல ெனன்ற ெபயைர ேநாக்கின் இவர் பார்ப்பன ெரன அறியலாம்.
இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னி ம் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய
ெப ந்தி மா வளவ ம் இவராற் பாடப்பட் ள்ளனர். ேசாழர்கட்குத் தாைனத்
தைலவராகிய ேசாழிய ேவனாதி தி க்குட் வைன ம் ஏனாதி தி க் கிள்ளிைய ம்
இவர் பாராட் ப் பா யி க்கின்றார். இவர், ேகட்ேபார் மனமகிழத்தக்க இனிய ெசால்
லைமயப் பாடல் வல்லவர். ெப ந்தி மா வளவன் ஒ

கால் பாிசில் நீட் த்தானாக,

இக் குமரனார், ெவண்குைடச் ெசல்வ ைடய ேவந்தராயி

ம், சீ

ர் மன்னராயி

ம்

எம்மால் வியக்கப்ப ேவார், "எம்வயிற் பாடறிந் ெதா கும் பண்பிேனாேர" என் ம்
"மிகப்ேப ெரவ்வ றி ம் எைனத் ம் உணர்ச்சி யில்ேலா ைடைம ள்ேளம்,
நல்லறி ைடேயார் நல்குர உள்
ம்" என் ம் இவர் கூ வ இவ ைடய உயர்ந்த
மனமாண்ைபப் லப்ப த் கிற . ேசரமான் குட் வன் ேகாைதயி ைடய ெகாைட
நல

ம், காவற்சிறப் ம் பிறர்க்கு அறி

த் ம் க த்தால் ம ைரக் குமரனார் இப்

பாட் ன்கண், "ஓ ைர ைடய தைலவன் ஒ வன் அத ட் ெசம்மாந்
ேசரமான் குட் வன் ேகாைதயின் அைவக்களத் ட் ெசம்மாந் ெசல்வ

குவ ேபால,

எம்ேபால்வார்க்கு எளி ; அவைனப் பைகத் ப் ேபாெரதிரக் க
ம் ேவந்தர்க்கு
இைடயன் தன் ஆட் நிைர டன் குதற்கஞ்சும்
ஞ்சும் கா ேபாலப் ேபரச்சம்
விளப்பதாைசயால், குவ ெதன்ப

அாி " என்

சிறப்பித் க் கூ கின்றார்.

எங்ேகா னி ந்த கம்பைல
ர்
உைடேயார் ேபால விைடயின் கு கிக்
ெசம்ம னாளைவ யண்ணாந்
குதல்
எம்மன வாழ்க்ைக யிரவலர்க் ெகளிேத
இரவலர்க் ெகண்ைம யல்ல
ரெவதிர்ந்
வான நாண வைரயா ெசன்ேறார்க்
கானா தீ ங் கவிைக வண்ைமக்
க மான் ேகாைத ப்ெபதிர்ந் ெத ந்த
ெந ெமாழி மன்னர் நிைனக்குங் காைலப்

5

பாசிைலத் ெதா த்த வைலக் கண்ணி
மாசு
க்ைக ம வா யிைடயன்
சி தைல யாயெமா கு கல் ெசல்லாப்
ஞ்சு வியன் லத் தற்ேற

10

வ

ஞ்சு தடக்ைக யவ

ைட நாேட.

(54)

திைண ம் ைற மைவ. ேசரமான் குட் வன் ேகாைதையக் ேகானாட்
எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார் பா ய .
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உைர: எங்ேகான் இ ந்த கம்பைல
ஓைசைய ைடய பைழய

ர் - எம் ைடய இைறவன் இ ந்த

ாிடத் ; உைடேயார் ேபால இைட யின்

கு கி - அதைன

ைடயவர்கைளப் ேபாலக் காலம் பாராேத ய கி; ெசம்மல் நாளைவ அண்ணாந்
குதல் - தைலைம ைடய நாேளாலக்கத்தின் கண்ேண தைலெய த் ச் ெசம்மாந்
ெசன்

குதல்; எம் மன வாழ்க்ைக இரவலர்க்ெகளி

- எம்ைமப்ேபா

ம்

வாழ்க்ைக ைடய இரப் ேபா க்கு எளி ; இரவலர்க்கு எண்ைம யல்ல
இரப்ேபார்க்கு எளிதாவ தல்ல ; ர ெவதிர்ந்
வானம் நாண வைரயா

- மைழ நா

ம்ப

- இங்ஙனம்

- பா காத்தைல ஏற் க் ெகாண் ;
எப்ெபா ைள ம் வைரயா ;

ெசன்ேறார்க்கு - தன்பாற் ெசன்றவர்கட்கு; கவிைக ஆனா ஈ ம் வண்ைமக் க மான்
ேகாைத - இடக் கவிந்த ைகயால் அைமயா ெகா க்கும் வன்ைமைய ைடய க மான்
ேகாைதய ;

ப் எதிர்ந் ெத ந்த ெந

ெமாழி மன்னர்- வ ேயா

மா பட்ெட ந்தி ந்த வஞ்சினங் கூறிய ேவந்தர்; நிைனக்குங் காைல - க

ங்

காலத் ; பாசிைலத் ெதா த்த உவைலக் கண்ணி - பசிய இைலயால் ெதா க்கப்பட்ட
தைழக் கண்ணிைய ம்; மாசுண் உ க்ைக - மாசுண்ட உைடைய ம்; ம
இைடயன் - ம ந்த வாைய

ைடய இைடயன்; சி

ெசல்லா - சிறிய தைலைய ைடய ஆட் னத்ேதா

தைல ஆய ெமா
கூட அ

வாய்
கு கல்

கல் ெசல்லாத;

ஞ்சு வியன் லத் தற் தங்கும் அகன்ற நிலத்ைத ெயாக்கும்; வ
ஞ்சு
தடக்ைக யவ ைட நா - வ தங்கிய ெபாிய ைகைய ைடயவ ைடய நா எ- .
எங்ேகா னி ந்த
ர்ப் குதல் இரவலர்க் ெகளி ; அவ ைடய நா
நிைனக்குங்காைல இைடயன் சி தைல யாயெமா கு கல் ெசல்லாப்

மன்னர்
ஞ்சு

வியன் லத் தற்ெறனக் கூட் விைன
ெசய்க; மன்னர்க்கு இைடய ம் அவர்
பைடக்குச் சி தைலயாய ம் ேகாைத நாட் ற்குப்
ஞ்சு வியன் ல ம்
உவைமயாகக் ெகாள்க. உவைலக் கண்ணி ெயன்றதைனப் ெபயராகக் ெகாள்க;
ைட வியன் ல ெமன்ப உம் பாடம்.
விளக்கம் :

ெரன

ன்னர்க் கூறி உைடேயா ெரன்றைமயின், "

ைடேயாைரப் ேபால்" என்றார்; அவைர யன்றிப் பிறர் இைட யின்
கூடாதாக ன். ெசம்மல், தைலைம "ேசவ
என்றாற்ேபால. எண்ைம

பட ம் ெசம்ம

ைடயதைன ெயண்ைம ெயன்ற

ைர

கு குதல்

ள்ளெமா " (

கு: 42 )

உபசாரம். கவிைக ;

இறந்த காலந் ெதாக்க விைனத் ெதாைக; ெந ெமாழி; வஞ்சினம்.

ஞ்சுதல் - தங்குதல்.

உவைல க தி இைடயன் கு கல் ெசல்லா என இையக்காமல், உவைலயாற்
ெறா க்கப்பட்ட கண்ணி ெயனப் ெபயராக்குக ெவன்பார், "உவைலக் கண்ணி
ெயன்றதைன..............ெகாள்க" என்றார்.
ஞ்சு வியன் லம் ஆட் ைடயர் காத
அச்ச ைடய தாதல் ேபாலக் குட் வன் ேகாைதய நா பைகவர் குதற்
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கச்ச ைடயெதன இதனால் அவன் காவற்சிறப் க் கூறினாராம்; அதியமா
ென மானஞ்சியின் காவற்சிறப் க் கூறவந்த ஔைவயார், "ஆர்வலர் கு கினல்ல
காவலர், கனவி
கூரத் தக்கதாம்.

ங் கு காக் க

ைட வியனகர்" ( றம்; 390) என்ற

ஈண்

நிைன

------------55 பாண் யன் இலவந்திைகப் பள்ளித்

ஞ்சிய நன்மாறன்

இப்பாண் யன், இலவந்திைகப் பள்ளிக்கண் இறந்த பற்றி பிற்காலச்
சான்ேறாரால் இவன் இவ்வா கூறப்ப கின்றான். இவன் மிக்க ேபராண்ைம
ைடயவன்; இவைனப் பா ய சான்ேறார் பல ம் இவ ைடய ேபார் வன்ைம த ய
ேபராற்றல்கைளேய ெபாிெத த் ெமாழிந்தி க்கின்றனர். காவிாிப் ம்பட் னத் க்
காாிக்கண்ணனார், "வல்லா ராயி

ம் வல்

ந ராயி

ம், கழ்த

ற்ேறார்க்கு

மாேயானன்ன, உைரசால் சிறப்பின் கழ்சால் மாற" என் ம், நக்கீரனார், "ஓங்குவாள்
மாற" என் ம் பாராட் யி க்கின்றனர். ஒ கால் இவைன ஆ ர்

லங் கிழா ம்,

வடம வண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனா ம் தனித்தனிேய காணச் ெசன்றேபா , அவர்கட்கு
இவன் பாிசில் தர நீட் த்தான். அ கண் , அவர்கள் ெவகுண் பா யன மிக்க
ெப மிதம் ேதாற் விப்பனவாகும். அவன் தல்வர் பலைர ைடயவன்: "ேநாயிலராக
நின் தல்வர்" என ஆ ர் லங் கிழா ம், "நின்ேனா ரன்ன நின் தல்வர்" என வடம
வண்ணக்கன் ெபாிசாத்தனா ம் இவன் மக்கள் நலத்ைதக் குறித் ைரப்ப
ேநாக்கத்தக்க .
ஓங்குமைலப் ெப விற் பாம் ஞாண் ெகாளீஇ
ஒ கைண ெகாண்
ெவயி டற்றிப்
ெப விற லமரர்க்கு ெவன்றி தந்த
கைறமிடற் றண்ணல் காமர் ெசன்னிப்
பிைற தல் விளங்கு ெமா கண் ேபால
ேவந் ேமம் பட்ட ந்தார் மாற
க ஞ்சினத்த ெகால்களி ங் கதழ்பாிய க மா ம்
ெந ங்ெகா ய நிமிர்ேத ெநஞ்சுைடய கன்மறவ ம் என
நான்குடன் மாண்ட தாயி மாண்ட

5

அறெநறி

10

தற்ேற யரசின் ெகாற்றம்

அதனால், நமெரனக் ேகால்ேகா டா
பிறெரனக் குணங்ெகால் லா
ஞாயிற் றன்ன ெவந்திற லாண்ைம ம்
திங்க ளன்ன தண்ெப ஞ் சாய ம்
வானத் தன்ன வண்ைம

ன் ம்

15

161
உைடைய யாகி யில்ெலார் ைகயற
நீநீ வாழிய ெந ந்தைக தாழ்நீர்
ெவண்டைலப் ணாி யைலக்குஞ் ெசந்தில்
ெந ேவ ணிைலஇய காமர் வியன் ைறக்
க வளி ெதாகுப்ப

ண் ய

வ வா ெழக்கர் மண

20

ம் பலேவ.
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திைண: பாடாண் ைண. ைற: ெசவியறி
உ. பாண் யன்
இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறைன ம ைர ம தனிளநாகனார் பா ய .
உைர: ஓங்கு மைலப் ெப

வில் பாம் ஞாண் ெகாளீஇ- உயர்ந்த மைலயாகிய

ெபாிய வில்ைலப் பாம்பாகிய நாைணக் ெகா
உடற்றி-ஒப்பில்லாதேதா ரம்ைப வாங்கி
அமரர்க்கு-ெபாிய வ

ன்

த்தி; ஒ

கைண ெகாண்

மதிைல ம் எய் ; ெப

ெவயில்
விறல்

ைய ைடய ேதவர்கட்கு; ெவன்றி தந்த- ெவற்றிையக் ெகா த்த;

கைற மிடற் றண்ணல்- காிய நிறஞ் ேசர்ந்த தி மிடற்ைற ைடய இைறவன ; காமர்
ெசன்னிப் பிைற தல் விளங்கும் ஒ கண் ேபால-அழகிய தி
ப் பக்கத் தணிந்த
பிைற ேசர்ந்த தி
ேமம்பட்ட

ெநற்றிக் கண்ேண விளங்கும் ஒ

ந்தார் மாற-

ேவந்த

ள்

சினத்த ெகால் களி ம்-க ய சினத்ைத
மா ம்- விைரந்த ெசலைவ

ம், ேமம்பட்ட

ந்தாைர ைடய மாற, க ஞ்

ைடயவகிய மணஞ் ெச க்கிய குதிைர ம்; ெந ங்
ைடய வாகிய உயர்ந்த ேத ம்; ெநஞ்சுைடய

ெமன- ெநஞ்சு வ ைய ைடய ேபாைர வி ம் ம் மறவ ெமன;

நான்குடன் மாண்டதாயி
மாண்ட அற ெநறி தற்
ைடத்

நயனம் ேபால; ேவந்

ைடயவாகிய ெகால்களி ம்; கதழ் பாிய க

ெகா ய நிமிர் ேத ம்-ெந ய ெகா ைய
கல் மறவ

தி

ேவந்தர

ம்- நான்கு பைட ங் கூட மாட்சிைமப்பட்டதாயி ம்;
அரசின் ெகாற்றம்- மாட்சிைமப்பட்ட அற ெநறிைய தலாக

ெவற்றி; அதனால்-; நமர் எனக் ேகால் ெகாடா -இவர் நம் ைடய

ெரன அவர் ெசய்த ெகா ந் ெதாழிைலப் ெபா த் க் ேகால் வைளயா ; பிறர் எனக்
குணம் ெகால்லா - இவர் நமக்கு அயேலா ெரன் அவர் நற்குணங்கைளக் ெகடா ;
ஞாயிற் றன்ன ெவந் திறல் ஆண்ைம ம்-ஞாயிற்ைறப் ேபான்ற ெவய்ய திறைல ைடய
ர ம்; திங்கள் அன்ன தண் ெப ஞ் சாய

ம்-திங்கைளப் ேபான்ற குளிரந்த ெபாிய

ெமன்ைம ம்; வானத் தன்ன வண்ைம ம்- மைழையப் ேபான்ற வண்ைம ெமன்ற;
ன்

ைடைய யாகி-

ன்ைற

ைடைய யாகி; இல்ேலார் ைகயற-இல்லாேதார்

இல்ைலயாக; நீ நீ வாழிய-நீ ெந ங் காலம் வாழ்வாயாக; ெந ந்தைக- ெந ந்தகாய்;
தாழ் நீர் ெவண்டைலப் ணாி அைலக்கும் ெசந்தில்-தாழ்ந்த நீைர ைடய கட ன்கண்
ெவளிய தைலைய ைடய திைர யைலக்கும் ெசந்தி டத் ; ெந
ெந ய

கேவள் நிைலெபற்ற; காமர் வியன்

ேவள் நிைலஇய-

ைற- அழகிய அகன்ற

ைறக்கண்;
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க வளி ெதாகுப்ப- ெப ங் காற் த் திரட் தலால்; ஈண் ய வ வாழ் எக்கர்
மண
ம் பல குவிந்த வ வ ந்திய எக்கர் மண
ம் பலகாலம் எ- .
குணம் ெகால்லா
ெதனி

மாம்.

என்பதற்கு,

ைறைம யழிய நீ ேவண் யவா

ந் தார் மாற, ெந ந்தகாய், நான்குடன் மாண்டதாயி

ெசய்யா
ம் அரசின்

ெகாற்றம் அறெநறி தற்கு; அதனால் ேகால் ேகாடா குணங் ெகால்லா ,
ஆண்ைம ம் சாய ம் வண்ைம
ைடையயாகி இல்ேலார் ைகயற நீ மண
பலகா ம் நீ வாழிய ெவனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ெகாளீஇ - ெகா
வ வித் ெதன்ப

த்தி; ெகாள்வித் ெதன்ப

வ த்தி ெயன இன் ம் வழங்குவ

ெகா

ம்

த்தி ெயன வந்த ;

ேபால ெவன்க.

ெவயில்,

ன்றாகிய மதில்; ெபான் ெவள்ளி இ ம்ெபனப் ராணங்கள் கூ ம். ஓரம்ேப
ெகாண்
ெவயி ம் எய்தாெரன வரலா கூற ன், "ஒ கைண ெகாண்
ெவயி
டற்றி" ெயன்றார். "கைறமிட றணிய மணிந்தன் " என்ற விடத் க் கைற
க ப் நிறங் குறிப்பதாக உைர கூறினைமயின் ஈண் ம் கைறமிடற்றண்ணல்
என்றதற்குக் காிய நிறஞ் ேசர்ந்த தி மிடற்ைற ைடய இைறவன் என் உைர
கூறினார். ேவந்ெதனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின் ேவந்தைர ம் ெகாண்டார்.
ெநஞ்சுைடய கல் மறவர் என்ற விடத் ப் கல்வ வி ம் த ெலன் ம்
ெபா ளதாக ன், அதற்ேகற்பப் ேபாைர வி ம் ம் மறவர் என்றார்; "ேபாெரனிற்
க

ம் ைன கழல் மறவர்" ( றம்:31) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. நம ெரனக்

ேகால் ேகா வ

இவ்வா ெறன விளக்கேவண் , இவர் நம் ைடயெரன .......

ெபா த் "க் ெகாள்

வ

என்ப

ேதான்ற விாித் க் கூறினார். சாயல், ெமன்ைம

ைகயற இல்ைலயாக; இல்ேலார்க்கு இடமில்ைலயாக; ைக, இடம்.
இடமில்லாைமயாவ இன்ைம ைடேயார் இலராய் எல்ேலா ம் ெசல்வராக
என்பதாம். ெசந்தில், தி ச்ெசந்
ேதான் வ

ர்,

ண் மணற் குைவ திைர திைரயாகத் திைரத் த்

பற்றி, "வ வாழ் எக்கர்" எனப்பட்ட .

---------56. இலவந்திைகப் பள்ளித்
இப் பாண்

ேவந்தனான இலவந்திைகப் பள்ளித்

அளி ம் வண்ைம ம் நிரம்ப
ம தன் இளநாகனார், ெதறல்
பாராட்

ஞ்சிய பாண் யன் நன்மாறன்

வாழ்த்திய

ஞ்சிய நன்மாறன் ெதற

ைடயனாய், மிக்க கழ் ெகாண்
த

யன

ம்,

கேவ

விளங்குதல் கண்ட

ைடயனாய் ெந ங் காலம் வாழ்க ெவனப்

ேபாலக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார், இப்பாட் ன்கண்

இவைன உலகங்காக்கும், நால்வராகிய மணிமிடற் றிைறவ
தி மா

ம்

ம், பலராம

ம்,

ம் ெசயல் வைகயில் ஒப்ப ெரனக் கூறி, "ேவந்ேத, இன்ப
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கர்ச்சிக்கண் குைறவிலனாய் உலகில் இ ணீக்கி ெயாளி விளக்கும் ஞாயி ம்
திங்க ம் ேபால நிைலெபற் வாழ்க" ெவன வாழ்த் கின்றார். நக்கீரனார் ம ைரக்
கணக்காயனார்க்கு மகனாராவார், சங்ககாலத் ப் லவர் நிர ல் தைலைம ெபற்றவர்.
பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன ஆலங்கானப்
ேபாைர ம் ெபாலம்

ண் கிள்ளி ெயன்பவன், ேகாய ெரன்பாைர ெவன்

நிலங்

ெகாண்ட திற ம், ேசரமான் ேகாைத மார்ப க்குப் பைகயாய் இ த்த
கிள்ளிவளவைனப் பைழயன் மாறன் என்பான் ெவன் ேசர க்கு உவைக
ெயய் வித்த திற ம், பிற ம் இவரால் குறிக்கப்ப வனவாகும்.
இவர் ம ைரையச் ேசர்ந்தவராத ன், அதைன வாய்த்த விடங்களில், “அரண் பல
கடந்த

ரண்ெகாள் தாைன, வாடா ேவம்பின் வ தி கூடல்” “ெபான்ம

கூடல்” “மாடம

ம கிற் கூடல்” என்

ெந நகர்க்

சிறப்பித் ைரப்பர். ம ங்கூர்ப் பட் னம்,

காவிாிப் ம் பட் னம், சிறி, க
ர், உைற ர், த ய ர்க ம் ஆங்காங்கு
இவரால் சிறப்பிக்கப்ப கின்றன. ேவள் பாாிையத் தமிழ்ேவந்தர் வ ம் ெந ங்காலம்
ற் ைகயிட்
விைள லங்களி

ந்த காலத் க் கபிலர் கிளிகைளப் பயிற்றி, ெவளிேய
ந்

ெநற்கதிர் ெகாணர்வித் , உண க் குைற ண்டாகாவா

ேபணிக் காத்த ெசய்திைய இவர் குறிக்கின்றார். கபிலைர இவர் “உலகுடன் திாித ம்
பலர் கழ் நல் ைச, வாய் ெமாழிக் கபிலன்” எனச் சிறப்பிக்கின்றார். ங்க ேலாாியார்
என் ம் லவர் இவர் காலத்ேத சிறப் ற்றி ந்த ெசய்தி இவர் பாட்டால் விளங்குகிற .
இவ ைடய பாட் க்கள் இலக்கியச் ெசறி ைடயன. உைற ர்க்குக் கிழக்ேக ள்ள
பிட

க்கு ஒ கால் ெசன் , ஆங்கி ந்த ெப ஞ் சாத்தன் என்பாைனக் கண்டார்.

அவன் இவைரத் தன் மைனவிக்குக் காட் , “என்பால் ெசய் ம் அன்பளேவ
இவர்பா

ம் ெசய்க” என்றான். அதனால் வியப் மிகக் ெகாண்ட நக்கீரர், “தன் மைனப்

ெபான்ேபால் மடந்ைதையக் காட் , இவைன என்ேபால் ேபாற்ெறன்ேறாேன” ெயன்
பா ப் பரவினார். இவர் பா
ள்ள ெபா ண் ெமாழிக் காஞ்சி ஒவ்ெவா ெசல்வ
மக ம் ப த் இன்
தற்குாிய . இவைரப் பற்றிக் கூறப்ப ம் வரலா கள் பல.
ஏற் வல யாிய ெவாிம ளவிர்சைட
மாற்ற ங் கணிச்சி மணிமிடற் ேறா ம்
கடல்வளர் ாிவைள ைர ேமனி
அடர்ெவந் நாஞ்சிற் பைனக்ெகா ேயா

ம்

மண்
தி மணி ைர ேமனி
விண் யர் ட்ெகா விறல்ெவய் ேயா ம்
மணிமயி யாிய மாறா ெவன்றிப்
பிணி க ர்தி ெயாண்ெசய் ேயா ெமன
ஞாலங் காக்குங் கால ன்பின்

5

ேதாலா நல் ைச நால்வ

10

ள்

ம்
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கூற்ெறாத் தீேய மாற்ற ஞ் சீற்றம்
வ ெயாத் தீேய வா ேயாைனப்
கெழாத் தீேய யிக ந ர நைன
ெகாத் தீேய ன்னிய
த்த

ன்

ஆங்காங் கவரவ ெராத்த ன் யாங்கும்
அாிய
ளேவா நினக்ேக யதனால்
இரவலர்க் க ங்கல ம கா தீயா

15

யவனர், நன்கலந் தந்த தண்கமழ் ேதறல்
ெபான்ெசய் ைனகலத் ேதந்தி நா ம்
ஒண்ெடா மகளிர் ம ப்ப மகிழ்சிறந்
தாங்கினி ெதா குமதி ேயாங்குவாண் மாற
அங்கண் விசும்பி னாாி ளகற் ம்
ெவங்கதிர்ச் ெசல்வன் ேபால ங் குடதிைசத்
தண்கதிர் மதியம் ேபால ம்
நின்

நிைலஇய

லகேமா

திைண: அ . ைற:
நக்கீரனார் பா ய .
உைர: ஏற்

20

டேன.

(56)

ைவநிைல. அவைன ம ைரக் கணக்காயனார் மகனார்

வலன் உயாிய - ஆேனற்ைற ெவற்றியாக உயர்த்த; எாி ம ள் அவிர்

சைட - அழல் ேபா ம் விளங்கிய சைடயிைன ம்; மாற்ற ங் கணிச்சி மணி
மிடற்ேறா ம் - விலக்குதற்காிய ம ப்பைடைய
ைடய நீலமணிேபா ம்
தி மிடற்ைற

ைடேயா

ம்; கடல் வளர் ாி வைள ைர ம் ேமனி - கடற் கண்ேண

வள ம் ாிந்த சங்ைக ெயாக்கும் தி நிறத்ைத ைடய; அடர் ெவம் நாஞ்சிற் பைனக்
ெகா ேயா ம் - ெகாைலைய வி ம் ம் கலப்ைபைய ம் பைனக்ெகா ைய
ைடேயா
ேபா

ம் தி

ம்; மண்

தி

மணி ைர ம் ேமனி - க வப்பட்ட அழகிய நீலமணி

ேமனிைய ம்; விண் உயர் ட்ெகா

ேவாங்கிய க டக்ெகா ைய
உயாிய - நீலமணிேபா

விறல் ெவய்ேயா

ைடய ெவன்றிைய வி ம் ேவா

ம் - வா

ற

ம்; மணி மயில்

ம் நிறத்ைத ைடய மயிற்ெகா ைய ெய த்த; மாறா ெவன்றி -

மாறாத ெவற்றிைய ைடய; பிணி
ர்திைய ைடய ஒள்ளிய ெசய்ேயா

க

ர்தி ஒண் ெசய்ேயா
ெமன்

ம் என - அம் மயிலாகிய

ெசால்லப்பட்ட; ஞாலம் காக்கும் கால

ன்பின் - உலகம் காக்கும்
காலத்ைதச் ெசய் ம் வ யிைன ம்; ேதாலா
நல் ைச நால்வ ள் ம் - ேதால்வியில்லாத நல்ல கழிைன
ைடய நால்வ
ள்

ம்; மாற்ற ம் சீற்றம் - விலக்குதற்காிய ெவகுட்சியால்; கூற்

ெயாப்ைப; வ

வா ேயாைன ஒத்தீ - வ யால் வா ேயாைன ெயாப்ைப; கழ்

இக நர் அ நைன ஒத்தீ - கழால் பைகவைரக் ெகால்
ன்னிய

ஒத்தீ - கூற்றத்ைத

த்த ன்

கு ஒத்தீ - க திய

ம் மாேயாைன ெயாப்ைப;

த்தலான்

கைன ெயாப்ைப;
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ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்த ன் - அப்ப

யப்ப

அவரவைர ெயாத்தலான்; யாங்கும்

அாிய ம் உளேவா நினக்கு - எவ்விடத் ம் அாியன ம் உளேவா நினக்கு; அதனால் ஆதலால்; இரவலர்க் க ங்கலம் அ கா தீயா - இரப்ேபார்க்கும் ெப தற்காிய
அணிகலங்கைளப் ெபாி ம் வழங்கி; யவனர் நன்கலம் தந்த தண் கமழ் ேதறல் - யவனர்
நல்ல குப்பியிற் ெகா வரப்பட்ட குளிர்ந்த ந நாற்றத்ைத ைடய ேதறைல; ெபான்
ெசய் ைன கலத் ேதந்தி - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ைனந்த கலத்தின்கண்ேண
ேயந்தி; நா ம் ஒண்ேடா மகளிர் ம ப்ப மகிழ் சிறந் இனி ஒ கு மதி நாேடா ம் ஒள்ளிய வைளைய ைடய மகளிர் ஊட்ட மகிழ்ச்சி மிக்குஇனிதாக
நடப்பாயாக; ஓங்கு வாள் மாற - ெவன்றியான் உயர்ந்த வாைள ைடய மாற; அங்கண்
விசும்பின் - அழகிய இடத்ைத ைடய வானத்தின்கண்ேண; ஆாி ள் அகற் ம்
ெவங்கதிர்ச் ெசல்வன் ேபால ம் - நிைறந்த இ ைளப் ேபாக்கும் ெவய்ய
கதிைர ைடய ஞாயிற்ைற - ெயாப்ப ம்; குட திைசத் தண்கதிர் மதியம் ேபால ம் ேமைலத் திக்கிற் ேறான் ம் குளிர்ந்த கதிைர ைடய பிைறையப் ேபால ம்; உலகேமா
டன் நின் நிைலஇயர் இவ் லகத்ேதா கூட நின் நிைலெப வாயாக எ- .
பிணி கம் பிள்ைளயா ேர ம் யாைன ெயன் ம் ெசால் ப. கால னெபன்ற ,
தம்ைம ெயதிர்ந்ேதார்க்குத் தாம் நிைனந்தெபா ேத
காலத்ைதச் ெசய் ம்
வ ைய மணிமிடற்ேறாைனக் கூற்றெமன்ற , அழித்தற் ெறாழிைல
வா ேயா ெனன்ற

நம்பி

ைடைமயான்.

த்தபிராைன. இக ந ர நன் என்ற , மாேயாைன.

ஆாி ளகற் ம் ெவங்கதிர்ச் ெசல்வன் என்ற , எ கின்ற ஞாயிற்ைற. மதி, இளம்
பிைற. இ ேதவேரா வமித்தைமயாற் ைவநிைல யாயிற் .
விளக்கம்: மணி ெயனப் ெபா ப்படக் கூறியவழிச் சிறப் ைடய நீல மணிேய
ெகாள்ளப்ப மாக ன், “மணி மிடற்ேறான்” “தி மணி” “மணிமயில்” என் ழி ெயல்லாம்
நீலமணி ெயன்ேற உைர கூறினார். ெவம் நாஞ்சில் என்றவிடத் , ெவம்ைம
ேவண்டற்ெபா ட் டாதலால், “அடல் ெவம் நாஞ்சில்” என்றதற்குக் “ெகாைலைய
வி ம் ம் நாஞ்சில்” என்றார். மணி மிடற்ேறான்
அவர்க்ேகற்ப, கால
“கால

ன் என்பதற்கு

த ய நால்வ ம் ெதய்வமாத ன்

காலத்ைதச் ெசய் ம் வ

ெயன்றார்.

ன்ப” ( றம்:23) என்றவிடத் ப் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்

குறிக்கப்ப த ன், அவற்ேகற்பக் காலன் ேபா
கூறினார். தான் க தியைதக் க தியவாேற
கன் தி வ
ெப திநீ

க ேவார்க்ேக இவ்

ண்ைம

ம் வ

ைடேயாய் என்

க்கும் ேபராற்றல்

உைர

கற் குண் ;

ண்டாெமன நக்கீரர் “இன்ேன

ன்னிய விைனேய” என்பர். ேமனாட் க் கிேரக்க ம் உேராம ம் தம்ைம

அேயானியர் என்ப; அ

யவனர் எனத் திாிந்த . ஓங்கு வாள் மாற என்ற விடத் ,
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ஓங்குதற்குக் காரணம் இ ெவன்பார், “ெவன்றியான் உயர்ந்த வாள்” என்றார். ஞாயி
இ ளகற்றலா ம் திங்கட்பிைற ெதாழப்படலா ம் உவமமாயின.
---------57. இலவந்திைகப் பள்ளித்

ஞ்சிய பாண் யன் நன்மாறன்

இப்பாண் ேவந்தன்,ஒ கால்பைகவர்ேமற்ேபார்குறித் ச் ெசல்ல

ற்றானாக,

அவைனக் காணப் ேபாந்தி ந்த காவிாிப் ம் பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார்,
அவ

ைடய ேபார்வன்ைமைய நன்குணர்ந்தவராதலால், "ேவந்ேத, நின்

நாட்

வயல்கைளக் ெகாள்ைள ெகாள்ளின் ெகாள்க; ஊர்கைளத் தீக்கிைர யாக்கி

ஆக்குக; நின் ேவல் அப் பைகவைர அழிப்பி

ரர் பைகவர்
ம்

ம் அழிக்க; அவர் க மரங்கைள மட் ம்

த யாமல் வி க; அைவ நின் யாைனகட்குக் கட் த் தறியாகும் வன்ைம
என் பா கின்றார்.

ைடயவல்ல"

இக் காாிக்கண்ணனார், காவிாிப் ம் பட் னத்ைதச் ேசர்ந்தவர். இவர் சிறந்த
ெசய் ள் ெசய் ம் ெசந்நாப் லவர். இவர் காலத்ேத இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய
பாண் யன் நன்மாற ம், ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தி ம் ஒ வைர
ெயா வர் அ த் வாழ்ந்தனர். ேசாழன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந் தி மாவளவன்
இவர் காலத்தவன். இச் ேசாழன் நம் கண்ணனார்பால் நன்மதிப் க்ெகாண் , அவர்
ெசால்வழி நின் சீர்த்தி ற்றான். அங்ேக காவிாி கடெலா கலக்கும் நீர்த் ைறக்கண்
ேபாந் பர ம் கடேலாதம், தான் வ ங்கால் இறாமீைனக் ெகாணர்ந்ெதற்றி மீண்
ெசல் ம்ேபா மகளி ெரறிந்த ேகாைதகைளக் ெகாண்ேடகு ெமனத் தமக்குாிய நகாின்
சிறப்ைப ெய த்ேதா வர். ஒ கால் இவர், ேசாழன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய
ெப ந்தி மா வளவ ம் பாண் யன் வள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தி ம்
ஒ ங்கி ப்பக் கண்டார். கண்டவர், இ வர
வியந் , "இ

ஒற் ைமயால் உண்டாகும் நலத்ைத

ம் உடனிைல திாியீராயின், இமிழ் திைரப் ெபௗவ

த்த இப்

பயங்ெக மாநிலம் ைகயகப் ப வ ெபாய்யாகாேத" என் கூறி, என் ம் "இன்ேற
ேபால்க ம் ணர்ச்சி" ெயன வற்
த்திப் ெப ஞ் சிறப் ற்றார். பிட்டங் ெகாற்றன்
என்பவ

ைடய வண்ைமையப் கழ்ந்

பா ய இவர், அவன் "உள்ள ,

ள்

ம்

உறாற்க தில்ல" என் ம், "ஈேவார் அாிய இவ் லகத் வாழ்ேவார் வாழ அவன் தாள்
வாழியேவ" என் ம் வாழ்த் வர். ஆஅய் அண் ரன் இரவலர் வ வ ணர்ந்
அவர்க்கு யாைனகைளத் ெதாகுத்
பைடப்பயிற்சி ெசய் மிடத் ,
ெரன் ம் கூ வர்.

ைவத்தளிப்ப ெனன் ம், ேகாச ெரன்பார்
க்கமரத் ப் ெப ங் கம்பத்ைத நி த்திப் பயி

வ
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வல்லா ராயி ம் வல் ந ராயி ம்
கழ்த ற்ேறார்க்கு மாேயா னன்ன
உைரசால் சிறப்பிற் கழ்சான் மாற
நின்ெனான் கூ வ ைடேய ெனன்ெனனின்
நீேய, பிறர்நா ெகாள் ங் காைல யவர்நாட்
றங்குகதிர்க் கழனிநின் னிைளய ங் கவர்க
நனந்தைலப் ேப ெராி நக்க
மின் நிமிர்ந் தன்னநின் ெனாளிறிலங்கு ெந ேவல்
ஒன்னார்ச் ெசகுப்பி ஞ் ெசகுக்க ெவன்ன உம்

5

க மரந் த த ேலாம் நின்

10

ெந தல் யாைனக்குக் கந்தாற் றாேவ.

(57)

திைண: வஞ்சி. ைற: ைணவஞ்சி. அவைனக் காவிாிப் ம்பட் னத் க்
காாிக்கண்ணனார் பா ய .
உைர: வல்லா ராயி
ராயி

ம் - யாெதா

ம் - அதைன வல்லா ராயி

கல்விைய மாட்டாராயி

ம்; கழ்த

ம்; வல்

ந

ற்ேறார்க்கு மாேயான் அன்ன -

கழ்தைலப் ெபா ந்தியவர்கட்கு மாேயாைன ெயாத்த; உைர சால் சிறப்பின் கழ் சால்
மாற - ெசால்

த லைமந்த தைலைமைய ைடய கழைமந்த மாற; நின் ஒன்

ைடேயன் - நின

ஒ

காாியஞ் ெசால்

யாெதனின்; நீ பிறர் நா
காலத் ; அவர் நாட்

ெகாள்

த

கூ வ

ைடேயன்; என் ெனனில் அ

ங் காைல - நீ நின் பைகவர் நாட்ைடக் ெகாள்

இறங்கு கதிர்க் கழனி - அவர் நாட் ன்கண் வைளந்த

கதிைர ைடய வயைல; நின் இைளய ம் கவர்க - நின்

ைடய

ர ம் ெகாள்ைள

ெகாள்க; நனந் தைலப் ேப ர் எர ம் நக்க - அக ய இடத்ைத ைடய ெபாிய
தீ ம் சு க; மின்
ேபான்ற நின

ங்

நிமிர்ந் தன்ன நின் ஒளி றிலங்கு ெந

ேவல் - மின் நிமிர்ந்தாற்

பாடஞ் ெசய்கின்ற விளங்கிய ெந ய ேவல்; ஒன்னார்ச் ெசகுப்பி

ெசகுக்க - பைகவைர யழிக்கி

ம் அழிக்க; என்ன

ைரத்

உம் - யாவ ம்; க

ம்

மரந்

த தேலாம் - காவன் மரத்ைத ெவட் தைலப் பா காப்பாயாக; நின் ெந நல்
யாைனக்குக் கந்தாற்றா - நின் ைடய ெந ய நல்ல யாைனகட்கு ன் நட்
நிற்கின்ற தறிகள் ஆற்றமாட்டா வாதலான் எ- .
அைவ இளமர மாதலால், நின் ெந நல் யாைனக்குத் றியாதற்குப் ெபாைறயாற்றா
ெவன் உைரப்பா
ளர். வல்லவர்க்கும் மாட்டார்க்கும் ஒப்பப் கழ்ந்
ய
ெவாண்ணாைமயான், "மாேயா னன்ன" ெவன்றார். அன்றி, அவ்வி வர்க்கும் ஒப்ப
அ ள் பண் த ன் அவ்வா கூறிற் ெறனி அைம ம். மாற, நின் யாைனக்குக்
கந் ஆற்றாவாதலால் க மரந் த த ேலாம்ெபனக் கூட் க.
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நின் யாைனக்குக் கந்தாற்றா வாதலால் க
கூ வான்ேபால் சந்
யாயிற் .
விளக்கம்: வல்

மரந் த த ேலாம்ெபனக்

ெசய்விக்கும் நிைனவாற் கூறினைமயின், இ

ைணவஞ்சி

ந ெரன்பதற்கு, ம தைல வல்லாெரன் றறிக. வல்

வல்லா மாகிய இ திறந்தார் கழி

ந ம்

ம் மாேயான் ஏற் க் ேகாடைல, "ஆர்வலர்

ெதா ேதத்தி, நின் கழ் விாித்தனர் கிளக்குங்கா லைவநினக், கி ம்

தன்ைம

நற்கறிந்ேத மாயி ம், நகுத ந் தகுதியீங் கூங்குநிற் கிளப்ப" (பாி.4) என் சான்ேறார்
கூ தலா லறிக. நின்ெனான் கூ வ ெதன்ற விடத் நினக் ெகன்னா நின
ெதன்ற , கூ வதாகிய ஒன் அவன ெசய ெலன்ப ேதான்ற; நினக்ெகன்ற வழி,
அவ்ெவான் பிறரதாக ம் கூ ம். இறங்கு கதிர்க் கழனி - ற்றி விைளந் வைளந்
நிற்கும் கதிர்கைள ைடய ெநல் விைள ம் கழனி. பாடஞ் ெசய்தலாவ , வ த் த்
தீட் ெநய் சி உைறயி ட் ைவத்தல். க மரந் த ந்தாலன்றி ெவன்றி
நிரம்பாதாக ன், அதைனச் ெசய்யற்க ெவன்ற , கழனிையக் கவர்தல்
தண்ட மாத்திைரேய பைகவர் பணிந்
தவிர்த்

அவைர ய

திைறபகர

வர்; அதைன ேயற் ப் ேபாைரத்

தல் ேவண் ம் என்ப பட நிற்ற ன், "சந்

நிைனவாற்" கூறியவாறாயிற் ; ஆகேவ, இ

த ய ெசயல்

ெசய்விக்கும்

ைணவஞ்சி யாயிற்ெறன வறிக.

----------58. ேசாழன் குராப்பள்ளித்

ஞ்சிய ெப ந் தி மாவளவ

ம்

பாண் யன் ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தி ம் ேசாழன் ெப ந்
தி மாவளவன் குராப்பள்ளி ெயன் ம் இடத்ேத உயிர் றந்தைம க திப்
பிற்காலத்தான்ேறார் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந் தி மாவளவன் எனச்
சிறப்பித்தனர். இவன் ேபா டற் வதில் தைலசிறந்தவன். தன் காலத்ேத வாழ்ந்த
ேசரமன்னன் ெகாங்கு நாட்டவர்
இவன் அக் ெகாங்கைர ெவன்

ைணெபற்
ேசரனா

நகைரேய ேபார்க்களமாகக் ெகாண்

இவேனா

பைக ெகாண்டானாக,

குந் , அதன் தைலநகராகிய வஞ்சி

ேபா டற்றி ெவன்றி ெயய்தினான். இவன்,

"பைகவர் கழ்ந்த ஆண்ைம ம் நைகவர்க்குத், தாவின் த ம் பண் ம்" உைடய
ெனனக் ேகா ர் கிழார் பா கின்றார். பாண் யன் ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய
ெப வ தி இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாற க்கு ன்ேனா பின்ேனா
அ த்தி ந்தவன். ஏைனேயார் ேபாலா தன ஆட்சி நிைலெப தற்குச் ேசாழெனா
நட் ற்றி ப்பேத ேவண் வெதனத் ணிந் ேசாழன் குராப்பள்ளித ◌் ஞ்சிய ெப ந்
தி மாவளவன நட்ைபப் ெபற் இனிதி ந்தான். ஒ கால் இ வ ம்
ஒ ங்கி ப்பக்கண்ட காவிாிப் ம் பட் னத் க் காாிக் கண்ணனா ெரன் ம் சான்ேறார்
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இப் பாட்டால், "நீவிர் இ

ம் ஒ வர்க்ெகா வர் உதவி நட் மாறா

ெதா கு ராயின், இந் நில லகு ற் ம் ம் ைகயகப்ப வ ெபாய்யாகா " என
வற்
த்தினார். ேசாழனி ம் பாண் யைனேய சிறப் ற ெவ த்ேதாதி இப் பாட் ன்
கண் வற்
த் வதால், ேசாழன் அவர் க த் க்கு இனி திையந்தி ப்ப ம் பாண் யன்
ெத ட்டப்பட்ட ேவண் யி ப்ப ம் நன்கு விளங்குகின்றன.
நீேய, தண் னற் காவிாிக் கிழவைன யிவேன
த ெறாைலந்த ேகாளி யாலத் க்
ெகா நிழ ென ஞ்சிைன ழ்ெபா த் தாங்குத்
ெதால்ேலார் மாய்ந்ெதனத் ளங்கல் ெசல்லா
நல் ைச
கு ந க்கறத் தழீஇ
இைளய தாயி ங் கிைளயரா ெவறி ம்
அ நைர
மிற் ெபா நைரப் ெபாறாஅச்
ெச மாண் பஞ்சவ ேரேற நீேய
அறந் ஞ் சுறந்ைதப் ெபா நைன யிவேன

5

ெநல் நீ ெமல்லார்க்கு ெமளியெவன
வைரய சாந்த ந் திைரய த்த ம்
இமிழ்குரன் ரச ன் ட னா ம்
தமிழ்ெக கூடற் றண்ேகால் ேவந்ேத
பானிற
விற் பைனக்ெகா ேயா ம்

10

நீனிற
வி ேனமி ேயா ெமன்
றி ெப ந் ெதய்வ
டனின்றா அங்
கு ெக ேதாற்றெமா ட்குவர விளங்கி
இன்னீ ராக னினிய
ளேவா
இன் ங் ேகண்மி ம் மிைசவா ழியேவ

15

ஒ
ெரா
ர்க் காற் தி ாி வி ம்
உடனிைல திாியீ ராயி னிமிழ்திைரப்
ெபௗவ
த்தவிப் பயங்ெக மாநிலம்
ைகயகப் ப வ ெபாய்யா காேத

20

அதனால், நல்ல ேபால ம் நயவ ேபால ம்
ெதால்ேலார் ெசன்ற ெநறிய ேபால ம்
காத ெனஞ்சி ம் மிைட கற் கலம ம்
ஏதின் மாக்கள் ெபா ெமாழி ெகாள்ளா
தின்ேற ேபால்க ம் ேவேல ெகா வாிக்
ேகாண்மாக் குயின்ற ேசண்விளங்கு ெதா ெபாறி
ெந நீர்க் ெகண்ைடெயா ெபாறித்த
கு மிய வாகபிறர் குன் ெக

நாேட.

25

30
(58)
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திைண: பாடாண் ைண.

ைற: உடனிைல. ேசாழன் குராப் பள்ளித்

ஞ்சிய

ெப ந் தி மாவளவ ம், பாண் யன் ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தி ம்
ஒ ங்கி ந்தாைரக் காவிாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார் பா ய .
உைர: நீேய தண் னல் காவிாிக் கிழவைன - நீ குளிர்ந்த நீைர ைடய
காவிாிக்குத் தைலவன்; இவேன - இவன்;
தல் ெதாைலந்த ேகாளி யாலத் க்
ெகா நிழல் ெந ஞ் சிைன - பாிய அ மாய்ந்த ேகாளியாகிய ஆலத் க் ெகா விய
நிழைல ைடய ெந ய ெகாம்ைப;

ழ் ெபா த் தாங்கு - அதன்

ேபால; ெதால்ேலார் மாய்ந் ெதன - தனக்கு
ெசல்லா

- தான் தளரா ; நல் ைச

ன்

கு

ள்ேளார்; இறந்தாராக;

ம் - தான் சிறிேத

ம்; கிைள அரா எறி ம் - கிைள டேன பாம்ைப ெயறி ம்; அ

ெபா த்தற்காிய ெவள்ளிய உ ேம

நைர உ மின் -

ேபால; ெபா நைரப் ெபாறாஅ - இளைமக்

காலத் ம் பைகவர்க் காணப் ெபாறாத; ெச
மாட்சிைமப்பட்ட பாண் யர் கு

ளங்கல்

ந க்கறத் தழீஇ – நல்ல கைழ ைடய

பைழய கு ையத் த மாற்றமற அைணத் ; இைளய தாயி
யாயி

ழ் தாங்கினாற்

ள் ஏ

மாண் பஞ்சவர் ஏ

- ேபாாின்கண்

ேபால்வான்; நீேய அறம்

ஞ்சு உறந்ைதப்

ெபா நைன - நீ அறம் தங்கும் உைற ாின்கண் அரசன்; இவேன - இவன்; ெநல்

ம்

நீ ம் எல்ேலார்க்கும் எளிய - ெநல் ம் நீ ம் யாவர்க்கும் எளிய ெவனக் க தி; வைரய
சாந்த ம் - அைவ ேபாலா யாவர்க்கும் ெப தற்காிய ெபாதியின்மைலயிடத் ச்
சந்தன ம்; திைரய

த்த ம் - கட டத்

த் ெமன இவற்ைற; இமிழ் குரல்

ன் டன் ஆ ம் - ஒ க்கும் குரைல ைடய ரசம் ன் டேன யா
கூடல் தண் ெக ேவந் - தமிழ் ெபா ந்திய ம ைரக்கட் குளிர்ந்த
ெசங்ேகாைல ைடய ேவந்தன்; பால் நிற உ வின் பைனக் ெகா

ரசம்

ம்; தமிழ் ெக

ேயா

ம் -

பால்ேபா ம் நிறத்ைத ைடய பைனக் ெகா ைய ைடேயா ம்; நீல் நிற
வின்
ேநமிேயா ம் என் - நீல நிறம்ேபா ம் தி ேமனிைய ைடய ஆழிைய ைடேயா
ெமன்

ெசால்லப்ப ம்; இ

ெப ந் ெதய்வ ம் உடனின்றாங்கு - இரண்

ெதய்வ ம் ஒ ங்கு நின்றாற்ேபால; உ ெக

ேதாற்றெமா

ெபாிய

- உட்குப் ெபா ந்திய

காட்சிேயா ; உட்கு வர விளங்கி - அச்சம் வர விளங்கி; இன்னீ ராக ன் - நீர்
இத்தன்ைமயிராகுத ன்; இனிய ம் உளேவா - இதனி
இன்

ம் ேகண்மின் - இன்ன ம் ேகளீர்;

ெந ங்காலம் ெசல்வதாக; ஒ
குத

ர் ஒ

ம் இனிய ெபா ள் உளேவா;

ம் இைச வாழிய -

ர்க் காற் திர் -

ம் ைடய கழ்

ம் ள் ஒ

ராக; இ வி ம் உடனிைல திாியீ ராயின் - நீங்க ளி

ம் கூ

ர் ஒ

ர்க்

நிற்கின்ற

இந்நிைலயின் ேவ படீராயின்; இமிழ் திைரப் ெபௗவம் உ த்த இப் பயங்ெக
மாநிலம் - ஒ க்கும் திைரைய ைடய கடல் சூழ்ந்த இப் பயன் ெபா ந்திய உலகங்கள்;
ைகயகப் ப வ

ெபாய்யாகா

- ைகயகத்ேத யகப்ப தல் ெபாய்யாகா ; அனால் -

ஆதலால்; நல்ல ேபால ம் - நல்லன ேபாேல யி க்க ம்; நயவ ேபால ம் -
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நியாயத்ைத

ைடயன ேபாேல யி க்க ம்; ெதால்ேலார் ெசன்ற ெநறிய ேபால ம் -

பைழேயா ெரா கிய ஒ க்க

ைடயனேபாேல யி க்க ம்; காதல் ெநஞ்சின் - அன்

ெபா ந்திய ெநஞ்ைச ைடய;
ம்மிைடேய குந்
ெகாள்ளா
இன்

ம்ைமப் பிாித்தற்கு அலம ம் அயலா ைடய; ெபா

- சிறிப்பில்லாத ெமாழிையக் ேகளா ; இன்

ேபால்க

ெவன்

ம் இைட கற்கு அலம ம் ஏதில் மாக்கள் -

ெவன்

ம

கூட்டம்; ெவன்

ெவன்

அ

ேபார்க்களத்தின்கண் ேமம்ப க

ேகாண்மாக்குயின்ற - வைளந்த வாிைய

ேபால்க

களத்

ெமாழி

ம் ணர்ச்சி -

உயர்க

ம் ேவல் -

ம் ைடய ேவல்; ெகா

ைடய

வாிக்

வ வாகச் ெசய்யப்பட்ட; ேசண்

விளங்கு ெதா ெபாறி - ேசய்ைமக்கண் விளங்குகின்ற ேதாண் ய இலாஞ்சைனைய;
ெந நீர்க் ெகண்ைட ெயா ெபாறித்த - ெபாிய நீாின்கண் வா ம் கய டேன
ெபாறித்த; கு மிய வாக - சிகரங்கைள ைடயவாக; பிறர் குன்
பிற ைடய குன்ைற ைடய நா கள் எ- .
குன்

ெக

நாெடன்ற தாயி

ெகாள்க. ேகாளி ெயன்ற ,
ரச

ன்றாவன:

ர

வா

ம் க திய

ெக

நா

-

பிறர் நாட் க் குன் க ெளன்றதாகக்

காய்க்கும் மரம். தழீஇப் ெபாறாெவன விைய ம்

ரசும் நியாய

ரசும் தியாக

ரசும்; மண

ரசுடேன ஏைன

யிரண்
ரெசன்பா
ளர். ெதா ெபாறி, ெபயர்மாத்திைரயாய் நின்ற . ஒ
ஒ
ர்க்கு உதவியாய் வ ைய ைடயீராய் நீங்கள் இ
ெமன்பா
ளர்.
இ வ ரரசர் ஒ ங்கி ந்தாைரப் பா னைமயின், இஃ

உடனிைலயாயிற் .

விளக்கம்: ஆலமரத்தின் கிைளையத் தாங்குதற்குாிய

ழ் ேதான்றித் தாங்கத்

ெதாடங்கிய வளவில் அதன் அ
"

தல் ைர ேயா த் ெதாைலந்

தல் ெதாைலந்த ேகாளி யால" ெமன்றார்.
ளங்கா ெதன்ப

"ெபா த்தற்காிய" என்றார். "இைளய தாயி

ேபாத ன்,

ளங்கல் ெசல்லா . ஒ

படநின்ற . உ மின்பால் உள்ள அ ைம யி

ர்

ெசால்லாய்த்

ெவன்றற்குப்,

ம் கிைளயரா ெவறி ம் உ மின்" என்ற

உவமத்தால், ெபா நைரப் ெபாறாஅ என்றதற்கு, இளைமக்காலத் ம் பைகவைரக்
காணப் ெபாறாத என்

உைர கூறினார். ெநல்

ஏைனச் ேசாழ ேசரர்க்கும் எளியவாய்க் கிைடப்ப
என் ம் "வைரய சாந்த ம் திைரய

ம் நீ ம் பாண் யர்க்ேக யன்றி,
பற்றி, "எல்லார்க்கும் எளிய"

த்த ம்" பாண் யர்க்ேக

அாிய ெவன் ம் அறிக. உடனிைல, நட்பாற் கூ

ாிய, ஏைனேயார்க்கு

ெயான்றியி க்கும் நிைல.

யாவரா ம் நயக்கப்ப வ ந
நிைலயாத ன், அதைன நயம் என் ம் அதைனப்
லப்ப த் ம் ெமாழிகைள நயவ ெவன் ம் கூ வர். காதல் ெநஞ்சின் ம் - காதல்
ெநஞ்சிைன ைடய ங்கள் என்க. ெதா ெபாறி - கல் ன்கண் ெவட்டப்ப ம் ெபாறி.

172
இரண்
ரசாவன ெவற்றி ம் ெகாைட மாம். ெதா ெபாறி, ெதாடராற்றலால் ேவ
ெபா ள் பயவாைமயின் "ெபயர்மாத்திைரயாய் நின்ற" ெதன்றார்.
------59. பாண் யன் சித்திரமாடத் த்

ஞ்சிய நன்மாறன்

கூடகாரம், ெவள்ளியம்பலம், இலவந்திைகப் பள்ளி த யன ேபாலச் சித்திரமாட
ெமன்ப ஓாிடம். இவ்விடத்ேத இறந்தைமபற்றி இப்பாண் யன் இவ்வா
கூ ப்ப கின்றான் கள்ளங் கபடமற்ற ள்ள ம் சான்ேறாைரப் ேப ம் சால் ம்
ெப வன்ைம ம் உைடயன்; இவ

ைடய ெவற்றிச் ெசய ெலான் ம்

விளக்கப்படவில்ைல. ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார், இப்
பாட் ன்கண் இவ

ைடய அணிவிளங்கும் மார்பிைன ம், தா

தடக்ைகயிைன ம் பாராட் , "நீ அ

ற நீண்

விளங்கும்

தல் வல்ைலேயயன்றிப், பிறர் கூ ம்

ெபாய்ையத் ேதர்ந்தறிகுவாயல்ைல; பைகவைரத் ெத த ன் ஞாயிற்ைற ம்,
எம்ேபால்வாைர ய
த ல் திங்கைள ம் ஒப்பாய்" என் பாிந்ேதா கின்றார்.
சீ்த்தைல ெயன்ப

ஓர் ஊர். அவ்

ாினராயி

கூலவாணிகம் ெசய்தைமயின், இவர் இவ்வா

ம் ம ைர நகர்க் கண் இ ந்

கூறப்பட்டார். இவர் காலத்

ேவந்தன்

இப் பாட் ற்குாிய நன்மாறேன யாவன், மணிேமகைல பா ய ஆசிாிய ம் இவேர
ெயன் ெபயரளேவ ேநாக்குமிடத் ப் லனாகும். மணிேமகைல யாசிாியர் காலத் ப்
பாண் ேவந்தன் இவனல்ல ெனன்ப சிலப்பதிகாரத்தால் இனி விளங்குத ன், இச்
சீத்தைலச் சாத்தனார் ேவெறன்ப ெதளிவாகும். ஆயி ம் இஃ ஆராய்தற்குாிய
ெதான் .
ஆரந் தாழ்ந்த வணிகிளர் மார்பின்
தாேடாய் தடக்ைகத் தைகமாண் வ தி
வல்ைல மன்ற நீநயந் தளித்தல்
ேதற்றாய் ெப ம ெபாய்ேய ெயன் ம்
காய்சினந் தவிரா கட ர் ெப த ம்
காய்சினந் தவிரா கட ர் ெப த ம்
ஞாயி றைனையநின் பைகவர்க்குத்

5

திங்க ளைனைய ெயம்ம ேனார்க்ேக.
திைண: அ . ைற: ைவ நிைல. பாண் யன் சித்திர மாடத் த்
நன்மாறைன ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார் பா ய .
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ஞ்சிய
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உைர: ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் - ஆரம் தாழ்ந்த அழகு மிக்க
மார்பிைன ம்; தாள் ேதாய் தடக்ைக -

ழந்தாளிேல ேதாய்ந்த ெபாிய

ைகயிைன
ைடய; தைகமாண் வ தி - அழகு மாட்சிைமப்பட்ட வ தி; நீ
நயந்தளித்தல் வல்ைல மன்ற - நீ யாவர்க்கும் உவந் அ ைளப் பண் தைலத்
ெதளிவாக வல்ைல ெமய்யாக; ேதற்றாய் - யாவாிடத் ம் ெதளியாய்; ெப ம-;
ெபாய்ேய - ெபாய்ைய; என் ம் காய் சினம் தவிரா
ெயாழியா ; கடல் ஊர் எ

த ம் ஞாயி

- எந்நா

ம் சு ம் ெவம்ைம

அைனைய - கட டத்ேத

கிளர்ந்ெத கின்ற ஞாயிற்ைற ெயாப்ைப; நின் பைகவர்க்கு-; எம்மேனார்க்குத் திங்கள்
அைனைய - எம்ேபால்வார்க்குத் திங்கைள ெயாப்ைப எ- .
ேதற்றா ெயன்ற , ேதறா ெயனத் தன்விைனயாய் நின்ற . ேதற்றா ெயன்பதற்குப்
ெபாய் ெதளிக்கப்படா ெயனி மைம ம். ஞாயிற்ேறா ம் திங்கேளா
வமித்தைமயால், இ
விளக்கம்:

ைவநிைல யாயிற் .

ழந்தாளள ம் ைக நீண்

த்தல் ஆண் மக்கட்கிலக்கணம், "வ ய

வாகும் நின் தாேடாய் தடக்ைக" எனப் பிற ம் கூ ப. பிறவிைன ெயன்ேற ெகாள்ளின்,
ெபா ள் இ

ெவன்பார், "ெபாய்........அைம ம்" என்றார்.

----------60. ேசாழன் குராப்பள்ளித்

ஞ்சிய ெப ந் தி மாவளவன்

இவ்வளவைன உைற ாிடத்ேத யி ந்த ம த் வன் தாேமாதரனார் இப்
பாட் ன்கண் பாராட் கின்றார். இவன் தன் காலத்ேதயி ந்த பாண் ேவந்தேனா
நட் ற் ச் ேசரன பைகைமைய ெவன்
கழ் ேமம்பட்
க்ைகயில், சான்ேறார்
பல ம் இவைனப் பா ப் பாராட் யி க்கின்றனர். நாட் ற் குண்டாகும் குைற பல ம்
ேபாக்கி அதைனக் காக்கும் வைகயில் ெப
யற்சி ம் ேப ைழப்
ைடயனாய்
இ ந்த இவன

இயல்ைப இப் பாட் ன்கண், "கானற் கழி ப்

ம க்கும், ஆைரச் சாகாட்டாழ்ச்சி ேபாக்கும், உர
என்பதனால் தாேமாதரனார் சிறப்பிக்கின்றார்.

கந்

கல்நா

ைட ேநான்பகட்டன்ன, எங்ேகான்"

தாேமாதரனார் என் ம் சான்ேறார் உைற ாின்கண் ம த் வத் ெதாழில்
ாிந்தி ந்தவர். இனிய ெசய் ள் ெசய்வதில் சிறந்தவர். இவ ம் ேசரமான் தாைனத்
தைலவன் பிட்டங்ெகாற்றனால் ெப ஞ் சிறப் ச் ெசய்யப்ெபற்றவர். இவர் இவ்
வளவைனப் ேபாலப் பிட்டங்ெகாற்றைன ம் அழகு திகழப் பா
ள்ளார். "மைலெக
நாடன் கூர்ேவற் பிட்டைனக் கு க ேலாம் மின் ெதவ்விர்" என் ம், அவன்
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"நைசவர்க்கு ெமன்ைமயல்ல பைகவர்க்கு உைலக்கல் லன்ன வல்லாளன்" என் ம்
ெகாற்றன வன்ைம ம் வண்ைம ம் ஒ ங்கு விளங்கப் பா யி க்கின்றார்.
ந்நீர் நாப்பட் மிற்சுடர் ேபாலச்
ெசம்மீ னிைமக்கு மாக விசும்பின்
உச்சி நின்ற வ மதி கண்
கட்சி மஞ்ைஞயிற் சுர தல் ேசர்ந்த
சில்வைள விற
ம் யா ம் வல்விைரந்
ெதா தன மல்லேமா பலேவ கானற்
கழி ப்
கந் கன்னா ம க்கும்
ஆைரச் சாகாட் டாழ்ச்சி ேபாக்கும்
உர ைட ேநான்பகட் டன்ன ெவங்ேகான்

5

வலனிரங்கு ரசின் வாய்வாள் வளவன்
ெவயின்மைறக் ெகாண்ட
ெக சிறப்பின்

10

மாைல ெவண்குைட ெயாக்குமா ெலனேவ.
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திைண: அ . ைற: குைட மங்கலம். ேசாழன் குராப்பள்ளித்
தி மாவளவைன உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார் பா ய .
உைர:

ஞ்சிய ெப ந்

ந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் ேபால - கடன ேவ ேதான் கின்ற

திமி ன்கண் இடப்பட்ட விளக்குப் ேபால; ெசம் மீன் இைமக்கும் - ெசவ்வாய் மீன்
விளங்கும்; மாக விசும்பின் உச்சி நின்ற உவ

மதி கண்

- மாகமாகிய விசும்பின

உச்சிக்கண்ேண நின்ற உவா நாளின் மதியத்ைதக் கண் ; கட்சி மஞ்ைஞயின் காட் ள் வா ம் மயிைலப்ேபால; சுர

தல் ேசர்ந்த சில் வைள விற

சுரத்திைடப் ெபா ந்திய சிலவாகிய வைளைய ைடய விற
விைரந் ெதா தனம் அல்லேமா பலேவ - க தின் விைரந்
பலகால்; கானல் கழி ப்

கந்

கல் நா

ம் யா

ம் -

ம் யா ம்; வல்
ெதா ேத மல்ேலேமா

ம க்கும் - கடற்கைரயிடத் க்

கழியினீரான் விைளந்த உப்ைப கந் ெகாண் மைலநாட்ைட ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற;
ஆைரச் சாகாட் ஆழ்ச்சி ேபாக்கும் - ஆைர ைடய சகைடயின குழிப்பாய் தைலத்
தீர்த் ச் ெச

த் ம்; உரன் உைட ேநான் பகட்டன்ன எங்ேகான் - வ ைய ைடய

பாரம் ெபா க்கும் பகட்ைட ெயாக்கும் எங் ேகான்; வலன் இரங்கு
ெவன்றியாக
வாளிைன

ழங்கும்

ரசின் -

ரசிைன ம்; வாய் வாள் வளவன் - தப்பாத

ைடய வளவன ; ெவயில் மைறக் ெகாண்ட - ெவயிைல மைறத்தற்

ெக த்த; உ ெக சிறப்பின் மாைல ெவண் குைட ஒக்குமால் என - உட்குப்
ெபா ந்திய தைலைமைய ைடய தாமம் ெபா ந்திய ெவண்ெகாற்றக் குைடைய
ெயாக்குெமனக் க தி எ- .
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ெசம்மீ னிைமக்கும் விசும்பின் உச்சிநின்ற மதிைய உவமித்தைமயின், இ
தைலப்ெபய வைமயாய் நின்ற ; கானல்: கடற்கைர. ெவயி லன்ற , பைகவரா ம்
ெகா ேயாரா ம் வ ம் ெவம்ைமைய. இராச்சிய பாரத்ைதப் ெபா த் நடத் மா
ேநாக்கி, ேநான்பகட்ேடா வமித்தைமயின், இறப்ப விழிந்த ஆனந்த வைமயன்
றாயிற் உவாமதிையக் கண் வளவன் ெவண்குைடைய ெயாக்கு விைன
ெசய்க. வளவன் ெவண்குைடையக் காட் த் ெதா மின் என்றார்க்கு நிைறமதி
ெதாழப்படாதாயி ம் குைடேயா ஒப் ைம கண் ெதா த யாம் குைட தன்ைனக்
கண்டால் ெதா தல் ெசால்ல ேவண் ேமா ெவன அதன் சிறப் க்கூறியவா .
ெசம்மீன்-தி வாதிைர மாம்.
விளக்கம்: கட ற் ெசல்

ம் திமி ன்கண் இர க் காலங்களில் விளங்ேகற் தல்

மரபாதலால், அவ்விளக்கு வானத்தில் இரவில் விளங்கும் ெசவ்வாய் மீ

க்கு

உவமமாயிற் .
த்திங்கள் ெதாழப்படாதாயி ம் ெதா தைம ேதான்ற, "வல்
விைரந்" ெதன்றார். கல்நா - மைலநா . ஆழ்ச்சி - குழிகளில் சகடம் ைதந் ஆழ்தல்.
மைறக் ெகாண்ட என் ழி, மைற தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். நான்க
விாித்
மைறத்தற்குக் ெகாண்ட என உைர கூறப்பட்ட . உயர்ந்த ெபா ட்கு மிகத் தாழ்ந்த
ெதான்ைற வ மித்தல் இறப்ப விழிந்த ஆனந்த வைம ெயன் ம் குற்றமாம். அரசியற்
ெபாைறையத் தாங்கிப் பைகக்கூழள்ளற்படா உய்க்கும் ேவந்தற்கு ேநான்பக சிறந்த
வைமயாத ன், இ

குற்றமன் ெறன்பதாம்.
---------------------

